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 بسم اهلل الرحـمـن الـرحـيـم
 

 

 
 دولة رئيس جملس األعيان األكرم

 رئيس جملس النواب األكرم سعادة

 حضـرات السادة األعيان احملرتمني

 حضـرات السادة النواب احملرتمني
 

 

 ،،،وبركاته السالم عليكم ورمحة اهلل
 

 1024الستون لعام و ثالثالأن أقدم جمللسيكم املوقرين تقرير ديوان احملاسبة السنوي  يشرفين

( لسنة 12( من قانون ديوان احملاسبة رقم )11من الدستور األردني واملادة ) (221استنادًا ألحكام املادة )

يف وذلك يف اطار اجلهد املتواصل لديوان احملاسبة لتسليط الضوء على االداء  وتعديالته، 2191

بناء  مما يشكل مرتكزا اساسيا وهاما يف اطار  ،العام بكافة مكوناته االدارية والتنظيمية واملاليةالقطاع 

 ،حملاسبةاالنزاهة والشفافية واملساءلة و وتطوير العمل املؤسسي على اسس احلكم الرشيد املتمثلة يف

مبا حيقق احملافظة على املال العام واحملافظة عليه من اهلذر والضياع ومكافحة أشكال الفساد املالي 

االعمال واألنشطة الرقابية  أهم املخرجات الرقابية الناجتة عنوقد تضمن هذا التقرير  واإلداري

املرتكبة من قبل املالحظات واملخالفات والتجاوزات أهم  إدراجوكما هو متبع سابقًا ، حيث مت اليومية

نتائج تدقيق و، 1024خالل عام دون تصويب  ما زالت قائمةاجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان واليت 

وأنظمة  كفاية اإلجراءات احملاسبيةوالبيانات املالية  مدى دقةو ،للدولة وحتليل احلساب اخلتامي

وكذلك ، وحتليل املؤشرات االقتصادية، واملركز النقدي ،العام والّدين، الضبط والرقابة الداخلية

باإلضافة إىل ، يةاجلامعات الرمسمبا يف ذلك املستقلة  للوحدات احلكوميةحتليل احلسابات اخلتامية 

الشركات اليت متتلك فيها احلكومة ما نسبته  عدد مننتائج تدقيق وحتليل حسابات  استعراض

كما يتضمن  ،/د ( من قانون ديوان احملاسبة4استنادا لنص املادة رقم )  مساهلا%( فأكثر من رأ90)
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باإلضافة إىل ملخصًا نتائج الرقابة النوعية الشاملة على بعض عمليات الدولة الرئيسة،  هذا التقرير

باإلضافة  ،( استيضاح وكتاب رقابي2959املخرجات الرقابية ) بلغ عدد، حيث بأهم اجنازات الديوان

 ،( استشارة قانونية2539وتقديم )( مذكرة مراجعة والئحة تدقيق مسبق 5212إىل إصدار )

 .( جلنة تدقيق وحتقيق129واملشاركة يف )
 

 1024لعام ( مليون دينار 3211)مبلغ  واليحبوفرًا ماليًا مباشرًا وحقيقيًا  حقق الديوان كما 

( 119113( ما جمموعه )1024-1020األخرية ) للسنوات اخلمسيف حني بلغ الوفر الرتاكمي 

 مليون دينار.
 

مام جملسيكم أ واملالحظات والتوصيات احلقائق هذا التقريريف احملاسبة إذ يبسط  ديوانإن 

وحسن  املال العامعلى  تسهم يف إحكام الرقابة آملني أن ،مع السلطة التنفيذية اتهالكرميني ملناقش

الصحيحة وموضوعية الختاذ القرارات  ار مبعلومات دقيقةالقر أصحابوتزويد  ،وإدارته استخدامه

 اخلدمات يف القطاع العام مبا يتفقأفضل وتقديم  اإلجراءاتوتصويب االداء وضمان سري  ،والسليمة

وتعزيز  ،والكفاءة والنزاهة والشفافية والعدالة يف ادارة املال العام هنيةزيز املعالنافذة لتيعات والتشر

للتشريعات القانونية  وفقًابشكل خاص املال العام وإدارة  ،موارد الدولة بشكل عاميف إدارة  الرشيداحلكم 

األزمات و يف ظل الظروف االقتصادية احملدودة االستخدام األمثل ملوارد الدولةو مبا حيقق  ،املعمول بها

   العامل.الية العاملية الراهنة اليت مير بها امل

 

نتيجة االنفتاح االقتصادي وتطور نظم العمل   اململكة شهدنهاضوء التطورات اليت  ويفهذا 

أشكاهلا ومنو نشاطات القطاع العام والتوسع يف اإلنفاق احلكومي يف وتنوعها وتعدد  اإلدارة وأساليب

 واإلفصاح والعرض الشفافية مبادئ ترسيخ بأهمية الديوان من إميانًاو ،سبيل التنمية املستدامة

أعمال مجيع  يف جناح شريكًا الديوان كون على والتأكيد اإلجيابية، الرقابة مفهوم وتفعيل واملساءلة

واملساهمة  العامة املصلحة مقتضيات هدافها  حتقيق يف ومساعدتها, هترقابل اخلاضعة اجلهات

، الفساد ومكافحة النزاهة ومحاية ،واإلداري واملالي االقتصادي اإلصالح سياسة  تنفيذ يف الفّعالة

 ألوطين االقتصاد على مردودة وتعظيم وترشيد استخدامه العام للمال الفعالة احلماية سبل وتوفري

 من االستفادة بالسعي إىل بادر فقد ألعامة واملمتلكات الوطنية املكتسبات على واحلفاظوالتنمية 

 هذه وتسخري ،األداء تقويم آليات و املالية الرقابة أساليب يف املتسارع للتطور االجيابية املعطيات

 ةيداوحي بكفاءة به املنوطة باملهام النهوض على الديوان قدرة لتعزيز املتطورة والتقنيات األساليب

 بعون الديوان سيواصلو ،أملتقدمة الدول يف لرقابةالعليا لجهزة باأل أسوة  عالية ومهنية وموضوعية

 اجلودة آليات ضمان وتطبيق وخمرجاتها الرقابية أساليبه جودة حتسنيلتطوير و  جهوده تعاىل اهلل

 وحدات دور وتعزيز أحلديثة الرقابية األساليب من املزيد وتبين ،والتقارير حوهلا الرقابية العمليات يف

 والعناية للديوان املؤسسية القدرات بناء، والرتكيز على احلكومية يف األجهزة الداخلية الرقابة
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 األداء ورقابة والتدقيق سبةاحملا حقول يف ومهنيًا وعمليًا علميًا البشرية الكوادر وتأهيل بتطوير

 بهدف اجلودة ونظم املهنية املعايري لتطبيق والسعي العمل أساليبوحتسني  املالي، والتحليل والبيئة

 كوادر ملساعدة املناسبة العمل بيئة وتهيئة ،جودته وحتسني األداءة كفاء ورفع اإلنتاجية زيادة

 فضلال,الدولية للرقابة على القطاع العام  وفقا للمعايريالرقابية ومهامهم ,إعماهلم أداء من الديوان

 .الدولية املهنيةالرقابة  واملمارسات األساليب

 دولة رئيس جملس األعيان األكرم. 

 سعادة رئيس جملس النواب األكرم.

 حضـرات السادة األعيان والنواب احملرتمني

 ،بتصيدهاعلى الرقابة الوقائية أي قبل الوقوع باألخطاء وال يقوم  أن ديوان احملاسبة يركز 

والنصح للجهات اخلاضعة لرقابته إميانًا منه أننا املالية واحملاسبية  املشورة هذلك تقدمي وما يعزز

يما وان سال ،)شركاء ورقباء(شعار أننا  وتطبيق ألعماهلا معيقنييف جناح املؤسسات ولسنا  شركاء

وعملية  القطاع العاممن العمل املؤسسي يف  يتجزأثقافة الرقابة والتدقيق قد اصبحت جزءا ال 

 اإلصالح اليت تتبناها احلكومة بتوجيهات سيدي حضرة صاحب اجلاللة اهلامشية امللك عبد اهلل

على حتويل خمرجات الديوان الرقابية وتقاريره  الثاني ابن احلسني حفظة اهلل ورعاة وذلك بالعمل

املهنية إىل إصالح مؤسسي تسلهم يف مساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية وحسن إدارة املوارد 

 .العامة للدولة
 

 سياسات  مع الرقابة اليت يقوم بها عمليات وأولويات أهداف توافق على الديوان حرص حيث

 للمواطن األساسية اخلدمات وتوفري روافد االقتصاد الوطين وتنويع الشامل لإلصالح املستمرة  الدولة

 احلكومية األجهزة يف األداء كفاية رفع يف الديوان اسهام خالل من وذلك ،وسهولة بيسر واجملتمع

 رشيدة، اقتصادية وأساليب وفعالية بكفاءة املرسومة أهدافها تنفيذ من ومتكينها اخلاضعة لرقابته

 جوانب متضمنة التقويم بنتائج جهة حكومية كل وتزويد ألداءا يف واإلداري املالي االنضباط لتحقيق

ومعاجلتها وتطوير  الديه القصور جوانب بتحسني القيام يف ومساعدتها فيها، الضعف ومكامن القوة

 تقارير ورفع إعداد ذلك ضوء  للديوان على ليتسنى ،(اإلنفاقخالل تنفيذه لرقابة األداء )مردود أدائها 

 للدولة املالي والوضع احلكومية األجهزة أداء حول جمللسيكم املوقرين  عالية مصداقية ذات موضوعية

شأنها املساهمة يف إجياد إدارات مالية كفوءة ووحدات رقابة داخلية فعالة تشكل خط من  عامة بصفة

ويقوم الديوان بالرتكيز على التعاون مع اجلهات املعنية  ،الدفاع األول يف احملافظة على املال العام

 عند معاجلتها وتصويبها حسب التشريعات املعمول بها الرقابية إىل إصالح مؤسسي  هخمرجات تحويلل

 لوطننا احلبيب.اإلصالح املستمرة  تساهم بشكل كبري يف عمليةواليت سوف 
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                 صاحب اجلاللة اهلامشية امللك  حضرةوانطالقًا من توجيهات سيدي ذلك  ضوءوعلى  

تطوير وحتسني األداء احلكومي، فقد  واليت تهدف إىل ،الثاني إبن احلسني حفظه اهلل ورعاهاهلل عبد 

طوير منهجيات وأساليب العمل الرقابي وفقًا للمعايري الرقابية الدولية، على إعادة تعمل الديوان 

وظروفنا وثقافتنا ول األخرى وخرباتها وبالصورة اليت تنسجم مع أوضاعنا واالستفادة من جتارب الد

يف  االستمرارو ونوعية املخرجات الرقابيةالرقابي  ممارسة العملعلى  اجيابًامبا ينعكس  احملليةوبيئتنا 

 املهنية بذل العنايةواملهارات املتنوعة لضمان  البشرية ذات اخلربات املميزة املواردعملية االستثمار يف 

 يف عملنا الرقابي. الالزمة
 

ي ابن لرؤى و توجيهات سيدي حضرة صاحب اجلاللة اهلامشية امللك عبد اهلل الثان وتنفيذًا

املساءلة، فقد وتعزيز مبادئ الشفافية احلسني املعظم حفظه اهلل ورعاه لتحقيق التنمية املستدامة و

خطته  برتسيختبنى الديوان القيم اجلوهرية املستمدة من هذه الرؤى والتوجيهات امللكية السامية، 

وبرؤية مستقبلية حنو التميز الرقابي املهين  املستدام  ،(1029-1022الثانية لألعوام ) االسرتاتيجية

اعدة القطاع العام للعمل بكفاءة لتعزيز املساءلة العامة وتوطيد مفاهيم اإلفصاح والشفافية ومس

وفاعلية وبرسالة واضحة للمساهمة يف حتسني استخدام وإدارة املوارد العامة للدولة واحملافظة عليها 

االعتبار أهداف  آخذين بعنيشاملة ومستقلة على املال العام،  نوعيةمن اهلدر والضياع من خالل رقابة 

 .لوضع احلالي والرؤيا املستقبلية للديوانوثيقيت األجندة الوطنية وكلنا األردن وا
 

تشتمل على ( Action Plan) وتنفيذية صاحبها خطة تشغيليةي اإلسرتاتيجية خطتنا إن     

واليت عمل على استكماهلا حسب اجلدول الزمين هلا نواليت املشاريع التنفيذية الرئيسة املنبثقة عنها 

 وهي:تساهم يف حتقيق رؤية ورسالة الديوان وأهدافه االسرتاتيجية 

 للتعديالت الدستورية اجلديدة.  مشروع تعديل قانون ديوان احملاسبة وفقًا .2

 مشروع حتسني وتطوير العمليات واملخرجات الرقابية. .1

 مشروع التنسيق والتكامل ملكافحة الفساد. .5

 البيئية. مشروع تعزيز رقابة األداء والرقابة .4

 مشروع تطوير الرقابة على الشركات والتحليل املالي. .9

 مشروع االنسحاب من التدقيق السابق ) قبل الصرف( إىل التدقيق الالحق ) بعد الصرف (. .6

 مشروع تنمية القدرات املؤسسية. .3

 .األردني للرقابة والتدقيق العربيروع إنشاء املعهد مش .2

( قد شهدت التحول  1029 – 1022وملا كانت نتائج تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية للديوان )

ديد من حيث مت اجناز الع ،ي وصوال للتميز يف األداء املهينالتدرجيي حنو األداء املؤسس

والذي قام  مشروع تعديل قانون ديوان احملاسبةاجناز ، منها املشاريع لدعم ذلك التوجه

   إىل جملس النواب املوقر الستكمال مراحله الدستورية.  ناقشته وإرسالهجملس الوزراء مب
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األردني للرقابة والتدقيق والعمل جاري  العربيكما مت االنتهاء من اجناز مبنى املعهد 

إىل جانب وضع إطاره القانوني والتنظيمي ووضع  ةحاليا على تزويده بالتجهيزات الالزم

 املناهج التدريبية الالزمة وإعداد املدربني.  
 

مع مشروع  بالتعاون مت إعداد دليل لرقابة األداءفقد تعزيز رقابة األداء ويف إطار 

وتدريب ما  ،(USAIDاإلصالح املالي الثاني املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )

للجهات  وضع دليل لتقييم مؤشرات األداء إىل جانب( مدققًا يف هذا اجملال، 260د عن )يزي

اخلاضعة للرقابة والذي ينفذ للمرة األوىل يف الشرق األوسط بهدف تقييم مدى حتقيق 

 .املؤسسات احلكومية ألهدافها املرتبطة باألهداف الوطنية
 

، وذلك اجلودة يف التدقيق يف ديوان احملاسبة إلدارةمت إعداد نظام متكامل  كما

لضمان جودة العمليات املتعلقة بأنشطة التدقيق من خالل تصميم إجراءات ووضع معايري 

إعداد  متو ،للتغلب على املشاكل  املصاحبة للعمليات اليت تؤثر على جودة املخرجات الرقابية

حملاسبة واألطراف املعنية بعمله مثل إسرتاتيجية لالتصال حتدد وسائل االتصال بني ديوان ا

 .جملس األمة واجلهات اخلاضعة للرقابة واإلعالم واملواطنني
 

على  بالديوان املستمر ملساعدة املهنيني تنمية القدرات املؤسسيةكما مت اجناز مشروع 

لتطورات املتسارعه ملواجهة ا املعرفة واملهارة املالءمة ومواكبتهم للمعرفةمبسؤولياتهم القيام 

 مهنية واضحة بشان تداول وتقاسم املعرفة فنية وأساليب آلياتيف املهنة مستندين يف ذلك إىل 

 فيما بني مجيع موظفي الديوان.
 

وديوان  هيئة مكافحة الفساداألجهزة الرقابية األخرى مثل  أما يف جمال التعاون مع 

عاون والتنسيق على ضوء مذكرة التفاهم فقد حرص الديوان على استمرار هذا الت املظامل 

يف العمل والتداخل يف  الزدواجيةم املصلحة العامة وحيول دون امبا خيد بينهااملوقعة بني الديوان و

على استمرار التعاون مع وزارة املالية من خالل الديوان أيضا االختصاص. ومن جانب أخر حرص 

لتعزيز وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية يف اجلهات  مذكرة التفاهم املوقعة بني الطرفني 

اخلاضعة للرقابة، حيث يقوم الديوان كل ثالث شهور بتقييم مهين لتحديد مدى فاعلية هذه 

الوحدات خلط دفاع أول يف الرقابة على إدارة واستخدام املال العام ورفع التقارير الالزمة بهذا 

يف رفع  اإلسهاماملالحظات والتوصيات اليت من شانها اخلصوص إىل معالي وزير املالية متضمنة 

، هذا باإلضافة إىل أن الديوان قد وقع مذكرة تفاهم مع كفاءة وفاعلية وحدات الرقابة الداخلية

دائرة املوازنة العامة لغايات التنسيق والتعاون فيما بني الطرفني ملتابعة وتقييم املشاريع 

وازنة العامة وقانون موازنة الوحدات احلكومية لتحديد املتعثر الرأمسالية الواردة ضمن قانون امل

مبا حيقق املتابعة  منها والوقوف على أسباب تعثرها ووضع التوصيات الالزمة بهذا اخلصوص

 .بأول للمحافظة على املال العام أوالاحلثيثة 
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 دولة رئيس جملس األعيان األكرم.

 رئيس جملس النواب األكرم. سعادة

 السادة األعيان والنواب احملرتمني.حضـرات 

متميزة على مجيع  إن تعاون الديوان الفاعل سواء على املستوى احمللي أو اخلارجي جعل له مكانة

حمليًا وعربيًا ودوليًا واليت جعلته حيرز مكانة مرموقة بني األجهزة العليا للرقابة العاملية  املستويات

تقاريره مصدر ثقة لكافة املهتمني بها  وره املهين بكفاءة واقتدار جعلحيث أن أداء الديوان لد ،واإلقليمية 

اخلربات و وتبادل املعرفةالرقابية العليا الشقيقة والصديقة  كذلك تعاونه مع األجهزة ،واملطلعني عليها

وللمرة  احملاسبةانتخاب ديوان إعادة  مت مبا ينعكس إجيابا وحيقق املنفعة املتبادلة معها ودوليا واملهارات 

سيوية لألجهزة العليا للرقابة ( للمنظمة اآلAudit Committeeيف جلنة التدقيق )الثانية 

وكذلك اعتماد الديوان  ،دولياجهازًا رقابيًا (  49ساي( وملدة سنتني من بني أكثر من ) )االسو

مدقق حسابات  كمدقق حسابات خارجي ملنح البنك الدولي بعد أن كانت تدقق هذه املنح من قبل

اعتماد الديوان كمدقق حسابات خارجي للقرض املقدم للحكومة  كما مت، يف القطاع اخلاص قانوني

املنظمة كما يضطلع الديوان بدورًا حموريًا يف أنشطة من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، 

جلنة  ،املعايري والرقابة الدولية)جلنه :الدولية )االنتوساي( ويشارك يف معظم اللجان املنبثقة عنها مثل

وكذلك يشارك الديوان  ،جلنة الرقابة على البيئة ،جلنة تنمية القدرات املؤسسية ،الدين العام

املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة مشاركة فعالة على مجيع أنشطة 

  .الرئيسة جلانها)االربوساي( من خالل عضويته يف معظم 
 

صاحب اجلاللة اهلامشية سيدي حضرة  حيظى به الديوان منالذي والكبري الدعم الدائم  إن      

يشكل حافزًا وموجهًا لنا  واحلكومةوجملس األمة امللك عبد اهلل الثاني إبن احلسني حفظه اهلل ورعاه 

لذا فإننا نلتمس من جملسيكم  ،إليهااليت نسعى املستمرة يسهم يف عملية التحسني والتطوير 

وتبين مطالبنا كجهاز رقابي يعترب من أهم أعمدة نظام هذا الدعم مثل الكرميني االستمرار يف تقديم 

للسلطة  وكيالديوان  إىل اعتبار الفقه القانوني وكما هو معلوم فقد ذهب الوطين، النزاهة 

والفين جمللسيكم املوقرين  وذراعها الرقابيعينها على السلطة التنفيذية فهو يف الرقابة التشريعية 

هذا وقد حرص الديوان على أن تكون عالقته  ،وفقًا ألحكام الدستور استخدام وإدارة املال العامملراقبة 

ومبا حيافظ وفقا للتشريعات املعمول بها مع السلطتني التشريعية والتنفيذية يف إطارها الصحيح 

مبهنية وموضوعية وشفافية  أداء كافة ما يكلف به من مهام رقابية الديوان ووحيادية على استقاللية 

 تتمثل أهم مطالبنا مبا يلي:و
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حيث أن ديوان احملاسبة قد قدم للحكومة تعديالت  ،قانون ديوان احملاسبة تعديل إقرار مشروع   .2

اجلديدة واملعايري الرقابية الدولية  ةجوهرية على قانونه احلالي وفقًا للتعديالت الدستوري

، لتعزيز دور الديوان يف وأفضل املمارسات املهنية املعمول بها لدى األجهزة الرقابية الدولية

 ابية وحتقيق رسالته على أكمل وجه.القيام مبهامه الرق

 إيالء تقارير ديوان احملاسبة و خمرجاته الرقابية األهمية الالزمة. .1

لتشكل  .يةالرقابة الداخل وحداتات والدوائر احلكومية بضرورة تفعيل دور إلزام مجيع الوزار .5

 .خط الدفاع االول يف احلفاظ على املال العام

وحدات الرقابة الداخلية يف مجيع الوزارات والدوائر احلكومية باملوظفني تعزيز اإلدارات املالية و .4

 للحد من اهلدر يف املال العام و مكافحة الفساد. و عمليًا املؤهلني علميًا

 .اليت تنظم أعمال املؤسسات العامة املستقلةاملتعددة التشريعات القانونية  توحيد .9

اإلنفاق، التعيني، )ترشيد ببالغات الرئاسة املتعلقة بضبط وتقيد اجلهات اخلاضعة للرقابة  .6

 (... اخل.استخدام السيارات احلكومية

( لدى الكثري من اجلهات اخلاضعة KPI.s) ءمعايري ومؤشرات قياس األدا حتديث وحتسني .3

                 مدى حتقيق األهداف املوضوعة هلاللتحقق من مكن من قياس األداء ُتحبيث للرقابة 

 .(ءتسهيل ممارسة رقابة األدا )أي
 

التعاون وتبادل اخلربات املهنية بني الديوان واألجهزة العليا للرقابة فقد ديوان  ويف جمال        

مبنحة املمول كل من مكتيب التدقيق الوطين الربيطاني واألملاني  مع األولمشروع التوأمة احملاسبة 

 – 1006 )خالل الفرتة  ،(دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة األردنية األوروبيةبرنامج ) من اإلحتاد األوروبي

 .من خالل وزارة التخطيط والتعاون الدولي (، 1002
 

وبناء على ما مت اجنازه يف مشروع التوأمة األول وما جنم عنه من توصيات يف سبيل االستمرار      

يف تطوير عمل الديوان مبا ينسجم ومعايري الرقابة الدولية وأفضل املمارسات املطبقة عامليًا فقد مت 

أسبانيا )يف كل من  األجهزة الرقابيةبني ديوان احملاسبة وائتالف فيما  مشروع التوأمة الثاني إطالق

مقدارها  مبنحة من االحتاد األوروبي ومن خالل وزارة التخطيط والتعاون الدولي( وهولندا واستونيا

لغاية نهاية شهر ايار و 1025اعتبارا من شهر أيلول عام شهرا   (21)ومبدة تنفيذ  مليون يورو     (1.2)

لالستمرار يف تعزيز وتنمية القدرات املؤسسية للديوان واملساهمة يف حتسني كفاءة وفعالية  1029عام 

  .وتقاريره السنوية التدقيق ونتائجهعلى جودة عمليات  إجيابااملساءلة العامة مبا ينعكس 
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 :التوأمة الثاني ملشروعاحملاور الرئيسة وفيما يلي 

 املالي التدقيقتطوير منهجية وتطوير خمرجات الديوان من خالل حتسني عمليات التدقيق   .2

 والرتكيز على التدقيق يف جماالت حمددة ومتخصصة.

 .الفسادومكافحة الغش  وإجراءاتتعزيز عمليات  .1

 تطور نظم تكنولوجيا املعلومات وتطوير عملية التدقيق باستخدام تكنولوجيا املعلومات. .5

 جمال الرقابة على األداء والبيئة.تطوير آليات العمل يف  .4

 

وختامًا ال يسعين إال أن أتقدم من سيدي حضرة صاحب اجلاللة اهلامشية امللك عبد اهلل 

حيث ان املستوى   على دعمه الكبري واملتواصل واملستمر للديوان هاهلل ورعا هالثاني ابن احلسني حفظ

 وما يلقاه الديوان من دعم ال حمدود بفضل من اهلل سبحانه وتعاىل الذي وصل إليه الديوان مهنيا فهو

 ،هاهلل ورعا هسيدي حضرة صاحب اجلاللة اهلامشية امللك عبد اهلل الثاني ابن احلسني حفظ من 

 بالشكر والتقدير املوصول على وكذلك أتقدم جمللسيكم الكرميني،، والسلطتني التشريعية والتنفيذية

الدعم الكبري والبّناء الذي أوليتموه للديوان مؤكدين لكم حرصنا الكبري على تعميق عالقتنا 

الدستورية معكم داعني املوىل جلت قدرته بأن نكون دومًا عند حسن ظن سيدي صاحب اجلاللة 

 .وجملسيكم الكرميني وشعبنا الويف هاهلل ورعا هاهلامشية حفظ
 

العاملني يف الديوان على  كافة الزمالءيفوتين يف هذا اجملال إال أن أتقدم بالشكر إىل  كما ال

كما  ،الدؤوب واملميز يف سبيل النهوض بعملهم واالرتقاء بالديوان الذي نعتز به ونفتخرجهدهم 

لبات الرقابة اجلهات اخلاضعة للرقابة لتعاونهم واستجابتهم املتواصلة ملتطمجيع وأتقدم بالشكر إىل 

مبا يسّهل علينا القيام بأداء مهامنا الرقابية، مؤكدين لكم التزامنا بتقديم كافة املعلومات والتقارير 

والرفعة والتقدم  نتمنى له دومًا األمن واالستقرارخلدمة أردننا احلبيب والذي ها أواًل بأول اليت تطلبون

واإلصالح سّيدي وموالي حضرة صاحب اجلاللة واالزدهار يف ظل راعي املسرية والبناء والتطوير 

اهلامشية امللك عبد اهلل الثاني إبن احلسني املعظم حفظه اهلل ورعاه وأدامه وأعز ملكه وسدد على 

 خطاه. والفالحطريق اخلري 

 } ونـنـه واملؤمـولـكم ورسـوا فسريى اهلل عملـل اعملـوق {

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

 مصطـفـى البـراري    

 

 رئيـس ديــــوان احملاسبـة                                                                                                                                       
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 رؤيـتـنـــــــا                
 املستــــدامنـــي ــــمهــي الــيـز الرقابـــتمـــال

وتـوطيد مفاهيم عامـــــة ـة الـلتعزيز املساءل

 القطاع العاماإلفصاح والشفافية ومساعدة 

 .ةـــــــــــــــــيــلــاعــاءة وفـــكفــل بــعمــلل 
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 قيمنا ومبادئنا املهنية
ولتحقيـ    يف مسريتنا حنو رؤيتنا املسـتقبلية 

ــا   ــة   ف  نـ ــتوياف نافـ ــالتنا علـــو املسـ رسـ

حنتكم إىل منظومة قيّمنا املشرتنة اليت 

 ستبقو دوماً مرجعيتنا األوىل واألساسية:
 

  .الـنـزاهــة 

 .الـكفـاءة املهنية 

 العناية املهنية. 

  العمل بروح الفري. 

. 
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 رسالتنا                
املســـايفة يف  ســـد اســـتردام وإدارة املـــوارد 

العامة للدولة  لتحقيـ  التنميـة املسـتدامة للمعتمـ       

 خالل رقابة شاملة ومستقلة علو املال العام.من 
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 585 دآسَ اإلحصاْات ايعاَُ. .58
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 615 دآسَ األحىاٍ املدًُْ واجلىاشات. .65

 :61 َديسيُ ايدفاع املدٌْ. .66

 622 وشازَ املًاه وايسٍ. .67

 628 ضًطُ املًاه .68

 652 غسنُ ًَآٖا .69
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 2198 ُتكاعدئ ايعطهسيني واحملازبني ايكدَاْواالجتُاعًُ يًاالقتصاديُ ؤضطُ امل .231

 21:1 اجملًظ األعًِ يًػباب. .232

 ::21 يتطىيس املػازيع االقتصاديُ األزدًُْاملؤضطُ  .233

 2212 َؤضطُ اضتجُاز املىازد ايىطًُٓ وتًُٓتٗا .234

 2213 ضًطُ إقًًِ ايبرتاْ ايتُٓىٍ ايطًاحٌ  .235

 2216 اهلًُٔ املطتكًُ يالْتخابات  .236



   فٗسع احملتىيات
 

 زقِ  ايصفحُ املىضـــــــــــــــىع ايتطًطٌ
 

(37) 

 2218 ًُٖٔ اإلعالّ  .237

 :221 اهلًُٔ ايىطًُٓ إلشايُ األيػاّ  .238
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 أهم إجنازات ديوان احملاسبة 

 4102خالل عام 

 

قاانو  دواوا  اساسارق رقا      ( من 11واملادة ) ( من الدستور األردني 111املادة ) مبوجب أحكام 

فقاااخل ط اا   وإلياا   املساا دةبت فيااا املمااام اليقابيااق   الاادووا فقااد قااام  وتعدوالتاا    1198( لساا ق 82)

املتمثلااق    ورؤوتاا   (8119-8111) االسااتاتيةيق لواااوامالدوروااق املسااتمدة ماان اط ااق  التاادقي  

 ةاملسااللق العاماق ومسااادة الق ااع العاام للعماء بكفاال       مرادأ   التميز اليقابي املما  املساتدام لتعزواز    

وفااليااق  ويقياا  رسااالت  املتمثلااق    يسااو اسااتادام وإدارة املااوارد العامااق للدولااق بمااد  يقياا      

األج ادة الون ياق   ومت لراا  ويايق    آخااون بعاو االاتراار ب اكء رأايا أ ادا          الت ميق املساتدامق 

واملسااااا مق   يقياااا  أ اااادا  الاااادووا  املتمثلااااق   رفاااا  كفااااالة امليااااا  وأساااااليب  وكل ااااا األرد  

وتيسيخ مرادئ   معاوري التدقي  وأفضء املمارسا     اا اجملالوم مةيا  التدقي  مبا وتماشى م  

 .اجليدوأخالقيا  املوظف العام زام بأحكام وقوااد أخالقيا  مم ق التدقي  االلتواحليادوق 

 

  وأساااليب العمااء املياتاا  اليقابيااق وت ااووي م مةيااا   يكلااقامااء الاادووا  الااى إاااادة   وقااد 

مان تتلاف اجلواناب  ولتققيا  فلا  فقاد اماء         اليا  اق م  األوضاع والظيو   اليقابي مبا وتوالم

وإاادة توزوا  ساااا    الدووا  الى االستثمار   املوارد الر يوق فا  اطربا  املميزة واملمارا  املت واق 

م  التكيز الى إدارة املااني وتوجي  املتاح م ماا     العمء املتاحق وفقاخل لو ميق ال سريق للقسابا 

  باإلضاااااافق إىل تعزواااااز اساااااتادام املراشاااااي الاااااى أدال املالياااااق العاماااااقاألياااااي إىل امللفاااااا  اذاماااااق فا  

التك ولوجيااا   ت فيااا املمااام اليقابيااق وإاااداد قاااادة بيانااا  الااى مسااتوق م ظومااق العمااء اليقااابي        

املتمثااء   التا ااي  للعمليااق اليقابيااق وت فيااا ا واسااتاالل ال تاااأد والتولاايا  بمااد  تسااميء       

ياا  األ اادا  املتمثلااق   مياقرااق إواايادا  الدولااق ونفقاتمااا  والتثراا  ماان نااي      امليااا  اليقابااق ويق

ومبااا واا عكا إًاباااخل الااى امليااق  لاايفما  والتققاا  ماان سااالمق وم اايوايق اسااتادام املااوارد املتاحااق   

 الت ميق االقتصادوق واالجتماايق ال املق.
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(42) 

 

 املهام واالجنازات: أواًل:

  الرقابة النظامية: .0

( لساا ق 82امل صااول اليمااا   قااانو  دوااوا  اساساارق رقاا  )   اليقابااق  إجاايالا الاادووا   و فااا

 الااى مساات دا  الصااي  والتاادقي  الالحاا  الااى كافااق   املساار  ماان خااالل التاادقي وتعدوالتاا   1198

وقااد سااعى الاادووا  ماان خااالل م اايوع التوأمااق      حسااابا  اجلمااا  اطاضااعق ليقابااق الاادووا   القيااود و

التاادقي  الساااب  والتكيااز الااى إجاايال   تكاملااق لالنسااقات التاادرًي ماان الثاااني إىل إاااداد خ ااق م 

وقوم حاليااخل بت فياا بيناامد    الاي  الق اع العام  الى األدالوممارسق رقابق    امليا  التدقي  الالح 

اإلدارة املاليااااق  ولااااوالخل إىل  وختفاااايت التكاااااليف وتيشاااايد اإلنفااااا واملااااالي  لإللااااالح اإلداري  ممتااااد

الااى الااربامد   نفااا  العااام  اامااء أسااا     يقياا  املاايدود ماان اإل    الاا  تعتاارب والسااليمق  احلصاايفق

 وامل ارو  اليوادوق.
  

اادد مان   الادووا  ممواا  مان املماام اليقابياق م ماا  او متعلا  بالتادقي  السااب  الاى             أجنز

ب ال الاى نلاب تلا  اجلماا  وفلا  اسات اداخل        اجلما  اطاضعق ليقابت  بتكليف من ملا الوزرال 

الادووا   ألحكام قانو  دووا  اساسرق وفل  نظياخل للمكانق امليموقق والسمعق ال يرق ال  وتمت  بماا  

الفقااول الفةاأيااق الااى الصاا ادو  واجلراااة واملسااتوداا         التاادقي  الالحاا  و باإلضااافق إىل إجاايال  

 اجلمااااا  اطاضااااعق لليقابااااقبت فيااااا ا  اااااأيق الاااا  تقااااوم والك ااااوفا  امليدانيااااق الااااى امل ااااارو  اإلن

                                   مثاااااااء جلاااااااا  الااااااا  تعقاااااااد   اجلماااااااا  اطاضاااااااعق لليقاباااااااق    امل ااااااااركق   اللةاااااااا  املاتلفاااااااق   و

االسااتمال   وامل ااارو  واملااواد واللااوازم      واسااتالمف يااق  ال)التاادقي  والتققياا   الع ااالا    واللةااا    

املمام اليقابيق الا  نفاا ا دواوا  اساسارق      ( 1رق  ) ووظمي اجلدول  واللةا  اطالق... اخل( الري و

 .8112خالل اام 

 (0جدول رق  )

 4102لعام  امل فاةاليقابيق املمام  

 % نسرق اجلمد املراول  السااا  الفعليق العدد املمام اليقابيق

 01 012012 420142 التدقي  املسر 

 4192 402262 00622 الالح  التدقي 

 4092 001212 62142 جلا  تتلفق

 0292 16262 41212 املتابعا  

 492 02241 2226 الفقول الفةاأيق

 %011 222160 222121 اجملموع

 عدد ساعات العمل الفعلية لكل مهمة رقابية مقسومًا على جمموع عدد ساعات العمل الفعلية. =نسبة اجلهد املبذول 
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(41) 

 

 الادووا  ملماما   املايجا  اليقابيق ال اجتق ان ت فيا ادد  ( التغري   8ووظمي اجلدول رق  )

 (.8112 8112اليقابيق لعامي )
 

 (4اجلدول رق  )

 (4102 4104املايجا  اليقابيق لدووا  اساسرق  لواوام )ادد 

 % نسرق التغري 4102 4104 املايجا  اليقابيق

 (1) 0242 0242 اليقابيق االستيضاحا  والكتب

 (192) 4210 2124 ماكيا  املياجعق ولواأح تدقي 

 (292) 0422 0212 است ارا  قانونيق

 (1) 402 441 جلا  تدقي  ويقي 

 21 44 44 )شيكا ( في  امء
 

 للمهام اليت قام الديوان بتنفيذها: ًاوفيما يلي عرض

 التدقيق املسبق:  .أ 

التادقي  املسار     مماام الدووا  من خالل كوادره الر يوق امل ت ية   املياقراا  امليدانياق    نفا

الى املست دا  مباتلف أنوااما   اجلما  اطاضعق ليقابق الدووا  وفل  ب ال الاى نلاب   

( من قانو  الادووا   حيامت     89تل  اجلما  وموافقق رأاسق الوزرال است اداخل ألحكام املادة )

%( 11سااااق امااء ب ساارق ) (112112) لااي  اسااتغيق ( مساات د 291182إجااازة )وتاادقي  

 ا( سااق امء  نتد ا م992151) مموامامن إمجالي ادد سااا  العمء املتاحق  والرالغ 

 .8112ماكية مياجعق والأقق تدقي  مسر  خالل اام ( 2211)إلدار 

 التدقيق الالحق: .ب 

التاادقي  الالحاا  الااى حسااابا  الااوزارا  والاادواأي احلكوميااق وامل سسااا    ممااام الاادووا   نفااا

وقاااد اساااتغي  اجلماااد  8112خاااالل ااااام  ( حساااات11522) ماااا مموااااقاليمسياااق العاماااق  

%( 2199سااق امء وبواق  ) (812259  )مموااملراول الجناز تدقي  تل  احلسابا  ما 

 ( استيضاحاخل وكتاباخل رقابياخل.1929إلدار )من إمجالي ادد سااا  العمء املتاحق  نتد ا ما 

 اللجان: .ج 

اسااتغيق  مااا جل ااق  (52182) شااار  فيمااا دوااوا  اساساارق الاا  املاتلفااق بلااغ ااادد اللةااا   

%( ماان إمجااالي ااادد السااااا     8199)شااكل  مااا نساارت    امااء ( سااااق 111912) ممواااق

امل كلق   اجلما  اطاضاعق لليقاباق   جلا  التدقي  والتققي  إضافق للم اركق   املتاحق 

 .( جل ق819)  ممواما  8112لعام 
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(41) 

 

 املتابعات واالستشارات: .د 

الدووا  العدود من املتابعا  وتقدو  االست ارا  للةما  اطاضعق ليقابت  بمد  حامت   نفا

تل  اجلما  ومساادتما الى تصووب املاالفا  امليتكرق وتاال  الوقاوع فيماا مساتقرالخل وقاد      

 مموااا است ااارة ومتابعااق اسااتغيق  مااا  (81212بلااغ ااادد تلاا  املتابعااا  واالست ااارا  ) 

أضاااف  إىل %( ماان إمجااالي اجلمااد املراااول    1299) مااا نساارت    ( سااااق امااء شااكل  15252)

 .( است ارة1215) قانونيق بلغ ست ارا  ا تقدو 

 الفحوص الفجائية: .ه 

الك ااف الااى امل ااارو  اإلن اااأيق  مشلاا  اخلفةاأياا اخل( فقصاا9925) مموااا الاادووا  مااا  نفااا

ال  ت فا ا اجلما  اطاضعق لليقابق بمد  التققا  مان مادق االلتازام بالربناامد الازم        

الفقااول الفةاأيااق الااى الصاا ادو  للتققاا  ملوالاافا  الف يااق املتعاقااد اليمااا وللت فيااا وبا

اما   الر او   من لقق امليا  قرت األموال العاماق وقياد ا   الساةال  أوالخل باأول وإوادا     

وفقاخل ألحكام القوانو واألنظمق إىل جانب م ابقق أرلدة اللاوازم   الساةال  ما  األرلادة     

  مموااااامااااا  الفقااااول الفةاأيااااق الفعليااااق   املسااااتوداا   وقااااد اسااااتغي  ت فيااااا تلاااا    

 %( من إمجالي ادد السااا  املتاحق.899سااق امء شكل  ما نسرت  ) (12221)

 الوفر واالسرتداد: .4

  الادووا  مان خااالل قياما  بالتادقي  املساار  الاى بعات ال فقااا  واإلوايادا  وفاياخل مالياااخل         حقا 

حقيقياخل متثء   زوادة اإلوياد من خالل حمت الدواأي الى ت ري  القوانو واألنظمق والتعليما  الا   

يكااا  املياااق يدواااد واساااتيفال اليساااوم املساااتققق الاااى بعااات املعاااامال  اليمسياااق  أو مااان خاااالل       

املتمثااء   يصاايء اجلمااا  اطاضااعق     االسااتداديت نفقااا  اجلماااز احلكااومي  باإلضااافق إىل    ختفاا

ليقابق الدووا  للمرالغ امل لوت يصيلما مبوجب االستيضاحا  وكتب الدووا  اليقابيق حيامت بلاغ   

فيمااا بلغاا  ( مليااو  دو ااار  2198) مموااا مااا  8112إمجااالي الااوفي املااالي املتققاا  واسصااء لعااام   

الوفاورا  الا  حققمااا الادووا  لصاان اطزو اق العامااق للدولاق ولصا ادو  امل سساا  العامااق          إمجاالي 

وكماا  او     ( ملياو  دو اار  222992) ماا ممواا   املستقلق والرلدوا  خالل األاوام اطمسق األخارية  

 (.2مرو   اجلدول رق  )

  



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(40) 

 

 (4جدول رق  )

 (4102-4111اساسرق لواوام )الوفورا  املاليق املتقققق جبمود دووا  

 )املرلغ باملليو  دو ار(

 الريا 
 العام 

 اجملموع 4102 4104 4104  4100 4101  4111

 422922 2094 64912 6492 2194 2292 2496  الوفي واالستداد املراشي

 %00 %02 %42 %0 % (194)  معدل ال مو الس وي

 %42 %40 %01 (%6) (%1)  4111معدل ال مو مقارنق م  اام 

الاا    يقيقمااا جبمااود  ( 8112-8111لواااوام )لوفااورا  املاليااق  اوظمااي اجلاادول أااااله  

األسااااليب وامل مةياااا  املت اااورة   التااادقي  وفقااااخل ألفضاااء      ساااتادامإل تيةاااق كماااوظفي الااادووا   

الى قيود وحسابا  ادد من الوزارا  وامل سساا    سوال فيما وتعل  بالتدقي  املسر  املمارسا  املم يق

أو   اساات اداخل ألحكااام قااانو  دوااوا  اساساارق بتكليااف ماان رأاسااق الااوزرال والاادواأي احلكوميااق والرلاادوا  

اجلماا  فا  املساا  املراشاي     لدق ال سريق احلسابا  فا  األ ميق التدقي  الالح  الاي ويكز الى 

ق مثء داأية ضيورق الدخء واملريعا  وداأاية اجلماار  األردنياق ورخا        زوادة إويادا  اطزو ق العام

 اما  الكربق والرلدوا . أمانقاإلن الا    

وجتدر اإلشارة إىل أ   اه الوفورا  ال ت مء الوفورا  غري املراشية املتمثلق   وقف  در املاال  

تفعيء أنظمق الضر  الداخلي واليقابق العام أو زوادة اإلوياد نتيةق تصووب خلء أو تعدوء ت يو  أو 

 الداخليق لدق اجلما  اطاضعق ليقابق الدووا .

 الرقابة النوعية الشاملة: .4

                     وبغاايحت يقيااا  رؤوااق الااادووا  املتمثلاااق   التميااز اليقاااابي املمااا  املسااتدام فقاااد   ت اااكيء     

ملراشااي الااى املاليااق العامااق مشلاا  تتلااف    فيواا  امااء لدراسااق امللفااا  واحلسااابا  فا  األيااي ا    (22)

وال اايكا  الاا  تسااا   احلكومااق مبااا نساارت       الق ااااا  االقتصااادوق وامل سسااا  العامااق املسااتقلق     

والرلدوا  وفل  بمد  املسا مق   يقي  أ دا  الت مياق االقتصاادوق   %( وأكثي من رأمساذا 91)

 واالجتماايق.

 واالستشارات القانونية:  القضايا ثانيًا:

 قضايا االعتداء على املال العام ودعاوى احلكومة: .0

( قضايق حيامت   815) ممواا  ماا   8112بلغ ادد قضاوا االاتدال الى املال العام خالل ااام  

                    ( دو ااااراخل كماااا  اااو موضاااح   اجلااادول 1255221بلاااغ إمجاااالي قيماااق املراااالغ املساااتققق مبوجرماااا ) 

 (.2رق  )
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(44) 

 

 ( 2جدول رق  )

 (4102ادد وقي  قضاوا االاتدال الى املال العام لعام )

 )املرلغ بالدو ار(

 املرالغ املترقيق قيمق املرالغ اسصلق قيمق الداوق ادد القضاوا نوع القضيق

 214226 1 214226 22 القضاوا امل ظورة أمام القضال

 1 662464 662464 041 القضاوا امل تميق

 214226 662464 0466241 406 اجملموع

 

 وقد تركزت أساليب االعتداء على األموال العامة مبا يلي:

قيااام ااادد ماان اجلراااة واساساارو وأم ااال الصاا ادو  ومعتماادو الصااي  باااختال  األمااوال            .1

والتالاااب بالسااةال  املاليااق واالحتفاااظ     املقروضااا العامااق ااان نيواا  التالاااب   ولااول     

اطالاق    باملرالغ املقروضق مبوجرما وإضاافق أمساال و مياق أو غاري مساتققق الاى الك اوفا       

 .باملوظفو ولي  شيكا  بأمسال و ميق وإرفا  معززا  مزورة

قيااام ااادد ماان املكلفااو باادف  الضااياأب واليسااوم املسااتققق الاايم  ماان خااالل تقاادو  شاايكا    .8

أو شاايكا  باادو  رلاايد األمااي الاااي أدق إىل إقامااق دااااوق جزاأيااق الاايم  لتقصاايء   مكتريااق  

 املرالغ املستققق.

قيام ادد من املوظفو بالتالاب ب مافج الدراسا  االجتماايق لاوي الادخء املتادني وفلا      .2

اااان نيوااا  وضااا  أرقاااام لاااادر و مياااق وتزوواااي التواقيااا   وبيااا  الر اقاااا  الصاااقيق مقاباااء        

 عق ماليق.احلصول الى م ف

وتعود أهم األسباب اليت أدت إىل االعتداء على املال العام نتيجة عدم األخذ بالتوصييات اليوارديف ت تقيارير    

 ديوان احملاسبة السابقة املتمثلة مبا يلي:

ادم إحكام أنظمق الضر  واليقاباق الداخلياق واادم تفعياء دور وحادا  اليقاباق الداخلياق           .1

 اجلما  اطاضعق ليقابق الدووا . ادد من

 ادم فصء املمام املتعارضق املوكلق لقابضي األموال العامق. .8

 ادم إحكام اليقابق الى أامال أم ال املستوداا  واللوازم ومأموري احليكق. .2

 ادم تفعيء األنظمق اسوسرق املستادمق   الوزارا  والدواأي وامل سسا  العامق  املستقلق. .2

الوظاأف املاليق من قرء موظفو غري م  لو  وخالق فيما وتعل  بقابضاي األماوال   إشغال  .9

 العامق وأم ال املستوداا   وادم يدود الولف الوظيفي ذ .
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(44) 

 

 القضايا التنفيذية: .4

 8112بلغ ادد القضاوا الت فياوق امل يوحق للت فيا لدق دواأي ت فيا اململكق لعام 

دو اراخل  (1118112)غ امل لوت يصيلما    اه القضاوا ( قضيق وبلغ  قيمق املرال2128)

%( من مموع املرالغ امل لوت يصيلما 2( دو ار وب سرق )885222حصء م ما ما مموا  )

%( من مموع املرالغ 12( دو ار وب سرق )2221111فيما ال وزال دو  يصيء ما مموا  )

 .(9وكما  و مرو   اجلدول رق  )امل لوت يصيلما 

 (2جدول رق  )

 4102لعام ملا  بعدد القضاوا الت فياوق واملرالغ غري اسصلق 

 )املرلغ بالدو ار(

 نسرق التقصيء % املرالغ غري اسصلق املرالغ اسصلق قيمق القضاوا ادد القضاوا دواأي الت فيا

 4912 212222 42462 142021 224 اما 

 1942 024102 222 022464 12 ج وت اما 

 41904 404114 22101 410104 64 مشال اما 

 0942 422221 2262 421446 12 غيت اما 

 1912 602214 214 601416 021 شي  اما 

 0194 606262 022144 262210 461 السل 

 4494 422046 000020 212422 12 مأدبا

 2 0466222 61244 0246422 601 الزرقال

 2 02241 0212 01142 24 جيش

 19100 04214 021 04124 44 اةلو 

 294 410466 44112 402422 12 املفي 

 292 4124110 021422 4402026 224 اربد

 4290 04126 2142 01122 42 األغوار ال ماليق

 4492 22422 44146 12422 22 اليمثا

 2296 2024 01022 02462 61 الكي 

 21 6221 2610 00411 2 ال فيلق

 1 6212 1 6212 4 العقرق

 192 012421 00214 041024 2 معا 

 292 2421101 664222 1114112 4124 اجملموع

 

 ويالحظ من اجلدول السابق ما يلي:

( قضيق اام 2522ادد القضاوا الت فياوق   دواأي ت فيا اململكق من ) إخنفاحت .1

 .8112قضيق اام  (2128)إىل 8112
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(42) 

 

مستوق نسرق التقصيء مقارنق بالس وا  السابقق  حيمت بلغ إمجالي ما   إخنفاحت  .8

 وب سرق تعادل( دو ار 558222) مموا يصيل    كافق دواأي ت فيا اململكق ما 

 %( من إمجالي قيمق القضاوا امل يوحق للت فيا   اململكق.2)

 وج وت اما تيكز  معظ  القضاوا   دواأي ت فيا اربد واما  والزرقال والسل   .2

 ومأدبا واملفي .واليمثا ومشال اما  وغيت اما  وشي  اما  

 إمجالي القضايا:  .4

 ( م ما21/18/8112-  1/1/1128( قضيق للفتة )2921دد القضاوا )اا إمجاليبلغ 

( قضيق  1928ادد القضاوا املفصولق  ) إمجالي  حو بلغ   ( قضيق م ظورة أمام القضال2111)

املرالغ غري اسصلق  إمجالي  حو بلغ   دو اراخل (218188111)وبلغ إمجالي املرالغ اسصلق م ما 

 (.5( دو اراخل وكما  و مرو   اجلدول رق  )115251811)

 (6جدول رق  )

 ( 4102 – 0124إمجالي القضاوا  للفتة ) 

 )املرالغ بالدو ار(

 املرلغ املترقي املرلغ اسصء قيمق الدااوق ادد القضاوا ال وع

 106261411 1 106261411 4111 القضاوا امل ظورة أمام القضال

 1 214144110 214144110 0244 القضاوا املفصولق

 106261411 214144110 0201414001 2220 اجملموع

 

 االستشارات القانونية: .2

القانونيق الصادرة ان مدويوق ال  و  القانونيق وتتعل  بعمء تتلف  االست ارا بلغ ادد 

        مموا ما  8112الوزارا  والدواأي وامل سسا  احلكوميق اطاضعق ليقابق الدووا  لعام 

 .قانونيق ( است ارة1229)

 تنمية املوارد البشرية: ثالثًا:

 التدريب: .0

ت فياااااااخل ليؤواااااق الااااادووا  املتمثلاااااق   التمياااااز اليقاااااابي املمااااا  املساااااتدام وت فياااااااخل للا اااااق     

ب ال القدرا  امل سسيق وت ووي املوارد الر يوق   أحد أ   حماور ا الى  اإلستاتيةيق وال  تيكز 

 والتأ يااء املماا  ماان خااالل  ت ااةي       التق يااا  الف يااق اسااتادام ماان خااالل التاادروب املسااتمي الااى    

املوظفو للقصول الى شمادا  مم يق ختدم العمء اليقاابي  باإلضاافق إىل تراادل املعيفاق ما  أجمازة       

اليقابااق الدوليااق ملواكرااق الت ااور واسااتادام احاادمل األساااليب واملمارسااا  اليقابيااق  فقااد   إااااداد           

 اط   التدروريق وتصمي  وت فيا بيامد تدروريق   تتلف اجملاال  اليقابيق.
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(42) 

 

واألقليميا    العيبياق  اليقابياق لدق امل ظماا     حيظى بما الدووا  للسمعق ال يرق ال   ونظياخل

 :وناكي م ما التالي اليقابيقفقد أستضا  اددا من الفعاليا  وال  انا  ا والدوليق

ضاام  رأاايا   التونساايق اجلمموروااقملكافقاا  الفساااد     الون يااقماان اذي ااق  استضاااف  وفااد   -

الاى   اليقاباق    اساسارق الاى جتيبا  دواوا      ماوظفي اذي اق لإلناالع   من كراار  ( 9اذي ق و)

 املال العام 

 لإلنااالع( ماان كرااار مااوظفي الاادووا   5الكااوو  ضاا  ) اساساارقوفاادا ماان دوااوا   استضاااف  -

 .املاليق أليقاب األردني   مال  اساسرقالى جتيب  دووا  

ماان  الفااتةظماا  األرابوساااي خااالل (  بالتعاااو  ماا  م COBITاللقااال التاادرو  ) استضاااف  -

 .العيبيق اليقابيقمدققا من تتلف األجمزة  ( 82وقد شار  في  )   12-12/1/8112

 ورش العمل: .4

تعزوزاخل ملردأ التعاو  م  اجلما  اطاضعق لليقابق وتقدو  امل ورة املاليق واإلداروق ذاه 

ال  تواج  سري امء اجلما  اجلما   وترادل ونقء اطربا  ويليء امل كال  واملعوقا  

اطاضعق لليقابق ولوالخل إىل حلول ذاه امل كال  وتالفيما مستقرالخل  فقد اقد الدووا  ادد 

          ( ورش  شار  85من ورش العمء للوزارا  والدواأي وامل سسا  احلكوميق بلغ ادد ا )

د  من املوضواا  ركز  الى اد م ار    تتلف اجلما  اطاضعق لليقابق( 1211بما )

اليقابق الى ق اع اطدما  احلكومي وتفعيء دور وحدا  اليقابق الداخليق  )اذامق مثء: 

واليقابق اإلداروق  ورقابق األدال  واليقابق الى الع الا  واللوازم  وإدارة املستوداا  احلكوميق  

استادامما كأداة واستادام السيارا  احلكوميق  واملوازنا  التقدويوق إاداد ا وكيفيق 

 خت ي  ورقابق الى اإلنفا  العام.

 املشاركة ت عضوية اللجان املنبثقة عن املنظمات العربية واإلقليمية والدولية ومنها: .4

  وجمزة العليا لليقابق امل اركق   جلا  امل ظما  الدوليق واآلسيووق والعيبيق ل .أ 

 :                       اللةا  وم ما ادد منامل اركق   اضووق  .ت 

 امء اليقابق الري يق امل رثقق ان االنتوساي. قمموا -

 امء الدون العام امل رثقق ان االنتوساي. قمموا -

 ظمق العيبيق لوجمزة العليا لليقابق في املجل ق ت ميق القدرا  امل سسيق ل -

 املاليق واساسرق.

ق لوجمزة العليا لليقابق ملق اليقابق املاليق للم ظمق العيبي ش و  جل ق -

 املاليق واساسرق.
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(46) 

 

جل ق املعاوري املم يق واليقابيق للم ظمق العيبيق لوجمزة العليا لليقابق  -

 املاليق واساسرق.

 ق الري يق امل رثقق ان امل ظمق العيبيق.فيو  امء اليقاب -

 (.audit committeeجل ق التدقي  واليقابق ) -

 ان م ظم  األسوساي امل رثقق الري يق أليقاب اضو   مموا  امء  -

 امل اركق   االجتمااا  واللقالا  العلميق والتدروريق اطارجيق. .ج 

وتدرو   المي ولقال ( اجتماع82  ) 8112شار  الدووا  خالل اام  -

 ( موظفاخل من 12) شار  فيما  ودراسيق ( جوال  است الايق 2باإلضافق إىل )

 االختصالا  واملستووا  اإلداروق.تتلف موظفي الدووا   من 
 

كما وولي الدووا  مبوجب خ ت  اإلستاتيةيق اال تمام باألن  ق ال  ت عكا الى 

 موا أجملاألدال املتمثلق باملراشية   إن ال معمد رقابي ايبي مقيه   اما  بالت سي  م  

 العيبيق لوجمزة العليا لليقابق املاليق واساسرق.

 ا::الدراسات واألحب .2

  تقااداما إىل ااادد ماان املاا متيا  وورش   داد ااادد ماان الرقااومل والدراسااا   قااام الاادووا  ب ااا

 نرو أدناه أ مما الى سريء املثال ال احلصي: 8112خالل اام العمء اسليق واإلقليميق 

 دور دووا  اساسرق   احلفاظ الى املال العام/ مياقرق الربملا  لودال احلكومي  .أ 

 حبمت بع وا  دور دووا  اساسرق   تعزوز احلك  اليشيد  .ت 

 حبمت بع وا  دور دووا  اساسرق   مكافقق الفساد مقارنق بو الواق  وال موح. .ج 

 حبمت بع وا  دور دووا  اساسرق   يقي  الت ميق املستدامق. .د 

 الرتمجة: .2

 عمليق اليقابيق تمد  إىل ت ووي التيمجق ادد من األدلق والتقاروي واملقاال  ال  

 م ما الى سريء املثال ال احلصي:  

  الري يق أليقاب بيانا   قاادةخبصول  االنتوسايالصادر ان  اإلرشاديالدليء   .أ 

احلكوماا    أسا ةاب  الاى   اليقاباق خبصاول   االنتوسااي الصاادر اان    اإلرشاادي الدليء  .ت 

 للتغري امل اخي 

 .8112 وت يون األول  اجمللق الدوليق لليقابق املاليق احلكوميق ادد   .ج 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(42) 

 

 مقاالت:ترمجة  .6

 )رؤوق موحدة ضد الفساد(.  -

 )استقالليق األجمزة العليا لليقابق(. -

 ) اليقابق الى م يواا  ال ي    االكوادور(.  -

 نظم املعلومات: رابعًا:

أمتتاق تقااروي    خبصاول موظفي دووا  اساسارق   مساادة: (SharePoint)متابعق م يوع  .1

 .االجناز ال ميي للمدققو واملياقرا  امليدانيق

موااق  امل اركق   جلا  تدقي  األنظمق اسوسرق واللةا  الف يق والزوارا  امليدانيق ماا م  .2

 ( جل ق وزوارة ميدانيق.561)
 وض  املوالفا  الف يق لكء من املوق  االلكتوني اجلدود ونظام األرشفق االلكتوني. .2

 ( دورا .2ركق   الدورا  التدروريق   الربمق والصيانق ما ادده )امل ا .2

 ( من ال احيق الف يق.GFMISمتابعق نظام ) .9

 الربجمة:قسم حتليل النظم و

 .سةء األدال الس وييليء و بيمق  نظام  .1

 يدومت نظام ش و  املوظفو واليواتب واملكافآ  واألرشفق. .8

 ال  و  الربملانيق.وزارة  متابعق نظام الصادر والوارد/ .2

 امل اركق   فيو  امء نظام الر اقق االلكتونيق / دووا  اطدمق املدنيق. .2

 إدارة قوااد الريانا  للدووا . .9

 ليانق وإجيال تعدوال  وإضافا  لونظمق اسوسرق العاملق ال  ختدم امء الدووا . .5

ق الاا  ختاادم امااء   جتميااز وبيمااق ااادد ماان التقاااروي اجلدواادة لونظمااق اسوساارق العاملاا        .2

 الدووا .

 .(Help Deskالعمء الى ت ووي نظام است ارا  مدويوق تك ولوجيا املعلوما  ) .2

 (.portal) لكتوني اليمسي لدووا  اساسرق وال ظام الداخلييدومت ومتابعق املوق  اال .1

 :قسم التشغيل والصيانة

 .واملياقرا في الدووا    امليكز تقدو  االست ارا  الف يق ملوظ .5

 للعمء.وت زوء الربامد الالزمق  األجمزةليانق  .2
 وضر ما. األجمزةالى اسافظق الى األمن وسالمق املعلوما  ولالحيا  املستادمو  .3
 اسافظق الى كفالة شركق املعلوما  ومتابعق إجيالا  الصيانق واإلدامق لكافق مكوناتما. .4
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(42) 

 

 العالقق ب دارة نظام معاجلق الربامد. متابعق اإلجيالا  من ال واحي الت غيليق فا  .1

ومت لرااا  شااركق  األجماازةالت سااي  ماا  املاادويوا  املاتلفااق لتااأمو احتياجااا  الاادووا  ماان    .6

 املعلوما .
 متابعق شيكا  الصيانق. .7

 احلمالت التفتيشية على السيارات احلكومية: خامسًا:

( محلاق تفتي ايق الاى    98) قام الادووا  بالتعااو  والت ساي  ما  مدويواق األمان العاام بت فياا        

 للتققا  مان مادق التازام مساتادمي تلا  السايارا  بأحكاام          8112السيارا  احلكوميق خاالل ااام   

نظاااام االنتقاااال  وتعليماتااا  و 8111( لسااا ق 81نظاااام ت ظاااي  اساااتادام امليكراااا  احلكومياااق رقااا  )   

وضااار  نفقاتماااا  والسااافي وبالغاااا  رأاساااق الاااوزرال املتعلقاااق بت ظاااي  اساااتادام السااايارا  احلكومياااق   

 واستادامما لإلغياحت اليمسيق فق  وقد ترو ما ولي:

بلااغ اااادد الساايارا  احلكومياااق العاملاااق ) لوحااق محااايال( مبوجاااب سااةال  داأاااية التخاااي                     .1

 سيارة وآليق. (15128)

 سيارة وآليق. (228) )بيضال(لوحق بلغ ادد امليكرا  احلكوميق ال  يمء  .8

( سايارة وآلياق   1251)ام واا أ( 11ل عما الى ) تاروخادد امليكرا  احلكوميق ال  وزود  بلغ .2

 %( من إمجالي ادد السيارا .21ب سرق )

%( ماان 12( ميكرااق م ااكلق مااا نساارت  )2512بلااغ إمجااالي ااادد ميكرااا  اليكااوت الصااغرية )  .2

 إمجالي ادد امليكرا .

                  ( ميكراااق م اااكلق ماااا نسااارت  2212إمجاااالي اااادد امليكراااا  فا  ال قاااء امل ااات  حبااادود ) بلاااغ .9

 %( من إمجالي ادد امليكرا .82)

( تالفاق وبتقلياء   1252) ممواا  ماا   21/18/8112بلغ اادد املاالفاا  امليتكراق لغاواق      .5

 (:2تل  املاالفا  ترو بأنما تيكز  كما  ي مري ق   اجلدول رق  )
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(41) 

 

 

 (2جدول رق  )

 4102املاالفا  املتكيرة لعام 

 ال سرق % ادد املاالفا  اس  املاالفق

 20 275 استادام امليكرق إلغياحت شاصيق خارج أوقا  الدوام  اليمسي

 8 113 الوقو  أمام اسال  التةاروق

 7 91 الوقو    م  قق سك يق لفتا  نوولق

 0.95 13 أمي حيكق مفتوح )غري حمدد(

 7 94 يميء أشاال غري موظفو

 0.19 26 رخصق اقت ال امليكرق أو الساأ  م تميق

 0.5 7 ادم االمتثال إلشارة شيني امليور

 0.11 16 ادم إبياز أمي احليكق

 32 438 ادم وس  امليكرق باس  الداأية

 11 141 مري  امليكرق   م  قق سك يق

 1.42 2 قيادة امليكرق من شا  غري تول

 1941 2 تصيوح من امليج  املات  إبيازتوليء موظفو دو  

 1.02 02 ادم وجود أو محء تصيوح قيادة

 1941 2 رخصق القيادة غري موجودة

 1 044 أخيق

 011 0462 اجملموع
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(21) 

 

وقااد تيكااز  املاالفااا    الااوزارا  والاادواأي احلكوميااق وامل سسااا  العامااق املسااتقلق كمااا  ااو ماارو    

 (:2اجلدول  رق  )

 ( 2جدول رق  )

 الوزارا  والدواأي احلكوميق األكثي تالفق

 4102 4104 4104 4100 اس  الوزارة/ الداأية / امل سسق 

 461 422 224 160 والرلدوا وزارة ال  و  الرلدوق 

 62 21 426 - الداخليقوزارة 

 302 441 262 0242 أمانق اما  الكربق

 27 4 021 022 اجلمار  األردنيق داأية

 012 12 220 141 سل ق املياه

 3 2 414 0022 سل ق م  قق العقرق االقتصادوق اطالق

 22 46 022 001 سل ق وادي األرد 

 43 41 040 022 وزارة األشغال العامق واإلسكا 

 81 21 441 421 وزارة التبيق والتعلي 

 81 24 041 000 وزارة الت ميق االجتماايق

 59 24 410 426 وزارة الزرااق

 54 22 412 464 وزارة الصقق

 264 444 120 0420 أخيق

 1368 0414 2121 2111 اجملموع

 

ادد احلمال  التفتي يق الى السيارا  املاالفق ال  قام تدني اله ااجلدول أا والحظ من 

 (98بلغ  )حيمت  8112ام اا خالل العامالدووا  بت ظيمما بالت سي  والتعاو  م  مدويوق األمن 

احلكومق باختاف ادد من القيارا  الت ظيميق ال  ت ظ  املي  استادام نتيةق قيام  فق محلق 

 .8111لس ق ( 81امليكرا  احلكوميق وت ري  أحكام نظام امليكرا  احلكوميق رق  )

 



 

 

 

 

 الفصل الثانــي

 ةاخلتامي اتاحلسابحتليل 

 3102للسنة املالية  

 

 

 



 

 

 

 

  ةاخلتامي اتاحلسابحتليل 

 للموازنة العامة

 3102للسنة املالية  
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(20) 

 

 

 رقم  الصفحة املوضـــــــــــــــوع التسلسل

 24 .4102حتليل احلسابات اخلتامية للموازنة العامة للدولة لعام  

 61 .4102تدقيق احلسابات اخلتامية للوزارات والدوائر احلكومية لعام  

 83 (.4102-4112املؤشرات االقتصادية لألعوام ) 

 89 (.21/6/4102-4112)حتليل الدين العام للفرتة  

 97 .4102حتليل احلسابات اخلتامية للوحدات احلكومية لعام  

 105 .4102حتليل البيانات املالية لعدد من املؤسسات واهليئات لعام  

 105 مركز إيداع األوراق املالية. - 

 107 هيئة األوراق املالية. - 

 109 هيئة املناطق التنموية. - 

 112 التجاري/ وزارة الصناعة والتجارة.احلساب  - 

 115 هيئة التأمني. - 

 117 هيئة تنظيم قطاع النقل الربي. - 

 119 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت. - 

 121 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. - 

 123 هيئة اإلعالم املرئي واملسموع. - 

 125 مؤسسة سكة حديد العقبة. - 

 128 ووحدة ميناء العقبة.مؤسسة املوانئ  - 

 133 سلطة املياه. - 

 139 السلطة البحرية. - 

 141 .4102حتليل احلسابات اخلتامية للجامعات الرمسية لعام  
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(24) 

 حتليل احلسابات اخلتامية للموازنة العامة للدولة

 4102للسنة املالية  
 

 

 

والدوائر احلكومية الواردة يف قانون يتناول هذا اجلزء حتليل احلسابات اخلتامية للوزارات 

مدى توافق النتائج الفعلية  حيث تعرب احلسابات اخلتامية عن 3102املوازنة العامة للسنة املالية 

احملددة هلا, كما أن حتليل جانيب املوازنة ينبئ عن التوجهات الرئيسة  األهدافلتنفيذ املوازنة مع 

ومن ثم فهو توضيح أثر املعامالت  اإلنفاقمتول هذا  اليت اإليراداتمصادر ونفاق احلكومي لإل

كما ويوضح السياسة املالية وآثارها على النمو  احلكومية على النشاط االقتصادي للدولة

االقتصادي وأداة متابعة تنفيذ ما اعتمدته السلطة التشريعية يف قانون املوازنة ووسيلة لتقليل 

وام القادمة. وعليه فإن حتليلنا هذا يهدف إىل تطوير الرقابة احتماالت اخلطأ يف إعداد املوازنة لألع

 باجتاه احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقليل خماطر األخطاء وتقويم آثارها.
 

وتعرب عما ستقوم  املوازنة العامة هي اخلطة املالية لتنفيذ الربنامج احلكومي أنومبا 

احلكومة باجنازه من برامج ومشروعات يف سبيل حتقيق أهدافها ضمن إطار األهداف والربامج 

الرئيسة للدولة وذلك يف حدود ما يتم إقراره يف قانون املوازنة العامة من خمصصات مالية ملا 

خمتلف مصادر تتوقع إنفاقه يف تلك الربامج واملشروعات وما يتوقع حتصيله من إيرادات من 

 اإليرادات خالل نفس الفرتة الزمنية.
 

عليه سيكون التقرير الرقابي على هذا وواحلساب اخلتامي هو املعلومات الفعلية لتنفيذها,  

 .النمو االقتصادي واالجتماعي للدولة أهدافاحلساب الوسيلة لقياس القدرة على حتقيق 
 

تقارير التقليدية حيث أنه يوضح السياسة كما أن تقرير احلساب اخلتامي أيضًا ال يشبه ال

املالية وآثارها على النمو االقتصادي ويعترب أداة ملتابعة تنفيذ ما اعتمدته السلطة التشريعية يف 

 قانون املوازنة العامة ووسيلة لتقليل احتماالت اخلطأ يف إعداد املوازنة لألعوام القادمة. 
 

 

 

 

 

 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(22) 

 سنوات األخرية:نسب النمو للنفقات العامة للخمس 

 .(3102-3119النفقات العامة الفعلية ونسب النمو للفرتة ) (9)يظهر اجلدول رقم 

 (2جدول رقم )

 ( ونسبة منوها مقارنة السنة بالسنة السابقة4102-4112النفقات العامة للفرتة )

 )املبالغ باملليون دينار(

النفقات  السنة

اجلارية 

 الفعلية

النفقات 

 الرأمسالية

 الفعلية

جمموع 

النفقات العامة 

 الفعلية

نسبة النمو 

للنفقات 

 اجلارية %

نسبة النمو 

للنفقات 

 الرأمسالية %

نسبة النمو 

 لإلنفاق العام

% 

4112 4586 1445 6031 - - - 

4101 4747 961 5708 2  (22 ) (5) 

4100 5740 1057 6797 40  01  02  

4104 6412 675 6676 6 (26) 0 

2013 6056 1021 7077 (4) 50 2 
 

 من اجلدول أعاله يتبني ما يلي:

يف  2012عما كانت عليه يف عام  2013%( لعام 3ارتفعت النفقات العامة الفعلية بنسبة ) .0

 .2011عما كانت عليه عام  2012%( لعام 1حني ارتفعت بنسبة )

عما كانت عليه يف عام  3102%( لعام 3اخنفضت نسبة النمو يف النفقات اجلارية الفعلية ) .3

عما كانت عليه  3103%( عام 8يف حني وصلت نسبة النمو يف هذه النفقات إىل ) 3103

 .3100عام 

باملقارنة مع  3102%( لعام 10بنسبة ) 3102الفعلية يف عام  ةارتفعت النفقات الرأمسالي .2

عليه يف عما كانت  3103%( يف عام 23, يف حني اخنفضت هذه النفقات بنسبة )3103عام 

 .3100عام 
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(22) 

 (:4112حتليل مقارن للنفقات العامة مع سنة األساس )

( ونسبة منوها 3102- 3119النفقات العامة الفعلية للفرتة ) (01)يظهر اجلدول رقم 

 .3119مقارنه مع سنة األساس 

 (01جدول رقم )

 4112سنة األساس ( ونسبة منوها مقارنه مع 4102-4112النفقات العامة الفعلية للفرتة )

 )املبالغ باملليون دينار(

النفقات  السنة

اجلارية 

 الفعلية

النفقات 

 الرأمسالية

 الفعلية

النفقات العامة 

 الفعلية

 % 4112نسبة النمو مقارنة مع سنة األساس 

 نفقات جارية

 % 

نفقات رأمسالية 

% 

نفقات عامة 

% 

4112 4586 1445 6031 - - - 

4101 4747 961 5708 2 (22) (5) 

4100 5740 1057 6797 45 (47) 02 

4104 6412 675 6676 25 (52) 02 

2013 6056 1021 7077 24 (42) 07 

 من اجلدول أعاله يتبني ما يلي:

 .3119مقارنة مع عام  3102%( لعام 01منت النفقات العامة الفعلية بنسبة ) .0

مقارنة  3103%( لعام 21وبنسبة ) 3102%( لعام 23منت النفقات اجلارية الفعلية بنسبة ) .3

 )سنة األساس(. 3119مع إمجالي النفقات اجلارية لعام 

%( مقارنة مع 12وبنسبة ) 3102%( لعام 39اخنفضت النفقات الرأمسالية الفعلية بنسبة ) .2

 .3102إمجالي النفقات الرأمسالية لعام 

ة مع إمجالي النفقات مقارن 3102%( لعام 23منت النفقات اجلارية الفعلية بنسبة ) .4

%( لعام 39يف حني اخنفضت النفقات الرأمسالية الفعلية بنسبة ) 3119اجلارية لعام 

 مقارنة مع إمجالي النفقات الرأمسالية الفعلية لنفس سنة األساس. 3102

مقارنة مع إمجالي  3103%( لعام 21كانت نسبة النمو يف النفقات اجلارية الفعلية ) .1

يف حني اخنفضت نسبة النمو يف النفقات الرأمسالية الفعلية  3119ام النفقات اجلارية لع

 .3119%( للعام نفسه مقارنة مع سنة األساس 12)
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(25) 

 :4102خالصة احلساب اخلتامي للموازنة العامة للدولة للسنة املالية 

إمجالي خالصة احلساب اخلتامي للموازنة العامة للسنة املالية  (00)يظهر اجلدول رقم 

 وكما يلي: 3102

 (00اجلدول رقم )

 )املوازنة اجلارية والرأمسالية( 4102احلساب اخلتامي للموازنة العامة للسنة املالية 

 )املبالغ بالدينار(

 الفعلي املقدر النفقات العامة
 اإليرادات  

 العامة
 الفعلي املقدر

اإليرادات   6156041622 6401021111 النفقات اجلارية

 احمللية

5426111111 5002602072 

 622006250 651111111 املنح اخلارجية 0140122002 0425604111 النفقات الرأمسالية

جمموع  177052602-7 7255754111 جمموع النفقات العامة

 اإليرادات  العامة

6026111111 5756224042 

املوازنة قبل عجز  

 التمويل

0212754111 0206440620 

 7177052602 7255754111 جمموع املوازنة

 موازنــة التمــويل

 الفعلي املقدر املصادر الفعلي املقدر االستخدامات

مسحوبات  0206440624 0212754111 متويل عجز املوازنة

القروض 

 اخلارجية

0224720111 4226660462 

القروض تسديد أقساط 

 اخلارجية املستحقة

221202111 272626216 

تسديد أقساط القروض 

 الداخلية املستحقة

القروض  - 251111

 الداخلية

2510672111 2621111111 

 7426660462 5222205111 جمموع املصادر 2602211111 2602211111 إطفاءات الدين الداخلي

اطفاءات سندات دين 

 للبنك املركزي

عجز املوازنة بعد  61111111 61111111

 التمويل

 - 

 7426660462 5222205111 جمموع املصادر 5265256526 5222205111 جمموع االستخدامات

  0652444666 - وفر املوازنة بعد التمويل

 7426660462 5222205111 اجملموع 7426660462 5222205111 اجملموع

 (4102، واحلساب اخلتامي للسنة املالية 4102املالية املصدر: )قانون املوازنة العامة للسنة 
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(26) 

 تبني ما يلي:  4102ولدى قيامنا بدراسة وحتليل احلساب اخلتامي لقانون املوازنة العامة لعام 

 عجز املوازنة:  أواًل:

يف  3102( مليون دينار لعام 1119بلغ إمجالي اإليرادات  الفعلية للموازنة العامة للدولة ) .أ 

( مليون دينار لنفس 1111إمجالي النفقات الفعلية للموازنة العامة للدولة )حني بلغ 

 ( مليون دينار.0208العام أي أن هنالك عجزًا فعليًا قبل التمويل مقداره )

نتيجة التوسع يف  3102( مليون دينار يف عام 0812حققت املوازنة العامة وفرًا مقداره ) .ب 

 فقط. االقرتاض اليت يفرتض فيه تغطية العجز

 النفقات العامة: ثانيًا: 

, 3102( مليون دينار لعام 1111بلغ إمجالي النفقات الفعلية للموازنة العامة للدولة ) .أ 

%( منها, يف حني شكلت النفقات الرأمسالية ما 83حيث شكلت النفقات اجلارية ما نسبته )

 %( منها فقط.04نسبته )

( مليون دينار ومبا نسبته 219در مببلغ )اخنفض إمجالي النفقات العامة الفعلية عن املق .ب 

 .3102%( لعام 1)

 .3102يبني خالصة النفقات على مستوى الوزارات والدوائر لعام  (03)واجلدول رقم  

 (04)جدول رقم 

 4102خالصة النفقات اجلارية والرأمسالية لعام 

 )املبلغ بالدينار(

 النفقات الرأمسالية النفقات اجلارية الفصل

املقدرة بعد  عنوانها

 املناقالت

 النفقات

 الفعلية 

املقدرة بعد 

 املناقالت

 النفقات الفعلية

 - - 25151222 25220111 الديوان امللكي اهلامشي

 - - 06121567 06242111 جملس األمة

 2202067 2205111 40050227 40711111 رئاسة الوزراء

 - 21111 676762 677111 رئاسة الوزراء / ديوان التشريع و الرأي

 22207 54111 522266 555111 رئاسة الوزراء / دائرة الشراء املوحد

 22114 25111 4756262 4624111 يةاألردنرئاسة الوزراء / وكالة األنباء 

 55562 64111 661120 612111 ديوان املظامل

 06010 45111 612020 622111 وزارة الشؤون الربملانية

 0012112 0265111 7212052 7222111 ديوان احملاسبة

 225241 225111 0027472 0206111 وزارة تطوير القطاع العام

 462022 656111 4162722 4054111 ديوان اخلدمة املدنية

 22262 71111 207122 556111 وزارة التنمية السياسية
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(27) 

 46111111 46111111 622111111 622111111 وزارة الدفاع

 25651111 25651111 022011111 022011111 الطبية امللكيةاخلدمات 

 247257 261111 0261027 0660111 ياألردناملركز اجلغرايف امللكي 

 4006646 4025111 07240666 07646111 وزارة الداخلية

 4016260 4201111 7461257 7224111 وزارة الداخلية /دائرة األحوال املدنية واجلوازات

 02202572 02202572 514266241 514266240 الداخلية / األمن العاموزارة 

 41611111 41611111 025211111 025211111 وزارة الداخلية / الدفاع املدني

 01672271 01672262 052441120 052441120 وزارة الداخلية / قوات الدرك

 7674672 6120111 22652105 26762111 وزارة العدل

 2471240 2225111 01452255 01252111 القضاة دائرة قاضي

 0522220 4411111 20227214 20650111 وزارة اخلارجية

 0505612 0554111 4122174 4465111 دائرة الشؤون الفلسطينية

 021226121 445614111 4226525226 4562552111 وزارة املالية

 020562 221111 0705262 0642111 وزارة املالية / دائرة املوازنة العامة

 4240012 4221111 44051142 44662111 وزارة املالية / دائرة اجلمارك

 622227 625111 06056666 06274111 وزارة املالية / دائرة األراضي واملساحة

 62127 475111 0205710 0261111 وزارة املالية / دائرة اللوازم العامة

 200742 511111 22220662 22560111 الدخل واملبيعاتوزارة املالية / دائرة ضريبة 

 2277424 2527111 7256142 6060111 وزارة الصناعة والتجارة

وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة 

 الشركات

0025111 0162412 021111 006465 

وزارة التخطيط / اجمللس القومي 

 للتخطيط

0426111 0472725 56502111 52620222 

 0440140 2566111 2071741 2576111 وزارة التخطيط / دائرة اإلحصاءات العامة

 4647616 4254111 7654657 6126111 وزارة السياحة واآلثار / السياحة

 0526166 0605111 5267727 5507111 وزارة السياحة واآلثار / دائرة اآلثار العامة

 62250227 21000512 2626222 5076111 وزارة الشؤون البلدية

 06224642 65211111 2205622 2551111 وزارة الطاقة والثروة املعدنية

 4027122 4525111 2227677 2256111 وزارة الطاقة / سلطة املصادر الطبيعية

 062164114 062451111 22654620 22776111 وزارة األشغال العامة واإلسكان 

 52644 75111 0052276 0062111 احلكوميةوزارة األشغال / دائرة العطاءات 

 02201022 05247111 25625220 26224111 وزارة الزراعة

 66205722 20501111 0661252 0722111 وزارة املياه والري

 07420675 20627111 2006600 2217111 األردنوزارة املياه والري / سلطة وادي 

 0660206 0204111 0245460 0226111 وزارة البيئة
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(26) 

 26522127 61121111 612621407 616624111 وزارة الرتبية والتعليم

 02021466 46425111 62202202 66415111 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 62025275 66641111 217572765 202056111 وزارة الصحة

 6022265 01621111 016201126 012127111 وزارة التنمية االجتماعية

 2222266 2645111 04516612 04560111 وزارة العمل

 5572256 5641111 4671662 4246111 وزارة الثقافة

 25274 51111 671214 627111 رئاسة الوزراء/دائرة املطبوعات والنشر

 072017 075111 625664 656111 وزارة الثقافة / دائرة املكتبة الوطنية

 46257620 52711111 0242222 0612111 وزارة النقل

 422716 455111 0652225 0602111 وزارة النقل /دائرة األرصاد اجلوية

 2222067 01556111 0220245 4242111 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

  رأمسالية ممولة من القروضنفقات 

 41626716 42226111 - - وزارة التخطيط والتعاون الدولي / اجمللس القومي

 2616227 2616226 - - وزارة الشؤون البلدية

 640266 0611111 - - وزارة الزراعة

 0457760 2666111 - - األردنوزارة املياه والري/سلطة وادي 

 27212 241111 - - وزارة التنمية االجتماعية

 222541 261111 - - وزارة العمل

 0140122006 0427615526 6156041711 6406026254 اجملموع

 (4102املصدر: )احلساب اخلتامي للسنة املالية 

 من اجلدول أعاله يتبني ما يلي:

 النفقات اجلارية:  .0

شكلت نفقات كل من وزارة املالية,  ووزارة الدفاع,  ووزارة الرتبية والتعليم,  ووزارة  . أ

%( من إمجالي النفقات اجلارية 82الداخلية )األمن العام(,  ووزارة الصحة ما نسبته )

%, 8%, 02%, 04%, 41,  وقد توزعت هذه النسبة بشكل إفرادي )2013الفعلية لعام 

%( 01ا شكلت باقي نفقات املوازنة العامة للدولة ما نسبته )%( على التوالي,  بينم1

 فقط.

( مليون دينار وبنسبة اخنفاض 162اخنفضت النفقات اجلارية الفعلية عن املقدرة ) . ب

 .2013%( لعام 3)
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(22) 

 النفقات الرأمسالية: .4

( مليون 301يف النفقات الرأمسالية الفعلية عن املقدرة ) االخنفاضبلغ إمجالي  .أ 

 وهي نسبة مرتفعة. 3102%( لعام  01ت ما نسبته )دينار وشكل

إن عدم قيام بعض الدوائر املدرجة باجلدول أعاله باستغالل املوارد املالية املخصصة  .ب 

واملقدرة هلا يف قانون املوازنة العامة واالستفادة منها يف تنفيذ مشاريعها الرأمسالية 

دوائر أخرى من إجناز املدرجة ضمن خططها اإلسرتاتيجية قد يؤدي إىل حرمان 

 مشاريعها.

 وفيما يلي حتلياًل مفصاًل للنفقات العامة )حسب بنودها(:

 النفقات اجلارية: . 0

 :4102النفقات اجلارية للجهاز املدني لعام  .أ 

( مليون دينار حيث شكلت ما 4311بلغت النفقات اجلارية الفعلية للجهاز املدني )

( 3113والبالغة ) 3102%( من إمجالي النفقات اجلارية الفعلية لعام 10نسبته )

 يبني البنود الرئيسة املكونة لنفقات هذا اجلهاز. (02)مليون دينار واجلدول رقم 
 

                                    (02)اجلدول رقم 

      4102النفقات اجلارية للجهاز املدني لسنة 

 )املبالغ بالدينار(                  

 املقدر يف اسم البند

 املوازنة

نسبة  املناقالت

املناقالت 

إىل 

 املقدر

صايف 

املخصصات 

 املرخص بها

 النفقات

 الفعلية

الزيادة يف 

 التخصيص

 نسبة الزيادة

يف 

التخصيص 

إىل صايف 

املخصصات 

 املرخص بها %

األهمية 

النسبية 

للنفقات 

 الفعلية

% 

الرواتب 

واألجور 

 والعالوات

0410714711 (2542245) - 0026072475 0062612772 02262514 0 46 

مساهمات 

الضمان 

 االجتماعي

61166111 2670675 5% 62227675 62120064 626502 0 4 

استخدام 

السلع 

 واخلدمات

455446111 62624266 45% 202006266 471266216 26642576 05 6 

الفوائد 

 اخلارجية

 

 

074111111 (42211111) (02)% 026711111 010607766 26664404 24 4 
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(51) 

الفوائد 

 الداخلية

646111111 42211111 2% 650211111 622652746 06625472 2 05 

إعانات 

للمؤسسات 

 العامة

72607111 (456171) - 72261221 76610110 752242 0 4 

إعانات 

ملشروعات 

غري مالية 

 خاصة

0511111 (511111) (22)% 0111111 0111111 - - - 

إعانات دعم 

 السلع

445111111 25422602 06% 461422602 461422602 - - 6 

الدعم 

لوحدات 

حكومية 

 عامة

026425111 - - 026425111 024626622 2526250 4 5 

التقاعد 

 والتعويضات

0166111111 - - 0166111111 0126542725 40276465 4 42 

مساعدات 

 اجتماعية

202106611 (014221511) (45)% 206146211 200276547 2522772 0 7 

نفقات 

 أخرى جارية

60462611 0255541 4% 64722241 76651645 2666225 5 4 

أجهزة وآالت 

 ومعدات

275511 427111 62% 604511 522101 02221 4 - 

أصول ثابتة 

 أخرى

216711 (026111) (62)% 004711 26261 06241 02 - 

املخصصات 

 األخرى

22526511 (745511) (4)% 22642111 22544250 211122 0 0 

اجملموع 

 أألمجالي

2224221111 (2511111) - 2222221111 2477202426 064145754 2 011% 

 (4102املصدر: )احلساب اخلتامي للسنة املالية     

 من اجلدول أعاله يتبني ما يلي:

بلغ إمجالي الزيادة يف التخصيص بعد إجراء املناقالت املالية للنفقات اجلارية  .0

 %(.4وبنسبة ) 3102( مليون دينار لعام 033للجهاز املدني )

( مليون دينار 41بلغت الزيادة يف التخصيص لبنود: الفوائد اخلارجية ما جمموعه ) .3

( مليون دينار وبنسبة 49%(, استخدام السلع واخلدمات ما جمموعه )23وبنسبة )

 .  3102%( لعام 04( الف دينار وبنسبة )03%(,  أصول ثابتة أخرى  ما جمموعه )01)
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(50) 

وات, والتقاعد والتعويضات, والفوائد الداخلية شكلت بنود: )الرواتب واألجور والعال .2

 3102( مليون دينار لعام 2013ومساعدات اجتماعية( النصيب األكرب والبالغ )

( مليون 4311%( من إمجالي النفقات الفعلية للجهاز املدني والبالغة )14وبنسبة )

 دينار لنفس العام.

هي األجهزة واآلالت تضمنت النفقات اجلارية على بنود ذات طابع رأمسالي و .4

واملعدات,  وأصول ثابتة أخرى األمر الذي يتطلب إعادة تصنيفها ضمن بنود النفقات 

الرأمسالية إال إذا كانت نفقات تشغيلية حبتة مما يتطلب إعادة تسميتها لتتالءم 

 ومسميات النفقات اجلارية.

( مليون 19) مل يبني احلساب اخلتامي تفاصيل النفقات األخرى اجلارية والبالغة .1

( 24وكذلك األمر بالنسبة للمخصصات األخرى والبالغة ) 3102دينار خالل عام 

 مليون دينار خالل نفس العام.

 :4102النفقات اجلارية للجهاز العسكري لعام  .ب 

( مليون دينار حيث شكلت 0119بلغت النفقات اجلارية الفعلية للجهاز العسكري )

( مليون دينار 3113%( من إمجالي النفقات اجلارية الفعلية والبالغة )39ما نسبته )

 يبني البنود الرئيسة املكونة لنفقات هذا اجلهاز. (04), واجلدول رقم 3102لعام 
 (02 جدول رقم )

 4102لجهاز العسكري لعام النفقات اجلارية ل

 )املبالغ بالدينار(                                                                                                             

نسبة  املناقالت املقدر يف املوازنة اسم البند

املناقالت 

إىل املقدر 

 يف املوازنة

% 

صايف املخصصات 

 املرخص بها

 النفقات

 الفعلية 

الزيادة يف 

 التخصيص

نسبة الزيادة يف 

التخصيص إىل 

صايف املخصصات 

 املرخص بها 

% 

األهمية 

النسبية 

للنفقات 

 الفعلية

% 

القوات 

 املسلحة

622111111 - - 622111111 622111111 - - 27 

اخلدمات 

 الطبية امللكية

022011111 - - 022011111 022011111 - - 6 

 46 - - 514266240 514266240 4 6766240 222411111 العاماألمن 

 6 - - 025211111 025211111 - - 025211111 الدفاع املدني

 2 - - 052441120 052441120 4 4741120 051511111 قوات الدرك

 %011 - - 0776716254 0776716254 0 00516254 0767411111 اجملموع

 (4102املصدر: )احلساب اخلتامي للسنة املالية    

 

 

 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(54) 

 من اجلدول أعاله يتبني ما يلي:

( مليون دينار أما بند نفقات األمن العام فشكل ما 824شكل بند نفقات القوات املسلحة, ما قيمته )

اجلارية  النفقات%( على التوالي من إمجالي 38%( و)41( مليون دينار ومبا نسبته )112قيمته )

( مليون دينار, يف حني توزعت النسبة املتبقية والبالغة 0119الفعلية للجهاز العسكري البالغة )

 %(.9%(, وقوات الدرك )8%(, والدفاع املدني)8%( على كل من اخلدمات الطبية امللكية )31)

 النفقات الرأمسالية: .  4

 النفقات الرأمسالية املمولة من اخلزينة: . أ

( مليون دينار, يف حني 994بلغت النفقات الرأمسالية الفعلية املمولة من اخلزينة )

( مليون دينار مما يعين وجود زيادة يف 0301بلغت النفقات الرأمسالية املقدرة )

 (.01)( مليون دينار وكما هو مبني يف اجلدول رقم 301التخصيص مببلغ )

 (05جدول رقم )

 4102من اخلزينة لعام  النفقات الرأمسالية املمولة

 )املبالغ بالدينار(                                                                                                                                                                                                    

نسبة  املناقالت  املوازنةاملقدر يف اسم البند

املناقالت 

إىل املقدر 

 يف املوازنة

% 

صايف 

املخصصات 

 املرخص بها

النفقات 

 الفعلية

الزيادة يف 

 التخصيص

نسبة الزيادة 

يف 

التخصيص 

إىل صايف 

املخصصات 

املرخص بها 

% 

األهمية 

النسبية 

للنفقات 

الفعلية 

% 

 

 0 6 226556 6164222 6552511 06 0027111 7264511 رواتب

 0 4 025274 01725546 01220111 (01) (0027111) 04046111 أجور

 2 4 660247 22211075 22760614 6 4561614 24410111 مواد ولوازم

دراسات 

وأحباث 

 واستشارات

22222511 2061261 6 22072261 06722465 46245405 60 4 

معدات وآالت 

 وأجهزة

061202211 (62222057) (25) 006202022 55275110 61222024 54 6 

مركبات 

 وآليات

44211111 (2266264) 
(05) 

02122626 06652522 272125 4 4 

 2 02 04547222 62261560 27266111 (2) (2605111) 017212111 أراضي

أشغال 

 وإنشاءات

276276111 02225206 2 227642206 221027167 67666650 02 22 

الدعم 

لوحدات 

 عامة حكومية

 

022656411 (2704511) (4) 062225711 076221416 00515224 6 06 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(52) 

صيانة املباني  

 واملرافق

26220511 06670076 22 57004676 52162214 2126272 5 5 

جتهيز 

 وتأثيث

6015111 (022402) (4) 7265760 6222224 0565622 41 0 

نفقات إدامة 

 وتشغيل

62162511 20527602 26 005660002 22706524 40264564 02 2 

 - 22 0262762 0521426 2111111 - - 2111111 مباني

الضمان 

 االجتماعي

4412511 (211111) (02) 0212511 0242272 561147 21 - 

 %011 07 412626425 222156607 0412625154 (1.5) (5275226) 0412670111 اجملموع

 (4102املصدر: )احلساب اخلتامي للسنة املالية 

 من اجلدول أعاله يتبني ما يلي:

بلغ إمجالي الزيادة يف التخصيص بعد إجراء املناقالت املالية للنفقات الرأمسالية املمولة  .0

%( من إمجالي صايف املخصصات املرخص 01( مليون دينار ومبا نسبته )301من اخلزينة )

 .3102بها لعام 

من إمجالي الزيادة يف التخصيص   شكل نصيب بنود كل من دراسات وأحباث واستشارات .3

%(,  13%(,  معدات واآلت وأجهزة ما نسبته )30إىل صايف املخصصات املرخي بها ما نسبته )

 ,%(,31%(,  جتهيز وتأثيث )21%(,  الضمان االجتماعي  ما نسبته )49مباني ما نسبته )

كافة البنود لعام ( مليون دينار من إمجالي الزيادة يف التخصيص ل90ومتثل يف جمموعها )

%(, يف حني تراوحت نسبة الزيادة يف التخصيص إىل صايف املخصصات 42وبنسبة ) 3102

 %(.09% ـــــ 3املرخص بها لبقية البنود األخرى  ما بني )

بلغ إمجالي املناقالت اليت أجريت بالزيادة على بنود النفقات الرأمسالية املمولة من  .2

%( من إمجالي النفقات الرأمسالية 3دينار ومبا نسبته ) ( مليون1361اخلزينة ما قيمته )

, يف حني بلغ إمجالي املناقالت اليت أجريت 3102احملولة إىل اخلزينة املقدرة لعام 

%( تقريبًا خالل نفس 1( مليون دينار وبنسبة )8361بالتخفيض على هذه البنود ما قيمته )

 العام.

 

 

 

 

 

 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
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(52) 

 القروض:النفقات الرأمسالية املمولة من  . ب

( مليون دينار, حيث 31بلغت النفقات الرأمسالية الفعلية املمولة من القروض )

( مليون دينار عن النفقات الرأمسالية املقدرة املمولة من 869اخنفضت مببلغ )

وكما هو مبني  3102( مليون دينار للسنة املالية 2169القروض والبالغة )

 (.03)باجلدول رقم 
 

 (06جدول رقم )

 4102النفقات الرأمسالية املمولة من القروض لعام 

 )املبالغ بالدينار(                                                                                                                                                        

املقدر يف  اسم البند

 املوازنة

نسبة  املناقالت

املناقالت  إىل 

املقدر يف 

 املوازنة

% 

صايف 

املخصصات 

 املرخص بها

النفقات 

 الفعلية

الزيادة يف 

 التخصيص

نسبة الزيادة 

يف 

التخصيص 

إىل صايف 

املخصصات 

 املرخص بها %

األهمية 

النسبية 

للنفقات 

 الفعلية

% 

 - 06 44262 011526 042111 - - 042111 رواتب

 - 27 56071 62621 041111 - - 041111 مواد ولوازم

دراسات وأحباث 

 واستشارات

222111 - - 222111 62214 426526 75 - 

معدات وآالت 

 وأجهزة

2111111 (0751111) (56) 0451111 0021727 002452 01 2 

أشغال 

 وإنشاءات

20517111 (461512) (0) 20446226 45024216 6162021 02 22 

صيانة 

وإصالحات 

 املباني واملرافق

4111 - - 4111 27 0262 26 - 

نفقات إدامة 

 وتشغيل

656111 - - 656111 252226 210564 27 4 

 %011 41 6222411 46276426 22201226 (6) (4121512) 25220111 اجملموع

 (4102املصدر: )احلساب اخلتامي للسنة املالية                 

 يلي:من اجلدول أعاله يتبني ما 

بلغ إمجالي الزيادة يف التخصيص بعد إجراء املناقالت املالية للنفقات الرأمسالية املمولة من 

 .3102%( من النفقات لعام 31( مليون دينار وبنسبة )1القروض )

 

 

 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(55) 

 ثالثًا: اإليرادات  العامة:

 وذلك على النحو التالي: 3102اإليرادات العامة  وتفاصيلها لعام  (01)يظهر اجلدول رقم 

 (07جدول رقم )

   4102اإليرادات  العامة للسنة املالية 

 )املبالغ بالدينار(                               

اإليرادات   البيان

 املقدرة

 اإليرادات 

 الفعلية 

التغري/ 

 االحنراف

نسبة التغري / 

 % االحنراف

 األهمية النسبية إىل

إمجالي اإليرادات   

 الفعلية %

  اإليرادات  احمللية:

  اإليرادات  الضريبية:

 04 (00) (62014257) 660627122 765000000 الضرائب على الدخل واألرباح

 4 4 4702622 004702622 110000000 الضرائب على امللكية

 22 (2) (77160466) 4524206722 2610000000 الضرائب على السلع واخلدمات

 6 02 22260765 242260765 285000000 الضرائب على التجارة واملعامالت الدولية

 62 (2) (007517722) 2654224456 3770000000 جمموع اإليرادات الضريبية

  اإليرادات غري الضريبية:

 - (6) (0222007) 44165662 24000000 عائدات تقاعدية

 5 (04) (21022242) 422562670 339758000 دخل امللكيةإيرادات 

 02 (4) (02665465) 724402705 806900000 إيرادات بيع السلع واخلدمات

 0 01 2726662 50726662 47000000 الغرامات واجلزاءات واملصادرات

 5 (4) (6604120)  210742252 216224111 إيرادات خمتلفة

 45 (2) (56672162) 0267241207 0546111111 الضريبةجمموع اإليرادات غري 

 62 (2) (076066647) 5002601072 5426111111 جمموع اإليرادات احمللية

 املنح:

 00 (45) (401660122) 622006250 651111111 املنح اخلارجية

 %011 (6) (267167676 5756224042 6026111111 جمموع اإليرادات العامة

 (4102)احلساب اخلتامي للسنة املالية املصدر: 

 من اجلدول أعاله تبني ما يلي:

 :اإليرادات العامة الفعلية 

( مليون دينار ومبا 281اخنفض إمجالي اإليرادات  العامة الفعلية عن املقدر مببلغ ) .أ 

 .3102%( لعام 3نسبته )
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(56) 

يف حني بلغ  3102( مليون دينار لعام 1031بلغ إمجالي اإليرادات احمللية الفعلية ) .ب 

( مليون دينار لنفس العام أي باخنفاض 1393إمجالي اإليرادات احمللية املقدرة )

%(, علمًا بأنها شكلت ما 2( مليون دينار وبنسبة )013الفعلي عن املقدر مببلغ )

 .3102%( من إمجالي اإليرادات  العامة للدولة لعام 89نسبته)

لية )الضريبية وغري الضريبية( يف تغطية شكلت مساهمة اإليرادات  احمللية الفع .ج 

حيث ساهمت اإليرادات  3102%( لعام 13اإلنفاق العام )جاري ورأمسالي( ما نسبته )

%( يف تغطية اإلنفاق  30%( واإليرادات  غري الضريبية بنسبة )13الضريبية بنسبة )

ت  ,  حيث ساهمت اإليرادا3103%( لعام 69العام,  يف حني بلغت هذه النسبة )

%( يف تغطية اإلنفاق  20%( واإليرادات  غري الضريبية بنسبة )49الضريبية بنسبة )

 العام.

 :اإليرادات الضريبية 

( مليون دينار 008اخنفض إمجالي اإليرادات الضريبية الفعلية عن املقدر مببلغ ) .أ 

وهذا ناجم عن اخنفاض البنود التفصيلية املكونة هلذه  3102%( لعام 2ومبا نسبته )

اإليرادات واملتمثلة يف )الضرائب على الدخل واألرباح,  والضرائب على السلع 

%( على التوالي أما بند الضرائب على التجارة واملعامالت 2%,  00واخلدمات( بنسبة )

الدولية وبند الضرائب على امللكية فقد ارتفع إمجالي اإليرادات الفعلية املتأتية من 

%( على 3%,  04ن دينار عن اإلمجالي املقدر وبنسبة )( مليو42هذه البنود مببلغ )

 التوالي.

%( من إمجالي اإليرادات العامة للسنة 32شكلت اإليرادات الضريبية ما نسبته ) .ب 

%( من إمجالي اإليرادات العامة لعام 33يف حني شكلت ما نسبته ) 3102املالية 

3103. 

لى السلع واخلدمات ما نسبته شكلت اإليرادات الفعلية املتأتية من بند الضرائب ع .ج 

%( من إمجالي 44ونسبة ) 3102%( من إمجالي اإليرادات الضريبية لعام 39)

 اإليرادات العامة الفعلية لنفس العام.

 :اإليرادات  غري الضريبية 

( مليون دينار 11اخنفض إمجالي اإليرادات غري الضريبية الفعلية عن املقدر مببلغ ) .أ 

, وهذا ناجم عن اخنفاض البنود املكونة لإليرادات غري 3102%( لعام 4ومبا نسبته )

الضريبية واملتمثلة بـ )إيرادات دخل امللكية,  وإيرادات بيع السلع واخلدمات,  إيرادات 

 %( على التوالي.3%,  3%, 03خمتلفة, بنسبة )
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(57) 

%( من إمجالي اإليرادات العامة للسنة 31شكلت اإليرادات غري الضريبية ما نسبته ) .ب 

 .3103%( من إمجالي هذه اإليرادات لعام 31, يف حني شكلت ما نسبته )3102املالية 

  :املنح اخلارجية 

( 231مقارنة ب) 3102( مليون دينار  لعام 329بلغ إمجالي املنح اخلارجية الفعلية ) . أ

( مليون دينار 811يف حني بلغ إمجالي املنح املقدرة ) 3103مليون دينار يف عام 

%( من املنح 31( مليون دينار وبنسبة )301أي  باخنفاض بلغ ) 3102لنفس العام 

املقدرة مما يستدعي التخطيط والرتكيز على تغطية اإليرادات الذاتية مبنأى عن 

 املنح اخلارجية.

%( من إمجالي اإليرادات العامة للسنة املالية 00شكلت املنح اخلارجية ما نسبته ) . ب

 .3103( من إمجالي هذه اإليرادات لعام %3, يف حني شكلت ما نسبته )3102

 موازنة التمويل: رابعًا: 

 :3102يبني موازنة التمويل للسنة املالية  (08)اجلدول رقم 

 (06جدول رقم )

   4102موازنة التمويل للسنة املالية  

 )املبالغ بالدينار(                               

نسبة  الفرق الفعلي  املقدر  البيان

 الفرق  %

 42 455940264 2398681264 1942741000 القروض اخلارجية

 26 1338326000 4840000000 3501674000 القروض الداخلية

 22 1794266264 7238681264 5444415000 جمموع مصادر التمويل

 - - 350000 350000 تسديد أقساط القروض الداخلية املستحقة

 (05) (67426094) 373486906 440913000 املستحقةتسديد أقساط القروض اخلارجية 

 -  2602211111 2602211111 إطفاءات الدين الداخلي

 -  61111111 61111111 سندات ألمر البنك املركزي

 (0.62) (67246122) 2167426216 2022662111 جمموع تسديد القروض

 1.651 6512624 0206440624 0212704111 متويل عجز املوازنة

 (0.164) (56206214) 5265256526 5222275111 اجملموع

   0652444666  الوفر بعد التمويل

 (4102املصدر: )احلساب اخلتامي للسنة املالية 
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(56) 

مل تلتزم احلكومة مبوازنة التمويل املقدرة ممـا أدى إىل تـأخري تسـديدات القـروض اخلارجيـة      

( 1329مصــدر التمويــل( ليصــل جمموعهــا  الفعلــي )  املســتحقة وتوســعت باملقابــل بأخــذ القــروض )   

( مليـــون دينـــار فقـــط أي بزيـــادة 1444رغـــم انـــه كـــان مقـــدرًا هلـــا ) 3102مليـــون دينـــار بنهايـــة عـــام 

حيـث نـتج عـن هـذه الزيـادة وفـر بعـد التمويـل بلـغ           ,%(22( مليون دينار ومبا نسبته )0191مقدارها )

ــا   0812) ــديد أقسـ ــان األجـــدى تسـ ــار,  كـ ــون دينـ ــة   ( مليـ ــة املســـتحقة والداخليـ ط القـــروض اخلارجيـ

 وإطفاءات الدين الداخلي كما قدر هلا.
 

وهــذا التوســع يف االقــرتاض يــؤدي إىل ارتفــاع معــدالت التضــخم وصفــيض مرتبــة التصــنيف    

 االئتماني لألردن وبالتالي زيادة كلفة االقرتاض من األسواق العاملية.

 التوصيات:

اجلارية من قبل كل من الوزارات والدوائر املعنية ضرورة ضبط عملية تقدير النفقات  .0

ودائرة املوازنة العامة متاشيًا مع مفهوم املوازنة املوجهة بالنتائج واليت شرعت دائرة املوازنة 

 ( سنوات.8العامة بتطبيقه منذ ما يقارب الــــ )

تامي بيان تفاصيل بنود النفقات اجلارية األخرى, واملخصصات األخرى ضمن احلساب اخل .3

للموازنة العامة للدولة وأن يتم بيان تفاصيل البند )متفرقة( والوارد ضمن بنود النفقات 

 الرأمسالية ملختلف الوزارات والدوائر العامة.

إجياد املقومات الالزمة للتعامل مع املخصصات املالية الرأمسالية املرصودة للوزارات  .2

 ريعها اإلسرتاتيجية.والدوائر لالستفادة منها يف تنفيذ وإجناز مشا

 استخدام خمصص النفقات الرأمسالية املمولة من القروض للغايات اليت رصدت من اجلها. .4

التأكد من كفاءة وفاعلية اإلنفاق اجلاري لفصول املوازنة العامة املختلفة وان ال يتم اخذ  .1

ما نسبة اإلنفاق من املقدر كمؤشر على كفاءة وفاعلية اإلنفاق خالل العام خصوصًا 

 يتعلق بالنفقات التشغيلية والتحويلية.

 تقدير اإليرادات العامة للدولة وفقًا لألسس العلمية الدقيقة والبعد عن املغاالة يف تقديرها. .3

العمل على إجياد الطرق والوسائل الكفيلة لتحقيق مزيدًا من اإليرادات واليت تساهم يف  .1

 تغطية النفقات العامة للدولة.

ملنح واملساعدات اخلارجية ضمن إيرادات املوازنة العامة للدولة اال إذا أخذت إن ال يتم إدراج ا .8

الصفة القطعية واملؤكدة وغري املشروطة يف القابلية للتحقق بهدف أظهار قيمة العجز 

 املتوقع بصورته احلقيقية.
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(52) 

حق إن ال يتم املوافقة على إجراء أية مناقالت مالية من خمصصات البنود الواردة يف املال .9

ألية بنود أخرى مدرجة ضمن فصول قانون املوازنة العامة املتعلقة بالدائرة أو املؤسسة 

املعنية كون أن إجراء املناقالت من هذه البنود يدل على عدم احلاجة الفعلية هلذه 

 املخصصات خالل السنة املالية املعنية.

 العمل على ضبط عملية إجراء املناقالت املالية. .01

)عدم تنفيذ عدد من املشاريع الرأمسالية لبعض الوزارات والدوائر رغم توفر بيان أسباب   .00

املخصصات املالية ضمن موازناتها( وإجراء مناقالت مالية من هذه املخصصات ملشاريع 

 أخرى(.

توخي الدقة يف إعداد مشاريع موازنات الوزارات والدوائر ومبا يتالئم مع مفهوم املوازنة  .03

 ( ومؤشرات قياس األداء املرتبطة بها.R.O.Bاملوجهة بالنتائج )

 العمل على ضبط وترشيد النفقات )اجلارية والرأمسالية( متاشيًا مع بالغات رئيس الوزراء. .02

 اصاذ اإلجراءات الضرورية للحد من اللجوء إىل االقرتاض. .04
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(60) 

 تدقيق احلسابات اخلتاميــة للـوزارات  والدوائـر

  2013التابعة لقانون املوازنة العامة للسنة املالية 
 

لدى قيام ديوان احملاسبة بتدقيق احلسابات اخلتامية للوزارات والدوائر التابعة لقانون 

الحظنا وجود بعض املالحظات واليت نشري  20/03/2013العامة للسنة املالية املنتهية يف  املوازنة

 فيما يلي إىل أهمها:

 :مدى التطابق بني احلساب اخلتامي واملوقف املالي أواًل: 

عدم تطابق قيمة بنود النفقات الفعلية بني احلساب اخلتامي واملوقف املالي حيث ال يظهر 

نفقات الفعلية لبعض البنود يف العديد من الوزارات والدوائر احلكومية فقد احلساب اخلتامي ال

تزيد النفقة أو تقل عن النفقة احلقيقية الظاهرة يف املوقف املالي واملصروفة فعاًل وكما هو مبني 

 أدناه:

وجود فروقات بني قيم بعض بنود احلساب اخلتامي مع بنود املوقف املالي لبعض الوزارات  .0

 (09)وعلى سبيل املثال ما هو مبني باجلدول رقم 

 ( 02)جدول رقم  

 فروقات يف قيم بنود احلساب اخلتامي واملوقف املالي لبعض الوزارات

 )املبلغ بالدينار(

املبلغ باحلساب  اسم احلساب املشروع رقم / اسم النشاط / الربنامج الفصل

 اخلتامي

املبلغ باملوقف 

 املالي

وزارة التنمية 

 السياسية

 54567 54665 مكافآت موظفني اخلدمات اإلدارية واملساندة 610 0110

وزارة التنمية 

 السياسية

عالوة غالء املعيشة  اخلدمات اإلدارية واملساندة 610 0110

 الشخصية

66006 62727 

التنمية  وزارة

 السياسية

 1784 4072 صيانة وإصالح األبنية اخلدمات اإلدارية واملساندة 610 0110

وزارة التنمية 

 السياسية

 39573 22712 عقود خدمات محالت إعالمية 0 0115

صيانة وحتديث مباني  02 2601 وزارة الصحة

 املراكز الصحية

 0124176 0262224 صيانة مراكز صحية

إدارة برنامج الرعاية  0 2605 وزارة الصحة

 الصحية الثانوية

 06471 62271 دراسات أبنية صحية

توسعة وحتديث مستشفى  2 2605 وزارة الصحة

 معان

 1 25155 إضافات  صحية

وزارة الرتبية 

 والتعليم

 

إضافات  ألبنية مدارس  4 2215

 التعليم املهين

إضافات  أبنية 

 خمتلفة

242466 422266 
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(64) 

الرتبية وزارة 

 والتعليم

إنشاء مدرسة للطلبة الصم  5 2205

 والبكم بالكرك

 1 257541 إنشاء أبنية مدرسية

وزارة الرتبية 

 والتعليم

إضافات  غرف صفية  4 2241

 لرياض األطفال

 770127 0274556 إضافات  مدرسية

وزارة الرتبية 

 والتعليم

 025261 226561 إضافات  مدرسية إنشاء وإضافات  غرف صفية 4 2221

إظهار األمانات املدورة على أنها نفقة فعلية يف احلساب اخلتامي رغم أنها مل تنفق فعاًل  .3

خالل السنة املالية ومل تظهر يف املوقف املالي للوزارات والدوائر احلكومية خالفًا للمادة 

العمليات ( من النظام املالي واليت تنص على استخدام األساس النقدي يف أثبات 0-/ب4)

وقد بلغ إمجالي األمانات املدورة لعام  ,املالية إلعداد احلساب اخلتامي واملركز النقدي

يشري إىل ذلك على سبيل املثال ال ( 31)( مليون دينار واجلدول رقم 022ما يقارب ) 3102

 احلصر.

 (41)جدول رقم 

 الوزاراتإظهار األمانات املدورة كنفقة فعلية يف احلساب اخلتامي لبعض 

 )املبلغ بالدينار(

 رصد األمانات املدور اسم احلساب  اسم الفصل  رمز احلساب 

 20222770 البنية التحتية لتنمية احملافظات  وزارة املالية 6204114452

 2426411 إنشاء شبكات مياه وزارة املياه والري 620411452

 6576711 إنشاء شبكات مياه وزارة املياه والري 6204114465

 5454511 صيانة اآلبار وزارة املياه والري 6204114467

 226720 أجهزة ومعدات كهربائية متنوعة وزارة املالية 6204114472

 5111 دراسات وأحباث خمتلفة املركز اجلغرايف امللكي 6204114426

 260720 إنشاء حفائر وأبار سلطة املصادر الطبيعية 620411205

 65111 أنظمة وتشغيل برجميات دائرة قاضي القضاة 6204114427

 401126 أجهزة حاسوب ومعدات وزارة املالية 6204114420

بعض األمانات املدورة منذ سنوات ليس عليها حركات صرف ومستندات التزام مما  وجود .2

 01/3104يتطلب حتويلها حلساب اإليرادات العام لعدم وجود مدفوعات عليها لغاية شهر 

 يتضمن أهم هذه األمانات:( 30)واجلدول رقم 

 ( 40)جدول رقم 

 اإليرادات العامأمانات مدورة من سنوات سابقة مل يتم حتويلها حلساب 

 )املبلغ بالدينار(

 رصد األمانات املدور اسم احلساب  اسم الفصل  رمز احلساب 

 04460125 مشاريع قطاع النقل الربي وزارة النقل 6204114146

 026542 مشروع املنطقة احلرة وزارة النقل 6204114142

 440607 يةاألردنمشروع شركة املطارات  وزارة النقل 6204114121

 01221 إنشاء مبنى ديوان اخلدمة  ديوان اخلدمة املدنية 6204114127

 2246 نفقات إدامة وتشغيل )سفارة سيؤول( وزارة اخلارجية 6204114122

 7247 جتهيز وتأثيث )سفارة سيؤول( وزارة اخلارجية 6204114126
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 051111 املنحة األمريكية / وزارة اخلارجية وزارة املالية 6204114156

 52170 العطاءات احلكومية / جممع الدوائر بالكرك وزارة املالية 6204114152

 272274 ية / بريوتاألردنمبنى السفارة  وزارة املالية 6204114166

 4601571 أشغال وإنشاءات وزارة البلديات وزارة املالية 6204114170

 422665 الثقافةأشغال وإنشاءات وزارة  وزارة املالية  6204114174

 0265111 أشغال وإنشاءات  األردنسلطة وادي  6204114126

 5215 جتهيز وتأثيث مكاتب خدمة اجلمهور دائرة األراضي واملساحة 6204114012

 266266 صيانة أبنية مدرسية وزارة الرتبية والتعليم 6204114026

 6076206 إضافات  مدرسية وزارة الرتبية والتعليم 6204114051

 44612 حتديث وإصالحات أبنية وزارة الثقافة 6204114442

 417204 شبكة األمان االجتماعي وزارة املالية 6204114420

 217766 دعم احملكمة الدستورية وزارة املالية 6204114450

وجود قيود نقل عهدة من وزارة املالية إىل وزارات أخرى يتم قيدها نفقة يف احلساب اخلتامي  .4

لوزارة  املالية بداًل من قيدها نفقة يف الوزارة املختصة اليت قامت بالصرف مما يظهر 

مصروفات الوزارة أو الدائرة املنقول إليها هذه  املخصصات بأقل من حقيقتها واجلدول رقم 

 ني أمثلة على هذه احلاالت:يب (33)

   النفقات الرأمسالية:                                                                                                           .أ 

 (44) جدول رقم 

 املالية تسجيل قيود نقل العهدة للنفقات الرأمسالية من وزارة املالية للوزارات األخرى نفقة يف وزارة

 ) املبلغ بالدينار(

رقم 

 الربنامج

رقم 

 املشروع

مبلغ نقل  اسم احلساب اسم املشروع

 العهدة

 الدائرة املطبقة

الربنامج الوطين إلنشاء املباني  0 4415

 احلكومية

إنشاء أبنية 

 خمتلفة

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  046027

احملكمة  دعم مشاريع اململكة الدستورية 4 4425

 الدستورية

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  62627

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  0022652 متفرقة البنية التحتية ملنطقة معان التنموية 5 4465

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  21001 متفرقة مشاريع أخرى مبوافقة جملس الوزراء 4 4461

ملدينة خادم احلرمني البنية التحتية  7 4465

 الشريفني

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  26154 متفرقة

 اجمللس القومي للتخطيط 211111 متفرقة البنية التحتية للمحافظات 4 4461

دمج مشاريع اجمللس األعلى للدفاع  4 4421

 املدني

إنشاء أبنية 

 خمتلفة

 الدفاع املدني 0111111

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  40220 متفرقة مبوافقة جملس الوزراءمشاريع أخرى  4 4465

الربنامج الوطين إلنشاء املباني  0 4415

 احلكومية

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  515645 إنشاءات خمتلفة

البنية التحتية ملنطقة معان  5 4465

 االقتصادية التنموية

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  522115 متفرقة

 البنية التحتية ملدينة خادم احلرمني 7 4465

 

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  06104 متفرقة
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(62) 

البنية التحتية ملنطقة معان  5 4465

 االقتصادية التنموية

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  66225 متفرقة

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  77262 متفرقة الوزراءمشاريع أخرى مبوافقة رئاسة  4 4465

البنية التحتية ملنطقة معان  5 4465

 االقتصادية

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  744606 متفرقة

البنية التحتية ملنطقة معان  5 4465

 االقتصادية

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  411464 متفرقة

 ملدينة خادم احلرمني البنية التحتية 7 4465

 

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  022456 متفرقة

الربنامج الوطين إلنشاء املباني  0 4415

 احلكومية

إنشاء أبنية 

 خمتلفة

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  22611

 وزارة األشغال العامة واإلسكان  422757 متفرقة البنية التحتية ملنطقة معان 5 4465

 اجمللس القومي للتخطيط 211111 متفرقة مشاريع البنية التحتية للمحافظات 4 4401
 

 :النفقات اجلارية .ب 

وجود قيود نقل عهدة للنفقات اجلارية من وزارة املالية اىل وزارات أخرى يتم قيدها 

 ,بداًل من قيدها نفقة يف الوزارة املختصة ,نفقة يف احلساب اخلتامي لوزارة املالية

 يبني أمثلة على هذه احلاالت. (32)واجلدول رقم 

 ( 42)جدول رقم 

 نقل عهدة جارية من وزارة املالية إىل وزارات أخرى وتسجيلها نفقة يف وزرة املالية

 ) املبلغ بالدينار(

 الدائرة املطبقة املبلغ  رقم طلب احلركة

0510022242CTR  061111 وزارة العمل 

0510022242CTR 251111 جملس النواب 

0510022664CTR 004511 جملس النواب 

0510022662CTR 425111 جملس النواب 

0510026465CTR 41011 وزارة املياه والري 

0510025225CTR 21111 وزارة املياه والري 

0510025246CTR 024211  األردنسلطة وادي 

0510025662CTR 06411 وزارة املياه والري 

0510025745CTR 074711  األردنسلطة وادي 

0510022742CTR 4462064 وزارة الصحة 

0510020242CTR 251111 جملس النواب 

 

 :املناقالت ثانيًا:

إجراء مناقالت إىل بعض املشاريع اليت مل يتم رصد خمصصات هلا بقانون املوازنة العامة  .0

 .(34)وعلى سبيل املثال ال احلصر ما هو مبني باجلدول رقم 
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(65) 

 
 (42)جدول رقم 

 إجراء مناقالت إىل بعض املشاريع اليت مل يتم رصد خمصصات هلا

 ) املبلغ بالدينار(

رقم  اسم الفصل

 الربنامج

املصروف  قيمة املناقلة رقم /اسم املشروع/النشاط

 الفعلي

 672462 711111 مشروع اإلدارة / مصاريف التدريب والتأهيل 0 2710 وزارة األشغال العامة واإلسكان

 461111 461111 استكمال املبنى اجلديد لوزارة املالية 2 4410 وزارة املالية

 4262722 2111111 إصالح قطاع الرعاية االجتماعية 6 4471 وزارة املالية

وزارة التخطيط / اجمللس 

 القومي للتخطيط

 1 4211111 حوسبة القطاع الصحي / حكيم 517 0401

تنفيذ املرحلة الثانية من طريق عني جنا /  64 2701 واإلسكانوزارة األشغال العامة 

 سوف

511111 222202 

 222422 0111111 إعادة إنشاء طريق الشونة الشمالية 62 2701 وزارة األشغال العامة واإلسكان

 06222212 02111111 متفرقات صرف صحي وحمطات تنقية 06 2005 وزارة املياه والري

العالي والبحث وزارة التعليم 

 العلمي

تطوير التعليم التقين يف كليات اجملتمع  42 2515

 الرمسية

4411111 211020 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

 0226250 7011111 تطوير التعليم التقين يف اجلامعات الرمسية 42 2515

 

إجراء مناقالت إىل بنود متفرقة تزيد بنسب كبرية عن املبالغ اليت مت رصدها هلذه البنود  .3

 .(31)وعلى سبيل املثال ال احلصر ما هو مبني باجلدول رقم 

 (45 جدول رقم )

 إجراء مناقالت إىل بنود متفرقة بنسب عالية

 ) املبلغ بالدينار(

رقم  اسم  الفصل

 الربنامج

املقدر يف  اسم احلساب رقم/اسم املشروع

 املوازنة

نسبة املناقلة  الفعلي قيمة املناقلة

 إىل املقدر %

 62 0541526 640211 211111 متفرقة مشروع اإلدارة 0 0210 وزارة الداخلية

إدارة برنامج إصدار  0 0515 األحوال املدنية

 الوثائق

معدات وآالت 

وأجهزة 

 ومتفرقة

41111 461111 426267 0211 

تطوير وحتديث  4 0615 العام األمن

 أجهزة األمن العام

 

معدات وآالت 

وأجهزة 

 ومتفرقة

6111111 0222226 2222226 42 

إدارة برنامج  0 0615 وزارة العدل

 القضاء النظامي

 456 262226 225111 021111 متفرقة

وزارة األشغال 

العامة 

 واإلسكان

 

 454 0757620 0456111 511111 متفرقة مشروع اإلدارة 0 2710
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وزارة األشغال 

العامة 

 واإلسكان

السالمة املرورية  4 2701

 على الطرق

 472 7222222 5251111 4111111 متفرقة

وزارة املياه 

 والري

تأهيل شبكات يف  02 2005

حمافظات اربد 

 واملفرق

 021 4752222 0601111 0051111 متفرقة

إدارة النفقات  610 4415 وزارة املالية

 العامة

 052 64222220 64765066 20111111 متفرقة

وزارة املياه 

 والري

تأهيل شبكة مياه  02 2005

 جرش

 21 622211 411111 511111 متفرقة

 

إجراء مناقالت من بنود أنظمة تشغيل وبرجميات وأجهزة حاسوب وتوابعه بنسب كبرية  .2

مقارنة مع املبالغ اليت مت رصدها هلذه البنود وعلى سبيل املثال ال احلصر ما هو مبني 

 .(33)باجلدول رقم 

 ( 46)جدول رقم 

 إجراء مناقالت من بنود برجميات وأجهزة حاسوب بنسب عالية

 ينار() املبلغ بالد

رقم  اسم  الفصل

 الربنامج

املقدر يف  اسم احلساب رقم/اسم املشروع

 املوازنة

قيمة 

 املناقلة

نسبة  الفعلي

املناقلة 

% 

حوسبة وزارة  00 2610 وزارة الصحة

 الصحة

 61 6222 61111 011111 أجهزة حاسوب وتوابعه

وزارة التنمية 

 االجتماعية

تعزيز ودعم  4 2710

احلماية 

 االجتماعية

أنظمة تشغيل 

 وبرجميات

421111 071111 26650 71 

ديوان اخلدمة 

 املدنية

األمتتة واخلدمات  02 215

 االلكرتونية

أنظمة تشغيل 

 وبرجميات

441111 021111 1 66 

ديوان اخلدمة 

 املدنية

نظام معلومات إدارة  4 215

 4املوارد البشرية /

 

أنظمة تشغيل 

 وبرجميات

045111 61111 1 26 

حتديث مستشفى  5 2605 الصحةوزارة 

 البشري

 011 1 51111 51111 أجهزة حاسوب وتوابعه

أنظمة تشغيل  مشروع اإلدارة 0 0210 وزارة الداخلية

 وبرجميات

71111 61111 2222 66 

 

 

إجراء مناقالت إىل بند أجهزة حاسوب وتوابعه دون مربر بدليل أن الصرف الفعلي على هذه  .4

البنود أقل من املبلغ املقدر باملوازنة وعلى سبيل املثال ال احلصر ما هو مبني باجلدول                  

 .(31)رقم 
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 (47) جدول رقم 

 مربرإجراء مناقالت إىل بند أجهزة حاسوب وتوابعه دون 

 ) املبلغ بالدينار(

رقم  اسم  الفصل

 الربنامج

املقدر يف  اسم احلساب رقم/اسم املشروع

 املوازنة

 الفعلي قيمة املناقلة

ديوان اخلدمة 

 املدنية

أجهزة حاسوب  (4نظام معلومات إدارة املوارد البشرية ) 4 215

 وتوابعه

61111 456111 1 

ديوان اخلدمة 

 املدنية

أجهزة حاسوب  واخلدمات االلكرتونيةاألمتتة  02 215

 وتوابعه

75111 011111 25111 

وزارة التخطيط / 

اجمللس القومي 

 للتخطيط

اجهزة حاسوب  حوسبة القطاع الصحي /حكيم 517 0401

 وتوابعه

1 4211111 1 

 

 :تقدير النفقات ثالثًا:

حسابات الوزارات والدوائر تبني لنا عدم الدقة يف إعداد تقديرات موازنة النفقات لبعض بنود  

 :احلكومية وكما يلي

رصد مبالغ لبعض املشاريع اليت كان من املقرر تنفيذ بعضها خالل سنوات سابقة  .0

حيث مت تكرار إدراج خمصصات لسنتني  3102دون الصرف منها فعليًا خالل عام 

متتاليتني أو أكثر لبعضها دون الصرف عليها ودون اصاذ إجراء لتصويب وضع 

ملشاريع أخرى,  مناقالتودة يف عمل هذه املشاريع,  ومتت االستفادة من املبالغ املرص

 .(38)على سبيل املثال ال احلصر ما هو مبني يف اجلدول رقم 
 

 (46) جدول رقم 

 تكرار رصد مبالغ لبعض املشاريع دون الصرف منها

 ) املبلغ بالدينار(

رقم  اسم  الفصل

 الربنامج

قيمة  النفقة املقدرة يف املوازنة رقم /اسم املشروع

 املناقلة

(4102) 4104 4102 

 رئاسة الوزراء / 

 ديوان التشريع والرأي

 1 21111 50111 تعزيز القدرات املؤسسية 0 215

 1 51111 41111 نظام تربيد لقصر العدل 4 0615 وزارة العدل

 51111 51111 51111 مشروع إدارة برنامج املعهد القضائي 0 0601 وزارة العدل

 املشاريع احملفزة / سوق شعيب 02 4465 وزارة املالية

 

051111 011111 - 

دعم مشاريع اجمللس االقتصادي  41 4465 وزارة املالية

 واالجتماعي

62111 045111 - 

 وزارة التخطيط /

 اجمللس القومي للتخطيط 

 - 51111 411111 إنشاء مستشفى األطفال 510 0401
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 61111 61111 001111 املدناسرتاتيجيات تطوير  5 2205 وزارة الشؤون البلدية

 1 0111111 511111 تأسيس صندوق كفاءة الطاقة 6 2515 وزارة الطاقة والثروة املعدنية

الطاقة الشمسية احلرارية لتوليد  40 2515 وزارة الطاقة

 الكهرباء

75111 451111 1 

 1 251111 51111 برنامج ترشيد الطاقة 42 2515 وزارة الطاقة

 وزارة املياه والري / 

 األردنسلطة وادي 

 1 0411111 711111 تأهيل مشروع ري األغوار اجلنوبية 05 2401

مشروع اإلدارة املتكاملة إلعادة تأهيل  7 2205 وزارة البيئة

 سيل الزرقاء

01111 51111 21111 

 1 4111111 4111111 استيعاب الطلبة العراقيني 7 2245 وزارة الرتبية والتعليم

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

إنشاء كلية جامعية متوسطة يف لوائي  02 2515

 الكورة والطيبة

251111 651111 651111 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

إنشاء كلية جامعية متوسطة يف لواء  02 2515

 بين كنانة

211111 751111 751111 

وزارة  التعليم العالي والبحث 

 العلمي

إنشاء كلية جامعية متوسطة يف  05 2515

 حمافظة جرش

511111 611111 611111 

إنشاء مركز الطفيلة لذوي  4 2715 وزارة التنمية االجتماعية

 االحتياجات اخلاصة

22111 561111 1 

 251111 611111 611111 مركز خدمة عمان اللوجسيت 01 5215 وزارة النقل

وتكنولوجيا وزارة االتصاالت 

 املعلومات

دعم مشاريع مركز تكنولوجيا  24 5541

 املعلومات الوطين

226111 225111 1 

 

وجود زيادة بالتخصيص لبعض البنود وبنسب كبرية عن صايف املخصصات  .3

 .(39)املرخص بها, وعلى سبيل املثال ال احلصر ما هو مبني يف اجلدول رقم 

 (42 جدول رقم )

 لبعض البنود وجود زيادة يف التخصيص

 ) املبلغ بالدينار(

رقم /اسم النشاط أو  الربنامج اسم الفصل

 املشروع

صايف  اسم احلساب

املخصصات 

 املرخص بها

النفقات 

 الفعلية

الزيادة يف 

 التخصيص

نسبة الزيادة 

يف التخصيص 

% 

وزارة التنمية 

 السياسية

محالت  0 0115

 اعالمية

مؤمترات 

واحتفاالت 

 وورشات عمل

05111 0046 02674 24 

ادرة برنامج  0 0615 وزارة العدل

القضاء 

 النظامي

حتديث 

وإصالحات 

 أبنية

 

211111 464765 007405 42 

 وزارة املالية

 

 

 

مصاريف  مشروع االدارة 0 4410

التدريب 

 والتأهيل

 

 

 

211111 054467 427702 64 
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برنامج الوطين  0 4415 وزارة املالية

إلنشاء املباني 

 احلكومية

إنشاءات ابنية 

 خمتلفة

02611111 01655007 4222662 40 

دعم مشاريع  0 4425 وزارة املالية

اهليئة املستقلة 

 لالنتخاب

اهليئة 

املستقلة 

 لالنتخاب

511111 011111 211111 61 

دعم مشاريع  01 4455 وزارة املالية

الصندوق 

الوطين لدعم 

احلركة 

 الشبابية

الصندوق 

الوطين لدعم 

احلركة 

 الشبابية

245111 67226 657114 22 

اجلامعة  0 4461 وزارة املالية

ية األردن

 االملانية

 22 0262762 0521426 2111111 متفرقة

مشاريع اخرى  4 4465 وزارة املالية

مبوافقة 

 جملس الوزراء

 26 6012201 021121 6421111 متفرقة

البنية التحتية  2 4465 وزارة املالية

يف منطقة 

 واربداملفرق 

إنشاء أبنية 

 خمتلفة

0511111 756062 722600 51 

البنية التحتية  5 4465 وزارة املالية

ملنطقة معان 

االقتصادية 

 التنموية

 45 0114522 4254216 2255111 متفرقة

نظام ادارة  0 4475 وزارة املالية

املعلومات 

 احلكومية

مصاريف 

التدريب 

 والتاهيل

051111 45772 042447 62 

نظام ادارة  0 4475 وزارة املالية

املعلومات 

 احلكومية

 66 521021 452671 611111 عقود خدمات

صندوق تنمية  0 4461 وزارة املالية

 احملافظات

 21 01111111 05111111 45111111 متفرقة

رفع وتطوير  4 4210 وزارة املالية

القدرات 

 املؤسسية

مصاريف بناء 

 القدرات

241111 017022 404666 67 

وزارة الصناعة 

 والتجارة

صيانة أبنية  مشروع االدارة 0 4610

ومرافق 

 خمتلفة

61111 02145 66275 62 

وزارة الصناعة 

 والتجارة

دعم مشاريع  2 4615

مؤسسة 

تشجيع 

 االستثمار

 

 

مؤسسة 

تشجيع 

 االستثمار

725111 566111 442111 42 
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وزارة الصناعة 

 والتجارة

 تنفيذ وثيقة 7 4615

السياسة 

 الصناعية

 

انشطة 

 خمتلفة

251111 46555 240225 24 

وزارة الصناعة 

 والتجارة

محاية اإلنتاج  00 4615

الوطين 

ومكافحة 

 اإلغراق

دراسات 

 خمتلفة

21111 404 22766 22 

وزارة 

التخطيط 

والتعاون 

الدولي / 

اجمللس 

القومي 

 للتخطيط

اشرتاكات,  مشروع االدارة 0 2110

 تأمينات

611111 202752 261426 26 

وزارة 

التخطيط 

والتعاون 

الدولي / 

اجمللس 

القومي 

 للتخطيط

دراسات  4 2110

 اجلدوى

الدراسات 

 االقتصادية

0611111 226262 252120 41 

وزارة 

التخطيط / 

دائرة 

االحصاءات 

 العامة

صيانة ابنية  مشروع االدارة 0 2010

ومرافق 

 خمتلفة

021111 2545 066275 26 

وزارة 

التخطيط / 

دائرة 

االحصاءات 

 العامة

التعداد العام  7 2015

للسّكان 

 واملساكن

دعم اداري 

 وفين

4421111 012266 4025504 25 

وزارة السياحة 

 واآلثار

ادارة برنامج  0 2415

تطوير القطاع 

 السياحي

ترويج واعالن 

 وتوعية

471111 446725 020455 54 

وزارة الشؤون 

 البلدية

 24 44062 27600 71111 االجيارات مشروع االدارة 0 2210

وزارة الشؤون 

 البلدية

تأهيل مكب  0 2201

 النفايات

 51 274226 277164 751111 آليات ثقيلة

وزارة الطاقة 

والثروة 

 املعدنية

 

 

إنشاء مكتب  42 2515

 خدمة اجلمهور

شراء خدمات 

 استشارية

251111 007776 464442 62 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(70) 

وزارة الطاقة 

والثروة 

 املعدنية

مشاريع الطاقة  46 2515

 املتجددة

دراسات 

واحباث 

 وتصميم

01511111 627764 2664426 24 

وزارة الطاقة 

والثروة 

 املعدنية

منشآت  42 2515

لتخزين 

املشتقات 

 النفطية

دراسات 

واحباث 

 وتصميم

4111111 0226646 650274 22 

وزارة الطاقة 

/ سلطة 

املصادر 

 الطبيعية

التنقيب عن  4 2601

 البرتول

دراسات 

واحباث 

 وتصميم

511111 026554 250226 71 

إنشاء صندوق  4 2110 وزارة الزراعة

املخاطر 

 الزراعية

صندوق 

املخاطر 

 الزراعية

0111111 451111 751111 75 

بناء القدرات  2 2110 وزارة الزراعة

املؤسسية لوزرة 

 الزراعة

مصاريف بناء 

 القدرات

045111 64515 24225 22 

املسح الوبائي  4 2115 وزارة الزراعة

لالمراض 

املشرتكة بني 

االنسان 

 واحليوان

لوازم 

ومستهلكات 

 طبية

011111 21422 62766 71 

حتريج  7 2101 وزارة الزراعة

 األراضي

احمليطة 

 بالسدود

 55 22405 46765 61111 لوازم زراعية

وزارة املياه 

 والراي

دراسة مصادر  2 2015

 املياه

املياه  دارسات

والسدود 

 والري

061111 22716 001424 62 

وزارة املياه 

 والري

دراسة احلصاد  6 2015

 املائي

دراسات املياه 

سدود وال

 والري

051111 02246 025574 21 

وزارة املياه 

 والري

دراسة أمتتة  6 2015

شبكة الرصد 

 املائي

دراسات تطوير 

العمل 

 املؤسسي

211111 422214 065626 20 

وزارة املياه 

 والري

مشاريع املياه  4 2005

يف مناطق 

 جيوب الفقر

 21 470224 46666 211111 سلطة املياه

وزارة املياه 

 والري

اعادة تأهيل  04 2401

مشروع ري 

حسبان 

 الكفرين

 

 

دراسات املياه 

والسدود 

 والري

051111 21226 012112 72 
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وزارة املياه 

 والري

ري شبكات  06 2401

 سيل الزرقاء

دراسات املياه 

والسدود 

 والري

021111 0611 046411 22 

وزارة املياه 

 والري

سد وادي ابن  5 2441

 محاد

دراسات املياه 

والسدود 

 والري

211111 22260 451122 62 

وزارة املياه 

 والري

ري قاع  2 2421

 السعدين

إنشاء شبكات 

 ري

751111 62546 666272 62 

وزارة الرتبية 

 والتعليم

مشروع ادارة  0 2215

برنامج التعليم 

 املهين

اجهزة 

ومعدات 

 تعليمية

065111 52772 000446 67 

وزارة الرتبية 

 والتعليم

ادارة برنامج  0 2201

النشاطات 

الرتبوية 

واالجتماعية 

 والرياضية

اجهزة 

ومعدات 

 تعليمية

025111 02222 021116 21 

وزارة الرتبية 

 والتعليم

تطوير التعليم  2 2245

حنو االقتصاد 

 املعريف

إنشاء ابنية 

 مدرسية

7511111 4666227 2600562 60 

وزارة الرتبية 

 والتعليم

 61بناء  01 2245

 مدرسة

إنشاء ابنية 

 مدرسية

6011111 4110265 2126125 67 

وزارة الرتبية 

 والتعليم

تطوير ربط  6 2221

املدارس 

 الكرتونيًا

اشرتاكات, 

 تأمينات

0611111 777225 644615 50 

وزارة التعليم 

العالي 

والبحث 

 العلمي

البعثات  06 2515

العملية 

العضاء هيئات 

 التدريس

البعثات 

 العلمية

0511111 450726 0426412 62 

وزارة التنمية 

 االجتماعية

إنشاء مساكن  2 2705

 االسر الفقرية

إنشاء ابنية 

 خمتلفة

0511111 726256 752622 51 

مصاريف بناء  مشروع االدارة 0 5210 وزارة النقل

 القدرات

511111 414201 427121 52 

دعم مشاريع  7 5215 وزارة النقل

هيئة تنظيم 

 النقل الربي

هيئة تنظيم 

 قطاع النقل

01775111 7062254 2521126 22 

 

رصد مبالغ كبرية على بند متفرقة او بند معدات وآالت وأجهزة ومتفرقة على  .2

بعض املشاريع دون وجود حاجة فعلية للصرف يف نفس السنة املالية بدليل عدم 

وجود صرف فعلي على معظم هذه البنود حيث يتم االستفادة من املبالغ املرصودة 

ال احلصر ما هو مبني باجلدول  وعلى سبيل املثال أخرىمناقالت إىل بنود  إلجراء

 .(21)رقم 
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(72) 

 (21جدول رقم )

 رصد مبالغ كبرية على بند متفرقة دون الصرف منها

 ) املبلغ بالدينار(

رقم  اسم  الفصل

 الربنامج

املقدر يف  اسم احلساب املشروع

 املوازنة

 الفعلي قيمة املناقلة

 االسم الرقم

ادارة برنامج  0 0601 وزارة الداخلية / االمن العام

 ترخيص السواقني

معدات واالت 

 واجهزة ومتفرقة

211111 055626 422054 

لوحات مصنع  4 0601 وزارة الداخلية / االمن العام

 االرقام

مواد ولوازم 

 متفرقة

0111111 226261 2521 

حتديث وتطوير  4 5715 وزارة الداخلية / قوات الدرك

 املعدات

معدات واالت 

 واجهزة ومتفرقة

511111 260522 06266 

تفعيل املكتب الفين  07 0615 وزارة العدل

 حملكمة التمييز

 1 01111 01111 متفرقة

احداث ادارات وساطة  06 0615 وزارة العدل

( 6قضائية يف )

 حماكم بداية

 1 01111 01111 متفرقة

مراجعة وتطوير  02 0615 وزارة العدل

 تشريعات التقاضي

 1 5111 5111 متفرقة

ادارة برنامج الشؤون  0 4115 وزارة اخلارجية

 اخلارجية

معدات واالت 

 واجهزة ومتفرقة

21111 21111 24227 

مشاريع اخرى  4 4465 وزارة املالية

مبوافقة جملس 

 الوزراء

 021121 461111 6511111 متفرقة

مشاريع البنية  4 4461 وزارة املالية

التحتية 

 للمحافظات

 25425111 255111 26411111 متفرقة

التنمية االقليمية  4 2205 وزارة الشؤون البلدية

 واحمللية

 6021 22601 011111 متفرقة

اسرتاتيجيات تطوير  5 2205 وزارة الشؤون البلدية

 املدن

 1 55111 55111 متفرقة

بناء وجتهيز رصيف  45 2515 وزارة الطاقة والثروة املعدنية

 الغاز الطبيعي

معدات واالت 

 ومتفرقةواجهزة 

06751111 4111111 1 

مشاريع الطاقة  46 2515 وزارة الطاقة والثروة املعدنية

 املتجددة

معدات واالت 

 واجهزة ومتفرقة

55111111 46611111 1 

منشآت لتخزين  42 2515 وزارة الطاقة والثروة املعدنية

 املشتقات النفطية

معدات واالت 

 واجهزة ومتفرقة

51111111 26511111 1 

تطوير وادارة  6 2201 وزارة البيئة

النفايات ومكافحة 

 الذباب

 05216 05111 50111 متفرقة

مواد ولوازم  مشروع االدارة 0 2610 وزارة الصحة

 متفرقة

51111 21111 7405 

 2702 01111 41111 متفرقة مشروع االدارة 0 2210 وزارة الثقافة
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(72) 

متحف احلياة  07 2215 وزارة الثقافة

 السياسية

 025227 51111 411111 متفرقة

امتحان الثانوية  614 2221 وزارة الرتبية والتعليم

 العامة

 24701 57111 011111 متفرقة

 

واملشروعات بنسب  األنشطةتعزيز )إجراءات مناقالت( لبند مكافآت على بعض  .4

وعلى سبيل املثال ال احلصر  اإلنفاقكبرية خالفًا لسياسة الدولة بضبط وترشيد 

 .(20)ما هو مبني  باجلدول رقم 
    

 (20جدول رقم )

 إجراء مناقالت لبند املكافآت على بعض األنشطة

 ) املبلغ بالدينار(

رقم  اسم  الفصل

 الربنامج

املقدر يف  املشــــــــــــــروع/ النشاط

 املوازنة

قيمة 

 املناقلة

نسبة املناقلة  الفعلي

 املقدر %إىل 

 االسم الرقم

 451 0724246 0451111 511111 اإلدارةمشروع  0 2110 وزارة الزراعة

 56 624461 251111 611111 األعيانجملس  إدارة 610 415 األمةجملس 

 22 272055 211111 711111 جملس النواب إدارة 610 401 جملس األمة

املركز اجلغرايف امللكي 

 ياألردن

 وإنتاجاملسوحات اجلغرافية  614 0210

 اخلرائط

21111 02111 52222 25 

 2 601721 65111 751111 واملساندة اإلداريةاخلدمات  610 0210 وزارة الداخلية

 األحوالوزارة الداخلية/ 

 املدنية

 42 047222 42275 041111 واملساندة اإلداريةاخلدمات  610 0510

 األحوالوزارة الداخلية / 

 املدنية

 6 614266 26722 561111 اإلصدارات 610 0515

 022 464250 072111 21111 واملساندة اإلداريةاخلدمات  610 0610 وزارة العدل

 45 262712 22712 275111 واملساندة اإلداريةاخلدمات  610 4110 وزارة اخلارجية

وزارة الطاقة / سلطة 

 املصادر الطبيعية

 60 60262 26511 25111 واملساندة اإلداريةاخلدمات  610 2610

وزارة األشغال / دائرة 

 العطاءات احلكومية

طرح عطاءات األشغال  610 2615

 احلكومية

 

61111 05222 75471 46 

 واإلرشادالبحث  إدارة 610 2145 وزارة الزراعة

 الزراعي

221111 50111 260111 05 

 44 422111 25111 415111 واملساندة اإلداريةاخلدمات  610 2510 وزارة التعليم العالي

تقديم اخلدمات الصحية  610 2605 وزارة الصحة

 الثانوية

7425111 4271111 01426160 20 

 األسرةرعاية ومحاية  610 2741 رة التنمية االجتماعيةوزا

 والطفولة

22111 021111 424266 050 

 60 51111 02111 20111 واملساندة اإلداريةاخلدمات  610 2210 وزارة الثقافة
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(75) 

على بعض املشاريع يف حني مل يتم صرف أي مبالغ فعليًا على أي  لإلنفاقصصيص مبالغ  .1

بند من تلك املخصصات مما يدل على عدم وجود حاجة مربرة لرصد مثل هذه املبالغ على 

 .(23)سبيل املثال ما هو مبني يف اجلدول رقم 

 (24 جدول رقم )

 على بعض املشاريع دون الصرف منهاصصيص مبالغ لإلنفاق 

 ) املبلغ بالدينار(

رقم  اسم الفصل

 الربنامج

 املقدر يف املوازنة املشروع / النشاط

(4102) 
 االسم الرقم

 0111111 العمارات الذكية يف منطقة اربد التنموية 02 4465 وزارة املالية

 4111111 تطوير وسط مدينة السلط 06 4465 وزارة املالية

 0111111 تنظيم وتطوير مدينة الزرقاء إعادة 07 4465 وزارة املالية

 41111 االسرتاتيجية الوطنية للتجارة االلكرتونية 6 4615 ة الصناعة والتجارةوزار

 611111 والنووي اإلشعاعيدعم مشاريع هيئة تنظيم العمل  21 2515 وزارة الطاقة

 511111 الزرقاء -تنفيذ جسر على تقاطع الفيحاء 26 2701 وزارة األشغال العامة واإلسكان 

 511111 طريق مادبا الدائري 26 2701 وزارة األشغال العامة واإلسكان 

 506111 طريق اجليزة الذهيبة 51 2701 وزارة األشغال العامة واإلسكان 

 0111111 سحم -طريق مسا الروسان 76 2701 وزارة األشغال العامة واإلسكان 

 51111 مكافحة ذبابة البحر االبيض املتوسط 6 2105 الزراعةوزارة 

 011111 تطوير وادي الرببيطة 44 2141 وزارة الزراعة

 211111 إنشاء مبنى املركز االقليمي يف دير عال 06 2145 وزارة الزراعة

 71111 ادارة مصادر املياه اجلوفية 04 2015 وزارة املياه والري

 511111 ربط ناقل سد امللك طالل 20 2401 األردنوزارة املياه والري / سلطة وادي 

 0111111 هيل حوض سيل الزرقاء السخنةتأ 24 2401 األردنوزارة املياه والري /سلطة وادي 

 4651111 سد الكرك 6 2441 األردنوزارة املياه والري/ سلطة وادي 

 0511111 سد الزرقاء / ماعني 02 2441 األردنوزارة املياه والري/ سلطة وادي 

 7011111 التعليم التقين أكادميية 07 2515 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

 211111 توسعة وحتديث مستشفى جرش 4 2605 وزارة الصحة

 0111111 توسعة مستشفى االميان / عجلون 6 2605 وزارة الصحة

 0111111 مستشفى الطفيلةإنشاء  22 2605 وزارة الصحة

 7011111 التعليم التقين أكادميية 07 2515 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

 211111 توسعة وحتديث مستشفى جرش 4 2605 وزارة الصحة

 0111111 توسعة مستشفى االميان / عجلون 6 2605 وزارة الصحة

 0111111 إنشاء مستشفى الطفيلة 22 2605 وزارة الصحة

 411111 إنشاء مركز للمعوقني / عني الباشا 00 2715 وزارة التنمية االجتماعية

 011111 نقل االستثمارات إىل املناطق الفقرية 7 2601 وزارة العمل

وضع آلية ملتابعة االلتزامات واحلقوق املرتتبة على  6 5545 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 الدوليةاالتفاقيات 

072111 
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(76) 

صصيص مبالغ لإلنفاق اجلاري على بعض البنود )احلسابات ( يف حني مل يتم صرف أي  .3

مبالغ فعليًا من تلك املخصصات مما يدل على عدم وجود حاجة مربرة لرصد مثل هذه 

 .(22)املبالغ وعلى سبيل املثال ما هو مبني يف اجلدول رقم 

 (22 جدول رقم )

 اجلاري دون الصرف منها صصيص مبالغ لإلنفاق

 ) املبلغ بالدينار(

رقم  اسم الفصل

 الربنامج

 املقدر يف املوازنة اسم احلساب رقم / اسم النشاط

 )قبل املناقلة(

 21111 البعثات العلمية والدورات التدريبية اخلدمات االدارية واملساندة 610 4410 وزارة املالية

احتياطي التقاعد املبكر ادارة صندوق  614 4421 وزارة املالية

 للعسكريني

 2111111 املخصصات التقاعدية

دعم اسعار الفائدة للمستفيدين من  تقديم االعانات ملؤسسات خدمات االسكان 610 4425 وزارة املالية

 مبادرة سكن كريم

511111 

وزارة الرتبية 

 والتعليم

 011111 املساهمات اخلدمات االدارية واملساندة 610 2210

وزارة الرتبية 

 والتعليم

 6111 دعم خميم محزة  الفلكي دعم الفعاليات الرتبوية 612 2201

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

 العلمي

 21111 املوظفون بعقود اخلدمات االدارية واملساندة 610 2510

املركز الوطين للسكرى والغدد  دعم واعانة املؤسسات الطبية 614 2610 وزارة الصحة

 الصماء

211111 

 24111 اهلاتف والتليكس والربق والربيد تدريب وتأهيل وادارة الكوادر البشرية 610 2615 وزارة الصحة

وزارة التنمية 

 االجتماعية

 021111 عالوة العمل االضايف رعاية ومحاية االسرة والطفولة 610 2741

وزارة النقل / 

 دائرة االرصاد

 02111 احملروقات واملساندةاخلدمات االدارية  610 5210

صصيص مبالغ لبند استمالك اراضي ضمن بعض املشروعات وعدم الصرف الفعلي منه  .1

خالل السنة املالية واالستفادة من هذه املبالغ من خالل إجراء مناقالت حلسابات أخرى  

 .(24)وعلى سبيل املثال ما هو مبني يف اجلدول رقم 

 ( 22جدول رقم )

 لبند االستمالكات  دون الصرف منهاصصيص مبالغ 

 ) املبلغ بالدينار(

رقم  اسم  الفصل

 الربنامج

قيمة املناقلة إىل  املقدر يف املوازنة املشروع

 حسابات اخرى
 االسم الرقم

 411111 411111 تطوير وحتديث األبنية 2 0615 وزارة الداخلية / األمن العام

 1 511111 سد وادي ابن محاد 5 2441 األردنوزارة املياه والري / سلطة وادي 

 411111 411111 سد الكرك 6 2441 األردنوزارة املياه والري / سلطة وادي 
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(77) 

 411111 411111 سد الزرقاء ماعني 02 2441 األردنوزارة املياه والري / سلطة وادي 

يف إنشاء كلية جامعية متوسطة  02 2515 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 لوائي الطيبة والكورة

651111 651111 

إنشاء كلية جامعية متوسطة يف  02 2515 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 لواء بين كنانة

751111 751111 

إنشاء كلية جامعية متوسطة يف  05 2515 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 حمافظة جرش

611111 611111 

إنشاء كلية جامعية يف لواء  40 2515 العالي والبحث العلميوزارة التعليم 

 ذيبان

011111 1 

 411111 411111 ادارة برنامج الرعاية الصحية 0 2605 وزارة الصحة

 251111 611111 مركز خدمة عمان اللوجسيت 01 5215 وزارة النقل

 

 اإليرادات: رابعًا: 

دون تقديم  إمجاليةيتم اإلفصاح عن اإليرادات العامة للدولة يف احلساب اخلتامي بأرقام  .0

 مما يرتتب عليه اآلتي: اإليراداتضمن بيانات احلساب اخلتامي يبني مصادر هذه  إيضاح

 عدم متكني مستخدمي البيانات من معرفة مصدر حتصيل اإليرادات. .أ 

والفعلي لكل وزارة لغايات الرقابة واملساءلة  عدم إمكانية حتديد االحنراف بني املقدر .ب 

حيث تبني وجود احنرافات كبرية بني اإليراد الفعلي واملقدر يف بعض احلاالت قد ال 

يتمكن معها مستخدمي البيانات من حتديد الدائرة املعنية املسؤولة عن هذا 

 يلي: االحنراف,  ومن بنود اإليرادات اليت تشرتك أكثر من دائرة بتحصيلها ما

 بيع السلع واخلدمات. إيراداتبند  -

 غرامات وجزاءات ومصادرات. -

 خمتلفة. إيرادات -

 أمانات مضى عليها أكثر من مخس سنوات. -

 الغرامات واملصادرات. -

 رخص أخرى. -

 رسوم أخرى. -

 الفوائد البنكية. إيرادات -

 :خامسًا:  خالصة النفقات الرأمسالية

يف بعض  الرأمساليةوجود فروقات بنسب كبرية بني تقديرات املوازنة والنفقات الفعلية  

 .(21)الوزارات والدوائر ومن ذلك على سيبل املثال ما هو مبني باجلدول رقم 
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(76) 

 (25جدول رقم )

 وجود فروقات بني تقديرات املوازنة والنفقات الفعلية

 ) املبلغ بالدينار(

 نسبة الفرق % الفرق النفقات الفعلية باملوازنةاملقدر  اسم الفصل

  56 522561 225241 225111 وزارة تطوير القطاع العام

  62 566667 462022 656111 ديوان اخلدمة املدنية

  27 46100 22262 71111 وزارة التنمية السياسية

  66 456200 020562 221111 دائرة املوازنة العامة

  77 401252 62127 475111 العامةدائرة اللوازم 

  66 4226272 0440140 2566111 دائرة االحصاءات العامة

  60 62217276 06224642 65211111 وزارة الطاقة والثروة املعدنية

  26 02615245 07420675 20627111 األردنسلطة وادي 

  26 40221262 26522127 61121111 وزارة الرتبية والتعليم

  54 20224212 46257620 52711111 وزارة النقل 
 

 السلف:   سادسًا:

 (23)وكما هو مبني يف اجلدول رقم  3102بلغ رصيد السلف املتنوعة كما يف نهاية عام  .0

أن  3102( دينارًا يف حني يظهر كشف خالصة السلفات لعام 3311182129ما قيمته )

 ( دينارًا.3192110800)رصيد السلفات بالتاريخ أعاله هو 

 ( دينار حلساب وزارة الداخلية )الدفاع املدني(.012304هناك سلفة دائنة مببلغ ) .3

 ( دينارًا.2008133ما قيمته ) 3100بلغ رصيد السلف املستحقة قبل عام  .2

 :بعضها مستحق من عدة سنوات منها 3102هناك سلف مدينة غري متحركة لعام  .4

 (26جدول رقم )

 20/04/4102السلف كما يف 

 ) املبلغ بالدينار(

 املبلغ  البيــان

 056767212 املخزون االسرتاتيجي )النفط(

 0712662 النقص يف بضاعة آخر املدة / التموين

 200710 وزارة اخلارجية

 62511 صندوق اسكان ضباط االمن العام

 0511111 اللجنة االوملبية

 227656 مؤسسة االذاعة والتلفزيون

 775571 الزراعة / البذار احملسنوزارة 

 646456 دعاوى احلكومة

 4115622 شركة الصناعات اهلندسية

 0005706 سلف وزارة الزراعة

 21022075 سلف شراء الديون اخلارجية
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(72) 

هناك سلف منحت لبعض الدوائر عند إعداد مشروع ملحق املوازنة لعامي                                              .1

 .(21)( مل يتخذ أي إجراء لتسويتها حتى تارخيه واملبينة يف اجلدول رقم 3114-3111)

 (27)جدول رقم 

 مل يتم تسويتها لغاية تارخيه( 4115،4112سلف منحت عند إعداد ملحق قانون املوازنة لعامي )

 ) املبلغ بالدينار(

 املبلغ  البيــان

 0111111 مؤسسة االذاعة والتلفزيون

 5111111 يةاألردنمستشفى اجلامعة 

 01111111 مركز احلسني للسرطان

 5751111 القيادة العامة

 5146111 مديرية االمن العام

 5051111 دائرة املخابرات العامة

 4660112 االقراض الزراعيمؤسسة 

 225011 مديرية الدفاع املدني

 26607676 سلف عجز الرواتب للوزارات والدوائر

 022422 ي الروسياألردنالربوتوكول 

 441676622 النفط اخلام أمانات

 7260420 سالح اجلو امللكي

 051111 وزارة الصحة

 5111111 دائرة ضريبة الدخل واملبيعات

 2111111 الرتبية والتعليموزارة 

 4627261 سلف وزارة الزراعة

 62456471 دعم املواد التموينية
 

 

 :مالحظات أخرى سابعًا:

ال يعرب احلساب اخلتامي عن النفقات الفعلية لبعض اجلهات بسبب اعتبار مجيع املبالغ  .0

املقدرة فعاًل مصروفة بالكامل ملختلف البنود دون الرجوع للصرف الفعلي للبنود او حتى 

 .(28)للمشاريع والربامج ومن هذه اجلهات ما هو مبني باجلدول رقم  اإلمجالي
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(61) 

 
 (26) جدول رقم 

 مجيع املبالغ املقدرة يف موازنة بعض اجلهات مصروفة بالكاملاعتبار 

 ) املبلغ بالدينار(

 اسم الفصل
 النفقات الرأمسالية النفقات اجلارية

 الفعلي املقدر  الفعلي املقدر 

 46111111 46111111 622111111 622111111 وزارة الدفاع

 25651111 25651111 022011111 022011111 اخلدمات الطبية امللكية

 وزارة الداخلية / 

 األمن العام

514266240 514266240 02202572 02202572 

 وزارة الداخلية /

 الدفاع املدني 

025211111 025211111 41611111 41611111 

 وزارة الداخلية /

 قوات الدرك 

05244112 05244112 01672262 01672271 

 

للمصروفات  إمجالية أرقاموجتدر اإلشارة أن املواقف املالية لبعض هذه اجلهات تتضمن 

 غري متسقة مع تصنيف النفقات باحلساب اخلتامي. أخرىاو تكون يف حاالت  والرأمساليةاجلارية 
 

 التوصيات:

عدم إظهار األمانات املدورة على أنها نفقة فعلية يف احلساب اخلتامي كونها مل تصرف  .0

أعاله واليت  إليه( من النظام املالي املشار 0-/ب4فعاًل خالل السنة املالية استنادًا للمادة )

احلساب اخلتامي  إلعدادالعمليات املالية  أثباتاستخدام األساس النقدي يف تنص على 

 لنقدي.واملركز ا

النفقات املتعلقة بنقل العهدة يف احلساب اخلتامي واملوقف املالي يف  اجلهة  أظهارضرورة  .3

 .اليت نقلت إليها العهدة  كونها نفقات صص تلك اجلهة

املدورة من سنوات سابقة واليت ليس عليها حركات صرف ومستندات  األماناتدراسة حالة  .2

 .العام اإليراداتحتويلها حلساب  وإمكانيةالتزام 

عدم مطابقة قيم بعض بنود احلساب اخلتامي مع نفس البنود الواردة يف  أسباببيان  .4

 املواقف املالية لبعض الوزارات.

مناقالت على بعض املشاريع اليت مل يتم رصد خمصصات هلا بقانون  إجراءبيان مربرات  .1

 املوازنة العامة.

حاجة فعلية لتعزيز بنود الصرف يف نفس السنة املناقالت إال عند وجود  إجراءضرورة عدم  .3

 املالية.
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(60) 

تقديرات املوازنة ملختلف بنود النفقات وحسب االحتياجات  إعدادضرورة مراعاة الدقة عند  .1

 الفعلية.

دراسة حالة املشاريع اليت يتم رصد خمصصات هلا وال يتم صرف أية مبالغ منها  لبعض  .8

 الوزارات والدوائر احلكومية.

جيه النفقات عند صصيصها إىل احلسابات املخصصة هلا وعدم صصيص مبالغ مراعاة تو .9

كبرية على حسابات متفرقة على سبيل املثال )نفقات أخرى,نفقات متفرقة,مشاريع 

 متنوعة(.

وذلك  اإلنفاقاملتضمنة ال مركزية  أعاله( من النظام املالي املشار اليه 4االلتزام باملادة ) .01

الرأمسالية ضمن موازنة الوزارات والدوائر احلكومية املختصة  بتخصيص مبالغ للمشاريع

 مباشرة من خالل هذه الدوائر. اإلنفاقبالتنفيذ مباشرة, وعلى أن يتم 

على بنود )أجهزة حاسوب, لوازم حاسوب  لإلنفاقمراعاة عدم صصيص مبالغ  .00

ال يف ضوء وتوابعه,أنظمة تشغيل وبرجميات( يف خمتلف الوزارات والدوائر احلكومية إ

دراسات واقعية لالحتياجات كون هذه البنود بشكل عام  إعداداالحتياجات الفعلية وضرورة 

 ظهرت فيها احنرافات بنسب كبرية يف خمتلف الوزارات والدوائر احلكومية.

لإليرادات العامة للدولة املدرجة يف احلساب  واإلفصاحإعادة النظر بطريقة العرض  .03

خصوصًا  واالحنرافات اإليراداتوفق الفصول لتحديد مصدر   اخلتامي حبيث يتم العرض

مصدرها من عدة دوائر,وذلك لغايات املتابعة والتدقيق وحتديد  اإليراداتأن بعض بنود 

 املسؤولية بشأن االحنرافات عن اخلطط املوضوعة.

هذا  بيان مربرات تعزيز )زيادة خمصصات( بند املكافآت يف جهات متعددة ومراعاة عدم تعزيز .02

 البند إال عند الضرورة.

العام, الدفاع املدني, قوات الدرك لتقوم  األمنالتنسيق مع  وزارة الدفاع, اخلدمات الطبية,  .04

 إظهاربعرض موقفها املالي وفقًا لتصنيف احلسابات املتبع يف احلساب اخلتامي مع 

 النفقات الفعلية لكل بند حسبما صرف فعاًل.

ية لبند استمالكات اال يف حال وجود توقعات للصرف على ضرورة عدم صصيص مبالغ نقد .01

التخصيص عند احلاجة  وإعادةالبند يف نفس السنة املالية مع عدم إجراء مناقالت منه 

 للصرف.

الرأمسالي يف بعض الوزارات والدوائر  لإلنفاقضرورة دراسة املخصصات اليت يتم رصدها  .03

 اإلمجاليةحيث يشري جدول خالصة النفقات الرأمسالية أن هناك زيادة كبرية بني املبالغ 

.أعالهلفنا %( يف إحدى الوزارات وكما أس80املرصودة والنفقات الفعلية وصلت إىل )



 

 



 

 

 

 

 

 املؤشرات االقتصادية

 لألعوام 

9002-9002 
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(62) 

 (4102-4112املؤشرات االقتصادية لألعوام )

 

تساعد املؤشرات االقتصادية الباحثني ورامسي السياسات على مراقبة وحتليل االجتاهات        

 يبني أهم هذه املؤشرات. (29)العامة لالقتصاد الوطين واجلدول  رقم 

 (22)جدول رقم 

 (4102-4112املؤشرات االقتصادية لألعوام )أهم 

الناتج احمللي  السنـــة

 اإلمجالي

(GDP) 

 )مليون دينار(

متوسط نصيب 

الفرد من الناتج 

 احمللي اإلمجالي

 )دينار(

التغري النسيب يف 

الناتج احمللي 

 اإلمجالي %

الناتج احمللي 

 اإلمجالي احلقيقي

(RGDP) 

 )مليون دينار(

النمو يف الناتج 

 احمللي احلقيقي

% 

4112 16912.2 2828 8.5 9760 5.5 

2010 06764.1 3069 10.9 9985.5 2.3 

2011 20476.4 3253 9.1 10244 2.6 

2012 21965.5 3439 7.3 10515 2.7 

4102 42650.6 2652 6.6 01604.6 4.6 

 (5/4102ي األردناملصدر )نشرة البنك املركزي 

 :الناتج احمللي اإلمجالي .0

بأنه جمموع ما يتم إنتاجه من السلع النهائية  (GDP)ُيعرف الناتج احمللي اإلمجالي 

واخلدمات خالل فرتة زمنية معينة,  كما ميكن تعريفه على أنه جمموع كل من 

مطروحًا منه صايف (I) واالستثمار  (G) والنفقات احلكومية(C) االستهالك اخلاص 

 ــــــــــــــــق املعادلة التالية:وفــ(M) املستوردات  –  (X) الصادرات

GDP= C+I+G+ (X-M) 

 من اجلدول أعاله تبني ما يلي:
 

( مليار دينار لعام 326810بلغ الناتج احمللي اإلمجالي بأسعار السوق اجلارية ) .0

%( حيث بلغ 863وبنسبة منو ) 3103( مليار دينار لعام 306931مقابل ) 3102

( دينار لألعوام 2312( دينار,  )2429احمللي )متوسط نصيب الفرد من الناتج 

 على التوالي. 3102,  3103

%( لعام 361مقابل ) 3102%( لعام 368بلغ معدل النمو يف الناتج احمللي احلقيقي ) .3

 %(.0.1أي  بارتفاع بلغت نسبته ) 3103
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(62) 

 التضخم: .4

علـــم  مل يتفـــق االقتصـــاديون علـــى تعريـــف حمـــدد للتضـــخم لكـــي يـــتم قبولـــه بشـــكل عـــام يف  

االقتصــاد فمــنهم مــن عرفــه باالرتفــاع املســتمر يف املســتوى العــام لألســعار ومــنهم مــن إعتــربه    

يـــــبني معــــدالت التضـــــخم لألعـــــوام                     (41)وة الشــــرائية للعملـــــة واجلـــــدول رقــــم   ضــــعف القـــــ 

   (Consumers Price Index)( باعتماد مقياس مؤشر أسعار املسـتهلك   3119-3102)

) (CPI. 
 

 (21)جدول رقم 

 (4102-4112تطور معدالت التضخم لألعوام )

 معدل  السنة

 % التضخم

املواد 

 % الغذائية

املالبس 

 واألحذية %

 املساكن

 % 

السلع واخلدمات 

 األخرى %

4112 (1.7) 0.7 5.6 (0.7) (2.2) 

4101 5 5 0.2 2.0 6.2 

2011 2.2 2.0 6.4 2.6 5.0 

2012 4.7 4.6 4.7 3.5 5.7 

4102 5.6 2.7 5.7 6.2 5.6 

 (5/4102ي األردناملصدر )نشرة البنك املركزي      

 من اجلدول أعاله تبني ما يلي:

حيـث   3103%( لعـام  461%( مقابـل معـدل )  163مـا نسـبته )   3102بلغ معدل التضـخم لعـام   

ــتهلك       ــعار املسـ ــمن الـــرقم القياســـي ألسـ ــية الداخلـــة ضـ ــم اجملموعـــات الرئيسـ ارتفعـــت معظـ

(CPI ):وفيما يلي إجيازًا لبعض التغريات اليت حدثت على مكوناته 

( واليت ميثل وزنها منه ما CPIجمموعة املواد الغذائية )ذات الوزن األكرب يف ) .0

وبنسبة  3102%( فقد ارتفعت أسعار هذه اجملموعة املهمة خالل عام 23631نسبته )

عت أسعار معظم البنود حيث ارتف 3103%( لعام 463%( باملقارنة مع ما نسبته )261)

املكونة جملموعة املواد الغذائية وخاصة األلبان ومنتجاتها والبيض,  والفواكه,  

 ( على التوالي.0462%,  0369%,  461واخلضروات بنسبة )

( واليت متثل ما نسبته CPIجمموعة املالبس واألحذية )ذات الوزن األقل يف ) .3

مقارنة  3102%( لعام 161بنسبة )%( حيث ارتفعت أسعار هذه اجملموعة 4691)

 %(.461بارتفاع نسبته )
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(65) 

( ارتفعت أسعار هذه CPI%( من )33618جمموعة املساكن )وتشكل ما نسبته ) .2

,  2012%( لعام 3.5%( مقابل )862وبنسبة ) 3102اجملموعة بشكل كبري خالل عام 

والوقود حيث ارتفعت مجيع بنود هذه اجملموعة وخصوصًا بندي السكن وملحقاته 

 %( وعلى التوالي.0961%( و) 463بنسبة )  3102واإلنارة لعام 

( حيث CPI%( من )20633جمموعة السلع واخلدمات األخرى  )وتشكل ما نسبته ) .4

يف حني بلغت ما نسبته  3102%( خالل عام 168ارتفعت أسعار هذه اجملموعة بنسبة )

 2013ة خالل عام حيث ارتفعت معظم بنود هذه اجملموع 3103%( لعام 161)

 %( وعلى التوالي. 1%(,  )9وخصوصًا يف بنود النقل واالتصاالت  والتعليم بنسبة )

 البطالة: .2

تعترب البطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية تعاني منها معظـم الـدول سـواء الـدول     

الناميـــة أو املتقدمـــة,  وهـــي مـــن املشـــاكل الـــيت حتـــاول السياســـات واخلطـــط االقتصـــادية          

مـــن  األردنواالجتماعيــة مواجهتهـــا ووضــع احللـــول املناســبة هلـــا ويعتــرب معـــدل البطالــة يف      

يرات األولية ملنظمة العمل د%( حسب التق3املعدالت املرتفعة مقارنة باملعدل العاملي والبالغ )

 .3102( يف عام ILOالدولية )

ن إىل إمجــالي قــوة  يعــرف معــدل البطالــة بأنهــا النســبة املئويــة لألشــخاص الــذين ال يعملــو        

( سنة فأكثر علمًا بأن إمجالي قوة العمل يساوي عدد 01العمل على من هم يف سن العمل )

يـــــــبني معـــــــدالت البطالـــــــة لألعـــــــوام                            (40) العـــــــاملني ل عـــــــدد العـــــــاطلني واجلـــــــدول رقـــــــم 

(3119-3102.) 

 (20)جدول رقم 

 (4102-4112)تطور معدالت البطالة لألعوام 

 إناث % ذكور % معدل البطالة % السنة

4112 04.2 01.2 42.0 

4101 04.5 01.2 40.7 

2011 04.2 00 40.4 

4104 04.4 01.2 02.2 

4102 04.6 01.6 44.4 

 / دائرة اإلحصاءات العامة(4102 األردناملصدر: )حالة العمالة والبطالة يف                                                

 من اجلدول أعاله تبني ما يلي:

( نقطــة مئويــة عــن   164ارتفاعــًا مقــداره )  3102ســجل معــدل البطالــة  خــالل عــام      .0

%( يف عام 0363مقارنة مع ) 3102%( يف عام 0363حيث بلغ ) 3103مستواه يف عام 

3103. 
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(66) 

مقارنـة   3102لإلناث يف عـام  %( 3363%( للذكور مقابل )0163بلغ معدل البطالة ) .3

 .3103%( للذكور واإلناث على التوالي يف عام 0969%(,  )0164مع )

%( يف حــني  0463ســجلت حمافظــة مأدبــا أعلــى معــدل بطالــة للــذكور حيــث بلــغ )         .2

 %(.861سجل أدنى معدل بطالة للذكور يف حمافظة العاصمة حيث بلغ )

%( يف حــني 3869حيــث بلــغ ) كــان أعلــى معــدل بطالــة لإلنــاث يف حمافظــة الطفيلــة  .4

 %(.09بلغ أدنى معدل لإلناث يف حمافظة العاصمة وبنسبة )

 امليزان التجاري: .2

 ( 43)ميثل امليزان التجاري حصيلة الفرق بـني صـادرات اململكـة ومسـتورداتها واجلـدول رقـم        

 (.3102-3119يبني تطور امليزان التجاري لألعوام )
 

 (24جدول رقم )

 (4102-4112التجاري لألعوام )تطور امليزان 

 ) املبلغ باملليون دينار(

 امليزان التجاري )العجز( املستوردات )فوب( الصادرات )فوب( السنة

4112 2546.2 01017.7  (5560.2) 

4101 2221.0 00151.0 (6161) 

2011 5662.6 02221.4  (7755.6) 

4104 5522.5 02722.7  (2022.4) 

4102 5606.6 05542.5 (2216.2) 

 (5/4102ي األردناملصدر: )نشرة البنك املركزي                                                                      

 من اجلدول أعاله تبني ما يلي:

( مليــون دينــار  021863مبقــدار ) 3103ارتفــع العجــز يف امليــزان التجــاري خــالل عــام     .0

,  3100( مليــون دينــار عمــا كانــت عليــه عــام     902463) %( ليصــل إىل0168وبنســبة )

%( خـالل  861( مليـون دينـار وبنسـبة )   11361كما  زاد عجز امليـزان التجـاري مبقـدار )   

 .3103( مليون دينار مقارنة مع عام 991369ليصل إىل ) 3102عام 

 3102( مليـون دينـار يف عـام    0160ارتفعت الصادرات الوطنية بشـكل ضـئيل ومبقـدار )    .3

يف حـني   3102( مليـون دينـار عـام    130363حيـث بلغـت )   3103ا كانت عليه عام عم

( مليــون دينــار عــام 0412261( مليــون دينــار مــن )18968ارتفعـت املســتوردات مبقــدار ) 

ــار عــام   0113261لتصــل إىل ) 3103 %( ويعــود 162وبنســبة منــو )  3102( مليــون دين

اع فـــاتورة اســـترياد الـــنفط اخلـــام الســـبب الـــرئيس الرتفـــاع  قيمـــة املســـتوردات إىل ارتفـــ

 ومشتقاته يف ضوء ارتفاع أسعارها عامليًا.
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(67) 

( نســبة الصــادرات إىل  GDPجتــاوزت نســبة املســتوردات إىل النــاتج احمللــي اإلمجــالي)    .2

%( مــن                    3261%( و )3161النــاتج احمللــي اإلمجــالي,  حيــث شــكلت الصــادرات مــا نســبته )

 (GDP   لألعـوام )علـى التـوالي يف حـني شـكلت املسـتوردات مـا نســبته        3102,  3103

 ( لنفس الفرتة.(GDP%( من 31%( و )31)

 حواالت العاملني: .5

تعترب حتويالت العاملني أكثر استقرارًا من مصادر التمويل األخرى  مثل املساعدات 

علمًا  األردناألجنبية يف  اخلارجية واالستثمار األجنيب املباشر وهي أهم املصادر للعمالت

بأن هذه القيم تقتصر على التحويالت اليت تتم من خالل اجلهاز املصريف فقط ويظهر 

 (.3102-3119حواالت العاملني لألعوام ) (42)اجلدول رقم 

 (22جدول رقم )

 ( 4102-4112حواالت العاملني باخلارج لألعوام )

 ) املبلغ باملليون دينار(

 % GDPنسبة احلواالت إىل العاملني يف اخلارجحواالت  السنة

2009 4402.4 02.0 

4101 4427.2 04 

2011 4054.0 01.5 

4104 4442.6 01.0 

4102 4247.7 2.76 

 (5/4102ي األردناملصدر:)نشرة البنك املركزي                                                                                   

 من اجلدول أعاله تبني لنا ما يلي:

 .3103مقارنة بعام  3102%( لعام 464ارتفعت حواالت العاملني يف اخلارج بنسبة ) .0

% ( من الناتج احمللي اإلمجالي 9613شكلت حواالت العاملني يف اخلارج ما نسبته ) .3

ويعود تراجع هذه النسبة إىل منو  3103%( للعام 0160مقارنة مع ) 3102لعام 

حيث بلغ  ,تج احمللي اإلمجالي مبعدل منو أسرع يف حتويالت العاملني يف اخلارجالنا

%( يف حني بلغ النمو يف احلواالت 863النمو يف الناتج احمللي بالقيمة االمسية )

ية اخلارجية ترتكز من األردن%( ومن اجلدير ذكره أن معظم العمالة 464)

  العاملني يف دول جملس التعاون اخلليجي.

 أسعار الفائدة: .6

يعترب سعر الفائدة من املؤشرات اهلامة واليت من شأنها أن تؤثر على التطورات االقتصادية,  

حيث تعترب أحد أدوات السياسة النقدية ملا هلا من انعكاسات يف االستثمار واالقرتاض 

 (.3102-3119يبني تطورات أسعار الفائدة لألعوام ) (44)واالدخار واجلدول رقم 
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(66) 

 (22)جدول رقم 

 (4102-4112تطورات أسعار الفائدة لألعوام )
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أسعار الفائدة على 

 شهادات اإليداع

اتفاقيات 

إعادة 

 الشراء

أسعار الفائدة على التسهيالت 

 االئتمانية

 أسعار الفائدة على الودائع

 6 شهور 2

 شهور

جاري  

 مدين

قروض 

 وسلف

كمبياالت 

وإسناد 

 خمصومة

حتت 

 الطلب

 ألجل توفري

4112 2.75 - - 2.51 2.12 2.17 2.07 1.67 1.62 2.42 4.625 

4101 2.45 - - 2.11 2.04 2.10 2.20 1.22 1.77 2.21 4.051 

2011 2.5 - - 2.45 6.61 6.67 2.22 1.22 1.71 2.26 4.207 

4104 5.11 - - 2.75 2.46 6.25 2.52 1.24 1.76 2.02 2.212 

4102 2.5 - - 2.45 2.41 2.12 01.02 1.26 1.67 2.27 2.765 

 (5/4102ي لشهر األردن)نشرة البنك املركزي  :املصدر

 ومن اجلدول أعاله تبني لنا ما يلي:

عمل البنك املركزي على صفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية للعام  .0

( عام 461إىل ) 3103( عام 1611, حيث اخنفض سعر إعادة اخلصم من )3102

( نقطة أساس, وكذلك سعر فائدة إعادة اتفاقيات الشراء من 11ومبقدار ) 3102

 ( نقطة أساس. 11ومبقدار ) 3102( عام 4631إىل ) 3103( عام 4611)

( 3102-3119مل يقم البنك املركزي بإصدار  شهادات إيداع خالل األعوام ) .3

وبالتالي فان سعر الفائدة على آخر إصدار  لشهادات اإليداع ألجل ثالثة أشهر 

%(على آخر 1694كما بلغ سعر الفائدة ) 33/01/3118%( بتاريخ 1634كان)

 .3118وبنفس التاريخ من العام من شهادات اإليداع آلجل ستة أشهر  إصدار

(,  00على ودائع التوفري وودائع ألجل مبا مقداره ) 3102الفوائد لعام  أسعارارتفعت  .2

الفائدة على ودائع حتت  أسعار( نقطة أساس على التوالي يف حني اخنفضت 18)

 ( نقطة أساس.4الطلب مبا مقداره )

لكل من القروض  3102لعام ارتفعت أسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية  .4

( نقطة يف حني 14( نقطة والكمبياالت واإلسناد مبقدار )8والسلف مبقدار )

( 8اخنفضت أسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية يف بند اجلاري مدين بـ )

 نقطة.

 

 

 



 

 

 

 

 

 حتليل الدين العام

 (00/6/8024-8002للفرتة )
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(62) 

 حتليل الدين العام

 (21/6/4102-4112للفرتة )
 

والظروف احمليطة اليت متر بها املنطقة اإلقليمية  انعكست األزمات املالية والنقدية العاملية

ي األمر الذي ألقى بظالله على مستوى املديونية  ونظرًا لعدم قدرة اإليرادات األردنعلى االقتصاد 

احمللية واملنح على تغطية النفقات فقد مت اللجوء إىل متويل عجز املوازنة من خالل االقرتاض 

 الداخلي واخلارجي.

 

املالية اليت تعتمد على متويل العجز من خالل االقرتاض الداخلي واخلارجي  إن السياسة

قد صلق مستويات سيولة غري مرغوبة,  وقد تكون مصحوبة بآثار تضخمية مستقبلية وقد يؤدي 

االقرتاض املتزايد لتمويل عجز املوازنة كما أدى يف السابق إىل صفيض مرتبة التصنيف االئتماني 

ي تزداد صعوبة وكلفة االقرتاض من األسواق الدولية كما تزداد صعوبة جذب لألردن وبالتال

 االستثمارات األجنبية.

 

إن الدور الذي ميكن لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة القيام به لتقليل درجة تأثر 

 العام.احلكومات باملخاطر املالية يتمثل يف تشجيع وتنمية املمارسات اجليدة إلدارة الدين 
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(21) 

 حتليل بيانات الدين العام: أوال:

 (.                                        21/3/3104 - 3119حتلياًل لبيانات الدين العام لألعوام )  (41)يظهر اجلدول رقم 

 (25) جدول رقم 

 (21/6/4102-4112)بيانات الدين العام الداخلي واخلارجي )حكومة مركزية ومؤسسات 

 )املبلغ باملليون دينار(

 21/6/2014 2013 4104 4100 4101 4112 البيـــــــــــــان / السنــــــــــة 

الدين العام 

 الداخلي

حكومة مركزية 

 )موازنة( )أ(

 00242.0 00556 01244.1 6622 7204 6770 قيمته

مؤسسات عامة 

مستقلة )بكفالة 

 احلكومة( )ب(

 0726.2 0662 4456.1 0214.2 566.4 202.6 قيمته

جمموع الدين 

العام الداخلي 

 جـ=)ألب(

 02671.5 02222 04676 2226.2 7261.4 7165.6 قيمته

ودائع لدى 

 بنوك

ودائع حكومية 

 )موازنة( )د(

 0626 0266 761 604 626 242 قيمته

ودائع مؤسسات 

 عامة )هـ(

 207 400 422 462.6 424.6 271.2 قيمته

جمموع الودائع 

 و=)دلهـ(

 0262 0577 0142 0160.6 0046.6 0422.2 قيمته

صايف الدين الداخلي )دين مطروحًا 

 )و( –منه ودائع( ز=)ج( 

 00717 00664 00622 6202.7 6650.2 5720.2 قيمته

الدين العام 

 اخلارجي

دين حكومة 

مركزية 

 )موازنة( )ح(

 

 قيمته

2526.5 2014.2 2274.1 2456.0 6276.6 7561.7 

دين مؤسسات 

عامة مستقلة 

)بكفالة 

 احلكومة( )ط(

 612.7 755.7 676.2 502.7 517.2 244.5 قيمته

جمموع الدين 

العام اخلارجي =                  

 )ح لط(

 6262.5 7422.5 2224.2 2266.7 2601.6 2662.1 قيمته

إمجالي الدين العام )صايف الدين 

 = )ز ل ي( الداخلي ل اخلارجي( ك

 41124.0 02126.5 06560.2 02210.2 00264.4 2661.2 قيمته

 (2014( )نشرة مالية احلكومة العامة / حزيران  4102املصدر: )نشــرة الدين العام /حزيران 
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(20) 

 يتبني من اجلدول أعاله ما يلي:

 ( مليون دينار يف نهاية01911ارتفع إمجالي الدين العام )قبل طرح الودائع( من ) .0

, أي أن 3104( مليون دينار يف نهاية الربع الثاني من عام 33111إىل ) 3119عام 

%(,  010( مليون دينار خالل هذه الفرتة بنسبة منو )00011حجم الزيادة بلغ ) 

ويعود السبب الرئيس هلذا االرتفاع إىل عدم قدرة اإليرادات احمللية على تغطية 

ه شركة الكهرباء الوطنية, وبالتالي اللجوء النفقات العامة والعجز الذي تعاني من

 لالقرتاض لتغطية عجز املوازنة.

( مليون دينار مع 3119360ارتفع صايف الدين العام )بعد طرح الودائع( ليصل إىل ) .3

( مليون دينار عن نهاية عام 991بزيادة مقدارها ) 3104نهاية الربع الثاني من عام 

 ى الدين العام كانت على النحو التالي:علمًا أن احلركات اليت متت عل 3102

 ( مليون دينار.320ارتفـع الدين العام الداخلي )قبل طرح الودائع( مببلغ ) -

( مليون 283ارتفعت الودائع )حكومة مركزية ل مؤسسات مستقلة( مببلغ ) -

 دينار.

 ( مليون دينار.0011ارتفع الدين اخلارجي مببلغ ) -

الدين اخلارجي هو قيام احلكومة بتوقيع مخسة علمًا أن السبب الرئيس الرتفاع 

بلغت قيمتها اإلمجالية  3104اتفاقيات قروض جديدة خالل النصف األول من عام 

( مليون دينار حيث كانت احلصة األكرب لتمويل جزء من عجز 013168حوالي )

( مليون دينار وهذه االتفاقيات كانت من خالل إصدار سندات 0131املوازنة حبوالي )

( مليون دوالر أمريكي بكفالة احلكومة األمريكية واتفاقيات 0111يورو بوند مببلغ )

قروض أخرى مع صندوق النقد العربي والبنك الدولي والوكالة اليابانية للتعاون 

 الدولي )جايكا( ومع احلكومة األسبانية.

ر يف السنة يتم احتساب نسبة الدين العام إىل الناتج احمللي باألسعار اجلارية املقد .2

اليت يتم فيها إعداد نشرة الدين العام, وذلك خالفًا لقانون الدين العام الذي نص 

صراحة على أن يتم احتساب الناتج احمللي اإلمجالي باألسعار اجلارية للسنة األخرية 

اليت تتوافر عنها بيانات الناتج احمللي اإلمجالي باألسعار اجلارية, كما وسبق واشرنا 

 جلانب يف التقارير السنوية السابقة للديوان.إىل هذا ا
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(24) 

 تركيبة الدين العام:   ثانيًا:

 التغيري يف تركيبة الدين العام: .0

( حيث تزايد 3103-  3119تغريت تركيبة الدين العام )داخلي/خارجي( خالل الفرتة )

االعتماد أكثر على الدين الداخلي وهذا كان له آثار سلبية حيث يؤدي إىل منافسة القطاع 

اخلاص على السيولة املوجودة يف البنوك التجارية مما قد يؤثر على االستثمار ورغم تزايد 

 3102لي إال أن نسبته من إمجالي الدين العام تناقصت مع نهاية عام رصيد الدين الداخ

 يبني التغري يف تركيبة الدين العام. (43), واجلدول رقم 3104منتصف عام 
 

 ( 26جدول رقم )

 (21/6/4102-4112التغري يف تركيبة الدين العام لألعوام  )

 4112 البيان / السنة

% 

4101 

% 

4100 

% 

4104 

% 

2013 

% 
21/6/2014 

% 

نسبة الدين العام الداخلي من إمجالي 

 رصيد الدين العام

65  62  62 74 65 64 

نسبة الدين العام اخلارجي من إمجالي 

 رصيد الدين العام

25  27  20  46 25 26 

 

 حركة أدوات الدين الداخلي: .4

إن اذونات وسندات اخلزينة )الدين الداخلي( املصّدرة من قبل البنك املركزي نيابة عن 

احلكومة يتم شراءها من قبل البنوك التجارية وبالتالي منافسة القطاع اخلاص على 

السيولة املتوفرة يف السوق املصريف وقد يتسبب يف رفع سعر الفائدة ومبا يؤثر على اإلنفاق 

الي على النمو االقتصادي ويالحظ أن قيمة الفوائد املدفوعة من خالل االستثماري وبالت

يبني إمجالي  (41)(,  واجلدول رقم 3102- 3119اإلصدارات قد تزايدت للسنوات )

 :(21/3/3104-3119)حركة أدوات الدين الداخلي للفرتة 

 (27)جدول رقم 

 إمجالي حركة أدوات الدين الداخلي

 )املبلغ باملليون دينار(                        

 21/6/2014 2013 4104 4100 4101 4112 البيان / السنة

 4625 5141 6056.5 2220.7 2642.66 2550.5 إصدار

 4261 2060.7 2267.6 4222.1 2225.26 2022.1 إطفاء

 215 672.2 522.6 257.4 246.25 202.16 فوائد

 (4102املصدر: )نشرة الدين العام / حزيران   
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(22) 

 نتائج املزاد على األوراق املالية احلكومية )الدين الداخلي(: .2

ولدى اإلطالع على  نتيجة تغري تركيبة الدين العام واحلركة على أدوات الدين الداخلي

نتائج املزاد على األوراق املالية احلكومية )الدين الداخلي( الواردة يف نشرة الدين العام 

(  ملعرفة التغريات اليت حصلت 3104,  3102,  3103ومقارنتها كما يف  شهر حزيران )

 ما يلي: (48)من خالل اجلدول رقم على أسعار الفائدة فقد تبني 

 (26جدول رقم )

 نتائج املزاد على األوراق املالية احلكومية )الدين الداخلي(

 4102كانون ثاني / حزيران  4102كانون ثاني / حزيران  4104كانون ثاني / حزيران  البيان /الفرتة

نتائج املزاد على اذونات 

 اخلزينة )خالل الفرتة(

( 775مبلغ اإلصدار ) -

 مليون دينار أردني.

سعر الفائدة املرجح  -

(2.222%-5.060.)% 

( 465مبلغ اإلصدار ) -

 مليون دينار أردني.

سعر الفائدة املرجح  -

(5.225%-6.751.)% 

( 211مبلغ اإلصدار ) -

 مليون دينار أردني.

سعر الفائدة املرجح  -

(2.604 %-2.651.)% 

نتائج املزاد على سندات 

 اخلزينة )خالل الفرتة(

( 4004.5مبلغ اإلصدار ) -

 مليون دينار أردني.

الفائدة املرجح  سعر -

(6.002 %-7.751.)% 

( 4421.1مبلغ اإلصدار ) -

 مليون دينار أردني.

سعر الفائدة املرجح  -

(6.042 %-6.611.)% 

( 4275مبلغ اإلصدار ) -

 مليون دينار أردني.

سعر الفائدة املرجح  -

(2.276%-6.262.)% 

 (4102، 4102، 4104حزيرانالدين العام  ةنشر)  املصدر:
 

( أعاله اخنفاض أسعار الفائدة على اذونات و سندات اخلزينة 19رقم )يالحظ من اجلدول 

 .3102مقارنة بنفس الفرتة من عام  3104يف النصف األول من عام 

 خدمة الدين العام اخلارجي: .2

متثل خدمة الدين اخلارجي كل من األقساط والفوائد املدفوعة واجملدولة وقد ارتفع 

يظهر بيانات  (49)(, واجلدول رقم  3102 – 3119) إمجالي خدمة الدين اخلارجي للفرتة

 خدمة الدين اخلارجي:

 (22جدول رقم )

 إمجالي خدمة الدين اخلارجي الفعلية )دين حكومي لمكفول(

 )املبلغ باملليون دينار( 

 21/6/4102 2013 4104 2011 4101 4112 البيان / السنة

 412.6 262.0 227.52 226.1 225.6 467.6 خدمة الدين اخلارجي ) أقساط(

 20.6 042.6 041.56 041.6 012.4 012.4 خدمة الدين خارجي ) فوائد(

 425.2 526.2 556.12 506.6 251.1 220.6 إمجالي خدمة الدين اخلارجي
 

 (4102املصدر: )نشرة الدين العام / حزيران 
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(22) 

 مؤشرات الدين العام: ثالثًا: 

هناك العديد من املؤشرات املرتبطة بالدين العام احلكومي,  علمًا أن نشرة الدين العام 

الصادرة عن وزارة املالية تقوم بإظهار العديد من هذه املؤشرات وهي تعتمد على البيانات املنشورة 

املسؤولة  بتاريخ إعداد النشرة, حيث تكون بعض البيانات أولية ويتم تعديلها الحقًا من قبل اجلهات

 عنها.  

 وفيما يلي أهم هذه املؤشرات:

 :(Public Debt per Inhabitant)نصيب الفرد من الدين العام  .0

 مؤشر نصيب الفرد من الدين العام والناتج احمللي اإلمجالي. (11)يظهر اجلدول رقم 

 (51)اجلدول رقم 

 نصيب الفرد من الدين العام والناتج احمللي اإلمجالي 

 4102 2012 2011 2010 2009 البيـــــــــــان/ الســــــــــــــنة

 عدد سكان اململكة

 )مليون نسمة(  

5.261 6.002 6.422 6.266 6.521 

 الناتج احمللي اإلمجالي باألسعار اجلارية 

 )مليون دينار(

06204.4 06764.1 41276.2 40265.5 42654 

 إمجالي الدين العام ) داخلي وخارجي(

 )مليون دينار(

01252.6 04520.1 02262 07601 41672.5 

نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي 

 )دينار(

4646 2162 3253 2222 2652 

 نصيب الفرد من الدين العام

 )دينار( 

0624 4161 4210 4757 2066 

 ( 4102،  نشرة مالية احلكومــة العامة حزيران 4102نشـرة الديــــن العام حزيران ( املصدر:    
                   

من اجلدول أعاله زيادة حصة الفرد من الدين العام رغم الزيادة يف أعداد السكان  ويالحظ

%( 363)نسبته  ما 3102حيث بلغ النمو يف حصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي لعام 

 %(.0468فيما بلغ النمو يف حصة الفرد من الدين العام )

 (:Vulnerability Indicatorsمؤشرات قابلية التأثر) .4

حسب مؤشرات الدين العام الصادرة عن املنظمة الدولية تقيس مؤشرات قابلية التأثر )

 رات: لألجهزة العليا للرقابة ( مؤشرات االقتصاد الكلية وفيما يلي أبرز هذه املؤش

 (:Public Debt/ GDPنسبة الدين للناتج احمللي اإلمجالي ) .أ 

يقيس هذا املؤشر قدرة االقتصاد الوطين على حتمل عبء الدين العام كما يقيس 

 يوضح ذلك. (10)مستوى الدين بالنسبة للنشاط االقتصادي واجلدول رقم 
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(25) 

 (50)جدول رقم 

 (4104-4112لألعوام )مؤشر نسبة الدين العام للناتج احمللي اإلمجالي 

 %4102 %4104 %4100 %4101 %4112 البيان / السنة

إمجالي الدين العام/الناتج احمللي 

اإلمجالي )احتساب حسب آخر بيانات 

 متوفرة لدينا(

62.6  67.0  77  61 62.4 

صايف الدين العام/الناتج احمللي 

اإلمجالي )حسب نشرة الدين العام 

 (4102حزيران/

57.0  60.0  65.5  75 61.6 

 يالحظ أن النمو يف الدين العام كان اكرب من النمو يف الناتج احمللي اإلمجالي.

 رصيد الدين العام/ إيرادات املوازنة احمللية: نسبة .ب 

يبني هذا املؤشر مستوى املديونية قياسًا بقدرة احلكومة على السداد ويظهر عدد 

يوضح بيانات هذا  (13)السنوات الالزمة لتسديد رصيد الدين العام,  واجلدول رقم 

 املؤشر.

 (54)جدول رقم 

 مؤشر رصيد الدين العام لإليرادات احمللية 

 )املبلغ باملليون دينار(                                                                                                                                   

 4102 4104 4100 4101 4112 البيان/ السنة

 41672.5 07601 02262 04520.1 01252.6 إمجالي رصيد الدين

 5002 2747 2026.2 2460.0 2067.6 اإليرادات احمللية

 2.2 2.7 2.2 4.2 4.6 نسبة الدين / اإليرادات احمللية

 (4102، نشرة الدين العام  حزيران 4102 نشرة مالية احلكومة العامة/ حزيران  (املصدر:
 

اإليرادات يالحظ من اجلدول أعاله تزايد عبء الدين العام وتناقص تدرجيي يف قدرة 

احمللية على تسديده, حيث أن تزايد االعتماد على االقرتاض أدى إىل تراجع هذا 

 املؤشر بشكل مؤثر.

 :(Foreign Debt/Exports)الصادرات  /نسب الدين العام اخلارجي وخدمته  .ج 

يبني هذا املؤشر مستوى الدين العام اخلارجي كنسبة مئوية إىل الصادرات وتظهر 

لى التصدير أو القدرة على توفري العمالت األجنبية,  ويظهر درجة ثقل العبء ع

 بيانات هذا املؤشر. (12)اجلدول رقم 
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(26) 

 (52جدول رقم )

 مؤشري الدين العام اخلارجي وخدمته للصادرات

 %4102 %4104 %4100 %4101 %4112 السنة / البيان

 70.2 26.6 26.1 51.2 22.2 الدين اخلارجي /الصادرات 

 5.2 5.5 5.2 5.1 5.1 الدين اخلارجي /الصادراتخدمة 

 )4102نشرة الدين العام حزيران ( املصدر:                                                                      
 

 3102يالحظ أن نسبة الدين اخلارجي إىل الصادرات قد ارتفعت يف نهاية عام 

زيادة رصيد الدين اخلارجي وهذا انعكس على ويعود ذلك إىل  3103مقارنة بعام 

 ارتفاع يف نسبة خدمة الدين اخلارجي إىل الصادرات.

 3119( مقارنة بـعام 3102 – 3100يالحظ استمرار تراجع املؤشرين خالل الفرتة )

 وذلك نتيجة تزايد خدمة الدين اخلارجي )أقساط(.

 التوصيات:

الداخلي )سندات,  اذونات( أو جزء منها لالكتتاب دراسة إمكانية طرح أدوات الدين العام  .0

حيث تكون احلكومة  ( )الشراء من قبل املواطنني أو من خالل السوق الثانوي(IPOالعام )

أقدر على حتديد سعر الفائدة والعائد عليها وبالتالي قد يؤدي إىل صفيض عبء الدين 

 على اخلزينة العامة.

 داخلي من البنوك التجارية.مراعاة خماطر التوسع باالقرتاض ال .3

دراسة إمكانية إقامة ومتويل املشاريع من خالل اتفاقيات الشراكة بني القطاعني العام  .2

واخلاص وذلك بعد إقرار قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص والذي مير حاليًا 

 مبراحله الدستورية.
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(27) 

 احلكوميةحتليل احلسابات اخلتامية للوحدات 

 2013لعام  
 

 

يتناول هذا اجلزء حتليل احلسابات اخلتامية للهيئات واملؤسسات العامة املستقلة الواردة يف 

قانون موازنة الوحدات احلكومية وهو مصدر احلصول على البيانات اخلاصة بهذه اهليئات 

املوازنة العامة بإعداد حيث قامت دائرة  3102من بيانات  واملؤسسات والشركات الواردة بالقانون

,  كما ويعرض هذا 3103حسابات ختامية خاصة بالوحدات احلكومية اعتبارًا من نهاية عام 

 اجلزء حتلياًل ماليًا للميزانيات العمومية هلذه الوحدات  واملعدة على أساس االستحقاق.

 حمددات حتليل احلساب اخلتامي للوحدات احلكومية:

ي عند إعداد موازنات الوحدات احلكومية يف حني يتم استخدام يتم استخدام األساس النقد 06

 .أساس االستحقاق عند إعداد احلسابات اخلتامية

( 3102- 3101إن املبالغ اإلمجالية الـواردة بقـانون موازنـة الوحـدات احلكوميـة لألعـوام )       36

 حكومية.ال تعطي التحليل الدقيق لغايات إجراء املقارنة نظرًا الستحداث أو إلغاء وحدات 

 :حتليل النفقات واإليرادات 

 إمجالي النفقات واإليرادات الوحدات احلكومية: .0

يبني أمجالي إيرادات ونفقات وفوائض الوحدات احلكومية املستقلة  (14)اجلدول رقم 

( يتضمن املبلغ خسائر شركة الكهرباء الوطنية 3102-3101للفرتة )

 .3103( دينار لعام 0134219111)

 (52)جدول رقم 

 (4102- 2010إيرادات ونفقات وفوائض الوحدات احلكومية للفرتة )

 ) املبلغ بالدينار(                                                                                                                                                              

نسبة  4100 4101 البيـــــــــــــــــــــــــــان

 النمو %

 نسبة 4104

 النمو % 

نسبة  2013

 النمو %

 51 516665201** (62.7) 227705246* (01.0) 255712261 0162261422 اإليـــــرادات

 44 0700776576 26.6 0217702214 (42.0) 261024652 0427726420 النفقــــــــات

 02 (0412204666) 421.6 (0162227272) (27.6) (2246222) (062457227) )العجز(الوفر 

الفوائض 

 املالية

456202764 406164244 (05.2) 022426207 (22.4) 002572262 (40.2) 

 .4102لعام  ( دينار202705111يتضمن املبلغ خسائر شركة الكهرباء الوطنية بقيمة )
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(26) 

 ولنا املالحظات التالية:

( دينار وهو عبارة عن خسائر 902101111مبلغ ) 3102يضاف لإليرادات الواردة يف عام 

شركة الكهرباء الوطنية نتيجة فروق أسعار التوليد النامجة عن ارتفاع سعر وقود مادة 

الديزل, حيث تتحمل الشركة هذا الفرق وأن اإليرادات الفعلية بعد استثناء اخلسائر أعاله 

( 0233194938تبلغ ) 3103دينار, أما اإليرادات الفعلية لعام  (0431181901تبلغ )

 ( دينار.0134219111دينار بعد استثناء خسائر هذه الشركة والبالغة )

( دينار عما كانت عليه 039049983بقيمة ) 3102ارتفعت اإليرادات الفعلية لعام  .أ 

لكهرباء %(, مع األخذ بعني االعتبار خسائر شركة ا11وبنسبة ) 3103يف عام 

 الوطنية املشار إليها أعاله.

( دينار عما 214134313بقيمة ) 3102ارتفعت النفقات اإلمجالية الفعلية لعام  .ب 

 %(. 33وبنسبة ) 3103كانت عليه يف العام 

( 21334212بقيمة ) 3102اخنفضت الفوائض املالية احملولة للخزينة فعليًا لعام  .ج 

 %(.3062سبة )وبن 3103دينار عما كانت عليه يف العام 

 3103( دينار عما كان عليه يف عام 024904394مببلغ ) 3102ارتفع العجز لعام  .د 

 %( نتيجة ارتفاع النفقات بصورة كبرية مقارنة مع ارتفاع اإليرادات.02وبنسبة )

 نفقات وإيرادات الوحدات احلكومية: .4

 يبني خالصة نفقات وإيرادات الوحدات احلكومية. (11)اجلدول رقم 

 (55)جدول رقم 

 4102خالصة نفقات وإيرادات الوحدات احلكومية لعام 

 )املبلغ بالدينار(                                                                                                                                                  

 اإليرادات اجلارية  النفقات النفقات الرأمسالية
 الوحدة

 املقدرة الفعلية املقدرة الفعلية املقدرة الفعلية

 سلطه املياه 130680000 110786338 014065111 66264152 042511111 72260221

 مؤسسه سكه حديد العقبة 14450000 11506429 01112111 01272264 4241111 0652652

املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير  39915000 19617234 2761111 2550577 015511111 2505020

 احلضري

 شركة املناطق احلرة 16730000 40222015 5542111 5216140 5775111 0504222

 املؤسسة االستهالكية املدينة 14300000 9719195 01412111 00172752 0275111 422565

 مؤسسه التدريب املهين 12621000 11079471 01222111 01050625 4025111 275662

وزاره األوقاف والشؤون واملقدسات  51279000 51300879 51224111 51224111 667111 667111

 اإلسالمية

 صندوق التامني الصحي املدني 224187000 216965488 066567111 062422616 27611111 20222172

 ياألردناخلط احلديدي احلجازي  1435000 1339423 0452111 0442476 252111 022222
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(22) 

 صندوق توفري الربيد 1950000 2059788 661111 661111 2111 2425

 ياألردنجممع اللغة العربية  390000 387900 221111 267211 - -

 املعهد الوطين للتدريب 645000 788037 641111 556102 45111 45111

 قصور الكلىصندوق  8600000 8600000 6611111 6611111 - -

وزاره الرتبية والتعليم / ضريبة  11300000 3892026 6664111 6664111 4241111 60660

 املعارف

 صندوق املعونة الوطنية 90400000 88965000 21111111 66424641 211111 222167

 مؤسسه تشجيع االستثمار 2240000 2099309 0425111 0174714 725111 220566

 صندوق التنمية والتشغيل 3004000 4585485 0611111 0544212 405111 027226

 مؤسسه املواصفات واملقاييس 7142000 8163995 2740111 2515022 725111 05222

 هيئه تنظيم قطاع االتصاالت 74778000 70245355 2612111 2227500 2021111 0660071

 مؤسسه اإلذاعة والتلفزيون 27350000 25641435 02251111 07266120 7211111 7672222

 يةاألردناملؤسسة التعاونية  1099000 883542 226111 226111 45111 45111

سلطه إقليم البرتاء التنموي  22250000 14441824 2766111 2722215 2775111 2626262

 السياحي

 هيئه تنظيم النقل الربي 12708000 9393959 0222111 0616022 01775111 7127255

 هيئه تنظيم قطاع الكهرباء 3580000 2309808 0471111 0414466 205111 22122

 هيئه الطاقة الذرية 11966000 11861289 4266111 4420562 2511111 2544702

 اجمللس األعلى للشباب 16682000 16559040 2557111 2221257 7045111 6242272

 السلطة البحرية 4025000 4047316 0166111 261260 215111 202261

الصندوق الوطين لدعم احلركة  2543000 1639297 0652111 0522644 245111 67226

 الشبابية والرياضية

 هيئه اإلعالم املرئي واملسموع 460000 460000 245111 212262 25111 40466

 الوطينمركز تكنولوجيا املعلومات  2409000 1857686 0202111 0627107 225111 01662

 املؤسسة العامة للغذاء والدواء 8068000 7559249 6540111 6002652 222111 611224

 هيئه التامني 3531000 3194486 0620111 0574226 075111 006676

 هيئه األوراق املالية 4890000 4927398 2720111 4520227 411111 6111

سلطه منطقه العقبة االقتصادية  57293000 50595104 46646111 21626421 40102111 04247225

 اخلاصة

ية لتطوير املشاريع األردناملؤسسة  10436000 14163885 4146111 0741201 0524111 0265214

 االقتصادية

 هيئه تنظيم العمل اإلشعاعي والنووي 2400000 2263881 0701111 0525077 621111 222741

 هيئه مكافحه الفساد 2478000 2235200 4246111 4176462 051111 41772

 هيئه تنظيم الطريان املدني 20150000 10105049 2427111 6426667 5271111 0661405

 اجمللس الصحي العالي 309000 156000 460111 454667 46111 02255

 دائرة اإلفتاء العام 1516000 1484705 0266111 0222010 51111 06702

 ياألردنشركة الربيد  10172000 8776762 00412111 01626442 265111 456011

 شركة الكهرباء الوطنية (702227111) (202705111) 024062111 022606611 21155111 07222111

 الشركة العامة للصوامع والتموين 2662111 2226614 6760111 6217624 6101111 62624

 بورصة عمان 2425111 6227750 4617111 4552666 245111 277727

 مركز اإليداع 2264111 6200716 4241111 0222562 251111 225111
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(011) 

 ياألردنالبنك املركزي  004211111 064262427 006642111 062245220 2466111 0652441

 شركة تطوير العقبة 006262111 007674426 64206111 64450225 72111111 26160441

 )مياهنا( األردنشركة مياه  22245111 016422755 24050111 010022516 02765111 2766722

 شركة مياه العقبة 02261111 05605106 00011111 04160222 2721111 0266642

 هيئه اعتماد مؤسسات التعليم العالي 2720111 4422214 0160111 272555 451111 27546

 هيئه املناطق التنموية 6055111 2225621 4142111 0501127 272111 076662

 األردنمتحف  0071111 744227 671111 557221 411111 065157

 شركة السمرا لتوليد الكهرباء 52265111 50655201 42677111 42502064 46611111 01216111

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي 626111 471224 570111 225255 045111 24266

 يةاألردنشركة املطارات  5106111 2667162 2214111 2121462 2261111 4172572

 مستشفى األمري محزة 47626111 42204116 05660111 02662676 01101111 2224224

ية لتطوير املناطق األردنالشركة  00242111 0724707 662111 552616 5525111 067206

 التنموية

 شركة مياه الريموك 25625111 21524062 22154111 25222574 02222111 7672745

 احملكمة الدستورية 4451111 0027156 4111111 625112 451111 421576

 صندوق دعم البحث العلمي - 621002 711111 242152 2211111 4440202

اجمللس األعلى لشؤون األشخاص  2611111 2216270 0164111 216462 2511111 2420240

 املعوقني

 اهليئة املستقلة لالنتخاب 4111111 0445111 0511111 266242 511111 60156

 صندوق التشغيل والتدريب املهين 42062111 42560421 514111 240776 44217111 7726225

نفقات رأمسالية ممولة من القروض  - - - - 422020111 412262166

 واملنح

 اجملموع 762274111 516665201 0026226111 0062267721 724222111 526201626

 

 ولنا املالحظات التالية:

على أعلى اإليرادات لعام  (13)شكلت الوحدات احلكومية املبينة تاليًا يف اجلدول رقم  .أ 

%( من إمجالي 4369( دينار وبنسبة )318281230ومببلغ إمجالي ) 3102

( دينار                   0431181901)اإليرادات الفعلية لكافة الوحدات احلكومية والبالغ 

 )بعد استثناء خسائر شركة الكهرباء(.
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(010) 

 (56جدول رقم )

 4102الوحدات احلكومية األعلى إيرادًا لعام 

 )املبلغ بالدينار(                                                                                                                             

 األهمية النسبية من إمجالي اإليرادات % الفعلي  البيان

 05.2 406265266 صندوق التأمني الصحي املدني

 00.5 064262427 ي األردنالبنك املركزي 

 6.2 007674426 شركة تطوير العقبة

 7.6 001766226 سلطة املياه

 24.2 616267260 اجملموع
 

على أعلى النفقات لعام ( 11جدول رقم )شكلت الوحدات احلكومية املبينة تاليًا يف  .ب 

%( من إمجالي النفقات 4062( دينار وبنسبة )111139191ومببلغ إمجالي ) 3102

 ( دينار.0100118118الفعلية لكافة الوحدات احلكومية والبالغ )

 ( 57جدول رقم )

 4102الوحدات احلكومية األعلى إنفاقًا لعام 

 )املبلغ بالدينار(                                                                                                                                    

 األهمية النسبية من إمجالي النفقات %  الفعلي  البيان

 04.5 402647661 صندوق التأمني الصحي املدني

 01 070765400 ي األردنالبنك املركزي 

 2.2 061222122 سلطة املياه

 2.2 061204655 شركة تطوير العقبة 

 20.2 717162725 اجملموع
 

أعلى وفرًا لعام على ( 18جدول رقم )شكلت الوحدات احلكومية املبينة تاليًا يف  .ج 

%( من إمجالي الوفر لكافة 19( دينار وبنسبة )003834114ومببلغ إمجالي ) 3102

 ( دينار.091281333الوحدات احلكومية والبالغ )

 ( 56جدول رقم )

 4102الوحدات احلكومية األعلى وفرًا لعام 

 )املبلغ بالدينار(                                                                                                                                    

 % الوفورات  األهمية النسبية من إمجالي الفعلي  البيان

 34 65126672 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

 8.79 06722746 لتوليد الكهرباءشركة السمرا 

 8.68 06541507 صندوق التشغيل والتدريب املهين

 7.63 02542625 شركة املناطق احلرة

 59 004642552 اجملموع
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(014) 

على أعلى عجز لعام ( 19جدول رقم )شكلت الوحدات احلكومية املبينة تاليًا يف  .د 

من إمجالي العجز %( 98( دينار وبنسبة )0011499113ومببلغ إمجالي ) 3102

 ( دينار.0090212833للوحدات احلكومية احملققة عجزًا والبالغ )

 ( 52) جدول رقم 

 4102الوحدات احلكومة األكثر عجزًا لعام 

 )املبلغ بالدينار(                                                                                                                                    

 األهمية النسبية من إمجالي العجوزات % الفعلي  البيان

 (62) (0165142611) يةاألردنشركة الكهرباء 

 (2.4) (22557700) سلطة املياه

 (2.6) (24621257) شركة تطوير العقبة 

 (0.0) (02476022) شركة مياه الريموك

 (26) (0071222114) اجملموع

 

 الفوائض املالية لدى الوحدات احلكومية: .2

يبني حتليل سلوكي لفوائض الوحدات  احلكومية احملولة للخزينة ( 31جدول رقم )

 (.3102 – 3101لألعوام )

 ( 61) جدول رقم 

 (2013-2010)  الفوائض املالية الفعلية لألعوام

 )املبلغ بالدينار(                                                                                                                                    

قيمة التغري  2013 4104 2011 2010 الوحدة

(4104-4102) 

نسبة 

 % التغري

هيئة تنظيم قطاع 

 االتصاالت

108021162 62349494 007622222 61412010 (56482989) (26) 

 - 5212752 5212752 - 6489540 4662523 هيئة األوراق املالية

مركز إيداع األوراق 

 املالية

6414823 3239381 0202057 6142165 6712246 500 

 - 5562176 5562176 - - 7250000 بورصة عمان

 - - - - 6525747 - شركة تطوير العقبة

 06 4156276 05411515 02022047 17529883 20622676 املناطق احلرة شركة

املواصفات  مؤسسة

 واملقاييس

2772000 2500000 - 2226226 2226226 - 

املؤسسة االستهالكية 

 املدنية

1442790 128566 - - - - 

حصة اخلزينة من أرباح 

شركة االتصاالت 

 يةاألردن

 

0111111 - - - - - 
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(012) 

احلكومة من عوائد 

 مطار امللكة علياء

25157016 26200252 62116224 - (62116224) (011) 

أرباح شركة توليد 

 الكهرباء املركزية

00521246 2611111 2611111 - (2611111) (011) 

 (55) (57064) 27466 012266 105715 140000 صندوق توفري الربيد

هيئة تنظيم الطريان 

 املدني

8391808 4000000 5126257 4056047 (4224421) (56) 

هيئة اعتماد مؤسسات 

 التعليم العالي

2735229 2540888 762276 4152020 0475052 062 

 - 0252642 0252642 - - - هيئة املناطق التنموية

 - 022267 022267 - - - يةاألردنشركة املطارات 

السلطة البحرية 

 يةاألردن

2800000 3550000 4224621 4471111 (744621) (42) 

الشركة العامة 

 للصوامع والتموين

4207206 0242276 - 662465 662465 - 

هيئة تنظيم قطاع 

 الكهرباء

837478 1900000 - 0240226 0240226 - 

عوائد املساهمات 

 احلكومية

37630362 39289330 62721145 - (62721145) (011) 

املؤسسة العامة للغذاء 

 والدواء

1363000 1129184 - 276226 276226 - 

 (011) (25565) - 25565 - - هيئة تنظيم قطاع النقل

مؤسسة سكة حديد 

 العقبة

- 1000000 - - - - 

 026 0067421 4144620 655650 43177 - هيئة التأمني

هيئة تنظيم العمل 

 اإلشعاعي والنووي

- - 20142 - (20142) (011) 

سلطة إقليم البرتاء 

 التنموي السياحي

- 689049 646262 04420 (602426) (26) 

 (011) (2422227) - 2422227 13141053 1916061 وحدات حكومية أخرى

 (62) (021212262) 002572262 212277226 406164244 456202764 اجملموع
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(012) 

 التوصيات:

 الوحدات احلكومية.دراسة إمكانية استخدام أساس االستحقاق يف إعداد موازنات  .0

 العمل على ضبط وترشيد النفقات ) اجلارية والرأمسالية( متاشيًا مع بالغات رئيس الوزراء. .3

تفعيل آليات حتصيل الذمم املدينة ووضـع نظـام متابعـة فعـال واسـتحداث خمصـص للـديون         .2

 املشكوك يف حتصيلها.

التأكيد على ضرورة حتويل كامل الفوائض املالية املتحققة إىل اخلزينـة العامـة أواًل بـأول     .4

 . 3111( لسنه 21استنادًا لقانون الفوائض املالية رقم )

 العجز( جلميع الوحدات احلكومية. -توحيد طرق وأساليب احتساب )الوفر .1

 به بالنشاط واألهداف.دراسة دمج الوحدات احلكومية واهليئات واملؤسسات اليت تتشا .3

العمــل علــى ضــبط إجــراء املنــاقالت املاليــة وصفــيض عــددها مــا أمكــن لغايــات منــع تشــوهات     .1

 جوهرية وأساسية يف موازنات هذه الوحدات.

مصــادقه جملــس الــوزراء علــى البيانــات املاليــة اخلتاميــة لكافــة املؤسســات واهليئــات العامــة          .8

 ء رأيه املهين فيها  وتقديم توصياته حوهلا.املستقلة بعد قيام ديوان احملاسبة بإبدا

إعــادة توجيــه الــدعم املقــدم للمؤسســات واهليئــات العامــة املســتقلة يف ضــوء الفــوائض املاليــة       .9

 املتحققة لديها وما تقدمه من قيمة مضافة للمجتمع.

حكـام  إلزام الـدوائر واملؤسسـات احلكوميـة بإصـدار بياناتهـا املاليـة يف املوعـد احملـدد اسـتنادًا أل          .01

 وتعديالته. 0913( لسنة 38( من قانون ديوان احملاسبة رقم)33املادة)
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(015) 

 حتليل البيانات املالية لعدد من املؤسسات واهليئات 

 2013لعام 

 

بعد دراسة وحتليل احلسابات اخلتامية )البيانات املالية املدققة( لبعض )املؤسسات واهليئات 

 فقد تبني لنا ما يلي: 3102املالي  العامة املستقلة( للعام

 مركز إيداع  األوراق املالية: .0

يبني اإليرادات والنفقات املقدرة والفعلية ملركز إيداع األوراق املالية لعام ( 30جدول رقم )

3102. 

 ( 60) جدول رقم 

 4102خالصة قائمة اإليرادات والنفقات ملركز إيداع  األوراق املالية لعام 

 ()املبلغ بالدينار 

 نسبة االحنراف % 4102فعلي  4102تقديري  البيان

 65.2 6200716 2264111 اإليرادات

 (4.2) 4224670 2141111 إمجالي النفقات اجلارية

 (0.2) 225111 251111 إمجالي النفقات الرأمسالية

 (4.7) 2477670 2271111 إمجالي النفقات  اجلارية والرأمسالية

 254.7 5122627 0004111 الفائــض

 

 من اجلدول أعاله يتبني ما يلي:

أي بزيــــــادة  3102( دينــــــار لعــــــام 8200118بلغــــــت اإليــــــرادات الفعليــــــة للمركــــــز ) .0

%( وهــو نــاتج بشــكل  8164( دينــار عــن املقــدر لــنفس العــام أي مــا نســبته )   2839111)

ي بقيمــة األردنــرئــيس عــن حتقــق فوائــد علــى املبلــغ املــودع لــدى املركــز املــالي الــوطين   

 .3102( دينار لعام 2410223)

يف حــني بلغــت فعليــًا  3102( دينــار لعــام 121111شــغيلية مببلــغ )قــدرت النفقــات الت .3

( دينـار عـن املقــدر حيـث  تركــزت يف    343131( دينـار أي بزيـادة مقــدارها )  913131)

( دينار وخمصص ديون مشـكوك يف  333118بند استهالك وإطفاء املوجودات بقيمة )

املتحقـــق لعـــام ( دينـــار,  ممـــا أدى إىل اخنفـــاض الفـــائض 033119حتصـــيلها مببلـــغ )

3102. 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(016) 

لــدى دراســة وحتليــل قائمــة املركــز املــالي وقائمــة الــدخل الشــامل املدققــة مــن مــدقق        .2

ــة    وذلك لغايات  حسابات خارجي  ــة التقديريــ ــواردة يف املوازنــ ــات الــ ــا بالبيانــ مقارنتهــ

 الفعلية تبني ما يلي:

منهــا  3102( دينــار يف نهايــة عــام  1102111بلــغ رصــيد النقــد والنقــد املعــادل )   -

 %(.3-%168( شهور بفائدة )2-0( دينار ودائع مربوطة ملدة )1113493)

وقـد   3102( دينار كما يف نهاية عـام  242811بلغ رصيد ذمم وسطاء وأعضاء ) -

 .( دينار242811مت رصد خمصص كامل هلذه الذمم مببلغ )

( دينار وهو ميثل دفعات لشـراء  232311ظهر بند دفعات على شراء ارض مببلغ ) -

ض يف منطقــة اربــد التنمويــة حيــث مت توقيــع عقــد بيــع وتطــوير املوقــع بتــاريخ      ار

ــم     21/03/3119 ــة األرض باسـ ــل ملكيـ ــمال بنقـ ــوير الشـ ــركة تطـ ــام شـ ,  دون قيـ

 مركز إيداع األوراق املالية.

 ( دينار.313111ظهر بند خمصصات عطاءات والتزامات مستقبلية بقيمة ) -

 التوصيات:

وقــرار جملــس الــوزراء رقــم     3111( لعــام 21االلتــزام بأحكــام قــانون الفــوائض املاليــة رقــم )     .0

وذلك بتحويـل كامـل الفـوائض املاليـة الـيت  ققهـا املركـز        00/9/3102( تاريخ 0119)

بأول حبيث يتم التنسيق مع وزارة املالية خبصوص الفوائض الواجب حتويلها خصوصـًا   أواًل

( دينــار وخمصصــات عطــاءات والتزامــات مســتقبلية  1102111ة )يف ظــل وجــود ودائــع بقيمــ 

 ( دينار.313111مببلغ )

االستمرار باصاذ كافة اإلجراءات لتحصيل حقوق املركز على الشركات املتعثرة يف سداد  .3

التزاماتها جتـاه املركـز خصوصـًا تلـك الـيت يقابلـها خمصـص ديـون مشـكوك يف حتصـيلها           

 ار.( دين242811والذي بلغ رصيده )

باسـم مركـز    3119ضرورة تسجيل قطعة األرض املشرتاة يف منطقة اربد التنموية منذ عام  .2

 اإليداع.

                                                                                                                        استنادًا لقرارات جملس الوزراء  بهذا اخلصوص. اإلنفاقالعمل على ضبط وترشيد  .4

 (06/5/4102تاريخ  02/4/2/7264 كتاب الديوان رقماملصدر: )
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(017) 

 هيئة  األوراق املالية: .4

خالصة قائميت املركز املالي والدخل هليئة األوراق املالية لعامي ( 33جدول رقم )يبني 

 (:3102و  3103)

 ( 64) جدول رقم 

 (4102, 4104هليئة األوراق املالية لعامي )خالصة قائميت املركز املالي والدخل 

 )املبلغ بالدينار(

 نسبة التغري % 4104عام  4102عام  البيان

 25 04262616 6606662 جمموع املوجودات

 (27) 01412752 6222260 حقوق امللكية

 25 04262616 6606662 جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

 21 2521220 2247222 جمموع اإليرادات

 (05) 2455514 4764206 جمموع املصروفات

 672 475222 4022260 وفر )عجز( السنة

 من اجلدول أعاله يتبني ما يلي:

إىل  3103( دينار عام 03439818اخنفض جمموع موجودات هيئة األوراق املالية من )

ويعود ذلك إىل اخنفاض معظم بنود املوجودات وكسبب  3102( دينار عام 3803884)

 رئيس ملا يلي:

 %(.40( دينار وبنسبة )2022123اخنفض النقد والنقد املعادل مببلغ ) .0

ويوجد  3102( دينار خالل عام 296956بلغت اإليرادات املستحقة غري املقبوضة ) .3

( دينار ليصبح صايف رصيدها 033311خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها )

 عض الشركات.( دينار وهو ميثل رسوم إدراج مستحقة على ب024111)

( دينار يف 3219430ي مببلغ )األردناخنفض بند أرض مشروع املركز املالي الوطين  .2

%( وهذا ناتج عن نقل ملكية املبنى العائد هليئة األوراق 011وبنسبة ) 3102عام 

( من أراضي عمان البالغة 8( حوض رقم )318املالية القائم على قطعة األرض رقم )

( مرتًا مربعًا من اسم هيئة األوراق املالية إىل اسم 381( دومنًا و)01مساحتها )

ية اهلامشية ألغراض وزارة املالية مبوجب عقد بيع رمسي وبسعر األردنخزينة اململكة 

 رمزي.
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(016) 

بلغ صايف رصيد قروض إسكان ممنوحة للموظفني ضمن املوجودات غري املتداولة  .4

مشكوك يف حتصيلها بعد طرح خمصص قروض  3102( دينار يف عام 331240)

( دينار والذي ميثل كامل قيمة قرض مستحق وفوائد التأخري على 11110بقيمة )

أحد موظفي اهليئة السابقني والذي مل يقم بالسداد لغاية تارخيه,  علمًا بأن هناك 

باحلجز على األموال   2/3100/ 03حكم قضائي صادر من حمكمة التمييز بتاريخ 

مما يستدعي اصاذ كافة اإلجراءات لتحصيل املبالغ  املنقولة وغري املنقولة

 املستحقة عليه.

 إىل 3103( دينار عام 310493من ) خمصص تعويض نهاية اخلدمةاخنفاض بند  .1

( دينار 2411311حيث مت دفع مبلغ )%(  83وبنسبة ) 3102( دينار عام 21201)

نهاية اخلدمة كمكافأة   3102( دينار خالل عام 033011و ) 3103خالل عام 

ملوظفي اهليئة كانوا قد استحقوها مبوجب التشريعات اخلاصة باهليئة قبل نفاذ 

والذي صدر يف  3100( لسنة  21التعديل على أحكام نظام اخلدمة املدنية رقم )

والذي مت مبوجبه إخضاع موظفي اهليئة ألحكام  3100اجلريدة الرمسية خالل عام 

 .3103الثاني  هذا النظام اعتبارًا من كانون

عام %( 011وبنسبة ) ( دينار0314011) رصيد سلفة بورصة عمان بقيمة اخنفض .3

لشراء أرض  3114وهو ميثل قيمة السلفة املمنوحة من بورصة عمان يف عام  3102

ي واليت كانت مسجلة باسم هيئة األوراق األردنملشروع مبنى املركز املالي الوطين 

 ية اهلامشية.األردناسم خزينة اململكة املالية ومت نقل ملكيتها إىل 

( دينار 2121940مقابل ) 3102( دينار عام 4927399بلغ جمموع إيرادات اهليئة ) .1

%( حيث نتج عن ذلك 41( دينار وبنسبة منو )0293418بزيادة بلغت ) 3103عام 

غرامات  ارتفاع بنود)إيرادات عموالت التداول, رسوم إدراج األوراق املالية,  فوائد بنكية, 

%( على 011%,  040%,  40%,  3%,  12مالية,  إيرادات أخرى بالصايف( وبنسب )

التوالي نظرًا الرتفاع حجم التداول وارتفاع القيمة السوقية لبعض األسهم,  فيما 

                   اخنفضت بنود رسوم تسجيل األوراق املالية ورسوم ترخيص الشركات بنسبة 

 توالي.%( على ال%8,  04)
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(012) 

 3103عن عام  3102( دينار عام 413184اخنفض إمجالي مصاريف اهليئة مببلغ ) .8

( 3821113بند املصاريف اإلدارية من )%( وذلك ناتج عن اخنفاض 01وبنسبة )

 بندلغ حيث ب%( 3وبنسبة ) 3102عام  ( دينار3183908) إىل 3103عام  دينار

صندوق الرعاية الطبية )صفر( عام  تعويض نهاية اخلدمة وبند مساهمة اهليئة يف

 .3103( دينار عام 431111فيما بلغت قيمة هذين البندين ) 3102

 التوصيات:

 .كافة اإليرادات املستحقة وغري املقبوضةالالزمة لتحصيل  اإلجراءاتاصاذ  .0

 بهذا اخلصوص.وقرارات جملس الوزراء ضبط وترشيد النفقات متاشيًا مع بالغات  .3

الالزمة لتحصيل كامل قيمة القرض املستحق على موظف اهليئة  اصاذ اإلجراءات .2

 السابق.

 (46/5/4102تاريخ  42/4/2/6270 كتاب الديوان رقماملصدر: )

 هيئة املناطق التنموية واملناطق احلرة: .2

خالصة قائميت املركز املالي والدخل هليئة املناطق التنموية ( 32جدول رقم )يبني  

 (:3102و 2012واملناطق احلرة لعامي )

 ( 62) جدول رقم 

 (4102, 4104لعامي )هليئة املناطق التنموية واملناطق احلرة خالصة قائميت املركز املالي والدخل 

 )املبلغ بالدينار(

 نسبة التغري % 4104عام  4102عام  البيان

 (42.2) 2064142 4220262 جمموع املوجودات

 (56.0) 0412701 542121 جمموع حقوق امللكية

 (42.2) 2064142 4220262 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

 (22.7) 5720441 2220520 جمموع اإليرادات

 (02.4) (4062222) (0625512) مصاريف إدارية وعمومية

 (22.2) (4546226) (07620) تربعات وتنمية جمتمع  حملي

 26.2 0176221 0576226 السنة )خسارة( ربح
 

 أعاله يالحظ ما يلي:من اجلدول 

إىل  3103( دينار عام 4083132اخنفض جمموع موجودات اهليئة من ) .0

 %( و ذلك نتيجة ما يلي: 3969وبنسبة ) 3102( دينار عام 3920939)
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(001) 

%( حيث اخنفض 3960بنسبة ) 3102اخنفاض بنود املوجودات املتداولة لعام  .أ 

وحسب ما ورد يف %(, 4261بند النقد والودائع قصرية األجل بنسبة )

اإليضاحات املرفقة للميزانية فإن مجيع الودائع تستحق خالل فرتة ثالث 

 %(.1% إىل4شهور وبفائدة تراوحت بني )

وقد اخنفضت  3102( دينار يف عام 348082بلغت أرصدة مدينة أخرى ) .ب 

%( حيث بلغت ذمم 361وبنسبة ) 3103( دينار باملقارنة مع عام 3411بقيمة )

(  دينار من إمجالي قيمة هذا البند علمًا بأن رصيد هذه 341299اإلجيارات )

وهو ميثل ما استحق من إجيار على شركة  3100املديونية مكرر من العام 

).....( نتيجة صلفها عن دفع اإلجيارات املستحقة عليها وقد ورد من ضمن 

 مالحظات وتوصيات ديوان احملاسبة سابقًا.

باملقارنة  3102( دينار خالل عام 91129عدات مببلغ )تراجع بند صايف ممتلكات وم .3

 وذلك ناتج بشكل رئيس عن االستهالكات. 3103مع عام 

مقارنة مع  3102( دينار يف عام 111214مببلغ )يئة اهلطلوبات مجمموع اخنفض  .2

 ما يلي: وهو ناتج بشكل رئيس عن  %(0962وبنسبة ) 3103عام 

 3102( دينار يف عام 419481)أرصدة دائنة أخرى مببلغ بند  اخنفاض .أ 

%( نتيجة اخنفاض أمانات وزارة املالية وأمانات املركز 0869وبنسبة )

 اجلغرايف امللكي وأمانات اقتطاعات أخرى.

وقصرية  األجلطويلة - اخنفض بند اإليرادات املؤجلة )منح حكومية .ب 

ء من اهليئة لتغطية جز إىل( والذي ميثل ما مت منحه من وزارة املالية األجل

 إىل 3103عام  ( دينار321231مصاريفها اجلارية والرأمسالية من )

 %(.4164وبنسبة ) 3102عام  ( دينار040422)

من ية اهلامشية( األردن)جاري حكومة اململكة صايف حقوق امللكية  اخنفض .ج 

وبنسبة  3102عام  ( دينار139121) إىل 3103( دينار عام 0312101)

(1360.)% 

مقارنة  3102( دينار عام 113189شاط اهليئة مببلغ )اخنفضت إيرادات ن .د 

إيرادات ضريبة الدخل واملبيعات , ورغم أن %(0262وبنسبة ) 3103 مع عام

مببلغ ارتفعت رسوم التسجيل  وإيرادات( دينار 110319) ارتفعت مببلغ

إال أن إيرادات اتفاقيات التطوير اخنفضت مببلغ  3102( عام 021111)

وهذا ناتج عن تسوية حسابات أمانات  3102( دينار يف عام 0219314)
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(000) 

, 3101 , 3119) ية لتطوير املناطق التنموية عن السنوات األردنالشركة 

 ( وحتويل املبالغ امللغية إىل وزارة املالية.3100

( 91893إىل ) 3103( دينار عام 0892933احلكومية من ) املنح اخنفضت .ه 

 %(.9469وبنسبة ) 3102دينار عام 

 3103عام  ( دينار3084294اخنفض بند املصاريف اإلدارية والعمومية من ) .و 

%( وهذا ناتج بشكل رئيس 0263وبنسبة ) 3102( دينار عام 0891114إىل )

عما كانت  3102عام %( يف ال0463عن اخنفاض الرواتب واألجور بنسبة )

 .3103يف العام  هعلي

عام  دينار (01390) لياحملتمع اجملبند تربعات وتنمية لنفقات البلغت  .ز 

 وبنسبة اخنفاض 3103دينار يف عام  (3138223يف حني كانت ) 3102

(9962)%. 

وبزيادة مقدارها  3102دينار عام  (0118223) بواقع أرباحاهليئة  حققت .ح 

وهذا ليس ناتج عن ارتفاع إيرادات نشاط  3103عام ( دينار عن 499843)

( دينار وإمنا ناتج بشكل رئيس عن 113189اهليئة واليت اخنفضت مببلغ )

 ( دينار.3101341اخنفاض بند تربعات وتنمية جمتمع حملي مببلغ )
 

 3104( لسنة 01جتدر اإلشارة إىل أن قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم )

 "يعّدل اسم اهليئة ليصبح هيئة االستثمار وترتبط مع وزير الصناعة والتجارة.نص على 

 التوصيات:

الفوائض املالية النقدية املتوفرة لدى اهليئة استنادًا لقانون كامل التأكيد على حتويل  .0

( تاريخ 0119وقرار جملس الوزراء رقم ) 3111( لسنة 21الفوائض املالية رقم )

00/9/3102. 

ية والبالغة األردنالالزمة لتحصيل ذمة شركة تطوير املناطق التنموية  اإلجراءاتاصاذ  .3

 .( دينار341299والبالغة )املستحقة  اإلجيارات( دينار وكذلك ذمم 910822)

بهذا وقرارات جملس الوزراء ضبط وترشيد النفقات متاشيًا مع بالغات االستمرار بإجراءات  .2

 اخلصوص.

 (4102/  42/6تاريخ   42/02/2/2240 كتاب الديوان رقماملصدر: )                                                                              
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(004) 

 احلساب التجاري/ وزارة الصناعة والتجارة: .2

خالصة قائميت املركز املالي والدخل للحساب التجاري/ وزارة ( 34جدول رقم )يبني 

 (.3102و  3103)   الصناعة والتجارة  لعامي

 ( 62) جدول رقم 

 (4102, 4104لعامي )للحساب التجاري /لوزارة الصناعة والتجارة خالصة قائميت املركز املالي والدخل 

 )املبلغ بالدينار(

 نسبة التغري % 4104عام  4102عام  البيان

 (2.2) 061074656 025062146 جمموع املوجودات

 (1.05) 025162240 022666222 حقوق امللكية

 (2.2) 061074656 025062146 جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

 (1.00) 412177267 414622227 املبيعات 

 00 (244626421) (266222227)  تكلفة املبيعات

 24.7 5220602 6261276 إيرادات أخرى 

 (1.45) (2222612) (2245126) مصاريف إدارية

 - - (411111) أعمال شركة حليفةحصة الوزارة من نتائج 

 (22.2) (2111111) (4111111) خمصص تدني ذمم مدورة من سنوات سابقة 

 02.6 (441164202) (462422621) الفائض )العجز(
 

 من اجلدول أعاله يالحظ ما يلي:

أبدى املدقق اخلارجي )املستقل( املالحظات التالية حول البيانات املالية وذلك على النحو 

 التالي:

تقوم الوزارة باالعرتاف باستثمار يف مؤسسة تنمية الصادرات واملراكز التجارية  .0

ية لتطوير املشاريع األردن( دينار يف حني أن املؤسسة 1111ية بقيمة )األردن

االقتصادية أصبحت اخللف القانوني ملؤسسة تنمية الصادرات اليت أصبحت احلصة 

 ية اهلامشية.األردناململوكة سابقًا يف رأمساهلا مملوك حاليًا من قبل حكومة اململكة 

مل يتمكن املدقق اخلارجي من التحقق من الوجود الفعلي لبنود املمتلكات واملعدات  .3

, حيث 0/0/3102( دينار كما يف 1103123رصيد افتتاحي بقيمة )الظاهرة ك

مل تقم إدارة احلساب التجاري للوزارة بعملية جرد فعلي هلذه املوجودات ومل يتم 

التمكن من القيام بإجراءات تدقيق بديلة حوهلا,  كما أنه ال يوجد عملية فصل 

لوزارة مثل السيارات فعلي بني املوجودات املنقولة للحساب التجاري وموجودات ا

 واألثاث )علمًا بأن هذه املالحظة تتكرر سنويًا دون اصاذ إجراءات جادة حللها(.
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(002) 

 3103( دينار عام 031013313جمموع موجودات احلساب التجاري من ) اخنفض .2

%( وهذا ناتج عن اخنفاض بند 964وبنسبة ) 3102( دينار عام 041034138إىل )

 3102( دينار عام 011111311إىل ) 3103نار عام ( دي032942310املخزون من )

( دينار عام 014933230%( نتيجة اخنفاض خمزون القمح من )0263وبنسبة )

%(,  فيما ارتفع خمزون 2169وبنسبة ) 3102( دينار عام 31033284إىل ) 3103

 3102( دينار عام 40313111إىل ) 3103( دينار عام 08311813الشعري من )

 (.%032وبنسبة )

 3102( دينار عام 43984430ارتفع بند الذمم املدينة )قبل املخصص( ليصل إىل ) .4

( دينار 2192281أي بارتفاع مقداره ) 3103( دينار لعام 29290114مقارنة مع )

( دينار 20433311%(, كذلك ارتفع بند الذمم املدينة )بالصايف( من )9وبنسبة )

%(,  علمًا أن 1وبنسبة ارتفاع ) 3103( دينار عام 22119193إىل ) 3103عام 

 3102( دينار عام 9934839خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها ارتفع ليصل إىل )

( دينار,  وقد 3111111أي بزيادة بلغت ) 3103( دينار عام 1934839مقارنة مع )

%( من 1064( دينار ما نسبته )21383121شكلت ذمم املطاحن اخلاصة والبالغة )

 .إمجالي هذه الذمم

اخنفض بند استثمارات مالية )وهو استثمار يف الشركة الوطنية لألمن الغذائي  .1

والتموين واليت وضعت حتت التصفية االختيارية نتيجة خسائر الشركة املرتاكمة( 

%(,  9161وبنسبة ) 3102( دينار عام 1111إىل ) 3103( دينار عام 311111من )

( 111111رأس املال املدفوع البالغ ) %( من33631حيث تبلغ نسبة مساهمة الوزارة )

 دينار.

والواردة ضمن بند                    3102( دينار يف عام 0303103املتحقق )بلغ وفر البواخر  .3

)أرصدة دائنة أخرى( والناجم عن االتفاق فيما بني وزارة الصناعة والتجارة وموردي 

شعري واليت تعاقدت عليها القمح لتوفري الوقت الالزم يف تفريغ بواخر القمح وال

الوزارة لتأمني املخزون االسرتاتيجي للمملكة من املادتني السابقتني حيث يدفع 

مالك الباخرة للوزارة مبلغًا لقاء الوقت الذي يتم توفريه من عملية التفريغ,  كونه 

يستفيد من هذا الوقت يف نقل شحنات أخرى لصاحله وحسب تعليمات رئاسة الوزراء 

فانه يتوجب إيداع هذه  02/1/3114(  تاريخ 20/4/01/01343رقم ) بكتابها

املبالغ يف حساب خاص يصرف منه كل املكافآت اخلاصة ملوظفي الوزارة وفقًا ألسس 

موضوعة هلذه الغاية ومبوافقة مسبقة من وزير الصناعة والتجارة والتموين على أن 
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(002) 

الغ املصروفة وأوجه الصرف من هذا يتم إبالغ رئاسة الوزراء بتقارير دورية تتضمن املب

( دينار واملصروفات من هذا الوفر 0303103احلساب وقد بلغ الوفر املتحقق )

( دينار وإذا ما أضيف 91328وفائض السنة  ) 3102( دينار خالل عام 0130818)

( دينار فإنه يصبح رصيد هذا 0112138والبالغ ) 0/0/3102إىل الرصيد املدور يف 

وحسب توصياتنا السابقة بهذا  ,20/03/3102( دينار يف 0194233البند )

اخلصوص جيب توثيق األسس املتبعة يف عملية احتساب الوفر املتحقق من كل 

عملية تفريغ لكل شحنة لكي يتم إتباعها يف املستقبل بشكل رمسي,  وهي قيد 

 االعتماد الرمسي من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

( دينار 202844437إىل ) 3103( دينار عام 312111231عات من )اخنفضت املبي .1

,  علمًا أن هذه املبيعات ال تتضمن فرق الدعم املقدم من الوزارة )فرق دعم 3102عام 

 3103( دينار يف  عام 012232428الطحني من الوزارة للمطاحن( والذي بلغ )

 .3102( دينار لعام 084181911و)

( 438924241إىل ) 3103( دينار عام 433348391ن )ارتفعت تكلفة املبيعات م .8

%( وهذا ناتج بشكل رئيس عن ارتفاع قيمة 00وبنسبة زيادة بلغت ) 3102دينار عام 

( دينار عام 411822389إىل ) 3103( دينار عام 283141393املشرتيات من )

 3103( دينار عام 41328121باإلضافة إىل ارتفاع مصاريف املشرتيات من ) 3102

 .3102( دينار عام 44311321إىل) 

ميثل بند حصة الوزارة من نتائج أعمال شركة حليفة مساهمة الوزارة يف الشركة  .9

 ( دينار واليت سجِّلت كخسائر يف عام311111الوطنية لألمن الغذائي وبقيمة )

 نتيجة وضع هذه الشركة حتت التصفية نتيجة خسائرها. 3102

إىل  3103( دينار عام 331133902ارتفع عجز السنة من )نتيجة ارتفاع النفقات فقد  .01

 %(.0963( دينار وبنسبة )42010101بزيادة بلغت ) 3102( دينار عام 332324321)

 التوصيات:

تشــــكيل جلنــــة مــــن  وزارة الصــــناعة والتجــــارة والتمــــوين ووزارة املاليــــة إلجيــــاد آليــــة لفصــــل   .0

موجودات وزارة الصناعة والتجارة وقيام  املوجودات املنقولة اليت صص احلساب التجاري عن

إدارة احلســــاب التجــــاري بــــاجلرد الفعلــــي للموجــــودات الثابتــــة يف نهايــــة كــــل ســــنة ماليــــة   

واحتساب االستهالكات الالزمة هلا,  علمًا أن هذه املالحظة متكررة من سـنوات سـابقة,  ومل   

 تقم الوزارة لتارخيه بإجراء املعاجلة الالزمة.
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(005) 

ثــة لتحصــيل كافــة الــذمم املدينــة خصوصــًا تلــك الــيت هلــا خمصــص ديــون        املتابعــة احلثي .3

 .3102( دينار عام 9934839مشكوك يف حتصيلها واليت بلغت )

ضــبط وترشــيد اإلنفــاق خصوصــًا النفقــات اإلداريــة والعموميــة متاشــيًا مــع قــرارات جملــس         .2

 الوزراء  وبالغات الرئاسة اجلليلة بهذا اخلصوص.

 األسس املتبعة يف عملية احتساب وفر البواخر بشكل أصولي.استكمال عملية توثيق  .4

 (05/5/4102تاريخ  04/5/2/7265 كتاب الديوان رقماملصدر: )

 هيئة التأمني: .5

خالصة قائميت املركز املالي والدخل هليئة التأمني لعامي                  ( 31جدول رقم )يبني 

 (.3102و  3103)

 ( 65) جدول رقم 

 (4102, 4104املركز املالي والدخل هليئة التأمني لعامي ) خالصة قائميت

 )املبلغ بالدينار(

 نسبة التغري % 4104عام  4102عام  البيان

 (02) 2625225 3309535 جمموع املوجودات

 (41) 2661221 4222261 حقوق امللكية

 (02) 2625225 2212525 جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

 - 2440721 2441622 جمموع اإليرادات

 (06) 4041125 0725266 جمموع املصروفات

 22 0010625 0275272 وفر )عجز( السنة

 

 من اجلدول أعاله يالحظ ما يلي:

%( وهـذا نـاتج   04وبنسـبة )  3102( دينـار لعـام   121831اخنفض جمموع املوجودات مببلـغ ) 

 بشكل رئيس عن ما يلي:

( دينـار  419111بقيمـة )  3102نهايـة عـام   اخنفاض بند النقد لدى البنوك كمـا يف   .0

( دينـــار مـــن إمجـــالي النقـــد يف 410109%( حيـــث بلغـــت الودائـــع ألجـــل )41وبنســـبة )

 البنوك.

ــة أخــــرى مــــن )   .3 ــام 201181اخنفــــض بنــــد ذمــــم وأرصــــدة مدينــ ــار عــ إىل  3103( دينــ

%( وهــذا نــاتج عــن اخنفــاض ذمــم شــركات     1وبنســبة ) 3102( دينــار عــام  394418)

 ملوظفني.التأمني وذمم ا
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(006) 

( دينــار لعــام 084411مقابــل ) 3102( دينــار لعــام 234111بلــغ جممــوع املطلوبــات ) .2

%( ويعــود الســبب الــرئيس 98( دينــار أي مــا نســبته )081011بارتفــاع مقــداره ) 3103

( دينـار نهايـة عـام    011318هلذا االرتفـاع إىل ظهـور شـيكات مل تقـدم للصـرف مببلـغ )      

 .3103ومل تكن موجودة يف عام  3102

عمـا كانـت عليـه     3102( دينـار نهايـة عـام    101931اخنفضت االحتياطيـات مببلـغ )   .4

 .3102( دينار عام 3090422وقد بلغ الفائض احمّلول للخزينة ) 3103عام 

 3103بنفس املستوى الذي كان عليه يف عام  3102بقي جمموع إيرادات اهليئة عام  .1

يســي هليئــة )الرســم الســنوي( ارتفعــت  علمــًا بــأن اإليــرادات املتحققــة مــن النشــاط الرئ 

%(,  فيمــا اخنفــض بنــد غرامــات علــى 3وبنســبة ) 3102( دينــار عــام 011298بقيمــة )

%( واخنفــــض بنــــد بــــدل   83( دينــــار وبنســــبة )  011111شــــركات التــــأمني بقيمــــة )  

 %(.30( دينار وبنسبة )01119اخلدمات بقيمة )

إىل  3103( دينـــــــار عـــــــام 3031191خنفـــــــض جممـــــــوع مصـــــــاريف اهليئـــــــة مـــــــن ) ا .3

%(,  08( دينــار وبنســبة اخنفــاض ) 214139وبقيمــة ) 3102( دينــار عــام  0141231)

وهــذا نــاتج بشــكل رئــيس عــن اخنفــاض بنــد رواتــب وعــالوات ومنــافع مــوظفني مببلــغ          

إضـافة الخنفـاض بنـد خسـائر تـدني مشـاريع حتـت التنفيـذ مببلـغ           ,( دينار320911)

 ( دينار.021394)

مقارنــة مــع عــام   3102( دينــار يف عــام  212838ة مببلــغ )ارتفــع صــايف إيــرادات اهليئــ   .1

 وذلك ناتج بشكل رئيس عن اخنفاض مصاريف اهليئة بنفس القيمة تقريبًا. 3103
 

                        جتدر اإلشارة إىل أن هيئة التأمني ستدمج مع وزارة الصناعة والتجـارة حسـب قـانون إعـادة هيكلـة املؤسسـات

 مبراحله الدستورية. الرمسية والذي مير حاليًا

 التوصيات:

حتويل كامل الفوائض املالية إىل خزينة الدولة استنادًا ألحكام قانون الفوائض وإىل قرار  .أ 

, مع األخذ بعني االعتبار االحتياطيات 00/9/3102( تاريخ 0119جملس الوزراء رقم )

 مل تقدم للصرف.املتوفرة لدى اهليئة والتزامات اهليئة جتاه الغري مثل الشيكات اليت 

 االستمرار بضبط وترشيد النفقات وفقًا لبالغات رئيس الوزراء بهذا اخلصوص. .ب 

 تكثيف اجلهود لتحصيل الرسوم والغرامات املستحقة على شركات التأمني. .ج 

 (06/5/4102تاريخ  42/5/2/7276 كتاب الديوان رقماملصدر: )                                                                                                         
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(007) 

 هيئة تنظيم النقل الربي: .6

ي لعامي خالصة قائميت املركز املالي والدخل هليئة  النقل الرب( 33جدول رقم )يبني 

 (.3102و  3103)

 ( 66) جدول رقم 

 (4102, 4104خالصة قائميت املركز املالي والدخل هليئة تنظيم النقل الربي لعامي )

 )املبلغ بالدينار(

 نسبة التغري % 4104عام  4102عام  البيان

 60 6202070 02252026 جمموع املوجودات

 2 2664212 2112111 جمموع حقوق امللكية

 60 6202070 02252026 حقوق امللكية واملطلوباتجمموع 

 2 4226124 4552052 جمموع اإليرادات

 (05) (4621026)  (4202264) جمموع املصروفات

 - (224016) 021620 فائض )عجز( السنة

 

 من اجلدول أعاله يتبني ما يلي:

ــن )     .0 ــة مــــ ــودات اهليئــــ ــالي موجــــ ــت إمجــــ ــام  8209010ارتفعــــ ــار عــــ إىل  3103( دينــــ

 %( وفيما يلي أهم التغريات:30وبنسبة ) 3102( دينار عام 13359148)

%( وهــذا نــاتج بشــكل رئــيس 10املتداولــة هليئــة بنســبة )غريارتفعــت  املوجــودات  .أ 

إىل  3103( دينــار عــام 2181321عــن ارتفــاع بنــد مشــاريع قيــد التنفيــذ مــن )

ــام 7609087) ــار عــ ــبة ) 3102( دينــ ــاريع  010وبنســ ــارة عــــن مشــ %( وهــــو عبــ

 معات لالنطالق من الكرك ومأدبا وجرش وعجلون واربد.جم

جــدول رقـــم  %( وكمـــا هــو مـــبني يف  0إخنفــاض صـــايف الــذمم املدينـــة بنســبة )    .ب 

(31). 

 ( 67) جدول رقم  

 اخنفاض صايف الذمم املدينة يف هيئة تنظيم النقل الربي

 ) املبلغ بالدينار(

 4102عام  4104عام  البيان / السنة

 2057726 2140056 االستثمارذمم شركات 

 0622276 0727275 ذمم استثمار  / امانة عمان الكربى

 (2661267) (2272722) يطرح: خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

 220215 222724 صايف الذمم املدينة 
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(006) 

( 4331931يشــكل خمصــص الــديون املشــكوك يف حتصــيلها والبــالغ رصــيده ) .ج 

%( مــن إمجــالي رصــيد الــذمم املدينــة,  وهــذا 92)ومــا نســبته  3102دينــار عــام 

يتطلب بذل املزيد من اجلهود لتفعيل آليات حتصيل الذمم املدينة بشكل عـام  

والــذمم املشــكوك يف حتصــيلها بشــكل خــاص الســيما وان أمــوال اهليئــة أمــوال     

عامة حتصل مبوجب قانون حتصيل األموال األمريية استنادًا إىل أحكـام املـادة   

,  مع ضـرورة  3101لسنة  (24) مانون هيئة تنظيم النقل الربي رق( من ق08)

قيام اهليئة بتسوية أوضاع ذمة أمانة عمان الكربى كونها جهة حكومية وهـي  

 (. 3101,  3119,  3118مبالغ مستحقة من األعوام )

ــا قيمتـــه)    .3 ــبة 4899383ارتفـــع جممـــوع املطلوبـــات املتداولـــة هليئـــة مبـ ــار وبنسـ ( دينـ

ــذا 001) ــة       %( وهـ ــري بقيمـ ــاريع للغـ ــات مشـ ــد أمانـ ــاع  بنـ ــن ارتفـ ــيس عـ ــكل رئـ ــاتج بشـ نـ

( دينار واليت متثل مشاريع مراكـز االنطـالق,  كمـا ارتفـع بنـد أرصـدة       2931321)

نظـــرا الرتفـــاع أمانـــات كفـــاالت  3102( دينـــار عـــام 920313دائنـــة أخـــرى بقيمـــة )

 نقدية ومصاريف مستحقة.

 3103مقارنـة بعـام    3102دينـار عـام   ( 041390ارتفع صايف حقـوق امللكيـة مببلـغ )    .2

 .3102وهو ميثل قيمة الفائض املتحقق خالل عام 

%( فيمـــا اخنفضـــت جممـــوع    9يالحـــظ أن جممـــوع اإليـــرادات قـــد ارتفعـــت بنســـبة )       .4

( دينــار يف 041390%( وهــذا أدى إىل حتقيــق فــائض مببلــغ )  01املصــروفات بنســبة ) 

ــار عــام  493013ة )بعــد أن كانــت اهليئــة قــد حققــت عجــزًا بقيمــ      3102عــام  ( دين

 , وكما يلي:3103

ــن )    .أ  ــغيلية مــــ ــرادات التشــــ ــت اإليــــ ــام  0311123ارتفعــــ ــار عــــ إىل  3103( دينــــ

ــام  0832228) ــار عـ ــبة ) 3102( دينـ ــود   43وبنسـ ــدالت عقـ ــاع بـ ــرا الرتفـ %( نظـ

 تشغيل ورسوم الرتاخيص والتصاريح واخلدمات.

ــغيلية إىل )   .ب  ــاريف التشـ ــت املصـ ــبة ) 0910431ارتفعـ ــار وبنسـ ــام  %(1( دينـ يف عـ

وهـــــذا نـــــاتج عـــــن زيـــــادة الرواتـــــب واألجـــــور  3103مقارنـــــة مـــــع عـــــام   3102

 وخمصص الديون املشكوك يف حتصيلها فيما تراجعت التعويضات القانونية. 

 3102( دينــار يف عــام 119132اخنفضــت مصــاريف مشــاريع ودراســات مبلــغ )  .ج 

 .3103مقارنة بعام 
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(002) 

 التوصيات:

ات حتصـيل الـذمم املدينـة بشـكل عـام والـذمم املشـكوك يف        بذل املزيد من اجلهود لتفعيل آلي .0

حتصــيلها ســواءم ذمــم علــى شــركات االســتثمار وذمــم اســتثمار أمانــة عمــان الكــربى  وذلــك    

 لتخفيض االعتماد على الدعم احلكومي.

حتويــل كامــل الفــوائض املاليــة إىل اخلزينــة العامــة للدولــة وفقــًا لقــانون الفــوائض املاليــة      .3

 .00/9/3102( تاريخ  0119وزراء رقم )ولقرار جملس ال

ضــبط وترشــيد النفقــات متاشــيًا مــع بالغــات دولــتكم وقــرارات جملــس الــوزراء الصــادرة بهــذا   .2

 اخلصوص.

 (00/6/4102تاريخ  42/06/2/04652 كتاب الديوان رقماملصدر: )                                                                                                         

 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت: .7

خالصة قائميت املركز املالي والدخل هليئة قطاع االتصاالت لعامي ( 38جدول رقم )يبني 

(3100 -3103.) 

 ( 66) جدول رقم 

 (4104،4100لعامي )هليئة تنظيم قطاع االتصاالت خالصة قائميت املركز املالي والدخل 

 بالدينار()املبلغ 

 نسبة التغري % 4100عام  4104عام  البيان

 01.2 75661212 62242076 جمموع املوجودات

 6.2 52266515 65126624 جمموع الوفر احملتفظ به

 01.2 75661212 62242076 جمموع الوفر احملتفظ به واملطلوبات

 20.2 66744724 047656622 جمموع اإليرادات

 6.7 (220712) (2702627) جمموع النفقات

 27.2 64215462 044225066 فائض )عجز( السنة

 من اجلدول أعاله يتبني ما يلي:

( 82939013إىل ) 3100( دينــار عــام 11331414ارتفــع إمجــالي املوجــودات مــن )  .0

%( وهذا ناتج عن بشكل رئيس عن ارتفاع بند الـذمم  0169وبنسبة )  3103دينار عام 

(  وبنســـــبة منـــــو 3103،3100( دينـــــار بـــــني عـــــامي )00412143)املدينـــــة مببلـــــغ 

%(, علمـًا بــأن هــذا البنـد ميثــل اإليــرادات املســتحقة وغـري املقبوضــة مــن حصــة    8964)

ــبة )        ــة بنسـ ــف املتنقلـ ــرتاكات اهلواتـ ــدات اشـ ــاركة بعائـ ــن املشـ ــة مـ ــن  01اهليئـ %( مـ

ركات,  حيث اإليرادات التشغيلية الناجتة عن خدمة االتصاالت اخللوية لتلك الش

تســتحق القــبض خــالل الســنة الالحقــة ويــتم احتســابها بنــاءًا علــى القــوائم املاليــة         

 األولية لتلك الشركات.
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(041) 

( دينــار 1131311هنــاك ذمــم مدينــة غــري حمصــلة منــذ فــرتة طويلــة تبلــغ قيمتهــا)    .3

( دينــار ليصــبح إمجــالي  3233811وتبلــغ قيمــة الفوائــد املقيــدة علــى هــذه الــذمم )   

و أهم هذه الذمم على  3103 ( دينار كما يف نهاية عام9893131) قيمة املطالبات

( دينـار   3394382يـة )حتـت التصـفية( بقيمـة )    األردناجملموعة الوطنية لالتصـاالت  

( دينار 2482321وعلى شركة اجليل اجلديد لالتصاالت )حتت التصفية( بقيمة )

تحصــيلها علمــًا أن  األمــر الــذي يوجــب علــى اهليئــة ضــرورة متابعــة الــذمم املدينــة ل      

املــدقق اخلــارجي هليئــة أورد حتفظــًا نظــرًا لعــدم تكــوين خمصــص ديــون مشــكوك يف     

 (.1حتصيلها مقابل هذه الذمم والوارد تفاصيلها يف اإليضاح رقم )

ــغ )   .2 ــات مببلــــــــــ ــة املطلوبــــــــــ ــامي                                    2308181ارتفعــــــــــــت قيمــــــــــ ــار بــــــــــــني عــــــــــ ( دينــــــــــ

%( وهـذا نـاتج بشـكل رئـيس عـن ارتفـاع بنـد األمانـات         31.1( وبنسبة )3103،3100)

%( وهــي متثــل بشــكل رئــيس أمانــات عوائــد حــق املشــاركة يف عائــدات       3860بنســبة )

شـــركات االتصـــاالت وأمانـــات ضـــمان حقـــوق املســـتفيدين وأمانـــات عوائـــد تـــرخيص  

ــبة )     ــة بنســ ــدة الــــذمم الدائنــ ــنوية,  يف حــــني اخنفضــــت أرصــ ــأن   2162ســ ــًا بــ %( علمــ

 ت املرفقة بالبيانات املالية مل تبني تفاصيل هذه الذمم.اإليضاحا

يف حـــني كـــان  3103( دينـــار يف العـــام 31128393بلـــغ إمجـــالي الـــوفر احملـــتفظ ) .4

ــه )  ــتفظ بــ ــوفر احملــ ــام  19988111الــ ــار يف العــ ــت   3100( دينــ ــو بلغــ ــبة منــ أي بنســ

(864.)% 

ــن )    .1 ــة مـــ ــرادات للهيئـــ ــالي اإليـــ ــت  إمجـــ ــام  33133193ارتفعـــ ــار عـــ إىل  3100( دينـــ

%( وهــذا نــاتج بشــكل رئــيس عــن    9062وبنســبة ) 3103(  دينــار عــام 031318822)

( دينار نتيجـة عوائـد تـرددات    31214280ارتفاع اإليرادات التشغيلية هليئة  مببلغ )

( مليـــون 11بقيمـــة ) األردنرخــص اجليـــل الثالــث لشـــركات االتصـــاالت العاملــة يف    

( مليــون دينــار  يف  011يقــارب  ) دينــار لكــل شــركة اتصــاالت حيــث مت اســتيفاء مــا      

 3100( مليون دينـار والـيت صـص عـام      11( ومت استيفاء )3101- 3119عامي )

 3100( دينار يف عـام  0131423,  وارتفعت  إيرادات فوائد بنكية من )3103يف عام 

 %(. 2361أي بنسبة منو )  3103( دينار يف عام 0414309إىل )

ــن )   .3 ــات مـ ــالي النفقـ ــع إمجـ ــام  4401119ارتفـ ــار يف عـ ( 4102341إىل ) 3100( دينـ

%(,  وهذا ناتج بشكل رئيس عن ارتفـاع  361أي بنسبة منو بلغت ) 3103دينار  يف عام 

ــبة )   ــات التشــــغيلية بنســ ــد اإلجيــــارات     0161النفقــ ــبب ارتفــــاع بنــ %( والــــيت زادت بســ

 واالستهالكات والصيانة العامة ونفقات املياه والكهرباء وأتعاب احملاماة. 
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(040) 

( 3100,3103( دينــار بــني عــامي )084999فضــت النفقــات التحويليــة مببلــغ )اخن .1

 وهذا ناتج بشكل رئيس عن اخنفاض بند مساهمة اهليئة يف صندوق االدخار.

( دينـار  033941083إىل ) 3100( دينار يف عام 33211382ارتفع وفر السنة من ) .8

بشـكل رئـيس عـن ارتفـاع     %( وهذا نـاتج   9162أي بنسبة ارتفاع بلغت ) 3103يف العام 

 وفق ما أوردناه أعاله. 3100باملقارنة مع عام  3103إمجالي اإليرادات لعام 

 التوصيات:

حتويل كامل أرصدة الفوائض املالية املتحققة لدى اهليئة أواًل بأول إىل اخلزينة حيـث بلـغ    36

 .3103( دينار مع نهاية عام 31128393قيمة الوفر احملتفظ به )

ربرات احتفاظ اهليئة بودائع ومبالغ كبرية لديها,  والتنسيق مع وزارة املاليـة  بيان أسباب وم 26

لتقيــيم مــدى حاجــة اهليئــة هلــذه املبــالغ وحتويلــها إىل اخلزينــة حيــث بلغــت أرصــدة النقــد          

 .3103( دينار مع نهاية عام 09284333والنقد املعادل )

 زراء بهذا اخلصوص.العمل على ضبط وترشيد النفقات وفقًا لبالغات رئاسة ا لو 46

 استمرار املتابعة لتحصيل الذمم املدينة املرتتبة هليئة على الغري. 16

 (.45/4/4102تاريخ  42/6/2/4225املصدر: )كتاب الديوان رقم                                                                                                

 الكهرباء:هيئة تنظيم قطاع  .6

خالصة قائميت املركز املالي والدخل هليئة قطاع الكهرباء لعامي ( 39جدول رقم )يبني 

 (.3102و 3103)

 ( 62) جدول رقم 

 (4102, 4104خالصة قائميت املركز املالي والدخل هليئة تنظيم قطاع الكهرباء لعامي )

 )املبلغ بالدينار(

 نسبة التغري % 4104عام  4102عام  البيان

 06 2027246 2670155 جمموع املوجودات

 46 2756602 2722226 الفائض املرتاكم

 06 2027246 2670155 جمموع املطلوبات والفائض املرتاكم 

 20 4660422 2762227 جمموع اإليرادات

 (5) 0552200 0264267 جمموع املصاريف

 72 0226664 4442246 فائض )عجز( السنة

 

 يتبني ما يلي:من اجلدول أعاله 

 3103مقارنـة بعـام    3102( دينار يف عام 312331ارتفع جمموع املوجودات مببلغ ) .0

 وفيما يلي أهم التغريات يف بنود املوجودات:



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(044) 

%( وذلك ناتج 2864( دينار وبنسبة )0121830ارتفعت الذمم املدينة مببلغ ) .أ 

ينـار  ( د3211410بشكل رئيس عن ارتفاع ذمة شركة الكهرباء الوطنية مـن ) 

فيمــا اخنفضــت ذمــة شــركة    3102( دينــار عــام  2118299إىل ) 3103عــام 

( 31832إىل ) 3103( دينـــار عـــام  321411الســـمرا لتوليـــد الكهربـــاء مـــن )   

 . 3102دينار عام 

ــام 210131تراجــــع رصــــيد النقــــد لــــدى البنــــوك مــــن )   .ب  إىل  3103( دينــــار عــ

بالبيانـات املاليـة ال   علمـًا أن اإليضـاحات املرفقـة     3102( دينار عام 093121)

 تتضمن نوع هذه احلسابات )جارية أم ألجل( وأسعار الفوائد ومدة الربط.

( دينار املبالغ املدفوعـة خـالل   12840ميثل بند مشاريع حتت التنفيذ البالغ ) .ج 

( إلنشــاء مبنــى مســتقل هليئــة اال انــه بنــاء علــى قــرار   3101,  3119األعــوام )

 من جملس الوزراء مت التوقف عن أعمال البناء. 

ــن )   .3 ــة مـ ــات املتداولـ ــت املطلوبـ ــام  428304اخنفضـ ــار عـ ( 020319إىل ) 3103( دينـ

 وهذا ناتج عن ما يلي: 3102عام دينار 

%( نتيجــــة 38( دينــــار وبنســــبة )092393اخنفضــــت الــــذمم الدائنــــة مببلــــغ ) . أ

 اخنفاض ذمم املوردين وذمم شركات الكهرباء.

%( 1261( دينار وبنسـبة ) 002219اخنفضت األرصدة الدائنة األخرى مببلغ ) . ب

ــام       ــفر عـــ ــة إىل صـــ ــنح مؤجلـــ ــد مـــ ــض بنـــ ــث اخنفـــ ــان   3102حيـــ ــد أن كـــ بعـــ

فيمــا ارتفعــت أمانــات تســييل كفــاالت مببلـــغ       3103( دينــار عــام   028802)

( 1111للطاقـة املتجـددة مببلـغ )    األردن( دينار وأمانات شركة رياح 00311)

 دينار.     

مقارنة بعام  3102( دينار يف عام 981323ارتفع جمموع الفائض املرتاكم مببلغ ) .2

 ة. وذلك نتيجة ارتفاع الفائض املتحقق خالل السن 3103

 3102%( مــن عــام 2062( دينــار وبنسـبة ) 912188ارتفـع جممــوع اإليـرادات مببلــغ )   .4

وهــذا نــاتج بشــكل رئــيس عــن ارتفــاع إيــرادات رســوم الرتخــيص          3103مقارنــة بعــام  

( دينار واملتمثلة بشكل أساسي بـإيرادات تـرخيص شـركة الكهربـاء     881313مببلغ )

رســوم تــرخيص ملــرة  واحــدة والــيت    ( دينــار وإيــرادات 331983يــة والــيت بلغــت ) األردن

 ( دينار.014811بلغت )

مقارنة  3102%( يف عام 1( دينار وبنسبة )11144ارتفع جمموع املصروفات مببلغ )  .1

 وفيما يلي أهم التغريات على املصروفات: 3103بعام 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(042) 

 ( دينار.48141اخنفضت الرواتب واألجور وملحقاتها مببلغ ) . أ

( دينــار نتيجــة الرتفــاع 24431موميــة مببلــغ )ارتفعــت املصــاريف اإلداريــة والع . ب

مقارنــة مببلــغ  3102( عــام 21318مصــروف تقاعــد وتعويضــات والــذي بلــغ )  

( 30431كمـا ارتفعــت املصـاريف األخــرى مببلــغ )   3103( دينـار عــام  2111)

ــغ )       ــار 9834دينــار فيمــا اخنفضــت مصــاريف بريــد وهــاتف وانرتنــت مببل ( دين

 ( دينار. 4091ومصاريف كهرباء ومياه مببلغ )

( دينـار عـام   3210911إىل ) 3103( دينـار عـام   0230228ارتفع فائض السنة من ) .3

 %( نتيجة ارتفاع اإليرادات واخنفاض املصروفات.14وبنسبة ) 3102

              ( لسنة 07/أ( من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم )2جتدر اإلشارة إىل ان املادة )نصت  4102

 " ت َُعَّدل تسمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن ". على

 التوصيات:

حتويــل كامــل الفــوائض املاليــة وفقــًا لقــانون الفــوائض املاليــة ولقــرار جملــس الــوزراء رقــم         .0

 .00/9/3102( تاريخ 0119)

 متابعة حتصيل الذمم املدينة أواًل بأول. .3

الالزمــة ضــمن البيانــات املاليــة حــول أنــواع حســابات النقــد لــدى  البنــوك                               إعــداد اإليضــاحات  .2

 )جارية,  ودائع ألجل( ومدة ربطها وأسعار الفائدة اليت تتقاضاها.

 االستمرار بسياسة ضبط وترشيد اإلنفاق وفقًا لقرارات جملس الوزراء  بهذا اخلصوص.  .4

 (00/6/4102تاريخ  42/41/2/04652كتاب الديوان رقماملصدر: )                                                                                                     

 هيئة اإلعالم املرئي واملسموع:  .2

خالصة قائميت املركز املالي والدخل هليئة األعالم املرئي واملسموع ( 11جدول رقم )يبني 

 (:3102و  3103لعامي )

 ( 71) جدول رقم 

 (4102, 4104خالصة قائميت املركز املالي والدخل هليئة اإلعالم املرئي واملسموع لعامي )

 )املبلغ بالدينار(

 نسبة التغري % 4104عام  4102عام  البيان

 6 617722 654267 جمموع املوجودات

 (5.27) 660470 622676 صايف األصول  

 5.52 617722 654267 واملطلوباتجمموع األصول 

 2 220522 270425 جمموع اإليرادات

 4 226022 252474 جمموع املصروفات

 - (06661) 00272 فائض )خسائر( السنة



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(042) 

 من اجلدول أعاله تبني ما يلي: 

تستخدم اهليئة األساس النقدي املعدل يف إعداد القوائم املالية حيث يتم االعرتاف  .أ 

وفقًا لألساس النقدي ويتم االعرتاف باملصاريف وفقًا ألساس بإيرادات اهليئة 

 االستحقاق.

( دينار وبنسبة 813431( دينار إىل )811124ارتفع جمموع موجودات اهليئة من ) .ب 

%( وهذا ناتج  بشكل رئيس عن ارتفاع بند النقد والنقد املعادل وبند املصاريف 3)

 املدفوعة مقدمًا. 

( دينار إىل 001392ملعادل لدى أحد البنوك التجارية من )ارتفاع بند النقد والنقد ا .ج 

( دينار والذي ميثل املقبوضات من اإليرادات الذاتية اليت تستوفيها اهليئة 310142)

وتقوم بتوريدها شهريًا إىل اخلزينة العامة حيث مت توريد إيرادات شهر كانون أول يف 

 بداية السنة الالحقة.

( دينار إىل 29903دل لدى البنك املركزي من )اخنفاض النقد والنقد املعا .د 

( دينار وهذا الرصيد ميثل املبالغ اليت مل تنفقها اهليئة من خمصصات 23413)

 اإلعانة واملساهمة احلكومية املرصودة هليئة.

ميثل بند منح مرتبطة بأصول قيمة املباني املقدمة للهيئة من وزارة املالية حيث بلغت  .ه 

( دينار وهي مسجلة باسم خزينة الدولة ويتم إطفاء 104131كلفة هذه املباني )

 املنحة سنويًا بقيمة استهالك املباني.

متثل إيرادات الدعم احلكومي ما  ول للهيئة من قبل وزارة املالية لتغطية النفقات  .و 

اإلدارية ونفقات املوظفني والنفقات الرأمسالية وما يتبقى يتم حتويله إىل وزارة 

 ال يتم الصرف إال من إيرادات الدعم احلكومي.املالية,  حيث 

بلغت اإليرادات الفعلية هليئة مبوجب نظام رخص البث وإعادة البث اإلذاعي  .ز 

وجيري حتويلها   3102( دينار عام 0131142والتلفزيوني والرسوم املستوفاة )

 شهريًا للخزينة العامة.

%( يف عام 4دينار وبنسبة )( 00118يالحظ أن نفقات املوظفني قد ارتفعت مببلغ ) .ح 

,  وهذا ناتج بشكل رئيس عن ارتفاع بند املكافآت خالل 3103مقارنة بعام  3102

 الفرتة أعاله.

 التوصية:

         ضبط وترشيد اإلنفاق متاشيًا مع قرارات جملس الوزراء  الصادرة بهذا اخلصوص.

 (05/2/4102تاريخ  42/0/2/5622املصدر: )كتاب الديوان رقم                                                                                                         



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(045) 

 مؤسسة سكة حديد العقبة: .01

              خالصة قائميت املركز املالي والدخل للمؤسسة لعامي        ( 10جدول رقم )يبني 

 (:3102و  3103)

 ( 70) جدول رقم 

 (4102, 4104لعامي )ملؤسسة سكة حديد العقبة خالصة قائميت املركز املالي والدخل 

 )املبلغ بالدينار(

 نسبة التغري % 4104عام  4102عام  البيان

 1.21 62267066 62524774 جمموع املوجودات

 (7) 67746026 64626722 جمموع حقوق امللكية 

 1.21 62267066 62524774 جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

 (20) 01672270 7252714 جمموع اإليرادات

 (0) 04275251 04226015 جمموع املصروفات

 415 (0610272) (2660212) فائض )عجز( السنة

 

 من اجلدول أعاله يتبني ما يلي:

( 3102و  3103( دينار بـني عـامي )  930149)ارتفع بند النقد وما يف حكمه مببلغ  .0

وذلك ناتج بشكل رئيس عن ارتفاع الودائع ألجل علمًا أنـه ال يوجـد إيضـاحات حـول     

 أسعار الفائدة اليت تتقاضاها وديعة املؤسسة لدى البنوك.

%( مــن إمجــالي املوجــودات املتداولــة للمؤسســة   79شــكل بنــد املســتودعات مــا نســبته )  .3

رت اإليضاحات املرفقة بالبيانات املالية أن رصيد مستودع املواد ,  وقد أشا2013لعام 

- 3119( دينــار وهــو )رصــيد ثابــت( خــالل األعــوام )48291بطيئــة احلركــة بلــغ)

3102.) 

اخنفـض بنــد اعتمــادات وسـحوبات )بضــاعة بــالطريق( لتوريــد قطـع غيــار ولــوازم مــن     .2

بنســبة  3102عــام  ( دينــار يف281838إىل مبلــغ ) 3103( دينــار يف عــام  111131)

 %(.49اخنفاض )

ــن )    .4 ــة مــ ــة للمؤسســ ــات املتداولــ ــت املطلوبــ ــام  0413491ارتفعــ ــار عــ إىل  3103( دينــ

%( وهـذا نـاتج بشـكل رئـيس عـن ارتفـاع       011وبنسـبة )  3102( دينار عام 3911233)

ــن )   ــون مـ ــد دائنـ ــام  290121بنـ ــار يف عـ ــام  0893334إىل ) 3103( دينـ ــار يف عـ ( دينـ

%( وهذا االرتفاع ناجم عن إصدار شـيكات مـن قبـل    284ت )وبنسبة ارتفاع بلغ 3102

مقابــــــل  3102( دينــــــار يف عــــــام 0103289املؤسســــــة مل تقــــــدم للصــــــرف مببلــــــغ )

 .  3103( دينار يف عام 099411)
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(046) 

( دينـار   210843تكرر ظهور بند أمانات قاطرات ضمن بند أمانات مسـتحقة مببلـغ )   .1

طع الغيار اليت سـوف يـتم شـرائها    ( وهي عبارة عن قيمة ق 3102و  3103يف عامي )

إلصالح القاطرات اليت تضررت حبادث,  باإلضـافة إىل تكـرار بنـد أمانـات وزارة املاليـة      

%( 11( دينــار,  وهـي عبـارة عــن حصـة اخلزينـة بنســبة )    000111)اجلمـارك( مببلـغ )  

مــن قيمــة مبيعــات خــردة ســابقة حيــث كــان مــن الواجــب حتويلــها للخزينــة يف العــام  

 يتم حتويلها حتى اآلن. ومل 3102

ــغ )   .3 ــة مببلـ ــائر املرتاكمـ ــام  4880412ارتفعـــت اخلسـ ــار عـ ــل    3102( دينـ والـــيت متثـ

 اخلسائر املتحققة يف هذا العام.

ــن )    .1 ــة مـ ــرادات  للمؤسسـ ــوع اإليـ ــام  01812910اخنفـــض جممـ ــار عـ إىل  3103( دينـ

 %(,  وهـذا نـاتج عـن اخنفـاض بنـد إيـراد      20وبنسبة ) 3102( دينار لعام 1414113)

 ( دينار نتيجة اخنفاض الكميات املنقولة.2039919نقل الفوسفات بقيمة )

مقارنـة بعـام    3102( دينـار يف عـام   349201اخنفض بند اإليرادات األخـرى مببلـغ )   .8

3103. 

ــام 03411411اخنفـــــــض جممـــــــوع املصـــــــاريف مـــــــن )  .9 إىل   3103( دينـــــــار يف العـــــ

احملروقــات مببلــغ  نتيجــة اخنفــاض مصــاريف   3102( دينــار يف العــام  03223011)

( 1318182( دينـــار, يف حـــني ارتفعـــت مصـــاريف الرواتـــب واألجـــور مـــن )  211191)

ــام  ــار يف عـ ــام 1124132إىل ) 3103دينـ ــار يف عـ ــغ ) 3102( دينـ ( 231941أي مببلـ

( 31381%( وبلغـت مكافـآت ومصـاريف أعضـاء جملـس اإلدارة )     3631دينار وبنسـبة ) 

( دينار مع العلـم بـان   01311اءات مبلغ )دينار ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة / عط

 املؤسسة حتقق خسائر.

ــام   .01 ــة  عـ ــائر   املؤسسـ ــة  2319934بقيمـــة ) 3102ارتفعـــت خسـ ــار وذلـــك نتيجـ ( دينـ

تراجــع إيــرادات نقــل الفوســفات,  حيــث اخنفضــت الكميــات املنقولــة تــدرجييًا إىل أن      

كة نتيجــة الخنفــاض التصــدير مــن شــر 3102( طــن يف عــام 988431وصــلت إىل )

ــائر     ــارة ســـــنوية تضـــــاف إىل اخلســـ ــا أدى إىل تكبـــــد الشـــــركة خســـ الفوســـــفات,  ممـــ

 .3102( دينار يف نهاية عام 13322444املرتاكمة اليت وصلت إىل )
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(047) 

 مالحظات وتوصيات ديوان احملاسبة السابقة:

 هناك عدة مالحظات وردت يف تقرير مدقق احلسابات اخلارجي مكررة من السـنوات السـابقة,   

( تـــــاريخ 02/03/2/02443باإلضـــــافة إىل مالحظـــــات وتوصـــــيات ديـــــوان احملاســـــبة بكتابـــــه رقـــــم ) 

 وهي:املوجهة لرئاسة الوزراء  00/00/3102تاريخ  02/03/2/31191وكتابه رقم  8/8/3103

( املرفق بالبيانـات املاليـة أن اإلرادة امللكيـة السـامية صـدرت خـالل عـام        0ورد يف اإليضاح رقم ) .0

)قـــانون إلغـــاء قـــانون مؤسســـة ســـكة  3111( لســـنة 01باملوافقـــة علـــى القـــانون رقـــم ) 3111

حديــد العقبــة(,  حيــث تضــمنت املــادة الثالثــة فقــرة )أ( مــن القــانون )حتــول املؤسســة وفقــًا            

ــراءات تأسيســـها          ــتكمال إجـ ــة بعـــد اسـ ــاهمة عامـ ــركات إىل شـــركة مسـ ــانون الشـ ــام قـ ألحكـ

 إال أنه مل يتم استكمال هذه اإلجراءات بعد.وتسجيلها لدى مراقب الشركات...إخل(,  

مل يتم احلصول على كتاب تثبيت مباشـر مـن دائـرة األراضـي حـول األراضـي اململوكـة مـن          .3

 31/03/3119,  علمــًا بأنــه يوجــد كتــاب مــؤر  يف  20/03/3103قبــل املؤسســة كمــا يف  

العمــل علــى  موجــه مــن دائــرة األراضــي واملســاحة إىل مــدير تســجيل أراضــي معــان يطلــب فيــه 

نقــل ملكيــة كافــة األراضــي املســجلة باســم مؤسســة ســكة حديــد العقبــة إىل خزينــة اململكــة       

ــها لـــــــوزارة املاليـــــــة,  كمـــــــا يوجـــــــد كتـــــــاب آخـــــــر رقـــــــم     األردن يـــــــة اهلامشيـــــــة وصصيصـــــ

موجـــه إىل وزارة املاليـــة مـــن وزارة النقـــل يشـــري إىل   34/3/3101( تـــاريخ 4/1/01/1194)

نقـل وصصـيص املوجـودات أعـاله باسـم وزارة املاليـة وتفـويض وزارة        اإليعاز ملن يلزم لإلسـراع ب 

علمًا أن هـذه املالحظـة تكـررت يف التقريـر آلخـر ثـالث        النقل بإدارة واستثمار هذه املوجودات, 

 سنوات ولتارخيه مل يتم معاجلتها.

مت تشكيل جلنة  30/01/3119( تاريخ 4/1/01/00311مبوجب كتاب وزارة النقل رقم ) .2

م موجودات املؤسسة املنقولة وغري املنقولة بهدف حتويل املؤسسة إىل شـركة مسـاهمة   لتقيي

عامة واعتبار هذه املوجودات أسهمًا يف املؤسسة الناشئة إال انـه مل يتـوفر معلومـات مسـتجدة     

 حول هذا املوضوع. وهذه املالحظة تكررت للسنة الثالثة على التوالي ومل يتم معاجلتها.

 التوصيات:

ذ قرار من جملس الوزراء  خبصوص اسـتكمال اإلجـراءات املتعلقـة بتحويـل املؤسسـة إىل      اصا .0

شركة مساهمة عامة وذلك استنادًا ألحكام قانون إلغاء قـانون مؤسسـة سـكة حديـد العقبـة      

حيـث مضـى مـا يزيـد عـن       0/4/3111( واملنشور باجلريدة الرمسية بتاريخ 01/3111رقم )

( لســنة  33لــت املؤسســة تعمــل وفقــًا للقــانون القــديم رقــم )       ( ســنوات علــى إصــداره ومــا زا   1)

0913. 
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(046) 

( ألـف دينـار واحملجـوزة    000قيام املؤسسة بتحويل حصة اخلزينة من مبيعات اخلردة البالغ ) .3

 كأمانات يف املؤسسة.

ــا         .2 ــا فيهـ ــا مبـ ــتودعات وموجوداتهـ ــيم املسـ ــادة تقيـ ــتمرة إلعـ ــة ومسـ ــة خمتصـ ــة فنيـ ــكيل جلنـ تشـ

 مستودع املواد الراكدة.

ضـــبط وترشـــيد النفقـــات متاشـــيًا مـــع بالغـــات رئاســـة الـــوزراء  بهـــذا اخلصـــوص,  وخصوصـــًا    .4

( دينـــار مــع العلـــم بـــأن املؤسســـة  40381مصــاريف مكافـــآت أعضـــاء جملــس اإلدارة البالغـــة )  

 . 3102( مليون دينار يف نهاية عام 11حتقق خسائر بلغت تقريبًا )

 تتقاضـاها املؤسسـة مـن البنـوك علـى      عمل اإليضاحات الالزمة خبصوص أسعار الفائدة الـيت  .1

 الوديعة والعمل على استدراج عروض من البنوك للحصول على أسعار فائدة مناسبة.

 (06/5/4102تاريخ  02/02/2/7272 كتاب الديوان رقماملصدر: )                                                                                                            

 مؤسسة املوانئ ووحدة ميناء العقبة: .00

خالصة قائميت املركز املالي والدخل ملؤسسة املوانئ ووحدة ميناء ( 13جدول رقم )يبني 

 (:3102و  3103العقبة لعامي )

 ( 74) جدول رقم 

 (4102, 4104لعامي ) ملؤسسة املوانئ ووحدة ميناء العقبةخالصة قائميت املركز املالي والدخل 

 )املبلغ بالدينار(

 نسبة التغري % 4104عام  4102عام  البيان

 (2.2) 62676452 66672646 جمموع املوجودات

 (7.6) 62075662 56422262 جمموع حقوق امللكية 

 (2.2) 62676452 66672646 جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

 (5.6) 62462422 76226100 جمموع اإليرادات

 (6.6) 57240040 60757646 جمموع املصروفات

 (22.2) 45262005 06626262 فائض )عجز( السنة

 

 من اجلدول أعاله يتبني ما يلي:

 املوجودات املتداولة وغري املتداولة: .0

ميثل بند استثمار يف موجود مالي االستثمار يف أسهم الشركة املوحدة  .أ 

وهي حمجوزة مقابل عضوية جملس للنقل واخلدمات اللوجستية )م.ع.م( 

,  كذلك 09/9/3101اإلدارة وإن األسهم موقوفة عن التداول منذ تاريخ 

احلجز على مجيع أموال الشركة املنقولة وغري  3100فقد مت خالل عام 

 املنقولة لصاحل أحد البنوك احمللية.
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(042) 

إىل  3103( دينار عام 0334343اخنفض بند املستودعات من ) .ب 

%( وهذا ناتج بشكل رئيس عن 0863وبنسبة ) 3102ار عام ( دين0131842)

اخنفاض قيمة قطع الغيار واملتنوعة وبند مدفوع مقدمًا على طلبيات 

واعتمادات مستندية وبند البطاريات واإلطارات فيما ارتفع بند الزيوت 

 والشحوم. 

( دينار 4393034بلغ خمصص املخزون الراكد وبطيء احلركة ما قيمته ) .ج 

دعي تشكيل جلنة لتقييم مدى احلاجة للمخزون الذي يقابل هذا مما يست

املخصص  علمًا أن هذه مالحظة متكررة من السنوات السابقة ومل يتم 

 معاجلتها لتارخيه.

( دينار يف عام 12056928اخنفض بند ذمم وأرصدة مدينة أخرى من ) .د 

تج %(,  وهذا نا162وبنسبة ) 3102( دينار يف عام 00403941إىل ) 3103

إىل  3103( دينار عام 221331عن اخنفاض بند شيكات يف الصندوق من )

%(,  يف حني ارتفع رصيد خمصص 67وبنسبة ) 3102( دينار عام 011433)

إىل  3103( دينار عام 8284311الذمم املشكوك يف حتصيلها من )

%( األمر الذي يتطلب 0164وبنسبة ارتفاع ) 3102( دينار عام 9318321)

يد من اجلهد يف حتصيل كافة الذمم خصوصًا املشكوك يف بذل املز

( دينار مع 31400123حتصيلها علمًا أن رصيد الذمم التجارية املدينة بلغ )

%( 4164وبالتالي فإن خمصص الديون يشكل ما نسبته ) 3102نهاية عام 

 منها وهي نسبة مرتفعة جدًا.

إىل  3103ر عام ( دينا8249229اخنفض بند النقد والنقد املعادل من ) .ه 

%( علمًا أنه من ضمن هذا 0164بنسبة ) 3102( دينار يف عام 1111131)

الرصيد وديعة صندوق التكافل والتضامن للموظفني املستخدمني واليت 

وهي مربوطة ملدة سنة ومت  3102( دينار مع نهاية عام 4399991بلغت )

ئدة ضمن نتائج %( وال حتتسب الفا3633احتساب فائدة دائنة عليها بنسبة )

 أعمال وحدة امليناء حيث يتم تسجيلها مباشرة يف صندوق التكافل.
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(021) 

 املطلوبات املتداولة وغري املتداولة: .4

ارتفعت الذمم وأرصـدة دائنـة أخـرى واملكونـة بشـكل رئـيس مـن أمانـات صـندوق           .أ 

الكهرباء للموظفني وخمصص إجازات املوظفني ومصاريف مستحقة وأمانـات  

 3102( دينـار عـام   0941018إىل ) 3103( دينار عـام  0133211أخرى من )

%( حيث نتج االرتفاع بشكل رئيس عن تكوين خمصـص إجـازات   0361وبنسبة )

 .3102( دينار خالل عام 493438املوظفني بقيمة )

ــن       .ب  ــتخدمني مـــ ــوظفني واملســـ ــامن للمـــ ــل والتضـــ ــندوق التكافـــ ــد صـــ ــع بنـــ ارتفـــ

وبنسـبة   3102دينار عام ( 1311490إىل ) 3103( دينار يف عام 2994113)

( دينار من صندوق املسـاعي  3111111%( وذلك نتيجة حتويل مبلغ )4063)

( دينار اقتطاعـات مـن املـوظفني فيمـا بلغـت املبـالغ املدفوعـة        808843ومبلغ )

 .3102( دينار خالل عام 0011431من الصندوق مبلغ )

دى ميثــــل بنــــد )خمصــــص قضــــية( قيمــــة املبــــالغ املطالــــب بهــــا مــــن قبــــل أحــــ  .ج 

مــن حمكمــة االســتئناف   01/03/3119وقــد صــدر قــرار بتــاريخ     ,الشــركات

( 130344( دوالر أمريكي ما يعادل  )193101بإلزام الوحدة بتسديد مبلغ )

 دينار وقامت الوحدة بتمييز القرار.

ــغ )   .د  ــغيلية مببلــ ــرادات التشــ ــت اإليــ ــام  4311392اخنفضــ ــار يف عــ  3102( دينــ

 ويعود ذلك بشكل رئيس إىل:%( 161وبنسبة ) 3103مقارنة بعام 

 ( دينار.3031813اخنفاض خدمات الرصيف مببلغ ) -

 ( دينار.824110اخنفاض واردات الركاب مببلغ) -

 ( دينار.4921119اخنفاض إيرادات حتميل الفوسفات مببلغ ) -

دينار ( 0933410ادات رصيف النفط مببلغ )فيما ارتفعت إير -

 ( دينار.0432113والرصيف الصناعي مببلغ )

 3103( دينـار عـام   34213322ارتفع إمجالي بند املصـاريف التشـغيلية مـن )    .ه 

%( وهــذا نــاتج بشــكل 0269وبنســبة منـو )  3102( دينـار عــام  31118413إىل )

( دينـار حيـث   2831831رئيس عن ارتفاع الرواتب واألجور وملحقاتها مببلغ )

ف %( مــن إمجــالي املصــاري 31( دينــار وتشــكل مــا نســبته )  08111412بلغــت )

 التشغيلية.
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(020) 

إىل  3103( دينـــــار عـــــام 01139104ارتفـــــع بنـــــد املصـــــاريف اإلداريـــــة مـــــن )  .و 

%(,  وهـذا نـاتج عـن ارتفـاع     3063بنسبة منـو )  3102( دينار عام 30211912)

ــغ )    ــا مببلـــــــ ــب وملحقاتهـــــــ ــد رواتـــــــ ــت   2131383بنـــــــ ــث بلغـــــــ ــار حيـــــــ ( دينـــــــ

 %( مـن إمجـالي املصـاريف اإلداريـة    11(دينار وتشـكل مـا نسـبته )   03132341)

,  أي أن الزيادة يف الرواتب واألجور وملحقاتهـا ومسـاهمة الضـمان    3102لعام 

االجتمـــــاعي يف كـــــل مـــــن املصـــــاريف التشـــــغيلية واإلداريـــــة بلـــــغ جمموعهـــــا 

 .3103زيادة عن عام  3102( دينار يف عام 1288309)

( 293114و ) 3103( دينـــار عـــام 403419بلــغ بنـــد املســـاهمات والتربعــات )   .ز 

ــام   ــار عــ ــا ) 3102دينــ ــاء    211111منهــ ــندوق كهربــ ــاهمة يف صــ ــار املســ ( دينــ

 ( دينار املساهمة يف مكب النفايات.21111املوظفني و )

( دينـــــار بـــــدل تـــــنقالت ألعضـــــاء جملـــــس اإلدارة      31111مت صـــــرف مبلـــــغ )  .ح 

( 9,  1,  4( دينــار لكــل عضــو شــهريًا وذلــك خالفــًا ألحكــام املــواد )  311بواقــع)

اسـتنادًا   0/9/3101السارية منـذ   3101من تعليمات االنتقال والسفر لسنة 

( 13( مـن نظـام االنتقـال والسـفر رقـم )     2( من الفقـرة )د( مـن املـادة )   3للبند )

والتعليمـات الناظمـة لـه والــيت يسـتحق مبوجبهـا رئـيس اجمللــس        0980لسـنة  

ــو جملــــــس اإلدارة )  11) ــهريًا وعضــــ ــار شــــ ــال  11( دينــــ ــهريًا يف حــــ ــار شــــ ( دينــــ

 استخدامهم سياراتهم اخلاصة.

( دينار 03328282إىل ) 3103( دينار عام 31232003اخنفض الربح من ) .ط 

 %(,  وهذا االخنفاض يف الربح ناتج عن:2464وبنسبة اخنفاض ) 3102عام 

 .اخنفاض اإليرادات 

 .ارتفاع املصاريف اإلدارية والتشغيلية 

  ظهور بند مصاريف تعويض املوظفني عن بدل أراضي مببلغ

,  وذلك مبوجب قرار جملس 3102 ( دينار يف عام03312312)

,  حيث أنه 33/9/3103( تاريخ 4/3103إدارة مؤسسة املوانئ رقم )

( الصادر عن جملس مفوضي سلطة منطقة 344مبوجب القرار رقم )

العقبة االقتصادية اخلاصة,  متت املوافقة على منح هؤالء املوظفني 

راضي فقد تقرر أراضي ومل يتم استكمال إجراءات نقل امللكية هلذه األ

أن يتم حصر وحتديد املستحقني هلا ضمن أسس عادلة,  حيث مت 

تكليف مدير عام مؤسسة املوانئ باصاذ اإلجراءات الالزمة لصرف 
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(024) 

التعويضات وقد سبق ومت تشكيل جلنة تضم ممثلني عن كل من 

ديوان التشريع والرأي وديوان احملاسبة وسلطة منطقة العقبة 

اليت توصلت إىل أنه ال يوجد مسوغ قانوني االقتصادية اخلاصة و

لصرف مثل هذه املبالغ إال أن جملس مفوضي سلطة منطقة العقبة 

االقتصادية اخلاصة اصذ القرار وفقًا لسلطته التقديرية يف إطار 

تنمية املنطقة وتأهيلها الستقطاب االستثمارات واستجابة اللتزامات 

( تاريخ 01/1/9189احلكومة وكما جاء يف كتابنا رقم )

2/3/3102. 

 (:07اإليضاح رقم )

( دينار وقضايا 4113109وجود قضايا مرفوعة من وحدة ميناء العقبة على الغري مببلغ )  

( دينار كذلك يوجد قضايا )من وعلى( الوحدة غري حمددة 131321مرفوعة على الوحدة مببلغ )

 ة.القيمة ومازالت تلك القضايا منظورة أمام احملاكم املختص

 جتدر اإلشارة إىل أن إيرادات وحدة ميناء العقبة يتم حتويلها إىل شركة تطوير العقبة وتدخل يف قوائمها املالية.   *

 التوصيات:

تكثيف اجلهود واصاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتحصيل الذمم املدينة خصوصًا تلك اليت  .0

الذمم التجارية يوجد هلا خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها حيث بلغت أرصدة 

( دينار وتشكل ما نسبته 9318321( دينار وبلغت خمصصات هذه الذمم )31400123)

 %( منها.4161)

تشكيل جلنة فنية لتقييم مدى احلاجة للمخزون الراكد وبطيء احلركة واصاذ  .3

 اإلجراءات الالزمة حياله اصوليًا.

والتربعات تبعًا لبالغات ضبط اإلنفاق وترشيده واحلد من اإلنفاق يف بند املساهمات  .2

 وقرارات جملس الوزراء  بهذا اخلصوص.

والتعليمات  0980( لسنة 13التزام املؤسسة بتطبيق نظام االنتقال والسفر احلكومي رقم ) .4

الناظمة له والعمل على حصر واسرتداد كافة املبالغ املصروفة خالفًا ألحكام هذا النظام 

 لتعليمات(. )تاريخ سريان ا 0/9/3101منذ  تاريخ 

 (47/7/4102تاريخ  02/13/2/00646املصدر: )كتاب الديوان رقم                                                                                          
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(022) 

 سلطة املياه: .04

تـبني  , 3103لدى قيام الديوان بدراسة وحتليـل البيانـات املاليـة املوحـدة لسـلطة امليـاه لعـام        

 ما يلي:

 املالحظات الواردة يف تقرير مدقق احلسابات اخلارجي )أساس الرأي املتحفظ(: أواًل:

مل يتمكن املدقق اخلارجي من احلصول علـى كشـوفات تفصـيلية لبنـود املمتلكـات واآلالت       .0

واملعدات لكل من سلطة املياه )اإلدارة( وشركة مياه الريموك وبالتالي مل يتم التحقـق مـن   

علمًا أن البيانات التفصيلية لألصول الثابتة  .احتساب مصروف االستهالك السنويصحة 

للسلطة هامة وضرورية خصوصًا أنها توفر نظام معلومات لغايـات التخطـيط وحسـن إدارة    

املوجــودات الثابتــة واحتســاب مصــاريف اســتهالكها وحتديــد جممــع اســتهالكها وصــايف        

 قيمتها الدفرتية متاشيًا مع معايري احملاسبة الدولية.

قق اخلارجي من مطابقة ذمـم املشـرتكني بـني السـجالت ونظـام املشـرتكني       مل يتمكن املد .3

,  وبالتــالي يتطلــب األمــر قيــام الســلطة 20/03/3103يف شــركة ميــاه الريمــوك كمــا يف 

وبالتنســيق مــع شــركة ميــاه الريمــوك واملــدقق اخلــارجي مبطابقــة ذمــم مجيــع املشــرتكني  

 وبشكل مستمر.

( مليــون دينــار وقيمــة  21ري علــى الســلطة مــا يقــارب ) بلغــت قيمــة القضــايا املقامــة مــن الغــ   .2

( مليـــــون دينـــــار كمـــــا يف 00القضـــــايا املرفوعـــــة مـــــن الســـــلطة علـــــى الغـــــري مـــــا يقـــــارب ) 

( قضية غري حمددة القيمة وما زالت منظورة أمـام احملـاكم   044وهناك ) 20/03/3103

ا لتحديـد مـدى   ومل يتم تزويد املدقق اخلارجي برأي املستشار القانوني حول تلك القضـاي 

ــانوني        ــار القـ ــام املستشـ ــب قيـ ــا يتطلـ ــتقبلية,  ممـ ــات مسـ ــات أو التزامـ ــة إىل خمصصـ احلاجـ

 للسلطة بإجراء الالزم وفق ما ورد يف مالحظة املدقق اخلارجي.

 املوجودات غري املتداولة واملتداولة املوحدة: ثانيًا:

 املمتلكات واآلالت واملعدات / املشاريع قيد التنفيذ: .0

إىل  3100( مليون دينار عام 043868ملمتلكات واآلالت واملعدات من )ارتفعت ا -

 %(. 2أي بنسبة منو ) 3103( مليون دينار عام 041364)

( مليون دينار لعام 22بلغت قيمة املدفوعات على مشروع جر مياه حوض الديسي ) -

ذا ية اهلامشية يف تكاليف هاألردنوهي متثل جزء من  مساهمة حكومة اململكة  3103

 املشروع.
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(022) 

 املستودعات: .4

( مليون دينار عام 2162إىل ) 3100( مليون دينار عام 3961ارتفع بند املستودعات من )

%(,  هذا ومل يتم عمل أي إيضاحات يف البيانات املالية بشأن املستودعات 3بنسبة منو ) 3103

بهذا اخلصوص,  مثل أنواع وتفاصيل ومكونات املخزون, مما يتطلب عمل اإليضاحات الالزمة

وحتديد املخزون بطيء احلركة والراكد ورصد املخصصات الالزمة له واصاذ اإلجراءات 

 الالزمة لضمان إدارة املخزون بكفاءة وفاعلية يف ضوء ارتفاع قيمة بند املستودعات.

 ذمم وأرصدة مدينة أخرى: .2

  3100دينار عام  ( مليون00869ارتفع إمجالي قيمة الذمم واألرصدة املدينة األخرى من )

نتيجة الزيادة الكبرية يف ذمم املشرتكني واآلبار حيث  3103( مليون دينار عام 02161إىل )

أي أنه زاد   3103( مليون دينار عام 03063إىل ) 3100( مليون دينار عام 01961ارتفع من )

حتصيلها ( مليون دينار,  علمًا أن خمصص تدني الذمم املشكوك يف 0360خالل عام مببلغ )

وهو يشكل ما  3103( مليون دينار عام 4162إىل ) 3100( مليون دينار عام 4460ارتفع من )

%( من الذمم وهي نسبة مرتفعة جدًا, مما يشري إىل عدم فعالية إجراءات 29نسبته )

التحصيل ولذا نوصي باصاذ كافة اإلجراءات الكفيلة لتحصيل الذمم أواًل بأول خصوصًا 

 د مقابلها خمصصات ديون مشكوك يف حتصيلها.تلك اليت مرصو

 حسابات جارية وودائع لدى البنوك: .2

 3103( مليون دينار عام 0460إىل ) 3100( مليون دينار عام 0163اخنفض هذا البند من )

( ألف دينار عام 381%( ويالحظ أن إيرادات الفوائد البنكية قد اخنفضت من )31بنسبة )

%(,  وعليه نوصي بضرورة 11أي بنسبة اخنفاض ) 3103عام ( ألف دينار 244إىل ) 3100

عدم االحتفاظ مببالغ نقدية زائدة عن احلاجة يف احلسابات اجلارية لكي ال يتم جتميدها 

 دون عوائد.
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(025) 

 حقوق امللكية واملطلوبات غري املتداولة واملتداولة املوحدة: ثالثًا:

 العجز املرتاكم: .0

( مليون دينار عام 0438إىل ) 3100( مليون دينار عام 0392)ارتفع العجز املرتاكم من 

( مليون دينار وهذه الزيادة متثل بشكل رئيس خسائر السنة 021وبزيادة مقدارها ) 3103

( مليون دينار فقط,  أما 9بعد ضريبة الدخل,  علمًا أن العجز من العمليات التشغيلية بلغ )

( مليون دينار فقد جاء بشكل رئيس نتيجة 022.1والذي بلغ ) 3103عجز السنة يف عام 

( مليون دينار 2163( مليون دينار وتكلفة متويل )81االستهالكات خالل السنة بقيمة )

( مليون دينار وكذلك وجود ديون 161واملساهمة يف مشروع خربة السمرا ملعاجلة املياه )

 ( مليون دينار.268مشكوك يف حتصيلها )

 املديونية: .4

 .( 12جدول رقم )ة سلطة املياه يف املكونات الرئيسة التالية وكما هو مبني يف تتمثل مديوني

 ( 72) جدول رقم 

 (4104،4100مديونية سلطة املياه لعامي )

 ) املبلغ بالدينار(

 نسبة النمو % 4104عام  4100عام  البيان / السنة

 5 425.4 422.7 قروض أجنبية 

 - 01.1 1 قروض حملية

 (04) 262.1 520.5 عام )حملي(مستندات دين 

 62 71.0 20.2 بنوك دائنة )حملية(

 - 042.2 1 سلف مستحقة / وزارة املالية

 42 02.6 00.2 ذمم شركات الكهرباء

 422 42.5 6.6 مصاريف مستحقة 

 - 07.6 07.6 ذمم موردين ومقاولني 

 - 0.2 1 األردنسلطة وادي 

 042 1.55 1.42 أخرى

 07 266.25 622.22 اجملموع
 

من اجلدول أعاله يالحظ أن املكونات الرئيسة ملديونية الشركة ارتفعت مببلغ  .أ 

 (.3103،3100( مليون دينار بني عامي )042640)

ميثل بند سلف مستحقة / وزارة املالية املبالغ احملّولة من وزارة املالية لتمويل سلطة  .ب 

 للسداد. املياه,  حيث قيدت كسلف بدون فوائد أو فرتة زمنية
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(026) 

نتيجة االرتفاع املستمر يف مديونية الشركة من القروض األجنبية واحمللية وسندات  .ج 

إىل  3100( مليون دينار عام 2161الدين العام,  فقد ارتفعت كلفة التمويل من )

 .3103( مليون دينار عام 2163)

 الذمم واألرصدة الدائنة األخرى: .2

إىل  3100( مليون دينار عام 3361ارتفع من )يالحظ أن بند ذمم وأرصدة دائنة أخرى قد 

 %( وهذا ناتج بشكل رئيس عن ما يلي:88وبنسبة ) 3103( مليون دينار عام 1160)

( مليون 3961( مليون دينار حيث بلغت )3169ارتفاع املصاريف املستحقة مببلغ ) .د 

ل فوائد سلطة املياه فقد تبني أنها متث نولدى االستفسار م 3103دينار مع نهاية عام 

وأقساط قروض دولية مستحقة قامت وزارة املالية بتسديدها نيابة عن سلطة املياه 

والشركات التابعة ولكن ضمن حساب مستقل ومل يتم قيده على ذمة سلطة املياه 

 لغاية تارخيه.

( ألف دينار وميثل هذا املبلغ 313ظهر بند خمصص غرامات كهرباء مببلغ ) .ه 

 شركات توزيع الكهرباء. غرامات تأخري تطالب فيها 

 قائمة اإليرادات واملصاريف املوحدة: رابعًا:

 اإليرادات/ املصروفات: .0

( مليون 01860إىل ) 3100( مليون دينار عام 01160ارتفع جمموع اإليرادات من ) .أ 

%( فيما ارتفعت املصروفات التشغيلية املباشرة من 1بنسبة منو ) 3103دينار عام 

وبنسبة منو  3103( مليون دينار عام 08160إىل ) 3100م ( مليون دينار عا01360)

( مليون دينار 9%(, وهذا أدى إىل حتقيق عجز من العمليات التشغيلية بقيمة )31)

. ويعود السبب 3100( مليون دينار عام 04مقارنة بفائض تشغيلي بلغ ) 3103عام 

 الرئيسي الرتفاع املصاريف التشغيلية إىل كل مما يلي:

( مليون 164إىل ) 3100( مليون دينار عام 264قيمة مشرتيات املياه من )زيادة  -

 %(.008( مليون دينار وبنسبة منو )4بزيادة مقدارها ) 3103دينار عام 

إىل  3100( مليون دينار عام 4963زيادة الرواتب واألجور ومنافع املوظفني من ) -

مليون دينار وبنسبة ( 169أي بزيادة مقدارها ) 3103( مليون دينار عام 1160)

 %(.03منو )
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(027) 

( 00963إىل ) 3100( مليون دينار عام 9864ارتفاع املصاريف التشغيلية من ) -

%( ويعزي هذا االرتفاع إىل زيادة قيمة 33وبنسبة ) 3103مليون دينار عام 

( مليون 3362( مليون دينار,  حيث ارتفعت من )0961فاتورة الكهرباء بقيمة )

 .3103( مليون دينار عام 8068 )إىل 3100دينار عام 

 االستهالكات: .ب 

( مليون دينار عام 81إىل ) 3100( مليون دينار عام 1861ارتفع بند االستهالكات من )

%(, وكما ذكرنا سابقًا فإن مدقق احلسابات اخلارجي مل 3أي ما نسبته ) 3103

دات اخلاصة يتمكن من احلصول على كشوفات تفصيلية ببنود املمتلكات واآلالت واملع

بسلطة املياه )اإلدارة( وشركة مياه الريموك وتكررت هذه املالحظة يف تقارير سابقة 

ونؤكد على ضرورة تشكيل جلنة حلصر كامل هذه املوجودات بكشوفات تفصيلية 

وعرضها على املدقق اخلارجي وإعادة احتساب مصاريف االستهالك وإجراء التعديالت 

 ية وفقًا ملعايري احملاسبة الدولية.الالزمة على البيانات املال

 فروقات العملة: .ج 

 3103( مليون دينار عام 261خسائر إعادة تقييم القروض بقيمة ) السلطةحققت 

نتيجة تغري أسعار صرف العملة كون جزء من مديونية السلطة من القروض 

ن ( مليو469بالعملة األجنبية يف حني كانت قد حققت أرباح يف هذا البند بقيمة )

وتعترب هذه اخلسائر أو األرباح غري حمققة ولكن تظهر يف قائمة  3100دينار عام 

 الدخل الشامل وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية.

 التوصيات:

 معاجلة كافة املالحظات الواردة يف أساس الرأي املتحفظ للمدقق اخلارجي وأهمها:  .0

يف كشوفات تفصيلية واضحة تشكيل جلنه جلرد املوجودات الثابتة وحصرها  . أ

وعكس ذلك يف البيانات املالية بعد احتساب مصروف االستهالك وإجراء 

 التعديالت الالزمة يف السجالت احملاسبية وفقًا ملعايري احملاسبة  الدولية.

 مطابقة ذمم املشرتكني بني السجالت ونظام املشرتكني يف شركة مياه الريموك. . ب

ان الرأي حول القضايا املقامة على السلطة وشركة قيام املستشار القانوني ببي . ج

 )مياهنا(. األردنمياه 

أن يتم عمل اإليضاحات الالزمة يف البيانات املالية عن املستودعات واملخزون ومكوناته  .3

وتفصيلة وأنواعه وحتديد املخزون الراكد وبطيء احلركة واصاذ اإلجراءات الالزمة 

 وفاعلية.لضمان إدارة املخزون بكفاءة 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(026) 

تفعيل آلية حتصيل الذمم املدينة واألرصدة املدينة األخرى خصوصًا ذمم املشرتكني  .2

 .3103( مليون دينار عام 03063واآلبار واليت بلغت )

تشكيل جلنة من املعنيني يف سلطة املياه ووزارتي املياه واملالية ومبشاركة ديوان احملاسبة  .4

ركات واهليئات واألفراد خصوصًا ذات القيم لدراسة ديون وذمم سلطة املياه على الش

الكبرية واليت تعترب يف حكم املتعثرة وضرورة تفعيل قانون حتصيل األموال األمريية 

واصاذ اإلجراءات القانونية الالزمة,  حيث أن خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها بلغ 

 ( مليون دينار. 4162)

دائع لدى البنوك حيث اخنفضت إيرادات الفوائد تفعيل آلية إدارة احلسابات اجلارية والو .1

 بنسبة أكرب بكثري من االخنفاض يف رصيد هذه الودائع.

دراسة إمكانية إجياد جلنة خمتصة بإدارة مديونية سلطة املياه ويكون من مهامها مراجعة  .3

الدين القائم واملتوقع وتعنى برتشيد وتقنني ومعاجلة كافة األمور املتعلقة باملديونية 

ومتابعتها وإدارة اتفاقيات القروض وحتسني شروطها وتبحث بأسباب االقرتاض والتقييم 

ومدى احلاجة هلا خصوصًا يف ظل الظروف ميق للمشاريع اجلديدة واإلضافات الع

االقتصادية السائدة على أن تشكل من ممثلني عن وزارة املياه وسلطة املياه ووزارة املالية 

 الدولي. ووزارة التخطيط والتعاون

دراسة إمكانية ربط القروض اليت حتصل عليها السلطة مع الشركات التابعة هلا  .1

واملستفيدة منها وحتى يتم تقييم أداء هذه الشركات بشكل سليم )أي أن يتم توزيع 

 القروض وأعباؤها حسب اجلهة املستفيدة منها(.

دينار,  وفوائد وأقساط  ( مليون03969تسوية بند سلف مستحقة / وزارة املالية البالغة ) .8

 ( مليون دينار وذلك بالتنسيق مع وزارة املالية.3961القروض الدولية املستحقة البالغة )

قيام سلطة املياه مبخاطبة شركات توزيع الكهرباء لطلب إعفاؤها من الغرامات واليت بلغ  .9

 ( ألف دينار.313خمصصها)

البالغات الصادرة عن جملس الوزراء   زيادة االهتمام بضبط اإلنفاق وترشيده متاشيًا مع .01

 بهذا اخلصوص ال سيما وأن السلطة تعاني من عجز مزمن.

( 9والذي ألزم يف البند ) 00/9/3102( تاريخ 0119التقيد بقرار جملس الوزراء رقم ) .00

منه إدارات الوحدات احلكومية املستقلة والشركات اململوكة للحكومة بإصدار البيانات 

 ية شهر نيسان من العام التالي وفقًا للتشريعات املعمول بها.املالية قبل نها

 (5/5/4102تاريخ  05/7/2/6622املصدر: ) كتاب  الديوان رقم                                                                                          
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(022) 

 السـلطة الــبحرية: .02

املركز املالي والدخل للسلطة البحرية لعامي                         خالصة قائميت ( 14جدول رقم )يبني 

 (.3102و  3103)

 ( 72) جدول رقم 

 (4102, 4104خالصة قائميت املركز املالي والدخل للسلطة البحرية لعامي )

 )املبلغ بالدينار(

 نسبة التغري % 4104عام  4102عام  البيان

 4 666125 216642 جمموع املوجودات

 27 576624 622226 جمموع حقوق امللكية 

 4 666125 216642 جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

 2 2247622 2127206 جمموع اإليرادات

 (2) (0124227) (0152276) جمموع املصروفات

 6 (4524621) (4722111) حتويالت للخزينة 

 - (2262) 40260 تعديالت سنوات سابقة 

 (011) 6020 - أرباح بيع ممتلكات

 00 422222 470422 جمموع الدخل الشامل 
 

 من اجلدول أعاله يتبني ما يلي:

( 913832إىل ) 3103( دينـار عـام   888121إمجالي موجودات السلطة ارتفعت من ) .0

%( وهذا ناتج بشكل رئيس عـن ارتفـاع بنـدي مشـاريع حتـت      3وبنسبة ) 3102دينار عام 

واملعـــدات,  فيمـــا اخنفـــض النقـــد لـــدى البنـــوك مـــن   التنفيـــذ وصـــايف قيمـــة املمتلكـــات  

 %(.11وبنسبة ) 3102( دينار عام 013441إىل ) 3103( دينار عام 231391)

إىل  3103( دينـــــار عـــــام 219292اخنفـــــض بنـــــد األرصـــــدة الدائنـــــة األخـــــرى مـــــن )   .3

%(,  وذلـك نـاتج بشــكل رئـيس عـن اخنفــاض     83وبنســبة ) 3102( دينـار عـام   13881)

 .3102( دينار عام 49191إىل ) 3103( دينار عام 212138)بند األمانات من 

ــار عــام  118843ارتفــع حقــوق الســلطة مــن )    .2 ( دينــار عــام  849928إىل ) 3103( دين

%( وهـــذا االرتفـــاع نـــاتج بشـــكل رئـــيس عـــن ربـــح الســـنة الـــذي بلـــغ   41وبنســـبة ) 3102

 .3102( دينار.يف عام 310393)
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(021) 

( دينــار 4141203إىل ) 3103دينــار عــام ( 2931899ارتفعــت إيــرادات الســلطة مــن ) .4

علمًا بأنه مل تشر اإليضاحات املرفقـة باحلسـابات اخلتاميـة     ,%(2وبنسبة ) 3102عام 

للسلطة إىل تفاصيل تلك اإليـرادات خالفـًا للمعـايري الدوليـة إلعـداد التقـارير املاليـة        

 اليت تتطلب إعداد اإليضاحات املناسبة.

بعـــــد حتويـــــل مبلـــــغ  3102( دينــــار عـــــام  310399بلــــغ جممـــــوع الـــــدخل الشـــــامي )  .1

 ( دينار إىل خزينة الدولة.3144111)

ــايري       .3 ــًا للمعـ ــن البنـــود وفقـ ــول العديـــد مـ ــاحات حـ ــة أي إيضـ ــات املاليـ مل تتضـــمن البيانـ

 الدولية إلعداد التقارير املالية,  وعلى سبيل املثال:

 ملخص السياسات احملاسبية. .أ 

واع احلسـابات لـدى البنـوك والفوائــد    النقـد لـدى البنـوك,  حيـث مل يـتم بيـان أنـ        .ب 

 اليت تتقاضاها على الودائع.

 املشاريع حتت التنفيذ وتفاصيلها. .ج 

مل يتم بيان تفاصيل اإليـرادات, علمـًا أن هـذه املالحظـات متكـررة ومـن السـنوات         .د 

 السابقة.

 التوصيات:

الدوليــة عمــل اإليضــاحات الالزمــة لكافــة بنــود احلســابات اخلتاميــة للســلطة وفقــًا للمعــايري     .0

 إلعداد التقارير املالية.

( 21حتويــل كامــل الفــوائض املاليــة إىل خزينــة الدولــة وفقــًا لقــانون الفــوائض املاليــة رقــم )    .3

 .00/9/3102( تاريخ 0119( من قرار جملس الوزراء رقم )0والبند ) 3111لسنة 

 (42/5/4102تاريخ  05/00/2/6512املصدر: ) كتاب الديوان رقم                                                                         
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(020) 

 حتليل احلسابات اخلتامية للجامعات الرمسية

 4102لعام  

 

ــاً       ــزءًا هامـ ــة( جـ ــة )احلكوميـ ــات الرمسيـ ــة للجامعـ ــابات اخلتاميـ ــل احلسـ ــابات   متثـ ــن احلسـ مـ

اخلتاميــة للدولــة وقــد مت حتليــل حســاباتها لغايــة إعطــاء صــورة عــن بعــض جوانــب األداء املــالي هلــذه   

 ملا هلا من أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية. اجلامعات نظرًا ألهمية خمرجات هذا القطاع

   ( ــة ــات الرمسيــ ــدد  اجلامعــ ــغ عــ ــي    01يبلــ ــام الدراســ ــة للعــ ــدد الطلبــ ــغ عــ ــد بلــ ــات وقــ                     ( جامعــ

( طالبًا وطالبـة  194213) مقابل( طالبًا وطالبة 201495( ما جمموعه )2013/  2012)

 (.2011/2012يف العام الدراسي )

   ( ــاز األكـــادميي ــام الدراســـي ) 5929بلـــغ عـــدد أعضـــاء اجلهـ ( 2012/2013( مدرســـًا يف العـ

 (.2011/2012( مدرسًا للعام الدراسي ) 5632مقابل )

  واجلامعـة  يـة  األردنالتحليل احلسابات اخلتامية للجامعات فرع العقبة / اجلامعـة  مل يشمل

 اإلسالمية.
 

 النفقات واإليرادات:

 (:2013 – 2010يبني إمجالي اإليرادات والنفقات والوفر)العجز( لألعوام )( 11) اجلدول رقم 

 (75)جدول رقم 

 (4102- 4101) إيرادات ونفقات وفوائض )عجز( اجلامعات الرمسية للفرتة

 )املبلغ باملليون دينار (                                                                                                                                                                   

 4102 4104 4100 4101 البيان

 246.55 262.60 220.11 220.41 اإليـــــرادات

 222.6 216.2 262.61 252.21 النفقــــــــات

 (07.45) (22.42) 6.41 (06.01) الوفر )العجز(

,  29639,  08601يتضح من اجلدول أعاله أن اجلامعات احلكومية قد حققت عجزًا بقيمة )

حققت وفرًا  بقيمة  ( على التوالي  يف حني3102,  3103,  3101( مليون دينار  لألعوام )01631

 .3100( مليون دينار عام 3631)
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(024) 

 ( تبني ما يلي:4102،  4104من خالل دراسة وحتليل احلسابات اخلتامية للجامعات للفرتة )

 إيرادات اجلامعات الرمسية: .0

تتمثــل إيــرادات اجلامعــات يف كــل مــن الرســوم اجلامعيــة واالســتثمارات والــدعم احلكــومي         

إمجـــالي إيـــرادات اجلامعـــات ( 13جـــدول رقـــم )واملـــنح والتربعـــات وإيـــرادات أخـــرى,  ويوضـــح 

 ( وعلى النحو التالي:3102,  3103لعامي )

 ( 76) جدول رقم  

 (4102, 4104لعامي )إيرادات اجلامعات  الرمسية 

 )املبلغ باملليون دينار(

 إيرادات من رسوم جامعية اجلامعة

 االستثمارات

 الدعم 

 احلكومي

 منح وتربعات

 خاصة

إيرادات 

 أخرى

جمموع 

 اإليرادات

4104 4102 4104 4102 4104 4102 4104 4102 4104 4102 4104 4102 

 60 66.15 1 5.6 2.6 1.1 0 1.651 6.2 2.6 67 56.6 يةاألردناجلامعة 

 50.5 27.6 1 1 0 1 2.6 5.6 2.2 2.0 20.6 27.2 جامعة الريموك

 25.75 26.24 1 1.1 1.15 1.14 7.0 5.6 4.2 4 26.2 21.5 جامعة مؤتة

جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا

51 52.4 4.6 2.4 4.6 2.5 1.1 1 04.4 00.6 67.6 74.7 

 25.2 25.5 5.6 2.0 1.10 1.1 1.2 1.1 4.6 0.6 27.0 42.6 اجلامعة اهلامشية

 44.7 02.22 0.0 0.5 1.12 1.12 5.6 2.4 1.5 1.2 05.2 02.4 جامعة آل البيت

جامعة البلقاء 

 التطبيقية

20.5 24.6 4.5 2.6 4.6 5.7 1.1 1 6.2 5.2 52.5 57.2 

جامعة احلسني بن 

 طالل

7.2 7.5 0.0 0.5 2.5 00.4 2.2 1 1.70 1.5 07.60 41.7 

جامعة الطفيلة 

 التقنية

2.6 5 1.2 1.5 2.7 5.2 1.1 0.4 5.4 0.6 02.2 02.6 

اجلامعة األملانية 

 يةاألردن

6.4 6.0 1.1 1 0.4 6.2 1.1 1.2 1.6 1.6 6 05.2 

 246.55 262.60 46.6 27.10 7.02 2.25 54.4 20.45 46.5 02.7 202.2 477.7 اجملمـــوع

 املصدر: )البيانات املالية واحلسابات اخلتامية كما وردت من اجلامعات( 

 ويالحظ من اجلدول أعاله ما يلي:

إىل  3103( مليــون دينــار عــام   211أرتفــع إمجــالي إيــرادات اجلامعــات الرمسيــة مــن )     .0

%( وهــو نــاتج  01( مليــون دينــار وبنســبة )11ومببلــغ ) 3102( مليــون دينــار عــام 431)

عــن ارتفــاع معظــم البنــود املكونــة إليــرادات اجلامعــات,  حيــث ارتفــع إيــراد  بشــكل رئــيس 

 ( مليون دينار.2363الرسوم اجلامعية مببلغ )
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(022) 

شــكلت اإليــرادات الذاتيــة للجامعــات )رســوم جامعيــة وإيــرادات االســتثمارات( والبالغــة      .3

%( 9061%( مـن إيراداتهـا اإلمجاليـة,  وغطـت )    1968( مليون دينار ما نسـبته ) 24164)

 .3102%( من إمجالي النفقات لعام 1361من النفقات التشغيلية و )

%( مــن خــالل  031اســتطاعت اجلامعــة اهلامشيــة تغطيــة نفقاتهــا التشــغيلية بنســبة ) .2

إيراداتها الذاتية,  يف  حني بلغت أقل نسبة لتغطيـة النفقـات التشـغيلية مـن اإليـرادات      

معــة احلســني بــن طــالل وجامعــة آل الذاتيــة يف كــل مــن جامعــة الطفيلــة التقنيــة وجا

 .3102%( على التوالي خالل عام  11%(,  )11%(,  ) 12البيت بنسب )

مازالــت اإليــرادات املتأتيــة مــن االســتثمارات ضــعيفة يف كــل اجلامعــات حيــث ســاهمت    .4

%( فقــــط يف كــــل مــــن جــــامعيت آل البيــــت وجامعــــة العلــــوم  464%,  363مبــــا نســــبته )

 والتكنولوجيا على التوالي.

( مليون دينار 1363إىل ) 3103( مليون دينار عام 20631ارتفع الدعم احلكومي من ) .1

 %(.31وبنسبة ) 3102عام 

%( مـن جممـوع اإليـرادات    3161%,   29%,   43%,  14شكل الدعم احلكومي ما نسبته ) .3

    املتأتيــة يف كـــل مــن جامعـــة احلســـني واجلامعــة األملانيـــة وجامعــة الطفيلـــة وجامعـــة                 

 أل البيت على التوالي.

 نفقات اجلامعات الرمسية: .4

تتمثــل نفقــات اجلامعــات الرمسيــة بشــكل رئــيس بالنفقــات التشــغيلية االعتياديــة كنفقــات     

الرواتب واألجور واملصاريف واألنشطة والتأمني والضمان االجتماعي ونفقات البحث العلمي 

يــة وهــذه األخــرية تتعلــق بنفقــات املبــاني   والبعثــات الدراســية,  والنفقــات الرأمساليــة واإلمنائ 

ولوازمها واملختربات,  كما تشكل نفقات تسـديد القـروض جـزءًا هامـًا مـن نفقـات اجلامعـات        

يـبني  ( 11جـدول رقـم )  يف ضوء جلوء بعض اجلامعات الرمسية لالقرتاض لتغطية نفقاتهـا و 

 هذه النفقات وذلك على النحو التالي:
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(022) 

 ( 77) جدول رقم  

 (4102, 4104نفقات اجلامعات الرمسية  لعامي )

 )املبلغ باملليون دينار(

 نفقات تشغيلية اجلامعة

 )املتكررة(

البحث العلمي 

 والبعثات

تسديد أقساط  اإلمنائية الرأمسالية

 وفوائد القروض

 جمموع النفقات النفقات األخرى 

4104 4102 4104 4102 4104 4102 4104 4102 4104 4102 4104 4102 4104 4102 

 62.4 62.2 4 0.2 1 1.1 1 1.1 2.4 4.2 6.2 7.2 76.7 74.2 ية األردناجلامعة 

 54 26.6 1 1.1 0.2 0.0 1 1.1 1.7 1.2 2.2 4.7 26.6 22.0 جامعة الريموك

 26.2 22.2 1.5 1.1 1.6 1.5 1 1.0 1.2 1.2 0 1.2 26 24 جامعة مؤتة

جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا
52.4 56.7 6.2 6 1.2 0.0 4.2 2 1.1 0.7 2 1 66.2 70.5 

 اجلامعة اهلامشية

 
21.2 20.6 4.2 4 4.2 6.0 1.1 2 1.1 1 1.1 1 25.5 25.2 

 47.2 42.65 6.2 5.4 1 1.1 1 1.1 1.0 1.15 1.2 0.4 41.6 06.4 جامعة آل البيت

جامعة البلقاء 

 التطبيقية
50.6 55.4 4.2 2.0 2.5 4.6 1.1 1 1.1 1 1.1 1 56.2 61.2 

جامعة احلسني بن 

 طالل
02.2 05.7 1.2 1.2 1.2 1.0 1.1 1 2.2 2.2 0.0 1.2 41 41.7 

 00.6 04.5 1.651 0 1 1.1 1 1.1 1.051 0.2 1.5 1.7 01.2 2.5 جامعة الطفيلة التقنية

اجلامعة األملانية 

 يةاألردن
6.6 01.5 1.2 1.7 1.7 4.0 1.1 1 1.05 1 2 4.2 02.25 05.7 

 222.6 216.2 04.05 05.7 6 5.65 6 2 02.25 02.75 42.0 45.7 274.0 225.0 اجملموع

 املصدر: )البيانات املالية واحلسابات اخلتامية كما وردت من اجلامعات(.

 يالحظ من اجلدول أعاله ما يلي: 

إىل  3103( مليون دينار عام 41869ارتفع إمجالي نفقات اجلامعات الرمسية من ) .0

%( وهو 861( مليون دينار وبنسبة )2469بقيمة ) 3102( مليون دينار عام 44268)

( مليون 24160ناتج بشكل رئيس عن ارتفاع بند النفقات التشغيلية )املتكررة( من )

( مليون دينار 31أي مببلغ ) 3102( مليون دينار عام 21360إىل ) 3103دينار عام 

 %(.169وبنسبة )

%( من إمجالي نفقات 164لمي والبعثات ما نسبته )شكلت نفقات البحث الع .3

 .3102اجلامعات الرمسية لعام 

( 09641إىل ) 3103( مليون دينار عام 02611ارتفعت النفقات الرأمسالية من ) .2

( 2%( وكذلك ارتفعت النفقات اإلمنائية من )40وبنسبة ) 3102مليون دينار عام 

%( حيث شكلت 031وبنسبة ) 3102عام ( مليون دينار 8إىل ) 3103مليون دينار عام 

%( من إمجالي نفقات اجلامعات الرمسية 3النفقات الرٍأمسالية واإلمنائية ما نسبته )

 .3102لعام 
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(025) 

 الوفر/ العجز: .2

نظرًا لعـدم قـدرة اإليـرادات  الذاتيـة يف معظـم اجلامعـات الرمسيـة علـى تغطيـة نفقاتهـا فقـد            

يـبني صـايف )العجـز( /    ( 18جـدول رقـم )  الفجـوة,  و جلأت لالقرتاض وللـدعم احلكـومي لسـد    

 الوفر  يف اجلامعات الرمسية وذلك على النحو التالي:

 ( 76) جدول رقم 

 (4102, 4104)العجز(/ الوفر يف اجلامعات الرمسية لعامي ) 

 )املبلغ باملليون دينار( 

 مالحظات 2013 2012 اجلامعة

%( نتيجــة ارتفــاع  إيــرادات الرســوم 26عمــا كــان عليــه بنســبة ) 4102العجــز لعــام تراجــع  (6.4) (05.65) يةاألردناجلامعة 

 اجلامعية.

 .4102( مليون دينار لعام 2.6مازال هنالك عجز رغم وجود دعم حكومي بقيمة ) (1.5) (0) جامعة الريموك

 .4102مليون دينار لعام ( 7.0رغم وجود دعم حكومي بقيمة ) مازال هناك عجز كبري (4.65) (5.56) جامعة مؤتة

 .4102( مليون دينار لعام 2.5حققت اجلامعة وفرًا نتيجة لوجود دعم حكومي بقيمة ) 0.4 1.7 جامعة العلوم والتكنولوجيا

 حققت اجلامعة توازنًا بني اإليرادات والنفقات. 1 1.1 اجلامعة اهلامشية

 .4102( مليون دينار لعام 5.6دعم حكومي بقيمة ) مازال هنالك عجز رغم وجود (5.4) (5.24) جامعة آل البيت

 .4102( مليون دينار لعام 5.7مازال هنالك عجز كبري رغم وجود دعم حكومي بقيمة ) (2.6) (2.2) جامعة البلقاء التطبيقية

( مليون 00.4) توازنت اإليرادات والنفقات علماً أن اجلامعة حصلت على دعم حكومي بقيمة 1 (4.22) جامعة احلسني بن طالل

 .4102دينار لعام 

 ( مليون دينار.5.2حققت اجلامعة وفرًا نتيجة وجود دعم حكومي بقيمة ) 4 0.2 جامعة الطفيلة التقنية

 ( مليون دينار.6.2مازال هنالك عجز لدى اجلامعة رغم وجود دعم حكومي بقيمة ) (1.2) (6.25) يةاألردناجلامعة األملانية 

  (07.45) (22.42) اجملموع

 املصدر:) البيانات املالية واحلسابات اخلتامية كما وردت من اجلامعات(

 يالحظ أن اجلدول أعاله ما يلي:

( مليون 29639مقابل ) 3102( مليون دينار خالل عام 01631بلغ العجز املالي ) .0

( مليون 13694,  حيث ارتفعت إيرادات اجلامعات الرمسية مببلغ )3103دينار لعام 

( مليون دينار خالل 2469يف حني ارتفعت النفقات مببلغ ) 3102دينار خالل عام 

 نفس العام.

استطاعت كل من جامعة الطفيلة التقنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا أن حتقق  .3

( مليون دينار على التوالي كذلك توازنت اإليرادات والنفقات 063, 3وفرًا مبقدار )

ة احلسني بن طالل بينما كان هناك عجز مالي يف يف اجلامعة اهلامشية وجامع

 .3102باقي اجلامعات الرمسية خالل عام 
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(026) 

 التوصيات:

 .ةالبحث عن مصادر إيرادات ذاتية جديدة لتمويل العملية التعليمي .0

 زيادة خمصصات البحث العلمي. .3

 إعادة توزيع الدعم احلكومي وحسب احلاجة الفعلية لكل جامعة. .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الرقابة النوعية الشاملة

 4102لعام 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  فريق عمل

 هيئة تنشيط السياحة
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 (021 ) 

 

 هيئة تنشيط السياحة
 

 الشكاوى:
 

لدى قيام الديوان مبتابعة ما ورد يف الشكوى خبصوص وجود جتاوزات وخمالفات مالية 

 ،ذات العالقة السجالت والقيود املالية واإلداريةومن خالل تدقيق  ،هيئة تنشيط السياحة وإدارية يف

 تبني ما يلي:

 اجلانب التشريعي: أواًل:

 ما يلي:تبني  بتدقيق التعليمات املعمول بها يف اهليئة .1

الصادر جبلسته املنعقدة بتاريخ ( 1/8002رقم ) بقرارهااعتماد جملس إدارة اهليئة  .أ 

 اإلدارةالقرارات والتعليمات السابقة والصادرة عن جمالس على  4/6/8002

جلنة مصغرة  إىل مقرتحة أخرىتعليمات االستمرار بتطبيقها وحتويل و السابقني

 .اإلدارةمن جملس 

 مت 84/8/8011( تاريخ 1/8010الفنية رقم )مبوجب حمضر اجتماع اللجنة  .ب 

وقد  التعليمات املالية وتعليمات اللوازم املعدلة باملوافقة علىالتنسيب جمللس اإلدارة 

كما وافق اجمللس على تعديل بند االنتقال  ،صادق جملس اإلدارة على ذلك

والسفر ضمن تعليمات شؤون املوظفني، علمًا بأن تعليمات شؤون املوظفني موقعة 

 وغري مصادق عليها من قبل جملس اإلدارة. الفنيةجنة لمن أعضاء ال

عدم  عليهدون سند قانوني مما ترتب  جاءتعليمات شؤون املوظفني  بتطبيق ةاهليئ إن قيام .8

الوظيفية ومنحهم  أوضاعهمرواتب املوظفني وتعديل  املتعلقة بتحديد اتجراءاإل ةقانوني

 .أخرىالزيادات السنوية واعتماد نفقات 

واملطبقة إصدار تعليمات أخرى ونشري على سبيل  التعليمات أعالهتطلبت بعض املواد يف  .3

 ما يلي: إىلاملثال 

)حيدد وصف الوظائف  :أنعلى من تعليمات شؤون املوظفني ( 6املادة )نصت  .أ 

 .وتصنيفاتها مبوجب تعليمات يصدرها املدير العام(

انتدابه من  أوعلى انه:)جيوز نقل املوظف  من التعليمات أعاله( 13املادة )نصت  .ب 

  .وفقًا لتعليمات يصدرها املدير العام(.. .أخرى إىلوظيفة 
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 (021 ) 

 

لقواعد التدرج التشريعي حيث  جاء خمالفًات املشار إليها أعاله التعليما إصدارإن  .ج 

صاحب الصالحية يف  أنعالوة على استنادًا إىل تعليمات تعليمات  إصدارال جيوز 

من نظام اهليئة رقم ( 14لنص املادة ) استنادًا اإلدارةجملس  هوالتعليمات  إصدار

 .وتعديالته 8009( لسنة 97)

بتعيني  اإلدارةوجود صالحيات واسعة للمدير العام ومن ضمنها التنسيب جمللس  .د 

 ، دون تنسيب من اللجنة الفنية (الوظائف القيادية والعقود) األوىلشاغلي الفئة 

والتعليمات  تعيني املوظفني وأسس ،الوظائف تعليمات وصف وتصنيف وإصدار

 .للموظفني واإلعارةاليت تنظم عملية النقل واالنتداب والوكالة 

ًء على تنسيب من على تعديل رواتب عدد من املوظفني بنا وافق مدير عام اهليئة .ه 

( تاريخ 8/4/1/393)أ/ املشكلة مبوجب املذكرة رقماللجنة الداخلية 

( دينار دون وجود سند 130- 30)بني  ما هذه الزيادة تتراوح حيث 1/9/8013

 إىل: احلصر ونشري على سبيل املثال ال ،قانوني ودون وجود مربرات

يف  ( سنة17نظرًا خلدمتها )دينار ( 100)مببلغ  ).....(زيادة راتب املوظفة  -

حتديد الراتب  أنعلى الرغم من ( دينار 224)قطاع السياحة ليصبح راتبها 

 .مت بناء على سنوات اخلربة السابقة 8/3/8011بتاريخ عند تعيينها 

( دينار شهريًا )بدل عمل أضايف( 100مببلغ ) (.....)املوظفة  مت زيادة راتب -

 اإلمجالي( دينار ودمج هذا البدل مع راتبها 230راتبها ) إمجاليليصبح 

الفعلي دون سند قانوني، علمًا أن  اإلضايفبغض النظر عن ساعات العمل 

 للفئة املعينة عليها خالل فرتة وجيزة. األعلىاحلد  يعادلهذا الراتب 

                             املوظفني ومثال ذلك عالوة لعدد من اإلضافيةمت دمج بعض العالوات  -

 دون سند قانوني.دينار ( 20)بقيمة  (ستودعاملومسؤول  ،صندوق أمني)

بدل العمل شهريًا )دينار ( 100) مببلغ (.....)راتب املوظف مت زيادة  -

 ،اليت يبذهلا اإلضايفبعني االعتبار ساعات العمل  األخذدون اإلضايف( 

دينار لريتفع راتبه  (100)مقدارها  أخرى منحه زيادة إىل باإلضافة 

 ( دينار.961)ليصبح دينار ( 361)من

 .إضايفبدل عمل  (.....)املوظف على راتب  ( دينار 100مت زيادة مبلغ ) -
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 (021 ) 

 

بتحديد سلم الرواتب للفئات  أعالهمن تعليمات شؤون املوظفني ( 2اكتفت املادة ) .و 

بتحديد الفئة والدرجة اليت يعني  دائمةة للموظفني املعينني على وظائف فاملختل

 األمرللراتب دون بيان سنوات الدرجة  واألعلى األدنىعليها املوظف وحتديد احلد 

على سبيل املثال ال نشري خلل يف حتديد الراتب عند التعيني ووجود  إىل أدىالذي 

 إىل ما يلي: راحلص

على مؤهل  احلاصلة).....( املوظفة مت تعيني  80/1/8014بتاريخ  -

 براتب 31/10/8013يف بريوت بتاريخ  األمريكيةالبكالوريوس من اجلامعة 

 علمًا أن احلّد دينار دون حتديد درجتها وفئتها يف كتاب التعيني( 630)

 األسسدون بيان ودينار ( 730) األعلىها وحّددينار ( 430) هلذه الفئة األدنى

يف ظل عدم وجود  املذكورة وراتب حتديد فئة مبوجبهاواملعايري اليت مت 

 سابقة.خربات 

التعيني عن  دمن راتبه عن %(3( زيادة سنوية بنسبة ).....املوظف )مت منح  -

 كل سنة خربة بغري وجه حق.

( دينار 300-80) ترواحت بنيضافية لبعض املوظفني إقيام اهليئة مبنح عالوة  .ز 

( 8) املادة( دون سند قانوني وخالفًا ألحكام 8014-8018شهريًا خالل األعوام )

 هبأن اإلمجاليالراتب  من تعليمات شؤون املوظفني املطبقة يف اهليئة واليت عرفت

املنصوص عليها مبوجب  وعالوات)جمموع ما يتقاضاه املوظف شهريًا من راتب 

عالوات متنح  أيبيان وحتديد التعليمات من  ههذحيث خلت هذه التعليمات( 

 .(97رقم )ما هو مبني يف اجلدول  وعلى سبيل املثال للموظف،

 (11جدول رقم )

 منح عالوات إضافية خالفًا ألحكام القانون يف هيئة نشيط السياحة

 4102 4102 4104 اسم املوظف

 - 011 011 ).....(د. 

 - 001 001 السيد ).....(

 411 011 011 ).....(السيد 

 - 011 011 السيد ).....(

 - 041 - السيد ).....(

 - 011 011 السيد ).....(

 411 411 411 السيد ).....(

 411 411 - السيد ).....(

 041 11 11 السيد ).....(
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 (001 ) 

 

 001 001 001 السيد ).....(

 - 041 - السيد ).....(

 - 411 411 السيد ).....(

 - 011 - ).....(السيد 

 - 011 - السيد ).....(

 - 041 - السيد ).....(

 41 41 41 ).....( ةالسيد

 

 :اجلانب اإلداري ثانيًا:

  :اهليكل التنظيمي 

خالفًا  أصوليًا اإلدارةتنظيمي  غري معتمد من قبل جملس تقوم اهليئة بتطبيق هيكل  .1

هيكل تنظيمي معتمد من قبل جملس  رغم وجود/ط( من نظام اهليئة 14لنص املادة )

 . 8007لعام  اإلدارة

والتدقيق  الوحدات اإلدارية واملالية إتباعحيث مت بعض املديريات  يف أعمالفصل العدم  .8

من مديرية ومنها التسويق  أكثر بأعمالتكليف مدير واحد كما أنه يتم  إىل مدير واحد

 .واملوارد البشرية والديوان األحباثكليف مدير أخر بإدارة تو واإلعالموالعمليات واالتصال 

 :شؤون املوظفني 

 إرساءعن الوظائف الشاغرة مبا يكفل  اإلعالنقيام اهليئة بتعيني عدد من املوظفني دون  .1

واليت مت  (.....)املوظفة إىل سبيل املثال  ونشري علىقواعد العدالة والشفافية واملساواة 

عن الوظيفة الشاغرة ودون توافر اخلربة الكافية  اإلعالندون  1/18/8013تعيينها بتاريخ 

مت فقد  ومع ذلكضعيف  أداءها بأن سريتها الذاتية تفيد مشروحات على رغم وجودللتعيني 

  زيادة راتبها.

استحداث بعض املسميات الوظيفية  أوخرباتهم  إىليتم تعيني بعض املوظفني بداعي احلاجة  .8

 أو بدون راتب إجازةمنحهم  أو انتدابهمأو  نقلهمفرتة وجيزة  تم خالليثم لغايات تعيينهم 

ونشري على سبيل  اتجراءاإلاليت يتم بناء عليها اختاذ مثل هذه  األسسدون حتديد  تكليفهم

( دينار وتكليفه للعمل يف 200براتب ) 1/4/8007بتاريخ  (.....) ملوظفاإىل تعيني  :املثال

( حيث كان 30/3/8018- 12/10/8010من )ة والربملانية اعتبارًا يوزارة الشؤون السياس

- 10/6/8018) للفرتةبدون راتب  إجازة همت منحثم  ( دينار 713)راتبًا مقداره يتقاضى 

قام بتقديم  حيث اإلدارةمبوجب قرار جملس  أخرىسنة ملدة متديدها و( 7/6/8013

املذكور وانه مل يكن هنالك حاجة خدمات اهليئة مل تستفد من  أناستقالته مما يعين 

 لتعيينه.
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 (000 ) 

 

دون بيان السند القانوني لبعض املوظفني سميات الوظيفية املقيام املدير العام بتعديل  .3

موظف بوظيفة ومثال ذلك املوظف )خالد الرقاد( الذي عني  .جراءاإلالختاذ مثل هذا 

تطوير منتج  أخصائيمسؤول  ثمتعديل مسماه الوظيفي ملسؤول عمليات وعالقات عامة 

 السياحة.

 اإلجازات:  

ضمن فرتة  جازةاإلاليت تقع خالل  األسبوعيةالعطل  أيامعدم قيام اهليئة باحتساب 

- 86/3/8013للفرتة ) (.....)املوظفة  إجازةاملتواصلة ومثال ذلك  جازةاإل

احتساب يومي اجلمعة والسبت والعطل  حيث مل يتم( يوم 17( ومدتها )13/6/8013

متقطعة ملدة  جازةاإلمت احتساب  وإمناضمن هذه املدة  جازةاإلالرمسية الواقعة خالل فرتة 

 .( من التعليمات13( يوم خالفًا لنص املادة )13)

 املوظفني: 

 (:.....الدكتور )

مت تعيني الدكتور                     89/10/8011تاريخ ( 3/8011رقم ) اإلدارةمبوجب قرار جملس  .1

بالوكالة هليئة تنشيط السياحة بنفس الراتب الذي كان يتقاضاه  ًا( مديرًا عام.....)

 ( دينار.8226)والبالغ  سابقًا

( 8/8018مديرًا عامًا للهيئة مبوجب حمضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم ) همت تعيين .8

 .اإلدارةاملصادق عليه من جملس  18/3/8018تاريخ 

مت املوافقة على حتديد  8018/ 10/3( تاريخ 8/8018رقم ) اإلدارةمبوجب قرار جملس  .3

( دينار 300شهرية بقيمة ) ومكافأة( دينار 8226بقيمة )مقرر سابقًا كما هو  راتبه

 .اإلدارةبصفته مقررًا جمللس 

ذية ( دينار مبوجب حمضر اجتماع اللجنة التنفي3430مت تعديل راتب املذكور ليصبح ) .4

 الدفعالقرار على أن يتم على  اإلدارةومصادقة جملس  2/1/8013( تاريخ 1/8013رقم )

 .من مساهمات القطاع اخلاص

املشار إليها  بصرف املكافأةمديرًا عامًا للهيئة  الدكتور).....(بعد تعيني استمرت اهليئة  .3

لعام  إضافية( دينار حتت مسمى عالوة 300( بقيمة )اإلدارة)بصفته مقررًا جمللس  أعاله

 11/3/8013تاريخ  8/8013رقم  اإلدارةعلى الرغم من اختاذ قرار جملس   8013

 ( دينار. 800)مقدارها  مكافأةمقابل  اإلدارةسر جملس  ( أمني.....)بتسمية السيد 
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 (004 ) 

 

 دينار (3430( دينار مع راتب املدير العام البالغ )300)البالغة  أعالهمت دمج املكافأة  .6

ليصبح راتبه   8014حسب كشوفات الرواتب لعام  1/1/8014من تاريخ  ًااعتبار

 .اإلدارةجملس من  قرار حتى  أودون سند قانوني دينار ( 3730)

حيث قررت  ،التنفيذية لتحديد راتب املدير العام من قبل جملس اإلدارةمت تفويض اللجنة  .9

املوافقة على  13/10/8014( تاريخ 4/8014اللجنة مبوجب حمضر االجتماع رقم )

( دينار شهريًا وعالوة بدل متثيل 4300حتديد الراتب األساسي للمدير العام مببلغ )

 إالعلى أن ال يتم التعديل الحقًا  ( دينار300( دينار وعالوة مسؤولية )300بقيمة )

علمًا بأن هذا القرار جاء خمالفًا لنظام اهليئة املشار إليه  ،مبوجب قرار جملس اإلدارة

حيث يالحظ ارتفاع قيمة راتب املذكور مقارنة  ،الذي حصر الصالحية مبجلس اإلدارة

 براتب رئيس جملس اإلدارة.

 تعدد سفراتتبني حيث  ،نفسه ملعظم املعارضورد يف الشكوى قيام املدير العام بتكليف  .2

التعليمات املطبقة من حتديد اجلهة صاحبة الصالحية يف املوافقة خلت املدير العام حيث 

 باعتباره  اإلدارةموافقة جملس  على على الرغم من ضرورة احلصولالتكليف بالسفر على 

 املرجعية العليا.

 :(.....)املوظفة 

مبوجب كتاب اهليئة رقم )بال( تاريخ ال تصواإل عالماإليف قسم  املذكورة مت تعيني .1

10/4/8000. 

 .2/2/8008تقدمت املذكورة باستقالتها بتاريخ  .8

( دينار اعتبارًا من 930براتب شهري )االتصال تعيني املذكورة بوظيفة مدير  إعادةمت  .3

 اليت يف حينه به/ج( من نظام موظفي اهليئة املعمول 10خالفًا لنص املادة ) 9/9/8003

 .(موظف كان قد ترك العمل يف اهليئة أي)ال يتم تعيني  نصت على انه

 :(.....)املوظفة 

( دينار دون حتديد فئتها ودرجتها 930مت تعيني املذكورة بوظيفة باحث اقتصادي براتب ) .1

 .3/10/8011( تاريخ 8/4/1/1836)ب/ مبوجب كتاب اهليئة رقم

 هلذا التعديلبيان السند القانوني دون ( دينار 180) زيادة راتب املذكورة مببلغ مت  .8

مبوجب التعليمات ليصبح راتبها هلا منحها الزيادة السنوية املستحقة  إىل باإلضافة 

للفئة الثالثة / الدرجة الثالثة  األعلىالذي جعل راتبها ضمن احلد  األمردينار ( 709)

وذلك ت السابقة ال تتجاوز الثالث سنوا خرباتها أنخالل سنة واحدة على الرغم من 

 .81/1/8013( تاريخ 6/4/1/86مبوجب املذكرة الداخلية رقم )ب/
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 (002 ) 

 

دة شهرين تنتهي بتاريخ ومل 1/3/8014من دون راتب اعتبارًا إجازةت املذكورة بمتقد .3

30/4/8014. 

املوافقة  84/6/8014( تاريخ 4/8014مبوجب حمضر االجتماع رقم ) اإلدارةقرر جملس  .4

 أنمما يعين  82/8/8013  تنتهي بتاريخبدون راتب ملدة سنة  إجازةعلى منح املذكورة 

ولغاية صدور  30/4/8014)األوىل جازةاإلمن تاريخ انتهاء السابقة لصدور القرار الفرتة 

 غري مغطاة بسند تشريعي.( تعترب متغيبة عن العمل و84/6/8014بتاريخ  أعالهالقرار 

 :(.....)املوظف 

( دينار 430وبراتب ) 1/8/8010اعتبارًا من  موظفًا يف العالقات العامةمت تعيني املذكور  .1

 .13/1/8010( تاريخ 8/4/1/90)أ/  مبوجب الكتاب رقم

مبوجب الكتاب رقم  عملياتالوظيفي ليصبح مسؤول مسمى املذكور مت تعديل  .8

  .14/8/8011( تاريخ 8/1/8/1479)أ/

مت نقله إىل دائرة التسويق وتعديل مسماه الوظيفي )أخصائي تطوير منتج السياحة  .3

  .13/3/8013( تاريخ 8/4/1/973وجب الكتاب رقم )أ/مب والبيئة(

ليصبح راتبه واستمرت هذه الزيادة  8013عام  ( دينار 730مت زيادة راتب املذكور ليصبح ) .4

  دون بيان السند القانوني ملنحه هذه الزيادة ( دينار شهريًا1080)ما قيمته  8014لعام 

 (.20رقم ) وكما هو مبني باجلدول

 (11جدول رقم )

 املوظف ).....(  يف هيئة تنشيط السياحةمقدار الزيادة يف راتب 

 4102 الشهر 4102 4104 4100 4101 السنة

 0141.011 0 440.441 441 214 201 مقدار الراتب

140.441 1 

101 00 
 

 :().....املوظفة 

 2/10/8018( تاريخ 8/4/1/1843مبوجب كتاب اهليئة رقم )أ/مت تعيني املذكورة  .1

يكون  أن( دينار وعلى 600براتب ) واحتاد ).....(بوظيفة منسق عالقات عامة ما بني اهليئة 

غري مدرج  هذا املسمىعلمًا بأن  ،ةمركز عملها يف االحتاد حيث مت استحداث هذه الوظيف

 على اهليكل التنظيمي للهيئة.

                                 مبوجب كتاب اهليئة رقم  13/8/8014 تاريخمن  اعتبارًا خدمات املذكورة إنهاءمت  .8

ل هذه دون أن يتم أشغا بالتنسيق مع االحتادوذلك  7/8/8014( تاريخ 8/4/1/869) أ/

 الوظيفة بعد إنهاء خدماتها مما يدل على عدم وجود حاجة هلذه الوظيفة.
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 (002 ) 

 

                          للفرتة شهرمنوذج املخالصة تبني قيام اهليئة بصرف راتب  إىلبالرجوع  .3

تعليمات شؤون ( من 33( دون وجه حق وذلك خالفًا لنص املادة )13/8-13/3/8014)

.. فتدفع له .املوظفني اليت تنص على أنه)إذا انتهت خدمة املوظف ألحد األسباب املذكورة

)راتب اإلجازة السنوية وعالواتها املستحقة له حتى تاريخ انتهاء التعويضات التالية

 .13/3/8014( تاريخ 428خدمته( وذلك مبوجب مستند الصرف رقم )

 .(7/8/8014-1/11/8018) ورة يف االحتاد للفرتةيربز ما يثبت دوام املذكمل  .4

 :(.....)املوظفة 

وعند إحالة هيئة تنشيط السياحة  إىلالعامة  اإلحصاءاتدائرة  مت إعارة املذكورة من .1

قامت جلنة التخطيط يف هيئة  من قبل دائرة اإلحصاءات العامةعلى التقاعد  املذكورة

 بالتنسيب 4/4/8009( تاريخ 1/8009تنشيط السياحة مبوجب حمضر االجتماع رقم )

 للموافقة على تثبيت املذكورة على كادر اهليئة.

من قبل املدير  بتعيينهاصدور قرار  تبني عدمملف املذكورة الوظيفي على  االطالعلدى  .8

رقم اهليئة ديرية التقاعد املدني مبوجب كتاب مليوجد خماطبة  وإمنا ،العام

املذكورة على كادر  قيام اهليئة بتثبيت يفيد 18/4/8009( تاريخ 3/3/9/301)أ/

 .قانون الضمان االجتماعي ألحكام وإخضاعها 16/8/8009اهليئة اعتبارًا من 

 .8014( دينار شهريًا خالل عام 3167) املذكورةبلغ راتب  .3

 :(.....)املوظف 

( بإدارة 8010ودرجة املاجستري لعام ) 8004لعام  البكالوريوس شهادةحيمل املذكور  .1

 (.6/8/8013 - 18/18/8010) للفرتةوعمل لدى وزارة السياحة  األعمال

( تاريخ 8/4/1/143مت تعيني املذكور على كادر اهليئة مبوجب الكتاب رقم )أ/ .8

وزارة من  بعد أن قدم استقالته( دينار 1300يف دائرة التسويق براتب ) 4/8/8013

 .واآلثارالسياحة 

مبوجب قرار اللجنة التنفيذية بتاريخ  التسويق مت تثبيت املذكور مديرًا ملديرية .3

على الرغم من عدم وجود خربة  ( دينار 8000وتعديل راتبه ليصبح ) 9/1/8014

 للمذكور يف التسويق.

لفرتات  وأحيانًابالسفر من قبل املدير العام لفرتات متقاربة  املذكور تكليفتكرار  .4

 ، 3/9/8013+1 ،7/6/8013علمًا بأن املذكور كان جمازًا خالل الفرتة ) ،متداخلة

 (.21رقم )وكما هو مبني يف اجلدول  (6-13/2/8013
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 (000 ) 

 

 
 (10جدول رقم )

 السياحةيف هيئة تنشيط تكرار سفر املوظف ).....( لفرتات متقاربة 

 التاريخ السفر جهة

 01/0/4102-2/0 دبي

 00/0/4102-00/0 بودابست

 44/0/4102-04/0 )مت إلغاء السفر( دبلن، بلفاست

 1/4/4102-20/0 شرق آسيا

 41/4/4102-42/4 بولندا، هنغاريا التشيك

 2/1/4102-41/1 مهرجان ادنربة

 معرض موسكو

  01/1/4102( تاريخ  4/0/4/0010مبوجب الكتاب رقم ) ت/

 00/1/4102( تاريخ  4/0/4/0211والكتاب رقم )ت/

 و 00/1-41/1/4102

01/1- 41/1/4102 

 معرض توب ريسا

 40/1/4102( تاريخ  4/0/4/0111مبوجب الكتاب رقم ) ت/

 41/1/4102(  تاريخ 4/0/4/04441قم )ت/ر والكتاب  

42/1-41/1/4102 

42/1-41/1/4102 

 .1/01/4102-4/01 اجتماع االحتاد الدولي للتسلق

 00/01/4102-4/01 هولندا معرض برتا

 1/00/4102-2/00 لندن

 40/00/4102-01/00 برشلونة

01/00-40/00/4102 

 41/0/4102-40/0 مدريد

 04/4/4102-04/4 ميالنو

 41/4/4102-42/4 العقبة

 1/2/4102-2/2 برلني

 mitt 01/2-40/2/4102معرض 

 41/2/4102-42/2 أبو ظيب

 04/2/4102-0/2 مرسيليا)مت اإللغاء(

 42/0/4102-01/0 أملانيا)مت اإللغاء(

 

وبراتب   81/4/8014مت تكليف املذكور للعمل لدى وزارة السياحة اعتبارًا من تاريخ  .3

( تاريخ 8/1/8/623مبوجب كتاب اهليئة رقم )ت/( دينار 8000شهري مقداره )

مت علمًا بأنه قد  ،تكليف املذكور بطلبالسياحة  وزارةكتاب من  دون إبراز 80/4/8014

 .11/8014التكليف خالل شهر  إنهاء
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 (004 ) 

 

 19/11/8014( تاريخ 1/8/1994/ح/1مت اختاذ قرار بتكليفه مبوجب الكتاب رقم ) .6

وبعد اقل من شهر مت تعيني املذكور بعقد جديد  ،العالجيةللعمل لدى برنامج السياحة 

 لغاية دول اخلليج العربي إحدىلتمثيل اهليئة يف  4/18/8014اعتبارًا من تاريخ 

( دينار شهريًا 6000يف اخلليج العربي وبراتب مقداره ) املقيمني األجانباستقطاب السياح 

، حيث أن 4/18/8014( تاريخ 2/8014ملدة سنة وذلك مبوجب قرار جملس اإلدارة رقم )

                هذه الوظيفة مل تكن موجودة سابقًا وتقع ضمن مهام ممثل اهليئة يف دول اخلليج 

 (......)السيد 

  (:.....)املوظف 

بتقديم الدعم الفين ملوظفي اهليئة مببلغ  ).....(مت تكليف أحد موظفي الشركة  .1

( حيث استمر هذا 83/809( دينار وذلك مبوجب قرار جلنة العطاءات رقم )790شهري)

 .1/3/8011العقد لغاية 

دينار  (1400)بوظيفة مدير تكنولوجيا املعلومات براتب  املذكور يف اهليئةتعيني  مت  .8

( تاريخ 2/8010اللجنة التنفيذية رقم ) مبوجب قراردينار  (300)بقيمة  ضافيةإوعالوة 

الشركة لتقديم الدعم الفين ملوظفي اهليئة ما زال هذه علمًا بأن تكليف  ،4/18/8010

 أحد أعضاءابن  املذكور حيث تبني أن، 1/3/8011تعيينه وحتى تاريخ فرتة خالل  ،ساريًا

( 4/8007) رقم ةالفني ةاللجناجتماع وذلك حسب حمضر (  .....) ةالفني ةاللجن

عضو  أخرى( والذي مبوجبه مت انتخابه مرة 1/8013وحمضر اجتماع اهليئة العامة رقم )

 جلنة فنية.

دينار  (300) إضافيةوعالوة دينار ( 1370براتب ) األوىلللمرة  املذكور مت جتديد عقد .3

 دينار.( 300) إضافيةوعالوة ( 1674)وللمرة الثانية براتب 

تاريخ  (8/4/1/1891كتاب اهليئة رقم )أ/ مبوجب( .....)موظف آخر السيد مت تعيني  .4

( دينار علمًا أنه كان يعمل 430يف مديرية تكنولوجيا املعلومات براتب ) 11/10/8018

املوظف  بلغ راتبحيث  (للهيئة)احملال عليها عطاء الدعم الفين  لدى الشركة أعاله

 .1/8014( دينار يف شهر 613)املذكور 

ما يزيد عن  8013خالل عام آخر تقدر كلفة تعيني مدير تكنولوجيا املعلومات وموظف  .3

للمبالغ اليت تتحملها باإلضافة  8014( دينار لعام 33000ومبلغ )دينار ( 38000)

 .سنويًا دينار( 4300) ـب واملقدرةالضمان االجتماعي  يف اهليئة كمساهمة
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 (001 ) 

 

 (:.....السيد )

مبوجب يف اهليئة بوظيفة مدير تطوير األعمال املذكور  تعينيمت  3/7/8010بتاريخ  .1

على الرغم من عدم وجود هذا املسمى الوظيفي ضمن اهليكل  دينار( 1300براتب )وعقد 

 التنظيمي املعتمد.

 دينار.( 1343)براتب  7/8011/ 3بتاريخ   املذكور مت جتديد عقد .8

 بتاريخ( 8/4/1/399مبوجب كتاب اهليئة رقم )أ/ واآلثاروزارة السياحة  إىلمت انتدابه  .3

يتقاضى راتبه من اهليئة طيلة فرتة انتدابه حلني تثبيته يف مالك  أنعلى  6/3/8018

 .الوزارة الحقًا

رقم مبوجب كتاب اهليئة  31/18/8013 اعتبارًا منبناًء على طلبة  مت قبول استقالته .4

 .14/11/8013( تاريخ 8/4/1691)أ/

متت  اإلدارة( املصادق عليه من قبل جملس 4/8013مبوجب قرار اللجنة التنفيذية رقم ) .3

على االستفادة من خربات املذكور يف جمال السياحة من خالل عمله لدى وزارة  املوافقة

تصرف من خمصصات وزارة  ( دينار300بقيمة ) شهرية أتعابالسياحة مقابل بدل 

 .1/1/8014ارًا من السياحة ضمن موازنة اهليئة اعتب

 (: .....)املوظفة 

 .8011لعام  واالجنليزي( الدراما)الفنون يف  بكالوريوسالحتمل املذكورة شهادة  .1

مت تعيني املذكورة يف دائرة االتصال واألعالم حيث مت تثبيتها اعتبارًا  8/1/8013بتاريخ  .8

براتب شهري  االجتماعيبوظيفة حمرر اتصاالت ووسائل التواصل  1/4/8013من 

 ال يوجد خربات للمذكورة.ه بأنعلمًا دينار دون حتديد الدرجة والفئة  (930) إمجالي

للمذكورة من متت املقابلة  بأنيف الصحف احمللية علمًا  الوظيفةعن هذه  اإلعالنمل يتم  .3

 .3/18/8018خالل اهلاتف كما هو مبني باملذكرة املورخة بتاريخ 

( 12( بواقع )9/3/8014- 80/4/8014بدون راتب من تاريخ )مت منح املذكورة إجازة  .4

( أيام خالل هذه اإلجازة بدل عطل رمسية 3يوم فعلي متصل، حيث مت صرف راتبها ملده )

 ر دون وجه حق.( دينا133وبواقع )

 قبوهلاحيث مت  ،املذكورة باستقالتها عن طريق االمييلتقدمت  86/6/8014بتاريخ  .3

علمًا بأن اهليئة قامت بصرف راتبها عن هذا الشهر كاماًل، حيث  ،التاريخهذا اعتبارًا من 

 كان آخر يوم دوام هلا بتاريخ تقديم االستقالة.
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 (001 ) 

 

( تاريخ 1936سند الصرف رقم ) مت تسوية األمور املالية للمذكورة مبوجب .6

ر خالفًا لتعليمات ( دينا780بقيمة ) حيث مت صرف راتب شهر كمكافأة ،84/2/8014

املطبقة واليت حددت ما يستحقه املوظف يف حال انتهاء خدمته بصرف موظفي اهليئة 

 السنوية فقط. اإلجازاتراتب 

 :(.....)املوظف 

 اإلحصاءبوظيفة مسؤول عن قسم  1/6/1777بتاريخ يف اهليئة مت تعيني املذكور  .1

 السياحي.

على نفقة ولقبول املذكور للحصول على درجة املاجستري  ).....( قامت اهليئة مبخاطبة .8

 .1/10/8003 تاريخكتاب رقم )بال( المبوجب يئة اهل

اعتبارًا من تاريخ  وافق رئيس اهليئة على استقالة املذكور 31/3/8004بتاريخ  .3

بأنه يوجد  علمًاللتفرغ للدراسة وصرف مستحقاته املالية وبدل اإلجازات،   83/4/8004

لنفس  تفيد بإلغاء املوافقة على االستقالة ويعادكتاب االستقالة مشروحات على منت 

تعيني  إعادةيف اهليئة والذي منع  التطبيقخالفًا لنظام املوظفني الواجب السابقة وظيفته 

 .املوظف الذي يقدم استقالته

 األسواقاملذكور عدة مناصب منها مدير السياحة الداخلية والدينية ومدير وحدة  تسلم .4

 العربية.

  2/1/8013( بتاريخ 1/8013اهليئة رقم ) إدارةاملذكور مبوجب قرار جملس  انتداب مت  .3

هذا الشاغر أو حتديد آلية توفر اإلعالن عن للهيئة دون  سوق اخلليج العربي ممثاًل إىل

 االختيار.

  86/8/8013تاريخ ( 1/1/8013)على قرار اللجنة التنفيذية رقم  اإلدارةصادق جملس  .6

 دينار شاماًل( 6000) شهري تسمية املذكور لتمثيل اهليئة يف السوق اخلليجي براتبب

دينار تدفع ملرة واحدة ( 4000) صرف مبلغ إىل باإلضافة كافة العالوات وبدل السكن 

يف  األردنيةيكون مكتب اهليئة ضمن مكاتب السفارة  أنالسكن املناسب على  لغايات توفري

 .السعودية

  1/3/8013باملدير العام واملذكور بتاريخ  ةممثل ةما بني اهليئ متثيل مت تنظيم عقد .9

( 300)دينار وبدل سكن ( 3000) ةدينار وبدل غرب( 8300) أساسيوملدة سنتني و براتب 

 .دينار شهريًا

 األسواقعن كافة  ةوشهري أسبوعيةبتقارير  ةاهليئ بتزويدتضمن العقد التزام املذكور  .2

 .مدير عام اهليئة يكون ارتباطه مع  أناخلليجية على 
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 (001 ) 

 

 تنقل املذكور يفيف حال  واإلقامةمصاريف السفر  باإلضافة ملا ورد أعاله ةاهليئ تتكبد .7

 العربي. يف دول اخلليج ةمهام رمسي

 ةتذاكر سفر سنوي أربعدفع  إىلباإلضافة ( يوم 30) ةسنوي إجازةيستحق املذكور  .10

  .لعائلته

 .اهليئةيبقى على كادر  عقد املذكور إنهاءيف حال  .11

 تبني ما يلي: واملذكور،ني اهليئة العقد املربم بومن خالل االطالع على 

مع املذكور على الرغم من انه موظف هيئة وحيتفظ بكامل حقوقه  العقد إبراممت  .أ 

 يف اهليئة.

هذه العالوات  أومثل هذا الراتب  ةال يوجد ضمن سلم الرواتب املعتمد يف اهليئ .ب 

قانون الضمان  ألحكام( دينار 8300) األساسيراتبه  إخضاعواالمتيازات يف حني مت 

مع مكاتب التمثيل  ةات املعتمدجراءخالفًا لإل اإلجازاتحق  وإعطائهاالجتماعي 

 . خرىاأل

وتتحمل تنقله بني دول اخلليج  أثناءبصرف بدل مياومات للمذكور  ةتقوم اهليئ .ج 

وعلى سبيل املثال صرف بدل لنا حيث تبني  ،واإلقامةاهليئة مصاريف السفر 

 .(28رقم )يف اجلدول  واملبينة جاء يف العقد ملاخالفًا  املياومات

 (14)جدول رقم 

 يف هيئة تنشيط السياحةمياومات للسيد ).....( بدلصرف 

 )املبلغ بالدينار(

 التاريخ رقم املستند القيمة الفرتة دولةال

 40/1/4102 2141 211 4/1/4102-0 الكويت

 40/1/4102 2141 211 41/4/4102-42 الكويت

 40/2/4102 قيد 101 211 01/0/4102-04 قطر

 40/2/4102 قيد 101 421 1/2/4102-2 دبي

 40/2/4102 قيد 101 211 02/4/4102-1 األمارات

 0/04/4102 2421 111 42/2/4102-02 الكويت

 0/04/4102 2421 041  دبي
 

يالحظ مما سبق عدم قيام املذكور بزيارة سلطنة ٌعمان والرتكيز على زيارة دولة  .د 

 الكويت.
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 (041 ) 

 

-6/8013ل الفرتة )( دينار خال330000للمذكور ) ةما مت صرف إمجاليبلغ  .ه 

علمًا أن املذكور قام  ،متثيل( دينار بدل أتعاب 108000مبلغ )( منها 10/8014

عالنية واحدة يف كل من )السعودية والكويت وقطر واإلمارات( ملدة إبتنظيم محلة 

وعليه جند أنه كان  ( دينار 129000( بلغت قيمتها ).....أربعة أسابيع مع شركة )

األردن سياحيًا دون احلاجة إىل اإلقامة الدائمة باخلليج من قبل  ترويجبإمكان اهليئة 

 .موظف واحد

خالفًا ملا ورد يف العقد كما  أسبوعية تقارير عدم إبراز ما يفيد قيام املذكور بتقديم .و 

العقد مل يوضح ماهية وتفاصيل هذه التقارير ولدى االطالع على التقارير  أن

مثل مكتب بريطانيا وممثلة  خرىاملقدمة من املذكور ومقارنتها بتقارير املكاتب األ

 ما يلي:  (  تبني.....)  يف النمسا األردن

دون بيان األعمال طط مستقبلية خ اقتصرت التقارير املقدمة من املذكور على -

 املنجزة.

 األسواقالتقارير غري شاملة لكافة تفاصيل النشاطات  ودراسة وضع  -

 واالحتياجات.

يف الدول اخلليجية  اليت يتم تنفيذهاوالربامج والفعاليات  األخبار عدم توثيق -

واخلطط  اإلعالناتوتفاصيل  األحداثوبيان كافة سياحيًا  األردنلرتويج 

 الرتوجيية. واألنشطةالتسويقية 

وجد آلية ومنوذج معتمد متفق عليه لتقديم التقرير كما هو معمول به ال ي -

 يف باقي املكاتب.

أنه تبني ( .....)مكتب اخلليج  أسواقمكتب التمثيل السابق يف  أتعابلدى مقارنة  .ز 

يف حني  8007عن عام  ًا( دينار شهري9100متثيل بواقع ) أتعاببدل يتقاضى  كان

ومصاريف اإلقامة املياومات  باإلضافة إىلدينار  (6000مبلغ )املذكور  بلغ راتب

( .....دول اخلليج العربي وبدل أتعاب متثيل املوظف ) يف لهاليت مت صرفها والتنقالت 

 ( دينار.6000براتب مقداره )

الرواتب( )والعمومية يف اهليئة  اإلداريةاملصاريف  من بندال يتم صرف راتب املذكور  .ح 

 أحيانًامعاملة املذكور  رغم (تمثيلالمكاتب )يتم من خالل مصاريف التسويق  وإمنا

 ألحكامتنقله بني الدول وخضوعه  أثناء مياومات السفركموظف من خالل صرف 

 تماعي واالحتفاظ حبقوقه الوظيفية واإلجازات.قانون الضمان االج



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (040 ) 

 

 إخضاععدم خضوع العقد املربم بني اهليئة واملذكور لرسوم الطوابع يف حني يتم  .ط 

 .هلذه الرسومتمثيل المكاتب عقود 

ما  دون إبرازو (اخلليج )لغري املعارض لسفر املذكور إىل دولتكليف عدم وجود كتب  .ي 

 يعامل معاملة مكاتب التمثيل(. حيث ) للسفرصدور املوافقات الالزمة  إىليشري 

( اليت مل يتم فيها اعتماد مكتب متثيل 8018،8011السياح للسنوات ) بلغ عدد .ك 

املذكور ممثاًل للهيئة خالهلا  كاناليت  8013للهيئة يف دول اخلليج العربي وعام 

عدم  إىلتبني بأن أعداد السياح متقاربة خالل تلك الفرتة األمر الذي يشري حيث 

وكما هو مبني يف  ،دول اخلليج العربي يف  اإلقامةاحلاجة إىل وجود ممثل دائم 

 (.23اجلدول رقم )

 (12جدول رقم  )

 /هيئة تنشيط السياحة أعداد السياح الوافدين من دول اخلليج العربي

 4102 4104 4100عام  الدولة

 0111240 0022001 0112011 السعودية

 11200 44411 41241 الكويت

 41124 01021 01120 األمارات

 02411 02222 02121 عمان

 41201 20120 22420 البحرين

 00022 1411 1041 قطر
  

 اجتماعات اهليئة:

 ،18/18/8013( بتاريخ 8/8013عقدت اهليئة العامة اجتماعها العادي الثاني رقم ) .1

متديد االجتماع واكتمال النصاب القانوني  عدميف منت القرار إىل  اإلشارةمت حيث 

اليت /أ( من نظام اهليئة 9املادة )األصلي وذلك خالفًا ألحكام لنصف ساعة من املوعد 

يف  األوليكون  األقلسنويني عاديني على  اجتماعنيعلى انه )تعقد اهليئة العامة تنص 

 .األول...(والثاني يف شهر تشرين  آذارشهر 

 وقد تبني لنا ما يلي:

 ( من9املادة )ألحكام  خمالفًا جاء( 18) خالل شهرحتديد موعد االجتماع الثاني  إن .أ 

أعاله باإلضافة إىل عدم تأجيل االجتماع ملدة ساعة واحدة سندًا ألحكام املادة النظام 

 أعاله.
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 (044 ) 

 

                    عاميميزانية ناقشة مل أعالهاجتماع اهليئة العامة العادي مت عقد  .ب 

 واملوازنة(  وعرض النتائج واألنشطة للهيئة واخلطة االسرتاتيجية 8014و 8013)

حتديد العامة للهيئة حيث مل حيضر هذا االجتماع سوى احد املكاتب السياحية ودون 

وكما هو  وتثبيت تواقيعهم على حمضر االجتماعاحلاضرين  وتسمية األعضاء

 معمول به يف كافة االجتماعات السابقة.

 الرقابة الداخلية:

مسمى  مناملعتمد  اهليكل التنظيميخال عدم وجود وحدة رقابة داخلية يف اهليئة حيث  .1

 .الداخلية للرقابةوحدة 

رقم  الكتابمبوجب بوظيفة رئيس قسم التدقيق الداخلي  (.....)املوظفةتكليف  مت .8

 .80/11/8011( تاريخ 8/4/1/1480)أ/

، مما ليصبح مدقق مالي ويكون ارتباطها املباشر مع املدير املالي مسمى املذكورةمت تعديل  .3

 وحدة رقابة داخلية فعالة.يشري إىل عدم وجود 

 اجلوانب املالية: ثالثًا:

 :اهلواتف اخللوية

التعليمات استنادًا إىل  املوظفنيمن  لعدد اهلواتف اخللويةيئة بتغطية نفقات تقوم اهل .1

 وجود معززات وعلى النحو اآلتي: دون املطبقة يف اهليئة

وبسقف مفتوح ملدير عام اهليئة يتم تغطية كافة نفقات ومصاريف اهلاتف اخللوي  .أ 

 .(24رقم )إىل ما هو مبني يف اجلدول  على سبيل املثال ونشري

 (12جدول رقم )

 نفقات اهلاتف اخللوي ملدير عام هيئة تنشيط السياحة

 )املبلغ بالدينار(

 الفرتة  املبلغ تاريخ القيد مستند القيد

 (4102/ 00/2-04/4) 242 1/2/4102 (114)رقم 

 (01/1/4102-01/1) 041 1/01/4102 (2001رقم )

 ( 01/1/4102-01/4 ) 200 02/1/4102 (4141رقم )

 (01/4/4102-01/0) 421 4/2/4102 (421رقم )

 (01/2/4102-0/4) 041 02/2/4102 (0444رقم )
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 (042 ) 

 

 موظفيها.تقوم اهليئة بتغطية نفقات اهلاتف اخللوي لبعض  .ب 

مبوجب بدل اشرتاك انرتنت ملنزل مدير عام اهليئة ( دينار 393تكبدت اهليئة مبلغ ) .ج 

( تاريخ 1433) مستند القيد رقمو 2/8/8018تاريخ  (192)مستند الصرف رقم 

1/3/8013. 

من  شهريًادينار ( 406لشرطة السياحية بقيمة )ايتم تغطية بدل فواتري مقسم  .د 

 اهليئة.

 الكحولية:املشروبات 

اهليئة قيمة املشروبات  تكبدت 1/18/8013تاريخ ( 8499)رقم  مستند الصرف مبوجب

باإلضافة إىل  ،.يف معرض لندن دينار (100ما يعادل ) أي إسرتليين( جنيه 70)بواقع  الكحولية

 ونشري على سبيل املثال ال احلصر املستندات التالية:قيام اهليئة بصرف قيمة مشروبات كحولية 

 .31/18/8010( تاريخ 8414مستند صرف رقم ) .1

 .11/11/8010( تاريخ 1727مستند صرف رقم ) .8

 .30/11/8010( تاريخ 8072مستند صرف رقم ) .3

 .31/18/8010تاريخ  (8419مستند صرف رقم ) .4

 :/ مندوب وزارة املاليةاملراقب املالي

ونشري على  ،والسفر عدم قيام املراقب املالي بإجازة مستندات الصرف املتعلقة باالنتقال

 سبيل املثال إىل املستندات التالية:

 .8/7/8010( تاريخ 1383مستند صرف رقم ) .1

 .3/1/8011( تاريخ 2مستند الصرف رقم ) .8

 كافة مستندات القيد. .3

 سيارات اهليئة:

  8011( لسنة80نظام تنظيم املركبات احلكومية رقم ) أحكامال تلتزم اهليئة بتطبيق  .1

يف النظام )كون ال يوجد  هذا ( من8والتعليمات الصادرة مبوجبه خالفًا لنص املادة )

 تعليمات أي نص ينظم عمل املركبات يف اهليئة(.ال

يتم اعتماد  حيثاحملروقات والصيانة السيارات من مصروف  لقيدسجالت  عدم مسك  .8

 اليت يتم التعامل معها. صادرة عن الشركات املوردةكشوفات 

مت ختصيص  علمًا بأنه ،لسيارة املدير العامال يتم حتديد سقف ملصروف احملروقات  .3

 الستخدامه.مركبتني 
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 (042 ) 

 

من ( 36خالفًا لنص املادة ) سيارات اهليئة من احملروقاتال يتم تعديل استهالك  .4

 أعاله. التعليمات

 لوحات حكومية. إىل مركبات اهليئةمل يتم حتويل لوحات  .3

 إىلسبيل املثال  ونشري علىيتم صرف حمروقات لسيارات املدير العام من السلفة النثرية   .6

( تاريخ 220وسند القيد )دينار ( 49بقيمة ) 86/8/8013( تاريخ 337سند القيد رقم )

 .( دينار40بقيمة ) 84/3/8013

على كشوفات احلركة مما  لسيارة املدير العامتسجيل قيمة احملروقات املصروفة ال يتم   .9

 .يصعب معه حصر مصروفات احملروقات بشكل عام لسيارات اهليئة

 :شراء السيارات

 بالتمليكواملنتهية  التمويليمن شركات التأجري  ( عروض3)قيام اهليئة باستدراج  .1

لشراء  ).....(( على الشركة 9/8018رقم ) قرار اإلحالة( سيارات، حيث مت اختاذ 3لشراء )

( دينار بدفعة 39830) إمجاليةبقيمة و (23يف اجلدول رقم )السيارات املبينة تفاصيلها 

 ة.شهري قساطأو( دينار 11430جيارية مقدمة مببلغ )إ

 (10جدول رقم )

 السيارات اليت اشرتتها هيئة تنشيط السياحة بطريقة التأجري التمويلي

 )املبلغ بالدينار(

 نوع السيارة املوديل القيمة

 هونداي 4102 00101

 باص هونداي 4104 41011

 سرميتسوبيشي الن 4100 01111
 

 

وموديالتها من قبل اللجنة الفنية اإلدارية يف اهليئة دون أن يتم  السيارات  نوعمت حتديد  .8

 .مسبقًاالشراء  وضع مواصفات عامة كما مت حتديد آلية

 بالصحف احمللية لتحقيق مبدأ املنافسة والعدالة.مل يتم اإلعالن عن العطاء أعاله  .3

على الرغم من نتيجة الشراء عن طريق التأجري التمويلي   إضافيةحتميل اهليئة مبالغ  .4

 توفر السيولة.

 شراء سيارة املدير العام:

( دينار مبوجب قرار 37000) بسعر 8013مت شراء سيارة هجينة نوع تويوتا كامري موديل  .1

بدفعة اجيارية  ).....(على الشركة  واإلحالةالتمويلي  التأجريعن طريق  8/8013رقم  اإلحالة

( شهر وذلك على ضوء حمضر اجتماع اللجنة 18) عدد وأقساط( دينار 9200مقدمة بلغت )

مدير عام اهليئة حسب حمضر االجتماع  حيث برر 2/1/8013( تاريخ 1/8013التنفيذية رقم )
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 (040 ) 

 

 ،نوع ميتسوبيشي باجريو تستهلك كميات كبرية من احملروقات يستخدمهااليت السيارة  بأن

 ما يلي: لنا  وقد تبني

 نتيجة اللجوء لطريقة التأجري التمويلي. إضافيةمت حتميل اهليئة مبالغ مالية  .أ 

 بالصحف احمللية. اإلعالن ومل يتمالشراء عن طريق استدراج العروض  مت .ب 

كها من استهال رغم ارتفاع)باجريو(  الـباستخدام سيارة  استمرار املدير العام .ج 

قات بلغت مصروفات احملرو  حيثسيارة الكامري  إىل جانب استخدامهاحملروقات 

 خالل عام دينار( 1902بقيمة )(  لرت)بنزين( تقريبًا و8096لسيارة الباجريو )

مصروف سيارة الكامري من  إىل باإلضافة بعد شراء السيارة اجلديدة  أي 8013

للفرتة  من ( دينار 1134)بقيمة )بنزين( ( لرت 1830احملروقات والبالغ )

(84/4/8013 - 31/18/8013.) 

مبوجب املبينة تفاصيلها أدناه إىل الشرطة السياحية السيارات القدمية  إهداءمت  .د 

رقم  اإلدارةلقرار جملس  سندًا 88/2/8018( تاريخ 8/3/8/729الكتاب رقم )أ/

 :83/6/8018تاريخ  3/8018

 .(cc 8000)سعة حمركها ( 8000)سيارة نيسان تريانو موديل  -

  (.cc 8400)سعة ( 8006)سيارة كيا كرنفال  -

 اإلدارةمبوجب قرار جملس  واآلثار السياحةوزارة  إىلالدراجة النارية  إهداءمت  -

وسجلت يف حينه  السياحةهيئة تنشيط قبل مت شرائها من الدراجة  أنعلمًا 

 .باسم الوزارة

 ومكاتب التمثيل اخلارجية: األسواق رابعًا:

 لدى تدقيق عينه من مستندات القيد تبني ما يلي:

( يورو من ضمن 30)مبلغ ( يورو بدل تنقالت و116) بصرف مبلغعدم وجود معززات  .1

( تاريخ 198)املصروفة مبستند القيد رقم   6/18/8010( تاريخ 1330فاتورة رقم )

84/3/8011. 

الفواتري الفرعية ذوات  إىلسبيل املثال على  ونشريأصلية غري  ةيتم إرفاق فواتري فرعي .8

 13/2/8010( تاريخ 1836رقم )( املرفقة بفاتورة مكتب التمثيل  768، 736) األرقام

 يورو.( 10000) البالغ قيمتها
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 (044 ) 

 

 املكتب الروسي نيكسن: 

كشف  حيث أظهرتقريبًا  ( يورو 448900) املوقعة مع املكتب أعالهقيمة االتفاقية بلغت  .1

 ( يورو تقريبًا 174000املصروف الفعلي ) قيمةبأن  8013لعام املقدم من اهليئة احلساب 

 .%( من قيمة االتفاقية 44)وما نسبته 

ونشري على سبيل املثال  8013خالل عام  8018 للمكتب تعود لعامفواتري قيمة مت صرف  .8

( دينار وجزء من 11247بقيمة )  3/6/8013( تاريخ 1099مستند الصرف رقم ) إىل

 ( دينار تقريبًا. 83920بقيمة ) 13/4/8013تاريخ ( 321) مستند الصرف رقم

 .حيث مل يطلب كفالة حسن تنفيذ الالزمة لغايات التنفيذضمانات الخلو االتفاقية من  .3

( تاريخ 8/1/1/1918الكتاب رقم )م/ مبخاطبة املكتب أعاله مبوجباهليئة  قامت .4

هذا  منذ إجراء أياهليئة مل تتخذ  أنعلمًا ، خبصوص إنهاء التعاقد معه 80/11/8013

 .التاريخ

 (9،2،7،10/8013بدل متثيل عن األشهر )شهريًا دينار ( 6630) ترتب على اهليئة مبلغ .3

 :استئجار مبنى اهليئة

وبالتدقيق ).....( املالك هو الشركة  وأن( دينار 32290)الفعلي  اإلجياربدل بلغت قيمة 

 أفادوقد يف جملس إدارة اهليئة  الشركة هم أعضاءهذه  مديريتبني أن عددًا من أعضاء هيئة 

 ( دينار.30000)بقيمة  اإلجيارالسيد املدير املالي للهيئة ان اهليئة بصدد جتديد عقد 

 :).....(شركة 

 مبوجبولغاية تارخيه  1/1/8002منذ تاريخ  هذه الشركةاستمرت اهليئة بالتعاقد مع  .1

ومساعدة اهليئة يف االلكرتوني ( لصيانة وحتديث املوقع 84/8009رقم ) اإلحالةقرار 

لعمولة احلمالت  إضافة( دينار تدفع سنويًا 39900عملية التسويق االلكرتوني بقيمة )

 . اإلعالنية

 استدراج العروض. أسلوب إىلمت اللجوء  حيثعطاء يف الصحف احمللية المل يتم طرح  .8

اللجنة اليت قامت بدراسة  أنمتخصصة حيث فنية مل يتم دراسة العروض من قبل جلنة  .3

 غري خمتصة. باإلحالةالعروض والتنسيب 

هما املفاضلة الفعلية بني شركتني  متت حيثالشركات عرب اهلاتف  عدد مناعتذار  مت .4

باعتبارها ال متلك اخلربة الكافية ومل واليت مت استبعادها ( .....وشركة )أعاله شركة ال

 الشركة أعاله اإلحالة على متتحيث كافية عن التسويق االلكرتوني العلومات املتعطي 

 .األقلمل تقدم السعر  أنهارغم 
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 (041 ) 

 

وكما هو مبني يف الشركة اغلبها تلزيم هذه على  إحالةعدة قرارات  إصدارقامت اهليئة ب .3

 (.26رقم )اجلدول 

 (14جدول رقم )

 قرارات اإلحالة والتلزيم الصادرة عن هيئة تنشيط السياحة

 ) املبلغ بالدينار(

 مالحظات  القيمة  الوصف رقم القرار

 للقرار (0ملحق )

 (42/4111) 

ظيم العالقة بني إدارة احلمالت الدعائية وتن

 اهليئة ومكاتبها ومكاتب السياحة

 تلزيم على ضوء عرض الشركة 4111

الفعاليات على املوقع  أجندةعمل  0/4111

 االلكرتوني

تلزيم على ضوء عرض الشركة  1111

واعتباره جزء ال يتجزأ من القرار 

 األصلي

 development andبرنامج ) شراء 0/4111

implementation of image 

indexing software 

 استدراج عروض 4001

 تلزيم على ضوء عرض الشركة Dynamic packaging portal 01242  عمل 21/4111

 تلزيم على ضوء عرض الشركة 20241 االلكرتونية األكادمييةتصميم نظام  20/4111

يف ميالن / ايطاليا  األردني األسبوعفعالية  21/4111

 على 

 املوقع االلكرتوني

 تلزيم على ضوء عرض الشركة 4224

وتطوير املوقع االلكرتوني وبعض حتديث  02/4101

 التصاميم

 تلزيم على ضوء عرض الشركة 01142

  تصميم وتنفيذ     باللغة االجنليزية  41/4100

online tour praetor 

Online medicente 

Virtual visitor 

Photo competition 

 تلزيم على ضوء عرض الشركة 04104.111

 أخرىلغة  ألي 2024مبلغ  إضافة

Online medicente 

 أخرى ةلغ ألي 2014مبلغ  إضافة

Virtual visitor 

لغة  آلي 111.141مبلغ  إضافة

 Photo competition أخرى

 تلزيم على ضوء عرض الشركة website mobile 4442  تصميم 4/4104

 communi cation تصميم وتنفيذ 21/4104

system 

 تلزيم على ضوء عرض الشركة 1121

 

املوافقة على تقديم خدمات االنرتنت واهلواتف الذكية للهيئة من قبل الشركة متت  .6

وبسقف أعلى  84/9/8018( تاريخ 3/8013أعاله مبوجب قرار اللجنة التنفيذية رقم )

 ( دينار.30000)
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 (041 ) 

 

بقيمة  تلقائيًا أعالهقامت اهليئة بتجديد اتفاقية تقديم اخلدمات على الشركة  .9

 على املوقع. اإلعالنيةعموالت احلمالت  إىل باإلضافة ( دينار سنويًا 36330)

                          الفرتة خالل( دينار 8397683مبلغ ) للشركة ما مت صرفهبلغ إمجالي  .2

 (.29واملبني تفاصيلها يف اجلدول رقم )( 30/6/8014 -8002)

 (11جدول رقم ) 

 (21/4/4102-4111هيئة تنشيط السياحة لشركة ).....( للفرتة ) دفعتهااملبالغ اليت 

 ملبلغ بالدينار(ا) 

 ضريبة املبيعات ماًلشا بالدينار املبالغ العام

4111 042210 

4111 4100111 

4101 000021 

4100 12440 

4104 12122 

4102 022141 

21/4/4102 42204 

 4011440 اإلمجالي
 

 العرض البصري:

               تبني  ،أملانيايف الشركات لتنفيذ عرض بصري  االتفاقية املربمة مع أحدى دراسةلدى 

 ما يلي:

 ( دينار.10401عدم قيام الشركة بتنفيذ مضمون االتفاقية مما كبد اهليئة مبلغ ) .1

( دينار بداًل من تنفيذ 4000قامت الشركة بتنفيذ جمسمني ملدينة البرتاء بقيمة ) .8

( دينار وذلك خالفًا لالتفاقية وكما هو مبني يف مستند 8000بقيمة )جمسم واحد 

 .16/4/8013( تاريخ 370الصرف رقم )

 ضمانًا حلقوق اهليئة.بااللتزامات  اإلخالليف حال  شروطًا جزائيةمل تتضمن االتفاقية  .3

 الدعم املقدم من اهليئة للقطاع اخلاص واملهرجانات:

قرر اجمللس تفويض  80/11/8018( تاريخ 6/8018رقم ) اإلدارةمبوجب قرار جملس  .1

اهليئة  ألعضاءالدعم للرحالت االستطالعية تقديم االعتذار عن  أواملدير العام مبنح 

ومل  باجمللسهذه الصالحية /و( من نظام اهليئة واليت حصرت 14خالفًا ألحكام املادة )

 .باإلضافة ملا ورد أعاله فقد تبني ما يلي: ،للمدير العام هاجتيز تفويض

 لألعضاء شكالهأحتكم وتنظم  آلية تقديم الدعم بكافة وأسس  عدم وجود تعليمات  .أ 

 .األعضاءوغري 
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 (041 ) 

 

 أعضاءمن قيام املدير العام باملوافقة على تقديم الدعم والتسهيالت جلهات ال تعترب  .ب 

 .(22رقم )اجلدول  إىلعلى سبيل املثال   ونشرياهليئة 

 (11جدول رقم )

 الدعم املقدم من هيئة تنشيط السياحة لغري أعضاء هيئة تنشيط السياحة

 )املبلغ بالدينار(

اسم اجلهة 

 املستفيدة

رقم 

 القيداملستند/الصرف/

 القيمة التاريخ

 

 مالحظات اسم احلساب

مصروف دعم املهرجانات  0124 42/4/4102 / قيد 4012 ).....(

 والقطاع اخلاص

 املدير العام موافقة

مصروف دعم املهرجانات  4111 04/4/4102 0440 ).....(

 والقطاع اخلاص

 موافقة املدير العام

).....( 0044/4120 

 

01/0/4102 

4/4/4102 

0124 
041 

 موافقة املدير العام 

 

مصروف دعم  0441 1/1/4102 4012 ).....(

 املهرجانات 

 موافقة املدير العام

مصرف دعم  011 1/1/4102 4012 ).....(

 املهرجانات

موافقة السيد ).....( 

 نيابة 

 عن املدير العام

 )دون سند قانوني(

مصروف دعم  401 1/1/4102 4012 ).....(

 املهرجانات

 موافقة املدير العام

وزارة 

اخلارجية 

وشؤون 

 املغرتبني

مصروف دعم  211 1/1/4102 4012

 املهرجانات

موافقة السيد ).....(  

نيابة عن املدير العام 

 دون سند قانوني

مصروف دعم  011 4/4/4102 4120 ).....(

 املهرجانات

موافقة مديرة 

التسويق ).....( 

نيابة عن املدير 

 العام

نقل 

املشاركني يف 

مسلسل زعل 

 وخضرة

مصروف دعم  0120 04/1/4102 4101

 املهرجانات 

 مبوافقة املدير العام
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 (011 ) 

 

  الطارئة:حساب النفقات 

يف  ارئةط( لتغطية نفقات غري 4130001رقم )يتم الصرف من حساب النفقات الطارئة  .1

 .(27رقم )يف اجلدول وكما هو مبني وزارة السياحة واآلثار 

 (11جدول رقم )

 مبالغ مصروفة من حساب النفقات الطارئة يف وزارة السياحة لتغطية نفقات غري طارئة

 )املبلغ بالدينار(

 مالحظات القيمة اسم اجلهة املستفيدة القيد وتارخيهرقم 

 (0044 ) 

 01/0/4102تاريخ 

نقل املشاركني مبناسبة االحتفال 

 .بعيد الغطاس

موافقات من الوزارة  أيهيوجد  ال 004

 للصرف مرفقة باملستند

 (4012) 

 42/4/4102تاريخ  

موافقات من الوزارة  أيهال يوجد  2404  باحلملة الرتوجييةنقل املشاركني 

 للصرف مرفقة باملستند
 

 

( دينار 300بقيمة ) (.....)السيد  مكتب وزير السياحة واآلثاريتم صرف مكافآت ملدير  .8

 .ًاشهري

( والعمل يف 4/8013رقم ) اإلدارةمبوجب قرار جملس  ( .....)مت شراء خدمات السيد  .3

( 300للرتويج للسياحة الداخلية بقيمة ) 1/8014وزارة السياحة واآلثار اعتبارًا من شهر 

ومشوله مبظلة تصرف من حساب النفقات الطارئة  اإلدارةدينار شهريًا مبوافقة جملس 

 .التأمني الصحي يشمل موظفي اهليئة أنالتأمني الصحي للهيئة على الرغم من 

( دينار 930مت زيادة مكافأة املذكور لتصبح ) (6/8014رقم ) اإلدارةجملس  مبوجب قرار .4

اعتبارًا /ز( من نظام اهليئة 14للمادة ) استنادًاجلان خاصة للهيئة  ًا يفعضوتكليفه لقاء 

 جلنة خاصة شارك فيها املذكور. علمًا بأنه مل يتم عقد أية( 4/8014من شهر )

السابق مبوجب قرار جملس  مأدبارئيس بلدية  (.....)مت املوافقة على صرف مكافأة للسيد  .3

عن عمله كمنسق ميداني ملشروع ترانزيت املطار التابع لوزارة ( 3/8014اإلدارة رقم )

وبأثر رجعي من تاريخ قرار مصادقة  13/8/8014( دينار اعتبارًا من 300السياحة بواقع )

 تاريخيفيد  دون إبراز ما 10/3/8014على قرار اللجنة التنفيذية بتاريخ  اإلدارةجملس 

علمًا بأن قرار جملس اإلدارة يشري إىل زيادة هذه املكافأة لتصبح  ،املذكور لعملهمباشرة 

 ( دينار اعتبارًا من بداية تنفيذ املشروع.1000)

( دينار تذكرة السفر للمدير املالي يف وزارة السياحة حلضور برنامج 999)مت صرف مبلغ  .6

( تاريخ 4493مبوجب مستند القيد رقم )تدرييب يف سنغافورة مبوافقة املدير العام 

من مت الصرف علمًا بأن وزير السياحة واآلثار موافقة  إبرازدون  86/18/8013

 .خمصصات اهليئة
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 (010 ) 

 

 الدوام:

تعليمات  أنتثبت حضورهم للدوام علمًا  كشوفات الدوامللمدراء ضمن  مساءأعدم وجود 

 .حكامهاأمل تستثين املدراء من تطبيق  اإلضايفالدوام الرمسي والعمل 

 نظام االنتقال والسفر:

ما زالت اهليئة تقوم بصرف مياومات السفر وفقًا للتعليمات املعمول بها على الرغم من  .1

نظام االنتقال أحكام بضرورة تطبيق  موجهة للهيئةرقابية عدة كتب  إصدار الديوان

حيث تبني  ،11/4/8011( تاريخ 84/11/3/3798)رقم الرقابي ومنها الكتاب  والسفر

 اآلتي:

 84/2/8011( تاريخ 33/11/1/80983رئيس الوزراء رقم )دولة كتاب ب جاء .أ 

 على 1721( لسنة 36تطبيق نظام االنتقال والسفر رقم )بضرورة  للديواناملوجه 

 هيئة تنشيط السياحة.

يكون  أنعلى  8/8/8018( تاريخ 284رقم )مبوجب القرار جملس الوزراء  وافق .ب 

 والتعليمات السارية املفعول يف اهليئة. ًا لألنظمةوفقديوان احلاسبة تدقيق 

املتعددة واليت كان آخرها  بكتبه وزير السياحة واآلثارقام وزير املالية مبخاطبة  .ج 

 بضرورة تطبيق نظام 7/18/8013تاريخ ( 18/13/6/82102رقم )الكتاب 

جملس  املشار إلية أعاله وقراررئيس الوزراء االنتقال والسفر بناء على كتاب 

قرار جملس الوزراء  أنفيه على  أكدوالذي  8/8/8018( تاريخ 284الوزراء رقم )

وانه  وتعليمات اهليئة جاء حمددًا أنظمةالقاضي بتدقيق الديوان على اهليئة وفق 

( 36نتقال والسفر رقم )ال بد من التقيد بكتاب الرئاسة القاضي بتطبيق نظام اال

خذ املوافقة الصرحية بعدم وخبالف ذلك خماطبة رئيس الوزراء أل 1721لسنة 

 تطبيق النظام.

( تاريخ 18/13/6/82483املالية رقم ) وزيرمت تشكيل جلنة مبوجب كتاب  .د 

                  اخلاصة مبياومات السفر لعامي مستندات الصرف حلصر  17/18/8011

عن املراقب املالي وحتديد املسؤولني  واليت مل يتم إجازتها من قبل( 8011، 8010)

 .صرفها

لوزير  هاملوج 83/6/8018( تاريخ 18/13/6/13393) املالية رقموزير جاء بكتاب  .ه 

كتاب رئيس الوزراء املوجه لديوان احملاسبة بالتدقيق وفق  بأن السياحة واآلثار

ال يلغي كتاب الرئاسة اخلاص بضرورة تطبيق نظام االنتقال والسفر على  أنظمته

 اهليئة وانه ال جيوز التوسع يف تفسريه. 
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 (014 ) 

 

بضرورة تطبيق نظام االنتقال  89/2/8018 بتقريرها املقدم بتاريخاللجنة  أوصت .و 

 أشاركون اهليئة كما على القرار مندوب اهليئة  حيث حتفظ على اهليئة،والسفر 

 تلك االستثناءات. وإبرازيف حتفظه هلا استثناءات من الرئاسة دون بيان 

بناء  16/11/8014( تاريخ 18/13/6/83829رقم ) املاليةورد يف كتاب وزير  .ز 

زراء املوافقة على العمل بكتاب رئيس الو قبلهعلى توصيات جلنة خاصة مشكلة من 

 مما يعينمجيع مستندات الصرف  وإجازةالقاضي بتطبيق أنظمة وتعليمات اهليئة 

 رجوع وزير املالية عما ورد يف كتبة السابقة مبخاطبة رئيس الوزراء.

مبوجب  قرار ومدير عام اهليئة والوفد املرافق  وزير السياحة واآلثارسفر مت املوافقة على  .8

واستثناؤهم من البند رابعًا من قرار  81/7/8014( تاريخ 3914جملس الوزراء رقم )

مبوجب نظام هلم %( من عالوة السفر املستحقة 30( وصرف )673رقم ) رئاسة الوزراء

رئاسة موافقة  احلصول علىضرورة   مما يشري إىل 1721( لسنة 36االنتقال والسفر رقم )

 .أعالهنظام االنتقال والسفر أحكام املسبقة على السفر وتطبيق  الوزراء

 مشاركة املوظفني يف املعارض:

للمدير العام نفسه  باإلضافة من موظف حلضور املعرض  أكثرقيام املدير العام بتسمية 

 وكما هو مبني أدناه:

 باإلضافة( موظفني 3بلغ عدد املشاركني )حيث  11/8018 خالل شهر( WTMمعرض ) .1

  .الوزيرومدير مكتب  ومدير عام اهليئةوزير السياحة واآلثار  إىل

 باإلضافة( موظفني 4بلغ عدد املشاركني )حيث  3/8018خالل شهر ( ATMمعرض ) .8

 .الوزيرعام اهليئة ومدير مكتب ومدير وزير السياحة واآلثار  إىل

 باإلضافة( موظفني 4بلغ عدد املشاركني )حيث  3/8013خالل شهر ( ATMمعرض ) .3

 مدير عام اهليئة ومدير إدارة الشرطة السياحية. إىل

وزير  إىل باإلضافة( 4بلغ عدد املشاركني )حيث  8018 /3خالل شهر ( ITB) معرض .4

 .ومدير عام اهليئةالوزير مكتب ومدير السياحة واآلثار 

وزير  إىل باإلضافة( 9بلغ عدد املشاركني )حيث  3/8013خالل شهر ( ITB) معرض .3

على أن من القطاع اخلاص  أشخاص( 3) إىل باإلضافة ومدير عام اهليئةالسياحة واآلثار 

 اهليئة.خمصصات  من  واإلقامةوتذاكر السفر  املياوماتتصرف 

 إىل باإلضافة( 3عدد املشاركني )حيث بلغ  7/8013خالل شهر  TOP-RESA)معرض ) .6

  ومدير عام اهليئة.وزير السياحة واآلثار 
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 (012 ) 

 

( موظفني من اهليئة 6والذي شارك فيه ) 11/8013خالل شهر ( WTM)معرض  .9

 .مدير عام اهليئةإىل باإلضافة 

 لوحظ من خالل االطالع على حسابات املعارض حتمل اهليئة بعض املصاريف ونشري على سبيل املثال ملا يلي: 

رقم يف مستند القيد وحتميلها للهيئة كما  إكراميات( دينار 100مبلغ )صرف  مت .1

 خالفًا لقرارات جملس الوزراء. 11/11/8013 ( تاريخ3211)

أثناء  12/18/8013( تاريخ 4306رقم ) ( مبوجب مستند القيد.....)للسيدة  بدل فطور .8

 (. WTMمعرض )املشاركة يف 

( تاريخ 3303رقم ) مبوجب مستند القيد( دينار 930بدل عشاء عمل وانرتنت بقيمة ) .3

 (.TOP RIZAمعرض )للمشاركني يف  9/10/8013

( تاريخ 623القيد رقم )مبوجب سند ملرافق وسائق وزير السياحة واآلثار صرف سلفة   .4

10/3/8013. 

هذا وقد تبني لنا من خالل تدقيق عينة من مستندات القيد قيام اهليئة بصرف مياومات 

موافقة على على الرغم من عدم وجود كتب لوزير السياحة واآلثار  اإلقامةالسفر ومصاريف 

 1721( لسنة 36ر رقم )نظام االنتقال والسف ألحكامرئيس الوزراء خالفًا  من قبل  السفر

 ومنها على سبيل املثال ما يلي: وتعديالته 

ملدة   8018( لعام ITBاخلاص مبعرض )  81/3/8018( تاريخ 160مستند القيد رقم ) .1

 ( دينار.1907) اإلقامة( أيام حيث بلغت مياومات السفر ومصاريف 4)

 8018( لعام ATMاخلاص مبعرض ) 31/18/8018( تاريخ 1808مستند القيد رقم ) .8

 ( دينار.890مياومات السفر ) بلغتحيث 

حيث بلغت  8013( لعام ITBاخلاص مبعرض ) 31/3/8013( تاريخ 986مستند القيد ) .3

 ( دينار.340) مياومات السفر

وزير السياحة واآلثار  اخلاصة مبدير مكتب  واإلقامةمياومات السفر  قيام اهليئة بصرف .4

مستند القيد  إىل على سبيل املثال ريعلى السفر ونشأو موافقة دون وجود كتب تكليف 

والبالغة قيمتها  8018لعام( ITB) للمشاركة مبعرض 81/3/8018( تاريخ 137رقم )

 .( دينار حيث مت صرف املياومات حسب تعليمات اهليئة782)
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 (012 ) 

 

 (.....)والسيد وزير السياحة واآلثار كل من مدير مكتب سفر اهليئة قيمة تذاكر  تكبدت .3

( دينار حلضور 1930ما يقارب ) ).....(مكتب  من شراؤهااليت مت من الشرطة السياحية 

وزير بناء على طلب تذكرة مدير املكتب  إلغاءمت حيث  8018( لعام WTMمعرض )

باملوعد احملدد بناء على ما ورد يف ( .....)السيد  يف حني مل حيضر ،السياحة واآلثار

املرفقة مبستند القيد رقم  3/18/8013( تاريخ 8/1/8/674املذكرة الداخلية رقم )ت/

 . 84/18/8013( تاريخ 4436)

 مكتب واشنطن:    

( 8013-8011( دينار لألعوام )1184613 ،200871 ،970673)كتباملبلغت مصاريف 

 على التوالي.

 تبني لنا ما يلي: ،وبتحليل تلك املصاريف

موظفني حيث  ( 6)لــ ( دوالر  300000ملكتب واشنطن ما يقارب ) السنوية  بلغت الرواتب .1

 خرى%( من موازنة املكتب عدا عن املصاريف األ 83 إىل% 80تراوحت قيمة الرواتب ما بني )

 .اإلضايفني الصحي واملياومات  والعمل أمبالت املتمثلة

باقي املوظفني تراوحت رواتبهم ما  أما( دوالر شهريًا 2620)راتب مدير مكتب واشنطن بلغ  .8

 القيد رقموذلك حسب مستند للموظف الواحد ( دوالر  شهريًا 4066- 8300بني )

 .31/18/8013( تاريخ 4960)

احلساب  أرصدةجلنة للتدقيق ومعاجلة الفروقات احلاصلة بني اهليئة بتشكيل  قيام .3

املدير املالي  قبل الفعلية للمكتب من واألرصدةاخلاص مبكتب واشنطن يف سجالت اهليئة 

( 108029وجود فروقات بلغت قيمتها ) إىلخلص التقرير خارجي حيث ومدقق حسابات 

 إجراءفقدان بعض املعززات وعدم  أوملستندات الصرف  معززات  إبرازدينار نتيجة عدم 

ذكرها يف  باإلضافة ألسباب أخرى متاهليئة حسابات املكتب وحسابات مطابقة سنوية بني 

ونشري على سبيل املثال ال ، 3/18/8013( تاريخ 3/1/3/29م/املذكرة الداخلية رقم )

 احلصر إىل ما يلي:

وبيان طبيعة ومياومات السفر واضحة العتماد مصاريف املكتب  آليةعدم وجود  .أ 

عرض  وعنداملكتب دفعة مقدمة  يتم منحاملصاريف اليت تتحملها اهليئة حيث 

يؤدي إىل على بعض هذه املصاريف مما  تتم املوافقةالدفعات على قسم التسويق ال 

 خلل وفروقات باعتبارها مصروفة. وجود

مني تأال املعززات اليت تنظم صرف الرواتب والزيادات السنوية ومصروفات إبرازعدم  .ب 

 تعزيز مستندات الصرف باملعززات الالزمة وعدم الصحي ملوظفي املكتب  
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 (010 ) 

 

 أوباملبالغ اليت يتم قبضها من قبل مكتب واشنطن على شكل منح  اهليئة إبالغعدم  .ج 

حيث يتم تسجيلها يف مكتب واليت ال ميكن حصرها كما جاء بالتقرير، اشرتاكات 

 فقط ودون معرفة آلية صرفها.واشنطن 

بصرف  واستمرار اهليئةاهليئة وبني مكتب واشنطن  مطابقة احلسابات إجراءعدم  .د 

 املكتب. تأسيسالدفعات بالرغم من وجود الفروقات منذ تاريخ 

بشكل كبري من قبل  (master cardو  credit cardيتم استخدام بطاقة )  .ه 

 الشراءبيان تفاصيل دون لتغطية نفقات ومصاريف املكتب  مكتب واشنطنموظفي 

طريق الفروقات بني املبالغ املدفوعة عن  حيث بلغت ،كافة املعززات لذلكرفاق إودون 

حسب التقرير  ( دينار168000( مبلغ ) 8013-8003) لألعوامالبطاقات واملعززات 

 .أعاله إليهاملشار 

كدفعات مقدمة على ذمة مكتب  عدم قيام اهليئة بقيد بعض احلواالت البنكية .و 

حواله بقيمة على حساب املصروف مباشرة ومثال ذلك  إثباتهاواشنطن بل مت 

 ( دينار.31000)

  .قيام احملاسب بتوقيع واعتماد بعض الشيكات منفردًا .ز 

 30/6/8013رصيده بتاريخ بلغ ( holding accountوجود حساب بنكي يسمى ) .ح 

 ل يف سجالت وقيود اهليئة. غري مسج أمريكي( دوالر 8773مبلغ )

 إعدادحيث يتم املتعارضة يف الصرف والفصل يف املهام  املستنديةالدورة  إتباع عدم .ط 

 واعتمادها وتنظيم الشيكات من قبل احملاسب.مستندات الصرف 

قبل عام يف اهليئة  قبل مديرية التسويقمن  من املكتب الواردةيتم اعتماد املطالبات  ال .ي 

8014 . 

  .واشنطن مكتب لتدقيق حساباتتكليف مدقق داخلي  عدم .ك 

لدى مراجعة عدد من املطالبات املقدمة من املكتب تبني عدم املصادقة عليها من  .ل 

التحقق من  ( دون أن يتمبعض النفقات)كما انه يتم تغطية  باإلنفاق،املفوض 

 .لغايات العمل الرمسي صرفها

( تاريخ 1891يد رقم )خبط اليد كما يف مستند الق مكتوبةلبات مطاوجود   .م 

( 128عن الفواتري بقيمة ) صور إرفاقكذلك و( دوالر 394بقيمة ) 31/18/8013

 .املستند نفسدوالر يف 

                   للفرتةاحد موظفي املكتب  إقامة ( دوالر بدل1833صرف مبلغ )مت  .ن 

 املستحقة.باإلضافة إىل املياومات ( 8011/ 3/6- 1/6)
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 (014 ) 

 

باستثناء عقد  بالعقود املربمة مع موظفي مكتب واشنطنمل يتم تزويد الديوان  .س 

ية حقوق أو أالرواتب والزيادات السنوية و واليت حتدد (.....)السيدة  املكتب مديرة

 التزامات على موظفي املكتب رغم طلب الديوان املتكرر بهذا اخلصوص.

 الفنادق: أسعار

( تاريخ 89/11/1/7394) ذوات األرقام رئيس الوزراء بكتابي مبا جاء اهليئة  عدم التزام

الفنادق  أسعاراملتعلقة بتحديد   88/18/8013( تاريخ 89/11/1/36693) ورقم 9/3/8007

على  بناًءجاءت  رئاسة الوزراء بهذا اخلصوصقرارات  عند استضافة الوفود الرمسية، علمًا أن

 .واآلثارقبل وزير السياحة من تنسيب 

 كازاخستان:األردن يف سفري 

مبوجب   (.....) سفريللصرفت السفر اليت قيمة تذاكر ( دينار 8414مبلغ ) تكبدت اهليئة .1

( دينار 16000) بقيمة للوفدوتذاكر سفر   3/4/8013( تاريخ 1041مستند القيد رقم )

 .10/4/8013( تاريخ 1171صرفت مبوجب مستند القيد رقم )

 .دينار( 9000) مببلغالوفد وتنقالته  وإقامةمصاريف  اهليئةحتملت   .8

عدم إبراز ما يفيد حصول السفري األردني يف كازاخستان على موافقة وزير اخلارجية على  .3

 مرافقة الوفد.

 املنح:

                   يف اجلدول  كما هو مبني( 8013-8011) لألعوامبلغت املنح املقدمة للهيئة  .1

 .(70رقم )

 (11) جدول رقم

 (4102-4100املنح املقدمة هليئة تنشيط السياحة لألعوام )

 املبلغ املصروف من القيمة اسم املنحة

 قبل  اهليئة 

من قبل املشروع  آخراملبلغ املصروف لطرف 

 مباشرة

 للفنادق 4122 20001 01011 14منحة رقم 

 دعم معارض 4411و

 الواليات املتحدةللطرف الثالث يف  21041 4140 04240 11منحة رقم 

 - 00400 41011 11منحة رقم 

  4214 4211 41منحة 

  22414 24111 منحة مبوجب مذكرة التفاهم

  4011 4011 منحة السوق الربازيلي

 للفنادق واملطاعم 21.111  24211 10منحة رقم 
 

هذه  بإرسالاهليئة  تقوم  حيث عدم إبراز مستندات الصرف املتعلقة باملنح للتدقيق،  .8

 حتتفظ بنسخة عنها. أناجلهات املاحنة دون  إىلاملستندات 
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 (011 ) 

 

بها  إعالمها أوتلك املنح  قبول علىوالتعاون الدولي مل يربز موافقة من وزارة التخطيط  .3

 خالفًا لبالغات الرئاسة الصادرة بهذا اخلصوص.

 املدون:

مبوجب دينار وذلك ( 1662قيام اهليئة باستضافة أحد املدونني وزوجته وتكبدت مبلغ )

 .8/7/8018( تاريخ 1939مستند الصرف رقم )

 :االسكندنافيةالدول 

اخلاص ( 8014- 8010) لألعوام( 40300101احلساب رقم ) لدى تدقيق كشف

( دينار من 61696) قيمة ما مت صرفه على هذه الدول  تبني أن االسكندنافية مبصروفات الدول 

 يف الصحف. إعالناتمثن ( .....)دفعت ملكتب  دينار( 83000ضمنها )

 املدينة: األرصدة خامسًا:

التدابري باختاذ اهليئة  قيامإبراز ما يفيد  ( دينار دون660000وجود ذمم مدينة بقيمة )

حيث خال نظام اهليئة من  األعضاءبعض هذه املبالغ متثل مساهمات  أنتحصيلها علمًا ل الالزمة

 املبالغ املستحقة عليهم.بدفع  األعضاء يلزمنص قانوني 

 املكافآت:

( 7م املادة )األحك استنادًاتقوم اهليئة بصرف مكافآت نهاية اخلدمة ملوظفيها املستقيلني  .1

ال تنص على صرف  أنهاهذه املادة تبني  إىلبالرجوع واملطبقة من تعليمات موظفي اهليئة 

وكما هو مبني يف العام بصرفها  للمديرمكافآت نهاية اخلدمة وال تعطي الصالحية 

 (.71اجلدول رقم )

 (10جدول رقم )

 مكافآت نهاية اخلدمة اليت صرفتها هيئة تنشيط السياحة ملوظفيها املستقيلني

 )املبلغ بالدينار(

 املبلغ رقم مستند الصرف اسم املوظف

 2021 02/00/4102تاريخ  4414 السيدة ).....(

 2000 0/0/4102تاريخ  121 السيد ).....(

 0111 1/1/4102تاريخ  0210 السيد ).....(

 4421 0/0/4102تاريخ  121 السيد ).....(

 4220 44/2/4104تاريخ  112 السيد ).....(

 011 42/0/4102تاريخ  22 السيد ).....(

اهلل الثاني للتميز  عملوا على جائزة امللك عبد الذينمت صرف مكافآت ملوظفي اهليئة  .8

 ومنها: هذه اجلائزةمرتفعة على الرغم من عدم حصول اهليئة على  مببالغ



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (011 ) 

 

 (8000)بقيمة  (.....)للموظفة  13/10/8013( تاريخ 3343مستند القيد رقم ) .أ 

دينار  (330)بقيمة ( .....)دينار واملوظفة  (1300)بقيمة  ).....(دينار واملوظف 

 دينار. (330)بقيمة  ).....(واملوظفة 

( تاريخ 830مكافآت ملوظفي وزارة املالية خالفًا لقرار جملس الوزراء رقم )مت صرف  .3

 8/3/8011( تاريخ 83/1/8/10370املالية الوارد بكتابه رقم ) وتعميم وزير 2/3/8011

املوازنة دائرة مكافآت ملوظفي وزارة املالية وديوان احملاسبة وموظفي أي القاضي بعدم صرف 

ملوظفي اخلدمة املدنية  املكافآت( من تعليمات منح 14 ،13واد )امل وخالفًا ألحكامالعامة 

كما انه ال يوجد نص يف تعليمات اهليئة جتيز للمدير العام منح مكافآت لغري موظفي 

 :اآلتيعلى النحو وذلك اهليئة، 

كجزء  (.....) السيد وزارة املاليةلرئيس اللجنة /عضو دينار ( 300مت صرف مبلغ ) .أ 

( دينار 1300)قيمته البالغ  17/4/8018( تاريخ 916من مستند الصرف رقم )

 جلنة وزارة املالية املتعلقة بنظام االنتقال والسفر. ألعضاء مكافأةبدل 

تند الصرف موظف وزارة املالية كجزء من مس( .....)( دينار للسيد 600مت صرف ) .ب 

 ة.ار بدل مكافأة جلان وزارة املالي( دين200)البالغ قيمته  8/8/8018( تاريخ 839)

ب قرار جملس مبوج( .....)دينار للسيدة  (300)صرف مكافأة شهرية ثابتة بقيمة  مت .4

اعتبارًا من تاريخ القرار لتسديد مصاريف  83/9/8014تاريخ ( 3/814اإلدارة رقم )

جلهودها ونشاطاتها االجتماعية وتكليفها للعمل كضابط ارتباط بني  التنقالت وتقديرًا

اهليئة واجلمعيات اخلريية والتعاونية كونها ناشطة بالعمل االجتماعي وكونها تعمل 

 هذه صرف يرى الديوان أنعلى تنفيذ ورش تدريبية للقطاع النسائي يف اجلنوب.  وعليه 

 دون سند قانوني.جاء  املكافأة 

حيث  مناملبذولة  جهودهنتيجة  (.....)( دينار للموظف السابق 200لغ )مت صرف مب .3

رغم أن  ،ومتابعة تسليم الرواتباألردنية ملوظفي اهليئة مع امللكية  حجوزات السفرمتابعة 

 .حسب كتاب التعيني عملهصلب  هذه املهام من

 (01/2/4100( تاريخ 1/40/2142املصدر ) كتاب الديوان رقم 
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 (011 ) 

 

 التوصيات: 

إجياد بيئة تشريعية مناسبة وضرورة مصادقة جملس اإلدارة على تعليمات شؤون املوظفني  .1

ومعاجلة كافة االختالالت املوجودة يف التشريعات املطبقة حاليًا وإعادة النظر بالتعليمات 

ووضع أسس ومعايري واضحة وحمددة وخاصة فيما يتعلق بــ )حتديد درجات الفئات 

عارة، حتديد سلم للرواتب، ومعاجلة وضع االنتداب والتكليف والنقل واإلالوظيفية و

، اإلجازات،  وضع أسس لصرف املكافآت...(، وإصدار وصف وتصنيف للوظائف، آلية التعيني

مدير عام  أعطىحيث أن معظم املخالفات جاءت نتيجة عدم وجود تشريعات فعالة مما 

 اهليئة صالحيات واسعة.

ة رقابة داخلية مستقلة تابعة لرئيس جملس اإلدارة على الرغم من ورود ضرورة إجياد وحد .8

 هذه املالحظة يف استيضاحات وكتب رقابية صادرة عن الديوان بهذا اخلصوص.

واعتماد املسميات الوظيفية دون للهيئة مصادقة جملس اإلدارة على اهليكل التنظيمي  .3

 استحداث مسميات وظيفية خارج اهليكل التنظيمي. 

 رورة عرض وإجازة كافة مستندات القيد والصرف من املراقب املالي.ض .4

 التقيد بنظام تنظيم استخدام املركبات احلكومية والتعليمات الصادرة مبوجبه. .3

إجياد آلية وتعليمات لتنظيم عمل مكاتب التمثيل اخلارجي واألسواق وإجياد آلية موحدة  .6

 لكافة األسواق وتقديم التقارير بنماذج موحدة. 

اعتماد آلية لتدقيق الفواتري املقدمة من مكاتب التمثيل لكافة األسواق للتحقق من صحة  .9

 الفواتري وقيمتها منعًا لالزدواجية يف الصرف.

واملتعلقة مبكاتب التمثيل وتدقيق كافة فواتري  تتحملها اهليئةحتديد املصاريف اليت  .2

 مكتب واشنطن الحتوائها على مصاريف غري رمسية وكافة مطالبات املكتب الروسي.

 ضرورة إبراز عقود موظفي مكتب واشنطن. .7

حتفاظ بنسخة إعالم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بكافة املنح اليت قدمت للهيئة واال .10

 من كافة مستندات الصرف وأية منح تقدم للهيئة.

والتعاقد مع  ،اهليئة موظفيإعادة النظر بوجود ممثلني للهيئة يف دول اخلليج العربي من  .11

 مكتب متثيل أسوه بباقي الدول.

 خماطبة وزير املالية خبصوص املبالغ اليت مت صرفها ملوظفي وزارة املالية. .18
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 (011 ) 

 

ظام اهليئة مبا يضمن حتصيل أمواهلا وخاصة مساهمات واشرتاكات العمل على تعديل ن .13

 األعضاء. 

 كرئيس جمللس إدارة اهليئة. وزير السياحة واآلثارإبراز موافقات  رئيس الوزراء على سفر  .14

معاجلة وضع حساب النفقات الطارئة وبيان مدى قانونية الصرف منه لصاحل وزارة  .13

 السياحة واآلثار.

 باقي املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.العمل على تصويب  .16

 االجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 بلدية كفرجنة اجلديدة 
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 (010 ) 

 

 بلدية كفرجنة اجلديدة
 

 

لدى تدقيق عينة من حسابات وقيود بلدية كفرجنة اجلديدة وحتليل احلسابات اخلتامية 

 (، تبني ما يلي:31/2/8014-8010هلا للفرتة من )

 حتليل احلسابات اخلتامية: أواًل:  

( احلسابات اخلتامية لبلدية كفرجنة اجلديدة لألعوام                     78يظهر اجلدول رقم )

(8010-8013.) 

 (14جدول رقم )

 (4102-4101احلسابات اخلتامية لبلدية كفرجنة اجلديدة لألعوام )

 )املبلغ بالدينار( 

 4102عام  4104عام  4100عام  4101عام  البيــــــــــــــــــــــان

 0104411 141110 112014 142144 إمجالي اإليرادات

 021211 001124 422410 411111 اإليرادات الذاتية

 104401 104120 121110 100122 مساهمات وتربعات حكومية

 0120114 0410201 0144111 0411011 إمجالي النفقات

 0422024 0012104 0220412 0414411 النفقات املتكررة

 0101000 0114041 0110110 110211 الرواتب واألجور والعالوات

 % 104.0 % 142.4 % 240.2 % 212.2 نسبة الرواتب واألجور إىل اإليرادات الذاتية.

 % 41.1 % 12.4 % 42.2 % 01 نسبة الرواتب واألجور إىل إمجالي النفقات

 % 1.0 % 1.0 % 02.4 % 04.2 نسبة اإليرادات الذاتية إىل إمجالي النفقات

 املصدر:)احلسابات اخلتامية لبلدية كفرجنة اجلديدة(

 من خالل اجلدول أعاله، تبني ما يلي:

%( 93873%، 78476%، 46374%، 49474شكلت الرواتب واألجور والعالوات ما نسبته ) .أ 

( على التوالي وذلك نتيجة التوسع 8013 – 8010لألعوام )إىل اإليرادات الذاتية 

يف التعيني وعدم اعتماد خطة إلدارة املوارد البشرية األمر الذي انعكس سلبًا على 

( 13قيام البلدية بواجباتها جتاه اجملتمع احمللي خالفًا ألحكام قانون البلديات رقم )

 وتعديالته. 8011لسنة 

تغطية النفقات اإلمجالية للبلدية حيث بلغت نسبتها                        قصور اإليرادات الذاتية عن .ب 

 ( على التوالي. 8013 – 8010%( لألعوام )%271،%771، %1376، 1874)
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 (014 ) 

 

شكلت الرواتب واألجور والعالوات املدفوعة ملوظفي البلدية إىل إمجالي النفقات ما  .ج 

( على التوالي 8013 – 8010%( لألعوام ) 6072%،  2478%، 6374%، 37نسبته )

وهي نسبة مرتفعة نتيجة الستمرار البلدية يف التعيينات خالل الفرتة أعاله خالفًا 

لبالغات رئاسة الوزراء بهذا اخلصوص وتعميم وزير الشؤون البلدية رقم 

املتضمن احلد من التعيينات يف البلديات وجمال  3/8/8007( تاريخ  4/3333)ت/

 الستفادة ما أمكن من املوارد البشرية املتاحة.اخلدمات املشرتكة وا

 النفقات:  .0

 (8013-8010( نفقات بلدية كفرجنة اجلديدة للفرتة )73يظهر اجلدول رقم )

 (12جدول رقم )

 (4102-4101نفقات بلدية كفرجنة اجلديدة للفرتة )

 )املبلغ بالدينار( 

 عام البيــــــان

4101 

 عام

4100 

 عام

4104 

 عام

4102 

 نسبة التغري عن عام   

2010 )%( 

 األهمية النسبية

 )%( 

 عام

4100 

 عام

4104 

 عام

4102 

 عام

4101 

 عام

4100 

 عام

4104 

 عام

4102 

نفقات 

 متكررة

1276608 1345673 1193056 1243146 0.2 (4.0)  (4.4) 14 11 14.1 10.4 

نفقات 

 رأمسالية

129748 99478 19014 35686 (42.2) (10.0) (14.0) 1.1 0.1 0.0 4.0 

فوائد 

 وعموالت

266139 270355 66196 455687 0.4 (10.0) 10.4 00.1 00.1 0 44.4 

استثمارات 

 مالية

6695 6501 7184 1387 (41.1) 1.2 (11.2) 1.2 1.2 1.4 1.0 

 011 011 011 011    1735906 1285450 1722007 1679190 اجملموع

 لبلدية كفرجنة اجلديدة(املصدر:)احلسابات اخلتامية 

 من خالل اجلدول أعاله، تبني ما يلي:

%( من إمجالي 9176%، 7877%، 92%، 96تستنزف النفقات املتكررة ما نسبته ) .أ 

( على التوالي خالفًا لقرارات جملس الوزراء 8013 – 8010النفقات لألعوام )

 املتعلقة بهذا اخلصوص.

بنسبة                     8010( عن عام 8013 – 8011)إخنفاض النفقات الرأمسالية لألعوام  .ب 

%( مما يدل على قيام البلدية بتوجيه اإلنفاق حنو النفقات %9873، %2373، 8373)

 املتكررة غري املدرة للدخل.
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 (012 ) 

 

بنسبة                         8010( عن عام 8013، 8011زيادة نسبة الفوائد والعموالت يف عامي ) .ج 

على التوالي مما يدل إعتماد البلدية على سياسة اإلقرتاض بشكل  %(%9178، 176)

 كبري جدًا األمر الذي أدى إىل زيادة مديونية البلدية.

عدم توجه البلدية باإلنفاق على اإلستثمارات املالية حيث بلغ جمموع اإلنفاق على  .د 

تشكل  ( دينار واليت81969( مبلغ ) 8013 – 8010اإلستثمارات املالية لألعوام ) 

%( من إمجالي النفقات الفعلية لنفس الفرتة وهي تعترب نسبة 073ما نسبته )

 منخفضة جدًا.

 (.12وبتحليل بعض هذه النفقات املدرجة يف اجلدول التالي رقم )

 (12جدول رقم )

 ( 4102-4101حتلياًل لبعض بنود النفقات يف بلدية كفرجنة اجلديدة للفرتة )

 )املبلغ بالدينار( 

البيان / 

 املصروفات

 جمموع الفعلي 4102عام  4104عام  4100عام  4101عام 

 فعلي مقدر فعلي مقدر فعلي مقدر فعلي مقدر 4102 – 4101

 42114 4111 0111 4111 0111 4001 01111 04211 01111 احتفاالت وأعياد

 02142 12 0111 44 0111 01112 2111 2110 2111 ضيافة

 4112 411 011 ــــ 011 211 4111 4012 2111 اإلعانات واهلبات

 20212 1112 01011 4114 4011 02121 00111 01011 01111 اجملموع

 04412 4144 0111 210 4111 0402 00111 1122 0111 صيانة الشوارع

حمروقات 

 السيارات

 واآلليات والتدفئة

11111 41044 11111 01410 11111 21111 011111 01202 401000 

صيانة وقطع 

 غيار

 السيارات واآلليات

21111 44101 01111 21122 21111 41211 01111 24221 040121 

 املصدر:)احلسابات اخلتامية لبلدية كفرجنة اجلديدة(

 من خالل اجلدول رقم )( ،تبني ما يلي:

 حتفاالت واألعياد، الضيافة واإلعانات( دينار على اال41373إنفاق مبلغ )قامت البلدية ب .أ 

( بالرغم من الوضع املالي الصعب للبلدية الذي تعاني 8013- 8010واهلبات لألعوام )

منه مما أدى إىل ارتفاع مديونية البلدية خالفًا لقرارات جملس الوزراء الصادرة خبصوص 

( دينار على صيانة الشوارع 16674ضبط وترشيد اإلنفاق يف حني أنفقت البلدية مبلغ )

ترب قليلة جدًا باملقارنة مع االحتياجات الفعلية والالزمة لصيانة لنفس الفرتة واليت تع

الشوارع مما يدل على توجيه إيرادات البلدية لإلنفاق على األوجه األقل أهمية وغري 

 الضرورية.
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 (012 ) 

 

( دينار على بند حمروقات السيارات واآلليات 810133قامت البلدية بإنفاق مبلغ ) .ب 

لى بند صيانة وقطع غيار السيارات واآلليات ( دينار ع183240والتدفئة ومبلغ )

( لنفس الفرتة وهي تعترب نفقات مرتفعة وختالف بالغ 8013- 8010لألعوام )

الذي يتضمن ختفيض النفقات اجلارية بنسبة                  8010( لسنة 3رئيس الوزراء رقم )

 %( واالستخدام األمثل للسيارات واآلليات .80) 

ستخدام هذه يف املوازنة دون قيام البلدية با من بنود النفقات ختصيص مبالغ لعدد .ج 

غري حقيقي مت تغطيته  املبالغ مما أدى إىل تضخيم النفقات املقدرة وإظهار عجز

قرتاض واستخدامه يف تغطية النفقات املتكررة حيث بلغ جمموع عن طريق اال

، 19409، 6330املبالغ املخصصة يف جانب النفقات وغري املستخدمة مبلغ )

( وكما هو مبني يف اجلدول             8013 – 8010لألعوام )( دينار 20200، 39230

 (.73رقم )

 (10جدول رقم )

 ( 4102-4101كفرجنة اجلديدة للفرتة )بلدية  رصد مبالغ لعدد من بنود النفقات موازنة

 ومل يتم استخدامها

 )املبلغ بالدينار( 

 يف جانبجمموع املبالغ املخصصة  السنة

 النفقــــات ومل يتم استخدامها 

 اجملموع

 

 رأمسالية متكررة

 4021 4011 2221 4101عام 

 01211 1411 1411 4100عام 

 01121 1411 01421 4104عام 

 11111 ـــ 11111 4102عام 

 املصدر:)احلسابات اخلتامية لبلدية كفرجنة اجلديدة(

جتاوز جمموع عدد من بنود مواد النفقات عما خصص هلا يف املوازنات بنسبة  .د 

( على التوالي خالفًا 8013 – 8010لألعوام )%( %4378، %43، %64، 7677)

( لسنة 99( من النظام املالي للبلديات رقم )13، 18ألحكام املادتني ذوات األرقام )

( 9164995)ى البلدية والبالغة ة املرتتبة علمما ساهم يف زيادة املديوني 8007

 (.76اجلدول رقم )وكما هو مبني يف  31/9/8014دينار  كما يف 
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 (010 ) 

 

 (14جدول رقم )

 (4102-4101لألعوام )يف موازنة بلدية كفرجنة اجلديدة النفقات اليت مت صرفها زيادة عن املخصص هلا 

 )املبلغ بالدينار( 

 جمموع بنود النفقات اليت مت جتاوز السنة

 خصص هلا يف املوازنة املصدقة ما

 نسبة زيادة جمموع الفعلي

 عن جمموع املقدر %

 جمموع الفعلي جمموع املقدر

  14.1 142114 201111 4101عام 

  42 0211024 102111 4100عام 

  20 414200 211000 4104عام 

  20.4 011114 214214 4102عام 

 كفرجنة اجلديدة(املصدر:)احلسابات اخلتامية لبلدية 

 اإليرادات: .4

( يبني حتلياًل ألهم بنود اإليرادات يف بلدية كفرجنة اجلديدة لألعوام 79اجلدول رقم )

(8010-8013.) 

 (11جدول رقم )

 (4102-4101حتلياًل ألهم بنود اإليرادات يف بلدية كفرجنة اجلديدة لألعوام )

 )املبلغ بالدينار( 

 عام البيـــــان

4101 

 عام

4100 

 عام

4104 

 عام

4102 

 نسبة النمو عن

 )%(  4101عام   

 األهمية النسبية  )%(

 عام

4100 

 عام

4104 

 عام

4102 

 عام

4101 

 عام

4100 

 عام

4104 

 عام

4102 

 إيرادات

 ذاتية

411111 422410 001124 021211 04.2 (22) (24.1) 40.1 42.0 02.0 02.2 

 مساهمات

 وتربعات

 حكومية

00111 041111 001100 011211 022.0 004.4 422.2 0.1 02.4 02.1 01.1 

 عوائد

 حمروقات

111122 401110 422142 144121 (04.1) (1.0) 2.1 14.4 44.1 14.1 41.1 

إمجالي 

 اإليرادات

142144 112014 141110 0104411    011 011 011 011 

 املصدر:)احلسابات اخلتامية لبلدية كفرجنة اجلديدة(
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 (014 ) 

 

 لوحظ ما يلي:حيث 

%( من إمجالي 1373%، 1373%، 8471%، 8179شكلت اإليرادات الذاتية ما نسبته ) .أ 

( على التوالي وتعترب نسب منخفضة تشري إىل 8013 – 8010اإليرادات لألعوام )

 عدم قدرة البلدية يف االعتماد على إيراداتها الذاتية لتغطية نفقاتها.

%، 9377%، 9273وعوائد احملروقات ما نسبته )شكلت املساهمات والتربعات احلكومية  .ب 

( على التوالي مما 8013 – 8010%( من إمجالي اإليرادات لألعوام )%2679، 2673

يدل على اعتماد البلدية بشكل كبري جدًا على الدعم احلكومي وعوائد احملروقات 

 لتغطية نفقاتها.

يف بند )الضرائب والرسوم(  قامت البلدية بدمج عوائد احملروقات يف إيراداتها الذاتية .ج 

مما أدى إىل تضخيم اإليرادات الذاتية للبلدية، حيث بلغت نسبة عوائد احملروقات 

%( لألعوام 31974%، 34179%، 86074%، 33373إىل اإليرادات الذاتية ما نسبته )

 ( على التوالي.8013 – 8010)

 8010( عن عام 8013، 8018خنفاض نسبة النمو يف اإليرادات الذاتية يف عامي )ا .د 

%( على التوالي وذلك بسبب ضعف اجلباية يف حتصيل أموال 3872%، 44بنسبة)

 البلدية.

( 72اخنفاض بنود اإليرادات الذاتية يف بلدية كفرجنة اجلديدة واجلدول رقم ) .ه 

 يوضح ذلك وعلى النحو التالي:

 (11جدول رقم )

 (4102-4101اجلديدة لألعوام )اخنفاض بنود اإليرادات الذاتية يف بلدية كفرجنة 

 )املبلغ بالدينار( 

 عام البيــــــان

4101 

 عام

4100 

 عام

4104 

 عام

4102 

 نسبة التغري عن

 )%( 4101عام 

 األهمية النسبية )%(

 عام

4100 

 عام

4104 

 عام

4102 

 عام

4101 

 عام

4100 

 عام

4104 

 عام

4102 

 01.2 41.1 04.1 00.2 ( 02.0) 0.4 42 41211 22401 21441 20104 الضرائب والرسوم

 1.1 00.2 0.0 4.0 1.4 4.1 0.2 02100 02410 04110 04121 رخص املهن

 رخص األبنية

 واإلنشاءات

41114 00210 42020 01212 (4.1 ) 01.2 (01.4 ) 01.0 4.4 01.1 04.2 

 4.0 0.1 1.1 1.1 44.1 41.0 ( 4.0)  4142 4442 0121 0110 العوائد

 0.2 2.2 0.1 0.2 000.4 24.4 21.4 1241 2124 2041 4114 الرسوم

إيرادات منع املكاره 

 ومجع النفايات

12141 001241 0410 02014 24.2 (11) (12.2  ) 21.0 01.1 0.2 1.2 

 01.0 02.0 4.1 00.2 4.2 ( 41.1) ( 22.4) 40212 04112 00104 42111 اإليرادات املختلفة

 02.4 1.1 4.4 1.2 00.2 (2.2) (  1.1) 01121 00201 00402 01410 اإلجيارات
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 (011 ) 

 

 إيراد االستثمارات

 املالية

4410 4010 1012 1111 (4.1) 1.2 21.1 2.4 4.1 4.0 1 

إيرادات مشاريع 

إنتاج السلع 

 واخلدمات

4141 2211 2412 2412 (01.1) (24.2 ) (04.2 ) 2.4 0.2 2.0 4.2 

 011 011 011 011    021211 001124 422410 411111 اجملموع

 املصدر:)احلسابات اخلتامية لبلدية كفرجنة اجلديدة(

 حيث لوحظ ما يلي:

بنسبة  8010عن عام  8013خنفاض نسبة النمو يف الضرائب والرسوم يف عام ا .أ 

خنفاض مرتفعة نسبيًا وذلك بسبب ضعف اجلباية يف ا%( وهي تعترب نسبة 1473)

 للبلدية.حتصيل الضرائب والرسوم املستحقة 

، 8011خنفاض نسبة النمو يف إيرادات رخص األبنية واإلنشاءات يف عامي )ا .ب 

%( على التوالي بسبب ضعف اجلباية 1978%، 879بنسبة ) 8010( عن عام 8013

وتعديالته مما  1723( لسنة 17وعدم االلتزام بأحكام نظام األبنية والتنظيم رقم )

 بلدية.أدى إىل ضياع مبالغ مالية على صندوق ال

%( 873بنسبة) 8010عن عام  8011خنفاض نسبة النمو يف )العوائد( يف عام ا .ج 

 بسبب ضعف  اجلباية.

خنفاض نسبة النمو يف إيرادات )منع املكاره ومجع النفايات( يف عامي                     ا .د 

%( على التوالي وتعترب نسب 2473%، 72بنسبة ) 8010( عن عام 8013، 8018)

حيث تبني بأن سبب ذلك عدم إجراء القيود احملاسبية الالزمة لقبض غري مقبولة 

إيرادات منع املكاره ومجع النفايات احملصلة عن طريق شركة كهرباء حمافظة 

 إربد لصاحل البلدية.

( عن عام 8018، 8011خنفاض نسبة النمو يف بند )اإليرادات املختلفة( يف عامي )ا .ه 

 ضعف اجلباية.%( بسبب 8272%، 3378بنسبة )  8010

( 8018، 8011خنفاض نسبة النمو يف اإليرادات من بند )اإلجيارات( يف عامي )ا .و 

%( بسبب ضعف اجلباية وعدم قيام البلدية 374%، 779بنسبة ) 8010عن عام 

باختاذ اإلجراءات القانونية حبق املتخلفني عن دفع اإلجيارات والبالغ جمموعها 

 .31/9/8014( دينار بتاريخ 78448)

عن عام  8011خنفاض نسبة النمو يف بند )إيراد االستثمارات املالية( يف عام ا .ز 

 %( هذا مع العلم بأن املشاريع املدرة للدخل قليلة جدًا.877بنسبة ) 8010
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 (011 ) 

 

خنفاض نسبة النمو يف إيرادات مشاريع إنتاج السلع واخلدمات لألعوام                   ا .ح 

%( بسبب قيام 3874%، 4674%، 3072)بنسبة  8010( عن عام 8013 – 8011)

 البلدية بتوجيه اإلنفاق إىل النفقات املتكررة وغري املدرة للدخل.

شكلت )إيرادات منع املكاره ومجع النفايات( أعلى نسبة من اإليرادات الذاتية لعامي                      .ط 

                           %( على التوالي، يليها 3077%، 4071( حيث بلغت نسبتها )8011، 8010)

 %( لنفس الفرتة.1677%، 1373)الضرائب والرسوم( بنسبة ) 

، 8018شكلت )الضرائب والرسوم( أعلى نسبة من اإليرادات الذاتية لعامي ) .ي 

%( على التوالي، )يليها إيرادات( رسوم 1774%، 8279( إذ بلغت نسبتها )8013

%(( وبند )اإليرادات 1772ة ) بنسب 8018رخص األبنية واإلنشاءات يف عام 

 %(.1271بنسبة ) 8013املختلفة( يف عام 

 تغطية اإليرادات للنفقات:  .2

 (.8013-8010( يوضح اإليرادات والنفقات والعجز للبلدية للفرتة )77اجلدول رقم )

 (11جدول رقم )

 ( 4102-4101اإليرادات والنفقات والعجز يف بلدية كفرجنة اجلديدة للفرتة )

 )املبلغ بالدينار( 

 4102عام  4104عام  4100عام  4101عام  البيان

 0104411 141110 112014 142144 إمجالي اإليرادات

 0120114 0410201 0144111 0411011 إمجالي النفقات

 ( 411401)  ( 200241)  ( 121220)  ( 102241)  العجز / الفائض

 كفرجنة اجلديدة(املصدر:)احلسابات اخلتامية لبلدية 

 من خالل اجلدول أعاله، تبني ما يلي:

               ( دينارًا لألعوام697812، 413467، 949433، 914462وجود عجزًا مقداره ) .أ 

( على التوالي مت تغطيته عن طريق القروض من بنك تنمية 8013 – 8010)

 املدن والقرى األمر الذي أدى إىل ارتفاع مديونية البلدية بشكل كبري.

بنسبة                       8010عن عام  8018خنفاض نسبة النمو يف اإليرادات اإلمجالية يف عام ا .ب 

 (772.)% 

بنسبة                      8010( عن عام 8013، 8011يرادات اإلمجالية لعامي )ارتفعت اإل .ج 

 %( على التوالي بسبب الدعم احلكومي الكبري لصندوق البلدية.%773، 1)
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 (011 ) 

 

عدم قدرة البلدية على تغطية نفقاتها املتكررة من إيراداتها الذاتية حيث بلغت نسبة  .د 

%( لألعوام 1173%، 772%، 1974%، 1674ملتكررة )تغطية اإليرادات الذاتية إىل النفقات ا

على التوالي وهي تعترب نسب منخفضة جدًا ومن أهم أسباب ( 8013 – 8010)

خنفاضها عدم حتسني طرق جباية أموال البلدية املتحققة، واعتماد البلدية بشكل ا

 (.100كبري على الدعم احلكومي وكما هو مبني يف اجلدول رقم )

 (011جدول رقم )

 (4102-4101نسبة تغطية اإليرادات الذاتية للنفقات املتكررة يف بلدية كفرجنة اجلديدة لألعوام )

 )املبلغ بالدينار( 

 اإليرادات الذاتية السنة

 

 النفقات املتكررة

 

 نسبة تغطية اإليرادات

 الذاتية للنفقات املتكررة %

4101 411111 0414411 04.2  

4100 422410 0220412 01.2  

4104 001124 0012104 1.1  

4102 021211 0422024 00.2  

 املصدر:)احلسابات اخلتامية لبلدية كفرجنة اجلديدة(

 مقارنة النفقات املقدرة مع الفعلية: .2

( مقارنة بني النفقات املقدرة مع النفقات الفعلية يف بلدية 101يظهر اجلدول رقم )

 (.8013-8010كفرجنة اجلديدة لألعوام )

 (010رقم )جدول 

 (4102-4101مقارنة بني النفقات املقدرة مع النفقات الفعلية يف بلدية كفرجنة اجلديدة لألعوام )

 )املبلغ بالدينار( 

 نسبة إخنفاض النفقات النفقات الفعلية النفقات املقدرة السنة

 الفعلية عن املقدرة %

4101 0202112 0411011 01.1 

4100 0240111 0144111 44.0 

4104 0021121 0410201 (04.2) 

4102 0111411 0120114 (04.4) 

 املصدر:)احلسابات اخلتامية لبلدية كفرجنة اجلديدة(
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 (011 ) 

 

 من خالل اجلدول أعاله، تبني ما يلي:

زيادة النفقات الفعلية لبلدية كفرجنة اجلديدة عن النفقات املقدرة بنسبة  .أ 

التوالي وهي تعترب نسب مرتفعة ( على 8011، 8010%( لعامي )%8671، 1272)

ويعود ذلك لعدم تقيد البلدية باملخصصات املالية املرصودة يف املوازنات لعامي 

( ودون احلصول على موافقة وزير الشؤون البلدية خالفًا ألحكام 8011، 8010)

األمر الذي أدى إىل  8007( لسنة 99( من النظام املالي للبلديات رقم )18املادة )

 مديونية البلدية.ارتفاع 

%( 1876%، 1674خنفاض النفقات الفعلية للبلدية عن النفقات املقدرة بنسبة )ا .ب 

( على التوالي بسبب تضخيم املبالغ املقدرة يف املوازنات دون 8013، 8018لعامي )

 أن يتم صرف أي مبلغ منها.

 الفعلية: اإليرادات املقدرة مع اإليرادات مقارنة .0

الفعلية يف بلدية اإليرادات املقدرة مع اإليرادات ( مقارنة بني 108يظهر اجلدول رقم )

 (.8013-8010كفرجنة اجلديدة لألعوام )

 (014جدول رقم )

 (4102-4101الفعلية يف بلدية كفرجنة اجلديدة لألعوام )اإليرادات املقدرة مع اإليرادات مقارنة 

 )املبلغ بالدينار( 

 اإليرادات السنة

 املقدرة

 اإليرادات

 الفعلية

 نسبة تغري اإليرادات الفعلية

 اإليرادات املقدرة %عن 

4101 0104410 142144  (1.1 ) 

4100 0240140 112010  (20.2) 

4104 0101111 141110  (02.0) 

4102 141124 0104411 01 

 املصدر:)احلسابات اخلتامية لبلدية كفرجنة اجلديدة(

 اجلدول أعاله، تبني ما يلي:من خالل 

%( 1473%، 3174%، 279خنفضت اإليرادات الفعلية عن اإليرادات املقدرة بنسبة )ا .أ 

( على التوالي بسبب قيام البلدية بتضخيم اإليرادات 8018 – 8010لألعوام  )

 املقدرة يف املوازنات.
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 (010 ) 

 

بسبب  8013عام %( يف 10زيادة اإليرادات الفعلية عن اإليرادات املقدرة بنسبة )  .ب 

زيادة الدعم احلكومي للبلدية حيث بلغت املساهمات والتربعات احلكومية وعوائد 

%( من إمجالي 2679( دينار شكلت ما نسبته ) 716810احملروقات ما جمموعه )

 .8013اإليرادات يف عام 

 ثانيًا:  مديونية البلدية:

ديدة بتاريخ ( إمجالي مديونية بلدية كفرجنة اجل103يظهر اجلدول رقم )

31/9/8014. 

 (012جدول رقم )

 20/1/4102إمجالي مديونية بلدية كفرجنة اجلديدة بتاريخ 

 )املبلغ بالدينار( 

 املبلغ  البيــــــــــــــــــــــــــــــــان

 2002110 .4144جمموع أقساط القروض والفوائد املرتتبة عليها وغري املسددة لغاية عام 

 221024 احلكومية املقبوضة وغري املسددة.جمموع األمانات 

 041414 جمموع الفواتري واملطالبات املقدمة للصرف ) مشرتيات + عطاءات +........( وغري املسددة.

 0011440 جمموع القضايا املفصولة لصاحل الغري وغري املدفوعة.

 001441 جمموع األمانات غري احلكومية وغري املصروفة ألصحابها.

 التأمينات املسرتدة وغري املدفوعة ألصحابها. جمموع

 42241 مساهمة البلدية يف جملس اخلدمات املشرتكة وغري املسددة.

 04101  أشهر. 4قيمة الشيكات املعلقة اليت مضى عليها أكثر من 

 0421000 حساب بنك تنمية املدن والقرى ) حساب مكشوف (.

 686800 20/1/4102حساب الضمان االجتماعي لغاية 

 9164995 اجملموع

 املصدر:)احلسابات اخلتامية لبلدية كفرجنة اجلديدة(

 من خالل اجلدول أعاله، تبني ما يلي:

دينارًا شكلت  (9164995مبلغ وقدره ) 31/9/8014بلغ إمجالي مديونية البلدية بتاريخ 

%( 4773ما نسبته ) القروض والفوائد املستحقة عليها لصاحل بنك تنمية املدن والقرى

من إمجالي هذه املديونية، يليها حساب البلدية لدى بنك تنمية املدن والقرى                              

%(، يليها إمجالي قيمة القضايا املفصولة لصاحل الغري 1977)حساب مكشوف( بنسبة )

 %(.1973وغري املدفوعة بنسبة ) 
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 (014 ) 

 

 القروض والفوائد:  ثالثًا:

( القروض والفوائد يف بلدية كفرجنة اجلديدة للفرتة                    104جلدول رقم )يظهر ا

(8010-8013.) 

 (012جدول رقم )

 (4102-4101القروض والفوائد يف بلدية كفرجنة اجلديدة لألعوام )

 )املبلغ بالدينار( 

 اجملموع 4102عام  4104عام  4100عام  4101عام  البيان

 2100440 141121 2414012 ـــ 11111 املستحقة على البلديةرصيد  القروض 

 240441 ـــ 204111 ـــ 1211 رصيد الفوائد املستحقة على البلدية

 2214211 141121 2401141 ـــ 11211 اجملموع

 يظهر اجلدول أعاله ما يلي:

( دينار واليت حصلت 4496422بلغ جمموع القروض والفوائد املستحقة عليها ) .أ 

 ( 8013 – 8010)بنك تنمية املدن والقرى لألعوام عليها البلدية من 

( دينار 4314703ساهمت أقساط القروض والفوائد املستحقة عليها والبالغة )  .ب 

بارتفاع مديونية بلدية كفرجنة اجلديدة  8088يف عام  رتة السدادلغاية انتهاء ف

 %( من إمجالي مديونية البلدية.3072بشكل كبري حيث شكلت ما نسبته ) 

 األمانات احلكومية وغري احلكومية: رابعًا: 

( األمانات احلكومية وغري احلكومية يف بلدية كفرجنة اجلديدة 103يظهر اجلدول رقم )

 .31/18/8013بتاريخ 

 (010ل رقم )جدو

 20/04/4102األمانات احلكومية وغري احلكومية يف بلدية كفرجنة اجلديدة بتاريخ 

 )املبلغ بالدينار( 

 اجملموع  البيان

 0441 أمانات رسوم طوابع الواردات

 212111 رصيد األمانات احلكومية 

 01010 رصيد األمانات غري احلكومية

 212141 اجملموع
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 (012 ) 

 

 أعاله ما يلي:يظهر اجلدول 

عدم قيام البلدية بتحويل أمانات رسوم طوابع الواردات احملصلة والبالغ جمموعها  .أ 

( 6( دينار إىل وزارة املالية خالفًا ألحكام املادة )1689مبلغ ) 31/18/8013بتاريخ 

 .8001( لسنة 3ستيفاء وتوريد رسوم طوابع الواردات رقم )امن تعليمات 

رصيد األمانات احلكومية وغري احلكومية املقبوضة من  عدم قيام البلدية بتحويل .ب 

إىل اجلهات ذات العالقة أواًل  31/18/8013( دينار بتاريخ 473878قبلها والبالغ )

وخالفًا  7/8/8007( تاريخ 6/3123/ 16/ 18بأول خالفًا لكتاب وزير املالية رقم )

 تعديالته.و 1774( لسنة 3( من النظام املالي رقم )30ألحكام املادة )

ستخدام إمجالي رصيد حساب األمانات احلكومية وغري احلكومية اقيام البلدية ب .ج 

وذلك يف تغطية نفقاتها مما  31/18/8013( دينار بتاريخ 474780والبالغ )

 رتفاع املديونية املرتتبة على البلدية.اساهم يف 

 خامسًا: حساب الضمان االجتماعي:

األقساط املستحقة )غري املسددة( وفوائد التأخري املرتتبة ( قيمة 106يظهر اجلدول رقم )

على البلدية وذلك مبوجب كشوفات املؤسسة العامة للضمان االجتماعي واخلاصة حبساب بلدية 

 كفرجنة اجلديدة.

 (014جدول رقم )

 الضمان االجتماعياألقساط املستحقة )غري املسددة( وفوائد التأخري املرتتبة على بلدية كفرجنة اجلديدة ملؤسسة 

 )املبلغ بالدينار( 

يف  البيان

20/04/4101 

يف 

20/04/4100 

يف 

20/04/4104 

يف 

20/04/4102 

 20/1/4102يف 

 211022 220121 412211 44104 أقساط غري مسددة
414111 

 014420 00442 41111 2221 فوائد تأخري

 414111 012111 210214 440214 41211 اجملموع
 

 اجلدول أعاله، تبني ما يلي:من خالل 

بلغ جمموع املبالغ املقتطعة من رواتب املوظفني ومساهمة البلدية وفوائد التأخري  .أ 

املستحقة إىل املؤسسة العامة للضمان االجتماعي وغري املسددة من قبل البلدية 

( دينار واليت متثل عبء إضايف على صندوق 626200مبلغ) 31/9/8014بتاريخ 

 رتفاع مديونية البلدية.ااهم يف البلدية مما س
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 (012 ) 

 

ال تقوم البلدية بتسديد اقتطاعات الضمان االجتماعي إىل املؤسسة العامة للضمان  .ب 

( من قانون الضمان االجتماعي املؤقت 88االجتماعي أواًل بأول خالفًا ألحكام املادة )

الصادر  8014( لسنة 1وقانون الضمان االجتماعي رقم ) 8010( لسنة 9رقم )

 .87/1/8014( تاريخ 3869باجلريدة الرمسية يف العدد رقم )

 سادسًا: التسويات البنكية:

( دينار الظاهرة يف مذكرة 13373بلغ جمموع قيمة الشيكات )أوامر الدفع( املعلقة )

واليت  31/9/8014تسوية حساب البلدية لدى بنك تنمية املدن والقرى )احلساب اجلاري( بتاريخ 

( دون أن يقوم حماسب البلدية بالتنسيق 109كما هي مبينة يف اجلدول رقم )مل تقدم للصرف و

مع بنك تنمية املدن والقرى بقبض قيمة هذِه الشيكات )أوامر الدفع( وتسجيلها أمانة بأمساء 

( لسنة 1( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )131املستفيدين خالفًا ألحكام املادة )

( 99( من النظام املالي للبلديات رقم )130ا املطبقة على البلديات مبوجب املادة )وتعديالته 1773

 .8007لسنة 

 (011جدول رقم )

 شيكات ظهرت مبذكرة تسوية البنك ومل تقدم للصرف يف بلدية كفرجنة اجلديدة

 )املبلغ بالدينار( 

 أسم املستفيد التاريخ رقم الشك قيمة أمر الدفع ) الشيكات(

 دينار فلس

 مؤسسة ).....( 4100/  0/  02 000222 4044 111

 مؤسسة ).....( 4100/  0/  02 000220 2004 011

 كسارة ).....( 4100/  2/  00 001204 2411 111

 مؤسسة ).....( 4102/  1/  21 001240 2102 011

 اجملموع 02210 111

 

 حساب شركة كهرباء حمافظة إربد:   سابعًا:  

شركة كهرباء حمافظة إربد بتحصيل رمسًا سنويًا لصاحل بلدية كفرجنة  تقوم .1

( دينار عن كل وحدة سكنية مقابل مجع النفايات ونقلها والتخلص 80اجلديدة مقداره )

ولغاية تارخيه خالفًا  8014( دينار للفرتة من شهر كانون ثاني من عام 84منها بداًل من )

( 2كاره ورسوم مجع النفايات داخل مناطق البلديات رقم )( من نظام منع امل7ألحكام املادة )

 مما أدى إىل ضياع مبالغ مالية على صندوق البلدية. 8014لسنة 
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 (010 ) 

 

، 11813، 14016بلغت أرباح أسهم البلدية يف شركة كهرباء حمافظة إربد مبلغ ) .8

 ( على التوالي وقد تبني ما يلي: 8013 – 8010( دينار لألعوام ) 14016، 2410

مل تقوم البلدية باستالم أرباح أسهم شركة كهرباء حمافظة إربد لعامي                    .أ 

( دينار بالرغم من صدور شيكات 8848376( والبالغ جمموعها )8018، 8010)

األرباح منذ سنوات مما يدل على عدم قيام املدير املالي يف البلدية مبتابعة واستيفاء 

( من النظام املالي 4أوقاتها خالفًا ألحكام املادة )أموال البلدية وجبايتها يف 

األمر الذي أدى إىل قيام شركة كهرباء حمافظة  8007( لسنة 99للبلديات رقم )

 30/4/8014إربد إىل حتويل هذِه األرباح إىل حساب رسوم نفايات البلدية بتاريخ 

 حلسمها كمصاريف إنارة شوارع ومباني.

بلدية أرباح املساهمة يف الشركات واملؤسسات لعامي أظهرت احلسابات اخلتامية لل .ب 

، صفر( دينار ومبالغ فعلية بقيمة 8000( مببالغ مقدره بقيمة )8011، 8010)

)صفر، صفر( دينار لنفس الفرتة على التوالي بسبب عدم إجراء القيود احملاسبية 

إربد الالزمة، علمًا بأن جمموع أرباح أسهم البلدية يف شركة كهرباء حمافظة 

 ( دينار.83887( بلغ ) 8011، 8010لعامي )

قام اجمللس البلدي باختاذ قرارات خبصوص نقل وزرع أعمدة كهرباء وخماطبة شركة  .3

كهرباء حمافظة إربد حلسم التكاليف من حساب رسوم النفايات احملصلة عن طريق 

( 4/2337/ شركة الكهرباء لصاحل البلدية خالفًا لكتاب وزير الشؤون البلدية رقم ) ت

 .1776/ 2/4تاريخ 

قام اجمللس البلدي باختاذ قرارات خبصوص صرف مبالغ من صندوق البلدية إىل املواطنني  .4

بقيمة التكاليف املدفوعة من قبلهم إىل شركة كهرباء حمافظة إربد لقاء نقل و زرع 

 أعمدة كهرباء خالفًا لكتاب وزير الشؤون البلدية املشار إليه أعاله.

جل خاص حبساب رسوم النفايات اليت يتم حتصيلها عن طريق شركة عدم مسك س .3

( من 3كهرباء حمافظة إربد مما يتعذر معه تدقيق احلساب خالفًا ألحكام املادة رقم )

 النظام املالي للبلديات املشار إليه أعاله.

( دينار إيرادات رسوم نفايات حمصلة عن 203327488قام حماسب البلدية بقبض مبلغ ) .6

( 17612مبوجب وصوالت املقبوضات ذوات األرقام ) 8010شركة الكهرباء عن عام  طريق

مببلغ  9/11/8010( تاريخ 80881( دينار ورقم )10000مببلغ ) 30/6/8010تاريخ  

( دينار وبعد 603327488مببلغ ) 87/7/8010( تاريخ 17738( دينار ورقم )10000)

ت رسوم النفايات احملصلة وأرباح البلدية تدقيق كشوفات شركة الكهرباء تبني أن إيرادا
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 (014 ) 

 

( دينار وبفارق )زيادة( عن 1183037733بلغت ) 8010من أسهم شركة الكهرباء لعام 

( دينار مما يؤكد على 317697331جمموع وصوالت املقبوضات املشار إليها أعاله مببلغ )

 أن البلدية ال تقوم مبتابعة حساباتها لدى شركة الكهرباء.

( دينار إيرادات رسوم نفايات حمصلة 1167067180البلدية بقبض مبلغ ) قام حماسب .9

مبوجب وصوالت املقبوضات ذوات األرقام  8011عن طريق شركة الكهرباء عن عام 

( تاريخ 81030( دينار ورقم )84617061مببلغ ) 1/3/8011( تاريخ 80271)

مببلغ  31/18/8011( تاريخ 88818( دينار ورقم )10000مببلغ ) 84/3/8011

( دينار وبعد تدقيق كشوفات شركة الكهرباء تبني أن إيرادات رسوم 1044437037)

بلغت  8011النفايات احملصلة وأرباح البلدية من أسهم شركة الكهرباء لعام 

( دينار وبفارق )زيادة( يف جمموع وصوالت املقبوضات املشار إليها أعاله 1163647003)

 ( دينار.3487113مبلغ ) 

قيام حماسب البلدية بتنظيم وصول مقبوضات بإمجالي املبالغ املستحقة للبلدية عدم  .2

( دينار مما أدى 1068347439والبالغة ) 8018واحملصلة من قبل شركة الكهرباء لعام 

إىل إظهار اإليرادات يف احلسابات اخلتامية مببالغ غري دقيقة واعتمادها كأساس 

 للمصادقة على املوازنات.

البلدية بقبض رسوم نفايات من شركة كهرباء حمافظة إربد بقيمة قام حماسب  .7

وبعد  84/8/8013( تاريخ 84969( دينار مبوجب وصول املقبوضات رقم )34647792)

تدقيق كشوفات شركة الكهرباء تبني بأن جمموع مبالغ رسوم النفايات احملصلة لصاحل 

ار وقد تبني بأن حماسب ( دين1816707330البلدية عن طريق شركة الكهرباء بلغت )

( دينار مما أدى 1128837338البلدية مل يقوم بتنظيم وصول مقبوضات بالفرق والبالغ )

مببالغ غري دقيقة واعتمادها  8013إىل إظهار اإليرادات يف احلساب اخلتامي لعام 

 كأساس للمصادقة على املوازنة.

لبلدية لدى شركة أظهرت احلسابات اخلتامية لبلدية كفرجنة وكشوفات حساب ا .10

 ( وفقًا ملا يلي:8013 - 8010كهرباء حمافظة إربد لألعوام )

عدم الدقة بتقدير مصاريف كهرباء إنارة الشوارع ومصاريف كهرباء إنارة املباني  .أ 

باملقارنة مع املصاريف الفعلية الواردة يف كشوفات شركة كهرباء حمافظة إربد 

قدرة والبالغ جمموعها                     حيث يالحظ فرق كبري ما بني املخصصات امل

( على 8013 – 8010( دينار لألعوام )93000، 43000، 40000، 31000)
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 (011 ) 

 

التوالي يف حني بلغ املصروف الفعلي حسب قيود شركة كهرباء حمافظة إربد 

 ( دينار لنفس الفرتة.103338، 77327، 29306، 20884مبلغ )

إنارة الشوارع ومصاريف كهرباء إنارة وجود اختالف ما بني مصاريف كهرباء  .ب 

املباني الفعلية الظاهرة يف احلسابات اخلتامية للبلدية والبالغ جمموعها  

( على التوالي وبني 8013 – 8010( دينار لألعوام )91، 63، 71126، 38929)

املبالغ الفعلية الواردة يف كشوفات شركة كهرباء حمافظة إربد والبالغ 

 ( دينار لنفس الفرتة.103338، 77327، 29306، 20884جمموعها ) 

مببلغ  87/8/8010( تاريخ  116قام حماسب البلدية بتنظيم مستند صرف رقم ) .ج 

( دينار مصاريف 433207409( دينار يتضمن مبلغ )603327488إمجالي )

( دينار مصاريف كهرباء إنارة مباني 78037789كهرباء إنارة شوارع ومبلغ )

ينار مصاريف مشاريع منفذة لصاحل البلدية ولدى تدقيق ( د93347022ومبلغ )

تبني بأن إمجالي املبالغ  8010كشوفات شركة كهرباء حمافظة إربد لعام 

املستحقة على البلدية واليت مت حسمها من حساب رسوم النفايات احملصلة يف عام 

( دينار تتضمن 78306من قبل شركة الكهرباء لصاحل البلدية بلغت ) 8010

( دينار 11393( دينار مصاريف كهرباء إنارة شوارع ومبلغ )62247غ )مبل

( دينار مصاريف مشاريع منفذة 18028مصاريف كهرباء إنارة مباني ومبلغ )

لصاحل البلدية مما يشري إىل عدم صحة املبالغ الواردة يف مستند الصرف املشار 

اردة يف كشوفات ( دينار عن املبالغ الو31762اليه أعاله وبفارق نقص مبلغ )

 شركة الكهرباء.

 31/18/8011(  تاريخ  76قام حماسب البلدية بتنظيم مستند صرف رقم ) .د 

( دينار مصاريف كهرباء 93869( دينار يتضمن مبلغ )104339مببلغ إمجالي )

( دينار مصاريف كهرباء إنارة مباني ومبلغ 9320إنارة شوارع ومبلغ )

( 13430( دينار مصاريف مشاريع منفذة لصاحل البلدية ومبلغ )30327393)

( دينار وبفارق 79333دينار قضايا منفذة وقد تبني بأن جمموع هذه املبالغ هو)

تبني  8011( دينار ولدى تدقيق كشوفات شركة الكهرباء لعام 9008زيادة مبلغ )

( دينار مت حسمها من 104103بأن إمجالي املبالغ املستحقة على البلدية بلغت )

من قبل شركة الكهرباء لصاحل  8011حساب رسوم النفايات احملصلة يف عام 

( دينار مصاريف كهرباء إنارة شوارع ومبلغ 97783البلدية يتضمن مبلغ )

( دينار فوائد تأخري 102( دينار مصاريف كهرباء إنارة مباني ومبلغ )9321)
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 (011 ) 

 

( 13430( دينار مصاريف مشاريع منفذة لصاحل البلدية ومبلغ )3037ومبلغ )

ة مما يشري إىل عدم صحة املبالغ الواردة يف مستند دينار قضايا منفذة على البلدي

( دينار عن املبالغ الواردة يف كشوفات 834الصرف املشار اليه أعاله وبفارق )

 شركة كهرباء حمافظة إربد.

بتنظيم  30/18/8013وتاريخ  30/18/8018اسب البلدية بتاريخ قام حم .ه 

( 1847007668)( دينار ومبلغ 1003347437مستندي صرف رقم بال مببلغ )

دينار على التوالي وقد تبني بأن مستندي الصرف مل يتم تسجيلهما يف دفرت 

 (. 8013، 8018الصندوق واحلسابات اخلتامية للبلدية لعامي )

مل تقم البلدية باستيفاء رسوم طوابع الواردات املتحققة على املبالغ اليت قامت شركة  .11

يات احملصلة لصاحل البلدية عن إنارة كهرباء حمافظة إربد حبسمها من رسوم النفا

الشوارع وإنارة املباني واملشاريع املنفذة لصاحل البلدية وفوائد التأخري مما أدى إىل عدم 

( لسنة 80( دينار خالفًا ألحكام قانون طوابع الواردات رقم )6927800استيفاء مبلغ )

 (.102وتعديالته وكما هو مبني يف اجلدول رقم ) 8001

 (011) جدول رقم

 (4102-4101رسوم طوابع الواردات املستحقة وغري احملصلة لألعوام )

 )املبلغ بالدينار( 

 إنارة شوارع السنة

 ومباني وفوائد

 تأخري 

 رسوم طوابع

 الواردات

 املستحقة

 مشاريع منفذة

 لصاحل البلدية

 

 رسوم طوابع

 الواردات

 املستحقة

 جمموع طوابع

 الواردات املستحقة

 وغري احملصلة

4101 11442 041.211 04114 11.111 400.011 

4100 11402 020.011 2121 44.111 002.211 

4104 11211 021.011 140 1.211 004.211 

4102 012224 000.111 012 0.211 004.211 

 411.411 044.411 04441 004.111 اجملموع
 

 املصدر:)احلسابات اخلتامية لبلدية كفرجنة اجلديدة(

احلسابات اخلتامية لبلدية كفرجنة وكشوفات حساب البلدية لدى شركة كهرباء أظهرت  .18

 (.107( وكما هو مبني يف اجلدول رقم )8013 - 8010حمافظة إربد لألعوام )
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 (011 ) 

 

 (011جدول رقم )

 (4102-4101إيرادات رسوم النفايات يف بلدية كفرجنة اجلديدة لألعوام )

 )املبلغ بالدينار( 

 مقدر السنة

 

 فعلي حسب حسابات ختامية / بالدينار – فعلي

 شركة الكهرباء

  (4 ) 

 جمموع الفعلي

 (0  +4 ) 

 

عن طريق 

 ( 0البلدية ) 

 عن طريق

 شركة الكهرباء 

 اإلمجالي

 

4101 041101 1110 10111 12141 004214 041211 

4100 001101 222 04240 04110 004042 004111 

4104 002101 0410 1 0410 014402 011141 

4102 004001 1100 2240 02014 001440 041124 

 املصدر:)احلسابات اخلتامية لبلدية كفرجنة اجلديدة(

 من خالل اجلدول أعاله، تبني ما يلي:

عدم املوضوعية بتقدير إيرادات رسوم النفايات باملقارنة مع اإليرادات الفعلية الواردة  .أ 

يالحظ فرق كبري ما بني اإليرادات املقدرة يف كشوفات شركة الكهرباء حيث 

 – 8010( دينار لألعوام  )118130، 113030، 110030، 180030والبالغة )

( على التوالي يف حني أن املبالغ احملصلة فعليًا عن طريق البلدية وشركة 8013

، 1693، 18273، 23262الكهرباء الواردة يف احلسابات اخلتامية للبلدية مبلغ )

 دينار لنفس الفرتة. (13196

ما بني إمجالي إيرادات رسوم النفايات الفعلية احملصلة عن طريق  وجود إختالف .ب 

، 1693، 18273، 23262البلدية والظاهرة يف احلسابات اخلتامية والبالغة )

( على التوالي يف حني أن املبالغ احملصلة 8013-8010( دينار لألعوام )13196

، 109787، 116772، 180329فعليًا عن طريق البلدية وشركة الكهرباء مبلغ  )

 ( دينار لنفس الفرتة.189736

 رخص األبنية واإلنشاءات: ثامنًا: 

قيام جلنة التنظيم احمللية يف البلدية بدراسة وإقرار ترخيص األبنية اليت تقع خارج حدود  .1

( تاريخ 61/14299مناطق التنظيم وذلك خالفًا لكتاب وزير الشؤون البلدية رقم )ب/ 

9/6/8018. 

بداًل من برتخيص األبنية القائمة واملقرتحة مبوجب خمطط كروكي تقوم البلدية  .8

( 9( من قانون البناء الوطين رقم )11خمططات هندسية مصدقة خالفًا ألحكام املادة )

وتعديالته وخالفًا لكتاب نائب رئس الوزراء وزير الداخلية رقم                             1773لسنة 

ونشري على سبيل املثال إىل رخص األبنية املبينة  84/3/8010( تاريخ 30613/ 86/46)

 (.110يف اجلدول رقم)
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 (411 ) 

 

 (001جدول رقم )

 يف بلدية كفرجنة اجلديدة أبنية مت ترخيصها من قبل اجمللس البلدي مبوجب خمططات كروكي

 املساحة باملرت املربع رقم احلوض رقم القطعة تاريخ الرخصة رقم الرخصة

112 24/5/2014 166 2 266 

 ارضي  001تسوية /   152 4 236 12/3/2014 54

167 3/8/2014 871 9 200 

159 17/7/2014 857 4 250 

56 13/3/2014 427 8 140 

172 9/8/2014 32 4 150 

73 12/4/2014 240 1 140 

 كروكي 021مقرتح/  50 9 839 25/2/2014 42

175 18/8/2014 844 9 130 

162 21/7/2014 944 4 110 

63 26/3/2014 279 13 140 
 

خزينة اململكة األردنية  تقوم البلدية برتخيص األبنية القائمة على األراضي املسجلة بإسم .3

اهلامشية ومنح أذونات أشغال هلا قبل تفويضها إىل املنتفعني بها أو دون قرار من رئاسة 

( 813الوزراء وعلى سبيل املثال ال احلصر ترخيص البناء القائم على قطعة األرض رقم )

خالفًا لكتاب وزير  19/4/8014( تاريخ 97( أرض خزينة بالرخصة رقم )13حوض )

 .9/6/8018( تاريخ 61/7/14299لشؤون البلدية رقم )ب/ا

تقوم البلدية برتخيص األبنية دون إستيفاء رسوم ترخيص التجاوزات على النسبة املئوية  .4

( من نظام 9السطحية، الطابقية، احلجمية، ورسوم مواقف السيارات خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته. 7231( لسنة 17األبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم )

تقوم البلدية باستيفاء رسوم التجاوز على مساحة االرتدادات لألبنية بزيادة مقدارها  .3

( من نظام األبنية والتنظيم للمدن 9،7( فلس لكل مرت مربع خالفًا ألحكام املادتني )600)

 وتعديالته. 1723( لسنة 17والقرى رقم )

حة دون طلب براءة ذمة من طالب الرتخيص تقوم البلدية برتخيص األبنية القائمة واملقرت .6

( من 33مما أدى إىل ضياع فرصة حتصيل املبالغ املستحقة للبلدية خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته. 1766( لسنة 97قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم )

 تاسعًا:  أمالك البلدية املؤجرة:

غري احملصلة مبلغ ة كفرجنة اجلديدة وبلغ جمموع اإلجيارات املستحقة لصندوق بلدي .1

 .31/9/8014لغاية ( دينار 78448)
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 (410 ) 

 

%( من بدل 8ال تقوم بلدية كفرجنة اجلديدة باستيفاء رسوم ضريبة املعارف والبالغة ) .8

( من نظام 8اإلجيار السنوي الصايف من مستأجري أمالك البلدية خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته. 1722( لسنة 3ضريبة املعارف رقم )

 عدم مسك سجل لعقود إجيارات أمالك البلدية األمر الذي أدى إىل: .3

( من قانون تنظيم 6ستيفاء رسوم تسجيل هذِه العقود خالفًا ألحكام املادة )اعدم  .أ 

 .1793( لسنة 3عقود إجيار العقار رقم )

جدول  ستيفاء رسوم طوابع الواردات عن هذِه العقود خالفًا للبند )أواًل/ أ( مناعدم  .ب 

 وتعديالته. 8001( لسنة 80( امللحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم )1رقم )

عدم قيام البلدية باختاذ اإلجراءات الالزمة لزيادة بدل اإلجارة لعقود إجيار أمالك البلدية  .4

( 11منذ تاريخ إبرامها بالرغم من التعديالت املتكررة لقانون املالكني واملستأجرين رقم )

 واليت تضمنت زيادات متكررة يف اإلجيار. 1774لسنة 

 عاشرًا: الذمم املدينة:

( الذمم املدينة املستحقة لبلدية كفرجنة اجلديدة واملدورة على 111يظهر اجلدول رقم )

 ، ما يلي:1/2/8014

 (000جدول رقم )

 يف بلدية كفرجنة اجلديدة 0/1/4102إمجالي الذمم املدينة املستحقة واملدورة على 

 )املبلغ بالدينار( 

 األهمية النسبية )%( 0/1/4102الرصيد املدور على البيــــــــــــــــــــــان

 40.2 202111 الضرائب والرسوم ) املسقفات (

 - 021 رسوم النفايات

 2.1 40224 عوائد تعبيد وتزفيت

 4.2 04020 عوائد األرصفة واألطاريف

 1.2 01221 ذمم متفرقة

 1.4 0114 قرويةجمالس 

 1.1 2101 رسوم رخص املهن

 1.2 4242 رسوم احلرف والصناعات

 01.0 14224 اإلجيارات

 011 021021 اجملموع
 

 يالحظ من اجلدول أعاله ما يلي: 

ما جمموعه  1/2/8014بلغ إمجالي الذمم املدينة املستحقة واملدورة على  .1

 ( دينار.340340)
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 (414 ) 

 

املسقفات( أعلى نسبة من إمجالي )البقايا( املستحقة شكلت الضرائب والرسوم ) .8

( دينار، يليها 333002%( ومببلغ إمجالي )6373لصندوق البلدية حيث بلغت )

 31/9/8013( دينار كما يف 78448%( ومببلغ إمجالي )1971اإلجيارات بنسبة )

لدية مما يشري إىل عدم قيام اجمللس البلدي بواجباته املتعلقة بتحصيل أموال الب

 واختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة خبصوص ذلك.

تدني نسبة التحصيل من البقايا والتحققات املستحقة لصندوق البلدية حيث  .3

%( من إمجالي البقايا لألعوام                  1879%، 1374%، 1471%، 1377شكلت ما نسبته )

بل البلدية، علمًا ( على التوالي وذلك بسبب ضعف اجلباية من ق8013 – 8010)

أن إمجالي البقايا املدورة مل تتضمن بقايا اإلجيارات وكما هو مبني يف اجلدول                  

 (.118رقم )

 (004جدول رقم )

 (4102-4101نسبة التحصيل من البقايا والتحققات املستحقة لصندوق بلدية كفرجنة اجلديدة لألعوام )

 )املبلغ بالدينار( 

 البقايا املدورة البيان

0/0  

 التحققات

 خالل العام

 اجملموع

 

احملصل 

 خالل

 العام 

 20/04البقايا يف 

– 4101لألعوام  

4102  

نسبة 

 التحصيل)%(

 00.1 244112 40110 212140 14412 210144 4101عام 

 02.0 201012 01011 211010 10411 244112 4100عام 

 00.2 241021 41440 220242 12111 201012 4104عام 

 04.1 212021 01021 200411 12001 241021 4102عام 

 

 أحد عشر: رسوم رخص املهن ورسوم خدمات املكاتب املهنية:

تقوم البلدية باستيفاء مبلغ ثالثة دنانري بدل رسوم لوحات إعالنات باملقطوع عن معظم  .1

اللوحات التجارية خالفًا رخص املهن الصادرة عن البلدية دون األخذ بعني االعتبار مساحة 

( من نظام ترخيص وسائل الدعاية واإلعالن ضمن حدود مناطق البلدية 2ألحكام املادة )

 .8007( لسنة 96رقم )

%( من مقدار الرسم األصلي عند ختلف صاحب 30رسم إضايف بنسبة ) ال يتم إستيفاء .8

( من 2اللوحة التجارية عن دفع الرسم املقرر عن التاريخ احملدد للدفع خالفًا ألحكام املادة )

 نظام ترخيص وسائل الدعاية واإلعالن املشار إليه أعاله.

( من قانون 3حكام املادة )( مكاتب حملامني غري مرخصة يف لواء كفرجنة خالفًا أل2وجود ) .3

 .1723( لسنة 81رسوم خدمات املكاتب املهنية يف املناطق البلدية رقم )
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 (412 ) 

 

عدم قيام البلدية بتفعيل إجراءات التفتيش على احملالت التجارية للتحقق من مراعاة  .4

أصحابها ألحكام قانون رخص املهن والتحقق من عدم ممارسة املهنة يف أي حمل دون 

( من قانون رخص املهن رقم 13جتديد الرتخيص خالفًا ألحكام املادة ) ترخيص أو دون

 وتعديالته. 1771( لسنة 82)

 إثنا عشر: احملاسبة:

مت دمج حساب األمانات مع حساب اإليرادات يف دفرت يومية للصندوق بداًل من إستخدام  .1

( 99ديات رقم )( من النظام املالي للبل130دفرت صندوق لكل حساب خالفًا ألحكام املادة )

 .8007لسنة 

( من النظام املالي 130،130عدم مسك السجالت الرئيسة التالية خالفًا ألحكام املادتني ) .8

 للبلديات أعاله.

 سجل الرواتب. -

 سجل أمالك البلدية.  -

 سجل تسليم الشيكات. -

 سجل املخصصات والتأديات. -

عليها وإجازتها للصرف  صرف عدد من املستندات دون عرضها على ديوان احملاسبة للتدقيق .3

( تاريخ 33/11/1/87079حسب األصول خالفًا لكتاب رئيس الوزراء رقم ) 

4/11/8018. 

ال يتم تعزيز مجيع مستندات الصرف بوصوالت مقبوضات صادرة عن اجلهات احلكومية  .4

( من 94اليت مت تنظيم مستندات الصرف بامسها إشعارًا باستالمها خالفًا ألحكام املادة )

 ام املالي أعاله.   النظ

ال يتم تثبيت رقم الفصل واملادة على مستندات الصرف عند تأديتها خالفًا ألحكام املادة  .3

 ( من النظام املالي للبلديات املشار إليه أعاله.66)

( من 96ال يتم ختم مجيع معززات مستندات الصرف خبامت )مدفوع( خالفًا ألحكام املادة ) .6

( دينار إىل حمطة 1330ألمر الذي أدى إىل تكرار صرف مبلغ )النظام املالي للبلديات ا

 (.113كفرجنة اجلديدة للمحروقات وكما هو مبني يف اجلدول رقم )
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 (412 ) 

 

 (002جدول رقم )

 مبالغ مت تكرار صرفها نتيجة عدم ختم معززات الصرف خبامت مدفوع يف بلدية كفرجنة اجلديدة

 )املبلغ بالدينار( 

 املخالفة التاريخ املبلغ  رقم مستند الصرف

مت تكرار صرف املبلغ مبوجب مستند  0/0/4100 0414.140 04

 .4100/  4/  0( تاريخ  21الصرف رقم   ) 

مت تكرار صرف املبلغ مبوجب مستند  0/0/4100 21.111 04

 .4100/ 0/  41( تاريخ  000الصرف رقم  ) 

   0221.140 اجملموع

 

الشخصية املصروفة ملوظفي بلدية كفرجنة اجلديدة تبني ما لدى التدقيق على السلف  .9

 يلي:

عدم تسجيل كافة البيانات واملعلومات الالزمة على النموذج املعتمد لصرف السلف  .أ 

( من النظام املالي للبلديات املشار اليه أعاله 186الشخصية خالفًا ألحكام املادة )

 من حيث:

 توقيع املوظف طالب السلفة. -

 رقم قرار اجمللس البلدي وتارخيه.عدم تسجيل  -

 االكتفاء بتقديم كفيل واحد بداًل من كفيلني إثنيني. -

استمرار البلدية بصرف سلف شخصية ملوظفني بالرغم من عدم اسرتداد السلف  .ب 

الشخصية املصروفة هلم خالل السنة املالية حيث بلغ جمموع أقساط السلف غري 

( دينار كما هو يف 3462موعه )املسرتدة واملدورة من سنوات سابقة ما جم

( من النظام املالي للبلديات أعاله، دون 182خالفًا ألحكام املادة ) 31/18/8013

( من 189أن يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة السرتداد هذِه املبالغ خالفًا ألحكام املادة )

 النظام املالي للبلديات.

ية يف البلدية بتسجيل أي عدم قيام املوظف املسؤول عن دفرت السلفات الشخص .ج 

لغاية تارخيه مما تعذر معه التحقق من الرصيد  8014مبالغ مسرتدة يف عام 

( من النظام املالي للبلديات 187الباقي والتثبت من صحته خالفًا ألحكام املادة )

 أعاله.
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 (410 ) 

 

-1/1/8013قامت البلدية بصرف كامل رواتب عامل الوطن ).....( للفرتة ) .2

( دينار بالرغم من تغيب املذكور عن عمله خالل 8330والبالغ جمموعها )( 30/4/8014

( من نظام موظفي البلديات 9تلك الفرتة بسبب تعرضه حلادث سري خالفًا ألحكام املادة )

وتعديالته، ولدى التدقيق تبني بأن ملف املذكور ال يتضمن أي  8009( لسنة 102رقم )

عمل، حيث أفاد العامل بأنه عاد إىل عمله بتاريخ تقارير خبصوص حادث السري ومباشرة ال

83/4/8014. 

%( من الراتب األساسي شهريًا ومكافأة 30تقوم البلدية بصرف بدل عمل إضايف بواقع ) .7

( دينار إىل مدير ضريبة األبنية واملسقفات السيد ).....( والد رئيس  60شهرية بقيمة )

 8009( لسنة 102نظام موظفي البلديات رقم )( من 8/ج/14البلدية خالفًا ألحكام املادة )

( تاريخ 4786/ 8/80وتعديالته ولكتابي وزير الشؤون البلدية ذوات األرقام )ك/ 

واليت تتضمن شرط عدم  8014/ 9/4( تاريخ 10032/ 8/80ورقم )ك/ 16/8/8014

 اجلمع ما بني العمل اإلضايف أو أي مكافآت أخرى. 

طوابع الواردات املستحقة على مستندات الصرف املتعلقة  ال تقوم البلدية باستيفاء رسوم .10

بتسديد االقتطاعات واملساهمات إىل املؤسسة العامة للضمان االجتماعي خالفًا ألحكام 

( لسنة 80( امللحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم )1البند )أواًل /ز(  من جدول رقم )

 وتعديالته. 8001

 لوازم:ثالث عشر: مستودع األثاث وال

( 17ال يتم تعزيز مستندات اإلدخاالت بالوثائق الالزمة حسب األصول خالفًا ألحكام املادة ) .1

 .8007( لسنة 90من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم )

عدم إستخدام منوذج طلب صرف اللوازم موقعًا من رئيس البلدية كمعزز ملستندات  .8

( من نظام اللوازم وأشغال البلديات املشار إليه 83، 88خالفًا ألحكام املادتني ) اإلخراجات

 أعاله.

وجود عدد كبري من مستندات اإلخراجات غري موقعة من قبل املستلم وال زالت النسخة األوىل  .3

( من نظام اللوازم وأشغال 83منها )نسخة املستلم( موجودة يف املستودع خالفًا ألحكام املادة )

 لبلديات أعاله.ا

وجود عدد كبري من جلود مستندات اإلدخاالت واإلخراجات وطلبات املشرتى احمللي  .4

مستخدمة ومدققة من ديوان احملاسبة ومضى على حفظها املدة القانونية ومل يتم إتالفها 

 .8007( لسنة 99( من النظام املالي للبلديات رقم )164لغاية تارخيه خالفًا ألحكام املادة )
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 (414 ) 

 

 رابع عشر: شؤون املوظفني:

بالتوسع يف التعيينات خمالفة بذلك تعميم وزير الشؤون  8014قامت البلدية خالل عام  .1

والذي مت مبوجبة وقف كافة التعيينات يف  3/8/8007( تاريخ 3333/ 4البلدية رقم )ت/

 %(.33)ب واألجور عن اإليرادات عن نسبة البلديات اليت تزيد فيها الروات

%( من إمجالي كادر 1276%(، )3879فة )عامل(، )مراسل، حارس( ما نسبته )شكلت وظي .8

على التوالي وهي تعترب نسب مرتفعة جدًا مت التعيني فيها  8014موظفي البلدية لعام 

خبالف احتياجات البلدية الفعلية األمر الذي أدى إىل ارتفاع نفقات الرواتب واألجور 

 (.114وكما هو مبني يف اجلدول رقم ). البلدية والعالوات وبالتالي ارتفاع مديونية

 (002جدول رقم )

  4102إمجالي كادر موظفي بلدية كفرجنة اجلديدة لعام 

 )املبلغ بالدينار( 

 األهمية النسبية )%( العدد نوع الوظيفة

 11.5 20 إدارية، مالية، إشرافية

 32.7 11 عمال ) وطن، صيانة،سوق،...(

 18.6 01 مراسل، حارس

 10 41 سائق

 4.9 02 كاتب، طابع

 14.5 21 مراقب

 3 1 مساح، قياس، رسام

 4.8 02 أخرى

 100 441 اجملموع

بالرغم من تضخم الكادر الوظيفي للبلدية إال أنه يوجد نقص يف وظيفة )مساح، مراقب  .3

أبنية، حماسب، رسام، وجابي( يف املناطق التابعة ملنطقة البلدية )منطقة راجب، منطقة 

بالص، ومنطقة السفينة( أما منطقة كفرجنة فقد مت دجمها مع مركز البلدية مما 

 يؤدي إىل عدم قيام البلدية بإدارة املوارد البشرية بفاعلية.

%( من 7079بلغت نسبة املوظفني الذين حيملون مؤهل علمي توجيهي ودون التوجيهي ) .4

عمال إدارية ختتلف عن يعمل عدد منهم بأ 8014إمجالي كادر موظفي البلدية لعام 

 (.113املسميات الوظيفية اليت مت تعيينهم فيها، وكما هو مبني يف اجلدول رقم )
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 (411 ) 

 

 (000جدول رقم )

 نسبة املوظفني الذين حيملون مؤهل علمي توجيهي ودون التوجيهي من إمجالي كادر موظفي

 4102بلدية كفرجنة اجلديدة لعام 

 النسبية )%(األهمية  العدد املؤهل العلمي

 4.1 01 جامعي

 4.4 1 دبلوم

 11.1 422 توجيهي ودون التوجيهي

 100 441 اجملموع

 

( 48، 11قامت البلدية بتعيني موظفني وعمال بزيادة عن جدول التشكيالت بلغت ) .3

( من نظام 19( على التوالي خالفًا ألحكام املادة )8011، 8010موظف/عامل لعامي )

                    86/8/8018متضمنًا التعديالت لغاية  8009( لسنة 102)موظفي البلديات رقم 

 .8014( لسنة 83مت تعديل النظام بالنظام املعدل )

( من 3( موظف بكفاالت مالية خالفًا ألحكام املادة )30عدم ربط املوظفني البالغ عدهم ) .6

( من النظام 4حكام املادة )وخالفًا أل 8003( لسنة 7نظام الكفاالت املالية للموظفني رقم )

 (.116، وكما هو مبني يف اجلدول رقم )8007( لسنة 99املالي للبلديات رقم )

 (004جدول رقم )

 عدم ربط املوظفني بكفاالت مالية يف بلدية كفرجنة اجلديدة

 عدد املوظفني غري  املربوطني بكفاالت مالية الوظيفياملسمى 

 0 حماسب

 0 مأمور املستودع

 00 سائق

 22 حارس

 01 اجملموع

 

مل يقوم عدد من املوظفني بتجديد كفاالتهم املالية بالرغم من وفاة كفالئهم خالفًا ألحكام  .9

 ( من نظام الكفاالت املالية للموظفني املعمول به.3املادة )

( من تعليمات 6كفاالت مالية غري مناسبة خالفًا ألحكام املادة ) مقيام املذكورين بتقدي .2

، وكما هو مبني يف اجلدول                   8003( لسنة 1تنظيم الكفاالت املالية للموظفني رقم )

 (.119رقم )
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 (411 ) 

 

 (001جدول رقم )

 تقديم كفاالت مالية غري مناسبة يف بلدية كفرجنة اجلديدة

 )املبلغ بالدينار( 

 قيمة الكفالة املالية املطلوبة قيمة الكفالة املالية املقدمة الوظيفة إسم املوظف

 4111 0111 سائق السيد ).....(

 4111 0111 سائق السيد ).....(

 

املوظف واملسمى الوظيفي  عدم مسك سجل للكفاالت املالية للموظفني لتسجيل إسم .7

وعنوانه وأمساء الكفالء وعناوينهم ومقدار الكفالة املالية ورقمها وتاريخ تنظيمها واجلهة 

( من تعليمات 10اليت اعتمدت للمصادقة على مالءة الكفيل املالية خالفًا ألحكام املادة )

 تنظيم الكفاالت املالية املشار اليها أعاله.

الوطن السيد ).....( والسائق).....( إىل املدعي العام / عجلون مت حتويل كل من عامل  .10

( يف حمكمة بداية عجلون ومل  89/8014وسجلت هلما القضية البدائية اجلزائية رقم ) 

( 43يقم اجمللس البلدي باختاذ قرار بتوقيف املذكورين عن العمل خالفًا ألحكام املادة )

 اله.من نظام موظفي البلديات املشار إليه أع

دون عذر  3/4/8014ولغاية  8014/ 83/8تغيب احلارس ).....(  عن العمل من تاريخ   .11

 8014ودون اختاذ اإلجراءات القانونية حبق املذكور ومت صرف راتبه كاماًل لشهر آذار /

( دينار واالستمرار بصرف نصف راتب للمذكور حيث مت 3017900ومببلغ إمجالي ) 

بصرف  89/3/8014( تاريخ 9( بند رقم )30دي باجللسة رقم )إختاذ قرار من اجمللس البل

نصف الراتب للمذكور دون بيان من أي تاريخ ولغاية أي تاريخ سيتم تطبيق هذا القرار 

( من نظام موظفي البلديات املشار اليه أعاله وخالفًا 9الذي جاء خمالفًا ألحكام املادة )

 .8013( لسنة 28ة رقم )( من نظام اخلدمة املدني167ألحكام املادة )

 خامس عشر: حركة السيارات واآلليات:

 ( مركبة وآلية.86بلغ عدد املركبات واآلليات التابعة لبلدية كفرجنة اجلديدة )

بلغت الزيادة يف كمية احملروقات املصروفة للسيارة اليت مت ختصيصها إىل رئيس البلدية  .1

( وكما هو مبني يف 73أوكتان )( لرت بنزين 4660عن الكمية املقررة ما جمموعه )

( تاريخ 4/2930( خالفًا لكتابي وزير الشؤون البلدية رقم )ت /112اجلدول رقم )

 .1/7/8011( تاريخ 3/88369وكتاب رقم )س/ 19/4/8006
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 (411 ) 

 

 (001جدول رقم )

 الزيادة يف كمية احملروقات املصروفة للسيارة اليت مت ختصيصها إىل رئيس بلدية كفرجنة اجلديدة

 سيارة نيسان الشهر

(0111  /0 ) 

( 10بنزين أوكتان )

 باللرت

 سيارة سوزوكي

 (00021  /0 ) 

( 10بنزين أوكتان )

 باللرت

 سيارة مرسيدس

 (01441  /0 ) 

( 10بنزين أوكتان )

 باللرت

 اجملموع

 باللرت

عام 

4101 

 عام

 4100 

 عام

 4101 

عام 

4100 

 عام

 4102 

0 422 042 021 00 1 101 

4 442 200 41 1 1 422 

2 242 1 021 1 1 244 

2 212 1 1 1 1 212 

0 411 1 11 1 1 211 

4 420 21 1 1 1 412 

1 004 1 1 1 1 004 

1 021 1 40 1 1 404 

1 421 1 42 1 10 210 

01 014 1 042 1 1 414 

00 1 1 1 1 1 1 

04 004 1 1 1 1 004 

 2441 10 00 424 142 4120 اجملموع

 

( مركبات فقط من احملروقات من قبل جلنة فنية عام 9قامت البلدية بتعديل استهالك ) .8

( مركبة وآلية عاملة يف البلدية خالفًا للبند )أواًل( من تعليمات 84من أصل ) 8011

 .8003معدل إستهالك املركبات احلكومية من الوقود لسنة 

( مركبات لدى البلدية عدادات املسافة فيها معطله وكما هو مبني يف اجلدول 3وجود ) .3

( مما يتعذر معه حتديد معدالت إستهالكها من الوقود وبالتالي ال ميكن 117رقم )

 التأكد والتحقق من صحة صرفيات هذِه املركبات من الوقود.

 (001جدول رقم )

 بلدية كفرجنة اجلديدةمركبات عدادات املسافة فيها معطلة يف 

 )املبلغ بالدينار( 

 موديلها نوع املركبة رقم املركبة

 0112 121لودر كرتبلر  0/  02241

 0111 كابسة مرسيدس 0/  00411

 0114 قالب أسوزو 0/  02120
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 (401 ) 

 

( مركبة وآلية بالرغم من انتهاء مدة ترخيصها خالفًا 19مل تقوم البلدية برتخيص ) .4

 .8002( لسنة 47( من قانون السري رقم )3)ألحكام املادة 

( من 4( مركبات وآليات عائدة هلا خالفًا ألحكام املادة )2مل تقوم البلدية بالتأمني على ) .3

 .8010( لسنة 18نظام التأمني اإللزامي للمركبات رقم )

 1770( موديل 13872/3يوجد لدى بلدية كفرجنة اجلديدة كابسة مرسيدس رقم )  .6

ب كونها خارج اخلدمة ومل يتم إختاذ اإلجراءات الالزمة خبصوصها حباجة إىل شط

( من تعليمات تنظيم إستخدام 43، 44، 43، 48خالفًا ألحكام املواد ذوات األرقام )

 .8011املركبات احلكومية لسنة 

ال يقوم قسم احلركة مبراقبة إستخدام اآلليات الثقيلة واملركبات الكبرية حسب األصول  .9

( من تعليمات تنظيم إستخدام املركبات احلكومية املشار 33، 14ام املادتني )خالفًا ألحك

 اليه أعاله.

معطلة  8003( موديل 3/ 11139يوجد لدى البلدية سيارة صالون نوع سوزوكي رقم )  .2

وحباجة إىل صيانة ومل يتم إختاذ اإلجراءات الالزمة   8011منذ شهر شباط من عام 

 لصيانتها حتى تارخيه.

قيام مأمور احلركة يف البلدية باملهام والواجبات الواردة يف دليل مهام وواجبات مأمور عدم  .7

 84/11/8011( تاريخ 83/11/1/82664احلركة واملرفق بكتاب رئيس الوزراء رقم )

وخاصة عدم متابعة املصروفات الشهرية من الوقود على النموذج املرفق بتعليمات معدل 

 .8003من الوقود لسنة  إستهالك املركبات احلكومية

يوجد لدى البلدية سائقني أثنني حيمل كل منهما رخصة سوق فئة ثالثة ال تؤهلهما  .10

( من تعليمات تنظيم إستخدام 32لقيادة أي مركبة حكومية خالفًا ألحكام املادة )

 املركبات احلكومية املشار إليه أعاله.

ات النفطية ملركبات وآليات البلدية ال يتم تعبئة طلبات الشراء احمللي املتعلقة باملشتق .11

 7/9/8002( تاريخ 83/1/8/14071بالشكل الصحيح خالفًا لكتاب وزير املالية رقم )

( من تعليمات تنظيم إستخدام املركبات احلكومية املشار إليه 14وخالفًا ألحكام املادة )

 أعاله.

وصنفها وموديلها  ال يوجد يف قسم احلركة سجل فرعي يدون فيه )رقم املركبة ونوعها .18

( من تعليمات تنظيم إستخدام املركبات 34وسنة الصنع و... اخل( خالفًا ألحكام املادة )

( من أسس النماذج والسجالت الواجب 3احلكومية املشار إليه أعاله وخالفًا للبند )أواًل /

 توفرها لدى الدوائر احلكومية إلدارة وإحكام الرقابة على إستخدام املركبات.
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 (400 ) 

 

تقوم وحدة الرقابة الداخلية يف البلدية بالتدقيق على قسم احلركة للتحقق من أنه ال  .13

( من تعليمات 83يتم إستخدام املركبات واآلليات بكفاءة وفعالية خالفًا ألحكام املادة )

 تنظيم إستخدام املركبات احلكومية املشار إليه أعاله.

 السنوية ومنح املغادرات ومناذجها:سادس عشر: تعليمات الدوام الرمسي واإلجازات 

ال يتم االلتزام بتعليمات الدوام الرمسي واإلجازات السنوية ومنح املغادرات ومناذجها  .1

من  8013( لسنة 28( من نظام اخلدمة املدنية رقم )112، 2الصادرة مبوجب املادتني )

 حيث:

الدوام الرمسي بعد ال يتم إعداد كشوفات بأمساء املوظفني غري امللتزمني بأوقات  .أ 

مرور ساعتني من بدء الدوام الرمسي مباشرًة ورفعها إىل املدير املختص خالفًا 

( من تعليمات الدوام الرمسي واإلجازات السنوية ومنح املغادرات 3ألحكام املادة )

ومناذجها امُلشار إليها أعاله مما يتعذر معه التحقق فيما إذا مت توجيه العقوبات 

( من 9، 6املوظفني غري امللتزمني واملنصوص عليها يف املادتني ) املناسبة حبق

( لسنة 28( من نظام اخلدمة املدنية رقم )143، 119تعليمات الدوام واملادتني )

8013. 

عدم مسك سجل خاص لتسجيل املغادرات وبالتالي يتعذر معرفة املوظفني الذين  .ب 

لواحد، والذين جتاوز عدد مرات جتاوز خروجهم أو تأخرهم عن أربع ساعات يف اليوم ا

 مغادراتهم اخلاصة للعمل عن مخس مرات يف الشهر.

( من 81ال يتم معاملة املغادرة الطبية معاملة املغادرة اخلاصة خالفًا ألحكام املادة ) .ج 

 تعليمات الدوام املشار إليها أعاله.

 املدير املعين ال يتم إصدار تقرير شهري عن سري دوام املوظفني ومغادراتهم ورفعها إىل .د 

 إلختاذ اإلجراءات الالزمة.

ال يوجد يف املناطق التابعة للبلدية )منطقة راجب، منطقة بالص، ومنطقة السفينة (  .8

سجل دوام للتوقيع عليه من قبل املوظفني وقت احلضور واالنصراف خالفًا ألحكام املادة 

 ( من تعليمات الدوام.3)

ية الساعة العاشرة صباحًا من يوم األحد املوافق لدى زيارة منطقة راجب التابعة للبلد .3

( 11تبني بأن عدد املوظفني والعمال املوجودين على رأس عملهم بلغ  ) 8014/ 31/2

( موظف/عامل خالفًا ألحكام املادة 10موظف/عامل وعدد الغياب بدون إذن رمسي بلغ )

 .8013( لسنة 28( من نظام اخلدمة املدنية رقم )62)
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 (404 ) 

 

 : مواضيع متفرقة:سابع  عشر

 ) املدينة احلرفية / بلدية كفرجنة اجلديدة(: 4102( لسنة 0العطاء رقم )  أواًل: 

قامت البلدية باإلعالن عن طرح عطاء مشروع املنطقة احلرفية بالصحف احمللية  .1

 .89/3/8013بتاريخ 

ت تقدم للعطاء للمرة األوىل أربعة مقاولني ومت فتح العروض من قبل جلنة العطاءا .8

واختذت قرارها بإعادة طرح العطاء للمرة الثانية  3/6/8013يف البلدية بتاريخ 

بسبب إرتفاع األسعار علمًا بأن أقل األسعار كانت مقدمة من قبل شركة ).....( 

 ( دينار.869333ومببلغ )

تقدم للعطاء للمرة الثانية أربعة مقاولني ومت فتح العروض من قبل جلنة العطاءات  .3

واختذت قرارها باإلحالة على شركة ).....( لكونه  17/6/8013ة بتاريخ يف البلدي

( دينار وهو نفس املقاول مقدم أقل األسعار يف 824206تقدم بأقل األسعار ومببلغ )

 ( دينار.19893املرة األوىل وبزيادة مقدارها )

( تاريخ 16137/ 81/8وافق وزير الشؤون البلدية مبوجب الكتاب رقم ) .4

على إحالة العطاء شريطة أن يقوم اجمللس بإزالة كافة العوائق واليت  12/4/8013

 تعرتض سري العمل قبل تسليم املتعهد أمر املباشرة.

( يوم 300وملدة ) 83/7/8013مت تسليم املوقع للمقاول وأمر مباشرة عمل بتاريخ  .3

 6/2/8014حبيث ينتهي العقد بتاريخ 

سلفة حتضريات أولية على أن تسدد ( دينار 82300قامت البلدية بصرف مبلغ ) .6

( دينار قيمة فاتورة 80000%( من كل مطالبة مالية للمقاول ومبلغ )10بنسبة )

 الدفعة األوىل.

( يوم 839وبعد مرور )  2/6/8014تبني أن نسبة األعمال املنجزة فعليًا حتى تاريخ   .9

أعمال تسوية  %( فقط وهي عبارة عن8( يوم ما نسبته ) 300من مدة العقد البالغة )

%( حسب العقد وبرنامج سري العمل علمًا بأن املشروع متوقف 20املوقع بداًل من )

دون مربر كما جاء يف كتاب مدير الشؤون البلدية /   31/10/8013منذ تاريخ  

 .80/4/8014( تاريخ  148/م ح ك/ 1عجلون رقم )
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 (402 ) 

 

 تفريغ موظفني للدراسة يف اجلامعات:      ثانيًا:  

(  180قام اجمللس البلدي بتفريغ )ثالثة( موظفني واملبينة امساؤهم يف اجلدول رقم )

( 33للدراسة يف اجلامعات خالل أوقات الدوام الرمسي مبوجب قراري اجمللس البلدي رقم )

دون أخذ املوافقات  12/3/8014( تاريخ 9( بند )13ورقم ) 82/6/8014( تاريخ 3بند )

 ن البلدية.الالزمة من وزارة الشؤو

 (041جدول رقم )

 تفريغ )ثالثة( موظفني للدراسة يف اجلامعات خالل أوقات الدوام الرمسي يف بلدية كفرجنة اجلديدة

 عدد أيام التفريغ من كل أسبوع إسم املوظف

 أربعة أيام السيد ).....(

 أربعة أيام السيد ).....(

 ثالثة أيام السيد ).....(
  

 (02/04/4102تاريخ  04/1/44/41110الديوان رقم املصدر: )كتاب 

 التوصيات:

 ( .11( و)رابع عشر/7تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق بالبنود ذوات األرقام )إثنا عشر/ .1

حصر واسرتداد املبالغ املصروفة من صندوق البلدية لشركة الكهرباء لقاء نقل وزرع أعمدة  .8

 (.4البند )سابعًا/كهرباء ملواطنني دون وجه حق واملشار له يف 

 تصويب باقي البنود حسب األصول . .3

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 فريق عمل

 شركة املدن الصناعية 
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(400) 

 

 شركة املدن الصناعية األردنية
 

لدى إجراء املراجعة اإلختبارية لقيود وسجالت وحسابات شركة املدن الصناعية األردنية 

 ( تبني ما يلي: 8013-8011للفرتة )

 اهليكل التنظيمي: أواًل: 

                   تبني  ،1/1/8014تاريخ من اعتبارًا لدى دراسة وحتليل اهليكل التنظيمي املعمول به 

 ما يلي:

واملبينة أدناه مما يؤدي إىل تداخل يف املهام تعدد املرجعيات الرقابية يف اهليكل التنظيمي  .1

 :والواجبات بني الوحدات اإلدارية املختلفة حيث تبني ما يلي

املالية وتدقيق اللجنة املالية واإلدارية اليت من بني مهامها مراقبة أعمال الشركة  -

من صحة الدفاتر  والتحقق تقاريرها املالية مثل امليزانية واحلسابات اخلتامية

 والسجالت املالية وإبداء الرأي يف األصول احملاسبية املتبعة.

 .جلنة التدقيق والرقابة -

 دائرة التدقيق الداخلي. -

    .دائرة الرقابة الداخلية -

 .املالية التابع للدائرةقسم الرقابة املالية  -

 .دائرة الرقابة على البيئة -

مع دائرة التخطيط االستثماري تسمى  على اهليكل التنظيمي مرتبطة ةوحده إداري وجود .8

 .ةإداري ة)ضابط ارتباط العقبة( علمًا بأن هذا مسمى وظيفة وليس  مسمى وحد

ائفهم الذين مت إلغاء وظ يعين باملوظفنيمت استحداث مسمى منسق على اهليكل التنظيمي  .3

حتديد مهام أو دون أن يتم  ةإداري ةوهو مسمى وظيفي وليس وحد، بسبب إعادة اهليكلة

 هلؤالء املنسقني.وصف وظيفي 

يف اهليكل التنظيمي دون قسم )لإلدارة ( وقسم آخر يسمى قسم )إدارة مرافق املدينة(  وجود .4

 بيان مهام وواجبات كل قسم.

ع حيث ميارس عدة مهام إدارية باإلضافة لعمله عدم وجود فصل يف املهام ملأمور املستود .3

 كمأمور مستودع.

وجود عدة مسميات وظيفية متداخلة يف اهليكل التنظيمي ونشري على سبيل املثال إىل  .6

 )باحث قانوني، مستشار قانوني، قسم العقود( دون وجودها ضمن وحدة تنظيمية واحدة.
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(404) 

 

الدعم الفين لتكنولوجيا املعلومات  تضمن اهليكل التنظيمي قسم التحليل والربجمة وقسم .9

 معًا كون طبيعة العمل متشابهة.واألصل أن يتم دمج القسمني 

 املوظفني :الشؤون اإلدارية و :ثانيًا

 تعليمات املوظفني: .0

ومثال  معتمد يتم مبوجبه حتديد شروط إشغال الوظائفوجود وصف وظيفي  عدم .أ 

املسميات الوظيفية لعدد  وكذلك وجود تكرار يف بعضظيفة مدير تنفيذي وذلك 

 من الدرجات يف اجملموعات الوظيفية املختلفة.

مما أدى إىل وجود  اتبعت يف تكييف أوضاع املوظفني احلاليني عدم إبراز األسس اليت .ب 

 فروقات كبرية يف رواتب املوظفني.

املطبق يف الشركة ونشري على مت إغفال بعض الوظائف يف سلم الدرجات والرواتب  .ج 

 .ثال إىل وظيفة سكرتارياسبيل امل

وجود فروقات كبرية يف سقف الزيادة السنوية املمنوحة للموظفني تراوحت بني  .د 

 ( دينار للفئات ذات الرواتب العالية.20( دنانري للفئات ذات الرواتب املتدنية و )10)

 منشؤون املوظفني  املوكلة إىل جلنةسيب بتعيني املوظفني نمت شطب مهمة الت .ه 

 .8014عام الصادرة ركة تعليمات الش

 مل تعاجل التعليمات فرتة استحقاق املوظف للرتفيع. .و 

 ةنتيجة حصوله على مؤهل علمي جديد ذات صل أعلىجواز ترفيع املوظف إىل درجة  .ز 

 الشركة املسبقة على االلتحاق بالدراسة. موافقةدون اشرتاط  ةبعمل

( من التعليمات جواز انتداب املوظف جلهة داخليه أو خارجية ملدة 84تضمنت املادة ) .ح 

طبيعة اجلهة واملنتدب إليها علمًا بأن الشركة تتحمل رواتب سنتني دون حتديد 

 .املوظف املنتدب خالل فرتة االنتداب

وره من التعليمات على انه للرئيس التنفيذي ترشيح املوظف ألي د (83نصت املادة )  .ط 

الوظيفي وارتباط موضوع  وفقًا للوصفجلنة شؤون املوظفني دون التنسيب من 

 الدورة مبهام الوظيفة.

( من التعليمات على انه للرئيس التنفيذي منح مكافآت ماديه 80نصت املادة ) .ي 

للموظفني املبادرين أو املتميزين يف أدائهم أو ممن يقدمون اقرتاحات من شانها 

 ذه املكافآت ودون وجود أسس لذلك.هلديد سقوف تطوير العمل دون حت
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(401) 

 

( من هذه التعليمات على استحقاق املوظف ملكافأة نهاية اخلدمة 87نصت املادة ) .ك 

دون بيان فيما او شهرين حسب مدة خدمته يف الشركة  ،براتب شهر او شهر ونصف

 إذا كانت حتتسب على أساس الراتب اإلمجالي أو األساسي.

جيوز تكليف املوظف للعمل خارج أوقات ) التعليمات على انه  ( من43نصت املادة ) .ل 

الدوام الرمسي مبوجب تعليمات يصدرها الرئيس التنفيذي مقابل بدل مادي ويكون 

 أنحيث و ( العمل اإلضايف )إجازة إدارية( بداًل منمن حق املوظف احلصول على 

 دون حتديداية الرئيس التنفيذي إصدار تعليمات هلذه الغ قد خولت التعليمات

من نفس التعليمات تضمنت جواز تكليف  (46قيمة البدل املادي علمًا أن املادة )

شريطة أن ال ة املوظف للقيام بأعمال خارج أوقات الدوام الرمسي مقابل مكافأة مادي

 حيصل على بدل عمل إضايف.

تفية التزام الشركة بتوفري املكاملات اهلا على ( من التعليمات31نصت املادة ) .م 

 بقرار منلألغراض الرمسية للمدراء التنفيذيني ومدراء الدوائر وأي موظف 

 احلد األعلى لقيمة هذه املكاملات. الرئيس التنفيذي دون حتديد

 اجلوانب اإلدارية: .4

من  ًادينار اعتبار(3800)إمجالي مقداره  شهري مت تعيني املدير التنفيذي براتب .أ 

( 4666) ليصبح 8013شهر شباط ومت زيادة راتبه اعتبارًا من  8018شهر نيسان 

باإلضافة إىل  8014( دينار يف شهر أيار 4700دينار كذلك مت رفع راتبه إىل )

املذكور  ة( دينار ونظرا الستقال2000مببلغ ) 8013منحه  مكافأة سنوية عن عام 

 دارة بقراره رقمفقد وافق جملس اإل 1/11/8014من أعاله اعتباًر

 ( دينار.10000( على منحه مكافأة بقيمة )96/11/8014)

بعد أن مت إنهاء خدماته لبلوغه سن الستني يف حني مل  ).....( مت التمديد للسيد .ب 

 لبلوغه سن الستني. نظرًا ).....(يتم املوافقة على متديد خدمه السيد 

أو الدوائر بإثبات حضورهم مدراء إىل عدم قيام كشوفات دوام كادر الشركة  تشري .ج 

 إنصرافهم من الدوام.

مت تعيني بعض املوظفني بعقود شاملة لكافة املكافآت خالفًا لتنسيبات اللجنة املالية  .د 

واإلدارية اليت تشري إىل املوافقة على التعيني براتب شهري شاماًل لكافة العالوات 

 تبني ما يلي: ونشري على سبيل املثال ال احلصر إىل املوظف ).....( حيث
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(401) 

 

( 330براتب أساسي مقداره ) 3/3/8007ه باحث قانوني اعتبارا من ينمت تعي -

دينار شامال كافة املكافآت ومت منحه عالوة نقل  بينما قرار اللجنة املالية 

( دينار شامل 330بالتنسيب بتعيينه كان براتب إمجالي مقداره ) واإلدارية

 كافة العالوات.

خالل شهر مت تغيري العقد  حيثفرتات على عاله مت التمديد للمذكور أ -

كباحث قانوني  ).....(باسم احملامي ليصبح  8018كانون ثاني من عام 

من مزاولة مهنة احملاماة وهذا خمالف لألنظمة  ).....(بهدف  متكني السيد 

الضمان   يف ومشرتكموظف يف شركة املدن الصناعية  هوالقوانني كون

الصحي واالدخار ومكافأة نهاية اخلدمة وكما هو وارد مني أاالجتماعي والت

 بعقد عمله.

للشركة  ًاحماميباإلضافة لوظيفته كباحث قانوني  املذكور حاليًا يعمل -

ويقوم بالرتافع أمام احملاكم عن القضايا املرفوعة للشركة بوكالة من  

وخصوصا الفرتة  املذكوردوام معظم املستشار القانوني حيث لوحظ أن 

باحية لدى احملاكم واجلهات ذات العالقة ويعترب ذلك من صلب عمل الص

 املستشار القانوني.

ال تلتزم الشركة بتطبيق التعليمات اخلاصة بالعقوبات على املوظفني املخالفني  .ه 

حيث تبني من خالل مراجعة بعض امللفات وجود خمالفات تستوجب إيقاع عقوبة 

ن رصيد إجازات املوظف مثال ذلك املوظف اإلنذار بينما مت االكتفاء حبسم يوم م

).....(. 

مت توقيع اتفاقية خدمات قانونيه مع جمموعه سند للقانون لتقديم خدمات  .و 

( دينار تدفع 9400مببلغ إمجالي مقداره  ) 1/2/8018استشارات قانونيه بتاريخ 

علمًا بأن هذه اجملموعة تتقاضى  1/8/8013مقدما ملدة ستة شهور تنتهي بتاريخ 

مبالغ إضافية لقاء دراسة االتفاقيات اليت تكون الشركة طرفًا فيها وكذلك لقاء 

 للمجموعة واردة ضمن بنودمجيع املهام املوكلة  حيث أن  إجراء الدراسات واألحباث

 ).....(.االتفاقية املعقودة مع املستشار القانوني احملامي 
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(401) 

 

 :تعليمات االدخار : ثالثًا

 تبني ما يلي: 8014االدخار للشركة لعام لدى دراسة تعليمات 

اليت حتسم من راتب املوظف حسب  )احلسم، احلرمان( الغرامات واجلزاءات النقدية يتم قيد .1

 إيرادًا لصندوق االدخار علمًا بأن الصندوق ال عالقة له بها.تعليمات موظفي الشركة 

عن العجز احلاصل يف  مسؤولة( من تعليمات االدخار على أن الشركة 7نصت املادة ) .8

احلساب )أ( من حسابات صندوق االدخار والذي ميثل جمموع مساهمة املوظفني يف 

عن هذا احلساب جلنة  املسؤولةالصندوق وما يلحقها من فوائد أو أرباح يف حني أن اجلهة 

 إدارية مستقلة وهلا أن تقرر أوجه استثمار أموال هذا الصندوق دون تدخل من إدارة الشركة.

احلاالت اليت يتم دفع مستحقات مالية للعضو ( من هذه التعليمات 13املادة )حددت  .3

 املشرتك يف الصندوق دون اإلشارة إىل حالة اإلحالة على التقاعد.

 مل حتدد التعليمات انه من ضمن مهام جلنه اإلدارة تعيني حماسب الصندوق. .4

وق االدخار وإعداد التقارير يقوم املدقق اخلارجي حلسابات الشركة بتدقيق حسابات صند .3

 .تدقيق حسابات الصندوق من ميزانية الشركةالالزمة ويتم دفع أتعاب 

من خالل مراجعة مستندات صرف الشركة تبني أن الشركة تقوم مبنح أعضاء جلنة إدارة  .6

 صندوق االدخار مكافآت من أموال الشركة وليس من أموال الصندوق.

لى أساسها يتم اختيار البنك الذي تودع به حسابات مل تبني التعليمات األسس اليت ع .9

 الصندوق به وكيف يتم استدراج العروض وتوزيع املخاطر.

 :يف الشركة التامني الصحي :رابعًا

 اتفاقية التأمني: .0

تقوم شركة املدن الصناعية بإشراك موظفيها يف خدمة التامني الصحي من خالل التعاقد 

مني صحي تصدر أ( دنانري عن كل بطاقة ت9مقابل أتعاب سنوية حددت مببلغ ) ).....(مع 

 املقرة من جملس اإلدارة ا إىل تعليمات التامني الصحي املعمول بها يف الشركةعنها استناًد

 حيث تبني وجود املالحظات التالية:

ل معقودة قبل إنشاء الشركة من خال ).....(إن اتفاقية التامني الصحي مع شركة  .أ 

وال تزال  18/10/8006اتفاقيه مع مؤسسة املدن الصناعية حيث مت التعاقد بتاريخ 

 الشركة تعمل مبوجب هذه االتفاقية.

ال يوجد لدى الشركة ما يبني أنها قامت باستدراج عروض أو إعالن طرح عطاء  .ب 

 مني الصحي.أللحصول على أسعار خدمات إدارة الت
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(441) 

 

من مبلغ  ).....(لشركة  اليت تدفعقامت شركة املدن الصناعية برفع بدل األتعاب  .ج 

 .18/10/8010من تاريخ  اعتبارًاللبطاقة الواحدة ( دنانري سنويا 10( دنانري إىل )9)

خالل الفرتات  ).....(ال يوجد تقارير يف شركة املدن الصناعية عن أداء شركة  .د 

 ت اليت ظهرت لتالفيها يف السنوات األخرى.السابقة تبني املالحظا التأمينية

كشف الصناعية إىل شركة املدن  تقدمهايف كل مطالبه  ).....(ال ترفق شركه  .ه 

املتعلقة باملوظفني وأسرهم يبني السقوف لكل خدمة من  املالية تفصيلي بالسقوف

مني الصحي بينما تقوم شركة املدن الصناعية مبراجعة مطالبات أخدمات الت

الشركة كل نهاية سنه لبيان أي موظف جتاوز السقف ويف حال التجاوز يتم قيد 

على املوظف ويتم دفعه مباشرة من الشركة على أن  يتم مالية املبلغ الزائد ذمة 

جاوز السنة املالية تت وقد حتصيله من املوظف الحقا وعلى أقساط حسب قيمة الذمة

 مباشرة من رواتب املوظفني.  بداًل من حسمها

 لدى مراجعة تعليمات التأمني الصحي تبني وجود املالحظات التالية: .4

 تقاعد على مشول املوظف وزوجته احملال إىل هذه التعليمات( من 4نصت املادة ) .أ 

شركة مني الصحي للشركة مما يرتب على الأالتمظلة الضمان االجتماعي يف 

نفقات كبريه ال ميكن التنبؤ بها مستقبال خصوصا انه كلما زادت أعمار املشمولني 

يف التامني الصحي كلما ازدادت كلفته التأمينية وعلى سبيل املثال ال احلصر بلغت 

الضمان للمدير العام السابق ).....( احملال إىل التقاعد )الكلفة التأمينية 

( دينار علمًا بأنه من املتوقع تضاعف 3000لغ ) مب 8018خالل عام   (االجتماعي

عدد املوظفني احملالني إىل الضمان االجتماعي خالل فرتة مخس سنوات مما يكبد 

الشركة نفقات إضافية، ومثل هذه املميزات غري موجودة يف أي من الشركات سواء 

 القطاع العام أو اخلاص. 

أفراد أسرة املوظف الذين يتحمل ) ت أعالهتعريف املنتفعني حسب التعليما تضمن .ب 

 ًاألي منتفع خصوص إعالةحجة وجود  التدقيق تبني عدمومن خالل  ًا(إعالتهم شرع

 إذا كان لديهم تغطيات تأمينية أخرى. وبيانأبناء املوظفات وأزواجهن 

( من التعليمات أعاله على مشول األب واألم للموظف على أن ال يكونوا 4نصت املادة ) .ج 

 امني صحي آخر من املوظف دون أي مقابل يدفع.مشمولني بت
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(440) 

 

( من التعليمات أعاله على عدم مشول اجلراحة التجميلية ما مل 80نصت املادة ) .د 

تكون ناجتة عن حادث وبالتالي فان احلوادث وما ينتج عنها من إجراءات طبية 

غطي ال تعلمًا بأن هنالك العديد من أنواع التأمينات  الصحي منيأمشمولة يف الت

 مني السيارات (.أاحلوادث كونها مغطاة من جهة أخرى )ت التكاليف الناجتة عن

 :تنفيذ العقد ومتابعته ودفع املستحقات .2

 تبني ما يلي: (8013، 8018)مني الصحي خالل عامي ألدى مراجعة نفقات الت

 حيث ).....(شركة  الصادرة عنطالبات املمني الصحي من خالل أيتم دفع كلف الت .أ 

بالقيمة اإلمجالية ).....(مباشرة من خالل سندات قيد ذمة لشركة يتم قيد املطالبة 

الكادر املؤهل ملراجعة هذه املطالبات من  تدقيقها حسب األصول لعدم توفردون 

تنحصر يف قيد نسب التحمل كذمم على املوظفني فقط  وأن املراجعةالناحية الفنية 

 من قبل الدائرة املالية.

موظفني يف  غريمني الصحي بالرغم أنهم تأيف عقد ال).....( ي شركة مشول موظف .ب 

مني الصحي أاشرتاكهم يف الت تسديدتقوم شركة املدن الصناعية  حيث الشركة

 وقد بلغمني الصحي ألتعليمات الت خالفًا ).....(وقيد هذه املبالغ ذمة على شركة 

 ر.( دينا3687) مبلغ 31/18/8013ركز بتاريخ املرصيد ذمة 

الشركة مقارنة مع املدن األخرى  اإلدارة العامة يفمني الصحي أمصاريف الت تركزت .ج 

ونشري على سبيل املثال ال احلصر إىل مستندات الصرف املبينة يف اجلدول                                

 (.181رقم )

 (040جدول رقم )

 املدن الصناعيةلشركة  اإلدارة العامة يفمني الصحي أمصاريف الت تركز

 )املبلغ بالدينار(

رقم  تاريخ السند قيمة السند إدارة عمان احلسن الكرك املوقر اإلبداع

 السند

1 141.221 001.024 0414.014 101.014 2024.114 00122.424 00/4/4104 411 

1 210.001 422.222 0401.144 0014.242 2001.411 01401.201 21/1/4104 241 

00.220 112.114 4401.112 2144.011 4122.020 1010.120 44141.441 1/1/4104 220 

221.224 221.211 2111.101 4112.121 2122.241 1110.104 01214.104 01/01/4104 240 

410.114 012.114 4424.012 4440.012 2010.440 01211.200 44411.111 44/00/4104 241 

4.421 400.122 0111.201 2100.111 0210.100 00412.214 42201.002 21/04/4104 044 

678.397 2973.986 01101.020 00221.124 02114.411 20121.112 118760.327  

 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(444) 

 

 :املاليةالشؤون : خامسًا

على انه تناط باملديرية املالية استثمار أموال املالية نصت املادة التاسعة من التعليمات  .1

يعترب من مهام املديرية املالية األمر الذي يتطلب إجياد الشركة وحيث أن االستثمار ال 

 جهة خمتصة باالستثمار وذلك من باب فصل املهام وتفعيل الرقابة.

مل تنص التعليمات على البنود الرئيسية املكونة ملوازنة الشركة وبنودها أو فصوهلا بينما  .8

 نصت بصفة مرجتله على جواز إجراء املناقالت بني البنود.

( من التعليمات املالية أن تتوىل اللجنة املالية واإلدارية مهام جلنة العطاءات 9املادة ) أشارت .3

تشري إىل أن هذه التعليمات ينبغي أن تكون ضمن علمًا أن املمارسات اجليدة يف هذا اجملال  

 . تعليمات اللوازم واألشغال

الالزمة وحتويلها إىل  الدائرة املالية بإعداد كشوف الرواتب وإجراء االقتطاعاتتقوم  .4

 وذلك استنادًا للتعليمات أعاله.اجلهات املختصة دون التنسيق مع الدائرة اإلدارية 

عترب تتتوىل الدائرة املالية متابعة شؤون املوظفني املتعلقة بالضمان االجتماعي بينما  .3

رة لضمان االجتماعي من مسؤوليات الدائاملؤسسة العامة لمتابعة شؤون املوظفني لدى 

 اإلدارية قسم شؤون املوظفني.

 مل حتدد التعليمات السقوف املالية اليت جيوز ألمناء الصناديق االحتفاظ بها. .6

العالوات هذه إقرار  علمًا أننصت التعليمات املالية على جواز صرف عالوة ألمناء الصناديق  .9

 املالية.أنظمة املوارد البشرية )شؤون املوظفني ( وليس يف األنظمة  من خالليتم 

إن نظام احملاسبة املعتمد يعطي صالحية تسجيل القيود وصرف املستندات من قبل  .2

إجازة هذه املستندات من اإلدارة املالية واإلدارة العامة يتم  حماسيب املدن الصناعية حيث

 نسخ من هذه املستندات. بأيمديرية الشؤون املالية  دون احتفاظ

 ن مجيع املعامالت املالية.عمؤرشفة( االحتفاظ بنسخ الكرتونية )عدم  .7

مستندات  إرفاق ومثال ذلكللصرف األصولية  صرف عدد من املستندات دون إبراز املعززات .10

الدفعات  صرفعدم تعزيز مستندات  إدخال دون بيان املواد والكميات املدخلة باإلضافة إىل

لعطاء تأهيل مبنى النهائية مبحاضر استالم حسب األصول ومثال ذلك الدفعة النهائية 

 اإلدارة.

ان  دونواعيد املتتحمل الشركة مصاريف غرامات اسرتجاع تذاكر سفر أو غرامات تعديل  .11

 يتم حتميلها للمتسبب بهذا التعديل.
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جتيز قارب املوظفني دون وجود سند قانوني أو أسس ألنعي  إعالنات الشركة أجور حتمل .18

 .ذلك

دون وجود اخلريية تقوم الشركة بتقديم دعم مادي ملؤسسات اجملتمع املدني كاجلمعيات  .13

بالصرف مما يؤدي إىل إهدار يف أموال الشركة وقد بلغت النفقات  ةقانوني ةأسس ومرجعي

 ( دينار.48263( ما قيمته )8018/8013) لألعوام

 رغمشركة النظافة والبوفيه الرئيس التنفيذي )املدير العام ( بصرف مكافآت لعمال  قيام .14

 أنهم ليسو ضمن موظفي الشركة دون وجود سند قانوني هلذا الصرف.

( دينار بدل جتليس ودهان بودي مبوجب سند 800مببلغ ) ).....(صرف فاتورة كراج مت  .13

 التأمنيعلمًا بأن هذه املصاريف مغطاة من شركة  2/3/8018تاريخ ( 403) الصرف رقم

 .اًلشام نًاالشركة مؤمنه تأميكون أن مجيع سيارات 

عالوة النقل وعالوة اقتناء السيارة ضمن كشوفات الرواتب اخلاضعة للضمان  يتم إحتساب .16

بأنه تعريف الراتب اإلمجالي  تضمنوليس عالوة حيث  بداًليعترب التنقل حيث االجتماعي 

يرتب على  ممالس، إليه العالوة العائلية وأي عالوة يقررها اجمل ًاهو الراتب األساسي مضاف

 الشركة كلف إضافية.

 االجتماعي. املؤسسة العامة للضمانالشركة منذ سنوات بإجراء مطابقة مع  عدم قيام .19

االجتماعي من خالل تدقيق كشوفات الرواتب اإلمجالية واالقتطاعات املتعلقة بالضمان  .12

وجود ذمم  عليه ترتبقساط املستحقة مما قساط املدفوعة واألتبني وجود فرق بني قيمة األ

األمر الذي رتب فوائد على الشركة مببلغ  االجتماعي للضمان للمؤسسة العامة مستحقه

 (.8014-8011) ( دينار خالل األعوام 4890)

 :كافآتامل .17

 ما يلي:تبني  (8013-8011تدقيق قيود املكافآت لألعوام ) لدى

 ث بلغ إمجالي املكافآت يف منح املكافآت جلميع الكادر العامل يف الشركة حي ةاملبالغ .أ 

( على 8013-8011( دينار لألعوام )387712، 880847، 112637مبلغ )

 %( من إمجالي قيمة املكافآت.37) ما نسبتهحصة اإلدارة العامة التوالي حيث بلغت 

خالل  خارج الكادر الوظيفي ( دينار ألشخاص من6600مت صرف مكافآت بقيمة ) .ب 

صرف مكافآت  للمستشار القانوني والباحث  إىل ملثالعلى سبيل ا الفرتة أعاله ونشري

 .القانوني وموظفي شركة النظافة
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%( من الراتب 13مت صرف مكافآت ملوظفني لقاء تكليفهم بأداء وظيفة أخرى تعادل ) .ج 

 األساسي علمًا بأن بعض الوظائف هي ذات صلة كبرية بالوظيفة األصلية.

 يات أكمال الدراسة اجلامعية.مت صرف مبالغ مالية لعدد من املوظفني لغا .د 

عضويتهم يف جلنة صندوق االدخار علمًا  مت صرف مكافآت لعدد من املوظفني لقاء .ه 

 خارج حسابات الشركة .حبكم األموال اخلاصة وصندوق ال أموالبأن 

لعدد من املوظفني  من بدل إشراف على عطاءات أو بدل اجناز عمل مميز  يتم صرف .و 

 ء اإلشراف أو التنفيذ.سوا اتبنود العطاءخمصصات 

مت زيادة املزايا  2/7/8018( تاريخ  34/9/8018مبوجب قرار جملس اإلدارة رقم ) .ز 

( دينار شهريًا، 8000( دينار بداًل من )8300املمنوحة لرئيس جملس اإلدارة لتصبح )

إضافة إىل ختصيص سيارة مع سائق وخمصصاتها من احملروقات اعتبارا من تاريخ 

 ر رجعي.وبأث 83/9/8018

 اللوازم: العطاءات وتعليمات : سادسًا

 العطاءات: .0

 لدى مراجعة عينة من ملفات العطاءات يف الشركة تبني ما يلي:

 عطاء تأهيل مبنى اإلدارة:                                                                       .أ 

 لتنفيذ العطاء أعاله.قامت شركة املدن الصناعية باستدراج أربعة عروض  -

 مل يتم حتديد كميات بنود العطاء اليت تنوي الشركة تنفيذها. -

دون حتديد القيمة حيث متت اإلحالة على  ).....(متت اإلحالة على السيد  -

أربعة اإلحالة إىل  قرار األسعار االفرادية لبنود العطاء وقد مت جتزئةأساس 

نفيذ أعمال شبكة انرتنت، وتنفيذ ت ة، تنفيذ قواطع داخليقرارات متثلت يف )

 .(أعمال هاتف وكهرباء، ودهان

( 39881) ما قيمتهالعطاء والبنود املستحدثة  الكلفة اإلمجالية لتنفيذبلغت  -

على تنفيذ الصيانة مببلغ  خالفًا ملا جاء مبوافقة جملس اإلدارةدينار 

(80000.) 
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 عطاء املباني النمطية الثامنة: .ب 

النمطية  املباني بإنشاء( اخلاص 1/8013) ء رقمتدقيق ملف العطالدى  -

مببلغ  ).....(الثامنة يف مدينة احلسن الصناعية الذي مت إحالته على شركة 

من تاريخ  ًااملباشرة بالعمل اعتبار الصادر به أمر ( دينار1422331)

يتم االنتهاء ومل  12/11/8013حتديد تاريخ االجناز  وقد مت 81/4/8013

حمضر استالم للمشروع ومل يتم  مل يربزحيث لغاية تارخيه من تنفيذ املشروع 

 النهائية. املطالبةتقديم 

( 310( مببلغ )8ي رقم )ريوافق جملس إدارة الشركة على إصدار األمر التغي -

يف حني أشار الكتاب املوجه للشركة املنفذة أن قيمة األمر التغيريي آالف دينار 

 ( دينار.327640)

( يوم نتيجة إصدار األمر 70مت اختاذ قرار بتجديد مدة تنفيذ العطاء بواقع ) -

 ( فقط.8التغيريي رقم )

يف القسم  ة%( من قيمة البنود الوارد18قدم املقاول خصم بنسبة )سبق وأن  -

( دينار وخالل التنفيذ قام 361060الثاني من جدول الكميات البالغ قيمته )

لغ بمما محل الشركة كلف إضافية مب %(10بتخفيض اخلصم إىل)

 ( دينار.11860)

 ( دينار وحتميل قيمتهما على حساب العطاء و31000مت شراء سيارتني بقيمة ) .ج 

على تنفيذ العطاء م كادر اإلشراف تسليمها ملوظفني من الشركة بينما مت تسلي

قيمة هذه السيارات للمقاول ومل يتم نقل  حيث مت دفعمن الشركة  ةسيارات قدمي

  .اسم شركة املدن الصناعيةبمنها  ةملكية واحد

 شراء خدمات مستشار قانوني: .د 

 ).....(تعيني احملامي فقد مت  3/3/1778على قرار جملس اإلدارة تاريخ  بناًء

جتديد االتفاقية  يتمللمؤسسة ومنذ  ذلك التاريخ   عامًا ووكياًل قانونيًا مستشارًا

 بشكل سنوي  ولدى مراجعة اإلجراءات تبني ما يلي:

خالفًا استدراج عروض أو طرح عطاء شراء خدمات مستشار قانوني  يتممل   -

 تعليمات اللوازم. ألحكام

علمًا بأن بدل تنقالت(  سيارة  )بدلاستخدام بدل  ( دينارًا 120مت صرف مبلغ ) -

 سيارة يصرف للموظفني فقط.الالتنقالت أو بدل استخدام 
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( دينار مبوجب قرارات جملس 3000) من قيمة االتفاقية األصليةمت تعديل   -

 لتصبح ترفع قيمة بدل التنقال باإلضافة إىل( دينار 2000) لتصبحاإلدارة 

 .( دينار سنويًا3000)

 وإمنا يصدر كتاب جتديد بذلك. ويًاال يتم جتديد االتفاقية سن  -

  عطاء إعادة اهليكلة: .ه 

 مل يربز لنا ما يشري إىل  طرح عطاء أو استدراج بالصحف احمللية. -

( دينار  بالرغم من 13000مببلغ ) ).....(لدكتورة امت  إحالة العطاء على  -

اجلانب الفين بينما حصلت على أعلى  منعلى اقل العالمات  حصوهلا

أسعار األشخاص مع العالمات يف األسعار حيث مت مقارنة أسعار الشركات 

اخلربات توفر يربز ما يفيد  حيث مل ةغري عادل ةقارناملهذه حيث تعترب 

 شركات.الؤسسات أو املوالتجارب السابقة للمذكورة يف جمال إعادة هيكلة 

 جبات ومدة التنفيذ.احتدد املهام والو ا اخلصوصبهذمل يتم توقيع اتفاقية  -

 والواردةمل يتم تنظيم حمضر استالم حسب األصول باألعمال اليت مت تنفيذها  -

 دعوة العطاء.مشروع يف 

 ًاإعادة اهليكلة وخصوص ةمل يتم تزويد ديوان احملاسبة جبميع خمرجات عملي -

 .على أساسه إعادة هيكلة الرواتبمت سلم الرواتب الذي 

 عقد استجار مبنى اإلدارة العامة:  .و 

قامت الشركة باستدراج عروض الستئجار مبنى اإلدارة العامة دون أن يتم  -

 اإلعالن عن ذلك يف الصحف احمللية.

مع شركة ).....( الكائن قامت الشركة بتوقيع عقد إجيار ملبنى اإلدارة العامة  -

 ةيدفع مرة واحددينار ( 71330جممع بنك اإلسكان مببلغ سنوي مقداره ) يف

علمًا إن املبنى السابق لإلدارة  1/1/8014اعتبارًا من دة مخس سنوات ملو ًاسنوي

( للشركة وال تدفع مقابلة أي يف مدينة سحاب الصناعية كان )مملوكًا

 إجيار.

إن املبنى املعروض من مؤسسة تنمية أموال األيتام ارخص بكثري من العرض املقدم  -

سعر إجيار  املرت املربع املقدم من مؤسسة تنمية أموال  بلغحيث أعاله شركة المن 

( دينار للمرت املربع غري شامل مصاريف الصيانة واحلراسة والتدفئة 3373األيتام )

  مببلغ ).....(شركة  علىبينما السعر الذي مت اإلحالة  ةيف منطقة جبل اللويبد
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(441) 

 

وقد مصاريف الصيانة واحلراسة والتدفئة  شاماًلللمرت املربع الواحد ( دينار 63)

وال حيتاج لصيانة يف الوقت الذي هذا املبنى جاهز  بررت الشركة ذلك بأن

دينار، علمًا بأن املبلغ ( 39881) حتملت فيه الشركة تكاليف إجراء صيانة بلغت

 ( دينار.80000) املخصص هلذه الغاية بلغ

 عطاء شراء سيارة املدير العام: .ز 

بواقع  ).....(عرض وحيد لشراء سيارة املدير العام من شركة  مت استدراج -

 ( دينار.30000)

( تاريخ 7/8938كتاب رقم )العلى العرض واملوديل مبوجب  وافقت الشركة -

(86/18/8011.) 

مطابقة للعرض املقدم الذي  رغم أنهاتبني أن السيارة ليست كاملة اإلضافات  -

 مت اإلحالة مبوجبه.

 ةاستبدال السيارة بأخرى كاملب ).....(شركة  بالطلب منشركة القامت  -

اإلضافات على أن تتحمل شركة املدن الصناعية رسوم نقل امللكية البالغة 

 ( دينار.1778)

 مل يتم إبراز حمضر ضبط استالم السيارة للتدقيق. -

 ( اخلاص بإنشاء مدينة املوقر الصناعية:4/4111عطاء رقم ) .ح 

التنقية لغاية تارخيه بسبب عدم التزام املقاول مبواصفات  مل يتم استالم  بند حمطة

وشروط العقد اخلاص بإنشاء هذه احملطة دون قيام إدارة الشركة باختاذ اإلجراءات 

 األصولية بهذا اخلصوص. 

( ملدينة املوقر  0( وجزء من شارع رقم )40( أعمال التهيئة لشارع رقم )0/4100عطاء رقم ) .ط 

 الصناعية:

( ألف دينار مبوجب أمر تغيريي نتيجة 90كة مصاريف إضافية بقيمة )تكبدت الشر

قيام املستثمر شركة ).....( باحلفر مبستوى أعمق من املستوى املعتمد من قبل 

شركة املدن الصناعية األمر الذي اجرب الشركة على حفر خط التصريف ليتناسب 

 مع مستوى حفر املستثمر.
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(441) 

 

 تنفيذ التوسعة الثالثة / مدينة احلسن الصناعية:( أعمال 1/4104)عطاء رقم  .ي 

واملنفذ  1/6/8014مت استالم العطاء استالما أوليًا من قبل جلنة االستالم بتاريخ 

ونشري إىل عدم  ذمن قبل شركة ).....( بالرغم من وجود نواقص أساسيه يف التنفي

 مياه األمطار الواردة بالعطاء.  تنفيذ شبكة تصريف

 ازم:تعليمات اللو .4

 لدى دراسة تعليمات اللوازم  للشركة تبني ما يلي:

تعدد اللجان املكلفة بالشراء حيث يوجد اللجنة املالية واإلدارية وجلنة العطاءات  .أ 

 وجلنة املشرتيات وصالحيات الشراء.

مت ربط البت يف أي خالف ينشا بني املورد وجلنة االستالم بالرئيس التنفيذي واألصل  .ب 

وضوع إىل اجلهة اليت أحالت العطاء والتنسيب للجهة اليت وافقت على أن يتم إعادة امل

 اإلحالة للبت يف املخالفة.

 على ضرورة االحتفاظ بسجل خاص بالعطاءات.املشار إليها أعاله مل تنص التعليمات  .ج 

جلنة منبثقة عن جملس اإلدارة يشارك أعضاء من اجمللس هي اللجنة املالية واإلدارية  .د 

خيتص يف وضع التشريعات املنظمة لعمل  وكون اجمللس أساسًايف عضويتها 

الشركة ورسم السياسات ومراقبه تنفيذ اخلطط فان مشاركة اجمللس يف عضوية 

اللجان التنفيذية يف الشركة ومنها إحالة العطاءات يعترب تدخل يف عمل اإلدارة 

ل املهام بني اإلدارة يعد تضارب يف املهام واألدوار وبالتالي يفرتض فص مماالتنفيذية 

 التنفيذية وممثلي املالكني )جملس اإلدارة (.

( من تعليمات اللوازم مهمة بيع اللوازم التالفة أو الفائضة عن 43أناطت املادة ) .ه 

احلاجة إىل جلنة املشرتيات يف حني ان عمليات البيع عادة ما تتم بواسطة جلان بيع 

 خاصة.

 تعليمات االنتقال والسفر: سابعًا: 

واليت مت  8014( لعام 6لدى مراجعة تعليمات الشركة اخلاصة باالنتقال والسفر رقم )

 ومقارنتها مع التعليمات السابقة تبني ما يلي: 1/1/8014املباشرة يف تطبيقها اعتبارا من تاريخ 

إن تعريف املوظف الوارد يف املادة األوىل من التعليمات هو كل شخص يعني بقرار من املرجع  .1

املختص بالتعيني يف إحدى الوظائف املدرجة يف جدول تشكيالت الوظائف وال يشمل رئيس 

 وأعضاء جملس اإلدارة.
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(441) 

 

نصت املادة على أن التكليف مبهام داخليه مقتصرة على موظفي الشركة فقط وال يشمل  .8

 رئيس وأعضاء جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي.

كليف املوظف  ورئيس وأعضاء جملس اإلدارة ( من التعليمات على جواز ت3نصت املادة ) .3

مبهام خارج اململكة ودفع عالوات سفر حمدده إال أن هذه العالوات مشلت الرئيس التنفيذي 

 بالرغم من عدم ذكره يف مطلع املادة.

( عالوة السفر %800( من هذه التعليمات مت مضاعفة أي بنسبة )3استنادا إىل املادة ) .4

ارة والرئيس التنفيذي عن بقية املوظفني بالرغم من إن جملس اإلد لرئيس وأعضاء

 عالواتهم هي باألصل أعلى من عالوات املوظفني.

( وضحت إن عالوة السفر لتغطية كافة 3لوحظ وجود تضارب يف التعليمات حيث أن املادة ) .3

( عادت ونصت 3النفقات اليت يتكبدها املوظف مبا يف ذلك أجور النقل يف حني أن املادة )

 لى انه يف حال عدم تغطية تكاليف اإلقامة يتم مضاعفة العالوة.ع

( من التعليمات أن عالوة السفر املذكورة لتغطية كافة النفقات اليت 3نصت املادة ) .6

الرئيس  أن( نصت على 9يتكبدها املوظف مبا يف ذلك أجور النقل يف حني أن املادة )

اإلضافية اليت يتكبدها الوفد الرمسي  التنفيذي يقوم بتشكيل الوفود واعتماد املصاريف

أثناء متثيله للشركة يف اخلارج واليت تكون ضرورية واليت ال تتعلق باملصاريف الشخصية 

 مما يتطلب إجراء توضيح للتعليمات املتعلقة بهذا اجلانب.

إىل التعليمات ويف حال تشكيل الوفود برئاسة الرئيس التنفيذي مبهمة خارجية غري  استنادًا .9

%( عالوة السفر 400مغطاة لتكاليف اإلقامة بالكامل يستحق الرئيس التنفيذي ما نسبته )

املقررة وهي نسب مبالغ بها وال يوجد نظري هلا يف أي تعليمات مشابهه يف الشركات 

 األخرى.

من هذه التعليمات على انه يتم تكليف الرئيس التنفيذي وأعضاء جملس ( 9حددت املادة ) .2

اإلدارة مبهام خارجية بقرار من رئيس اجمللس يف حني مل حتدد التعليمات من يقرر تكليف 

 رئيس اجمللس مبهام خارجية.

نصت املادة الثامنة من التعليمات على ختصيص سيارات للمدراء التنفيذيني مع حتمل  .7

انتها وحمروقاتها دون حتديد سقوف هلذه احملروقات علمًا أن مثل هذا الشركة لصي

 به يف القطاع العام أو اخلاص. اإلجراء غري معمول
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(421) 

 

( من هذه التعليمات على انه للرئيس التنفيذي تعديل مقدار عالوات 18نصت املادة ) .10

على دراسات أو  ًءتعليمات واألصل أن يكون ذلك بناالسيارات وعالوة النقل الواردة يف هذه ال

 عوامل حمددة.

 مبيعات وتأجري األراضي واملباني:  ثامنًا:

( خالصة إمجالي نشاط الشركة يف جمال بيع وتأجري األراضي 188يبني اجلدول رقم ) 

 واملباني:

 (044جدول رقم )

 خالصة إمجالي نشاط شركة املدن الصناعية يف جمال بيع وتأجري األراضي واملباني

 اإليرادنوع 

قة
ط

ملن
ا

 

 التغري 4102 4104

4104-4102 

% 

 مبيعات أراضي

ب
حا

س
 

688247 214080 (212041) (41) 

 (14) (402441) 98100 351320 مبيعات مباني

 (11) (141211) 312180 1039567 جمموع املبيعات

 0 0211 181193 179703 تأجري أراضي

 (2) (40110) 563658 589449 تأجري مباني

 (2) (42210) 744851 769152 جمموع التأجري

 (24) (100411) 1057031 1808719 اجملموع الكلي سحاب

 مبيعات أراضي

بد
إر

 /
ن 

س
حل

ا
 

2977509 2869448 (011140) (2) 

 (14) (110011) 147240 1018410 مبيعات مباني

 (40) (111420) 3016688 3995919 جمموع املبيعات

 214 0210144 1657105 351383 تأجري أراضي

 (11) (0211100) 361112 1669867 تأجري مباني

 (1.00) (2124) 2018217 2021250 جمموع التأجري

 (04) (114442) 5034905 6017168 اجملموع الكلي احلسن إربد

 مبيعات أراضي

ك
كر

ال
/ 

ني
س

حل
ا

 

279398 124814 (002012) (00) 

 (14) (211140) 145363 523288 مبيعات مباني

 (44) (024011) 270176 802685 جمموع املبيعات

 444 224101 514287 67471 تأجري أراضي

 (24) (040022) 188791 350335 تأجري مباني

 41 410412 703078 417805 جمموع التأجري

 (41) (421424) 973254 1220490 اجملموع الكلي احلسني

ا مبيعات أراضي مل و ق ر  ا ل ص نا ع ي ة
 

2356668 4192023 0120204 11 
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(420) 

 

  - - - مبيعات مباني

 11 0120204 4192023 2356668 جمموع املبيعات

 (12) (20042) 3162 44286 تأجري أراضي

 0424 20112 37959 2175 تأجري مباني

 (00) (0221) 41121 46460 جمموع التأجري

 14 0121101 4233144 2403128 اجملموع الكلي املوقر

 مبيعات أراضي

ية
اع

صن
ال

ة 
قب

لع
ا

 

118594 500298 210112 244 

 - - - - مبيعات مباني

 244 210112 500298 118594 جمموع املبيعات

 01 10110 224923 143032 تأجري أراضي

 - - - - تأجري مباني

 01 10110 224923 143032 جمموع التأجري

 011 242010 725221 261626 العقبةاجملموع الكلي 

 (1.41) (44144) 1410244 1202224 اجملموع الكلي  إليراد املبيعات

 01 222210 2124010 2211411 اجملموع الكلي  إليراد التأجري

 2 204240 04142004 00100020 اجملموع الكلي لإليرادات
 

 من اجلدول أعاله يالحظ ما يلي:

عن ما  8013( دينار عام 318483جمموع مبيعات وتأجري األراضي للشركة مببلغ ) ارتفع .أ 

بند تأجري ود السبب الرئيس يف ذلك الرتفاع %( ويع3) ةوبنسب 8018كان علية يف عام 

 ( دينار.88066( دينار يف حني اخنفضت إيرادات املبيعات مببلغ )334471األراضي مببلغ )

حيث بلغت  8013 إيرادات الشركة لعام البند الرئيس يفكانت عملية بيع األراضي هي  .ب 

%( من إمجالي إيرادات الشركة باستثناء اإليرادات من   67)نسبة إيرادات بيع األراضي 

 %(.31)املنح، واألخرى( يف حني بلغت نسبة إيرادات التأجري )

ار لعام ( دين3034703بلغ إمجالي إيرادات )مبيعات وتأجري( مدينة احلسن الصناعية ) .ج 

%( من إمجالي إيرادات الشركة باستثناء اإليرادات من 48وهي تشكل ما نسبة ) 8013

( دينار و ما نسبته 3016622)املنح واألخرى( حيث شكل بند مبيعات أراضي ومباني )

%( من إمجالي إيرادات مبيعات األراضي واملباني للشركة لنفس العام فيما بلغت 36)

%( من إمجالي إيرادات 34( دينار ومتثل ما نسبته )8012819)إيرادات تأجري األراضي 

 التأجري يف الشركة لنفس العام.
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(424) 

 

 8013( دينار لعام 4833144يالحظ أن إمجالي إيرادات مدينة املوقر الصناعية بلغت ) .د 

         %( من إمجالي إيرادات الشركة باستثناء اإليرادات من                       33واليت تشكل ما نسبة )

( دينار 4178083)املنح واألخرى( حيث تركز هذا اإليراد يف بند مبيعات أراضي بقيمة )

 %( من إمجالي إيرادات مبيعات الشركة لنفس العام.31وهي تشكل ما نسبته )

 مالحظات على عمليات البيع والتأجري:

رار جملس مت تعديل أسعار بيع األراضي يف نفس املنطقة مبوجب ق 2/7/8018بتاريخ  .1

( دينار للمرت املربع الواحد وعلى الرغم من ذلك 63( ليصبح )38/9/8018اإلدارة رقم )

( 4، 3، 8، 1للقطع ذوات األرقام ) 16/7/8018فقد مت عقد بيع مع شركة ).....( بتاريخ 

( لألراضي                  8م14913( ضمن مدينة احلسن الصناعية مبساحة إمجالية )7يف قطاع )

دينار للمرت املربع الواحد من األراضي وبقيمة  (30للمباني بسعر بيع ) (8م 2914) و

( دينار عن السعر احملدد مبوجب 314733( دينار، وبنقص بلغت قيمة )441370إمجالية )

 قرار جملس اإلدارة املشار إليه أعاله.

 لدى مراجعة عقد اإلجيار املوقع مع الشركة ).....( تبني ما يلي:  .8

( الف دينار سنويًا، تدفع مقدمًا 37ببدل إجيار ) 1/9/8010توقيع العقد بتاريخ مت  -

 يف بداية كل سنة تعاقدية.

مل تلتزم الشركة بدفع قيمة اإلجيار يف املواعيد احملددة حيث قامت الشركة برفع  -

( دينار متثل إجيارات مستحقة عن 62362قضية على املستأجر ملطالبته مببلغ )

 .8011و  8010عامي 

 مل يتم استيفاء الرسوم القانونية على العقد. -

يتم تأجري األكشاك املتواجدة داخل املدن الصناعية جلمعية موظفي شركة املدن  -

( دينار سنويًا للكشك الواحد بداًل من إعطاء 800الصناعية وبأسعار ال تزيد عن )

 باملرت املربع.األولوية يف التأجري إلي ذوي االحتياجات اخلاصة وحسب مساحتها 
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(422) 

 

 (:4102، 4104حتليل القوائم املالية للشركة لألعوام )  تاسعًا:

 املوجودات: .0

 (: 8013- 8018( بنود املوجودات لألعوام )183يبني اجلدول رقم )

 (042جدول رقم )

 ( 4102، 4104لألعوام ) لشركة املدن الصناعيةحتليل القوائم املالية 

 )املبلغ بالدينار(

 نسبة التغيري  4102 4104 السنةالبيان/ 

(4101-4102%) 

    :املوجودات

 (4) 0121041 0141102 نقد ونقد معادل 

  استثمارات يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

 الربح أو اخلسارة

01211 01140 (04) 

 تأمينات نقدية مقيدة - - - 

 (1) 2021012 2222410 صايف ذمم جتارية مدينة 

 001 0221110 4011141 برسم التحصيل شيكات 

 40 441124 011042 أرصدة مدينة أخرى-

 (4) 040241 011111 قروض موظفني مدينة 

  استثمار يف موجود مالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل

 الشامل

01111 01111 - 

 (2) 1204201 1420042 استثمار يف شركة زميلة 

 24101 24101 استثمار يف شركة تابعة - 

 (2) 01440210 01221141 مباني مؤجرة 

 (1) 21044241 24004021 أراضي مطورة 

 (0) 42044240 42111141 أراضي غري مطورة 

 (2) 41012214 41111114 ممتلكات ومعدات 

 0000 2112440 204020 مشاريع حتت التنفيذ 

 0 022141401 020442021 جمموع املوجودات

 ما يلي: من اجلدول أعاله يالحظ

عن ما كان علية يف  عام  8013( دينار عام  1363181جمموع املوجودات مببلغ ) ارتفع .أ 

%( وبند 130ويعود السبب الرئيس الرتفاع  بند الشيكات برسم التحصيل بنسبة ) 8018

%( مما يشري إىل ارتفاع قيمة املبيعات اآلجلة والذي قد يزيد 81أرصدة مدينة أخرى بنسبة )

يمة خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها حيث لوحظ أن خماطر عدم التحصيل ورفع ق
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إىل  8018( دينار عام 2131361إمجالي رصيد الذمم التجارية املدينة قد ارتفع من )

%( فيما ارتفع رصيد خمصص الذمم املشكوك 10وبنسبة ) 8013( دينار عام 2733326)

وبنسبة  8013ام ( دينار ع3204213إىل ) 8018( دينار عام 4912336يف حتصيلها من )

 %(األمر الذي يتطلب قيام إدارة الشركة بوضع آلية فعاله لتحصيل الذمم املدينة.83)

( مليون دينار مت قيدها ذمة على حكومة اململكة 873تضمنت الذمم التجارية املدينة مبلغ )  .ب 

 األردنية اهلامشية منذ سنوات دون وجود أي معززات تبني التزام احلكومة بهذه الذمة.

مقارنة بعام  8013( دينار يف عام 873843تراجع بند االستثمار يف شركات زميلة مببلغ ) .ج 

 وهو ميثل حصة الشركة من نتائج أعمال شركة تطوير معان. 8018

 املطلوبات وحقوق امللكية: .4

 (: 8013- 8018( بنود املوجودات لألعوام )184يبني اجلدول رقم )

 (042جدول رقم )

 (4102-4104كية لشركة املدن الصناعية لألعوام )املطلوبات وحقوق امل

 )املبلغ بالدينار(

 نسبة التغيري 4102 4104 البيان / السنة

(4101-4102%) 

    املطلوبات:

 1 4422102 4110111 ذمم وأرصدة دائنة أخرى 

  (01) 1101122 1140441 قروض دائنة 

 (0) 0211414 0212411 إيرادات إجيارات مؤجلة 

  01 0242110 122011 مقبوضة مقدما عن بيع أراضيأقساط 

 214111 214111 دفعات مستلمة مقدمًا لبناء مدينة صناعية - 

 (1.4) 0011112 0014100 خمصص تعويض نهاية اخلدمة 

 (4) 02141412 02111120 إمجالي املطلوبات

    حقوق امللكية:

 (01) 004041244 020402424 رأس املال 

 010 201214 000121 احتياطي إجباري 

  )0241111 (40022012) أرباح حمتفظ بها )خسائر مرتاكمة - 

 0 001444140 004414214 صايف حقوق امللكية

 0 022141401 020442021 جمموع املطلوبات  وحقوق امللكية
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(420) 

 

 من اجلدول أعاله يالحظ ما يلي:

%( 8وبنسبة ) 8018مقارنة بعام  8013( يف عام 889448اخنفض إمجالي املطلوبات بقيمة ) .أ 

 وهذا ناتج بشكل رئيس عن تسديد جزء من القروض الدائنة واخنفاض بعض بنود املطلوبات.

( دينار من أصل مبلغ 478090ظهر رصيد دفعات مستلمة مقدما لبناء مدينة صناعية مببلغ ) .ب 

 13/3/8002اريخ ( ت13/84/3163( دينار مت حتويلها من وزارة املالية بكتاب رقم )1000000)

( دينار قد مت صرفة فعليًا من قبل مؤسسة املدن الصناعية 309730حيث أن الفرق والبالغ )

يف املدينة حتى اآلن   لالصناعية كأسوار للمدينة ومل يستكمل العم ة)آنذاك( على مدينة الطفيل

أو زيادة حصة وأعترب املصروف من هذا املبلغ كإيراد ومل يقيد املبلغ األصلي ذمة للحكومة 

اخلزينة يف رأمسال الشركة حسب ما ورد بكتاب معالي وزير املالية املشار إلية أعاله والذي نص 

على أن يضاف هذا املبلغ حلصة اخلزينة يف رأمسال الشركة مما يفقد اخلزينة جزء من حقوقها 

 خصوصًا أن الشركة ليست مملوكة بالكامل للحكومة.

 8018مقارنة بعام  8013( دينار يف عام 83133124غ )اخنفض رأس مال الشركة مببل .ج 

وذلك  31/18/8018%( نتيجة إطفاء كامل اخلسائر املرتاكمة كما يف 12وبنسبة )

وذلك بتخفيض  82/4/8013مبوجب اجتماع اهليئة العامة غري العادية املنعقد بتاريخ 

ليصبح  31/18/8018( دينار يف 141633646رأس مال الشركة والبالغ )

( دينار وقد استكملت اإلجراءات القانونية لدى وزارة الصناعة والتجارة 116380468)

 .9/9/8013بتاريخ 

 قائمة الدخل الشامل: .2

( أهم بنود قائمة الدخل الشامل للسنة املالية املنتهية يف 183يبني اجلدول رقم ) 

31/18/8013: 

 (040جدول رقم )

  20/04/4102أهم بنود قائمة الدخل الشامل للسنة املالية املنتهية يف 

 (4102-4104يف شركة املدن الصناعية لألعوام )

 )املبلغ بالدينار(

 نسبة التغيري 4102 4104 البيان / السنة

(4101-4102%) 

    اإليرادات:

 10 4460124 4414442 صايف أرباح بيع أراضي ومباني -

 01 3732191 2211411 إجيارات  -

 (02) 1676306 0101112 إيرادات أخرى -

 (011)  011121 منح حكومية -
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(424) 

 

 (011) - 0111111 رد خمصصات إنتفت احلاجة هلا -

 1 1141440 1000014 جمموع اإليرادات

    املصاريف: -

 4 2112140 2141104 رواتب وأجور ملحقاتها -

 01 0141121 0401011 مصاريف إدارية -

 - 0004121 - ذمم مشكوك يف حتصيلهامصروف  -

 41 0421114 0412141 استهالكات -

 (10) 21021 110401 تكاليف متويل -

 1 014110 014101 تقييم قرض-فروقات عملة  -

التغري يف القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة  -

 العادلة من خالل الربح  أو اخلسارة
0010 4242 (02) 

 (04) 412420 444041 زميلة خسائر استثمار يف شركات -

 - - - خسائر تدني استثمار يف شركة زميلة -

 - - - خسائر تدني يف أراضي مطورة وغري مطورة -

 01 1411101 1004410 جمموع املصاريف

 4 0011042 0001210 الربح )اخلسارة(
 

 من اجلدول أعاله يالحظ ما يلي:

 8018مقارنة مع عام  8013دينار لعام ( 939083ارتفع جمموع إيرادات الشركة بقيمة) .أ 

 %( وهذا ناتج بشكل رئيس عن:2وبنسبة )

( دينار لعام 8193260ارتفاع بند صايف أرباح بيع أراضي ومباني مببلغ ) -

 %(.73وبنسبة )  8018مقارنة مع عام 8013

 %(.10( وبنسبة )334478ارتفاع بند إجيارات مببلغ ) -

 %(.13( دينار وبنسبة )843379)اخنفاض بند إيرادات أخرى مببلغ  -

وعدم تكرار هذا املبلغ يف  8018( دينار يف عام 309730وجود منح حكومية مببلغ ) -

مع العلم بأن املنح احلكومية املمنوحة للشركة جيب أن  تقيد كذمة   8013العام 

للحكومة أو رفع حصة اخلزينة يف رأمسال الشركة كونه يوجد شركاء من 

 بما أوردناه سابقًا  بهذا اخلصوص.القطاع اخلاص وحس

نظرا   8018( دينار يف العام  1000000مت رد خمصص انتفت احلاجة إلية مببلغ ) -

يف تكوين املخصصات  ومل يتكرر AGING)الشركة سياسة أعمار الديون ) دالعتما

 .8013هذا البند يف عام 
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 8018قارنة مع عام بامل 8013( دينار يف عام 983239ارتفع جمموع املصاريف مببلغ ) .ب 

 %( وهذا ناتج بشكل رئيس عن ما يلي:10وبنسبة )

%( وارتفاع بند 17( دينار وبنسبة )310667ارتفاع بند املصاريف اإلدارية مببلغ ) -

 %(.87( دينار وبنسبة )364196استهالكات مببلغ )

( دينار نظرا 1118932ارتفعت قيمة مصروف ذمم مشكوك يف حتصيلها مببلغ ) -

 قيمة الذمم املدينة وحسبما أوردناه سابقًا بهذا اخلصوص. الرتفاع 

( دينار يف عام 1337373يف حني بلغ ) 8013( دينار يف عام 1370363بلغ صايف الربح ) .ج 

 %(.8وبنسبة زيادة ) 8018

 :4104تقرير املراجعة التحليلية للبيانات املالية للشركة لعام 

 0/2/4102( تاريخ 02/1/2/2112) البنود غري املصوبة من الكتاب الرقابي رقم. 

دمج شركة املدن الصناعية مع شركة مل يتم تزويدنا بآخر املستجدات خبصوص  .1

         .املناطق احلرة

مل يتم تعديل آلية التحصيل املطبقة سابقا وعليه جيب أن يتم وضع آلية حتصيل  .8

حبيث تأخذ بعني  الغرياملرتتبة للشركة على املدينة جديدة تكفل حتصيل الذمم 

وفرض  لإليفاء بتحصيل قيمة هذه الذمماالعتبار قيمة وطبيعة الضمانات املقدمة 

نها رفع أقانونيه من ش إجراءات تأخرة الدفع وأي املالذمم تسديد غرامة تأخري على 

 نسب التحصيل.

مل يتم إصدار أنظمة وتعليمات تنظم أعمال الشركة ونشاطاتها مبا يتعلق  .3

يت تستوفى من املستثمرين والشروط واملواصفات الواجب توافرها بالشيكات ال

 لقبول هذه الشيكات وطرق حتصيلها .

 مل يتم تزويدنا بآخر متابعات الشركة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي .4

وفقا ملا ورد يف كتابكم املشار إىل منحه بدال من قرض الصيين لتحويل القرض 

     إليه أعاله.

األراضي واملباني  يف عمليات بيعواملساحة ستئناس برأي دائرة األراضي االمل يتم  .3

 واخذ ذلك كمؤشر هام يف عمليات البيع.
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أراضي مدينة احلسن الصناعية بسعر اقل من سعر  قطع بيع إحدىبالنسبة ل .6

( دينار 131633مما كبد الشركة خسارة بلغت ) ةاألرض املقررة من جملس االدار

ض املوضوع مرة أخرى على جملس االداره صاحب القرار فان ذلك يتطلب عر

     النهائي بالبيع حسب السعر اجلديد. 

لتنظيم صرف املكافآت والبدالت اليت يتقاضاها رئيس  مل يتم إصدار تعليمات  .9

( من قانون 18بنص املادة )  وأعضاء جملس االداره كما لوحظ انه مل يتم االلتزام

وتعديالته اليت تنص على أن يتم الصرف حسب  1779( لسنة 88الشركات رقم )

 عدد اجللسات اليت حيضرها كل عضو مما يتطلب معاجلة الوضع أصوليًا.

 1721( لسنة 36مل يتم االسرتشاد بنظام االنتقال والسفر احلكومي رقم ) .2

وخصوصا بأن تعليمات  8010وتعديالته والتعليمات الناظمة له الصادرة يف عام 

أشارت يف املادة  8002( لسنة 2الشركات اليت تساهم بها احلكومة رقم )التمثيل يف 

( منها إىل انه يستوجب على ممثلي احلكومة يف هذه الشركات التقيد بسياسات 2)

 وقرارات احلكومة.

بالرغم من أن  8011مل يتم اسرتداد أي مبالغ من أعضاء جملس اإلدارة عن عام  .7

وبالتالي جيب اسرتداد هذه املبالغ كونها الشركة حققت خسائر يف ذلك العام 

 خالفًا ألحكام قانون الشركات املشار إليه أعاله.صرفت دون سند قانوني 

( 3000مل يتم حصر واسرتداد مبلغ املكافأة املصروفة دون وجه حق البالغ قيمتها ) .10

 كافة جلسات اجمللس ادينار لثالثة من أعضاء جملس اإلدارة الذين مل حيضرو

 (0/2/4102تاريخ  02/1/2/2112: )كتاب الديوان رقم املصدر

 (0/4/4100تاريخ  02/1/2/0011املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

العمل على معاجلة وتصويب كافة املالحظات واملخالفات واألخذ بالتوصيات وحسب ما ورد أعاله 

 وبشكل أصولي وإعالمي ألمتكن من إجراء الالزم.

 اإلجراء:

 ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  فريق عمل

 شركة مياه اليـرموك
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 الريموك شركة مياه

  

لدى إجراء حتديث للمراجعة اإلخبارية لقيود وسجالت وحسابات الشركة للفرتة منذ 

، تبني بأنه قد مت تأسس شركة مياه الريموك 31/18/8018 ولغاية 86/9/8010تسجيلها يف 

وتكون مملوكة بالكامل لسلطة املياه  274/8010/( تاريخ 1861مبوجب قرار جملس الوزراء رقم )

( 88404ومت تسجيلها لدى دائرة مراقبة الشركات كشركة ذات مسؤولية حمدودة حتت رقم ) ،

( دينار، 83000أمسال مدفوع )( دينار  ور30000برأمسال مصرح به ) 86/9/8010بتاريخ 

هي املنطقة اجلغرافية اليت تغطيها خدمات الشركة  وفقا ملا حيدده  ومنطقة عمل الشركة

االتفاق بني سلطة املياه وهيئة مديري الشركة وتشمل حمافظات الشمال وهي:)اربد، جرش، 

 ، املفرق( .  عجلون

 ة لعمل الشركة:مالحظات حول بعض اجلوانب التنظيمية والتشريعي أواًل:

مل تقم هيئة املديرين بإعداد تقارير نصف سنوية تبني الوضع املالي للشركة ونتائج  .1

/ب( من 11/3نشاطاتها وإرسال نسخة منها إىل مراقب الشركات خالفا ألحكام املادة )

 النظام األساسي للشركة .

/د( من النظام األساسي للشركة على أن 11/1( من عقد التأسيس واملادة )2نصت املادة ) .8

هليئة املديرين احلق بتعيني املدير العام للشركة وحتديد الصالحيات املمنوحة له ، حيث 

تسمية  3/18/8018( بتاريخ 16/8018قررت هيئة املديرين مبحضر اجتماعها رقم )

دير عقد اإلدارة( دون حتديد الصالحيات املمنوحة له  وتفويضه مدير عقد إدارة الشركة )م

بذلك، علمًا بأن الكتب الصادرة عن مدير عقد اإلدارة كانت توقع باسم مدير عام شركة 

 .مياه الريموك وميارس الصالحيات املمنوحة للمدير العام 

صادق عليه حسب مل يتم تزويد ديوان احملاسبة بنسخة من عقد اإلدارة باللغة العربية م .3

األصول العتماده لغايات متابعة مراحل التنفيذ والتأكد من تطبيق مقاول اإلدارة 

 لنصوص العقد املربم مع السلطة متضمنا نسب االجناز املتحققة .
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 االتفاقية املوقعة بني سلطة املياه وشركة مياه الريموك: .4

قة إىل شركة مياه الريموك مل يتم نقل ملكية املوجودات اليت لدى اجلهات ذات العال .أ 

وتعديالته  1722( لسنة 12/أ( من قانون سلطة املياه رقم )82خالفًا ألحكام املادة )

( يف جلسته املنعقدة بتاريخ 1861( من قرار جملس الوزراء رقم )3والفقرة )

، واليت أشارت إىل نقل ملكية األصول الثابتة واملتداولة املوجودة ضمن 89/4/8010

 دمة إىل الشركة. منطقة اخل

مل يتم تنظيم قوائم جرد أصولية بأرصدة املخزون والنقدية واحلسابات البنكية  .ب 

بتاريخ تنفيذ االتفاقية وكذلك بالنسبة لاللتزامات خالفًا ملا ورد يف أحكام املادة 

( املوجودات/األصول من االتفاقية واليت تفيد بتحديث سجل األصول عند 8-4)

 تاريخ النفاذ.

الرغم من عدم نقل ملكية املوجودات إىل شركة مياه الريموك اال انه مت تدوير على  .ج 

لقطاع   31/18/8010أرصدة احلسابات العائدة لألصول يف احلساب اخلتامي يف 

لشركة  الريموك أي أنه قد مت نقل  8011مياه الشمال لتكون أرصدة بداية عام 

 األصول دفرتيا فقط.

القوانني واألنظمة والتعليمات اخلاصة بالشؤون املالية ال زالت الشركة تعمل ضمن  .3

دون إصدار األنظمة والتعليمات اخلاصة بها  ظفني املعمول بها يف سلطة املياهواللوازم واملو

وتعديالته وعقد التأسيس والنظام  1779( لسنة 88خالفًا ألحكام قانون الشركات رقم )

 األساسي للشركة.

قابة الداخلية يف الشركة و تبني بأنه ال يوجد وحدة رقابة داخلية  مت دراسة وتقييم نظام الر .6

تعمل بكفاءة حيث ال تقوم بعمل تقييم دوري عن كافة جوانب عمل و أنشطة الشركة 

ويظهر ذلك من خالل عدم توفر تقارير صادرة عن وحدة الرقابة الداخلية ،فضال عن عدم 

 املديرين ( بل تتبع ملدير عام الشركة . ارتباطها املباشر برأس اهلرم التنظيمي) هيئة

 ( :20/04/4104- 44/1/4101حتليل القوائم املالية للشركة للفرتة) ثانيًا:

( ومسودة بيانات عام 8018، 8010لدى االطالع على البيانات املالية للشركة لألعوام )

 تبني اآلتي: 8018
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، وذلك 8018املدققة للشركة لعام وجود تأخري كبري يف إعداد واعتماد البيانات املالية  .1

( من قانون الشركات املشار إليه أعاله واليت توجب إعداد وتقديم 68خالفًا ألحكام املادة )

هذه البيانات إىل اهليئة العامة للشركة قبل نهاية األشهر الثالثة األوىل من السنة املالية 

 اجلديدة، مما يتطلب تصويب الوضع وبشكل أصولي.

عن حتويل  إدارة مياه قطاع الشمال ) سلطة املياه /  8010فصاح يف تقرير عام مل يتم اإل .8

مؤسسة حكومية مستقلة( إىل  شركة مياه الريموك ذات مسؤولية حمدودة وتسجيلها يف 

 .86/9/8010( بتاريخ 88404سجل الشركات ذات مسؤولية حمدودة حتت رقم )

 لي والدخل الشامل لشركة مياه الريموك للفرتة أعاله:وفيما يلي حتليال ماليًا لقائميت املركز املا

 قائمة املركز املالي: .0

 املوجودات املتداولة وغري املتداولة: . أ

( يبني قائمة املوجودات املتداولة وغري املتداولة يف شركة مياه 186اجلدول رقم )

 (.8018-8010الريموك لألعوام )

 (044جدول رقم )

 (4104-4101وغري املتداولة يف شركة مياه الريموك لألعوام )قائمة املوجودات املتداولة 

 نسبة التغري 4104 4100 4101 البيان / السنة

(4101/4104% ) 

 11 40211100 42210112 24110412 ممتلكات و أآلت ومعدات

 (20) 01442124 01022101 22422421 مشاريع حتت التنفيذ

 01 12420110 11121124 11101400 إمجالي املوجودات غري املتداولة

 (0) 2110410 2001040 2421114 املخزون

 04 04221111 02000121 01141211 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 4 2112111 0044101 2114101 نقد ونقد معادل

 24 42212012 01210111 01114220 إمجالي املوجودات املتداولة

 44 011122010 011421100 11110014 إمجالي املوجودات

 

مقارنة بعام  8018من اجلدول أعاله يتبني أن إمجالي موجودات الشركة ارتفعت يف عام 

 %( ، ولدى حتليل بنود املوجودات تبني ما يلي : 88( مليون دينار وبنسبة )1778مببلغ ) 8010

ويعزى هذا االرتفاع بشكل  8010عن العام  8018ارتفاع يف قيمة املمتلكات واملعدات يف العام  .1

( مليون دينار صافية بعد 8276اإلضافات اليت متت على كافة البنود بقيمة )إىل رئيس 

االستهالك ومن أهمها )األراضي ، مباني ، آبار ، شبكات مياه وصرف صحي ، عدادات مياه ، 
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كات، سيارات وآليات ، أجهزة توليد ومعدات كهربائية( ، وقد ورد يف تقرير مضخات وحمر

 مدقق احلسابات اخلارجي للشركة ما يلي:

أن األرض املقامة عليها املباني هي ملك خلزينة حكومة اململكة األردنية اهلامشية  .أ 

وقد مت العمل على جتميد نقل ملكية ممتلكات وآالت ومعدات سلطة املياه إىل 

ة مياه الريموك مؤقتا وحلني استكمال اإلجراءات الالزمة بهذا اخلصوص ، شرك

 ويف حال إثباتها يكون هلا أثر جوهري على القوائم املالية .

مل يتمكن املدقق اخلارجي من احلصول على كشوف تفصيلية للممتلكات واآلالت  .ب 

 ( .8018،  8011، 8010واملعدات لألعوام )

صحة احتساب مصروف االستهالك والتحقق من مل يتمكن من التحقق من  .ج 

 ملكيتها.

وبيان  ة املشاريع قيد التنفيذعدم التمكن من احلصول على كشوف حتليليه لكاف .د 

 كيفية معاجلة احلسابات املتعلقة بها.

مل تتضمن اإليضاحات الواردة يف البيانات املالية أي بيانات عن املخزون مما يستدعي تشكيل  .8

وحتديد الراكد منه وتقييم مدى احلاجة إليه واختاذ اإلجراءات  جلنة جلرد املخزون

 املناسبة خبصوصه .

ال حتتوي كشوفات بنود املخزون على سعر الوحدة لبعض البنود حيث تشكل هذه البنود ما  .3

 %( من إمجالي املخزون.83نسبته )

يد ( دينار وبلغ رص3369133بلغ رصيد احلسابات اجلارية بالدينار لدى البنوك ) .4

،  31/18/8018( دينار كما يف 616139احلسابات اجلارية بالعمالت األجنبية ما يعادل )

مما قد يتطلب قيام الشركة بدراسة إمكانية فتح حسابات ودائع تتقاضى فوائد وحبيث يتم 

 تغذية احلسابات اجلارية من هذه الودائع عند الطلب.

( دينار عام 10969327رى بالصايف من )ارتفع بند الذمم املدينة واألرصدة املدينة األخ .3

نتيجة ارتفاع ذمم املشرتكني من  8018( دينار عام 16339077إىل) 8010

، أي أن ذمم 8018( دينار عام 82747324إىل ) 8010( دينار عام 12602398)

%( ، كما لوحظ أن رصيد الذمم اليت يزيد عمرها عن 36املشرتكني ارتفعت مبا نسبته )

%( من إمجالي أرصدة الذمم، وقد 62( دينار أي ما نسبته )17920379) ( شهور بلغت6)

أدت الزيادة املتسارعة يف ذمم املشرتكني إىل زيادة رصيد خمصص الديون املشكوك يف 

 . 8018( دينار عام 13133074إىل ) 8010( دينار عام 2023419حتصيلها من )
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حصيل مما يتطلب اختاذ كافة إن ما مت توضيحه أعاله يدل على ضعف يف إجراءات الت

اإلجراءات الالزمة لتحصيل هذه الذمم خصوصًا أن الشركة تعاني من نقص يف السيولة 

( مببلغ عشرة ماليني 11/8018وكانت قد حصلت على قرض من بنك اإلسكان يف شهر )

 دينار لتغطية جزء من نفقاتها.

بني السجالت ونظام املشرتكني مل يتم التمكن من إجراء مطابقة لرصيد ذمم املشرتكني ما  .6

 (.31/18/8018و  31/18/8011كما يف ) 

مل يتم تشكيل جلنة إلعادة تقدير موجودات قطاع مياه الشمال / سلطة املياه عند تأسيس  .9

/ب( من قانون الشركات املشار إليه 2الشركة لغايات حتديد رأمساهلا خالفًا ألحكام املادة )

مسال تلك الشركة بإعادة تقدير موجودات املؤسسة او أعاله واليت تنص على" حيدد رأ

السلطة او اهليئة املنقولة وغري املنقولة وفقًا ألحكام القانون على أن يكون من بني أعضاء جلنة 

إعادة التقدير مدقق حسابات قانوني واحد على األقل وتعترب قيمة هذه املوجودات أسهما نقدية 

 إظهار  رأس مال الشركة على غري حقيقته. يف رأمسال الشركة" وهذا أدى إىل 

 املطلوبات وحقوق امللكية: .4

( يبني قائمة املطلوبات وحقوق امللكية يف شركة مياه الريموك لألعوام 189اجلدول رقم ) 

(8010-8018                                                                                                                .) 

 (041جدول رقم )

 (4104-4101الريموك لألعوام ) املطلوبات وحقوق امللكية لشركة مياه

 نسبة التغري 4104 4100 4101 البيان / السنة

(4101/4104%) 

 - 01111 01111 - رأس املال املسجل

 - 40111 40111 - رأس املال املدفوع

 (10) (01144104) (12121010) (44124011) خسائر مرتاكمة

 (10) (01110104) (12142010) (44124011) جمموع حقوق امللكية

     املطلوبات غري املتداولة

 (22) 10010440 004024124 020010024 ذمة املالك

 - 1222220 - - قروض

 (41) 012141411 004024124 020010024 جمموع املطلوبات غري املتداولة

 112 04444124 02144111 0422212 ذمم دائنة

 42 2400424 4120411 4404401 أرصدة دائنة أخرى

 - 0444440 - - قروض / اجلزء املتداول

 211 40011121 01411011 2421122 جمموع  املطلوبات املتداولة

 (04) 040124021 012002104 021121011 جمموع املطلوبات

 44 011122010 011421100 11110014 جمموع حقوق امللكية وواملطلوبات
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 8018املطلوبات وحقوق امللكية قد ارتفعت يف عام من اجلدول أعاله تبني أن إمجالي 

%( ولدى حتليل بعض بنود املطلوبات 88( دينار وبنسبة )17833003مببلغ ) 8010مقارنة بعام 

 وحقوق امللكية ، تبني ما يلي :

( 12708إىل ) 8010( مليون دينار عام 68703تراجعت اخلسائر املرتاكمة للشركة من ) .1

اتج عن قيام الشركة بإطفاء اخلسائر املرتاكمة واليت بلغت وهذا ن 8018دينار عام 

وذلك خصمًا من ذمة املالك الدائن       31/18/8011( مليون دينار كما يف 9377)

( مليون دينار واليت متثل فقط 12708)سلطة املياه(، مما أظهر اخلسائر املرتاكمة بقيمة )

، فإن 31/18/8018( ألف دينار كما يف 83وحيث أن رأس املال املدفوع ) 8018خسائر عام 

/ب( من قانون الشركات املشار 93ذلك يتطلب تصفية إجبارية للشركة سندًا للمادة )

إليه أعاله واليت نصت على )إذا بلغت خسائر الشركة ثالث أرباع رأمساهلا فيجب تصفيتها 

عاجلة وضع اخلسائر أو ، إال إذا أقرت اهليئة العامة يف اجتماع غري عادي زيادة رأمساهلا مل

إطفائها ... على أن ال يزيد جممل اخلسائر املتبقية على نصف رأمسال الشركة يف كلتا 

 احلالتني(.

إىل  8010( مليون دينار عام 17634ارتفعت الذمم الدائنة بشكل كبري جدا من ) .8

%( وذلك ناتج عن االرتفاع الكبري يف 273وبنسبة تغري ) 8018( مليون دينار عام 167886)

 ذمم املوردين. 

( مليون 37813إىل ) 8010( مليون دينار عام 87613ارتفعت األرصدة الدائنة األخرى من ) .3

%( وذلك نتيجة ارتفاع تأمينات اشرتاكات املياه وأمانات 83وبنسبة تغري ) 8018 دينار عام

 وزارة املالية وأمانات متفرقة .

( ألف دينار 83( ألف دينار واملدفوع منه )30مت تسجيل الشركة برأمسال مصرح به قيمته ) .4

خالفًا ألحكام  وقد لوحظ أنه مل يتم لغاية تارخيه تسديد كامل قيمة  رأس املال املصرح به 

( من قانون الشركات أعاله واليت تستوجب تسديد باقي رأمسال الشركة 1/ب/37املادة )

 خالل السنتني التاليتني لتسجيلها وال جيوز التصرف يف املبلغ املودع إال ألغراض الشركة. 
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 قائمة الدخل الشامل:  .2

( أهم بنود قائمة الدخل الشامل لشركة مياه الريموك لألعوام 182يبني اجلدول رقم )

(8010-8018                                                                                                                .) 

 (041جدول رقم )

 (4104-4101الريموك للفرتة )أهم بنود قائمة الدخل الشامل لشركة مياه 

 )املبلغ بالدينار(

 نسبة التغري 4104 4100 4101 البيان / السنة

 (4104  /4101% ) 

 00 41212240 01120221 02041101 أمثان مياه

 4 0402442 0414002 0000002 رسوم اشرتاك وطلب توصيل مياه

انتفاع باجملاري وطلب توصيل مياه 

 وأجور نضح

0014142 4041112 4404112 10 

 - 0014114 111212 - %2رسوم ضريبة  الصرف الصحي 

رسوم اشرتاكات وطلب توصيل 

 صرف صحي

142142 422210 022242 (20) 

 - 241012 - - منح

 (1) 201011 211401 214102 أمثان مياه بواسطة الصهاريج

 20 202110 222410 441111 مبيعات مياه لسلطة املياه

 (1) 441444 444144 424024 مبيعات عدادات املشرتكني 

 44 2102 0041 2124 أمثان مياه ري للمزارعني

 012 401010 214014 12112 إيرادات أخرى 

 01 41122111 44241411 01104112 جمموع   اإليرادات

 21 42111011 40410041 01121140 مصاريف تشغيل وصيانة 

 00 00140111 1114010 1112114 رواتب وأجور 

 21 2124410 2210110 2411011 إستهالكات

 - 0201101 224120 - عقد إدارة الشركة

 - 421141 210411 - نفقات اجلهة الرقابية 

 - 4101441 4441121 - مصاريف ديون مشكوك يف حتصيلها 

 2 112404 140021 410140 مصاريف إدارية 

 01 24042221 21414112 41241144 جمموع املصاريف 

 01 (01211441) (00104012) (00402011) ربح )خسارة( السنة 
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 من اجلدول أعاله يتبني ما يلي:

رغم ارتفاع بعض بنود اإليرادات الرئيسة للشركة إال أن نسبة االرتفاع يف املصاريف  .أ 

             كان أكرب مما أدى إىل استمرار خسائر الشركة باالرتفاع خالل الفرتة     

( حيث كان االرتفاع يف أمثان املياه وهي اإليراد الرئيس للشركة 8010-8018)

 %(.32%( يف حني كان االرتفاع يف املصاريف بنسبة )33بنسبة )

( دينار بني عامي                  6767932ارتفعت مصاريف التشغيل والصيانة مببلغ ) .ب 

( 3778708الرواتب واألجور مببلغ ) %( كما ارتفعت37( وبنسبة )8018، 8010)

 %(.31دينار ومبا نسبته )

( دينار خالل 1928942لوحظ أن جمموع مصاريف عقد إدارة الشركة قد بلغت ) .ج 

( وهو ميثل العقد املوقع بني شركة مياه الريموك وشركة 8018، 8010عامي )

(Veolia Water Mena- GITC يف )د واملالحظ أن قيمة هذا العق 30/6/8011

مرتفعة قياسًا باملصاريف اإلدارية والتشغيلية بالشركة كما أنه محًّل الشركة أعباء 

 إضافية وصاحب ذلك استمرار أوضاع الشركة املالية بالرتاجع.

، 8010( دينار لألعوام )904838، 961342، 693083بلغت املصاريف اإلدارية ) .د 

االتصاالت وفوائد بنكية ( على التوالي وهي متثل مصاريف الكهرباء و8018، 8011

 ..... اخل.

( دينار 840769، 403607ظهر بند حتت مسمى نفقات اجلهات الرقابية ومببلغ ) .ه 

 على التوالي دون وجود أي إيضاحات خبصوصه. 8018و  8011لألعوام 

( حيث 8018 – 8009( يوضح إمجالي اخلسائر السنوية لألعوام )187اجلدول رقم ) .و 

البيانات املالية لقطاع مياه  86/9/8010خ تسجيل الشركة يف متثل البيانات قبل تاري

 الشمال.

 (041جدول رقم )

 (4104 – 4111إمجالي اخلسائر السنوية  قبل وبعد تسجيل شركة مياه الريموك لألعوام )

 )املبلغ بالدينار(

 مقدار اخلسارة السنوية باملليون  السنة

4111 0.421 

4111 04.021 

4111 1.200 

4101 00.402 

4100 00.102 

4104 01.141 
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 تقييم األداء املالي باستخدام النسب املالية:  ثالثًا:

 الكلية ملصاريف التشغيل والصيانة:تغطية اإليرادات  .0

( يبني تغطية إليرادات الكلية ملصاريف التشغيل والصيانة يف 130اجلدول رقم )

 (.                                                                                                                8018-8010شركة مياه الريموك للفرتة )

 (021جدول رقم )

 (4104-4101ية ملصاريف التشغيل والصيانة يف شركة مياه الريموك للفرتة )تغطية إليرادات الكل

 )املبلغ باملليون دينار(

 4104 4100 4101 البيان

 28.043 26.360 17.813 اإليرادات الكلية)مليون دينار(

 46.524 38.272 29.467 املصاريف الكلية)مليون دينار(

 24.700 21.271 17.731 مصاريف التشغيل والصيانة)مليون دينار(

 %002 %042 %011.0 نسبة تغطية اإليرادات الكلية ملصاريف التشغيل والصيانة

 %41 %41 %41 نسبة تغطية اإليرادات الكلية للمصاريف الكلية

 %02 %00.0 %41 نسبة مصاريف التشغيل والصيانة إىل املصاريف الكلية

الكلية على تغطية النفقات الكلية يالحظ من اجلدول أعاله عدم قدرة اإليرادات 

%( 60% و67% ،60(، حيث بلغت نسب التغطية )8018و 8011، 8010لألعوام )

على التوالي وان اإليرادات الكلية قادرة فقط على تغطية مصاريف الصيانة 

%( أما يف عام 10073ما نسبته ) 8010والتشغيل حيث بلغت نسبة التغطية يف عام 

 %(.113إىل ) 8018(، وتراجعت يف عام %184فقد بلغت ) 8011

كما يالحظ أن نسبة مصاريف التشغيل والصيانة إىل املصاريف الكلية  لألعوام                              

%( على التوالي علمًا بأن 33% ، 3373% ، 60(  قد بلغت )8018، 8011، 8010)

 املصاريف األخرى.هذه النسبة مرتفعة إذا ما مت األخذ بعني االعتبار 

 نسب التداول و السيولة النقدية : .4

( نسب التداول والسيولة النقدية يف شركة مياه الريموك 131يبني اجلدول رقم )

 (.                                                                                                                8018-8010لألعوام )

 (020جدول رقم )

 (4104-4101نسب التداول و السيولة النقدية يف شركة مياه الريموك لألعوام )

 4104 4100 4101 السنة

 1.1 1.1 4.18 نسبة التداول )مرة(

 0.96 86. 3.42 نسبة السيولة السريعة )مرة(

 0.19 0.06 0.89 نسبة النقدية )مرة(
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(421) 

 

يظهر اجلدول أعاله تراجع كبري يف نسب التداول والسيولة السريعة  والنقدية 

األمر الذي يبني عدم قدرة الشركة على  8010عن عام  2012للشركة لعام 

تسديد التزاماتها قصرية األجل بسبب االرتفاع الكبري يف بند املطلوبات املتداولة 

ا يعين أن الشركة تسري يف وضع نتيجة ارتفاع بند الذمم الدائنة للموردين وهذ

مالي غري سليم وغري قادرة على الوفاء بالتزاماتها قصرية األجل وبالتالي ستواجه 

العسر املالي وعدم القدرة على تلبية متطلبات تشغيل أصوهلا الثابتة يف املدى 

 املنظور .

 رأس املال العامل : .2

اه الريموك لألعوام                    ( يبني رأس املال العامل يف شركة مي138اجلدول رقم )

(8010-8018                                                                                                                .) 

 (024جدول رقم )

 (4104-4101رأس املال العامل يف شركة مياه الريموك لألعوام )

 4104 4100 4101 السنة

 2.3 1.78 13.54 رأس املال العامل )مليون دينار(

 

قد اخنفض  2012يالحظ أن رأس املال العامل أو  صايف رأس املال العامل لعام 

للشركة وهو مؤشر واضح على أن الشركة لن  8010بشكل كبري جدًا عن عام 

تكون قادرة على سداد التزاماتها قصرية األجل مستقباًل ،  مما يزيد من مستوى 

 املخاطرة املالية . 

 متوسط فرتة التحصيل: .2

م ( يبني متوسط فرتة التحصيل يف شركة مياه الريموك لألعوا133اجلدول رقم )

(8010-8018                                                                                                                .) 

 (022جدول رقم )

 (4104-4101متوسط فرتة التحصيل يف شكة مياه الريموك لألعوام )

 )املبلغ باملليون دينار(

 متوسط فرتة التحصيل اإليرادات اليوميمتوسط  الذمم املدينة السنة

 يوم 210 01.10/240 01.12 4101

 يوم 221 44.24/240 42.201 4100

 يوم 210 41.12/240 41.211 4104
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(421) 

 

وهي الفرتة اليت تستغرقها حتصيل الديوان املستحقة للشركة وطول هذه الفرتة 

الشركة كما أن مؤشر غري جيد حيث قد يدل على ضعف إدارة التحصيل لدى 

طول هذه الفرتة حيرم الشركة من فرص االستفادة من استثمار هذه األموال 

اجملمدة لدى العمالء أو على أسوأ الفروض رمبا يؤدي إىل حتمل الشركة ألعباء 

أخرى مثل االقرتاض وحتمل الفوائد ملواجهة األعباء التشغيلية ويساوي إمجالي 

 .  ةاملدينني /متوسط املبيعات اليومي

( يوم ، 323ويالحظ من خالل متوسط فرتة التحصيل أن الشركة حتتاج إىل )

( على  التوالي لتمر على األرصدة املدينة لكي 8018، 8010( يوم يف عامي )321)

حتوهلا إىل نقد ، مما يعين ضعف إدارة التحصيل لدى الشركة وان سياسة 

ة يف حتصيل املستحقات الشركة يف التحصيل غري فعالة  وتواجه مشكالت كبري

مما يدعو إىل تكوين ديون معدومة او مشكوك يف حتصيلها تستبعد من حسابات 

الذمم وتؤثر على نسب السيولة . حيث ارتفع خمصص ذمم مشكوك يف حتصيلها 

، األمر الذي أدى إىل حتمل الشركة  8018( يف عام 1371( مليون إىل )1073من )

( مليون دينار من بنك 10مت اقرتاض مبلغ ) ألعباء االقرتاض من البنوك حيث

 .8018اإلسكان خالل عام 

ولدى الرجوع إىل أعمار ذمم املشرتكني حسب الفواتري املصدرة تبني بأن ذمم 

% و 6673( يوم فأكثر شكلت أكرب نسبة حيث بلغت )891املشرتكني اليت عمرها )

ي بينما شكلت ذمم على التوال 8018و  8010% ( من ذمم املشرتكني لعامي 3977

%( 1479% و1671( يوم ما نسبته )70املشرتكني اليت ترتاوح أعمارها بني يوم إىل )

على التوالي  يف حني كانت أدنى نسبة لذمم املشرتكني  8018و  8010لعامي 

%( 1074% و 679( يوم حيث شكلت )890( يوم إىل )121اليت ترتاوح أعمارها بني )

التوالي من ذمم املشرتكني وكما هو مبني يف ( على 8018،  8010لعامي )

 (. 134اجلدول رقم )
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(401) 

 

 (022جدول رقم )

 (4104-4101ذمم املشرتكني يف شركة مياه الريموك لألعوام )

 )املبلغ بالدينار(

ذمم املشرتكني  الفئة باأليام

 4101لعام 

ذمم املشرتكني 

 4100لعام 

ذمم املشرتكني 

  4104لعام 

النسبية لفئة األهمية 

الذمة من إمجالي ذمم 

 % 4101املشرتكني  لعام 

األهمية النسبية للذمة 

من إمجالي ذمم 

 % 4104املشرتكني  لعام 

 02.1 04.0 2420214 2204010 2110014 يوم 0-11

 01 01.1 2142010 2124202 0114222 يوم 10-011

 01.2 4.1 2112122 4201011 0401001 يوم 411 – 010

 01.1 44.0 04110002 02402101 04211141 يوم فما فوق 410

 011 011 41121212 42004440 01411014 اجملموع

 

 الشركة:مالحظات حول استخدام موارد   ًا:رابع

إن من األسباب اليت أدت إىل هذا الوضع غري املطمئن ملركز الشركة املالي وتزايد خسائرها 

السنوية هو عدم وضع ضوابط االستخدام األمثل للموارد املتاحة وعدم التقيد ببالغات الرئاسة 

املتعلقة بضبط وترشيد اإلنفاق احلكومي وعدم وضع خطة إسرتاتيجية وتشغيلية للوصول إىل 

 اف والغايات املرجوة يف اقل جهد وتكلفة ممكنة ونورد فيما يلي بعض اجلوانب يف هذا اجملال:األهد

تقوم اإلدارة بتجزئة األعمال املتشابهة إىل صفقات متعددة وذلك خالفا إلحكام املادة  .1

 /ب( من تعليمات عطاءات األشغال احلكومية .19)

ت ووسائل مانع التجمد من ضمن عدم التزام شركة مياه الريموك بشراء زيوت وشحوما .8

العطاء املركزي املوحد حيث تقوم إدارة الشركة ومديريات املياه يف احملافظات ومدراء 

 اإلدارات بشراء تلك املواد من السوق احمللي شراء مباشرا .

( دينارا عن كل اشرتاك مياه جديد                  80عدم استيفاء رسوم طلب التوصيل البالغ ) .3

ل مرة( جلميع االشرتاكات املدفوعة املنفذة وغري املنفذة داخل التنظيم للفرتة من )ألو

( دينار خالفا لنص املادة 469120(  والبالغة يف مديريات حمافظة اربد )8003-8010)

 .1774( لسنة 69( من نظام االشرتاك يف مياه الشرب رقم )14)

...( لتأجري السيارات السياحية قامت الشركة باستئجار سيارات سياحية من مكتب ).. .4

( من دليل املشرتيات املعمول به ، حيث مت 17373بالشراء املباشر خالفا ألحكام البند )

( دينار شهريا لكل سيارة . وتقوم الشركة بصرف 390( سيارة بقيمة )46استئجار )

كوبونات حمروقات للموظفني بشكل مفتوح دون حتديد سقف للصرف أو اعتماد آلية 

والقرارات  8003( لسنة 238ناسبة لضبط اإلنفاق خالفًا لقرار جملس الوزراء رقم )م

 الالحقة له املتعلقة بضبط وترشيد اإلنفاق احلكومي .
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(400) 

 

تعتمد اإلدارة يف حاالت كثرية ومتعددة على عملية الشراء املباشر )التلزيم( واليت ال حتقق  .3

األسعار والشروط وال حيقق مبدأ  الشروط اخلاصة باحلصول على أجود اللوازم وبأفضل

املنافسة  خالفا لدليل سياسات وتعليمات املشرتيات املعمول به يف الشركة ، اذ مت تلزيم 

( عطاء أشغال 61( مليون دينار وكذلك )876بقيمة ) 8011( عطاء لوازم يف عام 71)

 (دينار  دون وجود أسباب تستدعي ذلك.218823بقيمة )

ري مسددة لصاحل إدارة مياه حمافظة اربد على جهات خمتلفة وجود مبالغ مستحقة وغ .6

( دينار وذلك بدل أضرار يف شبكة مياه حمافظة اربد واليت مضى عليها 131639بلغت )

 ( سنوات.10أكثر من )

( 123907بلغت قيمة الذمم املرتاكمة على عدد كبري من املشرتكني عداد مفصول ) .9

 تم  اختاذ أي إجراءات قانونية بتحصيلها .دينار يف مديرية مياه بين عبيد مل ي

عدم وجود آلية حمددة وواضحة لضمان إعادة املواسري املسرتدة يف حاالت إلغاء خطوط  .2

واستبداهلا خبطوط جديدة من قبل فرق الصيانة عن طريق مقاولني إىل املستودعات 

 وحفظها حلني التصرف بها حسب األصول.

/ توريد ومتديد خط مياه ناقل من حمطة ضخ ( أشغال 61/8011إحالة عطاء رقم ) .7

مشتل فيصل إىل بوسرت جبة ولغاية خزان مياه جبة / جرش حيث صرف للمقاول شركة 

 8002( دينار مقابل توريد وتسليم سيارة بك اب دبل كمني موديل 2909).....( مبلغ )

ونتيجة لذلك  ( شهور علمًا بأنه مت تعليق العطاء7( دينار شهريًا وملدة )76973بواقع )

( دينار واملوضوع منظور 101330طالب املقاول صاحب العمل شركة مياه الريموك مببلغ )

 أمام جلنة حتكيم .

سرقة كيبالت كهربائية من حمطة تنقية فوعرا ، حيث قام املدير التنفيذي يف الشركة  .10

افية بتشكيل جلنة وإجراء حتقيق شكلي باملوضوع ووضعت توصيات ال تعترب مالئمة وك

ملعاجلة املوضوع وال حتافظ على ممتلكات الشركة علمًا بأنه مل يتم إشراك ديوان احملاسبة 

 بأعمال اللجنة .
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(404) 

 

مل تقم الشركة بتحضري وثائق العطاءات وطرحها حسب األصول للمشاريع املتعلقة  .11

خصصات بالربامج التنموية للمحافظات واملمولة ضمن منحة دولة ).....(، علمًا بأن هذه امل

كما مل  ( دينار هي خمصصات إضافية ملا هو مرصود يف املوازنة العامة.130000البالغة )

يتم حتديد املوعد الزمين لتحضري تلك الوثائق وطرحها أصوليًا مع االلتزام باألولويات 

 الواردة ضمن قوائم املشاريع لضمان صرف املخصصات املرصودة هذا العام بكفاءة .

قيود احملاسبية ملعاجلة املبالغ املعلقة الواردة يف التسويات البنكية يف مل يتم إجراء ال .18

الشركة اليت  يتم إعدادها كل نهاية شهر واليت مت تصويب أوضاعها ، كما مل يتم قبض 

قيمة الشيك الذي ال يقدم للصرف خالل ستة أشهر من تاريخ إصداره حلساب األمانات 

 1774( لسنة 3لك أحكام النظام املالي رقم )الذي هو أصال غري موجود خمالفني بذ

 وتعليماته .

مت إحالة مشروع عطاء إنشاء جدار استنادي واسيجة حلماية موقع خزان الكرمية / األغوار  .13

( دينار وقد مت توقيف املقاول عن العمل بسبب تقرير املساح الذي 81493الشمالية  بقيمة )

م( يدخل ضمن حرم الشارع التنظيمي 8رتفاع )يبني فيه أن السياج املقام حول القطعة با

 (  دينار دفعت للمقاول كتعويض جراء فسخ العقد .8000وقد مت تكبيد الشركة مبلغ )

( دينار من 8100فقد مت صرف مبلغ ) 3/3/8011مبوجب قرار هيئة املديرين بتاريخ  .14

( دينار 361) ( مكافآت لغري املوظفني للسيد ).....(كان منها مبلغ303خمصصات املادة )

بدل حضور جلسات هيئة املديرين كمقرر هلا صرفت له بغري وجه حق اعتبارا من 

7/1/8011 . 

 ( دينارا دون سند قانوني جييز ذلك .30صرف بدل ضيافة لكل مدير مديرية بواقع ) .13

%( 10صرف مبالغ تزيد عن املخصصات املرصودة هلا يف املوازنة بنسب تصل إىل أكثر من ) .16

 1774( لسنة 3( من النظام املالي رقم )36، 16ادها خالفا ألحكام املواد )يف بعض مو

 (.133وتعديالته وكما هو مبني يف اجلدول رقم )

 (020جدول رقم )

 4100صرف مبالغ تزيد عن املخصصات املرصودة هلا يف املوازنة يف شركة مياه الريموك لعام 

 )املبلغ بالدينار(

 4100املبلغ الذي مت صرفه يف عام  املخصص يف املوازنةاملبلغ  اسم املادة ورقمها

 40111 21111 004مكافآت املوظفني 

 40121 20111 402السفر يف املهمات الرمسية 

 0414111 41111 402أخرى 
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(402) 

 

ال يوجد يف ملفات جلنة العطاءات حماضر اجللسات اليت كانت تعقدها اللجنة وكذلك  .19

فيه مبينا املواضيع اليت كانت تناقش يف اجللسة ،  جدول أعماهلا لليوم الذي تنعقد

 8011( دينار بدل جلسات عن عام 48314ولذلك صرف لرئيس وأعضاء اللجنة مبلغ )

 فقط .

 8011( دينار شهريا لبعض موظفي الشركة لعام 33مت صرف بدل اقتناء سيارة بواقع ) .12

( من نظام االنتقال والسفر /ب11الذين مت صرف سيارات حكومية هلم خالفا ألحكام املادة )

 وتعديالته. 1721( لسنة 36رقم )

( دينار ، والعطاء 43700( بقيمة )33/8018إحالة عدد من العطاءات منها العطاء رقم) .17

( 12477( بقيمة ) 60/8018( دينار ، والعطاء رقم)88483( بقيمة )40/8018رقم )

فنية على أساس أنها عاجلة ملواجهة دينار دون إشراك مندوب ديوان احملاسبة يف الدراسات ال

وبعد تدقيق وثائق العطاءات  تبني عدم وجود أية حالة طارئة  8018طوارئ صيف عام 

( من  (3.3.1تستدعي عدم مشاركة مندوب ديوان احملاسبة خمالفني بذلك أحكام البند 

 دليل املشرتيات املعمول به يف الشركة .

( 43000( والبالغ قيمته )supply/ywc/2011/7مل يتم تشغيل املشروع اخلاص بعطاء ) .80

( يومًا من تاريخ 60دينار وحتقيق الغاية املرجوة منه، علمًا بأن مدة تنفيذ املشروع )

9/2/8018. 

 اخلطة اإلسرتاتيجية والتشغيلية : خامسًا:

مل تقم شركة مياه الريموك بإعداد خطة إسرتاتيجية وتشغيلية تتضمن الرؤية والرسالة 

اف والربامج واملشاريع ومؤشرات األداء خالل فرتة زمنية معينة وكيفية استخدام املوارد واألهد

واملصادر املتاحة أفضل استخدام ممكن وذلك للنهوض بالشركة وتطويرها حتى تتمكن من 

 حتقيق أهدافها والتقدم باإلجناز ومعاجلة أي احنرافات.

 (21/2/4102تاريخ  00/1/4/2101املصدر: )كتاب الديوان رقم 

  التوصيات:

اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة ووضع احللول املناسبة ملعاجلة موضوع خسائر الشركة  .1

 /ب( من قانون الشركات املشار اليه أعاله  ووفق ما جاء بالتقرير.93وفقًا ألحكام املادة )

املتعلقة ضبط اإلنفاق يف املصاريف اإلدارية والتشغيلية والتقيد بقرارات جملس الوزراء  .8

بضبط وترشيد اإلنفاق واالستخدام األمثل ملوارد الشركة يف ضوء ما تعانيه الشركة من 

 تراجع أوضاعها املالية .
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العمل على وضع سياسة فعالة لتحصيل قيمة الذمم واألرصدة املدينة واليت هي بازدياد  .3

 مستمر وجتنبا لالقرتاض وأعبائه .

لداخلية وقيامها بكافة املهام بكفاءة وعلى كافة العمل على تفعيل دور وحدة الرقابة ا .4

 نشاطات الشركة والعمل على ربطها بهيئة املديرين وليس مبدير عام الشركة .

اعتماد كافة األنظمة والتعليمات اخلاصة بالشركة واملتعلقة بالشؤون املالية واللوازم  .3

 واألشغال واملوظفني .......اخل وبشكل أصولي .

لشركة ودفع كامل قيمة رأس املال املسجل انسجاما مع أحكام املادة رقم زيادة رأس مال ا .6

 ( من قانون الشركات املشار إليه .1/ب/37)

( 8018-8010العمل على تنظيم كشوف تفصيلية للممتلكات واآلالت واملعدات لألعوام ) .9

 والتحقق من صحة احتساب مصروف االستهالك والتحقق من ملكيتها.

كشوفات حتليلية بكافة املشاريع قيد التنفيذ وبيان كيفية معاجلة العمل على تنظيم  .2

 احلسابات املتعلقة بها .

 العمل على تنظيم كشوفات باملخزون لدى الشركة حتتوي على قيم للوحدة . .7

اختاذ كافة اإلجراءات املالئمة ملواجهة الصعوبات املالية  وحتسني مستوى األداء املالي ورفع  .10

ستخدام مواردها حيث أن كل املؤشرات املالية تدل على استمرار كفاءة الشركة يف ا

 الوضع املالي للشركة بالرتاجع. 

/ب(  من النظام األساسي للشركة واليت تتضمن بأن تقوم 11/3التقيد بأحكام املادة ) .11

هيئة املديرين بإعداد تقارير نصف سنوية تبني الوضع املالي للشركة ونتائج نشاطاتها 

 منها إىل مراقب الشركات. وإرسال نسخة

تزويد ديوان احملاسبة بنسخة من عقد اإلدارة باللغة العربية مصادق عليه حسب األصول  .18

العتماده لغايات متابعة مراحل التنفيذ والتأكد من تطبيق مقاول اإلدارة لنصوص العقد 

 املربم مع السلطة متضمنا نسب االجناز املتحققة.

بالنسبة للموجودات لدى اجلهات ذات العالقة وفقا ألحكام املادة إبراز ما يثبت نقل امللكية  .13

وتعديالته ، وتنظيم قوائم جرد  1722( لسنة 12/أ( من قانون سلطة املياه رقم )82)

أصولية بأرصدة املخزون والنقدية واحلسابات البنكية وااللتزامات بتاريخ تنفيذ االتفاقية 

ملوجودات/األصول من االتفاقية واليت تفيد بتحديث ( ا4-8وفقا ملا ورد يف أحكام املادة )

سجل األصول عند تاريخ النفاذ، وكذلك نقل ملكية األصول/املوجودات بصورة كاملة 

 إىل الشركة .
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سلطة املياه لغايات  –العمل على تشكيل جلنة إلعادة تقدير موجودات قطاع مياه الشمال  .14

 /ب ( من قانون الشركات املشار إليه .2)حتديد رأمسال الشركة استنادا ألحكام املادة 

تشكيل جلنة جلرد املخزون وحتديد الراكد منه وتقييم مدى احلاجة إليه واختاذ  .13

 اإلجراءات املناسبة خبصوصه .

دراسة إمكانية فتح حسابات ودائع تتقاضى فوائد وحبيث يتم تغذية احلسابات اجلارية من  .16

 هذه الودائع عند الطلب.

 الالزمة لتصويب مجيع املخالفات الواردة يف البند خامسا اعاله. اختاذ اإلجراءات .19

اختاذ اإلجراءات الالزمة إلعداد واعتماد البيانات املالية املدققة للشركة يف وقتها احملدد  .12

( من قانون الشركات واليت توجب إعداد 68وعدم تأخريها لفرتة طويلة انسجاما مع املادة )

يئة العامة للشركة قبل نهاية األشهر الثالثة األوىل من السنة وتقديم هذه البيانات إىل اهل

 املالية اجلديدة، مما يتطلب تصويب الوضع وبشكل أصولي.

إجراء مطابقة لرصيد ذمم املشرتكني ما بني السجالت ونظام املشرتكني كما يف  .17

 (.31/18/8018و 31/18/8011)

واستخدام املوارد املتاحة بكفاءة إعداد خطة إسرتاتيجية وتشغيلية لضمان حسن األداء  .80

 وفعالية .

تزويد ديوان احملاسبة بأخر اإلجراءات املتخذة خبصوص عقد إدارة الشركة املوقع مع  .81

 شركة فيوال .

عمل اإليضاحات الالزمة خبصوص بند نفقات اجلهة الرقابية الواردة يف قائمة الدخل  .88

 الشامل وأسس االحتساب ومدى صحتها.

 املخالفات و املالحظات واألخذ بالتوصيات الواردة حسب األصول. العمل على تصويب .83

 اإلجراء:

مت تشكيل جلنة من قبل الشركة لدراسة ومعاجلة املالحظات والتوصيات الواردة أعاله وما زال 

 املوضوع قيد املتابعة.

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 فريق عمل

 املتعدد للنقل الشركة املتكاملة 
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 الشركة املتكاملة للنقل املتعدد

 

للفرتة ارية لقيود وسجالت وحسابات الشركة بلدى إجراء املراجعة االخت

( مليون دينار 30مساهمة عامة برأمسال )بأنها شركة تبني  ( 89/18/8013-31/18/8014)

%( من رأس 31ما نسبته ) 89/18/8013اهلامشية بتاريخ  األردنيةحكومة اململكة  متلكحيث 

ميلكها القطاع  %( 37) %( من رأمساهلا والنسبة املتبقية10متلك أمانة عمان الكربى نسبة )واملال 

متلك الشركة بالكامل كل من وجملس إدارة مكون من سبعة أشخاص  إدارتهااخلاص ويتوىل 

%( من رأمسال الشركة 20)ما نسبته متلك ).....( منا وشركة ).....( وشركة ).....( وشركة 

 املتكاملة للبطاقات الذكية.

 :أنظمة الضبط والرقابة الداخلية واحلاكمية املؤسسية أوال: 

ربطها مبجلس اإلدارة تعزيزا ملبدأ  بداًل منمت ربط الرقابة الداخلية باملدير العام  .1

 االستقاللية.

مت تفويض  11/3/8014( تاريخ 3مبوجب قرارات جملس اإلدارة يف اجتماع اجمللس رقم ) .8

على األمور اإلدارية وهذا  بالتوقيعاثنني من جملس اإلدارة باإلضافة إىل املدير العام 

يتعارض مع النظام الداخلي للشركة والبنود اخلاصة بصالحيات املدير العام وعلى سبيل 

ينات الشركة الواردة باملادة العاشرة من النظام الداخلي للشركة، املثال ال احلصر تعي

حيث إن تفويض أعضاء جملس اإلدارة يف القرارات اإلدارية ال يتماشى مع املمارسات اجليدة 

يف جمال احلوكمة املؤسسية فاألصل أن ميارس اجمللس دور رسم السياسات وإقرار اخلطط 

 تنفيذ هذه اخلطط والسياسات.للشركة إضافة إىل دور الرقابة على 

تضمن اهليكل التنظيمي قسم لتوزيع السواقني واخلدمات املساندة ضمن مديرية العمليات  .3

 بينما توجد مديرية مستقلة للخدمات الداعمة.

 مل يتضمن اهليكل التنظيمي مديرية للشؤون اإلدارية بينما يوجد قسم لشؤون املوظفني .4

 ذه األخرية غري موجودة أصال.تابع لدائرة املوارد البشرية وه

إن كل من قسم الديوان وقسم املعلوماتية وقسم صيانة املنشآت وقسم املستودعات موجود  .3

ضمن مديرية اخلدمات الداعمة واألصل ان تكون ضمن املديرية اإلدارية كما أن قسم 

 الديوان غري موجود فعليا.

لتحديد املسؤوليات ال يوجد لدى الشركة وصف وظيفي معتمد جلميع الوظائف  .6

 والواجبات لكل وظيفة ومبا يعزز حماسبة املسؤولية.
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مل يتضمن اهليكل وحده مسؤولة عن صيانة احلافالت علمًا بان هذا النشاط من صلب  .9

 عمل الشركة.

تتبع هذا القسم إىل املمارسات اجليدة  أناهلندسية حيث  للدائرةقسم املشرتيات  يتبع .2

 اإلدارية. الشؤون

امني الصحي ملكتب املدير العام واألصل أن يكون من ضمن اختصاصات الشؤون التيتبع  .7

 اإلدارية أو شؤون املوظفني.

لدى مراجعة التشريعات الناظمة لعمل الشركة تبني لنا أن جملس اإلدارة مل يقم بإصدار  .10

( 30)خالفا ألحكام املادة  تنظم األمور املالية واحملاسبية واالدارية للشركة أنظمة داخليه

من النظام األساسي للشركة، ومت االكتفاء بإصدار سياسات وإجراءات عمل للشؤون 

 :املالية واإلدارية واملشرتيات ومل يتم اصدار أي تعليمات ولنا املالحظات التالية

يفتقر النظام الداخلي إىل العديد من املواد املتعلقة بالصالحيات سواء املالية أو  .أ 

لنظام سلم رواتب املوظفني ودرجاتهم وفئاتهم وشروط اإلدارية حيث مل حيدد ا

 ترفيعهم  وأعطى املدير العام صالحية التعيني وحتديد الدرجات والرواتب.

إجراءات عمل شؤون املوظفني نظرا لعدم مشوهلا لبعض  العناصر عدم كفاية  .ب 

األساسية وعلى سبيل املثال ال احلصر مل تتضمن أي تصنيف  لفئات او درجات 

ظفني كما مل حتدد فيها سلم لرواتب املوظفني وأسس الرتفيع وأسس منح املو

الزيادات السنوية وأسس منح العالوات ومل تنص على وجود جلنة خمتصة بشؤون 

تنشأ عن تطبيق هذه التشريعات للتنسيب بها  ةاملوظفني تقوم بالنظر بأي حال

 للمرجع املختص الختاذ القرار املناسب.

 :ات اإلداريةاملالحظ  :ثانيًا

يف الرواتب األساسية للموظفني وعلى سبيل املثال هناك مدراء كبري هنالك تفاوت  .1

( دينار 930( دينار وهنالك مدراء آخرون رواتبهم األساسية )8000رواتبهم األساسية )

 مدة خدمتهم متقاربة. أنبالرغم من 

اعتبارًا من تاريخ املوظفني رواتب متت املوافقة على زيادة  83/18/8013بتاريخ  .8

دون وجود أسس أو معايري معتمدة هلذه الزيادات ومثال ذلك انه مت زيادة  1/1/8014

( دينار وهو 700( دينار ليصل راتبه إىل )883راتب رئيس قسم شؤون املوظفني مببلغ)

حيمل شهادة دبلوم و خدمته يف الشركة سنتان فقط كما اشتمل جدول الزيادات على 

 متهم يف الشركة مل تتجاوز شهر واحد.موظفني مدة خد
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(401) 

 

قامت جلنة اإلدارة املؤقتة للشركة باملوافقة على صرف راتب ثالث عشر ملوظفي الشركة  .3

يدفع على جزئني خالل العام بالرغم من حتقيق الشركة خلسائر ودون وجود مربر 

 لذلك.

ال يتم فصل املوظف الذي يتخذ حبقه عقوبيت إنذار سارييت املفعول ونشري على سبيل  .4

وال  8014خالل عام ( عقوبات إنذار حبق املوظف ).....( 9املثال ال احلصر أنه مت إختاذ )

 يزال على رأس عمله.

معظم العقود املربمة مع املوظفني وخصوصا السائقني من املعلومات األساسية خلو  .3

ظف مثل الراتب األساسي والعالوات وتاريخ توقيع العقد كما ال يتم توقيع العقد من للمو

  ).....(.عقد املوظف إىل سبيل املثال ال احلصر  ونشري علىاملرجع املختص يف الشركة 

 :املشرتيات :ثالثًا

 ياتلغا بنوداملتعلقة باملشرتيات غري كافيه وينقصها الكثري من ال إجراءات العمللوحظ أن 

( دينار 830ضبط عمليات الشراء حيث اقتصرت على تقسيم املشرتيات إىل ثالثة أنواع اقل من )

( دينار استدراج عروض  ومشرتيات  الدوائر واألقسام األخرى ومل 830شراء مباشر  وأكثر من )

 يتعرض لصالحيات الشراء وطرق الشراء وال يوجد جلان للمشرتيات ختتص بعمليات الشراء األمر

 الذي أدى إىل ما يلي:

تقوم ، حيث ال تقوم الشركة بطرح عطاءات بالصحف احمللية مهما بلغت قيمة العطاء .1

( 1250000باستدراج عروض أسعار علمًا بان إمجالي مشرتيات الشركة السنوية تقارب )

 دينار.

ت ال تقوم الشركة باستيفاء الرسوم القانونية لطوابع الواردات املتحققة على اإلحاال .8

( 7500) يقارب جمموع رسوم الطوابع املتحققة على هذه اإلحاالت ما حيث بلغاملطلوبة 

 .8014دينار لعام 

ال يتم تشكيل جلان خمتصة لدراسة العروض من النواحي الفنية لبيان مدى مطابقتها مع  .3

 املواصفات املطلوبة حيث يتم ذلك من قبل قسم املشرتيات ومدير الدائرة اهلندسية.

مبشرتيات الشركة حيدد فيها قيمة اإلحالة وكميه  ةلة أصوليم تنظيم قرارات إحاال يت .4

 املواد ومدة التوريد و الكفاالت املطلوبة.

كاإلطارات  املتشابهة إىل صفقات متعددةتقوم الشركة خالل السنة بتجزئة مشرتياتها  .3

 والفالتر  وقطع الغيار مما يؤدي إىل التفاوت يف األسعار.
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(441) 

 

شراء إطارات قياس  مت الشركة بالشراء من ارخص العروض املطابقة ومثال ذلك ال تلتزم .6

 18/11/8014( تاريخ 1008مبوجب اإلحالة رقم )( دينار 313بسعر إفرادي ) 1100/80

( فلس دون 300( دينار و)179) وجود عرض مقدم من إحدى الشركات بقيمةبالرغم من 

 ( دينار.1643بيان األسباب حيث كان فرق السعر على إمجالي الكميه )

على أن ال تقوم الشركة بتحديد االحتياجات السنوية من املواد ليتم طرحها دفعه واحده و  .9

مما يوفر اجلهد والوقت واحلصول على أفضل الفعلية حسب االحتياجات منها السحب  يتم

 ر.  األسعا

( دينار لشراء 3400) والبالغة 11/2/8014تاريخ  (718)لدى تدقيق مرفقات اإلحالة رقم  .2

أي بعد تاريخ  86/2/8014إطارات تبني أن العرض املقدم من احملال عليه كان بتاريخ 

 اإلحالة.

 .هشكيل جلان استالم للمواد املشرتاال تقوم الشركة بت .7

 :املستودعات : رابعًا

ويبلغ إمجالي قيمة موجودات هذه املستودعات  ( مستودعات للقطع9الشركة )يوجد لدى  

ولدى مراجعة سجالت املستودعات وإجراء الفحوص  31/18/8014( دينار حتى تاريخ 637836)

 الفجائية عليها تبني ما يلي:

ال يتم تشكيل جلان جرد دوريه ملوجودات املستودعات حيث يتم ذلك بشكل نصف سنوي  .1

 فقط.

من خالل تعديل القيود سواء احملاسبية أو قيود  م الشركة مبعاجلة فروقات اجلردتقو .8

املستودعات ليتم مطابقتها دون اختاذ أي إجراء بالفروقات وخاصة يف حال وجود نقص 

 .8/9/8014وكما هو وارد يف حمضر جرد املستودعات تاريخ 

ت احلاجة هلا نتيجة إخراج سنوات وانتهعدة مواد راكدة يف مستودعات الشركة منذ وجود  .3

أنواع احلافالت اخلاصة بها من اخلدمة يف الشركة وتقدر قيمة هذه املواد حبوالي 

من قيمة موجودات هذه املستودعات دون  %(30)( دينار أي ما يشكل أكثر من 340000)

 خبصوصها. اإلجراءات املناسبةقيام اإلدارة باختاذ 

مثل العدد يف القيود والسجالت  املستودعاتعة إىل الكثري من املواد املرجت ال يتم قيد .4

 .واألدوات

وجود مواد تالفة وحمفوظة يف املستودعات ليس هلا قيود يف مستودعات التالف مثل أجهزة  .3

 كمبيوتر وغريها عالوة على وجود مواد حمفوظة بطريقه عشوائية.
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(440) 

 

ليت تشرتيها الشركة ال يوجد مستودع خاص باللوازم والقرطاسية والتجهيزات املكتبية ا .6

حيث ال يتم قيد وإدخال هذه املواد إىل أي مستودع يف الشركة وال ينظم بها مستندات 

 إخراج مما جيعلها عرضة للفقدان ودون وجود ضوابط أو رقابة عليها.

وجود كميات كبرية من مواد اخلردة ملقاة يف العراء مثل الروديرتات والرباميل وقطع  .9

 م الشركة باختاذ اإلجراءات األصولية بشأنها للتخلص منها.سيارات خمتلفة مل تق

 ال يوجد ربط آلي بني نظام املستودعات ونظام حماسبة املستودعات. .2

 املستودعات بأي كفاالت ماليه. أمناءال يتم ربط  .7

 الشؤون املالية: ًا:خامس

تنظم الشؤون املالية ومت االكتفاء بإصدار  مل يقم جملس إدارة الشركة بإصدار تعليمات 

جمموعه من السياسات منها سياسة وإجراءات عمل الصندوق الرئيس وصندوق النثرية وسياسة 

وإجراءات عمل إصدار الشيكات وتعترب هذه السياسات غري كافيه وال تغطي العديد من اجلوانب 

يدها ونسب االستهالك وسياسات إنشاء ومنها على سبيل املثال ال احلصر طرق قبض اإليرادات وق

خمصصات الذمم املدينة والقضايا واملعززات املطلوبة لدفع النفقات والكفاالت املطلوبة  وغريها من 

 :تبني لنا ما يلياجلوانب حيث 

 املدفوعات/املصروفات: .0

ال تقوم اإلدارة املالية للشركة بإرفاق مجيع املعززات األصولية يف مستندات القيد  .أ 

والصرف حيث يتم جتزئه هذه املرفقات فمنها ما حيفظ لدى قسم املشرتيات مع 

ما يتم حفظها مع  اقرارات اإلحالة ومنها ما يتم حفظها يف سندات القيد ومنه

 مستندات الصرف األمر الذي يصعب مراجعتها والتأكد من صحتها.

لقيد على النظام ال تقوم اإلدارة املالية للشركة برتحيل سندات القبض والصرف وا .ب 

احملاسيب بشكل يومي، حيث يتم ترحيلها بشكل شهري، األمر الذي يضعف الرقابة 

 عليها ويسمح بتعديلها بعد إدخاهلا على النظام.

عدم إعداد حماضر جرد مفاجئ على الصندوق العام وصناديق السلف النثرية من  .ج 

ن بداية عام قبل املدقق الداخلي بشكل كايف، حيث مت إعداد حمضرين فقط م

 وحتى تارخيه. 8014

هناك أخطاء يف تفقيط الكثري من املستندات املالية وعلى سبيل املثال ال احلصر سند  .د 

 ( فلس.900( دينار و)12696بقيمة ) 3/1/8014تاريخ  (13)قيد رقم 

 ال يتم ختم سندات القبض أو التأشري عليها مبا يفيد إدخاهلا على النظام احملاسيب. .ه 
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(444) 

 

تم حفظ مفتاح القاصة الرئيسية لدى نفس اجلهة احلافظة للرقم لوحظ انه ي .و 

السري للقاصة كما ال يوجد يف غرفة أمني الصندوق أي قاصه حلفظ األموال ويتم 

حفظ بعض املبالغ إما يف القاصة املوجودة لدى املدير املالي أو قاصة غرفة عد النقود 

 ظ بها من قبل أمني الصندوق.حتديد السقوف املالية املسموح االحتفا يتم كما مل

ال يتم ختم الفواتري والوثائق الثبوتية املصروفة خبامت مدفوع مما يؤدي إىل  .ز 

 احتمالية تكرار صرفها.

بسبب قلة السيولة الالزمة للشركة على مدى فرتات فقد مت تصنيف الشركة  .ح 

سم ضمن القائمة السوداء للعمالء حيث امتنعت البنوك عن إصدار دفاتر شيكات با

املستحقة الشركة وعليه فان الشركة و يف حال رغبتها بتسديد بعض املطالبات 

بإرسال كتب دفع للبنك شرط توفر  الشركة تقوم  عليها عن طريق شيكات

السيولة إلصدار هذه الشيكات باسم اي عميل ويقوم البنك بإصدار شيك بنكي له 

 باملبلغ الوارد يف كتاب الشركة.

تأخري دفع املستحقات املطلوبة منها لفرتات طويلة األمر  تعتمد الشركة سياسة .ط 

 على الشركة.  املستحقة الذي أدى إىل تراكم الذمم

عن طريق صرف سلف انتهجت الشركة سياسة الدفع النقدي املباشر للموردين  .ي 

لبعض املوظفني الذين يقومون بتسديد هذه املشرتيات ألصحابها مباشره  نقدية

األمر الذي يزيد من خماطر التعامل النقدي وقد بلغ إمجالي السلف املمنوحة 

( دينار  خالل 1118400للموظفني لتغطية مدفوعات الشركة النقدية حوالي )

( دينارًا خالل 313843منها سلف ألمني الصندوق السيد ).....( بقيمة ) 8014عام 

 .8014عام 

قامت الشركة ومن خالل أمني الصندوق بدفع نقدي مباشر  82/4/8014بتاريخ  .ك 

 )....(  لشركة ( دينار مت سحبه من الصندوق لدفع مستحقات838214بقيمة )

 بدل أمثان حمروقات.

تبني  81/18/8014بتاريخ  ).....(لدى إجراء الفحص الفجائي على سلفه السيد  .ل 

( فلس حيث بلغت قيمة السلفة 48( دينار و)7) بقيمةوجود مبلغ زائد يف السلفة  لنا

( 398( دينار و)1606مبلغ ) ةنار والفواتري املصروفة من السلف( دي3000كاملة )

( فلسا دون بيان أسباب وجود 490( دينار و)3408فلس والرصيد النقدي املتبقي )

 ةملوظفني سلف مببالغ مرتفعر منح امثل هذا الفرق وهذا يدل على خماط

 واحتفاظهم بها لفرتات طويلة.
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على  سري بدل خمالفات 8014( دينار خالل عام 19934تكبدت الشركة مبلغ ) .م 

حافالتها نتيجة عدم قيام الشركة بالصيانة املطلوبة أو عدم ترخيص احلافالت يف 

 الوقت احملدد.

اسب املختص واملدير املالي لوحظ ان مجيع سندات القيد والصرف توقع من قبل احمل .ن 

 فقط وال توقع من قبل رئيس قسم احملاسبة وتصادق من قبل املفوضني باإلنفاق.

املدير املالي هو املفوض بإعطاء الصالحيات على نظام احملاسبة ملوظفيه وال يوجد  .س 

 قائمة بالصالحيات املمنوحة للموظفني.

ل الشركة ونظام احملاسبة مما ال يوجد ربط آلي بني نظام الرواتب املستخدم من قب .ع 

إىل احلاجة إىل جهد كبري يف تدقيق  إضافةقد يؤدي إىل أخطاء يف الرتحيل 

 ومراجعة وترحيل حركات الرواتب.

 حتصيل اإليرادات: .4

تعتمد الشركة يف سياستها على القبض النقدي جلزء كبري من اإليرادات حيث بلغت 

%( من إمجالي إيرادات 69ما نسبته ) ( دينار و تشكل2861487اإليرادات النقدية )

حيث تقوم الشركة بقبض هذه اإليرادات بواسطة حصاالت تركب  8014الشركة لعام 

 على احلافالت، ولدى دراسة موضوع حتصيل هذه اإليرادات تبني ما يلي:

من احلافالت بطريقتني األوىل احلصر النقدي  إيراداتهاتقوم الشركة حبصر  .أ 

لإليرادات من خالل عد موجودات احلصاالت ويتم ذلك من قبل جلنة والثانية 

اإليراد املتحقق من أجهزة الشحن الراكبة على احلافالت إضافة إىل العقد املربم مع 

يف  اجلامعة األملانية ويتم حماسبة اجلامعة حسب عدد الطالب الذين يتم نقلهم

 حافالت الشركة.

تقوم جلنة عد النقود وبشكل يومي باستالم احلصاالت من جلنة مجع احلصاالت  .ب 

ويتم عد النقد املوجود يف كل حصالة على حده من خالل ماكينات عد متخصصة 

( موظفني وتستمر 7-9ما بني ) عددهمويشارك يف هذه اللجنة موظفني يرتاوح 

عداد كشوف عد يوميه بهذه إوميا حيث يتم ( ساعات ي4-3عملية عد النقود من )

 .وتستمر طيلة أيام األسبوع مبا فيها العطل الرمسية املبالغ

وكثرية األعطال مما يسبب تأخري يف  ةقدمييف عد النقود املاكينات املستخدمة  .ج 

 اجناز العمل.
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 حيثال يتم تسليم حصيلة اإليرادات النقدية اليومية إىل أمني الصندوق الرئيس  .د 

تم إيداع هذه املبالغ يف حساب الشركة لدى البنك مباشرة من قبل جلنة العد ي

ذه اآللية املستخدمة ترفع نسبة همقابل حصوهلم على فيشة إيداع من البنك وان 

 .النقد كونها تبقى بني أيدي عدة موظفني أدارهيف  ةخاطرامل

خالل ايام العطل  اللجنة إىل االحتفاظ مببالغ نقدية كبريه لعدة أيامهذه تضطر  .ه 

( ألف 100وقد وصلت قيمة هذه املبالغ يف فرتات األعياد إىل ما يزيد على ) الرمسية

دينار عالوة على التأخري احلاصل يف إيداعها ما بعد الساعة الواحدة ظهرا وبالتالي 

 قيدها حق اليوم التالي.

ية وتنطوي تعترب هذه الطريقة يف حتصيل وحصر إيرادات الشركة من الطرق البدائ .و 

على خماطر كبرية عالوة على الكلف اليت ترتتب على الشركة حيث يشارك يف هذه 

( دينار 24000وبكلفه )العملية مراقبون وجلان مجع احلصاالت وجلنة الفرز والعد 

سنويًا عدا مصاريف احملروقات الناجتة عن نقل النقد من موقع فك احلصاالت يف 

االعتداء على حوادث  تكرار إضافة إىلالباشا، ماركا إىل موقع الشركة يف عني 

 .املبالغ املوجودة يف هذه احلصاالت

تبني لنا وجود كميات من القطع النقدية الورقية واملعدنية حمفوظة بطريقه  .ز 

عدة سنوات منها أوراق نقدية يف غرفة جلنة فرز وعد النقود تعود ل ةعشوائية وسائب

وتالفة وعمالت  ةمزوره  وقطع نقدية معدنية قدميو غري متداولة أو ممزقه أ ةقدمي

إدارة الشركة لتشكيل جلنة من كادر الشركة  ةمت خماطبحيث أجنبيه خمتلفة 

ومبشاركة ديوان احملاسبة حيث مت فرز هذه القطع وعدها ومت تنظيم حمضر بها 

 ومت التنسيب إلدارة الشركة بعرض هذه املبالغ على البنك املركزي األردني للبت

 بوضعها وكانت ابرز نتائج أعمال اللجنة املشرتكة ما يلي:

بقيمة  ة( قطع4431ألردنية بكافة فئاتها )عدد القطع النقدية املعدنية ا -

 ( دينار.642)

 ( دينار.730قيمة النقد األردني من الفئات الورقية القدمية والتالفة ) -

 .( دينار23( قطعه بقيمة )63النقد األردني الورقي املزور ) -

 ( كغم.81عمالت أجنبيه خمتلفة معدنية بوزن حوالي ) -
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تقوم الشركة بتأجري )تضمني( خطوط كلية حطني لسواقي الشركة مقابل مبلغ  .ح 

يومي  حمدد لكل خط ويف حال نقصان املبلغ عن القيمة احملددة يتم تغريم السائق 

الذي مت مبوجبه اعتماد قيمة الضمان  دون بيان أسباب النقص واألساسالفرق قيمة 

 بينما حيتفظ السائق بأي مبالغ تزيد عن هذه القيمة حلسابه الشخصي.

 سلف املوظفني:  .2

بصرف سلف شخصيه للموظفني بقيمة إمجالية  8014قامت الشركة خالل عام  

 ( دينار علمًا أن:99923مقدارها )

فيها وال  ةالزمنية الواجب سداد السلفلفرتة األسس املعتمدة ملنح السلف ال حتدد ا .أ 

عدد السلف اليت ميكن للموظف احلصول عليها ومل تشرتط تسديد السلف السابقة 

 ملنحه سلفة جديدة.

ال يرتتب على منح هذه السلف أي فوائد أو عموالت للشركة مما حيمل الشركة  .ب 

وخصوصا أن الشركة تعاني من ارتفاع مديونيتها من القروض ومبالغ  أعباء مالية

 مستحقه غري مدفوعة.

 ت:االتفاقيا  ًا:سادس

 (:.....اتفاقية الشركة املتكاملة للبطاقات الذكية ) .0

 بنفس الشروط. سنويًاويتم جتديدها  1/2/8002مت توقيع االتفاقية بتاريخ  .أ 

 الواردات املستحقة على عقد هذه االتفاقية وململ تقم الشركة باستيفاء رسوم طوابع  .ب 

 تطلب أي كفاالت أو ضمانات حلسن التنفيذ.

ويتم تركيبها  ).....(اليت توردها شركه ذه االتفاقية أسعار أجهزه الشحن مل حتدد ه .ج 

 املتكاملة. على حافالت الشركة

دل تقديم من إيرادات الشركة احملصلة آليا ب %(3ما نسبته ) ).....(تتقاضى شركة  .د 

تبني أن هذا اخلدمات املذكورة يف البند )ب( من االتفاقية ولدى مراجعة االتفاقية 

 البند غري موجود يف االتفاقية.

بتحويل  الشركة أعالهأن تقوم  من االتفاقية ( من املادة السادسة9تضمن البند رقم ) .ه 

الل يومني عمل من خ آليًا إىل الشركة املتكاملة للنقل املتعددقيمة اإليراد احملصل 

علمًا انه بلغ إمجالي إيرادات  ،تاريخ التحصيل وال تلتزم هذه الشركة بهذا البند

والذي  8014( دينار خالل عام 8083044الشركة املتكاملة للنقل من البطاقات )

 %( من إمجالي إيرادات الشركة.16ميثل ما نسبته )
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كل بطاقة جديدة ويعترب ذلك  ( دينار عن173باستيفاء مبلغ )الشركة أعاله  تقوم .و 

هلا وال يتم حتويله للشركة املتكاملة للنقل دون وجود اي نص يف  ًااملبلغ إيراد

 االتفاقية حول ذلك.

عمليات بيع البطاقات  ةقبال يوجد لدى الشركة املتكاملة للنقل املتعدد آلية ملرا .ز 

وإعادة شحن البطاقات القدمية وإمنا تقوم مبتابعة املبالغ اليت مت  اجلديدة

 من قبل الركاب على أجهزة التحصيل الراكبة على حافالتها. استهالكها

من قبل  استهالكهاتقوم الشركة املتكاملة للنقل املتعدد بقيد املبالغ اليت مت   .ح 

دما بينما واقع احلال الركاب من خالل أجهزة التحصيل على أنها مبالغ مقبوضة مق

انه مل يتم قبضها من قبل الشركة املتكاملة للنقل وإمنا قبضت مقدما من قبل 

 .الشركة أعاله

بقبض قيمة شحن البطاقات أو إصدار البطاقات اجلديدة وال الشركة أعاله تقوم  .ط 

تقوم بتحويل قيمة املبالغ املشحونة مباشرة إىل الشركة املتكاملة للنقل وإمنا حتول 

من الركاب فقط  وحتتفظ باملبالغ املتبقية يف حساباتها حلني  املستهلكةقيمة املبالغ 

وقد ال تستخدم بعض املبالغ املشحونة على البطاقات مطلقا مما يعين  استهالكها

حبصر هذه املبالغ  اجلهتانلفرتات طويلة ومل تقم  هذه الشركةوجود مبالغ يف حوزة 

 حتى تارخيه.

  :افالت يوتنج الصينيةاتفاقية صيانة ح .4

( حافلة 171لصيانة احلافالت الصينية وعددها ) ).....(مت توقيع االتفاقية مع السيد  .أ 

ملدة أربعة شهور  1/2/8013من النواحي امليكانيكية والكهربائية اعتبارًا من تاريخ 

 ( دينار.6000مببلغ شهري مقداره ) 8013/ 30/11تنتهي بتاريخ 

 بنفس الشروط واألسعار. 31/2/8014لتنتهي بتاريخ مت متديد االتفاقية  .ب 

ملدة  ).....(مت توقيع اتفاقيه جديدة مع السادة مؤسسة  1/7/8014اعتبارًا من تاريخ  .ج 

% ( من قيمة 16( دينار إضافة إىل ضريبة املبيعات )9000ستة أشهر مببلغ شهري )

 االتفاقية.

 ية لصيانة احلافالت الصينية.مل تقم الشركة باستدراج أو طرح عطاء بالصحف احملل .د 

( دينار عن الفرتة من 4640بلغت إمجالي الفرق بني االتفاقية القدمية واجلديدة ) .ه 

 .31/18/8014ولغاية  1/7/8014

مل تقم الشركة باستيفاء رسوم الطوابع القانونية املرتتبة على االتفاقية كما مل تقم  .و 

 بأخذ الضمانات والكفاالت حسب األصول.
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 أتعاب احملاماة:اتفاقيات  .2

 ).....(مع  احملامي   أحداهما قامت الشركة بتوقيع اتفاقيتني لشراء خدمات احملاماة .أ 

هاتان وما تزال  1/11/8011اعتبارًا من تاريخ  ).....(احملامي  واألخرى مع

حتى تارخيه مبوجب متديدات من جملس اإلدارة أو جلنة االتفاقيتان معمول بهما 

 اإلدارة.

( دينار مع الشركة املتكاملة والشركات التابعة هلا 1000قيمة كل اتفاقيه )بلغت  .ب 

( دينار وإذا زادت عن هذا 80000قيمتها عن ) تقلللرتافع عن قضايا الشركات اليت 

 %( من قيمة الدعوى تدفع مقدما.4-%8بني )ما ترتاوح ة املبلغ يتم دفع نسب

بفسخ  81/2/8013( تاريخ 1067قامت الشركة املتكاملة مبوجب كتابها رقم ) .ج 

ثم عادت الشركة ومبوجب قرار جلنة  ).....(االتفاقية املعقودة مع األستاذ احملامي 

بإلغاء هذا الفسخ ومتديد االتفاقية ملدة سنة  87/10/8013إدارة الشركة تاريخ 

 (31/10/8014 - 1/11/8013)أخرى اعتبارًا من تاريخ 

ات أتعاب حماماة حسب األصول كما مل يتم مل تقم الشركة بطرح عطاء شراء خدم .د 

 استيفاء رسوم الطوابع القانونية على االتفاقية.

هذا يلتزم  أنعلى احملامي ).....( نصت الفقرة اخلامسة من التزامات الفريق الثاني  .ه 

بالعمل على تأسيس وتنظيم قسم قانوني يتعلق بكافة الشؤون القانونية  الفريق

القسم بالرغم من مرور أكثر من عامني على هذه  اللشركة ومل يتم تأسيس هذ

 االتفاقيات 

تعاب مقدما دون اخذ الضمانات الالزمة ألتقوم الشركة وحسب االتفاقية بدفع ا .و 

 لضمان حسن التنفيذ.

 للخدمات الضريبية: ).....(اتفاقية االستشارات الضريبية مع السيد  .2

ضريبية بني الشركة املتكاملة للنقل مت توقيع اتفاقية استشارات  1/4/8014بتاريخ  .أ 

( دينار باإلضافة إىل ضريبة املبيعات 8000املتعدد واملذكور أعاله مببلغ سنوي )

وذلك بدل قيام املذكور مبراجعة دائرة اجلمارك األردنية ودائرة ضريبة الدخل 

 واملبيعات ودائرة تشجيع االستثمار وتقديم االستشارات بهذا اخلصوص.

 كة باستدراج عروض من اجلهات املختصة للحصول على هذه اخلدمة.مل تقم الشر .ب 

%( من قيمة االتفاقية مقدمًا عند توقيعها دون 30نصت االتفاقية على دفع مبلغ )  .ج 

 أخذ أي ضمانات.

 مل تقم الشركة باستيفاء رسوم الطوابع القانونية املرتتبة على هذه االتفاقية. .د 
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(441) 

 

 وشركاه: ).....(ب ضريبية مع مكتالاتفاقية االستشارات  .0

 بهدف تقديم استشارات ضريبية املكتب املشار إليه أعالهمت توقيع االتفاقية مع  .أ 

اعتبارًا من تاريخ  الشركةخبصوص رواتب وامتيازات العاملني يف  وقانونية وفنية

 .8014ومت جتديد هذه االتفاقية لعام  1/1/8018

ى دفعتني األوىل عند توقيع ( دينار سنويا تدفع عل2000قيمة االتفاقية )بلغت  .ب 

 االتفاقية والثانية بعد االنتهاء من تدقيق السنة املالية.

%( من 16) نسبتها الشركة قيمة ضريبة املبيعات املتحققة على االتفاقية البالغ تتكبد .ج 

الشركة مبلغ  يكبدقيمة االتفاقية بالرغم من انه مل ينص عليها يف االتفاقية مما 

 . سنويًا ( دينار1820)

وعدم  مل تقم الشركة باستدراج أو طرح عطاء بالصحف احمللية لشراء هذه اخلدمات .د 

رسوم الطوابع املتحققة على هذه االتفاقية ومل تقم بأخذ الضمانات الالزمة  استيفاء

 )عند توقيع االتفاقية(.لضمان حسن تنفيذ بنود العقد يف ظل دفع نصف املبلغ مقدما 

 الواردة يف هذا العقد واملهام املوكلة إىل املستشار القانوني.هنالك تداخل بني املهام  .ه 

 مل توضح الشركة املتكاملة للنقل املتعدد حاجتها هلذين النوعني من اخلدمات .و 

دجمها الواردة باالتفاقية املربمة مع ).....(  واليت وردت سابقًا وهذه االتفاقية بداًل من 

يف املهام وحتى ال تتكبد الشركة مصاريف يف اتفاقيه واحده جتنبا للخلط والتضارب 

 إضافية خصوصا أنها تعاني من أوضاع ماليه صعبه.

 اتفاقية غسيل احلافالت: .4

على أن تسري من  ).....(مت توقيع هذه االتفاقية مع مؤسسة  89/6/8018بتاريخ  .أ 

بهذا دون وجود قرار إحالة بذلك أو ما يشري إىل انه مت طرح عطاء  1/9/8018تاريخ 

 .صوصاخل

 ( دينار سنويًا.47800( دينار شهري وبواقع )4100تبلغ قيمة هذه االتفاقية ) .ب 

مل تقم الشركة املتكاملة باستيفاء رسوم طوابع الواردات املستحقة على عقد هذه  .ج 

 االتفاقية وال أي كفاالت أو ضمانات حلسن التنفيذ.

( دينار إىل 4100مبلغ )بتمديد مدة االتفاقية ومت رفع البدل الشهري من  الطرفانقام  .د 

دون إعطاء أي فرصه ألي جهة  1/3/8014( دينار اعتبارًا من تاريخ 3000مبلغ )

منافسه بالتقدم بعرض جديد األمر الذي كبد الشركة كلفة إضافية مببلغ 

 .8014خالل عام ( دينار 7000)
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(441) 

 

ا بشروط والتزامه هذه املؤسسةال يوجد لدى الشركة املتكاملة تقارير دوريه عن أداء  .ه 

 االتفاقية.

 مصاريف مياه غسيل الباصات: .1

امت الشركة باستدراج عروض توريد مياه لغسيل الباصات بواسطة ق 6/1/8013بتاريخ 

بسعر إفرادي ).....( حيث مت اختيار العرض املقدم من السيد  3م( 88تنكات ماء سعة )

( دينار كونه األرخص سعرا ومل تقم الشركة بإصدار قرار 39للتنك الواحد مببلغ )

حيث مت ذلك مبشروحات من املدير املالي وموافقة بهذا اخلصوص  اتفاقيهإحالة أو عقد 

حتى تارخيه ويعترب معدل  مع املذكورمن مدير عام الشركة وال تزال الشركة تتعامل 

 ( دينار.    13380ية بتنك واحد وتقدر الكلفة السنوية  حبوالي)االحتياجات اليوم

 :).....(عقد استئجار أراضي من اجملمع  .1

( سنة يف منطقة شنلر اعتبارًا من تاريخ 80ملدة  ) هذا اجملمعمت استئجار قطعة ارض  .أ 

ومرافق متعددة  املستأجرةلغايات إقامة مباني للشركة على األرض  1/2/8010

 الباصات ومضخات حمروقات. لصيانة وغسيل

( دينار للسنوات اخلمس األوىل من العقد ويتم 130000قيمة اإلجيار السنوي )بلغت  .ب 

( دينار لكل سنة من السنوات اخلمس الالحقة لتصبح قيمة 13000زيادته بقيمة  )

( دينار ويثبت هذا املبلغ للسنوات اخلمس 173000اإلجيار السنوي للسنة العاشرة )

دينار سنوي للسنوات ( 13000تليها يف حني تزداد قيمة األجر السنوي  مببلغ )اليت 

( دينار 860000العشرين من العقد ) السنة لتصبح القيمة يف ةاخلمس االخري

( دينار عن كامل املدة يف حال استمرت 3640000وبذلك تكون كلفة عقد اإلجيار )

 الشركة باإلجيار.

عقد اإلجيار ومل تقم الشركة بإقامة أي ابنيه على مضى ما يقارب مخس سنوات على  .ج 

 األرض.
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(411) 

 

لتقوم  ).....(تعاقدت الشركة املتكاملة للنقل  مع الشركة   10/10/8010بتاريخ  .د 

بإجراء احلفريات وتسويات األرض الالزمة وبناء املباني واهلناجر وفتح الطرق وحسب 

( دينار حسب 1266308املواصفات الفنية حيث بلغت كلفة األعمال املنفذة )

كشوفات الدائرة املالية ومل يربز لنا أي مستندات )جداول كميات، أسعار بنود 

العطاء، تقارير اجناز ( تبني أن هذه الكلف تتناسب فعليا مع األعمال املنجزة وقد أبدى 

املدقق اخلارجي للشركة حتفظا حول  هذا البند لوجود مؤشرات على تدني قيمة هذه 

 نفذة وعدم قيام إدارة الشركة بأخذ خمصص تدني بقيمة هذه األعمال.األعمال امل

تبني أن البنود املنفذة هي  19/8/8013لدى إجراء الزيارة امليدانية للموقع بتاريخ    .ه 

احلفر وتسوية األرض فقط وال يوجد يف ارض املوقع أي آليات للمقاول وال يوجد 

عماله يف املشروع منذ سنوات أقاول مكاتب ألجهزة اإلشراف اهلندسي حيث أوقف امل

التنفيذ خمالف للمواصفات الفنية   وذلك ألننظرا للخالف مع الشركة املتكاملة 

ومل تتخذ الشركة أي إجراءات حبق املقاول حسب دفرت عقد املقاولة )الفديك ( وال 

غري  باصاتهاكمستودع لبعض الشركة تستخدمه  حيثيستفاد من املوقع حاليا 

 على اخلطوط. العاملة 

على الشركة املتكاملة واليت تطلب تعويضها  هذه الشركةمرفوعة من  ةهنالك قضي .و 

( دينار وان القضية يف مرحلة إصدار القرار وذلك لتعويضها عن 743044مبلغ )

 اخلسائر املرتتبة عليها نتيجة إيقاف العمل يف املشروع.

 األبنيةبعد انقضاء مدة اإلجيار ورغبة املستأجر بإخالء املأجور فان ملكية مجيع  .ز 

واملنشآت واملرافق اليت يقيمها املستأجر على املأجور تؤول ملكيتها إىل املؤجر وال حيق 

 واملرافق. األبنيةللمستأجر املطالبة بأي تعويض جراء إقامة هذه 

( دينار حتى تاريخ 394163العقد مبلغ )تكبدت الشركة خالل املدة املنقضية من  .ح 

بدل إجيار ارض مل تستفيد منها الشركة عالوة على املبلغ املدفوع  31/18/8014

 األبنية واليت مل تنفذ بعد. إلنشاء

 :أسطول احلافالت واخلطوط وكلفها :سابعًا

 أسطول احلافالت املوجود لدى الشركة: .0

( حافلة مملوكة للشركة املتكاملة والشركات التابعة هلا وتبلغ 608يوجد لدى الشركة )

                    ( دينار وهي موزعه على النحو املبني يف اجلدول 14639380قيمتها الدفرتية )صايف 

 (.136رقم )

  



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(410) 

 

 (024جدول رقم )

 عدد احلافالت اليت متتلكها الشركة املتكاملة للنقل املتعدد 

 )املبلغ بالدينار(

 صايف القيمة الدفرتية بعد خمصص التدني عدد احلافالت اسم الشركة

 01144424 410 املتكاملة

 121442 040 ).....(شركة 

 0211001 020 ).....(شركة 

 0002110 00 ).....(شركة 

 02401241 414 اجملموع

 

%( من 30( حافلة مما يعين أن أكثر من )879يبلغ عدد احلافالت اجلاهزة للعمل ) .أ 

 األسطول غري جاهز للعمل.

( حافلة يوميا على اخلطوط التابعة للشركة حيث 833إىل  800يتم تشغيل ما بني ) .ب 

                  تبلغ نسبة احلافالت العاملة على اخلطوط من إمجالي عدد احلافالت ما بني 

 %( والباقي غري عامل.37% إىل 33)

( حافلة واليت مت التنسيب ببيعها خردة 113عدد احلافالت املشطوبة من اخلدمة )بلغ  .ج 

( حافلة تعود لشركة 40%( من إمجالي عدد احلافالت، منها )17متثل ما نسبته)و

وقد  8014( دينار خالل عام 344897مت عمل خمصص تدني هلا مببلغ ) ).....(

وحبالة لوحظ أن اجلزء األكرب منها متوقف يف ساحة الشركة يف منطقة سحاب 

 . سيئة

 تبني وجودقمنا بزيارة موقع الشركة يف منطقة شنلر حيث  19/8/8013بتاريخ  .د 

ى هذه احلافالت وقد أفاد مما يؤثر سلبًا عل( حافلة متوقفة منذ فرتات طويلة 40)

كانت أثناء جرد  تفقد هذه احلافالت بهاآخر مرة مت  مدير الدائرة اهلندسية بأن

 .86/18/8014املدقق اخلارجي هلا بتاريخ 

( دينار حيث أصبح 344897مت احتساب خمصص تدني لقيمة احلافالت مببلغ ) .ه 

قد أبدى مدقق ( دينار، و14639380) صايف القيمة الدفرتية لكامل احلافالت

احلسابات اخلارجي حتفظا حول إنشاء هذا املخصص كون إن إدارة الشركة مل تقم 

بإجراء اختبار لتحديد فيما إذا كان هناك تدني يف قيمة هذه احلافالت لتحديد أثره 

 إن وجد على البيانات املالية املوحدة.
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(414) 

 

ا على كل خط أثناء سريهحلافالت الشركة  معينة )حمددة(ال يتم حتديد مواقف  .و 

للتوقف فيها للتحميل والتنزيل وإمنا يتم الوقوف بشكل عشوائي وحسب طلبات 

الركاب مما يزيد من كلف استهالك احملروقات وقطع غيار احلافالت مثل الكوابح 

 وغريها عالوة على التأخري الذي حيصل نتيجة كثرة الوقوف يف مواقع متعددة.

 خطوط الشركة:  .4

ويبلغ عدد احلافالت الواجب  ( خطًا20منوحة للشركة )يبلغ عدد اخلطوط امل .أ 

تشغيلها على هذه اخلطوط حسب االتفاقيات املعقودة مع أمانة عمان الكربى وهيئة 

 ( حافلة وتقسم إىل قسمني:338)الربيتنظيم قطاع النقل 

 القسم األول: 

( 329جيب تشغيل )و( خط 64عددها ) يبلغخطوط اختصاص أمانة عمان الكربى 

فلة عليها ويبلغ إمجالي البدل السنوي الذي يستحق على الشركة مقابل تشغيل حا

يبلغ عدد اخلطوط غري يف حني ( دينار 316000هذه احلافالت ألمانة عمان الكربى )

( حافلة 832عدد احلافالت غري املشغلة عليها ) وبلغ( خط 30العاملة من هذا اجلزء )

افالت غري العاملة على هذه اخلطوط كما يبلغ البدل السنوي املدفوع عن احل

 ( دينار.336089)

 القسم الثاني: 

جيب و( خط 16خطوط من اختصاص هيئة تنظيم قطاع النقل الربي يبلغ عددها )

( حافلة عليها حسب العقد  ويبلغ إمجالي البدل السنوي الذي يستحق 143تشغيل )

دينار ويبلغ عدد ( 863164على الشركة مقابل تشغيل هذه احلافالت للهيئة )

( خطوط يف حني يبلغ عدد احلافالت غري 7اخلطوط غري العاملة من هذا اجلزء )

( حافلة كما يبلغ البدل السنوي املدفوع عن احلافالت غري العاملة 26املشغلة عليها )

      ( دينار.192497على هذه اخلطوط )

عليها ما بني  ( خط يعمل41يبلغ عدد اخلطوط العاملة ومشغل عليها حافالت ) .ب 

ت املمنوحة للشركة واحلافالافلة أي أن نسبة استغالل اخلطوط ( ح833إىل  800)

 %(.31تساوي ) الواجب تشغيلها على هذه اخلطوط
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(412) 

 

يبلغ إمجالي خسارة الشركة السنوية نتيجة عدم تشغيل كافة اخلطوط واحلافالت  .ج 

ئة تنظيم قطاع كما هو متعاقد عليه مع كال الطرفني )أمانة عمان الكربى وهي

%( من إمجالي البدل السنوي 62( دينار ومبا نسبته )334303النقل الربي( )

 املستحق على الشركة.

أن عقود استثمار اخلطوط املربمة مع كل من أمانة عمان الكربى وهيئة تنظيم قطاع  .د 

 يبني هذه التواريخ: (139رقم )النقل الربي تنتهي بتواريخ خمتلفة واجلدول 

 (021) جدول رقم

 تاريخ انتهاء عقود استثمار خطوط الشركة املتكاملة للنقل املتعدد

 )املبلغ بالدينار(

 اجلهة املتعاقد معها تاريخ انتهاء العقد )سنة( فرتة سريان العقد قيمة العقد السنوي اسم الشركة

 هيئة تنظيم قطاع النقل الربي 00/1/4101 01 042404 ).....(شركة 

 هيئة تنظيم قطاع النقل الربي 0/0/4101 01 200042 ).....(شركة 

 هيئة تنظيم قطاع النقل الربي 0/1/4101 01 12021 ).....(شركة 

 هيئة تنظيم قطاع النقل الربي 40/00/4101 01 010411 ).....(شركة 

 هيئة تنظيم قطاع النقل الربي 40/0/4101 01 42100 ).....(شركة 

 عمان الكربى أمانة 40/00/4144 00 1 ).....(شركة 

    110122 اجملموع

 

قامت حكومة اململكة األردنية اهلامشية بشراء حصة  89/18/8013اعتبارًا من تاريخ  .ه 

( مليون دوالر حيث مت 10يف الشركة املتكاملة للنقل املتعدد مببلغ ) ).....(شركة 

االتفاق على تسديد قيمة هذه احلصة على عشر دفعات سنوية متساوية مما يعين ان 

فرتة السداد هلذه األقساط تتجاوز مجيع فرتات عقود االستثمار املشار إليها يف اجلدول 

 أعاله.

 مقارنة مع إمجالي اإليرادات:حتليل للكلف التشغيلية للشركة  .2

يف حني بلغ  8014دينار خالل عام  (18349471بلغ إمجالي إيرادات الشركة) .أ 

وبلغت املسافات لنفس العام ( دينار 13406628إمجالي النفقات التشغيلية )

 ( كيلو مرت.13900000املقطوعة من كامل األسطول العامل )

أن اإليراد من الكيلو مرت الواحد يبلغ  دينار يف حني (1.830)تبلغ كلفة الكيلو مرت .ب 

كيلو مرت تقطعه حافالت الشركة يبلغ كل ( دينار أي أن اخلسارة عن 0.700)

 ( دينار.0.330)
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(412) 

 

( دينار خالل 4973000بلغت إمجالي اخلسائر التشغيلية حسب املسافة املقطوعة ) .ج 

 .8014عام 

 "مالحظات أخرى  :ثامنًا

يف حال ارتكاب العاملني يف الشركة خمالفه مثل التعدي على أموال الشركة تقوم  .1

بالتنازل عن مستحقاته يف الشركة مقابل  مع املعتدي حيث يقومالشركة بإجراء تسويه 

عدم قيام الشركة مبالحقته قضائيا تفاديا للتحويل إىل القضاء ومثال ذلك سند إدخال 

( فلس والذي ميثل 761( دينار و)1972بقيمة ) 10/6/8014تاريخ  1144قيد عام رقم 

 واليت متثل التعدي على أموال الشركة. ).....(إيراد من مستحقات املوظف السيد 

مما  احملددةضمن الفرتة واملبيعات ضريبة الدخل دائرة ال تقوم الشركة بتوريد أمانات  .8

( فلس غرامة تأخري 300( دينار و)11168يرتب عليها غرامات تأخري حيث مت دفع مبلغ )

 .(8013 -8011) عن األعوام 89/3/8014(  تاريخ 328مبوجب سند إدخال قيد رقم )

سند قانوني جييز ذلك  أوتتحمل الشركة فواتري نعي موظفيها دون وجود موافقات رمسيه  .3

 .89/8/8014( تاريخ 423وكما هو وارد يف سند إدخال القيد رقم )

( دينار دون وجود 347لنقل الربي جهاز الب توب بقيمة )مت إهداء نقابة العاملني با .4

 موافقات أصولية أو سند قانوني جييز ذلك.

وتعود لعدة سنوات  معلقةتبني وجود مبالغ  8014من خالل مراجعة التسويات البنكية لعام  .3

كونها حمجوزة للضمان االجتماعي ومل يتم معاجلتها حتى تارخيه ومثال ذلك مبلغ 

 .).....(اخلاص بشركة  ).....(( دينار يف حساب جاري البنك 10620)

إن موقع مقر الشركة الكائن يف منطقة عني الباشا غري مناسب لنشاط الشركة حيث  .6

للحافالت كما يوجد يف موقع ماركا مركز صيانة يوجد يف مقر الشركة مركز صيانة 

آخر مما يرتب كلف إضافية على الشركة واألصل إن يتم نقل وجتميع مرافق  الشركة يف 

مكان واحد  مناسب مثل موقع ماركا كونه يتالءم مع حركة حافالت الشركة حيث أن 

عة والرقابة وإجراء مجيع احلافالت العاملة تبيت يف موقع ماركا األمر الذي يسهل املتاب

 الصيانة يف الوقت املطلوب.

 نسخ من  مراسالت الشركة بشكل آلي حموسب. أرشفةال يتم  .9
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(410) 

 

 :حتليل البيانات املالية وتقييم األداء املالي للشركة  :تاسعًا

للفرتة                       للوقوف على األداء املالي للشركة ولدى إجراء حتليل البيانات املالية 

 تبني ما يلي: ( 8018-8014)

 املوجودات: .0

 (8014-8018لألعوام ) الشركة املتكاملةموجودات  (132رقم )يبني اجلدول 

 (021جدول رقم )

 (4102-4104موجودات الشركة املتكاملة للنقل املتعدد لألعوام )

 )املبلغ بالدينار(

 التغري %نسبة  2014 4102 2012 البيان

 (402-4102لعام )

 (1) 18237722 20045527 22836835 ممتلكات ومعدات 

 - 11308218 11308218 5648886 شهرة ناجتة عن متلك شركات تابعة

 (44) 269200 347000 424800 موجودات غري ملموسة

 (4) 29815140 31700745 28910521 املوجودات غري املتداولة

 (00) 302224 337769 353942 لوازم وقطع غيار

 (0) 5430555 5487672 2287342 ذمم مدينة

 (04) 758957 902079 1127078 أرصدة مدينة أخرى

 (21) 2706 3878 4045 ذمم جهات ذات عالقة مدينة

 4 94341 90702 54436 النقد و ما يف حكمة

 (2) 6588783 6822100 3826843 املوجودات املتداولة 

 (4) 36403923 38522845 32737364 املوجوداتجمموع 

 

 وقد تبني لنا املالحظات التالية: 

 :الشهرة .أ 

بنسبة زادت  فقد لوحظ أنها 8014، 8018لدى مقارنة الشهرة بني عامي  -

( دينار،  مما يضخم قيمة املوجودات واألصل أن 3637338%( ومببلغ )100)

أو اإلطفاء حيث مل يربز لنا ما ترتاجع قيمة الشهرة بعد إجراء اختبار التدني 

يفيد بقيام الشركة بإجراء اختبار تدني قيمة الشهرة ومل يتم إرفاق تقرير 

 خربه يربر هذه الزيادة.



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(414) 

 

( حتفظًا حول ذلك بأنه .....أبدى مدقق احلسابات اخلارجي للشركة السادة ) -

مل تقم الشركة بإجراء اختبار لتحديد فيما إذا كان هنالك تدني خيص 

رصيد املتبقي للشهرة وبالتالي مل نتمكن من حتديد أثر هذا التدني إن وجد ال

 على البيانات املوحدة.

أكد املدقق اخلارجي للشركة يف تقريره على وجود حجز حتفظي على أموال  -

املنقولة من قبل عدة جهات  الشركة والشركات التابعة هلا املنقولة وغري

 .ةحكومي

 :موجودات غري ملموسة .ب 

ميثل بند موجودات غري ملموسة القيمة الدفرتية الناجتة عن شراء تراخيص  -

( 349000امتيازات تشغيل خطوط نقل الركاب حيث اخنفض هذا البند من )

%( وهذا ناتج عن 88وبنسبة ) 8014( دينار عام 867800إىل ) 8013دينار عام 

 .8014( دينار خالل عام 302200) والبالغةاحتساب قيمة اإلطفاء 

 :لوازم و قطع غيار .ج 

( دينار 308884(، )339967(، )333748بلغ بند لوازم وقطع غيار بالصايف ) -

حني بلغ خمصص لوازم ( على التوالي، يف 8014، 8013، 8018لألعوام )

%( من إمجالي بند اللوازم 39%، 34%، 33ة احلركة ما نسبته )يئوقطع غيار بط

ا يدل على وجود جزء كبري من مم لنفس الفرتة على التواليوقطع الغيار 

 املخزون بطئ احلركة.

 :الذمم املدينة .د 

(، 13731078(، )10930968بلغ إمجالي الذمم املدينة ما قيمته ) -

 ( على التوالي.8014، 8013، 8018( دينار لألعوام )13704821)

 ولدى تدقيق سجالت وقيود الشركة اخلاصة بالذمم املدينة تبني ما يلي:         

( دينار على أمانة 18630000يرتتب للشركة املتكاملة للنقل املتعدد مبلغ ) -

بدل عقد االستثمار اخلاص  31/18/8014عمان الكربى حتى تاريخ 

وبالتالي للشركة  ).....(بالدعم من قبل أمانه عمان الكربى لشركة 

 املتكاملة للنقل املتعدد)كونها اخللف القانوني للعقد( ونتيجة لعدم وفاء

الشركة بااللتزامات املطلوبة منها وعلى سبيل املثال ال احلصر عدم تشغيل 

 ارةكافة اخلطوط وعدم حتديث حافالت الشركة وعدم تنفيذ مبنى االد
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(411) 

 

العامة للشركة فإن املبالغ اليت ترى الشركة املتكاملة أنها تستحقها تبلغ 

يت قيمة ذمة ( دينار علمًا أن املدقق اخلارجي للشركة قام بتثب6236043)

( دينار ويقابلها خمصص ديون 18400000أمانة عمان الكربى مببلغ)

( دينار ضمن املركز املالي للشركة 9630000مشكوك يف حتصيلها مببلغ)

%( من 27حيث شكلت هذه الذمة ما نسبته ) 31/18/8014كما يف 

 حلني املوضوع ال يزال عالقًا أنعلمًا  8014إمجالي الذمم املدينة لعام 

 التوصل إىل اتفاق حلل اخلالف.

 :خمصص ذمم مشكوك يف حتصيلها .ه 

، 2463480، 2463480ما قيمته )بلغ خمصص ذمم مشكوك يف حتصيلها  -

%( من إمجالي الذمم 61%، 61%، 97نسبته )دينار ويشكل ما  (2493986

 وعلى التوالي وهي نسبة مرتفعة جدًا.( 8014-8018)املدينة لألعوام 

 أخرى: مدينة أرصدة .و 

يتكون بند أرصدة مدينة أخرى بشكل أساسي من مصاريف مدفوعة مقدمًا  -

، حيث 8014( دينار لعام 880073(، )369060) وتأمينات اعتمادات بقيمة

%( من 87%، 42شكلت املصاريف املدفوعة مقدمًا وتأمينات اعتمادات ما نسبته )

 إمجالي األرصدة املدينة األخرى لنفس العام.
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(411) 

 

 حقوق امللكية واملطلوبات:  .4

، 8013، 8018) حقوق امللكية واملطلوبات للشركة لألعوام (137رقم )يبني اجلدول 

8014:) 

 (021جدول رقم )

 (4102-4104املطلوبات  وحقوق امللكية للشركة املتكاملة للنقل املتعدد لألعوام )

 )املبلغ بالدينار(

 نسبة التغري % 2014 4102 2012 البيان

(4102-4102) 

 0 30000000 30000000 30000000 رأس املال الصرح به واملكتتب  به واملدفوع

 19 (28133960) (23550142) (28089411) خسائر مرتاكمة

 (10) 1866040 6449858 1910589 العجز يف حقوق مساهمي الشركة

 15 41284 35873 30414 حقوق غري املسيطرين

 (10) 1907324 6485731 1941003 جمموع حقوق امللكية

 (04) 10322684 11698910 14365712 تسهيالت ائتمانية تستحق بعد أكثر من عام

 (011) 0 315600 499252 أقساط عقود تأجري متويلي تستحق بعد أكثر من عام

 (02) 10322684 12014510 14864964 املطلوبات غري املتداولة

 34 11956302 8891816 5599958 تستحق خالل عام ائتمانيةتسهيالت 

 10 757912 686731 721790 أقساط عقود تأجري متويلي تستحق خالل عام

 13 3783229 3336884 2799042 التزامات مستحقة ألمانة عمان الكربى

 11 1475619 1325988 1182008 ذمم دائنة

 4 2295620 2198580 2183280 خمصص قضايا

 3 1979636 1919760 1960997 ذات عالقة دائنة ذمم جهات

 %(04) 0140011 1662845 1484322 أرصدة دائنة أخرى

 21 24173915 20022604 15931397 املطلوبات املتداولة

 8 34496599 32037114 30796361 جمموع املطلوبات

 (4) 36403923 38522845 32737364 جمموع حقوق امللكية واملطلوبات
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(411) 

 

 ولنا املالحظات التالية:

 ة:اخلسائر املرتاكم .أ 

%( 74%، 9273%، 94بلغت اخلسائر املرتاكمة من رأس مال الشركة ما نسبته ) -

( على التوالي وقد اعترب املدقق اخلارجي يف رأيه 8014-8018) لألعوام

املتحفظ أن حتقيق الشركة هذه النسبة العالية من اخلسائر مؤشر على عدم 

على االستمرار كما أن الشركة مل تفصح عن خطتها قدرة الشركة 

 املستقبلية مبا يتعلق بسداد التزاماتها واإلجراءات الالزمة لضمان استمراريتها.

 فيما 8014يف البيانات املالية لعام  8013مت تعديل بيانات الفرتة املالية لعام  -

ن ( دينار بداًل م83330148يتعلق ببند اخلسائر املرتاكمة ليصبح )

ثل الفرق قيمة إعادة تقييم الشهرة والبالغة حيث مي( دينار 30026394)

 ( دينار والذي يعترب ختفيض للخسائر املرتاكمة.6336838)

 ة:التسهيالت االئتماني .ب 

مقابل  8014( دينار لعام 88892726بلغ إمجالي التسهيالت االئتمانية ) -

( دينار وبنسبة 1622860أي بزيادة مقدارها ) 8013( دينار لعام 80370986)

(2.)% 

( 10388624)ما قيمته  8014بلغت التسهيالت االئتمانية طويلة األجل لعام  -

( دينار 11736308دينار يف حني بلغت التسهيالت االئتمانية قصرية األجل )

حيث مت منح التسهيالت بضمان حافالت مملوكة من قبل لنفس العام 

 ( دينار.14116196قيمتها الدفرتية ) بلغتالشركة 

%( من إمجالي املطلوبات 63%، 64%، 63شكلت التسهيالت االئتمانية ما نسبته ) -

 ( على التوالي.8014، 8013، 8018للشركة لألعوام )

فقد تبني  31/18/8014لدى تدقيق التسهيالت املمنوحة للشركة حتى تاريخ  -

 يلي: وكمامالية خانقة ونقص حاد يف السيولة  أزمةأن الشركة تعاني من 

 على الشركة قروض ممنوحة هلا من عدة جهات بلغ رصيدها  ترتب

، 8014/ 31/18( دينار حسب دفاتر الشركة كما يف  88610334)

( دينار حسب البيانات  88892726بينما ظهرت هذه التسهيالت مببلغ )

 ( دينار.331342املالية املدققة من املدقق اخلارجي وبفارق مقداره )

  



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(411) 

 

    الشركة دفعات مستحقة وغري مدفوعة هلذه القروض يستحق على

، علمًا أن مدقق 31/18/8014( دينار حتى تاريخ 3173334بقيمة )

خمصص مقابل  وجود احلسابات اخلارجي قد أبدى حتفظا حول عدم

 فوائد التأخري على هذه املبالغ املستحقة.

  غ قروض مببلالدفعات لتسديد هذه  8013يرتتب على الشركة خالل عام

 ( دينار.2812011)

  يرتتب على الشركة تسديد باقي كامل أرصدة القروض املطلوبة منها

( دينار 10337230حيث يبلغ قيمة الدفعات املطلوبة ) 8016خالل عام 

 .8013وهذا يف حال قامت الشركة بسداد كامل دفعات 

  بلغ إمجالي مصاريف  الفوائد على القروض البنكية املرتتبة على

( دينار مت دفع منها 1438302ما قيمته ) 8014خالل عام الشركة 

 ( دينار ويعترب الباقي مستحق الدفع.770943)

  ( املمنوح 193قامت الشركة بزيادة قيمة القرض رقم ) 8014خالل عام

( دينار وذلك لتغطية الكفاالت 1337000هلا من بنك اإلسكان مببلغ )

 .يةاألردناملقدمة من الشركة لدائرة اجلمارك 

  ( املمنوح 196قامت الشركة بزيادة قيمة القرض رقم ) 8014خالل عام

( دينار وذلك لتغطية تسديد 1311000هلا من بنك اإلسكان مببلغ )

 الكمبياالت املستحقة عليها لبنك اإلسكان.

  أبدى املدقق اخلارجي للشركة حتفظا حول بند التسهيالت االئتمانية

لعدم استالمه كتاب تثبيت من هذا  ًانظر ).....(املمنوحة من البنك 

البنك حول عالقته املالية مع الشركة بسبب وجود قضايا قائمة بني 

 الطرفني.

                          ( مرة لألعوام0789( مرة، )0734( مرة، )0784بلغت نسبة التداول ) -

( وعلى التوالي مما يدل على عدم مقدرة الشركة على تسديد 8018-8014)

 تزاماتها املالية قصرية األجل.ال

 :الذمم الدائنة .ج 

( 1493617إىل ) 8013( دينار عام 1383722ارتفعت الذمم الدائنة من ) -

%( دون وجود أي إيضاحات حول تفاصيل تلك 11وبنسبة ) 8014دينار عام 

 .8014 الذمم يف البيانات املالية املرفقة لعام
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(410) 

 

 :القضايا .د 

مقابل  8014( دينار لعام 8873680)بلغ بند خمصص قضايا ما قيمته  -

%( ولدى تدقيق قيود 4وبنسبة زيادة مقدارها ) 8013( دينار لعام 8172320)

 تبني ما يلي: 8014وسجالت الشركة مبا خيص القضايا لعام 

  بلغ عدد القضايا املرفوعة على الشركة املتكاملة للنقل والشركات

( قضايا مل 9منها ) 31/18/8014( قضيه حتى تاريخ 43التابعة هلا)

حيدد قيمة التعويض املطلوب وبلغ قيمة املطالبات الواردة على باقي 

 ( دينار.3433603القضايا )

  ال يوجد لدى الشركة سياسة حمدده مكتوبة ومعتمدة من جملس اإلدارة

خبصوص آلية احتساب خمصص القضايا علمًا أن خمصص القضايا قد 

 .31/18/8014ينار كما يف ( د8873680يف حسابات الشركة ) بلغ

  مل تقم الشركة بأخذ خمصص مقابل الفوائد القانونية املستحقة على

املبالغ احملكوم بها قضائيا وقد أبدى املدقق اخلارجي للشركة حتفظا 

 حول عدم اخذ هذا املخصص.

 :ذمم الضمان االجتماعي .ه 

%( 33) % (،43بلغ بند أمانات وكمبياالت ضمان اجتماعي مستحقة ما نسبته ) -

وعلى التوالي، ( 8014، 8013)من إمجالي األرصدة الدائنة األخرى  لعامي 

ولدى تدقيق قيود وسجالت الشركة اخلاصة بذمة املؤسسة العامة للضمان 

  االجتماعي تبني لنا ما يلي:

  ال تقوم الشركة املتكاملة للنقل املتعدد والشركات التابعة هلا بتسديد

املرتتبة على اشرتاك موظفيها يف الضمان أقساط الضمان االجتماعي 

االجتماعي أوال بأول األمر الذي رتب عليها فوائد وغرامات تأخري ونظرا 

لضخامة املبلغ املرتتب على الشركة فقد قامت املؤسسة العامة للضمان 

االجتماعي باحلجز على أموال الشركة ومستحقاتها لدى اجلهات 

النقل حيث تقوم اهليئة بتحويل املختلفة ومنها هيئة تنظيم قطاع 

مستحقات الشركة املتكاملة لصاحل املؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

بقيمة  1/9/8014( تاريخ 1483وكما هو وارد يف سند القيد رقم )

 ( فلس.293( دينار و)312286)
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(414) 

 

  بلغ إمجالي املبلغ املستحق للضمان االجتماعي حسب سجالت الشركة

بينما بلغ إمجالي الذمة  31/18/8014تاريخ ( دينار حتى 634693)

املرتتبة على الشركة والشركات التابعة هلا حسب كشوفات الضمان 

( دينار وهي على 82946( دينار بفرق مقداره )603789االجتماعي )

 (.140رقم )النحو املبني يف اجلدول 

 (021جدول رقم )

 للنقل املتعدد لصاحل املؤسسة العامة للضمان االجتماعيالذمة املالية املستحقة على للشركة املتكاملة 

 )املبلغ بالدينار(

رصيد الغرامات وفوائد  رصيد االشرتاكات اسم الشركة

 التأخري

 اجملموع رصيد االتفاقية

 568855.476 153461.966 44727.878 370665.632 ).....(الشركة 

 15438.474 0 211.100 15057.559 ).....(الشركة 

 5123.192 0 1518.792 3604.4 ).....(الشركة 

 16510.223 0 4032.987 12477.236 ).....(الشركة 

 605927.365 153461.966 50660.572 401804.827 اجملموع

 ( 388776بلغ بند أمانات وكمبياالت ضمان اجتماعي مستحقة بقيمة )

مدقق احلسابات من قبل  8014دينار يف البيانات املالية املدققة لعام 

( دينار عن كشوفات الضمان 28731اخلارجي وبفارق مقداره )

 االجتماعي.

  مل تقم الشركة بأخذ خمصص مقابل الغرامات وفوائد التأخري

املستحقة على أقساط الضمان االجتماعي غري املسددة والبالغ قيمتها 

علمًا أن  الشركة قد  31/18/8014( دينار حتى تاريخ 111699)

بطلب إىل املؤسسة العامة للضمان االجتماعي إلعفائها من  تقدمت

الغرامات وقد أكد املدقق اخلارجي للشركة يف رأيه املتحفظ ضرورة أخذ 

 خمصص بقيمة هذه الغرامات.
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(412) 

 

 :قائمة الدخل الشامل .2

 (:8014-8018قائمة الدخل الشامل للفرتة ) (141رقم )يبني اجلدول 
 

 (020جدول رقم )

 (4102-4104الشامل  للشركة املتكاملة للنقل املتعدد لألعوام )قائمة الدخل 

 )املبلغ بالدينار(

 نسبة التغري% 2014 4102 2012 البيان

4102/4102 

 5 00104111 10516944 9061380 اإليرادات

 4 (02414141) (02421414) (13770856) كلفة اإليرادات

 0 (2021111) (3132258) (4709476) جممل اخلسارة

 3 (0214011) (1456837) (1340046) مصاريف إدارية

إيراد دعم أمانة عمان الكربى املستحق وغري 

 املقبوضة

3800000 2850000 0 (011) 

 إيراد فرق األجرة املدفوع من طالب

 اجلامعة اهلامشية من هيئة تنظيم قطاع النقل

909015 1071398 1145947 7 

 210 (11121) (20160) (192214) خمصص قضايا

  (42204) 0 (4375252) خمصص ذمم مشكوك يف  حتصيلها

 (00) 111014 879191 338083 رد خمصصات انتفت احلاجة إليها

  14001 0 0 خمصص ترخيص حافالت

  421550 0 0 خمصص صيانة حافالت

 0 (0410402) (1601503) (1703831) مصاريف متويل

 (40) 201141 295565 251639 إيرادات أخرى

 311 (2011211) (1114604) (7110845) اخلسارة والدخل الشامل للسنة

     وتعود إىل

 309 (2012101) (1120063) (7110832) مساهمي الشركة

 (0) 5411 5459 13 حقوق غري مسيطرين

 ولنا املالحظات التالية:

 :اإليرادات .أ 

تتمثل اإليرادات الفعلية للشركة بشكل رئيس من إيرادات نقل الركاب وإيراد  -

وكما هو مبني يف اجلدول إجيار أجهزة تتبع وإيراد بيع بطاقات وأجهزة تتبع 

 (.148رقم )
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(412) 

 

 (024جدول رقم )

 (4102-4104إيرادات الشركة  املتكاملة للنقل املتعدد لألعوام )

 )املبلغ بالدينار(

 4102 4102 4104 البيان

 01141012 01410121 1144144 إيراد نقل الركاب

 014024 011411 004042 إيراد إجيار أجهزة تتبع

 21101 22212 11212 إيراد بيع بطاقات وأجهزة تتبع
 

%( من إمجالي إيرادات 72%، 72%، 79شكلت إيرادات نقل الركاب ما نسبته ) -

على التوالي من إمجالي اإليرادات (  8014، 8013، 8018لشركة لألعوام )ا

 %(.8)عناإليرادات األخرى )غري إيرادات نقل الركاب(  نسبة يف حني مل تتجاوز

 ة:املصاريف التشغيلي .ب 

( دينار 14806762%( حيث وصلت إىل )4ارتفعت املصاريف التشغيلية بنسبة ) -

 إمجالي%( من 23%، 97املصاريف ما نسبته )هذه حيث شكلت  8014خالل عام 

 وعلى التوالي. 8014، 8013املصاريف لعامي  

إىل  8013( دينار عام 8423863ارتفعت الرواتب واألجور التشغيلية من ) -

 %(.373وبنسبة ) 8014( دينار عام 8683031)

ارتفعت مصاريف كل من صيانة وقطع غيار وزيوت وفالتر وغسيل احلافالت  -

 .8014%( على التوالي خالل عام 86%، 32%، 13بنسبة )

واالطفاءات  االستهالكاتشكلت كل من بند الرواتب واألجور وملحقاتها وبند  -

%( من إمجالي املصاريف التشغيلية 38%، 87%، 1273وبند الوقود ما نسبته )

املكون الرئيسي  هويالحظ أن الوقود و، 8014اإليرادات( لعام  )كلفة

لتشغيلية لعام ملصاريف اا %( من إمجالي38للمصاريف التشغيلية وبنسبة )

8014. 

 :يةاالداراملصاريف  .ج 

( 1476179إىل ) 8013( دينار عام 1436239ارتفعت املصاريف اإلدارية من ) -

 %(.3وبنسبة ) 8014دينار عام 

من إمجالي  %(38%، 43الرواتب واألجور وملحقاتها ما نسبته ) شكل بند  -

( على التوالي علمًا بأن هذا البند قد 8014، 8013لألعوام ) املصاريف اإلدارية

 .8014( دينار يف نهاية عام 921236%( ليصل إىل )84ارتفع بنسبة )
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 فإنه يتم صرف 8013انه حسب التقرير السنوي للشركة لعام اإلشارةجتدر  -

بدل تنقالت وقد  شهريًا ( دينار800)مبلغ ( دينار شهريا كمكافأة و8300) مبلغ

 اإلدارةجلنة  وأعضاءاملزايا واملكافآت اليت حصل عليها رئيس  هذه لغ جمموعب

منها  8013خالل عام ( دينار 168000مبلغ ) التنفيذية العليا  واإلدارة املؤقتة

 ( دينار مكافآت سنوية.130000( دينار بدل تنقالت ومبلغ )18000)

( دينار للفرتة 43900تة )املؤق اإلدارةكما بلغت جمموع املبالغ املصروفة للجنة  -

 .9/4/8014ولغاية  1/1/8014من 

حتديد أتعاب  83/4/8014( تاريخ 8قرر جملس اإلدارة يف اجتماع اجمللس رقم ) -

( مكافأة شهريه 8000اإلدارة حيث  يتم دفع مبلغ ) جملسرئيس وأعضاء 

( دينار شهري مكافأة لكل عضو من أعضاء 1000لرئيس اجمللس و مبلغ )

( لسنة 88/ج ( من قانون الشركات رقم )168الفا ألحكام املادة رقم )اجمللس خ

أن يتقاضى  اتضمنت انتلوال/ج( من النظام األساسي للشركة 37واملادة ) 1779

( دينار عن كل جلسة من 80مبلغ ) اإلدارةكل من رئيس وأعضاء جملس 

جلسات جملس اإلدارة أو اللجان املنبثقة عنه على أن ال يزيد جمموع املصروف 

بلغ وقد  ( دينار يف السنة يف حاله حتقيق الشركة خلسائر،600لكل عضو عن )

 ( دينار.90400حسب القرار )  8014لعام إمجالي ما تقاضاه اجمللس 

 دينار (103300املدير العام و املدير املالي )/يذية العلياالتنف اإلدارةبلغت منافع  -

 .8014( دينار لعام 117930)ومبلغ  8013لعام 
 

 :املخاطر واخلالصة واالستنتاجات عاشرًا:

ن الشركة تواجه العديد من الصعوبات والتحديات واملخاطر والظروف أمما تقدم يتبني 

 اليت تعمل بها و ميكن تلخيص أهمها مبا يلي:

تعاني الشركة من صعوبات ماليه تتمثل يف عجز إيرادات الشركة السنوية عن تغطية  .1

 السنوية. نفقاتها

 .31/18/8014%( من رأمساهلا حتى تاريخ 74بلغت اخلسائر املرتاكمة للشركة ما نسبته )  .8

 مت تصنيف الشركة لدى البنوك املتعاملة ضمن القائمة السوداء للعمالء.  .3

قيام الشركة بشراء شركات أعلى من قيمتها الفعلية)متضمنة الشهرة( وشراء باصات   .4

تتناسب مع متطلبات قطاع النقل يف  صينيه املنشأ خالل السنوات السابقة تبني أنها ال

 األردن حسب إفادة املعنيني بالشركة.
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 هناك العديد من املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة من حيث: .3

على النقد احملصل لدى الشركة من حيث نوع النقد وطرق نقله وعده ضعف الرقابة  -

 و حتصيله.

عدم وجود أنظمة وتعليمات وإجراءات كافية لتنظيم  عمليات الشركة ومبا يعزز  -

 أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

من قبل امانة عمان ) BRTخماطر السوق احملتملة مثل تشغيل الباص سريع الرتدد) -

سيؤثر على عدد اخلطوط العاملة بالشركة وبالتالي اخنفاض  الكربى والذي

 إيراداتها.

خماطر االئتمان واملتمثلة بارتفاع مديونية الشركة وعدم قدرتها على الوفاء  -

بالتزاماتها يف مواعيدها إضافة إلدراج الشركة على قائمة املوقوف التعامل 

 معهم)السوداء(.

لى جتديد واستبدال احلافالت بشكل مستمر خماطر تشغيلية تتمثل يف عدم القدرة ع -

تلبية الحتياجات السوق واملتطلبات التنظيمية نظرا الرتفاع كلفتها من جهة 

ويالحظ ذلك من خالل وجود أكثر من نصف احلافالت معطل وال يستفاد منه ومن 

 جهة أخرى ارتفاع أسعار احملروقات دون تعديل األجرة )تسعرية النقل( بشكل متناسب،

افة الحتمالية إلغاء بعض امتياز اخلطوط يف ظل عدم قدرة الشركة على الوفاء إض

مبتطلبات االمتياز وااللتزامات املفروضة على الشركة املتمثلة يف تشغيل خطوط 

خلدمة شرحية من املواطنني ال يوجد جدوى اقتصاديه من تشغيلها، علمًا ان القطاع 

احليوية و االساسية يف اململكة ويتطلب  الذي تعمل به الشركة يعترب من القطاعات

العناية به و دعمه خصوصا انه يتعلق بشرحية واسعة من املواطنني خصوصا ذوي 

 الدخل احملدود.

 ( 1/2/4100تاريخ  01/24/2/0221املصدر: ) كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

 أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:  -

الداخلية من خالل ربطها مبجلس اإلدارة وأن تقوم بإعداد تعزيز استقاللية وحدة الرقابة  .1

 التقارير الالزمة اليت تغطي كافة نشاطات الشركة املالية واإلدارة والتشغيلية.

مراعاة فصل املهام بني جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة وفقًا للممارسات اجليدة  .8

 يف جمال احلاكمية املؤسسية.
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حظات املتعلقة باهليكل التنظيمي وتنظيم العمل يف الشركة ووفق ما معاجلة كافة املال .3

 أوردناه بهذا اخلصوص.

قيام جملس اإلدارة بإصدار التشريعات الناظمة للشؤون املالية واإلدارية وفقًا ألحكام املادة  .4

( من النظام األساسي للشركة وحبيث يتم معاجلة كافة املالحظات اليت وردت 30)

 اخلصوص. بالتقرير بهذا

 املالحظات اإلدارية: -

دراسة إجياد نظام وتعليمات لرواتب املوظفني حيدد فيه سلم الرواتب بشكل واضح وأسس  .1

 منح الزيادات السنوية والعالوات.... اخل.

  83/18/8013بيان أسباب التفاوت واملبالغة يف الزيادات اليت مت منحها للموظفني بتاريخ  .8

رة املؤقتة بالشركة بصرف راتب ثالث عشر ملوظفي الشركة بيان أسباب قيام جلنة اإلدا .3

 يدفع على جزئني خالل العام رغم أن الشركة تعاني من وضع مالي صعب.

بيان أسباب عدم اختاذ عقوبات مغلظة حبق املوظفني الذين تتكرر عليهم اإلنذارات خالل  .4

 العام ووفق ما أوردناه بهذا اخلصوص.

عمل حبيث حتتوي على كامل املعلومات األساسية وتاريخ ضرورة معاجلة موضوع عقود ال .3

 العقد... اخل.

 املشرتيات: -

إصدار تشريعات تنظم املشرتيات يف الشركة من حيث آلية طرح العطاءات واملناقصات  .1

واستيفاء الرسوم القانونية وتشكيل جلان لدراسة العروض واالستالم واإلجراءات 

 التنظيمية لكافة مراحل الشراء.

يفاء الرسوم القانونية وبشكل أصولي على كافة مشرتيات الشركة وخصوصًا تلك است .8

 اليت وردت بالتقرير.

مراعاة عدم جتزئة املشرتيات إىل عدة صفقات ودراسة أن تطرح العطاءات بشكل إمجالي  .3

دفعة واحدة وفقًا الحتياجات الشركة احملددة مسبقًا وعلى أن يتم السحب منها حسب 

 فعلية والذي سيؤدي إىل توفري الوقت واجلهد واحلصول على أفضل األسعار.االحتياجات ال

 املستودعات: -

إصدار التشريعات الالزمة لتنظيم كافة جوانب عمل املستودعات مثل عمليات اجلرد  .1

 الدوري واملطابقات وقيد املواد املرجتعة مثل العدد واألدوات...اخل.

 مناسبة.ربط أمناء املستودعات بكفاالت مالية  .8

 إجياد مستودع خاص للقرطاسية وبشكل أصولي. .3
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معاجلة املواد الراكدة منذ عدة سنوات يف مستودعات الشركة وخصوصًا تلك اليت وردت  .4

 ( ألف دينار.340يف التقرير واليت تقدر قيمتها حبوالي )

 معاجلة املواد التالفة واحملفوظة يف املستودعات. .3

راء يف ساحات الشركة وبشكل أصولي وخصوصًا أن هلا بالع معاجلة مواد اخلردة امللقاة .6

 قيمة مادية.

 ربط نظام املستودعات آليًا بنظام حماسبة املستودعات لدى الدائرة املالية. .9

 الشؤون املالية: -

ضرورة إرفاق مجيع املعززات يف مستند القيد والصرف بشكل أصولي مما يسهل الرجوع  .1

 اجلانب.إليها وإلحكام الرقابة على هذا 

قيام الدائرة املالية برتحيل سندات القبض والصرف والقيد على النظام احملاسيب بشكل  .8

 يومي وحسب األصول مع حتديد الصالحيات املمنوحة لكل موظف على نظام احملاسبة.

إجراء جرد مفاجئ على الصندوق العام وصناديق السلف النثرية من قبل املدقق الداخلي  .3

 الرقابة على هذا اجلانب.وبشكل كايف إلحكام 

مراعاة الدقة واالكتمال يف كافة املستندات املالية من حيث املعلومات الواردة فيها  .4

 وتدقيقها من كافة األطراف وان يتم ختم املدفوع منها حتى ال يتكرر صرفها.

معاجلة املالحظات الواردة خبصوص مفاتيح القاصات واألرقام السرية هلا وحتديد السقوف  .3

 الية املسموح االحتفاظ بها من قبل أمني الصندوق.امل

مراعاة عدم التأخري يف دفع املستحقات املطلوبة من الشركة لفرتات طويلة وحتى ال  .6

 ترتاكم الذمم املستحقة على الشركة.

إلغاء سياسة الدفع النقدي من خالل صرف السلف النقدية لبعض املوظفني ملا لذلك من  .9

 ل مع النقد لدى الشركة.خماطر مرتفعة يف التعام

 بيان أسباب وجود فرق يف رصيد السلف املمنوحة للموظف ).....( ووفق ما جاء بالتقرير. .2

بيان أسباب عدم قيام الشركة بإجراء الصيانة املطلوبة للحافالت والذي أدى إىل تكبدها  .7

 .8014( دينار عام 19934خمالفات سري بلغت )

 اسبة ألحكام الرقابة على هذا اجلانب.ربط نظام الرواتب آليًا بنظام احمل .10
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دراسة تعديل سياسة قبض اإليرادات )األجرة( املعمول حاليًا من خالل التحول بشكل  .11

كامل إىل القبض االلكرتوني بتطبيق خدمة البطاقات املدفوعة مقدمًا ولكافة خطوط 

على الشركة حبيث يتم وضع ضوابط وإجراءات مناسبة تسهل على الركاب احلصول 

البطاقة من مراكز اخلدمة املنتشرة وحبيث يتم االستغناء عن عملية القبض النقدي 

لألجرة مما هلا من خماطر تتعلق بإمكانية عدم حتصيل اإليرادات املستحقة للشركة، 

كما أن ذلك سيؤدي إىل ختفيض كلفة نقل وعد اإليرادات احملصلة واليت حتمل 

 ا.الشركة تكاليف ممكن االستغناء عنه

معاجلة املالحظات املتعلقة بالنقد الورقي املزور واألجنيب واملعدني وبشكل أصولي ووضع  .18

 الضوابط والتعليمات الالزمة للتعامل مع مثل هذه احلاالت مستقباًل.

 معاجلة املالحظات املتعلقة مبنح سلف املوظفني ووفق ما جاء بالتقرير. .13

 االتفاقيات: -

ة باالتفاقية مع شركة ).....( وتزويدنا باإلجراءات معاجلة كافة املالحظات املتعلق .1

 التفصيلية املتخذة بهذا اخلصوص.

بيان أسباب عدم طرح عطاء بالصحف احمللية خبصوص صيانة احلافالت الصينية ).....(  .8

 وأخذ الضمانات والكفاالت الالزمة. ةمع ضرورة استيفاء رسوم الطوابع القانوني

لحصول على خدمات احملاماة مع ضرورة استيفاء رسوم بيان أسباب عدم طرح مناقصة ل .3

 الطوابع القانونية على االتفاقية وبشكل أصولي.

بيان أسباب عدم التزام احملامي ).....( بتأسيس وتنظيم قسم قانوني يف الشركة خالفًا ملا  .4

 ورد يف االتفاقية املوقعة معه.

لصحف احمللية خبصوص بيان أسباب عدم قيام الشركة باستدراج أو طرح عطاء با .3

اتفاقيات االستشارات الضريبة وأسباب عدم أخذ ضمانات او كفالة لقاء هذه االتفاقية مع 

 ضرورة استيفاء رسوم الطوابع القانونية.

بيان أسباب حتمل الشركة لضريبة املبيعات على االتفاقية املوقعة مع مكتب ).....( رغم  .6

 عدم وجود نص يف االتفاقية.

اجة لالتفاقيتني مع كل من ).....( ومكتب ).....( رغم وجود تشابه يف بعض بيان مدى احل .9

 املهام يف كال االتفاقيتني.
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(411) 

 

استيفاء رسوم الطوابع وبشكل أصولي على اتفاقية غسيل احلافالت وأخذ الضمانات  .2

أي  والكفاالت املناسبة لضمان ُحسن التنفيذ مع بيان أسباب رفع البدل الشهري دون أعطاء

فرصة ألي جهة منافسه بالتقدم بعرض جديد والذي أدى إىل حتمل الشركة كلف 

 إضافية.

 معاجلة املالحظة اخلاصة مبصاريف مياه غسيل الباصات. .7

تزويدنا بآخر املستجدات واإلجراءات املتخذة من قبل الشركة خبصوص عقد استئجار  .10

( دينار حتى نهاية عام 394163أرض اجملمع ).....( والذي كبد الشركة إجيارات بلغت )

دون أن تستفيد الشركة من هذه األرض إضافة لوجود قضايا مرفوعة عليها من  8014

قبل الشركة املنفذة للعطاء مببالغ تقارب مليون دينار عالوة على قيام الشركة بدفع 

( دينار مقابل أعمال مل يتبني مدى تناسب كلفتها مع املنجز على أرض 1266308مبلغ )

 واقع.ال

 أسطول احلافالت: -

بيان اإلجراءات املتخذة من قبل الشركة خبصوص احلافالت غري اجلاهزة للعمل واليت  .1

 ( حافلة مشطوبة حسب تقارير الشركة.113( حافلة منها )308يبلغ عددها )

 ( حافلة.40معاجلة وضع احلافالت املتوقفة يف منطقة شنلر والبالغ عددها ) .8

التنسيق مع املدقق اخلارجي للشركة خبصوص مالحظته حول إحتساب خمصص تدني  .3

 لقيمة احلافالت.

دراسة إمكانية إجياد مواقف حمددة )حمطات للتوقف للتحميل والتنزيل( حلافالت  .4

الشركة العاملة أثناء سريها على كل خط  من اخلطوط وعدم السماح بالتوقف 

ة حسب طلب الركاب والذي يكبد الشركة كلف العشوائي واملتكرر ملسافات متقارب

إضافية مثل استهالك احملروقات وقطع الغيار مثل الكوابح عالوة على التأخري الذي حيصل 

 نتيجة كثرة الوقوف يف مواقف متعددة ومتقاربة.

 املالحظات األخرى: -

على أموال  مراعاة اختاذ اإلجراءات القانونية املالئمة مع املستخدمني الذين يرتكبون تعدي .1

وموجودات الشركة وعدم اللجوء إىل إجراء تسويات من قبل الشركة مباشرة معهم 

 حفاظًا على أموال الشركة..

مراعاة توريد أمانات ضريبة الدخل واملبيعات  ضمن الفرتات احملددة وحتى ال تتكبد  .8

 الشركة غرامات تأخري.

 ريف النعي واإلهداء... اخلعدم حتميل الشركة نفقات دون وجود سند قانوني مثل مصا .3
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 .8014معاجلة املبالغ املعلقة واليت ظهرت يف التسويات البنكية لعام  .4

دراسة إمكانية جتميع مرافق الشركة يف موقع واحد وذلك إلحكام الرقابة على موجودات  .3

 الشركة وختفيض التكاليف.

 العمل على أرشفة مراسالت ووثائق الشركة بشكل آلي حموسب. .6

 :ملاليالتحليل ا -

إجراء اختبار تدني قيمة الشهرة وإرفاق تقرير خربة خبصوص الزيادة اليت متت على  .1

 قيمتها.

بيان اإلجراءات املتخذة من الشركة خبصوص احلجز التحفظي على أموال الشركة  .8

 والشركات التابعة.

تزويدنا بآخر املستجدات حول ذمة الشركة على أمانة عمان الكربى واليت مت إثباتها  .3

 ( دينار.18630000بقيمة )

تزويدنا باإلجراءات املتخذة من الشركة خبصوص خطة الشركة التشغيلية لسداد  .4

التزاماتها واإلجراءات الضامنة الستمرارها خصوصًا أن اخلسائر املرتاكمة بلغت 

 ووجود أقساط مستحقة وغري مدفوعة. 8014( دينار مع نهاية عام 82133760)

احلسابات اخلارجي خبصوص عدم وجود كتاب تثبيت للتسهيالت معاجلة حتفظ مدقق  .3

 املمنوحة للشركة من البنك ).....(.

عمل اإليضاحات الالزمة ضمن البيانات املالية خبصوص الذمم الدائنة واليت بلغت  .6

 .8014( دينار مع نهاية عام 1493617)

ليها وعلى الشركات بيان اإلجراءات املتخذة من قبل الشركة حيال القضايا املرفوعة ع .9

 التابعة.

العمل على تسديد أقساط الضمان االجتماعي املرتتبة على اشرتاك موظفيها يف الضمان  .2

ومعاجلة الفروقات  8014( دينار يف نهاية عام 634693االجتماعي أواًل بأول واليت تبلغ )

 اليت ظهرت وحسبما ورد بالتقرير.

 يض النفقات واملصاريف.اختاذ كافة اإلجراءات املناسبة لضبط وختف .7

 معاجلة موضوع املكافآت اليت تصرف جمللس إدارة الشركة وحسبما ورد بالتقرير. .10
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دراسةفريق عمل 

 رواتب القطاع العامهيكلة  
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 هيكلــة رواتب موظـفـي القطـاع الـعـامدراسـة 

 

رواتب موظفي القطاع العام واليت قامت وزارة تطوير لدى قيام ديوان احملاسبة بدراسة هيكلة 

القطاع العام بتنفيذها يف مجيع الوزارات والدوائر واملؤسسات احلكومية إعتبارًا من بداية عام 

 تبني ما يلي: 8018

لقد كان اهلدف الرئيس واألساسي من إعادة هيكلة الرواتب والعالوات يف مجيع الوزارات  أواًل:

واملؤسسات احلكومية هو ختفيض وتقليص الفجوة الكبرية فيما بني رواتب ومزايا والدوائر 

موظفي املؤسسات العامة املستقلة وتلك اليت يتقاضاها موظفو الوزارات والدوائر احلكومية 

حسب نظام اخلدمة املدنية املعمول به بهدف إزالة التشوهات والفروقات الكبرية بينها، مبا 

ساواة بني موظفي القطاع العام وبالتالي املساهمة يف اإلصالح اإلداري حيقق العدالة وامل

واملالي يف اململكة، حيث  قدرت وزارة تطوير القطاع العام التكاليف بشكل إمجالي واليت سوف 

دينار )اثنان ومثانون مليون  (28300000تتحملها اخلزينة العامة للدولة مببلغ )

م حتديد الكلفة املقدرة لكل وزارة أو دائرة  وبالتالي قامت ألف دينار( فقط ومل يت ةومخسمائ

 8018وزارة املالية برصد هذا املبلغ ضمن املوازنة العامة للدولة لعملية إعادة اهليكلة لعام 

 ة الوزارات والدوائر احلكومية.بصورة إمجالية ودون توزيعه على موازن

كلة ما جمموعة رة وغري املباشرة( إلعادة اهليالفعلية)املباش اإلمجاليةبلغت التكاليف  ثانيًا:

)مائتان وأربعة ومخسون مليون وأربعمائة ومخسة وثالثون ألفًا وسبعمائة ( 834433906)

، دون األخذ بعني االعتبار التكلفة اإلضافية إلعادة اهليكلة اليت 8018وستة دنانري( لسنة 

الالحقة وكما هو مبني يف اجلدول  والسنوات 8013ترتبت آثارها على موازنة الدولة لعام 

 (143رقم )

 (022جدول رقم )

 التكاليف املبدئية الفعلية املباشرة وغري املباشرة إلعادة اهليكلة

 )املبلغ بالدينار(

 مالحظات املبلغ البيان

 إعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام. 042021002 تكاليف مباشرة

تكاليف غري 

 مباشرة
11111002 

تعديل رواتب املتقاعدين املدنيني والعسكريني احملالني على التقاعد قبل 

 اهليكلة.

مائتان وأربعة ومخسون مليون وأربعمائة ومخسة وثالثون ألفًا وسبعمائة  402220114 اجملموع

 وستة دنانري.
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 ولنا املالحظات التالية:

، هي 8018وزارة املالية لعام إن تفاصيل بند التكاليف املباشرة أعاله مبوجب موازنة  -

 (144على النحو املبني يف اجلدول رقم )

 (022جدول رقم )

 تفاصيل بند التكاليف املباشرة إلعادة اهليكلة

 )املبلغ بالدينار(

 البيان املبلغ 

 مناقالت للوزارات والدوائر. 021041414

مليون دينار للبلديات  04مت حتويل مبلغ إنفاق مت لبعض الوحدات احلكومية والبلديات )فمثاًل  04241140

 لتغطية آثار تطبيق اهليكلة(.

 ومثانية وثالثون ألفًا ومخسمائة وثالثة ومخسون دينار. ةمائة وثالثة وستون مليون ومخسمائ 042021002
 

  ( دينار 834433906اإلمجالية الفعلية إلعادة اهليكلة والبالغة )إن التكاليف  -

)مائتان وأربعة ومخسون مليون وأربعمائة ومخسة وثالثون الفًا وسبعمائة وستة دنانري( 

كما هو وارد سابقًا ال ميثل يف واقع احلال كامل التكاليف الكلية الفعلية احلقيقية 

اليت تكبدتها اخلزينة العامة للدولة واليت تتجاوز بشكل جوهري وكبري التكلفة املشار 

( مليون دينار ، وتعترب هذه التكلفة كبرية جدًا 36373تصل حوالي ) إليها أعاله واليت

والبالغة  8018مقارنة مع املبالغ املرصودة إلعادة اهليكلة يف املوازنة العامة للدولة لعام 

ــار( حيث تكبدت ـ( دينار )اثنان ومثانون مليون ومخسمائة ألف دين28300000)

نتيجة منح عدد من الدوائر عالوات مهنية بعد اخلزينة العامة للدولة مبالغ إضافية 

 إقرار إعادة هيكلة رواتب القطاع العام ونشري بذلك إىل ما يلي:

أن األصل الذي تعتمد عليه عملية إعادة هيكلة الرواتب لتحقيق أهدافها  . أ

وتطبيقها على  تتمثل بتسعري الوظائف وفقًا ملهامها وواجباتها وخماطرها

كافة موظفي القطاع العام مبا يف ذلك املؤسسات العامة املستقلة إال انه عند 

تنفيذ عملية إعادة اهليكلة بتطبيق نظام اخلدمة املدنية املعمول به على 

املؤسسات العامة املستقلة مل يتم ختفيض قيمة الرواتب واملزايا الوظيفية اليت 

يضهم عن قيمة النقص احلاصل على رواتبهم كانوا يتمتعون بها نظرًا لتعو

وذلك مبنحهم عالوة مسيت )عالوة بدل تسكني( وبالتالي فان عملية إعادة 

اهليكلة قد حافظت على الرواتب واملزايا املرتفعة ملوظفي املؤسسات العامة 

املستقلة خالفًا ألهداف وغايات عملية إعادة اهليكلة، علمًا بأنه قد مت تعديل 

شوفات األولية لرواتب الوزارات والدوائر بالتنسيق مع وزارة تطوير أغلب الك
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(410) 

 

القطاع العام وديوان اخلدمة املدنية من خالل اللجان املشكلة هلذه الغاية 

وخاصة فيما يتعلق بالعالوات الفنية )املسميات الوظيفية( للموظفني مما أدى 

هذا وبنفس الوقت أدت  إىل زيادة كبرية يف التكاليف املالية لفاتورة  الرواتب

عملية إعادة اهليكلة إىل زيادة الرواتب واملزايا الوظيفية ملوظفي الوزارات 

والدوائر احلكومية نظرًا للظروف الطارئة اليت مل تكن باحلسبان مثل 

إعتصامات وإضرابات موظفي القطاع العام ونشري بذلك إىل األمور التالية 

بعني االعتبار عند احتساب التكلفة الفعلية واليت مل يتم أخذ آثارها املالية 

 إلعادة اهليكلة أعاله:

  89/8/8018( تاريخ 140/8/8/3817)رقممبوجب كتاب رئيس الوزراء 

%( 13مت منح موظفي وزارة الرتبية والتعليم عالوة إضافية مقدارها )

( 83%( واليت تقدر حبوالي مبلغ )100لتصبح العالوة التعليمية الفنية )

دينارًا حيث مت إحتساب هذه العالوة على الرواتب بعد اهليكلة وليس مليون 

 .8013قبلها وخالل عام 

   ( تاريخ 810/10/60/872)رقمرئيس الوزراء مبوجب كتاب

%( يف وزارة 3مت زيادة عالوة املهن الطبية املساندة بنسبة ) 4/1/8018

نونيات بنسبة الصحة باإلضافة إىل تعديل عالوات املمرضني والقابالت القا

 . 1/1/8013%( إعتبارًا من تاريخ 13-% 3ترتاوح ما بني )

 ( دينار إعتبارًا من 103000زيادة احلوافز ملوظفي وزارة العدل بقيمة )

 مبوجب تعليمات صادرة من وزارة العدل. 1/3/8013تاريخ 

  10/4/8013( تاريخ 39/8/8/7809)مبوجب كتاب رئيس الوزراء رقم 

ارة املياه والري وسلطة املياه وسلطة وادي األردن عالوة مت منح موظفي وز

 إضافية )عالوة مرافق مياه ومصادرها(.

  مت تعديل املكافأة الشهرية جلميع موظفي دائرة األراضي واملساحة بقيمة

إضافة إىل مبلغ  1/10/8018( دينارًا لكل موظف إعتبارًا من تاريخ 30)

، علمًا بأن قيمة املكافآت تبلغ 1/1/8013( دينارًا إعتبارًا من تاريخ 100)

 .8018( دينار عن عام 8399014( دينار سنويًا وبفارق )311282)
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(414) 

 

  80/9/8018( تاريخ 13/8/8/80108)رقممبوجب كتاب رئيس الوزراء 

مت منح عالوة إضافية ملوظفي دائرة ضريبة الدخل واملبيعات بزيادة نسبة 

الراتب اإلمجالي على أن ال تزيد عن %( من 100املكافأة الشهرية إىل )

 ( دينار وقد مت احتسابها من ضمن تكاليف اهليكلة.300)

  مت  81/3/8018( تاريخ 4/9433)ن م مبوجب كتاب رئيس الوزراء رقم

 .1/1/8013%( إعتبارًا من تاريخ 10تعديل عالوات املهندسني بنسبة )

  ريخ ( تا810/10/60/11438) رقممبوجب كتاب رئيس الوزراء

مت تثبيت املستخدمني خارج جدول التشكيالت يف الوزارات  3/3/8013

وحتميل  8013والدوائر احلكومية على مدار ثالث سنوات اعتبارًا من عام 

تكلفة رواتبهم إىل اخلزينة العامة للدولة بداًل من املشاريع واملنح اليت 

وة غالء كانون يتقاضون رواتبهم منها، إضافة إىل انه قد مت رفع عال

( دينار وعلى مدار 133( دينارًا إىل )110املعيشة ملوظفي الفئة الثالثة من )

 1/1/8014( دنانري إعتبارًا من تاريخ 10سنتني حبيث يتم زيادة مبلغ )

 1/1/8013( دينار إعتبارًا من تاريخ 13ومبلغ )

ل فرتة االعرتاضات مت إجراء تعديالت على هيكلة رواتب بعض الوزارات واملؤسسات خال ثالثًا:

للموظفني من خالل اعرتاضهم على آلية إحتساب رواتبهم حيث قامت اللجنة املشكلة هلذه 

الغاية بدراسة هذه االعرتاضات وتصويبها وفقًا للنماذج املعتمدة لدى ديوان اخلدمة املدنية 

 16/8/8018( تاريخ 4/18/772بناًء على ما ورد بكتاب رئيس ديوان اخلدمة املدنية رقم )

 مما أدى إىل زيادة التكلفة املتوقعة إلعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام.

عدم مراعاة الدقة يف تطبيق تعليمات منح العالوات اإلضافية والفنية للموظفني الصادرة   رابعًا:

وتعديالته من  8009( لسنة 30( من نظام اخلدمة املدنية رقم )86باالستناد ألحكام املادة )

والدوائر واملؤسسات احلكومية، حيث أن التفاوت يف هذه العالوات أدى  تبل عدد من الوزاراق

جبميع فئات املوظفني باملطالبة باحلد األعلى للعالوة مما أدى إىل إرتفاع التكلفة اإلضافية 

إلعادة هيكلة الرواتب على الرغم من تدقيق مندوبي ديوان احملاسبة وديوان اخلدمة املدنية 

 ى آلية التطبيق واملطالبة بتصويب املخالفات املرتكبة املتعلقة بهذا اخلصوص أواًل بأول.عل
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(411) 

 

هنالك بعض الوزارات واملؤسسات قامت باستيعاب فروقات الزيادة يف رواتب موظفيها النامجة عن   خامسًا:

مثل وزارة  8018تطبيق نظام إعادة اهليكلة من ضمن الوفر والفوائض املالية يف موازناتهم لعام 

لقطاع العام االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة تطوير ا

وكذلك اجلامعات الرمسية حيث أن قيمة هذه املبالغ مل تدرج ضمن التكلفة الفعلية إلعادة 

 . 8018هيكلة الرواتب يف املوازنة العامة للدولة لعام 

اجيابيات ال بأس بها لعملية إعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام تبني للديوان وجود  وقدهذا 

يع الوزارات والدوائر واملؤسسات احلكومية لنظام اخلدمة املدنية املعمول به وأن من حيث أنها أخضعت مج

مجيع التعيينات يطبق عليها هذا النظام، كما مت إلغاء أنظمة الرواتب اخلاصة، وتعويض نهاية اخلدمة 

 ما يلي: تبنيوالتأمني الصحي للوحدات احلكومية، اال أنه 

ل اليت متت به قد أدت إىل تكبد خزينة الدولة مبالغ كبرية إن آلية تنفيذ إعادة اهليكلة بالشك .1

سنويًا ولفرتات طويلة الحقه جراء رفع فاتورة رواتب موظفي القطاع العام مما أدى إىل ارتفاع 

النفقات اجلارية يف موازنة الدولة ، حيث أن التكلفة اإلمجالية الفعلية ملشروع إعادة اهليكلة 

( مليون دينار والذي يزيد مببالغ كبرية عن تلك املبالغ 36373) تتجاوز يف واقع احلال مبلغ

( مليون 2873والبالغة ) 8018املخصصة واملقدرة هلا واملرصودة يف املوازنة العامة للدولة لعام 

غ كبرية دينار وبالتالي فان اآلثار املالية إلعادة اهليكلة أدت إىل تكبد اخلزينة العامة للدولة مبال

)بند الرواتب واألجور( وهو  ن هذا اإلنفاق يعترب زيادة يف اإلنفاق اجلاريًا ال سيما وأمتكررة سنوي

إنفاق متكرر وليس إنفاقًا رأمساليًا مما ينجم عنه آثارًا سلبيه على زيادة عجز املوازنة العامة 

 للدولة.

اخلزينة ملبالغ إضافية عدم مراعاة الدقة يف تطبيق التعليمات املشار إليها أعاله مما أدى إىل تكبد  .8

 واليت سوف تستمر لسنوات الحقه، كما اشرنا لذلك سابقًا

إن اآلثار املالية الكبرية إلعادة اهليكلة أدت إىل زيادة معدالت الرواتب يف القطاع العام مما ترتب  .3

عليه مطالبات مماثله من العاملني يف الشركات العامة وموظفي القطاع اخلاص وبالتالي ارتفاع 

عدالت الرواتب واألجور بصورة عامة يف اململكة، وحيث أن تكلفة الرواتب هي من العناصر الرئيسة م

يف تكاليف اإلنتاج فان ذلك يؤثر على تنافسية املنتجات األردنية والصادرات الوطنية وجذب 

 املستثمرين.

بالكامل ملشروع  مل يتم دراسة أمكانية إخضاع رواتب ومزايا موظفي الشركات احلكومية اململوكة .4

إعادة اهليكلة أعاله، السيما وأن النية تتجه إىل إلزام الشركات اململوكة بالكامل للحكومة 

 بالتعيينات اجلديدة الالزمة هلا من خمزون ديوان اخلدمة املدنية من القوى البشرية.

 (04/2/4100تاريخ  04/40/2/0210املصدر ) كتاب الديوان رقم 

 االجراء:

 يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما 
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 (MCAشركة حتدي األلفية  )
 

( MCA)شرك  حتدي األلفي  وحسابات  لقيود وسجالت االختباري راجة  امللدى إجراء 

ات مسؤولي  حمدودة بتاريخ كشرك  ذمت تأسيسها شرك  ال بأنتبني ( 0202-0202)للفرتة  

( برأس مال مصرح به 00022( وسجلت لدى دائرة مراقب  الشركات حتت الرقم )02/6/0202)

%( من قبل حكوم  اململك  األردني  اهلامشي  ممثل  بوزارة 022( دينار وبنسب  مساهم  )0222)

 تبني ما يلي: حيث . املياه والري

 غايات الشركة: أواًل:

شرك  بهدف القيام بتمثيل احلكوم  يف تنفيذ برنامج حتدي األلفي  لاهذه مت تأسيس 

ذ مبا يف ذلك إدارة تنفي،  )املمّول مبنح  أمريكي ( وأداء حقوق ومسؤوليات احلكوم  يف األشراف

املنح  بني  اتفاقي وختصيص املوارد وإدارة املشرتيات، حيث مت توقيع املشاريع واألنشط  اخلاص  بها 

( وحكوم  MCCيات املتحدة األمريكي  ممثل  مبؤسس  حتدي األلفي  األمريكي  )حكوم  الوال

والري، لتنفيذ برنامج إصالحات البني  التحتي  لشبك   املياهاململك  األردني  اهلامشي  ممثل  بوزارة 

 .السمرا يف حمافظ  الزرقاء املياه، وتوسة  جماري الصرف الصحي، وتوسة  حمط  تنقي  خرب 

 البيئة التشريعية للشركة: :ثانيًا

تةتمد الشرك  نظام وتةليمات التةيني املتبع يف مؤسس  حتدي األلفي  األمريكي  من  .0

 حيث )سلم الرواتب، ومتطلبات الوظيف ، وعدد الوظائف املطلوب ......إخل(.

 النظام الداخلي للشرك  وشؤون املوظفني غري مةتمد من وزارة الةمل األردني . .0

، وهو 02/00/0206من تاريخ  ًا( يومًا تقريب002أعماهلا بةد )الشرك   جيب أن تنهي .2

 االتفاقي مدة املنح  مخس  سنوات من تاريخ دخول حيث أن  التاريخ املقرر النتهاء املنح  

( شهور بةد هذا التاريخ، وبةد 4أي ستستمر بإدارة الشرك  األعمال ملدة ) ،حيز التنفيذ

 املسرحني من الشرك .ذلك يةترب املوظفني يف حكم 

 التوصية:

شؤون املوظفني من واعتماد نظام الةمل على اعتماد نظام داخلي للشرك  لتنظيم الةمل 

 األصول. حسبوزارة الةمل 
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(314) 
 

 االتفاقيات واملشاريع املمّولة: :ثالثًا

 ( واملشاريع املمّولة منها: MCCاملنحة الكلية ملؤسسة حتدي األلفية األمريكية ) اتفاقية .0

 :ما يليعلى  االتفاقي  هذهتنص 

من النواحي املالي  وأن  االتفاقي  هذهقوانني الواليات املتحدة هي اليت تسود يف تطبيق  .0

 .نيالدفع للمقاولني يتم مباشرة من احلكوم  األمريكي  حلساب املقاول

 ( دوالر002022222مبلغ )(   MCC)تساهم حكوم  الواليات املتحدة األمريكي  ممثل  بـ  .0

إىل نفقات التأسيس مببلغ  باإلضاف ( دينار أردني، 024002422أمريكي، أي ما يةادل )

 .االتفاقي ( دينار أردني خالل مدة 2444002( دوالر أمريكي أي ما يةادل )02242222)

     ( دوالر أمريكي، أي ما يةادل                  02022222تساهم  حكوم  اململك  األردني  اهلامشي  مببلغ ) .2

، لتغطي  النفقات اإلداري  مثل أجرة االتفاقي ( دينار أردني، تدفع خالل مدة 20002622)

( دينار منذ دخول 224440للمشاريع، حيث مت دفع مبلغ ) اإلداري املبنى وبةض النفقات 

 .20/00/0202، وحتى تاريخ 02/00/0200حيز التنفيذ بتاريخ  االتفاقي 

كما هو  املشاريع لتمويل (MCC) األمريكي حتدي األلفي  ملخص اخلط  املالي  ملؤسس   .4

 (.042مبني يف اجلدول رقم )

 (025جدول رقم )

 لتمويل املشاريع (MCCحتدي األلفي  األمريكي  ) لشرك ملخص اخلط  املالي  

 ) املبلغ باملليون دينار(

 اجملموع  اسم املشروع

 74.64 مشروع شبك  املياه

 20.43 ف الصحيمشروع شبك  مياه الصر

 65.87 مشروع توسة  السمرا

 0.27 (M&Eمشروع مراقب  وتقييم )

 03.18 إدارة وتدقيق الربنامج

 022.77 اجملموع الكلي
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 . املالي اإلنفاقواملشاريع القائم  املمّول  من هذه املنح  ونسب االجناز ( يبني 046واجلدول رقم )
                                                                                                                                          

 (026جدول رقم )

 املالي اإلنفاقاملمّول  من هذه املنح  ونسب االجناز و( MCAلشرك  حتدي األلفي   )املشاريع القائم  

 ) املبلغ بالدينار(

مدة  االنتهاءتاريخ  اريخ املباشرةت ورقم الةطــاء  اسم

 الةطاء

 باأليام

إمجالي قيم  

 الةطاء

املبالغ املدفوع  

 للمقاول

نسب  

 جنازاإل

نسب  

 اإلنفاق

 املالي

 مشاريع شــــــبكات امليــــــاه

 االستشاراتبرنامج 

 اإلداري 

- - - 6393853.13 3171357.15 - 28% 

مرحل  األساس 

 عداد للشبك واإل

8/04/4103 43/4/4106 217 00035621.65 0003562.35 - 01% 

مشروع البرتاوي 

 الشرقي والغربي

05/04/4103 31/04/4105 731 7705831.82 - - - 

مشروع البرتاوي / 

 الرصيف 

00/04/4103 31/00/4105 662 6734232.54 673423.25 - 01% 

مشروع البرتاوي 

 الةالي

45/00/4103 48/04/4105 731 7624826.3 - - - 

مشروع شبك  الزرقاء 

الةليا والبرتاوي 

 الشرقي

2/2/4103 31/00/4105 720 8673281.58 867328.16 - 01% 

مشروع التسويات 

 والتةويضات

- - - 050244.78 050244.78 011% 011% 

 اجملمــــــــــــــوع

 

- - - 28226118.81 5875285.62 - - 

 مشاريع الصــــرف الصحــــي

 االستشاراتامج برن

 اإلداري 

   2824127.75 0356227.15 - 48% 

 الصرف مشروع

 للمنطق  الصحي

 الشرقي  رقم

83-4100 

00/0/4104 30/01/4105 0125 2862531.64 4278372.76 32% 31% 

مشروع الصرف 

 للمنطق الصحي 

 الغربي  رقم

82-4100 

 

 

00/0/4104 30/01/4105 0125 2265122.78 3773602.12 32% 21% 
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مشروع الصرف 

 للمنطق الصحي 

الغربي  الرصيف  رقم 

85-4100 

00/0/4104 30/01/4105 0125 01122667.22 3112602.43 35% 31% 

مشروع تنفيذ وخدمات 

 التةويضاتو الدعم 

- - - 418802.62 57223.73 - 48% 

مشروع التسويات 

 والتةويضات

- - - 51463.64 51463.64 011% 011% 

 - - 00446367.27 34507513.82 - - - ــــــــــــــوعاجملم

 مشروع توسة  اخلرب  السمرا

 %00 - 440478.34 4142261.86 - - - االستشاري

 %55 - 36560442.13 66012511.11 - - - مشروع توسة  احملط 

 - - 36784517.35 68033261.86 - - - اجملمــــــــــــــوع

 %36 - 53882861.54 051226350.83    اجملموع الكلــــي

 من اجلدول أعال  يتبن ما يلي: 

( دينار، مع الةلم 022226220042بلغ إمجالي قيم  املشاريع احملال عطاءاتها ) .0

( دوالر أمريكي ما يةادل 044442222) االتفاقي بأن إمجالي قيم  املنح  حسب 

 %(  مفصل  حسب اآلتي:04( دينار وبنسب  )024002202)

بأن القيم   علمًا( دينار، 22244440024بلغت مشاريع شبكات املياه احملال  ) .أ 

%( 62وبنسب  ) ،( دينار00602222املنح  الكلي  ) اتفاقي املخطط هلا حسب 

املشاريع، حيث مل يبدأ الةمل بتلك املشاريع فةليًا  ذهمن املبلغ املخصص هل

إحال  املشاريع بدأ من  الدراس  مع الةلم بأن تاريخ هذهحتى تاريخ إعداد 

أن املقاولني قد استلموا  قيم   علمًا،  02/00/0202وحتى  2/4/0202

( 2402242062%( من قيم  الةطاء ومببلغ )02الدفةات املقدم  والبالغ  )

( مناطق عمل يف حمافظ  الزرقاء 6دينار، وقد غطت املشاريع احملال  حاليًا )

 عن اآلخر. تشكل كل منطق  عمل مشروعًا منفصاًل

( دينار، بواقع 20200222042بلغت مشاريع شبكات الصرف الصحي احملال  ) .ب 

بأن  علمًا، 0200( لسن  42+44+42ثالث مشاريع منفصل  ذوات األرقام )

%( 02، وبنسب  )( دينار40022222املنح  ) اتفاقي القيم  املخطط هلا حسب 

ةات املقاولني بلغت قيم  دفاملشاريع، وقد  ذههلمن املبلغ املخصص 

على تلك املشاريع  اإلنفاق( دينار، حيث بلغ متوسط نسب  00006260040)



   4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(315) 
 

%(، مع الةلم 24لتلك املشاريع الثالث  ) االجنازوبلغ متوسط نسب  %( 22)

 . 00/0/0200بأن تاريخ البدء يف التنفيذ كان يف 

 لمًاع( دينار، 64022262046)مبلغ تبلغ قيم  مشروع توسة  اخلرب  السمرا  .ج 

( دينار، وقد 62462042املنح  الكلي  ) اتفاقي بأن القيم  املخطط هلا حسب 

( دينار، حيث بلغ متوسط 26040220022بلغت قيم  الدفةات للمقاولني )

حتى تاريخ  االجناز%(  وبلغت نسب  22على تلك املشاريع ) اإلنفاقنسب  

كان يف %(، مع الةلم بأن تاريخ البدء يف التنفيذ 60) 0/0/0204

00/0/0200 . 

من %( 0( دينار، وبنسب  )02206062)ملخصص  إلدارة املنح  بلغت قيم  املبالغ ا .0

 .اإلداري مما يشري إىل ارتفاع النفقات قيم  املنح  الواردة يف االتفاقي  

( 0242442) مبلغ( M&Eبلغت قيم  املبالغ املخصص  ملراقب  وتقييم املنح  ) .2

 .أعالهم  املنح  %( من قي0دينار، وبنسب  )

%( 6( دينار، وبنسب  )00040440004للمشاريع ) االستشارينيبلغت قيم  عطاءات  .4

%( 40( دينار منها وبنسب  )4644602040)مبلغ وقد مت دفع أعاله من قيم  املنح  

 هذه الةطاءات.قيم  من 

 :اتالتوصي

املشاريع املمّول  الةمل على االستغالل األمثل لكاف  مبالغ املنح  لتنفيذ واستكمال  .0

 من هذه املنح  يف الوقت احملدد هلا.

إحال  كاف  مشاريع شبكات املياه وشبكات الصرف  استكمالبيان أسباب عدم  .0

قبل  إنهاؤهااملنح  وحتى يتم التمكن من  اتفاقي الصحي حسب املخطط هلا يف 

 تاريخ انتهاء سريان االتفاقي .

( دينار، 62462042  اخلرب  السمرا من )بيان أسباب الزيادة يف قيم  عطاء توسة .2

 ( دينار.64022262046إىل )

للمنح  وتوجيهها إىل  اإلداري دراس  إمكاني  ختفيض  املبالغ املخصص  لألعمال  .4

 املشاريع املخطط هلا.
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 اتفاقية الوكيل املالي: .4

توجب  ( MCC)مت توقيع اتفاقي  مع الوكيل املالي وفقًا لنصوص اتفاقي  املنح  الكلي  

ووفقًا ( MCC)على شرك  حتدي األلفي  األردن التةامل من خالل وكيل مالي ميثلها مع الـ 

كوكيل مالي يقوم بالتدقيق على فواتري املقاولني واملشرتيات  املياهسلط   اعتمادلذلك فقد مت 

خ ( تاري20/00/0/2242وفقًا لكتاب رئيس الوزراء رقم )( MCC) وإرساهلا للتحصيل من الـ

ال يتم دفع أي مبالغ ملوظفني عاملني يف فانه املنح  األمريكي   التفاقي ، ووفقًا 00/2/0222

( 4) حيث تبني قيام وزارة املياه والري باستثناءاحلكوم  األردني  لقاء القيام مبهام ختص املنح ، 

( دوالر 202604)موظفني من سلط  املياه للقيام مبهام الوكيل املالي لقاء مبالغ شهري  تصل إىل 

( دينار سنويًا، وتصرف من 20026( دينار أردني ومبا جمموعه )0644002أمريكي أي ما يةادل )

 العتمادما يشري  االتفاقي خالل مؤسس  حتدي األلفي  األمريكي  على حساب املنح  ومل حيدد يف 

وظفني باالنتداب املبالغ بشكل رمسي، كما مل يربز لنا وجود موافقات أصولي  هلوالء امل هذه

( من نظام اخلدم  املدني  تضمنت يف البند )ز( منها أن يكون الةمل 64أن املادة ) علمًاوالتكليف 

 ألعماهلاينشأ عن ذلك الةمل إعاق   الدوام الرمسي الذي حتدده الدائرة وأن ال أوقاتخارج 

باإلضاف   لح  بةمل الدائرةيكون الةمل اإلضايف لدى اجلهات اليت هلا عالق  أو مص الرمسي  وأن ال

لذلك يوجد مستشار مالي أجنيب لدى الوكيل املالي )سلط  املياه( يقوم مبهام التدقيق على عمل 

 ( دينار.02246( دوالر  سنويًا أي ما يةادل )024222الوكيل املالي لقاء عقد موقع مةه مببلغ )

 :التوصيات

 باإلضاف ني  املتةلق مبوظفي سلط  املياه ( من نظام اخلدم  املد64التقيد بأحكام املادة ) .0

لوظيفتهم للةمل مع شرك  حتدي األلفي  وتزويدنا باملةززات والوثائق املؤيدة لذلك، 

لتزويدنا مبوافق  جملس الوزراء على االنتداب أو التكليف مقابل تقاضي رواتب  باإلضاف 

 إضافي  هلم.

 أنللوكيل املالي )سلط  املياه( طاملا املوجب  لوجود مستشار مالي أجنيب  األسباببيان  .0

الفواتري واملطالبات املالي  يتم التةامل مةها من خالل موظفي السلط  املكلفني بالةمل مع 

أن ديوان احملاسب  يقوم بتدقيقها، خصوصًا يف ظل ارتفاع تكلف  هذا إىل الشرك  إضاف  

 نار.( الف دي04املستشار املالي واليت تبلغ سنويًا ما يقارب )
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(317) 
 

 وكيل املشرتيات: اتفاقية .3

( MCCالـ )مت توقيع اتفاقي  مع وكيل املشرتيات  وفقًا لنصوص اتفاقي  املنح  الكلي  

( MCC)شرك  حتدي األلفي  األردن التةامل من خالل وكيل مشرتيات  ميثلها مع الـ  علىتوجب 

األشغال الةام  واإلسكان  كوكيل دائرة الةطاءات احلكومي  يف وزارة  اعتمادمت فقد ووفقًا لذلك 

مشرتيات يقوم مبهام فتح الةطاءات ودراستها فنيًا وماليًا وإحالتها وتنظيم حمضر فتح الةطاءات 

أنه يوجد مستشار هندسي لوكيل  علمًاحسب األصول حبضور مهندس  من ديوان احملاسب ، 

( دوالر أمريكي أي ما 22222املشرتيات )دائرة الةطاءات احلكومي ( مبوجب عقد سنوي مببلغ )

 ( دينار. 20204يةادل )

 التوصية:

املوجب  لوجود مستشار هندسي وبكلف  مرتفة  يف ظل وجود ترتيبات لدى دائرة  األسباببيان 

 الةطاءات احلكومي  لضبط اجلانب اهلندسي.

 :املستشار القانوني اتفاقية .2

 تةديلهمت  ،( دوالر أمريكي022222يوجد لدى الشرك  مستشار قانوني بةقد سنوي يبلغ )

 باإلضاف ( دينار أردني، 022042( دوالر أمريكي أي ما يةادل )022222إىل ) 0204يف شهر شباط 

( دوالر أي ما يةادل 02222إىل خبري أجنيب يف بريطانيا حلل املنازعات )إن وجدت( بقيم  )

وم بها املستشار القانوني ومبا اليت يق األعمال( دينار، ومل يربز لنا أي وثائق حول حجم 00022)

يتناسب مع قيم  الةقد الذي حيصل عليه خصوصًا أن مةظم االتفاقيات والةطاءات اليت تقع ضمن 

 ( ومتشابه .Standardاختصاص الشرك  تةترب منطي  )

 التوصية: 

اب املستشار القانوني لقاء حصوله على أتة ااملوجب  وحجم األعمال الذي يقوم به األسباببيان 

 مرتفة  ومتزايدة.
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(318) 
 

 التحليل املالي للبيانات املالية للشركة: : رابعًا

 املركز املالي )املوجودات / املطلوبات وحقوق امللكية(: .0

                  (:0202- 0202) لألعوامبنود قائم  املركز املالي للشرك   (040)رقم يبني اجلدول 

 (027جدول رقم )

 (4103- 4101) لألعوام( MCAلشرك  حتدي األلفي   ) قائم  املركز املالي

 ) املبلغ بالدينار(

عام  املوجودات

4101 

عام 

4100 

 عام

 4104 

  عام

4103  

 نسب  التغري

(4100-4103) % 

 0 323078 355602 387663 0111 نقد ونقد مةادل

ذمم منح مدين  وشيكات برسم 

 التحصيل

- 424685 0674857 4076664 622 

 087 03753 04365 2726 - بات املدين  املتنوع احلسا

 - 01232168 04801641 - - دفةات مقدم  ملقاولني وموردين

 0811 03107660 02440256 685022 0111 املوجودات املتداول  جمموع

 6 051862 027040 020672 - ممتلكات ومةدات

 0622 03068531 02208577 846843 0111 جمموع املوجودات

  نسب  التغري  4103 4104 4100 4101 طلوبات وحقوق امللكي امل

(4100-4103) % 

 0836 01183223 04732074 541224 - إيرادات مؤجل 

 218 3170828 0672216 312880 - دائن  املتنوع الاحلسابات 

 0223 03055320 02203578 845843 - جمموع املطلوبات املتداول 

 0223 03055320 02203578 845843 - جمموع املطلوبات

 - 0111 0111 0111 0111 رأس املال

 - 211 211 - - احتياطي إجباري

 - 00782 3522 - - أرباح مدورة

 0402 03082 2222 0111 0111 جمموع حقوق امللكي 

 0223 03068531 02208577 846843 0111 وحقوق امللكي  تجمموع املطلوبا

  نهائي من قبل املدقق اخلارجي.ة وغري مةتمدة بشكل مسود 4103تةترب بيانات عام 
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(312) 
 

 يتبن ما يلي:  أعال من اجلدول 

ميثل بند النقد والنقد املةادل قيم  النقد يف الصندوق وأرصدة احلسابات اجلاري   .0

بأن هناك عدة حسابات للشرك  يف  علمًا، 20/00/0200لدى البنوك كما يف 

من اخلزين  األمريكي  لتغطي   إليهاي يتم التحويل بالدوالر األمريك).....( البنك 

 نفقات رواتب الةاملني بالشرك  فقط.

من  إليهابالدينار األردني يتم التحويل  ).....(هناك حسابات جاري  لدى بنك  .0

لتغطي  نفقات إداري  ترتتب كحص  احلكوم  األردني  البنك املركزي األردني 

، (جتديد الرتاخيص ودفع التأمني الطيب....اخلنفقات إجيار املبنى و)على الشرك  

 سابقًا. إليهاوفقًا لبنود اتفاقي  املنح  الكلي  املشار 

يف احلسابات اجلاري  بالدوالر وحتول  املودع تتقاضى الشرك  فوائد لقاء املبالغ  .2

الفائدة مباشرًة إىل حساب اخلزان  األمريكي  وفقًا لبنود اتفاقي  املنح  الكلي   هذه

 ملذكورة سابقًا.ا

 0202( دينار يف عام 02424264)مبلغ ملقاولني وموردين  مقدمهبلغ رصيد دفةات  .4

يف حسابات  قيدهامت حتويلها من اخلزين  األمريكي  مباشرة حلساب املقاولني دون 

أعمال أو توريد مواد مقابلها  أي الشرك  يف األردن كدفةات مقدم  دون اجناز 

 .20/00/0202حتى 

 ية:التوص

 منهم وفقًاقيام شرك  حتدي األلفي  مبتابة  املقاولني لتنفيذ األعمال املطلوب  ضرورة 

 لةقود املقاول  املتفق عليها.
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(301) 
 

 قائمة الدخل الشامل: .4

 لألعوام(  MCAلشرك  حتدي األلفي  )قائم  الدخل الشامل  (044رقم )يبني اجلدول 

(0202 -0202 ). 

 (028جدول رقم )

 ( 4103- 4101) لألعوام ( MCAلشرك  حتدي األلفي   ) الدخل الشاملقائم  

 

 البيان ) املبلع بالدينار(
 عام

 0101 

 عام 

4100 

 عام

 4104 

 4103 نسب  التغري 

(4100-4103%) 

 0662 20201037 00624364 4320202 4532346 إيرادات املنح 

 (21168361) (01337851) (0520424) (4547243) مصاريف املشاريع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4208 

 72 0320777 0352504 751044 6213 جممل الربح

 - 8021 3222 - - إيرادات فوائد بنكي 

 - 0320777 (0352504) (751044) (6213) مصاريف إداري 

 - 8021 3222 - - الدخل الشامل للسن 

  ل املدقق اخلارجي مسودة وغري معتمدة بشكل نهائي من قب 4103تعترب بيانات عام. 

 من اجلدول أعال  يالحظ ما يلي:

( مبا فيها 0202 - 0202( دينار لألعوام )20204022بلغ إمجالي املبالغ احملول  ) .0

 ( دينار.224440املبالغ احملول  من حكوم  اململك  األردني  اهلامشي  والبالغ  )

 حني بلغ ، يف0202( دينار يف عام 4022)بلغ الدخل الشامل للشرك  مبلغ  .0

حلسابات  إعادتهافوائد بنكي  يتم  إيراد، وهو عبارة عن 2012عام دينار يف  (2222)

  .لالتفاقي ( وفقًا MCCمؤسس  حتدي األلفي  األمريكي  )

، يف حني كانت 0202( دينار يف عام 0240000) اإلداري بلغت املصاريف  .2

ث شكلت الرواتب %(، حي02) بنسب  زيادة، أي 0200( دينار يف عام 022000)

 .0202لةام  اإلداري %( من إمجالي املصاريف 62وملحقاتها ما نسبته )

 (05/2/4102تاريخ  08/7/3/5702 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 املالحظات الواردة أعاله حسب األصول. تصويبالةمل على 

 اإلجراء:

اب وتكليف موظفي سلط  املياه للةمل مع مت تصويب كاف  املالحظات باستثناء البند املتةلق بانتد

 الشرك  ، وما زال املوضوع قيد ملتابة .
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(300) 
 

 شركة شبكة اجلامعات األردنية 

 

                  للفرتة  أعالهلدى إجراء مراجة  اختباري  لقيود وسجالت وحسابات الشرك   

( بتاريخ 62) الشرك  مسجل  يف سجل الشركات حتت الرقم( تبني  بأن 0224-22/6/0202)

بنسب  كل جامة  من اجلامةات احلكومي   ( الف دينار وتساهم42، برأمسال )0222متوز  02

وامتالك وتشغيل شبك  اتصاالت  بإنشاءغايات الشرك   أهمالشرك  وتتمثل  رأمسال%( من 02)

الي التةليم الة غراضأواحلكوم  خلدم  الرمسي   األردني ومةلومات غري رحبي  بني اجلامةات 

 والبحث الةلمي.....اخل.

 (:4104-4118) لألعوامحتليل البيانات املالية  أواًل: 

 املوجودات املتداولة وغري املتداولة:( يبن 022اجلدول رقم ) .0

  

 (022جدول رقم )

 (4104-4118لألعوام )لشرك  شبك  اجلامةات األردني   املوجودات املتداول  وغري املتداول 

 ) املبلغ بالدينار(

 4104عام  4100عام  4101عام  4112عام  4118عام  البيان

 445886 015281 065201 002806 437220 نقد لدى البنوك

 3622 4556 304 5718 0771 سـلف

 261342 0412240 620637 272735 0188502 ذمم شركاء

مصاريف مدفوع  مقدمًا وتأمينات 

 أخرىمدين   وأرصدة
32811 32731 32872 50372 32284 

 - - 0086380 237188 - مستحق  غري مقبوض  إيرادات

 0442826 0362330 4172002 0184177 0364545 جمموع املوجودات املتداول 

 03330 41622 48245 30584 42603 املوجودات غري املتداول  بالصايف

 موجودات غري ملموس 

 )حقوق االنتفاع من الربجمات(
- - 423205 426716 456832 

 0511100 0636680 4351252 0003652 0324038 جمموع املوجودات
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(304) 
 

 تبن ما يلي: أعال من اجلدول 

إىل  0224( دينار عام 0220024موجودات الشرك  من ) إمجالي تارتفة .0

وصل إىل  تاملوجودا أن إمجالي علمًا %(،4وبنسب  ) 0200( دينار عام 0222200)

مستحق  وغري مقبوض  مببلغ  إيراداتوجود  نتيج  0202( دينار عام 0222224)

 ( دينار.0046240)

%( من إمجالي 04%، 44%، 22%، 44%، 42شكل بند ذمم الشركاء ما نسبته ) .0

 (.0200-0224املوجودات املتداول  لألعوام )

( 24422إرتفع بند املصاريف املدفوع  مقدمًا وتأمينات وأرصدة مدين  أخرى من ) .2

 %(.02وبنسب  ) 0200( دينار عام 22240إىل ) 0224دينار عام 

 ميثل بند موجودات غري ملموس  حق االنتفاع من برجميات مايكروسوفت. .4

 املطلوبات وحقوق الشركاء:( يبن 051اجلدول رقم ) .4
                                                                                                                                                  

 (051جدول رقم )

 (4104-4118لشرك  شبك  اجلامةات األردني  لألعوام ) املطلوبات وحقوق الشركاء

 )املبلغ بالدينار(

 4104عام  4100عام  4101عام  4112عام  4118عام  البيان

 233623 650444 0405682 223162 570021 مصاريف مستحق  وغري مدفوع 

 - - 032730 - - ذمم دائن 

 455470 455470 455077 - - مقبوض  مقدمًا إيرادات

 426720 433540 454007 434478 236722 أخرىأرصدة دائن  

 285715 0021102 0864702 675327 0117282 جمموع املطلوبات املتداول  

 81111 81111 81111 81111 81111 رأس املال املصرح به واملدفوع

 27262 25646 22783 32720 32346 اإلجباريالحتياطي ا

 386837 370120 363255 308540 462848 صايف الفائض املدور

 502316 226667 288432 238304 382052 جمموع حقوق الشركاء

 0511100 0636680 4351252 0003652 0324038 جمموع املطلوبات وحقوق الشركاء
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  ما يلي:من اجلدول أعال  يتبن

، حيث وصلت إىل 0202ارتفةت املطلوبات املتداول  للشرك  بشكل كبري عام 

%(  وهذا 006وبنسب  منو ) 0222( دينار عام 602240( دينار مقارن  مببلغ )0460004)

حيث بلغت  0202ناتج بشكل رئيس عن ارتفاع املصاريف املستحق  غري املدفوع  عام 

( 424642رتفع بند االشرتاك يف خدم  االنرتنت من )( دينار حيث ا0002642) قيمتها

 .0202( دينار عام 0060020إىل ) 0222دينار عام 

 اجلدول رقم )( يبن قائمة الدخل الشامل. .3

( يبني قائم  الدخل الشامل لشرك  شبك  اجلامةات األردني  لألعوام 020اجلدول رقم )

(0224-0200.) 

 (050جدول رقم )

 (4104-4118لشرك  شبك  اجلامةات األردني  لألعوام ) قائم  الدخل الشامل

 )املبلغ بالدينار(

 4104عام  4100عام  4101عام  4112عام  4118عام  البيان

 0273123 0330767 0454026 0846257 4062451 االشرتاكات إيرادات

 58470 04888 012127 - - أخرى إيرادات

 (0345066) (0085006) (0062782) (0650241) (4106142) املصاريف التشغيلي  

 416028 052532 020252 075537 028440 جممل فائض التشغيل

 (057871) (051138) (042008) (047672) (006555) والةمومي  اإلداري املصاريف 

 - - - 01425 -  أخرى إيرادات

 - - - - 3220 سنوات سابق   إيراد

 - (70) 417 - (07347) فرق الةمل  

 (42545) - (06022)  - - ديون مةدوم 

 (0112) (0114) (0266) (3518) (7763) االستهالكات

 07722 8248 22247 52651 01167 فائض السن  قبل التوزيةات

 (0823)  (824) (2224) (5265) (0117) اإلجبارياالحتياطي 

خمصص دعم التةليم والتدريب 

 املهين والتقين
(20) (224) - - - 

 05256 7586 22236 28623 8262 ئض السن  بةد التوزيةاتفا

 371880 363255 308540 462848 461852 الفائض املدور من سنوات سابق  

 386837 370120 363255 308540 462848 الفائض املدور
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 من اجلدول أعال  يتبن ما يلي:

إىل  0224نار عام ( دي006222والةمومي  للشرك  من ) اإلداري ارتفةت املصاريف  .0

 %(.2202وبنسب  ) 0200( دينار عام 020402)

( دينار عام 00406ارتفع بند الرواتب ضمن املصاريف التشغيلي  للشرك  من ) .0

 %(.22وبنسب  ) 0200( دينار عام 40204إىل ) 0224

( 40242والةمومي  من ) اإلداري كذلك ارتفع بند الرواتب من ضمن املصاريف  .2

%( ناتج عن عدم وجود 24وبنسب  ) 0200( دينار عام 62660إىل ) 0224دينار عام 

حيث تتم الزيادة السنوي   نظام رواتب ينظم عملي  الزيادة السنوي  حسب األصول

على قرارات من هيئ  املديرين مببالغ مقطوع  دون وجود أسس لذلك نظرًا بناًء 

 لةدم وجود نظام لشؤون املوظفني.

 0200( عام 02222إىل ) 0202( دينار عام 0022ن )مهني  م أتةابارتفع بند  .4

تفصيلي  خبصوص هذا البند ضمن البيانات  إيضاحات أي%( ومل يرد 022وبنسب  )

 املالي  للشرك . 

( دينار لةام 0002مقابل ) 0222( دينار لةام 4662ت متنوع  ليصبح )زاد بند مكافآ .2

 (.EDU @ windows live)  صرف مةظمها ملشروع مكافآتعبارة عن  0224

على السادة جامة  الةلوم  0200( دينار لةام 02202ظهر بند ديون مةدوم  بقيم  ) .6

دون  22/0/0200( تاريخ 0/0200والتكنولوجيا مبوجب قرار هيئ  املديرين رقم )

 هذه الذم . إعدام أسباببيان 

 الشؤون املالية واإلدارية: ثانيًا:

باجتماعها الةادي زيادة رأمسال الشرك  من قررت اهليئ  الةام   02/4/0226بتاريخ  .0

( دينار ومل يربز لنا قيام الشرك  بتوثيق هذه الزيادة 42222( دينار ليصبح )00222)

 لدى مراقب عام الشركات لغاي  تارخيه.

يتم  حيثسجالت مالي  تةكس اإلجراءات والقرارات املتةلق  بأوجه الصرف  عدم مسك .0

سيب الدائرة املالي  لدى اجلامة  األردني  لتسيري االكتفاء بتكليف حماسب من حما

( من النظام الداخلي 2-2األعمال املالي   وذلك خالفًا للفقرة )هـ( من أحكام املادة )

بدل خدمات للجامة  سنويًا ( دينار 0242بأن الشرك  تقوم بدفع مبلغ ) علمًاللشرك ، 

 األردني حدى موظفات اجلامة  ( دينار مكافأة شهري  إل62األردني  وكذلك صرف مبلغ )

 نظري قيامها بهذا الةمل.
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(305) 
 

( 2ال يوجد مدقق داخلي ميارس املهام املناط  به مبوجب نظام الرقاب  املالي  رقم ) .2

 الواجب  التطبيق للشركات اململوك  بالكامل للحكوم . 0200لةام

ر من مؤسس  ( دينا0222مت شراء برنامج احملاسب املتكامل مببلغ ) 00/2/0222بتاريخ  .4

سجالت مالي  بل  إعدادبأنه ال يتضمن  علمًالغايات استخدامه ألعمال الشرك   ).....(

كشوفات مالي  تفصيلي ، مما يتطلب قيام الشرك  بدراس  تةديل هذا  إعداديةمل على 

 سجالت مالي  أصولي . بإعدادالنظام حبيث يسمح 

تنظيم أعماهلا ونشاطاتها وعلى سبيل ال يوجد أنظم  إداري  ومالي  لدى الشرك  لغايات  .2

نظام لوازم ونظام موظفني بل يتم االكتفاء بةقد التأسيس عدم وجود املثال ال احلصر 

مساعد رئيس  ).....(مت تكليف السيد  04/4/0200بأنه بتاريخ  علمًاوالنظام الداخلي 

 ت وإجراءات خاص جامة  الةلوم والتكنولوجيا األردني  بالقيام باملساعدة يف وضع تةليما

بالةمل اإلداري للشرك  واللوازم واألشغال وعمليات الشراء مبوجب قرار رئيس هيئ  

( رئيس جامة  الةلوم والتكنولوجيا مقابل 0/0/0200رقم ) ).....(املديرين السابق أ. د. 

اء ما يفيد قيام املذكور بأد إبراز( دينار تدفع شهريًا ومل يتم 022مكافأة مالي  مقدرها )

 .واإلجراءاتاملهم  واعتماد هذه التةليمات هذه 

( دينار 22قام املدير التنفيذي السابق بصرف زيادة شهري  مقدارها ) 0/4/0224بتاريخ  .6

 (.2/0224للموظفني وبأثر رجةي بناًء على قرار هيئ  املديرين رقم )

مات املةمول به وجود تباين يف صرف مياومات السفر، حيث يتم احيانًا تطبيق نظام املياو .0

باجلامة  األردني  ويف بةض األحيان يتم صرف مياومات حسب مةايري االحتاد األوروبي 

 (.020يف اجلدول رقم )وكما هم مبني 
 

 (054جدول رقم )

 التباين يف صرف مياومات السفر لشرك  شبك  اجلامةات األردني  

 ) املبلغ بالدينار(

 مالحظات املبلغ التاريخ  ر جه  السفـــــــ االســــــــــــم 

 مياومات اجلامة  األردني  021 42/04/4104 دبي  السيد ).....(

 مياومات االحتاد األوروبي 857 46/6/4100 لبنان  السيد ).....(

 مياومات االحتاد األوروبي 0238 8/00/4100 بروكسيل

 مياومات االحتاد األوروبي 0437 40/3/4100 أملانيا

 مياومات االحتاد األوروبي 0485 42/3/4101 بلجيكا

 مياومات االحتاد األوروبي 0032 42/0/4101 القاهرة

 مياومات االحتاد األوروبي 0074 45/3/4112 املغرب
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 مياومات االحتاد األوروبي 823 2/2/4112 أبو ظيب

 السيد ).....(
 مياومات االحتاد األوروبي 0422 2/4/4101 اسبانيا

 مياومات االحتاد األوروبي 0516 46/6/4112 لياايطا

 مياومات االحتاد األوروبي 0516 46/6/4112 ايطاليا السيد ).....(

 مياومات االحتاد األوروبي 0422 2/4/4101 اسبانيا السيد ).....(

 

عدم التزام الشرك  بتسليم اإلقرارات الضريبي  الشهري  األمر الذي نتج عنه دفع غرامات  .4

املتضمن دفع  04/2/0222( تاريخ 02242200ي  كما جاء مبستند الصرف رقم )مال

 ( دينار.020مبلغ )

( 0222هناك فواتري مكاملات خلوي  مرتفة  عند بةض إداريي الشرك  حيث مت دفع مبلغ ) .2

مبوجب مستند الصرف رقم  0220دينار بدل مكاملات خلوي  ملوظفي الشرك  ختص عام 

 بوجود مكاملات دولي .(، كما لوحظ 0224204)

( يتضمن صرف مكافأة 2/0226مت اختاذ قرار هيئ  مديرين رقم ) 02/2/0226بتاريخ   .02

( دينار لرئيس وأعضاء هيئ  املديرين اعتبارًا من شهر 022مالي  شهري  مقدارها )

 ( دون ربط ذلك حبضور جلسات اهليئ .2/0226)

بأن الةقد متضمنًا  علمًاموظفني، يتم صرف بدل مواصالت وبدل استخدام هاتف خلوي لل .00

 كاف  الةالوات األخرى مما يتطلب تصويب الوضع.

 ).....(السادة  علىاملشرتيات النثري  املتةلق  بالكوابل والشبكات وأمور أخرى  تركزت .00

 ( دينار مما يستدعي بيان أسباب تركز املشرتيات من هذه الشرك .222ومببالغ تزيد عن )

ةيل إجراءات حتصيل الذمم املدين  املستحق  على اجلامةات عدم قيام الشرك  بتف .02

كما  الرمسي  األمر الذي أدى إىل عدم مقدرة الشرك  على الوفاء بالتزاماتها جتاه الغري،

عند قيام شرك   20/4/0224( تاريخ 4/4/00جاء بكتاب املدير التنفيذي السابق رقم )

 ي  املطلوب  من قبلها.مبخاطب  الشرك  لدفع املستحقات املال ).....(

بأنه قد مت  علمًالوحظ وجود صرف بدل ضياف  ووجبات طةام للجان اإلداري  والفني ،  .04

( دينار عن كل جلس  هلذه اللجان مبوجب قرار من هيئ  املديرين 22حتديد صرف مبلغ )

 يف هذا اجلانب. اإلنفاقاملشار إليه أعاله مما يستدعي مراعاة ضبط 

للموظف الذي عهدة ولوازم حيث ال يتم نقل عهدة املوظف املستقيل ال يتم مسك سجالت  .02

حيث لوحظ قيام املدير التنفيذي بالتوقيع على براءة الذم  يكلف الحقًا بنفس األعمال 

 ومبا يفيد بأن املوظف الذي قدم استقالته برئ الذم .
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(307) 
 

ف مثل هذه مالي  لغري موظفيها دون وجود سند قانوني لصر مكافآتقيام الشرك  بصرف  .06

 (.022يف اجلدول رقم )املكافآت وكما هو مبني 
 

 (053جدول رقم )

  مكافآت مالي  لغري موظفيها دون وجود سند قانونيشرك  شبك  اجلامةات األردني  بصرف قيام 

 ) املبلغ بالدينار(

 الفرتة املبلغ املصروف مكان الةمل االســـــــــــــــــم 

 السيدة ).....(
 بمديرة مكت

 سكرترية رئيس اجلامة  األردني 
741 4112  +4101 

 السيدة ).....(
سكرترية رئيس جامة  الةلوم 

 والتكنولوجيا
361 4104 

 4103 611 سكرترية رئيس جامة  آل البيت السيدة ).....(

 4100 361 مدير مكتب ارتباط جامة  مؤت  السيد ).....(
 

حال  والطوابع على االشرتاكات السنوي  وجود تباين واختالف يف احتساب رسوم اإل .00

بأن كاف  اجلامةات  علمًاللجامةات حيث ختتلف طريق  االحتساب من جامة  ألخرى 

 رمسي  ومساهم  يف رأمسال الشرك .

 (05/2/4102تاريخ  08/47/3/5706 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 :اتالتوصي

ك  واعتمادها بشكل أصولي من إعداد أنظم  وتةليمات تنظم كاف  جوانب نشاطات الشر .0

 هيئ  املديرين.

املتةلق  بهذا  ضبط وترشيد النفقات اإلداري  والةمومي  متاشيًا مع السياس  الةام  للدول   .0

 اخلصوص.

 عمل اإليضاحات التفصيلي  يف البيانات املالي  للشرك  فيما يتةلق ببند أتةاب مهني . .2

واآللي  اليت صرفت على أساسها هذه  0222عام بيان مربرات ارتفاع بند مكافآت متنوع  يف  .4

 املبالغ.

 ( دينار.02202بيان أسباب إعدام ذم  جامة  الةلوم والتكنولوجيا بقيم  ) .2

 تزويدنا ما يفيد توثيق زيادة رأمسال الشرك  لدى مراقب عام الشركات. .6

ت مالي  ( من النظام الداخلي وذلك بإجياد سجال2-2االلتزام بالفقرة )هـ( من املادة ) .0

 ودراس  إمكاني  إنشاء قسم مالي ضمن الشرك .

مع األخذ بةني االعتبار تطبيق مبدأ  0200( لةام 2االلتزام بنظام الرقاب  املالي  رقم ) .4

 الكلف  واملنفة  مبا يناسب طبية  وحجم أعمال الشرك .
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(308) 
 

إعدادها من قبل تزويدنا ما يفيد قيام هيئ  املديرين باعتماد اإلجراءات والتةليمات اليت مت  .2

الدكتور ).....( والةمل على اسرتداد املبالغ اليت صرفت له يف حال كانت اجنازاته ال 

 تتناسب واملهم  اليت كلف بها.

 مراعاة أن ال تكون القرارات اإلداري  بأثر رجةي. .02

والذي طبق على اجلامةات  0240( لسن  26رقم ) وتةديالتهااللتزام بنظام االنتقال السفر  .00

 مسي .الر

 االلتزام بتسليم اإلقرارات الضريبي  يف مواعيدها جتنبًا لدفع غرامات. .00

 االلتزام بصرف مكافآت هيئ  املديرين وفقًا للجلسات اليت حيضرها كل عضو. .02

بيان أسباب عدم استدراج عروض للمشرتيات النثري  وأسباب تركز هذه املشرتيات من  .04

 عميل واحد.

بأول حتى  أواًل الرمسي اجلامةات  ملدين  املستحق  علىاالةمل على حتصيل ذمم الشرك   .02

 تفي الشرك  بالتزاماتها.

مراعاة مسك سجالت عهدة ولوازم بشكل أصولي وااللتزام بتةبئ  منوذج براءة الذم   بشكل  .06

 أصولي والتوقيع عليه من قبل املختصني.

 .بيان أسباب صرف مكافآت لغري موظفي الشرك  ووفق ما ورد يف التقرير .00

 وضع أسس حمددة الحتساب رسوم اإلحال  والطوابع على االشرتاكات السنوي  للجامةات. .04

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابة .
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(302) 
 

 شركة هيئة الرتقيم األردنية

 

  (4104-4112)قيود وسجالت الشركة للفرتة: 

وتدقيق قيود  0202ل البيانات املالي  للشرك  لةام لدى حتديث املراجة  التحليلي  لتشم

 (،  تبني ما يلي:0200-0222وسجالت الشرك  للفرتة )

   :4103املراجعة التحليلية للبيانات املالية لعام  أواًل:

( بنود قائم  املركز املالي وقائم  اإليرادات واملصروفات لةامي 024يبني اجلدول رقم ) 

(0200،0202.) 

 (052)جدول رقم 

 قائم  املركز املالي وقائم  اإليرادات واملصروفات لشرك  هيئ  الرتقيم األردني 

 ) املبلغ بالدينار(

 قائم  املركز املالي

 املطلوبات وحقوق امللكي  املوجودات

 4103 4104 البيانات 4103 4104 البيانات

 26524 56235 أرصدة دائن  أخرى 054132 023270 نقد لدى البنوك

 31111 31111 رأس املال 340 2488 أرصدة مدين  أخرى

 06268 05222 احتياطي إجباري 43605 47807 ممتلكات ومةدات

 075271 075576 جمموع املوجودات

 84201 73027 فائض حمتفظ به

حقوق وجمموع املطلوبات 

 امللكي 
075576 075271 

 قائم  اإليرادات واملصروفات

 4103 4104 البيان

 061268 028631 سوم أنتساب واشرتاكر

 51111 68111 تربعات حكومي 

 05623 7160 أخرى تإيرادا

 446600 443620 جمموع اإليرادات

 (27177) (41783) مصاريف تشغيلي 

 (062427) (066017) مصاريف إداري 

 (406372) (086821) جمموع املصروفات

 01437 36810 الفائض
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(341) 
 

 يتبن ما يلي:من اجلدول أعال ،  

ما زالت رسوم االنتساب واالشرتاك واإليرادات األخرى ال تغطي املصاريف التشغيلي   .0

( دينار 02020والبالغ ) 0202أن الفائض املتحقق لةام  علمًاواإلداري  للشرك ، 

مما  0202( دينار لةام 22222قد نتج عن وجود بند تربعات حكومي  بقيم  )

( 02020( دينار وحتقيق فائض مقداره )22062) ساهم بتغطي  الةجز البالغ

 دينار.

تضمنت تراجع يف اإليرادات املقدرة من  0204لوحظ أن موازن  الشرك  لةام  .0

يف حني زادت كل  0204( دينار عام 040222إىل) 0202( دينار عام 004224)

إىل  0202( دينار عام 000240من النفقات اإلداري  والتشغيلي  املقدرة من )

( دينار لةام 26002وبالتالي يكون الةجز املقدر ) 0204( دينار عام 020202)

وهذا ال ينسجم مع ما ورد يف  0202( دينار عام 00200مقارن  بفائض ) 0204

والذي  00/2/0204( تاريخ 0/0/40م )كتاب رئيس هيئ  املديرين للشرك  رق

بوجود  علمًا، ختلو من الدعم احلكومي 0204تضمن أن موازن  الشرك  لةام 

 .فوائض مالي  من سنوات سابق  ناجت  بشكل رئيس على الدعم احلكومي

إىل  0200( دينار عام 02042لوحظ ارتفاع املصاريف التشغيلي  للشرك  من ) .2

 %(.000وبنسب  ) 0202( دينار عام 40200)

( دينار ضمن بند أرصدة دائن  أخرى لةام 0044ظهرت ذمم موظفني مببلغ ) .4

0202. 

( 02002)بقيم  مصاريف احلمل  الرتوجيي  ضمن املصاريف التشغيلي   ظهرت .2

 .0200، ومل تكن ظاهرة يف بيانات عام 0202دينار عام 

 .0202( دينار عام 2622بلغ بند مكافآت وعيديات ) .6
 

 التوصيات:

لزيادة اإليرادات وذلك من أجل  الالزم ضبط وترشيد اإلنفاق واختاذ اإلجراءات  .0

 على الدعم احلكومي.االعتماد ختفيض 

( دينار لةام 02002تزويد الديوان بتفاصيل مصاريف احلمل  الرتوجيي  البالغ  ) .0

واألسس واملربرات  0202( دينار عام 2622) والبالغوبند املكافآت والةيديات  0202

 اليت استند إليها يف صرفها.
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(340) 
 

ئن  أخرى اليت ظهرت يف بند أرصدة دا تزويد الديوان بتفاصيل ذمم املوظفني  .2

 .0202( دينار عام 0044البالغ  )و
 

 :(4104-4112سجالت الشركة للفرتة )تدقيق قيود و ثانيًا:

االستمرار مبطالب  كاف  عمالء الشرك  بسداد املبالغ املستحق  عليهم وتزويدنا بنتائج  .0

 اإلجراءات املتخذة لتخفيضها.

ك  حول وضع آليات تضمن حقوق تزويدنا مبا مت التوصل اليه مع املستشار القانوني للشر .0

 الشرك  ومتاشيًا مع طبية  اخلدم .

وحتى تاريخ احلصول على  0/0/0200الةمل على اسرتداد كاف  املبالغ املصروف  بةد تاريخ  .2

كون هؤالء املوظفني  02/6/0202موافق  وزير الصناع  والتجارة والتموين املؤرخ  يف 

( 04/04/2/4040ء بكتاب ديوان احملاسب  رقم)خيضةون لنظام اخلدم  املدني  وحسبما جا

  06/2/0204تاريخ 

 (05/6/4102تاريخ  08/42/3/2410 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 الةمل على تصويب  ومةاجل  ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابة .
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(344) 
 

 ادة الستشارات املشاريع االقتصاديةشركة إج
 

ودراس  ما ورد يف كتاب  0202لدى حتديث املراجة  التحليلي  لتشمل البيانات املالي  لةام 

( تاريخ 064/0/0رقم )ة الستشارات املشاريع االقتصادي  املدير التنفيذي لشرك  اجاد

 ، تبني ما يلي: 02/4/0204

 .4103ت املالية لعام املراجعة التحليلية للبيانا  أواًل:

 :قائمة املركز املالي .0

( البنود الرئيس  لقائم  املركز املالي للشرك  كما يف 022يبني اجلدول رقم )

20/00/0202. 

 (055جدول رقم )

 30/04/4103قائم  املركز املالي لشرك  إجادة الستشارات املشاريع االقتصادي  كما يف 

 )املبلغ بالدينار(

 نسب  التغري % 4103 4104 البيان / السن 

 452 033824 37452 املوجودات املتداول 

 54.2 02032 2422 املوجودات غري املتداول 

 408 027280 26518 جمموع املوجودات

 0142 013315 2024 املطلوبات املتداول 

 - 05111 05111 املطلوبات غري املتداول 

 382 008315 42024 جمموع املطلوبات

 33 42676 44306 وق امللكي جمموع حق

 408 027280 26518 جمموع املطلوبات وحقوق امللكي 

 

 من اجلدول أعال  يالحظ ما يلي:

( 022440إىل ) 0200( دينار عام 20022ارتفةت املوجودات املتداول  للشرك  من ) .أ 

%( وهو ناتج عن ظهور بند إيرادات مستحق  دعم 022وبنسب  ) 0202دينار عام 

دون وجود إيضاح حول ذلك يف  0202( دينار لةام 002222ملالك  بقيم  )الشرك  ا

 البيانات املالي .

( 004222إىل ) 0200( دينار عام 04020ارتفع إمجالي املطلوبات للشرك  من )  .ب 

%( وهذا ناتج بشكل رئيس عن ارتفاع بند ذمم وأرصدة 242وبنسب  ) 0202دينار عام 
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(343) 
 

وبنسب   0202( دينار عام 020020إىل ) 0200 ( دينار عام2042دائن  أخرى من )

(0440.)% 

%( من إمجالي الذمم 2600)ا نسبته( دينار ومب24042بلغت الذمم التجاري  الدائن  ) .ج 

أن قيم  الذمم التجاري  الدائن  بلغت  علمًا، 0202ألرصدة الدائن  األخرى لةام وا

 ذه الذمم  .األمر الذي يستدعي وضع آلي  لتحصيل ه 0200)صفر( يف عام 

( دينار ومل تقم 02222( دينار واملدفوع )22222يبلغ رأس مال الشرك  املصرح به ) .د 

الشرك  باستكمال اإلجراءات القانوني  لدى مراقب عام الشركات رغم أن اهليئ  

وافقت على إيداع  00/02/0202( تاريخ 0/0202الةام  للشرك  يف جلستها رقم )

 ( دينار.02222الدفة  الثاني  البالغ  )

 التوصيات:

 ( دينار .24042اختاذ اإلجراءات الالزم  لتحصيل الذمم التجاري  البالغ  ) .0

 بيان أسباب عدم استكمال اإلجراءات القانوني  لتسديد الدفة  الثاني  من رأس املال. .0

( 002222الزم  خبصوص بند إيرادات مستحق  والبالغ  )عمل اإليضاحات ال .2

 .0202دينار لةام 

 ة الدخل الشامل:قائم .4

 :20/00/0202( بنود قائم  الدخل الشامل للسن  املنتهي  يف 026يبني اجلدول رقم )

 (056جدول رقم )

 30/04/4103قائم  الدخل الشامل لشرك  إجادة الستشارات املشاريع االقتصادي  كما يف 

 )املبلغ بالدينار(

 نسب  التغري  % 4103 4104 البيان / السن 

 600 075111 42601 األم دعم الشرك 

 - 011111 - منح

 (011) - 2451 استشارات فنيه

 853 475111 48861 جمموع اإليرادات

 - 72111 - مصاريف تةبئ  طلبات

 - 011111 - منح

 475 21224 42186 مصاريف إداري 

 228 462224 42186 جمموع املصاريف

 040 01558 2772 الربح قبل الصربي 

 372 (3028) (668) لضريب  الدخ

 72 7361 2016 الربح
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 من اجلدول أعال  يالحظ ما يلي:

حصلت الشرك  على دعم من املؤسس  األم )املؤسس  األردني  لتطوير املشاريع  .أ 

ت على منح بقيم  كذلك حصل 0202( دينار لةام 002222االقتصادي ( بقيم  )

رنامج دعم املؤسسات وهو عبارة عن برنامج دعم اخلدمات وب( دينار 022222)

 وتطوير  الصادرات )مملوك  للمؤسس  األردني  لتطوير املشاريع االقتصادي (.

إىل  0200( دينار عام 04246ارتفةت املصاريف اإلداري  للشرك  بشكل كبري من ) .ب 

%( وهو ناتج بشكل رئيس عن ارتفاع 002وبنسب  ) 0202( دينار عام 22440)

( دينار عام 64602إىل ) 0200( دينار عام 02062) الرواتب واألجور واملكافآت من

 %(.262وبنسب  ) 0202

لةام ( دينار ضمن املصاريف اإلداري  0022ظهر مصروف ديون مةدوم  مببلغ ) .ج 

( من هذه الذم  مبوجب قرار هيئ  .....وقد تبني أنه قد مت إعفاء السيد ) 0202

أن قرار هيئ  املديرين وقد لوحظ  00/0/0202( تاريخ 2/0/0202املديرين رقم )

 مل يتضمن األسباب املوجب  لإلعفاء واإلجراءات اليت اختذت قبل اختاذ هذا القرار .   

( 0202و 0200م )دينار لألعوا( 0262( دينار و)4026شرك  رحبًا بقيم  )حققت ال .د 

الشرك  أن ( دينار أي 002222على التوالي وهو ناتج عن دعم الشرك  األم مببلغ )

)مؤسس  تطوير املشاريع األم  املؤسس الدعم املقدم من على  رئيسشكل تةتمد ب

 االقتصادي ( يف تغطي  نفقاتها.  

 التوصيات:

( دينار 0022( من مبلغ ).....بيان املربرات اليت استند إليها يف إعفاء السيد ) .0

 واألساس القانوني لإلعفاء .

بإعداد دراسات الشرك  عند قيامها وضع إجراءات وضوابط لضمان حقوق  .0

 . لةمالئها

االعتماد على الدعم راءات الالزم  لزيادة اإليرادات من أجل ختفيض اختاذ اإلج .2

 املقدم من املؤسس  األم.

 بهذا اخلصوص . سياس  احلوم االستمرار بضبط وترشيد اإلنفاق متاشيًا مع  .4
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(  مبوجب كتبنا 30/5/4103 ـ 4112للفرتة ) ارية لقيود وسجالت وحسابات الشركةب:    تقرير املراجعة االختثانيًا

( تاريخ 08/44/3/2321)و 2/2/4103( تاريخ 08/44/3/05645ذوات األرقام رقم )

02/3/4102: 

حول  02/4/0204( تاريخ 064/0/0على ضوء رد املدير التنفيذي للشرك  بكتابه رقم ) 

 حباج  إىل مةاجل  وتصويب :أعاله، تبني أن املالحظات التالي  مازالت  ااملشار إليه كتبنا

تزويدنا مبا يفيد استكمال إعداد اخلط  االسرتاتيجي  واخلط  التشغيلي  واعتمادها  .0

اصوليًا من هيئ  املديرين حبيث تشمل كاف  األنشط  اليت متارسها الشرك  والقطاعات 

 االقتصادي  املستهدف .

( دينار 0222يد قيمتها عن )تزويدنا مبربرات شراء خدمات بالطريق  املباشرة واليت تز .0

( من النظام املالي واللوازم 24ألحكام املادة )خالفًا مبوافق  من املدير التنفيذي للشرك  

 ووفق ما جاء بكتبنا املشار إليها أعاله. 0202( لسن  0رقم )

 وضع وتنفيذ خط  تدقيق تشمل كاف  نشاطات الشرك . .2

 0/0/0200منذ تاريخ  بكتبنا أعالهشار إليهم حصر واسرتداد املبالغ املصروف  للموظفني امل .4

حتى تاريخ قرار وزير الصناع  والتجارة مبوجب مشروحاته على كتاب عطوفتكم بتاريخ 

واملتضمن بان يكون تكليف املوظفني املذكورين خارج أوقات الدوام الرمسي  02/6/0202

 وانني وتةليمات .وان ال يتقاضى املوظف أي بدل عمل إضايف وان ال يتةارض مع أي ق

 (46/01/4102تاريخ  08/44/3/07324املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

الالزم  إجراءالةمل على مةاجل  املالحظات واألخذ بالتوصيات الواردة أعاله وإعالمي ألمتكن من 

 حسب األصول. 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابة .
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 الشركة الوطنية الستثمار األلياف الضوئية

 

 مراجعة حتليلية للقوائم املالية: 

 إجراءالتدقيق يف قيود وسجالت وحسابات الشرك  الوطني  لأللياف الضوئي  و لدى

 تأسيسبأنه مت  تبني ،( 0202- 0220) من للفرتة للشرك  املالي  للبيانات حتليلي  مراجة 

كشرك  مساهم  سجيلها لدى دائرة مراقب الشركات مت تو ، 02/6/0220الشرك  بتاريخ 

( دينار 22222وبلغ رأس املال املكتتب به ) دينارمليون ( 0خاص  حمدودة  برأمسال مصرح به )

مملوك  بالكامل لشرك  الكهرباء الوطني  ، والغاي  الرئيس  للشرك  هي الرتاسل باستخدام 

 األلياف الضوئي  أو غريها.

 ملركز املالي )املوجودات واملطلوبات وحقوق املساهمن( :قائمة ا أواًل:

 (:0202- 0220للسنوات ) البنود هذه ( يبني تفاصيل020رقم ) اجلدول 

 (057جدول رقم )

 الشرك  الوطني  الستثمار األلياف الضوئي قائم  املركز املالي )املوجودات واملطلوبات وحقوق املساهمني(  يف 

 (4103-4117لألعوام )

 املبلغ بالدينار()

 4103 4104 4100 4101 4112 4118 4117 البيان / السن 

 58130 56267 55200 52862 53220 50726 51162 النقد وما يف حكم 

 231 374 305 452 085 24 3 حسابات متنوع  مدين 

 58260 57332 56446 55048 53676 50838 51167 إمجالي املوجودات

 070 070 070 070 070 052 - متنوع  مصاريف مستحق  ودائن 

 - - - - - - 05327 املطلوبات إىل أطراف ذات عالق 

 51111 51111 51111 51111 51111 51111 51111 رأس املال

 4372 4464 4050 4120 0826 0704 - احملول لالحتياطي اإلجباري

 5206 2216 3212 4206 0612 (48) (05481) ربح السن 

 58421 57068 56155 52257 53515 50682 32741 املساهمنيجمموع حقوق 

 58260 57332 56446 55048 53676 50838 51167 إمجالي املطلوبات وحقوق املساهمني
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 من اجلدول أعال  تبن ما يلي : 

من  رأس املال  كل 0202( دينار يف عام 24460ميثل رصيد موجودات الشرك  والبالغ )

( دينار ، 4220( دينار وجمموع الفوائد الدائن  املرتاكم  البالغ  )22222)املدفوع البالغ 

ضريب  الدخل خمصص ( دينار وهو عبارة عن 422وبند حسابات متنوع  مدين  مببلغ )

 على إمجالي املبلغ املودع لديهم .  ).....(اليت يقتطةها بنك 

 قائمة الدخل الشامل )اإليرادات واملصاريف (  : ثانيًا: 

 ( :0202- 0220للسنوات ) ( يبني تفاصيل هذه البنود024اجلدول رقم ) 

 (058جدول رقم )

 الشرك  الوطني  الستثمار األلياف الضوئي قائم  الدخل الشامل )اإليرادات واملصاريف(  يف 

 (4103-4117لألعوام )

 )املبلغ بالدينار(

 4103 4104 4100 4101 4112 4118 4117 البيان / السن 

 0060 0027 0044 0276 0862 0782 67 راد الفوائد البنكي إي

 - - - - - 05327 - إيرادات أخرى

 (32) (32) (42) (42) (42) (03) (05327) مصاريف إداري  وعمومي 

خسارة الفرتة/ السن  

 قبل املخصصات
(05481) 07008 0838 0254 0128 0003 0044 

خمصص دعم التةليم 

 تقينوالتدريب املهين وال
- (052) (07) - - - - 

 0044 0003 0128 0254 0840 06262 (05481) خسارة الفرتة / السن 

 من اجلدول أعال  تبن ما يلي : 

واليت متثل  0220( دينار يف عام 02240مت قيد مصاريف إداري  وعمومي  مببلغ ) .أ 

ء قرر جملس إدارة شرك  الكهربا 0224مصاريف التأسيس بالكامل ، ويف عام 

الوطني  )املالك الوحيد للشرك ( إعفاء شرك  األلياف الضوئي  من مصاريف 

 التأسيس بالكامل .

عبارة عن فوائد هو ( 20/00/0202- 0220للشرك  للفرتة من ) الوحيدأن اإليراد  .ب 

قبل اقتطاع االحتياطي اإلجباري بواقع  ).....(بنكي  على رأس املال املودع لدى بنك 

 صايف السنوي وضريب  الدخل املستحق  .%( من الربح ال02)
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 قيود وسجالت الشركة  : ثالثُا: 

 ما يلي  :لنا لدى التدقيق بقيود وسجالت الشرك  ويف ضوء ما ابرز لنا من وثائق فقد تبني  

ال يوجد لدى الشرك  خط  إسرتاتيجي  أو خط  عمل سنوي  أو موازنات تقديري  أو هيكل  .0

تصر ذلك على وجود عقد التأسيس ، كما ال يوجد أي تنظيمي أو تشريةات حيث يق

 قرارات جمللس إدارة الشرك .

ال يوجد أي أعمال أو أي إجنازات قامت بها الشرك  خالل فرتة التدقيق والتحليل املشار  .0

 إليها أعاله.

 0202مدقق حسابات خارجي لألعوام )قبل مل حتتفظ الشرك  ببيانات مالي  مدقق  من  .2

( 00أ ، ب( من قانون الشركات األردني رقم )-مكرر  02ألحكام املادة )خالفًا ( 0202-

 .وتةديالته 0220لسن  

 عدم إبراز ملف التسويات البنكي  إلجراء تدقيق ومطابق  حسابات البنوك حسب األصول. .4

 )املالك حسابات الشرك  ضمن الدائرة املالي  لشرك  الكهرباء الوطني  مسك يتم .2

 الوحيد للشرك  ( .

 (08/5/4102تاريخ  08/2/3/7212)كتاب الديوان رقم ملصدر: ا

 التوصية:

 الةمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول. 

 اإلجراء:

 جاء رد من رئيس جملس اإلدارة الشرك  بان جملس إدارة  بصدد تصفي  الشرك .
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(342) 
 

 شركة الصيانة والتدريب على الكهرباء احلية الدولية
 

 ليلية للقوائم املالية:مراجعة حت 

لدى إجراء مراجة  حتليلي  للقوائم املالي  لشرك  الصيان  والتدريب على الكهرباء احلي  

، ومت  00/4/0224تأسيس الشرك  بتاريخ  مت( ، تبني بأنه 0202-0224الدولي  للفرتة من )

( 022222) تسجيلها لدى دائرة مراقب الشركات كشرك  ذات مسؤولي  حمدودة برأمسال يبلغ

والغاي  %( لشرك  ).....( 22الوطني  و )%( لشرك  الكهرباء 22دينار وهي مملوك  بنسب  )

 الرئيس  للشرك  هي صيان  األعمال واحملطات الكهربائي  على اختالف أنواعها.        

 قائمة املركز املالي )املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية(: أواًل:

لشرك  الصيان  والتدريب على ( تفاصيل قائم  املركز املالي 022يبني اجلدول رقم )

 ( :0202-0224للسنوات )الكهرباء احلي  الدولي  

 (052جدول رقم )

 لشرك  الصيان  والتدريب على الكهرباء احلي  الدولي قائم  املركز املالي )املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكي ( 

 )املبلغ بالدينار(

 4103 4104 4100 4101 4112 4118  البيان / السن

 )مسودة(

 - - 63531 008401 440212 417715 دفةات مقدم  على حساب املشروع

 42478 21252 50647 63111 72135 85377 ممتلكات ومةدات

 42478 21252 005057 080401 425222 423184 جمموع املوجودات غري املتداول 

- بضاع   -  32101 38514 33828 30708 

 40255 8213 5801 2248 6631 03220 مدينون

 62002 043601 34643 02685 4264 3746 النقد وما يف حكمه

 007487 066200 76235 63643 2124 07667 جمموع املوجودات املتداول 

 026565 416871 024124 422833 315136 301722 إمجالي املوجودات

 011111 011111 011111 011111 011111 011111 رأس املال

 2628 2624 3232 3232 3232 3232 احتياطي إجباري

 (44136) (44181) (48211) (47332) 3073 04687 أرباح  / )خسائر( مرتاكم 

 84664 84604 75132 76611 017017 006640 صايف حقوق امللكي 

 00488 05754 05304 73802 38342 42878 مصاريف مستحق  وحسابات دائن  أخرى

 54605 018002 010726 22202 008384 23518 دائنون

 - 324 - - 20408 71724 بنوك دائن 

 63213 042458 007158 068433 027242 022048 جمموع املطلوبات املتداول 

 026565 416871 024124 422833 315136 301722 جمموع املطلوبات وحقوق امللكي 
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 :من اجلدول أعال  يتبن ما يلي

يالحظ استمرار موجودات الشرك  بالرتاجع نتيج  االستهالكات السنوي  وعدم         .أ 

من  0202وعام  0224وجود إضافات حيث اخنفضت إمجالي املوجودات ما بني عام 

( دينار وبنسب  064044( دينار باخنفاض مقداره )046262( دينار إىل )202042)

(22.)% 

اختاذ كاف   ( دينار مما يتطلب00422رتفع ليصل إىل )الوحظ أن بند املدينون           .ب 

 اإلجراءات لتحصيل حقوق الشرك  أواًل بأول.

( دينار عام 40660إىل ) 0224( دينار عام 006600تراجةت حقوق امللكي  من )         .ج 

%( 02( دينار وبنسب  )22222حيث بلغ مقدار الرتاجع خالل هذه الفرتة ) 0202

واستمرت حتى عام  0202ئر املرتاكم  واليت بدأت منذ عام ويةود ذلك إىل اخلسا

0202. 

النقد ،املدينون ،البضاع  )ال تتضمن البيانات املالي  الةديد من اإليضاحات حول          .د 

وهذا ال ميكن مستخدم البيانات من االطالع على تفاصيل  ( الدائنون،وما يف حكمه 

 الوضع املالي للشرك .

 الدخل الشامل )اإليرادات واملصاريف(:قائمة    ثانيًا: 

لشرك  ( يبني تفاصيل قائم  الدخل الشامل )اإليرادات واملصاريف( 062اجلدول رقم ) 

    (:   0202-0224للسنوات )الصيان  والتدريب على الكهرباء احلي  الدولي  

 (061جدول رقم )

 التدريب على الكهرباء احلي  الدولي لشرك  الصيان  وقائم  الدخل الشامل )اإليرادات واملصاريف( 

 )املبلغ بالدينار(

 4103 4104 4100 4101 4112 4118 البيان / السن 

 ( )مسودة

 32086 71028 42641 32007 43254 07223 صايف إيرادات تشغيلي 

 5626 - 45825 7821 02 323 إيرادات أخرى

 22834 71028 51505 20257 43266 08336 جمموع اإليرادات

(5704) مصاريف بيةيه وتسويقي   (633)  (20) (645) (3424) (3541) 

(45456) مصاريف إداري  وعمومي   (34327)  (34826) (50462) (52423) (20452) 

- فوائد مدين  ومصاريف بنكي  وأخرى  -  (3881) (024) (85) - 

(31268) جمموع املصاريف  (34281)  (36807) (54180) (64641) (22772) 

(04634) ربح / )خسارة( السن   (2502)  (5021) (0566) 7578 58 

- خمصص ضريب  دخل سنوات سابق   -  (35627) - - (8) 

 51 7578 (0566) (31517) (2502) (04634) إمجالي الدخل الشامل
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 من اجلدول أعال  يتبن ما يلي:

حققت  ( فيما0200،  0202،  0222،  0224حققت الشرك  خسائر يف األعوام ) .أ 

( وقد انةكست اخلسائر على تراجع حقوق امللكي  وحسبما 0202، 0200أرباح أعوام )

 أوردنا سابقًا.

يف حني اخنفضت اإليرادات يف نفس الةام وهذا  0200يالحظ ارتفاع املصاريف عام  .ب 

( 02024ناتج بشكل رئيس عن ارتفاع مصاريف الرواتب واألجور وملحقاتها من )

 .0200( دينار عام 20204) إىل 0202دينار عام 

ال تتضمن اإليضاحات املرفق  بالبيانات املالي  أي إيضاحات خبصوص تفاصيل  .ج 

 اإليرادات التشغيلي .

 مؤشرات األداء املالي:  ثالثًا:

 (0202-0224( بةض مؤشرات األداء املالي للشرك  للفرتة )060يبني اجلدول رقم )

 (060جدول رقم )

 لشرك  الصيان  والتدريب على الكهرباء احلي  الدولي ي بةض مؤشرات األداء املال

 (4103-4118للفرتة ) 

 4103 4104 4100 4101 4112 4118 البيان / السن 

%2 نسب  التداول  5%  37% 66% 032% 082% 

%(04.6) الةائد على رأس املال  (2.5)%  (31.5)% (0.6)% 7.6% 1.15% 
 

سن نسب  التداول إال أنها مازالت أقل من النسب  حيث يالحظ من اجلدول أعاله أنه رغم حت

-0224%( كما أن الةائد على رأس املال كان سالبًا للسنوات )022املةياري  هلا وهي )

( نظرًا لتحقيق الشرك  خسائر يف هذه السنوات فيما كان الةائد منخفضًا عامي 0200

(0200 ،0202.) 

 رابعًا: مالحظات مالية وإدارية:

فآت هليئ  مديري الشرك  مبوجب قرار هيئ  املديرين يف جلسته املنةقدة مت صرف مكا .0

ينار لنائب ( د0222)( دينار لرئيس هيئ  املديرين و0222وبواقع ) 4/4/0200بتاريخ 

وذلك خالفًا ألحكام املادة ( دينار لةضو هيئ  املديرين ، 022)رئيس هيئ  املديرين و

واليت تضمنت انه إذا حلق بالشرك   0220سن  ( ل00/ج( من قانون الشركات رقم )060)

خسائر بةد حتقيق أرباح أو مل تكن قد حققت أرباحًا بةد فيةطى لكل من رئيس وأعضاء 

( دينار عن كل جلس  02جملس اإلدارة تةويضًا عن جهودهم يف إدارة الشرك  مبةدل )

 .( دينار يف السن  لكل عضو622على أن ال تتجاوز هذه املكافآت مبلغ )
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رغم أن الشرك  قد  0200( دينار عن عام 0022مت صرف مكافأة ملدير عام الشرك  مببلغ ) .0

تراجةت إيراداتها وزادت نفقاتها خالل هذا الةام وال يوجد أسس مةتمدة تنظم عملي  صرف 

 املكافآت لكوادر الشرك .

( شهور 2  خالل الـ )ال تقوم الشرك  بااللتزام بإعداد البيانات املالي  وتقدميها للهيئ  الةام .2

( 00( من قانون الشركات رقم )60األوىل من السن  املالي  اجلديدة خالفًا ألحكام املادة )

 .0220لسن  

ال يوجد خط  إسرتاتيجي  لدى الشرك  تبني رؤيتها ورسالتها وبراجمها ومشاريةها  .4

 الحنرافات.ومؤشرات أداء ميّكنها من التخطيط املستقبلي ومتابة  االجناز ومةاجل  ا

يتم تدقيق وال يوجد تةليمات تنظم كاف  اجلوانب املالي  واإلداري  والصالحيات كما  .2

 املستندات من قبل املستشار املالي لشرك  الكهرباء الوطني .

لوحظ أنه مت تدقيق حسابات الشرك  من قبل نفس املدقق اخلارجي )املستقل( للسنوات  .6

( من القانون املؤقت لتنظيم مهن  22ادة )( وذلك خالفًا ألحكام امل0224-0202)

واليت تتضمن انه ال جيوز اختيار حماسب قانوني  0222( لسن  02احملاسب  القانوني  رقم )

لتدقيق حسابات الشركات املساهم  الةام  واخلاص  وذات املسؤولي  احملدودة مدة تزيد عن 

 د عن ذلك.( سنوات على أن تؤخذ موافق  اهليئ  الةليا على  ما زا4)

 (0/7/4102تاريخ  08/2/01237املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

وحصر واسرتداد أي مبالغ صرفت  0200اسرتداد املبالغ املصروف  هليئ  املديرين عن عام  .0

 خالفًا ألحكام هذا القانون عن السنوات اليت حققت الشرك  فيها خسائر ومنذ تأسيسها.

 صرف املكافآت. اعتماد تةليمات وأسس تنظم .0

 اختاذ اإلجراءات الالزم  للمحافظ  على موجودات الشرك  ومن تآكل حقوق امللكي . .2

 وتشغيلي  لزيادة إيرادات الشرك  وخفض النفقات . اسرتاتيجي وضع خطط  .4

 متابة  حتصيل الذمم املدين  اواًل بأول. .2

املركز املالي وقائم   قيام املدقق اخلارجي بةمل اإليضاحات الالزم  حول كاف  بنود قائم  .6

الدخل الشامل ومبا ميكن مستخدم البيانات من االطالع على تفاصيل الوضع املالي 

 للشرك .
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(333) 
 

( 4املدقق اخلارجي ملدة تزيد عن )عمل تزويدنا مبوافق  اهليئ  الةليا للمهن  على استمرار  .0

 سنوات يف تدقيق حسابات الشرك .

ر إليه أعاله وذلك بإعداد البيانات املالي  وتقدميها االلتزام بأحكام قانون الشركات املشا .4

 ( شهور األوىل من السن  املالي  اجلديدة.2للهيئ  الةام  خالل الـ )

 إعداد تةليمات مالي  وإداري  لتنظيم كاف  جوانب عمل الشرك . .2

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابة .
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 لكهرباء الوطنيةشركة ا
 

 :القوائم املالية للشركة 

لدى قيام ديوان احملاسب  بدراس  وحتليل البيانات املالي  لشرك  الكهرباء الوطني  مع 

األخذ بةني االعتبار املةايري الدولي  إلعداد التقارير املالي  اليت تبني أن إعداد البيانات املالي  

  وإن مسؤوليتنا كجهاز رقابي تنحصر يف دراس  بصورة عادل  هي من مسؤولي  إدارة الشرك

وحتليل هذه البيانات ورفع مالحظاتنا وتوصياتنا حوهلا إىل جملس الوزراء املوقر للمصادق  

 عليها حسب األصول.

 تقرير مدقق احلسابات اخلارجي: أواًل:  

اوزت خسائر الشرك  جت تضمن تقرير املدقق اخلارجي للشرك  فقرة توكيدي  تشري إىل أن

وتةديالته  0220( لسن  00مخس  عشر ضةف رأمساهلا املكتتب به وينص قانون الشركات رقم )

على انه إذا زاد جمموع خسائر الشرك  املساهم  الةام  عن ثالث  أرباع رأمساهلا فيرتتب على ذلك 

هذا القرار تصفي  إجباري  للشرك  ما مل تقرر اهليئ  الةام  زيادة رأمساهلا. هذا ومل يتم اختاذ 

 حتى تاريخ املوافق  على القوائم املالي .

( مليون دينار يف حني 022ومبراجة  القوائم املالي  للشرك  فان رأمسال الشرك  يبلغ )

%( 0224ما نسبته )و  20/00/0202( مليون دينار كما يف  242202بلغت اخلسائر املرتاكم  )

 من رأس املال. 

 وغري املتداولة:  املوجودات املتداولة ثانيًا: 

( موجودات الشرك  املتداول  وغري املتداول  كما يف 060يبني اجلدول رقم )

20/00/0202: 
 

 (064جدول رقم ) 

 املوجودات املتداول  وغري املتداول  يف شرك  الكهرباء الوطني 

 ليون دينار(امل) املبلغ ب

 نسب  التغري% قيم  التغري 4103 4104 البيان / السن 

 51 1.4 1.6 1.2 يف الصندوق ولدى البنوك نقد

 22 25.6 300.2 405.8 ذمم مدين 

 403 8.5 04.5 2.1 أرصدة مدين  أخرى

 0.4 1.3 45.0 42.8 خمزون

 23 012.6 322.6 425.1 إمجالي املوجودات املتداول 
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املمتلكات واملةدات ومشاريع حتت  صايف قيم 

 التنفيذ

265.7 261.8 (2.2) (0) 

 4.7 0.2 70.6 62.7 موجودات مساهمات املشرتكني صايف

 (5) (1.0) 0.8 0.2 استثمارات يف موجودات مالي  بالقيم  الةادل 

 (33) (1.15) 1.0 1.05 استثمارات يف شركات تابة 

 06 1.3 4.4 0.2 مساهم  الشرك  يف صندوق أسكان املوظفني

 (0) (4.8) 536.5 532.3 إمجالي املوجودات غري املتداول 

 03 010.8 886.0 782.3 إمجالي املوجودات
  

 من اجلدول أعال  يتبن ما يلي:

( 44600إىل ) 0200( مليون دينار عام 04402ارتفةت إمجالي املوجودات من ) .0

%( 02( مليون دينار وبنسب  منو )02004بزيادة بلغت ) 0202مليون دينار عام 

 وذلك كنتيج  رئيس  ملا يلي:

 0200عن عام  0202لةام ( مليون دينار 2206ملدين  مببلغ )زيادة الذمم ا .أ 

نتيج  ارتفاع ذمم مبيةات الطاق  على شركات توزيع الكهرباء وذمم 

مشرتكي اجلمل  واليت متثل يف غالبيتها أرصدة فواتري مبيةات الطاق  

واليت تستحق  0202الكهربائي  لشهري تشرين الثاني وكانون األول من عام 

أن شركات توزيع الكهرباء  علمًا، 0204ل الربع األول من الةام السداد خال

( مليون دينار على مدار الةام، كما يوجد ذم  على مركز 44تقوم حبجز )

( مليون دينار مل يتم تسديدها رغم وجود 202طريبيل احلدودي بلغت )

مطالبات مستمرة هلا، وهذا يؤثر يف السيول  املتوفرة لدى شرك  الكهرباء 

وطني  يف ضوء األوضاع املالي  الصةب  اليت متر بها وجلوئها لالقرتاض ال

 بفوائد مرتفة .

( مليون دينار مع نهاي  002بلغ رصيد خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها ) .ب 

مما يستدعي قيام الشرك  بتحصيل هذه الذمم واختاذ  0202عام 

صيل هذا ( يبني تفا062واجلدول رقم )اإلجراءات الالزم  بهذا اخلصوص 

 .املخصص
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 (063جدول رقم )

  30/04/4103كما يف  رصيد خمصص ديون مشكوك فيها يف شرك  الكهرباء الوطني 

 ) املبلغ بالدينار(

 القيم  البيـــــــــــــــان

 345628 30/04/0288شرك  توزيع الكهرباء 

 0026660 مثان الطاق أشرك  الكهرباء األردني  / فوائد تأخري تسديد 

 4356105 شرك  الكهرباء األردني  / إنارة طرق

 04258 شرك  كهرباء حمافظ   اربد / فوائد تأخري تسديد أمثان الطاق 

 80583 شرك  كهرباء حمافظ  اربد / خط زبدة

 721472 شرك  التأمني الةام  الةربي  / حوادث الةقب 

 3447511 الشرك  الةربي  األملاني  / حادث حمط  رحاب

 7821032 اجملموع
 

عن عام  0202لةام ( مليون دينار 402زادت األرصدة املدين  األخرى مببلغ )  .ج 

نتيج  ارتفاع صايف فروقات تزويد واستهالك الوقود حملطات التوليد  0200

والذي ميثل قيم  الفرق بني كميات الوقود اليت مت تزويدها لشركات توليد 

  من شرك  الكهرباء الوطني  والكميات اليت مت الكهرباء واملدفوع

 استهالكها من قبل هذه الشركات خالل السن . 

 حقوق امللكية واملطلوبات املتداولة وغري املتداولة:  ثالثًا: 

( حقوق امللكي  واملطلوبات املتداول  وغري املتداول  للشرك  كما يف 064يبني اجلدول رقم )

20/00/0202. 

 (062جدول رقم )

 حقوق امللكي  واملطلوبات املتداول  وغري املتداول  يف شرك  الكهرباء الوطني 

 دينار( باملليون)املبلغ 

 نسب  التغري % قيم  التغري 4103 4104 البيان / السن 

 - - 431 431 رأس املال املدفوع

 - - 05.8 05.8 االحتياطيات

 2 1.8 44.3 40.5 حقوق اخلزين 

 يف القيم  الةادل  التغري املرتاكم

 الستثمارات يف موجودات مالي 

0.6 0.5 (1.0) (6) 

 26 (0185.2) (3252.5) (4373.6) )اخلسائر(املرتاكم 

 54 0185.4 (3082.2) (4012.7) صايف حقوق امللكي 
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 (47) (246.8) 0056.6 0583.2 قروض دائن  وسندات الدين طويل  األجل

 3 0.2 70.6 62.7 صايف مساهمات املشرتكني

مقبوضات مساهم  املشرتكني ملشاريع قيد 

 االجناز
44 04.6 (2.2) (23) 

 - - 6.2 6.2 خمصص تةويض مكافأة نهاي  اخلدم 

 411 1.4 1.3 1.0 إيرادات مؤجل  )منح وهبات من الغري(

 (46) (232.0) 0427.5 0680.6 جمموع املوجودات غري املتداول 

 7 3.3 54.2 22.0 تسهيالت بنكي 

أقساط قروض وسندات تستحق الدفع خالل 

 عام
351.3 721.3 321 000 

 057 0412.8 0274.3 767.5 ذمم دائن  أخرى

 63 43 52.5 36.5 أرصدة دائن  أخرى

 - - 2.1 2.1 خمصص ضريب  الدخل

 032 0640.0 4848.5 0417.2 جمموع املطلوبات املتداول 

 03 010.8 886.0 782.3 جمموع حقوق امللكي  واملطلوبات
 

 من اجلدول أعال ،  يتبن ما يلي:

مقارن  مببلغ  0202( مليون دينار عام 204202بلغ صايف حقوق امللكي  بالسالب ) .0

، اي ان حقوق امللكي  اخنفضت مبقدار 0200( مليون دينار بالسالب عام 002400)

ائر السنوي  %( وهذا ناتج بشكل رئيس عن اخلس20( مليون دينار وبنسب  )024200)

( مليون دينار مع 242202اليت تتكبدها الشرك ، حيث بلغت اخلسائر املرتاكم  )

 .0202نهاي  عام 

اخنفضت أرصدة القروض الدائن  وسندات الدين والتسهيالت البنكي  وأقساط  .0

إىل  0200( مليون دينار عام 024004القروض )قصرية وطويل  اآلجل( من )

، فيما ارتفةت الذمم الدائن  األخرى من 0202 ( مليون دينار عام024202)

وذلك  0202( مليون دينار عام 020002إىل ) 0200عام مليون دينار ( 06002)

( مليون دينار حيث 000202ناتج بشكل رئيس عن زيادة ذم  وزارة املالي  مببلغ )

 ، اما باقي رصيد الذمم الدائن 0202( مليون دينار مع نهاي  عام 004006بلغت )

فهو ميثل كل من ذمم مشرتيات الطاق  والوقود والغاز الطبيةي لشركات توليد 

سلط  وادي الشرك  ).....( وو والشرك  ).....(الكهرباء ومصفاة البرتول األردني  

 .).....(سد امللك طالل وشرك  /األردن
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 قائمة الدخل الشامل:  رابعًا: 

 :20/00/0202لشرك  للسن  املنتهي  يف ( قائم  الدخل الشامل ل062يبني اجلدول رقم ) 

 (065جدول رقم )

 قائم  الدخل الشامل يف شرك  الكهرباء الوطني 

 ليون دينار(امل)املبلغ ب

 نسب  التغري % قيم  التغري 4103 4104 البيان / السن 

 اإليرادات التشغيلي :

 02 021.3 0066.5 0146.4 مبيةات الطاق  الكهربائي 

 (31) (1.3) 1.7 0.1 هربائي  األخرىاإليرادات الك

 02 021 0067.4 0147.4 إمجالي اإليرادات التشغيلي 

 املصاريف التشغيلي :

 0 43.7 (4185.2) (4164.4) مشرتيات الطاق  الكهربائي 

تكاليف إيصال الغاز حملطيت القطران  

 والسمرا
(2.2) - (2.2) (011) 

 ء استهالك املمتلكات واملةدات بةد إطفا

 مساهم  املشرتكني
(48.5) (46.8) (0.7) (6) 

 - - (4.2) (4.2) مصاريف الصيان  والتشغيل

 02 3.2 (30.5) (47.6) مصاريف إداري  وتشغيلي 

 0 40.5 (4026.6) (4045.0) إمجالي املصاريف التشغيلي 

 (00) (008.5)  272.2 0127.2 اخلسارة التشغيلي :

 26 35 (001.3) (75.3) مصاريف متويل 

 (52) (1.7) 1.6 0.3 أرباح فروقات اسةار الةمل 

 62 1.7 0.8 0.0 صايف إيرادات ومصاريف خمتلف 

 (7) (83.5) (0187.3) (0071.8) خسارة السن  قبل تسويات األعوام السابق 

 (82) (00.7) 0.2 03.0 تسويات األعوام السابق 

 (6) (70.8) (0185.2) (0057.7) خسارة السن  قبل املخصصات

 يتبن ما يلي: من اجلدول أعال ،

( مليون دينار عام 04202رغم زيادة إيرادات مبيةات الطاق  الكهربائي  مببلغ ) .0

( مليون 0200زادت مببلغ )ه كلف  الطاق  املشرتا أناال  0200مقارنه بةام  0202

ستخدام دينار نظرًا لزيادة كلف  املشرتيات الناجت  عن نقص الغاز الطبيةي وا

 وهو أعلى كلف . لالوقود الثقيل والديز
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إىل  0200( مليون دينار عام 0006ارتفةت املصاريف اإلداري  والتشغيلي  من ) .0

نتيج  زيادة الرواتب واألجور وملحقاتها وارتفاع  0202( مليون دينار عام 2002)

 نفق  خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها.

( 22بزيادة مقدارها ) 0202ليون دينار عام ( م00202بلغت تكاليف التمويل )  .2

وهذا ناتج بشكل أساسي عن اإلقرتاض لتغطي  الةجز  0200مليون دينار عن عام 

 %(.406 -% 202الفوائد على القروض احمللي  بني ) نسب  وقد تراوحت 

 (  دينار لةام 02022بلغت مكافآت أعضاء جملس إدارة الشرك )وقد نصت املادة 0202 ،

 وتةديالته على ما يلي:  0220( لسن  00من قانون الشركات رقم ) /ج(060)

أما إذا حلقت بالشرك  خسائر بةد حتقيق أرباح او مل تكن قد حققت ارباحًا بةد فُيةطى )

( 02لكل من رئيس وأعضاء جملس اإلدارة تةويضًا عن جهدهم يف إدارة الشرك  مبةدل )

أو أي اجتماع للجان املنبثق  عنه على أن ال دينار عن كل جلس  من جلسات جملس اإلدارة 

( دينار يف السن  لكل عضو(، وحيث أن عدد أعضاء جملس اإلدارة 622تتجاوز هذه املكافآت )

( مبا فيهم رئيس اجمللس فإن احلد األقصى للمكافأة الواجب صرفها هلم يبلغ 0هو )

كام هذه املادة، مما يتطلب ( دينار خالفًا ألح00222( دينار، اي أنه مت صرف مبلغ )4022)

اسرتداد املبالغ املصروف  دون وجه حق وحصر املبالغ اليت صرفت خالفًا ألحكام قانون 

 الشركات املشار اليه أعاله عن كاف  السنوات اليت حققت الشرك  فيها خسائر.

 ( دينار 022مت صرف بدل تنقالت لكل من رئيس وأعضاء جملس إدارة الشرك  بواقع )

( أعضاء( وذلك خالفًا ألحكام 6)يتكون جملس إدارة الشرك  من رئيس جملس و ) شهريًا 

 0/2/0202الساري  منذ تاريخ  0202( من تةليمات االنتقال والسفر لسن  2، 2، 4املواد )

( من نظام االنتقال والسفر رقم 2( من الفقرة )د( من املادة )0والصادرة استنادًا للبند )

( دينار 02الته واليت يستحق مبوجبها رئيس جملس اإلدارة )وتةدي 0240( لسن  26)

بلغ ما مت ( دينار شهريًا يف حال استخدام سياراتهم اخلاص ، وقد 22شهريًا واألعضاء )

يف حني أن  0202( دينار عام 04422كبدل تنقالت لرئيس أعضاء جملس اإلدارة ) صرفه

( دينار بالزيادة 02242مت صرف مبلغ ) ( دينار، أي انه4462املبلغ الذي يستحق هلم يبلغ )

مما يتطلب اسرتداد هذه املبالغ، ويف حال كان أي من رئيس وأعضاء   ،0202عن عام 

اجمللس يستخدمون سيارات الشرك  او سيارات حكومي  فإنهم ال يستحقون بدل تنقالت 

أي مبالغ  وفقًا للنظام والتةليمات أعاله، وبالتالي يتطلب األمر أيضًا حصر واسرتداد

 .0/2/0202صرفت هلم وبأثر رجةي من تاريخ سريان التةليمات يف 

 (47/5/4102تاريخ  08/2/8277 املصدر: )كتاب الديوان رقم
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 التوصيات:

على جملس الوزراء املوقر للمصادق   0202عرض القوائم املالي  لشرك  الكهرباء الوطني  لةام 

 لتالي :عليها مع األخذ بةني االعتبار التوصيات ا

بةدم حجز أي ، وكهرباء حمافظ  اربد والكهرباء األردني ، إلزام شركات توزيع الكهرباء  .0

 ( مليون دينار.44مبالغ من أرصدة فواتري املبيةات واليت تبلغ )

( مليون 202التنسيق مع وزارة املالي  لتحصيل ذمم مركز طريبيل احلدودي البالغ  ) .0

 يل .دينار واليت مل تسدد منذ فرتة طو

قيام الشرك  باملتابة  والتنسيق مع وزارة الطاق  والثروة املةدني  إلستكمال مشاريع  .2

املصادر البديل  للوقود والغاز املصري مثل مشروع حمط  الغاز املسال ومشروع الطاق  

 املتجددة  ومشروع استخراج الزيت الصخري.... اخل.

التمويل احمللي والذي وصل سةر  تفةيل إدارة الدين وإجياد مصادر متويل بديل  عن .4

 %(.406الفائدة على جزء منه إىل )

متابة  حتصيل الذمم املدين  املرصود هلا خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها واليت تبلغ  .2

خصوصًا أنها ذمم على شركات توزيع  0202( مليون دينار مع نهاي  عام 002قيمتها )

 الكهرباء وشركات تأمني.

خالفًا ألحكام  0202صروف  كمكافآت جمللس إدارة الشرك  عن عام اسرتداد املبالغ امل .6

( من قانون الشركات املشار اليه أعاله، وقيام الشرك  حبصر واسرتداد كاف  060املادة )

املبالغ املصروف  خالفًا ألحكام هذه املادة عن السنوات السابق  اليت حققت فيها الشرك  

 خسائر ووفق ما أوردناه.

بالغ املصروف  كبدل تنقالت جمللس إدارة الشرك  خالفًا ألحكام نظام االنتقال اسرتداد امل .0

وتةديالته والتةليمات الناظم  له للفرتة من                                 0240( لسن  26والسفر رقم )

حول هذا املوضوع مع التزام  وكما أشرنا إليه أعاله( 0/2/0202-20/00/0202)

 هذا النظام والتةليمات مستقباًل. الشرك  بتطبيق

 :اتاإلجراء

( وما زال املوضوع قيد 2-0مل يرد ما يفيد بتصويب التوصيات واملالحظات ذوات األرقام ) .0

 املتابة .

مت املوافق  على عدم  00/00/0204( تاريخ 6406مبوجب قرار جملس الوزراء رقم ) .0

( 0+6الشرك  الواردة يف التوصيات )اسرتداد املبالغ املصروف  لرئيس وأعضاء جملس إدارة 

 واالستمرار يف صرفها على أن ال يتقاضى من خصصت له سيارة حكومي  بدل تنقالت.
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 ءالشركة السمرا لتوليد الكهربا

 

 :البيانات املالية اخلتامية للشركة 

د بدراس  وحتليل هذه البيانات مع األخذ بةني االعتبار املةايري  الدولي  إلعدالدى قيامنا  

هي مسؤولي  الشرك  وإن مسؤوليتنا كجهاز إعدادها بةدال    التقارير املالي  اليت تبني أن مسؤولي

الوزراء املوقر  رقابي تنحصر يف دراستها وحتليلها ورفع مالحظاتنا وتوصياتنا حوهلا إىل جملس

 للمصادق  عليها، تبني ما يلي:

 قائمة املركز املالي: أواًل:

 املوجودات: .0

  :0202( تفاصيل هذه البنود لةام 066دول رقم )يبني اجل

 (066جدول رقم )

 4103قائم  املركز املالي / املوجودات يف شرك  السمرا لتوليد الكهرباء لةام 

 ) املبلغ باملليون دينار(

 نسب  التغري% 4103 4104 البيان / السن 

  31.5 224.640 377.300 ممتلكات و أآلت ومةدات

  41 1.701 1.521 موظفي الشرك  نإسكاقرض صندوق 

  31.5 223.330 377.210  إمجالي املوجودات غري املتداول

 (2.7) 21.774 25.082 خمزون

 (55.8) 8.321 08.872 ذمم وأرصدة مدين  أخرى

  056 31.648 00.267 ذم  شرك  الكهرباء الوطني 

 - 2.624 1.118 نقد وما يف حكمه

  00 82.234 76.123 ول املوجودات املتدا إمجالي

  47 577.763 253.222 املوجودات إمجالي

 من اجلدول أعال  يتبن ما يلي:

إىل  0200( مليون دينار عام 4220244ارتفع إمجالي موجودات الشرك  من )

%( وهذا 00( مليون دينار وبنسب  )0020402مببلغ ) 0202( مليون دينار عام 2000062)

 يلي:يةود بشكل رئيس إىل ما 

 0200عام خالل ( مليون دينار 2000200ارتفاع بند ممتلكات وآالت ومةدات من ) .أ 

كنتيج  رئيس  لوجود  0202%( لةام 2202( مليون دينار وبنسب  )4200600إىل )

 مشاريع قيد التنفيذ وإضاف  وحدة غازي  جديدة.



   4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(324) 
 

بته وما نس( مليون دينار 040662ارتفاع ذم  شرك  الكهرباء الوطني  مببلغ ) .ب 

وهي متثل عمليات بيع الطاق ، حيث يتم حتديد تةرف   0202خالل عام %( 026)

بيع الطاق  من خالل قرارات جملس مفوضي هيئ  تنظيم قطاع الكهرباء للوحدات 

 الداخل  يف اإلنتاج.

عما  0202( مليون دينار خالل عام 40644ارتفاع بند نقد وما يف حكمه بقيم  ) .ج 

حيث شكلت احلسابات اجلاري  )عمل  حملي ( ما نسبته ، 0200كان عليه يف عام 

لسداد  ).....(%( من قيم  هذا البند وهي عبارة عن حواالت واردة من الصندوق 22)

 .0204دفةات على اعتماد مشروع الدورة املركب ، حيث مت سدادها بداي  عام 

من جمموع  %(44( مليون دينار مشكاًل ما نسبته )420000بلغت قيم  بند املخزون ) .د 

( مليون دينار 0206)مبلغ من ضمنه و 0202املوجودات املتداول  للشرك  لةام 

 مستودع للوقود نتيج  االعتماد على الديزل والوقود الثقيل يف توليد الكهرباء.

 املطلوبات وحقوق امللكية: .4

 ( يبني تفاصيل هذه البنود:      060اجلدول رقم ) 

 (067جدول رقم )

 ق امللكي  يف شرك  السمرا لتوليد الكهرباءاملطلوبات وحقو

 ) املبلغ باملليون دينار(

 نسب  التغري % 4103 4104 البيان / السن 

 - 50.111 50.111 رأس املال

  23 6.384 2.255 احتياطي إجباري

  23 04.765 8.201 احتياطي اختياري

  70 43.284 02.126 أرباح مرتاكم 

  41 22.042 78.200 جمموع حقوق امللكي 

  42 228.151 326.222 قروض

  26 1.328 1.432 خمصصات

 42 228.322 327.433 إمجالي املطلوبات غري املتداول 

  68 08.001 01.818 قروض

 - - 01.817 تسهيالت بنكي 

  228 2.882 0.654 ذمم موردين وأرصدة دائن  أخرى

  07 2.707 2.131 فوائد قروض مستحق 

  054 4.542 0.113 ب  الدخلخمصص ضري

  42.5 35.435 48.311 إمجالي املطلوبات املتداول 

  42 283.633 375.533 إمجالي املطلوبات

  47 577.763 253.222 جمموع املطلوبات وحقوق امللكي 
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 من اجلدول أعال ، يتبن ما يلي: 

 0200ةام مقارن  ب 0202%( يف عام 02ارتفع إمجالي مطلوبات الشرك  بنسب  ) .0

 ويةود ذلك إىل ما يلي:

وفوائد القروض املستحق   األجلوطويل   األجلارتفاع أرصدة القروض قصرية  .أ 

مقارن  مببلغ  0202( مليون دينار يف عام 4020400والتسهيالت البنكي  إىل )

أن هذه  علمًا%( 06وبنسب  ارتفاع ) 0200( مليون دينار عام 2000622)

ألعمال التوسة  يف حمط  التوليد ومجيةها القروض مت احلصول عليها 

 مكفول  من احلكوم .

( مليون دينار عام 00620ارتفاع بند ذم  موردين وأرصدة دائن  أخرى من ) .ب 

%(، حيث بلغت 424وبنسب  ) 0202( مليون دينار عام 20444إىل ) 0200

%( 00( مليون دينار وتشكل ما نسبته )00222حمتجزات املقاولني ما قيمته )

 . 0202ن بند ذم  املوردين لةام م

 قائمة الدخل الشامل: ثانيًا:

 ( يبني تفاصيل هذه البنود:064اجلدول رقم ) 

 (068جدول رقم )

 لتوليد الكهرباء ئم  الدخل الشامل يف شرك  السمراقا

 ) املبلغ باملليون دينار(

 نسب  التغري% 4103 4104 البيان / السن 

  41.5 60.201 51.225 إيرادات الطاق 

 ( 62) (0.772) (5.778) صيان  احملط 

  2 (02.487) (07.712) استهالكات

 5.5 (2.425) (2.173) رواتب ومنافع املوظفني

  2.5 (0.418) (0.055) مصاريف أخرى  -

  40 (0.232) (0.087) تأمينات ممتلكات وآالت ومةدات -

  52 33.214 40.123 الربح التشغيلي

 ( 23)  1.442 3.455 إيرادات أخرى

 (0.4) (02.510) (02.680) تكاليف التمويل

 22 02.045 2.607 الربح قبل إعادة تقييم القروض

 (22) 1.050 01.512 أرباح إعادة تقييم القروض

 (2) 02.476 41.041 الربح قبل الضريب 

 82 (3.557) (0.887) ضريب  الدخل

 (03.8) 05.702 08.433 صايف الربح )اخلسارة (.
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 من اجلدول أعال ، يتبن ما يلي: 

( 220420إىل ) 0200( مليون دينار عام 000242ارتفع الربح التشغيلي للشرك  من ) .0

 %( وهذا يةود إىل:22وبنسب  ) 0202مليون دينار عام 

إىل  0200( مليون دينار عام 220242ارتفاع إيرادات الطاق  للشرك  من ) . أ

 %(.0202وبنسب  ) 0202( مليون دينار عام 600402)

إىل  0200( مليون دينار عام 20004اخنفاض تكلف  صيان  احملط  من ) . ب

 %(.62وبنسب  ) 0202( مليون دينار عام 00004)

مقابل  0202( مليون دينار عام 40022بلغ إمجالي بند الرواتب ومنافع املوظفني ) .0

( مليون دينار 2.444، حيث بلغت الرواتب ما قيمته )0200( مليون دينار عام 40202)

 .0202%( من إمجالي هذا البند لةام 40وشكلت ما نسبته )

، والبالغ 0202 خالل عام( دينار 00222بلغ بند تنقالت أعضاء جملس اإلدارة ) .2

بأن رئيس جملس اإلدارة ال يتقاضى بدل تنقالت( وبواقع  علمًا( أشخاص )2عددهم )

، مما 0202االنتقال والسفر لسن   ( دينار شهريًا لكل عضو خالفًا لتةليمات022)

يتطلب حصر واسرتداد املبالغ املصروف  بالزيادة ألعضاء جملس اإلدارة وبأثر رجةي 

 .0/2/0202اعتبارًا من 

ج  حجم املديوني  املرتفع للشرك ، حيث بلغت ارتفةت تكاليف التمويل نتي .4

( على 0202،0200( مليون دينار لةامي )0402( مليون دينار ومبلغ )040640)

 التولي.

عدد من النفقات مثل نشاط اجتماعي  0202ظهر ضمن املصاريف األخرى لةام  .2

( دينار وهذا يتطلب 00022( دينار ونفقات ضياف  بقيم  )22222ورياضي بقيم  )

 ضبط وترشيد اإلنفاق متاشيًا مع سياس  احلكوم  بهذا اخلصوص.

احلاصل  عليها الشرك  من تقييم القروض )القروض  إعادةنتجت أرباح فروقات  .6

صناديق عربي ( نظرًا لتغري سةر الصرف من سن  إىل أخرى فإن إعادة تقييم أرصدة 

هذه القروض بالدينار األردني ميثل أرباح غري حمقق  يف سنوات وخسائر غري حمقق  

 يف سنوات أخرى.

م متقابل  يف ظهر يف قائم  املركز املالي بند حتت مسمى حسابات متقابل  وهو ميثل ذم *

سجالت شرك  السمرا لتوليد الكهرباء وقد نشأت هذه الذم  نتيج  لةمليات شراء الوقود بني 

أن غرامات تأخري السداد بلغت  علمًاشرك  الكهرباء الوطني  ومصفاة البرتول األردني  

 .0202( مليون دينار مع نهاي  عام 220422)

 (08/5/4102اريخ ت 08/43/3/7373املصدر: )كتاب الديوان رقم 
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 التوصيات:

على جملس الوزراء للمصادق   0202عرض البيانات املالي  لشرك  السمرا لتوليد الكهرباء لةام 

 عليها مع األخذ بةني االعتبار التوصيات التالي :

مةاجل  موضوع غرامات تأخري التسديد احململ  على شرك  السمرا لتوليد الكهرباء من  .0

( مليون دينار وذلك بالتنسيق مع شرك  220422ألردني  والبالغ )شرك  مصفاة البرتول ا

 الكهرباء الوطني .

والذي يطبق على الشركات اململوك   0202تقيد الشرك  بتةليمات االنتقال والسفر لسن   .0

بالكامل للحكوم ، مع قيام الشرك  حبصر واسرتداد بدل التنقالت املصروف  ألعضاء جملس 

 التةليمات وبأثر رجةي من تاريخ سريانها.اإلدارة خالفًا هلذه 

ضبط وترشيد اإلنفاق خصوصًا املصاريف األخرى مثل نفقات الضياف  والنشاط االجتماعي  .2

 والرياضي متاشيًا مع قرارات جملس الوزراء املتةلق  بهذا اخلصوص.

 اإلجراء:

تقـوم مبتابةــ   علـى أنهــا   4/2/0202( تــاريخ 2/0/2/0246زودتنـا الشــرك  مبوجـب كتابهــا رقـم )   

( فقـد حصـلت الشـرك     0( مـن التوصـيات ، أمـا خبصـوص البنـد )     2ملتزمـ  بالبنـد )   وإنها( 0البند )

علـى   4/0/0202( يف جلسته املنةقدة بتاريخ 0226رقم ) قرارهعلى موافق  جملس الوزراء مبوجب 

صرفها علـى أن ال  عدم اسرتداد املبالغ املصروف  لرئيس وأعضاء جملس إدارة الشرك  واالستمرار يف 

  خصصت له سيارة حكومي  بدل تنقالت.من  يتقاضى
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 (NPCشركة البرتول الوطنية )

 

حتديث املراجة  التحليلي  لتشمل البيانات املالي  للشرك  )قائم  املركز املالي  لدى

 تبني ما يلي : 0202وقائم  الدخل الشامل(  لةام 

 املوجودات املتداولة وغري املتداولة : .0

وجودات املتداول  وغري املتداول  يف شرك  البرتول الوطني  ( امل062يبني اجلدول رقم )

(NPC( لألعوام )0202-0202.) 

 (062جدول رقم )

 (4103-4101لألعوام ) (NPCاملوجودات املتداول  وغري املتداول  يف شرك  البرتول الوطني  )

 لدينار()املبلغ با 

 نسب  التغري 4103 4104 4100 4101 البيان / السن 

 (4104-4103%  ) 

 75 2570455 4614003 3182136 3757345 ممتلكات ومةدات

 (81) 73042 365642 658047 251631 ممتلكات غاز

 56 2622372 4267737 3724063 2717255 جمموع املوجودات غري املتداول 

 (20) 3844038 6230625 6511812 6463220 خمزون

 (5) 0820235 0285605 4432432 4382885 ذمم مدين 

 02 062234 024205 20127 70526 أرصدة مدين  أخرى

 43 05802421 04212403 01077842 5251761 نقد وأرصدة لدى البنوك

 0 40627725 40263238 02113202 02676434 جمموع املوجودات املتداول 

 8 46324042 42230675 44726184 02382087 داتإمجالي املوجو

 من اجلدول أعال  تبن ما يلي :

( جاء نتيج  حتويل ما 0202و 0200بني عامي )إن الزيادة يف بند املمتلكات واملةدات  .أ 

، ويف  إىل املمتلكات واملةدات ( دينار من لوازم حمطات اإلنتاج واحلفارات0640220قيمته )

ن حقل الريش  فإن ذلك يتطلب جهوزي  احلفارات ( مBPظل انسحاب شرك  )

والضاغطات للمحافظ  على االستمرار باإلنتاج وضمن املستويات املمكن ، وهذا ما سبق 

واشرنا إليه ضمن تقرير املراجة  االختياري  ألعمال الشرك  مبوجب كتابنا رقم 

 .20/00/0200( تاريخ 04/04/2/00246)
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 0200( دينار يف كل من عامي )202260صيلها بلغ )هناك خمصص ديون مشكوك يف حت .ب 

( 200242( من ضمنه  الذمم املدين  املستحق  على شرك  ترانس جلوبال مببلغ )0202و

دينار، مما يتطلب االستمرار مبتابة  اإلجراءات القانوني  لتحصيل هذه الذمم املشكوك يف 

 حتصيلها .

 مللكية:املطلوبات املتداولة وغري املتداولة وحقوق ا .4

  وغري املتداول  وحقوق امللكي  ي شرك  ( يبني املطلوبات املتداول002اجلدول رقم )

 (.0202-0202( لألعوام )NPCالبرتول الوطني  )
                                                                                                                                    

 (071جدول رقم )

 (4103-4101لألعوام ) (NPCاملطلوبات املتداول  وغري املتداول  وحقوق امللكي  يف شرك  البرتول الوطني  )

 )املبلغ بالدينار(

 نسب  التغري 4103 4104 4100 4101 البيان / السن 

(4104-4103%  ) 

 32 543638 320612 223150 267633 ذمم دائن 

خرى وخمصص ضريب  أرصدة دائن  أ

 الدخل

0015531 0352861 505551 676476 30 

 34 0150320 726204   خمصص مكافأة نهاي  خدم  املوظفني

 34 4450315 0712170 0814200 0573063 جمموع املطلوبات

 1 05111111 05111111 05111111 05111111 رأس املال املدفوع

 2 5175572 2211561 2527216 2445208 احتياطي إجباري

 31 0503347 0063421 557284 1 احتياطي اختياري

 - 1 1 723276 1 احتياطي خاص

 51 4510203 0663752 23317 (0202822) أرباح )خسائر( مدورة

 6 42121802 44747612 41223070 07800142 حقوق امللكي 

 8 46324042 42230675 44726184 02382087 جمموع املطلوبات وحقوق امللكي 

 

( دينار لةام 2202202من اجلدول أعاله يالحظ أن االحتياطيات اإلجباري  زادت لتصبح )

( من قانون 046%( من رأس املال املصرح به واملدفوع للشرك  وحسب املادة )24وهي تشكل ) 0202

ل، %( من رأس املا02عند وصوله إىل ما يةادل ) الشركات فإنها جتيز وقف اقتطاع هذا االحتياطي

( دينار وبالتالي أصبح 0202200كما لوحظ أيضًا زيادة االحتياط االختياري والذي أصبح )

( دينار مما قد يتطلب إعادة النظر مبدى احلاج  لالستمرار 6244226جمموع االحتياطيات )

باقتطاع نسب إضافي  هلذه االحتياطيات خصوصًا يف ظل استمرار زيادة اإلرباح املدورة واليت وصلت 

 . 0202( دينار مع نهاي  عام 0220202ىل )إ
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 قائمة الدخل الشامل : .3

( NPCشرك  البرتول الوطني  )ليبني قائم  الدخل الشامل  (000اجلدول رقم )            

 (.0202-0202لألعوام )
 

 (070جدول رقم )

 (4103-4101لألعوام ) (NPCقائم  الدخل الشامل يف شرك  البرتول الوطني  )

 الدينار()املبلغ ب

البيان                                                               

 السن 
4101 4100 4104 4103 

نسب  التغري 

(4104-4103% ) 

 (8) 0512267 0636325 0804572 0826404 حص  الشرك  من إيرادات الغاز

 (8) 2542213 2212085 5237738 5538635 تكاليف مسرتدة

 (8) 6132871 6525581 7451307 7382827 يرادات التشغيلي  جمموع اإل

 07 58455 22802 466682 78246 إيرادات أخرى

 64 823010 544240 305666 028351 إيراد فوائد بنكي 

 07 (4226235) (4504720) (4533622) (4532232) مصاريف تشغيلي 

 01 (0345422) (0412265) (0485548) (0025202) مصاريف إداري 

وكلف    مصاريف جيو فيزيائي

 تطوير آبار غري ناجح  ودراسات
1 1 (80143) (25327) (22) 

 - (35111) (35111) (35111) (35111) مكافآت أعضاء جملس اإلدارة 

 - (346542) 1 1 1 خمصص خدمات فني  ومهني 

إطفاء ممتلكات غاز وخمصص 

 التزامات أخرى 
(0357671) (424513) (424513) (424511) - 

 - (452272) 1 1 1 مكافأة نهاي  خدم  للموظفني

 (23) 0705087 4220538 3685237 4283615 ربح )خسارة( سن  قبل الضريب 

 (43) (350274) (257015) (553721) (437520) ضريب  الدخل 

 (26) 0363405 4532233 3034027 4426162 ربح )خسارة( السن 
 

 بن ما يلي :من اجلدول أعال  ت

يالحظ استمرار تراجع اإليرادات التشغيلي  )حص  الشرك  من إيراد الغاز +  .أ 

( وهذا 0200و  0200و 0202مقارن  بةامي ) 0202تكاليف مسرتدة( خالل عام 

انه سبق وأوردنا يف تقريرنا حول  علمًاناتج عن تراجع كميات الغاز املستخرج ، 

( بربنامج BPأن عدم التزام شرك  ) املراجة  االختياري  ألعمال الشرك 

االستكشاف والتقييم وعدم تطوير اآلبار القائم  قد يؤدي إىل هذا الرتاجع حيث 

( مليون قدم مكةب 22كان ُيفرتض  الوصول إىل الطاق  القصوى واملقدرة بـ )
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يف حني يبلغ مستوى اإلنتاج  0/0/0202( سنوات اعتبارًا من 2يوميًا خالل )

( من BP( مليون  قدم مكةب يوميًا، ويف ظل انسحاب شرك  )02ارب )احلالي ما يق

حقل الريش  فإن هذا يتطلب قيام الشرك  باختاذ كاف  اإلجراءات ووضع اخلطط 

أن رصيد هذه الكلف القابل  لالسرتداد يبلغ  علمًاالكفيل  باستمرار وترية اإلنتاج 

داده يف ظل مستويات وقد يصةب اسرت 0202( دينار مع نهاي  عام 04242002)

 اإلنتاج احلالي .

، مما 0202لوحظ عدم قيام جلن  اسرتداد الكلف بتدقيق الكلف القابل  لالسرتداد عن عام  .ب 

 يتطلب قيامها بذلك.

( دينار مع نهاي  عام 224404ارتفةت كل من املصاريف التشغيلي  واإلداري  مببلغ ) .ج 

بوضع خط  لضبط النفقات اإلداري   مما يستدعي قيام الشرك  0200مقارن  بةام  0202

  والتشغيلي  دون اإلخالل مبتطلبات جهوزيتها الفني  على صةيد اخلربات الفني  واملةدات.

 (05/2/4102تاريخ  08/08/3/5626املصدر: )كتاب الديوان رقم 

  التوصية:

 مةاجل  وتصويب املالحظات واألخذ بالتوصيات وحسبما ورد أعاله .

 اإلجراء:

 شرك  مبا يفيد أن هناك إجراءات تتخذ مبا جاء بالكتاب الرقابي أعاله واملوضوع ما زال قائمردت ال

 وقيد املتابة .
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 شركة الربيد  األردني 

 

آخذين بةني   0202لةام  لشرك  الربيد األردنيلدى دراس  وحتليل البيانات املالي  

الي  واليت تبني أن مسؤولي  إعداد هذه البيانات هي من االعتبار املةايري الدولي  إلعداد التقارير امل

مسؤولي  إدارة الشرك  وان مسؤوليتنا كجهاز رقابي تنحصر يف دراس  وحتليل هذه البيانات ورفع 

 مالحظاتنا وتوصياتنا حوهلا جمللس الوزراء. 

 تقرير مدقق احلسابات اخلارجي : أواًل : 

ي  اخلدم  ملوظفيها للفرتة من عام مل تقم الشرك  بتكوين خمصص تةويض نها .0

( حيث تقوم بصرف مكافأة نهاي  اخلدم  وإثباتها كمصروف عند ترك 0222-0202)

 املوظف الةمل لديها خالفًا للمةايري الدولي  إلعداد التقارير املالي .

ورد يف تقرير مدقق احلسابات اخلارجي فقرة توكيدي  بأن بند ممتلكات وآالت ومةدات  .0

اضي غري مسجل  باسم الشرك  ومسجل  باسم شرك  االتصاالت األردني  بلغت يتضمن أر

( دينار حيث متت املوافق  من قبل جملس الوزراء على 0200202قيمتها الدفرتي  )

ولغاي  تارخيه مل يتم نقل  2/2/0222تسجيلها باسم شرك  الربيد األردني بتاريخ 

 ملكيتها للشرك .

 ي :قائمة املركز املال ثانيًا:

 املوجودات املتداولة وغري املتداولة : .0

 شرك  الربيد األردني كما يلي : ملوجودات( ميثل البنود الرئيس  000اجلدول رقم )

 (074جدول رقم )

 30/04/4103كما يف  املوجودات املتداول  وغري املتداول  يف شرك  الربيد األردني

 )املبلغ بالدينار(

 التغري % نسب  4103 4104 البيان / السن 

 (33.3) 046206 021216 نقد ونقد مةادل

 1.4 0236322 0230724 ذمم مدين 

 (06.7) 407140 461568 أرصدة مدين  أخرى

 - 3421 3421 خمزون

 (2.3) 4483646 4386116 جمموع املوجودات املتداول 

 (4.8) 01633846 01223217 ممتلكات ومةدات وآالت بالصايف

 (3.0) 04207254 03342203 جمموع املوجودات

 



   4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(350) 
 

 من اجلدول أعال  يتبن ما يلي :

%(  200بنسب  ) 0200مقارن  بةام  0202اخنفض جمموع موجودات الشرك  عام  .أ 

 وهذا ناتج عن الرتاجع يف مةظم بنود املوجودات.

( دينار يف نهاي  عام 026402بلغ رصيد خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها ) .ب 

 لتحصيلها.الالزم  اإلجراءات كاف  م الشرك  باختاذ مما يستدعي قيا 0202

 املطلوبات املتداولة وغري املتداولة وحقوق امللكية :    .0

لشرك  الربيد األردني لكي   امل( ميثل البنود الرئيس  ملطلوبات وحقوق 002اجلدول رقم )

 كما يلي :

 (073جدول رقم )

 30/04/4103كما يف  ي  يف شرك  الربيد األردنياملطلوبات املتداول  وغري املتداول  وحقوق امللك

 )املبلغ بالدينار(

 نسب  التغري % 4103 4104 البيان / السن 

 014.5 6404406 3167632 جمموع املطلوبات املتداولة :

 024.2 3222674 0651451 ذمم دائن -

 (76.2) 53658 446200  بنوك دائن-

 82.0 0380484 731661 ارصده دائن  أخرى-

 - 307720 - قصرية األجل /شيكات أجل  الدفع-

 - 02627 02627 إيرادات منح مؤجل  قصرية اآلجل-

 - 221066 221066 قرض قصري اآلجل -

 (21.8) 0322770 4472246 جمموع املطلوبات غري املتداولة :

 (67.1) 425132 720500 طويل  األجل /شيكات أجل  الدفع-

 (48.2) 0121872 0252205 قرض طويل األجل-

 (43.5) 63853 83511 طويل  األجل/إيرادات منح مؤجل  -

 (34.2) 5355265 7284353 صايف حقوق امللكي -

 - 02111111 02111111 رأس املال-

 - 430751 430751 احتياطي إجباري-

 24.1 (8876485) (6422327) خسائر مرتاكم -

 (3.0) 04207254 03342203 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

 من اجلدول أعال  يتبن ما يلي :

مقارن  بةام  0202( دينار مع نهاي  عام 0004200ارتفع جمموع املطلوبات مببلغ ) .أ 

 وهذا ناتج بشكل رئيس عن ما يلي: 0200
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( دينار 2222600إىل ) 0200( دينار عام 0622022ارتفاع الذمم الدائن  من ) -

ذمم حتصيل فواتري الشركات وذمم إدارات بريد  نتيج  ارتفاع بنود 0202عام 

 دولي  وذمم اتفاقيات وذمم أخرى.

إىل  0200( دينار عام 022662ارتفاع األرصدة الدائن  األخرى من ) -

والناتج بشكل رئيس عن ارتفاع أمانات ضريب   0202( دينار عام 0240040)

 ت أخرى.املبيةات ومصاريف مستحق  وأمانات الضمان االجتماعي وأمانا

( دينار من بنك اإلسكان يف عام 0222222حصلت الشرك  على قرض بقيم  ) .ب 

لتغطي   0/00/0200( شهر اعتبارًا من 44%( يسدد على)402بسةر فائدة ) 0200

( دينار كما يف 0440242االلتزامات املالي  على الشرك  حيث بلغ رصيد القرض )

20/00/0202. 

 0200( دينار عن عام 0606444مببلغ ) 0202 تراجع صايف  حقوق امللكي  يف عام .ج 

حيث بلغت اخلسائر  0202وذلك بسبب اخلسائر اليت تكبدتها الشرك  عام 

%( من رأس مال 6204ومتثل ) 0202( دينار يف نهاي  عام 4406042املرتاكم  )

 الشرك .

 ثالثًا : قائمة الدخل الشامل :  

 . 0202لةام رك  الربيد األردني لش( قائم  الدخل الشامل 004يبني اجلدول رقم )

 (072جدول رقم )

 30/04/4103عن السن  املنهي  يف  قائم  الدخل الشامل يف شرك  الربيد األردني

 )املبلغ بالدينار(

 نسب  التغري % 4103 4104 البيان / السن 

  4 7621374 7286602 إيرادات تشغيلي 

 0.2 (8124413) (7230528) مصاريف تشغيلية

 (2.7) (210830) (222232)  مل الربح )اخلسارة(جم

  08 628115 520022 صايف إيرادات خدمات الربيد الدولي

 ( 04.0) (4024766) (4222827) مصاريف إداري  

 (6.7) (567233) (617276) استهالكات 

 (31.6) (21838) (58831) مصاريف بنكي  وتكاليف متويل

 652 (050244) (02260) تكاليف متويل   

 - 43141 (05220) صايف )مصاريف( إيرادات أخرى

 (83.8) 6377 32214 أرباح بيع ممتلكات اآلالت ومعدات

 (04.8) (4646888) (3100288)  الدخل الشامل للسنة )خسارة(
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( دينار وباخنفاض 4646888بلغت ) 4103من اجلدول أعال  يالحظ أن خسائر الشركة خالل عام 

 وذلك نتيجة ملا يلي : 4104( دينار عن خسائر عام 385011مقدار  )

%( يف عام  0( دينار وبنسب  )022024ارتفةت اإليرادات التشغيلي  للشرك  مببلغ ) .أ 

0202 . 

( دينار وبنسب  002622ارتفةت املصاريف التشغيلي  )املكاتب والفروع( مببلغ ) .ب 

%( 0000نار وبنسب  )( دي220020%( فيما اخنفضت املصاريف اإلداري  مببلغ )004)

 .0202يف عام 

 رابعًا : خالصة الوضع املالي للشركة :

لألعوام الست   ( خالص  الوضع املالي للشرك  الربيد األردني002يظهر اجلدول رقم )

 .(0202-0224األخرية )

 (075جدول رقم )

 خالص  الوضع املالي للشرك  الربيد األردني

 )املبلغ باأللف دينار(

 4103 4104 4100  4101 4112 4118 السن البيان  / 

 (4647) (3104) (520) (0758) (0758) 318 ربح )خسارة( السن -

 (8876) (6422) (3437) (4626) (238) 841 األرباح )اخلسائر( املرتاكم -

 5355 7284 01222 00535 03423 05105 صايف حقوق امللكي -

 

 يالحظ من اجلدول أعال  ما يلي:

( مليون دينار 402ستمرار اخلسائر املرتاكم  باالرتفاع حتى وصلت إىل )يالحظ ا .أ 

( مليون دينار وهذا أدى 04%( من رأس مال الشرك  البالغ )6204ومتثل ما نسبته )

يؤدي إىل  فإىل تآكل حقوق امللكي   ويف حال استمرار هذا الرتاجع فإن ذلك سو

طلب تصفيتها حسب قانون %( من رأمساهلا مما قد يت02وصول اخلسائر إىل )

 الشركات األردني ما مل تتخذ إجراءات لتسوي  اخلسائر.

فقد  ، املطلوبات املتداول ( قد تراجةت ÷يالحظ أن نسب  التداول )املوجودات املتداول   .ب 

مما يشري إىل تراجع حاد يف قدرة  0202%( عام 20و ) 0200%( عام 04بلغت )

( 600األجل ، حيث بلغت املطلوبات املتداول  ) الشرك  على تغطي  التزاماتها قصرية

 .0202مليون دينار كما يف نهاي  عام 

 0200%( عام 60حقوق امللكي ( من )÷ارتفةت نسب  الديون حلقوق امللكي  )املطلوبات  .ج 

 مما يشري إىل تراجع األوضاع املالي  للشرك . 0202%( عام 040إىل )
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ا أدى إىل جلوئها لالقرتاض وإصدار تةاني الشرك  من نقص حاد يف السيول  مم .د 

( دينار نظرًا 44222أنها دفةت غرامات تزيد عن ) علمًاشيكات مؤجل  الدفع ، 

لتأخرها يف توريد حتصيالت فواتري شركات الكهرباء واملياه واهلاتف كون الشرك  

 تقوم باستخدام هذه السيول  لتغطي  جزء من احتياجاتها.

شرك  مازالت تةاني من أزم  مالي  خصوصًا يف ظل التنافس يف يالحظ مما ورد أعاله أن ال  .ه 

 ( .ARAMEX)( و DHLهذا القطاع من قبل شركات القطاع اخلاص مثل )

( دينار 222لوحظ أنه يتم صرف مكافآت شهري  ألعضاء جملس اإلدارة بواقع ) .و 

ون /ج( من قان060( دينار شهريًا يف حني نصت املادة )0222ولرئيس جملس اإلدارة )

انه إذا حلق بالشرك  خسائر بةد حتقيق أرباح أو  0220( لسن  00الشركات رقم )

مل تكن قد حققت ارباحًا بةد فيةطى لكل من رئيس وأعضاء جملس اإلدارة تةويضًا 

( دينار عن كل جلس  من جلسات جملس 02عن جهودهم يف إدارة الشرك  مبةدل )

 (622 تتجاوز هذه املكافآت مبلغ )على أن الاإلدارة أو أي اجتماع للجان املنبثق  عنه 

 دينار يف السن  لكل عضو.

 (02/6/4102 تاريخ  04/43/3/2450 املصدر: )كتاب الديوان رقم

  :اتالتوصي

 20/00/0202الةمل على عرض البيانات املالي  لشرك  الربيد األردني للسن  املالي  املنتهي   يف 

ع األخذ بةني االعتبار توصياتنا حوهلا واملتةلق  باألوضاع على جملس الوزراء للمصادق  عليها م

 املالي  الصةب  اليت تواجهها الشرك  ، وعلى النحو اآلتي:

شرك  مقابل اخلدم  الشمولي  وتواجد للتشكيل جلن  لدراس  إمكاني  إعادة تقديم دعم  .0

أن إيرادات  علمًا( مكتب بريد 222مكاتبها يف كاف  حمافظات اململك  واليت زادت عن )

 اخلدمات الربيدي  التقليدي  ترتاجع.

قيام الشرك  بإعداد خطط إسرتاتيجي  قصرية ومتوسط  املدى لضبط وخفض اإلنفاق  .0

وعلى أن تشمل إعادة هيكل  عمليات الشرك  وتقديم خط  تنويع وزيادة اخلدمات 

 واإليرادات لدخول املنافس  مع الشركات األخرى املشابه . 

املالي  بدراس  إمكاني  اعتماد شرك  الربيد األردني كجه  لصرف الدعم أو أي قيام وزارة  .2

إعانات قد تقدم من احلكوم  مقابل عمول  يتفق عليها خصوصًا يف ضوء انتشار مكاتب 

الشرك  يف اململك  وخربتها يف جمال صرف املةون  الوطني  وخربتها يف حتصيل فواتري 

 املياه والكهرباء واهلاتف.
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(355) 
 

صندوق املةون  الوطني  بالتةاون مع شرك  الربيد األردني ووزارة املالي  / دائرة املوازن   قيام .4

الةام  بإعادة دراس  إمكاني  رفع عمول  شرك  الربيد األردني لقاء أداء خدم  تسليم 

مستحقات املنتفةني من صندوق املةون  الوطني  والذي يبلغ عددهم حسب بيانات الشرك  

 ( الف منتفع.42ما يزيد عن )

اختاذ اإلجراءات الالزم  لتحصيل الذمم املدين  خصوصًا تلك اليت يقابلها خمصص  .2

 ديون مشكوك يف حتصيلها.

قيام الشرك  ووزارة املالي  ودائرة األراضي واملساح  ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املةلومات   .6

 املسجل  باسم شرك  وبالتنسيق مع شرك  االتصاالت األردني  بتسجيل األراضي غري

أن هذه التوصي  متكررة من سنوات  علمًاالربيد األردني ووفق ما ورد يف بند أواًل أعاله ، 

 سابق  ومل جيري مةاجلتها لتارخيه.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابة .
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(356) 
 

 شركة مركز تصميم األلبسة وخدمات التدريب

 

ودراس  ما ورد  0202لدى حتديث املراجة  التحليلي  لتشمل البيانات املالي  للشرك  لةام 

يف كتاب القائم بأعمال املدير التنفيذي لشرك  مركز تصميم األلبس  وخدمات التدريب رقم 

 تبني ما يلي:، 0/0/0204( تاريخ 4/0/0206)

 :4103للبيانات املالية لعام  ةاملراجعة التحليلي  أواًل:

 املوجودات : .0

 . 20/00/0202كما يف  أعالهشرك  لل( يبني موجودات 006اجلدول رقم )

 (076جدول رقم )

  30/04/4103موجودات شرك  مركز تصميم األلبس  وخدمات التدريب كما يف 

 نسب  التغري % 4103 4104 البيان / السن 

 63.6 088111 002824 حساب جاري لدى البنك

 71.5 45286 02222 خرىأرصدة مدين  أ

 62.2 403286 042820 جمموع املوجودات املتداول 

 (32.6) 32350 56883 آليات ومةدات

 34.7 427837 086742 جمموع املوجودات

 

 من اجلدول أعال  يتبن ما يلي:

( دينار عام 040420إىل ) 0200( دينار عام 046004ارتفةت إمجالي املوجودات من )

%( وهذا ناتج عن ارتفاع بند حساب جاري لدى البنك من 2000وبنسب  ) 0202

%( وكذلك ارتفاع 6206( دينار وبنسب  )044222إىل ) 0200( دينار عام 004420)

وبنسب   0202( دينار عام 02446إىل ) 0200( دينار عام 04242أرصدة مدين  أخرى من )

عام  رصدة املدني  األخرى%( من األ24%( حيث شكل بند إيرادات مستحق  ما نسبته )0202)

0202. 

 التوصيات:

دراس  إمكاني  فتح حساب ودائع ألجل يتم من خالله تقاضي فوائد وتغذي  احلساب  .0

 اجلاري منه.

 بأول. أواًلمتابة  حتصيل بند اإليرادات املستحق   .0
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(357) 
 

 املطلوبات وحقوق امللكية : .4

 . 20/00/0202ما يف ك لشرك ( يبني املطلوبات وحقوق امللكي  ل000اجلدول رقم )

 (077)جدول رقم 

 30/04/4103املطلوبات وحقوق امللكي  لشرك  مركز تصميم األلبس  وخدمات التدريب كما يف 

 نسب  التغري % 4103 4104 

 7.8 00231 00161 أرصدة دائن  أخرى

 (05.2) 03510 06128 إيرادات مؤجله اجلزء املتداول

 (6.0) 45230 47018 جمموع املطلوبات املتداول 

 (53.6) 07764 38468 إيرادات مؤجل 

 (32) 23023 65376 جمموع املطلوبات

 - 31111 31111 رأس املال

 21 42027 41867 احتياطي إجباري

 016 025227 71280 فائض حمتفظ به

 68.5 412622 040328 جمموع حقوق امللكي 

 34.7 427837 086742 جمموع املطلوبات وحقوق امللكي 
 

 من اجلدول أعال  يتبن ما يلي:

( 42022إىل ) 0200( دينار عام 62206اخنفضت إمجالي مطلوبات الشرك  من )      .أ 

%( وهو ناتج بشكل رئيس عن اخنفاض بند إيرادات مؤجل  24)  وبنسب 0202دينار عام 

%( ومل  2206وبنسب  ) 0202( دينار عام 00060إىل ) 0200( دينار عام 24064من )

 املالي  إىل تفاصيل هذا البند. تشر اإليضاحات املرفق  بالبيانات

عما كان عليه  0202( دينار يف نهاي  عام 04266ارتفع الفائض احملتفظ به مببلغ )      .ب 

 وهو ناتج عن ارتفاع دعم املؤسس  األردني  لتطوير املشاريع االقتصادي . 0200عام 

 التوصيات:

 د اإليرادات املؤجل .عمل اإليضاحات الالزم  حول بن .0

 حتويل الفوائض املالي  إىل خزين  الدول  . .0
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(358) 
 

 قائمة الدخل الشامل : .3

شرك  عن املدة املنتهي  يف ل( يبني بنود قائم  الدخل الشامل ل004اجلدول رقم )

20/00/0202 . 

 (078جدول رقم )

 30/04/4103  املنتهي  يف عن السن لشرك  مركز تصميم األلبس  وخدمات التدريبقائم  الدخل الشامل 

 )املبلغ بالدينار(

 نسب  التغري % 4103 4104 البيان /السن 

 6 454227 438032 األردني  لتطوير املشاريع االقتصادي   دعم املؤسس

 0 72041 73636 الدورات التدريبي 

 (82) 611 3811 الدعم الفين والتقين

 66 35352 40421 أخرى

 7.6 364546 336861 جمموع اإليرادات

 4 (48082) (47618)  مصاريف الدورات التدريبي

 02 (423526) (403053) مصاريف إداري 

 (58) (7511) (08111) مكافأة أعضاء هيئ  املديرين

 8 (472431) (458760) جمموع املصروفات

 6.7 83426 78122 الفائض
 

 من خالل اجلدول أعال  تبن ما يلي: 

( دينار 260206( ، )226462دات الشرك  ما جمموعه )بلغ إمجالي إيرا .أ 

على التوالي وهذا ناجم بشكل رئيس عن الدعم املقدم 0202،  0200لألعوام 

للشرك   من املؤسس  األردني  لتطوير املشاريع االقتصادي  )املؤسس  األم( ، 

%( من إمجالي إيرادات الشرك  02%( و )00حيث يشكل هذا الدعم ما نسبته )

( دينار لنفس الفرتة على التوالي،  األمر الذي 020440( و)024024بلغ )ومب

يشري إىل أن هذا الدعم هو املصدر الرئيس الذي ُيمّكن الشرك  من الوفاء 

 بالتزاماتها ومصروفاتها.

( 042246إىل ) 0200( دينار عام 002022ارتفةت املصاريف اإلداري  من ) .ب 

كلت الرواتب واألجور والضمان %( حيث ش04وبنسب  ) 0202دينار عام 

%( من إمجالي املصاريف اإلداري  4404%( ، )4606االجتماعي ما نسبته )

حيث لوحظ أنها ارتفةت مببلغ ( على التوالي ، 0202، 0200لألعوام )

رغم أن اإليرادات املتأتي  من النشاط الرئيس  0202( دينار خالل عام 02660)

 ( دينار فقط.444ع مببلغ )للشرك  )دورات تدريبي ( قد ارتف
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(352) 
 

يالحظ ارتفاع بةض بنود املصاريف اإلداري  وعلى سبيل املثال ال احلصر  .ج 

إىل  0200( دينار عام 4402ارتفاع مصروف التأمني الصحي من )

 0200وبند االستشارات الفني  من )صفر( عام   0202( دينار عام 02424)

 . 0202( دينار عام 02044إىل )

 التوصيات:

أسباب زيادة مصاريف الرواتب واألجور بنسب  اكرب من الزيادة بيان  .0

 بإيراد النشاط الرئيس للشرك .

ضبط وترشيد اإلنفاق متاشيًا مع السياس  احلكومي  بهذا  .0

 اخلصوص.

اختاذ كاف  اإلجراءات لزيادة اإليرادات لتخفيض االعتماد على دعم  .2

 املؤسس  األم.

 نوات سابقة:املخالفات اليت مل يتم تصويبها من س

( القائم بأعمال املدير التنفيذي للشرك  وهذا .....مت عمل عقد استشارات مع املهندس ) .0

يتنافى مع طبية  الوظيف  اليت يؤديها واليت تتطلب تفرغًا كاماًل وقد لوحظ أن رد 

الشرك  على مالحظتنا خبصوص هذا املوضوع قد مت من قبل الشخص املةين نفسه بهذه 

رئيس هليئ  املديرين( وكاف  )لتالي يتطلب األمر تزويدنا برد وتوضيحات املالحظ  وبا

 قرارات هيئ  املديرين بهذا اخلصوص.

كبدل تنقالت رغم ختصيص سيارة  0200( دينار خالل عام 2222مت صرف مبلغ ) .0

 للمذكور األمر الذي يتطلب الةمل على اسرتداد هذا املبلغ.

من موظفي املؤسس  األردني  لتطوير املشاريع مت صرف مكافآت مالي  شهري  لثالث   .2

االقتصادي  من خمصصات الشرك  دون وجود موافقات أصولي  للمذكورين للفرتة من 

 مما يتطلب اسرتداد املبالغ املصروف  للفرتة أعاله . 02/6/0202وحتى  0/0/0200

حيث مت تةيينها وبشكل أصولي .....( تزويدنا بالوثائق اليت تفيد مبةادل  شهادة اآلنس  ) .4

بوظيف  خبرية أزياء دون وجود مةادل  للمؤهل الةلمي حيث أن شهادتها صادرة من جامة  

 أجنبي .
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(361) 
 

مت صرف بدل تنقالت ألعضاء هيئ  املديرين ممن يستخدمون سيارات حكومي  أو يتقاضون  .2

( 26)( دينار خالفًا ألحكام نظام االنتقال والسفر رقم 00400بدل تنقالت مبا جمموعه )

وتةديالته مما يتطلب حصر واسرتداد كاف  املبالغ املصروف  ألعضاء هيئ   0240لسن  

( 04/00/2/04460ولغاي  تارخيه ووفق ما ورد بكتابنا رقم ) 0222املديرين منذ عام 

 .00/4/0202تاريخ 

 (02/04/4102تاريخ  08/40/3/41822املصدر: )كتاب الديوان رقم 

  التوصية:

 يب املالحظات واملخالفات ووفق ما ورد أعاله حسب األصول.الةمل على تصو

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(360) 
 

 شركة العامة األردنية للصوامع والتموينال

 

  30/04/4103تقرير جملس اإلدارة والبيانات املالية للسنة املنتهية يف: 

ان احملاسب  بدراس  وحتليل البيانات املالي  يف الشرك  الةام  األردني  لدى قيام ديو

للصوامع والتموين وتقرير مدقق احلسابات اخلارجي للشرك  آخذين بةني االعتبار املةايري 

الدولي  إلعداد التقارير املالي  اليت تتضمن أن إعداد وعدال  عرض هذه القوائم املالي  هي من 

شرك  وإن دورنا كجهاز رقابي هو دراس  وحتليل هذه البيانات ورفع مالحظاتنا مسؤولي  إدارة ال

 وتوصياتنا حوهلا إىل جملس الوزراء للمصادق  عليها.

   قائمة املركز املالي:   أواًل:

 املوجودات املتداولة وغري املتداولة: .أ 

( 40442000إىل ) 0200( دينار عام 20202000اخنفض إمجالي املوجودات من )

%( 2(  دينار، أي ما نسبته )4444226، حيث بلغت قيم  االخنفاض )0202ينار عام د

 (.002وفيما يلي تفاصيل املوجودات ونسب  التغري فيها كما هي مبني يف اجلدول رقم )

 (072جدول رقم )

 4103املوجودات املتداول  وغري املتداول  يف الشرك  الةام  األردني  للصوامع والتموين لةام 

 نسب  التغري % 2013 4104 لبيانا

 املوجودات املتداول 

 03 5801596 5051106 النقد وما يف حكم 

 (52) 814402 0757153 املدين  وشيكات برسم التحصيل )بالصايف( الذمم 

 (64) 0324827 3626033 املبالغ املستحق  على طرف ذي عالق 

 6 048433 041532 املخزون التشغيلي ومستودع احملروقات

 7 2314427 2114444 خمزون قطع الغيار وبضاع  يف الطريق

 2 052623 026565 أرصدة مدين  أخرى

 (05) 04586881 02844548 جمموع املوجودات املتداول 

 املوجودات الغري متداول 

 (7) 32820210 37487226 اآلالت واملمتلكات واملةدات

 (24) 06821 402023 مشاريع قيد التنفيذ

 (7) 32858420 37516682 جمموع املوجودات الغري املتداول 

 (2) 27225040 54342407 إمجالي املوجودات
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 ومن اجلدول أعال ، يتبن ما يلي:  

مقارن  مع عام  0202( دينار يف عام 620242ارتفع النقد والنقد املةادل بقيم  ) .0

غ  بنكي  / الودائع مببل%(، وهذا ناتج عن ارتفاع احلسابات ال02وبنسب  ) 0200

بأن اإليضاحات املرفق   علمًا%(، 00)وبنسب   0202( دينار يف عام 204202)

للبيانات مل تبني نسب الفوائد الدائن  على هذه الودائع، وقد تبني ان الشرك  لديها 

حسابات يف عدة بنوك وتتقاضى ودائةها ألجل فوائد دائن  ختتلف من بنك آلخر، 

%( 6%( ومن بنك ).....( بنسب  )402دة من بنك ).....( بنسب  )حيث تتقاضى فائ

 %( وحسابات جاري  بدون فوائد.4002ومن بنك ).....( بنسب  )

 0202( دينار يف عام 0240202بلغ رصيد الذمم املدين  وشيكات برسم التحصيل  ) .0

، وقد مت تكوين خمصص ديون 0200( دينار يف عام 0020222يف حني كان )

%( من 60وبنسب  )  0202( دينار يف عام 0042062 حتصيلها مببلغ )مشكوك يف

 .0202( دينار يف نهاي  عام 420004جتاري   ليصبح الرصيد )/قيم  الذمم املدين  

( دينار يف عام 0022026اخنفضت  املبالغ املستحق  على طرف ذي عالق  بقيم  ) .2

ا ناتج عن اخنفاض %(، وهذ60وبنسب  اخنفاض  ) 0200مقارن  مع عام  0202

مديوني  حساب االجتار لدى وزارة الصناع  والتجارة مقابل أجور التخزين 

 والتفريغ. 

( دينار عام 4220000ارتفع بند خمزون قطع الغيار وبضاع  يف الطريق من ) .4

%( ومل يتضمن اإليضاح 0وبنسب  ) 0202( دينار عام 4220040إىل ) 0200

بأن خمصص االخنفاض  علمًاة وبطيئ  احلرك  اخلاص بهذا البند املواد الراكد

( دينار مما يتطلب تشكيل جلن  لتحديد 404424يف قيم  قطع الغيار بلغ )

املخزون الراكد واملخزون بطيء احلرك  وتقييم مدى احلاج  إلي  ومةاجلته 

 أصوليًا .

( دينار ومتثل هذه اخلسائر 22222بلغت خسائر االستثمار يف شركات زميل  ) .2

قيم  مساهم  الشرك  يف الشرك  ).....( واليت وضةت حتت التصفي   كامل

 االختياري  نتيج  اخلسائر املرتاكم . 
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( دينار  عام 0446222)املةدات بالصايف  مببلغ ومتلكات اآلالت واملاخنفض بند  .6

%(، حيث تركزت اإلضافات 0وبنسب  اخنفاض بلغت )  0200مقارن  مع عام  0202

( دينار، وبند التجهيزات 62222واألدوات وأجهزة الكمبيوتر  بقيم  )يف بند الةدد 

( دينار، وبند أقفاص حديدي  وثالجات 0424املكتبي  واألثاث  واملفروشات بقيم  )

( 0440022( دينار فيما بلغ االستهالك ما قيمته )4220وقبأنات وأخرى بقيم  )

على حساب إيراد اخلدمات ( دينار 44204حيث مت حتميل مبلغ ) 0202دينار عام 

( دينار ضمن حساب 0220420وتكلف  املبيةات فيما مت حتميل املبلغ املتبقي )

 .0202املصاريف يف بيان الدخل اجملمع لةام 

 املطلوبات وحقوق امللكية: .ب 

 .20/00/0202( املطلوبات وحقوق امللكي  كما يف 042يبني اجلدول رقم ) 

 (081جدول رقم )

 30/04/4103كما يف  امللكي   يف الشرك  الةام  األردني  للصوامع والتمويناملطلوبات وحقوق 

 ) املبلغ بالدينار(

 نسب  التغري % 4103 4104 البيان

 املطلوبات املتداول 

 (44) 072263 442552 ذمم دائن  

 (6) 524256 572622 ذمم أطراف ذات عالق 

 2 511220 260312 أرصدة دائن  أخرى

 (78) 052600 704741   الدخل خمصص ضريب

 (30) 0374270 0278484 جمموع املطلوبات املتداول 

 (30) 0374270 0278484 جمموع املطلوبات 

 2 773617 727002 خمصص مكافأة نهاي  اخلدم  

 حقوق امللكي  

 - 21111111 21111111 رأس املال املدفوع 

 0 3315172 3462572 احتياطي إجباري 

 (68) 0788232 5672271 اختياري  احتياطي

 (62) 415145 662467 أرباح مدورة 

 (2) 25422123 22613806 صايف حقوق امللكي  

 (2) 27225040 54342407 جمموع املطلوبات وحقوق امللكي  
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                       ومن اجلدول أعال ،  تبن ما يلي: 

مقارن  بةام  0202دينار يف عام ( 622400اخنفض جمموع املطلوبات مببلغ ) .0

%( وهذا ناتج بشكل رئيس عن اخنفاض خمصص ضريب  الدخل 20وبنسب  ) 0200

 %( واخنفاض بند ذمم أطراف ذات عالق  04( دينار وبنسب  )224022بقيم  )

%( واخنفاض بند ذمم 6( دينار وبنسب  )20024)وزارة الصناع  والتجارة( مببلغ )

%(، يف حني ارتفع بند أرصدة دائن  أخرى 00ينار وبنسب  )( د22226دائن  مببلغ )

 %(.2( دينار وبنسب  )22620مببلغ )

(، 0202و 0200( دينار مكررًا يف عامي )040222بلغ رصيد تةويضات قضايا ) .0

 .0200باملقابل كان رصيد هذا البند )صفرًا( يف الةام 

( دينار، 002620مببلغ  ظهر يف البيانات املالي  بند خمصص مكافأة نهاي  اخلدم  .2

حبيث مل يكن هذا البند ظاهرًا يف البيانات املالي  للسن   0202يف نهاي  عام 

إلظهار هذا  0202، حيث مت تةديل البيانات يف عام 20/00/0200املنتهي  يف 

 .0200البند مع تةديل بيانات عام 

ن  مع عام مقار 0202( دينار يف عام 422040اخنفضت األرباح املدورة مببلغ ) .4

 %( نتيج  تراجع اإليرادات.62وبنسب  ) 0200

( دينار يف 2446220يالحظ أن رصيد االحتياطي االختياري قد اخنفض مببلغ ) .2

( دينار 0042062حيث استخدم منه مبلغ ) 0200مقارن  مع عام  0202عام 

( دينار لتخفيض ذم  وزارة الصناع  0000062ألقفال ذم  شرك  ).....( ومبلغ )

 لتجارة /حساب االجتار وهذا كان السبب الرئيس لرتاجع صايف حقوق امللكي .وا
 

 قائمة الدخل الشامل:  ثانيًا:

( يبني قائم  الدخل الشامل اجملمة  للسن  املالي  املنتهي  يف 040اجلدول رقم )

20/00/0202. 
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 (080جدول رقم )

 30/04/4103للسن  املنتهي  يف  لصوامع والتموينقائم  الدخل الشامل  يف الشرك  الةام  األردني  ل

 ) املبلغ بالدينار(

اإلدارة  4104 البيان

 واجملمةات

مطاحن 

 اجلويدة

نسب   4103

 التغري %

4103 

 (01) 00316832 4606748 8621000 04573877 املبيةات وإيرادات اخلدمات

 (3) (01366516) (4426710) (8002815) (01623806) تكلف  املبيةات وإيراد اخلدمات

 (50) 221333 371147 571316 0231160 جممل الربح

 (2) (610230) (002606) (287305) (660102) مصاريف إداري  وعمومي 

 (2) (025325) (025325) - (052868) مصاريف بيةيه وتسويقي 

 (45) (356) - (356) (276) فوائد بنكي 

استهالك اآلالت واملةدات 

 متلكاتوامل

(51103) (34322) (00272) (22308) (00) 

 (86) 028383 28124 51420 0158685 الربح التشغيلي

 273 31825 2006 46742 5385 إيرادات أخرى

 (011) - - - 45683 أرباح بيع أصول

 (3) 028333 537 027726 412381 فوائد بنكي 

خسائر استثمار يف شركات 

 زميل 

(47284) - - - (011) 

صايف ربح السن  قبل خمصص 

 الضريب 

0466050 472806 014725 377560 (71) 

 (62) (57267) (03458) (22412) (083343) خمصص ضريب  الدخل

ربح السن  بةد خمصص 

 الضريب 

0184848 431617 82287 341122 (71) 

 (51) 662467 - - 0343250 أرباح مدورة بداي  السن 

 - 47230 01102 07207 (45312) تةديالت سنوات سابق 

 (58) 0100724 22510 428142 4380271 جمموع األرباح املقرتح توزيةها

 (51) (662467) - - (0343250) احملول حلساب اخلزين  الةام 

احملول لالحتياطي اإلجباري 

(01)% 

(042182) - - (21511) ) ( 

احملول لالحتياطي االختياري 

(01)% 

(428068) - - (80111) (67) 

 - (40111) - - (40111) خمصص مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

 (62) 415145 22510 428142 662467 األرباح املدورة يف نهاي  السن 
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 ما يلي: أعال ، تبنمن اجلدول و

( بني 0060224مببلغ  )ت ) املبيةات وإيرادات اخلدمات( اخنفض إمجالي اإليرادا 00

%( وهذا االخنفاض ناتج عن اخنفاض 02نسب  )وب( 0202و 0200) عامي

%( واخنفاض 02( دينار و بنسب  )462624اإليرادات يف  مطاحن اجلويدة بقيم  )

 %( 00اإليرادات يف باقي املطاحن يف اجملمةات بنسب  )

صايف إيرادات اجملمةات ومطاحن اجلويدة التابة   (040يظهر اجلدول رقم ) 00

  كما يلي:( 0202-0200لألعوام )للشرك  

 (084جدول رقم )

 صايف إيرادات اجملمةات ومطاحن اجلويدة يف الشرك  الةام  األردني  للصوامع والتموين

 (4103-4104لألعوام ) 

 )املبلغ بالدينار(

 الصايف التكلف  اإليراد اجملمع

4104 4103 4104 4103 4104 4103 

 371147 251674 4426710 3135622 4606748 3286366 مطاحن اجلويدة

 358621 784828 4058677 4185475 4507307 4868073 جممع اجلويدة

 247206 210273 0373858 0330625 0810472 0733008 جممع الشمال

 (521348) (481857) 0727368 0710845 0457121 0241268 جممع الرصيف 

 342578 575875 4782214 4282377 3002281 3165454 جممع الةقب 

 221333 0231160 01366516 01623806 00316832 04573877 جملموعا
 

( 0222260يالحظ اخنفاض صايف اإليراد للمجمةات ومطاحن اجلويدة  من )

%( 20وبنسب  اخنفاض ) 0202( دينار يف عام 242222، إىل )0200دينار يف عام 

( 0402264من )وهذا ناتج بشكل رئيس عن اخنفاض إيرادات جممع الرصيف  

من  وارتفاع تكلف  اإلنتاج 0202عام ( دينار 0020242)إىل  0200دينار عام 

أدى إىل مما  0202عام  ( دينار0020264)إىل  0200( دينار اعم 0020402)

 .0202( يف عام 242204بقيم  ) حتقيق خسارة

إىل  0200( دينار عام 0240402اخنفض جمموع اإلرباح املقرتح توزيةها  من ) 20

%( وهذا ناتج بشكل رئيس عن تراجع إيرادات 24دينار وبنسب  )( 0200020)

 اجملمةات ومطاحن اجلويدة.
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( دينار بني عامي 622644اخنفض املبلغ احملول حلساب اخلزين  الةام  بقيم  ) 40

واخنفض  0200( دينار عام 0202220%( حيث بلغ  )22وبنسب  ) 0202و 0200

 .0202( دينار يف عام 664060إىل )

( دينار 222بدل تنقالت لرئيس وأعضاء جملس إدارة الشرك  بواقع ) يتم صرف 20

( أعضاء( وذلك 6شهريًا  )يتكون جملس إدارة الشرك  من رئيس جملس و )

الساري   0202( من تةليمات االنتقال والسفر لسن  2، 2، 4خالفًا ألحكام املواد )

( من نظام 2) ( من الفقرة )د( من املادة0استنادًا للبند ) 0/2/0202منذ 

وتةديالته واليت يستحق مبوجبها رئيس  0240( لسن  26االنتقال والسفر رقم )

( دينار شهريًا يف حال استخدام سياراتهم 22( دينار شهريًا واألعضاء )02اجمللس )

( يبني املبالغ املصروف  كبدل تنقالت منذ تاريخ 042اخلاص ، واجلدول رقم )

 .0202وحتى نهاي  عام  0/2/0202سريان التةليمات يف 
 

 (083جدول رقم )

  4103وحتى نهاي  عام  0/2/4101املبالغ املصروف  كبدل تنقالت منذ تاريخ سريان التةليمات يف 

 يف الشرك  الةام  األردني  للصوامع والتموين

 ) املبلغ بالدينار(

الواجب صرفه حسب  املصــــــروف السن  / البيان               

 اتالتةليم

الفرق الواجب 

 اسرتداده

 04381 0641 02111 شهور( 2) 4101

4100 24111 2861 37021 

4104 21452 2861 35322 

4103 24111 2861 37021 

 044152 06411 038452 اجملموع
 

( دينار 000224أعاله تبلغ ) وبالتالي فإن جمموع املبالغ املصروف  خالفًا ملا ورد 

مما يتطلب اسرتداد هذه املبالغ، ويف حال كان أي من رئيس وأعضاء اجمللس 

يستخدمون سيارات الشرك  او سيارات حكومي  فإنهم ال يستحقون بدل تنقالت 

وفقًا للنظام والتةليمات أعاله، حيث أنهم يتقاضون مكافأة سنوي  عند توزيع 

جلس اإلدارة وبالتالي يتطلب األمر أيضًا اسرتداد أي لقاء عضويتهم مب األرباح

 مبالغ صرفت هلم.
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 ( دينار وقضايا 062042هناك قضايا مرفوع  من قبل الغري على الشرك  مببلغ )

( دينار ما زالت قيد النظر أمام 0000202مرفوع  من قبل الشرك  على الغري مببلغ )

 احملكم .

 خالصة األداء املالي للشركة:

حيث ، (0202بشكل ملحوظ عام )ق أعاله يالحظ أن األداء املالي للشرك  تراجع مما سب

  مت إظهار األداء املالي للشرك  على غري حقيقته وحسب اآلتي:

يف قائم  الدخل الشامل كمصروف مل يتم إظهار خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها  .0

بقيم  تياطي االختياري ( دينار حيث مت ختفيض االح0042062)بيان الدخل( والبالغ )

وفيما إذا مت قيد هذه )شرك  حتت التصفي (  ).....(ملقابل  ذم  الشرك   هذا املخصص

( 4املبالغ كمصروف يف قائم  الدخل الشامل )حسب مةيار احملاسب  الدولي رقم )

( دينار بداًل 464024التقديرات احملاسبي ( فإن الشرك  ستحقق صايف خسارة مببلغ )

( دينار خالل عام 200260قبل الضريب  الظاهر يف قائم  الدخل البالغ ) من الربح

0202. 

على حساب وزارة الصناع  قيم  كميات القمح الزائدة املستحق  بمت تغطي  فروقات  .0

( دينار من 0000062( وبقيم  )0202 – 0224عن األعوام )والتجارة )طرف ذي عالق ( 

 االحتياطي االختياري.

نتيج   0202دينار يف عام  (4224002ق امللكي  للشرك  مببلغ )حقوصايف تراجع  .2

 ( أعاله.0،0تراجع أدائها املالي وبسبب اإلجراءات اليت قامت بها الشرك  يف البندين )

( دينار عام 0224642اخنفض الربح التشغيلي من النشاط الرئيس للشرك  من ) .4

 مؤشر سليب. %( وهذا46وبنسب  ) 0202( دينار عام 044242إىل ) 0200

 (48/5/4102تاريخ  08/46/3/8282املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

البيانات املالي  املدقق  للشرك  الةام  األردني  للصوامع والتموين للسن  املنتهي  يف  عرض

 على جملس الوزراء للمصادق  عليها مع األخذ بةني االعتبار التوصيات التالي : 20/00/0202

 0202لبيانات املالي  للشرك  حبيث تظهر األداء املالي احلقيقي للشرك  لةام تةديل ا .0

( دينار ضمن 0042062وذلك بإظهار مصروف خمصص الديون املشكوك فيها البالغ )

 املصروفات يف قائم الدخل الشامل.
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وتشغيلي  متوسط  األجل تتضمن املشاريع والربامج ومؤشرات   اسرتاتيجي خطط  إعداد .0

قيام و  ( ومبا ميكنها من االستمرارSWOTوحتليل البيئ  الداخلي  واخلارجي  ) األداء

 الشرك  باختاذ كاف  اإلجراءات لزيادة إيراداتها.

ضرورة الةمل على دراس  أسباب اخلسائر يف مطاحن الرصيف  والرتاجع يف صايف إيرادات  .2

 واختاذ اإلجراءات الالزم  حيال ذلك.اجملمةات التابة  للشرك  

قيام الشرك  باستدراج عروض من البنوك للحصول على أفضل سةر فائدة على ودائةها  .4

 اجلاري  وألجل.

أواًل بأول ومتابة  قيام الشرك  باختاذ كاف  اإلجراءات الالزم  لتحصيل الذمم املدين   .2

 .القضايا املرفوع  من قبلها على الغري لتحصيل حقوقها

الت جمللس إدارة الشرك  خالفًا ألحكام نظام االنتقال اسرتداد املبالغ املصروف  كبدل تنق .6

وتةديالته والتةليمات الناظم  له وللفرتة من                                 0240( لسن  26والسفر رقم )

( دينار ووفق ما أوردناه أعاله حول 000224( واليت بلغت )0/2/0202-20/00/0202)

 طبيق هذا النظام والتةليمات مستقباًل.هذا املوضوع مع التزام الشرك  بت

تحديد املخزون الراكد واملخزون بطيء احلرك  وتقييم لتشكيل جلن  فني  من املختصني  .0

 .أصوليًا إليهاحلاج  مدى 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابة .
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 الشركة السورية األردنية للصناعة

 

 ييم أداء الشركة:مراجعة اختبارية وتق 

م أدائها للفرتة                     يلدى إجراء املراجة  االختباري  حلسابات إدارة الشرك  وتقي 

تدقيق حسابات مةمل املوكيت يف سوري  بسبب الظروف ال( حيث مل يشمل 0224-0202)

الحظات الواردة مع بأنه قد مت مناقش  امل علمًاالسائدة، وفيما يلي أهم املالحظات بهذا اخلصوص، 

 املةنيني يف الشرك  يف حينه، حيث تبني ما يلي:

ذات مسؤولي   مساهم الشرك  السوري  األردني  للصناع  )عربي  مشرتك ( شرك   .0

( مليون 02( مليون دينار واملدفوع )02برأمسال مصرح به ) 0206حمدودة تأسست عام 

 اهلامشي  واجلمهوري  الةربي  السوري . دينار موزع بالتساوي بني حكوميت اململك  األردني 

النشاط الرئيس للشرك  حاليًا يتمثل يف إدارة مةمل موكيت يف اجلمهوري  الةربي   .0

%( من رأمسال 22السوري ، كما متتلك الشرك  يف اململك  األردني  اهلامشي  ما نسبته )

 األبيض. اإلمسنتالشرك  الةربي  لصناع  

 اجلوانب املالية: أواًل:  

 :مكافآت وبدالت رئيس وأعضاء جملس اإلدارة .0

مبا فيهم الرئيس خالفًا ألحكام املادة  أعضاء (4) جملس اإلدارةبلغ عدد أعضاء  -

أن احلد  ومضمونهاوتةديالته  0220( لسن  00( من قانون الشركات رقم )62)

 (.0) جملس اإلدارةاألقصى لةدد أعضاء 

( دينارًا سنويًا لكل 2222بواقع ) دارةاإلعضاء جملس أل األرباح مكافآتيتم صرف  -

بغض النظر عن عدد اجللسات اليت حيضرها الةضو خالفًا ألحكام املادة عضو 

 األساسيمن النظام  (02) وللمادةأعاله  إليهاملشار ( من قانون الشركات 060)

عضاء ختصيص تةويض سنوي حتسم منه يراعى يف حتديد مكافأة األ) ومضمونها

املبالغ الواجب يبني  (044رقم )اجلدول وات الغياب بدون مربر ( مبالغ عن جلس

 (.0202 – 0224 من )للفرتة  اسرتدادها
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 (082جدول رقم )

 املبالغ الواجب اسرتدادها من مكافآت أعضاء جملس إدارة الشرك  السوري  األردني  للصناع 

 (4103-4118لألعوام )

 )املبلغ بالدينار(

 املبلغ املطلوب اسرتداده  عدد احلضور يف مجيع االجتماعات االجتماعات عدد السن  املالي 

4118 5 32 3611 

4112 5 32 3611 

4101 6 28 - 

4100 3 42 - 

4104 5 38 0411 

4103 3 44 4111 

 01211 اجملموع
 

يالحظ من اجلدول أعاله أن اجتماعات جملس اإلدارة يف بةض السنوات كانت أقل  -

 ( من قانون الشركات أعاله.022، 06اعات خالفًا ألحكام املادتني)( اجتم6من )

دينار شهريا لكل منهم  (222)بواقع  ألعضاء جملس اإلدارةيتم صرف بدل التنقالت  -

رغم عدم عقد جلسات للمجلس خالل بةض األشهر وعدم حتملهم أعباء التنقل لقاء 

عن املبالغ  بصرف هذا  هذا البدل وغياب بةضهم عن حضور بةض االجتماعات عالوة

يف الشركات اململوك  للحكوم  بالكامل حيث  البدل إذا ما قورن مبا يتم صرفه

وفقاًًَ لكل عضو شهريًا ( دينارًا 55لرئيس اجمللس ومبلغ )دينارًا ( 75يصرف مبلغ )

يبني  (042وتةديالته واجلدول رقم ) 0240( لسن  26لنظام االنتقال والسفر رقم )

 لوب اسرتدادها من بدل التنقالت:املبالغ املط

 (085جدول رقم )

 املبالغ الواجب اسرتدادها من بدل التنقالت ألعضاء جملس إدارة الشرك  السوري  األردني  للصناع 

 (4103-4118لألعوام )

 ) املبلغ بالدينار(

 اده املبلغ املطلوب اسرتد عدد احلضور يف مجيع االجتماعات عدد االجتماعات السن  املالي 

4118 5 32 08611 

4112 5 32 08611 

4101 6 28 02211 

4100 3 42 40611 

4104 5 38 07211 

4103 3 44 44411 

 004811 اجملموع
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 التوصيات:

( أعضاء خالفًا ألحكام قانون الشركات 4بيان مربرات تشكيل جملس اإلدارة من ) .أ 

 أعاله. إليهاملشار 

 جه حق كمكافآت أرباح وفق ما ورد أعاله. اسرتداد املبالغ املصروف  دون و .ب 

ربط صرف بدل التنقالت حبضور عضو اجمللس الجتماع اجمللس وعدم الصرف يف  .ج 

حال عدم عقد جلس  خالل أي شهر من السن  واسرتداد املبالغ املصروف  بالزيادة 

 وفق ما ورد أعاله. 

الشركات املشار  االلتزام باحلد األدنى لةدد اجتماعات جملس اإلدارة وفق قانون .د 

 أعاله. إليه

 :راتب ومكافآت املدير العام .4

مت تةديل راتب املدير الةام وإقرار زيادة على الراتب الشهري األساسي مبوجب قرار  -

( دينار وبأثر 222مببلغ ) 0/6/0202( تاريخ 0042/0202جملس اإلدارة رقم )

ينار بدل فرق ( د4024حيث مت صرف ما جمموعه ) 06/2/0200رجةي اعتبارًا من 

( وذلك خالفًا لقرارات 20/2/0202-06/2/0200راتب وعالوات عن الفرتة )

  .حمكم  الةدل الةليا ومفادها أن القرار اإلداري ال يسري بأثر رجةي

 التوصية:

 اسرتداد املبالغ املصروف  بأثر رجةي للمدير الةام.

 املشرتيات : .3

مباشر او عن طريق استدراج  رك  بشكلاملواد األولي  يف الش تنفيذ عمليات شراءيتم  -

عروض سابق  ويف بةض احلاالت  أسةارالةروض بالربيد االلكرتوني او الشراء بنفس 

 عروض مع قرارات الشراء. رفاقإعدم 

( 0024064) يقاربما  بالطرق أعاله 0202املشرتيات املنفذة لةام  إمجاليبلغ   -

يبني  (046رقم )اجلدول و،  دينارًا حمسوب  على مةدل سةر الصرف خالل السن

وذلك ها واملالحظات املتةلق  بطريق  الشراء توقيم 0202قرارات الشراء لةام بةض 

 على النحو التالي:
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 (086جدول رقم )      

 يف إدارة الشرك  السوري  األردني  للصناع  4103قرارات الشراء لةام 

مقدمي  أمساء اسم املادة تاريخ القرار رقم القرار

 الةروض

 من املوردين

 اإلحال قيم   إمجالي

 / دوالر

 مالحظات

 ).....( - مادة الغزول 6/7/4103 2/4103

- ).....(  

الةروض بالربيد  375361

 االلكرتوني

 اليوجد عرض 05041 ).....(شرك   فيلت 43/04/4103 4103ت/07

 ).....( - التكس 0/2/4103 6/4103

- ).....( 

الةروض بالربيد  427681

 رتونيااللك

 بناء على عرض سابق 21341 شرك  ).....( فيلت 5/8/4103 4103ت/00

الطبق   45/04/4103 4103ت/08

 األوىل

 شراء مباشر 52212 شرك  ).....(

   

يتم طلب عروض مواد أولي  من شركات صناعي  سةودي  منها شرك  ).....(  -

ملشرتيات للسيد ).....( والشرك  ).....( وإصدار أوامر شراء لصاحلها وتسديد قيم  ا

على اعتبار أنه الوكيل األردني للمنتج، ومل يتبني أسباب عدم طلب عرض مباشرة 

من الوكيل األردني وعن التبةات املالي  والقانوني  والضريبي  لذلك خصوصًا وان 

بأن دخله وعملياته وعموالته خاضة   علمًاالقيم  تصرف باسم املذكور شخصيًا 

   .ني للقوانني األرد

بالتوقيع على صورة الشيك املصروف وكتاب  عبارة )استلمت األصل املذكور يقوم  -

هذا االجراء قد يكون له خماطر وتبةات قانوني   حيث إن( )..... نياب  عن جمموع 

تكون الشرك  بغنى عنها لو التزمت بقواعد الرقاب  الداخلي  وبالدورة املستندي  

  .رك  املتةاقد مةهاالسليم  وذلك بصرف الشيك للش

 0202يبني عين  من الدفةات املصروف  للمذكور خالل عام  (040رقم )اجلدول و -

 وذلك على النحو التالي:

 (087جدول رقم )

 الدفةات املصروف  يف الشرك  السوري  األردني  للصناع 

البنك املسحوب  تارخيه رقم الشيك

 عليه

 قيم  الشيك

 دوالر أمريكي

 الشرك  املتةاقد

 مةها

2222 46/4/4103 ).....( 013351 ).....( 

2236 43/6/4104 ).....( 60428 ).....( 

2246 47/7/4104 ).....( 28254 ).....( 



   4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(372) 
 

عدم إرفاق فواتري املشرتيات األصلي  ونسخ  من سند اإلدخال بسندات صرف قيم   -

 مشرتيات الشرك .

 ال يوجد نظام مشرتيات للشرك   -

 التوصيات: 

والتبةات املالي  هلا   ).....(والشرك   ).....(مدى قانوني  الصفقات مع شرك  دراس   .أ 

عند تسديد قيم فواتري الشراء لشخص غري املتةاقد مةه وذلك استنادًا للقوانني 

 األردني  النافذة. 

بيان أسباب عدم طرح املناقصات ملشرتيات الشرك  واللجوء اىل الشراء املباشر يف  .ب 

 إىل طرق شراء ال تتضمن ضوابط داخلي  مناسب . مةظم احلاالت أو

 ضرورة إرفاق فواتري أصلي  بسندات الصرف ملشرتيات الشرك . .ج 

 عداد نظام مشرتيات للشرك  واعتماده بشكل أصولي.إالةمل على  .د 

 الذمم املدينة: .2

عدم وجود سياسات مكتوب  ملبيةات الذمم اآلجل  تتضمن تصنيف للةمالء وسقوف  -

التحصيل مبا يساهم يف احلفاظ على أموال الشرك  وقد ترتب  االئتمان وفرتات

                                       على ذلك زيادة مصروف الديون املشكوك بتحصيلها حيث بلغت 

( على التوالي واجلدول رقم 0202-0200( لألعوام )064060، 26222، 2)

هم مما يشري إىل توقةات بةدم ( يبني أمساء املدينني الذين مت تقدير أرصدت044)

 قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم:

 (088جدول رقم )

 يف الشرك  السوري  األردني  للصناع  بتحصيلهاذمم مشكوك 

 تاريخ آخر حرك  تسديد /باللرية السوري  30/04/4103الرصيد يف  اسم الةميل

 43/00/4100 220287 السيد ).....(

 46/04/4104 5327612 السيد ).....(

 06/5/4101 760246 السيد ).....(

 46/8/4102 08183834 السيد ).....(

 - 0733671 السيد ).....(
 

هي  0202( دوالر أمريكي منذ عام 20422مببلغ ) ثابتوجود ذم  مدين  رصيدها  -

عبارة عن مستحقات مطلوب  من شرك  ).....( ناجت  عن إخالهلا بةقد مشرتيات مل 

 إجراءات قانوني  بهذا اخلصوص. اختاذا لغاي  تارخيه أو يتم حتصيله
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ال يوجد أسس وفرضيات مكتوب  ومةتمدة من قبل اإلدارة إلعداد تقديرات خمصص  -

  .الديون املشكوك فيها

 التوصيات:

 سياسات مكتوب  للبيع اآلجل. واعتمادالةمل على إعداد  .أ 

للتضخم الذي يؤدي اىل تكبد احلد من عمليات البيع اآلجل يف السوق السوري  نظرًا  .ب 

 الشرك  خلسائر حيازة نتيج  احتفاظها باألصول النقدي .

 اإلجراءات الالزم  بشأن ذم  شرك  ).....(. اختاذ .ج 

 اعتماد أسس وفرضيات إلعداد تقديرات خمصص الديون املشكوك فيها. .د 

 ن املوظفن:وشؤ ثانيًا: 

خالفًا للمادة  ي  الةمومي  للشرك اجلمةاعتماد نظام املوظفني من  إبراز ما يةزز عدم .0

 األساسي.من النظام  (2/0)

طلب توظيف، منها )واملوظفني  بةض ملفات عدم االحتفاظ ببةض الوثائق األساسي  يف .0

/شهادة علمي  مصدق /حسن وظيفبالتةيني/عقد ت إداريقرار جلن  شؤون املوظفني/قرار 

  شهادات خربة(.  /إمراضسلوك/خلو 

 التوصيات: 

 دنا مبا يفيد اعتماد نظام املوظفني من اجلمةي  الةمومي . تزوي .أ 

 الالزم .تةزيز ملفات املوظفني بكاف  الوثائق  .ب 

 البيانات املالية وتقرير مدقق احلسابات اخلارجي املستقل:  :ثالثًا

( البنود الرئيسي  لقائميت املركز املالي والدخل الشامل للشرك  042يبني اجلدول رقم ) 

 (:0202-0202لألعوام )

 (082جدول رقم )

 (4103-4101لألعوام ) قائم  املركز املالي والدخل الشامل يف الشرك  السوري  األردني  للصناع 

 ) املبلغ بالدينار(

 4103 4104 4100 4101 البيان / السن 

 قائم  املركز املالي:

 6847844 8261812 10037030 11618499 جمموع املوجودات املتداول 

 8024406 8856332 9385105 9583543 موع املوجودات غري املتداول جم

 02271138 07307023 19422135 21202042 جمموع املوجودات

 543165 289007 702643 774448 جمموع املطلوبات املتداول 

 14253941 16824808 18719492 20427594 جمموع حقوق امللكي 
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 172932 413348 - - خمصص تةويض نهاي  اخلدم 

 02271138 07307023 02244035 40414124 جمموع املطلوبات وحقوق امللكي 

 قائم  الدخل الشامل:

 3536770 2050214 3224882 2262402 صايف املبيةات / مةمل موكيت السويداء

 (4412474) (4862484) (3476873) (3832102) تكلف  املبيةات / مةمل موكيت السويداء

 0334222 0487641 666100 0031411 ح التشغيليجممل الرب

املصاريف اإلداري  والةمومي  / مةمل موكيت 

 السويداء

(026628) (025188) (042740) (81045) 

مصاريف البيع والتسويق / مةمل موكيت 

 السويداء

(47282) (2042) (5212) (5542) 

 0426825 0050221 260722 216108 الربح التشغيلي

 821642 252816 424072 761253 ن  من الةمليات / مةمل موكيت السويداءربح الس

 0088842 0531253 840251 0425872 ربح السن  قبل الضريب 

 (401644) (085063) (23124) (051003) ضريب  دخل مةمل املوكيت

 278414 0325721 748218 0025760 ربح السن  بةد الضريب 

     

 ما يلي: نيتبمن اجلدول أعال  

ال ميكن إجراء مقارن  بني بنود قائم  املركز املالي وقائم  الدخل الشامل خالل  .0

الفرتة أعاله من حيث نسب النمو والتغري بسبب التضخم وتغري أسةار الصرف 

( من مةايري التقارير املالي  02وعدم إعادة عرض البيانات املالي  وفق املةيار )

ات ذات التضخم املرتفع ألن النشاط الرئيس للشرك  الدولي  املتةلق باالقتصادي

 يتمثل مبصنع الشرك  يف اجلمهوري  الةربي  السوري .

( مليون دينار أردني موزع 02مل يتم تسديد رأس مال الشرك  بالكامل البالغ ) .0

بالتساوي بني حكوميت اململك  األردني  اهلامشي  واجلمهوري  الةربي  السوري  حيث 

( مليون 2( مليون دينار ومل يتم تسديد املبلغ املتبقي وقيمته )02غ )مت تسديد مبل

( من قانون الشركات أعاله وللنظام األساسي للشرك  22دينار خالفًا للمادة )

( سنوات من تاريخ 2الذي ينص على وجوب سداد كامل رأس املال خالل مدة )

 التأسيس كما أن املدقق اخلارجي قد أبدى حتفظًا حول ذلك.
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نقدي  كبرية باللرية السوري  لدى البنوك يف اجلمهوري  الةربي   بأرصدةاالحتفاظ  .2

وقد ترتب على ذلك خسائر حيازة السوري  على شكل حسابات جاري  وودائع ألجل 

اجلدول رقم وحسب  0202تقارب نصف املبالغ املودع  بالبنوك السوري  لةام 

ة السوري  احملتفظ بها لدى البنوك ( والذي يبني األرصدة النقدي  باللري022)

 ردني:بالدينار األ املةادلالسوري  واملبلغ 

 (021جدول رقم )

 األرصدة النقدي  املودع  يف حسابات بنكي  يف البنوك السوري   للشرك  السوري  األردني  للصناع 

 )املبلغ بالدينار(

 الةمل  نوع احلساب
 رصيد احلساب 

30/04/4103 

  املبلغ املةادل

  

 0185736 408667437 اللرية السوري  جاري

 525842 041111111 اللرية السوري  ودائع ألجل
  

                       ت القانوني  مضمونها فقرة تتةلق باملتطلبامن املدقق اخلارجي  تقرير خلو .4

أن الشرك  حتتفظ بقيود وسجالت حماسبي  منظم  بصورة أصولي  وان القوائم )

( خالفًا متفق  مةها ونوصي باملصادق  عليها اإلدارة  الواردة بتقرير جملس املالي

 ( من قانون الشركات أعاله.022للمادة )

مل يقم املدقق اخلارجي باجلرد الفةلي للبضاع  باملستودعات كما مل يقم  .2

بإجراءات بديل  لتأكيد عدال  رصيد البضاع  حبج  الظروف السائدة يف سوريا 

داء رأي خبصوص رصيد بضاع  باملخازن دون مربرات مقنة  خالفًا وحتفظ عن إب

( من قانون الشركات أعاله رغم أننا 022ملةايري التقارير املالي  الدولي  وللمادة )

نرى إمكاني  التحقق من رصيد البضاع  حيث أن مدقق حسابات املصنع هو مدقق 

املدقق األردني وليس مرخص باجلمهوري  الةربي  السوري  ويةمل بالتضامن مع 

هناك ما يشري على وجود قيود على عمله هناك خصوصًا وأنه دقق حسابات أخرى 

 تتطلب تأكيدات الوجود وامللكي  وأبدى رأي ِبشأنها.

تتضمن  0202للسن  املالي   إىل جملس اإلدارةمل يقدم املدقق اخلارجي رسال   .6

الي  واإلداري  للشرك  كدليل مالحظاته على نظام الرقاب  الداخلي  واألنظم  امل

من قانون  022أثبات على قيامه بواجباته املشار إليها بالفقرة )ج( من املادة 

 الشركات.
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(378) 
 

وردت مالحظات هام  من مدقق احلسابات اخلارجي الذي دقق البيانات املالي   .0

، فيما يلي ملخص ألهم املالحظات اليت وردت نتيج  زيارته 0202للسن  املالي  

 املةمل يف حمافظ  السويداء:لفرع 

بكتاب  إليهممل يتم احلصول على تأييدات من بةض املدينني والدائنني املشار  -

  .املدقق

  .عدم تةزيز فواتري املبيةات ببيانات مجركي  -

 .عدم تةزيز استالم الةميل للبضاع  حفاظا على حقوق الشرك  -

 . رفاق املةززات الالزم  يف بةض السندات احملاسبي إعدم  -

 .ضرورة وضع آلي  حمددة للرقاب  على املخلفات والفضالت -

ضرورة االلتزام مبا ورد يف املةايري الدولي  للتقارير املالي  بشأن مبيةات  -

 قساط.األ

 : اتالتوصي

 مةاجل  كاف  املالحظات الواردة أعاله بشكل أصولي. .أ 

 .0202املدقق اخلارجي للةام  مالحظاتحول تزويدنا باإلجراءات املتخذة  .ب 

( مع أعاله عند توقيع الةقد )كتاب التكليف املتطلبات القانوني مراعاة ضرورة  .ج 

 املدقق اخلارجي مبا يدعم االلتزام بهذه املتطلبات.

 الةمل على تصويب وضع رأس املال وفق أحكام قانون الشركات. .د 

( التقرير املالي يف االقتصاديات ذات 02مراعاة تطبيق مةيار احملاسب  الدولي ) .ه 

  التضخم املرتفع على القوائم إذا توافرت املتطلبات الالزم  للتطبيق.  

دراس  إمكاني  االحتفاظ باألرصدة النقدي  املوجودة يف البنوك السوري  بةمالت  .و 

 أجنبي  او االحتفاظ بها يف بنوك أردني .

من  التحققالطلب إىل مدقق احلسابات اخلارجي بيان أسباب عدم قيامه بإجراءات  .ز 

 .د البضاع  باملخازنرصي

 نتائج تقييم احلاكمية املؤسسية: : رابعًا

)فهم نشاط الةميل( فقد مت تقييم احلاكمي  ( 202)استنادا ملةيار التدقيق الدولي 

، حيث املؤسسي  مبا يتناسب مع طبية  وحجم الةمل بالشرك  ومبا يراعي مبدأ الكلف  واملنفة 

 تبني ما يلي:
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(372) 
 

االسرتاتيجي  للشرك  املةتمدة من جملس إدارة الشرك  واليت مل يتم تزويدنا باخلط   .0

تتضمن رؤي  الشرك  ورسالتها وأهدافها االسرتاتيجي  والتشغيلي  وبراجمها ومشاريةها 

 وخطط اجنازها ومؤشرات األداء املناسب  اليت من خالهلا ميكن قياس األداء.    

املتةلق  بةمل الشرك  باستخدام  ال يقوم املكلفون باحلوكم  بتحديد وحتليل املخاطر .0

                          املنهجيات املتةارف عليها للحد من املخاطر املتةلق  بةمل الشرك  ومنها 

 )خماطر االستمراري  وخماطر استثماري  وتشغيلي  وغريها(.

 التوصية:  

ا يساهم يف حتسني أعاله مب إليهااللتزام مبتطلبات ومبادئ احلوكم  ومنها ما مت اإلشارة 

 األداء وحتقيق األهداف بكفاءة وفةالي .

 خامسًا: الضبط والرقابة الداخلية:

( التخطيط لةملي  التدقيق، فقد مت تقييم أنظم  202استنادًا ملةيار التدقيق الدولي رقم )

بأنه متت مراعاة طبية  نشاط وحجم  علمًاالرقاب  الداخلي  لغايات التخطيط وفهم النشاط 

شرك  ومبدأ الكلف  واملنفة  ونتيج  هلذا التقييم تبني عدم فةالي  وكفاءة مهم  التدقيق ال

عدم تكليف مدقق داخلي ميارس املهام اليت من شأنها اإلسهام يف حتقيق أهداف  الداخلي بسبب 

 الرقاب  الداخلي  وأهمها:

 نات املالي .التأكد من صح  ودق  القيود والبيانات واملةلومات احملاسبي  والبيا .0

 التحقق من فاعلي  الةمليات املالي  املتبة  وكفاءتها. .0

 محاي  املوارد املالي  واألصول من سوء االستةمال. .2

التأكد من مدى االلتزام بالتشريةات النافذة املتصل  بةمل الشرك  واألنظم  والتةليمات  .4

 .الداخلي  للحد من األخطاء واكتشافها يف حال وقوعها

 اللتزام بالسياسات املالي  املةتمدة.التأكد من ا .2

 التوصية: 

 ليقوم مبهام التدقيق الداخلي.  مستقل عن اإلدارة املالي دراس  إمكاني  تكليف مدقق داخلي 

 (02/2/4102تاريخ  08/41/3/05100املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 فق ما ورد أعاله.مةاجل  وتصويب املالحظات  الواردة أعاله واألخذ بالتوصيات وو

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد وما زال املوضوع قيد املتابة .
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(381) 
 

 امامات  ماعن()الشركة األردنية للسياحة وامليا  املعدنية 

 

 لشــركة األردنية للسياحة وامليا  املعدنية: قيود وسجالت وحسابات ا 

(،                 0202-0202)لدى إجراء مراجة  إختباري  لقيود وسجالت وحسابات الشرك  للفرتة 

 2/2/0242األردني  للسياح  واملياه املةدني  ُسجِّلت كشرك  مساهم  عام  يف  تبني بأن الشرك 

ومت 02/4/0242( مليون دينار بتاريخ 2( مليون دينار مت زيادته ليصبح )002برأمسال مقداره )

ومت الحقًا  02/02/0222يف  حتويل الصف  القانوني  للشرك  إىل شرك  حمدودة املسؤولي 

( دينار هذا ومتتلك وزارة 2602022إعادة هيكل  رأمسال الشرك  والتزاماتها ليصبح رأمساهلا )

( حص  مبا نسبته 2402422املالي  حصص املؤسس  األردني  لالستثمار )سابقًا( والبالغ  )

سياحي واملكون من %( من رأس مال الشرك  ومتتلك الشرك  منتجع محامات ماعني ال220462)

( جنوم ومرافق وخدمات متخصص  بالسياح  والةالج الطبيةي وهو مقام على قطة  ارض 2فندق )

 مستأجرة من احلكوم .

 اتفاقية التأجري واتفاقية تثبيت مديونية الشركة للخزينة العامة وآلية تسديدها: أواًل:

جع ماعني األردني  اتفاقي  تأجري املنتجع مع شرك  منت 0224وقةت الشرك  عام  .0

( عام قابل  22)ائتالف شركيت أكور الفرنسي  وأرام اللبناني (حمدودة املسؤولي  ملدة )

 للتجديد.

 نصت اتفاقي  التأجري على ما يلي: .0

 كرسم تأجري سنوي. ( دوالر سنويًا 02222تقوم الشرك  بدفع ) . أ

ن الثاني  %( من إمجالي اإليرادات السنوي  للسنوات م02تقوم الشرك  بدفع ) . ب

 %(سنويا لباقي مدة الةقد ومت اعتبار السن  األوىل فرتة مساح.00وحتى الرابة  و)

مت توقيع اتفاقي  تثبيت مديوني  الشرك  األردني  للسياح  واملياه  0/6/0222بتاريخ  .2

املةدني  وآلي  تسديدها )الشرك  املالك ( للخزين  الةام  واليت نصت على تثبيت التزامات 

( دينار واليت 02202026األردني  للسياح  واملياه املةدني  جتاه احلكوم  ومببلغ )الشرك  

تشمل القروض والسلف اليت كانت حاصل  عليها الشرك  من احلكوم  واملؤسس  األردني  

لالستثمار على أن تلتزم الشرك  بإثبات مديونيتها للحكوم  ضمن سجالتها وإظهارها 

النظامي  يف امليزاني  السنوي  واإلفصاح عن هذه املديوني ، بصايف قيمتها ضمن احلسابات 

وحبيث يتم تسديد هذه املديوني  عن طريق حتويل الةوائد احملصل  من الشرك  املستأجرة 

إىل احلكوم  خمصوصًا منها املصروفات النقدي  اخلاص  بالشرك  املؤجرة وخالل فرتة ال 
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(380) 
 

املؤجرة للةوائد وحتى السداد التام تزيد عن شهر واحد من تاريخ حتصيل الشرك  

 للمديوني .

( قام ائتالف أكور الفرنسي  وآرام اللبناني  ببيع حصتهم يف الشرك  0224يف نهاي  عام ) .4

 ).....(املستأجرة شرك  ).....( والتنازل عن اتفاقي  تأجري املنتجع واملوقة  مةهم لشرك  

 واململوك  للمستثمر السةودي ).....(.

الشرك  املستأجرة بتسديد ما يستحق عليها من دفةات وفقا لالتفاقي  وقد بلغ  مل تلتزم .2

( دينار من ضمنه فوائد تأخري على املبالغ 0200240إمجالي املبالغ املستحق  عليها )

 .02/00/0202( دينار حتى200262املستحق  واليت بلغت )

على توصي  جلن  التنمي  بناء  2/2/0204قرر جملس الوزراء يف جلسته املنةقدة بتاريخ  .6

 االقتصادي  املوافق  على ما يلي:

( دينار عند 200222التزام الشرك  املستأجرة )شرك  منتجع ماعني( بدفع مبلغ ) .أ 

توقيع ملحق اتفاقي  إدارة وتشغيل وتأجري املنتجع على أن يتم تقسيط باقي املبالغ 

املؤجرة( -  )الشرك  املالك املستحق  على الشرك  األردني  للسياح  واملياه املةدني

 من اإليراد املستحق وحلني السداد التام.

%( 4%( إىل )00ختفيض نسب  حص  الشرك  املالك  من إيراد املنتجع اإلمجالي من ) .ب 

 مقابل اإلضافات والتحسينات اليت أصبحت ملكًا للشرك  املؤجرة.

 أن تقوم الشرك  املستأجرة بالتأمني على موجودات املنتجع. .ج 

تقوم الشرك  املالك  بإثبات التحسينات واإلضافات اليت قامت بها الشرك   أن .د 

املستأجرة واملصادق عليها   من مدقق حسابات الشرك  كما تظهرها البيانات املالي  

 للشرك  املستأجرة يف بياناتها املالي  كملكي  هلا.

لوزراء باإلضاف  إىل قامت الشرك  املستأجرة بتحويل املبلغ املطلوب مبوجب قرار جملس ا .0

 حص  الشرك  من اإليراد عن الفرتة.

 وقد لوحظ ما يلي:

( شهور على قرار جملس الوزراء املشار إليه أعاله إال انه مل 6رغم مرور ما يزيد عن ) .0

يتم توقيع ملحق االتفاقي  وحسب إفادة الشرك  أن ذلك ناتج عن وجود املفوضني 

 البالد.بالتوقيع عن الشرك  املستأجرة خارج 
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(384) 
 

 التوصية:

املتابة  احلثيث  مع الشرك  إلستكمال توقيع ملحق االتفاقي  ومةاجل  اجلوانب املالي  

املتةلق بذلك أصوليا وااللتزام بقرار جملس الوزراء خبصوص إثبات التحسينات 

 واإلضافات اليت قامت بها الشرك  املستأجرة ضمن البيانات املالي  للشرك  املالك .

م الشرك  املالك )األردني  للسياح  واملياه املةدني ( بالتأمني على لوحظ قيا .0

 موجودات املنتجع ودفع قسط التأمني ومثال ذلك قيام الشرك  بدفع مبلغ

لشرك  ).....(، وهذا خيالف البند املادة  02/00/0202( دينار بتاريخ 00404)

من مسؤولي  أمني صلي  واليت نصت على أن الت( من اتفاقي  التأجري األ20400)

 .الشرك  املستأجرة 

 التوصيات:

قيام الشرك  املالك  حبصر كاف  املبالغ اليت قامت بدفةها خالل السنوات السابق   . أ

خالفًا التفاقي  التأجري وإجراء املةاجل  األصولي  هلا و إضافتها على املبالغ املطلوب  

 من الشرك  املستأجرة.

 على موجودات املنتجع وفقا لشروط االتفاقي  إلزام الشرك  املستأجرة بالتأمني . ب

األصلي  ولقرار جملس الوزراء املشار إلي  أعاله ومراعاة أن يكون املستفيد من 

 بوليص  التأمني الشرك  املالك .

مل يربز لنا ما يفيد قيام الشرك  املالك  باختاذ إجراءات تفتيشي  للتحقق من  .2

فاتر احملاسبي  لدى الشرك  املستأجرة وذلك صح  اإليرادات والسجالت املالي  والد

ليتم التأكد من سالم  وصح  احتساب إيرادات الشرك  املستأجرة خصوصا أن 

( 200أن املادة ) علمًابدل اإلجيار هو نسب  من اإليراد اإلمجالي وليس رقما مطلقا 

 من اتفاقي  التأجري األصلي  خولت الشرك  املالك  مبثل هذه اإلجراءات.

 وصية:الت

( من اتفاقي  التأجري األصلي  واختاذ كاف  اإلجراءات اليت تضمن 200تفةيل املادة )

الرقاب  على صح  اإليرادات املسجل  من قبل الشرك  املستأجرة. ودراس  إمكاني  إضاف  

بند ضمن ملحق االتفاقي  قيد التوقيع يتضمن قيام مدقق احلسابات املستقل للشرك  

كتاب أو تأييد أو شهادة للشرك  املالك  يفيد حتققه من صح  املستأجرة بإصدار 

اإليرادات وان أنظم  الضبط والرقاب  الداخلي  كافي  و تضمن إحكام السيطرة والرقاب  

 على جانب اإليرادات.
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(383) 
 

 (:4103-4101املراجعة التحليلية لبيانات الشركة املالية للفرتة ) ثانيًا: 

دى رأيه فقط بأن القوائم املالي  مت إعدادها من كاف  لوحظ أن املدقق املستقل قد أب  .0

النواحي اجلوهري  وفقًا للسياسات احملاسبي  )املةتمدة من الشرك (، ومل يلتزم  بأحكام 

وتةديالته و مةيار التدقيق الدولي  0220( لسن 00(من قانون الشركات رقم )022املادة )

امل  من البيانات املالي  ذات الغرض ( تقرير املدقق املستقل حول جمموع  ك022رقم )

 الةام واليت حددت شكل الرأي الواجب على املدقق أن يبديه.

 التوصية:

بيان أسباب عدم قيام املدقق اخلارجي بإبداء الرأي وفقًا ملا ورد أعاله و الةمل على تصويب 

 الوضع أصوليا.

 :ملقائميت املركز املالي والدخل الشا   .4

ز املالي والدخل الشامل للسنوات ( البنود الرئيس  لقائميت املرك020يبني اجلدول رقم ) 

(0202-0202). 

 (020جدول رقم )

 الشرك  األردني  للسياح  واملياه املةدني   (4103-4101قائم  املركز املالي والدخل الشامل للفرتة )

 )محامات  ماعني(

 )املبلغ بالدينار(

 4103 4104 4100 4101 البيان / السن 

جمموع املوجودات غري 

 املتداول 
4335245 4445217 4005674 4117862 

 4836426 4302248 0218186 0247850 جمموع املوجودات املتداول 

 2822061 2231611 2033223 3763476 جمموع املوجودات

 3643052 3643052 3643052 3643052 املدفوع رأس مال

 04215 0363 0363 0363 إجباري احتياطي

 (218062)  (358242)  (348156)  (302242)  خسائر مرتاكم 

 3447211 3465523 3426266 3315123 صايف حقوق امللكي 

 0606461 0065117 837147 258083 جمموع املطلوبات 

جمموع حقوق امللكي  

 واملطلوبات
3763476 2033223 2231611 2822061 

 قائم  الدخل الشامل

أجري إمجالي الدخل من ت

 املنتجع 

 

282186 235318 382082 327522 
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(382) 
 

حص  وزارة املالي  من دخل 

 املنتجع
(248782) (381252) (342226) (311660) 

 443444 053864 010320 84218 إيرادات أخرى

 471001 418611 056425 037701 جمموع اإليرادات

 (23261) (54522) (54842) (54176) مصاريف تشغيلي  وإداري 

 (017818) (012735) (001108) (001116) استهالكات

مصاريف ذمم مشكوك يف 

 حتصيلها
- - (75111) - 

 (4248) (4082) (4145) (3445) مصاريف أخرى

 (052626) (432273) (062874) (065317) جمموع املصاريف 

ربح )خسارة( السن  قبل 

 ضريب  الدخل
(47527) (8647) (31873) 005202 

 (053017) - - - ريب  دخل مصروف ض

 (37623) (31873) (8647) (47527) ربح )خسارة( السن 

 لدى حتليل البيانات املالية واإليضاحات املرفقة بها،  تبن ما يلي:

( وكما 0202-0202ظهر قيد نظامي مبديوني  الشرك  لصاحل وزارة املالي  للفرتة ) .0

 (.020هو مبني يف اجلدول رقم )

 (024جدول رقم )

 قيد نظامي مبديوني  الشرك  األردني  للسياح  واملياه املةدني  )محامات  ماعني(

 املالي   لصاحل وزارة

 )املبلغ بالدينار(

 4103 4104 4100 4101 السن 

رصيد املديوني  حسب 

 البيانات املالي 

02428225 03868220 03532125 03438382 

( 04/44/020  الصادر من وزارة املالي  رقم )ولدى االطالع على كتاب تثبيت املديوني 

( دينار بفارق 04600004فإن مديوني  الشرك  لوزارة املالي  تبلغ ) 00/0/0204تاريخ 

( دينار ولدى االستفسار من الشرك  عن سبب هذا الفرق تبني أنها 0422242مقداره )

مبوجب الةقد نظرا  متثل مستحقات غري مدفوع  لوزارة املالي  حيث مل يتم حتويل حصتها

لتأخر الشرك  يف سداد التزاماتها، وسيتم تسوي  هذا املبلغ بةد توقيع ملحق االتفاقي  من 

( ألف 200) خالل املبلغ الذي التزم املستأجر بدفةه وفقا لقرار جملس الوزراء والبالغ

 دينار.
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(385) 
 

 التوصية:

الي  وإظهار ذلك ضمن متابة  تسوي  الفروقات الواردة أعاله وبالتنسيق مع وزارة امل

 .0204البيانات املالي  لةام 

، 442402، 200400بلغت )بودية  لدى البنك التجاري األردني حتتفظ الشرك    .0

( على التوالي رغم 0200،0202، 0200، 0202( دينار لألعوام )200402، 422226

 وجود مبالغ مستحق  عليها لوزارة املالي .

 التوصية:

لشرك  أو جزء منها لتسديد جزء من التزامات الشرك  لوزارة دراس  حتويل ودائع ا

 املالي )مديوني  الشرك ( خصوصا يف ظل حاج  اخلزين  للسيول .

وصل رصيد الذمم املدين  على شرك  منتجع ماعني األردني )الشرك  املستأجرة( مبلغ   .2

( دينار وقد بلغ خمصص ذمم مشكوك يف حتصيلها ما جمموعه 0200240)

 .0202(دينار كما يف نهاي  عام 20602)

 التوصية:

اإلسراع يف استكمال توقيع ملحق االتفاقي  املتضمن تقسيط املبالغ املستحق  على 

الشرك  املستأجرة على املدة املتبقي  من عمر االتفاقي  ومتابة  االلتزام بها ووفق ما 

 أوردناه سابقًا بهذا اخلصوص.

( أالف سهم 02( دينار استثمار الشرك  ب)0) لذي بلغميثل بند موجودات متوفرة للبيع وا .4

من أسهم شرك  التةليم الفندقي والسياحي وقد بلغ خمصص هبوط قيم  موجودات 

( دينار نتيج  اخلسائر اليت حلقت بالشرك  ومل يربز لنا وجود قرارات أو 2222مالي  )

 إجراءات متخذه من قبل الشرك  جتاه وضع هذا االستثمار.

 التوصية:

تزويدنا بآخر اإلجراءات والتوجهات خبصوص االستثمار يف شرك  التةليم الفندقي 

 والسياحي.

( دينار كما يف نهاي  424064يالحظ أن اخلسائر املرتاكم  بارتفاع مستمر حيث وصلت ) .2

مما انةكس سلبا على صايف حقوق امللكي  وهذا ناتج بشكل رئيس عن الرتاجع  0202عام 

( 026220دخل الشرك  من تأجري املنتجع وقد بلغت قيم  الرتاجع ) املستمر يف إمجالي

 (.0202و 0202%( بني عامي )0400دينار وبنسب )
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(386) 
 

 التوصية:

املتابة  املستمرة مع الشرك  املستأجرة لبحث أسباب الرتاجع و التأكد من القيود 

 والسجالت و طرق احتساب اإليرادات احملول  منها. 

( دينار لألعوام 20622، 22402، 4600، 00220تالي  بواقع )حققت الشرك  خسائر مت .6

( قانون 060و 06( على التوالي ، ومبوجب املادتني)0202، 0200، 0200، 0202)

وتةديالته فإنه إذا حلقت بالشرك  خسائر بةد حتقيق  0220( لسن  00الشركات رقم )

عضاء جملس اإلدارة أرباح  أو مل تكن قد حققت أرباحا بةد، فيةطى لكل من رئيس وأ

( دينار عن كل جلس  من جلسات 02تةويضا عن جهدهم يف إدارة الشرك  مبةدل )

( 622) جملس اإلدارة أو أي اجتماع للجان املنبثق  عنه على أن ال تتجاوز هذه املكافآت مبلغ

 دينار يف السن  لكل عضو.

 وقد لوحظ ما يلي:

ا لكل من رئيس وأعضاء هيئ  ( دينار شهري022يتم صرف بدل تنقالت مببلغ )  .أ 

( دينار سنويا وبغض النظر عن وجود جلسات هليئ  2222املديرين ومبا جمموعه)

 املديرين.

%( تقريبا 26عالوة على ما ورد يف بند)أ( السابق فإن الشرك  مملوك  بنسب )  .ب 

للحكوم  وفيما إذا مت مقارن  بدل التنقالت اليت حتصل عليها هيئ  املديرين مع 

وتةديالته والذي يطبق على الشركات  0240( لسن  26االنتقال والسفر رقم )نظام 

( دينار 02اململوك  بالكامل للحكوم  والذي مبوجبه يتقاضى رئيس جملس اإلدارة )

( دينار شهريا كبدل تنقالت ، فإن بدل التنقالت الذي 22شهريا وعضو اجمللس )

 دا.حيصل عليه رئيس وأعضاء هيئ  املديرين مرتفع ج

( دينار سنويا لكل من رئيس و أعضاء هيئ  2222يتم صرف مكافأة أرباح مببلغ) .ج 

 املديرين.

 التوصية:

مةاجل  و تصويب ما ورد أعاله و اسرتداد املبالغ املصروف  دون وجه حق خالفًا ألحكام قانون 

 الشركات املشار اليه أعاله.
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(387) 
 

ي  وجود التزامات حمتمل  متثل كفال  بالبيانات املال امللحق (02ظهر ضمن اإليضاح رقم ) .0

( دينار متثل قيم  كفال  اليت طلبها 02242مت دفةها للبنك ).....(/ فرع مأدبا مببلغ )

البنك لقاء الدعوى على السمسارين.... وتتةلق بوجود قضي  مرفوع  من الشرك  على 

وقيامه  ليًااحد أعضاء جملس إدارة الشرك  السابقني والذي كان يةمل أيضا وسيطا ما

يف عام  ).....(بتحرير شيك بدون رصيد لقاء إمتام عملي  بيع أسهم الشرك  يف شرك  

 ( دينار.06222وتبلغ التأمينات النقدي  للكفال  ) 0222

 التوصية:

متابة  إجراءات القضي  املتةلق  بهذه الكفال  وحتى يتم اسرتداد التأمينات حلساب 

 الشرك .

 (44/01/4102تاريخ  04/2/3/07415رقم  املصدر: )كتاب الديوان

 التوصية:

 الةمل على مةاجل  وتصويب املالحظات واملخالفات واألخذ بالتوصيات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابة .
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 شركة املطارات األردنية

 

 على مستودع غري الصاحل: 

لدى إجراء الفحص الفجائي على مستودع غري الصاحل يف شرك  املطارات األردني  بتاريخ 

 تبني ما يلي: 00/4/0204

 احلزام الناقل لألمتعة )القديم(:

مت إعداد تقرير فين من خمتصني بالشرك  حول احلزام الناقل القديم بتاريخ  .0

 وتبني بأنه غري صاحل. 04/4/0202

ام الناقل لألمتة  وعلى سبيل املثال )حمرك كهربائي، بالطات فقدان أجزاء من احلز .0

 حديدي  ال تقل عن أربةني بالط (.

مت تشكيل جلن  داخلي  للتحقيق مبوضوع فقدان أجزاء من احلزام الناقل القديم مبوجب  .2

ونسبت اللجن  بتحويل املوضوع إىل  2/00/0202( تاريخ 0/44/0240الكتاب رقم )

املطار للتحقيق بذلك ومتت موافق  مدير عام شرك  املطارات األردني  اجلهات األمني  يف 

 .00/2/0204( بتاريخ 2/0/0/220على توصي  اللجن  مبوجب الكتاب رقم )

 احلزام املوجود داخل املستودع عبارة عن هيكل وغري مدخل على السجالت. .4

 (0/7/4102تاريخ  08/7/3/01308 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 :التوصية

 متابة  القضي  مع اجلهات األمني  لتحديد املتسبب.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابة .

 :عقود اإلجيار لدى شركة املطارات األردنية 

(، 0200-0202لدى التدقيق على عقود اإلجيار لدى شرك  املطارات األردني  للفرتة )

( دينار على عقود اإلجيار 62620فاء قيم  ضريب  املةارف البالغ  )تبني عدم قيام الشرك  باستي

 0244( لسن  2( من نظام ضريب  املةارف رقم )2واملادة ) (0للفرتة أعاله خالفًا ألحكام املادة )

 وتةديالته.

 (4102لسنة  67املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 ب  املشار إليه أعاله.اإلجراءات الالزم  لتحصيل قيم  الضري اختاذ
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 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابة .

 :).....( املوظف 

 لدى تدقيق امللف الوظيفي للسيد ).....(، تبني اآلتي:

مت تةيني املذكور بوظيف  )مراقب السالم  الةام ( مبوجب قرار مدير  0/2/0200بتاريخ  .0

 جلن  شؤون املوظفني. عام الشرك  بناء على توصي 

( املنشور يف جريدة الرأي Safety Officerلدى مراجة  اإلعالن اخلاص بهذه الوظيف  ) .0

الشروط الواجب توفرها باملتقدمني ألشغال فقد تبني أن من ضمن  00/00/0200بتاريخ 

 Tow-years Collegeهذه الوظيف  أن يكون حاصاًل على درج  من كلي  ملدة سنتني )

degree) .يف جمال الطريان، محاي  األنظم ، صيان  الطريان... اخل 

كلي  األمري من  صادرة ال حيمل املذكور الدرج  املشار إليها أعاله حيث قام بإبراز شهادة .2

براد كهرباء وآالت دقيق  طريان خالل  بدورةفيصل الفني  تفيد بأن املذكور قد اشرتك 

أن موضوع هذه الدورة خمتلف عن ( حيث تبني ب06/2/0222-6/0/0220الفرتة )

 الشروط واملواصفات الواردة يف اإلعالن.

( تبني أن وظيفته احلالي  هي رئيس 2/0204لدى مراجة  قسيم  راتب املذكور لشهر )  .4

قسم توكيد اجلودة، علمًا أن عقد الةمل املوقع مةه ينص على أن تةيينه بوظيف  مراقب 

ينار شامل بدل املواصالت يف حني بلغ إمجالي راتبه ( د602السالم  الةام  وبراتب شهري )

 ( دينار.02( دينار من ضمنها بدل املوصالت )06202حسب قسيم  الراتب )

 (00/00/4102تاريخ  08/7/3/08353املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

  وأسباب بيان مربرات تةيني املذكور خالفًا للشروط املطلوب  واملةلن عنها لشغل هذه الوظيف

 اليت تقاضاها دون وجه حق. تاختالف قيم  راتبه والةالوا

 اإلجراء:

مل يــرد مــا يفيــد بالتصــويب رغــم خماطبــات الــديوان املتكــررة بهــذا اخلصــوص والــيت كــان آخرهــا            

 وما زال املوضوع قيد املتابة . 00/2/002( تاريخ 04/0/2/4060الكتاب رقم )
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 رعي)اهلنجر(:الفحص الفجائي على املستودع الف 

 تبني ما يلي: 02/02/0204لدى إجراء الفحص الفجائي على املستودع أعاله بتاريخ  

( 0066( مرت وبقيم  )20ملم( مستةمل بطول ) 95x4فقدان كيبل كهرباء قياس ) .0

 دينار.

( 0224( مرت وبقيم  )42ملم( مستةمل بطول ) 70x4فقدان كيبل كهرباء قياس ) .0

 دينار. 

األردني   تاألمني  الةامل  باملطار مبوجب كتاب مدير عام شرك  املطارا مت إعالم اجلهات .2

. وال زالت القضي  قيد التحقيق لدى مركز أمن 02/6/0204( تاريخ 2/0/642رقم )

 ماركا. 

وجود كميات خمتلف  من اللوازم املستةمل  من املشاريع املنفذة أمام اهلنجر املخصص  .4

 للوازم دون توفري محاي  هلا.

م إستخدام السجالت ومستندات اإلدخال لقيد موجودات املستودع أعاله أواًل بأول خالفًا عد .2

 .0222( من نظام املشرتيات لشرك  املطارات األردني  لسن  02ألحكام املادة )

 (07/00/4102تاريخ  08/7/3/08211املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 أعاله حسب األصول. اختاذ اإلجراءات الالزم  لتصويب ما ورد

 اإلجراء:

( فقط ومل يرد ما يفيد بتصويب باقي البنود وما زال 2،4،0،0مت تصويب البنود ذوات األرقام )

 املوضوع قيد املتابة .
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 شركة العقبة للنقل واخلدمات اللوجستية

 

 :شراء حافالت النقل 

 لدى دراس  ملف شراء حافالت النقل تبني ما يلي:  

املتضمن املوافق   2/00/0204( بتاريخ 00القرار من جملس إدارة الشرك  رقم ) صدر .0

على الةرض التمويلي املقدم من قبل بنك ).....( لتمويل جزء من مثن احلافالت املنوي 

( دينار )دون استدراج عروض( حيث مت رهن احلافالت لصاحل البنك 42222شرائها بواقع )

( املتخذ جبلسته املنةقدة بتاريخ 222ار جملس الوزراء رقم )من الدرج  األوىل خالفًا لقر

2/0/0200                  . 

املتضمن املوافق  على شطب باصات  02/0/0204( بتاريخ 0صدر قرار جملس اإلدارة رقم ) .0

( واستبداهلا بباصات حديث  على الرغم من أن سن  الصنع هلذه الباصات مل تتجاوز 4عدد )

( 0/4/2/2224مني  الواردة بكتاب مدير عام هيئ  تنظيم النقل الربي رقم )الفرتة الز

واملتضمن اخلط  الزمني  ملشروع االستبدال التحديثي لوسائط النقل  06/0/0200تاريخ 

 الةمومي .

 (30/04/4102تاريخ  08/42/3/44318املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 مما سبق يتضح ما يلي:

فق  جملس الوزراء املسبق  على القرض من البنك لتمويل شراء عدم احلصول على موا .0

 الباصات اجلديدة.

عروض من عدد من البنوك للحصول على شروط أفضل وعموالت اقل حيث  استدراجعدم  .0

 بةرض واحد فقط. االكتفاءمت 

( تاريخ 0/4/2/2224عدم االلتزام بكتاب مدير عام هيئ  تنظيم النقل الربي رقم ) .2

 واملتضمن الةمر التشغيلي للباصات وسنوات شطب كل باص. 06/6/0200

 التوصية:

 بيان أسباب ارتكاب املخالفات أعاله والةمل على تصويبها حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابة .



 

 

 



 

 

 

 
 الفصل اخلامس

 املواضيع اخلالفية
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 وزارة املالية 

 

 مكافأة موظفي مديرية الشؤون القانونية واألموال العامة: 

اجلامعة اهلامشية إىل على سبيل املثال  ونشريبعض اجلامعات  علىالتدقيق إجراء لدى 

صرف مكافآت ملوظفي مديرية األموال العامة/ وزارة املالية الذين يقومون بتحصيل  أنه متتبني 

 أموال اجلامعة بناء على اتفاقيات معقودة بني اجلامعة املعنية ووزارة املالية، حيث تبني ما يلي:

على أنه:  7222لسنة  (72)وتعديالته رقم  األردنيةقانون اجلامعات /أ( من 72تنص املادة ) .1

اجلامعة الرمسية أمواال عامة حتصل وفق قانون حتصيل األموال األمريية  أموالتعترب )

وجلنة حتصيل األموال  اإلداريالنافذ وهلذه الغاية ميارس الرئيس صالحيات احلاكم 

 .(األمريية املنصوص عليها يف القانون املذكور

 7221لسنة  (1)لية رقم وزارة املا وإدارةتعليمات تنظيم ( من 1/أ/8/ب/11تنص املادة ) .7

  على أنه: تتوىل مديرية األموال العامة القيام باملهام والواجبات التالية:

 .(العامة ومتابعة حتققها وحتصيلها  األموالعلى حتصيل  اإلشراف) -

رقم  الكتابواليت كان آخرها رقابية قام ديوان احملاسبة بتوجيه عدة كتب  .1

إىل رئيس اجلامعة اهلامشية بأنه ال يوجد وجه امل  2/1/7217( تاريخ 71/2/1/1217)

مديرية الشؤون القانونية واألموال العامة  ألنسند قانوني إلبرام االتفاقيات مدار البحث 

أعاله صالحية حتصيل األموال العامة أيا  التعليماتهي اجلهة املنوط بها وفقا ألحكام 

ند قانوني لصرف املكافآت كانت اجلهة صاحبة احلق بالتحصيل وبالتالي ال يوجد س

ملوظفي هذه املديرية ألن هذا يدخل يف صميم عملهم الذي يتقاضون عنه رواتبهم 

 وعالواتهم.

أكدت اجلامعة ومبوجب كتبها املتعددة واليت كان آخرها الكتاب رقم  .4

بأن صرف املكافآت ملوظفي مديرية الشؤون  72/8/7211( تاريخ 121/1126221)رأ/

ال العامة يف وزارة املالية مستمر سندًا لالتفاقيات املربمة وال يشوبه أية القانونية واألمو

( القاضي بعدم منح مكافآت لعدد من 4227خمالفة حبجة أن قرار جملس الوزراء رقم )

الدوائر كديوان احملاسبة ودائرة املوازنة العامة ومنهم املراقبني املاليني يف وزارة  املالية ال 

 ة األموال العامة.يشمل موظفي مديري

 (05/2/4102تاريخ  40/9/3/5995املصدر: )كتاب الديوان رقم 
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 :اجلامعة اهلامشيةرأي 

ترى اجلامعة أن صرف املكافآت ملديرية الشؤون القانونية واألموال العامة مقابل قيام هذه املديرية 

خمالفة  أية يشوبهوال  املربمةبتحصيل أموال اجلامعة املستحقة عل الغري جاء سندًا لالتفاقيات 

 ( ال يشمل موظفي مدير األموال العامة.4227وذلك الن قرار جملس الوزراء رقم )

 رأي ديوان احملاسبة:

مديرية الشؤون القانونية امعة اهلامشية ووزارة املالية /ال يوجد سند قانوني إلبرام اتفاقيات بني اجل

بتحصيل أموال اجلامعة املستحقة على الغري مقابل واألموال العامة خبصوص قيام هذه املديرية 

مكافآت مالية تصرف هلم من اجلامعة وذلك ألن حتصيل هذه األموال من صالحية هذه املديرية 

 كون أموال اجلامعة تعترب أموااًل عامة.

 :قرار جملس الوزراء

الوارد بكتاب ديوان  على الرأي باملوافقة 72/2/7214( تاريخ 4224اختذ جملس الوزراء قراره رقم )

القاضرري باملوافقررة علررى مررنحهم مكافررأة   2/2/7214( ترراريخ 712/أ/1/1تالتشررريو والرررأي رقررم )د 

 صادرة من وزير املالية بهذا اخلصوص.على أن تكون وفقًا لتعليمات 
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 دائرة ضريبة الدخل واملبيعات

 
 

  (:09949991الضرييب )لتصدير الرقم لالسترياد وا ).....(شــركة 

لدى قيام دائرة ضريبة الدخل واملبيعات باملوافقة على طلب رد ضريبة مبيعات للشركة  

( وقيامها بتقديم طلب هذا الرد ألجازته 4/7217+1) لشهري( ألف دينار 222املذكورة بقيمة )

 من قبل ديوان احملاسبة تبني لنا ما يلي:

 ل واملبيعات سابقًا بإجازة طلب الرد أعاله للمربرات التالية:أواًل:     مل تقم دائرة ضريبة الدخ

 الشركةإن البضاعة املباعة هي تسليم ارض املصنو وان كانت بيانات الصادر باسم  .1

أعاله وبالتالي مت اعتبار هذه العملية مبيعات حملية ومت تقدير قيمة الضريبة 

( دينار وفقا 472222على البيو احمللي من قبل مدقق الضريبة بواقو ) املتوجبه

 ملبدأ استحقاق الضريبة.

مقيم داخل اململكة  آخرمت حتويل مثن البضاعة املباعة من العراق  إىل شخص  .7

هذا الشخص  أن( وليس باسم الشركة املصدرة، كما اجلنسية/عراقي .....يدعى )

 متارس نفس النشاط. أخرىبشركات أعاله  الشركةهو شريك مو مالك 

وقواعدها املتعارف عليها ان اجلوهر فوق الشكل  احملاسبةإن من مبادئ  .1

(Substance over form مبعنى ان ينسجم جوهر )االقتصادية  العملية

وحقيقتها مو واقعها الفعلي بغض النظر عن شكلها وأنه من خالل تدقيق حسابات 

بذلك من قبل الدائرة تبني بأن جزء  املكلفةقيق الشركة أعاله من قبل جلنة التد

من عمليات البيو املتعلقة بالتصدير متثل مبيعات الشركة أعاله للمكلف املذكور 

 املشار اليه أعاله حيث مت تنظيم بيانات تصدير بامسه )كمرسل اليه ( يف العراق.

( 7/أ/12ملادة )عدم وجود حواالت كافيه تعزز مثن البضاعة املصدرة خالفًا ألحكام ا .4

وتعديالته فضال عن عدم  1224( لسنة 6من قانون الضريبة العامة على املبيعات رقم )

هو من  التجاريةوجود أية مراسالت جتاريه لدى الشركة، علمًا بأن دفرت صور الرسائل 

اليت الزم قانون التجارة املكلفني مبسكها، وهلذا السبب مت التنسيب  القانونيةالدفاتر 

 (.7217-7211-7212)موظف مناب للسنوات  ملف الشركة  بفتح
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 العامةالضريبية واليت أيدت عدم رد الضريبة  العامةثانيًا:   مت عرض املوضوع على مديرية النيابة 

للشركة ونسبت بتشكيل جلنة لدراسة هذا املوضوع ومبشاركة مدعي عام ضرييب من 

 :التاليةييب وللمربرات النيابة العامة الضريبية لوجود شبهة تهرب ضر

إن الشركة طالبة الرد ومن خالل اإلفادات اليت متت مو القائمني عليها أفادوا  .1

عراقي اجلنسية واملشار اليه سابقًا  .....(بأنهم باعوا ما مت تصديره إىل السيد )

داخل حدود النطاق الضرييب على أرض املصنو ، فكيف يتم تنظيم بيان تصديري 

 باسم الشركة. 

و معزز يثبت أن الشركة قد قامت بالتصدير وإن كان هنالك أ إثباتال يوجد  .7

بيانات مجركية صادرة باسم الشركة طالبة الرد حيث تبني لنا أن مثن البضاعة 

( واملشار اليه سابقًا وليس باسم .....املصدرة قد مت حتويلها من اخلارج إىل السيد )

 الشركة املصدرة.

 قيقي والفعلي الذي تكون فيه واقعة التصرف.إن العربة بالواقو احل .1

مت عرض املعاملة على مدير عام دائرة ضريبة الدخل واملبيعات والذي  78/17/7211بتاريخ  ثالثًا:  

جاء رأيه معارضًا ملا ورد بالنقاط أعاله ومت التنسيب من قبله )بالسري باإلجراءات اعتمادًا 

ظر إىل موضوع احلواالت املالية وموضوع مبادئ على البيان اجلمركي الصادر فقط دون الن

احملاسبة وقواعدها وأن الرأي القانوني الصادر باملوضوع البند ثانيًا أعاله غري صحيح كما 

 حركة املوظف املناب املذكورة(. إلغاءمت على احلاسب اآللي 

 (0/2/4102تاريخ  02/9/2991 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 الدخل واملبيعات:رأي دائرة ضريبة 

جاء رد دائرة ضريبة الدخل واملبيعات خالفًا ملالحظاتنا الواردة أعاله ومت التنسيب من قبل مدير عرام  

دائرة ضريبة الدخل واملبيعات بالسرري براإلجراءات اعتمرادا علرى البيران اجلمركري الصرادر فقرط دون         

 احلواالت املالية. إىلالنظر 

 رأي ديوان احملاسبة:

ملعاملة على ديوان احملاسبة لغايات إجازة الرد الضرييب للشركة وبعد التدقيق فأننا مت عرض ا

نؤكد على ما جاء بالنقاط )أواًل وثانيًا( أعاله لألسباب واملربرات الواردة فيها وإضافة إىل ذلك 

 فأننا نبدي ما يلي:

والكافية يف التدقيق  إن التدقيق امليداني على املكلفني يتطلب بذل العناية املهنية الالزمة .1

وأن يتم مجو أدلة وقرائن اإلثبات لغايات تعزيز صحة عملية الرد الضرييب ألي شركة 

 حتى وإن مل تتضمنها التعليمات التنفيذية اخلاصة بعملية الرد الضرييب.
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بالرجوع إىل اإلقرارات الضريبية املقدمة من الشركة طالبة الرد جند عدم قيامها بتوريد  .7

ولتارخيه بل  7228ضريبية للدائرة خالل فرته تسجيلها املمتدة منذ عام أي مبالغ 

مجيعها أرصدة مدورة لصاحل الشركة وهذا األمر ينطبق ايضًا على الشركات األخرى 

 اليت تتعامل معها الشركة طالبة الرد.

إن مالك الشركة طالبة الرد ويدعى ).....( هو مالك شركة ).....( وهي شركة شقيقة  .1

ة ).....( ، كما أن السيد ).....( )البائو ( والسيد ).....( )املشرتي( شركاء بشركات لشرك

أخرى وهي شركة ).....( وهذه الشركات متارس عملها كشركات ذات مسؤولية حمدودة 

 داخل األردن كما أن السيد ).....( هو الوكيل احلصري ملنتجاتها داخل العراق.

بطاقات صنف للمخزون مما يصعب معه تتبو حركة إن الشركة طالبة الرد ال متسك  .4

 املخزون.

ورد مبشروحات الدائرة أن املفوض الضرييب للشركة أعاله والشركات األخرى هو شخص  .2

ملستورد( يف هذه الشركات )أي من محلة بطاقات ا هباإلضافة إىل وجود فواتري شّحين واحد

 .ةواليت تتضمن خطورة عالي

وفقًا لتقرير  املبينةعنها ضمن اإلقرارات الضريبية والصادرات مبطابقة الصادرات املصرح  .6

البيانات اجلمركية الصادر  عن دائرة اجلمارك )االسكودا( جندها غري متطابقة خالفًا 

 ( من قانون الضريبة العامة على املبيعات أعاله. 12ألحكام املادة )

%( فقط وهذه النسبة 1.2رد هي )إن القيمة املضافة )نسبة الربح( ملبيعات الشركة طالبة ال .2

متدنية جدًا هلذا النوع من النشاط ونرى يف هذا اجملال أنه كان على الدائرة تطبيق نص 

بعدم اعتماد هذه النسبة  7222( لسنة 78( من قانون ضريبة الدخل املؤقت رقم )72املادة )

وبالتالي تقدير  وتقدير األرباح احلقيقية وفق ما جيري عليه التعامل العادي يف السوق

 الضريبة املستحقة على الشركة  ) ضريبة املبيعات وضريبة الدخل (.

 قرار جملس الوزراء:

باملوافقة على الرأي الصادر عرن ديروان    74/8/7214( تاريخ 2782أختذ جملس الوزراء  قراره رقم )

أن قررار دائررة    ومضرمونه  18/8/7214( تراريخ  741/أ/1/1التشريو والرأي والروارد بكتراب رقرم )د ت   

ضررررريبة الرررردخل واملبيعررررات املتضررررمن املوافقررررة علررررى رد ضررررريبة املبيعررررات لشررررركة ).....( لالسررررترياد   

 والتصدير جاء متفقًا وأحكام القانون.
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 أمانة عمان الكربى 

 

 :مشروع دارة امللك عبد اهلل الثاني للثقافة والفنون / دار األوبرا 

( تاريخ 16/4/2622رقم ) ديوان احملاسبة كتابمبوجب  رئيس الوزراءمت خماطبة  .1

الكتاب رقم مبينًا فيه املخالفات اليت أظهرها التدقيق للمشروع أعاله مبوجب  7/6/7211

، 11/17/7217تاريخ ( 16/4/71611، والكتاب )71/11/7211تاريخ ( 16/4/12264)

عظم املالحظات إال أن رد األمانة مل يشمل م ،املوجه إىل رئيس جلنة أمانة عمان الكربى

 واملآخذ املتعلقة باملشروع. 

املرفق طيه صورة  71/2/7211( تاريخ 64/17/1/72214رقم ) رئيس الوزراءبكتاب  ورد .7

ولدى دراسة الرد  12/2/7211( تاريخ 7/1/12622عن كتاب أمانة عمان الكربى رقم )

 تبني ما يلي:

يد املسؤوليات التعاقدية إن رد األمانة املشار إليه ال يتضمن توضيحًا خبصوص حتد .أ 

 املكلفة بإدارة العقد مو املكتب املصمم من حيث: ).....(لشركة 

االشرتاك تعاقديًا يف جلنة االستالم وقيام الشركة بتقييم خمرجات عقد  -

 التصميم وبالتالي التنسيب باالستالم من عدمه.

عدم الوضوح يف حتديد األعمال اليت تدخل ضمن األعمال الرئيسة للعقد  -

عن األعمال اليت تعترب إضافية وتتطلب إصدار أوامر تغيريية مما فتح اجملال 

( دوالر بدل أعمال 222222بتقديم مطالبات مببالغ تتجاوز ) للشركة أعاله

 إضافية حسب ادعائها مبوجب تلك املطالبات.

ومباشر من قبل كوادر األمانة متثل باالتصال املباشر مو املكتب  وجود تدخل واضح .ب 

املصمم بأمور ختص العطاء ومراحل اإلجناز واالستالم سواء من خالل عقد ورش 

عمل أو السفر إىل مكان إقامة املكتب املصمم ودون وضو الشركة املكلفة بإدارة 

ني جيب أن تكون العقد بواقو هذه االتصاالت حسب إفادة هذه الشركة، يف ح

العالقة مباشرة بني املكتب املصمم والشركة املكلفة بإدارة العقد مما شكل خمالفة 

صرحية لشروط العقد وسبب تناقض وإرباك بالعمل ظهر واضحًا وجليًا أثناء 

استالم أعمال التصميم، حيث أن جلنة االستالم واليت مضى على تشكيلها ما يزيد 

وقد  ،لتارخيه، والذي قد يرتب على األمانة كلف مالية عن السنة مل تنهي أعماهلا

مؤخرًا ( .....)مكتب  ظهر ذلك من خالل مطالبات مقدمة من املكتب املصمم 
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(399) 
 

( مليون دوالر، علمًا بأن املطالبة السابقة تقدر مببلغ يقارب 1مببالغ تتجاوز )

التعاقدية ت ا( دوالر بدل أعمال إضافية حسب ادعائه وناجتة عن اخلالف622222)

الناشئة ما بني األمانة وأطراف العقدين أو بني املكتب املصمم والشركة املكلفة 

بإدارة العقد وعدم اختاذ اإلجراءات احلامسة للبت يف هذه اخلالفات ويف الوقت 

 املناسب.

 مل يتم توضيح اآللية اليت سيتم من خالهلا تصويب األمور املالية التالية:  .ج 

( 172612والبالغة ) للشركة أعالهالشهرية املعلق صرفها املطالبات املالية  -

 دوالر.

 للشركة أعاله.( دوالر من السلفة املقدمة املدفوعة 147411اسرتداد مبلغ ) -

تأخر األمانة يف تعيني حمكم عنها يف هيئة التحكيم، مما أدى إىل مضاعفة  -

( 226462مبلغ ) 7217مطالبة الشركة بتعويض مالي وصل لنهاية عام 

دوالر نتيجة هلذا التأخري ومل يصدر قرار من هيئة التحكيم لتارخيه بهذا 

 اخلصوص.

مل يتم البت باملخصصات املالية لتغطية االلتزامات املتبقية كما مل يتم  -

حتديد اجلهة املسؤولة عن إدارة وتنفيذ ومتويل هذا املشروع، علمًا بأن املطالبات 

( مليون دوالر، وقد 4والتصميم( حبدود )املتبقية على حساب العقدين )اإلدارة 

 ( مليون دينار على هذا املشروع.6حتملت األمانة سابقًا ما يقارب )

الناجتة عن  للشركة أعالهالبت يف موضوع تعديل الكفاالت املالية  مل يتم -

 ( دوالر.1172222( دوالر إىل )1222222تعديل قيمة اإلحالة من )

( مصروفة كسلفة دوالر من مكتب ).....( 122222مبلغ )مل يتم اسرتداد  -

مقدمة للمكتب بداعي وجود أعمال إضافية وأوامر تغيريية مل تصدر لتارخيه أو 

 يتخذ قرار مناسب خبصوصها.

قامت بتقديم فقد يف استالم أعمال عطاء التصميم  لشركة أعالهانتيجة ملشاركة  .د 

                  من قبل مكتب تقرير فين متعلق باملخططات والدراسات والتصميم املقدمة 

وقد تضمن نواقص مطلوب إجنازها واستكمال تعديالت على بعض منها، ومت  .....()

كتب املاحتساب كلفة هذه النواقص لغايات حسمها يف حال عدم تنفيذها من قبل 

( دوالر تقريبًا، ومل يلتزم املكتب املصمم بإجراء التعديالت 721222وقدرت مببلغ )

ة، كما مل يؤيد صحة املالحظات اليت أبدتها شركة الشركاء وحسب ما املطلوب

أفادت به كوادر األمانة املعنية مبتابعة املشروع، كما أفادت هذه الكوادر بأن املكتب 



 4102 التقرير السنوي الثالث والستون لعام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(211) 
 

املصمم تقدم مبطالبات تعويض مالي إضايف وهي قيد التسوية الودية حاليًا رافضًا 

 إجراء أي تعديل.

املصمم بتنفيذ مجيو التعديالت الواردة يف تقرير الشركة  مل تلزم األمانة املكتب .ه 

املشار إليه أعاله كون رأي املكتب املصمم بأن معظم مالحظات الشركة غري 

صحيحة وغري دقيقة مما قد يؤدي إىل التسليم بصحة كافة املطالبات 

 ة.والتعويضات املقدمة من قبل املكتب املصمم ودفعها له الحقًا من موازنة األمان

 :مبا يلي مما ورد أعاله، يتضح أن جوهر املوضوع يتلخص .و 

 ( مليون دينار لغاية تارخيه على هذا املشروع.16صرف ما يقارب ) -

( مليون دوالر متعلقة 4وجود مطالبات وتعويضات وقضايا معلقة مبا يقارب ) -

بإعداد خمططات ودراسات وتصاميم وإدارة العقد للمشروع متوقو صرفها 

 الحقًا.

ضوء اختاذ قرار بتأجيل تنفيذ املشروع املشار إليه إىل أجل غري مسمى  على -

يؤدي إىل عدم اإلفادة من كافة الدراسات والتصاميم املعدة هلذا املشروع يف 

 أي من مشاريو األمانة األخرى.

 (4/2/4102تاريخ  09/2/2991 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

للبت يف اخلالف احلاصل بني ديوان احملاسبة وأمانة عمان عرض املوضوع على جملس الوزراء 

 وتعديالته. 1227( لسنة 78بة رقم )( من قانون ديوان احملاس71الكربى سندًا ألحكام  املادة )

 اإلجراء:

 مل يتم البت يف املوضوع من قبل جملس الوزراء لغاية تارخيه.

  إدارة السوق املركزي:/ كافتت امل 

رئيس جلنة أمانة ل 74/4/7211( تاريخ 16/1/2227مت توجيه الكتاب الرقابي رقم ) .1

عمان الكربى يف حينه متضمنًا املخالفات اليت أظهرها التدقيق على مستندات الصرف 

 لسوق املركزي واملتمثلة مبا يلي:ا إدارةاملتعلقة مبكافآت 

فآت لرئيس وأعضاء جلنة ( دينار مكا22222) قيام أمانة عمان الكربى بصرف مبلغ  .أ 

 املكافآتصرف تلك لالسوق املركزي بالرغم من عدم وجود أسس وتعليمات  إدارة

( من نظام أسواق اجلملة للمنتجات البستانية ألمانة عمان 6املادة ) ألحكاموخالفًا 

الكتاب رقم الوارد ب األمانةرّد  يتضمنوتعديالته  7222( لسنة 87رقم )الكربى 

هو أمر جوازي بداللة املادة  األسسبأن موضوع  76/6/7211( تاريخ 4/2/2812)
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(210) 
 

عمان الكربى  أمانةأعاله لغايات صرف املكافآت من عدمه مو العلم أن املشرع قد الزم 

هذه جتعل صرف  األسس ما يتعلق بأن أمابأن يكون صرف املكافآت مبوجب أسس 

وضو  أنالتشريو والغاية منه حيث  أساسم يهدم املكافآت حقًا مكتسبًا فهو كال

الصرف وعدالتها وتسهيل تدقيقها وحتديد مدى  إجراءاتيضمن سالمة  األسس

 .انطباقها مو التشريعات

( من النظام 6)ختصيص مكافأة لرئيس جلنة إدارة السوق خالفًا ألحكام املادة مت  .ب 

على  ِتأعضاء اللجنة ومل تاملشار إليه أعاله واليت أجازت صرف مكافآت ألي من أ

 ذكر رئيس اللجنة مما يعين عدم استحقاقه للمكافأة وفقًا لنص املادة املشار إليها.

ممن مل يتم  السوق جلنة إدارةيف ختصيص مكافآت ملوظفني باعتبارهم أعضاء مت  .ج 

دير التنفيذي للشؤون امل)( من النظام املشار إليه وهم 4تسميتهم وفق املادة )

مما يعين خمالفة أحكام املادة مدار  (نائب مدير املدينة للشؤون الصحيةو القانونية

حيث جاء البحث من حيث تشكيل جلنة إدارة السوق وختصيص مكافآت للمذكورين 

يف اللجان الفرعية املنبثقة عن  أعضاءالء ؤأعاله بأن ه إليهبكتابها املشار  األمانة رد

جلنة  أعضاءحيث وردت تسميات هؤالء مو  وذلك خالفًا للواقوالسوق  إدارةجلنة 

 السوق. إدارة

يف جلنة اإلدارة خالفًا  ًامشول سكرتري جلنة اإلدارة باملكافآت أعاله باعتباره عضومت  .د 

 أعاله. إليهااملواد املشار ألحكام 

 األمن( دينار مكافآت ملوظفي السوق املركزي وموظفي 26728) مبلغصرف مت  .ه 

واحلماية وموظفي وزارة الزراعة العاملني يف السوق بالرغم من عدم وجود أسس 

 باخلصوص.وتعليمات 

وعددها مشفوعة بلوائح تدقيق من قبل ديوان احملاسبة  مستندات املكافآتمت إعادة  .و 

  .تبني مربرات عدم إجازة تلك املستندات للصرف( لوائح 1)

( تاريخ 16/1/8726رقم ) اب الديوانبكتمت خماطبة رئيس هيئة مكافحة الفساد  .7

 خبصوص املوضوع أعاله.  11/2/7211

 (30/3/4102تاريخ  09/3/2952املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 رأي أمانة عمان الكربى:

املتضمن بأن موضوع األسس هو أمر  76/6/7211( تاريخ 4/2/2812جاء رد األمانة بالكتاب رقم )

 نظام أسواق اجلملة أعاله لغايات صرف املكافآت من عدمه.( من 6جوازي بداللة املادة )
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(214) 
 

 :ديوان احملاسبةرأي 

موضوعًا خالفيًا للبت فيه سندًا  ض هذا املوضوع على جملس الوزراء باعتبارهطلب الديوان عر

 وتعديالته. 1227( لسنة 78( من قانون ديوان احملاسبة رقم )71ألحكام املادة )

 :قرار جملس الوزراء

 يتم البت يف املوضوع من قبل جملس الوزراء لغاية تارخيه.مل 
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(213) 
 

 جامعة الريموك

 

 :الدائرة املالية 

 :تبني ما يلي  7222لدى تدقيق قيود وسجالت الدائرة املالية يف جامعة الريموك لعام 

بقيمة  يتم صرف مكافآت شهرية لعدد من املوظفني لقيامهم بالعمل )أثناء الدوام الرمسي( .1

( من نظام املوظفني اإلداريني والفنيني يف 76،72( دينارًا خالفًا ألحكام املادتني )7726)

باإلضافة إىل احتساب هذه املكافأة ضمن مكافأة  7224( لسنة 11جامعة الريموك رقم )

 .نهاية اخلدمة للموظف

ئيس جامعة رإىل  12/2/7228( تاريخ 71/7/1/2214مت توجيه الكتاب الرقابي رقم ) .7

 .الريموك الختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب املوضوع حسب األصول

( تاريخ 71/7/1/8821مت التأكيد على املوضوع بعدة كتب واليت آخرها الكتاب رقم ) .1

 .للتصويب الختاذ اإلجراءات الالزمة 71/2/7217

 (01/9/4103تاريخ  40/4/3/04593املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 جامعة الريموك.رأي 

استمرت جامعة الريموك بصرف هذه املكافآت ولكنها أوقفت احتسابها مو الراتب لغايات مكافأة 

 نهاية اخلدمة.

 رأي ديوان احملاسبة.

( من نظام املوظفني االداريني والفنيني يف 76،72صرف املكافآت أعاله خالفًا ألحكام املادتني )مت 

 .7224( لسنة 11جامعة الريموك رقم )

 :قرار جملس الوزراء

باملوافقة على رأي ديوان التشريو  71/7/7214( تاريخ 1121جملس الوزراء القرار رقم ) أختذ

ومفاده عدم قانونية استمرار  12/7/7214( تاريخ 42/أ/1/1ي الوارد بكتابة رقم )د تأوالر

إذا كانت خارج أوقات الدوام الرمسي،  إالاجلامعة بصرف مكافآت التكليف باإلعمال اإلضافية 

 ووقف صرفها اعتبارًا من تاريخ القرار. من اسرتدادها وإعفاء املوظفني الذين صرفت هلم املكافآت
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 جامعة مؤتة

 

 :االتفاقيات 

لدى دراسة موضوع االتفاقية املربمة ما بني جامعة مؤتة وبنك ).....( املتعلقرة بتأجيرر 

( تاريخ 22/11/1/18422موضوع كتاب رئيس الوزراء رقم ) (7م167مبنى مبساحررة )

 تبني ما يلي: ،72/2/7214

ما بني الفريق األول )البنك املستأجر(  7/2/7224مت تعديل االتفاقية املوقعة بتاريخ  .1

 والفريق الثاني )املؤجر( جامعة مؤتة.

ري واستئجار األموال مت جتديد عقد اإلجيار بني الطرفني أعاله مباشرة خالفًا لتعليمات تأج .7

( من نظام لوازم وأشغال جامعة مؤتة رقم 22املنقولة وغري املنقولة الصادرة مبوجب املادة )

 .1282( لسنة 42)

مل يتم طرح عطاء التأجري يف الصحف احمللية للحصول على أفضل البدائل والذي حيقق  .1

 ما أعاله.للجامعة أعلى عائد ممكن خالفًا للنظام والتعليمات املشار إليه

اشرتط البنك على اجلامعة مبوجب البند )تاسعًا( من االتفاقية بأنه ال حيق للمؤجر  .4

تأجري أي بنك أو شركة مصرفية أو غريها أردنية أو غري أردنية متارس أعمال مماثلة 

/مشابهة ألعمال الفريق األول أو السماح هلا/له بتقديم أية خدمات مصرفية وذلك ضمن 

( عامًا تبدأ من تاريخ 12ة ومرافقها ومبانيها وكلياتها وتوابعها وملدة )حدود جامعة مؤت

7/2/7224. 

( عامًا كما جاء 12( دينار لكامل فرتة اإلجيار البالغة )622222تبلغ قيمة بدل اإلجيار ) .2

 ( دينار سنويًا.42222بالبند )ثانيًا( من االتفاقية وبواقو )

( دينار للجامعة 422222اله تربع البنك مببلغ )مبوجب البند )عاشرًا( من االتفاقية أع .6

 خالل مدة اإلجيار املبينة أعاله.

مل يتم استيفاء رسوم طوابو الواردات والغرامات املرتتبة على هذه االتفاقية من البنك ومن  .2

( من قانون رسوم طوابو الواردات 17، 6املوظف املسؤول عن ذلك خالفًا ألحكام املادتني )

وكذلك مل يتم استيفاء الرسوم اإلضافية للجامعات األردنية  7221 ( لسنة72رقم )

 .املعمول به آنذاك 1282( لسنة 4خالفًا لقانون الرسوم اإلضافية للجامعات األردنية رقم )

 (44/9/4102تاريخ 40/9/3/9244 املصدر: )كتاب الديوان رقم
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 رأي جامعة مؤتة:

لتعليمات تأجري واستئجار األموال املنقولة وغري  وفقًامت جتديد عقد اإلجيار بني الطرفني مباشرة 

 .1282( لسنة 42( من نظام لوازم وأشغال جامعة مؤتة رقم )22املنقولة الصادر مبوجب املادة )

 :ديوان احملاسبةرأي 

( سنوات 2( أعاله خالل )6، 2يرى الديوان إن البنك قد اسرتد قيمة املبالغ املشار إليها يف البندين )

الفوائد اليت حققها من اجلامعة نتيجة السحب على املكشوف والبالغة يف جمموعها من 

( وقد بلغت قيمة الفوائد 7222 – 7222ما بني األعوام ) ( دينار خالل الفرتة الواقعة216728)

( دينار حبيث أصبح جمموع هذه الفوائد خالل 228267( مبلغ )7211، 7212خالل عامي )

( دينار عدا العموالت والفوائد اليت 1212272( فقط مبلغ )7211 – 7222الفرتة ما بني )

تقاضاها البنك من العاملني والطلبة يف اجلامعة نتيجة خلدماته املصرفية املختلفة باإلضافة إىل 

ما حققه من وفر يف ضريبة الدخل املستحقة عليه نتيجة تنزيل قيمة التربعات املشار إليها أعاله 

 للبنك. من الدخل اإلمجالي

 قرار جملس الوزراء:

للعمل لرئيس اجلامعة  72/12/7214( تاريخ 22/11/1/16421وجه رئيس الوزراء كتابه رقم )

 .16/12/7214( تاريخ 71/6/1/12244رقم ) ديوان احملاسبةمبا جاء بكتاب 

 ( لسنـــة 42النظام املعدل لنظام الرواتب والعالوات يف جامعــة مؤتـــة رقــم )4103: 

لدى قيام الديوان بدراسة موضوع عالوة التنقل والعالوة اإلضافية اليت متنحها جامعة مؤتة 

 تبني ما يلي: ،ملوظفيها

 أواًل:  عالوة التنقل:

وتعديالته هو النظام صاحب االختصاص  1281( لسنة 26نظام االنتقال والسفر رقم ) إن

واتهم اخلاصة بتكليفهم بالعمل خارج مركز بتنظيم كافة املسائل املتعلقة بتنقالت املوظفني وعال

عملهم و/أو خارج اململكة وهو النظام املختص بتحديد عالوات  التنقل واالقتناء لكافة املوظفني 

( 12املعدل بالنظام رقم ) 1281( لسنة 26( من نظام االنتقال والسفر رقم )1بصراحة نص املادة )

 .12/2/7212خ املنشور باجلريدة الرمسية بتاري 7212لسنة 

فإذا جاء نص بنظام رواتب وعالوات موظفي جامعة مؤتة مينح عالوة تنقل فهذا يؤدي إىل 

تعطيل النص اخلاص بهذه العالوة يف نظام االنتقال والسفر املطبق على مجيو موظفي الوزارات 

ات والدوائر احلكومية وموظفي مجيو اهليئات واملؤسسات الرمسية والعامة مبا فيها اجلامع

احلكومية وهذا بالطبو تطبيق خمالف للقانون الن املادة املذكورة مل تنص على ضرورة مراعاة 

هذا النظام على  أحكام، تطبق خرآعلى الرغم مما ورد يف أي نظام التشريعات األخرى بل جاء فيها )
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...اخل( .موظفي مجيو اهليئات واملؤسسات الرمسية والعامة والشركات اململوكة بالكامل للحكومة

األمر الذي يعين وجوب مراعاة كافة التشريعات ألحكام نظام االنتقال والسفر املعمول به يف 

 الدولة.

 ثانيًا: عالوة إضافية التنقل:

هذه العالوة كانت تعطى بنسبة من عالوة التنقل املمنوحة مبوجب نظام الرواتب   إن

 1224/ 16/2( تاريخ 211العالي  رقم )والعالوات يف جامعة مؤتة مبوجب قرار  جملس التعليم 

%( من عالوة 122اخلاص باجلامعة األردنية حيث  مت منح موظفي اجلامعة عالوة إضافية بنسبة )

 النقل املقررة بالنظام املعمول به يف اجلامعة األردنية.

وملا اتضح لنا أن عالوة التنقل املنصوص عليها يف نظام رواتب وعالوات جامعة مؤتة هي  

الوة غري مستحقة نظرًا الختصاص نظام  االنتقال والسفر أعاله، فمن الواجب قانونا إيقاف ع

صرف )عالوة إضافية التنقل( ألن الفرع يتبو األصل وألن هذه العالوة كانت حتسب بناء على 

 العالوة املقررة بنظام الرواتب واليت تقرر بطالن العمل بها أصاًل.

 ثالثًا: العالوة اإلضافية:

 استمرت اجلامعة يف صرف العالوة اإلضافية للموظفني املهنيني خالفًا ملا يلي:             

املبني بكتاب ديوان احملاسبة رقم  11/8/7224( تاريخ 7221قرار جملس الوزراء رقم ) .1

املوجه إىل رئيس جامعة مؤتة حيث مت الطلب من  2/4/7226( تاريخ 71/1/1/1144)

وة اإلضافية اليت تصرف للموظفني املهنيني يف اجلامعة والعمل اجلامعة بوقف صرف العال

على حصر واسرتداد املبالغ اليت صرفت هلم من تاريخ صرفها تطبيقًا ملا جاء بقرار جملس 

 الوزراء املشار إليه.

/هر( من نظام الرواتب والعالوات يف جامعة مؤتة املعدل مبوجب النظام أعاله  واليت 11املادة ) .7

) أ( و )ب( و )ج( ما يلي )) ال جيوز اجلمو بني العالوات املنصوص عليها يف الفقرات  نصت على

 .    من هذه املادة(

 (40/0/4102تاريخ   40/9/3/910املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 رأي جامعة مؤتة:

 صرف العالوات املشار إليها أعاله جاءت وفقًا ألحكام نظام رواتب وعالوات موظفي جامعة مؤتة. إن

 رأي ديوان احملاسبة:

والعالوة اإلضافية وعالوة إضافية التنقل املشار إليها أعاله  التنقلقيام جامعة مؤتة بصرف عالوة 

 ه.جاءت خمالفة ألحكام نظام االنتقال والسفر املشار إليه أعال
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 قرار جملس الوزراء:

( تاريخ 22/11/1/16421أيّد رئيس الوزراء رأي ديوان احملاسبة مبوجب الكتاب رقم )

واملوجه لرئيس اجلامعة للعمل مبا جاء بكتاب ديوان احملاسبة رقم  72/12/7214

 16/12/7214( تاريخ 71/6/1/12244)

 اإلجراء:

قبل  وإضافيةاملبالغ اليت صرفت هلم كعالوة تنقل  منمت املوافقة على إعفاء العاملني يف اجلامعة 

 .1/1/7211تاريخ 

  9/9/4100( تاريخ 409/4100رقم )عمداء القرار جملس : 

 لدى مراجعة قرار جملس عمداء جامعة مؤتة املشار اليه أعاله تبني ما يلي: 

القرار واملقبولني على الربنامج  متت املوافقة على حتويل الطلبة الواردة أمساؤهم يف هذا .1

املوازي من أبناء العاملني إىل الربنامج الصباحي يف كلية الطب اعتبارًا من مطلو العام 

 تبني ما يلي:حيث ( 7212/7211الدراسي)

إن وضو األسس العامة املتعلقة بقبول الطلبة وحتديد أعداد املقبولني منهم سنويًا  .أ 

معايري االعتماد هي من اختصاص جملس  يف حقول التخصصات املختلفة وفق

( 71( من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم )6التعليم العالي مبوجب املادة )

 .7222لسنة 

من الربنامج املوازي إىل الربنامج الصباحي أدى إىل زيادة  الطالبإن حتويل هؤالء  .ب 

 ار إليها أعاله.النسبة املقررة ألبناء العاملني خالفًا ألسس القبول املش

معدهلا يف الثانوية العامة  ألن ،ترتب على هذا التحويل حرمان طالبة من التنافس .ج 

 أعلى من معدالت الطلبة املقبولني واملشار إليهم أعاله.

لرئيس  78/2/7211( تاريخ 71/6/1/11112مت توجيه كتاب ديوان احملاسبة رقم ) .7

 جامعة مؤتة لتصويب ما ورد أعاله.

 مبا يلي: 17/2/7211( تاريخ 112/24/6221رقم ) مبوجب الكتاب اجلامعةجاء رد  .1

وتعديالته قد  7222( لسنة 72األردنية رقم ) ات( من قانون اجلامع12إن نص املادة ) .أ 

 ومبامنح جملس العمداء صالحية النظر يف املواضيو املتعلقة بالعمل األكادميي 

ص أي جهة أخرى وفق أحكام يعرضه الرئيس على اجمللس وال يدخل ضمن اختصا

 التشريعات النافذة.
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لقد جاء يف البند )ثانيًا/ط( من أسس القبول لدرجة البكالوريوس يف اجلامعات  .ب 

( من قانون التعليم العالي 6األردنية الرمسية الصادرة باالستناد إىل نص املادة )

صالحية حتديد الشروط  7222( لسنة 71والبحث العلمي وتعديالته رقم )

اإلضافية وأية شروط أخرى لقبول بعض التخصصات جمللس العمداء يف كل 

 جامعة.

واعتمد أسس  12/8/7226( تاريخ 164/7226صدر قرار جملس العمداء رقم ) .ج 

قبول أبناء العاملني للدراسة يف اجلامعة وصدر الحقًا له قرار جملس العمداء رقم 

لية الطب ألبناء العاملني يف ( وعّدل على عدد املقاعد املمنوحة يف ك127/7226)

( ونظم 127/7228صدر قرار جملس العمداء رقم ) 74/6/7228اجلامعة، وبتاريخ 

يف الربناجمني الصباحي  أسس توزيو املقاعد الدراسية يف كلية الطب والتمريض

( ونظم 141/7212صدر قرار جملس العمداء رقم ) 4/2/7212وبتاريخ واملوازي، 

 أيضًا هذه األسس.

( فقد جاء سندًا لكل ما سبق ذكره حيث أن 712/7211صوص القرار رقم )خب .د 

اجلامعة مل ختالف األسس العامة للقبول حيث مت حتويل الطلبة بعد حتقق 

الشواغر ومل ختالف النسبة املقررة ألبناء العاملني ومل يتم حرمان طالبة من 

 التنافس.

 يلي: ولدى متابعة ما ورد بكتاب اجلامعة أعاله تبني ما .4

 أنوتعديالته على  7222( لسنة 72( من قانون اجلامعات رقم )/ب12نصت املادة ) .أ 

 يتوىل جملس العمداء املهام والصالحيات التالية:

)النظر يف أي موضوع يتعلق بالعمل األكادميي مما يعرضه الرئيس عليه وال يدخل 

 ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفق أحكام التشريعات النافذة(.

 7222( لسنة 71( من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم )2/أ/6نصت املادة ) .ب 

وضو األسس العامة املتعلقة مهام يتوىل اجمللس )جملس التعليم العالي( أن على 

بقبول الطلبة يف مؤسسات التعليم العالي وحتديد أعداد املقبولني منهم سنويًا يف 

 االعتماد. حقول التخصص املختلفة وفق معايري

عداد إيف ضوء ما ورد يف )أ، ب( أعاله جند أن صالحية وضو أسس القبول وحتديد  .ج 

املقبولني يف حقول التخصص تعود جمللس التعليم العالي وليس جمللس العمداء يف 

 اجلامعة.
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(219) 
 

أما فيما يتعلق برد اجلامعة حول البند )ثانيًا/ط( من أسس القبول لدرجة  .د 

حيدد جملس )البكالوريوس يف اجلامعات األردنية الرمسية الذي نص على أنه 

العمداء يف اجلامعة الشروط األخرى اإلضافية لقبول الطلبة يف بعض التخصصات 

 االلتحاق بتلك التخصصات(.اليت تقتضيها طبيعة 

أن جمللس العمداء صالحية تقرير حتويل الطلبة من الربنامج املوازي إىل  جند 

 عداد الطلبة املقبولني يف التخصص.أالصباحي شريطة االلتزام بأسس القبول و

إىل  رئيس اجلامعة  7/12/7211( تاريخ 71/6/1/16628مت توجيه الكتاب رقم ) .2

 ( أعاله. 4البند ) يف متضمنًا ما ورد

املتضمن وقف العمل  2/2/7211( تاريخ 441/7211العمداء رقم ) صدر قرار جملس .6

لدراسة مدى قانونيته وحل  2/6/7211( تاريخ 712/7211بقرار جملس العمداء رقم )

 11/12/7211( تاريخ 216/7211جملس العمداء اصدر القرار رقم ) أناملشكلة اال 

( واعتبار ما جاء بالقرار 712/7211واملتضمن املوافقة على إعادة العمل بقراره رقم )

 ( الغيًا.441/7211)

(  71/6/1/72222مت خماطبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مبوجب الكتاب رقم ) .2

اإلجراءات الالزمة إللغاء قرار جملس عمداء جامعة مؤتة رقم  الختاذ 14/11/7211تاريخ 

للطلبة يف اجلامعات كونه جاء خمالفًا ألسس القبول  2/6/7211( تاريخ 712/7211)

( جبلسته 171األردنية الرمسية املوافق عليها مبوجب قرار جملس التعليم العالي رقم )

واملعمم على اجلامعات احلكومية  72/2/7212( املنعقدة بتاريخ 7212العاشرة للعام )

( تاريخ 12/1/11446مبوجب كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم )

ضافة إىل معايري االعتماد اليت هي من اختصاص جملس التعليم العالي باإل 72/2/7212

( من قانون التعليم العالي والبحث العلمي املشار اليه أعاله 2/أ/6استنادًا ألحكام املادة )

مما أدى إىل زيادة النسبة املقررة ألبناء العاملني خالفًا ألسس القبول أعاله وبالتالي أدى إىل 

التنافس لكون معدهلا يف الثانوية العامة أعلى من معدالت الطلبة املشار  حرمان طالبة من

 أعاله. إليهم

 6/1/7214( تاريخ 12/2/128ورد كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم ) .8

من  2/6/7211( تاريخ 712/7211والذي جاء فيه بأن إلغاء قرار جامعة مؤتة رقم )

 صالحية اجلامعة.

 (01/5/4102تاريخ  40/9/3/9399 ب الديوان رقماملصدر: )كتا
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(201) 
 

 رأي جامعة مؤتة:

( 72( من قانون اجلامعات األردنية رقم )12جملس العمداء أعاله جاء وفقًا ألحكام املادة )قرار إن 

حيث منحت هذه املادة جملس العمداء صالحية النظر يف املواضيو املتعلقة  ،وتعديالته 7222لسنة 

 بالعمل األكادميي ومبا يعرضه الرئيس على اجمللس وال يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى.

 رأي ديوان احملاسبة:

ار جملس العمداء املشار إليه أعاله خبصوص حتويل عدد من طلبة كلية الطب يف اجلامعة رإن ق

ناء العاملني يف الربنامج املوازي إىل الربنامج الصباحي جاء خمالفًا ألسس القبول للطلبة يف من أب

( لعام 171اجلامعات األردنية الرمسية املوافق عليها مبوجب قرار جملس التعليم العالي رقم )

7212. 

 :قرار جملس الوزراء

ديوان التشريو باملوافقة على رأي  18/6/7214بتاريخ ( 4684صدر قرار جملس الوزراء رقم )

موافق  بأن القرار الصادر عن جامعة مؤتة 12/6/7214( تاريخ 1/1/188رقم )د ت/بكتابه والرأي 

 لقانون التعليم العالي والبحث العلمي والتشريعات النافذة.

 اسوب/ كلية العلوم/ جامعة مؤتة:مشرف ح 

وب يف  كلية العلوم جبامعة مؤتة تبني أنه مت تعيني من خالل تدقيق ملف مشرف احلاس .1

( من 7( بند )1املذكور دون اإلعالن يف الصحف عن الوظيفة الشاغرة خالفًا ألحكام املادة )

 7221( لسنة 147تعليمات موظفي اجلامعة الصادرة مبوجب نظام موظفي اجلامعة رقم )

املشار  12/6/7211( تاريخ 114/إ/1ورد بكتاب  رئيس ديوان التشريو والرأي رقم )د ت ا/ .7

ان قرار تعيني  16/2/7211( تاريخ 22/11/1/12741إليه يف كتاب رئيس الوزراء رقم )

( من تعليمات املوظفني يف جامعة 1املذكور أعاله يشكل خمالفة صرحية ألحكام املادة )

يوان احملاسبة مؤتة األمر الذي جيب تصويبه حيث ان هذا الرأي جاء مؤكدًا ملا ورد بكتب د

 املتعلقة باملوضوع إال أن اجلامعة مل تتخذ اإلجراءات الالزمة لتصويب املوضوع.

املشار إليه يف كتاب  رئيس  17/2/7212( تاريخ 1412قرار جملس الوزراء رقم ) إن .1

جاء فيه السماح جلامعة مؤتة تعيني مشرف خمترب حاسوب  الذيجامعة مؤتة أعاله 

يرد فيه حتديد الشخص الذي سيتم تعيينه  دون أنيف جامعة مؤتة للعمل يف كلية العلوم 

 يف هذه الوظيفة.
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(200) 
 

إن تعيني املذكور كان على أساس إعادة تعيينه بعد أن أنهى تعاقده مو اجلامعة بتاريخ  .4

بناًء على طلبه إلكمال دراسته اجلامعية وهذا يعترب تعيينًا جديدًا  11/17/7228

 سنتني على إنهاء التعاقد معه.خصوصًا بعد مرور أكثر من 

 (01/5/4102تاريخ  40/9/3/9311املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 رأي جامعة مؤتة:

تعيني املذكور مت على أساس إعادة تعيينه بعد أن أنهى تعاقده مو اجلامعة بتاريخ  إن

بناًء على طلبه إلكمال دراسته اجلامعية وهذا يعترب تعيينًا جديدًا خصوصًا أن  11/17/7228

 معهمن مرور سنتني على إنهاء التعاقد  أكثرتعيينه مت بعد 

 رأي ديوان احملاسبة:

( من تعليمات موظفي اجلامعة الصادرة 7( بند )1تعيني املذكور أعاله جاء خالفًا ألحكام املادة ) إن

 .7221( لسنة 147اجلامعة رقم ) موظفيمبوجب نظام 

 قرار جملس الوزراء:

( 22/11/1/12741والكتاب رقم ) 78/2/7214( تاريخ 4417صدر قرار جملس الوزراء رقم )

 اجلامعة. يف هبار املوضوع منتهيًا واستمرار املذكور يف عملاعت على 16/2/7211تاريخ 

 تفرغني يف كلية الطبالعالوات املمنوحة ألعضاء هيئة التدريس واحملاضرين امل: 

املتعلق بالعالوات املمنوحة ( 2/7212رقم )لدى تدقيق قرار جملس أمناء جامعة مؤتة  

                     ألعضاء هيئة التدريس واحملاضرين املتفرغني يف كلية الطب تبني ما يلي:                                                           

                   على 7222 لسنة( 11( من نظام الرواتب والعالوات يف جامعة مؤتة رقم )2نصت املادة ) .1

جمللس األمناء بناًء على تنسيب رئيس اجلامعة أن مينح العاملني يف اجلامعة أي عالوة ) 

 يراها ضرورية ملصلحة اجلامعة  وأن يعدهلا إذا دعت احلاجة إىل ذلك(.    

( ويف  87/7221قرر جملس أمناء  جامعة مؤتة مبوجب قراره رقم ) 72/8/7221بتاريخ  .7

واستنادًا للمادة  7222 لسنة( 11اتب والعالوات يف جامعة مؤتة رقم )ظل نفاذ نظام الرو

( من هذا النظام منح عالوات ألعضاء هيئة التدريس السريريني وغري السريريني 2)

 واحملاضرين املتفرغني يف كلية الطب على  حنو ما جاء يف القرار آنف الذكر.                          

لغاء نظام الرواتب والعالوات يف جامعة مؤتة املشار إليه أعاله ومت مت إ 16/2/7221بتاريخ  .1

 . 7221 لسنة( 171االستعاضة عنه بنظام الرواتب والعالوات يف جامعة مؤتة رقم )
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(204) 
 

 ة( لسن171( من نظام الرواتب والعالوات يف جامعة مؤتة وتعديالته رقم )16نصت املادة ) .4

كما  7222 لسنة( 11يلغى نظام الرواتب والعالوات يف جامعة مؤتة رقم ))على  7221

تلغى مجيو األحكام والتعليمات والقرارات املتعلقة بالرواتب والعالوات اليت كانت مطبقة 

يف اجلامعة قبل نفاذ مفعول هذا النظام وتتعارض مو أحكامه وذلك مو مراعاة أحكام املادة 

                                                                     .     (( من هذا النظام14)

على   7221 لسنة( 171( من نظام الرواتب والعالوات يف جامعة مؤتة رقم )14نصت املادة ) .2

)ال جيوز ألعضاء اهليئة التدريسية أو املوظفني العاملني  يف اجلامعة تقاضي أي عالوة أو 

غري منصوص عليه يف هذا النظام باستثناء العالوات واملكافآت   مكافأة حتت أي مسمى آخر

 اليت كانت مقررة قبل نفاذ أحكامه فيتم االستمرار يف تقاضيها(. 

تعديل  72/7/7212( تاريخ 2/7212قرر جملس أمناء جامعة مؤتة مبوجب قراره رقم ) .6

عضاء هيئة واخلاص بالعالوات املمنوحة أل 72/8/7221( تاريخ 87/7221قراره رقم )

التدريس السريريني وغري السريريني واحملاضرين املتفرغني يف كلية الطب، حيث مت هذا 

 لسنة( 171التعديل يف ظل نفاذ نظام الرواتب والعالوات يف جامعة مؤتة وتعديالته رقم )

7221        . 

 مما سبق يتضح ما يلي:

اخلاص مبنح العالوات والصادر  72/8/7221( تاريخ 87/7221قرار جملس األمناء رقم ) .1

مت إستنادًا للصالحيات اليت منحت جمللس  7222 لسنة( 11يف ظل نفاذ النظام رقم )

 األمناء من خالل هذا النظام.                                                                  

املتضمن تعديل قراره رقم  72/7/7212( تاريخ 2/7212ألمناء رقم )قرار جملس ا .7

ليس له مسوغًا قانونيًا  7221 لسنة( 171( والصادر يف ظل نفاذ النظام رقم )87/7221)

 ( املتعلق بالعالوات.     87/7221حبيث مينح جملس األمناء صالحية تعديل قراره رقم )

تضمن نص مينح من خالله جملس األمناء صالحية  7222 ة( لسن11النظام امللغي رقم ) .1

 ة( لسن171منح أي عالوة يراها ضرورية ملصلحة اجلامعة وتعديلها، اال أن النظام رقم )

 الصالحية.                   هخال من منح اجمللس هذ 7221

و املوظفني بينت أنه ال جيوز ألعضاء اهليئة التدريسية أ أعاله إليهااملشار ( 14املادة ) .4

العاملني يف اجلامعة تقاضي أي عالوة حتت أي مسمى غري منصوص عليها بالنظام رقم 

باستثناء العالوات واملكافآت  اليت كانت مقررة قبل نفاذ هذا النظام  7221 ة( لسن171)

                                                                      .فيتم االستمرار يف تقاضيها

 (01/5/4102تاريخ  40/9/3/9310املصدر: )كتاب الديوان رقم 
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 رأي جامعة مؤتة:

أعاله إليها إن صرف العالوات ألعضاء هيئة التدريس واحملاضرين املتفرغني يف كلية الطب املشار 

 .7221( لسنة 171مت إنسجامًا ألحكام نظام الرواتب والعالوات يف جامعة مؤتة رقم )

 احملاسبة:رأي ديوان 

إن قرار جملس أمناء اجلامعة املشار إليه أعاله املتضمن تعديل العالوات املمنوحة ألعضاء التدريس 

من  خالوالذي  7221( لسنة 171صدر خالفًا لنظام الرواتب والعالوات يف جامعة مؤتة رقم )

ظام امللغي النصوص اليت تعطي جملس األمناء صالحية منح العالوات كما هو معمول به يف الن

( 87/7221، وعلى أن يتم االستمرار بالعمل مبضمون قرار اجمللس رقم )7222( لسنة 11رقم )

 .7221( لسنة 171( من نظام الرواتب والعالوات رقم )14سندًا ألحكام املادة ) 72/8/7221تاريخ 

 قرار جملس الوزراء:

الرأي الوارد بكتاب ديوان  72/2/7214( تاريخ 4882وافق جملس الوزراء مبوجب قراره رقم )

املتضمن أن القرار الصادر عن جملس  12/6/7214( تاريخ 726/أ/1/1التشريو والرأي رقم ) د ت

 األمناء منعدم لعدم اختصاصه بإصدار هذه القرارات.
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 ؤسسة العامة للضمان االجتماعي امل
 

 :اإلعفاء من املبالغ اإلضافية والغرامات 

لدى مراجعة عينة من قرارات جملس إدارة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي خبصوص  

 تبني ما يلي: ،إعفاء بعض الشركات من املبالغ اإلضافية والغرامات

مت إعفاء بعض املنشآت من املبالغ اإلضافية والغرامات املرتتبة عليها استنادًا  ألحكام املادة  .1

)ملغي(، حيث أن قرارات املؤسسة  7221( لسنة 12( من قانون الضمان االجتماعي رقم )77)

( اليت اشرتطت لإلعفاء 77باإلعفاء هي قرارات معيبة بعدم التسبيب خالفًا ألحكام املادة )

ود ظرف قاهر أو حادث مفاجئ وكما هو مبني يف احلاالت الواردة بكتب ديوان احملاسبة وج

 : ذوات األرقام

 .12/11/7228( تاريخ 11/14/1/11112) -

 .2/2/7211( تاريخ 11/14/1/2642) -

 .8/4/7217( تاريخ 11/14/1/6216) -

 (4/2/4102تاريخ  03/02/3/2999 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 العامة للضمان االجتماعي:رأي املؤسسة 

 2/12/7211( تاريخ 122/16221آخرها الكتاب رقم ) واليتأفادت املؤسسة مبوجب عدة كتب 

بأن اإلعفاءات يقرها جملس إدارة املؤسسة بناء على دراسة وضو املنشأة وبناء على تنسيب من جلنة 

سسة وصدرت القرارات شؤون الضمان كما أن هذه اإلعفاءات هي من صالحيات جملس إدارة املؤ

 بطريقة أصولية وتصر على قانونية إجراءاتها.

 :ديوان احملاسبةرأي 

( 77إن إعفاء بعض املنشآت من املبالغ اإلضافية والغرامات املرتتبة عليها جاء خالفًا ألحكام املادة )

 من قانون الضمان االجتماعي املشار إليه أعاله.

 :جملس الوزراءقرار 

على الرأي الصادر عن  متت املوافقة 77/6/7214( تاريخ 4622جملس الوزراء رقم ) مبوجب قرار

ومفاده أن قرارات  12/6/7214( تاريخ 121/أ/1/1تديوان التشريو والرأي مبوجب كتاب رقم )د 

جملس إدارة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي بإعفاء بعض املنشآت من املبالغ اإلضافية 

 .التسبيببة عليها ال يلزمها والغرامات املرتت
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 4103شركة السمرا لتوليد الكهرباء لعام 
 

 4103لعام  ءالبيانات املالية اخلتامية لشركة السمرا لتوليد الكهربا: 

بدراسة وحتليل هذه البيانات مو األخذ بعني االعتبار املعايري  لدى قيام ديوان احملاسبة 

هي مسؤولية الشركة وإن إعدادها بعدالة  ةالدولية إلعداد التقارير املالية اليت تبني أن مسؤولي

مسؤوليتنا كجهاز رقابي تنحصر يف دراستها وحتليلها ورفو مالحظاتنا وتوصياتنا حوهلا إىل 

 ليها، تبني ما يلي:جملس الوزراء للمصادقة ع

 قائمة املركز املالي: أواًل:

 املوجودات: .أ 

  ( تفاصيل هذه البنود:121يبني اجلدول رقم )

 (093جدول رقم )

 (4103،4104إمجالي املوجودات لشركة السمرا لتوليد الكهرباء لعامي )

 ) املبلغ باملليون دينار(

 نسبة التغري % 4103 4104 البيان/ السنة

  31.5 294.940 399.300 أآلت ومعداتممتلكات و 

  41 1.901 1.591 موظفي الشركة إسكانقرض صندوق 

  31.5 293.330 399.910 ةإمجالي املوجودات غري املتداول

 ( 9.9) 21.994 25.019 خمزون

 ( 55.1) 1.321 01.199 ذمم وأرصدة مدينة أخرى

  059 31.941 00.999 ذمة شركة الكهرباء الوطنية

 - 2.994 1.111 وما يف حكمه نقد

  00 12.234 99.123 املوجودات املتداولة إمجالي

  49 599.993 253.922 املوجودات إمجالي

 :من اجلدول أعاله يتبني ما يلي

( 222.261إىل ) 7217( مليون دينار عام 421.244)ارتفو إمجالي موجودات الشركة من

%( وهذا يعود بشكل 72مليون دينار وبنسبة )( 171.812مببلغ ) 7211مليون دينار عام 

 :رئيس إىل ما يلي

إىل  7217( مليون دينار عام 122.111ارتفاع بند ممتلكات وآالت ومعدات من ) .1

كنتيجة رئيسة لوجود  7211%( لعام 12.2( مليون دينار وبنسبة )427.671)

 مشاريو قيد التنفيذ وإضافة وحدة غازية جديدة.
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 7211( مليون دينار خالل عام 18.662هرباء الوطنية مببلغ )ارتفاع ذمة شركة الك .7

وهي متثل عمليات بيو الطاقة، حيث يتم حتديد تعرفة بيو الطاقة  7217عن عام 

من خالل قرارات جملس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء للوحدات الداخلة يف 

 اإلنتاج.

عما  7211نار خالل عام ( مليون دي4.684نقد وما يف حكمه بقيمة )الارتفاع بند  .1

)عملة حملية( ما نسبته  ، حيث شكلت احلسابات اجلارية7217كان عليه يف عام 

 %( من قيمة هذا البند.22)

%( من جمموع 48( مليون دينار مشكاًل ما نسبته )42.227بلغت قيمة بند املخزون ) .4

ستودع ( مليون دينار م12.6من ضمنه ) 7211املوجودات املتداولة للشركة لعام 

 للوقود نتيجة االعتماد على الديزل والوقود الثقيل يف توليد الكهرباء.

 املطلوبات وحقوق امللكية:  .ب 

 ( تفاصيل هذه البنود:      124يبني اجلدول رقم )    

 (092جدول رقم )

 (4103،4104إمجالي املطلوبات وحقوق امللكية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء لعامي )

 باملليون دينار() املبلغ 

 نسبة التغري % 4103 4104 البيان/ السنة

 - 50.111 50.111 رأس املال

  23 9.314 2.255 احتياطي إجباري

  23 04.995 1.901 احتياطي اختياري

  90 43.914 02.129 أرباح مرتاكمة

  41 92.049 91.200 جمموع حقوق امللكية

  49 221.151 329.992 قروض

  29 1.321 1.439 خمصصات

  49 221.399 329.433 إمجالي املطلوبات غري املتداولة

  91 01.001 01.111 قروض

 - - 01.119 تسهيالت بنكية

  291 9.112 0.954 ذمم موردين وأرصدة دائنة أخرى

  09 2.909 2.131 فوائد قروض مستحقة

  054 4.542 0.113 خمصص ضريبة الدخل

  42.5 35.435 41.311 املتداولةإمجالي املطلوبات 

  49 213.933 395.533 إمجالي املطلوبات

  49 599.993 253.922 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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 :من اجلدول أعاله يتبني ما يلي

ويعود  7217مقارنة بعام  7211%( يف عام 72ارتفو إمجالي مطلوبات الشركة بنسبة )

 ذلك إىل  ما يلي:

وفوائد القروض املستحقة  األجلوطويلة  األجلارتفاع أرصدة القروض قصرية  .1

مقارنة مببلغ  7211( مليون دينار يف عام 422.822والتسهيالت البنكية إىل )

%( علمًا أن هذه القروض 76وبنسبة ارتفاع ) 7217( مليون دينار عام 127.612)

ومجيعها مكفولة من مت احلصول عليها ألعمال التوسعة يف حمطة التوليد 

 احلكومة.

 7217( مليون دينار عام 1.627ارتفاع بند ذمة موردين وأرصدة دائنة أخرى من ) .7

%(، حيث بلغت حمتجزات 428وبنسبة ) 7211( مليون دينار عام 2.884إىل )

%( من بند ذمة 27( مليون دينار وتشكل ما نسبته )2.222املقاولني ما قيمته )

 . 7211املوردين لعام 

 قائمة الدخل الشامل: ثانيًا:

 ( تفاصيل هذه البنود:122يبني اجلدول رقم ) 

 (095جدول رقم )

 (4103،4104قائمة الدخل الشامل لشركة السمرا لتوليد الكهرباء لعامي )

 ) املبلغ باملليون دينار(

 نسبة التغري % 4103 4104 البيان/ السنة

  41.5 90.201 51.925 إيرادات الطاقة

 ( 99) (0.999) (5.991) صيانة احملطة

  9 (09.419) (09.919) استهالكات

 5.5 (2.495) (2.193) رواتب ومنافو املوظفني

  2.5 (0.411) (0.055) مصاريف أخرى -

  40 (0.239) (0.019) تأمينات ممتلكات وآالت ومعدات -

  59 33.214 40.123 الربح التشغيلي

 (93) 1.442 3.455 إيرادات أخرى

 (0.4) (02.510) (02.910) تكاليف التمويل

 99 09.045 9.909 الربح قبل إعادة تقييم القروض

 (99) 1.050 01.512 أرباح إعادة تقييم القروض

 (2) 09.499 41.041 الربح قبل الضريبة

 19 (3.559) (0.119) ضريبة الدخل

 (03.1) 05.909 01.433 .صايف الربح )اخلسارة (
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 اجلدول أعاله يتبني ما يلي:من 

إىل  7217( مليون دينار عام 71.241الربح التشغيلي للشركة من )ارتفو  .1

 %( وهذا يعود إىل:22وبنسبة ) 7211( مليون دينار عام 11.427)

إىل  7217( مليون دينار عام 22.242ارتفاع إيرادات الطاقة للشركة من ) . أ

 %(.72.2)وبنسبة  7211( مليون دينار عام 61.412)

إىل  7217( مليون دينار عام 2.228اخنفاض تكلفة صيانة احملطة من ) . ب

 %(.62)اخنفاض وبنسبة  7211( مليون دينار عام 1.228)

مقابل  7211( مليون دينار عام 4.722بلغ إمجالي بند الرواتب ومنافو املوظفني ) .7

( مليون 1.488، حيث بلغت الرواتب ما قيمته )7217( مليون دينار عام 4.221)

 .7211%( من إمجالي هذا البند لعام 81دينار وشكلت ما نسبته )

، والبالغ عددهم 7211( ألف دينار لعام 17بلغ بند تنقالت أعضاء جملس اإلدارة ) .1

( 722( أشخاص )علمًا بأن رئيس جملس اإلدارة ال يتقاضى بدل تنقالت( وبواقو )2)

، مما يتطلب 7212تقال والسفر لسنة خالفًا لتعليمات االن دينار شهريًا لكل عضو

حصر واسرتداد املبالغ املصروفة بالزيادة ألعضاء جملس اإلدارة وبأثر رجعي اعتبارًا 

 .1/2/7212من 

 ارتفعت تكاليف التمويل نتيجة حجم املديونية املرتفو للشركة. .4

عدد من النفقات مثل نشاط اجتماعي  7211ظهر ضمن املصاريف األخرى لعام  .2

( ألف دينار وهذا 71.2( ألف دينار ونفقات ضيافة بقيمة )21.2بقيمة )ورياضي 

 يتطلب ضبط وترشيد اإلنفاق متاشيًا مو سياسة احلكومة بهذا اخلصوص.

تقييم القروض )القروض احلاصلة عليها الشركة من  إعادةنتجت أرباح فروقات  .6

عادة تقييم أرصدة أخرى فإن إ إىلونظرًا لتغري سعر الصرف من سنة  (().....صناديق 

هذه القروض بالدينار األردني ميثل أرباح غري حمققة يف سنوات وخسائر غري حمققة 

 يف سنوات أخرى.

ظهر يف قائمة املركز املالي بند حتت مسمى حسابات متقابلة وهو ميثل ذمم  .2

متقابلة يف سجالت شركة السمرا لتوليد الكهرباء وقد نشأت هذه الذمة نتيجة 

ء الوقود بني شركة الكهرباء الوطنية ومصفاة البرتول األردنية علمًا أن لعمليات شرا

 .7211( مليون دينار مو نهاية عام 12.421غرامات تأخري السداد بلغت )

 (01/5/4102تاريخ  01/43/3/9393 املصدر: )كتاب الديوان رقم
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(209) 
 

 لتوليد الكهرباء: ارأي شركة السمر

( تاريخ 1/1/1/1142مبوجب الكتاب رقم ) قامت الشركة مبخاطبة رئاسة الوزراء .1

 خبصوص مالحظات ديوان احملاسبة . 72/1/7214

باعتماد تقرير مدقق احلسابات  4/6/7214( تاريخ 4482جاء قرار رئاسة الوزراء رقم ) .7

مبالحظات وزير املالية وتوصيات ديوان احملاسبة  األخذواحلسابات اخلتامية للشركة مو 

 .7214لعام واستكمال إجراءات طرح عطاء تعيني مدقق حسابات خارجي 

لدى متابعة تنفيذ قرار الرئاسة أعاله فقد قامت الشركة مبخاطبة وزير املالية خبصوص  .1

 .عدم انطباق نظام االنتقال والسفر على جملس إدارة الشركة

أن على  11/12/7211( تاريخ 18/82/1472ية مبوجب الكتاب رقم )خاطب وزير املال .4

إدارة على أعضاء جملس ال ينطبق  7212( لسنة 12نظام االنتقال والسفر املعدل رقم )

 موظفني . ليسواالشركات اململوكة للحكومة باعتبارهم 

قامت الشركة مبخاطبة رئيس الوزراء خبصوص صرف بدل التنقالت لرئيس وأعضاء  .2

 جملس اإلدارة.

 رأي ديوان احملاسبة:

معاجلة موضوع غرامات تأخري التسديد احململة على شركة السمرا لتوليد الكهرباء من  .1

( مليون دينار وذلك بالتنسيق مو 12.421شركة مصفاة البرتول األردنية والبالغ )

 شركة الكهرباء الوطنية.

الذي يطبق على الشركات و 7212تقيد الشركة بتعليمات االنتقال والسفر لسنة  .7

اململوكة بالكامل للحكومة، مو قيام الشركة حبصر واسرتداد بدل التنقالت املصروفة 

 ألعضاء جملس اإلدارة خالفًا هلذه التعليمات وبأثر رجعي من تاريخ سريانها.

ضبط وترشيد اإلنفاق وخصوصًا املصاريف األخرى مثل نفقات الضيافة والنشاط  .1

 ي متاشيًا مو قرارات جملس الوزراء املتعلقة بهذا اخلصوص.االجتماعي والرياض

 قرار جملس الوزراء:

عدم اسرتداد املبالغ املصروفة لرئيس وأعضاء جملس اإلدارة واالستمرار يف صرفها على أن ال 

 يتقاضى من خصص له سيارة حكومية بدل تنقالت.
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(241) 
 

 شركة البوتاس العربية

 

 :رد ضريبة املبيعات 

( مليون دينار 12قيمتها )بلغت مت عرض عدة طلبات رد ضريبة مبيعات  2/2/7212بتاريخ  

لضرييب والتقارير السنوية الصادرة عن اأعاله وبعد تدقيق ملف الشركة عمل ديوان احملاسبة 

 الشركة تبني لنا ما يلي:

  أواًل:

امت خبصم الضريبة قامت الشركة أعاله بإنشاء مصنو يف غور الصايف )مشروع التوسعة( وق

العامة على املبيعات واليت قامت بدفعها على مستورداتها ومشرتياتها احمللية للمواد اليت 

( مليون دينار تطالب 12استخدمت يف عملية اإلنشاء مما رتب للشركة رصيدا ضريبيا بقيمة )

 الشركة باسرتداده حاليًا.

خبطوط إنتاج للمصنو قابلة للفك  ترى دائرة ضريبة الدخل واملبيعات أن املوضوع يتمثل

وال جيوز تعديل إقرارات الشركة  7212والرتكيب وأن املوضوع يتعلق بفرتات ضريبية قبل عام 

بعد مرور سنة على تقدميها )أي أصبحت قطعية حسب وجهة نظر الدائرة ( كما أن مدقق الدائرة  

ركة بارتكاب جرم التهرب وافق على قبول خصم هذه الضريبة وبالتالي ال ميكن جتريم الش

 الضرييب )اخلصم املخالف(.

 ديوان احملاسبة: رأي

)أن املصنو عبارة عن بناء منشأة كاملة ودائمة من اهليكل املعدني ال ميكن فكه واستخدامه  .1

ألغراض أخرى باإلضافة إىل البنية التحتية اخلاصة باملصنو وذلك بهدف إنتاج سلعة 

البوتاس ومن هنا فأنه يعترب من أعمال التشييد والبناء( وهذا ما تضمنه تقرير املهندس 

بزيارة املصنو وأعضاء اللجنة اآلخرين وبعد الكشف احلسي على أرض  املختص الذي قام

 الواقو، 

 1224( لسنة 6( امللحق بقانون الضريبة العامة على املبيعات رقم )4واستنادًا للجدول رقم )

وتعديالته واخلاص بالسلو واخلدمات واليت تكون الضريبة العامة واخلاصة املستحقة 

( فانه ال جيوز لشركة البوتاس العربية 2الرد يف البند رقم ) عليها غري قابلة للخصم أو

خصم الضريبة املدفوعة من قبلها على إنشاء هذا املصنو ألنه يعترب من أعمال التشييد 

والبناء وبالتالي ال جيوز املطالبة برد قيمة هذه الضريبة ألنها نتجت عن خصم خمالف 

 ألحكام القانون.
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(240) 
 

ن أعاله واليت أشارت إليها دائرة ضريبة الدخل واملبيعات من حيث ( من القانو12إن املادة ) .7

أنه  ال جيوز تعديل اإلقرار الضرييب بعد مرور سنة من تاريخ تقدميه إال إذا ثبت للدائرة أن 

املسجل ارتكب جرمية من جرائم التهرب الضرييب املنصوص عليها يف القانون. إال أن ما 

ى أعمال التشييد والبناء )املصنو( هو خصم خمالف قامت الشركة بدفعة من ضريبة عل

ألحكام القانون فانه جيوز تعديل إقرارات الشركة الضريبية وفقا للمادة أعاله، وبالتالي 

 وتعديالته. 1224( لسنة 6( من القانون رقم )12تطبيق أحكام املادة )

إن رأي مدقق ضريبة الدخل واملبيعات الذي قام بتدقيق حسابات الشركة غري نهائي وهو   .1

قابل  للتدقيق واملراجعة من قبل ديوان احملاسبة كما هو معمول به حاليًا حيث أن الديوان 

ميارس صالحياته يف مراقبة اإليرادات والنفقات وحتققات الرسوم والضرائب تطبيقا 

وتعديالته وكذلك تطبيقا لقرار  1227( لسنة78احملاسبة  رقم ) ألحكام قانون ديوان

 جملس الوزراء  واملتعلق بتدقيق الرديات الضريبية قبل صرفها من قبل ديوان احملاسبة. 

   :ثانيًا

عدم قيام الشركة أعاله بدفو الضريبة العامة على املبيعات واملستحقة على فوائد القروض 

/هر( من قانون الضريبة العامة على املبيعات املشار إليه أعاله ومن 2املادة )اخلارجية خالفًا ألحكام 

القرض املمنوح )لشركة مغنيسيا األردن( والبالغ قيمته  هذه القروض على سبيل املثال،

( دوالر أمريكي مثانية وعشرون مليون ومخس وثالثون ألف دوالر أمريكي  وبفائدة 78212222)

يث قامت شركة البوتاس العربية بضمان هذا القرض وتسديده نيابة عن %( ح2.2سنوية مقدارها )

 شركة مغنيسيا األردن.

 رأي شركة البوتاس العربية:

ترى دائرة ضريبة الدخل واملبيعات أن الضريبة ال تستحق على شركة البوتاس العربية جملرد 

 للقرض. كونها ضامن 

 رأي ديوان احملاسبة:

أن الضريبة تبقى مستحقة على شركة البوتاس العربية لألسباب بينما يرى ديوان احملاسبة 

 التالية:

%( من رأمسال شركة مغنيسيا األردن 22.7متتلك شركة البوتاس العربية ما نسبته ) -

 ( دينار.12222222والبالغ قيمته )
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(244) 
 

قامت شركة البوتاس العربية يف حساباتها املوحدة بأخذ خمصص خسائر لشركة مغنيسيا  -

( دينار ومن ضمن هذا املبلغ ما 121,122,222مببلغ ) 7222ولغاية  7221لسنوات األردن ل

مت دفعة نيابة عن شركة مغنيسيا )القرض ( وبالنتيجة فان ذلك أثر سلبيا على ضريبة 

 الدخل املستحقة على شركة البوتاس واليت قامت بدفعها لدائرة الضريبة للسنوات أعاله.

نيسيا األردن لصاحل شركة البوتاس بتاريخ مت رهن كافة موجودات شركة مغ -

، كما أن هناك اتفاقيات بني الطرفني تتعلق بتسوية الديون املرتتبة على 14/8/7221

 شركة مغنيسيا األردن.  

 ثالثًا: 

بنتائج تدقيق شركة ملح الصايف لغاية تارخيه  نا مل تقم دائرة ضريبة الدخل واملبيعات بتزويد

( 8222222حيث قامت هذه الشركة ببيو املوجودات الثابتة لديها مببلغ )الرتباطها باملوضوع 

دينار مثانية ماليني دينار، وقامت شركة البوتاس بإعادة تأهيل هذه املوجودات عن طريق إنشاء 

( دينار واليت حلقت بشركة البوتاس 11862222،كما أن اخلسائر البالغة )7222وحدة امللح عام 

، 7222ولغاية  7221ح الصايف قامت بإطفائها يف حساباتها منذ عام نتيجة تصفية شركة مل

وبالتالي مل تقم دائرة ضريبة الدخل واملبيعات ببيان فيما اذا قامت بتدقيق حسابات الشركة أعاله 

من عدمه لبيان األثر الضرييب )مبيعات و دخل( سواء على عملية بيو املوجودات و/أو على عملية 

 كة البوتاس العربية.إطفاء اخلسائر لشر

 رابعًا: 

مل تقم دائرة ضريبة الدخل واملبيعات بتزويدنا بنتائج التدقيق على كل من شركة دار اهلندسة 

وشركة ).....(، حيث قامت هذه الشركات بدراسة اجلدوى واإلشراف واملتابعة والتنفيذ ملشروع 

مبكان التدقيق على هاتني التوسعة )املصنو( كل حسب اختصاصه وبالتالي فان من األهمية 

الشركتني للتأكد من قيامهما بتوريد الضريبة املستحقة عليهما خاصة مبا يتعلق بالضريبة 

 املستوفاة من شركة البوتاس العربية على مشروع التوسعة املشار إليه سابقًا.

 (44/9/4103تاريخ  02/9/3/04199املصدر: )كتاب الديوان رقـــــــــــــــــــــــــــم 

 ( منه(4البند ) 49/9/4101تاريخ  02/9/3/9105)كتاب الديوان رقم  

 ( منه(4،0البنود ) 4119لسنة  49)استيضاح الديوان رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 قرار جملس الوزراء:

صدر قرار جملس الوزراء بأحقية الشركة خبصم ضريبة املبيعات على مشرتيات املشروع توسعة 

( مليون دينار 2اهلناجر واملنشآت املعدنية وتقسيط املبالغ املستحقة على الشركة وحتصيل مبلغ )

 زينة الدولة.خل
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 (244) 

 

 وزارة املالية

 

 :الفحص الفجائي على قسم احلركة 

تبني  32/3/3102لدى إجراء الفحص الفجائي على قسم احلركة يف وزارة املالية بتاريخ 

 ما يلي:

( 3،2استخدام ثالث سيارات حكومية من قبل وزير املالية خالفًا ألحكام املواد ذوات األرقام ) .0

 وكما يلي: 3100احلكومية لسنة من تعليمات تنظيم استخدام املركبات 

 ( نوع مرسيدس.01/0السيارة رقم ) .أ 

( تابعة لدائرة 23203/03جيب تويوتا الندكروز حتمل لوحة بيضاء رقم ) .ب 

 اجلمارك األردنية ويتم صرف احملروقات هلا من دائرة اجلمارك األردنية.

 ( تابعة لدائرة اجلمارك02323/3رقم ) 3112سيارة تويوتا كوروال موديل  .ج 

 األردنية وال يوجد هلا سجل  يف قسم احلركة.

إستخدام ثالث سيارات حكومية من قبل أمني عام وزارة املالية خالفًا ألحكام املواد ذوات  .3

 ( من تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية أعاله مبينة كما يلي:3، 2األرقام )

 .3112( نوع مرسيدس موديل  032/3السيارة رقم ) .أ 

 ( حتمل لوحة بيضاء.BMWسيارة ) .ب 

 .0993( نوع هونداي موديل  02311/3سيارة رقم)  .ج 

( لرت 2932حيث بلغت كمية احملروقات اليت مت استهالكها من قبل السيارات أعاله )

( لرت بزيادة 330( مبعدل استهالك شهري بلغ )33/03/3102 - 2/3خالل الفرتة من )

من تعليمات تنظيم  ) 00ألحكام املادة رقم ) ( لرت شهريًا خالفًا223عن املخصص مقدارها )

( تاريخ 32/00/0/03113استخدام املركبات احلكومية أعاله وكتاب رئيس الوزراء رقم )

املتضمن ختفيض خمصصات الوقود لكافة املركبات الرمسية بنسبة   00/3/3102

(33.)% 

( cc2311) ( سعة حمركها  02313/3مت ختصيص سيارة نوع متسوبيشي باجريو رقم )  .2

 وال يوجد هلا أي سجالت يف قسم احلركة.  (GFMIS)ملدير مشروع

( لوحة صفراء على حساب املشاريع للسيد مساعد األمني 8/80558مت صرف السيارة رقم ) .2

( من 1العام لشؤون احملافظات دون إبراز املوافقات الرمسية على ذلك خالفًا ألحكام املادة )

 املشار إليها أعاله.  املركبات احلكوميةتعليمات تنظيم استخدام 
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 (242) 

 

( من 22عدم وجود سجالت للمركبات احلكومية املشار إليها أعاله خالفًا ألحكام املادة ) .3

 تنظيم استخدام املركبات احلكومية أعاله. تعليمات

 (42/8/4102تاريخ  04/2/4/5854املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 حسب األصول. البنودباقي  تصويبالعمل على 

 اإلجراء:

 ( فقط ومل يتم تصويب باقي البنود وما زال املوضوع قيد املتابعة. 2مت تصويب البند رقم )

 :مديرية مالية الرصيفة 

 ، تبني ما يلي:3102لدى تدقيق التسويات البنكية يف مديرية مالية الرصيفة لشهر آذار  

تصحيح قيد دائن دون إرسال إشعار أو  ( دينار لغاية0323قيام البنك بتحويل مبلغ ) .0

 كتاب من البنك يبني اجلهة اليت مت التحويل إليها والسبب الذي مت التحويل مبوجبه.

عدم وجود إشعارات من البنك بتحويل مبالغ من رصيد اإليرادات العامة إىل حساب الوزارة  .3

( من التعليمات 023املعتمد لدى بنك ).....( / الفرع الرئيسي خالفًا ألحكام املادة )

 .0993( لسنة 0التطبيقية للشؤون املالية رقم )

عدم وجود رصيد مدور من الشهر السابق يف كشف البنك حلساب اإليرادات العامة حتى  .2

يتم مطابقته حسب األصول وإعداد الالئحة التوفيقية بهذا اخلصوص ومتابعة الرصيد 

 لشهر.شهريًا باإلضافة إىل عدم وجود رصيد يف نهاية ا

 (04/6/4102تاريخ  04/2/7/2084املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :إجراءات الصرف والتحاويل املالية 

والتحاويل املالية الصادرة من نظام الـ لدى قيام الديوان بدراسة إجراءات الصرف   

(GFMIS:واملتعلقة بأمانات الضمان االجتماعي لدى وزارة العمل، تبني ما يلي ) 

عدم وجود شاشة استعالم لدى البنك املركزي مرتبطة بالنظام املالي احلكومي اآللي  .0

(GFMIS لغايات مطابقة التحاويل املالية من حيث أسم املستفيد والقيمة ) والتاريخ من

 قبل موظف البنك املركزي عند تقديم هذه التحاويل للصرف.
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 (248) 

 

 ( بصرف مبالغ أكرب من قيمة األمانة الفعلية لصاحب العالقة.GFMISيسمح نظام الـ ) .3

ال يوجد صالحية لديوان احملاسبة تسمح له باالستعالم واإلطالع على كافة التقارير من  .2

 خالل هذا النظام.

اب الوارد من البنك املركزي اسم املستفيد ألنه من املمكن تعديل ال يظهر كشف احلس .2

( أصوليًا، من خالل GFMISاسم املستفيد على التحويل املالي بعد إدخاله على نظام الـ )

 تعديل اسم املستفيد الحقًا عند حترير الشيك يدويًا حبجة أن النظام معطل.

ت الصادرة واملبالغ املستحقة على ال يوجد شهادات تؤكد صحة األرصدة وتبني الدفعا .3

 الدوائر احلكومية فيما بينها وخاصة ما يتعلق حبساب األمانات. 

يتم إدخال البيانات املتعلقة برواتب املوظفني والتعديالت اليت تطرأ عليها من قبل حماسب  .3

 الرواتب وليس من خالل مديرية املوارد البشرية.

ملالية الصادرة وخاصة فيما يتعلق بصرف األمانات ال يتم االحتفاظ بصورة عن التحاويل ا .1

( من 039ألصحابها لغايات إحكام الرقابة عليها مما يتطلب معه تعديل نص املادة )

وذلك من خالل  0993( لسنة 0التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )

 إضافة العبارة التالية )حفظ صورة عنه( 

 (44/7/4102تاريخ  04/05/4/00720ن رقم املصدر: )كتاب الديوا

 التوصيات:

تصويب ما ورد أعاله والتعميم على مجيع الوزارات والدوائر املعنية مبراعاة ذلك جتنبًا  .0

 لتكرار مثل هذه احلالة يف دوائر حكومية أخرى.

 إعالم وزير املالية بقرارات موافقة األمناء العامني على تفويض صالحية اإلنفاق استنادًا .3

 وتعديالته. 0992( لسنة 2( من النظام املالي رقم )03ألحكام املادة )

 اإلجراء:

 مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق باملوضوع ومل تقدم تقريرها بعد وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (246) 

 

 دائرة اللوازم العامة 

 

 :جلنة استالم/ املستودعات 

التاديات وااللتزامات يف مستودعات دائرة اللوازم  سجالتلدى املشاركة يف جلنة استالم  

 ، تبني ما يلي:02/9/3102العامة بتاريخ 

تقوم جلنة االستالم بإعداد ضبط االستالم وتوقيعه من أعضاء اللجنة قبل التأكد من  .0

( من تعليمات إدارة وتنظيم املستودعات احلكومية 1مطابقة اللوازم وفحصها خالفًا للمادة )

 .0992( لسنة 3على املخزون رقم )والرقابة 

عدم قيام أمني املستودع بتسلم اللوازم كأمانة بصفة مبدئية فور وصوهلا ملوقع التوريد  .3

 .0992( لسنة 23( من نظام اللوازم رقم )29خالفًا للمادة )

عدم ترتيب اللوازم بشكل يسهل معرفة موقع كل نوع وضمانة سرعة الوصول إليها خالفًا  .2

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله.3دة )ألحكام املا

ال تقوم الدائرة بالتنظيف اليومي واألسبوعي وإجراء الصيانة الشهرية للمستودعات خالفًا  .2

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله.3ألحكام املادة )

 ال تقوم الدائرة بوضع الالفتات التحذيرية مبنع التدخني أو إشارات حتذيرية على اللوازم .3

سريعة االشتعال حيث تبني وجود أعقاب السجائر بكميات كبرية على أرضيات املستودع 

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله.3خالفًا ألحكام املادة )

ال يتم تصنيف اللوازم وترميزها بأسلوب يتطابق والرتميز املعتمد من قبل الدائرة خالفًا  .3

 إليها أعاله.( من التعليمات املشار 3ألحكام املادة )

ال يتم وضع بطاقة الصنف على كل نوع من اللوازم حيتوي الرمز املستخدم وكل حركة  .1

( من التعليمات 3جترى على املخزون والرصيد املتوفر لذلك النوع خالفًا ألحكام املادة )

 املشار إليها أعاله.

 (46/01/4102تاريخ  02/6/07421)كتاب الديوان رقم املصدر: 

 التوصية:

 حسب األصول. باقي البنودالعمل على تصويب 

 اإلجراء:

( فقط ومل يتم تصويب باقي البنود وما زال املوضوع 1،3،2،2،0مت تصويب البنود ذوات األرقام )

 قيد املتابعة.
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 (247) 

 

 :الفحص الفجائي على كفاالت حسن التنفيذ 

العامة للفرتة لدى إجراء الفحص الفجائي على كفاالت حسن التنفيذ يف دائرة اللوازم 

 (،  تبني ما يلي:0/0/3100-0/3/3102)

عدم متديد مدة سريان كفاالت حسن التنفيذ بعد انتهاء تارخيها احملدد خالفًا ألحكام  .0

( لسنة 0( من تعليمات تنظيم إجراءات العطاءات وشروط االشرتاك فيها رقم )00املادة )

 وعلى سبيل املثال ال احلصر: 3112

( اخلاص بالعطاء رقم 23/3102رار اإلحالة رقم )كفالة حسن تنفيذ ق .أ 

 ( دينار.03222( بقيمة )00/3103)

( اخلاص بالعطاء رقم 313/3102كفالة حسن تنفيذ قرار اإلحالة رقم ) .ب 

 ( دينار.03111( بقيمة )023/3102)

( اخلاص بدعوة االستدراج رقم 033/3102كفالة حسن تنفيذ قرار اإلحالة رقم ) .ج 

 ( دينار.203)( بقيمة 031/3102)

( 03عدم إستخدام مناذج اإلفراج عن الكفاالت يف دائرة اللوازم العامة خالفًا ألحكام املادة ) .3

 من التعليمات املشار إليها أعاله.

( من التعليمات 01عدم تقديم كفاالت حسن تنفيذ لبعض العطاءات خالفًا ألحكام املادة ) .2

 صر:املشار إليها أعاله، وعلى سبيل املثال ال احل

( واحملال على شركة ).....(، حيث أن قيمة العطاء 22/3102العطاء رقم ) .أ 

 %( من قيمة العطاء.01( دينار واملطلوب تقديم كفالة مببلغ )311111)

( 2111( للجنة املشرتيات من قيمة قرار اإلحالة والبالغة )92/3102قرار رقم ) .ب 

 دينار.

وكفاالت الصيانة املستحقة والقدمية مل يتم وجود عدد كبري من كفاالت حسن التنفيذ  .2

 ( من تعليمات العطاءات املشار إليها أعاله.02، 03إعادتها خالفًا ألحكام املادتني )

 (4102لسنة  027املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال 
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 (245) 

 

 دائرة اجلمارك األردنية
 

 املدينة حساب الذمم: 

  20/03/3102( دينــــار كمـــا هــــي بتــــاريخ  013222233) بلـــغ رصــــيد هـــذه الــــذمم مبلـــغ   

علـــى الشـــركات واملؤسســات واألفـــراد وهـــذه املبـــالغ متثــل الرســـوم والغرامـــات اجلمركيـــة   املســتحقة  

 القضايا اجلمركية.واملصاريف األخرى املرتتبة على 

 (4102لسنة  0املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصيات:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة والضرورية وتكثيف اجلهود لتحصيل املبالغ املشار إليها أعاله. .0

ــادة )   .3 وتعديالتــه وذلــك   0992( لســنة 31( مــن قــانون اجلمــارك رقــم )   092تفعيــل أحكــام امل

 مغادرة البالد اال بعد تسوية أمورهم املالية مع الدائرة.بعدم السماح للمخالفني من 

 اإلجراءات:

 33/2/3102( تاريخ 33/03/31322ردت دائرة اجلمارك األردنية مبوجب كتابها رقم ) .0

 .0931واملتضمن أن هناك إجراءات تتخذ لتحصيل املبالغ وأن هذه املبالغ منذ عام 

واملتضمن  30/03/3102( تاريخ 1033متت املتابعة على قرار جملس الوزراء رقم ) .3

حيث تبني أن احملصل على ضوء القرار مبلغ  ،اإلعفاءات الضريبية واجلمركية

 .20/2/3103( دينار رسوم مجركية وغرامات لغاية 02322319)

 :)البيانات اجلمركية العائدة للمراكز اجلمركية )العقبة، عمان 

للمراكــز اجلمركيــة )العقبــة، عمــان(   لــدى تــدقيق عــدد مــن البيانــات اجلمركيــة العائــدة     

 (، تبني ما يلي:3102-3100وضع باالستهالك للفرتة )

مت إخضـــاع املســــتوردات مــــن صـــنف )اخلشــــب املعــــاكس( لبنـــد التعريفــــة اجلمركيــــة رقــــم     .0

 ( بنسبة رسم موحد معفاة.22032911)

التعريفـــة تـــبني ووفقـــًا ملـــا مت تدقيقـــه مـــن بيانـــات مجركيـــة بـــأن الـــوارد أعـــاله خيضـــع لبنـــد   .3

%( حيـث أن الـوارد ووفقـًا للفـواتري عبـارة عـن       03( وبنسبة رسـم ) 2203990اجلمركية رقم )

(PLYWOOD   حيــــث يســــتعمل لارضــــيات واجلــــدران مــــن نــــوع باركيــــه ولــــيس خشــــب )

( تـاريخ  2212/2/3100معاكس وذلك مبوافقة الدائرة على منت البيان اجلمركي رقـم ) 

0/3/3100. 

 (4102لسنة  7الديوان رقم املصدر: )استيضاح 
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 (242) 

 

 التوصية:

 اختاذ االجراء الالزمة لتحصيل املبالغ املستحقة حسب األصول.

 اإلجراء:

( مطالبة 02قامت دائرة اجلمارك األردنية حبصر املعامالت اجلمركية ومت خبصوصها تنظيم )

 ( دينار وهي قيد التحصيل وما زال املوضوع قيد املتابعة.091332)بقيمة 

 :البيانات اجلمركية / مركز مجرك مطار التخليص 

لـــدى تـــدقيق البيانـــات اجلمركيـــة )الوضـــع يف االســـتهالك( والعائـــدة ملركـــز مجـــرك مطـــار    

(، تبني انه مت إخضاع صنف )لزقات وضـمادات تسـتخدم للحـروق    3102-3100التخليص للفرتة )

( معفـاة مـن الرسـم    21130111) وبعد العمليات اجلراحية( الـواردة لبنـد التعريفـة اجلمركيـة رقـم     

ــًا لقـــرار جلنـــة التعريفـــة الصـــادر   2املوحـــد والضـــريبة العامـــة علـــى املبيعـــات وبنســـبة )   %( بينمـــا ووفقـ

( وبنسـبة رسـم   221299فان الـوارد خيضـع لبنـد التعريفـة رقـم )      02/00/3102باخلصوص بتاريخ 

%( مما 33خاصة بنسبة ) %( وضريبة03%( وضريبة عامة على املبيعات بنسبة )3.3مجركي موحد )

 أدى إىل عدم استيفاء الرسوم والضرائب املستحقة الواجبة االستيفاء على الصنف أعاله.

 (4102لسنة  2املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 الالزمة لتحصيل املبالغ املستحقة حسب األصول. اإلجراءاتاختاذ 

 اإلجراء:

بأن  33/3/3102( تاريخ 033/03/3/22323ردت دائرة اجلمارك األردنية مبوجب كتابها رقم )

( دينار وما زال 29239( مطالبات مببلغ )9اللجنة قد قامت حبصر املعامالت وقد مت تنظيم )

 قيد التحصيل واملتابعة.املوضوع 

   :التخليص على بيانات مجركية 

تبني قيام  3102اجلمركية العائدة ملركز مجرك عمان لعام لدى التدقيق على املعامالت 

دائرة اجلمارك األردنية بالتخليص على بيانات مجركية ملستوردين بالرغم من وجود إشارة )منع( 

على أرقامهم الضريبية من قبل دائرة ضريبة الدخل واملبيعات لوجود مطالبات مالية مستحقة 

 .لبيانات اجلمركية مع دائرة اجلماركبذمتهم من خالل الربط االلكرتوني ل

 (45/2/4102تاريخ  02/8/5/6465 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 متابعة املوضوع مع مدير النيابة العامة اجلمركية.
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 (241) 

 

 اإلجراء:

مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق وقدمت تقريرها وعلى ضوء ذلك قام مدير عام دائرة اجلمارك 

بتحويل املوضوع إىل السيد مدير النيابة العامة اجلمركية لغايات إجراء املقتضى األردنية 

 القانوني.

 :مركز مجرك  امللك عبد اهلل الثاني ابن احلسني 

لدى تدقيق املعامالت اجلمركية )الوضع يف االستهالك( لدى مركز مجرك امللك                     

(،  تبني إخضاع صنف بياضات )حلف( لبند 3102-3103)عبد اهلل الثاني ابن احلسني للفرتة 

%( بينما الوارد خيضع لبند التعريفة 03( بنسبة رسم موحد )32132311التعريفة اجلمركية )

( دينار رسم موحد ومبلغ 0103%( مما أدى إىل عدم استيفاء مبلغ )21( بنسبة رسم موحد )9212)

 أعاله.( دينار ضريبة عامة على املبيعات للصنف 032)

 (4102لسنة  44املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 إختاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل املبالغ املستحقة حسب األصول.

 اإلجراء:

واملتضمن  33/3/3102( تاريخ 03/3/01201ردت دائرة اجلمارك األردنية مبوجب كتابها رقم )

( 0012قد مت حصر كافة املعامالت ومت خبصوصها إصدار مطالبات وقد مت تسديد مبلغ  ) أنه

 قيد التحصيل واملتابعة.املوضوع دينار وما زال 

 :حـساب صندوق املساعي 

املساعي اخلاص بدائرة اجلمارك األردنية للفرتة                    قيق حساب صندوق لدى تد

 (، تبني ما يلي:3100-3102)

( دينارًا للفرتة املبينة أعاله حلساب جهات أخرى غري موظفي 21022012 صرف مبلغ )مت .0

 1998لسنة  )31(( من قانون اجلمارك رقم 161الدائرة وذلك خالفًا ألحكام املادة )

وتعديالته واليت تنص على ما يلي )تدفع البداًلت املستوفاة باالستناد إىل هذه املادة 

للمستحقني من املوظفني املنصوص عليهم يف الفقرة )أ( من هذه املادة بالكيفية اليت 

حيددها الوزير وتودع املبالغ املتبقية يف صندوق خاص للدائرة، وجيوز للوزير أو من يفوضه 

ملبالغ املودعة يف الصندوق على حتسني املراكز اجلمركية وإنشاء جممعات أن ينفق من ا

سكن وظيفي وقروض أسكان ملوظفي اجلمارك وحتسني أحواهلم املعيشية والرياضية 

( يبني عينة من املبالغ اليت مت صرفها لغري 093واجلدول رقم ) والثقافية واالجتماعية(

 موظفي الدائرة.
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 (240) 

 

 (026جدول رقم )

 اليت مت صرف مبالغ  هلا من صندوق املساعي يف دائرة اجلمارك األردنيةاجلهات 

 ) املبلغ بالدينار(

 اجملموع 2013 2012 2011 اجلهة

 7645249 2248403 1936735 3460111 خمتلفة شركات

 3773336 0 1420931 2352405 لوظيفته باإلضافةمدير عام مؤسسة املوانئ 

 1720000 600000 600000 520000 الوزراء رئاسةالدائرة املالية / 

 872862 491043 354873 26946 سلطة منطقة العقبة االقتصادية

 350000 100000 0 250000 لوظيفته باإلضافةمدير عام املوازنة 

 421885 071047 4212 007804 مكتب وزير املالية

 200000 0 0 200000 د. ).....( مستشار مالي رئيس الوزراء

 74048 5544 04874 80741 أجور مستشفيات ومصاريف طبية خمتلفة

 02625 4081 2840 6267 مطاعم

 1950 1950 0 0 حماسب مكتب وزير املالية

 02220745 4644806 2444880 6258670 اجملموع

 44410468  متفرقة صرفت جلهات خمتلفة 

 47024014  اجملموع الكلي

دينارًا حلساب الدائرة ونشري على سبيل املثال ال احلصر إىل  (66534234) مت صرف مبلغ .3

( دينارًا مت صرفه للجهات التالية )املدير العام، املدير العام 11994446صرف مبلغ )

باإلضافة لوظيفته، صناديق االدخار واإلقراض واللجان االجتماعية ملوظفي اجلمارك، 

( يبني 091مكافآت نهاية اخلدمة( واجلدول رقم ) بدل تدريس أبناء العاملني، صندوق

 عينة من املبالغ اليت مت صرفها ملوظفي الدائرة على سبيل املثال ال احلصر:

 (027جدول رقم )

 املبالغ املصروفة ملوظفي دائرة اجلمارك األردنية

 ) املبلغ بالدينار(

 اجملموع 2013 2012 2011 اجلهة

 موظفي اجلمارك  وإقراضصندوق ادخار 

 واللجان االجتماعية
916423 2040275 2323722 5280420 

 2805684 2676456 7475 121753 األردنية باإلضافة لوظيفتهمدير عام اجلمارك 

 2331358 1376501 713092 241765 نهاية اخلدمة )موظفي اجلمارك( مكافآت

 1456800 685505 480286 291009 العاملني )موظفي اجلمارك( أبناءبدل تدريس 

 041052 018858 2682 2228 مدير عام اجلمارك السابق

 00222226 7067762 4428754 0851528 اجملموع

 82842755  أخرى

 66842442  اجملموع الكلي
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 (244) 

 

عدم قيام دائرة اجلمارك األردنية بفتح حساب مستقل ألمانات املساعي حيث تقوم الدائرة  .2

مجيع األمانات يف حساب واحد لدى البنك املركزي األمر الذي يؤدي إىل عدم  بدمج

 معرفة الرصيد الفعلي اخلاص بهذا احلساب.

قيام دائرة اجلمارك األردنية بتحويل رسوم وبداًلت أخرى إىل هذا احلساب كما تقوم  .2

ركية بإيداع املبالغ املستوفاة من متعهدي التحميل والتنزيل لكافة املراكز اجلم

 )العطاءات( يف هذا احلساب.

 (40/2/4102تاريخ  02/8/4/6452 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

تنفيذ ما جاء بكتاب رئاسة الوزراء واملتعلق بفصل حساب أمانات املساعي حبساب مستقل، متابعة 

 (3102-3101والعمل على استكمال اللجنة ألعماهلا للسنوات )

 اإلجراءات:

ومت  2/2/3102( تاريخ 33/00/0/33139مبوجب كتاب رئاسة الوزراء رقم )مت الرد  .0

مبوجبة الطلب من دائرة اجلمارك األردنية فصل حساب أمانات املساعي حبساب بنكي 

 مستقل، أما موضوع اخلالف بني وزارة املالية / دائرة اجلمارك األردنية ينظر به الحقًا.

اجلمارك األردنية مبوجب كتاب ديوان احملاسبة رقم مت التأكيد على وزير املالية/ دائرة  .3

بإعالم الديوان عن آخر اإلجراءات املتخذة خبصوص  3/3/3103( تاريخ 02/3/2/0333)

فصل حساب أمانات املساعي حبساب بنكي مستقل واملشار إليه مبوجب كتاب الرئاسة 

 أعاله.

 :صندوق اإلقراض 

ــوظفي دا     ــراض ملــــ ــندوق اإلقــــ ــاب صــــ ــدقيق حســــ ــدى تــــ ــرتة                        لــــ ــة للفــــ ــارك األردنيــــ ــرة اجلمــــ ئــــ

قساط املستحقة عليهم ملدة تزيد عن م التزام بعض املقرتضني بسداد األ(، تبني عد3103-3102)

( دينـار دون اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة حبـق املـتخلفني عـن الـدفع         20031ستة شهور والبالغ قيمتها )

( 33تعليمات صـندوق اإلقـراض ملـوظفي دائـرة اجلمـارك األردنيـة رقـم )       ( من 23خالفًا ألحكام املادة )

 0933( لسـنة  3وتعديالتها  وحتصيلها مبوجب قـانون حتصـيل األمـوال األمرييـة رقـم )      0999لسنة 

 ( من تعليمات صندوق اإلقراض ملوظفي دائرة اجلمارك األردنية.23استنادًا ألحكام املادة )

 (4102لسنة  42م املصدر: )استيضاح الديوان رق
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 (244) 

 

 التوصيات:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل املبالغ املستحقة حسب األصول. .0

( من تعليمات صندوق اإلقراض ملـوظفي دائـرة   23، 33، 31تفعيل العمل بأحكام املواد أرقام ) .3

 اجلمارك األردنية املشار إليه أعاله.

 اإلجراء:

 قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع 

 :حساب النفقات التشغيلية 

 ، تبني ما يلي:3100لدى تدقيق حساب النفقات التشغيلية بدائرة اجلمارك األردنية لعام  

( من 10يتم جتزئة عمليات شراء اللوازم املتشابهة إىل عدة صفقات خالفًا ألحكام املادة ) .0

وتعديالته وعلى سبيل املثال ال للحصر العطاءات ذوات  1993( لسنة 32نظام اللوازم رقم )

 (. 7/2011( و)4/2011األرقام )

وتعديالته والتعليمات الصادرة  0992( لسنة 2عدم االلتزام بإحكام النظام املالي رقم ) .3

 وذلك من خالل: 0993( لسنة 0مبوجبه رقم )

زينة علمًا بأن ( دينار من حساب اخل0223( بقيمة )51Aمت شراء أحبار طابعة ) .أ 

 موافقة وزير املالية على الشراء من حساب بدل اخلدمات. 

عدم االلتزام بتعبئة بعض مناذج طلب املشرتى احمللي وارفاقة مع مستند الصرف  .ب 

 ( من التعليمات أعاله.31عند شراء اللوازم خالفًا ألحكام املادة )

 شراء أحبار ومت استعمال املخصصات لغري الغاية اليت رصدت من اجلها حيث مت .ج 

تسجيلها على خمصصات املادة )صيانة اآلالت واألثاث ولوازمها( على سبيل املثال 

( من النظام املالي 03( خالفًا للمادة رقم )093ال للحصر مستند الصرف رقم )

 أعاله.

شراء بعض املطبوعات دون تنظيم ضبط إستالم بها موقع حسب األصول من جلنة  .د 

 ( من التعليمات أعاله.31كام املادة )االستالم خالفًا ألح

عدم قيام مدقق مديرية الرقابة والتفتيش بكتابة امسه بشكل واضح ومن ثالث  .ه 

 ( من التعليمات أعاله.33مقاطع على مستند الصرف خالفًا ألحكام املادة )

عدم قيام أمني الصندوق بتثبيت رقم الشيك وتارخيه بشكل واضح على بعض  .و 

ه خبامت مدفوع على مجيع نسخه ومرفقاته خالفًا ألحكام مستندات الصرف وختم

 ( من التعليمات أعاله.      11املادة )



4102والستون لعام  الثالثالتقرير السنوي   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (242) 

 

عدم قيام املفوض باإلنفاق باملصادقة على مستندات الصرف وحتويلها إىل أمني  .ز 

( خالفًا ألحكام 302الصندوق وعلى سبيل املثال ال للحصر مستند الصرف رقم )

 عاله.( من التعليمات أ33املادة )

نسخ بعد استكمال  أربعةعدم قيام أمني الصندوق بفرز مستند الصرف واملنظم من  .ح 

 ( من التعليمات أعاله.12إجراءات الصرف خالفًا ألحكام املادة )

تسديد الفواتري الشهرية اخلاصة باهلاتف املستخدم من قبل )مدير مكتب املدير العام(  .2

املدفوعة مسبقًا خلطوط اهلواتف اخللوية حلساب شركة ).....( بدل استخدام البطاقة 

 ).....( دون وجود سند قانوني للصرف.

 (4102لسنة  42املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

  اجلمركية / مجرك عمان.املعامالت 

(، 3102-3103لدى تدقيق املعامالت اجلمركية العائدة ملركز مجرك عمان للفرتة )  

%( 21( بنسبة رسم )12130191تبني بأنه مت إخضاع صنف )برتقال( لبند التعريفة اجلمركية )

ى إىل %( مما أد23( بنسبة رسم )1213010يف حني أن الوارد خيضع لبند التعريفة اجلمركية )

 ( دينار ضريبة مبيعات.322دينار رسم موحد ومبلغ ) (3111.9عدم استيفاء مبلغ )

 (4102لسنة  48استيضاح الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

فــرق الرســوم والضــرائب املســتحقة باإلضــافة إىل حصــر كافــة املعــامالت    بــاقي العمــل علــى حتصــيل  

أعاله( لغايات املطالبة بفرق الرسوم والضرائب وحسـب  اجلمركية لكافة املراكز )املستوردة للصنف 

 األصول.

 اإلجراء:

ما زال املوضوع قيد ( دينار وباقي املطالبات قيد التنفيذ و3112( مطالبات بقيمة )2مت تسديد )

 املتابعة.
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 (248) 

 

 :مديرية مكافحه التهريب 

  ،  تبني ما يلي:3103لدى تدقيق حسابات مديرية مكافحة التهريب لعام 
عدم تنظيم بيانات مجركية )الوضع يف االستهالك  للمضبوطات اليت تزيد قيمتها عن  .0

وتعميم  0992( لسنه 31( من قانون اجلمارك رقم )33( دينار خالفًا ألحكام املادة )0111)

حيث  02/2/3101( تاريخ 012/2/32/01110مدير عام دائرة اجلمارك األردنية رقم )

باملضبوطات وعلى سبيل املثال ال احلصر كما هو موضح يف يكتفى بتنظيم بيانات أمتعة 

 (.092اجلدول رقم )

 (025جدول رقم )

 املضبوطات وقيمتها يف مديرية مكافحة التهرب الضرييب / دائرة اجلمارك األردنية

 )املبلغ بالدينار(

 رقم الضبط /القضية تاريخ الضبط املادة الكميه قيمة املضبوطات

 6456/4104 0/2/4104 املاس مركب قرياط 0211 004111

 666/4104 00/2/4104 بيوفيول طن 471 228111

 0461/447/4104 04/7/4104 إطارات كوشوك  4481

 0448/447/4104 2/7/4104 بطاريات كرتونة 66 0251

يتم التخليص على هذه البضائع يف املديرية دون عرض املضبوطات على اجلهات املختصة  .3

من مطابقتها للمواصفة األردنية للتخليص عليها خالفًا ألحكام املادة  لفحصها والتأكد

(من قانون اجلمارك أعاله وتعميم مدير عام دائرة اجلمارك األردنية رقم 13)

 .3/01/3101( تاريخ 331/09/02/0293)

عدم احتفاظ أمني الصندوق بنسخة أصلية عن فيش إيداع اإليرادات حيث يتم إرفاق صورة  .2

 .3/00/3100( تاريخ 33/0/3/33132الية خالفًا لتعميم وزير املالية رقم )مع اإلرس

( املنظمة مبوجب ضبط التفتيش رقم 29/331/3103القضية اجلمركية رقم ) .2

منشطات مت االكتفاء بإتالف املواد دون استيفاء الغرامات  33/2/3100( تاريخ 23333)

( من قانون اجلمارك املشار إليه 091ادة )( دينار خالفًا ألحكام امل311اجلمركية البالغة )

 أعاله.

بكامل جتهيزاتها  00/2/3103( نوع فورد مت استالمها بتاريخ 31321/3املركبة رقم ) .3

 )أجهزة اتصال ومعدات ومولدات كهربائية( ومل يتم استخدامها لغاية تارخيه.

 (4102لسنة  84املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.العمل على 
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 (246) 

 

 اإلجراء:

وتبني أنه  03/0/3103( تاريخ 03/3/0391متت املتابعة على كتاب دائرة اجلمارك األردنية رقم )

 مل يتم التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مراكز مجركية خمتلفة/ وضع باالستهالك 

العائــــدة ملراكــــز مجركيــــة خمتلفــــة وضــــع  لــــدى تــــدقيق عــــدد مــــن البيانــــات اجلمركيــــة و 

 ، تبني ما يلي:3102باالستهالك، لعام 

مل يتم استيفاء الرسوم اجلمركيـة والضـريبة العامـة علـى املبيعـات عـن املسـتوردات املتعلقـة          .0

بــأجهزة تــوفري الطاقــة والطاقــة املتجــددة وذلــك خالفــًا للتعليمــات التنفيذيــة لنظــام إعفــاء     

 3102جـددة وأجهزتهـا ومعـداتها وترشـيد اسـتهالك الطاقـة لسـنة        تنظيم مصادر الطاقـة املت 

( لســنة 01( مــن نظــام إعفــاء مصــادر الطاقــة املتجــددة رقــم )   31، 03الصــادر مبوجــب املــواد ) 

ــم )    3102 ــة رقـ ــدة الرمسيـ ــدد اجلريـ ــور يف عـ ــاريخ 3323واملنشـ ــه   03/3/3102( تـ ــل بـ ويعمـ

 اعتبارًا من تاريخ النشر.

 31/3/3102( بتاريخ 23/3102ذا اخلصوص حتمل الرقم )مت توجيه مذكرة مراجعة به .3

 حيث مت تأييد ما ورد بها من قبل الدائرة.

مت حصــر مجيــع املبــالغ املســتحقة نتيجــة عــدم تطبيــق التعليمــات أعــاله حيــث بلغــت قيمــة           .2

( دينـــار وقيمـــة ضـــريبة املبيعـــات مبلـــغ     31922الرســـوم اجلمركيـــة غـــري املســـتوفاة مبلـــغ )    

 ( دينار.23113)

 (4102لسنة  62صدر: )استيضاح الديوان رقم امل 

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل املبالغ املشار إليها أعاله.

 اإلجراء:

 32/9/3102( تاريخ 033/03/3/32929ردت دائرة اجلمارك األردنية مبوجب كتابها رقم )

( دينار لغاية تاريخ 3112)واملتضمن انه قد مت إصدار مطالبات باملبالغ وقد مت تسديد مبلغ 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 1/2/3103
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 (247) 

 

 :مراكز مجركية خمتلفة 

، تـبني عـدم   3102لدى تدقيق املعامالت اجلمركية والعائدة ملراكز مجركية خمتلفـة لعـام   

نظـام  ( مـن  3%( خالفًا ألحكـام املـادة )  0استيفاء بدل خدمات عن البضائع املستوردة املعفاة بنسبة )

( تـاريخ  3323واملنشور باجلريدة الرمسية عدد ) 3102( لسنة 21بدل اخلدمات اجلمركية رقم )

 ( دينار.292319، حيث بلغ جمموع البدالت غري املستوفاة )33/2/3102

 (4102لسنة  86املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 أعاله.اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل املبالغ املشار إليها 

 اإلجراء:

ومــا زال املوضــوع قيــد   مت إصــدار مطالبــات باملبــالغ الــواردة باالستيضــاح أعــاله وهــي قيــد التحصــيل        

 .املتابعة

 :مركز مجرك مطار عمان املدني / ماركا 

لدى إجراء الفحص الفجائي على حماسب صندوق مركز مجرك مطار عمان املدني /  

 ، تبني ما يلي:20/2/3102ماركا بتاريخ 

قيام حماسب اجلمرك بوظائف متعددة تشمل القبض واإليداع واستيفاء ضريبة املغادرة  .0

والعمل كأمني للمستودع والقيام باستالم الرصاص اجلمركي واستيفاء رسوم الرصاص 

( من التعليمات التطبيقية للشؤون 32اجلمركي وكافة األمور املالية خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته. 0993( لسنة 0املالية رقم )

( من التعليمات 23خالفًا ألحكام املادة )باالمسنت عدم تثبيت القاصة احلديدية  .3

 التطبيقية للشؤون املالية أعاله.

عدم وجود مكتب منفصل ومناسب وحمكم لغايات عمل الصندوق وذلك لضمان حفظ  .2

 املبالغ املقبوضة.

 عدم وجود آلة عد النقد لدى حماسب املركز. .2

 (41/01/4102تاريخ  02/8/5/07184كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب املخالفات الواردة أعاله  حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (245) 

 

 دائرة ضريبة الدخل واملبيعات

 

 :التقدير اإلداري 

              (، تبني 3100 – 3101للفرتة )واملبيعات عينة من ملفات ضريبة الدخل  لدى تدقيق

 ما يلي:

قامت دائرة ضريبة الدخل واملبيعات ولغايات متابعة األرصدة الضريبية املستحقة على  .0

( تاريخ 02/3102املكلفني وللحد من زيادة ديون الدائرة على الغري بإصدار التعميم رقم )

 ومت تشكيل عدة جلان هلذه الغاية.  31/0/3102

( من التعميم املشار إليه أعاله  على )عدم جواز إصدار قرارات تقدير 2جاء يف البند رقم ) .3

ضرورة احلجز  ،ويف حالة عدم قيام املكلفني بسداد املبالغ املستحقة ،الحقة للتقدير األولي

 .عليهم وحتويل ملفاتهم للتنفيذ اجلربي وفق أحكام القانون (

( من التعميم املشار إليه أعاله بأنه )ال يوجد ما مينع من أن يتم إصدار 2جاء يف البند رقم ) .2

قرار تقدير إداري بقيمة اقل يف حالة توفر معلومات تثبت ذلك ليكون اقرب للواقع ألغراض 

 التحصيل (.

ند إجراء تقوم الدائرة حاليًا بإلغاء أو ختفيض مقدار الضريبة املستحقة على املكلفني ع .2

 التقدير اإلداري خمالفة بذلك ما يلي:

 .3119( لسنة 32( من قانون ضريبة الدخل املؤقت رقم )20، 21أحكام املواد ) .أ 

 .3101( لسنة 3( من التعليمات التنفيذية رقم )2املادة ) .ب 

 ( من التعميم أعاله.2، 2البنود أرقام ) .ج 

 ات.الرأي القانوني الصادر عن دائرة ضريبة الدخل واملبيع .د 

 رأي جلنة النيابة العامة الضريبية. .ه 

حيث قامت الدائرة على سبيل املثال ال احلصر بتخفيض مقدار ضريبة الدخل املستحقة 

( مببلغ 0212231، 33103213 ،31111309على امللفات الضريبية ذوات األرقام )

كل ( دينار بسبب عدم مقدرة املدقق الوصول إىل مصادر املعلومات اخلاصة ب393009)

عدم مراجعة املكلف للدائرة، عدم إمكانية التوصل إىل موقع النشاط، عدم (مكلف ومنها 

تقديم املكلف لكشف التقدير الذاتي واإلقرارات الضريبية، عدم إمكانية االتصال باملكلف ( 

 (.099وكما هو مبني يف اجلدول رقم )
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 (242) 

 

 

 

 (022جدول رقم )

 يف دائرة ضريبة الدخل واملبيعات القرار اإلداريمقارنة بني ضريبة الدخل قبل وبعد 

 الفرق الضريبة بعد القرار اإلداري الضريبة قبل القرار اإلداري السنة الرقم الضرييب

 420066 صفر 420066 4100 44108576

 46684 صفر 46684 4100 81771802

 067411 صفر 067411 4101 04142475

 

الضريبية املستحقة على املكلفني أعاله للسنوات السابقة                         علمًا بأن جمموع املبالغ 

 ( دينار ضريبة دخل وضريبة مبيعات.3123313) عدا ما ورد يف اجلدول(  مبلغ )
 

إن قيام دائرة ضريبة الدخل واملبيعات حاليًا بإجراء التقدير اإلداري خيالف صراحة أحكام 

يعات وكذلك التعليمات املشار إليها أعاله واآلراء القانونية الصادرة عن قانون ضريبة الدخل واملب

دائرة ضريبة الدخل واملبيعات بهذا اخلصوص وأن هذا اإلجراء يؤدي إىل إهدار مبالغ باهظة جدًا 

 مستحقة للخزينة على املكلفني ودون وجه حق.

 (44/2/4102تاريخ  02/7/4/6444 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 وصية:الت

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. من قبل دائرة ضريبة الدخل واملبيعاتمت الرد 

 ( 01212407امللف الضرييب رقم:) 

( تبني                 3101، 3119لدى تدقيق امللف الضرييب أعاله العائد للمكلف ).....( للسنوات ) 

 ما يلي: 

( بكلفة مبيعات بلغت 3101،3119مت حماسبة املكلف أعاله حسب قرار الدخل للسنوات ) .0

%( ومبوافقته على 01( دينار على التوالي وبنسبة ربح )193232( دينار و)0223233)

 قرار.ال
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 (221) 

 

مت التصريح من قبل املكلف أعاله ضمن اإلقرارات الضريبية املقدمة منه لدائرة ضريبة  .3

الدخل واملبيعات لغايات الضريبة العامة على املبيعات عن مبيعات حملية خاضعة للسنوات 

( دينار  على التوالي، وبالتالي وجود فرق ما بني 23301( دينار و)321132أعاله بقيمة )

واملبيعات املوافق عليها  ،املصرح عنها يف إقرارات الضريبة العامة على املبيعات املبيعات

 لغايات ضريبة الدخل موضوع البند األول أعاله.

( من 02عدم مسك سجالت حماسبية أصولية من قبل املكلف أعاله خالفًا ألحكام املادة ) .2

 الته.وتعدي 0992( لسنة 3قانون الضريبة العامة على املبيعات رقم )

عدم قيام الدائرة بالتدقيق امليداني على القيود والسجالت احملاسبية العائدة للمكلف  .2

 املذكور  )ضريبة مبيعات( لغاية تارخيه.

 (08/2/4102تاريخ  02/7/4/8716 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تصويب ملا ورد أعاله حسب األصول. 

 اإلجراء:

من قبل الدائرة لغاية تارخيه رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصوص واليت مل يتم التصويب 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 33/2/3103( تاريخ 02/1/2/2322آخرها كتاب الديوان رقم )

 ( 4201560امللف الضرييب رقم:) 

....(لاعوام لدى  تدقيق امللف الضرييب أعاله والعائد لشركة ).....( وشركة مدارس ).. 

 (، تبني ما يلي:3112-3100)

( دينار لغايات احتساب 0211111( مببلغ )3112،3119مت تقدير إيرادات املكلف لعامي )  .0

%( من الدخل القائم كمنح وخصومات خمتلفة بلغت  21الدخل القائم ومنحه ما نسبته )

املواصالت مببلغ ( دينار دون تعزيزها حسب األصول، ومت تقدير إيرادات 231111)

يف حني مت التصريح من قبل املكلف عن  إيراد مواصالت للعام  ،( دينار لكل عام011111)

 ( دينار. 092111مببلغ )  3119

( دينار 0333232( دينار ومبلغ )0332312مببلغ ) 3101مت تقدير إيرادات املكلف لعام  .3

( دينار إيراد 2111ضافة ملبلغ )( دينار إيراد باصات لكل عام إ311111، ومبلغ )3100لعام 

 .3100مقصف لعام 

%( 222( لقيمة مضافة بلغت )20/1/3100-0/01/3101يشري تقرير املبيعات للفرتة ) .2

 مت تربيرها نظرًا لوجود إيرادات من الرحالت و ضمان املقصف.
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 (220) 

 

( دينار بنسبة 0121111( مببلغ )3119،3112مت قبول مصاريف للمكلف لعامي ) .2

لدخل القائم من املدرسة وهي نسبة مرتفعة جدًا مل يتم تعزيزها حسب %( من ا93.2)

( دينار 0310111(  دينار ومبلغ )0222111األصول، كما مت  قبول مصاريف مببلغ )

( على التوالي، علمًا بأن املكلف قام باملطالبة مبصاريف                         3101،3100لاعوام )

لتقرير لعدم وجود إيراد من الزي املدرسي كونه يتم شراءه من )زي مدرسي( يف حني يشري ا

 احملالت التجارية.

 عدم التزام املكلف املذكور مبسك حسابات أصولية. .3

مت خماطبة مديرية مكافحة التهرب الضرييب لدى الدائرة باملالحظات واملآخذ الواردة أعاله  .3

، وجاء رد 9/03/3102/ت( تاريخ 012/3102مبوجب مذكرة ديوان احملاسبة رقم )

)بالتنسيب بإعادة النظر مبلف املكلف لاعوام                         32/0/3102املديرية بتاريخ 

ال ميكن إعادة النظر به النتهاء املدة القانونية                 3112(  حيث أن عام 3119-3100)

 امللف.. )تقادم (( دون أن يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة فتح

 (05/8/4102تاريخ  02/7/4/7200املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 ( لاسباب الواردة أعاله.3100 – 3119إعادة النظر يف ملف املكلف لاعوام )

 اإلجراء:

مل يتم الرد رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصوص واليت آخرها كتاب الديوان رقم 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 32/0/3103( تاريخ 02/1/2/133)

 ( 4202861امللف الضرييب رقم): 

( دينار لاشهر                        23339لدى تدقيق طلب رد ضريبة املبيعات اخلاصة بشركة ).....( بقيمة )

 تبني ما يلي:  03/2/3102( بتاريخ 01/3102، 9)

الكهربائية ولوازمها باجلملة واملفرق وهي مسجلة يتمثل نشاط الشركة أعاله ببيع األدوات  .0

 .3110بشبكة مكلفي الضريبة العامة على املبيعات منذ عام 

مت التصريح من قبل الشركة أعاله عن قيمة املبيعات ضمن اإلقرارات الضريبية املقدمة  .3

( دينار فقط، يف حني تبني 232932مببلغ ) 3100لدائرة ضريبة الدخل واملبيعات لعام 

ووفقًا لقسائم املعلومات الواردة عن الشركة لنفس السنة بأن قيمة املبيعات للشركات 

( دينار عدا تلك املبيعات اليت تتم عن 121013واملؤسسات واجلهات احلكومية مببلغ )

( من قانون 03طريق البيع املباشر للجمهور  )بيع التجزئة(، وذلك خالفًا ألحكام املادة )

 و تعديالته. 0992( لسنة 3ى املبيعات رقم )الضريبة العامة عل
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 (224) 

 

وتبني   3112مت ضبط الشركة أعاله من قبل مديرية مكافحة التهرب الضرييب عام  .2

قيامها باستخدام فواتري مزدوجة غري ضريبية و ذلك خالفًا ألحكام  القانون أعاله و مت 

راجعت هذه النسبة %( يف حني ت20.2احتساب القيمة املضافة من واقع املضبوطات بواقع )

 على التوالي. 3103، 3100%( لاعوام 3233%(، )32لتصل إىل )

 (05/8/4102تاريخ  02/7/4/7422 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصيات:

والسنوات  3100الربط بني قسائم املعلومات واإلقرارات الضريبية وحسابات الشركة لسنة  .0

 ضريبة املبيعات.األخرى وعكس النتيجة على ضريبة الدخل و 

بيان أسباب تشكل األرصدة املدورة للشركة و بالنتيجة طلب رد الضريبة املذكور على ضوء  .3

 املعلومات املشار إليها أعاله.

 اإلجراء:

( تاريخ 3/2/1301مت الرد من قبل دائرة ضريبة الدخل واملبيعات مبوجب الكتاب رقم )

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 02/2/3102

 ( كبار املكلفني:2184001امللف الضرييب رقم / ) 

ــاريخ  ( والعائـــد لشـــركة  2133001مت عـــرض امللـــف الضـــرييب رقـــم )    31/2/3102بتـ

 .األصولعلى ديوان احملاسبة لتدقيقه وإجازته حسب  3119).....(  حلفر اآلبار لعام 

وغــريه مــن  ويف الوقــت الــذي نؤكــد فيــه علــى أن التــأخري بتقــديم امللــف الضــرييب أعــاله      

امللفــات الضــريبية لــديوان احملاســبة طيلــة هــذه الفــرتة يــؤدي إىل ضــياع يف األمــوال العامــة وفقــًا       

للنصــوص القانونيــة الناظمـــة ملوضــوع التقـــادم يف كــل مـــن قــانوني ضـــريبة الــدخل و الضـــريبة       

 العامة على املبيعات املعمول بهما وقد تبني لنا ما يلي:

القاعـات مميـع املتطلبـات     حفـر اآلبـار وتنظيفهـا،  جتهيـز    يتمثل نشـاط الشـركة أعـاله بــ )     .0

مــن كهربــاء ومــاء وتوريــد وتركيــب املطــابخ، وتوريــد وتركيــب املعــدات وترحيلــها للموقــع          

 إضافة إىل ما ورد يف السجل التجاري للشركة (.

بــالرغم مــن ممارســة الشــركة ألعمــال خاضــعة للضــريبة إال أنهــا مل تقــم بالتســجيل بشــبكة   .3

( مــن قــانون 02ضــريبة العامــة علــى املبيعــات لغايــة تارخيــه خالفــًا ألحكــام املــادة  )    مكلفــي ال

 .وتعديالته 0992( لسنة 3الضريبة العامة على املبيعات رقم )
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 (224) 

 

قامــت الشــركة بتنفيــذ عــدة مشــاريع مبوجــب اتفاقيــات وعطــاءات وعقــود مقاولــة لشــركات   .2

  3119حيث بلغت مبيعات الشركة عام  خمتلفة لتنفيذ األعمال الواردة يف البند اواًل أعاله

( دينار مشاريع نفذت يف عمان ومبلـغ  0131033912( دينار منها مبلغ )03293232مبلغ )

 ( دينار مشاريع نفذت يف العقبة.3023203)

الصــادر عــن نقابــة مقــاولي    33/2/3102( تــاريخ 3992/12/3102مبوجــب الكتــاب رقــم )  .2

الثة عطاءات ) مشاريع ( لدى النقابة فقط  مـن أصـل   اإلنشاءات  األردنية فقد مت تسجيل  ث

حيث مل يتم إبراز عقود مقاولـة مصـادق    3119( مشروع  قامت الشركة بتنفيذها عام 39)

ــام )         ــاميم أرقـ ــًا للتعـ ــيني خالفـ ــة املقـــاولني األردنـ ــل نقابـ ــن قبـ ــا مـ ( تـــاريخ    090و  003عليهـ

فــإن كافــة العقــود األخــرى   ( الصــادرة عــن الــدائرة، وبــذلك 2/00/3119، 3119/ 09/3)

غري املصادق عليها من قبل نقابة املقاولني األردنيني تعترب خاضعة لضريبة املبيعات اسـتنادًا  

  .أعاله إليه( امللحق بقانون الضريبة العامة على املبيعات  املشار 2للجدول رقم )

( 3103، 3100، 3101قامت الشركة بتقديم كشوف التقـدير الـذاتي للـدائرة للسـنوات )     .3

بــالتواريخ أدنــاه وبــالرغم مــن ذلــك مل تقــم الــدائرة بالتــدقيق الفعلــي علــى الشــركة أعــاله       

( يــبني حجــم اإليــرادات املعلنــة مــن قبــل      311وإجنــاز هــذه امللفــات لتارخيــه واجلــدول رقــم )     

 الشركة يف الكشوف أعاله.

 (411جدول رقم )

 / دائرة ضريبة الدخل واملبيعات حجم اإليرادات املعلنة من قبل الشركة

 ) املبلغ بالدينار(

 تاريخ تقديم الكشف املبلغ  السنة

4101 7404122 2/7/4100 

4100 07002817 44/2/4104 

4104 04514446 02/7/4104 
 

عـــدم قيـــام الشـــركة بـــإبراز مـــا يثبـــت قيامهــــا بـــدفع رســـوم الطوابـــع علـــى كافـــة العقــــود             .3

 واالتفاقيات املنفذة.

 (4102لسنة  46املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصيات:

إلزام الشركة بالتسجيل بشبكة مكلفي الضريبة العامة على املبيعات سندًا ألحكام املادة  .0

 ( من القانون املشار إليه أعاله.   02)
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 (222) 

 

 3119استيفاء الضريبة العامة على املبيعات والغرامات املستحقة على الشركة من عام  .3

التزامها بأحكام القانون بعد حصر كافة اإليرادات اخلاضعة للضريبة العامة  ولغاية تاريخ

 هلذه السنوات.

استيفاء الضريبة العامة على املبيعات والغرامات املستحقة على الشركة للمشاريع  .2

 والعطاءات املنفذة يف منطقة سلطة العقبة االقتصادية للفرتة أعاله.

( واستيفاء ضريبة الدخل 3103، 3100، 3101للسنوات )تدقيق حسابات الشركة  .2

 املستحقة وفقًا ألحكام القانون.

استيفاء رسوم الطوابع والغرامات  املستحقة على االتفاقيات والعقود والعطاءات املنفذة من  .3

 .3110( لسنة  31قبل الشركة استنادًا ألحكام قانون رسوم الطوابع رقم )

اط املماثل وإجراء املقتضى القانوني حول ذلك وفقًا حصر كافة الشركات ذات النش .3

 ألحكام قانوني ضريبة الدخل والضريبة العامة على املبيعات املعمول بهما.

 اإلجراء:

( تاريخ 3/2/3021مت الرد من قبل دائرة ضريبة الدخل واملبيعات مبوجب الكتاب رقم )

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 03/2/3103

 (:07104617 )الرقم الضرييب 

( 022023333لدى تدقيق املعاملة الضريبية للمستخدم املرحوم ).....( الرقم الضرييب )

( واملقدمة لغايات احلصول على براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل 3100-3119لاعوام )

 واملبيعات، تبني ما يلي:

عدم قيام االحتاد األردني لكرة القدم بتوريد املبالغ اليت خصمها حلساب ضريبة الدخل  .0

وضريبة اخلدمات االجتماعية من الرواتب واألجور املدفوعة للمستخدم أعاله عن الفرتة 

( لسنة 1( من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم )3املشار إليها أعاله خالفًا ألحكام املادة )

 . 3101(لسنة 0( من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل وتعديالتها رقم )2ة )واملاد 3112

( ما 3100-3119بلغت الغرامات املستحقة على االحتاد األردني لكرة القدم عن األعوام ) .3

( من نظام 3( دينار نتيجة عدم توريد املبالغ أعاله خالفًا ألحكام املادة )33132جمموعه )

 ر إليه أعاله. اقتطاعات ضريبة الدخل املشا

كافة املبالغ  بأن يوردمت إجازة املعاملة الضريبية من قبل الدائرة بعد أن مت التزام االحتاد  .2

الضريبية املرتتبة على املستخدم مبوجب كتاب أمني عام االحتاد األردني لكرة القدم املكلف 

 .01/3/3102( تاريخ 2/3/213رقم )

 (05/8/4102تاريخ  02/7/4/7214املصدر: )كتاب 
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 (228) 

 

 التوصيات:

التدقيق على قيود املستخدمني لدى االحتاد األردني لكرة القدم لغايات التأكد من صحة  .0

 االقتطاعات الضريبية على دخل املستخدمني وتوريدها للدائرة حسب األصول.

متابعة حتصيل املبالغ والغرامات املستحقة على االحتاد األردني لكرة القدم نتيجة عدم  .3

املبالغ املخصومة من رواتب وأجور املستخدم أعاله حلساب ضريبيت الدخل واخلدمات توريد 

 االجتماعية.

 اإلجراءات:

( 01/102قامت الدائرة مبخاطبة االحتاد األردني لكرة القدم مبوجب الكتاب رقم )د ش م/ .0

 لغايات توريد املبالغ املقتطعة من رواتب املوظفني. 32/2/3102تاريخ 

االحتاد األردني لكرة القدم بتوريد املبالغ املقتطعة من رواتب موظفيه للسنوات  مقا .3

( دينار ومل يقم بتوريد الضريبة املقتطعة من رواتب 221029( والبالغة )3103-3102)

( والبالغة مع الغرامات 3100-3119املدرب املرحوم )حممود اجلوهر( عن السنوات )

املتابعة وآخرها كتاب مراقبة دائرة ضريبة الدخل واملوضوع قيد  ،( دينار092023)

 .2/00/3102( تاريخ 21/3102واملبيعات رقم )م ض/

 :الشكاوي 
 

 واملسجل)سوري اجلنسية (  خبصوص املكلف  ).....(الواردة للديوان  متابعة الشكوىلدى  

 :يلي تبني ما ومبيعات مأدبا،لدى مديرية ضريبة دخل ( أفراد 0223303برقم ضرييب )

( 3119 – 3113( دينار سنويًا لاعوام )2311مت تقدير الدخل اخلاضع للضريبة مببلغ ) .0

راتب كونه يعمل يف معمل طوب ومنشار حجر الدخل صايف من  أساسعلى  للمكلف أعاله

من املهنة كونه يعمل يف جمال آخر ( دينار شهري ودخل 231مملوك لزوجته بواقع )

( دينار سنوي وبعد خصم املصاريف من دخل املهنة 3111بواقع ) وأسوارتعهدات بناء منازل 

 .للسنوات أعالهعلى ذلك  تقدير بناءله قرارات  صدر( دينار حيث 0311والبالغة )

( بعد منحه اإلعفاءات 3100، 3101مل يرتتب ضريبة دخل على املكلف أعاله لاعوام ) .3

 دخله الشهري دم منه على أساسمبوجب القرار التقديري على كشف التقدير الذاتي املق

 ( دينار. 2111) ودخله السنوي الصايف من املهنة البالغ( دينار 231) والبالغ من الراتب

 (حيث ترتب عليه ضريبة 3102و 3103قام املذكور بتقديم كشف التقدير الذاتي لعامي ) .2

حيث  3102لعام الضريبة املرتتبة عليه  ومل يتم تقدير( دينار 013مبلغ ) 3103لعام دخل 

 خالل الفرتة أعاله.( دينار  3220الضرائب املستحقة على املذكور ) تبلغ
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 (226) 

 

تقدر مساحته بــــ                جاء يف الشكوى بتنفيذ جممع سكين  وحسب ما أعالهاملكلف  قام .2

( 3103، 3100خالل األعوام ) (3م0111مبساحة تقدر بــــ)وتنفيذ فيال سكنية ( 3م3211)

 يلي:  تبني من خالل تدقيق الفواتري واملستندات املالية املرفقة بالشكوى ماحيث 

مقابل مبيعاته من مادة الطوب  أعالهبلغت قيمة الشيكات الصادرة للمكلف املذكور  .أ 

اخلطية املوقعة من قبله باستالم  لإلقرارات وأجور مصانعه باإلضافةوالرمل واحلجر 

                           مبلغ منها ( دينار 333113مبلغ ) اياتلقاء تنفيذ إحدى البنمبالغ نقدية 

وذلك حسب  .3103( دينار لعام 91992مبلغ )و 3100 ( دينار لعام032103) 

 واإلقراراتمبوجبها هذه املبالغ   ةوقيم الشيكات املصروف أرقامفيها  املبنيالكشوفات 

 اخلطية املوقعة من قبله.

لصاحل احلجر والطوب  أنواعلكافة  ).....(منشار  باسمدرة بلغت قيمة الفواتري الصا .ب 

 .3100( دينار لعام 23912) منها مبلغ ( دينار 13932مبلغ )مالك البناية أعاله 

التقديرات الضريبية اليت كانت تصدر للمكلف املذكور  أنتقدم يتضح  يف ضوء ما .ج 

 .دخله تتطابق والواقع الفعلي ملصادر ال أعاله
 

 (4/6/4102تاريخ  2/40/5664)كتاب الديوان رقماملصدر: 

 التوصية:

 العمل على  تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مديرية النشاط التجاري الثاني 

 3119وشركاه لعام ).....( ( للمكلف شركة 02113213امللف الضرييب رقم ) تدقيقلدى 

 وجود املالحظات التالية:تبني (، 3103-3119للفرتة )

 وكما يلي:   3119عدم الدقة يف احتساب كلفة املبيعات لعام   .0

( 3333113مبلغ ) 3119بلغ جمموع مشرتيات املكلف وفقًا لقسائم املعلومات لسنة  .أ 

دينار بفارق ( 0201232دينار يف حني بلغت املشرتيات من واقع احلسابات مبلغ )

 ( دينار مت اعتباره ضمن بضاعة آخر املدة.222303مقداره )
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 (227) 

 

 3119على الرغم من اعتبار الفارق املذكور أعاله ضمن بضاعة آخر املدة لعام  .ب 

( دينار كما وردت ضمن حسابات املكلف، إال انه ووفقًا لكشف 2033311والبالغة  )

يح عن بضاعة أول املدة  بقيمة فقد مت التصر 3101التقدير الذاتي للمكلف لعام 

 ( دينار.0091111)

عدم تطابق املعلومات املقدمة للدائرة من املكلف وفقًا لكشوف التقدير الذاتي وحسب  .3

 :املعطيات التالية

( دينار يف حني ظهرت بضاعة 0311111مبلغ ) 3101بلغت بضاعة آخر املدة  لعام   .أ 

 .( دينار101111مبلغ )  3100أول املدة لعام 

( دينار يف حني ظهرت بضاعة أول 011111مبلغ ) 3100بلغت بضاعة آخر املدة  لعام .ب 

 ال شئ. 3103املدة لعام 

وفقًا لتقارير التدقيق الصادرة عن الدائرة  فيما خيص ) الضريبة العامة على املبيعات( فقد  .2

%( ومت 01( إىل )20/0/3103-0/03/3112مت رفع نسبة القيمة املضافة للفرتة من ) 

%( كقيمة مضافة 01%( نتيجة االعرتاض،يف حني مت اعتماد نسبة )3ختفيضها إىل نسبة )

( دون األخذ بعني االعتبار نسب األرباح املعتمدة من 20/1/3103-0/3/3103للفرتة )

 قبل الدائرة.

قامت الدائرة باعتماد نسبة ربح للمكلف  3119لغايات احتساب الدخل القائم لعام  .2

( دينار على قرار 222021الزيادة غري املربرة برأس املال والبالغة )%( وعكس 31بواقع)

الدخل علمًا أن نسبة الربح املعلن عنها من املكلف ضمن كشف التقدير الذاتي بلغت  

%(، ومت عرض قرار الدخل  أعاله مبرحلة االعرتاض إلجازته من قبل  ديوان احملاسبة 13)

ضافة من واقع تقرير املبيعات، حيث مت إعادة النظر %( استنادًا للقيمة امل03وبنسبة ربح )

/ت ( 22/3102بقرار اإلعرتاض من قبل الدائرة بناء  على مذكرة ديوان احملاسبة رقم ) 

%(، دون أن يتم 31ورد اإلعرتاض واعتماد القرار السابق بنسبة ربح ) 33/3/3102تاريخ 

 ات للمكلف.عكس املالحظات الواردة أعاله على ملف الدخل واملبيع

مل تتضمن كافة تقارير التدقيق الصادرة عن الدائرة ما ورد بعقد الوكالة احلصريه  .3

ما بني املكلف أعاله والشركة  العاملية لاللكرتونيات إحدى شركات  3112املوقع يف عام 

جمموعة ).....( والذي ينص يف بنوده إىل حجم املبيعات السنوية املطلوبة من املكلف ونسبة 

 ادة السنوية املطلوبة عليها.الزي
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 (225) 

 

 3112وجتدر اإلشارة هنا إىل انه لدى عرض ملف الدخل العائد للمكلف أعاله لعام  .3

إلجازته ــــ سابقًا من قبل ديوان احملاسبة فقد تبني وجود فروقات ما بني املبالغ الواردة 

ل بناء على مبحضر التدقيق وتلك املعلنة حبسابات املكلف مت معاجلتها ضمن قرار الدخ

ومبوافقة املكلف على  30/2/3100/ت ( تاريخ 092/3100مذكرة ديوان احملاسبة رقم )

 ( دينار.239922دخل صايف مقداره )

 (4102لسنة  28املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 تشكيل جلنة لتدقيق ملف املكلف املذكور ) ضريبة مبيعات / ضريبة دخل ( للسنوات املشار إليها

 أعاله.

 اإلجراء:

من قبل دائرة ضريبة الدخل واملبيعات رغم خماطبات الديوان املتكررة واليت آخرها  يتم الردمل 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 32/03/3102( تاريخ 23/3102/2311الكتاب رقم )

 :اللجنة الفنية لتسوية مطالبات األموال العامة املرتاكمة 

املطالبات اليت قامت دائرة ضريبة الدخل واملبيعات بعرضها  على لدى دراســة عينة من 

اللجنة الفنية لتسوية مطالبات األموال العامة املرتاكمة من سنوات سابقة واستنادًا  لقرار جملس 

واملتضمن املوافقة على اإلجراءات املنوي تنفيذها  3/3/3119( الصادر بتاريخ 3192الوزراء رقم )

البات األموال املرتاكمة من سنوات سابقة كما وردت بكتاب وزير املالية رقم ملتابعة حتصيل مط

( تاريخ 3/00202، وكتاب رئيس الوزراء رقم )أ م 33/3/3119( تاريخ 9/2/0/00922)

واملتضمن تشكيل اللجنة الوزارية العليا واللجنة الفنية لتسوية مطالبات األموال  01/3/3119

( تاريخ 0032سابقه واستنادًا  لقرار جملس الوزراء رقم ) العامة املرتاكمة من سنوات

واملتضمن االستمرار يف تكليف اللجنتني أعاله يف متابعة إجراء التسويات الالزمة  01/3/3102

وتسوية مطالبات األموال العامة املرتاكمة من سنوات سابقة وفقًا لقرار جملس الوزراء رقم 

اء الصادرة بهذا اخلصوص ولدى قيام ديوان احملاسبة بتدقيق (  أعاله وقرارات جملس الوزر3192)

عينات من عروض التسويات الواردة بكتب مدير عام دائرة ضريبة الدخل واملبيعات واملعروضة على 

 03/2/3102تاريخ  3102( لسنة 1جدول أعمال اللجنة الفنية للتسويات يف اجللسة رقم )

 يلي:( كتاب فقد تبني ما 03والبالغ عددها )

( سنوات خالفًا ملا ورد بقرار جملس 3وجود مطالبات مل ميض على حتققها مدة تزيد عن ) .0

 ( أعاله.3192الوزراء رقم )
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 (222) 

 

مت عرض مطالبات أو جزء منها على جلنة التسويات الفنية بالرغم من صدور قرارات حكم  .3

لتسوية املوافق ( من إجراءات ا3قطعية من احملاكم وذلك خالفًا ملا ورد بالبند )ثالثًا /

 عليها مبوجب قرار جملس الوزراء املشار اليه أعاله.

عدم قيام دائرة ضريبة الدخل واملبيعات باختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتحصيل  .2

املطالبات املستحقة وفقًا إلجراءات التحصيل املنصوص عليها مبوجب قانون حتصيل 

( من 0يالته خالفًا ملا ورد بالبند )ثالثًا/وتعد 0933( لسنة 3األموال األمريية رقم )

 إجراءات التسوية املشار إليها أعاله.

مت عرض مطالبات لغايات التسوية على اللجنة الفنية تزيد يف جمموعها عن مبلغ  .2

( دينار خالفًا ملا جاء بالبند خامسًا من إجراءات التسوية أعاله، ومنها على سبيل 011111)

( دينار والعائدة للمكلف رقم 002003لبة البالغة يف جمموعها )املثال ال احلصر املطا

 (.192223( دينار والعائدة للمكلف رقم)023923( واملطالبة البالغة قيمتها )223210)

واملتعلق  33/3/3119( تاريخ 9/2/0/00922مل يتضمن كتاب وزير املالية رقم ) .3

ة املرتاكمة من سنوات سابقة مبوضوع إجراءات لتحصيل وتسديد مطالبات األموال العام

واملوافق عليها من قبل جملس الوزراء مبوجب القرار أعاله للشروط األخرى املطلوبة 

لغايات التسويات فإننا نبدي بعض املالحظات اليت نراها ضرورية واليت ظهرت لديوان 

 احملاسبة نتيجة قيامنا بتدقيق عينة من ملفات املكلفني طاليب التسوية  ومنها:

تم التنسيب من قبل مدير عام دائرة ضريبة الدخل واملبيعات بإعفاء بعض املكلفني ي .أ 

 بالرغم من مالئتهم املالية.

مت عرض مطالبات على اللجنة الفنية تتعلق بارتكاب مكلفني جرمية التهرب  .ب 

( 01132391الضرييب )مبيعات( ومنها على سبيل املثال ال احلصر املكلف رقم )

 (.2902101واملكلف رقم )

عرض مطالبات لغايات التسوية تتعلق بضريبة مبيعات مستحقة واجبة الدفع  .ج 

والتوريد للدائرة كونها أمانات مستوفاة من الغري مت قبضها والتصريح عنها مبوجب 

 اإلقرارات الضريبية املقدمة من املكلفني للدائرة.

على املبيعات عدم التزام بعض املكلفني بالتسجيل بشبكة مكلفي الضريبة العامة  .د 

بالتسجيل لديها، وقيامهم بطلب التسوية ملا  مبالرغم من طلب الدائرة املتكرر هل

يرتتب بذمتهم كمستحقات لضريبة الدخل ونشري على سبيل املثال ال احلصر إىل 

 (.333131املكلف رقم )

 عدم التزام بعض املكلفني طاليب التسوية بتقديم كشوفات التقدير الذاتي للدائرة. .ه 
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 (281) 

 

دم التزام طاليب التسوية بدفع الضريبة املستحقة عليهم سواء السابقة او الالحقة ع .و 

للمبالغ موضوع التسويات واملصرح عنها مبوجب الكشوفات واإلقرارات الضريبية 

املقدمة للدائرة )دخل، مبيعات( وخاصة تلك املوافق عليها من قبلهم، وما يتعلق 

ع للدائرة خالل الشهر األول من كل عام منها بالضريبة املقطوعة الواجبة الدف

حسب تعليمات الضريبة املقطوعة ومذكرة التفاهم املوقعة ما بني الدائرة ونقابة 

 األردنيني، وكذلك رسوم دعم التعليم. اإلنشاءاتمقاولي 

قام بعض املكلفني طاليب التسوية حاليًا بالتقدم بطلب اإلعفاء وفقًا لقرار جملس  .ز 

وبالرغم من ذلك تبني عدم التزامهم  3119أعاله عند صدوره عام  إليهالوزراء املشار 

بتنفيذ مضمونه وتسديد املبالغ املستحقة عليهم للدائرة يف ذلك الوقت ونشري على 

 (.1339103( واملكلف رقم )219221سبيل املثال ال احلصر إىل املكلف رقم )

ط املبالغ املستحقة عليهم قيام بعض املكلفني بتقديم طلبات للدائرة لغايات تقسي .ح 

وموافقة الدائرة على ذلك مقابل تقديم كفاالت عدلية ضامنة وبالرغم من ذلك 

تبني عدم التزامهم بتسديد األقساط املستحقة عليهم وعدم قيام الدائرة مبصادرة 

الكفاالت املقدمة ضمانًا للتسديد ونشري على سبيل املثال إىل املكلف رقم 

 (.219221رقم )( واملكلف 1339103)

مت عرض حماضر اجتماعات اللجنة الفنية للتسويات بالتمرير على اللجنة العليا  .3

للتسويات لغايات إقراراها والتوقيع على ما جاء بها من توصيات خالفًا لكتب وقرارات 

 جملس الوزراء املشار إليها أعاله.

 (2/6/4102تاريخ  02/7/4/5546 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 صية:التو

بهذا الصادر  33/2/3103( تاريخ 2220العمل على تنفيذ مضمون قرار جملس الوزراء رقم )

 اخلصوص.

 اإلجراء:

( تاريخ 2220والقرار رقم ) 30/03/3102( تاريخ 1033صدر قرار جملس الوزراء رقم ) 

ات من سنو ةباملوافقة على تعديل أسس حتصيل مطالبات األموال العامة املرتاكم 33/2/3103

 .3/3/3119( تاريخ 3192سابقة وبالتالي إلغاء القرار السابق رقم )

 ( 0711628امللف الضرييب رقم:) 

ــم )    ــرييب رقــ ــف الضــ ــرض امللــ ــدى عــ ــرتة    0111323لــ ــرة للفــ ــاطق احلــ ــركة املنــ ــد لشــ ( العائــ

 (، على ديوان احملاسبة لغايات إجازته تبني ما يلي:0992-3119)
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ــاريخ 2323رقـــم )اســـتنادًا إىل قـــرار جملـــس الـــوزراء   .0 قامـــت دائـــرة ضـــريبة   03/3/0992( تـ

الدخل واملبيعات بتقدير ملف املكلف للفرتة أعاله وذلك بإخضـاع الـدخل املتحقـق مـن بـدل      

إجيارات األراضي للضريبة وكما وردت ضمن حسابات املكلف بعـد تنزيـل املصـاريف املتعلقـة     

ســتهالكات املطالــب بهــا مــن  بالنشــاط اخلاضــع ودون مــنح املكلــف أيــة مصــاريف تتعلــق باال  

( دينــار ومطالبــة املكلــف بضــريبة دخــل مســتحقة  00092311قبلــه والبالغــة يف جمموعهــا )

 ( دينار.1110323مببلغ إمجالي مقداره )

قـام املكلـف بـاالعرتاض علـى القـرار أعـاله حيــث قامـت الـدائرة بإعـادة النظـر بـالقرار الســابق             .3

ت منهـــا إعـــادة احتســـاب املصـــاريف املقبولـــة ( واختـــذت عـــدة إجـــراءا3119-0992لاعـــوام )

لنشـــاط املكلـــف اخلاضـــع دون تعـــديل الـــدخل الصـــايف حيـــث مت ختفـــيض ضـــريبة الـــدخل          

( دينــــار، وذلــــك بعــــد قبــــول مبلــــغ مقــــداره  2239239املســــتحقة املطالــــب بهــــا إىل مبلــــغ ) 

نًا ( دينار من مصاريف االستهالكات، علمًا بأن هذه املصاريف غري مقبولة قانو3092311)

/ي( مــن 9وال ختـص النشـاط اخلاضـع كـون أن األرض ال تســتهلك اسـتنادًا ألحكـام املـادة )       

وتعديالتـه املطبـق يف حينـه، علمـًا بـأن اإلجـراء        0923( لسـنة  31قانون ضريبة الدخل رقـم ) 

الذي قامت به الدائرة أدى إىل ختفيض قيمـة ضـريبة الـدخل املسـتحقة علـى املكلـف مبقـدار        

 .( دينار0399339)

والبالغـة يف   3112قامت الدائرة باعتمـاد بـدل أجـور األراضـي الـوارد مبيزانيـة الشـركة عـام          .2

وذلـك يف مرحلـة    3119( دينـار لبـاقي السـنوات التاليـة ولغايـة عـام       3111222جمموعها )

                                 االعــــــــرتاض ودون األخــــــــذ بالبــــــــدل الفعلــــــــي واحلقيقــــــــي الــــــــوارد مبيزانيــــــــات الشــــــــركة 

 (.310)مع عدم التسليم مبا جاء بقرار االعرتاض(، وكما هو مبني يف اجلدول رقم )

 (410جدول رقم )

 / دائرة ضريبة الدخل واملبيعاتالفرق بني اإلجيار حسب قرار اهليئة والوارد يف ميزانية شركة املناطق احلرة

 ) املبلغ بالدينار(

 الفرق  الوارد يف امليزانية  بدل اإلجيارات الوارد بقرار هيئة االعرتاض  السنة 

4112 4111442 4580484 580105 

4118 4111442 4820188 0821740 

4116 4111442 4744481 0744106 

4117 4111442 4742614 0742465 

4115 4111442 4224446 0224214 

4112 4111442 8170742 4170428 

 01267441 الفرق يف بدل اإلجيارات إمجالي

 (4102لسنة  71املصدر: )استيضاح الديوان رقم 
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 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 1/9/3102( تاريخ 3/2/2210مت الرد من قبل دائرة ضريبة الدخل واملبيعات مبوجب الكتاب رقم )

( بعــد منحهــا 3119-0992( دينــار عــن الســنوات )2330012الشــركة بــدفع مبلــغ )  حيــث قامــت

ألحكـــام القـــانون ومـــا زال املوضـــوع قيـــد   اســـتنادًا%( مـــن اإلجيـــار خـــارج العاصـــمة وذلـــك  21إعفـــاء )

 املتابعة.

  ( 2174245امللف الضرييب رقم:) 

(، فقد 3102-3112لدى تدقيق امللف الضرييب أعاله و العائد لشركة ).....(  للفرتة )     

 تبني ما يلي:

يتمثل نشاط الشركة أعاله باسترياد وجتارة األلبسة و األدوات الرياضية و متارس الشـركة   .0

هــذا النشــاط مــن خــالل عــدة فــروع داخــل عمــان وهــي شــركة ذات مســؤولية حمــدودة ووضــع      

 كة ) تنفيذ جربي غري عامل/ال يوجد مالءة مالية(.ملف الشر

 تبني أن الشركة أعاله ال متسك  حسابات رمسية أصولية و ال بطاقات صنف. .3

وفقــــــًأ لقـــــــــرار التقديــــــــر لدائـــــــــرة ضريبـــــــــة الدخـــــــــل واملبيعـــــــــات تـــــــــم حماســــبة الشــــركة   .2

%( للسنوات 31( دينار  وبنسبة ربح بلغت )03311111املذكورة على كلفة مبيعات بلغت )

( بعــد عــرض امللــف علــى ديــوان احملاســبة لغايــات إجازتــه  حيــث       3119- 3112مــن عــام )  

( دينــــار  يف حــــني مت حماســــبة  3033229بلغــــت الضــــريبة املســــتحقة هلــــذه الفــــرتة مبلــــغ ) 

تدقيقـه  (  دون عرض ملفها على ديوان احملاسبة لغايـات  3100 – 3101الشركة للسنوات )

 (  دينار.019331وإجازته أصوليًا  حيث بلغت الضريبة املستحقة هلذه الفرتة مبلغ )

بالرغم من أن موقع الشركة أعاله معروف لدى دائرة ضريبة الدخل واملبيعات إال أنها قامـت   .2

( بــالرغم مــن  3119- 3112بالتقــدير األولــي )بضــريبة  الــدخل( عليهــا للفــرتة مــن عــام )    

ارة مـــن قبـــل مديريـــة مكافحـــة التهـــرب الضـــرييب حبجـــة أن الشـــركة غـــري    وجـــود تقـــارير زيـــ 

متعاونـــة نهائيـــا كمـــا أن الـــدائرة مل تقـــم كـــذلك بتـــدقيق ملـــف ضـــريبة املبيعـــات للفـــرتة    

ــرتة        ــة فـ ــة نتيجـ ــة الدولـ ــى خزينـ ــة علـ ــوال العامـ ــياع يف األمـ ــا أدى إىل ضـ ــاله  ممـ املـــذكورة أعـ

 التقادم.
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و املتضمنة  2/01/3103/ ت ( تاريخ  3103/ 332م ) بناًء على مذكرة ديوان احملاسبة رق .3

مطالبــة الــدائرة  بالتــدقيق علــى القيــود والســجالت احملاســبية للشــركة )ضــريبة مبيعــات(        

حيث قامت الدائرة بالتدقيق على الشـركة أعـاله غيابيـًا مـن خـالل الرجـوع إىل مسـتورداتها         

وجود مبيعات مل يتم التصريح  ( حيث تبني نتيجة التدقيق3102 – 3119للفرتة من عام )

( مليـون دينـار   3عنها من قبل الشركة مبوجب اإلقرارات الضريبية املقدمة للدائرة  تتجـاوز) 

 وهذا فقط للفرع الرئيسي دون الفروع األخرى املتعددة التابعة له. 

ه تبني من خالل الرجوع إىل نظام األرشـفة املعتمـدة مـن قبـل الـدائرة أن كافـة التقـارير أعـال         .3

 غري مدققة وغري جمازة حسب األصول.

قامت الدائرة بتحويل ملف الشركة أعـاله مـن مديريـة النشـاط التجـاري األول إىل مديريـة        .1

 غرب عمان وذلك بالرغم مما ورد أعاله وألسباب غري معلومة لدينا.

 (4102لسنة  012استيضاح الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

ديــوان احملاســبة  لتــدقيق الســجالت والقيــود احملاســبية للشــركة     جلنــة تــدقيق ومبشــاركة  متابعــة 

قـًا  املذكورة  بكافة فروعها العاملة للسنوات السابقة ) دخل، مبيعات ( وإجـراء املقتضـى القـانوني وف   

 ضريبة املبيعات املعمول بهما.ألحكام قانوني ضريبة الدخل و

 اإلجراء:

تقريرهــا بعــد رغــم املخاطبــات املتكــررة والــيت آخرهــا   مت تشــكيل جلنــة للتــدقيق والتحقيــق ومل تقــدم   

ومـا زال املوضـوع    39/0/3103( تـاريخ  019/3102/00كتاب الديوان املوجه إىل وزير املالية رقـم ) 

 قيد املتابعة.

 ( 2124721امللف الضرييب رقم:) 

( للفـــرتة  2122121لـــدى تـــدقيق ملـــف شـــركة ).....( والـــيت حتمـــل الـــرقم الضـــرييب )             

 (، تبني ما يلي: 3100-3102)

يتمثـــل نشـــاط الشـــركة أعـــاله بـــإجراء دراســـات وأحبـــاث صـــيدالنية دوائيـــة ودراســـة التكـــافؤ    .0

احليـوي واآلثـار اجلانبيـة  للـدواء املطـروح باألسـواق عـن طريـق مصـانع األدويـة واملســتودعات           

 املنتجة لادوية.



4102والستون لعام  الثالثالتقرير السنوي   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (282) 

 

مبيعـــــات  بقيمـــــة بطلـــــب رد ضـــــريبة  32/1/3100ســـــبق للشـــــركة وان  تقـــــدمت بتـــــاريخ   .3

( دينــار ومل يــتم اســتكمال إجــراءات الــرد بنــاء علــى مــذكرة ديــوان احملاســبة رقـــم           31322)

ــاريخ 019/3100) ــرب      2/00/3100( تـ ــاله ال تعتـ ــركة أعـ ــل الشـ ــة عمـ ــمنة ان طبيعـ واملتضـ

مدخل من مدخالت صناعة األدوية وبالتالي ال ختضع للضريبة بنسبة الصـفر وإمنـا ختضـع    

بالنسبة العامة ومت املطالبة بتشكيل جلنة فنية متخصصـة لدراسـة طبيعـة    لضريبة املبيعات 

 اخلدمة املقدمة من الشركة املذكورة.

ــم )       .2 ــاب رقـ ــب الكتـ ــدمي مبوجـ ــاع اخلـ ــة القطـ ــن مديريـ ــة مـ ــكيل جلنـ ــاريخ 9/3/131مت تشـ ( تـ

لدراسة طلبـات الـرد املقدمـة مـن الشـركة أعـاله بنـاء علـى موافقـة مـدير عـام             01/0/3103

 .  20/03/3100يبة الدخل واملبيعات بتاريخ دائرة ضر
 

قامت دائرة ضريبة الدخل واملبيعات مبخاطبـة مؤسسـة الغـذاء والـدواء مبوجـب كتابهـا رقـم         .2

إلبـداء الـرأي الفـين بطبيعـة نشـاط الشـركة مـن حيــث         03/3/3103( تـاريخ  9/3/0333)

 طبيعته كمدخل رئيس يف إنتاج و صناعة األدوية.
 

( تـــاريخ 3/2/21/00321امـــة للغـــذاء والـــدواء مبوجـــب كتابهـــا رقـــم ) جـــاء رد املؤسســـة الع .3

)أن طبيعة عمل الشركة ال ميثل مدخل رئيس يف صـناعة وإنتـاج األدويـة وإمنـا      2/2/3103

متطلــب إلســتكمال تســجيل األدويــة بــاألردن واخلــارج ( وعليــه أصــدرت اللجنــة أعــاله قرارهــا      

ــركة      ــن الشــ ــة مــ ــرد املقدمــ ــات الــ ــذار عــــن طلبــ ــركة                   باالعتــ ــل ملــــف الشــ ــيب بتحويــ والتنســ

)موظف منـاب ( ملعاجلـة وتصـويب ملفهـا للسـنوات السـابقة، وهـو مـا جـاء مؤيـدًا لـرأي ديـوان             

 احملاسبة باخلصوص.

ومبوجــــــــب كتــــــــاب املؤسســــــــة العامــــــــة للغــــــــذاء والــــــــدواء رقــــــــم        02/3/3103بتــــــــاريخ  .3

ــاريخ 3/2/21/31323) ــاب   02/3/3103( تـ ــا ورد بكتـ ــاء مـ ــاء    مت إلغـ ــابق وجـ ــة السـ املؤسسـ

 3103/ 2/2( تـاريخ  3/2/21/00321الرأي كما يلـي )أرجـو اعتبـار مـا ورد بكتـابي رقـم  )      

الغيًا حيـث أن تشـريعات املؤسسـة ال تتضـمن مـا يفيـد تصـنيف الدراسـات الدوائيـة كمـدخل           

رئــيس يف إنتــاج الصــناعات الدوائيــة وان إبــداء الــرأي بهــذا اخلصــوص يتطلــب حتديــد هــذا          

وم بشكل دقيق مـن اجلهـة ذات االختصـاص ( وعليـه قامـت الـدائرة بتشـكيل جلنـة أخـرى           املفه

لدراســة طلبــات الــرد املقدمــة مــن الشــركة أعــاله مبوجــب كتــاب مــدير عــام دائــرة ضــريبة             

 .21/9/3103( تاريخ 2/3/9223الدخل واملبيعات رقم )
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 التنســيب بإخضــاع  اجتمعــت اللجنــة املشــكلة أعــاله وبعــد الدراســة مت     0/00/3103بتــاريخ  .1

( يف 3الشــركة لضــريبة املبيعــات بنســبتها العامــة وال ينطبــق عليهــا مــا ورد  باجلــدول رقــم )     

وتعديالتـه  0992( لسـنة  3( منه وامللحق بقانون الضريبة العامة على املبيعات رقـم ) 2البند )

 ومطالبة الشركة بالضريبة  أملستحقة على هذه اخلدمة.

ة أعاله على جلنة التخطيط والتنسـيق لـدى الـدائرة باجتماعهـا     مت عرض قرار اللجنة الفني .2

واليت صدر قراراها كما يلي )إذا كانت الدراسة )تكـافؤ حيـوي( هـدفها     3102( لعام2رقم )

 تعترب من مدخالت اإلنتاج وختضع لنسبة الصفر (. لغايات تسجيل وتطوير املنتج، 

خـالف لكافـة أراء اللجـان املشـكلة لدراسـة      إن قرار جلنة التخطيط والتنسيق لدى الـدائرة وامل  .9

هــذا املوضــوع والكتــاب الصــادر عــن املؤسســة العامــة للغــذاء والــدواء  خبصــوص إبــداء الــرأي         

ــاحل الشـــركة      ــريبية لصـ ــرارات الضـ ــدورة يف اإلقـ ــريبية املـ ــدة الضـ ــادة األرصـ الفـــين أدى إىل زيـ

 بالنتيجة تقديم طلبات رد ضريبة مبيعات بشكل متكرر.

 (4102لسنة  018ستيضاح الديوان رقم ااملصدر: )

 التوصيات:

 االعتذار عن رد املبالغ الضريبية املطالب بردها من قبل الشركة. .0

حتويل ملف الشـركة )موظـف منـاب( ملعاجلـة وتصـويب ملفهـا الضـرييب للسـنوات السـابقة           .3

 وبالنتيجة مطالبتها بالضريبة والغرامات املستحقة عن اخلدمات املقدمة من قبلها.

 اإلجراء:

ــم )       ــاب رقــ ــب الكتــ ــات مبوجــ ــريبة الــــدخل واملبيعــ ــرة ضــ ــل دائــ ــن قبــ ــرد مــ ــاريخ 3/2/00222مت الــ ( تــ

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 00/03/3102

 :امللفات الضريبية يف مديرية وسط وشرق عمان 

لدى قيام ديوان احملاسبة بالتدقيق على امللفات الضريبية يف مديرية وسط وشرق عمان تبني  

 يلي: ما

 ( العائد للمكلف ).....(:81140275امللف الضرييب رقم ) أواًل:

على ديوان احملاسبة  االعرتاض( يف مرحلة 3102، 3103مت عرض امللف أعاله للسنوات ) . أ

 لغايات إجازته.

( تاريخ 22/3102بعد التدقيق مت إعادة ملف املذكور مبوجب املذكرة رقم ) . ب

قرار االعرتاض اعتمادًا على املعلومات املتوافرة يف لغايات إعادة النظر يف  0/01/3102

 امللف املذكور ومل يتم الرد على املذكرة لغاية تارخيه.
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 ( العائد لشركة ).....(:2200570امللف الضرييب رقم ) ثانيًا:

( 3112-3112مت طلب امللف أعاله لغايات التدقيق وتبني بأن ملف املذكور للسنوات )

 ا تعذر معه التدقيق، علمًا بأن الشركة متارس نشاط اإلسكان.مفقود وغري مؤرشف مم

 (40/04/4102تاريخ  02/7/6/44148املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق يف موضوع امللفات أعاله.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

  ( للمكلف ).....(:7220071الضرييب رقم )امللف 

( على ديوان احملاسبة الحقًا 3101-3119لدى عرض امللف الضرييب أعاله للسنوات ) 

 لغايات إجازته تبني ما يلي:

حيث مت تقدير ضريبة  3119مديرية ضريبة وسط وشرق عمان لغاية سنة  يتبع املكلف إىل .0

( دينار وأجيز هذا القرار من قبل جلنة التدقيق 3213بقيمة ) عليهالدخل املستحقة 

 املختصة حسب األصول.

مت نقل امللف الضرييب أعاله من مديرية ضريبة وسط وشرق عمان إىل مديرية ضريبة  .3

وإعادة تقدير امللف من جديد لسنة  3119مشال عمان حيث مت إلغاء  القرار املتخذ لسنة 

 بتعديل الكشف باملوافقة. 3101ما مت تقدير سنة وبضريبة دخل ال شيء ك 3119

قام مقدر الضريبة يف مديرية ضريبة مشال عمان بإدخال القرار اجلديد للسنوات أعاله  .2

قبل عرض امللف على ديوان احملاسبة  03/03/3102( بتاريخ vوإعطاءه حركة التدقيق )

 3102( لسنة 3ملبيعات رقم )لغايات التدقيق خالفًا لبالغ مدير عام دائرة ضريبة الدخل وا

واملتعلق بامللفات الواجب عرضها على ديوان احملاسبة لغايات التدقيق  20/2/3102تاريخ 

 )حسب العينة(. 

ملديرية  03/0/3102( تاريخ 2/3102قامت مراقبة ديوان احملاسبة بتوجيه املذكرة رقم ) .2

 يتم الرد عليها من قبل ضريبة مشال عمان باملالحظات واملآخذ على امللف املذكور ومل

 املديرية لغاية تارخيه.

 (46/4/4108تاريخ   02/7/4/2582املصدر: )كتاب الديوان رقم 
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 التوصيات:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق يف املوضوع ومبشاركة ديوان احملاسبة لبيان ما يلي:

األول والضريبة أسباب نقل امللف املذكور من مديرية إىل أخرى وشطب قرار التدقيق  .0

 املستحقة.

إصدار اإلشعارات بنتيجة التدقيق قبل عرض امللف املذكور  على ديوان احملاسبة سباب أ .3

 لغايات

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :طلبات رد الضريبة العامة على املبيعات 

املبيعات لغايات إجازتها من قبل ديوان احملاسبة لدى عرض طلبات رد الضريبة العامة على 

 :(313والعائدة للمكلفني املبينة أمساؤهم يف اجلدول رقم )

 (414جدول رقم )

 مكلفني عرضت طلباتهم لرد الضريبة العامة على املبيعات على ديوان احملاسبة أمساء

 )املبلغ بالدينار(

 نشاط املكلفطبيعة  مبلغ الرد  الرقم الضرييب اسم املكلف

 صناعة اللوحات الكهربائية 05546 2202514 شركة ).....(

 جتارة قطع سيارات جديدة 5222 81504174 مؤسسة ).....(

 صناعة وتعبئة وجتارة املواد الغذائية 4055 042444215 شركة ).....(
 

 من خالل اجلدول أعاله تبني ما يلي:

صنف للمدخالت واملخرجات مما يتعذر معه تتبع عدم قيام املكلفني أعاله مبسك بطاقات  .0

احلركة اليت جتري على السلع داخل املخزون من املدخالت واملخرجات خالفًا ألحكام املادة 

( اخلاصة بتنظيم السجالت واملستندات واالستثناء 2( من التعليمات التنفيذية رقم )1)

( من قانون الضريبة العامة 29، 22منها يف ضريبة املبيعات الصادرة مبوجب أحكام املواد )

 وتعديالته. 0992( لسنة 3على املبيعات رقم )

عدم وجود معادالت تصنيع معتمدة من قبل الدائرة للمواد اليت ينتجها واليت تعترب شرطًا  .3

رئيسًا للرد وذلك لغايات ربط املدخالت باملخرجات للتأكد من مصداقية ما يتم التصريح 

( من التعليمات 1لضريبية املقدمة للدائرة خالفًا ألحكام املادة )عنه مبوجب اإلقرارات ا

 والصادرة مبوجب أحكام القانون املشار إليه. 3101( لسنة 9التنفيذية رقم )
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 (285) 

 

وجود أرصدة وغرامات مستحقة على املكلف شركة ).....( مل يقم بتسديدها قبل عرض  .2

 طلب الرد على ديوان احملاسبة.

ابة الداخلية مبوجب مذكرات املراجعة ذوات األرقام مت خماطبة مديرية الرق .2

( لغايات التصويب ومن خالل رد الدائرة تبني بأنه 93/3102، 91/3102، 001/3102)

 مل يتم التصويب لغاية تارخيه.

 (6/0/4108تاريخ   02/7/4/46املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

الف ذلك عدم رد الضريبة للمكلفني العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول وخب

 املذكورين أعاله.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (282) 

 

 دائرة األراضي واملساحة
 

 :حمكمة أمالك الدولة 

 (،  تبني ما يلي:3103،3100لدى تدقيق سجالت وقيود حمكمة أمالك الدولة للفرتة )

الصادرة عن حمكمة أمالك الدولة لتحصيل الغرامات والرسوم مل يتم تنفيذ األحكام  .0

املتحققة على املشتكى عليهم يف قضايا االعتداءات على أراضي وأمالك الدولة والبالغة 

( من قانون احملافظة على أراضي وأمالك الدولة رقم 3( دينار خالفًا ألحكام املادة )3131)

 .0930( لسنة 02)

( من 3حكام الصادرة من حمكمة أمالك الدولة خالفًا ألحكام املادة )ال يتم متابعة تنفيذ األ .3

 قانون احملافظة على أراضي وأمالك الدولة أعاله.

 (4102لسنة  42املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب وما 

 :مديرية تسجيل أراضي املزار الشمالي 

- 0/3/3103لدى تدقيق قيود وحسابات مديرية تسجيل أراضي املزار الشمالي للفرتة ) 

(، تبني أن حماسب املديرية جيمع بني عدة مهام متعارضة )حماسب، أمني صندوق، 20/03/3102

( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية 32املادة ) كاتب حسابات( يف آن واحد خالفًا ألحكام

 .0993( لسنة 0وتعديالتها رقم )

 (2/7/4102تاريخ  02/5/7/01254 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :اللجان 

( تبني 3102-3101لدى تدقيق قرارات تشكيل اللجان يف دائرة األراضي واملساحة لاعوام ) 

 ما يلي:
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 (261) 

 

 جلنة مراقبة مهنة املساحة: أواًل:

يتم إعادة تشكيل اللجنة يف بداية كل عام واإلبقاء على أعضائها من موظفي الدائرة ملدة 

 3110( لسنة 33تنظيم مهنة املساحة رقم )( من نظام 3تزيد على السنتني خالفًا ألحكام املادة )

 (.312وكما هو موضح يف اجلدول رقم )

 (414جدول رقم )

 مدة مشاركة األعضاء يف جلنة مراقبة مهنة املساحة يف دائرة األراضي واملساحة

 املدة أعوام املشاركة يف اللجنة اسم العضو

 سنواتمخس  4102، 4104، 4104، 4100، 4101 املهندس ).....(

 أربع سنوات 4102، 4104، 4100، 4101 املهندس ).....(

 أربع سنوات 4104، 4104، 4100، 4101 السيد ).....(

 جلنة فحص مهنة املساحة: ثانيًا:

يتم إعادة تشكيل اللجنة يف بداية كل عام واإلبقاء على أغلب أعضائها وملدة تزيد على 

 (.312النظام أعاله وكما هو مبني يف اجلدول رقم )( من 03السنتني خالفًا ألحكام املادة )

 (412جدول رقم )

 جلنة فحص مهنة املساحة يف دائرة األراضي واملساحة 

 املدة أعوام املشاركة يف اللجنة اسم العضو

 مخس سنوات 4102، 4104، 4104، 4100، 4101 السيد ).....(

 ثالث سنوات 4102، 4104، 4104 املهندس ).....(

 مخس سنوات 4102، 4104، 4104، 4100، 4101 الدكتور ).....(

 أربع سنوات 4102، 4104، 4104، 4100 السيد ).....(

 (48/5/4102تاريخ  2/40/04406املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب املالحظات أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 واملساحة وما زال املوضوع قيد املتابعة.مت الرد من قبل دائرة األراضي 

 :تدقيق مديرية تسجيل أراضي لــواء املزار اجلنوبي 

لدى تدقيق قيود وسجالت مديرية تسجيل لواء املزار اجلنوبي خالل للفرتة  

 (، تبني ما يلي:0/03/3103-20/1/3102)
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 (260) 

 

 قسم احملاسبة: أواًل:

األمر الذي قد يؤدي إىل استخدامه  لدى قسم احملاسبة  وجود ختم التدقيق الداخلي .0

 بطريقة خاطئة.

وزنها مما جيعلها عرضة  ةعدم تثبيت القاصة احلديدية بالرغم من صغر حجمها وخف .3

 للسرقة يف أي وقت.

 قسم التسجيل: ثانيًا:

 ( دينار.0322.312وجود نقص يف استيفاء الرسوم املرتتبة  على بعض املعامالت ومببلغ ) .0

 ( دينار.39.231اإلفراز للمعاملة العائدة للسيد ).....( مببلغ )وجود نقص يف رسوم  .3

 مت إجناز بعض معامالت االنتقال بنقص يف استيفاء الرسوم املتحققة عليها، .2

 أمالك الدولة: ثالثًا:

خالفًا ألحكام قانون  3102مت رصد جمموعة من االعتداءات على أمالك الدولة عام  

وتعديالته وكما هو مبني يف اجلدول  0930( لسنة 02ولة رقم )احملافظة على أراضي وأمالك الد

 (.313رقم )

 (418جدول رقم )

 رصد جمموعة من االعتداءات على أمالك الدولة يف دائرة األراضي واملساحة

 اسم املعتدي نوع االعتداء حوض قطعة القرية

 السيد ).....( بناء 5 24 حمي

 ).....(السيد  بناء بيت  44 055 الطيبة

 السيد ).....( زراعة أشجار 4 54 العراق

 السيد ).....( بناء بركس + غرفتني أراضي حملولة مواقع احلامدية

 السيد ).....( بناء بركس + سور أراضي حملولة مواقع احلامدية

 السيد ).....( بناء بركس + سور أراضي حملولة مواقع احلامدية

 السيد ).....( بناء بيت وزراعة أشجار أراضي حملولة مواقع احلامدية

 السيد ).....( بناء بيت وزراعة أشجار أراضي حملولة مواقع احلامدية
 

 اجلوانب القانونية: رابعًا:

مت اإلعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها جلميع الوحدات السكنية املفرزة واملكتملة إنشائيًا 

( بقرار جملس الوزراء رقم 3م 031مساحتها عن )ق واملساكن املنفردة واليت ال تزيد قمن الش

بكتابه رقم واملساحة واملعمم بكتاب مدير عام دائرة األراضي  3/2/3113( تاريخ 0923)

 إال أنه ومن خالل التدقيق  تبني ما يلي:  2/1/3100( تاريخ 01/0/32331)
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 (264) 

 

األراضي يفيد أنه ختلو معامالت البيوع هلذه الشقق من تقرير خطي مقدم من مساح دائرة  .0

 مت الكشف على الشقق املباعة.

اشرتط لتطبيق اإلعفاء املشار إليه أعاله أن يكون املستفيد أردني اجلنسية وأن يقتصر  .3

اإلعفاء على الشخص الطبيعي وعلى وحدة سكنية وملرة واحدة فقط وبالرجوع إىل 

هذا اإلعفاء للبنوك معامالت البيع أو االنتقال تبني وجود قرارات تسجيلية ملنح مثل 

اإلسالمية كونها تشرتط احليازة ومن ثم البيع علمًا بأن هذا النوع من املعامالت حباجة 

 إىل قرار رئاسة خاص وواضح بهذه املسألة وليس قرارًا تسجيليًا.

يتم منح البنوك اإلسالمية اإلعفاءات اخلاصة باألصول والفروع أو بني الشركاء مبوجب  .2

 ون وجود سند قانوني صريح أو قرار رئاسة يعاجل مثل هذه احلالة.قرارات تسجيلية د

 (02/04/4102تاريخ  02/5/7/41525كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 العمل على تصويب املآخذ الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 ي غرب عمان:مديرية تسجيل أراضـ 

 (، تبني ما يلي: 3102-3100لدى تدقيـــق مديرية تسجيل أراضـي غرب عمان للفرتة )

( دينار املستحقة على 322039عدم قيام املديرية بتحصيل فروقات الرسوم والبالغة ) .0

معامالت البيع و اإلفراز املعادة من قبل جلنة تقدير القيم واليت جرى إعادة احتساب 

( لسنة 33( من قانون رسوم تسجيل األراضي وتعديالته رقم )2رسومها خالفًا ألحكام املادة )

0932  . 

( من قرية 9( حوض )0323ية التسجيل أعاله بتقدير قيمة قطعة األرض رقم )قيام مدير .3

علمًا بأن بائع قطعة األرض اقر ببيعها مببلغ  ،( دينار232111وادي السري مببلغ )

 ( دينار. 221111)

عدم التزام املديرية بتطبيق القوانني واألنظمة اخلاصة بآلية سري العمل حيث يتم السري  .2

املعامالت من قبل أصحاب العالقة خالفًا للتعميم التسجيلي رقم بإجراءات 

 .32/3/3101( تاريخ 2/033/9132)

عدم قيام املديرية حبفظ امللفات و البيانات حسب األصول حيث تبني عدم حفظ صحيفة  .2

( والعائد للقطعة رقم 23/90( البصه والقرار رقم )01( حوض )392السجل للقطعة رقم )

 من أراضي البحاث. ( 01( حوض )23)



4102والستون لعام  الثالثالتقرير السنوي   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (264) 

 

وجود الكثري من معامالت البيع و اإلفراز ملقاة على ارض املستودع و غري مرتبة و مصنفة  .3

 مما يؤدي إىل صعوبة الرجوع إىل البيانات املتعلقة بها و ضياع و تلف بعض أوراقها. 

ال يتم توخي الدقة أثناء عمليات تقدير القيم يف معامالت اإلفراز حيث يتم تسليم  .3

ملعامالت ألصحاب العالقة قبل حتصيل هذه الفروقات وعلى سبيل املثال ال احلصر معاملة ا

 ( واململوكة لشركة ).....(.03( حوض )0931اإلفراز للقطعة رقم )

 للتدقيق حسب األصول. 3103و  3100عدم إبراز سجالت عقود البيع لاعوام  .1

وإدخال وتسليم اللوازم عدم تكليف موظف مسؤول عن موجودات املستودع وتنظيمه  .2

( من تعليمات إدارة و تنظيم املستودعات احلكومية 2واحلفاظ عليها خالفًا ألحكام املادة)

 .0992( لسنة 3والرقابة على املخزون رقم )

 يتم ختزين اللوازم يف املستودع بطريقة عشوائية وعدم مراعاة النظافة والرتتيب. .9

 (4102ة لسن 404املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 



4102والستون لعام  الثالثالتقرير السنوي   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (262) 

 

 شركة املناطق احلرة

 

 :قيود وسجالت املنطقة احلرة/ الزرقاء  

بذمـــة لـــدى تـــدقيق قيـــود وســـجالت املنطقـــة احلـــرة/ الزرقـــاء تـــبني أن قيمـــة البقايـــا املرتتبـــة   

ــي يف         ــا هـ ــتحقة علـــيهم كمـ ــار املسـ ــل بـــداًلت اإلجيـ ــرة أعـــاله والـــيت متثـ ــة احلـ املســـتثمرين يف املنطقـ

 ( دينار.01130922قد بلغت ) 0/0/3102

 (4102لسنة  05املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 اختـاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل تلك البقايا.

 اإلجراء:

 ما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب و
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 (268) 

 

 البنك املركزي األردني
 

 :حسابات البنك املركزي األردني 

 ، تبني ما يلي:3103لدى تدقيق حسابات البنك املركزي األردني لعام  

تتبع دائرة التدقيق الداخلي يف البنك املركـزي إىل نائـب حمـافظ البنـك املركـزي ولـيس        .0

 إىل جملس إدارة البنك.

( موظــف يف البنــك املركــزي األردنــي خــالل الفــرتة مــن شــهر آب وحتــى شــهر     32تعــيني )مت  .3

وذلــــك خالفــــًا لتعــــاميم وبالغــــات رئاســــة الــــوزراء املتضــــمنة وقــــف   3103كــــانون أول عــــام 

 التعيينات بالوزارات واملؤسسات الرمسية.

 ة.عدم أخذ موافقة رئاسة الوزراء املسبقة على السفر مبهمات رمسية خارج اململك .2

 (02/04/4102تاريخ  02/0/41542 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 بيان أسباب املخالفات واملآخذ الواردة أعاله واإلجراءات املتخذة لتصويبها حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (266) 

 

 وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 

 :قيود وسجالت الوحدة 

، تـبني                       3102لدى تدقيق سـجالت وقيـود وحـدة مكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب لعـام          

 ما يلي:

ال يتم إعداد سجل دفرت اليومية العامة )دفـرت الصـندوق ( لتسـجيل العمليـات املاليـة بـل يـتم         .0

 طبيقية لقسم احملاسبة املركزية.اعتماد دفرت األستاذ العام خالفًا للتعليمات الت

ال يتم إعداد التسوية البنكية الشـهرية حلسـاب البنـك وذلـك خالفـًا للتعليمـات التطبيقيـة         .3

     .لقسم احملاسبة املركزية

ال تقــوم الوحــدة بأخــذ موافقــة رئاســة الــوزراء علــى ســفر املــوظفني يف مهمــات رمسيــة خالفــًا        .2

حيث بلغت مياومـات   3/01/3100( تاريخ 301/01/31/32223لقرار رئيس الوزراء رقم )

 .                                                           3102( دينار لعام 33222السفر )

( دينـــار عـــن املوفـــدين يف مهـــام رمسيـــة 3223حتملـــت الوحـــدة بـــدل نفقـــات اإلقامـــة بقيمـــة ) .2

قة هلم خالفـًا لـنص املـادة    %( من مياومات السفر املستح31-%21وذلك خبصم ما نسبته )

 .0920( لسنة 33( من نظام االنتقال والسفر رقم )09)

( مـن نظـام االنتقـال و السـفر     09يتم صـرف مياومـات السـفر للـدورات التدريبيـة  علـى املـادة )        .3

 ( يبني بعض األمثلة على ذلك.313( من ذات  النظام واجلدول رقم )30وليس على املادة )

 (416جدول رقم )

( من نظام االنتقال والسفر  يف وحدة 40( وليس على املادة )02التجاوزات يف مياومات سفر مت صرفها على املادة )

 مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب

 التجاوز املصروف املبلغ املستحق مدة املهمة الدولة املوظف

 281 900 281 0/6-44/8 دبي اآلنسة ).....(

 051 360 051 00/01-8/01 الكويت اآلنسة ).....(

 641 اجملموع
 

تقوم الوحدة بصرف وجبات غداء ألعضاء اللجنة الوطنيـة خالفـًا لقـرار جملـس الـوزراء رقـم        .3

ونشــري علــى ســبيل املثــال ال احلصــر إىل املســتندات ذوات األرقــام    19/1/3103( تــاريخ 392)

 ( دينار على التوالي.90(، )101( بقيمة )33/3102، 013)

 (4102لسنة  061املصدر: )استيضاح الديوان رقم 
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 (267) 

 

 التوصية:

 حصر واسرتداد املبالغ  املصروفة دون وجه حق والعمل على تصويب باقي املخالفات الواردة أعاله.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (265) 

 

 هيئة األوراق املالية

 

  للموظفني وغري املوظفني:حساب الذمم املدينة 

تبني وجود ذمم مستحقة  20/03/3102لدى تدقيق حساب الذمم املدينة كما هو بتاريخ  

 (.311( دينار مل يتم حتصيلها وكما هو مبني يف اجلدول رقم )2333بلغت قيمتها )

 (417جدول رقم )

 املستحقة يف هيئة األوراق املاليةاملدينة الذمم 

 التفاصيل املبلغ االسم

 تعويض نهاية اخلدمة املصروف زيادة عن املستحق 8205 عطوفة ).....(

  0040 احملامي ).....(

 (00/4104مطالبات شركة ).....( عن ) 0014 موظفي اهليئة

  402 شركة ).....(

  421 عطوفة ).....(

 (00/4104مطالبات شركة ).....( عن ) 044 موظفي اهليئة

 جتاوز استهالك احملروقات 64 السيد ).....(

  84 عائلة املرحوم ).....(

  25 معالي ).....(

  42 السيد ).....(

  47 السيد ).....(

 (0/4104مطالبة هاتف شهر ) 02 السيد ).....(

  5868 اجملموع

 (04/6/4102تاريخ  42/4/4/2051 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 ( دينار.0322حتصيل املبلغ املتبقي من أصل الذمة والبالغ ) العمل على

 اإلجراء:

حيث  32/9/3102( تاريخ 3/0/3221مت الرد من قبل هيئة األوراق املالية مبوجب كتابها رقم )

 ( دينار وسيتم حتصيل هذا املبلغ وما زال املوضوع قيد املتابعة.0322تبني أن املبلغ املتبقي )
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 (262) 

 

  األوراق املالية:حساب نفقات هيئة 

 ، تبني ما يلي:3102لدى تدقيق حساب نفقات هيئة األوراق املالية لعام  

ــغ )    .0 ــأن العطــاء حمــال علــى مؤسســة      32231مت جتديــد عطــاء النظافــة مببل ــار، علمــًا ب ( دين

( مـن  3ممـا خيـل مببـدأ املنافسـة وخالفـًا ألحكـام املـادة )        3103).....( بشكل سـنوي منـذ عـام    

 .3113( لسنة 32هليئة األوراق املالية رقم )نظام اللوازم 

( من 3( دينار بطريقة التجزئة خالفًا ألحكام املادة )01209مت شراء مواد قرطاسية بقيمة ) .3

 نظام اللوازم املشار إليه أعاله.

( دينار لـبعض املـوظفني )رئـيس قسـم، مـدير (      321مت شراء بطاقات تعريفية )فزت( بقيمة  ) .2

ونشــري علــى   9/1/3103( تــاريخ 392س مــن بــالغ رئاســة الــوزراء رقــم )    خالفــًا للبنــد الســاد  

( تـاريخ   20939، 20202، 20330سبيل املثال ال احلصر إىل سندات الصرف ذوات األرقام )

 ( على التوالي.32/2/3102، 3102/ 0/1، 01/2/3102

( مــن 33) يــتم إســتخدام الســلفة النثريــة لغــري الغايــات املخصصــة هلــا خالفــًا ألحكــام املــادة         .2

، ونشري على سـبيل املثـال ال احلصـر    3113( لسنة 33النظام املالي هليئة األوراق املالية رقم )

إىل  شــراء وجبــات طعــام لــبعض املــوظفني وجهــاز شــواء كهربــائي )جــرل( واملبينــة بســندات         

، 0/2/3102، 01/3/3102( تــــــاريخ )20399، 20239، 23332الصــــــرف ذوات األرقــــــام )

 التوالي. ( على 9/03/3102

( دينــار  ملــدققي احلســابات اخلــارجيني دون وجــود ســند    091مت شــراء وجبــات طعــام بقيمــة )   .3

 (.20233قانوني جييز ذلك وكما هو مبني بسند الصرف رقم )

 نفقات املركبات: .3

ال يتم تشكيل جلنة إلستالم كوبونات احملروقات املشرتاة من مصفاة الـبرتول  والبـالغ    .أ 

 ( دينار.02111قيمتها )

يــتم إســتالم كوبونــات احملروقــات للســيارات والتــدقيق عليهــا واالحتفــاظ بهــا وصــرفها    .ب 

 وتسجيل كافة اإلجراءات املتعلقة بها من قبل موظف واحد.

ال يـــتم تســـجيل دفـــاتر كوبونـــات احملروقـــات علـــى ســـجل الـــرخص والوصـــوالت حســـب   .ج 

 األصول.
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 (271) 

 

( دينـــار دفعـــة 211)كوبـــون( مـــا قيمتـــه  31يـــتم تســـليم دفـــرت كوبونـــات احملروقـــات )  .د 

( كمــــــــــا يــــــــــتم صــــــــــرف                               211/3، 332/3واحــــــــــدة لســــــــــائقي املركبــــــــــات أرقــــــــــام ) 

)مخــس كوبونــات( أحيانــًا لــبعض الســائقني ونشــري علــى ســبيل املثــال ال احلصــر إىل        

 (.01239/3، 3332/3السيارة  رقم )

 (4102لسنة  060املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 



4102والستون لعام  الثالثالتقرير السنوي   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (270) 

 

 مركز إيداع األوراق املالية
 

 :حساب اإليرادات 

(  تبني وجود 3102-3103لدى تدقيق حساب إيرادات مركز إيداع األوراق املالية للفرتة ) 

مـن   20/03/3102( دينار لغاية تاريخ 390232إيرادات مستحقة غري حمصلة والبالغ جمموعها )

( 12302( والبـالغ جمموعهـا )  3100 – 3110ضمنها إيرادات مستحقة غري حمصلة تعود للفـرتة ) 

 (.312مبني  باجلدول رقم ) دينار وكما هو

 (415جدول رقم )

 اإليرادات املستحقة وغري احملصلة ملركز إيداع األوراق املالية

 ) املبلغ بالدينار(

 املبلغ 4104عام  4104عام  (4100 – 4110عام )  نوع اإليراد املستحق

 450445 047642 78006 65275 بدالت االشرتاك السنوي لعضوية املركز

 5175 - - 5175 االنتساب لعضوية املركزبدالت 

 0481 811 - 781 بدالت اشرتاك الوسطاء

 204 - - 204 ذمم الوسطاء املاليني

 420265 045042 78006 75405 اجملموع
 

 (4102لسنة  025املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 احملصلة أعاله.إختاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل اإليرادات املستحقة غري 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 



4102والستون لعام  الثالثالتقرير السنوي   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (274) 

 

 بورصة عمان
 

 :تدقيق حساب اإليرادات 

(، تبني وجود إيرادات 3103-3119لدى تدقيق حساب اإليرادات لبورصة عمان للفرتة ) 

 (.319)( دينار كما هي مبينة يف اجلدول رقم 320103مستحقة غري مقبوضة بقيمة )

  

 (412جدول رقم )

 اإليرادات املستحقة وغري املقبوضة لبورصة عمان

 ) املبلغ بالدينار(

 مالحظات املبلغ  نوع اإليراد

 4110بعض الرسوم مستحقة منذ عام  474167 رسوم اإلدراج

 4111بعض املبالغ مستحقة منذ عام  72022 ذمم وسطاء

 4115منذ عام بعض الغرامات مستحقة  452811 غرامات 

  640706 اجملموع

 (04/6/4102تاريخ  04/42/4/2054املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 غري املقبوضة املشار إليها أعاله حسب األصول.حتصيل اإليرادات متابعة 

 اإلجراء:

حيث تبني انه  30/1/3102( تاريخ 0/2/11010/112مت الرد مبوجب كتاب اهليئة رقم )

فقد مت توجيه  32/2/3102( تاريخ 33/3102قرار جملس إدارة بورصة عمان رقم )ومبوجب 

 إنذارات عدلية للشركات املدينة وما زال املوضع قيد املتابعة.

 

 



4102والستون لعام  الثالثالتقرير السنوي   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (274) 

 

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 

 :حساب القروض 

  لـــــــدى تـــــــدقيق حســـــــاب القـــــــروض لــــــــدى وزارة التخطـــــــيط والتعـــــــاون الـــــــدولي للفــــــــرتة                         

 (، تبني ما يلي:3101-3102)

تكبدت اخلزينة أعباء ماليـة إضـافية ناجتـة عـن عمـوالت اإللتـزام نتيجـة التـأخري بالسـحب مـن            .0

القــرض األملــاني، حيــث بلغــت عمولــة االلتــزام إىل القــروض  ونشــري علــى ســبيل املثــال ال احلصــر 

اإللتـــزام املرتتبـــة علـــى ( دينـــار، علمـــًا بـــأن إمجـــالي عمـــوالت  2111111املرتتبـــة عليـــه تقريبـــًا )

 ( دينار. 3902232( مبلغ )3102 - 3101القروض من عام )

هناك بطء وتأخر بالسحب من بعض القروض مما يدل على التأخر وعـدم إدارة املشـاريع بشـكل     .3

كفــؤ األمــر الــذي يرتتــب عليــه التــأخر يف إســتغالل أرصــدة القــروض، علمــًا بــأن معظــم هــذه             

 . 3102يف نهاية عام  القروض ينتهي حق السحب منها

هناك قروض انتهى حق السحب منها وال تزال أرصدتها معلقة ومل يتم إغالقها كما هـو مـبني    .2

 (.301باجلدول رقم )

 (401جدول رقم )

 القروض اليت انتهى حق السحب منها يف وزارة التخطيط والتعاون الدولي

عملة  تاريخ اإلغالق اجلهة املنفذة اسم املشروع

 القرض

 الرصيد

 677246 يورو 40/04/4104 وزارة الرتبية والتعليم بناء املدارس األساسية

اخلدمات الطبية  مستشفى العقبة

 امللكية

دينار  40/04/4104

 كوييت

448681 

 00454441 يورو 05/8/4104 وزارة املياه هحمطة تنقية املياه العادمة يف السخنة وجرش والطالبي

 8042115 $ 41/04/4104 وزارة العمل أصحاب العملاملهارات من منظور 

 02261651 يورو 40/04/4104 املياهوزارة  مد شبكات املياه حملافظات الشمال

 (4102لسنة  085املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال 



4102والستون لعام  الثالثالتقرير السنوي   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (272) 

 

 دائرة اإلحصاءات العامة

 

 :سجالت احلركة واللوازم 

على سجالت احلركة وسجالت األثاث  1/9/3102لدى إجراء الفحص الفجائي بتاريخ  

 واللوازم يف دائرة اإلحصاءات العامة  تبني ما يلي:

 سجالت احلركة: أواًل:

وجود فروقات بني املسافة املقطوعة فعليًا وبني املسافة الواجب قطعها حسب جلنة التعديل  .0

 مما تسبب يف وجود زيادة يف كمية احملروقات املستهلكة عن املعدالت املعتمدة. 

يتم إستخدام مركبات الدائرة من قبل بعض موظفي الدائرة علمًا بأنهم يتقاضون عالوة  .3

وبالغات  0920( لسنة 33( من نظام االنتقال والسفر رقم )00) نقل خالفًا للمادة رقم

 . 09/3/3102( تاريخ 2111الرئاسة واليت آخرها قرار جملس الوزراء رقم )

مل تقم الدائرة بتعديل إستهالك معظم مركباتها من احملروقات منذ أكثر من عامني  .2

 .3100ات احلكومية لسنة ( من تعليمات تنظيم إستخدام املركب23خالفًا ألحكام املادة )

 سجالت اللوازم. ثانيًا:

ال تقوم الدائرة بإشراك ديوان احملاسبة يف جلان اإلستالم للعطاءات املركزية الصادرة عن 

( دينار خالفًا لكتب رئيس الوزراء ذوات األرقام 3111دائرة اللوازم العامة واليت تزيد قيمتها عن )

 .2/2/3112( تاريخ 0/3321 و)دم 2/3/0992( تاريخ 33/00/0/232)

 (02/04/4102تاريخ  02/08/4/41552املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب املآخذ الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 



4102والستون لعام  الثالثالتقرير السنوي   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (278) 

 

 دائرة الشؤون الفلسطينية
 

 :حركة السيارات 

 ، تبني ما يلي:3103تدقيق قيود وسجالت حركة السيارات لعام لدى       

( واملخصصة لرئيس دائرة 3-313جتاوز سقف احملروقات الشهري املسموح به للسيارة رقم ) .0

( من 00( لرت بنزين خالل الفرتة أعاله خالفًا ألحكام املادة )110الشؤون الفلسطينية بواقع )

 .3100كومية لسنة تعليمات تنظيم استخدام املركبات احل

( 3-01331استخدام سيارة أخرى من قبل رئيس دائرة الشؤون الفلسطينية حتمل الرقم ) .3

( لرت بنزين خالفًا 2121باإلضافة للسيارة أعاله حيث بلغت كمية احملروقات املستهلكة )

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله. 2ألحكام املادة )

زيادة عن املعدل املعتمد من قبل جلنة تعديل السيارات بلغت كمية احملروقات املستهلكة  .2

 (.300( لرت بنزين للسيارات املبينة أرقامها يف اجلدول رقم )0332)

 (400جدول رقم )

 يف دائرة الشؤون الفلسطينية كمية احملروقات املصروفة زيادة عن املقرر

 الفرق باللرتات )لرت( الكمية الواجب  استهالكها الكمية املستهلكة )لرت( رقم السيارة

07841-8 2157 4256 610 

02281-8 4682 4214 480 

02885-8 4070 0244 445 

05847-8 0878 0210 072 

 0462 اجملموع

( وقيادتها حتت مسمى جوالت عمل 3-31323قيام املدير اإلداري باستخدام السيارة رقم ) .2

( 2متتد غالبًا ملدة يومني أو ثالثة أيام متواصلة دون وجود موافقات رمسية خالفًا ألحكام املادة )

 من التعليمات أعاله. 

خيمات خالفًا مت ختصيص بعض السيارات إلستخدام بعض مدراء مكاتب الدائرة داخل امل .3

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله.2ألحكام املادة )

 (08/6/4102تاريخ  02/4/6/2410 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب املوضوع حسب األصول،

 اإلجراء:

من خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصوص واليت كان آخرها الكتاب  بالرغممل يرد ما يفيد بالتصويب 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 0/2/3103( تاريخ 02/3/3/3229رقم )



4102والستون لعام  الثالثالتقرير السنوي   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (276) 

 

 املعهد الدبلوماسي األردني

 

 الدائرة املالية: 

لـــــدى تـــــدقيق قيـــــود وســـــجالت الـــــدائرة املاليـــــة يف املعهـــــد الدبلوماســـــي األردنـــــي للفـــــرتة            

 (، تبني ما يلي:0/2/3101-20/03/3103)

عــــدم الدقــــة عنــــد إعــــداد مــــذكرة تســــوية البنــــك ونشــــري علــــى ســــبيل املثــــال إىل الشــــيك    .0

( ومل يقــــــدم  03/3103( دينــــــار حيــــــث مت حتريــــــره بشــــــهر )   321( بقيمــــــة )0923رقــــــم )

   .03/3103للصرف ومل يتم إظهاره يف كشف املعلقات لشهر 

تندات الصــــــرف ونشــــــري علــــــى ســــــبيل املثــــــال ال  عــــــدم تثبيــــــت أرقــــــام الشــــــيكات علــــــى مســــــ  .3

 ( دينار.113بقيمة )  0/9/3101( تاريخ 292احلصر إىل مستند الصرف رقم )

ــيكات ذوات األرقـــــــام  )    .2 ــدقيق الشـــــ ــربز للتـــــ ــراز مـــــــا   313، 330، 32،323مل يـــــ ــدم إبـــــ ( وعـــــ

 يفيد استخدامها أو إلغاؤها.

ــبيل ا        .2 ــى ســ ــري علــ ــا ونشــ ــل أرقامهــ ــب تسلســ ــيكات حســ ــتخدام الشــ ــدم اســ ــر  عــ ــال ال احلصــ ملثــ

واملســـــــتند رقـــــــم  3101( لســـــــنة  313( شـــــــيك رقـــــــم) 320إىل مســـــــتند الصـــــــرف رقـــــــم ) 

 .3101( لسنة 221( شيك رقم )323)

ــة املســـــتند رقـــــم )   .3 ــاريخ 312عـــــدم ظهـــــور حوالـــ ــار 1223والبالغـــــة ) 03/9/3101( تـــ ( دينـــ

 يف كشوفات البنك.

ونشـــري علــــى   3113 ( لســـنة 223شـــراء مـــواد للضـــيافة خالفـــًا لـــبالغ رئـــيس الـــوزراء رقـــم )         .3

ــر إىل مســـــــــتند الصـــــــــرف رقـــــــــم )   ــاريخ 213ســـــــــبيل املثـــــــــال ال احلصـــــــ  2/03/3103( تـــــــ

 . 32/03/3103( تاريخ 505ومستند الصرف رقم )

ــال إىل مســـــتندي          .1 ــبيل املثـــ ــري علـــــى ســـ ــرفها ونشـــ ــود معـــــزز لصـــ ــتندات دون وجـــ ــرف مســـ صـــ

ــام ) ــاريخ  213، 212الصـــــــــــرف ذوات األرقـــــــــ ــار    331بقيمـــــــــــة ) 01/1/3100( تـــــــــ                           (  دينـــــــــ

 ( دينار  على التوالي. 211و )

ــهر متــــوز/      .2 ــة رواتــــب شــ ــت قيمــ ــه )  3100بلغــ ــا قيمتــ ــب مســــتندات   31121مــ ( دينــــار مبوجــ

ــغ )   ــل مبلـــ ــه مت حتويـــ ــرف إال أنـــ ــت    31033الصـــ ــادة بلغـــ ــدة أي بزيـــ ــوك املعتمـــ ــار للبنـــ ( دينـــ

 ( دينارًا.13)
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ــة ون   .9 ــة الداخليــــ ــا مــــــن الرقابــــ ــال ال  صــــــرف مســــــتندات دون إجازتهــــ شــــــري علــــــى ســــــبيل املثــــ

ــم )   ــتند رقـــــ ــر إىل املســـــ ــاريخ  371احلصـــــ ــم )  4/7/2011( تـــــ ــتند رقـــــ ــاريخ 505واملســـــ ( تـــــ

23/03/3103. 

ــيكات         .01 ــر الشـــ ــتم حصـــ ــات ليـــ ــود املقبوضـــ ــيكات وجلـــ ــليم الشـــ ــجل تســـ ــدقيق ســـ ــربز للتـــ مل يـــ

 وجلود املقبوضات املستعملة وغري املستعملة حسب األصول.

 (4102لسنة  77املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :بدل فرق تسكني موظفي املعهد 

لدى تدقيق رواتب موظفي املعهد الدبلوماسي الذين مت دجمهم مع موظفي وزارة اخلارجية  

 تبني ما يلي: ،وشؤون املغرتبني

مت صرف بدل فرق التسكني ملوظفي املعهد الدبلوماسي من خمصصات املعهد الدبلوماسي  .0

( دينار وذلك بعد 32333( ومببلغ إمجالي )20/3/3102- 0/0/3102للفرتة من) 

 صدور قرار الدمج.

 مت صرف رواتب موظفي املعهد الدبلوماسي األردني من قبل مديرية الشؤون املالية لوزارة .3

وذلك بعد صدور قرار  0/3/3102اخلارجية من تاريخ انضمام املعهد إىل الوزارة بتاريخ 

( لسنة 0( من نظام املعهد الدبلوماسي األردني رقم )9الدمج مبوجب أحكام املادة )

 ( دينار. 23012حيث بلغ إمجالي املبلغ املصروف )3102

ر اخلارجية رقم مت خماطبة رئيس ديوان اخلدمة املدنية مبوجب كتاب وزي .2

لبيان الرأي حول استمرارية صرف بدل  01/3/3102( تاريخ 02/0322/32102)

 التسكني ملوظفي املعهد الدبلوماسي.

( تاريخ 2/1322مت إجابة وزير اخلارجية مبوجب كتاب رئيس ديوان اخلدمة املدنية رقم ) .2

( 339/د/خ/0أ/ املرفق بطيه كتاب رئيس ديوان التشريع والرأي رقم )د ت 31/01/3102

( منه ان تقاضي املوظف بدل فرق التسكني مل 0حيث جاء يف البند ) 33/9/3102تاريخ 

( من نظام 023( من الفقرة )ب( من املادة )2ترد ضمن احلاالت اليت نص عليها البند )

وتعديالته األمر الذي يرتتب عليه إيقاف صرف بدل  3111( لسنة 21اخلدمة املدنية رقم )

 كني.فرق التس
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 (275) 

 

مت خماطبة رئيس ديوان اخلدمة املدنية مرة أخرى مبوجب كتاب وزير اخلارجية رقم  .3

لعرض موضوع بدل فرق التسكني املمنوح ملوظفي  3/3/3102( تاريخ 02/0332/33333)

 املعهد الدبلوماسي على اللجنة املركزية للموارد البشرية.

( تاريخ 2/3231مة املدنية رقم )مت إجابة وزير اخلارجية مبوجب كتاب رئيس ديوان اخلد .3

والذي أكد فيه على أن موظفي املعهد ال يستحقون االستمرار بتقاضي بدل  00/2/3102

 فرق التسكني حيث مت نقلهم مبوجب نظام اخلدمة املدنية املشار إليه أعاله.

( دينار 3013بقيمة ) 3102( لسنة 9مت صرف بدل فرق التسكني ملوظفي املعهد عن شهر ) .1

الرغم من صدور قرار وزير اخلارجية بوقف صرف بدل التسكني ملوظفي املعهد  على

( تاريخ 3/3322/21301بكتابة رقم ) 0/9/3102الدبلوماسي اعتبارًا من تاريخ 

3/2/3102. 

 (04/01/4102تاريخ  46/6/06726كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصيات:

بيان أسباب االستمرار يف صرف هذه العالوة ملوظفي املعهد خالفًا ملا جاء بكتاب رئيس ديوان  .0

 اخلدمة املدنية ومسائلة املتسببني عن ذلك. 

 اسرتداد املبالغ اليت مت صرفها دون وجه حق بدل فرق تسكني ملوظفي املعهد الدبلوماسي.  .3

 اإلجراء:

 املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال 
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 وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 

 :حساب الذمم 

لدى تدقيق حساب الذمم املستحقة )البقايا( يف وزارة الصناعة والتجارة/ احلساب التجاري  

 .0/0/3102( دينار واملدورة على 21232192تبني أن إمجالي املبالغ املستحقة وغري املسددة بلغت )

 (4102لسنة  07)استيضاح الديوان رقم املصدر: 

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل املبالغ املشار إليها أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مذكرة التفاهم املوقعة مع نقابة الصحفيني 

بني وزارة الصناعة والتجارة ونقابة الصحفيني لدى مراجعة مذكرة التفاهم املوقعة ما  

 :تبني ما يلي

ملدة سنة ما بني وزارة الصناعة والتجارة   01/2/3102مت توقيع مذكرة التفاهم بتاريخ   .0

ونقابة الصحفيني لتنظيم عملية حجز اإلعالنات الصادرة عن الوزارة أو من دائرة مراقب 

ات وغريها خالفًا لكتاب رئيس الوزراء رقم الشركات أو السجل التجاري أو جلنة العطاء

الذي حدد آلية االشرتاك واإلعالن يف الصحف  39/03/3100( تاريخ 1/00/0/20122)

 اليومية احمللية.

قامت الوزارة بتوفري مكتب فارغ للنقابة داخل مبنى الوزارة ملمارسة واجباتها بتقديم خدمة   .3

ده بالكهرباء ورقم هاتف فرعي  على مقسم حجز اإلعالنات للمواطنني واملراجعني وتزوي

 الوزارة دون مقابل.

 لتقديم مثل هذه اخلدمات.  تصريح مزاولة مهنة لنقابة الصحفيني  عدم وجود .2

 (08/8/4102تاريخ  04/8/4/7421املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 تصويب ما ورد أعاله حسب األصول. العمل على 

 اإلجراء:

 بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد 
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 :احلساب التجاري 

لدى تدقيق احلساب التجاري يف وزارة الصناعة والتجارة والتموين للفرتة                       

 (، تبني ما يلي:  3119-3103)

 اإليرادات:   أواًل:

احلساب التجاري مثل  يتم قبض بعض املبالغ وإيداعها يف احلساب التجاري وهي ال ختص  .0

أجرة باصات ملوظفني غري عاملني يف املديرية وبدل مكاملات هاتفية من مقسم الوزارة وبدل 

( من نظام إدارة احلساب التجاري يف وزارة 01تأجري شقق سكنية خالفًا ألحكام املادة )

 .وتعديالته 3111( لسنة 31الصناعة والتجارة رقم )

بل املدقق الداخلي يف املديرية املعنية خالفًا ألحكام املادة عدم تدقيق أوامر القبض من ق .3

 .0993( لسنة 0( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم  )30)

عدم قيام أمني الصندوق يف املديرية بإيداع املبالغ املقبوضة يف البنك أواًل بأول يف نهاية  .2

 التطبيقية للشؤون املالية أعاله.( من التعليمات 31كل يوم خالفًا ألحكام املادة )

يتم إلغاء بعض وصول املقبوضات دون ذكر سبب اإللغاء ودون توقيع الرئيس املباشر عليها  .2

 ( من التعليمات أعاله.33بوضع خامت )ملغي( عليها خالفًا ألحكام املادة )

ندوق( أو عدم قيام الرئيس املباشر بالتصديق على دفرت يومية صندوق اإليرادات ) دفرت الص .3

 ( من التعليمات أعاله. 31) اإلرسالية( خالفًا ألحكام املادة )

عدم حتويل قيمة كفاالت حسن التنفيذ لعطاءات القمح والشعري املصادرة من قبل الوزارة  .3

ملخالفة املوردين شروط العطاءات إىل حساب اإليراد العام للدولة وإمنا يتم إيداعها يف 

(   3103/133/255Gلى سبيل املثال ال احلصر الكفالة رقم ) احلساب التجاري للوزارة وع

 ( دوالر.0191233( بقيمة  ) 31/3103/22اخلاصة بالعطاء رقم )

 النفقات:  ثانيًا: 

يتم تزويد املطاحن بكميات من القمح تفوق أساس الكفالة املقدمة للوزارة مما يشكل  .0

املطحنة أو إغالقها وعلى سبيل خطورة كبرية يف حتصيل أموال الوزارة يف حال خسارة 

( دينار 200111املثال ال احلصر فقد بلغت الذمم املستحقة على السادة مطحنة ).....( ) 

( دينار علمًا بأن املطحنة مغلقة منذ 011111يف حني كانت قيمة الكفالة املقدمة مببلغ )

 .03/9/3100تاريخ 

 

 



4102والستون لعام  الثالثالتقرير السنوي   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (250) 

 

 0239 حددها جملس الوزراء بالقرار رقم ال تقوم املطاحن بااللتزام بنسبة االستخراج اليت .3

%( حيث تقوم املطاحن بأنتاج الطحني املوحد بنسبة 12بنسبة ) 31/9/3113تاريخ 

%( أو اقل وهذه النسبة قريبة من نسبة استخراج الطحني الزيرو واحملدد 13استخراج )

أنواع أخرى من  %( مما يؤدي إىل قيام املخابز باستخدام الطحني املوحد يف إنتاج13بنسبة )

 اخلبز واحللوى.

ال يوجد أسس وتعليمات واضحة ومكتوبة تبني آلية الصرف من احلساب التجاري بشكل  .2

واضح وصريح حيث توجد العديد من الصرفيات ال عالقة هلا باحلساب التجاري وعلى 

 سبيل املثال ال احلصر:

( 12حيث مت صرف مبلغ ) 02/2/3119( تاريخ 29322مستند الصرف رقم ) .أ 

 دينار بدل نعي لشقيق احد  موظفي الوزارة.

مت صرف فروقات تذاكر سفر لامني العام السابق مبوجب مستند الصرف رقم  .ب 

( دينار مبوجب الشيك رقم 0123مببلغ ) 02/2/3119( تاريخ 29131)

(32322/2.) 

تبني وجود ذمم مستحقة على املخابز نتيجة الغرامات املفروضة عليها من احلمالت  .2

تفتيشية لبيع الطحني أو املخالفات املرتكبة من املخابز مل يتم حتصيلها خالل السنوات ال

 ( دينار. 222323أعاله بواقع  ) 

عدم استعمال الشوادر البالستيكية للشاحنات احململة بالقمح والشعري من العقبة إىل  .3

وبالتالي يؤدي الصوامع مما يؤدي إىل تسرب كميات كبرية من مياه األمطار إىل احلمولة 

 إىل زيادة وزن احلمولة وزيادة نسبة الرطوبة وتعفن القمح والشعري. 

 العطاءات: ثالثًا:

تشــكيل اللجنــة املركزيــة يف الــوزارة مقتصــرًا علــى أشــخاص حمــددين يــتم التجديــد هلــم   إن  .0

التجـاري  ( من نظام إدارة احلسـاب  3سنويًا خالل األربع سنوات املاضية خالفًا ألحكام املادة ) 

 وهم: 3111( لسنة 31يف الوزارة رقم )

 مساعد األمني العام لشؤون التجارة الداخلية. -

 مدير إدارة وتطوير املوارد البشرية. -

 مدير التجارة واملخزون. -

 مدير الشؤون املالية واحلساب التجاري. -
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يـــتم تشـــكيل جلـــان اإلشـــراف واملعاينـــة مـــن نفـــس أعضـــاء جلنـــة العطـــاءات املركزيـــة أعـــاله     .3

لفحص املواد ومعاينتها قبل شـحنها يف مينـاء التحميـل لبيـان مـدى مطابقتهـا للمواصـفات        

 وتعديالته. 0992( لسنة 23( من نظام اللوازم رقم )31املطلوبة خالفًا ألحكام املادة )

يتم دعوة أعضاء اللجنة املركزية إىل عقد العديد من االجتماعات الختاذ قرارات مبواضيع  .2

هامها بناءًا على مذكرات صادرة من قبل مدير التجارة واملخـزون واملـدير   خارجة عن نطاق م

املالي ومدير صناعة العقبة حيث تستغرق مناقشة هذه املذكرات وقتـًا طـوياًل وعـددًا كـبريًا     

مــن االجتماعــات مــن قبــل أعضــاء اللجنــة علمــًا بــأن هــذه االجتماعــات مدفوعــة األجــر، ومــن    

على أصـحاب القـرار واالختصـاص يف الـوزارة إلختـاذ القـرار       األجدر أن تعرض هذه املذكرات 

 املناسب بشأنها، وعلى سبيل املثال  ال احلصر املذكرات التالية:

 مذكرة خبصوص اصطفاف الباخرة. -

 مذكرة خبصوص حتويل ميناء التحميل. -

 مذكرة خبصوص تعيني جلنة اإلشراف للسفر إىل موانئ التحميل. -

 مذكرة خبصوص تعقيم البواخر. -

 مذكرة خبصوص مناقشة تقارير جلان اإلشراف. -

 مذكرة خبصوص بوالص الشحن. -

 مذكرة خبصوص االعتمادات املستندية وتعديلها. -

 مذكرة خبصوص ترتيب الدفعات املالية للموردين. -

 مذكرة خبصوص أسطول النقل اخلارجي يف العقبة. -

 نات.امذكرة خبصوص فروقات القب -

جلسـة جلنـة العطـاءات حسـب      النعقـاد عدم التزام أعضاء اللجنة باحلضور يف املوعـد احملـدد    .2

الدعوة املوجهة هلم حيث يتم التـأخر مـن قبـل أعضـاء اللجنـة يف حضـور االجتماعـات ولعـدة         

 .3111( لسنة 31( من نظام إدارة احلساب التجاري رقم )1مرات خالفًا ألحكام املادة )

ع الفنيـة لوحـدها لكـي يـتم الرتتيـب مـع املهنـدس الزراعـي املخـتص مـن           ال يتم حصر املواضي .3

 قبل ديوان احملاسبة حلضور تلك االجتماعات اخلاصة بعطاءات القمح والشعري واألعالف.

 السجالت املالية:   رابعًا:

        ال يتم تعزيز غالبية مستندات الصرف العائدة للقطاع اخلاص واليت تزيد قيمتها عن               .0

 .( دينار فأكثر برباءة الذمة من دائرة ضريبة الدخل0111) 
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وجود مستندات صرف ووصول مقبوضات ومناذج مالية مضى على استعماهلا مخس سنوات  .3

( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية 01فأكثر  مل يتم إتالفها خالفًا ألحكام املادة )

 املشار إليها أعاله 

دفاتر الشيكات الواردة من البنوك على سجل الرخص والوصوالت خالفًا ال يتم تسجيل  .2

 .( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله9ألحكام املادة  ) 

( من التعليمات 03ال يتم استخدام جلود املقبوضات بشكل متسلسل خالفًا ألحكام املادة  ) .2

سبيل املثال ال احلصر جلد وصول  التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها أعاله وعلى

( والذي مت استخدامه خالل الفرتة من                                     393031 – 393010املقبوضات ذوات األرقام  )

( مت استخدامه خالل 393331 – 393310( واجللد رقم ) 3/3/3101 – 09/2/3101) 

 (. 09/2/3101 – 0/2/3101الفرتة من )

ستخدام سجل الرخص والوصوالت أصوليًا من حيث التسجيل وإثبات األرقام ال يتم ا .3

كاملة واملعلومات الواجب تدوينها فيه خالفًا للتعليمات التطبيقية للشؤون املالية 

 .وتعديالتها أعاله

ال يتم كتابة اسم أمني الصندوق املركزي من ثالثة مقاطع على جلود وصول املقبوضات  .3

 االسم لكل جلد قبل استعماله على سجل الرخص والوصوالت. وعدم التوقيع مانب

( من 033ال يوجد سجل خاص بالشيكات املرجتعة لدى قسم احملاسبة خالفًا ألحكام املادة ) .1

 أعاله. إليهاالتعليمات التطبيقية للشؤون املالية املشار 

 (4102لسنة  21املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

  .األصول حسبما ورد أعاله  العمل على تصويب

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :كفاالت حسن التنفيذ 

لدى إجراء الفحص الفجائي على سـجل كفـاالت حسـن التنفيـذ يف وزارة الصـناعة والتجـارة       

 (، تبني ما يلي:21/2/3102-0/0/3101والتموين للفرتة )

كفـــاالت حســـن التنفيـــذ للعطــاءات املنفـــذة يف الـــوزارة وحجزهـــا يف  وجــود عـــدد كـــبري مــن    .0

حساب الوزارة )احلساب التجاري(  دون توريد قيمة تلك الكفاالت املصادرة والبالغة قيمتها 

( من تعليمات تنظيم إجراءات 33( دينار حلساب اخلزينة خالفًا ألحكام املادة )2233231)

 .3112( لسنة 0العطاءات وشروط االشرتاك فيها رقم )
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وجود كفاالت مصـادرة مـن خـالل إعالنـات اجلـوائز الـيت تصـدرها الشـركات بلغـت قيمتهـا            .3

ــة      013322) ــوزارة ومل حتــول إىل وزارة املالي ( دينــار مت حتويلــها إىل احلســاب التجــاري يف ال

( مــن تعليمــات تنظــيم إجــراءات العطــاءات  33إيــرادًا للخزينــة وذلــك خالفــًا ألحكــام املــادة )  

 ها املشار إليها أعاله. وشروط االشرتاك في

 عدم تسجيل بعض الكفاالت املسلمة للوزارة يف سجل الكفاالت املخصص هلا. .2

 كثرة الشطب والكشط على سجل الكفاالت املنتهية وإستخدام قلم الرصاص على السجل. .2

 .عدم توقيع أصحاب الكفاالت املنتهية واملسلمة ألصحابها على سجل الكفاالت .3

 (4102لسنة  20يوان رقم املصدر: )استيضاح الد

 التوصية:

 العمل على تصويب املوضوع أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :كميات احلبوب املوردة حلساب الوزارة 

لدى إجراء التدقيق يف مديرية الصناعة والتجارة حملافظة العقبة على كميات احلبوب 

والشعري( املوردة حلساب وزارة الصناعة والتجارة واليت يتم شحنها مباشرة إىل الصوامع  )القمح

التابعة للوزارة تبني أنه ال يتم تزويد املديرية مبستندات اإلدخال من هذه اجلهات مبا يفيد باستالم 

وازم العامة ( من نظام الل20هذه الكميات وإدخاهلا يف القيود حسب األصول خالفًا ألحكام املادة )

لغاية إحكام املتابعة والرقابة عليها علمًا بأنه مت خماطبة املديرية بهذا  0992( لسنة 23رقم )

ومل يتم الرد عليها لغاية  2/9/3103( تاريخ 32/3103اخلصوص مبوجب مذكرة املراجعة رقم )

 تارخيه رغم املتابعات املستمرة.

 (46/01/4102ريخ تا 04/8/6/07442كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 :احلساب احلكومي 

 (، تبني ما يلي:3102-3101لدى تدقيق احلساب احلكومي للفرتة )

 النفقـات: أواًل:

ــة    ال يــــتم  .0 تعزيــــز مســــتندات الصــــرف بوصــــول مقبوضــــات مــــن الــــوزارات والــــدوائر احلكوميــ

واملؤسسات الرمسية العامة املرسل إليها التحويل املـالي موضـحًا فيـه قيمـة وتـاريخ التحويـل       

 .0993(  لسنة 0خالفًا للتعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )

عدم اكتمال التواقيع للمفوضني بالتوقيع علـى بعـض مسـتندات الصـرف سـواء مـن املـدقق         .3

، 33، 02الداخلي أو املفوض باإلنفاق وعلى سبيل املثـال ال احلصـر املسـتندات ذوات األرقـام )    

( 0219، 923، 923، 222واملستندات ) 3100( لسنة 23، واملستند رقم )3101لسنة  030

 (. 3102( لسنة 0212قم )واملستند ر 3103لسنة 

مت صــرف أجــرة مواقــف ســيارات للمستشــار االقتصــادي ومســاعده يف جنيــف مبوجــب مســتند   .2

( دينــار وكــذلك مت صــرف 3021مبلــغ ) 3101( لســنة 01( عــن شــهر )022الصــرف رقــم )

وصرف مبلـغ   3103( لسنة 03( لشهر )11( دينار مبوجب مستند الصرف رقم )333مبلغ )

ومسـتند الصـرف      3100( لسـنة  1( لشـهر ) 023مسـتند الصـرف رقـم )   ( دينار مبوجب 319)

 . 3100( لسنة 3، 2( دينار عن شهري )330( مببلغ )21رقم )

ــارة      .2 ــائق وزيـــر الصـــناعة والتجـ ــان إىل العقبـــة لسـ  والتمـــوينمت صـــرف تـــذكرة ســـفر مـــن عمـ

حكام ( دينار خالفًا أل33مببلغ ) 3100( لسنة 03( لشهر )29مبوجب مستند الصرف رقم )

 وتعديالته.  0920( لسنة 33نظام االنتقال والسفر رقم )

استمرار الوزارة بصرف مكافآت شهرية لعدد من موظفيها على حسـاب مشـروع األرشـفة منـذ                        .3

 .ولتارخيه دون حتديد مدة هلذا املشروع 3112عام 

نفـس اجلهـات بشـكل كـبري      عدم مراعاة مبدأ املنافسة يف عمليـات شـراء اللـوازم والشـراء مـن      .3

( 01، 9ومتكرر وجتزئة اللوازم إىل صفقات متعددة يف عمليات الشـراء خالفـًا ألحكـام املـواد )    

 وتعديالته. 0992( لسنة 23من نظام اللوازم رقم )

 اإليرادات: ثانيًا:

( مـن التعليمـات   30عدم تدقيق أوامر القبض من قبـل املـدقق الـداخلي خالفـًا ألحكـام املـادة )       .0

 التطبيقية للشؤون املالية أعاله.

( مــن 33يــتم إلغــاء بعــض وصــول املقبوضــات دون ذكــر ســبب اإللغــاء خالفــًا ألحكــام املــادة )        .3

 التعليمات املالية أعاله. 
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عدم حفظ جلود وصول املقبوضات ودفاتر الشيكات ودفاتر مستندات اإلدخـاالت واإلخراجـات    .2

ألحكــام النظــام املــالي وتعليماتــه وخاصــة    يف قاصــة حديديــة أو خــزائن حديديــة آمنــة خالفــاً  

 ( من التعليمات املالية املشار إليها أعاله.02( واملادة )9املادة )

 السجالت املالية: ثالثًا:

( 3تــبني وجــود مســتندات صــرف ووصــول مقبوضــات ومنــاذج ماليــة مضــى علــى اســتخدامها )     .0

التعليمـات التطبيقيـة للشـؤون    ( مـن  01سنوات فأكثر مل يـتم إتالفهـا خالفـًا ألحكـام املـادة )     

 املالية املشار إليها أعاله.

ال يــتم تســـجيل دفـــاتر الشـــيكات الـــواردة مـــن البنـــوك وجلـــود طلبـــات املشـــرتى احمللـــي ودفـــاتر    .3

( مـــن  9صـــندوق الســـلف النثريـــة علـــى ســـجل الـــرخص والوصـــوالت خالفـــًا ألحكـــام املـــادة )         

 التعليمات املالية املشار إليها أعاله.

( مـن التعليمـات   03ام جلـود املقبوضـات بشـكل متسلسـل خالفـًا ألحكـام املـادة )       ال يتم اسـتخد  .2

 املالية وعلى سبيل املثال ال احلصر وصول املقبوضات ذوات األرقام التالية:

 (020310-023111 ( مت استخدامه )03/2/3101 - 31/1/3101.) 

 (023110-023311 ( مت استخدامه )32/2/3101 - 00/2/3101.) 

( مقــاطع علــى وصــول املقبوضــات وعــدم توقيــع       2تابــة اســم أمــني الصــندوق مــن )     ال يــتم ك .2

 مستلم  اجللد على سجل الرخص والوصوالت.

( مـن  033ال يوجد سجل خاص بالشيكات املرجتعة لدى قسم احملاسبة خالفًا ألحكـام املـادة )   .3

 التعليمات املالية املشار إليها أعاله.

قبوضات من قبل أمناء الصناديق وعدم التوقيع علـى  عدم توخي الدقة أثناء تنظيم وصول امل .3

التعديل ويتم إلغاء الوصل املالي لعدة مرات وعلـى سـبيل املثـال ال احلصـر وصـول املقبوضـات       

، 222132، 331133، 331113، 312233، 312222، 319392، 319391) األرقـــــــامذوات 

222002.) 

امللغـــاة يف اجللـــد ويكتفـــي باالحتفـــاظ    ال يـــتم االحتفـــاظ مميـــع نســـخ وصـــول املقبوضـــات       .1

بالنسخة الثانية والثالثة فقط وعلـى سـبيل املثـال ال احلصـر وصـول املقبوضـات ذوات األرقـام        

 .01/0/3100( تاريخ 390202والوصل رقم ) 2/1/3103( تاريخ 290323)



4102والستون لعام  الثالثالتقرير السنوي   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (257) 

 

يتم االحتفاظ بصورة عن بعـض وصـول املقبوضـات كنسـخة أخـرية يف جلـد املقبوضـات بـداًل          .2

ن النســــخة األخــــرية  األصــــل دون بيــــان األســــباب وعلــــى ســــبيل املثــــال ال احلصــــر وصــــول    مــــ

ــام )  ــات ذوات األرقـــــــ ــاريخ 221093املقبوضـــــــ ــم ) 2/0/3103( تـــــــ ــاريخ 339291ورقـــــــ ( تـــــــ

 .30/1/3102( تاريخ 309232، ورقم )30/01/3101

 عدم مسك سجالت لسلف النفقات النثرية واإلجيارات يف الوزارة. .9

 (4102لسنة  081الديوان رقم  املصدر: )استيضاح

 التوصية:

 العمل على تصويب املآخذ الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 .العمل اإلضايف والرواتب يف دائرة مراقب الشركات 

شهر متوز لسنة  لدى تدقيق مستندات صرف العمل اإلضايف واملكافآت املصروفة خالل 

 تبني ما يلي: 3102

( دينار عن كل يوم عمل للموظفني املكلفني بالعمل عن أيام 03صرف مبلغ مقطوع بواقع ) .0

( لسنة 0/2السبت وأيام العطل الرمسية من الشهر وكما هو مبني مبستند الصرف رقم )

 .3102( لسنة 23( من نظام اخلدمة املدنية رقم )39خالفًا ألحكام املادة ) 3102

صرف بدل عمل إضايف للسيد ).....(مدير احلاسوب واملعلومات املعني بعقد شامل وبراتب  .3

( من العقد واليت تنص على                        2( دينارًا خالفًا ألحكام املادة )0123شهري بواقع )

أن ال يدفع له ( دينار على 0123)يدفع للفريق الثاني راتبًا شهريًا شاماًل العالوات مقداره )

أي بدل أو عالوة أخرى مهما كان امسها أو نوعها باستثناء العالوة العائلية وعالوة النقل أو 

 بدل التنقالت(.

( من العقد املوقع 2( دينار خالفًا للمادة )0212مت صرف مكافآت للمذكور أعاله مببلغ ) .2

 معه املشار إليه أعاله.

 (40/04/4102تاريخ  04/8/4/44422املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله واسرتداد املبالغ املصروفة دون وجه حق.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 هيئة االستثمار

 

 :الفوائض املالية 

ناطق التنموية واحلرة )سابقًا(( لدى تدقيق الفوائض املالية يف هيئة االستثمار )هيئة امل 

 (، تبني ما يلي:20/3/3102 - 0/0/3102للفرتة من )

( دينار 223321والبالغة ) 3102( لعام 03، 00مل تورد اهليئة فوائضها املالية عن شهري ) .0

 العام. اتحلساب اإليراد

فوائض الفرتة عدم التزام اهليئة بتوريد فوائضها املالية شهريًا بشكل منتظم حيث مت توريد  .3

 .01/1/3102العام بتاريخ  ات( إىل حساب اإليراد0/0/3102-20/3/3102)

 (45/5/4102تاريخ  42/04/4/04824 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصيات:

( دينار حلساب 223321والبالغة ) 3102( لعام 03، 00توريد الفوائض املالية لشهري ) .0

 العام. اتاإليراد

العام/وزارة املالية بشكل شهري  اتالفوائض املالية إىل حساب اإليرادااللتزام بتوريد  .3

ونظام توريد الفوائض املالية  3111( لسنة 21ومنتظم وفقًا لقانون الفوائض املالية رقم )

 .3111( لسنة 22رقم )

 اإلجراء:

ا مل يرد ما يفيد بالتصويب رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصوص واليت كان آخره

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 3/3/3103( تاريخ 32/02/2/0222الكتاب رقم )

 :مكافآت مفوضي النافذة االستثمارية 

لدى متابعة ما ورد بكتاب وزير الصناعة والتجارة والتموين/ رئيس جملس إدارة مؤسسة 

 يلي:، تبني ما 01/2/3102( تاريخ 0/0/2111/أ/2تشجيع االستثمار )سابقًا( رقم )

متت املوافقة على إنشاء  02/2/3112( تاريخ 0223مبوجب قرار جملس الوزراء رقم ) .0

 النافذة االستثمارية وذلك بهدف تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص املشاريع االستثمارية.
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خاطب وزير الصناعة والتجارة / رئيس جملس إدارة مؤسسة تشجيع االستثمار بكتابه رقم  .3

وزير املالية يعلمه فيه أنه مت  03/3/3113( تاريخ 3192استثمار//نافذة استثمارية/2)

( 31233بلغت قيمتها ) 3112صرف مكافآت شهرية للمفوضني من وفورات موازنة عام 

( 02/02/9132دينار وذلك باالعتماد على موافقة وزير الصناعة والتجارة بكتابه رقم )

%( من 31ن نسبة التخفيض البالغة )والذي مت فيه استثناء املؤسسة م 02/2/3112تاريخ 

املخصصات املرصودة يف بند اإلنفاق اجلاري، وعليه طلب وزير الصناعة والتجارة / رئيس 

جملس اإلدارة بكتابه أعاله املوافقة على صرف هذه املكافآت من أية فوائض تتحقق 

 تشريعية.او من خمصصات برنامج حتسني البيئة االستثمارية وال 3113للموازنة يف عام 

رئيس  03/9/3113( تاريخ 030/0/213خاطب وزير املالية /املوازنة بكتابه رقم )د م ع/ .2

( ألف دينار لغايات مكافآت العاملني يف برنامج 32الوزراء للموافقة على صرف مبلغ )

النافذة االستثمارية من خمصصات وزارة املالية أو من برنامج حتسني البيئة االستثمارية  

 . 3113املؤسسة لعام مبوازنة 

متت املوافقة على ختصيص  31/9/3113( تاريخ 0319مبوجب قرار جملس الوزراء رقم ) .2

( ألف دينار لغايات مكافآت العاملني يف برنامج النافذة االستثمارية مبؤسسة 32مبلغ )

تشجيع االستثمار تصرف من املخصصات املرصودة مبوازنة املؤسسة الرأمسالية لعام 

3113 . 

من  2/2/3103( تاريخ 0/0/3212/أ/2لب املدير التنفيذي للمؤسسة بكتابه رقم )ط .3

 الديوان إبداء الرأي حول صرف مكافآت مفوضي النافذة االستثمارية.

( تاريخ 02/23/2/2223مت إبداء الرأي مبوجب كتاب ديوان احملاسبة رقم ) .3

 والذي تضمن إبداء عدة مالحظات ونورد منها ما يلي: 02/3/3103

( بل كان يتم 3111-3113مل يتم إصدار تعليمات صرف املكافآت لاعوام ) .أ 

 االكتفاء برصد املكافآت سنويًا ضمن موازنة املؤسسة.

إن موافقة جملس الوزراء برصد وصرف املكافآت للعاملني كانت ضمن خمصصات  .ب 

إنشاء فقط وان هذه املوافقة مل تشمل الفرتة اليت تسبق القرار ومنذ تاريخ  3113عام 

وأنه يتوجب خماطبة جملس الوزراء  02/2/3112النافذة االستثمارية الواقع بتاريخ 

 للحصول على موافقته على صرف هذه املكافآت.
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املوجه  0/00/3103( تاريخ 0/0/2213/أ/2أكد املدير التنفيذي للمؤسسة بكتابه رقم ) .1

اسة املشار اليه أعاله املتعلق إىل ديوان احملاسبة أن صرف املكافآت مت بناء على قرار الرئ

وان هذه املوافقة تنسحب على الفرتة السابقة  3113برصد املكافآت ضمن خمصصات عام 

 لصدور القرار.

يرى الديوان أن صرف املكافآت منذ تاريخ إنشاء النافذة وحتى تاريخ صدور قرار الرئاسة مل  .2

ه املكافآت خاصة أن قرار تكن مغطاة بإطار تشريعي أو موافقات أصولية جتيز صرف هذ

الرئاسة بإنشاء النافذة مل يتضمن رصد أية مكافآت هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن 

كتاب وزير املالية باستثناء املؤسسة من ختفيض اإلنفاق من البند اجلاري ال يعترب سندًا 

 قانونيًا يف صرف املكافآت.

 (0/6/4102 تاريخ 04/44/4/5857 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 االجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :حساب املوجودات الثابتة واملتداولة 

لدى تدقيق حساب املوجودات الثابتة واملتداولة يف مؤسسة تشجيع االستثمار )سابقًا( للفرتة  

 (، تبني ما يلي:3100-3103)

 املوجودات املتداولة: : أواًل

 لدى بنك ).....(: )0/0/184612/016 (التسوية البنكية للحساب اجلاري رقم 

 عدم تسجيل رقم الشيك وتارخيه على التسويات البنكية. .0

 عدم توقيع مذكرة تسوية البنك من قبل معدها. .3

السابقة بقيد عكسي حيث أنه ال يتم قبض قيمتها يتم إلغاء الشيكات املعلقة من األشهر  .2

( من التعليمات التطبيقية 020كأمانة بإسم املستفيد يف سجل األمانات خالفًا للمادة )

 وتعديالتها. 0993( لسنة 0للشؤون املالية رقم )

( دينار والذي ميثل قيد 33322( والبالغ قيمته )03/3101يوجد مبلغ معلق من شهر ) .2

ساب اجلاري/ إىل حساب التأمني الصحي لدى بنك ).....( )ظهر يف دفاتر حتويل من احل

املؤسسة ومل يظهر بكشف البنك( مل تتم معاجلته وبقي املبلغ معلق حيث ظهر يف التسوية 

 (.3103/  03البنكية لشهر )
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 الذمم املدينة:

بعضها يعود ملا ( دينار تقريبًا 0329يوجد ذمم مدينة مستحقة على موظفني مستقيلني بقيمة )

 .20/03/3103مل يتم تسديدها أو معاجلتها حتى تاريخ   0/0/3100قبل تاريخ 

 : املوجودات الثابتة:ثانيًا

 (:8-41240السيارة احلكومية رقم )

السيارة حتمل لوحة محراء وتعود ملكيتها إىل مؤسسة تشجيع االستثمار وهي غري موجودة 

من قبل وزير الشؤون البلدية مبوجب موافقة رئيس الوزراء يف املؤسسة حيث أنها حاليًا تستخدم 

، ومل يتم إعادة السيارة إىل املؤسسة بالرغم 32/00/3100( تاريخ 20/2/2/32322بكتابه رقم )

والذي تضمن املوافقة  03/2/3102( تاريخ 20/2/2/9123من صدور كتاب رئيس الوزراء رقم )

وخماطبات وزير الصناعة والتجارة املتكررة بهذا  على إعادتها إىل مؤسسة تشجيع االستثمار،

 اخلصوص.

 (4/6/4102تاريخ  04/44/4/5744 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات أعاله حسب األصول.

 االجراء:

قم مل يتم الرد من قبل اهليئة رغم املخاطبات املتكررة بهذا اخلصوص واليت كان آخرها الكتاب ر

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 01/2/3103( تاريخ 02/23/2/2901)

 ستثماريرادات هيئة اإلإ: 

  )هيئة املناطق التنموية سابقًا( للفرتةستثمار يرادات هيئة اإلإلدى التدقيق على     

 ما يلي:تبني   (،3103-3102)

بها من قبل اهليئة  حتفاظمل يصدر جملس املفوضني تعليمات حتديد السجالت الواجب اإل .0

 .3119 ( لسنه23( من النظام املالي هليئة املناطق التنموية رقم )33خالفًا لنص املادة )

داخل  ةسجالت يدوية او الكرتونية لدافعي الضرائب من الشركات املستثمر عدم مسك .3

 من تلك الشركات.  ةاملطلوب األرصدةمما يعيق حتديد  ةاملناطق التنموي

 .للمقبوضات ةسجل يومي عدم مسك  .2

 ألمانات.احساب بنكي خاص ب يوجد مانات  والسجل خاص باأل عدم مسك .2

ستثمارية املربمة مع اجلهات املستثمرة مما يعيق سجل أو ملفات للعقود اإل عدم مسك .3

 .لصاحل اهليئة املستثمرةمن الشركات  ةاملطلوب ةحصر األرصد
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املبالغ املرتتبة  وحتصيل متابعه مسؤوليةبه  مديرية او قسم خاص بالتحصيل تناط عدم وجود .3

 يف املناطق التنموية. املستثمرةعلى الشركات 

داء متكن من مقارنة ما مت اجنازه مع ما أ مؤشرات من للهيئة سرتاتيجيةلو اخلطة اإلخت .1

 داء املؤسسي للهيئة.   خطط له مما يعيق تقييم األ

ويتم  ةيف املناطق التنموي ةالشركات املستثمر من ةقرارات الضريبية املقدمال يتم تدقيق اإل .2

على اهليئة يف حال وجود  إيراداتقبوهلا كما وردت من الشركات مما  قد يؤدي إىل ضياع 

( لسنة 32( من قانون ضريبة الدخل املؤقت رقم )32املادة )حيث أن  قراراتأخطاء يف  تلك اإل

ربع سنوات على تاريخ تقدميه أقرار الضرييب بعد مرور تنص على عدم جواز تدقيق اإل  3119

 وأن املبالغ الواردة به تصبح قطعية.

يضاح ضمن الوصل املالي املقبوض من املستثمر عن مبلغ أمانات رسوم تراخيص ال يتم اإل .9

نشاء مما يعيق حتديد املبالغ الواجب ردها للمستثمر يف حال حتقق رديات البناء واإل

 نشاء.برسوم تراخيص البناء واإل للمستثمر تتعلق

 احملصلة%(من ضريبة الدخل واملبيعات 13)واليت تبلغ نسبتها تأخري توريد حصة اخلزينة  .01

( 3( من قانون املناطق التنموية واملناطق احلرة رقم )32املادة ) ألحكاماهليئة خالفًا  بواسطة

   .3112لسنة 

يف حساب  املشار إليها أعاله بإيداعهابيعات تستغل اهليئة حصة اخلزينة من ضريبة الدخل وامل .00

                   قيمته ما( 3102و  3103)الوديعة للحصول على فوائد مالية بلغت خالل عامي 

( من النظام 3) املادةألحكام  العام خالفًاات يراددها حلساب اإلي( دينار مل يتم تور022132)

 .0992 ( لسنه2املالي رقم )

على ضريبة الدخل واملبيعات  ة%( من الغرامات املتحقق33لصاحلها ما نسبته )تقتطع اهليئة  .03

( من قانون 31) املادةألحكام  يرادات العام خالفًامن قبلها وتورد الباقي إىل حساب اإل ةاحملصل

 .3112ة ( لسن3) التنموية رقمهيئة املناطق 

دات املنشأ الصادرة عن اهليئة بدل رسوم الطوابع على شها دنانري( 3) مبلغستيفاء إال يتم  .02

/املادة ثانيًا من جدول 3110( لسنة 31خالفًا ألحكام قانون رسوم طوابع الواردات رقم )

 .3110( لسنة 0املعامالت اخلاضعة للرسوم امللحق بقانون رسوم الطوابع رقم )

 ألحكامدل رسوم الطوابع على نسخ الوثائق الصادرة عن اهليئة خالفًا )دينار( باستيفاء  عدم .02

 املشار إليه أعاله.قانون رسوم طوابع الواردات 

العام   اتيرادتوريد مبالغ رسوم طوابع الواردات احملصلة من قبل اهليئة  إىل حساب اإل عدم .03

 .3110( لسنة 3ت رقم )ستيفاء وتوريد رسوم طوابع الوارداإ( من تعليمات 3خالفًا للمادة )

 (4102لسنة  080املصدر: )استيضاح الديوان رقم 
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 التوصيات:

 ما يلي وإعالمي:للعمل على  اإليعاز ملن يلزم

صدار جملس إب املتعلقة  3119( لسنه 23من النظام املالي للهيئة رقم ) (33) املادةتفعيل  .0

الواجب  بالسجالت والوثائق واملستندات املتعلقةاهليئة تعليمات تنظيم كافه األمور 

 بها من قبل اهليئة.  اإلحتفاظ

املبالغ املرتتبة على  ة وحتصيلمتابع ةقسم خاص بالتحصيل تناط به مسؤولي  ستحداثإ .3

 .التنمويةضمن املناطق  املستثمرةالشركات 

( ةاسبديوان احمل ،ةستثمار، وزاره املاليإلامندوب عن كل من)هيئة ة تشكيل جلنه مبشارك .2

 للعمل على ما يلي: 

 اهليئة. ةبواسط ةاملبيعات والدخل  احملصل ةمن ضريب ةاخلزين ةحصر وتوريد حص .أ 

اهليئة  ةبواسط ةاملبيعات والدخل  احملصل ةحصر وتوريد كامل غرامات ضريب .ب 

 .العام اتيرادحلساب اإل

اهليئة وتوريدها إىل حساب  بواسطةحصر مبالغ رسوم طوابع الواردات احملصلة  .ج 

 العام. اتيراداإل

( 022132) والبالغ (3103،3102)اهليئة عن عامي  ةعلى وديع ةتوريد مبلغ الفوائد املالي .2

 .العام اتيرادإىل حساب اإل ينارد

 .ستيفاء بدل رسوم الطوابع عن كل من شهادات املنشأ ونسخ الوثائق الصادرة عن اهليئةإ  .3

 ةبأول قبل انتهاء املد من املستثمرين  أواًل ةاملقدم يةرارات الضريبقيعاز لتدقيق اإلاإل .3

 قرار.لتدقيق اإل ةالقانوني

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :عقود األراضي املؤجرة من قبل هيئة االستثمار ملستثمرين يف املناطق التنموية واتفاقيات التطوير 

لدى تدقيق كل من عقود األراضي املؤجرة من قبل هيئة االستثمار ملستثمرين يف املناطق           

 تبني ما يلي: ،التنموية واتفاقيات التطوير املوقعة مع شركات التطوير املختلفة 

 األراضي املؤجرة: أواًل: 

 ال حتتفظ  اهليئة بسجالت رقابية ملتابعه عقود واتفاقيات  تأجري األراضي. .0

يوجد مديرية أو قسم حمدد مسؤول عن  متابعة هذه العقود واالتفاقيات مما يضعف ال  .3

 إجراءات الرقابة على هذه العقود ومتابعتها وزيادة املخاطر احملتملة عليها.
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 (222) 

 

 20/03/3102كما هي بتاريخ  ( دينار3330323بلغت أإلجيارات املستحقة للهيئة ) .2

 (.303اجلدول رقم ) واملبينة يف

 (404)جدول رقم 

 40/04/4102أإلجيارات املستحقة هليئة االستثمار كما هي بتاريخ 

 )املبلغ بالدينار(

 املبلغ  أسم الشركة املستثمرة

 24207 شركة ).....(

 081510 شركة ).....(

 405222 شركة ).....(

 025481 فندق ).....(

 484562 شركة ).....(

 08041 شركة ).....(

 42780 شركة ).....(

 048111 شركة ).....(

 415 شركة ).....(

 027611 شركة ).....(

 82821 السيد ).....(

 421422 شركة ).....(

 242456 شركة ).....(

 4860658 اجملموع

 ثانيًا: اتفاقيات التطوير:  

%( من إمجالي عوائد بيع أو تأجري أي جزء من 01مل تقم اهليئة حبصر وحتصيل ما نسبته)  .0

( من اإلتفاقية 02أألرض املخصصة لشركة تطوير املناطق التنموية األردنية خالفًا للبند )

 املوقعة مع الشركة املذكورة.  

ن بيع أو تأجري %( من صايف الربح املتحقق م3مل تقم اهليئة حبصر وحتصيل ما نسبته ) .3

( 0أراضي ومباني ضمن املنطقة التنموية املخصصة لشركه تطوير املفرق خالفًا للمادة )

 (  املرفق باإلتفاقيه املوقعة مع الشركة املذكورة.1من امللحق )

 (08/2/4108تاريخ  2/40/8226كتاب الديوان رقم  :املصدر

 التوصيات:

الشركات املستثمرة املذكورة أعاله والبالغ حتصيل بدل اإلجيارات املستحقة على  .0

 .20/03/3102( دينار كما هي بتاريخ 3330323قيمتها)
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 (228) 

 

تكليف جهة من داخل اهليئة تكون مسؤولة عن متابعة كافه األمور املالية واإلدارية  .3

ما بني اهليئة  وكل من املستثمرين  املربمة  واالتفاقياتبالعقود   والتنظيمية املتعلقة

 التطوير. وشركات 

 على شركات التطوير حلساب اهليئة وفقًا املستحقة املاليةحصر وحتصيل احلقوق  .2

 .املختلفةبني اهليئة وشركات التطوير  املوقعةتفاقيات التطوير ال

 :االجراء

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (226) 

 

 دائرة مراقبة الشركات

 

 :الفحص الفجائي 

 لدى إجراء الفحص الفجائي على أمني صندوق دائرة مراقبة الشركات تبني ما يلي:   

( من 23حيتفظ أمني الصندوق مببالغ كبرية تزيد عن احلد املصرح به خالفًا للمادة ) .0

 .0993( لسنة 0التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )

ناسبة حيث أن قيمة الكفالة املقدمة عدم قيام أمناء الصناديق بتقديم الكفالة املالية امل .3

( من 3دينار استنادًا ألحكام املادة ) آلف( 31دينار واملطلوب تقدميها ) فاآلل( 01مقدارها )

حيث أن  املبلغ املقبوض  3112( لسنة 0تعليمات تنظيم الكفاالت املالية للموظفني رقم )

 دينار يوميًا. فاآلل( 01لدى أمني الصندوق يزيد عن )

 (41/4/4102تاريخ  04/8/4/2840املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 إختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب املالحظات الواردة أعاله.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :دائرة مراقبة الشركات/ فرع اربد 

 – 3112الشركات/فرع اربد لاعوام ) لدى التدقيق على قيود وسجالت دائرة مراقبة 

 ( تبني ما يلي:3102

( لسنة 11( من نظام الشركات رقم )1إمكانية استخراج الدائرة الوثائق املبينة يف املادة ) .0

)باستثناء تصديق شهادة( من النظام احملوسب املعمول به املستحق عليها رسوم   3112

ة بها األمر الذي يؤدي إىل استخراج وثائق قانونية دون إدخال رقم وصول املقبوضات اخلاص

 رمسية دون دفع الرسوم القانونية املستحقة عليها.

عدم إبراز النسخة األوىل من مستندات اإلخراجات اليت يتم مبوجبها إخراج الوصوالت  .3

 املالية االلكرتونية من دائرة مراقبة الشركات /املركز  للتدقيق.

ات /فرع اربد سندات إدخال يتم مبوجبها إدخال ال يوجد لدى دائرة مراقبة الشرك .2

( من 9الوصوالت املالية املستلمة من دائرة مراقبة الشركات /املركز خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالتها. 0993( لسنة 0تعليمات النظام املالي رقم )
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 (227) 

 

رقم استيفاء رسوم بدل تصديق وكالة عامة أو خاصة خالفًا ألحكام قانون الكاتب العدل  .2

 وتعديالته. 0933( لسنة 00)

يتم تسجيل شركات بأمساء سبق وأن سجلت بها شركة أخرى يف اململكة خالفًا ألحكام  .3

 وتعديالته. 0991( لسنة 33( من قانون الشركات رقم )3املادة )

عدم توخي الدقة يف تسجيل البيانات الواجب إدخاهلا على الوصوالت املالية حيث يتم  .3

لف عن البيانات املوجودة يف ملف الشركة وعلى سبيل املثال البيانات إدخال بيانات ختت

هي مثن طلب وعقد تأسيس  33/2/3112( تاريخ 33333املدخلة على الوصل املالي رقم )

شركة تضامن أو توصية بسيطة بينما البيانات الواردة يف ملف الشركة تفيد بأن الشركة 

 ذات مسؤولية حمدودة.

ت القانونية حبق الشركات اليت مل تشرع يف أعماهلا خالل سنة من عدم اختاذ اإلجراءا .1

( 311تاريخ تسجيلها او توقفت عن العمل دون سبب أو مربر مشروع خالفًا ألحكام املادة )

 من قانون الشركات املشار إليه أعاله.

 (0/7/4102تاريخ  04/8/6/01407املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 املخالفات الواردة أعاله حسب األصول. العمل على تصويب

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :الشكاوى 

لدى متابعة الشكوى الواردة لديوان احملاسبة املتعلقة مبراقبة الشركات وتقييم الرقابة  

 الداخلية تبني ما يلي:

 الرقابة الداخلية:  أواًل: 

الرقابة الداخلية يف دائرة مراقبة الشركات بأداء املهام املوكلة هلا واملتمثلة عدم قيام وحدة  .0

يف الرقابة املالية واإلدارية وتقييم األداء للمديريات املختلفة يف دائرة مراقبة الشركات 

واالكتفاء باملشاركة يف اللجان املختلفة )تدقيق وحتقيق، حتويل صفة واإلدارة(، إضافة 

 الفحوص الفجائية وتدقيق املستندات. إىل إجراء بعض

عدم متكن وحدة الرقابة الداخلية من الفحص والتقييم لكافة أوجه نشاط دائرة مراقبة  .3

الشركات املتعلقة بسالمة وصحة املعامالت املالية أو إجراءات العمل أو عناصر اإلنتاج 

 البشرية واملادية.
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 (225) 

 

ف نفس املوظف للقيام بتنفيذ عملية من عدم الفصل بني املهام املتعارضة، حيث يتم تكلي .2

الصادرة استنادًا  3100بدايتها إىل نهايتها خالفًا لتعليمات معايري الرقابة املالية لسنة 

 .3100( لسنة 2لنظام الرقابة املالية رقم )

عدم إجراء املطابقات على التعديالت اليت تتم على ملفات الشركات مع األرشفة يف نفس   .2

اليوم واخذ عينات إحصائية موثقة بناءًا على أسس علمية للتأكد من اإلجراء املتخذ 

 واألثر املالي املرتتب عليه.

ع وذلك ( فرو2عدم وجود متابعة ألعمال فروع الدائرة يف احملافظات والبالغ عددها )  .3

 لتدقيق العمليات املالية وملفات الشركات.

عدم قيام وحدة الرقابة الداخلية مبراجعة خطط العمل للمديريات والفروع والتأكد من   .3

وجودها و مشول اخلطة ملعايري أداء تعكس األهداف الرئيسة والتحقق من قيام املديريات 

 والفروع بإعداد تقارير دورية توضح االجنازات.

فعيل دور الرقابة الداخلية مبا يتعلق بتقييم الكادر البشري العامل بالدائرة  عدم ت  .1

والتأكد من مالئمة مؤهالتهم العلمية والعملية للعمل واخلطة التدريبية املعدة لغايات 

 رفع قدراتهم وكفاءاتهم الوظيفية وحتديد نقاط القوة والضعف هلم.

قارير منتظمة إىل وزير الصناعة والتجارة عدم قيام وحدة الرقابة الداخلية بتقديم ت  .2

( من 2/1والتموين وكلما دعت احلاجة إىل ذلك عن نشاطات التدقيق خالفًا للمادة )

 تعليمات معايري الرقابة املالية الصادرة استنادًا لنظام الرقابة املالية املشار إليهما أعاله.

لرقابة واالجنازات واملالحظات مبا عدم قيام وحدة الرقابة بتقديم تقرير شهري عن أعمال ا  .9

( من نظام الرقابة املالية املشار 9يف ذلك املالحظات اليت مل تصوب خالفًا ألحكام املادة )

 إليه أعاله.

عدم وجود جهة تعنى بتقييم خماطر العمل املرتبطة بالنشاط الرئيس للدائرة يتم من   .01

د آليات ملنع حدوثها أو التعامل خالهلا حتديد املشاكل وتقييم حجمها وأهميتها وإجيا

معيار إدارة املخاطر( من تعليمات معايري  2/0معها عند حدوثها خالفًا ألحكام املادة )

 الرقابة املالية املشار إليها أعاله.
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 (222) 

 

صعوبة احلصول على املعلومات نتيجة ضعف االتصال بني املديريات والفروع مما يؤدي يف   .00

ارب باملعلومات وضعف فاعلية نظام الرقابة خالفًا ألحكام كثري من األحيان إىل وجود تض

/معيار االستقاللية واملوضوعية واحلياد( من تعليمات معايري الرقابة املالية 2/2املادة رقم )

واليت تنص على متتع وحدة الرقابة الداخلية بالصالحيات الكافية اليت ختوهلا احلصول 

واملستندات واألنظمة املعلوماتية املتاحة وأية وثائق  واالطالع على مجيع البيانات والسجالت

 أخرى تستلزم أعمال التدقيق االطالع عليها.

 امللفات / السجل املركزي:  ثانيًا:

وجود ملفات ختص شركات غري حمفوظة بشكل أصولي وملقاة على األرض  بكميات  .0

وميزانيات  على وأعداد كبرية حتتوي على شهادات وسجالت ووكاالت ووصوالت مالية 

الرغم من أهمية وخطورة التعامل مع هذه امللفات علما بأنه يوجد عدة قضايا تتعلق 

 مبلفات الشركات من سحب وتزوير إيداعات ووثائق ومنها على سبيل املثال شركة ).....(.

( ملف تعود لعدة شركات خمتلفة 019111تقدر عدد امللفات احملفوظة مع اجللود بـ )  .3

 0933تعددة  حيث لوحظ وجود ملفات وجملدات مغلقة لشركات منذ عام ولسنوات م

ولشركات مت تصفيتها وشركات حتت التأسيس مل يتم تأسيسها وملفات قضائية  قدمية 

( جالسور 211جدًا وملفات لشركات مفسوخة علمًا بأن معدل الزيادة  على امللفات )

 شهريا.

املركزي هم من املتدربني على الرغم من  معظم العاملني على امللفات يف قسم السجل  .2

سرية و أهمية وخطورة التعامل مع هذه الوثائق الرمسية علما بان عدد املوظفني الرمسيني 

 يف القسم أربعة موظفني.

الكامريات املستخدمة يف قسم السجل املركزي غري كافية لتغطية ومراقبة حركة امللفات   .2

حلركة فقط وأقصى مدة لالحتفاظ والتخزين ملدة وتبني لنا أن الكامريات تسجل على ا

شهر وبعد ذلك تشطب املعلومات علما بان الكامريات غري واضحة الصورة وبعضها معطل 

ومل يتم تركيب كامريات ملنطقة التوسعة حيث أن الكامريات املستخدمة بالدائرة قدمية 

 مراقبة الشركات.وتابعة لقسم الصيانة يف وزارة الصناعة والتجارة وليس لدائرة 

عدم كفاية أنظمة السالمة العامة من حيث اإلطفاء واإلنذار يف املستودعات املخصصة   .3

 حلفظ امللفات يف الدائرة.
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 (811) 

 

 املوارد البشرية:  ثالثًا: 

عدم كفاية وتناسب أعداد املوظفني املؤهلني لتحقيق أهداف ومهام الدائرة مبمارسة أعمال  .0

والتحقق من مدى التزامها بأحكام قانون الشركات والتدقيق على الرقابة املالية والقانونية 

سجالت الشركات والتحقق من األعمال والغايات اليت متارسها هذه الشركات حيث أن  

 ( شركة.031111عدد الشركات املسجلة ما يقارب )

إستخدام الدائرة متدربني للعمل يف مديريات خمتلفة وممارسة أعمال ومهام دون وجود   .3

فة قانونية هلم مما حيول دون تطبيق أحكام نظام اخلدمة املدنية عليهم وما يتطلبه من ص

( من نظام أتعاب  اإلشراف 3مسؤوليات وواجبات حيث مت إستخدامهم تطبيقا ألحكام املادة )

على اجتماعات اهليئات العامة للشركات ملقاصد تطوير العمل كمربر لتعيني متدربني 

ت ال عالقة هلا بطبيعة عمل الدائرة ونشري على سبيل املثال ال ومت تعيينهم بتخصصا

 احلصر )جغرافيا، تربية طفل،   دبلوم شريعة(.

غالبية موظفي الدائرة من الفئة الثانية والثالثة بتخصصات )دبلوم وثانوية عامة ودون   .2

من  %( من املوظفني ورغم ذلك مت انتداب وتكليف موظفني21الثانوية( وبنسبة تقارب )

هذه الفئات من دوائر أخرى ومل يتم معاجلة وضعهم تطبيقا ألحكام نظام اخلدمة املدنية 

 املعمول به.

قامت الدائرة بتعيني وتثبيت متدربني ختصص سجالت طبية لغايات االستفادة من   .2

يعملون  أنهمخربتهم للعمل يف قسم السجل املركزي وتنظيم ملفات الشركات اال 

 القة هلا بالسجالت وامللفات.بوظائف ومهام ال ع

 األنظمة احملوسبة:  رابعًا:

عدم توفر البنية التحتية الالزمة من شبكة معلومات وسريفرات وقاعدة بيانات ومعدات  .0

وأجهزة مناسبة  ودعم فين وصيانة مستمرة حيث لوحظ وجود غرفة حاسوب صغرية غري 

الدائرة مرتبطة بشبكة نقل بيانات معدة بتجهيزات وأجهزة كمبيوتر رئيسة علما بان 

باملوقع الرئيسي لوزارة الصناعة والتجارة مما يتطلب تطوير وحتديث البنية التحتية 

 للمديرية وإجياد شبكة معلومات خاصة بالدائرة وفصلها عن الوزارة.

عدم توثيق وأرشفة كافة املعلومات والبيانات املتعلقة بالشركات يف ملفات الشركات و ال   .3

عكس كافة التعديالت والتحديثات على هذه امللفات أواًل بأول من أعمال املديريات ت

املختلفة بالدائرة حيث يتم أرشفة بعض البيانات املتعلقة بالشركات لدى مديريات أخرى  

 وعدم عكسها على ملف الشركة الرئيس.
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 (810) 

 

يا املعلومات على ال يوجد جهة خمتصة تعنى بصيانة األجهزة واملعدات يف مديرية تكنولوج  .2

 الرغم من اعتماد الدائرة بشكل رئيس على األنظمة احملوسبة.

عدم وجود فصل يف  املهام والوظائف حيث تنحصر صالحية إدخال وتعديل وأرشفة  وطباعة   .2

 البيانات املتعلقة بالشركات مبوظف واحد.

 وثائق املرفقة  باملعامالت.عدم توفر نظام تتبع الوثائق االلكرتوني لسهولة إدارة املعلومات وال  .3

ال يتم ترقيم البيانات داخل ملف الشركة حسب التسلسل لضمان أرشفة كافة الوثائق يف   .3

 امللف.

عدم إستخدام وتفعيل نظام الدور اآللي لتنظيم حركة املراجعني واستخراج التقارير   .1

 واإلحصائيات املناسبة مما يعيق تقديم اخلدمات بسهولة وعدالة.

د ربط الكرتوني مع اجلهات ذات العالقة يف تقديم اخلدمات كأمانة عمان الكربى عدم وجو .2

وغرفة الصناعة أو اليت يتطلب احلصول على موافقتها قبل تسجيل الشركات مثل وزارة 

الداخلية والسياحة ودائرة املطبوعات والنشر أو هلا تأثري على املعلومات والبيانات املتعلقة 

العدل وضريبة الدخل واملبيعات أو املعنية بتسجيل الشركات بالشركات مثل وزارة 

 كاملناطق احلرة وسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة.

 خامسًا: الشركات:

 0991( لسنة 33( من قانون الشركات وتعديالته رقم )032، 13عدم تفعيل أحكام املواد ) .0

 املتعلقة بتصويب أوضاع الشركات املتعثرة.

( من قانون الشركات املتعلقة بشطب تسجيل الشركات اليت 311كام املادة )عدم تفعيل أح .3

 مل تشرع يف أعماهلا خالل سنة من تاريخ تسجيلها.

 (2/7/4102تاريخ  2/40/01274 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 املوضوع قيد املتابعة. مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال



4102والستون لعام  الثالثالتقرير السنوي   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (814) 

 

 :حسابات دائرة مراقبة الشركات 

 (، تبني ما يلي:3103-3101لدى تدقيق حسابات دائرة مراقبة الشركات للفرتة )

 اإليرادات: أواًل:

تقوم الدائرة بـرد اإليـرادات املقبوضـة ألصـحاب العالقـة ويـتم إلغـاء وصـول املقبوضـات خالفـًا            .0

( مــن 33،32وتعديالتـه واملـادتني )   0992( لســنة 2املـالي رقـم )  ( مـن النظــام  3ألحكـام املـادة )  

 . 0993( لسنة 0التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )

( مــن 30ال يــتم عــرض أوامــر القــبض علــى املــدقق الــداخلي يف الــدائرة خالفــًا ألحكــام املــادة )    .3

 التعليمات املشار إليها. 

 النفقات: ثانيًا:

لــدائرة مبــدأ املنافســة يف مجيــع عمليــات شــراء اللــوازم حيــث يــتم الشــراء مــن جهــة    ال تراعــي ا .0

 وتعديالته.  0992( لسنة 23( من نظام اللوازم رقم )9واحدة خالفًا ألحكام املادة )

( مــن 01جتزئـة اللــوازم إىل صـفقات متعــددة يف مجيــع عمليـات الشــراء خالفــًا ألحكـام املــادة )     .3

 أعاله. نظام اللوازم املشار إليه 

 السلـف:

مل يتم إبراز املوافقـة املتعلقـة بالسـلفة الدائمـة واملمنوحـة للسـيد ).....( خالفـًا ألحكـام املـادة          

 ( من النظام املالي أعاله.33)

 اللــوازم:

ال يقــوم أمــني املســتودع بتقــديم تقــارير دوريــة تتضــمن حالــة اللــوازم املوجــودة يف عهدتــه ســواء  

( مــن نظــام اللــوازم  30كانــت لــوازم فائضــة عــن احلاجــة والناقصــة والراكــدة خالفــًا ألحكــام املــادة )    

 املشار إليه أعاله. 

 (4102لسنة  068املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.العمل على 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (814) 

 

 وزارة  الداخلية

 

 :سرقة مبنى دائرة األحوال املدنية واجلوازات/ السلط 

تعرض مبنى دائرة األحوال املدنية واجلوازات/ السلط حلادثة سرقة يوم اخلميس  

حيث تبني من خالل تقرير كشف السرقة ملدعي عام /السلط حدوث كسر يف لوحة  1/2/3102

 جهاز اإلنذار وكسر ماكينة السكنر وبعثرة مجيع مكاتب الدائرة. 

 ( 41/01/4102تاريخ  02/0/6/07162كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 على إنهاء أعماهلا حسب األصول. جلنة التدقيق والتحقيقحث 

 اإلجراء:

مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق يف مالبسات حادثة السرقة مل تنهي أعماهلا لغاية تارخيه وما 

 زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (812) 

 

 دائرة األحوال املدنية واجلوازات

 

  :مكتب أحوال وجوازات لواء عني الباشا 

(، 3103-3119لدى تدقيق قيود وسجالت مكتب أحوال وجوازات عني الباشا للفرتة )

 تبني ما يلي:

عدم استعمال بعض القسائم املالية لفئات خمتلفة حسب تسلسل أرقامها خالفًا ألحكام  .0

 .0993( لسنة 0وتعديالتها رقم )( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية 03املادة )

جيمع أمني الصندوق بني أكثر من مهمة ووظيفة متعارضة منها أمني صندوق ومأمور  .3

 للمستودع.

( من 31ال يتم إيداع املبالغ املالية املقبوضة يف البنك من قبل احملاسب خالفًا للمادة ) .2

 التعليمات أعاله. 

 مستندات اإلخراج: .2

اإلخراجات بطريقة غري أصولية ونشري على سبيل املثال ال إلغاء بعض مستندات  .أ 

 (.33032احلصر إىل إلغاء مستند اإلخراجات رقم )

( ضمن نفس اجللد غري ملغية 220931-220921مستندات اإلخراجات من رقم ) .ب 

 ( من التعليمات أعاله.33وغري مستعملة خالفًا للمادة )

الرخص والوصوالت خالفًا للمادة عدم ترحيل جلود مستندات اإلخراجات على سجل  .ج 

 ( من التعليمات أعاله مما تعذر معه حصر مجيع مستندات اإلخراجات. 02)

حفظ الوثائق ومنها شهادات الوالدة والوفاة وجوازات السفر يف قاصة حديدية غري مثبتة  .3

 ( من التعليمات أعاله.23مدار إمسنيت خالفًا للمادة )

( من التعليمات 31ساليات بشكل يومي خالفًا للمادة )عدم قيام احملاسب بإعداد اإلر .3

 التطبيقية للشؤون املالية املشار اليها أعاله.

 (08/2/4102تاريخ  02/0/6/8700 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 ما ورد أعاله حسب األصول.اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب 
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 (818) 

 

 اإلجراء:

األحوال املدنية واجلوازات مبوجب الكتاب رقم )الرقابة الداخلية / مت الرد من قبل مدير عام دائرة 

وما زال ( 3البنود باستثناء البند رقم ) حيث مت تصويب كافة 03/2/3102( تاريخ 022313

 املوضوع قيد املتابعة.

 :مديرية أحوال وجوازات عجلون 

  ما يلي: ، تبني3103لدى تدقيق قيود وسجالت مديرية أحوال وجوازات عجلون لعام 

جيمع حماسب املديرية بني املهام املتعارضة التالية )حماسب املديرية، أمني صندوق، مدقق،  .0

 واإلخراجاتطابع مناذج، مسؤول لوازم( سجالت الرخص والوصوالت ومستندات اإلدخاالت 

( من 32وعمل اخلالصة الشهري واملطابقة والتوريد إىل البنك خالفًا ألحكام املادة )

مع العلم بأن إيرادات  0993( لسنة 0التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )

 ( دينار. 309211بلغت تقريبًا ) 3103املديرية  لعام 

من اللوازم أواًل بأول واليت مضى عليها  ال يتم إتالف طلبات البطاقات الشخصية وغريها .3

ولغاية تارخيه خالفًا  3110املدة القانونية حيث مل يتم إتالف هذه البطاقات من عام 

 .( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله01ألحكام املادة )

رقم  ( من نظام اللوازم22عدم مسك سجالت للوازم غري الصاحلة خالفًا ألحكام املادة ) .2

 وتعديالته.  0992( لسنة 23)

عدم وجود موظف خمتص يقوم بالتدقيق على الشاشة واملطابقة يف حال تصديق الوثائق  .2

للمواطنني وخدمة اجلمهور وعدم وجود شاشة كمبيوتر يف قسم امللفات وحسب التقرير 

( تاريخ 313املقدم من إدارة التفتيش والرقابة الداخلية كتاب رقم )رقابة داخلية /عجلون/

31/01/3102. 

( عام 02املديرية حباجة إىل صيانة شاملة حيث انه منذ تاريخ استئجارها وملدة تزيد عن ) .3

مل يتم إجراء إي صيانة عليها للمحافظة على املبنى وحسب التقرير املقدم من الرقابة 

 . 32/9/3102( تاريخ 0/323/تفتيش/عجلون/31والتفتيش وذلك مبوجب الكتاب رقم )

ى قيام احملاسب باستالم البطاقات الشخصية من مأمور املستودع والقيام مردها لوحظ لد .3

/خماطبات املدير 02رقم ) بالكتابأحيانًا بأنه يوجد نقص بعدد البطاقات حسب ما ورد 

 . 02/01/3102( تاريخ  332العام/

املادة تكليف بعض املوظفني للعمل مبهام ختتلف عن مسماهم الوظيفي خالفًا ألحكام  .1

وتعديالته على سبيل املثال املوظف  3111( لسنة 21( من نظام اخلدمة املدنية رقم )31)

 ).....( املسمى الوظيفي فين تشغيل أجهزة ويقوم أحيانًا بأعمال احملاسبة.
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 (816) 

 

خلو بعض الطلبات للبطاقات الشخصية بدل فاقد من توقيع املواطن على التعهد  .2

( 313يش والرقابة الداخلية رقم)رقابة داخلية/عجلون /الشخصي وحسب تقرير إدارة التفت

 .31/01/3102تاريخ 

عدم وجود وصف وظيفي يبني الوظائف واملهام املوكلة ملوظفي الدائرة خالفًا ألحكام املادة  .9

 وتعديالته.  3111( لسنة 21( من نظام اخلدمة املدنية رقم )01)

ل الرجوع إليها حيث يتم وضعها وجود ملفات غري حمفوظة بطريقة مرتبة ومنظمة يسه .01

 على أرضية املستودع لعدم وجود رفوف ديكسون كافية لتخزينها. 

 (02/4/4102تاريخ  02/0/6/4844املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 حسب األصول.  باقي البنودالعمل على تصويب 

 اإلجراء:

 املوضوع قيد املتابعة. ( فقط وما زال01،2،3،2،3،0مت تصويب البنود ذوات األرقام )

 :مكتب أحوال وجوازات املزار اجلنوبي 

لدى تدقيق قيود وسجالت حماسبة مكتب أحوال وجوازات املزار اجلنوبي تبني عدم قيام 

احملاسبة بتنزيل كافة دفاتر القسائم املالية من خمتلف الفئات النقدية على سجل الرخص 

مستندات إخراجات وإدخاالت ويتم إخفائها بنية التصرف والوصوالت واليت يتم إستالمها مبوجب 

بها حلسابها اخلاص حيث بلغ إمجالي املبالغ املتالعب بها بناء على التقرير األولي املقدم من رئيس 

( دينار وال زالت املراقبة تقوم حبصر املبالغ 1111مراقبة الكرك حلظة إعداد التقرير مبلغ )

 املتالعب بها.

 (8/8/4102تاريخ  02/0/6/6644 ب الديوان رقماملصدر: )كتا 

 التوصية:

 العمل على تأجيل املتابعة حلني إنهاء القضية أعاله.

 اإلجراء:

 ( وما زالت قيد املتابعة.313/3102مت حتويل املوضوع لقضية حتقيقيه رقم )
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 (817) 

 

 :مكتب أحوال وجوازات الفحيص 

 (، تبني ما يلي: 3102-3119لدى تدقيق مكتب أحوال وجوازات الفحيص للفرتة ) 

 احملاسبة: أواًل:

عدم تنزيل القسائم على اإلرساليات أواًل بأول حيث يتم تنزيلها نهاية كل شهر خالفًا  .0

( لسنة 0( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )32ألحكام املادة )

0993. 

( من التعليمات التطبيقية 03م إستخدام القسائم حسب تسلسلها خالفًا ألحكام املادة )عد .3

 للشؤون املالية أعاله.

( من التعليمات 31عدم تسليم اإلرساليات إىل وزارة املالية بشكل يومي خالفًا ألحكام املادة ) .2

 أعاله.

لي خالفًا ألحكام ال يتم تسجيل أرقام القسائم على سجل الرخص والوصوالت بشكل تفصي .2

 ( من التعليمات أعاله.02املادة )

 ( من التعليمات أعاله.33إستخدام حرب الطمس على اإلرساليات خالفًا ألحكام املادة ) .3

 اللوازم: ثانيًا:

( 03عدم إستخدام مستندات اإلدخاالت واإلخراجات حسب التسلسل خالفًا ألحكام املادة ) .0

( 310311-310230املثال إستخدام جلدي اإلدخاالت )من التعليمات أعاله وعلى سبيل 

 ( يف آن واحد.311331-311310و)

( دون 23311-23030( من اجللد رقم )23013القيام بإلغاء مستند اإلدخاالت رقم ) .3

 وجود النسخة )البيضاء والصفراء( من اجللد.

( من 02ادة )عدم تنزيل العديد من اجللود على سجل الرخص والوصوالت خالفًا ألحكام امل .2

 التعليمات أعاله وكما يلي:

 جلود اإلدخاالت ذوات األرقام:  .أ 

- (310230-310311( ،)311310-311331.) 

 جلود اإلخراجات ذوات األرقام:  .ب 

- (333230-333311.) 

- (230130-230011.) 

- 923010-923031.) 
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 (815) 

 

عدم كتابة أرقام صفحات السجالت على كافة مستندات اإلدخاالت واإلخراجات  .ج 

 للجلدين ذوات األرقام:

 (.303211-303330مستند إخراجات رقم ) -

 (.331211-331330مستند إخراجات رقم ) -

عدم إتباع الطريقة األصولية بإلغاء مستندات اإلدخاالت واإلخراجات خالفًا ألحكام املادة  .2

 ( من التعليمات أعاله وعلى سبيل املثال:33)

 بكتابة كلمة ملغي خلف املستند.( مت إلغاؤه 213332مستند إخراجات رقم ) -

 ( مت إلغاؤه بكتابة كلمة ملغي خلف املستند.311011مستند إدخاالت رقم ) -

( مت إلغاؤه دون كتابة سبب اإللغاء أو التوقيع على 223333مستند إخراجات رقم ) -

 املستند. 

صول عدم الدقة يف ترصيد املواد من حيث إدخاهلا أو إخراجها على سجل اللوازم حسب األ .3

( من نظام اللوازم رقم 22مما أدى إىل عدم دقة أرصدة املواد املستهلكة خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته وعلى سبيل املثال )أقالم حرب، ورق تصوير....(. 0992( لسنة 23)

 (47/00/4102تاريخ  02/0/6/02867املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 الواردة أعاله حسب األصول.العمل على تصويب املخالفات 

 اإلجراء:

مت الرد من قبل مدير عام دائرة األحوال املدنية واجلوازات مبوجب الكتاب رقم )الرقابة الداخلية / 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 02/03/3102( تاريخ 30122
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 (812) 

 

 مديرية الدفاع املدني

 

 ء:مركز دفاع مدني املدينة/مدينة خادم احلرمني / الزرقا 

( 3/3103لدى إعادة الكشف من قبل ديوان احملاسبة على أعمال العطاء رقم )د. م. ش/ 

( دينار واملنفذ من قبل شركة ).....( 222232والبالغ قيمته عند اإلحالة ) 3/1/3102بتاريخ 

 ( يوم تبني ما يلي:321وملدة عقدية ) 1/3/3103والصادر به أمر املباشرة بتاريخ 

%( علمًا بأن النسبة املطلوب اجنازها عقديًا 11األعمال املنفذة فعليًا باملوقع )بلغت نسبة  .0

(011.)% 

عدم اكتمال تنفيذ بعض أعمال التشطيبات يف املشروع حيث مت تنفيذ دهان تأسيس فقط  .3

ومل يتم تنفيذ أعمال األملنيوم واحلديد واألبواب اخلشبية باإلضافة إىل عدم تنفيذ أعمال 

ح وبعض األعمال اخلارجية والساحات وأيضًا األعمال الكهروميكانيكية العزل لاسط

 وأعمال احلجر اليت حتتاج إىل تنظيف وتكحيل.

عدم تعاون إدارة األبنية يف مديرية الدفاع املدني مع ديوان احملاسبة أثناء الكشف على أعمال  .2

 وتعديالته. 0933( لسنة 32املشاريع قيد التنفيذ خالفًا ألحكام قانون ديوان احملاسبة رقم )

 (02/5/4102تاريخ  5/2/04148 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

ضرورة حث املقاول ملضاعفة جهوده واإلسراع باجناز كافة األعمال املطلوبة يف املشروع حسب شروط 

أثناء  ومواصفات العقد األصلي وتاليف التأخري احلاصل يف املشروع وتسهيل مهمة مهندسي الديوان

إجراء الكشوفات امليدانية الالزمة من قبلهم  على مشاريع مديرية الدفاع املدني كون ذلك يعترب 

من املتطلبات األساسية يف الرقابة على املشاريع الرأمسالية وفقًا ألحكام قانون ديوان احملاسبة رقم 

 .0933( لسنة 32)

 اإلجراء:

 زال املوضوع قيد املتابعة.مت الرد من قبل مديرية الدفاع املدني وما 

 :إنشاء مركز دفاع مدني املدينة/ مدينة خادم احلرمني/الزرقاء 

لدى إعادة إجراء الكشف امليداني الالزم من قبل ديوان احملاسبة على أعمال العطاء رقم               

واملنفذ من ( دينار 222232والبالغ قيمته عند اإلحالة ) 09/01/3102( بتاريخ 3/3103)د م.ش/

( يومًا حيث تبني 321وملدة عقدية ) 1/3/3103قبل شركة ).....( والصادر به أمر املباشرة بتاريخ 

 ما يلي:
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 (801) 

 

بلغت نسبة املدة املنقضية                      و%( 11نسبة اإلجناز الفعلي لاعمال باملشروع ال تتجاوز ) .0

ة لتارخيه أي بتأخري غري مربر أكثر من %( من املدة األصلية شاملة التمديدات املربر 333)

 ( يومًا.321)

املشروع يف مرحلة التشطيبات حيث أن مجيع أعمال التشطيبات مل تنجز )أعمال البالط  .3

وترويبه، أعمال األملنيوم، العزل لاسطح إضافة لاعمال اخلارجية والساحات وغريها 

 لتارخيه(. 

ما زالت موجودة يف املوقع ومل يتم إزالتها ناتج حفريات املبنى وهي كميات كبرية جدًا  .2

 لغاية تارخيه.

عدم وجود كوادر املقاول املطلوبة حسب وثائق العقد )مهندس املوقع ومراقب املشروع( منذ  .2

فرتة طويلة والكادر املوجود يف املوقع غري معتمد باإلضافة لعدم إعتماد الكوادر األخرى 

 املوجودة حسب العقد األصلي.

 (07/00/4102تاريخ  5/2/05248 )كتاب الديوان رقماملصدر: 

 التوصية:

ضرورة حث املقاول على مضاعفة جهوده واإلسراع باجناز كافة األعمال املطلوبة منه حسب شروط 

ومواصفات العقد األصلي وذلك لتاليف التأخري احلاصل يف األعمال واختاذ اإلجراءات العقدية 

قد املقاولة للمشاريع اإلنشائية حبال تبني عدم استجابة الالزمة حسب شروط العطاء ودفرت ع

 املقاول واستمرار تقصريه يف اجناز أعمال املشروع.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (800) 

 

 وزارة املياه والري
 

 :مكتب حتصيل جنوب عمان 

 تبني ما يلي:  3100لدى تدقيق حساب اإليرادات يف شركة مياهنا لعام      

تعرض مكتب حتصيل جنوب عمان للسرقة حيث نتج عن احلادثة  33/9/3100بتاريخ   .0

إضرار من خلع الشبك املطل على الصالة وباب السكيوريت اخلاص بأمني الصندوق 

ة حمتوياتها من النقود والبالغة                        وحتطيم القاصة احلديدية املوجودة يف املكتب وسرق

 ( دينار وحسب ما جاء يف تقرير احلادثة الصادر عن املركز األمين املختص.12983) 

قامت شركة مياهنا مبخاطبة شركة ).....( مبوجب الكتاب رقم              31/9/3100بتاريخ  .3

ان قيمة املبالغ املسروقة من املكتب ، وقامت  ( إلبالغهم باحلادثة وبي 31/9122)مياهنا /أ/

شركة التأمني بطلب تزويدهم مميع الوثائق واملستندات املتعلقة باملبالغ املسروقة ونسخة 

عن قرار املدعي العام و/او احملكمة لتحديد املسؤولية وفقًا لشروط عقد تأمني األموال 

 ة.ولغاية تارخيه مل يتم حتصيل قيمة املبالغ املسروق

( 00/0/9922قامت شركة مياهنا مبخاطبة شركة ).....( مبوجب الكتاب رقم )مياهنا/أ/ .2

ملخالفتهم بنود عقد احلراسة املربم معهم وعدم قيام احلارس ).....(  31/00/3100تاريخ  

بواجباته وقت حدوث االعتداء والسرقة، حيث قامت شركة مياهنا بتوجيه إنذار للشركة 

 ( دينار فقط.303ة وإصالح األضرار اليت نتجت والبالغة )وتغرميهم قيمة صيان

 (46/4/4102تاريخ  08/7/6/2751املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

بيان أسباب عدم قيام شركة مياهنا بتحديد املسؤولية جتاه كل من شركة ).....(  .0

 ولغاية تارخيه. 3100وشركة ).....( خبصوص املبالغ املسروقة منذ عام 

 ةبيان أسباب عدم قيام شركة مياهنا مبتابعة املرحلة اليت وصلت إليها القضية التحقيقي  .3

 املقامة من الشركة خبصوص حادثة السرقة.

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل وزارة املياه والري وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (804) 

 

 :مكافآت وبدالت وظائف الفئة العليا 

متثيل احلكومة وبدالت العضوية يف اللجان أو اجملالس أو لدى مراجعة وتدقيق مكافآت  

اهليئات املصروفة لشاغلي وظائف الفئة العليا يف وزارة املياه والري وسلطة املياه وسلطة وادي األردن 

تبني صرف مكافآت وبدالت لشاغلي وظائف الفئة العليا خالل الفرتة أعاله جتاوزت  3102لعام 

( من نظام 09واتبهم اإلمجالية السنوية وذلك خالفًا لنص املادة )%( من جمموع ر31قيمتها )

( 02133حيث  بلغ جمموع الزيادة عن احلد املسموح به ) 3102( لسنة 23اخلدمة املدنية رقم )

 (.302دينار وكما هو مبني يف اجلدول رقم )

 (404جدول رقم )

 يف وزير املياه والري موح بهاملبالغ املصروفة زيادة يف املكافآت والبدالت عن احلد املس

 )املبلغ بالدينار(

إمجالي املكافآت والبدالت  الوظيفة

السنوية املقبوضة خالل 

 4104عام 

%( من جمموع الرواتب 81)

اإلمجالية السنوية خالل 

4104  

مبلغ الزيادة يف املكافآت 

والبدالت عن احلد املسموح 

 به والواجب اسرتدادها 

 4762 01654 02227 املياه والريأمني عام وزارة 

 7664 00468 05245 أمني عام سلطة املياه 

 4448 01528 04441 أمني عام سلطة وادي األردن 

 04784 44524 26828 اجملموع

 (5/01/4102تاريخ  08/7/4/06467 املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

أعاله واسرتداد كافة املبالغ املصروفة زيادة عن اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد 

 احلد املسموح به.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :املركبات ذات اللوحات الصفراء 

يتوفر لدى كل من وزارة املياه والري وسلطة املياه وسلطة وادي األردن مركبات مستلمة من 

ل لوحات صفراء، حيث تبني أنه لغاية تارخيه مل يتم استبداهلا بلوحات محراء مشاريع منتهية حتم

 ، حيث يتم3100( من تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية لسنة 1خالفًا ألحكام املادة )

( cc 3111ومعظمها ذات إستهالك عالي من الوقود تزيد سعة حمركاتها على )استخدام املركبات 

( 02خالفًا ألحكام املادة )موظفي كل من وزارة املياه والري وسلطة املياه وسلطة وادي األردن من قبل 

 من التعليمات املشار إليها أعاله.

 (02/8/4102تاريخ  04/04/4/7241كتاب الديوان رقم املصدر: )
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 (804) 

 

 التوصية:

 إختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله.

 اإلجراء:

 قبل وزارة املياه والري وما زال املوضوع قيد املتابعة.مت الرد من 

  لقياس نوعية املياه: ).....(حمطات اإلنذار املبكر/املشروع 

لدى تدقيق ومتابعة موضوع حمطات اإلنذار املبكر )املشروع النروجيي لقياس نوعية املياه(  

حتى  3111حمطات منذ عام ( 3واملتواجدة على امتداد قناة امللك عبد اهلل والبالغ عددها )

 تارخيه، تبني ما يلي:

مجيع أجهزة حمطات اإلنذار املبكر معطلة ومل تعمل يف أي حمطة وألي فرتة منذ إنشائها                     .0

وذلك بسبب املشاكل الفنية املتعددة واملتكررة دون وجود حلول هلا وكما جاء  3111عام 

 02/3/3112( تاريخ 01/0/321ة مياهنا رقم )يف كتاب نائب الرئيس التنفيذي لشرك

وملك لوزارة املياه والري/سلطة املياه ملراقبة  ).....(علمًا أن هذا املشروع منحة من احلكومة 

 نوعية املياه يف قناة امللك عبد اهلل.

إن أجهزة هذه احملطات عرضة لالعتداءات والسرقة كونها متواجدة على امتداد قناة امللك  .3

ومبناطق متباعدة وال يتم مراقبتها أو حراستها من قبل شركة مياهنا وسلطة  عبد اهلل

( واملوجودة يف موقع العدسية ومت MIاملياه حيث مت سرقة األجهزة واملكيف من احملطة رقم )

 .00/3/3112تسجيل شكوى باحلادثة يف مركز امن الشونة الشمالية بتاريخ 

ألكثر من مرة واليت كان آخرها الكتاب رقم  قامت شركة مياهنا مبخاطبة سلطة املياه .2

للبت يف مصري هذا املشروع كون املشروع  00/00/3102( تاريخ 3/00/2103)مياهنا /

تابع لسلطة املياه وأن شركة مياهنا ال تستفيد من هذا املشروع وأن احملطات عرضة 

 لالعتداءات والسرقة بشكل متكرر.

موجودات احملطات التابعة للمشروع وذلك مبوجب قامت سلطة املياه بتشكيل جلنة جلرد  .2

دون أن تنهي  39/03/3102( تاريخ PMU/13/2806كتاب أمني عام سلطة املياه رقم )

 أعماهلا لغاية تارخيه.

 (47/7/4102تاريخ  08/7/2/00505 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصيات:

اخلاصة بها املوجودة على امتداد بيان أسباب عدم استخدام واستعمال احملطات واألجهزة  .0

 قناة امللك عبد اهلل منذ إنشائها ولغاية تارخيه.
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 (802) 

 

( املوجودة يف موقع MIمتابعة الشكوى خبصوص سرقة األجهزة واملكيف من احملطة رقم ) .3

 العدسية.

بيان أسباب عدم قيام اللجنة املشكلة مبوجب كتاب أمني عام سلطة املياه رقم  .2

(PMU/13/2806 تاريخ )حبصر موجودات احملطات لغاية تارخيه. 39/03/3102 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :املستشار ).....(/ مدير الرقابة الداخلية بالوكالة 

املذكور أعاله خالل الفرتة من  متابعة موضوع الشكوى الواردة إىل ديوان احملاسبة حبقلدى  

 (، تبني ما يلي:0/0/3102-20/3/3102)

( 2عدم التزام املوظف املذكور باملواعيد احملددة للدوام الرمسي املقرر خالفًا ألحكام املادة ) .0

من تعليمات الدوام الرمسي واإلجازات السنوية ومنح املغادرات الصادرة مبوجب نظام 

 .3102لسنة ( 23اخلدمة املدنية رقم )

على الرغم مما ورد أعاله فقد قامت الوزارة خالل الفرتة مدار البحث بصرف مبالغ مالية  .3

 للمذكور وكما هو مبني أدناه:

( من نظام اخلدمة املدنية املشار اليه 39صرف بدل عمل إضايف خالفًا ألحكام املادة ) -

 أعاله.

( لسنة 33نتقال والسفر رقم )( من نظام اال01صرف عالوة نقل خالفًا ألحكام املادة ) -

 وتعديالته. 0920

صرف مكافأة مالية شهرية خالفًا ألسس وشروط صرف املكافأة املالية الواردة يف  -

 تعليمات منح املكافأة واحلوافز الصادرة مبوجب نظام اخلدمة املدنية املشار إليه أعاله.

 (45/5/4102تاريخ  2/40/04886 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 توصية:ال

إختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله وحصر واسرتداد املبالغ املصروفة للمذكور أعاله دون 

 وجه حق.

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل وزارة املياه والري وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (808) 

 

 :).....( العطاءات اخلاصة باملنحة 

باملنحة املشار إليها أعاله واليت مت إحالتها لدى مراجعة وتدقيق ملفات العطاءات اخلاصة 

 (، تبني ما يلي: 3102و  3102خالل عامي ) من قبل وزارة املياه والري

عدم توزيع عطاءات تنفيذ األشغال على مجيع حمافظات اململكة بشكل عادل، حيث تبني أن  .0

وعلى معظم هذه العطاءات تركزت يف حمافظات الشمال)إربد، عجلون، جرش، املفرق( 

 حساب احملافظات األخرى ؛ فقد بلغت قيمة العطاءات احملالة يف حمافظات الشمال

%( من إمجالي العطاءات اليت مت إحالتها، يف حني بلغت 30.3( دينار وبنسبة )23311312)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        %(.22.3( دينار وبنسبة )32211929قيمة العطاءات احملالة يف باقي احملافظات )

ية املتوفرة مت طرح عطاءات تنفيذ األشغال دون األخذ بعني االعتبار حمدودية الكوادر الفن .3

 لدى الوزارة لإلشراف على هذه العطاءات.

مت طرح بعض عطاءات اإلشراف الحقًا وذلك نظرًا للوفر املالي يف بعض العطاءات  .2

التنفيذية، األمر الذي يصعب معه متابعة املشاريع عقديًا حيث األصل أن تطرح عطاءات 

 اإلشراف قبل أو متالزمة مع  طرح العطاءات التنفيذية.

إصدار عدد من املالحق على العطاءات مما أدى إىل التأخري يف إحالة طرحها وهذا يدل مت  .2

 على عدم الدقة والوضوح يف إعداد وثائق العطاءات قبل عملية طرحها.   

%( علمُا انه 31ورد يف بعض مالحق العطاءات أن نسبة الدفعة املقدمة هلذه العطاءات بلغت ) .3

%( األمر الذي 01احلد األعلى للدفعة املقدمة املسموح به هو )ورد يف دفرت عقد املقاولة أن 

 أدى إىل إرباك بعض املناقصني خالل عملية تسعري بنود العطاء.

وجود اختالف بني جدول الكميات واملخططات لبعض العطاءات مما استدعى إعادة طرح  .3

 هذه العطاءات أو تأخري إحالتها. 

( من تعليمات 1بند سيارات خالفًا ألحكام املادة ) مت حتميل معظم عطاءات تنفيذ األشغال .1

األمر الذي استدعى اإلحالة املشروطة  3100تنظيم إستخدام املركبات احلكومية لسنة 

حلني احلصول على موافقة رئيس الوزراء على بند السيارات مما يؤدي إىل التأخري يف 

 مباشرة أعمال العطاءات.

اف أن املواصالت جلهاز اإلشراف حمملة على بنود ورد يف شروط عدد من عطاءات اإلشر .2

 العطاء، يف حني مت الطلب من االستشاري تقديم سيارات جلهاز اإلشراف. 
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 (806) 

 

ورد يف وثائق بعض العطاءات أن األسعار شاملة للضريبة العامة على املبيعات والرسوم  .9

باإلضافة إىل إرباك  والضرائب وأخرى تكون غري شاملة، األمر الذي أدى إىل إرباك املناقصني

اللجان الفنية خالل عملية الدراسة واإلحالة بالرغم من إعفاء هذه العطاءات من الضريبة 

 العامة على املبيعات والرسوم والضرائب األخرى.

وبقيم كبرية ومتفاوتة مما يشري  االحتياطيةورد يف معظم العطاءات بنود ختص املبالغ  .01

ند إعداد وثائق هذه العطاءات، األمر الذي أدى إىل اإلخالل  إىل  عدم دقة الدراسات الفنية ع

 مببدأ املنافسة خالل مراحل تنفيذ هذه العطاءات.

ورد يف جداول كميات بعض العطاءات بنود باملقطوع بشكل ملحوظ، األمر الذي يؤدي إىل  .00

لكميات عدم املنافسة والعدالة بني املناقصني عند تسعري هذه البنود، وذلك لعدم معرفة ا

 وطبيعة األعمال الواردة يف هذه البنود األمر الذي ترتب عليه تفاوت  يف األسعار.  

 (40/04/4102تاريخ  08/7/2/40124كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 إختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول. 

 اإلجراء:

 املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال 
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 (807) 

 

 سلطة املياه

 

 ( 4104/لوازم/7العطاء رقم:) 

واملتعلق بصرف  33/01/3102( تاريخ 01321لدى تدقيق مستند الصرف رقم ) 

مستحقات شركة ).....( واحملال عليها العطاء أعاله املتعلقة بتشغيل  وصيانة حمطة حتلية مياه 

 الزرقاء،  تبني ما يلي:

بإعداد مستند الصرف أعاله لدفع أمثان املياه احملالة للشركة عن كمية قامت السلطة  .0

( وهي أكثر 2/3/3102 - 2/3/3102( دينار عن الفرتة )03199( بقيمة )2م311111)

 من الكمية املنتجة فعليًا من احملطة دون بيان أسباب اخنفاض كمية املياه احملالة املنتجة.

خها من آبار سلطة املياه إىل احملطة للفرتة أعاله تبني لدى احتساب كمية املياه اليت مت ض .3

( 2م022111( بينما بلغت كمية املياه احملالة لنفس الفرتة )2م311111أنها بلغت )

 وذلك حسب اجلداول املعدة من قبل سلطة املياه.

لكمية املياه اليت يتم ضخها من آبار  ىورد يف االتفاقية املربمة مع الشركة أن احلد األدن .2

( شهريًا وأن تقوم السلطة بدفع قيمة احلد األدنى 2م 31111سلطة املياه إىل احملطة يبلغ  )

 إذا كان سبب اخنفاض  كمية الضخ يعود إىل قلة الطلب أو اخنفاض كمية املياه اخلام.

 (02/4/4102تاريخ  08/7/2/4848املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 توصية:ال

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق يف املوضوع أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 .املوضوع: ).....(/ سلطة املياه 

لدى تدقيق ومراجعة كشوفات الدوام الرمسي للموظف ).....( الذي يعمل يف مديرية 

 (، تبني ما يلي:  20/2/3102 - 0/0العطاءات / سلطة املياه  خالل الفرتة من )

عدم حضور املوظف املذكور إىل مركز عمله يف السلطة واالنصراف منها يف املواعيد  .0

( من تعليمات الدوام الرمسي واإلجازات 2ألحكام املادة ) احملددة للدوام الرمسي املقرر خالفًا

  .3102( لسنة 23السنوية ومنح املغادرات الصادرة مبوجب نظام اخلدمة املدنية رقم )
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 (805) 

 

عدم التزام املوظف باملغادرات الرمسية املمنوحة له لغايات اجناز مهام السلطة اليت يكلف  .3

يمات املشار إليها أعاله، حيث تبني من كشوفات ( من التعل31بها خالفًا ألحكام املادة )

الدوام الرمسي أنه يتم منح املذكور مغادرات رمسية بشكل يومي ومتكرر من قبل رئيسه 

علمًا أن هناك  ،املباشر لغايات متابعة أعمال التخليص على البضائع الواردة للسلطة

 .شركة خمتصة تقوم مميع أعمال التخليص

يف للموظف املذكور على الرغم من تغيبه عن العمل خالفًا ألحكام يتم صرف بدل عمل إضا .2

 .( من نظام اخلدمة املدنية املشار إليه أعاله39املادة )

 (46/8/4102تاريخ  08/7/4/5278املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 ار إليه أعاله. إختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب أحكام نظام اخلدمة املدنية املش

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

  :مطالبات نفقات التمويل     

لدى مشاركة ديوان احملاسبة مع اللجنة املشكلة مبوجب كتاب أمني عام سلطة املياه رقم 

لنفقات التمويل واملتعلق حبصر كافة مطالبات غرامات التأخري  30/0/3102( تاريخ 1/3/112)

 املستحقة للمقاولني على السلطة فقد تبني ما يلي:

تقدم املقاولني مبطالبات غرامات التأخري يف صرف مستحقاتهم املاليـة يف مواعيـدها وذلـك     .0

( مــن الشــروط اخلاصــة مــن دفــرت عقــد املقاولــة املوحــد للمشــاريع  02اســتنادًا  ألحكــام املــادة )

 اإلنشائية.

( دينار وبلغت 3322031املالية اليت تقدم بها املقاولني ما قيمته ) بلغ جمموع املطالبات .3

 ( دينار.3312221بعد التدقيق ما قيمته )

 (08/6/4102تاريخ  08/7/2/2027املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

 بيان أسباب ما يلي:

زينة أعباء عدم صرف مستحقات املقاولني خالل املدة القانونية والذي ترتب عليه تكبد اخل .0

 مالية إضافية نتيجة تأخري صرف مستحقاتهم.

عدم التنسيق املسبق ما بني وزارة املياه والري ووزارة املالية لتأمني املخصصات املالية  .3

 للعطاءات.
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 (802) 

 

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل سلطة املياه وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :بئر شركة ).....(/ لواء دير عال 

التدقيق تبني بأن الشركة أعاله قامت بقطع األختام وفك العداد عن البئر العائد لدى  

للشركة والذي يتم من خالله تزويد لواء دير عال باملياه مبوجب االتفاقية املربمة بني الشركة 

( دينار شهريًا ومل تقم السلطة 31111وسلطة املياه حيث تقدر قيمة كمية املياه املباعة للسلطة بـ )

باختاذ أية إجراءات حبق الشركة علمًا أن مدير مديرية مياه لواء دير عال خاطب مدير إدارة مياه 

حول املوضوع نظرًا ألن فك  33/2/3102حمافظة البلقاء مبوجب املذكرة رقم )بال( تاريخ 

العداد أو استبداله هو من صالحيات السلطة مبوجب جلنة تشكل هلذه الغاية، مما جيعل قراءة 

 عداد عرضة للتالعب والتغيري.ال

 (08/2/4102تاريخ  08/7/6/8712 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 جلنة للتدقيق والتحقيق حبيثيات املوضوع أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة. متابعة

 اإلجراء:

 مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق باملوضوع أعاله وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :تنفيذ شبكات صرف صحي غرب الزرقاء/ الرصيفة 

( 23/3100على أعمال العطاء رقم ) 3/2/3102لدى إجراء الكشف امليداني بتاريخ 

( دوالر واملنفذ من قبل مؤسسة ).....( والصادر به أمر 02333111والبالغ قيمته عند اإلحالة )

 ما يلي:تبني  ،( يوم0193وملدة عقدية ) 0/00/3103املباشرة بتاريخ 

%( والنسبة املطلوب إجنازها حسب العقد 23بلغت نسبة األعمال املنفذة فعليًا باملوقع ) .0

 %(00%( وبتأخري نسبته )23األصلي والربنامج )

وجود نقص يف اآلليات واملعدات الالزمة الجناز كامل األعمال وخصوصًا اخلط الناقل  .3

 ( ملم.0311قطر )

 (05/8/4102تاريخ  08/7/2/7424الديوان رقم  املصدر: )كتاب

 التوصية:

العمل على تصويب كافة األوضاع وتاليف التأخري احلاصل يف املشروع الجنازه ضمن مدة العقد 

 األصلي.

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل سلطة املياه وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (841) 

 

 ( لوحة صفراء5-51472املركبة رقم ): 

 الشكوى الواردة إىل ديوان احملاسبة حول إستخدام املركبة أعاله  تبني ما يلي:لدى متابعة  

( إلستخدام السيد ).....( cc1800مت ختصيص املركبة أعاله نوع بيجو سعة حمركها ) .0

  مدير مديرية االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف السلطة.

من قبل املذكور خالفًا للمادة يتم إستخدام املركبة أعاله ألغراض شخصية وأعمال خاصة  .3

 .3100( من تعليمات تنظيم إستخدام املركبات احلكومية لسنة 2)

يتم تنظيم أمر حركة للمركبة أعاله بشكل أسبوعي من قبل قسم احلركة يف السلطة  .2

 ( من التعليمات أعاله.01وليس لكل سفرة خالفًا للمادة )

لوحة محراء بالرغم من انتهاء املشروع مل يتم استبدال لوحة املركبة الصفراء أعاله ب .2

( من التعليمات أعاله علمًا أن رخصة تسجيل املركبة انتهت 1املخصصة له خالفًا للمادة )

 ومل يتم جتديدها لغاية تارخيه. 09/01/3102بتاريخ 

 – 09/0/3102بلغت كمية استهالك املركبة أعاله من احملروقات خالل الفرتة ) .3

 ( لرت بنزين.131) ( ما مقداره02/3/3102

 (02/5/4102تاريخ  2/40/04141 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

  اتفاقية شراء املياه من البئر اململوكة للسيد:).....( 

  ما يلي: لدى تدقيق ومراجعة اتفاقية شراء املياه من البئر اململوكة للمذكور أعاله،  تبني

( 3مت التعاقد مع املذكور أعاله لشراء املياه من البئر اململوكة له مبوجب اتفاقية مدتها ) .0

( 311( بسعر )0/00/3102- 0/0/3119سنوات بدأ العمل بها اعتبارًا من تاريخ )

 .2فلسًا/م

بتعديل  02/0/3100( تاريخ 1/3/462أمني عام سلطة املياه مبوجب كتابه رقم ) قام .3

خالفًا  2( فلسًا/م311ليصبح ) 0/0/3100سعر املرت املكعب من املياه اعتبارًا من تاريخ 

 ( من االتفاقية أعاله علمًا أنه ال يوجد نص يف االتفاقية جييز تعديل السعر.3للبند رقم )

 (44/2/4102تاريخ  08/7/4/08484ر: )كتاب الديوان رقم املصد
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 (840) 

 

 التوصية:

املبالغ اليت مت  السرتدادزيادة السعر متهيدًا تشكيل جلنة حلصر كميات املياه اليت مت شراؤها بعد 

 دفعها زيادة عن السعر الوارد يف االتفاقية األصلية.

 اإلجراء:

 قيد املتابعة. مت الرد من قبل سلطة املياه وما زال املوضوع

 :االعتداءات 

لدى متابعة أوضاع االعتداءات القائمة على أراضي مشروع ري وادي الضليل/ حمافظة  

 (، تبني ما يلي: 3102-3113الزرقاء للفرتة )

عدم قيام سلطة املياه باستغالل األراضي اململوكة هلا عن طريق اإلستمالك أو التخصيص  .0

اهلامشية لتنفيذ مشروع ري وادي الضليل املتعثر تنفيذه يف من خزينة اململكة األردنية 

حينه األمر الذي أدى إىل قيام عدد من املواطنني بالتمادي يف االعتداء على هذه األراضي 

 بإقامة أبنية سكنية ومنشآت )حظائر لابقار والدواجن( وزراعة األشجار املثمرة فيها.

( دومن وكما هو مبني يف تقرير اللجنة 0331ـ )مت تقدير مساحة األراضي املعتدى عليها ب .3

، تاريخ 33/0/33/3110املشكلة مبوجب كتاب مدير عام دائرة األراضي واملساحة رقم ) 

03/2/3113         .) 

( دومن لبعض املواطنني 231مت تفويض جزء من األراضي املعتدى عليها تقدر مساحتها بـ) .2

الوزراء املوقر على التفويض خالفًا لنص املادة املعتدين دون احلصول على موافقة جملس 

واليت تنص على )عدم جواز  0922 ( لسنة02( من قانون سلطة املياه وتعديالته رقم )32)

التصرف بأراضي الدولة أو استعماهلا بأي صورة من الصور إال مبوافقة جملس الوزراء بعد 

( من نظام تفويض وتأجري أمالك 2ة )االستئناس برأي وزير املياه والري( وخالفًا لنص املاد

 أرض ال تفوض وال تؤجر أيةواليت تنص على أنه: ) 0911( لسنة 32الدولة وتعديالته رقم )

مشروع حكومي آخر وذلك بالرغم  أليعسكرية أو  من أمالك الدولة احملتفظ بها ألغراض

كان موصى من أي ادعاء بوضع اليد عليها أو وقوع اعتداء عليها من قبل الغري أو 

مبوافقة جملس  إالالتسوية أو قاضي حمكمة تسوية األراضي  مأموربتفويضها من قبل 

الوزراء وبناء على موافقة من اجلهة احلكومية املختصة وتنسيب اللجنة املركزية 

 (.302وكما هو مبني يف اجلدول رقم ) التأجري(.بالتفويض أو 
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 (844) 

 

 
 (402جدول رقم )

 سلطة املياه يف عليها ىاألراضي املفوضة واملعتد

 مساحة األراضي  رقم القطعة

 املعتدى عليها

اسم 

 املعتدي

 مالحظات قرار التفويض

4م
 دومن 

شركة  012 441 0124

).....( 

مت تفويض قطع األراضي مبوجب 

القرارات الصادرة عن جملس إدارة سلطة 

 املياه املبينة تاليًا:

مت نقل ملكية األراضي 

عليها وتسديد املعتدى 

 قيمتها والبالغة

السيد  808 751 0124

(  7447777811)  4115 /04/8تاريخ  051. القرار رقم 0 040 171 407 ).....(

 دينار

 مبوجب الوصل 47/00/4115تاريخ  854. القرار رقم  4 41 408 402

 املالي رقم: 

441 711 75  250044 

 4112/ 5/0تاريخ   

    581 158 اجملموع

 (4102لسنة  002استيضاح الديوان رقم املصدر: )

 التوصيات:

تشكيل جلنة حلصر كافة االعتداءات على األراضي اململوكة لسلطة املياه ودراسة أوضاع  .0

وتقدير قيمة األراضي املعتدى عليها هذه ووضع  هذه االعتداءات وطبيعتها وسبل معاجلتها

 على حقوق سلطة املياه وحقوق خزينة اململكة.احللول والبدائل اليت تكفل احلفاظ 

اختاذ اإلجراءات الالزمة للتصرف باألراضي اململوكة لسلطة املياه من خالل إستغالهلا  .3

 للنفع العام قبل التمادي يف االعتداء عليها من قبل املواطنني. 

ن مربرات عدم احلصول على موافقة جملس الوزراء املوقر خبصوص القرارات الصادرة ع .2

سلطة املياه بتفويض األراضي املعتدى عليها إىل املواطنني ونقل ملكيتها  جملس إدارة

 إليهم.

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل سلطة املياه وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (844) 

 

 االعتداءات على أشجار الزيتون: 

 تبني ما يلي: لدى متابعة املعلومات الواردة إىل ديوان احملاسبة خبصوص املوضوع أعاله، 

( 12وجود اعتداءات متكررة على أشجار الزيتون الرومي يف األراضي البالغ مساحتها )  .0

دومنًا اليت استملكت مؤخرًا لصاحل سلطة املياه /مشروع توسعة حمطة تنقية الطفيلة 

( شجرة زيتون معظمها رومي مّعمر له خصوصية يف احملافظة 2311واملزروعة حبوالي )

تصرف به حسب تعليمات وزارة الزراعة املنشورة يف اجلريدة الرمسية رقم عليه وعدم ال

 .03/9/3119( تاريخ 2922)

عدم قيام إدارة مياه الطفيلة باختاذ اإلجراءات الالزمة لطرح مزاد علين لبيع مثار الزيتون  .3

 مدار البحث  هلذا املوسم وبالتالي فوات منفعة كبرية على إيرادات السلطة.

 (46/00/4102تاريخ  08/7/6/02884تاب الديوان رقم املصدر: )ك

 التوصية:

اختاذ اإلجراءات الالزمة لوقف ومنع االعتداءات على أشجار الزيتون وبيان أسباب عدم طرح عطاء 

 )مزايدة علنية ( لبيع مثار األشجار حسب األصول. 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :حساب األمانات والتأمينات يف سلطة املياه 

(، تـــبني                                   3102-3100لـــدى تـــدقيق حســـاب األمانـــات والتأمينـــات يف ســـلطة امليـــاه للفـــرتة ) 

 ما يلي:

مت دمج حساب األمانات والتأمينات حبساب بنكي واحد مفتوح لدى احد البنـوك ويسـتخدم    .0

إيــداع مبــالغ األمانــات والتأمينــات فيــه ومــن ثــم حتويلــها إىل     كحســاب وســيط حبيــث يــتم   

ــدفرتي للحســــــاب يف        مبلــــــغ  20/03/3102حســــــاب النفقــــــات حيــــــث بلــــــغ الرصــــــيد الــــ

 ( دينار.003332( دينار يف حني بلغ الرصيد حسب كشف البنك )32111133)

 ( دينار حتت مسـمى أمانـات شـيكات ملغـاة مضـى عليهـا فـرتة زمنيـة        3323301وجود مبلغ ) .3

طويلـــة دون أن يتقـــدم حـــاملو الشـــيكات لصـــرفها ولغايـــة تارخيـــه مل يـــتم اختـــاذ اإلجـــراءات    

 الالزمة بشأنها.

( دينـــار كأمانـــات للمـــوظفني الســـابقني وقيمـــة كفـــاالت عطـــاءات  222212وجـــود مبلـــغ ) .2

 عام دون أن يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها. 03مضى على غالبيتها أكثر من 
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 (842) 

 

( سنوات كانت خمصصة ملشاريع مل يتم تنفيـذها  3دة طويلة تزيد عن )وجود مبالغ منذ م .2

ولغاية تارخيـه مل يـتم اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة بشـأنها ونشـري علـى سـبيل املثـال ال احلصـر            

 (.303إىل اجلدول رقم )

 (408جدول رقم )

 ( سنوات يف سلطة املياه8خمصصات ملشاريع مل يتم تنفيذها ملدة تزيد عن)

 بالدينار()املبلغ 

  0282051 وزارة املالية/مشاريع تنموية

  520228 وزارة املالية/صيانة خطوط متضررة
 

وجود مبالغ ختص جهات خمتلفة مت إيداعها يف احلساب أعاله لتنفيـذ مشـاريع خاصـة بهـا      .3

حيث مت االنتهاء من تنفيذها ومل يتم إعادة املبالغ الزائدة إىل تلك اجلهات أو توريدها إىل 

إىل اجلـدول رقـم   ( سنوات ونشري على سبيل املثال ال احلصـر  3وزارة املالية منذ ما يزيد عن )

(303.) 

 (406جدول رقم )

 مبالغ زائدة مل يتم إعادتها إىل اجلهات اخلاصة بها يف سلطة املياه

 )املبلغ بالدينار(

 املبلغ  اسم اجلهة 

  404271 شركة الكهرباء الوطنية

  412115 وزارة التخطيط

  047544 وزارة الطاقة 

  68111 اجلامعة األملانية 

  62628 مديرية األمن العام

 

متثــل فروقــات أســعار ملشــروع جــر   30/01/3102( دينــار بتــاريخ 231120مبلــغ ) مت صــرف .3

 مياه الديسي من حساب األمانات املخصصة لغايات صيانة اخلطوط املتضررة.

أواًل بـأول حيـث بلـغ     3102عدم االلتـزام بتوريـد رسـوم طوابـع الـواردات املتحققـة خـالل عـام          .1

ــاريخ   ــيدها بتـ ــغ ) 20/03/3102رصـ ــام    ( د921313مبلـ ــالل عـ ــدها خـ ــار مت توريـ  3102ينـ

وتعديالتـه والتعليمـات الصـادرة     0992( لسـنة  2( من النظـام املـالي رقـم )   21خالفًا للمادة )

 مبوجبه.

 (4102لسنة  065املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول.
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 (848) 

 

 اإلجراء:

 بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد 

 :قيود وسجالت مستودع مديرية الشؤون اإلدارية 

-3100لدى تدقيق قيود وسجالت مستودع مديرية الشؤون اإلدارية/سلطة املياه للفرتة )

 (،  تبني ما يلي:3102

( من تعليمات 2عدم مسك السجل املخصص لقيد وتسجيل حركة اللوازم خالفًا للمادة ) .0

 .0992( لسنة 3إدارة وتنظيم /املستودعات احلكومية والرقابة على املخزون رقم )

عدم ترحيل مجيع مستندات اإلدخال واإلخراج أواًل بأول على بطاقات الصنف خالفًا للمادة  .3

 ( من التعليمات أعاله.1)

 مات أعاله.( من التعلي3عدم فصل اللوازم اجلديدة عن املستعملة يف املستودع خالفًا للمادة ) .2

عدم فعالية أنظمة السالمة العامة ومكافحة احلريق املتبعة يف املستودع حيث تبني انتهاء  .2

 ( من التعليمات أعاله.3صالحية مواد طفايات احلريق خالفًا للمادة )

عدم قيد جلود مستندات اإلدخال واإلخراج أواًل بأول على سجل الرخص والوصوالت  .3

وتعديالته والتعليمات  0992( لسنة 2ألحكام النظام املالي رقم )والقسائم املالية خالفًا 

 الصادرة مبوجبه.

عدم التمكن من إجراء الفحص الفجائي على الرصيد الفعلي للوازم لعدم ترحيل معظم  .3

 ( من التعليمات أعاله.02مستندات اإلدخال واإلخراج خالفًا للمادة )

املوظفني مل يتم حصرها واختاذ  وجود أثاث وأجهزة غري صاحلة مكدسة يف مكاتب .1

 اإلجراءات الالزمة بشأنها خالفًا للتعليمات أعاله.

عدم اختاذ اإلجراءات األصولية خبصوص جلود مستندات اإلدخال واإلخراج املستعملة  .2

 واليت مضى عليها املدة القانونية لالحتفاظ بها.

على عهدة مأمور  31/9/3100يوجد جهاز حاسوب حممول )الب توب( مفقود منذ تاريخ  .9

 السيد ).....( مل يتم اختاذ اإلجراءات األصولية بشأنه. ،املستودع

تكديس األثاث بشكل عشوائي وغري منتظم يف املستودع وعدم توفر ممرات مناسبة ومساحات  .01

 ( من التعليمات أعاله.3كافية مما يعيق الوصول إليها بسهولة خالفًا للمادة )

 (4102لسنة  042رقم  املصدر: )استيضاح الديوان

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول.
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 (846) 

 

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل سلطة املياه وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 حمطة تنقية السلط.

 :الشكوى 

لدى متابعة الشكوى الواردة للديوان خبصوص املهندس املسؤول عن حمطة تنقية السلط 

 تبني ما يلي:

 (:03229/3السيارة احلكومية رقم ) .0

( 03229/3قيام  مسؤول احملطة املهندس ).....( باستخدام السيارة احلكومية رقم ) .أ 

نوع اسوزو داخل وخارج أوقات الرمسي دون احلصول على املوافقات الالزمة خالفًا 

 3100( لسنة 31)( من نظام تنظيم استخدام املركبات احلكومية رقم 2ألحكام املادة )

( من تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومة لسنة 02، 9، 2واملواد ذوات األرقام )

3100. 

-0/1/3101بلغت احملروقات املستهلكة واملصروفة على املركبة أعاله خالل الفرتة ) .ب 
 ( لرت سوالر.01031( كمية )20/1/3102

 ج احلماة السائلة( ما يلي:تبني من خالل التدقيق يف كشوفات عدد نقالت )صهري .3

تعذر حصر عدد الصهاريج اليت يتم تعبئتها من احملطة لعدم تسجيل قراءة عداد  .أ 

 التعبئة على الكشف.

( من االتفاقية لتعبئة الصهاريج خارج أوقات الدوام 03عدم االلتزام بالبند ) .ب 

 الرمسي.

 عدم توقيع مراقب احملطة على كشوفات تعبئة الصهاريج. .ج 

( بواقع أربع مرات ويف نفس اليوم بالرغم 31-22233تعبئة للصهريج رقم )يتم تسجيل  .2

 .من عدم إمكانية حصول ذلك لبعد املسافة بني حمطة تنقية السلط وحمطة عني غزال

 عدم إشراك ديوان احملاسبة يف جلنة قياس سعة صهاريج الشركة احملال عليها العطاء. .2

 (4102لسنة  000املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 مع مراعاة األخذ بتحفظات ديوان احملاسبة عليه.اللجنة تنفيذ التوصيات متابعة 

 اإلجراء:

مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق باملوضوع أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة وما زال املوضوع قيد 

 املتابعة.
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 (847) 

 

 حمطة تنقية زي:

 :سجالت وقيود احملطة 

 :تبني ما يلي ،(3102– 3113لدى تدقيق سجالت وقيود حمطة تنقية مياه زي للفرتة ) 

   :املوجودات الثابتة :أواًل

عدم إبراز اتفاقية بني سلطة املياه وشركة مياهنا لتشغيل حمطة زي وضم موجوداتها  .0

 .لشركة مياهنا

تقارير إستالم  عدم قيام شركة مياهنا بإدخال موجودات احملطة يف سجالتها لعدم وجود .3

للمحطة وخمططاتها وقطع الغيار وكتيبات التشغيل والصيانة وبرامج التشغيل اخلاصة 

 بها من  سلطة املياه.

 :اللوازم ثانيًا:

وجود مواد كيماوية تشغيلية راكدة صاحلة لإلستعمال منها على سبيل املثال                                 .0

ضافة لوجود مواد ولوازم فائضة عن احلاجة مل يتم التصرف انرت صايد( إ ،بوملر ،)كربون

 0992( لسنة 23( من نظام اللوازم رقم )33بها لغاية تارخيه خالفًا ألحكام املادة )

 .وتعديالته

( من تعليمات إدارة 3يتم ختزين املواد الراكدة أعاله بطريقة غري أصولية خالفًا للمادة ) .3

 .0992( لسنة 3رقابة على املخزون رقم )وتنظيم املستودعات احلكومية وال

عدم فصل املواد الصاحلة عن املواد غري الصاحلة يف مستودعات احملطة خالفًا ألحكام نظام  .2

 .اللوازم املشار إليه أعاله

عدم استخدام جلود مستندات اإلدخال واإلخراج  بشكل متسلسل واستخدام أكثر من جلد  .2

( لسنة 0ن التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )( م03يف نفس الوقت خالفًا للمادة )

0993. 

ولغاية تارخيه  0/0/3111وجود جلود مستندات إدخال وإخراج غري مستخدمة منذ تاريخ  .3

 .( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية املشار إليها  أعاله03خالفًا للمادة )
 

 (45/5/4102تاريخ  08/7/6/04884املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 .املخالفات حسب األصولباقي تصويب العمل على 

 اإلجراء:

 (  وما زال املوضوع قيد املتابعة.ع البنود باستثناء البند )أواًلمت تصويب مجي
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 (845) 

 

 مديرية مياه حمافظة مأدبا:

 :قيود وسجالت املديرية 

-0/0/3103)لدى تدقيق قيود وسجالت إدارة مياه حمافظة مأدبا للفرتة 

 (، تبني ما يلي:21/9/3102

 صندوق احملاسبة الرئيس: أواًل:

عدم إثبات القيود احملاسبية للتحويالت الداخلية من احلساب البنكي العائد إلدارة مياه  .0

مأدبا لدى بنك اإلسكان إىل حساب سلطة املياه لبيان الرصيد املتبقي واملبلغ احملول على 

( من التعليمات 022يات البنكية خالفًا ألحكام املادة )دفرت الصندوق عند عمل التسو

 . 0993( لسنة 0التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )

 ( لتحصيل قيمة فواتري املياه مع مالحظة ما يلي:×1يتم إستخدام برنامج حموسب )نظام  .3

حكام املادة عدم إبراز موافقة وزير املالية إلعتماد وسائل التخزين احملوسبة خالفًا أل .أ 

 ( من التعليمات أعاله.2)

والتحصيل ومدخلي البيانات  منح صالحية لكل من جابي املركز وقسم الفوترة .ب 

للرتحيل واإللغاء لكافة معلومات املشرتكني على النظام سواء للوصوالت املالية أو 

على حسابات املشرتكني عند حدوث أخطاء بالرغم من عدم وجود موافقة للرئيس 

 ( من التعليمات أعاله.33املباشر على اإللغاء استنادًا ألحكام )

-322130) قبض الصندوق الرئيس ذوات األرقام التالية:مل يربز للتدقيق وصوالت  .2
322011( ،)544201-544350( ،)544701-544750.) 

 حتصيالت اجلباة: ثانيًا:

يتم إلغاء الكثري من وصوالت القبض وبشكل متكرر وجلباة خمتلفني ونشري على سبيل  .0

(، 3233211-3233213املثال ال احلصر إىل الوصوالت ذوات األرقام التالية )

 ( مع مالحظة ما يلي:3231010-3231092)

الوصوالت امللغاة مستخدمة بكافة نسخها ومدون عليها كافة البيانات املطلوبة ومت  .أ 

إلغائها من قبل اجلابي دون بيان سبب اإللغاء ودون توقيع للرئيس املباشر  على 

 ( من التعليمات أعاله.33اإللغاء خالفًا ألحكام املادة )

متابعة ومسائلة للجباة من قبل الرئيس املباشر وتوقيعه على آخر  ال توجد  .ب 

الوصوالت املستعملة من اجللد واإلرسالية وأمر القبض إشعارًا منه بصحة املعلومات 

 ( من التعليمات أعاله.22خالفًا ألحكام املادة رقم )
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 (842) 

 

الوصوالت مل يربز للتدقيق إرساليات اجلباة املسلمة ألمني الصندوق واملرحل عليها  .ج 

 ( من التعليمات أعاله.22املالية أعاله خالفًا ألحكام املادة )

عدم اإلحتفاظ بالنسخة البيضاء من وصوالت القبض الصادرة عن أمني الصندوق الرئيس  .3

 .واملؤيدة لصحة توريد املبالغ املقبوضة من قبل اجلباه

د وصوالت قبض اجلباة عدم وجود سند إخراج صادر عن الوزارة تأييدًا لصحة أرقام وأعدا .2

( من 9املدونة على سجل الرخص والوصوالت خالل الفرتة أعاله خالفًا ألحكام املادة )

 التعليمات أعاله مع مالحظة ما يلي:

عدم تسجيل بعض جلود وصوالت قبض اجلباة على سجل الرخص والوصوالت  . أ

لتالية خالفًا ونشري على سبيل املثال ال احلصر إىل جلود الوصوالت ذوات األرقام ا

-3332210(، )3333011-3333110( من التعليمات أعاله )02ألحكام املادة )
3332311( ،)3332110-3332211.) 

( 03عدم تسجيل وإستخدام جلود الوصوالت بشكل متسلسل خالفًا ألحكام املادة ) . ب

 من التعليمات أعاله.

( من التعليمات 03املادة )مل يربز للتدقيق بعض وصوالت قبض اجلباة خالفًا ألحكام  .2

 أعاله.

 معامالت التقسيط: ثالثًا:

( من 3عدم وجود سجل مالي للمشرتكني املقسطني ألمثان املياه خالفًا ألحكام املادة ) .0

 التعليمات أعاله.

يتم إستيفاء أمثان املياه من بعض املشرتكني مبوجب شيكات بنكية ذات تواريخ حمددة  .3

 :بأجل معني مع مالحظة ما يلي

تقوم املوظفة املسؤولة عن التقسيط باإلحتفاظ بالشيكات خبزانة حديدية وليس  . أ

( من 23بقاصة مثبتة باألمسنت يف مكان آمن حلفظ املال خالفًا ألحكام املادة )

 التعليمات أعاله.

ال يتم تنظيم كشف أو منوذج إستالم وتسليم بني املوظف املسؤول عن التقسيط  . ب

قة معززة بوصوالت قبض مالية تثبت صحة القبض واجلابي بالشيكات املستح

 ( من التعليمات أعاله.22خالفًا ألحكام املادة )
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 (841) 

 

 التزويد اجملاني )مظالت املياه(: رابعًا:

يتم تعبئة صهاريج مياه جلهات حكومية خمتلفة مبوجب وصوالت حتمل أرقام متسلسلة 

 دون تثبيت التاريخ على الوصوالت ملعرفة تاريخ التعبئة.

 اللوازم واملستودعات:  خامسًا: 

ال يتم إرسال نسخة من مستندات إدخال اللوازم إىل اجلهات املوردة سواء كانت مرجتع أم  .0

قطع جديدة ليتم اإلحتفاظ بها حسب األصول وذلك تالفيًا لعملية التالعب بتلك النسخ 

( 23لوازم رقم )( من نظام ال20عند تسجيلها على سجالت اللوازم خالفًا ألحكام املادة )

 .0992لسنة 

ال يتم توقيع املوظفني على بعض مستندات الصرف الفرعي عند إستالم اللوازم اخلاصة  .3

-230310بهم ونشري على سبيل املثال ال احلصر ملستندات الصرف الفرعي ذوات األرقام )

 ( من نظام اللوازم أعاله.29خالفًا ألحكام املادة ) 02/2/3103( تاريخ 230323

يوجد ما يعزز صحة أرقام وأعداد مستندات اإلستالم والصرف الفرعي من الوزارة تعزز  ال .2

( من نظام اللوازم 20صحة ونوع وكمية املواد املدونة على املستندات خالفًا ألحكام املادة )

 أعاله.

( خالفًا ألحكام 22111-22330مل يربز للتدقيق سندات صرف اللوازم الفرعي أرقام ) .2

 ( من التعليمات التطبيقية أعاله.03املادة )

 (4102لسنة  052املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق باملخالفات واملالحظات الواردة أعاله مبشاركة ديوان احملاسبة.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (840) 

 

 .إدارة مياه الزرقاء

 :قيود وسجالت /إدارة مياه الزرقاء 

(، تبني                  3103-3119وسجالت إدارة مياه حمافظة الزرقاء للفرتة )لدى تدقيق قيود   

 ما يلي:

 مل يتم حصر جلود وصوالت مقبوضات اجلباة لاسباب التالية: .0

الوزارة وعددها عدم تنظيم مستند إخراج وتعزيزه مبستند إدخال للجلود املرسلة إىل  .أ 

( جلدًا لغايات تصحيحها نتيجة ظهور أخطاء بها واالكتفاء بإصدار كتاب 021)

 ( سنوات.2بها دون متابعة تصويبها منذ ما يزيد على )

عدم تسجيل األرقام املتسلسلة للوصوالت ضمن مستند اإلخراج من املستودع األمر  .ب 

 األرقام. الذي أدى إلستخدامها بشكل عشوائي دون مراعاة تسلسل

عدم قيد جلود وصول املقبوضات يف سجل الرخص والوصوالت واالكتفاء باستخدام سجل  .3

( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية 02، 03، 00آخر هلذه الغاية، خالفًا ألحكام املواد )

 0992( لسنة 23( من نظام اللوازم رقم )20واملادة ) 0993( لسنة 0وتعديالتها رقم )

 ته.وتعديال

مت استئجار صهاريج لنقل املياه لغايات التوزيع اجملاني على املواطنني بكلفة مقدارها  .2

( صهاريج متلكها 01( دينار كان من املمكن من خالهلا شراء ما يزيد عن )222223)

 الوزارة حال وجدت الدراسة الالزمة بهذا اخلصوص، وكما يلي:

 .20/03/3101-0/0/3101( دينار للفرتة من 39211)  .أ 

 .             20/03/3103-3/1/3103( دينار للفرتة من 319113)  .ب 

ارتفاع نسبة الفاقد من املياه اليت مت ضخها من اآلبار حيث بلغت نسبة معدل الفاقد  .ج 

 (.301( كما هو مبني يف اجلدول رقم )3103-3119للفرتة )

 (407جدول رقم )

 إدارة مياه الزرقاء يف ها من اآلبارارتفاع نسبة الفاقد من املياه اليت مت ضخ

 نسبة الفاقد )%( السنة

4112 27702 

4101 25744 

4100 81726 

4104 22705 

مما يشري لوجود ضعف يف مراقبة خطوط املياه يف ضوء احلاجة املاسة وامللحة للمياه 

 باإلضافة إىل التكاليف التشغيلية ملعاجلة املياه املتسربة خارج الشبكات. 
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 (844) 

 

عدم قيد أجهزة احلاسوب احململة على العطاءات ضمن قيود املستودع حيث مت استخدامها  .2

من قبل املوظفني دون تنظيم ضبط استالم يصار من خالله إدخال وإخراج أجهزة احلاسوب 

على السجالت حسب األصول وعلى سبيل املثال ال احلصر األجهزة احململة على العطاءات 

 (.00/3103/ش ز -3/3103أرقام )ش ز/

عدم إبراز دفاتر صندوق السلفات املخصصة للمصروفات النثرية والوثائق املعززة هلا لغايات  .3

( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها املشار  91التدقيق خالفًا ألحكام املادة )

 إليها أعاله.

مل يتم اختاذ أي إجراء  3112وجود مواد راكدة يف مستودع البولثلني واملواسري منذ عام  .3

( من 02أعاله، وخالفًا للمادة ) إليه( من نظام اللوازم املشار 30بشأنها خالفًا للمادة )

 . 0992( لسنة 3تعليمات إدارة وتنظيم املستودعات احلكومية والرقابة على املخزون رقم )

 مستندات اإلدخال واإلخراج: .1

( 292231-292210أرقام ) مجيع نسخ أرومة جلد مستندات إخراج اللوازم .أ 

 ممزقة وتالفة.

( 390333فقدان النسخة األوىل والثانية والثالثة من مستندات إدخال اللوازم رقم ) .ب 

 علمًا أن نسخة أرومة اجللد فارغة.

-390332فقدان النسخة األوىل والثانية من مستندات إدخال اللوازم أرقام ) .ج 

 ة اجللد فارغتان.( علمًا أن النسخة الثالثة ونسخة أروم390331

 3112عدم القيام بإجراء تعديل ملعدل استهالك احملروقات للمركبات واآلليات منذ عام  .2

 .3100( من تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية لسنة 22خالفًا ألحكام املادة )

يتم تدوين كميات احملروقات املستهلكة لكل آلية ومركبة على جهاز احلاسوب بقسم  .9

علمًا أن النظام احملوسب املستخدم ال يقدم البيانات الكافية الحتساب معدل  احلركة

 صرف احملروقات بالنسبة للمسافات املقطوعة.

يتم حتويل املواطنني الذين يقطنون يف مناطق التنظيم )سكن زراعي/داخل حدود التنظيم(  .01

م من وقوعها داخل إىل مقاولني لتنفيذ طلبات اشرتاك املياه اخلاصة مبنازهلم على الرغ

 حدود التنظيم دون بيان السند القانوني هلذا اإلجراء.

 (4102لسنة  82املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

ــة ــود        متابعـــ ــواردة يف البنـــ ــات الـــ ــوص املالحظـــ ــق خبصـــ ــدقيق والتحقيـــ ــة التـــ ــيات جلنـــ ــذ توصـــ تنفيـــ

 ( والعمل على تصويب باقي املخالفات الواردة حسب األصول.01،1،3،0)
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 (844) 

 

 اإلجراء:

مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق باملوضوع أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة وما زال املوضوع قيد 

 املتابعة.

 افظة جرش:مديرية مياه حم

 :تدقيق حسابات اشرتاكات املياه / مديرية مياه حمافظة جرش 

لــــــدى تدقيق حسابات اشرتاكات املياه يف مديرية مياه حمافظة جرش للفرتة                   

( دينار عن كل 31(،  تبني أنه ال يتم استيفاء رسم طلب توصيل املياه البالغ )3112-3102)

( 02مرة( جلميع االشرتاكات داخل التنظيم وخارجه خالفًا ألحكام املادة )مشرتك جديد )ألول 

حيث بلغ جمموع قيمة هذه الرسوم غري  0992( لسنة 31من نظام االشرتاك يف مياه الشرب رقم )

 ( دينار.012111املستوفاة مبلغ )

 (4102لسنة  014املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

( من النظام 02الالزمة لتصويب ما ورد أعاله ومبا يتوافق وأحكام املادة ) إختاذ كافة اإلجراءات

 املشار إليه أعاله.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 .مديرية لواء األغوار الشمالية

 :) .....( الشكوى املقدمة حبق املوظف 

املوظف يف مديرية مياه األغوار الشمالية ).....( لدى متابعة موضوع الشكوى الواردة حبق 

( التابعة للمديرية تبني أن املوظف املذكور 3-09322خبصوص استخدامه للسيارة رقم )

أعاله يستخدم السيارة للتنقل من مكان عمله يف األغوار الشمالية إىل مكان سكنه يف مدينة 

ات الدوام الرمسي وألغراض اربد كذلك يقوم املذكور باستخدام السيارة خارج أوق

شخصية ومبيت السيارة أمام منزله خالفًا لتعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية 

 .3100لسنة 

 (07/7/4102تاريخ  2/40/00651املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

العمل على تصويب املخالفات املرتكبة من قبل املوظف موضوع الشكوى واختاذ اإلجراءات الالزمة 

 ( من التعليمات أعاله. 39حبقه ومبا يتفق وأحكام املادة )
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 (842) 

 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 مديرية مياه لواء الكورة.

 :قيود وسجالت املديرية 

 ،  تبني ما يلي:3102لدى تدقيق قيود وسجالت مديرية مياه لواء الكورة لعام  

أدى إىل حرق وتلف جمموعة من دفاتر  32/0/3102حصول حريق يف املديرية بتاريخ  .0

اإلرساليات إضافة إىل جمموعة أخرى من الوثائق والسجالت املالية املستخدمة يف املديرية 

ت القبض على النظام احملوسب وليس مستنديًا ومل حيث مت نتيجة لذلك تدقيق إيصاال

 يتم تشكيل جلان تدقيق وحتقيق بهذا اخلصوص.

واليت  0991مل يتم إتالف جلود املقبوضات وجلود مستندات اإلدخال واإلخراج منذ عام  .3

( من التعليمات التطبيقية  01مضى على استعماهلا املدة لقانونية خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالتها.  0993( لسنة 0الية رقم )للشؤون امل

ال يقوم مجيع موظفي املديرية بالتوقيع على سجل الدوام عند نهايته خالفًا ألحكام نظام  .2

 وتعديالته والتعليمات الصادرة مبوجبه. 3111( لسنة 21اخلدمة املدنية رقم )

 (6/00/4102تاريخ  08/7/6/05014 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

( أعاله  وتصويب 2، 0تشكيل جلنة تدقيق وحتقيق مبشاركة ديوان احملاسبة فيما يتعلق بالبندين )

 (.3البند رقم )

 اإلجراء:

( وما 3( ومل يتم تصويب البند رقم )2،0مل يتم تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق مبوضوع البندين )

 زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (848) 

 

 مديرية مياه بين كنانة.

 الشكوى: 

لدى متابعة موضوع الشكوى الواردة إىل ديوان احملاسبة املتضمنة وجود خمالفات يف مديرية  

 مياه بين كنانة التابعة لشركة مياه الريموك  تبني ما يلي:

( تاريخ 31/2119/922قام مدير عام شركة مياه الريموك مبوجب الكتاب رقم ) .0

ملرحلة اإلعدادية والذي مت تعيينه بنقل السائق ).....( الذي حيمل شهادة ا 3/1/3102

إىل مديرية التشغيل والصيانة/لواء بين كنانة وتكليفه بالقيام  03/1/0922بتاريخ 

( 23( من نظام اخلدمة املدنية رقم )31مبهام وأعمال رئيس قسم الفاقد خالفًا للمادة )

ال  3101عام ، علمُا أن اهليكل التنظيمي لشركة مياه الريموك املعتمد منذ 3102لسنة 

 يتضمن املسمى الوظيفي )رئيس قسم الفاقد(.

%( من 21يتقاضى السائق ).....( عالوة فنية مقابل عمله كسائق آلية  إنشاءات بنسبة ) .3

 راتبه األساسي علمُا أنه ال يوجد آلية إنشاءات تعمل لدى مديرية مياه بين كنانة. 

حيث قام رئيس قسم املشرتكني يف مت مد خط مياه بشكل غري قانوني للمواطن ).....(  .2

شركة مياه الريموك بالتنسيب لتشكيل جلنة حتقيق حول املوضوع ولغاية تارخيه مل يتم 

 إبراز  ما يفيد بتشكيل هذه اللجنة.

 (02/04/4102تاريخ  2/40/41587كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 األصول.إختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :بيع مياه الشرب ألصحاب الصهاريج اخلاصة 

ورد إىل ديوان احملاسبة معلومات تفيد أن إدارة مياه لواء األغوار الشمالية تقوم  ببيع مياه  

، ولدى إجراء كشف ميداني الشرب ألصحاب الصهاريج اخلاصة رغم تعطل عداد املضخة الرئيسة

 تبني ما يلي: 33/3/3102بتاريخ على املضخة 

عدم صالحية العداد املركب على املضخة من حيث عدم احتساب كمية املياه املباعة،  .0

وتشري القراءة الظاهرة على العداد بتاريخ إجراء الكشف أن الكمية املباعة قبل تعطل العداد 

 من حتديد الكمية املباعة من املياه بعد تعطل العداد.( ومل يتم التمكن 2م 0912بلغت )
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 (846) 

 

عدم وجود موظف أو مراقب لإلشراف على التعبئة بل يقوم أصحاب الصهاريج بالتعبئة  .3

 بأنفسهم.

 (41/4/4102تاريخ  2/40/2808 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 اله.العمل على تنفيذ توصيات جلنة للتدقيق والتحقيق يف املوضوع أع

 اإلجراء:

 مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق ومل يتم تنفيذ توصياتها وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 مديرية مياه اجلنوب.

 ( 072/4116اإلتفاقية رقم )بإنشاء حمطة تنقية جنوب عمان: اخلاصة 

عــام مبوجــب كتــاب أمــني  املشــكلة لــدى مشــاركة ديــوان احملاســبة  يف أعمــال اللجنــة الفنيــة    

ــم )   ــة رقـ ــاه بالوكالـ ــلطة امليـ ــاريخ 1/3/3313سـ ــعر    33/3/3102( تـ ــل السـ ــة حتليـ ــمن دراسـ واملتضـ

 ( واخلاص بنظام الري من العطاء املشار إليه أعاله، تبني ما يلي:03.0املقطوع للبند رقم )

( مليــون دوالر ورد مــن ضــمن بنــود   02إن البنــد املشــار إليــه أعــاله هــو بنــد احتيــاطي بقيمــة )      .0

( لغايـات تنفيـذ شـبكة الـري ولـيس بنـد بـاملقطوع كمـا ورد يف تنسـيب          2التغيريي رقم )األمر 

 االستشاري وكتاب تشكيل اللجنة الفنية وتقريرها الصادر بذلك.

( 2( الــواردة أعــاله كانــت مــن ضــمن بنــود األمــر التغــيريي رقــم )      03.0إن قيمــة البنــد رقــم )   .3

( 23.2األصـلي للمحطـة والبـالغ قيمتـه )     ( مليون دوالر والصادر على العطـاء 22.3وبقيمة )

 مليون دوالر.

( دوالر مـن املبلـغ اإلضـايف لغايـات إعـادة تأهيـل شـبكات        3130912مت إستخدام مبلغ وقدره ) .2

ميــاه عمــان املنفــذة ســابقًا مــن خــالل عطــاءات حمليــة علمــُا بأنــه قــد صــدر فيــه كتــب رقابيــة  

ي واليت آخرها كتاب ديـوان احملاسـبة رقـم    سابقة من ديوان احملاسبة موجهه لوزير املياه والر

 .01/1/3102( تاريخ 03/1/2/00311)

مت إعــداد تقريــر فــين مــن قبــل اللجنــة الفنيــة املشــكلة بالكتــاب أعــاله متضــمنًا أن البنــد رقــم       .2

( الـذي يـبني   2( هو بند باملقطوع خالفـًا ملـا ورد بوثـائق العطـاء واألمـر التغـيريي رقـم )       03.0)

 .ند احتياطي وليس باملقطوعأن هذا البند هو ب

نسبت اللجنة الفنية املوافقـة علـى حتليـل السـعر املقـدم مـن املقـاول للبنـد املشـار إليـه بقيمـة             .3

 ( دوالر لتنفيذ األعمال املطلوبة بالرغم من ارتفاع األسعار املقدمة.2323212)
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 (847) 

 

 خالف مندوب ديوان احملاسبة  يف اللجنة لاسباب التالية. .3

( هو بنـد احتيـاطي ولـيس بنـد بـاملقطوع كمـا جـاء بتقريـر اللجنـة          03.0البند رقم )     .أ 

 الفنية.

 األسعار املقدمة من قبل املقاول لتحليل البند مرتفعة جدًا ومبالغ فيها.     .ب 

اللجنــة الفنيــة املشــكلة لدراســة حتليــل األســعار كــان ينقصــها بعــض الفنــيني مــن                .ج 

 أصحاب االختصاص.

( دوالر دون أن تـبني اللجنـة الفنيـة يف تقريرهـا     1922131املتبقي مـن العطـاء )  املبلغ     .د 

 كيفية تأمني باقي املخصصات املالية املطلوبة لتنفيذ هذا البند.

 ( 08/04/4102تاريخ  08/7/2/41240املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

احلكوميــة وديــوان  تشــكيل جلنــة فنيــة متخصصــة ومبشــاركة منــدوب عــن دائــرة العطــاءات         .0

احملاســبة للعمــل علــى دراســة األســعار املقدمــة مــن املقــاول دراســة وافيــة للوقــوف علــى القيمــة   

الفعليــة املســتحقة لتنفيــذ األعمــال نظــرًا إلرتفــاع األســعار املقدمــة مــن املقــاول والــيت جــاءت    

 على أساس أنها باملقطوع.

تياطي الوارد يف بنود العطاء حسب املادة السري بإجراءات إستخدام املبلغ الوارد يف البند اإلح .3

 ( من دفرت عقد املقاولة املوحد للمشاريع اإلنشائية.02)

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 .إدارة مياه حمافظة الكرك

 :حمطة الغوير 

حمافظة الكرك للسرقة تعرضت حمطة الغوير التابعة إلدارة مياه  33/03/3102بتاريخ  .0

 من قبل جمهولني.

( تاريخ 0/3/3312قام مدير إدارة مياه حمافظة الكرك مبوجب كتابه رقم ) .3

بتشكيل جلنة داخلية حلصر اللوازم املسروقة إال أن اللجنة أعاله مل تقم  32/03/3102

 . نيمن قبل املوظفني املعني ببيان فيما إذا كان هنالك أي إهمال أو مسؤولية تقصريية

 ( 05/4/4108تاريخ   08/7/2/4827املصدر: )كتاب الديوان رقم 
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 (845) 

 

 التوصية:

تشكيل جلنة مبشاركة ديوان احملاسبة للتدقيق والتحقيق يف املوضوع وحصر املسروقات وحتديد 

( 2( من النظام املالي رقم )32املسؤولية إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة استنادًا ألحكام املادة )

 .0992لسنة 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 مديرية مياه األغوار اجلنوبية.
 ( 27( حوض )2الوحدة الزراعية رقم :) 

 لدى تدقيق ملف الوحدة الزراعية املشار إليها أعاله تبني ما يلي: 

ري األغوار اجلنوبية لصاحل ع مشرومت ختصيص كامل الوحدة الزراعية أعاله من أراضي  .0

( تاريخ 0111وزارة الرتبية والتعليم مبوجب قرار جملس إدارة سلطة وادي األردن رقم )

 إلقامة خميم كشفي عليها كونها غري صاحلة للزراعة. 39/00/0921

قامت وزارة الشباب باملطالبة بتخصيص نصف هذه الوحدة لصاحلها حيث مت إعادة  .3

كامل الوحدة أعاله لصاحل وزارة الرتبية والتعليم كونها حباجة التأكيد على ختصيص 

 3/2/3113( تاريخ 3120ماسة هلا مبوجب قرار جملس إدارة سلطة وادي األردن رقم )

واستثنائها من املشروع الزراعي كونها غري صاحلة للزراعة حيث وافق جملس الوزراء على 

 .03/3/3113يخ ( تار39/03/0/3100التخصيص مبوجب الكتاب رقم )

 تقدم السيد ).....( باستدعاء يطالب بتخصيص هذه الوحدة له. 01/0/3100بتاريخ  .2

جاء الرد من قبل مساعد األمني العام لاراضي والتنظيم باملذكرة رقم )بال( تاريخ   .2

( 01واملوجهة ألمني عام سلطة وادي األردن أن )املذكور خمصص له ) 31/0/3100

(/ 21( حوض )2( وأن الوحدة الزراعية رقم )21( حوض )22عية رقم )دومنات بالوحدة الزرا

املشروع خمصصة لوزارة الرتبية والتعليم وأن الوحدة ال تصلح للزراعة ومجيعها منطقة 

 حصى ورمل(.

مت التنسيب من قبل أمني عام سلطة وادي األردن بأن الوحدة املخصصة لوزارة الرتبية غري  .3

( دومنات وجيب أن ميتلك 01واملذكور ال ميلك سوى ) مستغلة منذ تاريخ ختصيصها

 وحدة زراعية يف مناطق األغوار.

 ( مت ما يلي:2209ومبوجب قرار جملس إدارة السلطة رقم ) 02/2/3100بتاريخ  .3

 إلغاء قرار التخصيص هلذه الوحدة واملخصصة لوزارة الرتبية والتعليم. .أ 

 ختصيص كامل هذه الوحدة للسيد ).....(. .ب 
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 (842) 

 

( 01( مبساحة )21( حوض )22قرار ختصيص ثلث الوحدة الزراعية رقم )إلغاء  .ج 

دومنات املسجلة باسم السيد ).....( واملخصصة بقرار جملس إدارة سلطة وادي 

 .31/00/3112( تاريخ 2903األردن رقم )

مت إدخال هذه الوحدة إىل املشروع الزراعي ومبوجب قرار جملس إدارة  30/2/3100بتاريخ  .1

 ( بالرغم من عدم صالحيتها للزراعة استنادًا ملا يلي:2321م )السلطة رق

املتضمن أن )تربة  32/00/0923تقرير الكشف املقدم من رئيس قسم الرتبة بتاريخ  .أ 

هذه الوحدة ال تعترب زراعية حيث أن هذه األراضي ال تستطيع أن تساعد يف تغذية 

بذا فيمكن تصنيفها من النبات وال حتتفظ باملاء وال تسند ميكانيكيا النبات و

 الصنف السادس غري صاحلة للزراعة املروية(.

املتضمن  2/01/0923تقرير رئيس فرقة املساحة يف دائرة األراضي واملساحة بتاريخ  .ب 

 أن الوحدة)غري صاحلة للزراعة نهائيا(.

الذي أشار  31/0/3100مذكرة مساعد األمني العام لاراضي والتنظيم بتاريخ  .ج 

  تصلح للزراعة ومجيعها منطقة حصى ورمل(.إىل )الوحدة ال

املتضمن أن  02/2/3100( تاريخ 2209اإلشارة يف قرار جملس إدارة السلطة رقم ) .د 

 الوحدة )غري صاحلة للزراعة(.

تبني عدم قيام السلطة مبخاطبة جملس الوزراء للموافقة على قرار جملس إدارة السلطة  .2

 بية والتعليم وختصيصها للمذكور أعاله.بإلغاء ختصيص هذه الوحدة بإسم وزارة الرت

ما زالت وزارة الرتبية والتعليم تطالب بإعادة ختصيص الوحدة الزراعية على قطعة األرض  .9

 ( حوض األغوار اجلنوبية باسم الوزارة إلقامة املشروع الكشفي عليها.21( حوض )2رقم )

 وان احملاسبة وتبني ما يلي:مت الكشف احلسي على الوحدة الزراعية أعاله من قبل مراقبة دي .01

وجود مستودعات لتخزين مواسري ومعدات وأجهزة ملقاول مشروع ري األغوار  .أ 

اجلنوبية باإلضافة إلنشاء بعض املباني عليها مما يدل على تأجري هذه الوحدة 

 للمقاول.

 غري مستغلة لغايات الزراعة. .ب 

 مالية مرتفعة. تقع على الشارع الرئيسي املؤدي إىل العقبة وانها ذات قيمة .ج 

)مجعية غور املزرعة  3102الرجوع إىل اتفاقية مجعية مستخدمي املياه لعام  لدى .00

 واحلديثة( تبني ما يلي:
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 (821) 

 

( دينار 311السيد ).....( هو رئيس للجمعية أعاله ويتقاضى منها راتبًا شهريًا يبلغ ) . أ

م أو شريطة أن يكون دوامه متفرغ ألعمال اجلمعية وأن ال يكون موظف قطاع عا

 خاص.

هناك معلومات تفيد أن املذكور أعاله يعمل مديرًا للعالقات العامة مع املقاول  . ب

 ( دينار.311املستأجر للوحدة الزراعية أعاله وبراتب شهري )

 (00/4/4108تاريخ   2/40/4705املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

).....( كونها غري صاحلة للزراعة إلغاء قرار ختصيص الوحدة الزراعية مدار البحث للسيد  .0

 ومت ختصيصها دون وجه حق باإلضافة إىل استغالهلا من قبل املذكور  ألغراض غري زراعية.

أعاله إىل املشروع الزراعي بعد إلغاء  إليهاأسباب ومربرات إدخال الوحدة الزراعية املشار  .3

 عة.ختصيصها لوزارة الرتبية والتعليم وخاصة أنها غري صاحلة للزرا

اسرتداد مجيع املبالغ املصروفة للمذكور بصفته رئيسًا جلمعية مستخدمي املياه وذلك عن  .2

الفرتة اليت كان يعمل خالهلا مديرًا للعالقات العامة مع مقاول مشروع ري األغوار 

 اجلنوبية لعدم تفرغه لعمله كرئيس للجمعية ومسؤول املياه حسب شروط اإلتفاقية.

 اإلجراء:

 فيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما ي
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 (820) 

 

 شركة مياهنا وشركة مياه الريموك

 

 ( ملف العطاء رقمC-T-13-0002) 

( شركة مياه األردن اخلاص بتوريد C-T-13-0002لدى تدقيق ملف العطاء رقم ) 

( IPP4 (  والرابع )IPP3( ملم إىل مشروع التوليد اخلاص الثالث )211ومتديد خط مياه قطر )

 حيث تبني ما يلي:

إحالة العطاء أعاله على شركة ).....( وبقيمة إمجالية  31/2/3102مت بتاريخ  .0

وكما هو  ( دينار  علمًا أن جهة التمويل للعطاء هي شركة الكهرباء الوطنية0302129)

 .2/3/3102(  تاريخ 2/3102مبني مبحضر اجتماع هيئة مديري شركة مياهنا )رقم 

( كم يف منطقة الغباوي  9ل الواردة يف دعوة العطاء متديد خط مياه بطول )تتضمن األعما .3

( يومًا اعتبارًا من تاريخ أمر املباشرة وذلك خلدمة حمطة 321ومدة التنفيذ املطلوبة )

 توليد شركة الكهرباء الوطنية.

( تاريخ 2/113/3102قامت الشركة مبخاطبة شركة مياهنا مبوجب الكتاب رقم ) .2

لتغيري بلد املنشأ للمواسري املطلوبة يف مواصفات العطاء أعاله مقابل حسم  1/2/3102

%( بسبب توقف إنتاج مواسري الدكتايل يف املصنع املوجود يف ايطاليا وطلبهم 1.2مقداره )

(من منشأ دولة اإلمارات العربية ومل توافق جلنة sertubiاملوافقة على توريد مواسري نوع )

 ركة مياهنا على الطلب.العطاءات العليا يف ش

بعرض بديل لتوريد املواسري واحملابس وهوايات  32/2/3102تقدمت الشركة بتاريخ  .2

ومل توافق  )% 1.3مقابل حسم مقداره )( PAM ) شركة  الدكتايل من منشأ فرنسا من

  جلنة العطاءات العليا يف شركة مياهنا على هذا العرض.

تشكيل جلنة فنية لغايات مقارنة شهادات قامت شركة مياهنا ب 2/03/3102بتاريخ  .3

الفحص املقدمة من )الطرف الثالث( واالجتماع مع املقاول واالتصال بالشركة الفاحصة 

وبيان أي من هذه الوثائق هي املعتمدة وذلك بسبب قيام املقاول بتزويد شركة مياهنا 

ايل مت فحصها يف بشهادتني متعارضتني من الطرف الثالث، األوىل تبني أن مواسري الدكت

دبي و الثانية تبني أن املواسري مت فحصها يف ايطاليا  وذلك لغايات اعتماد املواسري حيث 

 خلصت اللجنة إىل  عدم التأكد من سالمة شهادات الطرف الثالث.

 22/113/3102قام املقاول مبخاطبة شركة مياهنا بكتابه رقم  00/03/3102بتاريخ  .3

 وتركيب مواسري العطاء مع حتمله املسؤولية الكاملة. للموافقة على قيامه بتمديد
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 (824) 

 

قامت شركة مياهنا مبخاطبة الشركة احملال عليها العطاء وإعالمها باملوافقة املشروطة  .1

( بتاريخ 00/2230وكما هو مبني يف كتاب شركة مياهنا رقم )مياهنا/أ/

32/03/3102. 

على موقع املشروع يف منطقة الغباوي تبني  3/0/3102لدى إجراء الكشف احلسي بتاريخ  .2

( كم وأن املقاول قام بتنفيذ كافة 9أنه مت توريد و تركيب مواسري الدكتايل بطول )

األعمال املطلوبة وذلك قبل اعتماد املواسري وقبوهلا واستالمها والتأكد من الفحوصات 

وع بالكامل وأيضًا قبل انتهاء أعمال اللجنة املشكلة لدراسة شهادات املتعلقة مبواسري املشر

 الطرف الثالث.

قام املقاول بتزويد شركة مياهنا بشهادة تبني بعض الفحوصات اليت أجريت على املواسري  .9

( وليس Reviewedوتبني من خالهلا أن الشهادة خمتومة من الطرف الثالث خبامت )

(Witnessخالفًا لشروط الع ).طاء 

تشري اجلداول اليت قدمها املقاول أن هناك فحوصات متت على املواسري من تاريخ   .01

( مع العلم أن الطرف الثالث أنهى فحوصاته حسب 02/03/3102- 39/01/3102)

، وأن آخر دفعة مواسري وصلت للموقع كانت بتاريخ   2/03/3102التقرير بتاريخ 

واد اليت كان آخر فحص هلا بتاريخ وهذه فرتة ليست كافية لوصول امل 1/0/3102

02/03/3102  . 

 (07/4/4102تاريخ  08/7/2/4212املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق يف حيثيات العطاء أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة.

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل شركة مياهنا وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :جلان املناقصات 

مياهنا  شركة مياه األردن/لدى مشاركة ديوان احملاسبة يف أعمال جلان فتح املناقصات يف  

 تبني ما يلي:

يتم فتح املناقصات اليت يتم استدراجها عن طريق مديرية العطاءات واملشرتيات التابعة  .0

 وتعليمات م سياسةإلدارة الشؤون املالية يف الشركة من قبل اللجنة املشكلة مبوجب أحكا

 العطاءات واملشرتيات املعتمدة واملعمول بها.
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 (824) 

 

( تاريخ 1/01031قام الرئيس التنفيذي للشركة مبوجب كتابه رقم )مياهنا /أ/ .3

( 3.3بتشكيل جلنة مشرتيات أخرى تابعة ملديرية الصيانة خالفًا للمادة )  31/03/3103

 من سياسة العطاءات واملشرتيات املشار إليها أعاله.

 ( مناقصات بطريقة التجزئة من خالل اللجنتني أعاله يف آن معًا لعمل1استدراج )مت  .2

( مركبة دون أن يتم طرح عطاء بالصحف احمللية 00افرهول حملركات مركبات عددها )

حتقيقًا ملبدأ املنافسة واحلصول على أسعار تفضيلية، كذلك فإن االستدراج من كلتا 

 إىل وجود ازدواجية يف املهام.اللجنتني يف نفس الوقت يشري 

تقوم اللجنة التابعة ملديرية الصيانة وعلى الرغم من عدم قانونية تشكيلها بفتح العروض  .2

( 2111والتنسيب باإلحالة للمناقصات اليت تتجاوز الصالحيات املمنوحة هلا والبالغة )

 .دينار يف كل عملية شراء

 (05/8/4102تاريخ  08/7/2/7426كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب  ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل شركة مياهنا وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :االستعمال غري املشروع للمياه 

ولدى وردت معلومات إىل ديوان احملاسبة   تفيد بوجود اعتداءات على خطوط شبكات املياه  

متابعة املوضوع لدى شركة مياهنا تبني ضبط ثالثة أشخاص إلعتدائهم على خطوط شبكات 

املياه/ شارع املطار حيث بلغت قيمة أمثان املياه املستهلكة من قبلهم نتيجة االستخدام غري املشروع 

 ( ماليني دينار.2ما يزيد عن )

 (8/8/4102تاريخ  2/40/6661 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

اختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حبق هؤالء األشخاص لتحصيل أمثان املياه والغرامات املرتتبة 

 بذمتهم.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.



4102والستون لعام  الثالثالتقرير السنوي   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (822) 

 

 :حسابات األرصدة املدينة والدائنة 

لدى تدقيق حسابات األرصدة املدينة والدائنة يف شركة مياه األردن/ مياهنا للفرتة  

 ( تبني ما يلي:       3102 - 3100)

عدم التزام بعض الوزارات والدوائر واملؤسسات احلكومية بتعميم رئيس الوزراء رقم                     .0

تاريخ  33/0/3/03201رقم وكتاب وزير املالية  2/1/3103( تاريخ 22/00/0/02232)

املتعلقني بتسديد الذمم املستحقة على الوزارات والدوائر احلكومية لصاحل   01/1/3102

 (.302سلطة  املياه/ شركة مياهنا وكما هو مبني يف اجلدول رقم )

 (405جدول رقم )

 الذمم املستحقة على بعض الدوائر يف شركة مياهنا

 )املبلغ بالدينار(

 الرصيد املطلوب اسم الدائرة

 0566114 اخلدمات الطبية امللكية

 076222 مستشفى اجلامعة األردنية

 442424 مستشفى األمري محزة

 057204 مدينة امللك عبد اهلل الثاني الصناعية

عدم قيام الشركة مبخاطبة وزارة املالية جمددًا بهذا اخلصوص وأعالمهم بالذمم املرتتبة  .3

 3103احلكومية حيث تعود آخر خماطبة بهذا اخلصوص لعام على الوزارات والدوائر 

 .3/2/3103( تاريخ  3/3/2223مبوجب الكتاب رقم  )مياهنا/أ/

( واملتمثلة ببقايا أمثان املياه والصرف 3102و  3103ارتفاع أرصدة الذمم املدينة يف عامي ) .2

( وكما هو مبني %33( وبنسبة بلغت )3100الصحي املرتتبة على املشرتكني مقارنة بعام )

 (.309باجلدول رقم )

 (402جدول رقم )

 (  يف شركة مياهنا4104-4100الذمم املدينة للفرتة )

 )املبلغ بالدينار(

 4104 4104 4100 السنة

 44881565 44706222 07567005 إمجالي أرصدة الذمم املدينة

عليها أواًل بأول استنادًا عدم قيام شركة مياهنا بدفع فواتري أمثان  الكهرباء املرتتبة  .2

األمر الذي ترتب عليه  2/1/3103( تاريخ  22/00/0/02232لتعميم رئيس الوزراء رقم )

( وكما 3102( و )3103( دينار عن عامي )122022غرامات تأخري سداد مببلغ إمجالي )

 (.331هو مبني باجلدول رقم )
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 (828) 

 

 
 

 (441جدول رقم )

 مياهناغرامات تأخري السداد على شركة 

 )املبلغ بالدينار(

 اجملموع 4104 4104 4100 البيان/ السنة

 047752846 81552048 22464202 44640277 مصروف الكهرباء

 744025 261711 474225 _ غرامات تأخري سداد

 4102لسنة  048املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 حسب األصول.اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله 

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل شركة مياهنا وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :املوظف ).....(/ مدير إدارة الشؤون املالية يف شركـــة مياهنـا 

 لدى تدقيق ملف املوظف املذكور أعاله تبني ما يلي: 

بتاريخ  مت إحالة املوظف املذكور أعاله على التقاعد من مالك أمانة عمان الكربى .0

  33/3/3100( تاريخ 32/3/0/03129مبوجب كتاب رئيس الوزراء رقم ) 0/3/3100

مع املذكور أعاله وبقيمة  02/3/3100قامت شركة مياهنا بإبرام اتفاقية عمل بتاريخ  .3

 ( دينار شهريًا ليشغل وظيفة مدير إدارة الشؤون املالية وجتدد سنويًا.2331إمجالية )

( دينار  للمذكور 01232اب وصرف مكافأة مالية بقيمة )قامت شركة مياهنا باحتس .2

أعاله واملتمثلة بالفرق بني الراتب اإلمجالي الذي تقاضاه من أمانة عمان الكربى وإمجالي 

الراتب الذي أقّر  وتقاضاه حاليًا من قبل شركة مياهنا وكما جاء بكتاب شركة مياهنا 

 (. 3/3100/ 20 - 01/3101/ 0عن الفرتة ) 32/01/3100رقم بال تاريخ 

( تاريخ 03مت املوافقة على صرف قيمة املكافأة أعاله  مبحضر اجتماع هيئة املديرين رقم ) .2

 على الرغم انه كان يعمل يف أمانة عمان ويتقاضى راتبه منها. 33/1/3100

 (00/4/4108تاريخ  08/7/4/4082املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 املبالغ املصروفة للمذكور أعاله دون وجه حق.العمل على اسرتداد 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (826) 

 

 شركة مياه الريموك.

 .حساب األمانات والسلف/شركة مياه الريموك 

أن رصيد حساب (، تبني 3102-3103لدى تدقيق حساب األمانات والسلف للفرتة ) 

وزارة املالية والدوائر واملؤسسات احلكومية األخرى لدى شركة مياه الريموك  األمانات الذي خيص

( دينار حيث مل يتم حتويلها إىل اجلهات ذات العالقة 0032123بلغ ) 20/03/3102كما هو يف 

والبند )سادسًا( من تعليمات استيفاء  0992( لسنة 2( من النظام املالي رقم )3خالفًا ألحكام املادة )

 3112علمًا أنها أمانات مرتاكمة منذ بداية عام  3110( لسنة 3رسوم طوابع الواردات رقم ) وتوريد

 .3102وحتى نهاية عام 

 (6/4/4102تاريخ  08/7/6/4746 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 ع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضو

 :مستودعات حوفا 

-3103لدى تدقيق قيود وسجالت مستودعات حوفا / شركة مياه الريموك لفرتة )  

 (، تبني ما يلي:3102

وجود لوازم راكدة يف املستودعات أعاله دون اختاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها لغاية تارخيه  .0

املستودعات احلكومية والرقابة على ( من تعليمات إدارة وتنظيم 02خالفًا ألحكام املادة )

 0992( لسنة 23( من نظام اللوازم رقم )33وخالفًا للمادة ) 0992( لسنة 3املخزون رقم )

 (.330وتعديالته وكما هو مبني يف اجلدول رقم )

 (440جدول رقم )

 لوازم راكدة يف مستودعات حوفا / شركة مياه الريموك

 ) املبلغ بالدينار(

 مثن املادة الرصيد وصف املادة

 46024 61 وحدة ختزين املعلومات

 07441 61 حمبس ضغط

 7806 61 لوحة تسجيل تدفق

 4802 20 كمامة كلورين

 8446 4 مساعة جهاز تسرب

 05827 4 جهاز كشف تسرب

 0112 4 جهاز قياس املسافة
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 (827) 

 

وجود مضخات سطحية وغاطسة خمزنة بطريقة غري سليمة وجزء منها موجود حتت  .3

( من النظام املشار إليه 23املظالت ويف ساحات املستودع ومعرضة للتلف خالفًا للمادة )

 أعاله.

ال يتم التفتيش على اللوازم وتقديم إيضاحات عن حالة اللوازم ومعاينتها خالفًا للمادتني  .2

 ( من نظام اللوازم أعاله.30، 31)

املستخدم يف املستودعات مل تتم وجود مالحظات حول نظام األوراكل ) النظام احملوسب(  .2

 معاجلتها عند قيام شركة ).....( بتنفيذ النظام مثل:

عدم قدرة النظام على إصدار تقارير دورية مثل تقرير نصف سنوي،شهري، مادة واحدة،  -

 عدة مواد..... اخل.

عدم مقدرة النظام على إصدار تقرير جرد مواد بتاريخ حمدد بل يكون التقرير لغاية  -

 ه.تارخي

عدم إمكانية  نسخ احلقل املرن يف حال تشابه معلومات املستند مما يؤدي إىل جهد  -

 ووقت إضايف.

 عدم املقدرة على إدخال أكثر من مادة خالل عملية البحث. -

عدم معاجلة دفاتر العهدة الشخصية عند طلب براءة ذمة للموظف، حبيث ال ميكن  -

املذكور مما يتسبب بالوقوع باألخطاء مشاهدة مجيع املستودعات الفرعية لعهدة 

 والتأخري.

تعذر مطابقة أرصدة العدادات املوجودة يف املستودعات )مطابقة الرصيد الفعلي مع الرصيد  .3

الدفرتي( كون املستودعات غري منظمة ومرتبة ووجود عدادات حبوزة املقاولني حتت 

 أعاله. إليهالتنفيذ خالفًا لنظام اللوازم املشار 

 (0/7/4102تاريخ  08/7/6/01424 )كتاب الديوان رقم املصدر:

 التوصية:

 سب األصول.حالواردة  البنود باقي تصويبمتابعة 

 اإلجراء:

( فقط ومل يتم تصويب باقي البنود وما زال املوضوع قيد 3،2،0مت تصويب البنود ذوات األرقام )

 املتابعة.
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 (825) 

 

 )الشـراء املباشر)التلزيم: 

-0/0/3102لدى تدقيق مستندات الصرف يف شركة مياه الريموك للفرتة ) 

(، تبني قيام الشركة بالشراء املباشر عن طريق التلزيم بشكل ملحوظ خالفًا ألحكام 02/3/3102

( من دليل املشرتيات اخلاص بالشركة  واليت حددت شروط الشراء املباشر حيث بلغ عدد 2املادة )

( 212092( عطاء وبقيمة إمجالية )033( عملية من أصل )31طريقة )عمليات الشراء بهذه ال

 دينار. 

 (0/7/4102تاريخ   08/7/6/01441املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

بيان أسباب جلوء الشركة إىل الشراء املباشر يف كثري من عمليات الشراء والعمل على وقف ذلك 

 بالشركة.وااللتزام بدليل املشرتيات اخلاص 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :استئجار املركبات 

قامت شركة مياه الريموك بطرح العطائني الستئجار مركبات خصوصي خالل عام  .0

 ( دينار.012131بتكلفة إمجالية مقدارها ) 3102

( 3باشر )التلزيم( باستئجار )قامت الشركة بعد طرح العطائني أعاله وعن طريق الشراء امل .3

باإلضافة إىل اإلبقاء على ( دينار 2333ة إمجالية مقدارها )مركبات خصوصي بكلف

 دون وجود مربرات كافية لذلك. 3102( مركبة سياحية خالل عام 00استئجار )

 (46/4/4108تاريخ  08/7/4/2586املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

الشركة للمركبات اخلصوصي بواسطة الشراء املباشر )التلزيم(  واإلبقاء بيان أسباب استئجار 

على استئجار املركبات السياحية بالرغم من طرح عطاءات لالستئجار واختاذ اإلجراءات الالزمة 

 لتصويب الوضع.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (822) 

 

 إدارية يف شركة مياه الريموك/ اربد:الشكاوى/جتاوزات مالية و 

 لدى التدقيق مبا ورد بالشكوى مدار البحث  وذلك على النحو التالي:

 مكافآت مصروفة لغري املوظفني: أواًل: 

كما هو مبني  3102( دينار لغري موظفي الشركة خالل عام 39291مت صرف مبلغ )

 (.333باجلدول رقم )

 (444جدول رقم )

 4104لغري موظفي شركة مياه الريموك خالل عام مكافآت مصروفة 

 مالحظات املبلغ  اسم املستفيد

 حمامي لدى الشركة 8471 السيد ).....(

 حمامي لدى الشركة 6852 السيد ).....(

 حمامي لدى الشركة 6040 السيد ).....(

 حمامي لدى الشركة 2284 السيد ).....(

 عضو هيئة مديرين 4252 السيد ).....(

 عضو هيئة مديرين 0611 السيد ).....(

 عضو هيئة مديرين 8411 السيد ).....(

 عضو هيئة مديرين 2511 السيد ).....(

 عضو هيئة مديرين 4016 السيد ).....(

 عضو هيئة مديرين 2211 السيد ).....(

 عضو هيئة مديرين 4842 السيد ).....(

 عضو هيئة مديرين 2511 السيد ).....(

 عضو هيئة مديرين 2211 السيد ).....(

 عضو هيئة مديرين 4642 السيد ).....(

 ثانيًا: املكافآت:

كما هو مبني  3102م ( دينار بدل مكافآت متنوعة خالل عا921303مت صرف مبلغ )

 (.(223باجلدول رقم 
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 (881) 

 

 

 (444جدول رقم )

 4104خالل عام  مكافآت متنوعة مصروفة ملوظفي شركة مياه الريموك

 العنصر
 اجملموع

 دينار فلس

 2621 111 بدل جلسات اللجان الفنية للمشرتيات

 7051 111 بدل جلسات جلان املشرتيات

 41658 111 بدل سيارة

 816121 781 حوافز القطاع الربعية

 24645 782 عالوة تنقل

 521 111 عالوة سفر

 45472 221 مكافأة املشرتكني

 055544 556 مؤقت-مكافأة مالية

 45477 440 مكافآت وحوافز

 22011 111 موافقة رئاسة-مكافأة مالية

 4511 111 هيئة -مكافأة مالية

 221608 710 اجملموع الكلي

 

 وبالتدقيق باجلدول أعاله تبني لنا اآلتي:

وجود ازدواجية يف صرف املكافآت من قبل الشركة حيث يتم صرف عدة مكافآت  .0

الفرتة مربرين ذلك باختالف أنواع هذه املكافآت كما هي واردة للموظفني لنفس 

باجلدول أعاله على سبيل املثال ال احلصر )مكافأة املشرتكني، مكافأة مالية / 

 مؤقت، مكافآت وحوافز(.

مت صرف مكافآت مالية بقرار من مدير عام الشركة حتت بند )مكافأة  .3

 مالية/مؤقت( دون وجود سند قانوني.

مكافآت مالية لعدد من موظفي الشركة خالفًا ملا جاء بقرار وزير املياه مت صرف  .2

كما هو  33/1/3101( تاريخ 2/03/3030والري الصادر مبوجب الكتاب رقم )

 مبني تاليًا:

وجود عدد من املوظفني ليس هلم مراكز عمل على اهليكل التنظيمي  . أ

يف اجتماعها رقم  (3للشركة واملعتمد من قبل هيئة املديرين بالقرار رقم )

 (.332املبني باجلدول رقم ) 33/0/3100تاريخ  3100( لسنة 3)
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 (880) 

 

 

 (442جدول رقم )

 موظفني صرفت هلم مكافآت ليس هلم مراكز عمل على اهليكل التنظيمي لشركة مياه الريموك

 املسمى الوظيفي حسب الواقع اسم املوظف

 مدير إدارة املنطقة اجلنوبية السيد ).....(

 مدير مديرية األصول السيدة ).....(

 مدير الربنامج االستثماري السيد ).....(

 مدير مديرية الفاقد/انتاج ونقل املياه السيد ).....(

 مدير التخطيط والتطوير السيد ).....(

 مدير مديرية الطاقة والتشغيل والصيانة السيد ).....(

 مدير الفرع التجاري جرش السيد ).....(

 مدير مديرية أنظمة الصرف الصحي السيد ).....(

مت صرف مكافأة مببالغ تزيد عن املبالغ الواردة مبوافقة وزير املياه والري  . ب

( على سبيل املثال ال 333كما هو مبني يف اجلدول رقم )املشار إليها أعاله 

 احلصر:

 (448جدول رقم )

 خالفًا لقرار وزير املياه والريمكافآت مصروفة ملوظفي شركة مياه الريموك بالزيادة 

 )املبلغ بالدينار( 

طبيعة العمل وقت اختاذ  طبيعة العمل حاليًا اسم املوظف

 قرار الوزير

قيمة املكافآت حسب 

 قرار الوزير

قيمة املكافأة كما هي 

 يف كشف الراتب

  411  081 مدير الرقابة الداخلية مدير الرقابة الداخلية السيد ).....(

  411  081 مدير مديرية املختربات مدير املختربات ).....(السيد 

  481  081 مدير مديرية العقود مدير الربنامج االستثماري السيد ).....(

  411  081 مدير مديرة األصول مدير مديرة األصول السيدة ).....(
                                                                       

 بدل تنقالت وعالوة نقل شهرية: ثالثًا: 

( من نظام 01و  9( دينار ملوظفي الشركة استنادًا ألحكام املواد )22322مت صرف مبلغ )

 وتعديالته.    0920( لسنة 33االنتقال والسفر رقم )
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 (884) 

 

 الشركة: العجز املالي لدى رابعًا: 

 ، تبني ما يلي:3102لدى مراجعة البيانات املالية للشركة لعام 

 3102( دينار يف نهاية عام 12991428بلغت قيمة اخلسائر  املرتاكمة على الشركة ) .0

وقد بلغ قيمة املبالغ املطلوبة ألطراف  3103( دينار يف نهاية عام 18026952مقارنة مع )

ومتثل اخلسائر  3102( دينار يف نهاية عام 81146519) ذات عالقة /سلطة املياه ما قيمته

 سابقًا قيمة اخلسائر السنوية اليت تكبدتها الشركة. إليهااملرتاكمة املشار 

( دينار يف نهاية عام 32869077بند املدينون التجاريون ومدينون آخرون ) إمجاليبلغ  .3

بزيادة مقدارها  3103 ( دينار يف نهاية عام29298830يف حني بلغ هذا البند )  3102

( 13133094( دينار وقد بلغ رصيد خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها )3570274)

بالغ املستحقة وهذا يشري إىل وجود ضعف يف إجراءات حتصيل امل 3102دينار مع نهاية عام 

 للشركة على الغري.

 4104املناقالت خالل عام  خامسًا: 

( مناقلة بقيمة 21ة ضمن بنود املوازنة بلغ عددها )قامت الشركة بإجراء مناقالت مالي 

( دينار مبوجب قرارات من مدير عام الشركة مما يشري إىل عدم الدقة 2393111مقدارها )

بالتقديرات كما مل يربز لنا وجود موافقات أصولية من مدير عام دائرة املوازنة العامة على إجراء 

ركة من ضمن قانون موازنات الوحدات احلكومية، مع مثل هذه املناقالت خصوصًا أن موازنة الش

 العلم أن هناك عدد من هذه املناقالت متت على بنود املكافآت. 

 ( 0/4/4108تاريخ    2/40/208املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على حصر واسرتداد املبالغ املصروفة دون وجه حق واسرتدادها حسب األصول.

 اإلجراء:

 يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل 
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 (884) 

 

 :ةمديرية مياه بين كنان

 :سجالت املديرية 

(، تبني                 3102-3103للفرتة من ) ةلدى تدقيق قيود وسجالت مديرية مياه بين كنان 

 ما يلي:

حيث يقوم النظام اإللكرتوني بالقفز  ،وجود خلل يف النظام احملاسيب اإللكرتوني املستخدم .0

يوم جديد أو جلسة جديدة، ولدى االستعالم عن  كل عن وصل املقبوضات الرئيس بداية

رقم الوصل غري الظاهر يف تسلسل احلركات اليومية تبني أنه يشتمل على جمموع 

املالية ( من التعليمات التطبيقية للشؤون 09اإليداعات اليومية للصندوق خالفًا للمادة )

 . 0993( لسنة 0رقم )

( واملستخدم اعتبارًا من cash diskمت مالحظة أن النظام احملاسيب اإللكرتوني واملسمى ) .3

، غري مصمم إلدخال قيمة شيكات أمثان املياه والذي يتم اعتباره إيداع نقد ويتم 0/0/3103

من قبل البنك  خصمه من قيمة اإلرسالية األمر الذي يسبب مشكلة يف حالة إرجاع الشك

ويصبح شك مرجتع، حيث ال يظهر يف الربنامج ويتم إظهاره يف دفرت صندوق اإليداعات 

 فقط.

يتم قطع وصول مقبوضات واحد يدوي وآخر إلكرتوني بنفس القيمة مع إختالف رقم  .2

 0992( لسنة 2( من النظام املالي رقم )1الوصل اإللكرتوني عن اليدوي خالفًا للمادة )

 وتعديالته.

( دينار، رغم 2211يف دفرت الصندوق ومببلغ ) 39/0/3103مل يظهر إيداع نقدي بتاريخ  .2

ظهورها يف كشف البنك، ولدى الرجوع لدفرت الصندوق للسنة السابقة واالستفسار من 

 احملاسب مل يتم تقديم إيضاح حول ذلك.

، 022، 022ال يقوم احملاسبون بعمل مذكرة تسوية البنك حسب األصول خالفًا للمواد ) .3

 ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية املشار  إليها أعاله.023

( من 033ال يوجد سجل للشيكات املرجتعة املعتمد من قبل وزارة املالية خالفًا للمادة ) .3

 التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله.

من قبل البنك املعتمد، ال يتم دمغ فيش اإليداعات النقدية يف حساب شركة مياه الريموك  .1

حيث جاء يف شروط اإليداع النقدي لدى البنك عبارة )ال يعترب هذا املستند رمسيًا، ما مل 

حيمل ختم صندوق البنك وتوقيع أمني الصندوق أو مؤشر عليه من قبل أمني الصندوق، 

م وموقعًا من مفوضني اثنني يف حالة عدم دمغ هذا املستند بآلة الصندوق ( كما ال يت
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 (882) 

 

كتابة اسم وتوقيع املودع، وال يتم كتابة تاريخ اإليداع على دفرت الصندوق ورقم املستند 

 ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله.32)الفيشة( ورقم الشيك، خالفًا للمادة )

( من 22ال يتم تنظيم إرسالية نهاية كل يوم من قبل اجلابي املركزي خالفًا للمادة ) .2

 ت التطبيقية للشؤون املالية أعاله.التعليما

( سيارة لدى املديرية تفي 02يتم استخدام سيارة سياحية ألغراض العمل رغم وجود ) .9

بالغرض وذلك خالفًا لقرارات جملس الوزراء بضرورة ضبط وترشيد اإلنفاق احلكومي 

حيث بلغ استهالك السيارة السياحية  32/2/3100( تاريخ 202ومنها القرار رقم )

 ماعدا كلفة صيانتها. 3102( دينار خالل عام 1201( لرت بنزين أي مبعدل )2211)

ال يتم تفعيل إجراءات الضبط والرقابة اإلدارية خالفًا للتعليمات التنظيمية لعمل وحدات  .01

 0992( لسنة 2( من النظام املالي رقم )30الرقابة الداخلية الصادرة استنادًا ألحكام املادة )

 وتعديالته.

م مسك سجل دوام خمصص لتوقيع املوظفني، ويتم التوقيع على أوراق وتكون عرضة عد .00

للتلف والضياع وال يلتزم املوظفني بالتوقيع يف بداية ونهاية الدوام، خالفًا لتعليمات الدوام 

( لسنة 21الرمسي واإلجازات السنوية الصادرة مبوجب أحكام نظام اخلدمة املدنية رقم )

3111 . 

 (07/7/4102تاريخ  08/7/6/00666تاب الديوان رقم املصدر: )ك

 التوصية:

 حسب األصول. (0البند رقم )إختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب 

 اإلجراء:

( وما زال 0من خالل متابعة املوضوع تبني انه قد مت تصويب كافة البنود باستثناء البند رقم )

 املوضوع قيد املتابع.

 ) .....( املستخدم: 

متابعة موضوع الشكوى الواردة إىل ديوان احملاسبة حبق املستخدم ).....( / شركة مياه لدى  

 الريموك، تبني ما يلي:

( 2قام مدير عام شركة مياه الريموك باستخدام املذكور أعاله مبوجب عقد عمل مدته ) .0

 ةللعمل بوظيفة مراقب صيانة وتوزيع مياه بين كنان 2/1/3102شهور اعتبارًا من تاريخ 

( دينار دون احلصول على املوافقات 131براتب شهري شاماًل مجيع العالوات مقداره )

 .استخدامهالالزمة على 
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 (888) 

 

وجتاوز سن التقاعد القانوني علمًا أنه كان يعمل  0921املذكور أعاله من مواليد عام  .3

سابقًا لدى شركة مياه الريموك باألجرة اليومية ومت االستغناء عن خدماته بتاريخ 

  .لعدم احلاجة 2/3/3102

 (45/5/4102تاريخ  2/40/04881كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 .إختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مشرتيات قطع غيار من شركة ).....( الربيطانية 

لدى تدقيق امللف اخلاص بشراء قطع الغيار واألغشية اخلاصة مبحطات القريوان وعني  

 من الشركة أعاله،  تبني ما يلي: الديك والقنطرة 

قامت شركة مياه الريموك باإلحالة على الشركة أعاله لشراء قطع غيار واألغشية  .0

( جنيه إسرتليين مبوجب قرار اإلحالة رقم 22133اخلاصة باحملطات أعاله بقيمة )

(013/3103 .) 

( جنيه إسرتليين إىل الشركة املذكورة 29112قامت شركة مياه الريموك بتحويل مبلغ ) .3

( جنية إسرتليين عن القيمة األصلية لإلحالة دون بيان أسباب 2322أي بزيادة مقدارها )

 الزيادة.

عدم قيام الشركة أعاله بتقديم كفالة حسن تنفيذ خالفًا لتعليمات دليل املشرتيات يف  .2

 شركة مياه الريموك. 

( جنيه إسرتليين مقابل 22313عدم قيام الشركة أعاله بتقديم كفالة بنكية بقيمة ) .2

%( من قيمة قرار 31بنسبة ) 01/3/3102ة اليت حصلت عليها بتاريخ الدفعة املسبق

 اإلحالة  خالفًا لتعليمات دليل املشرتيات املشار إليه أعاله. 

، ومل تقم شركة مياه 39/01/3102مطار امللكة علياء الدولي بتاريخ  إىلوصلت البضاعة  .3

ترتب على البضاعة مما  31/2/3102الريموك بالتخليص عليها من املطار حتى تاريخ 

 ( دينار حتملتها شركة مياه الريموك  دون مربر.2323رسوم ختزين بلغت )

مت التخليص على البضاعة يف التاريخ املشار إليه أعاله علمًا أن كفالة سوء املصنعية  .3

( شهرًا مما أدى 03ومدتها ) 21/9/3102املقدمة من الشركة املوردة بدأ سريانها بتاريخ 

طويلة من الكفالة دون التأكد من جودة البضاعة من قبل شركة مياه إىل مضي مدة 

  .الريموك
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 (886) 

 

عدم قيام شركة مياه الريموك بفرض غرامة على الشركة املوردة عن مدة التأخري يف  .1

( أسابيع 3-2( يومًا حيث  أن مدة التسليم حسب قرار اإلحالة من )99التوريد والبالغة )

 .01/3/3102بقة يف بدأت من تاريخ صرف الدفعة املس

 (46/01/4102تاريخ  08/7/2/07424املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 بيان أسباب املخالفات أعاله واختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويبها. 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :تشكيل وصرف مكافآت  اللجان يف الشركة 

 عينة من قرارات هيئة مديري شركة مياه الريموك، تبني ما يلي: لدى تدقيق

( دينارًا شهريًا مكافأة ألعضاء هيئة مديري الشركة بناًء 211تقوم الشركة بصرف مبلغ ) .0

بالرغم من عدم وجود  32/03/3101( تاريخ 239على قرار جملس إدارة سلطة املياه رقم )

( من قانون سلطة املياه رقم 01خالفًا للمادة ) صالحية جمللس اإلدارة مبنح هذه املكافأة

 وتعديالته. 0922( لسنة 02)

يتم صرف املكافأة أعاله شهريًا ألعضاء هيئة مديري الشركة دون األخذ بعني االعتبار عدد   .3

( لسنة 33( من قانون الشركات رقم )033اجللسات اليت حيضرها العضو خالفًا للمادة )

 وتعديالته. 0991

تعارض يف تشكيل جلنة العطاءات يف الشركة اليت من متتلك صالحية شراء لوازم وجود  .2

( من دليل املشرتيات يف الشركة اليت 2( دينار حسب املادة )  331111 -31111مببلغ ) 

( أعضاء بقرار من هيئة املديرين ويكون رئيس اللجنة 1تنص على أن تشكيل اللجنة من )

مت تشكيل اللجنة مبوجب قرار هيئة املديرين بتاريخ  ونائبة من هيئة املديرين، حيث

( أعضاء منهم ثالثة من هيئة املديرين باإلضافة إىل املدير العام واملدير 3من) 3/3/3102

قام مدير عام الشركة مبوجب كتابه رقم  33/3/3102املالي يف الشركة، وبتاريخ 

فقط دون إشراك أعضاء من موظفي الشركة  (  بإعادة تشكيل اللجنة 0/2/02/0223)

 من هيئة املديرين.
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 (887) 

 

 33/03/3102( تاريخ 09قررت هيئة مديري الشركة مبوجب حمضر االجتماع رقم ) .2

( دينار عن كل جلسة من جلسات جلنة العطاءات 31املوافقة على صرف مكافأة مببلغ )

صدور دون حتديد عدد اجللسات أو سقف حمدد للمبالغ اليت تصرف شهريًا باإلضافة إىل 

مبنح أعضاء اللجان   3103( لسنة 01قرار من قبل هيئة املديرين مبحضر اجتماعها رقم )

( دنانري لكل عطاء دون حتديد عدد العطاءات اليت 01الفنية للعطاءات مكافأة بواقع )

 يشارك فيها  العضو أو سقف املبلغ املصروف للعضو خالل الشهر.

 (2/00/4102تاريخ  08/7/6/07575 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 حسب األصول. باقي البنودتصويب العمل على 

 اإلجراء:

 ( فقط ومل يتم تصويب باقي البنود وما زال املوضوع قيد املتابعة.2مت تصويب البند رقم )

 مديرية مياه الشمال.

 ةمديرية مياه قصبة اربد، مديرية مياه بين عبيد، ومديرية مياه بين كنان: 

لدى تدقيق حساب اشرتاكات املياه اجلديدة املدفوعة الرسوم املنفذة وغري املنفذة يف  

( 20/2/3102-0/0/3113مديريات املياه التابعة لشركة مياه الريموك/حمافظة اربد للفرتة )

 تبني ما يلي: 

             عدم استيفاء رسم طلب توصيل املياه والبالغ عشرون دينارًا عن كل اشرتاك جديد       .0

)ألول مرة( جلميع االشرتاكات اجلديدة داخل التنظيم للفرتة أعاله خالفًا لنص املادة 

واليت تنص على                                          0992( لسنة 31( من نظام االشرتاك يف مياه الشرب رقم )02)

اإلضافة إىل األجور ) يستوفى من املشرتك مبلغ عشرين دينارًا رسم طلب توصيل ب

( من هذا النظام 03والتكاليف واألمانات املنصوص عليها يف الفقرة )ب( من املادة )

 وتستوفى مجيع املبالغ املتحققة مبوجب هذه املادة قبل التوقيع على اتفاقية االشرتاك (.

( دينار 919121بلغ جمموع الرسوم اليت مل يتم استيفاؤها من قبل املديريات أعاله مبلغ ) .3

 (.333كما هو مبني يف اجلدول رقم )
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 (885) 

 

 

 (446جدول رقم )

 يف مديرية مياه الشمال رسوم طلب توصيل املياه وغري املستوفاة من املشرتكني

 )املبلغ بالدينار(

 املبلغ  املديرية

 674511 مديرية مياه قصبة اربد

 065411 مديرية مياه بين عبيد

 65721 ةمديرية مياه بين كنان

 212721 اجملموع

 (4102لسنة  040استيضاح الديوان رقم املصدر: )

 التوصيات:

( من نظام 02) خالفًا للمادة( دينار 31بيان أسباب عدم استيفاء رسم طلب توصيل والبالغ ) .0

 االشرتاك يف مياه الشرب املشار إليه أعاله.

حصر أمساء مجيع املشرتكني باملياه جلميع االشرتاكات املدفوعة الرسوم املنفذة وغري  .3

املنفذة للفرتة أعاله واليت مل يتم استيفاء رسم طلب توصيل عن كل إشرتاك منها يف 

 .مديريات املياه املذكورة وحتصيل تلك الرسوم حسب األصول

يف  0992( لسنة 31 مياه الشرب رقم )( من نظام االشرتاك يف02العمل على تفعيل املادة ) .2

 مجيع مديريات املياه يف اململكة التابعة إىل سلطة املياه والشركات اململوكة هلا.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :االستعمال غري املشروع للمياه 

 ).....( تبني ما يلي:  ة حبق املواطنلدى متابعة موضوع الشكوى الواردة إىل ديوان احملاسب 

قام املذكور أعاله باالعتداء على شبكة مياه شركة مياه األردن )مياهنا( واستعمال املياه  .0

 .03/2/3102( تاريخ 1111031بطريقة غري مشروعة ومت ضبطه مبوجب الضبط رقم )

االستعمال مل يتضمن الضبط أعاله قيمة األضرار اليت حلقت مبمتلكات السلطة جراء  .3

غري املشروع وقيمة أمثان املياه املستهلكة بطريقة غري مشروعة وإمجالي املبالغ املطلوبة من 

املذكور علمًا أنه ولغاية تارخيه مل يتم اختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حبقه يف مثل 

 هذه احلاالت.

 (44/01/4102تاريخ  2/40/07417 املصدر: )كتاب الديوان رقم
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 (882) 

 

 صية:التو

اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة حبق املذكور أعاله وحتصيل كافة املبالغ املرتتبة بذمته جراء 

 .غري املشروع للمياه استعماله

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل شركة مياهنا وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (861) 

 

 سلطة وادي األردن

 

 :سد امللك طالل 

 (، تبني ما يلي:3103-3100طالل للفرتة )لدى تدقيق قيود وسجالت سد امللك  

 أواًل: حركة السيارات:

( دون إبراز موافقة رئـيس الـوزراء علـى    3 -02313يقوم مدير السد باستخدام السيارة رقم ) .0

( من تعليمات تنظيم اسـتخدام  02،00قيادة السيارة وحتديد مكان مبيتها خالفًا للمادتني )

يـتم إبـراز قيـود احملروقـات املسـتهلكة وأوامـر احلركـة        ، ومل 3100املركبات احلكومية لسـنة  

 للسيارة أعاله لغايات التدقيق.

تكرار ترحيل كمية احملروقات املصروفة مبوجب طلبات املشـرتى احمللـي علـى سـجالت أكثـر       .3

 من آلية يف نفس الوقت مما أدى إىل زيادة بالكميات املصروفة. 

للســـيارات بـــني الكميـــة املثبتـــة علـــى طلبـــات وجـــود فروقـــات يف كميـــات احملروقـــات املصـــروفة  .2

 املشرتى احمللي والكمية املرحلة على سجالت السيارات.

 .عدم ترحيل بعض كميات احملروقات املصروفة مبوجب طلبات املشرتى احمللي .2

مت صــرف كميــة مــن احملروقــات علــى بعــض اآلليــات مبوجــب طلبــات املشــرتى احمللــي علــى           .3

 ل فرتة الصرف. الرغم من توقفها عن العمل خال

خالفًا ألحكام املادة  2( سم3111( تزيد سعة حمركها على )2يتم استخدام مركبات عدد ) .3

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله.  02)

عــدم تقــديم تقــارير فنيــة عــن حالــة املركبــات واآلليــات املعطلــة تــبني تــاريخ العطــل وأســبابه       .1

 وعدم إجراء الصيانة الدورية الالزمة.

( 23عدم تعديل االستهالك من احملروقـات لـبعض املركبـات واآلليـات خالفـًا ألحكـام املـادة )         .2

 من التعليمات املشار إليها أعاله.

قيـــــــام مـــأمـــــور احلـــركــــة بصــــــرف كميــــــات مــــــن الـــديــــــزل علـــــــى موظفيــــــن ال عالقـــــــة         .9

 وقيادة اآلليات واملركبات. هلــــــم باستخدام 

 قيود وسجالت اللوازم: ثانيًا:

يتم إدخال وإخـراج مـواد ختـص سـد الوحـدة علـى مسـتندات اإلدخـال واإلخـراج العائـدة لسـد             .0

 امللك طالل دون دخول هذه املواد فعليا إىل السد أو ترحيلها إىل السجالت حسب األصول.
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 (860) 

 

القانونيــة ومل يــتم إتالفهــا خالفــًا للمــادة  وجــود مســتندات إدخــال وإخــراج مضــى عليهــا املــدة   .3

 .0993( لسنة 0( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )01)

 ثالثًا: السلف: 

تعـــذر تدقيــــــق قيود السلف لعـــــــدم مســـــك دفرت صندوق سلف النفقات خالفًا ألحكام املـادة  

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله.91)

 (4102لسنة  04املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مديرية مشاغل سلطة وادي األردن/فنوش 

من طلبات على عينة  02/0/3102لدى إجراء الفحص الفجائي يوم االثنني املوافق  

 املشرتى احمللي يف قسم احلركة/مديرية مشاغل سلطة وادي األردن/فنوش تبني ما يلي:

يقوم املهندس ).....( الذي يعمل يف مديرية الصرف اجلويف بقيادة واستخدام السيارة رقم  .0

( نوع تويوتا العائدة ملشاغل سلطة وادي األردن/فنوش دون إبراز أية موافقات من 03100-3)

خالفًا ألحكام نظام تنظيم  الوزراء على استخدام أو قيادة املركبات احلكومية رئاسة

 والتعليمات الصادرة مبوجبه. 3100( لسنة 31استخدام املركبات احلكومية رقم )

( للسيارة أعاله، األول من 230103، 313299مت تنظيم طليب املشرتى احمللي ذوات األرقام ) .3

( لرت سوالر والثاني من مديرية الصرف اجلويف 31بكمية )مشاغل سلطة وادي األردن/فنوش 

 (.30/03/3102( لرت سوالر وبنفس التاريخ )31بكمية )

بلغت املسافة املقطوعة حسب عداد السيارة أعاله عند التعبئة مبوجب طلب املشرتى احمللي  .2

(كم فقط علمًا أن تعبئة 2( كم بفارق )232231( كم ويف الثاني )232203األول )

 ( لرتًا تقريبًا، ومتت التعبئة من نفس حمطة احملروقات ).....(.31لسيارة )فل( تعادل )ا

 ( 0/4/4102تاريخ  08/4/4/0721املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 زال املوضوع قيد املتابعة. مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق باملوضوع أعاله وما
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 (864) 

 

  شاغل واملعدات /  فنوش:املمستودعات مديرية 

وردت إىل ديوان احملاسبة معلومات تفيد بتعرض املستودعات أعاله حلادثي سرقة يف يومني  

حيث تبني سرقة مواد خمتلفة من املستودعات تشمل مواد حناسية  3/2/3102، 2متتاليني بتاريخ 

 غري مصنعة وكوابل كهربائية بقياسات خمتلفة. 

 (2/4/4102تاريخ  08/4/4/4750 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

ــة مبشاركة ديوان احملاسبة للتدقيق والتحقيق يف مالبسات حادثي السرقة والوقوف نتشكيـل جل

 على أسباب تعرض املستودعات أعاله للسرقة بشكل متكرر.

 اإلجراء:

 مت حتويل املوضوع إىل مدعي عام دير عال وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :ملفات املشاريع 

 تدقيـــــق عينة من ملفات مشاريع سلطة وادي األردن قيد التنفيذ تبني ما يلي:لدى 

 عطاء قاع السعيديني /وادي عربة: أواًل:  

( مركبات نوع بك أب للعمل يف املشروع تدفع من 2تضمنت وثائق العطاء تقديم املقاول ) .0

( مركبات بقيمة 2( دينار حيث مت تزويد السلطة بـ)031111املبلغ االحتياطي وقيمته )

( دينار للمركبة الواحدة تعود ملكيتها عند انتهاء املشروع للسلطة ومت ختصيص 21111)

مركبتني لالستخدام خارج نطاق املشروع واحدة الستخدام أحد املدراء واألخرى الستخدام 

 مكتب وزير املياه والري.

 ( دينار.0311ــــل مركبـــة ومببلغ )%( مـــن قيمة ك3أن  تقوم السلطة بدفـــع مــــا نسبتــــه ) .3

شهريًا ومبا يعادل  ( دينار0111تبلغ تكلفة التشغيل والصيانة املقدرة لكل مركبة ) .2

 .( شهر03( دينار طيلة فرتة املشروع والبالغة )02111)

( 3211( دينار شهريًا ومبا يعادل )231تبلغ أجور سائقي املركبات أعاله املقدرة مببلغ ) .2

 فرتة املشروع. دينار طيلة

( 33211وعليه تكون التكلفة املالية لكل مركبة مستخدمة خارج نطاق املشروع بدود )  .3

( دينار خالل فرتة 000311دينار، وبذلك تبلغ تكلفة استخدام املركبتني أعاله حبدود )

 التنفيذ.
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 (864) 

 

 مشروع ري حسبان /الكفرين: ثانيًا: 

( من جدول كميات عطاء املشروع أن يتم تقديم وتشغيل وصيانة 2، 3) البندينورد يف  .0

مركبتني إضافة إىل تقديم سائقني خلدمة جهاز اإلشراف على املشروع وتعود ملكية 

 املركبتني يف نهاية املشروع للمقاول.

مت ختصيص إحدى املركبتني أعاله الستخدام جهاز اإلشراف على املشروع واألخرى  .3

 رج نطاق املشروع يف مكتب أمني عام سلطة وادي األردن.لالستخدام خا

( دينار 0231تبلغ الكلفة الشهرية اإلمجالية للمركبة الواحدة حسب جدول الكميات ) .2

وبذلك تبلغ الكلفـة املرتتبـة علـى استخـدام املركبة طيلة فرتة تنفيــذ املشروع البالغة 

 ( دينار.33011( شهرًا ما يعادل )02)

 مشروع سد كفرجنة:  ثالثًا:  

( سيارات سياحية مت توزيعها على جهاز اإلشراف نظرًا لعدم 2قامت السلطة باستئجار ) .0

 وجود بند للسيارات يف وثائق العطاء.

مت تنظيم مذكرة تفاهم بني السلطة واملقاول تتضمن أن يقوم املقاول بتزويد االستشاري              .3

( وميين باص CC 2111فع رباعي ذات سعة حمرك )والسلطة بسيارة )تويوتا /برادو( د

 .( راكب طيلة فرتة املشروع دون مقابل00تويوتا سعة )

قامت السلطة بتخصيص الباص الستخدام جهاز االستشاري أما السيارة ذات الدفع  .2

الرباعي فهي تعمل مع مكتب األمني ومكتب مساعد األمني العام للشؤون الفنية بالرغم من 

رات تستخدم من قبلهم حيث كان األفضل أن تقدم هذه السيارة خلدمة وجود عدة سيا

 جهاز االستشاري عوضًا عن إحدى السيارات املستأجرة.

لدى املقارنة بني كلفة السيارات املستأجرة وكلفة السيارة اليت تعمل مبكتب األمني العام  .2

        واملقدمة من قبل املقاول يتبني ما يلي:                         

( دينار شهريًا 0302تبلغ كلفة االستئجار للسيارة الواحدة من سيارات املشروع ) .أ 

وعليه تكون القيمة اإلمجالية خالل فرتة تنفيذ املشروع هي                                        

 ( دينار كبدل استئجار.x 0302=22222 شهر 23)

انة املقدر للسيارة الواحدة املستأجرة يبلغ معدل االستهالك من احملروقات والصي .ب 

( دينار شهريًا وعليه تكون الكلفة اإلمجالية للمحروقات هلذه السيارة =                   311)

 ( دينار.x 311=30311 شهر 23)
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 (862) 

 

وعليه تبلغ الكلفة اإلمجالية املقدرة للسيارة الواحدة املستأجرة خالل املدة العقدية  .ج 

 ( دينار.33222لتنفيذ املشروع )

 مما سبق يتضح ما يلي:   

تبلغ الكلفة املالية اإلمجالية الناجتة عن استخدام املركبات أعاله من قبل السلطة خارج  .0

 ( دينار. 313222نطاق أعمال املشاريع وخالفًا للغايات املخصصة هلا )

مركبات حبجة عدم وجود يتم يف بعـــــض األحيـــــــان إلغــــــاء بعــــض املشاريع واحململ عليها  .3

وسائط نقل جلهاز اإلشراف على هذه املشاريع ونشري بهذا اخلصوص إىل ما ورد بكتاب 

بالرغم من وجود عدد كبري من  20/1/3102( تاريخ 00/2/3319السلطة رقم )س و أ/

 املركبات احلكومية لدى السلطة.

شاريع على موظفي السلطة يتم توزيع السيارات ذات اللوحات البيضاء احململة على بعض امل .2

 تهربًا من الرقابة.

 ( 4102لسنة  4املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

بيان أسباب خمالفة بالغات رئيس الوزراء املتعلقة بذات املوضوع واختــــــاذ كافـــــة اإلجــــــراءات  

 الالزمــــة لتصويب ما ورد أعاله. 

 اإلجراء:

 بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد 

 /(/تأهيل القناة اإلمسنتية لوادي الذراع:4/4112العطاء رقم )ر 

 لدى مشاركة ديوان احملاسبة يف أعمال اللجنة املشكلة مبوجب كتاب أمني عام سلطة وادي

ة املرحلية لدراسة أسباب التأخري يف دفع املطالب 1/0/3102( تاريخ 0/32/033األردن رقم )س و أ/

األوىل املستحقة للمقاول املنفذ للمشروع أعاله وحتديد املسؤولني عن التأخري حيث ترتب على 

( دينار،  وبالرجوع إىل 2213ذلك دفع فائدة قانونية للمقاول جراء هذا التأخري بلغت قيمتها )

 حيثيات املوضوع تبني ما يلي:

قامت اللجنة بتتبع سري املطالبة منذ تاريخ مت إعداد تقرير فين من قبل اللجنة أعاله حيث  .0

تقدميها وحتى تاريخ صرفها ومت حتديد مسؤولية املوظفني املتسببني بالتأخري ومدة 

 التأخري الذي تسبب بها كل موظف.

أبدى ديوان احملاسبة مالحظاته على تقرير اللجنة من حيث عدم قيام اللجنة بوضع  .3

الواضحة حبق املوظفني املتسببني بالتأخري واحملددين من قبلها كونهم تسببوا  التنسيبات

 بهدر للمال العام.
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 (868) 

 

مت عرض التقرير على أمني عام سلطة وادي األردن حيث قرر األخذ مبالحظات ديوان  .2

 احملاسبة وطالب اللجنة بتزويده بتنسيبات واضحة حول املوضوع.

متضمنا التنسيبات بتغريم املتسببني يف التأخري ما  قامت اللجنة بإعداد تقرير فين الحق .2

 %( من قيمة الفائدة القانونية املرتتبة على السلطة. 31نسبته )

أبدى ديوان احملاسبة مالحظته على التقرير الالحق أنه نظرًا إلهمال وتقصري املوظفني  .3

%( من 31ة والبالغة )املتسببني يف التأخري فانه ال يرى مربرا لتحميل السلطة النسبة املتبقي

 قيمة الفائدة القانونية املدفوعة للمقاول. 

( 0/01/3303مت حتويل املوضوع إىل املستشار القانوني للسلطة مبوجب الكتاب رقم )س و ا/   .3

إلبداء الرأي القانوني حول مدى قانونية احلسم من رواتب املوظفني وبيان  9/2/3102تاريخ 

يث جاء الرأي القانوني بعدم وجود ما مينع من حسم صاحب الصالحية يف فرض احلسم ح

قيمة املبالغ اليت حتملتها السلطة من املوظفني جراء إهماهلم بأداء املهام الوظيفية، إال أنه 

 ولغاية تارخيه مل يتم تنفيذ احلسم.

( منه 32وتعديالته جند أن املادة ) 0992( لسنة 2وبالرجوع إىل أحكام النظام املالي رقم ) .1

ص على: )مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، إذا وقع اختالس أو ضياع يف األموال العامة أو تن

حصل تالعب أو تزوير يف املستندات أو السجالت أو القسائم املالية أو يف أي وثيقة أخرى 

 تتخذ اإلجراءات التالية:

مبا يف  على الوزير املختص إعالم الوزير فورًا بذلك وأن يتخذ اإلجراءات الالزمة -

 ذلك التحقيق وتشكيل اللجان الالزمة وتزويد الوزير بنتائج تلك اإلجراءات(.

 (02/2/4102تاريخ  08/4/2/08115املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تنفيذ توصيات جلنة التدقيق والتحقيق يف املوضوع أعاله

 اإلجراء:

 أعاله وما زال املوضوع قيد املتابعة.مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق باملوضوع 

 /(: 7/4104العطاء رقم )س 

لدى مشاركة ديوان احملاسبة يف اللجنة املشكلة مبوجب كتاب أمني عام سلطة وادي األردن  

الستالم املضخات املوردة مبوجب العطاء أعاله  3/2/3102( تاريخ 0/32/1123رقم )س و أ/

( دينار، تبني أن اللجنة قامت باستالم املضخات الواردة 232292)احملال على شركة ).....( بقيمة 

 ( بالرغم من وجود املخالفات التالية:02(، )00(، )01(، )9يف البنود )
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 (866) 

 

 عدم تزويد املشاغل بالنقاصات اخلاصة باملضخات املوردة يف البنود أعاله. .0

 شروط العطاء.حسب عدم تركيب وتشغيل املضخات  .3

( املتعلقة بقياس القطر اخلارجي للمضخة حيث أن املطلوب 3م )اختالف املواصفة رق .2

( إنش مما يرتتب على ذلك تكاليف مالية إضافية 02( إنش واملورد فعليًا قياس )02قياس)

 حسب ما هو مبني بتقرير اللجنة الفنية.

 حتفظ ديوان احملاسبة بناًء على املالحظات الواردة أعاله. .2

 (48/2/4102تاريخ  08/4/2/08647املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

بيان األسباب الداعية الستالم املضخات املوردة من الشركة املذكورة على الرغم من عدم مطابقتها 

 للمواصفات الفنية املطلوبة وشروط العطاء.

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل سلطة وادي األردن وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :الشكاوي 

التحقق مما ورد بالشكوى الواردة إىل ديوان احملاسبة خبصوص عدد من موظفي سلطة لدى  

 وادي األردن تبني ما يلي:

 السائق ).....(: أواًل:

يعمل املوظف أعاله بوظيفة مراقب للطرق الزراعية يف مديرية اإلسناد واملتابعة باإلضافة  .0

 لوظيفته كسائق جريدر.

تشكيل جلنة لتدقيق   33/1/3100( تاريخ 0/32/3123مت مبوجب الكتاب رقم )س و أ/ .3

دفاتر احملروقات والرحالت واالستهالك الفعلي من احملروقات وطريقة صرفها لآلليات التابعة 

( تاريخ 2/0/2033للمديرية أعاله، وبناًء على توصيات اللجنة مت مبوجب الكتاب رقم )س و أ/

ه عقوبة اإلنذار للموظف أعاله نتيجة لتالعبه بكميات احملروقات املصروفة توجي 09/9/3103

( منه 3- 01233لآلليات وحتديد عمله كسائق جريدر فقط وسحب السيارة احلكومية رقم )

 ومنعه من إستخدامها.

( تاريخ 0/3300مت تكليف املذكور أعاله مرة أخرى مبوجب الكتاب رقم )س و أ/ .2

 فة مراقب طرق زراعية باإلضافة لوظيفته كسائق جريدر.بالعمل بوظي 9/1/3102
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 (867) 

 

 املوظف ).....(: ثانيًا:

 33/0/3102( تاريخ 9120مت مبوجب قرار جملس إدارة سلطة وادي األردن رقم )

( البلد/الريان للمذكور أعاله بالرغم من 0( حوض )003ختصيص وحدة إسكان وظيفي رقم )

 خالل عمله يف مديرية األراضي. املخالفات اجلسيمة املرتكبة من قبله

 املهندس ).....(: ثالثًا:

مت تكليف املوظف أعاله للقيام بأعمال التشغيل والصيانة يف هيئة موقع املغطس مبوجب  .0

 .21/3/3111( تاريخ 2/0/3033الكتاب رقم  )س و أ/

تشكيل جلنة   0/00/3100( تاريخ 0/32/01921مت مبوجب الكتاب رقم )س و أ/ .3

حتديد وحصر املسؤولية وتقدير األضرار اليت حلقت بالسيارة احلكومية اليت للتحقيق و

( من نظام 020كان يقودها املهندس أعاله  خارج منطقة االختصاص عماًل بأحكام املادة )

وتعديالته دون قيام اللجنة ولغاية تارخيه بإجناز  3111( لسنة 21اخلدمة املدنية رقم )

 م التقرير الالزم. املهام املطلوبة منها وتقدي

 (07/00/4102تاريخ  2/40/05214 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصيات:

بيان أسباب تكليف السائق ).....( بوظيفة مراقب طرق زراعية باإلضافة لوظيفته كسائق  .0

جريدر رغم ارتكابه العديد من املخالفات خالل عمله كمراقب طرق زراعية الذي أكدته 

 والتحقيق املشكلة بهذا اخلصوص.جلنة التدقيق 

أسباب عدم حتويل الكاتب ).....( إىل املدعي العام لغاية تارخيه وإعادة النظر يف قرار جملس  .3

 اإلدارة املتضمن ختصيص وحدة السكن الوظيفي له.

أسباب عدم إعداد وتقديم تقرير من جلنة التدقيق والتحقيق املشكلة خبصوص املهندس  .2

 ( سنوات على تشكيلها.2تارخيه على الرغم من مرور ما يقارب )).....( لغاية 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :االتفاقيات 

لدى تدقيق عينة من االتفاقيات املربمة بني سلطة وادي األردن وجهات أخرى من القطاع  

 (، تبني ما يلي:3102-3103اخلاص لتمويل مشاريع إنشائية للسدود للفرتة )
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 (865) 

 

( دينار شريطة أن تقوم 211301قامت السلطة بإبرام اتفاقيتني مع شركة ).....( بقيمة )  .0

سلطة وادي األردن بإعداد الدراسات والتصاميم واإلشراف الفين هلذه املشاريع وأن تلتزم 

أتعاب للجهاز الفين الشركة املذكورة أعاله بدفع نسبة من قيمة هذه املشاريع املنفذة بدل 

 العامل من كادر موظفي السلطة وكما يلي:

 ( دينار.03211%( من قيمة اتفاقية سد ابو قطاف مبا يعادل )2ما نسبته ) -

 ( دينار.00203%( من قيمة اتفاقية سد وادي األمحر مبا يعادل )1.3ما نسبته ) -

ة إلقامة هذه السدود على عدم إبراز ما يفيد حصول سلطة وادي األردن على املوافقات الالزم .3

( من قانون تطوير 3أراضي تعود ملكيتها خلزينة اململكة األردنية اهلامشية خالفًا للمادة )

وتعديالته اليت حددت املنطقة اجلغرافية اليت من  0922( لسنة 09وادي األردن رقم )

 اختصاص السلطة.

فاقيات وقيمة مساهمات السلطة عدم قيام سلطة وادي األردن بإعالم وزير املالية بهذه االت .2

 0992( لسنة 2( من النظام املالي رقم )03املقدمة للشركة أعاله خالفًا ألحكام املادة )

 والتعليمات الصادرة مبوجبه.

( دينار وحتويلها إىل 32203عدم استيفاء بدل أتعاب التصاميم واإلشراف والبالغ قيمتها ) .2

منا مت صرفها من قبل الشركة املذكورة مباشرة حساب اإليرادات يف سلطة وادي األردن وإ

( من النظام املالي املشار إليه 3للكوادر الفنية من موظفي السلطة خالفًا ألحكام املادة )

 أعاله علمًا أن هؤالء املوظفني يتقاضون مكافآت وأجور عمل إضايف من السلطة.

 (4102لسنة  042املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 تصويب ما ورد أعاله واسرتداد املبالغ املصروفة ملوظفي السلطة دون  وجه حق.العمل على 

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل سلطة وادي األردن وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :املكافآت 

( دينار إىل أمني عام سلطة وادي األردن احلالي مقابل 2111مت صرف مكافآت مالية بقيمة ) .0

 (. 3102، 3100، 3101اشرتاكه بأعمال إحدى اللجان املشرتكة  لاعوام )

( دينار إىل أمني عام سلطة وادي األردن السابق مقابل 3111مت صرف مكافآت مالية بقيمة ) .3

(، حيث جاء صرف املكافآت املبينة 3119، 3112ه لعامي )اشرتاكه بأعمال اللجنة أعال

 3111( لسنة 21( من نظام اخلدمة املدنية رقم )09بالبندين أعاله خمالفًا ألحكام املادة )

 املعمول به يف حينه لعدم وجود موافقة من اجلهة املختصة على تقاضي هذه املكافآت.
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 (862) 

 

على ديوان احملاسبة  3102ة لعام مت عرض مستند الصرف املتعلق باملكافأة املصروف .2

للتدقيق ومل يتم إجازته للصرف يف حينه وتبني الحقًا أنه مت صرف املستند بتاريخ 

دون أن يتم إعادة عرضه على ديوان احملاسبة نظرًا لصدور قرار عن رئيس  31/1/3102

خلاصة الوزراء يتضمن عدم قيام ديوان احملاسبة بالتدقيق املسبق على مستندات الصرف ا

 بالسلطة.

 (40/04/4102تاريخ  08/4/4/44422املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 إختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 ....( اتفاقية التأجري املربمة بني سلطة وادي األردن وشركة:). 

لــدى مراجعــة وتــدقيق اتفاقيــة التــأجري املربمــة بــني ســلطة وادي األردن وشــركة ).....( لعــام    

 ، تبني ما يلي:3102

( عامًا بهدف إقامة مشـروع  21ومدتها ) 21/3/0992مت إبرام اتفاقية التأجري أعاله بتاريخ  .0

تأسيس منطقة صناعية مؤهلة /أو منطقة حرة قرب جسـر الشـيخ حسـني وملـدة ثالثـون سـنة       

 ( /أراضــي مشــروع قنــاة امللــك   02( مــن احلــوض رقــم  )  033( و )033علــى قطعــيت األرض ) 

 ( دومن.331) عبد اهلل ومبساحة إمجالية

من كل سـنة تعاقديـة    21/2(  دينار/دومن سنويا تدفع بتاريخ 031تبلغ قيمة بدل اإلجيار ) .3

 ( دينار سنويًا.92111وبقيمة إمجالية تبلغ )

مل تلتزم الشركة بتسـديد املبـالغ املرتتبـة عليهـا يف املواعيـد احملـددة ممـا ترتـب عليهـا مبلـغ             .2

الســيد مــدير وحــدة االســتثمارات يف الســلطة       ( دينــار حســب مــا جــاء مبــذكرة    0109220)

 وكما يلي: 02/00/3102املؤرخة يف 

 .21/2/3102( دينار املبلغ املستحق لغاية تاريخ   933220) -

 (.21/2/3103- 21/2/3102(   دينار بدل اإلجيار للفرتة ) 92111) -

ساحات  خالفًا بعض امل ءمت إجراء  تعديالت على املساحات املؤجرة من حيث إضافة أو استثنا .2

 ملا ورد يف االتفاقية. 

 (4102لسنة  022املصدر: )استيضاح الديوان رقم 
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 (871) 

 

 التوصيات:

 العمل على ما يلي:

( 0109220اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل املبالغ املستحقة على الشركة أعاله والبالغـة )  .0

 دينار باإلضافة إىل الفائدة القانونية املرتتبة على ذلك.

جلنة فنية خمتصة مبشاركة ديوان احملاسبة لدراسة االتفاقية والتعديالت الـيت طـرأت   تشكيل  .3

  .عليها مبا خيص اإلضافات واالستثناءات حلصر املبالغ الفعلية املرتتبة على املستأجر

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :الوحدات السكنية 

ديوان احملاسبة يف أعمال جلنة التدقيق على سندات القبض للوحدات لدى مشاركة  

( ولغاية تارخيه اليت مت التالعب بها من 3100السكنية واالستثمارات وأمثان املياه للفرتة من عام )

تبني وجود  30/0/3103( تاريخ 32/332قبل املوظف ).....( واملشكلة مبوجب الكتاب رقم )س و أ/

املالية مما قد يشري إىل وجود شبهة يف صحة بعض املعامالت اخلاصة بتخصيص  خلل يف اإلجراءات

الوحدات السكنية للمواطنني يف مشروع تطوير وادي األردن /الشونة اجلنوبية حيث تبني على سبيل 

 املثال ال احلصر ما يلي:

( دينار 211بقيمة ) 33/3/3102( تاريخ 033293مت استخدام وصول املقبوضات رقم ) .0

/منسف أبو زيد( 39( )حوض 2223ذلك بدل مثن التخصيص للوحدة السكنية رقم )و

 منطقة التنظيم /غور الكفرين وتعود للمستفيد ).....(.

مت استخدام نفس وصول املقبوضات أعاله يف وثيقة ختصيص وحدة سكنية أخرى حتمل  .3

ن ختصيص ( من نفس احلوض أعاله وتعود للمستفيد ).....( وذلك بدل مث2133الرقم )

( دينار علمًا انه مل يتم العثور على أي وصول مقبوضات يف 2132وحدته السكنية بقيمة )

 ( دينار. 2132ملف املستفيد أعاله يفيد بتسديد مبلغ )

 (46/4/4108تاريخ   08/4/4/4548املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

مبعامالت ختصيص الوحدات السكنية تشكيل جلنة مبشاركة ديوان احملاسبة للتدقيق والتحقيق 

يف أراضي سلطة وادي األردن /الشونة اجلنوبية للتحقق من صحة إجراءات استيفاء بدل امثان 

 ختصيص هذه الوحدات السكنية.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (870) 

 

 وزارة العدل

 

 :حساب اللوازم 

 (، تبني ما يلي:3102-3103اللوازم يف وزارة العدل للفرتة )لدى تدقيق سجل  

عدم مسك سجل العهدة لقيد ما يصرف من اللوازم كعهدة على أي موظف خالفًا ألحكام  .0

( 3( من تعليمات إدارة وتنظيم املستودعات احلكومية والرقابة على املخزون رقم )2املادة  )

 .0992لسنة 

 ( للتدقيق.239111-232930الرقم )عدم إبراز جلد اإلدخاالت من  .3

عدم تعزيز بعض إدخاالت اللوازم مبستندات إخراج أصولية من اجلهات اليت مت استالم  .2

 وتعديالته.  0992( لسنة 23( من نظام اللوازم رقم )20اللوازم منها خالفًا ألحكام املادة )

ى أحيانًا عدم إستخدام منوذج طلب اللوازم عند الطلب من املستودعات حيث يكتف .2

 ( من نظام اللوازم أعاله. 22مبذكرات داخلية أو كتب من احملاكم خالفًا ألحكام املادة )

عدم الدقة يف تسجيل رقم صفحات السجل على مستندات اإلدخاالت واإلخراجات وعلى  .3

 (.232112سبيل املثال ال احلصر مستند إدخاالت رقم )

كل متسلسل حيث مت على سبيل املثال ال عدم إستخدام جلود اإلدخاالت  واإلخراجات بش .3

-223110( قبل اجللد رقم )222111-223130احلصر إستخدام اجللد رقم )
223131 .) 

 (00/00/4102تاريخ  04/4/4/05426املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

ما يفيد بتصويب املوضوع رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصوص واليت كان آخرها  مل يرد

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 33/2/3103( تاريخ 03/2/2/2202الكتاب رقم )
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 (874) 

 

 حمكمة بداية غرب عمان / دائرة التنفيذ.      

 :قيود وسجالت احملكمة 

 ، تبني ما يلي:3103غرب عمان لعام لدى تدقيق قيود وسجالت حمكمة بداية 

مل يتم خماطبة وزير املالية لتشكيل جلنه للتدقيق والتحقيق يف التالعب املكتشف يف دائرة  .0

( موضوع 0992( لسنة )2( من النظام املالي رقم )32تنفيذ غرب عمان خالفًا ألحكام املادة )

 (. 3/2/3102تاريخ   03/2/03/3933كتاب ديوان احملاسبة  رقم )

التأخري يف إجراءات تنفيذ قضايا اخلزينة ومتابعة حتصيل املبالغ  املستحقة على القضايا  .3

( ما  20/03/3102احملكوم بها لصاحل اخلزينة حيث بلغ رصيد هذه القضايا يف )

 ( دينار.2112039جمموعه )

ني عدم مسك سجل ملراقبة أمانات القضايا اإلجرائية يف الدائرة وعدم تثبيت خالصة تب .2

املبالغ املقبوضة واملبالغ املصروفة والرصيد يف ملفات القضايا التنفيذية خالفًا ألحكام املادة 

  0993( لسنة 0( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )012)

مل يتم حوسبة احلسابات اخلاصة بدائرة التنفيذ لضبط العمليات املالية وإحكام الرقابة  .2

 عليها. 

اللوازم يف احملكمة بصرف جلود رد األمانة إىل حماسب دائرة التنفيذ  يقوم مأمور .3

( من التعليمات 00كمجموعات دون بيان األرقام املتسلسلة هلا خالفًا ألحكام املادة )

( تاريخ 213139التطبيقية للشؤون املالية أعاله وعلى سبيل املثال مستند اإلخراج رقم )

32/1/3100. 

فيذ بتسجيل  أرقام جلود رد األمانة على سجل الرخص والوصوالت  عدم قيام  حماسب التن .3

حيث يتم إجراء التعديل على بعض أوامر رد األمانة دون إجراء التصويب الصحيح خالفًا 

( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله  وعلى سبيل املثال أمر رد 33ألحكام املادة )

 . 2/2/3103تاريخ ) 212233ورقم )   2/2/3103تاريخ   (212232األمانة رقم )

( من التعليمات 01عدم تدقيق أوامر رد األمانة قبل االستعمال خالفًا ألحكام املادة رقم ) .1

 التطبيقية للشؤون املالية أعاله. 

( مل يتم إتالفها حسب األصول خالفًا 0992وجود جلود مقبوضات مستعملة منذ عام ) .2

 عليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله.( من الت01ألحكام املادة )
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 (874) 

 

عدم مجع دفرت يومية الصندوق للتأكد من صحة القيود باإلضافة إىل استعمال قلم  .9

( من التعليمات 32الرصاص يف ترصيد بعض صفحات  دفرت الصندوق خالفًا ألحكام املادة )

 التطبيقية للشؤون املالية أعاله. 

اذج رد األمانة دون وضع خامت )ملغي( وذكر سبب يتم إلغاء بعض إيصاالت القبض او من .01

 1/2/3103( تاريخ 212239اإللغاء وتوقيع الرئيس املباشر ومثال ذلك أمر رد أمانه رقم )

(  229312، 229211ووصوالت القبض ذوات األرقام ) 2/1/3103( تاريخ 212339ورقم)

 ون املالية أعاله. ( من التعليمات التطبيقية للشؤ33خالفًا ألحكام املادة رقم )

عدم االحتفاظ بالنسخة األصلية من كشوفات البنك او صورة مصدقة عنها لتدقيقها  .00

 حسب األصول. 

( 022عدم إعداد مذكرات تسوية البنك )مطابقة حساب البنك ( خالفًا ألحكام املادة ) .03

 من التعليمات أعاله.

 (08/8/4102تاريخ  04/4/04/7445 املصدر: )كتاب

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول. 

 اإلجراء:

مل يرد ما يفيد بتصويب املوضوع رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصوص واليت كان آخرها 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 33/2/3103( تاريخ 03/2/03/2323الكتاب رقم )

 .حمكمة بداية مشال عمان

 :القضايا اإلجرائيـة 

لدى تدقيق قيود وسجالت القضايا اإلجرائية لدائرة تنفيذ حمكمة بداية مشال عمان لعام  

 ، تبني ما يلي: 3102

 (:0464/4115القضية رقم ) أواًل:

قيام حماسب دائرة التنفيذ ).....( بتكرار تنظيم شيك للقضية أعاله، حيث مت تنظيم 

.....( ووكيله بالقبض ).....( باسم السيد ) 33/0/3102( بتاريخ 039223الشيك رقم )

( دينار، ثم قام بتنظيم شيك آخر لنفس القضية حيمل الرقم 1223وبقيمة بلغت )

بنفس القيمة ولنفس املستفيد علمًا بأنه مت صرف  32/3/3102( تاريخ 021031)

 الشيك األول ومت التحفظ على الشيك الثاني وملف القضية لدى احملكمة.
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 (872) 

 

 (:2126/4101القضية رقم ) ثانيًا:

قيام احملاسب املذكور بتكرار تنظيم شيك للقضية أعاله حيث مت تنظيم الشيك رقم 

باسم شركة ).....( ووكيلها بالقبض السيد ).....( وبقيمة  01/3/3102( بتاريخ 039931)

( تاريخ 021001( دينار، ثم قام بتنظيم شيك آخر لنفس القضية حيمل الرقم )0311)

لقيمة ولنفس املستفيد علمًا بأنه قد مت صرف الشيك األول ومت التحفظ بنفس ا 32/3/3102

 على الشيك الثاني وملف القضية لدى احملكمة.

 (2/2/4102تاريخ  04/4/04/8642 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ توصيات اللجنة حسب األصول،

 اإلجراء:

ــام وزارة العـــدل رقـــم )   مت تشـــكيل جلنـــة مبوجـــب  ــاريخ 2222/أ/3/0كتـــاب أمـــني عـ  9/2/3102( تـ

ومل يـتم تنفيـذ توصـياتها رغـم      2/3/3102ومبشاركة ديوان احملاسبة حيـث رفعـت تقريرهـا بتـاريخ     

( تاريخ 03/2/03/0232تأكيدات الديوان املتكررة بهذا اخلصوص واليت كان آخرها الكتاب رقم )

 املتابعة. وما زال املوضوع قيد 3/3/3102

 .حمكمة بداية جنوب عمان

 :كفاالت القروض اجلامعية 

املقدمة للديوان تبني عدم  9/3/3102( تاريخ 233لدى التحقق والتدقيق يف الشكوى رقم ) 

قيام حمكمة بداية جنوب عمان باستيفاء رسوم الطوابع على كفاالت القروض اجلامعية للفرتة ما 

( لسنة 00خالفًا ملا ورد يف اجلدول امللحق بقانون كاتب العدل رقم ) 02/3/3103قبل تاريخ 

لمًا انه قد مت تشكيل جلنة داخلية مبوجب مشروحات رئيس ديوان حمكمة بداية جنوب ع 0933

حلصر كفاالت القروض  1/0/3102( تاريخ 3102/العدل/2عمان على مذكرة املراجعة رقم )

 اللجنة أعماهلا لغاية تارخيه.  تنهياليت مل يتم استيفاء رسوم الطوابع املستحقة عليها ومل 

 (08/2/4102تاريخ  2/40/8718يوان رقم املصدر: )كتاب الد

 التوصية:

اختاذ اإلجراءات الالزمة حلصر كافة كفاالت القروض اجلامعية يف احملاكم التابعة للوزارة 

 واليت مل تستوفى عليها رسوم الطوابع املستحقة وحتصيلها حسب األصول.

 اإلجراء:

املتكررة بهذا اخلصوص واليت كان آخرها مل يرد ما يفيد بتصويب املوضوع رغم خماطبات الديوان 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 3/2/3103( تاريخ 9/30/2333الكتاب رقم )



4102والستون لعام  الثالثالتقرير السنوي   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (878) 

 

 .حمكمة صلح ذيبان

 :قيود وسجالت احملكمة 

 (. تبني ما يلي:3102-3103لدى تدقيق قيود وسجالت حمكمة صلح ذيبان للفرتة ) 

( واملتفرعة عن القضية 29/3112رقم ) مل يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة على القضية .0

( للمحكوم عليهما لصاحل اخلزينة واحملجوز على أراضيهما مببلغ 09/91اإلجرائية  رقم )

 .32/3/3112( دينار، علمًا بأن آخر إعالن لبيع حصصهما كان بتاريخ 23030)

لعدل عدم قيام البنك بتحويل الفوائد املستحقة على حساب التنفيذ إىل حساب وزارة ا .3

 ( دينار.0031حيث بلغت الفوائد املستحقة مبلغ وقدره )

-022330مل يربز للتدقيق جلد املقبوضات اخلاص بدائرة التنفيذ والذي حيمل الرقم ) .2
022211 .) 

وجود أمانات جرميه مضى عليها املدة القانونية دون اختاذ اإلجراء الالزم بشأنها خالفًا  .2

( لسنة 9ن أصول احملاكمات اجلزائية وتعديالته رقم )( من قانو90، 91ألحكام املادة  )

0930               . 

 (01/00/4102تاريخ  04/4/04/05005 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

بهذا اخلصوص واليت كان آخرها  مل يرد ما يفيد بتصويب املوضوع رغم خماطبات الديوان املتكررة

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 3/3/3103( تاريخ 03/2/03/0322الكتاب رقم )

 دائرة إجراء تنفيذ الزرقاء.

 :قيود وسجالت الدائرة 

(، 3103-3100لــدى إجــراء التــدقيق علــى قيــود وســجالت دائــرة  تنفيــذ الزرقــاء للفــرتة )       

 تبني ما يلي:

 ( دينارًا بني الرصيد الدفرتي ورصيد كشف البنك.231)وجود فرق بقيمة  .0

( دينارًا أمانة بأمساء 02220عدم قيد قيمة الشيكات املسلمة للمستفيدين والبالغ قيمتها ) .3

( أشهر على تاريخ سحبها خالفـًا ألحكـام املـادة    3املستفيدين على الرغم من مرور أكثر من )

 .0993( لسنة 0الية  رقم )( من التعليمات التطبيقية للشؤون امل020)
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 (876) 

 

( دينـار كأمانــة  0222عـدم قيـد قيمـة الشــيكات غـري املسـلمة للمسـتفيدين والبــالغ قيمتهـا )        .2

( أشـهر علـى حتريرهـا خالفـًا ألحكـام املـادة       3باسم املستفيد على الرغم من مرور أكثـر مـن )  

 ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله.020)

ع الــواردات علــى مسـتندات الصــرف خالفــًا للمــادة )أواًل( مــن جــدول  عـدم حتصــيل رســوم طوابــ  .2

 .3110( لسنة 31املعامالت اخلاضعة للرسوم امللحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم )

( 00( للتــدقيق خالفــًا لــنص املــادة ) 132211 – 132231عــدم إبــراز جلــد املقبوضــات رقــم )  .3

 وتعديالته. 0933( لسنة 32من قانون ديوان احملاسبة رقم )

 (4102لسنة  52 املصدر: )استيضاح الديوان رقم

 التوصية:

( والعمـــل علـــى تصـــويب بـــاقي املخالفـــات حســـب 0تشـــكيل جلنـــة للتـــدقيق والتحقيـــق يف لبنـــد رقـــم )

 األصول.

 اإلجراء:

( مبشــاركة ديــوان احملاســبة مبوجــب     0مت تشــكيل جلنــة للتــدقيق والتحقيــق مبوضــوع البنــد رقــم )       

ومل يـرد   هـا  ورفعـت تقرير  2/9/3102( تاريخ 3102/1323/ حتقيق/3/0العدل رقم )كتاب وزير 

 تصويب باقي البنود وما زال املوضوع قيد املتابعة.ومل يتم ما يفيد بتنفيذ توصية اللجنة 

 .حمكمة بداية جرش

  :النظام احملوسب / كاتب العدل حمكمة بداية جرش  

حمكمة بداية جرش وكاتب عدل جرش للفرتة لدى إجراء التدقيق على قيود وسجالت 

 (، تبني ما يلي:0/0/3102-21/9/3102)

( 00( من قانون كاتب العدل رقم )21عدم تفعيل بند اإلعفاءات املنصوص عليه يف املادة ) .0

وتعديالته على الربنامج احملوسب املطبق لدى احملكمة لقبض رسوم كاتب  0933لسنة 

 العدل.

على النظام إلمتام عملية اإلعفاء مباشرة األمر الذي قد يؤدي إىل يقوم احملاسب بالدخول  .3

 حدوث ثغرات وخلل يف قبض  الرسوم املالية لكاتب العدل.

 (41/4/4102تاريخ  04/4/04/2807املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 زال املوضوع قيد املتابعة. مل يرد ما يفيد بالتصويب وما
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 (877) 

 

 حمكمة بداية عجلون.

 :حسابات وسجالت احملكمة 

 ، تبني ما يلي: 3103لدى تدقيق حسابات وسجالت حمكمة بداية عجلون لعام          

 قسم احملاسبة: .0

(  22131بلغت قيمة املبالغ املودعة يف حسابي القضاة وأعوانهم لدى بنك ).....( مبلغ )

 إيصال قبض رئيس يفيد باستالم املبالغ.دينار دون وجود 

 القضايا: .4

( من 0( دينار خالفًا ألحكام املادة )0133مت استيفاء رسوم بعض القضايا بنقص بلغ )

 وتعديالته. 3113( لسنة 22جدول الرسوم الصادرة مبوجب نظام رسوم احملاكم رقم )

 كاتب العدل: .4

( ثالثة دنانري عن القيام بأعمال التبليغ 2) قيام كاتب العدل باستيفاء رمسًا مقطوعًا مقداره 

ألية أوراق أو إعالنات قضائية أو رمسية من غري املعامالت املنظمة من قبله دون إظهار املبلغ 

 احملصل على نظام احلاسب االلكرتوني.

 التدقيق السابق: .2

ئها لكافة عدم تدقيق أوامر قبض رسوم القضايا املتحققة عليها قبل دفعها للتأكد من استيفا

( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم 30الشروط القانونية واملالية خالفًا ألحكام املادة )

  .0993( لسنة 0)

 (08/8/4102تاريخ  04/4/04/7448املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

وما  زال املوضوع قيد  0/3/3103( تاريخ 3/0/320/111وزير العدل رقم )مت الرد مبوجب كتاب 

 املتابعة.
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 (875) 

 

 حمكمة بداية اربد.

 :القضايا البدائية احلقوقية 

لدى تدقيق عينة من القضايا البدائية احلقوقية يف حمكمة بداية اربد واملفصولة قضائيًا 

 تبني ما يلي: ،واملكتسبة الدرجة القطعية من احلكم

استيفاء فروقات الرسوم القانونية املطلوبة بعد قرارات التأجيل والقرارات القطعية عدم  .0

( من نظام رسوم 33الصادرة عن السادة قضاة حمكمة بداية اربد خالفًا ألحكام املادة )

 .0933( لسنة 2احملاكم رقم )

انون الضريبة ( من ق3عدم استيفاء الضريبة اإلضافية املقررة آنذاك خالفًا ألحكام املادة ) .3

 وتعديالته. 0939( لسنة 32اإلضافية رقم )

مل يتم استيفاء الرسم النسيب من قيمة املبلغ احملكوم به أو املطلوب تنفيذه عند تسليم  .2

( من نظام رسوم احملاكم 09النسخة األوىل من قرار احلكم وذلك خالفًا ألحكام املادة )

دائية حقوقية مفصولة ومكتسبة الدرجة حينه( حيث تبني أن قضايا ب يفأعاله )املطبق 

القطعية من احلكم وثبت أن يف بعض هذه القضايا مصاحلات يف حماضر احملكمة مل يتم 

استيفاء فروقات رسومها علمًا بأنها مؤجلة الرسوم بداية لصاحل اخلزينة وفقًا ألحكام املادة 

وتعديالته )املطبق يف  0933( لسنة 2( مميع فقراتها من نظام رسوم احملاكم رقم )03)

 حينه(.

 (0/7/4102تاريخ  04/4/04/01428املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

تشكيل جلنة وباشرتاك ديوان احملاسبة لبيان أسباب عدم استيفاء الرسوم القانونية املطلوبة والعمل 

مل يتم  استيفاء  على تدقيق كافة القضايا املفصولة واملكتسبة الدرجة القطعية من احلكم واليت

 فروقات الرسوم الواجبة الدفع.

 اإلجراء:

مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصوص واليت كان آخرها 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 3/2/3103( تاريخ 03/2/03/2122الكتاب رقم )
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 (872) 

 

 .ةحمكمة صلح لواء بين كنان

  كمة:احملرسوم الكاتب العدل للنظام احملوسب املطبق يف 

لدى إجراء التدقيق على عينة من رسوم الكاتب العدل للنظام احملوسب املطبق يف حمكمة  

 ، تبني ما يلي: 3102لعام  ةصلح لواء بين كنان

 معامالت اإلبراء وشرط التحكيم ) املعينة القيمة(: أواًل: 

يتم إستيفاء رسوم الكاتب العدل عن هذِه املعامالت من خالل النظام احملوسب مببلغ             

( دينار عن كل توقيع بداًل من إستيفاء الرسوم الواردة يف جدول رسوم الكاتب العدل 3.3مقطوع )

واليت تنص وتعديالته  0933( لسنة 00واإلجراءات املتعلقة به امللحق بقانون الكاتب العدل رقم )

( فلس عن كل 311من املعامالت التالية الرسوم املبينة إزاء كل معاملة ) أيعلى )يستوفى عن 

توقيع إذا جتاوزت قيمة الوثيقة العشرة دنانري ومل تتجاوز اخلمسني دينارًا، وإذا زادت قيمة الوثيقة 

أو جزء منها مما أدى على اخلمسني دينارًا فيؤخذ عن كل توقيع عشرة فلوس عن كل عشرة دنانري 

 إىل وجود نقص يف استيفاء الرسوم (. 

 معامالت التأشري اليت يكون فيها مبلغ حمدد:ثانيًا:   

يتم إحتساب رسوم الكاتب العدل عن كل ورقة يؤشر عليها الكاتب العدل ليكون تاريخ  

( من 0إستنادًا لنص املادة )التأشري تارخيًا ثابتًا هلا من خالل النظام احملوسب مببلغ  دينار واحد 

رسوم الكاتب العدل واإلجراءات املتعلقة به دون إحتساب رسوم الكاتب العدل اإلضافية الواردة يف 

جدول رسوم الكاتب العدل واإلجراءات املتعلقة به امللحق بقانون الكاتب العدل وتعديالته واليت 

( فلس عن 311املبينة إزاء كل معاملة )تنص على )يستوفى عن أي من املعامالت التالية الرسوم 

كل ورقة يؤشر عليها ليكون تاريخ التأشري تارخيًا ثابتًا هلا إذا مل يزد املبلغ املبني فيها على مخسني 

دينارًا، ويستوفى عشرة فلسات عن كل عشرة دنانري أو عن أي جزء منها يزيد على ذلك املبلغ 

العدل وتعديالته األمر الذي أدى إىل ضياع مبالغ مالية  ( من قانون الكاتب39خالفًا لنص املادة )

 كبرية على خزينة الدولة لكون النظام احملوسب مطبق يف مجيع احملاكم التابعة لوزارة العدل(.

 معامالت التأشري اليت ال يكون فيها مبلغ حمدد: ثالثًا: 

ل ليكون تاريخ يتم إحتساب رسوم الكاتب العدل عن كل ورقة يؤشر عليها الكاتب العد .أ 

التأشري تارخيًا ثابتًا هلا من خالل النظام احملوسب مببلغ  دينار واحد إستنادًا لنص املادة 

( يف خانة عدد 0( من رسوم الكاتب العدل واإلجراءات املتعلقة به يف حال إدخال الرقم )0)

الواردة صفحات الوثيقة على النظام احملوسب دون إحتساب رسوم الكاتب العدل اإلضافية 

يف جدول رسوم الكاتب العدل واإلجراءات املتعلقة به امللحق بقانون الكاتب العدل وتعديالته 
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 (851) 

 

( 3واليت تنص على )يستوفى عن أي من املعامالت التالية الرسوم املبينة إزاء كل معاملة )

أي مبلغ  دنانري عن كل ورقة يؤشر عليها ليكون تاريخ التأشري تارخيًا ثابتًا هلا إذا مل حيدد

 ( من قانون الكاتب العدل وتعديالته.39فيها ( خالفًا لنص املادة )

( يف خانة عدد صفحات الوثيقة على النظام احملوسب فإنه يتم 3أما يف حال إدخال الرقم ) .ب 

( دينار أي بنقص مقداره 00( ستة دنانري بداًل من )3إحتساب رسوم الكاتب العدل مببلغ )

ورقة يؤشر عليها الكاتب العدل ليكون تاريخ التأشري تارخيًا ثابتًا ( مخسة دنانري عن كل 3)

 هلا إذا كان عدد األوراق اثنتان أو أكثر.

 معامالت التعهد، اتفاقيات العقود، اإلقرارات، وحواالت احلق ) املعينة القيمة (: رابعًا: 

وسب بنقص يتم إستيفاء رسوم الكاتب العدل عن هذِه املعامالت من خالل النظام احمل 

( دينار عن كل توقيع فيها خالفًا 31مقداره مائة ومخسون فلسًا لكل معاملة تزيد قيمتها على )

 جلدول رسوم الكاتب العدل واإلجراءات املتعلقة به امللحق بقانون الكاتب العدل خالفًا ملا ورد أعاله.

 (4102لسنة  5املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

صويب املخالفات يف النظام احملوسب أعاله وبالسرعة املمكنـة لوقـف اهلـدر يف املـال العـام      العمل على ت

وذلك بتشكيل جلنة متخصصة مبشاركة ديوان احملاسبة ومندوب عن وزارة املاليـة ملراجعـة وتـدقيق    

 وتصويب مجيع الرسوم يف النظام احملوسب لكونه مطبق يف مجيع احملاكم التابعة لوزارة العدل.

 جراء:اإل

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة والتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 حمكمة صلح الرمثا.

 :قيود وسجالت احملكمة 

 (، تبني ما يلي:3103-3100لدى تدقيق قيود وسجالت حمكمة صلح الرمثا للفرتة )

 احملاسب ومأمور اإلجراء: : أوال

رد األمانــة مــن قبــل حماســب دائــرة اإلجــراء    عــدم اســتخدام وصــوالت املقبوضــات ومســتندات    .0

( مـن التعليمـات التطبيقيـة للشـؤون املاليـة      03حسب التسلسل الرقمي خالفًا ألحكام املـادة ) 

 وتعديالتها. 0993( لسنة 0رقم )

األمانة من حيث كتابة اسـم احملاسـب    رد عدم توخي الدقة عند تنظيم أمر القبض ومستند .3

 ( من التعليمات أعاله.31بالدفع خالفًا ألحكام املادة )مقاطع واسم املكلف  من ثالثة
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 (850) 

 

عدم توخي الدقة عند ترحيل وصول املقبوضات ومستند رد األمانة على دفاتر إرسالية  .2

 ( من التعليمات أعاله.32الصندوق من قبل حماسب اإلجراء خالفًا للمادة )

( من التعليمات 01) عدم تدقيق جلود وصوالت املقبوضات قبل استعماهلا خالفًا للمادة .2

 أعاله.

كثرة احلك واحملو والشطب والتعديل على وصوالت املقبوضات ودفاتر الصندوق  .3

 ( من التعليمات التطبيقية أعاله.33ومستندات أمر رد األمانة خالفًا ألحكام املادة )

ــات        .3 ــة يف بعـــض ملفـ ــوم حمكمـ ــراء( رسـ ــات النســـخة )احلمـ ــل املقبوضـ ــخة وصـ ــاق نسـ ــدم إرفـ عـ

 ساسية يف ملف التنفيذي لغاية التدقيق العكسي.القضايا األ

( من التعليمات 33عدم وجود حماسب يقوم برتسيم القضايا ورسوم العدل خالفًا للمادة ) .1

 التطبيقية للشؤون املالية أعاله.

جيمع حماسب بني عدد من املهام املتعارضة من قبض وصرف وإيداع وترسيم القضايا خالفًا  .2

 التعليمات أعاله. ( من32ألحكام املادة )

عدم وجود سجل خاص بالكفاالت املالية للمحاسبني لدى احملكمة يتضمن اسم املوظف  .9

ووظيفته الفعلية وعنوانه وأمساء الكفالء ومقدار الكفالة املالية ورقمها وتاريخ تنظيمها 

 .3112( لسنة 9خالفًا لنظام الكفاالت املالية للموظفني رقم )

ملقبوضات ومستندات رد األمانة يف مكان مناسب وملفات القضايا ال يتم حفظ جلود وصول ا .01

( لسنة 2( من تعليمات النظام املالي رقم )02لتسهيل الرجوع إليها خالفًا لنص املادة )

0992. 

 األمانات والتنفيذ: ثانيًا: 

يقوم أمني الصندوق بتدقيق كشف البنك وعمل مذكرة تسوية البنك خالفًا ألحكام  .0

 .0993( لسنة 0( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )022)املادة 

تنظيم وصرف أمر رد أمانة دون توقيع احملاسب املنظم ألمر رد األمانة ودون توقيع رئيس  .3

 التنفيذ وتوقيع املستلم

أسباب اإللغاء ونشري على سبيل املثال ال احلصر   بيان إلغاء رد األمانة من قبل احملاسب دون .2

 :إىل

 ( تاريخ 231213مستند رد أمانة رقم )32/9/3103 

 ( تاريخ 231233مستند رد أمانة رقم )32/9/3103. 
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 (854) 

 

( مببلغ 32/3100على القضية ) 3/1/3100( تاريخ 30233صرف أمر رد أمانة رقم ) .2

( دينار وكتابة على الرد بقيمة ثالثون دينارًا باسم ).....( ولدى الرجوع إىل ملف 0111)

( 2111تبني أن الدائن احملكوم له املواطن ).....( واحملكوم عليهم ).....( بقيمة )القضية 

 (.32/3100دينار مبعنى أن أمر رد األمانة ال خيص أصحاب القضية رقم )

يتم متابعة بعض القضايا املنفذة حبق املدين غري امللتزم بتسديد املبالغ املستحقة عليه  .3

غري خمولني لتنفيذ حمضر طلب التنفيذ واستالم رد  لدى دائرة اإلجراء من قبل أشخاص

 األمانة دون إرفاق وكالة خاصة صادرة عن كاتب العدل.

عدم استيفاء الرسوم القانونية على بعض القضايا الصادر بها قرارات األحكام القطعية  .3

 .( دينار213الصادرة عن احملكمة من رسم أعالم وطوابع مببلغ )

تيفاء الرسوم املستحقة على بعض القضايا املنفذة بنقص من بدل تقوم دائرة اإلجراء باس .1

مواقف لدى البلدية وبدل رسوم طوابع اليت يتم بها قرار مزاد علين حسب تعميم وزير 

( من قانون البلديات على 21ونص املادة ) 01/0/3103( تاريخ 2/3/212العدل رقم )

 ( دينار.223سبيل املثال ال احلصر إىل املبلغ )

( باسم ).....( خلزينة الدولة 033/3101م استيفاء الرسوم املستحقة على القضية رقم )عد .2

 ( دينار.32.21بواقع )

 عدم إبراز بعض القضايا اإلجرائية اليت ختص دائرة اإلجراء للتدقيق. .9

 احملاسب: ثالثًا:

يقــوم حماســب احملكمــة باســتيفاء رســوم تنفيــذ ألكثــر مــن قضــية يف وصــل واحــد حيــث مت          .0

 09/2/3112( تــــاريخ 321022( دينــــار مبوجــــب الوصــــل رقــــم ) 33.331يفاء مبلــــغ )اســــت

 ألكثر من قضية. 

( باسـم الـدائن   0203/3103( دينار علـى القضـية اإلجرائيـة رقـم )    221عدم استيفاء مبلغ ) .3

 ).....(  واملدين ).....( بدل رسوم قرار فسخ عقد البيع. 

 كاتب العدل: رابعًا:

ســتحقة علــى بعــض الكفــاالت العدليــة الــيت تــنظم مــن قبــل كاتــب     عــدم اســتيفاء الرســوم امل  .0

 العدل على اتفاقيات القروض املمنوحة يف قسم املنح والبعثات.

عدم حتصيل املبـالغ املرتتبـة علـى األشـخاص الـذين مت إصـدار قـرارات حكـم حبقهـم مـن قبـل             .3

حبقهـم  حمكمة الصلح نتيجـة خمـالفتهم لقـانون العمـل حيـث مت إصـدار مـذكرات إحضـار         

 دون دفع الغرامات املرتتبة عليهم خلزينة الدولة.
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 (854) 

 

اســتيفاء الرســوم بــنقص علــى املعــامالت الــيت تــنظم لــدى دائــرة كاتــب العــدل خالفــًا لقــانون   .2

 وتعديالته. 0933( لسنة 00كاتب العدل رقم )

( دينــار مــن قبــل الكفيــل ).....( واملكفولــة ).....( دون   3111مت تنظــيم ســند كفالــة بقيمــة )   .2

 ( دينار.30دفع الرسوم املطلوبة والبالغ مقدارها )

( دينار لعدم وضع ترميز على قيـد  01تنظيم وكالة خاصة غري قابلة للعزل بنقص مقداره ) .3

تسجيل األموال غري املنقولة الصادرة من قبل مديرية تسجيل األراضي وعلـى سـبيل املثـال ال    

ــم  )   ــة رقــ ــر املعاملــ ــث مت( 32/32/3292/3100احلصــ ــغ حيــ ــتيفاء مبلــ ــار 3.31)  اســ ( دينــ

 ( دينار.03.31واملطلوب )

تنظيم كفاالت وشهادات عدلية من قبل كاتب العدل دون إرفـاق الوصـل املـالي وعلـى سـبيل       .3

( 32/32/3233/3100( ).....( وكالة خاصـة و) 32/32/3231/3100املثال ال احلصر )

 .( شهادة عدلية.( )....32/32/3293/3100).....( كفالة هيئة الطاقة و )

 خامسًا: اإلجيارات:

( باسم ).....( بقضية فصل عقد 0931/3103( دينار على القضية رقم )03استيفاء مبلغ ) .0

( 91.2بــنقص قيمتــه ) 3/00/3103( تــاريخ 2113112عقــار مبوجــب الوصــل املــالي رقــم ) 

 دينار.

كان العقار ألكثر يتم تنفيذ قضايا ختص عقود إجيار املستأجرين دون إرفاق حجة ارث إذا  .3

( باســـم 3/3103مــن مالـــك او شــريك ومنهـــا علــى ســـبيل املثــال ال احلصـــر املعاملــة رقـــم )     

 املستأجر ).....(.

مل يتم استيفاء الرسوم القانونية املستحقة على بعض القضـايا احلقوقيـة الـيت يـتم الطلـب       .2

 بها إخالء مأجور او فسخ عقد إجيار. 

 حبق املستأجرين دون إرفاق املعامالت وسندات امللكية. يتم تنفيذ قضايا من قبل املالكني .2

 سادسًا:

تعــذر التــدقيق علــى ســجالت عهــدة اللــوازم يف احملكمــة وذلــك لعــدم وجــود موظــف مســؤول          .0

( مـن نظـام اللـوازم رقـم     22العهدة أو مكلف بهـا ليـتم إبرازهـا للتـدقيق خالفـًا ألحكـام املـادة )       

 .0992( لسنة 23)

رد األمانة لعـدم ترحيلـه علـى سـجل الـرخص والوصـوالت وعـدم إبـراز         تعذر التدقيق على أمر  .3

وزارة العــدل يف مســتندات أمــر رد األمانــة وكــذلك عــدم وجــود مســتندات    إخراجــاتمســتند 

 اإلدخال من قبل احملكمة.

 (4102لسنة  00املصدر: )استيضاح الديوان رقم 
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 (852) 

 

 التوصية:

( وتصـويب  2،  3(، )رابعـًا /  0(، )ثالثـًا / 3، 2)ثانيـًا  تشكيل جلنة تدقيق وحتقيـق للبنـود ذوات األرقـام    

 باقي البنود.

 اإلجراء:

مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة والتصويب رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصوص واليت 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 00/3/3103( تاريخ 00/3102/323آخرها الكتاب رقم )كان 

 :الفحص الفجائي 

لدى إجراء الفحص الفجائي على صندوق أمانات اإلجيارات وصندوق الرسوم واإليرادات            

تبني أن أمناء الصناديق يقومون  31/2/3102لدى قسم احملاسبة يف حمكمة صلح الرمثا بتاريخ 

باجلمع بني أعمال متعارضة من حيث ترسيم املعامالت وقبضها وتسجيلها وإيداعها وتدقيقها 

 وتعديالته. 0993( لسنة 0( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )32ًا ألحكام املادة )خالف

 (8/8/4102تاريخ  04/4/04/6624املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

بهذا اخلصوص واليت كان آخرها مل يرد ما يفيد بالتصويب رغم خماطبات الديوان املتكررة 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 3/3/3103( تاريخ 03/2/03/0233الكتاب رقم )

 حمكمة بداية العقبة.

 :قيود وسجالت احملكمة 

(، تبني                   3103 – 3100لدى التدقيق يف قيود وسجالت حمكمة بداية العقبة لعامي ) 

 ما يلي:

 نظام الرتسيم اآللي:  أواًل:

عدم إدخال مجيع أنواع اخلدمة املطبقة يف احملاكم )املعامالت( آليًا حسب نظام الرسوم  .0

 املطبق.

تبني إعطاء صالحية التعديل للموظفني الذين يقومون بعملية ترسيم املعامالت املالية على  .3

 الرغم من توفر خاصية االحتساب اآللي للرسوم.
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 (858) 

 

 احملاسبة: ثانيًا:

ال يتم عمل مذكرة تسوية البنك يف دائرة إجراء العقبة وذلك مبطابقة الرصيد الدفرتي  .0

( من التعليمات 022للبنك مع الرصيد الفعلي لكشف البنك وذلك خالفًا للمادة )

 . 0993( لسنة 0التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )

( من التعليمات 21خالفًا للمادة ) ال يتم تسجيل مستندات رد األمانات على دفرت الصندوق .3

 التطبيقية للشؤون املالية املشار إليها أعاله 

( 01وجود جلود مقبوضات مضى عليها املدة القانونية ومل يتم إتالفها خالفًا ألحكام املادة ) .2

 من التعليمات أعاله.

من حيث املكان املخصص لصندوق  أمانات احملكمة وصندوق دائرة اإلجراء ضيق وغري آمن   .2

 الباب والكاونرت.

 املستودع: ثالثًا:

ازدواجية تسجيل اللوازم يف سجل املواد الثابتة وسجل املواد املستهلكة والناتج عن عدم قدرة  .0

 أمني املستودع على تصنيف املادة إىل الثابتة أو مستهلكة  من قبل أمني املستودع.

( من نظام اللوازم 22حكام املادة )عدم إجراء عمليات الرتصيد يف سجالت اللوازم خالفًا أل .3

 .0992( لسنة 23رقم )

متت إحالة أمني املستودع السابق على التقاعد ومنحه براءة ذمة دون أن يتم إجراء دور  .2

( من نظام اللوازم 33إستالم وتسليم بينه وبني أمني املستودع اجلديد خالفًا ألحكام املادة )

 أعاله.

 (42/6/4102تاريخ  04/4/04/2241  املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

مل يرد ما يفيد بالتصويب رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصوص واليت كان آخرها 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 31/0/3103( تاريخ 03/2/03/333الكتاب رقم )

 واالستئناف / معان: حماكم البداية 

لــدى تــدقيق قيــود وســجالت حمكمــة البدايــة وحمكمــة االســتئناف وحمكمــة الصــلح والــدوائر    

 ، تبني ما يلي:3102التابعة هلا يف معان لعام 
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 (856) 

 

 دائرة النائب العام: أواًل:

عدم ترحيل مجيع مستندات اإلدخاالت واإلخراجـات علـى سـجالت اللـوازم املخصصـة للفـرتة        .0

( من تعليمات إدارة وتنظيم املستودعات احلكومية والرقابـة  2، 1ألحكام املادتني )أعاله خالفًا 

 0992( لســنة 23( مــن نظــام اللــوازم رقــم )   20واملــادة ) 0992( لســنة 3علــى املخــزون رقــم )  

 وتعديالته، مما يعين عدم معرفة أرصدة اللوازم الثابتة واملستهلكة.

بأنـه مكلـف بأعمـال اللـوازم خالفـًا ألحكـام املـادة         عدم ربط رئيس الديوان بكفالـة ماليـة علمـاً    .3

 . 3112( لسنة 0( من تعليمات تنظيم الكفاالت املالية للموظفني رقم )2)

 دائرة احملامي العام املدني: ثانيًا:

عــدم وجــود تكليــف رمســي للقــائم بأعمــال اللــوازم وعــدم ربطــه بكفالــة ماليــة حســب األصــول       .0

تنظـيم الكفـاالت املاليـة للمـوظفني املشـار  إليهـا أعـاله واملـادة         ( مـن تعليمـات   2خالفًا للمـادة ) 

 ( من نظام اللوازم املشار إليه أعاله. 30)

 دائرة املدعي العام: ثالثًا:

عــدم القيــام بتنظــيم دور إســتالم وتســليم بــني رئــيس الــديوان احلــالي والســابق خالفــًا للمــادة      .0

 ( من نظام اللوازم املشار إليه أعاله. 33)

ربــط رئــيس الــديوان بكفالــة ماليــة حســب األصــول علمــًا أنــه يقــوم بأعمــال اللــوازم لــدى    عــدم  .3

 ( من تعليمات تنظيم الكفاالت املالية للموظفني املشار إليها أعاله. 2الدائرة خالفًا للمادة )

 دائرة التنفيذ:  رابعًا:

 (:45/4104القضية رقم ) .0

 09/3/3102( تــاريخ  32293( دينــار مبوجــب أمــر رد األمانــات رقــم )    310مت صــرف مبلــغ ) 

باســم الســيد ).....(  دون بيــان أســباب صــرف هــذا املبلــغ أو وجــود قــرار بالصــرف أو أي تكليــف       

( دينـار مبوجـب أمـر رد األمانـات     311للعمـل بـأي صـفة يف القضـية علمـًا أنـه مت صـرف مبلـغ )        

 لنفس الشخص كأجور خربة.  3102/ 20/2( تاريخ 32333رقم )

 (:412/4104القضية رقم ) .4

          32/2/3102( تــاريخ  32202( دينــار مبوجــب أمــر رد األمانــات رقــم )    303مت صــرف مبلــغ ) 

( تـاريخ  32211( دينار مبوجب أمر رد األمانات رقـم ) 31باسم السيد ).....( ومت صرف مبلغ )

يان أسباب صرف هذه املبالغ أو وجود قـرار بصـرفها أو   باسم السيد ).....( دون ب 02/2/3102

 أي تكليف للمذكورين بالعمل بأي صفة أعمال يف القضية.     



4102والستون لعام  الثالثالتقرير السنوي   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (857) 

 

 (:45/4100القضية رقم ) .4

 33/2/3102( تــاريخ  32220( دينــار مبوجــب أمــر رد األمانــات رقــم )    221مت صــرف مبلــغ ) 

ن وجـود قـرار بالصـرف أو تكليـف     باسم السيد ).....( دون توقيعه كمستلم على رد األمانـة ودو 

ــا تـــبني وجـــود وصـــل مقبوضـــات رقـــم )     ــاريخ 222102للعمـــل بـــأي صـــفة يف القضـــية، كمـ ( تـ

بنفس املبلغ مت قبضه من املذكور أعاله، وبعد توجيه مذكرة للسـيد مـأمور    21/03/3102

التنفيـــذ احلـــالي لبيـــان أســـباب الصـــرف والقـــبض تـــبني أنـــه ال يوجـــد مـــا يـــربر صـــرف املبلـــغ     

 كور مما أدى إىل استدعائه واسرتداد املبلغ وقبضه مبوجب وصول املقبوضات أعاله.للمذ

 (:014/4100القضية رقم ) .2

، حيـث أن أصـل   2/0/3102مت جتديد هذه القضية بعد أعمال الشغب وحرق احملكمة بتاريخ 

(، وبعد جتديد القضية مت وضـع أرقـام وصـوالت املقبوضـات     032/3111القضية مفقود رقم )

 لية:التا

 ( دينار.311بقيمة ) 3/00/3119( تاريخ 039203وصل املقبوضات رقم ) .أ 

 ( دينار.311بقيمة ) 2/01/3119( تاريخ 039332وصل املقبوضات رقم ) .ب 

 ( دينار.311بقيمة ) 1/9/3119( تاريخ 039332وصل املقبوضات رقم ) .ج 

 ( دينار.311بقيمة ) 33/03/3119( تاريخ 039233وصل املقبوضات رقم ) .د 

ًا أنــه ال يوجــد مــا يفيــد بصــحة هــذه املبــالغ حيــث أن أصــل الوصــوالت مفقــود ومت  علمــ

( تـــــــاريخ 33109( دينـــــــار مبوجـــــــب أمـــــــر رد األمانـــــــات رقـــــــم ) 211صـــــــرف مبلـــــــغ )

باسم السيد ).....( دون وجود قرار بالصرف أو تكليف للعمل بأي صفة  02/3/3100

( تـاريخ  33132ات رقـم ) ( دينار مبوجـب أمـر رد األمانـ   211يف القضية، وصرف مبلغ )

ــيد ).....(      02/3/3100 ــل الســ ــث مت توكيــ ــه( حيــ ــوم لــ ــيد ).....( )احملكــ ــم الســ باســ

 بقبضها.  

 (:002/4100القضية رقم ) .8

 03/0/3103( تــاريخ 33333( دينــار مبوجــب أمــر رد األمانــات رقــم )   301مت صــرف مبلــغ ) 

باسـم   3/2/3103تـاريخ  ( 33222( دينـار مبوجـب أمـر رد األمانـات رقـم )     011وصرف مبلـغ ) 

 السيد ).....( علمًا أن املذكور هو املدين يف القضية )احملكوم عليه(.
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 (855) 

 

 (:70/4100القضية رقم ) .6

باسـم   33/3/3100( تاريخ 33012( دينار مبوجب أمر رد األمانات رقم )31مت صرف مبلغ )

ــاريخ   (33013( دينــــار مبوجــــب أمــــر رد األمانــــات رقــــم )  33الســــيد ).....( وصــــرف مبلــــغ )  تــ

باسم السيد ).....( بدل داللة للمذكورين، علمًا أنه ال يوجد قرار بالصـرف أو   33/3/3102

 تكليف للعمل بأي صفة يف هذه القضية. 

 (:68/4100القضية رقم  .7

 31/1/3101( تــاريخ  33320( دينــار مبوجــب أمــر رد األمانــات رقــم )    311مت صــرف مبلــغ ) 

( دينــار مبوجــب أمــر رد األمانــات            0321باســم الســيد ).....( كــأجور خــربة، ومت صــرف مبلــغ ) 

باســـم الســـيد ).....( دون قـــرار بالصـــرف أو وجـــود تكليـــف   0/2/3102( تـــاريخ 32233رقـــم )

 القضية. للعمل بأي صفة يف 

 (:2/4104القضية رقم ) .5

باسـم   1/3/3103( تاريخ 33121( دينار مبوجب أمر رد األمانات رقم )302مت صرف مبلغ )

(                      33123( دينــــــار مبوجــــــب أمــــــر رد األمانــــــات رقــــــم )91الســــــيد ).....(، ومت صــــــرف مبلــــــغ )

رف أو وجود تكليـف للعمـل بـأي    باسم السيد ).....(، دون وجود قرار بالص 33/2/3103تاريخ 

 صفة يف القضية للمذكورين.

 (:045/4100القضية رقم ) .2

مت تكليــف الســيد ).....( باملنــاداة مــن قبــل مــأمور التنفيــذ ومت صــرف أجــور املنــاداة يف القضــية  

املذكورة دون ذكر مبلغها حسب إقرار املذكور أعـاله باسـتالم أجـور املنـاداة، ومت صـرف مبلـغ       

باسـم السـيد ).....(    3/1/3100( تـاريخ  33322مبوجـب أمـر رد األمانـات رقـم )     ( دينار311)

 دون وجود قرار بالصرف أو تكليف للعمل بأي صفة يف القضية. 

 (4102لسنة  082املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 :التوصية

تصـويب بـاقي   تشكيل جلنة تدقيق وحتقيق يف البند )رابعًا( ومبشاركة ديـوان احملاسـبة والعمـل علـى     

 البنود حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة والتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (852) 

 

 وزارة العمل

 

 :حوافز جلنة العاملني يف املنازل 

 3/00/3102( تاريخ 292، 291لدى تدقيق مستندات الصرف ذوات األرقام اآللية ) 

 تبني ما يلي:واملتعلقة باملوضوع أعاله فقد 

( دينار لكل من السيد ).....( والسيد ).....( كونهم أعضاء يف 13مت صرف حوافز بقيمة ) .0

( من حمضر 3اللجنة املشار إليها أعاله علمًا بأنهم من مرتب األمن العام خالفًا للبند رقم )

ذا ( واليت تشري إىل انه ال جيوز صرف ه2/3100اجتماع جلنة احلوافز واملكافآت رقم )

 احلافز اال ملندوب واحد فقط من مرتب األمن العام.

وجود مستندات صرف ألشهر سابقة مت الصرف مبوجبها لعضوين من مرتب األمن العام  .3

( من 3( دينار شهريًا لكل منهم كأعضاء اللجنة مدار البحث خالفًا للبند رقم )13بقيمة )

 .هحمضر اجتماع جلنة احلوافز واملكافآت املشار إليه أعال

 (02/4/4102تاريخ  04/05/4/4846 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على حصر كافة املستندات املصروفة املخالفة واسرتداد املبالغ حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مشروع التدريب والتشغيل 

لدى تدقيق مستندات الصرف العائدة للمشروع واملتعلقة باالتفاقيات املربمة مع       

 ، تبني ما يلي:3102شركات متخصصة )باالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات( لعام 

مت تقديم بعض مستندات صرف إلجازتها من قبل ديوان احملاسبة تبني انها مصروفة سابقًا  .0

 .ألصحاب العالقة

( علمًا بأن 0/9/3102قيام السيد ).....( بتوقيع اتفاقية مع شركة ).....( بتاريخ ) .3

 01/00/3102املذكور نقل للعمل مديرًا لوحدة مشاريع التشغيل اعتبارًا من تاريخ 

األمر الذي ترتب  3/00/3102( تاريخ 33/02129مبوجب كتاب وزير العمل رقم )أ/

( 231مبلغ ) 0/9/3102...( بأثر رجعي اعتبارا من عليه  دفع قيمة تدريب للمتدرب )..

 دينار. 
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 (821) 

 

عدم قيام وحدة مشاريع التشغيل مبتابعة مدى التزام الشركات ببنود االتفاقيات املوقعة  .2

 معها وعلى سبيل املثال ال احلصر:

، 3، 0عدم التزام شركة )...( ببنود االتفاقية ذوات األرقام )أواًل /رابعًا/خامسًا/ .أ 

ابعًا/تاسعًا( من اتفاقية تدريب وتشغيل خرجيني جدد من ختصص /سادسًا/س2

 اتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

 :عدم التزام  الشركة ).....( بتطبيق بعض بنود االتفاقية وذلك من خالل .ب 

عدم االلتزام بتدريب أردنيني فقط من خالل قيامها بتدريب املتدرب ).....(                        -

 قم وطين (.)ال حيمل ر

خمالفة الشركة بتدريب متدربني يعملون يف شركات أخرى كما تبني يف  -

 حالة تدريب املتدرب ).....( والذي يعمل يف شركة دهانات.

 عدم وجود آلية واضحة النتقاء الشركات اليت وقعت معها هذه االتفاقيات. .2

%( 31االتفاقيات( بدفع قيمة )عدم إبراز ما يفيد قيام الشركات أعاله )الفريق الثاني يف  .3

 من راتب املتدرب  املرتتبة عليها  حسب ما نصت عليه االتفاقيات.

 (4102لسنة  48املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصيات:

 ( أعاله.2،3،0تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق يف البنود ذوات األرقام ) .1

ية املشروع وحتى تارخيه إبراز ما الطلب من كافة الشركات اليت وقعت اتفاقيات منذ بدا .2

 .للمتدربنييفيد دفع قيمة الرواتب 

وضع أسس ومعايري النتقاء الشركات باإلضافة إىل وضع شروط جزائية واضحة وملزمة  .3

لكافة األطراف يف حال عدم التزام الشركة لغايات دفع رواتب املتدربني على أن يتم حفظ 

 .نسخة منها يف االتفاقية

 اإلجراء:

 يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل 
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 (820) 

 

 :إدارة مشروع التدريب والتشغيل الوطين 

ــرف     ــدقيق مســـتندات الصـ ــدى تـ ــركة  لـ ــم شـ ــادرة باسـ ــروع التـــدريب   ).....( الصـ يف إدارة مشـ

يف لـواء   األردنينيبتنفيذ اتفاقية تدريب وتشغيل  والتشغيل الوطين ومقرها مدينة )عمان( واملتعلق

 Satellite) إنتاجيــة فــروع  إنشــاءمبــادرة  /بــادرات جاللــة امللــك املعظــم مل ًاالوســطية /اربــد تنفيــذ

Unit)     أولللشــركات يف املنـاطق ذات معــدالت الفقــر والبطالـة املرتفعــة بـني وزارة العمــل كفريــق 

جــة انســحاب كفريــق ثالــث والــيت مت توقيعهــا نتي  ).....(وبلديــة الوســطية كفريــق ثــاني وشــركة  

 : ما يليمن االتفاقية تبني ).....( الشركة 

 الختيار املستثمرين. أسس واضحة وحمددةعدم اعتماد   .0

الفريق الثالث بتنفيذ  تلزمبوضع شروط ضمن االتفاقيات  األولعدم قيام الفريق  .3

 االتفاقية ومراقبة تنفيذها بدقة وعلى النحو التالي:

محالت التوعية الستقطاب الباحثني عن شروط فنية متعلقة بإجراءات تنفيذ  .أ 

 العمل لاللتحاق بربنامج التدريب والتشغيل.

شروط خاصة بإجراءات العمل املتعلقة مبتابعة مدى التزام الفريق الثالث بتشغيل  .ب 

 االتفاقية. يفالعدد املطلوب 

رقابية توضح كيفية حتديد متابعة االلتزام بالعدد غري املدرب  عدم وجود إجراءات .ج 

الفريق  إلزامعني على املشروع ضمن املخطط الزمين يف االتفاقية وكيفية وامل

 إذااخلاص  هالعدد غري املعني واملدرب على املشروع من حسابعن الثالث بدفع مبالغ 

 جتاوز املخطط الزمين لذلك.

رقابية تبني كيفية حتديد القيم الواجب دفعها للشركات بعد اكتمال  إجراءات .د 

موظفني حمددين العتمادهم لغايات صرف تلك املطالبات  كل مرحلة وتفويض

 والتحقق من أن املبالغ صرفت للغاية اليت خصصت من أجلها يف حتقيق أهدافها.

يف حال اإلخالل بأي شروط جزائية على الشركات بصفتها فريق ثالث  إدراجعدم  .ه 

السابقة  بند من بنود االتفاقية مثال ذلك انسحاب الشركة ).....( من االتفاقية

 دون إختاذ أي إجراءات جزائية حبقها.

 وأسس واضحة تضمن حقوق والتزامات مجيع األطراف.عدم وضع شروط  .و 
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 (824) 

 

لتحديد نوع املشروع وعدد العاملني فيه حيث كانت  ثابتة أسسعدم وجود  .ز 

من  األردنينيبتدريب وتشغيل  ).....( تتعلقاملوقعة مع الشركة  األوىلاالتفاقية 

وبعد انسحابها مت االتفاق مع ( متدربة 211هنة اخلياطة بعدد )على م اإلناث

كلفة  بأنللعمل يف جمال البالط املتداخل وليس التدريب علمًا ).....(  شركة

 ( دينار.223000) ومببلغمن اخلزينة  مت دفعهااملصنع قد  إنشاء

 إجراءات يةأ باختاذوزارة البالرغم من عدم وجود شروط جزائية يف االتفاقيات مل تقم  .2

وعلى سبيل املثال   أعاله إليهاحبق الشركات اليت مل تنفذ االتفاقيات املشار  قانونية

 املآخذ التالية املتعلقة باالتفاقية املربمة مع شركة ).....(:

بالبند حبق الفريق الثالث جراء عدم التزامه  إجراءاتعدم إختاذ الوزارة ألية  .أ 

بالرغم من  إناث%( منهم 21( عامل )211من االتفاقية واملتعلقة بتشغيل ) )رابعًا(

 من تاريخ توقيع االتفاقية. أشهر( 9انتهاء فرتة )

بالبند حبق الفريق الثالث جراء عدم التزامه  إجراءاتعدم إختاذ الوزارة ألية  .ب 

قام  حيث ( شهرًا02من االتفاقية واملتعلقة مبدة التدريب والبالغة ) )خامسًا(

  .أشهر( 3الفريق الثالث بتوقيع عقود مع العاملني ملدة )

بالبند حبق الفريق الثالث جراء عدم التزامه  إجراءاتعدم إختاذ الوزارة ألية  .ج 

ومن خالل الفريق الثالث  األولبالتزام الفريق  من االتفاقية واملتعلقة )سادسًا/أ(

 يلي:مبا 

 األجور%( من 11) ما نسبته ما يثبت قيام الفريق الثالث بدفع إبراز -

يف املصنع الفرعي خالل مدة التدريب  ةعامل/  الشهرية لكل عامل

 شهريًا.( دينار 321) بقيمة ( شهرا 02والتشغيل والبالغة )

( دينار من 21لرواتب عمال اخلالطات والبالغة ) اإلضافيةدفع قيمة الزيادة  -

من قبله بصرف الراتب الشهري من قبل الفريق الثالث وربط صرفها 

  راتب العامل/ العاملة. إمجالي%( من 21الرواتب من املشروع واليت متثل )

بتطبيق أحكام للتحقق من قيام الفريق الثالث  إجراءاتعدم إختاذ الوزارة ألية  .د 

 :من االتفاقية واملتعلقة مبا يلي البند )سابعًا(

 التشغيل.للملتحقني يف برنامج التدريب و األجورما يثبت دفع  إبراز -

املتدربني / العاملني يف الضمان االجتماعي ودفع  ما يفيد بإشراك إبراز -

 قانون الضمان االجتماعي. أحكامالنسبة املرتتبة عليه وفق 
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 (824) 

 

بالرعاية الصحية من  ما يثبت مشول املتدربني / العاملني جمانًا إبراز -

 عيادة خارجية يعتمدها. أيةخالل عيادة داخل املصنع او 

 هحبق الفريق الثالث جراء عدم التزام إجراءاتعدم إختاذ الوزارة ألية  -

قيامه بفصل بعض العمال دون الرجوع لمن االتفاقية  (3بالبند )تاسعًا/

حسب املذكرة الداخلية ملدير  للفريق األول ألخذ املوافقة اخلطية املسبقة

 .2/1/3100  املشروع بتاريخ

ى العائد للفريق الثاني/بلدية الوسطية والبالغة حتديد قيمة بدل إجيار املبنعدم  .ه 

 ( من االتفاقية علمًا بأن البلدية2%( من األجرة السائدة خالفًا للبند )ثانيًا/13)

عليها املشروع والبالغة  أقيماليت  األرضقطعة  إستمالك ةحتملت كلف

 ( دينار. 021111)

ا يتعلق بكلفة املنشآت اليت مب األولاملتخذة من قبل الفريق  اإلجراءاتبيان  مل يتم .و 

 من خزينة الدولة لتنفيذ املشروع. أنشاؤها مت دفع قيمة

 (4102لسنة  25املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصيات:

املشروع  إدارة املربمة ما بني اإلنتاجيةتشكيل جلنة تدقيق وحتقيق بكافة اتفاقيات الفروع  .0

لغايات التدريب والتشغيل مع األخذ بعني وأي أطراف أخرى كممثل عن وزارة العمل 

 االعتبار املالحظات الواردة أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة.

وحتديد أسس واضحة تضمن حقوق والتزامات ستثمرين املحمددة الختيار  آليةاعتماد  .3

 كافة األطراف.

والفنية  واإلداريةضبط داخلي حمددة لكافة النواحي املالية  وإجراءات آلياتوضع  .2

 والقانونية لكافة املشاريع.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (822) 

 

 .مديرية عمل عمان األوىل

 :الفحص الفجائي 

على صندوق مديرية عمل عمان األوىل،  3/3/3102لدى إجراء الفحص الفجائي بتاريخ  

 تبني ما يلي:

 الصندوق: أواًل:

الصندوق يف املديرية باجلمع بني مهام أمني الصندوق ومعتمد الصرف خالفًا يقوم أمني  .0

( لسنة 0( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )32ألحكام املادة )

0993. 

عدم إبراز كتاب التكليف اخلاص بأمني الصندوق للقيام بأعمال ومهام أمني صندوق يف  .3

 املديرية.

ئرة بتأمني مكان مستقل وآمن ألمني الصندوق حيث يقوم بأعماله على عدم قيام الدا .2

كاونرت مشرتك مع جمموعة كبرية من املوظفني، والتعامل مع بعض املراجعني خلف 

 ( دينار.21111الكاونرت، علمًا بأن مقبوضاته اليومية تتجاوز )

ائرة باختاذ أي وجود قاصة حديدية مغلقة وغري مستعملة منذ فرتة طويلة دون قيام الد .2

 إجراء خبصوصها حسب األصول أو إستخدامها من قبل أمني الصندوق.

يتم حفظ األموال املقبوضة من قبل أمني الصندوق داخل درج خشيب خالفًا ألحكام املادة  .3

 ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله.23)

ليه وجود أخطاء وإلغاء متكرر عدم مراعاة الدقة عند كتابة وصول املقبوضات مما ترتب ع .3

 ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله.33على الوصوالت خالفًا ألحكام املادة )

امسه  بطباعةعدم قيام أمني الصندوق بالتوقيع على كافة وصول املقبوضات، واالكتفاء  .1

 .على الوصول

 املعامالت: ثانيًا:

تصاريح العمل والتحقق من كافة مرفقاتها الالزمة يتم استقبال معاملة إصدار وجتديد  .0

 ومن ثم إدخال بياناتها والتدقيق عليها من قبل موظف واحد.

يتم صرف أعداد كبرية من بطاقات تصاريح العمل دفعة واحدة  ملسؤولة طباعة التصاريح  .3

جة، من قبل أمني اللوازم يف املديرية دون التقيد بصرف البطاقات أواًل بأول وحسب احلا

( بطاقة 3111، )31/2/3102( تاريخ 112301وعلى سبيل املثال مستند اإلخراج رقم )

 (.0322111-0322110من رقم )
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 (828) 

 

عدم وجود آلية للتحقق من بطاقات تصاريح العمل اليت مت إستخدامها فعليًا وحسب  .2

 األصول، وكذلك عدم حصر الرصيد الفعلي للبطاقات غري املستخدمة.

ومية تتضمن تصاريح العمل الصادرة، وكذلك التصاريح امللغاة عدم تنظيم كشوفات ي .2

 وحفظها لغايات التدقيق.

يتم اإللغاء واحلذف والتعديل من قبل بعض موظفي املديرية دون وجود رقابة فاعلة على  .3

 هذه اإلجراءات.

يقوم موظفو املديرية باعتماد بعض الوثائق الرمسية الالزمة إلصدار التصاريح بالرغم من  .3

 نها غري حديثة اإلصدار.أ

عدم مراعاة الدقة والوضوح يف تعبئة بعض البيانات الالزمة إلصدار تصاريح العمل من قبل  .1

موظفي املديرية وحسب األصول من حيث اسم املوظف وتوقيعه، قرار مدير العمل، اسم 

 وتوقيع مدير العمل.

ح ودقة البيانات الواردة يقوم موظفو املديرية باعتماد شهادات صحية بالرغم من عدم وضو .2

فيها من حيث )اسم املركز الصحي، اسم الطبيب وتوقيعه، اخلتم الرمسي للمركز، رقم 

 الوصل املالي( وذلك لتدقيقها حسب األصول. 

عدم إرفاق كشف كمبيوتر بالبيانات املدخلة إلصدار تصاريح العمل وإرفاقها مع املعاملة  .9

 لغايات التدقيق حسب األصول.

ض الوثائق الرمسية يف معامالت تصاريح العمل غري مصدقة من قبل املوظف وجود بع .01

 املعين )صورة طبق األصل على رخص املهن وجوازات السفر(.

 عدم اكتمال التواقيع على بعض املعامالت من الطرفني )صاحب العمل والعامل(. .00

 (02/5/4102تاريخ  04/05/6/04566 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (826) 

 

 مديرية عمل الشونة اجلنوبية.

 :حسابات وقيود عمل الشونة اجلنوبية 

 يلي:(، تبني ما 3102-3113لدى تدقيق حسابات وقيود عمل الشونة اجلنوبية للفرتة )

 الصندوق: أواًل:

 (.3111، 3113، 3113عدم إبراز فيش اإليداع البنكية وكشوفات البنك للسنوات ) .0

 مل يربز للتدقيق جلود املقبوضات ذوات األرقام: .3

 ( جلد.31( عدد )323311-322310) . أ

 ( جلد.0( عدد )332311-332030) . ب

والت القـــبض ذوات ى وصـــمل يــربز للتـــدقيق دفـــاتر إرســاليات الصـــندوق ليـــتم مطابقتهــا علـــ    .2

والوصــوالت  00/3113( لشــهر 222033-222110( و )213111-210333)األرقـام  

 .9/3112( لشهر129021-129329)

مل يــربز للتــدقيق قســائم اإليــداع )الفــيش البنكيــة( ووصــوالت قــبض وزارة املاليــة لإليــداعات    .2

( تــــــــاريخ 313020-313011املقبوضـــــــة مبوجــــــــب وصــــــــوالت القـــــــبض ذوات األرقــــــــام )  

 ( دينار.0132بقيمة ) 20/1/3113

ــات رقـــم )    .3 ــل املقبوضـ ــاء وصـ ــاريخ 222332مت إلغـ ــندوق    31/03/3113( تـ ــرت الصـ ــى دفـ علـ

( دينار مبوجب وصول القـبض  323( تصاريح عمل بقيمة )2)اإلرسالية( بالرغم من إصدار )

 أعاله. 

ل غــري عــدم التقيــد باســتيفاء رســوم تصــاريح العمــل وفقــًا ألحكــام نظــام رســوم تصــاريح العمــ     .3

 (.331وتعديالته وكما هو مبني يف اجلدول رقم ) 0991( لسنة 23األردنية رقم )

 (447جدول رقم )

 قيمة الرسوم الناقصة املستوفاة عن تصاريح العمل يف وزارة العمل

عدد تصاريح  التاريخ رقم الوصل

 العمل

الرسوم  أرقام تصاريح العمل

 املستوفاة

 الفرق

827464 07/4/4115 01 (4184807-41844846) 421 421 

827424 05/4/4115 5 (4182157-4182122) 086 265 

827442 41/4/4115 7 (4186002-4186044) 442 404 

827414 45/4/4115 8 (4182425-4182484) 086 442 

 0212 -    اجملموع
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 (827) 

 

يتم إلغاء وصوالت القبض من قبل أمني الصندوق دون بيان سبب اإللغاء والتوقيع عليه مـن   .1

( من التعليمـات التطبيقيـة للشـؤون املاليـة رقـم      33قبل الرئيس املباشر خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالتها.  0993( لسنة 0)

( 03كــام املــادة )عــدم إســتخدام جلــود وصــول املقبوضــات حســب التسلســل الرقمــي خالفــًا ألح  .2

 من التعليمات أعاله.

إســتخدام جلــود املقبوضــات مــن قبــل أمــني الصــندوق دون تــدقيقها قبــل اإلســتعمال خالفــًا           .9

 ( من التعليمات أعاله. 01ألحكام املادة )

عدم تنظيم حمضر إستالم وتسليم بني أمني الصندوق احلالي وأمني الصندوق السابق فيما  .01

( مــن نظــام اللــوازم رقــم  33ح العمــل خالفــًا ألحكــام املــادة )خيــص وصــول املقبوضــات وتصــاري

 .0992( لسنة 23)

يقوم أمني الصندوق باجلمع بني عدة مهام متعارضـة )صـرف تصـاريح عمـل، حماسـب، أمـني        .00

ــدقيقها( خالفــًا ألحكــام املــادة )       ( مــن التعليمــات التطبيقيــة   32صــندوق، عمــل إرســاليات وت

 ه.للشؤون املالية املشار إليها أعال

( مـن  00يتم تنظيم مستندات إخراج ملود املقبوضات عند استعماهلا خالفًا ألحكام املـادة )  .03

 التعليمات أعاله. 

( حبيــث يصــعب 3119-3111وجــود خلــل يف نظــام احلاســوب املفعــل يف املديريــة لاعــوام ) .02

 من خالله حصر تصاريح العمل املستخدمة يف املديرية لغايات التدقيق.

الســــجالت واملعــــامالت املاليــــة )املرفــــق بهــــا النســــخة الثانيــــة مــــن وصــــول  عــــدم االحتفــــاظ ب .02

( مــن 01املقبوضــات( بشــكل يســهل عمليــة الرجــوع إليهــا عنــد احلاجــة خالفــًا ألحكــام املــادة )  

 التعليمات املشار إليها أعاله.

 معامالت تصاريح العمل: ثانيًا:

عـدم إرفـاق تصــاريح العمـل املنتهيــة مـع معــامالت التجديـد ممــا يـؤدي إىل تعــذر معرفـة تــاريخ         .0

ــادة )       ــام املـ ــزام بأحكـ ــدى االلتـ ــد مـ ــديم لتحديـ ــريح القـ ــاء التصـ ــروط   2انتهـ ــات شـ ــن تعليمـ ( مـ

 . 3111وإجراءات استقدام واستخدام العمال غري األردنيني لسنة 

عدم ذكر اسم املوظف الذي قام بتدقيق البيانات الواردة يف النموذج اخلاص بطلب احلصـول   .3

على تصـريح عمـل باإلضـافة إىل عـدم وجـود توقيـع للموظـف وخـتم املديريـة علـى النمـوذج يف            

( مــن تعليمــات شــروط وإجــراءات اســتقدام  9خانــة االســتعمال الرمســي خالفــًا ألحكــام املــادة ) 

 ري األردنيني املشار إليها أعاله. واستخدام العمال غ
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 (825) 

 

يتم صرف تصاريح عمل دون إرفاق صورة عن رخصة املهن لصاحب العمل خالفًا ألحكام املـادة   .2

 ( من تعليمات وشروط إجراءات إستخدام العمال غري األردنيني املشار إليها أعاله. 2)

هنــة للعمــال الوافــدين عــدم إرفــاق التصــريح القــديم باملعاملــة عنــد تغــيري صــاحب العمــل أو امل   .2

 خالفًا لتعليمات وشروط إجراءات إستخدام العمال غري األردنيني املشار إليها أعاله. 

 اللوازم: ثالثًا:

عــدم إبــراز بعــض مســتندات اإلدخــاالت واإلخراجــات وطلبــات املشــرتى احمللــي للتــدقيق خالفــًا    .0

 وتعديالته.  0933( لسنة 32( من قانون ديوان احملاسبة رقم )00ألحكام املادة )

عدم تسجيل العديد من مستندات اإلدخاالت واإلخراجات وطلـب املشـرتى احمللـي علـى سـجل       .3

( مـــن التعليمـــات التطبيقيـــة للشـــؤون املاليـــة 00الـــرخص والوصـــوالت خالفـــًا ألحكـــام املـــادة )

 أعاله. 

إجـراء  مت تكليف عدد من املوظفني للقيام مبهـام مـأمور مسـتودع باإلضـافة إىل وظـائفهم دون       .2

عملية إستالم وتسـليم فيمـا بيـنهم باإلضـافة إىل عـدم تقـديم الكفـاالت املاليـة الالزمـة خالفـًا           

وتعديالتــه وأحكــام نظــام  0992( لســنة 23( مــن نظــام اللــوازم رقـم ) 33، 30ألحكـام املــادتني ) 

 .3112(  لسنة 9الكفاالت املالية للموظفني رقم )

قيق على التصـاريح التالفـة وغـري املسـتعملة وحصـرها      عدم قيام وحدة الرقابة الداخلية بالتد .2

 وإتالفها حسب األصول.

عدم تسجيل أرقام صفحات السجل على مستندات اإلدخاالت لسـهولة الرجـوع إليهـا للتأكـد      .3

( مـن التعليمـات التطبيقيـة للشـؤون     9من دقة الرتحيل وصحة األرصدة خالفًا ألحكام املادة )

 املالية أعاله.   

 ركة:احل رابعًا:

 عدم إمكانية حصر معدل استهالك سيارات املديرية من الوقود لاسباب التالية:

 عدم ترحيل مادة السوالر والبنزين على سجالت احملروقات اخلاصة بالسيارات. .0

 عدم تعديل استهالك السيارات. .3

 ال يوجد سجل للرحالت خاص بسيارات املديرية. .2

 (4102لسنة  21املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصيات:

( أعــاله ومبشــاركة  0(، )ثالثــا/3، 3، 2، 2، 3، 0تشــكيل جلنــة تــدقيق وحتقيــق للبنــود )أواًل/   متابعــة 

 تصويب باقي البنود حسب األصول.ديوان احملاسبة والعمل على 
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 (822) 

 

 االجراء:

ومل  01/9/3102( تـاريخ  22/2902مت تشكيل جلنـة للتـدقيق والتحقيـق مبوجـب الكتـاب رقـم )أ/      

 وما زال املوضوع قيد املتابعة،بعد ومل يتم التصويب تقدم تقريرها 

 املهن امليكانيكية ألصحاب حسابات وسجالت النقابة العامة: 

ألصحاب املهن امليكانيكية لدى قيام ديوان احملاسبة بتدقيق قيود وسجالت النقابة العامة 

وتعديالته  0993( لسنة 2( من قانون العمل األردني رقم )019استنادا ألحكام املادة ) 3103لعام 

 تبني لنا أهم املالحظات والنتائج التالية:

 :املركز املالي للنقابة   أواًل:

 لتالية:لاسباب اوما قبلها   3103لعام  للنقابة تدقيق قائمة املركز املالي تعذر .0

من قبل مدقق احلسابات اخلارجي للنقابة كما مل عدم وجود بيانات مالية مدققة  .أ 

 .3103نطلع على أية بيانات مالية معتمدة من اللجنة اإلدارية للنقابة لعام 

والسنوات  3103للنقابة لعام اسبية احملقيود السجالت والو مل نطلع على الدفاتر  .ب 

 هلا. السابقة

يف لدى وزارة العمل  هاملفمن  3101لعام للنقابة  املدققة على البيانات املالية مت االطالع .3

 حيث تبني لنا:النقابة  إدارةمن  3100البيانات املالية لعام حني مت احلصول على 

  .( دينار211) مقدارهلوجود فرق  3101لعام  عدم مطابقة قائمة املركز املالي .أ 

 فقط اإليضاحات يف حني مت عرض بعضالدخل قائمة املركز املالي و ةعرض قائممت  .ب 

( 019املادة ) استنادا ألحكامخالفًا ملعايري التقارير املالية الدولية الواجب تطبيقها 

 أعاله. من قانون العمل

( أرقام املقارنة للسنوات السابقة 3100، 3101)املالية للسنوات  ال تظهر القوائم .ج 

 الدولية. خالفًا ملعايري التقارير املالية

 :املالي للنقابة األداء  ثانيًا:

 اإليرادات: .0

(  مبوجب 3103لعام ) ( دينار03303) ما جمموعهاملقبوضات احملصلة  بلغت قيمة

 التالية: لاسباب  اإليرادات بالكامل حصر إبرازها، ومل نتمكن منسندات القبض اليت مت 
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 (611) 

 

خالهلا حصر كمية عدم وجود سجالت رقابية جللود سندات القبض ميكن من  .أ 

 ،وثائق ذات عالقة بأيةوعدم تزويدنا ، الدفاتر املطبوعة واملستخدمة وغري املستخدمة

بطباعة السندات او فاتورة املطبعة او حمضر استالم  املتعلق  اإلداريةمنها قرار اهليئة 

 األمر (02) جلد سندات القبض رقم إبرازعدم باإلضافة إىل الدفاتر،  إدخال اتوسند

او  حتديدًاحصر املبالغ املقبوضة مبوجب هذا اجللد  إمكانيةعدم ه ذي يرتتب عليال

 مل تقدم للتدقيق.أخرى جلود  أية

 القبض دون مراعاة تسلسلها. اتاستخدام دفاتر سند .ب 

بتحصيل أموال  االختصاص  أصحابغري قيام بعض أعضاء اهليئة اإلدارية من  .ج 

 النقابة.

( حسب اقراره 3103).....( من فرع العقبة خالل عام )هناك مبالغ استلمها السيد  .د 

، 2/03/3102ومل يتم تنظيم سندات قبض بها او إيداعها بالبنك لغاية تاريخ 

علمًا بأن إمجالي املبالغ  اليت استلمها حسب كشف الدفعات املوقع من قبل السيد 

( 331بقيمة )( دينار باإلضافة إىل إستالمه شيك 2331/ فرع العقبة بلغ ) ).....(

 دينارا ومل يتم قبضه او إيداعه حبساب النقابة.

املستلمة من الفروع  املقبوضاتصحة مبالغ  عدم وجود سجالت وملفات ووثائق تبني .ه 

  .لفروع النقابةعلى البيانات املالية ومل تتمكن من االطالع  التربعاتاو مبالغ 

  :املصروفات .3

تبني  3103( دينار لعام 00323) اإلمجاليةلدى تدقيق سندات الصرف والبالغة قيمتها 

 اإلداريةعدم وجود موافقات مسبقة من اهليئة لاملصروفات إجراءات دفع هذه كتمال إعدم 

جود عدم وو على العديد من السندات والنقيبالصندوق  أمنيعدم توقيع وعلى الصرف 

 ومن األمثلة على ذلك ما يلي: ،كبري منها لعددمعززات 

( دينار  3331بقيمة ) بفواتري ومطالبات أصوليهسندات صرف غري معززة هنالك  .أ 

 املصروفات. إمجالي%( من 31) واليت تشكل ما نسبته

 الصرف سندوجب مب ).....(لسيدا الصندوق المني ( دينار0111صرف مبلغ )مت  .ب 

ومل يتم إبراز ما يفيد إعادة الصرف  مت إلغاء سندثم  3/1/3103( تاريخ 123رقم )

 .بلغ لصاحل النقابةامل

 09/1/3103( تاريخ 132سند الصرف رقم )وجب ( دينار مب211صرف مبلغ )مت  .ج 

 املبلغ دفعة من عجز املوازنة. اعتبارعلى السيد).....(  لنقيبل
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 (610) 

 

قد مت ( دينار 231)والبالغ  قيمته  39/3/3103( تاريخ 103صرف رقم )السند إن  .د 

حيث مت معززات تبني الغاية من الدفع  أيبدون املشار إليه أعاله لنقيب ل دفعه

 دفعة من مثن ماكينة تصوير اهلويات. بأنهااالكتفاء مبشروحات على السند تفيد 

( تاريخ 121مبوجب سند صرف رقم ) ( دينار للسيد النقيب311صرف مبلغ ) .ه 

  األصولية. عززاتامل إرفاقؤمتر التحكيم الدولي دون ملشاركته مب 32/3/3103

لتواقيع الالزمة على بعض مستندات الصرف من قبل أمني الصندوق عدم إستكمال ا .و 

سند  وأهمها( من النظام الداخلي للنقابة 29ملادة )ألحكام اخالفًا  أو من النقيب

 ( دينار.0011( بقيمة )323/3103رقم ) الصرف

خالفًا  اإلداريةمن اهليئة أو الحقة للصرف د موافقات وقرارات مسبقة ووج عدم .ز 

 أعاله.( من النظام 29)ملادة ألحكام ا

( دينار يف حني 211بقيمة ) 31/9/3103تاريخ ( 122رقم )الصرف سند  مت تنظيم .ح 

 .دينار (31بسند الصرف )قيمة الفاتورة املرفقة كانت 

 مما سبق يتضح ما يلي:

(  03303) املربزة للتدقيق ما جمموعهسندات القبض  مبوجب اإليرادات بلغ إمجالي

 )بفاتورة او مطالبة( ما جمموعه املصروفات املعززة( يف حني بلغ إمجالي 3103دينار لعام )

يضاف له مبلغ  ( دينار01291) ( دينار، وبذلك يكون الفرق بالزيادة ما جمموعه3103)

ليصبح املبلغ الواجب توافره  يف الصندوق  0/0/3103رصيد ( دينار والذي ميثل 320)

أية مبالغ  إليهيضاف  20/03/3103( دينار يف 00132ك ما جمموعه )ولدى البنو

 .األصولمقبوضة وغري مقيدة بالدفاتر حسب 

وعلى الفرض الساقط املبين على اعتماد مجيع سندات الصرف املعززة وغري املعززة البالغة 

ينار ( د3230( دينار يكون املبلغ الواجب توافره ما جمموعة )00323قيمتها اإلمجالية )

 وذلك بعد التأكد من قيد مجيع املبالغ املقبوضة لدى النقابة. 20/03/3103كما يف   

 :اإلداريةالنواحي  ثالثًا: 

واليت هي من املالية للنقابة بنسخة من البيانات  تزويد ديوان احملاسبةالعمل  وزارةعدم قيام  .0

العمل وجيب االحتفاظ بها  أصحاباملتطلبات القانونية الالزمة للرقابة على عمل نقابات 

الفصل احلادي عشر من قانون  ألحكامالعمل خالفًا  أصحابلدى مسجل النقابات ونقابات 

عدم توفر هذه الوثائق لدى النقابة ومن  وكذلكوتعديالته  0993( لسنة 2العمل رقم )

 البيانات املطلوبة الالزمة ما يلي: أهم
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 (614) 

 

العمل وقرار مسجل النقابات بتسجيل شهادة تسجيل النقابة لدى وزارة نسخة من  .أ 

 العمل أعاله. ( من قانون010،013،012) ألحكام املواد  النقابة خالفًا

والتعديالت اليت  طرأت عليه واملودع  لدى للنقابة املقر نسخة من النظام الداخلي   .ب 

العمل  ( من قانون012) ادةملألحكام اخالفًا مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل 

 ه.أعال

قرارات اللجنة الثالثية بشأن السجالت والدفاتر الواجب االحتفاظ بها خالفًا  .ج 

 العمل أعاله. ( من قانون22،002)ألحكام املادتني 

 ألحكام املادةخالفًا ( 3103، 3100)نسخة من البيانات املالية املدققة للسنة املالية  .د 

 العمل أعاله. ( من قانون002)

)املربز من قبل النقابة( واملتضمن  3112لسنة  الداخلي للنقابةعدم االلتزام بالنظام  .3

 :منها املهنة أصحابتنظيمية تضمن حقوق  إجراءات

ألحكام خالفًا  3103لعام قانوني عدم قيام اهليئة العامة بتعيني مدقق حسابات  .أ 

الداخلي مع األخذ بعني االعتبار ما جاء بالبند  ( من النظام23، 02)املادتني 

 /ب( أعاله.0/)رابعًا

( 3102 - 3100)اجلمعية العامة للسنوات  االجتماعاتعدم وجود حماضر  .ب 

 من النظام الداخلي للنقابة.( 03، 02)ألحكام املادتنيخالفًا 

، 3100بشكل دوري للسنوات )للنقابة  اإلداريةاجتماعات شهرية للهيئة  عدم عقد .ج 

للنقابة، حيث مت عقد  من النظام الداخلي( 30املادة ) ألحكامخالفًا ( 3103

 .3103اجتماعني فقط خالل عام 

د يسدمبا فيهم أعضاء اللجان بت /فرع عمان النقابة أعضاءمجيع عدم قيام  .د 

 إيراداتباستثناء عضو واحد حيث بلغت  3101خالل عام  اشرتاكاتهم السنوية

، 20/03/3101عن السنة املنتهية يف  ( دنانري01االشرتاك حسب بيان الدخل )

حل هذه اللجان والتساؤل عن شرعية استمرار وجود إىل يستدعي كان  مر الذياأل

او من النظام الداخلي للنقابة  (  31،21،39)ألحكام املواد استنادًا  يف حينه النقابة

على هذا البند الذي مل  3101يثري التساؤل بشأن صحة املبالغ املستلمة خالل عام 

 والسجالت. لعدم وجود القيود تدقيقهنتمكن من 

( من 39)ألحكام املادة خالفًا  أشهرتقارير النشاطات للفروع كل ستة  إعدادعدم  .ه 

 الداخلي للنقابة. النظام
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 (614) 

 

اللجنة القدمية و اإلدارية اللجنةعدم وجود حمضر اجتماع اجللسة املشرتكة بني  .و 

املسؤوليات النقابية املختلفة والتوقيع على للنقابة املتعلق بتسليم اجلديدة اإلدارية 

 الداخلي للنقابة. ( من النظام32خالفًا لنص املادة ) والتسليم االستالمحماضر 

 (00/2/4102تاريخ  04/05/4/02224املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

 معاجلة وتصويب املالحظات واملخالفات الواردة أعاله حسب األصول. .0

 النقابة بإعداد البيانات املالية وتقدميها ملدقق حسابات قانوني خارجي.إلزام  .3

 إلزام النقابة بتزويد الوزارة دوريًا بالبيانات الالزمة لتسهيل عملية املتابعة أواًل بأول. .2

 بيان أسباب عدم قيام مسجل البيانات يف الوزارة باملتابعة والقيام بالتوصيات املوكلة إليه. .2

 اإلجراء:

 يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل 

 :العمالة الوافدة 

                 لدى قيام ديوان احملاسبة بدراسة موضوع العمالة الوافدة يف مديرية عمل املفرق، تبني 

 ما يلي:

مت اختيار حمافظة املفرق وذلك بسبب األعداد الكبرية اليت مت استقدامها من العمالة  .0

 فدة للعمل يف هذه احملافظة.الوا

( على التوالي حيث يالحظ 3102، 3102( تصريح لعامي )20213( و)02331مت إصدار ) .3

بأن هناك زيادة مستمرة يف أعداد تصاريح العمل للعمالة الوافدة دون مربر أو حاجة فعلية 

 هلذه الزيادة.

%( من إمجالي 22)بلغت نسبة التصاريح اليت مت إصدارها للعمل يف القطاع الزراعي  .2

 .3102التصاريح الصادرة خالل عام 

، تبني ما 3102لدى متابعة ومراجعة عينة من معامالت استقدام العمالة الوافدة خالل عام  .2

 يلي:

وجود أراضي سليخ مت إصدار تصاريح عمالة وافدة للعمل فيها مع أنه ال يوجد أي  . أ

 مزروعات أو عمال زراعة على هذه األراضي.

أراضي )سكنية( مت منح تصاريح زراعية لعمالة وافدة للعمل فيها حيث  تبني وجود . ب

مت إصدار هذه التصاريح استنادًا إىل تقارير )غري صحيحة( صادرة من مديرية زراعة 

 املفرق تبني أن هذه األراضي مزروعة بالكامل مع أنها أراضي سليخ أو سكنية.
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 (612) 

 

لزراعة بزيادة أعداد التصاريح املنسب بها من قامت جلنة استقدام العمالة الزراعية يف وزارة ا .3

قبل مديرية عمل املفرق دون )مربر( وهذا اإلجراء كان من أحد األسباب اليت أدت إىل زيادة 

 أعداد التصاريح الصادرة هلذا العام.

تبني أن عدد كبري من العمالة الوافدة ممن مت منحهم تصاريح عمل يف القطاع الزراعي يف  .3

غري موجودين يف احملافظة كما أنهم ال يعملون يف األعمال املبينة  حمافظة املفرق

بتصاريح عملهم حيث يعملون يف حمافظات أخرى يف أعمال إنشائية، فندقية...إخل وكما 

( تاريخ 9/00/0/013هو مبني يف كتاب مدير مديرية مالية حمافظة املفرق رقم )

33/01/3102 . 

فدة الذين يعملون يف اجملال الزراعي بطريقة غري إن إصدار تصاريح عمل للعمالة الوا .1

صحيحة ودون مربر هلا مما جعل هؤالء الوافدين يعملون خارج احملافظة ومبهن أخرى قد 

( 031أضاع على خزينة الدولة قيمة فرق الرسوم حيث أن رسوم إصدار تصريح عمل زراعي )

 ( دينار.   031بفارق ) ( دينار311دينار يف حني أن رسوم إصدار تصريح اإلنشاءات )

 عدم ضبط إصدار تصاريح العمالة الوافدة أصوليًا. .2

قام ديوان احملاسبة خالل السنوات السابقة باإلشارة إىل وجود هذا اخللل وكما هو مبني  .9

( من االستيضاح إىل 0، حيث مت حتويل موضوع البند )3103( لعام 33باالستيضاح رقم )

( 310/3102دى حمكمة جنايات املفرق حتمل الرقم )مدعي عام املفرق وتسجيل قضية ل

 ( منه إىل رئيس هيئة مكافحة الفساد.3كما ومت حتويل موضوع البند )

إن عملية حتديد وربط قرار منح تصريح العمل)الزراعي( لدى جهة واحدة                          .01

 )مديرية الزراعة( عرضة الستمرار ووجود هذا اخللل.
 

 (40/4/4108تاريخ    04/05/6/8010)كتاب الديوان رقم املصدر: 

 التوصيات:

اختاذ اإلجراءات الالزمة خبصوص املخالفات املشار إليها أعاله بعد مراجعة وتدقيق مجيع  .0

 (.3102-3100التصاريح اليت مت منحها خالل األعوام )

اسبة على أن تشكيل جلنة من وزارة العمل واجلهات ذات االختصاص ومبشاركة ديوان احمل .3

 تكون مهمة هذه اللجنة ما يلي:

وضع ضوابط عملية قابلة للتطبيق لتصويب هذا اخللل يف إصدار التصاريح  .أ 

 الزراعية.

 حتديد دور اجلهات ذات االختصاص واإلجراءات املطلوبة منها لتصويب املوضوع. .ب 
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 (618) 

 

األراضي دراسة إمكانية ربط عملية استقدام العمالة الوافدة املخصصة للعمل يف  .ج 

الزراعية بقدرة اآلبار االرتوازية على ضخ املياه وذلك كون عملية استقدام العمالة 

الوافدة ملعظم التصاريح الزراعية مشروط بوجود أرض زراعية يتم ريها من آبار 

عاملة ومرخصة وبناًء عليه، فإن ربط منح التصاريح بقدرة اآلبار على تزويد هذه 

ة( باملياه بالتنسيق مع وزارة املياه والري وتزويد مديريات األراضي )األراضي الزراعي

العمل بالطاقة اإلنتاجية لكل بئر ارتوازي سيؤدي إىل التأكد من عدم وجود ضخ 

جائر دون رقابة لآلبار املرخصة وحرمان اآلبار املخالفة )غري املرخصة( من حق 

 االستفادة من العمالة الوافدة.

 اإلجراء:

 بتشكيل اللجنة والتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد 
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 (616) 

 

 املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 

 :بدل العمل اإلضايف 

لدى تدقيق بدل العمل اإلضايف يف املؤسسة العامة للضمان االجتماعي عن الفرتة 

 (، تبني ما يلي:3103-3102)

 3103لعام  عن شهري كانون الثاني وشباط مت صرف بدل عمل إضايف ملوظفي املؤسسة .0

من نظام اخلدمة ( 39) للمادة خالفادون احلصول على موافقة مسبقة من رئاسة الوزراء 

 . و تعديالته 3111( لسنة 21) املدنية رقم

و لغاية تارخيه على أساس  0/0/3103قامت املؤسسة بصرف بدل العمل اإلضايف من تاريخ  .3

ي )الراتب األساسي مضافا إليه عالوة غالء املعيشة( واحتساب ما الراتب األساسي اإلمجال

والذي  3103 /31/2 تاريخ( 0321خالفا لقرار جملس الوزراء رقم )، ( ساعة 23يزيد عن )

%  من موظفي املؤسسة وبنسبة 21يف لـ ضال اإلالعم صرف بدل  وافقة علىمبوجبه مت امل

ضوابط الناظمة للعمل اإلضايف الواردة يف شريطة التقيد بال % من الراتب األساسي 21

( تاريخ 933املشار إليه أعاله والقرار رقم )من نظام اخلدمة املدنية ( 39املادة )

%( من عدد املوظفني 33والذي مبوجبه مت املوافقة على عدم جتاوز نسبة الـ ) 31/0/3102

ضايف ملوظفي إلابدل العمل صرف  وجود فروقات  يف عليه مما ترتباملكلفني بالعمل اإلضايف 

 املؤسسة.

باملوافقة على صرف بدل  3102( لسنة 933اعتمدت املؤسسة قرار جملس الوزراء رقم ) .2

حسب أسس ضبط وتنظيم وصرف بدل العمل  3102العمل اإلضايف ملوظفي املؤسسة لعام 

ة املشار إليه ( من نظام اخلدمة املدني21اإلضايف اال أنه ما زال حيتسب مبوجب أحكام املادة )

 .3102( لسنة 23( من نظام اخلدمة املدنية رقم )39أعاله وليس حسب املادة )

 شهر شباط عن 3103لفريق التوسعة/البلقاء يف عام  رجعي بأثرضايف إعمل بدل صرف  مت .2

 دون إرفاق املعززات املؤيدة لقيام الفريق بالعمل ساعات إضافية.  3100عام 

 (4102لسنة  006رقم  املصدر: )استيضاح الديوان

 التوصيات:

عن بدل العمل اإلضايف املستحق لعامي  زيادةاملبالغ املصروفة كافة سرتداد حصر وا .0

(3103-3102.) 
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 (617) 

 

الذي حل حمل  3102( لسنة 23( من نظام اخلدمة املدنية رقم )39التقيد بأحكام املادة ) .3

 .3111( لسنة 21) نظام اخلدمة املدنية رقم

واليت صرفت  3100ساعات العمل اإلضايف املصروفة للموظفني عن عام حصر و بيان عدد  .2

 .3103خالل عام 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :حساب النفقات يف املؤسسة 

تبني  ،3103لعام لدى إجراء تدقيق حساب النفقات  يف املؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

 ما يلي:

 النفقات اإلدارية:  أواًل:

 مصاريف اخلدمات التحتية: .0

 3103لعام  (332يف اجلدول رقم )وجود زيادة يف النفقات اإلدارية للبنود املبينة          .أ 

واملتعلق  3103لسنة ( 392خالفًا لقرار جملس الوزراء رقم ) 3100مقارنة بعام 

 بضبط و ترشيد اإلنفاق احلكومي.

 (445جدول رقم )

 ( يف املؤسسة العامة للضمان االجتماعي4104-4100مقارنة بني النفقات اإلدارية لاعوام )

 البيان  4100نفقات   4104 نفقات نسبة الزيادة %

 الكهرباء 608201 242572 80

 املياه 44542 46502 0778

 حمروقات تدفئة 48288 46756  475

 االتصاالت 446222 445474 172
 

البند  32/2/3100تاريخ ( 32/0/0/9311رقم )عدم التقيد بكتاب رئاسة الوزراء  .ب 

 %(33)( واملتعلق بتخفيض خمصصات الوقود لكافة املركبات الرمسية بنسبة 3)أوال /

(  022111هو ) 3103( دينار واملبلغ املرصود لعام 033231حيث أن املبلغ املصروف )

 فقط.( % 02.2)دينار أي بتخفيض مقداره 
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 (615) 

 

 املكافآت: .4

تخفيض اإلنفاق بنسبة  ذلك ب، و واملكافآتاحلوافز  عدم التزام املؤسسة بتخفيض         .أ 

رئاسة الوزراء رقم  ( من كتاب1خالفًا للبند ) %( من املبلغ املرصود هلذه الغاية21)

( 3331129، حيث أن املبلغ املصروف هو)33/3/3100تاريخ  22/00/0/03092

( دينار أي 1322012هو )  3103دينار و املبلغ املرصود للمكافآت و احلوافز لعام 

 فقط. (%31)بتخفيض مقداره 

 :مكافآت جملس اإلدارة و مكتب املدير العام .ب 

عضو من مكافأة أعضاء جملس اإلدارة" لكل   ( دينار11الستمرار بصرف مبلغ )ا -

بدل حضور اجتماعات جملس اإلدارة  )عن كل جلسة (  القطاع العام واخلاص

( من قانون 01املادة ) ألحكامخالفًا  22/3113مبوجب  قرار جملس اإلدارة رقم 

والذي حصر صالحية صرف  3101( لسنة 1) رقم املؤقت الضمان االجتماعي

املكافأة بقرار من جملس الوزراء، عدا عن ما يتم صرفه مبوجب قرار جملس 

شهريًا لكل عضو من أعضاء جملس إدارة  دينار بواقع ألف (2221)الوزراء رقم 

 .املؤسسة

لبعض موظفيها عن نفس العمل صرف مكافآت وحوافز قامت املؤسسة ب      -

ملوظفي مكتب املدير  ربعيهصرف حوافز  احلصر إىلونشري على سبيل املثال ال 

تعليمات منح املكافآت و احلوافز ملوظفي اخلدمة من  (1/3)العام استنادا للمادة 

( من نظام 21املدنية و الصادرة عن جملس الوزراء مبوجب أحكام املادة رقم )

يمات بالرغم من أن هذه التعل وتعديالته 3111( لسنة 21رقم )اخلدمة املدنية 

، باإلضافة إىل صرف ها( من3مل متيز بني مفهوم املكافأة و احلافز حسب املادة )

 تعليمات.ال هذه استنادا لنفس املادة من  هلم مكافآت شهرية

كتب املدير العام و سكرتاريا جملس وظفي ممت صرف مكافآت مالية شهرية مل      -

ومصلحة العمل وتطويره  دون بيان احلاالت اليت تتطلبها طبيعة العملاإلدارة 

واحلوافز ملوظفي املكافآت  منح( من تعليمات 1( من املادة )3) خالفًا للبند

 اخلدمة املدنية.
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 (612) 

 

 :مكافآت اللجان .ج 

بالرغم من خضوع املؤسسة لنظام اخلدمة املدنية املشار إليه أعاله إال أنها ما زالت  

مستمرة بصرف املكافآت للجان الدائمة و املؤقتة و بالقيم اليت حددت سابقا يف قرارات 

خالفًا لتعليمات منح املكافآت واحلوافز ملوظفي اخلدمة صلة الجملس اإلدارة ذات 

 املدنية ونشري على سبيل املثال إىل ما يلي:

اءات جلان العط لكل عضو من أعضاء(  دينار 011) مت صرف مكافآت بقيمة -

تعليمات منح املكافآت ( من 1/2للمادة ) خالفًا عن كل جلسة املركزية

 أعاله.  واحلوافز

جلنة تدقيق املخرجات يف مشروع اإلتالف و مت صرف مكافأة شهرية للجنة -

( دينار لكل عضو، 31( دينار لرئيس اللجنة و )21األرشفة االلكرتونية  مببلغ )

 ( من التعليمات أعاله. 3/1استنادا إىل املادة ) 1/2/3103اعتبارًا من تاريخ 

السالمة املهنية ومت منح أعضاء جلنة التقييم وجلنة التحكيم جلائزة الصحة  -

( من تعليمات منح املكافآت  واليت حددت فيها 3/1) املادة حكامًا ألخالفمكافآت 

دينار يف  (21) مبلغ دنانري للجلسة الواحدة دون جتاوز (01بـ)قيمة اللجان 

 وعلى النحو التالي: الشهر

 ( 311( دينار بدل اجللسة حبد أعلى )33منح املوظف من خارج املؤسسة )

 دينار.

 ( 211( دينار بدل اجللسة حبد أعلى )03) منح املوظف من املؤسسة مبلغ

 دينار.

( دينار لكل عضو من أعضاء جلنة اإلجراءات اإلدارية و املالية 13) مت صرف مبلغ -

خالل جتماع هذه اللجنة إ( موظفني، بالرغم من عدم 9أعضاؤها )عدد والبالغ 

 .3103األشهر )آب، أيلول، تشرين أول( من عام 

 :املوظفنيمكافآت املوظفني و غري  .د 

لفريق التصميم إدارة العالقات العامة واملكون من موظفة متدربة  مت منح مكافأة -

 ( دينار دون سند قانوني.331) بقيمة( و .....فقط )

( 2مت منح موظفي فريق النفقات الذاتية / إدارة الشؤون املالية  والبالغ عددهم ) -

د منهم ، دون أن يتم تقديم ( دينار لكل واح011موظفني ، مكافأة مالية مبقدار )

 ( من تعليمات منح املكافآت واحلوافز. 9خالفًا للمادة ) باإلجناز تقرير



4102والستون لعام  الثالثالتقرير السنوي   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (601) 

 

( دينار ، بدون سند 31) قيمةبجلميع موظفي األمن  مت صرف مكافآت شهرية -

 قانوني.

مت صرف مكافأة بدل غسيل و صيانة وسائط نقل لسائقي الضمان بالرغم من   -

(  من 39نفس الفرتة خالفًا للمادة ) هلم عنإلضايف أنه مت صرف بدل العمل ا

 املشار إليه أعاله. نظام اخلدمة املدنية

 3103/ 01مت صرف مكافآت مقرري اللجان املنبثقة  عن جملس اإلدارة لشهر    -

و).....( عن اللجنة  جلنة املراقبة عن ).....(و ).....( ( دينار لكل من011بقيمة )

 العلم أنه مل يتم عقد جلسات يف ذلك الشهر. ، مع املالية واإلدارية

)من خارج املؤسسة( مبناسبة  ).....(( دينار للسيد 011مت صرف مكافأة مببلغ )   -

 عيد الفطر و عيد األضحى املبارك دون سند قانوني.

لقيامه بإعداد القهوة  ).....(مت صرف مكافأة )بدل عمل إضايف( للموظف  -

خالفًا ملوافقة رئاسة الوزراء  ساعة الثامنة صباحًاعن دوامه قبل الوالشاي وذلك 

أعاله  واليت اشرتطت أن يكون الدوام بعد الساعة الرابعة عصرا،علما أن املسمى 

 .3103( لسنة 031رقم ) وزير العملالوظيفي له مأمور ملفات مبوجب قرار 

 :مكافآت أخرى      .ه 

 دينار ملتطوعي وزارة الشباب دون  سند قانوني. (3011مت صرف مكافأة بقيمة )  -

( 011مت منح مكافأة للمنتدبني العسكريني الذين يعملون يف املؤسسة بواقع ) -

، باإلضافة إىل منح امللحقني  3103دينار لكل منهم عن كل ربع من العام 

              ( دينار لكل واحد منهم وبنسبة       011العسكريني مكافأة مالية شهرية بقيمة )

( تاريخ 2/3103وتناسب مع دوامهم يف الشهر الواحد مبوجب قرار رقم )

 دون سند قانوني للصرف. 2/2/3103

 مصاريف دعاية وإعالن: .و 

يف الصحف ملوظفي املؤسسة وأقربائهم  إعالنات النعينشر  أجوراملؤسسة  حتملت -

على و 02/1/3119تاريخ ( 11/02112م/02رقم )كتاب رئيس الوزراء لخالفًا 

( دينار مبوجب مستند الصرف رقم 13أنه مت صرف مبلغ ) سبيل املثال ال احلصر

 .20/0/3103( تاريخ 3133)

كروت فزت لعدد من املوظفني باللغة العربية و االجنليزية  تكبدت املؤسسة قيمة -

 .دون سند قانوني
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 نفقات قضائية:      .ز 

يني )غري املتفرغني لدى نقامت املؤسسة بتجديد عقود املستشارين القانو -

( دون احلصول على موافقة مسبقة من رئاسة الوزراء خالفًا لبالغ رئاسة املؤسسة

(  3139على سبيل املثال ال احلصر مستند رقم )و 0999( لسنة 22الوزراء رقم )

اتفاقية  ( دينار عبارة عن القسط األول من3111بقيمة ) 3103/ 9/0تاريخ 

( دينار على الرغم من أن املؤسسة لديها دائرة 03111جتديد عقد بقيمة ) 

 قانونية و مستشارين قانونيني.

 الضيافة: .ح 

( تاريخ 02122مبوجب مستند الصرف رقم )( دينار 1132 صرف مبلغ )مت -

بدل شراء خدمة الضيافة يف مبنى املؤسسة للطابق السابع  03/2/3103

، خالفًا لقرار جملس  ).....(مع فندق ( 3100/م/9) مبوجب قرار التلزيم رقم

   ( املشار إليه أعاله.392)الوزراء رقم 

( 21311مبوجب مستند الصرف رقم )بدل غداء ( دينار 312مت صرف مبلغ ) -

   أعاله. (392)خالفًا لقرار جملس الوزراء رقم   1/3/3103تاريخ 

يتم حتميل املؤسسة نفقات بدل ضيافة )قيمة وجبات الطعام( خالل اجتماعات  -

على سبيل املثال ال احلصر واللجان على الرغم من تقاضيهم بدل مكافآت 

 ( دينار. 222بقيمة ) 21/2/3103( تاريخ 23291مستند رقم )

( تاريخ 33112مبوجب مستند الصرف رقم )( دينار 0111مت صرف مبلغ ) -

( صحفي  يف أحد الفنادق ، 23بدل نفقات غداء و حجز ل) وذلك  1/01/3103

 .بالرغم من أن املؤسسة لديها قاعات اجتماعات مناسبة لعقد مؤمترات مماثلة

 مالحظات أخرى: .ط 

قامت املؤسسة بإحالة بعض العطاءات أو الشراء من شركات ال يوجد هلا عنوان  -

( تاريخ 3923صرف رقم  ) على سبيل املثال مستندرخصة مهن ووال يوجد هلا 

( 23221ومستند رقم ) 03/3/3103( تاريخ 1901ومستند رقم) 0/3/3103

تنظيم إجراءات ( من تعليمات 31(واملادة )03خالفًا للمادة )39/2/3103تاريخ 

الصادرة مبوجب املادة  3112( لسنة 0رقم )العطاءات وشروط االشرتاك فيها 

  وتعديالته. 0992ة ( لسن23رقم )نظام اللوازم  ( من32)
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 (604) 

 

( فواتري مبوجب 2( دينار إىل )0133مت جتزئة شراء حرب للطابعة بقيمة ) -

( من نظام اللوازم 3، خالفًا للمادة )03/2/3103( تاريخ 23132مستند رقم )

 .  3113( لسنة 13للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي رقم )

 النفقات الرأمسالية: ثانيًا:

دون احلصول على موافقة رئاسة الوزراء  شراء أثاث لعدة صفقاتبتجزئة قامت املؤسسة  .0

على سبيل ونشري ، 33/3/3101تاريخ ( 2233/م/02رقم )كتاب رئيس الوزراء لخالفًا 

 . 9/3/3103( تاريخ 1031رقم )  مستند الصرف  إىل املثال ال احلصر

( تاريخ 1030( دينار مبوجب مستند رقم )232مت شراء صوبات كهربائية مببلغ ) .3

رقم  رئيس الوزراء( الوارد بكتاب 202خالفًا لقرار جملس الوزراء رقم ) 9/3/3103

 .    32/2/3100تاريخ  32/0/0/9311

 دون التنسيق املسبق مع املركز الوطين لتكنولوجيا  حاسوبقامت املؤسسة بشراء أجهزة  .2

إىل  على سبيل املثال ال احلصرو، 3100( لسنة 02املعلومات خالفًا لبالغ رئاسة الوزراء رقم )

 (،339ما هو مبني يف اجلدول رقم )

 (442جدول رقم )

 مع املركز الوطين لتكنولوجيا املعلومات يف املؤسسة العامة للضمان االجتماعي تنسيقشراء أجهزة حاسوب دون 

 )املبلغ بالدينار(

 رقم مستند الصرف التاريخ القيمة  البيان

 5576 02/4/4104 225 4شراء جهازين الب توب عدد 

 6968 2012/2/6 489 لورشات العمل)  hpشراء جهاز الب توب نوع )

 (4102لسنة  052املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 .اسرتداد املبالغ املصروفة دون وجه حقوأعاله الواردة لعمل على تصويب املخالفات واملالحظات ا

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (604) 

 

 :ملفات االشرتاكات التأمينية للمنشآت / فرع مشال عمان 

لدى تدقيق عينه من ملفات االشرتاكات التأمينية للمنشآت فرع مشال عمان للفرتة  

 (، تبني ما يلي:3100-3102)

  :املنشآت الفعالة  أواًل:

( دينار كما يف 32332202بلغ رصيد الذمم املستحقة على املنشآت الفعالة )

 وعلى سبيل املثال ال احلصر: 20/03/3102

 (: 46015شركة ).....( رقم ) .0

مت توجيه مذكرة من قسم االشرتاكات إىل قسم التحصيل  01/2/3100بتاريخ  -

 .01/2/3100املبلغ املرتتب عليها حتى تاريخ  تفيد أن الشركة قامت بتسديد كامل

 .21/01/3102( دينار كما يف  09123بلغ رصيد الذمم املستحقة على الشركة ) -

 ال يوجد اتفاقية تقسيط. -

 (: 42786شركة ).....(  رقم ) .4

مت توجيه مذكرة داخلية تفيد انه استحق على الشركة مبلغ  02/3/3101بتاريخ  -

مت عمل اتفاقية تقسيط مت مبوجبها دفع مبلغ ( دينار ونتيجة لذلك 23232)

 ( قسط.03( دينار دفعة أوىل و الباقي يسدد على )03111)

 مل يتم االلتزام باالتفاقية. -

           .21/01/3102( دينار كما يف 003221بلغ رصيد الذمم املستحقة على الشركة ) -

 (: 48141شركة ).....( رقم )   .4

 وما زالت فعالة حتى تارخيه.  30/9/3112يوجد اتفاقية  تقسيط  بتاريخ  -

مل يتم جتديد احلجز أواًل بأول حيث أن آخر جتديد للحجز كان بتاريخ   -

3/3/3101. 

 .20/01/3102( دينار كما يف 02311بلغ رصيد الذمم املستحقة عليها ) -

 (:46841اخليارات ).....( رقم )  .2

 .20/01/3102( دينار كما يف  33332قة عليها )بلغ رصيد الذمم املستح -

 ال يوجد اتفاقية تقسيط. -

 .3/3/3101مل يتم جتديد احلجز أواًل بأول حيث أن آخر جتديد للحجز كان بتاريخ  -
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 (602) 

 

 (:  4458شركة ).....( رقم )  .8

ورغم ذلك ما زالت  32/1/3111الشركة متوقفة عن العمل ومغلقه منذ تاريخ  -

 وفعاله على النظام.لتارخيه عامله 

 .21/9/3102( دينار كما يف  31222بلغ رصيد الذمم املستحقة على الشركة ) -

 (:2445روضة و ).....( رقم )  .6

ال يوجد تفتيش دوري من قبل املؤسسة على الشركة حيث تبني وجود معلمة عملت  -

 ي.يف املدرسة ملدة مثانية أشهر ومل يتم مشوهلا بأحكام قانون الضمان االجتماع

 (:48504).....( رقم )  .7

 والزالت عامله وفعاله على النظام لغاية تارخيه. 09/3/3102الشركة مغلقه بتاريخ  -

 .20/03/3102( دينار كما يف  33132بلغ رصيد الذمم املستحقة على الشركة ) -

 املنشآت املوقوفة:   ثانيًا:

( دينار كما يف 2111132بلغ رصيد الذمم املستحقة على املنشات املوقوفة )

 وعلى سبيل املثال ال احلصر:  20/03/3102

 (:04456شركة ).....( رقم )  .0

 .20/1/0999( دينار كما يف 3339بلغ رصيد الذمم املستحقة على الشركة ) -

ز عليها لغاية مل يتم اختاذ أي إجراء قانوني حبق الشركة وكذلك ال يوجد حج -

 تارخيه.

 (: 01676خمابز ).....( رقم ) .4

 .33/1/3113ومت جتديده بتاريخ   3/1/3113مت إصدار قرار حجز بتاريخ   -

بناًء  على مذكرة داخلية لديوان  00/03/3102آخر جتديد للحجز مت بتاريخ   -

 احملاسبة. 

 .21/2/3102( دينار كما يف  003233بلغ رصيد الذمم املستحقة على الشركة ) -

 (:42668السيد ).....( خلدمات الكمبيوتر رقم )  .4

يوجد مذكرة داخلية إىل مدير الفرع تفيد بأن املنشأة خضعت ألحكام قانون الضمان  -

 .0/3/3112االجتماعي بتاريخ 

 .31/3/3100مت إصدار قرار حجز بتاريخ  -

 .0/0/3102مت وقف النشاط بتاريخ  -

 .20/3/3102(  دينار  كما يف 2103)بلغ  رصيد  الذمم املستحقة عليها  -
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 (608) 

 

 املنشات املغلقة: ثالثًا: 

 20/03/3102( دينار كما يف 12213بلغ رصيد الذمم املستحقة على املنشآت املغلقة )

 (:30931وعلى سبيل املثال ال احلصر  املدارس ).....(  رقم )

 .33/3/3102( دينار كما يف   9303بلغ رصيد الذمم املستحقة عليها )   -

يوجد مذكرة من رئيس قسم التحصيل إىل مدير فرع مشال عمان تفيد بأنه مت توقيع  -

 واملديرية. املنشأةاتفاقية تقسيط بني 

 مل يتم االلتزام باتفاقية التقسيط. -

 .ختاذ أي إجراء قانوني حبقها حتى تارخيهإومل يتم  شأةال يوجد حجز على املن -

 (4102لسنة  416املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصيات:

اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل الذمم املستحقة على الشركات املبينة أعاله  وباقي  .0

 الشركات األخرى.

 التحديث املستمر على النظام فيما خيص اتفاقيات التقسيط. .3

التحديث املستمر على النظام حيث أن بعض املنشآت  ال وجود هلا على ارض الواقع وما  .2

 وفعالة على النظام.زالت عاملة 

 التفتيش الدوري على املنشآت من قبل املؤسسة. .2

( من التعليمات 2عدم التأخر بإصدار قرارات احلجز بعد إشعار التبليغ وفقًا للمادة ) .3

  03/0/3100( تاريخ 3113التنفيذية التأمينية الصادرة يف اجلريدة الرمسية العدد رقم )

 اجلهات املنفذة للحجز.ة وبعة املستمرة   ما بني املؤسسواملتا

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (606) 

 

 صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي

 

 :القروض 

تدقيق ملفات القروض لدى صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي للفرتة  لدى

 (، تبني ما يلي:3100-3102)

 العامة لإلسكان والتطوير احلضري / سكن كريم لعيش كريم:قرض  املؤسسة  أواًل:

قام صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي/الوحدة االستثمارية مبنح قرض بقيمة  .أ 

( مليون دينار للمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري / سكن كريم لعيش 011)

 .0/9/3112( تاريخ 022/3112)كريم  مبوجب قرار هيئة إدارة الوحدة االستثمارية رقم 

حيث تنص على أن يتم سداد  02/9/3112مت توقيع اتفاقية القرض بني الطرفني بتاريخ  .ب 

أما الفوائد والعموالت فتدفع  02/9/3100القرض دفعه واحده بعد ثالث سنوات بتاريخ 

فائدة %( على املبالغ املسحوبة ويبدأ احتساب ال2.333كل ستة أشهر بسعر فائدة مقداره  )

 من تاريخ سحب أول دفعة من القرض املكفول من احلكومة.

( مليون دينار من أصل القرض أعاله حيث استحق السداد                                 22مت سحب ما قيمته) .ج 

اال انه مل يتم سداد القرض لغاية تارخيه كما أن الفوائد  والغرامات  02/9/3100بتاريخ 

 ( دينار.03223329بلغت ) 21/3/3102ريخ املستحقة لغاية تا

مت تشكيل جلنة لغايات دراسة موضوع مبادلة القرض بأراضي خزينة مبوجب كتاب رئاسة  .د 

حيث خلصت اللجنة إىل عدم وجود   3/3/3103( تاريخ 00/0/03011ج/33الوزراء رقم )

ؤسسة العامة لتسديد القرض والفوائد والغرامات املستحقة عليه من خالل منح امل إمكانية

للضمان االجتماعي أراضي خزينة وذلك كما ورد يف تقرير اللجنة املرفوع إىل رئيس 

( 3292الوزراء مبوجب كتاب املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري رقم )م/ع /م م /

 .  3103/ 03/2تاريخ 

ية  جلنة بناء على توص 02/2/3102( تاريخ 0331وافق جملس الوزراء مبوجب القرار رقم ) .ه 

التنمية االقتصادية على إعادة جدولة رصيد القرض باإلضافة إىل الفوائد املرتتبة عليه دون 

حتمل اخلزينة أية أعباء إضافية ومت حتويل املوضوع إىل وزارة املالية إلعادة اجلدولة وذلك 

( تاريخ 00/0/03222ج/33مبوجب كتاب رئيس جلنة التنمية االقتصادية رقم )

2/3/3102. 
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 (607) 

 

السداد مما يزيد من  لضمانمل تتم إعادة اجلدولة لغاية تارخيه أو إختاذ إجراءات فعاله  و.

 %( من قيمة القرض املسحوب.39تراكم  الفوائد والغرامات واليت  أصبحت تعادل تقريبا )

 قرض شركة مركز االنطالق املوحد لسيارات السفريات اخلارجية:  ثانيًا:

( الف دينار لشركة 231الضمان االجتماعي مبنح   قرض بقيمة ) قام صندوق استثمار أموال .أ 

مركز االنطالق املوحد )اململوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي( املسجلة 

مبوجب االتفاقية  33/01/3111( بتاريخ 03033لدى مراقب عام الشركات حتت الرقم )

 % (. 1.3) وبفائدة   2/9/3102املوقعة بني الطرفني بتاريخ 

علما بأنه لغاية تارخيه مل  20/03/3102استحق سداد كامل القرض والفوائد بتاريخ  .ب 

يتم السداد على الرغم من املخاطبات املتكررة من صندوق االستثمار واليت آخرها كتاب 

 .1/3/3102/ز خ( تاريخ 0213الصندوق رقم )

باإلضافة  21/3/3102ية تاريخ ( دينار لغا33033بلغت الفوائد والغرامات اجملمع مبلغ ) .ج 

 ( الف دينار.231إىل أصل القرض البالغ )

 (05/2/4102تاريخ  04/02/4/08461كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصيات:

اإلجراءات الكفيلة بإعادة اجلدولة بالسرعة املمكنة جتنبًا لفرض املزيد من الفوائد  متابعة .1

 والغرامات على املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري.

اختاذ اإلجراءات الكفيلة بتحصيل قيمة القرض والفوائد والغرامات املستحقة على شركة  .2

).....( . 

 اإلجراء:

( وما زال املوضوع قيد 0( فقط والتأكيد على تصويب البند رقم )ثانيًامت تصويب البند رقم )

 املتابعة.

  :).....( إجراءات صرف مطالبات املستشارين القانونيني لقضية أسهم بنك 

لدى االطالع ومراجعة االتفاقيتني املربمتني فيما بني رئيس صندوق استثمار أموال 

 الضمان االجتماعي وكل من:

  33/03/3102...( بتاريخ احملامي )..   .0

 .3/2/3102احملامي ).....( بتاريخ   .3
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 (605) 

 

 تبني لنا ما يلي:

 مل يتم إستدراج عروض من مكاتب حمامني حمليني آخرين غري املذكورين أعاله. .0

حتتسب اخلدمات القانونية اإلستشارية للمحامي على أساس الوقت املبذول فعال يف تقديم  .3

 دينار للساعة الواحدة.( 021اخلدمات القانونية بواقع )

ال يوجد ما يشري إىل قيام إدارة الصندوق مبفاوضة أي من احملامني أعاله عن بدل أتعاب  .2

 الساعة الواحدة املشار إليها وإمنا متت املوافقة حسب طلبهما.

مل يتم االتفاق بني فرقاء أطراف هذين العقدين لتحديد عدد الساعات اإلمجالية إضافة  .2

 وضع آلية حمددة إلحتساب عدد الساعات املبذولة فعاًل من قبلهما.إىل أنه مل يتم 

ال يوجد ما يشري إىل أنه قد مت حبث أو مناقشة أن تكون األتعاب مقطوعة عن القضية حتى  .3

ميكن مقارنتها باألتعاب عن الساعة الواحدة وحتديد األفضل للصندوق السيما وأن الوقت 

 إىل مدة طويلة. الالزم للفصل يف هذه القضية قد ميتد
 

( دينار 021وعليه، وحيث أن هاتني االتفاقيتني أعاله قد حددتا بدل أتعاب الساعة مببلغ )

بناء على طلب احملاميني وحيث أنه ال توجد آلية متفق عليها لتحديد عدد ساعات العمل املبذولة 

الساعات احلقيقية املبذولة فعليًا فإن هذا يعين أن الصندوق ال ميلك أية وسيلة للتأكد من عدد 

 واليت سوف يتم دفع األتعاب على أساسها.

 (05/2/4102تاريخ  04/02/4/08486كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

  قطع األراضيملفات شراء: 

 (003.330)مساحتها البالغ و( 33لدى تدقيق ملفات شراء قطع األراضي ذوات األرقام )      

للفرتة الدفيانة / الزيتونة ( 3)حوض من دومن ( 003.232)ومساحتها ( 33)القطعة و دومن

 يلي:  تبني ما(، 3111-3102)
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 (602) 

 

( بتاريخ .....قدم من الوسيط )يف ملف شراء القطعتني أعاله نسخه من العرض  امل مل يربز .0

س قسم ئير الوارد يف مذكرة دينار للمرت املربع (22)واملقدر بسعر  9/00/3113

االستثمارات العقارية املوجهة إىل مساعد مدير دائرة االستثمارات العقارية بتاريخ 

لتقدير   02/00/3113مقدرين بتاريخ  ةعليه مت تكليف ثالث والذي بناًء 9/00/3113

  .قيمة األرض

 (21) دينار( 23) اآلتيعلى النحو   الثالثة من قبل املقدرين األراضيمت تقدير قيم  قطع  .3

 األراضيبينما مت تقديرها من قبل  دائرة  3دينار/م (23.33)دينار ومبتوسط  (23) دينار

  .(03/00/3113-02من )وذلك خالل الفرتة  3دينار/م( 23)واملساحة ب

( 31)بسعر  30/0/3111بتاريخ ).....( مت تقديم عرض بيع الحق من  قبل السيد  .2

 للقطعتني.  3دينار/م

 ضي أعالهالتخمني قطع األر 30/0/3111بتاريخ ).....( السيد  اهليئةمت تكليف مستشار  .2

 .3دينار/م (33)حيث قدرها بسعر 

ومت  33/2/3111بتاريخ  31/3111ملستها رقم اجتمعت اللجنة الداخلية لالستثمار  .3

على أن يتحمل كل طرف الرسوم  3دينار/م( 31)أعاله بسعر  التنسيب بشراء القطع

 .املرتتبة عليه

بتاريخ  (00/2/3111)ملستها رقم  صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعيقررت إدارة  .3

بالرغم من عدم  ستثمار بالشراءعلى تنسيب اللجنة الداخلية لال باملوافقة 31/3/3111

مل تتم عملية  حيثو تبليغ البائع مضمون القرار يف امللف(  األراضي)توصية من جلنة  إبراز

 .األسبابالشراء دون بيان 

ثانية ملستها رقم  اجتمعت اللجنة الداخلية لالستثمار مرة 33/1/3111بتاريخ  .1

على أن يتحمل كل  3دينار/م( 33)ومت التنسيب بشراء القطع أعاله بسعر  (32/3111)

 .طرف الرسوم املرتتبة عليه

 39/1/3111بتاريخ  (3/02/3111)ثانية ملستها رقم  مرة الصندوققررت هيئة إدارة  .2

مع  3دينار/م( 33)باملوافقة على توصية جلنة األراضي  )مل تربز يف امللف ( بالشراء بسعر 

 .عليه املرتتبةحتمل كل طرف الرسوم 

 الريموك ( مامعة العاملني ادخار صندوق من املوكلو).....( ) ).....(تبليغ البائعني  مت .9

                               بتاريخ وذلك للدومن ألف دينار (33) بسعر بقرار اهليئة باملوافقة على الشراء

21/1 /3111. 
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 (641) 

 

مة من البائعني واملقد  2/2/3111  املؤرخة يفمبوجب الكتب  مت الطلب من املؤسسة .01

الدفيانة من  (3)( حوض رقم 33و  33) األرقامبتنظيم شيكات  بقيمة قطع األراضي ذوات 

على أن يتحمل البائعان رسوم البيع  3دينار/م( 33) السعرأساس  أراضي قرية الزيتونة على

 وقد صادق البنك على توقيعهما.  األراضي% املرتتبة عليهما لدى دائرة 2البالغة 

أعاله  األراضيتقييم قطع  ).....(طلب مساعد مدير دائرة متويل املشاريع  من املقدر السيد   .00

 (33)القطعة رقم  حيث مت تقدير 3/01/3111تاريخ ع ق( /2929)رقم  الكتاب مبوجب

 دينار للمرت املربع. (23)مببلغ  (33)دينار للمرت املربع والقطعة رقم  (23)مببلغ 

واللجنة الداخلية لالستثمار بتاريخ  الصندوقإدارة  رئيس هيئة اجتماع على ما سبق مت بناًء .03

املبينة أعاله  األراضيباالستمرار باملعاملة وشراء قطع  التوصية وكانت 2/01/3111

تدقيقها من قبل  مت)حسب مذكرة مساعد مدير الدائرة العقارية إىل رئيس اهليئة( حيث 

 املكتب القانوني.

شيكات على  بإصدار العمليات دائرة إىلواإليعاز مت جتهيز معامالت الشراء  للقطع أعاله  .02

 بالوكالة الدائرة العقارية وذلك مبوجب املذكرات املوجهة من مدير 3دينار/م( 33أساس)

 مناثنني ومت تفويض موظفني  ( 2/01/3111و  1/01/3111) إىل رئيس اهليئة  بتاريخ

 يتان االجتماعي /الوحدة االستثمارية جمتمعني  لتسجيل قطعاملؤسسة العامة للضم

الدفيانه باسم املؤسسة مبوجب كتب اهليئة ( 3رقم )حوض  (33) ( ورقم 33)رقم  األرض

جنوب  أراضيملدير تسجيل   9/01/3111بتاريخ  (ق/ع 2123) ورقم (/ع ق2120)رقم 

 عمان.

رئيس  الدائرة العقارية بالوكالة إىلمت توجيه مذكرة من مدير   01/01/3111بتاريخ  .02

ألف  (32)بأن يكون سعر البيع  (33)يفيد بأنه مت االتفاق مع مالك القطعة رقم  اهليئة

/دومن مع حتمل كل طرف حصته من الرسوم والطوابع ينارألف د (33)/دومن بدل ينارد

( .....اسم )دينار ب (3033112)لدائرة العمليات بإصدار شيك بقيمة  اإليعازوعليه مت 

جديد  البائع عرض دينار نتيجة تقديم (3299221)على أساس السعر اجلديد بدال من 

بتاريخ  األراضيعليه مت تنظيم عقد البيع لدى دائرة  بناًءوالف دينار للدومن  (32)بسعر 

( فلم يتم شراءها يف حينه 33أما خبصوص القطعة رقم ) بالسعر اجلديد 00/01/3111

ن املكتب القانوني ومل يتم إبراز أسباب عدم تنفيذ عملية الشراء يف امللف رغم تدقيقها م

 3دينار/م( 23( بسعر )33مت شراء القطعة رقم ) 2/3/3119علمًا بأنه الحقًا وبتاريخ 

 فقط.

 (4102لسنة  008املصدر: )استيضاح الديوان رقم 
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 (640) 

 

 التوصيات:

 بيان أسباب ما يلي:

                     بتاريخ 3دينار/م( 22)بسعر  ).....(عدم وجود نسخة من عرض الوسيط  .0

مساعد مدير دائرة  إىلمن رئيس قسم االستثمارات  املوجهةاملبني يف املذكرة   9/00/3113

 االستثمارات.

).....(  األراضي املشار إليها أعاله واملقدم من السيدقبول عرض بيع جديد لنفس قطع  .3

 .3دينار/م( 31)بسعر  30/0/3111بتاريخ 

للبائعني   31/3/3111تاريخ ( 00/2/3111)رقم  اهليئةما يثبت تبليغ قرار  عدم إبراز .2

 ملعرفة القبول او الرفض.

تاريخ  (32/3111)رقم  اجللسة يف لالستثمار الداخلية للجنة ثاني قرار اختاذ .2

  إدارة هيئة وموافقة  للقطع أعاله 3دينار/م( 33)بسعر  شراءالوالتوصية ب 33/1/3111

قرار سابق  على الرغم من وجود 39/1/3111بتاريخ   التوصية على االستثمارية الوحدة

 .3/م( دينار31)باملوافقة على الشراء بسعر  31/3/3111تاريخ ( 00/2/3111)للهيئة رقم 

من  قرار للهيئة بالطلب  بإعادة املفاوضة مع البائع على ختفيض سعر الشراء عدم إبراز .3

 ما يلي:وعدم وجود   (33)رقم ة للقطع 3دينار/م( 32)ىل دينار إ (33)

 باملوافقة على السعر اجلديد. الصندوققرار من هيئة إدارة  -

 (33)السند القانوني للمفاوضة بعد صدور قرار اهليئة باملوافقة على الشراء وبسعر  -

 املبني أعاله.للمرت املربع  دينار

 تفويض للمفاوضة مع البائع. -

يف عملية  الصندوقهيئة  أو األراضيأي دور للجنة الداخلية لالستثمار أو جلنة  -

 شراء جديد. املفاوضة للحصول على سعر

( دينار وذلك 0332931) الدفيانه (3)حوض  (33)املقدرة للقطعة رقم  بلغت اخلسائر .3

هاية عام العقارية يف ن احملفظة( دينار مع تقييم 3033112)  مبقارنة سعر الشراء البالغ

 دينار. (2321202املقدر ب )  3102
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 (644) 

 

الدفيانه يف  (3)حوض  (33)األرض رقم  قطعة شراء أي قرار يبني سبب إيقاف إبراز عدم .1

علما بأن كافة ، الدفيانه (3)حوض  (33)بشراء قطعة األرض رقم  االستمرارو امللف

 لكلتاالسابقة لعملية  التنازل  مت جتهيزها وتدقيقها من قبل املكتب القانوني  اإلجراءات

الدفيانه الحقا مبوجب  قرار  ( 3)حوض  (33)يف حني مت شراء القطعة رقم  لقطعتنيا

وهي  3دينار/م (23)بسعر  2/3/3119تاريخ ( 03/3/3119)الوحدة رقم  إدارةهيئة 

 دفيانه كما هو موضح يف العرض.ال (3)حوض  (33)مالصقه للقطعة رقم 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :حساب الذمم املدينة 

لدى تدقيق حساب الذمم املدينة يف صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي على   

 تبني ما يلي:(،  3102-3100الشركات التابعة للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي للفرتة )

 شركة الضمان لتطوير املناطق التنموية: أواًل:

برأمسال مسجل  03/9/3119تأسست شركة الضمان لتطوير املناطق التنموية بتاريخ  .0

والشركة مملوكه بالكامل ( مليون دينار منها 01( مليون دينار مت دفع )033مقداره )

حيث  ،االجتماعيال الضمان /صندوق استثمار أمو للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 .33/2/3101شركة جممع اإلعمال إليها بتاريخ مت نقل ملكية 

( 23131111قام صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي مبنح الشركة أعاله مبلغ ) .3

كدفعات على حساب زيادة رأس املال لغايات دفع االلتزامات املتوقعة لشراء جممع   دينار

 األعمال.

ة املبلغ أعاله خالل الفرتة املاضية بانتظار نقل ملكية جممع األعمال إىل مل يتم رمسل .2

 الشركة.

حيث انتفت  3103قامت الشركة بإعادة بيع جممع األعمال للحكومة يف أواخر عام  .2

احلاجة إىل بقاء مثل هذا املبلغ لدى الشركة وحتت نفس املسمى السابق مما ترتب  عليه 

 ( دينارًا لصاحل الصندوق.23131111ضرورة تسديد الشركة ملبلغ )

بني الشركة وصندوق املشاريع التنموية واإلستثمارية  0/00/3103مت االتفاق بتاريخ  .3

الناتج عن حصيلة بيع  ر( دينا3333211على اعتبار مبلغ )( DIP) بــ ).....(اخلاصة 

الشريفني ( واليت تقع ضمن مشروع خادم احلرمني DIPأراضي صندوق املشاريع التنموية )

مبدينة الزرقاء لصاحل صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي كدفعة من مثن أسهم 

 الشركة.



4102والستون لعام  الثالثالتقرير السنوي   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (644) 

 

كجزء من  03/3102( مليون دينار نقدًا خالل شهر 01قبض صندوق اإلستثمار مبلغ ) .3

 ذمة الشركة.

دية السيولة النق( دينار، علمًا بأن 21232392بلغ الرصيد املتبقي يف ذمة الشركة مبلغ ) .1

دينارًا ( 39031111منها ) 21/9/3102بتاريخ دينارًا ( 20120003لدى الشركة بلغت )

%( 3.33( شهر وبفائدة ترتاوح بني )03( أشهر إىل )3بآجال خمتلفة من )ودائع مربوطة 

 % (.1.33و)

 ثانيًا:  شركة الضمان الستثمارات الطاقة:

قام الصندوق بشراء  31/2/3103تاريخ  1/3/3103مبوجب قرار جملس اإلستثمار رقم 

( 09101111%( من أسهم شركة كهرباء اململكة واململوكة من قبل البنك ).....( بكلفة )09)

%( 011الطاقة اململوكة بنسبة ) الستثماراتدينارًا، حيث سجلت ذمه على شركه الضمان 

ع رأمسال الشركة للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي على أن يتم الحقًا وبعد أمتام الصفقة رف

مبقدار مبلغ الصفقة وبعد إمتام كافة اإلجراءات القانونية حسب ما جاء بالبند ثانيًا من القرار 

 أعاله ومل يتم تنفيذ ذلك حتى تارخيه.

 (4102لسنة  047املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصيات:

استثمارها من قبل شركة (  دينارًا حيث يتم 21232392) حتصيل رصيد الذمة البالغة .0

 الضمان لتطوير املناطق التنموية دون وجود أي عائد لصندوق اإلستثمار.

حصر ومطالبة  شركة الضمان لتطوير املناطق التنموية بالفوائد املتحققة نتيجة عدم  .3

سداد الذمة إىل صندوق اإلستثمار واستغالل املبالغ لدى البنوك وكذلك الفوائد 

 بـ ).....(ة السداد مع صندوق املشاريع التنموية واإلستثمارية اخلاصة املتحققة من اتفاقي

(DIP.) 

واملشار  31/2/3103( تاريخ 1/3/3103العمل على تنفيذ قرار جملس اإلستثمار رقم ) .2

 إليه أعاله.

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (642) 

 

 :ملفات االستثمارات العقارية/األراضي 

لدى تدقيق عينه من ملفات االستثمارات العقارية/األراضي املستأجرة مثل قطعة األرض 

( الساحل الشمالي للبحر امليت قرية سوميه 3( حوض )2رقم  )أ( مؤقت من أصل القطعة رقم )

بحر امليت  وملف اسرتاحة (الساحل الشمالي لل 3( حوض رقم )32واليت أصبح رقمها فيما بعد )

 (، تبني ما يلي: 3102-3100وادي رم للفرتة )

عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية  الستثمار أرض الساحل الشمالي للبحر امليت/سوميه عند توقيع  أواًل:

 عقد اإلجيار  وكما هو مبني بأدناه:

وادي رم اليت  متت املوافقة على أن تقوم وزارة السياحة واآلثار باستئجار اسرتاحة .0

متلكها دائرة االستثمارات السياحية التابعة للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

( دومن من أراضي 31مقابل تأجري دائرة االستثمارات السياحية مساحة )

 02/0/9390/أ/30اخلزينة)أرض سوميه ( مبوجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 

اسرتاحة وادي رم )العاملة( لوزارة وبناء عليه مت تسليم  02/2/0922تاريخ 

السياحة مباشرة بينما مت توقيع عقد استئجار أرض الساحل الشمالي للبحر امليت 

سوميه ما بني سلطة وادي األردن واملؤسسة العامة للضمان االجتماعي بتاريخ 

33/03 /0990 . 

/دائرة مبوجب كتاب املؤسسة املبينة أعاله مت تشكيل جلنة الستالم قطعة األرض  .3

أي بعد  03/3/0991( تاريخ 203/3/392االستثمارات السياحية رقم )فنادق/

 توقيع عقد اإلجيار  بأكثر من  ست سنوات. 

وزير لاملوجه  33/01/0999( تاريخ 233/3/03122مبوجب كتاب املؤسسة رقم ) .2

السياحة واآلثار والذي  طالب فيه بإعادة اسرتاحة وادي رم إىل املؤسسة مقابل إعادة 

أرض سوميه إىل وزارة السياحة واآلثار لعدم احلاجة إليها حيث مل تقم الوحدة 

 االستثمارية يف املؤسسة باستثمار أرض سوميه. 

 اخلسائر املباشرة:  ثانيًا:

مت توقيع عدة اتفاقيات ما بني املؤسسة العامة للضمان االجتماعي/ صندوق استثمار أموال 

واملستثمر شركة ).....( يف  3/3111الضمان االجتماعي وكل من  سلطة وادي األردن يف شهر 

( ونتيجة لعدم تنفيذ أي مشروع مت توقيع اتفاقيات جديدة مع هيئة املناطق 1/3111شهر )

حيث قدرت  1/3100خالل شهر  ).....(شركة ركة تطوير املناطق التنموية و/ شالتنموية 

 اخلسائر املباشرة اليت تكبدتها املؤسسة على النحو اآلتي: 
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 (648) 

 

( دومن  22.233أعاله والبالغ مساحتها ) إليهانفقات بدل استئجار قطعة األرض املشار  .0

( عدا عن املصاريف نريائة وتسعة عشر ألفا وعشرة دنا( دينار )مخسم 309101مببلغ )

 . 3102األخرى )طوابع الواردات( حتى نهاية عام 

( دينار عن جزء من  323320من ضمن املبلغ املبني أعاله مت دفع بدل استئجار بقيمة ) .3

( دينار سنوي لكل دومن  3311( دومن  مبعدل )09.113قطعة األرض أعاله ومساحته )

وي السابق مبوجب عقد اإلجيار املوقع مع وزارة %( على اإلجيار السن2يضاف إليها سنويا )

علما بأن القطعة ذاتها قد مت   02/3/3111املياه والري / سلطة وادي األردن بتاريخ 

استئجارها مقابل تأجري اسرتاحة وادي رم حسب موافقات رئيس الوزراء مبوجب كتابي 

( تاريخ 39/03/0/00329ورقم ) 02/2/0922( تاريخ 00/0/9390/أ/31ذوات األرقام )

وسلطة وادي األردن بتاريخ العقد املوقع ما بني املؤسسة  وحسب 0990 /32/01

33/03/0990 . 

لغاية  0990من عام )( عامًا 33عدم االستفادة من عوائد اسرتاحة وادي رم ملدة تزيد عن ) .2

يًا ( دينار سنو01111دينار إىل ) 211( واليت بلغت عوائدها مبعدل  من )3102عام نهاية 

واملؤجرة لوزارة السياحة واآلثار مقابل استئجار قطعة أرض سوميه املبينة أعاله مبوجب 

 . 33/03/0990واملؤسسة بتاريخ  األردنعقد اإلجيار املوقع ما بني سلطة وادي 

 اخلسائر غري املباشرة: ثالثاً : 

بلغت  رض(نتيجة لعدم تنفيذ مشروع الشاطئ السياحي ) الشرط الرئيس لشراء قطعة األ 

 ( دينار على النحو اآلتي:2921122اخلسائر غري املباشرة  ما يقارب  ) 

سعر دومن  09/2/0999( تاريخ 0/2/03/3/1223لقد حدد كتاب رئاسة الوزراء رقم ) .0

( دينار يف حال تنفيذ املشروع وفق متطلبات سلطة وادي األردن، 03111األرض  حبد أدنى )

مع اإلشارة إىل موافقة سلطة وادي األردن على بيع القطعة الناجتة عن احنسار البحر 

( دينار للدومن وذلك حسب ما جاء 01111دومن بسعر )( 02.012والبالغ مساحتها )

 . 20/1/3112( تاريخ 09/31/1013بكتاب سلطة وادي األردن رقم )س و أ/

( دينار  حسب ما جاء  بقرار جملس  13111ارتفع  سعر الدومن على مراحل ليصبح  )  .3

بلغت  مشروطة بتنفيذ املشروع.وعليه 01/00/3102( تاريخ 2/02/3102االستثمار رقم )

 ( دينار تقريبًا.0992222اخلسارة نتيجة فرق سعر شراء األرض) 

واملقدرة بـــ                                ).....( عدم احلصول على بدالت االستثمار من املستثمر شركة  .2

(  وفقًا ملا جاء  باالتفاقية املوقعة مع  املستثمر 1/3102( دينار. لنهاية شهر )0923211)

   .03/1/3111 بتاريخ
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   :تأخري تنفيذ املشروع  :رابعًا

من املخاطبات من صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي اليت  العديدبالرغم من وجود 

إخالء املتضمن /ع ق( 3193مبوجب الكتاب رقم ) 20/3/3111وجهها للشركة ).....( منذ تاريخ 

املوقع من)مكاتب ومستودعات ومنامات وسكن عمال مكون من بناء مؤقت عائدة للمقاول الذي يقوم 

 3/03/3119التابع للشركة ).....( إال أنه  مل يتم اإلخالء إال بتاريخ ).....( بتنفيذ مشروع فندق 

ر شركة ).....( بني املستثم ما أي بعد انقضاء مدة سنتني ونصف تقريبا من االتفاقية املوقعة

ونتيجة لعدم قيام الصندوق يف املؤسسة باختاذ أي إجراء قانوني  03/1/3111بتاريخ  والصندوق

 املنفذين للمشروع فقد ضاع على الصندوق املكاسب التالية: ).....(حبق الشركة 

                        واملقدرة مببلغ          عدم االستفادة من فرتة السماح من دفع بدل اإلجيار ملدة سنتني  .0

( من االتفاقية املوقعة مع سلطة وادي 3( دينار الواردة يف  البند رقم )ك( الفقرة )013321)

( باالتفاقية املوقعة مع 0مقارنة مع البند رقم سادسا الفقرة ) 02/3/3111األردن بتاريخ 

  .01/1/3100شركة ).....( بتاريخ 

( دينار من مثن األرض عند 23021ر املدفوع  والبالغ )عدم االستفادة من خصم بدل اإلجيا .3

( من الشروط الواردة يف االتفاقية 2شراء قطعة األرض بعد تنفيذ املشروع ألوارده يف البند )

 ).....(.األردنية املبينة أعاله مقارنة باالتفاقية املوقعة مع شركة تطوير املناطق التنموية 

ار للدومن حسب ما ورد يف  البند رقم)ي( من االتفاقية ( دين3311ارتفاع بدل اإلجيار من) .2

( دينار الوارد يف البند سادسا من االتفاقية املوقعة 2311املوقعة مع سلطة وادي األردن إىل)

 ( دينار.22233مع شركة تطوير املناطق التنموية واملقدرة سنويا ب )

حسب ما ورد يف  البند رقم            %(  فقط2ارتفعت نسبة الزيادة على بدل اإلجيار السابق من ) .2

%( سنويًا أو إضافة 2)ي( من االتفاقية املوقعة مع سلطة وادي األردن حبيث أصبحت الزيادة )

( 0نسبة التضخم أيهما  أعلى على اإلجيار السنوي السابق كما ورد يف البند سادسا الفقرة )

بأنه مت إضافة نسبة معدل التضخم من االتفاقية املوقعة مع شركة املناطق التنموية علما 

 . 3102% ( على إجيار السنة السابقة  يف عام  1.2البالغة  )

 (4102لسنة  002املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصيات:

بيان أسباب عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية الستئجار أرض سوميه مقابل تأجري اسرتاحة  .0

 .3112إىل عام  0990وادي رم من عام 

يان أسباب التأخري يف استالم أرض الساحل الشمالي للبحر امليت  وملدة جتاوزت ست سنوات ب .3

 ( من البند أواًل.3واملشار إليها يف  الفقرة )
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( 21اختاذ اإلجراءات القانونية حبق الشركة ).....( اليت تسببت بتأخري تنفيذ املشروع ملدة ) .2

عائده ملقاولني منفذين ملشاريع تعود إىل  )مؤقتة( نتيجة لوجود معدات ومباني شهر تقريبًا

األمر الذي أضاع على صندوق استثمار أموال الضمان  مشروع ).....(شركة ).....( 

 كبد الصندوق مبالغ إضافية. ممااالجتماعي العديد من الفرص االستثمارية 

( الساحل 3( حوض )2أسباب استئجار جزء من  قطعة األرض رقم  )أ( مؤقت قطعه ) بيان .2

( دومن مبوجب عقد اإلجيار املوقع مع 09.113الشمالي قرية سوميه والبالغ مساحتها )

( دينار  بالرغم من أنها 323320ودفع مبلغ ) 02/3/3111سلطة وادي األردن بتاريخ 

 مستأجرة سابقا مقابل تأجري اسرتاحة وادي رم.

ستأجر سابقا والبالغ مساحته العمل على اسرتداد بدالت اإلجيار املدفوعة عن اجلزء امل .3

(  ولغاية 1/3111( دومن أو اسرتداد عوائد اسرتاحة وادي رم عن الفرتة من شهر )09.113)

مل حيدد أي مبالغ إضافية تدفع مقابل تبادل  0990تارخيه كون أن العقد املوقع يف عام 

أن يتم أخذ هذه  مل يبني مصري العقد السابق على 3111املنافع وأن العقد املوقع  يف عام 

املساحة بعني االعتبار يف االتفاقيات املوقعة مع هيئة املناطق التنموية /وشركة تطوير 

 املناطق التنموية وبيان مصري اسرتاحة وادي رم.

بيان أسباب استمرار صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي بتحمل بدالت إجيار دون أي  .3

 عوائد تذكر.  

سيق ما بني الصندوق وشركة تطوير املناطق التنموية وهيئة املناطق العمل على إجياد تن .1

 التنموية واملستثمر للسرعة يف تنفيذ املشروع.

العمل على اختاذ االجراء املناسب لتنفيذ املشروع  أو إيقافه ووضع حد للخسائر اليت يتكبدها  .2

 .3102عاما ولغاية نهاية عام  31الصندوق ودون أي عوائد وملدة جتاوزت 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 مؤسسة التدريب املهين
 

 :مركز التدريب املهين الشامل / اهلامشية 

(، تــبني               3103-3111لــدى تــدقيق قيــود وســجالت مركــز تــدريب مهــين اهلامشيــة للفــرتة ) 

 ما يلي:

ومعـدات وجتهيـزات مشـاغل املركـز إىل مراكـز التـدريب  املهـين        مت نقل كافة لوازم وأجهزة  .0

لغايــات تســليم مشــاغل املركــز للشــركة الوطنيــة للتشــغيل   02/2/3112املختلفــة بتــاريخ 

والتدريب بهدف إعادة تأهيل املركز فنيًا لتقديم بـرامج تدريبيـة متخصصـة للقـوى العاملـة      

األمـر الـذي أدى عنـد إعـادة      3112شـهر آب   األردنية واليت استمر تواجدها يف املركـز لنهايـة  

 اللوازم هلذه املشاغل إىل ما يلي:

عــدم كتابــة مواصــفات اللــوازم واألجهــزة علــى ســجالت اللــوازم املخصصــة اجلديــدة       .أ 

( مـن نظـام اللــوازم   39لـدى كـل مـن مشـريف املشـاغل وأمـني املسـتودع خالفـًا للمـادة )         

 وتعديالته. 0992( لسنة /23رقم )

م حماضــر اســتالم وتســليم مبوجــب قــوائم جــرد مطابقــة لقيــود املشــغل   مل يــتم تنظــي .ب 

أثنــاء مــرحليت نقــل وإعــادة اللــوازم واألجهــزة واملعــدات مــن وإىل املشــغل خالفــًا للمــادة  

 ( من نظام اللوازم املشار إليه أعاله.33)

مل يــتم تشــكيل جلــان جــرد جلميــع املشــاغل للتأكــد مــن صــحة القيــود أثنــاء عمليــة     .ج 

اللـوازم للمركـز ومطابقـة األرصـدة الدفرتيـة مـع املوجـود الفعلـي خالفـًا           نقل وإعادة

( من تعليمات إدارة وتنظيم املستودعات احلكوميـة والرقابـة علـى املخـزون     02للمادة )

 .0992( لسنة 3رقم )

( سـنة  مل يـتم اختـاذ أي إجـراء     31وجود مواد راكدة يف املستودع واملشاغل منذ ما يزيد عن ) .3

( مـن تعليمـات   02( مـن نظـام اللـوازم املشـار إليـه أعـاله واملـادة )       30خالفًا للمادة )خبصوصها 

 إدارة وتنظيم املستودعات احلكومية والرقابة على املخزون املشار  إليها أعاله.

( مـن  22ال يوجد سجل للوازم املعمرة كما ال يوجد سجل للعهدة يف املركـز خالفـًا للمـادة )    .2

 ( من تعليمات إدارة وتنظيم املستودعات احلكومية املشار إليهما أعاله.2نظام اللوازم واملادة )
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وجــود جلــود إدخــاالت واخراجــات لــوازم لــدى مشــغلي الصــيانة والكهربــاء غــري مثبتــة يف قيــود     .2

املســتودع وغــري واردة يف ســجل الــرخص والوصــوالت العائــد ملشــريف املشــغلني وأمــني املســتودع       

ــادة )  ــًا للمـــ ــن التعل9خالفـــ ــم )   ( مـــ ــة رقـــ ــؤون املاليـــ ــة للشـــ ــات التطبيقيـــ ــنة 0يمـــ  0993( لســـ

 وتعديالتها.

مشــريف املشــاغل وأمــني املكتبــة غــري مربــوطني بالكفــاالت املاليــة الالزمــة خالفــًا ألحكــام نظــام    .3

 . 3112( لسنة 9الكفاالت املالية للموظفني رقم )

لعدم حتديد معـدل  مل يتمكن ديوان احملاسبة من تدقيق كمية احملروقات املصروفة لآلليات  .3

اسـتهالكها مــن احملروقــات مــن قبــل جلنــة مـن كــل مــن وزارة األشــغال العامــة ووزارة الطاقــة   

ــواد )     ــًا للمـ ــين خالفـ ــدريب املهـ ــز التـ ــبة ومركـ ــوان احملاسـ ــيم   23، 22وديـ ــات تنظـ ــن تعليمـ ( مـ

 .3100استخدام املركبات احلكومية لسنة 

 (4102لسنة  54املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصيات:

وتــدقيق اللــوازم واألجهــزة العائــدة ملشــاغل املركــز للتأكــد مــن صــحة       اجلــردمتابعــة جلنــة   .0

 القيود أثناء عملية نقل وإعادة اللوازم واألجهزة للمشغل ومبشاركة ديوان احملاسبة.

 العمل على تصويب باقي املخالفات الواردة أعاله حسب األصول. .3

 اإلجراء:

تدقيق على اللوازم مبوجـب كتـاب مـدير عـام مؤسسـة التـدريب املهـين رقـم         وال اجلردمت تشكيل جلنة 

زال املوضــوع قيــد  ومــا هــا ولغايــة تارخيــه مل تقــدم اللجنــة تقرير 30/2/3102( تــاريخ 1/1/3132)

 املتابعة.

 :مركز التدريب املهين للواء عني الباشا/ذكور 

 (، تبني ما يلي:3102-3100)لدى تدقيق قيود وسجالت مركز التدريب املهين للفرتة  

 احملاسبة:  أواًل:

 عدم إبراز الفواتري األصلية املتعلقة بالسلف املؤقتة لدى قسم احملاسبة. .0

اإلدخاالت واإلخراجات على سجل الرخص والوصوالت خالفًا  جلود عدم تسجيل جزء من .3

 .0993( لسنة 0( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )9للمادة )

 دم مسك سجل حمروقات وسجل صيانة لدى قسم احلركة.ع .2

( ومستند إخراج رقم 232339- 232310مت إلغاء مستندات اإلخراج ذوات األرقام ) .2

( لسنة 23( من نظام اللوازم رقم )33( بطريقة غري أصولية خالفًا للمادة )993330)

 وتعديالته. 0992
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 (641) 

 

 املستودع:  ثانيًا:

املستخدمة مع عدد املشاغل املوجودة حيث بلغ عدد سجالت عدم تناسب سجالت اللوازم  .0

( مشغل مما أعاق 01( سجل يف حني أن عدد املشاغل ال يتجاوز )32اللوازم املستخدمة )

 عملية التدقيق.

 عدم كفاية الكادر املوجود من املوظفني مع حجم العمل. .3

يلها على سجل اللوازم عدم تنظيم مستندات إدخال باللوازم املشرتاة ملشغل الفندقة وترح .2

كما ال يتم إرفاق طلبات املشرتى احمللي أو اإلشارة إىل  33/00/3102املخصص لغاية 

أرقامها على مستندات اإلدخال ليسهل الرجوع إليها ومطابقتها حسب األصول خالفًا 

 وتعديالته. 0992( لسنة 23( من نظام اللوازم رقم )20للمادة )

( من تعليمات تنظيم 2ل بكفاالت مالية خالفًا للمادة )عدم ربط مجيع مدربي املشاغ .2

 .3112( لسنة 0الكفاالت املالية للموظفني رقم )

 (2/2/4102تاريخ  04/42/4/02605املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 إختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب املخالفات املشار إليها أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

قبــل مؤسســة التــدريب املهــين رغــم خماطبــات الــديوان املتكــررة ومــا زال املوضــوع قيــد   مل يــتم الــرد مــن

 املتابعة.

 مركز التدريب املهين/الطفيلة:

 :قيود وسجالت املركز 

-0/01/3119لدى تدقيق قيود وسجالت مركز التدريب املهين/الطفيلة للفرتة )

 (، تبني ما يلي:21/2/3102

 املشاغل املهنية: أواًل:

املركز بإغالق  عدد من املشاغل املهنية منذ فرتات طويلة على الرغم من احتوائها على قيام 

أجهزة ومعدات تدريبية ميكن االستفادة منها مما يرتب خسائر مادية كبرية على املؤسسة وكما هو 

 مبني أدناه:

 مشغل األملنيوم.  .0

 مشغل احلدادة واللحام. .3

 مشغل كهرباء سيارات. .2
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 (640) 

 

وحيتوي على فرن للدهان  3112السيارات الذي مت إغالقه منذ سنة مشغل جتليس ودهان  .2

 ( دينار.03111تصل تكلفته حلوالي )

 قسم احملاسبة: ثانيًا:

يقوم حماسب املركز باجلمع بني عدة مهام مالية متعارضة حيث يعمل إضافة لوظيفته  .0

يقية للشؤون ( من التعليمات التطب32أمينًا للصندوق ومعتمدًا للصرف خالفًا للمادة )

 وتعديالتها.  0993( لسنة 0املالية رقم )

( من تعليمات تنظيم 01عدم وجود سجل للكفاالت املالية للموظفني خالفًا للمادة ) .3

 .3112( لسنة 0الكفاالت املالية للموظفني رقم )

( من تعليمات 2عدم ربط مسؤولي عهدة املشاغل املهنية بكفاالت مالية خالفًا للمادة رقم ) .2

 ام الكفاالت املالية املشار إليها أعاله.نظ

( 3111كفالة أمني العهدة السيدة ).....( غري مناسبة حيث أن كفالتها تبلغ قيمتها ) .2

 ( من التعليمات أعاله.2( دينار انسجامًا وأحكام املادة )01111دينار وجيب رفعها إىل )

 اللوازم: ثالثًا:

وإخراج لوازم  غري مسجلة على سجل  يوجد لدى أمني العهدة جلود مستندات إدخال .0

( من التعليمات التطبيقية أعاله ونشري على سبيل 3الرخص والوصوالت خالفًا للمادة )

 املثال ال احلصر إىل املستندات ذوات األرقام التالية:

 – 212110) ،(009331 – 009310)،(922231 – 922210)مستندات إدخال اللوازم:  -

212131 .) 

 (. 219231 – 219210) ،(22011 – 22130) :إخراج اللوازممستندات - 

( من نظام اللوازم رقم 23عدم مسك سجل لاجهزة واألدوات غري الصاحلة خالفًا للمادة ) .3

 وتعديالته. 0992( لسنة 23)

 قسم احلركة: رابعًا:

 عدم تعديل املركبات التالية يف املركز لتحديد معدل استهالكها من الوقود وهي: 

 .3112( نوع ميتسوبيشي موديل 3 -30992رقم ) باص .0

 .3112( نوع ميتسوبيشي موديل 3-01313باص رقم ) .3

 .0992( نوع اسوزو موديل 3-00123بك أب رقم )) .2

 (4102لسنة  414املصدر: )استيضاح الديوان رقم 
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 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 االجراء:

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. مل يرد ما يفيد بالتصويب

 :معهد مأدبا للتدريب السياحي والفندقي 

لدى تدقيق قيود وسجالت معهد مأدبا للتدريب السياحي والفندقي لعامي                   

 (، تبني ما يلي:3103-3102)

جتمع حماسبة املعهد السيدة ).....( بني مهام معتمد صرف وأمني صندوق وذلك خالفًا  .0

وتعديالتها الصادرة  0993( لسنة 0( من التعليمات التطبيقية رقم )32ألحكام املادة )

 وتعديالته.  0992( لسنة 2باالستناد ألحكام النظام املالي رقم )

( دينار مل 233املعهد املذكورة أعاله بقيمة )وجود نقص بقيمة السلفة املصروفة حملاسبة  .3

تسدد لغاية تارخيه وذلك بسبب تعرض مكتب احملاسبة للسرقة وذلك خالفًا ألحكام املواد 

 ( من النظام املالي.32 ،31)

عدم إشراك مندوب ديوان احملاسبة بأعمال جلنة التحقيق الداخلية مبوضوع سرقة مكتب  .2

( تاريخ 3/0/3223وجب كتاب مدير عام املؤسسة رقم )احملاسبة يف املعهد واملشكلة مب

( 32ومل يتم تزويد وزير املالية بنتائج التحقيق وذلك خالفًا ألحكام املادة ) 20/2/3102

 من النظام املالي رقم أعاله.

عدم تنظيم مستندات إدخال وإخراج للمحروقات املصروفة للتدفئة والسيارات العاملة يف  .2

ى سجالت اللوازم املخصصة هلا حيث يتم االكتفاء بتنظيم طلبات املعهد وترحيلها عل

املشرتى احمللي وترحيلها على سجل الصرفيات الشهري للسيارة )دفرت اآللية( وذلك خالفًا 

وتعديالته وكما هو مبني  0992( لسنة 23( من نظام اللوازم رقم )22، 20ألحكام املواد )

 بالنسبة لطلبات املشرتى احمللي.

 (6/0/4108تاريخ    04/42/4/48در: )كتاب الديوان رقم املص

  التوصية:

( 3/0/3233عام مؤسسة التدريب املهين رقم ) رإعادة تشكيل اللجنة املشكلة مبوجب كتاب مدي

 ومبشاركة ديوان احملاسبة للتدقيق والتحقيق باملوضوع. 20/2/3102تاريخ 

 اإلجراء:

 املوضوع قيد املتابعة. مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال
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 وزارة البيئة

 

 ( 8-41705فقدان السيارة احلكومية رقم:) 

لدى قيام ديوان احملاسبة بالتحقيق وحتديد املسؤولية خبصوص فقدان السيارة أعاله 

 ، تبني ما يلي:32/3/3102التابعة لوزارة البيئة واليت تعرضت للسرقة بتاريخ 

لغايات العمل الرمسي مبوجب كتاب رئيس الوزراء                           متت املوافقة على استخدام السيارة .0

للمهندس مدير مديرية بيئة املفرق استنادًا  32/0/3102( تاريخ 33/2/2/3323رقم )

 .3100( من تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية لسنة 2ألحكام املادة )

حول حصوله على  ومت االستفسار منهكور قام الديوان بتشكيل جلنة للتحقيق مع املذ .3

 تصريح خيوله مببيت السيارة أمام منزله حيث أفاد بأنه ال يوجد تصريح يسمح له بذلك.

تبني للجنة بأن السيارة فقدت من أمام منزل املهندس املذكور أعاله وذلك حسب ما أفاد  .2

 به يف حمضر التحقيق.

( من 02ا يعترب خمالفًا ألحكام املادة )إن عدم مبيت السيارة يف األماكن املخصصة هل .2

تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية املشار إليه أعاله، وأن مدير مديرية بيئة 

 املفرق هو املسؤول عن ذلك.

 (45/04/4102تاريخ  04/46/4/44440املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 ألصول.العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب ا

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 الثانيالـجـــزء 
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   (536) 
 

 وزارة التنمية االجتماعية

 

 :مديرية التنمية االجتماعية / لواء الوسطية 

الوسطية للفرتة  يود مديرية التنمية االجتماعية /لواء لدى تدقيق سجالت وق

 (،  تبني ما يلي:1/1/7002-11/8/7011)

مل يربز للتدقيق دفرت يومية الصندوق املخصص الستخدام مديرية التنمية االجتماعية  .1

 .الفرتة أعالهعن 

قيام احملاسب ).....( باجلمع بني عدة وظائف متعارضة منها مدقق حساب البنك ومعتمد  .7

( من 31صرف ملديرية التنمية االجتماعية وصندوق املعونة الوطنية خالفًا للمادة )

 .1993( لسنة 1التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )

ووصوالت مشرتك لكل من مديرية التنمية االجتماعية وصندوق يتم استخدام سجل رخص  .1

 ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية.11املعونة الوطنية خالفًا للمادة )

عدم قيام احملاسب بتسليم النسخة األوىل )البيضاء( من وصول املقبوضات إىل الدافع حيث  .4

ل املثال ال احلصر إىل وصول يتم االحتفاظ بها يف جلد املقبوضات ونشري على سبي

( من التعليمات 77( خالفًا للمادة )741324(، )741322املقبوضات ذوات األرقام )

 التطبيقية للشؤون املالية أعاله.

مل يربز للتدقيق )مستندات اإلخراج( جللود اإلخراجات واإلدخاالت وجلود املقبوضات  .3

 على سبيل املثال إىل املستندات ذوات املصروفة من الوزارة للمديرية كمعزز لصرفها ونشري

( من التعليمات 9خالفًا للمادة ) (729730-729701(، )17900-17831األرقام )

 التطبيقية للشؤون املالية أعاله.  

عدم القيام بتدقيق جلود اإلدخاالت واإلخراجات قبل استعماهلا حيث تبني وجود أخطاء  .2

( خالفًا للمادة 184141سبيل إىل املستند رقم )بأرقام تسلسل بعض املستندات ونشري على 

 ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله.10)

عدم استخدام جلود مستندات اإلدخاالت واإلخراجات حسب تسلسل أرقامها ونشري على  .2

( قبل اجللود ذوات األرقام 722701سبيل املثال إىل استخدام جلد اإلدخاالت رقم )

( من التعليمات التطبيقية للشؤون 17( خالفًا للمادة )72203117221011722131)

 .املالية املشار إليها أعاله
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   (535) 
 

( أجهزة واملوجودة يف 2( والبالغ عددها )DELLعدم استعمال أجهزة احلاسوب نوع ) .8

مستودع املديرية وهي حبالة جيدة ومل يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة خبصوصها خالفًا 

 وتعديالته. 1991( لسنة 17ام اللوازم رقم )( من نظ31للمادة )

قيام أمني مستودع اللوازم بصرف بعض اللوازم للجمعيات اخلريية دون تعزيز إخراجها مبستند  .9

(خالفًا للمادة 4288421428844، 737339إدخاالت من اجلمعيات ونشري على سبيل املثال )

 ( من نظام اللوازم أعاله.41)

 (4102لسنة  3رقم  املصدر: )استيضاح الديوان

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

وما زال  14/4/7014( تاريخ 2971مت الرد مبوجب كتاب وزيرة التنمية االجتماعية رقم )ت ن/

 املوضوع قيد املتابعة.

  اجلنوبي:سرقة القاصة احلديدية العائدة ملديرية التنمية االجتماعية/لواء املزار 

تبني                  ، 12/4/7014الفحص الفجائي على حمتويات القاصة أعاله بتاريخ  إجراءلدى 

 ما يلي:

( دينار خمصصة 300مل يفصح احملاسب ).....( عن وجود سوى سلفة مالية بقيمة ) .1

 لتغطية نفقات الدائرة والسيارة.

تعرضت القاصة احلديدية املشار إليها أعاله للسرقة، ولدى سؤال  18/4/7014بتاريخ   .7

احملاسب املذكور عن موجودات القاصة من قبل اجلهات األمنية أفاد بوجود                         

 ( دينار.1100)شيكات، ومبالغ نقدية، وملفات، وأخرى ( مببلغ إمجالي )

 (7/6/4102تاريخ  04/2/04/5426قم الديوان ر املصدر: )كتاب

 التوصية:

( من 34تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق بأعمال احملاسب املشار اليه أعاله استنادًا ألحكام املادة )

 ومبشاركة ديوان احملاسبة. 1994( لسنة 1النظام املالي رقم )

 اإلجراء:

احملاسبة لغاية تارخيه وما زال  مل يرد ما يفيد بتشكيل جلنة التدقيق والتحقيق مبشاركة ديوان

 املوضوع قيد املتابعة.
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   (537) 
 

 :مديرية التنمية االجتماعية/البادية الشرقية 

لدددى تدددقيق قيددود وسددجالت مديريددة التنميددة االجتماعيددة/لواء الباديددة الشددمالية الشددرقية           

 (،  تبني ما يلي:78/7/7014-1/4/701للفرتة )

تددأخر احملاسددب عددن توريددد األمددوال املقبوضددة حددا أدى إىل االحتفدداظ مببددالغ نقديددة تزيددد عددن   .1

( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقدم  42، 41احلد املسموح به خالفًا ألحكام املواد )

 . 1993( لسنة 1)

وطنيددة وذلددك مل يددربز للتدددقيق ملفددات منتفعددي املعونددة النقديددة املتكددررة/ صددندوق املعونددة ال  .7

 حسب العينة اليت مت اختيارها. 

عدددم متابعددة بعددض احلدداالت املسددتفيدة مددن املعونددة النقديددة املتكددررة للوقددوف علددى الددتغريات        .1

 االقتصادية واالجتماعية اليت تطرأ على هذه احلاالت.

مل يدربز للتددقيق التقدارير الشدهرية ومسدتندات اإلدخداالت واإلخراجدات اخلاصدة باحملروقددات          .4

 صروفة ملركبات املديرية.امل

 (4102لسنة  24املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل عل تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل وزيرة التنمية االجتماعية وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :قيـود وسجالت مديريـة التنميــة االجتماعية/ اربد 

(، 7011-7017قيود وسجالت مديرية التنمية االجتماعية/ اربد للفرتة )لدى تدقيق  

تبني قيام مدير التنمية االجتماعية السيد ).....( بإستخدام املركبات احلكومية ذوات األرقام 

( خالل الفرتة أعاله وبلغت كمية احملروقات املصروفة زيادة عن 71710-3(، )71131-3)

( دينار وذلك خالفًا ألحكام نظام 221( والبالغة قيمتها )93تان )( لرت بنزين أوك233املخصص )

 .7011( لسنة 70تنظيم إستخدام املركبات احلكومية رقم )

 (4/4/4102تاريخ  04/07/5/03440كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 حتصيل قيمة احملروقات املبينة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

( دينددار شددهريًا مددن راتددب املددذكور أعدداله ومددا زال    73االجتماعيددة باقتطدداع مبلددغ ) تقددوم وزارة التنميددة 

 املوضوع قيد املتابعة.
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   (534) 
 

 :مديرية التنمية االجتماعية/ الشونة اجلنوبية

 :قيود وسجالت املديرية 

لدددى تدددقيق قيددود وسددجالت مديريددة التنميددة االجتماعيددة/ لددواء الشددونة اجلنوبيددة للفددرتة        

 (، تبني ما يلي:7004-7011)

 احملاسبة: أواًل:

عدددم فصددل املهددام الوظيفيددة املتعارضددة حيددث يقددوم أمددني الصددندوق بقددبض األمددوال العامددة           .1

اب البنددك وإعددداد والتسددجيل علددى دفددرت الصددندوق وتنظدديم مسددتندات الصددرف وتدددقيق حسدد 

( مدن التعليمدات التطبيقيدة للشدؤون املاليدة      31مذكرة تسوية البندك خالفدًا ألحكدام املدادة )    

 .1993( لسنة 1وتعديالتها رقم )

( مددن التعليمددات املشددار إليهددا 70عدددم تنظدديم أوامددر قددبض للمبددالغ املقبوضددة خالفددًا للمددادة )  .7

 أعاله.

باملبالددددغ املودعدددددددة مدددددددن قبدددددددل احملاسدددددددب يف حسدددددددداب املديريدددددة       عددددددم تنظيدددددددم سندددددد قيدددددد .1

 (.7011-7003لدى البنك للسنوات )

عددددم تسدددجيل أرقدددام الشددديكات علدددى دفدددرت يوميدددة الصدددندوق خبصدددو  القدددرو  املمنوحدددة         .4

، 2278رقددام )للمددؤهلني ونشددري علددى سددبيل املثددال ال احلصددر إىل كددل مددن الشدديكات ذوات األ    

4211 ،18221.) 

عدددم مسددك سددجل للشدديكات املسددتلمة مددن الددوزارة واملتعلقددة بأعمددال صدديانة مبنددى املديريددة         .3

 لتمكني جهات التدقيق اخلارجية من متابعتها والتحقق من أسباب صرفها.

بلغدددددددت قيمددددددة أقسددددداـ قددددددرو  األسددر املنتجددددددة املستحقددددة السدددداد علدددددى بعدددض املؤهليدددن          .2

( مدن التعليمدات املعدلدة لتعليمدات     11( دينار مل يتم حتصديلها خالفدًا للمدادة )   7232مبلغ )

 . 7008( لسنة 1األسر املنتجة رقم )

شدهر  املسدتحق وعددم إختداذ اإلجدراءات      عدم التزام بعدض املدؤهلني بقيمدة وموعدد القسد  ال      .2

القانونية حبقهم وحبق كفالئهم بالرغم من وجود ضمانات باملوافقة علدى اإللتدزام يف حدال    

 إخالل املؤهلني عن السداد ونشري على سبيل املثال إىل ما يلي:

السدديد ).....( كفيددل للمؤهددل ).....( حيددث مت إيقدداف االقتطدداع قبددل سددداد كامددل      .أ 

 ( دينار. 10قي من القر  والبالغ )املبلغ املتب

 عدم اقتطاع كامل املبلغ من الكفيل ).....( بسبب فقدان الوظيفة.  .ب 
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   (534) 
 

( 321عدم اقتطاع كامل املبلغ املتبقي من املؤهدل ).....( وكفيلده ).....( والبدالغ )    .ج 

 دينار. 

عدم تسديد األقسداـ املتدأخرة عدن املؤهلدة ).....( وعددم اقتطداع هدذه األقسداـ مدن           .د 

 ( دينار. 820كفيل ).....( والبالغة )ال
 

( شددهور 1عددم وجدود دراسدات تتبعيده للمشداريع مددن قبدل الباحدث االجتمداعي املخدتص كدل )           .8

للوقددوف علددى حالددة املشددروع للتأكددد مددن أن املشددروع مددا زال قددائم أم ال خالفددًا ألحكددام املددادة        

 ( من التعليمات املعدلة لتعليمات األسر املنتجة.11)

 فة النفقات:سل ثانيًا:

عدددم تسددجيل أرقددام دفدداتر صددندوق سددلف النفقددات علددى سددجل الددرخص والوصددوالت خالفددًا           .1

 ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية املشار إليها أعاله.9ألحكام املادة )

( مدددن دفدددرت صدددندوق السدددلفة رقدددم    1281، 1284، 1283عددددم وجدددود النسدددخ ذوات األرقدددام )   .7

(1281-1200.) 

-24473( مددددن دفدددرت صددددندوق السدددلفة رقددددم )  74473سددددخة األوىل رقدددم ) عددددم وجدددود الن   .1

24430.) 

 (.8930-8973( من دفرت صندوق السلفة رقم )8973عدم وجود النسخة األوىل رقم ) .4

-12723( مددددن دفدددرت صددددندوق السدددلفة رقددددم )  12723عددددم وجدددود النسددددخة األوىل رقدددم )    .3

12100.) 

وعدم تثبيت كل من رقم أمدر إعطداء   عدم تصديق الرئيس املباشر على دفرت صندوق السلف  .2

 السلفة وتاريخ تسديدها. 

شدددراء وجبدددات طعدددام ومدددواد غذائيدددة أخدددرى مدددن حسددداب سدددلفة النفقدددات عندددد عقدددد دورات يف     .2

 . 7003( لسنة 817املديرية خالفًا لقرار جملس الوزراء رقم )

 اللوازم: ثالثًا:

 .7004عام ( واملستعمل 977300-977431فقدان طلب املشرتى احمللي رقم ) .1

عدم إلغاء مستندات اإلدخال واإلخراج حسب األصول من حيث بيان سدبب اإللغداء والتوقيدع     .7

وختمدده مددن الددرئيس املباشددر وكددذلك وجددود مسددتندات غددري مسددتعملة وغددري ملغيددة حسددب        

 ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله.33األصول خالفًا ألحكام املادة )

م وتسليم فعلي بني مسؤول اللوازم احلدالي والسدابق خالفدًا لدنص املدادة      عدم تنظيم دور إستال .1

 وتعديالته. 1991( لسنة 17( من نظام اللوازم رقم )27)
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   (521) 
 

 املشرتيات. رابعًا:

مت تشكيل جلان الشراء واإلستالم من قبل مدير املديرية وليس من قبل األمني العام خالفًا 

 .1991( لسنة 17م )( من نظام اللوازم رق12ألحكام املادة )

  خامسًا:

تعذر تدقيق قسم احلركة لعدم إبراز تعديل استهالك مركبة املديرية من احملروقات خالفًا 

 .7011( من تعليمات تنظيدم إستخدام املركبات احلكومية لسنة 12ألحكام املادة )

 (4102لسنة  030املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 ورد أعاله حسب األصول.العمل على تصويب ما 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مديرية التنمية االجتماعية / الزرقاء 

(، 7011-7009لدى تدقيق قيود وسجالت مديرية التنمية االجتماعية /الزرقاء للفرتة )

 تبني ما يلي:

 قسم احملاسبة: أواًل:

بلغت قيمة األقساـ املستحقة على املنتفعني من قرو  مشاريع األسر املنتجدة غدري املسدددة     .1

 ( دينار. 17312حتى تارخيه مبلغ )

جيمددع احملاسددب بددني عدددة مهددام وظيفيددة متعارضددة منهددا )حماسددب، أمددني صددندوق، ترحيددل             .7

اعيددددة لليوميددددة، تدددددقيق اليوميددددة، باإلضددددافة إىل تدددددقيق حسددددابات مراكددددز التنميددددة االجتم   

( مددن التعليمددات التطبيقيددة للشددؤون املاليددة وتعددديالتها  31باحملافظددة( خالفددًا ألحكددام املددادة) 

 .1993( لسنة 1رقم )

يقددوم احملاسددب بتددأخري توريددد األمددوال املقبوضددة مددن قبلدده باإلضددافة الحتفاظدده مبقبوضددات        .1

التعليمدات املشدار    ( مدن 30، 42، 41( دينار خالفًا ألحكدام املدواد ذوات األرقدام )   700تزيد عن )

 إليها أعاله.

( 33تقوم املديرية بشطب وإلغاء بعض الوصول دون ذكر سبب اإللغاء خالفدًا ألحكدام املدادة )    .4

 من التعليمات املشار إليها أعاله. 

عدم قيام املديرية بإتالف وصول املقبوضات والنماذج املالية الديت مضدى علدى إسدتعماهلا املددة       .3

 ( من التعليمات أعاله.12م املادة )القانونية خالفًا ألحكا
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 املستودعات: ثانيًا 

وجود اختالف بني الرصيد الدفرت  والرصيد الفعلدي لدبعض اللدوازم بسدبب عددم قيدام مدأمور         .1

املسددتودع برتحيددل مسددتندات اإلدخدداالت واإلخراجددات علددى سددجالت اللددوازم املخصصددة خالفددًا      

ستودعات احلكومية والرقابدة علدى املخدزون رقدم     ( من تعليمات إدارة وتنظيم امل8ألحكام املادة )

 . 1994( لسنة 3)

قيددام مددأمور املسددتودع يف بعددض األحيددان بتسددليم بعددض األلددات واللددوازم للجهددات الطالبددة مددن      .7

 املديرية أو املراكز التابعة هلا دون تنظيم مستندات إخراجات عند صرفها.

احلددالي والسددابق خالفددًا ألحكددام املددادة   مل يددتم تنظدديم دور إسددتالم وتسددليم بددني أمددني املسددتودع     .1

 .1991( لسنة 17( من نظام اللوازم وتعديالته رقم )27)

وجدددود كميدددات راكددددة مدددن األلدددات واللدددوازم غدددري الصددداحلة دون إختددداذ اإلجدددراءات الالزمدددة          .4

 خبصوصها ونشري على سبيل املثال إىل كل من )سجاد، مقاعد، كراسي، طاوالت...إخل(.

املستودع بشكل مناسب وتكديس اللدوازم فدوق بعضدها الدبعض حدا يصدعب       عدم تنظيم وترتيب  .3

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله.3الوصول إليها خالفًا ألحكام املادة )

عددم فصدل اللدوازم القابلدة لاشددتعال عدن املدواد األخدرى خالفددًا ألحكدام املدادة )د( مدن تعليمددات            .2

 إليها أعاله. إدارة وتنظيم املستودعات احلكومية املشار

( مددن تعليمددات 4عدددم ربدد  مددأمور اللددوازم بكفالددة ماليددة حسددب األصددول خالفددًا ألحكددام املددادة )  .2

 .7001( لسنة 1الكفاالت املالية للموظفني رقم )

 احلركة: ثالثًا:

عدددم قيددام الددوزارة تعددديل إسددتهالك مركباتهددا مددن الوقددود منددذ سددنوات خالفددًا ألحكددام املددادة       

 .7011ظيم استخدام املركبات احلكومية لسنة ( من تعليمات تن12)

 (4102لسنة  067املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 صندوق املعونة الوطنية

 

  وسجالت صندوق املعونة الوطنية /األغوار الشمالية:قيود 

لدى إجراء التدقيق يف قيود وسجالت صندوق املعونة الوطنية/ األغوار الشمالية  للفرتة  

 (، تبني ما يلي:1/1/7017-10/9/7011)

عدم توفر كادر من املوظفني املؤهلني يف قسم املعونة الوطنية ملسك السجالت واحلسابات  .1

وسجالت اللوازم وقسم احلركة وذلك بعد أن مت فصل مهام كل من مديرية املالية 

 التنمية االجتماعية وصندوق املعونة الوطنية.

قيام رئيس القسم املالي بعدة مهام وظيفية مالية متعارضة منها )أمني صندوق، حماسب،  .7

الية ( من التعليمات التطبيقية للشؤون امل31معتمد صرف( خالفًا ألحكام املادة )

 .1993( لسنة 1وتعديالتها رقم )

عدم قيام موظفي الصندوق بتقديم الكفاالت املالية خالفًا ألحكام نظام الكفاالت املالية  .1

 والتعليمات الصادرة مبوجبه. 7001( لسنة 9رقم )

زيادة النفقات املصروفة مثل استئجار مباني إضافية ملكاتب الصندوق خالفًا لبالغات  .4

 ب  وترشيد األنفاق.الرئاسة خبصو  ض

 (6/00/4102تاريخ  04/07/5/07441املصدر: )كتاب الديوان رقم    

 التوصية:

 ( حسب األصول.711العمل على تصويب البندين )

 اإلجراء:

( وما زال املوضوع قيد 711( فق  ومل يتم تصويب البندين )411مت تصويب البنود ذوات األرقام )

 املتابعة.

 صندوق املعونة الوطنية: قيود وسجالت مستودعات 

 1/1/7011من خالل تدقيق قيود وسجالت مستودعات صندوق املعونة الوطنية للفرتة من ) 

 (، تبني ما يلي:11/17/7011 -

وجود نقص يف أرصدة احلاسوب والطابعات املستلمة مبوجب مستند اإلدخاالت رقم  .1

 (.710وكما هو مبني يف اجلدول رقم ) 9/2/7017( تاريخ 489313)
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 (431جدول رقم )

 الفرق بني الكمية املستلمة والكمية املوجودة فعاًل يف مستودعات صندوق املعونة الوطنية

 الفرق الكمية املوجودة فعليا مبركز اإلدارة الكمية املدخلة املادة

 FUJITSU 80 45 35جهاز حاسوب 

 E 260 40 1 39طابعة لكسمارك موديل 
 

الدفرت  املثبت على سجالت اللوازم )املستهلك،الثابت( مع الرصيد عدم مطابقة الرصيد  .7

 الدفرت  من واقع حركات اإلدخاالت واإلخراجات املرحلة على السجل.

وجود عدد كبري من مستندات اإلدخاالت واإلخراجات غري مرحلة إىل السجالت لألعوام  .1

(7011-7011.) 

 جود أرقام مستندات إخراج أصولية. يتم تنزيل األرصدة الدفرتية لبعض املواد دون و .4

وجود أخطاء يف ترحيل مستندات )اإلدخال ، اإلخراج( على سجل اللوازم املخصصة حيث  .3

 يتم يف بعض األحيان تثبيت الكميات املستلمة خبانة الكميات املصروفة او العكس. 

ون وجود صرف كميات كبرية من اللوازم  لبعض األقسام ومكاتب امليدان وبصورة متكررة د .2

 ما يثبت احلاجة الفعلية للوازم املصروفة. 

ال يتم تسليم اللوازم من املستودع إىل اجلهة الطالبة حسب األصول مثل عدم توقيع املستلم  .2

( من نظام اللوازم رقم 49وذكر امسه ووظيفته على مستند اإلخراج خالفًا لنص املادة )

 . 1991( لسنة 17)

 عدم الدقة برتحيل الكميات الواردة مبستندات اإلدخاالت واإلخراجات على السجالت.  .8

( من نظام 23يتم التعديل على قيود اللوازم واملستندات بطريقة غري أصولية خالفًا للمادة ) .9

 اللوازم املشار إليه أعاله.

ة دورية ملوجودات التأخري يف إجراء قيود اللوازم املستلمة واملصروفة وعدم القيام مبراجع .10

املستودع من قبل أمني املستودع للتحقق من قيد عمليات اإلدخاالت واإلخراجات واألرصدة 

( من تعليمات إدارة و تنظيم املستودعات احلكومية والرقابة على 8خالفًا لنص املادة )

 .1994( لسنة 3املخزون رقم )

عدم تنظيم حمضر تسليم وتسلم بني أمني املستودع احلالي و بني أمني املستودع السابق   .11

 ( من نظام اللوازم املشار إليه أعاله.27خالفًا لنص املادة )أ ، ب /

عدم قيام أمني املستودع بتقديم تقارير دورية ملدير عام الصندوق عن حالة اللوازم املوجودة   .17

 ( من نظام اللوازم  املشار إليه أعاله.21ملادة )ب/ يف عهدته خالفًا ألحكام ا
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عدم مسك السجالت والنماذج املقررة كنموذج طلب صرف اللوازم وبطاقات العهدة للوازم   .11

( من نظام اللوازم  املشار إليه 48،  11املصروفة ملوظفي الصندوق خالفًا ألحكام املادتني )

 أعاله.

موجودات اللوازم اليت يتم توزيعها على املوظفني  عدم وجود سجل للعهدة تقيد فيه مجيع  .14

 ( من نظام اللوازم  املشار إليه أعاله.44خالفًا لنص املادة )

عدم استخدام بطاقة الصنف على كل نوع من أنواع اللوازم حتتو  على الرمز املستخدم   .13

 املشار إليها أعاله. 1994( لسنة 3( من تعليمات رقم )3خالفًا للمادة )

تم تشكيل جلان للتفتيش على اللوازم وموجودات املستودع و التأكد من حسن ال ي  .12

( من نظام اللوازم  املشار إليه 20اإلستعمال وسالمة طرق التخزين خالفًا لنص املادة )

 أعاله.

وجود نقص يف الكادر الوظيفي لقسم اللوازم واقتصاره على رئيس القسم وأمني املستودع  .12

 ( مكتب ميداني تابع للصندوق.41على الرغم من وجود )

 تعذر إجراء فحص فجائي على موجودات املستودع نتيجة للمخالفات املشار إليها أعاله. .18

 ( 30/04/4102تاريخ  44/4/44444املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق يف قيود وسجالت مستودع صندوق املعونة الوطنية ومبشاركة 

 ن احملاسبة. ديوا

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :حسابات الصندوق 

لددددددى تددددددقيق عيندددددة مدددددن قيدددددود وسدددددجالت حسدددددابات صدددددندوق املعوندددددة الوطنيدددددة للفدددددرتة             

 (، تبني ما يلي:7011-7014)

 أواًل: املعونات املالية املتكررة:

لبعض ( ةشهرية متكررة ، معونات شهرية مؤقتمتكررة )معونات ة صرف معونات مالي .1

سر خالفًا ألحكام تعليمات املعونات املالية لرعاية و محاية األاملنتفعني دون وجه حق 

 7014( من عام 10) خالل شهرحيث بلغ ما مت صرفه  ،7017( لسنة 7رقم ) احملتاجه

ونشري على  نويًا( دينار س112840( دينار و بواقع )9870للعينة موضع التدقيق مبلغ )

 (.711سبيل املثال ال احلصر إىل اجلدول رقم )
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 (430جدول رقم )

 من  صندوق املعونة الوطنية متكررةة صرف معونات مالي

 )املبلغ بالدينار(

تاريخ ختصيص   قيمة املعونة  رقم امللف

 املعونة

 مالحظات نوع املعونة

( مؤسسات فردية و 5( ميتلكون )2ملزم عدد )وجود معيل  املسنون واسرهم 2006/6 135 111860

 ( مركبة  ما بني شحن و خصوصي44)

( مركبات شحن عمومي و 7وجود معيل ملزم ميتلك ) املسنون واسرهم 2006/3 160 17272

 سيارة نقل مشرتك

 ( دينار3104وجود معيل ملزم دخله الشهر  ) املسنون واسرهم 2009/10 90 146659

وجود شركة باسم صاحب املعونة )منشار حجر و بيع رخام  املصابون بالعجز 2009/6 180 142765

 و جتارة حجر البناء(

ارتفاع دخل األسرة عن احلد الذ  يستوجب صرف املعونة  اسر املعوقني 2006/3 45 56398

 ( دينار0755ل األسرة )خحيث يبلغ د

 ( بامساء املنتفعني من املعونة4عدد )وجود حمالت جتارية  اسر العاجزون ماديًا 2006/3 180 98719

( دينار باإلضافة 0761وجود معيل ملزم دخله الشهر  ) املسنون واسرهم 2007/6 135 119438

 إىل وجود حمل جتار  بامسه

وجود حمل جتار  باسم املنتفعة من املعونة و حمل جتار   املرأة اليت ال معيل هلا 2008/5 60 129373

 باسم زوجها املتوفى

 

لشهر  ( دينار1279والبالغة )زيادة عن املبالغ املستحقة،  بعض املعونات املالية املتكررةصرف  .7

و ذلك خالفًا  ( دينار سنويًا70248بواقع )وللعينة موضع التدقيق  7014( من عام 10)

 أعاله.  إليهاألحكام تعليمات املعونات املالية املشار 

من  ( اعتبارًا122432لصاحب امللف رقم ) وأسرهم(فئة املسنون )مت ختصيص معونة مالية  .1

ولغاية تارخيه على الرغم من سحب الرقم الوطين من املذكور أعاله بتاريخ  3/7017شهر 

انه مت عمل زيارة ميدانية للمذكور ملتابعة حالة املنتفع بتاريخ  كما 2/7/7017

 الباحث باستمرارية املعونة.  وأوصى 71/4/7014

على الرغم من عدم توافر  (فئة احلاالت االستثنائية)معونات مالية ضمن  االستمرار بصرف .4

( من تعليمات املعونات املالية 18، 79) األرقامستحقاق خالفًا ألحكام املواد ذوات شروـ اإل

 (.717إىل اجلدول رقم ) على سبيل املثال ال احلصرنشري أعاله  و إليهااملشار 
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 (434جدول رقم )

 مالية ضمن فئة احلاالت االستثنائية يف صندوق املعونة الوطنيةمعونات 

 )املبلغ بالدينار(

بداية ختصيص  رقم امللف

 املعونة

 قيمة املعونة

 

 مالحظات

امتالك املنتفعة شركة تضامن ووجود سيارتني بامسها )فورد موديل  135 3/4114 139839

 (4116وشفروليت  4114

 ( دينار716املنتفع براتب )عمل  40 00/4115 115734

( دينار ووجود أكثر من معيل ملزم بدخل 214ارتفاع دخل األسرة ) 60 7/4114 143996

 ( دينار0340، 0445، 0340شهر  )

 4110( دينار ووجود سيارة شحن موديل 654ارتفاع دخل األسرة ) 60 2/4100 156656

 ( دينار524ارتفاع دخل األسرة ) 40 6/4117 118691

 ( دينار262ارتفاع دخل األسرة ) 160 4/4114 114572

 0447( دينار ووجود سيارة نقل مشرتك موديل 263ارتفاع دخل األسرة ) 51 01/4115 054165
 

إىل منح  أدتاليت  األسباباملعونة عن بعض املنتفعني نتيجة لزوال صرف  إيقافالتأخر يف  .3

الدراسات والزيارات امليدانية خالفًا ألحكام املواد ذوات  إجراءاملعونة وذلك نتيجة للتأخر يف 

 .أعالهإليها من تعليمات املعونات املالية املشار  (41، )(8) األرقام

سرتها ( أال معيل هلا و  امرأةلبعض منتفعي املعونة ضمن فئة )ة صرف معونات مالية متكرر .2

( من تعليمات املعونات املالية املشار 7املادة ) ألحكام خالفًا أجانبمن  نعلى الرغم من زواجه

 .أعاله إليها

سرهم( خالفًا أصرف معونات مالية متكررة لبعض منتفعي املعونة ضمن فئة )املسنون و  .2

أعاله واليت حددت سن الستون  إليها( من تعليمات املعونات املالية املشار 7ألحكام املادة )

 نة.نثى العتبارها مّسلأل عامًا

كان طالب االنتفاع من صندوق املعونة ميتلك شركة او حصة  إذاالم عما ستعال يتم اإل .8

يف شركة من خالل دائرة مراقبة الشركات حا يؤد  إىل صرف معونات مالية لغري 

 .مستحقيها

إىل صرف  أدىصول حا عدم قيام بعض الباحثني باملهام الوظيفية املناطة بهم حسب األ .9

 :إىل ما يلي على سبيل املثال ال احلصرنشري ها ومعونات مالية متكررة لغري مستحقي
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 (:27567امللف رقم ) .أ 

 األيتدددامسدددر أضدددمن فئدددة  أفدددراد( 4املعوندددة ) هدددذه  عددددد املندددتفعني مدددن بلدددغ  -

 الواحد. ( دينار للفرد43بواقع ) ( دينار شهريًا180) قيمةب

وال زالدددددت تتقاضدددددى معوندددددة   2/4/7010املنتفعدددددات بتددددداريخ   إحددددددىزواج  -

وال زالددددددددددت تتقاضددددددددددى   7/10/7014وزواج منتفعددددددددددة أخددددددددددرى بتدددددددددداريخ  

مددددن تدددداريخ للمعونددددة ا معلددددى الددددرغم مددددن عدددددم اسددددتحقاقه معونددددة أيضددددًا 

 ا.مزواجه

وصددددددى  أو 70/2/7014قددددددام الباحددددددث بدراسددددددة ملددددددف احلالددددددة بتدددددداريخ       -

دينددددددار شددددددهريًا بددددددداًل مددددددن  ( 180باسددددددتمرارية صددددددرف املعونددددددة البالغددددددة ) 

 أعاله. إليهاحظات املشار على الرغم من املال دينار( 90)

 (:060422امللف رقم ) .ب 

( 43بواقدددددددع ) 2/7010املنتفدددددددع معوندددددددة ماليدددددددة مندددددددذ شدددددددهر يتقاضدددددددى  -

 سرهم ولغاية تارخيه.أضمن فئة املسنون و دينار شهريًا

معددددر  لتجددددارة السدددديارات مسددددجل     أفددددراد أسددددرة املنتفددددع ميتلددددك   احددددد  -

 .73/2/7010بوزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 

حددددددددددث الددددددددددذ  قددددددددددام بدراسددددددددددة ملددددددددددف احلالددددددددددة بتدددددددددداريخ     البا أوصددددددددددى -

صدددددددرف املعوندددددددة علدددددددى الدددددددرغم مدددددددن عددددددددم      ةباسدددددددتمراري 11/1/7014

 املنتفع. أحقية

 (:4573امللف رقم ) .ج 

 مت التنسددددديب مدددددن قبدددددل الباحدددددث برفدددددع املعوندددددة إىل  1/2/7014بتددددداريخ  -

مددددددن عدددددددم ( دينددددددار علددددددى الددددددرغم 43مددددددن ) بددددددداًلشددددددهريًا ( دينددددددار 113)

حيددددث بددددرر الباحددددث سددددبب رفددددع املعونددددة    الزيددددادةاسددددتحقاق األسددددرة هلددددذه  

املدنيدددة تؤكدددد علدددى   األحدددوالقيدددود دائدددرة  بدددأن بدددزواج االبدددن املعيدددل علمدددًا   

 عدم زواج االبن لغاية تارخيه.

ستعالم الشامل املعونة عن بعض املنتفعني بني نظام اإل إيقافوجود اختالف يف تاريخ  .10

 (.711ر إىل اجلدول رقم )احلص سبيل املثال ال وعلى احملوسب وبني ملف املنتفع 
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 (433جدول رقم )

 اختالف تاريخ وقف املعونة حسب ملف املنتفع وبني نظام اإلستعالم يف صندوق املعونة الوطنية

 )املبلغ بالدينار(

 قيمة املعونة رقم امللف

 

تاريخ إيقاف املعونة حسب 

 ملف املنتفع

 تاريخ إيقاف املعونة حسب نظام 

 االلكرتونياالستعالم 

41024 61 4/4114 5/4101 

57553 31 4/4114 5/4101 

20267 35 4/4114 5/4101 

20175 35 4/4114 5/4101 

57553 46 3/4114 5/4101 

040453 35 5/4114 5/4101 
 

والناجتة عن عدم توفر وجه حق  دوناملبالغ اليت يتقاضاها بعض املنتفعني  اسرتدادال يتم   .11

ومستندات غري صحيحة خالفًا أو نتيجة تقدميها بيانات  يف التعليمات الشروـ الواردة

 أعاله. إليها( من تعليمات املعونات املالية املشار 19ألحكام املادة )

 املعونات املالية الطارئة الفورية: ثانيًا:

عدم وجود شروـ و أسس حتدد صرف املعونات الطارئة الفورية حا قد يؤد  لصرفها لغري 

 ( من تعليمات املعونات املالية املشار إليها أعاله.19يها خالفًا ألحكام الفقرة )و( من املادة )مستحق

 ( 4102لسنة  077املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق ومبشاركة ديوان احملاسبة حلصر املبالغ املصروفة دون وجه حق 

 املسؤولية وحتميل مرتكيب املخالفات أعاله املسؤولية القانونية. متهيدًا السرتدادها وحتديد

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :جتاوزات مالية يف صندوق املعونة الوطنية ذيبان/شيكات املكرمة امللكية السامية 

لكي اهلايمي العامر )مكرمة جاللة لدى تدقيق آلية توزيع الشيكات الصادرة عن الديوان امل

امللك املعظم( لصاحل بعض مواطين لواء ذيبان/ حمافظة مادبا واليت يتم توزيعها على مستحقيها 

مدير املديرية السابق وعدد من واملؤلفة من  بواسطة جلنة يف مديرية التنمية اإلجتماعية/ذيبان

 املوظفني، حيث تبني مايلي:
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 18/17/7011مر واملؤرخ يف ابكشف صادر عن الديوان امللكي اهلايمي العمت تزويدنا  أواًل: 

مبناسبة عيد ميالد جاللة امللك املعظم ومبراجعة وتدقيق هذا الكشف تبني وجود 

 املالحظات التالية:

عدم وجود اسم وتوقيع مستلم الشيك سواء كان مستلم الشيك هو املستفيد  .1

الواقع هو قيام شخص من خارج املديرية  نفسه أو غريه حيث أن ماحيدت على أر 

أو أ  موظف فيها باستالم بعض هذه الشيكات لتوزيعها على مستحقيها على اعتبار 

 ان هذه الشيكات تصرف للمستفيد األول فق .

وجود تعديالت خب  اليد على بعض األمساء الواردة بالكشف حيث يتم التعديل  .7

م العائلة مع االبقاء على بقية بيانات على االسم االول أو شطب أسم اجلد أو اس

االسم و هي )الرقم الوطين و الرقم املتسلسل للمستفيد( وكما هو مبني يف تعديل 

 االمساء الواردة يف صفحات الكشف ذوات االرقام:

 (1320 ،1321 ،1322 ،1322 ،1329 ،1320 ،1321 ،1327 ،1324 ،1323 .) 

ن الشخص قد استلم الشيك بنفسه و مت تثبيت مالحظة جبانب بعض االمساء بأ .1

كما هو مبني بالنسبة للمستفيد ).....( ورقمه الوطين ).....( والوارد  امسه حتت 

( من الكشف وبذات الوقت تبني 1327( يف الصفحة رقم )73201التسلسل رقم )

 وجود وكالة منه بأنه أوكل السيد ).....( لينوب عنه باستالم شيك املكرمة امللكية.

ثبيت مالحظة جبانب بعض االمساء بأنها متوفية وكما هو مبني بالنسبة مت ت .4

للمستفيدة ).....( ورقمها الوطين ).....( والوارد امسها حتت التسلسل رقم 

 ( من الكشف.1322( يف الصفحة رقم )73221)

مل نتمكن من حتديد ومعرفة املوظف الذ  قام بإجراء هذه التعديالت على االمساء  .3

الكشف الصادر عن الديوان امللكي اهلايمي ومن قام بتدوين مالحظة الواردة ب

 استالم املستفيد بنفسه للشيك او أنه متويف. 

مل يتبني لنا من واقع الكشف الصادر عن الديوان امللكي قيم الشيكات الصادرة  .2

للمستفيدين حيث حيتو  الكشف فق  على اسم املستفيد الرباعي و رقمه الوطين 

سل اال ان املعنيني يف املديريه افادوا بأن قيمة الشيك لكل مستفيد و رقم متسل

 ( دينار. 100مشمول باملكرمة امللكية وورد امسه يف الكشف تبلغ )
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تبني وجود العديد من الوكاالت غري الصحيحة مت تنظيمها مجيعها من قبل كاتب العدل  ثانيًا: 

....( ومجيعها تعود الشخا  وردت السيد).....( لصاحل موكل له )واحد( هو السيد).

امساؤهم يف كشف الديوان امللكي وصدرت مكارم ملكية مبنحهم مساعدات مالية )شيكات( 

وبتدقيق هذه الوكاالت تبني بأنه يشوبها عيب )غري صحيحة( وذلك لوجود املالحظات 

 التالية خبصوصها:

ومن اشخا  موكلني مجيع هذه الوكاالت صادرة ملوكل له واحد هو السيد ).....(  .1

بشكل مجاعي يصل عددهم يف الوكالة الواحدة لغاية عشرة اشخا  أحيانًا حيث بلغ 

( وكاالت مت تنظيمها بامساء املوكلني  الرباعية وارقامهم 8عدد هذه الوكاالت )

 الوطنية وحسب ماوردت بالكشف الصادر عن الديوان امللكي قبل ان يتم تعديله.

وفني  مت تنظيمها بامسائهم كموكلني بعد تاريخ وفاتهم وجود وكاالت ألشخا  مت .7

( العائده للموكلة املرحومة/ ).....( واليت 101/7014وكما هو مبني بالوكاله رقم ) 

وكذلك  1/7/7014يف حني ان الوكالة نظمت بتاريخ  17/1/7014توفيت بتاريخ 

 حني ان تاريخ تنظيم يف 2/1/7014املوكل بذات الوكالة السيد ).....( املتويف بتاريخ 

وذلك حسب  مشروحات  مدير مديرية احوال وجوازات مأدبا   1/7/7014الوكالة هو 

 . 12/7/7013/قانوني /مادبا( تاريخ 1بكتابه رقم )

مت أخذ عينة من االشخا  املنظم بامسائهم وكاالت لدى كاتب عدل ذيبان و زيارتهم  .1

 مديرية تنمية ذيبان حيث أفادوا بأنهم على ار  الواقع مبرافقة الباحث االجتماعي يف

مل يقوموا بتوكيل أ  شخص  مطلقًا ألستالم خمصصاتهم املالية والشيكات الصادرة 

قد راجعهم موظف من  7/7013هلم  واضافوا  كذلك يف افاداتهم انه ويف بداية  شهر 

متثل قيم  ئهم مبالغ ماليةمديرية التنمية اإلجتماعية وهو السيد ).....( وقام باعطا

مل يستلموها يف حينه دون ان يعرفوا  7011/7014)مكارم ملكية ( تعود لالعوام شيكات 

 سبب ذلك وكما هو مبني بتقارير الزياره.

ان تنظيم هذه الوكاالت حيتاج إىل ولائق البات شخصية للموكلني وهي دفرت العائلة  .4

افر لدى كاتب العدل او او اهلوية الشخصية للموكل ورقمه الوطين وهي ولائق ال تتو

الشخص املوكل له حتى ان بعض الوكاالت غري الصحيحة حتمل رقم التحويل املالي 

)الشيك( وتارخيه الصادر للموكل وهذه الولائق واملعلومات التتوافر اإل لدى مديرية 

التنمية اإلجتماعية وهذا يشري إىل وجود موظف من املديرية كان يقوم بتزويدهم 

 ق واملعلومات لتنظيم الوكاالت.بتلك الولائ
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منظمة باسم املوكل ).....(  1/7/7014( تاريخ 101/7014وجود وكالة رقم ) .3

وجبانب امسه بصمة على أعتبار انه امي يف حني أن له توقيع على معاملة تعهد عدلي 

كان قد قام بتنظيمها سابقًا لدى نفس  79/10/7011( تاريخ 7011/ 883رقمها)

 صلح ذيبان. كاتب عدل حمكمة

تنظيم أكثر من وكالة بأسم نفس الشخص املوكل و لنفس املوكل له ولذات  .2

( تاريخ 29/7011الغر )صرف الشيكات( وكما هو مبني بالوكالة رقم )

واللتان مت تنظيمهما  11/7/7014( تاريخ 111/7014والوكالة رقم ) 1/7/7011

 بأسم املوكل ).....(.

تهاء مدة سريان بطاقة األحوال الشخصية للموكل مت تنظيم وكاالت بالرغم من ان .2

( املنظمة بأسم املوكل املرحوم ).....( 82/7011وكما هو مبني بالوكاله رقم )

علمًا  10/9/7011حيث ان بطاقته الشخصية املرفقة بالوكالة منتهية منذ تاريخ 

 . 11/9/7011بأن املذكور متويف بتاريخ 

كمة صلح ذيبان السيد ).....( فقد تبني مبراجعه قيود و سجالت كاتب عدل حم .8

وحسب ما افاد به املعنيني يف حمكمة بداية مادبا اليت تتبع هلا حمكمة صلح ذيبان ان 

املذكور موقوف عن العمل حاليًا لوجود قضية  حتقيقية  مسجلة حبقه لدى مدعي 

( وموضوعها تنظيم كفاالت 44/7014عام هيئة مكافحة الفساد حتمل الرقم )

 رج منطقة اختصاصه وعدم اخذ ضمانات مالية كافية لتنظيمها.خا

وجود صلة قربى قوية جتمع املوكل له السيد ).....( مع كاتب العدل  السيد ).....(  .9

من جهة و مع موظف التنمية االجتماعية  السيد ).....( من جهة أخرى والذ  يعمل 

 بوظيفة حارس يف مالك سلطة واد  االردن

ة التنمية االجتماعية السيد ).....( سبق و ان عمل يف قسم املعونة ان موظف مديري .10

الوطنية وكان يقوم  حبكم عمله يف الصندوق مع غريه من موظفي املديرية بوضع 

امساء االشخا  احملتاجني للمساعدات املالية و استالم شيكاتهم  احيانًا و تسليمها 

لائق و املعلومات خبصو  صرف  هلم و بالتالي فأنه كانت تتوافر لديه كافة الو

تلك املساعدات، علمًا بأن املذكور يشغل حاليًا وظيفة مدير صندوق املعونة 

الوطنية/ ذيبان بعد ان مت فصل مهام الصندوق ماليًا واداريًا عن وزارة التنمية 

 االجتماعية.
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تشرياالفادات اخلطيه لبعض املستفيدين من تلك الشيكات والذين مت زيارتهم  .11

رافقة مندوب مديرية التنمية االجتماعية إىل أن موظف املديريه السيد).....( قام مب

( وأعطائهم مبالغ ماليه مقابل شيكات صدرت 7/7013مبراجعتهم خالل شهر )

( مل يستلموها يف حينه وهم ذات االشخا  701417011بأمسائهم تعود لعامي )

 الذين مت تنظيم وكاالت غري صحيحه بأمسائهم.

 ( 4/3/4106تاريخ    4/40/3643املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

( لسنة 1( من النظام املالي رقم )34تشكيل جلنة حتقيق مبشاركة ديوان احملاسبة سندًا للمادة )

 وتعديالته. 1994

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 الربيد األردنيصندوق توفري 

 

 :تسويات األقساط املستحقة على املراحبات واألذرع التسويقية 

، 7011لعام  التسويقية األذرعاملراحبات و  أقساـالتسويات على قيود وسجالت لدى تدقيق  

 تبني ما يلي:

 :التسويات : أوال

توزيع املبالغ املتعثرة  أويقوم الصندوق بعمل تسويات للمدينني املتعثرين حبيث يتم حتميل   

املستحقة على املراحبات على باقي املدة حبيث تزيد قيمة القس  دون سند قانوني لتلك  لألقساـ

قيمة القرو  املمنوحة هلم  إمجاليبلغ  إذمدين  (31د )قام الصندوق بعمل تسوية ل، حيث العملية

ومن األمثلة                       7011خالل عام املمنوحة من القرو  ( %70)ما نسبته تشكل دينار  (4231321)

 على ذلك:

( 42332، 42312، 43124، 41231، 41723، 41721،  42110) األرقاماملراحبات ذوات  .1

املبالغ املستحقة على املراحبات العائدة هلم هو مبلغ  إمجالي أنحيث  ).....(والعائدة 

املراحبات  باقي أقساـعلى  املبالغ املتعثرةتوزع تسوية هلم حبيث  إجراء( دينار مت 18087)

على شكل زيادة يف قيمة القس  الشهر  الواجب دفعه على كل مراحبة حبيث يصبح 

 ( دينار.3800املراحبات بدال من ) إمجالي( دينار على 2702) القس  الشهر  مبلغ

، 41722، 41722، 41377، 41319، 41722، 41728، 41721)  األرقاماملراحبات ذوات  .7

حيث  (خمتلفة بأمساء أخذهامت ) ).....(السيد  إىللعائدة ( وا41314، 41373، 41379

توزيعه  مت( دينار 31421املبالغ املستحقة على املراحبات العائدة له هو مبلغ ) إمجالي إن

املراحبات على شكل زيادة يف قيمة القس  الشهر  الواجب دفعه على كل  أقساـعلى 

بداًل من  املراحبات إمجالي( دينار على 17197) القس  الشهر  مبلغ مراحبة حبيث يصبح

 ( دينار.11030)

 :التسويقية األذرع : ثانيًا

مت إصدار التعليمات اخلاصة باعتماد الشركات واملؤسسات التجارية كأذرع/فروع تسويقية  .1

( من قانون 14استنادًا للفقرة )ح( من املادة ) 7/2/7011تاريخ ب لصندوق توفري الربيد

تلك الصندوق كان يتعامل مع  بأن علمًا 1922( لسنة 14صندوق توفري الربيد رقم )

 التسويقية قبل صدور هذه التعليمات دون سند قانوني. األذرع
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ة خالفًا يتم قبول املراحبات املتأتية عن طريق الذراع التسويقي دون وجود فواتري ضريبي .7

 .(42093) مثال ذلك املراحبة رقم املشار اليها أعاله( من التعليمات 11للمادة )

 حيث تبني ارتفاعاملستحقة على املدينني  األقساـال يقوم الذراع التسويقي مبتابعة حتصيل  .1

  .أعاله( من التعليمات 14خالفًا للمادة ) عليهمحجم املبالغ املستحقة 

من الذراع التسويقي من الوديعة  املتأتيستحقة على املدين امل األقساـال يتم حسم  .4

 أعاله.( من التعليمات 14اخلاصة بالذراع خالفًا للمادة )

الفرع التسويقي يف حال وجود تعثر يف تسديد / العالقة التعاقدية مع الذراع مراجعةيتم ال  .3

خالفًا  (%3)من خالله يف حال جتاوز نسبة التعثر  للمواطننياملراحبات املمنوحة  أقساـ

ى الذراع على سبيل املثال بلغت نسبة التعثر لد( من التعليمات أعاله و13ألحكام املادة )

 .( دون اختاذ أ  إجراء%2313) املتأخرونسبة  ( %93) التسويقي لشركة ).....( 

من  املتأتيةللمراحبات  ألصوليةااملطلوبة والولائق  األوراقكافة  أو جتهيزعدم استكمال  .2

تعهد بالسداد  /أوفواتري ضريبية و إىلبعض املراحبات تفتقد  أن إذالذراع التسويقي خالل 

كشف حساب بنكي  /أوكشف ضمان اجتماعي للمدين و الكفيل و /أومن املدين والكفيل و

 ( 42723)ة رقم مثال ذلك املراحب أعاله( من التعليمات 17للمدين والكفيل خالفًا للمادة)

 (01/4/4102تاريخ  44/7/02444كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :الفحص الفجائي 

التددددوفري الربيددددد بتدددداريخ  لدددددى إجددددراء الفحددددص الفجددددائي علددددى )أمددددني صددددندوق( صددددندوق      

 ( دينار.490تبني وجود نقص يف الرصيد النقد  بلغ ) 73/11/7014

 (4102لسنة  020املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق باملوضوع أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة.

 اإلجراء:

 املوضوع قيد املتابعة. مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة والتصويب وما زال
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 :ملفات املوظفني 

(، تبني 7014-7011لدى تدقيق عينه من ملفات موظفي صندوق توفري الربيد للفرتة ) 

 ما يلي:

نقل موظفني من الفئة الثالثة لوظائف ال تنسجم مع فئاتهم الوظيفية خالفًا ألحكام املادة  13

وتعديالته وعلى سبيل املثال ال  7002( لسنة 10( من نظام اخلدمة املدنية رقم )91)

 (.714احلصر كما هو مبني باجلدول رقم )

 (432جدول رقم )

 نقل موظفني من الفئة الثالثة لوظائف ال تنسجم مع فئاتهم الوظيفية يف صندوق توفري الربيد األردني

 الدرجة الوظيفة الفعلية الوظيفة حسب براءة التشكيالت اسم املوظف

 لالثة حماسب حماسب السيدة ).....(

 لالثة حماسب حماسب السيد ).....(

 لالثة حماسب حماسب السيدة ).....(

 لالثة حماسب طابع السيدة ).....(

 لالثة حماسب مأمور لوازم السيد ).....(

 لالثة موظف استقبال سائق السيد ).....(

 لالثة مأمور حتصيل سائق السيد ).....(

 لالثة كاتب مراسل السيد ).....(

 لالثة موظف استقبال حارس السيد ).....(

 لالثة حماسب طابع السيد ).....(
 

عدم اقتطاع أقساـ قرو  اإلسكان لبعض موظفي الصندوق من الراتب مباشرة خالفًا  73

( من تعليمات متويل اإلسكان ملوظفي ومستخدمي صندوق توفري الربيد وعلى 3للمادة )

 املوظف ).....(/ مدير مديرية االستثمار.سبيل املثال ال احلصر 

( 1عدم اقتطاع أقساـ املراحبات لبعض موظفي الصندوق من الراتب مباشرة خالفًا للبند ) 13

من تعليمات التمويل أعاله منها على سبيل املثال ال احلصر املوظف ).....(/ مدير مديرية 

 االستثمار.

الصندوق من الراتب وعلى سبيل املثال عدم اقتطاع كامل أقساـ املراحبات لبعض موظفي  43

( دينار يف حني يتم 129ال احلصر املوظفة ).....( حيث أن القس  املرتتب عليها شهريا )

 ( دينار فق .13اقتطاع )
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مت تأجيل أقساـ قرو  اإلسكان واملراحبات ملوظفي الصندوق لألشهر )كانون لاني، متوز،  33

مبوجب موافقة املدير  7014وز،،أيلول( من سنة واألشهر)حزيران، مت 7011أيلول( من سنة 

 العام دون سند قانوني.

 (4102لسنة  042املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :الفحص الفجائي 

إجراء الفحص الفجائي على الصندوق العام لدى صندوق توفري الربيد األردني بتاريخ لدى 

 تبني ما يلي: 19/8/7014

 عدم وجود احلماية الالزمة للنظام احملوسب )القبض( من حيث:  أواًل: 

 الصالحيات: .0

يقوم رئيس قسم احملاسبة حبذف سندات القبض وتعديل )املبلغ             .أ 

 ورقم احلساب( بعد القبض.املقبو  واالسم 

عدم توليق آلية احلصول على صالحيات النظام واسرتجاعها حيث تتم بشكل  .ب 

 مباشر وغري رمسي وبسهولة.

( على النظام من قبل أكثر من user nameيتم استعمال اسم املستخدم ) .ج 

 موظف.

 (:passwordكلمة السر للنظام ) .4

كلمة السر اخلاصة برئيس قسم احملاسبة يعرفها كل من قسم           .أ 

احلاسوب ورئيس شعبة النفقات حيث يتم إدخال حركات على النظام 

 احملوسب بإستخدام كلمة السر اخلاصة برئيس قسم احملاسبة.

 ال يتم تغيري كلمة السر اخلاصة باملوظفني اال من خالل قسم احلاسوب. .ب 

سر( اخلاصة جبهاز  احلاسوب لدى أمني الصندوق حيث عدم سرية )كلمة ال .ج 

 أنها معروفة لدى أكثر من موظف.
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 مالحظات عامة: .3

تقرير )كشف حساب دفرت الصندوق( يظهر نوع السند )سند قبض شيك(         .أ 

 سواء كان القبض نقدًا أو  مبوجب شيك.

احلذف عدم معرفة )اسم املستخدم( الذ  قام باإلدخال والرتحيل والتعديل و .ب 

 على حركات دفرت الصندوق.

( نسخه A4قيام أمني الصندوق بطباعة وصول مقبوضات على ورق أبيض ) .ج 

( 1( من النظام املالي وتعديالته رقم )2واحدة غري مروسة خالفًا ألحكام املادة )

 والتعليمات الصادرة مبوجبه وتعديالتها. 1994لسنة 

  ثانيًا:

الصندوق مت إجازتها وصرفها دون توقيع املفو  باإلنفاق وجود بعض سندات الصرف لدى أمني 

وبدون توقيع املدير املالي وبعضها بدون توقيع قسم التدقيق وعلى سبيل املثال ال احلصر سند 

 ( دينار.1287( بقيمة )38103( دينار والسند رقم )1143( بقيمة )38174الصرف رقم )

  ثالثًا:

دينار وهو يزيد عن احلد املسموح االحتفاظ به خالفًا  (71029احتفاظ أمني الصندوق مببلغ )

 . 1993( لسنة 1( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )42ألحكام املادة )

 (4102لسنة  074املصدر: )استيضاح الديوان رقم  

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما 

 :اتفاقيات عقود املضاربة يف الصندوق 

، تددبني                7011لدددى تدددقيق عينددة مددن اتفاقيددات عقددود املضدداربة يف صددندوق تددوفري الربيددد لعددام     

 ما يلي:

 اتفاقيات عقود املضاربة. أواًل:

مددددددا جمموعدددددده    11/17/7011بتدددددداريخ بلددددددغ اإلسددددددتثمار يف عقددددددود املضدددددداربة كمددددددا هددددددو     .1

حيدث تدبني أنده مت توظيدف مجيدع       ،( دينار دون وجدود إيضداحات بهدذا اخلصدو     1219149)

املبالغ الواردة للصندوق يف املراحبات املمولة من الصندوق خالفًا ملا ورد يف االتفاقيات املربمة 

 ما بني الصندوق واجلهات األخرى.
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( مددن قددانون صددندوق تددوفري  32ل الشددهر خالفددًا للمددادة ) يددتم صددرف فائدددة ملبددالغ مودعددة خددال   .7

 .1992( لسنة 14الربيد رقم )

يتم صرف مكافآت للموظفني الذين عملوا على جذب الوديعة على كل مبلغ يتم إيداعده يف   .1

( مدددن تعليمدددات أسدددس صدددرف املكافدددآت املقطوعدددة ملدددوظفي   4حسددداب الوديعدددة خالفدددًا للمدددادة ) 

( 32791املثدددال ال احلصدددر مسدددتندات الصدددرف رقدددم )     صدددندوق تدددوفري الربيدددد وعلدددى سدددبيل    

 (.33283و)

عدددم صددرف الفائدددة املسددتحقة للمددودعني الددذين مت تصددفية حسدداباتهم خددالل وإلندداء السددنة        ثانيًا:

  ( من قانون الصندوق املشار إليه أعاله.39خالفًا للمادة )

 (4102لسنة  064املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.العمل على 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :حساب الوديعة 

 لدى تدقيق كشف حساب الوديعة لدى مصرف ).....(، تبني ما يلي: 

( دينار 1000000قامت إدارة صندوق توفري الربيد بسحب مبلغ ) 8/2/7014بتاريخ  .1

 .10/2/7014املوقعة فيها بتاريخ  وإيداعه لدى شركة ).....( حسب اإلتفاقية

( 14مت توقيع اإلتفاقية املشار إليها أعاله دون موافقة جملس إدارة الصندوق خالفًا للمادة ) .7

 .1992( لسنة 17( من قانون صندوق توفري الربيد رقم )23واملادة )

شركة أعاله أن هذه الشركة قد تكبدت خسائر تبني لنا من خالل اإلطالع على حسابات ال .1

 ( مليون دينار.7338مرتاكمة بلغت  )

أصدر مدقق احلسابات القانوني ).....( تقريرًا متحفظًا حول القوائم  74/2/7014بتاريخ  .4

تقريرًا  72/1/7014كما سبق وأصدر بتاريخ  10/2/7014املالية للشركة كما يف 

 .11/17/7011لية للشركة للسنة املنتهية بتاريخ متحفظًا أيضًا حول القوائم املا

( دينار من حسابهم املضاربة 7921948قام الصندوق بسحب مبلغ ) 8/2/7014بتاريخ  .3

%( يف 4323لدى مصرف ).....( وإيداعه لدى بنك ).....( علمًا بأن عائد مصرف ).....( )

 %( فق .133حني أن عائد بنك ).....( )

 ( 4102لسنة  057ان رقم املصدر: )استيضاح الديو
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 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق باملوضوع أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 مركز تكنولوجيا املعلومات الوطين

 

 :مشروع الدعم املؤسسي 

لدى التدقيق على مشروع الدعم املؤسسي/ قاعدة البيانات يف مركز تكنولوجيا املعلومات           

( دينار، 137000مببلغ ) 7008الوطين واملمول مبنحة خارجية والذ  مت مباشرة العمل به يف عام 

 تبني ما يلي:

عام على الرغم أن من قبل املدير ال 11/17/7011مت متديد العمل باملشروع ملدة عام لغاية  .1

وكما هو مبني بكتاب وزير التخطي  والتعاون الدولي رقم  11/17/7017مدته تنتهي يف 

 دون وجود صالحيات جتيز له ذلك. 10/17/7017( تاريخ 3/1/70/8214)

مت جتديد عقود املستخدمني على حساب املشروع بالرغم من نفاذ املخصصات املمنوحة من  .7

املقررة للمشروع من قبل وزارة التخطي  والتعاون الدولي يف  قبل البنك وانتهاء املدة

ودون أخذ املوافقة املسبقة من جملس الوزراء على استخدام هؤالء العاملني  11/17/7017

خارج جدول تشكيالت الوظائف بعد انتهاء مدة املشروع خالفًا لقرار جملس الوزراء رقم 

 .17/2/7011( تاريخ 221)

( دينار والذ  ميثل الرصيد املتبقي من خمصصات املشروع 22333مت استخدام مبلغ ) .1

لصرف رواتب املستخدمني على حساب املشروع ومل يتم حتويله لوزارة املالية أو إعادته لوزارة 

 التخطي .

مت تكليف العاملني على حساب املشروع بوظائف إدارية تتمثل بأعمال السكرتارية والديوان  .4

 عمل املشروع.واليت ال تتعلق بطبيعة 

 (4/7/4102تاريخ  06/4/3/01470املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق يف املخالفات أعاله من كل من وزارة التخطي  والتعاون الدولي 

 ووزارة املالية وديوان احملاسبة. 

 اإلجراء:

املتكددررة بهددذا اخلصددو  والدديت كددان آخرهددا      مل يددرد مددا يفيددد بالتصددويب رغددم خماطبددات الددديوان       

 وما زال املوضوع قيد املتابعة.78/1/7013( تاريخ 13/8/1/490الكتاب رقم )
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 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
 

 حساب نفقات: 

 تبني ما يلي:، 7011عام لدى تدقيق حساب نفقات هيئة تنظيم قطاع االتصاالت ل

 -  1/1/7017.....(و).....( خالل الفرتة )صرف مياومات سفر للمفوضني )مت   .1

(  1) ةألحكام املاد خالفًاوليس اجملموعة الثانية  األوىلاجملموعة   أساسعلى (10/9/7014

والسفر  االنتقال( من تعليمات 3) ةواملاد 1981( لسنه 32والسفر رقم) االنتقالمن نظام 

زيادة عن املستحق بلغت ( دينار وب71012حيث بلغ جمموع ما مت صرفه ) 7010لسنه 

 ( دينار.1333)

( دينار بالرغم من عدم قانونيه 970جلنة العطاءات ما قيمته ) ألعضاءصرف مكافأة مت   .7

 .73/3/7011من اهليئة بتاريخ  استقالرئيس اللجنة  تلك اجللسات  كون 

تاريخ ( 4/7774) ون كتاب ديوان اخلدمة املدنية رقمممل تأخذ اهليئة لتارخيه مبض .1

 ة( دينار املصروف7000) ةاملالية  البالغ باملكافأةالنظر  إعادةالذ  يطلب فيه  72/1/7017

بدل تقديم خدمات استشارية فنية  للهيئة واليت أعتربها  ديوان  ).....(شهريا للسيد 

 مرتفعه.   ةاملدني ةاخلدم

صرف ك مستند الذللدى اهليئة: مثال   ةيف تسلسل مستندات الصرف احملفوظقطع وجود  .4

 (.   110220رقم )

مستند  إللغاءيتمثل بقبول النظام يشكل ضعفًا رقابيًا يف نظام املقبوضات وجود خلل  .3

( 308مستند القبض رقم )ذلك مثال  بأخر حيمل نفس الرقم والتاريخ، واستبدالهالقبض 

 ( واستبدل بنفس الرقم للحساب41100012الغي عن احلساب رقم ) 9/7/7014تاريخ 

 (.71100007رقم ) 

مستند الصرف رقم ذلك مثال  بعض مستندات الصرف،خطأ يف معززات وجود  . 2

ربد صرف له مستحقات املكلف الاملكلف بالسفر حيث أن ) 79/1/7011( تاريخ 110077)

 والعكس صحيح (.   ةبالسفر للعقب

( دينار يف  1720) بتكلفة بلغت االجنليزية ةللغ 7011مت ترمجة التقرير السنو  لعام  .2

 فيه. ةمستخدم التقرير  لقدم املعلومات الوارد استفادةحا يقلل    7011منتصف عام 

 (4102لسنة  026استيضاح الديوان رقم املصدر: )

 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   (554) 
 

 التوصيات:

  .أعاله( 7، 1) دين أرقاميف البن ةعن املستحق املبين ةزياد ةاملبالغ املصروف اسرتداد .1

 حسب األصول. أعاله ةاملذكورتصويب  باقي املخالفات  .7

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 

 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   (553) 
 

 وزارة  تطوير القطاع العام
 

 

 :الفحص الفجائي على صندوق معهد اإلدارة العامة 

لدى قيام ديوان احملاسبة بإجراء الفحص الفجائي على أمني صندوق معهد اإلدارة العامة  

 تبني ما يلي: 10/2/7014).....( بتاريخ السيد 

 ( دينار.4113120عدم مطابقة رصيد الصندوق حيث تبني وجود نقص بقيمة ) .1

( دينار دون أن يتم توريد هذا املبلغ للبنك 4131قيام أمني الصندوق باإلحتفاظ مببلغ ) .7

 .1993( لسنة 1( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )41خالفًا للمادة )

ال يتم قبض اإليرادات مبوجب إيصال مقبوضات معتمد وإمنا يتم القبض الكرتونيًا دون  .1

 وتعديالتها. 1994( لسنة 1( من النظام املالي رقم )2موافقة وزير املالية خالفًا للمادة )

( من 72، 71ال يقوم أمني الصندوق بالرتحيل على دفرت اليومية خالفًا للمادتني ) .4

 بيقية املشار اليها أعاله.التعليمات التط

 (04/5/4102تاريخ  45/3/4024املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 تنفيذ التوصية املتعلقة باعتماد النظام املالي احملوسب من قبل وزارة املالية .

 اإلجراء:

( 1/43/1033مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق مبوجب كتاب وزير تطوير القطاع العام رقم )

( 3وقد قدمت اللجنة تقريرها ومت تنفيذ التوصيات باستثناء التوصية رقم ) 74/2/7014اريخ ت

( أعاله وال زال 1واملتعلقة باعتماد النظام املالي احملوسب من قبل وزارة املالية موضوع البند رقم )

ريخ ( تا7013/32من قبل الديوان وآخرها كتاب رئيس املراقبة رقم )إعالم/ ةاملوضوع متابع

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 2/4/7013
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 معهد اإلدارة العامة

 

 :قيود وسجالت املعهد 

تبني (، 11/1/7014-1/1/7011) ةاإلدارة العامة للفرت معهدلدى تدقيق قيود وسجالت 

 ما يلي:

 الدائرة املالية: : أواًل

خالفًا  من قبل وزارة املاليةغري معتمد يف العمليات املالية   وسبحم نظام يستخدم املعهد .1

 .1993( لسنة 1رقم )وتعديالتها للشؤون املالية   التطبيقية تعليمات( من ال8املادة ) ألحكام

)توقيع املدير هلا من حيث إستكمال الدورة املستندية  وند بعض سندات الصرف صرفيتم  .2

املواد  ألحكاماسبة( خالفًا رئيس قسم احمل أوالرقابة الداخلية  أواملدير املالي و/ أوالعام  و/

                    .أعاله إليها املشارالتعليمات من ( 22 – 21)

خالفًا كمعزز لبعض سندات الصرف إرفاق براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل واملبيعات  عدم .3

إىل  صرعلى سبيل املثال ال احلونشري أعاله،  إليها املشارالتعليمات  ن( م20املادة ) ألحكام

 (.710، 127، 144، 119) سندات الصرف ذوات األرقام

( من 20املادة ) ألحكامخالفًا ومرفقاته خبامت مدفوع الصرف  سندات عدم ختم مجيع نسخ  .4

 .التعليمات أعاله

من حيث خمالفة نظام  على بعض سندات الصرفمبالحظات الرقابة الداخلية  األخذ عدم .5

إىل سندات احلصر  على سبيل املثال النشري وته  وتعديال 1991( لسنة 17اللوازم رقم )

 ( على التوالي. 10/2/7011(، )1/2/7011تاريخ )( 728، 731) ذوات األرقامالصرف 

 إىل سنداتعلى سبيل املثال ال احلصر ونشري يف الرتحيل على دفرت الصندوق  أخطاء وجود .6

 ( على التوالي. 10/9/7011(، )79/9/7011تاريخ )( 498، 491) ذوات األرقام الصرف 

 خالفًاالصرف  مجيع سنداتواملادة( على والربنامج الفصل و )رقم التأدية تثبيت يتمال  .7

إىل سندات ال احلصر  ملثالعلى سبيل اونشري أعاله  لتعليمات( من ا27املادة ) ألحكام

 ( على التوالي. 14/1/7011(، )10/1/7011تاريخ )( 29، 23) الصرف ذوات األرقام
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ملوظفي  7011لعام (  لثالثةالدفعة الثانية وا)مبالغ الدعم احلكومي للمحروقات  صرفمت  .8

( و                         14/3/7011تاريخ )( 428، 188) ذوات األرقامالصرف  سنداتمبوجب  عهدامل

رواتب من موازنة املعهد بدال من وزارة  (7111)على اجملموعة ( على التوالي 19/9/7011)

رقم  موازنات الوحدات احلكومية( من قانون 9املادة ) ألحكاملية /ضريبة الدخل خالفًا املا

  .7011( لسنة 7)

(،                         7/2/7011تاريخ ) ( 341، 487، 443، 173) ذوات األرقامالصرف  سنداتتدقيق  لدى .9

 ).....(باسم الدكتور ( على التوالي 77/10/7011(، ) 74/9/7011(، ) 10/9/7011) 

 يلي: دائرة املوازنة العامة تبني ما يفاملوظف 

حماضرات يف  بإعطاء( دينار للمذكور لقاء تكليفه 1800صرف مبلغ ) مت أ.

( من 7البند رقم ) ألحكامدينار للساعة التدريبية خالفًا  (10)اربد بواقع حمافظة 

رقم  التنسيقبقرار جلنة التخطي  و اإلدارةالتعليمات الصادرة من معهد 

ومن  الدكتوراهكان حيمل درجة  ذاتنص على "يصرف للمدرب إ ( واليت1/7011)

دينار لكل ساعة تدريبية" علمًا بأن احملاضرات تتم  (73)موظفي القطاع العام مبلغ 

 الدوام الرمسي. أوقاتخالل 

دارة من خمصصات معهد اإل للمذكوركيلو مرتية  أجورصرف بدل  مت . ب

على الرغم من تقاضيه بدل اربد حمافظة  إىلسيارته اخلاصة بالذهاب  إلستخدامه

( لسنة 32) م( من نظام االنتقال والسفر رق14) املادة ألحكامخالفًا ساعات تدريبية 

  .تهوتعديال 1981

 10/1/7011( تاريخ 24)الصرف رقم  سندعلى  املدونةختالف يف البيانات إ وجود .11

 (702)  السند أعالهبند الصرف املدون على  أن)حمروقات / شركة مصفاة البرتول( حيث 

  حمروقات. (703)صيانة سيارات يف حني انه مدخل على النظام على البند 

( من التعليمات أعاله 33املادة ) ألحكامخالفًا  ءذكر سبب اإللغا دونالشيكات  إلغاء يتم .11

، 48102، 48021، 48070) ذوات األرقامالشيكات إىل  احلصرعلى سبيل املثال ال ونشري 

48921 ،48904، 120434.)  

على سبيل ونشري املصروفة  لشيكاتتسجيل البيانات املتعلقة بالشيكات على ارومة ا يتم ال .12

  (.48822، 48072، 42922) ذوات األرقام ارومات الشيكات  إىل  ال احلصر املثال 
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 دون إبراز( دينار 7322بقيمة ) ).....( زمع مرك ونيبية بالتعامخس برامج تدر تنفيذمت  .13

العامة رقم  اإلدارة( من نظام معهد 14املادة ) ألحكامخالفًا  وزير تطوير القطاع العامموافقة 

  .7017( لسنة 27)

للفرتة  ).....( على شركة  عطاء خدمات األمن واحلماية ملوقع املعهد إحالةمت  .14

خالفًا لقرار جملس الوزراء رقم  7011( والتجديد هلا لعام 1/7/7011 - 1/7/7017)

وحتلكات  ملباني سةواحلرا األمنواملتضمن حصر شراء خدمات  9/3/7017( تاريخ 48)

احلكومة والوزارات ومؤسسات الدولة من املؤسسة االقتصادية واالجتماعية للمتقاعدين 

  العسكريني واحملاربني القدماء.

 أساسعلى للمعهد الرمسية  اإلعالناتعلى  واإلعالنللدعاية  ).....(مكتب  حماسبة مت .15

تاريخ ( 2/11/1/4472) رقملكتاب الرئاسة خالفًا  الكلمة أساسجتار  وليس على 

19/7/7017.  

لبعض املوظفني بغض النظر عن عدد ساعات  إضايفصرف مبالغ مقطوعة بدل عمل  يتم .16

( 10( من نظام اخلدمة املدنية رقم )79املادة ) ألحكامخالفًا  اإلضايفالدوام الفعلية للعمل 

 وتعديالته املطبق يف حينه. 7002لسنة 

من السفر ملوظفي  العودةليله والسفر  قبلعن ليلة داخل اململكة صرف عالوة السفر  يتم .17

 نظام( من 7املادة ) ألحكام  خالفًاستكمال قضاء الليلة خارج مركز عملهم إاملعهد دون 

إىل سبيل املثال ال احلصر  علىونشري  هوتعديالت 1981( لسنة 32االنتقال والسفر رقم )

(، 11/9/7011(،  ) 9/9/7011تاريخ )( 334، 431، 441)سندات الصرف ذوات األرقام 

(71/10/7011 .) 

 سنداتعملها على الرقابة على  يف املعهد واقتصارالداخلية  الرقابةعدم تفعيل مديرية  .18

الربامج التدريبية وعمل  ،املقبوضات، دفرت اليومية، الرقابة) وعدم رقابتها على الصرف فق 

 .7011( لسنة 1لنظام الرقابة املالية رقم )خالفًا ( يةالفحو  الفجائ

مدير الرقابة الداخلية  واقتصارها علىوجود كادر لدى مديرية الرقابة الداخلية  عدم .19

 فق .

( من تعليمات 4املادة ) ألحكام عليه خالفًا  واإلشراف الدخارندوق اص إلدارةوجود جلنة  عدم .21

 املشار إليه أعاله.( من نظام اخلدمة املدنية 182صندوق االدخار الصادرة مبقتضى املادة )

العامة لشركات  اإلدارةمعهد  مجعيةدفع الذمم املرتتبة على متقاعد  املعهد وعلى  يتم .21

  من لم حتصيلها منهم الحقا.املعهد و ةاالتصاالت من موازن
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 سجالت اللوازم: : ثانيًا

( من نظام 10املادة ) ألحكام خالفًاإىل عدة صفقات شراء اللوازم املتشابهة  يتم جتزئة  .1

إىل سندات على سبيل املثال ال احلصر ونشري  وتعديالته 1991( لسنة 17اللوازم رقم )

( على التوالي 72/7/7011(، )71/7/7011تاريخ )( 42، 42) ذوات األرقام الصرف 

تاريخ ( 182، 120 ،118) ذوات األرقامالصرف األردنية وسندات اجلامعة  ملطبعة

 ).....(. لشركة( على التوالي 14/3/7011(، )2/3/7011(، )18/4/7011)

ملادة ا ألحكام خالفًاشركات معينه  نم مباشرةمراعاة مبدأ املنافسة حيث يتم الشراء  عدم .7

الصرف  إىل سنداتاحلصر  على سبيل املثال النشري و أعاله إليه( من نظام اللوازم املشار 9)

(، 79/3/7011(، )79/3/7011تاريخ ) (784، 719، 712، 712) ذوات األرقام

  .).....(لشركة  ( على التوالي19/2/7011(،  79/3/7011

 اإللغاءذكر سبب  دوناإلدخاالت واإلخراجات وطلبات املشرتى احمللي مستندات  إلغاء يتم .1

املشار  ةاملالي للشؤون ة( من التعليمات التطبيقي33) ةاملاد ألحكام خالفًا األصولحسب 

 إىل مستندات اإلدخاالت ذوات األرقام                         ال احلصر  سبيل املثال على إليها أعاله ونشري

اإلخراجات ذوات األرقام  ومستندات( 214297121872، 214291، 214422، 214477) 

، 274191، 274181) ذوات األرقاماحمللي  ىاملشرت وطلبات( 72183( و)72171)

274423 ،274481 ،274310 ،274312 ،274341) . 

 بنيوجود فروقات  إىلقيود اللوازم املستلمة واملصروفة حا أدى  تنفيذيف  ةتوخي الدق عدم .4

( من تعليمات إدارة وتنظيم 8املادة ) ألحكام  خالفًالبعض املواد  ةالفعلية والدفرتياألرصدة 

ال  ملثالعلى سبيل اونشري  1994 سنة( ل3) على املخزون رقم ابةوالرق كوميةاملستودعات احل

 اإلخراجاتومستند   17/3/7011( تاريخ 214223اإلدخاالت رقم ) مستندإىل احلصر 

 (.72140رقم )

حتت و اللوازم كوحدة واحدة  جلإىل س اإلدخاالتيف مستندات  وجودةامل اللوازمترحيل  يتم .3

( 214920) قمر اإلدخاالت مستندإىل احلصر  ال ثالسبيل امل علىونشري مسميات مغايرة  

 مستنداسالك بريكات و بند على  مرحلبواجي  الذ  حمتواه أسالك 10/7/7011تاريخ 

)كوع خمتلف القياسات، تي وحمتواه  71/7/7014تاريخ (  214923رقم )  اإلدخاالت

  بند كوع.  علىمرحل ( مفةو
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( من 17) ةاملاد ألحكامخالفًا أرقامها  حسب تسلسل اإلخراجاتاستخدام مستندات  عدم .2

ال احلصر إىل على سبيل املثال املشار إليها أعاله ونشري  ةاملالي للشؤون ةالتعليمات التطبيقي

( مستخدمة قبل مستندات 72700-72131) اإلخراجات ذوات األرقام مستندات 

 (.72830-72801( ورقم )74730-74701) اإلخراجات ذوات األرقام

سبيل  ىعلاإلدخاالت وطلبات الشراء احمللي ونشري  جلود مستنداتبعض  عدم استخدام  .2

لي رقم احملشرتى امل( ومستند طلب 213001) اإلدخاالت رقممستند إىل ال احلصر  ملثالا

(274701).   

( 3) دةاملا ألحكام خالفًااملستودع  داخلمن اللوازم  نوعوضع بطاقة الصنف على كل  عدم .8

  املشار إليها أعاله. من تعليمات إدارة وتنظيم املستودعات احلكومية والرقابة على املخزون

دينار خالفًا للبند  (80)باسم املدير العام السابق بقيمة  (visit( بطاقة )1000)طباعة مت  .9

  .10/2/7003( تاريخ 817السادس من قرار جملس الوزراء رقم )

حا يعرضه للمحو، مثال ذلك سجل اللوازم  على استخدام قلم الرصا  للرتحيل مت .10

 ( املتعلق بإدخال جهاز فاكس.214223مستند اإلدخاالت رقم )

 : التدريب:ثالثًا

( من تعليمات منح املكافآت ملوظفي 9املادة ) ألحكامتقييم املدربني خالفًا  أسس إبرازيتم  مل .1

 .اإلدارةمعهد 

الصرف  لسنداتالبيانات الشخصية والسجل الوظيفي واخلربة كمعززات  إرفاق عدم .7

 علمًاآلية حمددة الختيار املدربني اخلارجيني  ودوج عدمللمدربني اخلارجيني وكذلك 

لمدير املالي ورئيس قسم ل 70/8/7014( تاريخ 7مت توجيه مذكرة داخلية رقم ) بأنه

   احملاسبة بهذا اخلصو  ومل يتم الرد عليها.

 : احلركة: رابعًا

ساعة املغادرة وساعة العودة حسب األصول )احلركة  أمر كافة بياناتبتعبئة  التقيد عدم .1

 (.عند العودةوورقم العداد عند املغادرة 

 نعما أوعمان  بتسجيل )إىلمنطقة التوجه واالكتفاء  تحديدتوخي الدقة ب عدم .7

 أمرمن سائق على نفس  أكثرتسجيل اسم (  والرمسي لعملوضواحيها حسب متطلبات ا

  احلركة.

 أمريف اخلانة املخصصة لذلك على  املركباتاملوظفني مستخدمي  أمساءتسجيل  عدم .1

                      احلركة.
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صرف املركبات املستخدمة لدى املعهد على السائقني مبوجب سجل عهدة مبا يف ذلك  عدم .4

ستخدام إ( من تعليمات تنظيم 12املادة ) ألحكامخالفًا  باملركباتاملرفقة  والعدة اإلضافات

 .7011املركبات احلكومية لسنة 

جريت بطاقة صيانة رئيسة لكل مركبة تدون فيها مجيع اإلصالحات اليت أوجود  عدم .3

للمركبة مسلسلة حسب التاريخ مبا يف ذلك بيان قطع الغيار اليت مت تركيبها عليها 

( من تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية املشار إليها 14خالفًا ألحكام املادة )

 .أعاله

خالفًا ألحكام  10/2/7010منذ تاريخ  مركبات املعهد من الوقوديتم تعديل استهالك  مل .2

 ( من تعليمات إستخدام املركبات احلكومية أعاله. 12)املادة 

طلبات املشرتى احمللي على سجل واقع من  املركبات أرقامتوخي الدقة يف ترحيل  عدم .2

 مركبة مناحتساب كمية وقود مصروفة  إىلالذ  يؤد   األمرالشهر   املركباتحركة 

احمللي ذوات األرقام                    ىاملشرتطلبات إىل على سبيل املثال ال احلصر ونشري  أخرى مركبة إىل

( 274747،  274118 ،274143). 

من طلب املشرتى احمللي على سجل حركة  كميات الوقودتوخي الدقة يف ترحيل  عدم .8

طلبات الشراء احمللي رقم  إىل احلصر على سبيل املثال الونشري  ر الشه املركبات

 (274347)وطلب الشراء احمللي رقم    بنزين لرت (70)الكمية يف الطلب  (274378)

  بنزين. لرت (20) بكميةعلى السجل  رحلت بنزين رتل (10)الكمية يف الطلب 

 وظيفةليس هلا عالقة مبهام ال مبهام للقيامالسائقني  وخاصة ظفنياملو بعض تكليف يتم .9

 7002( لسنة 10( من نظام اخلدمة املدنية رقم )29) ادةامل ألحكام خالفًايشغلونها  ليتا

 عمللل مكلف ).....(الصيانة  فينإىل  احلصرال  على سبيل املثال املشار إليه أعاله ونشري 

معان والعقبة لتقديم  إىللوظيفته ويتم تكليفه بالذهاب  باإلضافةالعام  للمديركسائق 

 مأمورئر احلكومية وتكليف وتوزيع اخلطة السنوية على بعض الدوا وضيةللمف  عر

 . هاتاحلركة بتوزيع املطالبات املالية وحتصيل قيم

 (4102لسنة  074املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

         اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب املخالفات أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 ديوان اخلدمة املدنية

 

  4104التعيينات على احلـاالت اإلنسانية / لسـنة: 

لدى التحقق من موضوع الشكوى املقدمة للديوان حول موضوع تعيني السيدة ).....( على 

( تاريخ 3/2870مبوجب كتاب أمني عام ديوان اخلدمة املدنية رقم ) 7017احلاالت اإلنسانية لعام 

 إىل وزير الرتبية والتعليم تبني ما يلي:املوجه  7/10/7017

دون أن يتم  19/2/7011مت اعتماد طلب السيدة ).....( يف ديوان اخلدمة املدنية بتاريخ  .1

 71/2/7017تدقيق ومراجعة ملفها قبل القيام برتشيحها إىل الوظيفة احلكومية بتاريخ 

 يف الوظائف احلكومية من ( من تعليمات اختيار وتعيني املوظفني78خالفًا ألحكام املادة )

( علمًا بأنها قد باشرت 7011-7011الفئات األوىل والثانية والثالثة والعقود الشاملة )

مبوجب كتاب مدير الرتبية والتعليم /املفرق رقم                               77/2/7017عملها بتاريخ 

 .19/9/7017( تاريخ 1/19/9901)ف 

 أ  قبل الرتشيح.  79/1/7017تاريخ مت عقد قران املذكورة ب .7

ومضمونها ترشيح  10/2/7017مت تسطري مذكرة داخلية يف ديوان اخلدمة املدنية بتاريخ  .1

املذكورة أعاله مع اإلشارة إىل إلغاء ترشيحها لألسباب املبينة يف املذكرة ودون أن يتم 

 ( من التعليمات أعاله. 11تطبيق نص املادة )

 (04/4/4102تاريخ  4/40/4631ن رقم املصدر: )كتاب الديوا

 التوصية:

 .األصولاختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب املخالفة الواردة أعاله حسب 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 

 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   (570) 
 

 وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

 

 .مدير الربامج الوقفية

  املوظف املنتدب:).....( 

الراتب والعائد للموظف املذكور أعاله املنتدب من مؤسسة تنمية  صرف لدى تدقيق مستند 

أموال األيتام للعمل لدى وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية ملدة سنتني مديرًا للربامج 

ية أموال ينار للمذكور كان يتقاضاها من مؤسسة تنم( د140صرف مكافأة مببلغ )الوقفية تبني 

وتعديالته والقرار  7002( لسنة 10( من نظام اخلدمة املدنية رقم )94األيتام خالفًا للمادة )

الصادر عن ديوان تفسري القوانني وكتاب رئيس ديوان اخلدمة  1990( لسنة 70التفسري  رقم )

اإلسالمية املوجه لوزير األوقاف والشؤون واملقدسات  19/17/7011( تاريخ 9729/4املدنية رقم )

والذ  يبني فيه أن املوظف يصرف له ما كان يتقاضاه من راتب وعالوات وان املكافأة ال تدخل ضمن 

( دينار شهريًا صرفت له 730مسمى الراتب والعالوات علمًا أن املذكور يتقاضى مكافأة مببلغ )

من تاريخ  مبوجب القرار الصادر عن وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية اعتبارًا

1/2/7011. 

 (45/01/4102تاريخ  04/42/3/07322كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 .دون وجه حق للموظف أعالهالعمل على حصر واسرتداد ما صرف 

 اإلجراء:

مت الرد من قبل وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية وبعد املتابعة تبني بأنه مت إيقاف 

ومل يتم حصر واسرتداد ما صرف سابقًا وما  1/1/7013( دينار اعتبارًا من 140والبالغة )املكافآت 

 زال املوضوع قيد املتابعة.
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 مديرية أوقاف حمافظة البلقاء:

 :قيود وسجالت املديرية 

   (، تبني                   7017، 7011لدى التدقيق يف قيود وسجالت مديرية أوقاف البلقاء لألعوام ) 

 ما يلي:

 قسم احملاسبة:  أوال:

( دينار خالفًا 1000قبول شيكات غري مصدقة من جهات غري حكومية تتجاوز قيمتها ) .1

( لسنة 1( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )177ألحكام املادة )

1993. 

 التعليمات أعاله.( من 172عدم مسك سجل للشيكات املرجتعة خالفًا ألحكام املادة ) .7

يقوم احملاسب ).....( بتدقيق حساب البنك وإعداد مذكرة التسوية وال يتم التدقيق  .1

 ( من التعليمات أعاله.111عليها من قبل موظف آخر خالفًا ألحكام املادة )

 عدم تسجيل الشيكات على سجل الرخص والوصوالت. .4

ضة )معتمد صرف وأمني يقوم أمني الصندوق ).....( باجلمع بني عدة مهام متعار .3

 ( من التعليمات التطبيقية املشار إليها أعاله.31صندوق(  خالفًا للمادة )

 اللوازم:  ثانيًا:

يقوم السيد ).....( بأعمال مأمور مستودع دون تكليف رمسي علمًا بأن مسماه الوظيفي  .1

  .1/1/7008( تاريخ 1/4/1/11مؤذن وخادم مسجد حسب كتاب وزير األوقاف رقم )

دمج أكثر من مادة يف نفس صفحة سجل اللوازم وعدم تسجيل كل مادة يف صفحة  .7

 منفردة وعلى سبيل املثال وصلة كهرباء كيبل تلفون مواسري سارية علم )انرتكم(.

( على 778312-778317عدم ترحيل املواد املسجلة على مستند اإلدخال من رقم ) .1

 سجل اللوازم. 

( 778371مسجل مع راديو يف مستند اإلدخال رقم )( أجهزة توصيل اذان 8مت إدخال ) .4

 ( أجهزة على سجل اللوازم. 3حيث مت ترحيلها بعدد ) 8/2/7011تاريخ 

 احلركة: ثالثًا: 

قيام رئيس قسم الزكاة ).....( بقيادة سيارة املديرية لتوصيل املدير من وإىل مكان سكنه  .1

تعليمات تنظيم استخدام املركبات  ( من18ومبيتها يف مكان سكنه خالفًا ألحكام املادة )

علمًا بأنه يتقاضى بدل اقتناء وغري مكفول حيث مت تكليفه من  7011احلكومية لسنة 

 مدير األوقاف وليس من الوزارة.  
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 عدم تسجيل ساعة بداية ونهاية السفرة على أوامر احلركة. .7

 (01/4/4102تاريخ  04/42/5/0740املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 حسب األصول. باقي البنودالعمل على تصويب 

 اإلجراء:

مت الرد من قبل وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية وبعد املتابعة تبني بأنه مل يتم 

 ( وما زال املوضوع قيد املتابعة.711( و )لالثًا/41117بالتصويب البنود ذوات األرقام )لانيًا /

 مديرية أوقاف الرصيفة. 

 :الفحص الفجائي على صندوق 

 7/9/7014لدى إجراء الفحص الفجائي على صندوق مديرية أوقاف الرصيفة بتاريخ  

 تبني ما يلي:

( دينار بدل أمثان كهرباء 3227ترتب على إمام مسجد الشركس القديم ).....( مبلغ ) .1

( حيث مت فصل 10/9/7011 - 1/1/1992لقاء إستخدام  سكن املسجد للفرتة من) 

 التيار الكهربائي عن سكن اإلمام.

السكن الوظيفي للفرتة                               استخدامه( دينار بدل 3900ترتب على املذكور أعاله مبلغ ) .7

 (.11/8/7014 - 1/1/1992من) 

انه ال زال يستخدم السكن التابع  أال 13/1/7017مت إنهاء خدمات املذكور بتاريخ  .1

 للمسجد لغاية تارخيه.

 (31/01/4102تاريخ  04/42/5/07426املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على حتصيل املبالغ املستحقة على املذكور وإخالء السكن التابع للمسجد.

 اإلجراء:

ية لغايدة تارخيده رغدم خماطبدات الدديوان      مل يتم الرد مدن وزارة األوقداف والشدؤون واملقدسدات اإلسدالم     

ومدا   3/7/7013( تداريخ  17/74/2/1810املتكررة بهذا اخلصو  واليت كان آخرها الكتاب رقدم ) 

 زال املوضوع قيد املتابعة.
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 .مديرية أوقاف حمافظة مأدبا

 :حساب اإلجيارات الوقفية 

أوقاف مأدبا للفرتة لدى تدقيق قيود وسجالت حساب اإلجيارات الوقفية يف مديرية  

( دينار 41738(، تبني وجود نقص يف املبالغ الواجب إيداعها بقيمة )9/7/7014 - 1/1/7011)

( لسنة 1( من النظام املالي رقم )41لدى حماسب املديرية السيد).....( وذلك خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته كما هو مبني تاليًا: 1994

( مبوجب الوصوالت أرقام 74/17/7011-11/1/7011) بلغت املقبوضات خالل الفرتة .1

( دينارًا، علمًا بأن باقي اجللد غري مستخدم                   71880( مبلغ )4201-4272)

(4272-4230.) 

( مبوجب الوصوالت من 7/7/7014-18/11/7011بلغت املقبوضات خالل الفرتة من ) .7

بأن باقي اجللد غري مستخدم ( دينارًا، علمًا 71711( مبلغ )4220-4231رقم )

(4221-4800.) 

من أصل املبلغ أعاله بعد  9/7/7014( دينارًا بتاريخ 11200قام املذكور بإيداع مبلغ ) .1

بلغ  7/7/7014اكتشاف ديوان احملاسبة هلذا النقص، علمًا بأن الرصيد البنكي بتاريخ 

 (.713( دينار، وكما هو مبني يف اجلدول رقم )1813)

 (436جدول رقم )

 إمجالي مقبوضات وإيداعات حماسب مديرية أوقاف حمافظة مأدبا

 ) املبلغ بالدينار(

 261429252 إمجالي املقبوضات

 (34369447) الرصيد البنكي

 204649277 قيمة النقص

 (00711) 4/4/4102إيداع بتاريخ

 446649277 املبلغ املتبقي بعد اإليداع

 (00/4/4102تاريخ  04/42/5/4112املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

لتدقيق والتحقيق يف أعمال احملاسب املذكور أعاله منذ ا حارسة اللجنة ألعماهلا واملتمثلة يف

الي رقم ( من النظام امل34تاريخ تكليفه كمحاسب للمديرية وحتى تارخيه استنادًا ألحكام املادة )

 املمكنة.وتعديالته وذلك بالسرعة  1994( لسنة 1)
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 اإلجراء:

جلنة للتدقيق والتحقيق مبوجب كتاب مدير عام دائرة تنمية أموال األوقاف رقم  تشكيلمت 

ولغاية تارخيه مل تقم اللجنة بتقديم تقريرها وال زال  11/1/7014( تاريخ 3/10/7/211)

ريخ ( تا17/74/2/4378املوضوع متابع مبوجب كتب الديوان واليت كان آخرها الكتاب رقم )

73/1/7013. 

 مكتب أوقاف لواء عني الباشا:

 :قيود وسجالت املكتب 

                   (، تبني 7011-7004لدددى تدقيدق قيدددود وسجدالت مكتدب أوقددداف عني الباشا للفرتة ) 

 ما يلي:

 عدم وجود موظف مسؤول عن اللوازم لدى املكتب.  .1

جلود مستندات اإلدخال واإلخراج خالفًا عدم مسك سجل للرخص والوصوالت لقيد أرقام  .7

 1993( لسنة 1( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )9للمادة )

 .1994( لسنة 1الصادرة مبوجب النظام املالي رقم )

 وجود فروقات زيادة ونقص يف مستودع األلات.  .1

( للتدقيق 7003-7004نوات )عدم إبراز دفرت صندوق السلف والفواتري املتعلقة به للس .4

 وتعديالته. 1937( لسنة 78( من قانون ديوان احملاسبة رقم )11خالفًا ألحكام املادة )

عدددم ترحيدل املددواد املسجلة يف مستنددات اإلدخددددددداالت اخلاصدة باملدواد املستهلكددة والثابتة  .3

ولغايدددددة تارخيه وعلى سبيل  10/1/7008على سجدددددالت اللددوازم املخصصددة هلدا من تاريخ 

-217171املثدال عدددم ترحيدددل املددواد املسجددلة فدددددي مستنددات اإلدخاالت ذوات األرقام )

217172( ،)217179-217130 .) 

 (41/3/4102تاريخ  04/42/5/2610املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 حسب األصول. ودباقي البناختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب 

 اإلجراء:

( فق  ومل 111مت الرد من قبل وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية ومت تصويب البندين )

 يتم تصويب باقي البنود  وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 :الفحص الفجائي على السلف 

رئيس قسم املوازنة تعذر إجراء الفحص الفجائي على السلف املصروفة للموظفني ).....( 

 ( دينار لألسباب التالية:300( دينار واملوظف ).....( بقيمة )7000بقيمة )

عدم توفر أ  مبالغ نقدية أو فواتري لدى املذكورين أعاله تبني طريقة تصرفهم  بالسلف او  .1

( لسنة 1( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )97، 89سدادها خالفًا للمادتني )

 وتعديالتها. 1993

( لسنة 1( من النظام املالي رقم )71يتم صرف السلف من حساب األمانات خالفًا للمادة ) .7

 ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية املشار اليها أعاله.83املادة )و 1994

ال يتم فتح حساب خا  يف البنك بالسلف اليت تزيد قيمتها على الف دينار باالسم  .1

 ( من التعليمات أعاله.91خالفًا للمادة رقم ) ملهاالوظيفي حلا

( من 90ال يتم مسك دفرت صندوق سلفة النفقات للسلف الدائمة خالفًا للمادة ) .4

 التعليمات أعاله.

 (04/5/4102تاريخ  04/42/3/4432املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 حسب األصول. باقي البنودالعمل على تصويب 

 اإلجراء:

( فق  ومل 111الرد من قبل وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية ومت تصويب البندين )مت 

 ( وما زال املوضوع قيد املتابعة.417يتم تصويب البنود  ذوات األرقام )

 مديرية أوقاف حمافظة جرش:

 :قيود وسجالن املديرية 

-1/9/7017)لدددددى تدددددقيق قيددددود وسددددجالت مديريددددة أوقدددداف حمافظددددة جددددر  للفددددرتة          

 (،  تبني ما يلي:11/17/7011

 أواًل: اإلجيارات:

 ( دينار.73710بلغت قيمة اإلجيارات الوقفية غري احملصلة ) .1

ال يوجددد يف سددجل اإلجيددارات املسددتخدم يف املديريددة مددا يثبددت تسددديد اإلجيددارات مددن أمددالك   .7

 األوقاف املؤجرة إىل الدوائر احلكومية املبينة أدناه:

 للضمان االجتماعي.املؤسسة العامة  .أ 

 دائرة اإلفتاء العام. .ب 
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   (577) 
 

 مديرية التنمية االجتماعية/ جر . .ج 

 حمكمة جر  الشرعية. .د 

( الشداتوت مدن أراضدي جدر  مندذ      17( حو  )18انتهاء عقد إجيار القطعة الوقفية رقم ) .1

 دون أن يتم جتديده مع املستأجر أو إعادة تأجريه لغاية تارخيه. 13/11/7017تاريخ 

( املقددام علددى القطعددة رقددم   19ات جددر  باسددتئجار العقددار الددوقفي رقددم )  قيددام مجعيددة سدديد  .4

( دينددار سددنو   وقيددام اجلمعيددة    4000( مددن أراضددي جددر  مببلددغ )   2( حددو  رقددم ) 284)

( دينددار 130بتددأجري الطددابق األرضددي لصدداحل صددندوق التنميددة والتشددغيل وبددأجرة شددهرية )   

 خالفًا للبند لالثًا من عقد إجيار العقارات الوقفية.

وجددود العديددد مددن العقددارات الوقفيددة الدديت تعددود ملكيتهددا لددوزارة األوقدداف/ مديريددة أوقدداف         .3

 جر  غري مؤجرة.

وجددود العديددد مدددن العقددارات الوقفيدددة غددري مسدددجلة باسددم  وزارة األوقددداف/ مديريددة أوقددداف        .2

 جر .

 ثانيًا: اللوازم:

اصدة بلجدان املسداجد أواًل    عدم قيام مديرية األوقاف مبتابعة تدقيق سجالت اللوازم واملالية اخل .1

 .1994( لسنة 2( من تعليمات جلان شؤون املساجد رقم )8بأول خالفًا للمادة )

عدم توقيع بعض مسدتندات اإلدخدال واإلخدراج مدن قبدل أئمدة املسداجد او مسدتلمي حمتويدات           .7

 وتعديالته. 1991( لسنة 17( من نظام اللوازم رقم )49هذه املستندات خالفًا ألحكام املادة )

( مدن  39يتم قيد بعض املواد املختلفة يف مواصفاتها يف صفحة سدجل واحددة خالفدًا للمدادة )     .1

 نظام اللوازم أعاله.

 1991( لسددنة 17عدددم وجددود سددجل لأللددات غددري الصدداحل خالفددًا لنظددام اللددوازم العامددة  رقددم )  .4

 وتعديالته املشار إليه أعاله.

 ثالثًا: حركة السيارات:

 ود وسجالت حركة السيارات لدى مديرية أوقاف جر  لألسباب التالية:تعذر تدقيق قي

 عدم االحتفاظ بطلبات املشرتى احمللي وعدم وجود سجل للمحروقات لدى املديرية. .1

يتم ختم أوامر احلركة وبعض طلبات املشدرتى احمللدي املبيندة يف دفدرت طلدب املشدرتى احمللدي         .7

( 14قبددل اسددتخدامها خالفددًا للمددادة )  ( خبددتم مديريددة األوقدداف 294800-294281رقددم )

 .7011من تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية لسنة
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   (574) 
 

يددتم إحضددار طلبددات املشددرتى احمللددي مددن الددوزارة دون إبددراز مسددتندات إخددراج بهددا كمددا ال يددتم     .1

إدخاهلا مبوجب مستندات إدخال او ترحيلها على سجل الرخص والوصدوالت حسدب األصدول    

 1993( لسدددددنة 1( مدددددن التعليمدددددات التطبيقيدددددة للشدددددؤون املاليدددددة رقدددددم )   9)خالفدددددًا للمدددددادة  

 وتعديالتها.

من قبل مدير أوقاف جر   7001(  نوع دايو موديل 10040/3يتم استخدام  املركبة رقم ) .4

ألناء وخارج أوقدات الددوام الرمسدي دون إبدراز املوافقدات الالزمدة مدن رئاسدة الدوزراء علدى قيدادة            

( مدددن تعليمدددات تنظددديم اسدددتخدام   18111ا خالفدددًا ألحكدددام املدددادتني )  السددديارة ومكدددان مبيتهددد  

 املركبات احلكومية املشار  إليها أعاله.

 (4102لسنة  75املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات املشار  إليها أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

( 3/1/2/10282واملقدسات اإلسالمية مبوجب الكتاب رقم )مت الرد من قبل وزارة األوقاف والشؤون 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة.  7/9/7014تاريخ 

                    :مستندات صرف أمانات احلج والعمرة 

، تدبني أنده مت   7014لدى تدقيق عينة من مستندات صرف أماندات احلدج والعمدرة  خدالل عدام      

والشدؤون واملقدسدات اإلسدالمية القيدام بأعمدال مددير عدام دائدرة شدؤون          تكليف أمني عام وزارة األوقاف 

( 1/4/1/8200احلددج والعمددرة مبوجددب كتدداب وزيددر األوقدداف والشددؤون واملقدسددات اإلسددالمية رقددم )    

( دينار مكافأة لألمني العام مقابل ذلدك التكليدف خالفدًا    1982، وصرف مبلغ  )71/2/7011تاريخ 

 1/7/7014وذلدك عدن الفدرتة )     7011( لسدنة  87دمة املدنيدة رقدم )  ( من نظام اخل19لنص املادة )

- 71/2/7014 .) 

 (4102لسنة  400املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

اختدداذ اإلجددراءات الالزمددة لتحصدديل املبددالغ املشددار إليهددا أعدداله والدديت صددرفت خالفددًا للمددادة أعدداله مددن    

 نظام اخلدمة املدنية.  

 اإلجراء:

 ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. مل يرد
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   (574) 
 

 :مكافآت وحركة السيارات 

لدى دراسدة منح املكافددآت الشهريدددددددة لبعددددددض املوظفيددددن وتددقيق سدجل حركدة السديارات يف          

 الوزارة تبني ما يلي:

 املكافآت الشهرية: أواًل:

ومكتب األمني العام  الوزيريتم صرف مكافآت شهرية للموظفني العاملني يف كل من مكتب  .1

( مددن تعليمددات مددنح املكافددآت واحلددوافز يف اخلدمددة املدنيددة مقابددل     2إسددتنادًا إىل نددص املددادة ) 

%( مدن  10قيامهم بالعمل يف العطل الرمسية وبعد أوقات الدوام الرمسي بنسبة تزيد عن الدد) 

 7011( لسدنة  87( من نظدام اخلدمدة املدنيدة رقدم )    79اسي خالفًا ألحكام املادة )الراتب األس

واليت تتطلب احلصول علدى املوافقدة اخلطيدة املسدبقة مدن جملدس الدوزراء بنداءس علدى تنسديب           

وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية على العمدل اإلضدايف ملدوظفي الدوزارة وعلدى أن ال      

( سدداعة أسددبوعيًا لكددل  43%( مددن مددوظفي الددوزارة وحبددد أدنددى )  73) يزيددد عدددد املددوظفني عددن  

%( من الراتب األساسي فقد  كمدا   10موظف وعلى أن يتم إحتساب العمل اإلضايف بنسبة )

( مدن تعليمدات مدنح املكافدآت لصدرف مكافدآت عدن        2/2أنه ال جيوز االستناد إىل أحكدام املدادة )  

تنطبق على هذه احلالة حيث يتم اللجوء إليها يف بدل العمل اإلضايف حيث أن هذه املادة  ال 

حدداالت خاصددة تتطلبهددا طبيعددة ومصددلحة العمددل وتطددويره فقدد  ويف احلدداالت الدديت مل يددرد         

عليها ندص يف التشدريعات املعمدول بهدا وحيدث أنده مت معاجلدة موضدوع العمدل اإلضدايف باملدادة            

ادة فقدد  ولديس كمدا جدداء   ( مدن نظدام اخلدمدة املدنيددة فدإن الصدرف يكددون سدندًا هلدذه املد        79)

 بقرارات معاليكم بهذا اخلصو .

( دينددار شددهريًا لسددائقي وزيددر األوقدداف والشددؤون واملقدسددات    700يددتم مددنح مكافددأة مقدددراها )   .7

( تدداريخ 70/7/11448( دينددار خالفددًا لكتدداب الرئاسددة رقددم )400اإلسددالمية ومبددا جمموعدده )

 ( دينار فق .  700) واليت حددت مكافأة سائقي الوزراء مببلغ 72/4/7017

( دينار 190لقاء إكرامية شهرية قدرها ) الوزيرمت تكليف السائق ).....( للعمل لدى مكتب  .1

( خالفددًا لقددرارات  103( أعدداله حيددث يددتم صددرفها مددن حسدداب املددادة )   7إضددافة ملددا ورد يف بنددد ) 

مدع وزيدر   جملس الوزراء بوقف كافة أشكال التعيينات وبهذا أصبح عدد السدائقني العداملني   

( سددائقني يتقاضددون مكافددأة ماليددة شددهرية تبلددغ    1األوقدداف والشددؤون واملقدسددات اإلسددالمية )  

( مددددن تعليمددددات تنظدددديم 1( دينددددارًا خالفددددًا لقددددرارات جملددددس الددددوزراء وألحكددددام املددددادة ) 390)

واليت تنص على ختصيص مركبة واحددة فقد     7011استخدام املركبات احلكومية لسنة 

 ك سائق واحد فق . ألصحاب املعالي وكذل
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   (541) 
 

 حركة السيارات: ثانيًا:

( يددتم اسددتخدامها مددن قبددل سددائق وزيددر األوقدداف  3-212وجددود سدديارة حتمددل الددرقم الثاللددي ) .1

والشدددؤون واملقدسدددات اإلسدددالمية علمدددًا بدددأن السددديارات الددديت حتمدددل مثدددل هدددذه األرقدددام يدددتم            

ألحكدددام املدددواد                     ختصيصدددها ألصدددحاب العطوفدددة واملدددوظفني شددداغر  الددددرجات العليدددا خالفددداً     

 .7011( من تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية لسنة 8، 1)

( لسدددائق آخدددر يعمدددل مدددع وزيدددر األوقددداف والشدددؤون       3-12012مت ختصددديص السددديارة رقدددم )   .7

واملقدسدددات اإلسدددالمية خالفدددًا لبالغدددات الرئاسدددة بضدددب  اإلنفددداق احلكدددومي وأخرهدددا كتددداب  

 .78/8/7011( تاريخ 70/1/4/74782الرئاسة رقم )

( )لوحددة سددعودية( داخددل اململكددة وهددي     17يددتم اسددتخدام السدديارة الدديت حتمددل الددرقم )ق ر هددد      .1

خمصصددة للحددج وال جيددوز اسددتخدامها إال مبوافقددة رئدديس الددوزراء املسددبقة السدديما وان سددعة     

كدددومي ( كدددبري جددددًا خالفدددًا لبالغدددات الرئاسدددة برتشددديد اإلنفددداق احلcc3000احملدددرك تبلدددغ )

 وتعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية املعمول به. 

 (4/6/4102تاريخ  04/42/3/5454املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

( مدن نظدام اخلدمدة املدنيدة الديت تدنظم إجدراءات صدرف بددل العمدل           79التقيد بأحكام املدادة )  .1

 اإلضايف.

يادة عن النسبة املقررة للعمل اإلضايف والبالغة اسرتداد كافة املبالغ املصروفة دون وجه حق ز .7

 %( من الراتب األساسي للموظف.10)

عدددم صددرف بدددل العمددل اإلضددايف أل  موظددف مل يقددم باجندداز األعمددال اإلضددافية املكلددف بهددا       .1

 ونرى ضرورة أخذ املوافقات املسبقة على العمل اإلضايف.

كال التعييندات حتدت أ  مسدمى كدان     االلتزام بقرارات جملس الوزراء املوقر بوقدف كافدة أشد    .4

 إال بعد أخذ موافقة دولة رئيس الوزراء املسبقة على ذلك. 

خبصددو  اسددتخدام  7011االلتددزام بتعليمددات تنظدديم اسددتخدام املركبددات احلكوميددة لسددنة    .3

سيارة واحدة فق  واملخصصة ملعاليكم وعلى أن يتم اسرتداد املبالغ املصروفة زيدادة عدن مبلدغ    

 ار واحملدد مبوجب قرار جملس الوزراء كمكافأة شهرية لسائق معاليكم.( دين700الد)

حصددر كميددات احملروقددات الدديت صددرفت للسدديارات الدديت مت اسددتخدامها مددن قبددل سددائقي وزيددر   .2

 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية واسرتداد قيمتها.
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   (540) 
 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 مديرية أوقاف املفرق:

 :سجل االجيارات 

 لدى تدقيق قيود وسجالت اإلجيارات يف مديرية أوقاف املفرق، تبني ما يلي: 

( التابع ملديرية أوقاف املفرق إىل املستأجر ).....( منذ 44مت تأجري العقار الوقفي رقم ) .1

 ( دينار سنويًا.10030مببلغ ) 13/1/7008تاريخ 

( 442/7009ن دفع بدل اإلجيار مت رفع دعوى إخالء حبقه رقم )تخلف املذكور علنتيجة  .7

وصدر حكم من حمكمة بداية حقوق املفرق بإخالء العقار حيث اكتسب احلكم الدرجة 

 القطعية.              

( 1033/7010مت إخالء العقار الوقفي بالقوة اجلربية مبوجب القضية التنفيذية رقم ) .1

الء عاد املذكور وكسر اإلقفال العقار وما زال يشغل العقار وبعد عدة أيام من تنفيذ اإلخ

 الوقفي لغاية تارخيه.

مت رفع دعوى غصب عقار على املذكور وصدر حكم حبقه ومت إدانته جبرم غصب عقار  .4

 وإيداع احلكم لدى دائرة تنفيذ مدعي عام املفرق.

اختاذ اإلجراءات قام مدير أوقاف املفرق مبخاطبة حمافظ املفرق بعدة كتب يطلب منه  .3

 الالزمة لتنفيذ حكم اإلخالء وحتصيل املبالغ اليت بذمة املستأجر.

مبخاطبة  72/1/7014( تاريخ 71/1/322قام حمافظ املفرق مبوجب كتابه رقم )ت/ .2

 مدير شرطة حمافظة املفرق إلرسال املذكور خمفورًا إىل ديوان احملافظة.

حمل أحذية بنفس العقار وهو متواجد يف مل يتم القبض على املذكور بالرغم أنه صاحب  .2

 حمله طوال النهار.

 (45/4/4106تاريخ   04/42/5/4433املصدر: )كتاب الديوان رقم 

  التوصية:

اختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة إلخالء العقار وحتصيل املبالغ املتحققة على مستأجر العقار 

 السيد ).....(. 

 اإلجراء:

 بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد 
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   (544) 
 

 مؤسسة تنمية أموال األوقاف

 

 .جلنة االستثمار يف مؤسسة تنمية أموال األوقاف 

(، يف مؤسسة تنمية 3/7014لدى مشاركة ديوان احملاسبة يف جلنة عطاء االستثمار رقم ) 

 تبني ما يلي: ،أموال األوقاف

تقوم جلنة العطاءات املركزية املشكلة مبوجب كتاب وزير األوقاف والشؤون واملقدسات  .1

( من نظام 1استنادًا ألحكام املادة ) 19/2/7011( تاريخ 3/10/7/342اإلسالمية رقم )

مبهام جلنة االستثمار  7001( لسنة 17األشغال واللوازم ملؤسسة تنمية أموال األوقاف رقم )

( من نظام استثمار أموال األوقاف 3ن قبل جملس اإلدارة سندًا للمادة )الواجب تشكيلها م

 .  7017( لسنة 11رقم )

 مل يتم إصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام  نظام االستثمار أعاله. .7

 (6/6/4102تاريخ  04/42/3/5550 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 ( حسب األصول.7البند رم ) اختددددداذ اإلجراءات الالزمة لتصويددب

 اإلجراء:

( تدددداريخ 3/8/7/1710مت الددددرد مددددن قبددددل مؤسسددددة تنميددددة أمددددوال األوقدددداف مبوجددددب الكتدددداب رقددددم )   

 ( فق  وما زال املوضوع قيد املتابعة.1حيث مت تصويب البند ) 78/3/7014
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   (543) 
 

 صندوق الزكاة

 

 ( صندوق الزكاة /مديرية أوقاف 477شهادة الزكاة العينية رقم/):الكرك 

وردت معلومات إىل ديوان احملاسبة تفيد بوجود تالعب بصندوق الزكاة يف مديرية أوقاف 

( املستلمة من 722الكرك ولدى التدقيق والتحقق مل تربز للتدقيق شهادة الزكاة العينية رقم )

قبل املوظف ).....( /مديرية أوقاف الكرك واملصروفة مبوجب مستند إخراجات اللوازم رقم 

 . 78/3/7002( تاريخ 732813)

 (07/04/4102تاريخ  4/40/41456املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق يف املوضوع أعاله  ومبشاركة ديوان احملاسبة.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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   (542) 
 

 صندوق احلج

 

  الصندوق:قيود وسجالت 

 ، تبني ما يلي:  7011لدى تدقيق قيود وسجالت صندوق احلج لعام  

 الرقابة الداخلية:  أواًل:

عدم وضع تعليمات إلحتساب األرباح السنوية للمدخرين يف الصندوق وحساب أمانات احلج  .1

 .7010( لسنة 13( من نظام صندوق احلج رقم )13وحساب االحتياطي خالفًا لنص املادة )

مت اعتماد املهنيون العرب كمحاسب قانوني دون وجود توصية من جملس إدارة الصندوق  .7

 ( من النظام أعاله.2إىل جملس األوقاف خالفًا لنص املادة )

( من 3عدم قيام جملس اإلدارة  باالجتماع مرة كل شهر على األقل خالفًا لنص املادة ) .1

 النظام أعاله.

 ية واإلدارية:مديرية الشؤون املال ثانيًا:

( من النظام 7خالفًا لنص املادة ) 3112عدم قيام الصندوق بعمل موازنة تقديرية لعام  .1

 أعاله.

مل يتم حتميل الصندوق نفقات اإلدارة اخلاصة بأعماله من تاريخ التأسيس ولغاية تاريخ  .3

 ( من النظام أعاله.33خالفًا لنص املادة ) 21/13/3112

 (47/00/4102تاريخ  44/44/3/04670 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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   (546) 
 

 دائرة قاضي القضاة

 

 :حمكمة التوثيقات 

 يلي:(،  تبني ما 7017، 7011لدى تدقيق سجالت وحسابات حمكمة التوليقات للفرتة )

 قسم احملاسبة: أواًل: 

قيام احملاسب باجلمع بني عدة مهام متعارضة )حماسب ، أمني صندوق ، ترحيل لليومية  .1

من التعليمات التطبيقية   (31،تدقيق اليومية ، معد تسوية البنك( خالفًا ألحكام املادة )

 .1993( لسنة 1للشؤون املالية  رقم ) 

كمة الشرعية / التوليقات ،دون تنظيم أمر قبض خالفًا قيام احملاسب برتسيم معامالت احمل .7

 أعاله. من التعليمات التطبيقية ( 71، 70ألحكام املادتني )

 عدم حوسبة حمكمة التوليقات لتارخيه.  .1

كثرة الشطب واإللغاء على وصوالت القبض املالية وبشكل غري أصولي وسليم خالفًا  .4

 أعاله.  ة من التعليمات التطبيقي( 33ألحكام املادة )

عدم حفظ استدعاءات املعامالت الشرعية املختلفة واليت تعترب جزءًا ال يتجزأ من املعامالت  .3

 الشرعية واملرفق بها النسخة الثانية من  وصوالت القبض بشكل سليم ومنظم.

عدم قيام احملكمة بإتالف وصول القبض والنماذج املالية اليت مضى عليها املدة القانونية  .2

 أعاله. من التعليمات التطبيقية ( 12حكام املادة )خالفًا أل

عدم توفر احلماية والسالمة الالزمة لقسم احملاسبة مع عدم وجود شبك حديد  آمن  .2

 .1994( لسنة 1من النظام املالي رقم )  (30لألبواب خالفًا ألحكام املادة )

 عقود الزواج: ثانيًا: 

املأذون عن كل عقد نكاح استنادا ألحكام املادة ( دنانري أجرة للعاقد 3يتم استيفاء مبلغ )

وتعديالته حيث تبني وجود  1983( لسنة 55( من نظام رسوم احملاكم الشرعية رقم )40)

 املخالفات التالية:

يتم جتميع املبالغ املتحصلة من أجور العاقد املأذون داخل احملاكم الشرعية وإعادة توزيعها  .1

القضاة وحماكم إقليم الوس  دون سند قانوني  باإلضافة على املوظفني يف دائرة قاضي 

إىل عدم وجود أسس وتعليمات لتوزيع املبالغ ودون احلصول على املوافقات الالزمة بهذا 

 اخلصو .
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   (545) 
 

 يتم استخدام جزء من هذه األجور كمصاريف خمتلقة لدى احملاكم الشرعية.  .7

 والصرف منها حسب األصول.عدم فتح حساب لدى البنك  إليداع املبالغ أعاله  .1

 (41/4/4102تاريخ  02/4/3/4524املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

مل يرد ما يفيد بالتصويب رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصو  واليت كان آخرها 

 ما زال املوضوع قيد املتابعة. 1/7/7013( تاريخ 14/7/1/1437الكتاب رقم )

 :حساب النفقات 

(، 10/2/7011-1/1/7011لدى تدقيق حساب النفقات يف دائرة قاضي القضاة للفرتة ) 

 تبني ما يلي: 

قيام الدائرة بشراء األلات ألكثر من مرة ملبنى الدائرة الرئيس وبعض احملاكم الشرعية  .1

 . 10/2/7003( تاريخ 817خالفًا لبالغ رئيس الوزراء رقم )

قيام الدائرة بشراء بعض مواد القرطاسية عن طريق جلان املشرتيات احمللية يف الدائرة  .7

على الرغم من وجود  1991( لسنة 1يمية رقم )( من الالئحة التنظ9خالفًا ألحكام املادة )

 عطاء مركز  لدى دائرة اللوازم العامة. 

عدم قيام الدائرة بتحديد احتياجاتها السنوية من املواد حا أدى إىل جتزئة عمليات شراء  .1

 1991( لسنة 17( من نظام اللوازم رقم )10بعض املواد لعدة صفقات خالفًا ألحكام املادة )

 األحبار واآلالت الطابعة.وذلك بشراء 

 (41/4/4102تاريخ  02/4/3/4537املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

مل يرد ما يفيد بالتصويب رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصو  واليت كان آخرها 

 ما زال املوضوع قيد املتابعة. 72/8/7014( تاريخ 14/7/1/11119الكتاب رقم )

 :الصندوق 

 تبني وجود املخالفات التالية: 7011لدى تدقيق سجالت صندوق اإليرادات لعام 

( من التعليمات التطبيقية 42عدم توريد إيرادات الصندوق أواًل بأول خالفًا ألحكام املادة ) .1

 .1993( لسنة 1للشؤون املالية رقم )
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( من التعليمات 10تدقيق جلود وصول املقبوضات قبل االستعمال خالفًا ألحكام املادة )عدم  .7

 املالية املشار اليها أعاله.

 .7001( لسنة 9أمني الصندوق غري مكفول خالفًا لنظام الكفاالت املالية رقم ) .1

إىل دفرت اليومية والبالغ  79/8/7011( تاريخ 982133عدم ترحيل الوصل املالي رقم ) .4

 ( دينار.18)

 (41/3/4102تاريخ  02/4/3/2601 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 حسب األصول. باقي البنودالعمل على تصويب 

 اإلجراء:

 ( فق  ومل يرد ما يفيد بتصويب باقي البنود وما زال املوضوع قيد املتابعة.4مت تصويب البند رقم )

 حمكمة قضايا عمان الشرعية.

  احملكمة:قيود وسجالت 

(، تبني ما 7017-7010لدى تدقيق سجالت وقيود حمكمة قضايا عمان الشرعية للفرتة ) 

 يلي: 

قيام أمني الصندوق بإيداع مبالغ تزيد أو تنقص عن املبالغ املقبوضة وعلى سبيل املثال                            .1

 .7010( لعام 10( وشهر )2شهر )

قسم احملاسبة باالمسنت يف مكان آمن خالفًا ألحكام  عدم تثبيت القاصة احلديدية لدى .7

 .1993( لسنة 1( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )42املادة )

 مل يتم إبراز سجالت اللوازم ومستندات اإلدخاالت واالخراجات  للتدقيق. .1

ملقاة بطريقة وجود عدد من القاصات احلديدية غري املستعملة عند مدخل احملكمة  .4

 عشوائية، حا يعرضها للسرقة خصوصًا يف ظل عدم توفر خدمات األمن واحلراسة.

 (41/4/4102تاريخ  02/4/7/4644 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

املتكررة بهذا اخلصو  واليت كان آخرها  مل يرد ما يفيد بالتصويب رغم خماطبات الديوان

 ما زال املوضوع قيد املتابعة. 3/1/7013( تاريخ 14/7/2/1720الكتاب رقم )
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 حمكمة لواء دير عال لشرعية.

 :قيود وسجالت احملكمة 

(، تبني  7017-7002لدى تدقيق قيود وسجالت حمكمة لواء دير عال الشرعية للفرتة ) 

 ما يلي: 

 ة:احملاسب أواًل:

عدم وجود نظام فهرسة لسجالت الرخص والوصوالت يف مجيع األقسام وكذلك سجالت  .1

 اللوازم.

عدم استخدام جمموعات الوصوالت املالية حسب تسلسلها يف سجل الرخص والوصوالت  .7

( لسنة 1( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )17خالفًا ألحكام املادة )

1993. 

 قسم الرتكات: ثانيًا:

( على سجل الرخص والوصوالت  93000-94001عدم ترحيل جمموعة جلود املقبوضات ) .1

 .10/7/7002( تاريخ 7721املدخلة  مبوجب مستند اإلدخال رقم  )

اجلمع ما بني املهام املتعارضة من قبل أمني الرتكات وهي )أمني تركات وأمني صندوق  .7

( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية 31ادة )وحماسب صرف تركات( خالفًا ألحكام امل

 املشار  إليها أعاله.

 قسم التنفيذ: ثالثًا:

( من 17عدم ترحيل جلود املقبوضات على سجل الرخص والوصوالت خالفًا ألحكام املادة ) .1

التعليمات التطبيقية للشؤون املالية املشار  إليها أعاله ونشري على سبيل املثال ال احلصر 

 اجللود ذوات األرقام: إىل

 .7/3/7017-14/17/7011( من تاريخ 210131-211300) -

 .12/2/7011-3/3/7017( من تاريخ 722201-729000) -

 .11/17/7011-18/2/7011( من تاريخ 794001-794230) -

 عدم مصادقة القاضي الشرعي )رئيس التنفيذ( على مستندات رد األمانة.  .7

( حسب األصول 7008، 7002يات البنكية لألعوام )مل يربز للتدقيق اخلالصات والتسو .1

 ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله.111خالفًا ألحكام  املادة )
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اجلمع بني عدة مهام متعارضة من قبل احملاسبة منها  )حماسب تنفيذ وتدقيق اخلالصات  .4

التطبيقية للشؤون  ( من التعليمات111الشهرية وحساب البنك( خالفًا ألحكام  املادة )

 املالية املشار  إليها أعاله.

( من التعليمات 14يتم حفظ وصول املقبوضات يف خزائن غري آمنة خالفًا ألحكام  املادة ) .3

 التطبيقية للشؤون املالية املشار  إليها أعاله.

 (4/7/4102تاريخ  02/4/7/01441 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 ورد أعاله حسب األصول. تصويب ماالعمل على 

 اإلجراء:

ما زال املوضوع قيد   8/11/7014( تاريخ 7/2/10307مت الرد مبوجب كتاب قاضي القضاة رقم )

 املتابعة.

 .حمكمة الزرقاء الشرعية

 :الفحص الفجائي 

تبني عددم  77/3/7014لدى إجراء الفحص الفجائي على حماسب احملكمة أعاله بتاريخ  

ولغاية  1/4/7011بإعداد وتنظيم مذكرة تسوية البنك شهريًا من تاريخ  قيام قسم احملاسبة

( 1( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )111تارخيه خالفًا ألحكام املادة )

 .1993لسنة 

 ( 31/01/4102تاريخ  02/4/7/07423كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 فة الواردة أعاله حسب األصول.العلم على تصويب املخال

 اإلجراء:

مل يرد ما يفيد بالتصويب رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصو  واليت كان آخرها 

 ما زال املوضوع قيد املتابعة. 12/7/7013( تاريخ 14/7/2/7423الكتاب رقم )

 جممع احملاكم الشرعية / الزرقاء.

  الشرعية /الزرقاء:قيود وسجـــالت جممــع احملاكــم 

لدى إجراء التدقيق على قيود وسجدددالت جممددع احملاكددم الشرعية /الزرقاء للفرتة 

 (، تبني ما يلي:7002-7017)
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( دينار واليت مل 14310ال يتم قبض قيمة الشيكات املسلمة للمستفيدين والبالغ قيمتها ) .1

( أشهر من تاريخ سحبها أمانة باسم املستفيدين خالفًا ألحكام املادة 2تقدم للصرف بعد )

 . 1993( لسنة 1( من تعليمات النظام املالي وتعديالتها رقم )111)

اماتها وضريبة الدخل وغريها من جممل إيرادات مل يتم استيفاء رسوم الطوابع وغر .7

إىل  حسابي صندوق التكافل االجتماعي  )%72(احملاكم الشرعية عند حتويل ما نسبته 

للقضاة الشرعيني وأعوان القضاة الشرعي خالفًا لكتاب أمني عام وزارة املالية رقم 

 .74/9/7017( تاريخ 73/1/1/70122)

( 11تعلقة برتكات  القاصرين للتدقيق خالفًا ألحكام املادة )عدم إبراز وصول املقبوضات امل .1

 ( وتعديالته. 1937( لسنة )78من قانون ديوان احملاسبة رقم )

 -1/1/7009عدم إبراز وصول املقبوضات والفيش البنكية للتدقيق  للفرتات من ) .4

ون ( من قان11( خالفًا ألحكام املادة )14/11/7010–79/9/7010(  ومن )73/3/7009

 ديوان احملاسبة أعاله.

( من تعليمات 70عدم وجود موظف خمتص لتنظيم أمر القبض خالفًا ألحكام املادة ) .3

 النظام املالي أعاله

عدم تسجيل بعض جلود وصول املقبوضات ) املستخدمة( على سجل الرخص والوصوالت  .2

يمات النظام ( من تعل9وعدم تعزيزها مبستندات إدخاالت واخراجات خالفًا لنص املادة )

 املالي أعاله منها على سبيل املثال اجللود أدناه:

 ( جلد.30( عدد )223000 – 227301)

 ( جلد.100( عدد )812000 – 817001)

 ( جلد.10( عدد )484300 – 484001)

وجود بعض جلود مقبوضات )غري مستخدمة ( حمفوظة لدى احملاسب وغري مرحلة  .أ 

( 9معززة مبستندات إدخاالت خالفًا للمددددادة )على سجل الرخص والوصوالت وغري 

 من تعليمات النظام املالي املشار اليه أعاله.

( 11عدم إبراز جلود مستندات اإلدخاالت واالخراجات للتدقيق خالفًا لنص املادة ) .ب 

 من قانون ديوان احملاسبة أعاله.

( 73ًا ألحكام املادة )ال يتم ترحيل كافة بيانات وصول املقبوضات على دفرت اليومية خالف .2

 (.7/7011  -  7010/ 9من تعليمات النظام املالي أعاله منها على سبيل املثال شهر )
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ال يتم إتالف جلود وصول املقبوضات واليت مضى على استخدامها املدة القانونية خالفًا  .8

 ( من تعليمات النظام املالي أعاله.12ألحكام املادة )

األلات واللوازم املوردة جملمع احملاكم لغاية تارخيه خالفًا مل يتم تشكل جلنة إلستالم  .9

 وتعديالته. 1991( لسنة 17( من نظام اللوازم رقم )18ألحكام  املادة )

 (3/2/4102تاريخ  02/4/7/6112 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تصويب  املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

ما يفيد بالتصويب رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصو  واليت كان آخرها مل يرد 

 ما زال املوضوع قيد املتابعة. 3/7/7013( تاريخ 14/7/2/1879الكتاب رقم )

 حمكمة الرصيفة الشرعية.

 :قيود وسجالت احملكمة 

 (، تبني  ما يلي: 7017-7010لدى تدقيق حسابات حمكمة الرصيفة الشرعية للفرتة )

( من 17مل يتم استخدام جلود املقبوضات حسب تسلسلها وذلك خالفًا ألحكام املادة ) .1

  1993( لسنة 1التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )

 حسب تسلسلها وتوارخيها. عدم ترحيل وصول املقبوضات على دفرت الصندوق أواًل بأول .7

عدم تفصيل الرسوم على دفرت الصندوق حسب نوعية الرسم وإمنا يكتفي أمني الصندوق  .1

 .بتثبيت قيمة الوصل بشكل إمجالي وعلى سبيل املثال ال احلصر رسوم الوكاالت

ال يتم استيفاء الرسوم عند تنفيذ احلكم املطلوب تنفيذه عن األحكام والقرارات يف القضايا  .4

( 33( من نظام رسوم احملاكم الشرعية رقم )47لشرعية  أواًل بأول خالفًا ألحكام املادة )ا

 .وتعديالته  1981لسنة 

( من 74ال يتم ترصيد دفرت الصندوق اواًل بأول وبشكل يومي خالفًا ألحكام املادة ) .3

 التعليمات التطبيقية للشؤون املالية املشار إليها أعاله.

األمانات لقيد األمانات وتصنيفها حسب غايتها وقيمتها خالفًا  عدم فتح سجل ملراقبة .2

 ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية املشار إليه أعاله.104للمادة )

( من 42عدم وجود قاصة حديدية حلفظ األموال اليت يتم قبضها خالفًا ألحكام املادة ) .2

 عاله.التعليمات التطبيقية للشؤون املالية املشار إليها أ
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عدم تثبيت رقم القضية على وصول املقبوضات وذلك لسهولة الرجوع إليها عند التدقيق  .8

، 227407، 227401وعلى سبيل املثال ال احلصر وصول املقبوضات ذوات األرقام )

227401 ،227441 .) 

 عدم تسدددجيل دفاتر الشيكات يف سجل الرخص والوصددوالت أو أ  سددجالت رسددمية. .9

سجل الرخص والوصوالت حسب األصول حا يؤد  إىل صعوبة تدقيقه  عدم تنظيم .10

 ومتابعته.

عدم إبراز مستندات اإلدخاالت اخلاصة جبلود املقبوضات اليت يتم استالمها من دائرة  .11

 قاضي القضاة.

عدم إبراز املوافقات الرمسية ملوظفي الوزارات والدوائر احلكومية للعمل كمأذون شرعي  .17

 .7011( لسنة 87( من نظام اخلدمة املدنية رقم )28ملادة )استنادًا ألحكام ا

عدم احتفاظ احملكمة بأية أنظمة تتعلق بعملها وخصوصًا نظام رسوم احملاكم ليتم  .11

 الرجوع إليه عند احلاجة.

 عدم وجود سجالت وملفات خاصة بإجازات ومغادرات املوظفني.  .14

 األصول.عددددددم إبراز سدددجل اللوازم للتدقيق عليه حسب  .13

عدم إتالف وصوالت املقبوضات والنماذج املالية اليت مضى عليها املدة القانونية خالفًا  .12

 ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية املشار إليها أعاله.12ألحكام املادة )

 4102لسنة  30املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 ل.العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصو

 اإلجراء:

مل يرد ما يفيد بالتصويب رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصو  واليت كان آخرها 

 ما زال املوضوع قيد املتابعة. 71/17/7014( تاريخ 11/7014/4394الكتاب رقم )
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 حمكمة جرش الشرعية.

 :قيود وسجالت احملكمة 

(، 701117017الشرعية للفرتة )لدى إجدراء التدقيق على قيود وسجالت حمكمة جر   

 تبني ما يلي:

يف حساب صندوق التكافل للقضاة  يقوم حماسب احملكمة الشرعية بإيداع مقبوضاته .1

وأعوانهم دون ان يتم تعزيز إيداعاته بوصول مقبوضات من الدائرة الرئيسة/ عمان خالفًا 

 .1993( لسنة 1( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )12للمادة )

-273801( و)991800-991231مل يتم استعمددال جلد  املقبوضدات ذوات األرقام ) .7

( 17( لغاية تارخيه بالرغم من استعمال جمموعتيهما بتاريخ سابق خالفًا للمادة )273830

 من التعليمات املشار إليها أعاله. 

 (2/4/4102تاريخ  02/4/7/03424كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 العمل على تصويب املآخذ الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصو  واليت كان آخرها مل يرد ما يفيد بالتصويب 

 ما زال املوضوع قيد املتابعة. 73/1/7013( تاريخ 14/7/2/4312الكتاب رقم )

 حمكمة صبحا الشرعية/ حمافظة املفرق.

 :الفحص الفجائي على الصندوق 

بتاريخ  لدى إجراء الفحص الفجائي على صندوق وقيود حمكمة صبحا الشرعية/ املفرق 

 تبني ما يلي: 2/9/7014وإعادة الفحص بتاريخ  11/3/7014

( من 42 ،41حيتفظ احملاسب مببالغ تزيد عن احلد املسموح به خالفًا ألحكام املواد ) .1

 .1993( لسنة 1التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )

اسب ساعة إجراء ( دينار حبوزة احمل770عدم وجود املبالغ النقدية املقبوضة البالغة ) .7

 الفحص الفجائي حيث قام جبمعها من املوظفني. 

تكرر قيام احملاسب املذكور  2/9/7014لدى إعادة إجراء الفحص الفجائي بتاريخ  .1

باالحتفاظ مببالغ تزيد عن احلد املسموح به إضافة إىل أن الرصيد النقد  والبالغ قيمته 

 الفجائي وقام جبمعه من املوظفني. ( دينار مل يكن حبوزته ساعة إجراء الفحص 1017)
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( دنانري عن كل عقد زواج يتم داخل احملكمة ومبلغ 3يقوم أمني الصندوق باستيفاء مبلغ )  .4

( دينار عن كل عقد زواج يتم خارج احملكمة دون سند قانوني ودون إعطاء وصول 1)

 ها أعاله.( من التعليمات املشار إلي19مقبوضات بهذه املبالغ وذلك خالفًا ألحكام )

 .  2/9/7014رفض أميدن الصندوق التددوقيع علددى حمضر الفحص الفجددائي للصناديق بتاريخ  .3

تبيددن عدددم حضدددددور عدد من  7/2/7014لدددددى اإلطدددددالع علددددى سجدددل الددددوام بتاريددخ   .2

زات أو مغادرات ( صباحًا ومل يتم إبراز إجا10370املوظفيددن إىل احملكمة لغاية الساعة )

 رمسية هلم. 

عدم إبراز الكفالة املالية املطلوبة من أمني صندوق احملكمة للتدقيق خالفًا ألحكام نظام   .2

 والتعليمات الصادرة مبوجبه. 7001( لسنة 9الكفاالت املالية للموظفني رقم )

 (40/01/4102تاريخ  02/4/7/07075كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

جلنة للتدقيق والتحقيق باملخالفات الواردة أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة استنادًا ألحكام تشكيل 

 وتعديالته. 1994( لسنة 1( من النظام املالي رقم )34املادة )

 اإلجراء:

مل يرد ما يفيد بالتصويب رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصو  واليت كان آخرها 

 ما زال املوضوع قيد املتابعة. 3/7/7013( تاريخ 14/7/2/1781الكتاب رقم )
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 مؤسسة  تنمية أموال األيتام

 

 :مديرية أيتام اربد 

(، تبني قيام املديرية 7011-7017لدى تدقيق قيود وسجالت مديرية أيتام اربد للفرتة ) 

أن بقبض اإليرادات مبوجب مستندات قبض حموسبة حتمل أرقام تبدأ بنفس الرقم لكل سنة حيث 

( 19( خالفًا ألحكام املادة )1متشابهة وتبدأ بالتسلسل من رقم ) 7011وأرقام عام  7017أرقام عام 

الصادرة مبوجب النظام املالي رقم  1993( لسنة 1من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )

ختص بصفته واليت تنص على أن تقبض األموال العامة من قبل املوظف املالي امل 1994( لسنة 1)

الوظيفية مبوجب وصول مقبوضات ذات أرقام متسلسلة والتسلسل يعين استمرارية تراكم األرقام 

 وإن اختلفت السنوات.

 (43/7/4102تاريخ  03/01/3/00745املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب 
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 وزارة السياحة واآلثار
 

 مديرية آثار املفرق.

 :قيود وسجالت املديرية 

 (، تبني ما يلي:7011-7011لدى  تدقيق قيود وسجالت مديرية آلار املفرق للفرتة )

 تقييم أداء املديرية: أوال:

املواقع األلرية يف احملافظة عدم توفري كادر فين مؤهل حيث أن املوجود ال يتناسب مع حجم  .1

وال يوجد معلم عمار ألار وال فنيني فسيفساء وال فنيني صيانة وترميم،سوى فين واحد، 

 .1988( لسنة 71( من قانون اآللار رقم )1خالفًا ألحكام املادة )

عدم وجود متحف مؤهل ضمن املعايري الدولية لضب  درجة احلرارة والضوء ودرجة الرطوبة   .7

سالمة حفظ القطع األلرية ودميومتها، علمًا ان املكان احلالي الذ  يتم حفظ  مبا يضمن

بعض القطع األلرية فيه هو عبارة عن مستودع صغري ال يتسع لكل القطع األلرية،حيث تبني 

وجود العديد من احلجارة اليت حتمل نقو  )من حقب تارخيية خمتلفة( موضوعه يف 

( من قانون اآللار 1امل الطبيعية خالفًا ألحكام املادة )اخلارج وهي عرضه للتلف جراء العو

 .1994لسنة  3( من تعليمات املستودعات رقم 2أعاله، واملادة ) 

عدم التعريف باملواقع األلرية والسياحية يف احملافظة من قبل وزارة السياحة واآللار من  .1

املثال منطقة أم اجلمال خالل املنشورات التعريفية ووسائل اإلعالم املختلفة، وعلى سبيل 

( 7م 992000املوجودة يف املنطقة الشرقية من احملافظة، هي منطقة ألرية  مبساحة )

حلوكة للخزينة/آلار حتو  آلار وأبنية من حقب تارخيية خمتلفة )نبطي وروماني 

 ( من قانون اآللار أعاله. 1وبيزنطي وأمو  إسالمي( خالفًا ألحكام املادة )

األمثل لبعض املنشآت السياحية اليت مت إقامتها وعلى سبيل املثال مت بناء  عدم االستغالل .4

( ألف دينار تقريبًا ومت جتهيز هذا 800مركز زوار ملنطقة أم اجلمال بكلفة إمجالية بلغت )

 الستقبال الزوار إال انه مل يتم افتتاحه أو اإلعالن عنه لغاية تارخيه.  7010املركز منذ عام 

اقع األلرية ذات البعد الديين اإلسالمي واملسيحي على  اخلارطة السياحية عدم وضع املو .3

( مسجد وكنيسة وتعترب الكنائس 10العاملية علمًا بأنه يتواجد يف منطقة رحاب لوحدها )

( من قانون السياحة رقم 1املوجودة فيها من أقدم الكنائس يف العامل، خالفًا ألحكام املادة  )

   .1988( لسنة 70)
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دم التزام دائرة اآللار العامة بالتنقيب عن اآللار على الرغم صرف ما يقارب ) مليون دينار ( ع .2

(  من 1الستمالك املواقع األلرية يف )منطقة رحاب والقرى اجملاورة( خالفًا ألحكام املادة  )

 قانون اآللار أعاله.

احملافظة وعلى سبيل  عدم وجود مديرية سياحة حملافظة املفرق لتطوير القطاع السياحي يف .2

املثال ال احلصر مكتب سياحي أم اجلمال، حيث ال يوجد فيه خمتصني وإمنا مراسل وموظف 

 ( من قانون السياحة أعاله.1إدار  غري مؤهل الستقبال الزوار،  خالفًا ألحكام املادة  )

نطقة التأخري يف تسجيل املواقع األلرية باسم )اخلزينة/اآللار( وعلى سبيل املثال امل .8

العسكرية )أم رمانة( حيث مت إخالئها من قبل )القوات املسلحة ( خلزينة الدولة ولغاية 

تارخيه مل تقم اللجنة املشكلة من دائرة اآللار بالكشف على املوقع لتخصيصها ملديرية اآللار 

تداء ( من قانون اآللار، ومثال ذلك االع3حا جعلها عرضة لالعتداءات خالفًا ألحكام املادة )

الذ  مت على التابوت احلجر  املوجود يف املنطقة والذ  يعود آلالف السنني حيث مت كسره 

 من قبل أشخا  جمهولني. 

عدم تأمني احلراسة للمواقع األلرية مبا حتتويه من لوحات فسيفساء ونقو  وأشكال ألرية  .9

مة وغري املؤمنة حبراسة حا جيعلها عرضة للعبث واالعتداءات، علمًا بأن املواقع األلرية امله

 ( من قانون اآللار املشار إليه أعاله.1( موقعًا، خالفًا ألحكام املادة  )72بلغت )

 .مستودع اللوازم ثانيًا: 

( فق  وذلك خالفًا 3000كفالة أمني املستودع غري كافية حيث أنُه مكفول مببلغ ) .1

 .7001( لسنة 1وظفني رقم )( من تعليمات تنظيم الكفاالت املالية للم4ألحكام املادة )

ال يتم إخراج اللوازم من املستودع مبستندات إخراج حسب األصول، وإمنا يتم إخراجها بناءس  .7

( 17( من نظام اللوازم رقم )49على كشوفات االستهالك والرتكيب  خالفًا ألحكام املادة  )

 وتعديالته. 1991لسنة 

ذلك لوجود تأخري يف تنزيل األرصدة على عدم جاهزية املستودع إلجراء اجلرد والتفتيش و .1

( من تعليمات إدارة وتنظيم املستودعات احلكومية 10السجالت خالفًا ألحكام املادة )

 .1994( لسنة 3والرقابة على املخزون رقم )

عدم صالحية مستودع املديرية حيث انه عبارة عن حاووز ماء مهجور حلوك لبلدية املفرق  .4

دم وجود تهوية )مغلق من مجيع اجلوانب باستثناء الباب( وغري واملبنى آيل للسقوـ وع

( من تعليمات إدارة وتنظيم املستودعات املشار 4مرتب ويفتقر للنظافة خالفًا ألحكام املادة  )

 إليها أعاله.
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( من 20عدم جرد لوازم املديرية ) املستودع( من قبل اللجان املعنية، خالفًا ألحكام املادة  ) .3

 زم املشار إليه أعاله.نظام اللوا

يتم الشطب والتعديل واستخدام حرب الطمس عند إجراء التعديالت على سجل اللوازم،  .2

 ( من نظام اللوازم املشار إليه أعاله. 23خالفًا ألحكام املادة  )

 (4102لسنة  37املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 حسب األصول.اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله 

 اإلجراء:

 72/10/7014( تاريخ 12/2/4318مت الرد من قبل وزارة السياحة واآللار مبوجب الكتاب رقم )

مبا يفيد أن هناك إجراءات تتخذ من قبل وزارة السياحة واآللار خبصو  ما جاء باالستيضاح 

 أعاله  وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 مانات:الفحص الفجائي على حساب صندوق األ 

لدى إجراء الفحص الفجائي على صندوق األمانات يف وزارة السياحة واآللار بتاريخ  

 ، تبني ما يلي:77/3/7014

من  (GFMISعدم إدخال وصول املقبوضات املستعملة يدويًا يف دفرت اليومية على نظام ) .1

( من التعليمات التطبيقية 71ولغاية تارخيه خالفًا ألحكام املادة ) 2/3/7014تاريخ 

 .1993( لسنة 1رقم )للشؤون املالية وتعديالتها 

تقوم الدائرة باالحتفاظ بكافة نسخ بعض وصول املقبوضات املستعملة حيث ال يتم تسليم  .7

ل ال احلصر وصول املقبوضات رقم النسخة البيضاء إىل  اجلهة الدافعة، وعلى سبيل املثا

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله.77، خالفًا ألحكام املادة )71/7/7014( تاريخ 32901)

 قيام أمني الصندوق بالتوقيع على وصول املقبوضات دون كتابة امسه عليها.  .1

فًا عدم قيام أمني صندوق األمانات بتدقيق جلود وصول املقبوضات قبل االستعمال خال .4

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله.10ألحكام املادة )

( من نظام 1عدم تنظيم كفالة مالية باسم أمني صندوق األمانات خالفًا ألحكام املادة ) .3

 .7001( لسنة 9الكفاالت املالية رقم )

وجود قاصة حديدية لدى قسم النفقات غري مثبتة باألمسنت وحسب األصول خالفًا ألحكام  .2

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله.42)  املادة

عدم وجود كتاب تكليف رمسي باسم أمني صندوق قسم األمانات وحسب األصول خالفًا  .2

 .8/1/7002( تاريخ 73/1/71700لكتاب نائب رئيس الوزراء ووزير املالية رقم )
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تعملة يف قسم عدم قيام الوزارة بتزويد وزارة املالية بنسخ من مفاتيح القاصة احلديدة املس .8

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله. 42األمانات خالفًا ألحكام املادة )

( سنوات من تاريخ قيدها إىل  3بتحويل األمانات اليت مضى على قبضها )عدم قيام الوزارة  .9

( دينار 80314مبلغ ) 11/2/7011حساب اإليرادات العامة والبالغ جمموعها حتى تاريخ 

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله. 103ملادة )خالفًا ألحكام ا

قيام أمني الصندوق بإدخال األمانات املقبوضة كأمانات إمجالية دون أن يتم تصنيفها  .10

لبيان )صاحب األمانة، قيمة األمانة، تاريخ القبض، رقم الوصول( خالفًا ألحكام املادة 

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله. 104)

مالية كبرية كأمانات مدورة )نظامية وغري نظامية( لدى القسم مل يتم وجود أرصدة  .11

( من 104إرساهلا إىل  اجلهة صاحبة العالقة ضمن الفرتة احملددة خالفًا ألحكام املادة )

 التعليمات املشار إليها أعاله. 

مت صرف سلف من حساب األمانات لبعض املوظفني دون أن يتم تسديدها يف نهاية السنة  .17

( دينار ومنذ فرتة طويلة خالفًا ألحكام 1777الية وحسب األصول حيث بلغ جمموعها )امل

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله. 94املادة  )

عدم إبراز معززات باملبالغ اليت يتم إرساهلا إىل الدوائر احلكومية وغري احلكومية كإشعارات  .11

 ات التأمني الصحي(.أو سندات قبض وعلى سبيل املثال ال احلصر )اقتطاع

( والرقم السر  اخلا  بكل موظف من قبل موظفي user -يتم إستخدام  )اسم املستخدم .14

القسم، دون وجود سجل هلذه الغاية األمر الذ  يصعب معه حتديد املسؤولية يف حال نقص 

 أو ضياع األموال العامة أو أ  مشاكل ترتتب على ذلك.

( أشهر تعذر تسليمها إىل  2وجود بعض الشيكات املصروفة مضى عليها مدة تزيد عن ) .13

حماسب األمانات بقبض قيمتها وتسجيلها كأمانة باسم املستفيد املستفيد دون أن يقوم 

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله. 111يف سجل األمانات خالفًا ألحكام املادة )

ابقة دورية بني األمانات املوجودة لديها واألمانات املوجودة لدى عدم قيام الدائرة بإجراء مط .12

( من التعليمات املشار إليها 108( خالفًا ألحكام املادة )GFMISوزارة املالية على نظام الد )

 أعاله.

ال تقوم الدائرة بإجراء مطابقة دورية بني سجل تقرير الفواتري املدفوعة من قبلها وبني  .12

 املنشأة للضمان االجتماعي، التأمني الصحي....إخل.كشوفات دفعات 
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 قامت الدائرة بتفويض املراسل ).....( باستالم الشيكات من البنك املركز  والعائدة للوزارة. .18

تقوم الدائرة بطلب كميات كبرية من دفاتر الشيكات السائبة من البنك املركز  واليت تزيد  .19

بالطلب أواًل بأول حيث تكفي هذه الكمية ملدة ترتاوح عن احلاجة السنوية الفعلية دون التقيد 

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله.9( سنوات خالفًا ألحكام املادة )4-1ما بني )

عدم قيام قسم األمانات بتدقيق دفاتر الشيكات عند استالمها وقبل استخدامها وذلك حتى  .70

( من التعليمات 10خالفًا ألحكام املادة ) يتم إعادتها إىل  املصدر يف حال وجود أ  أخطاء فيها

 املشار إليها أعاله.

 وجود ضعف يف أنظمة الرقابة الداخلية وذلك من حيث: .71

قيام أمني الصندوق بتسجيل الشيكات املسلمة للمستفيدين على السجل املخصص  . أ

 هلذه الغاية باإلضافة ألعماله املكلف بها.

ب وما يطرأ عليها من تعديالت وليس من قيام حماسب الرواتب بإدخال حركات الروات . ب

 قبل مديرية املوارد البشرية وحسب األصول.

ال تقوم الوزارة بالتقيد بتسجيل كافة البيانات املطلوبة على السجل املخصص للشيكات  .77

املسلمة للمستفيدين من حيث )اسم املستلم، إلبات الشخصية، األرقام املتسلسلة للشيكات( 

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله. 179، 21د ذوات األرقام )خالفًا ألحكام املوا

عدم إلغاء الشيكات بطريقة قانونية وذلك من حيث توقيع املوظف املسؤول وتوقيع الرئيس  .71

( خالفًا 17414املباشر وسبب اإللغاء وختم اإللغاء على سبيل املثال ال احلصر الشيك رقم )

 ملشار إليها أعاله.( من التعليمات ا33ألحكام املادة )

مل يتم اختاذ  7000وجود جلود مقبوضات مستعملة مدققة من قبل ديوان احملاسبة منذ عام  .74

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله.12اإلجراءات األصولية إلتالفها خالفًا ألحكام املادة )

ريها من احلسابات عدم إبراز ما يفيد قيام مديرية الرقابة الداخلية بتدقيق حساب األمانات وغ .73

( لسنة 1( من نظام الرقابة املالية رقم )8وإجراء الفحو  الفجائية الالزمة خالفًا للمادة )

7011. 

 (44/01/4102تاريخ  04/4/3/07430كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله  حسب األصول.

 اإلجراء:

 زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب وما 
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 دائرة اآلثار العامة

 

 :قيود وسجالت حركة السيارات 

 تبني ما يلي: ،7017لدى تدقيق قيود وسجالت حركة السيارات دائرة اآللار العامة لعام      

يتم تأمني نقل مساعد املدير للشؤون اإلدارية واملالية ومساعد املدير للشؤون الفنية ومديرة  .1

اهلندسة واحلفاظ األلر  من منازهلم صباحًا بواسطة مركبات الدائرة خالفًا مديرية 

 .7011( من تعليمات تنظيم واستخدام املركبات احلكومية لسنة 71للمادة )

( الستعمال مدير عام دائرة اآللار العامة باإلضافة 71122/3مت ختصيص املركبة رقم ) .7

( 700املستهلكة من قبل املركبة أعاله )للمركبة املخصصة له، وقد بلغت كمية الوقود 

( من 1( خالفًا ألحكام املادة )11/17/7017 – 71/2/7017لرت سوالر خالل الفرتة )

 التعليمات أعاله.

مل يتم حتديد معدل استهالك مركبات الدائرة من الوقود حيث كان آخر تعديل عام  .1

 ام املركبات احلكومية أعاله.( من تعليمات تنظيم استخد11، خالفًا ألحكام املادة )7010

 (  اخلا  بشراء زيوت السيارات. 7/7017عدم االلتزام بعطاء دائرة اللوازم العامة رقم ) .4

ال تقوم الدائرة بتجميع الربيد والطرود إلرساهلا وتوزيعها مجلة واحدة، حيث يتم توزيع  .3

( من 13م املادة )الربيد أكثر من مرتني يف اليوم بواسطة سيارات الدائرة خالفًا ألحكا

مل  7017التعليمات املشار إليها أعاله علمًا بأنه يوجد لدى الدائرة دراجة معطلة منذ عام 

 يتم إجراء الصيانة الالزمة هلا.

( من 14عدم ترحيل أوامر احلركة على سجل الرخص والوصوالت خالفًا ألحكام املادة ) .2

 إليها أعاله.تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية املشار 

 (07/7/4102تاريخ  02/4/3/00575املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 :الفحص الفجائي على حساب صندوق األمانات 

األمانات لدى دائرة اآللار العامة بتاريخ  لدى إجراء الفحص الفجائي على صندوق 

 تبني ما يلي: 70/3/7014

( سنوات فأكثر إىل حساب 3ال تقوم الدائرة بتحويل األمانات اليت مضى على قيدها ) .1

( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم 103اإليرادات العام خالفًا ألحكام ملادة رقم )

 لى سبيل املثال ال احلصر:وتعديالتها، وع 1993( لسنة 1)

 ( دينار.9178أمانات معتمد الصرف بقيمة ) .أ 

 ( دينار.193اقتطاعات الرواتب بقيمة ) .ب 

 ( دينار.1827إيرادات أخرى بقيمة ) .ج 

ال تقوم الدائرة بتحويل أمانات املشاريع املنجزة إىل حساب اإليرادات العام خالفًا ألحكام  .7

 ا عاله. ( من التعليمات املشار اليه104املادة )

( دينار من 1222تبني وجود رصيد أمانات اقتطاعات الرواتب لدى قسم النفقات بقيمة ) .1

( 104، مل يتم إرساهلا إىل  اجلهة املختصة خالل الفرتة احملددة خالفًا للمادة  )7011عام 

 من التعليمات املشار إليها أعاله. 

الدائرة مع األمانات املوجودة لدى  ال يتم إجراء مطابقة دورية بني األمانات املوجودة لدى .4

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله.108وزارة املالية خالفًا للمادة  رقم )

ال تقوم الدائرة بإجراء مطابقة دورية بني سجل تقرير الفواتري املدفوعة على نظام  .3

(GFMISوبني كشوفات االقتطاعات املرسلة إىل الدوائر األخرى وخصوصًا اقتطاعا ) ت

 الضمان االجتماعي والتأمني الصحي.

عدم وجود سجالت مالية أو قيود حماسبية يف الدائرة حلساب أمانات الصيانة والرتميم  .2

( لسنة 1( من النظام املالي رقم )11والنشر لدى وزارة املالية باسم خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته. 1994

ئيس قسم األمانات مبهام أمني صندوق يتم اجلمع بني عدة مهام متعارضة حيث يقوم ر .2

( من 31باإلضافة إىل تدقيق كشف البنك حلساب األمانات خالفًا ألحكام املادة )

 التعليمات التطبيقية للشؤون املالية املشار إليها أعاله.

 وجود ضعف يف أنظمة الرقابة الداخلية، من حيث: .8

  املسلمة للمستفيدين قيام أمني الصندوق باإلضافة لوظيفته بتسجيل الشيكات

 على السجل املخصص هلذه الغاية.
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  يتم إدخال حركات الرواتب وتعديالتها الطارئة من قبل حماسب الرواتب وليس من

 قبل مديرية املوارد البشرية.

عدم قيام الدائرة بتسجيل كافة البيانات املطلوبة على السجل املخصص بتسليم الشيكات  .9

طي إلستالم بعض الشيكات خالفًا للمواد ذوات األرقام للمستفيدين ودون وجود تفويض خ

 ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املشار إليها أعاله. 179، 21)

عدم قيام رئيس قسم األمانات يف دائرة اآللار العامة بتسليم دفاتر الشيكات إىل أمني  .10

( من 11املادة )صندوق قسم األمانات وأمني صندوق قسم النفقات أصوليًا خالفًا ألحكام 

 التعليمات املشار إليها أعاله.

عدم مسك سجل الرخص والوصوالت من قبل أمني صندوق النفقات، وعدم وجود تسجيل  .11

( من التعليمات 9للشيكات ووصوالت القبض على السجالت خالفًا ألحكام املادة )

 .التطبيقية للشؤون املالية أعاله

لدائرة بطريقة غري أصولية خالفًا ألحكام املادة يتم إلغاء الشيكات ووصوالت القبض يف ا .17

 /أ( من التعليمات املشار  إليها أعاله. 33)

( واخلاصة بطلب احلاجة السنوية من دفاتر الشيكات 9ال تقوم الدائرة بالتقيد بنص املادة ) .11

ولغاية تارخيه  18/9/7011من البنك املركز ، حيث كان آخر إستالم للشيكات بتاريخ 

 النتهاء من إستخدامها. مل يتم ا

( دينار من قبل أمني الصندوق خالفًا 1000قبول شيكات غري مصدقة تزيد قيمتها عن ) .14

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله..171ألحكام املادة )

( دينار دون إعالم رئيسه 700يقوم أمني الصندوق باإلحتفاظ مببالغ تزيد مبجموعها عن ) .13

ات الالزمة والتأكد من إيداع املبلغ يف صباح اليوم التالي، خالفًا املباشر إلختاذ االحتياط

 ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية املشار إليها أعاله.31ألحكام املادة )

يتم قبض بعض اإليرادات العامة مثل )تأجري مواقع ألرية، بيع حوليات( مبوجب وصوالت  .12

احلساب بالرغم من وجود حساب قبض يدوية وكذلك مسك سجالت يدوية هلذا 

 (. GFMISاإليرادات العام على نظام )



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   (712) 
 

( من قبل GFMIS)( على نظام USERيتم إدخال نفس اسم املستخدم ورقمه السر  ) .12

موظفي القسم، دون وجود ما يفيد باستالم وتسليم اسم املستخدم والرقم السر  

(USERحسب األصول بني املوظفني أو مسك سجل هلذه الغاي ) ة األمر الذ  يصعب معه

حتديد املسؤولية يف حال وجود نقص أو ضياع يف األموال العامة أو أ  مشاكل ترتتب على 

 ذلك.

عدم قيام وحدة الرقابة الداخلية بإجراء الفحوصات والتدقيق الالزم على حساب األمانات  .18

 بشكل دور  وعلى الصناديق واملستودعات وغريها.

لنفقات بتدقيق دفاتر الشيكات عند إستالمها وقبل االستعمال عدم قيام قسم األمانات وا .19

( من 10)وذلك إلعادتها إىل  املصدر يف حال وجود أ  خطأ فيها، خالفًا ألحكام املادة 

 التعليمات املشار إليها أعاله.

 (06/01/4102تاريخ  02/4/3/05446كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 أعاله  حسب األصول.العمل على تصويب ما ورد 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :قيود وسجالت متحف األردن 

 تبني ما يلي: (،7017-7011لدددى تدقيدق قيددود وسجدالت متحف األردن للفرتة )

 قسم اللوازم:   أواًل:

ال يتم إستخدام جلود اإلدخاالت بطريقة متسلسلة وحسب األصول وعلى سبيل املثال ال    .1

-409901( قبل اجللد رقم )410000 – 409931احلصر إستخدام جلد اإلدخال رقم )

( لسنة 1( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )17( خالفًا للمادة )409930

1993 . 

اإلدخاالت واإلخراجات بطريقة غري قانونية من حيث توقيع يتم إلغاء بعض مستندات  .7

املوظف املسؤول وتوقيع الرئيس املباشر على كافة النسخ وسبب اإللغاء وختم اإللغاء وعلى 

ومستند  71/1/7011( تاريخ 409212سبيل املثال ال احلصر مستند اإلدخاالت رقم )

 ( من التعليمات أعاله.33لمادة )خالفًا ل 17/2/7011( تاريخ 127411اإلخراجات رقم )

 17/2/7011( تاريخ 409831عدم اإلحتفاظ بالنسخة الصفراء من مستند اإلدخال رقم ) .1

 ( من التعليمات أعاله.33مع باقي نسخ املستند امللغى خالفًا للمادة )
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( بالبيانات املطلوبة حسب األصول وعلى سبيل 1عدم تعبئة سجل املواد املستهلكة رقم ) .4

 (.700-118ل ال احلصر )خانة اجلهة املسلمة أو اجلهة املستلمة من صفحة رقم )املثا

عدم التقيد بتنزيل جلود اإلدخاالت واإلخراجات على سجل الرخص والوصوالت بشكل  .3

 – 437001إفراد  حيث يتم تنزيلها بشكل إمجالي ومثال ذلك جلود اإلدخاالت من رقم )

431000.) 

ت غري موقعة من قبل املستلم حسب األصول وعلى سبيل وجود بعض مستندات اإلخراجا .2

( من نظام 49( خالفًا للمادة رقم )127473-127418املثال مستندات اإلخراج من رقم )

 .1991( لسنة 17اللوازم رقم )

قيام أمني املستودع بتسليم أمني املكتبة جمموعة كبرية من الكتب مبوجب كشوفات دون  .2

 7011ملستودع وتسليمها مبوجب مستندات إخراجات منذ عام أن يتم تنزيلها من سجالت ا

 ( من نظام اللوازم أعاله.49ولغاية تارخيه خالفًا ألحكام املادة )

 عدم مسك سجل غري الصاحل يف قسم اللوازم. .8

( خالفًا ألحكام املادة 437730 – 437131عدم إبراز معززات مستندات اإلدخاالت أرقام ) .9

 عاله:( من نظام اللوازم أ41)

عدم تنزيل بعض املواد من سجالت اللوازم املخصصة وعدم تنظيم مستندات إخراجات بهذه  .10

( من 49( خالفًا للمادة رقم )2/7011املواد ولغاية تارخيه علما بأنها مصروفة من شهر )

 نظام اللوازم أعاله.

آللار ( إىل دائرة ا1مت صرف مادة )لوحة فسيفسائية من موقع اخلربة السمراء( عدد ) .11

دون إبراز مستند إدخال  3/7/7011( تاريخ 921101العامة مبوجب مستند إخراج رقم )

( من نظام اللوازم 41كمعزز من اجلهة اليت صرف هلا اللوحة أعاله، خالفًا ألحكام املادة )

 أعاله.

عدم تثبيت القاصات احلديدية لدى كل من قسم احملاسبة ومستودع آلار املتحف  .17

 ( من التعليمات أعاله.42ان آمن خالفًا للمادة )باإلمسنت يف مك

عدم قيام أمني املستودع بإدخال وتنزيل بعض اللوازم مبوجب مستندات إدخال رئيسية وعلى  .11

( من تعليمات إدارة وتنظيم املستودعات 2سجالت اللوازم املخصصة خالفًا ألحكام املادة )

علمًا بان هذه اللوازم مت التربع بها  1994( لسنة 3احلكومية والرقابة على املخزون رقم )

 من احد املقاولني. 
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( تاريخ 2/1/142مت خماطبة دائرة اللوازم العامة مبوجب كتاب مدير متحف األردن رقم ) .14

لتزويدنا بكشف يتضمن جلود مستندات اإلدخاالت واإلخراجات اليت مت  72/1/7014

الفعلي يف املتحف إال أنه ولغاية صرفها للمتحف لغايات التدقيق ومقارنتها مع املوجود 

 تارخيه مل يتم ذلك. 

( دينار 1300عدم مالئمة الكفالة املالية العائدة ألمني مستودع املتحف علمًا بأن قيمتها ) .13

 .7001( لسنة 9خالفًا لنظام الكفاالت املالية للموظفني رقم )

 احلركة: ثانيًا:

( واملخصصة 9032/3للسيارة رقم )بلغت كمية احملروقات املصروفة زيادة عن املخصص 

 .7011( خالل عام 93( لرت بنزين )أوكتان 180ملدير عام املتحف األسبق )

 املكتبة: ثالثًا:

عدم إبراز الكفالة املالية العائدة ألمني املكتبة خالفًا لنظام الكفاالت املالية للموظفني   .1

 املشار إليه أعاله.

عدم قيام أمني املكتبة برتصيد وإدخال كتب املكتبة مبوجب مستندات إدخال رئيسة خالفًا   .7

 ( من نظام اللوازم املشار إليه أعاله.41ألحكام املادة )

( 2ال يقوم أمني املكتبة مبسك واستخدام سجل الرخص والوصوالت خالفًا ألحكام املادة ) .1

 اله.من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أع

 (4102لسنة  066املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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   (717) 
 

 هيئة تنشيط السياحة

 

 :اإليرادات 

تبني  (،7017-7009) للفرتة  السياحة ددددتنشي ةدددددهيئ  إيدددددراداتاب ددددق حسدددددى تدقيدددل 

      ما يلي:

                       عن الفرتة  ).....( للطريانمل يتم حتصيل الرسوم املستحقة على شركة   .1

هيئة تنشي  ( من نظام 70دينار خالفًا للمادة ) (118300)والبالغة ( 7017 -7000)

 .7002( لسنة 29السياحة رقم )

هليئة  ( من التعليمات املالية72املادة ) ألحكامغري مكفول خالفًا اهليئة ندوق الص أمني .7

( من نظام اهليئة ونظام الكفاالت املالية 14تنشي  السياحة الصادرة مبوجب أحكام املادة )

 وتعليماته. 7001( لسنة 9للموظفني رقم )

 .عدم وجود وحدة رقابة داخلية ضمن اهليكل التنظيمي للهيئة .1

  مكلف بالقبض. غري مكفول وغري البنك من قبل موظف لدىاملقبوضات   إيداع أحيانًا يتم  .4

املدير املالي  القسم املختص معتمد من قبض منأمر دون وجود  اإليراداتيتم قبض بعض   .3

 .املالية أعاله من التعليمات( 2املادة ) ألحكامخالفًا 

املعتمدة من دائرة ضريبة الدخل واملبيعات كمعزز   الضريبيةت الفنادق قراراإ إرفاقيتم  ال  .2

( 70خالفًا لنص املادة ) املساهمة املستحقة على تلك الفنادق للهيئةلصحة احتساب نسبة 

 هيئة تنشي  السياحة املشار إليه أعاله. من نظام

تسديد  هم عنيف حال تأخر على األعضاء %(7) وبنسبه تأخرياليتم فر  غرامة  ال  .2

هيئة تنشي  السياحة املشار إليه  نظام( من 70هم السنوية خالفًا ألحكام املادة )اشرتاكات

ويف حال فر  الغرامة املشار إليها يف البند أعاله فإنه يتم احتسابها عن كامل فرته  أعاله

 التأخري وليس عن كل شهر تأخري.

ة القيود بشكل منفصل عن بقي البنكية  باإليداعات اخلاصةعدم حفظ سندات القيد   .8

 .لغايات التدقيق على مقبوضات أمني الصندوق إليهالوصول ااملتعلقة باحلسابات حا يعيق 

باألرصدة عند الطلب حا يعيق التحقق  أوباجملاميع  ةاستخراج ميزان مراجع إمكانيةعدم  .9

نتيجة لقصور يف بنية  بها اخلاصةمن صحة ترحيل وترصيد القيود ضمن احلسابات 

 يب احملوسب.النظام احملاس

 (6/0/4102تاريخ  42/00/3/03املصدر: )كتاب الديوان رقم 
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   (714) 
 

 التوصية:

 ( حسب األصول.211العمل على تصويب البنود ذوات األرقام )

 اإلجراء:

( فقد ومل يتم تصويب باقي البنود وما زال 9181213141117مت تصويب البنود ذوات األرقام )

 املوضوع قيد املتابعة.

  يف اهليئة:حساب النفقات 

 (،  تبني ما يلي:7017-7010لدى تدقيق حساب النفقات يف اهليئة للفرتة )

 أوال": النفقات 

( دينار بدل نفقات النعي يف الصحف احمللية خالفًا لقرار 123حتملت اهليئة ما قيمته ) 13

( 7190، مثال ذلك مستند الصرف رقم)10/2/7003( تاريخ 817جملس الوزراء رقم )

 . 11/17/7010تاريخ 

( دينار إلقامة حفلة وداع للسيد ).....( خالفًا للبند 720مت صرف سلفة مالية بقيمة ) 73

( من قرار جملس الوزراء املشار إليه أعاله وكما هو مبني مبستند الصرف رقم 7/)خامسًا

 . 11/1/7010( تاريخ 40)

( دينار من حلويات ).....( يف حني كانت 1110( علبة حلويات بقيمة )140مت شراء ) 13

( دينار وكما هو مبني 190( علبة وبقيمة )70( علبة أ  بنقص )170الكمية املستلمة )

 .11/1/7011( تاريخ 28الصرف رقم )مبستند 

( دينار دون سند قانوني وكما هو مبني بسند 187مت صرف بدل إكراميات  ما قيمته) 43

 .78/7/7017( تاريخ  94القيد رقم )

 ال يتم ختم مستندات الصرف خبامت مدفوع حيث ال يوجد آلية تنظم ذلك. 33

( من 74خطار خالفًا للمادة )عدم قيام اهليئة بالتأمني على موجوداتها  الثابتة ضد األ 23

 تعليمات اللوازم واملستودعات للهيئة املقرتحة واملطبقة. 

ال يتم التدقيق  على بعض املستندات  من قبل قسم التدقيق الداخلي مثال ذلك سند  23

 .2/1/7017( تاريخ 113القيد رقم )

يقوم  املدير املالي بالتوقيع يف املكان املخصص لتوقيع قسم التدقيق الداخلي للهيئة مثال  83

 . 2/1/7017( تاريخ 117( ورقم )111ذلك سندات القيد رقم )

( من التعليمات املالية 2ال يتم تصديق  سندات القيد من  املدير العام للهيئة خالفًا للمادة ) 93

 املقرتحة.
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   (714) 
 

ات لبعض  سندات القيد ومنها) سند الصرف و كتاب التكليف وقرار يوجد نقص يف املعزز 103

 . 4/1/7017( تاريخ 100املدير العام بصرف املياومات(، مثال ذلك سند القيد رقم )

( من التعليمات املالية 43يتم استخدام  السلفة النثرية لنفقات غري طارئة خالفًا للمادة ) 113

 . 11/1/7017( تاريخ  112قم )املقرتحة للهيئة مثال ذلك سند القيد ر

عدم إرفاق معززات صرف العمل اإلضايف مثل )كتب التكليف وساعات العمل اإلضايف  173

وكشف يثبت دوام املوظف يف أوقات العمل اإلضايف(  مثال ذلك مستند الصرف رقم 

 . 19/1/7011( تاريخ 103)

( من تعليمات 3لمادة )دينار خالفًا ل 3000يتم استدراج عرو  لعطاءات تزيد قيمتها عن  113

 اللوازم واملستودعات املقرتحة للهيئة.  

ال يتم طلب كفالة حسن التنفيذ من الشركة احملال عليها العطاء وعلى سبيل املثال ال  143

 . 78/17/7010( تاريخ 7722( سند الصرف رقم )71/7010احلصر قددددرار اإلحالة رقم )

( من التعليمات املقرتحة 9د خالفًا للمادة )خلو بعض قرارات اإلحالة من بند مدة التوري 133

 (.   71/7002للوازم واملستودعات وعلى سبيل املثال قرار اإلحالة رقم )

ال يتم إرفاق براءة ذمة صادره عن دائرة ضريبة الدخل و املبيعات بإسم املستفيد ملستندات  123

( تاريخ 171م )( دينار، مثال  ذلك مستند الصرف رق1000الصرف اليت تتجاوز قيمتها )

74/1/7011     . 

عدم إشراك مندوب ديوان احملاسبة للمشاركة يف جلان العطاءات اليت تزيد قيمتها عن  123

 دينار. 3000

ال يوجد إجراءات عمل  يتم مبوجبها تدقيق املطالبات املقدمة من املكاتب التمثيلية خارج  183

عززات تثبت أمتام العمل أو األردن ويتم صرف قيمه املطالبات املرسلة للهيئة دون أ  م

 عرو  األسعار املقدمة. 

 ثانيًا: املستودع:

( من تعليمات 14ال حتتفظ اهليئة بسجل لأللات وسجل عهدة املوظفني خالفًا للمادة ) 13

 اللوازم واملستودعات  املقرتحة للهيئة. 

اللوازم ( من تعليمات 77آمني املستودع غري مكفول بكفالة عدلية خالفًا للمادة ) 73

 واملستودعات املقرتحة للهيئة.

 

 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   (701) 
 

 املكاتب التمثيلية: ثالثًا: 

عدم وجود أسس ومعايري الختيار املكاتب التمثيلية يف اهليئة وتنظيم عمل املعار  الدولية 

 وما ينتج عنها من تكاليف مالية.

 (4102لسنة  070املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 املآخذ واملخالفات أعاله حسب األصول.العمل على تصويب 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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   (700) 
 

 وزارة الطاقة والثروة املعدنية

 

 :اإلعفاء من الرسوم اجلمركية والضريبة 

 ، تبني ما يلي:17/2/7011( تاريخ 201لدى دراسة مضمون قرار جملس الوزراء رقم )

أعاله إلغاء مجيع اإلعفاءات من الرسوم اجلمركية والضريبية املمنوحة تضمن القرار  .1

( والقرارات 13/4/7008و 4/1( تاريخ )1781، 898مبوجب قرار  جملس الوزراء رقم )

الالحقة املتعلقة بتوفري الطاقة املتجددة، وإخضاعها للرسوم اجلمركية والضريبية 

رارات من اجل تطبيق اإلعفاءات املمنوحة بالنسبة اليت كانت مفروضة قبل صدور هذه الق

 .7017( لسنة 11مبوجب قانون الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة رقم )

تضمن القرار املذكور إجراء بعض التعديالت على جداول التعريفة اجلمركية استنادًا  .7

قة وتعديالته واجلداول امللح 1998( لسنة 70( من قانون اجلمارك رقم )14ألحكام املادة )

وتعديالته بهدف إخضاع أجهزة  1994( لسنة 2بقانون الضريبة العامة على املبيعات رقم )

توفري الطاقة والطاقة املتجددة املختلفة للرسوم اجلمركية والضريبة العامة على املبيعات 

( من قانون الضريبة العامة على املبيعات املشار إليه 1%( عماًل بأحكام املادة )12بنسبة )

 ه.أعال

اشرتـ قرار جملس الوزراء أعاله لغايات تطبيقه والعمل مبضمونه إصدار التعليمات الواردة  .1

( من نظام إعفاء نظم مصادر الطاقة املتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد 70يف املادة )

وهو ما مل يتم إصداره لغاية تارخيه حا شكل  7011( لسنة 10استهالك الطاقة رقم )

 وم اجلمركية والضريبية.ضياعًا يف الرس

 (04/3/4102تاريخ  02/7/3/2246 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

العمل على إصدار التعليمات أعاله لتتمكن كل من دائرة اجلمارك األردنية ودائرة ضريبة الدخل 

 واملبيعات من حتصيل الرسوم اجلمركية والضريبة العامة كل حسب اختصاصه.

 اإلجراء:

 ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. مل يرد
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   (704) 
 

 :مديرية املقالع واملناجم 

لدى تدقيق قيود وسجالت مديرية املناجم واملقالع واملتعلق بالشركات اخلاضعة لرسوم       

 (، تبني ما يلي:7011-7011التعدين والتنقيب يف سلطة املصادر الطبيعية للفرتة )

 والتنقيب: خبصوص التعدين أواًل: 

عدم قيام سلطة املصادر الطبيعية بإلزام صاحب حق التعدين بتقديم خالل شهر كانون  .1

( من قانون تنظيم  43لاني من كل سنة تقريرًا يبني فيه ما يلي خالفًا ألحكام املادة ) 

 : 1928( لسنة 17شؤون املصادر الطبيعية رقم )

 مت استخراجها خالل السنة تقرير موضح فيه مقدار قيمة املواد املعدنية اليت .أ 

 السابقة.

نسخة من التقرير املالي عن السنة املالية السابقة خالل شهر من إعالن التقرير  .ب 

السنو  للشركات يتضمن حساب االرباح واخلسائر وسعر الكلفة التفصيلي 

واإلمجالي لوحدة اإلنتاج، باإلضافة اىل عدم قيام السلطة املصادر بانتداب احد 

تدقيق السجالت والدفاتر املتعلقة بالنواحي الفنية واإلدارية واملالية موظفيها ب

 للمشروع.

 برنامج وخطة العمل للسنة القادمة. .ج 

عدم تدقيق الدفاتر واحلسابات واخلرائ  واألوراق اخلاصة بأعمال التعدين وسائر  .7

ؤون املصادر ( من قانون تنظيم ش42املعامالت األخرى املتعلقة بذلك خالفًا ألحكام املادة )

 الطبيعية املشار إليه أعاله.

عدم مسك سجالت منتظمة لدى مديرية املناجم واملقالع تبني اسم الشركة وطبيعة  .1

نشاطها واألعمال اليت تزاوهلا واخلاضع منها لرسوم التعدين والتنقيب واحلسابات املالية 

 يب. والدفاتر املتعلقة بها من تاريخ حصوهلا على رخصة التعدين والتنق

  :عدم حصر األنشطة اخلاضعة  لرسوم التعدين والتنقيب للشركات ومنها .4

 شركة البوتاس حيث تبني ما يلي: .أ 

إن لديها عدة منتجات غري مادة البوتاس وال يتم احملاسبة عليها من قبل  -

 سلطة املصادر.

عدم حصر الشركات التابعة واحلليفة واليت متارس نشاـ التعدين  -

 لشركة البوتاس.
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غياب التنسيق مع وزارة املالية ملتابعة أية حتصيالت أو مدفوعات من قبل  -

شركة البوتاس، وكذلك عدم قيام سلطة املصادر الطبيعية بالتدقيق 

 عليها والتحقق من الكميات املنتجة او املباعة او املستغلة من الشركة.  

 شركة مناجم الفوسفات حيث تبني ما يلي:  .ب 

يق عوائد تعدين الفوسفات ومتابعة تنفيذها خالفًا عدم إبراز تعليمات تدق -

 .7011( لسنة 30( من نظام عائدات تعدين الفوسفات رقم )7لنص املادة )

عدم قيام سلطة املصادر الطبيعية بالتدقيق على شركة مناجم الفوسفات  -

لتحديد الكميات املنتجة سواءس املصدرة أو املباعة أو املستغلة من قبل 

 ريعها املختلفة خالفًا لنص املادة املشار إليها أعاله.الشركة يف مشا

عدم حصر الشركات التابعة واحلليفة واليت متارس نشاـ التعدين  -

 لشركة مناجم الفوسفات.

غياب التنسيق مع وزارة املالية ملتابعة أية حتصيالت أو مدفوعات من قبل  -

ة شركة مناجم الفوسفات وكذلك عدم قيام سلطة املصادر الطبيعي

 بالتدقيق عليها.

تقوم سلطة املصادر الطبيعية باعتماد الكشوفات الواردة من الشركات لغايات احتساب  .3

رسوم التعدين دون وجود آلية للتحقق من مدى صحة البيانات الواردة يف كشوفات تلك 

 الشركات وعلى سبيل املثال شركة ).....(.  

مبوجبها احتساب الكميات اخلاضعة  عدم قيام سلطة املصادر الطبيعية بوضع آلية يتم .2

للتعدين، وحتديد الكميات املصنعة واملنتجة لكافة الشركات املسجلة، وكذلك عدم 

مطابقة الكميات املنتجة الواردة يف السجالت املالية للشركات مع تقرير جلنة جرد الكميات 

 الصادر من سلطة املصادر الطبيعية من واقع الكشف احلسي.

ن كشوفات وجداول مديرية املناجم واملقالع مل يتم حتديد كميات وجود شركات ضم .2

اإلنتاج هلا حا ترتب على ذلك عدم وجود مطالبة باإلضافة إىل عدم متابعة األرصدة 

 السابقة املتحققة عليها.

وجود شركات غري عاملة حسب كشوفات مديرية املقالع واملناجم دون أن يتم إبراز ما يفيد  .8

 مل متارس أية أعمال. بأن هذه الشركات

عدم قيام سلطة املصادر الطبيعية مبتابعة الشركات اليت فقدت ترخيصها سواء كان لعدم  .9

تسديد الرسوم املتحققة عليها أو ملخالفتها أنظمة التعدين والتنقيب، باإلضافة لعدم 

 مالحقة الشركات العاملة يف جمال التعدين والتنقيب دون ترخيص. 
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على رخص تنقيب وتعدين مل يتبني ما إذا مارست أنشطة ختضع وجود شركات حاصلة  .10

 لرسوم التعدين. 

وجود شركات ظهرت يف كشوفات الشركات احلاصلة على حقوق تعدين ومل تظهر يف  .11

 كشوف إنتاج الشركات او يف سجالت الدائرة املالية وعلى سبيل املثال مؤسسة ).....(.

جلة يف سجالت الدائرة املالية دون اختاذ وجود شركات حاصلة على حقوق تعدين غري مس .17

 أية إجراءات من قبل مديرية املقالع واملناجم.

عدم إبراز االتفاقيات اليت تعقدها الشركات اخلاضعة لرسوم التعدين مع الشركات  .11

 األخرى لغايات التحقق من الكميات املستخدمة.

عدم وجود سجالت منظمة ومرقمة حسب التسلسل ومعتمدة لكل نوع من أنواع الرخص  .14

اليت تصدر من مديرية املقالع واملناجم وذلك حلصر مجيع الرخص الصادرة عن املديرية 

( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية 212ومتابعتها خالفًا ألحكام املواد ذوات األرقام )

 تعديالتها.                و 1993( لسنة 1رقم )

عدم وجود سجالت منظمة ومرقمة حسب التسلسل لضبوطات املخالفات واإلنذارات خالل  .13

 اجلوالت التفتيشية اليت تقوم بها السلطة للتحقق من متابعتها حسب األصول.

عدم وجود أ  تنسيق إللبات املبالغ املستحقة للسلطة على الشركات اخلاضعة لرسوم  .12

التنقيب لدى مديرية املناجم واملقالع مع الدائرة املالية إللبات كافة العمليات  التعدين أو

 يف السجالت املالية أواًل بأول. 

 النواحي املالية:  ثانيًا:

وجود ذمم مالية على عدد من الشركات تعود لفرتات سابقة مل يتم متابعتها وحتصيلها  .1

 (.712ول رقم )وعلى سبيل املثال ال احلصر ما هو مبني يف اجلد

 (435جدول رقم )

 يف وزارة الطاقة والثروة املعدنية ذمم مل يتم متابعتها وحتصيلها من الشركات أدناه

 ) املبلغ بالدينار(

 الرصيد بالدينار عن فرتات سابقة اسم الشركة

 3213510 شركة ).....(

 66465 مؤسسة ).....(

 4111 شركة ).....(

 41441 شركة ).....(

 546274 شركة ).....(

 214574 شركة ).....(

 44764 شركة ).....(
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وجود اختالف يف املطالبات املالية على بعض الشركات من واقع سجالت مديرية املناجم  .2

واملقالع عن املطالبات املالية الواردة يف سجالت الدائرة املالية، وعلى سبيل املثال كما هو 

 (.712مبني يف اجلدول رقم )

 (437جدول رقم )

 يف وزير الطاقة والثروة ا ملعدنية مقارنة بني املطالبات حسب كشوف املقالع واملناجم والدائرة املالية
 

 حسب كشوفات الدائرة املالية  حسب كشف املقالع واملناجم اسم الشركة

 43344 46454 شركة ).....(

 611 55411 الشركة ).....(

 02113 03113 مؤسسة ).....(
 

عدم تطابق األرصدة الواردة يف جداول مديرية املناجم واملقالع مع األرصدة الواردة يف  .3

سجالت الدائرة املالية، وعلى سبيل املثال شركة ).....( حيث بلغ الرصيد يف الكشوفات 

( دينار، يف حني ان رصيد الذمم 10000واجلداول املعدة من مديرية املناجم واملقالع بلغ )

 ( دينار. 137978الت الدائرة املالية هو )الظاهر يف سج

وجود مبالغ مالية سابقة يف سجالت الدائرة املالية على بعض الشركات باإلضافة إىل  .4

مطالبات جديدة قيدت على هذه الشركات مل تسدد خالفًا ملا ورد يف الكشوفات واجلداول 

 (.718مبني يف اجلدول رقم )املعدة من مديرية املناجم واملقالع، وعلى سبيل املثال ما هو 

 (434جدول رقم )

 يف وزير الطاقة والثروة املعدنية بعض الذمم املالية السابقة باإلضافة إىل املطالبات اجلديدة

 ) املبلغ بالدينار(

 اسم الشركة

الرصيد كما ورد يف  حسب سجالت الدائرة املالية

جدول مديرية املناجم 

 واملقالع

الرصيد 

 السابق

املطالبة 

 اجلديدة

 اجملموع

 دفعت بالكامل 65364 61414 6261 شركة ).....(

 47474 44413 47474 446 مؤسسة ).....(

 05020 61232 33554 05774 الشركة ).....(
 

وجود مطالبات مالية كرسوم تعدين ظهرت ضمن كشوفات وجداول مديرية املناجم  .5

سجالت الدائرة املالية، وعلى سبيل املثال ما هو واملقالع على إنها مدفوعة ومل تظهر يف 

 (.719مبني يف اجلدول رقم )
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 (434جدول رقم )

 يف وزارة الطاقة والثروة املعدنية مطالبات مالية ظهرت على إنها مدفوعة يف جداول مديرية املناجم واملقالع

 ) املبلغ بالدينار(

 املطالبة املالية   اسم الشركة

 2464 مؤسسة  ).....(

 3375 شركة  ).....(

 03411 شركة  ).....(

 7446 شركة  ).....(

 52034 الشركة  ).....(

 36454 شركة  ).....(

 07164 شركة  ).....(
            

وجود مبالغ مالية ظهرت كرسوم تعدين ضمن كشوفات وجداول مديرية املناجم واملقالع  .6

( دينار على شركة ).....( للتعدين بأنها مدفوعة ومل تظهر هذه املطالبات 38393بقيمة )

يف سجالت الدائرة املالية، وقد أظهرت سجالت الدائرة املالية ان الشركة دائنة برصيد 

واملوجه  13/9/7011الرجوع إىل استدعاء الشركة املؤرخ يف  ( دينار، ولدى10432)

لسلطة املصادر الطبيعية واليت أقرت مبوجبه بوجود مبالغ مالية مرتتبة عليها بقيمة 

( شهر وبضمانة 17( دينار ستقوم بتسديدها على دفعات شهرية على مدى )170000)

 أو سجالت الدائرة املالية.  شيكات بنكية، مل تظهرها جداول مديرية املناجم واملقالع

وجود مبالغ مالية كرسوم مستحقة ظهرت يف كشوفات وجداول مديرية املناجم واملقالع  .7

مل تظهرها سجالت الدائرة املالية، وكذلك وجود أرصدة سابقة على هذه الشركات يف 

 (.740سجالت الدائرة املالية، وعلى سبيل املثال ما هو مبني يف اجلدول رقم )

 (421رقم )جدول 

 يف وزارة الطاقة والثروة املعدنية مقارنة الرسوم املستحقة بني كشوفات مديرية املقالع والدائرة املالية

 ) املبلغ بالدينار(

 اسم الشركة
رسوم مستحقة ظهرت يف كشوفات وجداول مديرية 

 املناجم واملقالع ومل تظهر يف سجالت الدائرة املالية 

سجالت األرصدة السابقة يف 

 املالية

 4075 21153 الشركة ).....(

 23444 33427 مؤسسة ).....(

 7151 6063 الشركة ).....(
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( دينار 1201وجود مبالغ مالية ظهرت كمدفوعات يف سجالت الدائرة املالية بقيمة ) .8

ختص شركة ).....(، يف حني ان املطالبة املالية يف كشوفات وجداول مديرية املناجم 

 ( دينار، ومل تظهر يف سجالت الدائرة املالية كمطالبة.  1021واملقالع كانت بقيمة )

الكشوفات واجلداول املعدة من قبل مديرية املناجم واملقالع  وجود مبالغ مالية ظهرت ضمن .9

لدائرة املالية وعلى سبيل املثال كما مل يتم مطالبة الشركات بها، ومل تظهر يف سجالت ا

 (.741هو مبني يف اجلدول رقم )
 

 (420جدول رقم )

 يف وزارة الطاقة والثروة املعدنية مبالغ ظهرت ضمن كشوفات مديرية املناجم ومل يتم املطالبة بها

 ) املبلغ بالدينار(

 قيمة املطالبة املالية )بالدينار(  اسم الشركة

 31661 شركة ).....(

 010424 الشركة ).....(
               

ظهور أمساء بعض الشركات العاملة يف قطاع التعدين يف سجالت الدائرة املالية ومل يتم  .11

إظهارها يف كشوفات وجداول مديرية املناجم واملقالع، وعلى سبيل املثال شركة ).....(، 

 وكذلك وجود ذمم مالية سابقة مل تقم الدائرة مبتابعتها. 

جالت املالية املتعلقة بالذمم اخلاصة عدم قيام وحدة الرقابة الداخلية بتدقيق الس .11

( 112بالشركات احلاصلة  على رخص وحقوق تعدين حسب األصول خالفًا لنص املادة )

 .من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية املشار إليها أعاله

 (4102لسنة  05 املصدر: )استيضاح الديوان رقم

 التوصية:

أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة لقيام مبهامها حسب  جلنة للتدقيق والتحقيق مبا ورد قيام

 األصول وبالسرعة املمكنة.

 اإلجراء:

 74/4/7014( تاريخ 1/17/7/7410مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق مبوجب الكتاب رقم )

 ومل تقدم تقريرها بعد وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 :الفحص الفجائي 

 تبني ما يلي: 77/4/7014بتاريخ على سجالت قسم اللوازم  الفحص الفجائي إجراءلدى 

يف وزارة الطاقة والثروة رئيسة  إخراج مبوجي مستنداتاللوازم الثابتة على املوظفني  صرف .1

                           الدفرتية يف سجالت اللوازم املخصصة  األرصدةتصفري  إىلحا يؤد  املعدنية 

( من تعليمات 1كمبيوتر( خالفًا ألحكام املادة ) أجهزةبائية، كهر أجهزة)مكاتب، كراسي، 

 . 1994( لسنة 3وتنظيم املستودعات احلكومية والرقابة على املخزون رقم ) إدارة

 1991( لسنة 17( من نظام اللوازم رقم )39قسم اللوازم بأحكام املادة ) التزامعدم  .7

 وتعديالته من حيث:

النوع اللوازم يف صفحة واحدة بالرغم من اختالفها من حيث  أصنافدمج بعض  أ.

 القياس.والوزن و احلجم و

بعض اللوازم يف السجالت املخصصة دون ترميزها ووصفها لتمييز املتشابه  إدخال ب.

 منها من حيث النوع واحلجم وغريه.

الوزارة املصروف على بعض موظفي  واأللاتفرعية حتتو  على اللوازم العهدة البطاقات  .1

عدم  تصديقها من قبل الرئيس املباشر  خالفًا ويتم توقيعها من قبل املوظف املعين  أندون 

 . أعاله املشار إليه( من نظام اللوازم 41ألحكام املادة )

 (0/7/4102تاريخ  04/01/01305املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 سجالت العهدةترصيدها يف  وإعادة واألجهزة واأللاتتشكيل جلنة داخلية حلصر كافة  اللوازم 

 حسب األصول. أعاله تصويب باقي املخالفات الواردة األصول والعمل على حسب 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :الفحص الفجائي / صندوق األمانات وصندوق فلس الريف 

على صندوق األمانات وصندوق فلس  77/9/7014لدى إجراء الفحص الفجائي بتاريخ  

 الريف، تبني ما يلي:

 صندوق أمانات الوزارة: أواًل:

يقوم أمني الصندوق باجلمع بني مهام أمني الصندوق ومعتمد الصرف خالفًا ألحكام املادة  .1

 .1993( لسنة 1( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )31)

 تكليف رمسي ألمني الصندوق وحسب األصول.عدم إبراز كتاب  .7
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( دينار وتأخري إيداعها لدى 700قيام أمني الصندوق باالحتفاظ مبقبوضات تزيد عن ) .1

 (.747البنك خالفًا للتعليمات أعاله، ونشري على سبيل املثال ال احلصر إىل اجلدول رقم )

 (424جدول رقم )

 ثروة املعدنيةقيمة املبالغ احملتفظ بها يف وزارة الطاقة وال

 )املبلغ بالدينار(

 مالحظات تاريخ اإليداع تاريخ القبض املبلغ رقم اإليصال

 شيك 2/4/4102 3/4/4102 4276 4743

 نقدًا 4/4/4102 4/4/4102 6111 4744

 نقدًا 07/4/4102 05/4/4102 4011 4431

 نقدًا 07/4/4102 05/4/4102 6111 4430
 

برتصيد دفرت الصندوق يف نهاية كل يوم والتأكد من صحة عدم قيام  أمني الصندوق  .4

 ( من التعليمات أعاله.74القيود خالفًا ألحكام املادة )

 صندوق فلس الريف: ثانيًا:

يتم قبض األموال العامة من قبل عدد من املوظفني غري أمني الصندوق خالفًا ألحكام املادة  .1

 ( من التعليمات أعاله.19)

باجلمع ما بني مهام أمني الصندوق ومعتمد الصرف خالفًا ألحكام يقوم أمني الصندوق  .7

 ( من التعليمات أعاله.31املادة  )

ال يقوم أمني الصندوق برتحيل إيصاالت القبض امللغاة على دفرت اليومية وبالتسلسل  .1

 ( من التعليمات أعاله.71وحسب األصول خالفًا ألحكام املادة )

بض امللغاة بطريقة قانونية من حيث توقيع املوظف املسؤول عدم التقيد بإلغاء إيصاالت الق .4

( من 33وتوقيع الرئيس املباشر وبيان سبب اإللغاء وعلى كافة النسخ خالفًا ألحكام املادة )

 التعليمات املالية أعاله.

عدم توخي الدقة يف الرتحيل على دفرت اليومية وعند تنظيم إيصاالت القبض نظرًا لتكرار  .3

( 2/7014، 2غاء فيها وعلى سبيل املثال ال احلصر )دفرت يومية شهر  الشطب واإلل

( خالفًا 333178، 333172، 333119، 333104وإيصاالت القبض امللغاة ذوات األرقام )

 ( من التعليمات أعاله.33ألحكام املادة )

حكام عدم التقيد برتحيل إيصاالت القبض املستخدمة على دفرت اليومية أواًل بأول خالفًا أل .2

 ( من التعليمات أعاله.71املادة  )
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( من تعليمات 1عدم مالئمة الكفالة املالية العائدة ألمني الصندوق خالفًا لنص املادة ) .2

 .7001( لسنة 1تنظيم الكفاالت املالية للموظفني رقم )

 عدم وجود تكليف رمسي ألمني صندوق فلس الريف وحسب األصول. .8

 ت دفرت اليومية بقلم رصا .يقوم أمني الصندوق برتصيد صفحا .9

عدم تثبيت القاصة احلديدية العائدة لفلس الريف حلفظ األموال العامة وحسب األصول  .10

 ( من التعليمات أعاله.42خالفًا ألحكام املادة )

 (07/00/4102تاريخ  04/01/3/04413 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 حسب األصول.العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

  اتفاقية صيانة جهاز األشعة السينية املطيايفPioneer (XRF:) 

لدى مشاركة مندوب ديوان احملاسبة يف أعمال جلنة املشرتيات احمللية املتعلقة بتجديد  

أعاله يف سلطة املصادر الطبيعية )سابقًا(، تبني ما  اتفاقية صيانة جهاز األشعة السينية املطيايف

 يلي:

( لصيانة 71/2/7004-71/2/7002قامت السلطة بتلزيم املؤسسة أعاله للفرتة )  .1

( دينار سنويًا دون إبراز ما يثبت أن املؤسسة هي الوكيل الوحيد 2000اجلهاز أعاله بواقع )

 1991(  لسنة 17ام اللوازم رقم )( من نظ13للجهاز املذكور خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته. 

ولغاية  71/2/7014عدم قيام السلطة بتمديد اتفاقية صيانة اجلهاز أعاله املنتهية بتاريخ  .7

 تارخيه حا جيعله عرضه للتعطل خالل هذه الفرتة. 

 عدم إبراز سجل جتار  أو رخصة مهن للمؤسسة أعاله من تاريخ تلزميها بصيانة اجلهاز. .1

يام املوظف املسؤول عن متابعة اتفاقية الصيانة أعاله بتحديد مواعيد صيانة وقائية عدم ق .4

( من 4للجهاز  مدار البحث من خالل جدول زمين يتفق عليه الفريقني، خالفًا للبند رقم )

 اتفاقية الصيانة. 

قام مدير عام سلطة املصادر الطبيعية )سابقًا( بتوجيه املذكرة رقم )بال( تاريخ  .3

لوزير الطاقة والثروة املعدنية جاء فيها أنه يتم عمل إجراء صيانة دورية سنوية  8/2/7011

 للجهاز املذكور بنفس الشروـ والتكاليف حيث تبني ما يلي:
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( دينار شاملة كافة الرسوم 4920مبلغ ) 7010بلغت قيمة عقد الصيانة لعام  . أ

( دينار شاملة 2920)مبلغ  7017والضرائب. بينما بلغت تكلفة عقد الصيانة لعام 

 ( دينار.7000كافة الرسوم والضرائب أ  بزيادة مقدارها )

مت تعديل بعض الشروـ واملواصفات يف بعض االتفاقيات وعلى سبيل املثال ال  . ب

( ينص على إلزام الفريق األول بدفع مبلغ 2، البند رقم )7017احلصر اتفاقية عام 

ثاني تزيد عن الزيارات الدورية يف حني ال ( دينار لكل زيادة يقوم بها الفريق ال130)

 .7010يوجد هذا الشرـ يف اتفاقية عام 

 لغايات التدقيق حسب األصول. 7011عدم إبراز عقد الصيانة اخلا  باجلهاز أعاله لعام  .2
 

 (45/4/4106تاريخ  04/01/2/4432املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق يف املخالفات الواردة أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة. 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 هيئة الطاقة الذرية األردنية

 
 :تدقيق حساب اإليرادات 

 (، تبني ما يلي:7011-7017للفرتة )لدى تدقيق حساب اإليرادات يف هيئة الطاقة الذرية  

 مديرية املشع اجلامي: أواًل: 

تقوم مديرية املشع اجلامي بكافة اإلجراءات املتعلقة بتعقيم املواد الواردة من الغري من حيث  .1

إستالم البضائع وتسليمها للشركة قبل وبعد االنتهاء من عملية التعقيم واحتساب قيمة 

ذمة مدينة ومتابعة حتصيل الذمم املرتتبة على الغري دون أن املطالبة املتحققة وتسجيلها 

يكون للدائرة املالية أو  أ  دائرة أخرى يف اهليئة دور يف هذه اإلجراءات حا يزيد من خماطر 

 األخطاء املتعلقة بإيرادات اهليئة املتأتية من هذه املديرية.

لى تفصيالت مببلغ اإليراد ال حتتو  أوامر القبض الصادرة من مديرية املشع اجلامي ع .7

 املتحقق من رسوم التعقيم.

ال يتم تسجيل الكتب الواردة من الشركات واملتعلقة بعمليات التعقيم والتحليالت املخربية  .1

 .املختلفة لدى ديوان اهليئة بل ترسل مباشرة إىل القسم املعين 

اإليداعات لدى إستخدام  قلم الرصا  لتدوين أرصدة احلسابات يف يومية املقبوضات و .4

 املديرية حا يعرضها للشطب والتغيري.

ال حتتفظ املديرية بسجل يبني عدد األنابيب املستخدمة لكل عملية تعقيم واليت تعترب  .3

 األساس لتحديد الكلفة لكل عملية تعقيم.

يتم ختزين األنابيب املستخدمة يف التعقيم ملدة قد تزيد عن سنة يف غرفة داخل مبنى  .2

لرغم من احتواء هذه األنابيب على مادة البنزين واألسيتون القابلة لالشتعال وال املديرية با

يوجد لدى املديرية أية إجراءات مولقة حتدد آلية إتالف األنابيب اليت مضى على 

 استخدامها مخس سنوات فأكثر.

 مديرية املختربات: ثانيًا: 

.( من قبل الدائرة املالية لدى ال يتم تسجيل أو تدقيق املطالبات اخلاصة بالشركة ).... .1

 اهليئة للتأكد من صحتها قبل إرساهلا للشركة.

ال يتم قيد الذمم املستحقة على املؤسسات احلكومية بدل تقديم خدمة الرصد اإلشعاعي  .7

 ( يف سجالت الدائرة املالية وبالتالي عدم متابعة حتصيلها حسب األصول.TLDالشخصي )
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( تاريخ 773/12/7010جملس مفوضي اهليئة رقم )مل تقم اهليئة بتنفيذ قرار  .1

وتوصيته املتعلقة بتشكيل جلنة لعمل دراسات حتليلية لتحديد الكلف  9/8/7010

التشغيلية للفحوصات اليت تتم يف خمتربات اهليئة لغايات حتديد أجور تلك الفحوصات 

 ومبا حيقق عائد أفضل ملصلحة اهليئة وإدامة عملها بكفاءة وفاعلية.

 (02/01/4102تاريخ  42/01/3/05453كتاب الديوان رقم صدر: )امل

 التوصية:

 العمل على تصويب البند)لانيًا( بفروعه حسب األصول.

 اإلجراء:

 مت تصويب البند )أواًل( بكافة فروعه ومل يتم تصويب باقي البنود وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 النفقات حساب: 

الطاقة الذرية األردنية للسنوات                        هليئة النفقات حساب على التدقيق لدى

 ما يلي: تبني  ،(7017-7011)

 ة:الرقابي اإلجراءات : أوال

ألحكام املادة  خالفًا املقرر سلفات النفقات صندوق دفرت الدائمة السلف حاملي عدم مسك .1

 .1993 لسنة (1) رقم وتعديالتها املالية للشؤون التطبيقية التعليمات من (90)

 وعلى سبيل املثال ال احلصر الداخلية الرقابة من الصرف قبل املستندات ةكاف إجازة يتم ال .7

( 177ومستند الصرف رقم ) دينار ( 1830)  مببلغ نيسان لشهر (11الصرف رقم ) مستند

 ( دينار.4797مببلغ ) 70/2/7017تاريخ 

 تزيد اليت  الصرف مستندات لبعضواملبيعات  الدخل ضريبةدائرة  من ذمة براءة إرفاق عدم .1

 تاريخ( 38) رقم صرفال مستندوعلى سبيل املثال ال احلصر  دينار (1000) عنقيمتها 

 .دينار (7021) بقيمة 7017

 من (20) املادة ألحكام خالفًا مدفوع خبامت ومرفقاتها الصرف مستندات ختم يتم ال .4

 .أعاله إليها املشار املالية  للشؤون التطبيقية التعليمات

 التعليمات من (179) املادة ألحكام خالفًا املستفيدين إىل الشيكات تسليم سجل عدم مسك .3

 .أعاله ليهاإ املشار املالية للشؤون التطبيقية

 وعمل وصرف وقيد قبض من متعارضة مهام عدة بني واالدخار األمانات حماسيب جيمع .2

 املشار املالية للشؤون التطبيقية التعليمات من (111) املادة ألحكام خالفًا البنكية التسويات

 .أعاله إليها
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( 111) املادة ألحكام خالفًا خرآ موظف قبل من األشهر لبعض البنكية التسويات تدقيق عدم .2

 .أعاله إليها املشار املالية للشؤون التطبيقية التعليمات من

 للصندوق 7017 لعام البنكية والتسويات املراجعة املوقف املالي وميزان إبراز يتم مل .8

 1937 لسنة (78) رقم احملاسبة ديوان قانون من( 11) ملادةا ألحكام خالفًا الرئيسي

 وتعديالته.

 من( 4) ملادةا ألحكام خالفًا دينار (1000) مقدارها مالية بكفالة مكفول املستودع أمني  .9

 .7001 لسنة (1) رقم للموظفني املالية الكفاالت تنظيم تعليمات

 :واالقتطاعات األمانات  قسم  :ثانيًا

( 13840) بقيمة للغري مسرتدة ميناتأكت النووية الطاقة هيئة من مقبو  مبلغ وجود .1

 السجل او معتمد فصيليت كشف أرفاق دون( 00322) رقم قبوضاتامل لووص مبوجب دينار

 مت إذا فيما وصرفها إرجاعها لسهولة املبالغ هذه تعود وملن قبضها مصدر هفي يبني الذ 

 7008 عام يف النووية الطاقة هيئة إلغاء مت بأنه علماأصحابها  قبل من بها املطالبة

 .والنوو  اإلشعاعي العمل تنظيم وهيئة الذرية الطاقة هيئة من كل وخلفها

 حساب من الصادرة احلوالة على دينار (322) قيمته ما شيكات طوابع مورس اقتطاع يتم مل .7

 . دينار (122100) وقيمتها 7011/متوز لشهر (12) رقم األمانات

 -:واملستودعات اللوازم قسم  : ثالثًا

 سجل ذلك مثال  التلف من عليها للحفاظ جتليد إعادة إىل حباجة اللوازم سجالت بعض 13

 .صاحلال غري سجل (2) رقم سجلو  األجهزة سجل (1) رقم

 اإللغاء أسباب وبيان القسم رئيس من توقيعها دون  اإلدخاالت مستندات يف اإللغاء كثرة 73

( ورقم 8/7017) شهر ( 838093مستندات اإلدخاالت ذوات األرقام  ) ذلك مثال

 (.7/7011) شهر (838311( ورقم ) 10/7017) شهر (838711)

 إىل يؤد  حا للهيئة املوردة املواد وتنوع كمية مع تتناسب ال للمستودع ةالتخزيني السعة 13

 إىل الكميات بكامل وإخراجها املواد  إدخال يتم حيث واملشرتاه املوردة املواد ختزين صعوبة

 .املواد هلذه الصرف دوران مراقبة عملية يضعف حا املختربات مديرية

 :احلركة قسم : رابعا

 بشكل الشهر  احملروقات صرفيات سجل على احمللي املشرتى طلباتجلود  أرقام تنزيل عدم 13

 املركبات استخدام تنظيم تعليمات من (11) املادة ألحكام خالفًا مركبة لكل منفصل

 .7011 لسنه احلكومية
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( بك أب أسوزو، 9842/3و) صالون، تويوتا (11727/3) األرقام ذوات املركبات 73

( بك أب 19438/3( با  تويوتا، و)19420/3( با  ميتسوبيشي، و)19710/3و)

 ةاملساف نددددددم أكثر  ةاملقطوع ةالفعلي  ددددةاملساف كون تعديل إعادة إىل حباجةميتسوبيشي، 

 يف املعتمد املعدل حسب منهما لكل ةاملستهلك احملروقات ةكمي مع ةمقارن قطعها الواجب

 .7011عام

 املقرر باملعدل ةمقارن 7011( لرت لعام 442ة مبقدار )املستهلك احملروقات كمية زيادة 13

 .فان فاجن فوكس نوع (13811/3) رقم للمركبة

 اختاذ  يتم ومل شهور لالت عن يزيد ما منذ متعطلة 7009 وديل( م8311/3) رقم املركبة 43

 إلصالحها. إجراء أ 

 .األصول حسب اإلدارة مدير من موقع مركبة طلب منوذج استخدام عدم 33

 .االستخدام من الغاية انتهاء عند احلركة أمر على املركبة مستخدم توقيع عدم 23

 (4102لسنة  412)استيضاح الديوان رقم  املصدر: 

 التوصية:

  العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 وزارة الزراعة

 

 :صندوق قسم األمانات 

، تبني 12/17/7014لدى إجراء الفحص الفجائي على صندوق قسم األمانات بتاريخ  

 وجود تالعب يف تواريخ وصول املقبوضات يف قسم األمانات وعلى النحو التالي:

يتم التالعب بتاريخ وصول املقبوضات يف النسخ الزرقاء واحلمراء بتواريخ الحقة لتاريخ  .1

القبض املثبت على النسخة البيضاء واليت تسلم للدافع بقصد االحتفاظ مببالغ مالية ملدة 

( إىل 1227( يومًا وعلى سبيل املثال ال احلصر وصول املقبوضات من )73عن )تزيد 

 ( دينارًا.14028( بقيمة )1892، 1819( والوصول )1221)

كشف جداول مفردات قبض الوصول ال يظهر اإليداعات خالل الشهر حا يؤد  إىل عدم  .7

 معرفة رصيد أول املدة ورصيد آخر املدة.

( من التعليمات 42قبوضة بشكل يومي خالفًا ألحكام املادة )ال يتم إيداع املبالغ امل .1

 .1993( لسنة 1التطبيقية للشؤون املالية رقم )

 يتم القبض من قبل رئيس قسم األمانات بالرغم من عدم تكليفه بالقبض. .4

 (44/0/4106تاريخ    04/04/3/541املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 يف املوضوع أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة. تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 (/حمافظة العقبة:4،الصاحليه0تنفيذ مشروع حفائر )الصاحلية 

لدى مشاركة ديوان احملاسبة مع اللجنة الفنية املشكلة مبوجب كتاب وزير الزراعة  رقم  

لدراسة العرو  املالية املقدمة من املناقصني لتنفيذ أعمال  1/2/7014( تاريخ 2/11/19004)

 تبني ما يلي: ،( واخلا  بتنفيذ املشروع أعاله8/7014العطاء رقم )ز/

قامت اللجنة الفنية املشكلة بكتاب وزير الزراعة أعاله بدراسة عرو  املناقصني املتقدمني  .1

هم املالية هلذا العطاء وكان أقل املناقصني سعرًا ( مناقصني بعروض9للعطاء وقد تقدم )

( دينار وكانت مالحظات اللجنة على عر  111000لشركة ).....( وبقيمة إمجالية )

 املناقص املذكور على النحو التالي:
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( 111000تقدم هذا املناقص بأقل األسعار وبقيمة إمجالية بلغت بعد التدقيق ) -

 دينار.

 حسمًا أو زيادة على بنود العطاء. مل يقدم املناقص يف عرضه -

القيمة اإلمجالية للعر  املقدم من املقاول تقل عن الكلفة التقديرية للعطاء  -

 ( دينار.180000( دينار، حيث بلغت التكلفة التقديرية للعطاء )29000مبقدار )

 ولائق العطاء خمتومة واخلالصة النهائية موقعه وخمتومة. -

 السعر أإلفراد  غري مفق . -

 دم تعبئة مناذج العطاء.ع -

 الكفالة املالية املقدمة من املقاول مطابقة ملا هو مطلوب. -

 املناقص مصنف بالفئة الثالثة اشغال ترابية/حفريات وحفريات تعدين. -

كانت توصيات اللجنة الفنية إىل جلنة العطاءات بأن العر  املقدم من شركة  -

( 111000ية بعد التدقيق )).....( هو صاحب أقل العرو  سعرًا وبقيمة إمجال

دينار وان سعر املناقص بشكل عام منخفض ويقل عن الكلفة التقديرية مبقدار 

( دينار وترفع اللجنة الفنية تقريرها إىل جلنة العطاءات اخلاصة إلختاذ 29000)

ماتراه مناسبًا مع األخذ بعني االعتبار املالحظات اليت مت حصرها على عر  

 الفين لعرضه.املناقص يف التحليل 

أبرز مهندس الديوان املشارك مع اللجنة الفنية على حمضر تقرير اللجنة بتاريخ  .7

 املالحظات التالية: 13/2/7014

نظرًا لوجود فارق كبري بني السعر املقدم من املقاول املشار اليه أعاله  والكلفة  -

د قبل ( دينار وهذا يتطلب من جلنة العطاءات التأك29000التقديرية مبقدار )

اإلحالة من قيمة الكلفة التقديرية للعطاء بعد إعادة احتسابها وحبال كانت 

الكلفة صحيحة فال مانع من اإلحالة اما إذا كانت الكلفة غري ذلك يتم التعامل 

 حسب التقدير الواقعي اجلديد وتقديرات اللجنة بهذا  اخلصو .

الكلفة التقديرية وتقديم طلبت جلنة العطاءات من اللجنة الفنية بإعادة احتساب  -

تقرير بذلك حيث قدمت اللجنة الفنية تقريرها إىل جلنة العطاءات بتاريخ 

( من تاريخ إيداع العرو  وانتهاء املدة احملددة 20وهو اليوم الد ) 19/8/7014

بشروـ دعوة العطاء النتهاء مدة كفالة دخول العطاء املقدمة من املقاول وقد 

 لفنية بعد إعادة احتساب الكلفة التقديرية كما يلي:كانت مالحظات اللجنة ا
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  إشارة إىل مشروحات مندوب ديوان احملاسبة املتضمنة أن الكلف التقديرية

( دينار 111000( دينار والقيمة املقدمة تبلغ )180000للعطاء تبلغ )

( دينار من خالل دراستنا 29000واليت تقل عن الكلفة التقديرية مببلغ )

( دينار للمرت املكعب وهذا التقدير 137واملوقع مت تقدير الكلفة بد )للمشروع 

صحيح ومناسب للمنطقة ولألعمال اليت عادة ما يقوم بها املقاول ولكن 

نظرًا للتنافس الشديد بني املقاولني جاءت بأقل األسعار كما ذكر أعاله 

 وعليه فإن املقاول يتحمل مسؤولية ذلك.

 على منت  74/8/7014ن احملاسبة بتاريخ كانت مشروحات مندوب ديوا

تقرير اللجنة الفنية الذ  يشري إىل أنه مت إعادة إحتساب الكلفة من قبل 

أعضاء اللجنة الفنية وأفاد التقرير بأن الكلفة التقديرية صحيحة وإن 

قيمة عر  املناقص األقل سعرًا أقل من الكلفة التقديرية مبقدار 

ان باإلحالة على املناقص األقل سعرًا الديوحيث نسب ( دينار 29000)

 حسب األصول.

مت عر  املوضوع على جلنة العطاءات الفرعية يف الوزارة حيث أوصت اللجنة التوجيهية  .1

باإلحالة على املناقص األقل سعرًا بعد أخذ التزام منه بتنفيذ األعمال ضمن أسعار العطاء 

ب كفالة دخول العطاء النتهاء مدة وقد تزامن ذلك مع تقدم املقاول بطلب للوزارة بسح

 الكفالة حيث أن الوزارة مل تطلب من املناقص بذلك الوقت متديد كفالة دخول العطاء.

وافقت الوزارة على إعادة كفالة دخول العطاء للمناقص ودون اإلحالة عليه أصوليًا حيث  .4

بعروضهم املالية ( مناقصني 3قامت الوزارة بإعادة طرح العطاء للمرة الثانية وقد تقدم )

( دينار وتبني أن سعر 704000وكان أقل املناقصني سعرًا شركة ).....( وبقيمة إمجالية )

املناقص بعد إعادة الطرح للعطاء يزيد عن سعر املناقص األقل سعرًا عند طرح العطاء 

 ( دينار.91000للمرة األوىل مبقدار )

اء بعد إعادة طرحة للمرة الثانية قامت اللجنة الفنية بدراسة العرو  املتقدمة للعط .3

 وكانت مالحظاتها كما يلي:

املناقص شركة ).....( هو صاحب أقل العرو  سعرًا وبقيمة إمجالية بعد التدقيق  -

 ( دينار.704000)

 مل يقدم املناقص حسمًا أو زيادة على بنود العطاء. -

 دينار. (74000القيمة اإلمجالية للعر  تزيد عن الكلفة التقديرية مبقدار ) -
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   (744) 
 

 سعر املناقص بشكل عام مرتفع قلياًل. -

 ولائق العطاء غري خمتومة واخلالصة النهائية موقعه وخمتومة. -

 مناذج العطاء غري معبأة. -

 الكفالة املقدمة مطابقة. -

 املناقص مصنف بالفئة الثالثة اشغال ترابية/حفريات وحفريات تعدين. -

رتفع عن الكلفة التقديرية كانت توصيات اللجنة بأن سعر املناقص بشكل عام م -

( دينار وترفع اللجنة الفنية تقريرها للسادة جلنة العطاءات 74000مبقدار )

 اخلاصة إلختاذ ما تراه مناسبًا.

 خالف مهندس الديوان اللجنة الفنية على حمضر تقرير اللجنة لألسباب التالية: .2

ل املناقصني سعرًا يف إن إعادة طرح العطاء للمرة الثانية وبزيادة مالية عن قيمة أق -

( دينار كان بسبب عدم إحالة جلنة العطاءات على 91000املرة األوىل مبقدار )

املناقص األقل سعرًا يف املرة األوىل يف الوزارة ضمن الفرتة التعاقدية املنصو  

عليها بشروـ دعوة العطاء وتأخر اللجنة الفنية يف تقديم تقريرها إلعادة احتساب 

( يوم من تاريخ إيداع العرو  والذ  انتهى بتاريخ 20رية مدة )الكلفة التقدي

 وهو اليوم الذ  قدمت به اللجنة تقريرها. 19/8/7014

طلب مندوب الديوان املشارك مع اللجنة الفنية بتشكيل جلنة حتقيق لبيان سبب  -

التأخر يف اإلحالة للعطاء يف املرة األوىل حا أتاح للمناقص صاحب أقل األسعار 

ب كفالة دخول العطاء حيث مل تطلب الوزارة متديد الكفالة للمناقص بسح

املذكور وقامت الوزارة بإعادة طرح العطاء للمرة الثانية وتبني الحقًا أنه قد مت 

 إلغاء طرح العطاء منذ نهاية العام املاضي.

 يتضح مما سبق:

 ناقص األقل سعرًا ألناءعدم اختاذ قرار من قبل جلنة العطاءات يف الوزارة باإلحالة على امل .1

 طرح العطاء للمرة األوىل وضمن الفرتة التعاقدية املنصو  عليها بشروـ دعوة العطاء.

تأخر اللجنة الفنية الدارسة للعطاء بتقديم تقريرها بعد إعادة احتساب الكلفة التقديرية  .7

 ( يوم من تاريخ إيداع العرو .20والذ  استغرق مدة زمنية جتاوزت )

 عدم قيام الوزارة بطلب متديد مدة كفالة دخول العطاء من املقاول املذكور يف املرة األوىل  .1
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قيام الوزارة بإعادة طرح العطاء للمرة الثانية حيث تبني بأن أقل املناقصني سعرًا يزيد عن  .4

( دينار وعن قيمة عر  أقل املناقصني يف املرة األوىل 74000الكلفة التقديرية مبقدار )

 ( دينار.91000دار )مبق

 .قيام الوزارة بإلغاء طرح العطاء بعد إعادة طرحه للمرة الثانية .3

 ( 11/3/4106تاريخ    04/12/4/3701املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 بيان أسباب ما ورد أعاله.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 األردن.مديرية زراعة وادي 

 :قيود وسجالت املديرية 

لدى تدقيق قيود وسجالت مديرية زراعة واد  األردن/لواء دير عال للفرتة                         

 (،  تبني ما يلي:1993-7017)

 احملاسبة: أواًل: 

للتدقيق لغايات مطابقتها مع  7002عدم إبراز قسائم اإليداع )الفيش البنكية( لعام  .1

 رية.حتصيالت املدي

عدم استعمال جلود املقبوضات حسب تسلسل أرقامها ونشري على سبيل املثال إىل استخدام  .7

( خالفًا 120130-120101( قبل اجللد رقم )120400-120131اجللد رقم )

 1993( لسنة 1( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )17ألحكام املادة )

 وتعديالتها.

رحيل وصول املقبوضات على دفرت يومية الصندوق ونشري إىل عدم عدم مراعاة الدقة عند ت .1

( دينار  حيث مت  تسديده 11بقيمة ) 4/1/7009( تاريخ 927121ترحيل الوصول رقم )

خالفًا ألحكام املادتني                     10/17/7011( تاريخ 148730الحقًا مبوجب الوصول املالي رقم )

 بيقية للشؤون املالية أعاله. ( من التعليمات التط72، 74)
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 اللوازم: ثانيًا: 

عدم مراعاة الدقة عند ترحيل بعض مستندات اإلدخاالت على سجالت اللوازم املخصصة  .1

( تاريخ 707172ونشري على سبيل املثال ال احلصر إىل عدم ترحيل مستند اإلدخاالت رقم )

( تاريخ 707149حمتوياته )بريك أمامي( ومستند اإلدخاالت رقم )12/2/1999

( 7( واملرحل على سجل اللوازم بعدد )4بعدد )والذ  حمتوياته بن حمرات  71/2/1999

 حا أدى إىل عدم وجود أرصدة دفرتية صحيحة. 

وجود مواد راكدة وفائضة عن احلاجة معظمها قطع آليات حفر مل يتم التصرف بها من  .7

( من تعليمات إدارة وتنظيم املستودعات احلكومية 11قبل املديرية خالفًا ألحكام املادة )

 . 1994( لسنة 3والرقابة على املخزون رقم )

ات اإلخراجات عدم كتابة بعض أرقام صفحات سجالت اللوازم املخصصة على مستند .1

 12/10/7011( تاريخ 174141ونشري على سبيل املثال إىل مستند اإلخراجات رقم )

 .12/17/7011( تاريخ 174138ومستند اإلخراجات رقم )

يتم الشطب على بعض صفحات سجالت اللوازم بطريقة غري أصولية خالفًا ألحكام املادة  .4

 ته. وتعديال 1991( لسنة 17( من نظام اللوازم رقم )23)

 احلركة: ثالثًا: 

وجود عدادات بعض اآلليات معطلة ومل يتم إصالحها ونشري على سبيل املثال ال احلصر إىل  .1

 ( نوع ماسي.2312/3( نوع كيبوتي ورقم )14791/3الرتكتور الزراعي رقم )

ولغاية  7009عدم حتديد معدل سري أو تشغيل مركبات املديرية من الوقود منذ عام  .7

( من تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية لسنة 12ألحكام املادة ) تارخيه خالفًا

7011. 

 (4102لسنة  41املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل وزارة الزراعة وما زال املوضوع قيد االجراء واإلنهاء.
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 زراعة مأدبا.مديرية 

 :القيود والسجالت 

 ،  تبني ما يلي: 7017لدى تدقيق قيود وسجالت مديرية زراعة مأدبا لعام  

 شؤون املوظفني. أواًل:

( 9عدم رب  عدد من املوظفني بكفاالت مالية خالفًا لنظام الكفاالت املالية للموظفني رقم )

 .7001لسنة 

 احلركة: ثانيًا:

 (.19214مأدبا باستخدام السيارة رقم )قيام مدير مديرية زراعة  .1

( من 4ال يوجد ما يثبت ختصيص السيارة أعاله للسيد مدير مديرية الزراعة خالفًا للمادة ) .7

 .7011تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية لسنة 

استخدام السيارة أعاله من قبل املدير خالل أيام العطل الرمسية واألعياد واإلجازات خالفًا  .1

 ( من التعليمات أعاله.9للمادة )

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله.12يتم استخدام أوامر حركة مفتوحة خالفًا للمادة ) .4

 (41/3/4102تاريخ  04/04/5/2611املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

وحصر واسرتداد قيمة احملروقات اليت مت صرفها  (4111711لانيًا/البند رقم )العمل على تصويب 

 من قبل مدير مديرية زراعة مأدبا دون وجه حق حسب األصول.

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل وزارة الزراعة ومت إنهاء البند )أواًل( فق  وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 حمطة الوالة الزراعية: 

-1/1/7017)لفرتة ل الزراعية ةلدى التدقيق يف قيود وسجالت حمطة الوال

 يلي: تبني ما(، 10/2/7011

  اني:احليو اإلنتاجقسم  أواًل:  

حد أو اإلنتاجمن الطبيب البيطر  ومهندس  مكونة اإلنتاجتشكيل جلنة ضب   عدم .1

 )3/3/7122(رقم  وزير الزراعةكتاب ل خالفًاواليت تعمل بإشراف مراقب احملطة  الفنيني

  واملاعز يف وزارة الزراعة. األغنامعمل حمطات تربية  بآليةواملتعلق  79/1/7017تاريخ 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   (733) 
 

 :من حيث أعاله وزير الزراعةكتاب باملواليد الواردة  إنتاجعدم تطبيق إجراءات تنظيم  .7

د الرقم البالستيكي املعتم للوالدة من خالل وضع األولترقيم الوالدات منذ اليوم  .أ 

 د.على كل مولود جدي

 اإلنتاجيوالدة للموسم الضب  بأو ماعز والتقيد  نعجةتنظيم ضب  والدة لكل  .ب 

  وإرسال نسخة منه إىل مديرية املستودعات.

 من قبل مأمور املستودع.تنظيم السجالت اخلاصة بالوالدات  .ج 

 اإلنتاجعلى ضبوطات إنتاج احلليب اليومي ملعرفة معدل  ةاحلالب األغنامتسجيل عدد  عدم .1

  .واحدرأس اللل

 وحركة السيارات: احملاسبةثانيًا: 

حماسب للمحطة ومأمور مستودع قسم بني عدة وظائف متعارضة  ).....(جيمع املوظف  .1

 املاعز.

مر القبض دون وامع أ وصول املقبوضاتاالحتفاظ بالنسخة الثانية من يقوم احملاسب ب .7

 القسم.لتثبيت إستالم الكمية عند االحتفاظ بها يف القسم املعين 

 عليها.مر القبض من قبل القسم املعين ومصادقة مراقب احملطة واحترير أ عدم .1

قيام مأمور املستودع باالحتفاظ بكافة النسخ البيضاء من مستندات اإلخراجات ملواد الصيانة  .4

 مع العلم مبا يلي:

كون مجيع  كافة اإلجراءات استكمالبعد املصروفة على الكميات  إمكانية التعديل .أ 

  .النسخ حبوزة مأمور املستودع

واليت مت تركيب قطع جديدة  الصيانةواد ملحترير مستند إدخال باملواد التالفة عدم  .ب 

  مرتفعة الثمن.القطع  أن بعض علمًا بداًل منها

 (4102لسنة  33املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

  حسب األصول. باقي البنودتصويب العمل على 

 اإلجراء:

( 1( و) لانيًا/1/ج، 117مت الرد من قبل وزارة الزراعة حيث مت تصويب البنود ذوات األرقام )أواًل /

 فق  ما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 .مديرية زراعة الزرقاء

 :الفحص الفجائي على املركبات احلكومية يف املديرية 

إستخدام  املركبات احلكومية يف على  1/9/7014لدى إجراء الفحص الفجائي بتاريخ  

 مديرية زراعة الزرقاء، تبني ما يلي:

( للمهندس ).....( رئيس 3-19391مت ختصيص املركبة )بك آب( ميتسوبيشي رقم ) .1

قسم احلراج واملراعي يف مديرية زراعة الزرقاء وبلغت كمية استهالكها من الوقود 

ظام تنظيم إستخدام  املركبات احلكومية ( من ن4( لرت سوالر خالفًا ألحكام املادة )7020)

( من تعليمات تنظيم إستخدام  املركبات احلكومية لسنة 4واملادة ) 7011( لسنة70رقم )

7011. 

( من 12يتم تنظيم أمر حركة واحدة لفرتة أسبوع للمركبة أعاله  خالفًا ألحكام املادة ) .7

 التعليمات أعاله.

( 12احملروقات منذ سنوات خالفًا ألحكام املادة ) عدم تعديل إستهالك سيارات املديرية من .1

 من التعليمات أعاله.

 (44/01/4102تاريخ  04/04/5/07415كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب املخالفات املذكورة أعاله.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 مديرية زراعة قضاء األزرق:

 :إتـالف علب رش الدهان )ديورو( لتعداد املواشي 

لدى مشاركة ديوان احملاسبة باللجنة املشكلة مبوجب كتاب وزير الزراعة رقم  

ملعاينة اللوازم أعاله املنو  إتالفها والتأكد من عدم  3/17/7011( تاريخ 2/2/17337)

( علبة ر  دهان 13428ديرية زراعة قضاء األزرق بلغت )صالحيتها تبني أن الكمية املصروفة مل

إلستخدامها يف تعداد املواشي، حيث مت  8/11/7002)ديورو( أدخلت للمستودع بتاريخ 

( علبه انتهت صالحيتها دون االستفادة 17081( فق  والكمية الباقية والبالغة )1182استخدام)

 منها.

 (45/01/4102تاريخ  04/04/5/07363كتاب الديوان رقم املصدر: )
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 التوصية:

بيان أسباب شراء املواد أعاله بكميات زائدة عن احلاجة الفعلية وعدم االستفادة منها قبل انتهاء 

 صالحيتها.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 مديرية زراعة حمافظة جرش.

 :مشتل الفيصل الزراعي /جرش 

من املعلومات الواردة للديوان واملتعلقة مبشتل الفيصل الزراعي/جر  تبني   لدى التحقق 

 ما يلي:

تزويد احد املنازل اجملاورة للمشتل والذ  يعود للمواطن ).....( بالتيار الكهربائي الواصل  .1

 للمشتل دون وجه حق.

بوضع اليد على وجود اعتداءات من اجملاورين على أراضي املشتل ومنها اعتداء السيد ).....(  .7

جزء من أراضي املشتل واليت تقدر مساحتها بأربعة دومنات مزروعة بأشجار الزيتون من 

( 191/7011اجلهة اجلنوبية الغربية للمشتل وكما هو مبني باملذكرة الداخلية رقم )

املرفوعة  من قبل مراقب مشتل الفيصل الزراعي إىل مدير مديرية  78/10/7011تاريخ 

 جر  دون أن يتم اختاذ أ  إجراء خبصو  ما ورد فيها حتى تارخيه. زراعة حمافظة

 (46/3/4102تاريخ  04/04/03/2670 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق باملوضوع أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة.

 اإلجراء:

 مل يتم الرد  وما زال املوضوع قيد املتابعة.

  املديرية:سجالت 

   تبني (،7011-7017) للفرتة قيود وسجالت مديرية زراعة حمافظة جر دى تدقيق ل  

 ما يلي:

 احلراج: أواًل:

احلرجيددة كمددا هددو بتدداريخ    بلددغ جممددوع الددذمم املتحققددة علددى مددواطنني جددراء الضددبوطات      .1

مدا   7011( دينار وبنسبة حتصيل متدنية بلغت خدالل عدام   22138ما مقداره ) 1/1/7014

 %( من جمموع الذمم.0304نسبته)
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عدددم اسددتخدام تددذاكر النقددل ورخددص االسددتثمار واالحتطدداب حسددب تسلسددل أرقامهددا خالفددًا     .7

 وتعديالتها. 1993(لسنة1رقم ) ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية17ألحكام املادة)

عدم تسدجيل تدذاكر النقدل ورخدص االسدتثمار واالحتطداب علدى سدجل الدرخص والوصدوالت            .1

 ( من التعليمات أعاله. 11خالفًا ألحكام املادة )

( مدن  33عدم إلغاء تذاكر النقل ورخص االسدتثمار بالشدكل الصدحيح خالفدًا ألحكدام املدادة )       .4

التعليمات أعداله وعلدى سدبيل املثدال ال احلصدر إىل إجدراء التعدديل علدى النسدخة الثالثدة مدن            

رخصددة االسددتثمار واالحتطدداب مددن حيددث الددرقم واملبلددغ والتدداريخ دون التعددديل علددى النسددخ          

( مدددن التعليمدددات التطبيقيدددة للشدددؤون املاليدددة  78خالفدددًا ألحكدددام املدددادة )األوىل مدددن الرخصدددة 

 أعاله. 

عدددم كتابددة رقددم الوصددل املددالي علددى بعددض تددذاكر النقددل ورخددص االسددتثمار واالحتطدداب             .3

 للداللة على استيفاء املبلغ من قبل احملاسب. 

 املستودع: ثانيًا: 

علدى   17/1/7017( تداريخ  192700) عدم إدخال املواد املوجودة على مستند اإلدخاالت رقم .1

 . 1991( لسنة 17( من نظام اللوازم رقم )41سجل اللوازم اخلا  بها خالفًا ألحكام املادة )

يددتم إدراج املددواد علددى مسددتندات اإلدخدداالت و اإلخراجددات أكثددر مددن اخلانددات املخصصددة هلددا        .7

وعلدى سدبيل املثدال ال     1991( لسدنة  17( من نظام اللدوازم رقدم )  1بكثرة خالفًا ألحكام املادة )

ومسدتند اإلخراجدات رقدم     74/17/7017( تداريخ  391719احلصر مستند اإلدخداالت رقدم )  

 .10/4/7017( تاريخ 30241)

مت صدددرف فدددواتري غدددداء ملناوبدددة دوريدددات احلدددراج والطدددوافني ومنددداوبني احلريدددق خالفدددًا للبندددد    .1

 .10/2/7003( تاريخ 817)خامسًا( من قرار جملس الوزراء رقم )

عدددم ختددريج مددادة )بطاريددة جهدداز السددلكي موتددوروال يدددو ( علددى سددجل اللددوازم اخلددا  بهددا         .4

( تدداريخ  714328( مبوجددب مسددتند اإلخراجددات رقددم )    10( مددن سددجل ) 170صددفحة رقددم ) 

8/2/7017. 

عدددم تقددديم تقددارير دوريددة مددن قبددل أمددني املسددتودع عددن حالددة اللددوازم املوجددودة لديدده مددرة علددى     .3

 ( من نظام اللوازم أعاله.21خالفًا ألحكام املادة )األقل يف السنة 
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 احلركة:  ثالثًا:

( لدرت سدوالر خدالل    112123بلغدت كميدة احملروقدات املسدتهلكة مدن قبدل مركبدات املديريدة )         .1

( لدرت سدوالر   92480علمًا بأنه مت حتديدد خمصصدات املديريدة مدن احملروقدات بدد )       7017عام 

حيدث بلغدت الزيدادة     71/3/7017( تداريخ   2/3/14291مبوجب كتداب وزيدر الزراعدة رقدم )    

 7011وتعددذر حصددر الزيددادة لعددام   7017( لددرت سددوالر لعددام  19283يف االسددتهالك السددنو  )

 بسبب القضية التحقيقية يف حمروقات املديرية.

( مددن التعليمددات 10عددم تدددقيق مسددتندات اإلدخدداالت قبددل االسدتخدام خالفددًا ألحكددام املددادة )   .7

 ن املالية املشار إليها أعاله حيث وجدت األخطاء التالية بعد االستعمال:التطبيقية للشؤو

( تددددددداريخ  737820فقددددددددان النسدددددددخة اخلضدددددددراء مدددددددن مسدددددددتند اإلدخددددددداالت رقدددددددم )    .أ 

13/4/7014.          

 (.741خطأ يف أرقام مستندات اإلدخاالت كما هي مبني يف اجلدول رقم ) .ب 
 

 (423جدول رقم )

 زراعة حمافظة جر مستندات اإلدخال يف مديرية 

 املستند الصحيح املستند اخلطأ

443347 643347 

443344 643344 

443344 643344 
 

( مدن التعليمدات   33مستندات اإلدخاالت بالشدكل الصدحيح خالفدًا ألحكدام املدادة )       عدم إلغاء .1

التطبيقيدددة للشدددؤون املاليدددة أعددداله وعلدددى سدددبيل املثدددال ال احلصدددر مسدددتند اإلدخددداالت رقددددم           

 .72/11/7017( تاريخ 391199)

عدم كتابة رقم طلب املشرتى احمللي على سجل احملروقدات مدواز  ملسدتند اإلدخداالت ليثبدت       .4

 بأن طلب املشرتى احمللي مدخل على السجالت.

عدم تقديم تقارير فنية عن حالة املركبة املعطلة تبني تداريخ وأسدباب العطدل وحتديدد مدا إذا       .3

 طأ سائق.كان ناتج عن خطأ فين أو خ

 الديوان:  رابعًا:

ال يوجدد سدجل كفدداالت خدا  للمددوظفني يتضدمن اسددم املوظدف ووظيفتدده وأمسداء الكفددالء        .1

( مدددن تعليمدددات تنظددديم الكفددداالت املاليدددة  10ومقددددار الكفالدددة املقدمدددة خالفدددًا ألحكدددام املدددادة ) 

 .7001( لسنة1للموظفني رقم )
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   (734) 
 

الل الدثالت شدهور األوىل مدن كدل سدنة      عدم تقديم تقدارير حدول مدالءة الكفدالء واملكفدولني خد       .7

 ( من تعليمات تنظيم الكفاالت املالية أعاله.17خالفًا ألحكام   املادة )

( من تعليمات تنظيم 2عدم قيام بعض احلراس بتقديم كفاالت مالية خالفًا ألحكام املادة ) .1

 الكفاالت أعاله.

بتجديددد كفدداالتهم  (744يف اجلدددول رقددم )عدددم قيددام كددل مددن املددوظفني التاليددة أمسدداءهم   .4

 ( من تعليمات تنظيم الكفاالت أعاله.11املالية خالفًا ألحكام املادة )

 (422جدول رقم )

 املوظفني الذين مل يقوموا بتجديد كفاالتهم يف مديرية زراعة حمافظة جر 

 املالحظة الوظيفة االسم

 الكفيل متويف حارس السيد ).....(

 متويفالكفيل  حارس السيد ).....(

 عدم مالءة الكفيل سائق السيد ).....(
 

 عدم وجود هيكل تنظيمي يوضح خمتلف أقسام املديرية والدوائر التابعة هلا. .3

 (4102لسنة  74املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل  على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول. 

 اإلجراء:

 املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال 

 :الفحص الفجائي على الصندوق 

، 9/17/7014لدى إجراء الفحص الفجائي على أمينة صندوق مديرية زراعة جر  بتاريخ  

 تبني ما يلي:

( دينار قيمة أمثان األحطاب املباعة 9822احتفاظ أمينة الصندوق ).....( مببلغ ) .1

( من التعليمات التطبيقية 42ألحكام املادة )للمواطنني من قبل مديرية الزراعة خالفًا 

 .1993( لسنة 1للشؤون املالية وتعديالتها رقم )

عدم قيام أمينة الصندوق باستيفاء املبلغ أعاله مبوجب وصول مقبوضات خالفًا ألحكام  .7

( من التعليمات 19وتعديالته واملادة ) 1994( لسنة 1( من النظام املالي رقم )2املادة )

 أعاله.

م مسك دفرت اليومية العامة لتسجيل احلركات املالية اليومية خالفًا ألحكام املادة عد .1

 ( من التعليمات أعاله.74)
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   (734) 
 

عدم قيام أمينة الصندوق بإيداع املبالغ املقبوضة يف البنك أواًل بأول خالفًا ألحكام املادة  .4

 ( من التعليمات أعاله.30)

 (03/0/4106ريخ  تا  04/04/5/51املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق مبا ورد أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مشتل فيصل الزراعي 

-7017)لدددى تدددقيق قيددود وسددجالت مشددتل فيصددل الزراعددي / مديريددة زراعددة جددر  للفددرتة  

 (، تبني ما يلي:7011

 اخلطة اإلنتاجية: أواًل:

%( 32لغراس العنب العقدل بنسدبة )   7017/7011تدني نسبة إجناز اخلطة اإلنتاجية ملوسم  

 (.743%( وكما هو مبني باجلدول رقم )33وعنب مطعم بنسبة )

 (426جدول رقم )

 زراعة جر مقارنة اإلنتاج املخط  مع الفعلي يف وزارة الزراعة / مديرية 

 % نسبة اإلجناز اإلنتاج الفعلي اإلنتاج املخط  الصنف

 23 2447 01111 غراس عنب عقل

 26 2647 01111 غراس عنب مطعم

 آلية توزيع الغراس: ثانيًا:

املتضدمن  عددم    8/11/7017( تداريخ  4/1/1/10912عدم التقيد بكتاب وزير الزراعة رقم ) .1

 صرف الغراس إال بعد التأكد من حفر اجلور وجاهزية األر  للزراعة لدى املزارعني.   

عدم اختاذ أية إجراءات للتأكد من مصري الغراس بعد توزيعها بهددف محايتهدا مدن االجتدار      .7

 )املشاتل اخلاصة(.بها يف السوق احمللي 

عدددم التقيددد بفددرتة توزيددع الغددراس للمددواطنني واحملددددة بأسددبوعني مددن تدداريخ صدددور موافقددة     .1

اجلهددة صدداحبة الصددالحية حيددث تددبني بيددع بعددض الغددراس بعددد مددرور سددنة مددن تدداريخ صدددور        

 1/1/7011املوافقة ونشري سبيل املثال املدزارع السديد ).....( حيدث مت صددور موافقدة بتداريخ       

 . 3/1/7017البيع بتاريخ  ومت
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   (721) 
 

عدددم إكمددال كافددة املعددززات الالزمددة لددبعض مسددتندات اإلخراجددات اخلاصددة بأشددتال الزينددة     .4

( لسدنة  17( مدن نظدام اللدوازم رقدم )    32، 41املهداة لعدد من اجلهدات خالفدًا ألحكدام املدادتني )    

1991. 

 احلركة واحملروقات: ثالثًا:

-1/1/7017( خددددددددالل الفددددددددرتة )14794/3رقدددددددم )  تعطدددددددل الرتاكتددددددددور ندددددددوع كيبوتددددددددو   .1
72/2/7011.) 

 عدادات ساعات العمل لبويلرات تدفئة البيوت الزجاجية: .7

( سدنوات  10تعطل العدادات أعداله املركبدة علدى البدويلرات نفسدها مندذ مددة تزيدد عدن )          -

 ولغاية تارخيه.

 علدددى خزاندددات الوقدددود كبدددديل للعدددداد   1/1/7014مت تركيدددب عدددداد مقدددرتح بتددداريخ    -

 املعطل.

مت إجددددراء الفحددددص الفجددددائي علددددى احملروقددددات اخلاصددددة ببددددويلرات التدفئددددة للبيددددوت       -

( لددرت ديددزل ورفددض   479وتددبني وجددود نقددص مقددداره )   71/1/7014الزجاجيددة بتدداريخ  

 فنيو البيوت الزجاجية املناوبون التوقيع على حمضر الفحص الفجائي.

ات خدددالل مددددة تعطدددل   مل يدددتم بيدددان كيفيدددة مراقبدددة صدددرف حمروقدددات تلدددك البدددويلر       -

 ( سنوات.10عداداتها والبالغة )

 تعطل عدادات الديزل ملولد الكهرباء نوع برند منذ فرتة طويلة. .1

( 17709/3( و )19311/3تعذر تدقيق كمية احملروقدات املصدروفة ليليدتني ذوات األرقدام )     .4

 هما أعاله.لعدم إبراز كافة البيانات الالزمة للتدقيق على صرفيات اآلليتني املشار إلي

 (4102لسنة  46املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب املالحظات أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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   (720) 
 

 :الفحص الفجائي على مستودع مديرية 

، تبني 9/9/7014بتاريخ  لدى إجراء الفحص الفجائي على مستودع مديرية زراعة جر  

 ما يلي:

تعذر إجراء الفحص لعدم قيام مأمور املستودع املكلف برتحيل مستندات اإلدخاالت  .1

ولغاية تاريخ  7/7014واإلخراجات على سجالت اللوازم املخصصة حسب األصول منذ شهر 

 ( من تعليمات إدارة وتنظيم املستودعات10، 8إجراء الفحص خالفًا ألحكام املواد )

 . 1994( لسنة 3احلكومية والرقابة على املخزون رقم )

جيمع مأمور املستودع بني عدة مهام وظيفية متعارضة منها )مأمور مستودع املديرية، كاتب  .7

حمروقات حركة السيارات، عضو جلنة إصالح ومشرتيات، متابعة فواتري سلفة املديرية 

 لدى الوزارة واحلراج اخلا  بصيانة اآلالت(. 

 (41/01/4102تاريخ  04/04/5/07162كتاب الديوان رقم در: )املص

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله  حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :جلنة استالم عطاءات تقليم األشجار احلرجية يف حمافظيت جرش وعجلون 

احملاسددددبة يف جلنددددة اسددددتالم عطدددداءات تقلدددديم األشددددجار احلرجيددددة يف  لدددددى مشدددداركة ديددددوان  

 ، تبني ما يلي:7014حمافظيت جر  وعجلون لعام 

وجود مساحات واسعة من املواقع احلرجية )الغابات( قد تضررت بشكل كبري جراء العاصفة  .1

 والدديت أدت إىل اقددتالع أشددجار حرجيددة     7011الثلجيددة الدديت ألددرت علددى اململكددة بنهايددة عددام       

 بأكملها وسقوطها.

تكسري األفرع الرئيسة والفرعية إلعداد كبرية من األشدجار احلرجيدة علدى اخدتالف أنواعهدا       .7

 وأحجامها واليت الزالت مرتاكمة يف هذه املواقع.

حصول خسدارة ماديدة كدبرية نظدرًا لصدعوبة تعدويض هدذه األشدجار مدن حيدث )زراعدة أشدجار              .1

 نها.بديلة ( وخصوصًا بعض األنواع النادرة م

 عند بقاء هذه األشجار واألفرع يف املواقع قد يؤد  إىل نشوب حرائق يف فصل الصيف.  .4

االعتدددداء علدددى املواقدددع احلرجيدددة مدددن قبدددل احلطدددابني واجملددداورين وقطدددع األشدددجار السدددليمة     .3

 واجلافة وفوات املنفعة على الوزارة باستثمار  وبيع نواتج التقليم.
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   (724) 
 

واليت سوف تؤلر سلبًا على األشجار السدليمة بهدذه املواقدع    انتشار اآلفات الزراعية واألمرا   .2

حا يؤد   إىل إضعافها وجفافهدا وارتفداع تكداليف املكافحدة هلدذه اآلفدات واألمدرا  مدع عددم          

 القدرة على السيطرة عليها مستقباًل.

 (4102لسنة  54املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 األصول.العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 مديريـة زراعـة الرمثـا:

 ( بـــك اب ميتسوبيشي:6-41044الشكـوى املتعلقــة باملركبة احلكومية رقم ) 

لدى متابعة ديوان احملاسبة للشكوى الواردة خبصو  املركبة أعاله تبني فقدانها من أمام  

مدير  زراعة الرمثا السيد ).....( يف مدينة اربد يف متام الساعة الثامنة من صباح يوم األربعاء منزل 

حيث مت إبالغ اجلهات األمنية يف مديرية شرطة اربد حسب كتاب مدير زراعة  9/4/7014املوافق 

 .10/4/7014( تاريخ 2/2/12/327لواء الرمثا رقم )

 (31/01/4102تاريخ  4/40/07425كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق باملوضوع أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة. 

 اإلجراء:

( تاريخ 2/1/13180مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق مبوجب كتاب وزير الزراعة رقم )

ومبشاركة ديوان ومل يتم إشراك ديوان احملاسبة حيث مت طلب إعادة تشكيل اللجنة  71/3/7014

ومل يتم الرد وما زال املوضوع  73/1/7013( تاريخ 9/71/4818احملاسبة مبوجب الكتاب رقم )

  قيد املتابعة.

 .مديرية زراعة لواء األغوار اجلنوبية

 :سرقة سيارة 

( نوع نيسان إدخال مؤقت والتابعة 8 - 80138لدى متابعة موضوع فقدان السيارة رقم ) 

 تبني ما يلي: ،7014/ 12/3لواء األغوار اجلنوبية يوم اجلمعة ملديرية زراعة 

فقدت السيارة أعاله من أمام منزل املهندس الزراعي ).....( مدير مديرية زراعة لواء األغوار  .1

 اجلنوبية يف منطقة مرود/ الكرك وذلك حسب حمضر البالغ املقدم لدى مديرية الشرطة.
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( 18خصصة يف الدائرة يعترب خمالفًا ألحكام املادة )أن عدم مبيت السيارة يف األماكن امل .7

 .7011من تعليمات تنظيم إستخدام املركبات احلكومية لسنة 

 (46/4/4102تاريخ  04/04/5/03430 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 حسب األصول. متابعة توصيات اللجنة

 اإلجراء:

 وتوصياتها وما زال املوضوع قيد املتابعة.مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق ورفعت تقريرها 

 مديرية زراعة لواء اجليزة.

 :قسم احلركة 

لدى إجراء الفحص الفجائي على قسم احلركة يف مديرية زراعة لواء اجليزة تبني أن مدير  

( ألنداء وبعدد   3 -70722زراعة لواء اجليزة يقوم بإستخدام مركبة العيدادة البيطريدة املتنقلدة رقدم )    

أوقات الدوام الرمسي وبأوامر حركدة مفتوحدة ومبيتهدا يف بلديدة الفيصدلية/ حمافظدة مأدبدا خالفدًا         

والدددذ  حصدددر إسدددتخدام مركبدددة     1/10/7011( تددداريخ 2/3/79711لكتددداب وزيدددر الزراعدددة رقدددم )   

سددباب العيددادات البيطريددة املتنقلددة للغايددات املخصصددة هلددا فقدد  وعدددم جتدداوز ذلددك مهمددا كانددت األ   

وضددرورة اإلبقددداء علدددى اجلاهزيدددة التامدددة هلدددذه املركبددات خلدمدددة مربدددي الثدددروة احليوانيدددة يف مجيدددع   

 7011( لسددددنة 70األوقددددات خالفددددًا ألحكددددام نظددددام تنظدددديم إسددددتخدام املركبددددات احلكوميددددة رقددددم )        

والتعليمددات الصددادرة مبوجبدده علمددًا بأندده يوجددد مركبددة خمصصددة إلسددتخدام املددذكور حتمددل الددرقم  

(13713-3.) 

 (2/00/4102تاريخ  04/04/5/07476كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

تشدددكيل جلندددة تددددقيق وحتقيدددق ومبشددداركة ديدددوان احملاسدددبة حلصدددر كميدددة احملروقدددات الزائددددة عدددن   

 املخصصات وإسرتداد قيمتها واليت مت صرفها دون وجه.

 اإلجراء:

 ابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املت
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 :حسابات املديرية 

لدى إجراء التدقيق على حسابات وقيود مديرية زراعة البادية الشمالية الغربية للفرتة أعاله 

 تبني ما يلي: 

 احملجر: أواًل:

( رأس ماشية، خارج مدينة املفرق ضمن منطقة 30000مت إنشاء حمجر جديد بسعة ) .1

 )حممية صرة الرعوية(.

لفرتة قصرية ومت إغالقه لغاية تارخيه، وما زالت مديرية الزراعة يف مل يتم تشغيل احملجر إال  .7

 لواء القصبة والبادية الغربية تستخدم احملجر القديم.

( دينار ومل يتم تشغيلها لغاية 20000مت إنشاء حمرقة تابعة للمحجر اجلديد مببلغ ) .1

 تارخيه.

ناسب من الناحية البيئية احملجر القديم )والذ  مت إنشاؤه خالل فرتة الستينات( غري م .4

كون املبنى قديم جدًا، وموجود ضمن حدود مدينة املفرق ومساحته غري كافية، وغري مزود 

 مبحرقة كما هو احلال يف احملجر اجلديد.

 قسم البيطرة: ثانيًا:

مت تزويد املديرية مبركبة عيادة بيطرية متنقلة، جمهزة باللوازم واملعدات املخصصة ملتابعة  .1

احليوانية يف امليدان ومل يتم تشغيل هذه املركبة للغاية اليت صرفت هلا، حيث مت الثروة 

 فك هذه اللوازم واملعدات وتستخدم حاليًا من قبل مدير املديرية لغايات التنقل فق .

عدم وجود مشرحة بيطرية يف املديرية ويقوم األطباء البيطريني بتشريح املواشي النافقة  .7

ديرية، حا له ألر سليب يف حتديد أسباب النفوق وسالمة قطعان على األر  يف ساحة امل

 املاشية.

ال يوجد مكان خمصص الستقبال احلاالت املرضية للمواشي حيث يتم فحص املواشي  .1

 بنفس سيارة املزارع )صاحب املاشية(.

عدم توفر األجهزة واملستلزمات الطبية الالزمة يف القسم وعلى سبيل املثال جهاز تعقيم  .4

( وهو من أبس  األجهزة الواجب توفريها AUTO CLAVEلعدد البيطرية املستخدمة )ا

 لضمان عدم نقل األمرا  بني املواشي عند فحصها وعالجها. 

نقص اللقاحات واألدوية يف املديرية ومثال ذلك مطعوم اجلدر  علمًا أن املنطقة يدخلها  .3

األمرا  ه املواشي غري حمصنة ضد أعداد كبرية من املواشي من األراضي السورية، وأن هذ

 السارية واملعدية بسبب الظروف األمنية يف املنطقة السورية. 
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حر  نقص وسوء توزيع الكادر الفين، ومثال ذلك يوجد يف قسم البيطرة التابع للمديرية  .2

بيطر  واحد )يغطي عدة مناطق( ومن جانب آخر يوجد يف شعبة بيطرة اخلالدية التابعة 

 حرضني يغطون منطقة واحدة فق  )اخلالدية(. (4للقسم، )

 املالية: ثانيًا:

قيام أمني الصندوق باالحتفاظ مببالغ نقدية تزيد عن احلد املسموح االحتفاظ به، ومثال  .1

حيث مت االحتفاظ باملقبوضات طوال الشهر،  7011ذلك مقبوضات شهر كانون لاني لعام 

( 42( دينار خالفًا ألحكام املادة )12088800) ومت توريدها دفعة واحدة نهاية الشهر مببلغ

 .1993( لسنة 1من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )

تأخري قيد وترحيل وصول املقبوضات على دفرت اليومية ومثال ذلك وصول املقبوضات ذوات  .7

ا إال بعد ومل يتم ترحيله 1/9/7014( مت تنظيمها بتاريخ 702997-702988األرقام )

 ( من التعليمات التطبيقية أعاله.77خالفًا ألحكام املادة ) 13/9/7014تاريخ 

وجود أخطاء يف القيود احملاسبية والقيد يف دفرت اليومية خالفًا ألحكام املادتني ذوات األرقام  .1

 ( من التعليمات التطبيقية أعاله.74، 71)

 واملدين.عدم إكمال القيد احملاسيب جبانبية الدائن  .أ 

ال يتم تسجيل وقيد اإليرادات يف دفرت يومية الصندوق بصورة صحيحة حيث مت  .ب 

 قيدها يف اجلانب املدين يف دفرت اليومية وقيدها يف اجلانب الدائن يف خانة البنك.

عدم إغالق دفرت اليومية )الصندوق( يف نهاية كل يوم منذ بداية عمل املديرية ولغاية  .ج 

 تارخيه.

حديدية يف املديرية، حيث حيتفظ أمني الصندوق باملبالغ املقبوضة جبيبه  عدم وجود قاصة .4

 ( من التعليمات التطبيقية أعاله.42اخلا ، خالفًا ألحكام املادة )

 مستودع املديرية: رابعًا:

مستودع املديرية غري مؤهل ومناسب حلفظ املواد واللوازم خالفًا لتعليمات إدارة وتنظيم 

 وذلك لألسباب التالية: 1994( لسنة 3ة والرقابة على املخزون رقم )املستودعات احلكومي

 عدم وجود تهوية جيدة يف املستودع مع أنه حيتو  على مواد خطرة. .1

 عدم فصل املواد اخلطرة والسموم عن األدوية واللقاحات. .7

 عدم الدقة والتفصيل يف كتابة الوصفات املتعلقة بصرف اللقاحات واألدوية. .1

 (4102لسنة  073يضاح الديوان رقم املصدر: )است
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 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 مديرية زراعة حمافظة العقبة.

 :حسابات املديرية 

تددددبني                  (، 7011-7017لدددددى تدددددقيق حسددددابات مديريددددة زراعددددة حملافظددددة العقبددددة للفددددرتة )   

 ما يلي:

 املستودع:

عدددم اسددتعمال طلبددات املشددرتى احمللددي  حسددب التسلسددل باإلضددافة إىل عدددم تدددقيقها قبددل             .1

( مددددن 17، 10اإلسدددتعمال والتوقيددددع عليهددددا مددددن قبددددل الشددددخص املسددددتخدم خالفددددًا للمددددواد ) 

املثال استعمال  ومنها على سبيل  1993( لسنة 1التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )

بينمددا مت   2/10/7011( تدداريخ  111430-111401مسددتند طلددب املشددرتى احمللددي  رقددم )    

 .4/4/7014( تاريخ 111130 – 111101استخدام طلب املشرتى  رقم )

يتم إستعمال أكثر من جلد لادخال واإلخراج يف نفس الفرتة وعلى سبيل املثدال ال احلصدر    .7

( وجلد  73/11/7017 - 3/9/7017ستعمل بالفرتة ) ( امل733901جلد اإلدخال رقم ) 

 (.11/7/7011 - 3/9/7017( املستعمل بالفرتة = )  733931إدخال رقم  )

وافتقار املستودع للتهوية الالزمة املتبعة يف  عدم وجود أنظمة للسالمة العامة ومكافحة احلريق .1

 احلكومية والرقابة على املخزون.( من تعليمات إدارة املستودعات 3املستودعات خالفًا للمادة )

 أجهزة خمربية راكدة يف املستودع منذ فرتة طويلة مل يتم إستخدامها حتى تارخيه.  وجود .4

عدم تسجيل بعض اجللود والقسائم يف سجل الرخص والوصوالت علمًا أنها مناذج ذات أرقام  .3

متسلسددددددلة وهددددددي )دفدددددداتر شددددددهادات صددددددحية، دفدددددداتر ضددددددب  خمالفددددددات، دفددددددرت الوصددددددفات    

 . 1993( لسنة 1الطبية.....اخل( خالفًا للتعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )

عربدددة، الريشدددة، الديسدددة،    يدددتم تسدددليم دفددداتر الوصدددفات الطبيدددة للعيدددادات اخلارجيدددة ) واد       .2

 القويرة ( بناءس على مستندات إخراج دون ذكر أرقام  دفاتر الوصفات  الطبية عليها.

 قسم الثروة النباتية:

عدم مسك سجل للرخص والوصوالت لتسجيل جلود الرخص خالفًا للتعليمات التطبيقية 

 كما هو مبني أدناه:  1993( لسنة 1للشؤون املالية رقم )
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 .جلود رخص املشاتل 

 .جلود رخص تداول املبيدات احلشرية 

 .جلود رخص تداول املواد الزراعية 

 قسم احلركة:

( مدددن التعليمدددات 10اإلسدددتعمال خالفدددًا للمدددادة ) عددددم تددددقيق طلبدددات املشدددرتى احمللدددي قبدددل   .1

ونشددري علددى سددبيل املثددال إىل الطلبددات ذوات  1993( لسددنة 1التطبيقيددة للشددؤون املاليددة رقددم )

 (.111401 ،111101 ،148401األرقام ) 

عددددم تسدددجيل دفددداتر أوامدددر احلركدددة علدددى سدددجل الدددرخص والوصدددوالت خالفدددًا للتعليمدددات          .7

 .1993( لسنة 1م )التطبيقية للشؤون املالية رق

عدم تعديل إستهالك وقود كافدة السديارات واآلليدات اخلاصدة باملديريدة خدالل فدرتة التددقيق          .1

( لسددنة 70( مددن نظددام تنظدديم اسددتخدام املركبددات احلكوميددة رقددم)  12خالفددًا ألحكددام املددادة ) 

 –13719/3ونشدددددري علدددددى سدددددبيل املثددددددال ال احلصدددددر إىل السددددديارات ذوات األرقددددددام )      7011

11273/3– 1324/3.) 

 تبني من خالل التدقيق لدفاتر السيارات وجود خانات فارغة ال يتم تعبئتها حسب األصول. .4

مل يتم تدقيق بعض دفاتر أوامدر احلركدة كونهدا متعفندة وغدري مقدروءة نتيجدة تسدرب امليداه           .3

 ( مدن تعليمدات إدارة وتنظديم املسدتودعات احلكوميدة     4إليها ألناء ختزينها بها خالفدًا للمدادة )  

 والرقابة على املخزون.

 قسم احلراج:

( دينار علدى الدرغم مدن    28742بلغت قيمة  الغرامات احلرجية اليت مل يتم حتصيلها بلغت ) .1

صدددور أحكددام قضددائية  خبصوصددها منددذ فددرتات طويلددة واملسددتحقة علددى عدددد مددن األشددخا     

نون الزراعدة رقدم   ( مدن قدا  17، 72املعتددين علدى احلدراج وأمدالك الدولدة خالفدًا ألحكدام املدواد )        

 .7007( لسنة 44)

عدم تسجيل بعض  جلود )رخص استثمار واحتطاب، تذاكر النقدل، رخدص اصدطناع، رخدص      .7

( مدددن 9بيدددع حطدددب ومدددواد حرجيدددة( يف سدددجل الدددرخص والوصدددوالت خالفدددًا ألحكدددام املدددادة )        

 التعليمات التطبيقية للشؤون املالية. 

حملافظ العقبة باسم ).....( جبرم خلدع    املوجه 71/11/1993( تاريخ 73مت إلغاء الضب   ) .1

( دينددار مبوجددب كتدداب وزيددر الزراعددة   رقددم  9230( شددجرة  قدددرت قيمددة الضددرر مببلددغ ) 230)

 دون مربر. 77/8/1992( تاريخ  1/11/13810)
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(  كدديس مت حتويلددها للمدددعي العددام  73الضددب  املدددون باسددم رقددم ).....( تهريددب فحددم عدددد )  .4

 وال يوجد أ  متابعة عليه من قبل املديرية. إلجراء املقتضى القانوني

الضدددددب  املدددددنظم حبدددددق شدددددركة ).....( مشدددددروع الفيددددددان  جبدددددرم تهريدددددب حطدددددب  بتددددداريخ         .3

 ال يوجد أ  متابعة عليه من قبل املديرية. 13/7/7010

 الشؤون اإلدارية:

 علمددًا بددأن املددذكورة معينددة    ،رئيسددة شددعبة  11/17/7002مت  تعدديني السدديدة ).....( بتدداريخ    .1

علددى الفئددة الثانيددة رغددم مددن وجددود مددوظفني آخددرين يعملددون يف نفددس القسددم ومعينددون علددى     

 . 7011( لسنة  87(  من  نظام اخلدمة املدنية رقم )12الفئة األوىل خالفًا للمادة )

( اململوكدة لدوزارة الزراعدة يف    10( من العمارة رقدم ) 7ما زال السيد ).....( يشغل الشقة رقم ) .7

 .1992ة على الرغم من تقاعده منذ عام الوحدات الشرقي

 (4102لسنة  063املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول. 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مستودع العالجات البيطرية 

تبني  8/17/7014العالجات البيطرية بتاريخ لدى إجراء الفحص الفجائي على مستودع  

 ما يلي:

( 7002-1994وجود معدات ولوازم راكدة منذ عدة سنوات وغري متحركة خالل الفرتة ) .1

( من تعليمات إدارة وتنظيم املستودعات احلكومية والرقابة على 11خالفًا ألحكام املادة )

 .1994( لسنة 3املخزون رقم )

بكميات  7009مستودع العالجات البيطرية راكدة منذ ما قبل عام وجود مواد كيماوية يف  .7

كبرية علمًا أن معظمها مل حيمل  تاريخ انتهاء الصالحية حا يستوجب التصرف بها 

لعمل املختربات املتخصصة التابعة للوزارة واملختربات التابعة للجهات الرمسية األخرى 

 (.742دول رقم )واليت قد حتتاج هذه املواد وكما هو مبني باجل
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   (724) 
 

 (425جدول رقم )

 املواد الكيماوية الراكدة يف مستودع العالجات البيطرية يف وزارة الزراعة

 تاريخ آخر حركة العدد الوحدة اسم املادة

 4114تاريخ آخر حركة عام  42 كغم 0 زنك كلورايد

 4114تاريخ آخر حركة عام  4 لرت بيوتربك أسيد

 4114تاريخ آخر حركة عام  77 غرام 011 أندول

 4114تاريخ آخر حركة عام  4106 مل 611 فالديك أسيد

 4110تاريخ آخر حركة عام  4 لرت أمونيا

 4114تاريخ آخر حركة عام  4 لرت إيثيل أستيت

 4112تاريخ آخر حركة عام  5 أمبوبة أيودين سليوشن

 4114تاريخ آخر حركة عام  004 لرت إيزوبيوتيل الكحول

 4114تاريخ آخر حركة عام  7306 لرت هكسان-ن
 

وجود لقاحات حيوانية وبشرية منتهية الصالحية منذ عدة أعوام مت شراء بعضها  .1

 (.742كإجراءات احرتازية ملواجهة حاالت طارئة وكما هو مبني يف اجلدول رقم )

 (427جدول رقم )

 لقاحات حيوانية وبشرية منتهية الصالحية يف وزارة الزراعة

 تاريخ انتهاء الصالحية العدد اسم املادة

 5/4114 054 لقاح أنفلونزا بشر 

 H5N2 664 6/4117لقاح أنفلونزا الطيور 

 H5N 054 00/4114 4لقاح أنفلونزا الطيور 

 7/4101 07 لقاح جدر  الضأن 

 00/4114 24 لقاح جدر  اجلمال 

Avian PPD 0511  4/4101 جرعة 

Bovian PPD 0511  4/4114 جرعة 
 

( دينار منتهية منذ عدة سنوات بسبب وفاة 1000مأمور املستودع مكفول بكفالة بقيمة ) .4

الكفيل دون أن يتم تقديم كفالة جديدة خالفًا ألحكام نظام الكفاالت املالية للموظفني 

 والتعليمات الصادرة مبوجبه. 7001( لسنة 9رقم )

 (30/04/4102تاريخ  04/04/02/44317املصدر: )كتاب الديوان رقم  

 التوصية:

 إختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب املالحظات أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 مؤسسة اإلقراض الزراعي

 

 :القيود والسجالت 

الزراعي/فرع املزار اجلنوبي عن الفرتة لدى التدقيق يف قيود وسجالت مؤسسة اإلقرا   

 (، تبني ما يلي:1/3/7017-11/17/7011)

 القروض:  أواًل: 

 11/17/7011بلغ إمجالي القرو  مستحقة السداد املمنوحة للمزارعني لغاية  .1

 ( دينار 412312)

 تلجأ املؤسسة إىل منح قرو  لبعض العمالء دون وجود ضمانات )كفالء(. .7

غرامة على القس  املتأخر تسديده أو أ  جزء منه من تاريخ التأخري %( 1ال يتم فر  ) .1

 ( من بنود سندات الدين.10حتى تاريخ الدفع مضافة للفائدة املقررة عماًل بالبند )

%( يف حال عدم تسديد أ  قس  مستحق األجل احملدد له 10ال يتم تعديل الفائدة إىل ) .4

 ( من بنود سندات الدين.11عماًل بالبند )

ناك سندات دين وصلت فيها الفائدة ما يعادل القر  نفسه من رأس املال املستحق ومل ه .3

 يتم معاجلتها.

مت منح قرو  كوسيلة تسوية )إعطاء  قرو  ملواطنني كانوا متعثرين أصاًل يف سداد  .2

القرو  القدمية لغايات تسديد القرو  دون النظر  إىل مالءة املقرت  املالية ومنها على 

 (.212ثال ال احلصر ما مت منحه للعميل ).....( رقم )سبيل امل

 املطابقات البنكية:  ثانيًا:

 وجود عموالت شيكات مرجتعة كان من األوىل حتميلها خدمة دين للقرو  املمنوحة. .1

احتسداب فوائددد مدينددة علددى حسداب التحصدديالت بددالرغم مددن عددم وجددود أ  مددربر الحتسدداب     .7

 احلسابات اخلاصة. مثل هذا النوع من الفوائد على هذه

ال يوجد أ  مربر من البنك الحتساب فوائد حساب مكشوف حلساب التحصيالت كونه ال  .1

 ميكن كشفة.

 القسم املالي: ثالثًا: 

يقوم احملاسب بعدة مهام متعارضة )أمني صدندوق وجدابي ومددقق وحماسدب( خالفدًا ألحكدام        .1

 وتعديالته. 1921( لسنة 3النظام املالي ملؤسسة اإلقرا  الزراعي رقم )
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 ( من النظام أعاله.43ال يقوم حماسب املؤسسة مبسك دفرت الصندوق خالفًا ألحكام املادة ) .7

 ( من النظام أعاله.71عدم مسك دفرت إرساليات اجلباه خالفًا ألحكام املادة ) .1

 اللوازم: رابعًا: 

السدديارات خالفددًا  عدددم مسددك سددجل اللددوازم املخصددص للمددواد املسددتهلكة وسددجل خددا  حملروقددات       

 وتعديالته. 1991( لسنة 17( من نظام اللوازم رقم )44ألحكام املادة )

 خامسًا: احلركة:

( عدن املعددل املوضدوع مدن     70921/3وجود زيادة ونقص يف معدل استهالك احملروقدات للبكدب رقدم )   

 (.7011، 7017قبل اللجنة للسنوات )

 (4102لسنة  04املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 إختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :ملفات موظفي مؤسسة اإلقراض الزراعي احملالني على التقاعد 

-7011للفرتة )لدى تدقيق ملفات موظفي مؤسسة اإلقرا  الزراعي احملالني على التقاعد 

( يوم بدل إجازات للموظف احملال على التقاعد مع العلم 20(، تبني أن املؤسسة تقوم باحتساب )7014

( من نظام اخلدمة املدنية 104أنه ال يستحق سوى رصيد إجازاته حتى تاريخ التقاعد خالفًا للمادة )

املوظف بغري العزل أو فقد  وتعديالته واليت تنص على أنه إذا انتهت خدمة 7011( لسنة 87رقم )

الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه عن العمل بداًل يعادل جمموع الراتب األساسي والعالوات عن مدة 

اإلجازة السنوية اليت كان يستحقها عند انتهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على أن ال يزيد 

 (.748)اجملموع على الستني يومًا، وكما هو مبني يف اجلدول رقم 

 (424جدول رقم )

 مقارنة بني الرصيد املستحق واملدفوع يف مؤسسة اإلقرا  الزراعي

 الفرق رصيد اإلجازات املصروف رصيد اإلجازات املستحق سنة التقاعد اسم املوظف

 40 61 44 4103 السيدة ).....(

 31 51 31 4102 السيد ).....(

 2 51 65 4102 السيد ).....(

 04 64 21 4102 ).....(السيد 

 3 51 67 4102 السيد ).....(

 31 51 31 4102 السيد ).....(

 (4102لسنة  014استيضاح الديوان رقم املصدر: )
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   (764) 
 

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 وسجالت مكتب اإلقراض الزراعي فرع السلط: قيود 

( 7017-7011لدى تدقيق قيود وسجالت مكتب اإلقرا  الزراعي فرع السل  للفرتة )

 تبني ما يلي:

 مذكرة تسوية البنك: أواًل:

تبني وجود )إشعارات مكررة( وهي مبالغ سحبت من املقرتضني نتيجة لتكرار قيد هذه املبالغ  .1

 ( دينار.70421واحدة أو أكثر بالزيادة أو النقص وقيمتها )حلساب املقرت  مرة 

تبني وجود شيكات مكررة )حتاويل مكررة( مت قطع إيصاالت بها عن طريق اخلطأ بقيمة  .7

 ( دينار.1132)

 ( دينار..38قيام املكتب أعاله بصرف مبالغ لادارة) فوائد للحساب( بزيادة قدرها ) .1

البنك بطريق اخلطأ مل يتم تسويتها مع البنك  وجود إيداعات بنكية مقيدة على حساب .4

 ( دينار.122مببلغ )

( دينار مل تقيد بدفاتر مكتب إقرا  1812وجود ودائع ظاهرة بكشف البنك مببلغ  ) .3

 السل .

عدم إجراء عمليات املطابقة الشهرية ملذكرة تسوية البنك أول بأول حيث مت إعداد  .2

( 111خالفًا للمادة ) 7011( يف سنة 7017، 7011مذكرات تسوية البنك عن األعوام )

 وتعديالتها. 1993( لسنة 1من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )

 ( من التعليمات أعاله.111عدم تنظيم كشوفات توضيحية باملبالغ املعلقة خالفًا للمادة ) .2

ات خالفًا عدم تسجيل الشيكات اليت مضى عليها ستة شهور وتعذر تسليمها يف سجل األمان .8

 ( من التعليمات أعاله.111للمادة )

عدم متابعة املعلقات املكررة أواًل بأول لغايات تصنيفها خالل الشهر الالحق خالفًا للمادة  .9

 ( من التعليمات أعاله.113)

 احملاسبة: ثانيًا:

( من 18عدم تثبيت رقم وتاريخ املوافقة على مستندات صرف القرو  خالفًا ألحكام املادة ) .1

 . 1921( لسنة 3النظام املالي ملؤسسة اإلقرا  الزراعي رقم )
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   (763) 
 

 ( من النظام املالي للمؤسسة أعاله. 30قبول شيكات غري مصدقة خالفًا ألحكام املادة ) .7

أمني الصندوق يقوم بقبض األموال العامة وتدقيق  عدم الفصل بني املهام املتعارضة حيث أن .1

( من 111، 31كشف حساب البنك وتنظيم مستندات الصرف خالفًا ألحكام املواد )

 .1993( لسنة 1التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )

 اللوازم: ثالثًا:

ة على عدم مسك سجل اللوازم املخصصة للمواد املستهلكة وهذا يؤد  إىل ضعف الرقاب .1

( لسنة 17( من نظام اللوازم رقم )44الكميات املستهلكة واألرصدة خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته. 1991

عدم تسجيل أرقام جلود اإلدخاالت واإلخراجات على سجل الرخص والوصوالت خالفًا  .7

 وتعديالته. 1991( لسنة 17ألحكام نظام اللوازم رقم )

 ( 4102لسنة  041 استيضاح الديوان رقماملصدر: )

 التوصية:

جلنة للتدقيق والتحقيق ومبشاركة ديوان احملاسبة بالبند )أواًل( والعمل على تصويب باقي  متابعة

 بنود االستيضاح حسب األصول.

 اإلجراء:

 مت تشكيل جلنة بهذا اخلصو  ومل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :الفحص الفجائي 

لدى إجراء الفحص الفجائي على صندوق مؤسسة اإلقرا  الزراعي فرع املفرق يومي  

 (، تبني ما يلي: 14/4/7014و  11/1/7014)

عدم مسك دفرت للصندوق حيث يتم ترحيل املبالغ املقبوضة مباشرة من واقع وصول  .1

ملؤسسة ( من النظام املالي 43املقبوضات على صفحة العميل )املقرت ( خالفًا للمادة  )

 حا يعيق إجراءات التدقيق. 1921( لسنة 3اإلقرا  الزراعي رقم )

يقوم أمني الصندوق باستعمال أكثر من جلد مقبوضات يف نفس الوقت حيث يتم  .7

ختصيص جلد لكل نوع من املقبوضات التالية )التحصيالت، مقبوضات صندوق التأمني، 

 املشار إليه أعاله. ( من النظام املالي29أجور الكشف( خالفًا للمادة )

ال يتم إعداد مذكرة تسوية حلساب البنك نهائيًا علمًا انه لدى الفرع لاللة حسابات  .1

 ( من النظام املالي املشار إليه أعاله. 42مستقلة خالفًا للمادة )
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   (762) 
 

يتم تكليف احد مدققي الرقابة الداخلية للقيام مبهام احملاسب يف حال غيابه حيث ميارس  .4

رضة منها: تنظيم أوامر القبض والدفع، قبض األموال، تنظيم وكتابة عدة مهام متعا

الشيكات وتسليمها للمقرتضني، تنظيم وصوالت القبض، ومن لم تدقيق هذه املستندات 

( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم 31وتوقيعها  خالفًا ألحكام املادة )

 .1993( لسنة 1)

يف القاصة احلديدية وبعهدة احملاسب وإمنا حتفظ يف خزانة املكتوم  عدم حفظ الشيكات .3

 ( من النظام املالي املشار إليه أعاله.71على عهدة موظف الرقابة الداخلية خالفًا للمادة )

ال يتم إختاذ اإلجراءات األصولية الالزمة إللغاء مستندات القبض وذلك استنادًا لنص  .2

 .2/4/7011( تاريخ 1047377كما هو مبني بالوصول رقم ) ( من النظام املالي72املادة )

 (02/04/4102تاريخ  03/6/5/41464املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 إختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول. 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 اض الزراعي:حسابات مديرية اإلقر 

لدى تدقيق قيود وسجالت مديرية اإلقرا  الزراعي / لواء بين كنانة للفرتة  

 (، تبني ما يلي:1/2/7017-11/10/7014)

 ( للتدقيق. 924130 – 924101مل يتم إبراز جلد املقبوضات رقم )  .1

 يقوم أمني الصندوق باستخدام أكثر من جلد مقبوضات يف آن واحد خالفًا ألحكام املادة .7

 وتعديالته. 1921( لسنة 3( من النظام املالي ملؤسسة اإلقرا  الزراعي رقم )29)

شعار اململكة األردنية اهلايمية يف النظام احملوسب خيالف أحكام نظام شعار اململكة  .1

 وتعديالته من حيث الشكل. 7002( لسنة 21األردنية رقم )

وظيفية هلم خالفًا ألحكام نظام وجود موظفني يقومون مبهام ختتلف عن مهام املسميات ال .4

 (.749وتعديالته وكما هو مبني يف اجلدول رقم ) 7011( لسنة 87اخلدمة املدنية رقم )
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   (766) 
 

 

 (424جدول رقم )

 مقارنة بني املسمى الوظيفي  حسب اهليكلة والوظيفة الفعلية اليت يقوم بها املوظف يف  مؤسسة اإلقرا  الزراعي

 الوظيفة الفعلية اليت يقوم بها املوظف الوظيفي حسب اهليكلةاملسمى  الفئة إسم املوظف

 حماسب مدقق أوىل السيد ).....(

 أمني صندوق مدقق أوىل السيد ).....(

 مدقق حماسب لانية السيد ).....(

ال يتم تنظيم مستندات إدخال باحملروقات وتسجيلها يف سجل اللوازم املخصصة خالفًا لنص   .3

 .7011تعليمات إستخدام املركبات احلكومية لسنة ( من 14املادة )

( 39عدم وجود وصف دقيق للوازم املدخلة على سجل اللوازم  املخصصة خالفًا ألحكام املادة ) .2

 وتعديالته. 1991( لسنة 17من نظام اللوازم رقم )

مل يتم ترحيل بعض مستندات اإلدخاالت ومستندات اإلخراجات إىل سجل اللوازم املخصصة  .2

 ( من نظام اللوازم املشار إليه أعاله.44خالفًا ألحكام املادة )

( من 41مل يتم إبراز معززات بعض مستندات اإلدخاالت  واإلخراجات خالفًا ألحكام املادة ) .8

 نظام اللوازم املشار إليه أعاله.

 ال يتم إستخدام منوذج طلب صرف اللوازم كمعزز ملستند اإلخراجات خالفًا ألحكام املادة .9

 ( من نظام اللوازم املشار إليه أعاله.48)

( واليت مت 730عدم تنظيم مستندات إدخال بالدفاتر واجللود املبينة يف اجلدول رقم )  .10

( من نظام اللوازم املشار إليه 41استالمها من قبل إدارة إقليم الشمال خالفًا ألحكام املادة )

 أعاله.

 (461جدول رقم )

 ينظم بها مستندات إدخال يف مؤسسة اإلقرا  الزراعيمستندات اإلخراج اليت مل 

 تارخيه رقم مستند اإلخراجات الصادر عن إدارة إقليم الشمال

 4103/  3/  47 هد  254234

 4103/  4/  43 ـ ظ  644244

 4104/  6/  0 ـ ظ 644261
 

ال يتم االلتزام بتعليمات الدوام الرمسي واإلجازات السنوية ومنح املغادرات ومناذجها الصادرة   .11

 وتعديالته من حيث: 7011( لسنة 87( من نظام اخلدمة املدنية رقم )118، 18مبوجب املادتني )

تعليمات  ( من71ال يتم معاملة املغادرة الطبية معاملة املغادرة اخلاصة خالفًا ألحكام املادة ) .أ 

 الدوام الرمسي املشار إليها أعاله.
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   (765) 
 

مل يتم إبراز ما يثبت حسم املغادرات اخلاصة من إجازات املوظفني السنوية خالفًا ألحكام  .ب 

 ( من تعليمات الدوام الرمسي املشار إليها أعاله.77املادة )

 (30/04/4102تاريخ  03/6/5/44314املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 تصويب املخالفات املبينة أعاله حسب األصول.لى العمل ع

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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   (767) 
 

 املؤسسة التعاونية األردنية

 

 :الفحص الفجائي / حمطة آليات اربد 

تبني  72/11/7011لدى إجراء الفحص الفجائي على مستودع حمطة آليات اربد بتاريخ  

 ما يلي:

 مسؤول احملطة: أواًل:

( من التعليمات 31يقوم مسؤول احملطة مبهام حماسب وأمني صندوق خالفًا ألحكام املادة ) .1

 وتعديالتها. 1993( لسنة 1التطبيقية للشؤون املالية رقم )

ال يقوم مسؤول احملطة بإيداع املبالغ النقدية احملصلة يف حساب البنك يف نفس اليوم الذ   .7

 ( دينار.3000التحصيل علما بأن  قيمة املبالغ احملصلة يوميًا تزيد عن )يتم فيه  

 7001( لسنة 9املوظف أعاله غري مكفول ماليًا خالفًا ألحكام نظام الكفاالت املالية رقم ) .1

باإلضافة إىل عدم وجود تكليف رمسي للقيام يف املهام أعاله خالفًا لكتاب وزير املالية رقم 

 .8/1/7002تاريخ ( 73/1/7/7100)

  ثانيًا:

وجود أبنية ومكاتب ومستودعات غري مستغلة مبساحات واسعة حيث أنها مقامة على أر  

( دومن وعدد املوظفني إلنان فق  هما مسؤول احملطة وأمني املستودع وال 24تقدر مساحتها بد )

 يوجد سجل للدوام الرمسي.

 (41/4/4102تاريخ  03/05/4523املصدر: )كتاب الديوان رقم  

 التوصية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.                                                                                     

 اإلجراء:

 د بتشكيل اللجنة والتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفي

  :قيود وسجالت مشروع تعزيز إنتاجية اجلمعيات التعاونية 

لدى تدقيق قيود وسجالت مشروع تعزيز إنتاجية اجلمعيات التعاونية لدى املؤسسة 

 ،  تبني ما يلي:7011التعاونية األردنية لعام 

الدولي على متويل املرحلة األوىل من مشروع تعزيز إنتاجية وافقت وزارة التخطي  والتعاون  .1

 اجلمعيات التعاونية ليتم تنفيذه من قبل املؤسسة التعاونية األردنية وكما يلي:
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مت توقيع االتفاقية ما بني وزارة التخطي  والتعاون الدولي  12/8/7009بتاريخ  .أ 

تزم مبوجبها الوزارة بتقديم )فريق أول( واملؤسسة التعاونية األردنية )فريق لاني( تل

املؤسسة التعاونية لغايات تنفيذ املشروع توزع دينار إىل ( مليون 133منحة بقيمة )

 كما يلي:

 ( ألف دينار.30تدريب وبناء القدرات                              ) -

 ( ألف دينار.100أتعاب إدارية                                            ) -

 ( مليون دينار.1313املشاريع اإلنتاجية للجمعيات       ) متويل -

نص البند األول من املادة الثانية من االتفاقية أعاله على )يلتزم الفريق الثاني وخالل  .ب 

لاللة أسابيع من توقيع االتفاقية بتزويد الفريق األول باخلط  التنفيذية للمشروع 

 إدارة املشروع وتنفيذه(.والكوادر الفنية واإلدارية اليت ستعمل على 

توقف متويل املشروع من قبل الوزارة بسبب عدم متكن املؤسسة من تنفيذ التزاماتها  .ج 

املبينة يف االتفاقية رغم انقضاء ما يزيد عن السنتني  على املدة املقررة لتنفيذ املشروع 

 ( مليون دينار.133حا أدى خلسارة كامل قيمة املنحة البالغة )

مت وضع )مهام وآليات عمل وحدة إدارة مشروع تعزيز اإلنتاجية  1/7/7017بتاريخ  .د 

ومت االتفاق ما بني وزارة التخطي  والتعاون الدولي واملؤسسة التعاونية األردنية على 

%( من أصل قيمة 11( ألف دينار أردني وبنسبة )300000متويل املشروع مببلغ )

 املنحة  توزع كما يلي:  

 ( ألف دينار70)                                  تدريب وبناء القدرات  -

 ( ألف دينار13أتعاب إدارية                                                 ) -

 ( ألف دينار443متويل املشاريع اإلنتاجية للجمعيات            ) -

( دينار وبنقص 499730قامت وزارة التخطي  والتعاون الدولي بتحويل مبلغ ) .ه 

 ( دينار من  قيمة املنحة  بعد التعديل.  230داره )مق

( مجعية صرف منه 14( دينار إىل )192000وافقت املؤسسة على تقديم منح بقيمة ) .7

 ( دينار فق .103207للجمعيات املستحقة مبلغ )

( دينار والذ  ميثل إيرادات فوائد دائنة على حساب 12422حتويل مبلغ ) يتم مل .أ 

( 3/تعريف اإليرادات(، )7املشروع حلساب اإليراد العام / وزارة املالية خالفًا للمواد )

وتعديالته وتعميم وزير املالية رقم  1994( لسنه1من النظام املالي رقم)

 .3/1/7003( تاريخ 73/1/7/122)
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( دينار إىل مجعية ).....( التعاونية واملتعلق بتمويل 8100ف مبلغ )مت إيقاف صر .ب 

)آالت ومعدات( بسبب وجود اختالف ما بني دراسة اجلدوى املوافق عليها واملطالبات 

املقدمة من اجلمعية حيث مت حجز املبلغ لدى املؤسسة التعاونية حلني تصويب 

 املالحظات املتعلقة بدراسة اجلدوى.

 %(  فق  من قيمة التمويل الفعلي.21نفاق الفعلي على اجلمعيات )بلغت نسبة اإل .ج 

 عدم قيام حماسب املشروع بالتسجيل يف دفرت اليومية منذ بداية املشروع. .د 

 عدم فتح حساب أمانات املشروع. .ه 

 عدم إبراز كشف البنك ومذكرة تسوية البنك للتدقيق عليها حسب األصول. .و 

 (4102نة لس 66املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

جلنة للتدقيق والتحقيق ومبشاركة ديوان احملاسبة يف املالحظات الواردة توصيات  متابعة تنفيذ

 حسب األصول. أعاله

 اإلجراء:

 مت تشكيل جلنة بهذا اخلصو  ومل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مديرية تعاون حمافظة جــرش 

(، تبني  7011-7011وسجالت مديرية تعاون حمافظة جر  للفرتة )لدى تدقيق قيود  

 ما يلي:

عدم اختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتحصيل قيمة رسوم التدقيق واخلدمات املرتتبة  .1

( دينارًا حتى تاريخ 11397على اجلمعيات التعاونية يف حمافظة جر  والبالغة )

 .1992( لسنة 18لتعاون رقم )( من قانون ا11خالفًا للمادة ) 2/3/7014

عدم وجود موظف مكلف رمسيًا ملسك السجالت اخلاصة باللوازم حسب األصول خالفًا  .7

 وتعديالته. 1991( لسنة 17( من نظام اللوازم رقم )44للمادة )

( من التعليمات التطبيقية 2عدم استخدام سجل الرخص والوصوالت خالفًا للمادة ) .1

 وتعديالتها. 1993لسنة ( 1للشؤون املالية رقم )

تعذر حصر وتدقيق جلود اإلدخاالت واإلخراجات وطلبات املشرتى احمللي لفرتة التدقيق  .4

كونه يتم إرسال اجللود املنتهية منها ملركز املؤسسة التعاونية األردنية /عمان وال يتم 

 االحتفاظ بها يف املديرية. 

 (07/7/4102تاريخ  03/05/00544املصدر: )كتاب الديوان رقم  
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 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات املشار  إليها أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة والتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :).....( مستند الصرف رقم 

الصددادر عددن املؤسسددة التعاونيددة   78/3/7014لدددى عددر  مسددتند الصددرف رقددم )بددال( تدداريخ    

، تدبني مدا   7014( دينار على ديدوان احملاسدبة للتددقيق واإلجدازة للصدرف لعدام       9442األردنية بقيمة )

 يلي:

( واألخرية مدن غرامدات التدأخري املسدتحقة علدى املؤسسدة       20املستند أعاله ميثل الدفعة رقم ) .1

 التعاونية األردنية لصاحل املؤسسة العامة للضمان االجتماعي.

وع تبني ان جمموع املبالغ املستحقة علدى املؤسسدة التعاونيدة األردنيدة     بالرجوع إىل أصل املوض .7

والدددديت متثددددل بدددددل اشددددرتاكات موظفيهددددا بالضددددمان االجتمدددداعي والدددديت مل يددددتم توريدددددها        

( ديندددار نتيجدددة عددددم توريدددد بددددل   127798( ديندددار حتقدددق عليهدددا فوائدددد تدددأخري )  321848)

( مددن  70، 19حملددددة خالفددًا للمددادتني )  االشددرتاكات عددن موظفيهددا أواًل بددأول ويف املواعيددد ا    

 السار  املفعول يف حينه. 7001( لسنة 19قانون الضمان االجتماعي رقم )

 (4102لسنة  42املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

بيان أسباب عدم التزام املؤسسة باقتطاع وتوريد بدل اشرتاكات موظفيها بالضمان االجتماعي حدا  

  أعباء إضافية ميكن تالفيها. أدى إىل حتميلها

 اإلجراء:

.يب وما زال املوضوع قيد املتابعةمل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة والتصو
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 قسم احلركة:

،  تبني 7011لدى تدقيق قيود وسجالت قسم احلركة يف املؤسسة التعاونية األردنية لعام  

 ما يلي:

مدير عام املؤسسة التعاونية ( من قبل 19230/3مت استخدام املركبة احلكومية رقم ) .1

األردنية وذلك حسب ما أظهره سجل الرحالت اخلا  باملركبة باإلضافة للمركبة رقم 

( من تعليمات تنظيم استخدام املركبات 1( املخصصة له رمسيًا خالفًا للمادة )112/3)

 ( لرت1081حيث بلغت كمية احملروقات املصروفة للمركبة أعاله ) 7011احلكومية لسنه 

( 112/3( لرت املصروفة للمركبة رقم )7202( دينار وكمية )904إىل ما يعادل )

 املخصصة الستخدام مدير عام املؤسسة.

( 112/3( لرت زيادة عن املخصص الشهر  للمركبة رقم )183صرف ما جمموعه ) .7

 ( دينار.  134املخصصة للمدير العام تقدر قيمتها ب )

قطوعة )زيادة، نقص( مقارنة مع املعدل املقرر من جلنة وجود تفاوت يف املسافة الفعلية امل .1

 ملركبات املؤسسة.       7011تعديل السيارات املعتمد لعام 

عدم استخدام جلود مستندات اإلخراج حسب تسلسل أرقامها حيث يتم استخدام عدة جلود  .4

للشؤون  ( من التعليمات التطبيقية17مستندات إخراج يف نفس الوقت خالفًا لنص املادة )

 .1993( لسنه 1املالية وتعديالتها رقم )

( من التعليمات التطبيقية 10عدم تدقيق النماذج املالية قبل استخدامها خالفًا للمادة ) .3

 للشؤون املالية املشار  إليها أعاله.  

 .(91830و   91801فقدان طلبات املشرتى احمللي ذوات األرقام )  .2

عليها املدة القانونية دون أن يتم إختاذ اإلجراءات الالزمة وجود مناذج مالية مستعملة مضى  .2

( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية املشار  إليها 12إلتالفها خالفًا ألحكام املادة )

 أعاله.

وجود لوازم/ قطع غيار للمركبات مستعملة وغري صاحلة مل يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة  .8

 وتعديالته.  1991( لسنه 17( من نظام اللوازم رقم )37ادة )إلتالفها خالفًا ألحكام امل

(، 9224/3(، )8723/3عدم حتديد معدل استهالك احملروقات للمركبات ذوات األرقام ) .9

( من تعليمات تنظيم استخدام املركبات 12( خالفًا للمادة )14323/3(، )9189/3)

 احلكومية املشار إليه أعاله.  

 (4102لسنة  56وان رقم املصدر: )استيضاح الدي
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 التوصيات:

إليها ومبشاركة   لتدقيق والتحقيق يف فقدان طلبات املشرتى احمللي املشاراجلنة متابعة  .1

 ديوان احملاسبة حسب األصول.

حصر واسرتداد كامل قيمة احملروقات املصروفة زيادة عن املخصص والعمل على تصويب  .7

 باقي البنود حسب األصول.

 اإلجراء:

 تشكيل جلنة بهذا اخلصو  ومل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مت 

 :قيود وسجالت املؤسسة 

 ،  تبني ما يلي:7011لدى تدقيق قيود وسجالت املؤسسة التعاونية األردنية لعام         

 الذمم املدينة والدائنة:  أواًل:

مبلغ  11/17/7011بلغ جمموع اإللتزامات املالية املستحقة على املؤسسة بتاريخ  .1

( دينار ميثل رصيد القرو  املستحقة على املؤسسة وفوائدها حيث جتاوزت 485562)

 الفوائد إمجالي رصيد القرو  األصلية.

ضعف إجراءات حتصيل الذمم املستحقة للمؤسسة على الغري حيث بلغ الرصيد بتاريخ  .7

 ( دينار.10197091مبلغ ) 11/17/7011

( 41211وجود رصيد غري متحرك منذ عدة سنوات باسم صندوق فائض التصفيات بلغ ) .1

 دينار.

 اإلستثمارات:  ثانيا: 

يف الشركة األردنية لصناعة وتأجري العبوات البالستيكية على  استمرار املؤسسة باإلستثمار .1

 ،7004الرغم من عدم  إصدار أ  ميزانية للشركة املذكورة منذ عام  

(  7017-7010( دينار رصيد يف البيانات املالية للمؤسسة لألعوام )13190وجود مبلغ ) .7

 الفالحني /ليبيا. لابت وقديم  منذ سنوات ميثل رصيد استثمارات املؤسسة يف احتاد

 النظام املالي:  ثالثا:

والتعليمات  1994( لسنه 1عدم التزام املؤسسة التعاونية بتطبيق أحكام النظام املالي رقم ) .1

واملادة  1992( لسنه18( من قانون التعاون رقم )17الصادرة مبوجبه خالفًا لنص املادة )

 وتعديالته. 1994( لسنه 1( من النظام املالي رقم )1)

تقوم املؤسسة بإستخدام نظام مالي حموسب دون احلصول على موافقة وزير املالية خالفًا  .7

 .1993( لسنه 1( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )8لنص املادة )
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( من 21تقوم املؤسسة بإستخدام )سندات القيد( كمستندات صرف خالفًا لنص املادة ) .1

 ملالية أعاله.التعليمات التطبيقية للشؤون ا

( من التعليمات 20ال يتم ختم مرفقات مستندات الصرف خبتم مدفوع خالفًا لنص املادة ) .4

 التطبيقية للشؤون املالية أعاله.

عدم قيام املؤسسة بفتح حساب األمانات لتسجيل األمانات املقبوضة حلساب الغري خالفًا  .3

 ية أعاله.( من التعليمات التطبيقية للشؤون املال99لنص املادة )

عدم قيام املؤسسة بالتسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل واملبيعات رغم حارستها ألعمال  .2

( من قانون ضريبة الدخل رقم 4جتارية خاضعة للضريبة )اإلجيار(. خالفًا لنص املادة )

وعدم قيام املؤسسة بتقديم كشوفات تقدير الدخل  منذ ما يزيد عن  7009( لسنة 78)

( من 13( دينار سندًا للمادة )70000ترتب عليها فوائد تأخري تتجاوز )( عام حا 13)

 القانون أعاله.

عدم قيام املؤسسة بالتسجيل لدى دائرة الضريبة العامة على املبيعات رغم حارستها  .2

( من قانون الضريبة العامة على 11للضريبة خالفًا لنص املادة ) ةألعمال جتارية خاضع

 .1994 (لسنه2املبيعات رقم )

 (4102لسنة  034املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب املالحظات املشار إليها أعاله.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 املركز الوطين للبحث واإلرشاد الزراعي

 

 ( 6 - 41340املركبــة احلكوميـة رقم:) 

من أمام مسجد الصاحلني  19/2/7014تعرضت املركبة احلكومية أعاله للسرقة بتاريخ 

يف مدينة معان ألناء قيام السائق تعبئة املركبة مبادة )السوالر( من أجل الذهاب إىل منطقة املدورة 

جد ألداء ( كم وقبل تعبئة املركبة بالوقود دخل السائق إىل املس110واليت تبعد عن مدينة معان )

الصالة وبعد خروجه مل جيد املركبة حسب ما جاء بكتاب مدير وحدة إرشاد معان رقم                   

 .70/2/7014/ وحدة إرشاد معان( تاريخ 70)

 (4/4/4102تاريخ  04/04/5/02752كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

( من النظام املالي رقم 34جلنة للتدقيق والتحقيق باملوضوع أعاله استنادًا ألحكام املادة ) متابعة

 وتعديالته. 1994( لسنة 1)

 اإلجراء:

مت الرد من قبل املركز الوطين للبحث واإلرشاد الزراعي ومت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق 

ومل تنهي أعماهلا بعد   1/8/7014 ( تاريخ13/8/33/7033مبوجب كتاب مدير عام املركز رقم )

 وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مستودعات اللوازم يف املركز 

لدى إجراء الفحص الفجائي على مستودعات اللوازم يف املركز الوطين للبحث واإلرشاد  

 ، تبني ما يلي:71/11/7014الزراعي بتاريخ 

 وجود نواقص يف بعض اللوازم واملواد املبينة بالفحص الفجائي.  .1

( من نظام اللوازم وتعديالته 39عدم توصيف اللوازم باملستودع أعاله خالفًا ألحكام املادة ) .7

 . 1991( لسنة 17رقم )

عدم ختزين اللوازم يف املستودعات اخلاصة بها بصورة سليمة، حيث تواجد جمموعة من  .1

وأجهزة خلوية غري مستعملة لدى أمني املستودع ووجود أفران غاز ذات أجهزة احلاسوب 

 ( من نظام اللوازم أعاله.43حجم كبري يف املمرات مل تستعمل خالفًا ألحكام املادة )

وجود مواد راكدة ذات قيمة عالية غري مستعملة منذ فرتة طويلة مل يتم التصرف بها  .4

 نظيم تقارير دورية بها خالفًا ألحكام النظام أعاله.باإلضافة إىل وجود أجهزة تالفة مل يتم ت
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 عدم إبراز سجالت العهدة واللوازم الثابتة للتدقيق. .3

( من تعليمات 1عدم رب  عدد من أمناء املستودعات بكفاالت مالية خالفًا ألحكام املادة ) .2

 .7001( لسنة 1تنظيم الكفاالت املالية للموظفني رقم )

 (30/04/4102تاريخ  04/04/3/44440 رقماملصدر: )كتاب الديوان 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 وزارة  األشغال العامة واإلسكان
 

 :الشكــاوي 

عراق األمري واملتفرع حول شارع  2/1/7014لدى متابعة الشكوى الواردة للديوان بتاريخ 

عنه الشارع الذ  يرب  طريق أبو السوس وبعد الكشف احلسي على الواقع واالطالع على ملف 

 املوضوع وزيارة املوقع وكذلك امللفات يف مديرية أشغال حمافظة العاصمة تبني ما يلي:

( املعلقة من قرية البصة ضمن لواء 9م( ضمن حو  رقم )12يوجد شارع تنظيمي سعة ) .1

واد  السري واملنطقة خارج التنظيم وضمن حدود منطقة واد  السري يف أمانة عمان 

 الكربى. 

( املعلقة والعائدة 9( حو  )847مت ترخيص إنشاء مدرسة خاصة على القطعة رقم ) .7

( 7111للسيد ).....( من قبل اللجنة اللوائية يف أمانة عمان الكربى مبوجب قرارها رقم )

شروـ الواردة فيه ومجيع قراراتها بهذا اخلصو  واملتضمنة أن وبال 3/9/7017تاريخ 

يقوم مالك املدرسة بفتح وتعبيد الشوارع بسعتها وإيصال اخلدمات على نفقته اخلاصة 

 .وحتت إشراف أمانة عمان الكربى

يوجد استدعاء مقدم إىل مدير أشغال حمافظة العاصمة من السيد ).....( يطلب فيه فتح  .1

( 9( حو  رقم )841م( الذ  خيدم القطعة العائدة له رقم )12ي سعة )الشارع التنظيم

 املعلقة من قرية البصة ضمن منطقة واد  السري. 

مت خماطبة أمني عام وزارة األشغال العامة واالسكان من قبل مدير أشغال العاصمة بكتابه  .4

السيد ).....( واملشار فيه إىل االستدعاء املقدم من  73/9/7011( تاريخ 4/3/1443رقم )

خبصو  تعبيد طريق واد  الظلمة املؤد  إىل البصة حيث مت اإلشارة بأن الطريق املطلوب 

م( 4م( على خمططات دائرة األراضي واملساحة ومعبد تعبيد قديم بعر  )2مرسم بعر  )

 م(.                        12تقريبًا ومنظم بعر  )

( تاريخ 44841/ع/3وجب الكتاب رقم )وافق وزير األشغال العامة واإلسكان مب .3

واملوجه ملدير أشغال حمافظة العاصمة على تعبيد الطريق موضوع البحث   70/11/7011

 ( دينار. 43000كم( وبقيمة )1الساخنة بطول ) اإلسفلتيةبالفرشيات واخللطة 
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 –( بشأن تعبيد طريق ابو السوس 21/7011مت اإلعالن عن طرح العطاء رقم )  ع/ .2

الرجيالت )واد  الظلمة( وساحة مدرسة واد  السري الثانوية ومتت االحالة من قبل جلنة 

على شركة ).....( وشركاه وبقيمة  4/17/7011عطاءات حمافظة العاصمة بتاريخ 

 ( دينار.29709إمجالية مقدارها )

متت املصادقة على العطاء من قبل حمافظ العاصمة مبوجب كتابه رقم  .2

 املوجه إىل مدير أشغال العاصمة. 19/17/7011( تاريخ 11102/عطاءات/7/1)ت/

قامت وزارة األشغال العامة واالسكان/مديرية أشغال حمافظة العاصمة بفتح الشارع  .8

م( وهو خارج حدود التنظيم وضمن 12بواسطة آلياتها علمًا بأن الشارع تنظيمي بسعة )

حول وخيدم املدرسة اخلاصة حتت حدود أمانة عمان الكربى وهو مفتوح تسوية ترابية ومد

 اإلنشاء والعائدة للسيد ).....(.

تبني من خالل الكشف احلسي واملراسالت يف  وزارة األشغال العامة واإلسكان أن الطريق  .9

( 4م( تقريبًا وخيدم األراضي الزراعية وكما ذكر يف البند )4معبد تعبيد قديم بعر  )

 أعاله.

أشغال حمافظة العاصمة بأن الطريق له أولوية وانه ضمن مل يربز ما يفيد يف رد مدير  .10

خطة مديرية أشغال العاصمة وان فتح وتعبيد هذا الطريق )الشارع التنظيمي( هو من 

 مسؤوليات وزارة األشغال العامة واإلسكان.

 ( 41/4/4102تاريخ  4/40/4520املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

م( بآلياتها وإحالة عطاء تعبيد 12تح الشارع مدار البحث سعة )بيان أسباب قيام الوزارة بف .أ 

( دينار بالرغم من انه شارع تنظيمي وخارج التنظيم ويقع يف 29709وتزفيت بقيمة )

منطقة واد  السري ضمن حدود أمانة عمان الكربى وبالتالي فهو من مسؤوليات أمانة عمان 

 بًا وخيدم القطع الزراعية.م( تقري4الكربى علمًا أنه معبد سابقًا بسعة )

بيان الكلفة املالية الفعلية واملدة الزمنية املستغرقة يف فتح الشارع باستخدام اآلليات  .ب 

 والكوادر البشرية التابعة للوزارة.

تشكيل جلنة للتحقيق باملوضوع أعاله مبشاركة مندوب عن أمانة عمان الكربى ديوان  .ج 

 احملاسبة وتقديم التوصيات خبصو  ذلك.

 إلجراء:ا

 مت الرد من قبل وزارة األشغال العامة واإلسكان وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   (754) 
 

 :مدرسة الباسلية األساسية 

( اخلددا  بإنشدداء مدرسددة الباسددلية األساسددية   48/7011لدددى دراسددة وتدددقيق العطدداء رقددم )   

( دينددار عنددد  470807)للذكور/حمافظددة العاصددمة واملمددول مددن املوازنددة العامددة و بقيمددة إمجاليددة       

( وملدة 79/9/7011اإلحالة و املنفذ من قبل شركة ).....( ومؤسسة ).....( ومباشرة العمل بتاريخ )

( يومًا  وبإشراف مديرية األبنية احلكومية حملافظة العاصمة لم تولدت مديريدة األبنيدة    180عقدية )

 احلكومية حملافظة مأدبا اإلشراف تبني ما يلي:

% ( والنسددبة املطلددوب إجنازهددا حسددب العقددد                       30األعمددال املنفددذة فعليددًا بدداملوقع)  بلغددت  نسددبة  .1

 %(.30%( وبتأخري بلغت نسبته )100) 

نسددبت مديريددة األبنيددة احلكوميددة حملافظددة العاصددمة بإصدددار أمددر تغدديري  و أعمددال إضددافية     .7

دة عمدق التأسديس للقواعدد ومل    ( ديندار و اخلدا  بزيدا   10702على العطاء بقيمة إمجاليدة ) 

يتم املوافقة عليه من قبل وزير األشغال العامة واإلسكان لعدم وجود ما يشدري إىل زيدادة عمدق    

 التأسيس يف تقرير فحص الرتبة املقدم من السادة ).....(.

قامدددددت مديريدددددة األبنيدددددة احلكوميدددددة حملافظدددددة العاصدددددمة مبخاطبدددددة املقددددداول بكتابهدددددا رقدددددم   .1

( املتضددددمن أن نتددددائج فحدددص املكعبددددات اخلرسددددانية  10/1/7017يخ )( تدددار 48/7011/87)

لألعمدة غري مطابق للمواصفات الفنية  وذلك على عمر أسدبوع و أفداد املقداول بأنده يتحمدل      

 ( يومًا.78كافة املسؤوليات يف حال رسوب عينات املكعبات اخلرسانية لألعمدة على عمر )

( يومًا ووجدت 78ن الطابق األرضي على عمر) مت فحص املكعبات اخلرسانية ألعمدة و جدرا .4

 غري مطابقة للمواصفات.

مت تكليددف اجلمعيدددة العلميددة امللكيدددة ألخدددذ عينددات لبيدددة ألعمددددة و جدددران الطدددابق األرضدددي      .3

 ( وتضمن أن نتائج الفحص غري مطابقة للمواصفات.3/1/7017وقدمت تقريرها بتاريخ )

الة العناصدر غدري املطابقدة للمواصدفات دون أن     مت توجيه عدة خماطبات للمقاول لاسراع بإز .2

يسدددتجيب املقددداول حيدددث مت إعدددادة الفحدددص بنددداء علدددى طلبددده إال أنهدددا مل حتقدددق املواصدددفات      

 املطلوبة.
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مت الطلب من املقاول إزالة العناصر غري املطابقة بعدة كتب إال أنه مل يستجيب و قام بدالرد   .2

ه انه يتحمل كافة املسؤولية املرتتبدة علدى   ( يؤكد في18/1/7017بكتابه رقم )بال( تاريخ )

هذه األعمال و قام باستكمال أعماله يف حينها بصدب عقددة الطدابق األرضدي وأعمددة و عقددة       

الطابق األول وأعمدة الطابق الثاني وأعمال طوبدار عقددة الطدابق الثداني وبدالرغم مدن رفدض        

األعمددال املخالفددة مبوجددب   مددع التأكيددد علددى إزالددة  لتنفيددذ واسددتالم هددذه األعمددال املهندددس 

 (.77/1/7017( تاريخ )48/7011/430الكتاب رقم )

( تدددداريخ 48/7011/1241طلبددددت الددددوزارة مددددن اجلمعيددددة العلميددددة امللكيددددة بكتابهددددا رقددددم )        .8

( بددإجراء دراسددة فنيددة حددول العناصددر اإلنشددائية الراسددبة و تألريهددا علددى بدداقي        2/2/7017)

فاءتها كون أن نتائج الفحوصات املخربية لبداقي  العناصر األخرى للمبنى و إمكانية رفع ك

العناصر اإلنشائية والصادرة عن خمترب خدا  معتمدد كاندت مطابقدة للمواصدفات ونفدذت       

 على مسؤوليته اخلاصة.

( 0404قدددددددددددمت اجلمعيددددددددددة العلميددددددددددة امللكيددددددددددة تقريرهددددددددددا مبوجددددددددددب الكتدددددددددداب رقددددددددددم ))    .9

ة حتفظدددًا يف بندددد  ( و تضدددمنت الدراسدددة الفنيددد  17/2/7017( تددداريخ )131/12/1/12414

التوصيات و اإلصالحات يتلخص بأنه جيب البحث و التحدر  للتأكدد مدن سدالمة العناصدر      

اإلنشددائية األخددرى للمبنددى و ذلددك نظددرًا لتدددني قدديم الكسددر اخلرسددانية للعناصددر الدديت مت          

 إجراء فحوصات هلا.

 مت تشددددددكيل جلنددددددة فنيددددددة إنشددددددائية مددددددن قبددددددل وزيددددددر االشددددددغال العامددددددة واالسددددددكان بتدددددداريخ  .10

( وخلصددت إىل أن دراسدددة اجلمعيدددة العلميدددة امللكيددة الدددواردة أعددداله هدددي دراسدددة   73/9/7017)

جزئيدددة للمبنددددى ومتددددت التوصدددية بضددددرورة التأكددددد مددددن جدددودة اخلرسددددانة لبدددداقي العناصددددر    

 اإلنشائية للمبنى.

( الستكمال الفحوصات لبقية 4/10/7017متت خماطبة اجلمعية العلمية امللكية بتاريخ ) .11

نشائية يف املشروع و يف نفس الوقت قامت مديرية ضب  اجلودة يف وزارة األشدغال  العناصر اإل

( بأخدددذ عيندددات مدددن مدددواد الطمدددم فدددوق القاعددددة  18/10/7017العامدددة و اإلسدددكان بتددداريخ )

 الداخلية و اخلارجية وتبني ما يلي:

عدددم مطابقددة اخلرسدددانة اإلنشددائية املسدددتخدمة للمواصددفات املطلوبدددة و ذلددك جلميدددع       •

 لعناصر اإلنشائية باستثناء عقدة الطابق األرضي.ا
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عدم مطابقة مواد الطمم للمواصفات الفنية بالرغم من أنه مت فحص الطمم  من قبدل   •

و  10/11/7011مديريدددة ضدددب  اجلدددودة يف وزارة األشدددغال العامدددة و اإلسدددكان بتددداريخ     

جة الفحص غري كانت النتيجة مطابقة للمواصفات و قد قدم املقاول حتفظًا على نتي

 املطابقة.

( تددددددداريخ 48/7011/70208خاطبدددددددت وزارة األشدددددددغال العامدددددددة املقددددددداول بكتابهدددددددا رقدددددددم )     .17

( للقيدددام بتنفيدددذ أعمدددال السددداحات اخلارجيدددة والوحددددات الصدددحية و كافدددة     72/2/7017)

األعمدددال اخلارجيدددة واملوقدددع العدددام وضدددرورة مضددداعفة جهدددوده و تقدددديم برندددامج زمدددين معددددل   

 ملعدات واأليد  العاملة والفنية بالسرعة املمكنة.وتزويد املوقع با

( 78/8/7017مت تشكيل جلنة فنية أخرى من قبل وزير األشغال العامدة واإلسدكان بتداريخ )     .11

خلصت إىل فشل كافة العناصر اإلنشائية يف املبنى باستثناء عقدة الطابق األرضي وأن هذه 

 األعمال تعترب مرفوضة.

كتدب إلزالدة هدذه العناصدر املرفوضدة إال انده مل يسدتجيب و متدت         متت خماطبة املقاول بعددة   .14

( تددددداريخ 48/7011/13319خماطبتددددده بكتددددداب وزيدددددر األشدددددغال العامدددددة واإلسدددددكان رقدددددم )    

( بدأن األعمدال مرفوضددة وغدري مقبولدة وجيددب تقدديم تقيديم فددين هندسدي مددن        73/4/7011)

ندسدية والفنيدة لتأهيدل    خالل عمل دراسة حتليليدة شداملة متضدمنة االقرتاحدات واحللدول اهل     

 املبنى إال انه مل يستجيب وأشار املقاول بأنه ال يوجد أ  حلول فنية مقرتحه من قبله. 

 (4102لسنة  2املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصيات:

بيددان اإلجددراءات الدديت سدديتم اختاذهددا إلزالددة العناصددر اإلنشددائية غددري املطابقددة للمواصددفات و     .1

الدددواردة أعددداله حسدددب األصدددول و حسدددب تقدددارير اللجدددان الفنيدددة املختصدددة تصدددويب املخالفدددات 

 لدراسة العطاء.

بيان اإلجراءات القانونية والعقدية اليت سيتم اختاذها حبدق املقداول لعددم اسدتجابته للكتدب       .7

املتعددة اليت مت توجيهها له لتقديم حلول هندسدية وفنيدة لتأهيدل املبندى ومعاجلدة العناصدر       

 سبة.اإلنشائية الرا

أسددباب ومدددربرات السدددماح للمقددداول بتنفيدددذ أعمدددال السددداحات و األعمدددال اخلارجيدددة و أعمدددال   .1

املوقع العدام و الطلدب مدن املقداول ضدرورة مضداعفة جهدوده يف إجنداز األعمدال علدى الدرغم مدن             

 فشل العناصر اإلنشائية الرئيسية للمبنى يف اجتياز الفحوصات املطلوبة.
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 اإلجراء:

( تاريخ 48/7011/12217وجب كتاب وزير األشغال العامة واإلسكان رقم )مت تشكيل جلنة مب

 وقدمت توصياتها وما زال املوضوع قيد املتابعة. 17/4/7014

 :مديرية السالمة املرورية 

،  تدبني أن رصديد الدذمم    7011لدى تدقيق قسم التحصيل يف مديريدة السدالمة املروريدة لعدام      

( ديندار   1288411بلغت ) 1/1/7014العامة واإلسكان املدورة على  املدينة املستحقة لوزارة األشغال

 :وكما يلي

( دينددار إمجددالي الددذمم املدينددة املسددتحقة علددى شددركات وأفددراد كرسددوم       1714178مبلددغ ) .1

 للوحات اإلعالنية.

( ديندددار إمجدددالي الدددذمم املديندددة املسدددتحقة علدددى شدددركات التدددأمني نتيجدددة    424103مبلدددغ ) .7

 طرق اململكة. احلوادت املرورية على

 (4102لسنة  01املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصيات:

 تكثيف اجلهود لتحصيل املبالغ املستحقة للوزارة. .1

متابعة املبالغ اليت مت حتويلها إىل وزارة املالية ليتم حتصيلها حسب قانون حتصديل األمدوال    .7

 األمريية.  

 اإلجراء:

 املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال 

 :مديرية التخطيط والدراسات / احلموالت احملورية 

لدى التدقيق بقيود وسجالت قسم التحصيل يف مديرية التخطي  والدراسات / قسم 

تبني بأن جمموع بقايا الذمم املالية املستحقة لوزارة األشغال العامة  7011احلموالت احملورية لعام 

( 107213بلغت ) 1/1/7014حملورية على الطرق يف اململكة واملدورة على واإلسكان عن املخالفات ا

 دينار.

 (4102لسنة  06املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تكثيف اجلهود لتحصيل املبالغ املستحقة املشار إليها أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 وما زال املوضوع قيد املتابعة.مت الرد من قبل وزارة األشغال العامة واإلسكان 
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 :مشروع مدرسة صبحا الثانوية الشاملة/حمافظة املفرق 

على أعمال العطاء  10/1/7014لدى إعادة الكشف امليداني من قبل ديوان احملاسبة بتاريخ 

( دينار واملنفذ من قبل شركة ).....( 1097247( والبالغ قيمته عند اإلحالة )10/7011رقم )

 ( يومًا، تبني ما يلي: 123وملدة عقدية ) 72/10/7011والصادر به أمر املباشرة بتاريخ 

%( والنسبة املطلوب اجنازها حسب العقد 28األعمال املنفذة فعليًا باملوقع )بلغت نسبة  .1

شاملة   %(178%( علمًا بأن نسبة املدة املنقضية هي )77%( بتأخري نسبته )100األصلي )

 ( يوميًا.787والبالغة )  التمديدات املوافق عليها

العطاء شاملة األوامر  %( من قيمة29بلغت قيمة الدفعات املصروفة للمقاول ما نسبته ) .7

( بزيادة على نسبة األعمال املنجزة فعليًا حا يعين الصرف 2التغيريية لغاية الدفعة رقم )

 للمقاول عن أعمال غري منجزة. 

تنفيذ أعمال بشكل خمالف للمواصفات الفنية والتعاقدية من قبل املقاول بالرغم من  .1

 وجود استشار  يشرف على التنفيذ وكما يلي:

( من 137-130( من الشروـ اخلاصة اإلضافية صفحة )1االلتزام بالبند )عدم  .أ 

ولائق العطاء واخلاصة مبكاتب اجلهاز املشرف من خالل استعمال كرفان شبه تالف 

وغري الئق وغري نظيف وال يتوفر فيه احلد األدنى للمواصفات املطلوبة، وعدم وجود 

حلفظ العينات )مكعبات خرسانية موظف خلدمة املكاتب باإلضافة لعدم وجود غرفة 

وعينات( وعدم توفر األلات املكتيب املطلوب حسب العقد وعدم توفري اللوازم 

آلة تصوير،  ،كاألجهزة املساحية الصاحلة لالستخدام خزان املكعبات، ألواح إعالنات

 كمبيوتر، طابعة، وحدة تكييف،....اخل.

كاملة بشكل خمالف للمواصفات  تنفيذ أعمال القصارة اخلارجية للمبنى واألسوار .ب 

الفنية املطلوبة حيث مت تنفيذها بدون عمل ودعات عمودية للحصول على سطح 

مستو وشاقولي ومستقيم للقصارة وبدون استخدام بيش احلافة)الزوايا( وعدم تنفيذ 

)رشة املسمار( يف بعض املناطق باإلضافة لوجود تباين يف لون القصارة  الطبقة األوىل

ويف عدة مواقع األمر الذ  يدل على عدم دقة نسب اخلل  للمواد مع سوء اخلشنة 

 مصنعية واضحة وبشكل الفت. 
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سوء مصنعية يف تنفيذ أعمال العظم)اخلرسانة والطوب( لألعمال بشكل عام وتنفيذ  .ج 

خرسانة بعض قواعد اجلدران وجدران األسوار بشكل خمالف للمواصفات من حيث 

قامة األفقية والعمودية حيث مت استكمال األعمال وبناء الطوبار والتسليح واالست

 الطوب دون إزالة األعمال املخالفة منها.

( مت تنفيذ بالـ محامات الطابق 9/7011/ 4 ،1حسب التقارير اليومية بتاريخ )  .د 

األرضي دون صب خرسانة حتت البالـ ومل تبني التقارير اليومية الالحقة ما يفيد 

 ل اإلزالة وإعادة التنفيذ.تصويب األوضاع من خال

( 9/79مت توريد وبناء طوب مفرغ بداًل من الطوب املصمت خلزان املياه حسب البند ) .ه 

( من جدول الكميات بالرغم من طلب اجلهاز املشرف باإلزالة إضافة 44صفحة )

لعدم معاجلة خشونة اخلرسانة للحفر وخزانات املياه واخلرسانة الناعمة حسب 

فحص اخلزانات واحلفر قبل الطمم وحسب كتاب االستشار  رقم  املواصفات وعدم

 . 11/7/7011( تاريخ 12/1/39) 

عدم إزالة بالـ البورسالن املنفذ واملخالف للمواصفات وذلك لعدم اجتياز العينات  .و 

( تاريخ 12/1/231للفحوصات املخربية املطلوبة وحسب كتاب االستشار  رقم )

18/11/7011 . 

التمدد لألسوار حسب املواصفات املطلوبة وذلك بعمل خ   عدم تنفيذ فواصل .ز 

عامود  بالقصارة يوحي بوجود فاصل حيث تبني بعد الكشف احلسي وبوجود جهاز 

اإلشراف عدم وجود فاصل علمًا بأنه مت تنفيذ جدران الطوب لألسوار قبل إنشاء 

ية رقم األعمدة ومل يتم حتديد موقع األعمدة املزدوجة وحسب املذكرة املوقع

 .11/1/7014( تاريخ 7/7014)

مت تنفيذ أعمال الطمم للساحات وخلف املبنى بشكل خمالف للمواصفات الفنية  .ح 

املطلوبة دون إجراء فحص للطمم املورد من خارج املوقع ومت التنفيذ دفعة واحدة 

( 1/7014وبارتفاع عالي للطمم وليس على طبقات وحسب املذكرة املوقعية رقم )

 .11/1/7014تاريخ 

مت قصارة مجيع األسقف بالرغم من وجود أسقف صناعية األمر الذ  يرتتب عليه  .ـ 

 هدر للمال العام وكلف إضافية غري مربرة.

عدم التزام املقاول بتقديم تقرير يومي لألعمال وعدم املتابعة من قبل جهاز األشراف  .  

 .12/1/7014لذلك حيث كان آخر تقرير مقدم من املقاول بتاريخ 
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عدم تقديم برنامج عمل معدل يتم من خالله حتديد حجم الفعاليات املتبقية يف املشروع  .4

واملدة الالزمة الجنازها وليتناسب مع نسبة املدة املنقضية مبا فيها التمديدات املوافق عليها 

واالكتفاء بتوجيه الكتب الرمسية دون اختاذ إجراءات رادعة حبق املقاول استنادًا لنص 

 ( من دفرت عقد املقاولة املوحد وتعديالته. 8املادة )

لدى االطالع على تقارير سري العمل اليومية واملراسالت تبني وجود غياب متكرر وعدم  .3

اعتماد لبعض كوادر جهاز  االستشار  واملقاول خالفًا ملا هو حمدد يف الشروـ التعاقدية 

 وحسب اآلتي: 

 كادر االستشار : .أ 

 ( لغاية تارخيه.1/17/7011من تاريخ) ال يوجد حاسب كميات معتمد -

 - 72/10/7011ال يوجد مهندسي كهرباء وميكانيك للفرتة ) -

11/7/7017.) 

 كادر املقاول: .ب 

 - 72/10/7011عدم وجود مدير للمشروع خالل الفرتات ) -

( ودوام متقطع 14/17/7011- 1/17/7011( والفرتة )14/11/7011

 ارخيه.( لغاية ت70/3/7017وبأوقات متباعدة من) 

( ومت اعتماد 2/11/7017- 1/2/7017عدم اعتماد مراقب يف الفرتة ) -

 - 2/11/7017دينار/شهر( يف الفرتة ) 730مراقب مع حسم )

10/4/7011.) 

 - 72/10/7011عدم وجود مهندس ميكانيك يف الفرتة ) -

12/17/7017.) 

( 12/17/7011 - 72/10/7011عدم وجود مهندس كهرباء يف الفرتة ) -

 لغاية تارخيه )مت رفض اعتماد املهندس املنسب به(.   1/10/7011ومن )

مت تعديل مواصفات الدهان بناء على طلب املقاول مبوجب كتاب وزير األشغال العامة  .2

وبنفس أسعار العطاء األصلي  71/17/7011( تاريخ  10/7011/48978واالسكان رقم ) 

مقاوم trust) أملشن نوع ) من دهان مائي مستحلب أساس أكريليكي أملشن إىل دهان

للعفن مع األساس واملعجون حبيبات،ومن دهان زياتي لاللة وجوه إىل دهان زياتي نوع                    

(  (trust مقاوم للعفن مع األساس واملعجون حبيبات والذ  نرى بأنه جاء حتقيقًا ملصلحة

 املقاول فق )من حيث الكلفة والتنفيذ(.
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ألناء مرحلة إعداد الدراسات و التصاميم وولائق العطاء للمشروع ونقص عدم مراعاة الدقة  .2

يف املواصفات واملعلومات الواردة يف جدول الكميات واملخططات وعدم املطابقة واالنسجام 

بنود وإصدار أوامر  تبني التصاميم وبنود جدول الكميات األمر الذ  استدعى استحدا

 تغيريية وعلى سبيل املثال:

املساحية الواردة يف املخططات للموقع العام حيث تبني وجود تعار  لألسوار  األعمال -

القائمة مع قواعد األعمال إلنشاء التسوية وحوائ  املمرات األمر الذ  ترتب عليه 

 الدخول إىل أر  املدرسة اجملاورة القائمة واستحدات بند هلدم األسوار القائمة.

ب املزدوج جلدران املسرح اخلارجية بأن الطو ةورد يف املخططات التصميمي -

سم( مع العلم بعدم وجود هذا البند يف جدول الكميات األمر الذ  10=10+3+13)

استدعى تعديل املخط  من قبل صاحب العمل وطلبه التنفيذ حسب البند املوجود 

سم( علمًا بأن أولويات ولائق العطاء يف التنفيذ 73=10+3+10يف جدول الكميات )

خططات وحسب كتاب وزير االشغال العامة واالسكان رقم هي حسب امل

 .70/10/7017( تاريخ 10/7011/12222)

عدم إدراج بعض البنود اهلامة ضمن جدول الكميات وعلى سبيل املثال )بند خزانة  -

طرد الغازات، بند سلم الصيانة، بند انرتسبرت، بند درابزين للمعاقني على الرغم من 

 .(وجوده على املخططات...

نقص يف املواصفات واملعلومات الواردة يف جدول الكميات واملخططات وعلى سبيل  -

 املثال)مواصفات العازل احلرار  للجدران املزدوجة، تفاصيل تسليح الدرج اخلارجي(.

اختالف كميات البنود الواردة يف جدول الكميات عن الكميات املنفذة أو املتوقع  -

لزيادة أو بالنقصان باإلضافة لعدم احتساب كميات تنفيذها فعليًا باملوقع سواء با

بنود الطابق الثاني كاماًل يف املشروع من قبل املصمم علمًا بأن قيمة الزيادة املتوقعة 

 ( دينار.100000لبنود)اخلرسانة واحلديد( تتجاوز )

 (04/6/4102تاريخ  04/02/2/7201الديوان رقم  املصدر: )كتاب

 التوصيات:

فنية متخصصة وبالسرعة القصوى مبشاركة ديوان احملاسبة )للكشف على تشكيل جلنة  .1

األعمال احلالية ما دامت ظاهرة قبل استكمال األعمال اليت تليها( لتقييم املشروع ومدى 

مطابقة األعمال املنفذة للمواصفات املطلوبة وتقييم مصنعية األعمال وذلك تفاديا 

 نها مع إعادة التنفيذ حسب متطلبات العقد.للمزيد من املخالفات وإزالة املخالف م
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بيان أسباب عدم رب  قيمة الدفعات باألعمال املنجزة فعليًا حيث جتاوز إمجالي املبالغ  .7

 املالية املصروفة  للمقاول قيمة  األعمال  املنجزة لغاية تارخيه.  

زيد من الوزارة املتابعني للمشاريع بشكل فعلي لتفاد  امل يضرورة تفعيل دور مهندس .1

 املخالفات واألخطاء الناجتة عن تقصري االستشار  واملقاول. 

إزالة األعمال املخالفة للمواصفات وإعادة تنفيذها قبل استكمال  خماطبة املقاول بضرورة .4

( أعاله ومعاجلة سوء املصنعية يف 1األعمال اليت تليها وحسب األصول والواردة يف البند )

 ال مت إعادة التنفيذ وحسب األصول.األعمال وتوليق التصويب يف ح

( من 137-130( من الشروـ اخلاصة اإلضافية صفحة)1إلزام املقاول بتنفيذ البند ) .3

ولائق العطاء واخلاصة مبكاتب اجلهاز املشرف كون املوجود حاليًا ال يتوفر فيه احلد 

افة لعدم وجود األدنى للمواصفات املطلوبة، علمًا  انه ال يوجد موظف خلدمة املكاتب باإلض

غرفة حلفظ العينات)مكعبات خرسانية وعينات( وعدم توفر األلات املكتيب واللوازم 

كاألجهزة املساحية الصاحلة لالستخدام، خزان للمكعبات، ألواح إعالنات، آلة تصوير، 

كمبيوتر،طابعة، وحدة تكييف،....اخل، مع ضرورة احلسم من مستحقات املقاول عن الفرتة 

 تزم فيها املقاول مبتطلبات البند وحسب األصول.اليت مل يل

بضرورة تقديم برنامج عمل معدل وبالسرعة القصوى يتناسب مع نسبة خماطبة املقاول  .2

املدة املنقضية للمشروع، مبا فيها التمديدات املوافق عليها وكذلك مع حجم الفعاليات 

املقاولة املوحد وتعديالته وذلك ( من دفرت عقد 8املتبقية يف املشروع استنادًا لنص املادة )

  .%(  ضمن مدة يتفق عليها77الجناز أعمال املشروع املتبقية والبالغة نسبة ) 

حتميل االستشار  الكلفة املرتتبة على قصارة مجيع األسقف بالرغم من وجود أسقف  .2

صناعية األمر الذ  ترتب عليه هدر للمال العام وكلف إضافية ناجتة عن تقصري 

 ر  كان باإلمكان تفاديها. االستشا

 يضرورة تقليص كادر االستشار  حبيث يقتصر على مدير املشروع ومهندس .8

 الكهروميكانيك وذلك لألسباب التالية:

الكهروميكانيك ( متفرغ حاليًا للعمل يف هذا  يأصبح الكادر)مدير املشروع ومهندس -

اإلشراف على  ( بعد أن مت إنهاء عقده خبصو 1/1/7014املشروع اعتبارًا من)

 مدرسة الزيتونة. 
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عدم فاعلية اجلهاز املشرف املتفرغ أصاًل للعمل يف املشروع يف الوقت احلالي  -

واملتمثل)مبهندس املوقع واملراقب( وعدم درايتهم بتفاصيل األعمال واملواصفات 

املطلوبة وعدم متابعتهم للعمل وحا يؤكد ذلك وجود هذا الكم الكبري من 

 الحظات اخلاصة بالتنفيذ. املخالفات وامل

 انتهاء مدة العطاء األصلية باإلضافة للتمديدات املربرة. -

ضرورة التأكد من مستوى كفاءة كوادر االستشاريني واملقاولني قبل املوافقة على  .9

اعتمادهم من قبل الوزارة من خالل إجراء مقابالت وامتحانات هلم وعدم االعتماد على 

 شهادات اخلربة فق .

الديوان بقيمة دعم املكتب ومستحقات جهاز اإلشراف بعد أن أصبحوا متفرغني  تزويد .10

 للعمل يف املشروع وقيمة دعم املكتب ومستحقاتهم السابقة قبل التفرغ.

اختاذ اإلجراءات التعاقدية حبق املقاول خبصو  عدم التزامه بتوفري الكادر الفين املطلوب  .11

 حسب العقد.

حبق املقاول واالستشار  خبصو  األلر املالي املرتتب على اختاذ اإلجراءات التعاقدية  .17

غياب وعدم اعتماد  بعض كوادرهم الفنية يف بعض الفرتات وحسب ما هو مبني يف 

 /أ، ب( أعاله.3البند)

بيان أسباب تعديل مواصفات بعض البنود بناء على طلب املقاول كتعديل مواصفات  .11

ألنسب للمدارس واملواصفة املعدلة جاءت لتخدم الدهان علمًا بأن املواصفة األصلية هي ا

 مصلحة املقاول فق )من حيث الكلفة والتنفيذ(. 

عدم احتساب أ  متديدات غري مربرة للمقاول نظرًا لتقصريه الواضح يف تنفيذ أعمال  .14

 املشروع خاصة يف الفرتة اليت توقفت فيها األعمال بدون مربر.

مسؤولية املكتب املصمم مكتب ).....( عن األخطاء التأكيد على تشكيل جلنة فنية لتحديد  .13

وعدم دقة املصمم ألناء مرحلة إعداد الدراسات والتصاميم وولائق العطاء للمشروع وحسب 

( أعاله والذ  نتج عنه زيادة كميات بعض البنود وبشكل كبري واستحدات بنود 2البند )

ك والتأخري يف اجناز األعمال مالية إضافية باإلضافة لاربا أخرى كبدت اخلزينة مبالغ

األمر الذ  ترتب عليه )متديد مدة العطاء ومتديد عقد االستشار ،......( وعلى أن يتحمل 

املصمم الكلف املالية الناجتة عن هذه األخطاء باإلضافة للمماطلة وعدم جتاوبه مع 

ن مدى املراسالت اخلاصة بتعديل األخطاء التصميمية والتأخري يف الرد عليها وبيا

 التغيريية. رمسؤولية املصمم يف التسبب بصدور األوام



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   (774) 
 

الالزمة خبصو  شروـ السالمة التعاقدية وإعطاء املوضوع األهمية اختاذ اإلجراءات  .12

 ومبا تقتضيه طبيعة األعمال.التابعة للوزارة وبشكل عام  عيراشاملالعامة جلميع العاملني يف 

 اإلجراء:

 زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب وما 

 :تنفيذ الصالة الرياضية ذيبان / حمافظة مأدبا 

على  1/7014/ 11لدى إعادة إجراء الكشف امليداني الالزم من قبل ديوان احملاسبة بتاريخ  

( دينار واملنفذ 1128000( أعاله والبالغ قيمته عند اإلحالة )14/7011أعمال العطاء رقم )شباب/

( يوم تبني  ما 180وملدة عقدية ) 3/1/7017).....( والصادر به أمر املباشرة بتاريخ من قبل مؤسسة 

 يلي:

%( والنسبة املطلوب إجنازها حسب العقد 80بلغت نسبة األعمال املنفذة فعليًا باملوقع ) .1

 %(.70%( بتأخري بلغت نسبته )100األصلي والربنامج )

  لاللة أشهر.تنزيل فرتة حرمان االستشار  من تسعة أشهر إىل .7

عدم إختاذ اإلجراءات العقدية الالزمة حبق االستشار  املصمم السادة مكتب ).....( عن  .1

التبعات املالية املرتتبة عن تباين رأ  االستشار  املصمم يف اعتماد املخططات التصميمية 

للمنشأ املعدني )اهليكل اخلرساني( وكذلك عدم دقته يف احتساب كميات بنود العطاء 

%( من قيمة العطاء األصلي 40ا أدى إىل ارتفاع قيمة التنفيذ لألعمال مبا يعادل )ح

والتأخري يف إجناز العمل بسبب إعادة التصميم للمنشأ املدني، علمًا بأنه توجد مطالبات 

 مالية من قبل املقاول خبصو  ذلك.

سيتخذها الجناز عدم اصدرا برنامج سري عمل معدل من قبل املقاول وبيان اإلجراءات اليت  .4

 العمل تالفيًا للتأخري الكبري يف املشروع.

 (03/6/4102تاريخ  04/40/2/5444املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب كافة األوضاع وتاليف التأخري احلاصل يف إجناز املشروع حسب األصول.

 اإلجراء:

( دينار من االستشار  املبلغ 770271مبلغ )مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق ونسبت بتحصيل 

 الذ  تكبده بسبب األخطاء التصميمية وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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  إنشاء مدارس(USAID) :املرحلة اخلامسة / اجملموعة السادسة 

( 19/7011على أعمال العطاء رقم ) 10/7/7014لدى إعادة إجراء الكشف امليداني بتاريخ  

( دينار  واملنفذ من قبل املقاول ).....( والصادر به أمر املباشرة 1921313عند اإلحالة )والبالغ قيمته 

 ( يوم تبني ما يلي:740وملدة عقدية ) 2/4/7011بتاريخ 

%( والنسبة املطلوب إجنازها حسب العقد 48بلغت نسبة األعمال املنفذة فعليًا باملوقع ) .1

 %(.37سبته )%( أ  بتأخري بلغت ن100األصلي والربنامج )

( من عقد املقاولة املوحد للمشاريع اإلنشائية 8عدم وجود برنامج عمل خالفًا ألحكام املادة ) .7

 .7010لسنة 

عدم اكتمال اجلهاز الفين للمقاول حيث تبني عدم وجود مدير مشروع ومهندس موقع لاني  .1

 ومهندس ختطي  ومل يتم إجراء احلسومات الالزمة بهذا اخلصو .

جتهيز املوقع باأللات املطلوب وأجهزة الكمبيوتر والالب توب املطلوبة من  عدم استكمال .4

 املقاول حسب العقد واليت تؤول مكليتها لصاحب العمل يف نهاية املشروع.

 تركيب حجر خمالف للمواصفات املطلوب دون أخذ املوافقة املسبقة عليه. .3

الفحوصات املخربية  زهاجتياتركيب طوب حرار  خمالف ملواصفات العطاء من حيث عدم  .2

 الالزمة.

 تركيب جرانيت لادراج والبسطات غري مطابقة للعينة املعتمدة. .2

 (6/6/4102تاريخ  04/02/2/5564الديوان رقم  املصدر: )كتاب

 التوصية:

العمل على تصويب كافة املالحظات واملخالفات الواردة أعاله وتاليف التأخري احلاصل باجناز 

 املشروع.

 اإلجراء:

مت التشكيل جلنة الستالم املشروع وطالبت بإجراء احلسومات بدل تغيب جهاز املقاول عن املوقع 

 واجناز النواقص وما زال املوضوع قيد املتابعة.

  :إنشاء مبنى حمكمة الرصيفة االبتدائية 

على أعمال  10/4/7014لدى إعادة إجراء الكشف امليداني من قبل ديوان احملاسبة بتاريخ 

( دينار واملنفذ من قبل شركة 2973281( والبالغ قيمته عند اإلحالة )127/7008رقم ) العطاء

 ( يومًا تبني ما يلي:340وملدة عقدية ) 1/1/7009).....( والصادر به أمر املباشرة بتاريخ 
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%( والنسبة املطلوب إجنازها حسب العقد 94بلغت نسبة األعمال املنفذة فعليًا باملوقع ) .1

%( ونسبة املدة املنقضية بلغت 2%( بتأخري بلغت نسبته )100نامج الزمين )األصلي والرب

 %( من املدة األصلية والتمديدات.182)

 عدم اكتمال معظم أعمال التشطيبات. .7

تنفيذ أعمال خمالفة للمواصفات الفنية املطلوبة واليت آخرها قيام املقاول بتنفيذ بند  .1

جهاز اإلشراف وعدم السماح لقسم ضب   ( بغياب7م1211اخللطة اإلسفلتية وبكمية )

 اجلودة من أخذ العينات املخربية إلجراء الفحوصات الالزمة.

 األعمال متوقفة كليًا باملشروع وتغيب الكادر التنفيذ  للمقاول املطلوب منه حسب العقد. .4

 (04/5/4102تاريخ  04/3/2/4022املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 فة األوضاع وتاليف التأخري احلاصل يف اجناز أعمال املشروع.العمل على تصويب كا

 اإلجراء:

مت تشكيل جلنة الستالم العطاء املطلوب واحتساب غرامات التأخري على املقاول وما زال املوضوع 

 قيد املتابعة.

 :الذمم على الدوائر احلكومية 

البرتول وشركات الكهرباء لدى متابعة املوضوع املتعلق باملديونية املتحققة لشركة مصفاة 

وسلطة املياه على الوزارات والدوائر احلكومية تبني وجود مبالغ مستحقة على وزارة األشغال العامة 

( دينار ومبلغ 1437340واإلسكان غري مسددة لصاحل شركة مصفاة البرتول األردنية بلغت )

 القانونية. ( دينار لصاحل شركة الكهرباء األردنية غري شاملة الفوائد87340)

 (04/5/4102تاريخ  04/00/3/4076املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

إختاذ اإلجراءات الالزمة لتسديد املبالغ املرتتبة على الوزارة أواّل بأول دون تأخري تفاديًا لتحميل 

 اخلزينة مبالغ إضافية بدل فوائد قانونية.

 اإلجراء:

 املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال 

  :تنفيذ أعمال جسر وتقاطع الفوسفات / الرصيفة     

على أعمال  79/4/7014لدى إجراء الكشف امليداني من قبل ديوان احملاسبة بتاريخ 

( دينار واملنفذ من قبل شركة 1004831( والبالغ قيمته عند اإلحالة )94/7017العطاء رقم )

 ( يومًا تبني ما يلي:180وملدة عقدية ) 71/11/7011املباشرة بتاريخ ).....( والصادر به أمر 
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   (740) 
 

%( والنسبة املطلوب إجنازها حسب العقد 11بلغت نسبة األعمال املنفذة فعليًا باملوقع ) .1

 %(.11%( بتأخري بلغت نسبته )74األصلي والربنامج الزمين )

ل شركة الكهرباء األردنية وجود عوائق يف املوقع تؤلر على سري املشروع ومثال ذلك كواب .7

 ( ملم.300وخ  صرف صحي قطر )

 (2/5/4102تاريخ  04/00/2/4423املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب كافة األوضاع وتاليف التأخري احلاصل يف إجناز املشروع ضمن مدة العقد.

 اإلجراء:

زال املوضوع قيد املتابعة حيث بلغت نسبة االجناز  مت الرد من قبل وزارة األشغال العامة واإلسكان وما

 %(.100%( واملطلوب حسب الربنامج )23)

 :تنفيذ مدرسة الرابية األساسية املختلطة 

للعطاء رقم  11/4/7014لدى إعادة الكشف امليداني من قبل ديوان احملاسبة بتاريخ  

واملنفذ من قبل مؤسسة ).....( ( دينار 1049977( والبالغ قيمته عند اإلحالة )93/7011)

 تبني ما يلي: ،( يوم123وملدة عقدية ) 2/1/7017والصادر به أمر املباشرة بتاريخ 

%( والنسبة املطلوب اجنازها حسب العقد 84بلغت نسبة األعمال املنفذة فعليًا باملوقع ) .1

 7014لعام  %( حتى نهاية شهر آذار124%( ونسبة املدة املنقضية )100األصلي والربنامج )

 .)شامل التمديدات(

 .%(124العمل متأخر يف املشروع حيث جتاوزت املدة املنقضية نسبة ) .7

 .عدم تقديم املقاول برنامج عمل معدل لتارخيه .1

وجود نقص يف العمالة املتواجدة باملوقع باإلضافة إىل توقف العمل يف األعمال اخلارجية  .4

 .بدون مربر

العمل خبصو  مشكلة تصريف مياه األمطار خارج  مل يتم اختاذ قرار من قبل صاحب .3

 .األسوار

 (4/5/4102تاريخ  04/02/2/01477 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

مضاعفة جهوده يف املشروع وزيادة عدد األيد  العاملة بعد تقديم برنامج عمل حث املقاول على 

 معدل لتاليف التأخري احلاصل يف تنفيذ األعمال.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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   (744) 
 

 :حسابات دائرة العطاءات 

 (، تبني ما يلي:7011-7011لدى تدقيق حسابات دائرة العطاءات احلكومية للفرتة )

تقوم دائرة العطاءات احلكومية بتشكيل عدد من اللجان وهي )جلنة العطاءات املركزية،  .1

جلنة التأهيل، جلنة التصنيف، جلنة الرتخيص، جلنة تغري األسعار، جلنة عقد الفيديك( 

ويتم صرف مكافآت مالية هلذه اللجان من خمصصات الدائرة وكما هو مبني باجلدول رقم 

(731.) 

 (460جدول رقم )

 املكافآت املصروفة يف دائرة العطاءات احلكومية / وزارة األشغال العامة واإلسكان

 ) املبلغ بالدينار(

 املبلغ املصروف  السنة

4100 004144 

4104 032751 

4103 034651 
 

( جلسات شهريًا وجلسات جلنة 9-8يتم عقد جلسات جلنة تصنيف املقاولني مبعدل ) .7

(جلسة شهريًا خالفًا لكتابي وزير األشغال العامة واإلسكان رقم 10)تغري األسعار مبعدل 

( تاريخ 21/1/47111ورقم ) 72/1/7010( تاريخ 7009/4/1810)7دد 171)

( جلسات كحد أعلى للصرف وبالغات رئاسة الوزراء 4واملتضمن حتديد ) 79/9/7009

 خبصو  ضب  وترشيد النفقات.

جلنة العطاءات املركزية لدراسة العطاءات بأعداد يتم تشكيل اللجان الفنية من قبل  .1

( أعضاء اغلبهم حن حيملون نفس التخصص 10كبرية تصل أحيانًا إىل أكثر من )

( جلسات لنفس 10باإلضافة  إىل عقد  عدد كبري من اجللسات  يصل إىل أكثر من )

ر يتم من قبل العطاء حا يكبد اخلزينة مبالغ مالية كبرية بالرغم من أن إعداد التقاري

 عضو او عضوين من اللجنة ويتم توقيع باقي األعضاء.

 (40/7/4102تاريخ  02/04/3/00541املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

العمل على تصويب ما ورد أعاله والتقيد ببالغات الرئاسة خبصو  ضب  وترشيد النفقات 

 الصادرة بهذا اخلصو .

 اإلجراء:

 بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد 
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   (743) 
 

 :الطريق الدائري/حمافظة الطفيلة 

لدى قيام مندوب ديوان احملاسبة بالكشف احلسي على الطريق الدائر  الواصل حملافظة  

الطفيلة تبني أن احد املقاولني يقوم بنقل مواد من جانب الطريق موضوع البحث أعاله وتفريغه حا 

 رات تصريف املياه جبانب الطريق وان جزء من جسم الطريق أصبح آيل للهبوـ.يسبب يف إغالق عبا

 (47/4/4102تاريخ  4/40/03240 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

تشكيل جلنة للقيام بالكشف على الطريق والوقوف على حجم األضرار اليت حلقت به واملتسببني 

 وإعداد تقرير فين مفصل بذلك.

 اإلجراء:

 يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل 

 :تركيب أنظمة توليد الطاقة الشمسية 

يتم طرح العديد من مشاريع األبنية احلكومية واملمولة من املنح اخلارجية أو من املوازنة  

باء عن ونظرًا لالرتفاع الكبري واملتزايد ألسعار الكهرباء فإن إدراج تركيب األنظمة املولدة للكهر

ختفيض الكلفة التشغيلية هلذه  هذه املشاريع تؤد  إىلطريق الطاقة الشمسية ضمن عطاءات 

 املشاريع واليت من املمكن اسرتداد كلفتها من خالل توفري قيمة فاتورة الكهرباء.

 (04/01/4102تاريخ  04/00/2/05722كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

من كافة جوانبه الفنية واملالية واجلدوى االقتصادية من إدراج تركيب العمل على دراسة املوضوع 

 .تلك األنظمة ضمن عطاءات األبنية احلكومية

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل وزارة األشغال العامة واإلسكان وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :).....( املوظف 

تبني                   ،مديرية املشاغل/ الزرقاءلدى تدقيق ملف املوظف املذكور أعاله والذ  يعمل يف  

 ما يلي:

بسبب وفاة عمه  11/1/7014( أيام اعتبارًا من تاريخ 1حصل املذكور على إجازة ملدة ) .1

 )والد زوجته(.

تبني أن املذكور قد توجه إىل اململكة العربية السعودية ألداء مناسك العمرة وكما هو  .7

 مثبت على جواز سفره.

 (31/01/4102تاريخ  4/40/07422كتاب الديوان رقم املصدر: )
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   (742) 
 

 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق مع املوظف املذكور ومبشاركة ديوان احملاسبة.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :تنفيذ مدرسة الزيتونة األساسية للبنني حمافظة املفرق 

( تبني انه قد 11/7011الكشف امليداني من قبل ديوان احملاسبة للعطاء رقم )لدى إجراء  

مت استالم أعمال املشروع استالمًا أوليًا من خالل اللجنة املشكلة هلذه الغاية ومت حترير حمضر 

 استالم من قبل أعضاء اللجنة املشكلة إلستالم املشروع حيث تبني وجود املالحظات التالية:

 املدرسة باخلدمات مثل )املاء، الكهرباء، والطرق(. مل يتم تزويد .1

مت أشغال املدرسة من قبل مديرية تربية لواء قصبة املفرق بالرغم من عدم توصيل اخلدمات  .7

ستفادة من فرتة الصيانة وإصالح العيوب بسبب عدم إليها وهذا يفقد صاحب العمل اإل

 ان وجدت( عند التشغيل. تشغيل األنظمة املرتبطة بهذه اخلدمات وكشف العيوب )

عدم اختاذ اإلجراءات الالزمة حبق املكتب املصمم للعطاء بسبب عدم دقة الدراسات  .1

 والتصاميم املعدة من االستشار  املصمم.

 (41/00/4102تاريخ  04/02/2/04255املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

الحظات الواردة أعاله حسب العمل على تنفيذ وتوصيل كافة اخلدمات للمشروع وتصويب امل

 األصول.

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل وزارة األشغال العامة واإلسكان وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :حركة السيارات يف مديرية أشغال الزرقاء 

لدى متابعة الشكوى الواردة للديوان خبصو  حركة السيارات يف مديرية أشغال الزرقاء،  

 تبني ما يلي:

( بشكل يومي من قبل رئيس قسم احلركة السيد 71714/3يتم إستخدام السيارة رقم ) .1

).....( يف مديرية أشغال الزرقاء دون حتديد املناطق على أمر احلركة خالفًا ألحكام املادة 

 . 7011( من تعليمات تنظيم إستخدام املركبات احلكومية لسنة 4)

( للسيارة رقم 121903، 121904رقام )عدم تثبيت تواريخ أوامر احلركة ذوات األ .7

 ( )بك آب( يف دفرت عمل السيارة. 13330/3)
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   (746) 
 

إستخدام سيارات املديرية من قبل السائق ).....( والسائق ).....(، علمًا بأنهم سائقوا آليات  .1

 لقيلة. 

عدم مبيت السيارات املستخدمة من قبل املذكورين أعاله يف املديرية خالفًا ألحكام املادة  .4

 ( من التعليمات أعاله.18)

 عدم تغيري أعضاء فرقة الطوارئ منذ مدة طويلة علمًا بأنه يصرف هلم مكافأة لقاء ذلك. .3

 (00/00/4102تاريخ  4/40/04442 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تصويب املالحظات واملآخذ أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 والتحقيق باملوضوع  وما زال املوضوع قيد املتابعة.مت تشكيل جلنة للتدقيق 

 :توسعة وحتسني جسر وادي شومر/السخنة/ الزرقاء على طريق جرش/الزرقاء 

على أعمال  1/10/7014لدى إجراء الكشف امليداني الالزم من قبل ديوان احملاسبة بتاريخ  

ار واملنفذ من قبل شركة ( دين9333224( والبالغ قيمته عند اإلحالة )41/7011العطاء رقم )

 ( يوم تبني ما يلي:900وملدة عقدية ) 1/17/7011).....( والصادر به أمر املباشرة بتاريخ 

%( والنسبة املطلوب اجنازها حسب العقد 12بلغت نسبة األعمال املنفذة فعليًا باملوقع ) .1

 %(.17األصلي والربنامج )

عد مباشرة العمل باملشروع من خالل تنفيذ حتويالت وطرق بديلة حلركة السري عليها ب .7

%( من قيمة العقد 13وبنسبة )( دينار 1484291أوامر تغيريية ومببالغ مرتفعة وصلت إىل )

حا يرتتب عليه تأخري يف تنفيذ العطاء وإصدار متديدات زمنية وحرمان املناقصني من 

 املنافسة على العطاء.

ن املفرت  تنفيذها من خالل عطاءات تنفيذ أعمال إضافية خارج نطاق املشروع وكان م .1

 منفصلة.

( من دفرت عقد املقاولة 8عدم تقديم برنامج عمل معدل للمشروع خالفًا ألحكام املادة ) .4

 . 7010للمشاريع اإلنشائية 

 (47/00/4102تاريخ  04/00/2/04673 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 التأخري احلاصل يف تنفيذ املشروع.العمل على تصويب كافة األوضاع وتاليف 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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   (745) 
 

 :تنفيذ مدرسة الشخوت األساسية للبنني/حمافظة الزرقاء 

على  74/9/7014لدى إعادة إجراء الكشف امليداني الالزم من قبل ديوان احملاسبة بتاريخ  

( دينار واملنفذ من قبل 248102والبالغ قيمته عند اإلحالة )( 71/7017أعمال العطاء رقم )

 :( يوم تبني ما يلي100وملدة عقدية ) 1/10/7017شركة ).....( والصادر به أمر املباشرة بتاريخ 

%( والنسبة املطلوب اجنازها حسب العقد 30بلغت نسبة األعمال املنفذ فعليًا باملوقع ) .1

 .%(30ري بلغت نسبته )%( أ  بتأخ100األصلي والربنامج )

 .املشروع متوقف كليًا وال يوجد كوادر فنية للمقاول باملوقع .7

 (6/00/4102تاريخ  04/02/2/07475املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

( من دفرت عقد 13إختاذ اإلجراءات التعاقدية حبق املقاول وذلك بتطبيق أحكام املادة ) .1

اإلنشائية واملتعلق بإنهاء العقد مع املقاول نتيجة إخفاقه يف تنفيذ املقاولة املوحد للمشاريع 

التزاماته التعاقدية مع حتميل املقاول مجيع التبعات املالية واإلسراع يف طرح عطاء جديد 

 .إلستكمال أعمال املشروع

دراسة إمكانية إنهاء عقد مكتب اجلهاز اإلستشار  املشرف على العطاء وإناطة تلك املهمة  .7

كوادر وزارة األشغال العامة لتخفيف الكلف املرتتبة على وجود جهاز اإلشراف حيث ان ب

 املشروع متوقف حاليًا.

 اإلجراء:

%( وتقدم العمل يف املشروع بطئ جدًا 700%( ونسبة املدة املنقضية )20بلغت نسبة األعمال املنجزة )

 وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 ( 45/4115العطاء رقم:) 

( اخلا  بإنشاء مبنى األحوال املدنية واجلوازات 72/7002لدى دراسة ملف العطاء رقم ) 

ومبنى املتابعة والتفتيش واملمول من خمصصات مشروع الربنامج الوطين لألبنية احلكومية 

( دينار عند اإلحالة واملنفذ من قبل شركة ).....( ومباشرة العمل 9989220وبقيمة إمجالية )

 ( يومًا، تبني ما يلي:900وملدة عقدية ) 2/1/7002بتاريخ 

 األوامر التغيريية:  أواًل:

مبلغ  7017( لسنة 1قيمة األوامر التغيريية حسب موافقة رئيس الوزراء على القرار رقم )  

%( 7238( دينار وبنسبة )7283173( دينارًا يف حني مت إصدار أوامر تغيريية بقيمة )7287844)

 ( دينارًا مفصله كما يلي:7481اإلحالة وبفارق ) من قيمة العطاء عند
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   (747) 
 

( تنفيذ أعمال مسح جيوفيزيائي وأعمال نقل خ  صرف صحي من 1األمر التغيري  رقم ) .1

 ( دينار.77173املوقع إىل خارج املشروع بقيمة )

( إنشاء طابقني إضافيني ملبنى مواقف السيارات وبقيمة أمجالية 7األمر التغيري  رقم ) .7

ينار ترتب عليه توقف العمل باملشروع حلني  إصدار املوافقة على األمر ( د133400)

 التغيري  وتعديل املخططات حيث تقدم املقاول مبطالبات مالية وزمنية نتيجة التوقف.

( تنفيذ تكييف صاالت االنتظار يف مبنى اجلوازات ومبنى املتابعة 1األمر التغيري  رقم ) .1

( دينار ضمن املخصصات املرصودة لألمر التغيري  رقم 103998والتفتيش بقيمة إمجالية )

 ( املشار إليه أعاله.7)

( تقديم وتركيب نظام اصطفاف اتوماتيكي ونظام دوام للموظفني 4األمر التغيري  رقم ) .4

 ( دينار.491077وحتكم باملداخل وإدارة األمحال للمباني بقيمة أمجالية )

عمارية بناء على متطلبات مديرية الدفاع املدني ( تنفيذ تعديالت م3األمر التغيري  رقم ) .3

 ( دينار.102330بقيمة إمجالية )

( إستحدات نظام إطفاء احلريق باملرشات املائية وأعمال تكييف غرفة 2األمر التغيري  رقم ) .2

السريفرات وفك ونقل وتركيب املولد اإلحتياطي ونظام تنقية مياه الشرب وأعمال املنيوم 

 (  دينار.324220الية )إضافية وبقيمة إمج

( تنفيذ شبكة حاسوب للمبنى وأعمال كهربائية إضافية بقيمة 2األمر التغيري  رقم ) .2

 ( دينار.423128إمجالية )

 ( دينار.414088( أعمال إضافية متفرقة بقيمة إمجالية )8األمر التغيري  رقم ) .8

 مطالبات املقاول: ثانيًا: 

 يلي:تقدم املقاول مبطالبات مالية وكما  

( دينار بسبب قيام الوزارة بإيقاف املقاول عن العمل يف مبنى املتابعة 791012مبلغ ) .1

والتفتيش ومبنى مواقف السيارات إلستحدات طابقني إضافيني مبواقف السيارات ومت 

 صرفه بناء على قرار جلنة التسوية لدراسة مطالبات املقاول وبدون اشراك ديوان احملاسبة.

 ينار لتأخر الوزارة يف اعتماد بعض املواد ومتديد مدة  العطاء.( د228223مبلغ ) .7

 فوائد التمويل:  ثالثًا:

( دينار فوائد متويل نتيجة عدم صرف 747070تكبدت اخلزينة مبلغ مالي مقداره ) 

 مطالبات املقاول املالية ضمن املدة احملددة بالعقد.
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   (744) 
 

 سري العمل باملشروع: رابعًا: 

( 341وبتأخري مدته ) 19/17/7010العطاء أعاله إستالمًا أوليًا بتاريخ مت إستالم أعمال  .1

 ( يوم.900يوم عن املدة احملددة بالعقد والبالغة )

متديد مدة عقد اخلدمات اإلستشارية للمكتب اإلستشار  ترتب عليه زيادة يف الكلفة  .7

 ( دينار بسبب متديد مدة عطاء التنفيذ.170812مقدارها )

( 72/7002/77041جب كتاب وزير األشغال العامة واإلسكان رقم )تشكيل جلنة مبو .1

لتحديد اجلهة املسؤولة عن التأخري وزيادة مدة إجناز املشروع واليت  13/3/7014تاريخ 

 رفعت تقريرها وتوصياتها لوزير األشغال العامة واإلسكان.

 (4102لسنة   043املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصيات:

 ما يلي:العمل على 

أسباب ومربرات األوامر التغيريية الكبرية الصادرة للعطاء والبالغة مثانية أوامر تغيريية  .1

(% من قيمة العطاء عند اإلحالة واليت ترتب عليها 7238( دينار وبنسبة )2685325مببلغ )

( دينار حا كبد 170812متديد عقد املكتب االستشار  وصرف مطالبة مالية بقيمة )

 مبالغ إضافية كبرية.اخلزينة 

أسباب عدم صرف املبالغ املالية املستحقة للمقاول ضمن املدة احملددة بالعقد واليت ترتب  .7

 ( دينار كفوائد متويلية.747070عليها صرف مبالغ مالية إضافية مقدارها )

اإلجراءات اليت سيتم إختاذها لتحديد مسؤوليات االستشار  )املصمم( وصاحب العمل عن  .1

والقرارات اليت رافقت العمل باملشروع وضعف الدراسات للمتطلبات األساسية  األخطاء

للمبنى اليت ترتب عليها تأخري اجناز أعمال املشروع وصرف مبالغ إضافية مبقدار 

 ( دينار وعدم اإلستفادة من املشروع وإشغاله ضمن مدة العقد األصلية.233894)

 اإلجراء:

 املوضوع قيد املتابعة. مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال

 :قسم التحصيل يف مديرية الدراسات للطرق / قسم احلموالت احملورية 

لدى تدقيق قسم التحصيل يف مديرية الدراسدات للطدرق / قسدم احلمدوالت احملوريدة تدبني أن       

علددى النحددو   1/1/7013واملدددورة علددى   7014إمجددالي بقايددا الددذمم املدينددة املسددتحقة للددوزارة لعددام       

 :التالي
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   (744) 
 

( 138103بلغ إمجالي الذمم املدينة واملستحقة كرسوم خمالفدات )قبدان متحدرك( مبلدغ )     .1

 دينار.

بلغ إمجالي الذمم املدينة واملستحقة كرسوم خمالفدات )قبدان لابدت( يف املراكدز احلدوديدة       .7

 ( دينار.2203مبلغ   )

 (4102لسنة  411املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

( دينددار والناجتددة عددن 122010ضددرورة تكثيددف اجلهددود لتحصدديل املبددالغ املسددتحقة للددوزارة والبالغددة ) 

 املخالفات احملورية على طرق اململكة. 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :.حمطات توزين القطرانة / ناعور/القويره 

ت احملورية للقبانات املتحركة والثابتة حملطات توزين لدى تدقيق حساب إيرادات احلموال

 (، تبني ما يلي:7017-7011القطرانة / ناعور / القويرة للفرتة )

قيام موظفني غري خمتصني بقبض األموال العامة بدون وجود كتب تكليف رمسية خالفًا  .1

( لسنة 1قم )( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها ر19ألحكام املادة )

 . 71/1/7004( تاريخ 73/1/1/7834وتعميم وزير املالية رقم ) 1993

ال يتم حتصيل املبالغ املتحققة فعليًا على بعض املكلفني حيث يتم احتساب قيمة أقل من  .7

 احلموالت املخالفة فعليًا منها على سبيل املثال ال احلصر:

( دينار يف حني قيمة 20قيمته ) 9/7/7011( تاريخ 729791وصول املقبوضات رقم ) -

( تاريخ 818791الغرامة املثبتة على ضب  خمالفة احلموالت احملورية رقم )

 ( دينار. 80بقيمة ) 9/7/7011

( دينار يف حني 70قيمته ) 79/2/7017( تاريخ 118301وصول املقبوضات رقم ) -

( تاريخ 927331ضب  خمالفة احلموالت احملورية رقم )الغرامة املثبتة على 

 ( دينار.40بقيمة ) 79/2/7017

( دنانري يف حني 10قيمته ) 7/10/7017( تاريخ 118214وصول املقبوضات رقم ) -

( طن وقيمة 3الوزن الزائد ) 7/10/7017( تاريخ 927214ضب  املخالفة رقم )

 ( دينار.       30الغرامة املستحقة )

مسك دفرت يومية صندوق أصوليًا إليرادات احلموالت احملورية خالفًا ألحكام املادة ال يتم  .3

 ( من التعليمات أعاله.71)
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   (741) 
 

يقوم املوظف نفسه بتنظيم ضب  املخالفة وقبض قيمة املخالفة مبوجب وصول مقبوضات  .2

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله. 31خالفًا ألحكام املادة )

املادة فات بطريقة أصولية خالفًا ألحكام ملقبوضات وضبوطات املخالال يتم إلغاء وصول ا .2

 ( من التعليمات أعاله. 33)

عدم توخي الدقة يف تسجيل أرقام وصول املقبوضات يف بعض اإلرساليات خالفًا ألحكام املادة  .8

 ( من التعليمات أعاله:33)

-782221( مت تسجيل أرقام وصول املقبوضات من )1/7017إرسالية شهر ) -

 (.182800- 182221( بداًل من أرقام وصول املقبوضات رقم )782800

 - 792001( حيث مت تسجيل أرقام وصول املقبوضات  من )9/7017إرسالية شهر ) -

 (. 119012إىل  119001( بداًل من أرقام وصول املقبوضات )792012

ضب  املخالفة واسم عدم كتابة اسم حمرر الوصل املالي بالكامل وعدم تثبيت التاريخ ورقم  .9

السائق أو الدافع وعدم تفقي  القيمة املدفوعة كتابة على بعض وصوالت القبض خالفًا 

 ( من التعليمات أعاله. 77ألحكام املادة )

ال يتم تثبيت اسم السائق وتوقيعه ومقدار الوزن املخالف وقيمة املخالفة على ضب  املخالفة  .10

املخالفة املعتمد حسب اخلانات املخصصة على عند حتريرها وذلك خالفًا لنماذج ضب  

 النماذج.    

يتم االحتفاظ بالنسخة الثانية )احلمراء( من وصول املقبوضات مع النسخة الثالثة  .11

( من التعليمات أعاله وعلى سبيل 71)الزرقاء( يف نفس أرومة اجللد خالفًا ألحكام املادة )

( وجلود ضب  خمالفة 118901، 793931)املثل ال احلصر وصول املقبوضات ذوات األرقام 

 (.927901، 927101، 940901، 940131، 972931احلموالت احملورية ذوات األرقام )

عدم يمول بعض اإلرساليات على خانة تثبت بها رقم املخالفة مع وصول املقبوضات لغايات  .17

 املراجعة والتدقيق. 

املخالفات واإلرساليات املالية عدم االحتفاظ بدفاتر وصول املقبوضات ومناذج ضبوطات  .11

وبعض دفاتر القبان يف مستودع القسم بشكل منظم يسهل عملية الرجوع إليها عند احلاجة 

( من التعليمات أعاله، حيث تعذر تدقيق دفاتر القبانات املتعلقة 12خالفًا ألحكام املادة )

 بفرتة التدقيق.

 (4102لسنة  410املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 وصية:الت

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب املالحظات الواردة أعاله حسب األصول.
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   (740) 
 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مديرية السالمة املرورية 

لدى تدقيق قسم التحصيل يف مديرية السدالمة املروريدة للفدرتة أعداله تدبني أن إمجدالي بقايدا        

بلغدت   1/1/7013واملددورة علدى    7014املدينة املستحقة لوزارة األشغال العامة واإلسكان لعام الذمم 

 ( دينار وكما يلي:7010797)

( 1128720ذمم مدينة مسدتحقة علدى شدركات وأفدراد كرسدوم للوحدات اإلعالنيدة مببلدغ )         .1

 .1/1/7013دينار مدورة على 

دت املرورية على طرق اململكدة مببلدغ   ذمم مدينة مستحقة على شركات التأمني نتيجة احلوا .7

 .1/1/7013( دينار مدورة على 227017)

 (4102لسنة  044املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصيات:

 ضرورة تكثيف اجلهود لتحصيل املبالغ املستحقة للوزارة املشار إليها أعاله. .1

ا مبوجددب قددانون األمددوال متابعددة املبددالغ السددابقة الدديت حولددت إىل وزارة املاليددة ليددتم حتصدديله .7

 األمريية.  

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 مديرية أشغال حمافظة اربد:

 :حسابات املديرية 

-1/1/7017اربد للفرتة من )لدى التدقيق على حسابات مديرية أشغال حمافظة  
 (، تبني ما يلي:10/2/7014

 حركة السيارات: أواًل:

بلغت الزيادة يف كمية احملروقات املصروفة للسيارات املخصصة ملدراء اإلدارات والوحدات  .1

ومدراء املديريات ومدراء املكاتب التابعة ملديرية أشغال اربد عن الكمية املقررة ما جمموعه 

( لرت سوالر للفرتة أعاله خالفًا للبند 3374( وكمية )93( لرت بنزين أوكتان )317)

الصادر بالكتاب  7014( لسنة 4من تعميم وزير األشغال العامة واإلسكان رقم )( 1)أواًل/

 . 18/1/7014( تاريخ 7783(/7014)-102رقم )
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   (744) 
 

وجود فرق كبري بني ما صرف من الوقود الفعلي ليليات الثقيلة مع معدل إستهالكها من  .7

زارة بالتعديل الدور  الوقود املعتمد من قبل جلان تعديل اآلليات باإلضافة إىل عدم قيام الو

كل عامني هلذه اآلليات خالفًا للبند )أواًل( من تعليمات حتديد معدل إستهالك املركبات 

 .7003احلكومية من الوقود لسنة 

وجود فرق كبري ما بني صرفيات الوقود الفعلية ومعدل إستهالك املركبات الصغرية  .1

لفنية اليت قامت بتحديد معدل الفعلية بسبب زيادة معدل اإلستهالك من قبل اللجان ا

إستهالك هذه املركبات باإلضافة إىل عدم قيام الوزارة بالتعديل الدور  كل عامني هلذه 

 املركبات خالفًا للبند )أواًل( من التعليمات أعاله. 

 مستودع األثاث واللوازم: ثانيًا:

-781001(، )338430-338701( جلد مستند إخراجات أرقام )73مت صرف ) .1
( من مستودع املديرية إىل حمطة احملروقات / بيت رأس مبوجب مستند  787000

( على التوالي دون 4/1/7017، 9/7/7017( تاريخ )89378(، )89433اإلخراجات أرقام )

( من التعليمات التطبيقية للشؤون 9تعزيزها مبستندات إدخاالت خالفًا ألحكام املادة )

 ها.وتعديالت 1993( لسنة 1املالية رقم )

يتم إخراج األجهزة من مستودع الوزارة الرئيس مبوجب مستندات إخراجات ال تتضمن  .7

( من نظام 39توصيف هلا )املوديل، الرقم التسلسلي، األشكال....( خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته. 1991( لسنة 17اللوازم رقم )

 الكفاالت املالية للموظفني: ثالثًا:

جل للكفاالت املالية للموظفني لتسجيل اسم املوظف واسم وظيفته ال يوجد لدى املديرية س .1

الفعلية وعنوانه وأمساء الكفالء وعناوينهم ومقدار الكفالة ورقمها وتاريخ تنظيمها واجلهة 

( من تعليمات 10اليت اعتمدت للمصادقة على مالءة الكفيل املالية خالفًا ألحكام املادة )

 .7001( لسنة 1ني رقم )تنظيم الكفاالت املالية للموظف

( من نظام الكفاالت 1مل يتم إبراز الكفاالت املالية لعدد من السواقني خالفًا ألحكام املادة ) .7

 .7001( لسنة 9املالية للموظفني رقم )

 تعليمات الدوام الرمسي: رابعًا:

ومناذجها ال يتم االلتزام بتعليمات الدوام الرمسي واإلجازات السنوية ومنح املغادرات 

وتعديالته من  7011( لسنة 87( من نظام اخلدمة املدنية رقم )118، 18الصادرة مبوجب املادتني )

 حيث:
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   (743) 
 

( من 71ال يتم معاملة املغادرة الطبية معاملة املغادرة اخلاصة خالفًا ألحكام املادة رقم ) .1

 تعليمات الدوام الرمسي املشار إليها أعاله.

وحة لعدد من موظفي مديرية أشغال حمافظة اربد جتاوزات عدد املغادرات اخلاصة املمن .7

( من تعليمات الدوام 71( مغادرات خاصة خالفًا ألحكام املادة )3العدد املسموح به شهريًا )

 الرمسي املشار إليها أعاله.

 (02/04/4102تاريخ  04/00/4/41444كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

( والعمل على تصويب باقي املالحظات أعاله حسب 1نة يف البند )أواًل/حتصيل قيمة احملروقات املبي

 األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :إنشاء ملعب كرة قدم قانوني لنادي شباب احلسني/صاحليه العابد 

املكرمددة امللكيددة  ( وهددو أحددد مشدداريع   7017/مبددادرة/110لدددى دراسددة  ملفددات العطدداء رقددم )     

( ديندار عندد اإلحالدة واملنفدذ     292221واملمّول من الديوان امللكي اهلايمي العدامر وبقيمدة إمجاليدة )   

( يدددوم تقدددوميي  740وملددددة عقديدددة )  9/4/7011مدددن قبدددل مؤسسدددة ).....( ومباشدددرة العمدددل بتددداريخ     

 وبإشراف مديرية األبنية احلكومية حملافظة العاصمة تبني ما يلي:

( دينار لغايات إقامة املشروع موضوع البحث 1700000يوان امللكي العامر مبلغ )خصص الد .1

فقدد قدام الدرئيس الفخدر  لنداد  شدباب       دينار ( 292221وحيث أنه مت إحالة العطاء مببلغ )

احلسددني مبخاطبددة وزارة األشددغال العامددة واإلسددكان لتنفيددذ أعمددال إضددافية خاصددة بامللعددب         

طددابقني وملعددبني مخاسدديني ومتطلبددات أخددرى تقدددر بقيمددة    تتمثددل بعمددل منامددة تتكددون مددن   

 %( من أعمال املشروع األصلي.20( دينار وذلك بعد أن مت إجناز ما يقارب )228192)

وعند املباشرة يف األعمال اإلضافية الواردة أعاله قام أمني عام الديوان امللكي اهلايمي العامر  .7

مبخاطبددددة وزيددددر األشددددغال العامددددة واإلسددددكان إلجددددراء تعددددديالت علددددى امللعددددب لتتناسددددب مددددع   

املواصفات الدولية املطلوبة لغايات اعتماد امللعدب كملعدب تددرييب حيدث مت توقيدع اتفاقيدات       

حلكومة األردنية حثلة برئاسة الوزراء وبني االحتاد الدولي )فيفا( إلستضافة كأس ما بني ا

 .7012العامل للناشئات لعام 

قامت الوزارة مبخاطبدة املقداول إلجدراء التعدديالت املطلوبدة لتتناسدب مدع املواصدفات الدوليدة           .1

خلدددمات للمالعدب ومدن ضدمنها إجدراء توسدعة للملعددب وتوسدعة غدرف الالعدبني وهددم مبندى ا          

 واألسوار اليت مت إنشاؤها ضمن العطاء األصلي واليت تعيق تنفيذ األعمال اإلضافية.
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   (742) 
 

( دينددار وتشدددكل مدددا نسدددبته  1137321بلددغ إمجدددالي الكلفدددة اإلضددافية للتعدددديالت املطلوبدددة )   .4

%( من قيمة العطاء عند اإلحالة وبذلك تكون قيمة العطاء اإلمجالية مع الزيادات 19138)

 ار.( دين7030117)

بلغت كلفة إزالة وهدم مبنى اإلدارة واألسوار واليت مت إنشاؤها ضمن هدذا العطداء مدا قيمتده      .3

 %( من قيمة أعمال العطاء األصلي.4832( دينار أ  ما يعادل )140000)

نتيجة للتعدديالت الديت طدرأت علدى املشدروع قامدت وزارة األشدغال العامدة واإلسدكان مبخاطبدة            .2

اب لتدأمني جدزء مدن املخصصدات املاليدة الالزمدة إلستصددار األمدر         رئيس اجمللس األعلى للشدب 

  7013( دينار عام 100000ومبلغ ) 7014( دينار يف عام 100000التغيري  بواقع )

( يدوم نتيجدة التوقدف والتعدديالت الديت طدرأت علدى        342مت متديد مدة العمل باملشدروع مددة )   .2

 املشروع.

 ما يلي:تتطلب الت اليت طرأت على املشروع مما سبق يتضح أنه نتيجة للتعدي        

 %( من قيمة العطاء عند اإلحالة.19138إصدار أوامر تغيريية بنسبة ) .1

%( مدددن مددددة  228( يدددوم لغايدددة تارخيددده وبنسدددبة )  342متديدددد مددددة العمدددل باملشدددروع )   .7

 العطاء األصلي.

والديت بلغدت   هدم وإزالة مباني اإلدارة واألسوار اليت مت إنشاؤها ضمن العطاء األصلي  .1

 ( دينار لتتناسب مع أعمال التوسعة للملعب.140000كلفتها )

 ( دينار لتمويل األعمال اإلضافية للمشروع.830000عجز يقّدر حبوالي ) .4

 (02/04/4102تاريخ  04/00/2/41424 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 ألعمال املشروع.بيان اإلجراءات اليت سيتم إختاذها لتوفري املخصصات الالزمة 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مبنى املعهد العربي األردني للرقابة والتدقيق 

علددى املبندددى   72/11/7014بتددداريخ  مددن قبدددل ديددوان احملاسددبة    لدددى إجددراء الكشدددف احلسددي    

موضدددوع البحدددث أعددداله والدددذ  هدددو قيدددد اإلسدددتالم األولدددي مدددن اللجندددة املشدددكلة مبوجدددب كتددداب وزيدددر  

وتزامن ذلك مع تسداق    74/2/7014( تاريخ 12/7011/79130األشغال العامة واإلسكان رقم )

 األمطار بكثافة عالية حيث تبني ما يلي:
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سدددالحات شدددبابيك األملنيددوم يف خمتلدددف املواقدددع وخاصدددة  وجددود تسدددرب للميددداه مددن جواندددب و   .1

الواجهددات الغربيددة والشددمالية وغريهددا وتددبني أنهددا حباجددة إىل تفقددد ومعاجلددة جذريددة ووضددع     

 مادة السيلكون على إطارات شبابيك األملنيوم واألبواب من الداخل واخلارج حسب األصول.

ملكاتددب والقاعددات التدريبيددة فددوق   ظهددور وبددروز روبددة بددالـ السددرياميك يف أرضدديات الغددرف وا     .7

يف إعددداد وجتهيددز الروبددة األمسنتيددة ألندداء    سددطح الددبالـ حيددث تددبني عدددم إتبدداع التعليمددات      

 التنفيذ للبالـ ويف كافة املواقع يف املبنى.

وجددود بعددض املندداطق املنتفخددة ألعمددال الدددهان )تفقيددع( وذلددك يف اجلدددران وفددوق البانيددل             .1

 ان ويف خمتلف طوابق املبنى وخاصة بالطابق األرضي منه.وبشكل حتد طوليًا يف اجلدر

( املخصددص كددراج يف B2امددتالء حفددرة تصددريف ميدداه األمطددار يف طددابق التسددوية الثدداني أل ) .4

املبنددى حيددث أن املضددخة الغاطسددة املركبددة يف احلفددرة ال تعمددل ومعطلددة حددا أدى إىل جتمددع       

 املبنى.مياه األمطار داخل الكراج وعدم تصريفها خلارج 

وجددود تسددرب ميدداه مددن األسددقف املسددتعارة وقددد تكددون مددن املواسددري املنفددذة فددوق هددذه األسددقف       .3

 وحباجة إىل  تفقد ومعاجلة.

ضرورة تنظيف مصايف مزاريب مياه األمطار على سطح املبنى لتسهيل تصريف املياه وسهوله  .2

 انسيابها للخارج.

( بشددكل B1,B2سددوية األول والثدداني )ضددرورة معاجلددة أبددواب احلديددد اخلارجيددة يف طددابق الت  .2

 جذر  وحيثما يلزم حيث تبني وجود تسرب ملياه األمطار من أسفل األبواب وجوانبها.

معاجلة مناطق التقاء الزوايا احلجرية مع القصداره يف سدالحات الشدبابيك وأبدواب احلديدد       .8

 وعمل تهذيب هلا ملنع ظهور التواصل والربوزات.

( مددع ضددرورة B2ات مددواد البندداء املوجددودة يف طددابق الكراجددات ) إزالددة مجيددع األنقددا  وخملفدد  .9

 تنظيف كامل طوابق املبنى.

 (02/04/4102تاريخ  4/7/41573 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تصويب كافة املالحظات الواردة أعاله حسب األصول وبالسرعة املمكنة.

 اإلجراء:

 ل املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زا



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   (745) 
 

 :فوائد التمويل 

( من دفرت 14لدى تدقيق بعض العطاءات يف وزارة األشغال العامة واالسكان تبني أن املادة ) 

 وعقد الفيديك 1999عقد املقاولة املوحد للمشاريع اإلنشائية الشروـ العامة )عقد الفيديك 

( فإنه حيق 14/2( تنص على أنه )إذا مل يتسلم املقاول أ  دفعة مستحقة له مبوجب املادة )7010

له أن يتقاضى نفقات التمويل عن أية مبالغ يتأخر دفعها له حبساب مركب شهريًا عن مدة 

املادة  (1992التأخري(  حا يكبد اخلزينة عبئًا ماليًا إضافيًا، وبالرجوع إىل عقد املقاولة املوحد )

( واليت تنص يف حال تأخر صاحب العمل عن صرف الدفعات املستحقة خالل الفرتات املنوه 20)

عنها يف هذه الفقرة، يرتتب عليه أن يدفع للمقاول الفائدة القانونية عنها ومل تتم اإلشارة إىل أن 

 الفائدة مركبة.

 (30/04/4102تاريخ  04/00/3/44450 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

العمل على دراسة وتعديل الفقرة املشار إليها أعاله بالشروـ العامة لتصبح فوائد التمويل تدفع 

على أساس الفائدة البسيطة جتنبًا لدفع مبالغ إضافية أخرى يف حال تأخر صرف املطالبات املالية 

 للمقاولني حا حيقق وفرًا على اخلزينة العامة.

 اإلجراء:

 بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد 

 :تنفيذ مدرسة تركي األساسية للبنني/حمافظة العاصمة 
 

على أعمال  1/17/7014لدى إجراء الكشف امليداني من قبل ديوان احملاسبة بتاريخ  

( دينار واملنفذ من قبل 247973(  والبالغ قيمته عند اإلحالة )7014/ مبادرة/13العطاء رقم )

 ( يوم تبني ما يلي:740وملدة عقدية ) 1/8/7014.....( والصادر به أمر املباشرة بتاريخ شركة )

%( والنسبة املطلوب اجنازها حسب العقد 77بلغت نسبة األعمال املنفذة فعليًا باملوقع ) .1

 %(.78%( أ  بتأخري بلغت نسبته )30األصلي )

دفرت عقد املقاولة املوحد للمشاريع ( من 8عدم تقديم برنامج عمل خالفًا ألحكام املادة ) .7

 .7010اإلنشائية لعام 

 ال يوجد يف املشروع مهندس ومراقب للجهاز الفين خالفًا ملا ورد بالعقد. .1

 (30/04/4102تاريخ  04/02/2/44313املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 دة العقد.العمل على تصويب األوضاع وتاليف التأخري احلاصل إلجناز املشروع ضمن م
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 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مستودع قسم احلموالت احملورية 

على مستودع قسم احلموالت احملورية  8/17/7014بتاريخ لدى إجراء الفحص الفجائي  

 تبني ما يلي: يف مركز الوزارة

 لألسباب التالية: تعذر إجراء الفحص الفجائي على املستودع أعاله وذلك .1

( من تعليمات إدارة 1عدم وجود موظف مسؤول عن املستودع خالفًا ألحكام املادة ) .أ 

 .1994( لسنة 3وتنظيم املستودعات احلكومية والرقابة على املخزون رقم )

( من نظام اللوازم 44عدم  مسك سجالت أصولية يف املستودع خالفًا ألحكام املادة ) .ب 

 عديالته.وت 1991( لسنة 17رقم )

( من تعليمات إدارة 3عدم تصنيف اللوازم بطريقة أصولية خالفًا ألحكام املادة ) .ج 

 وتنظيم املستودعات أعاله.

عدم ترتيب اللوازم بشكل يسهل معرفة موقع كل نوع ويضمن سرعة الوصول إليها  .د 

 ( من التعليمات أعاله.3ومناولتها خالفًا ألحكام املادة )

ف أو يف مواقع خمصصة يف مستودع واحد خالفًا ألحكام عدم ختزين املواد يف رفو .ه 

 ( من التعليمات أعاله.3املادة )

االحتفاظ جبلود وصول املقبوضات وجلود املخالفات ودفاتر القبان يف املستودع بشكل غري  .7

( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية 12منظم وعلى األر  خالفًا ألحكام املادة )

 .1993( لسنة 1)وتعديالتها رقم 

( من تعليمات إدارة 3اإلحتفاظ باللوازم غري الصاحلة يف املستودع خالفا ألحكام املادة ) .1

 وتنظيم املستودعات أعاله.

عدم قيام الوزارة بتشكيل جلنة للتفتيش على اللوازم وموجودات املستودع بشكل دور  خالفًا  .4

 ( من نظام اللوازم أعاله.20ألحكام املادة )

م وحدة الرقابة الداخلية بالتدقيق وإجراء الفحو  الدورية الالزمة على سجالت عدم قيا .3

 وتعديالته. 1994( لسنة 1( من النظام املالي رقم )31املستودع خالفًا ألحكام املادة )

عدم اعتماد أنظمة السالمة العامة ومكافحة احلريق املتبعة يف املستودعات خالفًا ألحكام              .2

 ( من تعليمات إدارة وتنظيم املستودعات أعاله.2)املادة 

 (30/04/4102تاريخ  04/00/3/44306املصدر: )كتاب الديوان رقم 
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 التوصيات:

 بيان أسباب ارتكاب املخالفات أعاله والعمل على تصويبها. .1

 تشكيل جلنة جلرد املستودع وحصر املواد واللوازم. .7

 اإلجراء:

 وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة 

 مديرية أشغال حمافظة العاصمة:/ املراقبة الكرتونية 

لدى تدقيق عينة من دفاتر عمدل اآلليدات )لدودرات، آلدة تسدوية( اجملهدزة بنظدام مراقبدة التتبدع          

( لشهر تشرين  Gc trackting systemااللكرتوني واليت مت ربطها بنظام إدارة ومراقبة املركبات )

واملتضددمنة معلومددات سدداعات وأوقددات عمددل اآلليددة وكميددات احملروقددات )ديددزل(  املصددروفة   7014لدداني 

ومقارنتها بكل من ساعات العمدل الديت مت تسدجيلها مدن خدالل قدراءات جهداز التتبدع واملراقبدة ليليدات           

ات مدن احملروقدات مدن واقدع     املثبت على متنها وتددقيق كميدة احملروقدات الفعليدة املصدروفة هلدذه اآلليد       

طلبات اللوازم ومستندات اإلخراجات املسجلة يف سجل اللوازم يف حمطدة حمروقدات العاصدمة للفدرتة     

 أعاله، تبني ما يلي:

وجددود تبدداين كددبري بددني سدداعات العمددل الفعليددة ليليددات حسددب قددراءات النظددام وبددني سدداعات   .1

الرغم من صرف كميدات كدبرية مدن    العمل الفعلية حسب دفاتر العمل اخلاصة بكل آلية وب

احملروقدددات هلدددذه اآلليدددات وحسدددب مدددا هدددو مدددبني مدددن واقدددع طلبدددات اللدددوازم وسدددجالت حمطدددة   

احملروقددات عددن نفددس الفددرتة الزمنيددة ونشددري علددى سددبيل املثددال ال احلصددر إىل مددا هددو مددبني           

 (.737باجلدول رقم )

 ( 464جدول رقم  )

 وقراءات نظام التتبع ليليات يف وزارة األشغال العامة واإلسكانوجود تباين كبري بني ساعات العمل الفعلية  

ساعات العمل حسب  نوعها رقم اآللية

 قراءات الدفرت

ساعات العمل حسب 

 قراءات جهاز التتبع

كمية احملروقات 

 املصروفة فعليًا

 لرت 0311 11111 ساعة 42 لودر 00431

 لرت 471 11111 ساعة51 لودر 5430

 لرت 0361 11111 ساعة 53 لودر 04501

 لرت 651 11111 ساعة 35 آلة تسوية 02144

 لرت 0161 ساعة 04 ساعة 51 لودر 07741
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عدم تطابق كميات احملروقدات املصدروفة ليليدات أعداله مدا بدني دفداتر عمدل اآلليدات وطلبدات            .7

اللدددوازم ومسدددتندات اإلخدددراج املسدددجلة يف سدددجل اللدددوازم لددددى حمطدددة احملروقدددات للكميدددات        

املصروفة لتلك اآلليدات عدن نفدس الفدرتة الزمنيدة منهدا علدى سدبيل املثدال ال احلصدر مدا هدو             

 (.731مبني باجلدول رقم )
 

 (463جدول رقم )

 عدم تطابق كميات احملروقات املصروفة ليليات يف وزارة األشغال العامة واإلسكان

كمية احملروقات حسب دفرت  رقم اآللية

 العمل )كرت اآللية(

احملروقات حسب طلبات كمية 

 اللوازم ومستندات اإلخراجات

 الفرق

 لرت 61 لرت 471 لرت 441 5430

 لرت 311 لرت 0361 لرت 0161 04501
 

( لددرت مل 920( خددالل الفددرتة أعدداله )17271بلغددت كميددة احملروقددات املصددروفة ليليددة رقددم ) .1

خالل االطالع على دفدرت عمدل   يتم ربطها جبهاز التتبع واملراقبة لغاية تارخيه حيث تبني من 

اآللية عدم قيام سائقها بتدوين ساعات العمل الفعلية وكميدات احملروقدات املصدروفة ونسدب     

الصدددرف حسدددب األصدددول علمددداا بدددأن أوراق الددددفرت غدددري موقعدددة مدددن مدددأمور احلركدددة ومددددير     

 الدائرة.

يدة أصدولية   قيام بعض اآلليات بالعمدل خدارج أوقدات الددوام الرمسدي دون وجدود موافقدات رمس        .4

 بهذا اخلصو .

( نوع لودر كوماتسو بتاريخ                    17210( لرت ديزل ليلية رقم )100(،  )700مت صرف كمية ) .3

 علماا بأن هذه اآللية مل تعمل خالل هذا الشهر. 4/11/7014و 1

م أظهر كشف كميات احملروقات املدورة على اآلليات وجود حمروقات مددورة علدى اآلليدة رقد     .2

 ( لرت بالرغم من أن هذه اآللية متوقفة عن العمل منذ فرتة طويلة.793( بكمية )11224)

عدددم قيددام السددائقني بتعبئددة دفددرت عمددل اآلليددة حسددب األصددول حيددث ال يددتم حتديددد طبيعددة         .2

 العمل وحجمه وساعات العمل.  

ومقارنتهددا مددع  عدددم قيددام الددوزارة مبتابعددة ومراقبددة وتدددقيق خمرجددات نظددام التتبددع ليليددات      .8

ساعات العمل الفعلية املثبتدة علدى دفدرت العمدل لكدل آليدة و/أو إرفداق كشدوفات جهداز التتبدع           

 واملراقبة مع دفاتر اآلليات قبل إرساهلا إىل املشاغل.
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عددددم قيدددام مديريدددة الرقابدددة الداخليدددة يف الدددوزارة بالتددددقيق الددددور  والعكسدددي علدددى اآلليدددات   .9

( من النظام املالي رقم 31ت املصروفة خالفًا ألحكام املادة )وساعات العمل وكميات احملروقا

 وتعديالته. 1994( لسنة 1)

 ( 4102لسنة  075املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

تشكيل جلنة فنية متخصصة تضم مندوبني عن ديدوان احملاسدبة ووزارة املاليدة لدراسدة سداعات العمدل       

ر العمدل ليليدات ومقارنتهدا مدع سداعات العمدل الفعليدة وكميدة         وكمية احملروقات املسجلة على دفات

احملروقات املصروفة فعليًا من واقع مستندات اإلخراجات للمحروقات جلميع اآلليات يف الوزارة واليت 

 مت ربطها بأجهزة التتبع.

 االجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 عقبة االقتصادية اخلاصةسلطة منطقة ال 
 

 ( 34/4103العطاء رقم:) 

لدى مشاركة ديوان احملاسبة يف جلنة اللوازم واألشغال/سلطة منطقة العقبة االقتصادية    

وجلنة االستالم املشكلة مبوجب كتاب  11/17/7011( تاريخ 91/7011اخلاصة يف اجللسة رقم )

( وبك أب 4إلستالم سيارات صالدددون عدددددد ) 71/1/7014( تاريخ 4/2/1111رئيس السلطة رقم )

( فقد حتفظ ديوان احملاسبة على قرار اللجنة بالشراء واإلستالم لعدم اإللتزام بقرارات 4عددددد )

جملس الوزراء املتكررة خبصو  ضب  اإلنفاق احلكومي وترشيد االستهالك العام ومنها القرار 

( منه على )عدم شراء السيارات إال 2البند )أواًل/ والذ  ينص يف 10/2/7003( تاريخ 817رقم )

( تاريخ 1/1832م/11( من الكتاب رقم )1بعد اخذ موافقة رئيس الوزراء املسبقة( والبند رقم )

77/7/7010. 

 (41/3/4102تاريخ  06/6/2/2604 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 إليها أعاله.بيان أسباب خمالفة قدددرارات جملس الوزراء املشار 

 اإلجراء:

مل يرد ما يفيد بالتصويب رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصو  واليت كان آخرها 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 3/7/7013( تاريخ 13/3/4/1049الكتاب رقم )

 :جلان استالم عطاءات السلطة 

السلطة تبني أنه يتم لدى مشاركة ديوان احملاسبة يف جلان اإلستالم لبعض عطاءات  

إستخدام املواد املوردة قبل إستالمها وإدخاهلا يف قيود وسجالت املستودعات مبوجب مستندات إدخال 

( لسنة 4( من نظام اللوازم واألشغال للسلطة رقم )72منظمة حسب األصول خالفًا للبند رقم )

 ونشري على سبيل املثال ال احلصر إىل ما يلي: 7001

( علم/شعار اململكة وكمية 1000( واملتعلق بتوريد كمية )74/7011م )عطاء لوازم رق .1

م( واحملال على مؤسسة ).....( حيث تبني X  132م138( علم/شعار السلطة قياس )1000)

( من أعالم السلطة قبل استالمها 121( من أعالم اململكة وعدد )412أنه مت استخدام عدد )

من األعالم يف اجلمعية العلمية امللكية تبني عدم  حسب األصول علمًا أنه ولدى فحص عينة

 مطابقتها للمواصفات املطلوبة حيث نسبت جلنة االستالم برفض استالمها.
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( واملتعلق بتوريد لوازم كهربائية واحملال على مؤسسة ).....( 38/7011عطاء رقم )س .7

 حيث مت استخدام جزء من بند )ملبة صوديوم( قبل استالمها حسب األصول.

( اخلا  بتوريد مواد قرطاسية خمتلفة احملال على السادة 20/7011عطاء لوازم رقم ) .1

).....( والسادة ).....( حيث مت استخدام جزء من مجيع البنود املوردة قبل اإلستالم حسب 

 األصول.

 (06/6/4102تاريخ  06/6/2/7437 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

والتحقيق مع املعنيني باستخدام املواد املوردة وإدخاهلا قيود السلطة قبل تشكيل جلنة للتدقيق 

 استالمها حسب األصول.

 اإلجراء:

مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصو  واليت كان آخرها 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 3/7/7013( تاريخ 13/3/4/1131الكتاب رقم )

 :العمل لدى جهات أخرى خالل أوقات الدوام الرمسي 

لدى تدقيق عينة من كشوفات الدوام تبني قيام بعض موظفي السلطة بالعمل يف جمال  

( 7011/7017التدريس يف اجلامعة األردنية/فرع العقبة خالل العامني الدراسيني )

( من نظام 70، 19تني )( ألناء أوقات دوامهم الرمسي يف السلطة خالفًا للماد7017/7011و)

( من نظام اخلدمة املدنية رقم 28، 22وتعديالته واملادتني ) 7002( لسنة 2موظفي السلطة رقم )

 وتعديالته.  7002( لسنة 10)

 (6/6/4102تاريخ  06/6/3/5524 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 متابعة تنفيذ توصيات اللجنة حسب األصول.

 اإلجراء:

جلنة للتدقيق والتحقيق وقدمت تقريرها ونسبت باختاذ اإلجراءات التأديبية حبق مت تشكيل 

 املذكور وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 السيد ).....(:

لدى تدقيق ملف املذكور أعاله تبني أنه قد مت تعيينه مدقق داخلي مقابل مكافأة شهرية                

 اجلامعة األردنية / فرع العقبة على حساب مشروعيف  1/2/7017( يورو اعتبارا من 123)

Managing the Environmental Sustainability of ports for a durable 

development   علمًا أن املذكور موظفًا يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة  من تاريخ

( 10نظام اخلدمة املدنية رقم )( من 28وال زال على رأس عمله خالفًا ألحكام املادة ) 72/8/7008

وتعديالته واليت:)اشرتطت أن يكون العمل اإلضايف لدى اجلهات األخرى خارج أوقات  7002لسنة 

الدوام الرمسي حتت طائلة املسؤولية التأديبية واسرتداد أية مبالغ حصل عليها املوظف ملصلحة 

 اخلزينة ( واملعمول به يف السلطة عند تعيني املذكور.

 (06/6/4102تاريخ  06/6/3/7434كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصيات:

 بيان أسباب خمالفة أحكام املادة أعاله من نظام اخلدمة املدنية أعاله. 13

حصر واسرتداد مجيع املبالغ اليت حصل عليها املذكور أعاله ملصلحة اخلزينة وتشكيل جلنة  73

 تدقيق وحتقيق لتحديد املسؤولية التأديبية.

 إلجراء:ا

مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصو  واليت كان آخرها 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة.  11/7/7013( تاريخ13/3/1/7024الكتاب رقم )

 ( 00/4103صيانة خمتربات جابر بن حيان واألمر التغيريي على العطاء رقم:) 

سبة مع اللجنة الفنية املشكلة الستالم أعمال التكليف رقم لدى مشاركة ديوان احملا

( واخلا  بصيانة خمتربات جابر بن حيان ودراسة األمر التغيري  ألعمال العطاء رقم 4/2/71747)

 ( واخلا  بالشروـ املرجعية ملبنى احلركة والدرك، تبني ما يلي:11/7011)

( دينار من قبل مفو  2822ه بقيمة )مت تكليف مؤسسة ).....( لتنفيذ أمر التكليف أعال .1

( من نظام اللوازم واألشغال لسلطة منطقة 70البنية التحتية خمالفًا بذلك أحكام املادة )

 .7001( لسنة 4العقبة االقتصادية اخلاصة رقم )

( مرت مربع إىل 700%( من )717متت املوافقة على زيادة مساحة مبنى قوات الدرك بنسبة ) .7

( واخلا  بالشروـ املرجعية ملبنى احلركة والدرك 11/7011للعطاء رقم )( مرت مربع 424)

دون  71/10/7011( تاريخ 79/1/19192مبوجب كتاب مفو  البنية التحتية رقم )

( من 74احلصول على موافقة جملس املفوضني على األمر التغيري  خالفًا ألحكام املادة )

 نظام اللوازم واألشغال أعاله.

 (4/5/4102تاريخ  06/6/2/4556املصدر: )كتاب الديوان رقم 
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 التوصية:

 بيان أسباب ومربرات إصدار األوامر التغيريية وزيادة الكميات..

 اإلجراء:

مل يرد ما يفيد بالتصويب رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصو  واليت كان آخرها 

 ا زال املوضوع قيد املتابعة.وم 77/1/7013( تاريخ 13/3/4/4781الكتاب رقم )

 ( تاريخ 560قرار جملس املفوضني رقم )42/5/4103: 

( من تعليمات أسس وقواعد 17مت إختاذ القرار املشار إليه أعاله باملوافقة على تعديل املادة ) 

 7007( لسنة 49شراء اللوازم وتنفيذ األشغال يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة رقم )

 7001( لسنة 4( من نظام اللوازم واألشغال يف السلطة رقم )19و  2والصادرة مبوجب أحكام املواد)

واليت تنص على: )جيوز التعاقد على شراء اللوازم أو تنفيذ األشغال اليت ال تزيد قيمتها على 

مباشر  ( دينارًا أو اليت ال يتم شراؤها من خالل استدراج العرو ، بواسطة أمر شراء حملي300)

بقرار من املدير بناء على طلب مدير املديرية اليت تطلب شراء اللوازم( ليصبح نص املادة اجلديد 

حسب القرار أعاله: )جيوز التعاقد على شراء اللوازم أو تنفيذ األشغال اليت ال تزيد قيمتها على 

ر شراء حملي مباشر ( دينارًا أو اليت ال يتم شراؤها من خالل استدراج العرو  بواسطة أم3000)

 بقرار من:

 املدير املالي بناء على طلب مدير املديرية اليت تطلب شراء اللوازم. .1

( مديريات ضمن إجراءات 3املدير املعين بقرار من جلنة اللوازم واألشغال ومبا ال يزيد عن ) .7

 وقواعد هذا التعليمات وللحاالت التالية:

 يف حاالت الشراء الفين املتخصص. .أ 

 اإلدارية البعيدة عن مركز السلطة.للوحدات  .ب 

وبناءس على ما سبق قامت جلنة اللوازم واألشغال يف اجللسة املشار إليها أعاله باختاذ قرار  

بتفويض أربع مدراء مديريات بالصالحيات الواردة بالقرار أعاله باإلضافة للمدير املالي ليصبح 

 العدد اإلمجالي مخس مدراء مفوضني بالشراء.

يوان احملاسبة يف جلنة اللوازم واألشغال على القرار وذلك ملخالفته للتشريعات حتفظ د 

 النافذة يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية من حيث:

( من نظام اللوازم واألشغال يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة 2تنص املادة ) .1

لشراء للسلطة على ان على منح جملس املفوضني صالحية إصدار تعليمات أسس وقواعد ا

 تتضمن حتديد صالحيات الشراء مبا ال يتعار  مع أحكام النظام.
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( من النظام أعاله على انه )تشكل يف السلطة بقرار من اجمللس بناءس على 8تنص املادة ) .7

 تنسيب الرئيس جلنة تسمى )جلنة اللوازم واألشغال من مخسة أعضاء...(:

م وتنفيذ األشغال وفقًا ألحكام هذا النظام تتوىل اللجنة مسؤولية شراء اللواز -

  والتعليمات الصادرة عن اجمللس.

 ( من النظام على: 70نصت املادة ) .1

تتم إحالة توريد اللوازم وتقديم اخلدمات للسلطة أو تنفيذ األشغال حلسابها  -

مبوجب العطاءات املطروحة هلذه الغاية أو بأ  طريقة أخرى للشراء أو التنفيذ 

 التالي:  على النحو

بقرار من اللجنة يف حدود الصالحيات اليت يفوضها هلا اجمللس وحبد أعلى ال  -

 يتجاوز املليون دينار وفقًا لتعليمات يضعها هلذه الغاية.

إن نص املادة أعاله أوكلت للجنة اللوازم واألشغال مسؤولية شراء اللوازم وتنفيذ األشغال دون  .4

جيوز اللجوء فيها إىل الشراء وبكل األحوال إن إحالة غريها كما أنها حددت احلاالت اليت 

توريد اللوازم وتقديم اخلدمات للسلطة أو تنفيذ األشغال مبوجب العطاءات املطروحة هلذه 

الغاية أو بأ  طريقة أخرى للشراء أو التنفيذ يكون بقرار من اللجنة يف حدود الصالحيات 

املليون دينار وفقًا لتعليمات يضعها هلذه الغاية   اليت يفوضها هلا اجمللس وحبد أعلى ال يتجاوز

( من التعليمات املشار إليها أعاله وجبعل الصالحية يف شراء اللوازم 17حا يعين أن نص املادة )

( دينار بقرار من املدير املالي أو املدير املعين أصبح خيالف أحكام النظام 3000اليت تزيد عن )

 وال يتفق معه.

( من التعليمات سواء بالنص السابق أو احلالي بعد التعديل وقع 17املادة )وعليه فان نص 

 خمالفًا ألحكام النظام ويستوجب إلغاؤه مبا يتفق وأحكام نظام اللوازم واإلشغال.

 (46/4/4102تاريخ  06/6/3/03407 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 القانونية الواردة أعاله.العمل على تصويب املوضوع مبا يتفق والنصو  

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 :املستشارون 

(، تبني  1/2/7014 – 1/1/7011لدى تدقيق ملفات املستشارين يف السلطة للفرتة من )

 ما يلي:

اصة مت تكليف سبعة مستشارين بقرارات من رئيس سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخل .1

وجملس املفوضني، علمًا أن جدول تشكيالت الوظائف يف السلطة يقتصر على مستشارين 

 (.734النني فق  وكما هو مبني يف اجلدول رقم )

 (462جدول رقم )

 املستشارين العاملني يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة

 ) املبلغ بالدينار(

 الراتب الشهر   املسمى الوظيفي

 3443 مكتب الرئيس مستشار /

 4411 مستشار قانوني لدى مكتب رئيس اجمللس

 4056 مستشار قانوني لدى مكتب رئيس اجمللس

 3611 مستشار لدى مفو  البنية التحتية

 4437 مستشار لدى مكتب مفو  البنية التحتية

 4163 مستشار فين لرئيس جملس املفوضني

 4537 مستشار الرئيس للشؤون اهلندسية
 

مل يصدر جملس املفوضني التعليمات الالزمة لتحديد الواجبات املنوطة باملستشارين خالفًا  .7

 . 7000( لسنة 89( من نظام التنظيم اإلدار  للسلطة رقم )17ألحكام املادة )

بلغ جمموع الرواتب اليت تقاضاها املذكورين أعاله منذ تاريخ تعيينهم ولغاية نهاية شهر  .1

 ( دينار. 478213ما مقداره )   2/7014

مت ختصيص سيارتني لكل من املستشار الفين واملستشار القانوني لدى مكتب رئيس سلطة  .4

منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة  تستخدم خالل وبعد أوقات الدوام الرمسي دون أن يتم 

عر  املوضوع على اللجنة املؤلفة مبوجب نظام  تنظيم إستخدام املركبات احلكومية رقم 

( من 4ودون بيان احلاالت املربرة هلذا التخصيص خالفًا ألحكام املادة ) 7011لسنة  (70)

وكما هو  مبني يف اجلدول رقم  7011تعليمات إستخدام املركبات احلكومية لسنة 

(733.) 
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   (417) 
 

 (466جدول رقم )

 نفقات احملروقات والصيانة على سيارات املستشارين يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة 

 ) املبلغ بالدينار(

رقم  اسم املستخدم

 السيارة 

كمية الوقود 

 املستهلكة /بنزين

مصروفات 

 الصيانة

 الفرتة الزمنية

املستشار الفين/رئيس 

 جملس املفوضني

 30/7/4102 -0/6/4103  0743 لرت 4476 0032/5

املستشار  القانوني لدى 

 مكتب رئيس اجمللس 

 30/7/4102 -0/3/4103  242 لرت 3564 0361/5

 (04/4/4102تاريخ  06/6/3/04471 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصيات:

التقيد جبدول تشكيالت السلطة واملتضمن وجود شاغرين لوظيفة مستشار بينما العدد  .1

 املوجود يف السلطة سبعة مستشارين.    

إصدار التعليمات الالزمة اليت حتدد الواجبات املنوطة باملستشارين تطبيقا ألحكام املادة                               .7

 . 7000( لسنة 89( من نظام التنظيم اإلدار  للسلطة رقم )17)

بيان احلاالت املربرة اليت استوجبت ختصيص السيارتني أعاله للمستشارين وعر  املوضوع  .1

 لجنة املؤلفة مبوجب نظام إستخدام املركبات احلكومية املشار إليه أعاله.على ال

 اإلجراء:

مل يرد ما يفيد بالتصويب رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصو  واليت كان آخرها 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 12/1/7013( تاريخ 13/3/1/1823الكتاب رقم )

  الثاني:محاية جمرى ام نصيله/اجلزء 

لدى مشاركة ديوان احملاسبة يف اللجنة الفنية املشكلة لدراسة املطالبة اليت تقدم بها املقاول  

 تبني ما يلي: ( حيث10/7011ألعمال العطاء رقم ) للسلطة باألعمال اإلضافية واألوامر التغيريية

 ( دينار.397404)مت إحالة أعمال العطاء أعاله على شركة ).....(  وشريكه بقيمة تبلغ  .1

مت تنفيذ أعمال غري واردة يف جدول الكميات للعطاء قبل احلصول على املوافقة املسبقة من قبل  .7

( دينار حيث متت الدراسة بعد إستالم أعمال العطاء 70372جلنة اللوازم واألشغال بقيمة )

ة منطقة العقبة من نظام اللوازم واألشغال لسلط (74استالمًا اوليًا خالفًا ألحكام املادة )

واليت تنص على )أن يتم احلصول على موافقة  7001( لسنة 4االقتصادية اخلاصة رقم )

 اجمللس على األمر التغيري  إذا تضمن بنودًا مل يرد هلا أسعار يف إحالة العطاء او التلزيم(.
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 ( إىل210( سم من )10زيادة كمية البند اخلا  بالربراب املغموس باخلرسانة مساكة ) .1

( دينار 3132( إىل )47( مرت مكعب األمر الذ  ترتب عليه تعديل سعر املقاول من )7411)

( دينار قبل احلصول على املوافقة املسبقة من جلنة اللوازم 12787ومببلغ إمجالي )

واألشغال حيث متت الدراسة بعد إستالم أعمال العطاء استالمًا أوليًا خالفًا ألحكام املادة 

اللوازم واألشغال لسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة أعاله واليت ( من نظام 74)

تنص على: )أن يتم احلصول على موافقة اجمللس على األمر التغيري  إذا كان سيرتتب 

 عليه زيادة يف األسعار األصلية للعطاء أو التلزيم ( مدار البحث. 

 (41/4/4102تاريخ  06/6/2/03147 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

بيان أسباب عدم قيام جلنة اللوازم واألشغال باحلصول على املوافقة املسبقة من جملس املفوضني 

 قبل تنفيذ األعمال املشار إليها أعاله.

 اإلجراء:

مل يرد ما يفيد بالتصويب رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصو  واليت كان آخرها 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 8/1/7013تاريخ ( 7/11/7013/29الكتاب رقم )

 :عطاء نظافة املدينة 

لدى مشاركة ديوان احملاسبة يف جلنة اللوازم واألشغال يف سلطة منطقة العقبة 

( 12/7014املكلفة بدراسة العرو  املقدمة للعطاء رقم )لوازم  واللجنة الفنيةاالقتصادية اخلاصة 

 مدينة العقبة، تبني ما يلي: اخلا  بإدارة خدمات النظافة يف

 طرح العطاء يف املرة األوىل: .0

( 2، حيث تقدم هلذا العطاء )12/4/7014قامت السلطة بطرح العطاء أعاله بتاريخ  .أ 

 شركات.

 مت تشكيل جلنة لدراسة العرو  الفنية املقدمة حيث مت تأهيل شركتني. .ب 

ملقدمة ترتاوح بني مت فتح العرو  املالية للشركات اليت تأهلت وكانت األسعار ا .ج 

 ( دينار.11928000 – 11047000)

( من تعليمات 18مت مفاوضة الشركات أعاله لتخفيض أسعارها استنادًا للمادة ) .د 

أسس وقواعد شراء اللوازم وتنفيذ األشغال يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية 

( 10200000( دينار ومبلغ )10300000لتصبح ) 7007( لسنة 49اخلاصة رقم )

 دينار.
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 حتفظ ديوان احملاسبة على حماضر االجتماع اخلاصة بالعطاء لألسباب التالية: .ه 

 عدم طرح العطاء قبل فرتة زمنية كافية من تاريخ انتهاء العطاء السابق. -

ارتفاع األسعار املقدمة مقارنة مع أسعار العطاء السابق حيث طلب إعادة طرح  -

إلتاحة الفرصة أمام املناقصني للحصول العطاء بالصحف احمللية للمرة الثانية 

 على أفضل األسعار وحتقيق مبدأ العدالة والشفافية.

قامت السلطة بإعادة طرح العطاء للمرة الثانية بالصحف احمللية بتاريخ   .و 

71/2/7014. 

 طرح العطاء للمرة الثانية: .4

اللوازم ( شركات ومت حتويلها إىل جلنة 4مت طرح العطاء للمرة الثانية حيث تقدم )

واألشغال يف السلطة املشكلة مبوجب كتاب رئيس جملس مفوضي سلطة منطقة العقبة 

واليت قامت باستبعاد احد العرو    2/2/7014( تاريخ 4/2/17110االقتصادية اخلاصة رقم )

لعدم استيفائه لشروـ دعوة العطاء وعدم إرفاق كفالة دخول العطاء، ولدى قيام اللجنة الفنية 

 عرو  الثاللة ومبشاركة ديوان احملاسبة، تبني ما يلي:بدراسة ال

  مت تأهيل العرضني املقدمني من ائتالف شركة  ).....( وائتالف شركة ).....( ومت رفض

العر  الثالث املقدم من شركة ).....( واليت دخلت العطاء باسم شركة ).....(، حيث 

)شيك مصدق( حسب سجالت ( دينار مبوجب 30000قدمت كفالة دخول العطاء بقيمة )

 اللوازم بامسها إال أنه تبني ما يلي:

 إن أغلب ولائق العر  كانت على أوراق ّمروسة باسم شركة ).....( وشركة ).....(. -

املوجه إىل السلطة  79/2/7014( تاريخ 1143/7014تضمن كتاب الشركة رقم )  -

 املرفق مع ولائق العطاء ما يلي:

  بتنفيذ أعمال العطاء عند اإلحالة عليهم، علمًا أنه أن شركة ).....( سوف تقوم

يوجد لشركة ).....( شريكني اسرتاتيجيني هما شركة ).....( وشركة ).....( 

وسوف يقوم هذا االئتالف بتوفري اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ هذا العطاء، علمًا بأن 

 ئتالف.اهليكل التنظيمي املقدم من الشركة يشري إىل وجود رئيس جملس لال

  أشارت ولائق العطاء املقدمة من الشركة أعاله وجود اتفاقية ائتالف بني

الشركات الثالت املشار إليها أعاله دون أن يتم إبراز هذه االتفاقية ضمن ولائق 

العطاء كما قامت الشركة بإرفاق صورة عن السجل التجار  هلا تفيد بأن حصة 

 %(.93ما نسبته ) الشركة               من رأس مال الشركة
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 تقرير اللجنة الفنية: .3

قامت اللجنة الفنية بدراسة العرو  الثاللة حيث مت حتديد احلد األدنى لعالمة  . أ

%( وقامت اللجنة بتقديم تقرير  يفيد بتأهيل عرضني فق  وعدم 20التأهيل )

 تقييم العر  الثالث وعلى النحو التالي:

 %(.81)ائتالف شركة  ).....( وحصلت على عالمة  -

 %(24ائتالف شركة ).....( وحصلت على عالمة  -

 شركة ).....( مل يتم تقييم العر  املقدم من قبلها بناءس على ما يلي:  -

  العر  مقدم من االئتالف املشار إليهما بكتاب الشركة أعاله األمر

الذ  تعذر معه تقييم هذا العر  حسب األصول لعدم وجود اتفاقية 

 ائتالف.

 ( الوارد بكتاب 7بعرضني خالفًا مللحق العطاء رقم ) تقدمت الشركة

والذ  تضمن اإلجابة  1/2/7014( تاريخ 8/1/11922السلطة رقم )

على استفسار احد املناقصني بأنه: )ال جيوز للمناقص أو أل  شركة 

له عالقة بها أن يتقدم بأكثر من عر  واحد لكل عطاء سواء منفردًا 

احلالة ال ينظر للعرضني، ويف مجيع أو ائتالف..... ويف مثل هذه 

األحوال ال جيوز للمناقص الواحد أن يقدم عرضني مستقلني لنفس 

العطاء( خالفًا لشروـ العطاء املتعلقة بتعليمات مقدمي العرو  

 اخلا  باألهلية واالمتثال.

( تاريخ 1104/7014قامت الشركة مبخاطبة السلطة مبوجب الكتاب رقم) . ب

الشعار الوارد على ولائق العطاء هي عالمة جتارية ملك يفيد بأن  10/2/7014

للشركة يف حني مت اإلشارة يف ولائق العطاء بأن العالمة التجارية ).....( هي 

 ملك لشركة ).....( كما هو وارد برسالة الشركة. 

طلب ديوان احملاسبة املشارك يف اللجنة الفنية بأخذ رأ  قانوني من الدائرة القانونية يف  .4

سلطة أو املستشار القانوني اخلارجي للسلطة حول مدى قانونية استبعاد العر  املقدم ال

 من شركة ).....(  لألسباب الواردة أعاله.
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قامت جلنة اللوازم واالشغال باختاذ قرار باستبعاد العر  املقدم من قبل شركة                     .3

( تاريخ 39/7014األشغال رقم )).....( مبوجب القرار املتخذ يف جلسة اللوازم و

على الرغم من تأكيد ديوان احملاسبة يف هذه اللجنة على حتفظ مندوب  2/8/7014

الديوان يف اللجنة الفنية وقامت بفتح العرو  املالية للعرضني املؤهلني وهما ائتالف 

لناحية شركة ).....( وائتالف شركة ).....( وإعادتهما إىل اللجنة الفنية لدراستهما من ا

 املالية.

مت دراسة العرو  املالية حيث كان العر  املالي املقدم من ائتالف ).....( والبالغ قيمته  .2

( دينار اقل األسعار املقدمة، حيث نسبت اللجنة بأن األسعار املقدمة مرتفعة 9177814)

 وقد أكد الديوان على حتفظاته السابقة بهذا اخلصو .

مبفاوضة   72/8/7014( تاريخ 22/7014يف جلستها رقم )قامت جلنة اللوازم واألشغال  .2

%( من قيمة عرضه أ  ما قيمته 1االئتالف صاحب اقل األسعار حيث تقدم خبصم )

( دينار حيث نسبت 9779383( دينار تقريبًا ليصبح قيمة العر  بعد اخلصم )91778)

ذ القرار املناسب اللجنة لرئيس السلطة باإلحالة عليه وعرضه على جملس املفوضني الختا

حيال ذلك مع تأكيد ديوان احملاسبة على التحفظات الواردة أعاله باإلضافة لعدم توفر 

 املخصصات الالزمة لطرح هذا العطاء.

قرر جملس املفوضني املوافقة على اإلحالة على ائتالف ).....( إال أن  10/9/7014بتاريخ  .8

 إلحالة العطاء.القرار ال يزال يف مرحلة اإلجراءات الالزمة 

 (44/4/4102تاريخ   4/40/06357كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

بيان أسباب عدم األخذ بتحفظات ديوان احملاسبة يف اللجنة الفنية وجلنة اللوازم واألشدغال، والعمدل   

اخلارجي  على عر  موضوع استبعاد الشركة أعاله على الدائرة القانونية يف السلطة أو مستشارها 

 إلبداء الرأ  القانوني  قبل التصديق على قرار اإلحالة.

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :املستشارون غري املتفرغني 

ة لدى إجراء التدقيق يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة تبني قيام رئيس السلط 

( مبهام مستشار غري متفرغ مبوافقة جملس 732بتكليف كل من املبينة أمساؤهم يف اجلدول رقم )

 .1/1/7014املفوضني مقابل مكافأة شهرية اعتبارا من تاريخ 
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 (465جدول رقم )

 تكليف عدد من املستشارين مبهام مستشار غري متفرغ مبوافقة جملس املفوضني مقابل مكافأة 

 0/3/4102اعتبارًا من تاريخ شهرية 

 )املبلغ بالدينار(

 املهمة املكلف بها بدل األتعاب الشهرية االسم

 مستشار ملشاريع الطاقة املتجددة 0111 السيد ).....(

 مستشار الرئيس 711 السيد ).....(

 مستشار لشؤون األراضي 611 السيد ).....(

 

( من 11ومل يتم حتديد املهام املطلوبة منهم واملدة الزمنية لتكليفهم خالفا ألحكام املادة )

، علما أنه يوجد يف السلطة سبعة مستشارين 7000( لسنة 89نظام التنظيم اإلدار  للسلطة رقم )

 متفرغني. 

 (02/4/4102تاريخ  06/6/3/06112املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

 األسس واملعايري اليت مت االستناد إليها يف تكليف املذكورين أعاله.بيان  .1

 الواجبات املوكلة لكل منهم واملدة الزمنية احملددة إلجنازها.  .7

 اإلجراء:

مل يرد ما يفيد بالتصويب رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصو  واليت كان آخرها 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 71/17/7014( تاريخ 13/3/1/71189الكتاب رقم )

 :إنشاء مبنى جاهز يف الساحة األمامية ملديرية خدمات املدينة 

 لدى مشاركة ديوان احملاسبة يف جلنة اإلستالم األولي للمبنى أعاله، تبني ما يلي: 

( دينار بناء على 9700مت تلزيم إنشاء املبنى من قبل مدير مديرية خدمات املدينة بقيمة ) .1

دون أن يتم عر  املوضوع  71/3/7014( تاريخ 17/7014جملس املفوضني رقم )قرار 

( من نظام اللوازم واألشغال يف 8على جلنة اللوازم واألشغال يف السلطة خالفًا ألحكام املادة )

 .7001( لسنة 4سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة رقم )

شكلة مبوجب كتاب مدير مديرية خدمات عدم إشراك ديوان احملاسبة يف اللجنة الفنية امل .7

لدراسة العر  الفين املقدم  78/3/7014( تاريخ 7014/خدمات/79/3املدينة رقم )

 إلنشاء املبنى.

( من 77عدم توقيع اتفاقية حسب األصول مع املقاول احملال عليه العطاء خالفًا للمادة ) .1

 نظام اللوازم واألشغال املشار إليه أعاله.
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( من نظام 71ل بتقديم كفالة حسن تنفيذ حسب األصول خالفًا للمادة )مل يقم املقاو .4

 اللوازم واألشغال املشار إليه أعاله.

 (44/4/4102تاريخ  06/6/3/05063كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

بيان أسباب تلزيم إنشاء املبنى مدار البحث دون التقيد بأحكام نظام اللوازم واألشغال يف السلطة 

 ملشار إليه.ا

 اإلجراء:

مل يرد ما يفيد بالتصويب رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصو  واليت كان آخرها 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 8/1/7013( تاريخ 7/11/713/28الكتاب رقم )

 :حسابات السلطة 

 ،  تبني ما يلي: 7011لدى تدقيق حسابات سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة  لعام 

( 14جتزئة بعض مشرتيات اللوازم لنفس الصنف إىل عدة أوامر شراء خالفًا ألحكام املادة  )  .1

 .7001( لسنة 4من نظام اللوازم واألشغال للسلطة رقم )

( تاريخ 111114ب مستند الصرف رقم )( دينار ملؤسسة ).....( مبوج4880صرف مبلغ ) .7

 لتقديم عينة ملشروع تطوير شارع تشتش على الرغم حا يلي:  71/9/7011

عدم وجود كتاب تكليف لتنفيذ أعمال املشروع يف مرفقات املستند أعاله خالفًا للمادة  -

 ( من نظام اللوازم واألشغال للسلطة املشار إليه أعاله.70)

( من تعليمات أسس وقواعد 2ري للبنود خالفًا للمادة )عدم وجود وصف أعمال وتسع -

 .7007( لسنة 49شراء اللوازم وتنفيذ األشغال رقم )

ال يوجد حمضر استالم باألعمال حسب األصول بل مت توقيع بعض املوظفني على  -

 مطالبة املقاول. 

ة عام جتديد عطاء خدمات النظافة وإدامة املزروعات ملسجد الشريف احلسني بن علي ملد .1

( دينار رغم حتفظ ديوان احملاسبة 71140بقيمة ) 19/3/7011آخر اعتبارًا من تاريخ  

لعدم   10/4/7011( تاريخ 73/7011على حمضر اجتماع جلنة اللوازم واألشغال رقم )

 طرح عطاء جديد.
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تنفيذ بعض األعمال اإلضافية لبعض العطاءات قبل إصدار األوامر التغيريية حسب  .4

( من نظام اللوازم واألشغال املشار إليه أعاله ومثال ذلك 74فًا للمادة )األصول خال

األعمال اإلضافية اليت متت لتنفيذ  قواطع داخلية من األملنيوم لعطاء تقطيعات مبنى 

( دينار وكما هو مبني باملذكرة 71730السلطة واحملال على شركة ).....( بقيمة )

 . 2/8/7011( تاريخ 111172الداخلية املرفقة باملستند رقم )

إحالة بعض العطاءات على الرغم من حتفظ ديوان احملاسبة على اإلحالة واملبينة على  .3

 حماضر اجتماعات جلنة اللوازم.

مت إصالح بعض آليات السلطة مبوجب اتفاق فين ومالي  مع شركة ).....( دون استدراج  .2

 لى أسعار تفضيلية. مناقصات حسب األصول تضمن العدالة والشفافية واحلصول ع

( دينار منها                 731889مبلغ )  7011بلغت قيمة فاتورة استهالك املياه عن الربع الثالث / .2

( دينار قيمة استهالك املنزل املخصص لسكن رئيس السلطة حا يشكل زيادة يف 11131)

(تاريخ 112104اإلنفاق يف ظل التوجه العام حنو ضب  اإلنفاق مستند الصرف رقم )

12/17/7011. 

صرف مبالغ مالية لشركة العقبة للنقل دون سند قانوني وكما هو مبني يف اجلدول رقم  .8

(732 .) 

 (467جدول رقم )

 مبالغ مصروفة لشركة العقبة للنقل من قبل سلطة منطقة العقبة االقتصادية خلاصة

 )املبلغ بالدينار(

 البيان مستند الصرف وتارخيه املبلغ

 دعم للشركة 01/4/4103( تاريخ  043744)  011111

 سلفه مالية 44/04/4103( تاريخ  037551)  61111
 

استمرار السلطة بصرف بدل إقامة يف الفنادق لقضاة حمكمة ضريبة الدخل واجلمارك  .9

باإلضافة إىل صرف مياومات هلم من قبل السلطة، حيث بلغ قيمة احلجوزات خالل الفرتة 

( 172022( دينار مستند الصرف رقم )9211( مبلغ )7/4/7011 -12/7/7011من)

 (.  70/4/7011تاريخ 

( دينار ملدير مديرية الرقابة العامة يف السلطة املهندس ).....( أجور 3117صرف مبلغ ) .10

( رغم خمالفة هذا 11/11/7011 -9/10/7017عمل إضايف بألر رجعي للفرتة من )

ديرية الشؤون القانونية يف السلطة بعدم جواز تنفيذ الصرف للرأ  القانوني الصادر عن م

 (.  11/17/7011تاريخ  118128القرارات اإلدارية بألر رجعي. ) مستند صرف رقم 
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تقديم دعم مالي لبعض اجلهات دون احلصول على موافقة رئيس الوزراء املسبقة على هذا  .11

  70/1/7011( تاريخ 1341( من قرار جملس الوزراء رقم )1الدعم خالفًا للبند رقم )

 (.738كما هو مبني يف اجلدول رقم )

 (464جدول رقم )

 دعم مالي مقدم لبعض اجلهات من قبل سلطة منطقة العقبة االقتصادية خلاصة

 )املبلغ بالدينار(

 مستند الصرف وتارخيه اسم املستفيد القيمة

 43/6/4103تاريخ  047720 املوظف ).....(  01111

 44/2/4103تاريخ  045041 ).....(ناد    5111

 

عدم وجود أسس ومعايري معدة مسبقًا تراعي مبادئ اإلستحقاق واجلدارة يف حتديد  .17

( من تعليمات منح املكافآت 4األشخا  املستحقني عند صرف املكافآت خالفًا للمادة )

 (. 739واحلوافز ملوظفي اخلدمة املدنية وكما هو مبني يف اجلدول رقم )

 (464رقم )جدول 

 صرف مكافآت دون وجود أسس ومعايري لصرفها يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية خلاصة

 )املبلغ بالدينار(

 مستند الصرف وتارخيه القيمة اسم املستفيد

 04/5/4103تاريخ  044716 150 جمموعة موظفني

 5/4/4103تاريخ   030343 021 جمموعة موظفني

 44/4/4103تاريخ   030444 2550 العامة والتنفيذموظفي مديرية الرقابة 
 

صرف مكافآت مالية من حساب أمانات بدل اخلدمات اجلمركية لعدد من اجلهات خالفًا  .11

( من مذكرة مدير مديرية التخزين اليت حتدد آلية صرف بدل اخلدمات 1للبند رقم )

واملعتمدة مبوجب قرار جملس اجلمركية املتحققة ملديرية التخزين واخلدمات اللوجستية 

واليت حصرت الصرف من هذه املكافآت  11/2/7017( تاريخ 437املفوضني رقم )

باملوظفني املتميزين املشاركني يف اجناز املعامالت اجلمركية وكذلك لدعم النشاطات 

واملشاريع اليت تعمل على تطوير العمل يف مديرية التخزين حيث لوحظ صرف مكافآت من 

 (. 720ساب لغايات ال تتفق مع آلية الصرف منها وكما هو مبني يف اجلدول رقم )هذا احل
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 (451جدول رقم )

 بعض املكافآت املصروفة ال تتفق مع آلية الصرف املعتمدة يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة

 )املبلغ بالدينار(

 مستند الصرف وتارخيه اسم املستفيد املبلغ/دينار

 46/2/4103تاريخ  045254 موظفي مديرية العمل والتأشريات 4514

 47/6/4103تاريخ  047412 املوظف ).....( 611

 46/4/4103تاريخ  2443 مفو  االستثمار 0476
 

( دوالر من قبل السلطة مبوجب 2831( والبالغة ) EI144146صرف قيمة الفاتورة رقم )  .14

علما أن الفاتورة تعود لشركة تطوير العقبة    70/3/7011( تاريخ 172341املستند رقم )

 (.  open skiesحيث ميثل املبلغ قيمة إعالن يف جملة )

اسة قيام السلطة بصرف مبالغ مالية لعدد من الفنانني واجلهات الفنية خالفًا لبالغات الرئ .13

املتعلقة بإجراءات ضب  اإلنفاق ومنها على سبيل املثال ال احلصر وكما هو مبني يف 

 (. 721اجلدول رقم )

 (450جدول رقم )

 مبالغ مصروفة لعدد من الفنانني وجهات فنية يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية خلاصة

 )املبلغ بالدينار(

 وتارخيهمستند الصرف    اسم املستفيد املبلغ        

 30/3/4103تاريخ  046227 مؤسسة ).....( 2111

 4/6/4103تاريخ  047051 الفنان ).....( 4111

 41/6/4103تاريخ     047641 الفنان ).....( 4111

 31/04/4103تاريخ       034134 املخرج ).....( 2611
 

( 27213بقيمة )مت نشر إعالنات تروجيية يف صحف عاملية وحملية مت اخذ عينة منها  .12

 دينار دون بيان األسس واإلجراءات اليت يتم بها اختيار تلك الصحف.

( دينار شهريا مكافأة ألفراد قوات الدرك الذين يتولون حراسة منزل 1170يتم صرف مبلغ ) .12

رئيس جملس مفوضي سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة، علمًا أن هناك اتفاقية 

 حراسة موقعة مع مديرية الدرك حلراسة كافة مواقع السلطة. 
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بية خمتلفة دون مرورها على قسم صرف مبالغ مالية للموظفني بدل حضور دورات تدري .18

التدريب يف مديرية املوارد البشرية الذ  يتوىل متابعة الدورات التدريبية للموظفني 

( 179792وأرشفتها حسب األصول منها على سبيل املثال ال احلصر مستند صرف رقم )

 . 73/2/7011تاريخ 

 (4102لسنة  044املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 مل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.الع

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :حسابات السلطة 

 (، تبني ما يلي:10/2/7014-1/1/7014لدى تدقيق حسابات السلطة للفرتة ) 

 78/4/7014( تاريخ 147992( دينار مبوجب مستند الصرف رقم )41100صرف مبلغ ) .1

للصندوق األردني اهلايمي للتنمية البشرية/ مركز األمرية بسمة للتنمية/ العقبة تنفيذًا 

( دينار واليت تهدف إىل إنشاء الصندوق الدوار 30000لالتفاقية املوقعة معه بقيمة )

)إحياء العقبة( لتقديم قرو  حسنة دون وجود سند قانوني جييز للسلطة تقديم مثل هذه 

 القرو .

مالي جلهات خمتلفة دون احلصول على موافقة رئيس الوزراء خالفًا لقرار  تقديم دعم .7

 (.727وكما هو مبني يف اجلدول رقم ) 70/1/7011( تاريخ 1341جملس الوزراء رقم )

 (454جدول رقم )

 يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة تقديم دعم مالي جلهات خمتلفة دون احلصول على موافقة املسبقة

 )املبلغ بالدينار(

 تارخيه رقم مستند الصرف القيمة اجلهة

 4/4/4102 139757 3000 جملة املستثمر

 43/4/4102 140342 2000 اإلحتاد الرياضي للجامعات

 5/3/4102 141000 5000 جتمع جلان املرأة والطفل

 07/3/4102 141264 8000 مؤسسة الفنان ).....(

 Aqaba Seasons 7000 141901 0/2/4102جملة 

 44/5/4102 145968 4233 مجعية سيدات الديسة

استمرار السلطة باحلجز لقضاة حمكمة اجلمارك والضريبة يف الفنادق مع الوجبات على  .1

 الرغم من صرف مياومات هلم من قبل السلطة دون وجود سند قانوني جييز ذلك.
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والضيافة ملنزل رئيس جملس صرف سلفة متجددة لتغطية مصاريف الطعام والشراب  .4

مفوضي سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة دون وجود سند قانوني جييز ذلك 

 (.721وكما هو مبني يف اجلدول رقم )

 (453جدول رقم )

 يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة السلف املصروفة لتغطية مصاريف الطعام والشراب

 )املبلغ بالدينار(

 القيمة/ تارخيه الصرف رقم مستند

021341 42/4/4102 546 

020443 30/3/4102 674 

024233 02/2/4102 644 

026154 00/5/4102 745 

صرف مكافآت مالية للموظفني دون وجود أسس ومعايري معدة مسبقًا لتحديد املستحقني  .3

( من تعليمات 4)هلا والغايات اليت تستوجب صرف مثل هذه املكافآت خالفًا ألحكام املادة 

( 10منح املكافآت واحلوافز ملوظفي اخلدمة صادرة عن جملس الوزراء مبوجب أحكام املادة )

 وتعديالته. 7002( لسنة 10من نظام اخلدمة املدنية رقم )

عدم معاجلة موضوع تدفق السيول داخل املدينة األمر الذ  يرتتب عليه جلوء السلطة  .2

وارئ حا يرتب عليها كلف مالية مرتفعة ومثال ذلك إلستئجار آليات إلناء حاالت الط

 ( دينار ألناء طوارئ السيول خالل فصل الشتاء املاضي.10239دفع مبلغ )

 74/1/7014( تاريخ 141377( دينار مبوجب مستند الصرف رقم )1983مت دفع مبلغ ) .2

ى لتغطية فواتري مشرتيات حمافظة العقبة من حساب أمانات بدل خدمات التخزين عل

 الرغم من أن هذه األمانات خمصصة فق  ملتطلبات العمل يف مديرية التخزين.

قيام السلطة بشراء أجهزة خلوية مرتفعة الثمن خالفًا لبالغات جملس الوزراء املتعلقة  .8

 (.724بضب  اإلنفاق احلكومي وترشيد اإلستهالك العام وكما هو مبني يف اجلدول رقم )
 

 (452جدول رقم )

 خلوية يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية خلاصةشراء أجهزة 

 )املبلغ بالدينار(

 البيان رقم مستند الصرف وتارخيه القيمة اسم املستفيد

 4جهاز خلو  سامسونج عدد  7/2/4102( تاريخ 024441)  471 املفو  املالي ومفو  اإليرادات

 IPODEجهاز  7/2/4102( تاريخ 024404)  711 مفو  البيئة
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( من قرار 3إقامة حفالت ومسرحيات ودفع مبالغ مالية مقابل ذلك خالفًا للبند )خامسًا/ .9

املتعلق بضب  اإلنفاق احلكومي وترشيد  10/2/7003( تاريخ 817جملس الوزراء رقم )

 االستهالك العام.

( دينار ملكاتب السلطة وجهات خارجية )مجرك املزفر، مستشفى 2709شراء ألات بقيمة ) .10

هيا( خالفًا للبند الثالث من قرار جملس الوزراء املشار إليه أعاله والذ  اشرتـ  األمرية

بعدم تغيري األلات أو شراء ألات جديد اال للضرورة القصوى وبعد احلصول على موافقة 

 رئيس الوزراء املسبقة على الشراء.

فوضني رقم ( دينار شهريًا للسيد ).....( مبوجب قرار جملس امل230صرف مكافأة مببلغ ) .11

 دون وجود سند قانوني يربر صرف هذه املكافأة. 8/4/7014( تاريخ 710)

 (4102لسنة  043استيضاح الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :الشكاوي 

لدى متابعة الشكوى املقدمة لديوان احملاسبة تبني قيام السيدة  ).....( واملوظفة يف السلطة يف 

مديرية خدمات املدينة قامت باإلدالء بصراحة باحرتاف التجارة لدى دائرة مراقبة الشركات حتت رقم 

 1922( لسنة 17مبقتضى أحكام قانون التجارة األردني رقم ) 74/7/7011( تاريخ 102407)

واألنظمة الصادرة مبقتضاه حيث كانت قبل ذلك مسجلة لدى مديرية الصناعة والتجارة حتت رقم 

باالسم التجار  مؤسسة ).....( وإن احرتاف املوظفة املذكورة أعاله  74/4/7002( بتاريخ 4820)

( 87دنية رقم )ألعمال التجارة جاء خمالفًا ألحكام قانون التجارة املشار إليه أعاله ونظام اخلدمة امل

الصادر عن الديوان اخلا  بتفسري القوانني  7011( لسنة 1والقرار التفسري  رقم ) 2013لسنة 

والذ  ينص على ) ال حيق للموظف أن يكون شريكًا يف شركة تضامن ومن باب   13/3/7011بتاريخ 

 هلا(. أوىل ال حيق له أن يكون مفوضًا يف إدارتها والتوقيع عنها أو أن يكون مديرًا

 (45/01/4102تاريخ  4/40/07337املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات التأديبية  حبق املوظفة أعاله.
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 اإلجراء:

مل يرد ما يفيد بالتصويب رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصو  واليت كان آخرها 

 املوضوع قيد املتابعة.وما زال  3/7/7013( تاريخ 9/71/1731الكتاب رقم )

 :احلملة التسويقية للسلطة يف الواليات املتحدة األمريكية 

لدى تدقيق مستندات الصرف اخلاصة بنفقات احلملة التسويقية اليت نظمتها السلطة  

وشركة تطوير العقبة يف الواليات املتحدة األمريكية مبشاركة القطاع اخلا  بتكلفة تقدر 

 (،  تبني ما يلي:73/2/7014-71خالل الفرتة )( دوالر 107940حبوالي )

وافق جملس إدارة شركة تطوير العقبة على املشاركة باحلملة املشار اليها أعاله بقيمة  .1

( تاريخ 24/7014( دينار مبوجب قرار جملس املفوضني رقم )40000إمجالية تبلغ )

قية على أن واليت متثل حصة الشركة يف تنظيم فعاليات احلملة التسوي 11/3/7014

( / ترويج وإعالن 317برنامج اإلدارة واخلدمات املساندة مادة ) 7014تصرف من موازنة عام 

 وتوعية.

قامت شركة تطوير العقبة باستدراج عرو  من أربع شركات متخصصة يف هذا اجملال  .7

واليت مت ترشيحها من قبل السفارة األردنية يف الواليات املتحدة األمريكية حيث اعتذرت 

لالت شركات لعدم توفر الوقت الكايف لتنظيم هذه احلملة من قبلها حيث تقدمت إحدى 

( دوالر 107490الشركات األمريكية فق  بعرضني مالي وفين وبقيمة إمجالية بلغت )

 (.723تفاصيلها على النحو املبني يف اجلدول رقم )

 (456جدول رقم )

 األمريكية خبصو  احلملة التسويقية اليت نظمتهاتفاصيل العر  املقدم من أحدى الشركات 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة 

 القيمة/دوالر البند

 41446 ( شخص46التنقل والسفر واإلقامة )

 06646 التنقل الداخلي ألعضاء الوفد

 36111 ورشة عمل

BCIU/ Thatcher Co. 050111 

 314641 القيمة اإلمجالية

 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   (440) 
 

إبراز موافقة رئيس الوزراء على تنظيم احلملة التسويقية واحلصول على املوافقات مل يتم  .1

( لسنة 32الالزمة على سفر الوفد ألمريكا خالفًا ألحكام نظام االنتقال والسفر رقم )

وتعديالته املطبق على سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة باإلضافة إىل عدم  1981

تنسيق مع اهليئات الرمسية املعنية األخرى مثل وزارة السياحة  إبراز فيما إذا كان هناك

 وهيئة تنشي  السياحة.

مل يتم إبراز أ  دراسات تفيد بتحقيق احلملة التسويقية ألهدافها املتمثلة بتسويق منطقة   .4

العقبة االقتصادية اخلاصة كمقصد سياحي واستثمار  عاملي على البحر األمحر وتعزيز 

أواصر التعاون املشرتك مع املستثمرين األمريكيني والعرب املقيمني يف الواليات املتحدة 

( املقدمة من الرئيس التنفيذ  للشركة إىل 2ما هو وارد باملذكرة رقم )األمريكية وك

 جملس اإلدارة.

وافقت املؤسسات والشركات املبينة يف اجلدول رقم )( على املشاركة يف متويل احلملة  .3

التسويقية واملشاركة بالنفقات املرتتبة عليها، علمًا أن أغلبها شركات تابعة لسلطة 

ادية اخلاصة أو تعمل وفقًا التفاقيات مع السلطة وكما هو مبني يف منطقة العقبة االقتص

 (.722اجلدول رقم )

 (455جدول رقم )

 املؤسسات والشركات املساهمة يف متويل احلملة اإلعالنية لسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة

 )املبلغ بالدينار(

 املبلغ املسدد املبلغ احملدد االسم

 21111 21111 سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة 

 01111 01111 شركة مطارات العقبة 

 دوالر  01111           دوالر  01111           مرفق الشحن اجلو  

 46111 46111 شركة املعرب/ مشروع مرسى زايد 

PBI )46111 46111 ) مدينة العقبة الصناعية الدولية 

 46111 46111 لتطوير املشاريع السياحية )مشروع تاال بيه(شركة األردن 
 

قامت شركة تطوير العقبة وخالفًا لقرار اجمللس املشار إليه أعاله بتسديد مبلغ  .2

( دينار وتسديده إىل الشركة املنظمة مبوجب 88230( دوالر أ  ما يعادل) 173000)

 .71/3/7014( تاريخ 8271مستند الصرف رقم )

( دينار بدل 17100باإلضافة إىل املبلغ املشار إليه أعاله بتسديد مبلغ )قامت الشركة  .2

 لعدد من املوظفني املشاركني باحلملة لغاية تارخيه.  مياومات وتذاكر سفر
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( دينار مبوجب مستند 4000قامت الشركة بصرف سلفة نقدية للموظفة ).....( بقيمة ) .8

يف احلاالت الطارئة او لغايات  إلستخدامها 11/2/7014( تاريخ 8849الصرف رقم )

االجتماعات مع الصحافة وأعضاء الوفود أو اجلهات الداعمة واملنظمة واملستثمرين دون أن 

 يتم إبراز ما يفيد بتسديد هذه السلفة لغاية تارخيه.

( دوالر أمريكي مل يتم 18832وجود مطالبة مالية مستحقة للشركة املنظمة بقيمة ) .9

 تارخيه.تسديدها لغاية 

 (00/00/4102تاريخ  4/40/04050 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 بيان أسباب ارتكاب املخالفات الواردة أعاله واختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويبها حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :التعيينات بعقود شاملة 

عينة من ملفات موظفي سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة تبني قيام  لدى تدقيق 

( مبوجب عقود شاملة مبوافقة 722السلطة بتعيني كل من املبينة أمساؤهم يف اجلدول رقم )

 .4/8/7014( تاريخ  3/1/73847د/ 74رئيس الوزراء مبوجب الكتاب رقم ) 

 (457جدول رقم )

 طقة العقبة االقتصادية اخلاصةاملوظفني املعينني يف سلطة من

 )املبلغ بالدينار(

 الراتب الشهر  الوظيفة االسم

 4361 مدير الدائرة اإلعالمية الدكتور ).....(

 4400 مدير األشغال العامة املهندس ).....(

 4411 مدعي عام ضرييب ومستشار قانوني السيد ).....(

 

وبالرجوع إىل ملفات املذكورين الوظيفية يف مديرية املوارد البشرية يف  السلطة تبني لنا ما 

 يلي: 

 الدكتور ).....(: أواًل: 

 1/8/7011مت تكليف املذكور للعمل يف السلطة بوظيفة مدير الدائرة اإلعالمية بتاريخ  13

( تاريخ 4/7/1/1039)بناء على موافقة مدير عام وكالة األنباء األردنية بكتابه رقم 

 على أن يتقاضى راتبه وعالواته من خمصصات وكالة األنباء األردنية.  11/2/7011
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مت حتديد راتبه من قبل رئيس جملس مفوضي سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة  73

( دينار شهريًا كما ورد يف املشروحات على منت املذكرة الداخلية املرفوعة 1000بقيمة )

 ( أعاله.1خالفا ملا ورد بالبند رقم ) 77/8/7011دير الدائرة اإلعالمية بتاريخ من قبل م

ال يوجد يف ملف املذكور ما يفيد باستقالته من عمله لدى وكالة األنباء األردنية قبل  13

 صدور موافقة رئيس الوزراء على تعيينه يف السلطة. 

 السيد ).....(:  ثانيًا:

السلطة مبوافقة وزير املالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة مت تكليف املذكور بالعمل يف  13

على أن يتقاضى  72/3/7011( تاريخ  3/4/2078ضريبة الدخل واملبيعات بكتابه رقم ) 

راتبه وعالواته من سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة، علمًا أن املذكور يشغل 

 ملبيعات.وظيفة مدعي عام ضرييب لدى دائرة ضريبة الدخل وا

مت تكليف املذكور للعمل كمستشار قانوني لدى مكتب رئيس جملس مفوضي سلطة  73

( دينار شهريًا علمًا أنه كان من 7700منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة وبراتب إمجالي )

املفرو  منحه نفس الراتب الذ  كان يتقاضاه من اجلهة املكلف منها سندًا لنص املادة 

املعمول به يف حينه ومت الحقًا نقله  7002( لسنة 10ة املدنية رقم )( من نظام اخلدم94)

دون خمصصات درجته من مالك دائرة ضريبة الدخل واملبيعات إىل مالك السلطة مبوجب 

 .72/4/7014( تاريخ 11/3/1/14211كتاب رئيس الوزراء رقم )

 املهندس ).....(  ثالثًا:

امة واإلسكان للعمل يف السلطة ملدة سنة بتاريخ مت انتداب املذكور من وزارة األشغال الع 13

 ( دينار.  7030مقابل مكافأة شهرية مقدارها )  17/10/7008

بتعيني املذكور مديرًا  77/17/7008( تاريخ 1703صدر قرار جملس املفوضني رقم ) 73

ت ( دينار شهريًا خالفًا لتعليما7801ملديرية املشاريع  يف السلطة وتعديل مكافأته لتصبح )

 املعمول بها يف حينه. 7002( لسنة 179حوافز موظفي السلطة رقم )

 . 17/10/7010مت جتديد االنتداب ملدة سنه أخرى تنتهي بتاريخ  13

ملدة سنة ومت متديدها ملدة سنتني تنتهي بتاريخ  17/10/7010مت إعارته للسلطة بتاريخ  43

17/10/7011. 

لتصويب  77/1/7011سكان بتاريخ قامت السلطة مبخاطبة وزارة األشغال العامة واإل 33

حتت مظلة نظام اخلدمة املدنية  1/1/7017وضع اإلعارة كون السلطة أصبحت بتاريخ 

 والذ  ال جييز اإلعارة إىل دائرة حكومية خاضعة لنظام اخلدمة املدنية.
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بناء على هذه املخاطبة قامت وزارة األشغال العامة واإلسكان بتغيري صفة وضع املوظف من  23

واعتبار قرار اإلعارة الغيًا ومت  17/10/7017رة إىل تكليف ملدة سنة اعتبارا من تاريخ إعا

متديد التكليف ملدة سنتني بداًل من سنة بناء على طلب السلطة لتصبح لغاية تاريخ 

17/10/7014 . 

 بناء على ما تقدم يتضح لنا املالحظات التالية: 

مت تعيني املذكورين أعاله يف السلطة مبوافقة رئيس الوزراء علمًا أنهم مكلفني بالعمل لدى  13

 السلطة من قبل جهات حكومية أخرى ودون وجود أية إستقاالت يف ملفاتهم الوظيفية. 

متت اإلشارة يف قرار تكليف الدكتور ).....( أن يتقاضى راتبه وعالواته من خمصصات  73

دنية يف حني حدد له رئيس جملس مفوضي سلطة منطقة العقبة وكالة األنباء األر

 ( دينار شهريًا. 1000االقتصادية اخلاصة راتبًا بقيمة )

بأنه وعند توقيع  72/8/7014( تاريخ  4/2811أشار كتاب ديوان اخلدمة املدنية رقم )  13

راء ومباشرته املهندس املشار إليه أعاله للعقد الشامل مع السلطة بناء على قرار رئيس الوز

العمل فيها فإنه يتوجب قيام وزارة األشغال العامة واإلسكان باسرتداد قيمة الرواتب اليت 

تقاضاها من الوزارة خالل فرتة انتدابه للعمل لدى السلطة وحتى تاريخ توقيع العقد 

 وإعادتها للخزينة العامة. 

 (04/00/4102تاريخ  06/6/3/04017 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب وضع املذكورين أعاله وفقًا ألحكام نظام اخلدمة املدنية رقم 

 وتعديالته. 7011( لسنة 87)

 اإلجراء:

مل يرد ما يفيد بالتصويب رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصو  واليت كان آخرها 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 3/7/7013( تاريخ 13/3/1/1181الكتاب رقم )

 :تنظيف وإزالة ونقل خملفات عبارة فندق خليج العقبة 

رقددددددم   لدددددددى مشدددددداركة ديددددددوان احملاسددددددبة يف جلنددددددة اإلسددددددتالم األولددددددي ألعمددددددال العطدددددداء         

 حيث تبني ما يلي: (7014/خدمات/77/2)

طقة جمرى واد  الشاللة وقناة املن واخلا  بتنظيف (11/7011مت طرح عطاء سابق رقم ) .1

 ( دينار على السادة ).....(.71200الفندقية وبقيمة مالية قدرها )
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مل ينفددذ املقدداول كافددة بنددود أعمددال العطدداء حيددث مل تشددكل جلنددة إسددتالم للمشددروع ومل يددتم   .7

إستالمه لغاية تارخيه كما أنه مل يتم تنفيذ البندد املتعلدق بتنظيدف قنداة املنطقدة الفندقيدة       

 نت منخفضة.حيث أن أسعاره يف العطاء كا

( بقيمددة 7014/خددمات/ 77/2قامدت السددلطة بنداء علددى مدا تقدددم بطدرح عطدداء جديدد رقددم )      .1

( دينار على مؤسسة ).....( لتنظيف وإزالة خملفات عبارة فندق خلديج العقبدة علدى    13000)

( 3000( وبقيمدة ) 11/7011الرغم انها كاندت مشدمولة بالتنفيدذ يف العطداء السدابق رقدم )      

مشاركة مندوب ديوان احملاسبة مع جلنة اإلسدتالم األولدي للعطداء حيدث أبدرز      دينار فق  مت 

 حتفظًا  مبا يلي:

مل يدددتم إسدددتدراج العدددرو  للعطددداء موضدددوع البحدددث أعددداله عدددن طريدددق جلندددة اللدددوازم       -

 واألشغال يف السلطة.

 (.11/7011مل يتم إنهاء اإلجراءات التعاقدية مع املقاول املنفذ ألعمال العطاء رقم ) -

استدراج عرو  من قبل مديرية خدمات املدينة يف العقبة ألعمال العطداء والبدالغ قيمتده    مت  .4

( دينار  يف حني كان من املفرو  أن يدتم إسدتدراج العدرو  مدن قبدل جلندة اللدوازم        13000)

( مددن نظددام اللددوازم واألشددغال لسددلطة منطقددة      8واألشددغال يف السددلطة سددندًا ألحكددام املددادة )    

ومتدددت اإلحالدددة مدددن قبدددل جلندددة اللدددوازم   7001( لسدددنة 4اخلاصدددة رقدددم )العقبدددة االقتصدددادية 

 واألشغال يف السلطة دون وجود مندوب من ديوان احملاسبة.

مل يددتم توقيددع اتفاقيددة حسددب األصددول مددع املقدداول احملددال عليدده العطدداء خالفددًا ألحكددام املددادة      .3

اخلاصدة أعداله والديت    ( من نظام اللدوازم واألشدغال يف سدلطة منطقدة العقبدة االقتصدادية       77)

تنص على أن ) يوقع الشخص الذ  أحيل عليه أ  عطاء عقددا لتنفيدذه وفقدًا لقدرار اإلحالدة      

على أن ينص يف العقد على الشروـ واملواصفات واألمور األخرى الواردة يف دعدوة العطداء ويف   

عليهددا يف  الولددائق واملخططددات املرفقددة أو امللحقددة بدده وتعتددرب األحكددام واإلجددراءات املنصددو     

 هذا النظام جزءا من شروـ العقد(.

مل يقدددم املقدداول اجلديددد كفالددة حسددن تنفيددذ حسددب األصددول خمالفددًا بددذلك أحكددام املددادة       .2

( مددن نظددام اللددوازم واألشددغال يف سددلطة منطقددة العقبددة االقتصددادية اخلاصددة املشددار إليدده   71)

تفاقيددة اإلحالددة تقددديم   أعدداله والدديت تددنص أندده "وعلددى مددن حيددال عليدده العطدداء قبددل توقيددع ا         

 %( من قيمة اإلحالة ".10كفالة بنكية لضمان حسن التنفيذ وبنسبة )

 (02/04/4102تاريخ  06/6/2/41442 املصدر: )كتاب الديوان رقم
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 التوصية:

 بيان أسباب املخالفات الواردة أعاله وتصويبها حسب األصول.

 اإلجراء:

 قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع 

 :الكوابل والقواطع الكهربائية 

  (، وكما هو2/7017وردت إىل ديوان احملاسبة معلومات تتعلق بعطاء حي ملقان رقم ) 

 مبني تاليًا:

( العاملي متت   Kema( من خمترب )Type Testشهادات الفحص لكوابل الضغ  املتوس   ) 13

( املصر  Elsewedy Cablesمصنع )( وليس لصاحل Doha Cablesلصاحل املصنع القطر  )

 الذ  اعتمدته شركة توزيع الكهرباء األردنية لتوريد الكوابل. 

( املقدمة للفحص من قبل املصنع mm100×1 7الفحص أعاله قد مت على كوابل قياس ) 73

 ( املعتمدة للمشروع. mm130×1 7القطر  وليس لكوابل قياس )

تضمن أن الفحص منجز فق  وفقا ملطالب حددها ورد يف شهادات الفحص أعاله نصًا صرحيًا ي 13

 ( وليس املصنع املصر  الذ  مت اعتماده للتوريد. Doha Cablesمصنع  ) 

أن الكوابل  78/3/7014( تاريخ 2/3/14/4332اعتربت شركة توزيع الكهرباء بكتابها رقم ) 43

رقم املوردة مرفوضة لعدم تقديم الفحوصات النوعية املطلوبة لم عادوا بكتابهم 

املوجه للمقاول شركة ).....( باملوافقة على الفحص  17/2/7014( تاريخ 2/3/14/729)

الذ  سيتم يف املصنع املصر  بشرـ حضور مندوب عن شركة توزيع الكهرباء، ويشري املهندس 

املشرف على األعمال الكهربائية اخلاصة بالعطاء أعاله أن الفحص الذ  مت إجراؤه  هو فحص 

(Routine Test( كما هو مبني يف شهادات وولائق الفحص وليس فحص )Type Test )

 كما هو مطلوب يف املواصفات احملددة هلذه الكوابل. 

أشار املهندس أيضا أن قواطع اللوحات الكهربائية اليت مت توريدها للمشروع ال حتتو  على  33

يف العطاء وهي ( حتدد هوية الشركة الصانعة املعتمدة serial numberأرقام متسلسلة )

شركة ).....( واليت هلا مصانع يف الصني، ومت صرف قيمة الكوابل واللوحات الكهربائية 

 ( دينار دون التحقق من مصدرها.393000للمقاول مببلغ )

 (02/04/4102تاريخ  4/40/41444 املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

تشكيل جلنة مبشاركة ديوان احملاسبة للتدقيق والتحقيق يف حيثيات املوضوع أعاله قبل أن يتم تركيب 

 املواد املوردة يف أر  املشروع. 
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 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :الشكاوي/ بيع أراضي استثمارية بالظرف املختوم 

 لدى متابعة الشكوى املقدمة إىل ديوان احملاسبة خبصو  املوضوع أعاله، تبني ما يلي:   

قامت السلطة بطرح عطاء )مزايدة( لبيع قطع أراضي لاستثمار يف إنشاء مدارس يف مدينة  .1

العقبة على أن يتم تقديم العرو  يف مغلفني منفصلني األول حيتو  على عر  فين 

 ملواقع واملساحات التالية:والثاني عر  مالي حسب ا

( يف املنطقة السكنية التاسعة مبساحة                   71( حو  )144( لوحة )212القطعة رقم ) -

 ( دومن.73930)

( يف املنطقة السكنية 19( حو  )41( لوحة )418( والقطعة رقم )412القطعة رقم ) -

 ( دومن.33081اخلامسة مبساحة إمجالية )

تضمنت الشروـ املرجعية للعطاء آلية التقييم حبيث يتم دراسة العرو  مبدئيًا من حيث  .7

اكتماهلا وإحتوائها على مجيع العناصر املطلوبة وذلك إلستبعاد العرو  الناقصة وغري 

 املكتملة.

حيث كانت  12/9/7014قامت جلنة األراضي يف السلطة بفتح العرو  الفنية بتاريخ   .1

 على النحو التالي: العرو  املقدمة

 مخسة عرو  للفرصة االستثمارية يف املنطقة اخلامسة. -

 لاللة عرو  للفرصة االستثمارية يف املنطقة التاسعة.  -

قامت جلنة األراضي بتحويل العرو  إىل جلنة فنية لتقييمها ودراستها بناءس على الشروـ  .4

 املرجعية حيث كانت نتائج التقييم على النحو التالي:

يل العرو  املقدمة من  املزاودين التالية أمساؤهم على الفرصة االستثمارية يف املنطقة تأه أ.

 السكنية اخلامسة: 

 (. 40من  12لسيد ).....( وعالمتهم )السادة مجعية ).....( والسيد ).....( وا -

 (. 40من  17السادة مدارس )....( وعالمتهم ) -

 ية أمساؤهم:استبعاد العرو  املقدمة من املزاودين التال . ب

 السادة ).....(.  -

 السادة ).....(.  -

 السادة ).....(.  -
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تأهيل العرو  املقدمة من املزاودين التالية أمسائهم على الفرصة االستثمارية يف املنطقة  ج.

 السكنية التاسعة: 

 (. 40من   12السادة ).....(.  و السيدة ).....( وعالمتهم )  -

 (. 40من  1233السادة ).....( وعالمتهم ) -

 استبعاد العر  املقدم من شركة ).....(. . د

قامت جلنة األراضي يف السلطة بإختاذ قرار بإعادة طرح عطاء بيع قطع األراضي مدار  .3

البحث وعدم فتح العرو  املالية للمزاودين الذين مت تأهيلهم من قبل اللجنة الفنية دون 

 بيان أسباب ومربرات إعادة الطرح.

إشراك ديوان احملاسبة يف جلنة األراضي أو يف اللجنة الفنية على الرغم من علمًا أنه مل يتم 

/لانيًا( من التوصيات الواردة يف  تقرير فريق 2توصية ديوان احملاسبة بذلك حسب البند رقم )

( وكما جاء يف التقرير السنو  لديوان احملاسبة 7010-7008تقييم أداء السلطة للفرتة من )

 . 7011لعام 

 (02/04/4102تاريخ  4/40/41444ر: )كتاب الديوان رقم املصد

 التوصية:

 بيان أسباب ومربرات إعادة طرح عطاء البيع )املزايدة( دون وجود مربرات لذلك.  

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 ( اجلزء األول:47/4103العطاء رقم /) 

لدى متابعة ملف السيارات احململة على العطاء أعاله اخلا  مبحامية الفيضان جملرى  

واد  امن نصلة / اجلزء األول تبني قيام رئيس الوزراء باملوافقة على بند تقديم بك أب دبل كابني 

للعطاء أعاله، حيث قامت سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة بتسليمه إىل مدير مديرية 

( دينار يوميًا للمتابعة واإلشراف على 13ءات ومت استئجار سيارة للمهندس املشرف بواقع )العطا

العطاء أعاله خالفًا ملا ورد بكتاب رئيس الوزراء والذ  حدد استخدام السيارة لغايات املتابعة 

 واإلشراف على تنفيذ املشروع وبعد اجنازه واستالمه تؤول ملكيتها للسلطة.

 (07/00/4102تاريخ  06/6/2/04444 لديوان رقماملصدر: )كتاب ا

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 :صرف دعم نقدي 
 

( 349)قامت سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة مبوجب قرار جملس املفوضني رقم  

( دينار كدعم نقد  13100بصرف مبلغ ) 12/9/7017( تاريخ 12/7017لسة رقم )اجلاملتخذ ب

( لكل من حمافظ العقبة واحلكام اإلداريني يف احملافظة 1/17/7014-1/10/7017خالل الفرتة )

والصادر مبوجب كتاب رئيس الوزراء  70/1/7011( تاريخ 1341خالفًا لقرار جملس الوزراء رقم )

املتضمن وقف كافة التربعات النقدية والعينية  72/1/7011( تاريخ 32/10/2/2811م )رق

املقدمة من الوزارات والدوائر احلكومية واملؤسسات املستقلة واجلامعات الرمسية وأمانة عمان 

الكربى والبلديات وجمالس اخلدمات املشرتكة إىل أ  جهة كانت اال مبوافقة رئيس الوزراء 

حال مت الصرف دون مراعاة هذا األمر يتم اسرتداد هذه املبالغ من اجلهة اليت قامت  املسبقة ويف

 بالسماح بصرفها مهما بلغت قيمتها.

 (30/04/4102تاريخ  06/6/3/44300املصدر: )كتاب الديوان ر قم 

 التوصية:

 اإللتزام بقرار جملس الوزراء أعاله والعمل على تصويب الوضع مبا ينسجم مع القرار.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :نظام الدخول واخلروج اخلاص باملوظفني 

لدى اشرتاك ديوان احملاسبة يف جلنة االستالم النهائي ملشروع توريد وتركيب نظام الدخول  

 (  املشكلة مبوجب كتاب رئيس السلطة رقم22/7010واخلروج املنفذ بالعطاء رقم )

 تبني ما يلي: 71/10/7014( تاريخ 4/2/18023)

مت إحالة العطاء على شركة  72/1/7011( تاريخ 4/2/2999بكتاب قرار اإلحالة رقم ) .1

 ( دينار.20172).....( بقيمة إمجالية )

دون نواقص إال انه مل يتم ربطه لعدم جاهزية  7/8/7011مت استالم النظام أصوليًا بتاريخ  .7

دار  يف السلطة يف حينه مع اعتماد تعهد خطي من الشركة لتنفيذ النظام املالي واإل

 عملية الرب  يف حال جاهزية السلطة لذلك.

عدم رب  النظام أعاله بالنظام املالي واإلدار  لغاية تارخيه أو اإليعاز أصوليا بتطبيقه على  .1

 ( سنوات ولوحظ قيام بعض املديريات1رغم من إمكانية استخدامه منذ أكثر من )

 باستخدامه منذ فرتة قريبة فق .
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وجود بعض القطع اخلاصة بالنظام تالفة نتيجة سوء االستخدام على الرغم من عدم  .4

 تفعيل النظام أو االستفادة منه.

 (6/4/4106تاريخ    06/6/2/0044املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 ديوان احملاسبة. تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق يف املالحظات أعاله ومبشاركة

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :عطاء البنية التحتية ملنطقة الشامية اجلديدة وحي ملقان 

 (، تبني ما يلي:2/7017لدى مشاركة ديوان احملاسبة مع اللجنة املشكلة للعطاء رقم ) 

االستشار  هلم عالقة مباشرة مبوضوع العطاء مت تشكيل اللجنة من أعضاء من املفوضية و .1

 أعاله واألصل أن تكون اللجنة املشكلة للتدقيق والتحقيق من أعضاء حمايدين.

بعد اإلطالع على الولائق اخلاصة بالعطاء تبني وجود كتاب موجه من اإلستشار  ).....(  .7

( تاريخ 7014/1230/ح ت/NLS70-17إىل املقاول شركة ).....( وشركة ).....( رقم )

 71/17/7014( تاريخ 2/7017/238ردًا على كتاب املقاول رقم ) 71/17/7014

                ( اهلولند  والذ  يطلب فيه من املقاول تزويده  Kemaتتضمن فحوصات خمترب )

 مبا يلي:

( 150mm×1( للكيبل قياس )Kema( من خمترب )Type Testفحوصات الد) . أ

( kemaبسبب عدم ورودها بفحوصات خمترب )املطلوب حسب جدول الكميات 

( كون هذا 300mm×1املرفق مع كتاب االستشار  وليس للكيبل قياس )

 القياس غري مطلوب وغري وارد جبدول الكميات.

( لقياس الكيبل املطلوب من خمترب Electrical testالفحوصات الكهربائية ) . ب

(Kema للكيبل املطلوب غري مشمولة يف الفحص املزود ).من قبل املقاول 

إن  كتاب االستشار   املشار اليه أعاله يؤكد بوجود خمالفات يف إجراء الفحوصات  .1

 للكوابل املطلوبة للعطاء.

إن اعتماد الكيبل قبل إجراء الفحوصات له ومعرفة خصائصه الكهربائية واليت تعترب  .4

الر كبري يف ( كما أن هلذه الفحوصات 11kvاألكثر أهمية وحساسية ألنها تعمل على )

بيان مدى فعالية وأداء الكيبل بشكل صحيح وينعكس أيضًا على السالمة العامة والدميومة 

 من انهيار الكيبل مستقباًل.
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( اهلولند  لصاحل املصنع املصر  Kemaإن شهادة الفحص املقدمة من خمترب ) .3

( Report of Performance/السويد  املرفقة مع كتاب املقاول أعاله هو تقرير أداء )

( علمًا Type Test Certificate of Complete testوليست شهادة للفحص النوعي )

( لصاحل املصنع Kemaبأن املقاول سبق وتقدم بشهادة فحص نوعي من نفس املخترب )

).....( للكوابل واليت هي غري معتمدة يف املشروع مع اإلشاره على أن الشهادتني املقدمتني 

قاول )األداء والفحص النوعي القطر  ( توجد فيها فوارق كبرية من من اإلستشار  وامل

 حيث الشكل واحملتوى وهما صادرتني من نفس اجلهة.

( والذ  هو تقرير أداء يف فحوصاتها Kemaاعتمدت شهادة الفحص املقدمة من خمترب ) .2

-IEC60502( وليس على املعيار العاملي )BS7655-4.2:2000على املعيار الربيطاني )

( الذ  استندت عليه املفوضية واختذته املعيار يف مجيع مربراتها حيث ان املادة 2-2014

( يقتصر فق  على الفحوصات IEC6OSJ02-2-2014( بند )ب( من املعيار )18)

 ( والذ  خلت منه الفحوصات املقدمة.Type electricalالكهربائية )

قاول واالستشار  وشركة توزيع وجود تناقضات كبرية يف املراسالت املختلفة بني امل .2

الكهرباء خبصو  الفحوصات املتعلقة بالكوابل حول حتديد آلية ونوعية الفحص حيث 

( Type Testاشرتطت شركة توزيع الكهرباء يف بداية األمر ان تكون الفحوصات نوعية )

وبعد ذلك وافقت على فحوصات نوعية مقدمة من املقاول ولكنها ختص مصنع كوابل 

 .( وليس مصنع الكوابل املعتمد ).....( واقتصرت املراسالت بعد ذلك على كيفية)....

إجراء الفحص الروتيين والذ  مت االعتماد عليه من قبل املقاول واالستشار  يف نهاية 

 األمر على انه فحص نوعي خالفًا ملا  هو مطلوب.

ملعاينة تبني ان هذه القواطع ان القواطع الكهربائية املوردة نوع شنايدر صناعة صينية وبعد ا .8

مضاف إليها غطاء بالستيكي مثبت على خلف القاطع بواسطة مادة الصقة يسهل نزعها 

وبعد نزعها تبني وجود الصق ورقي على شكل باركود مثبت على احد القواطع وبعد نزعه 

لوحظ وجود أجزاء من الصق ورقي حزق ال يدل على انه مثبت من الشركة الصانعة 

مقارنة القواطع اليت مت الكشف عليها مع قواطع من نفس النوع لدى الوكالء ولدى 

املعتمدين تبني ان القواطع املوجودة لدى الوكالء  ال حتتو  على هذا الغطاء اخللفي امنا 

حتتو  على معلومات خاصة بالشركة الصانعة ومعلومات توضح قدرة هذه القواطع 

 القاطع بطريقة فنية صحيحة.وأرقامها التسلسلية مثبت على جانب 

 (30/3/4106تاريخ    4/40/6174املصدر: )كتاب الديوان رقم 
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 التوصية:

تشكيل جلنة حمايدة من عدة جهات للتدقيق والتحقق من املخالفات الواردة أعاله وذلك حتقيقًا 

 ملبدأ الشفافية والنزاهة.

 اإلجراء:

 قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع 
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 شركة تطوير العقبة

 

 :مستندات الصرف 

 ، تبني ما يلي:7014لدى تدقيق مستندات الصرف يف شركة تطوير العقبة لعام   

( دون بيان السند 728قامت الشركة بتقديم دعم مالي للجهات املبينة يف اجلدول رقم ) .1

 احلاالت.القانوني هلذا الدعم ، ورغم عدم توفر خمصصات يف بعض 

 (454جدول رقم )

 الدعم املالي املقدم لعدد من اجلهات يف شركة تطوير العقبة

 )املبلغ بالدينار(

 مالحظات القيمة اجلهة

  411111 صقور األردن امللكية

 عدم توفر خمصصات/ مشروع فرصة 611111 سلطة منطقة العقبة اخلاصة

  61111 الصندوق األردني اهلايمي

  01111   جتمع جلان املرآه

  4111 الفنان ).....( 

  2611 مطبوعة ).....(

  2111 مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون

  2111 مؤسسة اجناز

  3611 امللتقى ).....( 
 

( دينار مبوجب قرار جلنة 30000مت تلزيم ).....( لتوريد صور جوية للشركة بقيمة ) .7

دون طرح عطاء أو استدراج عرو    4/9/7011تاريخ ( 43/7011اللوازم والعطاءات رقم )

 حسب األصول للحصول على أفضل العرو  واألسعار.

قامت الشركة بالتعاقد مع بعض املكاتب القانونية واحملامني وكما ما هو مبني يف اجلدول  .1

( دون وجود مربر هلذا العدد من املكاتب ودون طرح هذه التعاقدات للمنافسة 729رقم )

 على أفضل العرو  .للحصول 
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 (454جدول رقم )

 التعاقد مع عدد من احملامني واملكاتب القانونية يف شركة تطوير العقبة

 البيان قيمة االتفاقية اجلهة

( دوالر علمًا انه مت  611111)  مكتب  ).....( 

( دينار لغاية 776457)   مبلغ صرف

 دون إبراز قرارات التمديد  30/04/4102

االستشارات القانونية واملرافعة يف تقديم 

 46/7/4101بعض القضايا منذ تاريخ 

إعداد وجتهيز عقد تأسيس شركة  ( دينار 5111)  مكتب ).....(

مساهمة خاصة وتسجيلها لدى مراقب 

الشركات فق  اعتبارًا من تاريخ 

07/4/4102 

( دينار وإذا كسبت الشركة القضية 41111)  احملامي ).....(

 ( دينار.06111)  يصرف له

متثيل الشركة يف الدعوى املقامة عليها 

اعتبارًا من شهر  ).....(من قبل شركة 

4/4102  

املرافعة يف بعض القضايا اعتبارا من  ( دينار سنو .4511)  احملامي ).....(

5/6/4102  
 

الوزراء وبيان فيما إذا كان هناك تنسيق مع اهليئات عدم احلصول على موافقة رئيس  .4

 الرمسية املعنية األخرى مثل هيئة تنشي  السياحة عند قيام الشركة مبا يلي :

رعاية معر  املدن العقار  العاملي والذ  أقيم يف دولة الكويت بقيمة إمجالية بلغت  .أ 

إلقتصادية ( دينار تدفع مناصفة بني الشركة وسلطة منطقة العقبة ا48730)

اخلاصة والذ  مت املوافقة عليه من قبل جلنة اللوازم والعطاءات يف الشركة يف 

 .   10/17/7011مترير ( تاريخ  28/7011جلستها رقم )

( دينار لشركة ).....( بدل تكلفة تصميم ونقل اجلناح اخلا  30000دفع مبلغ ) .ب 

 . للشركة الذ  مت بناؤه للمشاركة يف فعاليات معر  ).....(

جلنة اللوازم   ( دينار مبوافقة8413بقيمة ) .....( نشر ستة إعالنات يف جملة ) مت .3

بناءس على طلب جملس   74/17/7011( تاريخ 22/7011والعطاءات يف جلستها رقم )

( تاريخ 114مفوضي سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة مبوجب قراره رقم )

ن على أهداف دون وجود دراسة من قبل الشركة لبيان الر ومردود ذلك اإلعال  7/4/7011

 .وغايات الشركة ودون بيان املعايري اليت مت االستناد إليها يف اختيار هذه اجمللة 

( خالل 720الشركة بالتعاقد مع بعض اإلعالميني املبينة أمساؤهم يف اجلدول رقم ) قامت .2

 دون سند قانوني . 7014عام 
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 (471جدول رقم )

 العقبةالتعاقد مع بعض اإلعالميني يف شركة تطوير 

 )املبلغ بالدينار(

 البيان القيمة  االسم

 4103 خدمات استشارية إعالمية / جتديد التفاقية عام 4741 ).....(  الصحفي

 4103عام  خدمات إعالمية / جتديد التفاقية 4111 اإلعالمي ).....(

 بدل خدمات حترير ونشر أخبار الشركة باللغة االجنليزية يف 7111 الصحفي ).....(

 صحيفة ).....(

 

مصاريف الكهرباء واملياه ملبنى الشركة واملواقع التابعة هلا حا يشكل زيادة يف  ارتفاع .2

 (.721اإلنفاق ونشري على سبيل املثال إىل اجلدول رقم )

 (470جدول رقم )

 ارتفاع مصاريف املاء والكهرباء يف شركة تطوير العقبة

 )املبلغ بالدينار(

 الفرتة / الشهر القيمة  البيان

 6/4102 04304 كهرباء مبنى الشركة

 5/4102 03476 كهرباء مبنى الشركة

 7/4102 03476 كهرباء مبنى الشركة

 5/4102 04574 كهرباء ساحات الشاحنات

فاتورة مياه مباني ساحات 

 الشاحنات

41446 

يوجد رصيد مدور بقيمة 

 (  دينار06242)

0/2 – 31/5/4102 

 

كمكافآت دون تعليمات أو أسس لصرف  7014( دينار خالل عام 108370مت صرف مبلغ ) .8

   هذه املكافآت.

مل يتم لغاية تارخيه تسديد السلفة املالية املصروفة لرئيس جملس اإلدارة السابق بتاريخ  .9

 ( دينار. 3000والبالغة )  71/1/7014

قيامه بتصوير مشاريع منطقة العقبة ( دينار ألستوديو ).....( بدل 3000مت صرف مبلغ ) .10

االقتصادية اخلاصة من اجلو على الرغم من قيام الشركة بتوقيع اتفاقية للتصوير 

 اجلو .
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 لدى تدقيق عقد العمل املوقع مع السيد ).....( تبني ما يلي :  .11

( دينار  200مقابل مكافئه شهرية مقدارها )  11/7/7014مت توقيع العقد بتاريخ  .أ 

   شهور . ملدة ستة

رغم عدم وجود ما يشري إىل إمكانية جتديد العقد تلقائيًا كونه حمدد مبدة تنتهي  .ب 

( إال أنه مت متديد مدة التعاقد مع املذكور لغاية تاريخ 2/7014يف شهر )

11/1/7013  . 

متعاقد مع شركة تطوير العقبة إال أنه يرتب  إداريا مع مديرية  رغم أن املذكور .ج 

يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة ويلتزم بتعليماتها الشؤون احلكومية 

 وتوجيهاتها كما هو مبني يف املادة السادسة من العقد .

مبهمات   عدم احلصول على موافقة رئيس الوزراء املسبقة عند تكليف بعض املوظفني .17

ذلك  سفر رمسية خارج البالد خالفًا لتعاميم رئاسة الوزراء املتعددة بهذا اخلصو  مثال 

 كل من املوظفني ).....( و).....( إىل دبي للمشاركة يف معر  ).....( .

( دينار بدل أجور إعالن نعي لوالدة أحد املفوضني يف سلطة منطقة 420مت صرف مبلغ ) .11

 . 7003( لسنة 817العقبة االقتصادية اخلاصة خالفًا لقرار جملس الوزراء رقم )

مل يتم إنشاء وحدة للتدقيق الداخلي لدى الشركة لغاية تارخيه حا حيول دون إحكام  .14

 املتابعة والرقابة على أعمال الشركة املالية واإلدارية. 

ال يتم تنظيم مستندات إدخال باللوازم املشرتاة وال يتم إرفاقها مع مستندات الصرف  .13

 الشركة والرقابة عليها . كمعززات للصرف األمر الذ  يؤلر على متابعة لوازم

 (4102لسنة  405املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 االجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 مؤسسة املوانئ
 

 :حساب أمانات مؤسسة املوانئ 

، تبني أنه مت بتاريخ 7011لدى تدقيق حساب األمانات يف مؤسسة املوانئ لعام    

( دينار جلهات حكومية يف حمافظة العقبة دون 90000مت تقديم دعم مالي مببلغ ) 11/17/7011

( 32/10/2/2811احلصول على موافقة جملس الوزراء املسبقة خالفًا لتعميم رئيس الوزراء رقم )

واملتضمن وقف كافه األعطيات والتربعات النقدية والعينية املقدمة من قبل  72/1/7011تاريخ 

الوزارات والدوائر احلكومية واملؤسسات املستقلة واجلامعات الرمسية وأمانه عمان الكربى والبلديات 

 وجمالس اخلدمات املشرتكة إىل أ  جهة كانت إال مبوافقة رئيس الوزراء املسبقة. 

 (4/2/4102تاريخ  03/03/3/2445 الديوان رقماملصدر: )كتاب 

 التوصية:

 .املكافآتبيان أسباب صرف تلك 

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل رئاسة الوزراء وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :املكافآت  املصروفـة خـالل فـض اعتصام العاملني يف مؤسسة املوانئ 

 املصروفة للعاملني يف مؤسسة املوانئ، تبني ما يلي: املكافآتلدى دراسة موضوع 

وافدددق رئددديس جملدددس مفوضدددي سدددلطة منطقدددة العقبدددة االقتصدددادية   72/17/7011بتددداريخ  .1

( ديندار مدن حسداب    90000اخلاصة/ رئيس جملس إدارة مؤسسة املوانئ  على حتويدل مبلدغ )  

ى تنسيب نائب الرئيس شركة تطوير العقبة  إىل حساب األمانات يف مؤسسة املوانئ بناءس عل

التنفيدذ  لشددركة تطدوير العقبددة علدى مددذكرة املدددير املدالي والددذ  يطلدب فيهددا اإلسددراع يف      

عمليددة حتويددل هددذا املبلددغ للسددري يف إجددراءات التحويددل أصددوليًا، حيددث سدديتم عددر  املوضددوع    

 على جلنة العطاءات باعتبارها صاحبة الصالحية الحقًا.

املشددار إليهددا أعدداله قددام نائددب الددرئيس التنفيددذ  لشددركة     بندداء علددى موافقددة رئدديس السددلطة    .7

( تددددداريخ  8179/7011تطدددددوير العقبدددددة مبخاطبدددددة بندددددك ).....( مبوجدددددب الكتددددداب رقدددددم )      

( دينددددددددددار مددددددددددن حسدددددددددداب الشددددددددددركة رقددددددددددم    90000لتحويددددددددددل مبلددددددددددغ )  72/17/7011

 ( حلساب مؤسسة املوانئ لدى البنك املركز .0/348/1/701227/711)

كافدأة حملدافظ العقبدة وأفدراد األجهدزة األمنيدة يف حمافظدة العقبدة         مت صرف املبلغ أعاله كم .1

 مقابل قيامهم باحتواء وفض االعتصام الذ  نفذه العاملون يف مؤسسة املوانئ.
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قامددت مؤسسددة املددوانئ بتنظدديم الشدديكات بأمسدداء مدددراء تلددك اجلهددات بصددفتهم الشخصددية     .4

ت املصددروفة مددن البنددك ولدديس بصددفتهم الوظيفيددة وكمددا هددو مددبني مددن خددالل صددور الشدديكا  

 املركز  األردني / فرع العقبة.

مت   3/17/7011بندداءس علددى طلددب مدددير عددام مؤسسددة املددوانئ مبوجددب املددذكرة املؤرخددة يف          .3

( دينار باسم مدير عام مؤسسة املوانئ ليدتم تسدليمها إىل رئديس سدلطة     70000صرف مبلغ )

رئ الدذ  قدد متدر بده املؤسسدة      منطقة العقبة االقتصدادية اخلاصدة للتعامدل مدع الظدرف الطدا      

بسبب اإلضراب الدذ  تندو  اللجندة النقابيدة تنفيدذه       8/17/7011صباح يوم األحد املوافق 

وعلدى أن يدتم    4/17/7011والذ  تأكد من خالل بيانها مبوجب كتابها رقدم )بدال( تداريخ    

 تسديد السلفة حسب األصول.

( إىل 9310الشدديك رقددم ) ( دينددار مبوجددب  70000مت صددرف مبلددغ )  3/17/7011بتدداريخ  .2

املهنددددس ).....( بامسددده الشخصدددي وكمدددا هدددو مدددبني يف كشدددف حسددداب البندددك التفصددديلي   

ملؤسسة املوانئ لدى البنك املركز / العقبة  وصدورة عدن هدذا الشديك، ولددى قيدام الدديوان        

 بالتدقيق ومتابعة ما ورد أعاله، تبني ما يلي:

( ديندار دون سدند   110000يف جمموعهدا )  مت صرف املبالغ املشدار إليهدا أعداله والبالغدة     .أ 

 قانوني جييز صرف مثل هذه املكافآت.

إن بنددد املكافددآت املرصددود يف موازنددة مؤسسددة املددوانئ يكددون حصددرًا كمكافددآت وحددوافز          .ب 

إنتدداج للعدداملني يف املؤسسددة فقدد  وفقددًا لتعليمددات صددادرة عددن جملددس الددوزراء مبوجددب  

وتعديالتده، املطبدق    7002( لسدنة  10رقدم )  ( من نظام اخلدمة املدنية10أحكام املادة )

وأن صدرف أ  مكافدأة خدارج إطدار املوازندة لغدري         1/1/7017على السدلطة اعتبدارًا مدن    

 العاملني يف املؤسسة يتطلب موافقة جملس الوزراء املسبقة.

جددددداء صدددددرف املبدددددالغ أعددددداله خالفدددددًا لتعمددددديم رئددددديس الدددددوزراء الصدددددادر بالكتددددداب رقدددددم   .ج 

املتضمن وقف كافة األعطيات والتربعدات   72/1/7011 ( تاريخ32/10/2/2811)

النقديددة والعينيددة املقدمددة مددن قبددل الددوزارات واملؤسسددات املسددتقلة... اخل إىل أ  جهددة       

كانت ااّل مبوافقة رئيس الوزراء املسبقة وتكليف وزارة املالية وديوان احملاسبة مبتابعة 

وخالفًا لتعاميم رئيس الدوزراء   ،أية خمالفات بهذا اخلصو  وإعالم رئيس الوزراء بها

 املتعددة واملتعلقة بضب  وترشيد النفقات.
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 مت تنظيم مستندات صرف املكافآت بالرغم حا يلي: .د 

 مت الصرف من حساب األمانات وليس من بند املكافآت. -

تنظيم الشيكات باألمساء الشخصية ولديس باملسدميات الوظيفيدة كدون هدذه        -

 زيع مبالغها على املوظفني املعنيني بها.الشيكات سوف يتم إعادة تو

عدددم تدددقيق مسددتندات الصددرف مددن قبددل وحدددة الرقابددة الداخليددة يف مؤسسددة       -

 املوانئ خالفًا ألحكام النظام املالي ملؤسسة املوانئ.

عدم اقتطاع نسبة ضريبة الدخل املستحقة على مستندات صرف املكافآت غري  -

 وتعديالته. 7009( لسنة 8دخل رقم )املتكررة خالفًا ألحكام قانون ضريبة ال

عدم احتساب قيمة الطوابع القانونية املسدتحقة مبوجدب قدانون رسدوم طوابدع        -

 .7001( لسنة 70الواردات رقم )

 عدم قيام مدير عام مؤسسة املوانئ بتسديد السلفة املصروفة بامسه لغاية تارخيه.  .ه 

راجدع مددير عدام املؤسسدة ألكثدر      أفاد املدير املالي يف مؤسسة املوانئ مبوجدب بأنده قدد      .و 

( مرات طالبًا تسديد السلفة حيث ابلغه بأنه سوف يراجع رئيس سلطة منطقة 2من )

 العقبة االقتصادية اخلاصة/ رئيس جملس إدارة مؤسسة املوانئ.

وافقدددت جلندددة العطددداءات يف شدددركة تطدددوير العقبدددة مبوجدددب    72/17/7011بتددداريخ  .ز 

( دينار املشدار إليهدا أعداله مدن     90000ف مبلغ )على صر  7014( لسنة 2القرار رقم  )

( اخلددا  بتنفيددذ البنيددة  2برنددامج املددوانئ( مشددروع رقددم )   7011/7014موازنددة عددام )

( اخلدا  بأنشداء املينداء     27( بند رقم )308التحتية ملنطقة امليناء اجلديد مادة رقم )

 على الرغم حا يلي:

 عدم إشراك ديوان احملاسبة يف أعمال اللجنة. -

أ  قبددل إختدداذ قددرار املوافقددة علددى     3/17/7011مت صددرف هددذا املبلددغ بتدداريخ    -

 صرف هذا املبلغ حبدود لاللة أسابيع.

( ديندار مدن شدركة تطدوير العقبدة      90000أفاد مدير الدائرة املالية بأن حتويل مبلدغ )  .ح 

جدداء بنددداءس علدددى تعليمدددات رئددديس السددلطة دون أن يدددتم إختددداذ قدددرار مدددن جملدددس اإلدارة   

 بذلك.

أفاد الرئيس التنفيذ  لشركة تطوير العقبة بأنه قد اطلع على عمليدة الصدرف عندد     .ـ 

 .72/17/7011عر  قرار جلنة العطاءات  للموافقة عليه وتصديقه بتاريخ 
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( دينددار شددهريًا كبدددل    30جتدداوز مدددير عددام مؤسسددة املددوانئ للسددقف احملدددد البددالغ )         .  

 9/2/7017( تددداريخ 291رقدددم )مكاملدددات هددداتف خلدددو  خالفدددًا لقدددرار جملدددس الدددوزراء  

 11/2/7017( تدداريخ 7017/18828/م/11املرفددق طددي كتدداب رئدديس الددوزراء رقددم ) 

املتضمن / حتديد سقف الكلفة املالية إلستخدام اهلواتف اخللوية الرمسية املمنوحدة  

( ديندددار شدددهريًا علدددى أن يتحمدددل   30لألمنددداء واملددددراء العدددامني ومدددن بدددرتبتهم مببلدددغ )   

أ  تكلفددة شددهرية تزيددد عددن ذلددك علددى حسددابه اخلددا ، علمددًا بددأن      مسددتخدم اهلدداتف  

ديددوان احملاسددبة قددام بددإدراج هددذه املخالفددة أكثددر مددن مددرة ضددمن املخرجددات الرقابيددة           

( 108اخلاصددة مبؤسسددة املددوانئ ومنهددا علددى سددبيل املثددال ال احلصددر االستيضدداح رقددم ) 

 .7017( لسنة 97واالستيضاح رقم ) 7011لسنة 

 (4/5/4102تاريخ  03/03/3/4447لديوان رقم املصدر: )كتاب ا

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :حمطة الركاب 

لدى إجراء فحص على خمرجات النظام احملوسب املعتمد يف حمطة الركاب/مؤسسة  

 (، تبني ما يلي:7011-7017للفرتة )املوانئ  

عدم مطابقة املبالغ اإلمجالية  للفواتري مع البيانات التفصيلية هلا املستخرجة من النظام  13

( دينارًا يف حني بلغت قيمة إمجالي 3329348حيث بلغت قيمة الفواتري) 7017لعام 

( دينار  حا 1434810( دينارًا بفارق مقداره ) 4114738التفصيالت لنفس الفواتري )

 يشري إىل عدم دقة البيانات الواردة يف خمرجات النظام. 

 7011مل تتضمن البيانات التفصيلية اليت مت تزويدنا بها لغايات التدقيق عن عام  73

التصنيفات املعتمدة خبصو  البضاعة اخلطرة أو السيارات بدون سائق علما أن هذه 

 حا يعطي مؤشرًا آخرًا على عدم دقة البيانات.   7011البضائع  واردة عام 

ام تبني أن هناك انقطاع يف التسلسل الرقمي لدى مراجعة الفواتري املستخرجة من النظ 13

، وبعد االستفسار من 7011( فاتورة يف عام 70و ) 7017( فاتورة يف عام 28للفواتري بواقع )

 مدير النظام أفاد أنها ملغاة ومت حذفها من قاعدة البيانات دون إبراز ما يعزز ذلك. 
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النقل تبني وجود أكثر من تعرفه لدى مراجعة التعرفة املستخدمة يف آلية احتساب أجور  43

إلحتساب تلك األجور لنفس البنود دون بيان أسباب ذلك ودون بيان اآللية اليت يتم فيها 

تعديل احتساب قيمة التعرفة واأللر الناجم عن عملية التعديل ونشري على سبيل ال احلصر 

 إىل ما يلي:

 : 7017عام  .أ 

 ( دوالر.23ر والثانية )( دوال21تعرفة نقل )قالب(: التعرفة األوىل ) -

 ( دوالر.477( دوالر والثانية )131تعرفة نقل )جرافة(: التعرفة األوىل ) -

 :7011عام  .ب 

( دوالر والثانية 731تعرفة نقل )الراكب القادم العاد (: التعرفة األوىل ) -

 ( دوالر.7341)

( دوالر والثانية 77392مرت(: التعرفة األوىل ) 3تعرفة نقل )سيارة بطول  -

 ( دوالر.743119)

( بقيمة 01023/7017أن الفاتورة رقم ) 7017تبني من خالل كشف الفواتري لعام  33

( دينار غري مسددة الكرتونيا لغاية تارخيه حيث مل يظهر رقم وصل القبض هلا 17733207)

كما يف باقي الفواتري و لدى مراجعة حماسب حمطة الركاب تبني أنه مت تسديدها بوصل 

( دينارًا نتيجة خطأ يف الفاتورة األصلية ذات 17723382( بقيمة )739211القبض رقم )

( واليت مت إلغائها الحقًا دون بيان أسباب التغيري يف قيمة الفاتورة 01010/7017الرقم )

 ووصل القبض.

 ( 4102لسنة  024املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 األصول.العمل على تنفيذ توصيات اللجنة املشكلة حسب 

 اإلجراء:

يبني بأنه قد  72/1/7013( تاريخ 4/1/7404مت الرد من قبل مؤسسة املوانئ مبوجب الكتاب رقم )

مت تشكيل جلنة للتدقيق وقدمت تقريرها والذ  يتضمن نتائج أعمال اللجنة من اجراءات 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة.وتوصيات 
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 :السيارات املخصصة للمدير العام 

لدى متابعة حركة السيارات يف مؤسسة املوانئ تبني عدم قيام مدير عام مؤسسة املوانئ  

بتسليم السيارات املخصصة له لغايات العمل الرمسي على الرغم من إيقافه عن العمل نظرًا لوجود 

 دعوى قضائية مرفوعة ضده أمام احملكمة املختصة. 

 (04/4/4106تاريخ    03/03/3/4346املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

العمل على إعادة السيارات مدار البحث إىل قسم احلركة يف مؤسسة املوانئ حلني الفصل يف 

 الدعوى القضائية املرفوعة ضد مدير عام املؤسسة.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :حسابات مؤسسة املوانئ 

 : ، تبني ما يلي:7014لعام حسابات مؤسسة املوانئ   لدى تدقيق 

( 13000)السكن املخصص ملدير عام املؤسسة مببلغ  إجياراستمرار املؤسسة بدفع قيمة  .1

والكهرباء  ياهأمثان امل مت دفعكما ، دون احلصول على موافقة جملس الوزراءسنويًا دينار 

على سبيل املثال ال  ذلك ونشري جييزهذا السكن  دون وجود سند قانوني املرتتب على 

 (.727صر إىل اجلدول رقم )احل

 (474جدول رقم )

 دفع قيمة إجيار السكن املخصص ملدير عام مؤسسة املوانئ

 )املبلغ بالدينار(

 رقم الشيك وتارخيه الشهر املبلغ

 7/4/4102( تاريخ 003460) متوز/كهرباء 764

 7/4/4102( تاريخ 002264) /كهرباءآب 747

 4/00/4102( تاريخ 006621) /مياه 4102الربع الثالث/ 243

 5/00/4102( تاريخ 006551) تشرين لاني/كهرباء 247

  

مبوجب الشيك رقم  ( دينار70000بقيمة ) مدير عام املؤسسةمالية باسم  ةمت صرف سلف .7

يتم تسديدها  دون أنلغايات مواجهة حالة إضراب املوظفني  79/17/7011( تاريخ 9310)

  . لغاية تارخيه
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لقرار حمكمة بداية  ( دينار إىل شركة التأمني تنفيذًا13000مبلغ )بدفع  قامت املؤسسة .1

مقابل الضرر الذ  أحلقته املؤسسة مبحول (  7003/ 7217حقوق عمان يف القضية رقم ) 

 ، 78/10/7004الكهرباء املستورد لصاحل شركة توزيع الكهرباء الذ  حصل بتاريخ 

  ما يلي:وبتدقيق مرفقات مستند الصرف تبني 

عدم إبراز ما يفيد قيام املؤسسة بالتأمني على البضائع املستوردة تالفيًا لتكبيدها  .أ 

 مبالغ مالية عند وقوع أضرار على تلك البضائع.

عن الضرر احلاصل املسؤولني  األشخا و أاجلهة لتحديد تقارير حتقيق  إبراز عدم .ب 

  . يف تلك الفرتة ةاملتخذ واإلجراءاتمبحول الكهرباء 

( تاريخ 113012مبوجب الشيك رقم ) ( دينار للسادة بوابة اخلليج4303مت دفع مبلغ )  .4

راشد  األمرياليت قامت بتنفيذها يف هنجر ناد   اإلضافية األعمالعن  7/10/7014

يكون هناك أ  طلب تنفيذ عمل او مناقصة او اتفاقية بهذا  أنالتابع للمؤسسة دون 

 الصرف . ستندمباملرفقة  لولائقاخلصو  حسب مشروحات مدير دائرة املشاريع على ا

شركة ميناء العقبة للخدمات  إدارةباملشاركة يف اجتماع جملس  مدير عام املؤسسةقام  .3

                        يف تركيا خالل الفرتة  الشركة والذ  عقد إدارةجملس  بصفته عضوًا يفالبحرية 

( دون احلصول على موافقة رئيس الوزراء املسبقة خالفًا لكتاب 70/9/7014 – 12/9) 

مت احلصول حيث  7/17/7011( تاريخ  710/10/20/79317رقم )  دولة رئيس الوزراء

تشكيل  علىرئيس جملس إدارة مؤسسة املوانئ الذ  تنحصر صالحياته موافقة  على 

( لسنة 32( من نظام االنتقال والسفر رقم )72للمادة ) سندًافق  وذلك الوفود الرمسية 

 ( دينار.200بأن مياومات املذكور بلغت ) وتعديالته علمًا 1981

تقديم دعم لبعض اجلهات دون احلصول على املوافقة املسبقة من رئيس الوزراء خالفًا   .2

، ونشري على سبيل املثال ال احلصر  70/1/7011( تاريخ 1341لقرار جملس الوزراء رقم )

 ( دينار املصروفة لكل من فرقة ).....( وناد  ).....(.1478-300إىل  صرف مبلغ )

خالفًا لقرار جملس الوزراء رقم  ملدير عام املؤسسةملات خلوية بدل مكا قامت املؤسسة بدفع .2

هلواتف املدراء  ًا سقفًا( دينار شهري30) مبلغوالذ  حدد   10/2/7003( تاريخ 817)

 (.721ونشر على سبيل املثال ال احلصر إىل اجلدول رقم ) العامني 
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   (422) 
 

 (473جدول رقم )        

 مؤسسة املوانئدفع بدل مكاملات خلوية ملدير عام 

 )املبلغ بالدينار(

 رقم الشيك وتارخيه الشهر القيمة

224 4/4112 (000227 )31/3/4102 

445 3/4102 (004342 )00/6/4102 

357 2/4102 (004244 )04/6/4102 

454 6+5/4102 (003423 )47/7/4102 

315 4+4/4102 (006214 )43/01/4102 

 

( تاريخ 817إعالنات نعي بالصحف احمللية خالفًا لقرار جملس الوزراء رقم ) أجورمت دفع  .8

قيمة الشخص املعين من حسابه اخلا   يتحملوالذ  نص على أن  10/2/7003

 اإلعالن.

( دينار لكل 1000مت التعاقد مع احملامي ).....( واحملامي ).....( ببدل شهر  مقداره )  .9

 رغم وجود اإلنفاقيف ظل التوجه العام حنو ضب   قاإلنفاحا يشكل زيادة يف  منهما

 .مديرية للشؤون القانونية يف املؤسسة

( دينار خالفًا لبالغات رئيس الوزراء املتعلقة 7300( لفحة يماغ بقيمة )1300مت شراء ) .10

 وترشيد اإلستهالك احلكومي .بضب  اإلنفاق 

أن املهمة  ، علمًااملدير العام  وجود تداخل يف تواريخ املياومات املصروفة لكل من سائقي  .11

يف كما هو مبني يف العقبة وعمان مرافقة املدير العام  تقتصر علىكل منهما  بها املكلف

 (.724اجلدول رقم )

 (472جدول رقم )

 تداخل يف تاريخ املياومات املصروفة لسائقي املدير العام يف مؤسسة املوانئ

 املدة التاريخ اسم السائق

 ليلة 00 42/2/4102-03/2 ).....(السائق 

 ليلة 04 44/2/4102-05/2 السائق ).....(

 ليالي 6 43/4/4102-04/4 السائق ).....(

 ليالي 2 41/4/4102-05/4 السائق ).....(
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   (426) 
 

مقابل ( دينار  200مت صرف مكافأة مالية لفريق التلفزيون األردني يف العقبة بقيمة )  .17

دون وجود مربر للصرف كون ذلك يدخل ضمن مهام  املؤسسةتغطية أخبار ونشاطات 

 .فريق التلفزيون املكلف بتغطية أخبار ونشاطات حمافظة العقبة

(  7422لسلطة اجلديد والسابق بقيمة ) كل من رئيس ا غداء على شرف حفل  إقامةمت  .11

ضب   يف ظل التوجه العام حنو اإلنفاقحا يشكل زيادة يف   72/11/7014دينار بتاريخ 

 .  اإلنفاق

لدى تدقيق بعض طلبات املشرتى احمللي للمحروقات واملرفقة مبستندات الصرف تبني ما  .14

 يلي:

غري  قيام عدد من السائقني بالتوقيع على بعض طلبات املشرتى احمللي رغم أنهم  .أ 

 .مالية على املؤسسة ة الطلب يرتب ذمهذا   ألن خمولني بذلك نظرًا

من ذكر الرقم الوطين للسائق أو مستخدم  ى احملليخلو عدد من طلبات املشرت .ب 

 اخلصو .السيارة خالفًا لتعاميم وزير املالية بهذا 

 (4102لسنة  406املصدر :استيضاح الديوان  رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 االجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.



 

 

 



 

 

 

 
 

 الثالثالـجـــزء 
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 (728) 

 

 وزارة الصحة

 

 :املطالبات وامللفات الصادرة عن مركز احلسني للسرطان 

لدى مشاركة ديوان احملاسبة بأعمال اللجنة احملايدة املشكلة مبوجب كتاب وزير الصحة  

لتدقيق املطالبات الصادرة عن املركز أعاله تبني  92/29/9422( تاريخ 6408رقم )ت ص/جلان/

( 0224/سكوب/26أن الشركة ).....( مل تتقيد بكتاب مدير إدارة التأمني الصحي رقم )ت ص/

واملتضمن عدم احتساب إقامة يوم اخلروج باملستشفيات اخلاصة للفرتة من  4/7/9429تاريخ 

أن الكتاب أعاله واجب  علمًا( 0/7/9429-2/7/9429( ومن )92/2/9424-22/4/9429)

 . 92/2/9424النفاذ من تاريخ توقيع االتفاقية بتاريخ 

 (04/1/4102تاريخ  04/01/47/3079املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 .حث اللجنة على اجناز عملها

 اإلجراء:

مت تشكيل جلنة حلصر املبالغ املدفوعة دون وجه حق ومل تنهي أعماهلا لغاية تارخيه وما زال املوضوع 

 قيد املتابعة.

 ( رقم ).....( 83191ملف املوظف): 

 تبني ما يلي: ،لدى تدقيق ملف املوظف املذكور أعاله 

مبهنة ممرض وما زال على  2/9/9422 ك وزارة الصحة بتاريخ مت تعيني املذكور يف مال .2

 رأس عمله.

 تشري سجالت املؤسسة العامة للضمان االجتماعي بأنه يعمل يف اجلهات التالية: .9

 ولغاية تارخيه. 2/7/9440مركز اخلالدي الطيب من  -

 ولغاية تارخيه. 2/9/9444املستشفى اإلسالمي من  -

على موافقة للعمل خارج أوقات الدوام الرمسي خالفًا  ال يوجد يف ملفه ما يفيد حصوله .2

وتعديالته ونظام  9447( لسنة 24( من نظام اخلدمة املدنية رقم )86ألحكام املادة )

 .9422( لسنة 69اخلدمة املدنية رقم )

 (41/01/4102تاريخ  04/01/9/08920كتاب الديوان رقم املصدر: )
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 (727) 

 

 التوصية:

حبق املوظف املذكور أعاله  واسرتداد املبالغ املصروفة له دون وجه حق اختاذ اإلجراءات القانونية 

 سندًا ألحكام املادة أعاله  من نظام اخلدمة املدنية.

 اإلجراء:

( دينار املستحقة 24286مت توجيه عقوبة اإلنذار للمذكور أعاله واملباشرة باسرتداد املبلغ والبالغ )

( سنة السرتداد املبلغ وما زال املوضوع قيد 68لب مدة )( دينار شهريًا مما يتط24عليه بواقع )

 .املتابعة

  قسم اللوازم  يف وزارة الصحة : 

 (، تبني ما يلي:9422-9447لدى تدقيق قسم اللوازم يف وزارة الصحة لألعوام ) 

( والبالغ 289444-282442مل يتم إبراز جلود دفاتر طلبات املشرتى احمللي ذوات األرقام ) .2

 ( جلد للتدقيق.94)عددها 

( جلود 0( عددها )927944-927442مل يتم إبراز جلود اإلخراجات ذوات األرقام ) .9

 للتدقيق.

قامت جمموعة ).....( بتقديم جهاز حاسوب حممول )الب توب( كتربع للوزارة ومت إدخاله  .2

دون أن يتم إعالم وزير الصحة ومل يتم تقدير قيمة هذا اجلهاز من قبل جلنة مشكلة هلذه 

 وتعديالته.  2220( لسنة 2( من النظام املالي رقم )06الغاية خالفًا ألحكام املادة )

رتصيد على صفحات سجل اللوازم املخصصة نتج عنها نقص يف مادة وجود أخطاء يف ال .0

( وطاولة بالستيك عدد 94( وكرسي بالستيك صغري عدد )24كرسي بالستيك عدد )

 (. 2( وجهاز تلفزيون عدد )9)

 (02/04/4102تاريخ  04/01/9/41701املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 األصول.العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (723) 

 

 :إدارة الشؤون اإلدارية 

(  24/2/9420-2/2/9420للفرتة )لدى التدقيق على نظام دوام موظفي وزارة الصحة 

 يلي: تبني ما

ومت  6/7/9424( دينرررار بتررراريخ  9244إلكرتونررري لررردوام املررروظفني مببلرررغ )   از مت شرررراء جهررر  .2

 .    جلهازذا اتوجد مواصفات حمددة هل بأنه ال علمًا 8/29/9424ستالمه بتاريخ إ

تقررارير يوميررة بررذلك  عرردم إسررتخراجو غيرراب أو تررأخري املرروظفنيعرردم برجمررة النظررام حلصررر   .9

زات السنوية ومنح املغرادرات وااذجهرا الصرادرة    تعليمات الدوام الرمسي واإلجا خالفًا ألحكام

 .9422( لسنة 69( من نظام اخلدمة املدنية رقم )226، 26مبوجب املادتني )

املوظفني عند قيامهم باخلتم حيث أن مراقب الدوام يف غرفة مسرتقلة وبعيردة    ال يتم مراقبة .2

 لدورات.وال يتم تزويده بصورة عن اإلجازات واملغادرات وا الدوام ةعن ساع

عدم تضمني بطاقة الردوام )الررقم الروطل للموظرف، اسرم املوظرف، الوظيفرة، الرداةرة، صرورة           .0

 ( من التعليمات أعاله.4شخصية( خالفًا للمادة )

 انتهرراءتزويررد وحرردة املرروارد البشرررية بتقررارير عررن  الغيرراب والتررأخري وتررر ك العمررل قبررل     ال يررتم .4

 الدوام الرمسي.

ال يررتم يررديث كشرروفات أمسرراء املرروظفني املدخلررة علررى النظررام مبررا يررتالةم مررع التررنقالت           .8

والتعيينررات والتقاعرردات الررم تررتم مررن فرررتة زمنيررة إذ أخرررى األمررر الررذي ترتررب عليرره وجررود      

ومرروظفني مت نقلررهم إذ خررارج مبنررى الرروزارة ال زالررت    ،مرروظفني مل تصررر  هلررم بطاقررات دوام 

 فات الدوام.أمساؤهم تظهر ضمن كشو

رفعهررا إذ لإعررداد كشرروفات بأمسرراء املرروظفني غررري امللتررزمني بأوقررات الرردوام الرمسرري   ال يررتم .7

 .أعاله( من التعليمات 4املدير املختص خالفًا للمادة )

بامسراء  ورفرع كشروفات    الرمسري التدقيق على مغادرات املوظفني أثناء ساعات الردوام  ال يتم  .6

( سرراعات للجهررة املختصررة  0و/أو تررأخرهم يف ذلررك اليرروم ) لررذين ورراوز خررروجهم  املرروظفني ا

 ( من التعليمات أعاله.4خالفًا للمادة )

ختراذ  إصدار تقرير شهري عن سري دوام املوظفني و مغادرتهم ورفعره إذ املردير املعرل إل   ال يتم  .2

 .أعاله( من التعليمات 2اإلجراءات الالزمة خالفًا للمادة )
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 (701) 

 

 يلي: تبني ما 9420/أيلولوفات دوام  املوظفني لشهر من خالل تدقيق عينة من كش .24

 .بطاقات دوام هلم إصدارعدم قيام  بعض املوظفني باخلتم على اجلهاز بالرغم من  .أ 

قيام بعض املوظفني مبغادرة موقع العمل دون احلصول على املوافقة اخلطية املسبقة  .ب 

 ليمات أعاله.( من التع94وعلى النموذج املعد هلذه الغاية خالفًا للمادة )

تأخر بعض املوظفني و/أو ترر ك مركرز عملرهم قبرل انتهراء الردوام مبجمروع يزيرد عرن           .ج 

لبعضررهم دون اخترراذ اإلجررراءات املناسرربة    ( سرراعات 24حيررث بلررغ )  األسرربوع  سرراعة يف

 حبقهم..

( مرررة  92( مرررات يف الشررهر حيررث بلغررت ) 2تكرررار تررأخر بعررض املرروظفني ألك ررر مررن )   .د 

( من التعليمرات  7جراءات التأديبية حبقهم خالفًا للمادة )لبعض منهم دون اختاذ اإل

 أعاله.

 (4102لسنة  003املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصيات:

 .إحكام الرقابة على دوام املوظفنيمبا يكفل املشار إليه أعاله إعادة برجمة اجلهاز  .2

 اإلجراءات الالزمة حبق املخالفني. واختاذدوام املوظفني  علىتشكيل جلنة داخلية للتدقيق  .9

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :الشهادات الصحية الصادرة  عن  مديرية األمراض الصدرية 

 ،لدى التدقيق على عينة من الشهادات الصحية الصادرة عن مديرية األمراض الصدرية 

 تبني ما يلي:

تعديالت على بعض الشهادات الصحية بعد صدورها عن املديرية من حيث تعديل إجراء  .2

 االسم وتاريخ إصدار الشهادة.

قيام جهات غري معروفة بإصدار شهادات صحية )غري سليمة( عن طريق إستخدام تقنيات  .9

   جلهات رمسية ونورد على سبيل امل ال ال احلصر إذ اجلدولاحلاسوب من أجل تقدميها 

 (.974رقم )
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 (700) 

 

 (480جدول رقم )

  جلهات رمسيةتقدميها   إصدار شهادات صحية غري سليمة عن طريق استخدام تقنيات احلاسوب من أجل

 وزارة الصحة 

 املخالفة تارخيها رقم الشهادة

 اختال  االسم ورقم الوصول 00/0/4100 أ. و.ص 410841

 تعود جلنسية فلبينية وليس جنسية مصريةخطأ برقم الوصول والعينة  4/4/4100 أ. و.ص 410801

 (90/04/4102تاريخ  3/40/44431املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

تشكيل جلنة من )وزارة الصحة، وزارة العمل، مديرية األمن العام / اإلقامة واحلدود( ومبشاركة 

 األمراض الصدرية.ديوان احملاسبة للتدقيق والتحقيق بالشهادات الصحية الصادرة عن مديرية 

 االجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 .:األطباء املشرفني على مرضى غسيل الكلى 

 لدى متابعة موضوع األطباء املشرفني على مرضى غسيل الكلى، تبني ما يلي: 

تشكيل مت  24/7/9420( تاريخ 0602مبوجب كتاب وزير الصحة رقم )ت ص/جلان/ .2

جلنة ملتابعة تنفيذ ملحق االتفاقية املتعلقة باإلجراءات وحماسبة مرضى غسيل الكلى 

 ميدانيًا.

قدمت اللجنة تقريرها لوزير الصحة متضمنًا عدة توصيات منها خماطبة وزير  .9

الداخلية/مديرية األمن العام/إدارة اإلقامة واحلدود لتزويدها بكشف لسفرات األطباء 

( حيث أفاد بعض املرضى انه يتغيب بعض األطباء  6/9420 – 9422)خالل الفرتة من 

 عن األشرا  على حالتهم املرضية بسبب السفر.

أظهرت الكشوفات الواردة من إدارة اإلقامة واحلدود أن بعض األطباء كانوا خارج البالد  .2

ز وبنفس التاريخ تبني بأن هلم تواقيع على كشف جدول جلسات الغسيل الكلوي على جها

الكلية االصطناعية باإلشرا  على حالة املريض ونشري على سبيل امل ال ال احلصر كما هو 

 (.978مبني باجلدول رقم )
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 (704) 

 

 (481جدول رقم )

 / وزارة الصحةأطباء هلم تواقيع على كشف جدول جلسات الغسيل الكلوي وبنفس التاريخ كانوا خارج البالد

 عدد اجللسات اسم املريض تاريخ السفر تاريخ اجللسات اسم الطبيب

 1 السيدة ).....( 4/7/4102 – 40/8 1/7/4102، 2، 4، 8/ 91، 48 ،25 الدكتور ).....(

 2 السيد ).....( 4/7/4102 – 40/8 4/7/4102، 91/8، 47، 41 الدكتور ).....(

 2 السيدة ).....( 90/8/4112 – 44/8 91/8/4102، 47، 41، 49 الدكتور ).....(

 2 السيد ).....( 90/8/4102 – 44/8 91/8/4102، 47، 41، 49 الدكتور ).....(

 4 السيد ).....( 9/7/4102 – 42/8 9/7/4102 – 90/8 الدكتور ).....(
 

( دينارًا، 24يتقاضى الطبيب بدل األشرا  على كل جلسة من جلسات غسيل الكلى مبلغ ) .0

( 9994244بلغ ) 9429أن إمجالي املبلغ املصرو  بدل األشرا  لألطباء خالل عام  علمًا

هنا ك تزايد يف عدد املرضى مما يعل ارتفاع املبلغ املصرو  خالل  أندينار مع مالحظة 

 (.9420، 9422عامي )

 (0/4/4100تاريخ   04/01/47/0031املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

تشكيل جلنة متخصصة للتدقيق والتحقيق باملوضوع أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة حلصر 

 املبالغ املصروفة دون وجه حق. 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 مديرية صحة حمافظة عجلون.

 :قسم احلركة 

                   حة حمافظة عجلون للفرتةلدى إجراء التدقيق يف قيود وسجالت مديرية ص 

 (،  تبني ما يلي:9429-9422)

( أمام منزل مدير مديرية 4-22647متت املوافقة على مبيت السيارة احلكومية رقم ) .2

 28/2/9422( تاريخ 09/2/74صحة حمافظة عجلون مبوجب كتاب وزير الصحة رقم )

 .9422دام املركبات احلكومية لسنة ( من تعليمات تنظيم إستخ26خالفًا لنص املادة )

عدم يديد سقف الستهال ك احملروقات الشهري لغايات العمل الرمسي حيث بلغت كمية  .9

على  9422( لرت سوالر لعام 2968و) 9429( لرت سوالر لعام 2284احملروقات املصروفة )

 التوالي.
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 (709) 

 

 عدم ختصيص مستودع يف املديرية حلفظ قطع غيار املركبات والزيوت. .2

 .9422( نوع فورد املوجودة باملديرية معطلة منذ عام 4-24088سيارة اإلسعا  رقم ) .0

 (48/00/4102تاريخ  04/01/00/03081املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

بيان كمية احملروقات املخصصة للمركبة املستخدمة من قبل مدير صحة حمافظة عجلون 

 وتصويب باقي املخالفات حسب األصول.

 اإلجراء:

مت تشكيل جلة للتدقيق والتحقيق مبوجب كتاب أمني عام وزارة الصحة رقم                                            

ومل تنهي أعماهلا لغاية تارخيه وما زال املوضوع قيد  27/9/9424( تاريخ 9498/جلان/28)م ن/

 املتابعة.

 مديرية صحة الرمثا.

 لواء الرمثا: سجالت وحسابات مديرية صحة 

 ، تبني ما يلي:9422لدى تدقيق  قيود وسجالت وحسابات مديرية صحة لواء الرم ا لعام 

 شؤون املوظفني: أواًل: 

عدم قيام قسم شؤون املوظفني باستكمال إجراءات منح اإلجازات من حيث أخذ املوافقات  .2

مسي واإلجازات السنوية ( من تعليمات الدوام الر28اخلطية واملسبقة خالفًا ألحكام املادة )

( من نظام اخلدمة رقم 226،  26ومنح املغادرات الصادرة مبوجب املادتني ذوات األرقام )

 . 9422( لسنة 69)

 مل يتم ترصيد اإلجازات على السجل املقرر خالفًا للتعليمات املشار إليها أعاله. .9

وخاصة عند نهاية عدم قيام بعض املوظفني بالتوقيع على سجل الدوام الرمسي اليومي  .2

 ( من التعليمات أعاله. 4الدوام الرمسي خالفًا ألحكام املادة )

حتى  22/29/9429عدم التزام املوظفة ).....( بدوام يوم السبت من كل أسبوع منذ تاريخ  .0

( من 0( أيام فقط خالفًا ألحكام املادة )0تارخيه ومل تقم بتقديم إجازات عند تغيبها سوى )

 ر إليها أعاله. التعليمات املشا

 ثانيًا: اللوازم:

تبني وجود  24/0/9420لدى إجراء الفحص الفجاةي على مستودع القرطاسية يف املديرية بتاريخ 

 زيادة و نقص.

 (3/8/4102تاريخ  04/01/00/01380 املصدر: )كتاب الديوان رقم
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 (702) 

 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد 

 مديرية صحة حمافظة الكرك.

 :قيود وسجالت املديرية 

-2/2/9422لدى تدقيق قيود وسجالت مديرية صحة حمافظة الكر ك للفرتة ) 

 (، تبني ما يلي:2/24/9420

 قسم الغذاء والدواء: أواًل:

ناتج عن أخطاء ترحيل وصوالت ( دينار 049.644وجود نقص مل يسدد لتارخيه بلغ ) .2

املقبوضات على اإلرساليات وفروقات ما بني جمموع الفيش البنكية مقارنه مع إرساليات 

( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم 90الصندوق خالفًا ألحكام املادة )

 .2224( لسنة 2)

(  2/22/9420( و )7/0/9420خ )أظهرت الفحوص الفجاةية على احملاسبة ).....( بتاري .9

( من التعليمات التطبيقية 08، 02وجود تأخر يف توريد املقبوضات خالفًا ألحكام املواد )

 أعاله.

 ( من التعليمات أعاله.08عدم ت بيت القاصة احلديدية باألمسنت خالفًا ألحكام املادة ) .2

 ار. ( دين26وجود زيادة يف التسجيل على دفرت الصندوق مبلغ وقدره ) .0

 قسم التأمني الصحي: ثانيًا:

( دينار قيمة أخطاء يف القيد والرتحيل على دفرت الصندوق 926وجود نقص بلغ مقداره ) .2

ومت تسديدها مبوجب  2220( لسنة 2( من النظام املالي رقم )06خالفًا ألحكام املادة )

 . 99/24/9420( تاريخ 289289وصول املقبوضات  رقم )

( من 08القاصة احلديدية غري م بتة باألمسنت لدى القسم خالفًا ألحكام املادة ) .9

 التعليمات أعاله.

 قسم األمراض الصدرية: ثالثًا:

قيام مندوبي شركات التأمني بإستخدام مكاتب املديرية والقرطاسية لغايات إصدار بوالص  .2

( لسنة 69م اخلدمة املدنية رقم )( من نظا87التأمني للعمالة الوافدة خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته. 9422
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 (700) 

 

 ( من التعليمات أعاله.08عدم ت بيت القاصة احلديدية باألمسنت خالفًا ألحكام املادة ) .9

وجود مواد راكدة وغري مستخدمة يف خمترب األمراض الصدرية منذ سنوات وكذلك ال  .2

 ي واملوظف السابق السيد ).....(.يوجد دور استالم وتسليم للمواد واللوازم بني املوظف احلال

وجود مستندات إدخاالت واخراجات مضى على استعماهلا املدة القانونية مدققة من قبل  .0

 ( من التعليمات أعاله. 27ديوان احملاسبة حباجة إذ إتال  خالفًا ألحكام املادة )

 الرقابة الداخلية: رابعًا:

ترحيل وترصيد اإلرساليات حيث يقوم  مل يقم مدقق الرقابة الداخلية بالتأكد من صحة

بوضع عبارة مطابق على الفيش البنكية ودفاتر اإلرساليات دون إتباع إجراءات التدقيق األصولية 

 حيث تبني لنا وجود فروقات مالية واملشار إليها أعاله.

 (47/04/4102تاريخ  04/01/00/44178 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

( من النظام املالي 40( وفقًا ألحكام املادة )0، 9، 2للتدقيق والتحقيق يف البند )أواًل/تشكيل جلنة 

 وتعديالته والعمل على تصويب باقي البنود حسب األصول. 2220( لسنة 2رقم )

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة والتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :قيود وسجالت املديرية 

(، 9422-9446مديرية صحة لواء الشونة اجلنوبية للفرتة )لدى تدقيق قيود وسجالت 

 تبني ما يلي:

 الوصوالت املالية:  أواًل:

 عدم قيام احملاسب بتدقيق جلود وصول املقبوضات قبل استعماهلا حيث تبني بعد إستعماهلا .2

من قبل احملاسب عدم تطابق أرقام بعض الوصول الواحد لكافة نسخه ومل يقم احملاسب 

بأن مجيع نسخ  علمًا 2220( لسنة 2بإلغاء هذه الوصول حسب أحكام النظام املالي رقم )

الوصول موجودة باجللود وبعد التدقيق على هذه الوصوالت تبني وجود اختال  خبط اليد 

 املدون عليها وكما يلي:

اختال  خبط اليد املدون على النسخة البيضاء مقارنة مع النسخة الزرقاء والزهرية  .أ 

للوصول الم يوجد أخطاء بأرقامها عند الطباعة من جلد املقبوضات لإليصاالت 

( من حيث )اسم الدافع، القيمة، رقم البطاقة، تفقيط 872497-87492أرقام )

 املبلغ(.
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 (701) 

 

خة البيضاء والزهرية مقارنة مع النسخة الزرقاء اختال  خبط اليد املدون على النس .ب 

والم يوجد أخطاء بأرقامها عند الطباعة من جلد املقبوضات لإليصاالت أرقام 

(622492-622424.) 

( تاريخ 822422اختال  خبط اليد املدون على النسخة البيضاء رقم ) .ج 

يخ ( تار882842مقارنة مع النسخة الزهرية والزرقاء  رقم ) 22/22/9422

 .( 882844- 882842من جلد املقبوضات رقم )22/22/9422

عدم إتباع الطرق األصولية عند إلغاء وصول املقبوضات ونشري على سبيل امل ال ال احلصر  .9

، 872947( والوصول رقم )882464-882478إذ إلغاء الوصول ذوات األرقام )

( لسنة 2ة للشؤون املالية رقم )( من التعليمات التطبيقي44( خالفًا ألحكام املادة )872946

 وتعديالتها.  2224

 26/4/9422( تاريخ 872066عدم وجود النسخة البيضاء من وصول املقبوضات رقم ) .2

( من 44أن النسخة الزهرية والزرقاء موجودة باجللد خالفًا ألحكام املادة ) علمًاامللغى 

 التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله.

 سبة التأمني الصحي:حما ثانيًا: 

( من 08، 02حيتفظ احملاسب مبقبوضات تزيد عن احلد املسموح به خالفًا ألحكام املادتني ) .2

 التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله.  

قيام فل الصيانة ).....( بأعمال أمني الصندوق يف قسم التأمني الصحي خالفًا ألحكام  .9

قية للشؤون املالية أعاله وكتاب وزير املالية رقم ( من التعليمات التطبي22املادة )

 .6/2/9447( تاريخ  94/2/9/9244)

عدم تدقيق جلود املقبوضات قبل استعماهلا ونشري على سبيل امل ال ال احلصر إذ استخدام  .2

( بالرغم من وجود خطأ برقم  تسلسل النسخة 064044-064242جلد املقبوضات رقم )

(  064270( حيث وردت برقم )064260ل املقبوضات رقم )البيضاء والزهرية من وصو

( من 24وقام أمني الصندوق بإلغاء الوصول خالفًا ألحكام املادة ) 92/2/9424تاريخ 

 التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله.

يقوم حماسب املديرية بتسليم جلود املقبوضات حملاسب التأمني الصحي دون تنظيم مستند  .0

 حينه باإلضافة إذ عدم قيام حماسب التأمني الصحي بتنظيم مستند اخراجات يف

 ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله.2إدخاالت خالفًا ألحكام املادة )
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 (708) 

 

عدم قيام أمني الصندوق بالتوقيع على دفرت اإلرساليات وعدم ت بيت التاريخ عليها خالفًا  .4

 لتطبيقية للشؤون املالية أعاله. ( من التعليمات ا97ألحكام املادة )

( من التعليمات 29عدم استخدام جلود املقبوضات حسب تسلسل أرقامها خالفًا ألحكام املادة ) .8

 املشار إليها أعاله.

 ( من التعليمات أعاله.08عدم وجود قاصة حديدية م بتة باالمسنت خالفًا ألحكام املادة ) .7

يقوم حماسب املراكز بتسليم جلود املقبوضات وجلود مستندات اإلدخاالت واالخراجرات إذ   .6

   ( من التعليمات أعاله.22كافة املراكز الصحية التابعة للمديرية خالفًا ألحكام املادة )

 احلركة: ثالثًا: 

     (          204844-204842عرررررردم ترحيررررررل حمتويررررررات مسررررررتندات اإلدخررررررال ذوات األرقررررررام: )       .2

( مرن تعليمرات   7( على سجالت اللوازم املخصصة خالفًا  لنص املادة ) 27944-27242و) 

 .2220( لسنة 4إدارة وتنظيم املستودعات احلكومية والرقابة على املخزون رقم )

وجود مواد غري صاحلة لإلستعمال وحباجة إذ إتال  ونشري على سبيل امل ال إذ                  .9

ضوء أمامي، إطارات، بطاريات ( دون أن يتم إختاذ أي إجراء خبصوصها  )قشاط مروحة،

( من تعليمات إدارة وتنظيم املستودعات احلكومية والرقابة على 2خالفًا ألحكام املادة )

 املخزون أعاله 

 (4102لسنة  11املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة والعمل على تصويب ( أواًلتشكيل جلنة تدقيق ويقيق بالبند )

 باقي البنود حسب األصول.

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل وزارة الصحة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :حسابات املركز الوطين لتأهيل املدمنني 

        (، تبني         9422-9444لدى تدقيق حسابات املركز الوطل لتأهيل املدمنني للفرتة ) 

 ما يلي:

 احملاسبة: أواًل:

( دينار لغايات تسديد تكاليف 944 إذ 994استيفاء )تأمينات دخول مرضى( ترتاوح )من  .2

 9446( لسنة 2( من التعليمات رقم )7اإلقامة وتكاليف عالج زيادة عن املبلغ احملدد باملادة )

( دينار ونشري على سبيل امل ال 244وأسس شروط استيفاء أجور املعاجلة يف املركز البالغ )

 (. 428 ،422، 447، 427ال احلصر إذ وصول االستالم ذوات األرقام )
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قيام احملاسب باالحتفاظ بأمانات املصرو  الشخصي للنزالء وقيدها على دفرت أجندة  .9

( 2( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )242خالفًا ألحكام املادة )

 دون قيدها يف السجالت حسب األصول.  2224لسنة 

مبوجب وصول إستالم وتسليم معد من قبض وصر  التأمينات واألمانات من قبل احملاسب  .2

( من التعليمات التطبيقية 8قبل املستشفى الوطل للصحة النفسية خالفًا ألحكام املادة )

 أعاله.      

عدم فصل املبالغ الم تقبض مبوجب وصول مقبوضات )الكشفية، اإلقامة، العالج،  .0

ل استالم كتأمينات األمر الفحوص املخربية( عن املبالغ املقبوضة من النزالء مبوجب وصو

 الذي تعذر معه إجراء الفحص الفجاةي على مقبوضات احملاسب. 

إلغاء بعض وصول املقبوضات وعدد من صفحات يومية الصندوق دون ذكر أسباب اإللغاء  .4

 ( من التعليمات التطبيقية أعاله.44ودون توقيع الرةيس املباشر عليها خالفًا ألحكام املادة )

م شؤون املوظفني بعمليات قبض األموال بداًل من احملاسب املختص دون قيام موظفي قس .8

 وجود تكليف رمسي بذلك.

عدم قيام وحدة الرقابة الداخلية يف الوزارة /التأمني الصحي أو يف مستشفى الصحة  .7

 النفسية بالتدقيق على مقبوضات املركز بشكل دوري للتأكد من صحتها.

 الصيدلية: ثانيًا

ة املريض أو كتابة الرقم الوطل  على الوصفات الطبية ملعرفة تسعرية عدم يديد جنسي .2

األدوية وعدم كتابة بعض البيانات على الوصفات الطبية للنزالء الداخليني                       

 )كرقم البطاقة والتأمني والرقم الوطل(.

 وجود وصفات طبية مل يتم ختمها من الطبيب املختص قبل صرفها. .9

( من 84ب على سجل اللوازم املخصص لألدوية التابع للصيدلية خالفًا ألحكام املادة )الشط .2

 .2222( لسنة 29نظام اللوازم رقم )

 احلركة: ثالثًا:

عدم ربط الساةق ).....( بالكفالة املالية املطلوبة وعدم كفاية كفالة كل من الساةق 

( 2مات تنظيم الكفاالت املالية للموظفني رقم )( من تعلي8).....( و ).....( خالفًا ألحكام املادة )

 .9442لسنة 
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 (703) 

 

 املستودع: رابعًا:

( من التعليمات 44إلغاء مستندات اإلدخاالت دون بيان سبب اإللغاء خالفًا ألحكام املادة ) .2

 التطبيقية أعاله. 

وطلبات املشرتى احمللي حسب تسلسل  عدم إستخدام مستندات اإلدخاالت واإلخراجات .9

( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية املشار إليها أعاله 29أرقامها خالفًا ألحكام املادة )

ووجود مستندات إدخاالت مل يتم إستخدامها ونشري على سبيل امل ال ال احلصر إذ: مستند 

 (.24240إدخاالت رقم )

 ( من نظام اللوازم أعاله.84ات خالفًا ألحكام املادة )مل يتم إجراء جرد فعلي للمستودع .2

ال يتم فصل بعض املواد واللوازم حسب النوع واحلجم على سجالت اللوازم املخصصة خالفًا  .0

( من تعليمات إدارة وتنظيم املستودعات احلكومية والرقابة على املخزون رقم 4ألحكام املادة )

 .2220( لسنة 4)

 ل اللوازم املخصصة.الشطب والتعديل على سج .4

عدم كتابة ويديد نوع األجهزة والكود املوجود على األجهزة بطريقة أصولية للتمييز بني  .8

 األجهزة على سجالت اللوازم.

 (00/00/4102تاريخ  04/01/9/07071املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (711) 

 

 مستشفيات وزارة الصحة

 

 مستشفى األمري محزة.

 :سجالت وقيود املستشفى 

 ، تبني ما يلي:9429لدى تدقيق سجالت وقيود مستشفى األمري محزة لعام 

 الدائرة املالية: أواًل:

 اإليرادات:

املستحقة للمستشفى علرى املرضرى القرادرين وكمرا     ضعف إجراءات يصيل الذمم )املدينة(  .2

 (.977هو مبني يف اجلدول رقم )

 ( 488جدول رقم  )

 ضعف إجراءات يصيل الذمم )املدينة( املستحقة على املرضى يف مستشفى األمري محزة

 )املبلغ بالدينار(

الرصيد يف 

0/0/4104 

الرصيد املتحقق 

 4104خالل عام 

 احملصل خالل 

 4104عام 

الرصيد يف 

90/04/4104 

 نسبة التحصيل %

100804 000004 11221 811207 7.1 

عدم احتساب قيمة املستهلكات الطبية املستخدمة مرن قبرل قسرمي العظرام واألعصراب ضرمن        .9

املطالبررات املاليررة املعرردة مررن قبررل قسررم احملاسرربة حيررث تقرردم الفررواتري بعررد خررروج املررريض مررن   

املستشررفى ممررا أدى إذ وجررود خلررل يف تنظرريم املطالبررات    قسررم العمليررات أو بعررد خروجرره مررن   

 املالية وبالتالي يمل املستشفى قيمة هذه املبالغ وصعوبة يصيلها.

مل يتم صر  املطالبات املالية املقدمة من الشرركات املروردة للمرواد واملسرتهلكات الطبيرة أواًل       .2

مسرتحقة هلرذه الشرركات علرى      بوجرود فرواتري   علمراً بأول بالرغم من توفر املخصصات املاليرة  

 املستشفى منذ فرتة طويلة مل يتم صرفها لغاية تارخيه.

 عدم حفظ ملفات املرضى بشكل منظم ومفهرس مما يشكل صعوبة الرجوع إليها. .0

 عدم ربط أعمال الداةرة املالية مع النظام احملوسب يف املستشفى. .4

سرتخدمة مرن قبرل الرداةرة املاليرة      عدم الدقة والوضوح عند تسجيل أرقام وصول املقبوضات امل .8

علررررى سررررجل الرررررخص والوصرررروالت وكررررذلك يررررتم صررررر  جلررررود املقبوضررررات واإلدخرررراالت        

واإلخراجات لألقسام من قبل مستودع املستشفى الرةيس مباشررة علرى شركل جمموعرات غرري      

 متسلسلة. 
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 (710) 

 

 عرردم كتابررة اسررم أمررني الصررندوق علررى وصررول املقبوضررات بشرركل واضررح خالفررًا ألحكررام املررادة    .7

 .2224( لسنة 2( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )94)

 النفقات:

( دينرررررار كمرررررا هرررررو يف   22776402بلغرررررت قيمرررررة املصرررررروفات املسرررررجلة بررررراملوقف املرررررالي )      .2

يف حني بلغت قيمتهرا مرن واقرع مسرتندات الصرر  املقيردة يف دفررت اليوميرة          22/29/9429

 ( دينار.     2882296( دينار بفرق بلغ )24228222مبلغ )

 سؤول.عدم املصادقة على مذكرة تسوية حساب البنك من قبل املوظف امل .9

 عدم ت بيت أرقام مستندات الصر  وأرقام الشيكات على سجل تأدية النفقات. .2

اب حصر أسرتالمها مرن قبرل    إاملبالغ املصرروفة مرن حسراب النفقرات والرم مل يرتم        يويلعدم  .0

 .أعاله( من التعليمات 77املادة )ألحكام  خالفًا األماناتحساب  إذ االستحقاق

ميرزان   إلعرداد اجملاميع الشرهرية مرن دفررت اليوميرة      هعلي عام ترحل أستاذسجل  مسكدم ع .4

 .املشار إليها أعاله ( من التعليمات62املادة ) ألحكامخالفا  ةرصدباجملاميع واأل املراجعة

 ونشررري علررى  وضررمن فرررتات متقاربررة   إذ صررفقات متعررددة  وزةررة عمليررة شررراء بعررض املررواد    .8

مبوجرررب  للتجهيرررزات املكتبيرررة  الوسررريط مرررن شرررراء قرطاسرررية  إذ حلصرررر  اسررربيل امل رررال ال  

 ألحكررام خالفررًا 9420شررهر حزيررران/  ل( خررال92، 94، 22، 26، 27) رقررم  مسررتندات تأديررة 

 وتعديالته. 2222( لسنة 29رقم ) ( من نظام اللوازم 24املادة )

 :األمانات

املشار إليها من التعليمات  (240) املادة ألحكام انات خالفًامسجل ملراقبة األ مسكعدم  .2

 .أعاله

 احلسابية الصاتاخلتنسيق وال)جداول  لألماناتتنظيم كشوفات رقابية شهرية  عدم  .9

 .خالفًا ألحكام النظام املالي شهرية(ال

 الشهرية. كالبن ةتسويال يتم إعداد مذكرة  .2

( من 42املادة ) ألحكامخالفًا  أصوليةبطريقة غري  تعديل على دفرت اليوميةالشطب ويتم ال .0

 . املشار إليه أعالهالنظام املالي 

 قيام وحدة الرقابة الداخلية بتدقيق حساب األمانات.عدم  .4

 

 

 

 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (714) 

 

 :املستودعات : ثانيًا

 مستودع املستهلك الطيب:

بعض مستندات  حمتويات الفحص الفجاةي على املستودع بسبب عدم ترحيل إجراء تعذر .2

 على السجالت املخصصة. لغاية تارخيه واإلخراجات اإلدخاالت

سجالت اللوازم مما ترتب  على اإلدخاالت بعض حمتويات مستندات يف ترحيل أخطاءوجود  .9

                    إذ اجلدول  سبيل امل ال ال احلصر ، ونشري علىبعض املواد أرصدةيف  أخطاءعليه 

 (.976رقم )

 (487جدول رقم )

 يف مستشفى األمري محزة سجالت اللوازم على اإلدخاالت بعض حمتويات مستندات يف ترحيل أخطاءوجود 

العدد يف مستندات  رقم املستند املادةاسم 

 اإلدخال

العدد على سجالت 

 اللوازم

Pdsll 440110 0 9 

xaw enob 440291 01 111 

Plaster 440071 4480 4980 

Urvle   bag children 040441 0111 غري مرحله 
 

 

على سجل الرخص  عند قيد أرقام مستندات اإلدخاالت واإلخراجاتوالوضوح  الدقةعدم  .2

 والوصوالت.

  .غري مسجله على سجل الرخص والوصوالت واإلخراجات اإلدخاالت بعض جلود وجود .0

مسجلة على سجل الرخص والوصوالت ومل تربز للتدقيق  واخراجات إدخاالت جلود وجود .4

 داجلل( و994244–994242رقم ) اإلدخاالت إذ جلد على سبيل امل ال ال للحصرونشري 

 (.87844 –87442رقم ) إخراجات وجلد(، 994044 –994242رقم )

 أجرىدون التوقيع من قبل من و أصولية غري ةبطريق سجالت املستودعالتعديل على يتم  .8

 استخدام احلرب الطامس للتعديل على سجل الرخص والوصوالت خالفًا ويتمالتصويب 

 .   وتعديالته. 2222( لسنة 29رقم )( من نظام اللوازم 84) املادة ألحكام

 مادةبشكل يسهل معرفة موقع كل داخل املستودع اللوازم وتنظيم املواد و عدم ترتيب .7

وتنظيم املستودعات  إدارة( من تعليمات 0) املادة ألحكام خالفًا إليهاوضمان سرعة الوصول 

 .2220( لسنة 4احلكومية والرقابة على املخزون رقم )

( من 0املادة ) ألحكام بالكفالة املالية املطلوبة خالفًا  عدد من موظفو املستودععدم ربط  .6

 .9442( لسنة 2تعليمات تنظيم الكفاالت املالية للموظفني رقم )
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 (719) 

 

 مستودع املخترب: 

حمتويات بسبب عدم ترحيل  لى موجودات املستودعع الفحص الفجاةي إجراء تعذر .2

 .9429بداية عام  ذعلى سجالت اللوازم من واإلخراجات اإلدخاالتمستندات 

 يف املستودع. واملستعارة املعارةسجل للمواد مسك عدم  .9

قبل مسؤول اجلهة الطالبة  من ةمبوجب ااذج طلب لوازم غري موقع ولوازم صر  مواد .2

  ومسؤول املستودع.

خالفا لنص املادة على املستودع  سنويًا األقلاجلرد السنوي مرة واحده على  إجراءم عد .0

 .أعاله املشار إليه( من نظام اللوازم 84)

( من 82املادة ) ألحكام خالفًاخبصوص املستودع أعاله  ةدارعدم تقديم تقارير دورية لإل .4

 .أعاله املشار إليهنظام اللوازم 

 ةرصدومراقبة األ واإلخراجات اإلدخاالتضبط عمليات لاملستودع  أعمالعدم حوسبة  .8

 .أعاله املشار إليه ( من نظام اللوازم24خالفا لنص املادة )

 لمستودع.لسجل الرخص والوصوالت  مسكعدم  .7

 مستودع القرطاسية:

اجلهة الطالبة مبوجب طلب لوازم غري موقع من مسؤول من املستودع صر  املواد يتم  .2

 .أعاله املشار إليه ( من نظام اللوازم06ألحكام املادة ) فًاخالومسؤول املستودع 

مستند إخراج واحد جلميع املواد،  بها نظميو أعاله ستودعاملوميع ااذج طلبات املواد يف  .9

( 0املادة ) ألحكامخالفًا عليها  وبدون توقيع املستلم –أقسام متعددة  إذ –وكتابة عبارة 

 . 9446( لسنة 24رقم ) من نظام مستشفى األمري محزة

( من تعليمات تنظيم 0املادة ) ألحكام خالفًا بكفالة مالية ).....(املستودع  عدم ربط مأمور .2

 أعالهالكفاالت املالية للموظفني 

الصنف خالفًا  اتبطاقاللوازم للمستودع أعاله مع أرصدة  عدم مطابقة أرصدة سجالت .0

املستودعات احلكومية والرقابة على املخزون  تعليمات إدارة تنظيم( من 22) املادة ألحكام

 أعاله.

خالفًا لنص  ودون تنظيم طلب اللوازم بعض املواد مبوجب أوراق موقعة من املستلم صر  .4

  .أعاله( من نظام مستشفى األمري محزة 00املادة )
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 (712) 

 

 :األشعةمستودع 

على سجل اللوازم منذ فرتات  واإلخراجات اإلدخاالتمستندات حمتويات عدم ترحيل  .2

 األرصدةمن مطابقة  للتأكد الالزمةالفحوص الفجاةية  إجراءطويلة مما تعذر معه 

 الدفرتية. األرصدةالفعلية مع 

 يف املستودع. واملستعارة املعارةسجل للمواد  مسكعدم  .9

كفاالت ( من تعليمات تنظيم ال0خالفا لنص املادة ) بكفالة ماليةاملستودع  عدم ربط أمني .2

 .أعاله املالية للموظفني

 العهدة:

املستشفى بقيد املستهلكات الطبية املستلمة من  وأقساميف طوابق  العهدة أمناءعدم قيام 

سجل العهدة لديهم وعدم تنظيم كشوفات معتمدة مصادق عليها  علىمستودع املستهلكات الطبية 

 باملواد املصروفة من قبلهم.

 :الصيدليات : ثالثًا

املادة ألحكام  خالفًا األصولاجلرد السنوي حملتويات الصيدليات حسب  بإجراءعدم القيام  .2

 نظام مستشفى األمري محزة أعاله.( من 90)

كافة واإلخراجات حسب تسلسل أرقامها ل اإلدخاالتمستندات  جلود ستخدامإعدم  .9

خ لدى صيدلية الباطل من تاري اتخراجإد مستندات ووجاملستشفى و صيدليات

-87242)، (87244-87642)ذوات األرقام: مل تستعمل لتارخيه  22/22/9429
87244)، (496442-496444)، (496442-496844). 

 . (072744-072842)ورقم  (072444-072942)من رقم  تدخاالومستندات اإل

يف صيدلية العيادات الرةيسة على سجل  واإلخراجات اإلدخاالتمستندات  أرقام قيد .2

  .متسلسل إفراديالرخص والوصوالت مبجموعات كاملة وليس بشكل 

يف كافة الصيدليات ومبوجب قواةم  أصوليًاسلم والتسليم تعملية ال بإجراءعدم القيام  .0

معًا ومبصادقة  جرد مطابقة لقيود املستودع ليتم توقيعها من الصيدالني املسلم واملستلم

 املشار إليه أعاله.( من نظام اللوازم 89املادة ) ألحكام خالفًايسهما على التوقيع رة
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 (710) 

 

 شؤون املوظفني:رابعًا: 

ساعة الدوام ملراقبة دوام املوظفني وربطها بشؤون املوظفني والداةرة املالية  استخدامعدم  .2

قوم املستشفى مبسك سجالت دوام يدوية عند كل يواملغادرات حيث  اإلجازات الحتساب

السنوية ومنح  واإلجازات( من تعليمات الدوام الرمسي 4رةيس قسم خالفا لنص املادة )

 املغادرات وااذجها.

 أوبطبيعة املهمة مع األطباء والفنيني لغايات شراء خدماتهم  ةد املربموعدم ربط العق .9

  .ومدتها االستشارة

 ة:احلركقسم : خامسًا

( من تعليمات تنظيم 0عدم قيام عدد من الساةقني بتقديم كفاالت مالية خالفًا لنص املادة ) .2

 الكفاالت املالية للموظفني.

 لقيد النماذج املالية املستخدمة.أعاله قسم للسجل الرخص والوصوالت   مسكعدم  .9

 (  4102لسنة  011املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول.اختاذ 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 مستشفى املركز الوطين للصحة النفسية/ الفحيص.

 :الفحـص الفجائي 

لدى إجراء الفحص الفجاةي على أعمال عطاء خدمات التنظيف يف مستشفى املركز الوطل  

واحملال على مؤسسة ).....( مبوجب قرار جلنة العطاءات  9/2/9420النفسية/ الفحيص بتاريخ  للصحة

( تبني وجود عدد من العاملني والعامالت يف جمال خدمات التنظيف يقومون 92/9420املركزية رقم )

ب يف املركز باألعمال اإلدارية كالسكرتارية والطباعة ونقل امللفات وإدخال البيانات على أجهزة احلاسو

أن طبيعة عمل املستشفى تتطلب  علمًامما ميكنهم من االطالع على البيانات واملعلومات اخلاصة باملرضى 

 السرية بالتعامل مع امللفات واحلاالت املرضية خالفًا لشروط قرار جلنة العطاءات املركزية أعاله.

 (4/00/4102تاريخ  3/40/08714املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (711) 

 

 مستشفى األمري احلسني بن عبد اهلل الثاني.

 :قيود وسجالت املستشفى 

لررررردى تررررردقيق قيرررررود وسرررررجالت مستشرررررفى األمرررررري احلسرررررني برررررن عبرررررد ا  ال ررررراني للفررررررتة  

 (، تبني ما يلي:20/2/9424-22/29/9422)

 احملاسبـة: أواًل:

 22/29/9422بلغت قيمة الذمم املاليرة غرري احملصرلة واملسرتحقة للمستشرفى حترى تراريخ         .2

 ( دينار. 292462مبلغ )

أظهررر الفحررص الفجرراةي علررى عينررة مررن ملفررات املرضررى )خررروج( يف قسررم احملاسرربة بترراريخ       .9

نهاةيرة للفحروص املخربيرة وأدويرة التخردير يف ملفرات       عدم حفرظ الفراتورة ال   94/6/9420

 (. 4860، 4822، 4848املرضى، ونشري على سبيل امل ال إذ امللفات ذوات األرقام )

لدى تدقيق عينة من ملفات املرضى تبني وجود فروقرات يف احتسراب قيمرة الفراتورة النهاةيرة       .2

 ألدوية. نتيجة عدم إحتساب أجور الفحوص املخربية وصور األشعة وا

إسررتخدام )بيررت الرردرج( كمسررتودع حلفررظ جلررود املقبوضررات، حيررث وجرردت بعررض اجللررود            .0

 متعفنة من الرطوبة. 

عدم قيام أمني الصندوق حبفظ املقبوضات بالقاصة احلديديرة كرون القاصرة معطلرة منرذ       .4

ها ( مرن التعليمرات التطبيقيرة للشرؤون املاليرة وتعرديالت      08فرتة طويلة خالفًا ألحكام املادة )

 .2224( لسنة 2رقم )

عررردم وجرررود وحررردة للرقابرررة الداخليرررة لتقررروم بتررردقيق حسرررابات املستشرررفى أواًل برررأول خالفرررًا   .8

 وتعديالته. 2220( لسنة 2( من النظام املالي رقم )42ألحكام املادة )

عرردم الفصررل بررني املهررام واملسررؤوليات بالوظرراةف حيررث يقرروم احملاسررب ).....( بعرردة وظرراةف           .7

)قبض األموال، الرتحيل، اإليداع، اسرتالم وتسرليم جلرود وصرول املقبوضرات (      متعارضة منها 

 ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية.42خالفًا لنص املادة )

عدم تعبئة بعض نسرخ التقرارير الطبيرة القضراةية بالبيانرات احملرددة بهرا ونشرري علرى سربيل            .6

 (. 222240، 297442، 297442امل ال ال احلصر إذ التقارير ذوات األرقام )
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 (718) 

 

 قسم الصيدلية: ثانيًا:

 صيدلية العيادات اخلارجية: .0

وجرود زيرادة ونقرص يف     28/2/9420أظهر الفحص الفجاةي على الصريدلية بتراريخ    .أ 

 بعض األدوية. 

علررى سررجل  9424( لشررهر تشرررين ال رراني لعررام  Adalat 20mgمت ترحيررل الرردواء ) .ب 

، يف حني أن الكمية الفعليرة املصرروفة حسرب قاةمرة     Tab( 2644اللوازم املخصص بر )

 . Tab( 2704األدوية بلغت )

وجررود زيررادة كرربرية بكميررات األدويررة نتيجررة جرررد الصرريدلية أعرراله ومدخلررة مبوجررب         .ج 

، 092447، 092428، 722794، 722724مسرررررررتندات اإلدخررررررراالت ذوات األرقرررررررام )

وتنظررررريم املسرررررتودعات   ( مرررررن تعليمرررررات إدارة 22( خالفرررررًا ألحكرررررام املرررررادة )  092472

 . 2220( لسنة 4احلكومية والرقابة على املخزون رقم )

 صيدلية اإلسعاف والطوارئ: .4

وجرررود زيرررادة يف دواء  92/2/9420أظهرررر الفحرررص الفجررراةي علرررى الصررريدلية أعررراله بتررراريخ 

(ALLerfin tab( وبكمية )Tab 222 )     باإلضافة لوجود زيادة ناوة عرن جررد الردواء املشرار

 والم مت قيدها يف سجل اللوازم املخصص.  (Tab 0444) إليه بلغ

 صيدلية األقسام: .9

عرردم ترحيررل الوصررفات الطبيررة الداخليررة لألقسررام علررى قاةمررة األدويررة وبشرركل يررومي       . أ

 ( أيام. 24وإاا يتم كل )

وجود زيرادة   94/2/9420أظهر الفحص الفجاةي على أدوية الصيدلية أعاله بتاريخ  . ب

 اللتهابات. يف حقن القلب والدم وا

 مستودع قسم الصيدلية: .2

تسجيل أرقام جلود مستندات اإلدخاالت واإلخراجرات علرى سرجل الررخص والوصروالت بعردد       

 إمجالي وعلى شكل جمموعات دون تسجيلها حسب أرقامها بشكل إفرادي. 

 قسم اللوازم: ثالثًا:

 مستودع املستهلكات الطبية: .0

وجود زيادة ونقرص   97/2/9420أظهر الفحص الفجاةي على املستودع أعاله بتاريخ  . أ

 يف عهدة املستهلكات الطبية. 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (717) 

 

ك رة الشطب والتعديل يف مستندات اإلخراجات ونشرري علرى سربيل امل رال ال احلصرر       . ب

( 742692، 742699، 742624، 742646، 742640إذ املستندات ذوات األرقام )

 . 2222( لسنة 29( من نظام اللوازم رقم )84) خالفًا لنص املادة

 مستودع األجهزة الطبية واألدوات واألقمشة: .4

وجود أجهزة راكدة منذ فرتة طويلة وال يوجد عليها حركة ونشري على سربيل امل رال    . أ

(، مررنظم شررفط حرراةطي بريطرراني   92ال احلصررر إذ جهرراز أنررف وأذن وحنجرررة عرردد )   

 (.                 74عدد )

( مرن  0العهدة للمستودع أعراله غرري مربروط بكفالرة ماليرة خالفرًا ألحكرام املرادة )         أمني . ب

 .9442( لسنة 2تعليمات تنظيم الكفاالت املالية للموظفني رقم )

 مستودع األثاث: .9

وجرررود أجهرررزة غرررري صررراحلة يف املسرررتودع دون أن يرررتم التصرررر  بهرررا برررالبيع أو اإلترررال     .أ 

إدارة وتنظيم املستودعات احلكومية أعاله ونشرري   ( من تعليمات2خالفًا ألحكام املادة )

 على سبيل امل ال ال احلصر إذ وجود أربعة أجهزة فاكس.

يوجررد يف املسررتودع اخلررارجي عهرردة خمتلفررة ومكدسررة بشرركل غررري مررنظم مكونررة مررن          .ب 

( مررررن تعليمررررات إدارة 0)عهرررردة طبيررررة، عهرررردة غررررري طبيررررة، شراشررررف( خالفررررًا للمررررادة )  

 لرقابة على املخزون أعاله. املستودعات احلكومية وا

( مرن  0أمني عهدة األثاث والقرطاسية غري مربوط بكفالة مالية خالفًا ألحكام املرادة )  .ج 

 تعليمات تنظيم الكفاالت املالية للموظفني أعاله.

 مستودع األسنان: .2

، 747929، 747994عررررردم وجرررررود معرررررززات ملسرررررتندات اإلخراجرررررات ذوات األرقرررررام )       . أ

747907 ،602262.) 

( مرررن 44مسرررتندات اإلخراجرررات بطريقرررة غرررري أصرررولية خالفرررًا ألحكرررام املرررادة )     إلغررراء . ب

التعليمررات التطبيقيررة للشررؤون املاليررة أعرراله ونشررري علررى سرربيل امل ررال ال احلصررر إذ       

 (. 747922(، )747929 - 747947(، )747940املستندات ذوات األرقام )

 مستودع األثاث الطيب: .0

( مرررن 0مسررؤول العهررردة للمسرررتودع أعررراله غرررري مربررروط بكفالرررة ماليرررة خالفرررًا ألحكرررام املرررادة ) 

 تعليمات تنظيم الكفاالت املالية للموظفني أعاله. 
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 (713) 

 

 قسم األشعة: رابعًا:

، شرررررهر 4/9429، شرررررهر 2/9422لررررردى مطابقرررررة عينرررررة مرررررن اإلحصررررراةية الشرررررهرية  )شرررررهر  .2

رت االسرتهال ك اليررومي ألفرالم األشررعة ترربني   ( مرع املسررتهلك فعليرًا واملسررجل علرى دفرر   7/9422

 وجود فروقات )زيادة ونقص(. 

 ما يلي: 9/8/9420أظهر الفحص الفجاةي على قسم األشعة بتاريخ  .9

عدم ترحيل األفالم املصورة )املسرتخدمة( علرى سرجل اسرتهال ك األفرالم يوميرًا ونشرري         .أ 

 (.22/4/9420-96)على سبيل امل ال ال احلصر إذ األفالم املستخدمة يف األيام 

 عدم قيام فل األشعة لألفالم املصورة بالتسجيل على سجل املرضى. .ب 

 وجود نقص بأفالم األشعة.  .ج 

( مرررن 0أمررني عهرردة القسرررم أعرراله غررري مربررروط بكفالررة ماليررة خالفرررًا ألحكررام املررادة )         .د 

 تعليمات تنظيم الكفاالت املالية للموظفني املشار إليه أعاله. 

 املستشفى:أقسام  خامسًا:

 قسم الباطين: .2

ال يوجررد دور اسررتالم وتسررليم بررني أمررني العهرردة السررابق واحلررالي خالفررًا ألحكررام املررادة      .أ 

 وتعديالته. 2222( لسنة 29( من نظام اللوازم رقم )89)

 وجود أجهزة حاسوب يف القسم تابعة لربنامج حكيم غري مدخلة يف سجالت العهدة. .ب 

  اإلجراءات الالزمة بهذا اخلصوص.( حاسوب دون اختاذ Caseفقدان ) .ج 

أمني العهدة للقسم أعاله غري مربوط بكفالة مالية ومل يكلف أصروليًا خالفرًا ألحكرام     .د 

 الكفاالت املالية للموظفني املشار إليه أعاله. تعليمات تنظيم( من 0املادة )

 قسم العمليات: .9

تيكية ( نظرررارة بالسررر28أظهرررر الفحرررص الفجررراةي علرررى قسرررم العمليرررات وجرررود نرررص )  .أ 

 واقية.

 لربنامج حكيم غري مدخلة على سجل القسم.  وجود مخسة أجهزة حاسوب تابعة .ب 

أمني العهدة غري مربوط بكفالة مالية ومل يكلف أصروليًا برذلك خالفرًا ألحكرام املرادة       .ج 

 الكفاالت املالية للموظفني املشار إليها أعاله. تعليمات تنظيم( 0)

 قسم العناية احلثيثة والتاجية: .2

( نظررارات وحسررب مررا أظهررره   0نقررص يف عرردد النظررارات البالسررتيكية الواقيررة )    وجررود .أ 

 الفحص الفجاةي. 
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 (781) 

 

وجرررود مخسرررة أجهرررزة حاسررروب تابعرررة لربنرررامج حكررريم غرررري مقيررردة يف سرررجل اللررروازم     .ب 

 املخصصة.

ومل يكلرف أصروليًا برذلك خالفرًا     أمني عهدة القسم أ عاله غري مربوط بكفالرة ماليرة    .ج 

 .الكفاالت املالية للموظفني املشار إليها أعاله يمات تنظيممن تعل( 0ألحكام املادة )

 قسم اجلراحة:  .0

 ( غري مدخلة يف السجالت. 2وجود )ووكر/ عكازات( عدد ) .أ 

 ( غري مدخلة يف السجالت.9وجود أجهزة حاسوب عدد ) .ب 

كلرف أصروليًا برذلك خالفرًا     أمني عهدة القسرم أعراله غرري مربروط بكفالرة ماليرة ومل ي       .ج 

 .الكفاالت املالية للموظفني املشار إليها أعاله تعليمات تنظيم( 0ألحكام املادة )

 األقسام التالية )األطفال، التوليد، اخلداج، اإلسعاف والطوارئ(: .4

وجررود أجهررزة حاسرروب تابعررة لربنررامج حكرريم غررري مدخلررة يف السررجالت خالفررًا ألحكررام   . أ

 ( من نظام اللوازم املشار إليه أعاله. 02املادة )

ومل يررتم تكلرريفهم أصرروليًا   أمنرراء عهرردة األقسررام أعرراله  غررري مربرروطني بكفالررة ماليررة        . ب

ة للمروظفني املشرار   الكفاالت املالي من تعليمات تنظيم( 0بذلك خالفًا ألحكام املادة )

 .إليها أعاله

 قسم املخترب: سادسًا:

 .( دينار04444وجود أجهزة يف املخترب معطلة وراكدة تقدر قيمتهما مببلغ )

 قسم الصيانة: سابعًا:

 ما يلي: 98/4/9420أظهر الفحص الفجاةي على قسم الصيانة بتاريخ  .2

 وجود زيادة يف العهدة.  . أ

تعليمرات  ( 0ألحكرام املرادة )  بكفالرة ماليرة خالفرًا     أمني عهدة القسم أعاله غرري مربروط   . ب

 تنظيم الكفاالت املالية للموظفني املشار إليها أعاله.

وجررود مسررتودع كرربري حيترروي علررى كميررات كرربرية مررن القطررع املختلفررة للبنرراء والصرريانة      .9

واألجهزة الطبية )مدني، كهروميكانيك، أجهرزة طبيرة( غرري مقيردة يف سرجالت املستشرفى       

برأن مفتراح املسرتودع حبروزة رةريس قسرم الصريانة         علمراً لفات الشركة الصرينية  وهي من خم

 ( من نظام اللوازم املشار إليه أعاله. 02خالفًا ألحكام املادة )
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 (780) 

 

 شعبة احلركة: ثامنًا:

قيررام شررعبة احلركررة بتررأمني نقررل رةرريس قسررم التمررريض ).....( ذهابررًا وإيابررًا إذ منزهلررا دون     

احلصرررول علرررى املوافقرررات الالزمرررة، حيرررث قررردرت قيمرررة احملروقرررات املصرررروفة بهرررذا اخلصررروص مببلرررغ    

( مرررن 92، 24( خالفررًا للمررادتني )  29/22/9429 - 22/22/9424( دينررارًا خررالل الفرررتة )   2742)

 . 9422يم إستخدام املركبات احلكومية لسنة تعليمات تنظ

  تاسعًا:

فقرردان لرروازم وأجهررزة حاسرروب مررن املستشررفى دون معرفررة مصررري هررذه املفقررودات حتررى تارخيرره    

 ونشري على سبيل امل ال ال احلصر إذ ما يلي:

أجهزة حاسوب يف قسم املختررب والعنايرة احل ي رة واملشرار إليهرا بالكتراب رقرم )   / م. األمرري          .2

املوجه من قبل مدير مديرية اخلدمات الفنيرة إذ مردير    94/9/9420( تاريخ 2846حسني/

 مديرية املشرتيات والتزويد.

 (.Hisense Led 32D20شاشة ) أ. .9

 .Tigerرسيفر نوع  . ب

 4/6/9420( ترراريخ 24/2/2270لروح إعالنررات أخضرر واملشررار إليرره بالكتراب رقررم )م أ    . ج

سررني بررن عبررد ا  ال رراني إذ رةرريس قسررم     املوجرره مررن قبررل مرردير مستشررفى األمررري ح    

 اخلدمات باملستشفى.          

 4102لسنة  097املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 حث جلنة التدقيق والتحقيق على إجناز مهامها وتقديم التقرير الالزم حسب األصول.

 اإلجراء:

رقم )ر د/م. األمري احلسني بن عبد مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق مبوجب كتاب وزير الصحة 

 ومل تستكمل أعماهلا بعد وما زال املوضوع قيد املتابعة. 92/29/9420( تاريخ 2428ا  /
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 (784) 

 

 مستشفى األمرية إميان احلكومي/ معدي / لواء دير عال:

 :قيود وسجالت املستشفى 

(، 9429-9444لرردى ترردقيق قيررود وسررجالت مستشررفى األمرررية إميرران احلكررومي للفرررتة )        

 تبني ما يلي:

 احملاسبة: أواًل:

 ( دينار.4080.8وجود ذمم مالية مستحقة للمستشفى مل يتم يصيلها بلغت قيمتها ) .2

استخدام سيارات اإلسعا  لنقرل املرضرى إذ مستشرفيات خاصرة خالفرًا لكتراب وزيرر الصرحة          .9

 .94/2/9442( تاريخ 726/تعاميم/22رقم )ت ص/

عدم تعبئة النماذج الطبية )اوذج السجل الطيب، اوذج تصوير األشعة( حسب األصرول مرن    .2

 قبل األطباء. 

 فقدان عدد  من ملفات املرضى قبل أن يتم تسديد املبالغ املالية املستحقة عليهم. .0

 مستودع اللوازم الطبية وغري الطبية والصيدلية: ثانيًا:

الصيدلية واللروازم الطبيرة وغرري الطبيرة  خالفرًا ألحكرام املرادة        عدم إجراء اجلرد الدوري على  .2

( لسرنة  4( من تعليمات إدارة وتنظيم املستودعات احلكومية والرقابرة علرى املخرزون رقرم )    22)

2220. 

الشرررطب والكشرررط علرررى سرررجالت اللررروازم املخصصرررة ونشرررري علرررى سررربيل امل رررال إذ سرررجالت       .9

 2222( لسررررنة 29( مررررن نظرررام اللرررروازم رقررررم ) 84)صررريدلية الطرررروار  خالفررررًا ألحكرررام املررررادة   

 وتعديالته.

استعمال أك ر من سجل لروازم لرنفس الفررتة دون إغرالق السرجل السرابق ونشرري علرى سربيل           .2

 امل ال  ال احلصر إذ سجل صيدلية الطوار .

عدم مراعاة الدقة يف الرتحيل على سجالت اللوازم املخصصة لصيدلية الطوار  حيرث اظهرر    .0

( دينرار سرددت مبوجرب الوصرول     928جاةي وجود نقص باألدوية  بلغت قيمتهرا ) الفحص الف

 .20/0/9422( تاريخ 294920رقم )

 شؤون املوظفني: ثالثًا:

(  مبهام وظيفية ختتلف عن 972تكليف عدد من املوظفني املبينة أمساؤهم يف اجلدول رقم ) .2

مررة املدنيررة وتعديالترره رقررم   ( مررن نظررام اخلد 47مسررمياتهم الوظيفيررة خالفررًا ألحكررام املررادة )   

 املطبق يف حينه. 9447( لسنة 24)
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 (789) 

 

 (483جدول رقم )

 تكليف عدد من املوظفني مبهام وظيفية ختتلف عن مسمياتهم الوظيفية يف مستشفى األمرية إميان احلكومي 

 الوظيفة املكلف بها املسمى الوظيفي اسم املوظف

 حماسب مساعد ممرض السيد ).....(

 حماسب حارس ).....(السيد 

 حماسب حارس السيد ).....(

 مأمور مقسم ممرض مساعد السيد ).....(

 تعمل يف الصيدلية ممرضة مساعدة السيدة ).....(

 كاتبة جلان مأمور مقسم السيدة ).....(

 مأمور مقسم ممرض مشار ك السيد ).....(

كشوفات بداًل من السجل  عدم استعمال سجل خاص إلجازات املوظفني حيث يتم استخدام .9

 ومل يتم حفظ اإلجازات مبلفات املوظفني.

عدم التزام بعض املوظفني بأوقرات الردوام الرمسري مرن حيرث احلضرور واالنصررا  باإلضرافة          .2

( مررن تعليمررات الرردوام  0إذ عرردم االلتررزام بررالتوقيع علررى سررجل الرردوام خالفررًا ألحكررام املررادة )  

( مرن نظرام اخلدمرة    226املغادرات الصرادرة مبوجرب املرادة )   الرمسي واإلجازات السنوية ومنح 

 املدنية أعاله.

( من نظام اخلدمة 92عدم التزام أمني املستودع بأوقات العمل اإلضايف  خالفًا ألحكام املادة ) .0

 املدنية أعاله.

 (4102لسنة  08املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 حسب األصول. ي البنودباقاختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب 

 اإلجراء:

 هوالذي مت مبوجب92/2/9424( تاريخ 244مت الرد مبوجب كتاب وزير الصحة رقم )ر د/معدي/

 /ثال ًا(  وما زال املوضوع قيد املتابعة.2إنهاء كافة بنود االستيضاح باست ناء البند )
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 (782) 

 

 مستشفى الزرقاء احلكومي.

 :القيود والسجالت 

(،  تبني                 9429-9422وسجالت مستشفى الزرقاء احلكومي للفرتة )لدى تدقيق قيود    

 ما يلي:

 مستودع اللوازم غري الطبية: أوال: 

( من 22مل يربز للتدقيق جلود بعض مستندات اإلدخاالت واالخراجات خالفًا ألحكام املادة ) .2

 .وتعديالته 2249( لسنة 96قانون ديوان احملاسبة رقم )

( و جهاز حاسوب الب توب إذ قيود 27إستالم وإدخال مكيفات هواء كهرباةية عدد )عدم  .9

( من نظام 02،04مستودعات املستشفى حتى تارخيه خالفًا ألحكام املواد ذوات األرقام )

 وتعديالته. 2222( لسنة 29اللوازم رقم )

 شؤون املوظفني:  ثانيا: 

( من 22موظفي املستشفى خالفًا ألحكام املادة )مل يربز للتدقيق الكفاالت املالية لبعض  .2

 قانون ديوان احملاسبة  املشار إليه.

عدم كفاية الكفالة املالية املقدمة من السيد ).....( املسؤول عن عهدة مستودع األدوية   .9

( من تعليمات تنظيم 0وعهدة اللوازم الطبية املستهلكة يف املستشفى خالفًا ألحكام املادة )

 . 9442( لسنة 2املالية للموظفني رقم )الكفاالت 

وجود لوازم طبية وغري طبية يف عهدة بعض من املوظفني يف أقسام املستشفى دون تكليف  .2

 رمسي.   

مل يتم إتال  جلود اإلدخاالت واإلخراجات يف أقسام املستشفى والم مضى على استعماهلا  .0

( 2مات التطبيقية للشؤون املالية رقم )( من التعلي27املدة القانونية خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالتها. 2224لسنة 

 (0/0/4102تاريخ  04/01/41/1121املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (780) 

 

 احلسني /الزرقاء.مستشفى األمري فيصل بن 

 :الفحــص الفجائـــي 

لدى إجراء الفحص الفجاةي على صندوق حماسب العيادات مبستشفى األمري فيصل بن  

 ( دينار. 020.644تبني وجود نقص يف النقد مببلغ ) 6/29/9422احلسني السيد ).....( بتاريخ 

 (44/0/4102تاريخ  04/01/92/370 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

( من النظام املالي رقم 40تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق باملوضوع أعاله استنادًا ألحكام املادة )

 وتعديالته ومبشاركة ديوان احملاسبة. 2220( لسنة 2)

 اإلجراء:

مل يرررد مررا يفيررد بالتصررويب رغررم خماطبررات الررديوان املتكررررة بهررذا اخلصرروص والررم كرران  خرهررا            

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 4/9/9424( تاريخ 29/28/20/2772)الكتاب رقم 

 مستشفى األمرية بسمة  التعليمي/ اربد.

 :تنفيذ مبنى وحدة احلروق واجلراحة التجميلية 

( بعد 42/9446لدى مشاركة ديوان احملاسبة يف جلنة االستالم النهاةي  للعطاء رقم )

( دينار واملنفذ 9767924والبالغ قيمته عند اإلحالة ) مرور سنتني على االستالم األولي للمشروع

( يوم، 724وملدة عقدية ) 6/2/9442من قبل املقاول مؤسسة ).....( والصادر به أمر املباشرة بتاريخ 

 تبني ما يلي:

 .92/9/9429مت استالم أعمال املشروع املشار إليه أعاله استالمًا اوليًا منذ تاريخ  .2

 .92/9/9422صالح العيوب لألعمال املدنية بتاريخ تنتهي فرتة اإلشعار بإ .9

 .92/9/9420بتاريخ   يةتنتهي فرتة اإلشعار بإصالح العيوب لألعمال الكهروميكانيك .2

 ( يومًا.040التمديدات املوافق عليها بسبب األعمال اإلضافية واألوامر التغيريية ) .0

ريخ إستالمة اوليًا ولغاية تاريخ بعد مرور سنتني على اإلستالم األولي تبني أن املبنى منذ تا .4

اإلستالم النهاةي ال يزال مقفل ومل يتم إستغاللة واالستفادة منه واكتشا  العيوب قد 

تظهر بعد إشغال املبنى ليتم االستفادة من سنوات الصيانة اجملانية ألعمال املشروع املدنية 

 والكهروميكانيكية.

 (4/1/4102اريخ ت 04/01/2/7117 املصدر: )كتاب الديوان رقم
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 (781) 

 

 التوصيات:

 بيان أسباب ما يلي:

 .92/9/9429عدم أشغال املبنى منذ إستالم املشروع اوليًا بتاريخ  .2

الكلف املالية املرتتبة على صاحب العمل ولغاية تارخيه نتيجة عدم إشغال املبنى واالستفادة  .9

 منه منذ استالم أعمال املشروع اوليًا.

والرقابة لدى الوزارة ملتابعة املشاريع املستلمة واالستفادة منها وفقًا عدم قيام أجهزة املتابعة  .2

 لدراسة اجلدوى املعدة سابقًا هلذه املشاريع.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :قيود وسجالت املستشفى 

(، 24/0/9422-2/2/9422لدى تدقيق قيود وسجالت مستشفى األمرية بسمة للفرتة )

 تبني ما يلي:

 احملاسبة: أواًل: 

ت ص/ظ( املستعمل (( رمز 074244-074442مل يربز للتدقيق جلد املقبوضات رقم ) .2

 (.29/2/9422و  22من قبل حماسب العيادة العامة بتاريخ  )

( من 29عدم استعمال جلود املقبوضات حسب تسلسل أرقامها خالفًا ألحكام املادة ) .9

 .2224( لسنة 2التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )التعليمات 

( واملستخدمة  6/2/9422ررر  2/2/9422مل يربز للتدقيق دفرت إرسالية الصندوق للفرتة )  .2

( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية 27من قبل احملاسبة ).....( خالفًا ألحكام املادة )

 أعاله.

ملقبوضات على دفرت اإلرساليات املنظمة من قبل حماسب عدم كتابة كامل رقم وصول ا .0

العيادات وكذلك عدم قيامه بتدوين اسم حماسب عيادة االختصاص على وصول 

( من التعليمات التطبيقية 99املقبوضات الرةيسية املعد من قبله خالفًا ألحكام املادة )

 للشؤون املالية أعاله.

( من 24ية قبل استعماهلا خالفًا ألحكام املادة )عدم تدقيق وصول قساةم الكوبونات املال .4

 التعليمات املشار إليها أعاله.

( 24/0/9422- 2/2/9422عدم التمكن من تدقيق النسخة ال انية )احلمراء( للفرتة ) .8

 من وصول مقبوضات احملاسب الرةيس لعدم االحتفاظ بها يف املستشفى.
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 (788) 

 

جلود املقبوضات الم يتم اكتشا  أخطاء فيها يتم إعادتها إذ اجلهة الم استلمت منها  .7

 بها. إخراجاتدون تنظيم مستند 

وجود شيكات معلقة لدى حماسب السلفة مضى عليها املدة القانونية ومل تقبض كأمانات  .6

 ه. ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية  أعال222خالفًا ألحكام املادة )

عدم قيام احملاسب بتنظيم مستند صر  باألمانات الم يتم ردها خالفًا ألحكام املواد                  .2

 ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله.29، 82)

قيام حماسب السلفة بتسجيل الشيكات املصروفة فعاًل فقط يف دفرت صندوق السلفة خالفًا  .24

 التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله.( من 64ألحكام املادة )

عدم وجود قاصة حديدية لدى احملاسب الرةيس يف املستشفى كما أن القاصات احلديدية  .22

 املوجودة لدى حماسيب اإلسعا  غري صاحلة لإلستعمال.

 الصيدلية:  ثانيًا: 

ة النفسية لدى إجراء الفحص الفجاةي على سجل مواد العقاقري اخلطرة يف صيدلية العياد .2

( حيث بلغ tab Kemadren تبني عدم مطابقة الرصيد الفعلي مع الرصيد الدفرتي ملادة )

 (.tab244 ( بفرق )Tab98840 ( والرصيد الفعلي )Tab)98240 الرصيد الدفرتي 

( من نظام اللوازم رقم 02عدم إبراز معززات بعض مستندات اإلخراجات خالفًا ألحكام املادة ) .9

 وتعديالته. 2222( لسنة 29)

عدم استعمال جلود مستندات إدخال مستودع األدوية يف املستشفى حسب تسلسل أرقامها  .2

 ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله.29وتاريخ استالمها خالفًا ألحكام املادة )

 قسم اللوازم غري الطبية:  ثالثًا:

الم يتم اكتشا  أخطاء فيها يتم إعادتها إذ اجلهة  جلود مستندات اإلدخاالت واإلخراجات 

 بها. إخراجاتالم استلمت منها دون تنظيم مستند 

 مستودع اللوازم الطبية: رابعًا: 

( رول ملستشفى امللك املؤسس عبد ا  اجلامعي 944( عدد )GYPSONAصر  مادة ) 

إبراز مستند اإلدخاالت من دون  20/0/9422( تاريخ 260272مبوجب مستند اإلخراجات رقم )

 2222( لسنة 29( من نظام اللوازم رقم )02اجلهة املستلمة كمعزز للصر  خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته.
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 (787) 

 

 املخترب: خامسًا: 

عدم تنظيم كشوفات شهرية باملستهلكات املستخدمة يف املخترب ملعرفة الكميات املصروفة  .2

 فعليًا يف نهاية كل شهر.

سجالت لوازم خمصصة وجلود مستندات إدخال يف خمترب العيادات لتسجل  عدم وجود .9

( من نظام 00عليها املواد املستلمة من املخترب الرةيس يف املستشفى خالفًا ألحكام املادة )

 اللوازم أعاله.

 قسم األشعة: سادسًا: 

عداد تعذر إجراء الفحص الفجاةي على مستودع قسم األشعة لعدم قيام أمني العهدة بإ .2

اإلحصاةية الشهرية مبصروفات األفالم واملواد األخرى و عدم قيام الفنيني بالقسم بتنظيم 

 طلبيات داخلية بالكميات الم يتم استخدامها من األفالم واملواد األخرى.

استخدام أك ر من جلد إدخاالت يف نفس الوقت ونشري على سبيل امل ال إذ اجللد رقم        .9

( من التعليمات 29( خالفًا ألحكام املادة )224244-224642و)( 297942-297244)

 التطبيقية للشؤون املالية أعاله.

 قسم صيانة األجهزة الطبية: سابعًا: 

( قبل استعماله حيث تبني أن 206844-206842مل يتم تدقيق جلد اإلخراجات رقم ) .2

 (.046802( يمل الرقم )206802النسخة الزرقاء من املستند رقم )

( والذي مت مبوجبه الصر  ملديرية 626846مل يتم إبراز معزز مستند اإلخراجات رقم ) .9

 ( من نظام اللوازم أعاله.02خالفًا ألحكام املادة ) 4/7/9422صحة لواء بل كنانه بتاريخ 

 عيادة العالج الطبيعي: ثامنًا: 

على قسم  ( واملصرو 272844-272842مل يربز للتدقيق جلد مستند اإلخراجات رقم ) .2

 األطرا  الصناعية.

يوجد أجهزة ومعدات يف قسم العالج الطبيعي غري صاحلة لالستعمال حباجة إذ إتال   .9

 ومل يتم اختاذ أي إجراء خبصوصها.

مل يتم تنظيم مستند إدخاالت باملستلزمات الطبية املقدمة من مؤسسة ).....( كتربع  .2

من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية ( 06للمركز واملستلمة اصوليًا خالفًا للمادة )

 وتعديالتها املشار إليها أعاله.  
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 (783) 

 

 الكفاالت املالية:  تاسعًا: 

( من تعليمات تنظيم 24عدم وجود سجل كفاالت مالية للموظفني خالفًا للمادة ) .2

 .9442لسنة  (2الكفاالت املالية للموظفني رقم )

 من للموظفني.مل يربز للتدقيق الكفاالت املالية لعدد  .9

 قسم التغذية:  عاشرًا:

عدم تنظيم مستندات إدخال وإخراج للمواد الطازجة يف قسم التغذية خالفًا ألحكام املادة  .2

 ( من نظام اللوازم املشار إليه أعاله.02)

عدم تنظيم مستندات إخراجات للمواد الناشفة يف القسم بل يتم صر  هذه املواد مبوجب  .9

 طلبيات.

 ركة:أحد  عشر: احل

( لرت سوالر عن 944( مبقدار )27( موديل ) 6829زيادة مصرو  املركبة نوع بكب دبل كابني رقم ) 

 (.24/22/9422 - 2/2/9422املعدل املقرر للفرتة من )

 (4102لسنة  02املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 أعاله حسب األصول. وردالعمل على تصويب ما 

 اإلجراء:

 يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما 

 مستشفى األمرية بديعـة التعليمي/ اربد.

 :تدقيق قيود وسجالت املستشفى 

لدى تدقيق قيود وسجالت مستشفى األمرية بديعة التعليمي /اربد للفرتة  

 (.، تبني ما يلي:2/24/9429-22/29/9422)

باللوازم والعالجات املصروفة لألقسام التابعة للمستشفى  عدم تنظيم مستندات إخراجات .2

يف حني يتم ترحيلها على سجالت اللوازم املخصصة مبوجب طلبيات خالفًا ألحكام املادة 

 وتعديالته.  2222( لسنة 29( من نظام اللوازم رقم )02)

ين ما قيمته بلغت قيمة الذمم املالية املستحقة للمستشفى وغري احملصلة من املرضى القادر .9

 ( دينار. 224604)
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 (771) 

 

عدم حوسبة أعمال احملاسبة واملستودع والصيدلية باملستشفى وذلك من خالل تطبيق  .2

 برنامج حكيم  )مشروع احلوسبة الصحية( حتى تارخيه. 

 (02/04/4102تاريخ  04/01/94/41738املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 األصول.العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 مستشفى معاذ بن جبـــل.

 :قيود وسجالت وحسابات املستشفى 

-2/2/9429لدى تدقيق سجالت وحسابات مستشفى معاذ بن جبل للفرتة ) 

 (، تبني ما يلي:24/2/9422

( دينار  2444( من قسم العناية املركزة املقدر قيمته بررر )Plus oximetreفقدان جهاز ) .2

 دون أن يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة ملعرفة أسباب فقدان اجلهاز من املستشفى. 

 مستودع اللوازم الطبية: .9

صر  مواد طبية مستهلكة من مستودع اللوازم الطبية مبوجب ااذج طلبيات دون  .أ 

( 29( من نظام اللوازم رقم )02ألحكام املادة ) تنظيم مستندات إخراجات بها خالفًا

 وتعديالته. 2222لسنة 

بأنها مكدسة بشكل عشواةي على  علمًاعدم تنميط وترميز املواد الطبية املستهلكة  .ب 

أرضية املستودع مما يعرضها للتلف وال يوجد رفو  باملستودع حلفظها خالفًا ألحكام 

 ( من نظام اللوازم املشار إليه أعاله.42املادة )

 عدم توفر فاكس لألطباء املناوبني لتسهيل عملية يويل املرضى. .2

 (41/9/4102خ تاري 04/01/04/2001املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

البنود حسب األصول باقي العمل على تنفيذ توصيات جلنة التدقيق والتحقيق وتصويب 

 ومبشاركة عن ديوان احملاسبة.

 اإلجراء:

( تاريخ 29/7/8/28272مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق مبوجب كتب وزير املالية رقم )

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 2/6/9420
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 (770) 

 

 مستشفى الرمثا احلكومي.

 :تعرض خزانة العقاقري اخلطرة للسرقة يف مستشفى الرمثا احلكومي 

لدى التدقيق تبني بأن خزانة العقاقري اخلطرة يف مستشفى الرم ا احلكومي قد تعرضت 

حيث مت إبالغ اجلهات األمنية بذلك ولدى قيام  9/4/9420للسرقة صباح يوم اجلمعة املوافق 

التزويد مسؤول العقاقري اخلطرة باجلرد األولي خلزانة مستودع األدوية تبني وجود رةيس شعبة 

نواقص يف بعض األدوية والعقاقري ومت تشكيل جلنة داخلية من قبل مدير مستشفى الرم ا 

 وذلك للتحقيق  باملوضوع أعاله. 0/4/9420( تاريخ 44/4/274احلكومي مبوجب كتابه رقم )

 (8/0/4102تاريخ  04/01/01/1729رقم  املصدر: )كتاب الديوان

 التوصية:

 حسب األصول. اللجنة باقي التوصياتاختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ 

 اإلجراء:

( تاريخ 224مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق مبوجب كتاب وزير الصحة رقم )ر د/م. الرم ا/

وقدمت توصياتها وقد مت  6/4/9420( تاريخ 2424والكتاب رقم )ر د/م. الرم ا/ 4/4/9420

 تنفيذ التوصية )أواًل( فقط وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 مستشفى املفرق احلكومي.

 :حسابات وقيود املستشفى 

(، 9422-9442لررررردى تدقيررررررق حسابررررررات وقيرررررود مستشفرررررى املفررررررق احلكومررررري للفررتة )   

 تبني ما يلي:

 وملفات املرضى:سجالت  أواًل:

( دينررار قيمرة أجررور املعاجلرة مررن املررريض ).....(   2044عردم قيررام املستشرفى باسررتيفاء مبلرغ )    .2

 (. 2440ملف رقم )

يررتم اعتمرراد بطاقررات التررأمني الصررحي للمررريض لغايررات احتسرراب أجررور املعاجلررة يف بعررض           .9

( 62دني رقررم )( مررن نظررام التررأمني الصررحي املرر 94احلرراالت القضرراةية خالفررًا ألحكررام املررادة ) 

 وتعديالته. 9440لسنة 

عدم مسك سجل إدخال املرضى بقسم الرجال حسب األصول حيرث تربني وجرود عردد كربري       .2

 من صفحات السجل تالفة وممزقة.
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 (774) 

 

 خدمة نقل املرضى بسيارات اإلسعاف احملولة خارج املستشفى:  ثانيًا:

ملرضررى بسرريارات اإلسررعا   ( دينررار أجررور نقرررل ا 7924عرردم قيررام املستشررفى باسررتيفاء مبلررغ )    .2

 .7/9/9422( تاريخ 2/2/9642العاةدة للمستشفى خالفًا لقرررار جملس الوزراء رقم )ص

عدم تعبئة خانرات الكشرف اخلراص باملرضرى املنقرولني بسريارات اإلسرعا  بالبيانرات املطلوبرة           .9

                      حسرررب األصرررول )اسرررم املرررريض، الررررقم الررروطل... ان( كمرررا مل يرررتم يديرررد نررروع احلالرررة            

 ) قضاةية أو غري قضاةية( مما يصعب متابعة يصيل أجور النقل أو املطالبة بها.

 العيادات اخلارجية: ثالثًا:

قيام بعض األطباء بتوقيع وختم النماذج اخلاصة بالتحاليل املخربية قبل تعبئتها  .2

املطلوب... ان ( خالفًا ألحكام  بالبيانات احملددة بالنموذج )اسم املريض، رقم امللف، التحليل

املادة )ثانيًا( من التعليمات واإلجراءات احملاسبية املتبعة يف املستشفيات واملراكز الصحية 

 امللحقة بتعليمات مديرية الشؤون املالية التابعة لنظام التأمني الصحي أعاله.

كتابة على الوصفات عدم قيام بعض أطباء العيادات اخلارجية بتعبئة خانة عدد العالجات  .9

 الطبية.

 رابعًا: اللوازم والسجالت:

عردم إجررراء دور إستالم  وتسليم اللوازم بني  رةيس قسم اإلسعا  والطوار  السابق ).....(  .2

وبني رةيس القسم احلالي ).....( خالفًا  6/24/9429املنقول خرارج املستشفى بتاريخ 

 وتعديالته. 2222( لسنة 29( من نظام اللوازم رقم )89ألحكام املادة )

عدم تنظيم مستندات إدخاالت لألجهزة املوجودة يف قسم الكلى املستلمة من اجلهات املبينة  .9

 ( من نظام اللوازم املشار إليه أعاله:02( خالفًا للمادة )964يف اجلدول رقم )

 (471جدول رقم )

 دون تنظيم مستندات إدخال بهاأجهزة لدى قسم الكلى يف مستشفى املفرق احلكومي مت استالمها 

 اجلهة املستلم منها األجهزة العدد اسم اجلهاز

 مستشفى النساةية واألطفال/ املفرق 4 جهاز غسيل كلى

 الديوان امللكي العامر 0 (Gambroجهاز غسيل كلى نوع )

مستندات اإلدخاالت حسب تسلسل أرقامها حيث مت استخدام مستندات  عدم إستخدام .2

( قبل مستندات اإلدخال ذوات األرقام 69244 – 69242اإلدخاالت ذوات األرقام )

( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية 29( خالفًا للمادة )69944 – 69242)

 .2224( لسنة 2وتعديالتها رقرم )
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 (779) 

 

 خامسًا:  احلركة:

عدم تسجيل كمية احملروقات املصروفة لكل مركبة على سجل اللوازم املخصصة هلا يف حني يتم 

 تسجيل الكمية على السجل بشكل إمجالي. 

   سادسًا:

عدم تنظيم كشوفات بأمساء املوظفني الذين قردمت وجبرات غذاةيرة هلرم خالفرًا لتعمريم مردير إدارة         

 . 22/24/9422( تاريخ 2242اخلدمات رقم )   / أرزاق/

 (4102لسنة  019املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 مستشفى جرش احلكومي.

 :قيود وسجالت املستشفى 

 ، تبني ما يلي:9429احلكومي لعام  لدى تدقيق قيود وسجالت مستشفى جرش

 أواًل: القسم املالي:

عدم قيام احملاسب بكتابة امسه على وصول املقبوضات املنظمة من قبله خالفرًا ألحكرام املرادة     .1

 . 2224( لسنة 2( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )94)

املخربيرة واملسرتهلكات الطبيرة املدونرة     عدم اسرتيفاء بعرض الرسروم املسرتحقة علرى الفحروص        .2

 على ملفات املرضى.

ترحيرل    ( نتيجرة  972476( دنانري يف دفرت إرسرالية الصرندوق رقرم )   24وجود نقص بقيمة ) .3

إذ دفررت    ( دينار90البالغة قيمته ) 2/7/9429  تاريخ  (202442وصول املقبوضات رقم )

 ( دينار.20إرسالية الصندوق مببلغ )

رقم وصول املقبوضات كاماًل على دفرت إرسالية الصندوق حيث يتم االكتفراء    عدم كتابة  .4

بكتابته كاماًل على أول و خر صفحة من دفرت اإلرسالية ونشري على سبيل امل رال إذ وصرول   

 (.902727 – 902794املقبوضات ذوات األرقام ) 

ال إذ الوصرول رقرم                   ونشرري علرى سربيل امل ر      عدم ت بيت التاريخ على بعض وصرول املقبوضرات   .5

(742049 – 742088.) 
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 (772) 

 

الشررطب والتعررديل علررى دفرراتر إرسررالية الصررندوق ألرقررام وصررول املقبوضررات وقيمتهررا خالفررًا        .6

 ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية املشار  إليها أعاله.44ألحكام املادة )

رضررى القررادرين الررداخلني ألقسررام  عرردم ت بيررت ترراريخ اخلررروج علررى بعررض ارراذج حماسرربة امل     .7

 املستشفى األمر الذي يؤدي إذ عدم الدقة عند احتساب املطالبات املالية.

 الشطب والتعديل للقيمة على ااذج حماسبة املرضى القادرين الداخلني ألقسام املستشفى.             .8

 ثانيًا: األقسام: 

 قسم جراحة الرجال: .0

 اإلدخاالت لدى قسم جراحة الرجال لألسباب التالية:عدم التمكن من تدقيق مستندات 

( 00عدم مسك سجالت اللوازم املخصصة للمستهلكات الطبية خالفًا ألحكام املرادة )   .أ 

 وتعديالته. 2222( لسنة29من نظام اللوازم رقم )

عدم تدوين أرقام صفحات سجالت اللوازم املخصصة على مسرتندات اإلدخراالت خالفرًا     .ب 

( مرررن تعليمرررات إدارة وتنظررريم املسرررتودعات احلكوميرررة والرقابرررة علرررى    7ألحكرررام املرررادة ) 

 .2220( لسنة 4املخزون رقم )

 التغذية:  قسم .4

حيررث بلغررت قيمررة املبررالغ     ( دينررار444صررر  سررلف متكررررة لشررراء )برريض املاةرردة ( بقيمررة )    

   ( خالفرًا ألحكرام املرادتني    90/7/9422 - 98/2/9429( دينار للفرتة ) 6228املصروفة ) 

 ( من نظام اللوازم املشار إليه أعاله.24، 2)

 قسم اخلياطة: .9

تعرررذر تررردقيق قسرررم اخلياطرررة لعررردم مسرررك السرررجالت ومسرررتندات اإلدخررراالت  واإلخراجرررات      

 ( من نظام اللوازم املشار إليه أعاله.02خالفًا ألحكام املادة )

 قسم العالج الطبيعي: .2

ملخصصررة حيررث يررتم ترحيلررها علررى صررفحة عردم فصررل املررواد املتشررابهة علررى سررجالت اللرروازم ا 

 ( من نظام اللوازم أعاله.00سجل واحدة خالفًا ألحكام املادة )

 قسم املخترب: .0

تعذر إجراء التدقيق العكسي على بيانات ااذج املختربات الطبية كرون هرذه النمراذج     .أ 

نسررررخة واحرررردة ومل يقررررم فررررل املختررررربات الطبيررررة باالحتفرررراظ    يررررتم تنظيمهررررا علررررى

    ل انية من وصول املقبوضات.بالنسخة ا
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قيام مسؤولي العهردة يف بعرض األقسرام بإحضرار املرواد الالزمرة ألقسرامهم مباشررة مرن           .ب 

ونشري على سبيل   مستودعات وزارة الصحة وليس عن طريق قسم التزويد باملستشفى

 امل ال إذ أقسام )الكلى،  األسنان،  األشعة، التعقيم(.

 عهدة غري الطبية:ثالثًا: مستودع اللوازم وال

لردى إجررراء الفحررص الفجرراةي علررى مسررتودع اللروازم والعهرردة غررري الطبيررة ترربني وجررود أس رررة      .1

 ( ال يوجد قيد هلا على سجالت اللوازم املخصصة. 2مرضى بعجالت عدد )

صررر  مررواد ولرروازم مررن قبررل مسررؤول عهرردة اللرروازم غررري الطبيررة لرربعض األقسررام م ررل قسررم           .2

أن هذه األقسام مل تقم مبسك السجالت ومستندات اإلدخرال   علمًااخلياطة وقسم احلوادث 

 .( من نظام اللوازم املشار إليه أعاله02الالزمة خالفًا ألحكام املادة )

 رابعًا: مستودع األدوية:

( مرن تعليمرات   6عدم ترحيل بعض مستندات اإلخراج على السجالت املخصصة خالفًا ألحكام املرادة ) 

 املستودعات احلكومية والرقابة على املخزون املشار  إليها أعاله.إدارة وتنظيم 

 خامسًا: حركة السيارات:

تعررذر إجررراء الترردقيق علررى حركررة السرريارات باملستشررفى لعرردم مسررك سررجل عمررل املركبررة     .1

الشررهري وسررجل الرررحالت اليوميررة وسررجل صرررفيات احملروقررات الشررهري للمركبررات خالفررًا       

 .9422يمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية لسنة ( من تعل27ألحكام املادة )

( 22( وذلك خالفًا ألحكام املادة )CC 9444استخدام مركبات تزيد سعة حمركها على ) .2

 املركبات احلكومية املشار إليه أعاله.  من تعليمات تنظيم استخدام

( مرن تعليمرات   28مل يتم اعتماد دليل مهام وواجبات مسؤول احلركرة خالفرًا ألحكرام املرادة )     .3

 تنظيم استخدام املركبات احلكومية املشار إليه أعاله.

 سادسًا: الشؤون اإلدارية: 

عدم تفعيل بطاقة الوصف الروظيفي لررةيس قسرم الصريدلة وذلرك باسرتحداث شرعب لقسرم          .1

الصيدلة يف املستشفى حسب ما هو مبني يف بطاقة الوصف الوظيفي لرةيس قسرم الصريدلة   

 يف وزارة الصحة. 

املستشررفى والعيرررادات بكفررراالت ماليررة وذلرررك خالفرررًا     م ربرررط مسررؤولي العهررردة يف أقسرررام عررد  .2

 .9442( لسنة 2تعليمات تنظيم الكفاالت املالية للموظفني رقم )  ( من0ألحكام املادة )
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( مررن 22عرردم وديررد كفرراالت بعررض املرروظفني نتيجررة وفرراة الكفيررل خالفررًا ألحكررام املررادة )         .2

 الكفاالت املالية للموظفني املشار  إليها أعاله.تعليمات تنظيم 

 (4102لسنة  89املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 باقي بنود االستيضاح حسب األصول. العمل على تصويب

 اإلجراء:

حيرث تربني بأنره     0/22/9420( تراريخ  9808جرش/.مت الرد مبوجب كتاب وزير الصحة رقم )ر د/م

( ومررا 9،2( و )خامسررًا( و )سادسررًا/9( و )ثال ررًا/8،4،0،2( و )ثانيررًا /0)أواًل / مل يررتم تصررويب البنررود 

 زال املوضوع قيد املتابعة.

 مستشفى الكرك احلكومي.

 :األضرار اليت حلقت باملستشفى 

لدى إجراء الكشف امليداني الالزم على اإلضرار الم حلقت باملستشفى نتيجة األحوال 

 من قبل مهندس الديوان، تبني ما يلي: 6/4/9420اجلوية الساةدة بتاريخ 

تسريب للمياه أسفل طبقة العزل املوجود على سطح املبنى القاةم وذلك من مناطق التقاء  .2

 العزل للمبنى القاةم واملبنى املستحدث.

 سقوط بعض موجهات التكييف املركزي يف املستشفى. .9

 حصول أضرار يف وحدات اإلنارة واالباريز ووحدات األسرة. .2

 وميع للمياه على سطح املبنى املستحدث وارتفاع يف منسوب مزاريب التصريف. .0

وجود تلف وسقوط يف األسقف املستعارة يف أقسام اخلداج والنساةية والتوليد وقسم  .4

 اإلسعا  والطوار  وغريها.

 تضرر الدهان يف األقسام املختلفة ويف بعض الغر  داخل املستشفى. .8

 (41/0/4102تاريخ  04/01/2/8823 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

تشكيل جلنة فنية متخصصة حلصر األضرار النامجة عما حدث ووضع احللول اجلذرية ملعاجلة 

 عزل األسطح وتصويب كافة األوضاع حسب األصول ومبشاركة ديوان احملاسبة.

 اإلجراء:

وما زال  28/24/9420( تاريخ 9869. الكر ك/مت الرد مبوجب كتاب وزير الصحة رقم )ر د/م

 املوضوع قيد املتابعة.
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 مستشفى غور الصايف/ الكرك.

  :شراء خدمات التنظيف والنقل الداخلي واإلطعام واملصبغة ملستشفى غور الصايف/ الكرك 

 ( أعاله تبني ما يلي:226/9429لدى التدقيق يف ملف رقم ) 

وجود خمالفات حبق مؤسسة ).....( احملال عليها العطاء أعاله موقعة من قبل جلنة  .2

 ( من شروط العطاء. 27اإلشرا  ومل يتم إختاذ أي إجراء خبصوصها خالفًا للبند )ثال ًا/

املرفقة بكتاب مدير مستشفى غور  2/7/9420( تاريخ 092مل يتم تعزيز الفاتورة رقم ) .9

ن العمل خالفًا لتقرير رةيس جلنة اإلشرا  املؤر  بتاريخ الصايف بكشف املتغيبني ع

24/8/9420 . 

الفواتري املقدمة ملديرية اخلدمات الفندقية غري موقعة من قبل رةيس اللجنة خالفًا لكتاب  .2

( تاريخ 209مدير مستشفى غور الصايف رقم )جلنة اإلشرا  على شركة اخلدمات/

97/4/9420   . 

أمساء عمال مل يقوموا  9420مع فاتورة شهر ) ب( لعام تضمن كشف الدوام املرفق  .0

بالعمل ونشري على سبيل امل ال ال احلصر إذ كل من السيد ).....( والسيد ).....( والسيد 

 .)....( 

مل يتم العمل بتعليمات السكن والطعام يف املستشفى الصادرة بكتاب وزير الصحة رقم  .4

 .26/29/9422( تاريخ 28/9/29/22290)

وجود مطالبة مالية مقدمة من قبل شركة ).....( خمالفة لبنود االستحقاق الغذاةي  .8

 والقواةم املقررة باملستشفى. 

 (02/04/4102تاريخ  3/40/41701املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق مبا ورد أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة.

 اإلجراء:

 يد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يف

 
 

 

 

  



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (777) 

 

 املركز الصحية / وزارة الصحة

 

 مركز صحي األمرية بسمة الشامل:

 :قيود وسجالت املركز 

(، 9429-9447لدى تدقيق قيود وسجالت مركز صحي األمرية بسمة الشامل للفرتة ) 

 تبني ما يلي:

 عيادة التقويم: أواًل:

 الفجاةي على سجالت وقيود عيادة تقويم األسنان لألسباب التالية:تعذر إجراء الفحص 

 عدم كتابة أرقام صفحات سجالت اللوازم املخصصة على مستندات اإلدخاالت واإلخراجات. .2

عدم ترحيل حمتويات مستندات اإلدخاالت واإلخراجات على سجل اللوازم  املخصصة منذ   .9

( من تعليمات إدارة وتنظيم 6، 7ادتني )( حتى تارخيه خالفًا ألحكام امل6/9422شهر )

 . 2220( لسنة 4املستودعات احلكومية والرقابة على املخزون رقم )

 اللوازم: ثانيًا:

( مت تركيبها باملركز غري مدخلة على سجالت اللوازم خالفًا 9وجود أجهزة تعقيم عدد ) .2

 ته. وتعديال 2222( لسنة 29( من نظام اللوازم رقم )02ألحكام املادة )

عدم وجود أمني عهدة متفرغ ومكلف رمسيًا للقيام بأعمال اللوازم وال يوجد حمضر إستالم  .9

( من نظام اللوازم 89تسليم وتسلم بني أمني العهدة احلالي والسابق خالفًا ألحكام املادة )

 املشار إليه أعاله. 

 احملاسبة: ثالثًا:

وعدم الدقة ووضوح االسم على عدم كتابة اسم احملاسب على بعض وصوالت املقبوضات  .2

 البعض األخر. 

 عدم ت بيت رقم بطاقة املعاجلة وبطاقة التأمني الصحي للمنتفع على وصول املقبوضات. .9

 (2/3/4102تاريخ  04/01/10/09301كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله  حسب األصول.  

 اإلجراء:

 بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد 
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 مديرية صحة حمافظة العاصمة:

 :مركز صحي الزميله 

لدى إجراء الفحص الفجاةي على ملفات املوظفني والدوام الرمسي يف املركز الصحي  

تبني غياب املمرضة القانونية ).....( عن مركز عملها خالل الفرتة  2/2/9420أعاله بتاريخ 

( دون حصوهلا على إجازة رمسية ومل يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة 92/2/9420-92/9/9420)

 وتعديالته. 9422( لسنة 69( من نظام اخلدمة املدنية رقم )282حبقها خالفًا ألحكام املادة )

 (90/04/4102تاريخ  04/01/10/44414 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 وفقًا ألحكام نظام اخلدمة املدنية.ة واإلدارية حبق املذكورة أعاله اإلجراءات القانوني اختاذ

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 مركز صحي مشال مأدبا:

 :قيود وسجالت املركز 

تبني  (،9429-9424) للفرتة مأدبالدى التدقيق يف قيود وسجالت مركز صحي مشال 

 يلي:   ما

 الصيدلية. أواًل: 

عدم يديد أسعار العالجات بالوصفات الطبية حسب جدول أجور املعاجلة يف املستشفيات   .2

خرها  واملراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والقرارات الصادرة عن رةاسة الوزراء والم 

( تاريخ 24/24/2/96762( الصادر مبوجب كتاب رةيس الوزراء رقم )22القرار رقم )

 وعلى النحو التالي:  24/24/9429

%( على سعر 94يتم تسعري الوصفات الطبية حسب أسعار عطاءات الوزارة بإضافة ) .أ 

%( على سعر العطاء عند معاجلة املريض القادر 04العطاء دون إضافة ما نسبته )

 . 6/29/9422( تاريخ 24/24/2/92778خالفًا لكتاب رةيس الوزراء رقم ) األردني

 األردنينيسعار الصحيحة عند احتساب سعر الدواء للمرضى غري تطبيق األ عدم .ب 

                           حسب  الوصفة% من سعر العطاء( حيث يتم تسعري 28 واملتم لة )سعر العطاء +

                       رقم  وزير الصحة% من سعر العطاء( خالفًا لكتاب 94)سعر العطاء وبإضافة 

 . 92/2/9429تاريخ ( 0/0/077)ت ص/
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 (731) 

 

الم يستوفى عليها ما  لألدويةتطبيق األسعار املقررة عند احتساب سعر الدواء  عدم .ج 

%( من قيمة الدواء لفئات املدنيني والعسكريني ومنتفعيهم والقادرين وعلى 4نسبته )

  :النحو التالي

بالرغم  9422( عند احتساب سعر الدواء لسنة 9424أسعار عطاء ) اعتماد -

ل مادة                       ونشري على سبيل امل ا األدويةمن اختال  أسعار بعض 

(Micardis tab 30.) 

للمرضى من  املصروفة باألدوية%( إذ سعر العطاء فيما يتعلق 04إضافة ما نسبته ) عدم .9

 . فئة العسكريني ومنتفعيهم

لفئات املشرت ك واملنتفع بالتأمني الصحي  املصروفة األدوية%( على 94إستيفاء ما نسبته ) .2

املستشفيات  ومتربعي بنك الدم خالفًا جلدول أجور املعاجلة يف املياومةاملدني مبا فيهم عمال 

 واملراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.  

 ات الطبية.عند التعديل على الوصف األطباءتوقيع بعض  عدم .0

من طبيب  ةمبوجب وصفات طبية موقع املزمنة األمراضملرضى يعانون من  أدويةصر   .4

الالزمة  األدويةاألسرة يف املركز على الرغم من عدم وجود تقرير طيب حيتوي على 

للمريض وجرعاتها من طبيب االختصاص م بت يف ملف املريض حيدد كل ستة أشهر 

 . 7/9/9444( تاريخ 94/9/240)ت ص رقم  وزير الصحةخالفًا لكتاب 

 :احملاسبة والسجل الطيب ثانيًا: 

ترقيم امللفات الطبية بناًء على الرقم املتسلسل املدون على بطاقة املعاجلة الصادرة عن يتم  .2

الطبية عن اسم  ةوجود اختال  مابني اسم املريض امل بت على الوصف إذاملركز مما أدى 

 املريض الوارد على امللف. 

خرها القرار  تنظيم مطالبات العسكريني حسب االتفاقيات وقرارات رةيس الوزراء والم  عدم .9

وعلى النحو  24/24/9429( تاريخ 24/24/2/96762رقم ) رةيس الوزراءبكتاب  إليهاملشار 

 التالي: 

 املطالبة بكامل املستحقات املتعلقة بالعسكريني.   عدم .أ 

الختصاص( لك ري من املرضى  )العام،ا األطباءتنظيم مطالبات مالية بكشفيات  عدم .ب 

 العسكريني املشرتكني ومنتفعيهم.

املتعلق بكشفية  7/9/9444( تاريخ 94/9/240رقم )ت ص وزير الصحةتطبيق كتاب  عدم .2

إذا كان يف مركز صحي أولي حيث تستوفى كشفية طبيب عام وإذا  كان يف  األسرةطبيب 

 فية طبيب اختصاص وعلى النحو التالي: مركز صحي شامل أو مستشفى تستوفى كش
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 (730) 

 

( دينار للمرضى فئة القادر على 2.84كشفية طبيب اختصاص بواقع ) استيفاء .أ 

طبيب يتطلب كشفية  األمر الذيالرغم من عدم وجود يويل من الطبيب العام 

املعاجلة يف املستشفيات واملراكز  أجور مبوجب جدول( دينار 2.2بواقع ) اختصاص

 .أعالهالصحية 

يتم تنظيم مطالبات للمشرتكني العسكريني ومنتفعيهم فيما يتعلق بوصفات طبيب  .ب 

الكشفية املطالب  بأنطبيب عام وليس طبيب اختصاص مما يعل  أساسعلى  األسرة

  .بها أقل من الكشفية املستحقة

تنظيم كشوفات مبطالبات العسكريني واجلهات املرتبطة باتفاقيات مع وزارة الصحة  عدم .0

 بل قسم احملاسبة تبني قيمة كشفية أطباء العيادات.من ق

فيما  24/24/9429( تاريخ 24/24/2/96762عدم التقيد بكتاب رةيس الوزراء رقم ) .4

يتعلق بتطبيق التسعرية املوحدة يف اتفاقيات التعاون بني وزارة الصحة واخلدمات الطبية 

قد معها وزارة الصحة ملعاجلة امللكية ومستشفيات اجلامعة واملؤسسات والشركات الم تتعا

 املؤمنني لديها واملعمم على املستشفيات واملراكز الصحية.

 :األسنانثالثًا: خمترب 

بالتعليمات التطبيقية للمعاجلة السنية يف مراكز  ةاملبين باإلجراءاتالتقيد  عدم .2

ومستشفيات وزارة الصحة فيما يتعلق مبرضى التعويضات السنية واملبينة يف نظام التامني 

 وتعديالته والتعليمات الصادرة مبوجبه من حيث: 9440( لسنة 62) الصحي املدني رقم

وع اجلهاز املطلوب واسم ال يوجد ما يفيد بوجود طلبات من قبل الطبيب يبني فيه ن .أ 

 املريض،....ان. 

من  ةاملتخذ واإلجراءاتملفاتهم  وأرقاماستخدام سجل خاص يبني أمساء املرضى  عدم .ب 

 املخترب.  قبل

وكميات املستلزمات الطبية املستخدمة للمرضى املراجعني للمخترب على  أمساءت بيت  عدم .9

ليمات تداول وصر  املستلزمات تع ألحكامملفات املرضى أو على سجل الطبيب خالفًا 

املادة  أحكامالطبية يف املستشفيات واملراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والصادرة مبوجب 

 .أعاله( من نظام التأمني الصحي 04)

 علمًامبوجب مستندات إخراجات  األرصدةالم مت تنزيلها من  األرقامال يوجد ما يفيد صحة  .2

موجودة يف اجللد مما قد يؤدي إذ إجراء تعديل يف  اإلخراجاتبأن كامل نسخ مستندات 

 الكميات بعد إمتام عملية الصر  
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 (734) 

 

 والطوارئ.  اإلسعافرابعًا: 

الطبية املقدمة للمرضى العسكريني ومنتفعيهم عند  اإلجراءاتعدم املطالبة بكامل قيمة  .2

 مراجعتهم للقسم واملشمولني باالتفاقيات مع اخلدمات الطبية.

يف القسم وفقًا لتعليمات تداول صر   املستخدمةتنظيم املستلزمات الطبية  عدم .9

الصادرة  أعالهاملستلزمات الطبية يف املستشفيات واملراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة 

 نظام التأمني الصحي من حيث:   بإحكام

واخراجات  إدخاالتاستخدام سجل خاص مرقم للعهدة الطبية وكذلك مستندات  .أ 

 من التعليمات أعاله. (22) املادة ألحكامفًا خال

وتعليمات املستلزمات الطبية املستخدمة للمرضى املراجعني على ملف  أمساءت بيت  .ب 

 .أعالهمن التعليمات  (24) املادة ألحكاماملريض خالفًا 

 خامسًا: األمومة و الطفولة:

من قبل القابلة  تنظيم عملية صر  و ساةل تنظيم األسرة مبوجب وصفات طبية موقعة .2

والطفولة دون وجود توقيع للطبيب وختمه أو تعليمات  األمومةالقانونية وختم قسم 

 علمًاتنظيمية تبني املخول بالتوقيع على الوصفة الطبية و لية صر  تلك املواد يف القسم 

 بأنها جمانية.

دون استيفاء رسوم  األردنينيوالطفل غري  األموالطفولة لكل من  األمومةخدمات  تقدم .9

 (4رقم) األسرةوالطفولة وتنظيم  األمومةخالفًا ألحكام تعليمات خدمات  مقابل ذلك

( من نظام 22املادة ) أحكامالصادرة مبقتضى  9446لسنة  (2واملعدلة رقم ) 9440لسنة 

 فقط. لألردنينيتقديم اخلدمة  ةاملتضمن 9440لسنة  (62التأمني الصحي املدني رقم )

 األسنان:عيادة  سادسًا:

ال تتفق  لية صر  املستلزمات الطبية يف العيادة مع تعليمات صر  املستلزمات يف  .2

                  (04املادة ) أحكاماملستشفيات واملراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والصادرة مبقتضى 

 من حيث: 9440لسنة  (62من نظام التأمني الصحي املدني وتعديالته رقم )

ت بيت أمساء وكميات املستلزمات الطبية املستخدمة للمرضى املراجعني على  عدم .أ 

 من التعليمات أعاله. (24ملف املريض خالفًا للمادة )

الواردة من  األسعارحسب قاةمة  للمطالباتقيمة املستلزمات الطبية  إضافة عدم .ب 

 ومنتفعيهم القادرين والعسكريني عند معاجلة املرضىمديرية املشرتيات والتزويد 

 .أعالهمن التعليمات  (28خالفًا للمادة )
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 (739) 

 

 عند صر  املستلزمات الطبية. إخراجتنظيم مستندات  عدم .ج 

على سجل املدونة حشوات ومواد خمدرة  عدم مطابقة كميات املستلزمات الطبية من .9

ن تلك أأعاله مع العلم ب ةالطبيب مقارنه مع التقرير الشهري الصادر عن العيادة املذكور

 .املواد مرتفعة ال من

االحتفاظ بنسخم الوصول املالي البيضاء واحلمراء يف ملفات خاصة يف العيادة وال يتم  .2

  )الدافع(.تسليم النسخة البيضاء للمريض 

 سابعًا: شؤون املوظفني واللوازم:

أو  األمربعبارة ملن يهمه  مروسةمرضية )للموظفني واملرضى( على ورقة  إجازاتمنح  .2

مرضية دون استعمال النموذج املقرر ليتم التأكد من استيفاء الرسوم القانونية  اسرتاحة

 :على التقرير مع العلم مبا يليدينار ( 9.94والبالغة )

( 9.9وجود عدد من االسرتاحات املرضية غري مستوفاة الرسوم القانونية والبالغة ) .أ 

 دينار.

 . املرضىعلى ملف  اإلجازاتتسجيل  عدم .ب 

الطيب  ( والم مسماها الوظيفي مرشدة صحية سنية للعمل بالسجل.....) ةتكليف املوظف .9

( والم مسماها .....مت تكليف املوظفة ) كمابداًل من عملها يف عيادة تقويم األسنان 

 الوظيفي خياطة لتقوم بعمل املرشدة املذكورة أعاله يف هذه العيادة.

أن  علمًان وجود معززات للصر  تنظيم مستندات إخراج للمواد املستهلكة شهريًا دو .2

( من 02املواد وذلك خالفًا ألحكام املادة ) مستلممن قبل  ةمستندات اإلخراج غري موقع

 وتعديالته.  2222( لسنة 29نظام اللوازم رقم )

 :ثامنًا: املختبــــر

الفحوصات املخربية بناًء على النموذج املعبأ من قبل الطبيب من نسخه واحده تعبأ  إجراء .2

بها املخترب مع  حيتفظعليها النتاةج وترسل إذ الطبيب دون أن يكون هنالك نسخة 

يف املستشفيات واملراكز الصحية  ةاحملاسبية املتبع واإلجراءاتالوصول تطبيقًا للتعليمات 

 .9440( لسنة 62نظام التأمني الصحي املدني رقم ) أحكامالصادرة مبوجب 

 سنويًا وليس شهريًا مع العلم مبا يلي: ( كتات)الكميات املستهلكة يف املخترب من  إخراج  .9

مصدقة من رةيس املركز  ةالكميات املستخدم يددال يوجد كشوفات معززة  .أ 

 .لتأكيد الكميات املستهلكة باملخترب

 املواد املستهلكة مبوجب مستندات اخراجات. إخراج عدم .ب 
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 (732) 

 

 إجراءمل يتم ووغري مستخدمة  راكدةاملخربية املوجودة يف املخترب  األجهزةبعض  . 2

 .األطباءفحوصات خمربية عليها من قبل 

 :األشعة: تاسعًا

املستخدمة حسب التقرير الشهري مقارنة مع سجل  األشعةعدم مطابقة أعداد أفالم  .2

 تلك املواد مرتفعة ال من.  بأنمع العلم  ةالطبيب للصور املطلوب

املستهلكة واملنزلة من الرصيد يف السجالت املخصصة  األفالمال يوجد ما ي بت صحة عدد  .9

 معززةدون تنظيم مستندات اخراجات بذلك  ةكامل ةحيث يتم تنزيل املواد املدخل

 مصدقة من رةيس املركز.  بكشوفات

 (4102لسنة  0املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 ورد أعاله حسب األصول.   تصويب ماالعمل على  

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل وزارة الصحة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 ن الشامل/ مأدبا:االفحص الفجائي علـــى صيدليــة مركز صحي ذيب 

الشامل  ذيبانصيدلية مركز صحي سجالت وقيود لدى إجراء الفحص الفجاةي على  

 ما يلي:، تبني 22/9/9420 بتاريخ

 حيث تبني ما يلي:لألدوية  ةالدفرتي ة مع األرصدةالفعلي بعض األرصدة عدم مطابقة .2

من األدوية بأنواعها  لعدديف الرصيد الفعلي عن الرصيد الدفرتي وزيادة نقص  .أ 

 )حبوب، إبر، ياميل، شراب(.  املختلفة من 

لتجاوزه لألدوية على سجل أرصدة األدوية الصر  الشهري  إمجاليترحيل  عدم .ب 

 الرصيد الدفرتي.

 الكفاالت ( من نظام 2ألحكام املادة )مالية خالفًا  ةبكفال).....( مساعدة الصيدلي عدم ربط  .9

  والتعليمات الصادرة مبوجبه. 9442( لسنة 2رقم ) املالية للموظفني 

 (00/2/4102تاريخ  04/01/10/0808 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 :التوصية

باقي العمل على تصويب و ديوان احملاسبة ومبشاركة للقيان بأعماهلاجلنة للتدقيق والتحقيق  حث

 البنود حسب األصول.
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 (730) 

 

 اإلجراء:

( أعاله مبوجب كتاب وزير الصحة رقم                                           2يف البند )مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق 

ومل تنهي أعماهلا لغاية تارخيه وما زال املوضوع قيد  22/4/9420( تاريخ 2469) ر د/صحة مأدبا/

 املتابعة.

 مديرية صحة حمافظة عجلون.

 :مركز صحي اشتفينا الفرعي/ عجلون 

 ، تبني ما يلي:9429قيود وسجالت مركز صحي اشتفينا الفرعي لعام لدى تدقيق  

وجررود أجهرزة ومعردات معطلرة حباجررة إذ إصرالح ونشيرررر على سبيل امل ال إذ جهاز تعقيم  .2

 ( وفريزر يستخدم حلفظ األدوية والعقاقري الطبية. Hyd rocl ave mcioنوع  )

ية متعارضة منها )حماسب، كاتب صيدلي، قيام احملاسب باجلمع بني عدة مهام وظيف .9

( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية 42ممرض، حماسب بنك( خالفًا ألحكام املادة )

 . 2224( لسنة 2وتعديالتها رقم )

مستودع املركز غري منظم ومليء باألضابري باإلضافة لوجود قطع سيارات ملقاة بأرض  .2

 املستودع بشكل عشواةي.

( لرت مل تستخدم ومل يتم إدخاهلا 94جالونات زيت سيارات حجم كبري سعة )( 24وجود ) .0

 2222( لسنة 29( من نظام اللوازم رقم )02يف قيود وسجالت املركز خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته. 

 (0/00/4102تاريخ  04/01/14/08373كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 لواردة أعاله حسب األصول.العمل على تصويب املخالفات ا

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 .مركز صحي عنجرة األوىل

 :الفحص الفجائي على الصندوق 

على صندوق مركز صحي عنجرة،  2/29/9420لدى إجراء الفحص الفجاةي بتاريخ  

 تبني ما يلي:

( دينار نتيجة تعرض املركز 22.044) وجود نقص بإيرادات التأمني الصحي بقيمة .2

 الصحي للسرقة من قبل جمهول.
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 (731) 

 

( دينار تعود حملاسب املركز الصحي أعاله نتيجة احتفاظه بها يف 2444سرقة مبلغ ) .9

 القاصة.

حضر البحث اجلناةي للكشف على موقع السرقة ومت أخذ البصمات لبعض املوظفني ومل  .2

 يصدر تقرير عن البحث اجلناةي بعد.

 (9/04/4102تاريخ  04/01/14/03384 ر: )كتاب الديوان رقماملصد

 التوصية:

 متابعة تنفيذ توصيات اللجنة حسب األصول.

 اإلجراء:

 مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 مديرية صحة حمافظة جرش.

 مركز صحي برما / جرش: 

(،  تبني                9429-9422للفرتة )لدى تدقيق قيود وسجالت مركز صحي برما/ جرش 

 ما يلي:

 احملاسبة: أواًل: 

وجود جلود مقبوضات مستخدمة مضى عليها املدة القانونية ومل يتم إتالفها خالفًا للمادة  .2

 .2224( لسنة 2( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )27)

 ( من التعليمات أعاله.20 من خالفًا ألحكام املادة ) االحتفاظ جبلود املقبوضات مبكان غري .9

عدم قيام مديرية صحة حمافظة جرش بت بيت الرمز اخلاص جملموعات جلود املقبوضات  .2

واإلخراجات واإلدخاالت على مستندات اإلخراجات املصروفة من املديرية للمركز الصحي 

على مستندات اإلدخاالت وسجل أعاله وعدم قيام املركز باملقابل بت بيت رمز اجملموعات 

 الرخص والوصوالت.

 الصيدلية: ثانيًا: 

عدم ت بيت رقم صفحة سجل اللوازم املخصصة على مستندات اإلدخاالت كما هو مبني يف 

 ( األمر الذي أدى إذ تعذر تدقيقها ومعرفة نوع األدوية.962اجلدول رقم )
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 (738) 

 

 (470جدول رقم )

 اللوازم عليها يف مركز صحي برما مستندات اإلدخال غري امل بت صفحة

 التاريخ رقم املستند

39083-39411 9/0/4104-02/0/4104 

39410-39401 04/1/4104-01/3/4104 

811100-811011 0/7/4104-47/00/4104 

111200-111211 00/04/4104-41/04/4104 
 

 ثالثًا: عيادة األسنان:

( 744244-744242و  94444-94442)استخدام مستندات اإلدخاالت ذوات األرقام 

 ( من التعليمات أعاله.29يف  ٍن واحد من قبل قسم األسنان خالفًا ألحكام املادة )

 رابعًا:  اإلدارة:

( يف قيود املركز باإلضافة إذ عدم 969عدم إدخال أجهزة التعقيم املبينة يف اجلدول رقم ) .2

( من نظام اللوازم 02ألحكام املادة )حتى تارخيه خالفًا  28/22/9422استخدامها منذ 

 وتعديالته. 2222( لسنة 29رقم )

 (474جدول رقم )

 أجهزة التعقيم غري املدخلة يف قيود مركز صحي برما

 نوع اجلهاز رقم اجلهاز

19293 Autoclave Cise 

EGP 130409 

EGF 130106    -Autoclave Euronda 
 

اللوازم املوجودة باملستودع معززه بقواةم تتضمن اللوازم عدم تقديم تقارير دورية عن حالة  .9

غري الصاحلة لالستعمال واللوازم الفاةضة عن احلاجة والناقصة والراكدة خالفًا لنص 

 ( من نظام اللوازم املشار إليه أعاله.82املادة  )

 خامسا:  الكفاالت:

د الكفاالت املالية بسبب ( بتجدي962عدم قيام املوظفني املبني أمساؤهم يف اجلدول رقم )

( لسنة 2( من تعليمات تنظيم الكفاالت املالية للموظفني رقم )22وفاة الكفيل خالفًا لنص املادة )

9442: 
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 (737) 

 

 (479جدول رقم )

 املوظفني غري جمددين كفاالتهم يف مركز صحي برما

 الوظيفة االسم

 ممرضة أسنان السيدة ).....(

 حماسبة السيدة ).....(

 (00/2/4102تاريخ  04/01/14/0840املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب باقي البنود حسب األصول.

 اإلجراء:

( ومررا زال املوضرروع قيررد   9( و )رابعررًا/9مت تصررويب كافررة البنررود باسررت ناء البنررود ذوات األرقررام )أزاًل/    

 املتابعة.

 مديرية صحة حمافظة اربد:

 :العمل اإلضايف 

لدى إجراء الزيارات امليدانية بعد الساعة ال انية ظهرًا لعدد من املراكز الصحية والتابعة  

 ملديرية صحة لواء الرم ا تبني ما يلي:

وجدت املراكز الصحية املكلف موظفيها بالعمل اإلضايف مبوجب موافقات صادرة عن وزير  .2

 الصحة مغلقة.

( من نظام 92ل اإلضايف خالفًا ألحكام املادة )عدم التزام املوظفني املعنيني بأوقات العم .9

 وتعديالته. 9422( لسنة 69اخلدمة املدنية رقم )

 (04/00/4102تاريخ  04/01/00/07221املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

اختاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية حبق املوظفني املكلفني بالعمل اإلضايف باملراكز الصحية املشار 

( 69إليها نتيجة عدم التزامهم بأوقات العمل اإلضايف استنادًا ألحكام نظام اخلدمة املدنية رقم )

 وتعديالته. 9422لسنة 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (733) 

 

 :مركز صحي جامعة الريموك 

-2/2/9429)لدى تدقيق قيود وسجالت مركز صحي جامعة الريمو ك للفرتة 

 (، تبني ما يلي:22/24/9422

التأخر يف تنظيم كشوفات مطالبات التأمني الصحي حيث ال زال املركز يقوم بتنظيم  .2

 للعاملني. 9422/ 9للطلبة و شهر  22/9429كشوفات شهر 

عدم مراعاة الدقة عند تعبئة بيانات اوذج املعاينة الطبية من حيث يديد أسعار  .9

  مت إجراؤها للمريض.اإلجراءات الطبية الم

 عدم استخدام بعض األجهزة الطبية املوجودة يف املخترب ونشري على سبيل امل ال إذ:  .2

 .(Digital incuberحاضنة حجم كبري ) -

 حاضنة حجم صغري.-

 (.electrolyzeجهاز فحص الصوديوم والبوتاسيوم ) -

زم املخصصة يف عيادة عدم مراعاة الدقة عند ترحيل سندات اإلدخاالت على سجل اللوا .0

 األسنان من حيث العدد.

عدم إدخال اللوازم الواردة من مستودع مديرية الصحة على سجل اللوازم املخصصة لعيادة  .4

( لسنة 29( من نظام اللوازم رقم ) 02األسنان أواًل بأول عند استالمها خالفًا ألحكام املادة ) 

 وتعديالته. 2222

 نات املرضى على سجل الطبيب اليومي.عدم قيام  األطباء بتدوين بيا .8

عدم االحتفاظ بنماذج املعاينة الطبية للمشرتكني واملنتفعني حيث يتم إتالفها أواًل بأول  .7

 من قبل املركز وال يتم تسجيلها على سجل الرخص والوصوالت.

عدم الدقة عند تدوين بيانات املرضى على اوذج معاينة املريض م ل رقم العامل ورقم  .6

ب األمر الذي يتسبب حبصول أخطاء عند ترحيل النماذج على جهاز احلاسوب مما الطال

 يؤدي إذ ترحيل املبالغ املطلوبة على طلبة وموظفني  خرين.

عدم وضوح أرقام صفحات سجل اللوازم على مستندات اإلدخاالت يف عيادة األسنان وأحيانًا  .2

االت ونشري على سبيل امل ال ال عدم كتابة أرقام صفحات سجل اللوازم على مستند اإلدخ

 .22/6/9422( تاريخ 94879احلصر إذ مستند اإلدخاالت رقم )

عدم تدوين رقم اوذج املعاينة أو رقم املوظف أو الطالب على الوصفات الطبية بل يتم  .24

 االكتفاء بكتابة اسم املريض فقط.

 (4102لسنة  40املصدر: )استيضاح الديوان رقم 
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 (311) 

 

 التوصية:

 على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.العمل 

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل وزارة الصحة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :قيود وسجالت مركز صحي دير أبي سعيد 

لدى تدقيق قيود وسجالت مركز صحي دير أبي سعيد / مديرية صحة لواء الكورة للفرتة  

 (، تبني ما يلي:2/2/9422-24/2/9420)

(، 224444-224442للتدقيق جلود وصول املقبوضات ذوات األرقام )مل يربز  .2

 90/2( املستخدمة من قبل حماسب املركز الصحي أعاله بتاريخ 229442-229444)

واملرحلة على دفرت اإلرساليات بقيمة املبالغ املقبوضة واملودعة لدى البنك  2/24/9422و 

 .2249( لسنة 96اسبة  وتعديالته رقم )( من قانون ديوان  احمل22خالفًا ألحكام املادة )

عدم حفظ جلود املقبوضات والدفاتر والسجالت املستعملة وغري املستعملة اخلاصة بقسم  .9

( من التعليمات التطبيقية 20احملاسبة يف مكان أمني معد هلذه الغاية خالفًا ألحكام ملادة )

 .2224( لسنة 2للشؤون املالية وتعديالتها رقم )

 (90/04/4102تاريخ  04/01/14/44407 تاب الديوان رقماملصدر: )ك

 التوصية:

 حث اللجنة على اجناز أعماهلا حسب الصول.

 اإلجراء:

 مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق ومل تنهي أعماهلا لغاية تارخيه وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مركز صحي سهل حوران الشامل/ مديرية صحة لواء الرمثا 

إجراء الفحص الفجاةي على حماسب مركز صحي سهل حوران الشامل ).....( لدى  

 تبني ما يلي؛  ،90/2/9420بتاريخ 

 ( مت التصر  بها من قبل احملاسب.2260وجود نقص يف النقد مببلغ ) .2

تأخر احملاسب يف توريد املقبوضات ولفرتات ما قبل إجراء الفحص الفجاةي أعاله خالفًا  .9

( لسنة 2من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالته رقم )( 02ألحكام املادة )

2224. 
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 (310) 

 

عدم قيام احملاسب برتحيل املقبوضات إذ دفرت اإلرسالية اواًل بأول وملدة تزيد عن الشهر  .2

وذلك خالفًا ألحكام التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله الصادرة مبوجب أحكام 

 .2220سنة ( ل2النظام املالي رقم )

 (7/2/4102تاريخ  04/01/14/0009 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 حسب األصول.توصيات اللجنة باقي تنفيذ  العمل على متابعة

 اإلجراء:

( 7،2،2مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق وقدمت تقريرها ومت تنفيذ التوصيات ذوات األرقام )

 فقط وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 مركز صحي الشيخ حسني/ األغوار الشمالية:

 :حماسب املركز 

وحتى إحالته على  9420لدى التدقيق على حماسب املركز املذكور أعاله من بداية عام  

 تبني ما يلي: 2/6/9420التقاعد بتاريخ 

ال يقرررروم حماسرررررب املركز بتسجيرررررل جلود املقبوضات يف سجل الرخص والوصوالت  .أ 

(  على 960لذلك أواًل بأول وعدم إظهار جلود املقبوضات املبينة يف اجلدول رقم )املخصص 

 سجل الرخص والوصوالت.

 (472جدول رقم )

 جلود املقبوضات يف مركز صحي الشيخ حسني/ األغوار الشمالية

 العدد الرقم

 جلد 41 890111 - 891110

 جلد 21 881111 - 882110

 جلد 41 014111 - 010110
  

 

( 2/6/9420- 20/4/9420إستخدام احملاسب وصوالت القبض املبينة أعاله من تاريخ ) .ب 

( دينار دون التوريد ملديرية صحة األغوار الشمالية وإيداعها يف 2076حيث مت قبض مبلغ )

( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية 02حساب البنك املعتمد خالفًا ألحكام املادة )

 .2224( لسنة 2وتعديالتها رقم )

ودون حصوله  2/6/9420ترررم إحالررررة املوظرررررف املذكرررررور أعرررراله علرررى التقاعررد من تاريخ  .ج 

 على براءة الذمة لغاية تارخيه.
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 املوظف ).....(:

 ترررم تكليرررف املذكور أعاله بالعمل أمينًا لصندوق املركز مبوجب الكتاب رقم                          

رغم أن مسماه الوظيفي كاتب وغري مكفول  4/29/9422( تاريخ 28/69907/20770)ش م

 .9442( لسنة 2خالفًا ألحكام نظام الكفاالت رقم )

 (07/7/4102تاريخ  04/01/14/09110 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصيات:

 ملديرية صحة األغوار الشمالية. وغري املوردةاسرتداد املبالغ املقبوضة من قبل احملاسب  .2

مطالبة املوظف ).....( واملكلف بالعمل )أمني صندوق( ملركز صحي الشيخ حسني بتقديم  .9

 . 9442( لسنة 2كفالة مالية مناسبة وفقًا ألحكام نظام الكفاالت املالية رقم )

 اإلجراء:

التوصررريات ومرررا زال مت تشرركيل جلنرررة للترردقيق والتحقيرررق وقرردمت توصرررياتها ومل يررتم تنفيرررذ تلررك      

 املوضوع قيد املتابعة.

 مديرية صحة األغوار اجلنوبية.

 مركز صحي غور الصايف: 

لدى إجراء الفحص الفجاةي على صيدلية مركز صحي غور الصايف / لواء األغوار 

تبني عدم تطابق األرصدة الفعلية مع األرصدة الدفرتية ووجود نقص  2/2/9420اجلنوبية بتاريخ 

 ألدوية.وزيادة يف ا

 (01/2/4102تاريخ  04/01/11/0821املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على متابعة تنفذ توصيات اللجنة حسب األصول.

 اإلجراء:

 مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق وقدمت تقريرها إذ وزير املالية وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مركز صحي النقع الفرعي 

لدى تدقيق قيود وسجالت مركز صحي النقع الفرعي/ لواء األغوار اجلنوبية للفرتة            

 (،  تبني ما يلي:2/2/9420-2/2/9420)

وجود زيادة ونقص يف األدوية لدى املركز الصحي وكما هو مبني يف حمضر الفحص  .2

 وتعديالته. 2222( لسنة 29( من نظام اللوازم رقم )89خالفًا ألحكام املادة ) ،الفجاةي
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 (319) 

 

وجود نقص سابق يف األدوية لدى عامل التمريض ).....( املكلف بأعمال الصيدلية حيث مت  .9

( 2244تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق مبوجب كتاب وزير الصحة رقم )رد/صحة الكر ك/

لعقوبات حبقه بسبب وجود فروقات يف أرصدة أدوية ومت اختاذ ا 92/4/9422تاريخ 

الصيدلية من زيادة ونقص وك رة الشطب والتعديل على سجالت اللوازم وسجل الصرفيات 

 اليومية إال أن النقص والزيادة يف صيدلية املركز الزال مستمرًا.

 (07/0/4102تاريخ  04/01/11/8973الديوان رقم  املصدر: )كتاب

 التوصية:

 لى متابعة تنفذ توصيات اللجنة حسب األصول.العمل ع

 اإلجراء:

 مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق وقدمت تقريرها إذ وزير املالية وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :املراكز الصحية / مديرية صحة لواء الشونة اجلنوبية 

املراكز الصحية /مديرية صحة لواء الشونة اجلنوبية للفرتة  لدى تدقيق قيود وسجالت

 (، تبني ما يلي: 9444-9422)

 (. 4109-4111أواًل:  مركز صحي اجلوفة ) 

( من نظام الكفاالت املالية 2عدم ربط عدد من املوظفني بكفاالت مالية خالفًا ألحكام املادة ) .2

 .9442( لسنة 2للموظفني رقم )

تعدد الصفحات يف سجالت اللوازم املخصصة للمادة الواحدة ونشري على سبيل امل ال ال  .9

 احلصر إذ صفحات كل من املواد)كحول، شاش، سرجنات(.

( من التعليمات التطبيقية 22قيام مأمورة املقسم بأعمال احملاسبة خالفًا ألحكام املادة ) .2

( من نظام اخلدمة املدنية رقم 27املادة )و 2224( لسنة 2للشؤون املالية وتعديالتها رقم )

 .9422( لسنة 69)

 (: 4109-4110مركز صحي الرامة )   ثانيًا:

 احملاسبة: .0

( من التعليمات 22قيام عامل التمريض ).....( بأعمال احملاسبة خالفًا ألحكام املادة )

 املدنية أعاله.( من نظام اخلدمة 27التطبيقية للشؤون املالية املشار إليها واملادة )
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 الصيدلية:  .4

عدم ت بيت أرقام جلود مستندات اإلدخاالت واالخراجات  على سجل الرخص والوصوالت 

( وجلود اإلدخاالت 842244-842242ونشري على سبيل امل ال إذ جلد اإلخراجات رقم )

( 22( خالفًا ألحكام املادة )222244- 222442(، )690644-690642ذوات األرقام )

 لتعليمات التطبيقية للشؤون املالية املشار إليها أعاله.من ا

 املخترب: .9

( على سجل الرخص 760844-760442عدم ت بيت جلد مستند اإلخراجات رقم ) .أ 

 ( من التعليمات أعاله.22والوصوالت خالفًا ألحكام املادة )

لية عدم ربط فل املخترب ).....( بكفالة مالية خالفًا ألحكام نظام الكفاالت املا .ب 

 للموظفني املشار إليه أعاله.

 األمومة والطفولة:  .2

عدم كتابة أرقام صفحات سجالت اللوازم املخصصة على كافة مستندات اإلدخاالت  .أ 

( من تعليمات إدارة وتنظيم املستودعات احلكومية 7واإلخراجات خالفًا ألحكام املادة )

 .2220( لسنة 4والرقابة على املخزون رقم )

قسم األمومة ).....( بكفالة مالية خالفًا ألحكام نظام الكفاالت املالية عدم ربط موظفة  .ب 

 للموظفني أعاله.

 قسم اإلسعاف: .0

عرردم مسررك سررجل اللرروازم املخصررص بررالرغم مررن اسررتخدام جلررد مسررتندات اإلدخرراالت رقررم        

والررذي مبوجبرره مت إدخررال واسررتالم مسررتهلكات    9429( خررالل عررام  992944- 992942)

 2222( لسرررنة 29( مرررن نظرررام اللرروازم رقرررم ) 00خالفرررًا ألحكرررام املررادة )  طبيررة مرررن الصرريدلية  

 وتعديالته.

 قسم العهدة:  .1

عردم كتابررة أرقررام صرفحات سررجالت اللرروازم املخصصرة علررى جلررد مسرتندات  اإلدخرراالت رقررم     

 ( اخلاص بقسم العهدة.726244-  726242)

 (:4109-4111مركز صحي النهضة ) ثالثًا: 

( 22فئة ثال ة بأعمال احملاسبة وأمينًا للصندوق خالفًا ألحكام املادة )قيام املوظف ).....(  .2

( من نظام اخلدمة املدنية املشار 27من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله واملادة )

 إليها أعاله.
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 (310) 

 

عدم كتابة أرقام صفحات سجالت اللوازم املخصصة على عدد من مستندات اإلدخاالت  .9

 سمي الصيدلية واألمومة.واإلخراجات يف ق

عدم ت بيت أرقام جلود مستندات اإلدخاالت على سجل الرخص والوصوالت يف قسم  .2

-726842الصيدلية ونشري على سبيل امل ال إذ كل من اجللود ذوات األرقام )

726744( ،)229042-229444( ،)267242-267244.) 

( واالخراجررات رقررم  494444-494042عرردم ترحيررل حمتويررات مسررتند اإلدخرراالت رقررم )      .0

 ( يف قسم اإلسعا  على سجالت اللوازم املخصصة.644242-644244)

 (4102لسنة  71املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل وزارة الصحة  وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :قيود وسجالت املركز 

-2/22/9429لدى تدقيق قيرود وسجرررالت مركز صحي غور الصايف للفرتة )

 (، تبني  ما يلي:22/2/9420

( مما تعذر معه تتبع 724244 – 724942مل يربز للتدقيق جلد مستند اإلخراجات رقم ) .2

 عمليات اإلخراج املنظمة مبوجبه واخلاصة جبلود املقبوضات.

ترحيل وصوالت املقبوضات على اإلرساليات وعن  ( دينار ناتج عن أخطاء26.9وجود نقص ) .9

 عدم مطابقة إمجالي اإلرساليات مع الفيش البنكية.

التأخر يف توريد املبالغ املقبوضة واالحتفاظ بها لفرتة طويلة خالفًا ألحكام املواد                       .2

 .2224( لسنة 2) ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم44، 08، 02)

عدم تعزيز فيش اإليداع البنكية بوصوالت مالية من حماسب التأمني الصحي لألغوار  .0

 ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله.26، 28اجلنوبية خالفًا ألحكام املواد )

تعديل القيمة باحلرب على النسخة ال انية من وصول املقبوضات خبط اليد خالفًا ألحكام  .4

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله، ونشري على سبيل امل ال إذ: 44ملادة )ا

( دينار إذ 2مت تعديل القيمة من ) 92/2/9422( تاريخ 062297الوصول رقم ) .أ 

 ( فلس.4.044)

( دينار إذ 2مت تعديل القيمة من ) 94/2/9422( تاريخ 062276الوصول رقم )  .ب 

 ( فلس. 4.044)
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 (311) 

 

اإلرساليات وعدم التوقيع عليها من قبل احملاسب خالفًا ألحكام املادتني              عدم ترصيد  .8

 ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله  ونشري على سبيل امل ال إذ:24، 20)

 (. 229992اإلرسالية رقم )  .أ 

 (. 229944اإلرسالية رقم )  .ب 

 (. 229278اإلرسالية رقم )   .ج 

يض ).....( بأعمال احملاسب خالفًا لكتاب مدير مديرية صحة حمافظة قيام عامل التمر .7

املتضمن إيقا  املذكور عن العمل  4/2/9442( تاريخ 28/92920الكر ك رقم )ش م ن 

 باألمور املالية.

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله.08عدم ت بيت القاصة احلديدية خالفًا ألحكام املادة ) .6

والوصوالت يف   ن واحد وعدم تنزيل جلود وصوالت املقبوضات  سجلني للرخص استخدام .2

 ( على سجل الرخص والوصالت. 2/9422( و )  9429/ 29، 22لألشهر )

 (2/00/4102تاريخ  04/01/11/08782املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 التوصيات الالزمة حسب األصول. إجناز أعملها وتقديمالتدقيق والتحقيق بضرورة  حث  جلنة

 اإلجراء:

( تاريخ 9784مبوجب كتاب وزير الصحة رقم )ر د/صحة الكر ك/ للتدقيقمت تشكيل جلنة 

 ومبشاركة ديوان احملاسبة ومل وتمع لغاية تاريخ وما زال املوضوع قيد املتابعة. 94/22/9420

 .مديرية صحة حمافظة الطفيلة

 مستودع األدوية: 

قيود وسجالت مستودع األدوية / مديرية صحة حمافظة الطفيلة للفرتة لدى تدقيق 

 (، تبني ما يلي:2/2/9422-22/2/9420)

بأن هذه العالجات  علمًا( bو   dصر  أدوية وعالجات للمراكز األولية والفرعية تصنيف ) .2

واألدوية ال تصر  إال للمستشفيات واملراكز الصحية الشاملة ومن قبل طبيب اختصاص 

( من تعليمات توفري الدواء يف املستشفيات واملراكز الصحية الشاملة 0فًا ألحكام املادة )خال

 . 9446( لسنة 7رقم )

مل يتم إتال  جلود اإلدخاالت واإلخراجات املستخدمة والم مضى على استعماهلا املدة  .9

تعليمات ( من ال27القانونية واملدققة من قبل ديوان احملاسبة خالفًا ألحكام املادة )

 . 2224( لسنة 2التطبيقية للشؤون املالية رقم )
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 (318) 

 

( من نظام 84الشطب والتعديل على السجالت اخلاصة باألدوية خالفًا ألحكام املادة ) .2

 وتعديالته. 2222( لسنة 29اللوازم  رقم )

عدم قيام اللجان املشكلة مبديرية صحة حمافظة الطفيلة بالتفتيش على موجودات  .0

للتأكد من اإلستخدام األم ل وسالمة التخزين لألدوية خالفًا ألحكام املادة املستودع أعاله 

 ( من نظام اللوازم أعاله.84)

عدم تأمني وساةل األمن واحلماية واحلراسة للمستودع بالرغم من مشول هذا املستودع  .4

 بعطاء خدمات األمن واحلراسة.

افة لقيامه جبل مثار أشجار حارس املستودع ).....( غري ملتزم بالدوام الرمسي باإلض .8

 الزيتون املزروعة يف ساحة املستودع والتصر  بها. 

عدم كفاية الكفاالت املالية املقدمة من الصيدالني ).....( والصيدالني ).....( البالغة  .7

( من تعليمات تنظيم الكفاالت املالية 0( دينار خالفًا ألحكام املادة )2444قيمتها )

 .9442لسنة ( 2للموظفني رقم )

صر  أدوية للمرضى مبوجب وصفات طبية من املستودع يف حني أن مهمة املستودع تزويد  .6

 املراكز الصحية واملركز الشامل باألدوية والعالجات. 

 (Aspirinعلى املستودع وجود زيادة يف دواء ) 28/0/9420أظهر الفحص الفجاةي بتاريخ  .2

 . Tab( 04( بواقع )Amoclanودواء ) Tab( 84بواقع )

وجود تشققات يف سقف وجدران املستودع أعاله مما يؤدي إذ تسرب مياه الصر  الصحي  .24

 من الطابق ال اني وبالتالي ارتفاع نسبة الرطوبة الم تؤثر على صالحية األدوية املخزنة.

( من تعليمات إدارة وتنظيم 8يفتقر املستودع للنظافة العامة خالفًا ألحكام املادة ) .22

 .2220( لسنة 4ت احلكومية والرقابة على املخزون رقم )املستودعا

 (00/00/4102تاريخ  04/01/00/07083 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على متابعة تنفذ باقي توصيات اللجنة حسب األصول.

 اإلجراء:

 املتابعة.( فقط ومل يتم تصويب باقي التوصيات وما زال املوضوع قيد 9مت تصويب البند رقم )
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 (317) 

 

 مركز صحي الطفيلة األولي: 

لدى تدقيق قيود وسجالت مركز صحي الطفيلة األولي / مديرية صحة الطفيلة للفرتة  

 (، تبني ما يلي:2/2/9422-24/8/9420)

تأخر حماسب املركز أعاله عن توريد املبالغ املقبوضة من قبله إذ البنك خالفًا ألحكام املادة  .2

 . 2224( لسنة 2( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )02)

( واملناط بهم عهدة طبية 964عدم ربط كل من املوظفني املبني أمساؤهم يف اجلدول رقم ) .9

( لسنة 2( من نظام الكفاالت املالية للموظفني رقم )2خالفًا ألحكام املادة ) بكفاالت مالية

9442: 

 (470جدول رقم )

 موظفني مل يتم ربطهم بكفاالت مالية يف مركز صحي الطفيلة األولي

 الوظيفة اسم املوظف

 ممرضة قانونية السيدة ).....(

 مساعدة ممرض السيدة ).....(

 مشاركةممرضة  السيدة ).....(

 مساعدة ممرض السيدة ).....(

 فل خمتربات السيدة ).....(

 مساعد خمتربات السيدة ).....(

 ممرضة قانونية السيدة ).....(

( 24444( دينار إذ )2444عدم رفع قيمة الكفالة املالية املقدمة من الصيدالنية ).....( من ) .2

( لسنة 2تنظيم الكفاالت املالية للموظفني رقم )( من تعليمات 0دينار خالفًا ألحكام املادة )

9442. 

عدم قيام املديرية بإتال  جلود وصول املقبوضات املستخدمة والم مضى على استعماهلا املدة  .0

 ( من التعليمات أعاله،. 27القانونية ومدققة من ديوان احملاسبة خالفًا ألحكام املادة )

( من التعليمات أعاله 44ندوق خالفًا ألحكام املادة )التعديل والشطب على دفاتر إرساليات الص .4

( واإلرسالية رقم 80444-80442ونشري على سبيل امل ال ال احلصر إذ اإلرسالية رقم )

(80442-80244.) 

 (1/0/4100تاريخ    04/01/18/48املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (313) 

 

 مديرية املشرتيات والتزويد

 

 :الدوام 

التدقيق على دوام املوظفني يف مديرية املشرتيات والتزويد وقسم شؤون املوظفني خالل لدى 

 تبني ما يلي: ،وإجراء الفحص الفجاةي واملتابعة 9422عام 

(، )تقديم وتركيب وتشغيل ساعة دوام يف مديرية 2/9446)ص/مت طرح عطاء رقم  .2

ااّل أنه لتارخيه  20/2/9442املشرتيات والتزويد( ومت استالم العطاء استالمًا أوليًا بتاريخ 

مل يتم استالم العطاء استالمًا نهاةيًا وذلك بسبب أعطال يف الساعة )كتاب مدير مديرية 

 .24/2/2011( تاريخ  242يات/األبنية والصيانة رقم )م.م.ص/املشرت

عدم خماطبة مديرية الشؤون املالية يف وزارة الصحة حلسم ساعات التغيب عن العمل  .9

 اإلضايف لكل من:

 املوظف املغادر مغادرة خاصة خالل ساعات العمل اإلضايف. .أ 

 املوظفني املكلفني حبضور دورات تدريبية تنتهي قبل انتهاء العمل اإلضايف. .ب 

 جازات:املغادرات واإل .2

( من تعليمات 92تنظيم نسخة واحدة من اوذج املغادرات خالفًا ألحكام املادة ) .أ 

 الدوام الرمسي واإلجازات السنوية.

 عدم توضيح املهمة املطلوبة املكلف بها املوظف وت بيتها على اوذج املغادرات.  .ب 

توقيع بعض املوظفني عن زمالةهم وتبني هذا من خالل االختال  يف التواقيع يف  .ج 

الفرتة الصباحية عن الفرتة املساةية وأحيانًا يتم كتابة اسم املوظف او احد أحر  

 االسم عند التوقيع. 

تغيب املوظف عن مركز عمله بالرغم من عدم استكمال إجراءات توقيع اإلجازة  .د 

 ( من التعليمات أعاله. 24دة )خالفًا ألحكام املا

مغادرة املوظف عن مركز عمله قبل استكمال توقيع املغادرة خالفًا ألحكام املادة  .ه 

 ( من التعليمات أعاله. 22)

يف حال تأخر املوظف عن الدوام الصباحي يتم تنظيم مغادرة خاصة عن فرتة  .و 

 التأخري غالبًا اقل من التأخري الفعلي. 

 وميع وترصيد املغادرات لبعض املوظفني.وجود أخطاء يف عملية  .ز 
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 (301) 

 

عدم احتساب املغادرات اخلاصة الم تزيد عن ثالث ساعات يف اليوم الواحد                      .ح 

 ( من التعليمات أعاله.94)إجازة هلذا اليوم( خالفًا ألحكام املادة )

يد يتم منح بعض املوظفني مغادرات خاصة ألك ر من أربع مرات يف الشهر ويز .ط 

جمموعها عن سبع ساعات  دون أن يتم حسم يوم واحد من اإلجازة عن جمموع 

 ( من التعليمات أعاله.99املغادرات الم تزيد عن سبع ساعات خالفًا ألحكام املادة )

( من التعليمات املشار 4عدم توقيع مدير املديرية على سجل الدوام خالفًا ألحكام املادة ) .0

 إليها أعاله.     

اء املوظفني املكلفني بالعمل اإلضايف مع باقي املوظفني يف نفس الكشوفات وليس دمج أمس .4

 ( من التعليمات أعاله. 7بكشوفات مستقلة استنادًا للمادة )

 (00/2/4102تاريخ  04/01/9/0800املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

ساعة الدوام وتصويب باقي ( واملتعلق  مبوضوع 2تشكيل جلنة للتحقيق يف موضوع البند رقم )

 املخالفات أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

مل يرررد مررا يفيررد بالتصررويب رغررم خماطبررات الررديوان املتكررررة بهررذا اخلصرروص والررم كرران  خرهررا            

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 9/2/9424( تاريخ 29/28/2/9276الكتاب رقم )

 :مستودع احملاليل الوريدية 

التزويرد  و /مديريرة املشررتيات   علرى مسرتودع احملاليرل الوريديرة     الفجاةيلدى إجراء الفحص 

 تبني ما يلي:  ،0/2/9420بتاريخ  

انتهررراء صرررالحية بعرررض املرررواد مرررن حماليرررل غسررريل الكلرررى ومسرررتهلكاتها دون وجرررود تعهرررد           .2

 دينار. (105875)إلستبداهلا والبالغ قيمتها اإلمجالية 

( املنتهيرررة  formaldahyd% 28مرررن مرررادة ) ( قطعرررة 2420الترررأخر عرررن اسرررتبدال كميرررة )   .9

 ( بالرغم من وجود تعهد باستبداهلا. 2/9429الصالحية منذ شهر ) 

( املنتهيرة الصرالحية منرذ شرهر     APD% 0.94( عبروة مرن مرادة )    449عدم استبدال كميرة )  .2

 بالرغم من وجود تعهد باستبداهلا. 2/9422

( قبرل اسرتعماهلا   Baxter(  )Minicap( عبروة مرن مرادة  )   59440انتهاء صرالحية كميرة )    .0

 ( من قبل مستودع ).....(.972/9422واملوردة جمانًا مبوجب القرار رقم )

 (4102لسنة  97املصدر: )استيضاح الديوان رقم 
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 (300) 

 

 التوصية:

بيان أسباب شراء حماليل غسيل الكلى ومستهلكاتها بكميات تزيد عن احلاجة الفعليرة والعمرل علرى    

 د حسب األصول.تصويب باقي البنو

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل مديرية املشرتيات والتزويد وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (304) 

 

 املؤسسة العامة للغذاء والدواء

 

 :مستودع اللوازم 

على مستودع اللوازم لدى فرع مكتب  2/2/9420لدى إجراء الفحص الفجاةي بتاريخ  

 تبني ما يلي: ،عمان /املؤسسة العامة للغذاء والدواء

 وجود فرق بني الرصيد الفعلي ملوجودات املستودع والرصيد الدفرتي.  .2

عدم قيام أمني املستودع بقيد اللوازم املستلمة واملصروفة اواًل بأول كما ال يقوم بإجراء  .9

( لسنة 4( من تعليمات إدارة وتنظيم املستودعات رقم )6خالفًا للمادة )املطابقة لألرصدة، 

2220. 

فصل اللوازم اجلديدة عن اللوازم التالفة كما ال يتم مسك سجل اللوازم غري عدم  .2

 ( من التعليمات املشار اليها أعاله.4الصاحلة خالفًا للمادة )

عدم وجود بطاقات صنف لكل نوع من اللوازم املخزنة تبني حركة الصنف ورصيده وعدم  .0

عند احلاجة خالفًا ألحكام املواد  ترتيب اللوازم داخل املستودع بطريقة يسهل الرجوع اليها

 / ك/ي/م( من التعليمات املشار اليها أعاله.4)

عدم قيام أمني املستودع بتقديم التقارير الالزمة والم تبني حالة اللوازم غري الصاحلة  .4

 ( من التعليمات املشار اليها أعاله.2والفاةضة عن احلاجة خالفًا ألحكام املادة )

جلان تفتيش على اللوازم وموجودات املستودعات للتأكد من حسن عدم القيام بتشكيل  .8

( لسنة 29( من نظام اللوازم رقم )84استعمال وسالمة طرق التخزين خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته. 2222

( من نظام 2عدم قيام أمني املستودع ).....( بتقديم الكفالة املالية املطلوبة خالفًا للمادة ) .7

 .9442( لسنة 2م )الكفاالت رق

 (00/2/4102تاريخ  09/91/9/0138 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 إختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (309) 

 

 :الفحص الفجائي على سجل الرخص والوصوالت 

لدى أجراء الفحص الفجاةي على سجل الرخص والوصوالت يف مؤسسة الغذاء والدواء  

 :ما يليتبني  ، 97/2/9420   بتاريخ/فرع الشمال 

 /فرع الشمال. للمؤسسة ة(ضبوطات النماذج الرقابي)يف جلود  زيادةوجود  .2

 جلد. (20عدد ) (ضبوطات تقرير تفتيش)وجود نقص يف جلود  .9

تنظيم مستند إدخال بها  مل يتمجلد ( 22عدد ) (ود سلبيات صحيةأشعار بوج)وجود جلود  .2

 للمؤسسة.من املستودع الرةيس  إخراجمستندات  كما مل يتم إبراز

( من التعليمات 29) ألحكام املادةبالكامل خالفًا  ةغري مستخدم (ااذج رقابية)وجود جلود  .0

  .وتعديالتها 2224( لسنة 2التطبيقية للشؤون املالية رقم )

الذي  غذاةية(طلب فحص مواد )( من جلد 42242نموذج رقم )التال  مجيع نسخ إمت  .4

 (. 42244- 42242)  حيمل الرقم

للمؤسسة  املستودع الرةيس على مستند إخراج (النماذج الرقابية) ت بيت أرقام جلود عدم .8

ليمات تعال( من 29) ألحكام املادةخالفًا بالعدد  إخراجهايتم  وإااإذ فرع الشمال، 

 .أعالهة للشؤون املالية قيالتطبي

على سجل الرخص والوصوالت من قبل رةيس شعبة  (النماذج الرقابية)جلود عدم تسجيل  .7

ة للشؤون يتعليمات التطبيقال( من 2)للمادة ، خالفًا يف الفرع اخلدمات املساندة واللوازم

 أعاله.املالية 

 ةالنماذج من قبل رةيس شعبة اخلدمات املساندة واللوازم إذ رةيس شعبة الرقاب إخراجيتم  .6

كما يتم تسليم كل مفتش من مفتشي املؤسسة  وليس عند احلاجة  ةالصحية دفعة واحد

( من التعليمات التطبيقية للشؤون 22أك ر من جلد من هذه النماذج خالفًا للمادة )

 املالية املشار اليها أعاله.

تقييم ال إلعادةشية ي( دينار عن كل زيارة تفت244براز وصول مقبوضات بقيمة )إتم مل ي .2

، خالفًا إغالقهامت  المالغذاء أو تداوله أو  إنتاجإيقافها عن  وألي مؤسسة غذاةية يتم

 .  9446ة نلس (46)( من نظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 4) للمادة

س شعبة اخلدمات املساندة واللوازم السيد ).....( خالفًا مل يتم إبراز الكفالة املالية لرةي .24

 .9442( لسنة 2لتعليمات تنظيم الكفاالت املالية للموظفني رقم )

 (04/1/4102تاريخ  09/91/9/3070 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 تصويب باقي البنود حسب األصول. ةالعمل على متابع
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 (302) 

 

 اإلجراء:

( فقط ومل يتم تصويب باقي البنود وما زال املوضوع قيد 24،2،9األرقام )مت تصويب البنود ذوات 

 املتابعة.

 :قيود وسجالت الرواتب وشؤون املوظفني 

لدى تدقيق قيود وسجالت الرواتب وشؤون املوظفني للمؤسسة العامة للغذاء والدواء للفرتة 

 (، تبني ما يلي: 9422-9422)

مت تكليف عدد من املوظفني ألشغال وظاةف إدارية وإشرافية على الرغم من وجود اختال   .2

بني مسمياتهم الوظيفية ومؤهالتهم الم تتطلبها إشغال تلك الوظاةف خالفًا ألحكام 

املعمول به يف حينه   9447(لسنة 24( من نظام اخلدمة املدنية رقم )22، 62املواد)

 اةف يف اخلدمة املدنية. وتعليمات وصف وتصنيف الوظ

مت تكليف عدد من املوظفني للعمل بوظاةف إدارية وإشرافية ملدة تزيد عن ستة أشهر خالفًا  .9

 ( من نظام اخلدمة املدنية املشار اليه أعاله.22ألحكام املادة )

مت صر  عالوات فنية ملوظفني مل ميارسوا فعليًا تلك الوظاةف أو ملوظفني ال تنطبق  .2

( من نظام 98سمياتهم الوظيفية مع العالوة الفنية خالفًا ألحكام املادة )مؤهالتهم وم

 اخلدمة املدنية أعاله. 

مت إستحداث مديريات وأقسام وشعب ال يوجد فيها موظفني وبعضها عدد موظفيها غري  .0

كايف كما مت استحداث أقسام داخل أقسام خالفًا لتعليمات وصف وتصنيف الوظاةف يف 

مما ترتب على ذلك تقاضي املوظفني املخالفني عالوات إشرافية و نقاط  اخلدمة املدنية،

( 6إضافية على حوافزهم نتيجة تكليفهم مبهام قيادية او إشرافية املمنوحة مبوجب املادة )

اجلزء ال اني من أسس صر  احلوافز للعاملني يف املؤسسة العامة للغذاء والدواء والصادر 

( لسنة 22قانون املؤسسة العامة للغذاء والدواء املؤقت رقم ) ( من27مبوجب أحكام املادة )

9442 . 

 (4102لسنة  32املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصيات:

جلنة للتدقيق ومبشاركة ديوان اخلدمة املدنية وديوان احملاسبة للعمل على متابعة تنفيذ  .2

 واإلشرافية لدى املؤسسة.مراجعة مجيع املسميات الوظيفية للوظاةف اإلدارية 

بشكل خمالف من خالل اللجنة حصر واسرتداد مجيع املبالغ املصروفة كعالوات إضافية  .9

 العمل على تصويب باقي املخالفات أعاله حسب األصول.أعاله و
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 (300) 

 

 اإلجراء:

 مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق باملوضوع أعاله وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :حساب نفقات 

(، 9429-9424لدى تدقيق حساب نفقات املؤسسة العامة للغذاء والدواء عن الفرتة )  

 تبني ما يلي: 

 النفقات: أواًل:

أن تكاليف السفر واإلقامة مغطاة من قبل  علمًامت صر  بدل تذكرة سفر للموظف ).....(  .2

( لسنة 48( من نظام االنتقال والسفر رقم )94اجلهة الداعية خالفًا للمادة )

 وتعديالته. 2262

دينارًا شهريًا للموظف ).....( وذلك بدل تكليفه للقيام  244صر  مكافأة مالية بقيمة  .9

 .9447( لسنة 24( من نظام اخلدمة املدنية  رقم )22بإدارة فرع العقبة خالفًا للمادة )

تقررروم املؤسسرررررة بتكليررررف أشخرررراص مرررررررن غيررررررر موظفرررري املؤسسة للقيام بإدخال بيانات  .2

بأنه يوجد يف املؤسسة موظفني قادرين على القيام  علمًامقابل دفع مبالغ شهرية ثابتة هلم 

 بهذه األعمال. 

عمان ممن يتقاضون  مت صر  بدل مواصالت ملوظفي املؤسسة العاملني لدى مجر ك مطار .0

( من نظام االنتقال 24، 7عالوة نقل بواقع ثالثة دنانري عن كل يوم عمل خالفًا للمادتني )

 والسفر أعاله. 

-2/6/9424مت صر  بدل تنقالت للموظف ).....( بأثر رجعي للفرتة من ) .4

( 29( دون تنسيب من اللجنة املشكلة بهذا اخلصوص خالفًا ألحكام املادة )22/29/9424

 من نظام االنتقال والسفر املشار إليه أعاله. 

طباعة كروت شخصية للموظفني وشراء أثاث ومواد ضيافة دون احلصول على موافقة  .8

 . 2/7/9429( تاريخ 822رةاسة الوزراء خالفًا لقرار جملس الوزراء رقم)

( يتم إستخدام السلفة لغري الغايات املخصصة هلا م ل شراء )قرطاسية، وجبات طعام .7

 2224( لسنة 2( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )29وذلك خالفًا للمادة )

 وتعديالتها. 

يتم وديد اتفاقية صيانة املصاعد سنويا دون اقتطاع رسوم طوابع الواردات عن قيمة العقد  .6

 . 9442( لسنة 94( من قانون رسوم طوابع الواردات رقم )24خالفًا للمادة )
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 (301) 

 

تقيد ببالغات الرةاسة اجلليلة واملتعلقة بعدم التأخر يف تسديد فواتري الكهرباء ال يتم ال .2

 مما ترتب عليه دفع غرامات تأخري خالفًا لبالغات الرةاسة اجلليلة بهذا اخلصوص.

بلغررررت  9429مت صررررر  مكافرررر ت ماليررررة ملرررروظفي املؤسسررررة مبناسرررربة عيررررد األضررررحى لعررررام       .24

 ( دينار دون سند قانوني.62044)

لررذوي االسررتحقاق مررن مرروظفي املؤسسررة بقيمررة                     9429حرروافز الربررع ال الررث لعررام   مت صررر  .22

( دينررار بررالرغم مررن عرردم كفايررة املخصصررات املاليررة املرصررودة هلررا خالفررًا للمررادة        974022)

 .2220( لسنة 2( من النظام املالي رقم )28)

 العطاءات. ثانيًا:

ناه  بالرغم من يفظ ديوان احملاسبة ملخالفتهرا لقررارات   مت طرح وإحالة العطاءات املبينة أد .2

جملررس الرروزراء املرروقر املتعلقررة بضرربط األنفرراق وختفرريض فرراتورة الشررراء احلكررومي ومنهررا            

والقاضي برالتوقف كليرًا عرن شرراء      2/8/9429( تاريخ 9429/24708/م/22القرار رقم )

 .9429األثاث والسيارات لعام 

( 8479ووهيررزات ملكاتررب املختررربات والرقابررة الغذاةيررة بقيمررة )  قامررت املؤسسررة بشررراء أثرراث   .9

( مررن نظررام اللرروازم رقررم  24دينررار علررى فرررتات متقاربررة بطريقررة التجزةررة خالفررًا لررنص املررادة )  

 (.968على النحو املبني يف اجلدول رقم ) 2222( لسنة 29)

 (471جدول رقم )

 والدواء شراء أثاث بطريقة التجزةة يف املؤسسة العامة للغذاء

 )املبلغ بالدينار(

رقم 

 املستند

 املدفوع له تاريخ الشراء طريقة الشراء الغاية من الصر  قيمته

وهيز وتأثيث مكاتب   4401 84

 املختربات

 ).....( 40/01/4104 شراء مباشر

وهيز وتأثيث مكاتب   0322 70

 املختربات

 مؤسسة ).....( 49/7/4104 جلنة مشرتيات

وهيز وتأثيث مكاتب   4987 72

 املختربات

 مؤسسة ).....( 40/01/4104 جلنة مشرتيات
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 (308) 

 

( لشرررراء لررروازم ومرررواد خمربيرررة بتررراريخ   2/9424مت إحالرررة عطررراء املشررررتيات رقرررم )م ع غ س    .2

اال انررره مت صرررر  املطالبرررة    97/29/9424وكررران إشرررعار اإلحالرررة بتررراريخ     92/29/9424

( دينرار قبرل توريرد املرواد     9220بكامل املبلغ ) 92/29/9424مقدمًا للشركة ).....( بتاريخ 

( مرررن 22خالفررًا ألحكرررام املررادة رقررم )    2/0/9422الحقرررًا بترراريخ  املطلوبررة حيررث مت التوريررد    

 النظام املالي أعاله.                       

برررالرغم مرررن عقرررد هرررذه  ( دينرررار بررردل مكافررر ت أعضررراء جلررران اإلسرررتالم224مت صرررر  مبلرررغ ) .0

( ترررراريخ 2642اللجرررران خررررالل أوقررررات الرررردوام الرمسرررري خالفررررًا لرررربالغ رةاسررررة الرررروزراء رقررررم )    

97/2/9444. 

يررتم عقررد جلسررات متعررددة لررنفس العطرراء األمررر الررذي يررؤدي إذ صررر  مكافررأة ماليررة لكررل          .4

ة جلسررة مررن جلسررات اللجنررة بشرركل مبررالغ فيرره دون مراعرراة لبالغررات رةاسررة الرروزراء املتعلقرر           

 بضبط النفقات وعدم تكبيد اخلزينة نفقات دون وجه حق.

يتم شراء خدمة صيانة السيارات بطريقة الشراء املباشر أو التلزيم دون إتباع مبدأ املنافسة  .8

 ( من نظام اللوازم أعاله.2مما أدى إذ زيادة كلف صيانة السيارات خالفًا للمادة )

عروض على الرغم من أنها متوفرة ومطروحة شراء مواد بشكل مباشر أو عن طريق استدراج  .7

من خالل عطاءات داةرة اللوازم العامة على سبيل امل ال )جالسورات ، قرطاسية( وذلك 

 ( من نظام اللوازم املشار إليه أعاله. 22خالفًا للمادة )

وزةة املشرتيات إذ صفقات متعددة يف بعض عمليات الشراء للوازم املتشابهة على سبيل  .6

 ( من نظام اللوازم املشار إليه أعاله. 24ل )أحبار الطابعات / مطبوعات( خالفًا للمادة )امل ا

يتم إستالم بعض املواد املشرتاة من خالل عطاءات داةرة اللوازم العامة دون إعداد حمضر  .2

( من نظام 26) خالفًا للمادة إستالم لوازم أصولي ودون إشرا ك مندوب ديوان احملاسبة، 

 شار إليه أعاله.اللوازم امل

 التسويات البنكية: ثالثًا:

عدم قيام املؤسسة بتحويرل الفرواةض املاليرة لردى املؤسسرة إذ حسراب اخلزينرة لردى البنرك           .2

( دينرار خالفرًا للمرادة    822487مبلرغ )  9422املركزي والم بلغرت قيمتهرا حترى نهايرة عرام      

( 066لررس الرروزراء رقررم )  وقرررار جم 9447( لسررنة 24( مررن قررانون الفررواةض املاليررة رقررم )   2)

 .9/0/9422تاريخ 
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 (307) 

 

( شرهور ومل  8عدم قيام املؤسسة بتحويل الشيكات الم مضى على تسليمها ألصرحابها مردة )   .9

( مرن  222يتم صرفها من البنرك دون تسرجيلها أمانرة باسرم املسرتفيد خالفرًا ألحكرام املرادة )        

 التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله. 

 (4102لسنة  029استيضاح الديوان رقم املصدر: )

 التوصيات:

تشررركيل جلنرررة ومبشررراركة ديررروان احملاسررربة حلصرررر واسررررتداد املبرررالغ املشرررار إليهرررا يف البنرررد         .2

 ( املشار إليه أعاله.4، 0(، )ثانيًا/4، 0، 9، 2)أواًل/

 بيان أسباب ارتكاب املخالفات الواردة بالبند رقم )ثانيًا( والعمل على تصويبها. .9

 يب باقي البنود حسب األصول.تصو .2

 اإلجراء:

 التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.ومل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة 
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 (303) 

 

 إدارة التأمني الصحي
 

 

 :برنامج إصدار بطاقات التأمني الصحي 

لدى تدقيق اإلجراءات املعدلة على برنامج إصدار بطاقات التأمني الصحي للمشرتكني  

 املالحظات، ونشري على سبيل امل ال إذ ما يلي:تبني وجود بعض 

قبوضات عند إعادة إصدار بطاقات بدل تالف /فاقد األمر وصوالت املعدم إظهار الشاشة  .2

( من 24الذي يؤدي إذ عدم التأكد من استيفاء رسوم بدل تالف خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته. 9440( لسنة 62نظام التأمني الصحي رقم )

جد نافذة على شاشة احلاسوب متنع إعادة إصدار البطاقة يف حال وجود ذمم مدينة ال تو .9

مبوجب  9447( لسنة 2( من تعليمات رقم )4سابقة على املشرت ك، خالفًا ألحكام املادة )

 ( من نظام التأمني الصحي.24املادة )

إحصاةيات ال زالت حمتويات قاعدة البيانات غري دقيقة حبيث ال تستطيع أعطاء أرقام و .2

 دقيقة نظرًا لوجود تكرار فيها.

ال توجد أرشفة لكل معاملة على حده عند إدخاهلا على الربنامج إلصدار البطاقة ألول مرة  .0

أو عند وديدها لضمان صحة اإلصدار من حيث درجة التأمني للمشرت ك واملنتفعني ومدة 

 صالحية البطاقة.

ملعرفة التغيريات الم طرأت على أوضاع  يوجد ربط مباشر مع داةرة األحوال املدنية ال .4

 املشرتكني واملنتفعني عند التجديد.

 (03/4/4102تاريخ  04/01/47/4091 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب املالحظات أعاله يف إدارة التأمني الصحي وكافة مراكز التأمني 

 الصحي.

 اإلجراء:

 يد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يف
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 (341) 

 

 ( 7278/0املركبة رقم:) 

لدى مشاركة ديوان احملاسبة يف أعمال جلنة تعديل استهال ك سيارات إدارة التأمني الصحي  

 ، تبني ما يلي:9449من احملروقات ولدى تدقيق ملف املركبة أعاله نوع شفروليت/اسرتو موديل 

( 22خالفًا للمادة ) ( 0244CCأعاله بالرغم من أن سعة حمركها )يتم استخدام املركبة  .2

 . 9422من تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية لسنة 

( ما جمموعه 29/9422-8/9422بلغت املسافة املقطوعة للمركبة خالل الفرتة من ) .9

ر ( دينا2220( لرت بنزين بقيمة إمجالية )9049(كم استهلكت ما جمموعه )24079)

 لرت. 94( كم/67مبعدل استهال ك )

قطع الغيار للمركبة أعاله غري متوفرة مما يؤدي إذ ارتفاع كلف الصيانة حيث تعرضت  .2

 املركبة حلادث سري واستمر إصالحها مدة ستة أشهر وذلك لعدم توفر قطع الغيار. 

إذ منطقة  تقوم إدارة التأمني الصحي باستخدام املركبة أعاله لنقل املوظفني من الداةرة .0

( من التعليمات 92أن فئة املركبة ركوب صغري خالفًا للمادة ) علمًاأبو نصري والعكس 

 املشار  إليها أعاله. 

 (08/8/4102تاريخ  04/01/47/00187 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

استهالكها من اختاذ اإلجراءات الالزمة لشطب املركبة أعاله وإخراجها من اخلدمة الرتفاع 

 احملروقات وارتفاع كلفة الصيانة.

 اإلجراء:

مل يرررد مررا يفيررد بالتصررويب رغررم خماطبررات الررديوان املتكررررة بهررذا اخلصرروص والررم كرران  خرهررا            

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 29/9/9424( تاريخ 29/98/96/9902الكتاب رقم )

 :املعاجلة يف خارج اململكة والسلف العالجية 

-9424ترردقيق قيررود وسررجالت املعاجلررة يف خررارج اململكررة والسررلف العالجيررة للفرررتة )   لرردى 

 ( يف إدارة التأمني الصحي، تبني ما يلي:9422

مل يتم تسديد أرصدة السرلف العالجيرة املسرتحقة علرى املشررتكني واملنرتفعني للفررتة أعراله          .2

( مررن النظررام 96م املررادة )( دينررارًا لقرراء معرراجلتهم باخلررارج خالفررًا ألحكررا 209267والبالغررة )

 وتعديالته. 2220( لسنة 2املالي رقم )

ستشفى خالفًا ال يتضمن تقرير جلنة املعاجلة باخلارج على يديد درجة إقامة املريض يف امل .9

 وتعديالته. 9440( لسنة 62( من نظام التأمني الصحي املدني رقم )28ألحكام املادة )
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 (340) 

 

)جلنة املعاجلرة باخلرارج( تتضرمن األمرراض الرم يصرعب       عدم وجود قواةم لدى وزارة الصحة  .2

عالجها داخل اململكة واألمراض الرم يتعرذر عالجهرا خرارج اململكرة باإلضرافة إذ عردم وجرود         

قواةم بأمساء املستشفيات واملراكز العالجية يف البلدان الم سو  يتم إرسال املرريض إليهرا   

 لدى إدارة التأمني الصحي.

ال املرضررى السررتكمال العررالج خررارج اململكررة حبجررة أنهررا تفضررل اسررتكمال     تقرروم اللجنررة بإرسرر  .0

عالجرره عنررد الطبيررب املعرراد مررن البدايررة بررالرغم مررن ترروفر إمكانيررة اسررتكمال العررالج الحقررًا     

 ( من نظام التأمني أعاله.28ململكة خالفًا ألحكام املادة )داخل ا

لررون لرردى القطرراع اخلرراص ملعرفررة  ال تقرروم جلنررة املعاجلررة بأخررذ الرررأي الطرريب مررن أطبرراء يعم   .4

( مررن تعليمررات املعاجلررة  9إمكانيررة عررالج املررريض داخررل اململكررة وذلررك خالفررًا ألحكررام املررادة )   

 .9440( لسنة 0خارج اململكة رقم )

 (4102لسنة  418املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 ألصول.اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب املالحظات الواردة أعاله حسب ا

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (344) 

 

 اجمللس الطيب األردني

 

 :الفوائض املالية 

لدى إجراء الفحوص الدورية على التسويات البنكية تبني أن هنا ك حساب وديعة للمجلس  

حلساب اإليرادات العامة  ( دينار مل يتم توريدها2744444الطيب األردني لدى بنك ).....( بقيمة )

( لسنة 60ونظام توريد الفواةض رقم ) 9447( لسنة 24خالفًا ألحكام قانون الفواةض املالية رقم )

9447. 

 (9/2/4102تاريخ  44/09/9/0111املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 األردني.العمل على توريد هذه الفواةض حلساب اإليرادات العامة لدى البنك املركزي 

 اإلجراء:

مل يرررد مررا يفيررد بالتصررويب رغررم خماطبررات الررديوان املتكررررة بهررذا اخلصرروص والررم كرران  خرهررا            

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 99/29/9420( تاريخ 99/22/2/92749الكتاب رقم )

 :املوظف ).....( /املدير اإلداري يف اجمللس الطيب األردني 

املوجه  2/8/9420( تاريخ 2/26/2207رقم )م ج شلدى متابعة كتاب وزير الصحة 

 ألمني عام اجمللس الطيب األردني خبصوص املوظف املشار اليه أعاله، تبني ما يلي:

( دون 24/0/9420-97/0/9420تغيب املذكور عن مركز عمله يف اجمللس للفرتة من ) .2

موقعة من ( فقط غري 96/0/9420و 97مربر حيث قام بإحضار إجازة مرضية عن يومي )

 الطبيب حسب األصول.

( يوم من                                  98وافق أمني عام اجمللس للمذكور على إجازة سنوية ملدة ) .9

( شريطة تسليم املوظف املذكور مجيع ما بعهدته من ملفات 0/4-92/4/9420)

 ومعامالت وإنهاء مجيع األعمال املكلف بها.

مجلس على الرغم من اتصال مساعد األمني العام للشؤون مل حيضر املوظف املذكور لل .2

 اإلدارية واملالية معه.

وافق وزير الصحة مبوجب كتابه أعاله على إجازة بدون راتب وعالوات للموظف أعاله  .0

( بالرغم من عدم تسليمه ما بعهدته من 24/29/9420- 2/8/9420اعتبارًا من )

 معامالت.

 (03/7/4102تاريخ  3/40/09102 املصدر: )كتاب الديوان رقم



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (349) 

 

 التوصية:

 اإلجراءات الالزمة حبق املوظف أعاله. اختاذ

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 قرارات اجمللس الطيب األردني: 

 (، تبني ما يلي: 9420-9429لدى تدقيق قرارات اجمللس الطيب األردني  للفرتة )

( دينار لكل عضو من 944على صر  مبلغ ) 9420( لعام 27بالقرار رقم )وافق اجمللس  .2

أعضاء اجمللس وملقرر اجمللس عن كل جلسة دون سند قانوني، حيث بلغت قيمة املكاف ت 

 .9420( دينار خالل شهري متوز و ب من عام 2248املصروفة )

وافق اجمللس مبوجب القرار أعاله على تسمية املستشار القانوني السيد ).....( مقررًا  .9

أن املذكور ليس موظفًا يف اجمللس وإاا مت شراء خدماته حسب أحكام  علمًاللمجلس 

( لسنة 27( من قانون اجمللس الطيب األردني رقم )29، 0نظام اللوازم خالفًا للمواد )

(9444.) 

على زيادة قيمة املكاف ت املالية للمراقب من  9420( لعام 26القرار رقم )وافق اجمللس ب .2

( 24/9/9/2228( دينار عن كل يوم خالفًا لكتاب رةيس الوزراء رقم )94( دينار إذ )7.4)

 .92/2/2266تاريخ 

على زيادة قيمة املكافأة املالية لألطباء  9422( لعام 07وافق اجمللس بالقرار رقم ) .0

( دينار عن احملاضرة الم تكون مدتها ساعة واحدة ومن 94( دينار إذ )29من )احملاضرين 

( دينار للمحاضرة الم تكون مدتها ساعة ونصف خالفًا لكتاب رةيس الوزراء 94( إذ )24)

 أعاله.

على إستمرار صر  احلوافز وبدل العمل  9429( لعام 89وافق اجمللس بالقرار رقم ) .4

ني واملنتدبني للعمل يف اجمللس الطيب األردني من موازنة اجمللس اإلضايف لألطباء املكلف

 وكما كان يصر  هلم من وزارة الصحة وموازنة اجمللس الطيب.

( كرسي من عهدة 944على التربع ب)  9429( لعام 49وافق اجمللس بالقرار رقم ) .8

حبدود  موجودات اجمللس الطيب األردني للكليات التابعة لوزارة الصحة بلغت قيمتهم

( من نظام اللوازم 46( دينار دون احلصول على موافقة  رةيس الوزراء خالفًا للمادة )2842)

 .2222( لسنة 29رقم )

 (4102لسنة  039املصدر: )استيضاح الديوان رقم 
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 (342) 

 

 التوصية:

العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول وحصر واسرتداد كافة املبالغ املصروفة دون سند 

 .قانوني

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

  :قيود وسجالت احلركة 

(، 9420-9429لدى تدقيق قيود وسجالت احلركة يف اجمللس الطيب األردني للفرتة ) 

 تبني ما يلي:

عدم مسك وفتح السجالت وامللفات واجللود والبطاقات املتعلقة باستخدام املركبات  .2

( من تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية لسنة 20خالفًا ألحكام املادة ) احلكومية

9422. 

عدم احتساب صرفيات الوقود والتحقق من املسافات املقطوعة مقارنة مع معدل استهال ك  .9

 ( من التعليمات أعاله.22املركبات للوقود خالفًا ألحكام املادة )

عدم تعبئة بيانات أوامر احلركة بشكل أصولي وكذلك يتم الشطب والتعديل عليها ويف  .2

بعض احلاالت عدم مطابقة البيانات بني النسخ البيضاء والنسخ الصفراء لنفس أمر 

احلركة الواحد وتوقيع أمر احلركة من غري املفوضني رمسيًا بإصدار أمر احلركة خالفًا 

 ليمات املشار إليها أعاله. ( من التع27ألحكام املادة )

 عدم استخدام اوذج طلب حركة موقع أصوليًا من املدير املعل أو املفوض بالتوقيع. .0

( خالفًا ألحكام 9420و  9422عدم تعديل كمية استهال ك احملروقات للمركبات لألعوام ) .4

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله.28املادة )

( باص تويوتا نقل ركاب 2870/4صوص املركبة رقم )عدم اختاذ اإلجراءات الالزمة خب .8

وموجود يف كراج اجمللس دون استخدام خالفًا  0/2/9422واملنتهي ترخيصه بتاريخ 

( من 09وتعديالته واملادة ) 2222( لسنة 29( من نظام اللوازم رقم )42ألحكام املادة )

 التعليمات أعاله.
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 (340) 

 

ر طلبات املشرتى احمللي للمحروقات عدم مسك سجل الرخص والوصوالت جللود دفات .7

( من التعليمات التطبيقية للشؤون 8وجلود دفاتر أوامر احلركة خالفًا ألحكام املادة )

 املالية أعاله.

 وجود مكتب مأمور احلركة داخل مستودع اللوازم يف اجمللس. .6

 (00/9/4100تاريخ    44/09/9/9810املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.العمل 

 االجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 اجمللس الصحي العالي

 

 ( 4109-4100قيود وسجــالت وحسابــات  اجمللس الصحي العالي لألعوام.) 

لدى إجراء مراجعة اختبارية لقيود وسجالت وحسابات اجمللس الصحي العالي للفرتة  

حيث يهد   2222( لعام 2رقم ) مبوجب القانونمت إنشاء اجمللس (،  تبني بأنه 9422-9422)

اجمللس إذ رسم السياسة العامة للقطاع الصحي يف اململكة ووضع االسرتاتيجيات لتحقيقها 

الصحية جلميع  طويره جلميع قطاعاته مبا حيقق توسيع اخلدماتتووتنظيم العمل الصحي 

مت استحداث األمانة حيث  والتقنيات العلمية املتطورة، واألساليباملواطنني وفقًا ألحدث الوساةل 

والم  اجتماعاتهالتعمل كذراع تنفيذي لقرارات اجمللس املتخذة يف  9449العامة للمجلس يف عام 

 .من قانون اجمللس أعاله( 4ن على األقل حسب املادة )عقدها كل شهري يفرتض

 مالحظات وخمالفات مالية وإدارية:

ال يوجد هيكل تنظيمي للمجلس معتمد حسب األصول حيث مت تزويدنا بنموذج هيكل  .2

 بأنهم املكِّون الرةيس للمجلس. علمًاتنظيمي ال يتضمن الكادر الفل لألطباء 

 وإداريةلس حيث لوحظ قيام املوظف بعدة أعمال مالية ال يوجد فصل باملهام ملوظفي اجمل .9

 (.967يف اجلدول رقم )ذات خطورة عالية كما هو مبني 

 (478جدول رقم )

 تكليف بعض املوظفني بعدة أعمال يف اجمللس الصحي العالي

 مالحظات % العالوات الوظاةف املكلف بها اسم املوظف

 .اإلداريرةيس القسم  .0 السيد ).....(

 مسؤول وحدة االستشارات القانونية. .4

 أمني الصندوق. .9

خمالف ألحكام نظام  40

( 74اخلدمة املدنية رقم )

 4109لسنة 

 فل صيانة. .0 السيد ).....(

 مأمور حركة + ساةق. .4

40 
00 

 رةيس قسم مالي. .0 السيدة ).....(

 ماسكة سلفة. .4

 رةيس وحدة رقابة داخلية. .9

 مندوب ضريبة الدخل. .2

 االجتماعي.مندوب الضمان  .0

 املوقف املالي.والتسويات البنكية  إعداد .1

21 
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العاملني باجمللس  ضمن رواتبيقوم اجمللس بصر  مكافأة مالية يت مسمى تعويضية  .2

حيث ال يوجد ما يفيد بقانونية صر  م ل  هيكلة موظفي القطاع العاموذلك قبل وبعد 

%( من إمجالي 94في اجمللس يصر  هلم مكافأة مالية بنسبة )ظبأن مو علمًاهذه املكافأة 

مبوجب قرار جملس الوزراء رقم  2/2/9446اعتبارًا من  يتقاضوهاالرواتب والعالوات الم 

 . 22/2/9446تاريخ  (9/9/9/0770)

الفعلية مع األرصدة الدفرتية ملستودع اجمللس، كما أنه ال يوجد  باألرصدةال يوجد تطابق  .0

 2222لسنة  (29)نظام اللوازم رقم  ( من00للمادة ) هدة أصولية خالفًاسجالت ع

 وتعديالته.

القاةمة بأعمال خدمات الضيافة  ).....(مت متديد عقد السادة  2/0/9422بتاريخ  .4

( 72رقم )م ص ع/أمانة عامة/الصحي العالي والنظافة مبوجب كتاب أمني عام اجمللس 

ستمرارية تكليف إأعاله، كما لوحظ  إليهلوازم املشار دون القيام بطرح عطاء حسب نظام ال

 هذه الشركة بأعمال النظافة لعدة سنوات سابقة.

بالسفر حلضور مؤمترات ودورات تدريبية متخصصة  واإلداريةلوحظ قيام بعض موظفي املالية  .8

 يف اجملال الطيب.

بعض كتب  فقدانال يتم توريد مجيع املراسالت الواردة لديوان اجمللس حيث لوحظ  .7

يوجد موظف مكلف يف الديوان لتنظيم  بأنه ال علمًاوالفنية،  واإلداريةاملراسالت املالية 

 الصادر والوارد حيث يقوم بذلك املدير املالي يف اجمللس.

والتعليمات  9422( لسنة 94عدم االلتزام بنظام تنظيم استخدام املركبات احلكومية رقم ) .6

ستخدام السيارة احلكومية التابعة للمجلس حيث تستخدم إالصادرة مبوجبه فيما يتعلق ب

 الدوام الرمسي واملبيت خارج الداةرة. أوقاتخارج 

 يقوم بتنظيم جزء من مستندات الصر  املتعلقة باجمللس. ).....(لوحظ أن الساةق  .2

أعاله فيما يتعلق بتشكيل جلنة  إليهنظام اللوازم العامة املشار  بأحكامعدم تقيد اجمللس  .24

وبعض  واإلداريةمدير الشؤون املالية ).....( /مشرتيات سنوية حيث لوحظ وجود السيد 

 املوظفني بصورة مستمرة يف هذه اللجنة.

مبوجب  2/2/9422دينار اعتبارًا من (44قيمتها ) ).....(يتم صر  مكافأة شهرية للساةق  .22

لقاء تكليفه مبهام فل  27/9/9422( تاريخ 92/9/9/2497كتاب رةيس الوزراء رقم )

 أنه يتقاضى العالوة الفنية ذاتها ضمن الراتب الشهري. علمًاصيانة، 
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وعلى سيبل امل ال  ).....(من املوظفني على عدة خطوط حكومية من شركة  بعضحصول  .29

ن م بامسه( خط 92حيث حصل على ما يقارب ) واإلدارياملدير املالي حصول ال احلصر 

خالفًا لتعميم مدير عام داةرة اللوازم العامة الصادر مبوجب الكتاب  وذلك).....( شركة 

 .96/29/9422( تاريخ 726/276/294/9422/6909) رقم

 .).....(لوحظ بأن مشرتيات القرطاسية للمجلس ترتكز على مؤسسة  .22

بأن املبنى  علمًا( دينار 8444بعقد سنوي ) (.....مت استئجار مبنى اجمللس من السيد ) .20

مدخل مشرت ك وهو غري مناسب وصغري مع العلم له منزل سكل و يقع جزء مناملستأجر 

 بأن املؤجر تربطه عالقة قرابة مع املدير املالي واإلداري.

( تاريخ 94/2/9/94676كتاب وزير املالية رقم )لال يتم توريد الفواةض املالية، خالفًا  .24

ونظام توريد  9447( لسنة 24الفواةض املالية رقم )واملتعلق بأحكام قانون  27/2/9422

 .9447( لسنة 60الفواةض رقم )

( من 248يتم السحب من حساب األمانات دون موافقة وزير املالية خالفًا ألحكام املادة ) .28

 وتعديالتها. 2224( لسنة 2التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )

( من تعليمات تنظيم الكفاالت املالية 0خالفًا للمادة )عدم ربط أمني املستودع بكفالة مالية  .27

 .9442( لسنة 2رقم )

وزارة املالية خالفًا  واملعتمد لدىال يتم اعتماد األنظمة احملوسبة والنظام اخلاص بالرواتب  .26

الرواتب باستخدام  إعداد أنه يتم علمًا، 2220( لسنة 2( من النظام املالي رقم )08للمادة )

 برنامج األكسل.احلاسوب على 

 (0/3/4102تاريخ  44/41/9/09104كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 .حسب األصول أعالهتصويب ما ورد العمل على 

 اإلجراء:

مل يتم الرد من قبل اجمللس الصحي العالي بالرغم مرن خماطبرات الرديوان املتكرررة بهرذا اخلصروص       

ومرررا زال املوضررروع قيرررد   29/9/9424( تررراريخ 99/98/2/9926)والرررم كررران  خرهرررا الكتررراب رقرررم   

 املتابعة.
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 مجعية الوطنية اهلالل األمحر األردني

 

 مستشفى اهلالل األمحر األردني.

 :قيود وسجالت املستشفى 

   (،  9429-9424األردني للفرتة ) مستشفى اهلالل األمحرقيود وسجالت لدى تدقيق 

 تبني ما يلي:

 النفقات:  أواًل:

ال يتم اقتطاع ضريبة الدخل املستحقة على الطبيب ).....( عراقي اجلنسية خالفًا للمادة  .2

وتعديالتها حيث بلغت املبالغ  2010( لسنة 1( من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم )0)

 ( دينارًا.940224املصروفة له خالل الفرتة أعاله ما قيمته )

سنويا للعامل ).....( مصري اجلنسية  بدل رسوم تصريح العمل دينار  244يتم صر  مبلغ  .9

 دون سند قانوني.

(  خالفًا 9429، 9422، 9424عدم  إعداد احلساب اخلتامي للمستشفى  للسنوات من )  .2

 2274( لسنة 49( من نظام اجلمعية الوطنية للهالل األمحر األردني رقم )924للمادة )

 وتعديالته.

( من نظام 262صر  إذ صنفني نقدا وشيكات خالفًا للمادة )يتم تقسيم مستندات ال .0

 .اجلمعية أعاله

ال يتم مسك سجل التخصيصات )التأديات( ليتم تسجيل املصروفات حسب بنودها خالفًا  .4

 أعاله. إليه( من نظام اجلمعية املشار 272للمادة )

( من نظام 227ال يتم تسجيل رقم الفصل و املادة على مستند الصر  خالفًا للمادة ) .8

 اجلمعية أعاله.

ال يقوم املستشفى بتزويد اللجنة التنفيذية املركزية بكشوفات تبني أوجه الصر  واإليراد  .7

(  2( من قانون اجلمعية الوطنية للهالل األمحر رقم )98كل ثالثة أشهر خالفًا للمادة )

 .2282لسنة 
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 املقبوضات: ثانيًا:

ومية لدى البنك حيث يتم االحتفاظ مبستحقات األطباء ال يتم إيداع كافة املقبوضات الي .2

( من نظام اجلمعية 262لدى أمني الصندوق املركزي ليتم صرفها هلم نقدًا خالفًا للمادة )

 أعاله.

إن كافة املوظفني املناطة بهم قبض أموال اجلمعية أو من بعهدتهم لوازم غري مربوطني  .9

 ام اجلمعية أعاله. ( من نظ926بكفاالت مالية خالفًا للمادة )

عدم االحتفاظ بكافة نسخ وصول املقبوضات املبطلة وعدم بيان أسباب إبطاهلا خالفًا للمادة  .2

( من نظام اجلمعية وعلى سبيل امل ال وصول مقبوضات /صندوق املرضى رقم 267)

( تاريخ 9624ووصول املقبوضات املركزي رقم ) 99/4/9422( تاريخ 29447)

8/9/9422. 

فصل للمهام املتعارضة حيث يقوم أمني الصندوق املركزي بالقبض من صندوق  عدم وجود .0

 املرضى وإعداد مستندات الصر  يف  ن واحد.

 (  من نظام اجلمعية أعاله.999عدم وجود سجل للرخص والوصوالت خالفًا للمادة ) .4

 التسويات البنكية: ثالثًا: 

 بقيد قيمة الشيكات بشكل إمجالي يف دفاتره. تعذر تدقيق التسويات البنكية نظرًا لقيام املستشفى

 (4102لسنة  01املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

ومبشاركة ديوان احملاسبة لتدقيق التسويات البنكية للسنوات أعاله والعمل  أعمال اللجنة متابعة

 على تصويب باقي البنود حسب األصول.

 اإلجراء:

 للهالل األمحر األردني وما زال املوضوع قيد املتابعة. مت الرد من قبل اجلمعية الوطنية
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 (390) 

 

 وزارة الرتبية والتعليم

 

 .:).....( املوظفة 

واملقدمة من املذكورة  22/4/9422لدى متابعة الشكوى أعاله الواردة للديوان بتاريخ  

 تبني ما يلي: ،أعاله

خبصوص إشغال  99/22/9422تقدمت املذكورة بتظلم إذ وزير الرتبية والتعليم بتاريخ  .2

وظيفة مربمج يف قسم شؤون املوظفني يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة السلط وتطالب 

 مبنحها عالوة املربمج أسوة باألقسام األخرى كونها تشغلها فعليًا.

 مت حفظ طلبها ومت نقل معلم احلاسوب ).....( لشغل هذه الوظيفة. .9

م ملنطقة السلط مبوجب كتاب وزير الرتبية والتعليم رقم مت خماطبة مدير الرتبية والتعلي .2

إللغاء نقل املوظف أعاله واإلعالن عن الشاغر  98/29/9422( تاريخ 26/24/49228)

 حسب األصول.

املذكورة أعاله تعمل حاليًا بوظيفة مربمج مساعد يف  قسم شؤون املوظفني اعتبارًا من  .0

( تاريخ 209628/22072ة والتعليم رقم )وحسب ما جاء بكتاب مدير الرتبي 2/6/9422

22/24/9422. 

 92/22/9422( تاريخ 200628/07720مت توجيه كتاب لوزير الرتبية والتعليم رقم ) .4

إللغاء نقلها إذ وظيفة مربمج مساعد قسم شؤون املوظفني ومباشرتها للعمل بوظيفة 

 عضو قسم التخطيط.

تحق شاغلوها عالوة فنية استنادًا إن وظيفة مساعد مربمج هي من الوظاةف الم يس .8

( من 98لتعليمات منح العالوات اإلضافية للموظفني الصادرة باالستناد ألحكام املادة )

املعمول به يف حينه وتعديالته والم تشغلها  9447( لسنة 24نظام اخلدمة املدنية رقم )

 املذكورة أعاله.

 (03/4/4102تاريخ  3/40/4092 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

إختاذ اإلجراءات لتنفيذ كتب وزير الرتبية والتعليم املشار إليها أعاله والنظر بصر  العالوة الفنية 

 املقررة للمذكورة أعاله مبوجب تعليمات منح العالوة اإلضافية للموظفني أعاله.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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  املوظف:).....( 

( دينار خالل املدة 22224لدى تدقيق مستند صر  رواتب وعالوات املوظف أعاله البالغة )

 الم أوقف بها عن العمل نظرًا لشمول الفعل بقانون العفو العام، تبني ما يلي:

 96/0/9424( تاريخ 288/9424قيدت حبق املذكور قضية جناةية )قتل( يت الرقم ) .2

( من نظام اخلدمة املدنية رقم 202ومل يصدر قرار بوقفه عن العمل خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته.  9447( لسنة 24)

طعية ( سنة مكتسبًا الدرجة الق24صدر حبق املذكور أعاله حكم باألشغال الشاقة ملدة ) .9

ومل يتم عزله من  28/0/9429( تاريخ 22/9429مبوجب قرار حمكمة التمييز رقم )

 ( من النظام أعاله.272الوظيفة العامة خالفًا ألحكام املادة )

 29/8/9422( تاريخ 648/9424صدر كتاب مساعد ناةب عام اجلنايات الكربى رقم ) .2

( لسنة 24قانون العفو العام رقم ) ( من9بإسقاط العقوبة  أعاله لشموهلا بأحكام املادة )

9422. 

بعد خروجه من السجن مبوجب كتاب  22/8/9422باشر املذكور أعاله عمله بتاريخ  .0

 94/8/9422( تاريخ 66746/4702مدير مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة الكر ك رقم )

 ( من النظام أعاله.272خالفًا ألحكام املادة )

الواته كاملة من تاريخ توقيفه على ذمة القضية التحقيقية قامت الوزارة بصر  رواتبه وع .4

 ( من النظام أعاله.202وحتى تاريخ مباشرة عمله خالفًا ألحكام املادة )

ما زال املذكور أعاله يتقاضى رواتبه لغاية تارخيه بالرغم أنه يعترب معزول حكمًا وفقًا  .8

ي من احلاالت التالية: إذا حكم ( والم تنص على " يعزل املوظف يف أ227ألحكام املادة )

( أشهر الرتكابه أي جرمية أو جنحة من غري 8عليه باحلبس من حمكمة ملدة ال تزيد على )

 ( من هذه الفقرة.2املنصوص عليها يف البند )

 (00/00/4102تاريخ  3/40/07430املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 ممكن وحسب األصول.أعماهلا بأسرع وقت  حث اللجنة على متابعة

 اإلجراء:

 مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق ومل تباشر أعماهلا لغاية تارخيه وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 :سلفه الضيافة 

 ، تبني ما يلي:22/6/9422( تاريخ 28240لدى تدقيق مستند الصر  اآللي رقم )   

 ( دينار.242.974)بلغت القيمة اإلمجالية للمستند أعاله مبلغ  .2

( دينار باسم السيد ).....( 2444متت املوافقة على صر  سلفه النفقات املتجددة بقيمة ) .9

وذلك  94/9/9422( تاريخ 8/9/8809مبوجب كتاب وزير الرتبية والتعليم رقم )

 لتغطية النفقات الن رية والضيافة.

سبيل امل ال إذ صر  مت صر  السلفة لغري الغايات الم صرفت من أجلها ونشري على  .2

( من 98، 90فواتري شراء )دجاج، مشروبات غازية، قهوة، حلويات،....( خالفًا ألحكام املادتني )

( من التعليمات التطبيقية 66، 64وتعديالته واملادتني) 2220( لسنة 2النظام املالي رقم )

( 2/2648م/22م )وكتاب رةيس الوزراء رق 2224( لسنة 2للشؤون املالية وتعديالتها رقم )

 4/24/9444( تاريخ 94/2/9/24684وكتاب وزير املالية رقم ) 99/9/9424تاريخ 

   واملتضمنني وقف النفقات غري الضرورية.

 (08/2/4102تاريخ  04/02/9/0332 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

ة والتعليم رقم متابعة تنفيذ توصيات جلنة التدقيق والتحقيق املشكلة بكتاب وزير الرتبي

 ومراعاة يفظ مندوب ديوان احملاسبة على تلك التوصيات. 4/4/942( تاريخ 22/04/92242)

 اإلجراء:

مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق وقدمت تقريرها لوزير الرتبية والتعليم وهنا ك يفظ ملندوب 

 ديوان احملاسبة على التوصيات وما زال املوضوع قيد املتابعة.

  األراضي املسجلة باسم جلنة الرتبية والتعليم احمللية:قطع 

قطع األراضي املسجلة باسم جلنة الرتبية والتعليم   لدى تدقيق قيود وسجالت وملفات

 (، تبني ما يلي:9422-9424احمللية / مديرية األمال ك/ وزارة الرتبية والتعليم للفرتة )

( قطعة أرض مسجلة باسم جلنة الرتبية والتعليم احمللية وفقًا ألحكام قانون  999وجود ) .2

 امللغي. 1955( لسنة  94املعار  العام رقم )

وتعديالته على                                2220( لسنة 2( من قانون الرتبية والتعليم رقم )94نصت املادة ) .9

تعليم يف مركز كل حمافظة ولواء....  تكون مهمتها ) تنشأ جلنة حملية للرتبية وال

املساهمة يف تطوير الرتبية والتعليم ويقيق أهدا  العملية الرتبوية (  دون إشارة إذ  

 تسجيل األراضي ملكًا باسم اللجنة أعاله.
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 (392) 

 

 مل يتم نقل ملكية قطع األراضي املشار إليها أعاله خلزينة اململكة األردنية اهلامشية /وزارة .2

( لسنة 27( من قانون إدارة أمال ك الدولة رقم )22الرتبية والتعليم خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته.  2270

 (07/0/4102تاريخ  04/02/9/8930املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 9/2/9420( تاريخ 2/220/04422مبوجب الكتاب رقم )مت الرد من قبل وزير الرتبية والتعليم 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مشروع تغذية أطفال املدارس 

 (، تبني ما يلي:9422-9442لدى تدقيق ملف مشروع تغذية أطفال املدارس للفرتة )

 مكافآت اللجنة العليا املشرفة على تنفيذ املشروع:  أوال:

مشروع تغذية أطفال املدارس احلكومية /املرحلة األوذ/ ما بني مت توقيع اتفاقية تنفيذ  .2

( ومت وديد 9446-9444وزارة الرتبية والتعليم والقوات املسلحة األردنية للفرتة )

 (.9422-9442االتفاقية للمرحلة ال انية للفرتة )

مشروع على موازنة  2/4/9424تضمن امللحق رقم )د( املرفق باالتفاقية املوقعة بتاريخ  .9

على بند املصاريف اإلدارية املتضمن                  9422تغذية أطفال املدارس احلكومية لعام 

)مكاف ت اللجان( حيث يصر  لرةيس اللجنة/ أمني عام وزارة الرتبية والتعليم مكافأة 

 ( دينار عن الفصلني الدراسيني.9444مقدارها )

 وتعديالته على ما يلي: 9447( لسنة 24قم )( من نظام اخلدمة املدنية ر22نصت املادة ) .2

ال يدفع ألي من شاغلي وظاةف الفئة العليا أي بدل أو عالوة أخرى غري منصوص عليها يف 

( من الفقرة )أ( من هذه املادة مهما كان امسها أو نوعها أو مقدارها، 9( و )2البندين )

لس إدارة املؤسسات الرمسية باست ناء العالوة العاةلية ومكاف ت مت يل احلكومة يف جما

العامة أو الشركات الم تساهم فيها احلكومة أو يف إدارتها واملكافأة املقررة مقابل العضوية 

يف أي جلنة أو جملس أو هيئة )شريطة أن يكون اجتماع أي منها خارج أوقات الدوام الرمسي 

 ا النظام.يف غري داةرته( بناء على موافقة اجلهة املختصة وفقًا إلحكام هذ
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على: )بالنسبة لطبيعة عمل األمناء العامني  2222( لسنة 22نص بالغ رةيس الوزراء رقم ) .0

ومدراء الدواةر يف الوزارات والدواةر واملؤسسات الرمسية العامة الم تقتضي منهم أن يكونوا 

 على رأس أعماهلم واستعمال كل الوقت احملدد لدوامهم الرمسي لتصريف أعمال احلكومة

واملواطنني واملسؤوليات املوكلة إليهم، فأنل اطلب منهم من اآلن فصاعدًا عدم عقد 

اجتماعاتهم سواء أكانت يف جملس إدارة الشركات أو االجتماعات األخرى للجان 

املختلفة أثناء ساعات الدوام املخصصة ألعماهلم الرمسية والعمل على توقيت اشرتاكهم 

 ئات خارج ساعات العمل املقررة(.يف م ل هذه االجتماعات واهلي

 على: 92/7/2267( من قرار جملس الوزراء جبلسته املنعقدة بتاريخ 9نص البند رقم ) .4

أما مكاف ت رةيس وأعضاء جلان العطاءات األخرى والم متت املوافقة عليها سابقًا والم   

وقات الدوام سيقرر صرفها مستقباًل فيشرتط لصرفها وجوب عقد اللجان جلساتها خارج أ

 الرمسي.

لدى تدقيق غالبية حماضر اجتماعات اللجنة املشرفة على تنفيذ املشروع تبني أنها تعقد   .8

 جلساتها خالل أوقات الدوام الرمسي خالفًا لررما يلي:

 وتعديالته. 9447( لسنة 24( من نظام اخلدمة املدنية رقم )22نص املادة ) .أ 

 .2222( لسنة 22بالغ رةيس الوزراء رقم ) .ب 

 .92/7/2267( من قرار جملس الوزراء جبلسته تاريخ 9البند رقم ) .ج 

عدم وجود أسس أو تعليمات واضحة وحمددة يكم ويدد  لية صر  تلك املكاف ت  .7

ومقدارها خالفًا لتعليمات منح املكاف ت واحلوافز ملوظفي اخلدمة املدنية الصادرة عن 

 اخلدمة املدنية أعاله.( من نظام 24جملس الوزراء مبوجب أحكام املادة )

التفاوت الواضح والكبري احلاصل ما بني مقدار مكافأة رةيس اللجنة/املشرفة على تنفيذ  .6

( من تعليمات منح 7املشروع وباقي األعضاء خالفًا للحاالت املنصوص عليها يف املادة )

 املكاف ت واحلوافز املشار إليها أعاله.

 االتفاقية:ثانيا:  ضريبة املبيعات املستحقة على 

( من اتفاقية تنفيذ مشروع تغذية أطفال املدارس احلكومية رقم                            22نص البند رقم ) .2

(  على )األسعار املبينة يف االتفاقية معفاة من الرسوم اجلمركية 9442/ب/7/24)م ش

وعلى ورسوم االسترياد والضريبة العامة على املبيعات وأي ضراةب أو رسوم أو فواةد أخرى، 

الفريق األول اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة الستصدار تلك اإلعفاءات على نفقته 
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اخلاصة وإذا ما عجز الفريق األول عن احلصول على تلك اإلعفاءات وترتب على تنفيذ هذه 

 االتفاقية أي رسوم أو ضراةب فسيتحمل الفريق األول تغطيتها(.

باملوافقة على إعفاء مشرتيات  28/2/9422 ( تاريخ627تضمن قرار جملس الوزراء رقم ) .9

مشروع تنفيذ تغذية أطفال املدارس احلكومية من ضريبة املبيعات والغرامات القانونية 

( مبوجب كتاب رةيس 28/2/9422- 2/4/9422املرتتبة على فواتري الشراء للفرتة )

 .27/2/9422( تاريخ 29/22/0/2274الوزراء رقم )

يد قيام وزارة الرتبية والتعليم باحلصول على االستمرار باإلعفاءات مل يربز للتدقيق ما يف  .2

الالزمة للضريبة العامة على املبيعات وأي ضراةب أو رسوم أو عواةد أخرى مبا فيها رسوم 

الطوابع واجلامعة بعد التاريخ الذي حدده قرار جملس الوزراء املشار إليه أعاله وهو تاريخ 

 2249( لسنة 96( من قانون ديوان احملاسبة رقم )22خالفًا للمادة ) 28/2/9422

 وتعديالته.

 (40/9/4102تاريخ  04/02/9/2084املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

املستحقة من أمني عام وزارة مت خماطبة مديرية األموال العامة والشؤون القانونية لتحصيل املبالغ 

( تاريخ 22/94/08694الرتبية والتعليم السابق مبوجب كتاب وزير الرتبية والتعليم رقم )

وما زال املوضوع قيد املتابعة خبصوص باقي األشخاص املطالبني باملبالغ املستحقة  7/2/9420

 عليهم.

 ( 4109/4102امتحان الثانوية العامة الدورة الشتوية:) 

من قبل احد معلمي مدرسة اجليزة ال انوية للبنني  للديوانلشكوى املقدمة ا متابعةلدى  

على ).....( اسم الطالب  بإضافة/مديرية تربية البادية الوسطى خبصوص قيام مدير املدرسة 

تبني  خالفًا للواقع األساسال انوية العامة على هذا  المتحانسجالت املدرسة والسماح له بالتقدم 

 :ما يلي

املعلوماتية   اإلدارةيف سجالت الصف ال اني ثانوي فرع  أعالهيوجد اسم للطالب املذكور  ال .2

السجل اليومي  أوسواء يف سجل العالمات املدرسية   9422/9420 األولللفصل الدراسي 

  .لدوام الطلبة او سجالت مربي الصف
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ال انوية العامة   المتحانتقدم  بأنه علمًامطلقا مبقاعد الدراسة  أعالهمل يلتحق الطالب  .9

اختبارات  أليةومل يتقدم  األولانه طالب نظامي طيلة فرتة دوام الفصل  أساسعلى 

  املعلوماتية. اإلدارةالصف ال اني ثانوي فرع  مدرسيعليه  أكد مدرسية وهو ما

ام بالنظر باالسرتح واالختبارات واملشكلة من قبل مدير املدرسة االمتحاناتقامت جلنة  .2

 أعالهللنجاح للطالب  األدنىوقررت وضع احلد  أعالهالطالب املذكور  أمراملقدم من ولي 

 9422/ أيلولبالرغم من  انه مل يلتحق بالدوام منذ تاريخ نقله للمدرسة  يف منتصف شهر 

 وأثناءبأن االجتماع قد مت يف منزل السيد / مدير املدرسة  أفاداللجنة  أعضاءاحد  بأن علمًا

 الطلبةالعطلة ما بني الفصلني )األول وال اني( إي بعد انتهاء إجراءات قبول اشرتا ك 

  .بالتوجيهي

 (42/9/4102تاريخ  3/40/2000 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 مبمارسة أعماهلا بالسرعة املمكنة وحسب األصول.التدقيق والتحقيق  جلنة حث

 اإلجراء:

 والتحقيق ومل تباشر أعماهلا لغاية تارخيه وما زال املوضوع قيد املتابعة.مت تشكيل جلنة للتدقيق 

 ).....( ملف املعلمة: 

 (، تبني ما يلي:244020لدى تدقيق ملف املعلمة الم يمل الرقم الوزاري رقم )

( ملدة 2/0/9429، 99/2/9429حصلت املعلمة املذكورة على اسرتاحات مرضية بتاريخ ) .2

اسرتاحة موقعة من طبيب مستشفى البشري احلكومي د. ).....( وغري ( ساعة لكل 90)

 خمتومة أصوليًا من املناوب اإلداري أو قسم الطوار  يف املستشفى.

تبني أن الدكتور ).....( مل يكن على رأس عمله بالتواريخ الم مت منح املعلمة أعاله فيها  .9

ري وباشر عمله يف مستشفى االسرتاحات، حيث كان منفكًا عن عمله من مستشفى البش

كما هو مبني بكتاب مدير مستشفى البشري رقم  22/2/9429الزرقاء احلكومي بتاريخ 

 . 92/2/9429( تاريخ 64294/0464)ش م أ/

موقعة من  4/29/9429( ساعة بتاريخ 06مت منح املعلمة أعاله اسرتاحة مرضية ومدتها ) .2

 بيب. طبيب مستشفى الزرقاء احلكومي دون ذكر اسم الط

 تبني أن الدكتور املشار إليه أعاله هو زوج املعلمة أعاله. .0

 (3/8/4102تاريخ  04/02/9/01339املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 ا بالسرعة املمكنة وحسب األصول.التدقيق والتحقيق مبمارسة أعماهل حث جلنة
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 اإلجراء:

 لغاية تارخيه وما زال املوضوع قيد املتابعة.مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق ومل تباشر أعماهلا 

 :جتهيـز مواقـع النقاط املشرتكة ملشروع شبكة األلياف الضوئية 

لدى مشاركة ديوان احملاسبة بأعمال اللجنة املشكلة مبوجب الكتاب رقم  

(9701/2006/40/WB تاريخ )9/2/9422 ( 40إلنهاء ملف العطاء رقم/WB/2006 وتقدير )

).....( وذلك لعرضها بعد ذلك على جلنة العطاءات اخلاصة يف الوزارة ولدى  مستحقات مؤسسة

 مراجعة وتدقيق ملف العطاء أعاله تبني وجود امل خذ واملالحظات التالية:

مت يرير ضبط استالم ملواقع النقاط املشرتكة ملشروع شبكة األليا   26/7/9447بتاريخ  .2

 اريخ االجناز الفعلي للمشروع.هو ت 29/0/9447الضوةية ومت يديد تاريخ 

تبني وجود نواقص وخمالفات بالرغم من يديد تاريخ االجناز الفعلي للمشروع اال انه  .9

مل يتم اجنازها أو تصويبها ويتضح ذلك من خالل يفظ مندوب داةرة جوهرية 

التكنولوجيا يف الوزارة على حمضر االستالم األولي باإلضافة إذ وجود نواقص وخمالفات 

 عديدة  أشار  إليها تقرير جلنة االستالم النهاةي للمواقع. 

مل يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة من قبل الوزارة خبصوص املواد املوردة يف مجيع املواقع من  .2

حيث إدخاهلا يف مستودعات الوزارة واملديريات األخرى التابعة هلا حسب األصول بالرغم من 

 .9447مها يف عام مرور فرتة زمنية طويلة على استال

مت اإلفراج عن كفالة حسن التنفيذ للعطاء أعاله بالرغم من وجود نواقص وخمالفات  .0

ومشاكل تشغيلية على األنظمة املوجودة يف تلك املواقع باإلضافة لعدم وجود ما يشري 

على وجود كفالة صيانة جمانية للعطاء أعاله وخصوصًا أن الوزارة قامت باإلفراج عن 

 ن التنفيذ.كفالة حس

قامت الوزارة بالطلب من شركة جديدة لتنفيذ النواقص املرتتبة على املتعهد األصلي  .4

الوارد ذكرها يف كل من حمضر االستالم النهاةي ويفظ مندوب الوزارة املشار إليهما 

 أعاله دون أن يتم طرح عطاء أصولي لتنفيذ تلك النواقص.

( دينار دون أن يتم 4444بل الشركة مبلغ )بلغت قيمة األعمال املطلوب تنفيذها من ق .8

 طلب الكفاالت املالية الالزمة ودون يديد املدة الزمنية الالزمة لتنفيذ األعمال املطلوبة.

 عدم إبراز وتنظيم حمضر استالم  باألعمال الم قامت بتنفيذها الشركة. .7

الم مت تنفيذها من  ال يوجد ما يشري إذ قيام الوزارة بطلب كفالة صيانة جمانية لألعمال .6

 الشركة أعاله.
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تبني بأن الوزارة كانت قد كلفت شركة ).....( بأعمال الصيانة مدفوعة األجر وبقيمة  .2

( دينار وبدون تنظيم اتفاقية بني الطرفني يدد مسؤولية كل طر  و ليات 26444)

 لعطاء األصلي.التنفيذ الالزمة على الرغم من وجود النواقص واملخالفات املشار  إليها يف ا

بالرغم من قيام الوزارة بتكليف الشركة أعاله مرتني الستكمال أعمال النواقص واملخالفات  .24

املشار  إليها أعاله وقيام الوزارة بدفع مبالغ مالية جراء ذلك إال أن النواقص واملخالفات  ال 

إغالق زالت قاةمة وقد اقتصرت أعمال شركة).....( فقط يف معايرة أجهزة التكييف و

 فتحات األبواب فقط.

ال يوجد ما ي بت أن الوزارة قد قامت بعملية إستالم األعمال املطلوبة من شركة ).....(  .22

 ( دينار وذلك بالرغم من انتهاء فرتة الصيانة املدفوعة األجر.   26444املنفذة مقابل مبلغ )

ت الشركة بأعمال صيانة شركة ).....( قام بعد انتهاء فرتة الصيانة املدفوعة األجر للسادة .29

حسب طلب الوزارة مقابل تقديم مطالبات مالية منفصلة وذلك ألن املواقع أصبحت غري 

 خاضعة للصيانة.

تبني بأن أجهزة التكييف املركبة يف املواقع غري جمدية وال تليب احلاجة املطلوبة منها  .22

ن بعض هذه وذلك نظرًا لعدم كفاءتها وقدرتها على التشغيل ملدة طويلة وذلك أل

 املكيفات كانت قدمية ومت تبديل كمربسورات هلا أك ر من مرة. 

ال يوجد أي مرجعية يف اعتماد احلسومات الواردة يف تقرير اللجنة املشار  إليها يف كتاب  .20

وزير الرتبية والتعليم املشار إليه أعاله وخصوصًا أن اللجنة كانت قد أعدت تقريرًا لدى 

واقع بينت فيه النواقص وامل خذ واملخالفات الواردة بالتنفيذ وهذا قيامها بالكشف على امل

مدار يفظ ديوان احملاسبة على هامش تقرير اللجنة املشكلة بكتاب وزير الرتبية والتعليم 

 املتعلق بإغالق ملف العطاء أعاله. 

 (08/8/4102تاريخ  04/02/2/00170املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 مبمارسة أعماهلا بالسرعة املمكنة وحسب األصول.التدقيق والتحقيق  جلنة حث

 اإلجراء:

 مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق ومل تباشر أعماهلا لغاية تارخيه وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :معتمد الصرف/ مديرية الرتبية والتعليم/ مأدبا 

يف مديرية الرتبية والتعليم/ لدى إجراء الفحص الفجاةي على سجالت معتمد الصر / 

 تبني ما يلي: 98/24/9420مأدبا السيد ).....( بتاريخ 
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( دينارًا بني املوجود النقدي الفعلي لدى معتمد الصر  املذكور 266وجود نقص بقيمة ) .2

أعاله ساعة إجراء الفحص الفجاةي وبني الرصيد الدفرتي للمبالغ املستحقة والم مل يتم 

 العالقة.تسليمها ألصحاب 

-9429( دينار يعود للسنوات )20629احتفاظ معتمد الصر  املشرار إليه أعرراله مببلرغ ) .9

( من التعليمات التطبيقية 77ساعة إجراء الفحص الفجاةي( خالفًا ألحكام املادة ) 9420

 بأن هذه املبالغ تزيد عن قيمة الكفالة علمًا، 2224( لسنة 2للشؤون املالية وتعديالتها رقم )

 ( دينار. 24444الم قدمها والبالغة )

 (01/00/4102تاريخ  3/40/07003كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 اإليعاز ملن يلزم بتنفيذ توصيات اللجنة حسب األصول،

 اإلجراء:

 مت تشكيل جلنة التدقيق والتحقيق وقدمت تقريرها وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 الثانوية للبنني تدقيق مدرسة السيفية: 

(، تبني 9429-9442لدى تدقيق قيود وسجالت مدرسة السيفية ال انوية للبنني للفرتة ) 

 ما يلي:

( دينار حبساب اإليرادات العامة بداًل من إيداعه يف 244قيام حماسب املدرسة بإيداع مبلغ ) .2

ومل يتم  92/22/9424حساب التربعات املدرسية كما هو مبني يف فيشة اإليداع بتاريخ 

 2220( لسنة 2( من النظام املالي رقم )22يويل املبلغ لغاية تارخيه خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته.

تبني وجود مستندات صر  )حوزات( مصروفة من البنك وغري م بت عليها أرقام التحاويل  .9

 وغري مسجلة على دفرت الصندوق وعلى سبيل امل ال ال احلصر:

 . 26/2/9444( دينار بتاريخ 24قيمة )مستند ب .أ 

 (. 2/9444مستند مستخدم غري م بت عليها قيمة احلوزة بتاريخ شهر ) .ب 

غري مؤرخة يف أي وقت من السنة وغري معززة  9446املستندات التالية ختص عام  .ج 

 بفواتري وكما يلي:

 ( دينار.64مستند بقيمة ) -

 ( دينار.202مستند بقيمة ) -

 ار.( دين244مستند بقيمة ) -

 ( دينار. 206مستند بقيمة ) -
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( 9424، 9440وجود مستندات م بتة على دفرت الصندوق غري معززة بفواتري تعود للسنوات) .2

 مت صرفها من البنك وعلى سبيل امل ال ال احلصر:

 .2/8/9440( دينار تاريخ 89مستند بقيمة ) .أ 

 .92/2/9424( دينار تاريخ 244مستند بقيمة ) .ب 

 .24/0/9424دينار تاريخ ( 244مستند بقيمة ) .ج 

 .94/0/9424( دينار تاريخ 248مستند بقيمة ) .د 

( طالب 7( دينار تبني عدم تسليم )944بقيمة ) 22/2/9429( تاريخ 2املستند رقم ) .0

( دينار من كل طالب بداًل من 94فروقات رسوم الدراسة اخلاصة حيث مت استيفاء مبلغ )

 ( دنانري. 24)

 (43/01/4102تاريخ  04/02/19/08743كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب املخالفات املبينة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مشروع تغذية أطفال املدارس احلكومية 

مواد التغذية املدرسية ملدارس مديرية  لدى قيام ديوان احملاسبة باملشاركة يف جلنة استالم

الرتبية والتعليم للواء احلسا/ حمافظة الطفيلة تبني قيام الشركة بتوريد املواد الغذاةية املدرسية 

 )تفاح، برتقال، بسكويت( من األصنا  الرديئة والسيئة وغري املطابقة لشروط العطاء.

 (90/04/4102تاريخ  04/02/8/44430املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 مديرية تربية السلط:

 :الشكوى 

لدى متابعة الشكوى الواردة لديوان احملاسبة خبصوص موضوع املخالفات املالية واإلدارية يف 

 تبني ما يلي: ،املوظفني / مديرية الرتبية والتعليم حملافظة السلطقسم شؤون 

عدم تنفيذ مضمون ما ورد بعدد من كتب وزير الرتبية والتعليم ونشري على سبيل امل ال ال  .2

 احلصر إذ ما يلي:

املتضمن إلغاء قرار مدير  26/7/9422( تاريخ 277282/22227كتاب رقم )ال .أ 

املديرية بنقل املعلمة ).....( ختصص تربية طفل من مدرسة أمساء بنت أبي بكر إذ 

 قسم شؤون املوظفني حيث ال زالت تعمل يف قسم شؤون املوظفني حتى تارخيه. 

ضمن نقل املعلمة ).....( املت 92/22/9422( تاريخ 200628/07720الكتاب رقم ) .ب 

ختصص حاسوب من قسم شؤون املوظفني إذ قسم التخطيط حيث مت نقلها إذ 

 قسم االمتحانات واالختبارات. 

تأخر قسم شؤون املوظفني بتنظيم كتب مباشرة العمل للموظفني الذين مت نقلهم داخل  .9

نات إذ قسم التعليم املديرية، وم ال ذلك املوظف ).....( الذي مت نقله من قسم االمتحا

 .4/2/9420، حيث مت تنظيم مباشرة العمل له بتاريخ 98/9/9420اخلاص بتاريخ 

يتم توقيع عدد من كتب مباشرة العمل من قبل رةيس قسم شؤون املوظفني ورفعها لوزير  .2

الرتبية والتعليم دون الرجوع إذ مدير املديرية وم ال ذلك مباشرة العمل للموظف  ).....( 

 وظفة ).....(.وامل

( من نظام 27قيام عدد من موظفي الفئة ال ال ة بأعمال إدارية خالفًا ألحكام املادة ) .0

 وم ال ذلك: 9422( لسنة 69اخلدمة املدنية رقم )

اآلذنة ).....( والم مت نقلها من مدرسة وادي السلط األساسية املختلطة إذ قسم  .أ 

 شؤون املوظفني لتقوم بأعمال إدارية.

 لة ).....(  والم تعمل حاليًا بأعمال إدارية باملديرية.املراس .ب 

معلمة اخلياطة ).....( ضمن الفئة ال ال ة وتقوم حاليًا بأعمال إدارية يف ديوان  .ج 

 املديرية.

 (0/8/4102تاريخ  04/02/8/01940املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 األصول.العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب 
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 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مدرسة خدجية بنت خويلد 

لدى تدقيق قيود وسجالت مدرسة خدجية بنت خويلد/ مديرية تربية السلط  للفرتة  

 (، تبني ما يلي:9448-9429)

 (.9424-9448عدم إبراز مستندات الصر  )احلوزات( للتدقيق لألعوام ) .2

وجود أرقام مستندات صر  )حوزات( م بتة على دفرت الصندوق غري معززة مبستند الصر   .9

 والفواتري نذكر منها:

 ( دينار.74بقيمة ) 24/2/9429( تاريخ 2مستند صر  رقم ) -

 ( دينار.74بقيمة ) 90/24/9429( تاريخ 9مستند صر  رقم ) -

 ر.( دينا74بقيمة ) 29/9429( لشهر 2مستند صر  رقم ) -

 ( دينار.92بقيمة ) 22/0/9429( تاريخ 92مستند صر  رقم ) -

 ( دينار.74بقيمة ) 8/8/9429( تاريخ 92مستند صر  رقم ) -

عدم إستخدام جلود املقبوضات )التربعات املدرسية( حسب تسلسلها وتواريخ إستالمها   .2

( لسنة 2تها رقم )( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديال29خالفًا ألحكام املادة )

2224. 

 للتدقيق.  (244744-244842عدم إبراز جلد اإلخراجات رقم ) .0

 (00/7/4102تاريخ  04/02/19/04100 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 وازات املشار إليها أعاله.تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق بفقدان احل

 اإلجراء:

 قيد املتابعة. مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع

 ( تويوتا موديل 0 -01099املركبة احلكومية رقم )4112: 

لدى مشاركة ديوان احملاسبة يف جلنة تعديل استهال ك الوقود للمركبات احلكومية املشكلة  

لتعديل استهال ك  27/6/9420( تاريخ 7/9/2/04826مبوجب كتاب وزير الرتبية والتعليم رقم )

 ديرية الرتبية والتعليم/ السلط تبني ما يلي:الوقود للمركبات التابعة مل
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( لرت بنزين خالل الفرتة                 944وجود زيادة يف استهال ك احملروقات مقدارها ) .2

( للمركبة أعاله واملستخدمة من قبل مدير الرتبية والتعليم/ 2/7-22/24/9420)

 السلط.

فًا لكتاب رةيس الوزراء رقم عدم التزام املذكور بكميات احملروقات املخصصة له خال .9

وكتاب وزير الرتبية والتعليم رقم  22/4/9420 ( تاريخ94/2/0/27080)

بهذا اخلصوص واملتضمن ختفيض استهال ك الوقود  8/7/9420( تاريخ 7/9/2/22882)

 %(.94بواقع )

 (08/00/4102تاريخ  04/02/8/07310املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

 قيمتها حسب األصول. السرتدادحصر كمية احملروقات املستهلكة زيادة عن املقرر متهيدًا  .2

التأكيد على ضرورة التقيد ببالغات الرةاسة اجلليلة وكتاب وزير الرتبية والتعليم املشار  .9

 إليهما أعاله خبصوص استهال ك احملروقات.

 اإلجراء:

 املتابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد 

 مديرية تربية لواء عني الباشا.

 :سرقة باص تويوتا كوسرت 

وردت إذ ديوان احملاسبة معلومات تفيد بتعرض مديرية تربية عني الباشا للسرقة حيث مت  

لون أبيض من أمام مبنى املديرية يوم  9442( موديل 4-24026رقم ) سرقة باص تويوتا كوسرت

( ومت إبالغ اجلهات األمنية والم بدورها قامت بالتعميم 20/2/9420-22اخلميس املوافق )

 عليه.

 (91/2/4102تاريخ  04/02/8/1100 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 حراس لدى مديرية تربية عني الباشا. بيان أسباب حدوث م ل هذه السرقات يف ظل وجود

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 :قيود وحسابات املدارس 

لدى تدقيق قيود وحسابات املدارس املبينة أدناه التابعة ملديرية الرتبية والتعليم للواء عني 

 (،  تبني ما يلي:9429-9442الباشا للفرتة )

 (. 4111- 4119مدرسة صالح الدين األيوبي للفرتة ) أواًل: 

، 9440/9444، 9442/9440فقدان مستندات صر  التربعات املدرسية لألعوام الدراسية ) .2

9444/9448.) 

رسية للعام عدم إلصاق طوابع الواردات على  الفواتري املرفقة مبستندات صر  التربعات املد .9

( لسنة 94ألحكام قانون رسوم طوابع الواردات  رقم )( خالفًا 9447/ 9448الدراسي )

9442. 

( للتدقيق خالفًا 02244-02442للجلود ذوات األرقام )  ةاالفراديعدم إبراز السجل  .2

 .2220( لسنة 2( من تعليمات التربعات املدرسية رقم )0ألحكام املادة )

 (:4104-4112)مدرسة أبو نصري الثانوية املختلطة للفرتة   ثانيًا:  

 وجود زيادة ونقص يف الكتب حسب حمضر الفحص الفجاةي.  .2

خالفًا ألحكام قانون عدم إبراز قواةم بيع الكتب للتدقيق واملطابقة مع جلود املقبوضات  .9

 .2249( لسنة 96ديوان احملاسبة رقم )

 (:4104-4119مدرسة سلحوب الثانوية للبنات للفرتة )   ثالثًا:

اخلارجية من قبل املدرسة دون إعالم وزير الرتبية والتعليم خالفًا للمادة يتم قبول التربعات  .2

 2220( لسنة 2( من النظام املالي رقم )29)

عدم ترحيل وتسجيل احلركات أواًل بأول على دفرت الصندوق حيث كان  خر احلركات  .9

 .22/8/9429املسجلة لغاية تاريخ 

 (:4104-4119فرتة ) رابعًا:  مدرسة ابو نصري الثانوية للبنني لل

عدم اعتماد اوذج موحد وحمدد  لبيع الكتب وإاا يتم تنظيم قواةم بيع الكتب بشكل  .2

 9446-9440إمجالي للسنوات 

بوضات عدم إبراز قواةم بيع الكتب ورسوم ال انوية العامة للتدقيق ومطابقتها مع جلود املق .9

 ( 07244-07242( )07944-07942)ذوات األرقام 

 يف األثاث واللوازم.وجود نقص  .2

 ( للتدقيق.  9447 – 9442عدم إبراز مستندات صر  التربعات املدرسية لألعوام ) .0
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 (321) 

 

 )مدرسة فاطمة الزهراء سابقًا (: 4104-4112خامسًا:  مدرسة القادسية الثانوية 

  تعذر تدقيق مستندات صر  التربعات املدرسية لعدم إبراز دفرت الصندوق لألعوام               

 ( العاةد ملدرسة فاطمة الزهراء سابقًا.9444 – 9440)

 (:4100-4110مدرسة البقعة الثانوية للبنات ) سادسًا:

( من 2عدم تسجيل أرقام الشيكات على سجل الرخص والوصوالت خالفًا ألحكام املادة ) .2

  2224( لسنه 2التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )

( من 29ات نقدية دون إعالم وزير الرتبية والتعليم  خالفًا ألحكام املادة )يتم قبول تربع .9

 النظام املالي املشار إليه أعاله.

 (: 4104-4119سابعًا: مدرسة  باب عمان الثانوية للبنني )

 :لدى إجراء الفحوص الفجاةية  على املدرسة أعاله تبني ما يلي

 مقاعد.( 2وجود  نقص )كنابايات  خشب زان  ( عدد ) .2

وجود  ثار حريق على العديد من األجهزة م ل )ماكنة تصوير. طابعة ليزر. مسجل. جهاز   .9

 بأنه  ال يوجد تقرير دفاع مدني لألجهزة الم تعرضت للحريق. علمًاحاسوب 

تبني وجود فروقات يف املكتبة  بني األرصدة الدفرتية واألرصدة الفعلية )نقص وزيادة ( يف  .2

 العديد من الكتب.

 :(4104-4112ثامنًا: مدرسة أم الدنانري األساسية  للفرتة )

( 7تبني وجود  مستندات إدخال كتب غري مرحلة على سجالت املكتبة خالفًا ألحكام املادة ) .2

 2220( لسنة 4من تعليمات إدارة وتنظيم املستودعات احلكومية والرقابة على املخزون رقم )

 .2222( لسنة 29( من نظام اللوازم رقم )02واملادة )

عدم استيفاء رسوم طوابع الواردات على الفواتري املرفقة مبستندات صر  التربعات  .9

(خالفًا ألحكام قانون رسوم طوابع الواردات املشار إليه 9422-9444املدرسية لألعوام )

 أعاله. 

 بأن تعيينها على الفئة ال ال ة. علمًاتعمل السيدة ).....( بوظيفة سكرترية  .2

 (:4104-4110مدرسة أم الدنانري الثانوية املختلطة للبنني ) تاسعًا:

( من التعليمات 24عدم تدقيق جلود املقبوضات قبل استخدامها خالفًا ألحكام املادة ) .2

التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها أعاله حيث تبني وجود أخطاء يف وصول املقبوضات 

  :املبينة أدناه
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 (328) 

 

( عدم وجود النسخة الزرقاء من الوصل رقم 707944-707242اجللد رقم ) .أ 

(707246 .) 

( 707224( النسخة الزرقاء من  الوصل رقم ) 707244-707242اجللد رقم ) .ب 

 (.707242مطبوعة برقم )

تبني وجود فروقات بني األرصدة الدفرتية واألرصدة الفعلية ) نقص وزيادة ( يف العديد من  .9

 .ضر الفحص الفجاةيالكتب وحسب حم

 (:4104-4119عاشرًا: مدرسة عائشة ام املؤمنني األساسية للفرتة ) .9

عدم استيفاء رسوم  طوابع الواردات على الفواتري املرفقة مبستندات صر  التربعات املدرسية 

 ( خالفًا ألحكام قانون رسوم طوابع الواردات املشار إليه أعاله.9424، 9442، 9442لألعوام )

 (:4104 – 4119شر: مدرسة الرمان الثانوية املختلطة للبنات للفرتة  )احد ع

( من التعليمات 29عدم استخدام جلود وصول املقبوضات بشكل متسلسل خالفًا ألحكام املادة )

 التطبيقية للشؤون املالية أعاله.

 (:4104 -4119ثاني عشر: مدرسة املظمار األساسية للبنني للفرتة )

الواردات على الفواتري املرفقة مبستندات صر  التربعات املدرسية خالفًا ألحكام  عدم إلصاق طوابع

 قانون رسوم طوابع الواردات املشار إليه أعاله.

 (:4100-4110ثالث عشر: مدرسة أمساء بنت أبي بكر للفرتة )

           تبني وجود فروقات )نقص( يف مستودع األثاث وحسب ما هو مبني مبحضر الفحص الفجاةي.     

 (4102لسنة  91املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :سرقة مبنى املديرية 

وكما هو  24/6/9420تعرض مبنى مديرية تربية لواء عني الباشا حلادث سرقة بتاريخ  

مبني بتقرير اللجنة الداخلية املشكلة مبوجب كتاب مدير الرتبية والتعليم/ لواء عني الباشا رقم                                  

 . 22/6/9420( تاريخ 2/47/4404)ع ب/

 ( 09/01/4102تاريخ  04/02/8/01712م كتاب الديوان رقاملصدر: )
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 (327) 

 

 التوصية:

 متابعة تنفيذ توصيات جلنة التدقيق والتحقيق حسب األصول.

 اإلجراء:

 تقريرها بهذا اخلصوص وما زال املوضوع قيد املتابعة. وقدمتمت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق 

 مديرية تربية لواء ماركا:

 :الشكوى 

تبني                    ،( / مديرية تربية لواء ماركا207الشكوى رقم )لدى التحقق مما ورد مبوضوع 

 ما يلي:

وتعمل لدى  9449( نوع تويوتا موديل 4-22744يمل املركبة موضوع الشكوى الرقم ) .2

 مديرية تربية لواء ماركا ويقودها الساةق ).....(.

الرابعة بكتابه رقم خاطب مدير الرتبية والتعليم ملنطقة عمان  22/7/9422بتاريخ  .9

( وزير الرتبية والتعليم املتضمن ضرورة تشكيل جلنة ملتابعة دوام حراس 2/6/22692)

املدارس التابعة للمديرية )لياًل( وعلى أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير يومي وتسليمه ملدير 

 الرتبية والتعليم.

دوام احلراس لياًل مبوجب  مت ختصيص املركبة املشار إليها أعاله للعمل مع جلنة ملتابعة .2

( تاريخ 94/2/22647كتاب مدير الرتبية والتعليم ملنطقة عمان الرابعة رقم )

املوجه لوزير الرتبية والتعليم واملتضمن الطلب باملوافقة على مبيت املركبة  20/7/9422

 ة للبنات.يمدار البحث يف ساحة مدرسة الكمالية ال انو

جلنة متابعة دوام احلراس لياًل بتقديم أية تقارير أو زيارات  مل يربز ما يفيد أو ي بت قيام .0

بأن املركبة مدار البحث مت  علمًا( 22/29/9422-22/7/9422خالل الفرتة )

استخدامها هلذا الغرض وهذا واضح من رد رةيس قسم شؤون املوظفني يف مديرية الرتبية 

 .92/4/9422يخ ( تار9422/ماركا/2والتعليم على املذكرة الداخلية رقم )

( صرفت بدون 24( لرت بنزين )2944)أعاله بلغت كمية احملروقات املصروفة للمركبة  .4

 وجه حق وبدون سند قانوني.
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 (323) 

 

( كم 294مت استعمال املركبة املشار إليها بشكل يومي واملبيت خارج املديرية ومبعدل ) .8

( من 24، 2مواد )يوميًا وهذا واضح من خالل سجل املركبة وأوامر احلركة خالفًا لل

( من نظام 0تعليمات تنظيم واستخدام املركبات احلكومية الصادرة استنادًا للمادة )

بان املسافة ما بني مديرية  علمًا 9422( لسنة 94استخدام املركبات احلكومية رقم )

 ( كم ذهابًا وإيابًا.94الرتبية والتعليم واملوقع املخصص للمبيت ال تتجاوز )

رية الرتبية والتعليم باستخدام السيارة املشار اليها أعاله بشكل متواصل قيام مدير مدي .7

( بالرغم 9429-9422( وبشكل متقطع خالل الفرتة )6/7/9422-9خالل الفرتة )

( حيث مت استهال ك ما كميته 4-26260من وجود مركبة خمصصة له يمل الرقم )

ميات األخرى الم مت استهالكها ( لرت بنزين دون أن يتم خصم تلك الكمية أعاله والك24)

 من قبل املركبة أعاله خالل الفرتة 

مل يربز للتدقيق ما يفيد وجود موافقة خطية مسبقة على نقل املركبة موضوع الشكوى من  .6

-24/0/9429مديرية تربية لواء ماركا إذ مديرية لواء عني الباشا خالل الفرتة )

ملركبة عند عودتها من رحلتها إذ الداةرة ( مع وجود تعديل على رقم عداد ا94/0/9429

 .24/0/9429( تاريخ 229026وامل بت على أمر احلركة رقم )

عدم توخي الدقة يف تسجيل املسافات املقطوعة يف كل رحلة للمركبة أعاله حيث يتم  .2

تسجيل مسافات أعلى بك ري من املسافة املقررة للرحلة الواحدة على طلب تصريح املركبة 

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله.27لمادة )خالفًا ل

 ( 03/4/4102تاريخ  3/99/4040املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 التدقيق والتحقيق مبباشرة أعماهلا حسب األصول. حث جلنة

 اإلجراء:

 املتابعة.مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق ومل تباشر أعماهلا لغاية تارخيه وما زال املوضوع قيد 

 :).....( جلان استالم اللوازم املوردة  من شركة 

لدى مشاركة ديوان احملاسبة يف جلنة استالم املواد املوردة من قبل الشركة أعاله املقدر  

 (، تبني ما يلي:USAID( دينار واملمولة من الر )244444قيمتها )

دون اشرتا ك  22/2/9422مت استالم املواد املشار إليها أعاله وإدخاهلا قيود املستودع بتاريخ  .2

 مندوب ديوان احملاسبة يف عملية االستالم يف حينه. 
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 (301) 

 

أشار رةيس قسم اللوازم يف مديرية الرتبية والتعليم للواء ماركا على الةحة الوثاةق بتاريخ  .9

إذ قيام رةيس قسم اللوازم السابق باالحتفاظ بضبوطات اإلستالم  98/2/9420

 يف مكتبه. USAIDواملستندات والم تعود لعطاءات 

ملدير املديرية لتشكيل  2/0/9420( تاريخ 28/9420مت توجيه املذكرة الداخلية رقم )م د/ .2

جلنة للتدقيق والتحقيق ومبشاركة ديوان احملاسبة بأسباب احتفاظ رةيس القسم السابق 

( تاريخ 28/2/7092لتلك املستندات والضبوطات حيث جاء رد مدير املديرية بكتابه رقم )

ى على أن هذه املخالفة )تعد واحدة من جمموعة كبرية من املخالفات عل 28/0/9420

 رةيس قسم اللوازم املذكور أعاله وعلى سبيل امل ال ال احلصر:

واملتضمن إبالغ الوزارة الع ور على  97/2/9420( تاريخ 4/2/2467الكتاب رقم ) .أ 

 ملف حيوي استدراج عروض لبعض اللوازم.

الع ور على ملف حيوي ضبوطات  97/2/9420( تاريخ 4/2/2468الكتاب رقم ) .ب 

 كل اهداءات.استالم لوازم وردت على ش

واملتضمن إعالم الوزارة باملالحظات  97/2/9420( تاريخ 4/2/2420الكتاب رقم ) .ج 

واملخالفات من قبل رةيس قسم الرقابة والتفتيش على أمني مستودع لوازم املديرية 

( 22/94/24290حيث مت تشكيل جلنة يقيق بكتاب وزير الرتبية والتعليم رقم )

ة مل تباشر أعماهلا حتى تارخيه وعدم االحتفاظ إال أن اللجن 2/0/9422تاريخ 

بسجالت عهدة مستودع الرياضة مبكان أمن ومل يتم إجراء دور التسلم والتسليم بني 

رةيس قسم الرياضة ورةيس قسم اللوازم وأصبحت العهدة مبع رة ويصعب وميعها 

 ملرور فرتة طويلة.

 (02/7/4102تاريخ  04/02/2/04717املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 متابعة تنفيذ توصيات جلنة التدقيق والتحقيق حسب األصول.

 اإلجراء:

مت تشكيل جلنة التدقيق والتحقيق وقدمت تقريرها بهذا خبصوص ومت يويل املوضوع إذ هيئة 

 مكافحة الفساد وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 

 

 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (300) 

 

 مديرية تربية عمان اخلامسة.

  املالية:إتالف النماذج 

لدى مشاركة ديوان احملاسبة يف جلان إتال  جلود النماذج املالية يف مدارس  مديرية تربية  

 عمان اخلامسة، تبني ما يلي: 

 مدرسة البنيات األساسية املختلطة:  أواًل: 

بأنها  علمًا( 24244 - 426242( جلود مقبوضات يمل التسلسل التالي:)2فقدان )  .2

 جل الرخص والوصوالت لدى املدرسة.مستلمة ومسجلة على س

وجود شطب وتعديل واستخدام حرب الطمس على النسخة الزرقاء لوصول املقبوضات أرقام                  .9

 (.279222( ورقم )279222-279222)

(  باستخدام احلرب خالفًا 279292كتابة النسخة الزرقاء من وصول القبض رقم )  .2

 .2224( لسنة 2ات التطبيقية للشؤون املالية  رقم )( من التعليم99ألحكام املادة )

 مدرسة العامرية األساسية املختلطة: ثانيًا:

( بالرغم 246944 - 246242( جلود مقبوضات مقاصف يمل تسلسل )2تبني وجود )

من أنها خمرجة من سجل الرخص والوصوالت باعتبارها متلفة من قبل جلنة إتال  بتاريخ 

حفظ عليها من قبل ديوان احملاسبة وتسليمها ملعتمد الصر  لدى حيث مت الت 6/0/9446

 املديرية حلني التحقيق بها حسب األصول. 

 مدرسة منشية حسبان األساسية للبنني:  ثالثًا:

 972442( جلود ملغاة بعد استعماهلا دون بيان أسباب اإللغاء ويمل التسلسل   )4وجود ) .2

– 972944  ) 

غري مستعملة ودون بيان أسباب عدم استخدامها واالحتفاظ بها (  جلود  قدمية 4وجود ) .9

 (. 972444 – 972942ويمل تسلسل )

 مدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية للبنات:  رابعًا:

( مستخدمة  249944- 249942تبني أن مجيع نسخ وصول املقبوضات للجلد تسلسل)

(  99درسية  خالفًا ألحكام املادة )وحمتفظ بها يف ارومة اجللد متعلقة بأمثان بيع كتب م

 من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله.
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 (304) 

 

 وجود العديد من املالحظات واملآخذ لدى عدد من املدارس األخرى وكما يلي:    خامسًا:

 ( حبرب وغري مكربنة  كما يف:ابة النسخة الزرقاء )نسخة اجللدكت  .2

( يف مدرسة الصويفيه ال انوية 882644-  882242جلود املقبوضات  أرقام  ) .أ 

 املختلطة. 

( يف مدرسة الرباء بن مالك 860672- 860622وصول املقبوضات  أرقام ) .ب 

 ال انوية للبنني.

 االحتفاظ بكافة نسخ وصوالت القبض يف جلد املقبوضات كما يف:   .9

( يف مدرسة مجيل شاكر ال انوية 864202 -864204الوصول ذوات األرقام ) .أ 

 ة للبنني.الشامل

 ( يف مدرسة النهضة األساسية املختلطة. 744229الوصل رقم ) .ب 

( يف مدرسة عراق األمري ال انوية املختلطة ومل 227867و  227868الوصل رقم ) .ج 

 يتبني يف ما  إذا كانت هذه الوصوالت ملغاة أو مستعملة حسب األصول 

تضمني قاةمة اإلتال  جلود مقبوضات جديدة غري مستعملة دون بيان مربرات إضافتها إذ   .2

 قاةمة اجللود املقدمة لإلتال  وهي: 

 .( مدرسة حي الشهيد/ س. م826444 – 827242جلد املقبوضات رقم ) .أ 

 ( لدى مدرسة الزيود/  س. ب.829444-829442جلد رقم ) .ب 

 (0/8/4102تاريخ  04/02/8/01439 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 .التدقيق والتحقيق مبمارسة أعملها بالسرعة املمكنة حسب األصول حث جلنة

 اإلجراء:

 مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق ومل تباشر أعماهلا لغاية تارخيه وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مدرسة ابن رشد الثانوية الشاملة املهنية للبنني 

لدى تدقيق قيود وسجالت مدرسة ابن رشد ال انوية الشاملة املهنية للبنني للفرتة  

(، تبني وجود أجهزة ومعدات جديدة يف مشاغل ومستودعات املدرسة راكدة منذ 9424-9422)

( من نظام 48فرتة زمنية طويلة ومل يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته. 2222( لسنة 29) اللوازم رقم

 (0/8/4102تاريخ  04/02/14/01903 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 إختاذ اإلجراءات الالزمة لالستفادة من اللوازم الراكدة. 
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 (309) 

 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 مديرية تربية لواء دير عال.

 استهالك الوقود: 

لدى مشاركة ديوان احملاسبة يف جلنة تعديل استهال ك السيارات احلكومية التابعة ملديرية  

( 22/97/02227الرتبية والتعليم لواء دير عال املشكلة مبوجب كتاب وزير الرتبية والتعليم رقم )

خالفًا تبني أن اللجنة قامت بتعديل املركبات مكتبيًا )تقديريًا( وليس ميدانيًا  8/24/9422تاريخ 

وبالرغم من طلب  9444لتعليمات يديد معدل استهال ك املركبات احلكومية من الوقود لسنة 

ديوان احملاسبة من اللجنة بتعديل السيارات ميدانيًا وعلى اثر ذلك قامت اللجنة برفع نسب 

 االستهال ك خبط اليد.

 (40/0/4102تاريخ  04/02/8/387املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

 إعادة تعديل السيارات التابعة ملديرية تربية لواء دير عال ميدانيًا وليس مكتبيًا. .2

 اختاذ اإلجراءات الالزمة حبق أعضاء اللجنة. .9

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 مديرية تربية الرصيفة.

 :مدرسة القابسي الثانوية 

لدى إجراء  الفحص الفجاةي على مستودع الكتب يف مدرسة القابسي ال انوية/ الرصيفة  

 :تبني وجود  نقص بالكتب املدرسية  وكما يلي 2/9420/ 22يوم ال الثاء املوافق 

( كتاب للمرحلة ال انوية )األول وال اني ثانوي( 9829بلغ النقص يف الكتب املباعة )  .2

 ( دينار  مل تورد قيمتها لصندوق مديرية الرتبية.4872وبقيمة إمجالية مقدارها )

 ( كتاب.2727(   كتاب و  الزيادة )424بلغ النقص بكتب الصف العاشر  ) .9

ة( خمتومة بعبارة )مستعمل لسنة واحدة وال وجود كتب زيادة للصف العاشر )غري مسرتد .2

( 274(  ومت اسرتدادها  وعددها ) 9420 – 9422يسرتد من الطالب يف نهاية  العام )

 .كتاب
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 (302) 

 

عدم كفاية قيمة الكفالة املقدمة من مسؤول مستودع الكتب السيد ).....( خالفًا ألحكام  .0

 ة مبوجبه.        والتعليمات الصادر 9442( لسنة 2نظام الكفاالت رقم )

 (41/9/4102تاريخ  04/02/10/2871املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على متابعة تنفيذ توصيات جلنة التدقيق والتحقيق حسب األصول.

 اإلجراء:

 مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق وقدمت تقريرها وما زال املوضوع قيد املتابعة.

  ةأبــي أمية األساسيمدرســة هنــد بنـــت: 

لدى تدقيق قيود وسجالت مدرسة هند بنت أبي أمية األساسية/ مديرية تربية الرصيفة  

 (، تبني ما يلي:22/29/9422-2/2/9442للفرتة )

 .97/7/9442فقدان سجل الرخص والوصوالت املستعمل منذ تاريخ  .2

 .94/6/9422( مستعمل منذ تاريخ 426744-426842رقم ) فقدان جلد اإلخراجات .9

 . 94/6/9422( غري مستعمل منذ تاريخ 240744-240842فقدان جلد املقبوضات رقم ) .2

 (0/7/4102تاريخ  04/02/10/04141 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على متابعة تنفيذ توصيات جلنة التدقيق والتحقيق حسب األصول.

 اإلجراء:

 مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق وقدمت تقريرها وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 مديرية تربية لواء ذيبان.

 :الدوام الرمسي ملوظفي املديرية 

لدى إجراء الفحص الفجاةي على الدوام الرمسي ملوظفي مديرية تربية لواء ذيبان يوم 

 ، تبني ما يلي:22/6/9420األحد املوافق 

مل يقم مدير الرتبية والتعليم / ذيبان بتسليم السيارة العاةدة للمديرية أثناء إجازته  .2

 (.22/6/9420-27/6/9420املرضية للفرتة من )

ال يتم إستخدام  سجل دوام موحد جلميع موظفي املديرية عند مراقب الدوام يوقع عليه  .9

 املوظفني عند احلضور واملغادرة مع العلم مبا يلي:

قسم على حدا بفتح سجل دوام خاص به والتوقيع عليه من قبل املوظفني  يقوم كل .أ 

عند رةيس القسم بالرغم من وجود مراقب دوام مكلف رمسي مبهام هذه الوظيفة مما 

 يؤدي إذ  عدم إمكانية ضبط دوام املوظفني بشكل دقيق.
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امها وجود ساعة دوام تعمل بنظام البصمة تعطلت بعد فرتة زمنية قصرية من إستخد .ب 

 كما تبني فقدان بعض قطعها.

 (02/01/4102تاريخ  04/02/8/01312 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق مبا ورد أعاله  ومبشاركة ديوان احملاسبة.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 دبا.مديرية تربية وتعليم قصبة مأ

 :الشكاوى عطاء استئجار السيارة اخلاصة بقسم األبنية والصيانة 

مت إحالة عطاء استئجار السيارة اخلاصة بقسم األبنية والصيانة املشار إليها أعاله على              .2

( دينار 27.204كونه مقدم أقل األسعار وبأجرة يومية مقدارها ) 9422السيد ).....( يف عام 

 .99/8/9422عقد سنوي معه اعتبارًا من تاريخ حيث مت توقيع 

ولغاية تارخيه حيث مل يتم  99/8/9429مت التمديد ألعمال العطاء منذ تاريخ انتهاةه يف  .9

سيارة لكون احملال عليه العطاء يتقدم باستدعاءات يطلب فيها  الستئجارطرح عطاء جديد 

 ( دينار.27.204املوافقة على التمديد وبنفس األجرة السابقة والبالغة )

يشكل إخالاًل  9422بالتمديد ألعمال العطاء منذ عام  واالستمرارعدم طرح عطاء جديد  .2

 وتعديالته. 2222( لسنة 29( من نظام اللوازم رقم )2مببدأ املنافسة املنصوص عليها يف املادة )

 (90/04/4102تاريخ  3/40/44419املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 ويب ما ورد أعاله حسب األصول.العمل على تص

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :الفحص الفجائي على معتمد صرف 

لدى إجراء الفحص الفجاةي على صندوق معتمد الصر  مديرية تربية وتعليم لواء ذيبان  

 ، تبني ما يلي:2/29/9420بتاريخ 

ال يتم تزويد املديرية بكشف شهري بأرقام وقيم وتواريخ مستندات الصر  املسلمة ملعتمدي  .2

الصر  وذلك لغايات املطابقة وفحص النقدية من قبل وحدة الرقابة الداخلية يف املديرية 

أو اجلهات الرقابية ذات العالقة للتأكد من مطابقة املوجود النقدي لديه مع كامل قيم 

املسلمة إليه حيث ال يوجد لدى معتمد الصر  يف املديرية أي سجل  مستندات الصر 
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 (301) 

 

يتعلق مبستندات الصر  حيث يتم االكتفاء فقط بتوقيعه على سجل استالم الشيكات 

املصروفة مبوجبها قيم تلك املستندات واملوجودة يف الوزارة والذي ال تتوافر ملديرية الرتبية 

 أية معلومات خبصوصه.

خ إصدار الشيك على مجيع نسخ مستندات الصر  وذلك لغايات التأكد عدم ت بيت تاري .9

من تاريخ الصر  وفيما إذا مت دفعها ألصحاب اإلستحقاق دون تأخري خالفًا ألحكام املادة 

 . 2224( لسنة 2( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )74)

ظفني الذين مل يستلموا مستحقاتهم عدم قيام معتمد الصر  بتسجيل مستحقات املو .2

املالية خالل مدة أسبوعني من الشهر الذي يليه أمانات باسم صاحب االستحقاق وكما هو 

( دينار حيث أنه 22008بقيمة ) 2/22/9420( تاريخ 22824مبني مبستند الصر  رقم )

ألحكام  مل يتم إغالقه كاماًل وتسليمه إذ مستحقيه، خالفًا 2/29/9420ولغاية تاريخ 

 ( من التعليمات أعاله.77املادة )

عدم وجود متابعة من قبل املعنيني يف الوزارة للتأكد من أن اإلستحقاقات املالية قد مت  .0

تسليمها ملستحقيها خالل املدة املشار إليها أعاله وأن مجيع معتمدي الصر  قاموا بتزويد 

اإلبالغ عن أي تأخري الختاذ أمني املستندات بنسخة من مستندات الصر  بعد التسليم و

 ( من التعليمات أعاله.72، 76اإلجراءات الالزمة خبصوصه، خالفًا ألحكام املادتني )

ال يوجد ما ي بت قيام معتمد الصر  بالتحقق من شخصية صاحب االستحقاق املالي  .4

صة الذي مت الدفع له )الرقم الوطل، وبيانات البطاقة الشخصية( وت بيت تاريخ الدفع وخا

مستندات الصر  املتعلقة بأجور العمل اإلضايف والطلبة املبعوثني للجامعات الرمسية 

 ( من التعليمات أعاله. 77خالفًا ألحكام املادة )

 (90/04/4102تاريخ  04/02/8/44912املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

اخلصوص على كافة معتمدي العمل على تصويب املخالفات أعاله وتعميم إجراءاتكم املتخذة بهذا 

 الصر  لدى الوزارة.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مدرسة جرينة الثانوية للبنات 

تبني  99/9/9424لدى إجراء الفحص الفجاةي على مدرسة جرينة ال انوية للبنات بتاريخ 

 أنها تعرضت للسرقة والتخريب.

 (01/9/4100تاريخ   04/02/10/9803الديوان رقم  املصدر: )كتاب 
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 (308) 

 

 التوصية:

 2220( لسنة 2( من النظام املالي رقم )40تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق وفقًا ألحكام املادة )

 وتعديالته ومبشاركة ديوان احملاسبة.

  اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 تربية حمافظة جرش.مديرية 

 :السرقة 

ورد إذ ديوان احملاسبة معلومات تفيد بتعرض مديرية تربية جرش للسرقة، حيث مت إجراء 

 حيث تبني وجود نقص 2/2/9420الفحص الفجاةي على معتمد الصر  السيد ).....( بتاريخ 

ولدى استجواب املذكور أعاله أفاد بأنه قام حبفظ املبلغ املسروق يف درج  ،( دينار0262مقداره )

املكتب ومل يتم حفظه يف القاصة احلديدية املخصصة لذلك حيث مت خلع األبواب وكسر قفل 

 الدرج وسرقة املبلغ.

 (07/9/4102تاريخ  04/02/8/2013 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 ا بالسرعة املمكنة وحسب األصول.يق مبمارسة أعماهللتدقيق والتحقجلنة ا حث

 اإلجراء:

 مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق ومل تباشر أعماهلا لغاية تارخيه وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 .مدرسة اخلساء الثانوية للبنات / جرش 

رقم لدى متابعة موضوع الشكوى املقدمة من شركة ).....( خبصوص إحالة العطاء     

/ص(  واخلاص بصيانة وإنشاء وحدة صحية / مدرسة اخلنساء  ال انوية للبنات 269/9422)ت/

 تبني ما يلي: ،/ مديرية تربية حمافظة جرش

مت إعداد مواصفات وكميات العطاء أعاله من قبل قسم األبنية يف املديرية بتاريخ   .2

( مقعد حيث 28والذي يتضمن صيانة وإنشاء وحدة صحية مكونة من ) 94/24/9422

 أن املخصصات متوفرة من املنحة السويسرية. علمًا ،ومت اإلعالن عن العطاء

( عروض مالية مرتبة ترتيبًا تصاعديًا على النحو املبني يف اجلدول رقم 4مت استالم ) .9

(966.) 
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 (307) 

 

 

 (477جدول رقم )

 الشركات املتقدمة للعطاء إلنشاء وحدات صحية / مديرية تربية حمافظة جرش

 املبلغ بالدينار( )

 القيمة بعد التدقيق  اسم املناقص

 08949 شركة ).....(

 07288 شركة ).....(

 12492 شركة ).....(

 12100 مؤسسة ).....(

 82220 شركة ).....(
 

( بتاريخ 77وافقت جلنة العطاءات احمللية/أبنية/ وزارة الرتبية والتعليم جبلستها رقم ) .2

تنسيبات اللجنة الفنية باإلحالة على السادة الشركة مقدمة على  22/22/9422

( دينار كونه اقل األسعار حيث متت املصادقة على القرار من 47292الشكوى وبسعر )

 املرجع املختص حسب األصول.

مت تبليغ الشركة بقرار اإلحالة وبضرورة دفع رسوم الطوابع وتقديم كفالة حسن التنفيذ  .0

حيث  0/29/9422( تاريخ 02/274/84860الرتبية والتعليم رقم )مبوجب كتاب وزير 

 قامت الشركة بدفع الرسوم املستحقة على العطاء.

طلب مدير مديرية الرتبية والتعليم حملافظة جرش مبوجب كتابه رقم  .4

املوجه لوزير الرتبية والتعليم املوافقة على إلغاء  6/29/9422( تاريخ 8/22/28222)س

ة الصحية اخلارجية من العطاء أعاله واستبداله ببند صيانة الوحدات بند إنشاء الوحد

 الصحية الداخلية بناًء على مطالبة اجملتمع احمللي بذلك.

وافقت الوكالة السويسرية على ما جاء بكتاب وزير الرتبية والتعليم رقم  .8

باستبدال متويل مدرسة اخلنساء/جرش إذ مدرسة  2/9/9420( تاريخ 02/274/4082)

 األمري طالل/ الزرقاء.

 22/9/9420استعرضت جلنة العطاءات احمللية/ األبنية/وزارة الرتبية والتعليم بتاريخ  .7

والذي يوصي  22/9/9420( تاريخ 8/204922كتاب الوكالة السويسرية رقم )

باستبدال متويل املدرسة موضوع البحث مبدرسة األمري طالل/بنني/الزرقاء حيث أوصت 

املوافقة على يويل صر  مستحقات مدرسة اخلنساء من خمصصات املنحة اللجنة أعاله ب

 اخلليجية بداًل من خمصصات املنحة السويسرية.

 (4/1/4102تاريخ  04/02/2/7112املصدر: )كتاب الديوان رقم 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (303) 

 

 التوصية:

  تشكيل جلنة للتحقق والتحقيق مبا ورد يف الشكوى أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة وبيان أسباب

إلغاء جزء من العطاء مدار البحث بعد اإلحالة وإدعاء املقاول باستغالل بعض املوظفني الوظيفة 

 العامة دون حيادية.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 مديرية الرتبية والتعليم / حمافظة عجلون:

 :قيود وسجالت املديرية 

             تبني، 9422لعام لدى تدقيق قيود وسجالت مديرية الرتبية والتعليم حملافظة عجلون  

 ما يلي:

 األمور املالية: أواًل:

قامت املديرية بصر  قيمة بعض املشرتيات من حساب الفواةد لدى بنك اإلسكان وعدم  .2

( دينار 2929املصروفات )توريدها حلساب اخلزينة العامة لدى وزارة املالية حيث بلغت قيمة 

 وتعديالته. 2220( لسنة 2( من النظام املالي رقم )4خالفًا ألحكام املادة )

( دينار 246746عدم توريد اإليرادات الم قامت املديرية بتحصيلها والبالغ قيمتها ) .9

حلساب اخلزينة العامة ومنها على سبيل امل ال ال احلصر )بدل أمثان كتب، التصاديق 

 ( من النظام املالي أعاله. 4ة، أمانات متنوعة( خالفًا ألحكام املادة )املدرسي

يتم تسجيل قيمة مستندات الصر  على دفرت يومية الصندوق بالقيمة الصافية بعد خصم  .2

قيمة االقتطاعات وعدم تنظيم وصول مقبوضات بقيمتها، حيث يقوم القسم املالي الحقًا 

( من التعليمات 74ت خالفًا ألحكام املادة )بتنظيم سندات قيد بها حلساب األمانا

 . 2224( لسنة 2التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )

 ( للتدقيق واخلاصة بتطوير املديرية واملدارس.SDIعدم إبراز اتفاقية املنحة الكندية ) .0

ك ر الشطب واإللغاء على دفرت يومية الصندوق ووصول املقبوضات وعدم التصويب  .4

 ( من النظام املالي أعاله.42أصولية خالفًا ألحكام املادة )بطريقة 
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 (311) 

 

 األمور اإلدارية: ثانيًا:

عدم تقيد املديرية مبسميات الوظاةف وفقًا لتعليمات وصف وتصنيف الوظاةف املعمول بها 

ومسميات جدول التشكيالت، حيث يتم تكليف موظفني للقيام مبهام ختالف التخصصات الم 

وتعديالته   9447( لسنة 24( من نظام اخلدمة املدنية رقم )02حيملونها خالفًا ألحكام املادة )

 (.962اجلدول رقم ) إذامل ال ال احلصر وعلى سبيل 

 (473جدول رقم )

 ختصصاتهم يف مدير تربية حمافظة عجلون ختالفموظفني مكلفني بأعمال 

 العمل املكلف القيام به التخصص االسم

 شؤون املوظفني إدارة لوازم ومستودعات السيد ).....(

 الكتب املدرسيةأمني مستودع توزيع  ميكانيك سيارات السيد ).....(
 

 املستودعات: ثالثًا:

( 22عدم مسك سجل للمشرتيات الم تتم عن غري طريق العطاءات خالفًا ألحكام املادة ) .2

 .2224( لسنة 2من تعليمات شراء اللوازم عن غري طريق العطاء رقم )

ألحكام عدم تنظيم طلبات صر  لوازم عند صر  اللوازم إذ أقسام املديرية املختلفة خالفًا  .9

 وتعديالته. 2222( لسنة 29( من نظام اللوازم رقم )06املادة )

ك رة الشطب واإللغاء على سجالت اللوازم ومستندات اإلدخاالت واإلخراجات وعدم إجراء  .2

 ( من نظام اللوازم أعاله.84التصويب بطريقة أصولية خالفًا ألحكام املادة )

عدم إدخال اللوازم وقطع غيار السيارات غري الصاحلة يف سجل اللوازم غري الصاحلة حسب  .0

 األصول. 

عدم ت بيت مواصفات املواد املخرجة إذ املديرية من قبل وزارة الرتبية والتعليم على  .4

( 004288مستندات األخراجات وعلى سبيل امل ال مستندات اإلخراجات ذوات األرقام )

 . 29/22/9422( تاريخ 292726رقم ) 6/0/9422تاريخ 

عدم تنظيم سجل العهدة بالشكل الذي ميكن أمني العهدة مبتابعة ما يصر  من اللوازم  .8

( من تعليمات إدارة وتنظيم املستودعات 2كعهدة على املوظفني خالفًا ألحكام املادة )

 .2220( لسنة 4احلكومية والرقابة على املخزون رقم )

وترميز اللوازم باألحر  واألرقام مبا يكفل عدم االزدواجية وتسهيل  عدم تنميط وتوصيف .7

 ( من نظام اللوازم أعاله.42عملية اجلرد والفحوص الفجاةية خالفًا ألحكام املادة )
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 (310) 

 

عدم ترتيب اللوازم بشكل يسهل معرفة موقع كل نوع وضمان سرعة الوصول إليها  .6

يمات إدارة وتنظيم املستودعات احلكومية /ي( من تعل4ومناولتها خالفًا ألحكام املادة )

 أعاله.

 حركة السيارات: رابعًا:

عدم تنظيم أمر حركة لكل سفرة حيث يتم تنظيم أمر حركة يومي لكل سيارة خالفًا  .2

 .9422( من تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية لسنة 27ألحكام املادة )

الت اليومي( املخصص لكل مركبة عدم تعبئة اجللد املتسلسل الصفحات )سجل الرح .9

والذي يدون فيه أواًل بأول أرقام أوامر احلركة واملسافة املقطوعة لكل رحلة كمية الوقود 

 /د( من التعليمات أعاله.20املصروفة ورقم العداد خالفًا ألحكام املادة )

( 8م املادة )عدم تقديم كفاالت مالية لكل من الساةقني ).....( والسيد ).....( خالفًا ألحكا .2

 .9442( لسنة 2من تعليمات تنظيم الكفاالت املالية للموظفني رقم )

 (07/0/4100تاريخ    04/2/8/39املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب كافة املالحظات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 املتابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد 

 مديرية تربية الشونة اجلنوبية.

 :الشكوى 

لدى متابعة الشكوى الواردة للديوان ونسخة منها لوزير الرتبية والتعليم خبصوص مدير 

 تبني ما يلي: (،27/6/9420-7/24/9422).....( للفرتة )تربية لواء الشونة اجلنوبية الدكتور 

(، 24282/4املركبتني احلكوميتني ذوات األرقام ) قيام املدير املذكور أعاله بإستخدام .2

( من نظام تنظيم إستخدام املركبات 0، 2، 9( نوع تويوتا خالفًا ألحكام املواد )24208/4)

( من تعليمات تنظيم إستخدام 2، 8واملادتني ذوات األرقام ) 9422( لسنة 94احلكومية رقم )

 .9422املركبات احلكومية لسنة 

د املستهلكة واملصروفة زيادة عن املخصص للمركبتني أعاله من تاريخ بلغت كمية الوقو .9

 ( دينار.782( لرت بنزين بقيمة )224مباشرته العمل وإحالته على التقاعد )

 (4102لسنة  071املصدر: )استيضاح الديوان رقم 
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 (314) 

 

 التوصية:

 العمل على اسرتداد املبلغ املبني أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما 

 :مديرية الرتبية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية

 :قيود املديرية 

لدى تدقيق حسابات وقيود مديرية الرتبية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية للفرتة 

 (، تبني ما يلي:2/8/9424-22/29/9422)

 الدوام: أواًل:

عدم االلتزام بساعات الدوام الرمسي حيث ال يقوم بعض املوظفني بالتوقيع على كشف 

الدوام يف بداية ونهاية الدوام الرمسي خالفًا لتعليمات الدوام الرمسي واإلجازات السنوية ومنح 

 . 9447( لسنة 24( من نظام اخلدمة املدنية رقم )226املغادرات الصادرة استنادًا إذ أحكام املادة )

 احملاسبة: ثانيًا:

ال يقوم أمني الصندوق بتوريد املبالغ املقبوضة والم تزيد عن احلد املسموح به خالفًا  .2

( لسنة 2( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )02ألحكام املادة )

2224 . 

ميعه على عدم ترصيد دفرت يومية الصندوق اخلاص باملديرية بشكل يومي حيث يتم و .9

( من 90فرتات وي بت اجملموع يف نهاية كل صفحة )بقلم رصاص( خالفًا ألحكام املادة )

 التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها املشار إليها أعاله.

 مركز بيع الكتب املدرسية: ثالثًا:

 ،ب املباعةال يقوم مسؤول مركز بيع الكتب املدرسية بتنظيم وصول مقبوضات بامثان الكت .2

حيث يقوم بإعداد كشف يدوي من قبله بأمثان الكتب املباعة وحفظ هذه املبالغ لديه 

 باألدراج لفرتات متفاوتة ثم يقوم بتوريدها إذ أمني صندوق املديرية.

-622642(، )222444-222442عدم قيد وتسجيل وصوالت القبض ذوات األرقام ) .9
 ص والوصوالت.على سجل الرخ (622242-622244(، )622244
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 (319) 

 

 مستودعات الكتب املدرسية: رابعًا:

وجود نقص  20/0/9420أظهر الفحص الفجاةي على مستودع الكتب املدرسية بتاريخ  .2

( من تعليمات إدارة املستودعات والرقابة على 6وزيادة بالكتب املدرسية خالفًا ألحكام املادة )

 .  2220( لسنة 4املخزون رقم )

( على سجالت اللوازم 422244-422242مستندات اإلدخال أرقام )عدم ترحيل حمتويات  .9

 ( تعليمات إدارة املستودعات والرقابة على املخزون أعاله.6اخلاصة خالفًا ألحكام املادة رقم )

 اللوازم: خامسًا:

( 204240، 204242مت الشطب وت بيت عبارة ملغى على مستندات اإلدخاالت ذوات األرقام) .2

ولدى االستعالم  2222( لسنة 29( من نظام اللوازم وتعديالته رقم )84املادة )خالفًا ألحكام 

 من مسؤول عهدة املديرية تبني ما يلي:

( وهي عبارة عن أجهزة إن املواد املسجلة على املستندات أعاله موردة من مكتب )..... .أ 

 ولوازم.

 إن املستندات أعاله غري ملغاة فعليًا. .ب 

 ستندات على سجالت اللوازم.هذه املعدم تنزيل حمتويات  .ج 

عدم تنظيم كفالة مالية لكل من )أمني الصندوق(، )رةيس مركز بيع الكتب املدرسية(،                      .9

( لسنة 2( من نظام الكفاالت املالية للموظفني  رقم )2)أمني املستودع( خالفًا ألحكام املادة )

9442: 

 (4102 لسنة 022املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

  :مدرسة احلميدية الشرقية األساسية املختلطة 

 (، تبني ما يلي:9422-9446لدى تدقيق قيود وسجالت املدرسة أعاله للفرتة ) 

لدى إجراء الفحص الفجاةي على مستودع اللوازم تبني وجود فروقات بالنقص بني األرصدة  .2

 الدفرتية والفعلية. 
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 (312) 

 

لدى إجراء الفحص الفجاةي على مستودع الكتب املدرسية تبني وجود فروقات بالنقص بني  .9

نة ( لس29( من نظام اللوازم رقم )89األرصدة الدفرتية والفعلية خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته.  2222

ك رة الشطب والتعديل واستخدام حرب الطمس على سجالت اللوازم على سبيل امل ال ال  .2

 ( من نظام اللوازم أعاله.84( خالفًا ألحكام املادة )294، 87، 9احلصر صفحة رقم )

ولغاية  2/24/9422عدم إجراء استالم وتسليم بني مديرة املدرسة السابقة واحلالية منذ  .0

 /أ( من نظام اللوازم أعاله. 89تارخيه خالفًا ألحكام املادة )

( من 29ال يتم استعمال جلود املقبوضات حسب تسلسل أرقامها خالفًا ألحكام املادة ) .4

 .2224( لسنة 2التها رقم )التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعدي

عدم قيام املدرسة بإتال  املستندات الم مضى عليها املدة القانونية خالفًا ألحكام املادة  .8

 ( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية أعاله.27)

( لسنة 2مديرة املدرسة غري مكفولة ماليًا خالفًا لنظام الكفاالت املالية للموظفني رقم ) .7

وكتاب وزير املالية رقم  9442( لسنة 2يمات الصادرة مبوجبه رقم )والتعل 9442

 . 8/2/9446( تاريخ 29/6/24/262)

 (41/9/4100تاريخ   04/02/12/2708املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 ( وتصويب باقي املالحظات أعاله.9، 2تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق بالبندين )

 اإلجراء:

 وما زال املوضوع قيد املتابعة.والتصويب مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة 

 مديرية تربية لواء بين كنانة: 

 :قيود وسجالت املديرية 

(،  22/6/9420-2/2/9429لدى تدقيق قيود وسجالت مديرية لواء بل كنانة للفرتة )

 تبني ما يلي:

 احملاسبة: أواًل:

وصول املقبوضات مع أمر القبض واالحتفاظ بها خالفًا ال يتم إرفاق النسخة ال انية من  .2

( لسنة 2( من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية وتعديالتها رقم )99ألحكام املادة )

2224. 
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 (310) 

 

ال يقوم حماسب املديرية بتحويل الفواةد البنكية املتحققة حلساب اإليرادات إذ حساب  .9

( 94/2/9/9269لتعميم وزير املالية رقم ) اإليرادات العام لدى البنك املركزي خالفًا

 . 9/9/9420تاريخ 

 اللوازم: ثانيًا:

مت إرسال جمموعة من مستندات اإلدخاالت واإلخراجات وطلبات املشرتى احمللي إذ الوزارة 

لتصحيحها حسب األصول مبوجب كتاب مدير مديرية تربية لواء بل كنانة رقم                         

واملرفق فيه كشوفات بأرقام هذه املستندات دون تنظيم  9/9/9429( تاريخ 2/8/022)ب  ك/

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله.            2مستندات إخراجات بها خالفًا ألحكام املادة )

 املخيم الكشفي: ثالثًا:

ى يقوم أمني العهدة يف املخيم الكشفي بإستخدام أك ر من جلد إخراجات وطلب املشرت .2

 احمللي يف  ن واحد وعلى سبيل امل ال:

( ومستندات اإلخراجات                222844-222442مستندات اإلخراجات ذوات األرقام ) -

 (.98844-98842رقم )

( وطلب املشرتى احمللي                            866244-866626طلب املشرتى احمللي رقم ) -

 ( من التعليمات أعاله.29ألحكام املادة رقم )( خالفًا 276244-276942رقم )

يقوم أمني العهدة باالحتفاظ بالنسخة األوذ )البيضاء( من مستند اإلخراجات يف اجللد  .9

 نفسه.

 ال يتم تنزيل رقم صفحة السجل على معظم مستندات اإلدخاالت واإلخراجات. .2

 مركز بيع الكتب: رابعًا:

يد املبالغ املقبوضة إذ حماسب املديرية وذلك يقوم حماسب مركز بيع الكتب بتأخري تور .2

 ( من التعليمات املشار إليها أعاله.02خالفًا ألحكام املادة )

ال يقوم حماسب مركز بيع الكتب بتنظيم وصول املقبوضات لكل دافع يقوم بشراء الكتب  .9

ر من املركز بل يتم تنظيم وصول مقبوضات واحد لعدة دافعني كما أنه ال يتم تنظيم أم

 ( من التعليمات أعاله.99قبض باملبالغ خالفًا ألحكام املادة )

( من التعليمات 08ال يوجد قاصة حديدية لدى حماسب املركز خالفًا ألحكام املادة ) .2

 أعاله.
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 (311) 

 

 الكفاالت املالية: خامسًا:

( لسنة 2عدم ربط عدد من املوظفني بكفاالت مالية خالفًا لنظام الكفاالت املالية رقم ) .2

9442. 

( من 24عدم مسك سجل للكفاالت املالية للموظفني يف املديرية خالفًا ألحكام املادة ) .9

 .9442( لسنة 2تعليمات تنظيم الكفاالت املالية رقم )

 سادسًا: احلركة:

تعذر تدقيق طلبات املشرتى احمللي واملستخدمة يف قسم احلركة بسبب عدم إبراز الفواتري  .2

 كمعزز هلا. الصادرة عن مصفاة البرتول

تبني أن مصرو  بعض السيارات من احملروقات أقل من املعدل والبعض اآلخر أك ر من  .9

 املعدل الرمسي. 

 قسم املقاصف املدرسية: سابعًا:

يقوم حماسب املقاصف املدرسية مبنح سلف نقدية من حساب املقاصف إذ أقسام املديرية  .2

 يز ذلك.لتغطية النفقات الطارةة دون وجود سند قانوني جي

يتم االحتفاظ بالنسخة األوذ من وصول املقبوضات يف نفس اجللد خالفًا ألحكام املادة  .9

 ( من التعليمات أعاله.99)

 (07/04/4102تاريخ  04/02/8/41388املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد 
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 (318) 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 :اجلمع بني راتب التقاعد وراتب الوظيفة 

 لدى تدقيق  ملف املوظفة ).....(، تبني ما يلي:    

متت إحالة املذكورة أعاله على التقاعد املدني ويمل الرقم  24/7/9424بتاريخ  .2

 .97/9/9422/مدني( تاريخ 86428)التقاعدي رقم 

 96/0/9422( تاريخ 26/2792مبوجب كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم ) .9

( سنة 92املوجه إذ رةيس الوزراء املتضمن بأن املذكورة أعاله قد خدمت يف الوزارة ملدة )

املتضمن وقف باإلضافة إذ سريتها الوظيفية طالبًا است ناةها من قرار جملس الوزراء 

 استخدام املتقاعدين.

( املوافقة على است ناء املذكورة 228قرر جملس الوزراء بقراره رقم ) 6/4/9422بتاريخ  .2

املتضمن التوقف عن  90/4/2267( تاريخ 4007/ج( من قراره رقم )7أعاله من البند رقم )

ن قرارات التعيني استخدام املتقاعدين يف أجهزة احلكومة واملؤسسات العامة والبلديات وم

ومن تعليمات اختيار وتعيني املوظفني املعتمدة متهيدًا لتعيينها يف مال ك وزارة التعليم 

 العالي والبحث العلمي.

( تاريخ 0/2/24472مبوجب كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم ) .0

راتب مت تعيني املذكورة أعاله بعقد شامل بوظيفة مستشار للوزير ب 92/24/9422

 ( دينار من راتبها للتقاعد املدني. 209( دينار وإخضاع مبلغ )722إمجالي مقداره )

( دينار من مديرية التقاعد 224تتقاضى املذكورة أعاله راتبًا تقاعديًا مقداره )  .4

( باإلضافة إذ راتبها أعاله 24/9422والتعويضات/ وزارة املالية حسب كشف راتب شهر )

وتعديالته الم  2242( لسنة 20( من قانون التقاعد املدني رقم )99ة )خالفًا ألحكام املاد

نصت على )جيوز للمتقاعد املدني اجلمع بني الراتبني إذا كان جمموع راتبه التقاعدي ال 

 يزيد عن مبلغ )أربعني( دينار على أن يصر  راتب االعتالل الذي خصص له كاماًل(.

( تاريخ 94/2/9/8227يم وزير املالية رقم )تضمن البندين )أواًل وثانيًا( من تعم .8

 على ما يلي: 97/7/9422( تاريخ 94/2/9/27420، والتعميم رقم 90/2/9422

إن احلصول على است ناء التعيني ال حيول دون تطبيق أحكام املواد املنصوص عليها  . أ

يف قانون التقاعد املدني والتشريعات ذات العالقة حيث تتضمن هذه التشريعات 

 ة رواتب املتقاعدين يف حال تعيينهم.معاجل
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 (317) 

 

إلزام املتقاعدين الذين سيتم تعيينهم بضرورة مراجعة مديرية التقاعد والتعويضات  . ب

 لتسوية أوضاعهم قبل مباشرة العمل.

( دينار من راتب املذكورة أعاله للتقاعد املدني جاء خالفًا ألحكام 209إن إخضاع مبلغ ) .7

وتعديالته  9447( لسنة 24نظام اخلدمة املدنية رقم )/ب( من 84/أ( و)46املادتني )

وألحكام قانون التقاعد املدني املشار إليه أعاله وخالفًا ملضمون قرار جملس الوزراء رقم 

( تاريخ 4007املتضمن است ناء املذكورة من قراره رقم ) 6/4/9422( تاريخ 228)

 قاعد.فقط وذلك كون املذكورة حمالة أصاًل على الت 90/4/2267

 (03/4/4102تاريخ  3/40/4048املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

اختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلة موضوع اجلمع بني راتب التقاعد وراتب الوظيفة  .2

 للمذكورة أعاله. 

( دينار من راتبها للتقاعد 209اختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلة موضوع إخضاع مبلغ ) .9

 املدني.

( لسنة 2جراءات الالزمة إلخضاع املذكورة ملظلة قانون الضمان االجتماعي رقم )اختاذ اإل .2

2014. 

 اإلجراء:

 ( فقط ومل يتم تصويب باقي البنود وما زال املوضوع قيد املتابعة.2مت تصويب البند رقم )

 :).....( الدكتورة 

 28/9/9420( تاريخ  22/9420لدى دراسة ما ورد بقرار وزير التعليم العالي رقم )

 واملتضمن إجراء تنقالت يف مال ك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تبني ما يلي:

 . 9/2/2264مت تعيني املذكورة أعاله يف مال ك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ  .2

وبناء على تنسيب وزير التعليم  6/4/9422( تاريخ 228مبوجب قرار جملس الوزراء رقم ) .9

( تاريخ 4007العالي والبحث العلمي متت املوافقة على است ناء املذكورة من القرار رقم )

والقاضي بوقف استخدام املتقاعدين يف أجهزة احلكومة واملؤسسات العامة  90/4/2267

 ا مبوجب عقد شامل لكافة العالوات. واملوافقة على تعيينه

 94/22/9422( تاريخ 0/2/22922جاء يف كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم ) .2

املوجه إذ رةيس الوزراء بأنه قد مت تعيني املذكورة بوظيفة مستشار وزير مبوجب عقد شامل 

 .92/24/9422لكافة العالوات اعتبارًا من 
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 (313) 

 

العقد املربم مع املذكورة أعاله أنه: ) يوافق الفريق األول على تعيني ( من 2جاء يف البند ) .0

الفريق ال اني يف مال ك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليعمل فيها مستشارًا للوزير 

 وفقًا للوصف الوظيفي وللوظيفة مستواها وشروط إشغاهلا املعتمدة(.

مت نقل املذكورة  28/9/9420( تاريخ 22/9420مبوجب قرار وزير التعليم العالي رقم ) .4

 من وظيفتها احلالية )مستشار وزير ( إذ وظيفة مستشار ثقايف يف جامعة عمان األهلية.
 

يرى الديوان أن إصدار القرار أعاله يعد خمالفة قانونية للعقد املربم مع املذكورة وملا مت 

الوظيفي عن وظيفة مستشار الوزير االتفاق عليه كون وظيفة املستشار ال قايف تقل يف مستواها 

وذلك حسب اهليكل التنظيمي للوزارة، إذ أن وظيفة مستشار الوزير ترتبط بالوزير مباشرة يف حني 

ان وظيفة املستشار ال قايف ترتبط مبساعد األمني العام للشؤون الفنية خالفًا للمبدأ القانوني 

 ها إذ وظيفة تقل عن مستواها.القاضي بعدم جواز نقل املوظف من الوظيفة الم يشغل

 (07/0/4102تاريخ  04/00/9/8210املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

العمل على إلغاء القرار أعاله املتضمن نقل املذكورة واختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب القرار وفقًا 

 للتشريعات املعمول بها.

 اإلجراء:

 املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال 
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 (381) 

 

 اجلامعة األردنية

 

 :الذمم املدينة املستحقة 

لدى تدقيق الذمم املدينة املستحقة على مستأجري املباني االست مارية يف اجلامعة األردنية  

 ( دينار.266942بلغ ) 22/29/9422، تبني أن رصيد هذه الذمم كما هو يف 9422لعام 

 (07/0/4102تاريخ  40/0/9/8930 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 اإلجراءات الالزمة لتحصيل الذمم املشار إليها أعاله. اختاذ

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :حسابات اجلامعة األردنية /فرع العقبة 

-2/4/9429لررررررردى تررررررردقيق حسرررررررابات اجلامعرررررررة األردنيرررررررة /فررررررررع العقبرررررررة للفررررررررتة )        

 (، تبني ما يلي:22/29/9429

 احملاسبة:  أواًل: 

 : 2/7/9429يومية الصندوق بتاريخ  .2

بأن اإلرسالية  علمًاوجود فروقات يف قيمة املبالغ املقبوضة وقيمة املبالغ املودعة  .أ 

 (. 0/9429و  2يتوي على فيش بنكية تعود ألشهر سابقة ) 

يعود تارخيها إذ أشهر سابقة دون إبراز  2/7/9429مت إرفاق فيش بنكية يف إرسالية   .ب 

  وصوالت مالية هلا.

يتم إيداع  إيراد الكافترييا يف حساب الرسوم اجلامعية واملقبوضة بالوصل املالي رقم  .ج 

 ( دينار. 424بقيمة )  2/7/9429خ ( بتاري027)

عدم مسك سجل الرخص والوصوالت لتسجيل وصوالت القبض الرةيسة والفرعية  .9

( 28( من النظام املالي للجامعة رقم )24والقساةم ذات القيمة املالية خالفًا ألحكام املادة )

 .2267لسنة 

   بة املتعار  عليها.خالفًا ملباد  احملاس ال يتم عمل التسويات البنكية حسب األصول  .2

 ال يوجد لدى الداةرة املالية خطة طوار  يف حالة حدوث أي خلل يف النظام.  .0
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 (380) 

 

مل يتم إبراز بعض السجالت املالية يف الفرع وعدم قيام وحدة احملاسبة باالحتفاظ بنسخة  .4

 ( من7خالفًا ألحكام املادة ) منها وذلك لغايات التدقيق عليها من قبل اجلهات املعنية

( من النظام 90تعليمات إجراءات قبض إيرادات اجلامعة وحفظها الصادرة مبوجب املادة )

 املالي للجامعة أعاله ونشري على سبيل امل ال ال احلصر إذ:

 الوصوالت املالية الفرعية. .أ 

 (.  12/31/9429و 24يومية )   .ب 

املربرات لذلك ونشري تكرار البيانات الواردة يف بعض املعامالت املالية دون بيان األسباب و .8

بقيمة                          92/4/9429( تاريخ 24على سبيل امل ال ال احلصر إذ معاملة القيد رقم )

( دينار والذي مي ل املبلغ الذي مت يويله من حساب خاضع إلشعار إذ احلساب 02262)

 علمًا 2/8/9429يخ ( بتار27حيث مت تكرارها يف القيد رقم ) 97/4/9429اجلاري بتاريخ 

 (. 4/9429أنها ظهرت بكشف البنك لشهر )

عدم املطابقة يف بعض املعامالت املالية الم تقوم شعبة احملاسبة يف اجنازها للتأكد من  .7

 سالمة اإلجراءات و إرفاق املعززات األصولية ونشري على سبيل امل ال ال احلصر إذ: 

لى وصل القبض وبني الظاهرة يف كشف عدم التطابق بني أرقام الشيكات الظاهرة ع .أ 

( تاريخ 2442البنك لنفس القيمة وم ال على ذلك وصل القبض رقم )

( بينما رقم 02482( دينار لقيمة الشيك رقم )2444بقيمة ) 27/29/9429

 ( وبنفس القيمة.  02682الشيك الظاهر يف كشف البنك ) 

واملصرو  لفرع ( 076074مل يتم إبراز فيشة إيداع بنكية للشيك رقم ) .ب 

( كمساهمة من اجلامعة 076074اجلامعة/العقبة مبوجب مستند الصر  رقم )

( دينار حيث مت إرفاق فيشة بنكية لشيك 244444األردنية يف موازنة الفرع بقيمة )

بأن رقم الشيك  علمًا( وبنفس القيمة دون وجود توقيع للمودع 2244حيمل الرقم )

 نكية حلسابات الفرع.أعاله مل يظهر يف الكشوفات الب

عدم تعزيز بعض مستندات الصر  باملعززات الالزمة ونشري على سبيل امل ال ال احلصر إذ  .6

( دينار واملرفقة 244أنه مل يتم توضيح املواد املشرتاة من  سلفة  الدكتور ).....( بقيمة )

 . 9/29/9429( بتاريخ 242مع معاملة  القيد  رقم  )

املقبوضة كرسوم جامعية وأمانات الطالب يف حساب واحد كما هو مبني يتم إيداع املبالغ  .2

( 094( دينار و رقم )0742بقيمة ) 2/7/9429( تاريخ 028يف الوصلني املاليني رقم )

 ( دينار.244بقيمة ) 2/7/9429تاريخ 
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 (384) 

 

يتم إرفاق صور عن الفواتري حيث تبني وجود كشط وتعديل على األسعار الواردة بها  .24

مع مستندات الصر  ونشري على سبيل امل ال ال احلصر إذ الفواتري ذوات األرقام واملرفقة 

( تاريخ 224( واملرفقة مع معاملة الصر  رقم )7244، 7492، 8747، 7407)

 ( من النظام املالي أعاله. 24خالفًا ألحكام املادة ) 29/6/9429

( من النظام 27ألحكام املادة ) عدم وجود وحدة للرقابة الداخلية يف فرع العقبة خالفًا     .22

 املالي أعاله.

( يف منطقة 2278ني حمطة العلوم البحرية املقامة منذ عام )امل يتم ترخيص مب    .29

الشاطئ اجلنوبي وكما هو مبني يف كتاب املستشار واخلبري العقاري رقم 

 .99/4/9429( تاريخ 22/2/22/26224)

%( من اإلجازات 74هليئة التدريسية بدل )(  دينار لبعض أعضاء ا24229مت صر  مبلغ )  .22

املستحقة هلم كونهم مكلفني بأعباء إدارية ومنحوا إعفاء جزةيًا أو كليًا من التدريس دون 

 سند قانوني. 

( دينار للموظف ).....( عن مستحقاته من اإلجازات 2202مت منح بدل إجازات بقيمة )    .20

 السنوية  وهو على رأس عمله دون سند قانوني.

عدم ربط أمناء املكتبة بالكفاالت املالية املصدقة من كاتب العدل خالفًا ألحكام املادة                       .24

 .2267( لسنة  92( من نظام اللوازم واألشغال يف اجلامعة األردنية رقم )49) 

 يتم اجلمع بني  املكاف ت واملياومات للمهمة الواحدة  لبعض موظفي اجلامعة األردنية   .28

 املكلفني بالعمل يف فرع العقبة دون إبراز السند القانوني لذلك.

( دينار مستحقات للسيد ).....( كمحاضر غري متفرغ حيمل شهادة 2498مت صر  مبلغ ) .27

( ساعة 227( بواقع )9422/9429املاجستري لقاء تدريسه يف الفصل األول للعام الدراسي )

ملتفرغني الصادرة مبوجب قرار رةيس اجلامعة فعلية خالفًا ألسس تعيني احملاضرين غري ا

بأن جملس الكلية أوصى بعدم قبول  علمًا 96/0/9440( تاريخ 9/2/0/0622رقم )

 املذكور لعدم انطباق الشروط واألسس عليه. 

 ثانيًا: النظام احملاسيب:

تعذر تدقيق البيانات اخلاصة بسندات الصر  على احلاسوب والتأكد من التسلسل وتاريخ  .2

اإلدخال و مجيع املعززات حيث مل نتمكن من الرجوع إذ هذه البيانات من خالل احلاسوب 

( من 28( من إجراءات الصر  يف اجلامعة والصادرة مبوجب  املادة )2خالفًا ألحكام املادة )

 النظام املالي أعاله.
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 (389) 

 

سبيل امل ال عدم قدرة النظام على استخراج الكشوفات العامة للحسابات املالية ونشري على  .9

( لغايات التدقيق والم مت طلبها  9429ال احلصر إذ )كشف باملكاف ت املصروفة لعام 

 . 94/6/9422( تاريخ 02/9422مبوجب  مذكرة املراجعة رقم )

يسمح النظام بإلغاء الوصوالت املالية وإعادة استخدامها مرة أخرى ونشري على سبيل   .2

( دينار 2262بقيمة ) 8/9/9429( تاريخ 744رقم )امل ال ال احلصر إذ الوصل املالي 

والذي مت إلغاةه مبوجب املذكرة الداخلية الصادرة عن شعبة الشؤون املالية بتاريخ 

 ( دينار. 22وبقيمة ) 27/24/9429ومت إعادة استخدامه  بتاريخ   8/9/9429

 ثالثًا: العقود واالتفاقيات: 

رافق املوقعة ما بني فرع اجلامعة واجلهات بعض عقود واتفاقيات تأجري امل عدم إبراز 

املستأجرة لتلك املرافق مما تعذر معه التأكد من مدى تنفيذ االلتزامات املرتتبة على الطرفني. 

ونشري على سبيل امل ال ال احلصر إذ االتفاقية املوقعة مع مكتب شركة الربيد األردني خالفًا 

 وتعديالته.  2249( لسنة 96ن احملاسبة رقم )( من قانون ديوا29، 22ألحكام املادتني )

 رابعًا:  احلضانة: 

 مل يتم إبراز املوافقات اخلاصة بالسماح بتأسيس احلضانة. .2

( 6ال يتم تقاضي أية رسوم أو مبالغ عن األطفال املقبولني يف احلضانة خالفًا ألحكام املادة ) .9

 (.  24/9449من تعليمات حضانة وروضة اجلامعة األردنية رقم )

( من 8ال خيضع العاملون يف احلضانة ألنظمة وتعليمات اجلامعة خالفًا ألحكام املادة ) .2

 التعليمات أعاله 

 خصة حسب األصول.احلضانة غري مر .0

 خامسًا: احتاد الطلبة:

( من تعليمات جملس طلبة 24ال يتم مسك سجالت مالية وحماسبية خالفًا للمادة ) .2

 اجلامعة األردنية.

( دينار 2944مل يتم إبراز الفواتري املعززة للسلفة املصروفة من قبل اياد الطلبة والبالغة )  .9

  . 29/2/9429( تاريخ 894مع معاملة الصر  رقم )

 سادسًا: األندية الطالبية:

يصيل مبالغ مالية من بعض الطالب كاشرتا ك يف نوادي طالبية خمتلفة منها  يتم .2

يتم إبراز سجالت مالية لقيد  دون أن)نادي الفنون، نادي اهلالل األمحر، نادي اللغات...ان( 

 هذه التحصيالت خالفًا لتعليمات األندية الطالبية يف اجلامعة األردنية.
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 (382) 

 

( 98إبراز قيمة املبالغ الم تساهم بها العمادة يف تغطية نفقات األندية وفقًا للمادة ) يتممل  .9

 ل.من تعليمات األندية الطالبية يف اجلامعة األردنية ليتم تدقيقها حسب األصو

 سابعًا: السكن الوظيفي:

مت تأجري السكن الوظيفي اخلاص مبوظفي اجلامعة إذ الطالب دون بيان السند القانوني  .2

( 944إذ ختفيض قيمة اإلجيار من ) سكن العاملني كسكن طالبي باإلضافة الستخدام

صندوق  (من نظام9( دينار وتقسيطها ملدة ثالث أشهر خالفًا ألحكام املادة )244دينار إذ )

والم عرفت معنى كلمة                         9442( لسنة 42إسكان العاملني يف اجلامعة األردنية رقم )

) العامل يف اجلامعة( بأنه عضو اهليئة التدريسية واملوظف املعني وفقًا لألنظمة والقوانني 

 املعمول بها يف اجلامعة.

يف شقق املوظفني على حساب اجلامعة خالفًا  يتم إصالح بعض األجهزة الكهرباةية املوجودة .9

( من عقد اإلجيار املوقع مع املستأجرين ونشري على سبيل امل ال ال احلصر إذ 7للبند )

 .92/4/9429( تاريخ 48824طلب شراء اللوازم رقم )

 يتم تأخري يصيل قيمة األقساط املرتاكمة على عقود اإلجيار من بعض املوظفني. .2

لشقق الوظيفية من شاغليها وختصيصها آلخرين دون تقديم براءة الذمة يتم إخالء بعض ا .0

من شركم الكهرباء واملياه عند اإلخالء حيث لوحظ وجود مبالغ مالية مرتاكمة عليهم 

وللعقد املوقع مع   20/0/9429( تاريخ 24/2/9/2242خالفًا لتعميم اجلامعة رقم )

  أواًل بأول ودون تأخري.املستفيد والذي يتضمن أن تدفع قيمة الفواتري

 (4102لسنة  47املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصيات:

، 6، 7، 8، 2تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق ومبشاركة ديوان احملاسبة يف البنود ذوات األرقرام )أواًل/ 

 ( والعمل على تصويب باقي املخالفات حسب األصول. 24، 2

 اإلجراء:

جلنة للتدقيق والتحقيق لغاية تارخيه ومل يتم تصويب باقي املخالفات وما مل يرد ما يفيد بتشكيل 

 زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مركز االستشارات واخلدمات الفنية والدراسات 

لدى تدقيق  قيود وسجالت مركز االستشارات واخلدمات الفنية والدراسات يف اجلامعة  

 (، تبني ما يلي:9422-9429األردنية للفرتة )

ال يوجد نظام حموسب ملركز االستشارات يتم من خالله تدقيق قيود املركز  بل ال يزال  .2

 املركز يعتمد على السجالت اليدوية.
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 (380) 

 

قيام املركز بالتعاقد مع العديد من اجلهات اخلارجية واملراكز العلمية لعقد الدورات لديه  .9

سبب عدم متابعة املركز أو من خالله إال انه ولغاية تارخيه مل يتم عقد تلك الدورات ب

 تنفيذ تلك الدورات األمر الذي أدى إذ تدني إيرادات املركز للفرتة  أعاله.

عدم  قيام املركز باستيفاء رسوم طوابع الواردات املرتتبة على العقود واالتفاقيات املربمة  .2

( لسنة 94) ( من قانون رسوم طوابع الواردات رقم0خالل الفرتة أعاله  خالفًا ألحكام املادة )

 ( واجلداول امللحقة به.9442)

مت تعيني مدير للمركز دون التنسيب بالتعيني من رةيس جملس املركز خالفًا ألحكام املادة  .0

 ( من تعليمات مركز االستشارات واخلدمات الفنية والدراسات.2)

ادة مل جيتمع جملس املركز خالل الفرتة أعاله سوى )ثالثة مرات فقط( خالفًا ألحكام امل .4

أن اجمللس يتم تشكيله من قبل رةيس اجلامعة من أشخاص  علمًا( من التعليمات أعاله 6)

 من خارج اجلامعة.

( من 7ال يتم إقرار االتفاقيات الم يعقدها املركز من قبل اجمللس خالفًا ألحكام املادة ) .8

 التعليمات أعاله.

عنه وكشوفات احلضور والغياب ال يقوم املركز حبفظ صورة عن الشهادات العلمية الصادرة  .7

للمشاركني يف الدورات العلمية الم تعقد داخل املركز مما أدى إذ صعوبة التدقيق على 

 أعمال املركز.

مت التعاقد مع أحد مراكز التدريب لتقديم برامج التدريب والدراسات السياحية والفندقية   .6

ع دون مقابل حيث تبني لنا ما ( مرت مرب294ومت تأمينهم مبوقع داخل اجلامعة مبساحة )

 يلي: 

إن عملية التعاقد مل تتم عن طريق وحدة الصناديق املالية  يف اجلامعة كونها  .أ 

اجلهة صاحبة االختصاص بتأجري مرافق اجلامعة وإاا يتم مباشرة عن طريق 

 املركز مما أضاع على اجلامعة احلصول على عروض أفضل وإيراد أعلى.

قيام مركز التدريب باإلخالل بشروط العقد املربم ما بينه وبني اجلامعة من خالل  .ب 

إستخدام إسم وشعار اجلامعة يف خماطباته ومراسالته وخاصة املتعلقة باحلصول 

على دعم مالي  دون أخذ موافقة اجلامعة املسبقة على ذلك بالرغم من التنبيهات 

                   واملشار إليها يف كتابه رقم املتكررة من قبل مدير مركز االستشارات 

املوجه للمركز الوطل للتطوير  99/4/9420( تاريخ 702/م ش/4/0/2)

 والتدريب السياحي والفندقي.
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 (381) 

 

يمل اجلامعة مصاريف املاء والكهرباء واهلاتف عن املبنى املستخدم من قبل املركز  .ج 

 الوطل.

فاقية  املتعلقة باملنح  والتربعات الم حيصل ( من االت8مل يتم تطبيق أحكام املادة ) .د 

( 298/م ش/4/0/2عليها املركز حيث أشار كتاب مدير مركز االستشارات رقم )

بأنة ال يتوفر لدية أية معلومات عن حصول املركز الوطل  22/8/9420تاريخ 

 للتطوير والتدريب السياحي والفندقي على أية تربعات.

ير مالي مفصل عن إيرادات املركز الوطل للتطوير مل يتم تزويد اجلامعة بتقر .ه 

 ( من االتفاقية املربمة.6والتدريب السياحي والفندقي خالفًا ألحكام املادة )

من خالل مراجعة القواةم املالية ملركز االستشارات واخلدمات الفنية والدراسات يف اجلامعة  .2

مقابل دخل   9422ار يف عام ( دين88072لألعوام أعاله تبني وجود خسارة مالية بلغت )

 .9429( دينار يف عام 98262مقداره )

 (47/7/4102تاريخ  40/0/9/09022 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 حسب األصول.باقي البنود اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب 

 اإلجراء:

 املتابعة.( فقد وما زال املوضوع قيد 2،7،0،9،2مت تصويب البنود ذوت األرقام )

  احملاضرين غري املتفرغني يف اجلامعة األملانية األردنية للفصل الدراسي األول للعام اجلامعي

(4101/4100:) 

لدى تدقيق مكاف ت العمل اإلضايف للمحاضرين غري املتفرغني يف اجلامعة األملانية األردنية  

( 924ذكورين يف اجلدول رقم )( تبني قيام امل9424/9422للفصل الدراسي األول للعام اجلامعي )

بالتدريس باجلامعة األملانية األردنية خالل الفصل الدراسي أعاله دون حصوهلم على املوافقات 

( من نظام 26الالزمة باإلضافة إذ تدريسهم ساعات زيادة عن احلد املسموح به خالفًا ألحكام املادة )

 .9447سنة ( ل248اهليئة التدريسية يف اجلامعة األردنية رقم )
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 (388) 

 

 

 (431جدول رقم )

 املكاف ت املصروفة للمحاضرين غري املتفرغني يف اجلامعة األملانية األردنية من كادر اجلامعة األردنية

 )املبلغ بالدينار(

اسم عضو اهليئة 

 التدريسية

الساعات الرتاكمية 

 الم قام بتدريسها

 الساعات املوافق

 على تدريسها تراكميًا 

املوافق الساعات غري 

 على تدريسها تراكميًا

قيمة املكاف ت 

 املصروفة

 0108 81.91 - 81.91 د.).....(

 270 44.91 27 81.91 د.).....(

 4211 31 - 31 أ.د.).....(

 841 27 - 27 د.).....(

 0341 31 - 31 د.).....(

 311 27 - 27 د.).....(

 0411 27 - 27 أ.د.).....(

 ( 40/04/4102تاريخ  40/0/9/40193املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

استنادًا ألحكام العمل على يصيل حصة اجلامعة من قيمة املكافأة املصروفة للمذكورين أعاله 

 .9449( لسنة 220( من نظام الرواتب والعالوات للعاملني يف اجلامعة رقم )2املادة )

 اإلجراء:

 بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد 

 :دائرة اللوازم 

لدى تدقيق قيود وسجالت مستودعات كلية اآلداب وكلية اآلثرار وعمرادة البحرث العلمري يف     

 تبني ما يلي: 9422اجلامعة األردنية /داةرة اللوازم لعام 

 مستودع كلية اآلداب وكلية اآلثار.  أواًل:

 واملواد يف املستودعات أعاله.وجود نقص يف األجهزة والعدد  .2

عدم مسك سجالت خاصة مببيعات )جملد دراسات احلضارة النبطيرة( املوجرودة يف مسرتودع     .9

كليررة اآلثررار والررم تبرراع للمركررز األمريكرري للدراسررات الشرررقية وال يررتم تنظرريم مسررتندات          

ال يف اجلامعة ( من نظام اللوازم واألشغ06إخراجات أصولية عند البيع خالفًا ألحكام املادة )

( مرن التعليمرات اخلاصرة مبهرام ومسرؤوليات أمنراء       2واملرادة )  2267( لسرنة  92األردنية رقم )

( مرن نظرام   42املستودعات وجرد لوازم اجلامعة األردنيرة وموجوداتهرا الصرادرة مبوجرب املرادة )     

 اللوازم واألشغال أعاله.
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 (387) 

 

مكلررف رمسيرررًا بررالقبض وغرررري   املوظررف املسرررؤول عررن تنظررريم وصرروالت القررربض الفرعيررة غرررري      .2

 .2267( لسنة 28مكفول ماليًا خالفًا ألحكام النظام املالي للجامعة األردنية رقم )

عرردم قيررام أمنرراء املسررتودعات أعرراله بصررر  املررواد واللرروازم حسررب األصررول وتنزيررل الكميرررات             .0

 . ( من التعليمات أعاله2املصروفة على السجالت اخلاصة بها خالفًا ألحكام املادة )

عررردم مراقبرررة احلرررد األدنرررى واألعلرررى للمخرررزون واالنتبررراه إذ اللررروازم قبرررل نفاذهرررا والتأكرررد      .4

باستمرار من مطابقة األرصدة الفعلية مع أرصدة السجالت اخلاصة بها خالفًا ألحكام املرادة  

 ( من التعليمات أعاله.2)

جهرزة الرم يف عهدتره    عدم قيام أمني املستودع بتقديم تقرير كل أربعرة أشرهر عرن اللروازم واأل     .8

 ( من التعليمات أعاله.2إذ العميد /مدير الوحدة خالفًا ألحكام املادة )

عدم قيام جلان اجلرد السنوي جبرد املستودعات أعاله وموجوداتها يف نهاية كرل سرنة خالفرًا     .7

 ( من التعليمات أعاله.0ألحكام املادة )

 مستودع عمادة البحث العلمي. ثانيًا:

( دينرارًا مل تقرم اجلامعرة باالسرتفادة     282492كردة يف املسرتودع أعراله بقيمرة )    وجود مواد را

منها أو توزيعها وإهداؤها أو بيعها إضافة إذ تركها مدة طويلرة ممرا أدى إذ تلرف جرزء منهرا خالفرًا       

( مررن تعليمررات صررر  اللرروازم وإخراجهررا وإعررادة اللرروازم الفاةضررة وغررري الصرراحلة     8، 4ألحكررام املررادة )

 ( من نظام اللوازم واألشغال أعاله. 02تودعات يف اجلامعة األردنية الصادرة مبوجب نص املادة )للمس

 (4102لسنة  001املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

وثانيررررًا ( أعرررراله ومبشرررراركة ديرررروان احملاسرررربة  2تشرررركيل جلنررررة للترررردقيق والتحقيررررق يف البنررررد )أواًل/

 )أواًل(.وتصويب باقي فقرات البند 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :الذمم املدينة للجامعة األردنية ومستشفى اجلامعة األردنية 

لدى تدقيق قيود وسجالت الذمم املدينة للجامعة األردنية ومستشفى اجلامعة األردنية لعرام   

 ، تبني ما يلي:9420

( 6672724مبلرغ )  2/2/9424بلغ رصيد الذمم املستحقة للجامعة األردنية واملردورة علرى    .2

 دينار.                 
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 (383) 

 

 2/2/9424بلررغ رصرريد الررذمم املدينررة ملسررتحقة ملستشررفى اجلامعررة األردنيررة واملرردورة علررى          .9

( دينرررار املسرررتحقة علرررى صرررندوق الترررأمني     24922222( دينرررار منهرررا ) 22299474مبلرررغ )

 (.9420 – 9422صحي للعاملني يف اجلامعة واملستشفى عن عامي )ال

 (4102لسنة  417املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل الذمم املستحقة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :ملفات اإليفاد 

 (،  تبني ما يلي:9420-9422لدى  تدقيق ملفات اإليفاد يف اجلامعة األردنية للفرتة )  

 ( دينار وكما هو مبني أدناه:4227422بلغ إمجالي الذمم املستحقة على املوفدين مبلغ ) .2

( دينار على املوفدين غري امللتزمني باخلدمة باجلامعة خالفًا ألحكام 9486822مبلغ ) .أ 

 .9444( لسنة 28نظام البع ات العلمية يف اجلامعة األردنية رقم )( من 99املادة )

( دينار على املوفدين الذين مت وضع إشارات حجز على األموال 2924200مبلغ ) .ب 

بأنه قد مضى  علمًااملنقولة وغري املنقولة هلم متهيدًا لتحصيل الذمم املرتتبة عليهم 

 واهلم.مدة زمنية طويلة على وضع إشعارات احلجز على أم

( دينار على املوفدين للحصول على درجات علمية عليا )ماجستري/ 644692مبلغ ) .ج 

دكتوراه( والذين أكملوا دراستهم وحصلوا على املؤهل العلمي ومل يلتحقوا بالعمل 

( من نظام البع ات 99يف اجلامعة لتنفيذ اإللتزام املطلوب منهم خالفًا ألحكام املادة )

 املشار إليه أعاله. 

 ( دينار على املوفدين الذين أقاموا دعاوي حقوقية على اجلامعة. 2428842بلغ )م .د 

للسيد  92/24/9420( تاريخ 9487/9420وافقت جلنة التعيني والرتقية بقرارها رقم ) .9

).....( موفد قسم القانون اخلاص بكلية احلقوق بتغيري اجلامعة من جامعة ).....(                             

( 9422/9420جامعة ).....(/فرنسا بالرغم انه مل يتمكن من اجتياز السنة الدراسية )إذ 

( من نظام البع ات املشار 27( خالفًا ألحكام املادة )6.4/94بنجاح حيث حصل على معدل )

 إليه أعاله. 

( تاريخ 9284/9420مت إيفاد السيدة ).....( مبوجب قرار جلنة التعيني والرتقية رقم ) .2

 بالرغم مما يلي: 2/29/9420
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 (371) 

 

مت إيقا  اإليفاد  نظرًا للظرو  املالية الصعبة الم متر بها اجلامعة األردنية مبوجب  .أ 

 .2/24/9420( تاريخ 22/9420/2724كتاب رةيس اجلامعة رقم )

عدم حصول املذكورة  على نقاط تنافسية عالية  حسب جدول املفاضلة حيث حصلت  .ب 

%( 69.22ود منافس  خر حاصل على عالمة )%( بالرغم من وج72.2على عالمة )

خالفًا ألحكام املادة )خامسًا( من أسس تعيني مساعدي التدريس لغرض اإليفاد يف 

( تاريخ 00/9446اجلامعة األردنية والصادرة عن جملس العمداء بالقرار رقم )

26/9/9446. 

ام البند )رابعًا( من رغم أن عمرها يزيد عن ثالثني عامًا خالفًا إلحك  املذكورةمت إيفاد  .ج 

 أسس تعيني مساعدي التدريس لغرض اإليفاد املشار إليها أعاله.

مت إيفاد اآلنسة ).....( من مركز اخلاليا اجلذعية  إذ جامعة ).....( بريطانيا للحصول  .0

( سنوات اعتبارًا من 2ملدة ) على درجة الدكتوراه يف جمال اخلاليا اجلذعية العصبية

 فقة اجلامعة األردنية بالرغم مما يلي:وعلى ن 2/24/9422

مت إيفاد املذكورة خارجيًا دون اإلعالن عن اإليفاد خالفًا للبند )تاسعًا( من أسس تعيني  .أ 

 مساعدي التدريس لغرض اإليفاد يف اجلامعة األردنية املشار إليها أعاله.

 أسس التعيني.مت إيفادها رغم ان عمرها يزيد عن ثالثني عاما خالفًا للمادة أعاله من  .ب 

( 002/9422مت املوافقة على إيفاد اآلنسة ).....( مبوجب قرار جلنة التعيني والرتقية رقم ) .4

إذ جامعة ).....(/أمريكا للحصول على درجة الدكتوراه يف ختصص   24/4/9422تاريخ 

(public administration باإلضافة إذ )( بالرغم من أن  تقديرها يف البكالوريوس )جيد

( من أسس تعيني مساعدي التدريس 4، 9م اجتيازها المتحان التوفل خالفًا للبند )رابعًا/عد

 لغرض اإليفاد يف اجلامعة األردنية املشار إليها أعاله.

وحتى نهاية الفصل الدراسي  90/2/9420مت وديد التعاقد مع املوفدة ).....(  اعتبارًا من   .8

( من العقد 24لمرة األخرية خالفًا لنص البند )( ول9420/9424األول من العام اجلامعي )

 املربم معها والذي يشري إذ انتهاء العقد حكمًا إذا مل يصل على قبول لدراسة الدكتوراه.

مت إضافة رسوم الرهن املطلوب من املوفد تقدميه ملصلحة اجلامعة إذ خمصصات اإليفاد  .7

واعتبارها جزءًا من  96/8/9440( تاريخ 204/9440مبوجب قرار جملس العمداء رقم )

(  من نظام البع ات العلمية أعاله حيث أن 94، 92خمصصات املوفد خالفًا ألحكام املادتني )

أن  علمًا ،املخصصات منصوص عليها بالنظام ويبت اجمللس يف احلاالت غري املنصوص عليها

( من تعليمات األحكام املالية املتعلقة بالبع ات 2املخصصات منصوص عليها يف املادة )

 العلمية، مما ترتب على اجلامعة مبالغ ماليه طاةلة. 
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 (370) 

 

املتضمن  على         22/29/9424( تاريخ 278/9424اختذ جملس العمداء القرار رقم )  .6

( 29يمة املطلوبة واملنصوص عليها يف املادة ))انه  يف حالة تعذر تقديم رهن عقاري لكامل الق

%( من الكلفة احلقيقية وحبد أدنى رهنًا 74من نظام البع ات العلمية أعاله يكتفى برررر )

عقاريًا من الدرجة األوذ ويقدم املوفد كفالة عدلية حبيث تغطي باقي التكلفة احلقيقية 

 القرار من حيث: والغرامة  املالية" مما أدى إذ وجود تباين بتطبيق

اعتبار الغرامة املالية ضمن التكلفة احلقيقية يف حاالت كما هي يف حالة املوفدة  .أ 

 ).....( واملوفدة ).....(.

مت است ناء الغرامة املالية من التكلفة احلقيقة يف حاالت أخرى كما هي  يف حالة  .ب 

 املوفد ).....(.

ملصلحتها لغايات تسديد ما يرتتب عليهم من  عدم قيام اجلامعة بالتأمني على حياة موفديها .2

( من نظام 94التزامات مالية للجامعة ومبا حيقق مصلحة اجلامعة خالفًا ألحكام املادة )

 البع ات العلمية املشار إليه أعاله.

 (4102لسنة  402املصدر )استيضاح الديوان رقم 
 

 التوصيات:

امللتزمني وعدم اللجوء إذ تقسيطها خالفًا ألحكام املادة يصيل املبالغ املرتتبة بذمة املوفدين غري  .2

 ( من نظام البع ات العلمية املشار إليه أعاله.26)

يصيل املبالغ املتحققة على املوفدين الذين مل يعودوا من إيفادهم ويميلهم غرامات إضافية  .9

 إلخالهلم بشروط عقد اإليفاد وحاجة اجلامعة هلم.

حلجز الصادرة لصاحل اجلامعة استنادًا ألحكام قانون يصيل األموال متابعة تنفيذ قرارات ا .2

 وتعديالته. 2249( لسنة 8األمريية رقم )

 متابعة القضايا احلقوقية املقامة من املوفدين حبق اجلامعة ويصيل املبالغ املستحقة للجامعة ، .0

ن حاجة اجلامعة عن التقيد بنظام البع ات العلمية وأسس وشروط اإليفاد، وضرورة اإلعالن ع .4

تعيني مساعدي تدريس لغرض اإليفاد بالصحف احمللية لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بني 

 املتقدمني.

( والم كبدت 278/9424، 204/9440إعادة النظر بقرارات جملس العمداء ذوات األرقام ) .8

 اجلامعة مبالغ طاةلة إضافية.

 االجراء:

 زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب وما 
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 (374) 

 

 مستشفى اجلامعة األردنية

 

 :الفحص الفجائي على مستودع املستهلكات العامة 

لدى إجراء الفحص الفجاةي على مستودع املستهلكات العامة يف مستشفى اجلامعة  

 تبني ما يلي: 9420/ 2/2األردنية بتاريخ 

 (:Steri – Drape Surgical) ( Opsite sheet )( cm20×11- cm90×90مادة ) أواًل: 

( قطعة و كذلك 24444( من أصل كمية )24×24( قطعة قياس )7644وجود كمية ) 

( قطعة منتهية الصالحية والبالغ 6444( من أصل كمية )04×84( قطعة قياس )4664وجود )

شرتاة %( من الكمية امل74( دينار أي أن ما نسبته  )24044( دينار من أصل مبلغ )99224قيمتهما )

بأن شركة ).....( احملال عليها عطاء شراء هذه املواد قدمت تعهد علمًاقد انتهى مفعوهلا، 

( كرتونه والبالغ قيمتها 922( بكمية )04×84(  للقياس )ZJ , ZPباالستبدال للتشغيالت )

( دينار  كونها غري مطابقة ل ل ي مدة الصالحية عند التسليم إال أنه مل يتم استبدال هذه 0072)

 (.  8/9442  - 2/9442بأن تاريخ االنتهاء هو ) علمًااملادة حتى تارخيه 

 (:  cm  47×00Opsite lnciseمادة )  ثانياً : 

بأنه مت  علمًا 22/2/9429( قطعة من املادة منتهية الصالحية بتاريخ 224د كمية )وجو

إذ قسم متريض العمليات بالرغم من انتهاء صالحيتها وعدم وجود  9/9/9420صرفها بتاريخ 

 موافقة من مؤسسة الغذاء  والدواء على جواز إعادة تعقيمها.

 (: Peritoneal Dial ysis Giving Setمادة ) ثالثاً : 

( قطعة تنتهي صالحيتها 2844( قطعة من املادة من أصل كمية )2047وجود كمية )

( 74بأن معدل االستهال ك السنوي من هذه املادة يبلغ )علمًا(،  2/9424 – 29/9420بتاريخ ) 

 .9424قطعة مما يعل انتهاء صالحية معظم الكمية مع نهاية شهر كانون ال اني /

 (:Abdominal Binder) (Small/Medium/Large/Xlarge ) رابعاً : مادة 

بأن هذه املادة غري  علمًا( قطعة ألربعة قياسات من هذه املادة راكدة 9240وجود كمية )

واضحة املصدر الم مت إدخاهلا مبوجبه إذ املستودع )شراء، عطاء، إعارة، منحة...ان( خالفًا للمادة 

 .2267( لسنة 92اجلامعة األردنية رقم )( من نظام اللوازم واألشغال  يف 2)

  



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (379) 

 

 (:trachostomy tub Plastic) (3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7)خامساً : مادة   

مل يتبني لنا املصدر الم مت إدخال هذه املادة مبوجبها إذ املستودع  )شراء، عطاء، إعارة،  .2

 منحة... ان(.

املادة منتهية الصالحية، خالفًا  ( قطعة من خمتلف القياسات من هذه024وجود كمية ) .9

 ( من نظام اللوازم و األشغال أعاله.2للمادة )

 (41/9/4102تاريخ  04/01/09/2881 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 حسب األصول.العمل على تصويب باقي البنود 

 اإلجراء:

 املوضوع قيد املتابعة.فقط وما زال ( مت تصويب البنود ذوات األرقام )ثال ًا، خامسًا 

 :مستودع األدوية 

لدى مشاركة ديوان احملاسبة يف جلان استالم األدوية مستودع أدوية مستشفى اجلامعة  

 األردنية، تبني ما يلي: 

حدث تسرب ملياه ساخنة داخل مستودع األدوية نتيجة عطل يف   92/9/9420بتاريخ  .2

تبني أن  99/9/9420الرةيسي الواقع جبانب املستودع ، و لدى فتح املستودع بتاريخ  البويلر

( مئوية و بنسبة رطوبة عالية ناوة عن خبار املاء الساخن مما 92.2درجة احلرارة كانت )

أدى إذ تلف كميات كبرية من األدوية نتيجة تعرضها للماء الساخن باإلضافة إذ تلف 

 ( ماعون ورق.94( و)2( وكمبيوترات عدد )2ة عدد )طابعة كمبيوتر ليزري

عن طريق خط التمديد اخلاص باملكيف  90/9/9420حدث تسرب  خر للمياه بتاريخ  .9

 الواقع يف نهاية مستودع احلقن مما تسبب يف تعرض بعض األدوية للبلل والتلف.

 ( دينار. 99982بلغت قيمة األدوية التالفة )  .2

إذ  مدير عام  املستشفى  90/9/9420( تاريخ 2/9420قم )مت توجيه مذكرة املراجعة ر .0

للتأكيد على إجراء الصيانة الالزمة للبويلر وأنابيب الصر  الصحي املوجودة فوق 

 املستودع ملا تشكله من خطورة على موجودات املستودع. 

مت يف فرتات سابقة التأكيد من جهات خمتصة على عدم صالحية مستودع األودية   .4

األدوية ورفعت توصياتها خبصوص ذلك ، إال انه مل يتم اختاذ أي إجراء لتنفيذ لتخزين 

 تلك التوصيات لتجنب وقوع م ل هذه احلوادث ونشري على سبيل امل ال ال احلصر إذ:

 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (372) 

 

تقرير اللجنة املشكلة مبوجب كتاب مدير عام املستشفى رقم                                          .أ 

حيث أوصت بإعادة دراسة  2/24/9429( تاريخ 27/9429/2222)م ج أ/ل/

موضوع املستودع وأكدت على توفري بديل مناسب يراعي شروط السالمة العامة 

 يتم تنفيذ توصياتها.  وطرق التخزين السليمة ، إال انه مل

( 22/2/22/2264تقرير جلنة اجلرد السنوي الرابعة املشكلة مبوجب القرار رقم ) .ب 

 والم أشارت إذ وجود سلبيات عديدة.  28/24/9429تاريخ 

( 89/9422كتاب مساعد مدير مكتب السالمة العامة والبيئة رقم )م س ص/ص ع/ .ج 

 . 94/0/9422تاريخ 

( دينار منها                                   6428629حوالي ) 92/9/9420تاريخ بلغت موجودات املستودع ب .8

 ( دينار  أدوية برسم األمانة حلني استالمها أصوليًا. 2873235) 

 (0/0/4102تاريخ  04/01/09/1123 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 .( حسب األصول2العمل على تصويب البند رقم )

 اإلجراء:

 وما زال املوضوع قيد املتابعة.فقط ( 2مت تصويب مجيع البنود باست ناء البند رقم )
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 (370) 

 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 

 :).....( إيفاد السيدة 

موفده قسم التغذية وتكنولوجيا الغذاء / جامعة  لدى تدقيق ملف إيفاد السيدة ).....( 

 تبني ما يلي: العلوم والتكنولوجيا األردنية،

يف  (Wayne state University)مت إيفاد املذكورة أعاله يف بع ة دراسية إذ جامعة  .2

الواليات املتحدة األمريكية للحصول على درجة الدكتوراه يف ختصص التغذية السريرية 

( 00/9424، مبوجب قرار جملس العمداء جبلسته رقم )7/2/9422ملدة عام اعتباًرا من 

بتنسيب من عميد الكلية دون تنسيب من جملس القسم املختص  24/22/9424تاريخ 

( من 4وجملس الكلية املستند إذ توصية من جلنة التعيني والرتقية، خالفًا ألحكام املادة )

 . 2222(  لسنة 22نظام البع ات العلمية يف اجلامعة رقم )

علمية إذ جامعة  يف بع ة 97/9/9422مت توقيع عقد إيفاد املذكورة أعاله بتاريخ  .9

(Wayne state University أحد أعضاء ).....( الدكتور )( مابني وكيلها )زوجها

اهليئة التدريسية وجامعة العلوم والتكنولوجيا بالرغم أن املوفدة فقدت مقعدها من 

 94/29/9424اجلامعة ومت فصلها من برنامج الدكتوراه وأعلمت بذلك رمسيًا بتاريخ 

عقد بأك ر من شهرين ودون أن تقوم بتزويد اجلامعة باملعلومات والوثاةق أي قبل توقيع ال

( من نظام البع ات املشار إليه أعاله والبند 22عن وضعها الدراسي خالفًا ألحكام املادة )

 ( من عقد اإليفاد.29)

يف الواليات املتحدة األمريكية  (Texas Tech University)مت نقل املذكورة إذ جامعة  .2

، مبوجب 24/6/9422لنيل درجة الدكتوراه للمدة املتبقية من قرار إيفادها اعتباًرا من 

وبناًء على  2/6/9422( تاريخ 29/9422قرار جملس العمداء يف اجلامعة جبلسته رقم )

من النظام  (26طلب من املوفدة وتوصية من جملس الكلية والقسم خالفًا ألحكام املادة )

أعاله والم تنص على )ال جيوز تغيري مكان دراسة املوفد او فرع ختصصه اال بعد إستكمال 

 ( من هذا النظام(.4اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة )

( من نظام البع ات 20مل تقم اجلامعة بإنهاء البع ة للموفدة أعاله خالفًا ألحكام املادة ) .0

 أعاله.

( 92707ته اجلامعة من نفقات لتغطية كلفة اإليفاد ملدة عام مبلغ )بلغ جمموع ما يمل .4

 دينار شاملة املخصصات الشهرية للمذكورة باإلضافة إذ مثن الكتب وتذاكر السفر.



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (371) 

 

ولغاية  7/2/9422إن املوفدة ال تستحق ما صر  هلا من خمصصات شهرية من تاريخ  .8

، 24/6/9422اعتباًرا من  ( Texas Tech University)تاريخ نقل إيفادها إذ جامعة 

 Wayne state)حيث أنها كانت مفصولة من برنامج الدكتوراه يف جامعة 

University ) .وخمالفة لقرار إيفادها األصلي 

 (0/8/4102تاريخ  3/40/01430 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصيات:

البع ات العلمية املشار إليه بيان مربرات اختاذ قرار بإيفاد املذكورة أعاله خالفًا لنظام  .2

 أعاله.

حصر قيمة املخصصات الشهرية الم حصلت عليها املوفدة دون وجه حق خالل الفرتة من  .9

 ( واسرتدادها حسب األصول. 7/2/9422-24/6/9422)

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :سجالت الذمم املدنية 

وسررجالت الررذمم املدينررة يف جامعررة العلرروم والتكنولوجيررا األردنيررة خررالل        لرردى ترردقيق قيررود    

(، ترربني بررأن جممرروع املبررالغ املسررتحقة للجامعررة واملرردورة علررى    22/2/9422-2/2/9422الفرررتة )

 ( دينارًا.22498944بلغت ) 2/0/9420

 (4102لسنة  70املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 وتنفيذ توصياتها حسب األصول.متابعة أعمال اللجنة 

 اإلجراء:

مت تشكيل جلنة من وحدة الشؤون املالية ملراجعة وتدقيق سجالت الذمم ومتابعة يصيلها وما زال 

 املوضوع قيد املتابعة.

 :صندوق قروض الطلبة 

(، تبني بأن 9420-9422لدى تدقيق حسابات قروض الطلبة يف اجلامعة خالل الفرتة )

( دينار واملبينة 802202املستحقة على الطلبة غري امللتزمني بالتسديد بلغ مبلغ )رصيد القروض 

 (.922تفاصيلها يف اجلدول رقم )
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 (430جدول رقم )

 حسابات قروض الطلبة يف جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 )املبلغ بالدينار(

 املبلغ املستحق نوع القرض

 080909 عادي

 081 اضطراري

 81011 تعليم عالي

 0804 أنصاري

 123920 اجملموع

 (4102لسنة  070املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

بذل اجلهود لتحصيل املبالغ أعاله لتوفري املوارد الالزمة للصندوق للقيام بدوره يف دعم الطلبة 

 احملتاجني مبا يتفق وتعليمات الصندوق النافذة.

 اإلجراء:

 يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما 

  احملاضرين غري املتفرغني يف اجلامعة األملانية األردنية للفصل الدراسي األول للعام اجلامعي

(4101/4100:) 

لدى تدقيق مكاف ت العمل اإلضايف للمحاضرين غري املتفرغني يف اجلامعة األملانية األردنية  

( 929( تبني قيام املذكورين يف اجلدول رقم )9424/9422اجلامعي ) للفصل الدراسي األول للعام

بالتدريس باجلامعة األملانية األردنية خالل الفصل الدراسي أعاله بعد حصوهلم على املوافقات 

( من نظام 92الالزمة اال أنهم قاموا بتدريس ساعات زيادة عن احلد املسموح خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته. 9442( لسنة 200يف جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية رقم ) اهليئة التدريسية

 (434جدول رقم )

 املكاف ت املصروفة للمحاضرين غري املتفرغني يف اجلامعة األملانية من كادر جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

اسم عضو اهليئة 

 التدريسية

الساعات الم قام 

 بتدريسها

املوافق الساعات 

على تدريسها 

 تراكميًا

الساعات غري 

املوافق على 

 تدريسها تراكميًا

 قيمة املكاف ت املصروفة

 دينار فلس

 0004 111 27 27 31 أ.د.).....(

 0814 011 44.91 27 81.91 أ.د.).....(

 (40/04/4102تاريخ  40/9/9/40124املصدر: )كتاب الديوان رقم 
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 التوصية:

يصيل حصة اجلامعة من قيمة املكافأة املصروفة للمذكورين أعاله استنادًا ألحكام العمل على 

 وتعديالته. 9440( لسنة 26( من نظام الرواتب والعالوات يف اجلامعة رقم )2املادة )

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 

  



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (373) 

 

 مستشفى امللك املؤسس عبد اهلل اجلامعي

  

 :التعيينات يف املستشفى 

( يف مستشفى وجامعة 9422-9422لدى تدقيق يف التعيينات الم متت خالل الفرتة )

 العلوم التكنولوجيا األردنية، تبني ما يلي:

 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية: أواًل:

 :املوظفون اإلداريون .2

( موظفة بوظيفة مشرفة منازل مبوجب قرار جلنة شؤون املوظفني 22تعيني )    .أ 

خالفًا ملا ورد مبوافقة رةيس الوزراء  2/0/9422( تاريخ 0/9422باجللسة رقم )

املتضمن املوافقة  92/2/9429( تاريخ 74/4/2/7076مبوجب الكتاب رقم )

جلامعة مبوجب ( وظاةف مشرفات منازل فقط حسب طلب رةيس ا4على تعيني )

 . 92/9/9429( تاريخ 28/8/20/264الكتاب رقم )

استمرار اجلامعة بالتعيني على الوظاةف الفنية املختلفة دون احلصول على    .ب 

موافقة رةاسة الوزراء وم ال ذلك )فل حاسوب، فل خمترب، فل ميكانيك، 

راء مهندس، أمني مستودع....( حيث اعتربت اجلامعة بأن قرارات جملس الوز

الصادرة خبصوص وقف التعيينات تتعلق بالوظاةف اإلدارية فقط وال تشمل 

الوظاةف الفنية كما جاء بكتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 

املوجه لرؤساء اجلامعات األردنية والذي  26/2/9422( تاريخ 24/2/626)

وقف التعيينات يؤكد فيه على ضرورة االلتزام بقرار جملس الوزراء املتضمن 

بالوظاةف اإلدارية وان تكون التعيينات يف الوظاةف التدريسية والفنية من خالل 

اإلعالن حسب األصول، وقد تبني عدم وجود أسس ومعايري حمددة وواضحة يكم 

ويدد طبيعة الوظاةف الفنية حيث أن هذه الوظاةف تدرج يف جدول تشكيالت 

( 208ظفني يف اجلامعة وتعديالته رقم )الوظاةف اإلدارية وختضع لنظام املو

 . 9442لسنة 

يف داةرة البنية  90/29/9429تعيني مهندس احلاسوب السيد ).....( بتاريخ      .ج 

واعتمادًا على إعالن  9422التحتية املعلوماتية على استحداثات الوظاةف لعام 

نه مت تعيني بأ علمًاسابق كان املذكور فيه بدياًل حسب املفاضلة بني املتقدمني، 

 األصيل. 
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تعيني السيد ).....( والسيد ).....( بوظيفة مربمج يف وحدة املكتبة على ضوء     .د 

دون أن  22/2/9429( تاريخ 4/9429قرار جلنة شؤون املوظفني باجللسة رقم )

 تظهر أمساؤهم بقاةمة األصالء والبدالء لوظيفة مربمج. 

تعيني املوظفة ).....( يف كلية الطب بوظيفة مساعد حبث وتدريس بتاريخ       .ه 

 دون اإلعالن عن هذه الوظيفة بالصحف احمللية.  29/6/9422

 أعضاء اهليئة التدريسية: .4

( أعضاء هيئة تدريسية خالل الفرتة أعاله دون إتباع بعض اإلجراءات 8تعيني ) .أ 

 ظاةف بالصحف احمللية. اإلدارية الالزمة م ل اإلعالن عن هذه الو

تعيني عضو هيئة التدريس الدكتور ).....( أستاذ مساعد يف قسم هندسة  .ب 

 الربجميات بكلية تكنولوجيا احلاسوب واملعلومات وبدراسة ملفه تبني ما يلي:

مت اإلعالن عن وظيفة عضو هيئة تدريس يف جمال هندسة الربجميات على  -

( حيث 2/6/9422 - 99/7/9422أن يتم تقديم طلبات التوظيف للفرتة )

 مل يتقدم املذكور خالل هذه الفرتة بطلب التعيني.

( شخصي لرةيس Emailقام املذكور بإرسال ) 22/6/9422بتاريخ  -

 اجلامعة ومت ضم طلبه إذ طلبات التعيني وإدخاله يف كشوفات املفاضلة. 

صدرت املوافقة على تعيني املذكور مبوجب كتاب رةيس اجلامعة رقم  -

على الرغم من أنه مل يتقدم بطلب  24/22/9422( تاريخ 94/2/2/4928)

التوظيف خالل فرتة اإلعالن حيث قام الحقًا بتعبئة اوذج التوظيف 

 االلكرتوني يدويًا. 

تعيني عضو هيئة التدريس الدكتور ).....( مبوجب كتاب رةيس اجلامعة رقم  .ج 

يف قسم اللغة االجنليزية أستاذًا مساعدًا  92/6/9422( تاريخ 28/0/24/2497)

 بكلية العلوم واآلداب ولدى دراسة ملفه تبني ما يلي:

حماضر متفرغ ومت يويل تعيينه  29/9/9442املذكور معني سابقًا بتاريخ  -

بأقدمية يف  الرتبة  من تاريخ  27/8/9449إذ أستاذ مساعد بتاريخ 

22/2/9442. 

( 94/2/26/9294رقم )وجود موافقة على قبول استقالته مبوجب الكتاب  -

 .7/7/9422تاريخ 
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 (330) 

 

مل يتمكن املذكور من احلصول على الرتقية خالل املدة املطلوبة واحملددة بر   -

 ( سنوات خدمة فعلية لغايات الرتقية.24)

مت إعادة تعيينه بعد املوافقة على قبول االستقالة ونبًا لفقدان الوظيفة  -

( من نظام اهليئة 24واحتساب املدة املطلوبة للرتقية خالفًا ألحكام املادة )

الم توضح بأنه إذا مل يتم  9442( لسنة 200التدريسية يف اجلامعة رقم )

مته يف اجلامعة ت بيت عضو هيئة التدريس خالل هذه املدة فتنتهي خد

 حكمًا. 

 علمًاتعيني الدكتورة ).....( بوظيفة حماضر متفرغ يف قسم النساةية والتوليد    .د 

( تاريخ 28بأن جملس قسم النساةية والتوليد كان قد أوصى جبلسته رقم )

بعدم املوافقة على تعيينها وذلك لعدم وجود إعالن بالصحف  99/2/9429

فة إذ وجود توصية من قسم النساةية والتوليد احمللية عن هذه الوظيفة باإلضا

 بعدم املوافقة على طلب الكلية لتعيني عضو هيئة تدريس لعدم احلاجة لذلك. 

تعيني الدكتورة ).....( يف قسم التغذية وتكنولوجيا الغذاء برتبة أستاذ مساعد  .ه 

بتعيينها حماضرة  92/0/9422بالرغم من توصية ناةب رةيس اجلامعة بتاريخ 

فرغة حيث أن املذكورة ال يمل درجة املاجستري ومت اإلعالن عن هذه الوظيفة مت

 دون إدراج شرط احلصول على شهادة املاجستري. 

تعيني الدكتور ).....( عضو هيئة تدريس برتبة حماضر متفرغ يف قسم الكيمياء  .و 

 ديد. الطبية والعقاقري بناءًا على إعالن سابق يف الصحف احمللية دون طرح إعالن ج

تعيني املهندسة ).....( عضو هيئة تدريس برتبة حماضر متفرغ بكلية اهلندسة  .ز 

وقبل حصوهلا على شهادة  26/7/9422حيث مت قبول طلب توظيفها بتاريخ 

املاجستري خالفًا ملرررررا ورد يف اإلعررررالن عن هذه الوظيفة بأن يتم تقديم طلبات 

 (. 2/7/9422 - 2/8/9422التوظيف خالل الفرتة )

تعيني الدكتور ).....( عضو هيئة تدريس بقسم املعلومات احلاسوبية على ضوء  .ح 

استدعاء مت تقدميه إذ رةيس جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية بتاريخ 

-99/7/9422ودون تقديم طلب توظيف خالل فرتة اإلعالن ) 99/6/9422

 قدمني. ( حيث مل يظهر اسم املذكور  ضمن كشوفات املت2/6/9422
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تعيني عدد من أعضاء اهليئة التدريسية العاةدين من اإليفاد بوظيفة حماضر  .ط 

متفرغ  بعد إكمال متطلبات احلصول على شهادة الدكتوراه وقبل احلصول على 

 الشهادة )الكرتونة(.

 جدول تشكيالت الوظائف: .9

من ( وظاةف بوظيفة فل خمترب أسنان يف كلية طب األسنان على الرغم 0تعيني ) .أ 

عدم استحداث شواغر هلذه الوظيفة على جدول تشكيالت الوظاةف اإلدارية لعام 

9429. 

( وظاةف بوظيفة مساعد طبيب أسنان يف كلية طب األسنان على الرغم 4تعيني ) .ب 

( وظاةف فقط هلذا املسمى على جدول تشكيالت الوظاةف اإلدارية 0من استحداث )

 .9429لعام 

ة فل سجالت طبية يف كلية طب األسنان بالرغم من تعيني السيدة ).....( بوظيف .ج 

 9429عدم وجود هذا املسمى ضمن جدول تشكيالت الوظاةف اإلدارية لعام 

باإلضافة إذ تعيني السيد ).....( فل أشعة على الرغم من عدم توفر شاغر هلذه 

 الوظيفة.

ات بالرغم تعيني السيد  ).....( بوظيفة فل حاسوب لدى مركز احلاسوب واملعلوم .د 

من عدم توفر شاغر هلذه الوظيفة ضمن جدول تشكيالت الوظاةف اإلدارية لعام 

9429. 

تعيني السيد).....( بوظيفة فل حاسوب لدى كلية اهلندسة بالرغم من عدم وجود  .ه 

وكذلك مت  9429هذا املسمى ضمن جدول تشكيالت الوظاةف اإلدارية لعام 

لدى وحدة املكتبة على الرغم من عدم  تعيني السيد).....( بوظيفة فل حاسوب

 وجود هذا املسمى جبدول تشكيالت الوظاةف املشار إليه أعاله.

( وظاةف بوظيفة فل سجالت طبية لدى املركز الصحي بالرغم من عدم 2تعيني ) .و 

كما مت  9429وجود هذا املسمى على جدول تشكيالت الوظاةف اإلدارية لعام 

موظف استقبال على الرغم من عدم وجود هذا تعيني السيدة ).....( بوظيفة 

 املسمى ضمن جدول تشكيالت الوظاةف.

( عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ مساعد يف كلية الطب على الرغم من 28تعيني ) .ز 

( وظاةف فقط حسب جدول تشكيالت 0أن عدد إحداثات الوظاةف هلذا املسمى )

 .9429الوظاةف األكادميية لعام 
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 (339) 

 

تدريس برتبة أستاذ مشار ك )زاةر( يف كلية اهلندسة على  ( عضو هيئة9تعيني ) .ح 

الرغم من عدم إحداث شواغر هلذه الوظيفة على جدول تشكيالت الوظاةف 

 .9429األكادميية لعام 

( وظاةف عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ مساعد يف كلية التمريض على 8تعيني ) .ط 

اةف حسب جدول تشكيالت ( وظ0الرغم من أن عدد الوظاةف احملدثة هلذا املسمى )

 .9429الوظاةف األكادميية لعام 

تعيني السيدة ).....( بوظيفة سكرترية/ طابعة يف وحدة املوارد البشرية على الرغم  .ي 

من عدم توفر شاغر هلذه الوظيفة يف جدول تشكيالت الوظاةف اإلدارية لعام 

9422. 

تشغيل والصيانة على تعيني السيد).....( بوظيفة فل تشغيل ميكانيك يف وحدة ال . ك 

الرغم من عدم توفر شاغر هلذه الوظيفة يف جدول تشكيالت الوظاةف اإلدارية لعام 

9422. 

تعيني السيد).....( والسيد).....( بوظيفة فل  أجهزة طبية يف كلية طب األسنان  .ل 

بالرغم من عدم وجود مسمى هلذه الوظيفة ضمن جدول تشكيالت الوظاةف 

 .9422اإلدارية لعام 

( موظف بوظيفة مساعد طبيب أسنان يف كلية طب األسنان على الرغم 22تعيني ) .م 

( وظاةف حسب جدول تشكيالت 2من أن عدد الوظاةف املستحدثة هلذا املسمى )

 .9422الوظاةف اإلدارية لعام 

( وظاةف بوظيفة مساعد حبث وتدريس يف كلية تكنولوجيا احلاسوب 0تعيني ) .ن 

م وجود مسمى هلذه الوظيفة ضمن جدول تشكيالت واملعلومات على الرغم من عد

 .9422الوظاةف اإلدارية لعام 

تعيني الدكتور ).....( عضو هيئة تدريس يف كلية طب األسنان برتبة أستاذ على  .س 

 .9422الرغم من عدم توفر شاغر هلذه الوظيفة لعام 

 ( وظاةف عضو هيئة تدريس برتبة حماضر متفرغ يف كلية طب األسنان2تعيني ) .ع 

)ماجستري( على الرغم من أن عدد الوظاةف املستحدثة هلذا املسمى وظيفتني  

 .9422فقط لعام 

( بوظيفة حماضر متفرغ )دكتوراة( يف كلية 9تعيني عضو هيئة تدريس عدد ) .  

 .9422اهلندسة على الرغم من عدم إحداث شاغر هلذه الوظيفة لعام 
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 (332) 

 

ةر وبدرجة أستاذ يف كلية ( وظاةف عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ زا0تعيني ) .ص 

العلوم واآلداب على الرغم من عدم إحداث شواغر هلذه الوظيفة يف جدول تشكيالت 

 .9422الوظاةف األكادميية لعام 

تعيني عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ وعضو هيئة تدريس برتبة أستاذ مشار ك يف  .ق 

ل تشكيالت كلية الطب على الرغم من عدم إحداث شواغر هلذه الوظيفة على جدو

 .9422الوظاةف األكادميية لعام 

( وظاةف برتبة حماضر متفرغ )دكتوراة( يف كلية الطب على الرغم من 2تعيني ) .ر 

( وظاةف حسب جدول تشكيالت الوظاةف 8أن عدد إحداثات الوظاةف هلذا املسمى )

 .9422األكادميية لعام 

كلية الطب على  ( وظاةف عضو هيئة تدريس برتبة )أستاذ مساعد( يف24تعيني ) .ش 

( وظاةف فقط حسب جدول 4الرغم من أن عدد إحداثات الوظاةف هلذا املسمى )

 .9422تشكيالت الوظاةف األكادميية لعام 

( وظاةف عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ مساعد يف كلية الصيدلة على 2تعيني ) .ت 

الت ( وظاةف حسب جدول تشكي8الرغم من ان عدد إحداثات الوظاةف هلذا املسمى )

 .9422الوظاةف األكادميية لعام 

( وظاةف حماضر متفرغ )دكتوراه / ماجستري( يف كلية الصيدلة على 4تعيني ) .ث 

( وظاةف حسب جدول 0الرغم من ان عدد إحداثات الوظاةف هلذا املسمى )

 .9422تشكيالت الوظاةف األكادميية لعام 

عدم إحداث شاغر  تعيني حماضر متفرغ )ماجستري( يف كلية التمريض بالرغم من .  

 .9422هلذه الوظيفة على جدول تشكيالت الوظاةف األكادميية لعام 

( وظاةف حماضر متفرغ )دكتوراه/ماجستري(يف كلية العمارة 4تعيني ) .ذ 

( وظاةف حسب 2والتصميم بالرغم من ان عدد إحداثات الوظاةف هلذا املسمى )

 .9422جدول تشكيالت الوظاةف األكادميية لعام 

و هيئة تدريس برتبة أستاذ يف كلية العمارة والتصميم على الرغم من تعيني عض .ض 

عدم إحداث شاغر هلذه الوظيفة على جدول تشكيالت الوظاةف األكادميية لعام 

9422 

يف مركز طب  9422( وظاةف مبسمى مساعد طبيب أسنان خالل عام 0تعيني ) .غ 

يف جدول تشكيالت األسنان التعليمي بالرغم من عدم إحداث شاغر هلذه الوظيفة 

 الوظاةف.
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 (330) 

 

 التكليف: .2

تقوم اجلامعة بتكليف جمموعة من األشخاص من دواةر وجهات خمتلفة للعمل يف 

اجلامعة بوظاةف حماضرين غري متفرغني ووظاةف أكادميية وإدارية على نظام 

( حيث تبني لنا 9422، 9429( لعامي )2249املكاف ت ولفرتات خمتلفة بلغ عددهم )

الحتفاظ مبلفات توضح  لية التكليف ودون وجود أسس حمددة وواضحة أنه ال يتم ا

ومعايري يتم االعتماد عليها بالتكليف ويديد احلاجة هلذه األعمال حيث الحظنا 

ارتفاع أعداد املكلفني بالرغم من توفر أعضاء هيئة تدريس وموظفني إداريني يعملون 

 ظاةف.باجلامعة وال يتم عكس ذلك على جدول تشكيالت الو

 مستشفى امللك املؤسس عبد اهلل اجلامعي. ثانيًا:

( موظف بوظاةف فنية خمتلفة مت ل )فل خمترب وختدير، ممرض قانوني، 22تعيني ) .2

 صيدلي، مساعد صيدلي( دون احلصول على موافقة جملس الوزراء على تلك التعيينات. 

( من العمال إذ نظام العقود للعمل بعقد سنوي استنادًا  للبند )ثال ًا( من 22مت يويل )  .9

( املنعقدة بتاريخ 27/9444قرار املكتب التنفيذي للمستشفى يف جلسته رقم )

حول يويل العاملني واملستخدمني من صفة املياومة إذ صفة العقد  22/24/9444

ة خالفًا لقرارات جملس الوزراء املتضمنة التوقف التام عن السنوي استنادًا  لألسس املعتمد

 كافة أشكال التعيينات. 

 (9/1/4102تاريخ  40/9/9/7747املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تنفيذ باقي البنود حسب األصول.

 اإلجراء:

 قيد املتابعة.( فقط وما زال املوضوع 0،2مت إنهاء كافة البنود باست ناء البندين )

 :قيود وسجالت املستشفى 

لدى تدقيق قيود وسجالت الذمم املدينة يف مستشفى امللك املؤسس عبد ا  اجلامعي  

 2/2/9420، تبني بأن جمموع املبالغ املستحقة للمستشفى واملدورة على 9422خالل عام 

 ( دينار.94026642بلغت )

 (4102لسنة  84استيضاح الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 اإلجراءات الالزمة لتحصيل املبالغ أعاله. اختاذ
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 (331) 

 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :).....( احملاسب 

لدى التدقيق األولي على أعمال املذكور أعاله يف مستشفى امللك املؤسس عبد ا   

 (، تبني ما يلي:92/8/9420-2/2/9420)اجلامعي خالل الفرتة من 

من قبل وزارة  حمولنيالفواتري بأمساء بعض املرضى  بعض قيام احملاسب املذكور بإصدار .2

الصحة يف حني أنها خاضعة للنسبة املقررة يف االتفاقية املوقعة مابني مستشفى امللك 

احل املستشفى املؤسس عبد ا  اجلامعي ووزارة الصحة مما ترتب على ذلك فروقات لص

 ( دينار.8740بقيمة )

( دينار حيث قامت الداةرة املالية يف 7444قام احملاسب املذكور أعاله بدفع مبلغ ) .9

 ( دينار.8740املستشفى بتسوية القيود املالية بقيمة الفروقات البالغة )

 بناء على 92/8/9420مت قبول استقالة املذكور أعاله من املستشفى اعتبارًا من تاريخ  .2

خالفًا ألحكام املواد  8/7/9420( تاريخ 28/2/2760كتاب مدير عام املستشفى رقم )

  9444( لسنة 24( من نظام موظفي املستشفى رقم )26-02)

مت تشكيل جلنة للتدقيق يف فواتري املرضى املصدرة من قبل احملاسب أعاله للفرتة من                .0

مبوجب كتاب مدير عام املستشفى رقم ( ومبشاركة ديوان احملاسبة 9422- 9429)

 .2/6/9420( تاريخ 24/9/2260)

 0/7/4102تاريخ  40/9/9/04149 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصيات:

 حسب األصول.لعمل على تنفيذ باقي توصيات اللجنة ا

 اإلجراء:

التوصرريات مت تنفيررذ حيررث مررن التوصرريات  ًاعرردد جلنررة الترردقيق والتحقيررق تقريرهررا املتضررمنقرردمت 

 ( فقط وما زال املوضوع قيد املتابعة.2،6،7،8،4ذوات األرقام )
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 (338) 

 

 جامعة الريموك

 

 :املشاريع 

لدى تدقيق مشروع تطوير وحدة اخلدمات االلكرتونية ومشروع برنامج الدبلوم احلريف 

 جبامعة الريمو ك، تبني ما يلي:

 مشروع وحدة اخلدمات االلكرتونية: أواًل: 

مت توقيع اتفاقية )مشروع وحدة اخلدمات االلكرتونية يف جامعة  97/0/9440بتاريخ  .2

الريمو ك( بني كل من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات كفريق )أول( ووزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي كفريق )ثاني( وجامعة الريمو ك كفريق )ثالث( لتطوير وتطبيق 

د لطلبة اجلامعات الرمسية األردنية عن طريق املركز وإطالق نظام قبول الكرتوني موح

الريادي يف كلية احلجاوي يف اجلامعة وذلك إلنشاء وحدة تطوير وتطبيق احللول 

اإللكرتونية يف اجملمع الريادي األكادميي للتميز حيث تدير وزارة التعليم العالي والبحث 

لة كافة الضراةب والرسوم مبا ( دينار شام226872العلمي هذه اخلدمة وتقدمها بقيمة  )

 فيها الضريبة العامة على املبيعات وكلفة رخص الربجميات.

قبل توقيع االتفاقية قام رةيس جامعة الريمو ك مبخاطبة وزير االتصاالت وتكنولوجيا  .9

خبصوص املشروع  94/9/9440( تاريخ 294/90/024املعلومات مبوجب الكتاب رقم )ر أ/

).....( واملتعلق بتأسيس وحدة تطوير برجميات احللول  املقرتح واملقدم من شركة

اإللكرتونية يف جامعة الريمو ك لتطوير وإطالق نظام القبول املوحد اإللكرتوني لطلبة 

 اجلامعات األردنية  الرمسية.  

سبق وأن قامت اجلامعة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة ).....( هلذه الغاية بتاريخ  .2

قامت اجلامعة بتوقيع اتفاقية مع تلك الشركة  22/2/9440، وبتاريخ 29/22/9442

لتقديم خدمات فنية واستشارية وتدريب إلنشاء مركز تطوير خدمات إلكرتونية وإطالق 

نظام برجميات موحد لطلبة اجلامعات األردنية  الرمسية حلساب وزارة التعليم العالي 

مركز تطوير وتطبيق احللول  والبحث العلمي ضمن برنامج احلكومة االلكرتونية بواسطة

( والوارد بالبند األول أعاله بإنشاء مركز تطوير ESDIU INITIATIVEاإللكرتونية )

( دينار شاملة 209994( دوالر  مبا يعادل )069444وتطبيق احللول هلذه الغاية بقيمة )

ني من لضريبة املبيعات وكامل النفقات واملصاريف والرسوم احلكومية ومدة االتفاقية سنت

 تاريخ توقيع االتفاقية. ومت اعتبار مذكرة التفاهم جزء من العقد الوارد بالبند األول أعاله.
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 (337) 

 

نصت االتفاقية املعقودة مع شركة ).....( واملالحق التابعة هلا على تنفيذ العمل على عدة  .0

 مراحل:

 (    دينار.922224املرحلة األوذ بقيمة ) 

 (    دينار. 299624املرحلة ال انية بقيمة ) 

بعد تنفيذ املرحلة األوذ وصر  قيمتها من قبل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  .4

للجامعة والم بدورها قامت بصر  هذا املبلغ للشركة اعتذرت وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي عن إمتام املشروع نتيجة قيام اجلامعة األردنية بعمل واجناز نظام الكرتوني 

للقبول املوحد وكما ورد بكتاب رةيس اجلامعة األردنية املوجة لوزير االتصاالت وتكنولوجيا 

 .98/6/9440(  تاريخ 7/2/04/24242املعلومات رقم )

قامت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مبخاطبة مؤسسة تشجيع االست مار لتنفيذ  .8

ت ووقع االختيار على وزارة الصناعة والتجارة املرحلة ال انية من هذا املشروع إال انها اعتذر

ليصبح  8/24/9444( لالتفاقية بتاريخ 4لتنفيذ هذه املرحلة حيث مت عمل ملحق رقم )

الفريق ال اني وزارة الصناعة والتجارة بداًل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث 

 ( من امللحق على: 9نصت املادة )

  املوحد )وهي املرحلة ال انية من املشروع( بتنفيذ وتطوير تستبدل خدمة القبول

وتطبيق وإطالق ثالث خدمات الكرتونية )املؤسسات الفردية، والعالمات التجارية 

 واألمساء التجارية( لدى وزارة الصناعة والتجارة.

 ( بزيادة مقدارها 226872( دينار بداًل من )266782تعديل قيمة االتفاقية لتصبح )

دينار مما أدى إذ تعديل االتفاقية املربمة بني اجلامعة والشركة بتاريخ  (44444)

( دينار بداًل من 289262( دوالر مبا يعادل )424046لتصبح مببلغ ) 97/2/9444

 ( دينار209994)

مت إجراء أمر تغيريي لالتفاقية املربمة ما بني وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  .7

( دينار شاملة كافة الرسوم 07444ارة الصناعة والتجارة بقيمة )وجامعة الريمو ك ووز

%( من إمجالي قيمة االتفاقية 29والضراةب مبا فيها الضريبة العامة على املبيعات وبنسبة )

( دينار مبوجب كتاب وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات رقم 266782البالغة )

ألمر التغيريي على شركة اخلرباء من ومت إحالة ا 22/7/9442( تاريخ 98/6/2742)

 ( دينار.27276قبل اجلامعة مببلغ )
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 (333) 

 

مما سبق ويف ضوء الوثاةق الم مت احلصول عليها من اجلامعة نتيجة احتفاظ شركة ).....( 

 بكافة سجالت وقيود املشروع خاصة املالية منها تبني اآلتي:

بتاريخ سابق لالتفاقية الم مت مت عقد اتفاقية ما بني جامعة الريمو ك وشركة ).....(  .2

عقدها بني كل من اجلامعة ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ووزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي مما يؤكد وجود تنسيق مسبق ما بني اجملمع الريادي األكادميي للتميز 

 يف اجلامعة والشركة. 

على دخول شركة ).....( حيث كانت  موافقة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات .9

 مذكرة التفاهم املوقعة ما بني اجلامعة والشركة جزء من العطاء.

مل تقم  اجلامعة بعرض املشروع على الدواةر املتخصصة  مب ل هذه األعمال  لتنفيذ بنود  .2

 هذه االتفاقية.

تعليم العالي والبحث مل يتم التنسيق ما بني وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ووزارة ال .0

العلمي قبل توقيع االتفاقية األمر الذي أدى النسحاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 من تنفيذ املرحلة ال انية من االتفاقية.

ليس للجامعة أي دور خبصوص تنفيذ االتفاقية من الناحية املادية سواء كونها وسيط  .4

تصاالت وتكنولوجيا املعلومات وصرفها للشركة حيث باستالم مبالغ االتفاقية من وزارة اال

أن املفاوضات لتوقيع االتفاقية مع الشركة ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات كانت 

تتم متابعتها وكذلك تنفيذ االتفاقية والتنسيب بالصر  تتم من قبل مشر  املركز 

 فقط.

ن فرق  قيمة  االتفاقيتني األساسيتني ( دينار م2402قله العاةد املالي للجامعة والبالغ ) .8

( دينار واجلامعة وشركة ).....( من 226872)وزارة االتصاالت واجلامعة من جهة( بقيمة )

 ( دينار.209994جهة أخرى بقيمة )

لدى الكشف احلسي من قبل ديوان احملاسبة على مركز تطوير وتطبيق احللول  .7

 ارض الواقع نتيجة: اإللكرتونية تبني بأن املركز غري موجود على

( الم مت تزويد SUNعدم استفادة اجلامعة بعد تنفيذ االتفاقية من األجهزة ) .أ 

( دوالر 69046املركز )تطوير وتطبيق احللول( بها من قبل الشركة البالغ قيمتها )

كونها خاصة لتنفيذ أعمال االتفاقية  ونتيجة لتحمل اجلامعة مبالغ كبرية على 

ة وتربيد على مدار الساعة وحجمها الكبري ونتيجة عدم هذه األجهزة من صيان

إمكانية االستفادة منها يف أي موقع باجلامعة حسب التقارير الفنية بذلك وعدم 

 استخدامها  مما حدا باجلامعة إذ إرجاعها إذ مستودع اإلرجاع.
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اإلدخال ( الواردة ضمن مستند  9cdمل يتم إبراز الوثاةق اخلاصة بشركة ).....( وعدد ) .6

( دوالر والم  تعترب من ضمن املرحلة 224924اخلاص بتجهيز املركز والبالغ قيمتها )

 األوذ للمشروع.

قامت اجلامعة بتحمل مبالغ مالية من خالل توفري بنية يتية وتوفري عدد من الربجميات  .2

والدورات التدريبية الم مت تغطيتها على حساب اجلامعة من خمصصات صندوق تطوير 

التعليم العالي ودعم شركات تكنولوجيا املعلومات مل نتمكن من حصرها وكما ورد بكتاب 

( 24/242مشر  اجملمع املوجه لعميد كلية احلجاوي للهندسة التكنولوجية رقم )هر م/

باإلضافة إذ تكلفة صيانة أجهزة املخترب وتربيده على مدار الساعة  22/29/9440تاريخ 

 أخذها بعني االعتبار عند تسعري االتفاقيات.حيث مل يتم مراعاتها و

مل نتمكن من حصر املبالغ الم صرفت من قبل الشركة ملشر  املركز والعاملني  .24

 باجلامعة من املشروع.

%( من قيمة األمر التغيريي بدل إدارة 4قام مدير املركز  الدكتور ).....( بقبض ما نسبته ) .22

 دون سند قانوني.

عمال الفعلية الم مت تنفيذها من قبل الشركة يف وزارة الصناعة مل نتمكن من معرفة األ .29

 والتجارة.

 مشروع برنامج الدبلوم احلريف:  ثانيًا:

مت عقد اتفاقية تعاون ما بني جامعة الريمو ك مم لة باجملمع  27/22/9440بتاريخ 

وم احلريف لالشرتا ك يف تقديم مشروع برنامج الدبل الريادي يف كلية احلجاوي وشركة ).....(

(Professional Diploma Program املطروح من قبل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات )

حيث تنص االتفاقية على مسؤولية شركة ).....( على تنفيذ وإدارة وحفظ وثاةق وملفات املشروع 

االتفاقية  ( ولدى تدقيق9440/ح  ك/8من خالل عطاء وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات رقم )

 ويف ضوء الوثاةق الم مت  احلصول عليها من اجلامعة نتيجة ذلك تبني اآلتي:

عدم وجود مربرات لعقد اتفاقية مع شركة ).....( لعقد برنامج  الدبلوم احلريف حيث أن  .2

 جامعة الريمو ك  متتلك القدرات واخلربات األكادميية لعقد م ل تلك الربامج.

لشؤون املالية للربنامج حيث نصت االتفاقية على أن تتوذ ليس للجامعة اي دور يف ا .9

صر  على الربنامج وتسديد حصة اجلامعة و الشركة كافة األمور املالية من قبض

حيث أن التنسيق كان يتم من خالل مدير  %( من صايف األرباح املتحققة.44البالغة )

 اجملمع والشركة.
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 (0110) 

 

عقدت ضمن هذا املشروع وعدد املشاركني والرسوم عدم إبراز قواةم بإعداد الدورات الم  .2

 احملصلة منهم.

عدم احتفاظ اجلامعة بوثاةق العطاء وقيود ومراسالت الربنامج حتى نتمكن من تدقيق  .0

 تنفيذ الربنامج  وحصر حصة اجلامعة من املشروع.

قم                مت اعتبار رسوم كفاالت دخول وتنفيذ عطاء وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ر .4

( ورسوم الضراةب احلكومية ورسوم طوابع الواردات املستحقة على العطاء 9440/ح  ك/8)

بأن جامعة الريمو ك معفاة  علمًاعلى أساس إضافتها كتكاليف تدريب تستحق للشركة 

من مجيع الضراةب والرسوم والعواةد احلكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات سندًا 

 .2264( لسنة 94( من قانون جامعة الريمو ك رقم )02ادة )ألحكام امل

 (90/9/4102تاريخ  40/4/9/2309 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تزويد ديوان احملاسبة بنتاةج اللجنة املشكلة ألعمال املشروع.

 اإلجراء:

تزويرد ديروان احملاسربة بنتراةج     قامت جامعة الريمو ك بتشركيل جلنرة تردقيق بإعمرال املشرروع ومل يرتم       

 التدقيق، وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :املشاريع اخلارجية 

 New Horizon Biomedical Informaticsمت توقيع اتفاقية مشروع حبث )

Observatories in Mediterranean Region ما بني وكالة األحباث التنفيذية ( The 

Research Executive Agency (REA)،    وجامعة أثينا( National and Kapodistrian 

University of Athens) بهد  تعزيز التعاون العلمي بني  الدول الشمالية  8/9429، خالل شهر

اجلنوبية االورومتوسطية وكذلك إنشاء وتأسيس مؤسسة معلوماتية وطنية للطب احليوي حيث 

امعة يف اسبانيا كمستفيد ثاني و تركيا مت يديد املستفيدين جبامعة أثينا كمستفيد أول وج

واألردن ومصر كشركاء ومشاركة جامعة الريمو ك يف املشروع  عن األردن ولدى تدقيق ملف 

 املشروع تبني ما يلي:

عدم إبراز اتفاقية الشراكة املوقعة بني املستفيدين والشركاء من جهة و جامعة الريمو ك  .2

 من جهة أخرى.

املعتمدة من اجلهة املاحنة أو من قبل اجلامعة والم يدد أوجه عدم إبراز موازنة املشروع  .9

 الصر .
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 (0114) 

 

قام مدير املشروع باملباشرة يف تنفيذه دون إعالم ومعرفة اجلامعة و يستدل على ذلك من  .2

 خالل:

رفض اجلامعة التوقيع على مقرتح االتفاقية بسبب مرور فرتة طويلة على املشروع  .أ 

ة ملدير املشروع من ناةب الرةيس للشؤون وفقًا للمذكرة الداخلية املوجه

 .6/29/9422األكادميية  بتاريخ 

 عدم تزويد اجلامعة جبدول يبني أوجه االنفاق على املشروع. .ب 

عدم فتح حساب أمانات للمشروع منذ بدايته حيث مت فتح احلساب عند ورود أول  .ج 

 8/6/9422دفعة من املمولني بتاريخ 

( من  29علمي على املشروع خالفًا ألحكام املادة )عدم إبراز موافقة جملس البحث ال .0

 .9446( لسنة 2تعليمات تنظيم ودعم البحث العلمي يف جامعة الريمو ك رقم )

( 22عدم إبراز أية تقارير ختص املشروع واملراحل الم وصل إليها خالفًا ألحكام املادة ) .4

 تعليمات تنظيم ودعم البحث العلمي املشار اليها أعاله.

%( من 7مت التنسيب من قبل مدير املشروع الدكتور ).....( حبسم حصة اجلامعة بنسبة ) .8

( تاريخ 28/222/24/26قيمة املنحة اإلمجالية كما جاء بكتابه رقم )هر ط 

املوجه لألستاذ الدكتور رةيس جملس إدارة املشاريع اخلارجية بداًل من  0/29/9422

( من تعليمات تنظيم ودعم 90ًا ألحكام املادة )%( سند94-%24حسم نسبة ترتاوح مابني )

 البحث العلمي املشار اليها أعاله.

مت تشغيل عدد من األشخاص على حساب املشروع من قبل املدير دون االعتماد على أسس  .7

بأنهم ليسوا من طالب أو  علمًامعينة للتعيني مع عدم وجود وثاةق تبني مؤهالتهم العلمية 

 موظفي جامعة الريمو ك.

 (4102لسنة  49املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب املالحظات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (0119) 

 

 :قيود وسجالت مكتبة 

                  لدى تدقيق قيود وسجالت مكتبة احلسني بن طالل يف جامعة الريمو ك للفرتة 

 (، تبني ما يلي:9429-9422)

( دينار بدل غرامات التأخري يف إرجاع الكتب املعارة وقيمة 2229مل يتم يصيل مبلغ ) .2

أمثان الكتب املفقودة واملستحقة  على بعض أعضاء اهليئة التدريسية خالفًا ألحكام املادة 

 .  9429( لسنة 8مو ك رقم )( من تعليمات مكتبة احلسني بن طالل يف جامعة الري22)

عدم تفعيل نظام احلماية املستخدم يف املكتبة حيث يتمكن موظفو قسم التزويد يف املكتبة  .9

 من تغيري اسعار الكتب املدخلة وكذلك تغيري نوع املستعري من قبل موظفي قسم اإلعارة.

املستخدم يف مل تتمكن اجلامعة من ربط  نظام اإلعارة املستخدم يف املكتبة  بالنظام   .2

الداةرة املالية فيما يتعلق  بدفع غرامات التأخري حيث ميكن للنظام  املستخدم يف املكتبة 

 حاليًا من قبول أي رقم وصل مالي غري حقيقي 

 (Horizon)مل تتمكن اجلامعة من إجراء أي تعديل على النظام املستخدم يف املكتبة  .0

( من 22ع أوعية املعلومات سندًا ألحكام املادة )الحتساب  قيمة الغرامة على التأخري يف إرجا

 تعليمات املكتبة املشار إليها أعاله.

مل يتم يديد ويصيل قيمة األوعية والغرامات املتحققة على إعارة األوعية لطلبة فقدوا  .4

مقاعدهم الدراسية يف اجلامعة ومل يتم تنظيم أية كشوفات بأمساء هؤالء الطالب 

 كتب املعارة هلم.وبأمساء األوعية وال

مل يتم إبراز اآللية املعتمدة من قبل مدير املكتبة يف تقدير مثن الكتاب الذي فقده املستعري  .8

 واملدخل بقيود وسجالت املكتبة على سبيل اإلهداء او التبادل.

يتم االعتماد على اإلدخال املوجود على جهاز احلاسوب عند يديد أسعار الكتب املفقودة  .7

 لدفع أمثانها باإلضافة إذ الغرامة دون الرجوع إذ فاتورة الشراء األصلية. 

 (4102لسنة  29املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول. 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 :).....( ملف االتفاقيـــة املوقعـــة ما بني جامعة الريموك واجلامعة 

 لدى تدقيق ملف االتفاقية املوقعة بني جامعة الريمو ك واجلامعة أعاله، تبني  ما يلي:

( .....)ه على أن يلتزم الفريق ال اني نصت الفقرة )ثانيًا/ج( من االتفاقية املشار إليها أعال .2

( دينار كبدل 02424%( من قيمة كافة بنود االتفاقية البالغة )24بدفع ما نسبته )

)جامعة الريمو ك( م ل النظافة واحلراسة عن كل فصل  خدمات يقدمها الفريق األول

 دراسي وتدفع يف بداية كل فصل دراسي.

فرق ما بني قيمة بنود االتفاقية املشار إليها ( دينار متم ل بال4842وجود نقص مبلغ ) .9

 ( دينار.27677أعاله وما مت يصيله من اجلامعة والبالغ )

عدم استيفاء فرق رسوم طوابع الواردات وغرامات التأخري على الفرق املتم ل بالزيادة ما بني  .2

الفًا ألحكام قانون ( أعاله خ2قيمة بنود االتفاقية عند توقيعها واملبلغ املشار إليه يف البند )

 وتعليماته. 9442( لسنة 94رسوم طوابع الواردات رقم )

 (41/9/4102تاريخ  40/4/9/2879 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصيات:

%( من قيمة االتفاقية أعاله عن كل 24يصيل بدل اخلدمات املقدمة من اجلامعة بواقع ) .2

 ة )ثانيًا/ج( من االتفاقية.فصل دراسي تدفع بداية كل فصل وفقًا لنص املاد

 ( أعاله.9( دينار املشار إليه يف البند )4842يصيل مبلغ ) .9

يصيل فرق رسوم طوابع الواردات وغرامات التأخري على مبلغ الفرق بني املبلغ احملصل  .2

 ( أعاله.2واملبلغ املستحق املشار إليه يف البند )

 اإلجراء:

 وع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوض

 :دائرة اخلدمات / قسم احلركة 

، تبني                 9422قسم احلركة يف جامعة الريمو ك خالل عام  لدى تدقيق قيود وسجالت  

  ما يلي:

( من تعليمات 28عدم تعديل استهال ك السيارات العاملة من احملروقات خالفًا ألحكام املادة ) .2

 .9422احلكومية لسنة تنظيم استخدام املركبات 
 ال يوجد ملف خاص حلوادث السري الم ختص مركبات اجلامعة. .9

ال يوجد تقرير موجه لإلدارة يف اجلامعة مبخالفات الساةقني من اجل اختاذ اإلجراءات حبق  .2

 املخالفني.
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 (0110) 

 

عدم قيام اجلامعة باختاذ اإلجراءات الالزمة من اجل التصر  باملركبات الم تزيد سعة  .0

( الرتفاع استهالكها من احملروقات باإلضافة إذ ارتفاع تكلفة cc 9444على )حمركها 

 ( من التعليمات أعاله. 22صيانتها خالفًا ألحكام املادة )

 عدم مسك سجل الرخص والوصوالت لقيد كوبونات احملروقات لغايات اإلستالم والتسليم. .4

 ال توجد تعليمات تنفيذية تنظم إجراءات سري العمل. .8

( من النظام املالي للجامعة 22بط عدد من الساةقني بكفاالت مالية خالفًا ألحكام املادة )عدم ر .7

وتعديالته والم تنص على  حيدد الرةيس مبوجب تعليمات يصدرها  2267( لسنة 20رقم )

بناء على تنسيب املدير املالي الوظاةف الم يطلب من شاغليها تقديم كفاالت مالية ويدد 

 بأن هذه التعليمات مل تصدر لغاية تارخيه. علمًاادير هذه الكفاالت وشروطها  التعليمات مق

( لألمن اجلامعي ومنها واحدة 427922(، )427949مت ختصيص السيارتني ذوات األرقام ) .6

( من تعليمات تنظيم استخدام املركبات 0خمصصة ملدير األمن اجلامعي خالفًا ألحكام املادة )

 احلكومية أعاله.

تستخدم حافالت اجلامعة يف املناسبات االجتماعية وخالل أوقات الدوام الرمسي من قبل  .2

( من تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية 24املوظفني والطالب خالفًا ألحكام املادة )

 أعاله.

 مل يتم ت بيت القاصة احلديدية الم يتم حفظ كوبونات احملروقات بها مبادة االمسنت. .24

نتيجة  الفحص الفجاةي على حمطة احملروقات التابعة لقسم احلركة وجود نقص يف  أظهرت .22

 (  لرت. 2222( كميه )24( لرت وزيادة يف مادة البنزين أوكتان )9420مادة السوالر )

( املخصصة لرةيس جامعة 4 – 422وجود زيادة يف كمية احملروقات املستهلكة للسيارة رقم )  .29

( عن احلد املقرر خالل الفرتة أعاله خالفًا 24رت بنزين أوكتان )( ل2926الريمو ك مبقدار )

 ( من تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية أعاله. 22ألحكام املادة )

( من تعليمات 0، 2مت ختصيص سيارات إلستخدام نواب رةيس اجلامعة خالفًا ألحكام املادتني ) .22

( 2424ليها أعاله وقرار جملس الوزراء رقم )تنظيم استخدام املركبات احلكومية املشار  إ

الذي اعترب  2/24/9429( تاريخ 44/22/2/98429املشار اليه يف كتاب رةيس الوزراء رقم )

أن نواب رؤساء اجلامعات الرمسية ليسوا من موظفي الفئات العليا وال يعادلون برتبتهم األمناء 

قات املستهلكة للسيارات املستخدمة من قبل واملدراء العامني يف الدولة حيث بلغت كمية احملرو

 (.24( لرت بنزين اوكتان )0272السادة نواب الرةيس خالل الفرتة أعاله )
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 (0111) 

 

( من قبل رةيس اجلامعة والم بلغ استهالكها من 4 – 28242مت استخدام السيارة رقم ) .20

خالفًا  ( باإلضافة  إذ السيارة املخصصة له24( لرت )بنزين اوكتان 9084احملروقات )

 ( من تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية املشار  إليها أعاله. 2للمادة )

 (4102لسنة  87املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :تدقيق مشروع اهلندسة الطبية احليوية 

 لدى تدقيق مشروع اهلندسة الطبية احليوية  يف جامعة الريمو ك، تبني ما يلي:

حصلت كلية احلجاوي للهندسة التكنولوجية على دعم من االياد األوروبي مببلغ                       .2

الطبية احليوية للتميز (  ملشروع اهلندسة Tempus( يورو  ضمن إطار مشروع )047264) 

(  يورو من قيمة الدعم كما هو موضح 244444على أن تساهم جامعة الريمو ك مببلغ )

 .24/0/9447( تاريخ PR/106/15/1001بكتاب ناةب الرةيس للشؤون األكادميية رقم )

 مل يتم إبراز االتفاقية الكاملة اخلاصة باملشروع أعاله موقعة حسب األصول. .9

وع بتنظيم وتوقيع شهادة ملن يهمه األمر باسم رةيس جامعة الريمو ك بالتزام قام  مدير املشر .2

( يورو كما مل يتم إبراز موافقة جملس 244444جامعة الريمو ك باملساهمة مببلغ )

( من نظام اللوازم يف جامعة 26اجلامعة على املساهمة باملبلغ أعاله خالفًا ألحكام املادة )

 .9440( لسنة 08الريمو ك رقم )

مل يتم إبراز كشف يليلي من الداةرة املالية بكافة التحويالت الواردة إذ حساب املشروع  .0

 من االياد األوروبي والنفقات حبسب بنود موازنة املشروع.

( يورو 99644( من املشروع تبلغ )  Overheadsورد يف موازنة املشروع بأن حصة اجلامعة ) .4

( يورو حسب كتاب رةيس جملس إدارة املشاريع 2644يف حني مت توريد ما قيمته )

 . 22/29/9442( تاريخ  222/24/222اخلارجية رقم ) م ش/
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 (0118) 

 

انه  علمًا 2/9444بني كتاب ناةب الرةيس املشار إليه أعاله أن بداية املشروع كانت يف شهر  .8

يفيد قيد أية مبالغ واردة للجامعة من االياد األوروبي قبل تاريخ  مل يتم إبراز ما

. حيث تشري سجالت جامعة الريمو ك أن بداية التحويل كانت بتاريخ 97/2/9447

( وهي عبارة عن حوالة معادة واردة من بنك ).....( 994/9682بالقيد رقم )  97/2/9447

احلسابات اخلاصة للسادة )......(، ( دينار حيث مت إيداعها مباشرة يف 0604بقيمة )

 )......(، )......( واآلنسة).....( ومن ثم مت يويل املبالغ إذ حساب جامعة الريمو ك. 

( يورو لفندق ).....( وذلك بدل املطالبة املتعلقة مبؤمتر اهلندسة 8444مت دفع مبلغ ) .7

ياد األوروبي الداعم الطبية واملعلوماتية الطبية على أن يتم دفعها الحقًا من قبل اال

(  24/994هر م/ي مبوجب كتاب مدير املشروع رقم )ملشروع مركز هندسة الطب احليو

( 20( من النظام املالي جلامعة الريمو ك رقم )24خالفًا ألحكام املادة ) 99/6/9448تاريخ 

 معة.انه مل يتم إبراز ما يفيد يويل هذا املبلغ حلساب اجلا علمًاوتعديالته  2267لسنة 

( دينار من بند خمصصات كلية احلجاوي 8646املوافقة على عمل مناقلة بقيمة ) .6

( دينار من بند تذاكر سفر الرةاسة إذ موازنة 2946للهندسة والتكنولوجيا ونقل مبلغ )

املشروع وحسب مذكرة مدير الداةرة املالية املوجهة إذ ناةب رةيس اجلامعة املؤرخة بتاريخ 

 ( من النظام املالي للجامعة املشار إليه أعاله. 29ألحكام املادة ) خالفًا 22/24/9446

مت صر  قيمة تذكرة سفر بالدرجة األوذ بداًل من الدرجة السياحية لناةب رةيس  .2

( دينار خالفًا لبنود االتفاقية 2946( دينار وبفارق )2692اجلامعة السيد ).....( بقيمة )

 املشار إليها أعاله.      

( تاريخ 222/27/0ب كتاب رةيس جملس إدارة املشاريع اخلارجية رقم )م ش/مت مبوج .24

%( من املبالغ املخصصة لألشخاص 24املوافقة على أن يتم حسم نسبة ) 97/22/9447

(  يورو لصاحل 2444العاملني يف املشروع يف جامعة الريمو ك والذين تزيد مكاف تهم على )

قد مت حسمها فعليًا فقط من الدفعة األوذ ومل يربز فعاليات املشاريع األخرى املستقبلية و

 ما يفيد حسمها من الدفعات الالحقة. 

 (3/3/4102تاريخ  40/4/9/02140املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (0117) 

 

 :).....( اتفاقية تأجري مبنى فرع بنك 

 لدى تدقيق االتفاقية أعاله واإلجراءات املتعلقة بها، تبني ما يلي:

 فرع بنك ).....(/مبنى األمن اجلامعي: أواًل:

مت توقيع اتفاقية مابني اجلامعة كفريق)أول( وبنك ).....(  97/24/2222بتاريخ  .2

على نفقة البنك على أن يشغل ما مساحته  (9م 844كفريق )ثاني( إلنشاء بناء مساحته )

( إلغراضه املصرفية  وملدة عشر سنوات من تاريخ مباشرة العمل مقابل  مبلغ 9م 244)

( دينار سنويًا )ويتحمل البنك مصاريف اخلدمات من ماء وكهرباء وصيانة 9444)

 ( من االتفاقية. 6وتنظيف ( حسبما جاء يف البند )

قيع عقد إجيار ما بني اجلامعة والبنك املعل بعد انتهاء مدة مت تو 94/29/9440بتاريخ  .9

 ( دينار.20444االتفاقية أعاله باجرة سنوية )

( سنوات أخرى استنادًا ألحكام العقد املربم بني الطرفني 8مت وديد العقد تلقاةيًا ملدة ) .2

به رقم                            بعد االستئناس برأي مدير الداةرة القانونية لدى اجلامعة املشار إليه بكتا

 .2/29/9422( تاريخ 224/222) دق /

عدم وجود عدادات كهرباء وماء يف مبنى فرع البنك أعاله وقدر استهال ك الكهرباء مببلغ  .0

( دينار سنويًا  أي أك ر من األجرة السنوية 844( دينار سنويًا واستهال ك املياه )97444)

عاله كما يشري كتاب مدير داةرة اإلنتاج والصيانة يف اجلامعة ( أ9املشار إليها يف البند )

 .4/4/9420( تاريخ 224/222رقم )د ق/

 فرع بنك ).....(/ مبنى كلية اآلثار: ثانيّا:

( دينار وكما هو مفصل 4222استحق على بنك ).....( / مبنى كلية اآلثار مبلغ وقدره )

 (.922يف اجلدول رقم )

 (439جدول رقم )

 لصاحل جامعة الريمو ك بنك ).....(الذمم املتحققة على 

 املبلغ البيان

 0301 ذمم مل تسدد لغاية تارخيه

 388 عن العداد األول املركب لفرع البنك 42/9/4102-03/0/4102استهال ك الكهرباء  للفرتة من تاريخ 

 4971 42/9/4102- 03/0/4102رسوم طوابع واردات على عقود اإلجيار للفرتة من 

 0909 اجملموع

 (8/3/4102تاريخ  40/4/9/02074املصدر: )كتاب الديوان رقم 
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 (0113) 

 

 التوصيات:

 بيان أسباب عدم يصيل مصاريف اخلدمات )كهرباء ، ماء ، صيانة ، تنظيف ( من البنك. .2

 يصيل الذمم املرتتبة على البنك   موضوع البند ثانيًا .9

 .22/29/9428والذي ينتهي بتاريخ إعادة النظر بالعقد املوقع مع البنك  .2

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :).....( عضو هيئة التدريس األستاذ 

 لدى تدقيق ملف املذكور أعاله، تبني ما يلي:

 مت تعيني املذكور أعاله يف جامعة الريمو ك. 24/2/2220بتاريخ  .2

( مبوجب 2/2/9448- 26/2/9444مت منح املذكور إجازة تفرغ علمي ملدة عام للفرتة ) .9

 . 9/4/9444( تاريخ 26/9444قرار جملس العمداء املتخذ جبلسته رقم )

مبوجب قرار جملس  24/2/9448مت منح املذكور إجازة بدون راتب ملدة عام ابتداًء من تاريخ  .2

باإلضافة إذ منحه إجازة بدون  27/0/9448تاريخ  (20/9448العمداء املتخذ جبلسته رقم )

( مبوجب قرار جملس العمداء املتخذ جبلسته رقم 9447/9446راتب للعام اجلامعي )

 . 92/0/9447( تاريخ 28/9447)

مت املوافقة  2/2/9446( تاريخ 06/9446مبوجب قرار جملس العمداء املتخذ جبلسته رقم ) .0

على يويل اإلجازة بدون راتب املمنوحة له إذ إعارة للعمل رةيسًا جلامعة العلوم اإلسالمية 

 . 2/6/9446العاملية ملدة عام ابتداء من تاريخ 

مت املوافقة  26/2/9424( تاريخ 9/9424مبوجب قرار جملس العمداء املتخذ جبلسته رقم ) .4

على قطع إعارة املذكور للجامعة أعاله اعتبارًا من بداية الفصل الدراسي ال اني من العام 

( وحتى نهاية الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 9442/9424اجلامعي )

راسي األول ( ومت منحه إجازة تفرغ علمي ملدة عام جامعي من بداية الفصل الد9424/9422)

 (.9424/9422من العام اجلامعي )

مل حيقق املذكور املدة الواجب توفرها للحصول على إجازة التفرغ العلمي استنادًا ألحكام املادة  .8

وتعديالته.وعليه  9442( لسنة 227( من نظام اهليئة التدريسية يف جامعة الريمو ك رقم )94)

ل انية  وما يرتتب عليها من استحقاقات حيث مت فإن املذكور ال يستحق إجازة التفرغ العلمي ا

( دينار له خالل فرتة التفرغ العلمي كرواتب وعالوات ومساهمة اجلامعة  22899صر  مبلغ )

بصندوق االدخار والضمان االجتماعي  كما يشري كتاب رةيس جامعة الريمو ك رقم 

 .6/7/9429( تاريخ 242/20/9292)رأ/
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 (0101) 

 

مت املوافقة على إلغاء  2/2/9422( تاريخ 949/9422م )مبوجب قرار جملس العمداء رق .7

( وعودته للعمل يف كلية 9422/9420إجازة االنتداب الم منحت للمذكور للعام اجلامعي )

( 8الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة الريمو ك ومت ختفيض العبء التدريسي له اذ )

سة  ل البيت امللكية للفكر اإلسالمي ساعات معتمدة أسبوعيًا  وذلك للعمل مستشارًا ملؤس

(  من نظام اهليئة التدريسية يف جامعة الريمو ك 94، 22وبدوام جزةي، خالفًا ألحكام املواد  )

 املشار إليه أعاله. 

 (08/00/4102تاريخ  40/4/9/07312املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 األصول.اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :نادي اجلامعة 

-2/2/9424لدى تدقيق قيود وحسابات نادي اجلامعة /جامعة الريمو ك للفرتة )

 (،  تبني ما يلي:22/24/9420

اهليئة ال يتم إعداد مشروع املوازنة السنوي للنادي من قبل أمني الصندوق وعرضه على  .2

( من تعليمات نادي جامعة 29،6اإلدارية لتقدميه إذ اهليئة العامة خالفًا ألحكام املواد ))

 .9444( لسنة 2الريمو ك رقم )

مل يقم أمني الصندوق بتنظيم إيصال قبض باملبالغ املقبوضة حيث يتم إيداع هذه املبالغ  .9

النادي املشار إليها أعاله ونشري ( من تعليمات 29مباشرة لدى البنك خالفًا ألحكام املادة )

وسند القيد رقم  2/2/9422( تاريخ 29على سبيل امل ال ال احلصر إذ سند القيد رقم )

 .22/2/9422( تاريخ 22)

يتم تسديد السلف من خالل سندات القيد دون تعزيزها بوثاةق وفواتري خالفًا ألحكام املادة  .2

( تاريخ 20امل ال ال احلصر لسند القيد رقم ) ( من التعليمات أعاله،  ونشري على سبيل97)

 ( دينار.744مببلغ ) 9422بال يف سنة 

ال يتم إقتطاع رسوم طوابع الواردات املستحقة على مجيع معامالت النادي املالية خالفًا  .0

 .9442( لسنة 94ألحكام قانون رسوم طوابع الواردات رقم )
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 (0100) 

 

نشطة املختلفة وذلك بسبب عدم وجود يتحمل النادي خساةر مالية جراء الرحالت واأل .4

دراسة للتكلفة الفعلية لتلك الرحالت ونشري على سبيل امل ال ال احلصر إذ سند الصر  

 90/4/9420( احملررين بتاريخ 94( و)22( تاريخ بال وسندات القيد ذوات األرقام )42رقم )

( دينار 474الفعلية )ونشري على سبيل امل ال لرحلة أحلمة األردنية حيث بلغت النفقات 

 ( دينار.224( دينار أي خبسارة )084وبلغت اإليرادات )

ال يتم إتباع الدورة املستندية عند تنظيم مستندات الصر  حيث يتم تنظيم التحاويل  .8

املالية للمستفيدين ويتم أحيانًا صرفها من قبلهم قبل تنظيم سندات الصر  ونشري على 

 ( تاريخ )بال (.242الصر  رقم )سبيل امل ال ال احلصر إذ سند 

( 9444بقيمة ) 97/9/9422( تاريخ 26، 27، 28مت تنظيم سندات الصر  ذوات األرقام ) .7

دينار لكل مستند لشركة ).....( لتسيري رحلة ومبوجب شيكات مؤجلة لعدم وجود رصيد 

 كايف ودون إبراز االتفاقية مع الشركة ومطالبة الشركة كتعزيز ملستند الصر .

م الصر  من أموال النادي مبوجب سندات صر  دون تعزيزها بالوثاةق املؤيدة للصر  يت .6

مببلغ  20/9/9422( تاريخ 7ونشري على سبيل امل ال ال احلصر إذ مستند الصر  رقم )

مببلغ  24/2/9422( تاريخ 6( دينار لشركة الغراء ومستند الصر  رقم )4444)

 ( من التعليمات أعاله. 97حكام املادة )( دينار لشركة ).....( خالفًا أل0444)

عدم مسك سجل دفاتر الرخص والوصوالت أو سجل رةيسي من قبل أمني الصندوق تسجل  .2

 فيه مجيع جلود الوصوالت والقساةم املالية املستخدمة يف النادي.

 ال يتم إعداد التسويات البنكية شهريًا كما ال يتم تعبئة كافة البيانات عند إعداد وتنظيم .24

سندات الصر  م ل التاريخ واإليضاحات املطلوبة باإلضافة إذ عدم توقيع أمني الصندوق 

ورةيس النادي ونشري على سبيل امل ال ال احلصر إذ مستندات الصر  ذوات أرقام                     

 .9420( لعام 28،69،62،72،24)

تسيري الرحالت الرتفيهية وبعض يشري التقرير السنوي للنادي إذ أن األنشطة تقتصر على  .22

( 4262األنشطة الرياضية وتقديم الضيافة حيث بلغت مصاريف األنشطة والضيافة مبلغ )

حيث بلغت نسبتها من إمجالي  9429( دينار لعام 8629ومبلغ  ) 9422دينار لعام 

( على التوالي يف حني بلغت 9422،9429%( لألعوام )22%( و )20املصاريف والنفقات )

                       9429%( من إمجالي املصاريف لعام 04صاريف اإلدارية والعمومية ما نسبته )امل

 .9422%( لعام 08و )
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 (0104) 

 

ال يقوم مكتب الرقابة اإلدارية واملالية مبراجعة حسابات النادي كل ثالثة أشهر ليقوم  .29

( من 96ام املادة )بتقديم تقريرًا عن أوضاع النادي املالية لرةيس اجلامعة خالفًا ألحك

 التعليمات أعاله.

( 84 – 2( وسندات القيد ذوات األرقام )282- 2عدم إبراز مستندات الصر  ذوات األرقام  ) .22

 للتدقيق. 9422وذلك لعام 

 (4102لسنة  030املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.العمل على 

 اإلجراء:

  يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل

 :تعيني أعضـــاء هيئــــة التدريس فـــي كليـــة اآلداب/قسم علم االجتماع 

لدى تدقيق التعيينات ألعضاء هيئة التدريس يف كلية اآلداب /قسم علم االجتماع /جامعة  

 ، تبني ما يلي:9420الريمو ك لعام 

لشغل وظيفة عضو هيئة التدريس يف كلية اآلداب/قسم  28/2/9420مت اإلعالن بتاريخ  .2

 علم االجتماع/جامعة الريمو ك وتقدم لشغل هذه الوظيفة أربعة طلبات.

مت يويل الطلبات أعاله إذ قسم علم االجتماع  لدراستها حيث مت التنسيب إذ األستاذ  .9

بتعيني ثالثة من  24/0/9420( تاريخ 22الدكتور عميد كلية اآلداب يف جلسته رقم )

أصل أربعة متقدمني، ومت التنسيب بعدم تعيني الدكتورة ).....( كونها يمل شهادتي 

 البكالوريوس واملاجستري يف القانون ودكتوراه علم االجتماع/ختصص علم اجلرمية.

بتعيني اثنني من أصل أربع  22/4/9420( تاريخ 24نسب جملس الكلية جبلسته رقم ) .2

 20/4/9420( تاريخ 2/242/22/884كتاب عميد كلية اآلداب رقم ) ك طلبات مبوجب 

 املوجه لرةيس جامعة الريمو ك.

املوافقة على تعيني  7/7/9420( تاريخ 97/9420قرر جملس العمداء يف جلسته رقم ) .0

الدكتور ).....( حماضرًا متفرغًا بعقد يف قسم علم االجتماع مبوجب كتاب رةيس 

 املوجه لعميد كلية اآلداب. 2/6/9420( تاريخ 242/24/0842اجلامعة  رقم )م ب/

يشري جدول توزيع العالمات للمتقدمني لشغل الوظيفة أعاله إذ أن الدكتورة ).....(  .4

 ( نقطة.09.24( نقطة والدكتور ).....( حصل على )06.86حصلت على )

 (90/04/4102تاريخ  3/40/44412 املصدر: )كتاب الديوان رقم
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 (0109) 

 

 التوصيات:

بيان أسباب تعيني الدكتور ).....( على الرغم من حصوله على عدد نقاط اقل من نقاط  .2

الدكتورة ).....( ومست نى بسبب التخصص كما هو مبني يف جدول توزيع العالمات 

 للمتقدمني للوظيفة مدار البحث أعاله.

 اجلامعة.بيان األسس الم يتم مبوجبها تعيني أعضاء هيئة التدريس يف كليات وأقسام  .9

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (0102) 

 

 اجلامعة اهلامشية

 

 :سيارات نواب رئيس اجلامعة اهلامشية 

على شعبة احلركة التابعة لداةرة  24/2/9422لدى إجراء الفحص الفجاةي بتاريخ  

احلركة لعدد من السيارات يف الشعبة اخلدمات العامة يف اجلامعة اهلامشية وتدقيق سجل أوامر 

تبني وجود سيارات الزالت ولغاية تارخيه خمصصة الستخدام نواب الرةيس كما هو مبني يف 

(  من نظام تنظيم استخدام املركبات احلكومية 4، 2( خالفًا ألحكام املادتني )920اجلدول رقم )

ت استخدام املركبات احلكومية لسنة ( من تعليما0وخالفًا ألحكام املادة ) 9422( لسنة 94رقم )

املشار إليه يف كتاب رةيس الوزراء رقم ( 2424وخالفًا لقرار جملس الوزراء رقم )  9422

من  نواب رؤساء اجلامعات الرمسية ليسوا أنالذي اعترب  2/24/9429( تاريخ 44/22/2/98429)

موظفي الفئات العليا وال يعادلون برتبهم األمناء واملدراء العامني يف الدولة وخالفًا لكتاب رةيس 

 :22/2/9429( تاريخ 24/2842ديوان اخلدمة املدنية رقم )

 (432جدول رقم )

 السيارات املخصصة لنواب رةيس اجلامعة اهلامشية

 املوديل املاركة رقم السيارة مستخدم السيارة

 4117 (C200مرسيدس ) 03023 ناةب الرةيس لشؤون الكليات اإلنسانية واإلدارية

 4117 (C180مرسيدس ) 07978 ناةب الرةيس لشؤون الكليات واملراكز العلمية

 (44/0/4102تاريخ   40/3/9/373 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 :التوصية

 كأمثان حمروقات لسيارات نواب الرةيس.تشكيل جلنة للعمل على حصر واسرتداد املبالغ املصروفة 

 

 اإلجراء:

 ما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (0100) 

 

 ب:دائرتي املوارد البشرية والروات 

لردى تردقيق امللررف اخلراص بالرردكتور ).....( لردى داةرررة  املروارد البشرررية وبرالرجوع إذ داةرررة        

 ، تبني ما يلي:9429الرواتب يف اجلامعة اهلامشية لعام 

قامررت اجلامعررة مبررنح الرردكتور إجررازة برردون راتررب ملرردة عررام جررامعي واحررد اعتبررارًا مررن بدايررة      .2

ومبوجررررب قرررررار   2/2/9429( يف 9429/9422الفصررررل الدراسرررري األول للعررررام اجلررررامعي )   

( املشررررررررررررررار إليرررررررررررررره بالكترررررررررررررراب رقررررررررررررررم   764/24/9429جملررررررررررررررس العمررررررررررررررداء رقررررررررررررررم ) 

 .20/8/9429( تاريخ 28/22/24/2942024)أم/

( املشرار إليره   206/04/9429قامت اجلامعة من خالل جملس العمداء بإصدار القرار رقرم )  .9

املتضمن املوافقة على منح  92/7/9429( تاريخ 28/22/24/2949444بالكتاب رقم )أم/

ولغايرررة بدايرررة العرررام  2/7/9429املررذكور إجرررازة اضرررطرارية بررردون راترررب اعتبرررارًا مرررن تررراريخ  

على الرغم من صدور قرار جملس العمداء أعراله   2/2/9429( يف 9429/9422اجلامعي )

ملردة  والذي منحه إجازة بدون راتب ملدة عام جامعي مما يعل حصروله علرى إجرازة بردون راترب      

( مرن نظرام اهليئرة التدريسرية يف اجلامعرة اهلامشيرة       24تزيد عن السنة خالفًا ألحكام املرادة ) 

 وتعديالته. 9442( لسنة 242رقم )

قيررام اجلامعررة باملوافقررة علررى مررنح املررذكور أعرراله  إجررازة تفرررغ علمرري مبوجررب قرررار جملررس        .2

 28/22/24/2949086( املشرررار إليررره بالكتررراب رقرررم )أم/2447/04/9429العمرررداء رقرررم )

وملرردة عررام وذلررك لتنفيررذ حبررث مقرردم مررن قبلرره علررى أن يلتررزم بشررروط     97/6/9429ترراريخ 

 قضاء إجازة التفرغ العلمي.

قام الدكتور املذكور أعراله بالعمرل يف جريردة الدسرتور بوظيفرة مردير عرام الصرحيفة أثنراء           .0

( مرن نظرام   92كرام املرادة  )  إجازة التفرغ العلمي دون حصوله على املوافقرة الالزمرة خالفرًا ألح   

اهليئة التدريسية يف اجلامعة اهلامشيرة املشرار إليره أعراله والرم اشررتطت انره ال جيروز لعضرو          

 هيئة التدريس املمنوح إجازة تفرغ علمي العمل لدى أي جهة إال بتحقق   شرطني هما:

 حصوله على موافقة من رةيس اجلامعة. .أ 

عرات أو مراكرز البحروث العلميرة داخرل اململكرة       أن يكون العمل حصرًا لدى أي من اجلام .ب 

 أو خارجها وهذا ما خالفه الدكتور املذكور أعاله وعلى وجه التحديد.
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 (0101) 

 

حصررل الرردكتور املررذكور أعرراله خررالل قضرراء إجررازة التفرررغ العلمرري املمنوحررة لرره علررى رواتررب    .4

لغرت  ( مرن اجلامعرة اهلامشيرة بقيمرة تقريبيرة ب      22/2/9422 - 2/2/9429خالل الفرتة )

( دينار دون وجه حق بالرغم مرن خمالفتره لشرروط إجرازة التفررغ العلمري واملنصروص        6444)

 ( من النظام أعاله.92عليها يف املادة )

 (4102لسنة  48املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصيات:

حصر واسرتداد كافة املبالغ املدفوعة لعضو هيئة التدريس املذكور أعاله أثناء فرتة إجازتره                       .2

 )التفرغ العلمي (. 

عرردم اعتبررار تلررك املرردة ) اإلجررازة املمنوحررة لرره ( مقبولررة ألغررراض الرتقيررة والرتفيررع ومكافررأة    .9

 نهاية اخلدمة.

 حبق املذكور وفقًا للتشريعات املعمول بها. الالزمةاختاذ اإلجراءات  .2

 اإلجراء:

 20/9/9424( تاريخ 272/2442407أ/امعة اهلامشية مبوجب كتابها رقم )رمت الرد من قبل اجل

 وما زال املوضوع قيد املتابعة.

  :اهلواتف اخللوية الرمسية 

يف اجلامعة للفرتة  لدى تدقيق فواتري اهلواتف اخللوية الرمسية املستعملة من قبل املوظفني 

( تبني أن اجلامعة تقوم بتسديد جزء من قيم الفواتري عن 22/4/9420 - 2/2/9420ما بني )

 .2/7/9429( تاريخ 822بعض موظفي اجلامعة خالفًا للبند ثانيًا من قرار جملس الوزراء رقم )

 (43/01/4102تاريخ  40/3/9/08791املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

العمل على حصر وإسرتداد املبالغ املدفوعة من قبل اجلامعة عن املوظفني دون وجه حق منذ تاريخ 

 صدور القرار أعاله ولغاية تارخيه.

 اإلجراء:

 26/2/9424( تاريخ 272/2444224أ/عة اهلامشية مبوجب كتابها رقم )رمت الرد من قبل اجلام

 .ومل يتم التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة
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 (0108) 

 

 :حساب املؤمترات العلمية والندوات والدورات يف اجلامعة 

لررردى تررردقيق حسررراب املرررؤمترات العلميرررة والنررردوات والررردورات يف اجلامعرررة اهلامشيرررة للفررررتة      

 (،  تبني ما يلي:9442-9422)

عرردم احلصررول علررى موافقررة الرةاسررة املسرربقة علررى مجيررع سررفرات العرراملني باجلامعررة خررارج    .2

( تراريخ  924/24/84/20662أعراله خالفرًا لكتراب رةريس الروزراء رقرم )       الربالد خرالل الفررتة   

 والتعاميم الصادرة عن رةاسة الوزراء واملتكررة بهذا اخلصوص. 9/8/9422

( ترررراريخ 84469مت تسررررديد نفقررررات سررررفر الطالررررب ).....( مبوجررررب مسررررتند الصررررر  رقررررم )   .9

 ا يلي:للمشاركة يف مؤمتر طيب يف دولة اإلمارات بالرغم  مم 90/9/9442

 املشار ك طالب وليس موظف يف اجلامعة. .أ 

الرردعوة للمررؤمتر موجهررة باسررم الطالررب وليسرررت باسررم اجلامعررة حتررى يررتم انتدابررره           .ب 

 كمم ل للجامعة حلضور املؤمتر.

( دينرار برردل مياومرات ومثررن ترذاكر سررفر  لررةيس اجلامعررة السررابق     2644مت تسرديد مبلررغ )  .2

 بالرغم مما يلي: 24/4/9424( تاريخ 70289مبوجب مستند الصر  رقم )

ورراوز احلررد األعلررى لتحمررل اجلامعررة للنفقررات املرتتبررة علررى مشرراركة العرراملني يف     .أ 

( مررن تعليمررات االشرررتا ك يف   4اجلامعررة يف املررؤمترات العلميررة خالفررًا ألحكررام املررادة )     

 .9442( لسنة 9املؤمترات العلمية يف اجلامعة اهلامشية رقم )

اجلهة املنظمرة للمرؤمتر خالفرًا لتعراميم رةريس الروزراء       عدم تعزيز املستند بدعوة من  .ب 

( تراريخ  924/24/84/29222املتعددة بهذا اخلصوص والم  خرها التعميم  رقرم ) 

22/4/9422 

إذ  رةيس اجلامعة السرابق ( ليالي عن سفر 6مت احتساب وصر  بدل مياومات عن) .ج 

فرًا ملرا ورد يف  كتراب    ( خال 99/0/9424 - 20/0اململكة املتحدة )بريطانيا(  من  ) 

واملتضرررمن برررأن مررردة املهمرررة   22/0/9424( تررراريخ 722/49427رقرررم )رأ/ اجلامعرررة

 (. 22/0/9424 - 20/0( ليالي من ) 4لربيطانيا )

عردم تقيرد اجلامعرة باالتفاقيرة املوقعررة مرا برني احلكومرة وامللكيررة األردنيرة حيرث تقروم حبجررز            .0

شررركات الطررريان األخرررى دون الرجرروع تررذاكر سررفر للمكلفررني مبهررام رمسيررة علررى خطرروط  

( تررررررراريخ 94/2/9/90226إذ امللكيرررررررة األردنيرررررررة خالفرررررررًا لتعمررررررريم وزيرررررررر املاليرررررررة رقرررررررم )   

 .  ونشري على سبيل امل ال ال احلصر إذ:0/22/9422
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 (0107) 

 

 املوظف ).....( تذاكر سفر على خطوط الطريان الرتكي. .أ 

 املوظف ).....( تذاكر سفر على خطوط طريان االياد.    .ب 

 (4102لسنة  404املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 حساب البعثات العلمية يف اجلامعة: وحدة الشؤون املالية/ 

 (، تبني ما يلي:9420-9447اجلامعة للفرتة )لدى تدقيق حساب البع ات العلمية يف 

( مرن  2عدم قيام اجلامعة باالستفادة من العقارات املرهونة ملصلحتها مبوجرب  أحكرام املرادة )    .2

وتعديالتره حيرث تلجررأ    2222( لسرنة  72نظرام البع رات العلميرة يف اجلامعرة اهلامشيررة رقرم )     

 اجلامعة إذ ما يلي:

املالية/مديريرررة الشرررؤون القانونيرررة واألمررروال العامرررة والرررم    يويرررل املوضررروع إذ وزارة   .أ 

 بدورها تعمل على تقسيط املبلغ ملدد زمنية طويلة.

القبول بتسويات مالية مع اجلهات املدينة يرتم مرن خالهلرا تقسريط املبلرغ ملردد تتجراوز         .ب 

( مررن نظررام البع ررات العلميررة املشررار إليرره    27ضررعفي فرررتة اإليفرراد خالفررًا لررنص املررادة )   

 (.924أعاله ونشري على سبيل امل ال ال احلصر إذ املذكورين يف اجلدول رقم )

 (430جدول رقم ) 

 التسويات املالية الم أجرتها اجلامعة اهلامشية من خالل التقسيط لفرتات زمنية طويلة

 )املبلغ بالدينار(

 قسيطمدة الت تارخيه انتهاء اإليفاد مدة اإليفاد املبلغ املرتتب  اسم املوفد

 سنة  00 8/0/4111 سنوات 9 10949 السيد ).....(

 سنة  00 8/0/4118 سنوات  2 30410 السيد ).....(
 

 االنسه ).....(: .9

( يف بريطانيررررا للحصررررول علررررى درجررررم املاجسررررتري    Exeterمت إيفادهررررا إذ جامعررررة )  .أ 

 ( سنوات.0وملدة ) 9440والدكتوراه يف ختصص السياحة عام 

 شهادة املاجستري وتع رت بإنهاء أطروحة الدكتوراه.حصلت املذكورة على  .ب 
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 (0103) 

 

( تاريخ 9/9/4/08222قامت اجلامعة مبخاطبة وزير املالية مبوجب الكتاب رقم )ر أ/ .ج 

لتحصررررريل املبرررررالغ املرتتبرررررة علرررررى املرررررذكورة والبالغرررررة مرررررع الغرامرررررة        29/6/9442

 ( دينارًا مبوجب قانون يصيل األموال األمريية.292878)

مت  2/8/9442( تاريخ 092/20/9442جلنة التعيني والرتقية رقم )مبوجب توصية  .د 

 ما يلي:

 إنهاء بع ة املذكورة أعاله. -

مطالبتهررا وكفيلررها برردفع مجيررع املسررتحقات املاليررة املرتتبررة عليهررا للجامعررة      -

( 28%( اسرتنادًا ألحكرام املرادة )   44لقاء إيفادها مضرافًا إليهرا غرامرة مقردارها )    

ية أعاله والتعليمات والقرارات املعمول بها يف اجلامعرة  من نظام البع ات العلم

 ( من العقد املربم معها.28والصادرة مبقتضاه واملادة )

علرى   6/9/9424( تراريخ  22/9424متت املوافقة مبوجب قرار جملس العمداء رقرم )  .ه 

تأجيرررل دفرررع املبرررالغ املسرررتحقة علرررى املرررذكورة  للجامعرررة ملررردة عرررام اعتبرررارًا مرررن تررراريخ  

على أن تلتزم بعد ذلك بالعمل يف اجلامعرة وفراًء لاللترزام املرتترب عليهرا       6/9/9424

أن مررردة عملرررها حاليرررًا ال تعتررررب مرررن مررردة االلترررزام املرتتبرررة عليهرررا   علمرررًالقررراء إيفادهرررا 

 للجامعة لقاء إيفادها.

( ترراريخ 70/42244وزيررر املاليررة مبوجررب الكترراب رقررم )ر أ/   قامررت اجلامعررة مبخاطبررة   .و 

 لتأجيل دفع املبالغ املستحقة على املذكورة  ملدة عام. 90/9/9424

مت تعرررررريني املررررررذكورة حماضرررررررًا متفرغررررررًا مبوجررررررب قرررررررار جملررررررس العمررررررداء رقررررررم          .ز 

اعتبارًا من بدايرة الفصرل الدراسري ال راني مرن       6/9/9424( تاريخ 946/22/9424)

( وتأجيررررل مطالبتهررررا بالوفرررراء بالتزامهررررا بالعمررررل يف  9442/9424العررررام اجلررررامعي )

جلامعة إذ حني حصوهلا على درجرة الردكتوراه ملردة سرنة وتقرديم تعهرد خطري منهرا         ا

 بااللتزام بالعمل يف اجلامعة لقاء إيفادها بعد حصوهلا على درجة الدكتوراه.

 92/9/9422( ترراريخ 92/9422متررت املوافقررة مبوجررب قرررار جملررس العمررداء رقررم )      .ح 

 على ما يلي:   

ع بردل االلترزام املرتترب عليهرا للجامعرة      وقرف مطالبرة املرذكورة وكفيلرها بردف      -

 لقاء إيفادها نظرًا لعودتها ومباشرتها العمل يف اجلامعة.

متديررد مرردة تأجيررل االلتررزام بالعمررل يف اجلامعررة حلررني حصرروهلا علررى درجررة           -

 الدكتوراه يف ختصص السياحة ومن اجلامعة املشار إليها أعاله.
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 (0141) 

 

وبرة منهرا للجامعرة لقراء إيفادهرا      اعتبار مدة عملها جزء من مدة االلترزام املطل  -

 .24/9/9424وذلك اعتبار من تاريخ تعيينها يف 

 (4102لسنة  401املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصيات:

 ( من نظام البع ات العلمية يف اجلامعة املشار إليه أعاله.2تفعيل أحكام املادة ) .2

بيرران أسررباب احتسرراب خدمررة املوفرردة ).....( مقبولررة لغايررات تسررديد التزامهررا مقابررل إيفادهررا    .9

 بالرغم من:  

 عدم حصوهلا على املؤهل العلمي املوفدة ألجله لغاية تارخيه. -

( من نظام البع ات العلمية املشار إليه 20واوز املدة املقررة للبع ة خالفًا ألحكام املادة  ) -

 أعاله.

 أسباب إلغاء توصية جلنة التعيني والرتقية املشار إليها أعاله.بيان  .2

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (0140) 

 

 جامعة مؤتة

 

 ( لسنة 9نظام الرقابة املالية رقم )4100: 

خالفًا ألحكام املادة  9422( لسنة 2الرقابة املالية رقم )نظام عدم قيام جامعة مؤتة بتطبيق 

أي هيئة أو مؤسسة رمسية عامة أو داةرة حكومية أو )( منه والم عرفت الوحدة احلكومية بأنها 9)

سلطة عامة مستقلة ماليًا وال تدخل موازنة أي منها ضمن املوازنة العامة للدولة وأي شركة 

 .(مملوكة بالكامل للحكومة

 (01/4/4102تاريخ  40/1/9/0838صدر: )كتاب الديوان رقم امل

 التوصية:

 العمل على تطبيق النظام أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

مل يرد ما يفيد بالتصويب رغم خماطبات الديوان املتكررة بهذا اخلصوص والم كان  خرها 

 املتابعة.وما زال املوضوع قيد   2/2/9420( تاريخ 92/8/2/2429الكتاب رقم )

 :الشكوى املقدمة خبصوص القبول يف كلية الطب/املقعد اخلاص بوزارة الصحة 

لدى متابعة الشكوى الواردة إذ ديوان احملاسبة املتعلقة بقبول الطالب ).....( يف كلية 

األطباء املشاركني من وزارة الصحة يف تدريس وتدريب طلبة كلية الطب على  وهو ابن ألحدالطب 

 ، تبني ما يلي:                      9422/9420فصل الدراسي األول من العام اجلامعي بداية ال

( من االتفاقية املربمة بني جامعة مؤتة ووزارة الصحة على ما يلي:                      20نصت املادة ) .2

 )ختصص اجلامعة ألبناء املشاركني يف تدريب وتعليم طلبة كلية الطب من أطباء الفريق

( سنوات على مشاركتهم يف 2األول من املكلفني حاليًا يف التدريس ومضى أك ر من )

التدريب مقعد واحد يف كلية الطب وحسب القوانني واألنظمة والتعليمات املعمول بها يف 

 اجلامعة (.

 29/2/9422( تاريخ 6/299/2922خاطب وزير الصحة رةيس جامعة مؤتة بكتابه رقم ) .9

 أدناه يف تدريب طلبة اجلامعة:  أمساةهمإلعالمه عن مدة خدمة األطباء املدرجة 

 الدكتور ).....(. -

 الدكتور ).....(. -

 الدكتورة ).....( -
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 (0144) 

 

                                             جاء رد عميد كلية الطب لرةيس جامعة مؤتة مبوجب كتابه رقم      .2

والذي بني فيه بأن مدة خدمة األطباء املشار  24/2/9422( تاريخ 224/22/842) ك ط /

 إليهم يف تدريب طلبة اجلامعة كانت على النحو التالي:          

).....( مكلف بالتدريب السريري للطلبة منذ العام اجلامعي الدكتور  .أ 

 ومازال مكلفًا بالتدريب. (9442/9424)

).....( مكلف بالتدريب السريري للطلبة منذ العام اجلامعي الدكتور  .ب 

 ( ومازال مكلفًا بالتدريب.9449/9442)

( 9442/9424الدكتورة ).....( كلفت بالتدريس خالل العام اجلامعي ) .ج 

( ولغاية هذا 9422/9429( ومل تكلف منذ العام اجلامعي ) 9424/9422و)

 خ.     التاري

قام عميد كلية الطب برفع كتاب الحق عدل فيه ما جاء بكتابه املبني يف البند ) ثال ًا (  .0

حيث بني  فيه فرتة تكليف الدكتور ).....( وتارخيه أعاله وحيمل نفس رقم الكتاب 

 باملشاركة بالتدريب وكانت بشكل تفصيلي وعلى النحو التالي:       

 . 22/24/9424وانتهى تكليفه بتاريخ  97/2/9442كلف بالعمل من تاريخ   .أ 

 (.2/6/9429 - 27/8/9429كلف بإعطاء بعض احملاضرات خالل الفرتة ) .ب 

 (. 26/22/9429 - 2/6/9429توقف تكليفه يف الفرتة الواقعة ما بني )  .ج 

 ولغاية تارخيه. 26/22/9429كلف بالتدريب  السريري اعتبارًا من  .د 

لطب الالحق  لكتابه األول فإن مدة خدمة ووفقًا لذلك وحسب كتاب عميد كلية ا

تبلغ سنتان وشهر واحد  24/2/9422ريب والتدريس ولغاية الدكتور ).....( يف التد

 تقريبًا.                       

( تاريخ 224/22/4940مت تزويد وزير الصحة مبوجب كتاب رةيس جامعة مؤتة رقم ) .4

 أعاله وكما يلي: إليهممبدة خدمة األطباء املشار  28/2/9422

الدكتور ).....( وضع نفسه يت تصر  اجلامعة للمشاركة يف التدريب والتعليم  .أ 

لطلبة كلية الطب يف اجلامعة بناًء على اتفاقية التعاون املوقعة بني جامعة مؤتة 

 ( ولغاية تارخيه.9442/9424ووزارة الصحة منذ العام اجلامعي )

اجلامعة للمشاركة يف التدريب والتعليم الدكتور ).....( وضع نفسه يت تصر   .ب 

لطلبة كلية الطب يف اجلامعة بناًء على اتفاقية التعاون املوقعة بني جامعة مؤتة 

 ( ولغاية تارخيه.9449/9442ووزارة الصحة منذ العام اجلامعي )
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 (0149) 

 

( 9442/9424مت تكليفها بالتدريس خالل العام اجلامعي ) الدكتورة ).....( .ج 

( وانتهى تكليفها منذ العام اجلامعي 9424/9422والعام اجلامعي )

(9422/9429.) 

حيث مت التنسيب لرةيس جامعة مؤتة بقبول الطالب ).....( من قبل وزير الصحة بكتابه رقم 

استنادًا لكتاب رةيس جامعة مؤتة أعاله إال أن  27/2/9422( تاريخ 6/299/2922)

لالحق املشار اليه يف البند )رابعًا( اجلامعة مل تأخذ مبضمون كتاب عميد كلية الطب ا

أعاله الذي بني مدة خدمة الدكتور ).....(  يف التدريب والتدريس بشكل تفصيلي والم تقل 

 . 24/2/9422( سنوات لغاية 2عن )

 2/24/9422( تاريخ 2/2702أشار مدير وحدة الشؤون املالية مبوجب كتابه رقم )م / .8

دارية أن قيمة املكاف ت املصروفة للدكتور ).....(  كانت املوجه إذ ناةب الرةيس للشؤون اإل

( 2( وهي تقل عن )22/0/9422-97/2/9442( شهرًا للفرتة )27عن مدة خدمة ملدة )

 .24/2/9422سنوات حتى تاريخ 

 وبالتدقيق يف الوقائع املبينة أعاله تبني ما يلي:                                         

/أ( من االتفاقية املشار إليها حيث 20..( مل يقق الشرط الوارد  يف املادة )الدكتورة )... .2

 ( سنوات.2عن ) 24/2/9422تقل مدة خدمتها يف تدريب طلبة كلية الطب وحتى تاريخ 

( من االتفاقية املشار إليها حيث 20الدكتور ).....( مل حيقق ايضًا الشرط الوارد يف املادة ) .9

تدريس طلبة كلية الطب حسب  كل من سجالت وحدة الشؤون بلغت خدمته يف تدريب و

املالية وكتاب عميد كلية الطب الالحق لكتابه األول واملشار إليهما أعاله وهي تقل يف 

 .24/2/9422( سنوات وحتى تاريخ 2كلتا احلالتني  عن )

أعاله حيث أن ( من االتفاقية املشار إليها  20حقق الدكتور ).....( الشرط الوارد يف املادة ) .2

 .24/2/9422( سنوات وحتى تاريخ 2مدة خدمته يف تدريب طلبة كلية الطب تزيد عن )

( من االتفاقية املشار إليها بأن ختصيص هذا املقعد يتم حسب القوانني 20اشرتطت املادة ) .0

واألنظمة والتعليمات املعمول بها يف اجلامعة إال أنه مل يتم أخذ موافقة جملس التعليم 

( من قانون التعليم العالي والبحث العلمي 8لي على ذلك خالفًا ألحكام املادة )العا

( 2/92/24270وكما جاء بكتاب ديوان احملاسبة رقم ) 9442( لسنه 92وتعديالته رقم )

والذي جاء فيه أن صاحب الصالحية يف  2/2/9422املوجه لرةيس جامعة مؤتة بتاريخ 

 س التعليم العالي حسب أحكام قانونه.ختصيص أية مقاعد جامعية تعود جملل

 (0/0/4102تاريخ  3/40/1120املصدر: )كتاب الديوان رقم 
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 (0142) 

 

 التوصية:

ومبشاركة ديوان  لدراسة املوضوع من كافة جوانبه ورفع توصياتها خبصوص ذلك اللجنة حث

 .احملاسبة 

 اإلجراء:

أعماهلا بعد وما زال املوضوع قيد مت تشكيل جلنة مبشاركة ديوان احملاسبة اال أن اللجنة مل تنهي 

 املتابعة.

 :منح زيادات سنوية ملوظفني يف جامعة مؤتة   بسبب حصوهلم على مؤهالت علمية 

 92/0/9422( تاريخ 44/22/2/24294لدى متابعة ما ورد بكتاب رةيس الوزراء رقم )

 7/0/9422( تاريخ 64/إ/2/2املرفق طيه كتاب رةيس ديوان التشريع والرأي رقم )د.ت

املتعلق باخلال  احلاصل بني ديوان احملاسبة وجامعة مؤتة حول قيام جامعة مؤتة مبنح 

 بعض موظفي اجلامعة زيادات سنوية بسبب حصوهلم على مؤهالت علمية جديدة.

خمالفات قانونية يف موضوع منح الزيادات السنوية  ارتكابال زالت جامعة مؤتة تصر على  .2

أنه  علمًا 2227تعليمات موظفي جامعة مؤتة املعمول بها منذ عام ( من 2ومبوجب املادة )

وقد مت  27/8/9442( تاريخ 292/9442مت إلغاؤها مبوجب قرار جملس العمداء رقم )

 94/29/9422( تاريخ 847/9422إعادة العمل بها مبوجب قرار جملس العمداء رقم )

 .9422( لسنة 209رقم )( من نظام موظفي جامعة مؤتة 27خالفًا ألحكام املادة )

( من تعليمات موظفي جامعة 2مل يوافق ديوان احملاسبة على إعادة العمل بأحكام املادة ) .9

املوجه  24/2/9422( تاريخ 224/2/247مؤتة كما جاء بكتاب رةيس جامعة مؤتة رقم )

 ( من تعليمات موظفي جامعة2بأن الديوان قد طالب بإلغاء املادة ) علمًالرةيس الوزراء 

املوجه لرةيس جامعة مؤتة  2/0/9442( تاريخ 92/8/2/2292مؤتة مبوجب الكتاب رقم )

( من نظام موظفي جامعة مؤتة املشار 27والم أحدثت أحكامًا جديدة تتعارض مع املادة )

 اليه أعاله.

 بإعادةالطلب  22/29/9422( تاريخ 224/70/6262ورد بكتاب رةيس اجلامعة رقم ) .2

 من تعليمات موظفي جامعة مؤتة. (2العمل باملادة )

إذ لرةيس جامعة مؤتة  92/29/9422( تاريخ 92/8/2/92762مت توجيه الكتاب رقم ) .0

 مبينًا فيه ما يلي:

( من تعليمات موظفي جامعة مؤتة ملغاة بناًء على خماطبات الديوان 2إن املادة ) .أ 

 9442 ( لسنة209على اعتبار أنها خمالفة لنظام موظفي جامعة مؤتة رقم )

 ( منه.27ويديدًا املادة )
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 (0140) 

 

تعترب املادة غري دستورية إذ عاجلت شؤون املوظفني وحقوقهم بالزيادة خالفًا ألحكام  .ب 

( من الدستور الم استلزمت تنظيم شؤون الوظيفة العامة وحقوق 294املادة )

 املوظفني وواجباتهم مبوجب أنظمة.

جراء خمالف تشريعيًا وال يدخل إن إعادة العمل بهذه املادة من التعليمات هو إ .ج 

 ضمن صالحيات ديوان احملاسبة الطلب بإعادة العمل بهذه املادة.

 (01/2/4102تاريخ  40/1/9/0183املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

بهذا اخلصوص والم كان  خرها مل يرد ما يفيد بالتصويب رغم خماطبات الديوان املتكررة 

 وما زال املوضوع قيد املتابعة.  22/9/9429( تاريخ 92/8/2/9222الكتاب رقم )

 :الدكتور ).....(/األستاذ املشارك يف قسم هندسة احلاسوب/كلية اهلندسة 

 لدى دراسة ملف املذكور أعاله، تبني ما يلي:  

 التثبيت يف اخلدمة: أوال: 

اخلدمة الداةمة يف اجلامعة مبوجب قرار جملس العمداء رقم  ت بيت املذكور يفمت 

دون مضي مدة مخس سنوات خدمة متصلة له يف اجلامعة  92/24/9422( تاريخ 846/9422)

 وكما هو مبني أدناه: 9442( لسنة 202( من نظام اهليئة التدريسية رقم )20خالفًا ألحكام املادة )

برتبة أستاذ  2/8/9448اجلامعة اعتبارًا من مت تعيني املذكور عضو هيئة تدريس يف  .2

 مساعد.

مت منح املذكور إجازة إضطرارية بدون راتب للفصل الدراسي األول من العام اجلامعي  .9

 .   24/8/9424( تاريخ 262/9424( مبوجب قرار رةيس اجلامعة رقم )9424/9422)

ة وكلية صور اجلامعية مت تكليفه بالعمل ضابط ارتباط  التفاقية التعاون بني جامعة مؤت .2

( مبوجب قرار 9424/9422/ سلطنة  عمان للفصل الدراسي ال اني من العام اجلامعي )

على أن ال تتحمل جامعة مؤتة  أية  28/2/9422( تاريخ 299/9422رةيس اجلامعة رقم )

 نفقات مالية جراء ذلك.     

عد انتهاء اإلجازة ب 4/2/9422مت اعتبار مباشرته للعمل يف اجلامعة اعتبارًا من  .0

 السنوية. اإلجازةاالضطرارية  والتكليف بالعمل لعدم استحقاقه 

مبوجب قرار جملس  92/2/9422مت ترقية املذكور إذ رتبة أستاذ مشار ك اعتبارًا من  .4

 (.      064/9422العمداء رقم )
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 (0141) 

 

األول من  مت منح املذكور إجازة اضطرارية دون راتب ملدة فصل دراسي واحد )الفصل الدراسي .8

(  تاريخ 2482/9422( مبوجب قرار رةيس جامعة مؤته رقم )9422/9420العام اجلامعي )

وعلى الرغم من ذلك فقد صدر قرار ت بيته يف اخلدمة الداةمة إعتبارًا من  98/6/9422

وهو يف إجازة اضطرارية وعليه فإن خدمة املذكور املتصلة يف اجلامعة من تاريخ  92/24/9422

تى تاريخ بداية اإلجازة االضطرارية األوذ هي أقل من مخس سنوات يف حني مل تتجاوز تعيينه ح

خدمته املتصلة للفرتة بعد إجازته االضطرارية األوذ وبداية إجازته االضطرارية ال انية مدة ثالث 

 سنوات.

 إجازة التفرغ العلمي:  ثانيًا: 

من بداية الفصل  اعتبارًاعلى الرغم مما ورد أعاله فقد مت منح املذكور إجازة تفرغ  علمي 

( من نظام اهليئة التدريسية 22( خالفًا ألحكام املادة )9422/9420الدراسي ال اني من العام اجلامعي )

سية األردني امل بت يف يف اجلامعة املشار اليه أعاله والم نصت على ما يلي) جيوز منح عضو اهليئة التدري

 اخلدمة الداةمة يف اجلامعة.....(، حيث أن ت بيت املذكور يف اخلدمة الداةمة جاء خمالفًا ملا ورد أعاله. 

 ثالثًا: 

مت ت بيت املذكور أعاله يف اخلدمة الداةمة بالرغم من توجيه كتاب ديوان احملاسبة رقم 

 وحلالة مشابهة متامًا حلالة املذكور.                                                                       90/7/9422( لرةيس جامعة مؤتة بتاريخ 92/8/2/29622)

 (4/1/4102تاريخ  40/1/9/7113 املصدر: )كتاب الديوان رقم                                           

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.        

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل جامعة مؤتة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 ين كشرط قبول:قبـول طلبة دراسات عليا دون احلصـول على شرط االمتحان الوط 

لدى تدقيق جمموعة من ملفات الطلبة املقبولني يف برنامج الدراسات العليا يف جامعة مؤتة مع  

( تبني بأنه مت قبول عدد من الطالب دون 9422/9420بداية الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي )

يزية الصادرة اجتياز االمتحان الوطل للغة االجنليزية خالفًا لتعليمات االمتحان الوطل للغة االجنل

و قرار جملس التعليم العالي رقم  99/2/9429( تاريخ 206مبوجب قرار جملس التعليم العالي رقم )

الم اشرتطت بأن هذه  96/2/9422( واملتخذ يف جلسته ال امنة املنعقدة بتاريخ 294/9422)

( 9422/902ام )مؤتة/بأنه قد مت توجيه مذكرات املراجعة ذوات األرق علمًااالمتحانات هي شرط قبول، 

إذ ناةب الرةيس للشؤون اإلدارية  22/22/9422( تاريخ 9422/949و)مؤتة/ 92/24/9422تاريخ 

 واملالية بهذا اخلصوص. 

 (3/8/4102تاريخ  40/1/9/01373املصدر: )كتاب الديوان رقم 
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 (0148) 

 

 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق يف هذا املوضوع أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة.

 جراء:اإل
 

 مت الرد من قبل جامعة مؤتة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :تعويض املسؤولية املالية 

-2/2/9422لدى تدقيق حساب الرواتب /تعويض املسؤولية املالية يف جامعة مؤتة للفرتة ) 

 (، تبني ما يلي:24/0/9420

( وحتى 222) بلغ عدد املوظفني وأعضاء هيئة التدريس الذين يتقاضون هذا التعويض .2

 ( دينار.79444تارخيه وبكلفة سنوية بلغت )

( من النظام 02، 22صدرت تعليمات تعويض املسؤولية يف جامعة مؤتة مبوجب املادتني ) .9

 وتعديالته. 2267( لسنة 24املالي رقم )

( من النظام املالي أعاله على أن يتم صر  تعويض املسؤولية 02نصت الفقرة )هر( من املادة ) .2

 ية ملوظفي اجلامعة ملن تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها.املال

( من النظام املشار إليه أعاله أن املوظف املالي هو احملاسب وأمني الصندوق 9نصت املادة ) .0

واملدقق وكاتب احلسابات يف اجلامعة وأي موظف فيها يناط به قبض أمواهلا وحفظ هذه 

 األموال وصرفها.

املشار إليها أعاله فلسفة صر  هذا التعويض باخلساةر املادية ( من التعليمات 6بينت املادة ) .4

 الم ميكن أن يلحقها املوظف باجلامعة.

وبالتدقيق يف طبيعة الوظاةف لعينة ممن يتقاضون ذلك التعويض تبني أن تلك الوظاةف  .8

هي وظاةف إدارية أك ر منها مالية وال ميكن أن تلحق تلك الوظاةف خساةر مادية 

 باجلامعة.

 (3/8/4102تاريخ  40/1/9/01378ملصدر: )كتاب الديوان رقما

 التوصية:

تشكيل جلنة ومبشاركة ديوان احملاسبة لدراسة  لية صر  تعويض املسؤولية املالية من مجيع 

 جوانبه وتقديم توصياتها حسب األصول.

 اإلجراء:

وما زال املوضوع قيد  مجيع الطلبة اجتازوا االمتحان ومل يتم تشكيل جلنة للتدقيق بهذا اخلصوص

 املتابعة.
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 (0147) 

 

 :السيد ).....( / جامعة مؤتة 

 لدى التحقق من الشكوى أعاله تبني ما يلي:                  

 الطالب ).....(: أواًل: 

املذكور أعاله حيمل درجة البكالوريوس يف العالقات الدولية والدراسات االسرتاتيجية  .2

 العالقات الدولية.وماجستري يف العلوم السياسية ختصص 

مت قبول الطالب املذكور يف جامعة مؤتة بربنامج الدكتوراه علم االجتماع / ختصص علم  .9

اجلرمية بقسم علم االجتماع كلية العلوم االجتماعية اعتبارًا من بداية الفصل الدراسي 

( شريطة دراسة املادتني االستدراكيتني خالل 9422/9429ال اني من العام اجلامعي )

 سنة الدراسية األوذ من قبوله يف الربنامج وهما:                                                             ال

 نظريات علم اجلرمية املعاصرة.                                                                       -

 تصميم البحوث االجتماعية.                                                                    -

إذ  8/9/9429( تاريخ 224/م/247يشري كتاب عميد كلية الدراسات العليا رقم )د ع/ .2

أنه مت قبول املذكور يف الربنامج أعاله شريطة دراسة املادتني املشار إليهما أعاله وبالتالي 

بهما وكما جاء يتفاجأ تدراكية من بداية قبوله ومل كون املذكور على علم باملواد االسي

بالشكوى املقدمة منه حيث مت إعطاةه مواد استدراكية كون ختصصه يف برنامج 

البكالوريوس خيتلف عن التخصص الذي قبل فيه يف برنامج الدكتوراه إستنادًا للمادتني 

املاجستري والدكتوراه الصادرة مبوجب الفقرة )أ( من املادة ( من تعليمات منح درجم 2، 4)

اعتبارًا من  9442( لسنة 28( من نظام منح الدرجات والشهادات يف جامعة مؤتة رقم )0)

 (.                                                      9442/9424بداية الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي )

( من التعليمات املشار إليها أعاله بأن املواد االستدراكية يشرتط دراستها 4) بينت املادة .0

خالل السنة األوذ من قبول الطالب يف برنامج الدكتوراه وجيب دراستها كمتطلب سابق 

 ملواد الدكتوراه ذات العالقة وي بت ذلك يف قرار القبول.      

دكتوراه الذي مت قبوله فيه دون دراسته أنهى الطالب املذكور املواد اخلاصة بربنامج ال .4

للمواد اإلستدراكية، حيث سجل هذه املواد خالل الفصل الصيفي من العام اجلامعي 

( ومل تكن هنا ك ممانعة من وحدة القبول والتسجيل يف اجلامعة من 9422/9420)

ًا سابقًا تسجيله ملواد الربنامج قبل أن يتم تسجيل املواد االستدراكية والم تعترب متطلب

 ملادة الدكتوراه ذات العالقة وكما هو مشار إليه أعاله.   
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 (0143) 

 

أوصت جلنة الدراسات العليا باجلامعة باملوافقة للطالب املذكور التقدم ملناقشة رسالة  .8

( املوافق 9422/9420الدكتوراه على الفصل الدراسي ال اني من العام اجلامعي )

علوم االجتماعية وتشكيل جلنة للمناقشة وحسب يف قاعة الندوات / كلية ال 22/0/9420

( تاريخ 247/72/224ما جاء بكتاب رةيس جلنة الدراسات العليا/قسم علم االجتماع رقم )

( من التعليمات املشار إليها إال أنه مل جند يف ملف 0استنادًا ألحكام املادة) 97/2/9420

راسات العليا إستنادًا للمادة الطالب املذكور قرار يديد موعد املناقشة من عميد الد

/د( من التعليمات املشار إليها وفقًا للنموذج املعد هلذه الغاية لدى عمادة الدراسات 00)

 العليا ويت مسمى )املوافقة على إجراء مناقشة رسالة املاجستري والدكتوراه (.

       الطالب ).....(:                                              ثانيًا: 

متت املوافقة على انتقال املذكور من برنامج ماجستري القانون إذ برنامج ماجستري علم  .2

عميد املشار إليها بكتاب   االجتماع ختصص علم جرمية شريطة دراسة املواد اإلستدراكية 

 وهي: 28/2/9446( تاريخ 2820/م/247كلية الدراسات العليا رقم )د ع/

 أسس النظرية االجتماعية. -

 نظرية معاصرة. -

 حبوث اجتماعية وتصميم وتنفيذ. -

مل يستكمل املذكور دراسة املواد اإلستدراكية خالل السنة األوذ من قبوله يف برنامج  .9

( من تعليمات 7، 8ماجستري علم االجتماع ختصص علم اجلرمية خالفًا ألحكام املادتني )

 منح درجم املاجستري والدكتوراه املشار إليها أعاله.

( فصاًل دراسيًا 902/9420مت منح املذكور مبوجب قرار جملس عمداء جامعة مؤتة رقم ) .2

( لغايات 9422/9420است ناةيًا واحدًا وهو الفصل الدراسي الصيفي من العام اجلامعي )

 متطلبات التخرج.  الستكمالدراسة املواد اإلستدراكية الالزمة 

ال عليه مواد إستدراكية كان من وما ز 7/7/9422ناقش املذكور رسالته بتاريخ  .0

 املفروض دراستها قبل إجراء املناقشة.

متت املوافقة للمذكور على دراسة مادة علم اجتماع التنمية بداًل من مادة أسس النظرية  .4

( 247/72/246/926االجتماعية كما ورد يف كتاب رةيس جلنة الدراسات العليا رقم )

 .8/7/9420تاريخ 

  



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (0191) 

 

تقدم املذكور باستدعاء للجامعة يطلب فيه إعفاءه من دراسة املواد اإلستدراكية احملددة  .8

له واملشار إليها أعاله، إال أن اجلامعة مل توافق على طلبه وذلك مبوجب كتاب عميد 

، خالفًا لنص املادة 26/2/9420( تاريخ 282/م/247كلية الدراسات العليا رقم )دع/

 شار إليها.  ( من التعليمات امل2/7)

 ثالثًا: الطالبة ).....(:                                                    

مت قبول املذكورة يف برنامج الدكتوراه )علم جرمية( خالل العام اجلامعي  .2

 ( شريطة دراسة املواد اإلستدراكية التالية:                          9446/9442)

 اعية.                                                                  تصميم البحوث االجتم -

 نظريات علم اجلرمية املعاصر.                                                             -

        حسب ما جاء بكتاب األستاذ الدكتور عميد كلية الدراسات العليا رقم                                  

 .6/2/9446( تاريخ 2476/م/247)د ع/

مل تقم املذكورة بدراسة املواد اإلستدراكية خالل السنة األوذ من قبوهلا خالفًا ألحكام  .9

( من التعليمات أعاله حيث سجلت هذه املواد خالل الفصل الصيفي من العام 4املادة )

  ( سنوات دراسية.   0( أي بعد إنتهاء )9422/9420اجلامعي )

 رابعًا: الطالبة ).....(:

مت قبول املذكورة يف برنامج الدكتوراه )علم جرمية( اعتبارًا من العام اجلامعي  .2

( على أن يدد املواد اإلستدراكية الحقًا وكما جاء بكتاب عميد كلية 9442/9424)

 . 22/2/9442( تاريخ 2224/م/247الدراسات العليا رقم )د ع/

مت إعفاء الطالبة املذكورة من دراسة املادة اإلستدراكية )تصميم حبوث اجتماعية(  .9

واإلبقاء على )مادة نظريات علم اجلرمية املعاصرة( كمادة إستدراكية وكما تشري كتب 

 27/0/9429( تاريخ887/م/247عميد كلية الدراسات العليا ذوات األرقام)دع/

لى الرغم من مرور ما يزيد على عامني ع 2/4/9429(تاريخ 704/م/247ورقم)دع/

 ( من التعليمات أعاله. 2دراسيني من تاريخ قبوهلا خالفًا ألحكام املادة )
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 (0190) 

 

 خامسًا:  السيد ).....(:

 حيمل املذكور درجة البكالوريوس يف الفنون اجلميلة. .2

اصة يف مت قبوله يف برنامج ماجستري اإلرشاد النفسي والرتبوي بقسم اإلرشاد و الرتبية اخل .9

( ومل يتم 9422/9420كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة اعتبارًا من العام اجلامعي )

يديد مواد إستدراكية له وحسب ما جاء بكتاب عميد كلية الدراسات العليا رقم 

( من التعليمات أعاله 2خالفًا ألحكام املادتني ) 22/9/9420( تاريخ 077/م/247)دع/

)عميد كلية الدراسات العليا ( وبناًء على توصية جلنة القسم  والم بينت بأن للعميد

( ساعات 2وبتنسيب جلنة الكلية إعطاء طالب املاجستري مواد إستدراكية مبا ال يتجاوز )

معتمدة وي بت ذلك يف كتاب القبول وعلى الطالب دراستها يف السنة األوذ لكون 

ف عن التخصص الذي قبل فيه ختصصه يف برنامج البكالوريوس )فنون مجيله( خيتل

 )ماجستري اإلرشاد النفسي والرتبوي (.

( أسابيع من قرار قبول املذكور مت يديد مادتني إستدراكيتني له شريطة دراستها 7بعد ) .2

خالل السنة األوذ من قبوله يف الربنامج وذلك لكون ختصصه خمالفًا للربنامج الذي 

( تاريخ 2226/م/247راسات العليا رقم )د ع/التحق به وكما جاء بكتاب عميد كلية الد

 وهما: 28/0/9420

 مقدمة يف اإلرشاد والتوجيه. -

 تعديل السو ك.  -

 سادسًا: الطالب  ).....(:

حيمل املذكور درجة البكالوريوس واملاجستري يف الشريعة ومت قبوله يف برنامج الدكتوراه                          .2

( 9422/9429رمية( اعتبارًا من العام اجلامعي ))علم االجتماع / ختصص علم اجل

 شريطة دراسة املواد اإلستدراكية التالية خالل السنة الدراسية األوذ من قبوله وهي:               

 نظريات علم اجلرمية املعاصرة.                                                           -

                                                              تصميم البحوث االجتماعية.       -

( تاريخ 224/م/247وذلك حسب ما جاء بكتاب عميد كلية الدراسات العليا رقم )دع/

29/9/9429 . 

مل يقم املذكور بدراسة املواد االستدراكية خالل السنة األوذ من قبوله خالفًا ألحكام  .9

 ( من التعليمات أعاله.    4املادة )
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 (0194) 

 

مت إعفاء املذكور من دراسة املواد اإلستدراكية بعد مرور سنة على قبوله يف الربنامج   .2

( تاريخ 2227/م/247وكما جاء بكتاب عميد كلية الدراسات العليا رقم )دع/

( من 2، 4بناء على توصية جلنة الدراسات العليا خالفا ألحكام املادتني ) 92/7/9422

التعليمات أعاله كون ختصص املذكور يف البكالوريوس واملاجستري خيتلف عن 

 التخصص الذي قبل فيه بربنامج الدكتوراه. 

 سابعًا: الطالب ).....(:

تماع /ختصص علم اجلرمية بقسم علم االجتماع مت قبوله يف برنامج دكتوراه علم االج .2

( شريطة دراسة املادتني 9422/9429بكلية العلوم االجتماعية اعتبارًا من العام اجلامعي )

 االستدراكيتني خالل السنة األوذ من قبوله يف الربامج وهما:

 نظريات علم اجلرمية املعاصرة. -

 تصميم البحوث االجتماعية. -

( تاريخ 224/م/247ب عميد كلية الدراسات العليا رقم )دع/وذلك حسب ما جاء بكتا

92/9/9429 . 

املشار إليها أعاله وذلك مبوجب كتاب عميد  مت إعفاؤه من دراسة املواد اإلستدراكية 9

بناًء على توصية  7/22/9429( تاريخ 2866/م/247كلية الدراسات العليا رقم )د ع/

 ( من التعليمات أعاله.2، 4جلنة الدراسات العليا خالفًا ألحكام املادتني )

 الطالب ).....(: ثامنًا: 

العلوم احلياتية ومت قبوله يف برنامج املذكور حيمل درجم البكالوريوس واملاجستري يف  .2

( 9422/9429دكتوراه علم اجتماع ختصص )علم اجلرمية( اعتبارًا من العام اجلامعي )

 9/24/9422( تاريخ 2746/م/247حسب كتاب عميد كلية الدراسات العليا رقم )دع/

 ت أعاله.( من التعليما2، 4ومل يتم يديد مواد إستدراكية له خالفًا ألحكام املادتني )

 الطالبة ).....(:  تاسعًا:

( شريطة 9442/9424مت قبول املذكورة بربنامج دكتوراه علم اجلرمية للعام اجلامعي ) .2

دراسة املواد اإلستدراكية الم ستحدد الحقًا وكما جاء بكتاب عميد كلية الدراسات 

( من 2، 4خالفًا ألحكام املادتني ) 6/2/9442( تاريخ 2224/م/247العليا رقم )دع/

 التعليمات أعاله. 
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 (0199) 

 

مادة إستدراكية هلا بعد مرور أم ر من ثالث كمت يديد مادة مشكالت اجتماعية متقدمة  .9

سنوات من بداية قبوهلا يف الربنامج خالفًا ألحكام املواد املشار إليها أعاله حسب ما جاء 

والم مت  28/2/9420( تاريخ 292/م/247بكتاب عميد كلية الدراسات العليا رقم )دع/

إستبداهلا مبادة إستدراكية أخرى وهي )التنمية واجلرمية( كما جاء بكتاب عميد كلية 

 .27/2/9420( تاريخ 242/م/ 247الدراسات العليا رقم )دع/

( أسابيع من بداية  8مت السماح للمذكورة بتسجيل املادة االستدراكية أعاله وبعد مرور ) .2

 (  وانتهاء فرتة السحب واإلضافة.9422/9420جلامعي )الفصل الدراسي ال اني من العام ا

 (07/3/4102تاريخ  3/40/00408املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

  (:4101/4100اجلامعة األملانية األردنية للفصل الدراسي األول للعام اجلامعي )احملاضر غري املتفرغ يف 

لدى تدقيق مكاف ت العمل اإلضايف للمحاضرين غري املتفرغني يف اجلامعة األملانية األردنية  

( تبني قيام الدكتور ).....( بتدريس 9424/9422للفصل الدراسي األول للعام اجلامعي )

اجلامعة األملانية األردنية خالل الفصل الدراسي املشار إليه أعاله دون حصوله ( ساعة يف 74.24)

على املوافقة الالزمة باإلضافة إذ تدريسه ساعات زاةدة عن احلد املسموح به خالفًا ألحكام املادة 

وحصوله على مكافأة  2003( لسنة 202( من نظام اهليئة التدريسية يف جامعة مؤتة رقم )29)

 ( دينار.2789بقيمة )

 (40/04/4102تاريخ  40/1/9/40197املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

أعاله استنادًا ألحكام  العمل على يصيل حصة اجلامعة من قيمة املكافأة الم صرفت للمذكور

 .9442( لعام 123( من نظام الرواتب يف اجلامعة رقم )7املادة )

 اإلجراء:

 وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب 
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 (0192) 

 

 ( املتعلقة برحالت احلج والعمرة يف اجلامعة:003/4102، 043، 047القرارات  ذوات األرقام  ) 

املشررار إليهررا أعرراله املتعلقررة بتشرركيل وفررود مشرررفة علررى رحررالت احلررج        القرررارات لرردى ترردقيق  

هررام الرمسيررة يف ضرروء مررا جرراء بكترراب   والعمرررة يف جامعررة مؤتررة، ترربني أنرره ال ينطبررق عليهررا مفهرروم امل   

ومرفقاتررررره حيرررررث مت صرررررر  مبلرررررغ    24/2/9420( تررررراريخ 74/6/2/2004رةررررريس الررررروزراء رقرررررم ) 

( دينار بدل مياومات ألعضاء الوفود أعاله كما هو مبني بكتاب مدير وحدة الشرؤون املاليرة   94204)

 .22/22/9420( تاريخ 46/9922يف اجلامعة رقم )م/

 (00/04/4102تاريخ  40/1/9/41393 الديوان رقماملصدر: )كتاب 

 التوصية:

 العمل على يصيل املبالغ املشار إليها أعاله من املعنيني.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مشاريع البحث العلمي 

لدى تدقيق مشاريع البحث العلمي يف جامعة مؤتة املدعومة من صندوق دعم البحث  

العلمي تبني بأن الدكتور ).....( تقدم ببحث يت مسمى )استخدام الطاقة الشمسية املركزة 

( دينار وقد مت وهيز كافة 068444إلنتاج الكهرباء وتربيد وتقطري املياه( وبتكلفة مقدارها )

ح ية من )مواد ومعدات( فوق سطوح كلية اهلندسة وعلى مدار ثالث سنوات ومت املستلزمات الب

دون االستفادة من ذلك حيث مل تلمس اجلامعة أية إنتاج  2/6/9422إغالق ملف البحث بتاريخ 

 للطاقة من البحث املذكور. 

 (90/04/4102تاريخ  40/1/2/44403 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 ن ذوي االختصاص ومبشاركة ديوان احملاسبة للتدقيق فيما ورد أعاله.تشكيل جلنة م

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 ( 4102،4109جدول تشكيالت الوظائف لعامي:) 

( لغايات تدقيق 9420،9422مت طلب جدول تشكيالت الوظاةف جلامعة مؤتة للفرتة )

املوظفني وسجالت الرواتب وتبني بأن اجلامعة مل تعدها لتلك الفرتة خالفًا للمواد                       ملفات 

 .9442( لسنة 209( من نظام املوظفني يف جامعة مؤتة رقم )6،7،0جدول التشكيالت( و ) 9)

 (90/04/4102تاريخ  40/1/9/44910 املصدر: )كتاب الديوان رقم
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 (0190) 

 

 التوصية:

 على إعداد جدول تشكيالت الوظاةف وفقًا ملا ورد يف نظام املوظفني باجلامعة.العمل 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :).....( الدكتور 

 لدى تدقيق ملف املذكور أعاله، تبني ما يلي: 

كمحاضر متفرغ  ( مت تعيني املذكور أعاله844/9420مبوجب قرار جملس العمداء رقم ) .2

بعقد وبراتب السنة األوذ من رتبة أستاذ مساعد  20/2/9420يف جامعة مؤتة اعتبارًا من 

 الفئة )ب( يف قسم اقتصاديات املال واألعمال/كلية إدارة األعمال.

يتضح من خالل شهادة اخلربة الم تقدم بها املذكور عند تعيينه يف اجلامعة بأنه كان  .9

 (.22/2/9424 – 27/2/9446زرقاء اخلاصة للفرتة )متعاقدًا مع جامعة ال

مت تعيني املذكور يف جامعة مؤتة دون تقدميه لرباءة ذمة من جامعة الزرقاء األهلية وهذا  .2

يشكل خمالفة ألحكام تشريعات التعليم العالي كونه تقدم بطليب استقالة جلامعة الزرقاء 

 يوافق على استقالته مبوجب القرارات بأن جملس العمداء يف هذه اجلامعة مل علمًااألهلية 

 (.877/9420( و )829/9420ذوات األرقام )

يف ضوء ما سبق نرى عدم جواز اجلمع بني عقدين كمحاضر متفرغ يف جامعتني يف أن  .0

واحد ومن خالل التواريخ أعاله يتضح بأن املذكور قد ارتكب خمالفة حبق الطرفني فمن 

قد، وهو جامعة الزرقاء األهلية الذي يربطه بها عقدًا جانب خالف الطر  األسبق يف التعا

صحيحًا ونافذًا ومن جانب  خر قيامه مبحاولة التعاقد مع جامعة مؤتة وحصوله على 

 القرار بالتعيني مت  دون احلصول على براءة ذمة من جامعة الزرقاء األهلية.

 لذا  فإن جامعة مؤتة هلا احلق يف ما يلي:

 أعاله بالتعويض عن أي ضرر قد حلق بها.مطالبة املذكور  .2

إنهاء عقده باعتباره قد خالف التشريعات وشروط التعاقد معه وذلك باعتباره ملتزم  .9

بالتفرغ للتدريس مع جامعة الزرقاء األهلية مبوجب العقد املربم بني الطرفني، اما فيما 

ويب وضعه يف جامعة يتعلق بالقرار أعاله فهو صحيح ولكنه موقو  على قيام املذكور بتص

الزرقاء األهلية ليتم تعيينه وفقًا ألحكام التشريعات املعمول بها يف اجلامعة من خالل 

 تقديم براءة ذمة للجهة صاحبة القرار أعاله.

 (04/9/4100تاريخ   40/1/9/9848املصدر: )كتاب الديوان رقم 
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 (0191) 

 

 التوصية:

 املعمول بها.العمل على تصويب وضع املذكور أعاله حسب التشريعات 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :).....( املوظف 

املرضية املمنوحة له من قبل املركز  اإلجازاتلدى تدقيق ملف املذكور أعاله خبصوص 

              ومقارنتها مع كتاب مدير داةرة اإلقامة واحلدود رقم         9422الصحي واللجان الطبية لعام 

ومرفقه ودراسة سجل اإلجازات السنوية و سجل  2/0/9422( تاريخ 6824/سجالت/22/26)

 الدوام تبني ما يلي:

 اإلجازات املرضية: أواًل: 

 مت منح املذكور إجازات مرضية خالل تواجده يف دولة ).....(. 

وهو التاريخ الذي مت فيه سفره إذ دولة ).....( ومل يتم  98/2/9422اإلجازة األوذ بتاريخ  .2

 املرضية. اإلجازةاستكمال إجراءات 

بان املذكور غادر البالد  علمًا 98/29/9422ولغاية  99/29/9422ال انية بتاريخ  اإلجازة .9

 .24/29/9422وعاد بتاريخ  29/29/9422يف 

 :4109الدوام لعام  ثانيًا: سجل 

تبني وجود توقيع للمذكور أعاله على سجل الدوام اليومي و املصادق عليه من قبل رةيس  .2

الشعبة و مدير الداةرة و مصدق مدير الوحدة أثناء وجوده خارج البالد ونشري على سبيل 

 (. 0/6/9422( و يوم األحد تاريخ )2/6/9422امل ال ال احلصر إذ يوم اخلميس تاريخ )

بأنه سجل جماز على  علمًاتبني وجود إجازات سنوية مل يتم تنزيلها على سجل اإلجازات  .9

( 24/2/9422كشف الدوام ونشري على سبيل امل ال ال احلصر إذ يوم األربعاء تاريخ )

 (.  22/2/9422ويوم اخلميس )

البالد  ( يوم خارج909بأن املذكور قضى ) علمًاوجود اسرتاحات بدل عمل إضايف للمذكور  .2

( و لغاية يوم اخلميس 27/8/9422ونشري على سبيل امل ال للفرتة من يوم االثنني تاريخ )

 (.  94/8/9422تاريخ )

 ثالثًا: اإلجازات السنوية: 

مت منح املذكور إجازات سنوية خالل املدة الم قضاها خارج البالد ملدة )يوم ويومان ولغاية       

 (.928 اجلدول رقم )مخس أيام( وحسب ما هو مبني يف
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 (0198) 

 

 (431جدول رقم )

  اإلجازات السنوية املمنوحة للموظف ).....(يف جامعة مؤتة خالل تواجده خارج البالد

تاريخ املغادرة لدولة 

 األمارات العربية املتحدة

تاريخ القدوم 

 لألردن

عدد أيام  أيام اإلجازة تاريخ اإلجازة السنوية

 اإلجازة

 

08/0/4109 

 

3/4/4109 

 0 اخلميس 42/0/4109

 4 االثنني وال الثاء 47/0/4109-43/0/4109

 5 اخلميس-األحد  9/4/4109-8/4/4109

 0 اخلميس–األحد  00/2/4109 -8/2/4109 41/2/4109 41/9/4109

 0 اخلميس 07/2/4109

 0 األحد 41/0/4109 48/0/4109 04/0/4109

04/1/4109 

 

 

 

40/3/4109 

 

 

 

 0 اخلميس–األحد  48/1/4109 -49/1

 4 األحد واالثنني 7/8/4109 – 8/8

 0 االثنني 0/7/4109

 0 اخلميس –األحد  0/3-0/3/4109

 0 اخلميس –األحد  04/3/4109 -3/ 7

 0 اخلميس -األحد  00/3-03/3/4109

 

7/01/4109 

 

0/04/4109 

 2 اخلميس–االثنني  47/01-90/01/4109

 2 اخلميس–االثنني  8/00/4109-/2/00

 2 اخلميس–االثنني  00/00-02/00/4109

 2 اخلميس–االثنني  07/00-40/00/4109

 2 اخلميس–االثنني  40/00-47/00/4109

 2 األربعاء -األحد 0/04-2/04/4109

04/04/4109 91/04/4109 44/04-41/04/4109 

 

 0 اخلميس -األحد

وتاريخ  27/29/9422بأنه قد مت إصدار وصفات طبية للمذكور بتاريخ  علمًا

واملذكور كان خارج البالد منذ تاريخ  92/29/9422وتاريخ  98/29/9422

29/29/9422-24/29/9422  . 

 (04/4/4100تاريخ   40/1/9/4977املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

يويل املذكور أعاله واملوظفني الذين اخفوا حقيقة غيابه سواء كان ذلك بكتابة اإلجازات 

والتوقيع عنه على سجل الدوام ومنحه إجازات بدل عمل أضايف وإجازات مرضية وهو خارج البالد 

 ا. إذ اجلهات املختصة الختاذ اإلجراءات القانونية حبقهم الستهتارهم يف املؤسسة الم يعملون به

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (0197) 

 

 جامعة آل البيت

 

 :سيارات نواب رئيس اجلامعة 

على شعبة احلركة التابعة لداةرة  22/9/9422لدى إجراء الفحص الفجاةي بتاريخ  

يف الشعبة  اخلدمات العامة يف جامعة  ل البيت وتدقيق سجل أوامر احلركة لعدد من السيارات

تبني وجود سيارات ال زالت ولغاية تارخيه خمصصة الستخدام نواب رةيس اجلامعة كما هو مبني 

( من نظام تنظيم استخدام املركبات 4، 2( وذلك خالفًا ألحكام املادتني )927يف اجلدول رقم )

ركبات ( من تعليمات استخدام امل0وخالفًا ألحكام املادة ) 9422( لسنة 94احلكومية رقم )

( واملشار اليه يف كتاب رةيس 2424وخالفًا لقرار جملس الوزراء رقم ) 9422احلكومية لسنة 

الذي اعترب أن نواب رؤساء اجلامعات الرمسية  2/24/9429( تاريخ 44/22/98429الوزراء رقم )

وخالفًا  ليسوا من موظفي الفئات العليا وال يعادلون برتبهم األمناء واملدراء العامني يف الدولة

 .22/2/9429( تاريخ 24/2842لكتاب رةيس ديوان اخلدمة املدنية رقم )

 (438جدول رقم )

 السيارات املخصصة لنواب رةيس جامعة  ل البيت

 املوديل املاركة رقم السيارة مستخدم السيارة

 c200 2004مرسيدس  08000/0 ناةب الرةيس للشؤون اإلدارية واملالية

 c200 2010مرسيدس  01018/0 الكليات واملراكز العلميةناةب الرةيس لشؤون 

 (4/0/4102تاريخ  40/8/9/0املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

 االلتزام بنظام وتعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية املشار إليهما أعاله. .2

لسيارات نواب تشكيل جلنة للعمل على حصر واسرتداد املبالغ املصروفة كأمثان حمروقات  .9

 الرةيس.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مشروع اتفاقية إقامة وتنفيذ وجتهيز حمطة احملروقات 

لدى مشاركة ديوان احملاسبة يف جلنة التأجري يف جامعة  ل البيت يف اجتماعها رقم  

البند ال اني من قرار جلنة التأجري فقد مت التحفظ على  24/29/9422( تاريخ 27/9422)

 روقات وذلك لألسباب التالية:حملواملتعلق مبشروع إقامة وتنفيذ ووهيز حمطة 
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 (0193) 

 

مل يتم طرح عطاء أو استدراج عروض من الشركات العاملة للمشروع املشار إليه أعاله  .2

فًا واملسجلة لدى وزارة الطاقة وال روة املعدنية وذلك للحصول على أفضل العروض خال

 2226( لسنة 76( من نظام اللوازم واألشغال يف جامعة  ل البيت رقم )26ألحكام املادة )

 وتعديالته.

 مت عرض املشروع أعاله على جلنة التأجري بعد أن قامت اجلامعة مبا يلي: .9

االتفاق مع شركة ).....( على تفاصيل الشراكة وصياغة مسودة اتفاقية معها  . أ

( من تعليمات تأجري األموال املنقولة وغري املنقولة يف 4خالفًا ألحكام املادة )

 اجلامعة.

( دينار لوزارة البلديات/رخصة ومبلغ 97444( دينار  منها )24244صر  مبلغ ) . ب

 ( دينار ملكتب هندسي لتقديم خمططات هندسية للمشروع.2244)

ات التقديرية احلسابمل يتم تقديم أو إبراز دراسة جدوى اقتصادية للمشروع ومت االعتماد  .2

 يف املشروع.املقدمة للشركة للمشاركة 

مل يتم احتساب قيمة األرض املقدمة من اجلامعة إلقامة املشروع من ضمن رأس مال  .0

 املشروع.

هي مملوكة خلزينة اململكة األردنية  املشروع مدار البحث املخصصة للجامعةإن أرض  .4

اهلامشية وأن استعمال األرض إلقامة مشاريع عليها مع شركات أخرى تعترب مب ابة 

 .9429( لسنة 20التأجري خالفًا لبالغ الرةاسة رقم )

 (41/9/4102تاريخ  40/8/2/2874 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

دراسة جدوى اقتصادية  وجودالعمل على تصويب املخالفات أعاله وعدم السري بإجراءات املشروع دون 

فعلية ومعتمدة واحلصول على موافقة الرةاسة كون األرض خمصصة للجامعة ومملوكة خلزينة 

 اململكة األردنية اهلامشية.

 اإلجراء:

 ة.مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابع

  



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (0121) 

 

 :سجل التأمني على موجودات اجلامعة 

 لدى تدقيق سجل التأمني على املوجودات يف جامعة  ل البيت، تبني ما يلي: 

عي مكلف موقوع حوادث سرقة متكررة داخل احلرم اجلامعي بالرغم من وجود أمن جا .2

واالجتماعية حبماية ممتلكات اجلامعة حسب االتفاقية املوقعة مع املؤسسة االقتصادية 

( من تعليمات األمن 9للمتقاعدين العسكريني واحملاربني القدماء خالفًا ألحكام املادة )

 واحلماية والسالمة العامة يف اجلامعة.

عدم قيام اللجان املشكلة لغايات التحقيق مبوضوع السرقات بإنهاء أعماهلا وتقديم  .9

 كيلها فرتات طويلة.أنه مضى على تاريخ تش علمًاتقاريرها لغاية تارخيه. 

عدم القيام مبطالبة شركة التأمني بالتعويض عن اخلساةر الناوة عن بعض السرقات  .2

 (. 2/9442الم حصلت داخل احلرم اجلامعي والم ختص العطاء رقم )

عدم اختاذ اإلجراءات الالزمة حبق األمن اجلامعي لتقصريه يف محاية ممتلكات اجلامعة  .0

 ( من االتفاقية املشار إليها أعاله.24، 29خالفًا للمادتني )

 (00/2/4102تاريخ  40/8/9/0137 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد  أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

  4109عام  04تدقيق مذكرة تسوية البنك لشهر: 

 تدقيق مذكرة تسوية البنك املشار إليها أعاله  يف جامعة  ل البيت، تبني ما يلي:لدى  

 احلساب اخلاضع إلشعار: .0

- 99/9/9442بلغ إمجالي اإليداعات الم ظهرت يف كشف البنك للفرتة ) .أ 

(  دينار مل يتم قيدها يف السجالت  املالية 2226442( مبلغ )24/22/9422

 للجامعة حسب األصول.

 - 24/24/9429لي السحوبات  الظاهرة يف كشف البنك  للفرتة )بلغ إمجا .ب 

(  دينار مل يتم قيدها يف السجالت  املالية 20894826( مبلغ )22/29/9422

 للجامعة حسب األصول.
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 (0120) 

 

 احلساب اجلاري: .4

( دينار إذ حساب األمانات 028224مل يتم يويل قيمة التحاويل املعلقة والبالغة قيمتها )

قيدها ايرادًا للجامعة والم مضى عليها أك ر من مخس سنوات خالفًا ألحكام املادة ومل يتم 

 وتعديالته. 2226( لسنة 79( من النظام املالي للجامعة رقم )24)

 (04/1/4102تاريخ   40/8/9/3001 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل 

 :).....( الطالبة 

( 2244740244لدى تدقيق ملف الطالبة أعاله والم يمل الرقم اجلامعي اجلديد )

 (، تبني ما يلي: 2242442422والقديم رقم )

( تاريخ 7046مت ترشيح الطالبة أعاله مبوجب كتاب وزير الصحة رقم )/تطوير/جامعات/ .2

لدراسة ختصص التمريض استنادًا إذ االتفاقية املوقعة بني وزارة الصحة  9/24/9422

للتعاون يف جماالت التعليم الطيب و تقديم اخلدمات  92/7/9447وجامعة  ل البيت بتاريخ 

 الطبية. 

أعاله باالنسحاب من ختصص ) التمريض( والتحويل إذ ختصص اهلندسة قامت الطالبة  .9

 املدنية بناًء على طلبها. 

( ساعة من مواد ختصص اهلندسة املدنية خارج اخلطة الدراسية 09قامت املذكورة بدراسة ) .2

( ثم 9429/9422لتخصص التمريض ومبوافقة عميد الكلية يف الفصل الدراسي ال اني )

إذ ختصص اهلندسة املدنية و على نظام األربع مواد دون موافقة وزارة الصحة قامت  بالتحويل 

 ودون مطالبتها بتسديد رسوم الساعات الدراسية خارج  اخلطة الدراسية لتخصص التمريض. 

قامت اجلامعة مبخاطبة وزارة الصحة خبصوص يويل الطالبة من ختصص التمريض إذ  .0

صحية مبوجب كتاب ناةب الرةيس للشؤون اإلدارية  ختصص اهلندسة املدنية وذلك ألسباب

املستند إذ كتاب عميد كلية التمريض رقم   5/2/9420( تاريخ 4/29/62واملالية رقم )

الذي يطلب فيه إعطاء الطالبة املذكورة كتاب لوزارة الصحة  4/2/9420( تاريخ 2/22/8)تض

نادًا إذ الشهادة اخلطية للمدرسة حول يويل ختصصها من التمريض إذ اهلندسة املدنية، است

والم تفيد بأن الطالبة تصاب باخلو    92/29/9422يف كلية التمريض ).....( بتاريخ 

 اإلغماء لدى مشاهدتها للدم و اجلروح ودون عرضها على اللجان الطبية املعتمدة لدى اجلامعة. و
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 (0124) 

 

البيت ختصص متريض  وافق وزير الصحة على انسحاب الطالبة من الدراسة يف جامعة  ل .4

 .8/9/9420( تاريخ 28/242/0287مبوجب كتابه رقم )ت م

( 240( دينارًا، قيمة رسوم الساعات الم درستها والبالغة )0404ترتب على الطالبة مبلغ ) .8

ساعة قبل انسحابها من ختصص التمريض كما هو مبني بكتاب املدير املالي يف جامعة  ل 

 املوجه لوزارة الصحة،  28/2/9420( تاريخ 480/9420البيت رقم )

حصلت الطالبة على براءة ذمة من قبل الداةرة املالية و كافة أقسام ودواةر اجلامعة املعنية  .7

بعد انسحابها من ختصص التمريض والتحويل إذ ختصص اهلندسة املدنية بتاريخ 

 اله. ( دينارا املشار إليها أع0404على الرغم أنه يقق عليها مبلغ ) 22/2/9420

( من شروط عقد اإليفاد املوقع 2،9،2يف ضوء ما ورد أعاله قامت الطالبة مبخالفة البنود ) .6

 . 96/2/9422معها و مع ولي أمرها )كفيلها ( واملؤر  يف 

 (0/8/4102تاريخ  3/40/01933 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصيات:

)ملن يهمه األمر( عن حالتها الصحية بيان أسباب إعطاء الطالبة أعاله كتاب تشكيل جلنة ل .2

وأنه ينصح بعدم استكماهلا دراسة التمريض واستبداله بتخصص  خر دون عرضها على 

 جان الطبية املعتمدة لدى اجلامعة .الل

 . ( دينار9404صيل قيمة الرسوم املتحققة على وزارة الصحة والبالغة )يمتابعة  .9

 اإلجراء:

( 0/4/24/7429الطالبررة مبوجررب كترراب جامعررة آلل البيررت رقررم )   مت تشرركيل جلنررة لدراسررة وضررع   

( دينرار عررن املررواد الررم  2444حيررث خلصررت اللجنرة إذ يميررل الطالبررة مبلررغ )  27/8/9420تراريخ  

( 98042/9422درسررتها خررارج خطررة التمررريض وقامررت بتسررديدها مبوجررب إيصرراالت القرربض رقررم ) 

، كما قامرت جامعرة  ل البيرت مبخاطبرة     2/7/9420( تاريخ 94987/9422و ) 8/9/9420تاريخ 

لتحصريل قيمرة الرسروم املتحققرة      7/9/9420( تاريخ 0/4/22/7674الوزارة مبوجب الكتاب رقم )

 ( دينار.9404على وزارة الصحة والبالغة )
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 (0129) 

 

 :الدائرة املالية 

لررررردى تررررردقيق قيرررررود وسرررررجالت األمانرررررات والسرررررلف والرررررذمم يف جامعرررررة  ل البيرررررت للفررررررتة        

 (، تبني ما يلي:2/2/9422-24/6/9420)

 حساب األمانات: أوالً :

( دينررار والرم مضرى علرى قبضرها أك ررر     2442486مل يرتم يويرل رصريد األمانرات والبرالغ )     

( 79( مررن النظررام املررالي للجامعررة رقررم )  24مررن مخررس سررنوات إذ حسرراب اإليرررادات خالفررًا للمررادة )   

 .2226لسنة 

 حساب السلف: ثانيًا:

( دينرررار 228472قيمرررة السرررلف املصرررروفة للشرررركات واملررروظفني والبالغرررة )مل يرررتم اسررررتداد 

 خالفًا ألحكام النظام املالي للجامعة املشار إليه أعاله.

 حساب الذمم: ثالثًا:

( دينررار والررم مل يررتم يصرريلها خالفررًا  2944427بلررغ إمجررالي الررذمم املسررتحقة للجامعررة ) 

 ( من النظام املالي أعاله.4ألحكام املادة )

 (4102لسنة  004املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 كافة اإلجراءات الالزمة والضرورية لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول. اختاذ

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 :دائرة اخلدمات/شعبة احلركة 

 ، تبني ما يلي:9422جامعة  ل البيت لعام لدى تدقيق قيود وسجالت شعبة احلركة يف  

( لناةب رةيس اجلامعة للشؤون اإلدارية واملالية حيث 4 – 27424مت ختصيص السيارة رقم ) .2

( لناةب رةيس اجلامعة لشؤون 4 – 28247( لرت بنزين والسيارة رقم )2829استهلكت )

( لرت بنزين خالل الفرتة أعاله خالفًا ألحكام 9484الكليات واملراكز العلمية والم استهلكت )

وأحكام  9422( لسنة 94املركبات احلكومية رقم )  استخدام( من نظام تنظيم 4،2املادتني )

وقرار جملس  9422املركبات  احلكومية لسنة   استخدام( من تعليمات تنظيم 2،0املادتني )

( تاريخ 44/22/2/98429( املشار إليه يف كتاب رةيس الوزراء رقم )2424الوزراء رقم )

ب رؤساء اجلامعات ليسوا من موظفي الفئات العليا وال الذي اعترب أن نوا 2/24/9429

يعادلون برتبتهم األمناء واملدراء العامني يف الدولة وخالفًا لكتاب رةيس ديوان اخلدمة املدنية 

 .22/2/9429( تاريخ 24/2842رقم )
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 (0122) 

 

بلغت الزيادة يف استهال ك وقود السيارات العاملة يف اجلامعة عن معدل اإلستهال ك املقرر  .9

 ( لرت سوالر.2862( وكمية )24( لرت بنزين اوكتان )624ية )كم

 علمًاتعذر تدقيق إستهال ك السيارات الم مل يتم احتساب معدل إستهالكها من الوقود  .2

هلذه  92/2/9420( تاريخ 0/24/9/628بأنه يوجد جلنة مشكلة مبوجب الكتاب  رقم )

 الغاية.

 (4102لسنة  008املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد  أعاله  حسب األصول. 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :استحداث مسميات وظيفية 

 لدى تدقيق عينة من ملفات املوظفني يف جامعة  ل البيت، تبني ما يلي: 

من املوظفني إلشغاله خالفًا مت استحداث مسمى قاةم بأعمال ناةب مدير وتكليف عدد  .2

 9442( لسنة 62( من نظام الرواتب والعالوات يف جامعة  ل البيت رقم )0ألحكام املادة )

 وتعديالته.

( املشار إليه يف الكتاب رقم 277/9420مبوجب قرار رةيس جامعة  ل البيت رقم ) .9

ةب مت استحداث منصب قاةم بأعمال مستشار نا 9/0/9420( تاريخ 0/2/6/9424)

 الرةيس اإلداري للشؤون وتكليف السيد ).....( إلشغاله خالفًا ألحكام املادة أعاله.

( دينار شهريًا لكل مكلف مبسمى قاةم بأعمال ناةب مدير أو 84مت صر  عالوة إدارة بقيمة ) .2

( من النظام املشار 26، 0قاةم بأعمال مستشار ناةب الرةيس اإلداري خالفًا ألحكام املادتني )

 أعاله. إليه

صدر عن الداةرة القانونية يف اجلامعة رأي قانوني يؤكد عدم قانونية إستحداث مسمى  .0

املكافأة املالية لقاء ذلك مبوجب كتاب الداةرة  استحقاققاةم بأعمال ناةب مدير وعدم 

( تاريخ 427/9420والكتاب رقم ) 92/24/9420( تاريخ 409/9420القانونية رقم )

22/24/9420                 . 

 (02/04/4102تاريخ  40/8/9/41700املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 األصول.العمل على تصويب املالحظات الواردة أعاله حسب 
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 (0120) 

 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 ( 4سرقة غرفة تشغيل وحمول بئر رقم:) 

 (، تبني ما يلي: 9لدى متابعة ودراسة موضوع  سرقة غرفة التشغيل وحمول البئر رقم ) 

ة حدثت سرقة للبئر )غرفة تشغيل( وحدثت سرقة للمرة ال اني 98/22/9429بتاريخ  .2

)سرقة حمول( بالرغم من وجود أمن جامعي مكلف  20/6/9422لنفس البئر بتاريخ 

( من تعليمات األمن واحلماية والسالمة 9حبماية ممتلكات اجلامعة خالفًا لنص املادة )

العامة يف جامعة  ل البيت وخالفًا لالتفاقية املوقعة مع املؤسسة اإلقتصادية واإلجتماعية 

  واحملاربني القدماء.للمتقاعدين العسكريني

قام مدير الداةرة املالية مبخاطبة شركة التأمني ).....( بالسرقة مبوجب الكتب ذوات  .9

( 2444واملبني فيه إمجالي قيمة املسروقات ) 94/9/9422( تاريخ 292/9422األرقام )

واملبني فيه قيمة املسروقات مببلغ  27/2/9422( تاريخ 427/9422دينار والكتاب رقم )

 ( دينار.2274)

مل تقم اجلامعة مبتابعة يصيل مبلغ التعويض عن السرقة أعاله لغاية تارخيه خالفًا  .2

( من أسعار التأمني ملوجودات اجلامعة )الفريق األول( املنقولة وغري 9للبند )أواًل/ب/

 املنقولة املشمولة بعقد التأمني املربم ما بني اجلامعة وشركة ).....(.

( 9مل تقم شركة التأمني بتعويض اجلامعة خبصوص ما ورد أعاله خالفًا للبند )أواًل/ب/ .0

 املشار إليه أعاله والبندين )سادسًا( و )إحدى وعشرون( من الشروط العامة  من العقد أعاله. 

مل تقم اجلامعة حبصر قيمة كافة األضرار الم حلقت بها والغطاء النباتي فيها والذي  .4

 من جراء تعطل البئر. ةاملسؤوليإيرادات اجلامعة ويديد  يشكل جزء من

وقوع أضرار كبرية يف الغطاء النباتي يف اجلامعة وحدوث خلل واضح بسبب نقص املياه يف  .8

 اجلامعة من جراء عدم تشغيل البئر واحملافظة على دميومة عمله.

ء خمالفتها لبنود اإلجراءات الالزمة حبق شركة التأمني من جرا باختاذمل تقم اجلامعة  .7

( من نظام اللوازم 27االتفاقية املوقعة معها خالفًا للبند التاسع عشر من االتفاقية واملادة )

 وتعديالته. 2226( لسنة 76واألشغال رقم )

ال يتم حفظ وحصر مجيع الوثاةق اخلاصة والالزمة ملتابعة شركة التأمني يف الداةرة  .6

سرقات احلاصلة يف اجلامعة حيث توجد متفرقة ما بني املعنية مبتابعة مواضيع احلوادث وال

 الداةرة املالية وداةرة اللوازم يف اجلامعة. 

 (02/04/4102تاريخ  40/8/9/41748املصدر: )كتاب الديوان رقم 
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 (0121) 

 

 التوصية:

 املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.العمل على تصويب 

 اإلجراء:

 املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال 

 :حسابات وقيود صندوق التأمني الصحي 

-9429لدى تدقيق حسابات وقيود صندوق التأمني الصحي / جامعة  ل البيت للفرتة ) 

 (، تبني ما يلي:9422

يتم إدخال عدد من املنتفعني يف التأمني الصحي على الرغم من مشوهلم بتأمني صحي  خر  .2

( 276( من نظام التأمني الصحي يف جامعة  ل البيت رقم )7وذلك خالفًا ألحكام املادة )

( لسنة 09( من قانون اجلامعات األردنية رقم )94الصادر مبوجب املادة ) 9442لسنة 

9442. 

بالتأمني الصحي على الرغم أن مدة  أسرته وإفرادمت إشرا ك املوظف املستقيل ).....(  .9

نه متصلة وذلك خالفًا ألحكام املادة يف التأمني الصحي تقل عن مخسة عشرة س اشرتاكه

 ( من نظام التأمني الصحي املشار إليه أعاله.6)

تقوم اجلامعة بدفع املبالغ املتحققة على بعض املشرتكني أو املنتفعني من التأمني الصحي  .2

)النسبة املستحقة عليهم( عند معاجلتهم باملستشفيات املتعاقد معها بداًل من دفعها من 

( من تعليمات التأمني الصحي يف 22لتلك املستشفيات خالفًا ألحكام املادة ) قبلهم مباشرة

 املذكورين أدناه: إذجامعة  ل البيت ونشري على سبيل امل ال ال احلصر 

 ( دينار.270السيد ).....( مبلغ )-

 ( دينار.722السيد ).....( مبلغ ) -

 (.246السيد ).....( مبلغ ) -

 ( دينار.974)السيد ).....( مبلغ  -

يتم إدخال املنتفعني يف التأمني الصحي يف بداية السنة وحتى نهايتها دون مراعاة إكمال  .0

( من نظام 7البعض منهم سن ال امنة عشرة خالل السنة نفسها وذلك خالفًا ألحكام املادة )

 أعاله. إليهالتأمني الصحي املشار 

ي جامعة  ل البيت للمطالبات املالية يتم اعتماد الفواتري والوصفات الطبية يف مركز صح .4

الم يقدمها العاملون يف اجلامعة دون أن يتم تدقيقها من املركز الطيب وجلنة املتابعة 

( 24/22( من الشروط اخلاصة للعطاء رقم )24،9واإلشرا  وذلك خالفًا ألحكام املادتني )

 احملال على شركة ).....(.
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 (0128) 

 

ية جمللس اجلامعة إلعادة النظر باألقساط مل تقدم جلنة التأمني الصحي بأي توص .8

منذ إنشاء صندوق التأمني الصحي على الرغم من تضاعف رواتب العاملني  واالشرتاكات

زيادة العبء املالي الذي تقدمه اجلامعة  إذيف اجلامعة منذ تأسيسها وحتى تارخيه مما أدى 

ليمات التأمني الصحي املشار ( من تع92لدعم صندوق التأمني الصحي خالفًا ألحكام املادة )

 أعاله. إليها

 (4102لسنة  209املصدر: )استيضاح الديوان رقم  

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (0127) 

 

 جامعة البلقاء التطبيقية
 

  التكنولوجية:كلية اهلندسة 

(، 9429-9424لررررردى تدقيرررررق قيرررررود وسجررررالت كليرة اهلندسرة التكنولوجيرة للفررتة )          

 تبني ما يلي:

 شؤون العاملني: أواًل: 

مت تكليف السيد ).....( للقيام بقبض إيرادات وأمانات اجلامعرة مبوجرب كتراب مردير وحردة       .2

بأن مؤهلره العلمري دون    علمًا، 98/6/9422( تاريخ 22/0/2/2/2422الشؤون املالية رقم )

( مررن التعليمررات التنفيذيررة لنظررام املرروظفني      2، 7ال انويررة العامررة خالفررًا ألحكررام املررادتني )    

( مرررن نظرررام 78ء التطبيقيرررة الصرررادرة عرررن جملرررس العمرررداء مبوجرررب املرررادة ) جبامعرررة البلقرررا

 . 2222( لسنة 74املوظفني رقم )

برأن مرؤهالتهم العلميرة     علمراً مت تكليف عدد من املوظفني للقيام بتسيري أعمال رةيس شرعبة   .9

 ( من التعليمات أعاله.7ثانوية عامة ودون ال انوية خالفًا ألحكام املادة )

 ( دينار لعدد من املوظفني.94ة مالية شهرية مقدارها )مت صر  عالو .2

مت تعيني عدد من املوظفني يف مناصب إدارية ملدة تزيد عن ثالث سنوات دون أن يتم التجديد  .0

( من نظام املوظفني فاملشار اليه أعاله 29أو اإلعفاء من املنصب اإلداري خالفًا ألحكام املادة )

 فيذية أعاله. ( من التعليمات التن27واملادة )

 اللوازم: ثانيًا:

عدم قيام أمني املستودع يف الكلية بتنظيم براءة ذمة لعردد مرن مروظفي اجلامعرة عنرد تقرديم        .2

( مررن التعليمررات 22اسررتقاالتهم أو مررنحهم إجررازة برردون راتررب أو نقلررهم خالفررًا ألحكررام املررادة ) 

يها أعاله وخالفًا ألحكام املادة التنفيذية لنظام املوظفني جبامعة البلقاء التطبيقية املشار إل

( من التعليمات اخلاصة مبهام ومسؤوليات أمنراء املسرتودعات وجررد لروازم جامعرة البلقراء       2)

( 26( مررن نظررام اللرروازم واألشررغال رقررم )   44التطبيقيررة وموجوداتهررا الصررادر مبوجررب املررادة )   

 وتعديالته.  2226لسنة 

ؤون اإلداريرررررررة واملاليرررررررة رقرررررررم  مت تشررررررركيل جلنرررررررة مبوجرررررررب كتررررررراب ناةرررررررب الررررررررةيس للشررررررر   .9

جلرررررد مسررررتودع احلاسرررروب ويديررررد الزواةررررد    6/24/9422( ترررراريخ 26/2/7/6/24742)

 اللجنة مل تقم مبباشرة عملها.  أنوالنواقص  إال 
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 (0123) 

 

ال يرررتم فرررتح صرررفحة يف سرررجل اللررروازم لكرررل نررروع مرررن )الطابعرررات وأجهرررزة احلاسررروب وأجهرررزة    .2

 دة.سريفر( حيث يتم قيد مجيع األنواع بصفحة واح

يتم صر  جهازي )كمبيوتر والب توب( للموظف الواحد ونشري على سبيل امل ال ال احلصر  .0

 إذ املوظف ).....( واملوظف ).....(.

ال يقرروم املوظررف املسررؤول عررن مسررتودع غررري الصرراحل بتسررليم نسررخة مررن مسررتندات اإلدخررال         .4

( 2م خالفًا ألحكام املادة )واإلخراج إذ املستودعات املعنية ونسخة إذ مستودعات داةرة اللواز

 من التعليمات اخلاصة مبهام ومسؤوليات أمناء املستودعات وجرد اللوازم.

ال يقروم أمررني مسررتودع غررري الصرراحل بتعبئررة كافرة بيانررات مسررتندات اإلدخررال واإلخررراج م ررل    .8

التررراريخ واسرررم وتوقيرررع مرررأمور املسرررتودع ونشرررري علرررى سررربيل امل رررال ال احلصرررر إذ مسرررتندات     

 (.76269( ومستند اإلخراج رقم )222426، 22022اإلدخاالت ذوات األرقام )

ال يتم صر  العهدة العامة املوجودة يف القاعات واملسارح واملمرات والساحات اخلارجيرة  علرى    .7

( تراريخ  26/2/0/2/24206( من الكتراب رقرم )  9مشريف املباني يف الكلية خالفًا للبند رقم )

24/24/9422 . 

 : احملاسبة:ثالثًا   

عدم إبراز سجل الر خص والوصوالت اخلاص جبلود املقبوضات للتدقيق خالفًا ألحكام املادة  .2

 وتعديالته. 2249( لسنة 96( من قانون ديوان احملاسبة رقم )29)

عدم إبراز كافة مستندات اإلدخال واإلخراج اخلاصة جبلود املقبوضرات خالفرًا ألحكرام املرادة      .9

 ( أعاله.29)

اسررتالم وصررول مقبوضررات مررن جامعررة البلقرراء التطبيقيررة لكافررة اإلرسرراليات املرسررلة       ال يررتم .2

(،                  9،2،24/9429، 2تعزيررررزًا باسررررتالمها ونشررررري علررررى سرررربيل امل ررررال ال احلصررررر إذ أشررررهر )  

(2 ،9 ،2 ،0 ،4 ،8 ،7 ،6 ،2 ،24/9422.) 

أشهر، األمر الذي ال ميكن معه وجود عدد من الطابعات لدى قسم احملاسبة معطلة منذ عدة  .0

طباعررة وصرروالت القرربض، حيررث يررتم الطباعررة جبهرراز  خررر ممررا يزيررد مررن ضررغط العمررل علررى     

 املوظفني وبطء يف العمل.
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 (0101) 

 

 رابعًا: قسم الرقابة والتدقيق الداخلي:

ال يقرروم قسررم الرقابررة والترردقيق الررداخلي باملهررام واملسررؤوليات املكلررف بهررا باسررت ناء ترردقيق           

( مرن تعليمرات جهراز الرقابرة الداخليرة يف جامعرة البلقراء        8ري الشراء فقط خالفًا ألحكام املرادة ) فوات

( مرررن النظرررام املرررالي 04التطبيقيرررة الصرررادرة عرررن جملرررس عمرررداء اجلامعرررة اسرررتنادًا  ألحكرررام املرررادة )  

 .2226( لسنة 27جلامعة البلقاء التطبيقية رقم )

 (4102 لسنة 21املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :التالعب بالفيش البنكية 

وردت لديوان احملاسبة معلومات تفيد بقيام جمموعة من طالب كلية اهلندسة  

التطبيقية بدفع الرسوم اجلامعية املطلوبة منهم عن طريق التكنولوجية التابعة جلامعة البلقاء 

( دنانري 24التالعب بالفيش البنكية الصادرة عن بنك ).....( حيث يقوم الطالب بإيداع مبلغ )

كرسوم دراسية يف حساب اجلامعة لدى  البنك واحلصول على فيشة بنكية من البنك بهذا املبلغ 

ليصبح بقيمة الرسوم املقررة ويتم تسليمها للمحاسب،  ة الفيشومن ثم يتم تعديل املبلغ املوجود يف

 بان عميد الكلية قام بتشكيل جلنة يقيق داخلية خبصوص ذلك. علمًا

 (40/3/4102تاريخ  40/01/9/00010املصدر: )كتاب الديوان رقم  

 التوصية:

جلنة للتدقيق والتحقيق فيما ورد أعاله وحصر مجيع حسابات اجلامعة لدى البنو ك وتدقيقها  حث

 حسب األصول.ومبشاركة ديوان احملاسبة 

 اإلجراء:

مت تشررررررركيل جلنرررررررة للتررررررردقيق والتحقيرررررررق مبشررررررراركة ديررررررروان احملاسررررررربة مبوجرررررررب الكتررررررراب رقرررررررم   

تارخيرره ومررا زال املوضرروع   ومل تقرردم تقريرهررا لغايررة  27/29/9420( ترراريخ 26/4/2/29/29489)

 قيد املتابعة.
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 (0100) 

 

 :كلية اهلندسة التكنولوجية 

لدى تدقيق قيود وسجالت قسم شؤون املوظفني يف كلية اهلندسة التكنولوجية التابعة 

 (، تبني ما يلي:9420-9422للفرتة )جلامعة البلقاء التطبيقية 

أوقات الدوام )بداية الدوام  عدم التزام  بعض موظفي الكلية بالدوام الرمسي وبنظام إثبات .2

( حيث تبني من خالل كشوفات الدوام 27ملبنى رقم )املوظفي  ونهايته( بطريقة البصمة

 (.92/22/9420 - 6/9420عدم توقيع املوظفني عليها للفرتة من شهر )

 الرمسي وحسب كرتات الدوام. عدم التزام موظفي األمن واحلماية بالدوام .9

 انونية حبق املوظف ).....( لغيابه  عن الدوام الرمسي ملدة  تزيد عنعدم إختاذ اإلجراءات الق .2

( من نظام موظفي جامعة 86( أيام  متصلة  دون عذر شرعي خالفًا ألحكام املادة )24)

بوجود مذكرات وكتب رمسية من  علمًا 2222( لسنة 74البلقاء التطبيقية رقم )

ه الوظيفية  وك رة غيابه وعدم االلتزام اجلامعة تؤكد تقصري املوظف املذكور بأداء مهام

 بالدوام الرمسي.

يتم منح  بعض موظفي الكلية إجازات إدارية بالرغم من عدم التزامهم بالدوام الرمسي  .0

ودون وجود سند قانوني ملنح تلك اإلجازات ونشري على سبيل امل ال ال احلصر إذ منح 

 .9422( لعام 24ر )( يوم إجازات إدارية يف شه90السيد ).....( مدة )

يتم منح موظفي الكلية مغادرات رمسية وبأثر رجعي مبوجب قصاصات ورقية )ورق روزنامه(  .4

بالرغم من وجود ااذج خمصصة  للمغادرات الرمسية والشخصية ومرقمة حسب األصول 

 ومسلمة من املركز الرةيسي يف جامعة البلقاء التطبيقية للكلية.

مغادرات رمسية متكررة وغري مربره تستغرق يوم دوام كاماًل يتم منح بعض  موظفي الكلية  .8

( ساعة مع العلم أن املهمة املكلف بها 207حيث واوزت  للموظف الواحد يف بعض األشهر )

 املوظف ال يتاج يف الغالب ألك ر من ساعة أو ساعتني.   

ا يدل على انه يتم عدم تسلسل تواريخ املغادرات على ااذج املغادرات )دفاتر املغادرات( مم .7

اللجوء إذ تغطية غياب املوظف مبغادرات رمسية الحقه لتاريخ الغياب الفعلي باإلضافة 

إذ انه يتم مسك أك ر من دفرت إجازات يف نفس الفرتة وعدم مسك دفاتر اإلجازات  

 واملغادرات حسب التسلسل  الرقمي للدفاتر.

ت الدوام احملوسبة للكلية والم يتم رفعها عدم تطابق دفاتر املغادرات الرمسية مع كشوفا .6

 إذ مركز  اجلامعة وعدم ربط املغادرات الرمسية بنظام البصمة  حسب األصول.
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 (0104) 

 

ال يتم ذكر أسباب املغادرات الرمسية وعدم يديد اجلهة املراد الذهاب إليها على اوذج  .2

 املغادرة.

( 29.....( و ).....( والم واوزت )مت اعتبار أيام الغياب دون عذر شرعي لكل من املوظفني ) .24

 يومًا غري متصلة مغادرات رمسية وبأثر رجعي دون سند قانوني.

است ناء بعض املدراء من ختم الدوام باإلضافة إذ است ناء رةيس القسم ).....( من البصمة  .22

املوجه لرةيس جامعة  98/24/9420( تاريخ 0/2/8/24مبوجب كتاب عميد الكلية رقم )

 ء  التطبيقية  على الرغم من ثبوت عدم التزامه بالدوام الرمسي.البلقا

عدم إصالح وصيانة ساعات الدوام )البصمة( بالرغم من تعطلها لفرتة تزيد عن ثالثة أشهر  .29

وكذلك التأخر بتزويد اجلامعة بكشوفات شهرية تبني اإلجازات السنوية واملرضية واملغادرات 

( تاريخ 26/6/2/0/62وحسب ما جاء بكتاب مدير داةرة شؤون العاملني يف اجلامعة رقم )

92/2/9420 . 

 (4102لسنة  078ملصدر: )استيضاح الديوان رقم ا

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات واملالحظات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

  للعام اجلامعي احملاضرين غري املتفرغني يف اجلامعة األملانية األردنية للفصل الدراسي األول

(4101/4100:) 

لدى تدقيق مكاف ت العمل اإلضايف للمحاضرين غري املتفرغني يف اجلامعة األملانية األردنية  

( 926( تبني قيام املذكورين يف اجلدول رقم )9424/9422للفصل الدراسي األول للعام اجلامعي )

أعاله دون حصوهلم على املوافقات الالزمة  الدراسي بالتدريس باجلامعة األملانية األردنية خالل الفصل

( من نظام اهليئة 96باإلضافة إذ تدريسهم ساعات زيادة عن احلد املسموح به خالفًا ألحكام املادة )

 .9447( لسنة 02التدريسية يف جامعة البلقاء التطبيقية رقم )
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 (0109) 

 

 
 (437جدول رقم )

 من كادر جامعة البلقاء التطبيقيةاألردنية امعة األملانية املكاف ت املصروفة للمحاضرين غري املتفرغني يف اجل

اسم عضو اهليئة 

 التدريسية

الساعات الم قام 

 بتدريسها

الساعات املوافق 

على تدريسها 

 تراكميًا

الساعات غري املوافق 

على تدريسها 

 تراكميًا

 قيمة املكاف ت املصروفة

 دينار فلس

 0201 111 81.91 - 81.91 د.).....(

 311 111 27 - 27 د.).....(

 0004 111 31 - 31 د.).....(

 0221 111 31 - 31 د.).....(

 0221 111 31 - 31 د.).....(

 (40/04/4102تاريخ  40/01/9/40121املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

استنادًا  املذكورين أعاله العمل على يصيل حصة اجلامعة من قيمة املكافأة احلاصلني عليها

 .9442( لعام 222( من نظام الرواتب والعالوات يف اجلامعة رقم )2ألحكام املادة )

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (0102) 

 

 اجلامعة األملانية األردنية

 

 :املستشارين واحملامني 

( تبني ما 9422-9422) يف اجلامعة لألعواماملستشارين واحملامني لدى تدقيق ملفات 

 يلي:

( دينار من تاريخ 444مت التعاقد مع املستشار الدكتور ).....( مقابل أتعاب شهرية بواقع ) .2

 على الرغم مما يلي: 22/2/9422وجيدد سنويًا لغاية تاريخ  22/2/9424

لنا حصوله إن املذكور عضو هيئة تدريس يف جامعة البلقاء التطبيقية ومل يربز  .أ 

على موافقة مسبقة من رةيس اجلامعة للعمل خارج أوقات الدوام الرمسي خالفًا 

( من نظام اهليئة التدريسية يف جامعة البلقاء التطبيقية رقم 90ألحكام املادة )

 .9447( لسنة 02)

مت وديد التعاقد مع املذكور ألك ر من مرة مباشرة دون مراعاة مبدأ املنافسة  .ب 

 .9447( لسنة 247ام نظام اللوازم واألشغال يف اجلامعة رقم )خالفًا ألحك

مت التعاقد مع املذكور استنادًا ألحكام قانون نقابة احملامني على الرغم من أن  .ج 

أن املذكور حيمل شهادة الدكتوراه يف  علمًاتعيينه مت كمستشار لألمور اهلندسية 

 القانون واملاجستري يف اهلندسة.

 9/4/9447( دينار شهريًا اعتبارُا من تاريخ 644احملامي ).....( مببلغ )مت التعاقد مع  .9

ولغاية تارخيه دون التقيد مببدأ املنافسة خالفًا ألحكام نظام اللوازم واألشغال املشار إليه 

 أعاله.

 (01/2/4102تاريخ  40/19/9/0171املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 واردة أعاله حسب الصول.العمل على تصويب املالحظات ال

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل ديوان التشريع والرأي وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (0100) 

 

 جامعة احلسني بن طالل

 

 :سجالت وقيود صندوق االستثمار 

لدى تدقيق سجالت وقيود صندوق االست مار يف جامعة احلسني بن طالل للفرتة 

 (، تبني ما يلي:9444-9422)

بها خالل  عدم اختاذ اإلجراءات الالزمة خبصوص إخنفاض أسعار بعض األسهم املست مر .2

سعر السنوات السابقة وعدم يقيقها أرباح، حيث تبني عند تقييم أسعار األسهم حسب 

)يف ظل عدم توفر أسعار  24/29/9429اإلغالق املبني بنشرة سوق عمان املالي بتاريخ 

( دينار حبيث 944886)خسارة( مبقدار ) األسهم قيمة اخنفاض( 9422األسهم لعام 

( دينار                  200244( دينار حسب )سعر التكلفة( إذ )220270قيمة األسهم  من ) اخنفضت

، مما حيول دون يقيق أرباح، وبالتالي عدم 24/29/9429) حسب سعر السوق( بتاريخ 

 يقيق الصندوق لألهدا  الذي ُوجد من أجلها.

عدم وضوح عدد من العمليات املالية املبينة مبستندات القيد  نظرًا لدمج عدة عمليات مع  .9

 بعضها، مع عدم تعزيز أغلبها بالوثاةق واألدلة الالزمة.

عدم إبراز ملفات وسجالت قرارات جملس األمناء وجلنة إدارة الصندوق وأية قرارات تتعلق  .2

( من قانون ديوان احملاسبة 29، 22حكام املادتني )بالصندوق ملراعاتها عند التدقيق خالفًا أل

وتعديالته، وقد تبني أن  خر اجتماع للجنة إدارة الصندوق ُعقد  2249( لسنة 96رقم )

 بنصاب غري مكتمل. 94/6/9442بتاريخ 

عدم إبراز دفاتر اليومية واحلسابات والقواةم املالية امُلعدة من قبل جلنة إدارة الصندوق  .0

 9442( لسنة 94( وفقًا لنظام الصندوق رقم )9422-9444ل السنوات )للتدقيق خال

والم أعتمد عليها مدقق احلسابات القانوني خالفًا ألحكام املادتني أعاله من قانون ديوان 

 احملاسبة أعاله.

عدم إبراز العقود أو االتفاقيات أو الوكاالت...ان )إن ُوجدت(، املربمة بني الصندوق والغري  .4

ت ملكية األسهم، ووثاةق ملكية األراضي، والعقارات واملعدات سارية املفعول، وأي وشهادا

 است مارات أو موجودات أخرى للتدقيق خالفًا ألحكام قانون ديوان احملاسبة املشار إليه. 

من قبل مسؤول مكتب جامعة  9/2/9420( تاريخ 7/2مت توجيه املذكرة الداخلية رقم ) .8

ر وحدة الشؤون املالية يف اجلامعة ومنها نسخة لرةيس جامعة احلسني بن طالل إذ مدي

 احلسني بن طالل ومل يتم الرد عليها.
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 (0101) 

 

 .92/8/9422( تاريخ 2/92/24682التأكيد على ما ورد يف كتاب ديوان احملاسبة رقم ) .7

 (41/9/4102تاريخ  3/40/2002 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 ه حسب األصول.العمل على تصويب ما ورد أعال

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :التعيينات 

لدى تدقيق التعيينات يف الوظاةف اإلدارية يف جامعة احلسني بن طالل تبني بأن اجلامعة  

األعوام ( عامل على نظام املكافأة خالل 27)وتعيني ( موظف على حساب املكافأة 92قامت بتكليف )

 96/0/9422( تاريخ 44/22/2/2068( خالفًا لكتب رةيس الوزراء ذوات األرقام )9422-9422)

 . 97/9/9420تاريخ  (924/24/84/7964ورقم ) 24/2/9420تاريخ  (44/22/2/2827ورقم )

 (41/0/4102تاريخ  40/00/9/7284املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 ويب املوضوع أعاله حسب األصول.اختاذ اإلجراءات الالزمة لتص

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :تعليمات توزيع اإليرادات املتحققة من العمل اجلزئي لعضو اهليئة التدريسية 

اإليرادات املتحققة من العمل اجلزةي لعضو اهليئة لدى اإلطالع على تعليمات توزيع  

 تبني ما يلي:  خارج جامعة احلسني بن طالل،التدريسية 

  9442( لسنة 246( من نظام اهليئة التدريسية يف اجلامعة رقم )9/د/94)املادة  نصت .2

 على ما يلي:

جيوز لعضو اهليئة التدريسية مبوافقة الرةيس القيام بأعمال أخرى خارج نطاق  -

 واجباته اجلامعية، وذلك وفقًا لألحكام والشروط التالية:

العمل بأجر أو مكافأة خارج اجلامعة وحيدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح  -

لعضو اهليئة التدريسيرة بقضاةه خارج اجلامعة لذلك الغرض بقرار مرن الرةيس 

ويشرتط يف مجيع األحوال ان ال يتعارض قيام عضو اهليئة التدريسية بأي عمل خارج 

وزيع اإليراد املتحقق بني اجلامعة وعضو اجلامعة مع واجباته اجلامعية ويدد نسب ت

 اهليئة التدريسية مبوجب تعليمات يصدرها اجمللس هلذه الغاية".
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 (0108) 

 

أصدر جملس عمداء اجلامعة تعليمات توزيع اإليرادات املتحققة من العمل اجلزةي لعضو  .9

( من النظام امُلشار اليه 9/د/94اهليئة التدريسية خارج اجلامعة وذلك مبقتضى املادة )

أعاله، ومي زت بني عمل عضو هيئة التدريس يف املؤسسات واهليئات احمللية حيث أعفته من 

( من التعليمات أعاله يف 0مشاركة اجلامعة باملبالغ املتحققة نتيجة عمله استنادًا للمادة )

%( من املبالغ املتحققة من عمله مع املؤسسات واهليئات 4حني يلتزم بتوريد ما نسبته )

 ( من هذه التعليمات.4ستنادًا للمادة )الدولية ا
 

( من النظام، والم أشارت إذ 9/د/94مما سبق يتضح خمالفة التعليمات ألحكام املادة )

توزيع اإليراد املتحقق لعضو اهليئة التدريسية مع اجلامعة مبوجب نسب يددها تعليمات تصدر 

 ومؤسسات حملية وهيئات ومؤسسات دولية. هلذه الغاية، ومل ُيمي ز النص أعاله بني العمل مع هيئات

وحيث أنه ال جيوز للتشريع األدنى أن يتعارض مع التشريع األعلى رتبة وفقًا ملبدأ تدرج 

التشريعات، وحيث أن التعليمات خالفت مصدرها القانوني، فتغدو بذلك تعليمات غري قانونية 

 وجديرة باإللغاء.

 (4/2/4102تاريخ  40/00/9/2377 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 إختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب املوضوع حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :ملفات املبعوثني وسجل البعثات 

يف جامعة احلسني بن طالل،  9422لدى تدقيق ملفات املبعوثني وسجالت البع ات لعام  

 يلي:تبني ما 

 .22/29/9422( دينار يف 2922494بلغ رصيد حساب  املبعوثني غري املسدد مبلغ ) .2

( من نظام البع ات العلمية 24، 20، 6عدم قيام اجلامعة بتفعيل اإلجراءات الواردة باملواد ) .9

وتعديالته لتحصيل املبالغ من املبعوثني الذين اخلوا  9444( لسنة 22يف اجلامعة رقم )

اه اجلامعة إما بعدم التحاقهم للعمل باجلامعة بعد حصوهلم على املؤهل بالتزاماتهم و

 العلمي أو عدم االلتزام بإكمال املدة القانونية او اإلخفاق يف الدراسة.

 (4102لسنة  22املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 اإلجراءات القانونية الالزمة لتحصيل املبالغ املشار إليها أعاله. اختاذ
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 (0107) 

 

 اإلجراء:

مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة، حيث زاد رصيد املبعوثني يف 

( دينار وكما هو مبني بكتاب رةيس ديوان احملاسبة رقم 2222492حبيث أصبح ) 22/29/9420

 .29/9/9424( تاريخ 00/9420/224)

 :قيود وسجالت اجلامعة 

(، تبني                   9422-9422احلسني بن طالل للفرتة )لدى تدقيق قيود وسجالت جامعة  

 ما يلي:

 الشؤون املالية: أواًل: 

 مصاريف الكهرباء: .0

عدم وجود عداد الكهرباء الرةيس املغذي للموقع الداةم للجامعة داخل احلرم  .أ 

 كم تقريبًا. 22اجلامعي، وإاا يبعد عنها مسافة 

( بقيمة إمجالية 2/7/9424- 2/2/9424من)مت إصدار فواتري كهرباء للفرتة  .ب 

( دينار بالرغم من أن العداد الرةيس خالل تلك الفرتة كان معطال 155570)

 (.922وكانت قيمة الفواتري كما هي موضحة يف اجلدول رقم )

 (433جدول رقم )

 ( يف جامعة احلسني بن طالل0/8/4101-0/0/4101قيمة فواتري الكهرباء للفرتة )

 بالدينار() املبلغ 

 الشهر
 القيمة

 دينار فلس

0/4101 081 90210 

4/4101 081 40892 

9/4101 181 44993 

2/4101 181 40741 

0/4101 181 42074 

1/4101 081 43134 

 000017 4.041 اجملموع
  

( دينار قيمة فواتري كهرباء ختص املوقع الداةم للجامعة 200867مت صر  مبلغ ) .ج 

طلب بإيقا  صرفها من قبل رةيس جلنة الكهرباء لعدم وجود ما بالرغم من وجود 

 (.244ي بت صحة هذه الفواتري املبينة يف اجلدول رقم )
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 (0103) 

 

 (911جدول رقم )

 فواتري كهرباء ختص املوقع الداةم يف جامعة احلسني بن طالل

 ) املبلغ بالدينار(

 القيمة إذ-الفرتة من 

40/7/4100-40/3/4100 20837 

40/3/4100-40/01/4100 24942 

40/3/4104-40/01/4104 11012 

 022171 اجملموع
 

بأن اللجنة  2/6/9422أشار رةيس جلنة الكهرباء مبوجب كتابه رقم )بال( تاريخ  .د 

 املكلفة بالكشف والتدقيق ومتابعة فواتري الكهرباء أظهرت ما يلي:

وإصدارها دون االستناد قيام  شركة توزيع الكهرباء بالتالعب بهذه الفواتري  -

 إذ قراءات احملطة املوقعة من مندوب اجلامعة ومندوب شركة الكهرباء.

عدم إطفاء اإلنارة وأجهزة التكييف ومراوح الشفط بعد انتهاء  أوقات الدوام  -

 الرمسي يف اجلامعة.

إن احملطات  الفرعية داخل اجلامعة حباجة إذ صيانة، وهي معرضة للعطب  -

 يف أي وقت. 

يام شركة توزيع الكهرباء بتغيري العداد الرةيس يف حمطة التحويل اخلاصة ق .ه 

باجلامعة دون إبالغ اجلهة املختصة باجلامعة مما اوجد فرقًا يف القراءات بني العداد 

 الرةيس وعداد التأكيد.

ولغاية تارخيه، حبيث مت دفع مبالغ  9446عدم دقة فواتري الكهرباء للفرتة منذ عام   .و 

طريقة اخلطأ، وقد مت توضيح ذلك من قبل رةيس جلنة الكهرباء يف للشركة ب

، إال انه ولغاية تارخيه مل يتم 94/2/9422اجلامعة مبوجب كتابه رقم )بال( تاريخ 

إعادة املبالغ املدفوعة من قبل اجلامعة بطريق اخلطأ، ومل يتم يديد قيمتها بشكل 

بالرغم من إقرار شركة الكهرباء  دقيق، ومل يتم إختاذ أي إجراء رمسي بهذا الشأن

 باخلطأ.
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 (0111) 

 

ارتفاع مصاريف الكهرباء بشكل عام يف مرافق اجلامعة وكما هو مبني مبشروحات  .ز 

مندوب ديوان احملاسبة على مستندات الصر  املتعلقة بصر  قيمة فواتري الكهرباء 

على املصاريف دون الرد عليها، وكذلك كدليل  ارتفاعالم تشري إذ بيان مربرات 

ارتفاع مصاريف الطاقة فقد تقدمت سعادة الناةب ).....( بسؤال لوزير التعليم 

العالي والبحث العلمي عن كلفة الطاقة باجلامعة، والم تبني أنها بلغت خالل عام 

%( من النفقات الكلية للجامعة وكما 86( دينار بنسبة )2224480مبلغ ) 9422

املوجه  26/9/9420( تاريخ 92/2/092هو مبني بكتاب رةيس اجلامعة رقم )رأ/

لوزير التعليم العالي والبحث العلمي مع عدم بيان مربرات وأسباب ارتفاع قيمة 

 مصاريف الكهرباء.

عدم التقيد وااللتزام بكتب وبالغات رةاسة الوزراء املتعلقة بضبط اإلنفاق والم منها قرار جملس  .9

( تاريخ 9429/26686م/22س الوزراء رقم )وكتاب رةي 2/7/9429( تاريخ 822الوزراء رقم )

املتضمنة  2/8/9429( تاريخ 22/9429/20708وكتاب رةيس الوزراء رقم ) 22/7/9429

 ، ونشري على سبيل امل ال ال احلصر إذ:9429التوقف كليًا عن شراء األثاث والسيارات لعام 

( دينار لغايات وهيز جممع معان السكل 2242.244مت شراء أثاث بقيمة ) .أ 

بأن شركة تطوير معان /املطور الرةيس ملنطقة معان التنموية  علمًاللطالبات، 

مسؤولة عن وهيز اجملمع وهيزًا كاماًل من حيث التأثيث واخلدمات وكما هو 

 وارد يف االتفاقية املوقعة مع اجلامعة. 

واالستشارات وتنمية اجملتمع بقيمة  شراء أثاث من حساب صندوق مركز الدراسات .ب 

 ( دينار.644)

 ( دينار لسكن أعضاء هيئة التدريس.8488شراء أثاث بقيمة ) .ج 

 ( دينار.4264شراء  الت تصوير بقيمة ) .د 

من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدل  9422( دينار عام 24864مت قبض مبلغ ) .2

ينار منه لطالب واحد فقط، ومل تقم ( د624منح أواةل األقسام، حيث مت صر  مبلغ )

( دينار إذ 62720اجلامعة باختاذ اإلجراءات الالزمة لصر  املبلغ املتبقي والبالغ )

 أي إجراء  خر خبصوصه. اختاذمستحقيها أو 

( شخص 944مت االحتفال بيوم االيدز العاملي يف اجلامعة ومت تقديم وجبات طعام إذ ) .0

بان املبلغ ملتزم به من قبل  علمًا( دينار تكلفة احلفل، ُدفعت من اجلامعة 2444بقيمة )

وزارة الصحة / مديرية صحة معان )راعية االحتفال(، وقد تبني عدم تسديد املبلغ حتى 

 ضمن الذمم املستحقة للجامعة. تارخيه وعدم إدراجه
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 (0110) 

 

( دينار وقد مت التحفظ 294( بقيمة )28قامت اجلامعة بشراء صوبات كهرباةية عدد ) .4

( 84على صر  املبلغ من قبل مندوب ديوان احملاسبة مبوجب الةحة التدقيق املسبق رقم )

 .27/29/9422تاريخ 

مت ختصيص سكن  2/29/9422( تاريخ 222/9422مبوجب قرار رةيس اجلامعة رقم ) .8

لناةب رةيس اجلامعة اعتبارًا من تاريخ تعيينه ناةبًا للرةيس استنادًا لقرار جملس أمناء 

وُصرفت له بدل املبالغ الم قام بدفعها قبل  6/0/9446( تاريخ 8/9446اجلامعة رقم )

( تاريخ 2062دينار مبوجب مستند الصر  رقم ) (424صدور املوافقة والبالغة )

بأن قرار جملس األمناء امُلشار إليه مل يرد ضمن صالحيات جملس  علمًا ،98/29/9422

الذي  92/7/9442( تاريخ 626/9442األمناء وقد أيد ذلك قرار رةيس اجلامعة رقم )

أكد أن قرار جملس األمناء ال يعتمد على سند قانوني صحيح وقد مت التحفظ على صر  

( تاريخ 87الةحة التدقيق املسبق رقم ) املبلغ من قبل مندوب ديوان احملاسبة مبوجب

 ، ومل يتم مراعاة ما جاء فيها. 26/29/9422

ال يتم إرفاق إشعارات قبض مع مجيع مستندات الصر  الم تصر  ونشري على سبيل امل ال  .7

بقيمة  90/0/9422( باسم بلدية معان تاريخ 2222ال احلصر إذ مستند الصر  رقم )

( 2( من النظام املالي جلامعة احلسني بن طالل رقم )22ملادة )( دينار خالفًا لنص ا9644)

 . 9444لسنة 

 قسم احلركة: ثانيًا: 

املادة عدم إجراء التعديل الدوري إلستهال ك السيارات واآلليات من الوقود خالفًا ألحكام  .2

على الرغم من توجيه  9422املركبات احلكومية لسنة  استخدام( من تعليمات تنظيم 22)

 اال انه مل يتم الرد عليها.  20/22/9422( تاريخ 7/02املذكرة الداخلية رقم )

( زيادة عن املخصص للسيارات ذوات 24( لرت بنزين اوكتان )2244مت صر  كمية ) .9

فرتة من خالل الاملستخدمة من قبل رةيس اجلامعة ( 26292/4(و )427/4األرقام )

( من تعليمات تنظيم إستخدام 22( خالفًا ألحكام املادة ) 22/29/9422- 2/4/9422)

 املركبات احلكومية أعاله.
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 (0114) 

 

( من قبل نواب الرةيررس  28926/4(،) 27422/4السيارات ذوات األرقام ) استخدام .2

( 94قم )املركبات احلكومية ر استخدام( من نظام 4،2اجلامعة، خالفًا ألحكام املادتني )

املركبات احلكومية أعاله وخالفًا  استخدام( من تعليمات تنظيم 0، واملادة )9422لسنة 

( املشار إليه يف كتاب رةيس الوزراء رقم 2424لقرار جملس الوزراء رقم )

الذي أعترب أن نواب رؤساء اجلامعات ليسوا من  2/24/9429( تاريخ 44/22/98429)

لون برتبهم األمناء واملدراء العامني يف الدولة، وخالفًا لكتاب موظفي الفئات العليا وال يعاد

 .22/2/9429( تاريخ 24/2842رةيس ديوان اخلدمة املدنية رقم )

 مدرسة اجلامعة: ثالثًا: 

بلغ إمجالي الذمم املالية املستحقة ملدرسة اجلامعة على الطلبة للعام الدراسي   .2

صيلها خالفًا ألحكام تعليمات املدرسة ( دينار مل يتم ي2404( مبلغ )9422/9429)

 التطبيقية. 

عدم وجود أسس حمددة لتحديد عملية انتقال الطالب من مدرسة اجلامعة إذ مدارس  .9

( من 20أخرى دون تسوية األمور املالية ودفع الرسوم املستحقة عليهم، خالفًا ألحكام املادة )

 تعليمات املدرسة أعاله.

 وتنمية اجملتمع احمللي:رابعاًً: مركز الدراسات 

لدى تدقيق عينة من كشوفات تسليم املشاركني جواةز مسابقات رمضان أو الربامج   .2

املقدمة من مركز الدراسات واالستشارات وتنمية اجملتمع يف اجلامعة تبني عدم دقة صر  

وتسليم قيمة اجلواةز ملستحقيها مبوجب مستندات الصر  باسم حماسب املركز ).....( 

نار، حيث ال يتم تسليم املستحقني مبالغهم مبوجب (دي684كمعتمد صر  والبالغة )

( لعام 47(، )06تواقيع وإثبات الشخصية، وكما هو مبني مبستندات الصر  ذوات األرقام )

بأنه مت إجراء فحص فجاةي  علمًا، 9422( لعام 282، و )9429( لعام 72(، )72و ) 9422

 وتبني عدم وجود رصيد نقدي يف الصندوق.

(دينار يف قيمة املكافأة املصروفة للعامالت يف شبكة االتصال التنموي 224وجود زيادة )  .9

، ومل يتبني إعادة املبلغ إذ 8/9/9429( تاريخ 80النساةية، مبوجب مستند الصر  رقم )

 حساب املركز حسب األصول.

عدم إرفاق اإلعالنات وأسس املفاضلة بني املتقدمني لبيان  لية تكليف بعض املكلفني ببعض  .2

( 99/9422هام يف املركز املصرو  هلم مكاف ت مبوجب مستندات الصر  ذوات األرقام )امل

 (. 229/9429و)
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 (0119) 

 

( دينار حملاسب املركز مبوجب قرار رةيس 94مت صر  مكافأة مالية شهرية بقيمة )  .0

حيث مل يتضمن هذا القرار  تكليف  97/2/9422( تاريخ 962/9422اجلامعة رقم )

( من نظام املوظفني يف 98وقات الدوام الرمسي، خالفًا ألحكام املادة )املذكور بأعمال خارج أ

 . 9442( لسنة 27جامعة احلسني بن طالل رقم )

 9422مت تكرار صر  املكافأة الشهرية حملاسب املركز أعاله عن شهر تشرين األول لسنة  .4

إعادة املبلغ ( ومل يتبني 49و 02( دينار مبوجب مستندات الصر  ذوات األرقام )94بقيمة )

 املصرو  زيادة إذ حساب املركز حسب األصول.

 خامسًا: الرقابة الداخلية:

( 94املادة ) عدم تفعيل دور وحدة الرقابة الداخلية وربطها مبجلس األمناء خالفًا ألحكام 

من حيث القيام بتدقيق القواةم املالية  9442( لسنة 94من قانون اجلامعات األردنية رقم )

اإليرادات والنفقات والسلف والذمم والتسويات والصناديق واللوازم ومراقبة األمور اإلدارية وحسابات 

بأنه ال يوجد  أي  ثر لعمليات التدقيق وفقًا آلليات التدقيق املعروفة، وعدم وجود تقارير  علمًا

 شهرية أو نصف سنوية صادرة عن الرقابة الداخلية موجهة إذ جملس األمناء.

 رقابة اخلارجية:سادسًا: ال

عدم وجود حماسب قانوني خارجي يتوذ تدقيق حسابات اجلامعة، خالفًا ألحكام املادة 

 ( من قانون اجلامعات األردنية امُلشار إليه أعاله.94)

 (4102لسنة  34املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصيات:

تشكيل جلنة فنية خمتصة حمايدة بإشرا ك جهات خارجية لدراسة موضوع الكهرباء  .2

 بشكل عام باجلامعة ومبشاركة ديوان احملاسبة إلختاذ اإلجراءات املناسبة خبصوصها.

 حصر واسرتداد ما مت صرفه بشكل خمالف. .9

 العمل على تصويب باقي املخالفات حسب األصول. .2

 اإلجراء:

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. قبل جامعة احلسني بن طاللمن مل يتم الرد على 
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 (0112) 

 

 :خدمات تكنولوجيا املعلومات يف اجلامعة 

لدى تدقيق  لية احلصول على خدمات تكنولوجيا املعلومات يف جامعة احلسني بن طالل،  

 تبني ما يلي:

عدم قيام جامعة احلسني بن طالل باعتماد مركز تكنولوجيا املعلومات الوطل كمزود وحيد  .2

خلدمات تكنولوجيا املعلومات حيث قامت اجلامعة بتوقيع اتفاقية مع شركة شبكة اجلامعات 

( دينار شهريًا لشراء هذه اخلدمة خالفًا لقرار جملس الوزراء 9646األردنية مببلغ )

( 22/22/2/7628وكتاب رةيس الوزراء رقم ) 0/6/9424( تاريخ 9264رقم)

وكتاب وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات/رةيس جملس إدارة مركز  97/2/9422تاريخ

بأن مراقبة  علمًا، 22/2/9422( تاريخ 2/892تكنولوجيا املعلومات الوطل رقم )انرتنت /

بهذا  90/6/9420( تاريخ 7/98ديوان احملاسبة قامت بتوجيه املذكرة الداخلية رقم )

اخلصوص ومت الرد على املذكرة بأن الشركة املذكورة تعمل يت مظلة وزارة االتصاالت 

 وتكنولوجيا املعلومات.

/ 2/9420من خالل مشاركة ديوان احملاسبة بلجنة العطاءات الفرعية ) العطاء رقم   .9

ء إال عن طريق مركز تكنولوجيا الشرا جوازيهفلرتة املواقع اإللكرتونية( مت التأكيد بعدم 

املعلومات الوطل، ومل يربز لنا ما يفيد انه مت البت يف املوضوع وإيقا  العطاء واحلصول 

 على اخلدمة املطلوبة من املركز. 

 (02/04/4102تاريخ  40/00/9/41740املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

اإلجررراءات الالزمررة للحصررول علررى خرردمات تكنولوجيررا املعلومررات مباشرررة مررن خررالل مركررز          إخترراذ

تكنولوجيا املعلومات الوطل استنادًا لقرار جملرس الروزراء املروقر املشرار إليره أعراله وخصوصرًا خدمرة         

مررة مررع اإلنرتنررت وخدمررة فلرررتة املواقررع اإللكرتونيررة وااللتررزام بعرردم وديررد االتفاقيررات املنتهيررة واملرب  

 .الغري وعدم عقد اتفاقيات جديدة مع أي جهة أخرى بهذا اخلصوص

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (0110) 

 

 ( 4101/4100احملاضر غري املتفرغ يف اجلامعة األملانية األردنية للفصل الدراسي األول للعام اجلامعي:) 

يف للمحاضرين غري املتفرغني يف اجلامعة األملانية األردنية لدى تدقيق مكاف ت العمل اإلضا 

( 28( تبني قيام الدكتور ).....( بتدريس )9424/9422للفصل الدراسي األول للعام اجلامعي )

ساعة يف اجلامعة األملانية األردنية خالل الفصل الدراسي املشار إليه أعاله دون حصوله على املوافقة 

( من نظام 09تدريسه ساعات زاةدة عن احلد املسموح به خالفًا ألحكام املادة ) الالزمة باإلضافة إذ

وحصوله على مكافأة بقيمة  2003( لسنة 246اهليئة التدريسية يف جامعة احلسني بن طالل رقم )

 ( دينار.2004)

 (40/04/4102تاريخ  40/00/9/40120املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

حصة اجلامعة من قيمة املكافأة احلاصل عليها املذكور أعاله استنادًا ألحكام العمل على يصيل 

 وتعديالته. 9442( لسنة 246( من نظام اهليئة التدريسية يف اجلامعة رقم )94املادة )

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :قيود وسجالت الذمم يف اجلامعة 

، تربني أن رصريد   9420يرود وسرجالت الرذمم يف جامعرة احلسرني برن طرالل لعرام         لدى تدقيق ق 

 ( دينار.920629بلغت ) 2/2/9424الذمم املستحقة لصاحل اجلامعة على الغري واملدورة على 

 (4102لسنة  082املصدر: ) استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 حسب األصول. ياذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل الذمم املشار إليها أعالهإ

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 (0111) 

 

 جامعة الطفيلة التقنية

 

 :جلنة معاينة اللوازم املراد بيعها/إتالفها 

أعاله املشكلة مبوجب كتاب رةيس جامعة لدى مشاركة ديوان احملاسبة مع اللجنة 

 تبني ما يلي:، 99/24/9420( تاريخ 0/9222الطفيلة التقنية رقم )ج ط ت/

وجود بعض األجهزة واملعدات واللوازم تالفة بسبب اإلهمال ونشري على سبيل امل ال ال  .2

احلصر إذ ) لة تصوير وثاةق نوع توشيبا مع جهاز فيدر( أدخلت للجامعة بتاريخ 

أن مجيع  الت التصوير الم ور دت معها بنفس  علمًامت وضعها مع اخلردة،  24/2/9448

، 2966العطاء تعمل بشكل ممتاز واملدخلة مبوجب مستندي اإلدخاالت ذوات األرقام )

 . 24/2/9448( تاريخ 2962

 بتاريخ استالمهاوجود أجهزة )إنتاج وصناعة القوالب الرملية( يف األماكن املكشوفة منذ  .9

 واملهداة من قبل مؤسسة التدريب املهل مما أدى إذ تعرضها للتلف والتكسري.  2/6/9429

( من ضمن املواد أعاله بالرغم من وجود توصية 94وجود طاوالت كمبيوتر عدد ) .2

 ومل يتم إصالحها.  9422بإصالحها من جلنة املعاينة لعام 

وإدخاهلا يف  استالمهامنذ تاريخ  وجود مواد راكدة منذ فرتات طويلة مل يتم الصر  منها .0

 قيود اجلامعة ونشري على سبيل امل ال ال احلصر إذ مادة )أحبار طابعات خمتلفة األنواع (.

وجود أجهزة ومعدات حباجة للصيانة ونشري على سبيل امل ال ال احلصر إذ )صارو  جلخ  .4

 دة منها.( والم ميكن إعادة صيانتها واالستفا4(، درل كهرباةي عدد )7عدد)

بأن استعماهلا  علمًاوجود مواد مكسرة والم مت استخدامها من قبل رةيس اجلامعة األسبق  .8

                  كان بشكل فردي من قبل رةيس اجلامعة ونشري على سبيل امل ال ال احلصر إذ وجود 

( مقاعد، توابع طقم سفرة فاخر، توابع غرفة نوم تشطيب ديلوكس( 6)طقم ضيو  فاخر )

( تاريخ 222ورقم ) 22/24/9444( تاريخ 426واملدخلة مبوجب م اإلدخاالت ذوات األرقام )

94/29/9444 . 

 (90/04/4102تاريخ  40/04/9/44411 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 التحقيق باملخالفات الواردة أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة،. تشكيل جلنة للتدقيق و

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل هذه اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.



 

 

 

 
 

 الرابعالـجـــزء 
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(0101 ) 

 

 وزارة الثقافة

 

 مديرية ثقافة السلط.

 :قيود وسجالت املديرية 

 (، تبني ما يلي:7002-7002لدى تدقيق قيود وسجالت مديرية ثقافة السلط للفرتة )

( اةخ  ووووة 5-00607وجووووود ةيووووادة حمل وقيووووة افروقووووات اة ووووروفة  لوووو  اةروبووووة  قوووو  )  .0

( خالفًا لكتوا   يويا الووة ا     55( لرت بنزين أووتان )080مدير اةديرية  بواقع ) الستخدام

 . 74/5/7007( تا يخ 26/2/4/02502 ق  )

( 27( موون امووام اللووواةم  قوو  ) 48ال يووت  اسووتخدام صلووا لوورم اللووواةم خالفووًا ) كووام اةووادة )  .7

 .0552لسنة 

( مون  02واةم خالفوًا للقوادة )   دم وجود بطاقة ال نف مرمزة  ل  ول لنف من ألنام الل .2

تعليقوات ددا ة وتنموي  اةسوتود ات امكوميوة والرقابوة  لو         0554( لسنة 5التعليقات  ق  )

 اةخزون.

 وودم وجووود سووجل خوواة باةكتبووة  يووا يووت  تر يوول الكتووا  لوو  السووجالت اةخ  ووة للووواةم     .4

 وا)ثاث.

ديريووة خالفووًا ةووا و د    وودم ي وويل قيقووة جسوواة  اسووو  دقوووع اةفقووود موون  سوودة موودير اة        .5

اةتضوووقن تموووري  مووودير   7/2/7004( توووا يخ 0/0000بكتوووا  أموووني  وووام الووووةا ة  قووو  )  م/  

 ( دينا . 552اةديرية مبلغ )

( لسووونة 8 ووودم التوووزام موووويفي اةديريوووة بالووودوام الرئوووي خالفوووًا لوووبال   يووويا الووووة ا   قووو  )   .6

7004 . 

 (4102لسنة  040املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصيات:

 اسرتداد قيقة افروقات اةستسلكة ةيادة  ن امد اةسقوح به. .0

 اسرتداد قيقة جساة اماسو  اةفقود. .7

 تشكيل جلنة يقيق لبيان أسبا  تأخر اةويفني  ن مروز  قلس . .2

 ت ويا باقي اةخالفات. .4

 اإلجراء:

 اةتابعة.الت ويا وما ةاع اةوضوع قيد بتشكيل اللجنة ومل يرد ما يفيد 
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(0101 ) 

 

 :)سجالت ومستندات حسابات األمانات )صندوق القبض 

( حمل 20/07/7002-0/0/7007لدى تدقيق السجالت اةشا  دليسا أ اله للفرتة من ) 

 تبني ما يلي: ،وةا ة الثقافة

بلمت دمجالي اةبالغ اةقبوضة من قبل أمني لندوق ا)مااات ).....( وغري اةود ة حمل  سا   .0

( دينا  من ألل 7085لدى البنك اةروزي خالع الفرتة أ اله مبلغ ) لندوق ا)مااات

( دينا  خالفًا ) كام النمام اةالي  ق  4250دمجالي اةبالغ اةقبوضة هلذه الفرتة والبالغ )

 .0555( لسنة 0وتعديالته وتعليقات النمام اةالي  ق  ) 0554( لسنة 2)

بالنسخة البيضا  خالفًا ) كام اةادة  اال تفاي( دون 655520مت دلما  الولل اةالي  ق  ) .7

 .0555( لسنة 0( من تعليقات النمام اةالي  ق  )55)

( من التعليقات 55وثرة اإللما  للولوالت اةالية دون بيان ا)سبا  خالفًا ) كام اةادة ) .2

 أ اله.

  الرسوم يت  استيفا  مبالغ مالية دون تعزيزها بأوامر قبض توضح آلية القبض ومقدا .4

 ( من التعليقات أ اله.70الواجا قبضسا خالفًا ) كام اةادة )

 دم توثيق ولوالت القبض اخلالة با)مااات حمل سجل الرخص والولوالت مما حيوع دون  .5

( من 5  ر اجللود اةستلقة من قبل أمني لندوق ا)مااات خالفًا ) كام اةادة )

 التعليقات اةشا  دليسا أ اله.

 (03/9/4102تاريخ  04/41/3/03131املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العقل  ل  متابعة تنفيذ توليات اللجنة  سا ا)لوع.

 اإلجراء:

( 07/05/6/70405والتحقيوق اةشوكلة جوجوا وتوا  وةيور اةاليوة  قو  )        للتدقيق مت تشكيل جلنة

 وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة. 20/5/7004تا يخ 
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(0109 ) 

 

 وزارة النقل

 

 :اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة مطار امللكية علياء الدولي 

اخلالة با)مر التميريي الرابع  لدى مشا وة ديوان افاسبة حمل اجتقا ات اللجنة الفنية

الشقالي، وبناً   ل  ما  جإلتفاقية د ادة تأهيل وتوسوعة وتشووميل مطا  اةلكة  ليا  الدولي واةد 

 ثايق، تبني ما يلي:توفر لنا من و

 05/07/7002( تا يخ 00/0/26405/ /72قر  جملا الوة ا  جوجا الكتا   ق  ) .0

تكليف وةير النقل وبالتنسيق  05/07/7002اةوجه لوةير النقل حمل جلسته اةنعقدة بتا يخ 

مع وةير اةالية ووةير ا)شماع العامة واإلسكان التفاوض مع مستثقر اةطا  )جمقو ة اةطا  

 ((.(AIGالدولي 

تقدم مستثقر مطا  اةلكة  ليا  الدولي لوةا ة النقل بطلا للقوافقة  00/2/7002بتا يخ  .7

 ل  اةقرتح اةتضقن التوسعة اةستقبلية للقطا  ، مما يشري دىل  دم قيام امكومة بطلا 

مة تقدي  مقرتح التوسعة ودون دبراة أي وثايق تشري دىل الد اسات اليت قامت بسا امكو

ممثلة بوةا ة النقل وو دة ددا ة اةشروع  وع أهقية تسريع االستثقا  ومرب اته،  لقًا أاه 

( بعقل دجياة توضيحي للجنة (AIGسبق وأن قام اةستثقر)جمقو ة اةطا  الدولي )

دون أن يت  اختاذ  07/5/7002وبتا يخ  05/8/7002التوجيسية للقشروع مرتني بتا يخ 

 اللجنة التوجيسية للقشروع خب وة اةوضوع أ اله.أي قرا  من قبل 

تبني من خالع االتفاقية وجدوع التدفقات النقدية أن ا)مر التميريي الرابع هو استحقاق  .2

( وبالتالي 7070( ا تبا ًا من  ام )AIGمطلو  اةباشرة بتنفيذه من قبل مستثقر اةطا  )

يرى الديوان بأاه صاةا ال توجد  اجة ملحة للتسريع حمل تنفيذ هذا ا)مر التميريي، فإاه 

من اةقكن جتنا تكبد امكومة لتكاليف مالية وبرية ايابة  ن اةستثقر ما مل يكن هناك 

التميريي مدا  البحا أسبا  موجبة ومرب ات موثوقة للتسريع ال سيقا وأن  صلا ا)مر 

( مليون دينا  دضافة للفوايد اةستحقة 4440سوم يكبد امكومة مبالغ تقد  مبدييًا بو )

 ل  هذا اةبلغ با تبا  أاه سيت  اقتطا ه من   ة امكومة اةتأتية من االتفاقية  سا 

ن قبل ملخص النقوذج اةالي الذي قدمه اةستثقر،  لقًا أن امكومة مل تكن قد ساهقت م

 بأي مبلغ حمل اةشروع أو أوامره التميريية جوجا بنود االتفاقية اةربمة مع اةستثقر. 
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(0111 ) 

 

تبيَّن أن الد اسات اهلندسية غري معتقدة من قبل استشا ي اةشروع وو دة ددا ة اةشروع،   .4

 يا مت اةطالبة با تقادها و رضسا  ل  اخت اليني )مسندسني( هل  خربة حمل جماع 

لكقيات والكلف وبشكل مسبق إلختاذ قرا  خب وة النقوذج اةالي وآلية تسديد ا تسا  ا

 مساهقة امكومة حمل الكلفة.

أن اةبلغ الذي ستدفعه امكومة لقا  االستثقا  اةتسا ع اةتعلق با)مر ألتميريي الرابع  .5

 مدا  البحا مبين  ل  افرتاضات مالية وأسعا  خ   وتضخ  وتسعري وهي قابلة للتمري

 يا أاسا مبنية  ل  افرتاضات ليست ثابتة ومن اةقكن تميريها وفقًا للقتمريات 

 واال تبا ات اليت يت  ددخاهلا  ل  النقوذج اةالي. 

( من وتا   ييا الوة ا  اةشا  دليه أ اله  باةد ج الشقالي من  يا 0يتعلق البند ) .6

ا تقاده وأن يت  د اسة هذا تأهيله و الستكقاعيديد تكلفة تنفيذ ا) قاع اإلضافية 

اةوضوع من قبل مكتا استشا ي معتقد  ت  يت  ا تقاد اةد ج الشقالي من قبل اجلسات 

افلية والدولية، وبالتالي مما يستوجا د طا ه ا)ولوية من قبل وةا ة النقل، وقا أن 

ض هو مقابل اةشا  دليه أ اله ا ت  ل  أن التفاو  ييا الوة ا الفقرة ا)خرية من وتا  

( أي ما يتعلق بكل من 7، 0قيام اةستثقر )جمقو ة اةطا  الدولي( بتنفيذ ما و د بالبندين )

 وقد لو ظ من خالع اللجنة الفنية ما يلي: ،اةد ج الشقالي والتوسعة اةستقبلية

 دم التطرق ةوضوع اةد ج الشقالي من  يا ولف ا) قاع اإلضافية وال يوجد  .أ 

 الية جاهزة معتقدة بسذا اخل وة.د اسات فنية وم

( خالع اجتقا ات اللجنة الفنية أن ا)ولوية AIGبني ممثلي الشروة اةستثقرة ) .  

للتوسعة حمل مبن  اةطا  وأن موضوع اةد ج الشقالي سوم يت  االتفاق  ليه ال قًا، 

 وهذا خيالف ما جا  بكتا   ييا الوة ا  اةذوو  أ اله.

(  تا يخ 72/00/0/5060   ييا الوة ا   ق  )مت تشكيل جلنة جوجا وتا .ج 

خب وة موضوع اةد ج الشقالي لد اسة أسبا  ديقام تشميله وهذه  00/7/7004

اللجنة مل تكقل أ قاهلا ويفرتض أواًل االاتسا  من أ قاع هذه اللجنة واالاطالق 

ن من اتايج أ قاهلا ةعرفة ما سيت  من خطوات الستكقاع تأهيل اةد ج الشقالي م

  يا الكلف والت امي ....اخل.

بناً   ل  ما و د أ اله، فإن مسا ّي ا)مر التميريي الرابع واةد ج الشقالي يعتربان  .د 

متالةمني خ ولًا وأن الكلفة الناجتة  ن هذين اةسا ين سيدخالن معًا حمل النقوذج 

 اةالي وآلية التسديد وفق ما جا  بكتا   ييا الوة ا  اةشا  دليه أ اله.

 (41/3/4102تاريخ  04/44/2/2913 املصدر: )كتاب الديوان رقم
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(0110 ) 

 

 التوصيات:

واالخت اليني  استكقاع وافة الد اسات الفنية واهلندسية واةالية من قبل االستشا يني .0

وو دة ددا ة اةشروع ولكل من مشروع التوسعة اةستقبلية واةد ج الشقالي وأن يت  ا)خذ 

 بكافة مال ماتنا الوا دة أ اله بعني اال تبا .

( تا يخ 07/77/4/0050مرا اة ما و د بكتا  ديوان افاسبة اةوجه لوةير النقل  ق  ) .7

اليت ما ةالت  القة بني امكومة واةستثقر  وع بعض اةواضيع اةالية  72/0/7004

 اتيجة أ قاع التدقيق السابقة.

 اإلجراء:

مل يرد ما يفيد بالت ويا  غ  خماصبات الديوان اةتكر ة بسذا اخل وة واليت وان آخرها 

 وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة. 05/5/7004( تا يخ 07/77/4/2266الكتا   ق  )

 املطارات األردنية: بيع لوازم غري صاحلة/شركة 

لدى مشا وة ديوان افاسبة أ قاع جلنة اةشرتيات والعطا ات افلية  وع بيع لواةم غري  

لامة مت التحفظ  ل  قرا  اللجنة اةتضقن السري بإجرا ات بيع اللواةم اةشا  دليسا أ اله وديداع 

للخزينة العامة  ديرادًا  يلة البيع حمل  سا  خاة وأمااات بداًل من يويل   يلة البيع 

ووتا  وةير اةالية  ق   06/2/7007( تا يخ 257استنادًا لقرا  جملا الوة ا   ق  )

 .78/5/7002( تا يخ 07/04/2/00222)

 (09/1/4102تاريخ  01/1/3/03140 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 اختاذ اإلجرا ات الالةمة لت ويا ما و د أ اله  سا ا)لوع.

 اإلجراء:

مل يرد ما يفيد بالت ويا  غ  خماصبات الديوان اةتكر ة بسذا اخل وة واليت وان آخرها 

 وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة. 5/7/705( تا يخ 08/2/2/0250الكتا   ق  )
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(0114 ) 

 

 مؤسسة اخلط احلديدي احلجازي األردني

 

 :حسابات احملطة 

 (، تبني ما يلي:7004-7007للفرتة )لدى تدقيق  سابات دطة سكة  ديد الز قا  

 دم ي يل الذم  اةستحقة  ل  مستأجري العقا ات واةخاةن التابعة لسكة  ديد الز قا   .0

 ( دينا .72700والبالغ قيقتسا )

اةدة القااواية منذ فرتة صويلة  استخدامسا دم دتالم النقاذج اةالية واليت مض   ل   .7

 0555( لسنة 0( من التعليقات التطبيقية للشؤون اةالية  ق  )02خالفًا ) كام اةادة )

 وتعديالتسا.

 (4102لسنة   094املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 دختاذ اإلجرا ات الالةمة لت ويا ما و د أ اله  سا ا)لوع.

 اإلجراء:

 يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة. مل
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(0113 ) 

 

 املؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون

 

 :الفجائي على مستودع اجلوائز 

بتا يخ  نلدى دجرا  الفحص الفجايي  ل  مستودع اجلوايز حمل مؤسسة اإلذا ة والتلفزيو 

 تبني ما يلي: 75/07/7002

ومل يت  اختاذ اإلجرا ات الالةمة لالستفادة منسا  وجود جوايز مل يت  تسليقسا للفايزين .0

 (.200و ل  سبيل اةثاع ما هو مبني حمل اجلدوع  ق  )

 (310جدوع  ق  )

 نحمل مؤسسة اإلذا ة والتلفزيو غري اةسلقة للفايزيناجلوايز 

 السنة اس  الرباامج اجلايزة

 4104  مضان معنا أ ل  سيا ة اوع شريي

 4104  مضان معنا أ ل  Haier LCD  شاشة

 4104  مضان معنا أ ل  ثالجة  ج  لمري

 4104 أهاًل  مضان فريز   ج  لمري اوع فستل

 4104 مع النشام  لوبة غاة يوايفرساع

 4100  مضان معنا أ ل  صق  ونا سبع مقا د

 4104  مضان معنا أ ل  Haierمكيف وا د صن 

والرليد الفعلي وقا هو مبني حمل اجلدوع  ق  وجود فروقات بني الرليد الدفرتي   .7

(207.) 

 (314جدوع  ق  )

 نحمل مؤسسة اإلذا ة والتلفزيو مقا اة بني الرليد الدفرتي والرليد الفعلي

 اس  اةادة الرليد الدفرتي الرليد الفعلي الزيادة أو النقص

 وولرما  )سامكا( 02 23 )اقص( 09

 مراوح ستااد 001 011 )اقص( 33

 مكااا وسربايية سجاد 3 00 )ةيادة( 0

 مكيف هوم ماسرت 43 3 )اقص( 41

 ماوينة مقة فرامة 40 04 )اقص( 02
 

 0/2/7002 ل  سجل اللواةم اةخ  ة من تا يخ   دم تر يل مستندات اإلخراجات  .2

تعليقات ددا ة  0554( لسنة 5( من التعليقات  ق  )8لماية تا خيه خالفًا ) كام اةادة )

 .وتنمي  اةستود ات امكومية والرقابة  ل  اةخزون
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(0112 ) 

 

 مل يت  دبراة وتا  التكليف والكفالة اةالية للقويف الذي يقوم بأ قاع أمني اةستودع  .4

( من امام اللواةم وا)شماع ةؤسسة اإلذا ة والتلفزيون  ق  44خالفًا ) كام اةادة )

 .7007( لسنة 58)

 ( من التعليقات أ اله.6 دم توفري النمافة الالةمة للقستودع خالفًا للقادة )  .5

 (3/4/4102تاريخ  03/00/3/0100املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

   اجلوايز )لحابسا.بيان أسبا   دم تسلي .0

 .تشكيل جلنة داخلية جلرد مستودع اجلوايز وت ويا الفروقات اةشا   .7

 ت ويا باقي البنود أ اله  سا ا)لوع.  .2

 اإلجراء:

الرد من قبل اةؤسسة العامة لإلذا ة والتلفزيون  غ  خماصبات الديوان اةتكر ة بسذا  مل يت 

وما ةاع اةوضوع  02/7/7005( تا يخ 02/00/2/7407اخل وة واليت وان آخرها الكتا   ق  )

 قيد اةتابعة.

 :الدائرة التجارية 

)وع( وايووتالم شووروة لوودى توودقيق العقوود اةووربم بووني مؤسسووة اإلذا ووة والتلفزيووون )الفريووق ا   

).....( وشروة ).....( )الفريق الثااي( واخلاة برباامج  مضان معنا أ ل  والعيد معنا أ ل  لعام 

 تبني ما يلي: 7002

 ووودم التوووزام الفريوووق الثوووااي بتزويووود مؤسسوووة اإلذا وووة والتلفزيوووون بكشوووف مبوووديي مف ووول          .0

بوواجلوايز العينيووة مووع بيووان او سووا وولووفسا و ووددها وسووعرها  نوود توقيووع االتفاقيووة )العقوود(       

( من العقد اةربم مع الشروة اةشا  دليسا أ واله باإلضوافة دىل التوأخر    7خالفًا للبند )ثامنًا/

( دينوا   425202بأن قيقة اجلوايز اةقدموة بلموت )   ؤسسة جلز  من اجلوايز  لقًاحمل تزويد اة

( دينوا  اسوتنادًا   650000حمل  ني أن جمقووع اجلووايز اةطلوبوة مون الفريوق الثوااي موا قيقوة )        

 ( من العقد أ اله. 0للبند )ثامنًا/

نيوووة اةقدموووة    ووودم التوووزام الفريوووق الثوووااي  بتقووودي  بعوووض الفوووواتري اةتعلقوووة بووواجلوايز العي         .7

وبالقيقة امقيقية ةؤسسة اإلذا ة والتلفزيون لبيوان الكلفوة امقيقيوة والويت بلموت قيقتسوا       

( موون العقوود أ وواله و لوو  سووبيل اةثوواع    7( دينووا  خالفووًا للبنوود )ثامنووًا/  44000مووا جمقو ووه ) 

   الت )شرم الشيخ، مرمريا، اسطنبوع،  قرة(.

دات الوويت تثبووت قيامووه بتنفيووذ امقلووة اإل الايووة      وودم التووزام الفريووق الثووااي بتقوودي  الشووسا     .2

 ( من العقد.5والرتوجيية خالفًا للبند )سابعًا/
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(0113 ) 

 

 دم قيام الفريق الثااي بالتزاماته من  يا  دد الدقايق اإل الاية اةقنو وة لوه واةخ  وة     .4

للر وواة مقوودمي اجلوووايز  يووا جتوواوةت العوودد اةسووقوح بووه خالفووًا للبنوود )سادسووًا( موون العقوود      

 ه.أ ال

 وودم التووزام الفريووق ا)وع جسووؤوليته  وون افتوووى والشووكل الفووين للرباووامج اسووتنادًا للبنوود         .5

( موون العقوود  يووا وووان الفريووق الثووااي يقوووم باإل ووداد ويووتحك  بالشووكل الفووين     7)خامسووًا/ 

 للرباامج.

( دينوووا  حمل  وووني مت  280276بلموووت قيقوووة اجلووووايز اةقدموووة مووون واقوووع الفوووواتري موووا قيقتوووه )     .6

( دينوووووا  أي بفوووووا ق مقووووود اه 726640ا مووووون قبووووول جلنوووووة تقيوووووي  اجلووووووايز بقيقوووووة ) تقييقسووووو

 ( دينا .004685)

مل يوووت  تزويووود اةؤسسوووة بكتوووا  التوووزام مووون اجلسوووة اةقدموووة للجوووايزة الكوووربى )شوووقة( بقيقوووة     .2

(  دينووا  يفيوود بووأن الشووقة  ووق موون  قوووق الفريووق ا)وع،  لقووًا بأاووه مل يووت  تسوولي       65000)

 ا خيه.الشقة للفايز  ت  ت

 (4102لسنة  02املصدر: )استيضاح الديوان رقم  

 التوصية:

 العقل  ل  ت ويا اةخالفات الوا دة أ اله  سا ا)لوع.

 اإلجراء:

الرد من قبل اةؤسسة العامة لإلذا ة والتلفزيون  غ  خماصبات الديوان اةتكر ة بسذا  مل يت 

وما ةاع  05/07/7004( تا يخ 04/7004/4402اخل وة واليت وان آخرها الكتا   ق  )

 اةوضوع قيد اةتابعة.

 :تدقيق قيود وسجالت حركة السيارات 

العامة لإلذا ة والتلفزيون لعام  لدى تدقيق قيود وسجالت  روة السيا ات حمل اةؤسسة

 ، تبني ما يلي:7007

 دد من اةويفني حمل اةؤسسة دون ام وع  ل  موافقة  الستخداممت خت يص مروبات  .0

 .70/6/7007( تا يخ 2/2/4/06855( من وتابه  ق  )7 ييا الوة ا  خالفًا للبند  ق  )

استخدام اةروبات امكومية التابعة للقؤسسة من قبل مويفني بعد أوقات الدوام  يت  .7

( من تعليقات تنمي  استخدام اةروبات امكومية لسنة 4الرئي خالفًا ) كام اةادة )

7000. 
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(0110 ) 

 

مت االستقرا  حمل استخدام السيا ات امكومية من قبل اةويفني الوا دة أئاؤه  حمل البند  .2

ا   ييا الوة ا  أ اله  يا أن اةوافقة ةدة سنة وا دة فقط ومل يت  ( من وت0 ق  )

 جتديدها  ت  تا خيه.

( 02اةادة )خالفًا ) كام  cc( 7000( سيا ة سعة دروسا يزيد  ن )04يت  استخدام ) .4

 من تعليقات تنمي  استخدام اةروبات امكومية أ اله.

اإلجرا ات الالةمة لشطبسا خالفًا ) كام  اختاذ( سيا ات حباجة دىل شطا مل يت  5يوجد ) .5

 ( من تعليقات تنمي  استخدام اةروبات امكومية أ اله.42اةادة )

اإلجرا ات الالةمة إلتالم جلود مستندات اإلدخاالت واإلخراجات وصلا  اختاذمل يت   .6

( من 02اةشرتى افلي اليت مض   ليسا اةدة القااواية إلتالفسا خالفًا ) كام اةادة )

 وتعديالتسا.  0555( لسنة 0التعليقات التطبيقية للشؤون اةالية  ق  )

( ويقل cc 7700وسعة دروسا ) 0554يوجد سيا ة اوع تويوتا الاد وروة موديل  .2

( )لو ة ة قا ( لدى قس  امروة ث  دهدايسا للقؤسسة من قبل لندوق 4607الرق  )

سجيلسا باس  اةؤسسة لدى ددا ة ترخيص ا)م  اةتحدة للسكان منذ  دة سنوات دون ت

 اإلجرا  اةناسا خب ولسا  ت  تا خيه.  اختاذالسواقني واةروبات ومل يت  

 (2/0/4102تاريخ  03/00/3/1131 املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العقل  ل  ت ويا اةال مات  الوا دة أ اله  سا ا)لوع.

 اإلجراء:

اةؤسسة العامة لإلذا ة والتلفزيون  غ  خماصبات الديوان اةتكر ة بسذا مل يت  الرد من قبل 

وما ةاع  70/07/7004( تا يخ 02/00/2/70462اخل وة واليت وان آخرها الكتا   ق  )

 اةوضوع قيد اةتابعة.

 :قيود وسجالت املؤسسة 

(، 7005-7002)إلذا ة والتلفزيون للفرتة عامة لاللدى تدقيق قيود وسجالت اةؤسسة  

 تبني ما يلي:

حمل  ).....( دم التزام مؤسسة اإلذا ة والتلفزيون بتسديد اةطالبات اةالية اخلالة باةؤسسة  04

( دينا   72065وقتسا مما أدى دىل فرض غرامات تأخري  ل  ا)قساط اةستحقة بقيقة )

مستند ( دينا  02045، ووذلك مبلغ )5/7002( لشسر 22ووقا هو مبني باةستند  ق  )

 . 00/7002( لشسر 477لرم  ق  )
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(0111 ) 

 

( 7644 دم قيام اةؤسسة بتح يل مبالغ السلف اةقنو ة للقويفني والبالغ  ليدها ) 74

 .    7007لسنة   52( من النمام اةالي ةؤسسة اإلذا ة والتلفزيون  ق  22دينا  خالفًا للقادة )

يت  فتح  سا  خاة حمل البنك مامل السلفة اليت تزيد قيقتسا  ن ألف دينا  خالفًا  مل 24

 0555( لسنة 0( من التعليقات التطبيقية للشؤون اةالية  ق  )50) كام اةادة )

 وتعديالتسا.

مل يت   ت  تا خيه دلدا  التعليقات الالةمة لتنفيذ أ كام النمام اةالي ةؤسسة اإلذا ة  44

 أ اله. دليه( من النمام اةالي اةشا  56ون خالفًا ) كام اةادة )والتلفزي

مل يتقكن ديوان افاسبة من تدقيق سجل ا)مااات اخلاة بالتلفزيون وذلك لعدم  54

مطابقة  ليد ا)مااات حمل سجل ا)مااات مع  ليد ا)مااات حمل دفرت ال ندوق ولعدم د داد 

 لحيح ومنم . اخلاللات الشسرية وجداوع التنسيق بشكل

( من امام التنمي  اإلدا ي 5ترتبط و دة التدقيق الداخلي باةدير العام خالفًا للقادة ) 64

واليت تتطلا  بطسا ججلا ددا ة مؤسسة  7002( لسنة 5ةؤسسة اإلذا ة والتلفزيون  ق  )

 اإلذا ة والتلفزيون.

لية للقويفني والسجالت ال تقوم و دة التدقيق الداخلي حمل اةؤسسة بتدقيق الكفاالت اةا 24

اةتعلقة بسا وتقدي  تقا ير خالع الثالثة شسو  ا)وىل من ول سنة وولقا د ت اماجة 

 .7002( لسنة 0( من تعليقات تنمي  الكفاالت اةالية للقويفني  ق  )07خالفًا للقادة )

( 44ًا للقادة )ال يقوم أمني اةستودع بتقدي  تقا ير  ن  الة اللواةم اةوجودة حمل  سدته خالف 84

 .7007( لسنة 58من امام اللواةم وا)شماع للقؤسسة  ق  )

أمنا  اةستود ات حمل اةؤسسة غري مكلفني  ئيًا للعقل حمل اةستود ات وقا أن البعض  54

منس  غري معزة بكفاالت مالية والبعض اآلخر وفالته اةالية غري وافية خالفًا لتعليقات 

 يفني اةشا   دليسا أ اله. تنمي  الكفاالت اةالية للقو

وجود لواةم غري لامة ولواةم وأجسزة فنية  اودة منذ فرتة ةمنية صويلة مل تتخذ  004

اإلجرا ات الالةمة بشأاسا خالفًا لتعليقات ددا ة وتنمي  اةستود ات امكومية والرقابة  ل  

 .0554( لسنة 5اةخزون  ق  )

اةستود ات اخلالة بسا ب و ة سليقة مما يؤدي ال يت  ختزين اللواةم وا)جسزة الفنية حمل  004

 ( من امام اللواةم وا)شماع اةشا  اليه أ اله. 78دىل لعوبة جردها خالفًا للقادة )

 (4102لسنة  13املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 اإلجرا ات الالةمة لت ويا اةخالفات اةشا   دليسا أ اله  سا ا)لوع. اختاذ
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(0111 ) 

 

 اإلجراء:

مل يت  الرد من قبل اةؤسسة العامة لإلذا ة والتلفزيون  غ  خماصبات الديوان اةتكر ة بسذا 

وما ةاع  06/07/7004( تا يخ 25/7004/4428اخل وة واليت وان آخرها الكتا   ق  )

 اةوضوع قيد اةتابعة.

 :الدوام 

يون للفرتة لدى تدقيق  ينة من وشوفات دوام اةويفني حمل مؤسسة اإلذا ة والتلفز 

 (، تبني ما يلي:0/0/7004-20/2/7004)

( من امام اخلدمة 56ؤسسة بالدوام الرئي خالفًا للقادة )اة دم التزام  دد من مويفي  .0

( من تعليقات الدوام الرئي واإلجاةات السنوية 7واةادة ) 7002( لسنة 87اةداية  ق  )

 ومنح اةماد ات ومناذجسا.

اإلجرا ات  اختاذغيا   دد من اةويفني  ن مروز  قلس  مدة تزيد  ن شسر دون  .7

 ( من امام اخلدمة اةداية اةشا  دليه أ اله.065القااواية الالةمة حبقس  خالفًا للقادة )

ومماد اتس   دم قيام و دة اةوا د البشرية بإلدا  )تقرير شسري(  ن سري دوام اةويفني  .2

 ( من التعليقات اةشا  دليسا أ اله.5ادة )خالفًا ) كام اة

 دم قيام و دة اةوا د البشرية بإ داد وشوفات بأئا  اةويفني غري اةلتزمني بأوقات  .4

الدوام الرئي بعد سا تني من بد  الدوام الرئي مباشرة و فعسا دىل اةدير اةختص 

 أ اله.( من التعليقات اةشا  دليسا 5خالفًا ) كام اةادة )

 (9/9/4102تاريخ  03/00/3/02003كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 العقل  ل  ت ويا ومعاجلة اةال مات الوا دة أ اله  سا ا)لوع.

 اإلجراء:

مل يت  الرد من قبل اةؤسسة العامة لإلذا ة والتلفزيون  غ  خماصبات الديوان اةتكر ة بسذا 

وما ةاع  72/07/7004( تا يخ 02/00/2/70888   ق  )اخل وة واليت وان آخرها الكتا

 اةوضوع قيد اةتابعة.

 :).....( املوظف 

 لدى تدقيق  ينة من مستندات ال رم حمل شروة تطوير العقبة، تبني ما يلي: 

اةويف اةذوو  أ اله بالتعاقد مع شروة تطوير العقبة جوجا اتفاقية لتقدي   قيام .0

( دينا  8000مقابل أتعا  مقدا ها ) 77/00/7007خدمات د المية ا تبا ًا من تا يخ 

 سنويًا. 
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(0119 ) 

 

أي بعد مرو  شسرين  ل  ااتسا  مدة  70/0/7004مت جتديد االتفاقية أ اله بتا يخ  .7

 فا قيقة ا)تعا  السنوية. سريااسا ةدة  ام آخر بن

بلمت قيقة ا)تعا  اة روفة للقذوو  أ اله منذ تا يخ التعاقد معه ولماية اساية شسر  .2

 ( دينا .05500( مبلغ )00/7004)

مما سبق يتضح أن قيام اةويف أ اله بالتعاقد مع شروة تطوير العقبة جا  خمالفًا  .4

 وتعديالته. 7002( لسنة 87اية  ق  )( من امام اخلدمة اةد68، 62) كام اةادتني )

 (41/00/4102تاريخ  01/9/3/09314املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

اختاذ اإلجرا ات الالةمة حبق اةذوو  أ اله والعقل  ل    ر واسرتداد وافة اةبالغ اة روفة له 

 اةداية اةشا  دليه أ اله.دون سند قااواي وت ويا اةوضوع جا ينسج  وأ كام امام اخلدمة 

 اإلجراء:

مل يت  الرد من قبل اةؤسسة العامة لإلذا ة والتلفزيون  غ  خماصبات الديوان اةتكر ة بسذا 

وما ةاع اةوضوع  5/2/7005( تا يخ 08/5/2/2445اخل وة واليت وان آخرها الكتا   ق  )

 قيد اةتابعة.

  4102برنامج رمضان معنا أحلى لعام: 

مؤسسة اإلذا ة والتلفزيون والفريق الثااي  الفريق ا)وع/د اسة العقد اةربم ما بني  لدى 

 ).....(، تبني ما يلي:وشروة والثالا ول من شروة ).....( 

مت تنفيذ ديكو ات الرباامج حمل مشاغل وو   قس  الديكو  حمل مؤسسة اإلذا ة  .0

لزم الفريق الثااي والثالا تنفيذ ( من العقد واليت ت0والتلفزيون خالفًا للبند ) ابعًا/

الديكو  اخلاة بالربااجمني وجا يتناسا مع الفريق ا)وع دون استيفا  بدع تكاليف 

 العقل.

 دم التزام الفريق الثااي والثالا بتقدي  الشسادات اليت تثبت قيامس  بتنفيذ محلة  .7

 جية وال حف د الاية وتروجيية للربااجمني  ل  اإلذا ات العاملة واللو ات اخلا

 ( من العقد.5( دينا  استنادًا للبند ) ابعًا/000000واجملالت بقيقة )

 دم التزام الشروتني أ اله بتزويد اةؤسسة بكشف مف ل باجلوايز العينية مع بيان  .2

او سا وولفسا وصبيعتسا و ددها ووقيتسا وسعرها واةوديل حمل الوقت افدد بالعقد 

 ( من العقد.7بند )السابع/خالفًا لل 05/6/7004بتا يخ 

مل يت  تقيي  اجلوايز العينية  ن صريق جلنة التقدير اةخت ة حمل الوقت افدد خالفًا  .4

 ( من العقد.4للبند )السابع /
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(0111 ) 

 

مت اإل الن  ن بعض اجلوايز من قبل الفريق الثااي والثالا قبل تسليقسا للقؤسسة  .5

 ثاع اةطابخ ووابواات البنزين.( من العقد و ل  سبيل اة00خالفًا للبند )سابعًا/

 مل يت  لماية تا خيه تسلي  بعض الفايزين باةطابخ من قبل الشروة الرا ية. .6

 (30/04/4102تاريخ  03/00/3/44311 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العقل  ل  ت ويا اةخالفات الوا دة أ اله  سا ا)لوع.

 اإلجراء:

 يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة. مل

 :برنامج املستكشف الصغري 

( 0200لدى د اسة العقد اةربم بني مؤسسة اإلذا ة والتلفزيون ومؤسسة ).....( بقيقة ) 

 دينا ًا للحلقة وبواقع ثالثة  لقات أسبو يًا، تبني ما يلي: 

( سا ة أسبو يًا 25الرئي والذي مت يديده جعدع )  دم التزام اةذيعة ).....( بالدوام .0

 وتعديالته.                      7002( لسنة 87( من امام اخلدمة اةداية  ق  )56خالفًا ) كام اةادة )

قيام اةذيعة ).....( واةخرج ).....( بالعقل لدى جسة هلا  القة وم لحة جؤسسة اإلذا ة  .7

( من امام اخلدمة 68ق من اةرجع اةختص خالفًا ) كام اةادة )والتلفزيون بدون دذن مسب

 ( من العقد اةربم بني اةؤسستني أ اله.5اةداية اةشا  دليه أ اله والبند )الثااي/

 دم قيام الفريقني باستقطا  الر ايات واإل الاات التجا ية مدفو ة الثقن للرباامج  .2

 أ اله. ( من العقد7، 0خالفًا للبند )ثالثًا / 

( SMS دم تزويد قس  اإليرادات بتقرير يتضقن اإليرادات اةتأتية من الرسايل الق رية ) .4

 خالفًا للبند )سادسًا( من العقد اةشا  دليه أ اله.

ا)مثل للقوا د البشرية اةؤهلة واالستوديوهات اةوجودة حمل اةؤسسة إلاتاج  االستمالع دم  .5

( دينا  0200 ابعًا من العقد أ اله بأن تكلفة املقة الوا دة )و د حمل البند  يا الرباامج 

وغري شاملة لضريبة اةبيعات  لقًا بأن مشرتيات الربامج ختضع لضريبة اةبيعات مما أدى 

 دىل تكبد مؤسسة اإلذا ة والتلفزيون لقيقة ضريبة اةبيعات.

 (30/04/4102تاريخ  03/00/3/44490املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العقل  ل  ت ويا ما و د أ اله  سا ا)لوع.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.
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(0110 ) 

 

 وكالة اإلنباء األردنية

 

 :قيود سجالت الدائرة املالية  

 تبني ما يلي:  (،7002-7000)للفرتة  قيود وسجالت الدايرة اةالية دى تدقيق ل  

 اإليرادات  أواًل: 

لتسووووووووجيل اةقبوضووووووووات   اليوميووووووووة العامووووووووة )يوميووووووووة ال ووووووووندوق(    وووووووودم مسووووووووك دفوووووووورت    .0

( مووووووون التعليقوووووووات 6واإليووووووودا ات اليوميوووووووة ب وووووووو ة تف ووووووويلية خالفوووووووًا ) كوووووووام اةوووووووادة  ) 

 .0555لسنة  (0) ق  وتعديالتسا التطبيقية للشؤون اةالية 

 أمووور ويديووود اةبوووالغ اةتحققوووة  لووو  اةكلوووف بالووودفع مووون خوووالع         اإليوووراداتيوووت  ترسوووي    ال .7

وفقوووًا للتسوووعرية   اةووودقق الوووداخلي مووودقق مووون قبووول   مووونم  مووون اةويوووف اةخوووتص و   قوووبض ال

للخووووودمات اةختلفوووووة الووووويت تقووووودمسا الووالوووووة خالفوووووًا   اإلدا ةاةعتقووووودة مووووون قبووووول جملوووووا 

 اةشا  دليسا أ اله. الية ( من التعليقات التطبيقية للشؤون اة70،،70) كام اةواد ) 

مسوووووا  اخلزينوووووة خالفوووووًا ) كوووووام   بوووووأوع اف ووووولة أواًل  اإليووووورادات ووووودم التقيووووود بتو يووووود   .2

 لوووووو  سووووووبيل اةثوووووواع ال ام وووووور   0554( لسوووووونة 2النمووووووام اةووووووالي  قوووووو  ) ( موووووون  5اةووووووادة )

 (.202مستندات ال رم ال اد ة من  سا  ا)مااات واةبينة حمل اجلدوع  ق  )

 (313جدوع  ق  )

   دم تو يد اإليرادات اف لة أواًل بأوع حمل ووالة اإلابا  ا) داية 

 )اةبلغ بالدينا (

 اةبلغ  تا يخ اةستند  ق  اةستند

2 43/00/4100 01021 

0 3/9/4104 1411 

0 41/1/4103 1143 

 النفقات   ثانيًا:

 لقورا ي خالفوًا  الكسربا  للفرتة اةشا  دليسا أ اله   الستسالك ةا تفاع قيقة النفقات التشميلي .0

اةتعلقني  5/2/7007( تا يخ 652و ق  ) 00/2/7005تا يخ (  827الوة ا   ق    )جملا 

 وترشيد النفقات. بضرو ة التقيد بضبط 

( دينووووا  اتيجووووة التووووأخر بتسووووديد اةبووووالغ    4258) بقيقووووة تووووأخريفوايوووود  يقلووووت الووالووووة  .7

 7002ة الكسربووووووا  ا) دايووووووة  توووووو  شووووووسر وووووووااون أوع لعووووووام    اةسووووووتحقة ل ووووووا  شوووووورو 

 ( دينا . 44282والبالمة )



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(0114 ) 

 

إلجوووورا  مكاةووووات خلويووووة    ( 5605200 قوووو  ) للققسوووو   خووووط اهلوووواتف ا) ضووووي    اسووووتخدام .2

 غوووووو  تمطيووووووة الووالووووووة لنفقووووووات اهلواتووووووف      لوووووو  الشووووووبكات ا)خوووووورى ومكاةووووووات دوليووووووة     

دام اهلووووووواتف اخللووووووووي اسوووووووتخ أ قووووووواهل اخللويوووووووة للقوووووووويفني الوووووووذين تتطلوووووووا صبيعوووووووة  

دون وجوووووووود موووووووا يشوووووووري دىل اسوووووووتخدامسا لمايوووووووات العقووووووول الرئوووووووي    للمايوووووووات الرئيوووووووة 

 والت ديق  ليسا  سا ا)لوع.

 (4102لسنة  001املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

  سا ا)لوع. باقي البنودالعقل  ل  ت ويا 

 اإلجراء:

( و 2فقووووووط ومل يووووووت  ت ووووووويا البنووووووود ذوات ا) قووووووام )أواًل /     (7،0مت ت ووووووويا البنوووووود  قوووووو  )أواًل/  

 ( وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.2،7،0)ثاايًا/
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(0113 ) 

 

 اخلدمات الطبية امللكية مديرية

 

 :مستشفى األمري زيد بن احلسني العسكري

 :قيود وسجالت املستشفى 

 يلي:(، تبني ما 7004-7004لدى التدقيق  ل  قيود وسجالت اةستشف  للفرتة )

 قسم احملاسبة: أواًل:

( للتدقيق ولدى 522050-522000 دم دبراة جلد اةقبوضات الذي حيقل الرق  ) .0

دجرا  التدقيق العكسي  ل  ذلك اجللد تبني أن أ د الولوالت اةالية اةستعقل فيه 

مت تنزيله  ل  دفرت  يومية ال ندوق  05/00/7000( تا يخ 522004وحيقل الرق  )

ااري وباس  اةريض ).....( حمل  ني أن النسخة امقرا  من افا الولل ( دا5بقيقة )

 ( دينا  وباس  السيدة ).....(.000واففوية بألل اةعاملة بقيقة )

لدى دجرا  الفحص الفجايي  ل  ال ندوق تبني بأن افاسا ).....( غري مربوط بكفالة  .7

 مالية وغري مكلف  ئيًا بالعقل وقحاسا.

 التزويد الدوائي:قسم  ثانيًا:

 العقاقري اخلطرة: .0

 دم االلتزام بتعبئة الولفات الطبية اخلالة باةواد اةخد ة  سا ا)لوع  .أ 

 يا يت  الشطا  ل  بعضسا و ل  سبيل اةثاع ال ام ر الولفة  ق  

 )قس  جرا ة  جاع(.  76/2/7004( تا يخ 704702)

( ل رم اةووووووادة 704252، 704257ولفتني يقوووالن ا) قام ) وجووووود .  

( لنفا اةريض تووو  وتابتسووووووا بنفا الوقوووت Pathdienbomgاةخووود ة )

وقا  07/4/7004والتا يخ لكل ولفة وهووو السا ة العاشوورة لبا ًا بتا يخ 

 مل يت  تعبئة اةعلومات حمل أسفل الولفة. 

اةواد اةخد ة حمل قس  العقليات  يا سجلت قضية يقيق حبق ال يت  مراقبة  .ج 

ا د اةقرضني العاملني حمل هذا القس   يا ضبط بقضية اإلدمان  ل  

 اةخد ات.
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(0112 ) 

 

االلتوووزام بتعبئوووة الرق  الوصنووي والرق  العسكووري/ الطيب  ل  بعض   دم .د 

( تا يخ 704050ولفات اةووواد اةخوووووود ة ومثاع ذلك الولفوووة  ق  )

( خالفًا لتعليقات تفووووادي Morphain 10 mgبعالج ) 5/4/7004

( 7004/7204تعليقات/ا)خطووووووووووووا  الدواييوووة الووووا دة بالكتا   ق  )م ة/

 . 76/7/7004تا يخ 

لو ظ وثرة الشطا  ل  سجل العقاقري اةخد ة حمل قس  الطوا ئ وبشكل  .ه 

( من دجرا ات التعامل مع العقاقري اخلطرة الوا دة حمل 4وبري خالفًا للبند )

 التعليقات أ اله.

 عالجات املؤثرات العقلية: .4

ؤثرات العقلية تبني ما لدى دجرا  الفحص الفجايي  ل  خزاين  الجات اة .أ 

 يلي: 

 وجود اقص وةيادة حمل بعض العالجات. -

  دم الف ل حمل  يا ات ا)دوية  ل  الولفة الطبية. -

 دم تثبيت العالجات اليت ت رم ةرض  ا)قسام  ل  اةلخص اليومي حمل  -

 ملف اةريض اففوي حمل السجل الطيب.

  دم  بط ال يدالاي ).....( بكفالة مالية. -

لطبية اةتعلقة بعيادة الطا النفسي و يادة الباصنية ال يلتزم الولفات ا .  

ا)صبا  حمل هذه العيادات بشروط الكتابة  ل  الولفة  سا ا)لوع من 

  يا اخلت  بدون توقيع.

  دم توقيع اةستل   سا ا)لوع.  .ج 

 السجل الطيب: ثالثًا:   

 لدى تدقيق السجل الطيب حمل اةستشف  تبني ما يلي:

اةلخص اليومي لإلجرا ات اةستخدمة للقريض أثنا  دخوع اةستشف  حمل بعض  دم وجود  .0

 اةلفات.

 دم مطابقة اةلخص اليومي لإلجرا ات اةستخدمة للقريض واففوي حمل ملفه لمايات  .7

التدقيق واةراجعة واةطابقة مع اةلخص اليومي لإلجرا ات لذلك اةريض واففوي حمل 

 قس  افاسبة.

لدقة حمل تعبئة اةلخص اليومي حبيا ال يت  تنزيل مجيع اخلدمات اليت قدمت  دم توخي ا .2

 للقريض من لو  شعا ية وفحولات خمربية و قليات جرا ية و الجات وغريها.
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(0113 ) 

 

خلو اةلخص اليومي من البيااات الرييسة الواجا التأود منسا حمل معم  اةلفات مثاع  .4

 االاتفاع، الرق  الوصين أو الطيب.ذلك تا يخ الدخوع واخلروج، اس  اةريض، جسة 

 حمل بعض الفحولات اةخربية داخل اةلف ةريضني حمل افا الوقت. اال تفاي .5

 دم توخي الدقة حمل د داد اةلخص اليومي لإلجرا ات من قبل  ييا القس  والطبيا  .6

 اةعاجل حبيا يوجد اخلت  بدون توقيع أو ال يوجد تواقيع.

 صبية داخل السجل الطيب  سا ا)لوع.  بعض اةرض  ال يوجد هل  ملفات .2

يت  معاجلة مرض  من جنسيات خمتلفة  ل  بطاقات تأمني لحي ةواصنني أ دايني و ل   .8

سبيل اةثاع ال ام ر اةريضة ).....( م رية اجلنسية وواات  التسا والدة صبيعية  ل  

 ( واليت تعود للقواصنة ا) داية ).....(.202086) بطاقة التأمني ال حي  ق 

 السلف املالية:   رابعًا:

 لدى تدقيق السلف اةالية غري الطبية تبني ما يلي:

 لو  لفواتري غري خمتومة خبامت )صبق ا)لل( لمايات تسديد السلف. ا تقاديت   .0

 منوذج ملخص  ليد السلف غري خمتوم من  امل السلفة. .7

 ادة  دم توفر للقواد اةشرتاة حمل  اع  دم توافرها حمل اةستود ات.مل يت  دبراة شس .2

 خامسًا:  قسم التغذية:

 خيلو سند ديراد اةواد من توقيع  ضو اللجنة ).....(  سا ا)لوع. .0

 ال يت  تثبيت اس  اةندو  وتوقيعه  ل  صلبيه أ ةاق اةرض  من التقوين. .7

للقستشف  ول ثالثة أيام خالفًا لالتفاقية يت  تو يد اةواد الناشفة من شروة ).....(  .2

 اةوقعة مع تلك الشروة واليت تنص  ل  أن يكون التو يد ول أسبو ني.

 مبنى الطب الشرعي:   سادسًا:

( دينا  منذ  امني دال أاه مل يباشر  قله 080000مت داشا  هذا اةبن  حمل اةستشف  بقيقة )          

 لماية اآلن.

 (4102لسنة  034الديوان رقم املصدر: )استيضاح 

 التوصية:

 متابعة تنفيذ توليات اللجنة أ اله وجشا وة ديوان افاسبة  سا ا)لوع.

 اإلجراء:

مت تشكيل جلنة داخلية للتدقيق والتحقيق باةخالفات الوا دة أ اله وقدمت تقريرها وما ةاع 

 اةوضوع قيد اةتابعة.
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(0110 ) 

 

 املؤسسة االستهالكية العسكرية
 

 :جلان اجلرد السنوي للمؤسسة االستهالكية العسكرية/ فرع مرج احلمام 

( من التعليقات 028اةشكلة جوجا اةادة ) 7002لدى قيام جلنة اجلرد السنوي لعام  

جبرد لندوق اةؤسسة أ اله، تبني                     0555( لسنة 0التطبيقية للشؤون اةالية وتعديالتسا  ق  )

 ما يلي:

 .0/0/7004( دينا  مدو   ل  75688وجود  ليد بقيقة ) .0

 دم الف ل  ند التسجيل حمل سجل بيان اةوجود التجا ي للسوق ما بني  روة دخوع  .7

 البضا ة دىل السوق والبضا ة اةرجتعة والنقد اةو د من ا)قسام والفيش البنكية.

  دم تنمي  خاللات شسرية لألمو  اةالية للسوق.  .2

 (40/0/4102تاريخ  03/30/3/0131اب الديوان رقم املصدر: )كت

 التوصية:

 ل  داسا  أ قاهلا وتقدي  تقريرها  سا ا)لوع. ا اللجنة  

 اإلجراء:

 مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق باةوضوع أ اله وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.
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(0111 ) 

 

 املؤسسة االقتصادية واالجتماعية للمتقاعدين العسكريني 

 واحملاربني القدماء

 

 :التشريعات النافذة يف املؤسسة 

لدى تدقيق التشريعات النافذة حمل اةؤسسة االقت ادية واالجتقا ية للقتقا دين 

 العسكريني وافا بني القدما ، تبني ما يلي:

يت  دلدا  أامقة خالة تنم  شؤون اةويفني والشؤون اةالية واللواةم وا)شماع العامة  مل .0

 وتعديالته. 0522( لسنة 76( من قااون اةؤسسة  ق  )74، 08للقؤسسة خالفًا للقادتني )

 دم قيام اجمللا ا) ل  للقؤسسة بإلدا  أسا وتعليقات لتعيني أ ضا  اةؤسسة وأوالده   .7

 ( من القااون اةشا  دليه أ اله. 5) خالفًا للقادة

( تا يخ 7/5/4777مت تشكيل جلنة  طا ات جوجا وتا  مدير  ام اةؤسسة  ق  ) .2

( دينا  خالفًا للقادة 70000واليت قامت بطرح  طا ات جتاوةت قيقتسا ) 05/5/7002

 وتعديالته. 0552( لسنة 27( من امام اللواةم  ق  )05( واةادة )06)

فقة وةير ا)شماع العامة واإلسكان  ل  تنفيذ أ قاع ال يااة للقؤسسة خالفًا  دم أخذ موا .4

 وتعديالته. 7002( لسنة 64( من امام ا)بنية امكومية  ق  )2للقادة )

مت تأسيا لندوق التكافل االجتقا ي حمل اةؤسسة لتقدي  معواة مالية دىل أسرة اةتقا د  .5

 ن وجود سند قااواي.دو 70/5/7000اةشرتك  ند وفاته بتا يخ 

 (09/1/4102تاريخ  03/40/3/03130 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العقل  ل  ت ويا ما و د أ اله  سا ا)لوع.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.

 :جلنة العطاءات احمللية 

العطا ات افلية اةنعقد بتا يخ لدى مشا وة ديوان افاسبة حمل اجتقاع جلنة  

 ، تبني ما يلي:4/00/7004

قر ت اللجنة د الة تو يد )مالبا وجتسيزات خمتلفة(  ل   دد من اةناق ني بلمت   .0

 ( دينا  وضقن الشروط واةوالفات اةبينة حمل د وة العطا . 628422قيقتسا  اإلمجالية )
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(0111 ) 

 

تا يخ ( 7/5/246ام اةؤسسة  ق  )مدير  اةشكلة جوجا وتا   االستالمقامت جلنة  .7

( اةو دة من اةتعسد مؤسسة ).....( وهي 7/7004مواد العطا   ق  ) باستالم 72/7/7004

)ا) ذية، اجلرابات، اجلرةات، ققا  سكين( بالرغ  من وجود خمالفات ولفتسا اللجنة 

سبة وقد تبني بسا ودون مشا وة ديوان افا استالمبأاسا )غري جوهرية( ومت تنمي  ضبوط 

 ال قًا أاسا خمالفات جوهرية وذلك بناً   ل  اتايج الفحوة اةخربية.

( ةوج جرابات من جمقوع الكقية اةطلوبة واةستلقة البالمة 00750قامت اةؤسسة ب رم ) .2

 ( دينا .00200( ةوج جرابات بلمت قيقتسا )08000)

اةؤسسة جذورة الفرع الداخلية  ق  قام  ييا جلنة العطا ات افلية جخاصبة مدير  ام  .4

 واةتضقنة ما يلي: 20/00/7004( تا يخ 7/5)

 دم مطابقة اةواد اةو دة واةستلقة للقوالفات اةعتقدة حمل الشروط اخلالة لد وة  .أ 

 .72/00/7004العطا  أ اله و سا ما جا  بنتايج الفحوة اةخربية بتا يخ 

 الفة للقوالفات.( ةوج جرابات خم2250 فض استالم وقية ) .  

( ةوج جرابات واليت متثل الكقية اةستلقة واة روفة فعال 00750قبوع وقية ) .ج 

 %( من قيقتسا.005وتمري  اةتعسد بدع سو  م نعيه بواقع )

بلغ قيقة الضر  اةادي بسبا خمالفة اةواد اةستلقة  ن اةوالفات اةطلوبة مبلغ  .د 

 ( دينا .28252)

تعسد  ن العطا  أ اله  يا بلمت قيقة اةبالغ اةتبقية مت لرم معم  مطالبات اة .5

 ( دينا .60000( دينا  فقط دضافة لكفالة  سن التنفيذ البالمة )766450للقتعسد )

قبوع استالم                       4/00/7004قر ت جلنة العطا ات حمل جلستسا اةنعقدة بتا يخ  .6

( 66050يت  ا تقاد قيقة الضر  البالغ ))اجلرةات وا) ذية والققا  السكين(  ل  أن 

( ةوج جرابات لوم مقابل ختفيض  ادع حمل السعر و فض 00750دينا  وقبوع وقية )

 ( ةوج جرابات واليت متثل باقي الكقية. 2250قبوع وقية )

( دينا  وتوقيع اتفاقية خمال ة 60000قامت اةؤسسة بإجرا  تسوية مالية شاملة بقيقة ) .2

 بني اةؤسسة وبني مؤسسة ).....(. (7/7004للعطا  )

 (4102لسنة  093املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق باةآخذ أ اله وجشا وة ديوان افاسبة.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة والت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.
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(0119 ) 

 

 :جلنة العطاءات املركزية 

لدى مشا وة ديوان افاسبة حمل جلنة العطا ات اةروزية اليت  قدت حمل مؤسسة  

خب وة  طا  القش  ق   70/00/7004اةتقا دين العسكريني وافا بني القدما  بتا يخ 

 (، تبني ما يلي:78/7002)

( صن من مادة قش 000قر ت جلنة العطا ات اةروزية اةشكلة حمل اةؤسسة د الة تو يد ) .0

( دينا  للطن الوا د والل اةز  ة  ل  057ح دىل مز  ة ا)بقا / اخلالدية بسعر )القق

 السادة ).....( وضقن الشروط واةوالفات اةبينة حمل شروط العطا .

و سا  20/0/7004تضقنت شروط د وة العطا  بأن يت  تو يد وامل الكقية قبل تا يخ  .7

 .77/07/7002تا يخ  (72/7002 اجة اةز  ة وذلك جوجا القرا   ق  )

بأن دمجالي الكقية اةو دة  08/5/7004أود مدير مز  ة ا)بقا  جوجا وتابه اةؤ خ حمل  .2

 ( صن.22405بلغ ) 08/5/7004من )القش( لماية تا يخ 

( 424270بلمت وقية اةواد اةطابقة لقرا  اإل الة واةو دة فعال من مادة القش ما مقدا ه ) .4

( 7245( صن واليت يقق  ليسا مبلغ )454270افالة البالمة )صنا فقط من ألل الكقية 

 .70/00/7004دينا  بدع غرامات تأخري لماية تا يخ 

( صن من اةواد غري اةادة افالة 424405بقبوع واستالم وقية ) االستالمقيام جلنة  .5

قرا   جوجا قرا  اإل الة وقبوهلا با تبا ها مادة قش مطابقة للقوالفات اةطلوبة حمل

 7008( لسنة 0( من تعليقات العطا ات  ق  )80و 22اإل الة وذلك خالفًا لنص اةواد )

 وهي:

 ( صن مادة الربسي .24070) -

 لقًا بأن سعر الطن الوا د من هذه اةادة هو  ( صن من مادة السيالج404755) -

( دينا  بالرغ  من وجود  طا  لتو يد 0450( دينا  بفا ق سعر دمجالي بلغ )055)

 مادة السيالج للقؤسسة والذي ال يزاع اافذ اةفعوع.

قيام الدايرة اةالية ب رم قيقة اةطالبات اةقدمة لل رم بالرغ  من وجود اةخالفات  .6

 أ اله.

 (4102لسنة  009صدر: )استيضاح الديوان رقم امل

 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق وجشا وة ديوان افاسبة فيقا و د أ اله.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.
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(0191 ) 

 

 اجمللس األعلى للشباب
 

 :مديرية شباب العقبة 

وسجالت و سابات مديرية شبا  العقبة للفرتة                لدى دجرا  التدقيق  ل  قيود 

 (، تبني ما يلي:7000-7007)

%( من بدع استخدام اةرافق الشبابية 60بعض اجلسات خ قًا ي ل دىل ما اسبته ) منح .0

( من التعليقات 2خالفًا ) كام اةادة ) 7000والرياضية واةعسكرات وبيوت الشبا  لعام 

اةالية لبدع استخدام اةؤسسات واةنشآت واةرافق الشبابية والرياضية واةعسكرات وبيوت 

 .7000الشبا  لعام 

%( دون تثبيت  ق  80د فا  بعض مويفي اجمللا ا) ل  للشبا  من بدع اةبيت بنسبة ) .7

 بطاقة العضوية  ل  السجالت للتأود من شخ ية اةويف اةستفيد من هذا اإل فا .  

وذلك بدع دقامة مبالغ مالية حمل  سا  بيت الشبا  قيام اجمللا ا) ل  للشبا  بإيداع  .2

ة لبعض ا)شسر دون يديد هذه ا)اشطة واخلدمات حمل ضو  أاشطة حمل بيت شبا  العقب

 .التعليقات اةالية أ اله

د فا  بعض مديريات ومراوز الشبا  اليت استفادت من خدمات بيت شبا  العقبة خ قًا  .4

 0/5/7007%( خالع الفرتة )60وووو  50( دينا  وبنسا ترتاوح من )4525بلغ جمقو ه )

واليت مل  7007للتعليقات اةالية لبيوت الشبا  لعام  ( وذلك خالفًا20/07/7007ووووو

 تتضقن ا ًا جييز هذا اإل فا .   

( دينا  بسبا  فض البنك ل رفه ومت دلدا  5545( بقيقة )0427مت دلما  الشيك  ق  ) .5

( وبنفا القيقة دون أن يت  دلما  الشيك القدي  من دفرت 0448بداًل منه الشيك  ق  )

ىل  دم تسجيل الشيك البديل حمل يومية ال ندوق ا)مر الذي أدى دىل ال ندوق باإلضافة د

 دم التطابق بني يومية ال ندوق ووشف  سا  البنك من  يا يسو  أ قام شيكات حمل 

 وشف البنك و دم يسو ها حمل دفرت ال ندوق. 

 ال يوجد سجل امروة السيا ات تسجل فيه أوامر امروة وأ قام  دادات البداية والنساية  .6

واةسافات اةقطو ة لبيان وقية استسالك البنزين مما حيوع دون د كام اةتابعة والرقابة 

  ل   روة اةروبات ومدى يقيقسا ةعدع استسالوسا الشسري. 

 (4102لسنة  00املصدر: )استيضاح الديوان رقم 
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(0190 ) 

 

 التوصية:

  سا ا)لوع.  باقي البنودالعقل  ل  ت ويا 

 اإلجراء:

 00/2/7005( تا يخ 0527/ ام/ 0قبل اجمللا ا) ل  للشبا  جوجا الكتا   ق  )مت الرد من 

 ( فقط وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.5،7 يا مت ت ويا البندين )

 :سجالت مديرية شباب جرش 

 ، تبني ما يلي:7002لدى تدقيق قيود وسجالت مديرية شبا  دافمة جر  لعام 

 قسم احملاسبة:  أواًل:

وجود قالة  ديدية باةديرية مفظ النقد ودفاتر الشيكات  يا حيتفظ افاسا   دم .0

( من التعليقات التطبيقية 46جبلغ السلفة حمل دفمته اخلالة خالفًا ) كام اةادة )

 . 0555( لسنة 0للشؤون اةالية وتعديالتسا  ق  )

ينا  وسلفة افقات ( د5000حيقل داسا اةديرية سلفتان )سلفة افقات دايقة بقيقة ) .7

( دينا ( دون ام وع  ل  موافقة وةير اةالية خالفًا ) كام اةواد                 750اثرية بقيقة )

 ( من التعليقات التطبيقية للشؤون اةالية وتعديالتسا أ اله.55، 82)

 املستودع: ثانيًا: 

خاالت واالخراجات دون أن يت  دضافة مواد  ل  النسخ الثالثة ا)خرية لبعض مستندات اإلد

 .يت  تعديل النسخ ا)وىل

 الديوان: ثالثًا: 

 دم وفاية الكفالة اةالية اةقدمة من بعض اةويفني خالفًا ) كام تعليقات تنمي  

 :7002( لسنة 1الكفاالت اةالية للقويفني  ق  )

 احلركة: رابعًا: 

للقروبة  ق    7002و ة خالع  ام مت يديد وقيات افروقات اةستسلكة واةسافات اةقط

لعدم مسك السجالت  7002( اوع ايسان لين موديل 5520/5 يا تبني ت ويا البندين )،)

 اةطلوبة وسجل افروقات( فقط وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.
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(0194 ) 

 

 خامسًا: اجملمع الرياضي:

خيه مل يت  استالمسا ولماية تا  7002مت صرح  طا  اإلاا ة اخلاة ججقع جر  الرياضي  ام  

استالمًا اساييًا  لقًا بأن أ د أ قدة اإلاا ة اةروبة قد سقط من مكااه منذ فرتة صويلة ولماية 

تا خيه مل يت  دلال ه  باإلضافة دىل  دم ترويا اإلاا ة  ل  أ قدة اإلاا ة ومل يت  بيان الوضع 

 النسايي للعطا . 

 (9/1/4102تاريخ  04/40/0/01993 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العقل  ل  ت ويا ما و د أ اله  سا ا)لوع.

 اإلجراء:

 75/7/7005( تا يخ 07/7/0/0070مت الرد من قبل اجمللا ا) ل  للشبا  جوجا الكتا   ق  )

 وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.

 :قيود وحسابات مدينة األمري حممد للشباب 

( 7007-7005لدى تدقيق  سابات وسجالت مدينة ا)مري دقد للشبا  للفرتة من ) 

 تبني ما يلي:

( من 06لرم مبالغ تزيد  ن اةخ  ات اةرلودة هلا حمل اةواةاة، خالفًا ) كام اةادة ) يت  .0

( من التعليقات التطبيقية 007وتعديالته، واةادة ) 0554( لسنة 2النمام اةالي  ق  )

 (.204، ووقا هو مبني حمل اجلدوع  ق  )0555( لسنة 0للشؤون اةالية وتعديالتسا  ق  )
 

 ( 312جدوع  ق  )

 مقا اة اةبالغ اةرلودة واة روفة حمل مدينة ا)مري دقد للشبا 

 )اةبلغ بالدينا (

 العجز  اةبالغ اة روفة فعاًل  اةبالغ اةرلودة  اس  اةادة و ققسا السنة

 (41141) 91141 11111 304/2الكسربا   4119

 (01194) 31194 21111 (304/3اةياه ) 4119

 00333) 013333 39111 (304)  قود وخدمات 4101

 (31112) 31112 04111 (400تنميفات ولواةمسا ) 4101

 (41033) 34433 00011 (432الكسربا  ) 4104

 (00091) 01491 1011 (400تنميفات ولواةمسا ) 4104
 

 اةستودع: .7

أمني مستودع اةدينة باإلضافة لوييفته بالعقل وأمني ةستودع )اادي( مدينة  يقوم .أ 

 ا)مري دقد للشبا .
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(0193 ) 

 

يت  لرم مجيع ا)جسزة وا)ثاث واللواةم والقرصاسية ومواد التنميف وما يلزم  .  

لربك السبا ة واجل  اخلاة )بنادي( اةدينة من مستودع )اةدينة( جوجا 

تندات ددخاالت لواةم من مستودع اادي اةدينة معزةة جس د راجاتمستندات 

والتوقيع  ل  ول منسا من مويف وا د ب فته أمني للقستود ني، باإلضافة دىل  

( من امام اللواةم 48لرم بعض اللواةم دون صلا لرم لواةم خالفًا ) كام اةادة )

 وتعديالته. 0552( لسنة 27 ق  )

موجودات اةستود ني اةشا  دليسقا أ اله   دم تشكيل جلان للتفتيش  ل  اللواةم و .ج 

 ( من امام اللواةم اةشا  دليه أ اله.60خالفًا ) كام اةادة )

 دم دجرا  دو  استالم وتسلي  بني أمني مستودع اةدينة السابق وامالي خالفًا  .د 

 ( من امام اللواةم اةشا  دليه أ اله.67) كام اةادة )

( سنوات 2( منذ ما يقا   )Acerاةويف ).....( جبساة )ال  تو ( اوع ) ا تفاي .ه 

لعقل ال يااة الالةمة للجساة  ل  الرغ  من تشكيل جلنة داخلية للتحقيق حمل 

اةوضوع ومل يت  اختاذ اإلجرا  الالةم بسذا اخل وة  ت  تا خيه خالفًا ) كام 

  ( من امام اللواةم اةشا  دليه أ اله.67اةادة )

مل يت  ي يل قيقة النقص امالل حمل  سدة مويف اةنجرة اةستمن   ن خدماته  .و 

( من امام اللواةم 67( دينا  خالفًا ) كام اةادة )465السيد ).....( والبالغ قيقته )

 اةشا  دليه أ اله. 

( 24 دم مسك سجل  سدة وسجل للواةم اةعقرة حمل اةستودع خالفًا ) كام اةادة ) .ة 

 .م اللواةم اةشا  دليه أ الهمن اما

 (.202855فقدان النسخة ال فرا  من صلا اةشرتى افلي اةلمي  ق  ) .ح 

ال يت  تنمي  مستند ددخاالت ةواد الضيافة وال حف افلية خالفًا ) كام اةادة  .ط 

 ( من امام اللواةم أ اله.40)

 امروة: .2

وفقًا للقسافات اةقطو ة تعذ  تدقيق دستسالك اةروبات واآلليات من افروقات  .أ 

 لألسبا  التالية:

 دم الدقة حمل ا تسا  اةسافات اةقطو ة اةثبتة  ل  سجل اآللية وصلبات  -

 اةشرتى افلي  ند التعبئة.

االستسالك غري اةرب  من افروقات لبعض اةروبات اليت يت  لرم دروقات  -

 للقسافات.هلا )وثر من مرة بنفا اليوم وبأ قام  دادات خمتلفة 
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(0192 ) 

 

 دم تدوين وقية افروقات اة روفة للقروبة أو اآللية  ل  اخلااة  -

اةخ  ة هلا ضقن بيااات صلا اةشرتى افلي و دم الدقة بتدوين أ قام 

 العدادات  ند التعبئة مع تسلسل أ قام وتا يخ صلا اةشرتى افلي.

 شوايي دون   ل  صلبات اةشرتى افلي بشكل االستالميت  دثبات تا يخ  -

 مرا اة تسلسل أ قام صلبات اةشرتى افلي.

ال يت  تثبيت أ قام صلبات اةشرتى افلي  ل  مستندات ددخاالت اللواةم  -

 اخلالة بافروقات.

 دم وجود سجالت خم  ة للواةم بقس  امروة  ل  الرغ  من تنمي   -

 ال امة. مستند ددخاالت لواةم أ دهقا للقطع اجلديدة واآلخر للقطع غري

 اجلرافة اوع )بو  وات( بدون لو ة أ قام وغري مرخ ة  ت  تا خيه. -

 افروقات واةياه: .4

بلمت وقية افروقات اة روفة )لنادي( اةدينة من خم  ات )اةدينة( ما يقا    . أ

 ( لرت.48000)

وقيات وبرية من اةياه ضقن مرافق اادي مدينة ا)مري دقد للشبا   استسالك .  

ومرافق مدينة ا)مري دقد للشبا  و ل  سبيل اةثاع ال ام ر االستسالك خالع 

( لرت جبلغ وقد ه 70220( بواقع )20/6/7000-0/4/7000الفرتة من )

 ( دينا .70224)

( من امام 2لالةمة خالفًا ) كام اةادة ) دم  بط   دد من اةويفني بالكفاالت اةالية ا .5

 .7002( لسنة 5الكفاالت اةالية للقويفني  ق  )

( 75( أيام حمل السنة، خالفًا ) كام اةادة )00منح بعض اةويفني دجاةات ددا ية تزيد  ن ) .6

 وتعديالته اةطبق حمل  ينه.  7002( لسنة 20من امام اخلدمة اةداية  ق  )

من اةياه لمرفة اةضخات والفالتر افاذية لربك السبا ة حمل اادي تسر  وقيات وبرية  .2

 اةدينة ا)مر الذي يسدد بت دع ا)بنية اجملاو ة هلا.

 (41/01/4102تاريخ  04/40/0/01002كتاب الديوان رقم املصدر: )

 

 التوصية:

( 6،4،2،7)تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق وجشا وة ديوان افاسبة خب وة البنود متابعة 

 والعقل  ل  ت ويا باقي اةخالفات الوا دة أ اله   سا ا)لوع.
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(0193 ) 

 

 اإلجراء:

 74/2/7005( تا يخ 0/85/0527مت الرد من قبل اجمللا ا) ل  للشبا  جوجا الكتا   ق  )

 وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.

 :قسم احلركة 

، تبني                       7002دجرا  التدقيق  ل  قس  امروة حمل اجمللا ا) ل  للشبا  لعام  لدى 

 ما يلي:

قيام اجمللا ب رم وقيات دضافية من افروقات لعدد من مد ا  مديريات اجمللا ةيادة  .0

 ( لرت شسريًا لكل سيا ة ةتابعة أ قاع هذه اةديريات خالفًا050 ن اةخ ص والبالغ )

 .7000( لسنة 70اةروبات امكومية  ق  ) استخدام( من امام تنمي  5، 4للقادتني )

 دم االلتزام بتسلي  النسخة البيضا  من أوامر امروة من قبل مد ا  اةديريات ةأمو   .7

( من تعليقات تنمي  دستخدام 06امروة لقيدها  ل  السجالت خالفًا ) كام اةادة )

 .7000نة اةروبات امكومية لس

 دم توفر مستودع للواةم غري ال امة لدى قس  امروة  يا يت  اال تفاي بسذه اللواةم  .2

( من تعليقات ددا ة 2بسا ة خلف القس  مما يعرضسا للتلف والضياع خالفًا ) كام اةادة )

 .0554( لسنة 5وتنمي  اةستود ات امكومية والرقابة  ل  اةخزون  ق  )

لرخص والولوالت لدى قس  امروة لقيد صلبات اةشرتى افلي سجل ا استخدام دم  .4

 .0555( لسنة 0( من التعليقات التطبيقية للشؤون اةالية  ق  )6خالفًا ) كام اةادة )

( اوع هوادا 2224/5قيام اجمللا بشرا  دصا ات تيوبلا يابااي للسيا ة امكومية  ق  ) .5

( وقرا  اإل الة  00/7007ا   كومي  ق  )( دينا   ل  الرغ  من وجود  ط757وبقيقة )

 ( من دايرة اللواةم العامة بسذا اخل وة. 25/7002 ق  )

( لرت من خالع  دة صلبات للقد ا  اة روفة 050يت  تسلي  صلبات اةشرتى افلي بكقية ) .6

 هل  السيا ات امكومية مرة وا دة  يا يت  تعبئة التا يخ ال قًا من قبل اةدير اةستخدم.

 (31/00/4102تاريخ  04/40/3/09013 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 . سا ا)لوعالبنود  باقياختاذ اإلجرا ات الالةمة لت ويا 

 اإلجراء:

( فقط ومل يت  ت ويا باقي البنود وما ةاع اةوضوع قيد 6،2،7مت ت ويا البنود ذوات ا) قام )

 اةتابعة.
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(0190 ) 

 

 بيت شباب اربد: ملفات وسجالت 

(،  78/7/7004-05/2/7000لدى التدقيق حمل سجالت وملفات بيت شبا  د بد للفرتة )

( دينا   الوة اقل وبدع تنقالت ةويفي مديرية شبا  دافمة 04880تبني بأاه مت لرم مبلغ )

( جوجا مستندات ال رم اةبينة حمل اجلدوع  ق  20/07/7007- 0/2/7007د بد  ن الفرتة ) 

( من امام االاتقاع والسفر 07(  ل  الرغ  من افاذ اةخ  ات خالفًا لنص اةادة )205)

 .0580( لسنة 56وتعديالته  ق  )

 (313جدوع  ق  )

  الوة اقل وبدع تنقالت ةويفي مديرية شبا  دافمة د بد

 )اةبلغ بالدينا (

 البيان اةبلغ  تا خيه  ق  اةستند

(  9،1،1بدع اقتنا  ةويفي مديرية شبا  دافمة د بد لألشسر )  4901 1/00/4104 14/4104

 .4104لسنة  

(  9،1،1بدع تنقالت ةويفي مديرية شبا  دافمة د بد لألشسر )  2321 1/00/4104 13/4104

 .4104لسنة  

(  00،01بدع تنقالت ةويفي مديرية شبا  دافمة د بد لألشسر ) 3141 40/00/4104 11/4104

 .4104لسنة  

(  00،01بدع اقتنا  ةويفي مديرية شبا  دافمة د بد لألشسر )  0921 40/00/4104 11/4104

 .4104لسنة  

بدع اقتنا  وتنقالت ةويفي مديرية شبا  دافمة د بد لألشسر                          4211 09/04/4104 91/4104

 .4104( لسنة   04) 

 02111 اجملقوع

 (4102لسنة  010املصدر: )استيضاح الديوان رقم  

 التوصية:

 العقل  ل  ت ويا ما و د أ اله  سا ا)لوع. 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.
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 :السيد ).....(/ بيت شباب اربد 

( تبني 78/7/7004 - 05/2/7000لدى التدقيق  ل   سابات بيت شبا  ا بد للفرتة ) 

أن اةذوو  أ اله مكلف بوييفة سايق جوجا وتا   ييا اجمللا ا) ل  للشبا   ق  

شسرية له من دخل وديرادات بيت شبا   ةمقابل لرم مكافأ 00/7/7000( تا يخ 0750)م/ ام/

-02/7/7000( يوم خالع الفرتة من )872ا بد قد تميا  ن الدوام حمل بيت شبا  ا بد مدة )

(  يا قام اةذوو  بإبراة  دة وتا منسا لاد ة  ن وةير الشبا  والرياضة وأخرى 20/2/7004

أخرى موجسة دىل مشرم بيت شبا  لاد ة  ن  ييا اجمللا موجسة دىل أمني  ام اللجنة االوةبية و

ا بد تتضقن تسسيل مسقته للقشا وة حمل بطوالت االياد ا) داي لكرة القدم دون أن يتحقل 

 اجمللا أي افقات مالية.

 (43/1/4102تاريخ  04/40/0/03430 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

لغ الواجا اسرتدادها من اةذوو  تشكيل جلنة وجشا وة ديوان افاسبة للتدقيق وا تسا  اةبا

  ن الفرتة اليت تميا فيسا  ن العقل  سا ا)لوع. 

 اإلجراء:

يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة  غ  خماصبات الديوان اةتكر ة بسذا اخل وة واليت وان آخرها مل 

 وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة. 05/2/7005( تا يخ 07/70/6/4055الكتا   ق  )

 األمري حممد /الزرقاء: دإنشاء مضمار مشاه حول إستا 

أ قاع العطا   قووووووو   الستالملدى مشا وة ديوان افاسبة مع اللجنة اةشكلة  

 ( دينا ، تبني ما يلي:27200( دستالمًا أوليًا والبالمة قيقته  ند اإل الة )70/7004)

الوريلك يتكون من  دة صبقات تضقن العطا   قل وجه اسايي ةضقا  اةشاة من مواد ا .0

0200وبطوع )
م

7( و رض )
م 

.) 

مت تنفيذ اةضقا  باستمالع أوع مرتين من اإلسفلت جبااا ا) لفة اخلالة بالسا ات  .7

والطرق الداخلية ومواقف السيا ات داخل مدينة ا)مري دقد الرياضية، مما جيعل هذا 

 فيه. اةضقا  غري آمن ويشكل خطو ة  ل  من ميا س الرياضة

 (30/04/4102تاريخ  04/40/2/44431املصدر: )كتاب الديوان رقم 
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(0191 ) 

 

 التوصية:

تشكيل جلنة لد اسة العطا  من وافة جواابه ود داد تقرير فين مف ل يتضقن  رض اةرب ات 

اإلجرا ات اةناسبة حبق  اختاذلطرح هذا العطا  دن وجدت  وهل  قق الفايدة اةرجوة منه وخبالفه 

(  ل  27200من قام بد اسة هذا العطا  ود داد وثايقه مما ترتا  ليه تكبد اخلزينة مبلغ )

 مشروع مل يت  االستفادة منه. 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.
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(0199 ) 

 

 املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية
 

 اإليرادات: حساب 

، 7007ا) داية لتطوير اةشا يع االقت ادية  لعام  لدى تدقيق  سا  اإليرادات حمل اةؤسسة   

 تبني ما يلي:

 إيرادات الفوائد البنكية:  أواًل:

 دم قيام اةؤسسة بتحويل الفوايد البنكية اةتحققة  ل  امسابات اةفتو ة لدى البنوك  .0

( 75/0/7/4044العام خالفًا لتعقي  وةير اةالية بكتابه  ق  )التجا ية دىل  سا  اإليراد 

 .77/7/7007تا يخ 

 روض من  باستد اجمت االستقرا  بتجديد الودايع لدى البنوك التجا ية تلقاييًا دون القيام  .7

 بنوك خمتلفة أو وجود موافقات بكتا  ئية موجسة للبنك وفيقا يلي تفاليلسا:

 املغامر لدى بنك املال:وديعة صندوق رأس املال  .أ 

%( 4475( دينا  ووديعة ثابتة ةدة ثالثة شسو  بفايدة )2500000مت  بط مبلغ )

ومت جتديدها  07/07/7000( تا يخ 0/07/7202جوجا وتا  اةؤسسة  ق  )

 تلقاييًا لعدة سنوات.

 ( لدى بنك املال:USAIDوديعة ) .ب 

عة ةدة شسر جوجا وتا  وودي%( 5475( دينا  بفايدة )0200000)مت  بط مبلغ 

ومت جتديدها تلقاييًا لعدة  75/2/7007( تا يخ 0/07/0250اةؤسسة  ق  )

 سنوات.

جملا ددا ة اةؤسسة  ل  ديداع و بط الودايع حمل مجيع  ع  ل  موافقة دم ام و .2

 مرا لسا.

 بدل خدمات االشرتاك يف املعارض:  ثانيًا:

مت د فا  بعض الشروات من دفع بدع خدمات دشرتاك حمل اةعا ض جوافقة اةدير   

 التنفيذي للقؤسسة دون وجود سند قااواي جييز ذلك واو د  ل  سبيل اةثاع:

 د فا  شروة ).....( من بدع خدمات اإلشرتاك حمل معرض أ بيل الدولي. .0

يل الدولي( ومعرض                   د فا  شروة ).....( من بدع خدمات االشرتاك حمل معرض )أ ب .7

 )بمداد الدولي(.

 (3/1/4102تاريخ  03/41/3/00933 املصدر: )كتاب الديوان رقم
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(0011 ) 

 

 التوصية:

 العقل  ل  ت ويا اةخالفات أ اله  سا ا)لوع.

 اإلجراء:

 االقت ادية وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة. مت الرد من قبل اةؤسسة ا) داية لتطوير اةشا  يع
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(0010 ) 

 

 مؤسسة استثمار املوارد الوطنية وتنميتها

 

 :خملفات احلفر والطمم/ مشروع املدرسة املعمدانية/الزرقاء/ مدينة خادم احلرمني 

دجرا  الكشف اةيدااي  ل  اةوقع من قبل مسندسي الديوان وحبضو  مندوبني من  لدى 

 تبني ما يلي: ،مؤسسة استثقا  اةوا د الوصنية وتنقيتسا

وجود وقيات وبرية من خملفات امفر مت فردها  ل  وامل مسا ة قطعة ا) ض  .0

 وبكقيات متفاوتة.

يد مناسيبسا للحك  بأن اةقاوع قد دن  قل اةخطط الطبوغراحمل لقطعة ا) ض بسدم يد .7

من أ قاع امفريات فااه وامالة هذه ال   االاتسا أ اد ا) ض دىل وضعسا الطبيعي بعد 

 .ميكن التدقيق  ليه  اليًا والتأود من لحته ودقته

 (3/00/4102تاريخ  9/40/01913كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

  ل  وامل قطعة ا) ض ود ادتسا دىل وضعسا الطبيعي.العقل  ل  دةالة الطق  اةوجود 

 اإلجراء:

مل يوورد مووا يفيوود بالت ووويا  غوو  خماصبووات الووديوان اةتكوور ة بسووذا اخل وووة والوويت وووان آخرهووا            

 وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.  77/2/7005( تا يخ 7005/072الكتا   ق  )م ة/
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(0014 ) 

 

 سلطة إقليم البرتاء التنموي السياحي

 

 :حتويل حصة سلطة املياه من الدينار املضاف على تذاكر الدخول لغري األردنيني 

لدى متابعة اةوضوع أ اله تبني  دم التزام سلطة دقلي  البرتا  التنقوي السيا ي جا و د  

واةعطوم  ل  وتا   70/00/7002( تا يخ 52/00/0/75824حمل وتا   ييا الوة ا   ق  )

اةتضقن التأويد  ل  مدير  ام سلطة  2/00/7002( تا يخ 06/02/77657وةير اةالية  ق  )

دقلي  البرتا  بوجو  قيام السلطة بتحويل   ة سلطة اةياه من  س  الدينا  اةضام  ل  تذاور 

الدخوع دىل البرتا  لمري ا) دايني دىل  سا  سلطة اةياه بشكل دو ي ول ثالثة شسو ،  يا تبني 

( دينا  وأن آخر 0200000طة اةياه غري دولة دىل  سابسا جقدا  )وجود مبالغ مستحقة لسل

 .7007يويل دىل  سا  السلطة مت خالع شسر تشرين أوع  ام 

 (01/4/4102تاريخ  04/00/3/0192املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

  ة سلطة اةياه  االلتزام جا و د حمل وتا   ييا الوة ا  أ اله واختاذ اإلجرا ات الالةمة لتحويل

 حمل موا يدها اةقر ة دون تأخري.

 اإلجراء:

مل يرد ما يفيد بالت ويا  غ  خماصبات الديوان اةتكر ة بسذا اخل وة واليت وان آخرها 

 وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.  02/00/7004( تا يخ 05/00/2/08860الكتا   ق  )

 لبرتاء:مشروع سعة الشارع أالخرتاقـي /الطيبة/إقليم ا 

أ قاع العطا   ق                                   الستالملدى مشا وة ديوان افاسبة مع اللجنة اةشكلة  

( فقد تبني  دم وجود تقا ير سري  قل يومي للقشروع توضح مدى التزام الكاد  70/7002)م خ

 الفين بالدوام حمل اةشروع إلجرا  امس  التعاقدي دذا يقق. 

 (43/1/4102تاريخ  03/00/03433 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 بيان أسبا  ومرب ات  دم وجود تقا ير سري  قل يومي للقشروع و سا ا)لوع. 

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل سلطة دقلي  البرتا   وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.
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(0013 ) 

 

 عان:مشروع تصريف مياه أمطار الطيبة/إقليم البتـراء/م 

( 07/7002أ قاع العطا   ق  )م خ  الستالملدى مشا وة ديوان افاسبة اللجنة اةشكلة  

 تبني ما يلي:

 دم تطبيق امس  التعاقدي  ن تميا الكاد  الفين خالفًا للشروط اخلالة لوثايق  .0

 العطا .

  دم تطبيق امس   ن فرق اخلربة للقسندس اةعتقد للقشروع.  .7

وجود تقا ير سري  قل يومي للقشروع توضح صبيعة دوام الكاد  الفين ومعدات اةقاوع   دم .2

 ومرا ل تنفيذ اةشروع الرييسة.

 (02/1/4102تاريخ  03/00/2/04101 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

فرق اخلربة للقسندس اةعتقد للقشروع  سا  العقل  ل  متابعة دجرا  موضوع امس   ن

 ا)لوع.

 اإلجراء:

 مت الرد من قبل سلطة دقلي  البرتا  وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.

 :قيود وسجالت السلطة 

 (، تبني ما يلي:7002-7000لدى تدقيق قيود وسجالت السلطة للفرتة ) 

دثنا  دي اع اةفوضني دىل مت لرم بدع ليالي لسايقي مفوضي سلطة دقلي  البرتا   .0

أماون سكنس  أيام )اجلقعة، السبت(  لقًا بأن اةسقة اةكلف بسا السايق غري  ئية،  يا 

( وقا هو مبني حمل اجلدوع 7002-7000بلغ جمقوع ما مت لرفه للسايقني لأل وام )

  (.206 ق  )

 (310جدوع  ق  )

 (4103-4100للفرتة )   البرتا ليالي لسايقي مفوضي سلطة دقلي اةبالغ اة روفة بدع

 )اةبلغ بالدينا (

 4103 4104  4100 اس  السايق

 01 4211 0911 السيد ).....(

 - 4111 0331 السيد ).....(
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(0012 ) 

 

 تعذ  تدقيق سجالت وقيود اةكتبة لألسبا  التالية: .7

( غري مثبتة  ل  5550 – 5050وجود مستندات ددخاع )منوذج قدي ( من  ق  ) .أ 

 سجل الرخص والولوالت.

 دم تر يل دتويات مستندات اإلدخاع من الكتا  ل  سجل اةكتبة  سا التسلسل  .  

 الرققي.

 ا تقاد  ق  تسلسل وا د فقط جملقو ة من الكتا اةتشابسة. .ج 

  دم تثبيت أ قام تسلسل الكتا حمل مستندات اإلدخاع واإلخراج. .د 

 (4102لسنة  011رقم   املصدر: )استيضاح الديوان

 التوصية:

 البنود أ اله  سا ا)لوع. العقل  ل  ت ويا

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.
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(0013 ) 

 

 اهليئة املستقلة لالنتخاب
 

 :حسابات اهليئة 

 ، تبني ما يلي:7007لدى تدقيق  سابات اهليئة اةستقلة لالاتخا  لعام 

 البيئة التشريعية:  أواًل:

  7007( لسنة 25 دم قيام اهليئة بإلدا  التعليقات التنفيذية للنمام اةالي للسيئة  ق  )        

( 40( منه والتعليقات التنفيذية لنمام اللواةم وا)شماع للسيئة  ق  )25خالفًا ) كام اةادة )

 .7007لسنة 

  النفقات:  ثانيًا:

اهليئة ا)ساس النقدي إلثبات العقليات اةالية بداًل من أساس االستحقاق خالفًا  تستخدم  04

 ( من النمام اةالي للسيئة اةشا  دليه أ اله.2) كام اةادة )

( دينا  بدع  ضو  2545مت لرم مكافآت للقويفني اةكلفني بالعقل لدى اهليئة بلمت ) 74

قد متت خا ج أوقات الدوام الرئي خالفًا اللجان دون دبراة ما يفيد بأن  تلك اللجان 

 ( من امام اللواةم للسيئة اةشا  دليه أ اله.20) كام اةادة )

( دينا  ةدير  ام دايرة ا) واع اةداية واجلواةات 8000مت لرم مكافأة مالية قيقته ) 24

( من امام 00استنادًا للقادة ) 7007(  لسنة 52جوجا قرا  جملا اةفوضني  ق  )

ويفي ومستخدمي اهليئة اةشا  دليه أ اله  لقًا بأن هذه اةادة تشقل اةويفني اةكلفني م

 .بالعقل جزييًا حمل اهليئة

مت شرا  وجبات صعام للقويفني اةكلفني بالعقل لدى اهليئة بالرغ  من لرم مكافآت  44

كل منس  مالية شسريًا هل  لقا  العقل الذي يقومون به دضافة دىل لرم مكافأة مقطو ة ل

 بعد ااتسا  العقلية االاتخابية جمللا النوا  السابع  شر.

( دينا  ةقر  وسكرتري جلنة العطا ات اخلالة 0020مت لرم مكافأة مقطو ة بقيقته ) 54

( من 20,00 ل  ا تبا  أاس  من أ ضا  جلنة العطا ات اخلالة خالفًا ) كام اةادتني )

 امام اللواةم للسيئة اةشا  دليه أ اله.  

ترتاوح قيقتسا                      يت  استخدام السلف اة روفة لرؤسا  الدواير االاتخابية واليت  64

 ( دينا  لمري الماية اةخ  ة هلا وشرا  الوجبات واملويات واةكسرات.0000-2000)

من  يا  دم بيان دمجالي اةخ ص و دم  ا)لوع سا  دياتأالتال يت  استخدام سجل  24

 وضوح البيااات اةدواة  ليه.
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(0010 ) 

 

( 08باخلط ا)محر خالفًا ) كام اةادة )  دم االلتزام بت حيح اخلطأ حمل يومية ال ندوق 84

 أ اله. دليهمن النمام اةالي للسيئة اةشا  

( اسخ من لحيفة 2دها   )تشرتك اهليئة سنويًا مع لحيفيت الرأي والدستو  لتزوي 54

( اسخ من لحيفة الرأي يوميًا خالفًا لتعقي   ييا الوة ا  ال اد  بالكتا  8و)الدستو  

والذي مت التأويد  ليه بقرا  جملا الوة ا   ق   05/7/7007يخ ( تا 2/00/4476 ق  )

 ( للقؤسسات.2( للوةا ات و)5الذي  دد العدد  ) 5/7/7004( تا يخ 2020)

اةويف اةسؤوع  ن  قلية القبض غري مكلف  ئيًا بالقبض وغري مكفوع خالفًا للقادة  004

 .7002( لسنة 5( من امام الكفاالت اةالية للقويفني  ق  )2)

 احلركة: ثالثًا:

-65760(  اضافة دىل السيا ة  ق  )5-77082يستخدم اةفوض ).....( السيا ة  ق  )  04

( من تعليقات تنمي  استخدام اةروبات 2( اةخ  ة له خالفًا ) كام اةادة )05

 .7000امكومية لسنة 

 يت  استخدام أوامر امروة بشكل غري متسلسل. 74

ل للرخص والولوالت لتسجيل صلبات اةشرتى افلي ال حيتفظ قس  امروة بسج 24

 اةخ  ة للقحروقات.

 املوجـــــودات: رابعًا:

( لسنة 27( من امام اللواةم  ق  )42،46،45اةستودع غري منم  خالفًا ) كام اةواد ) 04

0552. 

مت لرم  اسو  دقوع ةعم  مويفي اهليئة جا فيس  اةراسلني  لقًا بأاسا ال تستخدم  74

 عقل الرئي. لل

( جساة خلوي لكل اةويفني أثنا  العقلية االاتخابية  ل  أن يت  د جا سا 52مت لرم ) 24

  اع ااتسا  االاتخابات اال أن بعض اةويفني مل يقوموا بإ جاع تلك ا)جسزة للسيئة.

 (4102لسنة  03املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

  سا ا)لوع. باقي البنودالعقل  ل  ت ويا 

 اإلجراء:

 ( و )ثالثًا( وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.8،2مت ت ويا البنود ذوات ا) قام )ثاايًا /
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(0011 ) 

 

 هيئة اإلعالم 
 

 :حساب إيرادات اهليئة 

(، 7002-7007لدى تدقيق  سا  ديرادات هيئة اإل الم اةريي واةسقوع )سابقًا(  للفرتة )

 تبني ما يلي:

 اإليرادات: حساب أوالً : 

( بدفع  سوم ترخيص افطة الفضايية ATVمل تق  الشروة ا) داية للبا التلفزيواي ) 04

( دينا  272075( دينا  و سوم افطة ا) ضية والبالمة )70070والبالمة ) 7000منذ  ام 

 يا ترتا  ل  الشروة ما جمقو ة  20/07/7002( ولماية تا يخ7000منذ  ام )

 دينا . (242045)

( دينا   ن افطة ا) ضية 25575تقدم الشروة أ اله وفالة  سن تنفيذ بقيقة ) مل 74

( من قااون  هيئة ا) الم اةريي 02 ند ام وع  ل   خ ة البا خالفًا ) كام اةادة )

 .7007( لسنه 20واةسقوع  ق  )

 التشريعات الناظمة لعمل اهليئة:  ثانيًا: 

من اي مواد  7002( لسنة 062ي والتلفزيواي  ق  )خلو امام البا ود ادة البا اإلذا  .0

تفرض جوجبسا غرامات  تأخري  ل  دفع  سوم الرتاخيص حمل اةوا يد اةقر ة ا)مر الذي 

 يؤدي بتلك افطات تأخري تسديد  سوم ترخي سا لسنوات ومثاع ذلك:

(خالع 7002-7007دطة ).....(قامت بدفع  سوم الرتخيص  اةستحقة  ن  ام ) .أ 

 .7004م  ا

                 7000قامت بتجديد  خ تسا  ن ا) وام من ) ).....(شروة ).....( وشروة  .  

 (.7002( خالع  ام )  7002 -

  دم يديد  سوم االستيفا   ن م نفات )ها د ديسك، فال  ميقو ي( حمل  امام دجاةه .7

ويت  ي يل الرسوم  ليسا قياسًا  7005( لسنه 28اة نفات اةريية واةسقو ة  ق  )

 ج نفات أخرى وا دة حمل النمام اةشا  اليه.
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(0011 ) 

 

( من النمام اةعدع لنمام دجاةة اة نفات اةريية واةسقو ة اةشا  دليه 2 ددت اةادة  ق  ) .2

سجل بدع  سوم جتديد  الرتخيص وجا أ اله اسبة )ا ف باةاية( من  أس ماع الشروة اة

( دينا  واسبة )أثنان باةاية( من  أس ماع الشروة اةسجل بدع  سوم 500ال يزيد  ن )

( دينا ، مما حيد من ديرادات اهليئة من هذه 7000دلدا   خ ة )وع مره  وجا ال يزيد  ن)

ا) ل  للرسوم اةستوفاة  الرسوم ا)مر الذي يتطلا تعديل النمام اةشا  اليه بإلما  امد

 لكل من الرتخيص اجلديد وجتديد الرتخيص جوجا اةادة أ اله. 

 (4102لسنة  014املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 ت ويا اةال مات الوا دة أ اله  سا ا)لوع. العقل  ل  

 اإلجراء:

اةتضقن بأاه  72/0/7005( تا يخ 458الرد من قبل هيئة ا) الم جوجا وتابسا  ق  )م م/ مت

سوم تقوم بإ ادة النمر حمل التشريعات النايقة لعقل اهليئة  اع دقرا  قااون اإل الم اةنمو   اليًا 

مر مل أما خب وة  سوم الرتخيص غري اةستوفاة من شروة ).....( ما ةاع ا) ،لدى جملا النوا 

 يبت فيه ما بني الرياسة والشروة اةذوو ة وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.
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(0019 ) 

 

 اهليئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل

 

 :حسابات اهليئة 

-7007لووودى تووودقيق  سوووابات اهليئوووة الوصنيوووة إلةالوووة ا)لموووام ود وووادة التأهيووول للفووورتة )        

 (، تبني ما يلي: 7002

 الداخلية: الرقابة أواًل:

( موون التعليقووات التطبيقيووة   65ال يوجوود لوودى اهليئووة و وودة للرقابووة الداخليووة خالفووًا لوونص اةووادة )       

( مون النموام اةوالي  قو      58ال واد ة جوجوا اةوادة )    0555( لسونة  0للشؤون اةاليوة وتعوديالتسا  قو  )   

 .0554( لسنة 2)

 حساب النفقات: ثانيًا:

صوابوق وبشوكل يزيود  ون ا تياجوات اهليئوة والويت يبلوغ  ودد          يتكون مبن  اهليئوة  مون ةسوة     .0

( دينووا  خالفووًا للبنوود 50000( مويووف فقووط  لقووًا بووان قيقووة اإلجيووا  السوونوي ) 76واد هووا )

 .00/2/7005( تا يخ 827)تاسعًا( من بال   ياسة الوة ا   ق  )

( تووا يخ 652ا   قوو  )( موون بووال   ياسووة الوووة  00ا تفوواع قيقووة فووواتري الكسربووا  خالفووًا للبنوود )   .7

بقيقووووة  20/2/7007( توووا يخ  062و لووو  سوووبيل اةثوووواع مسوووتند لووورم  قوووو  )     5/2/7007

 ( دينا .805بقيقة ) 05/7/7007( تا يخ 77( دينا  ومستند لرم  ق  )420)

يوت  شورا  توذاور سوفر موويفي اهليئوة موون شوروة ).....( ولويا مون اةلكيوة ا) دايوة خالفووًا             .2

( اةشووا  دليووه أ وواله و لوو  سووبيل اةثوواع ال  827بووال   ياسووة الوووة ا   قوو  )  ( موون5للبنوود ) ابعووًا/

 .02/5/7002( تا يخ 85ام ر مستند  ق  )

( اةشووا  دليووه  827تتحقوول اهليئووة افقووات ضوويافة اةووويفني خالفووًا لووبال   ياسووة الوووة ا   قوو  )     .4

( توووا يخ  42واةسوووتند  قووو  )  8/07/7002( توووا يخ 754أ ووواله ومثووواع ذلوووك اةسوووتند  قووو  )    

2/2/7007. 

ال يت  تسجيل  ق  التأدية والف ل والرباامج واةادة  ل  مستند ال ورم خالفوًا لونص اةوادة      .5

 .7002( لسنة 0( من تعليقات اهليئة الوصنية إلةالة ا)لمام ود ادة التأهيل  ق  )077)

( 040ص اةادة )يت  تعديل أ قام الشيكات  ل   بعض مستندات ال رم خبط اليد خالفًا لن .6

( موون النمووام اةووالي اةشووا  دليووه أ وواله، مثوواع ذلووك     52موون تعليقووات اهليئووة الوصنيووة واةووادة )  

 .20/0/7007( تا يخ 07مستند ال رم  ق  )
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(0001 ) 

 

ال يوت  د فوواق بوورا ة الذمووة أو دضووافة   بووا ة )بواسوطة مووأمو  ضووريبة الوودخل (  لوو  مسووتندات    .2

( مون التعليقوات التطبيقيوة    60ينوا  خالفوًا للبنود )   ( د0000ال رم اليت تزيد مبالمسا  ون ) 

 للشؤون اةالية أ اله.

ال يووت  اسووتيفا   سوووم صوابووع الشوويكات موون بعووض مسووتندات ال وورم مثوواع ذلووك مسووتند             .8

 .20/07/7007( تا يخ 004ال رم  ق  )

( مووون التعليقوووات  20ال يوووت  خوووت  مسوووتندات ال ووورم خبوووامت مووودفوع خالفوووًا لووونص اةوووادة )         .5

 يقية للشؤون اةالية اةشا  دليسا أ اله.التطب

يت  لرم دوراميات من السلفة خالفًا للتعامي  ال اد ة  ن  ياسة الوة ا  بسذا اخل وة  .00

 .20/0/7007( تا يخ 5ومثاع ذلك مستند ال رم  ق  )

ال يووت  التوقيووع  لوو   ووروض العطووا ات ومرفقاتسووا موون قبوول أ ضووا  جلووان اةشوورتيات خالفووًا       .00

( موون تعليقووات اهليئووة الوصنيووة إلةالووة ا)لمووام ود ووادة التأهيوول اةشووا  دليسووا          66اةووادة ) لوونص

 .20/0/7007( تا يخ 4أ اله ومثاع ذلك مستند ال رم   ق  )

 ( دينا .5000ال يت  دشراك ديوان افاسبة بالعطا ات اليت تزيد قيقتسا  ن ) .07

 حساب اإليرادات: ثالثًا:

قوبض ةايودة  ون  اجتسوا ومل يوت  اسوتخدامسا أو د جا سووا دىل وةا ة        يوتفظ اهليئوة بسوندات    .0

 اةالية  سا ا)لوع.

( مون  040 دم تسجيل  ق  مستند القبض حمل وشف  سا  اةقبوضات خالفوًا لونص اةوادة )    .7

 تعليقات اهليئة اةشا  دليسا أ اله.

اةووودون حمل وشوووف  يوجووود اخوووتالم موووا بوووني التوووا يخ اةووودون  لووو  سوووند القوووبض وبوووني التوووا يخ  .2

 اإليرادات لنفا السند.

 املستودع: رابعًا:

 وجود بعض اةوجودات غري اةستخدمة واةبعثرة حمل وامل أحنا  اهليئة. .0

 وجود مواد تالفة وقدمية مل يت  التخلص منسا بشكل ألولي. .7

 التأخر حمل ددخاع اةواد اةستلقة حمل مستندات اإلدخاع. .2

  دم مرا اة التسلسل حمل استخدام جلود مستندات اإلدخاع واإلخراج. .4

ال يووت  توودوين  قوو  لووفحة سووجل اللووواةم للقووادة  لوو  مسووتندات اإلخووراج واإلدخوواع لمايووات         .5

 د كام الرقابة  ليسا.

 ال يت  د فاق صلا لرم اللواةم مع مستند اإلخراج. .6
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(0000 ) 

 

صلووا اللووواةم والتووا يخ  وتوقيووع  ال يووت  تعبئووة واموول بيااووات مسووتند اإلخووراج موون  يووا  قوو      .2

 صالا اللواةم.

 احلركة: خامسًا:

خالفوًا لونص    7005مل يت   قول تعوديل اسوتسالك مروبوات اهليئوة مون افروقوات منوذ  وام           .0

( 4( موون تعليقووات تنموي  اسووتخدام اةروبووات امكوميوة ال وواد ة جقتضوو  اةووادة )  26اةوادة ) 

 .7000( لسنة 70 ق  )من امام تنمي  استخدام اةروبات امكومية 

ال يت  تعبئة وامل البيااات  ل  أوامر امروة من  يا اس  السايق سا ة اةمواد ة وسوا ة    .7

 العودة وتا يخ يوم العودة ويديد اةناصق اةتوجه دليسا و ق  العداد  ند العودة.

 ال يت  خت  أوامر امروة باخلامت الرئي للسيئة. .2

 (4102لسنة  011استيضاح الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

  سا ا)لوع. باقي البنود العقل  ل  ت ويا 

 اإلجراء:

( 2،6،5،4،2،7،0) ابعًا/(و2( و)ثالثًا/5،8،2،6،7،،07،00مت ت ويا البنود ذوات ا) قام )ثاايًا/

 ومل يت  ت ويا باقي البنود وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.
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(0004 ) 

 

 ديوان التشريع والرأي
 

 

 خدمات: شراء 

وافووق  يووويا الووووة ا   لوو  قيوووام ديووووان التشووريع والووورأي بشووورا  خوودمات خوووربا  ومستشوووا ين      .0

قووووااوايني متخ  ووووني حمل خمتلووووف فووووروع القووووااون ةوووودة سوووونة وا وووودة جوجووووا وتابووووه  قوووو   

اةرلودة للوديوان حمل   ).....(من خم  ات اةنحة  75/2/7002( تا يخ 56/4/0/70262)

اةوافقوة ةوودة سونة أخورى جوجووا وتوا   يوويا     متديود  ولي ومت وةا ة التخطويط والتعواون الوود  

 .06/2/7004( تا يخ 70/4/0/74525الوة ا   ق  )

( دينوا   ون وول سوا ة  قول للقستشوا ين واخلوربا  القوااوايني الوذين          75يت  لرم مبلوغ )   .7

يووت  تكلوويفس  موون  يوويا ديوووان التشووريع والوورأي توودفع مقابوول مراجعووة القوووااني وتقوودي  أي       

 ات دددة لتعديلسا مع ا)سبا  اةوجبة لذلك.تولي

مل يت  وضع أسا وشروط يدد آلية ال رم مقابل اخلدمات اةقدمة من قبول اخلوربا  مون     .2

 يووا يديوود موودة ةمنيووة إللوواة العقوول أو لوورم اةبووالغ اةسووتحقة بنوواً   لوو  االلوواة ودمنووا        

 يقت ر ال رم  ل  مطالبات مالية من اخلربا .

 ( دينا .56000( دينا  من ألل اةبلغ اةرلود والبالغ )25750و ه )مت لرم ما جمق .4

 (02/04/4102تاريخ  2/3/41199املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 نوود شوورا  اخلوودمات موون قبوول اخلووربا      ).....( وضووع أسووا وشووروط يوودد آليووة ال وورم موون اةنحووة      

 واةستشا ين. 

 اإلجراء:

 يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة. مل
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(0003 ) 

 

 ديوان املظامل

 

 :املوظفني املعارين إىل ديوان املظامل من أمانة عمان الكربى 

لدى متابعة الشكوى الوا دة لديوان افاسبة خب ووة اةوضووع أ واله توبني أن جتديود د وا ة        

ديوووان اةمووامل خمالفووًا ةووا و د بكتووا   يوويا  أو تكليووف مووويفني موون أمااووة  قووان الكووربى للعقوول لوودى

واةرفوق بطوي وتوا   يويا الووة ا   قو         72/4/7004( توا يخ  4/2426ديوان اخلدموة اةدايوة  قو  )   

 اةوجه لرييا ديوان اةمامل. 5/5/7004( تا يخ 82/00/0/05506)

 (40/01/4102تاريخ  9/40/01331كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

ل  ت ويا أوضاع اةويفني اةعا ين من أمااة  قوان الكوربى دىل ديووان اةموامل وفقوًا ) كوام       العقل  

والتقيوود جووا جووا  بكتووا   يوويا ديوووان اخلدمووة اةدايووة   7002( لسوونة 87امووام اخلدمووة اةدايووة  قوو  )

 اةشا  دليه أ اله.

 اإلجراء:

( توا يخ  0/04/7740الكتا   قو  )  مت الرد جوجا وتا  القاي  جسام  ييا ديوان اةمامل جوجا

 وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة. 70/07/7004
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(0002 ) 

 

 الصندوق اهلامشي لتنمية البادية األردنية
 

 :قيود وحسابات الصندوق 

                  تووبني  ،7007لعووام  ات وقيووود ال ووندوق اهلووامي لتنقيووة الباديووة ا) دايووة  لوودى توودقيق  سوواب  

 ما يلي:

يت  دلدا  ا)امقة الالةمة لتنفيوذ أ كوام قوااون ال وندوق فيقوا يتعلوق بالشوؤون اةاليوة،          مل .0

 .7006( لسنة 45( من قااون ال ندوق  ق  )04وذلك خالفًا لنص اةادة )

( موون قووااون 2مت دلوودا  تعليقووات خالووة بوواةوا د البشوورية واالاتقوواع والسووفر جوجووا اةووادة )    .7

( موون امووام االاتقوواع  2( موون ذات القووااون واةووادة ) 04ام اةووادة )ال ووندوق  أ وواله  خالفووًا ) كوو 

وتعديالته اليت ا ت  ل  ااطباق هذا النمام  ل  اةؤسسات  0580( لسنة 56والسفر  ق  )

 الرئية العامة.

ال يوجد و دة  قابة داخلية ضوقن اهليكول التنميقوي لل وندوق، خالفوًا لوبال   يويا الووة ا           .2

التعليقوووات التنميقيوووة ال ووواد ة جوجوووا وتوووا  وةيووور اةاليوووة  قووو   و 0552( لسووونة 20 قووو  )

 .5/2/7008( تا يخ 75/0/7/4278)

مون قبول جملوا ا)منووا      7007مل يوت  مناقشوة ودقورا  امسوابات اخلتاميوة لل وندوق لعوام         .4

( من قااون ال ندوق أ اله امرًا لعودم اسوتكقاع  قليوة    2لماية تا خيه، خالفًا ) كام اةادة )

 تقرير تدقيق امسابات من قبل اةدقق اخلا جي.دلدا  

( مون التعليقوات التطبيقيوة    70ال يت  قبض ا)مواع جوجا أمور قوبض، خالفوًا لونص اةوادة )      .5

 وتعديالتسا. 0555( لسنة 0للشؤون اةالية  ق  )

ال يووت  ديووداع اةبووالغ اةقبوضووة موون قبوول قابضووي ا)مووواع حمل مروووز ال ووندوق أو حمل البنووك،         .6

( مون التعليقوات أ واله، واشوري  لو  سوبيل اةثواع ال ام ور دىل القيود          42لونص اةوادة )  خالفًا 

 (.07002( والقيد  ق  )00072 ق  )

 ال يت  استخدام ولوع اةقبوضات  سا التسلسل. .2

ال يووت  تسووجيل اةبووالغ اةقبوضووة جوجووا شوويكات حمل دفوورت ال ووندوق  لوو  الوورغ  موون قبضووسا     .8

 جوجا ولوع مقبوضات.

يووت  التوقيووع  لوو  مسووتندات القيوود موون قبوول ووول موون اةوونم  وافوووع لل وورم واةفوووض        ال .5

 باإلافاق.
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(0003 ) 

 

يت  يقيل ال ندوق قيقة الضريبة العامة  لو  اةبيعوات  نود تسوديد افقاتوه، خالفوًا لونص         .00

( من قااون ال ندوق أ واله ووتوا  مودير  وام دايورة ضوريبة الودخل واةبيعوات  قو           02اةادة )

 .70/00/7000تا يخ  (6/4/04455)

( سونوات، خالفوًا   6مت توقيع  قد دجيا  مع مجعية و دات بئر مذوو  القدي  السكنية ةدة ) .00

للبنوود )ثالثووًا( مووون االتفاقيووة اةوقعووة بوووني ال ووندوق اهلووامي واجلقعيوووة واةتضووقن ضووورو ة        

 جتديد  قد اإلجيا  سنويًا.

ا ًا شووسريًا، خالفووًا للبنوود )ثاايووًا( موون  ( دينوو50يووت  لوورم بوودع مكاةووات للسوويدة ).....( بواقووع )  .07

 .00/2/7005ال اد  بتا يخ  7005( لسنة 827قرا  جملا الوة ا   ق  )

 ال يت  دتباع أساس االستحقاق حمل مجيع اةعامالت. .02

 ووودم اقتطووواع صوابوووع الشووويكات  لووو  بعوووض مسوووتندات ال ووورم و/ او  ووودم تووووخي الدقوووة حمل        .04

اةعووامالت اخلاضووعة للرسوووم موون قووااون صوابووع الوووا دات  ( 0ا تسووابسا، خالفووًا للجوودوع  قوو  )

 .7000( لسنة 70 ق  )

مت لوورم بوودع اإلقامووة حمل الفنووادق والوجبووات لعوودد موون اةووويفني  نوود تكلوويفس  جسووام داخوول   .05

 1981 ( لسونة 56( مون اموام االاتقواع والسوفر  قو  )     08اةقلكة، وذلك خالفوًا لونص اةوادة )   

( من تعليقات اةوا د البشرية حمل ال ندوق 70/4جا اةادة )وتعديالته،  يا يت  ال رم جو

،  لو  الورغ  مون  ودم     7006( لسونة  45( من قااون ال ندوق  قو  ) 2ال اد ة جوجا اةادة )

 قااواية هذه التعليقات.

مت لرم فرق أجو  خدمات ا)من وامقايوة لل وندوق بنوا   لو  وتوا  مودير  وام اةؤسسوة          .06

( 70/0250للقتقا دين العسوكريني وافوا بني القودما   قو  )أح/    االقت ادية واالجتقا ية 

، ممووا أدى دىل تعووديل حمل قيقووة االتفاقيووة اةوقعووة بووني ال ووندوق واةؤسسووة    6/2/7007تووا يخ 

 ( دينا ًا،  يا مل يت  استيفا   سوم صوابع الوا دات  ل  تعديل قيقة العقد.8626لت بح )

ويفني  ل  الرغ  من ان سا ات الدوام الفعليوة تقول   مت لرم بدع  الوة اةيدان لعدد من اة .02

( لسوونة 52( موون امووام  ووالوات اةيوودان اةو وود  قوو  )     4( سووا ات، خالفووًا لوونص اةووادة )   8 وون )

0580. 

( موون تعليقووات اةوووا د  04مت لوورم مكافووأة اسايووة خدمووة لعوودد موون اةووويفني جوجووا اةووادة )     .08

ااون ال ووندوق أ وواله  لوو  الوورغ  موون  وودم    ( موون قوو 2البشوورية أ وواله ال وواد ة جوجووا اةووادة )  

 قااواية هذه التعليقات.

( موون التعليقووات أ وواله ال وواد ة  5مت لوورم  ووالوة النقوول لعوودد موون اةووويفني جوجووا اةووادة )   .05

 ( من القااون أ اله  ل  الرغ  من  دم قااواية هذه التعليقات.2جوجا اةادة )
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(0000 ) 

 

نوك وال يت  مراجعتسا مون قبول أي جسوة حمل    يت  د داد التسويات البنكية من قبل داسا الب .70

 ال ندوق. 

 حمل دفرت اليومية. ال يت  تسجيل أ قام الشيكات .70

 (4102لسنة  04املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 الوا دة أ اله  سا ا)لوع و  ر واسرتداد اةبالغ اة روفة دون وجه  ق.ت ويا اةخالفات 

 اإلجراء:

بالت ووويا  غوو  خماصبووات الووديوان اةتكوور ة بسووذا اخل وووة والوويت وووان آخرهووا          مل يوورد مووا يفيوود   

 وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة. 06/07/7004( تا يخ 07/7004/4425الكتا   ق  )

 :الفحص الفجائي 

لدى دجرا  الفحص الفجايي  ل  مستود ات ال ندوق اهلامي لتنقية البادية ا) داية  

 يلي: ، تبني ما2/4/7004بتا يخ 

 ( وذلك من واقع امام اةستود ات افوسا.70وجود اقص جبلود اةقبوضات  دد ) 04

 دم مطابقة الرليد الفعلي لبعض اللواةم مع الرليد الدفرتي و ل  سبيل اةثاع ال  74

 (.202ام ر ما هو موضح حمل اجلدوع  ق  )

 (311جدوع  ق  )

 الرليد الفعلي لبعض اللواةم مع الرليد الدفرتي حمل ال ندوق اهلامي لتنقية البادية ا) داية  دم مطابقة

 الرليد الو دة اةادة  ق  اةادة

 الدفرتي 

 الرليد 

 الفعلي

 الفرق

 ةيادة اقص

  00 1 00  دد 090ثالجة موديل  033/3

  0 2 01  دد HBصابعة وقبيوتر  400/2

  1933 1 1933  دد مشكلة مملفات 014/4

  0311 34 0301  دد قل   رب جام 31/4

  110 003 0122  دد أقالم  رب سايل 211/01

  6 0 6  دد HB رشاشة وقبيوت 049/03

  30 1 30  دد بساط أ داي 001/02

  4132 0431 3412  دد A4مملف  130/00

  0210 3111 2210  دد و ق وواكو د ببج 303/1

  0441 021 0312 ما ون A4و ق ت وير  49/0

وجود أ لدة دفرتية ةادة السوال  والبنزين بكقيات وبرية  ل  الرغ  من  دم وجودها  ل   24

 (.208ا ض الواقع ووقا هو موضح حمل اجلدوع  ق  )
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(0001 ) 

 

 

 (311جدوع  ق  )

 أ لدة دفرتية ةادة السوال  والبنزين حمل ال ندوق اهلامي لتنقية البادية ا) داية  غ   دم وجود

 وجودها  ل  أ ض الواقع 

 الرليد الدفرتي اةادة  ق  اةادة

 لرت 49911 سوال  412/2

 لرت 02303 بنزين خاة 313/0

 لرت 01102 93بنزين خالي من الرلاة  009/03

 لرت 491 91من الرلاة بنزين خالي  041/03

ايسر امام اةستود ات افوسا أ لدة دفرتية داينة للعديد من اةوجودات و ل  سبيل  44

 (.205اةثاع ال ام ر اجلدوع  ق  )

 (319جدوع  ق  )

 أ لدة دفرتية داينة للعديد من اةوجودات حمل ال ندوق اهلامي لتنقية البادية ا) داية

 الدفرتي بالسالا الرليد اةادة  ق  اةادة

 (01) جساة وقبيوتر وامل 133/01

 (1) ال  تو  أاواع خمتلفة 432/3

 (31) ورسي مسا د لون بيج 003/02

 lcd (3)تلفزيون  411/3

 (41)  رب صابعة 031/2

 (09) هاتف ا ضي بسيط 031/3

 (9) اسطوااة غاة 20/4
 

تنمي  دضر تسلي  وتسل  بني أمني اةستودع امالي وأمني اةستودع السابق جوجا   دم 54

قواي  جرد مطابقة لقيود اةستودع وتوقيعسا منسقا واة ادقة  ليسا من  ييسس  اةباشر 

 .0552( لسنة 27( من امام اللواةم  ق  )67خالفًا لنص اةادة )

اواع اللواةم يتوي  ل  الرمز اةستخدم  دم استخدام بطاقة ال نف  ل  ول اوع من أ 64

( من تعليقات ددا ة وتنمي  اةستود ات امكومية والرقابة  ل  اةخزون 5خالفًا لنص اةادة )

 .0554( لسنة 5 ق  )

 دم التقيد جسك سجل اللواةم اةعقرة مواةيًا للسجل اةروزي ودجرا  اةطابقة الدو ية  24

 اللواةم اةشا  دليه أ اله. ( من امام24خالفًا لنص اةادة )

 دم وجود سجل للعسدة تقيد فيه مجيع موجودات اللواةم اليت يت  توةيعسا  ل  اةويفني  84

 ( من امام اللواةم اةشا  دليه أ اله.44واةشا يع خالفًا لنص اةادة )
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(0001 ) 

 

 دم مسك السجالت والنقاذج اةقر ة ونقوذج صلا لرم اللواةم وبطاقات العسدة للواةم  54

( من امام اللواةم اةشا  اليه 48، 20 روفة ةويفي ال ندوق خالفًا ) كام اةادتني )اة

 أ اله.

التأخري حمل دجرا  قيود اللواةم اةستلقة واة روفة و دم القيام جراجعة دو ية ةوجودات  004

اةستودع من قبل أمني اةستودع للتحقق من قيد  قليات اإلدخاالت واالخراجات وا) لدة 

( من تعليقات ددا ة وتنمي  اةستود ات امكومية والرقابة  ل  اةخزون 8فًا للقادة )خال

 اةشا  اليه أ اله.

ال يت  تشكيل جلان تفتيش  ل  اللواةم وموجودات اةستود ات والتأود من  سن  004

 ( من امام اللواةم اةشا  اليه أ اله.60استعقاهلا وسالمة صرق ختزينسا خالفًا للقادة )

( دينا  خالفًا للقادة 2000م وفاية الكفالة اةالية اةقدمة من أمني اةستودع والبالمة ) د 074

 .7002( لسنة 0( من تعليقات تنمي  الكفاالت اةالية  ق  )4)

 أمني اةستودع غري مؤهل للقيام باةسام الوييفية اةناصة به. 024

( من التعليقات 6للقادة ) دم قيام أمني اةستودع جسك سجل الرخص والولوالت خالفًا  044

 .0555( لسنة 0التطبيقية للشؤون اةالية  ق  )

 (01/1/4102تاريخ  44/01/3/00013املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

  ا اللجنة اةشكلة  ل  القيام بعقلسا بالسر ة اةكنة وجشا وة ديوان افاسبة  سا ا)لوع.

 اإلجراء:

ومل  77/2/7004( تا يخ 07/506تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق جوجا الكتا   ق  )أ/ مت

 تباشر أ قاهلا بعد وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.
 

 

 

 

  



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(0009 ) 

 

 صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املهين والتقين

 

 :الفحص الفجائي 

لندوق التشميل والتد يا  لدى دجرا  الفحص الفجايي  ل   ينة من ملفات مويفي

 (، تبني ما يلي:20/8/7002- 0/0/7002والتقين للفرتة )والتعلي  اةسين 

( من امام اخلدمة 50تكليف  دد من مويفي ال ندوق ةدة تزيد  ن اةدة افددة حمل اةادة ) .0

( أشسر و ل  النحو 6وتعديالته وافددة جدة ال تتجاوة ) 7002( لسنة 20اةداية  ق  )

 اةبني أدااه:

مت تكليف السيد ).....( جسقة مسؤوع مستودع باإلضافة دىل وييفته ا)للية  -

 .07/2/7002( تا يخ 00/7002وقحاسا جوجا القرا  اإلدا ي  ق  )

مت تكليف اآلاسة ).....( جسام اإلشرام  ل  اخلدمات اإلدا ية باإلضافة دىل  -

ة جوجا القرا  اإلدا ي  ق  وييفتسا ا)للية وقسؤولة  ن اةوا د البشري

 .74/7/7002( تا يخ 5/7002)

مت تكليف السيد ).....( جسام التدقيق والرقابة اةستقرة  ل  اةشا يع باإلضافة دىل  -

وييفته ا)للية وقويف تدقيق و قابة داخلية جوجا القرا  اإلدا ي  ق  

 .74/7/7002( تا يخ 6/7002)

 (01/4/4102تاريخ  44/00/3/0190املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العقل  ل  ت ويا اةخالفات الوا دة أ اله  سا ا)لوع.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.

 :مشروع الطالب املستقل يف التعليم 

تدقيق مشروع الطالا اةستقل حمل التعلي  لدى لندوق التشميل والتد يا والتعلي   لدى 

 اةسين والتقين، تبني ما يلي:

 مل يت  توقيع اتفاقية أو مذورة تفاه  بني ال ندوق واجلامعة ا) داية منفذة اةشروع. .0

يل أي مل يت  االلتزام خبطة العقل اةوضو ة للقشروع  يا أاه ولتا خيه مل يت  تسج .7

 .06/6/7002متد   )صالا( بالرغ  من أن اةوافقة  ل  اةشروع متت بتا يخ 
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(0041 ) 

 

( سيا ة يقل 7500( صلا فقط من ألل )76بلغ  دد صاليب خدمة غسيل السيا ات ) .2

 %(.0ت ريح دخوع وبنسبة متداية جدًا بلمت )

 (04/0/4102تاريخ  44/00/3/9019 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

  سا ا)لوع. باقي البنودالعقل  ل  ت ويا 

 اإلجراء:

 ( فقط ومل يت  ت ويا باقي البنود وما ةاع اةوضوع قيد التابعة.0مت ت ويا البند  ق  )

 الفوائض املالية: 

لدى دجرا  التدقيق  ل  الفوايض اةالية تبني بأن لندوق التشميل والتد يا والتعلي   

( مليون دينا  مسا  اإليراد العام لدى 55 ن ) واليت تزيد فوايضه اةاليةاةسين والتقين مل يو د 

وبال   7002( لسنة 20البنك اةروزي  ت  تا خيه خالفًا لقااون الفوايض اةالية وتعديالته  ق  )

 .6/6/7002تا يخ  7002( لسنة 5 ييا الوة ا   ق  )

 (43/1/4102تاريخ  44/00/3/03433املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العقل  ل  تو يد الفوايض اةالية وفقًا لقااون الفوايض اةالية اةشا  دليه أ اله.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.

 :مكافآت جلنة تعديل القوانني واألنظمة 

اةسين والتقين، تبني ما لدى د اسة اةوضوع أ اله حمل لندوق التشميل والتد يا والتعلي  

 يلي:.

امام لندوق د   التعلي  والتد يا اةسين والتقين وتعديالته  ق  /د( من 5ا ت اةادة ) .0

اةسام  اإلدا ةيتوىل جملا اةعقوع به حمل  ينه واةلم   اليًا  ل  أن: ) 7007لسنة (  55)

التعليقات الالةمة لتنمي   قل ال ندوق جا حمل ذلك شؤون  )د دادوال ال يات التالية: 

 ا)افاق أوجهويديد  وا)شماعواللواةم  واإلدا يةاةويفني واةستخدمني والشؤون اةالية 

 (.هذا النمام وأ كاموذلك جا يتفق  إلقرا هاولال يات ال رم منه و فعسا دىل اجمللا 

 ل  سبيل ام ر من ال ندوق  ا)افاق أ اله أوجهنمام ( من ال00وقا و ددت اةادة )  .7

 دون أن ينص  ل  لرم مكافآت ) ضا  جملا اإلدا ة لقا  ا) قاع اليت يقومون بسا.
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(0040 ) 

 

لندوق التشميل والتد يا والتعلي  و يا أن اةكافآت اليت لرفت ) ضا  جملا ددا ة   

واات امري  اشرتاوس  حمل جلنة  7002( لسنة 25جوجا قرا  جملا اإلدا ة  ق  ) اةسين والتقين

تعديل القوااني وا)امقة اخلالة بال ندوق واليت تدخل ضقن مسام جملا اإلدا ة اليت  ددها 

النمام فان هذه اةبالغ قد لرفت دون وجه  ق دال أن لال يات اإل فا  منسا يعود جمللا الوة ا  

واليت تنص  7006( لسنة 78العامة  ق  ) ( من قااون اإل فا  من ا)مواع2سندًا ) كام اةادة )

 ل  أاه  )جيوة جمللا الوة ا  بناً   ل  تنسيا مرب  من وةير اةالية واجلسة لا بة العالقة د فا  

( دينا   ل  أن حيدد حمل التنسيا 7500أي مكلف من ا)مواع العامة اليت يزيد مقدا ها  ل  )

 الشروط واإلجرا ات الالةمة هلذا اإل فا (.

 (2/9/4102تاريخ  44/00/03939ملصدر: )كتاب الديوان رقم ا

 التوصية:

 العقل  ل  ت ويا ما و د أ اله  سا ا)لوع.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.
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(0044 ) 

 

 أمانة عمان الكربى

 

 ( الرباحية الشمالية من قرية بالل:0( حوض )491الطمم على القطعة رقم ) 

 لدى متابعة الشكوى الوا دة للديوان واةتعلقة باةوضوع أ اله، تبني ما يلي:

مت خماصبة اايا مدير اةدينة لشؤون اةناصق من قبل ديوان افاسبة جضقون الشكوى   .0

 .2/00/7002( تا يخ 76/7002/727أ اله  جوجا اةذورة  الداخلية  ق  ) م

 متضقنا ما يلي: 5/00/7002مت الرد  ل  اةذورة أ اله بتا يخ  .7

لاد   6/06/25دن موقع امفر  يعود دىل مدا س ).....( و الل  ل  ت ريح  فر  ق   .أ 

 02/00/7007( تا يخ 7652من منطقة بد  جوجا قرا  اللجنة اللوايية  ق  )

اةتضقن اةوافقة من  يا اةبدأ  ل  ترخيص اةد سة  ل  القطع أ اله شريطة التقيد 

( وتعديل 525اةدا س و سا قرا  جملا التنمي  ا) ل   ق  ) بأ كام وشروط

ا تفا ات ا)بنية و سا ا) كام وتأمني مواقف السيا ات اةطلوبة وااللتزام بتوليات 

هندسة اةرو  خب وة اةداخل واةخا ج وفتح وتعبيد وتزفيت الطريق اةؤدي من شا ع 

 ل  صلبه و سا الربوفيل اةعد من  بيت اةقدس دىل القطع و ل  افقته اخلالة وبناً 

( من القااون 42قبل دايرة الد اسات والت قي  باإلضافة دىل فرض تعويض وفق اةادة )

 بقيقة  شرون دينا  لكل مرت من مسا ة القطع.

 اع  دم  ( الف دينا 050)مت توجيه داذا  ةالك اةدا س ).....( مفاده يقيله مبلغ  .  

اةذوو  اةوافقة  ل  فتح الشا ع وتقوم اةد سة  اليًا دةالة ا)اقاض  يا ا ضر 

بتشوين ا)اقاض )اقلسا( دىل قطعة ا ض جماو ة تعود ملكيتسا دىل ا د الشروا  حمل 

 اةد سة ومت اخذ التعسدات الالةمة باخل وة.

مت خماصبة مالكي اةد سة بضرو ة مراجعة دايرة التنفيذ )خذ موافقتس   ل   .ج 

واد واةناسيا ومل يت  د طا ه  خمال ة خب وة اإلاذا  اال الشا ع من  يا اة

 بعد ام وع  ل  برا ة ذمة من افا الدايرة وهي دايرة التنفيذ اةعنية. 
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(0043 ) 

 

و د ضقن  مرفقات  د ا)مااة شكوى مقدمة من ا د اةواصنني دىل أمني  قان الكربى   .د 

حبق مقدم الشكوى تتضقن قيامة باالبتزاة للقشا يع اليت يت   7/00/7002بتا يخ 

تنفيذها حمل منطقة الربا ية الشقالية / منطقة بد  باستخدام هوية أمااة  قان 

حمل اةنطقة ولديه اةكبات اةرخ ة له فقط حمل ويد ي ااه هو الو يد اةخوع بالعقل 

اةنطقة ويطلا تشميل قالباته لنقل الطق  بأسعا   الية ومل يتضح اختاذ أية 

 دجرا ات قااواية  حبقه اةا  تلك الشكوى للتحقق مما و د فيسا. 

 يبنيلديوان افاسبة والذي  من مدير التنفيذبنا ًا  ل  تقرير ا) قاع اةسا ية اةقدم  .2

ان  ج  الطق  اةوجود ضقن القطع ذوات ا) قام كرووي وفقًا للقخطط ال واقع اماع

( مرت مكعا وهو من النو ية الرديئة )امو ( وهي من أ قاع 05000( حبدود )750، 782)

 امفريات العايدة للقد سة أ اله. 

                   من مكتا اةساح اةرخص  75/07/7002ابرة مقدم الشكوى تقرير وشف بتا يخ  .4

( الربا ية الشقالية   يا 0(  وض  ق  )750).....( خب وة تثبيت  القطعة  ق  )

ايسر التقرير تثبيت  دود القطعة وااسا خالية من ا)بنية و يوجد صق  معتدي  ليسا 

وهي منف لة دىل جزيني ويوجد صق  بكقيات وبرية ضقن شا ع بيت اةقدس و رضه 

 ( مرت.  70ع  بد السلي  الفا و ي و رضه )( مرت و ل  شا 20)

لماية تا خيه مل يق  مالكي مشروع مدا س ).....(  جراجعة دايرة التنفيذ من اجل اةباشرة  .5

واستكقاع اإلجرا ات اخلالة بتنفيذ الشوا ع  سا قرا  اللجنة اللوايية وفقًا ةا و د حمل 

واةوجسة ةدير منطقة بد   8/0/7004( تا يخ 070اةذورة الداخلية ةدير التنفيذ   ق  )

 اجلديدة. 

(  وض الربا ية الشقالية واةتأثرة 750، 782بالرجوع دىل ملكية ا) اضي ذوات ا) قام ) .6

 با)اقاض الناجتة  ن  فريات مشروع مدا س اجلودة تبني ما يلي: 

 مقدم الشكوى ليا شريك او مالك م ص حمل ا) اضي اةبينة أ اله.  .أ 

ا  وتعسد مقدم من السيد ).....( يقر جوجبه بأاة اةوول بالتوقيع  ن دبراة دقر .  

( الربا ية 0(  وض )24( مؤقت من ألل القطعة  ق  )5لا ا القطعة  ق  )

الشقالية  مضقواة )وضع  الطق  الناتج  ن امفر ضقن منطقيت  وخالفًا لذلك 

 اإلقرا  ما يلي:  أيقل اةسؤولية القااواية جتاه ا)مااة ( ويال ظ  ل  هذا
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(0042 ) 

 

ضقن اةرفقات وجود ووالة خالة م دقة من دكقة بداية ماع  قان  -

(   ة 0070(   ة من  ألل )700لاد ة  ن السيد ).....( وهو مالك لوو )

( تتضقن داابة ول من ).....( و/ او ).....( و/ او 24من قطعة ا) ض  ق  )

ت من    ه حمل القطعة  ق  منفردين بالت رم الكامل بالقطعة  ق  )أ( مؤق

( الربا ية الشقالية 0( من اموض  ق  )24( مؤقت من ألل القطعة )5)

 اإلقرا . اةذوو  مقدم  بأاابهوليا 

تبني أن قطعة ا) ض أ اله ضقن مشروع دفراة قضايي بني الشروا  مما يعين  -

  دم جواةية الت رم بقرا ات خب ولسا مني ااتسا  موضوع اإلفراة.

 (03/2/4102تاريخ  00/2/3110املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

اختاذ وافة اإلجرا ات الالةمة إلةالة ا)اقاض الناجتة  ن  فريات اةشروع سوا  بالشوا ع  .0

التنميقية أو قطع ا) اضي اجملاو ة واةبينة بتقرير الرفع اةسا ي ال اد  من دايرة التنفيذ 

 من مكتا ).....( للقسا ة.وتقرير الكشف ال اد  

بيان اإلجرا ات اةتخذة من قبل دايرة  قابة ا) قا   ياع ا)اقاض اةعتدية  ل  الشوا ع    .7

والقطع اجملاو ة جا حمل ذلك اإلجرا ات اخلالة باستكقاع وتنفيذ الشوا ع   ةالتنميقي

وبإشرام دايرة التنفيذ و ل  افقة مالكي اةشروع استنادًا لقرا  اللجنة اللوايية مدا  البحا 

للربوفايالت واةناسيا اخلالة بذلك واةعدة من قبل دايرة الد اسات والت قي  حمل  وفقًا

 ا)مااة. 

مجيع   باستكقاعا)شماع والرتاخيص الالةمة للقشروع مدا  البحا  أذن بط منح   .2

 متطلبات قرا  اللجنة اللوايية واةتطلبات ا)خرى اخلالة باةشروع. 

 أ اله.  دليهبيان مدى قااواية اإلقرا  والتعسد اةربة للسقاح بوضع ا)اقاض واةشا   .4

 اإلجراء:

وما ةاع  4/0/7005( تا يخ 4/5/60مت الرد من قبل أمااة  قان الكربى جوجا الكتا   ق  )

 اةوضوع قيد اةتابعة.

 ( 014/0/4104عطاءات تنفيذ أرصفة الشوارع رقم :) 

اةيدااي الالةم  ل   ينة من اةواقع اليت مت تنفيذها جوجا العطا ات لدى دجرا  الكشف 

 اةشا  دليسا أ اله، تبني ما يلي:

أيسر الكشف امسي  ل  موقع شا ع ابن ة يق / ديوان ).....( وويل وقية الكند ين  .0

 اةنفذة من قبل اةقاوع ما يلي: 
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(0043 ) 

 

(  بة 075) ل  وبعدد )( مرت صولي بامد ا65بلمت الكقية الطولية اةنفذة ) -

 ( مرت ) للحبة (. 0,5وند ين بطوع )

( مرت 55( مرت مربع وهي بطوع )050وقية البالط ا)ئنيت ال تزيد  ل ) -

( مرت 200( مرت و ليه فإن وقية بالط من حب ة السيل ال تتجاوة )7,2وبعرض )

 مربع متثل ضعف وقية البالط ا)ئنيت.

وع بنا   ل  اتيجة الكيل من قبل جلنة ا)مااة هلذا مطالبة الكيل اةقدمة من اةقا -

اةوقع وافاسا  ليسا من قبل ا)مااة أيسرت الكقيات جا يزيد أضعام الكقية 

 امقيقية اةنفذة فعليًا. 

مت تقدير وقيه الكند ين للجزيرة الوسطية ةوقع تقاصع وان ةمان / اليادودة وويل  .7

( مرت صولي فيقا مت ا تقاد 0400تبني بأاسا ال تزيد  ن )ا) قاع اةنفذة للكند ين  يا 

 ( مرت صولي حمل فواتري ا)مااة  سا تقرير جلنة الكيل اةخت ة.0520وقية )

( مبالغ حمل وقياتسا الوا دة حمل Mpa 40وجود وقية خرسااة لرؤوس اجلز  د جة ) -

مااة وهي مطالبة الكيل اةقدمة هلا من قبل اةقاوع اةعتقدة من قبل جلنة ا)

(  أس جزيرة حمل  ني مل يتبني وجود 77( مرت مكعا وهي تكفي لتنفيذ )00422)

هذه الكقية حمل اةوقع اةشا  دليه  لقًا بأن هذا النوع من اخلرسااة ذات ولفة مالية 

  الية.

اتيجة لإلصالع  ل   دد من ال و  أمكن ام وع  ليسا ملتقطة أثنا  تنفيذ موقع دوا  حمل  .2

( ومت Mpa   20د جةاجلبيسة أيسرت  دم وجود أسواس وند ين)خرسااة  منطقووووة

 داسبة اةقاوع  ليسا واليت تساوي وقية الكند ين اةنفذ باةوقع.

مت تنفيذ ا) قاع بطريقة خمالفة للقوالفات الفنية اةطلوبة حمل العطا  واليت  -

( س  من مستوى 80أوجبت تأسيا ا) قاع الكسربايية واةيكاايكية  ل   قق )

بالط ا) لفة ووضع صبقة  مل لويلح وشريط يذيري  يا تبني بأن وضع 

تية مباشرة دون وجود اةواسري وهي خالة بالكسربا  فوق منسو  اخللطة اإلسفل

الطبقة والشريط الالةم ودون أساس للكند ين مما يشكل خطو ة  ل  اةواسري اليت 

 مت تنفيذها بسذه اآللية. 

دن اةواقع أ اله متثل  ينة من اةواقع اليت مت تنفيذها من خالع هذا العطا  البالمة  -

 ه. ( ألف دينا  لكافة اةواقع اةشقولة ب084قيقته اإلمجالية )
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(0040 ) 

 

مما سبق يتضح وجود ةيادة با تسا  الكقيات اةثبتة حمل اةطالبات اليت مت ال رم  ل  

أساسسا واةقدمة وفق الكيل اهلندسي  ن الكقيات اةنفذة فعليًا دضافة دىل  دم التقيد بتنفيذ 

يع ا) قاع وفق متطلبات وشروط العطا  واةوالفات الفنية  لقًا بأن اةخالفات قد يسرت حمل مج

 مواقع العينة اليت مت اختيا ها للفحص واةعاينة.

 (40/3/4102تاريخ  9/40/1022املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

 تشكيل جلنة متخ  ة للتدقيق والتحقيق حمل ما و د أ اله وجشا وة ديوان افاسبة. .0

من سالمة   ر وافة العطا ات اةتعلقة بتنفيذ ا) لفة لعدة أ وام سابقة للتحقق  .7

 اإلجرا ات اةتخذة بشأاسا.

 اإلجراء:

وما  08/5/7004( تا يخ 4/5/40872مت الرد من قبل أمااة  قان الكربى جوجا الكتا   ق  )

 ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.

 ( 0143/4/4103تصميم وتوريد وتركيب كرفان لدائرة اإلنشاءات/استـــدراج رقم:) 

الكرفان أ اله استالمًا أوليًا تبني  الستالملدى مشا وة ديوان افاسبة مع اللجنة اةشكلة  

 ما يلي:

متت د الة أ قاع ت قي  وتو يد وترويا الكرفان أ اله جوجا قرا  جلنة مشرتيات مدير  .0

 ( دينا . 02852وبقيقة دمجالية مقدا ها ) 72/6/7002( تا يخ 742اةدينة  ق  )

الكرفان حمل منطقة اايية وغري آمنة )وريدو   بدون( ومل تق  ا)مااة باختاذ اإلجرا ات  يقع .7

الالةمة مقاية اةوقع مما قد يؤدي دىل العبا أو سرقة دتوياته من جتسيزات ذات ولفة 

 مالية  الية.

 مل يت  فتح وتنفيذ الشوا ع افيطة باةوقع لتسسيل الولوع دليه وقا مل يت  توفري .2

متطلبات  بط ال رم ال حي والبنية التحتية له مما سريتا  ل  ا)مااة ولف مالية 

 دضافية لتحقيق ذلك.

مت االستناد حمل صلا االستد اج وقرا  اإل الة لت قي  وترويا الكرفان دىل  اجة دايرة  .4

اإلاشا ات لذلك اال ااه مل يتبني من خالع مراجعة اةلف وجود صلا مقدم من الدايرة 

 اةشا  دليسا يفيد حباجتسا لذلك.
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(0041 ) 

 

مل يت  استمالع واشماع الكرفان اةشا  دليه ولتا خيه من قبل أي دايرة من دواير ا)مااة  .5

بالرغ  من جاهزية اةوقع لالستخدام وتشكيل جلنة الستالمه جوجا وتا  أمني  قان 

قامت جخاصبة دواير  لقًا ان دايرة اإلاشا ات ،  2/07/7002( تا يخ 2/2/02856 ق  )

 ا)مااة ا)خرى لبيان دمكااية استفادتسا منه مما يؤود  دم  اجتسا له.

 (01/3/4102تاريخ  00/2/1312 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

بيان أسبا  ومرب ات قيام ا)مااة بتنفيذ هذا الكرفان وجوالفات ذات ولفة مالية  الية بالرغ  

 لية له واإلجرا ات اليت ستتخذها ا)مااة لالستفادة منه.من  دم وجود  اجة فع

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.

 ( 4111قرار إعادة فتح وتأهيل شارع الوكاالت والذي مت إغالقه عام:) 

 لدى دجرا  الكشف امسي  ل  اةوقع أ اله، تبني ما يلي:     

(  و  ر 7002أمام  روة السيا ات بقرا  من أمااة  قان الكربى  ام )مت دغالق الشا ع  .0

استخدامه  ل  اةشاة فقط بنا   ل  د اسات ذات أبعاد اجتقا ية و ضا ية تتقثل 

بتخ يص هذا اةوقع وبيئة جاذبة للسيا ة والتسوق والتنزه وتشجيعًا للرتابط 

لديقة للقشاة  يا جتاوةت تكلفة  االجتقا ي ويقيقًا لتطلعات ا)مااة حمل جعل اةدينة

 هذا اةشروع مبلغ مليون دينا .

 قدت ا)مااة  ل  وضع الد اسات والت امي  ومستلزمات توفري البيئة اخلدمية  لتحقيق  .7

متطلبات تنفيذ الفكرة والماية من دغالق الشا ع اةذوو  أمام  روة السيا ات وقد تطلا 

 تنفيذ ا) قاع التالية:ذلك 

 ( دينا .72000( خدمات استشا ية هندسية بقيقة )004/7006)  طا   ق  .أ 

 ( دينا .285702( التأهيل امضري للشا ع جبلغ )050/7002 طا   ق  ) .  

 ( دينا . 72880تلزي  اإلشرام  ل  التنفيذ جبلغ )  .ج 

 (.0047/7005( دينا  بقرا  التلزي   ق  )74077تنفيذ أ قاع متفرقة بقيقة ) .د 

لتطوير منطقة ال ويفية من قبل مكتا ت قي  دمنا وي                                    د داد د اسة شاملة  .ه 

( مليون دوال  وقد ملت هذه الد اسة وضع ت امي  للشا ع 045).....( وبقيقة )

 أ اله.           
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(0041 ) 

 

 تأسيسًا  ل  ما ذور أ اله قامت ا)مااة بتنفيذ ا) قاع التالية: .2

( مرت مربع ببالط ا) لفة والشوا ع والسا ات من 07000ما مسا ته )تبليط  .أ 

( وبتكلفة 7ايوتن/م  70بالط اارتلوك دئنيت ملون ذو قوة وسر ال تقل  ن )

 ( دينا .070000أمجالية جتاوةت حمل    ينه مبلغ ) 

 توفري مواقع خدمية ولحية لإلدا ة. .  

قواقف مؤقتة للسيا ات ( دومنات مت خت ي سا و5توفري مسا ات ما يقا   ) .ج 

 دضافة دىل استخدام الشا ع اخللفي )شا ع با يا( هلذه الماية.

بإ ادة فتح الشا ع أ اله أمام  روة السيا ات وجسر  وا د وف ل  قر  أمني  قان الكربى .4

وقد  7004 روتسا  ن مناصق  روة اةشاة واإليعاة بتنفيذ ذلك خالع شسر ايسان/ 

 إلاشايية  يا تبني لنا ما يلي:متت اةباشرة با) قاع ا

قيام ا)مااة بإةالة البالط باستخدام اآلليات واجلرافات  الثقيلة مما امق الضر  به  .أ 

وخلطه بكقيات وبرية من الطق  ي عا د ادة فرةه ومجعه امرًا لطبيعته وولفته 

 العالية ودمكااية استخدامه ةواقع أخرى. 

) ضية يت البالط الذي مت دةالته قد ُافذت أيسر الكشف امسي أن تنفيذ اةدات ا .  

جوجا موالفات  طا  التنفيذ حمل  ينه وبأاسا  با ة  ن  خرسااة مسلحة د جة 

( مما جيعلسا مسيأة مقل أوةان ثقيلة وذات قد ة  الية قابلة لسري اةروبات 70)

 ليسا مما وان  يتيح ا تقاد بدايل أخرى لتحقيق هدم ا تقاد مسر  مروة 

روبات دون اللجو  دىل أ قاع اخللع واجلرم اليت ا تقدتسا ا)مااة واليت ستزيد اة

 من تكلفة د ادة اإلاشا . 

قامت دواير ا)مااة بتنفيذ أ قاع اإلةالة وخلع البالط قبل يديد وا تقاد ا)سلو   .ج 

البديل حمل د ادة اإلاشا  الذي سيت  دتبا ه لتنفيذ مسر   روة اةروبات وفيقا دذا 

وان من خالع استخدام خلطة دسفلتية أو خبرسااة ملواة أو من خالع د ادة 

  ة دىل تأخري التنفيذ. التبليط أو غريها، مما سيؤدي بالضرو

 05/4/7004لدى قيام مسندسي ديوان افاسبة بأجرا  وشف  سي ال ق بتا يخ  .د 

أي بعد مرو  ما يزيد  ل  أسبوع من تا يخ جرم البالط اتضح بأن البالط اةزاع 

موجود حمل مكان غري آمن وضقن الطق  خلف قس  صوا ئ تالع العلي خالفًا ةا أفاد به 

 مجعه و فمه حمل مستود ات ا)مااة.   دد من مسؤولي ا)مااة بأن البالط قد مت

 (1/3/4102تاريخ  00/2/0130املصدر: )كتاب الديوان رقم 

  



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التوصية:

 بيان ا)سبا  اليت أدت دىل يقيل ا)مااة م ا يف وولف دضافية. 

 اإلجراء:

وما  77/6/7004( تا يخ  4/5/20006مت الرد من قبل أمااة  قان الكربى جوجا الكتا   ق  )

 ةوضوع قيد اةتابعة.ةاع ا

  (:4102أسس املكافآت واحلوافز )اجلديدة اخلاصة مبوظفي أمانة عمان الكربى للعام 

ال اد ة  7004لدى مراجعة أسا منح اةكافآت واموافز ةويفي أمااة  قان الكربى لسنة 

 اةداية، تبني ما يلي:( من تعليقات منح اةكافآت واموافز ةويفي اخلدمة 2استنادًا ) كام اةادة )

تقر  تطبيق أ كام تعليقات منح اةكافآت واموافز ةويفي اخلدمة اةداية ال اد ة جوجا  .0

وتعديالته  ل  مويفي أمااة  7002( لسنة 20( من امام اخلدمة اةداية  ق  )20اةادة )

( 20ن  ق  )( من امام اةوا د البشرية )مااة  قا77 قان الكربى جوجا أ كام  اةادة )

 وتعديالته. 7007لسنة 

( 08مبلغ يتجاوة ) 7004تقد  قيقة اموافز جوجا التعليقات أ اله  ت  اساية  ام  .7

 مليون دينا  ووقا يلي:

ا تقاد مكافآت مالية شسرية ثابتة جوجا هذه ا)سا يت مسق  مكافآت أ با   .أ 

مويفي الفئة ا)وىل اةسنة تستند للقستوى الوييفي والد جة واةسنة لكل من 

( 07757000( دينا  شسريًا وبإمجالي )0,070,000والثااية والثالثة وجبلغ )

 دينا  سنويًا.

مت ا تقاد مكافآت مالية شسرية ثابتة يت مسق  أ با  اةن ا للقويف الذي  .  

( دينا  وبإمجالي 72450يعقل حمل أي من الويايف القيادية بإمجالي شسري )

 ا   ددت شسريًا  ل  النحو التالي:( دين780400سنوي )

 ( دينا  شسريًا ةن ا اايا مدير اةدينة واةفتش العام.700مبلغ ) -

 ( دينا  شسريًا ةن ا اةدير التنفيذي وأمني سر اجمللا.025مبلغ ) -

( دينا  شسريًا ةن ا مدير، مدير دايرة، مدير منطقة، مدير 050مبلغ ) -

 و دة.

اليت متنح لتلك الويايف وفق أ كام امام  شراقيةاإلواليت تتعا ض مع العالوة 

 اخلدمة اةداية وختالف التعليقات.
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(0031 ) 

 

ةيادة مكافأة أ با  اةسنة اة روفة ةسندسي ا)مااة بعد دلدا  أسا منح اةكافآت  .ج 

وبزيادة سنوية  0/0/7004واموافز أ اله  قا وان مقر  سابقًا قبل تا يخ 

  بالرغ  من تقاضيس  وامل العالوة الفنية ( دينا458000دمجالية مقدا ها )

%( 020افددة للقسندسني وفق أ كام امام اخلدمة اةداية واليت ت ل دىل اسبة )

 من الراتا ا)ساسي.

( من 2( فقط من اةادة )5استندت ا)مااة إلقرا  وا تقاد هذه ا)سا  ل  البند  ق  ) .2

اةداية والذي ينص  ل  )حمل  االت خالة تعليقات منح اةكافآت واموافز ةويفي اخلدمة 

تتطلبسا صبيعة وم لحة العقل وتطويره جيوة للوةير منح مكافأة مالية جا ال تتجاوة 

 ( دينا  شسريًا دون ا)خذ بعني اال تبا  ما يلي:500)

( من 4الشروط الواجا توفرها وقتطلا أساسي ل رم اةكافأة وفقًا ) كام اةادة ) .أ 

 كافآت واموافز ةويفي اخلدمة اةداية أ اله، ومن أهقسا:تعليقات منح اة

أن تتناسا قيقة اةكافأة مع العقل اةنجز ووفق الزمن افدد إللاةه واجلودة   -

 اةطلوبة.

 دم منح اةكافأة ب فة دو ية أو مستقرة دال مقابل جسد إللاة أ قاع  -

 استثنايية.

معني متقيز أو يسس  حمل تطوير أن متنح اةكافآت للقويف لقا  دلاة  قل  -

 اإلجرا ات أو يت ف بال عوبة ويعود بفايدة آاية أو مستقبلية  ل  الدايرة.

  دم منح اةكافأة )ي  قل يتقاض  اةويف  ليه أي  الوة أو مكافأة أخرى. -

 مرا اة معايري االستحقاق واجلدا ة. -

( من 5ق البند  ق  )توليات جلنة تطوير القطاع العام الواجا مرا اتسا  ند تطبي .  

( من تعليقات منح اةكافآت واموافز ةويفي اخلدمة اةداية مع ضرو ة 2اةادة )

االسرتشاد باةؤشرات واةعايري الوا دة بالنقوذج اةعد من ديوان اخلدمة اةداية والذي 

 يسدم دىل ضبط وترشيد اإلافاق والذي يتضقن داو  تقيي  منح اةكافأة، وهي:

 اإلبدا ية والتطو ية والربامج ذات ا)ثر اةتقيز  ل   قل الدايرة. اةباد ة -

اجلسود اةتقيزة اليت بذهلا اةويف لتحقيق هدم معني / دلاة متفرد ومدى  -

 استخدام اةويف ةسا ات وأساليا  ديثة ومتطو ة حمل يقيق دلاةاته.

اةويف ومدى الدقة والسر ة حمل اإللاة مقا اة باةوا يد افددة واليت تزيد  ن  داتاجية . ج

 اةتوقع وبشكل مستقر.
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 العديد من اةخالفات منسا:  7004أيسر التدقيق للقكافآت اة روفة لشسر آذا  لسنة  .4

اجلقع بني أوثر من مكافأة شسريًا للعديد من الويايف القيادية خالفًا للبند )هو(  .أ 

( من تعليقات منح اةكافآت واموافز ةويفي اخلدمة اةداية ووذلك 4ن اةادة )م

 (.2( من اةادة )5( دينا  خالفًا للبند  ق  )500جتاوةها مبلغ )

 يتقاض  بعض اةويفني مكافآت سنوية ت رم شسريًا  ل  مدا  السنة. .  

مكافآت خمتلفة  ل  جداوع  واتا اةويفني بداًل من لرفسا جوجا مستندات  لرم .5

 لرم منف لة واشري  ل  سبيل اةثاع  ل :

( دينا  لرفت خالع 6600جبلغ دمجالي ) 7004مكافأة  قل مشروع مواةاة  ام  .أ 

 ( مويفًا.25الشسر أ اله ملت )

( 57( دينا  ملت )75525بقيقة دمجالية ) 7002مكافأة اإلقفاع السنوي للعام  .  

 مويفًا.

( يوم من شسر وااون 05( مويف ةدة )027مكافأة بدع تأخري سا ات  قل لعدد ) .ج 

جبلغ دمجالي  7004مت لرفسا جوجا وشوفات الرواتا لشسر آذا   7002أوع 

 ( دينا  بالرغ  من تقاضي البعض منس  بدع  قل دضاحمل  ن ذات العقل.74450)

 دد وبري من اةكافآت الشسرية ا)خرى واليت واات ت رم  استقرت ا)مااة حمل لرم .6

( اوع من اةكافآت ت رم جوافقة جلنة اةوا د 22سابقًا جوجا موافقات ددا ية منسا )

( اوع من اةكافآت ت رم جوافقة أمني  قان ا)سبق لت بح اةكافآت جثابة 27البشرية و)

   جوجا هيكلة الرواتا.سل   واتا جديد يضام دىل سل  الرواتا اةقر

أشا  ديوان افاسبة دىل  وجود العديد من التجاوةات واةخالفات حمل لرم اةكافآت واموافز  .2

 2/4/7002( تا يخ 06/2/6705ةويفي أمااة  قان الكربى جوجا وتا  الديوان  ق  )

جه اةو 74/6/7002( تا يخ 06/2/00228اةوجه لرييا الوة ا  ووتا  الديوان  ق  )

 لرييا جلنة أمااة  قان الكربى.

 (1/3/4102تاريخ  00/3/0133املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

اليت مت ا تقادها من قبل ا)مااة هلذه الماية واةشا  دليسا أ اله د ادة النمر حمل ا)سا  .0

القطاع و  ر اةكافآت ومعاجلتسا جا يتفق وتعليقات منح اةكافآت واموافز ةويفي 

 امكومي ال اد ة استنادًا ) كام امام اخلدمة اةداية.
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(0034 ) 

 

خت ة من ديوان اخلدمة اةداية ووةا ة تطوير القطاع العام و وةا ة اةالية / اةجلنة ا  ا .7

 للقيام بأ قاهلا  اةواةاة العامة وديوان افاسبة وأمااة  قان الكربى لد اسة هذه ا)سا

 وبالسر ة اةقكنة.

 :تااإلجراء

 ل   75/6/7004( تا يخ 64/5/0/77760مل يوافق  ييا الوة ا  جوجا الكتا   ق  ) .0

 أسا اةكافآت واموافز اةشا  دليسا أ اله.

ب و ة  05/00/7004( تا يخ 64/5/0/40804أود  ييا الوة ا  جوجا الكتا   ق  ) .7

 حمل وتابنا الرقابي. االلتزام بكتا  وةير تطوير القطاع العام اةتضقن التأويد  ل  ما و د

 وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة. بعدتقرير ها  ومل تقدممت تشكيل جلنة خمت ة  .2

 ( 3/4103(، )4/4103( )0/4103مـــزاودات اللوحـات اإلعالنيـة:) 

 لدى متابعة موضوع  اةزاودات أ اله،  تبني ما يلي:   

باإل الن  ن صرح اةزاودات للو ات ( 7002، 7007قامت أمااة  قان الكربى خالع  امي ) 04

اإل الاية ضقن  دود أمااة  قان الكربى با تبا ها مواقع سيت  تأجريها لمايات اإل الن 

واالستثقا  مقابل  وايد مالية لألمااة وفق ما تنص  ليه التشريعات النافذة ومت   ر 

 (.200اةنافسة بالشروات افلية فقط ووقا هو مبني حمل اجلدوع  ق  )

 (301جدوع  ق  )

 اةزاودات اةطرو ة للو ات اإل الاية حمل أمااة  قان الكربى

 ق  

 اةراودة

 دد الشروات اليت  البيان

 اشرتت اسخ اةراودة

 دد الشروات 

 اةتقدمة اةراودة

 دد 

 اةواقع

 دد 

 اةال ق

تا يخ فتح 

 العروض

وددا ة وليااة  ت قي  وتنفيذ 0/4103

 2*3الالفتات اإل الاية 

03 2 033 0 01/2/4103 

ت قي  وتنفيذ وليااة  4/4103

 2*02الالفتات اإل الاية 

00 1 03 2 42/2/4103 

ت قي  وتنفيذ وليااة  3/4103

الالفتات اإل الاية  ل  أافاق 

 السيا ات

01 1 91 4 1/3/4103 
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(0033 ) 

 

هلذه اةزاودات دىل اللجنة الفنية اةخت ة بد اسة  مت يويل العروض الفنية واةالية اةقدمة 74

 ( فقط  يا تبني ما يلي:0/7002وتقيي  العروض اةتقدمة للقزاودة  ق  )

( دينا  ةدة 7007766مالي دمجالي لألمااة مقدا ه ) تقدمت شروة ).....( بعرض .أ 

( 055( موقع فقط من اةواقع اةعلن  نسا والبالمة )02ةا سنوات بدع استثقا  )

 موقع.

( دينا  ةدة ةا 0666602تقدمت شروة ).....( بعرض مالي دمجالي مقدا ه ) .  

 سنوات وهو اةتقدم الو يد لكافة اةواقع.

عة ومملووة لشروات أجنبية للقزاودة مت ا تقاد  روضسا تقدمت  دة شروات تاب .ج 

وأخضعت للد اسة والتقيي   يا لد ت آ ا  قااواية ال قة خب ولسا  ل  أاسا 

 خمالفة با تبا ها شروات أجنبية.

 اسبت اللجنة الفنية بإلما  اةزاودة ود ادة الطرح. 24

تضقن دمكااية د الة اةواقع اليت مت دبدا   أي ديوان افاسبة  ل  تقرير اللجنة الفنية واة  44

 تقدمت هلا شروة ).....( ود ادة الطرح للقواقع ا)خرى دون أن يت  ا)خذ به.

مت دلما  اةزاودة ود ادة الد اسة ووضع أسا متسيدًا إل ادة صرح اةزاودة ال قًا ولألسبا   54

 اةبينة تاليًا:

 الاية واختيا  ا رتاض بعض الشروات  ل  ت امي  وموالفات اللو ات اإل .أ 

 اةواقع.

معم  الشروات  وزت حمل اةنافسة  ل  اةواقع حمل مناصق  قان المربية بينقا اةواقع  .  

 حمل مناصق  قان الشرقية مل يتقدم هلا دال مناقص و يد وبعوايد متداية.

 تضقنت شروط اةزاودات بأن التسعري والتنافا يت  لكل موقع  ل   دى. .ج 

رادات التقديرية مسبقًا سوا  واات دمجالية للقزاودة أو  دم يديد العوايد واإلي .د 

لكل موقع لمايات التأود من مدى مناسبة و دالة العروض اةالية اةتقدمة هلذه 

 اةزاودات.

( مؤجرة لبعض شروات اإل الن سابقًا من 4*2( موقع للو ات اإل الاية )50وجود  دد ) 64

ية مل يت  داسا  العقود اةتعلقة بسا متسيدًا قبل ا)مااة يقع معمقسا حمل مناصق  قان المرب

 إلد اجسا ضقن اةزاودات أ اله.

 (01/3/4102تاريخ  00/2/1219املصدر: )كتاب الديوان رقم 
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(0032 ) 

 

 التوصية:

بيان أسبا   دم ا)خذ برأي ديوان افاسبة خب وة دمكااية د الة اةواقع اليت تقدمت هلا شروة 

اةتخذة لوضع أسا وشروط وثيقة  طا ات استثقا  اللو ات اإل الاية ).....( وبيان اإلجرا ات 

ود التسا بالسر ة اةقكنة تالفيًا لضياع  وايد مالية وبداًلت استثقا   ل  خزينة ا)مااة اتيجة 

 .7000التأخري حمل تلك اإلجرا ات واليت بدأت منذ  ام 

 اإلجراء:

قيد الد اسة الفنية وما ةاع اةوضوع قيد  وال ةالت هلذه الماية  مزاوداتقامت ا)مااة بإ ادة صرح 

 اةتابعة.

 :املكافآت املالية والزيادات االستثنائية للموظفني احملالني على التقاعد 

                   تبني  لدى دجرا  التدقيق اةسبق  ل  مستندات ال رم اةتعلقة جوضوع اةكافآت أ اله،

 ما يلي: 

( أشسر لكل مويف 2خر)آ( دينا   ن 0500م مكافأة مالية  مقدا ها )لرمتت اةوافقة  ل   .0

( مويف 87والبالغ  دده  ) 0/4/7004 ل  التقا د بتا يخ  أ يلوامن اةويفني الذين 

ثالث ةيادات استثنايية واالاتقاع  باإلضافة ةنحس  ( دينا 072000بكلفة مالية دمجالية  )

يت وان يشملسا حمل الد جة افسسا أو الد جة اليت تليسا للسنة أو السنوات اليت تلي السنة ال

( 4/2404جوجا قرا  جلنة اةوا د البشرية  ق   )م/ 20/07/7002من تا يخ  مباشرة ا تبا ًا

( لسنة 87( من امام اخلدمة اةداية  ق  )084) كام اةادة ) خالفًا 7/6/7004تا يخ 

7002.  

وفقًا ) كام  اساية اخلدمة هلؤال  اةويفني ( دينا  وقكافأة0700000مت لرم مبلغ ) .7

 .             7005( لسنة 005امام الضقان االجتقا ي ةويفي أمااة  قان الكربى  ق  )

سبق وأن قامت ا)مااة باختاذ قرا  مشابه تضقن لرم مكافآت ةويفني دالني  ل   .2

ا)مااة  ل  القرا  وألبح التقا د وقد ا رتض ديوان افاسبة  ل  هذا القرا   يا ألّرت 

اةوضوع خالفيًا ومت  فعه جمللا الوة ا  للبت فيه وجا  قرا  جملا الوة ا  جوجا وتا  

يطلا من ا)مااة  دم  07/00/7002( تا يخ 55/00/0/27400 ييا الوة ا   ق  )

لرم مثل هذه اةكافآت مستقباًل و  ر اةبالغ اةستحقة  ل  اةويفني وصلا اإل فا  

  نسا  سا ا)لوع. م

 (03/0/4102تاريخ  00/3/9099 املصدر: )كتاب الديوان رقم
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(0033 ) 

 

 التوصية:

العقل  ل  وقف لرم هذه اةكافآت ود ادة النمر حمل القرا  اةتخذ  ت  ال يكون مرجعية و ق 

 مكتسا )ي مويف سيحاع  ل  التقا د مستقباًل.

 اإلجراء:

 قان  أمااة ل   74/6/7004( تا يخ 55/00/0/77042أود  ييا الوة ا  جوجا وتابة  ق  )

لرم مثل هذه اةكافآت مستقباًل و  ر اةبالغ اةستحقة  ل  اةويفني وصلا بعدم الكربى بعد 

 منسا  سا ا)لوع وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.  اإل فا 

 ةــرع مكـاي شــم فـاة القائـجبسر املش قـض متعلــم تعويـقرار حك: 

قرا  دكقة بداية  قوق لدى مراجعة اةلفات اةتعلقة جشروع اجلسر أ اله  لوو  ضو  

 تبني ما يلي: ،77/00/7007 ال اد  بتا يخ( 046/7007وى  ق  )وووغر   قان بالد 

( دينا  للسادة 762080بدفع مبلغ )الكربى مااة  قان ألزام بإ لد  قرا  افكقة أ اله .0

وتعويض مالي بدع  طل وضر  ( 5(  وض )7455 ق  )اةالكني للقطعة  ).....( و ).....(

 واق ان القيقة وفوات اةنفعة اتيجة لرتويا اجلسر  ل  واجسة القطعة اةشا  دليسا. 

.... ( ومل يتبني من السادة ).قبل خالع مباد ة من  من دن ترويا اجلسر اةشا  اليه أ اله مت .7

خالع د اسة هذه اةلفات اةرجع اةختص الذي قام باةوافقة  ل  دقامة اجلسر حمل اةوقع 

 اةشا  دليه.

وا دة مملووة للقذوو ين دون مرا اة ا تقاده مامية لقطعة أسر مقام  ل  واجسة اجل  .2

 وفوات تساقيق واق ان أورب بساماق ضر  دمما يعن  منالفة مع القطعة اجملاو ة هلا 

 سا.مالكياليحة الد وى اةقدمة من قبل   سا  االاتفاع ق 

حمل  تضقنت 7007ولماية  ام  7005اشايي منذ  ام درتخيص لمعامالت  بعدة اةالكتقدم  .4

أو اةقر ة للقطعة  اة دقة ةالتنميقي ) كامتتجاوة ا وامتياةات تسسيالت صلامعمقسا 

 ل  البنا  اةقرتح  هثرأو اةشاةوقع جسر ةووان قان جخرجات اةخطط الشقولي )مااة  

مسندسي دو ًا  ييسيًا حمل مشرو ات لنمام ا ة ) كاممني اةواقف اةطابقأتو واال تدادات

 و  دمسا.أسوا  باةوافقة  اةخت ةجان لمن قبل ال اةتخذا)بنية وجاهية القرا  

( لدى دكقة للح  قوق غر  0752/7000امقوقية  ق  ) أقام مالكو القطعة الد وى .5

ضد جملا أمااة  قان للقطالبة بالتعويض  ن الضر  وفوات اةنفعة من  7000 قان  ام 

  داشا  اجلسر أمام القطعة مدا  البحا.
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(0030 ) 

 

قر ت افكقة ااتدا  خربا  لد اسة واقع اماع وتقدير بدع العطل والضر  واق ان القيقة  .6

متضقنًا أن  70/07/7000ض اتيجة لذلك،  يا لد  تقرير اخلربة بتا يخ لقطعة ا) 

( دينا  ومتثل فرق القيقة قبل وقوع 762080قيقة الضر  الذي مق باةالكني تعادع )

 الضر  والقيقة بعد وقوع الضر  وذلك بناً   ل  اةعطيات التالية:

 ع الرييسي.اجلسر العلوي يمطي جز  وبري من اةشروع وحيجبه  ن الشا  .أ 

 اجلسر مينع دقامة وراجات أمامية بشكل لحيح ويؤثر  ل  اال تداد ا)مامي. .  

 العزوم  ن شرا  القطعة موضوع الد وى. .ج 

 د اقة دخوع وخروج اآلليات  الة البد  حمل دقامة اةشروع. .د 

صلا مالكو القطعة دةا ة اجلسر من أمام القطعة ووان  د جلنة جسو  اةشاة بتعديل  .2

تعسد اةالك خطيًا  02/2/7002جا يتناسا مع مداخل وخما ج اةشروع، وبتا يخ ا)د اج 

بدفع النفقات اةرتتبة  ل  اقل اجلسر حبيا تتوىل ا)مااة أمو  دةالته ومل تنفذ هذه 

العقلية لتا خيه بدا ي أن اقله من اةوقع مع وجود قضية منمو ة لدى افكقة يؤود  ل  

ان خاصئًا ويزيد من فرلة وسا القضية ل ا  اةالكني ودفع أن موقع دقامته با)لل و

 التعويض اةالي الذي تقر ه افكقة للقالكني.

تقوم ا)مااة  اليًا بإ ادة د اسة الت قي  للجسر لي بح باجتاهني بداًل من اجتاه وا د  .8

روج بسدم ةيادة صوع ومسا ة واجسة القطعة اةطلة  ل  الشا ع الرييسي لسسولة دخوع وخ

 اةروبات وتقليل الضر   ن اةالكني.

مت استئنام قرا  امك  من قبل ا)مااة ضقن اةدة القااواية بالد وى االستئنافية  ق   .5

 ( باةعطيات التالية:0504/7002)

 اجلسر مقام ضقن  رم الشا ع وال يعيق استمالع اال تداد ا)مامي. .أ 

 ة.تقرير اخلربة جتاوة اةسقة اليت قر تسا افكق .  

 تطبيق الن وة القااواية من واجبات افكقة وليا من واجبات اخلربة. .ج 

 اجلسر خيدم اةشاة وال خيدم أي صوابق  لوية. .د 

 اجلسر مقام ضقن  رم الرليف وغري معتدي  ل  ا تدادات القطعة. .ه 

 قرا  اخلربا  بالتعويض جا  جزافيًا ودون بيان أية معايري حمل تقدير قيقة الضر . .و 
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د اسة اةراسالت واإلجرا ات اةتعلقة بسذا اةوضوع وجود تق ري من قبل  تبني من خالع .00

اجلسات اةخت ة لدى ا)مااة من  يا  دم متابعة موضوع اجلسر ومعاجلة اخللل بشكل 

 سلي  وألولي وبالوقت اةناسا ووقا هو مبني تاليًا:

بالرغ  من   دم د طا  ا)هقية ةوضوع دةالة اجلسر والبت فيه قبل دقامة الد وى .أ 

 صلا اةالك اةتكر  لذلك وتعسده بدفع وافة النفقات اةرتتبة  ل  اقله.

 دم تزويد دامي ا)مااة بالرأي الفين  وع موقع اجلسر وبالرد  ل  مضقون  .  

تقرير اخلربة قبل  قد جلسات افكقة بالرغ  من صلبه ذلك بعدة وتا هلذه 

 ة والطعن بتقرير اخلربة.البيااات للقرافعة والدفاع  ن  قوق ا)ماا

يويل تقرير اخلربة دىل أوثر من دايرة با)مااة لبيان الرأي مما أدى لتأخر بعض  .ج 

 الدواير حمل اإلجابة و دم اخت اة بعضسا بسذا اةوضوع.

 دم د طا  ا)مااة ا)هقية الالةمة هلذا اةوضوع  يا أن تقرير اخلربة لد  بتا يخ  .د 

با تقاد التعويض ووقا  77/00/7007بتا يخ وقرا  امك  لد   70/07/7000

 و د متامًا بتقرير اخلربة.

 دم دجرا  متابعة مالكي القطعة إلسقاط الد وى مقابل دةالة اجلسر واقله ةوقع  .ه 

أخر بنا   ل  صلا اةالك وخالة أن ترويبه مت جباد ة من قبل جسات غري ا)مااة 

 وأن تكاليف اقله يتحقلسا اةالك.

لعقد اجتقاع للتبا ا حمل ا)بعاد القااواية  78/00/7002ا)مااة لماية تا يخ تأخر  .و 

لرتويا جسو  اةشاة بشكل  ام وخالًة قضية هذا اجلسر اةنمو ة أمام القضا  

والذي مت التولية من خالع االجتقاع بتعديل الشكل اهلندسي هلذا اجلسر 

ن  ق  ام  ل  أساس أن اجلسر واالستقرا  حمل استئنام القضية با تبا ها دفا ًا  

 مقام بالشا ع والرليف العام.

تأخر ا)مااة حمل استكقاع دجرا ات تعديل الشكل اهلندسي جلسر اةشاة وتنفيذه  ل   .ة 

أ ض الواقع للحد من أثره  ل  واجسة القطعة وتأمني مدخل وخمرج مناسا 

ل التعويض للقشروع وت ويا الوضع لضقان دةالة الضر  وجتنا ا)مااة دفع وام

 افكوم به للقالكني.

 (4/0/4102تاريخ  00/3/1011املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق وجشا وة ديوان افاسبة باةال مات الوا دة أ اله.
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(0031 ) 

 

 اإلجراء:

وما ةاع  5/8/7004( تا يخ  4/5/24775مت الرد من قبل أمااة  قان الكربى جوجا الكتا   ق  )

 اةوضوع قيد اةتابعة.

 :التعدي على ممتلكات األمانة 

(  وض 588لدى مشا وة ديوان افاسبة حمل أ قاع اللجنة الفنية اةشكلة  ل  قطعة ا) ض  ق  )

المربي بإقامة أبنية  ليسا من قبل   اةواصنني والعايدة  ملكيتسا )مااة  قان  (  أم لويوينة44)

 الكربى، تبني ما يلي:

 القطعة املشار إليها والقرارات السابقة الصادرة خبصوصها:   أواًل:

بنية أبإقامة تبلغ اةسا ة اإلمجالية للقطعة اةعتدى  ليسا من قبل بعض اةواصنني  .0

 .(7م 20502) ون وجه  ق وبطريقة  شوايية د

مل يت  ترخيص هذه ا)بنية و ل  الرغ  من ذلك وافقت ا)مااة  ل  دي اع اخلدمات  .7

 لتلك ا)بنية اضافة دىل تقدي  اةعتدين صلبات دفراة لتلك القطع وبيعسا هل  وتسجيلسا

 من قبله.اةستملة  اتاةسا بأئايس  ول وفق 

باةوافقة  ل  قرا  جلنة ا)مالك  08/7/0552تا يخ ( 05لد  قرا  جملا ا)مااة  ق  ) .2

اةتضقن بيع اةسا ات اةعتدى  ليسا بأسعا   70/0/0557( تا يخ 02واالستقالك  ق  )

( قطعة جسا ة دمجالية تقريبية 47ولعدد ) 7( دينا /م70-05تراو ت ما بني )

جوجا الكتا   ق  ومتت موافقة  ييا الوة ا   ل  هذا القرا  )حمل  ينه(  7(م04458)

 دال ااه مل يت  استكقاع دجرا ات التنفيذ.  5/2/0552( تا يخ 64/6/2/0620)

 القرارات التنظيمية:  ثانيًا:

ستعقاع من االري لفة يتم اةتضقن  70/00/7000( تا يخ 287قرا  اللجنة افلية  ق  ) .0

فر فيسا اال تدادات القااواية وامد امتاللقة ال تتو أبنيةسكن )د( دىل سكن شعيب لوجود 

القطع  دفراةيت   و ل  أنمعتدية  ل  شوا ع تنميقية  أبنيةوجود مع  لإلفراة ا)دا 

 ا)مو من  يا  ده يت  التعامل مع ول قطعة  ل  ل قان  أمااة)جتزية( باس  جملا 

را  اللجنة االلوع وقد لد  قتسجيلسا باس  اةستفيد و سا و ا)بنيةاةالية وتراخيص 

 اإلدا ية اإلجرا ات باةوافقة والسري باختاذ 04/07/7000( تا يخ 0462اللوايية  ق  )

 ة الالةمة لذلك. قااوايالو
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(0039 ) 

 

باةوافقة  ل  اةخطط التعديلي  04/4/7007( تا يخ 747لد  قرا  اللجنة افلية  ق  ) .7

ووضع   72/5/7007 يخ ( تا742وموافقة اللجنة اللوايية  ل  ذلك جوجا قرا ها  ق  )

( أيام من تا يخ هذا القرا  واشره باجلريدة 00اةخطط موضع التنفيذ بعد مضي )

 الرئية وجريدتني دليتني. 

مت تنمي  اقرتاح إلفراة مبديي من قبل دايرة االستقالك وا)مالك مت جوجبه تقسي   .2

يقة جوجا خمطط ( قس52القطعة دىل قساي  مؤقتة  سا واقع اال تدا ات والبالمة )

( مما يشري دىل استقرا ية اال تدا   ل  7م 77820التجزية وجسا ة دمجالية تقد  بو )

 هذه القطعة.  

 القيم املالية املقدرة مقارنة بالقيم احلقيقية للقطع املعتدى عليها:   ثالثًا:

جوجا الكتا   ق   واةسا ة ا) اضيمدير  ام دايرة قامت ا)مااة جخاصبة  .0

لقيقة  ا) اضي واةسا ةبتقديرات دايرة  هالتزويد  2/8/7002بتا يخ ( 2/0/00225)

                                      اةرت اةربع الوا د من مسا ة القطعة مدا  البحا وما حييط بسا باستعقاع 

جوجا  ا) اضي واةسا ة يا جا   د مدير  ام دايرة  7002)سكن شعيب وسكن د( للعام 

للسكن  ا)ساسسعر  بأنتضقن اة 02/5/7002( تا يخ  4/002/72220كتا   ق  )ال

 د. الوا  7/ م( دينا  80) هوالشعيب وسكن )د( ضقن القطعة 

 قرا  جلنة ا)مالك واالستقالك  ق اللجنة الفنية اةشكلة جوجا  تقريروبالرجوع دىل  .7

فقد تضقن التنسيا دىل جلنوة  75/4/7004بتا يخ  وال اد  6/2/7002 تا يخ( 56)

ا)مالك واالستقالك باسووتقرا  اإلجرا ات وتقدير القي  اإلمجالية للقساي  اةؤقتة بقيقة 

 ( دينا .0604700)

 أبدى ديوان احملاسبة حتفظًا على اإلجراءات اليت متت لألسباب التالية:   رابعًا:

تنفيذ القرا ات اليت لد ت اةوافقة  يت   ملو 0552 ام  ييا الوة ا موافقة لد ت  .0

( لسنة 04 ق  ) لي ا  دىل تنفيذها بعد لدو  بال   ييا الوة ا حمل  ينه  خب ولسا

واةتضقن خماصبة مجيع الوةا ات والدواير الرئية واةؤسسات واهليئات العامة  7007

او  التأجريعدم الت رم با) اضي العايدة ملكيتسا هلا سوا  بالبيع او التفويض او ب

 التخ يص او التربع.

 (2852) دمجالية( قطعة مؤقتة جسا ة 02) وسعر مقرتح لبيع 7/م ( دينا 20يديد )  .7

 ميثلوالذي  7/م( دينا  80)واةسا ة  ا) اضيالوا د من دايرة  ا)ساسسعر  لقًا بأن  7م

 حمل تلك اةنطقة. لألسعا  ا)دا مد ا

 من ا)بنية. يمسر بيان الرفع اةسا ي  دد من القطع اةقرتح بيعسا خالية  .2
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(0021 ) 

 

 واةوافق  ليه جوجا قرا  70/00/7000( تا يخ 287 ق  ) افليةقرا  اللجنة خمالفة   .4

القطع )جتزية( باس   ةدفرا ةتضقناة 04/07/7000( تا يخ 0462 ق  )اللجنة اللوايية 

اةالية  ا)مو من  يا تسوية   دى قان ويت  التعامل مع ول قطعة  ل   أمااةجملا 

 .ا)لوعتسجيلسا باس  اةستفيد  سا و ا)بنيةوتراخيص 

جوجا القرا   ق  من قبل جلنة ا)مالك واالستقالك  اةوافقة  ل  التقرير الفين تمت  .5

 اةتضقن ما يلي: ل  الرغ  من يفظ ديوان افاسبة  2/5/7004( تا يخ 077)

لبيع  ًا( متسيد44(  وض )588وجتزية القطعة  ق  ) دفراةاستكقاع دجرا ات  .أ 

 سوم او  أية ا)مااةال تتحقل  أنالقساي  اةعتدى  ليسا من قبل اةواصنني  ل  

 .االفرا م ا يف قد تنتج  ن معامالت 

وجا يعادع السعر اةقد  من اللجنة الفنية   ن%( 20) السعر بنسبة ختفيض .  

القساي  اخلالية فيت  ا تقاد السعر  ( دينا  جلقيع القساي  باستثنا 522000)

او تقسيطسا  وأماااتشريطة دفع الثقن  20/07/7004اةقد  من اللجنة ولماية 

اةقد  جوجا وشوفات اللجنة  لوع وبمري ذلك يت  ا تقاد السعر سا ا)

 .الفنية

جملا  لدى  2/5/7004( تا يخ 077ال ةاع قرا  جلنة ا)مالك واالستقالك  ق  ) .ج 

 إلقرا ه ليت   فعه دىل   ييا الوة ا  للقوافقة  ليه  سا ا)لوع. مااة ا)

 (04/0/4102تاريخ  00/3/9011 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 اإلجرا ات الالةمة لت ويا ما و د أ اله  سا ا)لوع. اختاذ

 اإلجراء:

 77/07/7004( تا يخ 5/0/46620مت الرد من قبل أمااة  قان الكربى جوجا الكتا   ق  )

 الوة ا  وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة. لرييااةوجه 

 :).....( املوظفة 

يفة أ اله من قبل دايرة ضريبة ( والعايد للقو2842726لدى  رض اةلف الضرييب  ق  ) 

 الدخل واةبيعات إلجاةته من قبل ديوان افاسبة تبني ما يلي:

 ولماية تا خيه. 0557اةويفة أ اله تعقل لدى أمااة  قان الكربى منذ  ام  .0

  لت اةويفة  ل  دجاةات دون  اتا و الوات من أمااة  قان الكربى للفرتة من                    .7

 (. 7/2/7000 - 7/00/7000( وللفرتة من )0/0/7002 -  0/00/7006)



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(0020 ) 

 

( 7000 – 7002 قلت اةويفة وقستشا ة هندسية لدى شروة ).....( خالع السنوات  ) .2

 ( دينا  بدع استشا ات خالع السنوات أ اله.72570وتقاضت مبلغ )

، 7000، 7002، 7006 قلت اةذوو ة أ اله مويفة لدى الشروة أ اله خالع السنوات ) .4

 ( شسر خالع السنوات أ اله.07( دينا   ن )05225( وتقاضت  واتا جا جمقو ه )7000

وقويفة لدى الشروة  0/00/7006اةويفة مشرتوة حمل الضقان االجتقا ي منذ  .5

 أ اله.

يتضح مما سبق أن اةذوو ة تقوم باجلقع بني العقل ضقن واد  أمااة  قان الكربى  

 7002( لسنة 20( من امام اخلدمة اةداية  ق  )68والقطاع اخلاة خالفًا ) كام اةادة )

 الته اةعقوع به حمل  ينه وتعدي 7005( سنة 004وتعديالته وامام مويفي أمااة  قان الكربى  ق  )

 (0/1/4102تاريخ  02/1/3/01340املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 أ اله وجشا وة ديوان افاسبة  سا ا)لوع. جلنة للتدقيق والتحقيق حمل اةوضوعمتابعة 

 اإلجراء:

توا يخ   (70/00755مت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق جوجا وتا  أمااة  قان الكربى  قو  )م/ 

( موون اةويفووة اةووذوو ة أ وواله ومووا ةاع اةوضوووع قيوود  74270وأولووت باسوورتداد مبلووغ ) 00/8/7004

 اةتابعة.

 :أمانات رسوم طوابع الواردات 

لدى متابعة اةبالغ اف لة من قبل أمااة  قان الكربى ورسوم صوابع وا دات وغريها 

( تا يخ 76/7002/750اةذورة الداخلية  ق  )م والواجا يويلسا دىل اإليراد العام فقد مت توجيه 

 دىل اةدير التنفيذي للشؤون اةالية حمل ا)مااة  يا تبني ما يلي: 72/00/7002

( 02554055مبلغ ) 7002بلمت قيقة اةبالغ اةستحقة لوةا ة اةالية  ل  ا)مااة لعام  .0

 دينا .

ا)مااة بتحويل دفعات حمل  اع توفر السيولة النقدية،  يا قامت بتا يخ  تقوم .7

( دينا  دىل وةا ة اةالية والذي ميثل  ليد الطوابع 702202بتحويل مبلغ ) 20/07/7002

 .0/00/7002لماية تا يخ 

والبالغ  20/07/7002 دم قيام ا)مااة بتحويل باقي  ليد الطوابع اةستحق لماية تا يخ  .2

 ( دينا .046860)

 (41/2/4102تاريخ  00/3/0231املصدر: )كتاب الديوان رقم
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(0024 ) 

 

 التوصية:

العقل  ل  يويل وافة اةبالغ اف لة ل ا  اجلسات ذات العالقة ضقن اةدة افددة ودون تأخري 

 تالفيًا لتحقيل ا)مااة أية غرامات أو تبعات قااواية.

 اإلجراء:

 يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة. مل

 .املهندسة غري املصنفة واملنتدبة من أمانة عمان الكربى للعمل لدى وزارة التنمية االجتماعية 

مت تكليف اةسندسة ).....( من أمااة  قان الكربى للعقل لدى وةا ة التنقية االجتقا ية  

( دينا ًا مكافأة اةسنة وون هذه 4450وة الثلا ومبلغ  )( دينا ًا  ال2720 يا مت لرم مبلغ )

العالوة ت رم ةويفي ا)مااة العاملني فعليًا وذلك بدع  قلس  يوم السبت والعقل الفين 

( دينا  وال ت رم ةويفي ا)مااة 2260واهلندسي وفقًا لألسا اةعتقدة وجبلغ دمجالي مقدا ه )

 خرى.اةنتدبني أو اةكلفني حمل دواير أ

 (40/3/4102تاريخ  04/01/3/2111 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

اسرتداد اةبالغ اة روفة للقسندسة أ اله وةن ه  حمل  كقسا من مويفي ا)مااة العاملني حمل دواير 

 أخرى خا ج ا)مااة.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.

  على مستندات صرف النفقات: بقاملسالتدقيق 

 حمل أمااة  قان الكربى،  تبني ما يلي: 7004لعام تدقيق مستندات لرم النفقات  لدى 

 :41/2/4102( تاريخ 401400رقم ) الصرف مستند  أواًل: 

مت د ادة مستند ال رم أ اله واةتعلق ب رم سلفة  واتا ةدير دايرة  قليات النقل السيد 

( دينا  من قبل ديوان افاسبة وجوجا مذورة مراجعة لألسبا  6000) ).....( بقيقة

 :    التالية

ةدة سنة تنتسي بنساية  ام  الكربى اةذوو  منتدبًا من مديرية ا)من العام )مااة  قان .0

متزامنة  07/0/7004ا)من العام بتا يخ مديرية وقد مت د الته  ل  التقا د من  7002

 الكربى. )مااة  قان هااتدابمدة  بااتسا 
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(0023 ) 

 

 ل  تعيني اةذوو  بنفا  77/0/7004( تا يخ 2 ق  )بقرا ه جملا ا)مااة  وافق .7

قرا  جملا الوة ا   ق  ل خالفًا( دينا  7440الوييفة جوجا  قد وبراتا شسري مقدا ه )

اةتعلق بوقف استخدام اةتقا دين حمل أجسزة امكومة  74/5/0582( تا يخ 5442)

اةتعلقة  5/2/7007( تا يخ 652ومنسا القرا   ق  ) ال اد ة القرا ات الال قةووالبلديات 

 بوقف وافة التعيينات.

 تعيني اةذوو  أ الهقرا  للقوافقة  ل   76/0/7004مت خماصبة  ييا الوة ا  بتا يخ  .2

من تا يخ  بالعقلاستقرا  اةذوو   وبالتالي فإناةوافقة  ل  التعيني لتا خيه  ومل تت 

 غري قااواية. ولتا خيه 7002نساية  ام ب ل  التقا د  ود التهفرتة ااتدابه  ااتسا 

 :مساعدات ودعم مالي جلهات أخرى  ثانيا:

 ( دينا 02826)متت اةوافقة  ل  لرم مسا دات ود   مالي جلسات أخرى والبالغ قيقتسا 

                   (،057765(، )705458(، )770022(، )770772)جوجا مستندات ال رم ذوات ا) قام 

  72/2/7002تا يخ  (56/00/6/2822) ق    ييا الوة ا كتا  لخالفًا  (770882(، )080888) 

 مل يت  دجاةتسا لل رم من قبل ديوان افاسبة. يا 

 :التعازي والتهاني ثالثًا: 

( دينا  خالفًا لقرا ي 7006مت لرم بدع أجو  د الاات التعاةي والتسااي والبالغ قيقتسا )

جوجا  5/2/7007( تا يخ 652و) 00/2/7005( تا يخ 827جملا الوة ا  ذوات ا) قام )

( ومت التحفظ  ل  دجاةتسا من قبل ديوان 770205(، )702278) مستندات ال رم ذوات ا) قام

 افاسبة.

 :رابعًا: البدالت واملكافآت

( دينا  لكل منسقا 50مت لرم بدع جلسة لعضوين من أ ضا  جملا ا)مااة بقيقة ) .0

( بالرغ  من غيابس   ن 705506( و )708200جوجا مستندات ال رم ذوات ا) قام )

( تا يخ 64/7/7/72562فًا لكتا   ييا الوة ا   ق  ) ضو  هذه اجللسة خال

  يا مل يت  دجاةتسا من قبل ديوان افاسبة. 76/5/7002

( دينا  جوجا اةستند 5000لرم مكافأة لرييا جلنة ددا ة السوق اةروزي بقيقة ) مت .7

( من امام أسواق اجلقلة  ق  4خالفًا لنص اةادة ) 70/7/7004( تا يخ 706802 ق  )

اليت   رت اةكافآت با) ضا  فقط  يا مل يت  دجاةته من قبل  7005( لسنة 87)

 الديوان.
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(0022 ) 

 

( 5000ا)مني ب فته  ضو حمل جلنة ددا ة السوق اةروزي بقيقة )مت لرم مكافأة لنايا  .2

خالفًا لكتا   ييا  70/7/7004( تا يخ 706805دينا  جوجا مستند ال رم  ق  )

الذي منع جوجبه تقاضي اةذوو   76/5/7002( تا يخ 64/7/7/72562الوة ا   ق  )

 يت  دجاةته من قبل الديوان. أية مبالغ أو بدالت متعلقة بلجان أو أاشطة مسقا واات ومل

( دينا  جوجا اةستند 7500مت لرم مكافأة لسكرتري جلنة ددا ة السوق اةروزي بقيقة ) .4

با تبا ه  ضوَا حمل جلنة ددا ة السوق خالفًا لنمام  77/7/7004( تا يخ 706800 ق  )

ت  دجاةته أسواق اجلقلة اةشا  دليه أ اله والذي   ر اةكافآت با) ضا  فقط  يا مل ي

 من قبل الديوان.

( دينا  مكافأة لقا   ضوية مويفني حمل اللجنة الفر ية إلدا ة السوق 7500مت لرم مبلغ ) .5

( تا يخ 706800(، )706805اةروزي جوجا مستتندات ال رم ذوات ا) قام )

 ل  الرغ  من  دم قيام اللجنة بتقدي  تقريرها  ن ا) قاع اةنجزة  قاًل   77/7/7004

عليقات أسا لرم اةكافآت ال اد ة جوجا أ كام النمام اةشا  دليه أ اله  يا مل يت  بت

 دجاةة هذه اةستندات من قبل الديوان.

 (0/1/4102تاريخ  00/3/01333 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 .لت ويا ما و د أ الهالالةمة  اإلجرا اتاختاذ 

 اإلجراء:

 يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة. مل

 :الفحص الفجائي 

لدى دجرا  الفحص الفجايي  ل  لندوق ي يل اةخالفات ودوام مويفي أمااة  قان 

وأثنا  الزيا ة اةيدااية  72/4/7004الكربى / قس  ترخيص الشواة الشقالية ال ندوق بتا يخ 

 تبني ما يلي: 20/4/7004 يخ لقس  ترخيص الشواة الشقالية  بتا

( من تعليقات 4 دم التزام اةويفني بالدوام الرئي بشكل يومي خالفًا ) كام اةادة ) .0

الدوام الرئي واإلجاةات السنوية ومنح اةماد ات ومناذجسا ال اد ة جوجا أ كام اةادتني 

نا  الزيا ة  يا تبني أث 7002( لسنة 87( من امام اخلدمة اةداية  ق  )008، 28)

( مويفني وغيا  00( مويفني من ألل )2وجود ) 20/4/7004اةيدااية للقس  بتا يخ 

 ( مويفني دون دذن  ئي.2)

ال يت  وتابة التفاليل بوضوح  ل  ولوع اةقبوضات اليت يت  يريرها من  يا  دم  .7

 .7005لسنة ( 22ديسا  التا يخ  ل  الولل خالفًا ) كام النمام اةالي للبلديات  ق  )
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(0023 ) 

 

يت  استعقاع جلود مقبوضات يدوية وبتوا يخ خمتلفة خالع الشسر  ل  الرغ  من وجود  .2

 امام آلي فعاع هلذه الماية.

ال يت  تسجيل أ قام جلود ولوالت القبض  ل  سجل الرخص والولوالت  يا يت   .4

 تسليقسا للقحاسبني من قبل ا)مااة دون تعزيزها جستندات اخراجات.

دبراة الكفاالت اةالية من قبل افاسبني سا ة الفحص للتدقيق خالفًا ) كام اةادة يت   مل .5

 وتعديالته. 0557( لسنة 78( من قااون ديوان افاسبة  ق  )00)

 (03/1/4102تاريخ  00/3/00310املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

  سا ا)لوع.باقي البنود العقل  ل  ت ويا 

 اإلجراء:

( فقووط ومل يووت  ت ووويا بوواقي البنووود ومووا ةاع اةوضوووع قيوود    2،7،0ت ووويا البنووود ذوات ا) قووام ) مت 

 اةتابعة.

 :).....( املستخدم 

(،  تبني 2/2/7002-00/4/7000لدى تدقيق اةلف الوييفي للقستخدم أ اله للفرتة )

 ما يلي:

( تا يخ 5/05556اةذوو  جوجا وتا  أمني  قان الكربى  ق  )م/ استخداممت  .0

( دينا  حمل دايرة ليااة الطرق  يا باشر 24272بأجرة يومية مقدا ها ) 05/07/7006

 . 72/8/7000ومت دماقه بو دة ا)من وامقاية بتا يخ  72/07/7006 قله بتا يخ 

( تا يخ 07/0/0807ت ا) قام )م/قام مدير و دة ا)من وامقاية بتوجيه اةذورات ذوا .7

للقدير التنفيذي للقوا د البشرية  75/8/7002( تا يخ 7256و)م/ع/ 74/4/7000

 00/4/7000واخلدمات اإلدا ية مبينًا بأن اةذوو  متميا  ن مروز  قله د تبا ًا من 

  يا مت  فظ هذه اةذورات دون اختاذ أي دجرا  خب ولسا. 

( تا يخ 70/00020جوجا وتا  أمني  قان الكربى  ق  )م/مت تشكيل جلنة للتحقيق  .2

 خب وة ما و د أ اله  يا بينت اللجنة ما يلي: 72/5/7002

 ولتا خيه وال ميكن االت اع به. 00/4/7000اةذوو  متميبًا  ن العقل من تا يخ  .أ 

مبلغ  2/2/7002بلغ دمجالي ما لرم له من  واتا منذ بد  غيابه ولتا يخ اإليقام  .  

 ( دينا .8057)
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(0020 ) 

 

 أو دت اللجنة حمل تقريرها  دد من التوليات أهقسا: .4

 استكقاع دجرا ات ف ل اةذوو   ن العقل. .أ 

دن يقوم اةدير التنفيذي للقوا د البشرية باختاذ اإلجرا ات اةناسبة حبق القس   .  

 اةتسبا بسذا اخلطأ اإلدا ي.

 اليت لرفت للقذوو . خماصبة الدايرة القااواية إلجرا  الالةم السرتداد الرواتا .ج 

يوجد خلل لدى مديرية اةوا د البشرية وذلك من خالع  فظ اةذورات اةشا  دليسا  .5

 واةتعلقة بميا  اةستخدم حمل ملفه دون اختاذ أية دجرا ات خب ولسا.

مل تق  جلنة التحقيق بتحديد اجلسة اةسؤولة من اةويفني  قا و د أ اله الختاذ اإلجرا ات  .6

 ان  دم تكرا  جتاوةات مشابسة مستقباًل.اةناسبة وضق

 دم وجود ضوابط ددا ية متنع  دوث أي خلل ددا ي مماثل والتعامل مع الكتا الرئية  .2

 واةذورات الوا دة من دواير ا)مااة اةختلفة واختاذ اإلجرا ات اةناسبة خب ولسا.

 (41/1/4102تاريخ  00/3/03330 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصيات:

  ر واسرتداد اةبالغ اة روفة للقذوو  دون وجه  ق واةبينة حمل تقرير جلنة التحقيق  .0

 اةشا  دليه أ اله.

يديد اجلسة وا)شخاة اةسؤولني  ن مثل هذا اخللل اإلدا ي واختاذ اإلجرا ات الالةمة  .7

 حبقس .

 وضع ضوابط ددا ية متنع  دوث مثل تلك اةخالفات مستقباًل. .2

 اإلجراء:

ومت  06/00/7004( تا يخ 00/02222مت الرد من قبل أمااة  قان الكربى جوجا الكتا   ق  )م/

 ( من الكتا  الرقابي وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.2ت ويا التولية  ق  )

 :صندوق منطقـــة النـــصر 

ةالية بتدقيق  ينة من اإل ساليات ا 05/5/7004لدى قيام ديوان افاسبة بتا يخ 

 ومقا اتسا مع يومية ال ندوق حمل منطقة الن ر، تبني ما يلي:

 ( دينار نتيجة ما يلي:01030وجود نقص نقدي مببلغ )  أواًل:

( دينا  من مقبوضات لندوق اةنطقة لماية تا يخ 72086قيام الكاتا ).....( بسحا مبلغ ) .0

 دون دبراة ما يفيد ديداع اةبلغ حمل البنك. 78/4/7004
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(0021 ) 

 

( دينا  من قبل اةذوو  حمل  سا  ا)مااة لدى بنك ).....( بتا يخ 00000مت ديداع مبلغ ) .7

( دينا  حمل  سا  ا)مااة لدى بنك تنقية اةدن والقرى 7550وديداع مبلغ ) 08/5/7004

( دينا  ودمجالي النقص 07550لي بح جمقوع ما مت ديدا ه مبلغ ) 20/5/7004بتا يخ 

 يسدد لماية تا خيه. ( دينا  مل00026مبلغ )

 5/07/7005اةذوو  حيقل مسق  واتا ومكلف من قبل مدير اةنطقة ا تبا ًا من  .2

للعقل بوييفة واتا مالي ودون ام وع  ل  موافقة مدير اةدينة  ل  هذا التكليف 

  يا يقوم بأ قاع قبض ا)مواع ودجرا  معامالت التقسيط منذ ذلك التا يخ.

( مكلف  ئيًا بأ قاع ال ندوق وقبض ا)مواع،  يا مت دجرا  تبني بأن اةويف )..... .4

لل ندوق ودتوياته وولوالت القبض ما بني  00/4/7004استالم وتسلي  بتا يخ 

اةذوو ين أ اله وجوافقة  ييا القس  اةالي اةويف ).....( ليقوم هذا اةويف بقبض 

شماع اجلابي اةكلف  ئيًا بدا ي اا 0/5/7004ا)مواع من اةراجعني لماية تا يخ 

 باالمتحااات اجلامعية اخلالة به.

مت د داد منوذج استالم وتسلي   سدة ال ندوق من الكاتا ).....( دىل  78/4/7004بتا يخ  .5

ةأمو  اإلدخاع                    75/4/7004 ييا القس  اةالي ).....( ليت  تسليقه بعد ذلك بتا يخ 

 – 00/4/7004لوجود اقص مالي والذي أحن ر خالع الفرتة )اةويف ).....( امرًا 

 (  سا ما تشري القيود.78/4/7004

بقبض ا)مواع بدياًل للجابي اةكلف  ئيًا بكفالة ت   بط اةذوو  والذي مت تكليفه مل ي .6

مالية ألولية  الوة  ل  منحه اةكافأة اليت ت رم للقويفني اةاليني اةعقوع بسا لدى 

 05/5/7004ولماية تا يخ  7004ا)مااة  لقًا بأن ي يالت اةنطقة بلمت منذ بداية  ام 

يل  دم وجود  قابة ومتابعة دو ية ( مليون دينا  مما يشكل خماصرة حمل 745ما يقا   )

 ) قاع هذا اجلابي من قبل  ييا القس  اةالي.

 ( دينار  وكما يلي:00111معاملة وهمية لتقسيط رسوم بقيمة ) ثانيًا: 

( دينا  00000( بسحا مبلغ اقدي مقدا ه )00/7002قيام اةويف ).....( خالع شسر ) .0

ل تعود ةعاملة تقسيط  سوم وهقية من ال ندوق مقابل ديداع شيكات برس  التح ي

( 2منسا ) 7004( شيكات  مؤجلة الدفع ةا بعد شسر شباط من  ام 4للسادة ).....( وبواقع )

( دينا  و سا مذورة  ييا القس  7000( دينا  لكل منسا وشيك بقيقة )2000بقيقة )

 اةرفق لو ة  نسا. 8/2/7004اةالي اةؤ خة حمل 

قدمة من السادة اةشا  دليس  أ اله  للقنطقة لطلا تقسيط هذا تبني  دم وجود معاملة م .7

 اةبلغ.
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(0021 ) 

 

( 5000( جبلغ )7أيسر وشف الشيكات اةعادة اخلالة باةنطقة  دم وجود شيكات  دد ) .2

دينا  مستحقة الدفع دون دبراة ما يفيد ي يل هذا اةبلغ أو تسويته، حمل  ني ايسر وشف 

( دينا  مع مال مة أن الشيك 2000بقيقة ) 72/8/7004البنك شيك معاد بتا يخ 

( دينا  باإلضافة دىل 6000الرابع مل يستحق لتا خيه مما يشري دىل وجود اقص بقيقة )

 النقص اةشا  دليه حمل البند )ا)وع( أ اله.

قامت ا)مااة بتشكيل جلنة للتحقيق حمل موضوع البند ا)وع جوجا الكتا   ق   ثالثًا:

ومل اتقكن من معرفة اةرا ل اليت وللت دليسا هذه  70/5/7004( تا يخ 70/6806)م/

 اللجنة.

 (00/9/4102تاريخ  00/3/03120املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

لتدقيق والتحقيق فيقا و د أ اله لتدقيق وافة ا) قاع اةالية اليت قام بسا اةذوو  اجلنة  متابعة

 من تا يخ تعيينه و ت  تا خيه.

 اإلجراء:

 77/00/7004( تا يخ 00/02675مت الرد من قبل أمااة  قان الكربى جوجا الكتا   ق  )م/

بنا   ل  تقرير جلنة التحقق وما  02/5/7004واةوضوع دوع دىل هيئة مكافحة الفساد بتا يخ 

 ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.

 :اخللية الثالثة يف مكب الغباوي 

لدى دجرا  الكشف اةيدااي الالةم  والتدقيق  ل   طا  داشا  اخللية الثالثة حمل مكا 

 ( من قبل ديوان افاسبة، تبني ما يلي:722/0/7005المباوي   ق  )

مل يت  دلاة أ قاع  فع النفايات من اخللية ا)وىل دىل اخللية الثااية ود ادة تسذيا اخللية  .0

 ا)وىل.

هذه النفايات يؤثر بشكل سليب  ل  داتاج سحا الماة من هذه   دم تنفيذ أ قاع  فع .7

 اخلاليا وةيادة التلوث الناتج  ن ااتشا  الماة وتسربه دىل باصن ا) ض و دوث امرايق.

 (41/9/4102تاريخ  00/2/03130املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 لوع.العقل  ل  ت ويا اةآخذ واةال مات الوا دة أ اله  سا ا)

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.
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(0029 ) 

 

 :موازنة أمانة عمان الكربى 

لدى قيام ديوان افاسبة بد اسة ويليل مشروع مواةاة أمااة  قان الكربى وجدوع 

 ، وتبني ما يلي:7005تشكيالت الويايف لعام 

 :4103لعام مشروع موازنة أمانة عمان الكربى  ملخص أواًل: 

 سبقا و د  7005( يبني ملخص مشروع مواةاة  قان الكربى لعام 200اجلدوع  ق  )

 جشروع اةواةاة.

 (300جدوع  ق  )

 4103أمااة  قان الكربى لعام مشروع اةواةاة  ملخص

 (اةبلغ بالدينا (

 النفقات اإليرادات

 177390000 النفقات اجلا ية دمجالي 288550000 الذاتية اإليراداتدمجالي 

 126700000 الرواتا والعالوات

 23015000 النفقات التشميلية

 2375000 النفقات ا)خرى

 25300000 فوايد القروض

والقروض  اإلمناييةدمجالي اةشا يع  5000000 الد   امكومي / افق ال نا ة

 واالستقالوات

163660000 

 129460000 اإلمناييةاةشا يع  - مشا يع استثقا ية

 9200000 تسديد القروض 45500000

 25000000 تعويضات االستقالوات -

   2000000 استقالوات مسرتدة )مشروع العبدلي (

 40580000 مشا يع ممولة 40580000 م اد  متويل ومنح

 منحة البنك الدولي لد   د اسات النقل

 واةرو 

 580000 واةرو د اسات النقل  580000

 10500000 تكقلة مشا يع المباوي ممولة بقرض 10500000 تكقلة مشا يع المباوي ممولة بقرض

 27000000 (BRTمشروع الباة السريع ) 27000000 (BRTقروض متويل النقل العام )

 500000 د اسات واستشا ات للنقل العام 500000 لعامد اسات واستشا ات للنقل ا

الووالة  -)البنك ا)و وبي  الووالة الفراسية( -ا)و وبي  )البنك

 الفراسية(

 2000000 تنقية اجملتقع افلي 2000000 تنقية اجملتقع افلي

 40000000 لندوق أقساط القرض 40000000 لندوق الديون اةرتتبة  ل  امكومة

 15000000 اةنحة اخلليجية 15000000 اةنحة اخلليجية

 436630000 دمجالي النفقات الكلي 436630000 الكلي اإليرادات دمجالي
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(0031 ) 

 

 من اجلدول أعاله تبني ما يلي:

بزيادة مقدا ها  7005( مليون دينا  لعام 4264620بلمت دمجالي النفقات اةقد ة ) .0

 7004%(  ن النفقات اةعاد تقديرها لعام 50دينا  وبنسبة منو ) ( مليون0454287)

 ( مليون دينا .7504748واليت بلمت )

 دم وجود  جز حمل ضو  قيام أمااة  قان  7005أيسرت أ قام مشروع مواةاة العام  .7

الكربى بتقدير بنود ديرادات جديدة وةيادة اةقد  لبعض بنود اإليرادات امالية ووقا 

 .7005، وهذا ااعكا  ل  ةيادة النفقات اةقد ة لعام سريد ال قًا

 اإليرادات: ثانيًا: 

متثل اإليرادات اةقد ة ا)ساس الذي يستند دلية حمل تقدير النفقات، وقد لو ظ من خالع 

مشروع مواةاة أمااة  قان الكربى أن هناك مبالمة حمل تقدير بعض بنود اإليرادات ووقا هو مبني حمل 

 (.207اجلدوع  ق  )

 (304جدوع  ق  )

 (4103،4102يليل مقا ن لبنود اإليرادات ةواةاة أمااة  قان الكرب لعامي )

 )اةبلغ بالدينا ( 

 قيقة التمري 2015 2014 البيان

(4103-4102) 

 

اسبة 

 التمري

% 

 اسبة د ادة تقدير مقد 

 االحنرام %

 مقد 

 01 26659502 288550000 (0) 261890498 278880000 اإليرادات الذاتية

 0010 41960581 45500000 (92) 3539419 55000000 مشا يع استثقا ية

 12 36261900 40580000 (10) 4318100 29898100 م اد  التقويل

ف ل البلديات والد   

 امكومي

9000000 11500000 41 5000000 (6500000) (31) 

استقالوات مسرتدة 

 )مشروع العبدلي(

10000000 10000000 - 2000000 (8000000) (11) 

  40000000 40000000    الديون  ل  امكومة

  15000000 15000000    اةنحة اخلليجية

 (31) 145381983 436630000 (42) 291248017 382778100 دمجالي اإليرادات

 من اجلدول أعاله يالحظ ما يلي: 

بزيادة مقدا ها  7005( مليون دينا  لعام 4264620مت تقدير اإليرادات ) .0

 أاه لقًا  7004%(  ن اةعاد تقديره لعام 50( مليون دينا  وبنسبة منو )0454287)

( مليون دينا   2874228جا جمقو ه ) 7004مت تقدير اإليرادات  سا مواةاة  ام 

( مليون دينا  أي بنقص 7504748جا جمقو ه ) 7004ومت د ادة التقدير لعام 
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(0030 ) 

 

%( مما يشري دىل  دم دقة 74( مليون دينا  وباحنرام سليب )504520مقدا ه )

 التقديرات ةشروع مواةاة العام اةاضي.

أن ديرادات اةشا يع االستثقا ية قد ت  7004من أه  االحنرافات حمل مواةاة  ام  .7

( مليون دينا  24525ام جبلغ )( مليون دينا  وأ يد تقديرها لنفا الع5540جبلغ )

%( وقد لو ظ أاه مت تقدير هذا البند )اةشا يع االستثقا ية( 54باخنفاض اسبته )

( مليون دينا ، ومن التحليل السلووي هلذا البند 4545جا جمقو ه ) 7005لعام 

( يبني أه  االحنرافات حمل بنود 202فإن هذا التقدير مبالمًا فيه، واجلدوع  ق  )

 ات اةشا يع االستثقا ية.ديراد

 (303جدوع  ق  )

 (4103-4104أه  بنود ديرادات مشا يع استثقا ية حمل أمااة  ان الكربى لأل وام )

 )اةبلغ بالدينا (

 4103اسبة ةيادة  مقد  فعلي لماية تقدير د ادة فعلي فعلي البند

 ن د ادة تقدير 

4102 % 

2012 2013 2014 31/10/2014 2015 

 أسس  وشروات استثقا  وايد 

 وبيع ا)سس  

566881 548546 539419 539419 7000000 119 

 ميكن بيع أ اضي غري مستملة ال

 االستفادة منسا لألمااة 

- - - - 5000000 - 

 - 15000000 - - - - الشريط االستثقا ي

 - 15000000 - -  - استثقا ات متفرقة

 43 4311111 0003924 4111111 4111904 4031200  وايد دجيا ات ا)بنية

 - 0111111 111111 0111111 101111 103021 ديرادات مدينة أجلبيه الرتوحيية

 ويالحظ من اجلدول أعاله ما يلي: 

مت تقدير ديرادات لبند  وايد استثقا  أسس  وشروات وبيع ا)سس  بواقع  .أ 

 ن اةعاد  7005( مليون دينا ،  يا بلمت اسبة الزيادة حمل اةقد  لعام 2)

%(  يا مت تقدير ديرادات من  وايد 0058ما اسبته )  7004تقديره لعام 

س  جبلغ ( الف دينا  ومن  وايد بيع أس525االستثقا  با)سس  جبلغ )

( مليون دينا  وهي متثل قيقة أسس  ا)مااة حمل شروة الكسربا  64460)

ا) داية والبيع يعترب ديرادًا غري متكر  أي سيكون ةرة وا دة وبالتالي 

تستفيد منة ا)مااة حمل سنة وا دة فقط حمل  ني أن مثل هذه ا)سس  تعترب 

ويتحقق منسا ديرادات متكر ة سنويًا وبالتالي فإن  قلية بيعسا  اسرتاتيجية

 تتطلا د اسة مستفيضة.
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(0034 ) 

 

مت تقدير ديرادات من بيع أ اضي غري مستملة ال ميكن االستفادة منسا  .  

( مليون دينا ، و يا أن بيع موجودات لمايات تمطية 5لألمااة بواقع )

واليت منسا  دم وجود  افقات يعترب خيا ًا أخريًا وحمل المروم االضطرا ية

بدايل أخرى، فإاه من ا)فضل أن يت  ختفيض النفقات بداًل من اللجو  دىل 

 بيع موجودات.

( مليون دينا  لبند الشريط 05جبلغ ) 7005مت تقدير ديرادات لعام  .ج 

( مليون دينا  لبند استثقا ات متفرقة ومل تكون هذه 05االستثقا ي و)

ابقة،  لقًا أاة لدى مبا ثه اةعنيني حمل أمااة البنود موجودة حمل ا) وام الس

( 05 قان الكربى بسذا اخل وة فإن ديراد الشريط االستثقا ي البالغ )

مليون دينا  يتعلق جشروع جمقع  قان الطيب والذي سيت  صر ة 

لالستثقا ، ومثل هذا اإليراد قد يكون ا تقاع يقيقه ضعيفًا خ ولًا حمل 

مل يتضقن مشروع مواةاة أمااة  قان الكربى  ضو  المروم امالية، وقا

 أي تفاليل تذور  وع بند استثقا ات متفرقة.

حمل  ني وان  7005( مليون دينا  لعام 404580مت تقدير م اد  التقويل بواقع ) .2

( 44208واةعاد تقديره لنفا العام ) 7004( مليون دينا  لعام 754858اةقد  )

واةعاد تقديره  7004%( بني اةقد  لعام 86اسبته )مليون دينا ، أي أن هناك احنرام 

لنفا العام، وقد بلمت الزيادة حمل ديرادات م اد  التقويل حمل مشروع مواةاة  ام 

%(  ن اةعاد تقديره لعام 225( مليون دينا  وبنسبة منو )264767جبلغ ) 7005

 ( يبني أه  بنود ديرادات م اد  التقويل.204واجلدوع  ق  ) 7004

 
 

 (302جدوع  ق  )

 (4103-4104بنود ديرادات م اد  التقويل )مااة  قان الكربى لأل وام )

 )اةبلغ بالدينا (

 د ادة فعلي فعلي البند

 تقدير

 4103اسبة ةيادة  مقد  فعلي لماية

 ن د ادة تقدير 

4102 % 2012 2013 2014 31/10/2014 2015 

منحة البنك الدولي لد   د اسات 

 واةرو النقل 

- - - - 580000 -  

مشا يع المباوي ممولة بقرض من 

 البنك الدولي

196788 398822 4318100 816278 - (100( 

- 10500000 - - - - تكقلة مشا يع المباوي  

- 399420  - - 27000000 (BRTقروض متويل النقل العام )  
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(0033 ) 

 

د اسات واستشا ات للنقل العام  منحة

الووالة -)البنك ا)و وبي 

 الفراسية(

- - - - 500000 -  

منحة البنك الدولي لد   د اسات 

 النقل واةرو 

- - - - 580000 -  

- 2000000 - - - - تنقية اجملتقع افلي  
 

 من اجلدول أعاله يتبني ما يلي:

وهي ال  7005دن م اد  التقويل الوا دة أ اله ختص اةواةاة اةقد ة لعام  . أ

البالغ قيقته  7004تتضقن القرض الذي   لت  لية ا)مااة خالع العام 

( وبالتالي 7006/ 5( مليون دينا  والذي يبدأ سدادة ا تبا ا من شسر )750)

سوم  (BRTام وع  ل  قرض مشا يع المباوي ومتويل النقل العام )

تضام دىل  ليد هذا القرض لت بح مديواية أمااة  قان الكربى ما يقا   

( مليون دينا  وسوم يشكل تسديد أقساصسا وفوايدها ضمطًا  ل  788)

تدفقاتسا النقدية، يضام دىل ذلك أن ا)مااة  اللة  ل  قرض لتسييل 

( مليون دينا  لي بح دمجالي 22شيكات برس  التح يل  ليده يقا   )

( مليون دينا   لقًا أن فوايد القروض 270ديوايتسا من االلتزامات البنكية )م

 ( مليون دينا .7542تبلغ ) 7005اةقد ة لعام 

( مليون دينا  لعام 7أما خب وة بند تنقية اجملتقع افلي اةقد  جبلغ ) .  

فحسا دفادة اةعنيني أاه يتضقن قيام ا)مااة جخاصبة البنوك  7005

افلية للح وع  ل  ترب ات ومنح لمايات تنقية اجملتقع افلي واةؤسسات 

و يا أن هذا البند غري متكر  من سنوات سابقة وبالتالي فإاه من اةقكن 

  دم يقيقه مما يتطلا التحفظ وختفيض التقديرات هلذا البند.

( 76.660( مليون دينا  وبزيادة )7884550جبلغ ) 7005قد ت اإليرادات الذاتية لعام  .4

( يبني أه  205واجلدوع  ق  ) 7004%(  ن اةعاد تقديره لعام 00مليون دينا  وبنسبة منو )

 بنود اإليرادات الذاتية.
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(0032 ) 

 

 (303جدوع  ق  )

 (4103-4104أه  بنود اإليرادات الذاتية )مااة  قان الكربى لأل وام  )

 )اةبلغ بالدينا (

 ن  4103اسبة ةيادة  مقد  فعلي لماية تقدير د ادة فعلي فعلي البند

 2015 31/10/2014 2014 2013 2012 % 4102د ادة تقدير 

 وا) اضيضريبة ا)بنية 

 /اةسقفات

58751587 66741078 70000000 50477031 78000000 00 

 سوم التحققات 

 ، وايد....اخل(أسوا ،أ لفة)

21237218 25045210 30000000 28397667 32000000 7 

 7 8000000 7206753 7500000 7737702 7549592  خص اةسن /دايرة اةسن  سوم

 سوم اللو ات 

 /دايرة ةسنواإل الاات

7077008 7877509 8000000 7786456 10000000 25 

 5 40000000 31191545 38000000 42166033 27525432 خمالفات السري

 18 1300000 964948 1100000 1015786 996769 خمتربات ال حة ديرادات

السوق  ودجيا ات سوم 

 اةروزي

11003605 11675000 13000000 10525000 13500000 4 

 8 6500000 4932392 6000000 6088755 5623490  سوم اةساخل

 77 23000000 9293000 13000000 10000000 4492350  وايد افروقات

متديدات الشبكات 

 /االت االت

135722 404473 300000 265582 1000000 233 

 - 1500000 - - - - مواقف السيا ات  دادات

 54 4230000 477689 2750000 2723622 2000000 النقل العام ديرادات

 يالحظ من اجلدول أعاله ما يلي:

وبزيادة بلمت  7005لعام  ( مليون دينا 7240مت تقدير  وايد دروقات جبلغ ) .أ 

ويعترب  7004%(  ن اةعاد تقديره لعام 22( مليون دينا  وبنسبة منو)0040)

هذا التقدير مبالغ فيه خ ولًا  حمل يل اخنفاض أسعا  النفط وبالتالي فإن 

متح الت امكومة من الضريبة اخلالة  ل  افروقات سوم تنخفض بشكل 

إليرادات وعوايد دروقات )مااة ملحوي  يا يت  يويل جز  من هذه ا

  قان الكربى وباقي البلديات.

حمل  ني  7005( مليون دينا  لعام 045مت تقدير  دادات مواقف السيا ات بواقع ) .  

 .7004مل يكن هذا البند موجودًا حمل مواةاة  ام 
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(0033 ) 

 

( مليون 2840جبلغ ) 7005لعام  مت تقدير ضريبة ا)بنية وا) اضي واةسقفات .ج 

 7004%(  ن اةعاد تقديره لعام 00( مليون دينا  وبنسبة )8دينا  بزيادة )

و سا دفادة اةعنيني فإن هذا اةبلغ من اةقكن يقيقه حمل ضو  قرا  اإل فا ات 

 ال اد  من امكومة وخطة ا)مااة لتكثيف دجرا ات التح يل.

وبزيادة  7005( مليون دينا  لعام 44720بواقع ) مت تقدير ديرادات النقل العام .د 

وبالتالي  7004%(  ن اةعاد تقديره لعام 54( مليون دينا  وبنسبة منو )0448)

فإن هذا التقدير أ ل  بكثري من اإليرادات اليت  ققتسا أمااة  قان الكربى حمل 

 هذا البند حمل السنوات السابقة.

( مليون 040جبلغ ) 7005 ت لعام خب وة متديد شبكات االت االت واليت قد .ه 

فقد بني اةعنيني حمل  7004%(  ن اةعاد تقديره لعام 722دينا  وبنسبة منو )

 أمااة  قان الكربى أاه مت ا)افاق  ل  يويلسا من شروة أو اج سنويًا.

( مليون دينا   يا   لت أمااة 70مت تقدير ديرادات منحة خليجية ود    كومي جبلغ ) .5

ى  ل  موافقة جملا الوة ا  جوجا وتا   ييا الوة ا   ق   قان الكرب

إلد اج مشا يع التقاصعات اةرو ية )البا هاوس،  04/00/7004( تا يخ 6/00/0/25000)

( مليون دينا  4540جاوا، مرج امقام ( ليت  متويلسا من اةنحة اخلليجية جبلغ دمجالي )

 7005دينا  منسا ليت  دافاقسا خالع العام  ( مليون0540وقامت أمااة  قان الكربى برلد )

أما افق ال نا ة فحسا دفادة ةعنيني حمل ا)مااة فأاة هناك اتفاقية مع وةا ة ا)شماع العامة 

( 745واإلسكان  ل  هذا البند وواه شا ع اافذ ومت اةباشرة فيه منذ العام اةاضي ومت يويل )

واجلدوع التالي  ق   7005( مليون دينا   ام 5مليون دينا  من الوةا ة وستقوم بتحويل )

 ( بنود هذه اإليرادات.206)

 (300جدوع  ق  )

 (4103-4104بنود ديرادات اةنحة اخلليجية والد   امكومي )مااة  قان الكربى لأل وام )

 )اةبلغ بالدينا (

ةيادة  اسبة مقد  فعلي لماية تقدير د ادة فعلي فعلي البند

 ن د ادة  4103

 % 4102تقدير 

2012 2013 2014 31/10/2014 2015 

 - 15000000 - - - - اةنحة اخلليجية للتقاصعات

 الد   امكومي /

 افق ال نا ة 

- - 2500000 25000000 5000000 10 
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(0030 ) 

 

( مليون دينا  وهذه 4040جبلغ دمجالي ) 7005 مت تقدير ديرادات ديون  ل  امكومة لعام .6

الديون مل يربة لنا وجود أي وثايق ومؤيدات ال تقادها وإيرادات ممكن يقيقسا حمل  ام 

وبالتالي يعترب هذا البند مبالمًا فيه خ ولًا حمل ضو  الوضع اةالي ةواةاة الدولة،  7005

مواةاات أمااة  قان الكربى لأل وام   لقًا أن هذا البند من اإليرادات مل يكن مد جًا حمل

( يبني بنود ديرادات 202السابقة  غ  أن هذه الديون تعود ) وام سابقة، واجلدوع  ق  )

 الديون  ل  امكومة:

 (301جدوع  ق  )

 (4103-4104امكومة لأل وام )  ل بنود ديرادات الديون 

 )اةبلغ بالدينا (

اسبة ةيادة  مقد  لماية فعلي تقدير د ادة فعلي فعلي البند

 ن د ادة  4103

 % 4102تقدير 

2012 2013 2014 31/10/2014 2015 

- 5000000 - - - - تعويضات استقالوات شا ع امجاة  

وتقاصعات مت تنفيذها )تقاصع  أافاق

 ولي العسد، تقاصع سعيد خري (

- - - - 16500000 -  

- 8500000 - - - -  وايد النقل العام  ن سنوات سابقة  

 استقالوات  دايق اةلك 

 اهلل الثااي  بد

- - - - 10000000 -  

 النفقـات: ثالثًا:

ما  7005بلمت دمجالي النفقات اةقد ة  سا مشروع مواةاة أمااة  قان الكربى لعام  .0

دينا  وبنسبة منو  ( مليون0454287( مليون دينا  بزيادة مقدا ها )4264620جمقو ه )

، وقد اتجت هذه الزيادة حمل النفقات اةقد ة بشكل  ييا 7004%(  ن اةعاد تقديره لعام 50)

 ن ةيادة اإليرادات اةقد ة وبشكل مبالغ فيه لبعض البنود و سبقا أو دااه سابقًا بسذا 

 اخل وة.

 (:7005، 7004( يبني يليل مقا ن لبنود النفقات لعامي )208اجلدوع  ق  ) .7

  



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(0031 ) 

 

 (301جدوع  ق  )

 (4103-4102)مااة  قان الكربى لأل وام )يليل مقا ن لبنود اإليرادات 

 )اةبلغ بالدينا (

 قيقة التميري 2015 2014 البيان

2014-2015 

اسبة ةيادة 

 ن د ادة  4103

% 4102تقدير    

 اسبة د ادة تقدير مقد 

% 

 مقد 

 31 145381983 436630000 )24( 291248017 382778100 دمجالي النفقات

دمجالي النفقات 

 اجلا ية

170531738 164565000 )3( 177390000 12825000 1 

 0 7505000 126700000 1 119195000 118200000 الرواتا وا)جو 

 0 150000 23015000 )3( 22865000 23600000 النفقات التشميلية

(3) )130000( 2375000 )21( 2505000 3180000 النفقات ا)خرى  

(41) 5300000 25300000 )22( 20000000 25551738 تسديد فوايد القروض  

دمجالي النفقات 

 الرأئالية

212246362 126683017 )40( 259240000 132556983 (013)  

 12 55191003 129460000 )41( 74268997 126752342 اةشا يع اإلمنايية

تسديد أقساط 

 القروض

10595920 10595920 -  9200000 )1395920( (03)  

(33) )12500000( 25000000 )17( 37500000 45000000 تعويضات االستقالك  

 121 36261900 40580000 )86( 4318100 29898100 مشا يع ممولة

- اةنحة اخلليجية  -  -  15000000 15000000 -  

لندوق تسديد 

 أقساط القروض

-  -  -  40000000 40000000 -  

 ويالحظ من اجلدول أعاله ما يلي:

( مليون دينا  بزيادة تبلغ 0224250بلمت ) 7005أن النفقات اجلا ية اةقد ة لعام  . أ

فيقا مت ةيادة  7004%(  ن اةعاد تقديره لعام 8( مليون دينا  وبنسبة منو )074875)

( مليون دينا  وبنسبة منو 0274552جبلغ ) 7005 النفقات الرأئالية اةقد ة لعام

 .7004%(  ن اةعاد تقديره  لعام 005)

مل يت  استمالهلا بشكل  7004أن معم  اةخ  ات اليت قد ت حمل مواةاة  ام  .  

 .7004وامل  هناك واحنرافات سالبة  ن اةبالغ اةقد ة لعام 
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(0031 ) 

 

وبزيادة  7005( مليون دينا  لعام 07642) بلمت النفقات اةقد ة جملقو ة الرواتا وا)جو  .2

،  يا أن هذه 7004%(  ن اةعاد تقديره لعام 6( مليون دينا  وبنسبة منو )24505مقدا ها )

الزيادة ااجتة بشكل  ييا  ن ةيادة التوييف والرتفيعات واةكافآت و سبقا سريد ال قًا 

( يبني 205، واجلدوع  ق  )7005 ند يليل جدوع التشكيالت )مااة  قان الكربى لعام 

 أه  التمريات حمل هذه اجملقو ة.

 (309جدوع  ق  )

 (4103-4104أه  التمريات حمل بنود افقات جمقو ة الرواتا وا)جو   لأل وام  )

 )اةبلغ بالدينا (

 ن  4103اسبة ةيادة  مقد   فعلي لماية تقدير د ادة فعلي  فعلي  البند

 2015 31/10/2014 2014 2013 2012 % 4102د ادة تقدير 

 11 500000 239200 283000 420188 917567  واتا اةويفني بعقود

 أساسية واتا 

للقويفني غري 

 اة نفني

4523269 9162314 11300000 9387786 14500000 41 

 3 40211111 40023421 43011111 42101100 43101193 أجو   قاع

 الوات غال  اةعيشة 

 الشخ ية

25028329 23302565 23100000 19293758 25100000 9 

 1 22000000 17259570 20600000 16263913 8642179 أخرى الوات 

 3 00111111 1100221 01111111 1001103 1139311 مكافآت اةسنة

 الوة غال  اةعيشة 

 العايلية

0932231 4011439 4411111 0101933 4311111 02 

مساهقة ا)مااة حمل 

 الضقان االجتقا ي

1241301 1931023 9111111 1130110 01411111 3 

 من اجلدول أعاله يالحظ ما يلي:

( مليون دينا  بزيادة 0445 واتا أساسية للقويفني غري اة نفني جبلغ ) مت تقدير بند .أ 

اتيجة ةيادة  دد  7004مقا اة مع اةعاد تقديره لعام  7005%( حمل  ام 78اسبتسا )

 7005اةويفني والرتفيعات اةخطط هلا و سبقا و د حمل جدوع تشكيالت الويايف لعام 

 واةكافآت و سبقا هو مبني حمل اجلدوع أ اله.وما سيتبع ذلك من ةيادات  ل  العالوات 

( مليون دينا  وبزيادة تبلغ 0047سرتتفع مساهقة ا)مااة بالضقان االجتقا ي لت بح ) .  

 7004مقا اة مع اةعاد تقديره لعام  7005%( حمل  ام 5( الف دينا  وبنسبة منو )500)

 وذلك اتيجة الزيادات  ل   واتا وأجو  اةويفني.
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(0039 ) 

 

 8/5/7004( تا يخ 06/2/6852يوان افاسبة جوجا وتابنا  ق  )سبق وقام د .ج 

بإد اج العديد من اةال مات واةخالفات اةرتكبة من أمااة  قان  لرييا الوة ا اةرفوع 

الكربى حمل منح ولرم اةكافآت واموافز ةويفيسا،  لقًا أن وةير تطوير القطاع العام 

اةرفوع لدولتك  قد أود  00/00/7004( تا يخ 0/0/0800وجوجا وتابه  ق  )

مني  قان  ق  ) ل  ما جا  بكتابنا أ اله وقد تضقن وتا  دولتك  اةوجه 

 بااللتزام جا جا  بالكتا اةشا  دليسا أ اله. 05/00/7004( تا يخ 64/5/0/40804)

 (0284660جبلغ ) 7005قد ت افقات اةشا يع اإلمنايية ضقن النفقات الرأئالية لعام  .4

%(  ن اةعاد تقديره لعام 62( مليون دينا  وبنسبة منو )524255مليون دينا  وبزيادة تبلغ )

 ( يبني أه  التمريات  ل  بنود اةشا يع اإلمنايية.270واجلدوع  ق  ) 7004

 (341جدوع  ق  )

 (4103-4104أه  بنود افقات اةشا يع اإلمنايية )مااة  قان الكربى  لأل وام )

 دينا ()اةبلغ بال

 ن  4103اسبة ةيادة  مقد  فعلي لماية تقدير د ادة فعلي فعلي البند

 2015 31/10/2014 2014 2013 2012 % 4102د ادة تقدير 

 33 53100000 30322443 34268997 33787842 31628092 بنية يتية أ قاع

 وأجسزتساشرا  آليات 

 وليااتسا ودروقاتسا

10139472 23628312 21000000 18571024 30586100 20 

 030 3300000 952010 1400000 597312 935335 واإلاا ةيسني اةرو  

مستلزمات الكقبيوتر 

 خمتلفة وأجسزة

3522277 2441350 2000000 1764245 3870000 92 

مشا يع خالة 

 وخم  اتسا

3497613 4940044 5500000 5162456 27444000 399 

 أعاله ما يلي: ويالحظ من اجلدول

( مليون 204586مت تقدير بند شرا  آليات وأجسزتسا وليااتسا ودروقاتسا جبلغ ) .أ 

%(  ن اةعاد تقديره لعام 46( مليون دينا  وبنسبة )54586دينا  بزيادة مقدا ها )

وتعترب هذه النسبة مرتفعة خ ولًا حمل ضو   دم وفاية اإليرادات الذاتية  7004

 ات اجلا ية والرأئالية. ن تمطية وافة النفق

( 24820جبلغ ) 7005مت تقدير بند مستلزمات الكقبيوتر وأجسزة خمتلفة لعام  .  

%(  ن اةعاد 54( مليون دينا  وبنسبة منو )04820مليون دينا  وبزيادة مقدا ها )

 .7004تقديره لعام 
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(0001 ) 

 

 ( مليون دينا  وبزيادة724444مت تقدير بند مشا يع خالة وخم  اتسا جبلغ ) .ج 

 7004%(  ن اةعاد تقديره لعام 255( مليون دينا  وبنسبة منو )704544مقدا ها )

 ومل يرد جشروع اةواةاة مدا  البحا أي تفاليل خب ولسا.

وباخنفاض مقدا ه  7005( مليون دينا  لعام 7540ُقد ت تعويضات االستقالك جبلغ ) .5

 .7004م %(  ن اةعاد تقديره لعا22( مليون دينا  وبنسبة )0745)

 :4103جدول التشكيالت الوظائف لعام  رابعًا:

( يبني ملخص جدوع تشكيالت الويايف حمل أمااة  قان الكربى لعام 270اجلدوع  ق  ) 

7005. 

 (340جدوع  ق  )

 4103ملخص جدوع تشكيالت الويايف حمل أمااة  قان الكربى لعام 

العدد لسنة  اةادة الرباامج

4102 

العدد لسنة 

4103 

 اسبة التمري التميري

% 

 (0) (003) 0030 0409 الويايف اة نفة 0الرباامج 

 43 043 3012 4219 الفئة ا)وىل الويايف غري اة نفة 4الرباامج 

 03 044 902 194 الفئة الثااية

 - 23 23 - (0الفئة الثالثة / د جة )

 30 331 901 311 (4الفئة الثالثة / د جة )

 21 0422 3119 4023 (3الثالثة / د جة )الفئة 

 - - 91 91 الويايف بعقود 3الرباامج 

 49 4430 01003 1104 (3، 4، 0جمقوع الربامج )

 1 0111 03039 02039  قاع مياومة )مستخدمني بأجو  يومية(

 02 3430 43114 44340 اإلمجالي

 

حمل جدوع التشكيالت                           من اجلدوع أ اله يال ظ أاه سوم يت  ةيادة  دد اةويفني

(  امل وهذا 0000( مويف وسيت  ةيادة  دد  قاع اةياومة بو)7750( بو)2+7+0)الربامج 

سيشكل ضمطًا  ل  مواةاة أمااة  قان الكربى،  يا جيري سنويًا تعيني مويفني  ل  

نس  مما يؤدي دىل اماجة دىل امام اةياومة ) قاع( ث  يت  حمل السنة الال قة تثبيت  ددًا م

تعيني  قاع مياومة بداًل من الذين مت تثبيتس  وهذه العقلية تتكر  سنويًا مما يتطلا د ادة 

 النمر بسذه اإلجرا ات ووضع أسا ومعايري يدد اال تياجات امقيقية من الويايف.

 (01/4/4103تاريخ  00/3/4341املصدر: )كتاب الديوان رقم 

  



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(0000 ) 

 

 التوصيات:

( مليون 47ختفيض بند ديرادات اةشا يع االستثقا ية واليت قد   ددًا من بنودها جبلغ ) .0

 دينا  وال يوجد مؤشرات ومؤيدات إلمكااية يقيقسا وتتقثل فيقا يلي:

( مليون دينا   واليت متثل قيقة أسس  أمااة  قان 64460 وايد بيع ا)سس  والبالغ ) .أ 

 .الكربى حمل شروة الكسربا  ا) داية

 ( مليون دينا .5بيع أ اضي غري مستملة والبالغ ) .  

( مليون دينا  والذي يتضقن بشكل  ييا جمقع 05الشريط االستثقا ي والبالغ ) .ج 

  قان الطيب.

( مليون الدينا  ومل يتضقن مشروع اةواةاة أي 05استثقا ات متفرقة والبالغ ) .د 

 تفاليل خب ولسا.

( البالمة BRTل من متويل النقل العام )د ادة النمر بالقروض اليت سيت  سحبسا لك .7

( مليون دينا  وذلك حمل 0045( مليون دينا  وقرض تكقلة مشا يع المباوي جبلغ )7240)

( مليون 782ضو   ج  اةديواية القايقة للبنوك  اليًا  ل  أمااة  قان الكربى البالمة )

 .دينا  وما ستشكله أي قروض دضافية من ضمط  ل  التدفقات النقدية

 د ادة النمر باةبالغ اةقد ة لبعض بنود اإليرادات الذاتية وأهقسا: .2

( مليون 00( مليون دينا  بزيادة تبلغ )7240 وايد افروقات واليت قد ت جبلغ ) .أ 

 .7004 ن اةعاد تقديره لعام  7005%( حمل  ام 22دينا  وبنسبة منو )

( مليون دينا  بزيادة 44720جبلغ ) 7005 ديرادات النقل العام واليت قد تسا لعام .  

 .7004%(  ن اةعاد تقديره لعام 54( مليون دينا  وبنسبة منو )0448تبلغ )

( مليون دينا  045جبلغ ) 7005ديرادات  دادات مواقف السيا ات واليت قد ت لعام  .ج 

 .7004ومل يكن هذا البند موجودا حمل مواةاة  ام 

( مليون دينا  4040جبلغ ) 7005مكومة واليت قد ت لعام دلما  بند ديرادات ديون  ل  ا .4

 وال يوجد أي معزةات تفيد دمكااية ي يلسا أو قيام امكومة بدفعسا وهي:

 ( مليون دينا .5تعويضات استقالك شا ع امجاة والبالغ ) .أ 

 ( مليون دينا .0645أافاق وتقاصعات مت تنفيذها  والبالغ ) .  

 ( مليون دينا .845 وايد النقل العام  ن سنوات سابقة والبالغ ) .ج 

 ( مليون دينا .00استقالك  دايق اةلك  بد اهلل الثااي  والبالغ ) .د 

 ( مليون دينا .740ختفيض بند ديرادات / افقات تنقية اجملتقع افلي والبالمة ) .5
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(0004 ) 

 

( مليون دينا  245يادة فيسا )د ادة النمر حمل افقات جمقو ة الرواتا وا)جو  واليت تبلغ الز .6

 وخ ولًا اةكافآت والعالوات والزيادة  ل  الرواتا وا)جو .

( 204586د ادة النمر حمل افقات بند شرا  آليات وأجسزتسا وليااتسا ودروقاتسا والبالغ ) .2

 مليون دينا .

 ينا .( مليون د2482د ادة النمر حمل افقات مستلزمات الكقبيوتر وأجسزة خمتلفة والبالغ ) .8

( مليون دينا  والذي 724444د ادة النمر حمل افقات مشا يع خالة وخم  اتسا البالغ ) .5

 7004( مليون دينا   ن اةعاد تقديره لعام 704544جبلغ ) 7005مت ةيادة اةقد  له لعام 

وأن يت  ترتيا تنفيذ  مثل هذه اةشا يع  سا ا)ولويات وا)هقية،  لقًا أن مشروع مواةاة 

  قان الكربى مل يتضقن أي تفاليل خب وة هذه اةشا يع.أمااة 

د داد د اسة شاملة يدد اال تياجات الفعلية من وافة الويايف وت نيفاتسا وترفيعاتسا  .00

حمل جدوع التشكيالت ومن  قاع اةياومة حمل ضو  الزيادة اليت ستطرأ  ل   دد مويفي 

وبزيادة تقا    7005ام ( الف مويف حمل  76ا)مااة  يا سيقا    دد مويفيسا )

 .7004( مويف  قا وان  ليه الوضع حمل  ام 2200)

 اإلجراء:

 ل  مشروع  00/2/7005( تا يخ 7005/00800م/02لادق  ييا الوة ا  جوجا الكتا   ق  )

وما ةاع اةوضوع قيد تنسيق مع دايرة اةواةاة العامة اةواةاة بعد دجرا  بعض التعديالت  ليسا وبال

 اةتابعة.

 :مديرية منطقة احلبيهة 

(، تووبني مووا  7004-7002لوودى توودقيق قيووود وسووجالت مديريووة منطقووة اجلبيسووة للفوورتة)                   

 يلي: 

  اإلنشائية:الرخص  أواًل: 

دينا   ل   (000454)اإلجرا ات الكافية لتح يل الرسوم اةستحقة والبالمة  دم دختاذ 

 معامالت الرتخيص اإلاشايية للفرتة أ اله.

 رخص املهن: ثانيًا: 

 20/07/7002يت  جتديدها من قبول اةنطقوة لمايوة     مل(  خ ة مسن خمتلفة 755وجود ) .0

 ودد منسوا مل يوت  جتديودها لعودة      و سونوي ( دينوا   70525جتديدها ما يقا   ) والبالغ  سوم

خالفووًا  الالةمووة خب ولووسا   اإلجوورا ات اختوواذدون  ت ليسووا  سوووم وغرامووا  سوونوات ممووا يرتووا   

 وتعديالته. 0585( لسنة 70( من قااون  خص اةسن ةدينة  قان  ق  )05اةادة ) ) كام
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(0003 ) 

 

لدو  قرا ات بإغالق داع جتا ية خمالفة لشوروط اةسون ومل يوت  تنفيوذ تلوك القورا ات او        .7

مت د ووادة فووتح هووذه افوواع قبوول أن يووت  الت ووويا وتسووتقر تلووك افوواع حمل اشوواصسا التجووا ي   

  لقًا بأن هذه التجاوةات يرتتا  ليسا  سوم وغرامات واجبة التحقق مل يت  فرضسا. 

دون ام ووع  لو     اال جيلوة رخ وة فئوة مطعو  سويا ي تقووم بتقودي        العديد من اةطا   اة .2

 ضقن الرخص اةسنية ال اد ة لتلك اةطا  .   دد اجسااةوافقات الالةمة لذلك و دم 

اإلجوووورا ات  اختوووواذا)ماميووووة واجلاابيووووة لووووبعض اةسوووون اةرخ ووووة دون     اال توووودادات اسووووتمالع .4

متاشيًا مرامات الناجتة  ن تلك التجاوةات القااواية الالةمة  جا حمل ذلك فرض الرسوم وال

  قااون اةسن وامام ا)بنية اةعقوع بسقا. مع أ كام

ا)لوولية وووذلك   تطلبوات  اةالرتخويص الوالةم لوبعض اةعوامالت دون اسوتكقاع       دلودا  يت   .5

 خص مسن لعدد من افاع التجا ية بالرغ  من ااتسا  لال ية خمططات ا) اضوي   دلدا 

ودون اسوووتكقاع اةوافقوووات   ألووووليةبعوووض متطلبوووات الرخ وووة ب وووو ة غوووري     اقود فووواةقدموووة 

  اةطلوبة.

 ثالثًا: القسم املالي:

يت  تقسيط بعض  سوم اةعامالت بدون دفعة أوىل أو بدفعوة خمالفوة أو بعودد أقسواط خالفوًا       .0

( 00منسا تعقي   قو  )   ن أمااة  قان الكربى بسذا اخل وةللعديد من التعامي  ال اد ة 

 .02/5/7007بتا يخ  والتعقي  ال اد   7000( لسنة 07و ق  ) 7006لسنة 

تقسيط  سوم تعويضات مفروضة جوجا قرا ات لاد ة  ن اللجنوة اللواييوة وتقسويط  سووم      .7

 . بدع مواقف  ل   خ ة اةسن خالفًا للتعامي  أ اله

اةود ووة لوودى البنووك خالفووًا  للبنوود    وودم توودوين  قوو  القطعووة واموووض  لوو  موو  الشوويكات      .2

  .02/5/7007الرابع من تعقي  أمااة  قان ال اد  بتا يخ 

وجوووود العديووود مووون الشووويكات اةرجتعوووة مود وووة برسووو  التح ووويل متعلقوووة بتسوووديد أقسووواط       .4

 اإلجرا ات ا)لولية خب ولسا.  اختاذمستحقة ومل يت  

الودايرة اةاليوة جسوق  واتوا     يت  قبض الرسوم من متلقي اخلدموة مون قبول موويفني لودى       .5

 مالي و سا بطاقة الولف الوييفي غري مكلفني بسذا العقل. 

 ودم وفايووة قيقوة الكفالووة اةاليوة اةقدمووة مون بعووض داسويب اةنطقووة خالفوًا ) كووام امووام        .6

ووقووا هووو   والتعليقووات ال وواد ة جوجبووه  7002( لسوونة 5الكفوواالت اةاليووة للقووويفني  قوو  )  

 (.322  )مبني حمل اجلدوع  ق

  



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(0002 ) 

 

 

 (322جدوع  ق  )

  دم وفاية قيقة الكفالة اةالية اةقدمة من بعض داسيب منطقة اجلبيسة/ أمااة  قان الكربى

 )اةبلغ بالدينا (

 قيقة الكفالة اةطلوبة قيقة الكفالة االس  الرق  الوييفي

  01111   3111 السيدة ).....( 33100

  01111   3111 السيد ).....( 31921
 

 

 القسم الصحي: رابعًا:

شوروط ال وحة العاموة     بإغالق بعض افاع التجا ية ةخالفتسا تقرا ا باختاذقامت اةديرية  .0

 افاع التجا ية اةخالفة.هذه يت  تنفيذ بعض تلك القرا ات لعدد من  ومل

 وودم االلتووزام    دىل باإلضووافةخب ولووسا   دجوورا   آيووة اختوواذ يووت   فووظ بعووض الشووكاوي دون      .7

 . جعاجلة الشكاوى ضقن اةدة اةقر ة

غوري   بعوض البنوود الووا دة فيسوا بطريقوة     أو  يت  الشطا  ل  سجل الشكاوي لوبعض الشوكاوي   .2

 ألولية وبشكل متكر . 

 خامسًا:  املستودع / العهدة:

 7005( لسووونة  002 قووو  )الكوووربى  )مااوووة  قوووان   وا)شوووماعخمالفوووة أ كوووام اموووام اللوووواةم     .0

 0554( لسوونة 5 قوو  )وتعليقووات ددا ة وتنمووي  اةسووتود ات امكوميووة والرقابووة  لوو  اةخووزون  

 من  يا:

 ودم مسوك بطاقووات ال ونف لبيوان ولووف و ودد اةوواد اةوجووودة داخول اةسوتودع خالفووًا          .أ 

 أ اله. ( من التعليقات5واةادة )أ اله ( من النمام 72) كام اةادة )

للووووواةم حمل اةسووووتودع ب ووووو ة  شوووووايية ودون الف وووول بووووني اللووووواةم اجلديوووودة       ختووووزين ا .  

 واةستعقلة.

 دم ماليقة اةسوتودع لتخوزين ا)جسوزة واةوواد بسوبا ااعودام التسويوة وا تفواع الرصوبوة           .ج 

 وضيق اةسا ة.

 ودم تطوابق ا) لودة الدفرتيوة موع ا) لوودة الفعليوة لوبعض اللوواةم لوجوود خلول حمل  قليووات            .7

  .تندات اإلدخاالت واإلخراجات  ل  سجالت اللواةمتر يل مس

خب ووة ا)ثوواث واللوواةم غوري ال ووامة خالفوًا ) كوام اةووواد       الالةموة اإلجوورا ات  اختواذ  ودم   .2

 ( من النمام أ اله.  76،72،22،24)

واخراجووات دون ذووور سووبا اإللمووا  وقووا ال يووت  دجووورا  التعوووديل       ددخوواالتدلمووا  مسووتندات   .4

  بالشطا. ودمنا ا)لوع سا  واإلخراجات اإلدخاالتتندات والت حيح  ل  مس
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(0003 ) 

 

 دم وفاية قيقة الكفالة اةالية اةقدمة من قبل أمني اةستودع خالفًا ) كام امام الكفاالت  .5

 .  والتعليقات ال اد ة جوجبهأ اله اةالية للقويفني 

أمووني اةسووتودع بتقوودي  تقووا ير دو يووة  وون  الووة اللووواةم اةوجووودة حمل  سدتووه خالفووًا   التووزام وودم  .6

 ( من النمام أ اله.28) كام اةادة )

 ( من النمام أ اله.22اةستودع خالفًا ) كام اةادة ) جبرد دتويات قيامال دم  .2

 (4102لسنة  091ملصدر: )استيضاح الديوان رقم  ا

 التوصية:

 .ا)لوع  سا أ اله الوا دة اةخالفات لت ويا الالةمة اإلجرا ات اختاذ

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.

  :الفحــص الفجائــي 

 ل  مقبوضات أمني لندوق مكتا  20/5/7004لدى دجرا  الفحص الفجايي بتا يخ 

واةروبات/الطفيلة التابع )مااة  قان الكربى،  تبني                   اةخالفات حمل قس  ترخيص السواقني 

 ما يلي:

اةقبوضات اليومية بامسا  لدى البنك اةعتقد أواًل بأوع من قبل أمني  ديداعتأخري  .0

( من 22ال ندوق واال تفاي جبالغ وبرية ةيادة  ن امد اة رح به خالفًا ) كام اةادة )

 .7005( لسنة 22النمام اةالي للبلديات  ق  )

عزةة  بنسخة من أشعا   دم اال تفاي بنسخة من الولوالت اةالية اةستعقلة لدى اةكتا م .7

 االستعالم  ن اةخالفات اةرتكبة من قبل اةواصنني  ليت  الرجوع دليسا ومقا اتسا بسسولة.

وجود ولوالت مالية غري مستعقلة منذ فرتة ةمنية )قدمية( ومت استعقاع ولوالت و دت  .2

 كام اةادة بعدها بالتسلسل دون أن يت  دبطاع هذه الولوالت أو د ادتسا للقروز خالفًا )

 .( من النمام اةالي للبلديات اةشا  دليه أ اله48)

اةناوبات )الشفتات( خالفًا ) كام  م( مويفني ويعقلون بنما4بلغ  دد مويفي اةكتا ) .4

 وتعديالته. 7007( لسنة 20( من امام اةوا د البشرية )مااة  قان الكربى  ق  )70اةادة )

أمني لندوق دون تكليف  ئي من اجلسات اةخت ة  ميا س مويف اةكتا مسام وييفة  .5

ودون أن يت  دبراة الكفاالت اةالية للقويفني اةكلفني بقبض ا)مواع العامة خالفًا ) كام 

 .7002( لسنة 5( من امام وفاالت اةويفني  ق  )4، 2اةادة )
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(0000 ) 

 

من أمااة  قان  الولوالت اةالية استالماليت مت جوجبسا  اإلخراجاتمستندات  دبراة دم  .6

( من 056، 055، 054الكربى  و فمسا وددخاهلا بالقيود لدى اةكتا خالفًا ) كام اةواد )

 .أ اله دليهاةشا  النمام اةالي للبلديات 

 (00/00/4102تاريخ  00/3/01491املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 جلنة للتدقيق والتحقيق جا و د أ اله وجشا وة ديوان افاسبة. تشكيل

 اإلجراء:

 وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.تشكيل اللجنة مل يرد ما يفيد ب

 ).....( شركة: 

( 72678لدى دجرا  التدقيق اةسبق من قبل ديوان افاسبة  ل  مستند ال رم  ق  )

( دينا  والذي ميثل تسوية ما 075000اخلاة بالشروة أ اله والبالغ قيقته ) 20/5/7004تا يخ 

اةوقع مع هذه الشروة  يا تبني  االستثقا بني ا)مااة والشروة لقا   غبة ا)مااة بفسخ  قد 

 الوثايق اةتعلقة جوضوع هذه االتفاقية ما يلي:من د اسة 

 ا)مالكجوجا قرا  جلنة مدا  البحا  ل  الشروة أ اله  االستثقا  مزاودة الة دمت  .0

 جبلغ مقدا ه وجشا وة ديوان افاسبة 75/00/7002( تا يخ 406واالستقالك  ق  )

هذه  بيعات و فالتة ةاإلمجاليقيقة ال%( من 02) دىل باإلضافة ( دينا  شسريًا0500)

قااون  بأ كامن يلتزم اةستثقر أ ل   ( سنوات2)االتفاقية البالمة  الشروة خالع مدة

 . االستثقا د وة وشروط  7008( لسنة 42 ق  )ال حة العامة 

السقاح للقستثقر تقدي  )اال جيلة( حمل اةبن   اإل الةمل يتضقن التقرير الفين وقرا   .7

يلتزم الفريق الثااي بعدم ( من االتفاقية والذي اص  ل  )6البند )اةؤجر وذلك جوجا 

وواه مكان  ام يتبع ةؤسسة  امة غري  كومية  ا)مااةمبن  أاشطة  تقدي  اال جيلة داخل

اةفتو ة شريطة تطبيق اةادة  ا)ماونحمل والتدخني اال جيلة   يا مت السقاح باستخدام

 (.وام وع  ل  اةوافقات الالةمة  أ اله دليه اةشا ( من قااون ال حة العامة 52)

جخاصبة بن  اةمدير مشروع استثقا  الطعام والشرا  حمل قام  07/6/7004بتا يخ  .2

ومت  االستثقا  التفاقيةالشروة بوجود  دد من اةخالفات اةرتكبة من قبل الشروة خالفًا 

سيت  اختاذ  الم ذلكجوجبه التأويد  ل  الشروة بضرو ة ت ويا تلك اةخالفات وخب

 .القااواية الالةمة اإلجرا ات
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(0001 ) 

 

م ر  05/6/7004( تا يخ 7/0/20260 ق  )جوجا وتا  أمني  قان جلنة مت تشكيل  .4

تشكيل ب أو للقستثقر وأولت لألمااةاليت تعود ملكيتسا  سوا  ا)اشطةموجودات مبن  

  .لوع قاع اةطلوبة  سا ا)ا) واستكقاعجلنة ةفاوضة اةستثقر 

 76/2/7004( تا يخ 7/0/22052 ق  )أمني  قان جوجا وتا  ال قة  مت تشكيل جلنة .5

ومفاوضة اةستثقر حمل تقرير اللجنة أ اله  دليسااةشا  لمايات تقيي  وافة اةوجودات 

مع اةستثقر بعد  ا)مااةالقااواية الالةمة اليت تربئ ذمة  اإلجرا اتومرا اة وافة 

 بلمت دمجاليةموجودات اةستثقر بقيقة  اةفاوضة وخل ت اللجنة حمل تقريرها بتقدير

ديوان افاسبة حمل مسام هذه اللجنة ووذلك  دشراكمع مال مة  دم ( دينا  50750)

( من 02 ل  تقدير البند  ق  ) ا)اشطةوجود يفظ من قبل  ضو اللجنة / مدير مبن  

 .عدم القنا ة باةبلغ الذي مت التنسيا بهفقة بتقرير اللجنة باةرالكشوفات 

باةوافقة  ل  ما جا  جذورة  72/8/7004( تا يخ 040لد  قرا  جملا ا)مااة  ق  ) .6

بالرتاضي  االستثقا بإاسا   قد  72/8/7004( تا يخ 074/7004أمني  قان  ق  )

خالفة اةستثقر لبنود االتفاقية، ( دينا  امرًا ة075000وتقدير قيقة اةوجودات جبلغ )

 ووقا يلي:  

اةسا ة اةسقو ة له  أن يا  ا)ماميمربع من الرتس مرت ( 200استمالع مسا ة ) .أ 

 ( مرت مربع.64)

ة اةطبخ الرييا تقع باال تداد اجلاايب وتستخدم اغرفة جاابية جحاذ دضافة .  

 لتجسيز اال اجيل.

 (......جس  اةبن  باس  مقس  ) (  ل لو ةوضع ) .ج 

 جيل دون ام وع  ل  اةوافقات الالةمة.اتقدي  اال  .د 

 . دم ترويا  دادات ما  ووسربا  خالة باةطع  .ه 

تدقيق الاليحة  افاسبة جوجا من ديوان دجاةتهدون  دليهمستند ال رم اةشا    د ادةمت  .2

دجاةة اةستند ووقا   دممتضقنة مرب ات  75/5/7004تا يخ  (76/7004)سبق  ق  اة

 يلي:

بالرغ  من استقرا ية  االستثقا مل يتك  ا)مااة دىل بنود االتفاقية إلاسا   قد  .أ 

 اةستثقر حمل ا تكا  خمالفات وجتاوةات لبنود االتفاقية ووقا يلي:
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(0001 ) 

 

الفريق الثااي  دخالعحمل  اع الفقرة السابعة من االتفاقية واليت تنص  ل  ) -

امق دون ضرو ة  لألمااةيكون  االتفاقيةي شرط من شروط هذه أ)اةتعسد( ب

اةن وة  ليسا حمل  اإلجرا ات من دجرا  أياللجو  للقحاو  حمل اختاذ 

( من التعليقات 72حبقسا بتطبيق اةادة ) ا)مااة ا تفايالوثيقة مع 

 .7005( لسنة 002 قان  ق  ) )مااة وا)شماعالتنفيذية لنمام اللواةم 

والذي اص جوجا فقراته  ل   االت  االستثقا من وثيقة د وة )د(  البند -

 اع وجود خمالفات جسيقة ومن بينسا  االستثقا جواة اإلاسا  اةبكر لعقد 

بالشروط ال حية وشروط السالمة  االلتزام( واةتعلقة بعدم 4الفقرة  ق )

 .العامة

هو استقرا ية اةستثقر بتقدي   االستثقا إلاسا   قد من اةرب ات الرييسة  -

اال جيلة بالرغ  من  دم ام وع  ل  الرتخيص واةوافقات الالةمة وفق 

الفقرة  أ كاممما يوجا تطبيق ( من قااون ال حة العامة 52اةادة ) أ كام

اةخالفة  استقرا  ل  ااه حمل  اع واليت تنص  أ الهمن البند )د(  (6)

العقد والعودة  ل  اةستثقر بكافة النفقات  داسا  لألمااةحيق قة ياجلس

مااة م اد ة وفالة  سن التنفيذ اةرتتبة  ل  ذلك وحيق لأل وااللتزامات

 أو اختاذ ا)مااة اإلجرا ات القااواية لتح يل  قوقسا.مبالغ  أي الستيفا 

بزيادة  ( دينا 075000)بالرغ  مما و د أ اله فقد مت يديد قيقة اةخال ة جبلغ  .  

 ن القيقة اةقد ة من قبل اللجنة جلقيع موجودات  ( دينا 25000)مقدا ها 

 الشروة.

مت تربير قرا  ا)مااة بشرايسا لتلك اللواةم ماجة اةبن  هلا بالرغ  من أن جز   .ج 

 منسا ميثل لواةم اال جيلة واآل مات اةعرتض  ليسا أساسًا من قبل ا)مااة.

 (00/00/4102تاريخ  00/3/01014املصدر: )كتاب الديوان رقم    

 التوصية:

 بيان أسبا  لرم اةستند بالرغ  مما و د أ اله.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.
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(0009 ) 

 

 :مستندات صرف تعويض الضرر الناتج عن هدم األبنية واملنشآت 

 ( دينا  تبني ما يلي:020700لدى تدقيق مستندات ال رم أ اله والبالغ قيقتسا )

( افرقات 2(  وض )648تعويض الضر  الناتج  ن هدم ا)بنية اةقامة  ل  القطعة  ق  ) .0

 / سحا .

قامت أمااة  قان الكربى بسدم ا)بنية واةنشآت اةقامة  ل  القطعة أ اله دون دذن  .أ 

لك واةتقثل حمل التبليغ واإلخطا  واست دا   ك  قضايي لتنفيذ قااواي جييز هلا ذ

 هذه الماية ا)مر الذي يعد ا تدا   ل  أمالك )المري( ودماق الضر  بس .

 دم قيام أمااة  قان الكربى حب ر وتقدير قي  هذه اةنشآت  قبل تنفيذ اإلةالة خالفًا  .  

قبل  آتمنش آية او دةالة  دم هدمللتعامي  ال اد ة  ن ا)مااة واليت تؤود بضرو ة 

 قيقسا من قبل اللجان الفنية اةشكلة هلذه الماية.   رها وتقدير

د وى قضايية للقطالبة بالتعويض  ن الضر  اةادي الناشئ  برفعقام مالكي القطعة أ اله  .7

( تا يخ 2055/7000 ن ذلك  يا لد  قرا  دكقة بداية  قوق  قان  ق  )

( دينا  مضافًا 000200ااة  قان الكربى بدفع تعويض مقدا ه )ملزمًا أم 07/6/7007

( دينا  بدع أتعا  داماة والفايدة القااواية من تا يخ 500دليه الرسوم واة ا يف ومبلغ )

 اةطالبة و ت  السداد التام.

قامت أمااة  قان الكربى باستئنام القرا  ومتييزه  يا لد  قرا  دكقة التقييز  ق   .2

مؤيدًا لقرا  دكقة استئنام  قوق  قان  ق   8/2/7004( تا يخ 505/7004)

والقاضي بإلزام ا)مااة بدفع تعويض مقدا ه  08/00/7002( تا يخ 7822/7002)

( 250( دينا  للقد ني وتضقني اةد ي  ليسا )ا)مااة( الرسوم واة ا يف ومبلغ )52060)

واية من تا يخ اةطالبة و ت  السداد التام دينا  أتعا  افاماة باإلضافة دىل الفايدة القاا

اتيجة لذلك مت توجيه أخطا  )مااة  قان الكربى لاد   ن دايرة التنفيذ جوجا 

( يتضقن صلا تنفيذ امك  والذي  تا  ليسا 04425/7004الد وى التنفيذية  ق  )

( دينا  وخالع سبعة أيام من تا يخ التبليغ 020040مبلغ دمجالي مقدا ه )

(75/5/7004.) 

من باستعراض اليحة الد وى ودجرا ات التقاضي وقرا  امك  يمسر وجود تق ري ملحوي  .4

 دضافة خللل حمل اإلجرا ات اةتبعة من قبله متقثلة جا يلي   قان الكربىمااة أقبل دامي 

ان هدم   قان الكربىمااة افكقة من قبل دامي أهليئة اةقدمة  عو د ضقن الدفو .أ 

البنا  موضوع الد وى قد مت )سبا  مشرو ة وواه غري مرخص وخمالف ل فة 

 اإلستعقاع دون تقدي  البينة إلثبات لحة ذلك.
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(0011 ) 

 

 ل  الرغ  من أن افكقة قد أمسلت دامي ا)مااة )وثر من ثالث مرات متتالية   .  

بإ ضا ها ومل يقدم إل ضا  البينة اةد اة  من قبله حمل البند )أ( أ اله اال ااه مل يق  

ا تبا ه  76/07/7000اةعذ ة اةشرو ة  يا قر ت افكقة وحمل جلستسا بتا يخ 

( من قااون ألوع افاوقات اةداية 22 اجزا  ن تقدميسا جا يتفق وأ كام اةادة )

  وتكر  ذلك حمل مر لة االستئنام.

 07/6/7007 خ ن جلسة افكقة اةنعقدة بتا ي  قان الكربىمااة تميا دامي أ .ج 

 وجاهيًا  قان الكربى(مااة )أ داوقة اةد    ليسا دجرا  واتيجة لذلك تقر 

 اةتفس  مو د اجللسة. سا ا تبا يا لعدم   ضو  وويلو

 (02/04/4102تاريخ  00/3/41123املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

واةنفذة له واليت تسببت تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق لتحديد اجلسة متخذه قرا  اهلدم  .0

اةقتض  القااواي حبقس  جا  واختاذ( دينا  020040مبلغ )  قان الكربىمااة حمل يقيل أ

حمل ذلك اآلثا  اةالية اليت يقلتسا ا)مااة اتيجة  دم تقيدها باإلجرا ات ا)لولية 

 والقااواية إلةالة تلك اةنشآت.

للبينات اةد اة من قبله أمام افكقة  كربى قان المااة بيان أسبا   دم تقدي  دامي أ .7

 بالرغ  من دمساله )وثر من مرة وتميبه  ن بعض اجللسات مع  لقه اةسبق جوا يدها.

د ادة النمر حمل وافة العقود واالتفاقيات اةوقعة مع افامني او مكاتا افاماة اخلا جية  .2

لتحقيق اةكاسا ومنع هد  أمواع   ل  ضو  اتايج أ قاهل  والقضايا اةوولة دليس  ضقااًا

  قان الكربى. مااة أ

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.

 :).....( رئيس القسم املكلف 

 لدى تدقيق ملف اةذوو  أ اله،  تبني ما يلي: 

( ووقا هو مبني حمل 76/2/2014 - 5/5/7004تميا اةذوو   ن العقل للفرتة من ) .0

اةوجسة من مدير تطوير الفضا ات الثقافية  76/2/7004( تا يخ 7/8/48اةذورة  ق  )

( ودون بيان اإلجرا ات 7/8/40دىل اةدير التنفيذي للقوا د البشرية ال قًا للقذورة  ق  )

 اةتخذة من قبل دايرة اةوا د البشرية خب ولسا. 
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(0010 ) 

 

اةذوو  للعقل لدى اادي ).....( بناً   ل  تنسيا جلنة  متت موافقة أمني  قان  ل  تفريغ .7

وبطلا من  02/8/7004( تا يخ 2648/00572/ /00شؤون اةويفني بقرا ها  ق  )م/

 . 5/2/7004( تا يخ 7004/ألالة/025 ييا النادي جوجا وتا   ييا النادي   ق  )

ا وتا  أمني  قان  ق  جوج 04/8/7004مت ديقام اةذوو   ن العقل ا تبا ًا من تا يخ  .2

استنادًا لكتا  مد ي  ام دكقة أمن  20/8/7004( تا يخ 2648/00708/أ/00)م/

واةشا  فيه لوجود قضية يقيقيه يت  72/8/7004( تا يخ 6760/7004الدولة  ق  )

( حبقه وماةالت قيد النمر )حمل  ينه( لدى مد ي  ام دكقة أمن 6760/7004الرق  )

 افحة اةخد ات. الدولة / ددا ة مك

بطلا استد ا  لدايرة اةوا د البشرية للقوافقة  ل   72/5/7004تقدم اةذوو  بتا يخ  .4

داسا  ديقافه  ن العقل  يا مت التنسيا بتشكيل جلنة يقيق مع اةذوو  واإلبقا   ل  

 قرا  ديقافه مني لدو  توليات جلنة التحقيق باخل وة. 

من قبل مراقبة  72/00/7004( تا يخ 76/7004/082مت توجيه مذورة اةراجعة  ق  )م .5

ديوان افاسبة دىل اةدير التنفيذي للشؤون القااواية لبيان القرا  اإلدا ي اةتخذ حبق 

اةذوو  حمل ضو  ما و د أ اله  يا مل يمسر اةلف أي قرا  لاد  باخل وة ومل تت  

 اإلجابة  ليسا لتا خيه.     

مع  7004رتة التميا لألشسر )أيا ،  زيران، متوة(  ام مت لرم  واتا للقذوو   ن ف .6

 وجود اسبة اقتطاع يت بند فرق غيا  مويفني ال متثل غيابه الفعلي. 

 (02/04/4102تاريخ  00/3/41193كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 ضو  اةادة تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق وجشا وة ديوان افاسبة حمل البنود الوا دة أ اله حمل

 .7002( لسنة 87( من امام اخلدمة اةداية  ق  )020)

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.

 :).....( املستخدم 

 لدى تدقيق ملف اةستخدم أ اله، تبني ما يلي:

فئة سادسة  سايقبوييفة  74/0/7004مت تعيني اةذوو  حمل أمااة  قان الكربى بتا يخ  .0

دايرة  دىلمت اقله و لدى دايرة النقل والتزويد مفتش بوييفة ني  75/5/2012وبتا يخ 

 وقفتش. للعقل  5/00/7007السوق اةروزي بتا يخ 
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(0014 ) 

 

( يوم موقعة من مدير دايرة السوق وذلك  ن 02منح اةذوو  دجاةة بدون  اتا ةدة ) مت .7

وافقة  ل  اإلجاةة لد  (  لقًا بأن وتا  اة78/5/7004 - 07/5/7004الفرتة من )

 ( يوم. 07أي بعد تا يخ بد  اإلجاةة جدة ) 72/5/7004بتا يخ 

( شسو  تبدأ من تا يخ 6ةدة ) تابدون  ادجاةة أخرى  اةوافقة  ل  منح اةذوو  متت .2

 ( مع مال مة ما يلي: 72/2/7005 - 75/5/7004)

 تبدأ هذه اإلجاةة مباشرة بعد ااتسا  اإلجاةة السابقة.  .أ 

التنسيا من قبل مدير وتا يخ تقدميسا و 75/5/7004تا يخ بد  هذه اإلجاةة هو   .  

بل ديوان دايرة اةوا د ومو دة من ق 02/00/7004بتا يخ  ليسا دايرة السوق باةوافقة 

وال يوجد أي توقيع  ل  منوذج اإلجاةة من قبل  06/00/7004البشرية بتا يخ 

 لا ا العالقة.

بعبا ة )ال مااع من  8/00/7004مت خت  اإلجاةة من دايرة اةوا د البشرية بتا يخ  .ج 

 ديراد مال مة بأاه سيت   رضسا  ل  جلنة اةوا د.اإلجاةة( مع 

( تا يخ 8/04827ا د  ل  هذه اإلجاةة جوجا قرا ها  ق  )م/وافقت جلنة اةو .د 

( يوم من بد  اإلجاةة  ووان مرب  اإلجاةة  سا ما هو 46أي بعد ) 05/00/7004

 مثبت  ل  وشف دجاةات اةويفني )يروم خالة / التعليقات جتيز(.  

موجه ةن  02/5/7004( تا يخ 24755/07064/ /00لد  وتا  أمني  قان  ق  )م/ .4

 يسقه ا)مر مفاده بان اةذوو  يعقل لدى ا)مااة وبأاه  ل   أس  قله لتا خيه.

دليسا للقوافقة  ل  هذه اإلجاةة واليت  ددها امام  االستنادمل يت  بيان امالة اليت مت  .5

بيان   يا أن ديراد  با ة )يروم خالة(  دون ةاخلدمة اةداية وجتيز منح مثل هذه اإلجاة

 تلك المروم ال يعترب مرب  للقوافقة. 

( تا يخ 76/7004/022مت توجيه مذورة داخلية من ديوان افاسبة  ق  )م .6

للقدير التنفيذي للشؤون القااواية لتوضيح مرب ات منح اإلجاةة مدا   72/00/7004

 البحا  يا مل تت  اإلجابة  ليسا لتا خيه. 

تبني بأاه وان  ن اةذوو  قااواية حمل أمااة  قان من قبل الدايرة ال االستعالماتيجة  .2

موقوم لدى دكقة أمن الدولة ) قضية متاجرة باةخد ات( ولد   ك  قضايي حبقه دون 

 أن يت  تزويد ديوان افاسبة برق  القضية وتا يخ اإليقام وقرا  امك  ومدته. 

الرغ  من أن اإلجاةة ب 7004مت لرم  واتا اةستخدم لشسري )أيلوع، تشرين أوع( لعام  .8

 و سا ما هو مبني أ اله.  29/5/7004بدون  اتا تبدأ من تا يخ 

 (03/04/4102تاريخ  00/3/41931كتاب الديوان رقم املصدر: )
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(0013 ) 

 

 التوصية:

تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق وجشا وة ديوان افاسبة مع اةعنيني باةوافقة  ل  اإلجاةات 

 مما مت بيااه خب ولسا.اةشا  دليسا أ اله بالرغ  

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.

 :التجـاوزات الناشئة نتيجة سحب املركبات من املوظفني يف أمانة عمان الكربى 

 لدى تدقيق ومتابعة اتايج تنفيذ القرا ات اةتعلقة بسحا  دد من اةروبات أ اله، تبني  

 ما يلي:

( مروبة واات م روفة  ل   سدة اةويفني وتسليقسا لدايرة 222أمني  قان سحا ) قر  .0

و ق   04/5/7004( تا يخ 77/6522النقل والتزويد جوجا الكتا ذوات ا) قام )م/

 .05/5/7004( تا يخ 77/6602)م/

اةوافقة  ل  تنسيبات  2/6/7004( تا يخ 4/2678قر  أمني  قان جوجا الكتا   ق  )م/ .7

( مويف ممن سحبت منس  54ة شؤون اةويفني  ل  لرم مكافأة ميدان شسريًا لو )جلن

( 04000بلغ دمجالي اةبالغ اةخ  ة ما يقا   ) يا  0/6/7004باتس  ا تبا ًا من مرو

 ( دينا  و ل  النحو التالي:068000دينا  شسري وجبلغ دمجالي سنوي )

 دينة.( دينا  شسريًا لوييفة اايا مدير اة700مبلغ ) .أ 

( دينا  شسريًا لوييفة اةدير واةستشا  وفق د جته 025-050مبلغ يرتاوح بني ) .  

 الوييفية.

( دينا  شسريًا لوييفة مسا د مدير ومدير مشروع و ييا قس  ومدير 075مبلغ ) .ج 

 مكتا.

ا قرا  أمني  قان اةشا  دليه بالبند )ثاايًا( أ اله جا  خمالفًا لأل كام التشريعية اةعقوع بس .2

 والواجبة التطبيق  ل  أمااة  قان الكربى ووقا يلي:

الواجا التطبيق  ل  أمااة  0580( لسنة 56امام االاتقاع والسفر وتعديالته  ق  ) .أ 

  قان الكربى وافدد جوجبه بدالت االقتنا  وفق الد جات الوييفية. 

والذي  0580( لسنة 52امام  الوة اةيدان اةو د ةويفي امكومة وتعديالته  ق  ) .  

ال يتضقن اص ل رم مكافآت بدع سحا مروبات  يا أن هذا النمام يبني 

اماالت والشروط الواجا توافرها ل رم  الوات اةيدان وال تنطبق  ل  امالة 

 اةبينة أ اله.
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(0012 ) 

 

وامام  الوات اةيدان أ اله ال  7002( لسنة 87امام اخلدمة اةداية وتعديالته  ق  ) .ج 

 مكافأة اةيدان و الوة العقل اإلضاحمل وأية مكافأة  ن العقل افسه.جييزان اجلقع بني 

تعليقات منح اةكافآت واموافز ةويفي اخلدمة اةداية ال اد ة باالستناد لنمام  .د 

 اخلدمة اةداية أ اله.

 تبني من متابعة استخدام اةروبات بعد سريان القرا  ما يلي: .4

 دد من اةويفني للقروبات أثنا  الدوام الرئي مع خت يص  استخداماستقرا   .أ 

سايق خلدمتس  بالرغ  من تقاضيس  اةخ  ات اةقر ة وبدع استخدام اةروبات 

 اةشا  دليسا أ اله.

مل يت  فعليًا سحا اةروبات من وافة اةويفني اةشقولني بالقرا  ليت  استثناؤه   .  

 ال قًا من هذا القرا .

لعدد من اةويفني مل يسبق أن خ ص هل  مروبات سابقًا قبل قرا   لرم اةكافأة .ج 

 سحا اةروبات.

خت يص مروبات لالون لعدد من مناصق أمااة  قان بدا ي تعزيز  روة  .د 

من قبل أ ضا  جملا ا)مااة اةنتخبني وبقيادتسا  استخدامسامروبات اةنطقة ومت 

جا  بكتا   ييا الوة ا   ق   شخ يًا حمل بعض اماالت مما شكل خمالفة لرحية ةا

الذي مت جوجبه اةوافقة  ل  لرم  70/00/7002( تا يخ 64/4/0/22427)

( دينا  لكل  ضو من أ ضا  اجمللا اةنتخبني لقا  500مكافأة مالية بقيقة )

 مروباتس  وهواتفس  اخلالة وبدع الضيافة والتأمني ال حي.  استخدام

( 06/2/05402وجا وتا  ديوان افاسبة  ق  )مت خماصبة  ييا الوة ا  سابقًا ج .ه 

( تا يخ 005جملا أمااة  قان الكربى قرا ه  ق  ) اختاذاتيجة  6/00/7007تا يخ 

مت جوجبه لرم مثل هذه اةبالغ يت مسق  مكافأة بدع سحا  08/4/7007

( دينا  شسريًا وقد مت التأويد من قبل  ييا الوة ا  جوجا 775اةروبات وبواقع )

 ل  ضرو ة التقيد جا و د  05/00/7007( تا يخ 64/2/4/20450تابه  ق  )و

بكتا  ديوان افاسبة أ اله من  يا ديقام ال رم و  ر واسرتداد اةبالغ اة روفة 

 جوجا القرا  اةشا  دليه.

 (30/04/4102تاريخ  00/3/44491املصدر: )كتاب الديوان رقم 

  



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(0013 ) 

 

 التوصيات:

 اإليعاة ةن يلزم للعقل  ل  ما يلي ود المي:

وقف لرم مكافأة اةيدان اةخ  ة وبدع سحا اةروبات ةخالفتسا التشريعات اةعقوع  .0

 بسا.

التقيد بنمام االاتقاع والسفر اةشا  دليه أ اله  حمل منح اةويفني بدع االقتنا  مقابل  .7

 مروباتس  اخلالة للعقل الرئي. استخدام

مروبات أمااة  قان الكربى من قبل أ ضا  جملا ا)مااة اةنتخبني  ماستخداوقف  .2

 لتقاضيس  مكافأة مالية  سا ما جا  بكتا   ييا الوة ا  اةشا  دليه أ اله.

 ّقا هو خم ص وفق    ر واسرتداد وافة اةبالغ اة روفة بناً   ل  القرا  أ اله  ةيادة .4

 امام االاتقاع والسفر أ اله والتشريعات اةعقوع بسا.  

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.

 :).....( الدعم النقدي لألكادميية 

( 4000والبالغ قيقته ) 20/5/7004( تا يخ 72666ال رم  ق  )  رض مستندلدى  

 دينا   ل  مكتا ديوان افاسبة إلجاةته، تبني ما يلي:

 دن مبلغ ال رم أ اله ميثل د   اقدي لألوادميية أ اله. .0

( تا يخ 74/7004مت د ادة اةستند أ اله من قبل ديوان افاسبة جوجا اةذورة  ق  ) .7

اةتضقن  70/2/7004( تا يخ 0540ه لقرا  جملا الوة ا   ق  )ةخالفت 75/5/7004

وقف وافة ا) طيات والترب ات النقدية والعينية اةقدمة من قبل الوةا ات والدواير 

امكومية واةؤسسات اةستقلة واجلامعات الرئية وأمااة  قان الكربى.... دال جوافقة 

  ييا الوة ا  اةسبقة. 

ند مدا  البحا دون ا)خذ جذورة ديوان افاسبة أ اله ودون أخذ مت دجاةة لرم اةست .2

موافقة  ييا الوة ا   ل  ال رم بتوجيه من أمني  قان ووقا هو مبني  ل  م  مذورة 

 ديوان افاسبة. 

 (30/04/4102تاريخ  00/3/44433املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

ودون دجاةته من بيان مرب ات لرم اةستند دون أخذ اةوافقة اةسبقة من  ييا الوة ا   ل  ذلك 

 ديوان افاسبة.
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(0010 ) 

 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.

 :اتفاقية تركيب الكندرين امللون املضاء 

مضا  حمل مواقع ملون قيام و    قل برتويا وند ين تبني  أ الهاةوضوع لدى متابعة       

  يا مت ما يلي: متفرقة داخل مدينة  قان

 أواًل:

تا يخ ( 76/7005/8م) ق   مت توجيه مذورة مراجعة من قبل  مراقبة ديوان افاسبة

دىل اايا مدير اةدينة لألشماع تضقنت الطلا بتزويد اةراقبة  بكافة الوثايق  70/0/7005

 اةشروع.بوالقرا ات  اةتعلقة 

  ثانيًا:

أمني  منغري مؤ خة موقعة  7004اتفاقية شراوة لعام  ن ب و ة  مراقبة ديوان افاسبةمت تزويد 

ب فة وسيط جلسات خا جية دا قة  ).....( وة جملا أمااة  قان الكربى وشر ممثال  ن  قان

وجه ةدير دايرة  قليات اة 02/8/7004تا يخ ( 7/0/25742 ) ق  أمني  قانوتا  ووذلك 

 اةرو  بالووالة متضقن تشكيل جلنة فنية برياسته الستكقاع متابعة تنفيذ االصا يف اةضا ة.

  ثالثًا:

و د حمل البند )سابعا( منسا ااسا تتكون من أ اله  دليسا  تدقيق ومراجعة مضقون بنود االتفاقية اةشاب

واتيجة لذلك مت  دليساااه مل يت  تزويد اةراقبة باةال ق اةشا   دال  قسبع لفحات وةا مال

 (76/7005/5م)ذورة  ق  اةبطلا اسخة  ن تلك اةال ق وذلك جوجا  ا)مااةخماصبة  د ادة

  ليسا لتا خيه. اإلجابةتت   ومل 76/0/7005تا يخ 

  رابعًا:

 وهلا واشري  الرأي دبدا من  لكي اتقكنلو ظ بان بعض بنود االتفاقية مل ترد بالوضوح الكاحمل 

 : ل  سبيل اةثاع دىل

اةتعلق بالالفتات الد ايية واةوالفات الفنية اةتعلقة بسا  دم وضوح الت قي  اإل شادي   .0

 التفاليل.  لقًا بأن ا)مااة مل تق  بتزويداا بسذه
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(0011 ) 

 

( بان يقوم القطاع اخلاة  ا)مااة)ا)وعيوافق الطرم )من االتفاقية ( 7و د حمل الفقرة ) .7

برتويا منتجات  باك او ما يعادهلا للكند ين اةلون اةضي  والذي حيقل اةوالفات اةرفقة 

اةوجسة وأن هذه اةوالفة  ( (5+4+2+7وحد أدا  و سا اةال ق )منسا ( 0) ق حمل اةرفق 

هلذا اةنتج يديدًا ستؤدي دىل دلزام اجلسات الراغبة برتويا الكند ين اةلون سيكون 

   ريًا من خالع هذه الشروة ا)مر الذي يؤدي دىل  دم يقيق مبدأ العدالة واةنافسة.

دون معرفة  (ملحق)دىل وجود ولقة )دضافة( من موقع حمل االتفاقية ولقة  أوثرو د حمل  .2

قد تودي دىل حمل االتفاقية  ووذلك وجود أخطا  أم ال ا)خريعين ا ن ول منسوا دذافيقا 

 من االتفاقية. )ثاايًا(  من بند (5،4) من تفسري وقا حمل الفقرتني أوثرا تقاع 

)مموع من القطاع اخلاة( موقع مشروع مد وم  دلما ألزمت االتفاقية ا)مااة أاه حمل  اع  .4

القرتا ات  اةنفذة  من خالع تقدي  الشروةذلك ولنفا الدا   جوقع آخر باستبداله 

ان يديد اةواقع حمل تلك  ا)مر الذي يشري دىلوخالع مدة ال تتجاوة الشسر  أخرىمواقع 

 . ا)مااةالشروة والذي قد ال يناسا ت و ات هذه اماالت يت  من خالع 

 شرة أ وام من تا يخ توقيعسا  أن اةدة الزمنية لالتفاقية هيمن االتفاقية و د حمل بند  ) ابعًا (  .5

قد  ا)مر الذي غا أ د ا)صرام  دم جتديدها وهي مدة ةمنية صويلة  دذا دالوجتدد تلقاييًا 

 داسا  ا)مااة اع  غبة حمل يؤدي دىل خالفًات قااواية ومطالبات مالية ل ا  الشروة 

حمل مشا يع  ا)مااةلدى  وقا هو متبع  ادًة آخراستخدام او استعقاع هذا اةنتج جنتج 

 .أخرى

  خامسًا:

هو  ساالماية من تشكيل أنتضقن   أ اله( ثاايًاحمل البند ) دليساتشكيل اللجنة الفنية واةشا  دن  

دو  لألمااة حمل مرا ل التنفيذ  يشري دىل  دم وجودمما   ا) قاعالستكقاع متابعة  تنفيذ تلك 

 ة. اليت قامت بسا الشروة ةا قبل تشكيل هذه اللجن

 (43/4/4103تاريخ  00/2/4391املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

والقرا ات اةتعلقة باةشروع  واإلجرا اتتزويد مراقبة ديوان افاسبة بكافة الوثايق  ضرو ة .0

 أ اله.

 .واةتعلقة باالتفاقية اخلالة بسذا اةشروع أ الهخذ واةال مات اةبينة آاة ت ويا .7

 اإلجراء:

 يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة. مل
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(0011 ) 

 

 :مكافآت بدل جلسات جلان املشرتيات 

لدى دجرا  التدقيق اةسبق ةستندات ال رم اةتعلقة باةوضوع أ اله تبني أاه مت لرم  

 - 05/4/7007( دينا  مكافآت بدع جلسات ) ضا  جلان اةشرتيات للفرتة ) 72850مبلغ )

 ( استنادًا ةا يلي: 20/07/7004

  أواًل:

( تا يخ 2/2/5604قرا   طوفة  ييا جلنة أمااة  قان الكربى )حمل  ينه(  ق  )

( دينا  لكل  ضو من أ ضا  جلان اةشرتيات  ن 70اةتضقن لرم مكافأة بقيقة )05/4/7007

تشكيل ول جلسة من جلسات جلنة مشرتيات ا)مني وجلنة مشرتيات مدير اةدينة ا تبا ًا من 

 تلك اللجان.

  ثانيًا:

 فع مقدا  تلك اةكافأة  20/00/7004( تا يخ 2/2/250قر  أمني  قان جوجا الكتا   ق  )

 ( دينا   ن ول جلسة. 25لت بح )

  ثالثًا:

( من امام اللواةم وا)شماع )مااة  قان الكربى 00القرا ات ال اد ة أ اله خمالفة ) كام اةادة )

اليت جوجبسا مت تشكيل تلك اللجان واليت مل تنص  ل  لرم أية  7005( لسنة 002 ق  )

مكافآت أو بدالت لقا  تلك اجللسات ووذلك وافة أ ضا  تلك اللجان ه  مويفي أمااة  قان 

 الكربى وأن اجللسات تعقد خالع سا ات الدوام الرئي.

 (40/4/4103تاريخ  00/3/4124املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

د ادة النمر حمل القرا ات ال اد ة خب وة اةكافآت اةشا  دليسا أ اله وجا يتفق وتعليقات  .0

( 20( من امام اخلدمة اةداية  ق  )20منح اموافز واةكافآت ال اد ة جوجا أ كام اةادة )

 يا  7007وتعديالته اةطبقة حمل أمااة  قان الكربى ا تبا ًا من اساية  ام  7002لسنة 

( داااري  ن ول جلسة وجا 00( منسا  ل  لرم بدع جلسات اللجان بواقع )2ةادة )ا ت ا

 ( دينا  شسريًا. 20ال يزيد  ن )

  ر واسرتداد اةبالغ اة روفة ةيادة خالفًا للتعليقات أ اله باإلضافة السرتداد وافة  .7

 بند )أواًل( أ اله.اةكافآت اة روفة هلذه اللجان للفرتة السابقة للقرا  اةشا  دليه حمل ال

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.
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(0019 ) 

 

 :شراء اخلدمات 

 تبني ما يلي: 7004لدى دجرا  التدقيق اةسبق  ل  مستندات لرم النفقات لعام   

  أواًل:

متت خماصبة أمني  قان جوجا اةذورة الداخلية لرييا اللجنة افلية ةنطقة خريبة السوق 

إل المه بأاه مت استقطا  السيدة ).....( لتقدي  خدمات للقجتقع افلي حمل  78/5/7004تا يخ 

 ( دينا  هلا شسريًا لقا  ذلك.250اةنقطة اةشا  دليسا وللقوافقة  ل  لرم مبلغ )

  ثانيًا:

( دينا  شسريًا وا تبا ا من 250متت موافقة أمني  قان  ل  مضقون اةذورة أ اله جبلغ )

 ( دينا .7450وجا جمقو ه ) 20/07/7004ولماية  0/6/7004

  ثالثًا:

جذورة مراجعة  ق  مت د ادة مستند ال رم من قبل مراقبة ديوان افاسبة مشفو ًا 

( 64/5/0/00287استنادًا لقرا   ييا الوة ا  بكتابه  ق  ) 20/07/7004تا يخ ( 76/7004/70)م

اةوجه لرييا جلنة أمااة  قان الكربى  ) حمل  ينه( والذي جا  فيه "مينع منعًا باتًا  0/5/7002تا يخ 

ويت صايلة اةسؤولية شرا  خدمات أي شخص ويت أي مسق  ولقا  أي  اتا أو مكافأة أو ما شابه 

 ذلك".

  رابعًا:

ادة اةذورة اةشا  دليسا أ اله من قبل أمني  قان ةراقبة الديوان مدواًا  ليسا  با ة )ت رم مت د 

 جعرفيت وموافقيت (  يا مت لرم اةستند من قبل ا)مااة مباشرة.

 (01/4/4103تاريخ  00/3/4324املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 اةوضوع  سا ا)لوع. التقيد جضقون وتا   ييا الوة ا  أ اله وت ويا

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.
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(0011 ) 

 

 :ملفات عدد من املعينني شـــراء خدمـــات وعقـــود شاملـــة 

لدى د ادة اةراجعة واةتابعة لعدد من ملفات اةعينني شرا  خدمات و قود شاملة تبني ما 

 :يلي

  أواًل:

(  بأتعا  شسرية مرتفعة،  لقًا 323اةذوو ين وقا هو مبني حمل اجلدوع  ق  )مت شرا  خدمات 

( دينا ًا دون وجه  ق خالفًا لالتفاقيات اةربمة 57052بأاه مت لرم مكافآت وبدالت هل  بقيقة )

 معس  و ل  النحو التالي:

 (323جدوع  ق  )

 أمااة  قان الكربى ا)شخاة الذين مت شرا  خدماتس   غ  لرم مكافآت وبدالت هل  حمل

 )اةبلغ بالدينا (

ا)تعا   االس 

 الشسرية

 فرتة سريان اتفاقية

 شرا  اخلدمات

دمجالي ا)تعا  

 لكامل الفرتة

مكافآت وبدالت 

 أخرى لكامل اةدة 

 اإلمجالي 

 

 19101 01333 11231 0/0/4101-01/00/4111 2420 السيد ).....(

 011943 04912 93929 0/0/4119-0/0/4111 3319 السيدة ).....(

 13199 2009 09111 0/1/4100-0/0/4119 4430 السيد ).....(

 31991 3491 32111 03/3/4101-0/01/4111 3043 السيدة ).....(

 33011 4111 30011 0/9/4100-0/0/4119 0902 السيد ).....(

 40401 4401 42111 0/4/4119-0/0/4111 3111 السيدة ).....(

 0394 3149 3303 41/4/4101-42/04/4119 0313 السيدة ).....(

 04403 3131 30333 31/00/4119-03/00/4111 2321 السيد ).....(

 02340 0310 1141 4119شسرين حمل  ام  2101 السيد ).....(

 3023 0091 4233 41/4/4101-3/0/4101 0441 السيد ).....(

 41133 ووووووووووووووو 41133 0/04/4119-0/0/4119 4004 السيد ).....(

 33023 411 34923 0/04/4119-40/01/4111 4331 السيد ).....(

 04014 331 04344 0/1/4119-41/01/4111 0213 السيدة ).....(

 310111 34033 301943 اإلمجالي
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(0010 ) 

 

  ثانيًا:

                         تعيني اةذوو ين تاليًا جوجا  قود شاملة لكافة العالوات ووقا هو مبني حمل اجلدوع مت

 (.324 ق  )

 (324جدوع  ق  )

 قايقة با)شخاة الذين مت تعيينس  جوجا  قود شاملة لكافة العالوات حمل أمااة  قان الكربى

 )اةبلغ بالدينا (

 اإلمجالي قيقة ا)تعا  الشسرية تا يخ داسا  العقل تا يخ بد  العقل االس 

 21011 2111 31/2/4100 0/3/4101 السيد ).....(

 41911 0211 31/2/4100 40/4/4101 السيدة ).....(

 24111 0311 30/1/4104 0/3/4101 السيدة ).....(

 03901 4311 30/04/4100 43/00/4119 السيدة ).....(

 021111 0111 30/0/4104 0/4/4101 السيد ).....(

 33111 4311 31/0/4100 0/0/4101 السيد ).....(

 031111 4111  ل   أس العقل 4/0/4101 السيد ).....(

 31031 3911 31/2/4100 03/4/4101 السيد ).....(

 41131 0431 31/00/4100 0/3/4101 السيد ).....(

 40401 4003 30/1/4101 4/0/4101 السيد ).....(

 94111 4011 30/1/4103 4/0/4101 السيد ).....(

 091321 اإلمجالي
 

 يالحظ من اجلدول أعاله ما يلي:

 ا تفاع قي  ا)تعا  اةبينة حمل العقود اةشا  دليسا. .0

دبرام  قود شاملة مع  دد ممن مت داسا  اتفاقيات شرا  خدماتس  والوا دة  مت .7

( أ اله وباةبالغ اةبينة دةا  ول 00، 00، 5، 8، 2، 2، 0أئاؤه  ضقن التسلسل )

 منس .

  ثالثًا:

أيسرت القيود اةالية بأاه مت لرم أوثر من  الوة أو بدع للقويف اةعني بعقد شامل لكافة العالوات 

وتعديالته اةطبق حمل  ينه ولعقود االستخدام  7002( لسنة 20فًا ) كام امام اخلدمة اةداية  ق  )خال

واليت تنص  ل  أن تعيني اةويف بعقد شامل جلقيع العالوات ال يستحق أي  الوة أو بدع من وة 

( 452520قو ه ) ليسقا حمل هذا النمام باستثنا  العالوة العايلية  يا تبني قيام ا)مااة ب رم ما جم

( مويف بدع  الوات وبدالت خمتلفة والذي أود ديوان التشريع والرأي خمالفتسا 005دينا  دىل )

  7/5/7000( تا يخ 20/د/0/0جوجا الرأي ال اد   نه بالكتا   ق )د ت 

 ( 00/3/4103تاريخ   9/40/3100املصدر: )كتاب الديوان 
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(0014 ) 

 

 التوصيات:

وبدالت ومكافآت واةشا  دليسا حمل بند أواًل والبالمة اةبالغ اة روفة  العقل  ل  اسرتداد .0

 ( دينا  لعدم قااواية لرفسا.57052)

 ق   اليًا والتقيد بكتا   ييا الوة ا  التوقف اساييًا  ن دبرام  قود شرا  اخلدمات  .7

 .اةتعلق بذلك 0/5/7002ال اد  بتا يخ ( 64/5/0/00287)

وبدالت و الوات متنو ة موضوع البند   ل  العقود الشاملةوفة اةبالغ اة ر اسرتداد .2

 .)ثالثًا(

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.

  موظفي أمانة عمان الكربىإسكان صندوق: 

ما  تبني  ،اةالية اة روفة لرييا وأ ضا  جلنة ددا ة ال ندوق أ الهلدى تدقيق اةكافآت 

 :يلي

  أواًل:

للسنة  اةالية  اةنتسية بتا يخ مت دقرا  اةيزااية العقومية وامسابات اخلتامية لل ندوق أ اله 

وقد  72/8/7004( تا يخ 006جوجا قرا  جملا أمااة  قان الكربى  ق  ) 20/07/7002

ئ ال ندوق ومويفيه  ومدير شاص ددا ةجلنة  وأ ضا مالية لرييا  مكافأةلرم   تضقن القرا 

  قان السيا ي ووقا يلي:

 دده  البالغ و اإلدا ةجلنة  أ ضا ( دينا  لكل  ضو من 7500ة مالية بواقع )أمكافلرم  .0

( من امام 26اةادة )خالفًا ) كام  ( دينا 70000)مقدا ه  وجبلغ دمجالي( أ ضا  8)

،  لقًا بأاه خالع  ام 7005( لسنة 007 قان الكربى  ق  ) أمااةمويفي  دسكانلندوق 

 ( دينا . 2550مت لرم مكافآت ) ضا  اللجنة بدع  ضو  جلسات بقيقة ) 7002

                      ما بني  مبالمسا ( مويف  من مويفي ال ندوق تراو ت04) ومالية ل لرم مكافآت .7

 دون سند قااواي لل رم.  ( دينا 6800)مقدا ه  دمجاليوجبلغ  دينا   (700-0000) 

شسرية   مكافآتيت مسق  فرق الرواتا الشسرية  بإد اجسا بكشفمت لرم اةكافآت أ اله  .2

 .  الراتا دمجاليجز  من  تعتربحمل  ني أاسا ال 

 مراقبة  ل  7002خالع  ام  7007مستندات لرم مكافآت  ام  قام ال ندوق بعرض .4

التحفظ  ل  لرفسا ةخالفتسا ) كام امام  يا مت ديوان افاسبة  للتدقيق السابق 

 لندوق اةويفني أ اله وقامت أمااة  قان الكربى بوقف لرفسا بناً   ل  ذلك.
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(0013 ) 

 

ددا ة جلنة   أ ضا ااه ليا من  بالرغ  منو دة الشاصئ السيا ي  مت لرم مكافأة ةدير .5

  ال ندوق أ اله.( من امام 2) اةادة خالفًا ) كام ال ندوق

  ثانيًا:

لقرا  جملا  استنادًا  7002 ن  ام  ةدير لندوق اإلسكان( دينا  7500) مت لرم مكافأة بقيقة

اةتضقن لرم مكافآت ) ضا  جلنة ددا ة  72/8/7004( تا يخ 008 ق  ) أمااة  قان الكربى

 ددا ةحمل جلنة  بالرغ  من ااه ليا  ضوًالندوق الضقان االجتقا ي ةويفي أمااة  قان الكربى 

 قان الكربى  ق   أمااة( من امام الضقان االجتقا ي ةويفي 2) اةادة خالفًا ) كامال ندوق  هذا

  7005( لسنة 005)

 ( 00/3/4103تاريخ    00/3/3114املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

 (.7، 0أواًل/) مبالغ اةكافآت الوا دة بالبنداسرتداد وامل  .0

( اة روفة ةدير و دة شاصئ  قان ثاايًا)(، 5مبالغ اةكافآت الوا دة بالبندين )أواًل/ اسرتداد .7

 .اإلسكانلندوق ومدير السيا ي 

  ل  وشوفات الرواتا. آتتلك اةكاف دد اجومرب ات  أسبا بيان  .2

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.

 ( دينار ناشئة عن تأخر تنفيذ األحكام القضائية:130404فوائد استمالك مببلغ ) 

لدى تدقيق مستندات ال رم اةتعلقة بالفوايد أ اله وبالرجوع دىل ملفات االستقالوات 

 اةتعلقة بسا وا) كام القضايية ال اد ة خب ولسا، تبني ما يلي:

  أواًل:

(  بدون الوسطااي والقطعة 75(  وض )425،25،28،27،05)مت استقالك القطع ذوات ا) قام 

 ( خربة  بدون وذلك جوجا القرا ات التالية:78(  وض )470 ق  )

 يا متت اةوافقة  ل  استقالك وامل مسا ة قطع  4/00/7006( تا يخ 470القرا  ق  ) .0

ق ومبااي  امة الفو ية لمايات سا ات و دايا) اضي اةشا  دليسا بوضع اليد بطريق امياةة 

 .04/5/7006( تا يخ 2758/05 ق  ) االستقالكومواقف سيا ات وفقًا ةخطط 
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(0012 ) 

 

( دينا  للقرت اةربع الوا د جوجا 600مت تقدير تعويض االستقالك  لكامل القطع  بواقع ) .7

 ا) قامذوات ا) ض لكامل مسا ة قطعيت   فعسا، مت 5/4/7002( تا يخ 075القرا   ق  )

( تا يخ 262جوجا القرا   ق  ) للقرت اةربع( دينا /250لت بح )  اله أ( 425، 05)

  فعسامتت  اةوافقة  ل    75/5/7002( تا يخ 462جوجا القرا   ق  )و 20/2/7002

( حبيا ألبحت 05( دينا  مع تو يد فضلة صريق مع قطعة اال ض  ق  )800لت بح )

 ( مرت مربع.6226)( لنفا اموض وألبحت مسا تسا 0077يقل الرق  )

  ثانيًا:

مت  فع الد وى البدايية امقوقية  ق   ا)مااةاتيجة لعدم القبوع بالتعويضات اةقد ة من 

 ذوات ا) قام( مقامة لدى دكقة بداية  قوق غر   قان من قبل مالك القطع 0446/7000)

(  وض 0077)قطعة  ق  الووذلك    ه حمل   (425)قطعة  ق  ال/و   ه حمل 28/25)

 قان وذلك  للقطالبة بالتعويض العادع  ن االستقالك  يا  أ اضي(  بدون الوسطااي من 75)

 لد ت ا) كام القضايية وفقًا ةا يلي:

لد  قرا  دكقة استئنام  قوق  قان بد وى االستئنام امقوقية  ق   .0

 متضقن  د أسبا  االستئنام اةقدم من جملا 6/00/7007( بتا يخ 00867/7007)

االستئنام اةقدم من اةد ي موضو ا وفسخ القرا   أسبا وقبوع  الكربى  قان أمااة

( دينا  2227550مبلغ )الكربى بدفع  قان  أمااةاف وامك  بذات الوقت بإلزام أاةست

داماة مع الفايدة القااواية من تا يخ اوتسا  امك   أتعا ( دينا  250ومبلغ )

واةتضقن  د قرا   الطعن  04/4/7002( تا يخ 74/7002)الد جة القطعية بالقرا   ق  

 .م د ها دىل ا)و اقالتقييزي وتأييد القرا  اةطعون فيه ود ادة 

الكربى  قان  أمااة( ضد جملا  7004-5065) 00-5)مت  فع د وى تنفيذية  ق   .7

 يف والرسوم واة ا أ الهبلغ اةبتسديد الكربى  قان  أمااةواليت جوجبسا مت دخطا  

اةدون بتا يخ  من تا يخ تبلغ ا)مااة أيامخالع سبعة القااواية وأتعا  افاماة والفايدة 

06/4/7004 .                 

بلمت الفوايد   يا %( سنويًا5وبواقع ) 04/5/7002سريان ا تسا  الفايدة بتا يخ  بدأ .2

 ( دينا ًا.256707مبلغ )اة روفة لقا  تأخري تنفيذ قرا ات افاو  القطعية 

  ثالثًا:

( دينا  سوا  اة روفة وفقًا 02656002إلستقالك الوا د أ اله مبلغ )لبلمت الكلفة اإلمجالية 

دليسا الفوايد والرسوم  ًالتقديرات جلنة اإلستقالك وا)مالك او قرا ات  ك  افكقة مضاف

 القضايية.
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(0013 ) 

 

 مما سبق يتضح ما يلي:

دون وجود تقديرات أوليه معدة مسبقًا من قبل ا)مااة لكلف  اةباشرة حمل اإلستقالك .أ 

( من قااون 4االستقالك متسيدًا  مجز اةخ  ات اةالية الالةمة لذلك وخالفًا  للقادة )

 . 0582لسنة  (07)اإلستقالك وتعديالته  ق  

( 750472ومنسا مستند ال رم  ق  ) 7005مت ال رم بسلف دقلة  ل  مواةاة  ام  .  

(  وض 0077( دينا  بدع تعويض القطعة  ق  )0505550بقيقة ) 7/07/7004 تا يخ

  .(  بدون الوسطااي75)

( دينا  اتيجة التأخري حمل تنفيذ ا) كام 256707تكبدت خزينة ا)مااة فوايد تأخري بقيقة ) .ج 

وان باإلمكان جتنبسا  اع دفع التعويض خالع اةدة افددة بشسر من  القضايية القطعية

 قرا  دكقة التقييز.  لدو  

  رابعًا: 

ااعكا حمل لدو  أ كام قضايية  ا)مااةوجود ضعف واضح حمل دجرا ات التقاضي من قبل دامي 

 بالرغ  مما يلي: دليساجبالغ التعويض اةشا  

( 0077، 425، 25، 28) ا) قامتقديرات دايرة ا) اضي واةسا ة لقطع ا) اضي ذوات  .0

 ( دينا /للقرت اةربع. 450-475( جبلغ )75 وض )

واةسا ة  ا) اضيووةا ة اةالية ودايرة الكربى تقديرات جلنة اةنشأ اةشكلة من أمااة  قان  .7

( دينا  للقرت اةربع متضقنا تقريرها 400جوجا قااون االستقالك واليت قد ت سعر )

 وصبوغرافيتسا.  ا) اضيعية يولفًا  امًا لطب

( دينا  للقرت 800واليت  فعت  مبلغ التعويض بواقع )  وا)مالكتقديرات جلنة االستقالك  .2

 اةربع من خالع لدو   دد من قرا اتسا.  

( دينا  للقرت 800اةستقلكة بسعر )  ا) اضيلرم تعويض  م ص شروا  حمل قطع  .4

 -0250اةربع حمل  ني لدو  قرا  امك  م ص  شريك أخر حمل افا القطع  بواقع )

 ( دينا . 0500

 تكليف با ا قااواي من الدايرة القااواية للرتافع  حمل هذه القضية خالع مر ليت مت .5

اةتعاقد معسا  افاماةالتقاضي )البداية واالستئنام( حمل  ني مت تكليف ا د مكاتا 

الذي   ل  الرغ  من أهقية الد وى ا)مرخالع مر لة التقييز فقط  ا)مااةللرتافع  ن 

حمل  واجلوهرية ا)ساسيةمر ليت التقاضي تعترب من اةرا ل  نأاثر حمل مسا  امك   يا 

 والدفوع والطعون ومناقشة اخلربات اةقدمة للقحاو .   اةرافعاتتقدي  
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(0010 ) 

 

   خامسًا:

مبالغ  ا)مااةقبل توفري اةخ  ات اةالية الالةمة مما  تا  ل   دليسابالكيفية اةشا   مت االستقالك

   الوفا  بااللتزامات اةرتتبة  ل  تلك  القرا ات. اتيجة  دم القد ة  ل دضافية

 (0/0/4103تاريخ   00/3/31املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق باةخالفات الوا دة أ اله وجشا وة ديوان افاسبة.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.

 مشروع ( الباص السريعBRTشارع األمرية بسمة ): 

( تا يخ 64/07/0/26840 ل  ضو  موافقة  ييا الوة ا  جوجا وتابه  ق  )

( والبد  بإاشا  البنية التحتية BRTد يا  مشروع الباة السريع ) د ادة  ل  72/07/7002

اةتخذة  اإلجرا اتولضقان  دم تأخري أو تعطيل  (700/0/7004 ق  )للحزمة الثااية من العطا  

 بسذا اخل وة مت العقل  ل  ما يلي:

للقدير التنفيذي للنقل  5/00/7004( تا يخ 40/7004 ق  ) مذورة اةراجعةمت توجيه  .0

جدة ةمنية  05/07/7004واةرو  أي قبل فتح العروض اةقدمة هلذه الماية افدد بتا يخ 

 ما يلي: تزيد  ل  الشسر تضقنت

صلا اةخططات اهلندسية النسايية اةعتقدة ةرا ل اةشروع أو اةر لة اةنوي تنفيذها  .أ 

جوجا هذا العطا  مع ضرو ة تشكيل جلنة فنية الستالم تلك اةخططات  سا 

 ا)لوع.

 ل  اتفاقية  ا)لوليةاةوافقة النسايية لالستقرا  بسذا اةشروع دضافة دىل اةوافقة  .  

 . بعد دجرا  التعديالت اليت متت  ليسااسي اةتعلقة بالتقويل القرض الفر

مل يت  الّرد  ل  مذورة ديوان افاسبة أ اله ومت التأويد باةذورة الال قة  ق                                  .7

 . 05/07/7004( تا يخ 76/7004/04)م 

دسية للحزمة الثااية ا تقدت  جا   ّد اةدير التنفيذي للنقل واةرو  بأن اةخططات اهلن .2

 ند صرح العطا  السابق ل دو  قرا  تعليق اةشروع وأاه ميكن ام وع  ل  اسخه من هذه 

 اةخططات  ند مراجعة دايرة العطا ات مما يعين اآلتي:
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(0011 ) 

 

اةخططات اليت مت ا تقادها لطرح العطا  السابق مل يت  مراجعتسا او تدقيقسا ودون  دن .أ 

يديد اةسؤولية  ن هذه الت امي  خالفًا ةا و د حمل تقرير اةستشا  الذي قام بالتدقيق 

 الفين  ل  د اسات اةشروع والذي أول  بضرو ة د ادة تقيي  هلذه امزمة. 

د يا  اةشروع اشرتصت أن يت  استكقاع  د ادة أ اله  ل  دليساشا  دن موافقة  ييا الوة ا  اة .  

وافة الد اسات واةخططات الالةمة لتحديد مسا ات اةشروع قبل استئنام مر لة التنفيذ 

 وهذا مل يتحقق بالشكل اةطلو . 

 ه.( لماية تا خي..... دم استالم أ قاع الت امي  اهلندسية واةعدة من قبل اةكتا اة ق  ) .ج 

رييا الوة ا  بأن لاةوجه  05/0/7004( تا يخ 6/02/4008 ق  ) أمني  قانجا  بكتا   .د 

ا)مااة تقوم بإجرا  اةخاصبات الالةمة مع الووالة الفراسية لإلمنا  خب وة التقويل 

مما يعين أاه مل يت  البت باةوضوع أو ا تقاد اتفاقية اسايية خب وة التقويل والذي 

 إل الة العطا .  يعترب متطلا أساسي

مت دجرا  العديد من اةشافسات واةراجعات من قبل مسندس الديوان للقعنيني من أ ضا  اللجنة  .4

الفنية اليت قامت بد اسة هذا العطا  للح وع  ل  دجابات واضحة ودددة خب وة الت امي  

لقر لة اةنوي اةعتقدة وبيان م د  التقويل وفيقا دذا مت د ادة تقيي  للقخططات اهلندسية ل

تنفيذها  ل  ضو  اةستجدات اليت صرأت ومن ضقنسا التدقيق الفين  ل  د اسات اةشروع والذي 

( والذي يقع ضقنه شا ع ا)مرية بسقة موضوع العطا  7أشا  دىل  دة مال مات  ل  اخلط  ق  )

 دال أاه مل يت  ام وع  ل  دجابة  ئية وافية بسذا اخل وة.

 (44/0/4103تاريخ    00/2/031ديوان رقم املصدر: )كتاب ال

 التوصيات:

التأويد  ل  ا تقاد الد اسات واةخططات اهلندسية النسايية الالةمة لتنفيذ اةشروع وفقًا ةا و د  .0

 بكتا   ييا الوة ا  بسذا اخل وة.

فيقا دذا واات اجلسة اةقولة )القرض الفراسي( الةالت ملتزمة بتقويل اةشروع بعد أن مت  بيان .7

 ديقافه حمل اةرة ا)وىل.

لت ويا النواقص واةال مات اجلوهرية من  يا  اإلجرا اتبيان فيقا دذا قامت ا)مااة باختاذ  .2

التحليلية حمل جماالت  استكقاع الد اسات ويديد اةسا ات وتأجيل تنفيذ بعضسا واإلجرا ات

منوذج النقل والتحليل االقت ادي واةالي والنوا ي البيئية وخطة العقل اليت و دت حمل تقرير 

 التدقيق الفين.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.
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(0011 ) 

 

 :السوق املركزي 

/أ( من افالت 2اةأجو   ق  ) لدى مراجعة القرا ات اةتعلقة بتحويل غاية استمالع  

 الداخلية للسوق اةروزي. تبني ما يلي:

/أ( الواقع ضقن 2تقدم لا ا البقالة السيد ).....( بطلا يويل دستمالع اةأجو   ق  ) .0

اةروزي  السوق ددا ة السوق اةروزي من بقاله دىل وقسيون خضا  وفواوه وجوجا قرا 

 يويل الطلا دىل جلنة فنية مشكله هلذه الماية  يا مت 70/00/7007( تا يخ 45 ق  )

بعدم اةوافقة  ل  الطلا اةقدم لألسبا   8/07/7007لبيان الرأي واليت اسبت بتا يخ 

 التالية:

البقالة الو يدة داخل  رم السوق ومت تأجريه منذ تأسيا السوق  افل يعترب .أ 

 اجلديد وقحل بقالة خلدمة  واد السوق والعاملني فيه.

و ة القيام بعقل د اسة لتحديد مدى  اجة السوق الستحداث دالت وقسيون ضر .  

 جديدة. 

و سا تنسيا  20/07/7007/أ( تا يخ 52لد  قرا  جلنة ددا ة السوق اةروزي  ق  ) .7

اللجنة الفنية بعدم اةوافقة  ل  صلا التحويل وم ادقة  ييا جلنة أمااة  قان الكربى 

 ..5/0/7002)حمل  ينه(  ل  القرا  بتا يخ 

مت د ادة  رض الطلا من قبل لا ا العالقة مرة أخرى  ل  جلنة ددا ة السوق اةروزي  .2

 77/00/7004( تا يخ 46ومت يويله دىل اللجنة الفنية جوجا قرا  جلنة اإلدا ة  ق  )

 لبيان الرأي  يا اسبت اللجنة الفنية جا يلي:

 اخليار األول:  .أ 

وق اةروزي السابق بعدم اةوافقة واإلبقا   ل  التأويد  ل  قرا  جلنة ددا ة الس

ومت التأويد  ل  هذا اخليا  من قبل  ييا  البقالةالماية اةتعاقد  ليسا وهي غاية 

 اللجنة الفنية اةدير التنفيذي لأللوع وسلسله التزويد با)مااة.  

 اخليار الثاني: .  

( دينا  دضافة 000000حمل  اع  غبة اللجنة بالتحويل يقوم اةستد ي بدفع مبلغ ) 

( دينا  لي بح دمجالي اةبلغ 70000البقالة وهو )سابقًا  ن مسنة دىل اةبلغ اةدفوع 

( دينا  وذلك  ل  ضو  ا)سعا  الدا جة حمل السوق اةروزي ةسنه 020000)

 للقوقع داخل السوق. ( الف دينا  وفقًا700-020الكقسيون اليت ترتاوح من )
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(0019 ) 

 

باةوافقة  ل  الطلا  5/0/7005( تا يخ 60 ق  )السوق اةروزي لد  قرا  جلنة ددا ة  .4

( دينا  20000خالفًا لتنسيبات اللجنة الفنية وبنقص مقدا ه )( الف دينا  40مبلغ )لقا  

  .06/0/7005 ن تقدير  اللجنة الفنية وم ادقة أمني  قان  ل  هذا القرا  بتا يخ 

 مما سبق يتضح ما يلي:

 أ اله وجدت و خ ت أساسًا خلدمة  واد السوق والعاملني فيه.أن مسنة البقالة  .0

متت اةوافقة دون بيان مدى  اجة السوق الفعلية الستحداث دالت وقيسون  .7

 جديدة وفقًا لتولية اللجنة الفنية.

د ادة  رض موضوع الطلا مرة أخرى بالرغ  من لدو  قرا  سابق بعدم اةوافقة  .2

  ليه.

ت اللجنة الفنية مما يعين  دم اجلدوى من تشكيل مثل  دم ا)خذ بأي من تنسيبا .4

 هذه اللجان.

 ( 00/3/4103تاريخ   00/3/3113املصدر: )كتاب الديوان 

 التوصيات:

 بيان أسبا  ومرب ات ما ذور أ اله. .0

د ادة النمر حمل القرا  اةشا  دليه أ اله وحمل  اع اإلبقا   ل  تميري لفة االستعقاع أن يت   .7

 تبدالبالرغ  من أن ( الف دينا  000)اةنسا به من قبل اللجنة الفنية وهو استيفا  اةبلغ

  . اع التناةع  نسا للمري يزيد  ل  هذا اةبلغ )اخللو( ةثل هذه افالت

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.

 (  4102- 4101مدينة اجلبيهة لأللعاب  الرتوحيية :) 

 00/2/0550 بتا يخ ( ال اد 24)  ق  الكربى  قان أمااة جلنة متابعة وتدقيق قرا لدى 

( سابقًا) بلدية اجلبيسة بني ما اةربم الرتوحيية اجلبيسة مدينة وددا ة داشا   قد داسا  اةتضقن

( تا يخ 00/0/5775  / 75 ق  ) ).....( وجوافقة  ييا لوة ا  بكتابه شروات وجمقو ة

 يا تولت أمااة  قان الكربى ددا ة مدينة اجلبيسة ةر لة ااتقالية اىل  ني لدو   05/2/0550

 قرا  من جلنة ا)مااة بالت رم النسايي باةشروع ووقا يلي:  

 إدارة املرحلة االنتقالية: أواًل: 

 حمل ما يتعلق بلجنة ددا ة مدينة اجلبيسة الرتوحيية: .0

 تا يخ (4/65/8257) وجا قرا  أمني  قان بكتابه  ق ج هذه اللجنة مت تشكيل .أ 

08/2/0550  . 
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(0091 ) 

 

اللجنة حبيا يكون جماع  مسام جا  حمل  البند )ثاايًا( من القرا  أ اله يديد .  

اخت السا حمل أصا  التوجيسات الفعلية اليت يرئسا هلا أمني  قان من وقت آلخر 

 هذه اللجنة. ودون توضيح أو يديد لال يات

قرا ات ال قة تتضقن د ادة تشكيل هذه اللجنة منسا وتا   ييا جلنة لد ت  دة  .ج 

وأخرها قرا  أمني  قان  72/2/7002( تا يخ 77/8862أمااة  قان الكربى  ق  )م/

 . 2/7/7005( تا يخ 77/0208جوجا الكتا   ق  )م/

بأن  ال تزاع اةدينة تدا  من قبل ا)مااة  ل  الرغ  من ان موافقة  ييا الوة ا  جا ت .د 

(  ام  ل  لدو  74تكون هذه اإلدا ة ةر لة ااتقالية  يا ااقض  مدة تزيد  ل  )

 القرا  اةشا  دليه.

يعاد تشكيل جلنة اإلدا ة من فرتة )خرى من ذات اةويفني أو اةسقيات الوييفية  .ه 

بالرغ  مما يسجل  ل  اةدينة من اةال مات واةآخذ و دم وفا ة ددا تسا بالشكل 

حمل دواير  اإلدا ة وأن أ ضا  هذه اللجنة ه  أ ضا  حمل العديد من جلان اةطلو 

 ومديريات ا)مااة اةختلفة دضافة لعضوياتس  حمل العديد من اللجان ا)خرى. 

إل ادة تأهيل وتطوير وتشميل مدينة اجلبيسة  )025/0/7004)  ق  مت صرح  طا  .7

( دال أاه مل يتقدم اي DBOT)الرتوحيية  ل  امام ت قي  وبنا  وتشميل واقل ملكية 

 مستثقر  هلذا العطا  وتاليًا بعض الشروط واةتطلبات هلذا العطا :

(  ام  ل  أن يدفع بدع دجيا  سنوي 75حيق للقستثقر الفايز تشميل اةشروع ةدة ) .أ 

 ( مليون دينا  أ داي مضام دليه قيقة معدع التضخ  ول ةسة سنوات.047)

د دضافة دىل ما ذور حمل البند  )أ( أ اله  ل  أن تؤوع يدفع اسبة مئوية من العواي .  

 ملكية اةشروع بكامل  نالره ومرافقه دىل ا)مااة  ند ااتسا  مدة العقد.

 ل  اةستثقر تقدي  تقا ير فنية وددا ية دو ية ) بعية، سنوية( أو بنا   ل  صلا  .ج 

 تثقا .ا)مااة تتضقن شسادات التدقيق القااواي  ل  امسابات ووضع االس

يلتزم اةستثقر بتكليف شروة فنية متخ  ة ومعتقدة دوليًا لفحص ومعاينة  .د 

ا)لعا  واةعدات وجتسيزات اةشروع بشكل دو ي، وتلتزم الشروة بتقدي  تقرير فين 

( ويبني  الة ولال ية Q.A( وضقان اجلودة )Q.Cسنوي يؤود ضبط اجلودة )

تزم اةستثقر بإجرا  أي توليات أو ا)لعا  والتجسيزات لالستعقاع والتشميل ويل

 أ قاع ليااة أو يديا أو جتديد وفق التقرير الفين.

دتباع وافة اةعايري العاةية واةعتقدة واةتخ  ة حمل مثل هذا النوع من اةدن   .ه 

 الرتفيسية.
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(0090 ) 

 

تضقن العطا   نالر ومكواات اةشروع وخدمات مقرت ة ) ألعا  داخلية لضقان  .و 

مدا  العام، ألعا  مايية،  ديقة  يوااات، أ واض ئك، تشميل اةشروع  ل  

 مناصق  رض ولاالت اجتقا ات وأفراح(.

 يالحظ مما سبق ما يلي:

من الشروط واةتطلبات أ اله  أي يقيق  ل  ددا تسا وجلان ا)مااة  جزت  -

 ام وقا أن متوسط  دمجالي اإليرادات السنوية اةتحققة من ( 74) مدا   ل 

ا)مااة للقدينة هي حبدود اةبلغ اةطلو  دفعه من اةستثقر وهو خالع ددا ة 

(مليون دينا  سنوي ميثل فقط بدع دجيا  أ اضي مدينة اجلبيسة 047)

 الرتوحيية.

لقد مت دبدا  آ ا  من قبل مستقني جثل هذه االستثقا ات أمجعت  ل   -

ا ت  استحالة وجود  غبة للتقدم للعطا  حمل يل الشروط واةتطلبات اليت

 ليسا وثيقة العطا  وقد متت خماصبة أمني  قان من قبل جمقو ة شروة 

( 2/2/0224وا د أمااة  ق  )  05/8/7004).....( جوجا وتابسا تا يخ 

 يؤود ذلك.  70/8/7004تا يخ 

أن الشروط واةتطلبات اةطلوبة تؤود  دم وجود  غبة  قيقية لدى ا)مااة   -

 بالتخلي  ن ددا ة اةدينة. 

 االستقاللية املالية واإلدارية:  ثانيًا:

(  ام  ل  لدو  قرا  ا)مااة والذي ا ترب ددا ة ا)مااة  74بالرغ  من مرو  ما يزيد  ل  ) 

 ةر لة ااتقالية لت بح ذات استقالع مالي وددا ي دال أاه ولتا خيه مل يت  ذلك ويتضح من خالع:

أو قااون ( حيقق هلا االستقاللية اةالية   دم لدو  أي تشريع حيك   قل اةدينة ) امام .0

 واإلدا ية. 

 دم ا تقاد هيكل تنميقي وولف وييفي لتا خيه يت  جوجبه يديد اةديريات وا)قسام  .7

 وا تباصاتسا ومسامسا ويديد لال يات ومستويات الويايف.  

خالع جلنة  دم وجود سلطة أو هيئة مستقلة لإلدا ة ودمنا ال ةالت تلك اإلدا ة تت  من  .2

 اإلدا ة اةشا  دليسا واليت تفتقر للحدود الدايا من االستقاللية )سبا   دة منسا:

 ييا وأ ضا  هذه اللجنة مجيعس  من مويفي ا)مااة يت  تسقيتس  مباشرة من  .أ 

 قبل أمني  قان.

جماع  قل هذه اللجنة ينح ر جا يت  تقريره من قبل أمني  قان  سا ما بّينه  .  

 هذه اللجنة.قرا  تشكيل 
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(0094 ) 

 

ما تتقاضاه هذه اللجنة من بدالت ومكافآت سوا  ما وان ي رم هل  يت مسق   .ج 

مكافأة اساية اةوس  أو ما يتقر  هل  من مكافأة بدع جلسات يت  جوافقة أمني  قان 

 بنا   ل  تنسيا مقدم من ذات اللجنة.

دوق ا)مااة وجود تداخل مالي وددا ي ما بني ا)مااة واةدينة من  يا يقيل لن .د 

لنفقات متعلقة باةدينة منسا  واتا  دد من اةويفني العاملني لدى اةدينة والبالغ 

( مويف مما جيعل الوفر اةتحقق لدى اةدينة غري واقعي ومبالغ 52 دده   اليًا )

فيه ووذلك يويل مبالغ الوفر اةالي اةتحقق لدى اةدينة دىل لندوق ا)مااة 

 م  أو جييز تلك العالقة.دون وجود تشريع ين

 احلسابات اخلتامية: ثالثًا: 

اص قرا  اإلدا ة ووذلك موافقة  ييا الوة ا   ل  أن تدا  اةدينة  ل  أسا جتا ية 

واليت أبرةت للتدقيق تبني  ( 7004-7000)سليقة ولدى يليل القواي  اةالية العايدة لأل وام 

ة سوا  من  يا القواي  اةعدة أو البيااات اةالية بأاسا ال تنسج  مع معايري افاسبة الدولي

 اةعروضة جوجبسا للعديد من اةآخذ منسا:

اقت رت القواي  اةالية اةعدة  ل  )بيان اةروز اةالي، وبيان الربح واخلسا ة والدخل  .0

الشامل( دون د داد و رض )بيان التمريات حمل  قوق اةلكية، وبيان التدفقات النقدية للفرتة، 

واةال مات اليت تشقل ملخص السياسات افاسبية اةسقة ومعلومات توضيحية مقا اة مع 

( منه                           00( حمل الفقرة )0لسابقة( خالفًا ةعيا  افاسبة الدولي  ق  )الفرتة ا

 ) رض البيااات اةالية(. 

( 22) خالفًا للفقرة تفاليلسا  ن اإلف اح دون دمجالية بقيقة الثابتة ا)لوع ديسا  مت .7

ووذلك خالفًا للفقرات  اتواةعد واة ااع اةقتلكات( 06)  ق  الدولي افاسبة من معيا 

 ( أ اله.0( من اةعيا  افاسيب الدولي  ق  )60، 54،55،56)

يت  دد اج اةوجودات الثابتة جلقيع ا) وام أ اله جوجا قواي  اةروز اةالي حمل جااا  .2

( دينا  حمل  ني 4657404يسرت جبلغ )  7004ا)لوع بكامل قيقتسا ففي قايقة  ام 

حمل جااا اةطلوبات ضقن بند مطلوبات أخرى جبلغ                                      يسر جمقع االستسالك 

( 4( دينا  مما يعين تضخي  حمل دمجالي قايقة اةروز اةالي جا يزيد  ل  )4060525) 

مليون دينا  اتيجة هلذا اإلجرا  حمل اةوجودات الثابتة وخالفًا ةعيا  افاسيب الدولي  ق  

 أي منسا مطرو ًا بالتكلفة الثابتة ا)لوع أاواع تسجيل جيا أاه  ل  ذي اص( وال06)

 القيقة.  الخنفاض مرتاوقة خساير وأي مرتاو  استسالك
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(0093 ) 

 

 من( 22) مل يت  دد اج  قيقة ا) اضي ضقن اةوجودات حمل قايقة اةروز اةالي خالفًا للفقرة .4

اةشا  اليه أ اله والذي يوجا ديرادها وضقن بند مستقل ( 06)  ق  الدولي افاسيب اةعيا 

 مما يعين بأن قايقة اةروز اةالي ال تمسر بعدالة قي  اةوجودات الفعلية  لقًا جا يلي: 

( مليون دينا  وبامد 06( دومن بقيقة دمجالية تزيد  ن )55أن مسا ة ا) ض هي ) .أ 

 ي واةسا ة.ا)دا   سا متوسط سعر ا)ساس لدى دايرة ا) اض

اةدينة )اةوجودات الثابتة للقدينة( تمريات حمل  ةستودع اجلرد جلنة تقا ير تشري .  

القيقة اإلمجالية  هلذه اةوجودات حمل  ني تمسر اةوجودات الثابتة حمل قايقة اةروز 

 اةالي ثابتة جلقيع السنوات.

 سنوات.( 5) آلخر الثابتة االستسالك للقوجودات اسا (325 ق  ) اجلدوع يبني .ج 

 (325جدوع  ق  )

 (4102-4101اسا االستسالك للقوجودات الثابتة حمل مدينة اجلبيسة الرتوحيية لأل وام )

 4102 4103 4104 4100 4101 البيان

 20942022411 20942022411 20942022411 4692190.158 4375954.158 ا)لوع الثابتة

 111102111 1111129 111102111 111192111 111102111 م روم االستسالك

 200033922 2110201234 2110391224 3940340232 3121321240 جمقع االستسالك

اسبة االستسالك 

 السنوي

.0182 .017 .017 .017 .017 

 

 :اآلتييالحظ من اجلدول أعاله 

دتباع صريقة القسط الثابت بنسبة مو دة جلقيع اةوجودات بالرغ  من اختالم  -

( 06)  ق  الدولي افاسيب اةعيا  من( 60) للفقرة والعقر اةقد  هلا خالفًاصبيعتسا 

 اساية حمل ا)لل  ل  اةطبقة االستسالك صريقة مراجعة ضرو ة  ل  ينص والذي

 باةنافع اةتوقع االستسالك منط حمل هام تميري  دث دذا و ا)قل  ل  مالية سنة ول

     .ذلك لتعكا يقةالطر تميري يت  اةستقبلية االقت ادية

%( مما يعين أن 042أن خم ص االستسالك السنوي وقا هو مبني أ اله ميثل اسبة ) -

( سنة  لقًا بأن معم  اةوجودات هي 50فرتة االسرتداد )العقر اةقد ( يزيد  ل  )

 با ة  ن ألعا  وأجسزة ومعدات ويال ظ بأن جمقع االستسالك يقا   قيقة تلك 

  دم الوثوق جا مت ا تسابه من استسالوات للفرتات السابقة.ا)لوع وهذا يعين 

 ا)قفاع والتسويات: .5

 من بالرغ ( 7004-7000) لأل وام السنوية امسابات من )ية أقفاع يت  مل .أ 

 أ اله. ا) وام لكافة واةيزااية الدخل دلدا  بيان
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(0092 ) 

 

 لأل وام أ اله.  ا)لوع  سا البنكية والتسويات القيود  قل يت  مل .  

 (.7002- 7007) لأل وام البنكية الفايدة من اةتحقق اإليراد قيد يت  مل .ج 

 وليا أساس االستحقاق لقيد اة روفات واإليرادات خالفًا النقدي دتباع ا)ساس .د 

    والقياس. اال رتام اةالية ا)دوات(  25)  ق  الدولي افاسبة ةعيا 

 . واال تقاد  يا التواقيعمن  ا)لوع  سا القيد مستندات  دم مرا اة تنمي  .ه 

اةالية                        وفر الفرتات من( ا)مااة اةبالغ افولة ل ندوق) اةسحوبات  سا  يسر .و 

 بيان قايقة من بدع اةالي اةروز قايقة حمل ا)خرى اةوجودات بند ضقن (ا) باح)

 .اةلكية  قوق حمل التمريات

 خا جي  سابات مدقق  ل  أ اله لأل وام اخلتامية امسابات  رض يت  مل .ة 

 تا يخ( 250)  ق  اإلدا ة جملا قرا  لد  وقد ا)لوع  سا ال تقادها

 الماية.  هلذه خا جي  سابات تدقيق ةكتا  روض استد اج  ل  77/07/7004

مت خماصبة مدير مدينة اجلبيسة بعدة مذورات داخلية  من قبل ديوان افاسبة وان آخرها    رابعًا:

تضقنت صلا بيااات مالية أساسية  7/7/7005( تا يخ 76/7005/72اةذورة  ق  )م 

للتقكن من دبدا  الرأي اةسين بنتايج وتقيي  أ قاع اةدينة للفرتات اةشقولة بالتدقيق دال 

مل يت  اإلجابة  ل  ما تضقنته اةذورات اةشا  دليسا  يا مت خماصبة مدير أاه ولتا خيه 

  .اةدينة جذورة ال قة واتيجة لذلك اقت ر  أي الديوان فقط  ل  البيااات اةتوفرة

 ( 03/3/4103تاريخ   00/3/3134املصدر: )كتاب الديوان )

 التوصية:

افاسبة وتقدي  التوليات الالةمة خب وة  تشكيل جلنة لد اسة اةوضوع أ اله وجشا وة ديوان

يديد مسؤولية ما و د أ اله ووضع البدايل االستثقا ية اةاليقة إلدا ة واستثقا  اةدينة جا يضقن 

  فع وفا تسا ويقيق ا)هدام اةرجوة منسا.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.

  الرافعة:حادثة 

لدى تدقيق القرا ات ال اد ة  ن أمااة  قان الكربى واةتعلقة حبادثة الرافعة اليت وقعت 

والذي ل   نه وفاة )ثالثة( أشخاة من بينس  أ د مويفي  07/07/7004يوم اجلقعة بتا يخ 

 ا)مااة تبني ما يلي:
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(0093 ) 

 

 :43/04/4102( تاريخ 0111/4/4102قرار التلزيم رقم ) أواًل:

مت تلزي   72/07/7004( تا يخ 2/2/42025جوجا وتا  أمني  قان  ق  ) .0

( دينا  دىل بيوت العزا  00000( منسف بقيقة دمجالية )770ملحقة).....( لتو يد )

 للقتوفني أ اله. 

قام ديوان افاسبة بالتحفظ  ل  دضر االستالم اةتعلق بقرا   70/0/7005بتا يخ  .7

اةال مات  ل  م  دضر االستالم لعدم ام وع  ل   التلزي  أ اله وذلك بتدوين

 7005( لسنة 827موافقة  ييا الوة ا   ل  هذا التلزي  خالفًا لقرا  جملا الوة ا   ق  )

  لقًا بأن ديوان افاسبة مل يشا ك حمل  قلية التلزي .

( 00000والبالغ قيقته ) 77/0/7005( تا يخ 752800مت  رض مستند ال رم  ق  ) .2

ا  واةتعلق بالتلزي  أ اله  ل  مراقبة ديوان افاسبة لتدقيقه )مسبقًا ( يا مت د ادته دين

للح وع  76/0/7005( تا يخ 06/7005للدايرة اةالية جوجا مذورة مراجعة  ق  )

 ل  موافقة  ييا الوة ا  بسذا اخل وة اال ااه قد مت لرم اةستند دون دجاةته من ديوان 

 افاسبة. 

 :41/0/4103( تاريخ 1قرار جملس أمانة عمان الكربى رقم ) ثانيًا:

( 050000( دينا  لكل واقعة وفاة وجبلغ دمجالي )50000تضقن هذا القرا  لرم مبلغ ) .0

 دينا  لو ثة اةتوفني الثالثة. 

قام أمني  قان جخاصبة  0/7/7005( تا يخ 0/0/5626جوجا وتا  أمني  قان  ق  ) .7

   ل  مضقون هذا القرا .  ييا الوة ا  للقوافقة

بالتأويد  ل   5/7/7005( تا يخ 64/07/0/4525صلا  ييا الوة ا  بكتابة  ق  ) .2

اةتعلق  72/5/7004( تا يخ 70/00/72/08488مضقون وتا   ييا الوة ا   ق  )

 جثل هذه اماالت.  

 (09/3/4103تاريخ   00/3/2401املصدر: )كتاب الديوان 

 التوصية:

 و د أ اله. بيان أسبا  ما

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.
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(0090 ) 

 

 بنك تنمية املدن والقرى
 

 :حسابات املشاريع االستثمارية املشرتكة للبنك  

لدى تدقيق  سابات اةشا يع االستثقا ية اةشرتوة لبنك تنقية اةدن والقرى مع البلديات 

 ( دينا  تبني ما يلي: 0402224والبالغ قيقتسا ) (، 7004-7002أدااه للفرتة )

 مشروع خمازن جتارية تشاركيه مع بلدية معان: أواًل:

( 77بتوقيع اتفاقية شراوة مع بلدية معان  إلاشا  ) 7000/ 8/4قام البنك بتا يخ  .0

( دينا   يا بلمت ولفة تنفيذ اةشروع 280000خمزن جتا ي وذلك بتخ يص مبلغ )

 ( دينا .265754الفعلية )

( 42000( خمزن  يا يقد  الدخل اإلمجالي السنوي لتأجريها جبلغ )70مت تأجري) .7

 دينا .

مت تشميل اةشروع فعليًا وبلمت قيقة  وايد اةشروع لدى البنك ما  0/2/7002بتا يخ  .2

 ( دينا  ومل يت  توةيع تلك العوايد خالفًا للبند  )تاسعًا( من االتفاقية.05520قيقته )

م  البنك بتطبيق البند )الرابع  شر ( من االتفاقية حبق البلدية لتق ريها  حمل  دم قيا .4

 ددا ة اةشروع   يا تبني ما يلي:

 دم قيام البلدية جتابعة و ي يل اةبالغ اةستحقة  ل  اةستأجرين والبالمة  .أ 

 .00/7004( دينا   لماية اساية شسر 45000)

 و دم دفع بدع اإلجيا  لتا خيه. ( خماةن مؤجرة بدون  قود دجيا 2وجود ) .  

مشروع خمازن جتارية ومكاتب ومستودعات تشاركيه مع بلدية الرصيفة على القطع ذوات األرقام  ثانيًا:

(3203،3293،3210:) 

بتوقيع اتفاقييت شراوة مع بلدية الرليفة إلاشا   05/08/7000قام البنك بتا يخ  .0

 يا بلمت ولفة تنفيذ اةشروع ( دينا  556425مشرو ني وذلك بتخ يص مبلغ )

 ( دينا .524040الفعلية )

( دينا  باإلضافة دىل مبلغ 20442بلمت قيقة  وايد اةشروع لدى البنك ما قيقته ) .7

( دينا  ومل يت  55025( دينا  مت ي يلسا من قبل البلدية وجبلغ دمجالي )72227)

 )تاسعًا( من االتفاقية. توةيع تلك العوايد ما بني البنك والبلدية  خالفًا للبند

 دم قيام البنك بتطبيق البند )الرابع  شر( من االتفاقية حبق البلدية لتق ريها حمل  .2

 ( دينا .77502متابعة الذم  اةستحقة  ل  اةستأجرين واليت بلمت ما يقا   )
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(0091 ) 

 

بتفويض  77/0/7004( تا يخ 2/6/6/7700/756قام البنك وجوجا وتابه  ق  ) .4

ول ما يستحق  ل  اةستأجرين مباشرة ل ندوق البلدية شريطة ديداع البلدية بتح يل 

اةبالغ شسريا مسا  البنك لدى البنك ).....( / فرع الرليفة ليت  يويلسا مسا  

( دينا  اةشا  دليه أ اله مسا  72227اةشروع اال ااه ولماية تا خيه مل يت  يويل مبلغ )

 اخلاما  شر ( من االتفاقية.اةشروع لدى البنك خالفًا للبند )

ال يقوم البنك بفتح  سا  مالي ) قيل( لكل مستأجر ليت  متابعة التح يل  يا تمسر  .5

 مجيع اإليدا ات حمل  سا  أمااات اةشروع فقط.

 مشروع إنشاء سوق اخلضار املركزي ضمن أراضي بلدية الشونة الوسطى: ثالثًا:

ية الشراوة مع بلدية الشواة الوسط  بتوقيع اتفاق 08/04/7000قام البنك بتا يخ  04

 ( دينا . 500000إلاشا  سوق اخلضا  اةروزي  وذلك بتخ يص مبلغ )

 .74/6/7002مت استالم اةشروع بتا يخ  74

 مل يت  لماية تا خيه تشميل اةشروع و افتتاح السوق. 24

 (4102لسنة   090املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 اةخالفات الوا دة أ اله  سا ا)لوع.العقل  ل  ت ويا 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.

 ( 032مستند الصرف رقم:) 

( دينا ًا 00065والبالغ قيقته ) 76/2/7004( تا يخ 024لدى تدقيق مستند ال رم  ق  )

( حمل فندق SMOT Projectةشروع )واةتعلق بو شة العقل الذي أقامسا بنك تنقية اةدن والقرى 

 (، تبني ما يلي:6/2/7004-4وراون بالةا / البحر اةيت للفرتة )

 دم ام وع  ل  اةوافقة اةسبقة من  ييا الوة ا   ل  دقامة الو شة خالفًا لقرا  جملا  .0

 .7005( لسنة 827الوة ا   ق  )

 ية اليت قامت حبجز  دم اشراك ديوان افاسبة حمل استد اج  روض الشروات السيا .7

 المرم الفندقية والقا ات بفنادق البحر اةيت.

حمل اةشروع/ اجلامعة ا) داية( دىل  سا   2 دم اسرتداد اةبالغ اليت مت دفعسا  ن )الشريك  .2

 بنك تنقية اةدن والقرى.

 (4102لسنة  413املصدر: )استيضاح الديوان رقم  
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(0091 ) 

 

 التوصية:

 العقل  ل  ت ويا ما و د أ اله  سا ا)لوع. 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالت ويا وما ةاع اةوضوع قيد اةتابعة.
 

 



 

 

 

 
 

 اخلامسالـجـــزء 
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(0011) 

 

 وزارة الشؤون البلدية

 

 :مصروفات سيارات رؤسـاء البلديات وجمالس اخلدمات املشرتكة 

، برفع 02/02/0203( تاريخ 3/02402قام وزير الشؤون البلدية مبوجب الكتاب رقم )س/

سقف خمصصات رؤساء البلديات ورؤساء جمالس اخلدمات املشرتكة من احملروقات، حيث تبني                     

 ما يلي:  

                    ا يلي:معلى  0200( لسنة 02( من نظام تنظيم املركبات احلكومية رقم )3املادة ) تنص .0

)تسري أحكام هذا النظام على الدوائر مبا يف ذلك اجلامعات الرمسية وسلطة منطقة 

اخلاصة والبلديات وأمانة عمان الكربى وجمالس اخلدمات املشرتكة  ةالعقبة االقتصادي

 وأي جهة أخرى يقرر جملس الوزراء تطبيق أحكام هذا النظام عليها(.

على أنه:                        0200من تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية لسنة  (02نصت املادة ) .0

)اعتبارًا من نفاذ هذه التعليمات يلغى العمل بالبالغات الصادرة عن رئاسة الوزراء ووزير 

 املالية واملتعلقة بتنظيم حركة املركبات احلكومية(.

أن  01/2/0203( تاريخ 020/إ/0/0قم )د ت جاء بكتاب رئيس ديوان التشريع والرأي ر .3

رؤساء البلديات أو رؤساء جلان البلديات ليسو من موظفي الفئة العليا أو من برتبتهم، 

وخيلو نظام رؤساء البلديات من النص القانوني الذي يعتربهم برتبة األمناء أو املدراء 

 العامني. 

وعليه يرى الديوان أن كتاب وزير الشؤون البلدية أعاله قد جاء خمالفًا ألحكام نظام 

رؤساء لتنظيم استخدام املركبات احلكومية املشار إليه أعاله برفع سقف احملروقات املخصص 

 البلديات ورؤساء جمالس اخلدمات املشرتكة.

 (10/1/4102تاريخ  04/1/24/2144 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 التقيد بأحكام نظام تنظيم املركبات احلكومية املشار إليه أعاله.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 
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 : النظام املالي للبلديات 

 ي:، تبني ما يل 0221( لسنة 77لدى دراسة النظام املالي للبلديات رقم )

ما زال النظام املالي للبلديات يستعمل عبارة وزير الداخلية على الررغم مرن الغائهرا  مبوجرب      .0

حيرث   اسرتبدال عبرارة وزيرر      0223( لسرنة  00القانون املؤقت املعدل لقانون البلديات رقم )

 الداخلية بعبارة وزير الشؤون البلدية.

، 021، 11، 00وزيرر الداخليرة يف املرواد)    ( أعراله وردت عبرارة  0على الرغم مما تقردم يف البنرد )   .0

 ( من النظام املالي.072، 047، 040

كما وان عبارة احملافظ أو املتصرف وردت يف العديد مرن مرواد النظرام املرالي للبلرديات ومنهرا        .3

 (. 017، 014، 047، 031، 3، 0املواد ذوات األرقام )

" حتفررظ الرردفاتر احلسررابية علررى    ( مررن النظررام املررالي للبلررديات علررى انرره     014نصررت املررادة )  .4

اختالف أنواعها وما يتعلق بها مرن اخلالصرات واملسرتندات والوقرائق األخررى ومرا إسرتعمل او        

أبطل استعماله من جلود الوصروالت والررخص ذات القسرائم أو غ هرا مرددًا ال تقرل عرن املردد         

صرررات ومسرررتندات املرررذكورة يف أدنررراه وبعدئرررذ اررروز إتالفهرررا مبوافقرررة املتصررررف منهرررا: اخلال  

القبض والصرف ومرا اسرتعمل مرن جلرود الوصروالت والررخص والوقرائق األخررى ذات القيمرة          

 حتفظ ملدة ال تقل عن سبع سنوات.

 (01/8/4102تاريخ 04/1/24/01141املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

 به .تعديل النظام املالي للبلديات مبا يتوافق وأحكام قانون البلديات املعمول  .0

بيان فيما إذا كان يستلزم اخذ موافقة املتصرف على إترالف املسرتندات واألوراا املشرار إليهرا      .0

 ( أعاله.014يف املادة )

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 :مديرية الشؤون املالية 

تبني  (، 0203-0200) حساب النفقات ومذكرة تسوية حساب البنك للفرتةلدى تدقيق 

 ما يلي:

( دينار 30221معلقة بقيمة ) شيكات 0203أظهرت مذكرة تسويه حساب البنك لعام  .0

الالزمة بشأنها  اإلجراءات إختاذ( سنوات دون 7سنوات سابقة يزيد بعضها على ) ختص

  .0110( لسنة 0( من التعليمات التطبيقية للنظام املالي رقم )030خالفًا ألحكام املادة )
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كشف البنك مع مذكرة تسوية البنك الوارد يف البنك حساب عدم مطابقة رصيد   .0

دون بيان سبب الفرا مع مالحظة تفاوت  الفرا ضمن تسوية البنكقيمة ظهار إحيث يتم 

 .خرالفرا من شهر آل

دون  0203دينار ضمن الشيكات املعلقة لعدة أشهر خالل عام ( 431)  إظهار مبلغ   .3

  الشيك وتارخيه او اسم املستفيد. رقم إىل اإلشارة

اليت مل تقدم دينار ضمن الشيكات املعلقة ( 12)بقيمة  (03320)ظهار الشيك رقم إ    .4

منه شيك رقم  بالرغم من انه ملغى يف نفس الشهر وحمرر بداًل 00/0200لشهر  للصرف

  .01/00/0200تاريخ  (03277)

على انه  (03001)ينار بدل الشيك رقم ( د4190)بقيمة  (03020)صدار الشيك رقم   إ  .0

على  01/3/0200وتاريخ  1/3/0200بتاريخ  هذين الشيكني  صرف  علمًا بأنهملغى 

  التوالي.

 إليه اإلشارةدينار دون  012بقيمة  0/1/0203بتاريخ  (02004)صرف الشيك املعلق رقم   .1

  حقة.اللا األشهرضمن قائمة الشيكات املصروفة لنفس الشهر او  إدراجهاو 

من خالل التوقيع او املصادقة عليها من قبل  األصولعدم اعتماد التسويات البنكية حسب  .7

 املرجع املختص يف الدائرة املالية لدى الوزارة.

عدم تقديم كفالة من قبل املوظف الذي يقوم  بتنظيم الشيكات والتوقيع عليها فئة )ج(   .2

 . 0223( لسنة 1رقم )لتعليمات الصادرة مبوجبة املالية للموظفني واخالفًا لنظام الكفاالت 

( منذ تاريخ 04402-04430) األرقامعدم إستخدام جمموعة الشيكات ذوات  .1

 الالزمة خبصوصها. اإلجراءاتاو إختاذ  األسباب إبداءدون  04/7/0203

 أرقامعدم ترقيم مستندات الصرف اخلاصة حبساب احملروقات وكذلك عدم تسجيل  .02

 يومية الصندوا.الصرف على دفرت 

من  (72)   مدفوع خالفًا لنص املادةاال يتم ختم مستندات الصرف ومرفقاتها خب .00

 . املشار إليها أعالهالتعليمات التطبيقية للشؤون املالية 

 (4102لسنة   084املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 ومبشاركة ديوان احملاسبة. أعالهتشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق مبا ورد 

 اإلجراء:

 التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. بتشكيل اللجنة ومل يرد ما يفيد 
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 بلدية السلط الكربى.

 :كشوفات الرواتب 

-0/7/0203لدى التدقيق على مستندات صرف الرواتب يف بلدية السلط الكربى للفرتة ) 
 (، تبني ما يلي:30/3/0204

( 0410وف الرواتب احملولة إىل البنك ).....( / فرع السلط مقداره )وجود فرا يف كش .0

دينار نتج عن زيادة يف القيمة اإلمجالية لعالوة حتسني املعيشة واليت تصرف فقط 

للموظفني املتقاعدين من البلدية ونش  على سبيل املثال بأن مبلغ عالوة حتسني املعيشة 

( دينار فقط يف حني أن املبلغ احملول 411كان ) 0203احملول للبنك يف شهر حزيران لعام 

( دينار علمًا بأنه مل يطرأ أي 002( دينار أي بفارا )101يف شهر متوز من نفس العام بلغ )

 تغي  على الرواتب يف تلك الفرتة.

قيام رئيس قسم احملاسبة السيد ).....( واملسؤول عن تنظيم كشوف الرواتب بالتعديل على  .0

ة إىل البنك حيث منح نفسه عالوة حتسني معيشة مبقدار الفرا أعاله دون الكشوف املرسل

 وجه حق وتسجيل الفروقات أعاله حلسابه لدى البنك.

 (48/2/4102تاريخ  04/1/21/2111املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق يف أعمال احملاسبة ومبشاركة ديوان احملاسبة.

 اإلجراء:

 قامت بلدية السلط الكربى باسرتداد املبلغ كاماًل وعزل املوظف وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :معامالت ترخيص األبنية 

 ، تبني ما يلي:0203لدى تدقيق معامالت ترخيص األبنية يف بلدية السلط الكربى لعام 

الواقرررع علرررى القطعرررة رقرررم وافقرررت اللجنرررة احملليرررة يف البلديرررة علرررى مرررنح إذن أشرررغال للبنررراء   .0

( من أراضي السلط دون احلصول علرى الرتخريص الرالزم و  دديرد إذن     13حوض ) (030)

( علرررى 0440/0203مبوجرررب القررررار رقرررم ) 02/00/0203األشرررغال لرررنفس البنررراء بتررراريخ  

الرغم من عدم احتساب الزيادات القائمرة يف البنراء والتجراوزات علرى االرترداد اجلران  وعلرى        

ة املئويررة واحلجميررة علمررًا بأنرره   رفررض الرتخرريص مررن قبررل اللجنررة احملليررة بترراريخ         النسررب

 ومل تعرض املعاملة على ديوان احملاسبة للتدقيق.  32/02/0203
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( 002وافقرررت اللجنرررة احملليرررة يف البلديرررة علرررى تررررخيص البنررراء الواقرررع علرررى القطعرررة رقرررم )  .0

واملكرون مرن    32/02/0203تاريخ ( 0330/0203( احلجر الطايح بالقرار رقم )20حوض )

( مررن نظررام  02( شررقة سرركنية دون ترروف  موقررف سرريارة لكررل شررقة خالفررًا ألحكررام املررادة )      00)

  وتعديالته. 0120( لسنة 01األبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم )

علررررى  4/7/0203( ترررراريخ 237/0203وافقررررت اللجنررررة احملليررررة يف البلديررررة بررررالقرار رقررررم )  .3

( مررن أراضرري السررلط بصررفة     43( حرروض ) 000واقررع علررى القطعررة رقررم )   ترررخيص البنرراء ال 

( 3اسررتخدام )درراري (ررولي( حيررث تقرردم املالررك بطلررب ترررخيص بنرراء مقرررت  ملخررازن عرردد )  

مطابق لنظام األبنية والتنظيم أعاله وعند االنتهاء من البناء مل يروفر املالرك ممررًا كافيرًا     

 اسرتعمال األرض اوراورة لره ليرتمكن مرن املررور       للمركبات إىل املواقف املعتمدة ممرا أدى إىل 

  إىل املواقف دون أن يتم عمل معاملة ضم وتوحيد ملساحة املمر املستخدمة من قبله.

علررى  00/00/0203( ترراريخ 0021/0203وافقررت اللجنررة احملليررة يف البلديررة بررالقرار رقررم ) .4

تخدام للقطعرررة  ( بصرررفة اسررر00( حررروض )477تررررخيص البنررراء الواقرررع علرررى القطعرررة رقرررم ) 

)سرركن أخضررر( علمررًا أن البنرراء املررراد ترخيصرره هررو مدرسررة خاصررة يتطلررب بررأن تكررون صررفة            

( مررن نظررام األبنيررة املشررار اليرره 00اسررتخدام القطعررة )مبرراني عامررة( كمررا ورد بأحكررام املررادة ) 

أعرراله واملتضررمنة أن تكررون اسررتخدامات قطررع األراضرري السرركنية لالسررتخدام السررك  او ألي       

  آخر يرد على خمطط التنظيم املقرر للقطعة. استعمال

 (4102لسنة  44املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

تشكيل جلنة تردقيق وحتقيرق بالبنرد )أواًل( ومبشراركة ديروان احملاسربة وتصرويب براقي البنرود حسرب           

 األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :مستندات الصرف يف بلدية السلط الكربى 

لدى قيام ديوان احملاسبة بإجراء التدقيق املسبق على  مستندات الصرف يف بلدية السلط 

( واليت تعود للمؤسسة ).....( ومتثل قيمة تعويضات، حيث  0410( و)0317الكربى ذوات األرقام )

 تبني لنا ما يلي:
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 (:1/4112العطاء رقم ) أواًل:

 03/3/0221( تاريخ 003مبوجب قرار اولس البلدي لبلدية السلط الكربى رقم ) .0

ومبوافقة وزير الشؤون البلدية   إحالة العطاء أعاله على مؤسسة ).....(  و  مباشرة 

 . 0/1/0221العمل بتاريخ 

 .00/2/0222  إستالم أعمال املشروع إستالمًا نهائيًا بتاريخ  .0

( دينار مبوجب مستند 20002ات عن العطاء  أعاله بقيمة بلغت )  تقدير قيمة التعويض .3

دون أن يتم إبرام خمالصة نهائية،  وقد حتفظ    03/0/0200( تاريخ 0317الصرف رقم )

 الديوان على إجازة مستند الصرف نظرًا لتقدميه خارج املدة القانونية.

 (:10/4112العطاء رقم ) ثانيًا:

ومبوافقة وزير الشؤون البلدية  00/2/0221( تاريخ 310قم )مبوجب قرار اولس البلدي ر .0

 . 01/00/0221  إحالة العطاء أعاله على ).....( و  مباشرة العمل بتاريخ 

رغم وجود فرتات توقف عن  01/00/0222  إستالم أعمال املشروع إستالمًا نهائيًا بتاريخ  .0

بتوجيه كتب إنذار للمقاول بضرورة العمل من قبل املقاول دون مربرات حيث قامت الوزارة 

 االلتزام بربنامج س  العمل. 

دون أن  يتم إبرام خمالصة  03/3/0200  صرف قيمة املطالبة النهائية للمقاول بتاريخ  .3

 نهائية.

( دينار مبوجب مستند الصرف 01020  تقدير قيمة التعويضات عن العطاء أعاله بقيمة ) .4

قد حتفظ الديوان على إجازة مستند الصرف نظرًا ، و32/2/0200( تاريخ 0410رقم )

 لتقدميه خارج املدة القانونية.

 وفيما يلي أهم املالحظات املتعلقة بالعطاءين املشار إليهما أعاله.

مبوجب كتاب وزير الشؤون البلدية ونتيجة لتحفظ ديوان احملاسبة على إجازة صرف  .0

يل جلنة للتدقيق والتحقيق يف موضوع املستندات أعاله واخلاصة بالتعويضات فقد   تشك

 العطائني أعاله  ومبشاركة ديوان احملاسبة.

أحالت جلنة التدقيق والتحقيق املوضوع إىل وزارة األشغال العامة واإلسكان كونها اجلهة  .0

 صاحبة الصالحية للبت يف مدى قانونية صرف قيمة التعويضات.
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انه  03/0/0203( تاريخ 7/0221/07771رد وزير األشغال العامة واإلسكان بكتابه رقم ) .3

قيامه بتقديم مطالبته بالتعويضات خالل املدة العقدية  أقباتيتوجب على  املقاول أن 

كان املقاول  ( من عقد املقاولة املوحد واليت تنص على: )إذا02املنصوص عليها يف البند )

مبوجب  إضافيةدفعة  أيةيف مدة االجناز و/أو  ًا للحصول على متديديعترب نفسه مستحق

 أننه يتعني عليه إف مادة من هذه الشروط او لغ  ذلك من األسباب املتعلقة بالعقد أي

.يتعني ةإىل تكّون املطالب أدىاو الظرف الذي  ةفيه الواقع مبينًا يرسل إىل املهندس اشعارًا

من  يومًا (02)تتجاوز  وذلك خالل مدة ال رصة ممكنة عمليًايف اقرب ف األشعارهذا  إرسال

وهو ما يتفق وتوجه  او الظرف....( الواقعةوجوب درايته بتلك  أوتاريخ دراية املقاول 

 الديوان يف هذا اخلصوص.

خالل فرتة املخا(بات واملراسالت بني وزارة الشؤون البلدية ومديرية الشؤون البلدية   .4

وبلدية السلط الكربى وقيام جلنة التدقيق والتحقيق مبتابعة أعماهلا قام حملافظة البلقاء 

املقاول بتوجيه إنذار عدلي بواسطة كاتب عدل حمكمة السلط مطالبًا البلدية بصرف 

(دينار وذلك حسب ما جاء بكتاب رئيس بلدية السلط 20222قيمة التعويضات البالغة )

 .32/3/0204( تاريخ 30/0221/0700الكربى رقم )

قام رئيس بلدية السلط الكربى مبخا(بة ديوان احملاسبة مبوجب كتابه املشار إليه أعاله  .0

يعلمنا فيه قيام املقاول بتوجيه إنذار عدلي للبلدية وأنه ال مانع لدى البلدية من صرف 

قيمة التعويضات اليت يطالب بها املقاول  وحيمل الديوان كامل املسؤولية القانونية واملالية 

  حال   احلكم لصا ح املقاول.يف

املوجه إىل  1/2/0204( تاريخ 0/2/01412مبوجب كتاب وزير الشؤون البلدية رقم )س/ .1

مدير الشؤون البلدية حملافظة البلقاء ونسخة منه لديوان احملاسبة املتضمن أنه استنادًا 

صرف مطالبات لرأي الدائرة القانونية يف وزارة الشؤون البلدية   إعالمه بعدم أحقية 

املتعهد لعدم وجود سند قانوني ايز ذلك كون إشعارات املطالبة بالتعويض مل تكن 

 موققة يف سجالت البلدية خالل املدة القانونية. 

يؤكد إن ديوان احملاسبة ومن منطلق أحكام قانونه اليت تلزمه باحلفاظ على املال العام   

ت املعمول بها لدى وزارة األشغال العامة واإلسكان أن صرف قيمة التعويضات خيالف التشريعا على

 وعدم أحقية املقاول باملطالبة بصرف قيمة التعويضات نتيجة داوزه املدة القانونية للمطالبة بها.

 (1/1/4102تاريخ  04/1/21/02421املصدر: )كتاب الديوان رقم 
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 التوصية:

 األصول.العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :الشكاوي / منطقة اليزيدية 

، تبني  02/00/0204/شكوى( الواردة للديوان بتاريخ 311لدى التحقق من الشكوى رقم ) 

 ما يلي:

بتغي  صفة  00/1/0200( تاريخ 030/4  اختاذ قرار جملس التنظيم األعلى رقم ) .0

( 1( من حوض رقم )402، 407، 322، 327، 321استعمال قطع األراضي ذوات األرقام )

( دنان  3اليزيدية الشمالي من سكن )ب( اىل داري وفرض عوائد تنظيم خاصة مبقدار )

 لكل مرت مربع.

بإصدار خمطط موقع تنظيمي للقطعة رقم  0/0/0204قامت البلدية أعاله بتاريخ  .0

( دون حتصيل عوائد التنظيم اخلاصة 0م731البالغ مساحتها )( موضوع الشكوى و327)

%( كون 00( دينار بنسبة )000( دينار وعوائد الفتح والتعبيد والبالغة )0000والبالغة )

 الطريق الذي خيدم القطعة غ  مفتو . 

  دفع عوائد الفتح والتعبيد املستحقة على القطعة عند تقديم (لب البيع اجلاري عليها  .3

دون أن يتم حتصيل عوائد  00/1/0204( تاريخ 000142مبوجب الوصل املالي رقم )

التنظيم اخلاصة املستحقة عليها علمًا بأنه   املصادقة على (لب البيع من مجيع أقسام 

 البلدية املعنية. 

( وقام املالك اجلديد 0373/0204مبوجب عقد البيع رقم ) 01/1/0204بيع بتاريخ   ال .4

( 001147مبوجب الوصل املالي رقم ) 03/1/0204بدفع عوائد التنظيم اخلاصة بتاريخ 

 ( أشهر من تاريخ الشراء.3أي بعد )

عن  عدم وجود سجل خاص لالحتفاظ بنسخ عقود البيع ومناذج براءة الذمة املالية الصادرة .0

 املنطقة والبلدية.

 (4/4/4104تاريخ  1/40/0088املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 تشكيل جلنة تدقيق وحتقيق مبا ورد أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة. 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 بلدية العارضة اجلديدة .

  ورخص األبنية:مسـتندات الصـرف 

لدى تدقيق مستندات الصرف ورخص األبنية يف بلدية العارضة اجلديدة للفرتة  

 ( ، تبني ما يلي:00/7/0204-02/1/0204)

قامت البلدية مبنح رخص بناء وأذونات أشغال لعدد من املوا(نني دون إبراز خمططات  .0

هندسية مصدقة من نقابة املهندسني على الرغم من حتفظ ديوان احملاسبة على إجازة هذه 

 0113( لسنة 7( من قانون  البناء الو(  رقم )00املعامالت خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته. 

ربعات ومساهمات عينية )تنفيذ أعمال ملكتب رئيس البلدية( كشرط إلجازة   إستالم ت .0

بعض معامالت رخص البناء دون استكمال إجراءات الرتخيص ومثال ذلك )عدم وجود 

 خمططات هندسية مصدقة (. 

يتم إجازة معامالت ترخيص لبعض األبنية دون تأمني مواقف للسيارات او استيفاء بدل  .3

( لسنة 01( من نظام األبنية والتنظيم رقم )02، 7ألحكام املادتني ) مواقف سيارات خالفًا

 0/7/0204( تاريخ 41/0204ونش  على سبيل املثال إىل معاملة الرتخيص رقم ) 0120

 .03/2/0204( تاريخ 11/0204واملعاملة رقم )

 ( دينار عن (ريق التلزيم دون استدراج0000جك همر بقيمة ) رقيام البلدية باستئجا .4

( من نظام اللوازم 1عروض وتطبيقيًا ملبدأ املنافسة بني املناقصني خالفًا ألحكام املادة )

 . 0221( لسنة 72وأشغال البلديات رقم )

التجزئة يف شراء اللوازم املتشابهة مبوجب صفقات شراء متعددة وعلى سبيل املثال أجور  .0

( دينار خالفًا 210يمة )( دينار وشراء مواد قر(اسية بق1000نقل بيس كورس بقيمة )

  ( من نظام اللوازم وأشغال البلديات أعاله.7ألحكام املادة )

( دينار دون إبراز براءة ذمة من 0222يتم صرف املطالبات املالية واليت تزيد قيمتها عن ) .1

ضريبة الدخل من قبل املستفيد ونش  على سبيل املثال إىل مستندات صرف باسم شركة 

( دينار ومستند صرف باسم مركز ).....( بقيمة 3143( دينار و)0100).....( بقيمة )

 ( دينار. 0022)

عدم تثبيت الرقم الو(  والرقم الضري  للشركات اليت يتم الشراء منها على مستندات  .7

 .00/02/0221( تاريخ 00/0/0/00130الصرف خالفًا لكتاب وزير املالية رقم )
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مدفوع تالشيًا لصرفها مرة أخرى خالفًا ألحكام املادة عدم ختم املستندات املصروفة خبتم  .2

 .0221( لسنة 77( من النظام املالي للبلديات رقم )71)

 (2/00/4102تاريخ  04/1/21/01811 املصدر: )كتاب الديوان رقم   

 التوصية:

 حسب األصول. باقي البنودالعمل على تصويب 

 اإلجراء:

وما زال املوضوع قيد البنود ( فقط ومل يتم تصويب باقي 7، 1، 3  تصويب البنود ذوات األرقام )

 املتابعة.

 :قيود وسجالت البلدية 

-0/7/0200لرررررررردى ترررررررردقيق قيررررررررود وسررررررررجالت بلديررررررررة العارضررررررررة اجلديرررررررردة للفرررررررررتة )

 (، تبني ما يلي:30/00/0203

 رخص األبنية: أواًل:

( دينرررار يف مركرررز البلديرررة 42342وجرررود نقرررص يف اسرررتيفاء رسررروم رخرررص األبنيرررة مقرررداره ) .0

 0120( لسررنة  01ومنا(قهررا خالفررًا ألحكررام نظررام األبنيررة والتنظرريم للمرردن والقرررى رقررم )         

 وتعديالته.  

يرررتم تقسررريط قيمرررة الرسررروم املرتتبرررة علرررى رخرررص البنررراء للمررروا(نني خالفرررًا لقررررار جملرررس      .0

حيررث بلغررت القيمررة اإلمجاليررة للمبررالغ      01/7/0122( ترراريخ 300التنظرريم األعلررى رقررم )  

 ( دينار. 00002املقسطة )

قيام البلدية بإصدار رخص أبنية للموا(نني دون حتصيل ما علريهم مرن مسرتحقات للبلديرة      .3

( دينرار  23324ائد تعبيد وتنظيم حيث بلغت قيمة العوائد املرتاكمة وغ  املدفوعة )من عو

( لسرنة  71( من قانون تنظيم املردن والقررى واألبنيرة املؤقرت رقرم )     00/0خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته. 0111

يرررتم مرررنح ترررراخيص لابنيرررة الواقعرررة خرررارج التنظررريم علمرررًا بررران إصررردار هرررذه الررررخص مرررن       .4

لية اللجنررة اللوائيررة املشرررتكة حملافظررة البلقرراء ولرريس اللجنررة احملليررة وفقررًا ألحكررام      مسررؤو

 قانون تنظيم املدن والقرى املشار إليه أعاله، ونش  على سبيل املثال ال احلصر:

 .03/00/0203( تاريخ 01/0203رخصة رقم ) .أ 

 . 00/7/0200( تاريخ 1/0200رخصة رقم ) .ب 

 . 02/0/0200( تاريخ 2/0200رخصة رقم ) .ج 
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(0411) 

 

( املشررار إليهررا أعرراله 01/0203عرردم اسررتيفاء برردل مواقررف سرريارات علررى رخصررة البنرراء رقررم )   .0

( مررررن نظررررام األبنيررررة  02، 7( دينررررار خالفررررًا ألحكررررام املررررادتني ) 7222)درررراري( مبررررا قيمترررره ) 

 والتنظيم للمدن والقرى أعاله.

ع، خمطط أرضي عدم أرفاا الوقائق واملعززات الالزمة مع معامالت الرتخيص )خمطط موق .1

 0113( لسررنة 7وسررند تسررجيل وخمططررات هندسررية( خالفررًا لقررانون البنرراء الررو(  رقررم )       

 .2/2/0221( تاريخ 0240وكتاب وزير الشؤون البلدية رقم )ت ع/

 رخص املهن: ثانيًا:

( دينررار خالفررًا ألحكررام قررانون رخررص 0121وجررود نقررص يف اسررتيفاء رسرروم رخررص املهررن بلررغ ) .0

 .  0111( لسنة 02املهن )

 عدم قيام البلدية مبتابعة أصحاب املهن املتخلفني عن الرتخيص منذ سنوات سابقة. .0

 احملاسبة: ثالثًا:

قيرررام البلديرررة بصررررف فررروات  وجبرررات (عرررام وضررريافة وشرررراء أقرررا  برررالرغم مرررن عررردم وجرررود        .0

( 77( من النظام املرالي للبلرديات رقرم )   03خمصصات لتلك املطالبات خالفًا ألحكام املادة )

 . 1/7/0200( تاريخ 113وقرار جملس الوزراء رقم ) 0221سنة ل

عرردم التررزام احملاسرربني بعرررض احلسررابات واجلررداول علررى أعضرراء اولررس البلرردي بعررد نهايررة    .0

( 011كل شهر للتدقيق وبيران ملحوظراتهم عليهرا خرالل املردة املقرررة خالفرًا ألحكرام املرادة )         

 اله.من النظام املالي للبلديات املشار إليه أع

يرررتم عمرررل تقررراص مرررالي مباشرررره برررني شرررركة الكهربررراء والبلديرررة دون قيرررده ضرررمن حسرررابات   .3

البلدية ممرا يتعرذر معره تتبرع نفقرات البلديرة أصروليًا خالفرًا ألحكرام النظرام املرالي للبلرديات             

 أعاله.

يررتم إلغرراء بعررض وصرروالت املقبوضررات ورخررص املهررن يف مررنطقيت الصرربيحي وبيوضرره بشرركل        .4

ملحوظ دون وضع ختم ملغي على كل نسخه من نسخ الوصرول وعردم كتابره سربب اإللغراء      

 ( من النظام املالي للبلديات املشار إليه أعاله. 42خالفًا ألحكام املادة )

 حسابات البنك: رابعًا:

( شررهور إىل 1يكات الرريت مل تقرردم للصرررف ومضررى عليهررا أكثررر مررن )   عرردم حتويررل قيمررة الشرر  .0

 حساب األمانات.

عدم مسك سرجل خراص للشريكات املردعرة يردون فيره اسرم السراحب وقيمرة الشريك ورقمره             .0

 .اإلرجاعوتارخيه والبنك املسحوب عليه وسبب 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(0401) 

 

دة عدم مسك سجل الرخص والوصوالت لردفاتر الشريكات حسرب األصرول خالفرًا ألحكرام املرا        .3

 ( من النظام املالي املشار إليه أعاله.010)

 اللوازم: خامسًا:

قامررت البلديررة بررإخراج اللرروازم واألقررا  علررى املرروظفني وتنزيلررها مررن سررجالت اللرروازم العامررة        .0

وعدم استخدام سجالت عهدة فرعية مما أدى إىل تصرف  األرصردة الدفرتيرة لاقرا  واللروازم      

 .0221( لسنة 72ام اللوازم وأشغال البلديات رقم )( من نظ00خالفًا ألحكام املادة )

( دينررار مررن قبررل جلنررة اإلسررتالم حيررث يررتم  022عرردم إسررتالم اللرروازم الرريت تزيررد قيمتهررا عررن )  .0

( مرن نظرام اللروازم وأشرغال البلرديات      07إدخاهلا مباشرة على السجالت خالفًا ألحكام املادة )

 املشار إليه أعاله.

(   إشررراا احررد أعضرراء اولررس البلرردي يف   000/0203م )مبوجررب قرررار اولررس بلرردي رقرر   .3

 ( من نظام اللوازم وأشغال البلديات املشار إليه أعاله.1جلنة املشرتيات خالفًا ألحكام املادة )

ال يتم إستخدام بطاقرات الصرنف يف مسرتودع البلديرة وترميرز لروازم البلديرة بعالمرات خاصرة           .4

 ن نظام اللوازم وأشغال البلديات أعاله.( م30لتمييزها خالفًا ألحكام املادة )

ال يتم تقديم تقارير دورية عن حالرة اللروازم معرززه بقروائم جررد للمرواد غر  الصراحلة خالفرًا           .0

 ( من نظام اللوازم وأشغال البلديات أعاله.31ألحكام املادة )

 العطاءات: سادسًا:

وقسررم خرراص يتررابع  تعررذر ترردقيق عطرراءات البلديررة لعرردم وجررود سررجل خرراص بهررذه العطرراءات 

إجراءاتها ويعنى حبفظ ملفات العطاءات الريت   (رحهرا ولردى أخرذ عينره عشروائية مرن العطراءات         

                       الررريت   (رحهرررا تررربني قيرررام البلديرررة بررراللجوء إىل الشرررراء املباشرررر يف معظرررم احلررراالت مثرررل شرررراء          

( مررن نظررام اللرروازم وأشررغال البلررديات  7، 1))مررواد صررحية، برريس كررورس، ملبررات( خالفررًا ألحكررام املررواد  

 أعاله.

 شؤون املوظفني: سابعًا:

ميارس عدد كب  من عمال الو(ن وعامالت النظافرة أعمرال غر  األعمرال الريت   تعييرنهم        .0

 من أجلها خالفًا لقرارات تعيينهم. 

نظام مروظفي  ( من 32ال يتم تنظيم سجالت أداء لتقييم أداء املوظفني خالفًا ألحكام املادة ) .0

 .0227( لسنة 022البلديات رقم )
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(0400) 

 

عرردم تقررديم كفرراالت ماليررة مررن الررذين يقومررون بقرربض األمرروال العامررة وعلررى سرربيل املثررال        .3

خالفرررا  30/00/0220الكاتبرررة ).....( الررريت تعمرررل يف قسرررم املسرررقفات واملعينرررة منرررذ تررراريخ      

 . 0223لسنة ( 1( من نظام الكفاالت املالية للموظفني رقم )3ألحكام املادة )

( مرررن تعليمرررات الررردوام الرمسررري 0عررردم االحتفررراظ بإجرررازات املررروظفني خالفرررًا ألحكرررام املرررادة ) .4

 واإلجازات السنوية.

عدم اعتمراد إجرازات األمومرة واإلجرازات املرضرية اخلارجيرة مرن وزارة الصرحة حسرب األصرول            .0

 وعلى سبيل املثال ال احلصر إجازة املوظفة ).....(. 

 ثامنًا:السلف:

( مرن  002م قيرام حراملي السرلف بفرتح حسرابات للسرلف يف البنروا خالفرًا ألحكرام املرادة )          عد .0

 النظام املالي للبلديات أعاله. 

( مرررن النظرررام املرررالي 007ال يرررتم مسرررك دفررررت صرررندوا هلرررذه السرررلف خالفرررًا ألحكرررام املرررادة )  .0

 للبلديات املشار إليه أعاله.

 سجل  القرارات: تاسعًا:

ولس البلردي بطريقرة غر  أصرولية وعلرى سربيل املثرال ال للحصرر         يتم شطب بعض قرارات ا

 .4/1/0203( تاريخ 001/0203قرار رقم )

 احلركة: عاشرًا:

 عدم إستخدام مستندات اإلدخال واإلخراج لكوبونات  احملروقات حسب األصول. .0

عرردم تسررجيل كوبونررات احملروقررات عررل سررجل الرررخص والوصرروالت وبيرران كيفيررة إسررتالمها   .0

 ( من النظام املالي للبلديات أعاله.002ا خالفًا ألحكام املادة رقم )وتسلمه

 ملعرفة إستهالكها من احملروقات.  0221عدم إجراء تعديل لسيارات البلدية منذ عام  .3

تعذر تدقيق حساب صيانة املركبرات يف البلديرة لعردم وجرود بطاقرات للمركبرات تربني قيمرة          .4

 الصيانة لكل مركبه.

 (4102لسنة  022الديوان رقم  املصدر: )استيضاح

 التوصية:

 تشكيل جلنة تدقيق وحتقيق بالبنود )أواًل، قانيًا، قالثًا( وتصويب باقي البنود حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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(0404) 

 

 :الشكاوي 

العارضة اجلديدة،  تبني  لدى التحقق من موضوع الشكوى الواردة للديوان خبصوص بلدية

 ما يلي:

( تل 1( من حوض رقم )04، 03قامت البلدية أعاله باالعتداء على قطع األراضي أرقام ) .0

احلجاج وخشفة من أراضي الصبيحي والعائدة ملكيتها لسلطة املياه وذلك بقص جزء من 

املعتدى ( حيث بلغت املساحة 04( ووضع الطمم الناتج يف القطعة رقم )03القطعة رقم )

 ( 0م 3300عليها حوالي )

( من أراضي الصبيحي والعائدة ملكيتها 1( حوض )1  دريف جزء من القطعة رقم ) .0

 (.0م 002لوزارة الزراعة )احلراج( حيث بلغت مساحة االعتداء حوالي )

 (04/4/4104تاريخ  1/40/4184املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

تشكيل جلنة تدقيق وحتقيق لتقدير األضرار النادة عن هذه االعتداءات وبيان األسباب اليت أدت 

 إىل ذلك. 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 بلدية الفحيص.

 :الشكاوي / مبادلة قطعة أرض 

املوضوع أعاله يف بلدية الفحيص ، تبني لدى التحقق من الشكوى الواردة للديوان خبصوص 

 ما يلي:

قامت البلدية بتشكيل جلنة لتقدير  2/1/0204( تاريخ 0/3/0/703مبوجب الكتاب رقم ) .0

( ام عليا اواورتني ملبنى 04( حوض رقم )740، 737قيمة املرت املربع لقطع األراضي أرقام )

من  0( م 0222هيدًا ملبادلة مساحة )بيت الفحيص واللتان تعود ملكيتهما للسادة ).....(مت

( الدير واليت تعود ملكيتها 07( حوض رقم )071هذه القطع مبا يعادهلا من القطعة رقم )

 للبلدية لغاية عمل توسعة لساحة بيت الفحيص. 

  تقدير قيمة املرت املربع للقطع أعاله من قبل اللجنة املشكلة مبشاركة من ديوان  .0

 تالي:احملاسبة على النحو ال

 ( دينار للمرت املربع.032)    (737القطعة رقم ) .أ 

 ( دينار للمرت املربع.032)    ( 740القطعة رقم ) .ب 

  ( دينار للمرت املربع.002)    (071القطعة رقم ) .ج 
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  االعرتاض على قيمة التقدير أعاله من قبل مالكي القطع الواردة يف )أ، ب( أعاله حيث  .3

واليت  32/1/0204( تاريخ 40/0/0/202كتاب رقم )  تشكيل جلنة جديدة مبوجب ال

( دينار ومل يتم إعادة تقدير سعر املرت 000تقدير سعر املرت املربع هلذه القطع مببلغ ) أعادت

 املربع من القطعة الواردة يف )ج( أعاله العائدة للبلدية. 

من القطع لدى خما(بة مدير مكتب تسجيل أراضي السلط ملعرفة القيمة التقديرية لعدد  .4

من بينها القطع املراد إجراء التبديل بينها وبني قطعة األرض العائدة للبلدية حيث جاءت 

  ( دينار.002(  بر )071، 740، 737األسعار التقديرية للمرت املربع من القطع أرقام )

بإعادة  07/1/0204( تاريخ 43( يف اجللسة رقم )2/43  اختاذ قرار جملس بلدي رقم ) .0

نة جديدة لتخمني قطع األراضي املنوي مبادلتها مبا فيها أرض البلدية يف تشكيل جل

 منطقة الدير. 

 (00/00/4102تاريخ  1/40/08024املصدر: )كتاب الديوان رقم    

 التوصية:

وقف إجراءات املبادلة للقطع أعاله لتفادي حتميل البلدية أية أعباء مالية ويف حال احلاجة املاسة 

اللجوء إلستمالا الربع القانوني من قطع األرض اواورة لبيت الفحيص حسب هلذه التوسعة 

 األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 بلدية عني الباشا اجلديدة.

 :التدقيق املسبق 

 لدى القيام بالتدقيق املسبق يف بلدية عني الباشا اجلديدة ، تبني ما يلي:

قيام البلدية بصرف مكافآت للموظفني دون إجازتها من ديوان احملاسبة حيث   توجيه  .0

( إىل رئيس البلدية إال أنه مل يتم الرد 0/0204( و )00/0203املذكرات ذوات األرقام )

( لسنة 022( من نظام موظفي البلديات رقم )04عليها و  الصرف خالفًا ألحكام املادة )

                      وتعديالته.     0227

( دينار خالفًا 022قيام البلدية بصرف سلفة مالية لعامل و(ن )مصري اجلنسية( بقيمة ) .0

بناًء على موافقة  0221( لسنة 77( من النظام املالي للبلديات رقم )001ألحكام املادة )

الرد  ( بهذا اخلصوص ومل يتم02/0203رئيس البلدية علمًا أنه   توجيه املذكرة رقم )

 عليها. 
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باملوافقة على ترخيص األبنية  4/0/0204( تاريخ 00/0اختاذ اولس البلدي للقرار رقم ) .3

(م خالفًا ألحكام املادة 422القائمة مبوجب خمططات كروكية ومبساحات ال تزيد عن )

اليت تستوجب تصديق املخططات من  0113( لسنة 7( من قانون البناء األردني رقم )00)

 هندسني. نقابة امل

 (41/1/4102تاريخ  04/1/21/2411 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 :قيود وسجالت البلدية 

(، ترربني مررا 0203-0222)لرردى ترردقيق قيررود وسررجالت بلديررة عررني الباشررا اجلديرردة للفرررتة  

 يلي:

 الشؤون املالية: أواًل:

قيام  البلدية بصرف مكافآت لبعض موظفيها لقاء عملهم خارج أوقرات الردوام الرمسري علرى      .0

الررغم مررن حتفررظ ديروان احملاسرربة علررى الصررف حيررث ال يررتم تثبيرت سرراعات العمررل اإلضررايف     

( 022ظام مروظفي البلرديات رقرم )   ( من ن04على سجل الداوم الرمسي خالفًا ألحكام املادة )

                                  وتعليمات منح املكافآت.  0227لسنة 

يرتم صرررف مكافررآت ماليرة للجنررة العطرراءات رغرم حتفررظ ديرروان احملاسربة علررى الصرررف لعرردم      .0

وجررود سررند قررانوني ايررز ذلرررك للفرررتة الرريت سرربقت صررردور أسررس مررنح املكافررآت واحلررروافز           

 ( من نظام موظفي البلديات أعاله.  00يات استنادًا ألحكام املادة )ملوظفي البلد

قيررام البلديررة بتقررديم تربعررات نقديررة دون احلصررول علررى موافقررة الرئاسررة اجلليلررة املسرربقة          .3

                       وعدم توفر املخصصات وحتفظ ديوان احملاسبة.

دي بعررد نهايررة كررل شررهر خالفررًا    عرردم عرررض احلسررابات واجلررداول املاليررة علررى اولررس البلرر      .4

 .0221( لسنة 77( من النظام املالي للبلديات رقم )011ألحكام املادة )

( من نظرام األبنيرة   7يتم استيفاء رسوم إذن أشغال على األبنية املخالفة خالفًا ألحكام املادة ) .0

 وتعديالته. 0120( لسنة 01والتنظيم رقم )

( دنران  علرى معرامالت  رخررص    02مقطروع مقرداره )   يرتم اسرتيفاء رسروم (وابرع واردات مببلرغ      .1

 األبنية دون سند قانوني ايز ذلك.
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 الشؤون اإلدارية: ثانيًا:

قيام البلدية بإيقاع عقوبة احلسم من رواتب بعرض املروظفني دون إجرراء التحقيرق الرالزم مرن        .0

لبلديات املشار ( من نظام موظفي ا44جلنة يشكلها اولس هلذه الغاية خالفًا ألحكام املادة )

إليه أعاله إضافة إىل القيام بإلغاء العقوبة دون تظلم خطي من املوظرف خالفرًا ألحكرام املرادة     

 ( من نفس النظام.41)

عررردم وجرررود سررراعة دوام لضررربط مررردى الترررزام املررروظفني بالررردوام يف املركرررز واملنرررا(ق التابعرررة    .0

 للبلدية.

 اإليرادات ورخص األبنية.عدم تفعيل عمل الرقابة الداخلية للتدقيق على  .3

وجود العديد مرن األكشراا املقامرة بشركل عشروائي ممرا يعطرل حركرة السر  باإلضرافة إىل            .4

إنهرررا تعمرررل بررردون تررررخيص مرررع غيررراب الرقابرررة عليهرررا مرررن البلديرررة وعررردم إختررراذ اإلجرررراءات      

 القانونية املناسبة حلفظ حقوا وموارد البلدية املالية بهذا اخلصوص.

 :املستودع ثالثًا:

عرردم ترحيررل املررواد املسررجلة علررى مسررتندات اإلدخررال واإلخررراج علررى سررجل اللرروازم أواًل بررأول        .0

 .0221( لسنة 72( من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم )01خالفًا ألحكام املادة )

( 00ال يتم تعبئة رقم صفحة السجل على مستندات اإلدخال واإلخراج خالفًا ألحكرام املرادة )   .0

 ازم وأشغال البلديات أعاله.من نظام اللو

 عدم قيام مأمور املستودع مبطابقة الرصيد الدفرتي يف سجالت اللوازم مع الرصيد الفعلي. .3

ال يتم تعزيز عملية صرف اللوازم من اجلهات الطالبة حسب األصرول خالفرًا ألحكرام املرادتني      .4

 ( من نظام اللوازم وأشغال البلديات املشار إليه أعاله.03، 00)

 تنظيم وترتيب مستودع البلدية حسب األصول.عدم  .0

 احلركة: رابعًا:

( املصرروفة للسريد رئريس البلديرة     300/0عدم قيام البلدية برتخيص سريارة املرسريدس رقرم )    .0

 منذ عامني.

( ضاغطات من آليات البلديرة معطلره دون عمرل، األمرر الرذي يسرتدعي       1( قالبات و )3وجود ) .0

آلليرات لبيران مرا ميكرن إصرالحه منهرا وشرطب املتبقري         تشكيل جلنة للوقوف علرى وضرع هرذه ا   

 .0200( من تعليمات تنظيم إستخدام املركبات احلكومية لعام 40سندًا ألحكام املادة )
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عرردم وسررم بعررض سرريارات البلديررة باسررم الرردائرة ونشرر  علررى سرربيل املثررال اىل السرريارات أرقررام     .3

نظرررام اللررروازم وأشرررغال البلرررديات ( مرررن 11( خالفرررًا ألحكرررام املرررادة )02007/0(،)02001/0)

( مرررن تعليمرررات تنظررريم إسرررتخدام املركبرررات احلكوميرررة لسرررنة   01املشرررار إليررره أعررراله واملرررادة ) 

0200. 

 .0221مل يتم إجراء تعديل لسيارات وآليات البلدية ملعرفة استهالكها من الوقود منذ عام  .4

 عدم االلتزام بتعبئة أوامر احلركة حسب األصول. .0

 (4102لسنة  018)استيضاح الديوان رقم املصدر: 

 التوصية:

 .العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 :الشكوى 

خبصوص  2/1/0204لدى التدقيق واملتابعة يف بنود الشكوى الواردة للديوان بتاريخ 

 بلدية عني الباشا اجلديدة،  تبني ما يلي:املخالفات املرتكبة يف 

املبنى الواقع يف حي التطوير احلضري على )شارع السلط( يعود لزوجة رئيس البلدية   .0

احلالي وال توجد له أية قيود يف سجالت ترخيص األبنية لدى البلدية ، علمًا بأنه يتكون من 

 (ابقني األرضي عبارة عن خمازن دارية واألول غ  مشطب.

( واملصروفة لرئيس البلدية منتهية الصالحية منذ عامني ومل 300/0خصة السيارة رقم )ر .0

 يتم العمل على دديدها حتى تارخيه. 

( نوع اسوزو لون أسود تعمل داخل وخارج حدود لواء عني الباشا 02001/0املركبة رقم ) .3

 وبرفقة رئيس البلدية وكما هو مدون على أوامر احلركة. 

لغاية تارخيه دون  0204( دينار يف عام 0002البيس كورس مببلغ )   شراء كميات .4

حتديد مواقع إستخدامها حسب املشروحات املرفقة مبستند الصرف خالفًا ألحكام املادة رقم 

 . 0221( لسنة 72( من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم )7)

األراضي ودون عمل    منح تصاريح ملكبات الطمم بناء على (لب شخصي من مالكي قطع .0

دراسة للموضوع من حيث األمحال الزائدة للمركبات اليت تقوم بنقل الطمم ومدى أقرها 

 على البنية التحتية والبيئة احمليطة هلذه املكبات ودون أي مردود لصندوا البلدية.



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(0401) 

 

 تبيت املركبات املبينة تاليًا خارج مرآب البلدية: .1

 احلركة.( مع مأمور 00113/0املركبة رقم ) -

 ( مع مأمور الصيانة.0022/0املركبة رقم ) -

 ( برفقة رئيس البلدية.02001/0املركبة رقم ) -

 ( مع مراقب العمال.02100/0املركبة رقم ) -

( ربوع العدس من 0( حوض )0713مل يتم إبراز رخصة البناء القائم على القطعة رقم ) .7

 أراضي عني الباشا للتدقيق. 

من قبل اللجنة احمللية باملوافقة على  0/1/0203( تاريخ 00/42  اختاذ القرار رقم ) .2

( من أراضي 0( حوض رقم )003ترخيص ومنح أذن أشغال للبناء الواقع على القطعة رقم )

ام الدنان  على الرغم من خمالفة البناء ألحكام تنظيم القطعة حيث   بناء خمازن 

مًا بأن هناا قرار سابق رقم دارية واحتساب الرسوم على أساس سكن وليس داري عل

 بعدم املوافقة على الرتخيص.  2/0/0203( تاريخ 00/00)

توجد حمال دارية يف منطقة عني الباشا وباقي املنا(ق التابعة للبلدية غ  مرخصة حتى  .1

 تارخيه ومل يتم إختاذ أية إجراءات من قبل البلدية لتصويب األوضاع.  

الدفن مببالغ متفاوتة وخمتلفة خالفًا لقرار اولس توجد وصوالت مالية خاصة بتصاريح  .02

 ( دينار كرسم للتصريح للسكان خارج لواء عني الباشا. 422البلدي املتضمن حتديد مبلغ )

( أبو زعرورة عبارة عن خمازن دارية 0( حوض رقم )007املبنى املقام على القطعة رقم ) .00

ألبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم مقامة على قطعة بأحكام سكن خالفًا ألحكام نظام ا

وتعديالته حيث   استيفاء الرسوم على أساس سكن وليس داري على  0120( لسنة 01)

جاء باملوافقة  32/3/0202( تاريخ 42/01الرغم من أن قرار اللجنة احمللية السابقة رقم )

إبراز التعهد على الرتخيص شريطة تقديم تعهد عدلي بإغالا احملالت التجارية ومل يتم 

 العدلي ومل يتم إغالا املخازن حتى تارخيه. 

برتخيص املبنى الواقع على القطعة رقم  3/00/0203( تاريخ 00/11  اختاذ القرار رقم ) .00

( البلد من أراضي أبو نص  بالرغم من أنه خمالف ألحكام البناء اخلاصة 0( حوض )742)

حيث أن  04/3/0200( تاريخ 4/7201/باالرتداد وكتاب وزير الشؤون البلدية رقم )ت

البناء معتدي على الشارع العام وال توجد مشروحات ملدير املنطقة على املعاملة حسب 

 األصول. 
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(0408) 

 

لتغي  صفة استعمال عدد من قطع  0/2/0204( تاريخ 00/44  اختاذ القرار رقم ) .03

تعود ملكيتها إىل ( أبو زعرورة من سكن ريفي إىل صناعات خفيفة 0األراضي من حوض رقم )

( 0السيد رئيس البلدية احلالي وشركاه وفرض عوائد حتسني على هذه القطع مبقدار     )

دينار للمرت املربع الواحد يف حني   فرض عوائد حتسني على قطع أراضي أخرى   

( دنان  لكل مرت مربع مما يشكل هدرًا للمال 02حتويلها من سكن إىل داري حبد أدنى )

 حيث ان هذا القرار مل ينشر يف الصحف ومل يوضع موضع التنفيذ لغاية تارخيه. العام 

(  01/0/0204تاريخ  3/02( و ) 00/0/0204تاريخ  0/0  إختاذ القرارات ذوات األرقام ) .04

( بتحويل صفة استعمال قطع أراضي سكنية وزراعية إىل 01/0/0204تاريخ  07/03و )

 ووضعها موضع التنفيذ حتى تارخيه. داري ومل يتم نشر هذه القرارات 

قامت اللجنة احمللية يف بلدية عني الباشا مبنح ترخيص وأذن أشغال للبناء الواقع على  .00

( من أراضي أبو نص  وهو عبارة عن مستشفى خاص  2( من حوض رقم )003القطعة رقم )

 )مستشفى الرشيد للصحة النفسية( مع وجود املخالفات التالية:

مامية مقامة يف حرم الشارع العام خالفًا ألحكام نظام األبنية والتنظيم األسوار األ .أ 

 للمدن والقرى وكتاب وزير الشؤون البلدية املشار إليهما أعاله.

  اشرتاط تقديم تعهد عدلي بإزالة األسوار املعتدية على حرم الشارع و  استبدال  .ب 

 ية.هذا التعهد العدلي بتعهد خطي من قبل السيد رئيس البلد

قامت اللجنة احمللية يف بلدية عني الباشا مبنح ترخيص وأذن أشغال للبناء الواقع على  .01

( من أراضي أبو نص  وهو عبارة عن مدرسة خاصة 02( من حوض رقم )0440القطعة رقم )

)مدارس الصر ( علمًا بأن أحكام إستعمال القطعة سكن وليس مباني عامة و  اعتماد 

احتساب االرتدادات األمامية واجلانبية للبناء مما سبب هدرًا يف  أحكام البناء كسكن يف

 األموال اليت تعود على صندوا البلدية. 

قامت اللجنة احمللية يف بلدية عني الباشا مبنح تراخيص واذونات أشغال لابنية املقامة  .07

(لب واملعتدية على سعة الشارع حيث   االكتفاء فقط بتقديم تعهد عدلي لإلزالة عند 

البلدية خالفًا ألحكام نظام األبنية والتنظيم للمدن والقرى وكتاب وزير الشؤون البلدية 

 املشار إليهما أعاله. 

قامت اللجنة احمللية يف بلدية عني الباشا مبنح تراخيص واذونات أشغال لابنية التجارية  .02

ية والتنظيم للمدن ( من نظام األبن00واملقامة على أراضي سكنية خالفًا ألحكام املادة )

 والقرى املشار إليه أعاله. 
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(0401) 

 

قامت البلدية بإحالة عطاء اخللطة اإلسفلتية لشوارع البلدية ومنا(قها ولدى مراجعة  .01

امللف اخلاص بالعطاء تبني أنه توجد تسميات لشوارع بأمساء أشخاص من سكان املنطقة 

ه املواقع مما تعذر معه واستعمال مصطلح )دخلة( دون حتديد االسم الرمسي والصحيح هلذ

 التأكد من صحة ما ورد بالشكوى. 

مل يتم احلصول على املوافقات الالزمة إلنشاء كسارة حجار  العاملة يف منطقة قريبة من  .02

( مرت 002املنا(ق السكنية حيث تقدر املسافة الفاصلة بني الكسارة والتجمعات السكنية بر )

 تقريبًا. 

واملتضمن تغي  صفة إستعمال عدد من  01/4/0204( تاريخ 04/00  اختاذ القرار رقم ) .00

( اخلرشا من سكن )ج( إىل داري حملي بارتدادات خاصة 1قطع األراضي من حوض رقم )

( 022تعود ملكيتها ألشقاء رئيس البلدية وفرض رسوم عوائد حتسني هلذه القطع مبقدار )

مما يشكل هدرًا ألموال البلدية ومل يتم نشر هذا القرار يف فلس للمرت املربع الواحد 

الصحف ومل يوضع موضع التنفيذ لغاية تارخيه علمًا بأنه   فرض عوائد حتسني لقطع 

 ( دنان  للمرت املربع الواحد. 02أراضي أخرى   حتويلها من سكن إىل داري حبد أدنى )

على منح تصريح ملكب (مم  0/1/0204 ( تاريخ7/43وافق اولس البلدي بقراره رقم ) .00

( البيادر من أراضي صافوط وتعود ملكيتها إىل خزينة 7( حوض )03على القطعة رقم )

 الدولة دون احلصول على املوافقات الالزمة بهذا اخلصوص.

قامت اللجنة احمللية يف بلدية عني الباشا بإختاذ عدة قرارات لرتخيص مباني مبخططات  .03

( من قانون البناء الو(  00من نقابة املهندسني خالفًا ألحكام املادة ) هندسية غ  مصدقة

 وتعديالته بالرغم من حتفظ ديوان احملاسبة على هذه املعامالت. 0113( لسنة 7رقم )

 (41/04/4102تاريخ  1/40/44421املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة.تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق بكافة بنود الشكوى 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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(0441) 

 

 مديرية الشؤون البلدية حملافظة البلقاء.

 :قيود وسجالت املديرية 

لرررررردى تررررررردقيق قيرررررررود وسرررررررجالت مديريرررررررة الشرررررررؤون البلديرررررررة حملافظرررررررة البلقررررررراء للفررررررررتة                       

 (، تبني ما يلي:0202-0203)

( دينررار خالفررًا لنظررام األبنيررة 41330وجرود نقررص يف اسررتيفاء رسرروم رخررص األبنيرة مقررداره )   .0

 وتعديالته.  0120( لسنة 01والتنظيم للمدن والقرى رقم )

( 400/0200  منح السيد ).....( إذن أشغال على الرغم من أن قررار اللجنرة اللوائيرة رقرم )     .0

 جاء باملوافقة على الرتخيص دون منحه إذن أشغال.  1/1/0200تاريخ 

عدم إرفاا الوقائق الالزمة مع بعض معرامالت الرتخريص )خمطرط موقرع، خمطرط أراضري،        .3

( مرن قرانون البنراء الرو(  رقررم     00سرند تسرجيل خمططرات هندسرية( خالفرًا ألحكرام املرادة )       

 .2/2/0221ريخ ( تا0240وكتاب وزير الشؤون البلدية  رقم )ت ع/ 0113( لسنة 7)

عرردم ترحيررل رخررص األبنيررة علررى سررجل رخرررص البنرراء وعرردم حفررظ ملفررات رخررص األبنيرررة             .4

 بطريقة مرتبة وصحيحة.

مل يتم إبراز النسخة الثانية من وصول املقبوضات )النسخة احلمراء ( للتدقيق وعلرى سربيل    .0

 املثال ال للحصر امللفات التالية:

 .).....( ملف اإلفراز للسيد 

 للسيد ).....(. ملف اإلفراز 

 ( قرار رقم ).....( تاريخ 1ملف الرتخيص للسيد )01/0/0200. 

 .).....( ملف اإلفراز للسيد 

 ( قرار رقم ).....( تاريخ 444ملف السيد )03/00/0200. 

عرردم اكتمررال التواقيررع لكررل مررن مرردير اهلندسررة والعضررو الثرراني علررى خمطررط املوقررع العررام      .1

 ات على معامالت الرتخيص وعلى سبيل املثال:وكذلك املساحني على جدول املساح

 ( تاريخ 00قرار رقم )للسيد ).....(. 04/0/0200 

 ( تاريخ 472قرار رقم )للسيد ).....(. 01/1/0200 

 ( تاريخ 410قرار رقم )للسيدة ).....(. 03/1/0200 

 عدم وجود سجل رمسي للقرارات يف املديرية حسب األصول.  .7

رات اللجنرة اللوائيرة بطريقررة غر  أصرولية ونشر  علررى      وجرود كشرط وشرطب علرى بعررض قررا      .2

 واخلاص بالبنك ).....(. 02/00/0200( تاريخ 10سبيل املثال إىل القرار رقم )
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(0440) 

 

يتم انتداب وتكليف موظفني من دوائر أخرى للعمل لدى املديرية ملردة تزيرد عرن املسرمو  بهرا       .1

علمرًا برأنهم    0227( لسرنة  32رقرم ) ( من نظام اخلدمرة املدنيرة   14، 13خالفًا ألحكام املواد )

مازالوا على رأس عملهم لدى املديرية حتى تارخيه على الرغم من قرار وزيرر الشرؤون البلديرة    

للموظفني الرذي زادت مردة تكلريفهم عرن أربرع       32/4/0223باعتبار التكليف املمنو  لنهاية 

بلديررررة رقررررم مبوجررررب كترررراب وزيررررر الشررررؤون ال  30/00/0203سررررنوات سرررراريًا لغايررررة ترررراريخ  

 .02/4/0203( تاريخ 4/7214)ت/

 عدم تثبيت القاصة احلديدية املوجودة يف مديرية الشؤون البلدية باالمسنت.  .02

عدم ترحيل مستندات اإلدخراالت اخلاصرة باحملروقرات علرى سرجل احملروقرات حسرب األصرول          .00

 . 0113( لسنة 30( من نظام اللوازم رقم )40خالفًا ألحكام املادة )

 ملعرفة استهالكها من  احملروقات. 0222ديل سيارات املديرية منذ عام مل يتم تع .00

 ( 4102لسنة  11املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 ( وتصويب باقي البنود حسب األصول.0، 0تشكيل جلنة تدقيق وحتقيق بالبندين )

 اإلجراء:

بتشررركيل جلنرررة التررردقيق ( ومل يررررد مرررا يفيرررد 00، 2، 7، 1، 0، 4، 3  تصرررويب البنرررود ذوات األرقرررام )

 تصويب بقية البنود وما زال املوضوع قيد املتابعة.والتحقيق و

 جملس اخلدمات املشـرتكة حملافظة البلقاء.

 :قيود وســجالت اجمللس 

فظة البلقاء لاعوام                 لدى تدقيق قيود وسجالت جملس اخلدمات املشرتكة حملا

 (، تبني ما يلي:0202-0203)

إن مبنى اولس غ  مؤهل ألن يكون دائرة حكومية لوقوعه يف منطقة حرفية وأن قيمة  .0

 اإلاار السنوي له ال يتناسب مع دهيزات ومواصفات املبنى.

 الدائرة املالية: .0

 حسب التسلسل. ال يتم تسجيل وصول املقبوضات على دفرت الصندوا .أ 

عدم ذكر سبب أبطال أو شطب وصول املقبوضات كما ال يتم التوقيع على الشطب  .ب 

( لسنة 77( من النظام املالي للبلديات رقم )42والتصحيح خالفًا ألحكام املادة )

0221. 

يتم الشراء بطريق التجزئة بداًل من (ر  عطاء كما يف شراء الزيوت والقر(اسية  .ج 

 .                          0221( لسنة 72( من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم )7ة )خالفًا ألحكام املاد
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يتم منح مكافآت لعدد من املوظفني دون مراعاة أسس وتعليمات منح املكافآت املعمول  .د 

  بها يف البلديات.

 قيام اولس مبنح عالوة فنية ملوظفني ال ميارسون فعليًا العمل الذي صرفت العالوة .ه 

 من اجله ونش  على سبيل املثال إىل:

%( من 40مدير الرقابة الداخلية / السيد ).....( يتقاضى عالوة فنية بنسبة ) -

 الراتب األساسي.

كاتبة حتققات يف قسم احملاسبة / املوظفة )....( حيث تتقاضى عالوة فنية على  -

  الرغم من أن عملها إدارية يف ديوان اولس.

الذين يتقاضون عالواتهم الفنية  املهندسني واملهندسني الزراعينيجمموعة من  -

     وال ميارسون عملهم يف جمال اختصاصهم فعليًا.

%( من الراتب 002اجليولوجية/املوظفة ).....( اليت تتقاضى عالوة فنية بنسبة ) -

األساسي وال تعمل كجيولوجية علمًا بأن موافقة وزير الشؤون البلدية على 

 اءت مشرو(ة مبمارسة العمل فعليًا.الصرف ج

يتم منح املوظفني املنتدبني للعمل لدى جهات أخرى العالوة الفنية مع عدم  -

 ممارستهم للعمل املصروف له هذه العالوة.  

 شؤون املوظفني: .3

( موظف على كادر اولس يفوا احلاجة الفعلية لاعمال اليت ميارسها 012وجود ) .أ 

  العمل.اولس مما يشكل ارباكًا يف

اغلب االنتدابات اليت يتم منحها للموظفني هي جلهات غ  حكومية )دمع جلان  .ب 

املرأة، مؤسسة أعمار السلط واجلمعيات وأندية خاصة ( وال يتم انتدابهم جلهات 

 حكومية حباجة هلذه التخصصات.

ب تعيني موظفني من غ  األردنيني ونش  على سبيل املثال للمراسل ).....(  املنتد .ج 

 للعمل لدى حمافظة البلقاء منذ فرتة (ويلة.

 (2/00/4102تاريخ  04/1/8/01812املصدر: )كتاب الديوان رقم    

 التوصية:

 حسب األصول. املخالفات الواردة أعالهالعمل على تصويب 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 
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 :الدوام الرمسي يف اجمللس 

إجراء الفحص الفجائي على دوام املوظفني ليومي االقنني واخلميس جملس اخلدمات  لدى

 (، تبني ما يلي: 07/3/0204، 04املشرتكة حملافظة البلقاء بتاريخ )

عدم التزام العديد من املوظفني باحلضور إىل مركز عملهم يف متام الساعة الثامنة صباحًا  .0

 على كشوف الدوام اليومي.والتوقيع وتثبيت ساعة احلضور الفعلية 

قيام بعض املوظفني مبغادرة مركز عملهم دون احلصول على إذن رمسي باملغادرة خالفًا  .0

 .0203( لسنة 20( من نظام اخلدمة املدنية رقم )12ألحكام املادة )

التوقيع على سجل الدوام املسائي من قبل العديد من املوظفني وتثبيت ساعة نهاية الدوام  .3

ساعات الدوام الفعلي حبيث يبدأ املوظفني برتا عملهم من الساعة احلادية  قبل انتهاء

 عشرة صباحًا وبشكل تدراي.

 (11/2/4102تاريخ  04/1/8/2481 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 بلدية ناعور :

 :قيود وسجالت البلدية 

 ما يلي: (، تبني0203-0202بلدية ناعور للفرتة )وسجالت  قيود ى تدقيقلد

 سجالت األبنية: أواًل:

ما بلغت الرسوم املستحقة غ  احملصلة على معامالت الرتاخيص اإلنشائية للفرتة أعاله  .0

 ( دينار.70077جمموعه )

لقاء رسم  إيصال( 322)ومبا يقارب  هاياملكهرباء وال اتخدم إيصالاملوافقة على متت  .0

علمًا بأن عدد من هذه اإليصاالت متت ( دينار دون وجود أسس هلذه الغاية 02مقداره  )

ونات ألبنية حديثة وليست قدمية مما يوجب إن يتم إيصال تلك اخلدمات هلا بناء على أذ

موظف  املستفيد حال كان ( دينار00)إشغال حسب األصول مع مالحظة تقاضي رسم 

 . لدى البلدية
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(0442) 

 

 رخص املهن:  ثانيًا:

دون اختاذ  30/00/0200( رخصة مهن غ  جمددة ضمن املنطقة لغاية 423وجود )  .0

( من قانون رخص املهن ملدينة 2100اإلجراءات الالزمة خبصوصها وفقًا ألحكام املواد )

( 01010ما يقارب )وتعديالته واليت يرتتب على دديدها  0120( لسنة 02عمان رقم )

 .كرسوم مهن دينار سنويًا

مما حرم صندوا األمانة من  منذ عدة سنواتمن الرخص املهن مل يتم دديدها وجود عدد  .0

إيرادات تتمثل برسوم دديد تلك الرخص وما يرتتب على ذلك من فرض غرامات ورسوم 

 أخرى وفقًا ألحكام املادة أعاله. 

خمالفة شروط منح الرخصة لبعض احملال التجارية دون اختاذ إجراءات بشأنها وبالرغم  .3

 واستمرارية وجود تلك املخالفات.استمرارية تلك احملال يف نشا(ها من 

 . الدفاع املدنيمديرية كموافقة ترخيص بعض املهن دون استكمال املوافقات املطلوبة  .4

إصدار رخص مهن لعدد من احملال التجارية بالرغم من أن أذونات األشغال املرفقة  .0

 مبعامالتها منتهية الصالحية.   

 سم املالي:ثالثًا: الق

 معامالت التقسيط: .أ 

يتم تقسيط بعض رسوم املعامالت بدون دفعة أوىل أو بدفعة خمالفة أو بعدد أقساط  .0

 4/1/0200( تاريخ 00رقم )و 3/7/0221( تاريخ 00) األرقامذوات خالفًا للتعاميم 

 ومجيعها صادرة عن األمانة بهذا اخلصوص. 03/1/0200بتاريخ والتعميم الصادر 

 أحيانًا عن تسديد األقساط ملعامالت دون أن يتم اختاذ أية إجراء. والتوقفالتأخر  .0

تقسيط رسوم التعويض الصادرة عن اللجنة اللوائية لعدد من املعامالت خالفًا  .3

 للتعاميم أعاله.

يتم اعتماد الكمبياالت بداًل من الشيكات كضمان للتقسيط ملعظم املعامالت خالفًا  .4

 والتعاميم أعاله.  02/1/0221( تاريخ 03/0/0/00211)لكتاب رئيس الوزراء رقم 

عدم تنظيم وحفظ معامالت التقسيط مبلفات خاصة لكل معاملة مبا يف ذلك  .0

 وصوالت املقبوضات مما يعيق الرجوع إليها عن احلاجة.

 النفقات واإليرادات: .ب 

عدم اقتطاع (وابع الشيكات على بعض املطالبات املقدمة للصرف وعدم إبطال  .0

 . 0220( لسنة 02ابع امللصقة خالفًا ألحكام قانون الطوابع رقم )الطو
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تضمنت النفقات مصاريف تتعلق بالتعازي والتهاني وبدل بطاقات معايدة خالفًا   .0

 . 1/7/0200(  تاريخ 113لقرار جملس الوزراء رقم )

صرف سلف ملوظفني دون وجود سند قانوني بالرغم من ان رواتب موظفي املنطقة ما  .3

 تصرف من قبل أمانة عمان الكربى. زالت

خلو بعض الفوات  املقدمة للصرف من الرقم الضري  للمورد خالفًا لكتاب وزير  .4

 .00/02/0221( تاريخ  00/0/0/00130املالية رقم )

عدم إجازة مستندات الصرف من قبل الرقابة الداخلية  واملراقب املالي وال يتم ختم  .0

 وع. املستندات ومرفقاتها خبتم مدف

 ال يتم إعداد تسويات بنكية حسب األصول. .1

يقوم ريس القسم املالي بتنفيذ عده مهام وظيفية متعارضة مثل )تنظيم مستندات  .7

( من التعليمات 03الصرف وإجازتها وحترير الشيكات( خالفًا ألحكام املادة )

 .0110(  لسنة 0التطبيقية للشؤون املالية رقم )

 تب املالي علمًا بأن ذلك  من مهام احملاسب.يتم قبض الرسوم من قبل الكا .2

 إلغاء عدد من وصول املقبوضات دون بيان سبب اإللغاء.  .1

 عدم مسك سجل للرخص والوصوالت وسجل للتأدية. .02

( دينار بدل مكافآت للموظفني العاملني أقناء العاصفة 1212  صرف ما قيمته ) .00

صرف مبالغ متفاوتة،  الثلجية دون وجود سند قانوني ودون أسس للصرف حيث  

، علمًا بأن العاصفة 02/00/0203وقد   احتساب املكافآت أعاله اعتبارًا من 

 .00/00/0203الثلجية بدأت بتاريخ 

 القسم اإلداري: رابعًا:

يتم أقبات الدوام بالتوقيع على سجل الدوم اليدوي حيث تبني عدم تطابق التواقيع اليومية  .0

دوام أكثر من موظف مما يع   وجود توقيع واحد إلقباتلنفس املوظف باإلضافة إىل 

 . يتم التوقيع على السجل يف نهاية الدوام الكما   توقيع املوظفني عن بعضهم البعض

غياب وتغيب العديد من املوظفني دون احلصول على إذن رمسي مسبق ودون احتساب أو  .0

 .للتوقيع واملغادرة همباإلضافة إىل حضور بعضترصيد إجازات ومغادرات املوظفني 

  هدم مكاتب الطابق األول يف املنطقة بهدف إنشاء قاعة لالجتماعات علمًا بأن املبنى يف  .3

األصل   إنشاؤه كقاعة حيث سبق وان   دهيزه من قبل أمانة عمان بكلفة عالية وذلك 

ة بإنشاء قوا(ع وجدران إمسنتية قابتة كمكاتب رغم بوجود أكثر من قاعة يف املنطق

 ميكن استخدامها مما يشكل هدرًا للمال العام ناشئ عن قرارات غ  مدروسة. 
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(0442) 

 

 خامسًا: القسم الصحي:

عدم فاعلية رقابة القسم الصحي على احملال التجارية يف ما يتعلق بتطبيق شروط الصحة  .0

العامة ويالحظ ذلك من خالل مقارنة نتائج جوالت التفتيش خالل فرتة ما قبل انفصال 

عن األمانة والفرتة الالحقة هلا إذ أن تقارير التفتيش للفرتة الالحقة ختلو من أية  املنطقة

 مالحظات أو خمالفات. 

بطريقة منظمة حيث ال يتم استخدام جلود اإلغالقات حفظ املخالفات والشكاوي عدم  .0

الشطب على سجل املخالفات بطريقة غ  أصولية  ومذكرات التبليغ بشكل متسلسل ويتم

 . متكرروبشكل 

 سادسًا: املستودع / العهدة:

وتعليمات إدارة  0221( لسنة 027خمالفة أحكام نظام اللوازم واألشغال ألمانة عمان رقم ) 

 وتنظيم املستودعات احلكومية والرقابة على املخزون املعمول بها من حيث:

من ( 0( من النظام واملادة )03عدم مسك بطاقات الصنف خالفًا ألحكام املادة )  .0

 التعليمات.

 ختزين اللوازم يف املستودع بصورة عشوائية ودون الفصل بني اللوازم اجلديدة واملستعملة.  .0

عدم تطابق األرصدة الدفرتية مع األرصدة الفعلية لعدد من املواد إضافة إىل عدم تنظيم   .3

 مستندات إدخال وإخراج باللوازم وعدم القيد على سجل العهدة. 

ت الالزمة خبصوص األقا  واللوازم غ  الصاحلة خالفًا ألحكام املواد  عدم اختاذ اإلجراءا .4

 ( من النظام أعاله.  34، 33،  07، 01)

إلغاء عدد من مستندات اإلدخاالت واإلخراجات دون بيان سبب اإللغاء كما ال يتم تسجيل   .0

 رقم صفحة السجل والتاريخ على تلك املستندات. 

 عدم وجود سجل عهدة خاص باألختام الرمسية املعتمدة داخل املنطقة.  .1

عدم التزام أمني املستودع بتقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم املوجودة يف عهدته خالفًا  .7

 ( من النظام أعاله.32ألحكام املادة )

وعدم  من اجلهة الطالبة مصداااللتزام بصرف اللوازم مبوجب منوذج (لب اللوازم عدم  .2

 ( من النظام أعاله.37قيام الرقابة الداخلية جبرد حمتويات املستودع خالفًا ألحكام املادة )

 (4102لسنة  24املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.
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(0441) 

 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 .بلدييت حسبان اجلديدة وأم البساتني

 :الرسوم  املستوفاة على رخص األبنية 

لدى متابعة الشكوى الواردة للديوان خبصوص املوضوع أعاله يف بلدية حسبان اجلديدة وأم  

 البساتني ، تبني ما يلي:

( دنان  خالفًا 0دنان  رسم إصدار أو دديد إذن أشغال بداًل من )( 1يتم استيفاء مبلغ ) .0

 0120( لسنة 01( من نظام األبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم )1ألحكام املادة )

( من 7وتعديالته كما أن هذا الرسم يستويف على األبنية املخالفة خالفًا ألحكام املادة )

 النظام أعاله.

( دنان  باملقطوع رسوم (وابع واردات على كل معاملة 02بلغ )تفرض البلديات أعاله م .0

 ( دنان  مثن إضبارة دون وجود سند قانوني.3ترخيص بناء ومبلغ )

( باأللف من رسوم كل رخصة بناء لصا ح 0ال زالت البلديات أعاله تستويف ما نسبته ) .3

رسم مبوجب الفقرة اولس األعلى لشؤون األشخاص املعاقني على الرغم من إلغاء هذا ال

( لسنة 01( من قانون الضريبة العامة على املبيعات املؤقت املعدل رقم ) 00)ز( من املادة )

0221. 

ال يتم عرض معامالت رخص األبنية يف البلديات أعاله على ديوان احملاسبة للتدقيق املسبق  .4

 .4/00/0200( تاريخ 00/00/0/01217خالفًا لكتاب رئيس الوزراء رقم )

 (08/00/4102تاريخ  1/40/01018املصدر: )كتاب الديوان رقم    

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 
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(0448) 

 

 بلدية مأدبا الكربى.

  مأدبا:الشكوى املقدمة من نقابة املهندسني األردنيني / فرع 

 لدى متابعة موضوع الشكوى أعاله واملتعلقة ببلدية مأدبا الكربى، تبني ما يلي: 

( رخصة بناء للمنا(ق 004( رخصة بناء ملنطقة قصبة مأدبا و )022قامت البلدية بإصدار ) .0

بالرغم من عدم موافقة املهندسني واملراقبني العاملني يف  32/00/0203التابعة هلا لغاية 

إصدار تلك الرخص وذلك ملخالفتها ألحكام نظام ترخيص األبنية يف  البلدية على

( من قانون البناء الو(  رقم 00وخمالفتها ألحكام املادة ) 0120( لسنة 01البلديات رقم )

 .0113( لسنة 7)

إن ترخيص األبنية مبوجب خمطط كروكي يؤدي إىل ضياع قيمة ضريبة املبيعات على  .0

%( بسبب عدم تنظيم املخططات اهلندسية واعتمادها من 01ها )خزينة الدولة البالغ نسبت

 قبل نقابة املهندسني.

 (04/2/4102تاريخ  04/1/20/4141املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 ذيبان.بلدية 

 :ترخيـــص املباني القائمة على أراضي الدولة 

لدى متابعة الشكوى الواردة لديوان احملاسبة خبصوص املوضوع أعاله تبني قيام بلدية ذيبان 

للبناء املقام على  04/00/0203( تاريخ 14/0203اجلديدة مبنح املوا(ن ).....( رخصة بناء رقم )

أراضي قرية العالية العائدة خلزينة اململكة األردنية ( من 1( حوض رقم )1قطعة األرض رقم )

إليصال خدمات املاء  32/00/0203( تاريخ 02/0/10اهلامشية،  كما و  منحه إذن أشغال رقم )

( تاريخ 0/00/0021والكهرباء بناًء على كتاب متصرف لواء ذيبان بالوكالة رقم )أ/

وكتاب  00/1/0200( تاريخ 4/1/3/00230خالفًا لكتاب رئيس الوزراء رقم ) 01/00/0203

واملتضمن جمموعة من الشروط  1/02/0200( تاريخ 3/1/01003وزير الشؤون البلدية رقم )ذ/

منها موافقة دائرة األراضي واملساحة إليصال اخلدمات لابنية املقامة على أراضي اخلزينة بصورة 

 خمالفة.

 (01/00/4102تاريخ   1/40/08101املصدر: )كتاب الديوان رقم    
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(0441) 

 

  التوصية:

تشكيل جلنة مشرتكة من كل من وزارة الشؤون البلدية ووزارة الداخلية ودائرة األراضي واملساحة 

 ومبشاركة ديوان احملاسبة للتدقيق والتحقيق يف املوضوع أعاله.

 اإلجراء:

 وما زال املوضوع قيد املتابعة.  بتشكيل جلنة للتدقيق والتحقيقمل يرد ما يفيد 

 بلدية أم الرصاص.

 :سجالت البلدية 

 ، تبني ما يلي:0203لدى تدقيق قيود وسجالت بلدية أم الرصاص لعام 

 األمور املالية: أواًل: 

( 4( دينرار باإليرداعات النقديرة لردى البنرك خالفرًا ألحكرام املرادة )        110وجرود نقرص بقيمرة )    .0

 ..0221( لسنة 77من النظام املالي للبلديات رقم )

املسررتندات دون عرضررها علررى ديرروان احملاسرربة إلجازتهررا خالفررًا لكترراب رئرريس      صرررف عرردد مررن  .0

وكترراب وزيررر الشررؤون البلديررة رقررم   4/00/0200( ترراريخ 00/00/0/01217الرروزراء رقررم )

 .02/00/0200( تاريخ 0/32202)د/

عدم إبراز معرززات عردد مرن مسرتندات الصررف، خالفرًا ألحكرام النظرام املرالي للبلرديات املشرار             .3

 يه أعاله.إل

عدم التزام مدير منطقة الرامة املكلف باألعمال املالية بتقديم كفالة مالية، خالفًا ألحكام  .4

 .( من النظام املالي للبلديات املشار إليه أعاله4املادة )

 شؤون املوظفني: ثانيًا: 

و عدم الترزام املروظفني العراملني مبكترب البلديرة )اجلميرل( بأوقرات الردوام الرمسري وكمرا هر            .0

( مرن نظرام   37مبني من خالل الفحوص الفجائية على الدوام املتكرررة خالفرًا ألحكرام املرادة )    

 . 0227( لسنة 022موظفي البلديات رقم )

  انتررداب السررائق ).....( للعمررل لرردى مركررز صررحي )أبررو حليليفررة( مبوجررب كترراب رئرريس      .0

وزيرررر الشرررؤون  دون احلصرررول علرررى موافقرررة   03/1/0203( تررراريخ 3/0/437البلديرررة رقرررم ) 

( لسررنة 20(  مررن نظررام اخلدمررة املدنيررة رقررم )   13البلديررة علررى ذلررك خالفررًا ألحكررام املررادة )    

0203. 
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(0411) 

 

 

 ثالثًا: حركة السيارات واآلليات:

( لرت خالل الفرتة أعاله 4222( كمية )0-00104بلغ استهالا سيارة رئيس البلدية رقم )

والتعليمرررات  0200( لسرررنة 02احلكوميرررة رقرررم )خالفرررًا  ألحكرررام نظرررام تنظررريم اسرررتخدام املركبرررات   

 الصادرة مبقتضاه.

 (4102لسنة  10املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

( مبشاركة ديوان احملاسبة وتصرويب براقي   0تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق مبا ورد يف البند )أواًل/

 البنود.

 اإلجراء:

 وما زال املوضوع قيد املتابعة.  يق بتشكيل جلنة للتدقيق والتحقمل يرد ما يفيد 

 :دوام املوظفني 

لدى إجراء الفحوص الفجائية على دوام املوظفني العاملني ببلدية أم الرصاص بتاريخ 

 تبني ما يلي: 02/3/0204وتاريخ  02/0/0204

( من نظام 37عدم التزام عدد من املوظفني بأوقات الدوام الرمسي خالفًا ألحكام املادة ) .0

 .0227( لسنة 022البلديات رقم )موظفي 

عدم التزام عدد من املوظفني بالتوقيع على سجل الدوام نهاية الدوام الرمسي خالفًا ألحكام  .0

 نظام موظفي البلديات أعاله.

غياب عدد من املوظفني عن العمل الرمسي بدون أجازه أو مغادرة رمسية خالفًا ألحكام نظام  .3

 موظفي البلديات.

 (1/1/4102تاريخ  1/40/01121الديوان رقم املصدر: )كتاب 

 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق باملوضوع أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 
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 بلدية العامرية / لواء اجليزة.

 :الشكوى 

 للديوان حبق بلدية العامرية، تبني ما يلي:لدى متابعة موضوع الشكوى الواردة  

أب نوع فورد إلستخدام املدير اإلداري يف  ( بك0-01011  ختصيص السيارة رقم ) .0

( 07/000البلدية أقناء وبعد أوقات الدوام الرمسي مبوجب كتاب رئيس البلدية رقم )ع/ج/

نظام االنتقال على الرغم من تقاضيه بدل تنقالت خالفًا ألحكام  01/3/0204تاريخ 

وتعديالته، ونظام تنظيم استخدام املركبات احلكومية     0120( لسنة 01والسفر رقم )

 .0200( لسنة 02رقم )

  استخدام السيد ).....( للقيام بتدريب وتأهيل املوظفني يف البلدية على األعمال  .0

( 0/1رقم ) احملاسبية والربط اآللي للمسقفات والتحققات مبوجب قرار اولس البلدي

( دينار، علمًا بأنه متقاعد 302( أشهر مبكافأة شهرية مقدارها )1ملدة ) 1/3/0204تاريخ 

( من نظام موظفي البلديات رقم 04، 01سابق من بلدية اجليزة، خالفًا ألحكام املادتني )

 وتعديالته. 0227( لسنة 022)

ىل قيادتها بنفسه وكما ( للمستخدم ).....(، حيث يتو0-0311  ختصيص السيارة رقم ) .3

( 4( خالفًا ألحكام املادة )3020(، )3022هو مبني يف أوامر احلركة الصادرة ذوات األرقام )

( من 4واملادة ) 0200( لسنة 02من نظام تنظيم استخدام املركبات احلكومية رقم )

 .0200تعليمات استخدام املركبات احلكومية لسنة 

 (1/1/4102تاريخ  1/40/01112املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 حسب األصول.( 0البند رقم العمل على تصويب 

 اإلجراء:

 وما زال املوضوع قيد املتابعة.فقط  ( 3، 0  تصويب البنود ذوات األرقام )

 :قيود وسجالت البلدية 

 ، تبني ما يلي:0203لدى تدقيق قيود وسجالت بلدية العامرية لعام 

 األمور املالية: أواًل:

  إجازة صرف عدد من املستندات دون عرضها علرى ديروان احملاسربة لتردقيقها خالفرًا لكتراب        .0

، وكتاب وزير الشرؤون البلديرة   4/11/0200( تاريخ 00/00/0/01217رئيس الوزراء رقم )

 . 02/00/0200( تاريخ 0/32202رقم )د/
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( 421اإلنشاءات رقم ) ( دينار قيمة الرسوم املستوفاة على رخصة03مل يتم قيد وإيداع مبلغ  .0

يف حسرراب البلديررة لرردى البنررك والرريت   اسررتيفاؤها مبوجررب الوصررل   01/00/0203ترراريخ 

( من النظام املالي للبلديات 0خالفًا ألحكام املادة ) 01/00/0203( تاريخ 4204املالي رقم )

 .0221( لسنة 77رقم )

 التنظيم: ثانيًا:

إصرردار رخررص إنشرراءات بنرراًء علررى هررذه  يررتم ترررخيص أبنيررة مبوجررب خمططررات )كروكرري( و 

 .وتعديالته 0113( لسنة 7( من قانون البناء الو(  رقم )00املخططات خالفًا ألحكام املادة )

 شؤون املوظفني: ثالثًا:

( مررن نظررام 37عرردم التررزام عرردد مررن املرروظفني بأوقررات الرردوام الرمسرري خالفررًا ألحكررام املررادة )    

حيررث   توجيرره عرردد مرررن مررذكرات املراجعررة لررررئيس       0227( لسرررنة 022مرروظفي البلررديات رقررم )   

 البلدية بهذا اخلصوص.  

 حركة السيارات واآلليات: رابعًا: 

( حيررث   030020430702-030020430720)فقرردان جلررد كوبونررات حمروقررات رقررم  .0

من قبل ديوان احملاسبة لرئيس البلدية  02/4/0204( تاريخ 3/0204توجيه املذكرة رقم )

 إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بهذا اخلصوص. 

( نروع إسروزو خالفرًا ألحكرام املرادة      0-00003عدم تعرديل إسرتهالا حمروقرات للسريارة  رقرم )      .0

الصررادرة مبقتضررى   0200ات تنظرريم إسررتخدام املركبررات احلكوميررة لسررنة     ( مررن تعليمرر 31)

 .0200( لسنة 02( من نظام تنظيم إستخدام املركبات احلكومية رقم )4املادة )

 (4102لسنة  11املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق باملخالفات الواردة أعاله.

 اإلجراء:

 تشكيل اللجنة لغاية تارخيه وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يتم 
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 جملس اخلدمات املشرتكة / لواء ذيبان.

 :قيود وسجالت اجمللس 

لرررررردى ترررررردقيق قيررررررود وسررررررجالت جملررررررس اخلرررررردمات املشرررررررتكة / لررررررواء ذيبرررررران للفرررررررتة          

 (، تبني ما يلي: 0/02/0200-30/00/0200)

 الشؤون املالية واإلدارية: أواًل:

بدل حمروقات لرئيس اولرس السرابق السريد ).....( مقابرل قيامره بتعبئرة السريارة          صرف  .0

املصررررروفة لرررره باحملروقررررات مررررن حسررررابه اخلرررراص دون تنظرررريم مسررررتندات اإلدخررررال بكميررررات      

( لشرهر تشررين قراني واملسرتند     0احملروقات املشرتاة مبوجرب مسرتندات الصررف ذوات األرقرام )    

 0200( لشررهر كررانون قرراني عررام   0واملسررتند رقررم )  0200( لشررهر كررانون أول عررام  32رقررم )

 .0221( لسنة 77( من النظام املالي للبلديات رقم )12خالفًا ألحكام املادة )

( دينار للسيدة ).....( املوظفة يف وزارة املالية مقابرل أعرداد نظرام الرواترب     02  صرف مبلغ ) .0

(  مررن النظررام املررالي للبلررديات   00ملرروظفي اولررس أعرراله دون وجررود معررززات خالفررًا للمررادة )    

 املشار إليه أعاله. 

( دنران  لكرل يروم عمرل لسرائقي اولرس عنرد قيرامهم         3صرف بدل أجرة مقعرد واحرد بواقرع )    .3

بالعمل على اجلرافة العائدة للمجلس يف منا(ق بلدييت جبل ب  محيدة و لرب وملريح بردل    

يررردة عرررن مكررران عمرررل سرررائقي مواصرررالت كرررون مكررران العمرررل يف منرررا(ق هررراتني البلرررديتني بع

 اجلرافة )جملس اخلدمات املشرتكة( دون سند قانوني.

عرردم تشرركيل جلنررة للترردقيق والتحقيررق مبشرراركة ديرروان احملاسرربة خبصرروص تعرررض بعررض      .4

السررررجالت املاليررررة واللرررروازم للتلررررف بسرررربب تسرررررب األمطررررار إىل مسررررتودع اولررررس حيررررث      

ع املردني باحلراد  علمررًا بأنره مرن ضررمن     االكتفراء بتنظريم حمضرر ضرربط حالرة وإبرال  الرردفا     

املفقررودات واملررواد التالفررة مسررتندات إدخرراالت واخراجررات و(لبررات مشرررتى حملرري مسررتعملة       

( مرن  023خالل فرتات سابقة ودون أن يتم إبال  الوزارة بذلك يف حينه خالفًا ألحكام املادة )

 النظام املالي للبلديات أعاله.

ر  إدخرال وإخرراج ودفراتر (لبرات مشررتى حملري دراوزت        وجود جلود وصرول مقبوضرات ودفرات    .0

 ( من النظام املالي أعاله. 014املدة الواجب اإلحتفاظ بها دون إتالفها خالفًا للمادة )
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  (باعررة جلررود مسررتندات إدخررال وإخررراج بكميررات كررب ة تفرروا حاجررة اولررس وكمررا هررو       .1

( دفررت بترراريخ  002( بعردد ) 1222ولغايرة   0020مربني بالنسربة لردفاتر اإلدخراالت مرن رقرم )      

كما أن الطباعة متت دون كتاب رمسي موجره مرن اولرس للمطبعرة وكمرا       00/1/0200

( دفرررت خالفررًا  02( بعرردد )4022ولغايررة  0220هررو مرربني مبسررتندات اإلخراجررات مررن رقررم )     

                          ( من النظام املالي أعاله. 001للمادة )

 اإلدارية:ثانيًا: النواحي 

عدم التزام بعرض مروظفي اولرس برالتوقيع علرى سرجل الردوام حسرب األصرول وخاصرة عنرد            

( دون اخترراذ  1/1/0203 - 0/1/0203نهايررة الرردوام وكمررا هررو مرربني يف سررجل الرردوام للفرررتة )       

 اإلجراءات التأديبية واإلدارية حبقهم. 

 اللوازم واحلركة: ثالثًا:

احملروقرات املشررتاة مبوجرب (لبرات املشررتى احمللري ذوات        عدم تنظيم مستندات إدخال بكمية .0

 ( لرت.022( بكمية )0003-0000األرقام من )

-0/7/0200عدم ترحيل  حمتويات مسرتندات اإلدخرال واإلخرراج مرن احملروقرات للفررتة )       .0

( مررن نظررام 01( علررى سررجل اللرروازم املخصصررة حسررب األصررول خالفررًا للمررادة ) 00/2/0203

 .0221( لسنة 72بلديات رقم )اللوازم وأشغال ال

عرردم صرررف اللرروازم املسررتخدمة يف عمررل اولررس مبوجررب (لبررات صرررف لرروازم علررى النمرروذج       .3

املعد هلذه الغايرة موقعرًا مرن رئريس اولرس وتوقيرع مسرتند اإلخرراج مرن قبرل مسرتلم اللروازم             

( واملسررتخدمة خرررالل  0141 - 0103وكمررا هرررو مرربني مبسرررتندات اإلخررراج ذوات األرقرررام )   

( مرررن نظرررام اللررروازم   00( خالفرررًا ألحكرررام املرررادة )  30/00/0200 - 0/02/0200الفررررتة )

 وأشغال البلديات أعاله.

 - 02/1/0200عرررردم تنظرررريم مسررررتندات إخررررراج برررراللوازم الرررريت صرررررفت خررررالل الفرررررتة )       .4

( من نظام اللوازم وأشغال البلديات املشار إليره أعراله علمرًا    03( خالفًا للمادة )32/1/0203

 ألرصدة الدفرتية هلذه املواد غ  مطابقة للموجود الفعلي.بأن ا

 (4102لسنة  048املصدر: ) استيضاح الديوان رقم    

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 
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 الزرقاء الكربى.بلدية 

 :الفحص الفجائي على املركبات احلكومية وداوم املوظفني 

على استخدام املركبات احلكومية  02/3/0204لدى إجراء الفحص الفجائي بتاريخ 

 ودوام املوظفني يف بلدية الزرقاء الكربى، تبني ما يلي:

بالبلدية خالفًا ( ملدير العالقات العامة 0-1111  ختصيص املركبة )بك أب( رقم ) .0

 .0200لتعليمات استخدام املركبات احلكومية لسنة 

 (.326  صرف حمروقات للمركبة أعاله وكما هو مبني يف اجلدول رقم ) .0
 

 (326جدول رقم )

 كمية احملروقات املصروفة للمركبة أعاله يف بلدية الزرقاء الكربى

 كمية احملروقات املصروفة باللرت السنة

4104 0410 

4101 4104 

 414 4/1/4102لغاية 

عدم تواجد السيارة أعاله ومستخدمها ساعة إجراء الفحص الفجائي حيث تبني أن  .3

وأنه متغيب عن مركز عمله يف هذا  0204املذكور مل حيصل على أية إجازات خالل عام 

 التاريخ.

 أعاله.عدم وجود اسم للمذكور على ساعة بصمة الدوام بتاريخ إجراء الفحص الفجائي  .4

 (0/2/4102تاريخ  04/1/24/2184 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

ت أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة حسب تحقيق باملخالفاالتدقيق وال العمل على تنفيذ توصيات

 األصول.

 اإلجراء:

 00/1/0204( تاريخ 0/2/04724  تشكيل جلنة مبوجب كتاب وزير الشؤون البلدية رقم )ز/

 يتم تنفيذ توصيات اللجنة لغاية تارخيه وما زال املوضوع قيد املتابعة.ومل 

 :استخدام  السيارات احلكومية 

 0/0/0203 )للفرتة  بلدية الزرقاء الكربىلدى تدقيق قيود وسجالت حركة السيارات يف 

 تبني ما يلي:(،  32/3/0204 -

( من نظام تنظيم 4املادة )عدد من املوظفني خالفًا ألحكام  الستعمال  ختصيص سيارات  .0

( من تعليمات تنظيم 4واملادة ) 0200( لسنة 02ستخدام املركبات احلكومية رقم )إ

 .0200ستخدام املركبات احلكومية لسنة إ
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نائب رئيس البلدية  إلستخدام( نوع مرسيدس 0-04733  ختصيص السيارة رقم ) .0

ستخدام إمن نظام تنظيم  أعاله إليهاخالفًا ألحكام املواد املشار  0/00/0203اعتبارًا من 

حيث بلغت كمية احملروقات  أعاله مبوجبهاملركبات احلكومية والتعليمات الصادرة 

 .02/0/0204( لغاية تاريخ 12( لرت بنزين أوكتان )100املصروفة )

 وإحلاا( من مكتب رئيس البلدية .....( للسيد )0-02204  ختصيص السيارة رقم ) .3

( للعمل لدى حمافظ الزرقاء وصرف قيمة حمروقاتها من 0-02202السيارة رقم )

من نظام تنظيم استخدام املركبات  أعاله إليهاموازنة البلدية خالفًا ألحكام املواد املشار 

 .أعاله مبوجبهاحلكومية والتعليمات الصادرة 

 للسيارات نتيجة أعاله إليهابلغت كمية احملروقات املصروفة خالل الفرتة املشار  .4

 ( لرت بنزين.00121عضاء من اولس البلدي )وأستخدامها من قبل املوظفني إ

يتم مبيت السيارات املخصصة للموظفني أعضاء من اولس البلدي يف مكان سكناهم  .0

ستخدام املركبات احلكومية املشار اليها إ( من تعليمات تنظيم و02خالفًا ألحكام املادة )

 أعاله.

 (4/2/4102تاريخ  04/2/24/8241 رقماملصدر: )كتاب الديوان 

 التوصية:

اولس البلدي وبشكل خمالف  وأعضاءاملوظفني  الستعمالوقف ختصيص السيارات العمل على 

 واسرتداد قيمة احملروقات املصروفة دون وجه حق. 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 :املديونية 

 ، تبني ما يلي:30/00/0203قيود وسجالت بلدية الزرقاء الكربى لغاية تاريخ لدى تدقيق 

تأخر البلدية يف صرف املطالبات املالية ومستحقات الدوائر احلكومية واجلهات األخرى ذات  .0

 ( سنوات.3العالقة لفرتات (ويلة داوزت يف بعضها )

طالبات املالية حيث بلغت ارتفعت مديونية البلدية لتارخيه ونتيجة للتأخر يف صرف امل .0

 ( دينار كما هي مبينة أدناه:01312222)

 ( دينار.2222222بنك تنمية املدن والقرى مبلغ ) .أ 

 ( دينار شاماًل الفوائد واألقساط.7222222مؤسسة الضمان االجتماعي مبلغ ) .ب 

 ( دينار.312222وزارة الصحة مبلغ ) .ج 
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(0411) 

 

 ( دينار.0222222التزامات وفوات  أخرى مبلغ ) .د 

 (04/2/4102تاريخ  04/1/24/4108املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 بيان أسباب ارتفاع املديونية وعدم االلتزام بسداد تلك املبالغ يف حينه.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 :بدل العمل اإلضايف 

املوظفني املكلفني بالعمل اإلضايف يف بلدية الزرقاء لدى إجراء الفحص الفجائي على دوام  

 (،  تبني ما يلي:4/1/0204و  07/0/0204الكربى يومي )

( 0تغيب عدد من املوظفني عن مركز عملهم وعدم التزامهم بالدوام خالفًا ألحكام املادة ) .0

 وتعديالته.  0227( لسنة 022من نظام موظفي البلديات رقم )

ام العمل الفعلية للموظفني املكلفني بالعمل اإلضايف والواردة يف يوجد إختالف بعدد أي .0

 الكشوفات املعدة واملقدمة من مدراء الدوائر والكشوفات املعدة واملقدمة من قبل رقابة الدوام.

 (1/1/4102تاريخ  04/1/24/01110 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 النظر يف صرف بدل العمل اإلضايف.العمل على تصويب ما ورد أعاله وإعادة 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 املسقفات(  ملوظفي البلدية: املكافآت املصروفة من دائرة ضريبة األبنية واألراضي( 

لدى تدقيق مستندات الصرف املتعلقة باملوضوع أعاله يف بلدية الزرقاء الكربى للفرتة 

 ( تبني ما يلي:0/0/0203-32/3/0204)

عدم قيام دائرة ضريبة األبنية واألراضي )املسقفات( بعرض مستندات صرف املكافآت للتدقيق  .0

( تاريخ 00/00/0/07000املسبق من قبل ديوان احملاسبة خالفًا لبال  رئيس الوزراء رقم )

03/1/0224. 

%( من قيمة حتصيالت 0بنسبة )  إعادة صرف مكافآت ملوظفي دائرة األبنية واألراضي  .0

مبوجب قرار اولس البلدي رقم  0/0/0203الدائرة وبأقر رجعي اعتبارًا من تاريخ 

( من كتاب وزير الشؤون البلدية رقم 3خالفًا للبند ) 0/02/0203( تاريخ 7/31)

 واملتعلق بإيقاف صرف تلك املكافآت. 03/4/0203( تاريخ 4/7107)ت/
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(0418) 

 

لقاء حتصيل ضريبة األبنية واألراضي لرئيس البلدية ومدير مكتبه يتم صرف مكافآت مالية  .3

( تاريخ 03/0/7/4710وموظفي مكتب الرئيس والسواقني خالفًا لكتاب رئيس الوزراء رقم )

04/0/0124 . 

مل يتم إبراز الكشوفات التفصيلية باملبالغ املصروفة للموظفني وغ هم للتدقيق، علمًا بأنه  .4

ت واضحة وحمددة لصرف مكافآت لقاء حتصيل ضريبة األبنية ال يوجد أسس وتعليما

 واألراضي ملستحقيها وحسب األصول.

 (0/1/4102تاريخ  04/1/24/01112املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله وحصر مبالغ املكافآت املصروفة دون وجه حق والعمل 

 ب األصول.على اسرتدادها حس

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 :مكافأة أعضاء جلنة العطاءات 

لدى التدقيق املسبق ملستندات صرف مكافأة أعضاء جلنة العطاءات لشهري آذار 

 يف بلدية الزرقاء الكربى، تبني ما يلي: 0204ونيسان/

  صرف املستندات املشار إليها أعاله بالرغم من حتفظ ديوان احملاسبة على الصرف لوجود  .0

 مالحظات عليها مل يتم تصويبها. 

 0204( جلسات لشهر آذار /7  صرف تلك املكافآت ألعضاء جلنة العطاءات بزيادة ) .0

ح املكافآت ( من أسس من2( من املادة )4خالفًا للبند ) 0204( جلسات لشهر نيسان /02و)

( من نظام موظفي البلديات رقم 00واحلوافز ملوظفي البلديات الصادرة استنادًا لنص املادة )

 وتعديالته.  0227( لسنة 022)

( دنان  للمدير املالي يف 02( دينار لسكرت  جلنة العطاءات ومبلغ )02  صرف مبلغ ) .3

لية عن كل جلسة دون وجود سند البلدية أو من ينوب عنه بصفته مندوبًا عن الدائرة املا

 قانوني وخالفًا ألسس منح املكافآت واحلوافز ملوظفي البلديات.

 (01/8/4102تاريخ  04/1/24/01148 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 حصر واسرتداد املبالغ اليت   صرفها دون وجه حق وتصويب باقي املالحظات الواردة أعاله.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 
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(0411) 

 

 لفحص الفجائي على أمني صندوق حمكمة بلدية الزرقاء:ا 

على أعمال أمني حمكمة بلدية الزرقاء الكربى بتاريخ الفجائي إجراء الفحص لدى 

 ، تبني ما يلي:1/2/0204

الس  يف حساب أمانة عمان يقوم أمني الصندوا بإيداع املبالغ احملصلة من خمالفات  .0

( 01الكربى دون إبراز وصوالت مقبوضات من قبل أمانة عمان الكربى خالفًا ألحكام املادة )

 .0110( لسنة 0من التعليمات التطبيقية للشؤون املالية رقم )

عدم قيام أمانة عمان الكربى بتحويل املبالغ اليت   قبضها عن خمالفات الس  لصا ح  .0

ء أواًل بأول مما يعيق عملية حصر تلك املبالغ، حيث كان آخر حتويل لغاية بلدية الزرقا

 .3/0204شهر 

( من تعليمات تنظيم 0قيمة كفالة أمني الصندوا غ  مناسبة خالفًا ألحكام املادة ) .3

 .0223( لسنة 0الكفاالت املالية للموظفني رقم )

 (4/1/4102تاريخ  04/1/24/01142كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 حث اللجنة على تقديم تقريرها وحسب األصول.

 اإلجراء:

  تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق باملوضروع أعرال ومبشراركة ديروان احملاسربة مبوجرب كتراب وزيرر         

 ومل تقدم تقريرها بعد وما زال املوضوع قيد املتابعة. 02/7/0200( تاريخ 0/0/0024العدل رقم )

  ضريبة األبنية واألراضي:إيرادات دائرة 

لدى تدقيق قيود وسجالت دائرة ضريبة األبنية واألراضي يف بلدية الزرقاء الكربى للفرتة 

 (،  تبني ما يلي:0222-0200)

عدم قيام قابضي أموال البلدية مبسك سجل الرخص والوصوالت خالفًا لنص املادة                         .0

 .0221( لسنة 77للبلديات رقم )( من النظام املالي 004) 

عدم قيام قسم احملاسبة بعمل إرساليات مبجموع املقبوضات اليومية مرفقًا بها أرومات جلود  .0

( من النظام 30املقبوضات مع قسائم اإليداع وتصنيفها جبداول خاصة خالفًا لنص املادة )

 املالي أعاله.

( 02222دينار لكل منهم بداًل من )( 0222قام قالقة من اجلباه  بتقديم كفاالت بقيمة ) .3

( لسنة 0( من تعليمات تنظيم الكفاالت املالية للموظفني رقم )0دينار خالفًا ألحكام املادة )

0223. 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(0421) 

 

ال يتم استيفاء بدل (وابع واردات على الكمبياالت عند تقسيط الذمم املستحقة على  .4

انون رسوم (وابع الواردات رقم ( احمللق بق0( من اجلدول رقم )0املوا(نني خالفًا للمادة )

 .0220( لسنة  02)

عدم قيام الدائرة مبسك سجل لامانات للتأكد  من صحتها واستيفاؤها وتوريدها أوال  .0

 ( من النظام املالي للبلديات  أعاله 032بأول خالفًا لنص املادة )

غ اليت   عدم قيد احلواالت املالية يف دفاتر املخصصات )فصول ومواد النفقات واملبال .1

 ( من النظام املالي للبلديات أعاله.01تأديتها فعاًل( خالفًا لنص املادة )

 عدم إبراز جلود املقبوضات لتدقيقها حسب األصول.  .7

عدم قيام الدائرة حبفظ املستندات والدفاتر والسجالت املالية يف مكان أمني خالفًا لنص  .2

 ( من النظام املالي للبلديات أعاله.013املادة )

وجود اختالف يف قيمة بعض وصول املقبوضات والقيمة املثبتة على اإلرسالية ونش  على  .1

 (.327سبيل املثال إىل الوصوالت املبينة يف اجلدول رقم )
 

 (327جدول رقم )

 يف بلدية الزرقاء الكربى بني قيمة الوصوالت حسب الوصل واإلرسالية ةمقارن

 )املبلغ بالدينار(

 املبلغ  تارخيه رقم الوصول

 حسب اإلرسالية حسب الوصول

422141 4/4/4111 141 411 

111224 4/2/4104 0101 181 

 (02/01/4102تاريخ  04/1/24/02121املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

باقي  على القيام بأعماهلا حسب وتصويبلتدقيق والتحقيق ومبشاركة ديوان احملاسبة اجلنة حث 

 البنود.

 اإلجراء:

( 1/2/02240  تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق مبوجب كتاب وزير الشؤون البلدية رقم )أ/

 ومل دتمع اللجنة حتى تارخيه.  1/00/0204تاريخ 
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(0420) 

 

 :أراضي بلدية الزرقاء املؤجرة لشركة الكهرباء األردنية 

وبلدية الزرقاء الكربى ،  لدى تدقيق عقود اإلاار املوقعة ما بني شركة الكهرباء األردنية 

 تبني ما يلي:

قيام شركة الكهرباء األردنية باستئجار أجزاء من قطع أراضي خمتلفة مملوكة للبلدية  .0

لغايات إقامة حمطات حتويل كهربائية )عامة فرعية( ولسنوات (ويلة بأجور ترتاو  من                        

 )دينار واحد ولغاية مخسة دنان ( سنويًا. 

يتم تنظيم عقود اإلاار املشار إليها أعاله من قبل شركة الكهرباء األردنية متضمنة كافة  .0

 الشروط العامة واخلاصة وتقدميها للبلدية للتوقيع واملصادقة عليها.

عدم التزام شركة الكهرباء األردنية بتسديد املبالغ املستحقة عليها وفق العقود املشار إليها  .3

 أعاله.                 

 (48/1/4102تاريخ  04/1/24/04841كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

تدنية واختاذ بيان السند القانوني لتأج  البلدية قطع األراضي لشركة الكهرباء األردنية بأجور م

 اإلجراءات الالزمة لتحصيل املبالغ املستحقة على الشركة أعاله.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 بلدية الرصيفة.

 :التعيينات 

يف بلدية الرصيفة، تبني  قيام بلدية  0203لدى تدقيق عينة من ملفات املوظفني لعام 

( من نظام موظفي البلديات رقم 00، 07عدد من املوظفني خالفًا ألحكام املواد )الرصيفة بتعيني 

( تاريخ 00/0/0/01107وتعديالته وكتاب رئيس الوزراء رقم ) 0227( لسنة 022)

 .02/1/0203( تاريخ 4/07131وكتاب وزير الشؤون البلدية رقم )ت/ 00/02/0203

 (01/2/4102خ تاري 04/1/24/4281 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب املالحظات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 
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(0424) 

 

 :الفحص الفجائي 

لدى إجراء الفحص الفجائي على حماسب رخص املهن وحماسب رخص احلرف  

 ، تبني ما يلي:01/00/0203الرصيفة بتاريخ والصناعات يف بلدية 

( من 4( رخصة مهن مل يتم دديدها لغاية تارخيه خالفًا ألحكام املادة )0000وجود ) .0

 .0111( لسنة 02قانون رخص املهن رقم )

عدم تثبيت القاصة احلديدة املخصصة حلفظ النقود لدى حماسب رخص املهن خالفًا  .0

 .0221( لسنة 77ملالي للبلديات رقم )( من النظام ا040ألحكام املادة )

عدم وجود قاصة حديدية لدى حماسب رخص احلرف والصناعات حلفظ املبالغ احملصلة  .3

 ( من النظام املالي املشار إليه أعاله.034، 033خالفًا ألحكام املادتني )

عدم ترحيل وصوالت القبض على دفرت الصندوا من قبل حماسب رخص املهن أواًل بأول  .4

 ( من النظام املالي للبلديات املشار إليه أعاله.0ألحكام املادة ) خالفًا

 (01/2/4102تاريخ  04/1/24/4114 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 :مستندات الصرف 

تدقيق مستندات الصرف يف بلديرة الرصريفة لاشرهر )كرانون قراني، شرباط، آذار( لسرنة        لدى 

، تبني قيام بلدية الرصيفة بصرف جمموعرة مرن املسرتندات املتعلقرة باملكافرآت وبردل حضرور        0204

جلرران للمرروظفني وأعضرراء اولررس البلرردي دون ترردقيقها مررن قسررم الترردقيق والرقابررة الداخليررة يف     

ضرها علرى ديروان احملاسربة للتردقيق، حيرث   وضرع عبرارة )تصررف وتردقق الحقرًا(            البلدية ودون عر

( 00/00/0/01217علرى مررمل املسرتند مررن قبرل رئرريس البلديرة خالفررًا لكتراب رئرريس الروزراء رقررم )      

 وبتدقيق هذه املستندات تبني ما يلي: 4/00/0200تاريخ 

لرصرريفة علررى الرررغم مررن ( دينررار برردل حضررور جلرران ملرروظفي  بلديررة ا 3112  صرررف مبلررغ ) .0

( 3/02/7122رقرم )ر/  وزيرر الشرؤون البلديرة   تقاضيهم مكافرآت شرهرية خالفرًا ملرا ورد بكتراب      

 واملتضمن عدم اجلمع بني املكافأة الشهرية وبدل عضوية اللجان.  00/3/0204تاريخ 

( دينررار لرررئيس وأعضرراء اولررس البلرردي برردل مشرراركتهم باللجرران    4202  صرررف مبلررغ ) .0

ملررروظفني، االسرررتثمار، اولرررس الترررأدي ، األمرررالا واالسرررتمالا، جلنرررة التخطررريط    )شرررؤون ا

 التنموي( دون سند قانوني.        
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(0421) 

 

( دينار للعضو ).....( زيادة عن املقرر وذلك بدل حضوره جلسات جلان 012  صرف مبلغ ) .3

، خالفرررررًا لكتررررراب رئررررريس الررررروزراء  رقرررررم     0204( جلسرررررة لشرررررهر شرررررباط   01حمليرررررة عررررردد ) 

واملتعلررق بأسررس صرررف املكافررآت ألعضرراء اولررس  00/3/0221( تراريخ  00/00/0/1020)

 البلدي عن مشاركتهم يف اجتماعات اللجان احمللية.

لعررردد مرررن مررروظفي  0203( دينرررار بررردل عمرررل إضرررايف عرررن شرررهر آذار 1412  صررررف مبلرررغ ) .4

ون البلديررة املسرربقة خالفررًا لكترراب وزيررر الشررؤ وزيررر الشررؤون البلديررةالبلديررة دون أخررذ موافقررة 

 .03/4/0203( تاريخ 4/7107رقم )ت/

 (4102لسنة  20املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 ومبشاركة ديوان احملاسبة. بالقيام بأعماهلا حسب األصوللتدقيق والتحقيق اجلنة  حث 

 اإلجراء:

 7/1/0204( تاريخ 3/2/01010  تشكيل اللجنة مبوجب كتاب  وزير الشؤون البلدية رقم )ر/

 ومل دتمع حتى تارخيه وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :املنطقة احلرفية اجلنوبية / املرحلة األوىل 

على أعمال   32/3/0204بتاريخ  لدى إعادة الكشف امليداني من قبل ديوان احملاسبة

ركة ( دينار واملنفذ من قبل ش0042330( والبالغ قيمته عند اإلحالة )1/0221العطاء رقم )

 ( يوم، تبني ما يلي:322وملدة عقدية ) 00/00/0221).....( والصادر به أمر املباشرة بتاريخ 

%( والنسبة املطلوب اجنازها حسب العقد 12بلغت نسبة األعمال املنفذة فعليًا باملوقع ) .0

 %(.02%( أي بتأخ  نسبته )022األصلي )

 ليًا منذ فرتة ال تقل عن ستة أشهر.عدم تواجد أي من كوادر للمقاول،  واملشروع متوقف ك .0

 تعرض املشروع ألعمال السرقة حملتوياته والتخريب وعدم وجود حراسة باملوقع. .3

 ولغاية تارخيه. 30/3/0202مل يتم دديد تصنيف املقاول من تاريخ  .4

 (4/2/4102تاريخ  04/1/24/8244 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

األوضاع واختاذ اإلجراءات القانونية والعقدية حبق املقاول بسبب تصويب كافة العمل على 

 تقص ه يف إجناز األعمال املطلوبة.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 
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(0422) 

 

 :قيود وسجالت البلدية 

 (، تبني ما يلي:0203-0200لدى تدقيق قيود وسجالت بلدية الرصيفة للفرتة )

( دينار والسيد ).....( من 122إعفاء السيد ).....( من دفع املبلغ املستحقة عليه والبالغ )   .0

( تاريخ 4والقرار رقم ) 0/1/0200( تاريخ 00( دينار مبوجب القرار رقم )022دفع مبلغ )

( من قانون اإلعفاء من األموال األم ية 3على التوالي خالفًا ألحكام املادة ) 04/0/0200

 .0221( لسنة 02رقم )

تتحمل البلدية قيمة خمالفات سر  عرن سرائقي البلديرة دون سرند قرانوني حيرث بلغرت قيمرة           .0

 ( دينار.0304هذه املخالفات خالل الفرتة أعاله مبلغ )

  شطب جهاز كمبيوتر نقص عهدة عن ذمة أحد املوظفني وهو من منطقة القادسية  .3

( من 33خالفًا ألحكام املادة ) 1/00/0200 ( تاريخ04التابعة للبلدية مبوجب القرار رقم )

 .0221( لسنة 72نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم )

خالفًا  00/4/0200( تاريخ 3  صرف عالوة إشرافية للسائق ).....( مبوجب القرار رقم ) .4

 ( من تعليمات منح العالوات اإلضافية للموظفني.3ألحكام املادة )

( 00اكس و(ابعة جلمعية ).....( مبوجب قرار اولس رقم )  التربع جبهاز كمبيوتر وف .0

( 01دون احلصول على موافقة وزير الشؤون البلدية خالفًا ألحكام املادة ) 00/3/0200تاريخ 

 من نظام اللوازم وأشغال البلديات املشار إليه أعاله.

 ( دينار لنادي ).....( دون سند قانوني.0222  التربع مببلغ ) .1

دية بإحالة عطاءات مصانعة لبناء جدران استنادية دون سند قانوني ايز (ر  قيام البل .7

وإحالة مثل  تلك العطاءات ونش  على سبيل املثال ال احلصر إىل قرار إحالة عطاء بناء جدار 

( تاريخ 4( دينار مصانعة مبوجب القرار رقم )0022استنادي على مؤسسة ).....( مببلغ )

( دينار مصانعة مبوجب 0322آخر على املتعهد ).....( مببلغ ) وإحالة عطاء  07/1/020

لبناء جدار استنادي وقد وبلغت التكاليف اإلمجالية  02/7/0203( تاريخ1القرار رقم )

 ( دينار. 02020للعطائني مع املواد مبلغ )

مبوجب  قيام البلدية بإضافة املوظفة ).....( للجان احمللية للتنظيم واألبنية للعمل كسكرت ة .2

بالرغم من عدم موافقة وزير الشؤون البلدية بالكتاب رقم  01/1/0203( تاريخ 00القرار رقم )

نظرًا لوجود سكرت ة لكل جلنة حملية   تشكيلها يف  00/7/0203( تاريخ 3/1/00210)ر/

  منطقة الرصيفة.
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(0424) 

 

راءة التشكيالت، عدم قيام قسم الرواتب يف البلدية بتسجيل وقوعات الرواتب على السجل مثل ب .1

التوقيفات، التأمني الصحي، الضمان االجتماعي، اقتطاعات البنوا، أفراد العائلة )الزوجة، 

 األبناء(  وحسميات احملاكم.

ات على السجل واملتمثلة بوصوالت القبض اليت   مبوجبها حتصيل دعدم قيد مفردات الوار .02

 وية لتلك الواردات.تلك املقبوضات باإلضافة إىل اخلالصات الشهرية والسن

 (4102لسنة  84املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 :قسم احلركة 

باملوظف ).....( مدير العالقات لدى متابعة الشكوى الواردة لديوان احملاسبة واملتعلقة 

، 02070العامة يف بلدية الرصيفة تبني أن املذكور يستخدم سيارات البلدية ذوات األرقام )

( باإلضافة إىل مبيتها يف منطقة سكنه خالفًا لتعليمات تنظيم استخدام 01317، 02073

 وة بدل اقتناء سيارة.علمًا بأن املذكور يتقاضى عال 0200( لسنة 02املركبات احلكومية رقم )

 (44/1/4102تاريخ  1/40/04144كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

وحصر قيمة احملروقات املستهلكة واسرتداد املبالغ للقيام بأعماهلا  لتدقيق والتحقيق اجلنة  حث

 املصروفة دون وجه حق والتقيد بالتعليمات املشار إليها أعاله.

 اإلجراء:

 32/02/0204( تاريخ 3/2/02010  تشكيل جلنة مبوجب كتاب وزير الشؤون البلدية رقم )ر/

 ومل دتمع اللجنة حتى تارخيه. 

 بلدية اهلامشية.

 الشكاوى:

 لدى متابعة موضوع الشكوى املقدمة حبق رئيس بلدية اهلامشية، تبني ما يلي:

%( من إمجالي عدد موظفي 00)  داوز النسبة املسمو  بها للعمل اإلضايف والبالغة  09

( موظف علمًا بأن 000( موظف من أصل )14البلدية حيث تقاضى بدل عمل إضايف )

( موظف فقط خالفًا ألحكام املادة 11املوافقات الصادرة من وزير الشؤون البلدية هي لر )

 وتعديالته. 0227( لسنة 022( من نظام موظفي البلديات رقم )04)
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(0422) 

 

باجلمع بني بدل العمل اإلضايف واملكافآت خالفًا ملوافقة وزير الشؤون قيام موظفي البلدية  09

البلدية على العمل اإلضايف واليت تشرتط عدم اجلمع بني العمل اإلضايف واملكافآت األخرى 

وقد حتفظ ديوان احملاسبة على صرف هذه املكافآت ومنها مكافأة املسقفات لاسباب 

 التالية:

 زمة.عدم وجود املوافقات الال .أ 

 عدم وجود أسس وتعليمات للصرف. .ب 

  صرف مكافآت مسقفات لغ  العاملني لدى القسم نفسه خالفًا ألحكام املادة  .ج 

 ( من النظام أعاله. 04)

ال يتم تثبيت ساعات العمل اإلضايف للموظفني الذين يتقاضون بدل عمل إضايف خارج  39

( من النظام 04كام املادة )أوقات الدوام الرمسي على سجل خاص حسب األصول خالفًا ألح

 أعاله. 

( 02وقيمته ) من مزاودة بيع الزيتون  باملبلغ احملصلمدير )منطقة أم الصليح(  احتفظ 49

 .                         00/3/0204بتاريخ  وقام بتوريده 0/00/0203تاريخ دينار منذ 

م على املؤهالت   تكليف موظفني للعمل مبهام إدارية وإشرافية وقيادية دون حصوهل 09

( 022( من نظام موظفي البلديات رقم )4العلمية املناسبة لذلك خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته. 0227لسنة 

  صرف أكثر من مكافأة لبعض املوظفني املشاركني بلجان االنتخابات للفرتة من   19

(03/1/0203 - 30/2/0203 .) 

كة الصرف الصحي األول رقمه منزل رئيس البلدية مربوط باشرتاكني على شب 79

( وهو غ  قانوني وال يوجد له 207002/1( وهو قانوني والثاني رقمه )207000/1)

 معاملة صرف صحي لدى مديرية املياه / الزرقاء.

 (4/4/4102تاريخ  1/40/2224املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 حسب األصول. باقي البنودالعمل على تصويب 

 اإلجراء:

 ( فقط وما زال املوضوع قيد املتابعة.4، 0تصويب البنود ذوات األرقام )  
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(0421) 

 

 بلدية الضليل.

 :قيود وسجالت البلدية 

(، تبني  ما 32/1/0203-0/00/0200لدى تدقيق قيود وسجالت بلدية الضليل للفرتة ) 

 يلي:

القانونية خالفًا عدم إتالف الدفاتر والسجالت احملاسبية اليت مضى على استعماهلا املدة  .0

 .0221( لسنة 77( من النظام املالي للبلديات   رقم )014ألحكام املادة )

ال يتم حصر كميات احملروقات املصروفة لآلليات بكشوفات شهرية ومقارنتها مع آخر  .0

( من 33( سنوات، خالفًا ألحكام املادة )3تعديل هلا علمًا بأن آخر تعديل لآلليات كان قبل )

 .0200ظيم استخدام املركبات احلكومية لسنة تعليمات تن

عدم استخدام سجل للمحروقات يتضمن أرقام مستندات اإلدخاالت لكميات احملروقات  .3

املستهلكة مبوجب (لبات املشرتى احمللي، وإمنا   استخدام منوذج خاص يتم ترحيل 

 الكميات املشرتاه مبوجب (لبات املشرتي احمللي عليه ودميعه شهريًا. 

دم قيام البلدية بالتأمني الشامل على اآلليات العاملة فيها خالفًا ملا جاء بكتابّي وزير ع .4

 32/4/0222( تاريخ )4/01100( و )ت/4/02440الشؤون البلدية ذوات األرقام )ت/

 ( على التوالي.01/02/0202و

 (01/1/4102تاريخ  04/1/24/00210 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.العمل 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 بلدية األزرق اجلديدة.

 :رواتب وعالوات القاضـــي املنتــدب لدى حمكمـة البلدية 

 (،  تبني ما يلي:0203-0200لدى تدقيق حساب النفقات يف بلدية األزرا اجلديدة للفرتة )

املنتدب لدى حمكمة ).....( قامت البلدية بصرف كامل الرواتب والعالوات وعالوة النقل للقاضي  .0

( شهور 1البلدية للفرتة املشار إليها أعاله على الرغم من حصوله على إجازة مرضية داوزت )

واملعمول به وتعديالته  0227( لسنة 32( من نظام اخلدمة املدنية رقم )000خالفًا ألحكام املادة )

 0227( لسنة 000( من نظام اخلدمة القضائية للقضاة النظاميني رقم )2مبوجب املادة )

 .وتعديالته
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(0428) 

 

انتداب كل من القاضي ).....( للعمل يف حمكمة  مرض القاضي املذكور أعاله  خالل فرتة  .0

ديد انتدابه ( ود00/7/0200بلدية األزرا باإلضافة لعمله يف حمكمة صلح األزرا اعتبارًا من )

( وصرف 00/7/0200( تاريخ )0/0/0/130دوريًا مبوجب كتاب رئيس اولس القضائي رقم )

القاضي ).....( لدى حمكمة صلح األزرا و( دينار شهريًا مكافأة له من صندوا البلدية. 012)

 . 04/4/0203( تاريخ 0/0/0/442مبوجب كتاب رئيس اولس القضائي رقم )

( من نظام 00قوم بصرف عالوة النقل للقاضي أعاله خالفًا ألحكام املادة )البلدية ت ال زالت .3

( من قانون تشكيل حماكم البلديات 3وتعديالته واملادة ) 0120( لسنة 01االنتقال والسفر رقم )

 . 0221( لسنة 30رقم )

عذر معه عدم وجود بيانات يف البلدية تتعلق باإلجازات املمنوحة للقاضي ).....(، األمر الذي ت .4

التأكد من استحقاقه لكامل ما صرف له من رواتب وعالوات وعالوة نقل للفرتة من 

(00/7/0200 - 32/4/0203.) 

 (41/4/4102تاريخ  04/1/24/4181املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

وقف صرف الراتب والعالوات وعالوة النقل للقاضي ).....( من صندوا بلدية األزرا  .0

 خالفًا للتشريعات واألنظمة املعمول بها.له اجلديدة وحصر واسرتداد ما   صرفه 

خما(بة رئيس اولس القضائي لإليعاز ملن يلزم بضرورة أعالم البلديات اليت لديها  .0

اة العاملني يف تلك احملاكم وقرارات نقلهم وانتدابهم، حماكم باإلجازات املمنوحة للقض

 .األصوللتتمكن البلديات من اختاذ اإلجراءات املتعلقة بصرف مستحقاتهم حسب 

 اإلجراء: 

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 بلدية احلالبات.

 :قيود وسجالت البلدية 

(، تبني 30/00/0203-0/00/0200احلالبات للفرتة )لدى تدقيق قيود وسجالت بلدية  

 ما يلي:

ال يتم تنظيم وصول مقبوضات مببالغ االقتطاعات من مستندات الصرف خالفًا ألحكام  .0

 .0221( لسنة 77( من النظام املالي للبلديات رقم )01املادة )

نها احلساب          عدم قيام البلدية بإعداد مذكرة تسوية البنك حلسابات البلدية يف البنوا وم .0

( من 14( /حساب البلدية يف بنك تنمية املدن والقرى خالفًا ألحكام املادة )0123رقم )

 النظام املالي للبلديات أعاله. 
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(0421) 

 

عدم قيام البلدية مبعاجلة التحاويل املعلقة اليت مل تقدم للصرف واليت مضى على  .3

 إصدارها مدة ستة أشهر فأكثر.

برتصيد صفحات دفرت الصندوا إال يف نهاية كل شهر خالفًا عدم قيام أمني الصندوا  .4

 ( من النظام املالي للبلديات أعاله.23ألحكام    املادة )

( أعضاء 0  صرف بدل جلسات جلان التنظيم احمللية ألعضاء البلدية يزيد عددهم على ) .0

 .3/0/0227( تاريخ 4/00044خالفًا لتعميم وزير الشؤون البلدية رقم )ت/

تفاظ بالدفاتر والسجالت احملاسبية املستعملة على اختالف أنواعها لفرتة (ويلة وعدم االح .1

( من النظام املالي 014اختاذ اإلجراءات الالزمة إلتالفها حسب األصول خالفًا لنص املادة )

 للبلديات املشار إليه أعاله.

ها مع آخر تعديل ال يتم حصر كمية احملروقات املصروفة لآلليات بكشوفات شهرية ومقارنت .7

 هلذه اآلليات.

 (0/1/4102تاريخ  04/1/22/01412 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 حسب األصول. باقي البنودالعمل على تصويب 

 اإلجراء:

 .تابعة( فقط وما زال املوضوع قيد امل0  تصويب البند رقم )

 بلدية اربد الكربى.

  املكافأة املالية املصروفة للمهندسة:).....( 

 لدى تدقيق ملف املوظفة أعاله، تبني ما يلي: 

 0203( لعام 2، 7، 1( دينار مكافأة مالية للمهندسة أعاله عن األشهر )122صرف مبلغ ) .0

لقاء عملها باملتابعة واإلشراف على مشروع حدائق امللك عبد اهلل  ًا( دينار شهري022بواقع )

تعليمات منح املكافآت واحلوافز ملوظفي البلديات ( من 4الثاني ابن احلسني خالفًا للمادة )

وتعديالته كونها  0227( لسنة 32( من نظام اخلدمة املدنية رقم )001، 020، 17واملواد )

حسب ما جاء بكتاب رئيس قسم اإلشراف رقم                    01/0/0203يف إجازة أمومة من تاريخ 

جد ما يثبت دوامها بالتوقيع على سجل وال يو 02/1/0203( تاريخ 011/حدائق/3)م ر

 الدوام. 
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(0441) 

 

مبوضوع املخالفة أعاله  7/2/0203( تاريخ 002/0203  توجيه مذكرة املراجعة رقم ) .0

(                   0/04272لرئيس البلدية وبناًء عليه قرر تشكيل جلنة للتحقيق مبوجب كتابه رقم )م أ/

 ر اللجنة أعماهلا. ولغاية تارخيه مل تباش 32/1/0203تاريخ 

 (42/1/4102تاريخ  02/1/24/2184 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 بيان اإلجراءات املتخذة لتصويب املخالفة أعاله.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 :).....( املوظف 

 الكربى، تبني ما يلي:لدى تدقيق ملف املوظف أعاله يف بلدية اربد  

و   0/0/0110  تعيني املوظف أعاله بوظيفة مشرف باجره يوميه اعتبارًا من تاريخ  .0

 بأعمال رئيس قسم التدريب يف مديرية املعلومات والتدريب لغاية تارخيه.  0220تكليفه عام 

  تعيني املذكور معلمًا يف وزارة الرتبية والتعليم / مديرية تربية اربد األوىل اعتبارًا من             .0

( وباشر عمله يف مدرسة التطوير احلضري 0210311بالرقم الوزاري ) 0/1/0203تاريخ 

 ( تاريخ0/01/403الثانوية للبنني بنفس التاريخ حسب ما ورد بكتاب مديرية الرتبية رقم )

03/0/0204 . 

مل يقم املوظف املذكور لغاية تارخيه بتصويب وضعه الوظيفي وال زال يقوم بالتوقيع على  .3

سجل الدوام بكل من مدرسة التطوير احلضري وبلدية اربد الكربى بنفس الوقت والتاريخ 

د ويتقاضى راتبه من كل من وزارة الرتبية والتعليم والبلدية معًا وذلك خالفًا ألحكام املوا

 . 0203( لسنة 20( من نظام اخلدمة املدنية رقم )12، 17)

 (04/2/4102تاريخ   04/1/24/4118املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق باملوضوع أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد تشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة. 
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(0440) 

 

 :رخص األبنية 

 لدى التدقيق املسبق لرخص األبنية يف بلدية اربد الكربى ، تبني ما يلي:

 ( سكن )أ( / منطقة النزهة:4( حوض )0418البناء القائم على القطة رقم ) أواًل: 

باملوافقة على  01/2/0203( تاريخ 3112قيام اللجنة احمللية للتنظيم باختاذ القرار رقم ) 09

( بأحكام داري على 0204/0220على البناء املرخصة بالرخصة رقم ) ترخيص الزيادات

كامل القطعة واستيفاء الرسوم على هذا األساس ودون اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحويل 

( من قانون تنظيم املدن 34، 0أحكام القطعة او فرض أي تعويض خالفًا ألحكام املواد )

( من نظام األبنية 0واملادة )0111( لسنة 71)والقرى واألبنية املؤقت وتعديالته رقم 

 .0120( لسنة 01والتنظيم للمدن والقرى وتعديالته رقم )

باملخالفات أعاله إال أن البلدية  00/2/0203( تاريخ 022  توجيه الئحة تدقيق رقم ) 09

بقبض الرسوم أمانات  01/1/0203( تاريخ 121قامت وبقرار من اولس البلدي رقم )

 أن تتخذ أي إجراء لتصويب املخالفة.  سائرة دون

 ( / منطقة إيدون:2( حوض )412البناء القائم على القطعة رقم ) ثانيًا:

قيام مالك البناء على القطعة أعاله باستعمال البناء املرخص معارض دارية بالرخصة  09

خالفًا  ( صالة أفرا  دون احلصول على املوافقات الالزمة ملمارسة هذه املهنة04/0203رقم )

 .0111( لسنة 02( من قانون رخص املهن وتعديالته رقم )4ألحكام املادة )

عدم إستيفاء البناء ملتطلبات ترخيص صاالت األفرا  من حيث مواقف السيارات وبنقص  09

( من نظام األبنية والتنظيم للمدن والقرى وتعديالته 02( مواقف خالفًا ألحكام املادة )2)

 .0120(  لسنة 01رقم )

 : ( صالة قاعات ).....(/ منطقة إيدون02( حوض )411البناء القائم على القطعة رقم ) ثالثًا:

باملوافقة على  1/7/0202( تاريخ 001قيام اللجنة احمللية للتنظيم باختاذ القرار رقم ) .0

ترخيص البناء املقرت  )صالة( على القطعة أعاله دون إجازة الرتخيص من ديوان احملاسبة 

يفاء متطلبات الرتخيص للبناء من حيث توف  املواقف على نفس القطعة ودون إست

( مواقف   توف ها على قطعة جماورة خالفًا 1( موقف بنقص )04واالكتفاء بتوف  )

( لسنة 01( من نظام األبنية والتنظيم للمدن والقرى وتعديالته رقم )02ألحكام املادة )

0120. 

هنة )صالة األفرا ( دون احلصول على رخصة مهن خالفًا قيام صاحب العالقة مبمارسة امل .0

 . 0111( لسنة 02( من قانون رخص املهن وتعديالته رقم )4ألحكام املادة )

 (04/2/4102تاريخ  04/1/24/4102 املصدر: )كتاب الديوان رقم
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(0444) 

 

 التوصية:

 اختاذ كافة اإلجراءات لتصويب املخالفة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 ( 488/4101رخصة البنـاء رقم:).....( العائدة لشركة ) 

لدى التدقيق املسبق على (لب ترخيص البناء أعاله يف بلدية اربد الكربى،  تبني قيام 

باملوافقة على ترخيص  0/00/0203( تاريخ 010اللجنة احمللية للتنظيم باختاذ القرار رقم )

( زبدة فركو  خالفًا ألحكام قانون تنظيم 0( حوض )000البناء أعاله املقام على القطعة رقم )

 وتعديالته من حيث:  0120( لسنة 011ونظام األبنية رقم ) 0111( لسنة 71املدن والقرى رقم )

ذلك مبوافقتها على ( من القانون أعاله و31خالفت اللجنة احمللية للتنظيم أحكام املادة ) .0

الدرجة  4/1/0203( تاريخ 020الرتخيص بعد اكتساب قرار اللجنة اللوائية رقم )

القطعية )بعدم املوافقة على منح الرتخيص( املؤيد بقرار اللجنة احمللية للتنظيم رقم 

 .01/1/0203( تاريخ 700)

م(  090( م بداًل من )493موافقة اللجنة احمللية للتنظيم على ارتفاع منسوب التسوية برر ) .0

باحلجم على فرا منسوب التسوية )مع اإلبقاء  3( دينار لكل م00وفرض تعويض مقداره )

على تسمية الطابق بالتسوية ( بداًل من (ابق ارضي األمر الذي أدى إىل زيادة عدد الطوابق 

 ( من نظام األبنية أعاله.0، 0( خالفًا ألحكام املواد )4( بداًل من )0لتصبح )

 (04/2/4102تاريخ  04/1/24/4101 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 تشكيل جلنة فنية للتدقيق والتحقيق باملخالفات أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 :أذونات األشغال 

لدى تدقيق سجالت القرارات التنظيمية يف منطقيت الروضة وبيت رأس التابعة لبلدية اربد 

الصادر عن منطقة الروضة  02/02/0203( تاريخ 003/م ض/3/02الكربى تبني بأن أذن األشغال رقم )

ص آخر باسم ).....( قد   التعديل على البيانات اخلاصة به باعتباره صادر عن منطقة بيت رأس باسم شخ

هو السيد ).....( وتعديل رقم القطعة ورقم احلوض واملساحات املرخصة حيث تبني أن اذن األشغال غ  

 حقيقي وغ  موقق يف قيود وسجالت املنطقتني و  استخدامه بصورة غ  قانونية. 

 (2/2/4102تاريخ  04/1/24/8840املصدر: )كتاب الديوان رقم 
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(0441) 

 

 التوصية:

 والتحقيق مبا ورد أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة.تشكيل جلنة للتدقيق 

 اإلجراء:

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. بتشكيل جلنة للتدقيق والتحقيقمل يرد ما يفيد 

 :انتداب املوظفني 

لدى تدقيق ملفات املوظفني يف بلدية اربد الكربى املنتدبني من واىل الوزارات والدوائر 

 ما يلي:واملؤسسات احلكومية ، تبني 

( ملدة تزيد على سنتني 302قيام البلدية بانتداب املوظفني املبينة أمساؤهم يف اجلدول رقم ) .0

( لسنة 32( من نظام اخلدمة املدينة رقم )13جمتمعة أو متفرقة خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته. 0203( لسنة 20( من نظام اخلدمة املدنية رقم )13)امللغي( واملادة ) 0227
 

 (148دول رقم )ج

 املوظفني املنتدبني من  بلدية اربد الكربى

 تاريخ نهاية االنتداب تاريخ أول انتداب املكان املنتدب إليه املسمى الوظيفي اسم املوظف / املوظفة

 10/04/4102 11/1/4111 بلدية السلط الكربى كاتبة السيدة ).....(

 ف  صيانة السيد ).....(
املشرتكة / جملس اخلدمات 

 حمافظة اربد
40/1/4100 10/04/4102 

 مهندسة السيدة ).....(
مديرية الشؤون البلدية 

 حملافظة اربد
0/2/4100 10/04/4102 

 

انتداب عدد من املوظفني من الدوائر احلكومية للعمل يف بلدية اربد خالفًا ألحكام املواد  .0

 أعاله من نظام اخلدمة املدنية.

 (04/2/4102تاريخ  04/1/24/1011الديوان رقم املصدر: )كتاب 

 التوصية:

 التقيد بأحكام نظام اخلدمة املدنية مستقباًل.

 اإلجراء:

   إنهاء انتداب بعض املوظفني وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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(0442) 

 

 :دائرة اآلليات 

 (،0200-0202لدى تدقيق قيود وسجالت دائرة اآلليات يف بلدية اربد الكربى للفرتة )

 تبني ما يلي:

( مركبة وآلية خارج اخلدمة حباجة إىل شطب دون أن يتم اختاذ اإلجراءات 01وجود ) .0

( من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم 00، 04الالزمة خبصوصها خالفًا ألحكام املواد )

( من تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية لسنة 40، 40واملواد ) 0221( لسنة 72)

0200. 

( مركبررررة عرررداداتها معطلررررة ممررررا يتعرررذر معرررره الترررردقيق علرررى اسررررتهالكها مررررن    10وجرررود )  .0

( من تعليمات حتديد معدل اسرتهالا املركبرات احلكوميرة    4احملروقات خالفًا ألحكام املادة )

( 4/2702املشرار إليهرا أعراله وتعمريم وزيرر الشرؤون البلديرة رقرم )ت/         0220من الوقود لسرنة  

 .07/4/0221تاريخ 

تم تعديل وحتديد استهالا عدد من مركبات واآلليات منذ فرتة (ويلة األمر الذي مل ي .3

( من تعليمات حتديد معدل استهالا 0أدى إىل تعذر التدقيق عليها خالفًا ألحكام املادة )

 املركبات احلكومية من الوقود املشار إليها أعاله.

وزيوت، وتشحيم، وإصالحات (  بلغت النفقات اخلاصة هلذه املركبات )بدل استهالا، وقود، .4

 ( على التوالي.0200-0202( دينارًا لاعوام )0124400، 0020231، 0701011مبلغ )

( من نظام 02عدم استخدام سجالت لقطع الغيار غ  الصاحلة خالفًا ألحكام  املادة ) .0

 اللوازم وأشغال البلديات أعاله.

( من نظام 7، 1فًا ألحكام املواد )تقوم البلدية بشراء قطع الغيار بطريقة التجزئة خال .1

 اللوازم وأشغال البلديات أعاله.

ال يوجد ملف لكل مركبة لتسجيل كافة اإلصالحات وقطع الصيانة اخلاصة بها خالفًا  .7

 ( من تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية أعاله.34ألحكام املادة )

بة مبوجب مستندات إخراج غ  موقعة يتم تسليم اللوازم من املستودعات إىل اجلهة الطال .2

من قبل املستلم ومعدة بتواريخ الحقة للتواريخ املثبتة على (لبات اللوازم خالفًا ألحكام 

 ( من نظام اللوازم وأشغال البلديات أعاله.03، 00املواد )

عدم استخدام سجل للرخص والوصوالت لقيد دفاتر (لبات املشرتي احمللي ومستندات  .1

( من 004اإلدخاالت املستلمة من قبل مأمور املستودع خالفًا ألحكام املادة )اإلخراجات و

 .0221( لسنة 77النظام املالي للبلديات رقم )
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(0444) 

 

ال يتم االحتفاظ جبلود (لبات املشرتى احمللي ومستندات اإلدخاالت واإلخراجات املستعملة  .02

 ديات أعاله.( من النظام املالي للبل013حسب األصول خالفًا ألحكام املادة )

يوجد عدد من مستندات اإلخراج و(لبات املشرتى احمللي غ  املستخدمة وغ  املبطلة  .00

 ( من النظام املالي للبلديات أعاله.014خالفًا ألحكام املادة )

ال يتم إدخال اللوازم يف قيود املستودع أواًل بأول حسب النوع والصنف وال يتم مراعاة فروقات  .00

يتعذر جرد موجودات املستودع ومطابقة األرصدة الدفرتية مع األرصدة أسعار املواد وعليه 

 ( من نظام اللوازم وأشغال البلديات.01100الفعلية خالفًا ألحكام املواد )

ال يتم تسجيل رقم صفحة السجل للوازم املوردة للمستودع على مستند اإلدخاالت الذي يتم  .03

 ك.مبوجبه إدخال اللوازم يف اخلانة املخصصة لذل

ال يتم إدخال قطع غيار اآلليات املشرتاة فعاًل إىل املستودع وإمنا يتم إدخاهلا وإخراجها  .04

 دفرتيًا يف وقت واحد مما يتعذر معه التحقق من الوجود الفعلي هلا.

( دينار 2373عدم االستفادة من قطع غيار الكاشطة نوع )اجنرسول( املقدر قيمتها مببلغ ) .00

 عمان الكربى. املهداة للبلدية من أمانة

( من 01عدم إبراز جلود اخراجات و(لبات املشرتي احمللي للتدقيق خالفًا ألحكام املادة ) .01

 وتعديالته. 0100( لسنة 02قانون ديوان احملاسبة رقم )

 (4102لسنة  44املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

   حسب األصول.باقي العمل على تصويب 

 اإلجراء:

 ( فقط وما زال املوضوع قيد املتابعة.04، 03، 00، 02، 2، 7، 0البنود ذوات األرقام )  تصويب 

 :طلبات ترخيص األبنية وقرارات جلان التنظيم واألبنية 

لدى تدقيق (لبات ترخيص األبنية وقرارات جلان التنظيم واألبنية الصادرة عن منا(ق 

 بني ما يلي:(، ت30/0/0204-0/0/0202بلدية اربد الكربى للفرتة )

يف املساحات عما هو حمدد بأحكام التنظيم خالفًا ألحكام  بزيادةمنح رخص ألبنية مقامة  .0

 . 0111( لسنة 71( من قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم )34املادة )

  



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(0442) 

 

 موافقة اللجنة اللوائية واحمللية على ما يلي: .0

( 0بها خالفًا ألحكام املادة )ترخيص أبنية خمالفة من حيث عدد الطوابق املسمو   .أ 

وتعديالته مقابل  0120( لسنة 01من نظام األبنية والتنظيم للمدن  والقرى رقم )

دفع تعويض بدل إجازة املخالفة عن كل مرت مربع من سطح الطوابق الزائدة شاماًل 

ام لكافة الرسوم ونش  على سبيل املثال ال احلصر األبنية املقامة على القطع ذات األرق

 ( جريته على التوالي.0( احلم ة )00( حوض )020، 343)

( من نظام 00ترخيص شقق سكنية مقامة على أسطح األبنية خالفًا ألحكام املادة ) .ب 

األبنية أعاله ونش  على سبيل املثال ال احلصر البناء املقام على القطعة رقم 

 (1( حوض )033/000)

ددة لتخفيض القيود )منح تسهيالت( يف عدم إلتزام اللجان احمللية بالنسب احمل .ج 

أحكام وشروط التنظيم للتجاوز على النسب السطحية والطابقية واحلجمية 

( من قانون تنظيم املدن والقرى 37والتجاوز على االرتدادات لابنية خالفًا للمادة )

 واألبنية أعاله. 

م خمالفتها لقانون موافقة اللجنة احمللية على ترخيص العديد من األبنية القائمة رغ .3

تنظيم املدن والقرى ونظام األبنية املشار إليهما أعاله ونش  على سبيل املثال إىل تعدي جزء  

 من هذه األبنية على سعة الشارع أو وجود جزء منها يف أراضي اواورين. 

  إجازة ترخيص بناء كلية )الرازي( و)ابن خلدون( من قبل اولس البلدي بالقرار رقم  .4

 بناءًا على موافقة اللجنة احمللية بالرغم مما يلي: 01/0/0204( تاريخ700)

( من قانون التنظيم املشار 07134  إنشاء الكلية يف منطقة سكنية خالفًا للمادتني ) .أ 

 .0120( لسنة 01/أ( من نظام األبنية رقم )00إليه أعاله وأحكام املادة )

( من نظام األبنية 02للبناء خالفًا للمادة )عدم قيام املالك بتأمني مواقف السيارات  .ب 

 املشار إليه أعاله.

  إعفاء املالك من دفع البدل على مواقف السيارات بقرار اللجنة احمللية رقم  .ج 

( 03( من قانون البلديات رقم )03خالفًا ألحكام املادة ) 02/0/0204( تاريخ 211)

 .0200لسنة 

نية والتنظيم للمدن والقرى أعاله بصورة ترخيص أبنية أقيمت قبل صدور نظام األب .0

خمالفة ألحكام وشروط التنظيم من حيث عدم توفر املواقف دون استيفاء الرسوم املتحققة 

 عليها مبوجب أحكام النظام املشار إليه أعاله.
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(0441) 

 

صدور عدة قرارات متناقضة لنفس املوضوع من قبل اللجنة احمللية لالعرتاضات املقدمة من  .1

( 31قرارات اللجان احمللية للتنظيم واألبنية املقدمة إليها خالفًا للمادة رقم ) املوا(نني على

 من قانون التنظيم أعاله  وال حتال هذه االعرتاضات إىل اللجان اللوائية.

ترخيص أبنية مقرتحة وقائمة مبوجب خمططات كروكي غ  مصدقة من اجلهات  .7

وتعديالته  0113( لسنة 7و(  رقم )( من قانون البناء ال00املختصة خالفًا للمادة )

 ( جريته.0( حوض )343ونش  على سبيل املثال ال احلصر البناء القائم على القطعة رقم )

 (4102لسنة  11 املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 إختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد التصويب 

 :قيود وسجالت البلدية 

(،  تربني  32/4/0204-0/0/0204لدى تدقيق قيود وسجالت بلدية اربد الكربى للفرتة )

 ما يلي:

 تعيينات عمال و(ن. .0

( عامررل و(ررن حتررت التجربررة ملرردة قالقررة أشررهر دون احلصررول علررى       341  اسررتخدام ) .أ 

، 0227( لسررنة 022نظررام مرروظفي البلررديات رقررم )   املوافقررات الالزمررة خالفررًا ألحكررام    

حيررث   تثبيررت عرردد مررنهم دون االلتررزام بشررروط موافقررة وزيررر الشررؤون البلديررة علررى        

 تعيينهم من حيث إحضار شهادة خلو أمراض وعدم حمكومية قبل مباشرتهم العمل.

   تغي  املسميات الوظيفية لبعض عمال الو(ن إىل وظرائف أخررى دون موافقرة وزيرر     .ب 

 الشؤون البلدية على ذلك حيث تبني من ضمنهم أبناء بعض أعضاء اولس البلدي.

( دينررار أجررور عمررال و(ررن مررن صررندوا احلسررميات املنشررأ بالبلديررة     02110  صرررف مبلررغ ) .0

خالفرًا للغايرات الريت أنشرئ الصرندوا       03/0/0224( تراريخ  01بقررار  اولرس البلردي رقرم )    

 من أجلها.

دات دون عرضرها علرى ديروان احملاسربة إلجازتهرا قبرل الصررف خالفرًا           صرف عدد من املستن .3

 . 4/00/0200( تاريخ 00/00/0/01217لكتاب رئيس الوزراء رقم )

( ترررراريخ 113( دينررررار خالفررررًا لقرررررار جملررررس الرررروزراء رقررررم )    7022  شررررراء أقررررا  بقيمررررة )   .4

1/7/0200. 
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(0448) 

 

 7/0/0204( ترراريخ 000)( دينررار مررن بنررد الضرريافة باملسررتند رقررم      4222  صرررف مبلررغ )  .0

قيمررة مأدبررة غررداء دون أخررذ موافقررة رئرريس الرروزراء املسرربقة علررى ذلررك خالفررًا لقرررار جملررس    

 .1/7/0200( تاريخ 113الوزراء رقم )

يررتم دزئررة املشرررتيات إىل صررفقات متعررددة خررالل العررام الواحررد وعرردم مراعرراة مبرردأ املنافسررة   .1

 .0221( لسنة 72ازم وأشغال البلديات رقم )( من نظام اللو7، 1خالفًا ألحكام املادتني )

 املبنى والسيارات املستأجرة: .7

( دينررار مبوجررب قرررار  02222اسررتئجار مبنررى ملنطقررة النصررر بررأجرة سررنوية مقرردارها )   .أ 

دون وجررود مررربر لررذلك حيررث أن      01/4/0204( ترراريخ  100اولررس البلرردي رقررم )  

ميضرري علررى إشررغاله أكثررر مررن  املبنررى الررذي تشررغله املنطقررة حاليررًا يعررود للبلديررة ومل   

 سنتني.

( فلرررس يوميرررًا 022  زيرررادة األجررررة اليوميرررة لسرررائقي السررريارات املسرررتأجرة مبقررردار )   .ب 

خالفرررًا لالتفاقيرررات   01/4/0204( تررراريخ 120مبوجرررب قررررار اولرررس البلررردي رقرررم )  

املعقررودة مررا بررني البلديررة ومررالكي السرريارات علمررًا بررأن اسررتئجار السرريارات   دون (ررر    

 ( من نظام اللوازم وأشغال البلديات املشار إليه أعاله.1خالفًا للمادة ) عطاء

 (4102لسنة  18املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

  ونقلها يف البلدية:إيرادات مقابل مجع النفايات 

لدى تدقيق حسابات إيرادات أجور مقابل مجع النفايات ونقلها يف بلدية اربد الكربى للفرتة 

 (، تبني ما يلي:0200-0203)

واملتضرمن اسرتيفاء رسروم     00/0/0200( تراريخ  32قيام اولس البلدي باختاذ القررار رقرم )   .0

التابعررة هلررا مررن خررالل إعررداد كشرروفات   النفايررات علررى رخررص املهررن يف بلديررة اربررد واملنررا(ق    

بررراملهن واألجرررور املطلررروب اسرررتيفاؤها لكرررل مهنرررة دون االلترررزام بررراألجر احملررردد يف كرررث  مرررن     

 األحيان بالتخفيض والزيادة.

( مررن نظررام منررع 2عرردم إصرردار تعليمررات مررن قبررل رئاسررة الرروزراء وذلررك خالفررًا ألحكررام املررادة )  .0

 .0172( لسنة 0نا(ق البلدية وتعديالته رقم )املكاره ورسوم مجع النفايات داخل امل
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(0441) 

 

قيام الدائرة املالية يف البلدية باستيفاء رسوم مجع النفايات ونقلها والتخلص منها وقيدها  .3

 أمانات وليس إيرادات خالفًا للمادة املشار إليها أعاله.

( للتدقيق 001122-001200مل يتم إبراز جلد وصول املقبوضات الذي حيمل األرقام ) .4

 وتعديالته. 0100( لسنة 02( من قانون ديوان احملاسبة رقم )00خالفًا ألحكام املادة )

 يتم إستخدام إرساليات جباة غ  مرقمة ومتسلسلة. .0

ال يتم تدقيق جلود وصول املقبوضات قبل إستخدامها ونش  على سبيل املثال إىل استخدام  .1

( حيث تبني بعد 044020جلد وصول املقبوضات الذي يفرتض أن يبدأ بالتسلسل )

( من النظام املالي للبلديات 007( خالفًا للمادة )044020االستخدام أنه يبدأ بالتسلسل )

 .0221( لسنة 77رقم )

 (4102لسنة  012املصدر: )استيضاح الديوان رقم    

 التوصية:

 العمل على تصويب املالحظات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد 

 :اتفاقيات طرح األنقاض 

 ، تبني ما يلي:0204لدى تدقيق اتفاقيات (ر  األنقاض يف بلدية اربد الكربى لعام 

( اتفاقية مع جهات خمتلفة جلمع وإزالة األنقاض من املنا(ق التابعة للبلدية 03  عقد ) .0

( من نظام اللوازم 42أ املنافسة خالفًا للمادة )وبأسعار خمتلفة دون (ر  عطاء وإتباع مبد

( 02/0203على الرغم من وجود العطاء رقم ) 0221( لسنة 72وأشغال البلديات رقم )

 ( دينار لنفس الغرض.02000بقيمة )

وجود تفاوت بالزيادة يف أسعار نقل املرت الواحد الوارد يف االتفاقيات املربمة وسعر املرت يف  .0

 %( للمرت.022-%022ليه أعاله ترتاو  ما بني )العطاء املشار إ

 0204( اتفاقية مع أشخاص للعمل يف البلدية كعمال و(ن لشهر متوز 03البلدية ) أبرمت .3

( من نظام 00فقط دون احلصول على موافقة وزير الشؤون البلدية املسبقة خالفًا للمادة )

 وتعديالته.  0227( لسنة 022موظفي البلديات رقم )

 (01/00/4102تاريخ  04/1/24/08114 املصدر: )كتاب الديوان رقم   

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول. 
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(0421) 

 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :حساب األمانات والتأمينات والذمم 

والذمم يف بلدية اربد الكربى للفرتة لدى تدقيق قيود وسجالت حساب األمانات والتأمينات 

 (، تبني ما يلي:0200-0204)

  املستحقة على البلدية كما هي بتاريخ  أمانات الدوائر واملؤسسات العامةبلغت قيمة  .0

 . ( دينار770240مبلغ ) 30/00/0204

( دينار ملؤسسة الضمان االجتماعي زيادة عن 001204قامت البلدية بتحويل مبلغ ) .0

 املستحق.

ال يتم تعزيز مستندات صرف األمانات بإيصاالت قبض من اجلهات املستلمة خالفًا ألحكام  .3

 .0221( لسنة 77( من النظام املالي للبلديات رقم )74املادة )

عدم تسجيل كافة البيانات بسجالت األمانات كأرقام مستندات صرف األمانة إىل اجلهة  .4

 ن النظام املالي للبلديات أعاله./أ( م032صاحبة احلق خالفًا ألحكام املادة )

قيام البلدية باستغالل مبالغ أمانات األفراد )إنشاءات، أرصفة، (راشة( والصرف منها على  .0

أوجه إنفاا أخرى على الرغم من توفر رصيد للبلدية لدى بنك تنمية املدن والقرى بلغ 

 ( ألف دينار.122)

 (4102لسنة  018املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 توصية:ال

 العمل على تصويب املالحظات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :شراء أشجار خنيل 

لدى عرض ضبط اإلستالم املتعلق باملوضوع أعاله يف بلدية اربد الكربى على ديوان احملاسبة 

 ما يلي:  االعتذار عن التوقيع حيث تبني 

( تاريخ 1130قام اولس البلدي باملوافقة على شراء أشجار خنيل مبوجب القرار رقم ) .0

بناًء على العرض املقدم من السيد ).....( دون مراعاة مبدأ املنافسة ودون وجود  0/1/0204

( 72( من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم )1، 4(لب لوازم متاشيًا مع أحكام املادتني )

 .0221نة لس
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قامت البلدية بزراعة هذه األشجار قبل إستالمها من جلنة االستالم علمًا بأنه مل يتم  .0

 حتديد مواصفات دقيقة هلذه األشجار وعددها.

بإلغاء القرار أعاله وحتويل  0/00/0204( تاريخ 0024قام اولس البلدي بقراره رقم ) .3

عد أن تقدمت دائرة احلدائق بطلب موضوع الشراء إىل جلنة املشرتيات إلستدراج عروض ب

( شجرة خنيل مع العلم بأن هذه األشجار مشرتاه 303لشراء ) 0/00/0204لوازم بتاريخ 

ومزروعة، و  هذا اإلجراء بعد أن أعتذر ديوان احملاسبة عن التوقيع على ضبط االستالم 

 اخلاص باألشجار متهيدا لصرف قيمتها للمتعهد.

 (10/04/4102تاريخ  04/1/24/44102م املصدر: )كتاب الديوان رق

 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق باملوضوع أعاله مبشاركة ديوان احملاسبة.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :املسروقات 

للفرتة من تعرضت مستودعات بلدية اربد الكربى حلاد  سرقة خالل العاصفة الثلجية 

 ( وقد نتج عن ذلك ما يلي:30/00/0204-4/0/0200)

 فقدان آلية ولوازم من ساحة حراج البلدية وكما هو مبني أدناه: .0

 (.0-02204تراكتور رش رقم ) .أ 

 صاروخ وماكنة حلام. .ب 

 عجالت عربات خمتلفة. .ج 

مل تقم البلدية بتشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق للتأكد من وجود مسروقات أخرى و   .0

( من النظام املالي للبلديات رقم 023االكتفاء بابال  املركز األم  خالفًا ألحكام املادة )

علمًا بأن مستودعات البلدية قد تعرضت للسرقة قبل ذلك بالرغم من  0221( لسنة 77)

 وجود حراس.

 (1/1/4104تاريخ    04/1/24/1414املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 للتدقيق والتحقيق ومبشاركة ديوان احملاسبة.تشكيل جلنة 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 بلدية خالد بن الوليد.

 :جتديد االتفاقية مع حمامي البلدية 

لدى متابعة الشكوى الواردة للديوان من جمموعة من احملامني تتضمن اعرتاضهم على قيام  

بتجديد اتفاقية احملاماة وإلغاء كافة عروض التوكيل اليت   توزيعها على مكاتب  البلدية

 احملاماة حيث تبني ما يلي:

( تاريخ 0/07العقد املربم مع حمامي البلدية مبوجب قرار اولس البلدي رقم ) فسخ   .0

0/4/0204.) 

 اخلدمة.قامت البلدية باستدراج عدد من العروض من مكاتب احملاماة لشراء هذه  .0

  دديد اتفاقية احملاماة  04/0/0204( تاريخ 0/03مبوجب قرار اولس البلدي رقم ) .3

( دينار سنويًا وإلغاء 0022( دينار إىل )0022مع احملامي ).....( ورفع قيمة االتفاقية من )

كافة عروض التوكيل اليت   توزيعها على مكاتب احملاماة نظرًا لعدم فتح هذه العروض 

 خما(بة وزير الشؤون البلدية مبوجب كتاب رئيس البلدية رقم                             وقد  

 للموافقة  على دديد االتفاقية. 00/0/0204( تاريخ 0001)احملامي/ج و/

 (44/1/4102تاريخ  1/40/00112املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 هلذه الغاية. املستدرجةورفع قيمتها دون فتح العروض بيان األسباب اليت أدت إىل دديد االتفاقية 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 : الشكاوي /  جملس قروي املخيبة الفوقا  سابقًا 

واملتعلقة ببلدية  02/0/0204لدى دراسة الشكوى الواردة أعاله لديوان احملاسبة بتاريخ 

 تبني ما يلي:خالد بن الوليد، 

( حوض 7-1قيام جملس قروي املخيبة الفوقا سابقًا بتأج  قطعيت األرض ذوات األرقام ) .0

( السرير والعائدة إىل بلدية خالد بن الوليد حاليًا إىل مجعية املخيبة الفوقا 1رقم )

 .07/0/0114( تاريخ 00/0114اخل ية مبوجب القرار رقم )

وبلدية خالد بن الوليد )اخللف القانوني للمجلس   دديد العقد ما بني اجلمعية  .0

وبأجرة سنوية  0/0/0227ملدة عشر سنوات اعتبارًا من  1/00/0221القروي( بتاريخ 

( 01/4/0070مقدارها الف دينار ومبوافقة وزير الشؤون البلدية مبوجب الكتاب رقم )خ/

ستمرار يف تضمني وقد تضمن البند السابع من عقد الضمان جواز اال 00/0/0227تاريخ 

 هذه القطع من اجلمعية إىل السيد ).....(.
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قامت اجلمعية بتأج  القطع أعاله إىل السيد ).....( مبوجب اتفاقية خطية موقعة بينهما  .3

 ( دينار سنويًا.0202ملدة عشر سنوات بأجرة سنوية مقدارها ) 0/0/0220بتاريخ 

املستحقة للبلدية منذ فرتة (ويلة مما مل تقم اجلمعية بااللتزام بدفع األجرة السنوية  .4

استحق عليها دفع مجيع األقساط دفعة واحدة باإلضافة إىل الفائدة املرتتبة على ذلك 

 %( استنادًا للبندين الثاني عشر والثالث عشر من العقد.02بنسبة )

 (1/1/4102تاريخ  1/40/02202املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

والتحقيق ومبشاركة ديوان احملاسبة مبوضوع الشكوى مدار البحث حسب  تشكيل جلنة للتدقيق

 األصول.

 اإلجراء:

 وما زال املوضوع قيد املتابعة.للتدقيق والتحقيق مل يرد ما يفيد تشكيل جلنة 

 بلدية السرو.

 :قيود وسجالت البلدية 

 (، تبني ما يلي:0203-0200لدى تدقيق قيود وسجالت بلدية السرو للفرتة ) 

 احلسابات اخلتامية: أواًل:

 (.020310200( احلسابات اخلتامية لبلدية السرو للسنتني )301يظهر اجلدول رقم ) .0

 (141جدول رقم )

 (4101-4104احلسابات اخلتامية لبلدية السرو / اربد للسنوات )

 )املبلغ بالدينار(

 البيان / املصروفات

 4101عام   4104عام  
 اوموع الفعلي

 
 مقدر

 

 فعلي

 

 مقدر

 

 فعلي

 

 184 214 411 141 411 احتفاالت وأعياد

 4214 0401 141 0484 411 ضيافة

 1411 0224 441 0214 211 اوموع

 214 214 01 1 01 صيانة الشوارع

 28412 48128 42111 41222 02111 حمروقات السيارات واآلليات والتدفئة

 08111 1411 01111 1042 2111 صيانة وقطع غيار السيارات واآلليات

 ) املصدر: احلسابات اخلتامية لبلدية السرو(
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 حيث يالحظ من اجلدول أعاله ما يلي:

( دينار على االحتفاالت واألعياد والضيافة لعامي 3077قيام البلدية بإنفاا مبلغ ) .أ 

( دينار لنفس الفرتة وبنسبة 0307) بقيمة( بزيادة عن املقدر 0203، 0200)

( دينار فقط على صيانة الشوارع لنفس الفرتة 410%( يف حني أنفقت مبلغ )040)

 مما يش  إىل عدم التزام البلدية بتوجيه موازنتها إىل البنود األكثر أهمية.

( على 0203، 0200( دينار يف عامي )42034قامت البلدية بإنفاا ما جمموعه ) .ب 

%( و  صرف 00ات السيارات واآلليات والتدفئة( زيادة عن املقدر بنسبة )بند )حمروق

( دينار لنفس الفرتة على بند " صيانة وقطع غيار السيارات واآلليات 02723مبلغ )

املتضمن ختفيض النفقات اجلارية  0202( لسنة 3خالفًا لبال  رئيس الوزراء رقم )

اآلليات، وخالفًا لكتاب رئيس الوزراء %( واالستخدام األمثل للسيارات و02بنسبة )

املتضمن ختفيض الوقود لكافة  04/0/0203( تاريخ 02/00/00720رقم )

 %(. 00املركبات الرمسية بنسبة )

( على التوالي لعدد 0203، 0200( دينار لعامي )00011(، )03132  ختصيص مبالغ ) .0

استخدامها خالل السنة املالية مما من بنود املوازنة يف جانب النفقات دون ان تقوم البلدية ب

أدى إىل تضخيم النفقات واللجوء إىل االقرتاض واستخدامه يف تغطية النفقات املتكررة 

 للبلدية مما ساهم يف ارتفاع مديونية البلدية. 

أعاله داوز الصرف لعدد من بنود النفقات عما  لبلدية السروأظهرت احلسابات اخلتامية  .3

( على التوالي خالفًا 0203، 0200%( لعامي )72%(، ) 44خصص هلا يف املوازنات بنسبة )

وكما هو مبني يف  0221( لسنة 77( من النظام املالي للبلديات رقم )03، 00ألحكام املادتني )

 (.332اجلدول رقم )

 (111جدول رقم )

 يف بلدية السرو /اربد ( 4101-4104داوزات الصرف لعدد من بنود النفقات عن املخصص يف املوازنات لاعوام )

 جمموع بنود النفقات اليت   داوز السنة

 ما خصص هلا يف املوازنة املصدقة

نسبة زيادة جمموع 

 الفعلي عن جمموع املقدر

 جمموع الفعلي جمموع املقدر %

  22 041881 012148 4104عام 

  18 11180 44244 4101عام 

 ) املصدر: احلسابات اخلتامية لبلدية السرو (
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 حساب الضمان االجتماعي: ثانيًا: 

لصا ح املؤسسة العامة للضمان املستحقة البلدية بتوريد املساهمات واالقتطاعات  تقممل 

 30/00/0203( دينار فوائد تأخ  لتاريخ 02( دينار إضافة ملبلغ )0100) ما قيمتهاالجتماعي 

 .0202( لسنة 7( من قانون املؤسسة العامة للضمان االجتماعي رقم )00خالفًا للمادة )

 حساب شركة كهرباء حمافظة إربد: ثالثًا:

أظهرت احلسابات اخلتامية للبلدية وكشوفات حساب البلدية لدى شركة كهرباء 

 ( ما يلي:330( وفقًا للجدول رقم )0203، 0200حمافظة إربد لعامي )

 (110جدول رقم )

 يف بلدية السرو /اربد ( 4101-4104مصاريف كهرباء وإنارة الشوارع واملباني وإيرادات رسوم النفايات لاعوام )

 4101عام  4104عام  البيان

 مقدر

 

 فعلي

 حسابات

 ختامية للبلدية

 فعلي

 شركة

 الكهرباء

 مقدر

 

 فعلي

 حسابات

 ختامية للبلدية

 فعلي

 شركة

 الكهرباء

 مصاريف كهرباء

 إنارة شوارع

21111 42142 24141 11111 41222 81012 

 مصاريف كهرباء

 إنارة مباني

4111 22 4414 4111 4111 4081 

 84142 44111 14111 28104 42111 24111 اوموع

 24102 28141 إيرادات رسوم النفايات

(21404  +0414) 

14181 11141 2411 24212 

 املصدر: ) احلسابات اخلتامية لبلدية السرو وكشوفات شركة كهرباء إربد (

 ويالحظ ما يلي:

وجود اختالف ما بني مصاريف كهرباء إنارة الشوارع وإنارة املباني الفعلية الظاهرة  09

( دينار 00771(، )04312)يف احلسابات اخلتامية للبلدية والبالغ جمموعها 

( على التوالي وبني املبالغ الفعلية حسب قيود الشركة 0203، 0200لعامي )

 ( دينار. 20304(، )12300والبالغ جمموعها )

عدم مراعاة الدقة عند تقدير مصاريف كهرباء إنارة الشوارع وكهرباء إنارة املباني  09

الشركة، حيث يالحظ فرا  باملقارنة مع املصاريف الفعلية الواردة يف كشوفات

( دينار لعامي                  70222، 40222كب  ما بني املخصصات املقدرة البالغة )

( على التوالي وقيمة املصروف الفعلي حسب قيود الشركة والبالغة 0203، 0200)

 .( دينار33111( دينار للسنتني بتجاوز مقداره )20304(، )12300)
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(0422) 

 

ظة إربد بعمل صيانة لعدد من وحدات اإلنارة داخل قامت شركة كهرباء حماف 39

( دينار لعامي 0727، 0230منا(ق البلدية وحسم أجور الصيانة البالغ جمموعها )

( دينار خالل 00(، )40( على التوالي وحسم فوائد تأخ  مببلغ )0203، 0200)

نظام ( من ال00هذه الفرتة دون تنظيم مستندات صرف بها خالفًا ألحكام املادة )

املالي للبلديات مما أدى إىل عدم استيفاء رسوم (وابع الواردات من شركة كهرباء 

( 02( من قانون رسوم (وابع الواردات رقم )1حمافظة اربد خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته. 0220لسنة 

ال يقوم حماسب البلدية بتنظيم وصول مقبوضات بإمجالي املبالغ احملصلة من قبل  49

رباء إربد لصا ح البلدية بدل رسوم نفايات حيث أظهرت احلسابات شركة كه

( دينار 1017(، )10204اخلتامية للبلدية إمجالي إيرادات رسوم النفايات الفعلية )

(، 70222( على التوالي بينما أظهرت قيود الشركة مبلغ )0203، 0200لعامي )

ت مببالغ غ  حقيقية وغ  ( دينار لنفس الفرتة مما أدى إىل إظهار اإليرادا10411)

 دقيقة واعتمادها كأساس للمصادقة على املوازنات.

(، 03400(، )07142بلغت أربا  أسهم البلدية يف شركة كهرباء إربد مبلغ ) 09

 ( على التوالي وقد تبني ما يلي:0200، 0200، 0202( دينار لاعوام )00400)

ارخيه والبالغ ( حتى ت0200، 0202عدم استالم البلدية أربا  عامي ) . أ

( دينار بالرغم من صدور الشيكات منذ سنوات مما يدل 30310جمموعها )

على عدم قيام البلدية مبتابعة استيفاء أمواهلا وجبايتها يف أوقاتها خالفًا 

 ( من النظام املالي للبلديات أعاله. 3ألحكام املادة )

سواء  0203لعام إظهار أربا  أسهم البلدية يف احلسابات اخلتامية للبلدية   . ب

املقدرة أو الفعلية مببلغ )صفر( دينار بسبب عدم إجراء القيود احملاسبية 

الالزمة أواًل بأول علمًا بأن أربا  أسهم البلدية يف شركة كهرباء إربد لعام 

 ( دينار.00400بلغت ) 0200

ال يوجد لدى البلدية سجل خاص حبساب رسوم النفايات اليت يتم حتصيلها عن  19

( 3ركة كهرباء إربد مما يتعذر معه تدقيق احلساب خالفًا ألحكام املادة )(ريق ش

 من النظام املالي للبلديات أعاله.
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 رخص األبنية واإلنشاءات: رابعًا: 

تقوم اللجنة احمللية يف البلدية باملوافقة على ترخيص األبنية مبوجب خمططات  09

املهندسني( خالفًا ألحكام املادة كروكية )خمططات هندسية غ  مصدقة من نقابة 

 وتعديالته. 0113( لسنة 7/ب( من قانون البناء الو(  رقم )00رقم )

تقوم اللجنة احمللية يف البلدية باملوافقة على رخص األبنية ومعامالت اإلفراز يف املنا(ق  09

 اليت تقع خارج حدود منا(ق التنظيم.

  الت خاصة بأذونات األشغال الصادرة عنها.ال يوجد يف املنا(ق التابعة لبلدية السرو سج 39

 احملاسبة: قسم  خامسًا:

عدم مسك سجل للرواتب ودفرت سلفات النفقات يف البلدية أعاله خالفًا ألحكام املواد  .0

 ( من النظام املالي للبلديات املشار إليه أعاله.002، 007)

احلكومية اليت    ال يتم تعزيز مجيع مستندات الصرف بوصوالت قبض صادرة عن اجلهات .0

( من النظام 74تنظيم مستندات الصرف بامسها إشعارًا باستالمها خالفًا ألحكام املادة )

 املالي للبلديات أعاله.

ال يتم اعتبار أي كسر من املائة فلس األخ ة مئة فلس عند استيفاء رسوم (وابع الواردات  .3

حماسب صندوا األمانات يف اليت تزيد عن احلد األدنى البالغ مخسمائة فلس من قبل 

( امللحق بقانون رسوم (وابع الواردات رقم 0البلدية خالفًا للبند )أواًل/  ( من اجلدول رقم )

 وتعديالته. 0220( لسنة 02)

يوجد لدى موظف حمطة املعرفة التابعة للبلدية دفاتر كوبونات )قسائم مالية( فئة املائة  .4

 ( دفرت كوبونات وقد تبني ما يلي: 02) ( وعددها3222( إىل رقم )0فلس من رقم )

مل يتم تسجيلها يف سجل الرخص والوصوالت لدى قسم احملاسبة وعدم تنظيم  . أ

مستند إخراجات بها على املوظف يف حمطة املعرفة خالفًا ألحكام املادتني                               

 ه.( من النظام املالي للبلديات املشار  إليه أعال 000، 004) 

مل يتم إبراز قرار  اولس البلدي الذي   مبوجبه (باعة دفاتر الكوبونات املشار   . ب

 إليها أعاله.

( إىل رقم 0220يوجد لدى مستودع البلدية عشرة جلود وصوالت مقبوضات من رقم ) .0

( مطبوعة مكررة وغ  مستخدمه   إدخاهلا يف قيود املستودع مبوجب مستند 0022)

، علمًا أنه   (باعتها يف مطبعة ).....( مبوجب 0/0/0203( تاريخ 4422)اإلدخاالت رقم 

مما يدل على عدم توخي الدقة   0200/  00/ 01( تاريخ 00/0قرار اولس البلدي رقم )

 عند حتديد أرقام جلود وصول املقبوضات ومل يتم اختاذ أي إجراء خبصوصها حتى تارخيه.
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(0428) 

 

 مستودع األثاث واللوازم: سادسًا:

عدم إبراز معززات مستندات اإلدخال للتدقيق بسبب عدم حفظها يف املستودع خالفًا ألحكام  09

 .0221( لسنة 72/أ( من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم )01املادة )

 عدم مسك سجل لاقا  واللوازم غ  الصاحلة من قبل مأمور املستودع يف البلدية. 09

ية على موظفي البلدية واملنا(ق التابعة هلا من قبل يتم إخراج األقا  واألجهزة الكهربائ 39

مأمور املستودع مبوجب مستندات إخراجات اللوازم وتنزيلها من رصيد املستودع دون تسجيلها 

 على سجالت العهدة الشخصية للموظفني.

 سابعًا: حركة السيارات:

صة السوا اليت   تكليف ف  الكهرباء ).....( بوظيفة سائق )بك أب( بالرغم أن فئة رخ 09

( من تعليمات تنظيم استخدام املركبات 31، 32حيملها فئة قالثة خالفًا ألحكام املواد )

 .0200احلكومية لسنة 

وجود مركبات قدمية وخارج اخلدمة وال تعمل منذ سنوات )املبينة أدناه( ومل تقم البلدية  09

ملواد ذوات األرقام                     باختاذ اإلجراءات الالزمة خبصوصها حتى تارخيه خالفًا ألحكام ا

 ( من تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية املشار إليه أعاله.40، 44، 43، 40)

 0124موديل ( 0/  15140) كابسة مرسيدس رقم. 

 1984موديل ( 0/  4130) قالب نيسان رقم. 

 0120موديل ( 0/  2320) قالب نيسان رقم. 

( من قانون الس  رقم 3مركبات غ  مرخصة خالفًا ألحكام املادة )( 1يوجد لدى البلدية ) 39

( من نظام التأمني 4( مركبات غ  مؤمنة خالفًا ألحكام املادة )4منها ) 0222( لسنة 41)

 . 0202( لسنة 00اإللزامي للمركبات رقم )

فًا ( مركبة عاملة مل يتم حتديد معدل استهالكها من الوقود خال04يوجد لدى البلدية ) 49

 ( من تعليمات استخدام املركبات احلكومية املشار إليها أعاله.31للمادة )

عدم قيام مأمور احلركة يف البلدية باملهام والواجبات الواردة يف دليل مهام وواجبات مأمور  09

 04/00/0200( تاريخ 03/00/0/02114احلركة املرفق بكتاب رئيس الوزراء رقم )

الشهرية من الوقود على النموذج املرفق بتعليمات معدل  وخاصة عدم متابعة املصروفات

 .0220استهالا املركبات احلكومية من الوقود لسنة 
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 مواضيع متفرقة: ثامنـًا:

عدم مسك سجل للكفاالت املالية للموظفني يف البلدية لتسجيل اسم املوظف ووظيفته  09

املالية ورقمها وتاريخ تنظيمها الفعلية وعنوانه وأمساء الكفالء وعناوينهم ومقدار الكفالة 

( من 02واجلهة اليت اعتمدت للمصادقة على مالءة الكفيل املالية خالفًا ألحكام املادة )

( من النظام 4واملادة ) 0223( لسنة 0تعليمات تنظيم الكفاالت املالية للموظفني رقم )

 املالي للبلديات.

( غ  022-0مة وتبدأ بالرقم )( دفاتر مستندات إدخال يف البلدية مستخد02يوجد )  09

 مسجلة يف سجل الرخص والوصوالت حسب األصول.

 (4102لسنة  414املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

  التوصية:

تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق يف البندين )أوال و قالثًا( أعاله والعمل تصويب باقي املخالفات 

 حسب األصول.

 اإلجراء:

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. جلنة للتدقيق والتحقيقمل يرد ما يفيد بتشكيل 

 بلدية غرب اربد.

 :رخص األبنية 

تبني أن البلدية توافق على  0203لدى تدقيق رخص اإلنشاءات يف بلدية غرب اربد لعام 

إصدار رخص إنشاءات وملساحات كب ة مبوجب خمطط كروكي )خمطط هندسي غ  مصدا 

( 7( من قانون البناء الو(  األردني وتعديالته رقم )00ألحكام املادة ) من نقابة املهندسني( خالفًا

 .0113لسنة 

 (10/04/4102تاريخ  04/1/24/44418املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 بلدية الريموك/ لواء بين كنانة.

 :قيود وسجالت البلدية 

 (، تبني ما يلي:020010200لدى تدقيق قيود وسجالت بلدية ال موا اجلديدة لاعوام )

 اجلوانب املالية: أواًل:

( مرن نظرام   2، 1، 4املباشرر خالفرًا ألحكرام املرواد )     الشرراء  تقوم البلدية بشراء اللوازم بطريقرة  .0

ومنهررا علررى سرربيل املثررال ال احلصررر مررا هررو   0221( لسررنة 72اللرروازم وأشررغال البلررديات رقررم )

 (.330مبني يف اجلدول رقم )
 

 (114جدول رقم )

 شراء اللوازم بطريقة الشراء املباشر يف بلدية ال موا اجلديدة

 )املبلغ بالدينار(

 أسم املستفيد املبلغ  تارخيه رقم الصرف 

 مفروشات ).....( 418 01/1/4100 01

 شركة ).....( 412 40/1/4100 11

 شركة ).....( 408 40/1/4100 20

 مفروشات ).....( 181 48/1/4100 21
 

برردل نشررر   7/1/0200( ترراريخ 0( دينررار مبوجررب مسررتند الصرررف رقررم )    000صرررف مبلررغ )  .0

وكتراب رئريس    02/7/0220( تراريخ  230خالفًا لقررار جملرس الروزراء رقرم )    إعالنات تهنئة 

 .04/7/0221( تاريخ 22/04023م/03الوزراء رقم )

( دينرار دون إرفراا برراءة ذمرة     0222يتم صرف مبالغ لصاحب االستحقاا تزيد قيمتهرا عرن )   .3

مسرررتند سررارية املفعرررول مرررن دائررررة ضرررريبة الررردخل، ونشرر  علرررى سررربيل املثرررال ال احلصرررر اىل   

 .0200( لسنة 02واملستند رقم ) 0200( لعام 2الصرف رقم )

 رخص األبنية: ثانيًا: 

املوافقرررة علرررى مرررنح رخرررص إنشررراءات مبوجرررب خمططرررات كروكررري دون إرفررراا خمططرررات        .0

( مرن قرانون البنراء الرو(  رقرم      00هندسية يف مجيرع منرا(ق البلديرة خالفرًا ألحكرام املرادة )      

 وتعديالته. 0113( لسنة 7)

معاملة املنا(ق التجارية على أساس أنها منا(ق سكنية عند إستيفاء رسوم التجاوز علرى     .0

( 01( مررن نظررام األبنيررة والتنظرريم للمرردن والقرررى رقررم )    2االرترردادات خالفررًا ألحكررام املررادة )  

وتعديالترره ونشرر  وعلررى سرربيل املثررال ال احلصررر إىل رخررص البنرراء ذوات األرقررام    0120لسررنة 

 .0200( لسنة 013)
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 تعذر تدقيق أذونات األشغال لعدم وجود سجالت بذلك يف مجيع منا(ق البلدية. .3

 (4102لسنة  12املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب باقي البنود حسب األصول.

 اإلجراء:

 (. 3، 0(، )قانيًا/3، 0  تصويب البنود ذوات األرقام )أواًل/

 بلدية الكفارات.

 :الشكاوي 

تبني  07/02/0204لدى إجراء الفحص الفجائي على دوام موظفي بلدية الكفارات بتاريخ   

تغيب املوظف ).....( رئيس قسم الشؤون القانونية عن عمله دون إجازة رمسية وأن هناا عدد من 

دون  املوظفني يتغيبون عن العمل دون إجازات رمسية والبعض اآلخر يتغيب دون وجود رصيد إجازات

( من نظام 43أن يتم اختاذ اإلجراءات التأديبية حبقهم أو احلسم من رواتبهم خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته.  0227( لسنة 022موظفي البلديات رقم )

 (08/00/4102تاريخ  1/40/01112املصدر: )كتاب الديوان رقم    

 التوصية:

 حسب األصول.اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 .بلديــة برقش 

 :حسابات البلدية 

(، تبني 30/00/0203-0/2/0200لدى التدقيق يف قيود وسجالت بلدية برقش للفرتة )

 ما يلي:

  ترخيص عدد من األبنية مبوجب )خمططات كروكي( غ  مصدقة من اجلهات ذات  .0

 وتعديالته. 0113( لسنة 7( من قانون البناء الو(  رقم )00العالقة خالفًا ألحكام املادة )

 وجود خمالفات يف رخص األبنية وكما يلي: .0

 منطقة كفرابيل: .أ 

 ( باسم السيد ).....(:40/0200الرخصة رقم ) -

 ( دينار.007بقيمة ) 0( م03خمالفة داوز على االرتداد مبساحة ) -
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( 0039042بقيمة ) (0م30943بة املئوية السطحية مبساحة )التجاوز على النس -

 دينار.

 ( دينار.011( بقيمة )3م 14901خمالفة النسبة احلجمية ) -

قام صاحب البناء بتقديم اعرتاض على املخالفات أعاله وقامت اللجنة بإعفائه  -

 من هذه املخالفات دون بيان أسباب قبول االعرتاض.

 منطقة كفر راكب: .ب 

( 0م 02900( مل يتم استيفاء غرامة ارتداد عن مساحة)0/0203)الرخصة رقم  -

( دينار، على الرغم من تنسيب مّسا  املنطقة ومدير التنظيم 004بقيمة )

 باملخالفات.

 (41/00/4102تاريخ  04/1/24/01428املصدر: )كتاب الديوان رقم    

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 بلدية الوسطية.

 :حسابات البلدية 

(، ترررربني               0200-0200لرررردى إجررررراء الترررردقيق علررررى حسررررابات بلديررررة الوسررررطية للفرررررتة )      

 ما يلي:

 حسابات مركز البلدية ومنطقة كفر أسد: أواًل:

نتيجرة لتعررض    0200املالية للبلدية ومنطقة كفر أسد لعرام  تعذر تدقيق حسابات الدائرة  .0

مبنررى البلديررة إىل حريررق أدى إىل حرررا حمتويررات املبنررى مررن أقررا  وسررجالت ووقررائق إضررافة      

لعردد مررن اآلليررات الرريت كانررت متوقفررة أمرام املبنررى حيررث   ترردقيق مسررتندات الصرررف هلررذه    

ابية والقانونيرة  فقرط دون مطابقتهرا    الفرتة املوجودة يف مستودع البلديرة مرن الناحيرة احلسر    

 على دفرت الصندوا وكشوفات البنك واخلالصات الشهرية.

مل يتم اختاذ اإلجرراءات الالزمرة خبصروص تنزيرل املرواد التالفرة مرن سرجالت البلديرة خالفرًا            .0

 .0221( لسنة 72( من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم )33ألحكام املادة )

ئر احلكوميررة املختلفررة إىل الرردوائر املعنيررة دون احلصررول علررى وصررول    صرررف أمانررات الرردوا .3

 مقبوضات من هذه الدوائر تأكيدًا لقبضها.
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 حركة السيارات: ثانيًا: 

وجود عدد من السيارات معطلة منذ فرتة (ويلة مل يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة إلصرالحها   .0

 او شطبها حسب األصول.

البلدية من احملروقات منذ فررتة (ويلرة خالفرًا ألحكرام املرادة       مل يتم تعديل استهالا سيارات .0

ممرا تعرذر معره     0220( من تعليمرات حتديرد معردل اسرتهالا املركبرات احلكوميرة لسرنة        0)

 تدقيق استهالكها من احملروقات.

يتم إصرال  السريارات واآلليرات التابعرة للبلديرة مرن قبرل السرواقني مباشررة دون تقرديم (لرب             .3

حالة اآللية واألعطال املطلوب إصالحها وقطع الغيار املطلوبة موقعًا حسب  إصال  متضمنًا

 ( من نظام اللوازم وأشغال البلديات املشار اليه أعاله.4األصول خالفًا ألحكام املادة )

احمللري ودفراتر كوبونرات احملروقرات ودفراتر أوامرر        ال يتم مسك سجل لقيرد (لبرات املشررتى    .4

( من تعليمات تنظريم اسرتخدام املركبرات أعراله ممرا تعرذر       04ادة )احلركة خالفًا ألحكام امل

 معه حصر (لبات املشرتى احمللي ودفاتر كوبونات احملروقات املستلمة واملستخدمة.

 رخص اإلنشاءات: ثالثًا:

يتم املوافقرة علرى تررخيص األبنيرة القائمرة مبوجرب خمططرات كروكيرة غر  مصردقة مرن             .0

 .0113( لسنة 7( من قانون البناء الو(  رقم )00ألحكام املادة )نقابة املهندسني خالفًا 

وجررود فروقرررات يف اسرررتيفاء رسرروم التجررراوز لابنيرررة املخالفرررة علررى االرترررداد نتيجرررة اسرررتيفاء     .0

 0120( لسرنة  01( من نظرام األبنيرة رقرم )   2%( من الرسم للتجاوز خالفًا ألحكام املادة )02)

 وتعديالته.

شغال يف البلدية لعدم استخدام سجل أذونات أشغال يف مجيع منرا(ق  تعذر تدقيق أذونات األ .3

 البلدية.

 (4102لسنة  24املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب باقي البنود حسب األصول.

 اإلجراء:

 ( فقط  وما زال املوضوع قيد املتابعة.413  تصويب البنود ذوات األرقام )قانيًا /
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  وسجالت البلدية:قيود 

 ، تبني ما يلي:0203لدى تدقيق قيود وسجالت بلدية الوسطية لعام 

 رخص األبنية: أواًل:

للسريد ).....(  يف منطقرة    1/1/0203( تراريخ  01/40أصدرت اللجنة احمللية بقرارهرا رقرم )   .0

لبنررراء (رررابق أول دررراري مبسررراحة    01/1/0203( تررراريخ 01/0203قمررريم الرخصرررة رقرررم ) 

علمررًا بررأن هنالررك رخصررة للطررابق األرضرري بررنفس املعلومررات واألرقررام والتواقيررع         ( 0م 010)

 واملساحة.

(  أرضري ومل  0م 022( بنراء مقررت  )  1/0203  منح السريد ).....(  رخصرة اإلنشراءات رقرم )     .0

يلتررزم باملخططررات اهلندسررية وجررزء مررن البنرراء يف سررعة الشررارع و  إنشرراء (ررابق أول برردون           

وتعديالتره وخالفرًا    0120( لسرنة  01( من نظام األبنية رقم )0املادة ) ترخيص خالفًا ألحكام

 .04/3/0200( تاريخ 4/0201لكتاب وزير الشؤون البلدية رقم )ت/

( العائدة للسريد ).....( / كفرر أسرد صرفة التنظريم سركن       12/0203رخصة اإلنشاءات رقم ) .3

ن )ب( وعلررى صررورة  )د( وعلررى خمطررط املوقررع والرتسرريم لررنفس القطعررة صررفة التنظرريم سررك      

خمطرررط املوقرررع والرتسرررريم املرفقرررة صرررفة التنظرررريم سررركن )جرررر( بررررنفس األرقرررام واملسرررراحات        

 والتواقيع والقطعة واحلوض. 

( رغرم وجرود دراوز علرى النسرب املئويرة       333  إصدار رخص األبنية املبينة يف اجلردول رقرم )   .4

لتجرراوزات خالفررًا ألحكررام  والطابقيررة واحلجميررة دون اسررتيفاء الغرامررات املطلوبررة علررى هررذه ا  

 ( من نظام األبنية املشار إليه أعاله.2، 0املواد )

 (111جدول رقم )

 الرخص غ  املستوفاة غرامات التجاوز  يف بلدية الوسطية / اربد

1حجم م نسبة مئوية املنطقة االسم رقم الرخصة
 (ابقية 

 - 1م 422 4م 20 قميم السيد ).....( 28/4101

 4م 4224 1م 0112 4م 414 كفر عان ).....( السيدة 41/4101

 - 1م 211 4م 1174 اخلراج السيد ).....( 84/4101

 4م 044 1م 114 4م 2474 كفر عان السيد ).....( 20/4101

 

تقوم اللجنة احمللية للتنظيم باملوافقة على تررخيص اإلنشراءات مبوجرب خمطرط كروكري       .0

( مرن قرانون   00املعنيرة( خالفرًا ألحكرام املرادة )    )خمططات هندسية غر  مصردقة مرن اجلهرات     

 .0113( لسنة 7البناء الو(  رقم )
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 احلركــة: ثانيًا:

( 31عدم إجرراء تعرديل إسرتهالا مركبرات وآليرات البلديرة مرن الوقرود خالفرًا ألحكرام املرادة )            .0

 .0200من تعليمات تنظيم إستخدام املركبات احلكومية لسنة 

ركررة برردون توقيررع مررن قبررل مررأمور احلركررة وعرردم تعبئررة مجيررع  يررتم تنظرريم أغلررب أوامررر احل .0

 البيانات حسب األصول.

احتفرراظ السررائق برردفرت أوامررر احلركررة جبميررع النسررخ خالفررًا ألحكررام املررادة قانيررًا مررن أسررس     .3

( مرن التعليمرات املشرار اليهرا     07استخدام النماذج والسجالت الصادرة استنادًا ألحكام املرادة ) 

 أعاله.

 ريبة األبنية واألراضي:ض ثالثًا:

عدم تقديم كفالة مالية من قبل السيدة ).....( املكلفرة بأعمرال احملاسربة يف ضرريبة األبنيرة       .0

( 0( مرن تعليمرات تنظريم الكفراالت املاليرة للمروظفني رقرم )       3واألراضي خالفًا ألحكرام املرادة )  

 .0223لسنة 

واألراضي يف منطقة قمريم ترنظم    ال زالت وصول املقبوضات للنظام احملوسب لضريبة األبنية .0

 من قبل احملاسب ).....( وليس من قبل احملاسبة أعاله.

 رخص املهن: رابعًا:

( مررن قررانون رخررص املهررن  4مل يررتم ترررخيص  بعررض احملررالت التجاريررة خالفررًا ألحكررام املررادة )   

 .0111( لسنة 02وتعديالته رقم )

 (4102لسنة  024املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات املشار إليها أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 .بلدية سهل حوران

 :قيود وسجالت البلدية 

، ترربني أن 0203لرردى ترردقيق قيررود وسررجالت الررذمم املدينررة يف بلديررة سررهل حرروران خررالل عررام   

( دينرررار منهرررا مبلرررغ 472134بلغرررت ) 0/0/0204املبرررالغ املسرررتحقة للبلديرررة واملررردورة علرررى جممررروع 

%( مرررن إمجرررالي  01( دينرررار ضرررريبة أبنيرررة وأراضررري  )املسرررقفات( والررريت تشررركل مرررا نسررربته ) 011070)

 الذمم.

 ( 4102لسنة  010املصدر: )استيضاح الديوان رقم 
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(0412) 

 

 التوصية:

 الغ أعاله.اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل املب

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 بلدية الطيبة اجلديدة .

 :رخص اإلنشاءات 

 ، تبني ما يلي:0203لدى تدقيق رخص اإلنشاءات يف بلدية الطيبة لعام 

( 492)قيام البلدية باستيفاء رسوم التجاوز على مساحة االرتدادات لابنية السكنية بقيمة  .0

( دينارًا لابنية 02( دنان  للمرت املربع بداًل من )1( دنان  و)1دينار للمرت املربع بداًل من )

( من نظام األبنية والتنظيم للمدن 2القائمة يف املنا(ق التجارية خالفًا ألحكام املادة )

ءات ونش  على سبيل املثال إىل رخص اإلنشا 0120( لسنة 01والقرى وتعديالته رقم )

 (.334املبينة يف اجلدول رقم )

 (112جدول رقم )

 الفرا بني قيمة الرسوم املستحقة واملستوفاة يف بلدية الطيبة اجلديدة 

 النقص املبلغ املستحق املبلغ املستويف التجاوز إسم (الب الرخصة التاريخ رقم الرخصة

4م  20 السيد).....( 4/1/4101 4
 0127811 121 0147411 

 111 241 041 م داري 44 السيد).....( 08/1/4101 010

4م  11 السيد).....( 41/1/4101 011
 2227211 811 11172 

4م  04 السيد).....( 4/04/4101 011
 14 014 21 

قيام البلدية باملوافقة على ترخيص بعض األبنية القائمة ومبساحات كب ة مبوجب  .0

مصدقة من نقابة املهندسني( خالفًا ألحكام خمططات كروكيه )خمططات هندسية غ  

 .0113( لسنة 7( من قانون البناء الو(  وتعديالته رقم )00املادة )

 (4102لسنة  014املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

العمل على تصويب املخالفات أعاله والتقيد بقانون البناء الو(  ونظام األبنية والتنظيم املشار 

 أعاله.إليهما 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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(0411) 

 

 بلدية طبقة فحل.

 :قيود وسجالت البلدية 

(، تبني 30/00/0203-0/7/0200لدى تدقيق قيود وسجالت بلدية (بقة فحل للفرتة )

 ما يلي:

 النواحي املالية: أواًل:

( دينار من صندوا البلدية بدل جلسات ألعضاء جلنة البلدية 3742  صرف مبلغ ) .0

السيد ).....( والسيد ).....( وهما موظفني يف سلطة وادي األردن دون احلصول على موافقة 

( من 2من جملس الوزراء على تعيينهم رغم حتفظ ديوان احملاسبة وخالفًا ألحكام املادة )

 . 0200( لسنة 03) قانون البلديات   رقم

(  1( دينار  رغم حتفظ ديوان احملاسبة وخالفًا ألحكام املادة )0074  شراء إ(ارات مببلغ ) .0

 .0221( لسنة 72من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم )

قامت البلدية بتأج  عدد من املخازن اململوكة هلا لعدد من املوا(نني، ولدى تدقيق هذه  .3

 يلي:اإلاارات تبني ما 

 عدم التزام املستأجرين بدفع بدل اإلاارات املستحقة عليهم للبلدية.  .أ 

قيام بعض املستأجرين بتأج  املخازن املؤجرة هلم ملوا(نني آخرين دون اختاذ أية  .ب 

 إجراءات من قبل البلدية حول ذلك.

قيام بعض املستأجرين بتقسيم بعض املخازن املؤجرة هلم وتأج ها إىل موا(نني  .ج 

 مع تغي  صفة االستعمال فيها.  آخرين

( دينار بدل خمالفات س  من صندوا البلدية عن املخالفات املرتكبة 40صرف مبلغ ) .4

 دون سند قانوني. 0203/ 0( لشهر 00مبوجب مستند الصرف رقم )

عدم قيام البلدية بتسديد قيمة االشرتاكات الشهرية املستحقة وفوائد التأخ  املرتتبة  .0

أول حيث بلغت تلك املستحقات للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي مبلغ عليها أواًل ب

 ( دينار.42030( دينار وللتأمني الصحي مبلغ )07023)

ال يوجد وصوالت قبض من اجلهات اليت صرفت هلا األمانات تعزز قبضها هلذه األمانات  .1

ن النظام املالي ( م00)تأمني صحي، ضمان اجتماعي، مأمور تنفيذ( خالفًا ألحكام املادة )

 .0221( لسنة 77للبلديات رقم )

عدم االحتفاظ بالدفاتر والسجالت ومستندات الصرف واألوراا املالية بأماكن خمصصة  .7

 حتفظها من الضياع أو العبث أو التلف.

 ال يتم إتالف جلود املقبوضات املدققة واليت مضى عليها الفرتة القانونية. .2
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(0418) 

 

 رخص األبنية:  ثانيًا:

يوجد نقص يف استيفاء رسوم التجاوز واالرتداد لعدد من األبنية املرخصة، حيث    .0

( دينار  خالفًا 790( دنان  فقط للمرت املربع الواحد املخالف لالرتداد بداًل من )4احتساب )

 . 0120( لسنة 01( من نظام األبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم )2ألحكام املادة )

خيص األبنية مبوجب خمططات كروكية غ  مصدقة من نقابة تقوم البلدية برت .0

 0113( لسنة 7( من قانون البناء الو(  رقم )00املهندسني خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته.

 اللوازم )قسم املستودعات(: ثالثًا:

مستودع اللوازم غ  منظم وغ  مرتب مما يعيق عمليات اجلرد واملطابقة مع األرصدة  .0

( لسنة 72( من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم )30ية املتعلقة بها خالفًا للمادة )الدفرت

0221 . 

ال يقوم أمني املستودع بتقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم املوجودة يف عهدته بشكل دوري  .0

 ( أشهر( معززة بقوائم اللوازم غ  الصاحلة لالستعمال والفائضة عن احلاجة أو3)مرة كل )

 ( من نظام اللوازم وأشغال البلديات املشار إليه أعاله.31الناقصة، خالفًا ألحكام املادة )

 قسم احلركة: رابعًا:

تعذر التدقيق على بعض اآلليات لعدم تعديلها ومعرفة كمية استهالكها من احملروقات  .0

 باإلضافة لتعطل عدادات بعضها منذ فرتة زمنية.

وغ  مستخدمة ودون ترخيص منذ فرتة زمنية (ويلة حيث يوجد عدد من اآلليات معطلة  .0

كلفة صيانتها دون اختاذ ارتفاع اعتربت تلك اآلليات خارجة من اخلدمة لكثرة أعطاهلا و

 أية إجراءات مناسبة لشطبها من قيود وسجالت للبلدية.

 (4102لسنة  008املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصيات:

 (.3والتحقيق يف البند )أواًل/تشكل جلنة للتدقيق  .0

 (.0(، )قانيًا/0/4حتصيل املبالغ املستحقة يف البنود )أواًل/ .0

 تصويب البنود األخرى حسب األصول. .3

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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(0411) 

 

 بلدية دير أبي سعيد اجلديدة/ اربد.

 :رخص املهن 

 إىل ديوان احملاسبة واملتعلقة باملوضوع أعاله، تبني ما يلي:لدى تدقيق اإلخبارية الواردة 

للسادة  00/1/0204( تاريخ 0374قام مراقب الصحة ).....( بإصدار رخصة مهن رقم ) .0

( دينار  علمًا بأن الشركة ال متارس أي نشاط 20302شركة ).....( وشركة).....( بقيمة )

 يف حدود البلدية. 

( العائدة للسادة ).....( صالون دميل 0020قام املذكور أعاله بتصوير رخصة املهن رقم ) .0

سيدات و(مس اسم صاحب الرخصة ومهنته وكتابتها بإسم الشركة أعاله وختمها خبا  

 رئيس جلنة بلدية دير أبي سعيد اجلديدة. 

 (44/1/4104تاريخ  1/40/2248املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 تشكيل جلنة تدقيق وحتقيق باملوضوع أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 بلدية الرمثا اجلديدة.

 :حمامي البلدية 

من خالل التدقيق يف ملفات االتفاقيات املعمول بها يف بلدية الرمثا اجلديدة تبني أن 

( دينار سنويًا وذلك 0022البلدية تقوم بتجديد اتفاقية عمل احملامي ).....( مقابل أتعاب قدرها )

( من نظام اللوازم واألشغال 2دون استدراج عروض خالفًا ألحكام  املادة ) 0/1/0222من تاريخ 

 .0221( لسنة 72البلديات رقم )

 (02/4/4102تاريخ  1/40/4422املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب املخالفة الواردة أعاله حسب األصول. 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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  :كشوفات العمال واملستخدمني يف البلدية 

                  ، تبني 0203لدى تدقيق كشوفات العمال واملستخدمني يف بلدية الرمثا اجلديدة لعام 

 ما يلي:

وافق وزير الشؤون البلدية على استخدام عدد من العمال واملستخدمني يف البلدية لفرتة  .0

 حمدودة.

احملددة بالرغم من تأكيد مل تقم البلدية بإنهاء استخدام العمال أعاله عند انتهاء الفرتة  .0

 0227( لعام 022وزير الشؤون البلدية على ذلك خالفًا لنظام موظفي البلديات رقم )

وتعديالته، والزالت البلدية تقوم بصرف مستحقاتهم املالية وآخرها عن شهر كانون الثاني 

مراقب علمًا أن املستندات اخلاصة بهؤالء املستخدمني أجيزت دون عرضها على  0204لعام 

 ديوان احملاسبة  وصرفت بأمر من رئيس البلدية.

 (01/2/4102تاريخ  04/1/24/4284املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

 التقيد بأحكام نظام موظفي البلديات املشار إليه أعاله.. .0

بيان أسباب إجازة مستندات الصرف اخلاصة بهؤالء املستخدمني دون عرضها على ديوان  .0

 احملاسبة.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :الذمم املدينة يف البلدية 

، تربني أن  0203لدى تدقيق قيود وسجالت الذمم املدينة يف بلدية الرمثا اجلديدة خالل عام 

 ( دينار.0101033بلغت ) 0/0/0204جمموع املبالغ املستحقة للبلدية واملدورة على 

 (4102لسنة  001ستيضاح الديوان رقم املصدر: )ا

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل املبالغ أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 :الرسوم املستحقة على رخص األبنية واإلنشاءات 

واإلنشرراءات يف بلديرررة الرمثررا اجلديررردة   لرردى ترردقيق الرسررروم املسررتحقة علرررى رخررص األبنيرررة     

 (، تبني ما يلي:30/7/0204-0/0/0203للفرتة )

قيام البلدية مبنح اذونات أشغال دون استيفاء كامل الرسوم املستحقة عند ترخيص األبنية  .0

حيث يتم تقسيط هذه الرسوم واستالم شريكات مكتبيرة كضرمان لاقسراط املسرتحقة وعردم       

( مرن قررار جملرس التنظريم األعلرى      00علرى بعضرها خالفرًا للبنرد )    فرض الضرمانات الالزمرة   

حيرررث بلغرررت القيمرررة اإلمجاليرررة للرسررروم املقسرررطة لغايرررة      01/7/0122( تررراريخ 300رقرررم )

 ( دينار.140231مبلغ ) 30/7/0204

عنرد ترخيصررها   0/0/0120يرتم تقسريط الرسرروم املسرتحقة علررى األبنيرة املقامررة بعرد ترراريخ       .0

 0120( لسرررنة 01األبنيررة والتنظررريم للمرردن والقرررى وتعديالتررره رقررم )    خالفررًا ألحكررام نظرررام   

 ( من قرار جملس التنظيم األعلى املشار إليه أعاله.00والبند )

 (4102لسنة  012املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 ضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املو

 :سجل اإلجيارات 

-0/0/0204لرردى ترردقيق سررجل اإلاررارات يف بلديررة الرمثررا اجلديرردة خررالل الفرررتة )        

( دينررار دون 002421(،  ترربني وجررود إاررارات مسررتحقة للبلديررة بلغررت قيمتهررا )    30/02/0204

مرررن قرررانون ( 00، 43اختررراذ اإلجرررراءات الالزمرررة لتحصررريل هرررذه املبرررالغ خالفرررًا ألحكرررام املرررادتني )   

 .0200( لسنة03البلديات رقم )

 (4102لسنة  011املصدر: )استيضاح الديوان رقم    

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل اإلاارات املستحقة حسب األصول،

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 ( 11نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم ) 4111لسنة: 

  ( لسنة 11النظام املالي للبلديات رقم )4111: 

 تبني ما يلي: ،لدى التدقيق على قيود وسجالت البلديات يف حمافظة اربد

مل ُيصدر وزير الشؤون البلدية لغاية تارخيه التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام نظام اللوازم  .0

يف ذلك النماذج والسجالت اخلاصة  مبا (40100اليت نصت عليها املادة ) وأشغال البلديات

( من نظام اللوازم وأشغال البلديات 17بتنظيم وإدارة شؤون اللوازم إستنادًا ألحكام املادة )

 .0221( لسنة 72رقم )

واليت تتضمن على أن  0221( لسنة 77( من النظام املالي للبلديات رقم )047إن املادة ) .0

آخر احلد األعلى لارصدة اليت اوز للبلديات  املتصرف حيدد مبوافقة الوزير من آن إىل

االحتفاظ بها يف صناديقها ومن خالل تدقيق ديوان احملاسبة على البلديات تبني بأن هذه 

 املادة غ  مفّعلة.

 (41/4/4102تاريخ  04/1/24/4218املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 الواردة أعاله. إختاذ اإلجراءات الكفيلة لتفعيل النصوص القانونية

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :رسوم طوابع الواردات 

لدى تدقيق قيود وسجالت بعض البلديات يف حمافظة إربد تبني أن هذه البلديات ال تقوم 

د وشركة باستيفاء رسوم (وابع الواردات املتحققة على املبالغ املصروفة إىل شركة كهرباء إرب

( احمللق بقانون 0توزيع الكهرباء مقابل إنارة الشوارع واملباني خالفًا للبند )أواًل/ز( من اجلدول رقم )

وتعديالته حيث يتم إجراء مقاصة حبسم املبالغ  0220( لسنة 02رسوم (وابع الواردات رقم )

كات لصا ح هذه املستحقة على البلديات من حساب رسوم النفايات احملصلة بواسطة تلك الشر

البلديات األمر الذي أدى إىل ضياع مبالغ مالية كب ة على خزينة الدولة ونش  على سبيل املثال 

 (.330ال احلصر إىل اجلدول رقم )
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 (114جدول رقم )

 يف بعض البلديات يف حمافظة إربدقيمة رسوم (وابع الواردات املستحقة وغ  احملصلة 

 )املبلغ بالدينار(

مصاريف البلدية من إنارة  البلدية / فرتة االستهالاأسم 

 الشوارع واملباني 

رسوم (وابع الواردات 

 املستحقة وغ  احملصلة 

 111 421021 (4104، 4100بلدية الطيبة / لعامي )

 111 444124 (4101-4100بلدية غرب اربد / لاعوام )

 442 041222 (4101، 4104بلدية السرو / لعامي )

 048 84420 (11/1/4101( إىل )0/01/4100(بق فحل / من ) بلدية

 412 142121 (4104-4101بلدية معاذ بن جبل / لاعوام )

 0412 اوموع

 (04/2/4102تاريخ  04/1/24/4111 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 ما يفيد بالرد وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد 

 :مديرية الشؤون البلدية / حمافظة  اربد 

 تبني ما يلي:(، 30/00/0203-0/0/0200) لدى تدقيق مديرية الشؤون البلدية للفرتة

ويررتم دفررع رسرروم   بتخفرريض احلررد األدنررى لإلفررراز    يررتم املوافقررة علررى اإلفررراز  بررني الشررركاء      .0

قبررل إحضررار موافقررة مرردير عررام دائرررة األراضرري واملسرراحة أو مررن يفوضرره   القطررع املررراد إفرازهررا

 0220( لسررنة  72( مررن نظررام املسرراحة املفرررزة بررني الشررركاء رقررم )      3خالفررًا ألحكررام املررادة )  

 وتعديالته.  

 ال يوجد سجل لرخص األبنية وسجل ألذونات األشغال حسب األصول. .0

املنرررا(ق ذات التنظررريم الزراعررري مبوجرررب  يرررتم املوافقرررة علرررى الرتخررريص للمبررراني الواقعرررة يف    .3

( من قرانون البنراء   00خمططات كروكية غ  مصدقة من نقابة املهندسني خالفًا للمادة  )

 وتعديالته. 0113( لسنة 7الو(  رقم )

 (4102لسنة  84املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 ( حسب األصول.3العمل على تصويب البند رقم )
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 اإلجراء:

 ( فقط وما زال املوضوع قيد املتابعة.0، 0تصويب البندين ذوات األرقام )  

 بلدية معاذ بن جبل.

 :قيود وسجالت البلدية 

 (،  تبني ما يلي:0203-0200لدى تدقيق قيود وسجالت بلدية معاذ بن جبل للفرتة )

 النواحي املالية: أواًل:

عدم  قيام البلدية بتسديد االشرتاكات الشهرية وفوائد التأخ  املرتتبرة عليهرا والبالغرة مرا      .0

( دينرررار للمؤسسرررة العامرررة للضرررمان االجتمررراعي خالفرررًا لقرررانون الضرررمان   000021قيمتررره )

 . 0202( لسنة 7االجتماعي املؤقت رقم )

( 02بزيرررادة )دينرررار و( 02برررداًل مرررن )( دينرررار لسررركرت  اولرررس البلررردي 32  صررررف مبلرررغ ) .0

( 00/00/0/1020دنان  عرن كرل جلسرة جملرس بلردي خالفرًا لكتراب رئريس الروزراء رقرم )          

 .00/3/0221تاريخ 

ال تقرروم البلديررة مبسررك سررجالت خاصررة حبسرراب رسرروم النفايررات اخلرراص بشررركة توزيررع           .3

( 77قررم )( مررن النظررام املررالي للبلررديات ر  3الكهربرراء املسرراهمة العامررة خالفررًا ألحكررام املررادة )    

 .0221لسنة 

ال يوجرررد سرررجل للكفررراالت املاليرررة للمررروظفني يف البلديرررة لتسرررجيل اسرررم املوظرررف ووظيفتررره      .4

( 02الفعلية وأمساء الكفالء ومقدار الكفالرة ورقمهرا وتراريخ تنظيمهرا خالفرًا ألحكرام املرادة )       

 .0223( لسنة 0من تعليمات تنظيم الكفاالت املالية للموظفني رقم )

( 29222بقيمرررة )  02/7/0200( تررراريخ  2300املقبوضرررات ذوات األرقرررام )    إلغررراء وصرررول   .0

( دينار دون إرفاا النسخة البيضراء  02بقيمة ) 00/00/0200( تاريخ 2114دينار     ورقم )

 مع النسخ األخرى. 

 رخص األبنية: ثانيًا:

 ( يف منطقررررة )املنشررررية(   رقررررم0م017  مررررنح رخصررررة بنرررراء باسررررم السرررريدة ).....( مبسرررراحة )  .0

( لبنرررراء مقررررام علررررى أراضرررري تعررررود خلزينررررة الدولررررة دون وجررررود سررررند تسررررجيل أو    01/0203)

ختصرريص مررن قبررل سررلطة وادي األردن تثبررت ملكيررة أو حررق التصرررف برراألرض خالفررًا ألحكررام     

 .0111( لسنة 71( من قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم )30املادة )

ل باملوافقررررة علررررى ترررررخيص األبنيررررة مبوجررررب تقرررروم اللجنررررة احملليررررة يف بلديررررة معرررراذ بررررن جبرررر .0

خمططررات كروكيررة بررداًل مررن  خمططررات هندسررية مصرردقة مررن نقابررة املهندسررني خالفررًا           

 وتعديالته. 0113( لسنة 7( من قانون البناء الو(   رقم )00ألحكام املادة )
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 املستودع: ثالثًا:

نظررام اللرروازم وأشررغال    وجررود مررواد راكرردة يف املسررتودع مل يررتم التصرررف بهررا خالفررًا ألحكررام       

 ، ومثال ذلك: )حاويات نفايات، قطع آليات خمتلفة(.0221( لسنة 72البلديات رقم )

 قسم احلركة: رابعًا:

( مررن 331تعررذر حتديررد معرردل اسررتهالا اآلليررات املبينررة أرقامهررا وأنواعهررا يف اجلرردول رقررم )   .0

 الوقود نتيجة لتعطيل عداداتها:

 (112جدول رقم )

 ات نتيجة تعطل عداداتها يف بلدية معاذ بن جبل عدم تعديل اآللي

 سنة الصنع نوع اآللية رقم اآللية

 4114 تراكتور زراعي / ماسي 1421

 0180 تويوتا 04111

 4114 قالب رافعة 4184

 4114 ضاغطة مرسيدس 00014

 0181 لودر 02110

سرنوات ودون اختراذ   ( 3يوجد عدد من اآلليات قدمية حباجرة إىل شرطب وغر  مسرتعملة منرذ )      .0

( مرررن 40، 44، 43، 40اإلجرررراءات الالزمرررة خبصوصرررها خالفرررًا ألحكرررام املرررواد ذوات األرقرررام )     

وكمرا هرو مربني يف اجلردول رقرم       0200دام املركبات احلكوميرة لسرنة   تعليمات تنظيم استخ

(337.) 

 (111جدول رقم )

 آليات قدمية وغ  مستعملة مل يتم شطبها يف بلدية معاذ بن جبل

 سنة الصنع نوع اآللية رقم اآللية

 0181 قالب نيسان  4142

 0181 قالب نيسان  01801

 0181 قالب نيسان  1144

عدم تشكيل جلنة فنية لتعديل املركبات احلكومية التابعة للبلدية منذ فررتة زمنيرة (ويلرة     .3

الوقررود  خالفررًا للبنررد )أواًل( مررن تعليمررات حتديررد معرردل اسررتهالا املركبررات احلكوميررة مررن    

 .0220لسنة 

 (4102لسنة  22املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 :التوصية

حسرب األصرول والعمرل علرى تصرويب براقي البنرود        جلنرة للتردقيق والتحقيرق    متابعرة تنفيرذ توصريات    

 حسب األصول.



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(0482) 

 

 اإلجراء:

 املتابعة.  تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق وقدمت اللجنة توصياتها وما زال املوضوع قيد 

 بلدية رابية الكورة.

  :الشكوى 

لدى التحقق من الشكوى الواردة للديوان خبصوص املوضوع أعاله يف بلدية رابية الكورة،  

 تبني ما يلي:

قام رئيس البلدية بتكليف عدد من موظفي البلدية بأعمال ختتلف عن األعمال اليت    .0

تعيينهم عليها حسب جدول التشكيالت وذلك مبوجب كتب البلدية ذوات األرقام 

، ورقم 2/02/0203( تاريخ 43/0/103، ورقم )00/1/0203( تاريخ 02/041)

 . 2/02/0203اريخ ( ت43/0/104، ورقم )00/02/0203( تاريخ 43/0/100)

  نقل اجلابي ).....( من منطقة زمال إىل منطقة مسوع دون توفر بديل مبوجب كتاب  .0

واملوظف املذكور ال يقوم بالتوقيع على  01/0/0204( تاريخ 02/42رئيس البلدية رقم )

 سجل الدوام الرمسي بشكل يومي يف منطقة مسوع )مركز البلدية(.  

يات املوظف ).....( بتقديم تقارير دورية عن حالة اآلليات من عدم قيام مراقب صيانة اآلل .3

النواحي الفنية واألعطال اليت تتعرض هلا عدم التزامه بالدوام الرمسي، األمر الذي أدى 

إىل عمل افرهول للودر البلدية بسبب نقص الزيت يف املاتور حسب اإلفادة اخلطية ملراقب 

 السيد ).....(.الصيانة املكلف من قبل رئيس البلدية 

 (4/2/4102تاريخ  1/40/8222املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 ( أعاله وتصويب باقي املخالفات.3تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق فيما خيص البند  رقم )

 اإلجراء:

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. جلنة للتدقيق واحلقيقمل يرد ما يفيد بتشكيل 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(0481) 

 

  البلدية:قيود وسجالت 

 ، تبني ما يلي:0203لدى تدقيق قيود وسجالت بلدية رابية الكورة لعام 

 األمور املالية: أواًل:

  احتساب العائدات التقاعدية للموظفني املتقاعدين واخلاضعني للتقاعد املدني بنسبة  .0

%( منه لغايات احتساب عائدات تقاعدية خالفًا 00%( من الراتب األساسي دون إضافة )7)

واليت عّرفت  0221( لسنة 71( من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم )3للمادة )

الراتب للموظفني املتقاعدين بأنه الراتب األساسي الشهري مضافًا إليه ربع الراتب حيث 

 (.332ترتب على ذلك فروقات مستحقة  وكما هو مبني يف اجلدول رقم )

 (118جدول رقم )

 لعائدات التقاعدية للموظفني املتقاعدين واخلاضعني للتقاعد املدني يف بلدية رابية الكورةالنقص احلاصل يف ا

 )املبلغ بالدينار(

ما   احتسابه بالفرا املراد حتصيله للفرتة  االسم

(0/4/4104-4101) 

 مالحظات

 متقاعد  80741 السيدة ).....(

 متقاعد  117404 السيد ).....(

 متقاعد  117404 السيد ).....(

 متقاعد  147011 السيد ).....(

 متقاعد  487421 السيد ).....(

 على رأس عمله 0127221 السيد ).....(

%( من الراتب األساسي لعدد من املوظفني 40-30صرف عالوات إضافية وإشرافية بواقع ) .0

 لقاء تكليفهم بأعمال أخرى ودون ممارسة أعماهلم الرمسية.

( دنان  للموظف املراسل / ).....( رغم عدم 0جلسات جملس بلدي )صرف بدل حضور  .3

 .7/4/0203( تاريخ 42/02/1021موافقة وزير الشؤون البلدية مبوجب الكتاب رقم )ر/

عدم مسك سجل خاص حلساب رسوم النفايات اخلاص بشركة توزيع الكهرباء املساهمة  .4

 .0221( لسنة 77للبلديات رقم ) العامة من قبل البلدية خالفًا ألحكام النظام املالي

 رخص األبنيــة:  ثانيًا:

وجود نقص يف استيفاء رسوم رخص األبنية ورسوم التجاوز على االرتداد للرخصة رقم  .0

 .( دينار والعائدة للسيد ).....( وشركاه4191( وبنقص مقداره )0/0/0203)
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خمططات هندسية منح بعض املوا(نني رخص أبنية مبوجب )خمطط كروكي( بداًل من  .0

( 7( من قانون البناء الو(  رقم )00مصدقة من اجلهات املختصة خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته. 0113لسنة 

 رخص املهــن:  ثالثا:

وجود اعتداء وداوزات من قبل املوا(ن ).....( ببناء أكشاا على أرض البلدية يف منطقة  09

البلدية ودون اختاذ اإلجراءات الالزمة من كفر كيفيا ودون احلصول على رخصة مهن من 

 قبل البلدية ملنع االعتداء.

عدم قيام البلدية باستيفاء مبالغ مستحقة بدل رسوم دديد رخص املهن من أصحاب  09

احملالت ودون متابعة عملية دديد الرخص للمتخلفني عند الرتخيص منذ سنوات سابقة 

 وتعديالته.   0111سنة ( ل02خالفًا إلحكام قانون رخص املهن رقم )

 (4102لسنة  044املصدر: )استيضاح الديوان رقم    

 التوصية:

( وتصويب باقي 0(، )قالثًا/0(، )قانيًا/3، 0، 0العمل على حتصيل املبالغ املستحقة يف البنود )أواًل/

 البنود حسب األصول.

 اإلجراء:

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. بتصويب بقيه البنودمل يرد ما يفيد 

 :مكافأة سكرتري اجمللس البلدي 

لدى التدقيق املسبق على مستندات الصرف يف بلدية رابية الكورة تبني أنة يتم صرف مبلغ 

( دينارا عن اجللسة لسكرت  جملس بلدية رابية الكورة السابق وذلك حسب موافقة وزير 32)

وذلك خالفًا ملا جاء بكتاب  00/0/0200( تاريخ 42/02/0110)ر/الشؤون البلدية بالكتاب رقم 

والذي حدد مكافأة سكرت  اولس  00/3/0221( تاريخ 00/00/0/1020رئيس الوزراء رقم )

 ( دينار عن كل جلسة لبلديات الفئة األوىل والثانية.02مببلغ )

 (10/04/4102تاريخ  04/1/24/44101املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 وصية:الت

 حصر وإسرتداد املبالغ املصروفة لسكرت  اولس البلدي زيادة عن املستحق.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 بلدية املزار اجلديدة. 

 :قيود وسجالت البلدية 

 يلي: (، تبني ما0203-0200لدى تدقيق قيود وسجالت بلدية املزار اجلديدة للفرتة )

 األمور املالية: أواًل:

( دنران  عرن اللوحرة    3يتم استيفاء رسوم اللوحرات اإلعالنيرة داخرل حردود البلديرة براملقطوع )       .0

( مرن نظرام ترررخيص وسرائل الدعايرة واإلعررالن     2مهمرا بلغرت مسرراحتها خالفرًا ألحكرام املررادة )    

 .0221( لسنة 71ضمن حدود منا(ق البلدية رقم )

ص املكاتررب املهنيررة داخررل حرردود البلديررة واملنررا(ق التابعررة هلررا خالفررًا    ال تقرروم البلديررة برتخرري  .0

 .0120( لسنة 00لقانون رسوم خدمات املكاتب املهنية يف املنا(ق البلدية رقم )

عرردم تعزيررز مجيررع مسررتندات الصرررف مررن صررندوا األمانررات بوصررول مقبوضررات مررن اجلهررة         .3

 .0221( لسنة 77لديات رقم )( من النظام املالي للب74املستفيدة خالفًا للمادة )

( أشررهر مررن ترراريخ 1عرردم قرربض الشرريكات املسررلمة للمسررتفيدين وغرر  املقدمررة للصرررف بعررد )   .4

سرررحبه بعرررد إشرررعار البنرررك املسرررحوب عليررره بعررردم صررررفه حيرررث بلغرررت قيمرررة هرررذه الشررريكات     

  ( دينار.4242)

( تررررراريخ 042021قرررررام رئررررريس قسرررررم النفقرررررات السررررريد ).....( باسرررررتبدال الشررررريك رقرررررم )       .0

( دينررررار 41902املسررررحوب علررررى بنررررك تنميررررة املرررردن والقرررررى البررررالغ قيمترررره )       4/7/0221

للمسررتفيد السررادة مؤسسررة ).....( والررذي كرران يظهررر معلقررًا يف كشررف التسررويات البنكيررة        

، حيررث  00/3/0204( ترراريخ 010223بشرريك آخررر حيمررل الرررقم )    0204لغايررة شررهر آذار  

أعاله الذي قام بصرفه من بنرك تنميرة املردن    قامت املؤسسة بتجي  هذا  الشيك للمذكور 

 والقرى فرع اربد و  إلغاء الشيك القديم دون القيام مبعاجلة القيد يف دفرت الصندوا.   

( تررررراريخ 000222قرررررام رئررررريس قسرررررم النفقرررررات السررررريد ).....( باسرررررتبدال الشررررريك رقرررررم )       .1

الررذي كرران يظهررر ( دينررار للمسررتفيد ).....( صرراحب ميررزان ).....( و42بقيمررة ) 1/0/0203

( 000073بشيك آخر حيمل الرقم ) 3/3/0204معلقًا يف كشف التسويات البنكية لغاية 

حيث قام املستفيد بتجي  هذا الشريك للمرذكور أعراله الرذي قرام بصررفه مرن بنرك تنميرة          

املرردن والقرررى فرررع اربررد، علمررًا أنرره قررام بإلغرراء الشرريك القررديم دون القيررام مبعاجلررة القيررد يف  

 لصندوا.       دفرت ا
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 رخـص األبنيــة: ثانيًا: 

تقروم البلديرة بإصردار رخرص البنراء مبوجرب خمططرات كروكري غر  مصردقة مرن اجلهررات             .0

 وتعديالته. 0113( لسنة 7( من قانون البناء الو(  رقم )00املعنية خالفًا للمادة )

( 7وغر  املخرالف خالفرًا للمرادة )    تقوم البلدية باستيفاء رسرم إذن أشرغال عرن البنراء املخرالف       .0

 وتعديالته. 0120( لسنة 01من نظام األبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم )

 قســم احلركـة: ثالثًا:

تعذر تدقيق قيود وسجالت قسم احلركة لعدم ترحيل حمتويات (لبات املشررتى احمللري أواًل    .0

 (.0200/0203بأول على سجالت )احملروقات( لاعوام )

اعتماد معدل استهالا لسيارات وآليرات البلديرة مرن احملروقرات مرن قبرل جلنرة خمتصرة         عدم  .0

ومبشرررراركة ديرررروان احملاسرررربة لغايررررة الترررردقيق وضرررربط اسررررتهالا املركبررررات واآلليررررات مررررن     

( مرررن تعليمرررات تنظررريم اسرررتخدام املركبرررات احلكوميرررة لسرررنة    31احملروقرررات سرررندًا للمرررادة ) 

0200. 

 (4102لسنة  011رقم املصدر: )استيضاح الديوان    

 التوصية:

( أعرراله ومبشرراركة 1، 0تشرركيل جلنررة للترردقيق والتحقيررق يف املخالفررات املشررار إليهررا يف البنررد )أواًل/   

 ديوان احملاسبة وتصويب باقي املالحظات.

 اإلجراء:

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. جلنة للتدقيق والتحقيقمل يرد ما يفيد بتشكيل 

 الوسطى.بلدية الشونة 

 :مشروع سوق اخلضـار املركـزي 

لدى مشاركة ديوان احملاسبة مع اللجنة املشكلة مبوجب كتاب مدير الشؤون البلدية للواء  

إلستالم املشروع أعاله استالمًا نهائيًا، تبني  3/4/0204( تاريخ 0/710الشونة اجلنوبية رقم )ش ج/

 ما يلي:

 ن اجلها. عدم استغالل املشروع للغاية اليت أنشئ م .0

عدم توف  احلراسة للمشروع حيث أن معظم أبواب املخازن مفتوحة ومعرضة ألعمال  .0

 التكس  والتخريب والسرقة والعبث وغ ها.

 (4/2/4102تاريخ  04/1/21/8211 املصدر: )كتاب الديوان رقم
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 التوصية:

املشروع واالستفادة منه حسب العمل على تصويب كافة األوضاع واختاذ اإلجراءات املناسبة لتشغيل 

 األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 بلدية حوشا اجلديدة.

  :القائم بأعمال أمني صندوق ).....( منطقة احلمراء 

لدى إجراء الفحص الفجائي على أمني صندوا منطقة احلمراء يف بلدية حوشا اجلديدة 

 تبني ما يلي: 02/2/0204بتاريخ 

 - 07/3/0204( دينار من تاريخ ) 03102قيام املذكور أعاله باالحتفاظ مببلغ ) .0

( 1221( دون توريدها إىل حماسب البلدية أواًل بأول حيث   توريد مبلغ )00/2/0204

، مع احتفاظه مببلغ 07/2/0204( دينار بتاريخ 0071، ومبلغ )00/2/0204دينار بتاريخ 

( من النظام املالي للبلديات رقم 37قدًا بالصندوا خالفًا ألحكام املادة )( دينار ن0114)

 .0221( لسنة 77)

( من النظام املالي 4مل يقم املذكور أعاله بتقديم كفالة مالية خالفًا ألحكام املادة ) .0

 للبلديات أعاله.

 (2/1/4102تاريخ  04/1/22/01121كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

البلدية ومبشاركة لتدقيق والتحقيق بأعمال املذكور أعاله (وال فرتة عمله يف اجلنة  متابعة

 ديوان احملاسبة حسب األصول.

 اإلجراء:

  تشررركيل جلنرررة للتررردقيق والتحقيرررق بأعمرررال أمرررني الصرررندوا (رررول فررررتة عملررره بالبلديرررة ومرررا زال   

 املوضوع قيد املتابعة.
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 بلدية جرش الكربى.

  لغايات إيصال الكهرباء:أذونات األشغال 

ورد إىل ديوان احملاسبة معلومات عن قيام بلدية جرش الكربى مبنح بعض املوظفني أذونات 

األشغال لغايات إيصال التيار الكهربائي ولدى التحقق منها تبني وجود أذونات أشغال يف شركة 

دية أعاله من حيث كهرباء اربد / فرع جرش غ  مطابقة وأذونات األشغال اليت تصدر عن البل

الشكل واملضمون إضافة إلجراء تعديالت جوهرية عليها ونش  على سبيل املثال ال احلصر إىل                   

 ما يلي:

مل يصدر من بلدية جرش وإمنا من بلدية  02/7/0203( تاريخ 700إذن األشغال رقم ) .0

ردة فيه واستعماله يف بلدية املعراض/  منطقة احلدادة حيث   تغي  مجيع البيانات الوا

 جرش.                  

( الصادر عن منطقة سوف / بلدية جرش حيتوي على رقم 0314إذن األشغال رقم ) .0

ترخيص باسم شخص آخر و  تغي  رقم القطعة واحلوض والبيانات املثبتة على خمطط 

اسم املالك ورقم  حيث   تغي  01/0/0200( تاريخ 012املوقع والرتسيم املتسلسل رقم )

 القطعة ومجيع البيانات الواردة يف املخطط األصلي. 

( باسم السيدة ).....( الصادر عن بلدية جرش بتاريخ 0041إذن األشغال رقم ) .3

  تقدميه لشركة الكهرباء بعد تعديل مساحة الطوابق املرخصة وتاريخ  00/4/0202

ار الرخص األصلية ومبساحات أكرب ومل اإلصدار علمًا أن املذكورة قامت بالبناء بعد إصد

      تقم برتخيصها.                  

 (4/4/4102تاريخ  1/40/2244كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

لتدقيق والتحقيق بكافة أذونات األشغال الصادرة عن البلدية ومطابقتها مع األذونات اجلنة  حث

ومبشاركة ديوان احملاسبة للقيام مبمارسة أعماهلا حسب لكهرباء املوجودة لدى مكاتب شركة ا

 األصول.

 اإلجراء:

ومل  0/1/0204( تاريخ 3/2/00200  تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق مبوجب الكتاب رقم )ج/

 دتمع لغاية تارخيه وما زال املوضوع قيد املتابعة.



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(0411) 

 

 :الفحص الفجائي على جابي خمالفات السري 

الفجائي على مقبوضات اجلابي يف بلدية جرش الكربى بتاريخ لدى إجراء الفحص  

 ، تبني ما يلي:07/0/0204

( من النظام املالي للبلديات 42ال يوجد قاصة حديدية لدى اجلابي خالفًا ألحكام املادة ) .0

 .0221( لسنة 77رقم )

النقود من عدم وجود بديل للجابي يف حال غيابه، مما يؤدي إىل تعطيل املوا(نني أو قبض  .0

 قبل موظف غ  مكلف.

ال يتم دفع املبالغ املقبوضة خالل املدة القانونية إىل حماسب البلدية خالفًا ألحكام املادة  .3

 ( من النظام أعاله.37رقم )

عدم تعزيز مقبوضات اجلابي املوردة حلساب أمانة عمان بوصول مقبوضات خالفًا ألحكام  .4

 يات أعاله.( من النظام املالي للبلد07املادة  )

عدم استخدام سجل للرخص والوصوالت يقيد به أرقام دفاتر وصول املقبوضات املستلمة  .0

 ( من النظام أعاله.002من األمانة خالفًا ألحكام املادة  )

 (04/2/4102تاريخ  04/1/24/1040املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 ول.العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األص

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :حسابات البلدية 

 ، تبني ما يلي:0200لدى تدقيق حسابات بلدية جرش الكربى لعام 

 الدائرة املالية: أواًل:

تقوم البلدية باستيفاء رسوم التعبيد والتزفيت من املوا(نني عند مراجعتهم للبلدية إلمتام  .0

أي معاملة بناًء على مذكرة موجهة من القسرم املرالي إىل قسرم التنظريم الحتسراب الرسروم       

 دون توقيق هذا اإلجراء على السجل اخلاص بهذه الذمم لسهولة الرجوع إليه يف أي وقت. 

 البيانات املطلوبة على سجل عقود اإلاار بالبلدية بشكل كامل. ال يتم تعبئة .0

( مرن  3ضعف اآللية املتبعرة لتحصريل بردل اإلارارات العائردة للبلديرة خالفرًا ألحكرام املرادة )          .3

 . 0221( لسنة 77النظام املالي للبلديات رقم )

رخيصررها خالفررًا ال تقرروم البلديررة بررإجراء التفترريش الرردوري علررى احملررالت التجاريررة ملتابعررة ت    .4

 .0111( لسنة 02( من قانون رخص املهن وتعديالته رقم )00ألحكام املادة )
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يرررتم االحتفررراظ بالنسرررخة الثانيرررة مرررن وصرررول املقبوضرررات يف أرومرررة اجللرررد دون إرفاقهرررا مرررع         .0

املعررامالت الرريت   اسررتيفاء الرسرروم عليهررا وخاصررة رخررص األبنيررة وملفررات اإلاررارات خالفررًا        

 ( من النظام املالي للبلديات أعاله.07ألحكام املادة )

 احلركة: ثانيًا:

عرردم قيرررام  البلديرررة بتعرررديل مركباتهرررا ومنرررذ فرررتات (ويلرررة ممرررا تعرررذر  معررره تررردقيق قسرررم     .0

 احلركة.

مل يررتم تعبئررة أوامررر احلركررة أصرروليًا مثررال ذلررك اسررم املسررتخدم وتوقيعرره وجهررة احلركررة     .0

 ورقم العداد عند احلركة والعودة.

 دية بتنظيم سجل للمحروقات املصروفة وكذلك سجل ملبيت السيارات.عدم قيام البل .3
 

 املستودع: ثالثًا:

( أشرهر معرززة   3ال يتم تقديم تقارير دورية من قبل أمني املستودع لبيان حالة املستودع كل ) .0

بقوائم باملواد غ  الصاحلة لالستعمال والفائضة عن احلاجة والناقصة خالفًا ألحكام املادة 

 وتعديالته. 0221( لسنة 72من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم )( 31)

( مررن نظررام اللرروازم  30عرردم تصررنيف اللرروازم وترميزهررا وبيرران أنواعهررا خالفررًا ألحكررام املررادة )     .0

 املشار إليه أعاله.

عرردم تشرركيل جلرران جلرررد اللرروازم غرر  الصرراحلة مررن أجررل بيعهررا أو إتالفهررا خالفررًا ألحكررام              .3

 ( من نظام اللوازم املشار إليه أعاله.00، 04املادتني )

( مرن  00، 02مل يتم فتح ومسك سجل خاص باملواد غ  الصاحلة خالفرًا ألحكرام املرادتني )    .4

 نظام اللوازم املشار إليه أعاله.

  تركيب جهاز توزين الكرتوني )قبان( على مدخل سوا اخلضار املركرزي الترابع للبلديرة     .0

، 30412املخصصررة مبوجررب مسررتندي اإلدخررال ذوات األرقررام )و  إدخالرره إىل سررجل اللرروازم 

( موظفني من 7( دينارًا، و  تكليف )00022، وبكلفة بلغت )00/7/0200( تاريخ 30410

 البلدية للعمل على إدامته وتشغيله إال أنه مل يتم تشغيله حتى تارخيه دون بيان األسباب.

 (4102لسنة  20املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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(0414) 

 

 :رخص اإلنشاءات 

لدى تدقيق رسوم رخص اإلنشاءات يف منطقة الكتة التابعة لبلدية جرش الكربى، تبني              

 ما يلي:

  إجراء تعديل على الشارع املرسوم على الكروكي اخلاص برخصة البناء رقم  .0

( لتاليف احتساب رسوم داوز على البناء حيث تبني بعد تنزيل الشارع على 02/0203)

 املخطط ما يلي: 

 ( دينارًا.0032بقيمة ) (0م 020وجود داوز على اإلرتداد مبساحة ) .أ 

 ( دينارًا.0300( بقيمة )0م 317احة )وجود داوز على النسبة املئوية مبس .ب 

 ( دينارًا.0120( وبقيمة )3م0022وجود داوز على احلجم بر ) .ج 

 ( دينارًا.021بلغت رسوم اإلنشاءات على الرخصة ) .د 

( 332( دينارًا   حتصيل مبلغ )2730بلغ جمموع الرسوم املستحقة على الرخصة أعاله ) .0

( 0402( دينارًا بالوصول رقم )021مبلغ )و 0/1/0203( تاريخ 0401دينار بالوصول رقم )

 فقط. 0/1/0203تاريخ 

 (1/1/4102تاريخ  04/1/24/01112 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 :التوصية

( ومبشاركة 0203-0200تدقيق رخص اإلنشاءات يف البلدية لاعوام )بختصة امل حث اللجنة

حتصيل فرا الرسوم والتجاوزات على  للقيام بأعماهلا حسب األصول والعمل  ديوان احملاسبة

 املستحقة على الرخصة املشار إليها أعاله.

 اإلجراء:

( تاريخ 0/070/2/02002  تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق مبوجب كتاب الوزارة رقم )

 ومل يرد ما يفيد بقيام اللجنة بأعماهلا وما زال املوضوع  قيد املتابعة.  0204/ 03/2

 منطقة حنلة:

  وسجالت البلدية:قيود 

-0/0/0200لدى إجراء التدقيق على قيود وسجالت منطقة حنلة للفرتة ) 

 (، تبني ما يلي:30/3/0204

ال يتم ترحيل جلود املقبوضات وجلود رخص املهن على سجل الرخص والوصوالت خالفًا  .0

 .0221( لسنة 77ألحكام النظام املالي رقم )

 ( من النظام املالي املشار إليه أعاله.42ألحكام املادة )عدم تثبيت القاصة احلديدية خالفًا  .0
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(0412) 

 

وجود نقص يف رسوم التجاوزات املستحقة على عدد من رخص األبنية  ما جمموعه  .3

( 01( من نظام األبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم )2( دينار خالفًا ألحكام املادة )4201)

 وتعديالته.    0120لسنة 

)سند تسجيل، خمطط موقع( لعدد من رخص األبنية مما تعذر  عدم إرفاا بعض املعززات .4

 معه تدقيقها حسب األصول. 

 ( للتدقيق.30/3/0204- 0/0/0204مل يتم إبراز رخص األبنية للفرتة من ) .0

ال يتم كتابة التقرير النهائي من قبل املسا  على الرخصة حسب منوذج (لب الرتخيص  .1

 املعد هلذه الغاية.

 (1/1/4102تاريخ  04/1/24/01111 يوان رقماملصدر: )كتاب الد

 التوصية:

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب املالحظات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 بلدية املعراض.

 :حركة بلدية املعراض 

 - 0/4/0200بلدية املعراض للفرتة )لدى إجراء التدقيق على قيود وسجالت حركة  

 (، تبني ما يلي:32/1/0203

تنظيم ( من تعليمات 01عدم وسم السيارات املبينة أدناه باسم البلدية خالفًا ألحكام املادة ) .0

 :0200استخدام املركبات احلكومية لسنة 

 (.0-023سيارة سوزوكي رقم ) . أ

 (.0-02447بك آب ميتسوبيشي رقم ) . ب

 (.0-01072ميتسوبيشي رقم )بك آب  ج.

( 0-04700مل يتم حتصيل قيمة احملروقات املستهلكة زيادة عن املعدل املقرر للسيارة رقم ) .0

( من التعليمات 00( لرت من املتسبب استنادًا ألحكام املادة )024بك آب والبالغة كميتها )

 أعاله. 

ي خالفًا ألحكام املادة يقوم السيد ).....( بقيادة قالب ميتسوبيشي برخصة سائق خصوص .3

 ( من التعليمات أعاله.32)
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(0411) 

 

( من تعليمات تنظيم 1عدم وجود الكفاالت ملعظم سائقي البلدية خالفًا ألحكام املادة ) .4

 . 0223( لسنة 0الكفاالت املالية للموظفني رقم )

 (4/0/4102تاريخ  04/1/24/2املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 رد أعاله حسب األصول.العمل على تصويب ما و

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :حساب األمانات 

( دينارًا مل يتم 02272لدى تدقيق حساب األمانات يف بلدية املعراض، تبني وجود مبلغ )

التعليمات التطبيقية ( من 024حتويله حلساب اإليرادات العامة يف وزارة املالية خالفًا ألحكام املادة )

( من النظام املالي رقم 02والصادرة مبوجب املادة ) 0110( لسنة 0للشؤون املالية وتعديالتها رقم )

 وكما هو مبني تاليًا: 0114( لسنة 3)

 ( دينار.1027أمانات رسوم (وابع الواردات ) .0

 ( دينار.03007أمانات رسوم جامعات ) .0

 دينار.( 422أمانات الضريبة اإلضافية ) .3

 (04/2/4102تاريخ  04/1/24/1014 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على حتويل املبالغ أعاله حلساب اإليرادات العامة حسب األصول. 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :عطاءات ومشرتيات البلدية 

 -0/1/0203املعررراض اجلديرردة أعرراله للفرررتة مررن )  لرردى ترردقيق عطرراءات ومشرررتيات بلديررة 
 (، تبني ما يلي:30/00/0204

( دينرارًا علرى عردة صرفقات مرن ضرمنها شرراء        30400قامت البلدية بشراء مواد بنراء مببلرغ )   .0

( دينررار والعائرد ملكيتهرا لوالرد رئريس البلديررة     03001مرواد بنراء مرن حمرالت ).....(  مببلرغ )     

واملررادة   0221( لسرنة  70( مرن نظرام رؤسراء البلرديات رقرم )     1ادة )وشرركاه خالفرًا ألحكرام املر    

 .0200( لسنة 3( من قانون البلديات رقم )31)
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(0418) 

 

قامررت البلديررة بتنفيررذ جرردران اسررتنادية علررى حررد الشررارع وحماذيرره ألراضرري مرروا(نني داخررل     .0

حدود منطقة ساكب التابعة للبلدية وبعد الكشف احلسري عليهرا مرن قبرل مسراحي البلديرة       

  ني أن بعضًا منها منفذ بارتفاعات تزيد عن احلد املقرر.تب

( سراكب اململوكرة مرن قبرل     3( حروض ) 011  بناء جردار اسرتنادي حمراذي للقطعرة رقرم )      .3

السيد ).....( وشركاه والذي يعمل مديرًا للبلدية حيرث قرام املرذكور ببنراء منزلره علرى حرد        

دون القيام بإختاذ اإلجراءات املناسربة  اجلدار أالستنادي والذي هو معتدي على (ريق زراعي 

ودون  0221( لسررنة 72( مررن نظررام الفضررالت رقررم ) 4الالزمررة لشرررائها خالفررًا ألحكررام املررادة ) 

 احلصول على ترخيص البناء من البلدية وحسب تقرير مسا  البلدية..

( لتنفيررذ خلطررة إسررفلتية وإعررادة إنشرراء شرروارع يف خمتلررف    0204/ 7  (ررر  العطرراء رقررم )  .4

( دينرار. وقرد تربني    710422بقيمرة إمجاليرة بلغرت )     نا(ق البلدية من قبرل مؤسسرة ).....(  م

بأعمرررال التسررروية للشررروارع عوضرررًا عرررن املقررراول وذلرررك خالفرررًا لشرررروط         بررران البلديرررة تقررروم 

 ومواصفات العطاء املشار إليه أعاله. 

 (  4102لسنة  011املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 للتحقيق والتدقيق يف املخالفات أعاله مبشاركة ديوان احملاسبة. تشكيل جلنة

 اإلجراء:

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. للتدقيق والتحقيقمل يرد ما يفيد بتشكيل 

 :الشكاوى 

واملتضمنة  02/1/0203لدى التحقق من موضوع الشكوى الواردة لديوان احملاسبة بتاريخ  

على فضلة الطريق اواورة ملنزله حيث تبني بأن السيد ).....( قد قيام أحد املوا(نني باالعتداء 

( وقام ببناء أسوار حوهلا وكذلك درج حديدي علمًا 0( حوض رقم )10اعتدى على الفضلة رقم )

 ( وكما جاء يف تقرير مسا  البلدية. 0م10بأن مساحتها الفعلية تبلغ)

 (4/1/4102تاريخ  1/40/01841كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(0411) 

 

 :قيود وسجالت البلدية 

-0/0/0200لدى تدقيق قيود وسجالت بلدية املعراض ومنا(قها للفرتة )

 (، تبني ما يلي:30/3/0204

 مركز البلدية: أواًل: 

( بطريقة التجزئة خالفًا 10، 10، 12  شراء مواد بناء مبوجب املستندات ذوات األرقام ) .0

  صرف هذه و 0221( لسنة 72( من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم )7، 1ألحكام املواد )

املستندات دون عرضها على ديوان احملاسبة للتدقيق خالفًا لكتاب رئيس الوزراء رقم 

وكتاب وزير الشؤون البلدية رقم  4/00/0200( تاريخ 00/00/0/01217)

 .01/0/0221( تاريخ 04/04007)ت/ع/

تعرضت القرية احلضرية التابعة للبلدية حلادقة سرقة و  تشكيل جلنة حتقيق بذلك  .0

حيث قامت اللجنة  2/02/0203( تاريخ 44/0127مبوجب كتاب رئيس البلدية رقم )

( 023وقة دون اختاذ اإلجراءات القانونية الواردة يف املادة )بتقديم تقرير كشف باملواد املسر

 . 0221( لسنة 77من النظام املالي للبلديات رقم )

  تكليف عدد من املوظفني بأعمال غ  وظائفهم األصلية خالفًا لتعليمات موازنة البلديات  .3

و  00/0/0204( تاريخ 4/4700وكتب وزير الشؤون البلدية ذوات أرقام )ت/

 .03/0/0204( تاريخ 0/070/02/03002)

  انتداب  بعض املوظفني من واىل بلدية املعراض ملدة داوزت السنتان خالفًا ألحكام املادة  .4

 . 0203( لسنة 20( من نظام اخلدمة املدنية رقم )13)

ال تقوم البلدية مبسك السجالت التالية )سجل السلف الرمسية، سجل الرواتب، سجل  .0

أمالا البلدية، سجل غ  الصا ح / للمستودع، سجل رخص ووصوالت /  اإلستمالا، سجل

 0221( لسنة 77( من النظام املالي للبلديات رقم )002للمستودع( خالفًا ألحكام املادة )

 ( من نظام اللوازم وأشغال البلديات املشار إليهما أعاله.00واملادة )

( من 71خالفًا ألحكام املادة )مل يتم ختم مستندات الصرف ومرفقاتها خبا  مدفوع  .1

 النظام املالي للبلديات املشار إليه أعاله.

عدم ترحيل مجيع حمتويات مستندات اإلدخال واإلخراج إىل السجالت املخصصة خالفًا  .7

 ألحكام نظام اللوازم وأشغال البلديات املشار إليه أعاله مما أعاا عملية التدقيق.

املقبوضات ودفاتر اإلدخال واإلخراج و(لبات املشرتى مل تقم البلدية بإتالف جلود وصول  .2

( من النظام 014احمللي والنماذج املالية واليت مضى عليها املدة القانونية خالفًا للمادة )

 املالي للبلديات املشار إليه أعاله.
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 ثانيًا: منطقة عني مجال:

( دينار 3101بقيمة ) وجود نقص يف استيفاء غرامات التجاوز على النسبة املئوية احلجميه 

 على رخص األبنية.

 منطقة رميون:   ثالثًا: 

تعذر التدقيق على رخص األبنية الصادرة عن املنطقة أعاله بسبب عدم إرفاا املعززات 

 الالزمة للرخصة مما تعذر معه احتساب قيمة الرسوم وغرامات التجاوزات حسب األصول.

 (4102 لسنة 021املصدر: )استيضاح الديوان رقم    

 التوصية:

 حتصيل النقص يف استيفاء غرامات التجاوز والعمل على تصويب باقي بنود االستيضا .

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :) منطقة الكتة وساكب و احلدادة( 

 (،30/3/0204-0/0/0200لدى تدقيق قيود وسجالت منا(ق بلدية املعراض للفرتة )

 تبني ما يلي:

 منطقة الكتة: أواًل: 

( دينار 3001وجود نقص يف رسوم التجاوزات على النسبة املئوية احلجمية ما جمموعه ) .0

( من نظام األبنية والتنظيم 1لرخص األبنية الصادرة عن املنطقة خالفًا ألحكام املادة )

                  .وتعديالته 0120( لسنة 01للمدن والقرى رقم )

ال يتم كتابة التقرير النهائي من قبل املسا  على ممل منوذج (لب الرتخيص املعد هلذه  .0

الغاية وال يتم ذكر األبنية املقامة على قطعة األرض اليت يتم الكشف عليها عند منح 

 املوا(ن أمر مباشرة تنفيذ البناء املقرت  وذلك إلحتساب النسبة املئوية املسمو  بها للبناء. 

بط احملاسب املكلف السيد ).....( بالكفالة العدلية املطلوبة خالفًا ألحكام املادة  مل يتم ر .3

 .0221( لسنة 77( من النظام املالي للبلديات رقم )4)

 منطقة ساكب: ثانيًا: 

وجود نقص يف رسوم التجاوزات على النسبة املئوية احلجمية واالرتداد ما جمموعه  .0

( من نظام 1درة عن املنطقة خالفًا ألحكام املادة )( دينار لرخص األبنية الصا30307)

 األبنية والتنظيم للمدن والقرى أعاله. 

تعذر تدقيق عدد من رخص األبنية الصادرة عن املنطقة لعدم إرفاا بعض املعززات مثل سند  .0

 التسجيل وخمطط املوقع.
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 منطقة احلدادة: ثالثًا: 

( دينار 03213ية احلجمية ما جمموعه )وجود نقص يف رسوم التجاوزات على النسبة املئو .0

( من نظام األبنية والتنظيم 1لرخص األبنية الصادرة عن املنطقة خالفًا ألحكام املادة )

 للمدن والقرى املشار إليه أعاله. 

ال يتم كتابة التقرير النهائي من قبل املسا  على ممل منوذج (لب الرتخيص املعد هلذه  .0

 الغاية حسب األصول.

قيام املسا  بذكر األبنية املقامة على قطعة األرض عند الكشف عليها ملنح املوا(ن أمر عدم  .3

 املباشرة لتنفيذ البناء املقرت  وذلك الحتساب النسبة املئوية املسمو  بها للبناء.

 (4102لسنة  012استيضاح الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

على تصويب باقي املآخذ الواردة أعاله حسب  حتصيل مبالغ النقص يف الرسوم املستحقة والعمل

 األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 بلدية باب عمان.

 :شراء بك اب دبل كابني 
 

لدى مشاركة ديوان احملاسبة يف جلنة فتح العروض املستدرجة يف بلدية براب عمران / جررش    

 املشار إليه أعاله، تبني ما يلي:واملتعلقة بشراء البك اب 

( 02قامررت البلديررة بإسررتدراج عررروض لشررراء  املركبررة أعرراله دون (ررر  عطرراء خالفررًا للمررادة )  .0

 .0221( لسنة 72من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم )

مل تقررم البلديرررة بتحديررد قيمرررة مقرردرة هلرررذه املركبرررة مسرربقًا ارررري علررى أساسرررها حتديرررد       .0

 صالحية الشراء.

( مرن تعليمرات   0م احلصول على املوافقة املسبقة للشراء من رئيس الوزراء خالفرًا للمرادة )  عد .3

 .0200تنظيم استخدام املركبات احلكومية لسنة 

( مررن النظررام املررالي 03عرردم ترروفر املخصصررات املاليررة الالزمررة لعمليررة الشررراء خالفررًا للمررادة )   .4

 .0221( لسنة 77للبلديات رقم )

 (44/1/4102تاريخ  04/1/24/04218وان رقم املصدر: )كتاب الدي
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 التوصية:

احلصررول علررى موافقررة رئرريس الرروزراء املسرربقة علررى شررراء السرريارة املشررار إليهررا أعرراله والعمررل علررى              

 تصويب باقي املخالفات أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

  أمني صندوق البلدية:الفحص الفجائي على 

لدى إجراء الفحص الفجائي على مقبوضات أمني صندوا بلدية باب عمان السيد ).....(  

 ، تبني ما يلي:00/02/0204بتاريخ 

 ( دينار  نقدًا من مقبوضات أمني الصندوا عن أشهر سابقة.4412  تدوير مبلغ ) .0

ساعة الفحص بتاريخ ولغاية  0/02/0204( دينار من 0044بلغت مقبوضات املذكور ) .0

00/02/0204. 

بلغ جمموع ما   االحتفاظ به ومل يتم إيداعه يف حساب البلدية لدى البنك مبلغ  .3

 ( دينار  كما هو مبني يف صفحة دفرت يومية الصندوا.1220)

( دينار    إيداعها مبوجب الفيشة املرفقة 0212يوجد نقد حبوزة أمني الصندوا بقيمة ) .4

 فجائي مباشرة. بعد إجراء الفحص ال

( 3100بلغ جمموع النقص والذي مل يتم إيداعه يف حساب البلدية لدى البنك مبلغ ) .0

 دينار  وال يزال ذمة على املذكور لغاية تارخيه.

  استجواب أمني الصندوا املذكور عن أسباب النقص وأفاد بأنه سيقوم بتوريد املبلغ  .1

 بأسرع وقت.

 (01/01/4102تاريخ  04/1/24/02811كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

جلنة للتدقيق والتحقيق يف أعمال أمني الصندوا من تاريخ استالمه لعمله  متابعة تنفيذ توصيات

 تارخيه حسب األصول، ولغاية

 اإلجراء:

  تشكيل جلنة للتدقيق واحلقيق ومل يتم تنفيذ توصياتها لغاية تارخيه وما زال املوضوع قيد 

 املتابعة.
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 ن:ون املنتدبواملوظف 

لدى تدقيق ملفات املوظفني املنتدبني لدى البلدية أعاله تبني أنه   دديد انتداب 

( رغم انتهاء املدة القانونية املسمو  بها باالنتداب 331املوظفني املبينة أمساءهم يف اجلدول رقم )

املطبق  0203( لسنة 20رقم )( من نظام اخلدمة املدنية 13والبالغة سنتني خالفًا ألحكام املادة )

 0227( لسنة 022( من نظام موظفي البلديات رقم )00على موظفي البلديات مبوجب املادة )

 وتعديالته.

 (111جدول رقم )

 املوظفني املنتدبني يف بلدية باب عمان

 الدائرة املنتدب منها تاريخ دديد االنتداب تاريخ االنتداب االسم

 بلدية جرش 0/0/4102 42/1/4118 السيدة ).....(

 أمانة عمان 0/1/4102 1/1/4118 السيد ).....(

 جملس خدمات عجلون 0/0/4102 8/01/4114 السيدة ).....(

 جملس خدمات جرش 0/0/4102 01/01/4100 السيدة ).....(

 10/04/4102تاريخ  04/1/24/44442املصدر: )كتاب الديوان 

 التوصية:

 أوضاع املوظفني املشار إليهم أعاله حسب األصول.العمل على تصويب 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 بلدية برما اجلديدة.

 :قيود وسجالت الصندوق 

-0/00/0200لدى تدقيق قيود وسجالت صندوا بلدية برما اجلديدة للفرتة )

 (، تبني ما يلي:30/2/0204

الصندوا السيد ).....( باقتطاع بعض املبالغ من مستندات الصرف دون أن يتم يقوم أمني  .0

 توريدها للجهات ذات العالقة )تأمني صحي، ضمان اجتماعي.....( وكما هو مبني تاليًا:

 .0200( دينار عن عام 024) -

 . 0203( دينار عن عام 071) -

 . 30/2/0204( دينار مبالغ مقتطعة وغ  موردة لغاية 400) -

يقم رئيس اولس البلدي يف بلدية برما اجلديدة باإلشراف على أعمال أمني الصندوا  مل .0

 .0221( لسنة 77( من النظام املالي للبلديات رقم )3خالفًا ألحكام املادة )
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( دينار مل يتم ترحيلها إىل دفرت الصندوا خالفًا 047  قبض رسوم رخص مهن بقيمة ) .3

 لبلديات املشار إليه أعاله.( من النظام املالي ل21للمادة )

( دينار 02بلغ جمموع النقص احلاصل يف الرتحيل واجلمع والرتصيد إىل دفرت الصندوا ) .4

 باإلضافة للمبالغ الواردة يف البند أواًل أعاله.

 (42/01/4102تاريخ  04/1/24/01424كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

أمني الصندوا املذكور أعاله من تاريخ استالمه لعمله لتدقيق والتحقيق بأعمال اجلنة  متابعة

 تارخيه ومبشاركة ديوان احملاسبة حسب األصول. كأمني صندوا وحتى

 اإلجراء:

( تاريخ 00/2/32070  تشكيل اللجنة مبوجب كتاب وزير الشؤون البلدية رقم )ب/

 وما زال املوضوع قيد املتابعة. 04/00/0204

  شـراء خدمـات السـائق:).....( 

لدى إجراء التدقيق على ملف السائق املشار إليه أعاله ومستندات صرف األجور اخلاصة به 

 يف بلدية برما، تبني ما يلي:

( دينار مبوجب كتاب رئيس بلدية برما رقم 00  تعيني املذكور باجرة يومية مقدارها ) .0

ة وزير الشؤون رغم عدم موافق 00/0/0204اعتبارًا من  03/0/0204( تاريخ 43/02)

 . 00/3/0204( تاريخ 00/02/7010البلدية مبوجب الكتاب رقم )ب/

( 02قرر رئيس بلدية برما تعيني املذكور أعاله بوظيفة عامل و(ن وباجرة يومية مقدارها ) .0

ومل يتم إبراز املوافقة على  0/3/0204( تاريخ 43/3/02/334دنان  مبوجب كتابه رقم )

 التعيني. 

( 19302على تعيني املذكور بوظيفة عامل و(ن وباجرة يومية مقدارها )متت املوافقة  .3

  .07/3/0204( تاريخ 00/02/2140دينارًا مبوجب كتاب وزير الشؤون البلدية رقم )ب/

  استدراج عروض لشراء خدمات املذكور ليعمل سائق لودر يف البلدية وباجرة مقدارها  .4

رغم عدم موافقة  وزير الشؤون البلدية على  0/0/0204( دينار شهريًا اعتبارًا من 302)

 تعيينه سائق لودر يف البلدية أعاله. 

  صرف أجور املذكور مبوجب مستندات الصرف دون إجازتها من ديوان احملاسبة خالفًا  .0

 .4/00/0200( تاريخ 00/00/0/01217لبال  رئيس الوزراء رقم )

 (41/00/4102تاريخ  04/1/24/01481املصدر: )كتاب الديوان رقم    
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 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله واسرتداد املبالغ املصروفة للمذكور زيادة عن املستحق.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 بلدية النسيم .

 :عقد اتفاقية لبناء مظلة وأسوار مقربة  البلدية 

 نفقات بلدية النسيم خبصوص املوضوع أعاله تبني ما يلي:لدى التدقيق املسبق على 

قامت البلدية بعقد اتفاقية عمل مصانعة مع السيد ).....( لبناء مظلة يف منطقة الربوة  .0

حيث تبني بان الشخص الذي قام بتنفيذ األعمال هو شقيق السيد  00/7/0204بتاريخ 

ه الئحة التدقيق املسبق رقم ).....( ويعمل بوظيفة سائق لدى البلدية حيث   توجي

إىل رئيس البلدية للتحقق من صحة املعلومات وجاء رد  02/2/0204( تاريخ 40/0204)

مؤكدًا صحة ما  07/2/0204( تاريخ 400/ع/ا/43رئيس البلدية مبوجب كتابه  رقم )

 ورد أعاله.

منطقة  لعمل سور ملقربة 01/0/0204  عقد اتفاقية سابقة مع املذكور أعاله بتاريخ  .0

 ( دينار.040الربوة بقيمة )

املطبق  0203( لسنة 20( من نظام اخلدمة املدنية رقم )12خالف املذكور أعاله املادة ) .3

 0227( لسنة 022( من نظام موظفي البلديات رقم )00على البلديات مبوجب املادة )

 وتعديالته.

 (02/04/4102تاريخ  04/1/24/41844كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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 بلدية النسيم.

 :مبنى بلدية النسيم املؤجر جلمعية كفر خل اخلريية 

                      حبق البلدية أعاله، تبني    2/7/0203لدى التدقيق يف الشكوى الواردة للديوان بتاريخ 

 ما يلي:

 املبنى املؤجر للجمعية: .0

( جلمعية 00( حوض )001قامت البلدية بتأج  املبنى الواقع على القطعة رقم ) .أ 

على  0/02/0227( دينار اعتبارًا من 022كفر خل اخل ية بأجرة سنوية مقدارها )

معية املذكورة بدفع أن تكون سنة جمانية اعتبارًا من تاريخ توقيع العقد ومل تقم اجل

( مما حتقق عليها مبلغ 30/00/0200 - 0/02/0222أية مبالغ من تاريخ )

 ( دينارًا غ  مسددة حسب العقد املربم. 0004)

( 322قامت البلدية بتوقيع عقد جديد لنفس املبنى مع اجلمعية باجرة مقدارها ) .ب 

( دينارًا مبوجب 02لغ )( دينار بداية كل شهر و  دفع مب00دينار يتم دفعها بواقع )

( دينارًا مبوجب الوصل 002ومبلغ ) 1/3/0203( تاريخ 03122الوصل املالي رقم )

( دينارًا 022مما حتقق على اجلمعية مبلغ ) 0/0/0204( تاريخ 04701املالي رقم )

( دون بيان أسباب توقيع  30/00/0203- 0/0/0203من بداية العقد بتاريخ )

 ألجرة. العقد اجلديد وختفيض ا

قامت البلدية بتأج  أرضية كشك حلارس البلدية مبوجب عقد أصولي موقع بني  .0

( دينارًا يتم حسمها من راتب 00بأجرة شهرية مقدارها ) 0/3/0203الطرفني اعتبارًا من 

( 02املذكور حيث   ختفيضها بأمر شفوي من رئيس جلنة البلدية السابق لتصبح )

 (.30/0/0204 - 0/0/0203( دينارًا من بداية )40مبلغ ) دنان  شهريًا مما حتقق عليه

 (41/1/4102تاريخ  1/40/2401 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على حتصيل املبالغ الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :دوام منطقة بليال 

الفحص الفجائي على سجل الدوام الرمسي يف منطقة بليال/ بلدية النسيم لدى إجراء 

 ( تبني ما يلي: 00/2/0204 - 01/1/0204للفرتة ) 00/2/0204بتاريخ  

  تكرار غياب بعض املوظفني عن مكان عملهم بدون إذن مسبق. .0



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(0111) 

 

عدم التزام املوظفة املنتدبة من بلدية جرش السيدة ).....( بالدوام الرمسي وتأتي أحيانًا  .0

( من تعليمات الدوام الرمسي واإلجازات 1، 4متأخرة عن وقت الدوام خالفًا ألحكام املواد )

( من نظام اخلدمة املدنية 002، 32السنوية ومنح املغادرات الصادر مبوجب أحكام املواد )

 . 0203( لسنة 20رقم )

 (08/1/4102تاريخ  04/1/24/04448كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 بلدية عجلون الكربى.

  :التعويضات 

التعويضات املدفوعة ملالكي قطعة األرض رقم لدى تدقيق مستندات الصرف اخلاصة مببلغ 

 ( من أرض رأس األقرع يف بلدية عجلون الكربى ،  تبني ما يلي:0( حوض )02)

( دينار بدل نقصان قيمة لقطعة األرض مدار البحث 01032قامت البلدية بدفع مبلغ ) .0

 وكما يلي:

والسيد ).....(  ( دينار شامل األتعاب واملصاريف لكل من السيد ).....(1070مبلغ ) .أ 

( وذلك بدل 300/0220والسيد ).....( مبوجب قرار حمكمة البداية للقضية رقم )

 نقصان قيمة. 

( دينار لكل من السيد ).....( والسيد ).....( مبوجب قرار احملكمة 0110مبلغ ) .ب 

 ( لنفس قطعة األرض أعاله. 431/0220للقضية رقم )

( وذلك 100/0221قرار احملكمة رقم ) ( دينار للسيد ).....( مبوجب1001مبلغ ) .ج 

( املفروزة من نفس قطعة 0( حوض )024بدل نقصان قيمة لقطعة األرض رقم )

 األرض أعاله. 

( دينار للسيد ).....( مبوجب قرار احملكمة 3732  احلكم على البلدية بدفع مبلغ ) .د 

( 0( حوض )022( وذلك بدل نقصان قيمة قطعة األرض رقم )104/0200رقم )

 ملفروزة من نفس قطعة األرض أعاله. ا

  عرض مستندات الصرف اخلاصة باملبالغ أعاله على ديوان احملاسبة للصرف حيث    .0

التحفظ عليها وإعادتها مبوجب مذكرة داخلية موجهة إىل املساعد للشؤون املالية يف 

 البلدية.
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رئيس بلدية عجلون    صرف هذه املبالغ رغم حتفظ ديوان احملاسبة عليها وذلك مبوافقة .3

( املشار إليه 0( حوض )022( دينار املتعلق بالقطعة رقم )3032الكربى باستثناء مبلغ )

 أعاله، حيث مل يتم تنظيم مستند صرف به لغاية تارخيه.

 (04/2/4102تاريخ  04/1/24/1018املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 حسب األصول. مبمارسة أعماهلالتدقيق والتحقيق اجلنة  حث

 اإلجراء:

   تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق ومل دتمع لغاية تارخيه وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :).....( اسرتاحة 

( تاريخ 021قام رئيس بلدية عجلون الكربى وتنفيذًا لقرار اولس البلدي رقم )

املستأجر للعقار املقام على القطع بتوقيع اتفاقية )عقد مصاحلة( مع السيد ).....(  00/0/0204

( عجلون والعائدة ملكيتها 03( حوض )001( وجزء من القطعة رقم )001(، )333ذوات األرقام )

( دينار للمستأجر مقابل إخالء العقار وقد 022222للبلدية تتعهد مبوجبها البلدية بدفع مبلغ )

 01/0/0204( تاريخ 2/1/0011رقم )   رفع القرار لوزير الشؤون البلدية مبوجب كتاب البلدية

( 14/0204للموافقة عليه، علمًا بأن البلدية قد أقامت دعوى على املستأجر بالقضية رقم )

( واملنظورة أمام حمكمة بداية حقوا عجلون وموضوعها منع 07/0203واملتفرعة عن الدعوى رقم )

ولغاية تارخيه  0220معارضة إلخالء االستثمار حيث أن املستأجر مل يدفع بدل إاار منذ عام 

 حسب ما جاء بكتاب حمامي البلدية. 

 (04/2/4102تاريخ  04/1/24/1011 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 .( أعاله04/0204رقم )على وقف املصاحلة حلني صدور قرار احلكم بالقضية العمل 

 اإلجراء:

 املوضوع ما زال منظور أمام القضاء. 

 :سجالت البلدية 

 ، تبني ما يلي:0200لدى تدقيق قيود وسجالت بلدية عجلون الكربى لعام 

 الشؤون املالية: أواًل: 

( تاريخ 0/2/00100مل دتمع اللجنة املشكلة مبوجب كتاب وزير الشؤون البلدية رقم )ع/ 09

للتحقيق باألعمال التخريبية اليت أدت إىل إتالف كافة إرساليات ووصوالت  32/2/0200

 القبض يف القسم املالي األمر الذي أدى إىل عدم تدقيق هذه اإلرساليات حسب األصول. 
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ت احلكومية وغ  احلكومية املستحقة على البلدية والبالغة ال يتم حتويل األمانا 09

( دينار إىل اجلهات ذات العالقة علمًا بأنه يوجد مبالغ بالسالب نتيجة وجود 1398654)

( من النظام املالي 32أخطاء يف التسجيل والرتحيل على السجالت خالفًا ألحكام املادة )

 .0114( لسنة 3رقم )

لبعض الفصول بقيمة  0200داوز املخصصات املرصودة يف موازنة البلدية لعام  39

( لعام 77( من النظام املالي للبلديات رقم )00( دينار خالفًا ألحكام املادة )071301)

0221 . 

( 002مل يتم حتصيل كامل السلف الشخصية املمنوحة للموظفني خالفًا ألحكام املادة ) 49

 ه. من النظام املالي أعال

عدم تنظيم سجل وملفات بالعقود واتفاقيات القروض املمنوحة للبلدية من قبل بنك  09

تنمية املدن القرى ملتابعتها واحتساب األقساط والفوائد املرتتبة عليها خالفًا ألحكام املادة 

( من النظام املالي للبلديات أعاله حيث بلغت قيمة الفوائد املدينة نتيجة السحب 002)

( دينار باإلضافة إىل مبلغ 34021وف من حساب الودائع حتت الطلب ما قيمته )على املكش

  ( دينار فوائد القروض املمنوحة للبلدية من قبل بنك التنمية.007103)

-0/0/0202تعذر تدقيق قيود وسجالت القسم املالي يف منطقة عنجرة للفرتة ) 19

حيث   حتويل املوضوع ملدعي ( نظرًا لوجود اختالس من قبل احملاسب ).....( 2/7/0200

، 1/7/0200( تاريخ 43/0/0020عام عجلون مبوجب كتاب رئيس بلدية عجلون رقم )

( الصادر بتاريخ 21/0010حيث صدر قرار حكم حبق املذكور مبوجب الدعوى رقم )

 وما زالت القضية منظورة أمام حمكمة االستئناف.  2/4/0203

تقاص ما بني فروقات استهالا إنارة الشوارع تقوم شركة كهرباء حمافظة اربد بعمل  79

املرتتبة على البلدية واملبالغ املستحقة للبلدية واحملصلة من قبل شركة الكهرباء كرسوم 

نفايات دون تزويد البلدية بكشوفات تتضمن أمساء املشرتكني الذين يتحقق عليهم رسوم 

( من 4تهالكها خالفًا للبند )نفايات وأرقام عدادات الكهرباء اخلاصة بالبلدية وكمية اس

 االتفاقية املربمة بني الطرفني. 

 رخص املهن:  ثانيًا:

 منطقة عجلون: 07

عدم قيام البلدية باختاذ اإلجراءات القانونية حبق أصحاب احملالت غ  املرخصني للسنوات 

 ( دينار خالفًا ألحكام10012( حمل، حيث بلغت  قيمة رسوم )047املاضية والبالغ عددهم )

 . 0111( لسنة 02( من قانون رخص املهن رقم )00املادة )
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 منطقة عنجرة: 47

عدم قيام البلدية باختاذ اإلجراءات القانونية حبق أصحاب احملالت غ  املرخصني للسنوات 

( حمل، حيث بلغت قيمة رسوم الرتخيص املستحقة وغ  حمصلة  427املاضية وعددها )

الرسوم األخرى املستحقة على الرخص خالفًا ألحكام ( دينار دون احتساب 3432مبلغ )

 . قانون رخص املهن أعاله

 رخص األبنية / منطقة عنجرة: ثالثا: 

( خالفًا 0200-0202مل يتم استيفاء كامل رسوم التجاوز على رخص األبنية للفرتة ) 09

 .(0120( لسنة 01( من نظام األبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم )2ألحكام املادة )

يتم ترخيص األبنية القائمة مبوجب خمطط كروكي غ  مصدا من نقابة املهندسني أو  09

( من قانون البناء 00دون إرفاا خمططات نهائيًا لبعض الرخص خالفًا ألحكام املادة )

وخالفًا لكتاب وزير الشؤون البلدية رقم  0113( لسنة 7الو(  األردني رقم )

 . 0/0/0200( تاريخ 00/0007)و/

يتم ترخيص بعض األبنية القائمة بالرغم من تعدي البناء على القطع اواورة خالفًا  39

ونش  على سبيل  04/3/0200( تاريخ 4/72012لكتاب وزير الشؤون البلدية رقم )ت/

 (.342املثال ال احلصر إىل ما هو مبني باجلدول رقم )

 (121جدول رقم )

 اواورة يف بلدية  عجلون الكربى/ منطقة عنجرةترخيص أبنية رغم اعتداء البناء على القطع 

 اسم صاحب الرخصة رقررررررررررررررم الرخصررررررررررررة

 السيد ).....( 4/4101

 السيد ).....( 41/4101

 السيدة ).....( 011/4104
 

يتم تقديم وقائق مضى على إصدارها مدة (ويلة )خمطط موقع وترسيم، سند تسجيل،  49

خمطط أراضي( مع (لب الرتخيص خالفًا للبند )رابعًا( من أسس إجراء التعديالت 

 . 01/3/0200( تاريخ 4/2227التنظيمية املرفقة بكتاب وزير الشؤون البلدية رقم )ت/

 قســــم الصحـــة: رابعًا: 

 قسم خمتص ينظم عمل مراق  الصحة. عدم وجود 09

ال يتم تنظيم مستندات إخراج جبلود املخالفات الصحية املسلمة ملراق  الصحة وعدم  09

( من النظام املالي للبلديات 010، 000استعماهلا حسب تسلسل استالمها خالفًا للمواد )

 أعاله.
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 خامسًا: قسم احلركــة:

، 00، 02، 1عدم إرسال كشوفات احتساب صرفيات اآلليات من احملروقات لاشهر) .0

( إىل الدائرة املالية حلسم قيمة احملروقات املستهلكة زيادة عن املعدل من 00/0200

( دينار وعدم اختاذ اإلجراءات التأديبية 0310السائقني املتسببني بها والبالغ قيمتها )

( من تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية 33، 01ني )حبقهم خالفًا ألحكام املادت

 . 0200لسنة 

تعذر تدقيق حركة بعض اآلليات لعدم تزويدنا بالوقائق اخلاصة بها واملتمثلة بررر                    .0

( 34)أوامر احلركة، (لبات املشرتي احمللي، سجل الرحالت اليومية( خالفًا ألحكام املادة )

 تنظيم استخدام املركبات احلكومية. من تعليمات 

وجود فروقات كب ة يف استهالا بعض اآلليات من احملروقات بالزيادة والنقص عن املعدل  .3

 املقرر هلا مما يع  عدم دقة التعديل. 

عدم تسجيل املعلومات اخلاصة حبركة اآلليات على سجل الرحالت اليومية باإلضافة إىل  .4

 ( من التعليمات أعاله.07، 01خالفًا ألحكام املواد )عدم تسجيل كل رحلة على حده 

( املخصصة لرئيس 01772/0بلغت كمية احملروقات املستهلكة من قبل السيارة رقم ) .0

( من نظام 4( لرت شهريًا خالفًا ألحكام املادة )340( لرت بنزين ومبعدل )4003البلدية )

  .0200( لسنة 02تنظيم استخدام املركبات احلكومية رقم )

 كفاالت السائقني: سادسًا: 

( من نظام الكفاالت 3عدم تقديم عدد من السائقني كفاالت مالية خالفًا ألحكام املادة ) .أ 

 . 0223( لسنة 1املالية للموظفني رقم )

( من 00عدم قيام املوظف ).....( بتغ  كفالته بعد وفاة كفيله خالفًا ألحكام املادة ) .ب 

 .0223( لسنة 0ة للموظفني رقم )تعليمات تنظيم الكفاالت املالي

( من 1( دينار خالفًا ألحكام املادة )0222كفالة كل من السائقني ).....( و ).....(  فقط ) .ج 

 تعليمات تنظيم الكفاالت املالية للموظفني املشار إليها أعاله.

من  (02عدم تدقيق بكفاالت املوظفني من قبل وحدة الرقابة الداخلية خالفًا ألحكام املادة ) .د 

 تعليمات تنظيم الكفاالت املالية للموظفني املشار إليها أعاله.

عدم القيام بتدقيق كفاالت املوظفني بشكل دوري للتأكد من مالئمة الكفالة والكفالء  .ه 

( من 00وتقديم تقرير خالل قالقة الشهور األوىل من كل سنة خالفًا ألحكام املادة )

 ني املشار إليها أعاله.تعليمات تنظيم الكفاالت املالية للموظف
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ال يتم مراقبة استخدام املركبات من قبل وحدة الرقابة الداخلية بالبلدية للتأكد من  .و 

( من تعليمات تنظيم استخدام 00استخدامها بكفاءة وفعالية، خالفًا ألحكام املادة )

 .0200املركبات احلكومية لسنة 

 (4102لسنة  40املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 تشكيل جلنة تدقيق وحتقيق للبندين )قالثًا وخامسًا( وتصويب باقي البنود الواردة أعاله. 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل للتدقيق والتحقيق وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :)مديرية ضريبة األبنية واألراضي )املسقفات 

واألراضي )املسقفات( يف بلدية عجلون لدى تدقيق قيود وسجالت مديرية ضريبة األبنية 

 (، تبني ما يلي:0200-0202الكربى للفرتة )

مل يتم ختمني األبنية واألراضي العائدة لشركة جامعة ).....( لغايات ضريبة األبنية  .0

( 00واألراضي خالفًا ألحكام قانون ضريبة األبنية واألراضي داخل منا(ق البلديات رقم )

 وتعديالته. 0104لسنة 

عدم قيام مديرية ضريبة األبنية واألراضي )املسقفات( مبطالبة شركة ).....( )معصرة  .0

زيتون( بالرسوم املقررة بدل حتققات منذ تأسيسها خالفًا ألحكام قانون ضريبة األبنية 

 واألراضي أعاله.

( مدرسة )رخص مهن( دون حصوهلم على براءة 70يتم منح املدارس اخلاصة البالغ عددها ) .3

من مديرية ضريبة األبنية واألراضي مما أدى إىل عدم حتصيل املبالغ املستحقة عليها  ذمة 

 حسب األصول.

ال يتم حتويل معامالت البيع والشراء من دائرة األراضي واملساحة إىل دائرة األبنية واألراضي  .4

الذمررة أقنراء عمليرة البيرع والرريت تكرون داخرل حرردود البلديرة أو التنظريم للحصررول علرى برراءة          

( مررن قررانون 07وللمسرراهمة يف حتصرريل الررذمم املرتتبررة علررى املرروا(نني خالفررًا ألحكررام املررادة )  

 األبنية واألراضي أعاله.

 يف مديرية التخمني مرع مسرمياتهم الوظيفيرة    عدم تناسب املؤهالت العلمية لبعض املوظفني .0

 بوظيفة جابي قبض. والذين يعملون

األراضرري عنررد إمتررام إنشرراء وبنرراء أو إضررافة لبنرراء قررائم     عرردم إشررعار مديريررة ضررريبة األبنيررة و   .1

 ( من قانون ضريبة األبنية واألراضي أعاله.01خالفًا ألحكام املادة )
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بلغت ضريبة األبنية واألراضي املسرتحقة  وغر  احملصرلة علرى املروا(نني والريت تعرود لسرنوات          .7

 ( دينار.  023140سابقة ما جمموعه  )

 ( دينار.                          042412قاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية بلغت )وجود ذمم على وزارة األو .2

مل يررتم إتررالف جلررود وصرروالت القرربض الرريت مضررى علررى اسررتخدامها املرردة القانونيررة خالفررًا          .1

 .0221( لسنة 77( من النظام املالي للبلديات رقم )014ألحكام املادة )

قرود اإلارارات )بنروا، حمرال داريرة، مجعيرات،       مل يتم حتديث سجالت الرتخمني وخاصرة ع   .02

( مرن قرانون ضرريبة األبنيرة     02عقود إاار األوقاف( منذ مخس سنوات خالفًا ألحكام املرادة ) 

 واألراضي أعاله.

ال تقررروم مررردارس الطوائرررف املسررريحية وعرررددها سرررتة مررردارس بتسرررديد قيمرررة ضرررريبة األبنيرررة     .00

ألحكررام قررانون ضررريبة األبنيررة واألراضررري      واألراضرري وضررريبة املعررارف منررذ تأسيسررها خالفررراً     

 ونظام ضريبة املعارف املشار إليها أعاله. 

 (4102لسنة  48املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله وحتصيل املبالغ املستحقة حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 :التدقيق املسبق 

 لدى التدقيق يف مستندات الصرف يف بلدية عجلون الكربى، تبني ما يلي:

  إجازة العديد من مستندات الصرف دون عرضها على ديوان احملاسبة خالفًا لكتاب رئيس  .0

 .4/00/0200( تاريخ 00/00/0/01217الوزراء رقم )

( 02( كل دفرت حيتوي على )10( دفرت كوبون بنزين اوكتان )04قامت البلدية بشراء ) .0

( تاريخ 024( دينار مبوجب مستندات الصرف ذوات األرقام )0104كوبون بقيمة إمجالية )

وقد   صرفها لرئيس  2/1/0204( تاريخ 30و) 00/0/0204( تاريخ 11و) 32/1/0203

والذي قام  00/1/0204( تاريخ 3400( و)3400ات اإلخراج رقم )البلدية مبوجب مستند

( 01770/0باستخدامها يف سيارته اخلاصة، علمًا بأنه   ختصيص البك اب رقم )

-0/2/0203إلستخدام رئيس البلدية حيث بلغت احملروقات املصروفة خالل الفرتة من )

 ( لرت سوالر.0021( كمية )30/0/0204
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( نوع مرسيدس املخصصة لرئيس البلدية 01772/0البلدية رقم )  احلجز على سيارة  .3

 مبوجب قرارات حجز قضائية وهي متوقفة أمام منزله بصفة دائمة.

 (01/8/4102تاريخ  04/1/24/01142 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 تشكيل جلنة تدقيق وحتقيق فيما ورد أعاله مبشاركة ديوان احملاسبة .

 اإلجراء:

 يرد ما يفيد بتشكيل جلنة التدقيق والتحقيق وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل 

 :الشكاوي 

لدى متابعة الشكوى الواردة للديوان خبصوص موضوع عطاء بلدية عجلون الكربى رقم 

 (  خبصوص التعاقد مع احملامي ).....(،  تبني ما يلي:1/0204)

كتب حماماة من أجل تقديم االستشارات قامت البلدية باإلعالن عن حاجتها للتعاقد مع م .0

القانونية ومتابعة قضايا البلدية أمام احملاكم و  اإلعالن باجلريدة احمللية ودون احلصول 

( من نظام اللوازم وأشغال 2على موافقة وزير الشؤون البلدية املسبقة خالفًا ألحكام املادة )

 .0221( لسنة 72البلديات رقم )

قالقة مكاتب حماماة ومل تنطبق الشروط على احملامني املتقدمني و  تقدم باملرة األوىل  .0

إعادة (ر  العطاء للمرة الثانية والثالثة ومن املتقدمني للعطاء احملامي املشار إليه أعاله  

 الواردة الشكوى حبقه.

املوافقة على اتفاقية  00/0/0204( تاريخ 017قرر اولس البلدي مبوجب القرار رقم ) .3

( دينار سنويًا علمًا انه 1222اخلدمات القانونية املربمة مع احملامي أعاله ومببلغ )تقديم 

( دينار سنويًا ومازالت البلدية متعاقدة 0022  التعاقد سابقًا مع احملامي ).....( مببلغ )

 معه  لغاية تارخيه وحسب األصول.

مبوجب كتاب السيد رئيس   رفع القرار أعاله إىل وزير الشؤون البلدية للموافقة عليه  .4

 .30/0/0204بتاريخ  (0/0423البلدية رقم )

 (01/8/4102تاريخ  04/1/24/01112 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

بيان أسباب قيام البلدية بهذه اإلجراءات ومدى إمكانية فسخ االتفاقية أعاله دون ترتب أية إلتزامات 

 على البلدية. 

 اإلجراء:

 يد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. مل يرد ما يف
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(0104) 

 

 التعيينات:

( عامل و(ن باألجرة اليومية وملدة قالقة أشهر مع 03قامت بلدية عجلون الكربى بتعيني )

( من تعليمات استخدام العاملني باألجرة اليومية الصادرة استنادًا 0التمديد خالفًا ألحكام املادة )

وتعديالته ومجيعهم يعملون  0227( لسنة 022موظفي البلديات رقم ) ( من نظام00ألحكام املادة )

 بوظائف إدارية.

 (00/8/4102تاريخ  04/1/24/04241 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

  التابعة لبلدية عجلون الكربى:املناطق 

 ، تبني ما يلي:0200لدى تدقيق قيود وسجالت املنا(ق التابعة لبلدية عجلون الكربى لعام 

 رخص األبنية: أواًل: 

 منطقة الصفا: . أ

قام اولس البلدي باختاذ عدد من القرارات باملوافقة على ترخيص عدد من  .0

ودون استيفاء رسوم الرتخيص األبنية القائمة دون إصدار الرخص اخلاصة بها 

وغرامات التجاوز على االرتداد املرتتبة عليها وكما هو مبني يف اجلدول رقم 

(340.) 

 (120جدول رقم )

 باملنا(ق التابعة لبلدية عجلون الكربى  الرخص اليت مل تصدر ومل تستوفى قيمة  الرتخيص عنها

4مساحة البناء املراد ترخيصه م  اسم صاحب الرخصة
4مساحة التجاوز على االرتداد م  

 

  42 السيد ).....(
01  

 -  010 السيد ).....(

  00  18 السيد ).....(

  04  041 السيد ).....(

 -  044 السيد ).....(

  01  81 السيد ).....(

 -  048 السيد ).....(

 -  11 السيد ).....(

 -  14 السيد ).....(
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(0102) 

 

( بنقص 7/0200التجاوز على االرتداد للرخصة رقم )  استيفاء غرامات  .0

( من نظام األبنية والتنظيم للمدن 2( دنان  خالفًا للمادة )020مقداره )

 وتعديالته. 0120( لسنة 01والقرى رقم )

 منطقة عني جنا: . ب

عدم استيفاء غرامات التجاوز على االرتداد املتحققة على الرخص املبينة يف  .0

 (.340اجلدول رقم )

 (124جدول رقم )

 يف منطقة عني جنا عدم استيفاء غرامات التجاوز عن االرتداد

 )املبلغ بالدينار(

 املبلغ  4مساحة التجاوز م  اسم صاحب الرخصة رقم الرخصة

  014  04 السيد ).....( 4/4100

  041 01 السيد ).....( 01/4100

  414  11,41 السيد ).....( 14/4100

 

( تعود 1( حوض )10وكراج سيارة على قطعة األرض رقم )  إقامة سور  .0

 ملكيتها لوزارة الرتبية والتعليم.

 ثانيًا:  سجل الرخص والوصوالت:

عدم مسك سجل رخص وصوالت يف مجيع املنا(ق التابعة للبلدية خالفًا للمواد                   

 .0221( لسنة 77( من النظام املالي للبلديات رقم )010، 002)

 (41/00/4102تاريخ  04/1/24/01421املصدر: )كتاب الديوان رقم    

 التوصية:

 حتصيل الرسوم وغرامات التجاوز على االرتداد والعمل على تصويب باقي البنود حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 .بلدية كفرجنة اجلديدة

 :).....( املستأجر 

 أعاله، تبني ما يلي: اجلديدة خبصوص املوضوع لدى املتابعة والتدقيق يف بلدية كفرجنة

تقدم السيد ).....( بطلب املوافقة على بناء مرافق صحية للمخازن املؤجرة له من قبل  .0

  البلدية حيث وافق اولس البلدي على الطلب وعلى نفقة املستأجر.
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(0101) 

 

للموافقة على قرار اولس البلدي بعمل مرافق صحية   خما(بة وزير الشؤون البلدية  .0

 ولغاية تارخيه مل تتم املوافقة على القرار.

دون اخذ   م( 02( سم وبطول حوالي )022قام املذكور بإضافة ملحق بناء بعرض حوالي ) .3

 املوافقات الالزمة. 

 (11/2/4102تاريخ  04/1/24/2412املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 ومبشاركة ديوان احملاسبة. مبمارسة أعماهلا حسب األصولتحقيق التدقيق والنة جل حث

 اإلجراء:

   تشكيل جلنة تدقيق وحتقيق ومل دتمع لغاية تارخيه وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :التدقيق املسبق 

لدى تدقيق مستندات الصرف يف بلدية كفرجنة اجلديدة، تبني قيام البلدية بصرف عدد  

من املستندات دون عرضها على ديوان احملاسبة للتدقيق خالفًا لكتاب رئيس الوزراء رقم 

 ومن خالل تدقيقها الحقًا، تبني ما يلي: 4/00/0200( تاريخ 00/00/0/01217)

تقوم البلدية بصرف بعض املستندات دون أرفاا معززات حسب األصول خالفًا ألحكام  .0

 .0221لسنة ( 77النظام املالي للبلديات رقم )

قيام البلدية بصرف عدد من املستندات ألشخاص غ  مذكورة أمساؤهم يف مستندات  .0

 ( من النظام املالي أعاله. 74الصرف خالفًا ألحكام املادة )

يتم صرف بعض املستندات دون موافقة رئيس البلدية واملفوض باإلنفاا خالفًا ألحكام املادة  .3

 ( من النظام املالي أعاله. 73)

م ختم املستندات املقدمة للمحاسب لصرفها باخلتم املبني عليه التاريخ وعدم تسجيلها عد .4

 ( من النظام املالي أعاله.11بأرقام شهرية متسلسلة خالفًا ألحكام املادة )

ال يقوم حامل سلفة النفقات مبسك دفرت صندوا لسلفة النفقات بشكل أصولي وقيد  .0

( من النظام املالي 007بكل سلفة خالفًا ألحكام املادة ) قيمة املقبوضات واملصروفات املتعلقة

 أعاله.

( من 11عدم كتابة الفصل واملادة وتوفر املخصصات على املستندات خالفًا ألحكام املادة ) .1

 النظام املالي للبلديات أعاله. 

ال يتم ختم مستندات الصرف خبا  مدفوع ضمانًا لعدم تكرار صرفها مرة أخرى خالفًا  .7

 ( من النظام املالي أعاله. 71م املادة )ألحكا
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(0108) 

 

( 10ال يتم تدقيق مستندات الصرف قبل عرضها على ديوان احملاسبة خالفًا ألحكام املادة ) .2

 من النظام املالي أعاله. 

 (1/1/4102تاريخ  04/1/24/01111 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 إليها أعاله ومبشاركة ن ديوان احملاسبة. تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق باملخالفات املشار

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل للتدقيق والتحقيق وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :عطاء صيانة وعمل قنوات ميــاه األمطار 

أعاله يف بلدية كفرجنة  إليهلدى تدقيق  ودراسة الوقائق املتعلقة مبلف العطاء املشار 

اجلديدة واملمول من وزارة التخطيط والتعاون الدولي / برنامج تعزيز اإلنتاجية بقيمة إمجالية 

 ( دينار تبني ما يلي:02222بلغت )

( عروض لتنفيذ العطاء أعاله و  فتح العروض من قبل أعضاء 4قامت البلدية باستدراج ) .0

( لسنة 72( من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم )03) اولس البلدي خالفًا ألحكام املادة

 علمًا بأنه هذه العروض ختلو من تواقيع املناقصني عليها. 0221

مل يتم حتديد مواصفات واضحة لاعمال املراد تنفيذها وكمياتها وكذلك عدم  .0

الشؤون التنسيق مع مدير مديرية الشؤون البلدية يف احملافظة خالفًا ملا جاء بكتاب وزير 

 املوجه لرئيس بلدية كفرجنة اجلديدة. 7/0/0204( تاريخ 0/00/030البلدية رقم )ا/

( من النظام أعاله حتدد إجراءات 00مل يتم إصدار تعليمات العطاءات خالفًا ألحكام املادة ) .3

العطاءات وشروط االشرتاا فيها ومواعيد تقديم العروض و(ريقة دراستها وإحالة 

 ت الواجب توفرها يف املناقصني ويف عروضهم.العطاءات والضمانا

  عرض مستند الصرف اخلاص بالعطاء أعاله على ديوان احملاسبة إلجازته حيث    .4

 التحفظ عليه لاسباب الواردة أعاله.

 (01/8/4102تاريخ  04/1/24/01111 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

اءات وشروط االشرتاا فيها استنادًا ألحكام املادة العمل على إصدار تعليمات حتدد إجراءات العط

 (  من النظام أعاله وتصويب باقي املالحظات.00)

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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(0101) 

 

 :الشكوى 

واملتعلقة حبق رئيس  00/1/0204لدى دراسة الشكوى املقدمة لديوان احملاسبة بتاريخ 

بلدية كفرجنة اجلديدة فقد تبني بأن رئيس بلدية كفرجنة اجلديدة قد   تعيينه عضو يف 

جملس أمناء جامعة عجلون الو(نية ويقوم بتدريس مادة واحدة باألسبوع )حماضر غ  متفر  ( 

 . 0221( لسنة 70( من نظام رؤساء البلديات رقم )2ادة )خالفًا ألحكام امل

 (04/1/4102تاريخ  1/40/04110كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :صرف بدل عمل إضايف 

ت صرف بدل العمل اإلضايف لعدد من موظفي بلدية كفرجنة اجلديدة لدى مراجعة إجراءا 

 عن عملهم خالل أيام عيد الفطر، تبني ما يلي:

( موظف بدل عمل أضايف خالل أيام عيد الفطر دون 47( دينار لرر )0042  صرف مبلغ ) .0

( من نظام 04اختاذ قرار جملس بلدي بذلك وموافقة وزير الشؤون البلدية خالفًا للمادة )

 وتعديالته.  0227( لسنة 022موظفي البلديات رقم )

( من النظام املالي للبلديات رقم 00)مل يتم تنظيم مستند صرف باملبلغ أعاله خالفًا للمادة  .0

( تاريخ 20علمًا بأن املبلغ مقيد يف دفرت الصندوا بالتسلسل رقم ) 0221( لسنة 77)

 (.000200مبوجب التحويل املالي رقم ) 07/7/0204

( أعاله مبا يفيد استالم 0عدم توقيع عدد من املوظفني على الكشف املشار إليه يف البند ) .3

 هلم.املبلغ املستحق 

( دينار بدل عمل 22  إضافة عدد من املوظفني للكشف أعاله وصرف هلم ما جمموعه ) .4

 . 02/2/0204( تاريخ 00إضايف مبوجب مستند الصرف رقم )

مل يتم عرض مستند الصرف على ديوان احملاسبة إلجازتها خالفًا لكتاب رئيس الوزراء رقم  .0

 .4/00/0200( تاريخ 00/00/0/01024)

 (02/01/4102تاريخ  04/1/24/02122اب الديوان رقم كتاملصدر: )

 التوصية:

ة باملخالفات املشار إليها أعاله حسب جلنة للتدقيق والتحقيق ومبشاركة ديوان احملاسبمتابعة 

 األصول.



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اإلجراء:

   تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :التدقيق املسبق 

مستندات صرف النفقات يف بلدية كفرجنة اجلديدة للفرتة من لدى التدقيق على 

 (، تبني ما يلي:0/0/0204-30/2/0204)

  صرف جمموعة من املستندات دون عرضها على ديوان احملاسبة للتدقيق خالفًا لكتاب  .0

 .4/00/0200( تاريخ 00/00/0/01024رئيس الوزراء رقم )

املستندات املعروضة عليه لوجود خمالفات حتفظ ديوان احملاسبة على إجازة جمموعة من  .0

 لانظمة والقوانني اال أن البلدية قامت البلدية بإجازتها وصرفها. 

 (02/01/4102تاريخ  04/1/24/02180كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 للقيام بأعماهلا حسب األصول.ومبشاركة ديوان احملاسبة لتدقيق والتحقيق اجلنة  متابعة

 اإلجراء:

   تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :دائرة التخمني واألبنية واألراضي 

لدى تدقيق قيود وسجالت دائرة التخمني واألبنية واألراضي / بلدية كفرجنة اجلديدة 

 ، تبني ما يلي:0203لعام 

لتعليم والدوائر احلكومية املستأجرة وجود عدد من املدارس املستأجرة لصا ح وزارة الرتبية وا .0

( دينار مل يتم 04020من موا(نني ترتب عليها مستحقات )ضريبة مسقفات( بقيمة )

 دفعها حتى تارخيه. 

  على النحو التالي:واستحقاا ضرائب على األبنية املقامة يف منطقة كفرجنة  .0

 ( دينار.17413ضريبة األبنية واألراضي احلالية ) .أ 

 ( دينار.07772الصحي احلالية )ضريبة الصرف  .ب 

 ( دينار. 00200ضريبة املعارف ) .ج 

  استحق على املوا(نني ضرائب غ  حمصلة من سنوات سابقة على النحو التالي: .3

 ( دينار.040001ضريبة األبنية واألراضي السابقة ) .أ 

 ( دينار.77273ضريبة الصرف الصحي السابقة ) .ب 

 ( دينار. 40302ضريبة املعارف  ) .ج 
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(0140) 

 

املديرية بتخمني األبنية العائدة للشركة ).....( )معصرة الزيتون( خالفًا ألحكام  عدم قيام .4

 وتعديالته. 0104( لسنة 00قانون ضريبة األبنية واألراضي داخل منا(ق البلديات رقم )

عدم قيام مالكي األبنية بإبال  رئيس البلدية أو من يفوضه من موظفي البلدية مبوجب  .0

( من 01ن إمتام إنشاء بناء أو إضافة لبناء قائم خالفًا للمادة )إشعار خطي وخالل شهر م

 قانون ضريبة األبنية واألراضي أعاله. 

مل يتم حتديث سجالت التخمني وخاصة عقود اإلاارات )بنوا، حمال دارية، عقود إاار  .1

( من قانون ضريبة األبنية 02وزارة األوقاف( منذ مخس سنوات خالفًا ألحكام املادة )

 األراضي املشار إليها أعاله.و

وجود أبنية ومساكن ومدارس   ترخيصها وخدمتها باملاء والكهرباء، دون أن يتم ختمينها  .7

( 0منذ بنائها حتى تارخيه ونش  على سبيل املثال إىل األبنية املقامة على احلوض رقم )

 ( من أراضي كفرجنة.3املش فة واحلوض رقم )

رتكة على بلدية كفرجنة اجلديدة مساهمات بدل استخدام أستحق ولس اخلدمات املش .2

( دينار مل يتم دفعها للمجلس حتى 03402احملطة التحويلية للنفايات ما جمموعه )

 .0221( لسنة 70( من نظام جمالس اخلدمات املشرتكة رقم )7تارخيه خالفًا للمادة )

 (4102لسنة  011املصدر: )استيضاح الديوان رقم    

 التوصية:

 لعمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.ا

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :قيود وسجالت البلدية 

 ، تبني ما يلي:0200لدى التدقيق على قيود وسجالت بلدية كفرجنة اجلديدة لعام 

 القسم املالي: أواًل:

الرقابررة الداخليررة خالفررًا ألحكررام املررادتني                    ال يررتم توقيررع مسررتندات الصرررف مررن رئرريس قسررم     .0

 .0221( لسنة 77( من النظام املالي للبلديات  رقم )4، 3)

بردل ترنقالت مشراركني     0/0/0200( تراريخ  3( دينار باملسرتند رقرم )  3020  صرف مبلغ ) .0

أو  (  دينررار عررن كررل يرروم دون كترراب تكليررف رمسرري     00بانتخابررات بلديررة كفرجنررة بواقررع )   

 كشف يبني أمساء املشاركني وبدون قرار جملس بلدي باملوافقة على الصرف.

دون توقيعهرا مرن رئريس اللجنرة ونشر  علرى سربيل         0/0200  صرف بعض مستندات شرهر   .3

 .00/0/0200( تاريخ 02، 01املثال ال للحصر إىل املستندات ذوات األرقام )
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(0144) 

 

( دينررار أقسرراط وفوائررد  017111ة )بقيمرر 30/3/0200( ترراريخ 00  صرررف املسررتند رقررم )  .4

 لبنك تنمية املدن والقرى دون وجود إشعار من البنك يثبت ذلك.

( دينررررار إىل السررررادة مركررررز تكنولوجيررررا املعلومررررات الررررو(  ترررراريخ   0222  صرررررف مبلررررغ ) .0

بدل شراء أجهزة  حملطة املعرفة / كفرجنة دون إرفاا معززات الصرف )(لب  01/4/0200

ند إدخراالت،  جلنرة إسرتالم، اسرتدراج عرروض( وذلرك خالفرًا ألحكرام املرادة          شراء، فاتورة، مسرت 

 .0221( لسنة 72( من نظام لوازم وأشغال البلديات رقم )1)

 ( دينار. 2341بلغت قيمة الذمم املستحقة على رئيس البلدية مبلغ ) .1

 رخص املهن: ثانيًا:

 0200ت غ  املرخصرة لعرام   بلغت قيمة رسوم رخص املهن املستحقة وغ  احملصلة من احملال .0

 ( دينار. 0307مبلغ )

خالفرًا لقرانون رسروم خردمات املكاترب املهنيرة رقرم         0200عدم ترخيص مكاتب احملامني لعرام    .0

 .0177( لسنة 7)

 رخص األبنية: ثالثًا:

  ترخيص األبنية القائمة مبوجب خمططات كروكية غ  مصدقة من اجلهات املختصرة   .0

( 7( مرن قرانون البنراء الرو(  رقرم )     00احملليرة خالفرًا ألحكرام املرادة )    بقرارات جلنة التنظيم 

 .0113لسنة 

 للتدقيق. 0200( لعام 21عدم إبراز الرخصة رقم ) .0

( 0م 02مسرراحته ) 7/0/0200( ترراريخ 01  ترررخيص بنرراء بأحكررام سرركن بالرخصررة رقررم )      .3

 ( دينار.00موعة )علمًا أن أحكام التنظيم لقطعة األرض هو داري وبفارا رسوم  بلغ جم

 (.343يوجد فرا يف رسوم التجاوز للرخص املبينة يف اجلدول رقم ) .4

 (121جدول رقم )

 فرا يف رسوم التجاوز للرخص يف بلدية كفرجنة اجلديدة

 )املبلغ بالدينار(

 قيمة الفرا يف الرسوم  تارخيها اسم صاحب الرخصة رقم الرخصة

 18 04/1/4104 السيدة ).....( 21

 1 44/1/4104 السيد ).....( 48

 01 02/1/4104 السيد ).....( 021

 48 01/1/4104 السيد ).....( 021

 14 اوموع
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 (.344مل يربز للتدقيق الرخص املبينة يف اجلدول رقم ) .0

 (122جدول رقم )

 4104رخص األبنية الغ  مربزة للتدقيق يف بلدية كفرجنة اجلديدة لعام 

 تارخيها صاحب الرخصةاسم  رقم الرخصة

 41/4/4104 السيد ).....( 002

 04/2/4104 السيد ).....( 041

 01/1/4104 السيد ).....( 021
 

  املستودع: رابعًا:

وجررود كميررات خمتلفررة مررن اللرروازم غرر  الصرراحلة بشرركل مبعثررر يف املسررتودع مل يررتم عمررل           .0

( مرن نظرام اللروازم وأشررغال    30املررادة )كشروفات بهرا مرن اجرل بيعهررا او تالفهرا خالفرًا ألحكرام        

 البلديات املشار إليه أعاله.

وجود عدد كب  من مستندات اإلدخاالت واإلخراجات و(لبات املشررتي احمللري والريت مضرى      .0

 على استخدامها املدة القانونية مل يتم إتالفها.

تودع منرذ فررتة   وجود كمية من املواد العالجيرة ألنفلرونزا الطيرور منتهيرة الصرالحية يف املسر       .3

 (ويلة.

 عدم إستعمال السجل اخلاص باملواد غ  الصاحلة. .4

( واملسررلمة عهرردة للسرريد  070002فقرردان بندقيررة خر(رروش أمريكيررة الصررنع حتمررل الرررقم )     .0

املتضررررمن تغررررريم  07/1/0203( ترررراريخ 30).....( وقررررد صرررردر قرررررار اولررررس البلرررردي رقررررم )

( دينررار 020مبلرغ )  7/0203بره لغايرة شرهر   ( دينرار   اقتطراع مررن رات  0022املرذكور  مبلرغ )  

 ( دينار مل حتصل لغاية تارخيه. 112وتبقى منها )

 سجل احلركة: خامسًا:

عدم حتديد املنا(ق املراد التوجه إليها / على أمرر احلركرة وعردم تفريرغ أمرر احلركرة علرى         .0

ركبررات ( مررن تعليمررات تنظرريم اسررتخدام امل07سررجل الرررحالت اليررومي خالفررًا ألحكررام املررادة )

 .0200احلكومية لعام 

ال يقرروم رئرريس قسررم احلركررة بعمررل خالصررات شررهرية حبركررة السرريارات ملقارنررة املسررافات            .0

( مررن تعليمررات تنظرريم اسررتخدام    34املقطوعررة واحملروقررات املسررتهلكة خالفررًا ألحكررام املررادة )     

 .0200املركبات لعام 

اقرب وال يوجرد كشروفات    عداد اللودر اخلاص بالبلدية معطل وغ  مررخص ويعمرل بردون مر    .3

 تبني عدد الساعات الفعلية اليت يعمل بها ملعرفة استهالكه من احملروقات.
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(0142) 

 

وجود عدد من املركبات غر  معدلرة وغر  مرخصرة ومعطلرة وحمجروزة عرن (ريرق احملراكم           .4

( مررن تعليمررات تنظرريم اسررتخدام املركبررات احلكوميررة املشررار إليهررا     31خالفررًا ألحكررام املررادة ) 

 أعاله. 

 (4102لسنة  042ملصدر: )استيضاح الديوان رقم ا   

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :قسم احلركة 

          لدى متابعة الشكوى الواردة للديوان خبصوص املوضوع أعاله يف بلدية كفرجنة، تبني    

 ما يلي:

( من تعليمات تنظيم استخدام 31عدم قيام البلدية بتعديل آلياتها خالفًا ألحكام املادة ) .0

 .0200املركبات احلكومية لسنة 

عدم حتديد عدد ساعات العمل لآلليات إلحتساب كمية احملروقات املستهلكة لكل آلية  .0

 العداد عند تعبئة احملروقات. وعدم حتديد منا(ق العمل على أوامر احلركة وكتابة رقم

يتم تكليف سائقي اآلليات الثقيلة بالعمل بأوامر شفوية وغالبًا ما يكون عمل اآلليات  .3

الثقيلة بعد أوقات الدوام الرمسي والعطل الرمسية وال يتم توزيع العمل بني السائقني من 

 خالل إعداد املهام اليومية وبرنامج املناوبات 

عمال تزويد املركبات التابعة للبلدية بالوقود من خالل إعداد مناذج ال يتم تنظيم وضبط أ .4

 صرف احملروقات للسائقني ومتابعة املصروفات الشهرية من  احملروقات.

عدم تنظيم وتفعيل السجالت والكشوفات اخلاصة حبركة املركبات وصيانتها وكشوف  .0

( 03/00/0/02114رقم )االستهالا الشهري من احملروقات خالفًا لكتاب رئيس الوزراء 

 .04/00/0200تاريخ 

عدم قيام قسم الرقابة الداخلية يف البلدية مبتابعة عمل اآلليات واملركبات يف البلدية  .1

 ( من تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية أعاله.00خالفًا للمادة )

لفرتة ( ل04022-04220من خالل تدقيق عينة من (لبات املشرتى احمللي من الرقم ) .7

 (، تبني ما يلي: 01/1/0204رررر   03/3/0204)

 ال يتم قيد احملروقات املشرتاة على سجل احملروقات. .أ 

 عدم توقيع (لبات املشرتى احمللي من قبل رئيس البلدية حسب األصول. .ب 



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(0144) 

 

ال يوجد تقارير إجناز أعمال من قبل مساحي البلدية أو مراق  اآلليات لاعمال املنجزة  .2

 وارع أو نقل الطمم أو األعمال األخرى اليت يتم التكليف بتنفيذها.وخاصة فتح الش

( املعار من جملس اخلدمات املشرتكة / 01773/0ال يتم عمل أمر حركة للقالب رقم ) .1

عجلون للبلدية وإمنا يتم تكليفه بالعمل حسب سجل الرحالت اليومية دون بيان نوع 

 اخلدمة.

 (01/00/4102تاريخ  1/40/08812 املصدر: )كتاب الديوان رقم   

 التوصية:

 العمل على تصويب املالحظات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 بلدية الشفا.

 :عطائي فتح وتعبيد شوارع منطقة اهلامشية 

 يلي: ، تبني ما0204لدى تدقيق ملفات العطائني أعاله  لعام  

عطائني ويف  قامت بلدية الشفا بتجزئة عطاء فتح وتعبيد شوارع يف املنطقة اهلامشية إىل .0

 مدد زمنية متقاربة وكما يلي:

( دينار مبوجب قرار اولس البلدي رقم 2222( بقيمة )4/0204رقم ) العطاء: -

 . 4/3/0204( تاريخ 1/0204)

قرار اولس البلدي رقم ( دينار مبوجب 1022( بقيمة )0/0204رقم ) العطاء: -

 . 00/3/0204( تاريخ 00/0204)

مل يتم إحالة العطاءات أعاله عن (ريق جلنة العطاءات يف البلدية بل متت اإلحالة عن  .0

( من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم 03(ريق أعضاء اولس البلدي خالفًا للمادة )

 .0221( لسنة 72)

( من 12إجراءات إحالة العطائني أعاله خالفًا للمادة ) مل يتم إشراا ديوان احملاسبة يف .3

 النظام أعاله.

 (41/01/4102تاريخ  04/1/24/01144كتاب الديوان رقماملصدر: )

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات الواردة أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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(0142) 

 

  وسجالت البلدية:قيود 

 ، تبني ما يلي:0200لدى التدقيق على قيود وسجالت بلدية الشفا خالل عام 

 املقبوضات: أواًل: 

 ( دينار. 020740ما جمموعة ) 30/00/0200بلغت قيمة البقايا غ  احملصلة لغاية  .0

على ( دينار مضى 07410وجود بقايا جمالس قروية وذمم قدميه بلغ جمموعها ) .0

 ( سنه. 00أكثر من ) استحقاقها

 ثانيًا: املصروفات: 

( 72( من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم )2، 1يتم شراء اللوازم خالفًا ألحكام املادتني ) .0

 .0221لسنة 

يتم إصال  آليات وسيارات البلدية دون (لب إصال  او إرفاا تقرير ف  يبني حالة وما هي   .0

 األعطال وقطع الغيار املراد شراؤها.

( دينار حملامي البلدية السيد ).....( بدل رسوم استئناف للدعاوي 0222  صرف مبلغ ) .3

املرفوعة على البلدية دون تعزيز مستندات الصرف بوصوالت قبض من حمكمة االستئناف 

 .0221( لسنة 77( من النظام املالي للبلديات رقم )00تفيد بدفعها خالفًا ألحكام املادة )

  صرف بدل عمل إضايف لبعض موظفي البلدية دون حتديد األعمال املطلوب اجنازها  .4

( لسنة 022( من نظام موظفي البلديات رقم )04خالل فرتة التكليف خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته.  0227

 ثالثًا: قسم االستمالك: 

 بدل استمالكات  ( دينار مبلغ التعويض املستحق للمالكني317220مل يتم دفع مبلغ ) 09

( 33232%( بلغت قيمتها )1نتيجة لعدم وجود خمصصات رتب عليها فوائد قانونية بنسبة )

 0127( لسنة 00( من قانون االستمالا رقم )04دينار سنويا سندًا ألحكام املادة )

 وتعديالته. 

 ال يوجد قسم لإلستمالا يف البلدية وذلك ملتابعة القضايا املرفوعة على البلدية 09

 وتسجيلها على سجل اإلستمالا منعا من تكرار الصرف. 

 عدم مسك سجل ألمالا البلدية تبني رقم القطعة واحلوض والبلد واملساحة.  39

 رابعًا: القسم املالي: 

ال يقوم أمناء الصناديق يف املنا(ق بالتوقيع على دفرت الصندوا عند إقفاله باالسم الثالقي  .0

 ( من النظام املالي أعاله. 10املادة )وتاريخ األقفال خالفًا ألحكام 
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(0141) 

 

مجيع دفاتر جلود الوصول للمحاسب واجلباه ورخص املهن ال تشتمل على شهادة مطبوعة  .0

تتضمن إنها صحيحة وموقعة من املوظف املسؤول قبل اإلستعمال حسب النموذج املشار إليه 

 ( من النظام املالي أعاله. 002باملادة )

ات جبلود وصول املقبوضات ودفاتر رخص املهن والنماذج ال يتم تنظيم مستند إخراج .3

( من 000األخرى ذات القسائم اليت يتم تسليمها إىل منا(ق البلدية خالفًا ألحكام املادة )

 النظام املالي أعاله. 

ال يتم تسجيل أوامر الدفع املستلمة من البنك يف سجل الرخص والوصوالت حسب تسلسل  .4

  أرقامها وتاريخ إستالمها.

 ال يوجد سجل لتسليم أوامر الدفع والتحاويل املالية املدفوعة ألصحابها مقابل التوقيع.  .0

ال يقوم احملاسب بالتوقيع على دفرت الصندوا يوميا بعد أن يتحقق من صحة حسابات  .1

 أمناء الصناديق يف املنا(ق عند تسليم التحصيالت ملركز البلدية. 

قبوضات ورخص املهن وأرومة التحاويل املالية للتدقيق مل تربز النسخة الثانية من وصول امل .7

 وتعديالته.  0100( لسنة 02( من قانون ديوان احملاسبة رقم )00خالفًا ألحكام املادة )

 خامسًا: رخص األبنية:  

، 7قيام البلدية برتخيص األبنية دون احتساب بدل مواقف السيارات خالفًا ألحكام املادتني  ) .0

 وتعديالته.  0120( لسنة 01( من نظام األبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم )02

قيام البلدية برتخيص األبنية الواقعة خارج التنظيم وخارج حدود البلدية خالفًا ألحكام  .0

 ظام األبنية والتنظيم أعاله. ( من ن3املادة )

  ترخيص بعض األبنية مبوجب خمططات هندسية كروكي )غ  مصدقة من نقابة  .3

 0113( لسنة 7( من قانون البناء الو(  رقم )00املهندسني( خالفًا ألحكام املادة )

وتعديالته والتعليمات الصادرة مبوجبه وكتاب وزير األشغال العامة واإلسكان رقم 

 .1/00/0202( تاريخ 024/02/0711)

ال يتم رسم كروكي توضيحي لبيان شكل األرض وإبعادها والشوارع واملمرات احمليطة  .4

وبيان موقع البناء واالرتدادات عن أي بناء آخر قائم خالفًا للبند )قامنا( من شروط منوذج 

 رخص البناء املعتمدة يف البلدية. 
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(0148) 

 

 سادسًا: حركة السيارات: 

يس جلنة البلدية )يف حينه( املهندس فايز شعبان بتقاضي عالوة نقل شهرية من قيام رئ .0

( نوع اسوزو 0-7120مديرية الشؤون البلدية بالرغم من استخدامه سيارة البلدية رقم )

( 70( من نظام رؤساء البلديات رقم )4املخصصة لرؤساء البلديات خالفًا ألحكام املادة )

ات الديزل املصروفة خالل فرتة عمله رئيسًا للبلدية حيث تعذر حصر كمي 0221لسنة 

 لعدم إبراز سجل احملروقات وكشوف املصروفات الشهرية للسيارة.

خالفًا  0222عدم قيام البلدية بصيانة بعض آلياتها وسياراتها حيث أنها معطلة منذ عام  .0

 .0200( من تعليمات تنظيم إستخدام املركبات احلكومية لعام 02ألحكام املادة )

 سابعًا: رسوم النفايات: 

شركة الكهرباء / اربد ومصروفات  اليت حتصل من قبلنفايات الرسوم لعدم مسك سجل  .0

( من النظام املالي 3اإلنارة والصيانة وتوسعة الشبكات الكهربائية خالفًا ألحكام املادة )

 أعاله. 

شركة  عدم إبراز كشف حساب حتصيالت رسوم النفايات التفصيلي الذي تصدره .0

 . 0200كهرباء/ حمافظة اربد لعام 

 ثامنًا: املستودع: 

تعذر معرفة أرصدة البلدية من األجهزة واألقا  واللوازم وذلك لوجود سجلني أحدهما لدى  .0

( من نظام 00مأمور املستودع السابق واآلخر مع مأمور املستودع احلالي خالفًا ألحكام املادة )

 اللوازم أعاله. 

م جرد مطابقة لقيود املستودع بني مأمور املستودع السابق ومأمور املستودع عدم تنظيم قوائ .0

 ( من نظام اللوازم أعاله. 37احلالي خالفًا ألحكام املادة )

ال يوجد  وحدة أو قسم للوازم يف البلدية وإمنا يوجد أمني مستودع فقط يقوم بكافة أعمال  .3

 للوازم أعاله. ( من نظام ا30هذه الوحدة خالفًا ألحكام املادة )

عدم تصنيف اللوازم وفق األساليب املتبعة حسب األصول حيث   وضعها بشكل عشوائي  .4

 ( من نظام اللوازم أعاله. 30مما يتعذر جردها خالفًا ألحكام املادة )

عدم تعيني جلان من موظفي البلدية للتفتيش على املستودعات التابعة هلا وجرد  .0

 ( من نظام اللوازم أعاله. 30حمتوياتها خالفًا ألحكام املادة )

عدم تشكيل جلنة جلرد اللوازم غ  الصاحلة من أجل بيعها أو إتالفها خالفًا ألحكام املادتني  .1

 ( من نظام اللوازم أعاله. 00، 04)
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(0141) 

 

( من نظام 00صرف اللوازم دون تنظيم منوذج (لب صرف لوازم خالفًا ألحكام املادة )يتم  .7

 اللوازم وإشغال البلديات املشار إليه أعاله. 

تعذر حصر (لبات املشرتى احمللي وكوبونات حمروقات السيارات لعدم تسجيلها على سجل  .2

 للبلديات أعاله.  ( من النظام املالي004الرخص والوصوالت خالفًا ألحكام املادة )

عدم قيام جلنة املشرتيات واملزايدات يف البلدية مبسك سجل لتدوين حمضر لكل جلسة من  .1

  ( من نظام اللوازم أعاله.12جلساتها وتنظيم تقرير بتنسيباتها خالفًا ألحكام املادة )

 تاسعًا: شؤون املوظفني 

تكليف بعض املوظفني مبهام وظائف ختتلف عن مسمياتهم الوظيفية حسب براءة  .0

 التشكيالت وتصنيفهم يف موازنة البلدية. 

يقوم مدير منطقة الوهادنة بثالقة مهام متعارضة وهي )مدير منطقة، مأمور عهدة، أمني  .0

 صندوا املنطقة(. 

 عاشرًا: الرقابة الداخلية 

يف البلدية خالفًا لتعميم وزير الشؤون البلدية رقم عدم وجود وحدة رقابة داخلية  .0

 . 01/0/0221( تاريخ 4/4771)ت/

 ضعف نظام الرقابة الداخلي يف البلدية لاسباب التالية: .0

 عدم وجود هيكل تنظيمي يبني حدود السلطات والصالحيات.  -

 ال يوجد نظام حماس  موقق.  -

 (4102لسنة  011املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

تشكيل جلنة تدقيق وحتقيق يف البند ) سادسا( ومبشاركة ديوان احملاسبة والعمل على  تصويب 

 باقي البنود أعاله. 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل للتدقيق والتحقيق وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :الشكاوي 

 بلدية الشفا، تبني ما يليلدى متابعة الشكوى الواردة لديوان احملاسبة حبق رئيس   

  تكليف السائق ).....( للقيام مبهام رئيس قسم احلركة مبوجب كتاب رئيس البلدية  .0

وتكليفه أيضًا مبهام اإلعالم والعالقات العامة  01/1/0204( تاريخ 221/تكاليف/43رقم )

 . 1/4/0204( تاريخ 000/تكاليف/43يف البلدية مبوجب الكتاب رقم )



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(0111) 

 

ائق ).....( القيام مبهام رئيس قسم الصيانة يف البلدية مبوجب كتاب رئيس   تكليف الس .0

. رغم وجود رئيس لقسم احلركة 01/1/0204( تاريخ 227/تكاليف/43البلدية رقم )

 والصيانة على جدول التشكيالت يف البلدية ويشغله املوظف ).....(. 

الوة رئيسًا لقسم الصحة على   نقل املوظف ).....( من مركز بلدية الشفا إىل منطقة ح .3

الرغم من عدم وجود مسمى رئيس قسم صحة يف منطقة حالوة على جدول تشكيالت 

 0227( لسنة 022( من نظام موظفي البلديات رقم )31الوظائف خالفًا للمادة )

 وتعديالته. 

م   تكليف العامل الزراعي ).....( للعمل مراقبًا للبيئة مبوجب كتاب رئيس البلدية رق .4

 علمًا أنه يعمل مراقب على املوظفني.  07/4/0204( تاريخ 022/تكاليف/43)

  تكليف عدد من عمال الو(ن بدون كتب رمسية لقيادة الكابسات، علمًا أنهم غ   .0

( 02مؤهلني لقيادة هذه الكابسات مما تسبب يف كثرة أعطال هذه اآلليات خالفًا للبند )

 بلديات.  من تعليمات إعداد مشروع موازنة ال

 (2/00/4102تاريخ  1/40/01811 املصدر: )كتاب الديوان رقم   

 التوصية:

 العمل على تصويب كافة املخالفات املشار إليها أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 بلدية العيون .

 :قيود وسجالت البلدية 

 ،  تبني ما يلي: 0200لدى التدقيق على قيود وسجالت بلدية العيون خالل عام 

 املقبوضات )اإليرادات (:  أواًل: 

( 072770مبلررغ ) 30/00/0200بلغررت قيمررة بقايررا التعبيررد والتزفيررت غرر  احملصررلة لغايررة  .0

 دينار. 

عليهررا والبررالغ قيررام البلديررة برتخرريص بعررض األبنيررة دون اسررتيفاء رسرروم التجرراوز املسررتحقة     .4

 ( دينار.0200قيمتها )

 املصروفات )املدفوعات(:  ثانيًا: 

( دينار على مؤسسرة ).....( األعلرى   0102قيام البلدية بإحالة شراء إ(ارات خمتلفة بقيمة ) .0

سعرًا برني العرروض املقدمرة بنراًء علرى جرودة اإل(رارات دون وجرود تقريرر مرن جلنرة فنيرة بهرذا              

 ( دينار.0032األقل سعرًا كان بقيمة )اخلصوص علمًا بأن العرض 
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(0110) 

 

قيام البلدية بصرف مبالغ جلهات خمتلفة دون تعزيز مستندات الصرف بوصوالت قبض من  .0

 .0221( لسنة 77( من النظام املالي للبلديات رقم )00اجلهات املصروفة هلا خالفًا للمادة )

.( مبوجرب املسرتند رقرم    ( دينار سلفة نفقات صيانة سريارات للسريد )....  022  صرف مبلغ ) .3

( دينرررار للسررريد ).....( سرررلفة نفقرررات (ارئرررة 122وسرررلفة مببلرررغ ) 03/1/0200( تررراريخ 00)

دون موافقرررة وزيرررر الشرررؤون البلديرررة خالفرررًا     1/0/0200( تررراريخ 02مبوجرررب املسرررتند رقرررم )  

 ( من النظام املالي أعاله.021ألحكام املادة )

ة دون حتديررد األعمررال املطلرروب اجنازهررا     صرررف برردل عمررل إضررايف لرربعض مرروظفي البلديرر   .4

( مررن نظررام مرروظفي البلررديات وتعديالترره رقررم  04خررالل فرررتة التكليررف خالفررًا ألحكررام املررادة ) 

 . 0227( لسنة 022)

برردل قيمررة    04/4/0200( ترراريخ 30( دينررار مبوجررب املسررتند رقررم ) 4770  صرررف مبلررغ ) .0

ة الرواتررب دون اقتطرراع مسررتحقات   الزيررادة الرريت حصررلت علررى رواتررب املرروظفني نتيجررة هيكلرر       

 مؤسسة الضمان االجتماعي ومديرية التأمني الصحي. 

 القسم املالي:  ثالثًا:

عدم وجود شهادة مطبوعة على مجيع  دفاتر جلود الوصول تفيرد أنهرا صرحيحة وموقعره مرن       .0

( مرن  002املوظف املسؤول قبل وضعها موضع االسرتعمال حسرب النمروذج املشرار إليره باملرادة )      

 النظام املالي أعاله. 

ال يتم تنظيم مستندات إخراجات عند تسليم جلود وصول املقبوضات ورخص املهن والنمراذج   .0

األخرى ذات القسائم اليت تستوفى مبوجبها النقود من قبل احملاسرب ومرأمور املسرتودع الرذي     

 ي أعاله. ( من النظام املال000قام بتسليمها إىل منا(ق البلدية خالفًا ألحكام املادة )

ال يرتم تسررجيل الشرريكات املسررتلمة مررن البنرك يف سررجل الرررخص والوصرروالت حسررب تسلسررل    .3

 أرقامها وتواريخ استالمها. 

 ال يوجد سجل لتسليم أوراا الدفع والتحاويل املالية ألصحابها مقابل التوقيع.  .4

 ال يقرروم حماسررب البلديررة بررالتوقيع علررى دفرررت الصررندوا يوميررا بعررد أن يتحقررق مررن صررحة          .0

 ( من النظام املالي املشار إليه أعاله.  10حسابات احملاسبني يف املنا(ق خالفًا ألحكام املادة )

قيام بعض احملاسربني يف املنرا(ق بترأخ  توريرد حتصريالتهم حملاسرب البلديرة خالفرًا ألحكرام           .2

 ( من النظام املالي للبلديات أعاله. 37املادة )

 رخص األبنية:  رابعًا: 

 ألحكررامبرتخريص األبنيررة الواقعرة خررارج التنظريم وخررارج حردود البلديررة خالفرًا       قيرام البلديررة  .0

 .0120( لسنة 01( من نظام األبنية والتنظيم للمدن والقرى وتعديالته رقم )3املادة )
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(0114) 

 

  إصررردار رخرررص األبنيرررة دون إسرررتيفاء رسررروم التجررراوز علرررى النسررربة املئويرررة خالفرررًا ألحكرررام     .0

 نية والتنظيم املشار إليه أعاله.( من نظام األب2، 7املادتني )

قيام البلدية باملوافقة على ترخيص بعض األبنية مبوجب خمططرات كروكري )خمططرات     .3

( مرررن قرررانون البنررراء 00هندسررية غررر  مصررردقة مرررن نقابررة املهندسرررني( خالفرررًا ألحكرررام املررادة )   

شرغال رقرم   والتعليمات الصادرة مبوجبه وخالفًا لكتراب وزيرر اإل   0113( لسنة 7الو(  رقم )

 .1/00/0202( تاريخ 024/02/0711)

عرردم قيررام القسررم اهلندسرري واجلهرراز اإلشرررايف يف البلديررة بإبررداء الرررأي الفرر  علررى (لبررات           .4

 الرتخيص أقناء س  الرخصة حتى إصدارها. 

ال يتم رسم كروكي توضيحي لبيان شكل األرض وإبعادها والشوارع وبيان موقع البناء على  .0

 القطعة اليت   البناء عليها لبيان االرتدادات القانونية للبناء والتجاوزات أن وجدت. 

 خامسًا: حركة السيارات: 

قيام رئيس جلنة البلدية )يف حينه( املهنردس ).....( بتقاضري عرالوة نقرل شرهرية مرن مديريرة         .0

( نررروع سررروزوكي 02013/0الشرررؤون البلديرررة برررالرغم مرررن إسرررتخدامه سررريارة البلديرررة رقرررم )   

املخصصررة لرؤسرراء البلررديات حيررث بلغررت كميررة احملروقررات املصررروفة لرره خررالل عملرره رئيسررا     

( مررن نظررام االنتقررال والسررفر وتعديالترره 7خالفررًا ألحكررام املررادة )( لرررت بنررزين 1170للبلديررة )

 . 0120( لسنة 01رقم )

( نروع تويوترا حيرث أنهرا معطلره منرذ عرام        04007/0عدم قيام البلدية بصيانة الكابسه رقم )  .0

( مررن تعليمررات تنظرريم إسررتخدام املركبررات احلكوميررة لعررام    02خالفررًا ألحكررام املررادة )  0221

0200 . 

 املستودع:  سادسًا: 

عرررردم تعرررريني جلرررران مررررن مرررروظفي البلديررررة للتفترررريش علررررى املسررررتودعات التابعررررة هلررررا وجرررررد   .0

( لسررنة 72( مررن نظررام اللرروازم وأشررغال البلررديات رقررم )   30حمتوياتهررا خالفررًا ألحكررام املررادة )  

0221. 

 عدم تشكيل جلنة جلرد اللوازم غ  الصاحلة من أجل بيعها أو إتالفها خالفًا ألحكام املرادتني  .0

 ( من نظام اللوازم وأشغال البلديات أعاله.00، 04)

( مرن نظرام   00يتم صرف اللروازم دون تنظريم منروذج (لرب صررف لروازم خالفرًا ألحكرام املرادة )          .3

 اللوازم وأشغال البلديات أعاله.

تعذر حصر (لبات املشرتى احمللي وكوبونات حمروقات السيارات لعدم تسجيلها على سرجل   .4

 ( من النظام املالي للبلديات أعاله.004فًا ألحكام املادة )الرخص والوصوالت خال
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(0111) 

 

 الرقابة الداخلية:  سابعًا: 

عرردم قيررام البلديررة باسررتحدا  وحرردة رقابررة داخليررة يف البلديررة خالفررًا لتعمرريم وزيررر الشررؤون        .0

 . 01/0/0221( تاريخ 4/4771البلدية رقم )ت/

 الية: ضعف نظام الرقابة الداخلية يف البلدية لاسباب الت .0

 عدم وجود هيكل تنظيمي.  .أ 

 ال يوجد نظام حماس  موقق  .ب 

 ال ميارس املدقق الداخلي عمله كمدقق بل يقوم بأعمال احملاسبة يف أغلب األحيان.  .ج 

 رسوم النفايات:  ثامنًا: 

عدم مسك سجل رسوم النفايات للمبالغ احملصلة من قبل شركة كهرباء اربد ومصرروفات   .0

( مررن النظررام املررالي   3اإلنررارة والصرريانة وتوسررعة الشرربكات الكهربائيررة خالفررًا ألحكررام املررادة )       

 أعاله. 

عرررردم إبررررراز كشررررف حسرررراب حتصرررريالت رسرررروم النفايررررات التفصرررريلي الررررذي تصرررردره شررررركة   .0

 للتدقيق.   0200كهرباء/ اربد لعام 

 (4102لسنة   084املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

حصررر واسرررتداد املبررالغ املصررروفة كعررالوة نقررل للمهنرردس ).....( خررالل فرررتة تعيينرره رئيسررًا للجنررة          

 البلدية والعمل على تصويب باقي البنود وحسب األصول.

 اإلجراء:

 املتابعة.مل يرد ما يفيد التصويب وما زال املوضوع قيد 

 بلدية اجلنيد / حمافظة عجلون.

 :املكافآت وبدل العمل اإلضايف ملوظفي 

لدى تدقيق كشوف العمل اإلضايف واملكافآت ملوظفي بلدية اجلنيد/ عجلون أعاله لسنة 

 ، تبني ما يلي:0204

امع بعض موظفي البلدية بني العمل اإلضايف واملكافآت عن نفس العمل خالفًا لكتاب  .0

وعلى سبيل املثال  03/0/0204( تاريخ 12/02/4212وزير الشؤون البلدية رقم )ج/

املوظف ).....( والسيد ).....( والواردة أمساؤهم بكشف العمل اإلضايف املرفق مبستند 

، 07، 01ومستندات صرف املكافآت ذوات األرقام ) 04/2/0204( تاريخ 77الصرف رقم )

 . 3/1/0204( تاريخ 1ورقم ) 04/2/0204( تاريخ 02
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(0112) 

 

  صرف بدل عمل إضايف لبعض املوظفني دون وجه حق وعلى سبيل املثال: صرف مبلغ  .0

علمًا أنها بإجازة أمومة من تاريخ  0204( دينار للطابعة ).....( عن شهر آب 479722)

(3/7/0204-3/02/0204.) 

 0204( دينار للموظف ).....( عن شهر تشرين أول 709122صرف بدل عمل إضايف بقيمة ) .3

 (. 00/02/0204-00/1/0204علمًا انه كان بإجازة حج من )

 (02/1/4104تاريخ   04/1/24/1141املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

ومبشاركة ديوان احملاسبة حلصر كافة املبالغ تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق باملخالفات أعاله 

 املصروفة دون وجه حق والعمل على اسرتدادها.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 مديرية الشؤون البلدية حملافظة عجلون.

  ديرية:املقيود وسجالت 

(، 0203-0200حملافظة عجلون للفرتة )لدى تدقيق قيود وسجالت مديرية الشؤون البلدية  

 تبني ما يلي:

( نوع اسوزو ومبيتها أمام 0-00011يقوم مدير املديرية باستخدام املركبة احلكومية رقم ) .0

( من تعليمات تنظيم استخدام املركبات احلكومية لعام 02، 4منزله خالفًا ألحكام املواد )

( 0712مادة السوالر مبا يعادل مبلغ )( لرت من 0171حيث   استهالا ما جمموعه ) 0200

 دينارًا خالل الفرتة أعاله. 

امع حماسب املديرية بني عدة مهام متعارضة مثل )القبض واإليداع، وتدقيق سلف وأمني  .0

 عهدة، وتدقيق كشف البنك، ومعتمد الصرف(.

 ال يوجد مهندس مشاريع ملتابعة املشاريع اليت تقام خارج حدود التنظيم. .3

ملديرية غ  منظم وغ  مؤقث حسب األصول ويتم رمي امللفات على األرض خالفًا مستودع ا .4

 .0114( لسنة 0لتعليمات إدارة وتنظيم املستودعات احلكومية والرقابة على املخزون رقم )

 (2/1/4102تاريخ  04/1/2/01121كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

حث جلنة التدقيق والتحقيق للقيام بأعماهلا حسب األصول والعمل على اختاذ اإلجراءات الالزمة 

 لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

   تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق ومل دتمع لغاية تارخيه وما زال املوضوع قيد املتابعة.
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(0114) 

 

 بلدية الكرك الكربى.

 :مستندات الصرف 

دقيق املسبق على مستندات الصرف يف بلدية الكرا الكربى لشهر كانون أول عام لدى الت 

 ، تبني ما يلي:0203

بلغت مصاريف الضيافة اخلاصة مبكتب رئيس البلدية وبدل الوجبات ومشرتيات احللويات  .0

( دينار   صرفها بالرغم من عدم إجازة ديوان احملاسبة هلا خالفًا 200من صندوا البلدية )

 .1/7/0200( تاريخ 113جملس الوزراء رقم ) لقرار

( دينار أجور نعي من صندوا البلدية خالفًا لقرار جملس الوزراء 042  صرف مبلغ ) .0

 أعاله.

( دينار من حمالت ).....( دون احلاجة إليها، خالفًا لقرار 010  شراء برادي بقيمة ) .3

 جملس الوزراء أعاله.

( من نظام 02غ  الصاحلة خالفًا ألحكام املادة )عدم تنظيم مستندات إدخاالت بالقطع  .4

 .0221( لسنة 72اللوازم وأشغال البلديات رقم )

 (41/1/4102تاريخ  04/1/22/2412املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 بيان أسباب الصرف على الرغم من عدم إجازة ديوان احملاسبة هلذه املستندات حسب األصول.

 اإلجراء:

 يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. مل يرد ما 

 :جلسات اللجان احمللية 

لدى التدقيق املسبق على مستندات الصرف اخلاصة ببدل جلسات اللجان احمللية للمجلس  

 (، تبني ما يلي:02/0/0204-0/00/0203للفرتة ) يف بلدية الكرا الكربى البلدي

( من قانون 1ملدراء املنا(ق خالفًا للمادة )( دينارًا بدل جلسات 4102  صرف مبلغ ) .0

 .0111( لسنة 71تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم )

( دينارًا بدل جلسات حملية ألعضاء اولس البلدي والفنيون 01112  صرف مبلغ ) .0

والذي جاء فيه  3/0/0227( تاريخ 4/02044رقم )ت/ وزير الشؤون البلديةخالفًا لكتاب 

 دي هو جلنة التنظيم احمللية يف مجيع البلديات.أن اولس البل

( عضوًا لكل جلنة خالفًا ألحكام الفقرتني  00وبعدد أعضاء )( جلان حملية 7  تشكيل ) .3

 أعاله.وزير الشؤون البلدية من البند األول من كتاب  )ب، ج(
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(0112) 

 

 مقدارها مقطوعةمكافأة بدل حضور جلسات حملية ومكافأة  ).....(تتقاضى املهندسة  .4

( لسنة 022( من نظام موظفي البلديات رقم )00، 04( دينار خالفًا للمادتني )022)

 وتعديالته. 0227

  صرف املستندات أعاله من صندوا البلدية على الرغم من عدم إجازتها من ديوان  .0

 احملاسبة يف البلدية.

يف  ( جلسات للمساحني4  التحفظ من قبل املدير املالي على صرف بدل أكثر من ) .1

 البلدية.

 (48/2/4102تاريخ  04/1/22/2142املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 : التوصية

 العمل على حتصيل املبالغ املصروفة دون وجه حق وتصويب باقي املخالفات حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 :مســتندات الصرف 

،  تبني ما 0204مستندات الصرف يف بلدية الكرا الكربى لشهر كانون قاني/لدى التدقيق يف 

 يلي:

( دينار بدل ضيافة و وجبات (عام بالرغم من عدم إجازتها من ديوان 0112  صرف مبلغ ) .0

 .1/7/0200( تاريخ 113احملاسبة كونها خمالفة لقرار جملس الوزراء رقم )

اسم عامل وافد يعمل يف معمل (وب ).....( ( دينار بدل شراء (وب ب101  صرف مبلغ ) .0

واحملال عليه مناقصة شراء تلك املواد رغم حتفظ ديوان احملاسبة لعدم إبراز العامل الوافد 

 شهادة استثمار وتصريح عمل خالفًا لقانون العمل والعمال وقانون رخص املهن  املعمول بهما.

اآلليات العاملة يف العاصفة الثلجية صرف جمموعة من املستندات اخلاصة بأجور السيارات و .3

( دينار دون إتباع اإلجراءات األصولية للصرف بالرغم من حتفظ ديوان 00107ومببلغ )

احملاسبة على ذلك لعدم (ر  مناقصات الستئجار اآلليات الالزمة علمًا بأن التحذيرات من 

بلدية كانت تدعي بأنها العاصفة الثلجية سبقت حدوقها بعشرين يومًا على األقل خاصة وأن ال

جاهزة ألي حالة (وارئ اضافة إىل عدم االسرتشاد بأجور اآلليات املستأجرة من قبل الدوائر 

 اخلدمية كوزارة األشغال العامة.

 (04/2/4102تاريخ  04/1/22/4101املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 . األصولالعمل على تصويب ما ورد أعاله حسب 
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(0111) 

 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 :األمانات احلكومية 

، تبني أن بلدية الكرا الكربى ال تقوم بتحويل 0203لدى تدقيق سجل األمانات لعام 

( من النظام املالي رقم 32األمانات احلكومية للجهات صاحبة العالقة أواًل بأول خالفًا ألحكام املادة )

( من النظام املالي للبلديات رقم 032واملطبقة على البلديات استنادًا ألحكام املادة ) 0114( لسنة 3)

 (.340وحسب اجلدول رقم ) 0221( لسنة 77)
 

 (124جدول رقم )

 ة العالقة يف بلدية الكرا الكربىباألمانات غ  احملولة للجهات صاح

 ) املبلغ بالدينار(

 العالقةاجلهة صاحبة  املبلغ نوع األمانة

 وزارة املالية /واردات 44221 أمانات (وابع الواردات

 وزارة املالية /أمانات 41221 رسوم اجلامعات األردنية

 ضريبة الدخل واملبيعات 0111 أمانات ضريبة الدخل

 مديرية التأمني الصحي / وزارة الصحة 82281 أمانات التامني الصحي

 الرتبية والتعليموزارة  484411 أمانات املعارف

 وزارة املياه 141112 أمانات اواري

 (04/2/4102تاريخ  04/1/22/4211 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

العمل على حتويل األمانات املشار إليها أعاله إىل اجلهات ذات العالقة وبيان أسباب عدم حتويل هذه 

 األمانات يف املواعيد احملددة حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 :سجل إجيارات املنطقة احلرفية واألمالك املؤجرة 

لدى تدقيق سجل إاارات املنطقة احلرفية واألمالا املؤجرة التابعة ملنطقة املدينة / بلدية 

 ،  تبني ما يلي:0203الكرا الكربى لعام 

 30/00/0203اإلاارات املستحقة لبلدية الكرا الكربى كما هي يف بلغت قيمة بقايا  .0

وبزيادة مقدراها                          30/00/0200( دينار يف 020201( دينار مقارنة مببلغ )077334مبلغ )

%( مما يؤكد ضعف آلية التحصيل لدى  البلدية خالفًا 00( دينار ومبا نسبته )70070) 

 .0200( لسنة 03(  من قانون البلديات رقم )00ألحكام املادة )
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(0118) 

 

عدم قيام العديد من املستأجرين بدفع اإلاارات املستحقة عليهم لفرتات (ويلة تصل  .0

لغاية عشرين عامًا دون إختاذ أي إجراءات من قبل البلدية لتحصيلها او إنذارهم بإخالء 

 املأجور وفقًا لعقود اإلاار املربمة معهم.

ة بعني االعتبار إرتفاع القيمة االاارية للمباني املؤجرة حيث ما تزال هذه مل تأخذ البلدي .3

العقارات مؤجرة بأسعار رمزية قدمية على الرغم من أمكانية تعديل قيم هذه اإلاارات 

 استنادًا إىل قانون املالكني واملستأجرين املعمول به.

ن قبل مستأجريها حيث     تأج  قطع أراضي لغايات اإلستخدام الصناعي وامله  م .4

 بناء خمازن عليها واستخدامها لغايات التأج  أو الضمان خالفًا لبنود عقود اإلاار.

%( من 0عدم قيام البلدية بتحصيل ضريبة املعارف من املستأجرين ألمالا البلدية بنسبة ) .0

ن نظام ضريبة ( م0( دينار سنويًا خالفًا ألحكام املادة )0230القيمة االاارية ما قيمته )

 .0122( لسنة 3املعارف رقم )

 (4102لسنة  11املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول. 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

  مرود:الشـــكوى خبصوص عطاء اخللطة اإلسفلتية املنفذة يف منطقة 

 00/1/0204/شكوى( الواردة للديوان بتاريخ 320لدى التحقق من موضوع الشكوى رقم )

من جمموعة من أهالي منطقة مرود / بلدية الكرا الكربى واملتعلقة بعدم تعبيد الشارع الذي 

خيدمهم على الرغم من احلاجة أملاسه لتعبيده يف حني قامت البلدية بتعبيد شوارع خاصة ال ختدم 

 أشخاص معينني حيث تبني ما يلي: سوى

( من قبل مديرية أشغال حمافظة الكرا 04/0203  تنفيذ العطاء رقم )ش ا/ب/ .0

 ( دينار.077022ومببلغ )

ومل يبني ضبط استالم الطرا اليت  04/4/0204  إستالم العطاء إستالمًا أوليًا بتاريخ  .0

   تنفيذها واليت على أساسها   إستالم العطاء.

تزويدنا بكشوف بالطرا املطلوب تنفيذها واليت   تسليمها للمقاول ال من البلدية  مل يتم .3

 وال من مديرية اإلشغال مما تعذر معه متابعة الشكوى على ارض الواقع.

 (02/04/4102تاريخ  1/40/41822كتاب الديوان رقم املصدر: )
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(0111) 

 

 التوصية:

 ومبشاركة ديوان احملاسبة.تشكيل جلنة تدقيق وحتقيق مبوضوع العطاء أعاله 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل للتدقيق والتحقيق وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 بلدية شيحان.

 :الشكاوي 

خبصوص بلدية   04/3/0204لدى التحقق من موضوع الشكوى الواردة للديوان بتاريخ 

 شيحان، تبني ما يلي:

يف  3/3/0204ملعدات املشطوبة يف البلدية بتاريخ   اإلعالن عن بيع اآلليات والسيارات وا .0

إحدى الصحف اليومية حيث ورد يف اإلعالن أن موعد تقديم العروض يبدأ من صبا  يوم 

ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم االقنني املوافق  2/3/0204السبت املوافق 

  يوم الثالقاء املوافق وأن موعد فتح العروض سيتم الساعة العاشرة من صبا 02/3/0204

00/3/0204. 

تقدم للمزاد مخسة مزاودين تبني أن العرض اخلامس قد أدخل الصندوا بطريقة غ   .0

قانونية يف صبا  اليوم الذي   فيه فتح العروض أي بعد انتهاء فرتة تقديم العروض حيث 

يمه ملوظف قام بتقدميه أحد موظفي املؤسسة االستهالكية املدنية السيد ).....( وتسل

بلدية شيحان ).....( الذي قام بإيداعه يف الصندوا بعد نقل صندوا العطاءات من مكتب 

 الرئيس إىل مكتب اللوازم أقناء غياب رئيس البلدية.

والتنسيب باإلحالة  00/3/0204قامت اللجنة املشكلة هلذه الغاية بفتح العروض بتاريخ  .3

( دينار وهو صاحب العرض الذي أودع 00000على السيد ).....( مببلغ إمجالي مقداره )

 بطريقة غ  قانونية.

( عدم املوافقة على 1/00مبوجب القرار رقم ) 00/4/0204قرر اولس البلدي بتاريخ  .4

تنسيب اللجنة باإلحالة الخنفاض السعر وحاجة البلدية لبعض قطع الغيار من هذه 

 اآلليات.

 (44/1/4102تاريخ  1/40/00111 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

تشكيل جلنة تدقيق وحتقيق باملوضوع أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة لتحديد مسؤولية اخللل 

 الذي   يف اإلجراءات املتعلقة باملزاد واختاذ اإلجراءات القانونية املناسبة حبق املتسببني.
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(0121) 

 

 اإلجراء:

 قيق وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بتشكيل للتدقيق والتح

  :قيود وسجالت بلدية شيحان     

(، تبني                       32/4/0204-0/0/0204لدى تدقيق قيود وسجالت بلدية شيحان للفرتة )

 ما يلي:

 الشؤون املالية: أواًل: 

عدم ربط عدد من احملاسبني وأمناء الصناديق وأمناء املكتبات وأمني املستودع  واحلراس  .0

( من نظام الكفاالت املالية 3وعدد من السواقني بكفاالت مالية خالفًا ألحكام املادة )

 . 0223( لسنة 1للموظفني رقم )

ام تنظيم ( من نظ4  ختصيص سيارات لبعض مدراء املنا(ق خالفًا ألحكام املادة ) .0

( من تعليمات تنظيم 4واملادة ) 0200( لسنة 02استخدام املركبات احلكومية رقم )

 .0200استخدام املركبات احلكومية لسنة 

عدم تثبيت القاصات احلديدية املوجودة يف قسم ضريبة األبنية واألراضي والصندوا  .3

( لسنة 77لبلديات رقم )( من النظام املالي ل040الرئيس باألمسنت خالفًا ألحكام املادة )

0221. 

عدم حفظ القر(اسية والنماذج والدفاتر اليت حبوزة احملاسبني يف مكان مغلق وآمن وعدم  .4

 ( من النظام املالي للبلديات أعاله.071قيام رئيس البلدية مبتابعتها خالفًا ألحكام املادة )

أخرى خالفًا ألحكام  عدم ختم املستندات عند دفعها خبا  )مدفوع( حتاشيًا لدفعها مرة .0

 ( من النظام املالي للبلديات أعاله.71املادة )

عدم مراجعة العمليات يف دفرت الصندوا وترصيده والتوقيع عليه نهاية كل يوم بعد  .1

( من النظام املالي للبلديات 13110التأكد من صحة احلسابات خالفًا ألحكام املادتني )

 أعاله.

البلدية دون بيان سبب اإلبطال على ظهر األرومة أو يتم إبطال الوصوالت والرخص يف  .7

 ( من النظام املالي للبلديات أعاله.42القسيمة خالفًا ألحكام املادة )

ال يقوم احملاسبني باالحتفاظ بسجل جلود الرخص والوصوالت ذات القسائم خالفًا ألحكام  .2

 ( من النظام املالي للبلديات أعاله.012، 000، 004، 002املواد )

عدم توريد األمانات احلكومية إىل اجلهات ذات العالقة أواًل بأول خالفًا لكتاب وزير الشؤون  .1

 .03/00/0220( تاريخ 00/01/1/03311البلدية رقم )



4102التقرير السنوي الثالث والستون لعام   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(0120) 

 

ال يتم استيفاء رسوم (وابع الواردات املستحقة على عقود اإلاار اليت يتم تصديقها خالفًا  .02

 .0220( لسنة 02ألحكام قانون رسوم (وابع الواردات رقم )

وجود جلود وصوالت مالية ومستندات وسجالت مضى عليها املدة القانونية دون أن يتم  .00

 ( من النظام املالي للبلديات أعاله.014إتالفها خالفًا ألحكام املادة )

( دينار 32( دنان  عن كل جلسة حبد أعلى )02يتم صرف مكافأة لرئيس البلدية بواقع ) .00

يف جلنة شؤون املوظفني خالفًا لتعليمات منح املكافآت واحلوافز املعمول شهريًا لكونه عضوًا 

 بها.

( دنان  عن كل جلسة حبد أعلى 02يتم صرف مكافأة للمدير اإلداري يف البلدية بواقع ) .03

%( من الراتب األساسي 32( دينار شهريًا، علمًا بأنه يتقاضى مكافأة شهرية بنسبة )32)

 افآت واحلوافز.خالفًا لتعليمات منح املك

يتم صرف بدل حضور جلان عطاءات ألعضاء اولس البلدي وعددهم قالقة أعضاء خالفًا  .04

 ( من تعليمات منح املكافآت واحلوافز لكونهم غ  موظفني.3ألحكام املادة )

يتم صرف بدل حضور جلان عطاءات وجلان شؤون املوظفني لكل من مدير الشؤون البلدية  .00

 قصر سواء حضروا ام مل حيضروا هذه اجللسات.ومدير أشغال لواء ال

 منطقة القصر: ثانيًا: 

( من النظام املالي 040عدم تثبيت القاصة احلديدية باالمسنت خالفًا ألحكام املادة ) .0

 للبلديات أعاله.

( دينار خالفًا لقانون رخص املهن رقم 012بلغ النقص يف الرسم األساسي لرخص املهن ) .0

 . 0111( لسنة 02)

( دينار خالفًا ألحكام نظام ترخيص 00النقص يف غرامات رسوم اللوحات اإلعالنية ) بلغ .3

 . 0221( لسنة 71وسائل الدعاية واإلعالن رقم )

( دينار خالفًا جلدول رسوم احلرف والصناعات 077بلغ النقص يف احلرف والصناعات ) .4

 . 0113وتعديالته لسنة 

لرخص املهن من قبل حماسب املنطقة ليتم متابعة الرخص  عدم مسك سجل حتققات .0

 ( من النظام املالي للبلديات أعاله.000الصادرة والتجديد الدوري هلا خالفًا ألحكام املادة )

                 0113عدم التقيد بالنص التالي من جدول رسوم احلرف والصناعات وتعديالته لسنة  .1

الواحد يكون الرسم مساويًا لرسم احلرفة األعلى رمسًا  )يف حالة تعدد احلرف يف احملل

 ( دنان  عنها أيهما اقل(.4مضافًا إليه الرسم املقرر لكل حرفة مضافة أو )
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(0124) 

 

يتم منح رخص أبنية مبوجب خمططات كروكي دون تقديم خمططات هندسية مصدقة  .7

 0113( لسنة 7 رقم )( من قانون البناء الو( 00من نقابة املهندسني خالفًا ألحكام املادة )

 .01/02/0227( تاريخ 0/03140وتعديالته وكتاب وزير الشؤون البلدية رقم )س/

 منطقة السماكية: ثالثًا: 

يقوم باستيفاء ضريبة اخلدمات االجتماعية بواقع  ال زال حماسب منطقة السماكية .0

%( من الرسم األساسي لكل رخصة مهن رغم إلغاء قانون ضريبة اخلدمات االجتماعية 02)

 .0221( لسنة 02( من قانون ضريبة الدخل املؤقت رقم )11مبوجب املادة )

ئل الدعاية وجود نقص يف استيفاء غرامات اللوحات اإلعالنية خالفًا لنظام ترخيص وسا .0

 واإلعالن املشار إليه أعاله.

 (01/1/4102تاريخ  04/1/22/00221 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 بلدية مؤتة واملزار.

   :).....( والسيد ).....( املوظفني يف بلدية مؤتة واملزار السيد 

لدى التدقيق ومتابعة القضية اجلنائية املتعلقة باملوظفني املشار إليهما أعاله يف بلدية مؤتة  

 واملزار ، تبني ما يلي:

  إصدار قرار حكم من قبل حمكمة جنايات الكرا تضمن وضع السيد ).....( باألشغال  .0

( دينارًا ووضع 02721قة ملدة سنتني والرسوم حمسوبة له مدة التوقيف وتغرميه مبلغ )الشا

السيد ).....( باألشغال الشاقة مدة سنة واحدة والرسوم حمسوبة له مدة التوقيف وتغرميه 

 ( دينار.3710مبلغ )

من قبل حمكمة التمييز للمحكوم األول بتاريخ   تصديق قرارات احلكم أعاله  .0

 . 00/0/0204وللمحكوم الثاني بتاريخ  02/02/0200

%( من إمجالي الرواتب للمذكورين منذ تاريخ 02قامت البلدية بصرف ما نسبته ) .3

يف حني أصبحت النسبة مبوجب  0/7/0222وحتى تاريخ  01/1/0111توقيفهما بتاريخ 

الستة %( عن 02وتعديالته ) 0227( لسنة 022( من نظام موظفي البلديات رقم )40املادة )

%( عن املدة اليت تزيد عن ذلك علمًا بأنه   العمل 00شهور األوىل من مدة التوقيف و)

 .0/4/0227بهذا النظام اعتبارًا من  تاريخ 
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على  30/3/0204قامت البلدية بصرف النسبة أعاله من رواتب املذكورين لغاية تاريخ  .4

( أعاله خالفًا 0يف البند ) الرغم من اكتساب األحكام الدرجة القطعية حبقهما كما جاء

واملطبق على  0203( لسنة 20( من نظام اخلدمة املدنية رقم )007، 001ألحكام املادتني )

 ( من نظام موظفي البلديات املشار إليه أعاله.00موظفي البلديات مبوجب املادة )

 (8/4/4102تاريخ  04/1/22/2822املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصيات:

املبالغ اليت تقاضاها املذكورين دون وجه حق منذ تاريخ إحالتهما إىل املدعي العام اسرتداد  .0

 خالفًا ألحكام املواد املشار إليها من نظام موظفي البلديات ونظام اخلدمة املدنية.

إختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حبق موظفي البلدية املعنيني مبتابعة القضايا لدى  .0

 القضاء.

 اإلجراء:

  يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. مل

 :سجل الدوام يف منطقة مؤتة 

تبني  04/0/0204لدى إجراء الفحص الفجائي على سجل الدوام يف منطقة مؤتة بتاريخ 

بسبب تعرضه إلصابة أقناء عمله  0200أن عامل الو(ن ).....( متغيب عن مركز عمله منذ عام 

 النفايات العاملة يف البلدية، وبالرجوع مللفه تبني ما يلي:على إحدى ضاغطات 

حصل املذكور أعاله على إجازة مرضية من قبل اللجنة الطبية اللوائية العالجية مدتها  .0

على أن ُيراجع اللجنة الطبية املركزية العالجية،  02/00/0200شهر اعتبارًا من تاريخ 

 اريخ إصابته ودخوله املستشفى لتلقي العالج. علمًا أنه ال يوجد يف ملفه ما ُيش  إىل ت

قامت اللجنة الطبية املركزية العالجية مبنح املذكور إجازة مرضية مدتها شهرين على أن  .0

 . 02/3/0203يراجع اللجنة الطبية العليا للنظر يف أمره عند انتهاء اإلجازة بتاريخ 

ال يوجد يف ملفه ما يثبت  عدم التحاا املذكور مبركز عمله لغاية تارخيه، علمًا أنه .3

 مراجعته اللجنة الطبية العليا.

  صرف رواتب املذكور الشهرية كاملة منذ بداية إجازته وحتى تارخيه خالفًا ألحكام  .4

( من نظام 000)املطبق يف حينه( واملادة ) 0227( لسنة 32نظام اخلدمة املدنية رقم )

( من نظام 00البلديات مبوجب املادة )املطبق على  0203( لسنة 20اخلدمة املدنية رقم )

  وتعديالته. 0227( لسنة 022موظفي البلديات رقم )

 (4/4/4102تاريخ  04/1/22/2221املصدر: )كتاب الديوان رقم 
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 التوصيات:

( من نظام 000اسرتداد ما   صرفه للمذكور من رواتب دون وجه حق خالفًا ألحكام املادة ) .0

 أعاله. اخلدمة املدنية املشار إليه

خما(بة اللجان الطبية للوقوف على حالة املذكور الصحية ليتم اختاذ اإلجراءات القانونية  .0

 الالزمة حبقه على ضوء ذلك استنادًا ألحكام نظام اخلدمة املدنية املشار إليه أعاله.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 ( 8142/4السيارة رقم:) 

لدى إجراء الفحص الفجائي على كراج اآلليات العائد لبلدية مؤتة واملزار بتاريخ 

تبني بأن السيارة أعاله نوع اسوزو تعرضت حلاد  تدهور يف منطقة العراا بتاريخ  1/1/0204

ولدى الرجوع إىل أوامر احلركة تبني بأن السائق الذي كان يقودها هو عامل  01/0/0204

عني باألجور اليومية مبوجب كتاب وزير الشؤون البلدية رقم الو(ن )..... ( وامل

وال يوجد يف ملفه رخصة قيادة مركبة وال يزال يعمل  02/0/0204( تاريخ 42/02/03202)م/

                 سائقًا يف قسم احلركة. 

 (01/1/4102تاريخ  04/1/22/00211املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصيات:

 مبشاركة ديوان احملاسبة للتدقيق والتحقيق يف املوضوع.تشكيل جلنة  .0

اإليعاز لرئيس البلدية التقيد مبضمون كتاب وزير الشؤون البلدية املتضمن وضع العمال  .0

املعينني حتت التجربة ملدة قالقة شهور وإلزامهم بالعمل كعمال و(ن وعدم تغي  مسماهم 

 إىل أي مسمى آخر.

 اإلجراء:

 شكيل للتدقيق والتحقيق وما زال املوضوع قيد املتابعة.مل يرد ما يفيد بت

 :تعيينات عمال الوطن 

لدى إجراء الفحص الفجائي على تعيينات عمال الو(ن يف بلدية مؤتة واملزار املصادا عليها 

تبني تكليف  02/0/0204( تاريخ 42/02/03202مبوجب كتاب وزير الشؤون البلدية رقم )م/

بوظيفة سائق خالفًا لقرار تعيينهم والذي اشرتط عدم تغي  مسماهم  البلدية لبعض منهم العمل

 الوظيفي مستقباًل.

 (02/04/4102تاريخ  04/1/22/41814كتاب الديوان رقم املصدر: )
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 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 بلدية مؤاب.

  4102استمالكات بلدية مؤاب لعام: 

 لدى تدقيق ملفات االستمالكات يف بلدية مؤاب اجلديدة،  تبني ما يلي:

  رفع جمموعة من القضايا على عمليات االستمالا ملطالبة البلدية بالتعويض العادل  .0

صرف مبالغ عن الزائد عن الربع القانوني حيث قامت البلدية بتنفيذ األحكام الصادرة و

التعويضات للمتضررين دون وجود ما يش  إىل استكمال عملية االستمالا وتسجيل العقار 

( 00( من قانون االستمالا رقم )01أو األرض املستملكة باسم البلدية خالفًا ألحكام املادة )

 .0127لسنة 

عويض   استمالا خمزن يف منطقة احلسينية مبوجب قرار قضائي حيث   دفع قيمة الت .0

دون قيام البلدية بإمتام  01/00/0227( تاريخ 17ملالكية مبوجب مستند الصرف رقم )

عملية االستمالا أو حتى املطالبة ببدل املثل كونه مستغل من قبل املستأجر القديم 

 خالفًا ألحكام املادة أعاله.

أو فضالت ال يوجد سجل خاص ألمالا البلدية مما أدى إىل دفع مبالغ كب ة مثنًا لقطع  .3

   استمالكها ولكن بقي بعضها مستغاًل من قبل مالكيها.

  دفع تعويضات للموا(نني بدل نقصان قيمة ألراضيهم لوجود فضالت للبلدية أمام  .4

قطعهم حتجب واجهة قطعهم عن الشارع احملاذي هلا، إال أنه ولعدم متابعة البلدية ملوضوع 

ار أو زراعة أشجار ضمن حرم هذه الفضالت هذه الفضالت،   االعتداء عليها وعمل أسو

 وبالتالي عدم تأقر هذه القطع من ناحية فعلية بأي أقر يستوجب التعويض.

  دفع تعويضات خاصة ببعض األراضي الرتفاع أو إخنفاض منسوبها عن الشارع علمًا بأن  .0

على هذه هذه الشوارع كانت سببًا يف رفع قيمتها ومل تتقاضى البلدية أي ضريبة حتسني 

 ( من قانون االستمالا أعاله.04القطع خالفًا ألحكام املادة )

%( 02وجود فروقات يف بعض قضايا داوز مبلغ نقصان القيمة املدفوع من قبل البلدية عن ) .1

 من قيمة األرض األصلية حيث كان األوىل يف البلدية أن تقوم باستمالا كامل القطع.
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بدل  00/1/0203( تاريخ 03مستند الصرف رقم )( دينار مبوجب 2222  صرف مبلغ ) .7

تعويض عن أشجار وكراج وباب حديد إال أنه ال يوجد يف البلدية ما يش  إىل إدخال األنقاض 

( من قانون االستمالا أعاله 02الواردة يف قرار احلكم إىل سجالت البلدية خالفًا ألحكام املادة )

 .0221ة ( لسن72ونظام لوازم وأشغال البلديات رقم )

 (08/4/4102تاريخ  04/1/22/1111املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 :إجيارات أمالك بلدية مؤاب اجلديدة 

واألمالا املؤجرة التابعة لبلدية مؤاب لدى التدقيق يف سجل إاارات املنطقة احلرفية 

 ، تبني ما يلي:0203اجلديدة لعام 

( دينار بزيادة 04122مبلغ ) 0/0/0204بلغت قيمة اإلاارات املستحقة واملدورة على  .0

%( عن السنة السابقة مما يش  إىل ضعف إجراءات حتصيل أموال البلدية خالفًا 11بلغت )

 وتعديالته. 0200( لسنة 03بلديات رقم )( من قانون ال00ألحكام املادة )

%( من بدل اإلاار السنوي الصايف 0مل تقم البلدية باستيفاء ضريبة املعارف بنسبة ) .0

 0122( لسنة 3( من نظام ضريبة املعارف رقم )0ألمالا البلدية خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته.

 (4/4/4102تاريخ  04/1/22/2241املصدر: )كتاب الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 
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 بلدية القطرانة :

 :سجالت البلدية 

 (، تبني ما يلي:0203-0202لدى تدقيق قيود وسجالت بلدية القطرانة للفرتة )

 الديوان:  أواًل:

بإصدار كتب عدم ممانعة من إيصال التيار الكهربائي واملياه ملوا(نني دون  قيام البلدية .0

حصوهلم على تراخيص قانونية وأذونات أشغال ودفع الرسوم املقررة لذلك خالفًا ألحكام 

 وتعديالته مما يؤدي إىل: 0120( لسنة 01نظام األبنية والتنظيم رقم )

 ضياع أموال عامة على صندوا البلدية.  .أ 

من دفع ضريبة األبنية وألراضي )املسقفات( لعدم إدراج امسائهم ضمن سجل  التهرب .ب 

 رخص األبنية.

إمكانية االعتداء على الشوارع واالرتدادات دون حماسبة قانونية أو دفع غرامات  .ج 

 االرتداد.

( من 07عدم تطبيق نظام التأمني الصحي املدني على رئيس البلدية خالفًا ألحكام املادة ) .0

 .0221( لسنة 70ء البلديات رقم )نظام رؤسا

 احملاسبة:  ثانيًا:

عدم فاعلية اإلجراءات املتبعة يف عملية حتصيل البقايا حيث بلغت البقايا املدورة على  .0

( من النظام املالي للبلديات 0، 3( دينار خالفًا ألحكام املادتني )02201مبلغ ) 0/0/0204

 . 0221( لسنة 77رقم )

فيما يتعلق بالعقود املوقعة لنقل النفايات مع الشركات العاملة ال يوجد سجالت منظمة  .0

يف هذا اوال  تبني قيمة العقود واملبالغ احملصل منها والرصيد املتبقي خالفًا ألحكام املادة 

 ( من النظام املالي للبلديات املشار اليه أعاله. 002)

( 2ملقطوع خالفًا ألحكام املادة )يتم استيفاء رسوم اللوحات واإلعالنات للمحال التجارية با .3

( لسنة 71من نظام ترخيص وسائل الدعاية واإلعالن ضمن حدود منا(ق البلدية رقم )

0221. 

عدم إستخدام مناذج (لب احلصول على رخص املهن املقررة ملمارسة املهنة مما يؤدي إىل  .4

( 2حكام املادة )الرتخيص دون علم رئيس البلدية ودون االلتزام بشروط الرتخيص خالفًا أل

 وتعديالته. 0111( لسنة  02من قانون رخص املهن رقم )
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(0128) 

 

عدم مسك سجل حتققات لرخص املهن ليتم متابعة دديد الرخص الصادرة عن البلدية  .0

 ( من النظام املالي للبلديات املشار اليه أعاله.000دوريًا خالفًا ألحكام املادة )

ارات غ  مرخصة انشائيًا ودون دفع املطالبات يتم منح رخص مهن وحرف ملزاولتها ضمن عق .1

( من قانون تنظيم املدن والقرى 30املتحققة على مالكي هذه العقارات خالفًا ألحكام املادة )

 وتعديالته. 0111( لسنة 71واألبنية رقم )

 املستودع:  ثالثاًً:

إىل عدم عدم تنظيم سجالت اللوازم مما حال دون التدقيق عليها حسب األصول، اضافة  .0

مسك سجل للعهدة الشخصية للموظفني وبطاقات صنف للمواد املوجودة يف املستودع 

 .0221( لسنة 72( من نظام لوازم وإشغال البلديات رقم )00خالفًا ألحكام املادة )

عدم تعزيز عملية صرف اللوازم من املستودع بطلب صرف لوازم من اجلهات الطالبة حسب  .0

 ( من نظام لوازم وأشغال البلديات أعاله.00ادة )األصول خالفًا ألحكام امل

 احلركة:  رابعًا:

 عدم مسك سجل خاص بصيانة وتشغيل املركبات العاملة يف البلدية. .0

  منح ف  الصيانة سلفة نفقات نثرية دون موافقة وزير الشؤون البلدية ودون تقديم  .0

النظام املالي للبلديات املشار اليه ( من 021الكفاالت املالية الالزمة خالفًا ألحكام املادة )

 أعاله.

 التنظيم:  خامسًا:

  منح رخص أبنية دون تقديم خمططات هندسية مصدقة من نقابة املهندسني خالفًا  .0

وتعديالته وكتاب وزير  0113( لسنة 7( من قانون البناء الو(  رقم )00ألحكام املادة )

 .01/02/0227( تاريخ 0/03140الشؤون البلدية رقم )س/

دون استيفاء ما  0203( دينار خالل عام 021222  (ر  عطاء تزفيت شوارع بقيمة ) .0

%( من هذا النفقات من املالكني للعقارات اليت تقع على هذه الشوارع خالفًا 02نسبة )

 .0221( لسنة 73( من نظام الطرا واألرصفة ضمن منا(ق البلدية رقم )3ألحكام املادة )

يم على القطع اليت   حتويلها إىل تنظيم داري خالفًا ألحكام املواد عدم فرض عوائد تنظ .3

 .0111( لسنة 71( من قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم )03، 00)

 (4102لسنة  21املصدر: )استيضاح الديوان رقم 
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(0121) 

 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 بلدية األغوار اجلنوبية.

 :سجالت البلدية 

 ، تبني ما يلي:0203لدى تدقيق قيود وسجالت بلدية األغوار اجلنوبية لعام 

بلغت قيمة املبالغ وغ  احملصلة بدل رسم أساسي وغرامات على احملال التجارية غ   .0

( لسنة 02( من قانون رخص املهن رقم )7( دينار خالفًا ألحكام املادة رقم )2272املرخصة )

0111 . 

بلغت قيمة رسوم اللوحات والقارمات والغرامات املستحقة  غ  احملصلة على احملال  .0

( دينار خالفًا ألحكام نظام ترخيص وسائل الدعاية واإلعالن 2200املرخصة )التجارية غ  

 .0221( لسنة 71ضمن حدود منا(ق البلدية رقم ) 

بلغت قيمة رسوم احلرف والصناعات املستحقة غ  احملصلة على احملال التجارية غ   .3

ف والصناعات رقم ( من قانون رسوم احلر0، 4( دينار خالفًا ألحكام املواد )0142املرخصة )

 .0103( لسنة 01)

( دينار خالفًا ألحكام 0012بلغت قيمة رسوم النفايات على احملال التجارية غ  املرخصة ) .4

 0172( لسنة 0نظام منع املكاره ورسوم مجع النفايات داخل منا(ق البلدية رقم )

  وتعديالته.

ملرخصة يف منطقة املزرعة بسبب تعذر حصر قيمة املبالغ املرتتبة على احملال التجارية غ  ا .0

عدم ترتيب ملفات هذا احملال بشكل منظم باإلضافة إىل عدم فتح ملفات خاصة لبعض 

 احملال التجارية يف املنطقة خالفًا ألحكام قانون رخص املهن املشار اليه أعاله.  

 (01/1/4102تاريخ  04/1/22/00214 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تصويب املخالفات أعاله حسب األصول. 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 
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(0141) 

 

     بلدية الطفيلة الكربى.

 :الشكاوي 

لدى التحقق من الشكوى املقدمة للديوان خبصوص وجود داوزات لدى بلدية الطفيلة 

 وأذونات األشغال ولدى التحقق من املوضوع، تبني ما يلي:الكربى يف عملية منح رخص األبنية 

عدم قيام البلدية بعرض معامالت رخص األبنية على ديوان احملاسبة للتدقيق املسبق عليها  .0

 خالفًا ملوافقة رئيس الوزراء بهذا اخلصوص.

قامت البلدية بإصدار رخصة بناء وإذن أشغال باسم السيد ).....( من منطقة وادي زيد  .0

وقيع مدير دائرة التنظيم يف البلدية املهندس ).....( ورئيس البلدية بناًء على استشارة بت

حمامي البلدية  دون عرض املوضوع على اللجنة احمللية يف منطقة وادي زيد وبعد إقارة 

املوضوع من قبل املوا(نني   إلغاء الرخصة بناًء على (لب السيد مدير الشؤون البلدية يف 

 املفتش املالي واإلداري للبلديات فيها.احملافظة و

أصدر مسا  منطقة وادي زيد السيد ).....(رخصة بناء وإذن أشغال مزورين باسم السيد  .3

( علمًا بأن املساحة 0م007).....( دون عرضهما على اللجنة احمللية يف املنطقة مبساحة )

( 0م 320غت ) ( بل77( حوض رقم )0322الفعلية للبناء الواقع على القطعة رقم )

 لطابقني.

 (1/1/4102تاريخ  1/40/01188 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

تشكيل جلنة تدقيق وحتقيق ومبشاركة ديوان احملاسبة على كافة أعمال املسا  ).....( يف منطقة 

اإلجراءات وادي زيد باإلضافة إىل موضوع إصدار رخصة البناء العائدة للسيد ).....( متهيدًا الختاذ 

 القانونية املناسبة حبق املخالفني.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل للتدقيق والتحقيق وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :شــكوى حبق املساح  ).....(/  منطقة العيص سابقًا 

 لدى التحقق من موضوع الشكوى أعاله يف بلدية الطفيلة الكربى ، تبني ما يلي: 

( 07( حوض )340قيام املسا  املذكور برتخيص البناء الواقع على قطعة األرض رقم ) .0

( يف حني أن 0م 0012الزريقيات )املكون من قالقة (وابق( مبساحة إمجالية مقدارها )

( 002( مبوجب الرخصة رقم )0م 0442( بنقص مقداره )0م 3222املساحة الفعلية بلغت )

 سم ).....(.والصادرة با 03/02/0227تاريخ 
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(0140) 

 

( تاريخ 30  منح صاحب املبنى أذن أشغال مبوجب قرار جلنة التنظيم احمللية رقم ) .0

و  إيصال كافة اخلدمات للمبنى على الرغم من خمالفة البناء ألحكام  00/00/0227

 التنظيم من حيث التجاوز على االرتداد اجلان  واألمامي.

 (44/8/4102ريخ تا 1/40/01411 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق بكافة أعمال املسا  املذكور منذ تاريخ تعيينه يف البلدية 

 ومبشاركة ديوان احملاسبة.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 :شكوى حبق مدير البلدية 

بلدية الطفيلة الكربى السيد ).....(، تبني                   لدى التحقق من الشكوى الواردة حبق مدير

 ما يلي:

  تكليف السيد ).....( للقيام مبهام مدير البلدية مبوجب كتاب رئيس البلدية رقم                     .0

و  إنهاء تكليفه وإعادته ملسماه الوظيفي كمدير  04/02/0221( تاريخ 43/4711)

قم أعيد  04/02/0203( تاريخ 43/3310س البلدية رقم )إداري مبوجب كتاب رئي

( 43/0213تكليفه مره أخرى ليعمل مديرًا للبلدية مبوجب كتاب رئيس البلدية رقم )

حيث   التكليف دون تنسيب من جلنة شؤون املوظفني خالفًا ألحكام  0/7/0204تاريخ 

 تعديالته.  و 0227( لسنه 022( من نظام موظفي البلديات رقم )31املادة )

( دينار للمذكور بناًء على كتاب رئيس جلنة البلدية رقم 002  صرف مبلغ ) .0

واملوقع من السيد ).....( شخصيًا كمدير للبلدية بدل  00/02/0200( تاريخ 43/3112)

مشاركته يف عمليه التسجيل إلنتخابات البلدية علمًا بأن بداية التسجيل كانت بتاريخ 

( يومًا عن بدء عملية التسجيل مما يؤكد صحة ما ورد 00بتأخ  ) 0/02/0200

 بالشكوى.

( تاريخ 3220/الطوارئ/00  تكليف السيد ).....( مبوجب كتاب رئيس البلدية رقم ) .3

برئاسة فريق الطوارئ جلميع منا(ق البلدية خالل العاصفة الثلجية وقد  1/00/0203

( تاريخ 4/0/0203الصرف رقم )  صرف مكافأة له ولعدد من املوظفني مبوجب مستند 

رغم حتفظ ديوان احملاسبة لعدم تعزيز املستند مبوافقة وزير الشؤون البلدية  02/0/0203

 املسبقة. 
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(0144) 

 

( دينار أقناء أيام الشتاء واالجنرافات اليت حصلت 002  صرف مكافأة للمذكور مبقدار ) .4

م داوموا خالل حيث قدم كشفًا بأمساء موظفني كان من ضمنهم على أنه 0203عام 

( دينار 022تلك االجنرافات بدوام مكثف على الرغم من تقاضيه مكافأة شهرية بواقع )

لكل شهر وبذلك   اجلمع بني أكثر من مكافأة خالفًا ألسس منح مكافآت موظفي 

 .0/3/0203( تاريخ 4/3011البلديات املرفقة بكتاب وزير الشؤون البلدية رقم )ت/

( دينار بالرغم من استخدامه لسيارة 02هرية للمذكور مقدارها )يتم صرف بدل تنقالت ش .0

البلدية وقيادتها بنفسه أقناء وبعد الدوام الرمسي ومبيتها أمام منزله خالفًا ألحكام املادة 

 وتعديالته. 0120( لسنة 01( من نظام االنتقال والسفر رقم )7)

 (02/01/4102تاريخ  1/40/02124كتاب الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق مبا ورد أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة.     

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل للتدقيق والتحقيق وما زال املوضوع قيد املتابعة.

  :تعيني عامل وطن حيمل درجة البكالوريوس يف علم احلاسوب وإسناد وظيفة إدارية له 

الطفيلة الكربى بتعيني السيد ).....( بوظيفة عامل و(ن وبأجرة يومية قيام رئيس بلدية 

وإسناد وظيفة إدارية له  07/1/0204( تاريخ 43/3734( دنان  مبوجب كتابه رقم )7مقدارها )

)باحث اقتصادي واجتماعي يف وحدة التنمية( علمًا بأن املذكور حاصل على درجة البكالوريوس يف 

( تاريخ 4/0/00100وافقة وزير الشؤون البلدية مبوجب الكتاب رقم )ط/علم احلاسوب خالفًا مل

 واملتضمنة عدم محل املذكور ألي مؤهل علمي وأن يلتزم بالعمل كعامل و(ن. 7/1/0204

 (2/00/4102تاريخ  04/1/21/01141 املصدر: )كتاب الديوان رقم   

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 
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(0141) 

 

 ( نوع مرسيدس صالون:104/4سيارة رئيس البلدية رقم ) 

لردى التحقرق مرن اإلخباريرة الرواردة للرديوان خبصروص املوضروع أعراله تربني أن السريارة مرردار            

رقرد رئريس بلديرة الطفيلرة     ولغايرة تارخيره حيرث ي    2/02/0204البحث موجودة يف عمان منذ تراريخ  

الكرررربى  علرررى سررررير الشرررفاء يف مستشرررفى مدينرررة احلسرررني الطبيرررة ويقررروم أبنررراؤه بقيادتهرررا وصررررف   

( دينار  علمًا بأن سائق الرئيس موجرود  002حمروقات من البلدية بلغت قيمتها خالل تلك الفرتة )

 على رأس عمله يف البلدية.

 (41/00/4102تاريخ  04/1/21/01422املصدر: )كتاب الديوان رقم    

 التوصية:

العمررل علررى تصررويب مررا ورد أعرراله وحتميررل رئرريس البلديررة قيمررة احملروقررات املصررروفة خررالل تلررك            

  الفرتة.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

  :استمالك أراضي الستخدامها مقابر إسالمية 

لدى مشاركة ديوان احملاسبة يف اللجنة املشكلة للس  بإجراءات إستمالا أراضي لغايات 

إنشاء مقابر إسالمية يف منطقيت قصبة الطفيلة ومنطقة العني البيضاء مبوجب كتاب حمافظ 

املعطوف على كتاب رئيس بلدية الطفيلة  4/00/0204( تاريخ 2/00/2/4201الطفيلة رقم )

تبني وجود قطعيت أرض   إستمالكهما  07/1/0204( تاريخ 3731ابر//مق01الكربى رقم )

سابقًا يف املنطقتني املشار إليهما أعاله هلذه الغاية ومل يتم استغالهلما كمقابر إسالمية لغاية 

 تارخيه على الرغم من توفر مجيع خدمات البنية التحتية هلذه القطع وعلى النحو التالي:

 ( دومن.41( ومساحتها )01( حوض قرة )0قطعة رقم )منطقة قصبة الطفيلة /  -

 ( دومن.00( ومساحتها )001( حوض )001منطقة العني البيضاء / قطعة رقم ) -

 48/04/4102تاريخ  04/1/21/44188املصدر: )كتاب الديوان 

 التوصية:

ملكة بيان أسباب هذا اإلستمالا الذي يشكل هدرًا غ  مربر ألموال البلدية رغم وجود قطع مست

 .جاهزة هلذه الغاية

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 
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(0142) 

 

 :العمل اإلضايف 

  عرض املستند  بلدية الطفيلة الكربىلدى التدقيق املسبق على مستندات الصرف يف  

( دينار حيث 07022اخلاص بصرف بدل العمل اإلضايف خالل العاصفة الثلجية والبالغ قيمته )

 تبني ما يلي:

عدم وجود موافقة مسبقة من وزير الشؤون البلدية على الصرف باإلضافة إىل عدم التنسيب  .0

ًا لكتاب وزير بأمساء املوظفني الذين   الصرف هلم من قبل جلنة شؤون املوظفني خالف

 . 03/4/0203( تاريخ 4/7107الشؤون البلدية رقم )ت/

مل يتم اختاذ قرار جملس بلدي بهذا اخلصوص بل   تدوين رقم قرار وهمي على املستند ال  .0

 وجود له على سجل قرارات اولس خالفًا لكتاب وزير الشؤون البلدية أعاله.

( أيام يف 0 أن العاصفة الثلجية استمرت )( أيام عمل ملعظم املوظفني يف حني2  احتساب ) .3

( دينار عن كل يوم عمل للموظف خالفًا ألحكام 42( دينار و )02حدها األقصى وبواقع )

 وتعديالته. 0227( لسنة 022( من نظام موظفي البلديات رقم )04املادة )

 البلدية.   التحفظ على عمليه الصرف من قبل املدير املالي ومدير الرقابة الداخلية يف .4

يف ضوء ما سبق   التحفظ من قبل مندوب الديوان على عملية الصرف اال أن رئيس  .0

 البلدية قام بالتوقيع على املستند للصرف رغم التحفظات السابقة.

 (42/4/4104تاريخ   04/1/21/4812املصدر: )كتاب الديوان 

 التوصية:

 ديوان احملاسبة. تشكيل جلنة للتدقيق والتحقيق مبا ورد أعاله ومبشاركة

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل للتدقيق والتحقيق وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 .لدية القادسية ب

 :قيود وسجالت البلدية 

(، ترربني               0203-0224لرردى إجررراء الترردقيق علررى قيررود وسررجالت بلديررة القادسررية للفرررتة )     

 ما يلي:

 اللوازم: أواًل:

الفجررائي علررى سررجل القر(اسررية وجررود نقررص وزيررادة يف األرصرردة كمررا هرري    أظهررر الفحررص .0

 مبينة أدناه:
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(0144) 

 

( مراعون  12( علرى السرجل بلرغ )   024( الرصيد الردفرتي صرفحة رقرم )   A3/A4ورا ) .أ 

( 033يف حرررني أنررره وبعرررد تررردقيق اوررراميع تررربني أن الرصررريد الررردفرتي الصرررحيح هرررو )

 ( ماعون.73ماعون والنقص احلاصل )

( ريبون يف 02( على السجل بلغ )1س الرصيد الدفرتي صفحة رقم )حرب ريبون فاك .ب 

( ريبرررون 03حرررني أنررره وبعرررد التررردقيق علرررى اوررراميع تررربني ان الرصررريد الررردفرتي هرررو )  

 ( ريبون.3والنقص احلاصل )

( علرررى 1حررررب ماكنرررات التصررروير وحررررب الطابعرررات الرصررريد الررردفرتي صرررفحة رقرررم )   .ج 

دقيق اورراميع ترربني أن الرصرريد الرردفرتي ( علبررة يف حررني أنرره وبعررد ترر00السررجل بلررغ )

 ( علب.1( والنقص احلاصل )07الصحيح هو )

( مررن نظررام اللرروازم 00عرردم فررتح صررحفة مسررتقلة لكررل مررادة علررى حررده خالفررًا ألحكررام املررادة )  .0

 . 0221( لسنة 72وأشغال البلديات رقم )

 سجل احملروقات: ثانيًا:

 مستندات إخراج احملروقات وحسب اآلتي:وجود تالعب من قبل أمني املستودع يف سجالت و .0

( لررت علرى صرفحة السرجل     002بكميرة )  0/7/0224( تراريخ  107مستند اإلخراج رقم ) .أ 

( لرررت بررنفس 722( بكميررة )00(   شررطب الصررفحة ونقلررها علررى الصررفحة رقررم ) 0رقررم )

 رقم مستند اإلخراج وتارخيه.

 علرى صرفحة السرجل    ( لررت 122بكميرة )  4/1/0224( تراريخ  141مستند اإلخراج رقم ) .ب 

(   شررررطب الصرررفحة ومل يررررتم تسررررجيل رقرررم مسررررتند اإلخرررراج أعرررراله وتارخيرررره    0رقرررم ) 

 (.00وكميته يف الصفحة رقم )

( لررت علرى صرفحة السرجل     002بكميرة )  0/2/0222( تراريخ  130مستند اإلخراج رقم ) .ج 

( لرررت بررنفس 402( بكميررة )00(   شررطب الصررفحة ونقلررها علررى الصررفحة رقررم ) 0رقررم )

 مستند اإلخراج وتارخيه.رقم 

( خاليررة مررن التفاصرريل وموقعررة مررن  0720، 0722مسررتندات اإلخراجررات ذوات األرقررام )  .د 

 السائقني  السيد ).....( والسيد ).....(.

( و  إخرراج كميرة   34( لرت ديزيرل علرى صرفحة السرجل رقرم )     0212  إدخال كمية ) .ه 

الرصرريد اررب أن يكررون    ( لرررت منهررا و  تثبيررت رصرريد الصررفحة )صررفر( يف حررني أن    20)

 ( لرت.0207)

لرررردى ترررردقيق عينررررة مررررن مسررررتندات إخراجررررات احملروقررررات وعلررررى سرررربيل املثررررال ال احلصررررر                                             .0

 ( تبني خلو هذه املستندات من التواريخ.0140 - 0134من مستند رقم )
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(0142) 

 

عدم ذكر اسرم املرادة واجلهرة املسرتلمة والريت قامرت بالتسرليم والتراريخ علرى بعرض صرفحات             .3

 السجل. 

ال يتم تنزيل أرقام دفاتر كوبونات احملروقات على سجل الرخص والوصوالت حسب األصول  .4

مما حال دون حصر تلك الكوبونرات علمرًا أن آخرر تنزيرل هلرا علرى سرجل الررخص كران عرام           

0224. 

سجل احملروقات بسبب قيرام أمرني املسرتودع بالكشرط والشرطب وكثررة التعرديل        تعذر تدقيق  .0

 ( من نظام اللوازم أعاله. 13على صفحات السجل خالفًا ألحكام املادة )

 سجل الرخص والوصوالت: ثالثًا:

عدم ترحيل مسرتندات إدخرال اللروازم علرى سرجل الررخص والوصروالت أواًل برأول حيرث كران            .0

 .00/4/0200آخر ترحيل بتاريخ 

عدم ترحيل مستندات إخراجات اللوازم على سجل الرخص والوصوالت أواًل بأول حيث كان  .0

 .00/0/0200آخر ترحيل بتاريخ 

إسررتخدام الطمررس بكثرررة علررى سررجل الرررخص والوصرروالت وعلررى سرربيل املثررال الصررفحة رقررم   .3

 ( املتعلقة برخص املهن.42)

تخدام عردد منهرا علرى الررغم مرن وجرود       ( دفررت   اسر  00وجود مستندات إخراج لروازم بعردد )   .4

خطررررأ مطبعرررري يتمثررررل بوجررررود النسررررختني البيضرررراء والزرقرررراء فقررررط وإعادتهررررا للمطبعررررة         

 للتصحيح.

 عدم إبراز مستندات إدخال احملروقات التالية للتدقيق عليها حسب األصول: .0

 (.0322( وينتهي بالرقم )0002املستند الذي يبدأ بالرقم ) -

 (.3022( وينتهي بالرقم )3200م )املستند الذي يبدأ بالرق -

 قسم احلركة: رابعًا:

عرردم حصررر كميررة احملروقررات املصررروفة لآلليررات والسرريارات ضررمن كشرروفات شررهرية ملقارنررة    .0

تلك الكميات مع آخر تعديل هلا وذلك ملعرفة مقدار االحنراف عن معردل االسرتهالا هلرذه    

 اآلليات واملركبات حسب األصول.

( سررنوات 02( معطررل منررذ مرردة تزيررد علررى ) 0230( رقررم )0117)وجررود صررهريج مرراء موديررل  .0

( مرن نظرام اللروازم    00دون اختاذ اإلجراءات الالزمة إلصالحه أو التصررف بره خالفرًا للمرادة )    

 أعاله.

ال يتم تسجيل عمليات الصيانة واإلصالحات اليت درى لآلليرات والسريارات علرى البطاقرات      .3

 لغاية تارخيه.و 0221اخلاصة بهذه اآلليات منذ عام 
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(0141) 

 

عررردم وجرررود لوحرررات أرقرررام لررربعض اآلليرررات إضرررافة إىل عررردم كتابرررة اسرررم البلديرررة علرررى هرررذه   .4

 اآلليات.

( دينرررار وملررررتني مبوجرررب الفررروات  رقرررم    402( مببلرررغ )1013/0  إصرررال  الضررراغطة رقرررم )  .0

 04/00/0203( ترررراريخ  017( دينررررار  ورقررررم ) 002مببلررررغ ) 01/00/0203( ترررراريخ 022)

دينررار  ولررنفس العطررل وهررو )فقرردان مفتررا  التشررغيل مررن قبررل السررائق( دون أن   ( 012مببلررغ )

  يتم حتميله تلك األعطال واختاذ اإلجراءات الالزمة بهذا اخلصوص.

 خامسًا:  قسم العطاءات:

  بيررع األقررا  واللرروازم غرر  الصررا ح برراملزاد العلرر  دون مصررادقة وزيررر    00/4/0224بترراريخ  .0

الشررؤون البلديررة علررى ذلررك ودون مشرراركة ديرروان احملاسرربة ودون تشرركيل جلنررة معاينررة هلررذه  

 اللوازم  قبل بيعها حسب األصول. 

 00/4/0203م بتراريخ    بيع األقا  واللوازم غ  الصا ح عن (ريق املزاودة بالظرف املختو .0

( دينررار دون مصررادقة وزيررر الشررؤون البلديررة ودون ومشرراركة ديرروان احملاسرربة        0222بقيمررة )

ودون تشرركيل جلنررة معاينررة هلررذه اللرروازم حسررب األصررول، علمررًا بررأن كميررة ونوعيررة اللرروازم            

 املباعة يفوا قيمتها هذا املبلغ بكث .

 (4102لسنة  41استيضاح الديوان رقم املصدر: )

 التوصية:

 تشكيل جلنة تدقيق وحتقيق مبا ورد أعاله ومبشاركة ديوان احملاسبة.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بتشكيل للتدقيق والتحقيق وما زال املوضوع قيد املتابعة.

 :بلدية احلسا 

   :الفحص الفجائي 

الفجائي وإجراء الفحص  1/7/0204لدى القيام بالزيارة امليدانية لبلدية احلسا بتاريخ   

 على صندوا اإليرادات، تبني ما يلي:

يتم إجازة مستندات الصرف دون عرضها على ديوان احملاسبة  لتدقيقها  قبل الصرف خالفًا  .0

إضافة إىل إجازة  4/00/0200( تاريخ 00/00/0/01217لكتاب رئيس الوزراء رقم )

 مستندات أخرى رغم حتفظ ديوان احملاسبة على صرفها.

( من النظام املالي 37وجود تأخ  يف إيداع املقبوضات لدى البنك خالفًا ألحكام املادة ) .0

 وتعديالته.  0221( لسنة 77للبلديات رقم )
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(0148) 

 

( من نظام 3مل تقدم أمينة الصندوا السيدة ).....(كفالة مالية خالفًا ألحكام املادة ) .3

 .0223( لسنة 1الكفاالت املالية للموظفني رقم )

( من النظام املالي 42د قاصة حديدية لدى أمينة الصندوا خالفًا ألحكام املادة )عدم وجو .4

 للبلديات املشار إليه أعاله.

تغيب املوظفني التالية أمساؤهم عن  عملهم يوم الزيارة دون  إبراز إجازات رمسية هلم خالفًا  .0

طبق على البلديات وامل 0203( لسنة 20( من نظام اخلدمة املدنية رقم ) 00ألحكام املادة )

 وتعديالته وهم: 0227( لسنة 022( من نظام موظفي البلديات رقم )00مبوجب املادة )

 السيد ).....( ويعمل رئيس الديوان. .أ 

 السيدة ).....( وتعمل أمني صندوا األمانات. .ب 

 (01/8/4102تاريخ  04/1/21/01144 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 ورد أعاله حسب األصول.العمل على تصويب ما 

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 افظة الطفيلة.حملجملس اخلدمات املشرتكة 

   :دوام موظفي وعمال مكب النفايات التابع للمجلس 

لدى القيام بزيارة ميدانية ملكب النفايات التابع ولس اخلدمات املشرتكة حملافظة 

( موظف وعامل يعملون يف املكب بنظام الشفتات حبيث يداوم كل واحد 71الطفيلة تبني وجود )

( ساعة أسبوعيًا ويتقاضون كافة حقوقهم املالية من رواتب 00منهم يومان يف األسبوع بواقع )

 0227( لسنة 022( من نظام موظفي البلديات رقم )37ومكافآت وبدل عدوى خالفًا ألحكام املادة )

تعديالته واليت حددت ساعات الدوام الرمسي بست ساعات يوميًا وملدة ستة أيام يف األسبوع ويف و

( ساعة اسبوعيًا واوز تكليف 31مجيع األحوال اب أن ال يقل عدد ساعات الدوام الرمسي عن )

 املوظف بالعمل لساعات إضافية تزيد عن ساعات الدوام الرمسي.

 (01/1/4102تاريخ  04/1/8/00221 املصدر: )كتاب الديوان رقم

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 
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(0141) 

 

 بلدية معان الكربى.

 :مستندات الصرف 

-0/0/0204)لدى التدقيق املسبق على مستندات الصرف يف بلدية معان الكرربى للفررتة   

 (، تبني ما يلي:30/0/0204

  تعررريني عررردد مرررن األشرررخاص يف البلديرررة بوظرررائف إداريرررة خمتلفرررة بعقرررود وبرررأجور يوميرررة    .0

( مررن نظررام مرروظفي البلررديات رقررم  07، 00( دينررار خالفررًا ألحكررام املررادتني) 19117مقرردارها )

 وتعديالته. 0227( لسنة 022)

ى لعدد من املوظفني خالفًا ملوافقة وزير الشؤون اجلمع بني العمل اإلضايف ومكافآت أخر يتم .0

البلدية املتعلقرة بصررف هرذه املكافرآت وعردم القيرام حبسرم بردل السرفريات املصرروفة للسرائق            

).....( مررررن قيمررررة املكافررررآت والعمررررل اإلضررررايف خالفررررًا ملوافقررررة وزيررررر الشررررؤون البلديررررة رقررررم         

 .03/0/0204( تاريخ 04/02/0770)م/

واملتضرمن   0200( لسرنة  113ية خالفًا لقرار جملس الوزراء املروقر رقرم )    شراء أقا  للبلد .3

 عدم شراء األقا  وضبط األنفاا احلكومي.

( بشررركل غررر  رمسررري مرررن قبرررل السررريد ).....( وذلرررك   01112/0  اسرررتخدام السررريارة رقرررم )  .4

 ملرافقة والرده نائرب رئريس البلديرة إىل مستشرفى اجلامعرة األردنيرة حيرث   تكليرف املرذكور          

مبوجرررررب كترررررب رمسيرررررة كسرررررائق علمرررررًا أن مسرررررماه الررررروظيفي علرررررى جررررردول التشررررركيالت                        

 )جابي رخص( وصرف له بدل سفر.

  صرف بدل جلسات  جلان )اولس البلدي واللجنة احملليرة( لنائرب رئريس البلديرة السريد       .0

اجلامعرررة األردنيرررة ( علمرررًا أن املرررذكور كررران يرقرررد يف مستشرررفى 0/0204).....( عررن شرررهر ) 

 (.04/0/0204 - 1/0/0204خالل الفرتة من) 

  اسررتئجار سرريارات )بررك اب( لغايررات العمررل يف البلديررة دون اسررتدراج عررروض او مناقصررات     .1

 .0221( لسنة 72( من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم )2وذلك خالفًا ألحكام املادة )

( دينررار دون اسررتدراج عررروض او  3022قيمررة )  صرررف سررلفة للسرريد ).....( لشررراء إ(ررارات ب  .7

 ( من نظام اللوازم وأشغال البلديات املشار إليه أعاله.2مناقصات خالفا ألحكام املادة )

  صررررف مكافرررآت ماليرررة مرررن قبرررل البلديرررة ملررروظفي وزارة الصرررحة ومتصررررفية قصررربة معررران    .2

برالرغم مررن عردم موافقررة   واألمرن العرام وأعضرراء اولرس البلرردي مرن إيرررادات مدينرة احلجرراج      

 وزير الشؤون البلدية على ذلك.
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(0121) 

 

عدم عرض بعض مستندات الصرف على ديوان احملاسبة لتدقيقها قبل الصرف خالفًا لكتاب  .1

 .4/00/0200( تاريخ 00/00/0/01217رئيس الوزراء رقم )

 ( 4102لسنة   12املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 لتصويب ما ورد أعاله حسب األصول اختاذ اإلجراءات الالزمة

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 :قيود وسجالت البلدية 

 ،  تبني ما يلي:0203لدى التدقيق على قيود وسجالت بلدية معان الكربى لعام 

 القسم املالي: أواًل: 

( مرن قرانون البلرديات رقرم     01خالفًا ألحكرام املرادة )   0203عدم إجناز احلساب اخلتامي لعام  .0

 . 0200( لسنة 03)

عرردم إبررراز نسررخة مررن بررراءة  التشرركيالت والزيررادة السررنوية ملرروظفي البلديررة مررع كشرروفات             .0

رقرم   ( مرن النظرام املرالي للبلرديات    04الرواتب لتدقيقها حسب األصول خالفرًا ألحكرام املرادة )   

  .0221( لسنه 77)

( مررن النظررام املررالي  011ال يررتم أعررداد مررذكرة تسرروية حسرراب البنررك خالفررًا ألحكررام املررادة )    .3

  أعاله.

عدم مطابقة أرصدة بعرض البنرود يف سرجالت )الرواردات، التاديرات واألمانرات( مرع اخلالصرات          .4

  يات أعاله.( من النظام املالي للبلد032احلسابية الشهرية خالفًا ألحكام املادة )

عرردم  إرفرراا إشررعارات تفيررد بقرربض األمانررات مررن اجلهررات املعنيررة مبسررتندات الصرررف خالفررًا        .0

  ( من النظام املالي للبلديات أعاله.17ألحكام املادة )

عدم مسك دفرت صندوا خاص بسلف النفقات ملوظفي البلدية باإلضافة لعدم وجرود سرجل    .1

 من النظام املالي للبلديات أعاله. (002، 007للسلف خالفًا ألحكام املادتني )

واألرصرررفة واللررروازم الكهربائيرررة   فيرررتم دزئرررة املشررررتيات اخلاصرررة بأعمرررال صررريانة اال(ررراري    .7

والقر(اسررية ومشرررتيات الضرريافة بشرركل متكرررر دون اللجرروء إىل (ررر  مناقصررات او اسررتدراج    

 .   0221( لسنة 72( من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم )7عروض خالفًا ألحكام املادة )

 عدم إرفاا ما يفيد دفع املبالغ اليت ختص سلف التامني مبستندات الصرف التالية: .2

 ( دينار.302بقيمة ) 0/00/0203( تاريخ 31مستند صرف رقم ) -

 ( دينار. 3222بقيمة ) 01/00/0203( تاريخ 041مستند صرف رقم ) -
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(0120) 

 

الفرًا لقررار جملرس الروزراء رقرم      ( دينرار خ 3220  صرف قيمة إعالنات تعرازي وشركر مببلرغ )    .1

 واملتعلق برتشيد وضبط االنفاا احلكومي.    1/7/0200( تاريخ 113)

عدم إبراز  العديد من مستندات الصررف للتردقيق خالفرًا ألحكرام قرانون ديروان احملاسربة رقرم          .02

 وتعديالته.  0100( لسنة 02)

مل يتم إبراز موافقة وزير الشؤون البلدية على صرف بعرض املكافرآت الرواردة يف جمموعرة مرن       .00

 مستندات الصرف. 

عرردم إدخررال معظررم املررواد الررواردة يف فرروات  مشرررتيات الضرريافة ضررمن قيررود املسررتودع خالفررًا         .00

 ( من نظام اللوازم وأشغال البلديات أعاله.01ألحكام املادة )

( مرن النظرام   37املقبوضات النقدية لردى البنرك خالفرًا ألحكرام املرادة )      وجود تأخ  يف إيداع .03

 املالي للبلديات أعاله.   

مل يرردور يف بدايررة السررنة املاليررة    0203( دينررار رصرريد نهايررة السررنة املاليررة   701وجررود مبلررغ ) .04

 ( من النظام املالي للبلديات أعاله.   0يف دفرت الصندوا خالفًا ألحكام املادة ) 0204

  صررررف سرررلفة نفقرررات أمانرررات مشرررروع إحيررراء مدينرررة معررران القدميرررة باسرررم السررريد ).....(      .00

لتغطية أعمال املشروع حيث أن أغلبية الفوات  املرفقة متسلسلة من حيث رقم الفراتورة  )أي  

دفرت فوات  واحد( مع وجود اختالف يف األعمال واملهام املقدمة بتلك الفروات  )(عرام، مرواد    

 بأنها غ  مروسة باسم حمل داري وال يوجد عليها ختم. بناء( علمًا

عرردم تنظرريم سررجل تأديررة األمانررات بطريقررة أصررولية وذلررك لعرردم ترحيررل مجيررع مسررتندات         .01

( مررن النظررام املررالي   032صرررف األمانررات إىل السررجل املررذكور سررابقًا خالفررًا ألحكررام املررادة )     

 للبلديات.   

 قسم الرقابة الداخلية:  ثانيًا:

ر عمرل وحردة الرقابرة الداخليرة علرى التردقيق املسربق ملسرتندات الصررف فقرط وإهمرال            اقتصا

الرقابررررة والترررردقيق علررررى أقسررررام البلديررررة األخرررررى )شررررؤون املرررروظفني، التنظرررريم، احلركررررة، اللرررروازم،   

 احملروقات،....اخل(. 

 قسم أمالك البلدية: ثالثًا: 

القيام بتسجيل عردد مرن أمرالا البلديرة باسرم رئريس بلديرة معران باإلضرافة لوظيفتره وعردم            

 ( من قانون البلديات أعاله. 43تسجيلها باسم اولس البلدي، خالفًا ألحكام املادة )
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(0124) 

 

 قسم شؤون املوظفني: رابعًا:

نرررذ تررراريخ    انترررداب املوظرررف ).....( مرررن أمانرررة عمررران الكرررربى إىل بلديرررة معررران الكرررربى م       

( لسرنة  32/د( مرن نظرام اخلدمرة املدنيرة رقرم )     13ولغاية تارخيه خالفًا ألحكام املرادة )  00/0/0220

 وتعديالته. 0227

 قسم  التنظيم: خامسًا: 

قيررام قسررم التنظرريم يف البلديرررة بإصرردار العديررد مررن رخرررص األبنيررة بأحكررام سرركن ودررراري          

وجرب خمططرات هندسرية غر  مصردقة      مبوجب خمططات كروكية وإصدار رخرص أبنيرة أخررى مب   

 من نقابة املهندسني.  

 قسم اللوازم:  سادسًا:

عرردم ترحيررل و ترصرريد مسررتندات اإلدخررال واإلخررراج علررى سررجالت اللرروازم اخلاصررة بهررا يف        .0

مسررتودع لرروازم البلديررة األمررر الررذي حررال دون إجررراء جرررد للمسررتودع حسررب األصررول خالفررًا      

 ام اللوازم وأشغال البلديات أعاله. ( من نظ03، 01ألحكام املادتني )

عردم مسرك سررجل لاقرا  املسرتخدم داخررل مكاترب البلديرة إضررافة إىل عردم اسرتخدام نظررام          .0

( مرن نظرام اللروازم    00الكرتات والبطاقرات للروازم املوجرودة يف املسرتودع خالفرًا ألحكرام املرادة )       

  وأشغال البلديات أعاله.

 قسم احلركة واحملروقات:  سابعًا:

 عدم ترحيل (لبات املشرتى احمللي على سجالت السيارات واآلليات اخلاصة بها.    .0

 واآلليات من الوقود منذ عدة سنوات.  إلستهالا السيارات عدم إجراء تعديل .0

عررردم وجرررود بطاقرررات وملفرررات حتتررروي املعلومرررات اخلاصرررة بصررريانة السررريارات واآلليرررات يف           .3

 البلدية. 

ي البلدية املكلفني بقيادة آليات وسيارات البلدية خالفًا عدم عمل كفالة مالية لبعض سواق .4

 . 0223( لسنة 1لنظام الكفاالت املالية رقم )

 (4102لسنة  011املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 
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(0121) 

 

 .ببلدية األشعري

 :قيود وسجالت البلدية 

 (، تبني ما يلي:0203-0200لدى التدقيق يف قيود وسجالت بلدية األشعري للفرتة  )

 قسم احملاسبة: أواًل:

( دينار يف استيفاء قيمة الطوابع على مستندات الصرف واملعززات 00وجود نقص مقداره ) .0

( 77( من النظام املالي للبلديات رقم )70املادة )املرفقة إضافة إىل الغرامات خالفًا ألحكام 

 .0221لسنة 

( دينار ومبلغ 402وجود غرامات تأخ  من حتويالت الضمان االجتماعي ما جمموعة ) .0

( على التوالي بسبب عدم توريد هذه املستحقات يف 0200، 0200( دينار لاعوام )117)

 موعدها.  

اليت تفيد باستالم املبالغ من قبل اجلهات ذات عدم إرفاا وصوالت القبض أو اإلشعارات  .3

( من النظام املالي للبلديات املشار 17العالقة مع مستندات الصرف خالفًا ألحكام املادة )

 إليه أعاله.

( من النظام املالي 011ال يتم عمل حسابات تسوية لصندوا األمانات خالفًا ألحكام املادة ) .4

 للبلديات املشار إليه أعاله.

( من النظام 10قيام جلنة املشرتيات بالتوقيع على فوات  الشراء خالفًا ألحكام املادة )عدم  .0

 املالي للبلديات املشار إليه أعاله. 

( من النظام املالي 00عدم إرفاا املعززات الالزمة مع مستندات الصرف خالفًا ألحكام املادة ) .1

 للبلديات املشار إليه أعاله ونش  على سبيل املثال:

( دينرررار باسرررم السررريد   0002بقيمرررة ) 01/0/0200( تررراريخ 04مسرررتند صررررف رقرررم )   -

.).....( 

( دينرررار سرررلفة باسرررم السررريد 02بقيمرررة ) 3/0/0200( تررراريخ 13مسرررتند صررررف رقرررم ) -

                                                                                                           .).....(     

عدم إدخال الفوات  أملرفقه مع مستندات الصرف يف سجل اللوازم حسب األصول خالفًا   .7

ونش  على  0221( لسنة 72( من نظام اللوازم وأشغال البلديات رقم )01ألحكام املادة )

 سبيل املثال:

 ( دينار. 3139222بقيمة ) 1/3/0200( تاريخ 42مستند صرف رقم ) -

( دينرار )مبيردات حشررية(    022بقيمة ) 01/1/0200ريخ ( تا007مستند صرف رقم ) -

 (.022201فاتورة رقم )
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(0122) 

 

 ( دينار.  022( بقيمة )034مستند صرف رقم ) -

( تاريخ 00( دينار مبوجب املستند رقم)302  صرف سلفة باسم السيد ).....( بقيمة ) .2

( دينار 022( دينار و  إعادة مبلغ )10صرف منها مبوجب فوات  بقيمة ) 00/3/0200

ومل يتم إرفاا ما يعزز  01/4/0200( تاريخ 3110إىل الصندوا مبوجب وصل مالي رقم )

( من النظام 002( دينار خالفًا ألحكام املادة )22ة والبالغ )صرف املبلغ املتبقي من السلف

 املالي للبلديات املشار إليه أعاله. 

( من 73ال يتم التوقيع على مستندات الصرف من قبل رئيس البلدية خالفًا ألحكام املادة ) .1

 النظام املالي للبلديات املشار إليه أعاله.

( 71يث   تنظيم مستند الصرف رقم )عدم الدقة يف تنظيم بعض مستندات الصرف ح .02

( دينار و  اقتطاع رسوم (وابع مببلغ )دينارين( يف حني   12بقيمة ) 07/4/0200تاريخ 

( دينار و  ترحيل املبلغ على دفرت الصندوا مبقدار 12تثبيت قيمة املستند النهائية مببلغ )

 ( دينار. 022)

( وعلى دفعتني من حساب األمانات يف ( دينار باسم شركة ).....00320  صرف مبلغ ) .00

بنك تنمية املدن والقرى لعمل أكشاا داخل حدود البلدية دون وجود أمر دفع أو تنظيم 

 مستند صرف بذلك.                   

 (4102لسنة  022املصدر: )استيضاح الديوان رقم 

 التوصية:

 العمل على تصويب ما ورد أعاله حسب األصول.

 اإلجراء:

 مل يرد ما يفيد بالتصويب وما زال املوضوع قيد املتابعة. 

 
 

 



 

 

 

 

 املـــالحــــق

 



 (1ملحق رقم )

 (4112-1891االستيضاحات الصادرة خالل األعوام )عدد 

 اجملموع 4112 4113 4114 4111-1891 / الـدائرة / املـؤسسة الــوزارة الرقم
 

(1311 ) 

 

 

 22 2 2 4 11 اجلامعة األردنية 1

 13 1 4 11 21 اجلامعة اهلامشية 2

 3 1 0 0 2 القيادة العامة للقوات املسلحة األردنية 1

 8 2 0 1 2 املؤسسة االجتماعية واالقتصادية للمتقاعدين العسكريني 4

 11  2 2 1 املؤسسة االستهالكية املدنية 2

 10 4 1 2 1 املؤسسة التعاونية األردنية 6

 2  0 1 1 املؤسسة العامة لتطوير املشاريع االقتصادية 1

 1  0 0 1 املؤسسة العامة حلماية البيئة 8

 1  0 0 1 املؤسسة األردنية لالستثمار 3

 47 2 1 4 12 املؤسسة العامة للضمان االجتماعي 10

 7 2 1 0 2 املؤسسة العامة للغذاء والدواء 11

 8 2 4 1 1 اجمللس األعلى للشباب 12

 3  0 0 1 اجمللس األعلى للعلوم والتكنولوجيا 11

 1  0 0 1 املركز األردني لإلعالم 14

 2  0 1 1 املركز الثقايف امللكي 12

 1  0 0 1 املركز اجلغرايف امللكي األردني 16

 2  0 1 1 املركز الوطين للبحوث واإلرشاد الزراعي 11

 1  0 0 1 املعهد الوطين للتدريب 18

 64 2 1 1 22 أمانة عمان الكربى 13

 1  0 0 1 إدارة ترخيص املركبات 20

 5  0 0 2 بنك اإلمناء الصناعي 21

 16 1 11 4 0 بنك تنمية املدن والقرى 22

 15 2 1 1 3 جامعة البلقاء التطبيقية 21

 17 4 1 0 10 جامعة احلسني بن طالل 24

 2  1 0 1 جامعة الطفيلة التقنية 22

 12 2 1 1 8 جامعة العلوم والتكنولوجيا 26

 24 4 10 1 1 جامعة الريموك 21



 (1ملحق رقم )

 (4112-1891االستيضاحات الصادرة خالل األعوام )عدد 

 اجملموع 4112 4113 4114 4111-1891 / الـدائرة / املـؤسسة الــوزارة الرقم
 

(1311 ) 

 

 29 2 2 6 16 جامعة آل البيت 28

 35  2 2 11 جامعة مؤتة 23

 3 1 0 1 1 دائرة اآلثار العامة 10

 24 1 4 1 18 دائرة األراضي واملساحة 11

 181 10 11 0 128 دائرة اجلمارك 12

 2  2 0 0 دائرة الشؤون الفلسطينية 11

 1  0 0 1 دائرة العطـاءات احلكومية 14

 2  0 0 2 دائرة احملامي العام املدني 12

 13 5 2 1 0 دائرة ضريبة الدخل واملبيعات 16

 17 1 1 1 6 دائرة قاضي القضاة 11

 4  1 0 1 سلطة الطريان املدني 18

 30 2 2 10 11 سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة 13

 14 2 2 2 2 سلطة وادي األردن 40

 98  0 0 38 االتصاالت األردنية 41

 2  0 0 2 صندوق التنمية والتشغيل 42

 6 1 0 1 2 صندوق املعونة الوطنية 41

 9 5 2 1 1 صندوق توفري الربيد 44

 12  2 1 3 مؤسسة اإلسكان والتطوير احلضري 42

 42 2 1 1 16 مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 46

 19 3 3 2 2 مؤسسة اإلقراض الزراعي 41

 5  0 0 2 مؤسسة املناطق احلرة 48

 11 1 2 1 2 مؤسسة املوانئ 43

 2  0 0 2 مؤسسة النقل العام 20

 5  1 2 2 مؤسسة إدارة وتنمية أموال األيتام 21

 2  1 0 1 مؤسسة تشجيع االستثمار 22

 2  0 0 2 مؤسسة سكة حديد العقبة 21

 61  0 0 61 مؤسسة عالية/امللكية األردنية 24



 (1ملحق رقم )

 (4112-1891االستيضاحات الصادرة خالل األعوام )عدد 

 اجملموع 4112 4113 4114 4111-1891 / الـدائرة / املـؤسسة الــوزارة الرقم
 

(1311 ) 

 

 5  1 0 4 مديرية األمن العام 22

 1  0 0 1 مدينة احلسني للشباب 26

 4 1 0 0 1 هيئة األوراق املالية 21

 2  0 0 2 تنظيم قطاع الطاقة النووية هيئة 28

 5  2 1 2 هيئة تنظيم قطاع النقل 23

 8 1 1 2 4 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 60

 38 5 3 1 21 وزارة األشغال العامة واإلسكان 61

 1  0 0 1 وزارة اإلعالم 62

 28 1 2 2 11 وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية 61

 5  0 1 4 وزارة البيئة 64

 72 3 14 10 42 وزارة الرتبية والتعليم 62

 12  0 2 10 وزارة التعليم العالي/ جملس التعليم العالي  66

 9  0 0 3 وزارة التموين 61

 40 4 1 2 24 وزارة التنمية االجتماعية 68

 5  2 1 2 وزارة التنمية السياسية 63

 8 1 1 0 6 وزارة الثقافة 10

 12 1 0 1 8 وزارة اخلارجية 11

 17  2 2 11 وزارة الداخلية 12

 100 7 11 12 68 وزارة الزراعة 11

 10 2 1 0 2 وزارة السياحة واآلثار 14

 387 43 44 18 262 وزارة الشؤون البلدية / البلديات 12

 213 16 10 22 142 وزارة الصحة 16

 26 5 0 1 18 وزارة الصناعة والتجارة / 11

 7 1 2 0 4 وزارة الطاقة والثروة املعدنية 18

 89 4 1 8 10 وزارة العدل 13

 24 4 4 6 10 وزارة العمل ومؤسسة التدريب املهين 80

 25 1 10 2 3 وزارة املالية 81



 (1ملحق رقم )

 (4112-1891االستيضاحات الصادرة خالل األعوام )عدد 

 اجملموع 4112 4113 4114 4111-1891 / الـدائرة / املـؤسسة الــوزارة الرقم
 

(1319 ) 

 

 64 10 6 6 42 وزارة املياه والري 82

 2 1 0 0 1 وزارة تطوير القطاع العام 81

 3  0 1 2 األحوال املدنية و اجلوازات دائرة 84

 2  0 1 1 مؤسسة املواصفات و املقاييس 82

 1  0 0 1 املعهد الدبلوماسي األردني 86

 2  0 0 2 جملس إدارة هيئة التامني 81

 1  0 0 1 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء 88

 1  1 0 0 هيئة تنظيم العمل اإلشعاعي والنووي 83

 3 1 0 0 2 تنشيط السياحة هيئة 30

 2  0 0 2 وزارة الربيد و االتصاالت 31

 4  0 0 4 املؤسسة االستهالكية العسكرية 32

 1  0 0 1 اهليئة التنسيقية للتكافل االجتماعي 31

 3  0 1 2 اجلامعة األملانية األردنية 34

 2  0 1 1 مؤسسة استثمار املوارد الوطنية وتنميتها 32

 2  1 0 1 اهلالل األمحر األردنيمجعية  36

 1  0 1 0 ديوان اخلدمة املدنية 31

 2 1 0 0 1 اهليئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل 38

 0  0 0 0 البنك املركزي 33

 1  0 0 1 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 100

 5 1 2 0 2 الصندوق اهلامشي لتنمية البادية 101

 3 1 1 0 1 امللك املؤسس عبد اهلل اجلامعي مستشفى 102

 0  0 0 0 دائرة املطبوعات والنشر 1010

 2  1 0 1 مؤسسة ضمان الودائع 104

 3  0 1 2 صندوق التشغيل والتدريب 102

 12 1 1 0 4 سلطة املياه 106

 2 1 1 0 0 وكالة األنباء األردنية 101

 2  1 1 0 اجمللس االقتصادي و االجتماعي 108



 (1ملحق رقم )

 (4112-1891االستيضاحات الصادرة خالل األعوام )عدد 

 اجملموع 4112 4113 4114 4111-1891 / الـدائرة / املـؤسسة الــوزارة الرقم
 

(1318 ) 

 

 2 1 1 0 0 وحدة مكافحة غسيل األموال و متويل اإلرهاب 103

 1  0 1 0 اهليئة التنفيذية التخاصية 110

 8 1 0 1 0 هيئة املناطق التنموية 111

 3  1 2 0 وزارة النقل 112

 2 1 0 1 0 سلطة إقليم البرتاء 111

 1  0 1 0 اجمللس الصحي العالي 114

 3 1 1 1 0 إيداع األوراق املالية مركز 112

 4 1 2 1 0 اجمللس الطيب األردني 116

 1  0 1 0 صندوق الزكاة 111

 2 1 0 1 0 شركة املطارات األردنية 118

 1 0 0 السلطة البحرية األردنية 113
 

1 

 1 0 0 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 120
 

1 

 1 0 0 بورصة عمان 121
 

1 

 احلديدي احلجازي األردني اخلط 122

   

1 
1 

 اهليئة املستقلة لالنتخاب 121

   

1 
1 

 شركة املناطق احلرة 124

   

1 
1 

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي 122

   

1 
1 

 2272 197 304 251 1520 اجملموع



 

 (4ملحق رقم )

 احلكومية واملؤسسات العامة الرمسية  البقايا املدورة للوزارات والدوائر

 الوزارة / الدائرة / املؤسسة الرقم
البقايا املدورة إىل 

1/1/2013 

البقايا املدورة إىل 

1/1/2014 

البقايا املدورة إىل 

1/1/2015 
 

(1311 ) 

 

 262400 278600 114311 إدارة ترخيص السواقني واملركبات 1

 9911112 8171803 9328383 األردنية اجلامعة 2

 221411 467452 11411 األملانية األردنية اجلامعة 3

 4491124 5418081 1122198 اجلامعة اهلامشية 4

 98231881 89058229 11284198 اخلدمات الطبية امللكية 5

 11441 50335 29111 احلجازي األردني احلديدي اخلط 6

 1111319 5137276 3993181 العامة للقوات املسلحة األردنية القيادة 7

 41929 4188 4241 املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية 8

 4181118 2713945 4911141 املؤسسة االستهالكية املدنية 8

 11831118 11191911 111 املؤسسة االقتصادية واالجتماعية للمتقاعدين العسكريني األردنيني 10

 8918111 9937984 11213818 املؤسسة التعاونية األردنية 11

 49111194 30509956 33112311 املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري 12

 138191214 143279661 132311111 االجتماعي العامة للضمان املؤسسة 13

 3111 13928 111814 املؤسسة العامة للغذاء والدواء 14

 281111 465000 211111 اجمللس الطيب األردني 11

 1111112 947156 119121 اجلغرايف امللكي املركز 16

 231911 374000 491111 املركز الصحي العالي 17

 8149141 402235 311384 املركز الوطين للسكري 18

 499311 285162 111121 املعهد الوطين للتدريب 19

 311191199 308059363 341888121 أمانة عمان الكربى 41

 11998419 111 111 بنك تنمية املدن والقرى 41

 2213188 5358351 1119921 جامعة البلقاء التطبيقية 44

 412911 1248665 4331411 جامعة احلسني بن طالل 43

 132442 12260 111211 جامعة الطفيلة التقنية 42

 44812424 20271323 11144811 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 41



 

 (4ملحق رقم )

 احلكومية واملؤسسات العامة الرمسية  البقايا املدورة للوزارات والدوائر

 الوزارة / الدائرة / املؤسسة الرقم
البقايا املدورة إىل 

1/1/2013 

البقايا املدورة إىل 

1/1/2014 

البقايا املدورة إىل 

1/1/2015 
 

(1311 ) 

 

 3131181 3631531 4941131 جامعة الريموك 41

 2421911 4743410 4298129 جامعة آل البيت 41

 3138111 6496259 1313914 مؤتة جامعة 49

 1411411 6007480 411813 دائرة األراضي واملساحة 48

 111291441 105384422 111112914 دائرة اجلمارك األردنية 31

 4311111 7616001  دائرة إجراء عمان / وزارة العدل 31

 4113412813 2297765568 1231111191 دائرة ضريبة الدخل واملبيعات 34

 2114394 3902147 11221481 سالح اجلو امللكي األردني 33

 4311111 5190457 2191324 الطبيعية املصادر سلطة 32

 11431411 61613947 11142311 سلطة املياه 31

 42111111 22550868 44111222 سلطة املياه ) مياهنا( 31

 218141 399850 311198 سلطة إقليم البرتاء 31

 14121211 15480929 8494811 سلطة منطقة العقبة االقتصادية 39

 11311311 8851317 8132193 األردن وادي سلطة 38

 11311311 14119646 14911111 والتشغيل التنمية صندوق 21

 2211111 4672462 2811911 صندوق املعونة الوطنية 21

 4111114 30137094 11128381 صندوق توفري الربيد 24

 18111811 1627202 4118181 صندوق دعم التعليم والتدريب املهين والتقين 23

 4291112 27550652 41111133 مؤسسة استثمار املوارد الوطنية 22

 9411124 8465569 8142312 مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 45

 131893411 135678135 33183149 الزراعي اإلقراض مؤسسة 46

 38891988 10051983 21221121 شركة  املناطق احلرة 47

 111321 250136 411491 مؤسسة املواصفات واملقاييس 48

 41181281 18511859 11111193 املوانئ مؤسسة 49

 4191841 4729903 821129 مؤسسة إدارة وتنمية أموال األوقاف 50



 

 (4ملحق رقم )

 احلكومية واملؤسسات العامة الرمسية  البقايا املدورة للوزارات والدوائر

 الوزارة / الدائرة / املؤسسة الرقم
البقايا املدورة إىل 

1/1/2013 

البقايا املدورة إىل 

1/1/2014 

البقايا املدورة إىل 

1/1/2015 
 

(1314 ) 

 

 4192182 1101415 1212111 مؤسسة إدارة وتنمية أموال األيتام 51

 111132 665734 118389 جملس التعامل بالبورصات 52

 1191413 1112132 1939881 مركز امللك عبد اهلل الثاني للتصميم والتطوير 53

 11114 39835 11111 مركز تكنولوجيا املعلومات 54

 214118 155634 4911912 مركز إيداع األوراق املالية 55

 29411 618661 19912 اجلمعية الوطنية للهالل األمحر األردني 56

 91191 18118 111 السلطة البحرية األردنية 57

 111211 628108 111141 شركة املطارات األردنية 58

 34291491 28875325 43911141 شركة مياه اربد ) الريموك( 59

 82391341 10971094 8122912 استثمار أموال الضمان االجتماعي صندوق 60

 1122111 2523279 4419911 مديرية األمن العام 61

 11844111 9127246 11144811 مستشفى اجلامعة األردنية 62

 31132933 41239911 49144389 مستشفى امللك عبد اهلل املؤسس 63

 238211 0 424892 مستشفى اهلالل األمحر األردني 64

 9319314 8128288 1491418 مشروع كهربة فلس الريف 65

 14842111 10702000 9114111 هيئة اعتماد مؤسسات التعلم العالي 66

 8281 174106 11111 املالية األوراق هيئة 67

 1183111 1192856 1143113 سابقا( )املناطق التنموية االستثمارهيئه  68

 191121 1590510 1311181 تنشيط السياحة هيئة 69

 1113113 8143783 11284398 هيئة تنظيم الطريان املدني 70

 28114113 35329282 42131231 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 71

 1191111 3743973 4111413 واملعادن )الكهرباء سابقا( الطاقةهيئة تنظيم قطاع  72

 1121133 3071678 3139933 تنظيم قطاع النقل الربي هيئة 73

 12113 52163 11131 هيئة موقع املغطس 74

 23134 0 211199 األوقاف/ مطبعة األوقاف. وزارة 75



 

 (4ملحق رقم )

 احلكومية واملؤسسات العامة الرمسية  البقايا املدورة للوزارات والدوائر

 الوزارة / الدائرة / املؤسسة الرقم
البقايا املدورة إىل 

1/1/2013 

البقايا املدورة إىل 

1/1/2014 

البقايا املدورة إىل 

1/1/2015 
 

(1313 ) 

 

 4381314 1991048 1141191 وزارة اإلشغال العامة واإلسكان 76

 1412139 2438980 111 والتعليم الرتبية وزارة 77

 181231 1975043 434124 االجتماعية التنمية وزارة 78

 988148 1592519 112211 وزارة الزراعة 79

 13118 4331 41193 وزارة السياحة واآلثار 80

 2881 184 411131 وزارة الصحة 81

 21819414 40363794 39118498 وزارة الصناعة والتجارة 82

 198211111 180849912 111891111 وزارة املالية 83

 113133 114111 221228 بورصة عمان 84

 111121 141015 1221 مؤسسة التدريب املهين 85

 311111 1 388891 صندوق دعم البحث العلمي 86

 42319 1211 1 شركة تطوير املناطق التنموية األردنية 87

 111131 1331911 1 وزارة االتصاالت 99

 214118 111132 111484 املاليةمركز أيداع األوراق  98

 1111 1 1 األردنيةوكاله األنباء  81

 111211 1 1 األردنيةشركه املطارات  81

 314431 1 1 هيئة األعالم ) االعالم املرئي واملسموع سابقا( 84

 1111 1 1 الشبابية احلركةالصندوق الوطين لدعم  83

 3946515355 3834095920 2789984041 اجملموع

 ( دينار )سلفة(  2312141111مالحظة  وزارة املالية )

 

 



 

 (3ملحق رقم )              

 بقايا مديرية التأمني الصحي / املستشفيات احلكومية

 البيان الرقم
 البقايا املدورة إىل

1/1/4113 

 البقايا املدورة إىل

1/1/4112 

 البقايا املدورة إىل

1/1/4111 
 

(1312 ) 

 

 

 31114101 23131020 1018236 مديرية التأمني الصحي/ املراكز 1

 11630 14221 63111 عبيده / األغوار الشمالية مستشفى أبي 2

 161601 181281 201211 مستشفى الزرقاء 3

 1886406 1128824 1612214 مستشفى األمرية بسمه / اربد 4

 3682 61411 41110 مستشفى األمرية رمحة 5

 431111 410313 403621 مستشفى معان احلكومي 6

 112422 281662 432241 مستشفى املفرق احلكومي 7

 410101 118068 211160 مستشفى الرصيفة/فيصل 8

 12366 10133 216820 مستشفى األمرية راية بنت احلسني 9

 112183 126668 120413 مستشفى اإلميان / عجلون 10

 80000 68000 24631 مستشفى الشونة اجلنوبية 11

 6322611 2643111 4616161 مستشفى البشري / عمان 12

 404201 184821 161623 مستشفى الرمثا احلكومي 13

 62418 62814 23032 مستشفى معاذ بن جبل / األغوار الشمالية 14

 311686 321681 823201 مستشفى جرش احلكومي 15

 184111 0 111326 مستشفى غور الصايف 16

 131123 0 866811 مستشفى الكرك احلكومي 17

 161820 103228 101016 اربدمستشفى األمرية بديعة /  18

 311142 131016 126116 مستشفى احلسني / السلط 19

 1326 1613 6142 مستشفى األمرية إميان / السلط 20

 102000 123000 11000 جملس التمريض األردني 21

 431111 422411 411114 مستشفى النديم 22

 26082 21230 28312 مستشفى األمرية سلمى/ ذيبان 23

 1821 845 1821 مستشفى الرويشد 24

 103428 100181 31122 مستشفى النسائية واألطفال / املفرق 25

 1330421 1441022 861661 مستشفى األمري محزة 26

 61111 181100 288011 مستشفى الدكتور مجيل التوتنجي 27



 

 (3ملحق رقم )              

 بقايا مديرية التأمني الصحي / املستشفيات احلكومية

 البيان الرقم
 البقايا املدورة إىل

1/1/4113 

 البقايا املدورة إىل

1/1/4112 

 البقايا املدورة إىل

1/1/4111 
 

(1311 ) 

 

 43218 44006 12666 مستشفى امللكة رانيا / معان 28

 21282 20222 16236 / اربد مستشفى الريموك 29

 118122 123083 0 الثاني احلسني بن عبد اهلل مستشفى األمري 10

 11281 0 0 النفسية متشفى املركز الوطين للصحة 11

 109301128 74113520 14189001 اجملموع



 (2جدول رقم )          

 بقايا البلديات وجمالس اخلدمات املشرتكة 

 الرصيد املدور البيــــان الرقم

 1/1/2013على  

 الرصيد املدور

 1/1/4112على  

 الرصيد املدور

 1/1/4111على  
 

(1311 ) 

 

 43118821 42311131 44941281 بلدية اربد الكربى 1

 212311 311111 313182 بلدية املزار اجلديدة 2

 212411 391912 342911 بلدية الطيبة اجلديدة 3

 311128 311148 331811 الوسطيةبلدية  4

 184128 193322 411134 بلدية خالد بن الوليد 5

 411889 412811 411111 بلدية الكفارات 6

 121122 121184 138411 بلدية غرب إربد 7

 11214 11113 84229 بلدية السرو 8

 82111 91123 91338 بلدية الريموك اجلديدة 9

 14111 11193 83211 بلدية الشعلة 10

 314991 291111 111841 بلدية معاذ بن جبل/ الشونة الشمالية 11

 141319 218411 228134 بلدية طبقة فحل/ األغوار الشمالية 12

 481144 411113 412811 بلدية شرحبيل بن حسنة 13

 281923 218384 214219 بلدية برقش 14

 432312 419911 412211 بلدية رابية الكورة 15

 949118 124123 411813 بلدية دير أبي سعيد 16

 1311131 4111942 4121191 بلدية جرش 17

 119111 122391 81118 بلدية النسيم 18

 411181 438111 411124 بلدية باب عمان 19

 81921 111344 94312 بلدية املعراض 20

 11311 11141 11111 بلدية برما 41

 11821 211811 313399 بلدية عجلون الكربى 22

 349118 314141 319481 بلدية اجلنيد 23

 99814 113381 111121 بلدية الشفا 24

 434921 411111 492312 بلدية العيون 25

 314191 382121 319139 بلدية كفرجنة اجلديدة 26



 (2جدول رقم )          

 بقايا البلديات وجمالس اخلدمات املشرتكة 

 الرصيد املدور البيــــان الرقم

 1/1/2013على  

 الرصيد املدور

 1/1/4112على  

 الرصيد املدور

 1/1/4111على  
 

(1311 ) 

 

 193113 282148 412911 بلدية بلعما اجلديدة 27

 121118 218811 481119 بلدية الرويشد اجلديدة 28

 413141 14111 14411 بلدية الباسلية 29

 393138 311112 311141 بلدية  رحاب اجلديدة 30

 144391 282131 188419 بلدية السرحان 31

 421911 119311 414341 بلدية الصاحلية ونايفة 32

 88813 14123 18191 بلدية أم القطني واملكيفته 33

 39412 111111 41911 بلدية بين هاشم 34

 192811 111141 143134 بلدية حوشا اجلديدة 35

 341119 491221 418111 بلدية أم اجلمال اجلديدة 36

 18182 14929 21183 بلدية دير الكهف اجلديدة 37

 184891 111214 84113 بلدية الزعرتي واملنشية 38

 411111 444931 419841 بلدية صبحا والدفيانة 39

 2191128 3193112 4891411 الكربىبلدية املفرق  40

 81183 81121 111113 بلدية منشية بين حسن 41

 11411 114211 121299 بلدية الصفاوي 42

 411114 411411 411112 بلدية األمري احلسني بن عبدا هلل 43

 438239 411242 411181 بلدية اخلالدية 44

 4149141 1113321 4113898 بلدية مأدبا الكربى 45

 319114 481411 411121 بلدية ذيبان اجلديدة 46

 111933 191118 111441 بلدية لب ومليح 47

 41321 41149 19413 بلدية جبل بين محيدة 48

 39142 39142 39142 بلدية أم الرصاص اجلديدة 49

 1111182 1219181 3111111 بلدية السلط الكربى 50

 1949 81311 14889 بلدية عني الباشا اجلديدة 51

 411422 411281 439113 بلدية الشونة الوسطى 52



 (2جدول رقم )          

 بقايا البلديات وجمالس اخلدمات املشرتكة 

 الرصيد املدور البيــــان الرقم

 1/1/2013على  

 الرصيد املدور

 1/1/4112على  

 الرصيد املدور

 1/1/4111على  
 

(1319 ) 

 

 911188 314814 489132 بلدية معدي اجلديدة 53

 121998 133112 121982 بلدية العارضة اجلديدة 54

 11438 12111 11439 بلدية ماحص 55

 2448 3212 3191 بلدية سومية 56

 113139 139118 113191 بلدية دير عال 57

 111111 111111 91111 جملس اخلدمات املشرتكة / األغوار  ألوسطى 58

 422111 114111 141111 جملس اخلدمات املشرتكة / السلط 59

 312121 292191 141119 بلدية الفحيص + مسقفات ماحص 60

 3141192 4148133 281284 بلدية الرمثا اجلديدة 61

 4411111 4381499 4123118 بلدية الطفيلة الكربى 62

 142248 148219 149119 بلدية بصريا 63

 11991 91139 12929 بلدية القادسية 64

 192111 191911 111898 بلدية احلسا/الطفيلة 65

 4324444 3912111 3118181 بلدية معان الكربى 66

 111131 82814 91111 بلدية الشراة 67

 82393 19139 1921 بلدية اجلفر 68

 112188 111911 88183 بلدية آيل 69

 411241 129881 12183 بلدية احلسينية 70

 22218 22199 31912 بلدية األشعري 71

 12999 13849 32118 بلدية الشوبك 72

 8114 12833 12833 بلدية القويرة اجلديدة 73

 14841 1838 2184 بلدية قريقره وفينان 74

 41119 9111 1132 بلدية وادي عربة 75

 1181344 1491913 1144181 بلدية مؤتة واملزار 76

 313919 211181 214212 بلدية مؤاب اجلديدة 77

 198193 249413 381411 بلدية احلزمــان/ عي 78



 (2جدول رقم )          

 بقايا البلديات وجمالس اخلدمات املشرتكة 

 الرصيد املدور البيــــان الرقم

 1/1/2013على  

 الرصيد املدور

 1/1/4112على  

 الرصيد املدور

 1/1/4111على  
 

(1318 ) 

 

 148118 211132 138831 بلدية سهل حوران 79

 2444 4912 4991 بلدية حوض الديسه 80

 44123143 41981128 11311181 بلدية الزرقاء 81

 2211119 2183131 2119933 بلدية الرصيفة 82

 484949 413111 319431 بلدية اهلامشية 83

 191111 111119 111119 بلدية الظليــل 84

 48191 11348 22411 بلدية بريين 85

 431233 441911 413131 بلدية األزرق 86

 111111 111111 19421 جملس اخلدمات املشرتكة / الزرقاء 87

 113211 111143 92112 بلدية احلالبــات 88

 3118489 4311832 1381111 بلدية الكــرك الكبـرى 89

 14111 12811 11211 بلدية سد السلطانــي 90

 331421 312191 421191 بلدية شيحـــان 91

 14221 11234 11811 بلدية طالل اجلديدة 92

 111118 113948 111139 بلدية األغوار اجلنوبية 93

 131818 119441 84119 بلدية عبد اهلل بن رواحه 94

 21112 23811 21113 بلدية القطرانة 95

 1111341 1211141 1311141 جملس اخلدمات املشرتكة /اربد 96

 44111 2111 18111 جملس اخلدمات املشرتكة /املفرق 97

 143334 2182 111 جملس اخلدمات املشرتكة / عجلون 89

 411111 129331 1 حمكمة بلدية الزرقاء 88

 34319 1 1 جملس اخلدمات املشرتكة/ الطفيلة 111

 98178581 93795744 76881702 اجملموع
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 الفصل األول / أهم اجنازات ديوان احملاسبة

 28 .4112املهام الرقابية املنفذة لعام  .1

 29 (.4112-4113عدد املخرجات الرقابية لديوان احملاسبة  لألعوام ) .4

 31 (.4112-4118املالية املتحققة جبهود ديوان احملاسبة لألعوام ) الوفورات .3

 32 (.4112عدد وقيم قضايا االعتداء على املال العام لعام ) .2

 33 .4112ملخص بعدد القضايا التنفيذية واملبالغ غري احملصلة لعام  .1

 34 (.4112 – 1814إمجالي القضايا  للفرتة )  .1

 39 .4112 املخالفات املتكررة لعام .1

 40 الوزارات والدوائر احلكومية األكثر خمالفة. .9

 الفصل الثاني / احلسابات اخلتامية للدولة

 23 ( ونسبة منوها.2013-2009النفقات العامة للفرتة ) .8

 22 ( ونسبة منوها مقارنة مع سنة األساس.4113-4118النفقات العامة للفرتة ) .11

 21 )املوازنة اجلارية والرأمسالية(. 4113احلساب اخلتامي للموازنة العامة للسنة املالية  .11

 21 .4113خالصة النفقات اجلارية والرأمسالية لعام  .14

 28 .  4113النفقات اجلارية للجهاز املدني لسنة  .13

 11 .4113النفقات اجلارية للجهاز العسكري لعام  .12

 14 .4113النفقات الرأمسالية املمولة من اخلزينة لعام  .11

 12 .4113النفقات الرأمسالية املمولة من القروض لعام  .11

 11 .4113اإليرادات  العامة للسنة املالية  .11

 11 .  4113موازنة التمويل للسنة املالية   .19

 11 لبعض الوزارات.فروقات يف قيم بنود احلساب اخلتامي واملوقف املالي  .18

 14 إظهار األمانات املدورة  كنفقة فعلية يف احلساب اخلتامي لبعض الوزارات. .41

 14 من سنوات سابقة مل يتم حتويلها حلساب اإليراد العام. مدورةأمانات  .41

 13 للنفقات الرأمسالية من وزارة املالية للوزارات األخرى منفقة يف وزارة املالية. تسجيل قيود نقل العهدة .44

 12 نقل عهدة جارية من وزارة املالية إىل الوزارات أخرى وتسجيلها كنفقة يف وزارة املالية. .43

 11 إجراء مناقالت إىل بعض املشاريع اليت مل يتم رصد خمصصات هلا. .42

 11 إىل بنود متفرقة بنسب عالية. إجراء مناقالت .41

 11 إجراء مناقالت من بنود برجميات وأجهزة حاسوب بنسب عالية. .41



 4112اجلداول لعام فهرس 

 رقم  عنوان اجلدول الرقم

 الصفحة
 

 

(1391 ) 

 

 11 إجراء مناقالت إىل بند أجهزة حاسوب وتوابعه دون مربر. .41

 11 تكرار رصد مبالغ لبعض املشاريع دون الصرف منها. .49

 19 وجود زيادة يف التخصيص لبعض البنود. .48

 13 رصد مبالغ كبرية على بند متفرقة دون الصرف منها. .31

 12 إجراء مناقالت لبند املكافآت على بعض األنشطة. .31

 11 ختصيص مبالغ لإلنفاق على بعض املشاريع دون الصرف منها. .34

 11 ختصيص مبالغ لإلنفاق اجلاري دون الصرف منها. .33

 11 الصرف منها.ختصيص مبالغ لبند االستمالكات دون  .32

 19 وجود فروقات بني تقديرات املوازنة والنفقات الفعلية. .31

 19 .31/14/4113السلف كما يف  .31

 18 ( مل يتم تسويتها. 4111،4112سلف منحت عند إعداد ملحق قانون املوازنة لعامي ) .31

 91 مجيع املبالغ املقدرة يف موازنة بعض اجلهات مصروفة بالكامل. اعتبار .39

 93 .4113أهم املؤشرات االقتصادية لعام  .38

 92 (.4113-4118تطور معدالت التضخم لألعوام ) .21

 91 (.4113-4118تطور معدالت البطالة لألعوام ) .21

 91 (.4113-4118تطور امليزان التجاري لألعوام ) .24

 91 (.4113-4118حواالت العاملني باخلارج لألعوام ) .23

 99 (.4113-4118تطور أسعار الفوائد لألعوام ) .22

 81 (.31/1/4113-4118بيانات الدين العام الداخلي واخلارجي )حكومة مركزية ومؤسسات للفرتة ) .21

 84 (.31/1/4112-4118التغري يف تركيبة الدين العام لألعوام  ) .21

 84 إمجالي حركة أدوات الدين الداخلي. .21

 83 نتائج املزاد على األوراق املالية احلكومية )الدين الداخلي(. .29

 83 إمجالي خدمة الدين اخلارجي الفعلية. .28

 82 نصيب الفرد من الدين العام والناتج احمللي اإلمجالي. .11

 81 (.4113-4118لألعوام )مؤشر نسبة الدين العام للناتج احمللي اإلمجالي  .11

 81 مؤشر رصيد الدين العام لإليرادات احمللية. .14

 81 مؤشري الدين العام اخلارجي وخدمته للصادرات. .13

 81 (.4113- 4118إيرادات ونفقات وفوائض الوحدات احلكومية للفرتة ) .12

 89 .4113خالصة نفقات وإيرادات الوحدات احلكومية لعام  .11
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 111 .4113الوحدات احلكومية األعلى يف اإليرادات املعاد تقديرها لعام  .11

 111 .4113الوحدات احلكومية األعلى يف النفقات املعاد تقديرها لعام  .11

 111 .4113الوحدات احلكومية األعلى يف الوفر املعاد تقديره  لعام  19

 114 .4113يف العجز املعاد تقديره لعام  الوحدات احلكومية األعلى .18

 114 (.4113-4111)  الفوائض املالية الفعلية لألعوام .11

 111 .4113خالصة قائمة اإليرادات والنفقات ملركز إيداع  األوراق املالية لعام  .11

 111 (.4113، 4114خالصة قائميت املركز املالي والدخل هليئة األوراق املالية لعامي ) .14

 118 (.4113، 4114خالصة قائميت املركز املالي والدخل هليئة االستثمار )هيئة املناطق التنموية واحلرة سابقًا( لعامي ) .13

 114 (.4113، 4114خالصة قائميت املركز املالي والدخل للحساب التجاري /لوزارة الصناعة والتجارة لعامي ) .12

 111 (.4113، 4114املالي والدخل هليئة التأمني لعامي ) خالصة قائميت املركز .11

 111 (.4113، 4114خالصة قائميت املركز املالي والدخل هليئة تنظيم النقل الربي لعامي ) .11

 111 اخنفاض صايف الذمم املدينة يف هيئة تنظيم النقل الربي. .11

 118 (.4113، 4114املالي والدخل هليئة تنظيم قطاع االتصاالت لعامي ) خالصة قائميت املركز .19

 141 (.4113، 4114خالصة قائميت املركز املالي والدخل هليئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن لعامي ) .18

 143 (.4113، 4114املالي والدخل هليئة األعالم ) هيئة األعالم املرئي واملسموع سابقًا ( لعامي ) خالصة قائميت املركز .11

 141 (.4113، 4114خالصة قائميت املركز املالي والدخل ملؤسسة سكة حديد العقبة لعامي ) .11

 149 (.4113، 4114املالي والدخل ملؤسسة املوانئ ووحدة ميناء العقبة لعامي ) خالصة قائميت املركز .14

 131 (.4114،4111مديونية سلطة املياه لعامي ) .13

 138 (.4113، 4114خالصة قائميت املركز املالي والدخل للسلطة البحرية لعامي ) .12

 121 (.4113-4114وفوائض )عجز( اجلامعات الرمسية للفرتة ) إيرادات ونفقات .11

 124 (.4113-4114إيرادات اجلامعات  الرمسية لعامي  ) .11

 122 (.2012-2013نفقات اجلامعات الرمسية  لعامي ) .11

 121 (.2012-2013)العجز( / الوفر يف اجلامعات الرمسية لعامي ) .19

 الفصل الثالث /فرق العمل

 128 منح عالوات إضافية خالفًا ألحكام القانون يف هيئة نشيط السياحة. .18

 113 .مقدار الزيادة يف راتب املوظف ).....(  يف هيئة تنشيط السياحة .91

 111 يف هيئة تنشيط السياحة.تكرار سفر املوظف ).....( لفرتات متقاربة  .91

 118 هيئة تنشيط السياحة. يفصرف بدل مياومات للسيد ).....( .94

 111 أعداد السياح الوافدين من دول اخلليج العربي / هيئة تنشيط السياحة. .93
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 114 نفقات اهلاتف اخللوي ملدير عام هيئة تنشيط السياحة. .92

 112 السيارات اليت اشرتتها هيئة تنشيط السياحة بطريقة التأجري التمويلي. .91

 111 والتلزيم الصادرة عن هيئة تنشيط السياحة.قرارات اإلحالة  .91

 119 (.31/1/4112-4119املبالغ اليت دفعتها هيئة تنشيط السياحة لشركة ).....( للفرتة ) .91

 118 الدعم املقدم من هيئة تنشيط السياحة لغري أعضاء هيئة تنشيط السياحة. .99

 111 السياحة لتغطية نفقات غري طارئة. مبالغ مصروفة من حساب النفقات الطارئة يف وزارة .98

 111 (.4113-4111املنح املقدمة هليئة تنشيط السياحة لألعوام ) .81

 111 مكافآت نهاية اخلدمة اليت صرفتها هيئة تنشيط السياحة ملوظفيها املستقيلني. .81

 191 (.4113-4111احلسابات اخلتامية لبلدية كفرجنة اجلديدة لألعوام ) .84

 194 (.4113-4111نفقات بلدية كفرجنة اجلديدة للفرتة ) .83

 193 (.4113-4111حتلياًل لبعض بنود النفقات يف بلدية كفرجنة اجلديدة  للفرتة ) .82

 192 ( ومل يتم استخدامها.4113-4111رصد مبالغ لعدد من بنود النفقات موازنة بلدية  كفرجنة اجلديدة للفرتة ) .81

 191 (.4113-4111النفقات اليت مت صرفها زيادة عن املخصص هلا يف موازنة بلدية كفرجنة اجلديدة  لألعوام ) .81

 191 (.4113-4111حتلياًل ألهم بنود اإليرادات يف بلدية كفرجنة اجلديدة لألعوام ) .81

 191 (.4113-4111اإليرادات الذاتية يف بلدية كفرجنة اجلديدة لألعوام ) اخنفاض بنود .89

 199 (. 4113-4111اإليرادات والنفقات والعجز يف بلدية كفرجنة اجلديدة للفرتة ) .88

 198 (.4113-4111نسبة تغطية اإليرادات الذاتية للنفقات املتكررة يف بلدية كفرجنة اجلديدة لألعوام ) .111

 198 (.4113-4111مقارنة بني النفقات املقدرة مع النفقات الفعلية يف بلدية كفرجنة اجلديدة لألعوام ) .111

 181 (.4113-4111مقارنة اإليرادات املقدرة مع اإليرادات  الفعلية يف بلدية كفرجنة اجلديدة لألعوام ) .114

 181 .31/1/4112إمجالي مديونية بلدية كفرجنة اجلديدة بتاريخ  .113

 184 (.4113-4111القروض والفوائد يف بلدية كفرجنة اجلديدة لألعوام ) .112

 184 .31/14/4113األمانات احلكومية وغري احلكومية يف بلدية كفرجنة اجلديدة بتاريخ  .111

 183 ملؤسسة الضمان االجتماعي. األقساط املستحقة )غري املسددة( وفوائد التأخري املرتتبة على بلدية كفرجنة اجلديدة .111

 182 شيكات ظهرت مبذكرة تسوية البنك ومل تقدم للصرف يف بلدية كفرجنة اجلديدة. .111

 189 (.4113-4111رسوم طوابع الواردات املستحقة وغري احملصلة لألعوام ) .119

 188 (.4113-4111إيرادات رسوم النفايات يف بلدية كفرجنة اجلديدة لألعوام ) .118

 411 أبنية مت ترخيصها من قبل اجمللس البلدي مبوجب خمططات كروكي يف بلدية كفرجنة اجلديدة. .111

 411 يف بلدية كفرجنة اجلديدة. 1/9/4112إمجالي الذمم املدينة املستحقة واملدورة على  .111

 414 .(4113-4111املستحقة لصندوق بلدية كفرجنة اجلديدة لألعوام ) نسبة التحصيل من البقايا والتحققات .114



 4112اجلداول لعام فهرس 

 رقم  عنوان اجلدول الرقم

 الصفحة
 

 

(1392 ) 

 

 412 مبالغ مت تكرار صرفها نتيجة عدم ختم معززات الصرف خبامت مدفوع يف بلدية كفرجنة اجلديدة. .113

 411 .4112إمجالي كادر موظفي بلدية كفرجنة اجلديدة لعام  .112

املوظفني الذين حيملون مؤهل علمي توجيهي ودون التوجيهي من إمجالي كادر موظفي بلدية كفرجنة اجلديدة  نسبة .111

 .4112لعام 

411 

 411 عدم ربط املوظفني بكفاالت مالية يف بلدية كفرجنة اجلديدة. .111

 419 كفاالت مالية غري مناسبة يف بلدية كفرجنة اجلديدة. متقدي .111

 418 الزيادة يف كمية احملروقات املصروفة للسيارة اليت مت ختصيصها إىل رئيس بلدية كفرجنة اجلديدة. .119

 418 مركبات عدادات املسافة فيها معطلة يف بلدية كفرجنة اجلديدة. 118

 413 اجلديدة.تفريغ )ثالثة( موظفني للدراسة يف اجلامعات خالل أوقات الدوام الرمسي يف بلدية كفرجنة  .141

 441 لشركة املدن الصناعية. اإلدارة العامة يفمني الصحي أمصاريف الت تركز .141

 431 خالصة إمجالي نشاط شركة املدن الصناعية يف جمال بيع وتأجري األراضي واملباني. .144

 433 (. 4113، 4114حتليل القوائم املالية لشركة املدن الصناعية لألعوام ) .143

 432 (.4113-4114املطلوبات وحقوق املكية لشركة املدن الصناعية لألعوام ) .142

-4114يف شركة املدن الصناعية لألعوام ) 31/14/4113أهم بنود قائمة الدخل الشامل للسنة املالية املنتهية يف  .141

4113.) 

431 

 421 (.4114-4111لألعوام ) قائمة املوجودات املتداولة وغري املتداولة يف شركة مياه الريموك .141

 423 (.4114-4111املطلوبات وحقوق امللكية لشركة مياه الريموك لألعوام ) .141

 421 (.4114-4111أهم بنود قائمة الدخل الشامل لشركة مياه الريموك للفرتة ) .149

 421 (.4114 – 4111إمجالي اخلسائر السنوية  قبل وبعد تسجيل شركة مياه الريموك لألعوام ) .148

 421 (.4114-4111للفرتة ) تغطية إليرادات الكلية ملصاريف التشغيل والصيانة يف شركة مياه الريموك .131

 421 (.4114-4111نسب التداول و السيولة النقدية يف شركة مياه الريموك لألعوام ) .131

 429 (.4114-4111رأس املال العامل يف شركة مياه الريموك لألعوام ) .134

 429 (.4114-4111لألعوام ) متوسط فرتة التحصيل يف شكة مياه الريموك .133

 411 .(4114-4111لألعوام )ذمم املشرتكني يف شركة مياه الريموك  .132

 414 .4111صرف مبالغ تزيد عن املخصصات املرصودة هلا يف املوازنة يف شركة مياه الريموك لعام  .131

 411 اليت متتلكها الشركة املتكاملة للنقل املتعدد. عدد احلافالت  .131

 413 تاريخ انتهاء عقود استثمار خطوط الشركة املتكاملة للنقل املتعدد. .131

 411 (.4112-4114موجودات الشركة املتكاملة للنقل املتعدد لألعوام ) .139

 419 (.4112-4114لألعوام )املطلوبات  وحقوق امللكية للشركة املتكاملة للنقل املتعدد  .183
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 494 الذمة املالية املستحقة على للشركة املتكاملة للنقل املتعدد لصاحل املؤسسة العامة للضمان االجتماعي. .121

 493 (.4112-4114قائمة الدخل الشامل  للشركة املتكاملة للنقل املتعدد لألعوام ) .121

 492 (.4112-4114املتعدد لألعوام )إيرادات الشركة  املتكاملة للنقل  .124

 483 التكاليف املبدئية الفعلية املباشرة وغري املباشرة إلعادة اهليكلة. .123

 482 تفاصيل بند التكاليف املباشرة إلعادة اهليكلة. .122

 الفصل الرابع / الرقابة على الشركات

 314 لتمويل املشاريع. (MCCملخص اخلطة املالية لشركة حتدي األلفية األمريكية ) .121

 313 ( املمّولة من هذه املنحة ونسب االجناز واإلنفاق املالي.MCAاملشاريع القائمة لشركة حتدي األلفية  ) .121

 319 (.4113- 4111( لألعوام )MCAقائمة املركز املالي لشركة حتدي األلفية  ) .121

 311 (. 4113- 4111(  لألعوام )MCAقائمة الدخل الشامل لشركة حتدي األلفية  ) .129

 311 (.4114-4119املوجودات املتداولة وغري املتداولة لشركة شبكة اجلامعات األردنية لألعوام ) .128

 314 (.4114-4119املطلوبات وحقوق الشركاء لشركة شبكة اجلامعات األردنية لألعوام ) .111

 313 (.4114-4119األردنية لألعوام ) قائمة الدخل الشامل لشركة شبكة اجلامعات .111

 311 التباين يف صرف مياومات السفر لشركة شبكة اجلامعات األردنية. .114

 311 قيام شركة شبكة اجلامعات األردنية بصرف مكافآت مالية لغري موظفيها دون وجود سند قانوني.  .113

 318 املركز املالي وقائمة اإليرادات واملصروفات لشركة هيئة الرتقيم األردنية. قائمة .112

 344 .31/14/4113قائمة املركز املالي لشركة إجادة الستشارات املشاريع االقتصادية كما يف  .111

 343 .31/14/4113قائمة الدخل الشامل لشركة إجادة الستشارات املشاريع االقتصادية كما يف  .111

 341 (.4113-4111قائمة املركز املالي يف الشركة الوطنية الستثمار األلياف الضوئية لألعوام ) .111

 341 (.4113-4111قائمة الدخل الشامل )اإليرادات واملصاريف(  يف الشركة الوطنية الستثمار األلياف الضوئية لألعوام ) .119

 348 .املركز املالي )املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية( لشركة الصيانة والتدريب على الكهرباء احلية الدولية قائمة .118

 331 قائمة الدخل الشامل )اإليرادات واملصاريف( لشركة الصيانة والتدريب على الكهرباء احلية الدولية. .111

 331 (.4113-4119بعض مؤشرات األداء املالي لشركة الصيانة والتدريب على الكهرباء احلية الدولية للفرتة ) .111

 332 املوجودات املتداولة وغري املتداولة يف شركة الكهرباء الوطنية. .114

 331 .31/14/4113رصيد خمصص ديون مشكوك فيها يف شركة الكهرباء الوطنية كما يف  .113

 331 حقوق امللكية واملطلوبات املتداولة وغري املتداولة يف شركة الكهرباء الوطنية. .112

 339 قائمة الدخل الشامل يف شركة الكهرباء الوطنية. .111

 321 .4113قائمة املركز املالي / املوجودات يف شركة السمرا لتوليد الكهرباء لعام  .111

 324 السمرا لتوليد الكهرباء.املطلوبات وحقوق امللكية يف شركة  .111
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 323 قائمة الدخل الشامل يف شركة السمرا لتوليد الكهرباء. .119

 321 (.4113-4111( لألعوام )NPCاملوجودات املتداولة وغري املتداولة يف شركة البرتول الوطنية ) .118

 321 (.4113-4111( لألعوام )NPCاملتداولة وغري املتداولة وحقوق امللكية يف شركة البرتول الوطنية ) املطلوبات .111

 329 (.4113-4111( لألعوام )NPCقائمة الدخل الشامل يف شركة البرتول الوطنية ) .111

 311 .31/14/4113املتداولة وغري املتداولة يف شركة الربيد األردني كما يف  املوجودات .114

 311 .31/14/4113املطلوبات املتداولة وغري املتداولة وحقوق امللكية يف شركة الربيد األردني كما يف  .113

 314 .31/14/4113قائمة الدخل الشامل يف شركة الربيد األردني عن السنة املنهية يف  .112

 313 خالصة الوضع املالي للشركة الربيد األردني. .111

 311 .31/14/4113موجودات شركة مركز تصميم األلبسة وخدمات التدريب كما يف  .111

 311 .31/14/4113املطلوبات وحقوق امللكية لشركة مركز تصميم األلبسة وخدمات التدريب كما يف  .111

 319 .31/14/4113الدخل الشامل لشركة مركز تصميم األلبسة وخدمات التدريب عن السنة املنتهية يف  قائمة .119

 311 .4113املوجودات املتداولة وغري املتداولة يف الشركة العامة األردنية للصوامع والتموين لعام  .118

 313 .31/14/4113الشركة العامة األردنية للصوامع والتموين كما يف  املطلوبات وحقوق امللكية  يف .191

 311 .31/14/4113قائمة الدخل الشامل  يف الشركة العامة األردنية للصوامع والتموين للسنة املنتهية يف  .191

 311 (.4113-4114لألعوام )صايف إيرادات اجملمعات ومطاحن اجلويدة يف الشركة العامة األردنية للصوامع والتموين  .194

 311 ( يف الشركة العامة األردنية للصوامع والتموين.  4113– 1/8/4111املبالغ املصروفة كبدل تنقالت منذ تاريخ يف ) .193

 311 (.4113-4119املبالغ الواجب اسرتدادها من مكافآت أعضاء جملس إدارة الشركة السورية األردنية للصناعة لألعوام ) .192

-4119املبالغ الواجب اسرتدادها من بدل التنقالت ألعضاء جملس إدارة الشركة السورية األردنية للصناعة لألعوام ) .191

4113.) 

311 

 313 يف إدارة الشركة السورية األردنية للصناعة. 4113قرارات الشراء لعام  .191

 313 .الدفعات املصروفة يف الشركة السورية األردنية للصناعة .191

 312 .ذمم مشكوك بتحصيلها يف الشركة السورية األردنية للصناعة .199

 311 (.4113-4111قائمة املركز املالي والدخل الشامل يف الشركة السورية األردنية للصناعة لألعوام ) .198

 311 األردنية للصناعة.األرصدة النقدية املودعة يف حسابات بنكية يف البنوك السورية  للشركة السورية  .181

( الشركة األردنية للسياحة واملياه املعدنية )محامات  4113-4111قائمة املركز املالي والدخل الشامل للفرتة ) .181

 ماعني(.

393 

 392 املالية.  قيد نظامي مبديونية الشركة األردنية للسياحة واملياه املعدنية )محامات  ماعني( لصاحل وزارة .184

 الفصل اخلامس/ املواضيع اخلالفية

 211 (.4113،4114إمجالي املوجودات لشركة السمرا لتوليد الكهرباء لعامي ) .183
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 211 (.4113،4114إمجالي املطلوبات وحقوق امللكية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء لعامي ) .182

 211 (.4113،4114)قائمة الدخل الشامل لشركة السمرا لتوليد الكهرباء لعامي  .181

 السادسالفصل 

 املخرجات الرقابية للديوان

 / اجلزء األول السادسالفصل 

 231 جلهات اليت مت صرف مبالغ  هلا من صندوق املساعي يف دائرة اجلمارك األردنية.ا .181

 231 املبالغ املصروفة ملوظفي دائرة اجلمارك األردنية. .181

 231 .مديرية مكافحة التهرب الضرييب / دائرة اجلمارك األردنيةاملضبوطات وقيمتها يف  .189

 238 مقارنة بني ضريبة الدخل قبل وبعد القرار اإلداري يف دائرة ضريبة الدخل واملبيعات. .188

 223 حجم اإليرادات املعلنة من قبل الشركة / دائرة ضريبة الدخل واملبيعات. .411

 211 الفرق بني اإلجيار حسب قرار اهليئة والوارد يف ميزانية شركة املناطق احلرة/ دائرة ضريبة الدخل واملبيعات. .411

 211 أمساء مكلفني عرضت طلباتهم لرد الضريبة العامة على املبيعات على ديوان احملاسبة. .414

 211 .مدة مشاركة األعضاء يف جلنة مراقبة مهنة املساحة يف دائرة األراضي واملساحة .413

 211 .جلنة فحص مهنة املساحة يف دائرة األراضي واملساحة .412

 211 .رصد جمموعة من االعتداءات على أمالك الدولة يف دائرة األراضي واملساحة .411

( من نظام االنتقال والسفر  يف وحدة مكافحة 41( وليس على املادة )18على املادة )التجاوزات يف مياومات سفر مت صرفها  .411

 غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

211 

 119 الذمم املدينة املستحقة يف هيئة األوراق املالية. .411

 211 اإليرادات املستحقة وغري احملصلة ملركز إيداع األوراق املالية. .419

 214 املستحقة وغري املقبوضة لبورصة عمان.اإليرادات  .418

 213 القروض اليت انتهى حق السحب منها يف وزارة التخطيط والتعاون الدولي. .411

 211 كمية احملروقات املصروفة زيادة عن املقرر يف دائرة الشؤون الفلسطينية. .411

 282 .31/14/4112املستحقة هليئة االستثمار كما هي بتاريخ  أإلجيارات .414

 114 املبالغ املصروفة زيادة يف املكافآت والبدالت عن احلد املسموح به يف وزير املياه والري. .413

 144 عليها يف سلطة املياه. ىاألراضي املفوضة واملعتد .412

 142 .( سنوات يف سلطة املياه1ملشاريع مل يتم تنفيذها ملدة تزيد عن) خمصصات .411

 142 مبالغ زائدة مل يتم إعادتها إىل اجلهات اخلاصة بها يف سلطة املياه. .411

 131 ارتفاع نسبة الفاقد من املياه اليت مت ضخها من اآلبار يف إدارة مياه الزرقاء. .411
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 122 الدوائر يف شركة مياهنا.الذمم املستحقة على بعض  .419

 122 (  يف شركة مياهنا.4113-4111الذمم املدينة للفرتة ) .418

 121 غرامات تأخري السداد على شركة مياهنا. .441

 121 لوازم راكدة يف مستودعات حوفا / شركة مياه الريموك. .441

 128 .4113مكافآت مصروفة لغري موظفي شركة مياه الريموك خالل عام  .444

 111 .4113مكافآت متنوعة مصروفة ملوظفي شركة مياه الريموك خالل عام  .443

 111 .موظفني صرفت هلم مكافآت ليس هلم مراكز عمل على اهليكل التنظيمي لشركة مياه الريموك .442

 111 والري.مكافآت مصروفة ملوظفي شركة مياه الريموك بالزيادة خالفًا لقرار وزير املياه  .441

 119 رسوم طلب توصيل املياه وغري املستوفاة من املشرتكني يف مديرية مياه الشمال. .441

 181 قيمة الرسوم الناقصة املستوفاة عن تصاريح العمل يف وزارة العمل. .441

 111 ( يف املؤسسة العامة للضمان االجتماعي.4114-4111مقارنة بني النفقات اإلدارية لألعوام ) .449

 114 شراء أجهزة حاسوب دون تنسيق مع املركز الوطين لتكنولوجيا املعلومات يف املؤسسة العامة للضمان االجتماعي. .448

 / اجلزء الثاني السادسالفصل 

 123 الفرق بني الكمية املستلمة والكمية املوجودة فعاًل يف مستودعات صندوق املعونة الوطنية. .431

 121 من  صندوق املعونة الوطنية. متكررةة ماليصرف معونات  .431

 121 معونات مالية ضمن فئة احلاالت االستثنائية يف صندوق املعونة الوطنية. .434

 129 اختالف تاريخ وقف املعونة حسب ملف املنتفع وبني نظام اإلستعالم يف صندوق املعونة الوطنية. .433

 111 موظفني من الفئة الثالثة لوظائف ال تنسجم مع فئاتهم الوظيفية يف صندوق توفري الربيد األردني. نقل .432

 112 إمجالي مقبوضات وإيداعات حماسب مديرية أوقاف حمافظة مأدبا. .431

 112 ذمم مل يتم متابعتها وحتصيلها من الشركات أدناه يف وزارة الطاقة والثروة املعدنية. .431

 111 مقارنة بني املطالبات حسب كشوف املقالع واملناجم والدائرة املالية يف وزير الطاقة والثروة ا ملعدنية. .431

 111 بعض الذمم املالية السابقة باإلضافة إىل املطالبات اجلديدة يف وزير الطاقة والثروة املعدنية. .439

 111 مديرية املناجم واملقالع يف وزارة الطاقة والثروة املعدنية. مطالبات مالية ظهرت على إنها مدفوعة يف جداول .438

 111 مقارنة الرسوم املستحقة بني كشوفات مديرية املقالع والدائرة املالية يف وزارة الطاقة والثروة املعدنية. .421

 111 والثروة املعدنية.مبالغ ظهرت ضمن كشوفات مديرية املناجم ومل يتم املطالبة بها يف وزارة الطاقة  .421

 118 قيمة املبالغ احملتفظ بها يف وزارة الطاقة والثروة املعدنية. .424

 131 .مستندات اإلدخال يف مديرية زراعة حمافظة جرش .423

 139 .املوظفني الذين مل يقوموا بتجديد كفاالتهم يف مديرية زراعة حمافظة جرش .422

 138 .اإلنتاج املخطط مع الفعلي يف وزارة الزراعة / مديرية زراعة جرش مقارنة .421
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 128 .املواد الكيماوية الراكدة يف مستودع العالجات البيطرية يف وزارة الزراعة .421

 128 .لقاحات حيوانية وبشرية منتهية الصالحية يف وزارة الزراعة .421

 111 .بني الرصيد املستحق واملدفوع يف مؤسسة اإلقراض الزراعي مقارنة .429

 111 .مقارنة بني املسمى الوظيفي  حسب اهليكلة والوظيفة الفعلية اليت يقوم بها املوظف يف  مؤسسة اإلقراض الزراعي .428

 111 .مستندات اإلخراج اليت مل ينظم بها مستندات إدخال يف مؤسسة اإلقراض الزراعي .411

 194 .املكافآت املصروفة يف دائرة العطاءات احلكومية / وزارة األشغال العامة واإلسكان .411

 189 .وجود تباين كبري بني ساعات العمل الفعلية  وقراءات نظام التتبع لآلليات يف وزارة األشغال العامة واإلسكان .414

 188 .كميات احملروقات املصروفة لآلليات يف وزارة األشغال العامة واإلسكان عدم تطابق .413

 911 .املستشارين العاملني يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة .412

 911 .نفقات احملروقات والصيانة على سيارات املستشارين يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة .411

عدد من املستشارين مبهام مستشار غري متفرغ مبوافقة جملس املفوضني مقابل مكافأة شهرية اعتبارًا من تاريخ  تكليف .411

1/3/4112. 

914 

 912 .مبالغ مصروفة لشركة العقبة للنقل من قبل سلطة منطقة العقبة االقتصادية خلاصة .411

 911 .مالي مقدم لبعض اجلهات من قبل سلطة منطقة العقبة االقتصادية خلاصة دعم .419

 911 صرف مكافآت دون وجود أسس ومعايري لصرفها يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية خلاصة. .418

 911 .بعض املكافآت املصروفة ال تتفق مع آلية الصرف املعتمدة يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة .411

 911 .مبالغ مصروفة لعدد من الفنانني وجهات فنية يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية خلاصة .411

 911 .تقديم دعم مالي جلهات خمتلفة دون احلصول على املوافقة املسبقة يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة .414

 919 يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة.السلف املصروفة لتغطية مصاريف الطعام والشراب  .413

 919 شراء أجهزة خلوية يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية خلاصة. .412

تفاصيل العرض املقدم من أحدى الشركات األمريكية خبصوص احلملة التسويقية اليت نظمتها سلطة منطقة العقبة  .411

 االقتصادية اخلاصة.

941 

 941 املؤسسات والشركات املساهمة يف متويل احلملة اإلعالنية لسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاص. .411

 944 املوظفني املعينني يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة. .411

 933 الدعم املالي املقدم لعدد من اجلهات يف شركة تطوير العقبة. .419

 932 عدد من احملامني واملكاتب القانونية يف شركة تطوير العقبة. التعاقد مع .418

 931 التعاقد مع بعض اإلعالميني يف شركة تطوير العقبة. .411

 931 ارتفاع مصاريف املاء والكهرباء يف شركة تطوير العقبة. .411

 924 دفع قيمة إجيار السكن املخصص ملدير عام مؤسسة املوانئ. .414
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 922 .بدل مكاملات خلوية ملدير عام مؤسسة املوانئدفع  .413

 922 .تداخل يف تاريخ املياومات املصروفة لسائقي املدير العام يف مؤسسة املوانئ .412

 / اجلزء الثالث السادسالفصل 

 911 .إصدار شهادات صحية غري سليمة عن طريق استخدام تقنيات احلاسوب / وزارة الصحة .411

 914 .وزارة الصحةأطباء هلم تواقيع على كشف جدول جلسات الغسيل الكلوي وبنفس التاريخ كانوا خارج البالد/  .411

 911 ضعف إجراءات حتصيل الذمم )املدينة( املستحقة على املرضى يف مستشفى األمري محزة. .411

 914 .يف مستشفى األمري محزة سجالت اللوازم على اإلدخاالت بعض حمتويات مستندات يف ترحيل أخطاءوجود  .419

 913 .تكليف عدد من املوظفني مبهام وظيفية ختتلف عن مسمياتهم الوظيفية يف مستشفى األمرية إميان احلكومي .418

 994 .أجهزة لدى قسم الكلى يف مستشفى املفرق احلكومي مت استالمها دون تنظيم مستندات إدخال بها .491

 981 .مستندات اإلدخال غري املثبت صفحة اللوازم عليها يف مركز صحي برما .491

 981 .أجهزة التعقيم غري املدخلة يف قيود مركز صحي برما .494

 989 املوظفني غري جمددين كفاالتهم يف مركز صحي برما. .493

 811 .جلود املقبوضات يف مركز صحي الشيخ حسني/ األغوار الشمالية .492

 819 .موظفني مل يتم ربطهم بكفاالت مالية يف مركز صحي الطفيلة األولي .491

 811 .شراء أثاث بطريقة التجزئة يف املؤسسة العامة للغذاء والدواء .491

 841 .تكليف بعض املوظفني بعدة أعمال يف اجمللس الصحي العالي .491

 819 الشركات املتقدمة للعطاء إلنشاء وحدات صحية / مديرية تربية حمافظة جرش. .499

 811 .موظفني مكلفني بأعمال ختالف ختصصاتهم يف مدير تربية حمافظة عجلون .498

 811 .املكافآت املصروفة للمحاضرين غري املتفرغني يف اجلامعة األملانية األردنية من كادر اجلامعة األردنية .481

 891 حسابات قروض الطلبة يف جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية. .481

 891 .املكافآت املصروفة للمحاضرين غري املتفرغني يف اجلامعة األملانية من كادر جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية .484

 1119 .الذمم املتحققة على بنك ).....( لصاحل جامعة الريموك .483

 1112 .السيارات املخصصة لنواب رئيس اجلامعة اهلامشية .482

 1119 التسويات املالية اليت أجرتها اجلامعة اهلامشية من خالل التقسيط لفرتات زمنية طويلة. .481

 1131 .اإلجازات السنوية املمنوحة للموظف ).....(يف جامعة مؤتة خالل تواجده خارج البالد .481

 1139 .لنواب رئيس جامعة آل البيت السيارات املخصصة .481

 1113 .املكافآت املصروفة للمحاضرين غري املتفرغني يف اجلامعة األملانية من كادر جامعة البلقاء التطبيقية .489

 1119 .( يف جامعة احلسني بن طالل1/1/4111-1/1/4111قيمة فواتري الكهرباء للفرتة ) .488

 1118 الدائم يف جامعة احلسني بن طالل.فواتري كهرباء ختص املوقع  .311
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 / اجلزء الرابع السادسالفصل 

 1113 .ناجلوائز  غري املسلمة للفائزين يف مؤسسة اإلذاعة والتلفزيو .311

 1113 .نمقارنة بني الرصيد الدفرتي والرصيد الفعلي يف مؤسسة اإلذاعة والتلفزيو .314

 1191  بأول يف وكالة اإلنباء األردنية. عدم توريد اإليرادات احملصلة أواًل .313

 1184 .مقارنة املبالغ املرصودة واملصروفة يف مدينة األمري حممد للشباب .312

 1181 .عالوة نقل وبدل تنقالت ملوظفي مديرية شباب حمافظة إربد .311

 1113 (.4113-4111للفرتة ) ليالي لسائقي مفوضي سلطة إقليم البرتاء املبالغ املصروفة بدل .311

 1111 .عدم مطابقة الرصيد الفعلي لبعض اللوازم مع الرصيد الدفرتي يف الصندوق اهلامشي لتنمية البادية األردنية .311

وجودها على أرض  وجود أرصدة دفرتية ملادة السوالر والبنزين يف الصندوق اهلامشي لتنمية البادية األردنية رغم عدم .319

 .الواقع

1111 

 1111 .أرصدة دفرتية دائنة للعديد من املوجودات يف الصندوق اهلامشي لتنمية البادية األردنية .318

 1134 .املزاودات املطروحة للوحات اإلعالنية يف أمانة عمان الكربى .311

 1128 .4111أمانة عمان الكربى لعام مشروع املوازنة  ملخص .311

 1111 (.4111،4112اإليرادات ملوازنة أمانة عمان الكرب لعامي )حتليل مقارن لبنود  .314

 1111 (.4111-4114أهم بنود إيرادات مشاريع استثمارية يف أمانة عان الكربى لألعوام ) .313

 1114 (.4111-4114بنود إيرادات مصادر التمويل ألمانة عمان الكربى لألعوام ) .312

 1112 (.4111-4114ألمانة عمان الكربى لألعوام  )أهم بنود اإليرادات الذاتية  .311

 1111 .(4111-4114بنود إيرادات املنحة اخلليجية والدعم احلكومي ألمانة عمان الكربى لألعوام ) .311

 1111 (.4111-4114بنود إيرادات الديون عن احلكومة لألعوام ) .311

 1111 (.4111-4112لألعوام ) ألمانة عمان الكربىحتليل مقارن لبنود اإليرادات  .319

 1119 (.4111-4114أهم التغريات يف بنود نفقات جمموعة الرواتب واألجور  لألعوام  ) .318

 1118 (.4111-4114أهم بنود نفقات املشاريع اإلمنائية ألمانة عمان الكربى  لألعوام ) .341

 1111 .4111ملخص جدول تشكيالت الوظائف يف أمانة عمان الكربى لعام  .341

 1112 عدم كفاية قيمة الكفالة املالية املقدمة من بعض حماسيب منطقة اجلبيهة/ أمانة عمان الكربى. .344

 1191 األشخاص الذين مت شراء خدماتهم رغم صرف مكافآت وبدالت هلم يف أمانة عمان الكربى. .343

 1191 لكافة العالوات يف أمانة عمان الكربى.قائمة باألشخاص الذين مت تعيينهم مبوجب عقود شاملة  .342

 1183 (.4112-4111نسب االستهالك للموجودات الثابتة يف مدينة اجلبيهة الرتوحيية لألعوام ) .341

 / اجلزء اخلامس السادسالفصل 
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 1431 كمية احملروقات املصروفة للمركبة أعاله يف بلدية الزرقاء الكربى. .341

 1421 بني قيمة الوصوالت حسب الوصل واإلرسالية يف بلدية الزرقاء الكربى. مقارنة .341

 1413 املوظفني املنتدبني من  بلدية اربد الكربى. .349

 1413 (.4113-4114احلسابات اخلتامية لبلدية السرو / اربد للسنوات ) .348

 1412 (  يف بلدية السرو /اربد.4113-4114لألعوام ) جتاوزات الصرف لعدد من بنود النفقات عن املخصص يف املوازنات .331

 1411 (  يف بلدية السرو /اربد.4113-4114مصاريف كهرباء وإنارة الشوارع واملباني وإيرادات رسوم النفايات لألعوام ) .331

 1411 شراء اللوازم بطريقة الشراء املباشر يف بلدية الريموك اجلديدة. .334

 1412 الرخص غري املستوفاة غرامات التجاوز  يف بلدية الوسطية / اربد. .333

 1411 الفرق بني قيمة الرسوم املستحقة واملستوفاة يف بلدية الطيبة اجلديدة. .332

 1493 قيمة رسوم طوابع الواردات املستحقة وغري احملصلة يف بعض البلديات يف حمافظة إربد. .331

 1491 عدم تعديل اآلليات نتيجة تعطل عداداتها يف بلدية معاذ بن جبل. .331

 1491 .آليات قدمية وغري مستعملة مل يتم شطبها يف بلدية معاذ بن جبل .331

 1491 النقص احلاصل يف العائدات التقاعدية للموظفني املتقاعدين واخلاضعني للتقاعد املدني يف بلدية رابية الكورة. .339

 1313 املوظفني املنتدبني يف بلدية باب عمان. .338

 1311 ترخيص أبنية رغم اعتداء البناء على القطع اجملاورة يف بلدية  عجلون الكربى/ منطقة عنجرة. .321

 1311 الرخص اليت مل تصدر ومل تستوفى قيمة  الرتخيص عنها  باملناطق التابعة لبلدية عجلون الكربى. .321

 1311 عدم استيفاء غرامات التجاوز عن االرتداد يف منطقة عني جنا. .324

 1344 فرق يف رسوم التجاوز للرخص يف بلدية كفرجنة اجلديدة. .323

 1343 .4114رخص األبنية الغري مربزة للتدقيق يف بلدية كفرجنة اجلديدة لعام  .322

 1331 بلدية الكرك الكربى.ة العالقة يف األمانات غري احملولة للجهات صاحب .321
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 31/11/1812 11/11/1814 املرحوم شكري شعشاعة .1

 18/18/1811 11/11/1811 املرحوم عبد الرمحن خليفة .4

 11/11/1811 11/11/1811 املرحوم حممد خليفة عبد املهدي .3

 14/19/1811 19/11/1811 املرحوم حممد ذيب أديب العامري .2

 41/9/1813 43/19/1811 املرحوم صالح طوقان .1

 43/11/1812 11/18/1813 السيد على حسن عودة .1

 13/11/1811 11/14/1812 السيد امحد عبد الكريم الطراونه .1

 31/11/1891 11/13/1811 السيد مولود عبد القادر .9

 11/11/1881 11/11/1891 الدكتور هاشم امحد الدباس .8

 11/11/1882 11/11/1881 السيد عادل امحد القضاة .11

 14/12/4113 11/11/1882 الدكتور عبد خرابشه .11

 41/11/4113 18/12/4113 الدكتور عبد الشخانبه .14

 49/11/4111 11/18/4113 السيد سامل امحد اخلزاعلة .13

 - 41/14/4111 السيد مصطفى الرباري .12
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