
 

 

 6106 لسنة العام النقل عوائد حساب تعليمات

 

 0 المادة

 فً نشرها تارٌخ من بها وٌعمل( العام النقل عوائد حساب تعلٌمات) التعلٌمات هذه تسمى

 .الرسمٌة الجرٌدة

 6 المادة

 .0202 لسنة 33 رقم للركاب العام النقل قانون فً الواردة التعارٌف تعتمد

 3 المادة

 .  العام النقل بعوائد خاص حساب االمانه فً ٌنشأ.  أ

 . االمانة مجلس ٌقرها مستقله موازنه الحساب لهذا ٌكون. ب

 4 المادة

 على بناء االمانة مجلس وبموافقة التالٌة باالمور العام النقل عوائد حساب من االنفاق اوجه تحدد

 عن تقل التً للمبالغ االمٌن وبموافقة دٌنار االف عشرة علً تزٌد التً للمبالغ االمٌن تنسٌب

 .ذلك

 . العام النقل مديرية مصارٌف فٌها بما لالمانة العائدة العام النقل مرافق وتطوٌر تموٌل. 0

 العاملة البشرٌة الكوادر وتاهٌل تدرٌب فٌها بما الداخلٌة العام النقل خدمات وتطوٌر تموٌل. 0

 . الداخلٌه العام النقل خدمات مجال فً العاملة اللجان ومكافات العام النقل مجال فً

 . الداخلٌة وخدماته العام النقل مرافق فً االستثمار. 3

 . االمانه مجلس ٌعتمدها التً االسس وفق لهم المرخص لدعم والقروض المنح توفٌر. 4

 . والتأمٌنات االمانات ردٌات. 5

 .الحساب تدقٌق مصارٌف. 6

 5501 رقم الرسمية الجريدة بعدد الصادرة 6102 المعدلة التعليمات بموجب المادة هذه اصبحت هكذا*

 06/4/6102 تاريخ

 5 المادة

 :ٌلً مما للحساب المالٌة الموارد تتألف



 .  العامة الموازنة فً للصندوق الحكومة تخصصها التً المبالغ. 0

 .  لهم المرخص خالل من او خاللها من االمانة تقدمها التً الداخلٌة العام النقل خدمات اجور. 0

 0202 لسنة 33 رقم للركاب العام النقل قانون احكام بموجب المستوفاة والغرامات الرسوم.3

 .  بمقتضاه الصادرة واالنظمة

 . موازنتها فً االمانة له تخصصها التً االموال. 4

 . لالمانة االدارٌة الحدود داخل ومرافقه العام بالنقل المتعلقة واالستثمارات الخدمات بدل. 5

 . االمانة مجلس علٌها وٌوافق الحساب لغاٌات علٌها الحصول ٌتم التً القروض. 6

 علٌها الوزراء مجلس موافقة شرٌطة االمانة مجلس وٌقبلها الٌه ترد التً والتبرعات الهبات. 7

 . اردنً غٌر مصدر من کانت اذا

 والمؤسسات البنوك لدى العوائد حساب من المودعه المبالغ على المترتبة واالرباح الفوائد. 8

 . المصرفٌة

 6 المادة

 -:من كل وعضوٌة عمان أمٌن نائب برئاسة لجنة العام النقل عوائد حساب ادارة تتولى - أ

 .للرئٌس نائبا  /المدٌنة مدٌر -0

 .العام للنقل التنفٌذي المدٌر -0

 .القانونٌة للشؤون التنفٌذي المدٌر -3

 .المالٌة للشؤون التنفٌذي المدٌر -4

 .العام النقل عملٌات دائرة مدٌر -5

 .العام النقل مدٌرٌة/واالدارٌة القانونٌة المتابعة وحدة رئٌس -6

 .للجنة مقررا/العام النقل عملٌات دائرة/المالٌة الشؤون قسم رئٌس -7

 5501الصادرة بعدد الجريدة الرسمية رقم  6102 المعدلة التعليمات بموجب المادة هذه اصبحت هكذا*

 06/4/6102تاريخ 

 

 

 7 المادة

 : التالٌه والصالحٌات المهام اللجنة تتولى



 أي واقتراح به الخاصة التعلٌمات مع ٌتوافق بما العوائد لحساب العامه السٌاسة اعداد. أ

 .  التعلٌمات هذه على تعدٌالت

  القرارها االمانة مجلس على وعرضها والموازنة الختامٌة للحسابات السنوٌة التقارٌر اعداد. ب

 .  خارجٌا   المدقق كان اذا المجلس موافقة تؤخذ ان على الحساب لتدقٌق مالً مدقق تعٌٌن. ت

 . االمانة مجلس اختصاص ضمن تقع التً المبالغ بصرف لالمٌن التنسٌب. ث

 2 المادة

 :بالتوقٌع والمفوضون الصرف اسس

 نموذج على المخصصة االماكن فً الصرف مستندات على التوقٌع صالحٌات توزٌع ٌكون

 على او المستند على توقٌع من اكثر الواحد للموظف ٌكون ال ان على ٌلً كما الصرف مستند

 :المالً التحوٌل

 : الصرف مستندات على التوقٌع. 0

 الذي العام النقل عملٌات دائرة فً المحاسب من وٌوقع. المستند بٌانات صحة على المصادقة.  أ

 . الصرف الئحة واعداد المطالبة بتدقٌق قام

 النقل عملٌات دائرة فً المالٌه الشؤون قسم رئٌس من وٌوقع. المستند تدقٌق على التوقٌع.  ب

 .الدائرة فً المفوض المحاسب من ٌوقع تواجده عدم حال وفً العام

 ٌوقع تواجده عدم حال وفً العام النقل علمٌات دائرة مدٌر من وٌوقع التدقٌق على المصادقة. ج

 .  العام النقل عملٌات دائرة فً المالٌة الشؤون قسم رئٌس من

 : المالٌة التحاوٌل علً التوقٌع. 0

 : التالً التصنٌف حسب المالٌة التحاوٌل على بالتوقٌع المفوضون ٌعتمد

 : من كل وٌعتمد( أ) فئة توقٌع. أ

 . عمان امٌن •

 . عمان امٌن نائب •

 . المدٌنه مدٌر •

 . المالٌة للشؤون المدٌنة مدٌر نائب •

 

 : من كل وٌعتمد( ب) فئة توقٌع. ب

 . العام النقل عملٌات دائرة مدٌر •



 . العام النقل عملٌات دائرة فً المالٌة الشؤون قسم رئٌس •

 : .التالً حسب( ج) فئة توقٌع. ج

 . العام النقل عملٌات دائرة فً المالٌة الشؤون قسم رئٌس •

 . الدائرة مدٌر ٌحدده العام النقل عملٌات دائرة فً المالٌة الشؤون قسم فً محاسب •

 9 المادة

 اللوازم نظام الحکام وفقا تتم تلزٌم او عروض استدراج أو عطاءات الً تحتاج التً المشارٌع

 . الكبرى عمان المانة واالشغال

 01 المادة

 وااللتزامات العام النقل عوائد لصندوق العائده والحقوق الموجودات جمٌع الحساب الى تؤول

 عمان امانة حدود ضمن للركاب العام النقل تنظٌم قانون احكام بمقتضى والمنشأه علٌه المترتبة

 .0227 لسنة 50 رقم الکبري

 00 المادة

 . التعلٌمات هذه تنفٌذ العام النقل عملٌات دائرة تتولى

 06 المادة

 من 5780 رقم الصفحة علً المنشورة(  0229 لسنة العام النقل عوائد صندوق تعلٌمات) تلغى

 .05/02/0229 تارٌخ 4992 رقم الرسمٌة الجرٌده عدد

 

 

 بلتاجً عقل

 عمان أمٌن


