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 للمدن الذكٌةالمنتدى العربً 

 النظام األساسً

 الفصل األول

 سم المنتدى ومقره وأهدافهإ

 

 1المادة 

لٌها فٌما بعد بالمنتدى ( وٌشار إللمدن الذكٌةالعربً  سم ) المنتدىنظمة المدن العربٌة مإسسة تعرف بإٌنشؤ عن م

 . للمدن العربٌةوالتحول اإللكترونً والذكً تقنٌة المعلومات  وتعتبر جهاز المنظمة المتخصص فً مجال خدمات

 

 2المادة 

 ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة التعارٌف المبٌنة قبالتها ما لم تدل القرٌنة على غٌر ذلك.

 : منظمة المدن العربٌة  المنظمة -

 للمدن الذكٌةالمنتدى العربً  مإسسة المنتدى : -

 لمنظمة المدن العربٌة المجلس: المجلس  التنفٌذي -

 المإتمر العام : المإتمر العام لمنظمة المدن العربٌة -

 األمانة العامة: األمانة العامة لمنظمة المدن العربٌة  -

 مٌن العام لمنظمة المدن العربٌةاألمٌن العام : األ -

 للمدن الذكٌةالرئٌس: رئٌس مإسسة المنتدى العربً  -

 للمدن الذكٌةمإسسة المنتدى العربً المدٌر العام : مدٌر عام  -
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 3المادة 

ستقالل المالً واإلداري حق التملك والتصرف والتقاضً واإل وله مستقلةٌتمتع المنتدى بشخصٌة معنوٌة وذمة مالٌة 

  النظاموفقا ألحكام هذه 

 

 4المادة 

ان رئٌساً لمإسسة المنتدى العربً  ان فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة  وٌكونمقر المنتدى مدٌنة عم   للمدن أمٌن عم 
 الذكٌة.

 5المادة 

 

 هداف المنتدىأ

 من خالل تحقٌق  أهداف المنتدى التالٌة:تصاصاته على تحقٌق أهداف المنظمة ٌعمل المنتدى فً مجال اخ

 .لكترونً والوصول للمدن الذكٌةالمدن العربٌة لتحقٌق التحول اإل المساهمة فً رفع جاهزٌة .1

تعزٌز الشراكات مع المنظمات العربٌة والدولٌة واإلقلٌمٌة لتنظٌم دور العلم والعلوم والتكنولوجٌا واإلبتكار  .2

 بالتعاون مع مإسسات المنظمة. فً تحقٌق التنمٌة المستدامة

 .للمدن العربٌةوالتحول اإللكترونً والذكً تقنٌة المعلومات إدارة بناء مرجعٌة فنٌة وعلمٌة فً مجال  .3

 .بٌن المدن العربٌةوالتحول اإللكترونً والذكً تقنٌة المعلومات إدارة نقل التجارب الناجحة فً مجال  .4

والتحول تقنٌة المعلومات إدارة ستشارٌة والمعلومات والمساعدة الفنٌة فً مجال توفٌر الخدمات اإل .5

 . اإللكترونً والذكً

 .والتحول اإللكترونً والذكً تقنٌة المعلومات إدارة فً مجالوالعام تفعٌل الشراكة مع القطاع الخاص  .6

والتحول اإللكترونً والذكً توفٌر خدمات التؤهٌل والتدرٌب للكوادر البشرٌة فً مجال تقنٌة المعلومات  .7

 .الحدٌثة فً المدن العربٌة واإلدارة
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 6المادة 

 

 مهام المنتدى

 

بالتعاون والتنسٌق مع األمانة العامة أن ٌستعٌن بمختلف الوسائل على تحقٌق أهداف المنظمة ومشارٌعه  للمنتدى

 المستقبلٌة له بصفة خاصة: 

فً البلدٌات والمدن  وعملٌات التحول اإللكترونً والذكً إجراء دراسات شاملة ألوضاع تقنٌة المعلومات .1

وعملٌات فً مجال تطبٌق تقنٌة المعلومات وتقدٌم الحلول جل حصر اإلشكالٌات التً تواجهها العربٌة من أ

 واستخدامها فً العمل البلدي. التحول اإللكترونً والذكً

والمإتمرات فً إعداد وتنفٌذ البرامج العلمٌة المتخصصة والدورات التدرٌبٌة والدراسٌة وحلقات البحث  .2

بما وتقٌٌمها وتطوٌرها  ،الحدٌثة واإلدارةعملٌات التحول اإللكترونً والذكً و تقنٌة المعلوماتإدارة مجال 

، وللمنتدى القٌام بذلك منفردا او بالمشاركة مع الجامعات والمراكز والهٌئات ٌفٌد المدٌنة والعاملٌن فٌها

 .ات العربٌة واإلقلٌمٌة والدولٌةوالمنظم

وعملٌات تقنٌة المعلومات إدارة دن العربٌة فً مجال بٌن الموقصص النجاح تبادل الخبرات والكفاءات  .3

 .الحدٌثة التحول اإللكترونً والذكً واإلدارة

 نقل وتبادل المعلومات والمعرفة الخاصة بالبرمجٌات الناجحة بٌن المدن العربٌة. .4
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 الفصل الثانً

 أجهزة المنتدى وهٌكلة التنظٌمً

 7المادة 

 .للمدن الذكٌةرئٌس مإسسة المنتدى العربً  .1

 .للمدن الذكٌةمدٌر عام مإسسة المنتدى العربً  .2

 

 8المادة  

 ٌتولى رئٌس  المنتدى رئاسة اإلجتماعات وٌنوب عنه فً حال غٌابه مدٌر عام المنتدى.

 9المادة 

 لرئٌس المنتدى  أن ٌفوض  كل او بعض صالحٌاته التً ٌمارسها  للمدٌر العام

 10المادة 

مدٌراً  عاماً من دولة المقر ٌصدر بتعٌٌنه قرار من الرئٌس وٌصادق علٌه المجلس التنفٌذي  ٌكون لمإسسة المنتدى 
 للمنظمة.

 11المادة 

ٌتولى المدٌر العام  تنسٌق أعمال المنتدى ومتابعة األنشطة المتعلقة بالمنتدى وما ٌكلف به من أعمال من قبل رئٌس 

 لمنظمة المدن العربٌة. واألمٌن العامالمإسسة 

 12المادة 

العام  بقرار من رئٌس  المنتدى وتنسٌب من المدٌر العام وٌجوز للمدٌر  لمدٌر عام المنتدى ٌجوز تعٌٌن نائب 

 معاونٌه.لنائبه و كبار اختصاصاته  تفوٌض بعض 

 13المادة 

 ات األخرى. جتماعات والمحافل ولدى الجهتمثل المنتدى أمام القضاء وفً اإلٌكون مدٌر عام المنتدى الجهة التً 
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 الفصل الثالث

 المالٌة

 14المادة 

   كانون األول  31ٌكون للمنتدى مٌزانٌة سنوٌة تبدأ مع مٌزانٌة المنظمة من أول كانون الثانً )ٌناٌر( وتنتهً فً  -
 )دٌسمبر( 

قرار المجلس    زمة للقٌام باألعمال اإلدارٌة والمالٌة والتنفٌذٌة بما ٌتماشى معاللرئٌس المنتدى الصالحٌات ال -

 التنفٌذي للمنظمة والنظام األساسً للمنتدى.. ومن بٌنها:

 إعداد المٌزانٌة العامة للمنتدى ورفعها لألمٌن العام والمجلس التنفٌذي للمنظمة . -

 إعداد تقرٌر سنوي عن أعمال المنتدى ورفعه إلى األمٌن العام والمجلس التنفٌذي  للمنظمة. -

 

 15المادة 

 تتكون موارد المنتدى المالٌة من:               

 .لمنظمة المدن العربٌة  الدعم المالً واإلعانة التً تخصص له من دولة المقر وما تسهم به األمانة العامة .1

 .ل العربٌة والجهات المختلفة فٌهاالمساهمات واإلعالنات التً تقدمها الدو .2

 رٌع األموال الخاصة بالمنتدى. .3

 .منتدى من خاللها الخدمات التقنٌةالمشارٌع التً ٌقدم ال عائدات .4

 التبرعات والهبات والوصاٌا والمنح والقروض المقدمة من مختلف الجهات واألفراد.  .5

 .مانة العامة حسب القواعد المرعٌةأي موارد أخرى توافق علٌها األ .6

 

 16المادة 

ى من خالل تعلٌمات ولوائح المنتدى المالٌة واإلدارٌة والتنفٌذٌة تحدد القواعد الحسابٌة والنظام المالً واإلداري للمنتد

 وبالتنسٌق مع األمانة العامة للمنظمة.
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 أحكام متفرقة –الفصل الرابع 

 17المادة 

للغة الرسمٌة عتماد لغة أخرى حسب ما ٌراه المنتدى إلى جانب اٌة للمنتدى اللغة العربٌة وٌمكن إتعتبر اللغة الرسم

 .الترجمة من وإلى أي لغة أخرى عند الحاجةوتإمن 

 18المادة 

ه منظمة لتفسٌرٌرجع فً أي تفسٌر ألحكام هذا النظام أو أي أشكال حول فهمه إلى األمانة العامة والمجلس التنفٌذي لل

 .أو إٌضاحه

 19المادة 

واللوائح والقرارات لتنفٌذ أحكام هذا باتخاذ ما ٌلزم من إصدار التعلٌمات ة وبالتشاور مع األمانة العامة تقوم المإسس -

 النظام بما ٌتناسب وأهداف وغاٌات المنظمة.

حدى لمنظمة المدن العربٌة باعتباره إ جمٌع أحكام النظام األساسً للمدن الذكٌة ٌنطبق  على المنتدى العربً  -

 مإسساتها وٌمارس المنتدى نشاطه بما ال ٌتعارض مع ذلك النظام.

 .المنتدى وتصفى أعمالها بقرار من المإتمر العام للمنظمة تحل مإسسة -

 

 20المادة 

 ٌعمل بهذا النظام من تارٌخ إقراره واعتماده.
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 الالئحه التنفٌذٌة

 للمدن الذكٌةلمإسسة المنتدى العربً 

 

 

 (1المادة )

 

 تعارٌف

 

 المعانً الموضحه قرٌن كل منها: فً تطبٌق احكام هذه الالئحه تكون للكلمات والعبارات التالٌه

 

 : منظمة المدن العربٌة.  المنظمـــة

 األمانة العامة لمنظمة المدن العربٌة. :األمانة العامة

 : المإتمر العام لمنظمة المدن العربٌة. المإتمر العــــــام

 : المجلس  التنفٌذي لمنظمة المدن العربٌة.المجلس التنفٌذي

ان الكبرى.مانة : أ  األمانـــــة  عم 

 .للمدن الذكٌة: مإسسة المنتدى العربً المإسسة

 .للمدن الذكٌة: رئٌس مإسسة المنتدى العربً الرئٌـــس

 .للمدن الذكٌة: مدٌرعام مإسسة المنتدى العربً المــــدٌرالعام

 : كل شخص ٌعمل فً خدمة المإسسة.الموظــف
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 (2المادة )

 

 المجلس التنفٌذي لمنظمة المدن العربٌة

 

هو السلطة المشرفة على شإون المإسسة والمسإولة عن رسم سٌاسته العامة واتخاذ القرارات   المجلس التنفٌذي

 المالئمة لتحقٌق أهداف المنظمة ومتابعة تنفٌذها.

 

 ٌشكل المجلس التنفٌذي على النحو التالً: 

 العربٌة األمٌن العام لمنظمة المدن .1

  "رئٌس الدورة" .دورته خالل التنفٌذي المجلس فٌها ٌنعقد التً المدٌنة رئٌس .2

 رإساء العواصم العربٌة األعضاء فً المنظمة ) ومن ضمنها أمانة القدس الشرٌف (. .3

 رإساء مدن مكة المكرمة والمدٌنة المنورة والعٌون المغربٌة.  .4

أحد عشر عضوا ٌمثلون المدن األعضاء ٌنتخبهم المإتمر العام على أن ال تنتخب اكثر من مدٌنة واحدة من قطر  .5

 واحد . 

 

 

 (3المادة )

 

 رئٌس المإسسة

 

هداف المإسسة علٌه من الوظائف الالزمة لتحقٌق أٌصدر الرئٌس الهٌكل التنظٌمً للمإسسة على ضوء احتٌاجاتها الف

وتنفٌذ نظامها األساسً ومقررات المإتمر العام والمجلس التنفٌذي كما ٌصدر الرئٌس المكافؤت الخاصة بموظفً 

 المإسسة وأعضاء اللجان. 
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 (4المادة )

 

 مدٌر عام المإسسة

امها وفق السٌاسات قسعلى إدارة المإسسة واألشراف على إعداد وتنفٌذ خطط وبرامج عمل أٌتولى المدٌر العام العمل 

 ختصاصات التً ٌحددها الرئٌس والمجلس التنفٌذي.المقررة لها وإنجاز المهام واإل

 

 

 ( 5المادة ) 

 

 تعرٌف المإسسة

مإسسة منبثقة عن منظمة المدن العربٌة متخصصة فً مجال تقنٌة ونظم  للمدن الذكٌةمإسسة المنتدى العربً 

ان مقراً دائماً لها، تحظى باستضافة ورعاٌة ودعم من أمانة الحدٌثة، تتخذ من العاصمة األ ارةالمعلومات واالد ردنٌة عم 

ان الكبرى، وتتمتع المإسسة بشخصٌة معنوٌة وذمة مالٌة مستقلة ولها حق التملك والتصرف ستقالل والتقاضً واإل عم 

 داري وفقا ألحكام هذا النظام .المالً واإل

 

 

 (6المادة ) 

 

 رإٌة المإسسة

 

 "عربٌة الكترونٌة ذكٌة  لمدٌنة تسعى متمٌزةمإسسة عربٌة " 
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 ( 7المادة )

 

 رسالة المإسسة

 

عضاء فً منظمة المدن العربٌة فً مجال ر وتحسٌن قدرات المدن العربٌة األ" مإسسة تعمل على تطوٌ

لتعاون مع القطاعٌن العام الحدٌثة بادارة واإلوالتحول اإللكترونً والذكً تقنٌة ونظم المعلومات إدارة 

 "والمنظمات العربٌة والدولٌة واإلقلٌمٌة   والخاص

 

 (  8المادة )

 

 هداف المإسسةأ

 

 .لكترونً والوصول للمدن الذكٌةالمدن العربٌة لتحقٌق التحول اإل المساهمة فً رفع جاهزٌة .1

تعزٌز الشراكات مع المنظمات العربٌة والدولٌة واإلقلٌمٌة لتنظٌم دور العلم والعلوم والتكنولوجٌا واإلبتكار  .2

 فً تحقٌق التنمٌة المستدامة.

 .للمدن العربٌةبناء مرجعٌة فنٌة وعلمٌة فً مجال إدارة تقنٌة المعلومات والتحول اإللكترونً والذكً  .3

 .بٌن المدن العربٌةارة تقنٌة المعلومات والتحول اإللكترونً والذكً نقل التجارب الناجحة فً مجال إد .4

توفٌر الخدمات اإلستشارٌة والمعلومات والمساعدة الفنٌة فً مجال إدارة تقنٌة المعلومات والتحول  .5

 اإللكترونً والذكً. 

 ترونً والذكً.فً مجال إدارة تقنٌة المعلومات والتحول اإللك والعام تفعٌل الشراكة مع القطاع الخاص .6

المعلومات والتحول اإللكترونً والذكً توفٌر خدمات التؤهٌل والتدرٌب للكوادر البشرٌة فً مجال تقنٌة  .7

 .الحدٌثة فً المدن العربٌة واإلدارة
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 (9المادة )

 

 الجهات المستهدفة فً عمل المإسسة

 

 عضاء فً منظمة المدن العربٌة.المدن والبلدٌات العربٌة األ .1

 مإسسات المنظمة. .2

 .المنظمات العربٌة والدولٌة واإلقلٌمٌة .3

 

 ( 11المادة )

 

 الخدمات التً تقدمها  المإسسة

 

 .ت وبرمجة وتصمٌم مواقع الكترونٌةتحلٌل قواعد بٌانا .1

 .واتف الذكٌة لتطوٌر العمل البلديبناء تطبٌقات اله .2

 عضاء.بٌن البلدٌات والمدن العربٌة األ تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة .3

 ستشارات.تقدٌم الدعم الفنً واإل .4

 هٌل للكوادر البشرٌة.التدرٌب والتؤ .5

 

 

 ( 11المادة ) 

 

 الوسائل والطرق التً ٌتم من خاللها  تقدٌم خدمات المإسسة

 

 عضاء.ج التدرٌبٌة فً المدن العربٌة األمن خالل تنظٌم البرام .1

 عضاء.ورش العمل فً المدن العربٌة األ من خالل تنظٌم .2

 عضاء.م المإتمرات فً المدن العربٌة األمن خالل تنظٌ .3

 لكترونٌة.ل تصمٌم وبناء وبرمجة المواقع اإلمن خال .4

 ستشارات.من خالل عمل الدراسات واإل .5

نصات السحابٌة، وسائل لكترونٌة، المربً اإلمجلة المنتدى العالمعرفة بالوسائل المختلفة مثل) نقل وتبادل .6

 جتماعً، ....(.التواصل اإل
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 لكترونً.الخدمات من خالل موقع المإسسة اإلتقدٌم  .7

 

 

 

 (12المادة )

 

 أحكام عامة

 

وائح من وتقر اللخرى الزمة لتنفٌذ أعمال المإسسة ة وأٌة لوائح أدارٌة والتنفٌذٌٌصدر الرئٌس اللوائح المالٌة واإل

 المجلس التنفٌذي للمنظمة.

 

 (13المادة )

 

ذا اقتضت إٌالت الالزمة على هذه الالئحة أو أٌة الئحة أخرى تخص عمل المإسسة دخال التعدٌجوز للرئٌس إ

 جتماع له للتصدٌق على التعدٌالت.ول إالمجلس التنفٌذي للمنظمة فً أن ٌعرض األمر على الضرورة ذلك على أ

 

 

 (14المادة )

 

 قرارها من المجلس التنفٌذي للمنظمة.أخرى تخص عمل المإسسة من تارٌخ إ و أٌة الئحةٌعمل بهذه الالئحة أ
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 الالئحة اإلدارٌة

 للمدن الذكٌةلمإسسة المنتدى العربً 

 

 (1مادة )

 

 حكام هذه الالئحه تكون للكلمات والعبارات التالٌه المعانً الموضحه قرٌن كل منها:فً تطبٌق أ

 منظمة المدن العربٌة. :  المنظمـــة

 األمانة العامة لمنظمة المدن العربٌة. :األمانة العامة

 : المإتمر العام لمنظمة المدن العربٌة. المإتمر العــــــام

 : المجلس  التنفٌذي لمنظمة المدن العربٌة.المجلس التنفٌذي

 ان الكبرى.مانة عم  : أ  األمانـــــة

 .لمدن الذكٌةل: مإسسة المنتدى العربً المإسسة

 .للمدن الذكٌة: رئٌس مإسسة المنتدى العربً الرئٌـــس

 .للمدن الذكٌة: مدٌرعام مإسسة المنتدى العربً المــــدٌرالعام

 : كل شخص ٌعمل فً خدمة المإسسة.الموظــف

 

 

 (2مادة )

 

 الهٌكل التنظٌمً

 

 ( وذلك على النحو المبٌن فً هذا القرار.1الهٌكل التنظٌمً للمإسسة وفقاً للمخطط التنظٌمً فً المرفق رقم ) ٌتكون

 

 (3مادة )

 

 الرئٌس
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ٌشرف الرئٌس على استراتٌجٌات وخطط وبرامج عمل وموازنة المإسسة وحساباتها الختامٌة ورفع التوصٌات بشؤنها 

 للمجلس التنفٌذي للمنظمة.

 

 (4مادة )

 

 المجلس التنفٌذي للمنظمة

 

هدافها تراتٌجٌه والعمل على ضمان تحقٌق أسعمال المإسسة ووضع الخطط اإلأعلى ٌشرف المجلس التنفٌذي للمنظمة 

 ومشارٌعها .

 

 (5مادة )

 

 ٌتبع للرئٌس مباشرة :

 المدٌر العام -

 

 

 

 

 (6مادة )

 

 المدٌر العام

 

مها وفق قساالمإسسة واإلشراف على إعداد وتنفٌذ خطط وبرامج عمل أ على ادارةٌتولى المدٌر العام العمل  -

نجاز المهام واإلختصاصات التً ٌحددها الرئٌس والتوصٌات التً تصدر عن اجتماعات السٌاسات المقررة لها وإ

 ( :1المجلس التنفٌذي للمنظمة وتضم المإسسة األقسام التالٌة والمبٌنة فً المرفق رقم )

 .والتحول اإللكترونً القسم التقنً .1

 التدرٌب ونقل المعرفه.قسم  .2

 .واإلعالم قسم العالقات العامة .3

 القسم المالً. .4

 داري.القسم اإل .5
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 (7مادة )

 

 الكادر

 

ان ال (1 كبرى وموظفٌن ٌتم تعٌٌنهم ٌتؤلف كادر المإسسة من موظفٌن ٌتم اإلستعانة بهم من كادر أمانة عم 

ان الكبرى أخدمات من قبل أاقٌات عمل أو شراء و اتفبعقود أ  و مإسسة المنتدى العربً.مانة عم 

على تنسٌب المدٌر  اً ( بناء2فً الكشف المرفق رقم ) وظفٌن لملئ شواغر المإسسة الواردةٌتم اختٌار الم (2

 هداف المإسسة.ٌة من الوظائف التً تلزم لتحقٌق أحتٌاجات الفعللعام وموافقة الرئٌس وعلى ضوء اإلا

و شراء خدمات من خالل مإسسة عٌٌن ذوي الخبرة والكفاءة بعقود أو اتفاقٌات عمل أصالحٌة تللرئٌس  (3

 .ان الكبرىمانة عم  والكفاءات فً أ المنتدى العربً فً حال عدم توفر تلك الخبرات

 

 

 

 (8مادة )

 

 الدوام

 

 ان الكبرى. مانة عم  المتبعة فً أ نظمةفً المإسسة ٌتوافق مع األ واإلجازات واألعٌادالدوام للموظفٌن والعطل أوقات 
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 (9مادة )

 

 المهام والهٌكل التنظٌمً 

 

 مهام أقسام المنتدى :  

 أوالً( القسم التقنً والتحول اإللكترونً

 
                         

ومإشرات األداء الخاصة بعملٌات التحول اإللكترونً والذكً  وضع وتطوٌر المعاٌٌر واألسس  ومقاٌٌس .1

 الخاصة بالمدن والبلدٌات العربٌة،  بما ٌنسجم مع أفضل المعاٌٌر العالمٌة وأفضل الممارسات.

 بناء قاعدة بٌانات خاصة بالمدن والبلدٌات العربٌة. .2

 لتحول اإللكترونً والذكً.إجراء الدراسات وتقٌٌم واقع حال المدن والبلدٌات العربٌة فً مجال ا .3

تقدٌم اإلستشارات والعون فً بناء الخطط وبرامج العمل الخاصة بعملٌات التحول اإللكترونً والذكً  .4

 للمدن والبلدٌات العربٌة.

 لكترونٌة للبلدٌات العربٌة.اإل وبرمجة المواقعتصمٌم  .5

 الفنٌة.تقدٌم اإلستشارات والدراسات والخدمات  .6

متابعة تحدٌث أخبار ونشاطات المإسسة على موقع المنتدى اإللكترونً وعلى صفحة المنتدى فً وسائل  .7

 التواصل اإلجتماعً األخرى بالتعاون مع األقسام األخرى.

نقل سم التدرٌب ووالبلدٌات العربٌة مع ق المتخصصة للمدنالمساهمة فً اختٌار الدورات التدرٌبٌة التقنٌة  .8

 المعرفة.

 للمنتدى.عمل االنترنت والموقع اإللكترونً  متابعة .9

 وضع المواصفات الفنٌة لألجهزة والمعدات. .11

المتابعة الفنٌة الالزمة لعمل أجهزة الحاسوب والطابعات والشبكات وخطوط اإلتصال واالنترنت والفاكس  .11

 والمقسم ...واألجهزة والمعدات االخرى.

 أرشفة أعمال القسم. .12

 المشاركة فً لجان المإسسة ومنها لجنة إختٌار المدربٌن والخبراء والمختصٌن. .13

تنفٌذ األعمال والمهام المناطة بالقسم بما ٌتوافق مع األنظمة والتعلٌمات وخاصة نظام األشغال واللوازم  .14

 المعمول بها فً أمانة عمان الكبرى.

 .ختصاصأي مهام اخرى تناط بالقسم ضمن مجال اإل .15
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 ثانٌاً( قسم التدرٌب ونقل المعرفه

 

 عقد ورش العمل والمإتمرات والبرامج التدرٌبٌة المتخصصة فً المدن والبلدٌات العربٌة. .1

 نقل وتبادل المعارف والخبرات وقصص النجاح ما بٌن المدن والبلدٌات العربٌة. .2

 التدرٌبٌة السنوٌة. إعداد الخطط والبرامج .3

بناء قاعدة بٌانات من خالل جمع المعلومات وعمل الدراسات الالزمة لمعرفة اإلحتٌاجات التدرٌبٌة  .4

 المطلوبة من دورات تدرٌبٌة  وورش عمل ومإتمرات وتحدٌد األولوٌات.

 المنتدى.نظمها التً ٌالدورات وورش العمل والمإتمرات  وضع محاور .5

مراسلة المدربٌن والجهات التدرٌبٌة والمشاركٌن بؤوراق عمل والخبراء والمختصٌن  والجهات والمإسسات  .6

 وإستدراج العروض منهم.

اب ات والرول متابعة إعداد الحقائب التدرٌبٌة وتصمٌم وطباعة الشهادات والمادة التدرٌبٌة والباج .7

 والٌافطات وكافة اإلحتٌاجات الالزمة لتنفٌذ النشاط.

 ومتابعة المشاركٌن. منتدىنفذها البرامج التدرٌبٌة والنشاطات التً ٌتنفٌذ وتنسٌق ال .8

 المنتدى.نفذها برامج التدرٌبٌة والنشاطات التً ٌتقٌٌم ال .9

 المشاركة فً لجان المإسسة ومنها لجنة إختٌار المدربٌن والخبراء والمختصٌن. .11

مع األنظمة والتعلٌمات وخاصة نظام  األشغال واللوازم  تنفٌذ األعمال والمهام المناطة بالقسم بما ٌتوافق  .11

 ان الكبرى.المعمول بها فً أمانة عم  

 القسم.أرشفة برامج ونشاطات   .12

 خرى تناط بالقسم ضمن مجال اإلختصاص.أي مهام أ  .13
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 واإلعالم  العالقات العامةقسم  ( ثالثاً 

التواصل وتعزٌز الشراكات مع المنظمات العربٌة والدولٌة واإلقلٌمٌة لتنظٌم دور العلم والعلوم والتكنولوجٌا  .1

 واإلبتكار فً تحقٌق التنمٌة المستدامة فً المدن والبلدٌات العربٌة األعضاء فً المنظمة.

لقاعات وإستقبال الضٌوف وذلك بتؤمٌن ا اإلشراف على تنظٌم المإتمرات وورش العمل والدورات لوجستٌاً  .2

 والضٌافة وإتخاذ الترتٌبات الخاصة بالتؤشٌرات واإلقامة والتنقالت الالزمة لهم. 

 التنسٌق مع البلدٌات والمدن األعضاء بخصوص تنظٌم واستضافة نشاطات المنتدى. .3

 مراسلة البلدٌات بخصوص المشاركة فً النشاطات التً ٌنظمها المنتدى. .4

عالمٌة تاح وتخرٌج المشاركٌن والمادة اإلفتوالضٌافة والنقل وتنظٌم حفلً اإل والقاعاتمتابعة حجز الفنادق  .5

 وبالتعاون مع الجهات المعنٌة.

بهذا الشؤن مع أجهزة اإلعالم ورجال الصحافة والتنسٌق الخاص بالمنتدى اإلشراف على النشاط اإلعالمً  .6

 وفعالٌاتها بوسائل اإلعالم المتاحة. المنتدىوتغطٌة نشاطات 

 إعداد وتطوٌر المجلة اإللكترونٌة للمنتدى وتعمٌمها على المدن والبلدٌات العربٌة وأصحاب العالقة. .7

ألفراد والتروٌج لنشاطات المإسسة لتحقٌق أهداف الحكومٌة والبلدٌات والشركات واالمإسسات التنسٌق مع  .8

 المنتدى.

 برامج ونشاطات القسم. أرشفة .9

 ختصاص .أي مهام أخرى تناط بالقسم ضمن مجال اإل .11

 

 رابعاً( القسم المالً 

          

 والقٌام بالعملٌات الخاصة باإلٌرادات والصرف. المنتدىإعداد موازنة  .1

 تنظٌم وتنفٌذ طلبات الدفع وأوامر الشراء. .2

 .المنتدىتطبٌق وتنفٌذ اإلجراءات المالٌة والمحاسبٌة المعتمدة فً  .3

 نها.ورٌة بشؤمسك الحسابات والبٌانات المالٌة وتحلٌلها وإعداد التقارٌر الد .4
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 لدى المصارف والمإسسات.  المنتدى متابعة حسابات .5

ٌحتاجها إلعداد التقرٌر  التً المستندات والمعلوماتالتنسٌق مع مدقق حسابات المإسسة المعتمد وتقدٌم كافة  .6

 .الحسابً

 فً نهاٌة كل دورة. المنتدىوضع البٌان الختامً لموازنة  .7

 .المنتدىالمشاركة فً لجان  .8

تنفٌذ األعمال والمهام المناطة بالقسم بما ٌتوافق مع األنظمة والتعلٌمات وخاصة نظام األشغال واللوازم  .9

 المعمول بها فً أمانة عمان الكبرى.

 القسم. أعمالأرشفة  .11

 أي مهام اخرى تناط بالقسم ضمن مجال اإلختصاص. .11

 

 اإلداري القسم (  خامسا

ؤعمال الدٌوان العام والسكرتارٌه والمراسالت الخاصة بالمإسسة، وحفظ الملفات والقرارات والوثائق القٌام ب .1

 المختلفة.

 الذاتٌة.، وتنظٌم ملفاتهم ومعامالتهم المنتدى اإلشراف على شإون موظفً .2

 .للمنتدىمتابعة الخدمات اإلدارٌة المختلفة وتؤمٌن سائر اإلحتٌاجات واللوزام  .3

 أرشفة كافة المراسالت وأعمال المنتدى. .4

تنفٌذ األعمال والمهام المناطة بالقسم بما ٌتوافق مع األنظمة والتعلٌمات وخاصة نظام األشغال واللوازم المعمول  .5

 ان الكبرى.بها فً أمانة عم  

 .المنتدى المشاركة فً لجان .6

 .ختصاصأي مهام أخرى تناط بالقسم ضمن مجال اإل .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 (1مرفق )

 

 للمدن الذكٌةالهٌكل التنظٌمً لمإسسة المنتدى العربً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انًجهس انتنفيذي نًنظًة 

 انًدٌ انعزبية

 رئيس انًنتدى

 

 انًديز انعاو

 

  انقسى انتقني

 وانتحول اإلنكتزوني

 

قسى انتدريب 

 ونقم انًعزفة

 

 انقسى انًاني

  

 

داري إلانقسى ا  

 

  قسى

انعاية انعالقات  

و اإلعالو     
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 (2مرفق )

 

 

 للمدن الذكٌةالكادر الوظٌفً لمإسسة المنتدى العربً 

 

 

 العدد الوظٌفهمهام ومتطلبات  الوظٌفً  المسمى الرقم

 1 وتحقٌق أهدافها دارة المإسسةإ مدٌر عام 1

 1 كما هو مشار الٌه فً بطاقة الوصف الوظٌفً للمسمى وتحول إلكترونً  رئٌس قسم تقنً 2

 1 كما هو مشار الٌه فً بطاقة الوصف الوظٌفً للمسمى معرفة ونقلرئٌس قسم تدرٌب  3

 1 فً بطاقة الوصف الوظٌفً للمسمى كما هو مشار الٌه رئٌس قسم مالً 4

 1 كما هو مشار الٌه فً بطاقة الوصف الوظٌفً للمسمى وإعالم  عالقات عامةرئٌس قسم  5

 1 كما هو مشار الٌه فً بطاقة الوصف الوظٌفً للمسمى رئٌس قسم إداري 6

 1 كما هو مشار الٌه فً بطاقة الوصف الوظٌفً للمسمى منسق برامج تدرٌبٌة 7

 3 كما هو مشار الٌه فً بطاقة الوصف الوظٌفً للمسمى مبرمج 8

 1 كما هو مشار الٌه فً بطاقة الوصف الوظٌفً للمسمى مؤمور عهده 9

 1 كما هو مشار الٌه فً بطاقة الوصف الوظٌفً للمسمى كاتب دٌوان 11

 1 كما هو مشار الٌه فً بطاقة الوصف الوظٌفً للمسمى مراسل 11
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 الالئحة المالٌه

 للمدن الذكٌةلمإسسة المنتدى العربً 

 (1مادة )

 

 تعارٌف

 قرٌن كل منها: ه تكون للكلمات والعبارات التالٌة المعانً الموضحةحكام هذه الالئحطبٌق أفً ت

 : منظمة المدن العربٌةالمنظمـــة  

 ان الكبرى: أمانة عم  األمانـــــة  

 التنفٌذي لمنظمة المدن العربٌة: المجلس  المجلس التنفٌذي

 للمدن الذكٌةة المنتدى العربً : مإسسالمإسسة

 للمدن الذكٌةة المنتدى العربً : رئٌس مإسسالرئٌـــس

 للمدن الذكٌةة المنتدى العربً مدٌر عام مإسس المـــدٌرالعام:

 : كل شخص ٌعمل فً المإسسة الموظــف

 لمنظمة المدن العربٌةإتمر العام : الم المإتمر العـــــــام

 .ولكانون أ (31ون ثانً وتنتهً فً )كان (1: مٌزانٌة المإسسة لسنه واحدة  تبدأ من ) المٌزانٌة السنوٌة

        انعقادتارٌخ  ىتمر العام حت، تبدأ من تارٌخ اختتام المإنوات: مٌزانٌة المإسسة لمدة ثالث س مٌزانٌـــة الـدورة

 .المإتمر العام التالً

 

 

 (2مادة )

 

 مٌزانٌة الدورة المالٌة

 

 ٌعد المدٌر العام تقدٌرات اإلٌرادات والمصروفات لمٌزانٌة الدورة قبل إجتماع المإتمر العام بثالثة أشهر. .1

اع التنفٌذي لمنظمة المدن العربٌة الذي ٌسبق إجتمشروع مٌزانٌة الدورة على المجلس ٌعرض الرئٌس م .2

 ارها.قرالمإتمر العام مباشرة من أجل إ

 ٌصادق  المإتمر العام على مٌزانٌة الدورة. .3
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 (3مادة )

 

 المٌزانٌة السنوٌة

 

من مٌزانٌة الدورة المصادق علٌها من المإتمر العام وال تتجاوز  تكون المٌزانٌة السنوٌة جزءاً  .1

 اإلعتمادات المرصودة فٌها.

المدٌر العام تقدٌرات المٌزانٌة السنوٌة فً األسبوع األول من شهر آذار من كل عام على ضوء  ٌعد .2

 برنامج العمل السنوي بموافقة الرئٌس، وٌتم العمل بموجبها خالل السنة الجارٌة.

 تقسم مٌزانٌة الدورة والمٌزانٌة السنوٌة الى أبواب وبنود. .3

األمر على الرئٌس، للموافقة على لسنوٌة ٌعرض المدٌر العام إذا حدث عجز فً بند من بنود المٌزانٌة ا .4

 ن ٌنقل إلى المٌزانٌة السنوٌة قٌمة العجز من البند المماثل فً مٌزانٌة الدورة.أ

 

 

 (4مادة )

التنفٌذي لمنظمة نٌة السنوٌة الفعلٌة على المجلس ومصروفات المٌزا بإٌرادات ٌعرض الرئٌس فً نهاٌة كل سنة بٌاناً 

 العربٌة، مصدقاً من مدقق حسابات المإسسة.المدن 

 

 

 (5مادة )

ٌتولى الرقابة المالٌة على أعمال المإسسة مدقق حسابات مسجل فً بلد المقر، وٌعٌن مدقق الحسابات وتحدد أتعابه 

 بقرار من الرئٌس وٌصادق المجلس التنفٌذي لمنظمة المدن العربٌة على هذا القرار.
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 (6مادة )

 

ٌتولى مدقق الحسابات التحقق من مسك السجالت المحاسبٌة الالزمة، كما وٌتحقق من جمٌع العملٌات الحسابٌة 

 والمصروفات وٌرفع تقرٌر إلى الرئٌس. لإلٌرادات

 

 

 

 

 (7مادة )

 

 المٌزانٌة

 تقسم المٌزانٌة الى قسمٌن رئٌسٌن هما :

 :بواب التالٌةالقسم االول : اإلٌرادات وتتكون من األ

 :اب األول : المساهمات  وتشمل على الب -

 ما تسهم به األمانة العامة لمنظمة المدن العربٌة 

 مانة )الجهة المستضٌفه(ساهمة األم 

 خرىمساهمة من جهات أ 

 الباب الثانً : إٌرادات متنوعة -

 

 القسم الثانً : المصروفات وتتكون من األبواب التالٌة :

 الرواتب وتوابعها  الباب األول : -

 عمال المنتدى: مصروفات نشاطات وأالباب الثانً  -

 ب الثالث : المصروفات الرأسمالٌةالبا -

 اب الرابع : المصروفات التشغٌلٌةالب -

 ب اإلٌرادات والمصروفات إلى بنودتقسم أبوا
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 (8مادة )

 

التنفٌذي لمنظمة المدن العربٌة  أو المٌزانٌة السنوٌة من المجلس فً حال عدم اعتماد مٌزانٌة الدورة  من المإتمر العام /

 .إلى حٌن اعتماد الموازنة الجدٌدة ،عند إنتهاء الفترة المالٌة لكل منهما، ٌستمر العمل بالموازنة الحالٌة

 

 

 

 (9مادة   )

 

 الحسابات

 

 المالٌة  للمإسسة. كافة االٌراداتٌتم فتح حساب بنكً باسم المإسسة تودع فٌه  (1

 سم المإسسة.ٌتم اصدار دفتر شٌكات بإ (2

مدقق  صول وبالتنسٌق معبٌة الالزمة لعمل المإسسة حسب األعمال المحاسٌتولى المحاسب كافة األ (3

 عمال :حسابات المإسسة ومن هذه األ

 سندات القبض الالزمة وتقٌٌدها.  وإعدادمسك حسابات اإلٌرادات الخاصة بالمإسسة  .1

 سندات الصرف الالزمة وتقٌٌدها.  وإعدادمسك حسابات الصرف الخاصة بالمإسسة  .2

 نسخاً منها لمدقق الحسابات.  وإرسالحفظ المستندات فً األرشٌف  .3

 عمل سجل لحسابات البنك ٌدون فٌها الكشوفات والبٌانات الواردة من البنك. .4

 

 (11مادة )

 

 سند الصرف

 المستندات :ٌحرر المحاسب سند الصرف من واقع 

 أصل الفاتورة )المطالبة( الرسمٌة. .1

 أصل طلب الشراء أو أداء الخدمة أو تنفٌذ األعمال. .2

 و محضر االستالم.مذكرة االستالم او اثبات الخدمة أو تقرٌر اإلنجاز أأصل  .3
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 (11مادة )

 

 اصدار الشٌكات

 .المدٌر العامالمحاسب الشٌك من واقع سند الصرف المعزز له وٌوقعه وٌحٌله إلى  ٌحرر .1

 من سند الصرف ومستنداته والشٌك وٌوقعه إذا كانت القٌمة تدخل فً صالحٌاته. المدٌر العامٌتحقق  .2

 إذا كانت القٌمة من صالحٌات الرئٌس، ٌعرض المستند ومستنداته والشٌك على الرئٌس للتوقٌع. .3

 على األقل. اثنٌنأن تكون الشٌكات موقعة من  ٌجب .4

 

 

 (12مادة )

 

 الصالحٌات المالٌة

 

الصالحٌات المالٌة للرئٌس والمدٌر العام ومقدار المبلغ الذي ٌدخل فً إختصاص كل منهما، ٌعتمد كما هو وارد فً 

 من هذه الالئحة. (28مادة رقم )

 

 (13مادة )

 

 ٌحٌل المحاسب إلى مدقق الحسابات جمٌع سندات الصرف والشٌكات والمرفقات للمراجعة والتدقٌق.

 

 

 (14مادة )

 

 السلف

بقرار من  وتصرف للمحاسب ( ثالثمائة دٌنار اردن300ً: ) للمدٌر العامتحدد قٌمة السلفة المستدٌمة  .1

  المدٌر العام وتجدد تلقائٌاً بعد تسدٌدها  حسب األصول.

دٌنار  ألف (1000مبلغ ) جاوزبقٌمة ال تت المحلٌةقٌمة سلفة الضٌافة الخاصة بنشاطات المنتدى  تحدد .2

 وتجدد تلقائٌاً بعد تسدٌدها حسب األصول. بقرار من المدٌر العام وتصرف للمحاسب

لتغطٌة تنفٌذ نشاطات للمإسسة خارج  ) المدٌر العام تنسٌبعلى  اً بناء مإقتة سلفةٌحق للرئٌس صرف  .3

 دولة المقر(.
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و تخفٌض قٌمة المبالغ التً تدخل فً لصالحٌات المالٌة والسلف، زٌادة أٌحق للرئٌس تعدٌل ا .4

 و حاملً السلف.أ المدٌر العامأو إختصاص  ختصاصهإ
 

 -على حامل السلفة مراعاة اإلجراءات التالٌة : .5

 المشتراة.عضاء لجنة السلفة للمواد التؤكد من وجود فاتورة موقعة من أ( أ   

 إعداد كشف بنفقات السلفة مع مرفقاتها وإحالتها للمحاسب الذي ٌحٌلها بدوره لمدقق الحسابات للمراجعة.( ب

 ول من كل سنة.كانون أ 31دد السلفة بالكامل قبل تس( ج 

 

 (15مادة )

 

 الرواتب

 

ول من القسم الثانً الباب األوارد فً  ان الكبرى  فإن باب "الرواتب" المانة عم  موظفً المإسسة من كادر أ .1

متٌازات والبدالت حت ذلك الباب وكافة العالوات واإل( وكافة البنود التً  تندرج ت7(من المادة رقم 

ان الكبرى الجهة مانة عم  عربً(  ٌتم تغطٌتها لهم من حساب أوالمكافئات )ما عدا مكافؤة مإسسة المنتدى ال

 المستضٌفه للمإسسة.

تصرف رواتبهم  انمانة عم  إتفاقٌات عمل أو شراء خدمات مع أ وبعقود أ المعٌنٌنموظفً المإسسة  .2

 ان الكبرى.مانة عم  ألصاتهم المالٌة من الحساب المالً ومخص

و شراء خدمات مع مإسسة المنتدى العربً تصرف بعقود أو إتفاقٌات عمل أ المعٌنٌنموظفً المإسسة  .3

 الً لمإسسة المنتدى العربً.رواتبهم ومخصصاتهم المالٌة من الحساب الم

مإسسة المنتدى العربً من الحساب المالً لمإسسة المنتدى  لموظفًمكافؤة مإسسة المنتدى العربً تصرف  .4

 ( من هذه الالئحة. 21العربً وكما جاء فً المادة )

 

 

 

 (16مادة )

 

 والتشغٌلٌةالبنٌة التحتٌة 

 

( من 3بواب المصروفات الرأسمالٌة باب )اط أخرى تندرج تحت أنق وأٌةدناه نقاط الخاصة بالمصروفات الواردة أال

م تغطٌهم ( ٌت7( من القسم الثانً  من المادة رقم )4والمصروفات التشغٌلٌة باب )( 7)القسم الثانً  من المادة رقم 
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حلة مرلى كبرى )الجهة المستضٌفه للمإسسة( إلى حٌن وصول المإسسة إان المانة عم  فً المرحلة الحالٌة من أ

 داري. اإلستقالل المالً واإل

 مقر مإسسة المنتدى .1

 وب وملحقاتها وأجهزة اخرى ومعداتجهزة الحاسأ .2

 البرمجٌات .3

 رضٌة وخلوٌة وانترنتاتصاالت أ .4

 لكترونًاستضافة الموقع اإل .5

 ماء وكهرباء .6

 التكٌٌف والتدفئة .7

 ثاثاأل .8

 القرطاسٌة .9

 وسائل النقل  .11

 الوقود والمحروقات .11

 اتهاٌب ومستلزمقاعات تدر .12

 
 

 (17مادة )

 

 مصروفات نشاطات وأعمال المإسسة 

نقاط أخرى تندرج تحت البنود التً لها عالقة فً باب مصروفات  وأٌةدناه نقاط الخاصة بالمصروفات الواردة أال

الالئحة( تغطى من الحساب المالً  هذهمن  7نشاطات وأعمال المإسسة )الباب الثانً من القسم الثانً من المادة رقم 

 للمإسسة. 

 جرة المدربٌنأ (1

 عمل  بؤوراقو مكافؤة للمشاركٌن أجرة أ (2

 المستلزمات  التدرٌبٌة (3

 المطبوعات  (4

 مواد الدعاٌة واإلعالم والهداٌا  (5

 مكافآت أعضاء اللجان (6

 (تنظمها المإسسة واألعمال التًاللجان الخاصة بالنشاطات )               
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 . والشحنالبرٌد  (7

 (برامج ونشاطات المإسسة الخارجٌة المطبوعات وشحن اللوازم والمواد الالزمة لتنفٌذ إلرسال)              

 

 قامة:اإل (8

 فً الفندق للتالً: المناسبةقامة مٌن  اإلٌتم  تؤ        

 ختٌارهم للتدرٌب فً النشاطات التً تنظمها المإسسة.الذٌن ٌتم إ : للمدربٌن .1

: فً المإتمرات وورش العمل التً تنظمها و رإساء الجلساتعمل أ بؤوراقللمشاركٌن  .2

 المإسسة.

ثناء تنظٌم المإسسة المإتمرات أ :ٌقام فٌها النشاطللضٌوف والمشاركٌن من خارج الدولة التً  .3

 وورش عمل )ٌعتمد ذلك على توفر المخصصات(.

مٌاومات المنصوص علٌها فً النظام فً حال كانت قٌمة الكادر المنتدى العربً : المدٌر العام و  .4

 برامج ونشاطات المنتدى الخارجٌة. عند تنفٌذ أحدأقل من كلفة اإلقامة فً الفندق 

 الضٌافة : (9

 ٌقدم المؤكل والمشرب المناسب للتالً :

 للمدربٌن   .1

 عمل بؤوراقللمشاركٌن  .2

 اطات المإسسةللمشاركٌن فً نش .3

 لضٌوف المإسسة .4

 اللوجستٌةللمنظمٌن ومقدمً الخدمات  .5

 ٌن على نشاطات واحتفاالت المإسسةللمدعو .6

فً النشاطات الخارجٌة فً حال كانت اإلقامة على المدٌر العام وكادر المنتدى العربً المشاركٌن  .7

 حساب المنتدى.

 لجهات أخرى حسب متطلبات العمل .8

 تذاكر السفر:  (11

 ( من هذه الالئحة وللتالً :20تصرف تذاكر السفر حسب المادة رقم )              

 المدربٌن .1
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 و رإساء الجلسات : المشاركٌن بؤوراق عمل أ .2

 (والنشاطات التً تنظمها المإسسة فً المإتمرات وورش العمل)                 

 

 

 رئٌس مإسسة المنتدى:  .3

و لتلبٌة دعوات أو مشاركته فً مإتمرات أو إجتماعات أ ضور نشاطات للمإسسة خارج االردنلح    

 لها عالقة بالمإسسة، كل ما ٌخص متطلبات عمل المإسسة.
 

 مدٌرعام مإسسة المنتدى: .4

و لتلبٌة للمشاركه فً تنظٌم أٌة نشاطات أو مشاركته فً أٌة نشاطات أو مإتمرات  أو إجتماعات أ    

 كل ما ٌخص متطلبات عمل المإسسة.والمنظمة،  وبالمإسسة ألدعوات لها عالقة 

 :مإسسة المنتدىموظف  .5
                   

للمشاركه فً تنظٌم أٌة نشاطات أو مشاركته فً أٌة نشاطات أو مإتمرات  أو إجتماعات أو لتلبٌة     

لدعوات لها عالقة بالمإسسة أو المنظمة، وكل ما ٌخص متطلبات عمل المإسسة بناءاً على تنسٌب 

 العام وموافقة رئٌس المنتدى.المدٌر 

 

 بدل مٌاومات السفر: (11

 

م صرف مٌاومات  السفر من حساب األمانة وفق األنظمة بتنسٌب من المدٌر العام للمنتدى وبموافقة الرئٌس ٌت

فً المإسسة  و من حساب المنتدى، بحٌث تصرف للرئٌس والمدٌر العام ومن ٌتم تكلٌفه من موظالمعمول فٌها أ

 ( من هذه الالئحة.18،19) ردنٌة وحسب المادتٌن رقمخارج األردن أو خارج العاصمة األبمهمة رسمٌة 

 

 متنوعة )اخرى( : (12

كرامٌات لغٌر موظفً المإسسة ممن ٌساعدون فً تقدٌم خدمات لوجستٌة اثناء تنفٌذ نشاطات وبرامج نثرٌات، إ

 وخارجٌاً.)مإسسة المنتدى( محلٌاً المإسسة 

 

 مكافؤة المإسسة.  (13

مكافؤة مالٌة شهرٌة )تسمى مكافؤة المإسسة( لموظفً مإسسة المنتدى العربً وتصرف هذه المكافؤة  تصرف

 ( من هذه الالئحة.21حسب ما جاء فً المادة رقم )
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 (18) مادة

 

 المٌاومات

 

و ألمإسسة بمهمة رسمٌة خارج البالد بتنسٌب من المدٌر العام للمنتدى وبموافقة الرئٌس ٌتم تكلٌف موظف ا

و النشاطات الخاصة بعمل المإسسة أو مشاركته فً إجتماعات أو لقاءات أ  خارج العاصمة سواء لتنظٌم

( وحسب ر )من حساب مإسسة المنتدى العربًبدل مٌاومات السفٌستحق ذلك  الموظف المكلف مإتمرات...الخ 

 الجدول التالى: 

 

 ردنقٌمة المٌاومة خارج األ الوظٌفة
 لٌله / دٌنار اردنً 

 قٌمة المٌاومة خارج العاصمة عمان
 لٌله /دٌنار اردنً

 150 300 الرئٌس  
 150 250 المدٌرالعام

 100 150 الموظف

 

 .ات% من قٌمة المٌاوم50ستضافة ٌصرف فً حالة توفر إ 18-1

 ثنٌن.ات  لرئٌس الوفد الذي ٌتكون بحد أدنى من أ% من قٌمة المٌاوم30ٌضاف   18-2

      17حسب المادة  المٌاومات فً حال كانت اإلقامة على حساب المنتدى العربً % من قٌمة50ٌصرف  18-3

 .من هذه الالئحة 4فرع  8بند         

 

 

 (19مادة  ) 

 

بحد  لى الخارج قبل التارٌخ المحدد وظف المإسسة المكلف بمهمة رسمٌة إمالمدٌر العام أو ٌكون سفر  .1

المهمة بٌوم  وٌعزز إنتهاء جتماع...الخ( وتكون عودته بعد بدء المهمة )النشاط، المإتمر، اإللأقصً ٌومٌن 

 السفر. مٌاوماتوالعودة على جواز سفر  الموظف  إلدخال  هذه المدة فً إحتساب ذلك بختم الخروج 



32 
 

 

 

 (21مادة ) 

 

 ّتذاكر سفر

عقاد الحدث )النشاط، المإتمر، نمن بلد اإلقامة إلى مكان إ واٌاباً  السفر على  الطائرة ذهاباً  تصرف تذاكر

 وتصرف من )حساب المإسسة(  وكالتالً: جتماع...الخ(اإل

 

 الدرجة على الطائرة الوظٌفة

 ولىأ الرئٌس  

 ولىأ المدٌرالعام

 سٌاحٌة الموظف

 سٌاحٌة و رئٌس جلسة و المشارك بورقة عمل  أالمدرب أ

 

 

 

 (21مادة) 

 

 المإسسة مكافؤة

 

بموافقة الرئٌس تصرف من الحساب المالً لمإسسة المنتدى العربً مكافؤة مالٌة شهرٌة )تسمى مكافؤة 

سواء كانوا من كادر  المإسسة( لموظفً ومدٌر عام مإسسة المنتدى العربً العاملٌن فً المإسسة،

و مع مإسسة المنتدى عمل أو شراء خدمات مع أمانة عمان أ أمانة عمان أو معٌنٌن بعقود أو إتفاقٌات

العربً وتصرف هذه المكافؤة فقط للقائمٌن على الوظائف الواردة فً الهٌكل التنظٌمً للمإسسة 

دارٌة (( الواردٌن فً الالئحة اإل2رقم )((وقائمة كادر المإسسة  كما هو فً )المرفق 1)المرفق رقم )

 ما هو وارد فً الجدول التالً:للمإسسة وقٌمة المكافؤة ك

 
 

 

 المسمى الرقم
 الوظٌفً

 قٌمة المكافؤة الشهرٌة/موظف
 )دٌناراردنً(

 311 المدٌر العام  .1

 111 المدٌر العام  من رئٌس قسم  أو بتكلٌف رئٌس قسم  .2

 75 قسامموظفو  األ  .3

 41 مراسل من المدٌر العام  أو بتكلٌفمراسل   .4
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 (22مادة )

 

 عضاء اللجنة(عشرون دٌنار لكل عضو من أ20رها )للمإسسة مكافؤة مالٌة مقداتصرف من الحساب المالً  .1

 الفنٌة للمإسسة عن كل دراسة فنٌة ومالٌة ٌتم انجازها. 

لمإسسة مكافؤة مالٌة لكل عضو من بتنسٌب من المدٌر العام وبموافقة الرئٌس تصرف من الحساب المالً ل .2

 بالمإتمرات عن كل مإتمر تنظمه المإسسة. عضاء اللجان الخاصةأ

 

 

 (23مادة )

حٌات مالٌة وردت و صالمكافآت  أو بدالت أو سلف أأي ٌحق للرئٌس إستحداث أو الغاء أو زٌادة أو تخفٌض  قٌمة 

 وحاجة عمل المإسسة.هداف نها ضرورٌة لتحقٌق أفً ذلك أ  و لم ترد ٌرى الرئٌسفً هذه الالئحة أ

 

 (24مادة )

 

 من المعلومات التً تتضمنها الحسابات الختامٌة للمإسسة ما ٌلً :

 مٌزانٌة الدورة  .1

 بٌان اإلٌرادات والمصروفات  .2

 ع ن التغٌرات فً اإلحتٌاطً المجم  بٌا .3

 بٌان التدفقات النقدٌة  .4

 أن تكون مصنفة تصنٌفاً مناسباً  األصول فً آخر الفترة المالٌة على .5

 أن تكون مصنفة تصنٌفاً مناسباً  علىالخصوم فً آخر الفترة المالٌة  .6

 عاإلحتٌاطً المجم   .7
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 (25مادة )

حساب لتحقٌق عوائد لى حساب اإلحتٌاط، وٌمكن إستثمار هذا الرة المالٌة تإول وفورات المٌزانٌة إفً نهاٌة الدو

 .مالٌة للمإسسة

 األعمال والمشترٌات

 

 26) ماده )

 

 شروط عامه

 

ال بموجب طلب شراء بذلك ها المقدرة على عشرة آالف دٌنار إتزٌد قٌمت ي عملٌة شراء لوازمأال تباشر  .1

 المطلوب شراإها. للوازم  وافٌاً  لرئٌس  ٌتضمن وصفاً صادرعن المدٌرالعام وبموافقة من ا

التً  وبالطرٌقة و البائعٌن فً عملٌات الشراء كلما كان ذلك ممكناً المنافسة بٌن المناقصٌن أ أبق مبدٌط .2

 المختصة بالشراء مناسبة. تراها اللجنة

سعار مع مراعاة درجة الجودة والشروط راء الحصول على اللوازم بؤفضل األٌراعى فً عملٌات الش .3

 لمصلحة المإسسة.

و ذات طبٌعة خاصة أو بالمعرفة أو التدرٌبٌة و الثقافٌة أو الفكرٌة أراء الخدمات المهنٌة أٌراعى فً ش .4

 المطلوب.لتً تنفذها المإسسة إختٌار األفضل للعمل والنشاطات ا بالمإتمرات وورش العمل

 

 (72ماده )

 

 آلٌة الشراء 

 

 :حدى الطرٌقتٌن التالٌتٌنال أنه ٌمكن شراء اللوازم بإٌتم الشراء عن طرٌق طرح عطاء إ

 ستدراج العروضعن طرٌق إ (أوالً 

 ي من الحاالت التالٌة:أوذلك فً  

 ردنً.لف دٌنار أت قٌمة اللوازم ال تتجاوز عشرٌن أذا كانإ .1

ذات طبٌعة خاصة  أودارة المعرفة إأو  تدرٌبٌة أوو ثقافٌة ذا كان شراء خدمات مهنٌة أو فكرٌة أإ .2

 بالمإتمرات وورش العمل والنشاطات التً تنفذها المإسسة.
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 عن طرٌق الشراء المباشر( ثانٌاً 

 حاالت التالٌة:ي من الأو منتجٌها أو موردٌها أو مقدمٌها فً وض مع بائعٌها أبالتفا

 ردنً.نت قٌمة اللوازم ال تتجاوز خمسة آالف دٌنار أذا كاإ .1

و ذات طبٌعة خاصة إذا كان شراء خدمات مهنٌة أو فكرٌة أو ثقافٌة أو تدرٌبٌة أو إدارة المعرفة أ .2

 بالمإتمرات وورش العمل والنشاطات التً تنفذها المإسسة.

 

 (28ماده )

 

 صالحٌات شراء اللوازم

و بالشراء المباشر فً الحاالت التً ٌجوز فٌها ذلك والمنصوص علٌها فً ستدراج العروض أم شراء اللوازم بإٌت

 :للصالحٌات التالٌة من هذا النظام وفقاً  (27( من المادة ) و ثانٌاً  والً أالبندٌن )

 :( الشراء المباشروالً أ

 لف دٌنارأذا كانت قٌمة الشراء ال تتجاوز ن المدٌر العام حسب مقتضى الحال إبقرار م .1

 .أردنً

لف دٌنار ولم تتجاوز ذا زادت قٌمة الشراء عن أقرار من الرئٌس حسب مقتضى الحال إب .2

 .أردنً خمسة آالف دٌنار

 

 : ستدراج العروضالشراء عن طرٌق إ( ثانٌاً 

ذا كانت قٌمة على تنسٌب اللجنة الفنٌة، إ بناءاً  بقرار من المدٌر العام حسب مقتضى الحال .1

 .أردنً لفً دٌنارتتجاوز أ الشراء ال

ذا لى توصٌات اللجنة الفنٌة، إتندة إعلى تنسٌبات المدٌرالعام المس اً بقرار من الرئٌس بناء .2

 . أردنً لف دٌنارولم تتجاوز عشرٌن ألفً دٌنار عن أزادت قٌمة اللوازم 
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 (29ماده )

 

لشراء اللوازم عن من هذا النظام، تتولى لجنة ٌشكلها الرئٌس ( 27)الحاالت المنصوص علٌها فً المادة  ستثناءبإ

 طرٌق طرح عطاء.

 

 

 (30ماده )

 

 لجان المإسسة

تتولى مهمة متابعة  تشكل لجنة من ثالثة من موظفً المإسسة ٌعٌنهم المدٌرالعام:  لجنة المشترٌات (1

 ستدراج العروض. المباشر أو إالمشترٌات المحسوسة )المادٌة( سواء عن طرٌق الشراء 

 

 : تشكل لجنة من ثالثة من موظفً المإسسة على األقل ٌعٌنهم المدٌر العام من مهامها:اللجنة الفنٌة (2

 

درٌب بخصوص ستدراجها عن طرٌق قسم التفنٌة والمالٌة  للعروض التً ٌتم إالدراسة ال .1

الزمة للمدٌر العام إلختٌار جل عمل التنسٌبات الات التً تنظمها المإسسة وذلك من أالنشاط

 وراق عمل...الخ()المدربٌن، المشاركٌن بؤ

)المادٌة((  والتً ٌتم  )المشترٌات المحسوسة الدراسة الفنٌة والمالٌة للعروض التً تتطلب ذلك  .2

 تقدٌم التنسٌبات الالزمة للمدٌرالعام.ستدراجها من قبل لجنة المشترٌات وإ

 

 

 : تشكل لجنة من ثالثة من موظفً المإسسة ٌعٌنهم المدٌرالعام من مهامها: ستالملجنة اإل (3

 

 ستدراجشرائها عن طرٌق الشراء المباشر أو إ ستالم المشترٌات واللوازم المحسوسة التً ٌتمإ .1

 .أردنً العروض والتً ترد للمإسسة وتزٌد قٌمتها عن خمسمائة دٌنار

الشراء المباشر أو  ستالم المشترٌات واللوازم  الغٌر محسوسة التً ٌتم شرائها عن طرٌقإ .2

الخدمات المهنٌة أو  منها )إستالمأردنً قٌمتها عن خمسمائة دٌنار  ستدراج العروض وتزٌدإ

و ذات طبٌعة خاصة بالمإتمرات وورش الفكرٌة أو الثقافٌة أو التدرٌبٌة أو إدارة المعرفة أ

ً إستالمها ستالم فً هذه الحالة ففذها المإسسة( حٌث تعتمد لجنه اإلالعمل والنشاطات التً تن

و إثبات الخدمة و أداء أألقسم المعنً )الجهة الطالبة( عن إستالم ستالم تقدم من اعلى مذكرة  إ
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و مقدمً إنجاز العمل المقدم من المدربٌن أوالمشاركٌن بؤوراق عمل فً نشاطات المإسسة أو أ

 و المهنٌة ذات العالقة بنشاطات وعمل المإسسة.وجستٌة ألو الالخدمات المساندة أ

ستدراج إ شرائها عن طرٌق الشراء المباشر أو المحسوسة التً ٌتمالمشترٌات المحسوسة وغٌر .3

 اً أو أقل والتً ترد للمإسسة ٌتم إستالمها بناءأردنً  عروض وتكون قٌمتها خمسمائة دٌنارال

 ستالم من القسم المعنً )الجهة الطالبة للمشترٌات(.على مذكرة إ

 

العام وبرئاسته  تتولى  تشكل لجنة من اثنٌن من موظفً المإسسة ٌعٌنهم المدٌر العام: لجنة سلفة المدٌر (4

 متابعة المشترٌات التً ٌتم شرائها من سلفة المدٌرالعام.مهمة 

 

المختصة الالزمة العام وموافقة الرئٌس ٌتم تشكٌل اللجان  ب من المدٌربتنسٌ :لجان المإتمرات (5

 على متطلبات العمل. اً للمإتمرات التً تنظمها المإسسة بناء

 عاله.ولم ٌرد ذكرها أصلحة عمل المإسسة تتطلبها م ٌة لجنةالعام تشكٌل أ ٌحق للمدٌر (6

 

 

 

 (31مادة )  

 

 ادخال المواد

 ٌقوم مؤمور العهدة بفتح السجالت الالزمة للمواد واللوازم والمشترٌات وحسب متطلبات العمل.  .1

دة للمإسسة فً السجالت المذكوره أعاله دخال المواد واللوازم والمشترٌات المورٌقوم مؤمور العهدة بإ .2

 بناء على المستندات الالزمة وحسب االصول. ستالمهابعد إ

و ذات المحسوسة )مثل الخدمات المهنٌة أو الفكرٌة أو الثقافٌة أو التدرٌبٌة أو إدارة المعرفة أ المواد غٌر .3

طبٌعة خاصة بالمإتمرات وورش العمل والنشاطات التً تنفذها المإسسة( تسجل فً سجالت خاصة 

 فً العهدة. وال تدخل فً قٌود المستودعات وال
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 (32مادة )  

 

 صرف المواد

 من المدٌرالعام. تصرف اللوازم بموجب طلب خاص ووفق النموذج المقرر لهذه الغاٌة موقعاً 

 

 

 

 (33مادة )  

 

 تالف الموادإ

 

على تنسٌب لجنة  اً ستعمال وذلك بناءنها أصبحت غٌر صالحة لإلصدار القرار بإتالف اللوزام إذا تبٌن أللرئٌس إ

 ثالثٌة  ٌشكلها المدٌرالعام لهذه الغاٌة.

 

 

 (34مادة )  

 

 تمتهاأل

المالً نظمة والبرمجٌات المتخصصة مثل النظام أللكترونٌة واإستخدام األتمتة )الحاسبات اإلٌمكن  .1

 خرى تقتضٌهاعمال أٌة أسسة  مثل المحاسبة والمخزون وفً أعمال المإونظام اللوازم...الخ( فً أ

 متطلبات العمل.

عاله )من هذه المادة(  تعتمد  التقارٌر والكشوفات ( أ1فً حال إستخدام األتمتة الواردة فً البند ) .2

لمتطلبات منها الرقابه وتدقٌق األعمال المالٌة  جل كافة التوفٌر المعلومات والبٌانات من أ المطبوعة 

 المنظمة.ها من التً توفرها دارة المخزون وغٌروالمحاسبة وإ


