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 الجريدة الرسمية

 تعليمات إدارة حساب املخاطر
 قانون  /د( من20والاادرة استنادًا ألحكا  املادة )
 ( وتعديالته2009ة )( لسن15سلبة اقليم اليرتا التنموي السياحي رقم )

 
 ( لسانة 15/د( من قانون سلطة إقليم البترا التنماوي الساياحي رقام )20عمال  بأحكام المادة )

ـا بنااء علاى توصاية لجناة التنمياة 24/1/2021، قرر المجلس  اي جلساتم المنعقادة بتااريخ 2009

تعليمااات إدارة  الموا قااة علااى ـ 18/1/2021االقتصااادية الصااادرة عاان جلسااتها الُمنعقاادة بتاريااـخ 

 التالي :بشكلها  ، 2021حساب الم اتر لسنة 

 

 (1المادة )

/د( مان 20) تعليمات إدارة حسااب الم ااتر والصاادرة اساتنادا  أحكاام الماادة ) تسمى هذه التعليمات

( وتعديالتاام، ويعمااب بهااا ماان 2009( لساانة )15قااانون ساالطة اقلاايم البتاارا التنمااوي السااياحي رقاام )

 ي الجريدة الرسمية.تاريخ نشرها  

 

 (2المادة )

يكون للكلمات والعبارات التالية  حيثما وردت  ي هذه التعليمات المعااني الم صصاة لهاا أدنااه ماا لام 

 تدل على غير أللك.

 ( وتعديالتم.2009( لسنة )15القانون:  قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم ) -

 سياحي.م: اقليم البترا التنموي الــاالقلي -

 ة: سلطة اقليم البترا التنموي السياحي.ـالسلط -

 المجلس: مجلس مفوضي السلطة المشكب و ق هذا القانون. -

 س: ر يس المجلس.ـالر ي -

 اب: حساب ادارة الم اتر المشكب بمقتضى هذه التعليمات. ـــحسال -

العمااب الم اااتر: أي حاادث غياار متوقااا ماان شااأنم عرقلااة أهااداف الساالطة والت طاايط السااتمرارية  -

وتشمب الم اتر المالية، السياحية، الطبيعية، االقتصادية،  اأو جء ي ا لي اوتشكب خطر

 الوبا ية، الحوادث والحرا ق وغيرها من الم اتر.
 

 (3المادة )

 يؤسس  ي السلطة حساب إدارة الم اتر لغايات مواجهة الم اتر التي تتعرض لها السلطة.
       

 (4المادة )

 ما يلي: يهدف الحساب الى

 .تنفيذ وادامة مشاريا السلطة التنموية والحيوية وال دمية 
 .مواجهة الم اتر التي قد تتعرض لها السلطة وتنفيذ  ا ة االجراءات الالزمة لمواجهتها 

 .بناء القدرات المؤسسية  ي مجال إدارة الم اتر 
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 ةالجريدة الرسمي

 ع الم ااتر و اق إدارة الم اتر التي يتعرض لها االقليم وتعاويض المساتفيدين  اي حاال وقاو

 اسس وآليات تصدر لهذه الغاية.
 .المساهمة  ي تحقيق التنمية المستدامة 
  التشجيا على اتبااع الوساا ب الحديثاة لتقلياب الم ااتر ماا امكان والحاد مان ال ساا ر الناجماة

 عنها.

 

 ( 5المادة )

 ايرادات الحساب: - أ

 حساب الم اتر.ايداع المبالغ الم صصة  ي الموازنة العامة للوحدات المستقلة ل -

 اقتطاع مبالغ شهرية يقررها المجلس من مءودي ال دمات  بدل خطورة.  -

 المساعدات والتبرعات والهبات -

 أية ايرادات أخرى يقررها المجلس لهذه الغاية. -

ياتم تحصايلها و قاا أحكاام قاانون تحصايب اأماوال اأميرياة  ةتعتبر أموال الحسااب أماواال  عاما - ب

 الحا م االداري.ويمار  الر يس صالحيات 
 اعتماد حساب بنكي خاص أموال الحساب.  -ج

 

 (6المادة )

تحدد أوجم الصرف من الحساب حست النظام المالي المعمول بم  اي السالطة، وأللاك و اق اأولوياات 

 التي يقررها المجلس لمواجهة الم اتر ومعالجة آثارها.

 

 (7المادة )

 يتولى الر يس المهام التالية:

  السياسة العامة للحساب.إدارة ورسم 
 . مناقشة البيانات المالية للحساب 
 .اصدار أوامر الصرف من الحساب 
 .تحصيب أموال الحساب 
 .السعي لدعم الموارد المالية للحساب 

 

 (8المادة )

   للمجلس اعادة النظر بهذه التعليمات  لما دعت الحاجة لذلك.


