
 م1991( لسنة 07قــرار وزاري رقم )

بعد التعديل بالقــرار  بشــأن الئحة القانون المالي
 م1999( لسنة 1701الوزاري رقم )

 بشــأن الئحة القانون المالي

 

 وزير المالية -

 الجمهورية اليمنية. إعالفبعد االطالع عمى اتفاؽ  -

 وعمى دستور الجمهورية اليمنية. -

 ـ بشاف القانوف المالي.0991( لسنة8) وعمى القانوف رقـ -

 الالئحة التنفيذية لمقانوف المالي. بإعدادوبناء عمى عرض المجنة المكمفة  -

 ولصالح العمؿ. -

 .ـ0991( لسنة8الالئحة التنفيذية المرفقة بهذا القرار، بشاف القانوف المالي رقـ ) أحكاـب(: يعمؿ 0ادة )المػػ

عمػى جميػا الػوزارات والمصػالح الحكوميػة ، والبػاب الاػاني مػف  ػذال الالئحػة األوؿاب البػ أحكػاـ(: تطبػؽ 2ادة )المػػ
 اإلداريػػػةبمػػػا فيهػػػا جميػػػا الوحػػػدات ، وفروعهػػػا التػػػي تتاػػػمنها الموازنػػػة العامػػػة لمدولػػػة األجهػػػزةوالهيئػػػات ومفتمػػػؼ 

 .والمجالس المحمية التي تتامنها موازنات المحافظات

 .ائها عمى غير ذلؾإنشات المستقمة والممحقة التي لـ ينص بقانوف كما تطبؽ عمى الجهات ذات الميزاني

عمػى جميػا الوحػدات المواػحة بالمػادة  –الممحػؽ بهػذال الالئحػة  –(: يطبؽ النظاـ المحاسبي الحكومي 3ادة )المػػ
مميػات الماليػة المحاسبية التي تتبا في تبويب وتسػجيؿ الع سسواأل حكاـالاانية وااللتزاـ بما ورد به مف القواعد واأل

والمفزنيػػػػػػة واالسػػػػػػتمارات والنمػػػػػػاذج الماليػػػػػػة  اإلحصػػػػػػائيةوالحسػػػػػػابات والػػػػػػدفاتر المحاسػػػػػػبية والسػػػػػػجالت والبيانػػػػػػات 
 .الواجب استفدامها في تنفيذ الموازنة العامة لمدولة، والمطبوعات ذات القيمة

 .ما تقرال وزارة الماليةإال  ر عمى جميا الجهات استفداـ غير ذلؾظويح



عمػػػى جميػػػا الوحػػػدات االقتصػػػادية فػػػي ، والبػػػاب الاالػػػث مػػػف  ػػػذال الالئحػػػة األوؿالبػػػاب  أحكػػػاـ(: تطبػػػؽ 4ة )ادالمػػػػػ
اء عمػى نشػمػا لػـ يػنص فػي قػوانيف اإل، وعمػى الوحػدات ذات الميزانيػات المسػتقمة والممحقػة، القطاع العػاـ والمفػتمط

 .غير ذلؾ

فػػي شػػاف تنفيػػذ ، حػػدات المواػػحة فػػي المػػادة الرابعػػة(: يطبػػؽ النظػػاـ المحاسػػبي الموحػػد عمػػى جميػػا الو 5ادة )المػػػػ
 .موازنات تمؾ الوحدات

 .(: يعمؿ بهذا القرار مف تاريخ صدورال6ادة )المػػ

 : األولالباب 
 : التسمية والتعاريفاألولالفصل 

ا مػػالـ وردت فػػي  ػػذال الالئحػػة المعػػاني المبينػػة قػػريف كػػؿ منهػػاألتيػػة أينمػػا (: يقصػػد بالتعػػاريؼ والكممػػات 0ادة )المػػػػ
 .أفريقتض سياؽ الكالـ معنى 

 .ـ بشاف القانوف المالي0991( لسنة8القانوف: القانوف رقـ )
 .ـ بشاف القانوف المالي0991( لسنة 8الالئحة: الالئحة التنفيذية لمقانوف رقـ )

نفاقهػػا فػػالؿ المقػػدر تحصػػيمها وجميػػا النفقػػات المتوقػػا ا يػػراداتالموازنػػات العامػػة:  ػػي الجػػداوؿ الشػػاممة لجميػػا اإل
 .السنة المالية

وفروعهػا  األجهػزةالموازنة العامة لمدولة:  ي موازنة الوزارات وما فػي حكمهػا والمصػالح والهيئػات العامػة ومفتمػؼ 
 .والمجالس المحمية اإلداريةالتي تتامف موازنات الوحدات 

ها بالكامػػؿ رأسػػمالي تممػػؾ الدولػػة موازنػػات الوحػػدات االقتصػػادية: الموازنػػات التفطيطيػػة لوحػػدات القطػػاع العػػاـ التػػ
 .هارأسمالوكذا الوحدات المفتمطة التي تسا ـ الحكومة في 

الميزانيات المستقمة والممحقػة:  ػي ميزانيػات الوحػدات التػي ال تتاػمنها الموازنػة العامػة لمدولػة وموازنػات الوحػدات 
 .االقتصادية

الحركػػة فػػي الحسػػابات  أرصػػدةي يتاػػمف نهايػػة سػػنوي( الػػذ -مػػدة -ميػػزاف المراجعػػة:  ػػو الكشػػؼ الػػدوري )شػػهري
 .المفتوحة بالدفاتر بشكؿ عاـ

 .نفقات( – إيراداتفزينة الدولة : حساب الدولة لدى البنؾ المركزي )
لمتطػػور التكنولػػوجي أو  اسػػتعمالهاأو  اال ػػالؾ:  ػػو الػػنقص التػػدريجي فػػي قػػيـ االصػػوؿ والموجػػودات نتيجػػة لقػػدمها

 .فالؿ السنة المالية
 .ديسمبر أفرالمالية:  ي اانى عشر شهرا تبدا مف اوؿ يناير وتنتهي في السنة 

 .معدؿ اال الؾ:  و المعدؿ الذي يحسب بموجبه قسط اال الؾ طبقا لقرار وزير المالية
التقػادـ:  ػػو مػرور فتػػرة زمنيػة محػػددة قانونػا يترتػػب عميهػػا انقاػاء الحقػػوؽ الماليػة وايمولػػة حقػوؽ االفػػراد والشػػركات 

 .فزانة الدولة، وكذا انقااء الحقوؽ المالية بالنسبة لمدولةإلى  ات الفاصةوالمؤسس
 .النظاـ المحاسبي الموحد:  و النظاـ الصادر بموجب قرار رئيس مجمس الوزراء

 يػراداتالموازنة الي سنة مالية شػاممة لتقػديرات اإل إعداداالساس النقدي:  و االساس المحاسبي الذي يعتمد عمى 
 يراداتوكػذلؾ يحمػؿ الحسػاب الفتػامي لتمػؾ الموازنػة بػاإل، صرفها فػالؿ تمػؾ السػنةأو  متوقا تحصيمهاوالنفقات ال



نفػػس إلػػى  النفقػػات تعػػوديػػرادات أو التػػي يػػتـ تحصػػيمها والنفقػػات التػػي صػػرفت فعػػال بذػػض النظػػر عمػػا اذا كانػػت اإل
 .الحقةأو  سنة سابقةأو  السنة المالية

الموازنػػػة اليػػػة سػػػنة ماليػػػة شػػػاممة لتقػػػديرات  إعػػػدادسػػػبي الػػػذي يعتمػػػد عمػػػى اسػػػاس االسػػػتحقاؽ:  ػػػو االسػػػاس المحا
 يراداتوالنفقات المتوقا استحقاقها فالؿ تمػؾ السػنة، وكػذلؾ تحميػؿ الحسػاب الفتػامي لتمػؾ الموازنػة بػاإل يراداتاإل

 .صرؼ النفقات مف عدمهيرادات أو والنفقات بذض النظر ما اذا كاف قد تـ تحصيؿ اإل
وتنفيذ  إعدادالمحاسبية المتبعة في  سسوالقواعد واالجراءات واأل حكاـحكومية:  ي مجموعة األالمحاسبة ال

 .الموازنة العامة لمدولة وحساباتها الفتامية
التصنيؼ االقتصادي لحسابات الموازنة العامة لمدولة:  و ممفص لجميا البيانات والمعمومات المالية والمحاسبية 

قاـ الهرمية لمحسابات ومصمـ بطريقة تتناسب وطبيعة االعماؿ واالنشطة الفاصة ويماؿ نظاما لتسمسؿ االر 
وتنفيذ الموازنة العامة لمدولة مف جهة وتحقيؽ اال داؼ والمتطمبات الحالية والمستقبمية لمموازنة العامة مف  إعدادب

 .ىأفر جهة 
العجز أو  عمية ورصيدال يماؿ الفائضونفقات الدولة الف إيراداتحساب الحكومة العاـ:  و الحساب الذي يظهر 

 .في الموقؼ المالي لمحكومة لتنفيذ الموازنة العامة لمدولة لمفترة المعد عنها
 ذال الالئحة عمى وحدات الجهاز االداري لمدولة والوحدات االقتصػادية )القطػاعيف العػاـ  أحكاـ(: تسري 2ادة )المػػ

 وذلؾ عمى النحو التالي: ، لمستقمةوالمفتمط( والوحدات ذات الميزانيات الممحقة وا
والباب الااني عمى وحدات الجهاز االداري لمدولػة والوحػدات ذات الميزانيػات الممحقػة  األوؿالباب  أحكاـتطبيؽ . ا

 .ائها اف تطبؽ النظاـ المحاسبي الحكوميإنشوالمستقمة التي ينص قانوف 
االقتصادية )القطاعيف العاـ والمفػتمط( والوحػدات ذات والباب الاالث عمى الوحدات  األوؿالباب  أحكاـتطبؽ . ب

 .ائها اف تطبؽ النظاـ المحاسبي الموحدإنشالميزانيات الممحقة والمستقمة التي ينص قانوف 
 : األولالباب 

 : التسمية والتعاريفاألولالفصل 
نفيذيػػة واصػػدار الفتػػاوى واالراء القػػانوف والئحتػػه الت أحكػػاـ(: تفػػتص وزارة الماليػػة باالشػػراؼ عمػػى تنفيػػذ 3ادة )المػػػػ

ويعتبػػػر مػػػا يصػػػدر مػػػف فتػػػاوى واراء وتعميمػػػات فػػػي ذلػػػؾ ممزمػػػا لكافػػػة ، حػػػوؿ مػػػا ياػػػار مػػػف اشػػػكاالت عنػػػد تطبيقهػػػا
 .حكاـالوحدات التي تسري عميها  ذال األ

 

 : األولالباب 
 العامة حاامالفصل الثاني: األ

لمبرنامج المالي عف سنه مالية مقبمة لتحقيؽ ا داؼ معينة في (: الموازنات العامة:  ي الترجمة الرقمية 4ادة )المػػ
اطػػػػار الفطػػػػة العامػػػػة لمدولػػػػة لمتنميػػػػة االقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة وطبقػػػػا لمسياسػػػػات الماليػػػػة والنقديػػػػة واالقتصػػػػادية 

 .واالجتماعية لمدولة

 

 : األولالباب 



 العامة حاامالفصل الثاني: األ
 أفػػػرموازنػػػات سػػػنوية تعػػػد عػػػف سػػػنة ماليػػػة تبػػػدا مػػػف اوؿ ينػػػاير وتنتهػػػي فػػػي (: الموازنػػػات العامػػػة:  ػػػي 5ادة )المػػػػػ

 .ديسمبر مف نفس العاـ

  -(: يجب اف تشمؿ الموازنات العامة ما يمي: 6ادة )المػػ

بمػا فػي ذلػؾ جميػػا انػواع المسػاعدات والهبػات العينيػػة والنقديػة والمسػحوبات مػػف  يػػراداتتقػديرات لكافػة انػواع اإل. ا
 .الحصوؿ عميها فالؿ السنة المالية مواا التقديرأو  والنقدية التي يحتمؿ تحصيمها القروض العينية

تقػػديرات لكافػػة انػػواع النفقػػات المتوقػػا انفاقهػػا فػػالؿ السػػنة الماليػػة مواػػا التقػػدير بمػػا فػػي ذلػػؾ المفصصػػات . ب
 .القروض المحمية والفارجيةأو  لفدمة الديوف

لى جدوليف رئيسيف احد ما لإليرادات واألفر لمنفقات كما تقسـ إلى االاة تقسـ الموازنات العامة إ(: 7ادة )المػػ
  -أجزاء: 

 الجزء األوؿ: الموازنة الجارية.
 الجزء الااني: الموازنة الرأسمالية.

 الجزء الاالث: موازنة التمويؿ.
ار مػف وزيػر الماليػة ويصػدر بتشػكيمها وتحديػد افتصاصػاتها قػر ، (: تشػكؿ كػؿ عػاـ لجنػة فنيػة لمموازنػات8ادة )المػػ

  -متامنا عمى وجه الفصوص ما يمي: 

اف يتامف التشكيؿ المسئوليف المفتصيف بوزارة المالية ومندوبيف عف كػؿ مػف وزارة الفدمػة المدنيػة واالصػالح . ا
 .االداري ووزارة التفطيط والتنمية ومندوبيف عف الجهة ذات العالقة

  -شار اليها ما يمي: اف تكوف مف المهاـ الرئيسية لمجنة الم. ب

وحدات ذات ميزانيات  -وحدات اقتصادية -دراسة المشاريا المقدمة مف الجهات المفتمفة )وحدات جهاز اداري -
وذلػؾ فػي اػوء االطػار ، ممحقة( ومناقشتها بحاػور المفتصػيف بػوزارة الماليػة ومنػدوبي الجهػة المعنيػةأو  مستقمة

 .والصادر بتشكيمها وتحديد افتصاصاتها قرار مف رئيس مجمس الوزراء العاـ المقر مف المجنة العميا لمموازنات

التػػي بنػػت  سػػسويرفػا تصػػور لػػوزير الماليػة بنتػػائج المناقشػػات متاػمنا الػػراي الػػذي توصػمت اليػػه المجنػػة الفنيػة واأل
 .عميها  ذا الراي

التػػي تاػػمنها قػػرار وزيػػر  سػػسواأل مشػػاريا موازناتهػػا وفقػػا لمقواعػػد العامػػة، إعػػداد(: تقػػـو كافػػة الجهػػات ب9ادة )المػػػػ
 أحكػاـالمالية الذي يصدرال كؿ عاـ بهذا الشاف في اوء االطار العاـ المقر مف المجنة العميػا لمموازنػة وبمػا يتفػؽ و 

 .ـ بشاف القانوف المالي0991( لسنة 8القانوف رقـ )

لوجه  يراداتصيص اي ايراد مف اإلدوف اف تفصـ منها اية نفقات وال يجوز تف يرادات(: تـ تقدير اإل01ادة )المػػ
 .بقانوفإال  معيف مف اوجه الصرؼ



 .(: تمتـز كؿ جهة بتقديـ مشروع موازنتها في المواعيد التي تحدد ا وزارة المالية كؿ عاـ00ادة )المػػ

رشػدة تتػولى وزارة الماليػة التقػدير مست، ايػة جهػة عػف تقػديـ مشػروع موازنتهػا فػي المواعيػد المحػددة أفروفي حالػة تػ
ما مراعاة التعػديالت الحتميػة ، بموازنة الجهة في السنة الجارية،ومستوى التنفيذ الفعمي فالؿ الفترة المنقاية منها

 .االاافةأو  التففيضأو  وفقا لممستجدات سواء بالحذؼ

إلػى  ئج دراسػتها(: تتولى وزارة المالية دراسة وتحميؿ مشاريا الموازنات المقدمػة مػف الجهػات وتقػديـ نتػا02ادة )المػػ
( مػف  ػذال الالئحػة ووفقػا لممهػاـ المحػددة 8المجنة الفنيػة وتقػـو المجنػة بمزاولػة مهامهػا وفقػا لمفقػرة )ب( مػف المػادة )

 .لها بقرار وزير المالية الصادر بتشكيمها وتحديد افتصاصاتها

المجنػػة إلػى  نظػر وزارة الماليػػةوتقػـو وزارة الماليػة بعػػرض النتػائج التػػي توصػمت لهػا المجنػػة الفنيػة مصػػحوبة بوجهػة 
 .العميا لمموازنات التفاذ قرار ا بشانها

(: تتولى وزارة المالية تحاير الصورة النهائية لمشاريا الموازنات العامة المنصوص عميها في القانوف 03ادة )المػػ
ة الفنيػة مػف مالحظػات، وذلؾ في اوء ما ابدته المجنػة العميػا والمجنػ، ـ بشاف القانوف المالي0991( لسنة 8رقـ )

وتقػػـو بعراػػها عمػػى مجمػػس الػػوزراء وذلػػؾ حتػػى يتسػػنى لمجمػػس الػػوزراء دراسػػة تمػػؾ المشػػاريا واتفػػاذ قػػرارال بشػػانها 
مجمػػػس النػػػواب قبػػػؿ شػػػهريف عمػػػى االقػػػؿ مػػػف بدايػػػة السػػػنة الماليػػػة الجديػػػدة مرفقػػػا بهػػػا كافػػػة الواػػػائؽ إلػػػى  واحالتهػػػا

 .ـ بشاف القانوف المالي0991( لسنة 8رقـ )( مف القانوف 21المنصوص عميها بالمادة )

(: اذا لـ تصدر قوانيف الموازنات العامة الجديدة قبؿ بدء السنة المالية الجديدة عمػؿ بالموازنػات لمسػنة 04ادة )المػػ
 .وذلؾ لحيف صدور ا، المالية السابقة

فقػػا لمقػػوانيف المعمػػوؿ بهػػا فػػي وتنفػػؽ النفقػػات و  يػػراداتوعمػػى اف تحصػػؿ اإل، ويصػػدر بػػذلؾ قػػرار مػػف وزيػػر الماليػػة
يػػرادات أو السػػنة السػػابقة،وما مراعػػاة مػػا تكػػوف قػػد تاػػمنته مشػػاريا الموازنػػات الجديػػدة، مػػف زيػػادة فػػي تقػػديرات اإل

 .حذؼ لبعض اعتمادات النفقاتأو  ففض

صصػة المحصمة لصالح الدولة يجب اف يعطػي عنهػا قسػيمة التحصػيؿ الرسػمية المف يرادات(: كؿ اإل05ادة )المػػ
 .لهذا الذرض، والصادرة عف وزارة المالية والمفتومة بفتمها الرسمي

 .ويحظر قطعيا استعماؿ اي نوع مف القسائـ ما عدا تمؾ التي تقر ا وزارة المالية

(: تحصػػؿ حصػػة الحكومػػة مػػف اربػػاح القطػػاع العػػاـ عمػػى دفعػػات فػػالؿ السػػنة الماليػػة وفقػػا لمواعيػػد 06ادة )المػػػػ
ة الحكومػػػة مػػػف اربػػػاح القطػػػاع المفػػػتمط فػػػور اعتمػػػاد الميزانيػػػات العموميػػػة والحسػػػابات كمػػػا تحصػػػؿ حصػػػ، محػػػددة

 .بقرار مف وزير المالية، الفتامية وفقا لممواعيد المحددة

طبقػػا لمقػػوانيف والمػػوائح واالنظمػػة إال  (: ال يجػػوز اسػػتفداـ االعتمػػادات المدرجػػة فػػي الموازنػػات العامػػة07ادة )المػػػػ
 .فاؽالتي تنظـ عممية االن



االرتباط بمشروع يترتػب عميػه انفػاؽ مػف فزانػة أو  كفالتهاأو  (: ال يجوز لمسمطة التنفيذية عقد قروض08ادة )المػػ
 .بموافقة مجمس النوابإال  سنوات مقبمةأو  الدولة في سنه

رجيػػػة تسػػػهيالت فاأو  المؤسسػػػات العامػػػة عقػػػد قػػػروضأو  الهيئػػػاتأو  (: ال يجػػػوز لمسػػػمطة التنفيذيػػػة09ادة )المػػػػػ
 .بموافقة مجمس النوابإال  نقدية استهالكية ايا كانتأو  تجارية سمعية

(: يجب عمى جميا الجهات التػي تشػممها الموازنػات العامػة التشػاور مػا وزارة الماليػة حػوؿ مشػروعات 21ادة )المػػ
احي الماليػة قبػؿ التقػدـ تكػوف ذات مسػاس بػالنو أو  القوانيف والقرارات التي يترتب عميها اعباء مالية عمى الموازنػات

 .بمشروعاتها، وذلؾ لبحث مدى امكانية تدبير االعتماد المالي الالـز ودراسة االار المالي الذي ينشا عنها

(: يجب اف تكوف طمبات االعتمادات االاافية في اايؽ الحػدود لمواجهػة تجػاوزات ال سػبيؿ لتجنبهػا 20ادة )المػػ
بعػد صػدور القػانوف إال  امكانية مواجهتهػا منهػا وال يجػوز االرتبػاط بالنفقػات وبعد دراسة االعتمادات االصمية وعدـ

 .الفاص بالموافقة عمى فتح االعتماد االاافي بناء عمى موافقة مجمس النواب

 .(: ال يجوز فالؿ الربا االفير مف السنة المالية التقدـ بطمبات تستدعي فتح اعتمادات ااافية22ادة )المػػ

أو  بقػػػانوف وال يعفػػػى اي شػػػفص طبيعػػػيإال  اء الاػػػرائب العامػػػة وتعػػػديمها والذاؤ ػػػا ال يكػػػوفإنشػػػ(: 23ادة )المػػػػػ
 .في االحواؿ المبينة في القانوفإال  بعاهاأو  اعتباري مف اداء الارائب والرسـو المقررة كمها

ة السنة المالية تبطػؿ (: اعتمادات الموازنات العامة و االعتمادات االاافية التي لـ تصرؼ حتى نهاي24ادة )المػػ
 .وال يعمؿ بها

 الباب الثاني: الموازنة العامة للدولة
 وتنفيذ الموازنة العامة للدولة إعداد

تعػػػد الموازنػػػة العامػػػة لمدولػػػة عمػػػى أسػػػاس التنظػػػيـ اإلداري لةجهػػػزة والوحػػػدات اإلداريػػػة والمجػػػالس (: 25ادة )المػػػػػ
الدولػػػة وتصػػػدر  ػػػذال التقسػػػيمات وتعػػػدؿ بقػػػرار مػػػف وزيػػػر  المحميػػػة والتصػػػنيؼ االقتصػػػادي والػػػوظيفي ألوجػػػه نشػػػاط

 المالية وتصدر الموازنة العامة لمدولة بقانوف.

 يػػراداتسػػنة ماليػػة شػػاممة لتقػػديرات اإل أليالموازنػػة العامػػة لمدولػػة  إعػػدادالنقػػدي فػػي  األسػػاس(: يتبػػا 26ادة )المػػػػ
ا تحميػػػؿ الحسػػػاب الفتػػػامي لتمػػػؾ الموازنػػػة وكػػػذ، المتوقػػػا تحصػػػيمها والنفقػػػات المتوقػػػا صػػػرفها فػػػالؿ تمػػػؾ السػػػنة

إلػى  النفقػات تعػوديػرادات أو التي تـ تحصيمها والنفقات التي تـ صػرفها بذػض النظػر عمػا اذا كانػت اإل يراداتباإل
 .سنة الحقهأو  سنة سابقةأو  نفس السنة المالية

وتصػدر بقػرار مػف وزيػر الماليػة يحػدد  تبوب الموازنة العامة لمدولة إلى أبواب وفصػوؿ وبنػود وأنػواع(: 27ادة )المػػ
مػػدلوالتها وطبيعتهػػا ومسػػمياتها ويجػػوز العتبػػارات يقر ػػا مجمػػس النػػواب أف تػػدرج بالموازنػػة العامػػة لمدولػػة اعتمػػادات 

 دوف التقيد بتقسيمات الموازنة. ةبصفة الجمالي

التػي  واألنػواعء الفصػوؿ والبنػود يتـ بقرار مف وزير المالية وبناء عمػى طالػب الجهػة المفتصػة إنشػا(: 28ادة )المػػ
 الباب المفتص. وأنواعلـ تذكر امف نفقات الموازنة مقابؿ وفر في سائر اعتمادات فصوؿ وبنود 



نشاء فصوؿ وبنود  ألبوابكما يتـ تعديؿ التقسيمات الدافمية  جديػدة بهػا بنػاء عمػى طمػب الجهػة  وأنواعاإليرادات وا 
 مف وزير المالية. بقرار األحواؿالمفتصة وفقا لمقتايات 

والقواعػػػد  سػػسباأل عػػدادمشػػروع موازنتهػػا وتمتػػـز فػػي اإل إعػػػداد(: تشػػكؿ فػػي كػػؿ جهػػة لجنػػة تفػػتص ب29ادة )المػػػػ
  -الصادرة مف وزير المالية، وذلؾ عمى النحو التالي: 

 المحافظة المفتص رئيساأو  وكيؿ الوزارة. 0

 محافظة عاوامدير عاـ المالية بالأو  مدير عاـ الشئوف المالية. 2

 مدير عاـ المكتب المفتص عاوا. 3

 مدير عاـ االحصاء والتفطيط والمتابعة عاوا. 4

 مدير عاـ شئوف الموظفيف عاوا. 5

 مدير الحسابات عاوا. 6

 مدير المشتريات والمفازف عاوا. 7

الموازنػة العامػة  عػدادإمحررة عمى كشوفات وفقا لمنماذج المواحة في دليػؿ  يرادات(: تعد تقديرات اإل31ادة )المػػ
والمبالغ المقػدرة لكػؿ منهػا فػي موازنػة السػنة الجاريػة وتقػديرات السػنة  يراداتلمدولة تبيف فيها ابواب وبنود وانواع اإل
نقصا مرفقا بها بياف باالحصػاءات والبحػوث التػي بنػي عميهػا التقػدير ويػتـ أو  الجديدة واسباب الفرؽ اف وجد زيادة

فالفه وال أو  االصمية دوف اف تستنزؿ منها اية نفقات لمتحصيؿ يراداتعمى اساس قيمة اإل تيراداتقدير مبالغ اإل
جػػػزء منهػػا بعيػػػدا عػػػف الموازنػػة،كما ال يجػػػوز تفصػػػيص ايػػراد معػػػيف مػػػف يػػػرادات أو يجػػوز تجنيػػػب اي نػػػوع مػػف اإل

 .راد معيفبقانوف وال اجراء مقاصة بيف نفقة معينة وايإال  لوجه معيف مف اوجه الصرؼ يراداتاإل

الموازنػة العامػة  إعػداد(: تعد تقديرات النفقػات محػررة عمػى كشػوفات وفقػا لمنمػاذج المواػحة فػي دليػؿ 30ادة )المػػ
لمدولة يبيف فيها ابواب وبنود وانواع النفقػات والمبػالغ المقػدرة لكػؿ منهػا فػي موازنػة السػنة الجاريػة والمبمػغ المطمػوب 

نقصػػا مرفقػػا بهػػا االحصػػاءات والبحػػوث التػػي بنػػي أو  اب الفػػرؽ اف وجػػد زيػػادةتحديػػدال منهػػا فػػي السػػنة التاليػػة واسػػب
عميها التقدير، ويجب اف تكوف التقديرات واقعية غير مبالغ فيها،وفي الحدود التي تمكف الجهة مف تحقيػؽ ا ػدافها 

 .وتقديـ فدماتها

فػػي حػػدود افتصاصػػاتها باسػػتفداـ  يعتبػػر صػػدور قػػانوف الموازنػػة العامػػة لمدولػػة تفوياػػا لكػػؿ جهػػة(: 32ادة )المػػػػ
االعتمػادات المحػػددة لهػػا فػي االغػػراض المفصصػػة مػف اجمهػػا مػػف اوؿ السػنة الماليػػة شػػريطة االلتػزاـ بأحكػػاـ  ػػذال 
الالئحػػة ومػػا تصػػدرال وزارة الماليػػة مػػف تعميمػػات واجػػراءات تتفػػذ لمموازنػػة بػػيف تػػدفؽ اإليػػرادات وحػػدود النفقػػات ومػػا 

ارة الماليػػة مػف تعميمػػات فػي شػػاف تنظػػيـ وترشػيد النفقػػات والقػوانيف النافػػذة األفػػرى يصػدر مػػف مجمػس الػػوزراء أو وز 
التي تػنظـ االنفػاؽ مػف الموازنػة، وال يجػوز اصػدار اذف بمصػرؼ يتجػاوز اعتمػادات اي بنػد إال اذا كػاف فػي سػائر 



حػة وذلػؾ لمواجهػة ( مػف  ػذال الالئ37 -36البنود مف الفصؿ نفسه وفر يسػمح بػذلؾ مػا مراعػاة أحكػاـ المػادتيف )
 التزامات حتمية ال سبيؿ لتجنبها.

(: تعتبػػر التاشػػيرات الفاصػػة فػػي جػػداوؿ الموازنػػة العامػػة جػػزءا مػػف قػػانوف الموازنػػة ولهػػا قوتػػه، وعمػػى 33ادة )المػػػػ
 .جميا الجهات االلتزاـ بما ورد بها

ار السػػػنة وال يجػػػوز تجػػػاوز عمػػػى جميػػػا وحػػػدات الجهػػػاز االداري لمدولػػػة تفطػػػيط االنفػػػاؽ عمػػػى مػػػد(: 34ادة )المػػػػػ
النفقػػات المعتمػػدة فػػي قػػانوف الموازنػػة ويجػػوز فػػي حالػػة الاػػرورة اجػػراء المنػػاقالت فػػي اطػػار البػػاب الواحػػد لمموازنػػة 

 العامة لمدولة بقرار مف وزير المالية.

جػور ومػا فػي ال يجوز اجراء المناقالت بيف جميا بنود وانػواع كػؿ مػف الفصػؿ األوؿ )المرتبػات واال(: 35ادة )المػػ
حكمهػػػا( مػػػف البػػػاب األوؿ )النفقػػػات الجاريػػػة( وبػػػيف جميػػػا البنػػػود فػػػي فصػػػوؿ البػػػاب الاػػػاني )النفقػػػات الرأسػػػمالية 
واالستامارية( إال باالتفاؽ ما وزير المالية أو مف يفواه ووزير الفدمة المدنية واالصالح االداري أو مف يفواه 

 الحواؿ.أو وزير التفطيط والتنمية أو مف يفواه حسب ا

يجوز لرئيس الجهة عند الارورة ولمواجهػة التزامػات حتميػة ال سػبيؿ لتجنبهػا اجػراء المنػاقالت بػيف (: 36ادة )المػػ
بنود وانواع الفصؿ الااني )السما والفدمات( وبيف بنود وانواع الفصؿ الاالث )الصيانة( مػف البػاب األوؿ )النفقػات 

ظػور النقػؿ منهػا والبنػود واالنػواع المحظػور النقػؿ اليهػا المواػحة سػواء فػي الجارية( فيما عدا البنػود واالنػواع المح
 قانوف الربط أو القرارات التي تصدر بهذا الشاف، ومف مجمس الوزراء أو وزير المالية حسب االحواؿ.

 تعيينػػه عمػػى مرتػػبأو  ترقيتػػه فصػػما عمػػى وفػػورات الموازنػػةأو  (: ال يجػػوز مطمقػػا تعيػػيف اي موظػػؼ37ادة )المػػػػ
بعػػد صػػدور إال  كمػػا ال يجػػوز تعػػديؿ عػػدد الوظػػائؼ المدرجػػة بالموازنػػة، ادنػػى مػػف الواػػا الػػوظيفي المسػػتحؽ لػػه

مػػف يفواػػه بنػػاء عمػػى موافقػػة وزارة الفدمػػة المدنيػػة واالصػػالح االداري، وفػػي أو  القػػرار الػػالـز مػػف وزيػػر الماليػػة
 .االعتماد المالي المعتمد في الموازنة

يػػتـ انجػػاز اعمػػاؿ مدرجػػة لهػػا اعتمػػادات فػػي موازنػػة سػػنة مػػا قػػدر اف يقػػا فيهػػا ذلػػؾ أو  تسػػمـ(: اذا لػػـ 38ادة )المػػػػ
مف يفواه اف يسمح بفصـ نفقاتها التي تقررت فػي تمػؾ الموازنػة أو  فانه يجوز لوزير المالية، االنجازأو  التسميـ

 .الباب في الموازنة التاليةال يترتب عمى  ذا الترفيص تجاوز جممة اعتمادات أعمى الموازنة التالية بشرط 

فػػػػاف عقػػػػود االسػػػػتفداـ وااليجػػػػارات والصػػػػيانة ، ( مػػػػف  ػػػػذال الالئحػػػػة08(: بمراعػػػػاة مػػػػا ورد بالمػػػػادة )39ادة )المػػػػػػ
مػػف أو  والتوريػدات يجػػوز ابرامهػػا لمػػدة تمتػد الكاػػر مػػف سػػنة ماليػة بشػػرط الحصػػوؿ عمػػى الموافقػة مػػف وزيػػر الماليػػة

 .يفواه مسبقا

ز اياا ابراـ عقود لمدة تتجاوز السنة المالية فيما يتعمؽ باالعماؿ التي يمتد تنفيػذ ا الكاػر مػف (: يجو 41ادة )المػػ
ال تزيػد جممػة العقػود الفاصػة بهػا عػف جممػة التكػاليؼ أوبشػرط ، سنه متػى كانػت  ػذال االعمػاؿ غيػر قابمػة لمتجزئػة

بموافقػة مجمػس إال  ال يتـ التعاقػدأ فيجب الكمية المعتمدة امف الفطة العامة لمدولة المقرة مف مجمس النواب، واال
النواب اما االعماؿ القابمػة لمتجزئػة فيقتصػر التعاقػد بشػانها عمػى الجػزء الػذي يسػمح بػه االعتمػاد فػي موازنػة السػنة 

 .التي يجري فيها التعاقد



قػة مجمػس النػػواب بعػد موافإال  مػف ابػواب الموازنػة العامػة أفػػرإلػى  (: ال يجػوز نقػؿ اي مبمػغ مػف بػاب40ادة )المػػػ
زايد عمى تقديراتها يتعيف اف يحدد بقانوف، فاذا طمبت الجهة اعتمادا ااػافيا يجػب اف أو  وكؿ انفاؽ غير وارد بها

وزارة المالية لدراسته تمهيدا لعرض مشروع القانوف الفاص بفتح االعتماد عمػى مجمػس الػوزراء، إلى  تتقدـ بالطمب
 .مجمس النواب الستكماؿ االجراءات الدستورية بشانهإلى  مشروع القانوففاذا وافؽ مجمس الوزراء عميه يحاؿ 

 عامة للحسابات أحاام: األولالفصل 
والمجالس  اإلدارية(: تطبؽ المحاسبة الحكومية في شاف تنفيذ الموازنة العامة لمدولة بما فيها الوحدات 42ادة )المػػ

 المحمية

ونفقػػػات الموازنػػػة العامػػة لمدولػػػة تحػػػت عنػػػواف )حسػػػاب  يػػػراداتعامػػػا إل(: يفػػػتح البنػػػؾ المركػػػزي حسػػابا 43ادة )المػػػػ
 إيػػراداتوزارة الماليػػة( ويبػػوب حسػػب تبويػػب الموازنػػة العامػػة لمدولػػة عمػػى اف ياػػاؼ اليػػه جميػػا  -الحكومػػة العػػاـ

 .الدولة التي يتـ تحصيمها ،ويفصـ منه جميا النفقات الفعمية وفقا لممصرح بصرفه

بنػػؾ المركػػزي بموافقػػة وزارة الماليػػة حسػػابا فاصػػا بػػديواف عػػاـ كػػؿ جهػػة مػػف الجهػػات التػػي (: يفػػتح ال44ادة )المػػػػ
والمجػػالس المحميػػة لمواجهػػة  اإلداريػػةتاػػمنها التبويػػب الػػوظيفي لمموازنػػة العامػػة لمدولػػة مػػف اقسػػاـ وفػػروع الوحػػدات 

مف الجهات دوف موافقة  ويحظر عمى البنؾ المركزي فتح اي حساب الي جهة نفقات الصرؼ المقرة طبقا لمنظاـ،
كمػػا يحظػػر عمػػى جميػػا الجهػػات فػػتح ايػػة حسػػابات فػػي اي بنػػؾ مػػف البنػػوؾ غيػػر البنػػؾ ، سػػابقة مػػف وزيػػر الماليػػة

 .المركزي اليمني

(: عمػػى البنػػؾ المركػػزي االمتنػػاع عػػف صػػرؼ اي شػػيؾ يقػػدـ اليػػه مػػف اي وحػػدة مػػف وحػػدات الموازنػػة 45ادة )المػػػػ
رؼ عػػدـ سػػماح االعتمػػاد الشػػهري لمجهػػة المصػػرح بػػه مػػف وزارة الماليػػة لصػػرؼ العامػػة لمدولػػة اذا ترتػػب عمػػى الصػػ

وعميػػه اياػػا اف يقػػـو بايػػداع الشػػيكات المسػػحوبة لصػػالح جهػػات حكوميػػة بالحسػػابات المفتصػػة ، المبمػػغ المطمػػوب
 .المفتوحة لهذال الجهات الحكومية لديه

سػػػابات التػػػي يفتحهػػػا لديػػػه لكػػػؿ وحػػػدة مػػػف وحػػػدات (: يتػػػولى البنػػػؾ المركػػػزي افطػػػار وزارة الماليػػػة بالح46ادة )المػػػػػ
 .الموازنة العامة لمدولة

يقـو البنؾ المركزي بموافاة وزارة المالية ببياف شهري عف اإليرادات والنفقػات الفعميػة لمموازنػة العامػة (: 47ادة )المػػ
اليػػة تحمػػيال ماليػػا كػػؿ االاػػة لمدولػػة لكػػؿ جهػػة وفقػػا لمتبويػػب االقتصػػادي والػػوظيفي لمموازنػػة، كمػػا يقػػدـ إلػػى وزيػػر الم

 اشهر عف تنفيذ الموازنة العامة وعف الواا المالي والنقدي لمدولة.

ا. تشػارؾ وزارة الماليػة مػا وزارة التفطػيط والتنميػة فػي كػؿ اتفاقيػة قػرض تبرمهػا الدولػة، كمػا تتػولى (: 48ادة )المػػػ
تفطػػيط والتنميػػة والبنػػؾ المركػػزي والجهػػات المفتصػػة ادارة الػػديف العػػاـ )الػػدافمي والفػػارجي( وتقػػـو بموافػػاة وزارة ال

 بصورة مف المستندات والامانات.

ب. يتولى البنؾ المركزي ابداء الراي حوؿ كؿ اتفاقية قرض تتػولى الدولػة ابرامهػا ويقػـو بموجػب افطػار مػف وزارة 
جػوز لمبنػؾ المركػزي تقػػديـ الماليػة بفػتح الحسػابات الالزمػة لعمميػة تحصػيؿ القػروض وسػداد اقسػاطها وفوائػد ا وال ي



اػػػمانة أو كفالػػػة عمػػػى الحكومػػػة أو اي مؤسسػػػة مػػػف المؤسسػػػات العامػػػة المفتمطػػػة أو غير ػػػا إال بموافقػػػة مجمػػػس 
 النواب.

التي تنظـ ذلػؾ بمػا يكفػؿ انعكػاس تمػؾ  حكاـ(: تتولى وزارة المالية تنظيـ ومسؾ حسابات القروض واأل49ادة )المػػ
لمدولػػة ايػػرادا ومصػػروفا واظهػػار البيانػػات الفاصػػة بػػالقروض بشػػكؿ وااػػح ودقيػػؽ الحسػػابات فػػي الموازنػػة العامػػة 

 .وتمكف مف تسديد االقساط والفوائد المستحقة عميها في المواعيد المحددة لها

بسػبب عػدـ االسػتدالؿ عمػيهـ مقيػدة أو  (: تبقى قيمة الديوف التي يتعػذر تحصػيمها مػف المػدينيف لفقػر ـ51ادة )المػػ
اف يػػػتـ تحصػػػيمها، فػػػاذا تعػػػذر إلػػػى  بالحسػػػابات المدينػػػة بحسػػػب االحػػػواؿأو  ف المسػػػتحقة لمحكومػػػةبحسػػػاب الػػػديو 

مقػدرة المػديف عمػى السػداد والتاكػد مػف اعسػارال بحكػـ أو  لـ يكػف  نػاؾ امػؿ فػي احتمػاؿ يسػار المػديفأو  التحصيؿ
 .ؾقاائي بات يتـ التجاوز عف الديف وعمى وزارة المالية والجهات المفتصة تنفيذ ذل

 يراداتالفصل الثاني: اإل
المنوطة بهػا وفقػا لمقػوانيف المنشػئة لهػا،  يرادات(: يجب عمى جميا الجهات اف تعمؿ عمى تحصيؿ اإل50ادة )المػػ

 .بقانوفإال  الموازنة إيراداتعينا بعيدا عف أو  جانب منها نقدايرادات أو وال يجوز تجنيب اي نوع مف اإل

وفػػػي حالػػػة عػػػدـ وجػػػود فػػػرع لمبنػػػؾ ، بػػػأوؿ أوالً البنػػػؾ المركػػػزي وفروعػػػه إلػػػى  يػػػرادات(: تػػػورد جميػػػا اإل52ادة )المػػػػػ
العينيػػة فػي المفػػازف  يػراداتكمػا تػػودع جميػا اإل، بنػػؾ يفواػه البنػػؾ المركػزيإلػى  يػراداتالمركػزي يجػوز توريػػد اإل

ويحظػر حاػرا باتػا  .قػانوف المناقصػات والمزايػدات الحكوميػة والئحتػه التنفيذيػة حكػاـالحكومية المفصصة طبقػا أل
 .عمى جميا الجهات مفالفة ذلؾ

المحصػػػػمة نقػػػػدا لصػػػػالح الدولػػػة يجػػػػب اف يعطػػػػي عنهػػػػا قسػػػػيمة التحصػػػػيؿ الرسػػػػمية  يػػػػرادات(: كػػػػؿ اإل53ادة )المػػػػػ
ويحظػر قطعيػا اسػتفداـ اي نػوع ، المفصصة لهذا الذػرض والصػادرة مػف وزارة الماليػة والمفتومػة بفتمهػا الرسػمي

 .ؾ التي تقر ا وزارة الماليةمف القسائـ عدا تم أفر

غير مػا ممػا يقػـو مقػاـ االيصػاؿ فػال أو  تصريحأو  (: اذا كاف المبمغ المحصؿ عبارة عف رسـ رفصة54ادة )المػػ
أو  يستفرج ايصاؿ في  ذال الحالة عمى انه يجب اف تكوف  ناؾ رقابة فعالة لابط العهدة الفاصة بهذال الػرفص

 غير اأو  التصاريح

بموجػب حافظػة إال  : ال يسمح الميف فزينة المتحصالت قبوؿ اي مبمغ في فزينة متحصالت الدولػة(55ادة )المػػ
حسػابات( وتحػرر حافظػة التوريػد مػف اصػؿ وصػورة بواسػطة ادارة الحسػابات  46توريد نقدية لمفزينػة )نمػوذج رقػـ 

ويػتـ التوريػد بموجػب ، مػغويواح بها اسـ الػدافا والقيمػة المطمػوب تحصػيمها والذػرض الػذي مػف اجمػه يحصػؿ المب
 .اصؿ الحافظة

(: يجوز لكؿ جهة تقـو بعممية التحصيؿ اف تحتفظ لديها بعدد مف دفاتر قسائـ التحصيؿ )نمػوذج رقػـ 56ادة )المػػ
والتػػػي يجػػػب اف يراعػػػى عنػػػد  حسػػػابات( بالقػػػدر والكميػػػة الػػػذي يناسػػػب حجػػػـ اعمالهػػػا وحركػػػة التحصػػػيؿ بهػػػا، 51

بعد تقديـ الدفاتر المستعممة مرفقا بها كشؼ معمػد مػف إال  يث ال يصرؼ بدال عنهااستفدامها تسمسؿ ارقامها وبح



مػػدير الحسػػابات بالجهػػة ببيػػاف المبػػالغ السػػابؽ تحصػػيمها وتوريػػد ا لمبنػػؾ بحسػػب تسمسػػؿ ارقامهػػا بالػػدفتر عمػػى اف 
 .يواح اماـ كؿ مبمغ رقـ وتاريخ اشعار البنؾ بالتوريد

حسػػػػابات( مػػػػف اصػػػػؿ 51ة المتحصػػػػالت قسػػػػيمة المتحصػػػػالت )نمػػػػوذج رقػػػػـ (: يسػػػػتفرج امػػػػيف فزينػػػػ57ادة )المػػػػػػ
وصػػورتيف عػػف كػػؿ مبمػػغ يػػتـ تحصػػيمه عمػػى اف يوقػػا امػػيف فزينػػة المتحصػػالت عمػػى القسػػيمة بعػػد اسػػتالـ المبمػػغ 

ادارة الحسػابات مرفقػا بهػا حػوافظ التوريػد إلػى  ى في نهاية كؿ يػـواألولويسمـ االصؿ لدافا النقدية وترسؿ الصورة 
حسػػابات( وتبقػػى الصػػورة الاانيػػة 2بيػػاف المتحصػػالت اليوميػػة يسػػتفرج مػػف دفتػػر يوميػػة الفزينػػة )نمػػوذج رقػػـ  مػػا

 .بالدفتر

(: فػي صػبيحة كػؿ يػـو يقػـو امػيف فزينػة المتحصػالت بتحريػر حافظػة توريػد نقديػة لمبنػؾ )نمػوذج رقػـ 58ادة )المػػ
ـ السػػابؽ وذلػؾ مػػف واقػػا دفتػر يوميػػة الفزينػػة حسػابات( مػػف اصػؿ وصػػورة بجممػػة المبػالغ المتحصػػمة عػػف اليػو  47

قسػػػيمة  أفػػػروالصػػػورة الاانيػػػة مػػػف قسػػػائـ التحصػػػيؿ، ويجػػػب عميػػػه اف يػػػذكر فػػػي  ػػػذال الحافظػػػة رقػػػـ وتػػػاريخ اوؿ و 
متحصالت وتتـ مراجعة حافظػة التوريػد لمبنػؾ عمػى قسػائـ التحصػيؿ بواسػطة مػدير الحسػابات بالجهػة لمتحقػؽ مػف 

 .اميف فزينة المتحصالت عمى حافظة التوريد ويتـ اعتماد ا مف مدير الحسابات صحة المبالغ الموردة، ويوقا

(: بمجرد اعتماد حافظة توريد البنػؾ مػف مػدير الحسػابات يقػـو امػيف فزينػة المتحصػالت بتوريػد كامػؿ 59ادة )المػػ
اػـ يقػـو امػيف الفزينػة البنؾ المركزي مقابؿ االيصاؿ المعطى له مف البنؾ بما يفيد ايػداع المبمػغ إلى  المتحصالت

مدير الحسابات الذي يقـو بمراجعته عمى صورة حافظة التوريػد وصػور إلى  بتسميـ االيصاؿ المعطى له مف البنؾ
قسػيمة مػا ذكػر رقػـ وتػاريخ ايصػاؿ البنػؾ وفػي كػؿ االحػواؿ يجػب اعتمػاد  أفػرقسائـ التحصيؿ ويوقا عمى ظهػر 

المنػػاطؽ النائيػػة والتػػي ال يوجػػد بهػػا فػػرع لمبنػػؾ المركػػزي يػػتـ توريػػد حافظػػة التوريػػد وايػػداع المتحصػػالت يوميػػا وامػػا 
 .المتحصالت اسبوعيا بحد اقصى

أو  فطػا فػي اي دفتػر مػف الػدفاتر ذات القيمػة ماػؿ دفتػر قسػائـ التحصػيؿأو  (: في حالة حػدوث تمػؼ61ادة )المػػ
ينػػزع أو  يمػػزؽإال  ال فيهػػا فيجػػبغيػػرال مػػف الػػدفاتر ويحمػػؿ ارقامػػا مسمسػػمة ويكػػوف مػػف الاػػروري الذػػاء مػػا تػػـ قيػػد

الصػػورة مػػف الػػدفتر بػػؿ يجػػب حفظػػه فػػي مكانػػة ويؤشػػر عمػػى االصػػؿ والصػػورة بكممػػة )الغػػي( عمػػى اف أو  االصػػؿ
 .يعتمد  ذا االلذاء مف مدير الحسابات ومدير الشئوف المالية

القسػيمة الممذػاة بػالرقـ  (: عند الذاء اي قسيمة تحصيؿ بمعرفة اميف فزينة المتحصالت يجب اف تقيد60ادة )المػػ
المدوف عميها في دفتر يومية الفزينة حسب تسمسؿ رقمها بدفتر قسائـ المتحصالت عمى اف تميػز بكممػة )الغػي( 

 .اماـ الرقـ في فانة المالحظات وذلؾ دوف ادراج اي مبمغ امامها

حها فعمى الوحدة صاحبة الحؽ ى تحصيؿ مبمغ ما لصالأفر (: اذا طمبت وحدة ادارية مف وحدة ادارية 62ادة )المػػ
ى بػػالمبمغ المطمػػوب توريػػدال مواػػحة فػػي االفطػػار االسػػباب وطبيعػػة العمميػػة الحسػػابية وعمػػى فػػر افطػػار الوحػػدة األ

أو  الوحدة التػي قامػت بالتحصػيؿ اف ترسػؿ افطػار باسػتالـ المبػالغ المػذكورة مرفقػا بهػذا االفطػار اشػعار االاػافة
 .المحصمة لصالح الوحدة صاحبة الحؽشيكا حسب االحواؿ بقيمة المبالغ 



اذا كػػػاف معتمػػػدا مػػػف البنػػػؾ إال  المؤسسػػػاتأو  الشػػػركاتأو  (: ال يجػػػوز قبػػػوؿ شػػػيؾ مقػػػدـ مػػػف االفػػػراد63ادة )المػػػػػ
 .المسحوب عميه بقبوؿ الدفا

 ا (: يسػػتمـ الموظػػؼ المفػػتص بالصػػادر والػػوارد بػػادارة الحسػػابات جميػػا الشػػيكات الػػواردة ويقػػـو بقيػػد64ادة )المػػػػ
مػػدير الحسػػابات بموجػػب كشػػؼ يحػػرر مػػف صػػورتيف احػػد ا اابتػػة بػػدفتر تسػػميـ إلػػى  بانواعهػػا اػػـ يسػػممها فػػي الحػػاؿ

الشػػيكات المرقمػػة بارقػػاـ مسمسػػمة والصػػورة الاانيػػة تسػػمـ مػػا الشػػيكات لمػػدير الحسػػابات الػػذي يوقػػا باماػػائه عمػػى 
 .الصورة الاابتة بالدفتر

حسػػػابات الشػػػيكات يػػػتـ تسػػػجيمها فػػػي سػػػجؿ الشػػػيكات الػػػواردة )نمػػػوذج رقػػػـ (: بمجػػػرد اسػػػتالـ مػػػدير ال65ادة )المػػػػػ
حسػابات( ويحػرر االيصػاؿ مػػف  50مقػدـ الشػيؾ ايصػاؿ )نمػوذج رقػـ إلػى  حسػابات( وفػي يػـو االسػتالـ يرسػؿ29

ى ما مستندات البنػؾ األولاصؿ وصورتيف عف كؿ شيؾ يتـ استالمه ويرسؿ االصؿ لمقدـ الشيؾ وتحفظ الصورة 
 .مفتص في ممؼ فاص وتبقى الصورة الاانية بالدفترلمشهر ال

حسػػابات( عمػػى حسػػاب الشػػيكات الػػواردة بقيمػػة 55(: تفصػػـ الجهػػة بموجػػب تسػػوية كشػػؼ )نمػػوذج رقػػـ66ادة )المػػػ
 يػراداتحسػاب اإلإلػى  حساب الشػيكات تحػت التحصػيؿ وال تاػاؼ مبالذهػاإلى  تمؾ الشيكات نظير ااافة القيمة

وتقيػػد  ػػذال العمميػػة فػػي ، احػػد فروعهػػا بالبنػػؾ المركػػزيأو  حسػػاب الجهػػةإلػػى  وااػػافتها عنػػد التحصػػيؿ الفعمػػيإال 
حسػاب الشػيكات الػواردة مػا اياػاح البيانػػات الوافيػة امامهػا، ويجػب اف يػتـ قيػد  ػػذال العمميػة فػي الػدفاتر فػي نفػػس 

 يـو استالـ الشيكات وفقا لمقيد التالي: 

 .تحت التحصيؿ حساب الشيكاتإلى  مف حساب الشيكات الواردة

البنػػؾ المركػػزي لتحصػػيمها التاكػػد مػػف شػػطب والذػػاء كممػػة )المػػر( إلػػى  (: يجػػب قبػػؿ ارسػػاؿ الشػػيكات67ادة )المػػػػ
كمػا يجػب التاكػد مػف اابػات )ايػراد عػاـ غيػر قابػؿ لمصػرؼ نقػدا( بػيف فطػيف متػوازييف وفػي ، وكممة )لحاممه( منهػا

 .مكاف وااح وعمى وجه كؿ شيؾ

 يراداتعنػػد تحريػػر حػػوافظ توريػػد الشػػيكات لمبنػػؾ المركػػزي الفصػػؿ بػػيف الشػػيكات الفاصػػة بػػاإل(: يجػػب 68ادة )المػػػػ
 .ىفر والشيكات الفاصة بالحسابات األ

اي بنػػػؾ أو  احػػد فروعػػهأو  البنػػؾ المركػػزيإلػػى  (: يجػػب ارسػػاؿ الشػػيكات الػػواردة يوميػػا ودوف تػػػافير69ادة )المػػػػ
ت المناسب، ويتـ تسميـ الشيكات لمبنؾ المركزي بموجب حافظػه يفواه البنؾ المركزي حتى يتـ تحصيمها في الوق

البنػؾ إلػى  حسػابات( وتحػرر  ػذال الحافظػة مػف اصػؿ وصػورتيف يسػمـ االصػؿ48توريد شيكات لمبنؾ )نمػوذج رقػـ 
ى بادارة الحسابات في ممؼ البنؾ لمشهر المفتص وتبقى الصورة الاانية بالػدفتر األولما الشيكات وتحفظ الصورة 

البنؾ وعمى االفص اسـ الساحب وتاريخ الشػيؾ ورقمػه واسػـ البنػؾ إلى  اف تبيف تفاصيؿ الشيكات المرسمةويجب 
 .ى توايحيةأفر المسحوب عميه وقيمة كؿ شيؾ باالرقاـ والحروؼ واي بيانات 

عنهػػا كمػا يجػػب فػػي نفػػس الوقػػت ابػػالغ البنػػوؾ المسػػحوب عميهػػا الشػػيكات المشػػار اليهػػا بػػالفقرة السػػابقة ببيػػاف واؼ 
عػدـ صػرؼ إلػى  مػا التاكيػد عمػى انهػا تماػؿ ايػرادا عامػا والتنبيػه… وانها ارسمت لمبنؾ المركزي لمتحصيؿ بتػاريخ 

 .قيمتها نقدا اذا قدمت اليها عف غير طريؽ البنؾ المركزي



نػػؾ مػػف اف ايصػػاالت اسػػتالـ الشػػيكات الػػواردة مػػف البنػػؾ المركػػزي مفتومػػة بفػػاتـ الب التأكػػد(: يجػػب 71ادة )المػػػػ
 .والمعتمدة ممف لهـ حؽ اعتماد ا وتكوف توقيعاتهـ معمومة لمجهات

لمجهػػة المفتصػػة تسػػدد  يػػرادات(: عنػػد ورود اشػػعار البنػػؾ المركػػزي بااػػافة قيمػػة الشػػيكات لحسػػاب اإل70ادة )المػػػػ
 البػػابب يػػراداتحسػػاب اإلإلػػى  وتاػػاؼ إيػػراداتالقيمػػة بالتحصػػيؿ نظيػػر الفصػػـ بهػػا عمػػى حسػػاب البنػػؾ المركػػزي 

  -المفتص وفقا لمقيود التالية:  والفصؿ والبند والنوع

 كشؼ البنؾ المركزي يجري القيد التالي: أو  عند استالـ اشعار االاافة. ا

  إيراداتمف حػ/البنؾ المركزي 

 .نوع( –بند  -فصؿ -)باب يراداتالى حػ/اإل

  -وفي نفس الوقت يجرى القيد النظامي العكسي التالي: . ب

 تحت التحصيؿ مف حػ/شيكات

 الى حػ/الشيكات الواردة

 لعدـ وجػود اعتمػاد كػاؼ لػدى الوحػدة السػاحبة بالبنػؾأو  (: الشيكات المعادة بسبب الفطا في التحرير72ادة )المػػ
يجػػب اف تبقػػى قيمتهػػا مقيػػدة فػػي حسػػاب الشػػيكات الػػواردة وحسػػاب الشػػيكات تحػػت التحصػػيؿ  أفػػرالي سػػبب أو 

وفػي حالػة تعػذر التسػوية فػي نهايػة السػنة الماليػة ، سويتها قبؿ نهاية السنة الماليةويجب اف تبذؿ اقصى الجهود لت
يجب اف يرفؽ بالحساب الفتامي لمجهة كشؼ تفصيمي بها واسباب عدـ التحصيؿ وفقا لمنموذج المفصص لػذلؾ 

 .ما متابعة تحصيمها في السنة التالية

القػػانوف الفػػاص باػػريبة الدمذػػة وذلػػؾ  أحكػػاـة االلتػػزاـ ب(: عمػػى جميػػا وحػػدات الجهػػاز االداري لمدولػػ73ادة )المػػػػ
 .بعدـ قبوؿ اية وايقة مف واائؽ المعامالت التي لـ يمصؽ بها طابا الدمذة

(: يجب عمى جميا الجهات ذات العالقة حصر واستيفاء الزكاة كاممة وجميا انواع الارائب والرسػـو 73ادة )المػػ
ؾ لػػديها لهػػذا الذػػرض عمػػى اف يابػػت فػػي نهايػػة  ػػذا الحصػػر مسػػتحقات المسػػتحقة لمدولػػة وقيػػد ا فػػي سػػجالت تمسػػ

السػػنة الجاريػػة والمسػػتحقات عػػف السػػنوات الماليػػة السػػابقة كػػؿ سػػنة عمػػى حػػدال واف يؤشػػر فػػي  ػػذال السػػجالت عمػػى 
البنػوؾ المفولػة أو  حساب الحكومػة العػاـ بالبنػؾ المركػزيإلى  جميا ما يحصؿ منها اوال باوؿ والتاكد مف توريد ا

 .بذلؾ وايااح رقـ اشعارات توريد المتحصالت

قػوانيف الاػرائب وافطػار  أحكاـ(: يجب عمى جميا الجهات ومسئولي الوحدات الحسابية بها االلتزاـ ب74ادة )المػػ
مصمحة الارائب اوال باوؿ بصورة مف عقود المعامالت والمشتريات واالعماؿ وعقود االيجارات التي تكوف الجهػة 

 .طرفا فيها

  -التالية:  حكاـ(: يراعى بالنسبة لممبالغ التي صرفت بدوف وجه حؽ األ75ادة )مػػال



االسراع في المطالبة بالمبالغ التػي صػرفت دوف وجػه حػؽ بمجػرد اكتشػافها ويػتـ اسػتبعاد ا مػف البػاب والفصػؿ  -ا
 .والبند والنوع المفتص اذا تـ تحصيمها فالؿ السنة المالية

 يػراداتاإلإلػى  سػنوات ماليػة سػابقة فياػاؼأو  نصرؼ بدوف وجػه حػؽ يفػص سػنةاذا كاف المحصؿ مف الم -ب
 .المفتص النوع( -البند -الفصؿ  –)الباب 

تفطر كؿ مف وزارة المالية والجهاز المركزي لمرقابة والمحاسبة بكػؿ مػف الحػاالت التػي تػـ فيهػا الصػرؼ دوف  -ج
وتحديػد المسػئولية والجػزاءات التػي وقعػت عمػى  شػأفالوجه حؽ ما ارفاؽ صورة مف التحقيؽ الذي اجػري فػي  ػذا 

 .المحكمة القاائية المفتصةإلى  كؿ متسبب اف كاف  ناؾ محؿ لذلؾ ما االحالة

يقتاػػي صػػرؼ المحصػػؿ مػػف اإليػػرادات بػػدوف وجػػه حػػؽ باالسػػتبعاد مػػف نػػوع االيػػراد المفػػتص فػػي (: 76ادة )المػػػػ
السنة الجارية واذا كانت اإليرادات المطموب صرفها قد تػـ  السنة الجارية بشرط اف يكوف التحصيؿ قد تـ في نفس

تحصػػيمها فػػي سػػنة أو سػػنوات سػػابقة عمػػى السػػنة الجاريػػة فيػػتـ الصػػرؼ فصػػما عمػػى االعتمػػاد المفصػػص لنفقػػات 
 إيرادات مستردة عف سنوات سابقة.

التاكد مف سبؽ ااافته  ويشترط لمصرؼ في كمتا الحالتيف اف يكوف المبمغ المطموب صرفه مستحقا قانونا واف يتـ
لإليرادات وعدـ سابقة صرفه، وبعد موافقة وزارة المالية بناء عمى عرض الجهة طالبة الصرؼ ما مراعاة التاشػير 

 برقـ وتاريخ االاافة لإليرادات ورقـ وتاريخ الصرؼ.

رسػػمية يجػػب مسػػتفرج مػػف االوراؽ والػدفاتر الأو  ممفػصأو  (: فػػي حالػة طمػػب احػػد االشػفاص صػػور77ادة )المػػػ
 اتباع االجراءات التالية: 

يواػػا عميهػػا طػػابا الدمذػػة المقػػرر طبقػػا لقػػانوف الدمذػػة واف يتاػػمف أو  اوال: يحػػرر الطمػػب عمػػى ورقػػة مدموغػػة
فزينػػة الجهػػة الرسػػـو إلػػى  ممفصػػه مػػا بيػػاف االسػػباب المبػػررة لطمبػػه وعميػػه اف يػػدفاأو  المسػػتند المطمػػوب صػػورته

 .الممفصأو  رسـو النسخ ورسـو الدمذة عمى اتساع الورؽ لكتابة الصورة المقررة عف كؿ مستند لمقابمة

 اانيا: تحدد الرسـو عمى االساس االتي: 

المسػػتفرج طبقػػا لقػػانوف الدمذػػة والقػػوانيف والقػػرارات المحػػددة أو  الممفػػصأو  رسػػـ مقابػػؿ نسػػخ وتحريػػر الصػػورة. ا
 .لذلؾ

الممفص يتوقؼ عمى ابعاد الورقة طبقا لقانوف الدمذة أو  صورةرسـ الدمذة عمى اتساع الورؽ الالـز لكتابة ال. ب
 .والقوانيف والقرارات المحددة لذلؾ

اكاػػر فيحصػػؿ رسػػـ أو  سػػجالت فاصػػة بسػػنةأو  الممفػػص تسػػتمـز بحاػػا فػػي مسػػتنداتأو  االاػػا: اذا كانػػت الصػػورة
 .ااافي طبقا لقانوف الدمذة والقوانيف والقرارات المحددة لذلؾ

 .بعد البحث في االسباب والمبررات التي مف اجمها قدـ الطمبإال  الطمب رابعا: اليجاب



وكػذلؾ اذا عػدؿ الطالػب عػف طمبػه فػال تػرد اليػه الرسػـو التػي ، فامسا: اذا لـ يؼ بحث الجهػة بػالذرض المقصػود
 .بعدالأو  يكوف قد دفعها سواء كاف عدوله سابؽ عمى البحث

أو  مػال فاناتهػا عنػد الطمػب والتػي لهػا رسػـ معػيف سػبؽ تحديػدال بػالقوانيف(: الشهادات المطبوعػة التػي ت78ادة )المػػ
المػوائح بػدال مػف الرسػـو المواػحة فػي أو  الموائح الفاصة فيحصؿ عنها الرسـ المحدد لكؿ منها فػي  ػذال القػوانيف

 .المادة السابقة

يمتهػػا مػػف البيانػػات التػػي تابػػت (: الػػدفاتر ذات القيمػػة  ػػي: مجموعػػة مػػف االوراؽ والمسػػتندات تسػػتمد ق79المػػػػادة )
  - :فيها و ذال الدفاتر  ي

دفػػاتر الشػػيكات التػػي تصػػرؼ مػػف البنػػؾ المركػػزي إلػػى الػػوزارات والمحافظػػات، والهيئػػات العامػػة واألجهػػزة  .0
 .المركزية والمصالح ومكاتبها

 (.حسابات 51دفاتر قسائـ المتحصالت )نموذج رقـ  .2

 (.حسابات 46الت )نموذج رقـدفاتر حوافظ توريد نقود إلى فزائف المتحص .3

 (.حسابات 47دفاتر حوافظ توريد نقود إلى البنؾ المركزي )نموذج رقـ .4

 (.حسابات 48دفاتر حوافظ توريد الشيكات إلى البنؾ المركزي )نموذج رقـ .5

 (.حسابات50دفاتر ايصاالت استالـ الشيكات )نموذج رقـ .6

 (.حسابات 49موذج رقـدفاتر افطارات الشيكات المسحوبة عمى البنؾ المركزي )ن .7

 (.حسابات 54دفاتر شهادات أفر صرفية )نموذج رقـ  .8

 (.حسابات56دفاتر اذوف تسوية لمبنؾ المركزي )نموذج رقـ .9

 .ويحظر قطعيا استعماؿ اي نوع أفر مف الدفاتر ذات القيمة عدا تمؾ التي تقر ا وزارة المالية

لمالية طبا جميا الدفاتر ذات القيمة وفتمها بفاتـ فاص يعد (: باستاناء دفاتر الشيكات تتولى وزارة ا81المػػادة )
لهذا الذرض يكتب عميه شعار الجمهورية اليمنية واسـ وزارة المالية وعبارة دفاتر ذات قيمة، كما تقـو وزارة الماليػة 

حسػب  بتوزيا  ػذال الػدفاتر عمػى الوحػدات اإلداريػة مػف وزارات ومحافظػات ومصػالح و يئػات عامػة واجهػزة مركزيػة
 .حاجتها وبناء عمى طمبها وتستوفي القيمة المحددة لها مف الجهات الطالبة فصما مف موازناتها

(: يراعى فتـ جميا صػفحات الػدفاتر ذات القيمػة المشػار اليهػا بػالفتـ المشػار اليػه فػي المػادة السػابقة 80المػػادة )
لػدفاتر وذلػػؾ كمػه قبػؿ ارسػاؿ الػدفاتر لمجهػػات بجانػب ارقػاـ الصػفحات المسمسػمة ويراجػا تسمسػػؿ االرقػاـ قبػؿ فػتـ ا

 .اإلدارية المشار اليها في المادة السابقة



حسابات( وكذا دفػاتر ايصػاالت اسػتالـ الشػيكات  51(: بالنسبة لدفاتر قسائـ المتحصالت )نموذج رقـ82المػػادة )
سيمة اابتة مػف كػؿ دفتػر ( حسابات يراعى فتـ جميا القسائـ كؿ قسيمة عمى حدال اـ يؤشر عمى ظهر اوؿ ق50)

 .باسـ الدفتر وعدد اوراقه ويفتـ باسفؿ  ذا التاشير بالفتـ المشار اليه

  - :(: تتبا االجراءات االتية عند ارساؿ الدفاتر ذات القيمة وعند استالمها بمعرفة الجهة المفتصة83المػػادة )

عػه فػي شػهر اكتػوبر مػف كػؿ سػنة بيانػا بعػػدد ترسػؿ الجهػات اإلداريػة المفتمفػة إلػى البنػؾ المركػزي أو احػد فرو  .1
دفاتر الشيكات الالزمة لها عف السنة المالية المقبمة لكي يرسمها البنؾ مباشرة إلى الجهات المذكورة، واذا احتاجت 
اية جهة إلى كمية ااافية مف دفاتر الشيكات فالؿ السػنة فيكػوف طمبهػا عػف طريػؽ االتصػاؿ بالبنػؾ المركػزي أو 

لهػػذا الذػرض، عمػػى اف تسػدد قيمػة دفػػاتر الشػيكات لمبنػػؾ المركػزي فصػما مػػف االعتمػاد المفػػتص  الفػرع المفػتص
 .في موازنة كؿ جهة

تطمػػب بػػاقي الػػدفاتر ذات القيمػػة مػػف وزارة الماليػػة أو احػػد فروعهػػا بنػػاء عمػػى طمبػػات صػػرؼ تحرر ػػا الجهػػات  .2
الماليػػة وتحػػتفظ الجهػػة الطالبػػة بالصػػورة  الطالبػة مػػف اصػػؿ وصػػورتيف يرسػػؿ االصػػؿ مػػا الصػورة األولػػى إلػػى وزارة

الاانية عمى اف يعتمد االصؿ والصورتيف مف رئيس الجهة الطالبة وتواح في الطمب اسـ المندوب الذي يسمـ لػه 
 . ذال الدفاتر عمى مسئولية الجهة الطالبة

مذمػػؽ ويػػتـ فتمػػه  عنػػد ارسػاؿ  ػػذال الػػدفاتر مػػف وزارة الماليػة إلػػى الجهػػة الطالبػة يجػػب واػػعها دافػػؿ مظػروؼ .3
بفاتـ وزارة المالية ويكتب عميه اقرار بمحتويػات المظػروؼ ويسػمـ المظػروؼ أو المظػاريؼ المحتويػة عمػى الػدفاتر 

 .إلى مندوب الجهة الطالبة

بمجرد وصوؿ الدفاتر ذات القيمة إلى الجهة تشكؿ لجنة مف اانيف عمى االقؿ مف الموظفيف المسئوليف الجػراء  .4
  - :ما ياتي

 .حصر الدفاتر الواردة ومطابقة عدد ا عمى ما  و مبيف في صورة طمب الصرؼ المرسمة ما المندوب -ا

ترتيب  ذال الدفاتر حسب ارقامها المسمسمة ومطابقة االرقاـ المسمسمة لهذال الدفاتر عمى الرقـ المسمسؿ المبيف  -ب
 .بصورة طمب الصرؼ

 .غالؼ كؿ دفتر يطابؽ تماما الرقـ الذي يبتدئ به الدفتر مالحظة اف الرقـ المسمسؿ المكتوب عمى كعب أو -ج

يتـ حصر اوراؽ كؿ دفتر ويراعى تتبا االرقاـ المسمسمة بػه لمعرفػة مػا اذا كػاف بػه نقػص فػي االوراؽ أو فطػا  -د
 .في االرقاـ المسمسمة

 .التحقؽ مف اف كؿ قسيمة مف قسائـ دفاتر المتحصالت مفتومة بفاتـ وزارة المالية - ػ

اابػػات كػػؿ مفالفػػة لمػػا تقػػدـ بمحاػػر رسػػمي يوقػػا عميػػه اعاػػاء المجنػػة ويبمػػغ لػػوزارة الماليػػة فػػي الحػػاؿ ويرفػػؽ  -و
بهذا المحار الدفتر بدوف استعماؿ واذا ظهػر  ػذا الفطػا عنػد االسػتعماؿ وبعػد التوقيػا باالسػتالـ فيكػوف اعاػاء 

 .التي تترتب عمى  ذا الفطاالمجنة مسئوليف عف عدـ اكتشاؼ الفطا عند االستالـ وعف النتائج 



تابػت الجهػة بيػاف  ػذال الػدفاتر فػي سػجؿ وعنػدما تقػـو بصػرفها إلػى المػوظفيف المفتصػيف يػتـ ذلػؾ عػف طريػؽ  .5
طمػب صػػرؼ تابػػت بياناتػػه فػي السػػجؿ وعمػػى الموظػػؼ المسػتمـ لهػػذال الػػدفاتر اف يقػػر فػي اوؿ قسػػيمة اابتػػة فػػي انػػه 

 .استمـ الدفتر المذكور

رقة احػػد الػػدفاتر ذات القيمػػة فيجػػب عمػػى الموظػػؼ المفػػتص اف يرفػػا االمػػر فػػورا إلػػى مػػدير عنػػد فقػػداف أو سػػ .6
الحسػػابات ومػػدير الشػػئوف الماليػػة التفػػاذ الػػالـز لمنػػا اسػػتفداـ الػػدفتر وعنػػد طمػػب دفتػػر بػػدؿ الفاقػػد فيجػػب ارسػػاؿ 

وزارة الماليػة والجهػاز  جميا اوراؽ المحار إلى ادارة الحسابات لكي تراعػي ذلػؾ عنػد المراجعػة، كمػا يجػب ابػالغ
 .المركزي لمرقابة والمحاسبة عف فقداف أو سرقة الدفتر

(: تقـو وزارة المالية بتزويد فروعها في المحافظات بكميػات كافيػة مػف الػدفاتر ذات القيمػة تحفػظ لػديها 84المػػادة )
افظػة عمػى اف تتبػا نفػس كمفزوف لمواجهة متطمبػات العمػؿ فػي كافػة الوحػدات اإلداريػة الواقعػة فػي نطػاؽ كػؿ مح

 .االجراءات المواحة في المادة السابقة

(: يجب جرد الدفاتر ذات القيمة مرة كؿ سنة عمى االقؿ ويتـ الجرد بمعرفػة لجنػة تشػكؿ لهػذا الذػرض 85المػػادة )
محااػر وعميها اف تجػرد الػدفاتر المػذكورة الموجػودة بالمفػازف جػردا فعميػا وتابػت األرصػدة المتبقيػة مػف كػؿ منهػا ب

 .اـ تقارف األرصدة الفعالية باألرصدة الدفترية المستفرجة مف السجؿ–الجرد 

وفي حالة افتالؼ األرصدة يتـ عمػؿ التسػوية الالزمػة بموجػب مػذكرة منفصػمة ترفػؽ بمحاػر الجػرد ويوقػا عميهػا 
 .اعااء المجنة والموظؼ الموجود بعهدته الدفتر

الهيئػات العامػة واألجهػزة المركزيػة مػف مصػمحة الاػرائب كػؿ مػا يمزمهػا (: تطمب الوزارات والمصالح و 86المػػادة )
 .مف اوراؽ وطوابا دمذة لبيعها لمجمهور الستعمالها في االغراض المفصصة لها

(: تقـو مصمحة الارائب بطبا وتوفير وصرؼ اوراؽ وطوابػا الدمذػة لمفتمػؼ االسػتعماالت واالوعيػة 87المػػادة )
الدمذة ويجب االتصاؿ بمصمحة الارائب في اي شاف أو مسالة تتعمؽ بتطبيؽ قػوانيف المحددة في قانوف اريبة 

 .الارائب المقررة والنافذة وما ادفؿ عميها مف تعديالت

(: تحػدد كػؿ جهػػة كميػة مػف كػؿ نػػوع مػف انػواع طوابػا الدمذػػة واالوراؽ المدموغػة بحسػب حجػـ العمػػؿ 88المػػػادة )
مية الالزمة الستهالؾ االاة اشهر مف واقا متوسط ما يباع منها فالؿ الستة لديها بحيث ال يزيد الرصيد عمى الك

 .االشهر السابقة

وفػػي اوؿ كػػؿ شػػهر تطمػػب الجهػػة مػػف مصػػمحة الاػػرائب أو احػػد فروعهػػا بنػػاء عمػػى طمػػب موقعػػا عميػػه مػػف رئػػيس 
 .الجهة بالكمية المطموبة وفئاتها وقيمتها

لدمذة في جميا االعماؿ المفصصة لها وطبقا ألحكاـ قانوف اريبة (: يجب استعماؿ طوابا واوراؽ ا89المػػادة )
 .وال يجوز استعماؿ أو قبوؿ طوابا البريد بدال عنها



(: يجػػب اف تكػػوف طوابػػا واوراؽ الدمذػػة سػػميمة وفاليػػة مػػف كػػؿ عالمػػة أو تاشػػيرة ويجػػب عمػػى الجهػػة 91المػػػػادة )
ذيهػػا وذلػػؾ بفتمهػػا مػػا التػػاريخ بحيػػث تحػػوؿ دوف اعػػادة التػػي تسػػتعمؿ  ػػذال الطوابػػا واالوراؽ فػػي معامالتهػػا اف تم

 .استعمالها

(: تقـو مصمحة الارائب بطباعة عدد مف االوراؽ والنماذج ذات القيمة وتوزيعهػا إلػى بعػض الجهػات 90المػػادة )
ارات ماػػؿ الجػوازات والبطاقػػات الشفصػية والعائميػػة وارقػاـ المركبػػات ورفػص قيػػادة السػػي -لتقػـو بتصػػريفها بمعرفتهػا

( مػػف  ػذال الالئحػػة عمػػى االوراؽ والنمػػاذج 90، 91، 88ورفػص تسػػيير المركبػػات وغير ػػا. وتطبػؽ أحكػػاـ المػػواد )
 .ذات القيمة

  - :(: تقـو مصمحة الارائب باتفاذ االجراءات االتية92المػػادة )

حػػد فروعهػػا يػػتـ عنػػد وصػػوؿ الطمػػب بصػػرؼ طوابػػا الدمذػػة واالوراؽ والنمػػاذج ذات القيمػػة إلػػى المصػػمحة أو ا -1
احالته إلى القسـ المفتص لدراسته وتحديػد الكميػة التػي سيسػمح بصػرفها بحسػب حجػـ العمػؿ والقيمػة وابػالغ ادارة 

 .المفازف بالموافقة عمى الصرؼ

تقػػـو ادارة المفػػازف بإعػػداد نمػػوذج صػػرؼ مفزنػػي والقيػػد فػػي سػػجالت ودفػػاتر المفػػازف وكػػذا القيػػد فػػي سػػجؿ  -2
المواػػػحة فػػػي الالئحػػػة  لإلجػػػراءاتي يفػػػتح لكػػػؿ شػػػفص أو جهػػػة صػػػفحة أو اكاػػػر ووفقػػػا العهػػػدة الشفصػػػية والػػػذ

التنفيذيػة لقػانوف المناقصػػات والمفػازف الحكوميػة وترسػػؿ صػورة مػف اذف الصػػرؼ مػا صػورة مػػف طمػب الجهػة إلػػى 
 .ادارة الحسابات

ورة طمػب الجهػة بػاجراء تقـو ادارة الحسابات مف واقا صورة اذف الصرؼ والموقا عميه مف مندوب الجهة وصػ -3
  - :القيد النظامي التالي

 .مف حػ/المبالغ المستحقة عف اوراؽ ونماذج ذات القيمة

 .الى حػ/تسوية المبالغ المستحقة عف اوراؽ ونماذج ذات القيمة

عنػد ورود مػا يفيػد التوريػد سػواء اشػعار ااػافة إلػى حسػاب مصػمحة الاػرائب أو فروعهػا فػي البنػؾ أو قسػيمة  -4
  - :حسابات( يتـ اجراء القيود التالية51ت )نموذجمتحصال

 مف حػ/البنؾ إيرادات أو النقدية تحت التسوية بحسب االحواؿ -ا

 (نوع –بند  -فصؿ -الى حػ/اإليرادات )باب

  - :وفي نفس الوقت يجري القيد النظامي العكسي التالي -ب

 .مف حػ/تسوية المبالغ المستحقة عف اوراؽ ونماذج ذات القيمة

 .الى حػ/المبالغ المستحقة عف اوراؽ ونماذج ذات القيمة



(: بالنسػػبة لمجهػػات التػػي تقػػـو بطبػػا وبيػػا نمػػاذج ذات القيمػػة ماػػؿ وزارة التربيػػة والتعمػػيـ ووزارة التمػػويف 93المػػػػادة )
 .(93والتجارة وغير ا تجرى عند الصرؼ والتحصيؿ نفس االجراءات المواحة في المادة )

النسػػبة لمجهػػات التػػي يتطمػػب طبيعػػة عممهػػا وبحسػػب النظػػاـ المحػػدد لػػذلؾ اسػػتالـ شػػيكات مقبولػػة (: ب94المػػػػادة )
الدفا ومؤجمة االستحقاؽ إلى اجاؿ قادمة )ماؿ مصمحة الجمارؾ الئحػة االئتمػاف( يػتـ معالجػة  ػذال الشػيكات دوف 

احػػد فروعهػػا، وتجػػري القيػػود االاػػافة إلػػى حسػػاب اإليػػرادات إال عنػػد التحصػػيؿ الفعمػػي وااػػافته إلػػى حػػػ/الجهة أو 
  - :التالية

  - :عند استالـ الشيؾ المؤجؿ: يجري القيد النظامي التالي -ا

 .مف حػ/الشيكات الواردة إلى حػ/الشيكات المؤجمة

  - :عند وصوؿ اشعار االاافة إلى حساب الجهة أو الفرع في البنؾ تجري القيود التالية -ب

 .(نوع –بند –فصؿ -يرادات )بابمف حػ/البنؾ إيرادات إلى حػ/اإل .1

  - :وفي نفس الوقت يجري القيد النظامي العكسي التالي .2

 .مف حػ/الشيكات المؤجمة إلى حػ/الشيكات الواردة

(: تقػػػػـو الجهػػػػات التػػػػي تتسػػػػمـ طوابػػػػا الدمذػػػػة واالوراؽ والنمػػػػاذج ذات القيمػػػػة عنػػػػد ورود ػػػػا بفحصػػػػها 95المػػػػػػادة )
مػف انهػا سػميمة وفاليػة مػف اي نقػص  والتأكػدمعد مف الجهة ومقارنتػه مػا طمبهػا ،ومقارنتها بصورة اذف الصرؼ ال

عػػداد السػػند المفزنػػي ومسػػؾ السػػجالت وغير ػػا مػػف االجػػراءات  أو عيػػب بإعػػداد تقريػػر لجنػػة الفحػػص واالسػػتالـ وا 
بػػا الدمذػػة المواػػحة فػػي الالئحػػة التنفيذيػػة لقػػانوف المناقصػػات والمفػػازف الحكوميػػة، وتتػػولى  ػػذال الجهػػات بيػػا طوا

واالوراؽ والنمػػاذج ذات القيمػػة وتوريػػد قيمتهػػا لحسػػاب مصػػمحة الاػػرائب بالبنػػؾ المركػػزي أو احػػد فروعػػه وافطػػار 
،و عمػػى مػػدير حسػػابات الجهػػة مطابقػػة مػػا تػػـ بيعػػه  بشػػأنهامػػا يمػػـز  إلجػػراءالمصػػمحة بصػػورة مػػف حافظػػة التوريػػد 

 .بأوؿوتوريد ما يتـ بيعه مف الباقي اوال 

(: تااؼ وتفصـ قيمة المعونات والمساعدات والهبات الواردة مػف الفػارج بالموازنػة العامػة ويفػتح لهػا 96المػػادة )
 .حسابات بالبنؾ المركزي امف حسابات الحكومة طبقا لكؿ اتفاقية ما مراعاة ما تتامنه االتفاقيات مف أحكاـ

  - :فذ االجراءات االتية(: يجب عمى كؿ جهة وردت أو ترد لها معونات اجنبية اف تت97المػػادة )

ترسػػؿ إلػػى كػػؿ مػػف وزارة الماليػػة ووزارة التفطػػيط والتنميػػة صػػورة معتمػػدة مػػف كػػؿ اتفاقيػػة معونػػة مواػػحا بهػػا  .1
 .وقيمتها والمشروع المفصص لها وباقي شروط االعانة لإلعانةتواريفها والجهة المقدمة 

 .الحكومة المتنوعة ذات األرصدة يفتح حساب فاص لكؿ اتفاقية بالبنؾ المركزي امف حسابات .2

الحسابات المفتوحة حاليا لهذال المعونات في البنوؾ التجارية تنقؿ إلى حساب فاص بالبنؾ المركزي وفقا لمفقرة  .3
 .السابقة



 .تودع في الحسابات المفتوحة بالبنؾ المركزي لالتفاقية جميا المبالغ المحصمة مف المعونة .4

التػػي وردت أو تػػرد لهػػا معونػػات اف تحصػػر النفقػػات الكميػػة لممشػػروع الػػواردة لػػه  يجػػب عمػػى الجهػػة المفتصػػة .5
 .المعونة بحيث يمكف التعرؼ عمى المبالغ التي تموؿ المشروع مف المعونة االجنبية

تااؼ المعونات العينية بالمفازف طبقا لقانوف المناقصات والمفازف الحكومية والئحتػه التنفيذيػة عمػى اف تػورد  .6
عند البيا بالبنؾ المركزي مقابؿ االاافة إليرادات الجهات )الباب والفصؿ والبند والنػوع المفػتص(، وبمػا ال  قيمته

 .يتعارض ما ما ورد مف أحكاـ باالتفاقيات الفاصة بها

(: تقـو الجهات بتوريد ما يمزمها مف الفزائف الحديدية وعند ورود الفزينة إلػى الجهػة المفتصػة يشػكؿ 98المػػادة )
 .رئيسها لجنة لفحصها واستالمها وتجربة كؿ مفتاح مف مفاتيحها لفتحها وغمقها

(: يعهػػد بالفزينػػة إلػػى امػػيف فزينػػة تعينػػه وزارة الماليػػة بمعرفتهػػا وتقػػـو بتسػػميمه بطاقػػة اابػػات شفصػػية 99المػػػػادة )
 .عميها صورته الفوتوغرافية لمرجوع اليها عند االقتااء

ة  و المسئوؿ األوؿ عف محتوياتها مف نقود و اوراؽ دمذة وعقود وغير ا مف االوراؽ (: اميف الفزين011المػػادة )
ذات القيمػػة وتكػػوف عهدتػػه شفصػػيا ويجػػب اف تكػػوف محفوظػػة بػػدافؿ الفزينػػة وتقػػا عميػػه مسػػئولية اي ا مػػاؿ أو 

 .الدولة ألمواؿتقصير تتسبب عنه فسارة 

الفزينة وتسمـ اليه بحاور مدير عاـ الشئوف الماليػة ومػدير (: تكوف مفاتيح الفزينة في عهدة اميف 010المػػادة )
 .الحسابات ويتـ تحرير محار استالـ بذلؾ ويعمد مف رئيس الجهة المفتصة

(: فػػي حالػػة فقػػد مفتػػاح ايػػة فزينػػة مػػف امػػيف الفزينػػة يحػػرر محاػػر بػػذلؾ فػػورا الابػػات الواقعػػة اػػـ 012المػػػػادة )
رد فػػتح الفزينػػة بالمفتػػاح االحتيػػاطي تجػػرد محتوياتهػػا وتسػػمـ إلػػى امػػيف يسػػتعمؿ المفتػػاح االحتيػػاطي المحفػػوظ وبمجػػ

الفزينة ويحرر بذلؾ محار تابػت فيػه االجػراءات التػي تمػت ومحتوياتهػا بالتفصػيؿ يػتـ بعػد ذلػؾ اصػالح وواػا 
 .اقفاؿ جديدة لمفزينة بحاور الموظؼ المسئوؿ وفي حالة عدـ امكانية ذلؾ يجب شراء فزينة أفرى

(: الموظؼ المسئوؿ عف اياع مفتاح الفزينة أو كسػرال يطالػب بػدفا التكػاليؼ الالزمػة وذلػؾ عػالوة 013المػػادة )
عمػػى ايػػة غرامػػة يفراػػها عميػػه رئػػيس الجهػػة كجػػزء ويظػػؿ  ػػذا الموظػػؼ مسػػئوال عػػف محتويػػات الفزينػػة إلػػى اف 

 .تستبدؿ بفزينة أفرى

 .زمة لممحافظة عمى المكاف الذي توجد به الفزينة(: عمى الجهات اف تتفذ جميا االحتياطات الال014المػػادة )

(: تفتح الفزائف لمعمؿ في بداية العمؿ الرسػمي وتقفػؿ قبػؿ ميعػاد انتهػاء الػدواـ الرسػمي بسػاعة حتػى 015المػػادة )
عداد حافظة التوريد والتحاير لعمؿ اليـو التالي  .يتمكف اميف الفزينة مف تصفية عممية اليـو وا 

فتح الفزينة بعد الميعاد المحدد أو بفتحها في اياـ العطالت الرسػمية إال عنػد الاػرورة ويكػوف  وال يسمح باستمرار
 .ذلؾ بتصريح مف رئيس الجهة



(: يجػػػػب عمػػػػى امػػػػيف الفزينػػػػة أال يبػػػػارح الفزينػػػػة اانػػػػاء سػػػػاعات الػػػػدواـ المحػػػػددة مطمقػػػػا إال لتوريػػػػد 016المػػػػػػادة )
 .االرجاءالمتحصالت إلى البنؾ أو لمبرر قهري ال يحتمؿ 

(: عمػػى مػػدير الحسػػابات أو مػػف ينػػوب عنػػه اانػػاء غيابػػه اف يراجػػا حسػػاب امػػيف الفزينػػة عػػف اليػػـو 017المػػػػادة )
 .السابؽ لمتحقؽ مف باقي النقود الموجودة بالفزينة والتاشير عمى دفتر الفزينة بما يفيد اتماـ التحقؽ والمراجعة

 .زيادة في الفزينة فيتـ قيد ا وتوريد قيمتها إلى االيراد العاـ(: اذا ظهرت في نهاية اليـو اية 018المػػادة )

(: تورد النقود إلى البنؾ اوال باوؿ بمقتاى حافظػة توريػد يبػيف فيهػا اسػـ المػورد وقيمػة المبمػغ المػورد 019المػػادة )
 .وسبب التوريد

حسػابات ( 2يػة الفزينػة )نمػوذج رقػـ (: يقيد اميف الفزينة النقود التي تػورد إلػى فزينتػه فػي دفتػر يوم001المػػادة )
 .ويعطي كؿ مبمغ رقما مسمسال شهريا ويكتب  ذا الرقـ عمى حافظة التوريد اـ يوقا باماائه عمى الحافظة

حسػابات( بػالمبمغ المسػدد مواػحا بػه المبمػغ  51ويعطي اميف الفزينة دافا النقود قسيمة متحصالت )نموذج رقـ 
 .الجهة التي تتبعها الفزينة والكتابة ومفتوما بفاتـ باألرقاـ

وفػػػي نهايػػػة كػػػؿ يػػػـو يرسػػػؿ امػػػيف الفزينػػػة حػػػوافظ التوريػػػد الػػػواردة اليػػػه مػػػا صػػػور قسػػػائـ المتحصػػػالت إلػػػى ادارة 
الحسابات لممراجعة. وال يجوز باي حاؿ مف االحواؿ تسميـ حافظػة التوريػد إلػى دافػا النقػود بعػد التوقيػا عميهػا مػف 

 .اميف الفزينة

تحرر قسائـ المتحصالت مػف اػالث صػور األولػى تعطػى لػدافا النقديػة والاانيػة ترفػؽ بالمسػتندات  (:000المػػادة )
 .الفاصة بالتسوية والاالاة تبقى بالدفتر

(: يجب عمى امناء الفزائف اف يالحظوا بكؿ دقة قبؿ الصرؼ ما اذا كاف متوقفا عمػى شػرط ومػا اذا 002المػػادة )
 .لشرطكاف رئيس الجهة موافقة عمى  ذا ا

(: امناء الفزائف مسئولوف عمى الصرؼ إلى اصحاب الحؽ دوف غير ـ وكػذلؾ عػف كػؿ صػرؼ فػي 003المػػادة )
غيػػػر محمػػػه وعمػػػيهـ اف يتحققػػػوا مػػػف شفصػػػية طػػػالبي الصػػػرؼ واف يطػػػالبوا مػػػنهـ التوقيػػػا باماػػػائهـ أو بافتػػػامهـ 

 .امامهـ وقت الصرؼ ويمكنهـ االطالع عمى بطاقاتهـ الشفصية

(: ال يجوز اعطاء اي توكيؿ الستالـ قيمة االذوف أو الشيكات المسحوبة باسماء الموظفيف المكمفيف 004)المػػادة 
 .بصرؼ المرتبات واالجور والمكافات وسمؼ الموظفيف وما في حكمها

اػائه (: في نهاية كؿ يـو يجما امػيف الفزينػة المبػالغ المحصػمة باالرقػاـ والكتابػة اػـ يوقػا عميهػا بام005المػػادة )
فػػي دفتػػػر يوميػػة الفزينػػػة اػػـ تسػػػمـ قبػػػؿ انتهػػاء موعػػػد الػػدواـ بسػػػاعة إلػػػى مػػدير الحسػػػابات أو وكيمػػه حػػػوافظ النقػػػود 
المحصمة وصور قسائمها يوميا والموردة إلى البنؾ ويوقا مدير الحسػابات أو وكيمػه عمػى دفتػر يوميػة الفزينػة بمػا 

 .يفيد استالـ  ذال المستندات



ميػػة الفزينػػة يعتبػػر عهػػدة شفصػػية طػػرؼ امػػيف الفزينػػة و ػػو المسػػئوؿ عنػػه وينبذػػي عػػدـ (: دفتػػر يو 006المػػػػادة )
تداوله مطمقػا فػارج الفزينػة ويكػوف تسػميمه إلػى مػدير الحسػابات أو وكيمػه لمتوقيػا عميهػا فػي أفػر كػؿ يػـو بمعرفػة 

 .اميف الفزينة شفصيا

ينػػة فػػي اوقػات غيػػر معروفػػة اػػالث مػػرات (: يكمػػؼ رئػػيس الجهػػة احػػد المػوظفيف بجػػرد محتويػػات الفز 007المػػػادة )
شػػهريا عمػػى االقػػؿ وفػػي حاػػور امػػيف الفزينػػة ومشػػاركة مػػدير الحسػػابات أو وكيمػػه، ويجػػب جػػرد الفزينػػة فػػي يػػـو 
العمػػؿ االفيػػر مػػف السػػنة الماليػػة ولػػو كػػاف قػػد سػػبؽ جرد ػػا قبػػؿ  ػػذا التػػاريخ بيػػـو واحػػد وترفػػؽ صػػورة مػػف محاػػر 

الفتػػػامي لمتحقػػؽ مػػػف اف رصػػيد النقػػػود مطابقػػة لمموجػػػود بالفزينػػة ولرصػػػيد  الجػػرد فػػػي التػػاريخ المػػػذكور بالحسػػاب
 .حساب النقدية تحت التسوية

(: عمى الموظفيف المكمفيف بجرد الفزينة اف يتحققوا اياا مف المبالغ األفرى الموجودة بالفزينة وما 008المػػادة )
نقػود السػمفة المسػتديمة واوراؽ وطوابػا الدمذػة  في عهدة اميف الفزينة مف باقي مرتبات لـ تسػمـ الصػحابها وكػذلؾ

والودائػػا الموجػػودة بالفزينػػة وغير ػػا. وتواػػح نتيجػػة الجػػرد بافتصػػار فػػي دفتػػر يوميػػة الفزينػػة ويوقػػا عميػػه امػػيف 
الفزينػػػة والمػػػوظفيف الػػػذيف قػػػػاموا بعمميػػػة الجػػػرد. ويحػػػرر عػػػػف الجػػػرد محاػػػر مسػػػتقؿ يوقػػػػا عميػػػه امػػػيف الفزينػػػػة 

ا بالجرد وتواح فيه الطريقة التي اتبعت في الجرد والنتيجة التػي اسػفر عنهػا الجػرد والتػاريخ والموظفيف الذيف قامو 
الػػػذي تػػػـ فيػػػه جػػػرد الفزينػػػة وتػػػاريخ جرد ػػػا السػػػابؽ وترسػػػؿ صػػػورة مػػػف  ػػػذا المحاػػػر إلػػػى وزارة الماليػػػة لمراجعتػػػه 

اد الحسػػػاب الفتػػػامي وفحصػػػه وحفظػػػه لػػػديها وفقػػػا لمنمػػػوذج المواػػػح فػػػي قػػػرار وزيػػػر الماليػػػة المحػػػدد ألسػػػس إعػػػد
 .ومرفقاته

(: فػي حالػة تذييػر امػيف الفزينػة تجػرد الفزينػة بالطريقػة المواػحة بالمػادتيف السػابقتيف قبػؿ تسػميمها 009المػػادة )
 .إلى اميف الفزينة الجديد ما ايااح نتيجة الجرد في دفتر يومية الفزينة

الفزينة بسداد قيمة العجز في الحاؿ وال يمنا ذلػؾ (: اذا ظهر عجز في الفزينة فيجب تكميؼ اميف 021المػػادة )
سػػاعة عمػػى االكاػػر مػػف وقػػت 24مػػف افطػػار رئػػيس الجهػػة ووزارة الماليػػة بهػػذا العجػػز فػػاذا لػػـ يسػػدد العجػػز فػػالؿ 

 .ظهورال فيتـ ايقاؼ اميف الفزينة عف عممه فورا ما اجراء التحقيؽ الالـز

يقافػه عػف العمػؿ أو غيابػه الي سػبب كػاف فعمػى رئػيس الجهػة اف (: في حالة وفاة اميف الفزينػة أو ا020المػػادة )
 .يتفذ الوسائؿ الالزمة لمواصمة حركة العمؿ في الفزينة مؤقتا وافطار وزارة المالية فورا لتعييف بدله

(: يحظػػر عمػػى امنػػاء الفػػزائف اف يسػػمفوا نقػػود عمػػى اسػػاس تسػػديد ا مػػف المرتبػػات أو االجػػور وال اف 022المػػػػادة )
 .ا بالفزينة اي نقود واشياء أفرى ال تفص الدولةيودعو 

 .(: ال يجوز اف يبقى اميف الفزينة في عممه بجهة واحدة مدة تزيد عمى االث سنوات023المػػادة )

(: يحدد بقرار مف وزير المالية امناء الفزائف واربػاب العهػد وامنػاء الصػرؼ الػذيف يجػب عمػيهـ تقػديـ 024المػػادة )
 .واألحكاـ الفاصة بذلؾ الامانات الالزمة

 الفصؿ الاالث: النفقػػػات



(: تتػولى كػؿ مػػف الجهػات الفااػعة ألحكػػاـ  ػذال الالئحػة الصػرؼ مػػف االعتمػادات المفصصػة لهػػا 025المػػػادة )
 .وفقا الحتياجاتها بموجب شيكات تسحب بمعرفتها

ر الموازنة العامة لمدولة كما ال (: ال يجوز باي حاؿ مف االحواؿ الي جهة كانت الصرؼ فارج اطا026المػػادة )
 .يجوز تجنيب اي ايراد منها مهما كانت االسباب

(: يجػػب الحػػرص واالقتصػػاد التػػاـ عنػػد الصػػرؼ مػػف االعتمػػادات المفصصػػة وعػػدـ االسػػراؼ فيهػػا 027المػػػػادة )
شػرا باحتياجػات واقتصار الصرؼ عمى النفقات الارورية التي تتطمبها حاجػة العمػؿ الفعميػة والمرتبطػة ارتباطػا مبا

التشػذيؿ بحيػث يػتـ التشػذيؿ باقصػى كفػاءة ممكنػة واقػػؿ تكمفػة دوف زيػادة وذلػؾ لممعاونػة فػي تػوفير التمويػؿ الػػالـز 
 .لتنفيذ الفطة العامة لمدولة وموازنة النفقات باإليرادات

ي حػػدود االغػػراض (: االرتبػػاط والصػػرؼ ال يػػتـ إال فػػي حػػدود االعتمػػادات المقػػرة بموازنػػة الجهػػة وفػػ028المػػػػادة )
 .المفصصة لها ما مراعاة ما يصدر مف مجمس الوزراء ووزارة المالية مف تعميمات بشاف تنظيـ وترشيد االنفاؽ

(: يجب كمبدا عاـ وفي كؿ االحواؿ عدـ صرؼ أو تسوية اي مبمغ فصما عمى اعتمادات الموازنػة 029المػػادة )
تسػوية وبعػد توريػد السػمعة أو اداء الفدمػة أو العمػؿ المتفػؽ عميػه إال مقابؿ تقػديـ المسػتندات المؤيػدة لمصػرؼ أو ال

  - :إال انه يجوز استاناء مف  ذا المبدا صرؼ مبالغ مقدما في الحاالت التالية

 .المبالغ التي يرفص بصرفها مقدما وفقا لشروط التعاقد أو االنفاؽ عمى فدمات أو مشتريات أو اعماؿ -ا

 .بصرفها الغراض عاجمة وتكوف عهدة طرؼ احد الموظفيف السمفة المؤقتة التي يرفص -ب

 .السمفة التي تصرؼ الحد الموظفيف عمى ذمة بدؿ السفر ومصروفات االنتقاؿ عف مهمة بالدافؿ أو الفارج -ج

 .االعتمادات أو التحويالت التي تفتح بالفارج عف فدمات أو مشتريات أو اعماؿ -د

المبالغ بعد شهر واحد عمى االكار مف انجاز الذرض الذي صرفت مػف  يعتبر عدـ تصفية اي عهدة مف  ذال - ػ
اجمػػه مفالفػػػة تسػػتوجب مسػػػالة مػػػف قػػاـ بالصػػػرؼ والمسػػمـ اليػػػه العهػػػدة بالتاػػامف فػػػي رد المبػػالغ المنصػػػرفة طبقػػػا 

 .ألحكاـ  ذال المادة

دة السػػابقة عمػػى (: يجػػب اف تفصػػـ المبػػالغ المدفوعػػة مقػػدما والمواػػحة عمػػى سػػبيؿ الحصػػر بالمػػا031المػػػػادة )
الحسابات المفتصة المدينة ويصدر الترفيص بذلؾ الفصـ مػف رئػيس الجهػة أو مػف يفواػه عمػى اف يػتـ تسػوية 
كػػؿ مبمػػغ فػػي مػػدة ال تتجػػاوز الشػػهريف قبػػؿ نهايػػة السػػنة الماليػػة ذاتهػػا وفػػي حالػػة تعػػذر تقػػديـ المسػػتندات فػػي المػػدة 

اعتمػػػادات الموازنػػػة بالمبػػػالغ السػػػابؽ صػػػرفها مقػػػدما فػػػي  المػػػذكورة وقبػػػؿ قفػػػؿ الحسػػػاب الفتػػػامي يػػػتـ الفصػػػـ عمػػػى
االغػػراض المواػػحة فػػي المػػادة السػػابقة والتػػي لػػـ تقػػدـ مسػػتنداتها حتػػى نهايػػة السػػنة الماليػػة مقابػػؿ االاػػافة إلػػى 

 .الحساب الدائف المفتص

الماليػػة الجديػػدة كحػػد وعنػػد ورود المسػػتندات يػػتـ اجػػراء التسػػويات الالزمػػة فػػالؿ الشػػهريف التػػالييف مػػف بدايػػة السػػنة 
 .اقصى وتتحمؿ الجهة مسئولية عدـ تسوية الحسابات في المدة المحددة



(: اذا اسػػفرت نتيجػػة مراجعػػة المسػػتندات المقدمػػة عػػف المبػػالغ السػػابؽ صػػرفها مقػػدما اف  نػػاؾ مبػػالغ 030المػػػػادة )
نفقػات أو االاػافة إلػى اإليػرادات يقتاي رد ا فيجب المطالبة بها فورا وتسويتها باالسػتبعاد مػف النػوع المفػتص لم

 .حسب االحواؿ

(: تتولى جميا وحدات الجهاز االداري لمدولة الصرؼ مف االعتمادات المفصصة وفقا الحتياجاتهػا 032المػػادة )
 .بموجب شيكات تحرر بمعرفتها عمى البنؾ المركزي أو احد فروعه

وحدة مف الوحدات التي تتامنها الموازنة العامة  وعمى البنؾ االمتناع عف صرؼ قيمة اي شيؾ يقدـ اليه مف اي
 .لمدولة اذا ترتب عمى الصرؼ عدـ سماح االعتماد الشهري لمجهة بصرؼ المبمغ المطموب

(: عمى جميا الوحدات عند اجراء صرفيات مػف نفقاتهػا الجاريػة أو نفقاتهػا الرأسػمالية أو االسػتامارية 033المػػادة )
ولػػػة مػػػف اػػػرائب ورسػػػـو وتوريػػػد ا إلػػػى البنػػػؾ المركػػػزي باسػػػـ المصػػػالح االيراديػػػة اسػػػتقطاع مػػػا يكػػػوف مسػػػتحقا لمد

ويمنػػا التصػػرؼ بقيمػػة الاػػرائب والرسػػـو المشػػار  –المفتصػػة وابػػالغ  ػػذال المصػػالح فػػي المواعيػػد المحػػددة قانونػػا 
 .اليها الي سبب مف االسباب ويتحمؿ المفالؼ لذلؾ المسئولية الكاممة

المركػػػػزي االمتنػػػػاع عػػػػف صػػػػرؼ اي شػػػػيؾ فصػػػػما عمػػػػى اعتمػػػػادات الفصػػػػؿ األوؿ  (: عمػػػػى البنػػػػؾ034المػػػػػػادة )
)المرتبػػات واالجػػور ومػػا فػػي حكمهػػا( مػػف البػػاب األوؿ )النفقػػات الجاريػػة( مػػا لػػـ يرفػػؽ بػػه شػػيكات االسػػتقطاعات 

 .(واي استقطاعات أفرى -مسا مة الموظفيف في معاشات التقاعد -التقاعد –القانونية )الارائب 

( مف اعتمادات البنود واالنواع في 0/02(: ال يجوز اف تتجاوز ما تصرفه الجهات المفتمفة شهريا )035المػػادة )
مػػا عػػدا البنػػد األوؿ ) المرتبػػات االساسػػية( والبنػػد الرابػػا )البػػدالت( مػػف الفصػػؿ األوؿ )المرتبػػات واالجػػور ومػػا فػػي 

مسػػا مة المػوظفيف فػػي الاػماف والتامينػػات ( 7( مسػػا مة المػوظفيف فػػي معاشػات التقاعػد و )6حكمهػا( واالنػواع )
( حصػة الحكومػة فػي التامينػات االجتماعيػة )اقسػاط 9( حصة الحكومة في معاشات التقاعػد و )8االجتماعية و )

التػػاميف، اصػػابة عمػػؿ، التػػاميف الصػػحي( مػػف البنػػد السػػادس )التحػػويالت إلػػى قطػػاع االسػػر واالفػػراد( مػػف الفصػػؿ 
الجارية( مف الباب األوؿ )النفقات الجارية( ويجوز في حالة الارورة تجاوز االنفػاؽ  الرابا )التحويالت واالعانات

الشػػهري وذلػػؾ فػػي حػػدود الػػوفر النػػاجـ عػػف الشػػهور السػػابقة بنػػاء عمػػى طمػػب الجهػػة وموافقػػة وزارة الفدمػػة المدنيػػة 
 .واالصالح االداري ووزارة المالية

مػػػس الػػػوزراء لسػػػفر الػػػوزير أو المحػػػافظ أو نائػػػب الػػػوزير، (: يجػػػب الحصػػػوؿ عمػػػى موافقػػػة رئػػػيس مج036المػػػػػادة )
وموافقػػة نائػػب رئػػيس الػػوزراء المفػػتص لسػػفر وكيػػؿ الػػوزارة أو مػػف فػػي مسػػتواال وموافقػػة الػػوزير لسػػفر وكيػػؿ الػػوزارة 
المسػػاعد أو مػػف فػػي مسػػتواال، وذلػػؾ قبػػؿ االرتبػػاط بالصػػرؼ عمػػى حاػػور المػػؤتمرات والزيػػارات الدوليػػة وفػػي نطػػاؽ 

 .المدرجة في موازنة الجهة االعتمادات

 .وفي حالة المزـو لسفر وفد الي مهمة يجب اف يكونوا مف المفتصيف ولممدة المحددة لممهمة

(: يػػتـ الصػػرؼ فصػػما عمػػى اعتمػػادات نفقػػات البعاػػات الدراسػػية المػػدرج بموازنػػة الجهػػة المعنيػػة بنػػاء 037المػػػػادة )
 .ةعمى طمب منها وبعد االرتباط بمعرفة وزارة المالي



(: يتـ الصرؼ فصما عمػى النفقػات ذات الطػابا الفػاص المدرجػة بموازنػة الجهػة المعنيػة بنػاء عمػى 038المػػادة )
 .طمب منها وبعد االرتباط بمعرفة وزارة المالية

(: يػػتـ سػػداد كافػػة االشػػتراكات المقػػررة لممنظمػػات والهيئػػات العربيػػة واالقميميػػة والدوليػػة فػػي مواعيػػد ا 039المػػػػادة )
عمى اف يكوف االشتراؾ في المنظمات والهيئات التي يكوف لها مردود  –محددة بعد االرتباط بمعرفة وزارة المالية ال

 .ايجابي ما ارورة التقييـ بصفة دورية لتمؾ المردودات

(: يتـ صرؼ االعانات والمساعدات العامة فصما عمى موازنة الجهة المعنيػة بنػاء عمػى طمػب منهػا 041المػػادة )
 .عد االرتباط بمعرفة وزارة الماليةوي

(: ال يتـ الصػرؼ مػف اعانػة العجػز الجػاري المػدرج بموازنػة الجهػة المعنيػة إال وفقػا لالحتيػاج الفعمػي 040المػػادة )
وبعد دراسة النتائج الفعمية لإليرادات الجارية والنفقات الجارية لموحدة )كؿ االاة اشػهر( وعمػى اف تسػوى فػي نهايػة 

ليػػػة طبقػػػا لمػػػا تسػػػفر عنػػػه الحسػػػابات الفتاميػػػة لتمػػػؾ الوحػػػدة المفصػػػص لهػػػا  ػػػذال االعانػػػة وفػػػي حػػػدود السػػػنة الما
 .االعتمادات بعد االرتباط بمعرفة وزارة المالية

(: الحقػػوؽ المسػػتحقة قانونػػا المتعمقػػة بالسػػنة المااػػية التػػي لػػـ يػػتـ صػػرفها حتػػى نهايػػة السػػنة الماليػػة 042المػػػػادة )
لصرؼ ويفصـ بها عمى الباب والفصؿ والبند والنوع المفتص بموازنة السنة الماليػة الجديػدة، المذكورة لها اولوية ا

اما الحقوؽ المستحقة قانونا المتعمقة قانونا المتعمقػة بسػنوات ماليػة سػابقة عمػى السػنة الماليػة السػابقة يػتـ الحصػوؿ 
 .عمى موافقة وزير المالية قبؿ صرفها

عمػؽ بالقواعػد واألسػس الفاصػة بتعيػيف المػوظفيف وترقيػاتهـ وعالواتهػـ واسػتحقاقاتهـ (: يراعػى فيمػا يت043المػػادة )
األفػرى الرجػػوع إلػى أحكػػاـ القػوانيف المنظمػػة لػذلؾ ولوائحهػػا التنفيذيػة، وال يجػػوز تعيػيف اي موظػػؼ قبػؿ األوؿ مػػف 

ف والمعممػات والمػدارس فبراير أو بعد األوؿ مػف اكتػوبر مػف كػؿ عػاـ فيمػا عػدا فريجػي الجامعػات ومعا ػد المعممػي
 .الفنية والمفصصة

(: ا. ال تصرؼ البدالت عمى افتالؼ انواعها التي يفصـ بهػا عمػى البنػد الرابػا )البػدالت( بالفصػؿ 044المػػادة )
األوؿ )المرتبػػات واالجػػور ومػػا فػػي حكمهػػا( مػػف البػػاب األوؿ )النفقػػات الجاريػػة( إال طبقػػا لمقػػرارات المنظمػػة لقواعػػد 

 .وبعد صدور القرار المنشئ لمبدؿ وأحكاـ الصرؼ

ب. ال تصرؼ اية مرتبات فصػما عمػى اعتمػادات البػاب الاػاني )النفقػات الرأسػمالية واالسػتامارية( لمعػامميف الػذيف 
يتقااػػػوف مرتبػػػاتهـ واجػػػور ـ فصػػػما عمػػػى الفصػػػؿ األوؿ )المرتبػػػات واالجػػػور ومػػػا فػػػي حكمهػػػا( مػػػف البػػػاب األوؿ 

 .()النفقات الجارية

(: ال يجوز الي جهة اف تصدر قرارات تمس مرتبات الموظفيف أو يترتب عميها اعباء ماليػة إال بعػد 045المػػادة )
موافقػػة كػػؿ مػػف وزارة الفدمػػة المدنيػػة واالصػػالح االداري، ووزارة الماليػػة وطبقػػا لمقػػوانيف والقػػرارات المنظمػػة لقواعػػد 

 .وأحكاـ الصرؼ



حسػػابات( تواػػح بػػه اسػػماء المػػوظفيف 23ممرتبػػات )نمػػوذج رقػػـ(: تحػػتفظ كػػؿ وحػػدة حسػػابية بسػػجؿ ل046المػػػػادة )
كمػا تواػح بػه كافػة البيانػات الفاصػة لكػؿ  –التابعيف لموحدة اإلدارية والمكاتب التابعة لهػا بالمحافظػات المفتمفػة 

منهـ وعمػى االفػص واػعة الػوظيفي ومرتبػة االساسػي والبػدالت المسػتحقة وحصػة الحكومػة فػي معاشػات التقاعػد 
طاعات مف مرتباتهـ بالتفصػيؿ وصػافي المرتػب ،وتعػد فانػة بعػدد شػهور السػنة تػدوف فيهػا المبػالغ التػي تػـ واالستق

صػػرفها شػػهريا امػػاـ كػػؿ موظػػؼ ويفصػػص بالسػػجؿ لكػػؿ موظػػؼ رقػػـ مسمسػػؿ يظػػؿ اابتػػا وفػػي حالػػة اسػػتبعادال مػػف 
را عمػى اف يؤشػر امامػه السجؿ بسبب النقؿ أو الفصؿ مػف الفدمػة أو التقاعػد أو الي سػبب أفػر يبقػى رقمػه شػاغ

فػػي فانػػة المالحظػػات رقػػـ وتػػاريخ واسػػباب اسػػتبعادال وفػػي حالػػة النقػػؿ يواػػح رقػػـ وتػػاريخ افطػػار الجهػػة التػػي نقػػؿ 
 .اليها وقيمة أفر مرتب صرؼ له والمدة المنصرؼ عنها

مػػف االدارة  وتقيػػد البيانػػات المواػػحة بػػالفقرتيف السػػابقتيف مػػف واقػػا االفطػػارات المكتوبػػة التػػي تصػػؿ إلػػى الوحػػدة
 .العامة لشئوف الموظفيف وتعتبر  ذال االفطارات مستندات رسمية يجب حفظها

(: يعد كشؼ شػهري بمرتبػات المػوظفيف بكػؿ وحػدة بمعرفػة االدارة العامػة لشػئوف المػوظفيف مػف واقػا 047المػػادة )
مػذكورة ويجػب اف يبػيف فػي حسػابات( المحفوظػة لػدى االدارة ال 23البيانات المدرجة بسجؿ المرتبػات )نمػوذج رقػـ 

 ػػذا الكشػػؼ الػػرقـ المسمسػػؿ واالسػػـ والواػػا الػػوظيفي الفػػاص بكػػؿ موظػػؼ، كمػػا يجػػب اف يشػػتمؿ الكشػػؼ عمػػى 
اسماء الموظفيف الحااريف والذائبيف باجازة عادية أو مراية أو دراسية أو اجازة فاصة أو اجازة لمحػج أو اجػازة 

كمػػا تػػدرج اياػػا بالكشػػؼ اسػػماء  -و مففػػض أو بػػدوف مرتػػبلمواػػا سػػواء كانػػت  ػػذال االجػػازات بمرتػػب كامػػؿ أ
المتذيبػػيف بػػدوف اجػػازة معتمػػدة ويجػػب اف يشػػمؿ كشػػؼ المرتبػػات اياػػا اسػػماء المػػوظفيف المفصػػوليف والموقػػوفيف 

 .والمستقيميف والمتوفيف فالؿ الشهر

مػػػػػة المسػػػػػتحقة ويبػػػػػيف فػػػػػي  ػػػػػذا الكشػػػػػؼ الواػػػػػا الػػػػػوظيفي وارقػػػػػاـ تسػػػػػجيمهـ بالسػػػػػجؿ والمرتبػػػػػات والبػػػػػدالت والجم
 .واالستقطاعات المفتمفة وجممة  ذال االستقطاعات والصافي المستحؽ صرفه لمموظؼ

كمػػا يبػػيف فػػي كشػػؼ المرتبػػات المبػػالغ المسػػتحقة لمحكومػػة عمػػى الموظػػؼ والنفقػػات والتػػوكيالت المعطػػاة عػػف كامػػؿ 
صػرؼ المرتػب الفػاص  ( حسػابات فػي43المرتب أو جزء منه وذلؾ اماـ اسـ الموظػؼ. ويسػتعمؿ النمػوذج رقػـ )

 .( حسابات في صرؼ مرتبات عدد مف الموظفيف42بموظؼ واحد والنموذج رقـ )
 

(: يجب اف تعػد االدارة العامػة لشػئوف المػوظفيف كشػوؼ المرتبػات المسػتحقة عػف الشػهر الجػاري فػي 048المػػادة )
عتماد ػػػا إلػػػى الوحػػػدة ( مػػػف كػػػؿ شػػػهر وترسػػػؿ  ػػػذال الكشػػػوفات بعػػػد ا05موعػػػد ال يتجػػػاوز اليػػػـو الفػػػامس عشػػػر )

( مػف كػؿ شػهر وعمػى الوحػدة المػذكورة مراجعتهػا 08الحسابية المفتصة فػي موعػد ال يتجػاوز اليػـو الاػامف عشػر )
واتماـ اجراءات الصرؼ في الموعد المحدد، وعمى وكيؿ الوزارة أو المحافظػة أو رئػيس المصػمحة )الهيئػة/الجهاز( 

كػؿ منهمػا باماػائه فػي المكػاف المفصػص لػذلؾ بكشػؼ المرتبػات ومدير عاـ شئوف الموظفيف بكػؿ جهػة اف يقػر 
بػػاف المػػوظفيف المبينػػة اسػػمائهـ فػػي الكشػػؼ موجػػوديف فعػػال فػػي فدمػػة الجهػػة ولهػػـ الحػػؽ فػػي اسػػتالـ مرتبػػاتهـ واف 

 .المرتبات تماؿ االستحقاقات طبقا لمقوانيف والقرارات ،والموائح النافذة



صػػرؼ أي كشػػؼ مػػف كشػػوؼ المرتبػػات ال يػػدوف بػػه االقػػرار المنصػػوص  وعمػػى ممامػػي وزارة الماليػػة االمتنػػاع عػػف
 .عميه بالفقرة السابقة واال كانوا مسئوليف شفصيا عف عدـ صحة أو قانونية الصرؼ

  - :(: تراعى القواعد االتية بكؿ دقة عند إعداد كشوفات المرتبات واالجور049المػػادة )

رتبات واالجور ويتـ رسـ فطيف متوازييف عكسييف بعد أفػر اسػـ ال يترؾ اي فراغ بعد أفر اسـ في كشوؼ الم .1
إلى نهاية الصفحة وعمى الشفص أو االشفاص المنوط بهـ اعتماد الكشوؼ المذكورة اف يوقعوا عميها باماػائهـ 

 .بعد أفر اسـ مباشرة بحيث ال يسمح بااافة اي اسـ بعد التوقيا عند أفر اسـ معتمد بالكشؼ

 .ؼ المرتبات ارقاما مسمسمةيجب اف تحمؿ كشو  .2

يجب اف تكتب جممة المبمغ المطموب صرفه بالحروؼ عمى السطر التالي مباشرة لمسطر المدوف بػه أفػر اسػـ  .3
 .بالكشؼ ويتـ توقيا الشفص أو االشفاص المنوط بهـ اعتماد الكشؼ عمى  ذال الجممة المكتوبة بالحروؼ

اعتمػاد كشػوؼ المرتبػات واالجػور وعميػه اف يتاكػد مػف البيانػات  عمػى رئػيس الوحػدة اإلداريػة أو مػف ينػوب عنػه .4
  :االتية قبؿ االعتماد

اف الكشوؼ موقا عميها مف الموظؼ المفتص واف مدير الحسابات قد اشر عميهػا بمػا يفيػد المراجعػة والتحقػؽ  -ا
 .مف صحة ارقامها

شػهر السػابؽ والتحقػؽ مػف اف اي فػروؽ اف يجرى مقارنة بيف جممة الكشوؼ في الشهر الجػاري مػا بػديمتها لم -ب
 .أو افتالفات قد اواحت في كشؼ المرتبات

اف يقػػـو بمراجعػػة افتباريػػة لػػبعض االسػػماء المدرجػػة فػػي الكشػػؼ وفئػػات المرتبػػات واالجػػور وعػػدد المػػوظفيف  -ج
ات والعػدد كما عميه اف يستفسر عف اسباب اي تذير في الفئات أو عدد المػوظفيف أو العمػاؿ مقارنػا بالفئػ -الخ…

 .في الشهر السابؽ

 .اف يقـو بمراجعة افتبارية لبعض المجاميا -د

اف يجري مراجعة دورية مف حيف إلى أفر لكؿ كشػوؼ المرتبػات بذػرض التاكػد مػف اف االسػماء المدرجػة فػي  - ػ
لهـ كما عميػه الكشوؼ اسماء حقيقية واف فئات المرتبات واالجور المبينة اماـ تمؾ االسماء  ي االستحقاؽ الفعمي 

اف يسػػػجؿ مالحظاتػػػه عمػػػى الكشػػػوؼ التػػػي قػػػاـ بمراجعتهػػػا واف يػػػدوف تمػػػؾ المالحظػػػات فػػػي سػػػجؿ يفصػػػص لهػػػذا 
 .الذرض ويحفظ لديه

اذا حػدات اي فسػارة ماليػة لمدولػة نتيجػة افطػاء وافتالسػات فػي كشػوؼ المرتبػات أو االجػور كػاف فػي امكػاف  .5
أو مراجعتها أو اعتماد ا اف يكشفوا  ذال االفطاء أو االفتالسات الموظؼ أو الموظفيف المعنييف بإعداد الكشوؼ 

 .فانهـ يكونوف ممزميف بتعويض ما يمحؽ الدولة مف فسارة مالية وذلؾ اذا تعذر تحصيمها مف المستفيديف



(: يجػػػب عمػػػى الوحػػػدات الحسػػػابية اف تقػػػـو بمراجعػػػة كشػػػوؼ المرتبػػػات مراجعػػػة دقيقػػػة لمتحقػػػؽ مػػػف 051المػػػػػادة )
لمصرؼ وانها مطابقة لمقوانيف والموائح والقرارات، والتعميمات المعموؿ بها كما تتـ المراجعة عمى اساس  صالحيتها

البيانات الواردة باالفطارات التي ترسمها االدارة العامة لشػئوف المػوظفيف مرفقػه مػا كشػوؼ المرتبػات بػالتذيرات أو 
ـ بكشػػوؼ المرتبػػات ويجػػب حفػػظ  ػػذال االفطػػارات فػػي التعػػديالت التػػي تػػؤار عمػػى حالػػة المػػوظفيف المدرجػػة اسػػمائه

ممػػػؼ فػػػاص لمرجػػػوع اليهػػػا عنػػػد الحاجػػػة وال يجػػػوز اجػػػراء اي تذييػػػر أو تعػػػديؿ فػػػي المرتبػػػات المدرجػػػة فػػػي سػػػجؿ 
المرتبات االبناء عمى  ذال االفطارات ويعتبػر ممامػو الػوزارة مسػئوليف شفصػيا عػف صػرؼ اي راتػب أو مبمػغ أفػر 

 .لمموظفيف بشكؿ غير قانوني

(: يجػػػػب عمػػػػى ادارة الحسػػػػابات مراجعػػػػة كشػػػػوفات المرتبػػػػات واالجػػػػور ومرتبػػػػات العمػػػػاؿ الموسػػػػميف 050المػػػػػػادة )
والعراػػػػييف ومرتبػػػػات الفبػػػػراء والمتعاقػػػػديف غيػػػػر اليمنيػػػػيف عمػػػػى سػػػػجؿ مراقبػػػػة المرتبػػػػات ومػػػػف واقػػػػا االفطػػػػارات 

اء المراجعػػػػة الحسػػػػابية لمجػػػػاميا والتعػػػػديالت التػػػػي تصػػػػؿ إلػػػػى االدارة العامػػػػة لشػػػػئوف المػػػػوظفيف، كمػػػػا يجػػػػب اجػػػػر 
الكشػػوفات الراسػػية واالفقيػػة وذلػػؾ قبػػؿ تحريػػر الشػػيكات بصػػافي المرتبػػات وشػػيكات االسػػتقطاعات بحسػػب الجهػػة 

 .المستحقة

(: اذا كػػاف المرتػػب ال يسػػتحؽ لصػػاحبه إال عػػف جػػزء مػػف الشػػهر فػػاف المبمػػغ المسػػتحؽ يحسػػب عمػػى 052المػػػػادة )
شهر وعمى اساس التقويـ الميالدي ويبيف في كشؼ المرتبات عدد اياـ العمؿ الدافمة اساس االياـ الحقيقية لذلؾ ال

 .في  ذا الجزء وما يفصها مف المرتب والبدالت

(: عمػػى ديػػواف عػػاـ كػػؿ جهػػة افطػػار فروعهػػا ومكاتبهػػا بايػػة تعػػديالت تحػػدث فػػي المرتبػػات واالجػػور 053المػػػػادة )
 .ور التصديؽ عميهاالتي تفص العامميف بهذال الفروع والمكاتب ف

(: عمػػى االدارة العامػػة لشػػئوف المػػوظفيف افطػػار الوحػػدات الحسػػابية المفتصػػة بالبيانػػات الوافيػػة عػػف 054المػػػػادة )
كؿ حالة يتـ فيها تعييف موظؼ أو اكار كما يتـ افطار الوحدات المذكورة اياػا عنػد حػدوث اي تذييػر أو تعػديؿ 

 .معاممته المالية بالزيادة أو النقصعمى حالة الموظؼ يترتب عميه تااير عمى 

ويجػػب اف ترسػػؿ  ػػذال االفطػػارات مرفقػػة بكشػػوؼ المرتبػػات لكػػي تػػتمكف الوحػػدات الحسػػابية مػػف اجػػراء المراجعػػػة 
الالزمػػة قبػػؿ الصػػرؼ واذا حػػدات تذييػػرات أو تعػػديالت فػػي حالػػة احػػد المػػوظفيف بعػػد ارسػػاؿ كشػػوؼ المرتبػػات إلػػى 

المفتصة فورا بالتعػديؿ ويتبػا نفػس االجػراء فػي حالػة وفػاة العامػؿ أو فصػمه  الوحدة الحسابية وجب افطار الوحدة
 .مف الفدمة أو ايقافه عف العمؿ

(: يقيػػد كػػؿ مػػا يطػػرا عمػػى مرتػػب الموظػػؼ مػػف تعػػديالت أو تذييػػرات بسػػجؿ المرتبػػات )نمػػوذج رقػػـ 055المػػػػادة )
وزارة الماليػة مراجعػة السػجالت المػذكورة ( مػف  ػذال الالئحػة وعمػى ممامػي 047حسابات( المشػار اليػه بالمػادة )23

مػػرة كػػؿ شػػهر عمػػى االقػػؿ ومطابقػػة كشػػوؼ المرتبػػات عمػػى البيانػػات المقيػػدة بتمػػؾ السػػجالت كمػػا يػػتـ قيػػد المبمػػغ 
المنصرؼ لكؿ موظؼ مف الموظفيف في فانة الشهر المستحؽ عنه واذا وجد اي فػالؼ سػواء فػي اسػـ الموظػؼ 

امي وزارة المالية اتفاذ االجراءات الالزمة لتصػحيح الفطػا أو لتسػوية الفػالؼ أو المبالغ المستحقة فيجب عمى مم
عمى اساس سميـ، وفي جميا االحواؿ يجب عمى مف قاـ بالقيد أو المراجعة أو التصحيح اف يوقا في السجؿ بمػا 

 .يفيد ذلؾ



تػػػولى الصػػػرؼ ويجػػػب اف يراعػػػى عػػػدـ الجمػػػا بػػػيف عمميػػػة تحريػػػر كشػػػوؼ المرتبػػػات ومػػػا فػػػي حكمهػػػا وبػػػيف مػػػف ي
 .لممستحقيف في يد شفص واحد

(: المبػػالغ التػػي تسػػتقطا مػػف المرتبػػات الي سػػبب تاػػاؼ إلػػى حسػػاباتها المفتصػػة حسػػب االحػػواؿ 056المػػػػادة )
 -تقاعػد -نفقػة -طبقا لمبيانػات الػواردة بكشػوؼ المرتبػات وتصػرؼ لمجهػات أو االشػفاص المسػتحقيف لهػا )اػريبة

ي وتفرد فانة فاصة بسجؿ المرتبات لقيد البيانات الفاصة باالستقطاعات كما الخ( بشيكات عمى البنؾ المركز …
تمسػػػؾ الوحػػػدة الحسػػػابية سػػػجالت فرعيػػػا لتفريػػػغ االسػػػتقطاعات الفاصػػػة بكػػػؿ جهػػػة ويػػػتـ مطابقتهػػػا عمػػػى الفانػػػة 

 .المفتصة لذلؾ بسجؿ المرتبات

تبػات ومكافػات واجػور أفػرى (: تحسب اػريبة كسػب العمػؿ عمػى مػا يحصػؿ عميػه الموظػؼ مػف مر 057المػػادة )
 .ويااؼ إلى ذلؾ ما قد يكوف ممنوحا له مف المزايا نقدا وعينا والبدالت طبقا ألحكاـ القانوف

(: يػػتـ التحقػػؽ مػػف جممػػة المرتبػػات مػػف الشػػهر الجػػاري مػػا جممتهػػا فػػي الشػػهر السػػابؽ واي افػػتالؼ 058المػػػػادة )
كػػؿ مػػف مػػدير الحسػػابات ومػػدير عػػاـ الشػػئوف الماليػػة بينهمػػا يجػػب تواػػيحه بشػػرح واؼ ويوقػػا عمػػى  ػػذا التحقػػؽ 

 .واالشفاص المرفص لهـ بالتوقيا عمى شيكات المرتبات

(: تعػد كشػوؼ المرتبػػات مػف اصػؿ وصػورتيف يسػػمـ االصػؿ إلػى منػدوب الصػػرؼ وتحفػظ صػورة فػػي 059المػػػادة )
 .ة لشئوف الموظفيفممؼ فاص بالوحدة الحسابية المفتصة وتحفظ الاانية بممؼ فاص في االدارة العام

(: ال تعطى سمؼ لمموظفيف عمى مرتباتهـ إال في حالػة نقمهػـ مػف جهػة إلػى أفػرى أو قيػامهـ بمهمػة 061المػػادة )
رسػػمية ويشػػترط اف تتجػػاوز رحمػػة النقػػؿ أو مػػدة المهمػػة الشػػهر الػػذي بػػدات فيػػه وفػػي  ػػذال الحالػػة تصػػرؼ لمموظػػؼ 

و وكيػػؿ الػػوزارة المفتصػػة أو رئػػيس المصػػمحة/الهيئة /الجهػػاز سػػمؼ عمػػى مرتبػػه مقػػدما بموافقػػة وكيػػؿ المحافظػػة أ
 .حسب االحواؿ ويشترط أال تزيد السمؼ عمى مرتب ذلؾ الشهر وعمى اف تفصـ بالكامؿ في نهاية الشهر نفسه

(: اذا تطمػػب االمػػر صػػرؼ سػػمفه عمػػى مرتبػػات الموظػػؼ لمػػدة اكبػػر مػػف المػػدة المحػػددة فػػي المػػادة 060المػػػػادة )
كمػػا ال يجػػوز صػػرؼ  –أال تتجػػاوز مػػدة السػػداد نهايػػة ديسػػمبر مػػف نفػػس العػػاـ مهمػػا كانػػت االحػػواؿ السػػابقة يجػػب 

 .السمؼ عمى المرتبات في بحر الاالاة الشهر االفيرة مف السنة المالية

(: ال يجوز اجراء فصـ أو توقيا حجز عمػى المبػالغ المسػتحقة لمموظػؼ مػف الحكومػة بصػفة مرتػب 062المػػادة )
في أو معػاش أو مكافػاة أو اي رصػيد مػف  ػػذال المبػالغ إال فيمػا ال يجػاوز ربػا الصػافي وفػي االحػػواؿ أو اجػر ااػا

  - :التالية

 .لوفاء ديف نفقة محكـو بها عمى الموظؼ مف جهة االفتصاص -ا

 .ما يكوف مطموبا لمحكومة بسبب يتعمؽ باداء وظيفته -ب

 .استرداد ما يصرؼ اليه مف الحكومة بدوف وجه حؽ -ج



قيمػػة مػػا لديػػه لمحكومػػة مػػف عهػػدة شفصػػية ،وعنػػد التػػزاحـ تكػػوف األولويػػة لػػديف النفقػػة،ويوقا الحجػػز عمػػى ربػػا  -د
صافي ما يقباه الموظؼ مف مرتبه فعال والمرتبات االاافية األفرى بعد استػنػزاؿ قسط التقاعد وحصة الحكومة 

 .اعات أفرىفي معاشات التقاعد واريبة كسب العمؿ واريبة الدمذة واية استقط

(: اذا كػاف محكومػا عمػى الموظػؼ بػديف نفقػه ومطموبػا منػه فػي نفػس الوقػت ديػف لمحكومػة لسػبب أو 063المػػادة )
اكاػر مػػف االسػباب المبينػػة بالمػػادة السػابقة وكػػاف ربػػا المرتػب الحػػائز الحجػػز عميػه ال يفػػي بسػػداد ديػف النفقػػة وديػػف 

 .ربا األوؿ بما يفي بديف الحكومةالحكومة معا فيجوز الحجز عمى ربا الباقي بعد ال

كما يجوز الحوالة دوف الحجز الي مبمغ في حدود صافي مسػتحقات الموظػؼ الشػهرية ويشػترط لقبػوؿ الحوالػة اف 
 .يصدر بها اقرار مكتوب مف الموظؼ واف تقبؿ الجهة التابا لها  ذا الموظؼ ذلؾ

كبدؿ سفر أو مصروفات انتقاؿ أو بدؿ المالبس (: ال يجوز توقيا الحجز عمى ما يصرؼ لمموظؼ 064المػػادة )
 .أو بدؿ الذذاء

(: المبالغ المستقطعة مف الموظؼ كجزاءات أو ادوبات أو عقوبات تااؼ إلى اإليرادات فػي البػاب 065المػػادة )
 .والفصؿ والبند والنوع المفتص

تمسػيف ومػػا يمكػف حجػزال منهػا لسػػداد (: فيمػا يتعمػؽ بالمبػالغ المسػػتحقة طػرؼ الحكومػة لممػوظفيف المف066المػػػادة )
المبالغ المفتمسة تتبا االجراءات االتيػة بعػد االنتهػاء مػف محاكمػة الموظػؼ المفػتمس جنائيػا وتاديبػا وصػدور حكػـ 

 .قاائي بات

تػػتـ المقاصػػة بػػيف المبػػالغ المفتمسػػة ومػػا يسػػتحقه الموظػػؼ بالكامػػؿ اذا تقػػرر فصػػمه مػػف الفدمػػة والحكػػـ عميػػه  -ا
حقػه فػي معػاش التقاعػد أو المكافػاة أو حرمانػه مػف جػزء مػف معػاش التقاعػد أو المكافػاة وذلػؾ حتػى تاديبيا بسػقوط 

 .سداد قيمة المبالغ المفتمسة بالكامؿ

اذا لـ يتقرر فصؿ الموظؼ واستمر في الفدمة فيتـ المقاصة في ربا ما يسػتحقه مػف مرتػب اساسػي وبدالتػه  -ب
 .الئحة( مف  ذال ال063،064طبقا ألحكاـ المواد )

اذا تػػوفى الموظػػؼ المفػػتمس قبػػؿ اف تسػػتوفي الحكومػػة دينهػػا فيفصػػـ البػػاقي مػػف معػػاش التقاعػػد أو المكافػػاة  -ج
 .الممنوحة لممستحقيف عنه بما ال يزيد عمى ربا معاش التقاعد أو المكافاة حتى وفاء الديف

الموظػػؼ المفػػتمس لمحصػػوؿ  ال تمنػػا االجػػراءات المنصػػوص عميهػػا بػػالفقرات السػػابقة )ا،ب،ج( مػػف مقااػػاة -د
 .عمى باقي امواؿ الحكومة المفتمسة

(: ال يجوز التنازؿ عف كؿ أو جزء مف المرتبات واالجور مباشرة أو عف طريؽ توكيؿ إلػى اي جهػة 067المػػادة )
كانػػت ويسػػرى  ػػذا الػػنص عمػػى اي توكيػػؿ صػػادر باسػػتالـ تمػػؾ المرتبػػات أو االجػػور ويراعػػى فػػي شػػاف عػػدـ جػػواز 

 .عف المرتبات واالجور والحجز عميها األحكاـ الواردة بهذا البابالتنازؿ 



(: تصرؼ المرتبات المستحقة لمموظفيف في أفر الشهر وما ذلؾ يجوز بتعميمػات تصػدر عػف وزيػر 068المػػادة )
 .المالية صرؼ المرتبات في موعد سابؽ لمموعد المذكور

سػػجمة اسػػمائهـ فػػي كشػػوؼ المرتبػػات وانمػػا يجػػوز لهػػـ فػػي (: ال تصػػرؼ المرتبػػات إال الصػػحابها الم069المػػػػادة )
االحػػواؿ التػػي تمػػنعهـ مػػف الحاػػور بانفسػػهـ اف يوكمػػوا نيابػػة عػػنهـ األفػػريف فػػي صػػرؼ مرتبػػاتهـ وفػػي  ػػذال الحالػػة 
يجػب اعتمػػاد التوكيػػؿ مػػف الػػرئيس المباشػر لمموظػػؼ أو مػػدير الشػػئوف الماليػػة أو مػف ينػػوب عنهمػػا كمػػا يجػػب فػػتـ 

الوحػػػدة اإلداريػػػة وال يجػػػوز اف يسػػػتفدـ التوكيػػػؿ لشػػػفص االػػػث ويجػػػب اف يسػػػتوفي اػػػريبة الدمذػػػة التوكيػػػؿ بفػػػاتـ 
 .المستحقة عمى التوكيؿ

(: يسمـ إلى مندوب الصرؼ شيكات بصافي المرتبات ما كشوؼ المرتبػات فػي صػباح يػـو الصػرؼ 071المػػادة )
 .(ويصدر الشيؾ باسمه ما ااافة عبارة )مندوب الصرؼ

دوب الصرؼ توكيؿ شفص أفر في استالـ قيمة الشيؾ المسحوب باسمه، كمػا يجػب مراعػاة شػطب وال يجوز لمن
 .عبارة )المر( اف وجدت عمى الشيؾ حتى ال يصرؼ إال لمشفص المسحوب باسمه

(: عمى مندوب الصرؼ في صباح اليـو العاشر مف الشهر الذي يتـ فيػه الصػرؼ إعػداد كشػؼ مػف 070المػػادة )
لمػػوظفيف الػػذيف لػػـ يسػػتمموا مرتبػػاتهـ وترفػػؽ الصػػورة األولػػى بكشػػؼ المرتبػػات وتسػػتفدـ الصػػورة صػػورتيف باسػػماء ا

الاانية في اجراء التسوية الالزمة وبعد انقااء المدة المحددة يقـو منػدوب الصػرؼ بتسػميـ كشػوؼ المرتبػات مرفػؽ 
كشػوؼ الذػائبيف لمتحقػؽ مػف اف بها كشوؼ الذائبيف إلى مدير الحسابات الذي يقـو بمراجعة كشوؼ المرتبات مػا 

 .اسمائهـ قد ادرجت امف الكشوؼ التي اعدت بمعرفة مندوب الصرؼ

(: تقـو ادارة الحسابات بإعداد حافظة توريد بجممة المبالغ التي لػـ تصػرؼ اػـ تػورد  ػذال المبػالغ إلػى 072المػػادة )
ة لمموظؼ أو إلػى بنػد النفقػة المفػتص البنؾ المركزي لحساب االمانات كرديات )مرتجا مرتبات( اذا كانت مستحق

 .( مف  ذال الالئحة76في حالة عدـ استحقاقه ما مراعاة أحكاـ المادة )

(: فػػي حالػػة طمػػب الموظػػؼ الذائػػب وقػػت الصػػرؼ لراتبػػه المسػػتحؽ لػػه يجػػب عمػػى مػػدير الحسػػابات 073المػػػػادة )
اءات الصػرؼ، ويراعػى ذكػر رقػـ وتػاريخ التحقؽ مف سابقة توريد  ذا االسػتحقاؽ إلػى البنػؾ وذلػؾ قبػؿ اف تػتـ اجػر 

 .(حافظة التوريد إلى البنؾ ويفصـ المبمغ عمى حساب االمانات كرديات )مرتجا مرتبات

حسابات( في حالة نقؿ الموظفيف مف وحدة اداريػة 54(: تصدر شهادات صرؼ أفر مرتب )نموذج 074المػػادة )
 .إلى أفرى

في مهمة رسػمية تسػتدعي تحويػؿ مرتبػاتهـ إلػى الجهػة التػي يػؤدوف فيهػا اما بالنسبة لمموظفيف الذيف يندبوف لمعمؿ 
العمؿ فعال فيحرر لكؿ منهـ شيكا فاصا بصافي استحقاقه ويرسؿ اليه لصػرفه بمعرفتػه مػف فػرع البنػؾ الواقػا فػي 

 .دائرته الجهة التي يؤدي عممه فيها

 .وف(: دفتر شهادات صرؼ أفر مرتب يجب حفظه في مكاف مام075المػػادة )



(: تحػػرر شػػهادات صػػرؼ أفػػر مرتػػب مػػف صػػورتيف وتعطػػي ارقامػػا مسمسػػمة ويػػدوف فيهػػا تفصػػيالت 076المػػػػادة )
وافيػػه عػػف أفػػر صػػرؼ دفػػا لممػػوظفيف واي اسػػتقطاعات يجػػب مراعاتهػػا فػػي الصػػرفيات المقبمػػة ويوقػػا عمػػى  ػػذال 

داريػػة المفتصػػػة قبػػؿ ارسػػػالها الشػػهادة الموظفػػوف المفولػػػوف حتػػى التوقيػػا عمػػػى الشػػيكات وتفػػتـ بفػػػاتـ الوحػػدة اإل
 .ويجب اف ترسؿ إلى الجهة المعنية دوف اي تافير ويجب أال ترسؿ بيد الموظؼ الذي تتعمؽ به الشهادة

(: تصػػرؼ مرتبػػات المػػوظفيف المنقػػوليف مػػف وحػػدة إلػػى أفػػرى فصػػما عمػػى موازنػػة الوحػػدة التػػي نقمػػوا 077المػػػادة )
 .وازنة الجهة المنقوؿ اليهااليها اعتبارا مف تاريخ نقؿ المرتب إلى م

(: في حالة تأفر نقؿ المرتب مػف الجهػة المنقػوؿ منهػا يسػتمر صػرؼ المرتػب مػف تمػؾ الجهػة لحػيف 078المػػادة )
 .انهاء اجراءات النقؿ شريطة التاكد مف استمرار عمؿ الموظؼ في الجهة المنقوؿ اليها

 .رة مف اوؿ اكتوبر حتى األوؿ مف فبراير مف كؿ عاـ(: ال يجوز نقؿ مرتبات الموظفيف فالؿ الفت079المػػادة )

حسػابات 24(: تحتفظ كؿ وحدة حسابية بسجؿ اجور عماؿ اليومية )الموسمية والعراية( نموذج رقـ081المػػادة )
يدوف فيه اسماء العماؿ الػذيف يعممػوف بالجهػة وقيمػة االجػور المقػررة لكػؿ مػنهـ واالسػتقطاعات بالتفصػيؿ وصػافي 

 .ياف عدد االياـ والساعات التي قاا ا كؿ منهـ في العمؿاالجر ما ب

ويفصص بالسجؿ لكؿ عامؿ رقـ مسمسؿ وفي حالة استبعادال مف السجؿ بسبب االستذناء عنه أو انهاء عممػه أو 
غير ذلؾ مف االسباب يبقى رقمه شاغرا، ويؤشر امامه في فانػة المالحظػات رقػـ وتػاريخ واسػباب اسػتبعادال وقيمػة 

 .رؼ له والمدة المنصرؼ عنها االجرأفر اجر ص

وتقيػػد البيانػػات فػػي الفقػػرتيف السػػابقتيف مػػف واقػػا االفطػػارات المكتوبػػة التػػي تصػػؿ إلػػى الوحػػدة الحسػػابية مػػف االدارة 
 .العامة لشئوف الموظفيف وتعتبر  ذال االفطارات مستندات رسمية يجب حفظها

عمػؿ عنػد دفػولهـ الداء عممهػـ اػـ يرسػؿ  ػذا الكشػؼ (: عمى كاتب االجػور تحريػر كشػؼ باسػماء ال080المػػادة )
إلى ادارة شئوف الموظفيف ويدوف في  ذا الكشؼ اسـ كػؿ عامػؿ ورقمػه ونػوع عممػه وعػدد السػاعات المقػررة وقيمػة 

 .االجر بالساعة أو اليـو

ماء كمػػػا يقػػػـو المراقػػػب بػػػالمرور عمػػػى العمػػػاؿ اانػػػاء تاديػػػة عممهػػػـ لمتحقػػػؽ مػػػف وجػػػود ـ وتحريػػػر كشػػػؼ أفػػػر باسػػػ
الموجػػوديف والبيانػػات المواػػحة فيمػػا سػػبؽ والفاصػػة بكػػؿ مػػنهـ وارسػػاؿ الكشػػؼ كػػذلؾ إلػػى االدارة العامػػة لشػػئوف 

 .الموظفيف

(: تقـو االدارة العامة لشئوف الموظفيف بمطابقة الكشفيف المذكوريف في المادة السابقة ويحقؽ في اي 082المػػادة )
اح به العمؿ الذي اداال كؿ عامؿ وعػدد السػاعات التػي عممهػا حتػى فالؼ بينهما. ويحرر رئيس العماؿ كشفا يو 

يمكػػف تحديػػد مػػا يصػػرؼ فعػػال ويرسػػؿ إلػػى االدارة العامػػة لشػػئوف المػػوظفيف. وتعػػد ادارة شػػئوف المػػوظفيف الكشػػؼ 
 .النهائي وترسمه إلى ادارة الحسابات تمهيد لمصرؼ



لحسابية( بجما كشػؼ صػرؼ االجػور ويبػيف فيػه عػدد (: قبؿ الصرؼ تقـو ادارة الحسابات )الوحدة ا083المػػادة )
ايػػاـ العمػػؿ واجػػرة كػػؿ عامػػؿ وجممػػة االجػػرة االصػػمية والجػػزاءات واالسػػتقطاعات األفػػرى المقػػرر اسػػتنزالها وصػػافي 

 .المبمغ المستحؽ لكؿ عامؿ

واف (: عمػػى مػػدير الحسػػابات قبػػؿ إعػػداد الشػػيؾ بصػػافي اجػػور العمػػاؿ التحقػػؽ مػػف صػػحة الكشػػوؼ 084المػػػػادة )
اـ يؤشر في نهاية كشؼ االجور بما يػدؿ عمػى  –االستقطاعات قد فصمت وصحة رقـ صافي المبالغ المستحقة 

 .صحة المراجعة

(: يتـ صرؼ اجور عماؿ اليومية بحاور رئيسهـ أو شػفص مسػئوؿ مػف قبػؿ رئػيس الجهػة يتعػرؼ 085المػػادة )
العمػػػؿ المقيػػػدة اسػػػمائهـ فيهػػػا قػػػد اسػػػتمموا عمػػػى شفصػػػياتهـ ويوقػػػا باماػػػائه عمػػػى كشػػػؼ الصػػػرؼ بمػػػا يفيػػػد اف 

اسػػػتحقاقهـ بالكامػػػؿ، وينػػػادى باسػػػـ العامػػػؿ والمبمػػػغ المسػػػتحؽ لػػػه، وعمػػػى العامػػػؿ اف يوقػػػا باسػػػتالمه ويػػػتـ صػػػرؼ 
 .االجور وبحاور جميا العماؿ ومندوب الصرؼ ومندوب رئيس الجهة أو رئيس العماؿ

ـ يؤشػػر امػاـ فاناتهػػا المعػدة لمتوقيػا بكممػػة )لػـ يصػػرؼ( (: االجػور التػػي ال تصػرؼ فػػالؿ عشػرة ايػا086المػػػادة )
وعمى مندوب الصرؼ اف يعد كشؼ مف صورتيف باسماء العماؿ الذيف لػـ يصػرفوا اجػور ـ وترفػؽ الصػورة األولػى 

 .بكشؼ صرؼ االجور والصورة الاانية تستفدـ في اجراء التسوية

رؼ بػػالتوقيا عمػػى الكشػػوؼ بمػػا يفيػػد اتمػػاـ الصػػرؼ (: بعػػد انتهػػاء عمميػػة الصػػرؼ يقػػـو منػػدوب الصػػ087المػػػػادة )
( مف  ذال الالئحة وعمى مندوب 086كما يوقا عميها رئيس العماؿ أو مندوب رئيس الجهة طبقا لما جاء بالمادة )

 .الصرؼ اف يعيد الكشوؼ إلى ادارة الحسابات دوف اي تافير

أو عف طريؽ وسيط إلػى ايػة جهػة ويسػرى  ػذا  (: ال يجوز التنازؿ عف كؿ أو بعض االجور مباشرة088المػػادة )
النص عمى اي توكيؿ صادر باستالـ تمؾ االجور ويراعى بشاف عدـ جػواز التنػازؿ عػف االجػور أو الحجػز عميهػا 

 .( مف  ذال الالئحة065إلى  062ما ورد بالمواد مف )

البنػػػؾ وتاػػػاؼ قيمتهػػػا إلػػػى (: االجػػػور التػػػي لػػػـ تػػػدفا إلػػػى مسػػػتحقيها الي سػػػبب يػػػتـ توريػػػد ا إلػػػى 089المػػػػػادة )
الحسػػابات الدائنػػة المفتصػػة )كرديػػات( مرتجػػا مرتبػػات باسػػماء اصػػحابها اذا كانػػت االجػػور مسػػتحقة أو إلػػى بنػػد 

 .( مف  ذال الالئحة76النفقة المفتص في حالة عدـ استحقاؽ العامؿ لالجر ما مراعاة أحكاـ المادة )

ف وقػت الصػرؼ اجػرال المسػتحؽ لػه يجػب عمػى مػدير الحسػابات (: في حالة طمب احد العماؿ الذائبي091المػػادة )
التحقؽ مف سابقة توريد  ذا االستحقاؽ إلى البنؾ وذلؾ قبػؿ اف تػتـ اجػراءات الصػرؼ ويراعػى عنػد الصػرؼ ذكػر 

 .(رقـ وتاريخ حافظة التوريد إلى البنؾ ويفصـ بالمبمغ عمى الحساب المفتص كرديات )مرتجا مرتبات

بػػات الفبػػراء والمتعاقػػديف تطبػػؽ فػػي صػػرفها مػػواد الفصػػميف الاػػاني والاالػػث مػػف  ػػذا البػػاب وال (: مرت090المػػػػادة )
يجػوز التعاقػػد فصػما عمػػى البنػد الاػػاني )المرتبػات واالجػػور التعاقديػة والمؤقتػػة( بانواعػه )مرتبػػات فبػراء ومتعاقػػديف 

االعتمػادات المدرجػة فػي الموازنػة وفقػا غير يمنييف والمدرسيف غير اليمنييف واجور تعاقديػة ومؤقتػة( إال فػي حػدود 
لمقانوف الفاص بػالفبراء والمػوظفيف غيػر اليمنيػيف ووفقػا لمقواعػد والاػوابط المتعمقػة بشػذؿ الوظػائؼ المؤقتػة طبقػا 
لمقػػانوف العػػاـ لمفدمػػة المدنيػػة وبعػػد موافقػػة وزارة الفدمػػة المدنيػػة واالصػػالح االداري فػػي كػػال الحػػالتيف وابػػالغ وزارة 



لمتنفيذ ويجب اف يقتصر التعاقد ما الفبراء غير اليمنييف عمى الفبرات النوعية المتفصصة النػادرة والذيػر المالية 
 .متوفرة محميا ما واا نظراء يمنييف ليحموا محمهـ مستقبال وواا برنامج زمني لذلؾ

)نمػػػػػوذج رقػػػػػـ  (: تحػػػػػتفظ كػػػػؿ وحػػػػػدة حسػػػػابية بسػػػػػجؿ مرتبػػػػات الفبػػػػػراء والمتعاقػػػػديف غيػػػػػر اليمنيػػػػيف092المػػػػػػادة )
 .حسابات لصرؼ المرتبات المذكورة24حسابات( ونموذج رقـ25

(: يجػػب عمػػى جميػػا الجهػػات إعػػداد كشػػوفات المرتبػػات الشػػهرية التػػي تصػػرؼ فصػػما عمػػى البػػاب 093المػػػػادة )
 الفػامس )نفقػػات اسػتامارية( مػػف اصػؿ وفمػػس صػور ترسػػؿ األولػى لػػوزارة الماليػة والاانيػػة لػوزارة التفطػػيط والتنميػػة
والاالاة لوزارة الفدمة المدنية واالصالح االداري والرابعة لمجهاز المركزي لمرقابة والمحاسػبة عمػى اف يػتـ االحتفػاظ 

 .باالصؿ في الوحدة الحسابية بالجهة بعد الصرؼ

حسػابات(، 25بػراء والمتعاقػديف غيػر اليمنيػيف )نمػوذج (: تحتفظ كؿ وحدة حسابية بسجؿ مرتبات الف094المػػادة )
 .حسابات( لصرؼ المرتبات المذكورة24و )نموذج 

التػي يترتػب …(: بمجرد عمـ رئيس الوحدة بحاداة مف حوادث السرقة أو االفتالس أو اال ماؿ.. الخ095المػػادة )
بػػالغ المفتمسػػة أو المسػػروقة أو المفقػػودة عميهػػا فسػػارة لمدولػػة حتػػى فػػي االحػػواؿ التػػي تكػػوف الوحػػدة قػػد اسػػتردت الم

  - :يتفذ رئيس الوحدة التدابير االتية

اوال: تشكؿ لجنة يكوف اعااؤ ا غير الموظفيف المسئوليف عف مراجعة ومراقبة اعماؿ المػتهـ وال مػف ينتمػوف اليػه 
مرقابػػػة والمحاسػػػبة مػػػوظفي وزارة الماليػػػة والجهػػػاز المركػػػزي ل أحػػػدبصػػػمة مػػػا، وعمػػػى رئػػػيس الوحػػػدة اف يطمػػػب نػػػدب 
  - :لالشتراؾ في  ذال المجنة وتكمؼ  ذال المجنة بما يمي

فحص اعماؿ المتهـ في جميا سنيف فدمته بالتسمسؿ مف تاريخ وقفه عف العمػؿ حتػى التػاريخ الػذي يتبػيف انػه  .1
وحػدات التػي بدا فيه التالعب أو االفتالس سواء كاف ذلؾ في الوحدة التي ظهر فيها الحادث أو في غير ػا مػف ال

يكوف قد سبؽ له العمؿ فيها، عمى اف يطمب إلى تمؾ الوحدات تشكيؿ لجاف ادارية مف قبمها لتتولى فحص اعماؿ 
 .المتهـ ااناء عممه بكؿ منها

 .دراسة الطرؽ التي اتبعت في ارتكاب الحادث .2

فػي انظمػػة العمػػؿ اف البحػػث عػف االسػػباب التػي سػػهمت وقػوع الحػػادث وعمػى االفػػص مػا يتعمػػؽ منهػا بػػالنقص  .3
 .وجدت

 .حصر جميا المبالغ المفتمسة أو المفقودة وانواعها .4

تحديد مسئولية الموظفيف الذيف تقا عميهـ تبعية وقػوع الحػادث سػواء كػاف نتيجػة ا مػاؿ أو تقصػير فػي مراجعػة  .5
 .اعماؿ المتهـ واالشراؼ عميها أو نتيجة تهاوف مراقبة اعماؿ المتهـ

وسػػائؿ واالحتياطػػات التػػي يجػػب اتفاذ ػػا لتالفػػي تكػػرار الحػػادث وتالفػػي مػػا قػػد يوجػػد مػػف نقػػص اقتػػراح انجػػح ال .6
 .ساعد عمى وقوع الحادث أو عمى عدـ اكتشافه قبؿ التمادي فيه



  - :تقـو لجنة التحقيؽ المشار اليها بإعداد تقرير يتامف بصفة فاصة ما يمي .7

 .كيفية تكويف المجنة وتاريخ ومكاف انعقاد ا -ا

 .بياف مدة الفدمة التي فحصت المجنة اعماؿ المتهـ فيها -ب

 .بياف االعماؿ التي كاف يزاولها المتهـ في تمؾ الوحدة -ج

 .المبالغ المفتمسة والمفقودة وانواعها -د

 .بياف الطرؽ التي اتبعت في ارتكاب الحادث - ػ

 .بالنقص في انظمة العمؿ اف وجد بياف االسباب التي سهمت وقوع الحادث وعمى االفص ما يتعمؽ منها -و

 .العامموف الذيف تقا عميهـ تبعية وقوع الحادث أو عدـ اكتشافه قبؿ التمادي فيه ودرجة مسئولية كؿ منهـ -ز

الوسػػائؿ واالحتياطػػات التػػي تػػرى المجنػػة اتفاذ ػػا لتالفػػي تكػػرار الحػػادث وتصػػحيح مػػا وجػػد بانظمػػة العمػػؿ مػػف  -ح
 .عدـ اكتشافه قبؿ التمادي فيهنقص ساعد عمى وقوع الحادث أو 

 مالحظة عامة وراى المجنة -ط

 .اانيا: ايقاؼ مف تقا عميه التهمة مف الموظفيف عف العمؿ

االاػػػا: ارسػػػاؿ افطػػػار مبػػػدئي إلػػػى وزارة الماليػػػة )شػػػئوف الوحػػػدات الحسػػػابية( والجهػػػاز المركػػػزي لمرقابػػػة والمحاسػػػبة 
  :متامنا البيانات االتية

 .ووظيفته اسـ الموظؼ المتهـ .1

 .تاريخ ظهور الحادث وتشكيؿ المجنة اإلدارية لمفحص .2

 .تاريخ وقؼ المتهـ عف عممه .3

 .ظروؼ الحادث وكيفية اكتشافه .4

 .قيمة الفسارة التي ظهرت مبدئيا ونوعها .5

التػي تكشػفت وال يبمغ لوزارة المالية مف حػوادث اال مػاؿ إال الحػوادث التػي تنػتج عنهػا فسػارة لمدولػة ،امػا الحػوادث 
قبؿ الصرؼ ويتاح انها نتيجة افطا عادية ال وجه الحتماؿ سؤ النية فيهػا فػال تبمػغ وزارة الماليػة بػؿ يكتفػى فيهػا 
بػاجراء تحقيػػؽ اداري بمعرفػة الجهػػة اإلداريػة المفتصػػة لمعرفػة كيفيػػة وقػوع الفطػػا وتالفػي اوجػػه الػنقص التػػي ادت 

جػازة المسػئوليف وارفػاؽ صػورة مػف محاػر التحقيػؽ واالجػراءات التػي إلى وقوعه وتحديد المسئولية الناتجة عنه وم
 .اتفذت بالمستندات ما ارساؿ صورة مف محار التحقيؽ إلى وزارة المالية والجهاز المركزي والمحاسبة



 .(رابعا: ابالغ النتيجة األولية التي تصؿ اليها المجنة إلى )النيابة العامة

فمسػة عشػر يومػا مػف تػاريخ اكتشػفاال، وكػؿ تهػاوف فػي تنفيػذ ذلػؾ يعػرض  فامسػا: ابػالغ الاػامف بالحػادث فػالؿ
 .مرتكبه لمجزاء عالوة عمى النظر في مسئوليته المادية

سادسا: ترسؿ الجهة اإلدارية افطار اانيا إلى وزارة المالية والجهاز المركزي لمرقابة والمحاسبة بعد اسػبوعيف عمػى 
  - :اف يشمؿ  ذا االفطار البيانات االتية االكار مف تاريخ االفطار المبدئي، ويجب

 .النتيجة األولية التي وصمت اليها لجنة التحقيؽ .1

 .تاريخ ابالغ النتيجة األولية إلى النيابة العامة .2

 .تاريخ أفر تفتيش عمى اعماؿ المتهـ .3

 .اسباب عدـ اكتشاؼ الحادث مف قبؿ .4

عمػػى الجهػػة متابعػػة اسػػترداد المبػػالغ التػػي فسػػرتها الدولػػة ومعاقبػػة سػػابعا: بعػػد احالػػة القاػػية إلػػى النيابػػة العامػػة 
 .الجاني

االاػػا إلػػى وزارة الماليػػة  -اامنػػا: بعػػد الفصػػؿ النهػػائي فػػي الحػػادث مػػف جميػػا نواحيػػه ترسػػؿ الجهػػة اإلداريػػة افطػػار
  - :ت االتية)االدارة العامة لشئوف الوحدات الحسابية( والجهاز المركزي لمرقابة والمحاسبة شامال البيانا

 .نتيجة محاكمة المتهـ .1

قيمة ما ابت فقدال نهائيا مػف المبػالغ أو المهمػات واالدوات ومػا تػـ اسػتردادال منهػا واالجػراءات المتفػذة السػترداد  .2
 .الباقي

العقوبات التي قررت المحكمة توقيعهػا عمػى الموظػؼ المػداف باال مػاؿ أو التقصػير الػذي يكػوف قػد سػهؿ وقػوع  .3
 .أو ادى إلى عدـ اكتشافه قبؿ التمادي فيه الحادث

(: يجػػػب ابػػػالغ وزارة الماليػػػة )االدارة العامػػػة لشػػػئوف الوحػػػدات الحسػػػابية( والجهػػػاز المركػػػزي لمرقابػػػة 096المػػػػػادة )
والمحاسبة بجميا الحوادث التي يصػاب فيهػا االفػراد بااػرار اذا كػاف مػف المحتمػؿ مسػئولية الحكومػة عنهػا نتيجػة 

لموظفيف بهػا أو التػي يمكػف اف يترتػب عميهػا مسػئولية مدنيػة لمذيػر التػي تقػدـ فيهػا مطالبػات بتعػويض ا ماؿ احد ا
 .أو التي يمكف اف تساؿ الحكومة عنها

اذا رؤى فػػػي انػػػه مرحمػػػة مػػػف مراحػػػؿ تحقيػػػؽ الحػػػادث اف االفاػػػؿ انهػػػاء النػػػزاع وديػػػا فيجػػػب عمػػػى الجهػػػة اإلداريػػػة 
شاف اف ترجا إلى وزارة المالية )االدارة العامة لشئوف الوحدات الحسابية( المفتصة قبؿ اتفاذ اي اجراء في  ذا ال

والجهػػػاز المركػػػزي لمرقابػػػة والمحاسػػػبة وذلػػػؾ لبحػػػث المواػػػوع مػػػف الناحيػػػة القانونيػػػة وتشػػػكيؿ لجنػػػة لتحديػػػد مقػػػدار 
 .التعويض، عمى اف ترجا الجهة اإلدارية بعد ذلؾ عمى الشفص المسئوؿ بمقدار التعويض الذي صرفته



 .حسابات( العتماد صرؼ النفقات المتنوعة 40(: تحرر استمارة صرؼ )نموذج رقـ 097المػػادة )

(: عند وصوؿ طمب أو طمبػات لصػرؼ مبػالغ الحػد االفػراد أو الشػركات أو الهيئػات أو غير ػا يجػب 098المػػادة )
واف العمػؿ المطمػوب اف ترفؽ بالطمػب اسػتمارة اعتمػاد الصػرؼ وعمػى الجهػة المفتصػة بحػث مػدى صػحة الطمػب 

 .الصرؼ مف اجمه قد تـ حسب المطموب وعمى الجهة المفتصة اابات ذلؾ عمى االستمارة

(: اذا كاف الطمب يتعمؽ بصػرؼ قيمػة عػدة فػواتير فيجػب بيػاف  ػذال الفػواتير تفصػيال مػا اعطػاء كػؿ 099المػػادة )
 .فاتورة رقما مسمسال وبياف تاريخ كؿ فاتورة وقيمتها

(: اذا كػػاف مػػف الاػػروري السػػباب جديػػة اف يكػػوف الصػػرؼ لشػػفص غيػػر صػػاحب الطمػػب، فيجػػب 211المػػػػادة )
 بياف اسـ الشفص الذي سيصرؼ له المبمغ بكؿ واوح عمى استمارة الصرؼ في المكاف المعد لذلؾ

(: يجػب اف يواػح فػي اسػتمارة الصػرؼ اذا كػػاف صػرؼ القيمػة سػيتـ عػف طريػؽ البنػؾ المركػػزي أو 210المػػػادة )
 .فروعه في الجهة المطموب الصرؼ منهااحد 

(: عمػػػى مػػػدير الحسػػػابات قبػػػؿ اف يوقػػػا باماػػػائه عمػػػى اسػػػتمارة الصػػػرؼ اف يتحقػػػؽ مػػػف اف جميػػػا 212المػػػػػادة )
  - :المستندات مستوفاة واف يراعى ما ياتي

 .اف الفواتير مفتومة بفتـ الصورة االصمية أو بفتـ الصورة الاانية حسب االحواؿ -ا

  - :مؽ بشراء اصناؼ أو ادوات أو غيرال يراعىفيما يتع -ب

اف اميف المفزف قػد اقػر عمػى الفػاتورة االصػمية باسػتالمه االصػناؼ ويوقػا عمػى  ػذا االقػرار ويػدوف التػاريخ أو  .1
انه قد حرر اقرارا أو شهادة مصدقا عميها مف الرئيس المسئوؿ بمػا يفيػد ورود الصػنؼ أو اسػتعماله مباشػرة ) دوف 

ى عهدة المفزف( شريطة اف يتامف االقرار اف السعر مناسب واف الصػنؼ يفػي بػالذرض المطمػوب اف يااؼ إل
مػػف اجمػػه وذلػػؾ بالنسػػبة لالصػػناؼ الصػػذيرة المسػػتهمكة التػػي تشػػترى لالسػػتعماؿ المباشػػر والتػػي ال تتجػػاوز قيمتهػػا 

 .( لاير251)

ا وفقػا لقػانوف المناقصػات والمفػازف والئحتػه اف يوجد اقػرار عمػى الفػاتورة بػاف االصػناؼ المػوردة التػي تػـ شػراؤ  .2
 .التنفيذية

اف يكػػػوف مرفػػػؽ باسػػػتمارة اعتمػػػاد الصػػػرؼ اذف االصػػػناؼ لممفػػػازف مػػػف االصػػػناؼ المسػػػتديمة واالصػػػناؼ  .3
المسػػػتهمكة التػػػي تشػػػترى لذيػػػر االسػػػتعماؿ المباشػػػر مهمػػػا كانػػػت قيمتهػػػا وعػػػف االصػػػناؼ المسػػػتهمكة التػػػي تشػػػترى 

 .( لاير251ي تزيد قيمتها عف )لالستعماؿ المباشر والت

كػػػذلؾ يرفػػػؽ باالسػػػتمارة محاػػػر فحػػػص االصػػػناؼ الػػػواردة فيمػػػا عػػػدا الصػػػناؼ الصػػػذيرة المسػػػتهمكة التػػػي تشػػػترى 
 .( لاير251بذرض االستعماؿ المباشر والتي ال تتجاوز قيمتها )

  - :ياتيفي الحاالت التي يكوف قد عمؿ عنها مناقصة فيجب عمى مدير الحسابات اف يالحظ ما  -ج



اف عطػػػاءات المناقصػػػة وصػػػورة مػػػف كشػػػؼ تفريػػػغ  ػػػذال المعطػػػاءات وطمبػػػات التوريػػػد مرفقػػػا باسػػػتمارة اعتمػػػاد  .1
الصرؼ، وفي الحالة التي يكوف قػد صػرؼ بمقتاػى  ػذال المناقصػة مبػالغ عمػى عػدة دفعػات فيواػح فػي اسػتمارة 

 .اقصة والمكاف المحفوظ فيه  ذا المستنداعتماد الصرؼ التالية رقـ وتاريخ مستند الصرؼ الذي ارفقت معه المن

فػػي االحػػواؿ التػػي تمػػنح الجهػػة ترفيصػػا ماليػػا وبطريقػػة أفػػرى مػػف طػػرؽ الشػػراء المواػػحة بقػػانوف المناقصػػات  .2
والمفػػػازف الحكوميػػػة والئحتػػػه التنفيذيػػػة يراعػػػى التحقيػػػؽ مػػػف انػػػه مرفػػػؽ باسػػػتمارة اعتمػػػاد الصػػػرؼ صػػػورة مػػػف  ػػػذا 

 .سي الصادر مف الجهة بطمب الترفيصالترفيص و صورة، الطمب االسا

يراعى عند صرؼ مبػالغ أفػرى فيمػا يعػد بمقتاػى نفػس  ػذا التػرفيص اف يواػح عمػى اسػتمارة صػرفها رقػـ ذلػؾ 
 .الترفيص وتاريفه ورقـ مستند الصرؼ المرفقة به صورة الترفيص والمكاف المحفوظ بها المستند

رفقا باستمارة اعتماد الصرؼ اقرارات مف الجهػة أو الجهػات في حاالت االعماؿ والترميمات يراعى اف يكوف م -د
المفتصة بما يفيد اتماـ العمؿ واسػتالمه والحسػاب الفتػامي لمعمميػة وبػاقي المسػتندات الالزمػة المواػحة بػالفقرات 

 .السابقة

اليصػاؿ في حػاالت الصػرؼ مػف الحسػابات الجاريػة الدائمػة يراعػى اف يكػـو مرفقػا باسػتمارة اعتمػاد الصػرؼ ا - ػ
 .(الداؿ عمى المبمغ ما مراعاة األحكاـ الفاصة بالصرؼ مف الحسابات الدائنة )االمانات

(: يجب اف ترقـ المستندات )المرفقات( واف تبيف عدد ا رقما وكتابة في استمارة اعتماد الصرؼ في 213المػػادة )
 .الفانة المحددة لهذا الذرض

مذكورة في المواد السابقة تقدـ االسػتمارة العتماد ػا اداريػا مػف رئػيس الجهػة (: بعد اتماـ االجراءات ال214المػػادة )
 .أو مف ينوبه لهذا االعتماد بشرط اف يكوف مف غير موظفي الحسابات

(: يجب استيفاء االقرار مف الموظػؼ المفػتص بسػجؿ االرتباطػات بمػا يفيػد وجػود اعتمػاد مفصػص 215المػػادة )
الباب والفصؿ والبنػد والنػوع الػذي سيفصػـ عميػه بالنفقػات وانػه لػـ يسػبؽ صػرفه اػـ  لهذا الذرض بالموازنة ما بياف

 .يوقا الموظؼ المفتص باالرتباطات اماائه عمى  ذا االقرار

كما يستوفى اقرار ممااؿ مف الموظؼ المفتص بسجؿ قيد الحجوزات والتنازالت بما يفيد اذا كانت  ناؾ حجوزات 
بمػػػغ المػػػدوف باسػػػتمارة اعتمػػػاد الصػػػرؼ اػػػـ يجػػػرى تػػػرقيـ اسػػػتمارة اعتمػػػاد الصػػػرؼ أو تنػػػازالت أو تػػػوكيالت عػػػف الم

 .بحسب تسمسمها في دفتر اليومية العامة

(: عنػػػد صػػػرؼ مبمػػػغ مػػػف الحسػػػابات الدائمػػػة المػػػرفص بالصػػػرؼ منهػػػا يجػػػب اف يعطػػػى اقػػػرارا مػػػف 216المػػػػػادة )
ويكتػب ذلػؾ عمػى … صػفحة… ريخبتػا… او التسوية رقػـ …الموظؼ المفتص باف المبمغ مااؼ بحساب جاري

 .استمارة اعتماد الصرؼ اـ يوقا الموظؼ المفتص باماائه

(: عمى كؿ جهة ادارية اف ترسؿ إلػى ادارة الحسػابات بهػا نمػاذج اماػاءات رئػيس الجهػة والموظػؼ 217المػػادة )
في  ذال التوقيعػات الذي ينيبه العتماد االستمارات الفاصة بالصرؼ واف تفطر قسـ الحسابات بكؿ تعديؿ يحدث 



حتػى يمكػف لمقسػـ المػذكور فػػي اي وقػت مراجعػة االماػاءات المدونػة عمػػى اسػتمارات اعتمػاد الصػرؼ مػا نمػػاذج 
 .االمااءات المحفوظة لديه وذلؾ اسوة بتوقيعات الموظفيف المرفص لهـ بالتوقيا عمى الشيكات

 –ى جميػػا اسػػتمارات الصػػرؼ األفػػرى (: تسػػرى األحكػػاـ الفاصػػة باسػػتمارات اعتمػػاد الصػػرؼ عمػػ218المػػػػادة )
كاسػػتمارات صػػرؼ المرتبػػات واسػػتمارات صػػرؼ مصػػروفات االنتقػػاؿ وذلػػؾ فيمػػا ال يتعػػارض مػػا األحكػػاـ الفاصػػة 

 .بهذال االستمارات

(: يجػػب اف تراعػػى الدقػػة والعنايػػة فػػي تحريػػر الشػػيكات وعمػػى االفػػص بالنسػػبة لصػػحة المبمػػغ رقمػػا 219المػػػػادة )
الشػػيؾ واسػػـ المسػػتفيد والتوقيعػػات والبػػاب والفصػػؿ والبنػػد والنػػوع المفصػػـو عميػػه وال يجػػوز  وكتابػػة وتػػاريخ تحريػػر

 .الكشط أو المحو في تحرير الشيكات

وفي حالة تصحيح المبمغ أو االسـ أو التاريخ أو غير ذلؾ مف البيانات فيعاد تدويف البياف الصحيح ويوقا بجانب 
 .التصحيح بمعرفة مف رفص لهـ حؽ التوقيا

(: يجػػب اف توقػػا الشػػيكات المسػػحوبة مػػف المػػوظفيف المسػػئوليف الػػذيف تعتمػػد ـ وزارة الماليػػة بقػػرار 201المػػػػادة )
 .بشرط أال يقؿ عدد ـ عف اانيف واف يكوف احد ـ مدير الحسابات

(: يعػػػد سػػػجؿ فػػػاص لقيػػػد الشػػػيكات الصػػػادرة ويػػػتـ القيػػػد بالنسػػػبة لكػػػؿ شػػػيؾ حسػػػب تسمسػػػؿ ارقامهػػػا 200المػػػػػادة )
  - :اريخ سحبها واف يتامف  ذا السجؿ البيانات االتيةوتو 

رقػػـ مسمسػػؿ ويعطػػي  ػػذا الػػرقـ سػػنويا بحيػػث يبػػدا ببدايػػة السػػنة الماليػػة وينتهػػي بانتهائهػػا وكػػذلؾ بالنسػػبة لكػػؿ  -ا
 .الشيكات الصادرة بما في ذلؾ الشيكات الممذاة

 .رقـ الشيؾ ورقـ المجموعة -ب

 .المبمغ المستحؽ صرفه -ج

 .(لمستند وتاريفه )المابتيف في اليومية العامةرقـ ا -د

 .تاريخ سحب الشيؾ - ػ

 .اسـ المسحوب لصالحة الشيؾ -و

  الذرض مف الصرؼ -ز

 .رقـ وتاريخ حافظه الفصـ -ح

(: عنػػد ورود حافظػػة الفصػػـ مػػف البنػػؾ المركػػزي أو فروعػػه بمػػا يفيػػد صػػرؼ قيمػػة الشػػيؾ يؤشػػر فػػي 202المػػػػادة )
درة المشار اليها في المادة السابقة في فانة المالحظػات وذلػؾ بكتابػة رقػـ وتػاريخ حافظػة سجؿ قيد الشيكات الصا

 .الفصـ



حسػابات( بمػا 40(: يوقا الشػفص الػذي صػدر الشػيؾ لصػالحه عمػى اسػتمارة الصػرؼ )نمػوذج رقػـ 203المػػادة )
 .يفيد استالـ الشيؾ

أو فروعه يجب اف ترصد يوميا في حافظة افطػار (: جميا الشيكات المسحوبة عمى البنؾ المركزي 204المػػادة )
حسػػابات( التػػي تعػػد مػػف اصػػؿ وصػػورتيف موقعػػا عميهػػا مػػف االشػػفاص المػػرفص لهػػـ حػػؽ  49البنػػؾ )نمػػوذج رقػػـ 

التوقيا عمى الشيكات ويرسؿ االصؿ إلى البنؾ المفتص وترفؽ الصػورة األولػى بمسػتندات اليوميػة وتبقػى الصػورة 
 .الاانية بالدفتر

(: الشيكات التي تسحب عمى البنؾ ويتأفر صرفها الي سبب مف االسػباب ال يصػرؼ البنػؾ قيمتهػا 205)المػػادة 
 .اذا انقض عمى تاريخ سحبها ستة شهور أو انتهاء السنة المالية التي سحبت فاللها

ي سػحبته ويطمب البنؾ إلى كؿ مف يتقدـ اليه لصرؼ شيؾ بعد انقااء المدة المذكور اعادة الشيؾ إلى الجهة التػ
 .الصدار شيؾ جديد أو تجديد تاريخ سحبه

وعمى الجهة المفتصة قبػؿ اصػدار الشػيؾ الجديػد أو تجديػد تاريفػه اف تتاكػد مػف انػه ال يوجػد مػا يحػوؿ دوف  ػذا 
التجديػػد أو اصػػدار شػػيؾ جديػػد واف تراجػػا سػػجؿ الشػػيكات لمتاكػػد مػػف اف الشػػيؾ لػػـ يسػػبؽ الذػػاؤال الي سػػبب مػػف 

 .االسباب

  :(: فقداف الشيؾ206المػػادة )

اذا وصػػؿ إلػػى عمػػـ الجهػػة سػػاحبة الشػػيؾ فبػػر فقػػداف الشػػيؾ أو تقػػدـ صػػاحب الحػػؽ بػػبالغ إلػػى الجهػػة بػػذلؾ  -ا
 .فينبذي اف تفطر في الحاؿ البنؾ المسحوب عميه الشيؾ اليقاؼ صرفه

يتعهػد بتحمػؿ  بعد ذلؾ يطمب مف البنػؾ اف يحػرر لمجهػة المفتصػة اقػرارا بػاف الشػيؾ المفقػود لػـ يصػرؼ واف -ب
 .اية مسئولية تترتب عمى صرؼ الشيؾ المفقود

 .ويتعهد برد القيمة عند طمب الجهة الساحبة لمشيؾ اذا ما دفا قيمته أو طولبت الجهة بقيمة الشيؾ

اذا فقد الشيؾ مف احد الموظفيف ولـ يكف  و صػاحب الحػؽ وقبػؿ تسػميمه إلػى صػاحب الحػؽ أو اذا فقػد مػف  -ج
ت قبؿ استالـ قيمته مف البنؾ فتتفذ االحتياطات الالزمة بافطػار البنػؾ أو فرعػه المسػحوب مندوب صرؼ المرتبا

عميه الشيؾ اليقػاؼ صػرفه والتاكػد مػف عػدـ صػرفه قبػؿ تحريػر شػيؾ أفػر، ويجػب متابعػة االمػر حتػى ال يتاػرر 
 .اصحاب الشاف

االدارة بجانب المسئولية المادية فيما لو  ذا باالاافة إلى اتفاذ االجراءات التاديبية ما الموظؼ وتحديد مسئولية 
 .اتاح اف الشيؾ المفقود قد صرفت قيمته

(: ا. يػػتـ طمػػب دفػػاتر الشػػيكات الالزمػػة لمػػوزارات والمحافظػػات والمصػػالح والهيئػػات العامػػة واألجهػػزة 207المػػػػادة )
ر الشػػيكات التػػي تمػػـز الجهػػة المركزيػػة والمكاتػػب والفػػروع التابعػػة لهػػا مػػف البنػػؾ المركػػزي مػػا بيػػاف عػػدد ونػػوع دفػػات



فالؿ السنة المالية المقبمة ما ذكر اسـ الحسػاب الػذي سػيتـ سػحب الشػيكات عميػه مػف واقػا االسػـ المطبػوع عمػى 
 .كشؼ الحركة اليومية لمحسابات التي ترسؿ مف البنؾ إلى الجهة

 .قةواذا احتاجت الجهة عددا ااافيا مف دفاتر الشيكات فالؿ العاـ فتطمب بنفس الطري

 .ب. يكوف طمب دفاتر الشيكات بطمب معتمد ممف لهـ حؽ التوقيا المبمغ لمبنؾ المركزي

ج. عمى كؿ جهة استالـ دفاتر الشيكات المرسمة اليه مف البنؾ المركزي واتفاذ االجراءات الالزمة نحو ا ويمسػؾ 
وينزؿ منها مػا يسػممه الحسػابات مدير الحسابات أو وكيمه سجال يابت فيه كمية دفاتر الشيكات التي وردت لمجهة 

لالسػػتعماؿ ويماػػؿ البػػاقي الكميػػة الباقيػػة الفزانػػة. حتػػى يمكػػف الوقػػوؼ عمػػى احتياجػػات الجهػػة مػػف دفػػاتر الشػػيكات 
 .حسب طمبها في الوقت المناسب وقبؿ نفاذ الموجود منها بوقت كاؼ

غمها التوقيػا عمػى الشػيكات توقيعػا اوال (: يعتمد وزير المالية أو مف يفواه الوظائؼ التي يجوز لشا208المػػادة )
 .واانيا أو اكار

(: الشػػػيكات المعػػػادة أو التػػػي تصػػػرؼ فػػػي المواعيػػد المحػػػددة: المكػػػاف أحكػػػاـ الرقابػػػة الدافميػػػة عمػػػى 209المػػػػادة )
الشيكات واذوف التسوية المعادة إلى الجهة أو التي لـ يتـ صرفها الصحاب الحػؽ فيهػا فيجػب اف تمسػؾ الوحػدات 

ابية سػجال لقيػد الشػيكات المعػػادة يابػت فيػه اوال بػاوؿ ارقػاـ الشػػيكات المعػادة ومبالذهػا والتػاريخ المػدوف عميهػػا الحسػ
واسـ صاحب الحؽ )المسحوب لصالحه الشيؾ( وتاريخ رد الشيؾ واالجراءات التي اتفػذت بشػاف كػؿ شػيؾ، عمػى 

ويمسػؾ سػجؿ ممااػؿ بالنسػبة الذونػات  اف يكوف  ذا السجؿ محؿ مراجعة مدير الحسابات كؿ فمسة عشػر يومػا.
 .التسوية المعادة ليتـ اجراء التسوية الالزمة اللذاء الشيؾ أو اذف التسوية المعاد

(: ا. عمى الوحدات الحسابية مراجعة سجؿ حصر الشيكات الصػادرة مػا اشػعارات الفصػـ وكشػوؼ 221المػػادة )
الشػػيكات الصػػادرة، وكػػؿ شػػيؾ ماػػى عمػػى تػػاريخ  الحسػػاب الػػواردة مػػف البنػػؾ المركػػزي لمتحقػػؽ مػػف صػػرؼ قيمػػة

  - :تحريرال ما يزيد عف ستة اشهر فيفطر البنؾ فورا اليقاؼ صرفه ويتفذ االتي
 

اذا تقدـ صػاحب الشػيؾ إلػى الوحػدة الحسػابية فػالؿ السػنة الماليػة التػي صػدر فيهػا الشػيؾ يجػرى تعػديؿ تػاريخ  .1
 .سجؿ الشيكات الصادرة بما يفيد ذلؾالشيؾ ويتـ التوقيا عمى  ذا التعديؿ ويؤشر في 

اذا لـ يتقدـ صاحب الشيؾ إلى الوحدة الحسابية حتػى نهايػة السػنة الماليػة يػتـ الذػاء الشػيؾ ويسػتبعد قيمتػه مػف  .2
النوع( ويعاد فصـ القيمة مف اعتمادات السنة المالية الجديدة في  –البند  -الفصؿ  -نفقات السنة المالية )الباب 

 .بطمب صرؼ الشيؾ الممذي بعد انتهاء السنة المالية المفتصةحالة التقدـ 

(: المبػػالغ المسػػتحقة السػػداد بعممػػة اجنبيػػة ال تصػػرؼ إال بموافقػػة مػػف وزيػػر الماليػػة ويجػػب اف يراعػػى 220المػػػػادة )
 .عند طمب فتح اي اعتماد نقدي بالفارج االرتباط عمى الباب والفصؿ والبند والنوع بالموازنة دوف تجاوز

تقـو الجهة الطالبة لمصرؼ بفصـ المبمغ الواجب صرفه عمى الباب والفصؿ والبند والنوع المفتص فػي موازنتهػا و 
 .عمى اساس السعر الذي يحددال البنؾ المركزي بموجب نشرال االسعار الصادرة منه



ؼ البنػػػؾ (: فػػػي حالػػػة سػػػحب شػػػيؾ بعممػػػة اجنبيػػػة يجػػػب الحصػػػوؿ عمػػػى موافقػػػة وزيػػػر الماليػػػة لتكميػػػ222المػػػػػادة )
 .المركزي بسحب الشيؾ المطموب بالعممة االجنبية ويرسمه البنؾ إلى الجهة الطالبة

(: يصػػدر وزيػػر الماليػػة ترفيصػػا بمقػػدار السػػمفة المسػػتديمة والحػػد االقصػػى لمصػػرؼ منهػػا لكػػؿ مػػف 223المػػػػادة )
بعػػة بااللويػػة بموجػػب طمػػب مػػف الػػوزارات والمحافظػػات والمصػػالح والهيئػػات العامػػة واألجهػػزة المركزيػػة والمكاتػػب التا

 ػذال الجهػػات وطبقػػا لحجػػـ االنفػػاؽ لكػؿ منهػػا وذلػػؾ لمقابمػػة النفقػػات الطارئػة، ويجػػب عمػػى جميػػا الجهػػات المػػذكورة 
مراعػػػاة الدقػػػة فػػػي تحديػػػد قيمػػػة السػػػمفة المسػػػتديمة بحيػػػث تكػػػوف فػػػي اقػػػؿ الحػػػدود الممكنػػػة ،وتسػػػحب قيمػػػة السػػػمفة 

 .لبنؾ المركزي بالبنؾ المركزي بالنسبة لكؿ جهةالمستديمة مف االعتمادات المبمغ إلى ا

(: يعهد إلى احد الموظفيف المسئوليف مػف غيػر مػوظفي الحسػابات بمبػالغ السػمفة المسػتديمة ويشػترط 224المػػادة )
 .( مف  ذال الالئحة025اف يكوف ذلؾ الموظؼ مامونا بفدمته التقاعدية واف يقدـ امانا وفقا لممادة )

صـ بقيمة السمفة المستديمة عمى حساب جاري السمؼ المسػتديمة باسػـ الشػفص الػذي بعهدتػه (: يف225المػػادة )
 . ذال السمفة وال يجوز عمؿ اي قيود في  ذا الحساب ما دامت السمفة باقية

(: في حالة تذيير أو نقػؿ أو فصػؿ الموظػؼ الػذي عهدتػه السػمفة المسػتديمة يجػب عمػى الجهػة ذات 226المػػادة )
ى طرفػػه وتفطػر ادارة الحسػابات لكػػي تسػارع بتحويمػه السػػمفة باسػـ المسػتمـ الجديػػدة بنػاء عمػى اقػػرار الشػاف اف تفمػ

 .موقا منه

(: فالؿ الشهر األوؿ مف كؿ سنه مالية يوقا الموظؼ الذي عهد اليه بالسمفة المستديمة عمى اقرار 227المػػادة )
فة و ػػذا االقػػرار يجػػب ارسػػاله إلػػى ادارة الحسػػابات يعتػػرؼ فيػػه بػػاف السػػمفة فػػي عهدتػػه ويبػػيف فيػػه مقػػدار تمػػؾ السػػم

 .بالجهة لكي تتحقؽ مف مطابقة  ذا االقرار لمبيانات المقيدة في دفاتر ا

( لاير وال يجػوز صػرؼ 511(: تصرؼ مف السمفة المستديمة جميا المبالغ التػي ال تزيػد عمػى مػػبمغ )228المػػادة )
مسػػتديمة اذ يجػػب الفصػػـ بقيمػػة  ػػذال النفقػػات عمػػى البػػاب والفصػػؿ المرتبػػات أو االجػػور أو البػػدالت مػػف السػػمؼ ال

 .والبند والنوع المفتص بالموازنة مباشرة فيما عدا الحاالت التي يصدر بشانها ترفيص مف وزير المالية

  :(: الصرؼ مف السمفة المستديمة229المػػادة )

 .(حسابات 44تديمة )نموذج رقـ يتـ الصرؼ مف السمفة المستديمة بموجب طمب صرؼ مف السمفة المس -ا

حسػػابات عػػف الحػػد المواػػح فػػي المػػادة 44يجػػب أال تزيػػد قيمػػة طمػػب الصػػرؼ مػػف السػػمفة المسػػتديمة نمػػوذج  -ب
 .( كما يجب أال تحدث تجزئه لممشتريات أو النفقات األفرى بذرض الصرؼ مف السمفة المستديمة229)

ذيرة ذات الصػػػفة العاجمػػػة كػػػاجور التمذرافػػػات والرسػػػـو تصػػػرؼ مػػػف السػػػمفة المسػػػتديمة النفقػػػات اليوميػػػة الصػػػ -ج
المستحقة عمى الطرود البريديػة والمشػتريات الصػذيرة، ويجػوز اذا اقتاػى االمػر لوكيػؿ المحافظػة أو وكيػؿ الػوزارة 
أو رئػػيس المصػػمحة التػػرفيص فػػي التكميػػؼ بشػػراء االصػػناؼ الذذائيػػة أو سػػداد اجػػور البرقيػػات أو رسػػـو الطػػرود 

سػػتالـ نقػػود بايصػػاالت معتمػػدة مػػف رئػػيس الجهػػة ويشػػترط تقػػديـ الفػػواتير والمسػػتندات المعتمػػدة والمؤيػػدة البريديػػة با
 .لمصرؼ في نفس اليـو أو اليـو التالي عمى االكار



( فانػه يمكػف 229اما بالنسبة لمحاالت التي يتطمب اتمامها وقتػا اطػوؿ أو مبػالغ تزيػد عػف الحػدود الػواردة بالمػادة )
 .تة وفقا لةحكاـ المنظمة لهاصرؼ سمفه مؤق

حسابات( المسػتندات المؤيػدة لمصػرؼ  – 44يجب اف يرفؽ بطمب الصرؼ مف السمفة المستديمة )نموذج رقـ  -د
  :وعمى مدير الحسابات مراجعتها والتوقيا عميها بما يفيد المراجعة اـ تعتمد مف

 .هوكيؿ الوزارة أو المحافظة المفتص أو مف ينيبه تحت مسئوليت .1

 .رئيس المصمحة أو الهيئة العامة أو الجهاز أو مف ينيبه كؿ منهـ تحت مسئوليته .2

 .مدير عاـ المالية في المحافظة .3

 .مدير عاـ المكتب المفتص بالمحافظة .4

حسػػابات( 44(: عمػػى الموظػػؼ المعهػػود اليػػه بالسػػمفة المسػػتديمة فػػتـ طمبػػات الصػػرؼ )نمػػوذج رقػػـ231المػػػػادة )
 .لمؤيدة بفتـ )صرؼ( بمجرد صرؼ قيمتهوالمستندات ا

حسػابات(  28(: تقيد المبالغ المستممة والمنصرفة اوال باوؿ في سجؿ السمفة المسػتديمة )نمػوذج رقػـ 230المػػادة )
  :عمى اف تكوف القيود في  ذا السجؿ بالكربوف مف اصؿ وصورتيف ومتامنة البيانات االتية

 .( تحسابا44رقـ طمب الصرؼ )نموذج رقـ  -ا

 .تاريخ الصرؼ -ب

 .اسـ صاحب الحؽ -ج

 .الذرض مف الصرؼ -د

 .المبمغ المستحؽ صرفه - ػ

 .فانة االبواب وبنود وانواع الموازنة -و

 .بياف االستقطاعات -ز

 .صافي المبمغ -ح

  :استعااة السمفة المستديمة -ب

ب ظروؼ كؿ جهة وحتما في اليـو يستعاض المنصرؼ مف نقود السمفة المستديمة كمما قاربت عمى النفاد حس .1
 .االفير مف كؿ شهر



حسػابات( بعػد اقفالػه مرفقػا بػه 28تتـ االستعااة بتقديـ النسػفة االصػمية مػف سػجؿ السػمفة المسػتديمة )نمػوذج  .2
 .حسابات( والمستندات المؤيد لمصرؼ إلى مدير حسابات الجهة44 -طمبات الصرؼ )نموذج

حسابات( والتوقيا عميه بما يفيػد المراجعػة  -28تندات عمى السجؿ )نموذج عمى مدير الحسابات مراجعة المس .3
حسػػابات( اػػـ يعتمػػد مػػف مػػدير عػػاـ الشػػئوف الماليػػة أو مػػدير عػػاـ الفػػرع أو 45،ويعػػد اسػػتمارة استعااػػة )نمػػوذج 

 .المكتب بالمحافظات

صػرفها فعػال فصػما عمػى يسحب شيؾ عمى البنؾ المركزي أو فروعه حسب االحواؿ بمجمػوع المبػالغ التػي تػـ  .4
 .الباب والفصؿ والبند والنوع المفتص بموازنة الجهة

في اليـو االفير مف كؿ سنه مالية يورد ما تبقى بدوف صرؼ مف مبمغ السػمفة المسػتديمة إلػى البنػؾ المركػزي،  .5
لمبػالغ التػي تػـ واجػراء مػا يمػـز مػف تسػويات فػي  ػذا الشػاف فػي نهايػة السػنة الماليػة، ويراعػى اف يفصػـ باجمػالي ا

 .صرفها حتى ذلؾ التاريخ عمى ابواب وبنود وانواع الموازنة حسب طبيعة كؿ نفقة

(: يمكف الترفيص بصرؼ سمفه مؤقتة لمواجهة متطمبات ذات صفة عاجمة وممحة في االحواؿ التي 232المػػادة )
السػػمؼ المؤقتػة لشػراء ناريػػات يتعػذر فيهػا الصػرؼ باالسػػموب العػادي )بموجػب الشػػيكات( وال يجػوز اسػتفداـ نظػاـ 

كاف باالمكاف شراؤ ا مف نقود السمفة المستديمة ويصدر الترفيص بالسػمفة المؤقتػة مػف وكيػؿ الػوزارة أو المحافظػة 
( لاير ومػا 05111أو رئيس المصػمحة أو رئػيس الجهػاز أو رئػيس الهيئػة العامػة اذا لػـ تتجػاوز قيمػة السػمفة مبمػغ )

 يصػػدر التػػرفيص بػػه مػػف الػػوزير المفػػتص أو المحػػافظ، فػػاذا زادت قيمػػة السػػمفة ( لاير25111زاد عػػف ذلػػؾ إلػػى )
 .عف ذلؾ الحد فيجب اف يصدر الترفيص بها مف وزير المالية

(: يػػتـ تحديػػد السػػمفة المؤقتػػة وفقػػا لدراسػػة دقيقػػة تػػتـ بمعرفػػة المفتصػػيف فػػي االعمػػاؿ المطمػػوب مػػف 233المػػػػادة )
وف مسئوليف مباشرة عف الفروؽ الكبيرة في تقدير قيمػة السػمفة الالزمػة زيػادة أو اجمها السمفة ويكوف  ؤالء المفتص

 .نقصا

ويجػػب اف تتاػػمف  ػػذال الدراسػػة تحديػػد طريقػػة معينػػة السػػتعماؿ السػػمفة تتناسػػب وطبيعػػة االغػػراض الممنوحػػة مػػف 
ال تتعػدى  ػذال المػدة اجمها عمى أال تتجاوز المدة المحددة لتقديـ حساب السمفة شػهريف مػف تػاريخ صػرفها وبشػرط أ

باي حاؿ مف االحواؿ اليـو االفير مف السنة المالية بالنسبة لمسمؼ التي يصرح بصػرفها فػي اوأفػر السػنة الماليػة 
وفػي االحػػواؿ التػػي يتعػػذر فيهػػا القيػػاـ باالعمػػاؿ المطموبػػة قبػؿ نهايػػة السػػنة الماليػػة يجػػب تسػػوية حسػػاب السػػمفة فػػي 

نها واذا اقتات الارورة الحصوؿ عمػى سػمفة أفػرى فػي السػنة الماليػة السػتكماؿ نهاية السنة المالية ورد الباقي م
تمػؾ االعمػػاؿ فيجػػب الحصػػوؿ عمػػى تػػرفيص مػػف السػػمطة التػػي رفصػػت بصػػرؼ السػػمفة مػػا بيػػاف االسػػباب التاليػػة 

 .التي تدعو لذلؾ وبشرط وجود اعتماد مفصص لتمؾ االعماؿ يسمح باالرتباط

لمؤقتة دفعة واحدة لمموظؼ المرفص له بها اذا كاف مقدرا انجاز العمػؿ الصػادرة (: تصرؼ السمفة ا234المػػادة )
 .مف اجمه السمفة بمجرد صدور ا



وفي االحواؿ التي يكوف فيها مبمغ السمفة كبيرا ويقدر استمرار الصػرؼ منهػا لمػدة طويمػة عمػى مػدى السػنة الماليػة 
ت تتناسػػب والمػػدد المقػػدرة النجػػاز كػػؿ غػػرض مػػف فيكػػوف صػػرؼ السػػمفة لمموظػػؼ الػػذي يعهػػد اليػػه بهػػا عمػػى دفعػػا

 .اغراض السمفة

(: تمتػػػػـز الوحػػػػدة الحسػػػػابية المفتصػػػػة بتقػػػػديـ اقػػػػرار بػػػػابراء ذمػػػػة صػػػػاحب السػػػػمفة بمجػػػػرد اسػػػػتالمها 235المػػػػػػادة )
 .المستندات المؤيدة لمصرؼ ومراجعتها وعمى صاحب السمفة االحتفاظ بهذا االقرار المدة القانونية الالزمة

(: ال يجوز الترفيص بصرؼ عدد كبير مف السمؼ المؤقتة لشفص واحػد فػي السػنة الماليػة الواحػدة 236دة )المػػا
واذا اقتاى االمر لترفيص بصرؼ اكار مف سمفه لشفص واحد فعميه تسوية حساب كػؿ سػمفه عمػى حػدال وتقػديـ 

 .مستنداتها فور انتهاء الذرض منها

ها وعميه اف يبدي اسباب عدـ تحقيؽ تمػؾ االغػراض عنػد حدواػه ويكوف صاحب السمفة مسئوال عف تحقيؽ اغراا
 .ما تقديـ ما يابت ذلؾ بالمستندات المؤيدة

(: عمى الجهة التي تطمب صرؼ سمفة مؤقتة تتقدـ بطمب إلى مدير الحسابات تبيف فيه الذرض مف 237المػػادة )
 .تصوف واسـ الموظؼ الذي تصرؼ له السمفةطمب السمفة وقيمتها مف واقا المقايسات التي قاـ بها الفنيوف المف

وتتولى ادارة الحسابات رفا مذكرة إلى السمطة المفتصة بالترفيص بصرؼ السمفة لمحصوؿ عمى الموافقة الالزمة 
 .الصدار ا

وفػػي حالػػة الموافقػػة تقػػـو االدارة المػػذكورة بارسػػاؿ  ػػذا التػػرفيص إلػػى الجهػػة المفتصػػة لتحريػػر اسػػتمارة الصػػرؼ 
مػف رئػيس الجهػة المفتصػة اػـ تعػاد إلػى ادارة الحسػابات مرفقػا بهػا الموافقػة عمػى صػرؼ السػمفة، وذلػؾ واعتماد ا 

التفػػاذ االجػػراءات الالزمػػة لصػػرؼ قيمتهػػا إلػػى الموظػػؼ المنػػوط بػػه تنفيػػذ العمػػؿ الػػذي صػػرفت مػػف اجمػػه السػػمفة، 
 ػذا السػجؿ عمػى فانػػات وعمػى ادارة الحسػابات مسػؾ سػجؿ لمتابعػة مػا يصػرؼ مػػف السػمؼ المؤقتػة بحيػث يحػوي 

 .تتامف تاريخ مراحؿ طمب السمؼ والترفيص بها واصدار ا ومتابعتها

(: ال يجوز الترفيص بصرؼ سمفه مؤقتة في الشهر االفير مػف السػنة الماليػة إال فػي االحػواؿ التػي 238المػػادة )
 .الماليةيكوف مف المحتـ والمؤكد انجاز العمؿ الصادرة مف اجمه السمفة قبؿ نهاية السنة 

(: تفصػػـ السػػمفة المؤقتػػة التػػي يػػرفص بصػػرفها عمػػى حسػػاب جػػاري السػػمؼ المؤقتػػة مقابػػؿ االاػػافة 239المػػػػادة )
إلػػى حسػػاب البنػػؾ المركػػزي لممصػػروفات بقيمػػة الشػػيؾ المسػػحوب بالسػػمفة مػػف حسػػاب جػػاري السػػمؼ المؤقتػػة إلػػى 

 .حساب البنؾ المركزي لممصروفات

تيفاء مستندات السمفة المؤقتة ورد المتبقي منها بدوف صرؼ فػي قػرار التػرفيص ويجب اف تحدد المدة الالزمة الس
الذي يصدر بصرفها كما يجب المبادرة مف جانب الموظؼ الذي صػرفت لػه  ػذال السػمفة بػرد المتبقػي منهػا بمجػرد 

 .االنتهاء مف الذرض الذي صرفت مف اجمه وتقديـ المستندات عف المبالغ المنصرفة

ؿ مف االحواؿ اف يتجاوز االجؿ الذي يتـ فيه سداد المتبقي وتقػديـ المسػتندات عػف اليػـو االفيػر وال يجوز باي حا
مػف السػنة الماليػة التػي تػـ فيهػػا صػرؼ السػمفة بالنسػبة لمسػمؼ التػي صػػرفت فػي الشػهر االفيػر مػف السػنة الماليػػة، 



تـ اجػػراء التحقيػػؽ الػػالـز معػػه ويتحمػػؿ الموظػػؼ الػػذي يتػػأفر فػػي السػػداد عػػف الموعػػد المحػػدد مسػػئولية تػػافيرال ويػػ
لتحديد مسئوليتة ومجازاته اف كاف  ناؾ محؿ لذلؾ ويراعى سداد المبمغ المتبقي بػدوف صػرؼ وتوريػدال إلػى البنػؾ، 
وكػػذا تسػػوية المنصػػرؼ مػػف السػػمفة المؤقتػػة بالفصػػـ عمػػى نفقػػات الموازنػػة بالبػػاب والفصػػؿ والبنػػد والنػػوع المفػػتص 

 .لسمؼ المؤقتةمقابؿ االاافة إلى حساب جاري ا

(: يكوف تقديـ حساب السمفة المؤقتة والمستندات المؤيدة لها بمجرد انتهاء الذرض الذي صػرفت مػف 241المػػادة )
اجمه إلى ادارة الحسابات بعد استيفائها واعتماد ا مف المسئوليف باالدارة التي صرفت لها السمفة لمراجعتها حسابيا 

تـ تسوية كؿ مبمغ في مدة ال تتجاوز الشػهريف قبػؿ نهايػة السػنة الماليػة ذاتهػا، ومستنديا وتسوية قيمتها ويجب اف ي
 .واذا تبقى مبمغ مف السمفة فيجب توريدال إلى البنؾ عمى اف ترفؽ حافظه االاافة بمستندات السمفة

حسػاب الفتػامي اما اذا تعذر تقديـ المستندات الفاصة بتسوية السمفة المؤقتة حتى نهاية السنة المالية وقبؿ قفؿ ال
يتـ الفصـ عمػى اعتمػادات الموازنػة بالمبػالغ السػابؽ صػرفها كسػمؼ مؤقتػة أو التػي لػـ تقػدـ مسػتنداتها حتػى نهايػة 
السػػنة الماليػػة مقابػػؿ االاػػافة إلػػى الحسػػاب الػػدائف المفػػتص، وعنػػد ورود المسػػتندات يػػتـ اجػػراء التسػػويات الالزمػػة 

لية كحد اقصػى، وتتحمػؿ الجهػة مسػئولية عػدـ تسػوية السػمفة فػي المػدة فالؿ الشهريف التالييف مف بداية السنة الما
المحػػددة، اذا اسػػفرت نتيجػػة مراجعػػة المسػػتندات المقدمػػة اف  نػػاؾ مبػػالغ يقتاػػي رد ػػا فيجػػب المطالبػػة بهػػا فػػورا 

 .وتسويتها باالستبعاد مف النوع المفتص لمنفقات أو االاافة لإليرادات حسب االحواؿ

ادارات الحسابات المطالبة بمسػتندات اي سػمفه مؤقتػة وتسػويتها وفقػا لالجػراءات المنصػوص  (: عمى240المػػادة )
عميهػػػا بالمػػػادتيف السػػػابقتيف وعميهػػػا رفػػػا االمػػػر إلػػػى المسػػػئوليف بالجهػػػة فػػػي حالػػػة عػػػدـ تقػػػديـ المسػػػتندات مػػػا الػػػزاـ 

دـ تقػػديـ المسػػتندات صػػاحب السػػمفة بػػرد مػػا تبقػػى لديػػه بػػدوف صػػرؼ، ويعتبػػر صػػاحب السػػمفة مسػػئوال فػػي حالػػة عػػ
 .المطموبة ورد الباقي مف السمفة

ويعتبر عدـ تصفية اي سمفه بعد انجاز الذرض الذي صرفت مف اجمه بشػهر واحػد مفالفػة تسػتوجب مسػاءلة مػف 
 .قاـ بالصرؼ والمسمـ اليه السمفة بالتاامف في رد المبالغ المنصرفة

هادة مف الجهة صاحبة الشاف تدؿ عمى استيفاء الشروط (: تصرؼ االمانات الصحابها بناء عمى ش242المػػادة )
 .التي اوجبت ايداع االمانة ويجب اف تراجا طمبات الصرؼ عمى ما  و وارد في الدفاتر قبؿ اعتماد صرفها

(: يجب اف يكوف طمب صرؼ االمانة مصحوبا بااليصاؿ الذي اعطي لصػاحبه، وفػي حالػة اػياع 243المػػادة )
ة المفتصػػة تكيػػؼ صػػاحب االمانػػة بػػاف يوقػػا عمػػى اقػػرار يتعهػػد فيػػه باعتبػػار االيصػػاؿ االيصػػاؿ فػػاف عمػػى الجهػػ

المفقود ممذى وال يعمؿ به اذا تـ العاور عميه أو ظهر فيما بعد، ما مالحظة اف ايصاالت دفا االمانات ال يجوز 
 .تحويمها

الموازنة أو لحسابات أفرى فيجب عمػى (: اذا دعت الحاجة لتسوية االمانة باكممها بالسداد إليرادات 244المػػادة )
مػػػدير الحسػػػابات اف يحػػػرر عنهػػػا كشػػػؼ تسػػػوية امػػػا اذا تقػػػرر صػػػرؼ جػػػزء مػػػف االمانػػػة لصػػػاحبها وتسػػػوية البػػػاقي 
إليرادات الموازنة أو الي حساب أفر فينزؿ  ذا الباقي في فانة االستقطاعات في اسػتمارة اعتمػاد الصػرؼ وتقيػد 

 .ة مف واقا  ذا البياف ذال العممية في الدفاتر الحسابي



  - :(: ال ترد االنواع االتية مف المبالغ لمستحقيها إال بعد اف يطالبوا بها245المػػادة )

المرتبات واالجور والنفقات الشرعية التي يحار مستحقو ا السػتالمها مػف الموظػؼ المفػتص بالصػرؼ فػالؿ  .1
 .المدة المقررة لبقائها لديه

الفراد الجراء اعماؿ معينة بمعرفتهـ حسب مواصفات محػددة والتػي يكػوف مودعو ػا قػد التامينات المودعة مف ا .2
 .قاموا باالعماؿ المطموبة

اما االنواع االتية مف المبالغ فيمكف رد ا بدوف طمبات وذلؾ بعد سحب ايصاالت التوريػد اذا كػاف التػاميف مػدفوعا 
 .نقدا

مقبولػة بعػد انتهػاء المػدة المحػددة لصػالحية العطػاء أو قبػؿ يرد التامف المؤقػت إلػى اصػحاب العطػاءات غيػر ال -ا
ذلؾ اذا تـ تحصيؿ التاميف النهائي مف صاحب العطاء المقبوؿ عمى انػه يجػب اف يراعػى عػدـ رد قيمػة اي شػيؾ 
يكوف مقدما كتاميف مؤقت قبؿ ورود اشعار البنؾ بمػا يفيػد تحصػيؿ قيمتػه وااػافتها لحسػاب الجهػة المفتصػة مػا 

  - :يمي مراعاة ما

بمجػرد ورود اشػػعار البنػؾ بتحصػيؿ قيمػة الشػػيؾ إلػى الجهػة المفتصػة يؤشػر امػػاـ المبمػغ بالػدفتر المفػتص بمػػا  -
 .يفيد تاريخ ورود اشعار البنؾ

عنػػد رد قيمػػة اي شػػيؾ يجػػب الرجػػوع اوال إلػػى الػػدفتر المفػػتص لمتحقػػؽ مػػف اف قيمتػػه قػػد وصػػؿ عنهػػا اشػػعار  -
 .االاافة مف البنؾ

استمارة اعتماد الصرؼ مف الموظؼ المفػتص اقػرار بمػا يفيػد قيػد المبمػغ بالػدفتر وبمػا يفيػد تحصػيؿ يؤشر عمى  -
  - :الشيؾ كاالتي

 .واف قيمة الشيؾ قد حصمت فعال… بالصفحة… بتاريخ… اقر باف المبالغ مقيدة بحساب -

ت المنصػػوص عنهػػا عنػػد وورد شػػيؾ بػػدوف صػػرؼ لعػػدـ وجػػود رصػػيد المبمػػغ أو الي سػػبب أفػػر تتبػػا االجػػراءا -
 .( مف  ذال الالئحة70بالمادة )

كؿ مفالفة لما تقدـ يترتب عميها رد قيمة اي شيؾ قبؿ ورود اشعار باالاػافة مػف البنػؾ بقيمتػه يمػـز المسػئولوف  -
بػػرد قيمػػة الشػػيؾ إلػػى الجهػػة المفتصػػة اذا مػػا ارتػػد مػػف البنػػؾ المسػػحوب عميػػه دوف صػػرؼ عػػالوة عمػػى مجػػازاتهـ 

امينػات النهائيػة فتػرد بمجػرد قيػاـ المتعهػد بتنفيػػذ تعهداتػه حسػب شػروط العقػد المبػـر معػه وفػي جميػػا اداريػا، امػا الت
 .حاالت التامينات يراعى سحب ايصاؿ التوريد أو اي مستند ممااؿ

المبالغ التي تورد زيادة عمى اي رسـو مقررة بشػرط التاشػير بمػا يفيػد رد الزيػادة وذلػؾ عمػى ايصػاالت التوريػد  -ب
صة بتمؾ المبالغ ما مالحظة ارورة ذكر رقـ وتاريخ تمػؾ االيصػاالت فػي صػمب االيصػاؿ الػذي يؤفػذ عمػى الفا

 .صاحب الحؽ باستالمه المبمغ الزائد



 .الباقي مف المبالغ المحجوزة مف المقاوليف بعد اتماـ االعماؿ التي حجزت مف اجمها تمؾ المبالغ -ج

د نظير تامينات عف اعماؿ تقػـو بهػا الحكومػة لحسػابهـ وبشػروط التاشػير الباقي مف المبالغ التي يودعها االفرا -د
 .عمى ايصاالت التوريد باف  ذا الباقي رد إلى صاحب الشاف

(: يحدد البنؾ المركػزي اسػماء المصػارؼ المػرفص لهػا فػي اصػدار فطػاب كفالػة لمتامينػات المؤقتػة 246المػػادة )
 .والتامينات النهائية والدفعات المقدمة

ا يحدد البنؾ المركزي الحد االقصى لمجموع فطابػات الكفالػة المػرفص لكػؿ مصػرؼ باصػدار ا فػي حػدودال وال كم
 .يجوز لممصرؼ تجاوز  ذا الحد االقصى

(: اذا اتاح لوزارة المالية عند مراجعة االفطارات اف احد المصارؼ تعدى الحد االقصى المقرر له 247المػػادة )
الجهة المفتصة فور المطالبة المصرؼ باف يدفا لها قيمة الكفالة نقدا فالؿ االاػة ايػاـ فعمى وزارة المالية افطار 

وفػػي حالػػة تػػأفر البنػػؾ فػػي دفػػا قيمػػة الكفالػػة )فطػػاب الاػػماف( عمػػى الجهػػة المفتصػػة افطػػار البنػػؾ المركػػزي 
 .وصورة لوزارة المالية التفاذ االجراءات الالزمة قبؿ البنؾ الذي اصدار الكفالة

(: عندما تقدـ الحد الجهات كفالة )فطاب الاماف( عف تاميف مؤقت صادر مف احد المصارؼ أو 248ة )المػػاد
  - :فروعه المرفص لها باصدار كفاالت فيجب عمى الجهة اف تقـو باالتي

اف تحصػػؿ مػػف البنػػؾ الصػػادر منػػه الكفالػػة عمػػى تاييػػد بصػػدور ا واف تتحقػػؽ مػػف انػػه لػػـ يتجػػاوز الحػػد االقصػػى  -ا
 .لمبنؾ باصدار كفاالت في حدودال المرفص

اذا كانت الكفالة المحددة المدة عف تاميف ابتدائي فيجب أال تقؿ مدة الكفالػة عػف االاػة اشػهر أو عػف االاػيف  -ب
يوما بعد انتهاء سرياف العطاء ايهما ابعد، واما الكفاالت المقدمة عف تامينات نهائية فيكوف سػرياف فطػاب الكفالػة 

اصدارال إلى ما بعد انتهاء مدة العقد باالث شهور إال اذا نص في العقد عمى سرياف الكفالة لمدة  لمدة تبدا مف يـو
 .اطوؿ لظروؼ فاصة

أال تقترف الكفالة باي قيد أو شرط واف يقرر فيها البنؾ بانه ياػا تحػت تصػرؼ الجهػة التػي اصػدرت الكفالػة  -ج
 ػذال القيمػة عنػد اوؿ طمػب منهػا، وتحديػد مػدة سػرياف فطػاب لصالحها مبمذا يوازي قيمة الكفالة وانه مستعد لسداد 

الاماف لمدة أفرى حسبما تراال الجهة الصادرة لصالحها التاميف عنػد الطمػب دوف االلتفػات إلػى ايػة معاراػه مػف 
 .الشفص الذي قدـ الكفالة

المؤقتػػة أو بحسػػاب (: تقيػػد الجهػػة المفتصػػة قيمػػة الكفالػػة بمجػػرد ورود ػػا بحسػػاب جػػاري التامينػػات 249المػػػػادة )
جػػاري التامينػػات النهائيػػة )حسػػب االحػػواؿ( باسػػـ مقػػدـ الكفالػػة فصػػما عمػػى حسػػاب جػػاري الكفػػاالت )كفػػاالت عػػف 

الكفػاالت  -تامينات مؤقتة أو كفاالت عف تامينات نهائية( وتفرد لكؿ نػوع منهمػا صػحائؼ معينػة فػي دفتػر حسػاب
 .(حسابات9)نموذج رقـ 



هػػة المفتصػػة بالكفػػاالت التػػي انتهػػى الذػػرض مػػف تقػػديمها لمػػدة طويمػػة دوف مبػػرر بػػؿ وال يجػػوز االحتفػػاظ لػػدى الج
يجب اعادتها إلى البنؾ الصادرة منه الكفالة ما افطار مقدـ الكفالة بذلؾ وبالنسػبة لمكفػاالت التػي ينتهػي الذػرض 

 .شار اليها انفامف تقديمها وتقرر اعادتها إلى اصحابها يجب اجراء القيود العكسية لمقيود بالفقرة الم

المؤقػػت عػػف االاػػيف  –(: فػػي حالػػة تجديػػد الكفالػػة يجػػب أال تقػػؿ مػػدة سػػرياف الكفالػػة بالنسػػبة لمتػػاميف 251المػػػػادة )
يوما بعد انتهاء مدة سرياف مفعوؿ العطاء وبالنسبة لمتػاميف النهػائي عػف االاػة شػهور بعػد انتهػاء مػدة العقػد إال اذا 

الكفالة لمػدة اطػوؿ لظػروؼ فاصػة، وفػي كػؿ االحػواؿ يراعػى فػي  ػذا أحكػاـ نص في التعاقد عمى سرياف مفعوؿ 
 .الالئحة التنفيذية لقانوف المناقصات والمفازف الحكومية

(: ال يجوز الحجز بمعرفة الذير عمى الكفػاالت المقدمػة عػف التامينػات المؤقتػة والنهائيػة أو الػدفعات 250المػػادة )
 .ية مف المصارؼ عف مقدمي العطاءات والمتعهديف والمقاوليفالمقدمة النها عبارة عف امانة شفص

(: عمػػى الجهػة المفتصػػة اف تراعػػى بكػؿ دقػػة تػػاريخ انتهػاء سػػرياف مفعػػوؿ الكفالػة بحيػػث اذا رات مػػا 252المػػػادة )
 يدعو لمطالبة البنؾ بسداد قيمتها أو تجديد ا اف تطمب بذلؾ قبؿ انتهاء مفعوؿ الكفالة بوقت كػاؼ حتػى ال تسػقط
الكفالػػة ويسػػتحيؿ مطالبػػة البنػػؾ بشػػيء منهػػا، ويعتبػػر المتسػػبب فػػي ا مػػاؿ المطالبػػة فػػي الوقػػت المناسػػب مسػػئوال 

 .باالاافة إلى ما يمكف اتفاذال مف اجراءات ادال لتعويض الفسارة التي قد تمحؽ الحكومة نتيجة لهذا اال ماؿ

  :التالي(: تكوف صيذة الكفاالت )فطاب الاماف( عمى النحو 253المػػادة )

  :ا. فطاب الاماف لمتاميف المؤقت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 االخ/ المحتـر

 بعد التحية

نتعهد باف نامف االخ/. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. في مبمػغ ) ( فقػط. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ... يمنيػػػػا )قيمػػػػة التػػػػاميف  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 -مركػز -جهػة – يئػة –محافظة  –المؤقت بنسبة ) %( مف قيمة العطاء المقدـ منهـ عف توريد أو مقاولة لوزارة 
مصػػػمحة. .. ... ونحػػػف مسػػػتعدوف لسػػػداد  ػػػذا المبمػػػغ لمجهػػػة المػػػذكورة عنػػػد اوؿ طمػػػب منهػػػا دوف التفػػػات إلػػػى ايػػػة 

اصػحاب العطػاء وتظػؿ  ػذال الاػمانة نافػذة المفعػوؿ إلػى تػاريخ / / ولمجهػة  -ذلػؾ مػف قبػؿ صػاحبمعاراة في 
الصادرة لصاحبها الامانة الحؽ تجديد سريانها بمدة أفرى أو اكار بمجػرد افطارنػا بػذلؾ قبػؿ انتهػاء مػدة سػرياف 

ار الكفػاالت فػي حػدود ا مػف الامانة ونحف نقر باننا اصدرنا  ذال الامانة في حػدود المبػالغ المػرفص لنػا باصػد
 البنؾ المركزي

 / / حرر في

  :التوقيػا



  :عف بنؾ

  :الفتػػـ

  :ب. فطاب الاماف لمتاميف النهائي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 االخ/ المحتـر

 بعد التحية

عمػػػيهـ  –يػػػه االفػػػوة/. .. .. .. .. .. ... ........................................قػػػد رسػػػا عم -حيػػػث اف االخ 
 .( ) مصمحة بقيمة قدر ا -مركز -جهة – يئة –محافظة  –توريد أو مقاولة لوزارة 

المػػذكوريف فػػي مبمػػغ ) ( فقػػط ....................................... يمنيػػا  –فاننػػا نتعهػػد بػػاف ناػػمف المػػذكور
 .وريد أو  ذال المقاولة)قيمة التاميف المؤقت بنسبة ) %( مف مجموع العقد المبـر معهـ عف  ذا الت

ونحف مستعدوف لسداد  ذا المبمػغ بكاممػة لمجهػة المػذكورة عنػد اوؿ طمػب منهػا دوف النفقػات إلػى ايػة معاراػة فػي 
المػػذكوريف، وتظػػؿ  ػػذال الاػػمانة نافػػذة المفعػػوؿ إلػػى  -المقػػاوليف -المقػػاوؿ –المتعهػػديف  -ذلػػؾ مػػف قبػػؿ المتعهػػد

انة الحؽ فػي تجديػد سػريانها بمػدة أفػرى أو اكاػر بمجػرد افطارنػا بػذلؾ تاريخ / / ولمجهة الصادرة لصالحها الام
قبػػؿ انتهػػاء مػػدة سػػرياف الاػػمانة ونحػػف نقػػرر اننػػا اصػػدرنا  ػػذال الاػػمانة فػػي حػػدود المبػػالغ المػػرفص لنػػا باصػػدار 

 .الكفاالت في حدود ا مف البنؾ المركزي

 / / تحرر في

  :التوقيػا

  :عف بنؾ

  :الفتػػـ

  :الدفعة المقدمة ج. فطاب الاماف عف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 االخ/ المحتـر

 بعد التحية



عمػيهـ توريػد أو مقاولػة  –االفوة/................................................قد رسا عميػه  -حيث اف االخ 
 .( ) مصمحة وبقيمة قدر ا -جهاز مركزي – يئة –محافظة  –لوزارة 

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكوريف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ ) ( فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط.  –رفاننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نتعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكو 
................................................. يمنيا قيمة الدفعة المقدمة المتفؽ عميها في العقد المبػـر معهػـ 

 .عف  ذا التوريد أو  ذال المقاولة

إلػى ايػة معاراػة فػي واننا مستعدوف الداء  ذا المبمغ بالكامػؿ لمجهػة المػذكورة عنػد اوؿ طمػب منهػا دوف االلتفػات 
الػيهـ، ويظػؿ  ػذا الاػماف قائمػا ونافػذ  -المتعاقػديف المػذكوريف دوف الرجػوع اليػه  -ذلؾ مف قبؿ المتعاقد المػذكور

المفعػػوؿ مػػف تػػاريخ صػػرؼ الدفعػػة المقدمػػة إلػػى تػػاريخ / /، ونحػػف نقػػرر اننػػا قػػد اصػػدرنا  ػػذال الاػػمانة فػػي حػػدود 
 .دود ا مف البنؾ المركزيالمبالغ المرفص لنا باصدار الكفاالت في ح

 / / تحرر في

  :التوقيػا

  :عف بنؾ

 :الفتػػـ

(: يجػػب عمػػى جميػػا الجهػػات اسػػتئجار امػػاكف لصػػالح العمػػؿ تجنػػب افتيػػار المنػػاطؽ ذات االيجػػار 254المػػػػادة )
 .المرتفا وتوجه ا تمامها إلى المناطؽ المعتدلة االيجار بحيث ال تتحمؿ الموازنة باعباء كبيرة

(: تعرض عمى وزارة المالية جميا الحاالت التي يراد فيه استئجار اماكف جديدة عالوة عمى االمػاكف 255) المػػادة
المسػػتاجرة، وال يطبػػؽ  ػػذا الحكػػـ اذا كانػػت االمػػاكف المطمػػوب اسػػتئجار ا  ػػي بػػدال مػػف امػػاكف مسػػتاجرة فعػػال وفػػي 

 .حدود القيمة االيجارية السابقة

ت اسػػػتئجار االمػػػاكف عمػػى مجمػػػس المحافظػػػة لمموافقػػة عمػػػى االيجػػػار المقػػػدر (: تعػػػرض جميػػػا حػػاال256المػػػػادة )
لالماكف المطموب استئجار ا كما يقرر المجمس اذا كاف مف الاػروري اسػتئجار المكػاف المطمػوب أو االكتفػاء بمػا 

 .يكوف موجودا مف مباني الحكومة

يدة المطمػوب اسػتئجار ا عمػى الػوزير أو (: يجب عمى الجهة المفتصة عرض ايجارات االماكف الجد257المػػادة )
المحافظ المفتص قبؿ تاريخ االيجار بشهر عمى االقؿ، وكذلؾ عرض االيجارات القديمة المطموب تجديػد ا عمػى 

 .مجمس المحافظة قبؿ التاريخ المحدد الفطار المالؾ باالفالء بشهر عمى االقؿ

لعقود التي تحرر ا ما الذير عف استئجار عقارات معػدة (: ال يجوز الي جهة حكومية اف تقبؿ في ا258المػػادة )
لشػػذمها اف تػػدرج اي نػػص يترتػػب عميػػه اعفػػاء المالػػؾ مػػف الاػػرائب أو الرسػػـو المقػػررة طبقػػا لمقػػوانيف السػػارية بايػػة 
صػػورة كانػػت. كمػػا ال يجػػوز لهػػا اف تتاػػمف العقػػود شػػروطا فاصػػة يتفػػؽ عميهػػا مػػا المػػالؾ دوف اف تعػػرض  ػػذال 

 .س المحافظةالشروط عمى مجم



(: تصػػػرؼ االيجػػػارات فػػػي اوؿ الشػػػهر التػػػالي لمشػػػهر المسػػػتحؽ عنػػػه فصػػػما عمػػػى موازنػػػة الجهػػػة 259المػػػػػادة )
 .المفتصة

ويجػوز االتفػػاؽ عمػػى دفػػا ايجػػارات مقػػدما بشػػرط أال تزيػػد ايجػػار االاػػة اشػػهر وتصػػرؼ قيمػػة االيجػػارات عنػػد حمػػوؿ 
يجارات الموقوؼ صرفها بسبب حجز أو فالؼ فتفصػـ عمػى موعد استحقاقها دوف انتظار مطالبة المالؾ، اما اال

الموازنػػة عنػػد اسػػتحقاقها وتقيػػد بحسػػاب جػػاري الحجػػوزات، ويػػتـ صػػرفها فصػػما عمػػى  ػػذا الحسػػاب بعػػد اف تصػػبح 
 .صالحة لمصرؼ قانونا

محار (: يحرر محار عند استالـ أو تسميـ االماكف المستاجرة لمجهات الحكومية ويتامف بهذا ال261المػػادة )
 .مشتمالتها وذلؾ لمعمؿ بمقتااال عند المزـو والرجوع إلى المسئوليف بذية ما عسى اف يحدث مف نقص أو تمؼ

(: قبؿ قياـ اي جهة باستئجار ارااي زراعية يجب عميها اف تحدد المسػاحة التػي تحتػاج اليهػا فعػال 260المػػادة )
الدولػة أو لػوزارة االوقػاؼ فػي الجهػات التػي ترغػب اـ تبدا بالبحث عف ارااػي ممموكػة لمصػمحة ارااػي وعقػارات 

االستئجار فيها أو قريبا منها. فاذا وجدت ارااػي ممموكػة لمصػمحة ارااػي وعقػارات الدولػة أو لػوزارة االوقػاؼ أو 
الي جهة حكومية أفرى فيتـ االتفػاؽ معهػا عمػى االيجػار فػاذا تعػذر االتفػاؽ فيعػرض االمػر عمػى وزارة الزراعػة و 

 .الية بعد ذلؾوزارة الم

(: اذا لـ تتوفر لمحكومة ارااي زراعية في الجهات المطموبة أو المجاورة لها تقـو الجهة الراغبة في 262المػػادة )
االستئجار بالبحػث عػف ارااػي ممموكػة لالفػراد وتتفػؽ مػا المالػؾ بصػفة مبدئيػة عمػى اسػتئجار المسػاحة المطموبػة 

 .ءات تحديد مساحة االرااي المطموب استئجار اطبقا لحالتها اـ تطمب إلى وزارة اإلنشا

(: تتحقػػػؽ وزارة اإلنشػػػاءات أو الجهػػػة المفتصػػػة مػػػف صػػػحة الممكيػػػة والمسػػػاحة فئػػػة االيجػػػار وقيمتػػػه 263المػػػػػادة )
وتحديد فئة التعويض عف الزراعة في حالة وجود زراعة بػاالرض المطمػوب اسػتئجار ا،ويمكف االسػتعانة بمصػمحة 

 .لة في  ذا الشافارااي وعقارات الدو 

وفي حالة االتفاؽ عمى سداد االيجار مقػدما عػف اكاػر مػف سػنة أو كػاف االيجػار سػيدفا بحيػث يتػدافؿ فػي سػنتيف 
 .ماليتيف متتاليتيف فيدفا االيجار وبقيته بالكامؿ عمى البند المفتص مف موازنة السنة المالية التي دفا فاللها

مػػب اسػػػتئجار ارااػػي زراعيػػة اف تحصػػؿ عمػػى موافقػػة وزارة الزراعػػػة (: يجػػب عمػػى الجهػػة التػػي تط264المػػػػادة )
 .والموارد المائية ووزارة المالية في جميا االحواؿ سواء كانت ارااي ممموكة لجهات حكومية أو لالفراد

 الفصؿ الرابا: العالقات المالية فيما بيف وحدات الجهاز االداري لمدولة

ف الػػػوزارات والمحافظػػػات والمصػػػالح والهيئػػػات العامػػػة واألجهػػػزة المركزيػػػة (: يتبػػػا فػػػي المحاسػػػبة بػػػي265المػػػػػادة )
وفروعهػػا ومكاتبهػػا نظػػاـ الشػػيكات ويوسػػط حسػػاب جػػاري المبػػالغ الدائنػػة تحػػت التسػػوية بالنسػػبة لممبػػالغ المحصػػمة 
لحساب جهات، وحساب جاري المبالغ المدنية تحت التسػوية بالنسػبة لممبػالغ المنصػرؼ حسػاب جهػات وتفصػص 

اتر فاصػػة لهػػذال العمميػػات بالػػذات فػػي  ػػذيف النػػوعيف مػػف الحسػػابات الجاريػػة وصػػفحات معينػػة لكػػؿ جهػػة حتػػى دفػػ



يسهؿ المبالغ المستحقة لمجهة أو عميها، وبالتالي سداد المبالغ المستحقة اوال باوؿ في المواعيد المحػددة والمطالبػة 
 .بالمبالغ المستحقة عمى كؿ جهة

حػػدى الوحػػدات فػػي اف تػػؤدى لهػػا وحػػدة أفػػرى فدمػػة فيجػػب عمػػى الوحػػدة األولػػى اف (: اذا طمبػػت ا266المػػػػادة )
  - :تطمب ذلؾ كتابة مف الوحدة الاانية وتجرى المحاسبة بيف الوحدات اإلدارية عمى الوجه االتي

حػدة ا. االتفاؽ عمى اف تتولى الوحدة القائمة باداء الفدمة بمهمة الصرؼ إلى اصحاب الشاف مباشػرة بعػد قيػاـ الو 
الطالبة لمفدمة بدفا قيمة الفدمة مقدما دفعة واحدة أو عمى دفعات وفقا لسير العمؿ وحسب االتفاؽ الذي يتـ ما 

 .الوحدة التي ستؤدي الفدمة ويتـ ذلؾ فصما عمى اعتمادات الجهة الطالبة لصالح الجهة التي تقدـ الفدمة

المؤيػػدة لمصػػرؼ إلػػى الجهػػة التػػي اديػػت لهػػا الفدمػػة  ب. تقػػـو الجهػػة التػػي قامػػت بػػاداء الفدمػػة بتقػػديـ المسػػتندات
 .الجراء التسويات الالزمة لمصرؼ وحفظ المستندات

 .ج. يجب اف تكوف لكؿ عممية مستندات قائمة بذاتها

د. في حالة قياـ وحدة ادارية بتشػذيؿ ادوات أو مهمػات لحسػاب وحػدة أفػرى وكانػت المسػتندات الفاصػة بالفدمػة 
اػػػػا وال يمكػػػػف لموحػػػػدة التػػػػي ادت الفدمػػػػة االسػػػػتذناء عنهػػػػا فيجػػػػب اف تحػػػػرر مػػػػف  ػػػػذال تتعمػػػػؽ بفػػػػدمات أفػػػػرى اي

المسػػتندات صػػور بصػػدؽ عميهػػا رئػػيس الوحػػدة أو مػػف ينػػوب عنػػه وترسػػؿ لمجهػػة التػػي طمبػػت اداء الفدمػػة الجػػراء 
 .التسوية الالزمة لمصرؼ بموجبها

الفدمات أو التوريدات التي تقـو بها الهيئػات (: يجوز دفا مبالغ مقدما بصفة امانة عف االعماؿ أو 267المػػادة )
 .العامة والمؤسسات العامة بصفة مستديمة والتي تجرى المحاسبة عميها وفقا لما يتـ منها اوال باوؿ

وتقػػدر  ػػذال االمانػػة عمػػى اسػػاس معػػدؿ حجػػـ المعػػامالت فػػي شػػهر أو شػػهريف حسػػبما يػػتـ االتفػػاؽ عميػػه مػػا الجهػػة 
منصػرؼ الفعمػي فػالؿ سػتة شػهور أو سػنة سػابقة، عمػى اف تقػدـ الفػواتير والمسػتندات القائمة بالتنفيذ وفي اػوء ال

المؤيدة لمصرؼ شهريا وتتـ المحاسبة والتسوية مف المستحؽ فعال في نهايػة المػدة المػدفوع عنهػا االمانػة، وال يػدفا 
عػػة إال بعػػد تسػػوية حسػػاب المػػدة مقابػػؿ المػػدة الاالاػػة إال بعػػد تسػػوية حسػػاب المػػدة األولػػى وال يػػدفا مقابػػؿ المػػدة الراب

 .الاانية و كذا

(: يجوز بموافقة الوزير أو المحػافظ أو رئػيس المصػمحة أو رئػيس الجهػاز أو رئػيس الهيئػة العامػة أو 268المػػادة )
مف يمارس سمطاتهـ الترفيص بدفا مبالغ مقدما مف القيمة المتفؽ أو المتعاقد عميها عف االعماؿ أو الفػدمات أو 

 .%25ات اذا كاف الدفا المقدـ مشروطا في االتفاؽ أو التعاقد وذلؾ في حدودوالتوريد

(: يتبا بشاف المبالغ المدفوعة مقدما بعد الترفيص بصرفها وفقا لمعقود واالتفاقيات المبرمػة وفقػا ورد 269المػػادة )
العهدة في مدة ال تتجاوز في النظاـ المحاسبي الحكومي، ويراعى سرعة تقديـ المستندات المؤيدة لمصرؼ وتسوية 

وفػي حالػة تعػذر تقػديـ المسػتندات فػي المػدة المػذكورة وقبػؿ قفػؿ الحسػاب  -الشهريف قبؿ نهايػة السػنة الماليػة ذاتهػا
النػػوع( مقابػػؿ  –البنػػد  -الفصػػؿ  -الفتػػامي يػػتـ الفصػػـ بػػالمبمغ المدفوعػػة مقػػدما عمػػى اعتمػػادات الموازنػػة )البػػاب 

لدائنػػة تحػػت التسػػوية، وعنػػد ورود المسػػتندات يػػتـ اجػػراء التسػػويات الالزمػػة فػػالؿ االاػػافة لحسػػاب جػػاري المبػػالغ ا



الشهريف التاليف مف بداية السػنة الماليػة الجديػدة كحػد اقصػى وتتحمػؿ الجهػة مسػئولية عػدـ تسػوية  ػذال المبػالغ فػي 
 .المدة المحددة

قػػدما اف  نػػاؾ مبػػالغ يقتاػػى رد ػػا، واذا اسػػفرت نتيجػػة مراجعػػة المسػػتندات المقدمػػة عػػف المبػػالغ السػػابؽ صػػرفها م
 .فيجب المطالبة بها فورا وتسويتها باالستبعاد مف النوع المفتص بالنفقات أو االاافة لإليرادات بحسب االحواؿ

(: الابػػات المديونيػػة عػػف الفػػدمات التػػي تؤديهػػا جهػة لجهػػة أفػػرى يجػػب الحصػػوؿ عمػػى تعهػػد كتػػابي 271المػػػادة )
بدفا القيمة واف تحديػد القيمػة عمػى اسػاس مقايسػة تقديريػة تعػد ا الجهػة التػي تػؤدى مف الجهة التي تطمب الفدمة 

الفدمة وتقبمها الجهة المنتفعة بالفدمة واف يتـ استيفاء المستندات المؤيدة النجاز العمؿ قبؿ المطالبة بػدفا القيمػة 
 .وترفؽ المستندات ما المطالبة وترسؿ إلى الوحدة الحسابية المفتصة

(: وفػػي حالػػة عػػدـ اتفػػاؽ الجهتػػيف عمػػى تسػػوية المبػػالغ المطموبػػة فػػالؿ المػػدة المشػػار اليهػػا يعػػرض 270) المػػػػادة
االمػػر عمػػى مػػدير عػػاـ الشػػئوف الماليػػة أو مػػدير عػػاـ ماليػػة المحافظػػة لتكػػويف لجنػػة برئاسػػته ويماػػؿ فيهػػا الطرفػػاف 

ذا لـ يقػـ الطػرؼ المػديف بالوفػاء فػالؿ لمفصؿ في النزاع وعف اسباب التافير وتصدر المجنة قرار ا فالؿ شهر فا
 .شهر مف تاريخ صدور قرار المجنة يعرض االمر عمى الوزير أو المحافظ المفتص

 (الفصؿ الفامس: )الرقابة والابط الدافمي وافتصاصات ممامي وزارة المالية

الػدافمي عمػى كافػة العمميػات (: تمارس وزارة المالية صالحيتها الكاممة في الرقابة والتفتيش والاػبط 272المػػادة )
الماليػػة فػػي كافػػة الجهػػات الفااػػعة ألحكػػاـ  ػػذال الالئحػػة قبػػؿ الصػػرؼ والتحصػػيؿ وبعػػدال طبقػػا لمقػػوانيف والتحقػػؽ 
بصفة مستمرة مف التزاـ تمػؾ الجهػات بتطبيػؽ الػنظـ والقػوانيف والمػوائح الماليػة واف تصػرفاتهـ وفقػا لمموازنػة المقػررة 

قػػؽ وتحصػػؿ طبقػػا لمقػػوانيف واالنظمػػة والقػػرارات، كمػػا اف لهػػا الحػػؽ فػػي التفتػػيش عمػػى لكػػؿ منهػػا واف اإليػػرادات تح
الفزائف في تمؾ الجهات وطمب البيانات والمعمومات بصفة دورية كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ لمعرفة عممية مالية 

 .بعينها وبما ال يتعارض ما افتصاصات الجهاز المركزي لمرقابة والمحاسبة

(: مديرو عمـو الشئوف المالية يماموف وزارة المالية لدى الجهات التي يعمموف بهػا ويعػاونهـ فػي ذلػؾ 273المػػادة )
مػديرو الحسػػابات وامنػػاء الصػػناديؽ ومػػديرو المشػػتريات والمفػػازف الػػذيف يجػػب اف يكونػػوا تػػابعيف لػػوزارة الماليػػة فنيػػا 

وانيف والمػػػوائح والتعميمػػػات الماليػػػة المنفػػػذة واداريػػا بحيػػػث يباشػػػروف االفتصاصػػػات المحػػددة لهػػػـ بموجػػػب أحكػػػاـ القػػ
ويشػرفوف عمػى اعمػاؿ تحصػيؿ اإليػػرادات وانفػاؽ االعتمػادات، ويكػوف لمػدير وعمػػـو الشػئوف الماليػة واإلداريػة حػػؽ 

 .التوقيا عمى اوامر الصرؼ وال يجوز تنفيذ اي عممية مالية مهما كانت بدوف توقيا ممامي وزارة المالية

اء الجهات الفااعة لمقانوف المالي وكذا ممامي وزارة المالية فػي كػؿ الجهػات  ػـ المسػئولوف (: رؤس274المػػادة )
 .عف تنفيذ كافة القوانيف والموائح والقرارات المالية

(: يتحمػػؿ المسػػئولوف عػػف الشػػئوف الماليػػة والمتصػػرفوف بامور ػػا فػػي كػػؿ وحػػدة مػػف وحػػدات الجهػػاز 275المػػػػادة )
ابعة مالـ يتـ تسديدال مف حقوؽ الدولة سواء كػاف يفػص العػاـ المػالي الجػاري أو اعوامػا االداري لمدولة مسئولية مت

سػػػابقة، وكػػػذا التاكػػػد مػػػف سػػػالمة تحصػػػيؿ مسػػػتحقات الدولػػػة وتوريػػػد ا إلػػػى البنػػػؾ المركػػػزي، وعمػػػيهـ رفػػػا التقػػػارير 
تراػػهـ فػػي اداء  ػػذا المفصػػمة إلػػى الػػوزير أو المحػػافظ المفػػتص حػػوؿ سػػيرة متابعػػة اإليػػرادات والمعوقػػات التػػي تع



الواجػػػب شػػػهريا وبحػػػد اقصػػػى فػػػي اليػػػـو العاشػػػر مػػػف شػػػهر التػػػالي، عمػػػى اف تقػػػـو الػػػوزارة أو المحافظػػػة المفتصػػػة 
 .باحاطة وزارة المالية والجهاز المركزي لمرقابة والمحاسبة بصورة مف ذلؾ

اف يقػػدموا سػػنويا اقػػرار بالذمػػة (: جميػػا العػػامميف فػػي المصػػالح اإلراديػػة وفػػي المجػػاالت الماليػػة يجػػب 276المػػػادة )
 .المالية لجميا ممتمكاتهـ المنقولة وغير المنقولة

(: يحظر عمػى ممامػي وزارة الماليػة الموافقػة عمػى صػرؼ اي مبمػغ دوف وجػود اعتمػاد بموازنػة الجهػة 277المػػادة )
ؼ تجػػاوز أو كػػاف االعتمػػاد غيػػر مفصػػص لمذػػرض المطمػػوب صػػرؼ المبمػػغ مػػف اجمػػه، أو اذا ترتػػب عمػػى الصػػر 

 .لالعتماد المفصص أو كاف الصرؼ عمى حساب وسيط أو مفالفا لمقوانيف والقرارات والموائح والتعميمات المالية

(: عمػػػى ممامػػػي وزارة الماليػػػة فػػػي كافػػػة الجهػػػات الفااػػػعة ألحكػػػاـ  ػػػذال الالئحػػػة والتػػػي يعممػػػوف بهػػػا 278المػػػػػادة )
ماليػػة، ويجػػػب عراػػػها كتابػػة فػػػور اكتشػػػافها عمػػػى االمتنػػاع عػػػف التاشػػػير عمػػى كػػػؿ امػػػر صػػرؼ يتاػػػمف مفالفػػػة 

السمطة المفتصة وصورة االوامر.. فاذا اصرت عمى الصرؼ رغـ ذلؾ تحمؿ المسئولية مصدر االوامػر أو متفػذ 
القػػرار ويقػػـو مماػػؿ وزارة الماليػػة بالصػػرؼ وابػػالغ وزيػػر الماليػػة ورئػػيس الجهػػاز المركػػزي لمرقابػػة والمحاسػػبة كتابػػة 

 .بمجرد وقوعها.. وعمى  ذال الجهات التحقيؽ فورا في المفالفةبمواوع المفالفة 

(: عمى رؤساء الجهات الفااعة لهػذا القػانوف وكػذا ممامػي وزارة الماليػة ابػالغ كػؿ مػف وزارة الماليػة 279المػػادة )
ذلػؾ فػور  والجهاز المركزي لمرقابة والمحاسبة بحوادث االفتالس والسرقة والحريؽ واال ماؿ والتبػذير ومػا فػي حكػـ

 .اكتشافها. وال يفؿ  ذا بافتصاصات رؤساء الجهات المعنية في اتفاذ االجراءات الالزمة وفقا لالنظمة النافذة

  - :(: تدفؿ في عداد المفالفات المالية المفالفات التالية281المػػادة )

 .الصرؼ مف اإليرادات .1

 .تجنيب اي نوع مف اإليرادات أو جانب منها .2

يد اإليرادات النقدية بالكامؿ إلػى الحسػاب المفػتص بالبنػؾ المركػزي وعػدـ توريػد اإليػرادات العينيػة إلػى عدـ تور  .3
 .مفازف الدولة المفصصة، ما مراعاة عدـ االفالؿ بنصوص القانوف المالي

أو  عػدـ سػداد الزكػات والاػرائب والرسػـو وحصػة الحكومػة مػف االربػاح وااللتزامػات األفػرى المسػتحقة لمدولػة، .4
 .التافير في سداد ا عف المواعيد المحددة

 .االعفاءات التي تمنح بالمفالفة لمقوانيف واالتفاقيات المستكممة لالجراءات الدستورية .5

 .عدـ تقديـ مشروع الموازنة إلى وزارة المالية في المواعيد التي تحدد ا .6

 .هةعدـ سالمة استفداـ اعتمادات النفقات المدرجة بموازنة الج .7

الصػػػرؼ فصػػػػما عمػػػى الحسػػػػابات المدينػػػة )العهػػػد( لعػػػػدـ وجػػػود اعتمػػػػاد فػػػي موازنػػػة الجهػػػػة أو لعػػػدـ كفايػػػػة  .8
 .االعتمادات



عدـ موافاة وزارة المالية والجهاز المركزي لمرقابة والمحاسبة بكشوؼ الحسابات وموازيف المراجعة الشهرية وربا  .9
 .قديمها في موعد يتجاوز المواعيد المحددة أو غير مستوفاةالسنوية والفتامية في المواعيد المحددة، أو ت

عػػدـ تمكػيف مػػوظفي وزارة الماليػػة والجهػاز المركػػزي لمرقابػػة والمحاسػبة فػػي ممارسػػة صػالحياتهما الكاممػػة فػػي  .10
عمميػػػة الرقابػػػة والتفتػػػيش الػػػدوري والفجػػػائي عمػػػى الفػػػزف والمفػػػازف والػػػدفاتر والسػػػجالت والتاكػػػد مػػػف سػػػالمة جميػػػا 

 .صرفات المالية ومدى مطابقتها لمقوانيف والموائح والقرارات واالنظمة النافذةالت

 .عدـ اشعار وزارة المالية والجهاز المركزي لمرقابة والمحاسبة باية مفالفات مالية وفقا لما ورد بهذال المادة .11

دير الحسػػابات بػػاالمور (: باالاػػافة إلػػى االفتصاصػػات الػػواردة اػػمف مػػواد  ػػذال الالئحػػة يفػػتص مػػ280المػػػػادة )
  - :االتية

 .يشرؼ اشرافا فنيا واداريا مباشرا عمى جميا موظفي الوحدة الحسابية .1

يػػوزع العمػػؿ بػػيف مػػوظفي الوحػػدة بقػػرار دافمػػي تحػػدد فيػػه الواجبػػات والمسػػئوليات المكمػػؼ بهػػا كػػؿ مػػوظفي مػػف  .2
رى تودع بممؼ فاص ينشا لهذا الذرض موظفي الوحدة، وتحفظ صورة مف القرار لدى مدير الحسابات وصورة أف

 .ويحفظ بقسـ المحفوظات بالجهة المفتصة

التحقػػؽ مػػف صػػحة عمميػػات الفصػػـ أو االاػػافة عنػػد القيػػد فػػي الحسػػابات طبقػػا ألحكػػاـ  ػػذال الالئحػػة والنظػػاـ  .3
 .المحاسبي الحكومي والكتب الدورية الصادرة مف وزارة المالية

المسػػػتندات واسػػتيفائها وفقػػػا لمػػا تقاػػػي بػػه القػػػوانيف والمػػوائح والػػػنظـ  االذف بالصػػػرؼ بعػػد التحقػػؽ مػػػف صػػحة .4
 .والتعميمات المالية

التحقػػؽ مػػف صػػحة القيػػود المحاسػػبية بالػػدفاتر والسػػجالت، وعميػػه التاكػػد مػػف صػػحة الحسػػاب اليػػومي بسػػجؿ  .5
 .الحسبة اليومية

د ا المقػررة والتحقػؽ مػف اف البيانػات مراقبة إعػداد الكشػؼ الشػهري وكشػؼ المػدة والحسػاب الفتػامي فػي مواعيػ .6
الػػواردة بهػػا تطػػابؽ مػػا  ػػو مابػػت بالػػدفاتر الحسػػابية وانهػػا متوازنػػة، وعميػػه التوقيػػا عمػػى الػػدفاتر بمػػا يفيػػد المراجعػػة 

 .وارسالها إلى وزارة المالية )الحسابات الفتامية( في مواعيد ا المقررة

 .رية المدينة والدائنة اوؿ باوؿعمى مدير الحسابات متابعة تسوية الحسابات الجا .7

 .التوقيا توقيعا اانيا عمى جميا الشيكات الصادرة .8

مدير الحسابات مسئوؿ عف صرؼ القطعيات إلػى الجهػات المفتصػة أو اصػحاب الحػؽ فيهػا فػي نفػس الشػهر  .9
 .الذي استقطعت فيه

 .يد عف العبث والاياعمراقبة حفظ الدفاتر الحسابية بطريقة سميمة، وكذا سالمة تداولها بع .10



(: تتكػػوف الوحػػدة الحسػػابية فػػي جميػػا وحػػدات الجهػػاز االداري لمدولػػة مػػف اربعػػة اقسػػاـ عمػػى االقػػؿ 282المػػػػادة )
  - :كاالتي

  - :قسـ المراجعة والتسجيؿ ويفتص -1

رؼ بمراجعة مستندات الصرؼ والتسويات والتحقؽ مف صحتها واستيفائها كما يفتص بتسػجيؿ جميػا طمبػات الصػ
 .الواردة مف الجهات المفتصة في السجالت المفصصة لهذا الذرض والمشار اليها بهذال الالئحة

  - :قسـ الصرؼ والقيد ويفتص -2

ا. تحريػػػر الشػػػيكات المسػػػحوبة عمػػػى البنػػػؾ المركػػػزي أو احػػػد فروعػػػه واعتماد ػػػا وقيػػػد ا بسػػػجؿ الشػػػيكات الصػػػادرة 
نػؾ وذلػػؾ بعػد اسػتيفاء كػؿ شػيؾ مػف حيػث توقيػا االشػػفاص وتحريػر االفطػارات عػف الشػيكات المسػحوبة عمػى الب

المػػػرفص لهػػػـ التوقيػػػا عمػػػى الشػػػيكات، اػػػـ ارسػػػاؿ الشػػػيكات إلػػػى اصػػػحابها بالبريػػػد أو تسػػػميمها لهػػػـ، مػػػا اتفػػػاذ 
 .االجراءات الالزمة في حالة رد احد الشيكات أو فقد ا وتحرير بدال عنها

لعمميػػات الماليػػة اوال بػػاوؿ مػػف واقػػا مسػػتندات الصػػرؼ أو ب. مسػػؾ الػػدفاتر الحسػػابية والسػػجالت واابػػات جميػػا ا
 .كشوؼ التسوية

  - :وعمى الموظفيف المسند لهـ مسؾ احد  ذال الدفاتر أو بعاها مراعاة ما ياتي

التاشير عمى ظهر اوؿ صفحة فػي الػدفتر أو السػجؿ بنػوع الحسػاب الممسػوؾ وعػدد صػحائؼ الػدفتر أو السػجؿ  -
المه الػػدفتر أو السػػجؿ كػػامال اػػـ فػػتـ صػػحائؼ الػػدفتر بفػػتـ الجهػػة والتحقػػؽ مػػف انهػػا وتحريػػر اقػػرار بمػػا يفيػػد اسػػت

 .مرقمة بارقاـ مسمسمة

 .ال يتـ القيد في الدفاتر أو السجالت إال مف واقا استمارة الصرؼ أو ما في حكمها أو مف كشؼ التسوية -

هػا أو الكشػط أو الحشػو والتحشػير أو تػرؾ تمسؾ الدفاتر والسجالت بعناية ودقة وبنظافة تامة، ويحظر المحو في -
 .سطور أو صحائؼ بيااء

واذا اقتاى االمر اجػراء اي تصػحيح فيجػب التوقيػا امػاـ  ػذا التصػحيح مػف الموظػؼ المسػئوؿ مػا بيػاف تػاريخ  -
 .التصحيح بجانب التوقيا

عامػػة لقيػػد اسػػتمارة اف يػػتـ اظهػػار المجمػػوع اليػػومي لكػػؿ حسػػاب فصػػما وااػػافة ومطابقتػػه عمػػى دفتػػر اليوميػػة ال -
 .الصرؼ والتسويات لمتحقؽ مف موازنة الحسابات

اف يػػتـ اظهػػار المجمػػوع الشػػهري وترحيمػػه مػػف شػػهر إلػػى أفػػر وكػػؿ االاػػة شػػهور لبيػػاف الحسػػاب الربػػا سػػنوي  -
 .)حساب المدة ( وترحيؿ الحساب الربا سنوي مدة إلى أفرى حتى نهاية السنة الظهار الحساب الفتامي

نتائج الدورية وتوقيعها مف مدير الحسابات تمهيدا الرسالها إلى وزارة المالية والجهػاز المركػزي لمرقابػة استفراج ال -
 .والمحاسبة



  - :قسـ الفزائف -3

ويفػػتص بالشػػئوف المتعمقػػة بػػالفزف مػػف حيػػث فتحهػػا لمجمهػػور وتوريػػد متحصػػالتها إلػػى البنػػؾ والمحافظػػة عمػػى مػػا 
 .لهاتحتويه، وتوفير االحتياطات واالمف 

  - :قسـ حفظ المستندات -4

ويفػتص بحفػػظ جميػػا المسػػتندات والواػػائؽ الماليػػة والػػدفاتر والسػػجالت الحسػػابية والبيانيػػة بعػػد انتهػػاء الذػػرض منهػػا 
بطريقة سميمة بحيث ال تتعرض لمعبث أو الاياع، وبحيػث يمكػف الرجػوع اليهػا فػي اي وقػت بسػهولة ويسػر، ومػا 

الجهػاز المركػزي لمرقابػة والمحاسػبة ،يجػب مراعػاة عػدـ تسػميـ اي مسػتند أو مالحظػة عػدـ االفػالؿ بافتصاصػات 
وايقة أو سجؿ بعد حفظه إال لموظفي الوحػدة الحسػابية المفتصػة وبشػرط موافقػة واعتمػاد مػدير الحسػابات، وعمػى 

 .اف تراعي مدد الحفظ التي يصدر بتنظيمها قرار مف وزير المالية

 والدورية والفتاميةالفصؿ السادس: الحسابات الشهرية 

(: تمتـز جميا الوحدات الفااعة ألحكاـ  ذال الالئحة بتقديـ كافة البيانات والمعمومات واالياػاحات 283المػػادة )
المتعمقة بالحسابات الشهرية والدورية والفتامية إلػى وزارة الماليػة والجهػاز المركػزي لمرقابػة والمحاسػبة فػي المواعيػد 

 .المحددة لذلؾ

(: تمتػػػػـز الجهػػػات التػػػػي تتاػػػػمنها الموازنػػػة العامػػػػة لمدولػػػة بدراسػػػػة تقػػػػارير الجهػػػاز المركػػػػزي لمرقابػػػػة 284) المػػػػػادة
والمحاسبة ومراعاة ما ورد بها وموافػاة وزارة الماليػة والجهػاز المركػزي لمرقابػة والمحاسػبة بنتػائج دراسػتها وموافاتهمػا 

 .هر مف تاريخ انتهاء السنة الماليةبما يمـز اجراؤال مف تسويات في مدة ال تزيد عف سبعة اش

(: يتبػػا فػػي شػػاف تقسػػيـ الحسػػابات الفتاميػػة نفػػس االسػػموب المتبػػا فػػي تقسػػيـ الموازنػػات العامػػة، وال 285المػػػػادة )
يجػوز بػاي حػػاؿ مػف االحػواؿ اف تػػدرج نفقػات أو إيػرادات فػػي غيػر االبػواب والفصػػوؿ والبنػود واالنػواع المفصصػػة 

 .لها

عػػػداد كشػػػؼ (: يجػػػ286المػػػػػادة ) ب اف تقػػػـو الوحػػػدات الحسػػػابية بقفػػػؿ حسػػػاباتها فػػػي نهايػػػة كػػػؿ يػػػـو ومطابقتهػػػا وا 
حسػػابات( والتوقيػػا عميػػه مػػف جميػػا المفتصػػيف ومػػدير الحسػػابات بمػػا يفيػػد صػػحة كػػؿ 25الحسػػبة اليوميػػة )نمػػوذج 

أو اقفػاؿ دفتػر  حساب ومطابقته لما  ػو مػدوف بالسػجالت والحسػابات المفتمفػة، وال يجػوز تسػميـ اي شػيؾ لمنفقػات
 .حسابات( إال بعد اتماـ المراجعة نهائيا والتاكد مف صحة العمميات الحسابية اليومية2يومية الفزينة )نموذج 

(: يجػػػب اف تقػػػـو الوحػػػدات الحسػػػابية بقفػػػؿ حسػػػاباتها فػػػي نهايػػػة كػػػؿ شػػػهر اػػػـ تجػػػرى موازنػػػة بػػػيف 287المػػػػػادة )
 .ية سواء الفاصة باستمارات اعتماد الصرؼ أو التسوياتالحسابات المدينة والدائنة مف واقا دفاتر اليوم

ويجب ترحيؿ مجموع الحسػابات الشػهرية فػي الػدفاتر مػف شػهر إلػى الشػهر الػذي يميػه بحيػث يماػؿ المجمػوع جممػة 
الحسابات حتى نهايػة شػهر معػيف ،وكػؿ االاػة شػهور ليعبػر عػف الحسػابات كػؿ ربػا سػنه )حسػاب المػدة ( وترحػؿ 

 .التي تميها حتى نهاية السنة لتعبر عف الحساب الفتاميكؿ مدة إلى المدة 



(: بعػػد قفػػؿ حسػػابات الشػػهر تنقػػؿ المبػػالغ االجماليػػة مػػف الفانػػات الفاصػػة بهػػا فػػي دفػػاتر مفػػردات 288المػػػػادة )
النفقات ومفردات اإليرادات والحسابات الجارية والمدينػة والدائنػة والحسػابات النظاميػة إلػى كشػؼ الحسػاب الشػهري 

 .حسابات(، ما االلتزاـ في ذلؾ بالتبويب النمطي لكؿ مف اإليرادات والنفقات والحسابات الوسيطة57وذج رقـ )نم

(: يجب عمى جميا الوحدات الحسابية تقديـ كشؼ الحسػاب الشػهري فػي موعػد اقصػاال اليػـو العاشػر 289المػػادة )
مػػف اربػػا نسػػخ وترسػػؿ األولػػى إلػػى وزارة  مػػف الشػػهر التػػالي لمشػػهر المقػػدـ عنػػه الحسػػاب، ويحػػرر الكشػػؼ المػػذكور

الماليػػة والاانيػػة إلػػى الجهػػاز المركػػزي لمرقابػػة والمحاسػػبة والاالاػػة إلػػى الػػوزارة أو المحافظػػة أو الهيئػػة أو المصػػمحة 
 .المفتصة اما الرابعة فتحفظ في الوحدة الحسابية لمرجوع اليها كمما دعت الحاجة

بشهر ديسػمبر فيػتـ تقديمػه فػي المواعيػد المحػددة بقػرار وزيػر الماليػة وفيما يتعمؽ بكشؼ الحساب الشهري الفاص 
عداد وتقديـ الحساب الفتامي لمموازنة العامة لمدولة  .بشاف أسس قفؿ وا 

(: مػػػديرو الحسػػػابات ووكالئهػػػـ مسػػػئولوف شفصػػػيا عػػػف صػػػحة الحسػػػابات امػػػاـ وزارة الماليػػػة ويجػػػب 291المػػػػػادة )
مستوفاة إلى تاريخ قفؿ الحساب الشهري، ويجب اف يوقعوا شهريا عمى الػدفاتر  عميهـ اف يراجعوا الدفاتر الحسابية

 .بما يفيد قيامهـ بمراجعة االرقاـ الواردة بها ويشمؿ ذلؾ دفاتر الحسابات الجارية والمدينة الدائنة والنظامية

  - :تي(: يعد كشؼ حساب المدة عف مجموع الشهور الاالاة المنتهية عمى الوجه اال290المػػادة )

 .المدة األولى: عف الشهور مف يناير إلى مارس، ويرسؿ ما كشؼ الحساب الشهري عف مارس

 .المدة الاانية: عف الشهور مف ابريؿ إلى يونيو، ويرسؿ ما كشؼ الحساب الشهري عف يونيو

 .المدة الاالاة: عف الشهور مف يوليو إلى سبتمبر، ويرسؿ ما كشؼ الحساب الشهري عف سبتمبر

 .دة الرابعة: عف الشهور مف اكتوبر إلى ديسمبر، ويرسؿ ما كشؼ الحساب الشهري عف ديسمبرالم

(: ترسؿ كشوفات حساب المدة في المواعيد المحػدد بالمػادة السػابقة وعمػى مػديري ووكػالء الحسػابات 292المػػادة )
مواعيػػد ا المقػػررة مػػا ارسػػاؿ مراعػػاة  ػػذال المواعيػػد بكػػؿ دقػػة ويعتبػػروف مسػػئوليف عػػف إعػػداد الكشػػوؼ وارسػػالها فػػي 

صػورة مػف كشػؼ المػػدة إلػى نفػس الجهػات التػػي ترسػؿ اليهػا كشػػؼ الحسػاب الشػهري كمػا تحفػػظ صػورة مػف كشػػؼ 
 .المدة بالوحدة الحسابية

(: يعد الحساب الفتامي عف الحسػابات النهائيػة المنتهيػة فػي الحػادي والاالاػيف مػف ديسػمبر مػف كػؿ 293المػػادة )
عػداد وتقػديـ عاـ وفقا لمقواعد  واألسس والفطوات والمرفقػات المحػددة فػي قػرار وزيػر الماليػة الفػاص بأسػس قفػؿ وا 

الحساب الفتامي والذي يصدر سنويا، ويجب تقديمه إلى وزارة المالية والجهاز المركزي لمرقابة والمحاسبة في مػدة 
إلى الجهات التي ترسؿ اليها الحسابات مف تاريخ انتهاء السنة المالية، ويرسؿ صورة منه  أشهرال تزيد عف االاة 

 .الشهرية وحسابات المدد



ذا(: تواح في كشؼ الحساب الفتامي اعتمادات النفقات بابػا بابػا وفصػال فصػال وبنػدا بنػدا 294المػػادة ) كػاف  وا 
الفرؽ بػيف بالموازنة، كما يبيف ما تـ صرفه مف كؿ نوع و  أدرجلمبند انواع يبيف اعتماد كؿ منها عمى حدال طبقا لما 

 .االعتماد والمنصرؼ وفرا أو تجاوزا ما ذكر اسباب الفرؽ

وتتفذ االعتمادات المدرجة في الموازنػة اسػاس لمبيػاف مػا مراعػاة مػا ادفػؿ عميهػا مػف تعػديؿ يرجػا إلػى اعتمػادات 
 .در بذلؾااافية أو منقولة صادرة مف مجمس النواب فالؿ السنة المالية ويراعى بياف ورقـ وتاريخ القانوف الصا

ذا(: تواح في كشؼ الحساب الفتامي تقديرات اإليرادات بابػا بابػا وفصػال فصػال وبنػدا بنػدا 295المػػادة ) كػاف  وا 
يبػيف مجمػوع المحصػؿ مػف كػؿ نػوع وكػؿ  بالموازنػة، كمػا إدراجيبيف تقدير كؿ منها عمى حدال طبقا لمػا  أنواعلمبند 

، وتػػذكر تفصػػيالت االسػػباب التػػي ادت إلػػى نقػػص المحصػػؿ أو بنػػد والفػػرؽ بػػيف التقػػدير والمحصػػؿ زيػػادة أو نقصػػا
 :يجب بياف بأكممهازيادته عف التقديرات. وفيما يفتص بالارائب أو الرسـو التي لـ تحصؿ 

 .المستحؽ منها في السنة المالية المنتهية -1

 .المحصؿ منها في نفس السنة -2

 .ءات التي اتفذت لمتحصيؿالمتأفر تحصيمه واالسباب التي دعت إلى ذلؾ واالجرا -3

مقػدار المتػأفر مػف السػنوات السػابقة والمحصػؿ منػه فػي السػنة الماليػة المنتهيػة وتواػح نفػس البيانػات بالنسػبة  -4
 .والمبيعات مف اي نوع كاف وباقي اإليرادات التي لـ تحصؿ فورا لإليجارات

التابعػػة لهػػا بالمحافظػات اف ترفػػؽ بجػػداوؿ  (: يجػػب عمػى جميػػا الوحػػدات والمرافػؽ والمكاتػػب والفػروع296المػػػادة )
  - :الحساب الفتامي المرفقات التالية

محاػر جػرد الفزينػة فػي أفػر يػـو عمػؿ مػف ايػاـ العمػؿ الرسػمية فػي نهايػة شػهر ديسػمبر والتاكػد مػف مطابقػة  .1
كػؿ مػف الػدفاتر  جممة المبالغ الموجودة في الفزينة ودفتر يومية الفزينة ورصػيد حسػاب النقديػة تحػت التسػوية فػي

ديسػمبر( مػا بيػاف اسػباب الفػروؽ بينهػا  -الحسابية األفرى والرصيد الظا ر بكشؼ شػهر ديسػمبر والمػدة )اكتػوبر
 .اف وجدت

محاػػر الجػػرد السػػنوي لموجػػودات المفػػازف الحكوميػػة فػػي نهايػػة السػػنة الماليػػة مػػا بيػػاف الصػػنؼ ومواصػػفاته  .2
يمة التي يعبر عنها الصنؼ في نهاية السنة الماليػة، وذلػؾ طبقػا لمقػوانيف والوحدة والقيمة، والسعر عند الشراء، والق

 .والموائح النافذة

بيػػاف باالمػػاكف التػػي تسػػتاجر ا الجهػػة مواػػح بػػه اسػػـ مالػػؾ العقػػار المػػؤجر، ومكانػػه والذػػرض مػػف االيجػػار،  .3
يػة بعػد مطابقتػه عمػى النػوع األوؿ وتاريخ التعاقد، ومدتػه وقيمػة االيجػار الشػهري واالنفػاؽ الفعمػي فػالؿ السػنة المال

مػػف البنػػد السػػادس االيجػػارات مػػف الفصػػؿ الاػػاني )السػػما والفػػدمات( مػػف البػػاب األوؿ )النفقػػات الجاريػػة( ومقػػدار 
 .االيجار المتأفر صرفه أو االيجار المدفوع مقدما اف وجد



ة السػػنة الماليػػة مبينػا بػػه عػػدد بيػاف بحصػػر كافػػة السػيارات الحكوميػػة ووسػائؿ النقػػؿ األفػػرى الموجػودة فػػي نهايػ .4
السيارات المستفدمة لمركوب، وعػدد الباصػات، وعػدد السػيارات المسػتفدمة الغػراض النقػؿ ووسػائؿ النقػؿ األفػرى 
والمعدات التي تعتبر مف وسائؿ النقؿ، وذلؾ حسب كؿ نوع مف السػيارات ووسػائؿ النقػؿ، واوجػه االسػتفداـ، وكػذا 

ا اياػػاح رقػػـ كػػؿ سػػيارة أو وسػػيمة نقػػؿ، وماركتهػػا والموديػػؿ الفػػاص بهػػا، ورقػػـ بيػػاف بالػػدراجات حسػػب انواعهػػا، مػػ
الماكينة واسـ المستمـ أو المستفدـ والتاكد مػف الحصػوؿ عمػى اقػرار منػه بانهػا فػي عهدتػه ومسػئوؿ عػف سػالمتها، 

ليػة لهػا، مػا إعػداد وتػاريخ وامػف الشػراء، والقيمػة الحا –وانهػا مقيػدة دفتريػا عهػدة عميػه بعػد اسػتالمها مػف المفػازف 
بيػػاف تفصػػيمي مسػػتقؿ بالسػػيارات الحكوميػػة ووسػػائؿ النقػػؿ األفػػرى التػػي تػػـ شػػراؤ ا فصػػما عمػػى اعتمػػادات نفقػػات 

 .موازنة السنة المالية

بيػاف بحػوادث االفػتالس والسػرقة وحػوادث الحريػؽ واال مػاؿ واسػبابها والفسػائر المترتبػة عميهػا والمسػئوؿ عنهػا  .5
ردادال منها والباقي بدوف تحصيؿ ما ايااح االجراءات التػي اتفػذتها الجهػة لمقاػاء عمػى ماػؿ وقيمتها وما تـ است

 . ذال الحاالت ،وعدـ تكرار حدواها حفاظ لمماؿ العاـ

 .بياف تفصيمي بالمبالغ المتنازؿ عنها والتعوياات والسمطة التي رفصت بها .6

لمدينػػة )العهػػد، القػػدـ( واالسػػباب والمبػػررات التػػي بيػػاف بمػػا تػػـ اتفاقػػه فصػػما عمػػى كػػؿ حسػػاب مػػف الحسػػابات ا .7
دعػػت إلػػى الفصػػـ والسػػمطة التػػي رفصػػت بػػذلؾ، وحممػػة مػػا تػػـ تسػػويته فػػالؿ السػػنة الماليػػة، وتفاصػػيؿ الرصػػيد 
المتبقي منهػا فػي نهايػة السػنة الماليػة المػذكورة بػدوف تسػوية أو سػداد، واسػباب عػدـ التسػوية، واسػماء مػف بعهػدتهـ 

 .كؿ حالة  ذال المبالغ حسب

بيػػاف بالمبػػالغ التػػي فصػػمت عمػػى اعتمػػادات نفقػػات السػػنة الماليػػة لتعػػذر تقػػديـ المسػػتندات حتػػى نهايػػة السػػنة  .8
)السابؽ فصمها عمى الحسابات المدينة والمدفوعة مقدما في االغراض المفصصػة لهػا( مقابػؿ االاػافة لحسػاب 

صػؿ والبنػد والنػوع المفػتص لكػؿ مبمػغ وكػؿ حالػة عمػى جاري المبالغ الدائنة تحػت التسػوية، مػا اياػاح البػاب والف
 .حدة ونوع الحساب الوسيط السابؽ فصـ  ذال المبالغ عميه

بيػاف بمفػردات المبػػالغ المحصػمة لحسػاب جهػػات أفػرى ومػا تػػـ سػدادال منهػا لمجهػػة المفتصػة والرصػيد المتبقػػي  .9
 .يه  ذال المبالغفالؿ السنة المالية واسباب عدـ السداد، والحساب الوسيط المااؼ ال

بيػػاف بمفػػردات المبػػالغ المنصػػرفة لحسػػاب جهػػات أفػػرى مػػا تػػـ اسػػتردادال منهػػا والرصػػيد المتبقػػي فػػالؿ السػػنة  .10
 .المالية، واسباب عدـ االسترداد والحساب الوسيط المفصـو عميه بهذال المبالغ

ف البنػػؾ المركػػزي أو البنػػوؾ بيػػاف بالشػػيكات الصػػادرة فػػالؿ السػػنة الماليػػة وسػػممت لمسػػتحقيها ولػػـ تصػػرؼ مػػ .11
األفػػرى المفولػػة بػػذلؾ حتػػى نهايػػة السػػنة الماليػػة، مواػػحا رقػػـ وتػػاريخ ومبمػػغ الشػػيؾ والبػػاب والفصػػؿ والبنػػد والنػػوع 
المفصـو عميه، واالجراءات التي اتفذت بشاف استبعاد قيمة  ذال الشيكات مف نفقات السػنة الماليػة المػذكورة ورقػـ 

 .عادوتاريخ وصورة تسوية االستب



بيػػاف بالمبػػالغ التػػي قػػاـ البنػػؾ المركػػزي أو البنػػوؾ المفولػػة بػػذلؾ يفصػػمها عمػػى حسػػاب نفقػػات الجهػػة فػػالؿ  .12
السنة المالية ولـ يستفرج عنها شيكات وتفض جهػات أفػرى ،مواػحا بػه رقػـ وتػاريخ ومبمػغ الشػيؾ، واالجػراءات 

 .التي اتفذت في  ذا الشاف

جمة أو المؤجمة التػي ارسػمت لمبنػؾ لتحصػيمها وااػافتها لحسػاب إيػرادات الجهػة بياف بالشيكات الواردة أو المؤ  .13
ولػػـ تصػػؿ اشػػعارات االاػػافة الفاصػػة بهػػا، ولػػـ تظهػػر بكشػػوؼ البنػػؾ حتػػى نهايػػة السػػنة الماليػػة واالجػػراءات التػػي 

سػوية االسػتبعاد اتفذت بشاف استبعاد قيمة  ذال الشيكات مف إيرادات السنة الماليػة المػذكورة، رقػـ وتػاريخ وصػورة ت
  ()في حالة ااافتها لإليرادات

بيػاف بالمبػالغ التػي قػاـ البنػؾ المركػزي أو البنػوؾ األفػرى المفولػة بػذلؾ بااػافتها لحسػاب إيػرادات الجهػة وال  .14
 .تفصها مواحا به المبمغ ورقـ وتاريخ االاافة واالجراءات التي اتفذت في  ذا الشاف

ة بمستحقات الارائب أو التقاعد، أو الاماف االجتماعي، أو اقساط التامينػات بياف تفصيمي بالمبالغ الفاص .15
االجتماعية أو المستحقة لجهات أفرى والتي لـ تصرؼ حتى نهاية السنة المالية مواحا به الباب والفصؿ والبنػد 

كورة ورقػػـ وتػػاريخ والنػػوع المفػػتص واالجػػراءات التػػي اتفػػذت السػػتبعاد  ػػذال المبػػالغ مػػف نفقػػات السػػنة الماليػػة المػػذ
 .وصورة تسوية االستبعاد

بيػػاف تفصػػيمي بالمبػػالغ الفاصػػة بمرتجػػا المرتبػػات )الرديػػات( التػػي لػػـ تصػػرؼ الصػػحابها حتػػى نهايػػة السػػنة  .16
المالية، مواحا به الباب والفصػؿ والبنػد والنػوع المفػتص، واالجػراءات التػي اتفػذت السػتبعاد ا مػف نفقػات السػنة 

أو التػػي ااػػيفت إليػػرادات تمػػؾ السػػنة والتػػي تفػػص سػػنوات ماليػػة سػػابقة، ورقػػـ وتػػاريخ وصػػورة الماليػػة والمػػذكورة، 
 .تسوية االستبعاد أو االاافة وصورة اشعار االاافة بالبنؾ المركزي أو البنوؾ األفرى المفولة بذلؾ

سػتوى المشػاريا والفصػوؿ بياف شػامؿ بالنفقػات الفعميػة لمبػاب الاػاني )النفقػات الرأسػمالية واالسػتامارية( عمػى م .17
والبنود واالنواع لكؿ مشروع مبينػا بػه اعتمػاد موازنػة السػنة الماليػة واسػباب الػوفر أو التجػاوز فػي كػؿ مشػروع وكػؿ 
نػػوع مػػػف االنفػػػاؽ وعمػػػى مسػػػتوى كػػػؿ مػػػف التمويػػػؿ المحمػػي والفػػػارجي ومطابقػػػة االنفػػػاؽ عمػػػى المبػػػالغ المػػػرتبط بهػػػا 

 .(دة الرابعة )اكتوبر/ديسمبروالدفاتر وكشؼ حساب شهر ديسمبر والم

بياف بالمبالغ التي انفقتها الجهة بالنقد االجنبي فالؿ السنة المالية المعادؿ له بالعممة المحمية، مبينا الذػرض  .18
 .واوجه الصرؼ، والباب والفصؿ والبند والنوع

ليػػة مبينػػا بػػه اسػػـ الجهػػة بيػػاف باالشػػتراكات فػػي  يئػػات ومنظمػػات عربيػػة واقميميػػة ودوليػػة فػػالؿ السػػنة الما .19
والذرض مف االشتراؾ ومقدار االشتراؾ السنوي واالشتراكات المتأفرة أو المدفوعػة مقػدما وتػاريخ االسػتحقاؽ وذلػؾ 

 .بالعممة االجنبية والمعادؿ لها بالعممة المحمية مقارنا بربط الموازنة لكؿ  يئة أو منظمة

 .بياف تفصيمي باإلعانات والمساعدات العامة .20

بيػاف بػالتحويالت واالعانػات إلػى المؤسسػات العامػة غيػر الماليػة والماليػة والمؤسسػات األفػرى )اعانػة العجػز  .21
 .(الجاري



بيػػاف بػػالتحويالت الرأسػػمالية إلػػى المؤسسػػات العامػػة غيػػر الماليػػة والماليػػة والمؤسسػػات األفػػرى ) المسػػا مات  .22
 .(القطاعيف العاـ والمفتمط -الرأسمالية في رؤوس امواؿ الوحدات االقتصادية

بيػاف بػالتحويالت الرأسػمالية لمفػارج )المسػا مات الرأسػمالية فػي رؤوس امػواؿ المؤسسػات والمنظمػات العربيػة  .23
 .(واالقميمية والدولية

 .بياف تفصيمي بالمبالغ الماافة لمحسابات الدائنة )الودائا( عمى مستوى كؿ حساب، واسباب عدـ التسوية .24

ف تفصيمي بالمساعدات النقدية والعينية التي حصمت عميها الجهة فالؿ السنة المالية، مواحا به مصدر بيا .25
المساعدة وقيمتها بالنقد االجنبي والمعادؿ بالعممة المحمية واسـ الحساب المااؼ اليه، وكمية المساعدات العينيػة 

 .واصنافها والمفازف المودعة بها وكيفية التصرؼ فيها
 

 .رة مف كشوؼ مرتبات الوظائؼ لشهر ديسمبرصو  .26

مػػذكرة تفسػػيرية بأسػػباب الوفػػورات أو التجػػاوزات فػػي النفقػػات عمػػى مسػػتوى كػػؿ نػػوع والكيفيػػة التػػي تمػػت بهػػا  .27
 .مواجهة التجاوزات وكذا اسباب الزيادة أو النقص في انواع اإليرادات

عمى طريقة تنفيذ ا سواء بتجػاوز بعػض االعتمػادات  مذكرة اجمالية بالعوامؿ التي طرأت عمى الموازنة واارت .28
االصػػمية أو عػػدـ الصػػرؼ مػػف اعتمػػادات أفػػرى وعمػػى االفػػص مػػا كػػاف منهػػا متعمقػػا بالصػػرؼ عمػػى المشػػروعات 

 .االستامارية

 .صورة مف القوانيف والقرارات المنشئة والمنظمة الفتصاصات الجهة والهيكؿ التنظيمي بها .29

عػػػداد وتقػػػديـ (: يجػػػب اال297المػػػػػادة ) لتػػػزاـ بنمػػػاذج المرفقػػػات المحػػػددة بقػػػرار وزيػػػر الماليػػػة بشػػػاف أسػػػس قفػػػؿ وا 
 .الحسابات الفتامية واستيفاء جميا البيانات الواردة بها

(: تعػػد وزارة الماليػػة الحسػػابات الفتاميػػة لمموازنػػات العامػػة عػػف السػػنة الماليػػة المنتهيػػة والتػػي تشػػتمؿ 298المػػػػادة )
فقػػات الفعميػػة لمموازنػػات العامػػة موزعػػه عمػػى االبػػواب والفصػػوؿ والبنػػود واالنػػواع والمجموعػػات عمػػى اإليػػرادات والن

والحسػابات، كمػػا تشػػتمؿ عمػى حسػػابات التسػػوية ومرفقػػات الحسػابات الفتاميػػة المحػػددة فػي  ػػذال الالئحػػة، وتعػػرض 
فػػي مػػدة ال تزيػػد عمػػى الحسػػابات الفتاميػػة لمموازنػػات العامػػة عمػػى مجمػػس الػػوزراء اػػـ تعػػرض عمػػى مجمػػس النػػواب 

 .تسعة اشهر مف تاريخ انتهاء السنة المالية لممصادقة عميها بقوانيف

 الباب الاالث: موازنات الوحدات االقتصادية

(: موازنات الوحدات االقتصػادية  ػي الموازنػات التفطيطيػة لوحػدات القطػاع العػاـ التػي تممػؾ الدولػة 299المػػادة )
 .ت المفتمطة التي تسا ـ الحكومة في رأسمالهارأسمالها بالكامؿ، وكذا الوحدا



وتتاػػمف وحػػدات القطػػاع العػػاـ كػػال مػػف وحػػدات القطػػاع ذات الطػػابا الفػػدمي والتػػي يصػػدر بتحديػػد ا قػػرار مػػف 
 .مجمس الوزراء، ووحدات القطاع العاـ ذات الطابا االنتاجي

لتػػي ال تتاػػمنها الموازنػػة العامػػة لمدولػػة أو (: الميزانيػػات المسػػتقمة والممحقػػة  ػػي ميزانيػػات الوحػػدات ا311المػػػػادة )
 .موازنات الوحدات االقتصادية

(: يتبػػا فػػي إعػػداد الموازنػػات اسػػاس االسػػتحقاؽ اليػػة سػػنة ماليػػة شػػاممة لتقػػديرات اإليػػرادات والنفقػػات 310المػػػػادة )
ت والنفقات بذض النظر المتوقا استحقاقها فالؿ تمؾ السنة ويتـ تحميؿ الحساب الفتامي لتمؾ الموازنات باإليرادا

 .عما اذا كاف قد تـ تحصيؿ اإليرادات أو صرؼ النفقات مف عدمه

(: تبػػوب الموازنػػات إلػػى ابػػواب وحسػػابات عامػػة حسػػابات مسػػاعدة تحميميػػة وفقػػا لطبيعػػة ونشػػاط كػػؿ 312المػػػػادة )
 .عتها ومسمياتهامؤسسة، ويصدر االطار العاـ لهذا التبويب بقرار مف وزير المالية يحدد مدلوالتها وطبي

(: تشػػكؿ لكػػؿ جهػػة لجنػػة بقػػرار مػػف رئػػيس مجمػػس االدارة تفػػتص بإعػػداد مشػػروع موازنتهػػا التقديريػػة 313المػػػػادة )
  - :وتمتـز في اإلعداد باألسس والقواعد الصادرة مف وزير المالية وذلؾ عمى النحو التالي

 المدير العاـ رئيسا

 المدير المالي عاوا

 اوامدير ادارة التفطيط ع

 مدير الشئوف اإلدارية عاوا

ويجوز لمجنة اف تسػتعيف بمػف تػراال مػف العػامميف بالمؤسسػة أو مػف فارجهػا، كمػا يجػوز اف يشػترؾ فػي  ػذال المجنػة 
 .مندوبوف عف وزارة المالية ووزارة الفدمة المدنية واالصالح االداري ووزارة التفطيط والتنمية

حػػدود افتصاصػػاتها اف ال تسػػتفدـ اعتماداتهػػا المقػػررة فػػي جػػداولها (: عمػػى جميػػا الوحػػدات كػػؿ فػػي 314المػػػادة )
المرفقة بقانوف ربط موازناتها إال في االغراض المفصصة مف اجمها وعدـ تجاوز ا واتفاذ كؿ االجػراءات الالزمػة 
ؽ لتفطػػيط االنفػػاؽ منهػػا مػػف بدايػػة العػػاـ المػػالي فػػي حػػدود مػػا تاػػمنته مػػف اعتمػػادات والعمػػؿ عمػػى ترشػػيد االنفػػا

 .وتحقيؽ الموارد المالية المقدرة والعمؿ عمى زيادته عف طريؽ تحسيف االداء والتوازف العاـ

(: تعتبػػػر التاشػػػيرات الفاصػػػة فػػػي جػػػداوؿ موازنػػػات الوحػػػدات االقتصػػػادية وفػػػي جػػػداوؿ الميزانيػػػات 315المػػػػػادة )
 .تزاـ بما ورد بهاالمستقمة والممحقة جزءا مف قوانيف الربط ولها قوتها، وعمى جميا الجهات االل

(: عمػػػى جميػػػا الوحػػػدات االقتصػػػادية لمقطػػػاع العػػػاـ والمفػػػتمط والوحػػػدات ذات الميزانيػػػات المسػػػتقمة 316المػػػػػادة )
 .والممحقة اف تقـو بسداد مستحقات الحكومة مف االرباح وفي المواعيد المحددة

اـ بسػداد القػػروض والتسػهيالت االئتمانيػػة (: عمػى الوحػػدات االقتصػادية لمقطػػاع العػاـ والمفػتمط االلتػػز 317المػػػادة )
 .والفوائد التي تستحؽ عميها في مواعيد ا طبقا لالتفاقيات المبرمة بشانها



وفي حالة التافير يحؽ لوزير المالية اف يامر البنؾ المركزي بفصـ تمؾ المستحقات مف أرصػدة الجهػات التػي لػـ 
 .تقـ بالسداد

( مػف  ػذال الالئحػة يجػػوز ابػراـ عقػود لمػدة تتجػػاوز السػنة الماليػة فيمػػا 08ادة )(: بمراعػاة مػا ورد بالمػػ318المػػػادة )
يتعمػؽ باالعمػاؿ أو المشػروعات الػواردة فػي البػاب الرابػا )مشػروعات قيػد التنفيػذ( التػي يمتػد تنفيػذ ا إلػى اكاػر مػػف 

حػػدود المبػػالغ  سػػنه، بشػػرط اف يكػػوف ذلػػؾ فػػي حػػدود التكػػاليؼ الكميػػة لممشػػروع المػػدرج فػػي الفطػػة واف يكػػوف فػػي
 .المتوقا صرفها سنويا وال يتعدى الصرؼ الفعمي االعتماد المفصص لمسنة المالية الجارية

(: يطبؽ النظاـ المحاسبي الموحد في شاف تنفيذ موازنات الوحدات االقتصادية وفػي تنفيػذ الميزانيػات 319المػػادة )
 .المستقمة والممحقة مالـ ينص قانونا عمى غير ذلؾ

ذال الوحدات بامساؾ الدفاتر القانونية )دفتر اليومية العامة( ودفتر الجرد والميزانيات، وكذلؾ دفاتر االستاذ وتمتـز  
العػػاـ ودفػػػاتر اليوميػػة المسػػػاعدة التحميميػػة، كمػػػا تمسػػػؾ كػػؿ مؤسسػػػة مجموعػػة مػػػف السػػجالت البيانيػػػة واإلحصػػػائية 

 .المفتمفة وفقا لحجـ وطبيعة العمميات الجارية بها
 

(: يفتح البنػؾ المركػزي اليمنػي وفروعػه بنػاء عمػى موافقػة وزيػر الماليػة حسػابا لكػؿ وحػدة مػف وحػدات 301ة )المػػاد
 .القطاع العاـ

وتقػػػـو كػػػؿ وحػػػدة بايػػػداع كافػػػة مستحصػػػالتها وصػػػرؼ كافػػػة نفقاتهػػػا منػػػه مقابػػػؿ شػػػيكات يصػػػدر ا البنػػػؾ المركػػػزي 
تح حسابات لدى البنوؾ التجارية التػي تمتمػؾ الدولػة وفروعه. ويجوز لوحدات القطاع العاـ ذات الطابا االنتاجي ف

 .% مف رأسمالها وذلؾ بقرار مف مجمس الوزراء50ماال يقؿ عف 

  - :(: بالنسبة لممبالغ التي صرفت دوف وجه حؽ يجب تطبيؽ األحكاـ التالية300المػػادة )

تـ اسػتبعاد ا مػف الحسػاب المفػتص ا. االسراع بالمطالبة بالمبالغ التي صرفت دوف وجه حؽ بمجرد اكتشػافها، ويػ
اذا تـ تحصيمها فالؿ السنة المالية، ويتـ ااافتها إلى اإليرادات اذا كاف المحصؿ مػف المنصػرؼ دوف وجػه حػؽ 

 .يفص سنوات سابقة

ب. تفطػػر وزارة الماليػػة والجهػػاز المركػػزي لمرقابػػة والمحاسػػبة بكػػؿ حالػػة مػػف الحػػاالت التػػي يػػتـ فيهػػا الصػػرؼ دوف 
 .وجه حؽ

ارفاؽ صورة مف التحقيؽ الذي اجرى في  ذا الشاف وتحديػد المسػئولية والجػزاءات القانونيػة المترتبػة عمػى ذلػؾ  ج.
 .واحاطة رئاسة الوزراء بصورة مف ذلؾ

(: يعتبػػر صػػدور قػػانوف الموازنػػة تفوياػػا لكػػؿ جهػػة فػػي حػػدود افتصاصػػاتها باسػػتفداـ االعتمػػادات 302المػػػػادة )
مفصصة مف اجمها مف اوؿ السػنة الماليػة، شػريطة االلتػزاـ بأحكػاـ القػوانيف واالنظمػة المحددة لها في االغراض ال

 .والموائح المنظمة لعممية الصرؼ وما تصدرال وزارة المالية مف تعميمات



(: يتعػػيف عمػػى وحػػدات القطػػاع العػػاـ ذات الطػػابا الفػػدمي أو االنتػػاجي التػػي تحصػػؿ عمػػى مسػػا مة 303المػػػػادة )
  - :زنة العامة لمدولة اف تراعى عند احتياجها لمصرؼ مف  ذال المسا مات ما يميرأسمالية مف الموا

فػػواتير شػػراء. .. الػػخ( إلػػى وزارة التفطػػيط  -ا. اف تتقػػدـ بطمبهػػا مؤيػػد بالمسػػتندات الفاصػػة ،بالصػػرؼ )مسػػتفمص
ي إلػى وزارة الماليػة والتنمية لمدراسة عمى اوء الفطة واالعتمادات المدرجة لممشػروع واحالػة الطمػب مشػفوعا بػالرا

 .لمموافقة واالرتباط بالمبمغ فصما عمى المسا مة المفصصة لها في الباب الفامس مف الموازنة العامة لمدولة

ب. في حالة تاميف الطمػب صػرؼ مرتبػات واجػور ومصػروفات عامػة تفػص المشػاريا عمػى المؤسسػة اف ترفػؽ 
عمموف به وبيانات توايح اوجه صرؼ المصروفات العامة.. به كشفا باسماء العامميف ومرتباتهـ والمشروع الذي ي

وعمػػى وزارة الماليػػة اف تقػػـو بمراجعتهػػا لمتاكػػد مػػف صػػحة االسػػتحقاؽ واالحتياجػػات الفعميػػة وعػػدـ ازدواجيػػة الصػػرؼ 
 .فيما يفص الباب األوؿ والباب الرابا

زيادة عف الحاجة أو االحتفاظ بهذال ج. ال يجوز باي حاؿ مف االحواؿ سحب مبالغ مف مسا مة الدولة الرأسمالية 
 .المسا مات كنقدية لمدة تزيد عف الشهر، كما اليجوز استفداـ  ذال المسا مة في غير االغراض المفصصة لها

ويجػػب عنػػد صػػرؼ المسػػا مات الرأسػػمالية مراعػػاة مػػا يكػػوف مػػدرجا لممؤسسػػة مػػف تمويػػؿ ذاتػػي ونسػػبته إلػػى تكمفػػة 
 .ما كؿ مستفمصالمشاريا المعتمدة وفصـ جزء منها 

(: ال يتـ الصػرؼ مػف اعانػة العجػز الجػاري المػدرج بموازنػة الجهػة المعنيػة إال وفقػا لالحتيػاج الفعمػي 304المػػادة )
وبعػػد دراسػػة النتػػائج الفعميػػة لإليػػرادات الجاريػػة والنفقػػات لموحػػدة )كػػؿ االاػػة اشػػهر( عمػػى اف تقػػـو فػػي نهايػػة السػػنة 

يه مف اعانات لمعجز الجاري أو مسا مات رأسمالية وفقا لحسػاباتها الفتاميػة المالية بتسوية موقفها لما حصمت عم
 .وتوريد المبالغ المتبقية والتي لـ تستفدـ حساب الحكومة العاـ في البنؾ المركزي واشعار وزارة المالية بذلؾ

ا العموميػػػة إلػػػى وزارة (: تمتػػػـز الوحػػػدات االقتصػػػادية بتقػػػديـ نسػػػخ مػػػف حسػػػاباتها الفتاميػػػة وميزانياتهػػػ305المػػػػػادة )
الماليػػػة ووزارة الفدمػػػة المدنيػػػة واالصػػػالح االداري ووزارة التفطػػػيط والتنميػػػة والجهػػػاز المركػػػزي لمرقابػػػة والمحاسػػػبة 

 .فالؿ الشهريف التاليف النتهاء السنة المالية

 أشػهرمالية كػؿ االاػة  (: عمى جميا الوحدات االقتصادية االلتزاـ بتقديـ تقارير متابعة دورية ومراكز306المػػادة )
لوزارة المالية )قطاع الوحدات االقتصادية( وكذا كشوؼ الحسابات الشهرية والربا سنوية في المواعيد المحددة وفقا 
لمنماذج والبيانات والتوجيهات التي تصدر ا وزارة المالية في  ذا الشاف وموافاة الجهاز المركػزي لمرقابػة والمحاسػبة 

 .بصورة مف ذلؾ

(: يجػػػب عمػػػى كػػػؿ مؤسسػػػة أو شػػػركة التقيػػػد باالعتمػػػادات المقػػػررة، وفػػػي حالػػػة عػػػدـ كفايػػػة بعػػػض 307دة )المػػػػػا
االعتمػػادات المقػػررة باالسػػتفدامات الجاريػػة تقػػـو االدارة المفتصػػة بالمؤسسػػة أو شػػركة بطمػػب زيػػادة االعتمػػادات 

صػاء لبيػاف الػراي فػي الطمػب ودراسػة المشار اليها، ويحاؿ الطمب مف قبؿ المدير المالي إلػى ادارة التفطػيط واالح
  - :الوسائؿ التالية بإحدىامكانية توفير االعتمادات المطموبة 



ا. عػف طريػؽ نقػؿ االعتمػادات مػف حسػاب إلػى أفػر دافػػؿ البػاب.. يشػترط لػذلؾ اف تػتـ عمميػة النقػؿ مػف حسػػاب 
ويػػتـ ذلػػؾ بقػػرار مػػف مجمػػس إلػػى أفػػر وجػػود وفػػر ممااػػؿ فػػي الحسػػاب المنقػػوؿ منػػه فػػي نقػػؿ نطػػاؽ البػػاب الواحػػد، 

االدارة بناء عمى اقتراح رئيس مجمس االدارة ما ابالغ وزارة الماليػة )االدارة العامػة لموازنػات الوحػدات االقتصػادية 
 .(بصورة مف قرار المناقمة

 ب. عف طريؽ النقؿ مف باب إلى أفر مػف ابػواب الموازنػة الجاريػة يشػترط لػذلؾ اف تػتـ عمميػة النقػؿ بػيف االبػواب
)االستفدامات الجارية( دوف تجاوز لالعتمادات المدرجة لجممة االستفدامات الجارية، ويتـ ذلؾ بقرار مػف مجمػس 

 .النواب ويصدر ذلؾ بقانوف

(: استاناء مف أحكاـ المادة السابقة ال يجوز النقؿ مف االعتمادات المفصصة لمحسػابات المواػحة 308المػػادة )
  - :ؿ الباب إال بموافقة وزير الماليةفيما بعد إلى حسابات أفرى داف

  - :الباب األوؿ: المرتبات واالجور وما في حكمها

 .مرتبات واجور الفبراء 305 -حػ 

 .متممات الرواتب واالجور 306 -حػ 

  - :الباب الااني : مستمزمات االنتاج ومشتريات بذرض البيا

 .المواد األولية والفامات 320 -حػ 

 .بئة والتذميؼمواد التع 324 -حػ 

 .مشتريات بذرض البيا 34 -حػ 

  - :الباب الاالث: المصروفات الجارية التحويمية والمفصصة

 .اال الؾ 350 -حػ 

 .ارائب غير مباشرة ورسـو سمعية 352 -حػ 

 .اعباء المفصصات 365 -حػ 

 .الارائب والرسـو المباشرة 366 -حػ 

مػػف اعتمػػادات البػػاب األوؿ: المرتبػػات واالجػػور ومػػا فػػي حكمهػػا (: ال يجػػوز اف يتجػػاوز مػػا يصػػرؼ 309المػػػػادة )
 .( شهريا مف االعتمادات المقررة وفي حدود الوظائؼ المشذولة0/02)



(: ال يجوز ألي جهة اف تصدر قرارات تمس مرتبات الموظفيف أو يترتب عميها اعباء ماليػة إال بعػد 321المػػادة )
صػػالح االداري ووزارة الماليػػة والػػوزارة المشػػرفة وطبقػػا لمقػػوانيف والقػػرارات موافقػػة كػػؿ مػػف وزارة الفدمػػة المدنيػػة واال

 .المنظمة لقواعد وأحكاـ الصرؼ

(: ال يجػػوز ترقيػػة أو تعيػػيف موظػػؼ فػػالؿ السػػنة الماليػػة إال فػػي حػػدود الوظػػائؼ الػػواردة فػػي موازنػػة 320المػػػػادة )
 .الجهة شريطة اف تكوف شاغرة ووفقا ألحكاـ القوانيف النافذة

كمػػا ال يجػػوز التعاقػػد مػػا فبػػراء أو مػػوظفيف اجانػػب إال وفقػػا ألحكػػاـ القػػوانيف الفاصػػة بشػػاف التعاقػػد مػػا الفبػػراء 
والمػػوظفيف غيػػر اليمنيػػيف وفػػي حػػدود االعتمػػادات المدرجػػة بموازنػػة الجهػػة لهػػذا الذػػرض بعػػد موافقػػة وزيػػر الفدمػػة 

اء الذيػػػر يمنيػػػيف عمػػػى الفبػػػرات والنوعيػػػات النػػػادرة المدنيػػػة واالصػػػالح االداري عمػػػى اف يقتصػػػر التعاقػػػد مػػػا الفبػػػر 
المتفصصػػة الذيػػر متػػوفرة محميػػا مػػا واػػا نظػػراء يمنيػػيف ليحمػػوا محمهػػـ مسػػتقبال وواػػا بػػرامج زمنيػػة الحاللهػػـ 

 .محمهـ

(: يجػػب الحصػػوؿ عمػػى موافقػػة مجمػػس الػػوزراء فيمػػا يتعمػػؽ بالسػػفر لمفػػارج بالنسػػبة لػػرئيس مجمػػس 322المػػػػادة )
ير العػػػاـ، وموافقػػػة الػػػوزير المفػػػتص بالنسػػػبة لبقيػػػة المػػػوظفيف وفػػػي حػػػدود االعتمػػػادات المدرجػػػة فػػػي االدارة والمػػػد

 .اعتمادات المؤسسة

( فػػػػي البػػػػػاب الاالػػػػػث 354(: ال يجػػػػػوز نقػػػػؿ اعتمػػػػػادات فوائػػػػد القػػػػػروض المدرجػػػػػة بالحسػػػػاب رقػػػػػـ )323المػػػػػػادة )
لرابػػػا مشػػػروعات قيػػػد التنفيػػػذ واعتمػػػادات المصػػػروفات الجاريػػػة التحويميػػػة والمفصصػػػة، وكػػػذلؾ اعتمػػػادات البػػػاب ا

( في الباب الفامس )التحويالت الرأسمالية( وذلؾ دافؿ االبواب لؾ 244اقساط القروض المدرجة بالحساب رقـ )
 .منها المحوؿ النقؿ اليها

( مػػػػف القػػػػانوف، ال يجػػػػوز تكػػػػويف اي نػػػػوع مػػػػف انػػػػواع 52(: مػػػػا مراعػػػػاة مػػػػا نصػػػػت عميػػػػه المػػػػادة )324المػػػػػػادة )
 .تياطات إال بقرار مف وزير المالية وبناء عمى اقتراح مف الوزير المفتصاالح

يجوز تكويف مفصص لمديوف المشكوؾ في تحصيمها بعد افػذ موافقػة وزيػر الماليػة وتحديػد مقػدار مػا يحمػؿ عمػى 
ر ـ أو حسػاب العمميػػات الجاريػػة سػنويا، وال يجػػوز اسػػقاط اي مبمػػغ مػف الػػديوف المتعػػذر تحصػيمها مػػف المػػدينيف لفقػػ

لسػػبب عػػدـ االسػػتدالؿ الػػيهـ إال بقػػرار مػػف مجمػػس الػػوزراء بالنسػػبة لمقطػػاع العػػاـ أو القطػػاع المفػػتمط الػػذي تتجػػاوز 
 .% والجمعية العمومية بالنسبة لبقية القطاع المفتمط50مسا مة الدولة في رأسماله 

ي حالة تفمؼ اي وحػدة مػف الوحػدات (: يجوز لرئيس مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير المالية ف325المػػادة )
االقتصادية عف تسديد حصة الحكومة مف االرباح في المواعيد المحددة بقانوف ربط الموازنات اف يتفذ االجراءات 

 .التي تكفؿ استيفاء تمؾ الحقوؽ مباشرة مف أرصدة حساباتها في البنؾ المركزي اليمني والبنوؾ التجارية

ز المركزي لمرقابة والمحاسػبة تعػيف محاسػب قػانوني فػي وحػدات القطػاع العػاـ وتحديػد (: يتولى الجها326المػػادة )
 .مكافاته وفطة عممه



(: مجمػػػس االدارة مسػػػئوؿ مسػػػئولية مباشػػػرة عػػػف سػػػداد مسػػػتحقات الفزانػػػة العامػػػة لمدولػػػة مػػػف حصػػػة 327المػػػػػادة )
قػررة.. وعمػى المجمػس فػي حالػة قصػور الحكومة في االرباح والاػرائب والرسػـو المباشػرة وغير ػا فػي مواعيػد ا الم

المػػػوارد الفعميػػػة عػػػف تحقيػػػؽ حصػػػة الحكومػػػة فػػػي االربػػػاح اف يتفػػػذ االجػػػراءات الالزمػػػة لتجميػػػد بعػػػض اعتمػػػادات 
 .النفقات المدرجة بما يكفؿ تحقيؽ حصة الحكومة كاممة

تػػوفر االعتمػػاد أو  عمػػى طمػػب عقػػد النفقػػة فػػي حالػػة عػػدـ التأشػػير(: عمػػى المػػدير المػػالي اف يػػرفض 328المػػػػادة )
تجػػاوز مبمػػغ العقػػد لحػػدود االعتمػػاد أو مفالفتػػه لمػػا جػػاء بالقػػانوف المػػالي والئحتػػه التنفيذيػػة أو التعميمػػات والمػػوائح 

 المالية المعموؿ بها، وعميه اف يبيف ذلؾ فطيا عمى طمب النفقة.


