الالئحة املالية
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األخ  /مدير صندكؽ الضماف االجتماعي

بعد التحية ...
نبعث إليكم بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (  )176لسنة  1988ـ  .ابلالئحة ادلالية لصندكؽ الضماف االجتماعي ،
الصادر بتاريخ  9شعباف  1397ك.ر ادلوافق  27من شهر ادلريخ 1988ـ .

الزباذ ما يلزـ من إجراء لتنفيذه
كالسػالـ،،،،،

(( اجلهاز التنفيذم ))
للجنة الشعبية العامة

قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم ( ,, )176لسنة  1988م
ابلالئحة املالية لصندوق الضمان االجتماعي

اللجنة الشعبية العامة -:
بعد االطالع علي قانوف النظاـ ادلايل للدكلة كتعديالتو  .كعلي القانوف رقم (

 80 )13ـ بشأف الضماف االجتماعي

كالقانوف ادلعدؿ لو .
كاللوائح كالقرارات الصادرة دبقتضاه  .كعلي الئحة ادليزانية كاحلساابت كاللوائح الصادرة بقرار (رللس الوزراء )  .يف
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رمضاف  1388ىػ ادلوافق  3ديسمرب  1968ـ .
كعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (  )165لسنة  86ـ بتنظيم صندكؽ الضماف االجتماعي  .كعلي

قرار اللجنة

الشعبية العامة رقم  86/66ـ بشأف توزيع اختصاصات أمانة الضماف االجتماعي .

((قررت))

َ ـــــــــــادح ()1
اٌتؼــزٌفبد
يف تطبيق أحكاـ ىذه الالئحة تدؿ األلفاظ كالعبارات الواردة فيما بعد علي ادلعاين ادلقابلة ذلا ما تدؿ القرينة أك سياؽ النص
علي خالؼ ذلك  /القانوف رقم ( )13لسنة  80ـ بشأف الضماف االجتماعي كتعديالتو .
ػ الصندكؽ  :صندكؽ الضماف االجتماعي .
ػ جلنة الصندكؽ  :جلنة إدارة شئوف الصندكؽ .
ػ ادلدير  :مدير صندكؽ الضماف االجتماعي

ػ ادلنافع النقدية  :كل منفعة ضمانية يقضي القانوف أبدائها نقدان .
ػ ادلنافع العينية  :كل منفعة ضمانية يقضي القانوف بتقدديها للمنتفع علي ىيئة خدمة أك رعاية .

َ ــــــــــادح ()2
ٔطبق اٌظزٌبْ
تسرم إحكاـ ىذه الالئحة علي كافة التصرفات كاإلجراءات ادلالية اليت جيريها الصندكؽ كما تسرم علي التصرفات ادلالية
اليت ذبريها الشركات كاجلهات األخرل التابعة لو كذلك فيما مل يرد بشأنو نص يف اللوائح ادلعتمدة لتلك الشركات أك اجلهات .
كتبقي أحكاـ اللوائح ادلالية للشركات ادلملوكة للصندكؽ سارية ابلقدر الذم التتعارض فيو مع أحكاـ ىذه الالئحة .

اٌمظُ األوي اٌٍّشأٍخ
ايةـــاة األوي أحهــــاَ ػبَ ــــح

تكوف لصندكؽ الضماف االجتماعي شخصية اعتبارية عامة كميزانية مستقلة عن ادليزانية العامة للدكلة كحساابت مستقلة
ابلضوابط العامة التالية /
أوالً  :ميزانية الصندكؽ كحساابتو مركزية األعداد كاالعتماد كادلتابعة كليست مركزية التنفيذ كيتم كل ذلك علي النحو الوارد هبذه
الالئحة كما تقرره جلنة إدارة الصندكؽ كما يصدره ادلدير من تعليمات
اثنياً  :تبدأ السنة ادلالية للصندكؽ ببدء السنة ادليالدية كتنتهي ابنتهائها كل عاـ .
اثلثاً  :يتبع الصندكؽ يف قيد حساابتو نظاـ القيد ادلزدكج  ،كيتم إعداد حساابت ربليلية للمنافع الضمانية كفقان دلا خيص كال منها من
إيرادات كمصركفات كاحتياطيات .
رابعاً  :يراعي عند إعداد ادليزانية العمومية يف هناية كل سنة مالية أك يف أم اتريخ ربدده جلنة إدارة الصندكؽ أك مدير الصندكؽ أف
يبُت ادلركز ادلايل ألصوؿ كخصوـ كل منفعة ضمانية مع إرفاؽ البياانت التحليلية اخلاصة بكل منها .
خامساً  :يتم تنظيم القواعد التنفيذية كالدكرة ادلستندية ادلالية كطريقة تداكذلا كقيدىا ككذلك أسلوب حفظ الواثئق كالعقود كادلستندات
ذات األمهية دبا يكفل حفظها كصيانتها كسريتها كذلك بتعليمات عمل يصدرىا مدير الصندكؽ .
سادساً  :تتكوف ادلوارد ادلالية للصندكؽ من /
 )1اإليرادات ادلقررة حبكم ادلادة ( )7من قانوف الضماف االجتماعي رقم ( )13لسنة  1980ـ كىي /

االشًتاكات الضمانية اليت يساىم فيها ادلضمنوف كجهات العمل كادلنشآت اإلنتاجية العامة .
أ) حصيلة ما يفرض لصاحل الضماف االجتماعي من ضرائب كرسوـ إضافية .
ب) ما خيصص ابدليزانية العامة للدكؿ سنواين لتغطية مصركفات ادلنافع كسد العجز ابلصندكؽ .
ت) إعتمادات ميزانية التحوؿ للمشركعات اليت زبص هبا الصندكؽ .

ث) العائد من استثمارات أمواؿ الصندكؽ .
ج) حصيلة أمواؿ الزكاة .
ح) ما يرصد للصندكؽ من اذلبات كالوصااي كريع األكقاؼ .
خ) مايؤكؿ إليو من موارد التمويل األخرل .
 )2االحتياطات اليت يكوهنا الصندكؽ دلواجهة االلتزامات بعيدة األجل كاليت آلت إليو من اذليئة العامة للضماف االجتماعي كمن
أنظمة التقاعد كالتأمُت االجتماعي بكافة رلوداهتا كأمواؿ كشلتلكات كحقوؽ .
سابعاً  :مع عدـ اإلخالؿ ابالختصاصات ادلقررة للجنة إدارة الصندكؽ حبكم القانوف كاللوائح كالقرارات ادلنفذة لو  ،يكوف مدير
الصندكؽ مسئوال عن اإلشراؼ كعلي شؤكف إيرادات كمصركفات الصندكؽ دبا يكفل احملافظة علي أموالو كحسن إدارهتا .
اثمناً  :يكوف للصندكؽ ادليزانيات اآلتية :
أوالً  :ميزانية خطة االستثمار  :دلدة ال تقل عن ثالث سنوات
اثنياً  :ادليزانية اإلدارية للصندكؽ :
اثلثاً  :ميزانية تقديرية سنوية للمنافع الضمانية كاالستثمار :
كيتم إعداد كل منها كاعتمادىا كتنفيذىا كفقان للقواعد كاألكضاع ادلنصوص عليها يف ىذه الالئحة .

اٌجبة اٌثبًٔ
إػذاد واػتّبد اٌٍّشأٍخ
} اٌفصً األوي ٍِشأٍخ خطخ االطتثّبر{
تعد ميزانية خطة االستثمار لفًتة زمنية ال تقل عن ثالث سنوات حبيث تتضمن االلتزاـ ادلايل ادلقدر إنفاقو خالؿ ىذه الفًتة
يف حدكد االحتياطات النقدية ادلتوفرة يف اتريخ كادلتوقع احلصوؿ عليها خالؿ فًتة تنفيذ اخلطة  ،كيراعي أف تقدر االحتياطات بعد
تغطية االلتزامات اخلاصة ابدلنافع الضمانية .

ِبدح ()5
اإلغبر اٌؼبَ ٌٍّشأٍخ خطخ االطتثّبر
حيدد اإلطار العاـ دليزانية خطة االستثمار مع مراعاة ما يلي /
1ـ ربديد ادلشركعات اليت تتفق كمقتضيات اجلدكل االستثمارية كاألىداؼ ادلعتمدة  .كيتم إقرار ادلشركعات بناء علي دراسة
جدكاىا االقتصادية كااللتزامات ادلًتتبة علي أمواؿ الصندكؽ كتنمية احتياطات ادلنافع الضمانية طويلة األمد .
2ـ التقديرات ادلالية للمشركعات ادلعتمدة الواردة ربت إجراءات التقاعد .
3ـ التقديرات ادلالية ادلتخصصة كادلعتمدة لتمويل ادلشركعات االستثمارية ادلقررة اليت تتويل جهات أخرم تنفيذىا ابدلسامهة ادلقررة ذلا
من الصندكؽ مع مراعاة برامج التنفيذ .
4ـ االحتياطات الالزمة دلواجهة خطط التجديد أك التوسع يف ادلشركعات الضمانية القائمة أك اليت ربت التنفيذ .
5ـ

إدراج حصص ادلسامهة ادلقرر زبصيصها من رصيد الفائض النقدم ادلتوقع أتمينو خالؿ فًتة اخلطة من احتياطات ادلنافع
الضمانية لتمويل اخلطط االستثمارية جلهات أخرم .

ِبدح ()6
ٌدٕخ إػذاد ٍِشأٍخ خطخ االطتثّبر
تصدر جلنة إدارة الصندكؽ قراران بتشكيل جلنة إلعداد مشركع ميزانية خطة االستثمار برائسة مدير الصندكؽ كثالثة
أعضاء خيتاركف من بُت موظفي الصندكؽ من ذكم االختصاص  .يتم إعداد مشركع ادليزانية يف حدكد اإلطار العاـ ادلنصوص
عليو يف ادلادة السابقة .

ِبدح ()7
دراطخ ِشزوع اٌٍّشأٍخ
يعرض مشركع ادليزانية خطة االستثمار بعد االنتهاء من إعداد علي جلنة إدارة الصندكؽ دلناقشة كإقراره مث عرضو
علي اللجنة الشعبية العامة .

ِبدح ()8
اػتّبد ٍِشأٍخ خطخ االطتثّبر
تعترب ميزانية خطة االستثمار بعد اعتماد اللجنة الشعبية العامة ذلا إطاران للمشركعات االستثمارية اليت يتقرر
تنفيذىا خالؿ ادلدة ادلنصوص عليها كما تعترب ادلبالغ ادلعتمدة ذلا حدكد للصرؼ كاإلنفاؽ عليها .

اٌفصً اٌثبًٔ
اٌٍّشأٍخ اإلدارٌخ ٌٍصٕذوق

ِبدح ()9
يتويل قسم احلساابت ابلصندكؽ إعداد ادليزانية اإلدارية للصندكؽ ابلتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للخزانة كفقان
لتقديرات االلتزامات اإلدارية السنوية كللتعليمات كالضوابط اخلاصة إبعداد ادليزانية اإلدارية العامة .
كيتم عرض مشركع التقديرات بعد إعداده علي مدير الصندكؽ إلقراره  ،كإحالتو يف ادليعاد احملدد علي أمانة اللجنة
الشعبية العامة للخزانة العامة إلدراجو ضمن إعتمادات مشركع ادليزانية اإلدارية العامة .

اٌفصً اٌثبٌث
اٌٍّشأٍخ اٌتمذٌزٌخ اٌظٕىٌخ ٌٍّٕبفغ اٌعّبٍٔخ واالطتثّبر

ِبدح ()10
تعد ادليزانية التقديرية السنوية لتغطية ادلنافع الضمانية كااللتزامات كاالستثمار  .كجيب أف تشمل مجيع اإليرادات
ادلتوقع احلصوؿ عليها خالؿ ادلدة كحدكد ادلصركفات ادلتوقع إنفاقها خالذلا  ،مع مراعاة بياف ادلعطيات اليت قاـ عليها تقدير كل
من ىذه اإليرادات كادلصركفات .

ِبدح ()11
تىسٌغ اإلٌزاداد واٌّصزوفبد ثبٌٍّشأٍخ اٌتمذٌزٌخ
يراعي عند إعداد ادليزانية التقديرية السنوية للصندكؽ إدراج كل من اإليرادات كادلصركفات كتوزيعها كفقان لكل نوع
من ادلنافع الضمانية يف حساب مستقل يكوف ملحقان ابدليزانية للتوصل إيل تغطية تكلفتها  ،كتكوف االحتياطات الالزمة لكل منها
لدعم ادلركز ادلايل للصندكؽ كتغطية التزاماتو طويلة األجل كدبا حيقق االلتزامات السنوية دليزانية خطة االستثمار ادلعتمدة .

ِبدح ()12
إٌزاداد صٕذوق اٌعّبْ االختّبػً
تتكوف إيرادات صندكؽ الضماف اإلجتماعي من البنود كادلصادر الواردة يف القانوف  .كتوزع ىذه اإليرادات علي أنواع ادلنافع
الضمانية كتقسم إيل أبواب كبنود تبعا لتعدد مصادرىا كحلصة كل منها يف اشًتاكات ادلنافع الضمانية كموارد الصندكؽ .

ِبدح ()13
اٌّصزوفبد
عند تقرير مصركفات ادلنافع الضمانية كاستثمارات ادلنافع الضمانية كاستثمارات الصندكؽ يراعي األخذ بقاعدة التكاليف
ادلباشرة ادلتوقعة كما أنفق عليها خالؿ ادلدة ادلنقضية من السنة اجلارية كخالؿ السنتُت السابقتُت عليها  ،كذلك مع مراعاة االرتباطات
الفعلية كالتوسعات األفقية كالرأسية ادلنافع الضمانية يف السنة ادلالية موضوع ادليزانية .

ِبدح ()14
ِخصصبد إٌفمبد اٌّجبشزح
جيوز بقرار من جلنة إدارة الصندكؽ بناء علي عرض مدير الصندكؽ تقرير ما يلي /
1

 التصرؼ يف حصيلة ( ) غرامات التأخَت عن سداد االشًتاكات الضمانية عن السنة ادلقضيو نفقات كبدالت كحوافز العاملُت
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علي ربصيل االشًتاكات كذلك كفقا للقواعد كاألسس اليت تعتمدىا جلنة إدارة الصندكؽ
 اعتماد سلصصات للنفقات ادلباشرة الالزمة لتقدًن ادلنافع الضمانية كدراسة كإدارة االستثمارات الضمانية فيما مل

يدرج ق

سلصصات مالية ابدليزانية علي أف يتم سبويل ىذه ادلخصصات من ادلورد ادلايل ادلقرر للمنفعة أك االستثمار.

ِبدح()15
إدراج تمذٌزاد اٌّصزوفبد ثبٌٍّشأٍخ
تدرج تقديرات ادلصركفات ابدليزانية حسب أنواع ادلنافع الضمانية كعمليات االستثمار كااللتزامات السنوية كفقا للخطة
ادلعتمدة ذلا ككذلك ابلنسبة لاللتزامات السنوية كفقا للخطة ادلعتمدة ذلا ككذلك ابلنسبة لاللتزامات طويلة األجل  .كجيوز دلدير
الصندكؽ إصدار تعليمات خاصة بقواعد إعداد التقديرات السنوية للميزانية يف حدكد األحكاـ ادلنصوص عليها يف ىذه الالئحة.

ِبدح()16
ألظبَ وأثىاة اٌّصزوفبد ثبٌٍّشأٍخ اٌتمذٌزٌخ
تتكوف أقساـ كأبواب ادلصركفات ابدليزانية التقديرية علي النحو التايل /
القسم األول  :كتدرج فيو تقديرات مصركفات ادلنافع الضمانية كينقسم إيل أبواب .
الباب األول  :ادلعاشات كادلنح ادلقطوعة كفقا للقانوف رقم ( )13لسنة  80ـ  ،كاللوائح الصادرة دبقتضاه كىي \
أ) ادلعاشات الضمانية
ب) عالكة العائلة ألصحاب ادلعاشات
ت) ادلنح ادلقطوعة .
البند الثاين  :ادلعاشات التأمينية كىي ادلخصصات ادلالية ادلدرجة لتغطية االلتزامات التأمينية كالضمانية اليت نشأت كاستقت قبل
سرايف القانوف رقم ( )13لسنة  80ـ .
البند الثالث  :ادلعاشات التقاعدية كىي ادلخصصات ادلالية ادلدرجة لتغطية االلتزامات الناشئة عن قوانُت التقاعد كاليت نشأت
كاستحقت قبل سرايف القانوف رقم ( )13لسنة  80ـ .
البند الرابع  :تكاليف كنفقات أعباء الصندكؽ الفنية كمنها تكاليف الدراسات

اإلكتوارية كاشًتاكات ادلنظمات الدكلية كبرامج

التدريب كمصركفات احلاسب اآليل كالنماذج كادلطبوعات .
الباب الثاين  :كتدرج ربتو تقديرات مصركفات كنفقات الرعاية االجتماعية كىي ادلخصصات ادلالية ادلتوقعة لتغطية ادلصركفات
ادلباشرة ذلذه ادلنفعة كفقان ألحكاـ القانوف كاللوائح الصادرة يف اخلصوص .
كما يدرج ربت ىذا الباب نفقات كتكاليف إجراء الدارسات كالبحوث ادلتعلقة هبذه ادلنفعة كالتوعية االجتماعية كتكاليف
التدريب كالنماذج كادلطبوعات اخلاصة هبا .

الباب الثالث  :كتدرج ربتو نفقات كمصركفات توفَت الرعاية الصحية كفقا للقانوف :

أ) ادلصركفات ادلباشرة لتوفَت ىذه الرعاية كتشكل مدفوعات األطباء كادلساعدين الطبيُت سواء يف ادلراكز الضمانية
أك يف مواقع العمل كأتعاب جلاف تقدير العجز كمصركفات كتكاليف ادلستحضرات الدكائية كادلراكز الضمانية .
ب) ادلصركفات الالزمة للدراسات كالبحوث كالتوعية كالتدريب لتلك الرعاية كنفقات النماذج كادلطبوعات الالزمة ذلا
الباب الرابع  :كتدرج ربتو ادلدفوعات الالزمة لتقدًن منفعة ادلعاش األساسي من سبويلها ادلقرر قانوانن  ،كتنحصر مصركفات ىذه
ادلنفعة يف قيمة ادلعاشات األساسية كعالكة العائلة  ،كمنحة الوفاة ألصحاب ىذه ادلعاشات كعالكة الصرافة دلن
يتولوف صرفها  ،كتكاليف النماذج كادلطبوعات ادلتعلقة هبا .
الباب اخلامس  :كتدرج ادلعاشات كادلكآفات للعسكريُت ادلقررة قانوانن ذلؤالء كتنحصر يف ادلعاشات كعالكة العائلة كبدؿ التموين
كادلكآفات العسكرية كادلعاش االستثنائي .
الباب السادس  :كتدرج ربتو مبالغ حصة اخلدمات الصحية األساسية كىي التقديرات ادلقابلة لإليرادات ادلتوقعة من حصيلة
االشًتاكات عن اخلدمات اليت تقدمها أمانة الصحة .
الباب السابع  :كتدرج ربتو مبالغ األنفاؽ علي عالكة سكن ادلتقاعدين كىي ادلصركفات ادلتوقعة خالؿ السنة عن االلتزامات
الفعلية كااللتزامات ادلتوقعة كفقان لقانوف التقاعد كقانوف تقاعد العسكريُت .
الباب الثامن  :كتدرج ربتو نفقات ادلنافع قصَتة األمد الواردة يف القانوف لصاحل العاملُت حلساب أنفسهم  ،كتشمل علي
ادلخصصات ادلتوقعة لتقدًن ادلساعدات النقدية قصَتة األمد يف حاالت ادلرض العادم كإصابة العمل كحاالت
الوالدة .
القسم الثاين  :كتدرج فيو ادلصركفات كالنفقات علي عمليات االستثمار كعلي االلتزامات طويلة األجل كيشتمل علي اببُت أثنُت ( مع
مراعاة تسلسل أبواب ادليزانية التقديرية ) .
الباب األول  :كتدرج ربتو تكاليف كمصركفات كنفقات استثمارات صندكؽ الضماف االجتماعي كينقسم إيل بندين :
البند األول  :أ) االلتزامات ادلالية السنوية ادلتوقعة كما يلي :
التمويل ادلتوقع للمشركعات الواردة ابخلطة سواء ما كاف منها ربت التنفيذ أك اليت سيبدأ تنفيذىا خالؿ السنة أك ما يتم
التمويل أك ادلسامهة لتنفيذىا بشرط أف جيرم ذلك خالؿ سنة ادليزانية كفقان للربانمج الزمٍت لكل منها .
ت) التمويل ادلتوقع للمشركعات ادلقرر إرساؤىا أك احلصص ادلتعمدة كادلسامهة هبا اليت تضمنتها اخلطة أثناء سنة
ادليزانية .
ث) التمويل ادلتوقع لعمليات التجديد أك التوسع يف ادلشركعات القائمة .

البند الثاين  :كيدرج ربت إدارة االستثمارات القائمة كذلك مثل التأمُت علي األصوؿ كنفقات الصيانة كأتعاب التحصيل
كتكاليف كأتعاب الدراسات كالبحوث االقتصادية كاالستثمارية كادلصركفات ادلتنوعة األخرل ادلتعلقة بذلك .
الباب الثاين عشر  :كخيصص للمصركفات كنفقات االلتزامات طويلة األجل كيدرج ربتو التزامات الصندكؽ قبل ادلضموف كذلك فيما
يتعلق اباللتزامات طويلة األجل .

ِبدح ()17
ٌدٕخ إػذاد اٌٍّشأٍخ
يصدر مدير صندكؽ الضماف االجتماعي قراران بتشكيل جلنة إعداد ميزانية الصندكؽ برائسة مدير إدارة الشؤكف ادلالية كاإلدارية
كعضوية ذكم االختصاص يف أنشطة الصندكؽ .
كزبتص ىذه اللجنة إبصدار التعليمات السنوية للميزانية كذلك دبنشور يتم يف شهر الصيف من كل سنة حيتوم علي الضوابط
كالتعليمات كالبياانت كاإلحصائيات اخلاصة إبعداد ادليزانية مع ربديد األكضاع الفنية كادلالية كيعمم ىذا ادلنشور علي اللجاف الشعبية
للضماف اإلجتماعي يف البلدايت كفركع كإدارات الصندكؽ .

ِبدح ()18
ٌدٕخ تمذٌز اٌٍّشأٍخ ثأِبٔبد اٌجٍذٌبد
تشكل جلنة كضع تقديرات ادليزانية برائسة أمُت اللجنة الشعبية للضماف اإلجتماعي يف البلدية كعضوية ذكم االختصاص
علي النحو الذم يصدر بتحديده قرار من رئيس اللجنة علي أف يكوف ادلسئوؿ ادلايل لألمانة مقرران ذلا .
كزبصص ىذه اللجاف بوضع التقديرات اليت زبص كال منها يف ادليزانية السنوية للصندكؽ لألسس كالقواعد ادلقررة هبذه
الالئحة كالتعليمات الدكرية اليت تقدمها جلنة إعداد ادليزانية اخلاصة ابلصندكؽ كفقان للمادة السابقة .
كعلي ىذه اللجاف إصلاز مهامها يف موعد أقصاه هناية شهر انصر من كل عاـ كإحالتها إيل اللجنة ادلختصة مرفقة بتقدير
تفصيلي موضح كمفسر للتقديرات ادلوضوعة يف نطاؽ الضوابط الصادرة بشأف إعداد ادليزانية .

ِبدح ()19
إػذاد اٌٍّشأٍخ اٌتمذٌزٌخ واػتّبدهب
تقوـ جلنة إعداد ميزانية الصندكؽ ابصلاز مهامها كمناقشة كدراسة تقديرات اإلدارات كالفركع كاألماانت مث تضع مشركع
ادليزانية يف صورة متكاملة كربيلها يف موعد أقضاه منتصف الفاتح من كل سنة إيل مدير الصندكؽ الذم يتويل عرضها علي جلنة إدارة
الصندكؽ للموافقة عليها كيتابع اعتمادىا من اللجنة الشعبية العامة .
كإذا أتخرت أية جلنة من اللجاف الشعبية للضماف االجتماعي يف البلدايت عن إعداد كإحالة تقديراهتا يف ادلوعد احملدد  ،كإذا
مل تلتزـ ابألحكاـ كالضوابط ادلنصوص عليها إدراج ما خيصها من تقديرات كفقان دلا كرد دبيزانية السنة السابقة .
ِبدح ()20
غزٌمخ اٌصزف ػٕذ تأخز إػتّبد اٌٍّشأٍخ
يف حالة عدـ االنتهاء من اعتماد ادليزانية حىت بداية السنة ادلالية اجلديدة جيرم الصرؼ كفقان دليزانية السنة السابقة علي أساس
جزء من اثٍت عشر من إعتمادات كل منها كيستمر الصرؼ هبذه الكيفية حىت الشهر الذم تعتمد فيو .

ِبدح ()21
االٌتشاَ ثتمذٌزاد اٌٍّشأٍخ
تكوف تقديرات ميزانية الصندكؽ فور اعتمادىا ارتباطا جيب التقيد كااللتزاـ بو خالؿ السنة ادلالية
كتعترب ادليزانية دبجرد اعتمادىا أداة للرقابة كتقييم لألداء .
ِبدح ()22
ِتبثؼخ تطىر تٕفٍذ اٌٍّشأٍخ اٌتمذٌزٌخ
تقوـ إدارة ادلراجعة الداخلية ابلصندكؽ ابلتصديق علي تقارير ادلتابعة التفصيلية لتطور تنفيذ ادليزانية التقديرية للصندكؽ اليت
تتويل إدارة الشؤكف ادلالية اعتمادىا حيث تقدـ ىذه التقارير إيل مدير الصندكؽ علي فًتات تغطي كل منها فًتة من السنة ادلالية ال
تقل عن ثالثة أشهر .

ِبدح ()23
أحىبَ اٌتدبوس فً ثٕىد وأثىاة اٌٍّشأٍخ
يف احلاالت اليت تقضي النقل بُت بنود ادليزانية أك أبواهبا أك ضركرة استحداث بنود أك أبواب جديدة أثناء التنفيذ تتدرج
الصالحيات بذلك علي النحو التايل /
1ـ جيوز دلدير الصندكؽ بناء علي عرض مسبب يقدمو مدير الشؤكف ادلالية كاإلدارية ابلصندكؽ أف أيذف ابلتجاكز يف اعتماد
أحد البنود مقابل كفر مساك يف بند آخر أك أكثر داخل إعتمادات الباب نفسو .
2ـ جيوز للجنة إدارة الصندكؽ بناء علي عرض مسبب يقدمو مدير الصندكؽ أف أتذف أبم ذباكز يف اعتماد احد أبواب ادليزانية
مقابل كفر مساك يف ابب آخر أك أكثر داخل اإلعتمادات  .اإلمجالية للميزانية .
3ـ إذا اقتضت األمور إعتمادات إضافية للصرؼ منها علي نفقات إضافية غَت كاردة ابدليزانية أصالن أك زايد علي تقديراهتا
اإلمجالية يكوف االختصاص ابإلذف للجنة الشعبية العامة بناء علي عرض جلنة إدارة الصندكؽ متضمنا األسباب ادلربرة لو
كادلورد ادلايل الالزـ لتغطيتها .
4ـ كال جيوز أبم حاؿ ترتيب أم التزاـ بصرؼ غَت مقرر ابدليزانية دكف مراعاة ما كرد من أحكاـ هبذه ادلادة كخيضع للمساءلة
التأديبية كل من خيالف ذلك .

ِبدح()24
األخطبر واٌتفىٌط ثإػتّبداد اٌٍّشأٍخ
جيب إخطار اللجاف الشعبية للضماف االجتماعي يف البلدايت إبعتمادات ادليزانية ادلقررة لكل منها كذلك خالؿ شهر كاحد
علي األكثر من اعتمادىا .
كيعترب ىذا اإلخطار تفويضان ذلذه اجلهات للصرؼ منها دلواجهة النفقات ادلعتمدة ابدليزانية .

ِبدح()25
اٌتصزف فً اٌجٕىد اٌّزوشٌخ ثبٌٍّشأٍخ
يتم التصرؼ يف بنود ادلركزية الواردة دبيزانية الصندكؽ كفقان لالحتياجات الفعلية لكل أمانة اإلعتمادات ادلخصصة ذلا بناء
علي مذكرة متضمنة ىذه األسباب يتم عرضها من قبل أمُت اللجنة الشعبية للضماف االجتماعي يف البلدية علي جلنة إدارة الصندكؽ
العتمادىا .

ِبدح ()26
اٌتصزف فً اٌجٕىد اٌّزوشٌخ ثبٌٍّشأٍخ
تتويل األقساـ ادلالية ابلصندكؽ مسك سجالت دلراقبة اإلعتمادات ابدليزانية يتم التقيد هبا أكالن أبكؿ كفقان للقواعد احملاسبية
ادلنتظمة دبا حيقق متابعة تنفيذ ادليزانية بطريقة سبكن من التعرؼ يف أم كقت علي األرصدة ادلتبقية لكل بند من ادلخصصات ادلعتمدة .

ِبدح ()27
تّىًٌ حظبثبد اٌفزوع
تتويل إدارة الشؤكف ادلالية كاإلدارية سبويل حساابت الفركع لتنفيذ االلتزامات ادلعتمدة ابدليزانية شهراين  ،علي أف تلتزـ كل من
اللجاف الشعبية للضماف االجتماعي ابلبلدايت إبخطار اإلدارة ادلذكورة برصيد السيولة النقدية حبساابهتا لدل ادلصارؼ يف هناية كل
شهر كاإللتزمات ادلًتتبة عليها .

ِبدح ()28
حظبثبد اإلشتزاوبد اٌعّبٍٔخ
يتم فتح حساب يف كل بلدية خيصص حلصيلة إيرادات اإلشًتاكات الضمانية كيتم مسك السجالت الالزمة للرقابة عليها كمتابعتها
من قبل اللجاف الشعبية للضماف اإلجتماعي يف البلدايت .
كال جيوز مهما كاف األمر أف تتصرؼ ىذه األماانت يف احلصيلة ادلذكورة لتغطية أية إلتزامات خاصة ابدليزانية أك غَتىا .

ِبدح ()29
تحىًٌ اإلٌزاداد إًٌ اٌصٕذوق
يف مجيع األحواؿ جيب إحالة اإليرادات اخلاصة ابلصندكؽ كادلودعة ابحلساابت ادلصرفية ادلخصصة ذلا يف نطاؽ كل بلدية
شهراين إيل احلساب ادلخصص لالشًتاكات الضمانية دبصرؼ ليبيا ادلركزم .

ِبدح ()30
اٌصزف ثمظبئُ اٌذفغ
الجيوز ألم سبب صرؼ أية مبالغ من حساابت الصندكؽ ابدلصارؼ أك اخلزائن إال دبوجب قسائم دفع قائمة علي مستندات
مؤيدة لالستحقاؽ كمستوفية لإلجراءات كالتوقيعات ادلخولة حبسب األحواؿ مع مراعاة جدكؿ الصالحيات الذم يصدره مدير
الصندكؽ .

ِبدح ()31
إطتمالي اٌظٕىاد اٌّبٌٍخ
جيب االلتزاـ دببدأ االستحقاؽ كاستقالؿ كل سنة مالية إبيراداهتا كمصركفاهتا الفعلية يف إطار إعداد ادلراكز السنوية للصندكؽ .

ِبدح()32
خعىع اإلخزاءاد اٌّبٌٍخ ٌٍّزاخؼخ اٌذاخٍٍخ
زبضع اإلجراءات ادلالية ادلتعلقة ابلصندكؽ كفركعو للمراجعة الداخلية من إدارة ادلراجعة الداخلية ككحداهتا ابلبلدايت اليت يكوف
ذلا مراجعة صحة البياانت كالسجالت ادلالية كحركة ربصيل اإليرادات كالتحقق من مشركعية سبب الصرؼ كسالمة اإلجراءات قبل
كبعد الصرؼ ككذلك مراجعة حساابت الصندكؽ كاستثماراتو كالرقابة علي ادلخازف كاخلزائن كالعهد األخرل كجردىا مع التنبيو إيل ما
تقتضيو رقابة ديواف احملاسبة كأمانة اخلزانة .

اٌمظُ اٌثبًٔ اٌحظبثبد واٌّخبسْ
} اٌجبة األوي{
حفع اٌّىاي صٕذوق اٌعّبْ اإلختّبػً

ِبدح ()33
حظبة رئٍظً ثّصزف ٌٍجٍب اٌّزوشي
يتم االحتفاظ أبرصدة أمواؿ الصندكؽ موجوداتو النقدية يف حساب رئيسي دبصرؼ ليبيا ادلركزم يكوف خاضعان لالستثمار
كتؤكؿ إليو االحتياطات النقدية للمنافع الضمانية كرلوداهتا كإيراداهتا النقدية احملققة اليت زبضع ألحكاـ الئحة االستثمار كالقواعد اليت
تقرىا جلنة إدارة الصندكؽ .
كيتحدد االختصاص إبدارة ىذا احلساب لصاحل الصندكؽ كفقان علي شئونو علي أف يكوف التوقيع األكؿ دلدير الصندكؽ أك من
يفوضو .

ِبدح ()34
االحتفبظ ثبإلػتّبداد اٌشهزٌخ
يكوف االحتفاظ اإلعتمادات الشهرية لتغطية التزامات الصندكؽ أك فركعة يف حساابت مصرؼ ليبيا ادلركزم أك فركعو أك
ادلصارؼ التجارية احمللية أك فركع حسبما حيدده مدير الصندكؽ كذلك للصرؼ منها علي األغراض ادلخصصة ذلا .
كيف مجيع احلاالت يتم ربديد احلد األقصى لألرصدة اليت جيوز االحتفاظ هبا يف ىذه احلساب دبا يغطي االلتزامات الشهرية
الضركرية للصندكؽ أك فركعو .
كحيدد مدير الصندكؽ إبخطار معتمد للمصرؼ اختصاص التوقيع الثنُت علي األقل  ،كما جيب أف يتم أخطار اجلهة ادلعينة
ابلشؤكف ادلالية بكافة القرارات اليت تصدر يف األمور الواردة هبذه ادلادة .

ِبدح ()35
حفع اٌظٍىٌخ إٌمذٌخ
يكوف االحتفاظ ابلقدر الضركرم من السيولة النقدية الالزمة دلواجهة االلتزامات النقدية اليومية للصندكؽ أك فركعو كفقان
حلدكدىا القصول يف خزائن حديدية يتم فحصها كالتحقق من صالحيتها كأتمُت أماكن كجودىا ضد السطو كالسرقة كاحلريق كخالفو
كجيب أف تكوف أبواب الغرؼ اليت توجد هبا اخلزائن زلكمة األقفاؿ كغَت قابلة لإلخًتاؽ كأف تكوف نوافذىا قضباان ال تسمح
ابلدخوؿ أك اخلركج من خالذلا .
كيتم إستالـ مفاتيح ىذه اخلزائن دبعرفة جلنة يشكلها مدير الصندكؽ أك أمُت اللجنة الشعبية للضماف اإلجتماعي ابلبلدية
حبسب تطابق إختصاص كل منهم .

ِبدح ()36
اٌخشائٓ اٌصغٍزح
يتم اإلحتفاظ ابخلزائن الصغَتة على النحو التايل -:
أذا كانت حزينة ذات مفتاح كاحد فيجب تثبيتها داخل جدار الغرفة ادلوجودة هبا مع إحاطتها حبزاـ حديدم مثبت يف احلائط
كقفل طرفيو بقفل يكوف مفتاحو يف حوزة ادلشرؼ على عمل أمُت العهدة بينما يكوف مفتاح اخلزينة ذاهتا يف عهدة الصراؼ .
إذا كانت اخلزينة ذات مفتاحُت فيتم تسليم الصراؼ أخدمها كيكوف الثاين يف عهدة ادلسئوؿ ادلايل للجهة ادلوجود هبا اخلزينة .
أما ادلفاتيح اإلضافية ذلذه اخلزائن بكافة أنواعها فيتم كضعها يف مظركؼ مغلق يدكف عليو البياانت ادلتعلقة ابخلزينة كمكاف
تواجدىا كرقم كل من مفاتيحها كتودع ابدلصرؼ مع مراعاة ضركرة تسجيل ىذه البياانت يف زلضر التسليم .

ِبدح ()37
اٌّظئىٌخ ػٓ ِفبتٍح اٌخشائٓ
مفتاح اخلزينة عهدة لدل كل من يسلم إليو كجيب احملافظة عليو كعدـ تركو يف أماكن غَت أمنة لدل كل من يسلم غليو كجيب
احملافظة عليو كعدـ تركو يف أماكن غَت أمنة أك تعريضو للضياع .

كيف حالة فقد أك كسر أحد مفاتيح اخلزينة يتم جرد زلتوايهتا دبعرفة جلنة تشكل ذلذا الغرض مع إزباذ اإلجراء الفورم لتبديل
إقفاذلا كمساءلة ادلتسبب يف ذلك أتديبيان .
كجيب مراعاة عدـ تسليم مفتاح اخلزينة إال إبجراءات على ذات مستول اإلجراءات اليت جرت الستالمو .

ِبدح ()38
أولبد فتح اٌخشائٓ
ال جيوز فتح اخلزائن يف اخلزائن يف غَت أكقات العمل الرمسية للتحصيل أك الصرؼ أك أم إجراء آخر أال دبوجب أمر كتايب
مسبب يصدره مدير الصندكؽ أك أمُت اللجنة الشعبية للضماف االجتماعي يف البلدية كل يف نطاؽ اختصاصو كحبضور ادلسئوؿ
ادلشرؼ علي أمُت اخلزينة .

ِبدح ()39
ظىاثػ ألػّبي إِٔبء اٌخشائٓ
تراعي يف أعماؿ أمناء اخلزائن الضوابط اآلتية /
 يف مجيع األحواؿ الجيوز االحتفاظ يف اخلزينة إال ابلنقود كالصكوؾ كغَتىا من ادلستندات ذات القيمة كاليت تكوف يف عهدة
الصراؼ .
 ال تقبل ابخلزائن أية شلتلكات شخصية أك أماانت غَت متعلقة ابلعمل .
 حيظر علي أمناء اخلزائن أك الصرافُت أك احملصلُت التصرؼ يف األمواؿ ادلوجودة يف عهدهتم يف غَت األغراض اليت خصصت ذلا ،
بعد استيفاء الشركط ادلقررة لصرفها .
 حيظر االحتفاظ أبية مبالغ من العهد خارج اخلزينة .
 جيب علي أمناء اخلزائن إعداد كشف حصر يف هناية كل يوـ عمل دلوجودات اخلزينة يتم حفظو هبا مع إحالة صورة موقعة يف
نفس اليوـ لرئيسو ادلباشر .
 الصراؼ ىو ادلسئوؿ شخصيان عن اخلزينة كسالمتها دبا ربتويو حىت كلو عهد إيل مساعدين لو ببعض أعماذلا.
كتعترب مستندات القبض كالصرؼ ضمن عهدتو إيل أف يتم مراجعتها كالتصديق علي سالمتها كمن مث إحالتها للقيد
ابحلساابت .

ِبدح ()40
اٌصٍبرفخ
تسند أعماؿ اخلزينة إيل موظفُت ذكم خربة كافية شلن تتوفر فيهم األمانة كالثقة يف تصرفاهتم .
كال جيوز إسناد األعماؿ إيل عاملُت عرضُت أك مومسيُت كما حيظر إسناد األعماؿ ادلذكور دلن ذلم اختصاص ابلتوقيع علي
قسائم أك مستندات الصرؼ .

ِبدح ()41
اإلخزاءاد فً حبالد اإلختالص واٌظزلخ واإلهّبي
مع عدـ اإلخالؿ ابإلختصاصات ادلقررة لديواف احملاسبة قانوان جيب عند كقوع حادثة سرقة أك إختالس أك إمهاؿ خبزينة أك
أكثر من خزائن الصندكؽ أف تشكل فورا جلنة للمراجعة كالبحث كالتحرم عن أعماؿ اخلزينة بقرار من مدير الصندكؽ أك أمُت
اللجنة الشعبية للضماف اإلجتماعي يف البلدية  ،حبسب األحواؿ مع أخطار جلنة إدارة الصندكؽ دبا مت من إجراءات كالنتائج اليت
مت التوصل غليها مع صورة من تقارير اللجنة ادلشار غليها ،
كعلى اللجنة أف تضمن تقريرىا توضيحا كامال عن أسباب العجز كقيمتو كالقصور القائم كادلسئوؿ عنو مؤيدة ذلك
ابدلستندات .
ككذلك جيب أف يشتمل حبثها على بياف ابكجو القصور ادلرتبطة مباشرة ابلواقعة على مستول اإلجراءات كالنظم ادلطبقة يف
مكاف حدكث الوقعة .

ِبدح ()42
اإلخزاءاد فً حبالد ػدش اٌؼهذح
مع عدـ اإلخالؿ أبية عقوبة أشد جيب  ،إذا اكتشف عجز يف عهدة الصراؼ  ،مراعاة ما يلي /
 إيقاؼ أمُت العهدة الذم كجد عجز يف عهدتو عن مزاكلة عملو فور اكتشاؼ العجز كحىت سباـ ادلراجعة .
 يقيد العجز كسلفو يتم استيفاؤىا ابخلصم من مرتب كمستحقات أمُت العهدة كذلك ابحلدكد ادلسموح
هبا قانوانن مامل يقم بسدادىا دفعة كاحدة .

علي أنو جيوز شطب العجز كفقان ألسباب موضعية ابعتماد جلنة إدارة الصندكؽ بناء علي عرض مسبب من مدير الصندكؽ أك
أمُت اللجنة الشعبية للضماف اإلجتماعي يف البلدية حبسب األحواؿ .
 ينقل من يثبت عجز يف عهدتو بسبب اإلمهاؿ أك سوء النية إيل عمل آخر ال يتعلق ابلشؤكف ادلالية كذلك دكف اإلخالؿ بتطبيق
اجلزاء ادلناسب .

اٌجبة اٌثبًٔ
إٌزاداد صٕذوق اٌعّبْ االختّبػً

ِبدح ()43
حىُ أِىاي اٌصٕذوق
تعترب أمواؿ الصندكؽ االجتماعي يف حكم األمواؿ العمة كابلتايل جيب مراعاة ما يلي /
 جيب توريد أمواؿ الصندكؽ إيل حساابتو ادلصرفية كخزائنو يف تواريخ استحقاقها كفقان لالمتياز ادلقررة ذلا ،كطبقان للتعليمات التنفيذية
اليت ربدد احلساابت اخلاصة ابدلوارد كاإلجراءات اخلاصة ابلسداد .
 الجيوز للجهات ادلكلفة بتوريد االشًتاكات الضمانية أف تؤجل سدادىا يف ادلواعيد احملددة أك استخدامها أك أم جزء منها يف أداء
أم جزء منها يف أداء أم التزامات أخرم يف مجيع األحواؿ .
 الجيوز ألم جهة أجزاء مقاصة لالشًتاكات الضمانية اليت جيب توريدىا يف مواعيد زلددة للصندكؽ مع أية التزامات أخرم
مستحقة .

ِبدح()44
إشتزاوبد اٌعّبْ وحصخ اٌخشأخ
 إشًتاكات ادلضموف الذين حيصلوف علي دخوذلم ضمن ادليزانية العامة للدكؿ يتم توريد ىذه االشًتاكات مضافان إليها حصة اخلزانة
كفقان إلعتمادات ادليزانية العامة السنوية كاإلعتمادات اإلضافية ذلا ككذلك حصيلة ما يفرض من ضرائب كرسوـ كسلصصات
تغطية للمنافع الضمانية كنشاط الصندكؽ كسد العجز بصفة منتظمة .
 إشًتاكات ادلضموف الذين ال حيصلوف علي دخوذلم ضمن ادليزانية العامة للدكلة .
يتم توريد حصة اخلزانة العامة يف ىذه االشًتاكات من أمانة اخلزانة كفقان للنسب ادلنصوص عليها قانوانن دلسامهتها يف اشًتاكات
ادلضموف ادلذكورين كفقان للحصيلة احملققة شهراين .
يتم كفاء اخلزانة العمة حبقوؽ الصندكؽ يف نفس السنة ادلالية .

ِبدح ()45
حصخ اٌّعّىْ وحصخ صبحت اٌؼًّ
يتم توريد حصة ادلضموف كحصة صاحب العمل كالتزاـ قانوين علي صاحب العمل ابجلهات اليت ال سبوذلا اخلزانة العامة من
كاقع الكشوؼ الشهرية ادلعتمدة لدخوذلم أك الفئات الضمانية ادلختارة ابلنسبة للعاملُت حلساب أنفسهم كذلك كفقان لالستحقاؽ
كالتوريد شهراين مع مراعاة احتساب غرامة التأخَت ابدلعدؿ ادلقرر ابلالئحة التسجيل كاالشًتاكات كالتفتيش .

ِبدح ()46
حصٍٍخ اٌشوبح
يتم توريد حصيلة الزكاة حلساب الصندكؽ مع استقالؿ ىذا ادلورد كخضوعو للقواعد الشرعية الواردة بقانوف الزكاة رقم (

)89

لسنة  71ـ كالئحتو التنفيذية كالتعليمات الصادرة بضوابط ىذه احلصيلة .

ِبدح ()47
ػىائذ االطتثّبراد
مع مراعاة استقالؿ كل سنة مالية ابإليرادات اخلاصة هبا يتم توريد عوائد الصندكؽ من استثماراتو كفقان دلواعيد استحقاقها
ادلقررة .

ِبدح ()48
ِغ ػذَ اإلخالي ثبٌمىاػذ اٌىاردح ثمبٔىْ اٌشوبح ٌتُ تخصٍص إٌزاداد اٌصٕذوق ػًٍ إٌحى اٌتبًٌ/
 زبصيص حصة كل منفعة من كاقع نسبتها يف االشًتاؾ الضماين ابلنسبة حلصيلة االشًتاكات .
 زبصيص اإليرادات احملققة من ادليزانية العامة للدكلة كفقان دلا ىو مقرر ذلا .
 زبصيص اإليرادات احملققة كفقان لقانوف تقاعد العسكريُت ككفقان لالستقاللية ادلقررة بنظاـ تقاعدىم.
 توزيع العائد احملقق من عقارات ككدائع الصندكؽ كمشركعاتو االستثمارية كموارده األخرل كفقان دلصادر التمويل اخلاصة هبا
كطبيعة اإليراد يف إطار استقالؿ حساابت ادلنتفع كموارد كالتزامات كأمهية إظهار ادلراكز ادلالية التحليلية لكل منها .
 ما خيصص للمعاش األساسي من موارد ذاتية لتغطية التزامات ىذه ادلنفعة .

ِبدح ()49
ِزوش إٌزاداد اٌصٕذوق
إيرادات الصندكؽ مركزية التوريد كالتخصيص كتوريدىا كزبصيصها يكوانف حسبما ربددمها إدارة الصندكؽ طبقان للقانوف
كأحكاـ ىذه الالئحة .

ِبدح ()50
تىرٌذ إٌزاداد اٌصٕذوق
يتم توريد إيرادات الصندكؽ أبحدم الطرؽ اآلتية /
أ ـ احلواالت ادلصرفية /
يتم التوريد دبوجبها حلساب أك حلساابت الصندكؽ ابدلصرؼ أك ادلصارؼ كفركعها ابلبلدايت كفقان لنماذج يتويل الصندكؽ
ربديدىا تتضمن كافة البياانت الالزمة لقيد اإليراد .
كيراعي أخطار اجلهة ادلختصة ابلشؤكف ادلالية يف الصندكؽ ببياف شهرم عما مت ربصيلو من إيرادات يف ادلصارؼ ادلخصصة
مع ربليل حصص ادلنافع مرفقان حبوافظ االستالـ .
ب ـ الصكوؾ ادلصرفية كالنقد  :ػ
يتم التوريد دبوجبها إيل مجيع خزائن الفركع احملددة دبوجب إيصاالت رمسية كحوافظ استالـ مستوفية للبياانت الالزمة للقيد
احملاسيب مع ربليل مصادر اإليراد .

ِبدح ()51
إٌذاع اٌّمجىظبد
يتم إيداع حصيلة مقبوضات اخلزائن من إيرادات الصندكؽ كفركعو يف احلساب ادلقرر ابدلصارؼ كفركعها يف نفس يوـ
التحصيل .
كجيب توفَت احلماية للموظف احلائز للمقبوضات أثناء انتقالو إليداعها ابدلصرؼ\.

ِبدح ()52
اٌجٍبْ اٌشهزي ٌإلٌزاداد
جيب إحالة بياف شهرم إيل اجلهة ادلختصة ابلشؤكف ادلالية للصندكؽ من كافة البلدايت خالؿ األسبوع األكؿ من الشهر التايل
علي األكثر كذلك عن ادلبالغ ادلوردة كربليل مصادرىا من مكوانت االشًتاؾ الضماين كمرفقة بكشف حساب ادلصرؼ كنسخة من
حوافظ التحصيل ادلؤيدة لذلك .

ِبدح()53
حظز اٌظحت ِٓ حظبثبد اإلٌزاداد
يف مجيع األحواؿ الجيوز السحب من حساابت إيرادات الصندكؽ ابدلصارؼ كفركعها مهما كانت األسباب كيراعي تسوية أية
أخطاء يف ىذا الشأف عن طريق احلساب اجلارم للصندكؽ مع بياف يف الكشوؼ الشهرية التحليلية لإليرادات .

ِبدح ()54
اٌتحىًٌ ٌٍحظبة اٌّزوشي
يصدر مدير الصندكؽ التعليمات إيل ادلصارؼ كفركعها القائمة ابلتحصيل ادلباشر إليرادات الصندكؽ لتحويل احلصيلة الشهرية
حلساب مركزم دبصرؼ ليبيا ادلركزم .

ِبدح()55
ظىاثػ تحصًٍ اإلٌزاداد
يراعي يف ربصيل اإليرادات الصندكؽ الضوابط التالية /
 حيظر يف كل األحواؿ للصرؼ النقدم ادلباشر من اإليرادات احملصلة من االشًتاكات .
 ال يقبل سداد إيرادات الصندكؽ ابخلزائن إال نقدان أك صكوكان مصدقا عليها من ادلصرؼ ادلسحوبة عليها .
 ال جيوز قبوؿ أم إيرادات نقدية أك ما حكمها أك أماانت نقدية خاصة بسَت العمل خبزائن الصندكؽ كفركعو إال مقابل
إيصاالت رمسية معتمدة .

ِبدح ()56
اٌعىاثػ اٌتفصٍٍٍخ ٌٍتحصًٍ
يصدر مدير الصندكؽ التعليمات التنفيذية لتحديد ضوابط التفصيلية إلجراءات ربصيل موارد الصندكؽ كالنماذج اخلاصة
حبوافظ كإيصاالت التوريد كادلسجالت كالقيد هبا .

ِبدح ()57
تؤكؿ نسبة

إٌظجخ اٌّمزرح ػٓ إدارح أِىاي اٌتمبػذ
 %5من رلموع االستقطاعات كادلسامهات كاجبة األداء من أمواؿ التقاعد العسكريُت كما يطرأ عليها من تعديالت

ادلقررة للصندكؽ كعن إدارة ىذه األمواؿ إيل إيراداتو ادلتنوعة.
كربدد بنود زبصيصها يف إطار األغراض ادلقررة من أجلها كفقان لنشاط الصندكؽ بقرار من مدير صندكؽ الضماف اإلجتماعي .
ِبدح ()58
اإلخزاء ػٕذ خزد ِمجىظبد اٌخشٌٕخ
جيب أف حيرر زلضر جرد رصيد مقبوضات اخلزينة الذم مل يتم توريده حلساب الصندكؽ ابدلصارؼ كذلك عند إجراء اجلرد
الدكرم أك ادلفاجئ أك تسليم عهدة اخلزينة دلوظف معتمد آخر.
كيراعي يف احلالتُت ادلذكورتُت فيما بعد ما يلي /
عند كجود فائض عن الرصيد الدفًتم ( يتم استخراج إيصاؿ توريد بقيمة الفائض كيضاؼ إيل عهدة الصراؼ كتقيد يف
حساب األماانت دلدة شهر علي األكثر حىت يتسٌت معرفة مصدره فإذا مل يتضح ذلك تضاؼ إيل اإليرادات ادلتنوعة للصندكؽ .
عند كجود عجز يف العهدة يكلف الصراؼ بسداد قيمة العجز فوران كفقان للقواعد السارية مع مراعاة ادلادتُت (
من ىذه الالئحة كاإلجراءات ادلقررة يف ىذا الشأف .
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اٌجبة اٌثبٌث
ِصزوفبد اٌصٕذوق

ِبدح ()59
اٌتمٍذ ثأثىاة وثٕىد اٌٍّشأٍخ
جيب يف مجيع األحواؿ التقيد أببواب كبنود ادليزانية ادلقررة للصندكؽ كالتعديالت ادلعتمدة ذلا عند

ترتيب أم التزاـ مايل .

كال جيوز لغَت ذكم االختصاص تقرير أم التزامات مالية قبل الغَت علي ميزانية الصندكؽ قبل احلصوؿ غلي التفويض الالزـ
كالتأكد من توفر التغطية ادلالية الالزمة .

ِبدح ()60
تخصٍص أِىاي اٌصٕذوق
أمواؿ الصندكؽ سلصصة للصرؼ علي ادلنافع الضمانية للمشًتكُت كلتنفيذ خطط استثمار أمواؿ الضماف اإلجتماعي كدلواجهة
التزامات الصندكؽ طويلة األجل كذلك حسبما يقرره القانوف كاللوائح الصادرة دبقتضاه كما تقرره جلنة إدارة الصندكؽ عند االقتضاء .

ِبدح ()61
تغطٍخ ٔفمبد إٌّبفغ اٌعّبٍٔخ وِصزوفبتهب
مع مراعاة األحكاـ الواردة ابدلادتُت السابقتُت يتويل الصندكؽ تغطية النفقات كادلصركفات ادلعتمدة للمنافع الضمانية كالنقدية
كالعينية كادلنح ادلقطوعة كادلنافع قصَتة األمد ككذلك النفقات ادلباشرة ادلتعلقة بتقدديها للمضمونُت .

ِبدح ()62
مع مراعاة ادلادتُت (

تغطٍخ ٔفمبد اٌزػبٌخ اٌصحٍخ واالختّبػٍخ
 ) 64 ، 63يتويل الصندكؽ تغطية ادلصركفات الصحية للمرافق الضمانية ادلعينة بتقدًن الرعاية االجتماعية

كالرعاية الصحية النوعية للمضمونُت فيما يتعلق إبدارهتا كذبهيزىا كتشغيلها .
كما يتويل كعلي فًتات دكرية إجراء التسوية الالزمة مع أمانة اخلزانة عن رصيد احلصيلة اليت تغطي اخلدمات الصحية العامة من
قيمة االشًتاكات الضمانية كذلك يف إطار ادليزانية ادلعتمدة كاحلساب اخلتامي للصندكؽ كاإليرادات .

ِبدح ()63
تغطٍخ ٔفمبد اٌصٍبٔخ
يتويل الصندكؽ الصرؼ علي أعماؿ الصيانة الدكرية كاالستثنائية ألمالكو العقارية لضماف احملافظة عليها .
كتعترب مصاريف صيانة العقارات اخلاصة ابدلرافق اليت تتويل تقدًن ادلنافع العينية ضمن تكلفة ىذه ادلنافع .

ِبدح ()64
ِصزوفبد اٌتٕفٍذ وِصزوفبد اإلػذاد
يتويل الصندكؽ الصرؼ علي استثمارية ادلعتمد تنفيذىا من اجلهة ادلختصة طبقان للقواعد العامة  ،أما ادلصاريف األخرل ادلًتتبة
علي إعداد ادلشركعات االستثمارية ألموالو كاحتياطاتو كادلتمثلة يف الدراسات ادلالية كاقتصادية كالفنية كخالفها كالالزمة ذلا كنفقات
اجلهود ادلتميزة للتسرية كاإلشراؼ كالرقابة عليها فيتم اعتمادىا من جلنة إدارة الصندكؽ بناء علي عرض مدير الصندكؽ .

ِبدح ()65
ػذَ خىاس اٌصزف ثذوْ ِمبثً
الجيوز صرؼ أم مبلغ إال مقابل توريد سلعة أك خدمة مامل يكن تنفيذان حلكم القانوف أك لشرط عقدم  ،كعلي أف يتم دبوجب
مستند يؤيد الصرؼ كمعتمد من قبل ادلخولُت بذلك مستوفيان ألحكاـ ىذه الالئحة .

كيف مجيع األحواؿ تتويل اجلهة ادلسئولة عن اإلشراؼ علي تنفيذ االلتزاـ أك أتييد إصلاز اخلدمة أك االستالـ التوريدات مباشرة ازباذ
إجراء اإلذف للصرؼ كفقان للمستندات ادلؤيدة كادلعتمدة من قبل اجلهة ادلعنية .

ِبدح ()66
لظبئُ اٌصزف
يتم الصرؼ دبوجب قسيمة دفع تتضمن مجيع البياانت اخلاصة دبسوغ الصرؼ كموضحان فيها اسم ادلستفيد كادلبلغ اإلمجايل
ادلستحق كاخلصومات ادلقررة مع ربرير الصايف ابألرقاـ كاحلركؼ كيراعي يف مجيع األحواؿ أف يتم ربريرىا من أصل كصورتُت ربمل
توقيعات ادلوظفُت  .ادلخولة دبا يفيد صحة الصرؼ .
كيكوف اعتماد قسائم الدفع كفقان جلدكؿ الصالحيات الذم يعتمد مدير الصندكؽ كذلك دكف اإلخالؿ إبجراءات الصرؼ
للمنافع النقدية كادلصركفات من السلف ادلستددية كالعهد ادلؤقتة .

ِبدح ()67
تظىٌخ ٔهبٌخ اٌظٕخ اٌّبٌٍخ
يتم يف هناية العاـ ادلايل أجراء التسوايت الالزمة لتحميل كل سنة دبا خيصو من إيرادات ك مصركفات مستحقة كذلك أتكيدا
إلظهار احلساب اخلتامي ك ادليزانية العمومية للمركز ادلايل الفعلي للصندكؽ سنواي .

ِبدح ( ) 68
ِزفمبد لظبئُ اٌذفغ
يف مجيع األحوؿ ترفق بقسائم الدفع أصوؿ ادلستندات ادلؤيدة للصرؼ كاملة ك مستوفية للشركط القانونية لسالمتها  ،كما
يراعى عدـ الكشط فيها أك يف قسائم الدفع الصادرة دبقتضاىا كيف حالة االضطرار إىل إجراء أم تصحيح أك تغيَت أك إضافة يف بياانهتا
جيب توقيع ادلوظف ادلختص إبجراءاهتا .

كجيب أف ترفق شهادة معتمدة من اجلهة ادلختصة أك اللجنة ادلشكلة ابالستالـ يف أحواؿ عقود التوريد ك االشتغاؿ تفيد
االستالـ طبقا للمطلوب ابلعدد ك الكمية مع الشهادة دبطابقة النوعية ادلطلوبة ك أف العمل أصلز طبقا للمواصفات ادلقررة  ،كما يراعى
يف عقود تنفيذ األعماؿ ك ادلشاريع إحالة مستنداهتا بشهادة من اجلهة ادلختصة الفنية ابلصندكؽ تشمل التوقيعات من ادلهندس أك
اجلهة ادلشرفة ابدلوقع ك توقيع اجلهة ادلكلفة ابدلراجعة الفنية على كميات ك مواصفات ك شركط العقد ك توقيع ادلدير ابالعتماد .
كيتم يف مجيع األحواؿ خصم ديوف الصندكؽ من الدفعات اليت تستحق الصرؼ منو .

ِبدح ( ) 69
ػذَ خىاس اٌصزف لجً االطتفتبء
ال جيوز الصرؼ إال بعد استيفاء اإلجراءات ادلعتمدة لو ك مراجعة صحتو من اجلهات ادلختصة بو  ،ك جيب على أم موظف
االمتناع كتابة عن التوقيع إذا ثبت لو عدـ صحة ا لصرؼ أك اتضح عدـ كجود اعتماد مايل أك كجد أف اخلصم يتم على اعتماد غَت
سلصص للصرؼ أك يف حالة ذباكز االعتماد للمخصص كذلك مامل يتم اعتماد التجاكز من اجلهة ادلختصة .
ك جيوز دلدير الصندكؽ أك أمُت اللجنة الشعبية للضماف االجتماعي ابلبلدية كل يف نطاؽ اختصاصو أف أيمر كتابة ابلصرؼ
كفقا ألسباب موضوعية من القوانُت ك اللوائح السارية .

ِبدح ( ) 70
اٌذفغ ٌٍّظتفٍذ و حىُ اٌىوبٌخ
تعد قسائم الدفع ابسم ادلستفيد مامل يتم التنازؿ عن قيمتها جلهة اعتبارية عامة أك كانت زلجوزة كفاء حلق عاـ  ،ك ال تقبل
التوكيالت يف الصرؼ إال إذا كانت رمسية دلا ىو أكثر من مائة دينار  ،ك مع ذلك جيوز قبوؿ التوكيالت الصرفية ادلعتمدة من ذكم
االختصاص ابالعتماد يف الصندكؽ أبماانت اللجاف الشعبية للضماف االجتماعي ابلبلدايت إذا تعلقت ادلصركفات دبرتبات أك
مكافآت أك منافع نقدية دلدة كاحدة.
كيراعى يف كافة األحواؿ إرفاؽ صورة من ىذه التوكيالت ضمن مستندات الصرؼ .

كدينع على العاملُت القائمُت دبباشرة إجراءات الصرؼ قبوؿ توكيالت لصرؼ ادلنافع مهما كانت األسباب.

ِبدح ( ) 71
اٌتأوذ ِٓ شخصٍخ اٌّصزوف إٌٍه
يتم صرؼ قسائم الدفع إىل ادلستفيد أك ككيلو ادلعتمد إبحدل كسائل التوقيع السارية مع ضركرة كتابة االسم ك البياانت
الشخصية إذا مت الصرؼ لوكيل ادلستفيد مع التحقيق من شخصية ادلوقع ابالستالـ أبية أداة قانونية للتصرؼ مامل يتعرؼ عليو الصراؼ
شخصيا كيوضح ذلك .
كيف مجيع األحواؿ يوقع الصراؼ على قسائم الدفع إبجراء الصرؼ ك طريقة السداد ك رقم القسيمة رقما متسلسال لكل شهر
حبيث يكوف ترتيبا لقيدىا يف سجل اخلزينة كحسب تسلسل تواريخ صرفها .

ِبدح ( ) 72
ِزاػبح تؼٍٍّبد دٌىاْ اٌّحبطجخ
 ) 23من قانوف ديواف احملاسبة رقم (  ) 79لسنة
يتم مراعاة االختصاصات ادلقررة لديواف احملاسبة  ،ك ما كرد ابدلادة (
 1975ـ ك ما يطرأ من تعديالت أك ما يصدر خبصوصها من تعليمات كذلك يف شأف إجراءات تعاقد الصندكؽ عن مشاريعو
االستثمارية ك الصرؼ عليها .
كعلى إدارة ادلراجعة الداخلية للصندكؽ متابعة اإلجراءات ادلتعلقة ابختصاصات الديواف .

ِبدح ( ) 73
اٌصزف ثّىخت صىىن
فيما عدا ما تقرره التعليمات العامة يف شأف تداكؿ العمالت النقدية ك حدكد صرفها من اخلزائن  ،ك ما يصدر من تعليمات
تفصيلية من مدير الصندكؽ عن كيفية أداء ادلنافع النقدية  ،ك ما يتجاكز حدكد الصرؼ من السلف ادلؤقتة أك ادلستددية تتم مجيع
ادلدفوعات دبوجب صكوؾ على ادلصارؼ .

ِبدح ( ) 74
ػهذح دفبتز صىىن
تعترب دفاتر الصكوؾ يف استالمها كحفظها كاستعماذلا ضمن عهدة الصراؼ كزبضع للرقابة كاجلرد الدكرم كادلفاجئ .

ِبدح ()75
ظىاثػ تحزٌز اٌصىىن
جيب ربرير الصكوؾ حسب تسلسل أرقامها كدفاترىا بكل دقة كذلك بناء علي مستندات صرؼ مؤيدة لالستحقاؽ كمستكملة
اإلجراءات كعلي أف يتم مراعاة الضوابط اآلتية يف ربرير الصكوؾ قبل توقيعها من ادلخولُت بذلك كفقان للتحديد الذم يصدر يف إطار
جدكؿ الصالحيات .
 التاريخ الفعلي إلصداره .
 االسم الكامل للمستفيد .
 ربرير ادلبالغ ابألرقاـ كاحلركؼ دكف ترؾ مسافات فيما بينها كربرير نفس البياانت ككذلك الرقم ادلسلسل بقيمة الدفع الصادر
دبوجبها علي كعب الصك الذم يظل بدفًت الصكوؾ .

ِبدح()76
تصحٍح اٌصىىن
الجيوز تصحيح الصكوؾ بعد إصدارىا إال يف حدكد اخلطأ ادلادم ابسم ادلستفيد ابدلبلغ بُت األرقاـ كاحلركؼ أك سبديد لتارخيو
بعد انقضاء ستة أشهر من إصداره مع إيضاح سبب عدـ صرفو خالذلا ػ كيراعي التحقق من صحة اإلجراء قبل التوقيع ابلتصحيح من
ادلخوؿ بذلك حيث يعترب توقيعو إقرار بذلك
كال جيوز يف كافة األحواؿ تغيَت اسم ادلستفيد علي الصك بعد إصداره .

ِبدح ()77
إرفبق ِظتٕذاد اٌصزف ػٕذ
اٌتىلٍغ ػًٍ اٌصىىن
يف مجيع األحواؿ الجيوز التوقيع علي الصك مامل يتم ربريره كيكوف مصحوابن دبستندات الصرؼ ادلتعلقة كبعد استيفائها لإلجراء
ادلايل كادلراجعة كاالعتماد كبعد التحقق من إدراج رقم الصك علي مستندات الصرؼ مع التوقيع علي كعب الصك الذم يظل ابلدفًت
دبا يفيد أف الصك قد صدر دبعرفة ادلوقع .

ِبدح ()78
حبفظخ اٌصىىن اٌصبدرح ٌىٍِب ً
تعد حافظة يف هناية كل يوـ عمل إيل ادلصرؼ من احد ادلخولُت بعد التوقيع علي الصكوؾ الصادرة خالؿ اليوـ كفقان دلبالغها
كاسم ادلستفيد الستخدامها من مراقبة الصكوؾ عند صرفها .
كإذا استدعي األمر إيقاؼ احد الصكوؾ الصادرة الذم فقده صاحبو أك ألم سبب أخر جيب إبالغ ادلصرؼ ىاتفيان مع تعزيز
ذلك برسالة يف اليوـ نفسو  .كجيوز إصدار صك بدالن للفاقد إذا ثبت عدـ صرؼ قيمتو كاتريخ إبالغ ادلصرؼ بواقعة فقده كبشرط
تقدًن تعهد بضماف يقبلو مدير الصندكؽ أك أمُت اللجنة الشعبية للضماف اإلجتماعي ابلبلدية من ادلسئوؿ عن فقده كذلك دكف
اإلخالء ابجلزاءات ادلقررة إذا مت ذلك من ادلوظف ادلسئوؿ عن تسليمو قبل كصولو إيل ادلستفيد .

ِبدح ()79
طذاد اٌّظتحمبد ثبٌخبرج
يتم دفع التزامات الصندكؽ ادلستحقة خارج اجلماىَتية بناء علي التزاـ مربـ أك شرط عقدم عن طريق إدارة الصندكؽ فقط مع
مراعاة اللوائح اخلاصة ابلتحويل عند إبراـ اإللزاـ كإرجاء التحويل كجيوز زبويل أمناء اللجاف الشعبية للضماف اإلجتماعي ابلبلدايت يف
ذلك علي أف يصدر ذلك بقرار من جلنة إدارة الصندكؽ بناء علي عرض مدير الصندكؽ .

ِبدح()80
وشىف اٌصزف
يتم إعداد كشوؼ الصرؼ للمنافع كادلصارؼ ادلباشرة عن ادلنافع العينية كالركاتب كادلكافآت كغَتىا من االلتزامات الدكرية
ادلستحقة شهراين يف موعد أقصاه احلادم كالعشريُت من كل شهر حيث رباؿ للجهات ادلكلفة ابلصرؼ كفقاُ لطريقة الصرؼ اليت
ربددىا التعليمات التفصيلية اليت تصدرىا إدارة الصندكؽ .

ِبدح ()81
اٌصزف إٌمذي ٌٍّٕبفغ واإلٌتشِبد
يف أحواؿ الصرؼ النقدم للمنافع كاإللتزمات الشهرية للصندكؽ يقوـ الصرافوف بتوريد مامل يصرؼ منها خالؿ مهلة العشرة
أايـ التالية أك هناية الشهر أيهما أكثر دبوجب كشوؼ تفصيلية يتم مراجعتها بقيمة صايف ادلستحق  ،كذلك من أصل يرفق إبيصاؿ
التوريد كصورة جبهة ادلراجعة الداخلية كصورة ابجلهة القائمة إبجراءات الصرؼ كتقيد ادلبالغ اليت مل تصرؼ كمت توريدىا يف حساب
تفصيلي لألماانت كما يتم يف األحواؿ ادلعتمدة للصرؼ النقدم دلنافع الضمانية إتباع نظاـ العهد ادلؤقتة اليت تسوم يف هناية
كل شهر .
كال جيب أف حيتفظ الصرافوف ابألماانت دكف توريدىا يف ادلهلة ادلوضحة حيث يتم صرفها من اخلزينة مباشرة كفقان لقسيمة دفع
عن كل حالة علي حدة .

ِبدح ()82
صزف األِبٔبد
التصرؼ ادلبالغ ادلقيدة حبساب األماانت إال دبوجب طلب يتقدـ بو ادلستفيد أك الوكيل ادلعتمد لو  ،كبتوفَت شركط الصرؼ مع التأكد
من توريد حلساب األماانت كفقان للضوابط ادلقررة .

ِبدح ()83
اٌعّبٔبد واٌتإٍِٔبد
يتم قبوؿ التأمينات كالضماانت ادلستحقة علي الغَت تنفيذا حلكم القانوف أك بناء علي التزاـ عقدم دبوجب السداد النقدم أك
دبوجب صك يكوف مصدقا عليو أك خطاب ضماف مسجل لدم مصلحة الضرائب يكوف علي أحد ادلصارؼ الوطنية العاملة كغَت
معلق علي شرط كجيوز خصم التأمُت أك الضماف من مستحقات حالة السداد كال تغطي التزامان آخر .
كيتم قيد التأمينات كالضماانت احملصلة يف حساب مستقبل  ،كما يتم مسك سجل نظامي خلطاابت الضماف بقسم
احلساابت حيقق أىداؼ الرقابة عليها كضماف استمرار سرايهنا طيلة استمرار االلتزاـ الذم تغطيو .

ِبدح ()84
حفع ِظتٕذاد اٌعّبْ
يراعي يف مجيع األحواؿ حفظ خطاابت الضماف يف خزانة حديدية تتوافر ذلا شركط السالمة الكافية للمحافظة علي موجداهتا
كتكوف يف عهد الصراؼ .

ِبدح ()85
رد اٌعّبْ واٌتإٍِٔبد
يتم االستمرار يف االحتفاظ ابلتأمُت أك خطاب ساراين كيراعي أال يتم سداد التأمينات أك الضماانت أك رد خطاابت الضماف
أال أبخطار من ذكم االختصاص ابإلدارة ادلكلفة ابإلشراؼ علي تنفيذ االلتزاـ أك القائمة دبتابعة ،كعلي أال يكوف ادلوافقة متعلقة علي
شرط .
كيراعي عند رد التأمينات أك الضماانت النقدية تقدًن صاحب الطلب إيل اجلهة الكلفة ابدلتابعة أك اإلشراؼ علي تنفيذ االلتزاـ
مرفقان أبصل إيصاؿ التوريد كجيب أف يؤيد ادلوظف ادلختص دبسك حساابت الضماانت كالتأمينات ذلك كتابة علي مستندات الصرؼ
بعدـ سبق السداد .

كجيوز الصرؼ يف حالة فقد اإليصاؿ اخلاص ابلتأمُت أك الضماف كفقان لتعهد من ادلعٍت بذلك كإقرار احلساابت بعدـ سبق
السداد كعلي أف يتم اعتماد ىذا اإلجراء من مدير الصندكؽ أك أمُت اللجنة الشعبية للضماف اإلجتماعي ابلبلدية كل يف نطاؽ
اختصاصو .

ِبدح()86
اٌظفٍخ اٌّظتذٌّخ
يتم بقرار من مدير الصندكؽ بناء علي عرض من اجلهة ادلعينة ربديد مبلغ السلفو ادلستددية اليت تودع خبزائن الصندكؽ أك
زايدهتا كفقان لألعباء النقدية الشهرية ادلتوقعة للصرؼ علي ادلنافع كمواجهة ادلدفوعات ادلقررة األخرل .
كجيوز ابعتماد مدير الصندكؽ أك أمُت اللجنة الشعبية للضماف اإلجتماعي ابلبلدية كل يف نطاؽ اختصاصو زبصيص سلفو
مستددية للمصركفات النثرية العاجلة يتم الصرؼ منها يف حدكد ادلصركفات ادلعتمدة  ،كعلي أف يراعي ربديد تعليمات الصرؼ كحدكد
ادلصركؼ يف ادلدة الواحدة ككيفية تسويتها يف إطار تعليمات سَت العمل بقرار من مدير الصندكؽ .

ِبدح()87
اٌظفٍخ اٌّظتذٌّخ
جيوز كلما دعت احلاجة ػ ككفقان دلا يقرره مدير الصندكؽ أك أمُت اللجنة الشعبية للضماف اإلجتماعي ابلبلدية زبصيص سلفو
مؤقتة دلواجهة مصركؼ نقدم معُت ليست لو صفة الدكرية كمقرر ابدليزانية كالتزاـ علي الصندكؽ كذلك كفقان لشركط الصرؼ احملددة ،
مع كضع حدكد للدفعات اليت ديكن صرفها .
كجيب أف تتم تسوية السلف ادلؤقتة ػ دبوجب كشف أك كشوؼ يتم اعتمادىا من اجلهة اليت قررت صرفها ػ فور انتهاء الغرض
ادلخصصة لو  ،أك ثالثة أشهر  ،أك هناية السنة ادلالية أيهما أقل .

ِبدح ()88
اٌظٍفه اٌشخصٍخ
جيوز ابعتماد جلنة إدارة الصندكؽ بناء عرض مدير الصندكؽ تقرير نظاـ السلف الشخصية كادلقسطة للعاملُت يف رلاؿ الضماف
اإلجتماعي ابألكضاع ادليسرة دلستحقيها .

ِبدح ()89
اٌتشوٌذ ثبٌجٍبٔبد واٌّظتٕذاد
جيب التزاـ اجلهات ذات العالقة بنشاط الصندكؽ دبوافاتو أبية بياانت أك مستندات الزمة للتحقيق كالرقابة علي أموالو  .كدلدير
الصندكؽ إصدار التعليمات التنفيذية يف ىذا اخلصوص .

اٌجبة اٌزاثغ
اٌظدالد اٌّحبطجٍخ

ِبدح ()90
دكف اإلخالؿ ابدلادة (

أٔىاع اٌظدالد
 )12،15من الالئحة التنفيذية لقانوف الزكاة رقم (  )86لسنة  71ـ كالصادرة يف  30ذم احلجة

ادلوافق  72/2/15ـ بشأف سجالت الزكاة الواجب مسكها إلثبات اإلقرارات اخلاصة بو كنظاـ مستقل بقواعده الشرعية كما يصدر
بشأهنا من تعليمات الحقة عن الصندكؽ لضبط حصيلتها  ،يراعي مسك السجالت اآلتية كفقان دلا تقرره احتياجات العمل كدكر كل
من الصندكؽ كفركعو كما يقرره مدير الصندكؽ من تعليمات ابخلصوص .
 1ـ يومية اخلزينة كادلصرؼ /
كيتم مسكو كمقبوضات كمدفوعات مع ربليل ادلقبوضات إيل خانتُت ربليليتُت أحدامها خاصة ابإليرادات الضمانية الواجب
توريدىا يوميان حلساب اإليرادات ادلقررة ابدلصرؼ كاخلانة األخرل خاصة دبوارد اخلزينة ادلعتمدة للصرؼ منها كفقان للبنود ادلقررة
ابدليزانية .
 2ـ سجل أستاذ االشًتاكات الضمانية /
كىو سجل يتم تقسيمو غلي حساابت ربليلية كفقا لفئات ادلضمونُت ادلشًتكُت مع توزيع االشًتاكات احملصلة كفقان حلصص
ادلسامهة فيها .
كيتم ربليل شهرم لرصيد االشًتاكات موزعا علي أنواع ادلنافع الضمانية ألغراض ربقيق استقالؿ كل منفعة ضمانية إبيراداهتا
كموقفها ادلايل .
 3ـ سجل أستاذ مصركفات ادلنافع النقدية كالعينية /
كيتم تقسيمو علي أنواع ادلنافع الضمانية يف حساابت مستقلة دبا خيصها كفقان إلعتمادات كالتبويب ادلدرج ابدليزانية ادلعتمدة
كحسب التحليل الوارد هبا  ،كتعترب أصوؿ قسائم الدفع كادلستندات ادلعتمدة كفقا لتسلسلها مصدرا للقيد هبذا السجل
 4ـ سجل أستاذ ادلتنوعات /
كيتم القيد بو من كاقع قسائم الدفع كالقيود اليومية حيث يشمل القيود اخلاصة حبساابت ادلشاريع ربت التنفيذ كاحلساابت
ادلدينة كالدائنة ربت التسوية كحساابت الودائع ادلستثمرة كاحلساابت األخرل خارج ادليزانية كأم حساابت متنوعة أخرم .

 5ـ سجل مراقبة ادلخازف /
كيتم القيد من كاقع البياانت ادلالية عن ادلخازف الرئيسية ادلمولة من الصندكؽ حيث تعد بياانت ادلنصرؼ بُت ادلخازف ادلذكورة
أك لالستعماؿ بوحدات العمل شهراي كيتم إدراج الرصيد االفتتاحي كفقا لتقييم اجلرد السنوم كالوارد كفقا لفواتَت الشراء مع إجراء
التسوية مع ادلنصوص الشهرم السابق ذكر للوصوؿ إيل الرصيد الدفًتم للمخازف .
 6ـ سجل األستاذ العاـ /
ىو سجل ادلراقبة للمجموعة الدفًتية حبساابت الصندكؽ حيث يقيد فيو من كاقع موازيُت ادلراجعة اخلاصة بكل سجل قيد
يومية شهرم .
 7ـ السجالت التحليلية /
ىي سجالت تتحدد كفقا الحتياجات الرقابة علي موارد الصندكؽ كربصيلها يف موعدىا ادلقرر كالتزاماتو كضركرة كفاء اجملموعة
الدفًتية بكافة البياانت إلدارة الصندكؽ ككضوح مركزه ادلايل .
 8ـ السجالت النظامية /
 سجل األصوؿ الثابتة :
ىذا السجل ديثل حصران دلمتلكات الصندكؽ اليت آلت أك ما

يستجد منها من عقارات كأراضي كخالفها ،كيراعي إثبات

البياانت الكاملة عن كل أصل كاخلاصة دبلكيتو ككذلك القيمة اإلضافية كاالستهالؾ كالصيانة كما يتطلبو متابعة األصل كأحد أكالؾ
الصندكؽ .
 سجل متابعة خطاابت الضماف :
ىو سجل يستخدـ حلصرىا كالرقابة علي استمرارىا كاالحتفاظ هبا كفقان للغرض الذم تغطيو عن حقوؽ الصندكؽ كسبديد
صالحيتها قبل انتهاء مدهتا بوقت كاؼ .
كأم سجالت أخرم تتطلبها احتياجات إدارة أمواؿ الصندكؽ كإعداد اخلطط اخلاصة بو كمتابعتها كفقا للتوجيهات ابخلصوص

ِبدح()91
اٌظدالد اٌىاخت االٌتشاَ ثهب
تصدر بقرار من مدير الصندكؽ التعليمات اخلاصة ابلتزاـ الصندكؽ أك فركعو يف مسك عدد السجالت اليت تغطي حجم
ادلهاـ ادلكلف بو كل منها عن إدارة أموالو ككذلك إرجاء استخداـ بعضها لدكاعي زلدكدة كذلك يف احلدكد اليت ألزبل ابلضوابط
احلسابية ألمواؿ الصندكؽ كاستخراج مركزه ادلايل يف أم كقت .

ِبدح ()92
تؼذًٌ اٌّدّىػخ اٌذفتزٌخ
جيوز تعديل اجملموعة الدفًتية أك النظاـ احملاسيب للصندكؽ كفقا لدراسة مالية يتم إقرارىا من مدير الصندكؽ .

ِبدح ()93
ِظه اٌظدالد واٌمٍذ ثهب
يصدر مدير الشؤكف ادلالية كاإلدارية للصندكؽ التعليمات اخلاصة دبسك السجالت كالقيد فيها .

ِبدح ()94
تزلٍُ اٌظدً وختّه
يراعي يف مجيع األحواؿ ترقيم صفحات السجالت ادلالية كالتحليلية النظامية أبرقاـ مسلسلة كسلتومة خبامت الصندكؽ يف احلدكد
اليت تضمن عدـ العبث هبا .

ِبدح ()95
اٌؼٕبٌخ اٌالسِخ ثبٌمٍىد
تراعي العناية التامة يف القيد ابلسجالت كيقتصر القيد فيها ابحليز دكف غَته مراعاة القيد كفقا للًتتيب التارخيي كمن كاقع
أصوؿ ادلستندات ادلعتمدة للقيد كمراعاة األصوؿ احملاسبية كالقانونية يف مسك الدفاتر .

ِبدح ()96
اٌؼٕبٌخ ثحفع اٌظدالد
جيب العناية يف حفظ السجالت كمستندات القيد كاحملافظة عليها من التلف كالسرقة أك التزكير كخالفو مع االلتزاـ ابدلدد قانوانن
يف ىذا اخلصوص .

اٌجبة اٌخبِض
ِخبسْ صٕذوق اٌعّبْ اإلختّبػً

ِبدح ()97
اٌّهّبد واٌّىاد اٌّخشؤخ
ربفظ دبخازف الصندكؽ ادلواد كادلهمات الالزمة لنشاط كربقيق إغراضو كتتم عملية احلفظ يف سلازف تتوافر فيها الشركط ادلالئمة
دلواصفات كطبيعة ادلخزكف تكفل كقايتو من التلف كالضياع كالسرقة .

ِبدح ()98
ظىاثػ اٌّخبسْ
تراعي الضوابط اآلتية يف شأف ادلخازف
 1ػ يتم زبصيص سلازف ابدلوصفات ادلالئمة علي مستوم كل رلموعة من ادلخزكف للمحافظة علي مواصفاتو كمحايتو.
2ػ تقسم أصناؼ ادلخزكف إيل
أ ػ ادلواد ادلستددية أك ادلعمرة .
ب ػ ادلواد االستهالكية .
ج ػ ادلواد اخلردة كالتالفة .
 3ػ يتم بتعليمات عمل تصدر عن الصندكؽ ربديد احلد األدىن كاحلد األقصى كحد الطلب الذم يلتزـ عند الشراء لكافة أنواع ادلخزكف ،
كما يتم ربديد طريقة التصرؼ يف اخلردة  ،كدبعدؿ التلف ادلسموح بو ككيفية معاملتو .
 4ػ أف تتوافر ادلتابعة الالزمة للمخزكف كاألرصدة ابلوحدات التابعة من قبل اجلهة ادلشرفة كأمناء ادلخازف علي كل سلزف أثناء االستالـ
كاحلفظ كالصرؼ دبا حيقق احليلولة ادلمكنة يف ذبنب التلف كانتهاء ادلفعوؿ لألصناؼ احملدد ذلا أجل معُت لالستعماؿ .
 5ػ إعداد دليل دكرم ألنواع ادلخزكف كتعميمو علي كافة اجلهات ذات العالقة كالتابعة للصندكؽ .
6ػ عدـ السماح ابالحتفاظ يف ادلخازف أبصناؼ غَت شللوكة لو إال إبذف كتايب من مدير اإلدارة ادلشرؼ علي ادلخازف كفقان لبياف نوعها
كعددىا كأسباب كجودىا مع قيدىا يف سجل خاص .

 7ػ يتم استالـ كصرؼ موجودات كل صنف من ادلخزكف ببطاقات الصنف اليت يتم ربديدىا ضمن دليل إجراءات ادلخازف .

ِبدح ()99
دًٌٍ إخزاءاد اٌّخبسْ
يصدر دليل إجراءات بقرار من مدير الصندكؽ كحيدد إجراءات استالـ ادلخزف كصرفو كقيد كإثبات العجز كاحلدكد كادلسموح
هبا عن التالف كالعالقة مع إدارة الشئوف ادلالية كاإلدارية من انحية القيد كالنماذج ادلستخدمة ابخلصوص .

ِبدح ()100
ِزاخؼخ اٌّخبسْ
زبضع ادلخازف لربامج ادلراجعة كاجلرد الدكرم ادلفاجئ حملتوايهتا ابعتبار جزءا حيواين من أمواؿ الصندكؽ .

ِبدح ()101
خزد اٌّخبسْ
ينظم جرد لكامل موجودات ادلخازف يف هناية كل سنة مالية كفقان لاليت /
1ـ يشمل اجلرد كافة العهد ادلخزكنة علي مستوم الصندكؽ ككافة ادلخازف ادلمولة لو علي مستوم البلدايت علي النماذج ادلوحدة اليت
يعدىا الصندكؽ .
2ـ

تشكل جلاف اجلرد بقرار من مدير الصندكؽ أك من أمُت اللجنة الشعبية للضماف اإلجتماعي ابلبلدية كل حسب إختصاصو .

3ـ زبتص ادلراجعة الداخلية يف كافة اجلهات ابإلشراؼ علي أعماؿ اجلرد كإعداد التقارير الالزمة عن حالة ادلخازف كادلخزكف كاليت يتم
رفعها يف تقرير عاـ دلدير الصندكؽ يتويل إعداد بعد دراسة مدير إدارة ادلراجعة لإلدارة العامة للصندكؽ .
4ـ

تتويل إدارة الشئوف ادلالية كاإلدارة تلقي كشوؼ اجلرد كإعداد كأحد ادلستندات ادلؤيدة الستخراج احلساب اخلتامي كادليزانية العمومية
السنوية .

اٌجبة اٌظبدص
اٌحظبثبد اٌختبٍِخ واٌٍّشأٍخ
اٌؼّىٍِخ

ِبدح()102
أٌٍىٌخ االحتٍبغٍبد
تؤكؿ أرصدة االحتياطيات اخلاصة ابدلنافع الضمانية السارية قبل صدكر القانوف رقم (

 )13لسنة  80ـ إيل االحتياطي العاـ

للمنافع اليت ديلوىا الصندكؽ كذلك بقرار من مدير الصندكؽ كتسرم يف شأهنا القواعد كاألحكاـ الصادرة يف الئحة االستثمار
السارية .

ِبدح()103
ػزض اٌذٌىْ واٌخظبئز
يتم يف هناية العاـ ادللي عرض أية خسائر يف شلتلكات الصندكؽ كديونو خالؿ العاـ مذكرة من قبل مدير الصندكؽ يتويل رئيس
جلنة اإلدارة إجراءات اعتماد ربميلها علي احلساابت اخلتامية كفقان لنوع ادلنفعة الضمانية اليت زبصها .

ِبدح ()104
لٍىد اإللفبي
يتويل الصندكؽ إجراء قيود اإلقفاؿ كالتسوايت احلسابية عن السنة ادلالية من استهالؾ كخالفة كإعداد موازين ادلراجعة اخلتامية
كاستخراج احلساابت اخلتامية كادليزانية لصندكؽ كفركعو .

ِبدح()105
إػذاد اٌحظبثبد اٌختبٍِخ
تعد احلساابت اخلتامية كفقان الستقالؿ حساابت ادلنافع الضمانية كذلك يف صورة حساابت لإليرادات كادلصركفات لكل منها
دبراعاة تكوين احتياطات الطوارئ ذلا كفقان لألحكاـ الئحة االستثمار السارية للصندكؽ كطبقان دلا ينتج من فائض الطوارئ العاـ لكل
منفعة كإذا ظهر عجز فعلي انتج عن نقص إيرادات ادلنفعة عن مصركفاهتا كمل تتوفر لو ادلوارد اخلاصة بسد العجز يتم تغطيتو خصمان من
االحتياطي العاـ ادلذكور .

ِبدح()106
أصىي اٌٍّشأٍخ
يتم توزيع أصوؿ ادليزانية لكل نوع من أنواع ادلنافع الضمانية كفقان حلالتها اليت تكوف عليها يف اليوـ األخَت من مدة احملاسبة
كاآليت  :ػ
أوالً  :ـ نقدية سائلة .
اثنياً :ـ أكعية استثمارية .
1ـ كدائع ألجل .
2ـ قرض .
3ـ شركات شللوكة .
4ـ حصص كسامهات يف الشركات .
5ـ مسامهات يف خطط جهات أخرم .
6ـ أمالؾ عقارية مستثمرة .
اثلثاً :ـادلدينوف :
 1ـ مديونية حصص سبويل ادلنافع .
 2ـ مديونية جهات أخرم .
رابعاً  :ـ ادلخزكف .
خامساً  :ـ األصوؿ الثابتة .
سادساً :ػ أرصدة مدنية أخرم .

ِبدح ()107
خصىَ اٌٍّشأٍخ
يتم توزيع ميزانية كل نوع من أكاع ادلنافع الضمانية كفقان حلالتها اليت تكوف عليها يف األخَت من مدة احملاسبة كاآليت  :ػ
أوالً  :االحتياطات :
 1ـ االحتياطي العاـ .
 2ـ احتياطي الطوارئ .
3ـ احتياطات أخرم .
اثنياً :ـ ادلخصصات :
 1ـ عن األصوؿ
 2ـ عن االلتزامات ادلتوقعة .
اثلثاً  :ـ الدائنوف .
رابعاً  :ـ أرصدة دائنة .

ِبدح()108
ِىاسٌٓ اٌّزاخؼخ
يتم إعداد موازين ادلراجعة الفركع كحساابت الصندكؽ أبماانت الضماف اإلجتماعي ابلبلدايت كموافاة إدارة الصندكؽ شهراين هبا
علي أف يراعي إجراء قيود التسوية اخلاصة إبقفاؿ حساابت السنة ادلالية  ،كأم بياانت تصدر بشأهنا تعليمات خاصة ابدليزانية العمومية
يف موعد غايتو هناية شهر فرباير من السنة التالية .

ِبدح()109
اٌّىػذ األلصى ٌتحذٌذ أرصذح اٌّخبسْ
تتم أعماؿ جرد كربديد قيمة موجودات ادلخازف الرئيسية ادلمولة من الصندكؽ كالتسوايت اخلاصة هبا كفقان يف هناية السنة ادلالية
كحسب أسعار الشراء كذلك يف موعد غايتو هناية فرباير من السنة التالية من قبل اللجاف اليت اللجاف اليت تشكل يف اخلصوص .

ِبدح()110
ِزفمبد اٌّزوش اٌّبًٌ
يتم إرفاؽ احلساابت اخلتامية كادليزانية العمومية بكافة الكشوؼ التحليلية اخلاصة ابألرصدة ادلدرجة هبا الالزمة لتوضيح ادلركز
ادلايل للصندكؽ .

ِبدح ()111
ػزض اٌٍّشأٍبد واٌحظبثبد اٌختبٍِخ
يتويل مدير الصندكؽ يف هناية شهر فرباير من السنة ادلالية عرض احلساابت اخلتامية كادليزانية العمومية للصندكؽ مرفقة بتقرير
كامل عن ادلركز ادلايل علي جلنة إدارة الصندكؽ كمتابعة إجراءات اعتمادىا كفقان لإلجراءات السارية.

اٌمظُ اٌثبٌث
اٌّزاخؼخ اٌّبٌٍخ اٌذاخٍٍخ ٌٍصٕذوق

ِبدح()112
إدارح اٌّزاخؼخ اٌذاخٍٍخ ثبٌصٕذوق
تتويل إدارة ادلراجعة الداخلية ابإلدارة العمة للصندكؽ مسئولياتو عن مباشرة مهاـ الرقابة ادلالية كادلراجعة ادلستندية علي أمواؿ
الصندكؽ كموارد ػ كمدفوعات كموجودات ػ كاستثمارات كفقان لربانمج سنوم كتنسيق كامل مع أجهزة ادلراجعة الداخلية اليت جيب
كجودىا ضمن اذلياكل التنظيمية كاإلدارية للصندكؽ كأماانت اللجاف الشعبية للضماف اإلجتماعي ابلبلدايت من خالؿ تقارير ادلراجعة
الدكرية كفحص كربليل دكرم للنتائج كادلراكز ادلالية .

ِبدح ()113
االختصبصبد االطتثّبرٌخ إلدارح اٌّزاخؼخ اٌذاخٍٍخ
سبارس إدارة ادلراجعة الداخلية اختصاصها كجهاز استشارم كرقايب يتويل أداء مهامها يف الرقابة كادلراجعة ادلستمرة لنشاط
الصندكؽ كخيتص برفع التقارير الدكرية كاالستشارية عن النواحي ادلالية ابإلدارة العامة للصندكؽ كأماانت اللجاف الشعبية للضماف
اإلجتماعي ابلبلدايت كفقان للتقارير اليت ترد من أجهزة ادلراجعة الداخلية هبا دلدير الصندكؽ دبا حيقق إمكانية ترشيد النظم كاإلجراءات
الالزمة للحيلولة دكف حدكث خسائر أك ضياع ألمواؿ الصندكؽ كأمالكو كالضماف التقيد ابلقوانُت كاللوائح كالقرارات كالتعليمات
السارية  ،كمراعاة هتيئة كل اإلمكانيات الالزمة لقياـ كل منها ابدلسؤكلية ادلباشرة لكل من كحدات ادلراجعة الداخلية يف شلارسة
اختصاصها .

ِبدح()114
تىخٍه ِىبتت اٌّزاخؼخ اٌذاخٍٍخ ثبٌفزوع
يف إطار مسؤكلية إدارة ادلراجعة الداخلية ابإلدارة العامة للصندكؽ كاختصاصها اليت سبتد إيل كافة أمواؿ الصندكؽ كأمالكو كفركع
الصندكؽ كأماانت اللجاف الشعبية للضماف اإلجتماعي ابلبلدايت  ،سبتد اختصاصها كلما أقتضي األمر ذلك  ،أك بناء علي تكليف
مدير الصندكؽ ذلذه اجلهات مع اإلشراؼ الفٍت كالتوجيو ادلستمر لوحدات ادلراجعة الداخلية هبا كتلقي تقارير دكرية كاستثنائية عن
نتائج هنوضها ابدلهاـ ادلنوطو بكل منها دبا فيها اإلحاطة بصورة من برانمج ادلراجعة اخلاصة بكل منها .

ِبدح()115
ثزٔبِح اٌّزاخؼخ اٌذاخٍٍخ
يف سبيل أداء ادلراجعة الداخلية لدكرىا يتم إعداد كل كحدة مراجعة لربانمج مراجعة يغطي مدة ال تقل عن ثالثة شهور كألتزيد
عن السنة ادلالية كيشمل مهاـ الرقابة علي الرقابة أمواؿ الصندكؽ أينما كجدت كاإلجراءات ادلالية كالنتائج كادلراكز ادلالية كإعداد التقارير
الالزمة بشأهنا ككضع التوصيات الالزمة ابخلصوص كدبا حيقق اآليت كفقان لتعاكف كهنوض كل كحدة مراجعة داخلية دبسئولياهتا ادلقررة
دبهاـ الرقابة  :ػ
 الرقابة علي ربصيل أمواؿ الصندكؽ كإرادات دبصادرىا ادلتعددة يف مواعيد استحقاقها .
 الرقابة علي الصرؼ من أمواؿ الصندكؽ كاإلجراءات ادلالية اخلاصة هبا دبراعاة القوانُت كاللوائح كالقرارات كالتعليمات
السارية كصرفها يف ادلنافع الضمانية كتنفيذ إدارة استثمارية كفقان للضوابط ادلالية الواردة هبذه الالئحة .
 الرقابة علي أعماؿ اجلرد السنوم كاإلشراؼ علي مهاـ اللجاف اليت تشكل ابخلصوص جلرد اخلزائن كادلخازف كالعهد
ادلالية ادلملوكة للصندكؽ مع اإلشراؼ علي تسلم العهد

كادلخازف .

 ادلراجعة ادلالية ادلستندية للحساابت اخلتامية كادلراكز ادلالية كما يتعلق هبا من سجالت كدفاتر كإعداد التقارير الالزمة
خبصوص سالمتها كمدم مطابقتها كتصويرىا للواقع كبياف مدم أتثَتىا علي ادلركز ادلايل لو .
 اجلهة ادلختصة بتنبيو اإلدارات ادلعينة إيل ما تقتضيو رقابة ديواف احملاسبة كأمانة اخلزانة علي التصرؼ كااللتزاـ ابلنظم
كالتعليمات ادلالية السارية .

ِبدح ()116
اختصبصبد وِظئىٌٍبد اٌّزاخؼخ اٌذاخٍٍخ
للمراجعة الداخلية يف سبيل أداء دكرىا االختصاص األيت  :ػ
 جيب أف تشمل اذلياكل اإلدارية كالتنظيمية إلدارة الصندكؽ كفركعو كأماانت الضماف اإلجتماعي ابلبلدايت كشركات الضماف
التابعة للصندكؽ علي كحدات مراجعة داخلية مراجعة حسب حجم نشاطها مع توفَت العناصر البشرية الفنية كالكافية
دلمارسة اختصاصها كمسؤكلياهتا كتعترب مسئولة مسئولية مباشرة عن مهاـ ادلراجعة الداخلية ادلقررة ابجلهة الواقعة يف نطاؽ
اختصاصها .
 تلقي صورة من كل ما يرد إيل الصندكؽ من قوانُت كلوائح كقرارات كتعليمات كبياانت تتعلق ابدلراجعة الداخلية .
 تلقي صورة من كل ما يصدر عن اإلدارة العامة للصندكؽ من قرارات كتعليمات .
 حق اإلطالع علي ادلستندات كالسجالت كاحلصوؿ علي البياانت ادلتعلقة دبهاـ ادلراجعة .
 حق مراجعة حساابت فركع الصندكؽ أك أماانت الضماف اإلجتماعي ابلبلدايت كلما تطلب األمر ذلك أك يف نطاؽ اإلشراؼ
الفٍت علي جهود كحدات ادلراجعة الداخلية هبا كاإلطالع علي سجالهتا كمستنداهتا كاحلصوؿ علي البياانت اليت تراىا الزمة
الستكماؿ أعماؿ الرقابة علي أمواؿ الصندكؽ .
 احلصوؿ علي بياانت اليت تراىا الستكماؿ أعماؿ الرقابة علي أمواؿ الصندكؽ .
 إصدار التوجيهات الفنية يف إطار القوانُت كاللوائح كالتعليمات كالضوابط ادلالية لوحدات ادلراجعة الداخلية بفركع الصندكؽ
كأماانت البلدايت كذلك يف إطار اإلشراؼ الفٍت كتعميم كتوحيد أساليب الرقابة علي أمواؿ الصندكؽ ابجلهات التابعة لو .
 تعميم القوانُت كاللوائح كالقرارات كالتعليمات اخلاصة بسَت العمل علي كحدات ادلراجعة الداخلية بفركع الصندكؽ كاللجاف
الشعبية للضماف اإلجتماعي يف البلدايت .
 تلقي تقارير دكرية أك استثنائية عن نتائج شلارسة كحدات ادلراجعة الداخلية بفركع الصندكؽ كاللجاف الشعبية للضماف
اإلجتماعي يف البلدايت .
 جيب إخطار مدير ادلراجعة الداخلية ابإلدارة العامة للصندكؽ أبم إمهاؿ أك خطأ يًتتب عليو أم عجز مايل أك أية سرقة أك أم
تبديد للعهد ادلالية ادلمولة من الصندكؽ فور حدكثها كيقع ذلك علي مسؤكلية كحدات ادلراجعة الداخلية ابللجاف الشعبية
للضماف اإلجتماعي يف البلدايت كذلك دكف اإلخالؿ ابإلجراءات اإلدارية األخرل .
 يكوف للمراجعة الداخلية عضو رقابة جبميع اللجاف اليت يتم تشكيلها عن نشاط الصندكؽ كعلي كجو اخلصوص جلاف دراسة
ادليزانيات التقديرية كجلاف العطاءات كاللجنة الفنية ادلالية كجلاف دراسة ادلراكز ادلالية للصندكؽ .

ِبدح()117
ٔمً ؤذة وإػبرح ِىظفً اٌّزاخؼخ اٌذاخٍٍخ
الجيوز نقل أك ندب أك إعارة موظفي كحدات ادلراجعة الداخلية أك إسناد كظائف ذات صفة تنفيذية ذلم بكل من فركع
الصندكؽ كاللجاف الشعبية للضماف اإلجتماعي يف البلدايت أال بعد احلصوؿ علي موافقة اإلدارة العامة للصندكؽ كدبراعاة عدـ
اإلخالؿ دبهامهم الرقابية كما يستلزمو ذلك .

اٌمظُ اٌزاثغ
اٌشزوبد اٌتبثؼخ ٌصٕذوق اٌعّبْ اإلختّبػً

ِبدح ()118
إطٕبد االختصبصبد اٌّمزرح ٌٍدّؼٍخ اٌؼّىٍِخ
مع مراعاة ما قضت بو النظم األساسية للشركات ادلملوكة لصندكؽ الضماف اإلجتماعي سبارس جلنة إدارة الصندكؽ االختصاصات
ادلقررة للجمعية العمومية ذلذه الشركات .

ِبدح()119
تىحٍذ إٌظُ واٌٍىائح
علي إدارة الصندكؽ مراعاة ما يلي /
1ـ

توحيد اللوائح كالنظم ادلالية كاإلدارية مع مراعاة االختالفات يف طبيعة نشاط كل منها .

 2ـ إصدار الئحة موحدة لإليفاد كعالكة ادلبيت للصندكؽ كالشركات ادلملوكة لو .
3ـ

مراعاة التكامل يف نشاط كالتنسيق كالتعاكف فيما بينها إيل أقصي حد شلكن ككذلك التنسيق مع اجلهات ذات العالقة يف نطاؽ قطاع
الضماف اإلجتماعي أك خارجة .

 4ـ العمل علي ربقيق االستثمار األمثل لإلمكانيات ادلادية كالبشرية ادلتاحة ككضع الضوابط للتنسيق كربقيق التوازف بُت ىذه الشركات .

ِبدح()120
اختصبصبد ِذٌز اٌصٕذوق ثشأْ اٌشزوبد
خيص مدير الصندكؽ إبصدار القواعد التنفيذية كالضوابط الالزمة ذلذه الشركات دبا حيقق احملافظة علي أصل استثمارات الصندكؽ كدبا
يكفل ربصيل عوائد استثمارية دكف اإلخالؿ بقرارات اللجنة الشعبية العامة بتشكيل جلاف إدارة شركات الصندكؽ أك ابلنظم
األساسية .

ذلذه الشركات كيف إطار الصندكؽ دلشركعاتو كيكوف لو على كجو اخلصوص ما يلي -:
 . 1األذف يفتح احلساابت ادلصرفية للشركات مع كضع الضوابط الالزمة كدبراعاة زبصيص حساب مركزم بكل شركة لإليرادات كحساابت
أخرل يتم إيداع إلتزامات ادلصركفات الدكرية ادلعتمدة هبا كذلك حىت ديكن الرقابة على اإليرادات كضبط ادلصركفات كترشيدىا إبستمرار
.
 . 2كضع خطة لوركد البياانت كاإلحصائيات كادلعلومات من الشركات إلدارة الصندكؽ ديا يلزـ للقياـ ابلرقابة ادلستمرة كتقييم األداء ادلطلوب
لسَت النشاط هبا .
 . 3تشكيل جلاف لتقضي احلقائق كالفحص للمستندات يف أية كاقعة شلا يتعلق ابلتجاكز يف الصرؼ دكف كجو حق أم شركة من شركات
الصندكؽ مع عدـ اإلخالؿ ابإلجراءات األخرل الواجبة اإلتباع .
كعلى مجيع اللجاف الشعبية أك جلاف اإلدارة حبسب األحواؿ القائمة على إدارة شركة من شركات الصندكؽ ضركرة موافاة مدير الصندكؽ
كبصفة مستمرة بنسخة من زلاضر إجتماعاهتا .

ِبدح ()121
ٌدٕخ ِبٌٍخ ٌشئىْ اٌشزوبد
دبوجب قرار تصدره جلنة إدارة الصندكؽ بناء على عرض من مدير الصندكؽ تشكل جلنة مالية دائمة لشئوف الشركات ادلملوكة
للصندكؽ على أف تكوف برائسة مدير الصندك

ؽ كعضوية اخلرباء كمديرم اإلدارات كادلكاتب ادلختصة ابلصندكؽ كيسًتؾ يف

إجتماعات ىذه اللجنة ادلسئولوف بكل شركة إذا كاف البحث ستناكؿ أمركا تتعلق هبا .
ِبدح () 122
إختصبصبد اٌٍدٕخ اٌّبٌٍخ ٌشئىْ اٌشزوبد
زبتص اللجنة ادلنصوص عليها يف ادلادة السابقة دبا يلي -:
 الدراسة كإبداء الرأم يف اخلطط كادليزانيات التقديرية للشركات على أف تعرض على اللجنة قبل إبتداء السنة ادلالية بشهرين على
األقل .
 دراسة تقارير ادلتابعة الربع سنوية عن تنفيذ اخلطط كادليزانيات التقديرية كإبداء الرأم فيها .
 حبث كدارسة النتائج ادلالية كادليزانيات العمومية السنوية حيث جيب تقدديها مرفقة دبذكراهتا اإليضاحية كبياانهتا التحليلية خالؿ
األشهر األربعة التالية من إنتهاء السنة ادلالية على أقصى تقدير .
 دراسة أية لوائح أك نظم مالية يتقرر إستصدارىا كأبداء الرأم فيها .

ِبدح ()123
يتم التعاكف كالتنسي

اٌتٕظٍك واٌتؼبوْ ثٍٓ إداراد اٌصٕذوق
ؽ بُت إدارات الصندكؽ كمكاتبو كبُت الشركات التابعة لو ربت إشراؼ كبناء على توجيهات مدير

الصندكؽ .
كيكوف دلديرم اإلدارات كرؤساء األقساـ ابلصندكؽ احلصوؿ على البياانت كاإلحصائيات من مديرم أك أمناء اللجاف الشعبية
ادلذكورة حبسب األحواؿ كبعد موافقة مدير الصندكؽ .

ِبدح ()124
ظىاثػ تحىًٌ إٌزاداد شزوبد إدارح األِالن
على مدير الصندكؽ يف إطار إشرافو الشركات التابعة للصندكؽ كضع الضوابط الالزمة لتحويل اإليرادات اإلمجالية للشركات
ادلكلفة إبدارة األمالؾ بصفة دكرية أكال أبكؿ كيتم إستيفاؤىا لنفقات اإلدارة ادلختصة ابلصندكؽ .
كال جيوز التصرؼ يف إيرادات األمالؾ على خالؼ ذلك .

ِبدح ()125
طذاد حصخ اٌصٕذوق فً ػبئذ اٌّظبهّخ فً رأص اٌّبي
يتم سداد حصة الصندكؽ عن عائد ادلسامهة يف رأمساؿ الشركات التابعة لو كفقا لواقع النتائج ادلالية اخلاصة هبا على النحو
التالية :
العائ اإلستثمارم احملقق حلساب الصندكؽ فور تقدًن ادليزانية العمومية للسنة ادلالية أك
 سداد نسبة مخسُت يف ادلائة على األقل من د
بعد أربعة أشهر من اتريخ إنتهاء السنة ادلالية أيهما أقل .
 سداد ابقي حصة الصندكؽ من العائد اإلستثمارم احملقق حلساب الصندكؽ فور إعتماد اجلمعية العمومية للميزانية العمومية للسنة
ادلالية
على أف يتم ىذا السداد خالؿ مدة شهر على األكثر .

ِبدح ()126
حىُ ػبَ
تسرم أحكاـ كقواعد قانوف النظاـ ادلايل للدكلة كاللوائح الصادرة دبقتضاه فيما مل يرد فيو نص يف ىذه الالئحة .

ِبدح ()127
تبرٌخ اٌؼًّ ثبٌالئحخ
يعمل هبذه الالئحة من اتريخ صدكرىا  ،كتنشر يف اجلريدة الرمسية .
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