
بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات  5002( لسنة 34قرار مجلس الوزراء رقم )
 العامة

 مجلس الوزراء، 
 للدد    بشدد   ظ)مددل  المواز)دد  الع مدد  والشدد و  الم8991( لسدد)  7بعددا االعددلى الددن الردد )و  ر دد   

 ( م)ه، 77سلم  الم اة  ال
 وب) ًء الن م  ارضه وزير الم لل ، 

 ، 22/7/2002لسظه الم)عراة بظ ريخ مجلس الوزراء في ج وب) ًء الن م  أ ره
 أصار)  م  يلي: 

 
 الفصل األول 
 ظع ريف
 (8م اة  

فددي ظعبيددا اددظا ال)مدد   لمددو  للبلمدد ا والعبدد راا الظلدد  المعدد )ي الملصصدد  ل دد  أا)دد ه مدد  لدد  ظددا  
 الرري)  الن غير ظلك 
 السلع  الوع)ل  الفلسعي)ل   السلطة الوطنية:
 مجلس وزراء السلع  الوع)ل   راء:مجلس الوز 

 المجلس الظشريعي الفلسعي)ي المجلس التشريعي: 
 وزارة الم لل   الوزارة:
 وزير الم لل   الوزير:

الددوزير فلمدد  يلددظر بوزارظدده والدداواةر المرظبعدد  بدده، ولا لدد ا اددظا ال)مدد   ظشددم   الوووزير المصووت :
 اب رة الوزير الملظر م  يلي: 

 ظعلا بمجلس الوزراء والاواةر المرظبع  به. رةلس الوزراء فلم  ي .8
 أمي  ا   الرة س  فلم  يظعلا بممظب رةلس السلع  الوع)ل  الفلسعي)ل .  .2
رةددلس مجلددس ةاارة ألدد  م سسدد  أو سددلع  أو ايةدد  ا مدد  ظ بعدد  للسددلع  الوع)لدد  الفلسددعي)ل   .3

 فلم  يظعلا بظلك الم سس  أو السلع  أو ال ية . 
  .8991( لس)  7لمواز)  الع م  والش و  الم لل  ر      )و  ظ)مل  ا القانون:
ألدد  وزارة أو ةاارة أو م سسدد  ا مدد  أو سددلع  أو ايةدد  أو ألدد  ج دد  ألددر  ظددال  مواز)ظ دد   الووئاةرة:

 ضم  المواز)  الع م  للسلع  الوع)ل . 



يدد  الم سسدد  الع مدد : ألدد  سددلع  أو ايةدد  أو م سسدد  ا مدد  فددي فلسددعي  ظظمظدد  ب لشلصددل  االاظب ر 
 وظال  مواز)ظ   ضم  المواز)  الع م  للسلع  الوع)ل . 

الم سس : أل  م سس  أو سدلع  أو ايةد  ا مد  ظظمظد  ب لشلصدل  االاظب ريد  وظاا اسدظرل  مد لي 
ااري وال ظال  مواز)ظ   ضم  المواز)  الع م  للسلع  الوع)ل .   وا 
ير  اااظ ددد  لسددد)  م للددد  معي)ددد  ولشدددم  المواز)ددد  الع مددد : بر)ددد مف مفصددد  ل)فرددد ا السدددلع  الوع)لددد  وا 

الظرايراا الس)ول  إليراااا السدلع  الوع)لد  والمد)ا والردرول والمظ صدلا اللدر  ل د  وال)فرد ا 
 بر )و .  والمافوا ا الملظلف  والظي ظصار س)ول ً 

 ال)م   الم  سبي المو ا: مجموا  الروااا والسس واإلجراءاا الظ)ململ  الظدي ظرراد  وزارة الم للد 
لظ)مل  و يا وظسجي  جمل  المع ملا الم للد  المظعلرد  ب لمربوضد ا والمدافوا ا الملظلفد  ولعمد  

 به في جمل  الوزاراا والم سس ا الع م  الظ بع  للسلع  الوع)ل . 
الموا  الع م : الموا  ال)رال  والعي)ل  الم)رول  وغير الم)رول  الع ةاة للسلع  الوع)ل . اإليراااا: 

ااا الضددريبل  واإليددراااا غيددر الضددريبل  والمدد)ا وألدد  ةيددراااا ألددر  ظ صدد  الي دد  السددلع  اإليددرا
 الوع)ل . 

 الم)ا: الم)ا الم لل  والل رجل  سواء م )ا )رال  أو اي)ل . 
 ال)فر ا: ال)فر ا الج ري  وال)فر ا الرأسم لل  والظعويري . 
ا الظشددددايلل  والظ ويللدددد  للدددداواةر والج ددددزة ال)فردددد ا الج ريدددد : الرواظددددب والجددددور والعددددلواا وال)فردددد 

 الظ)فيظل  اللر  للسلع  الوع)ل . 
ال)فر ا الرأسم لل : امظلك الصو  الرأسم لل  والظ وللا الرأسم لل  للمش ري  وال)فر ا الظعويري  

 اللر . 
ف     م  أص  المر الم لي: ةظ  اإل)ف ق الص ار ا  وزير الم لل  لب  ااةرة ب لمب لغ المصرح بإ)

 الملصص ا المرصواة ل   في   )و  المواز)  الع م . 
 ال وال  الم لل : الظموي  ال)راي الظي ي)فظه الوزير بموجب الوامر الم لل  الص ارة ا)ه.

 صرف ال)فر  : الاف  ال)راي لل)فر ا.  
  .ظصفل  ال)فر : ظج يز المسظ)ا وا ااااه للصرف

 )و  الثدد )ي  ي)د ير( وظ)ظ ددي فدي ال دد اي والثلثدي  مدد  شد ر مدد )و  السد)  الم للدد : ظبداأ مدد  أو  مد
 الو   السمبر( م  م  س)  مللال . 

ال س ب اللظد مي: ال سد ب الدظي يدظ  ةاداااه وفردً  للمعد يير والمبد اب الم  سدبل  المظعد رف الي د ، 
)ظيجد  ظ)فيدظا  م ر د   ووفرً  لل)م   الم  سبي المعا م   ب  الوزارة، ولمث  بلد   ل سد ب المواز)د  و 

 فعلل  و رلرل  في )  ل  الس)  الم لل . 



المرمز الم لي ال)رداي: بلد   للوضد  المد لي للسدلع  الوع)لد  فدي ل مد  زم)لد  معي)د  أو فدي )  لد  
السدد)  الم للدد  ويظضددم  ج )ددب الموجددوااا بمدد  في دد  السدديول  ال)رالدد  لددا  السددلع  الوع)لدد  وج )ددب 

جددد ه الايدددر وفدددا السدددس والمعددد يير الم  سدددبل  المعظمددداة فدددي الظشدددريع ا المعلوبددد ا وااللظزامددد ا ظ
 المرال . 

المومددف المدد لي: مدد  مومددف معددي  مدد   بدد  السددلع  الوع)لدد  وي)دد ت بدده ظ مدد  مسدد ولل  اسددظل  
جددراء  أمددوا  ا مدد  أو  فم دد  أو ة)ف   دد  أو مرا بظ دد  أو الرلدد   بظ)مددل  الدداف ظر والمسددظ)ااا الم للدد  وا 

 سبل  أو ظر يل   للسجلا والبع   ا وال)م ظج المرررة لظلك. ومدظلك مد  مومدف ي)د ت الريوا الم 
بدددده م دددد   ةاارة المددددوا  الع مدددد  وا اددددااا  سدددد ب ا الظبدددد ليف والظ ليدددد  والظلعددددل  المدددد لي. المرا ددددب 
الااللي: المومف الم لي المعي  م   ب  الوزير في الاواةر والو ااا الظ بع  ل   لر  ب  اإليدراااا 

 والمصروف ا والم    المومل  ةلله في اظا ال)م  . 
ااةرة الظا يا الااللي: الااةرة الملظص  الظي ظظب  الوزير وظ اي م  م   وفرً  ل)م   للظا يا المد لي 
الدااللي ظضدعه الدوزارة لضدم   االسدظلاا  الملةدد  واال ظصد اي للمدوارا الع مد  ولضدم   الظدزا  مدد  

 ق وفا الظشريع ا الم لل  المرال . الاواةر وو ااظ   ب إل)ف 
: ج  ز الر  ب  الل رجي الظي يظمظد  ب لشلصدل  االاظب ريد  المسدظرل  واإلااري ايوا  الر  ب  الم لل  

ولرو  ب لظا يا والر  ب  الم لل  واإلااري  الن جمل  الدوزاراا والم سسد ا الع مد  وال يةد ا الم للد  
 والص) ايا الل ص  والم سس ا. 

 
 (2  م اة

لعبا اظا ال)م   الن أل  وزارة أو ةاارة أو م سس  ا م  أو سلع  أو اية  ا مد  ظدال  مواز)ظ د  
ااري لددلس ل دد   ضددم  المواز)دد  الع مدد  للسددلع  الوع)لدد  والددن ألدد  م سسدد  ظاا اسددظرل  مدد لي وا 

 )م   م لي ل ر ب  . 
 

 
 الفصل الثاني 

 األسس والقواعئ المالية والمحاسبية
 (3م اة  

 تقوم الئواةر بإتباع األسس والقواعئ المالية والمحاسبية اآلتية:  -1
 اسظلاا  عرير  الريا المزاوج في ةثب ا املل ظ   الم لل  في الاف ظر.  -أ



اسدظلاا  السدد س ال)ردداي فددي  يددا ةيراااظ د  المربوضدد  و)فر ظ دد  المصددروف   أي أ  اإليددراااا  -ب
ل فدي السد)  الم للد  الج ريد  ال ظسدج  فدي الظي ل  ظربل فعل وال)فر ا الظدي لد  ظصدرف فعد

 الاف ظر الم  سبل (. 

 يددا ال)فردد ا واإليددراااا فددي  سدد ب ظ   الملةمدد  وفرددً  للظصدد)يف المعظمددا فددي المدد  ظصدد)يف  -ج
 ال س ب ا للس)  الج ري .

ااظمدد ا ظصددد)يف م  سددبي مو دددا لبل )ددد ا ال سدد ب اللظددد مي والمرمدددز المدد لي ال)رددداي يظفدددا   -ا
 الع م . وظص)يف المواز)  

ظعبيددا أسددلوب المرمزيدد  فددي ظوريددا ةيراااظ دد  الم صددل  ةلددن  سدد ب اإليددراااا العدد   ظم يدداا  -ه
 لظ ويل   ةلن  س ب اللزي)  المو ا. 

ظعبددا الددوزارة أسددلوب اللمرمزيدد  فددي صددرف ال)فردد ا الظشددايلل  للدداواةر بظ ويدد   لمظ دد  الددواراة  -2
 مل  الملصص  لل)فر ا. في الوامر الم لل  الص ارة ةلن  س ب ظ   الب)

 ال يجوز لل  ااةرة اسظلاا  ةيراااظ   في صرف )فر ظ   أو الظصرف في   لي غرل م  .  -3
يجددددب أ  ظبددددو  العمللدددد ا الم للدددد  مو عدددد  مدددد  المفوضددددي  وفرددددً  ل ددددظا ال)مدددد   ومرفرددددً  مع دددد   -4

 المسظ)ااا الم ياة ل  . 
 للدد  والسددجلا والظردد رير الم للدد  عيلدد  المدداا ظ فددج جملدد  المسددظ)ااا المظعلردد  ب لعمللدد ا الم -2

 ( م  اظا ال)م  . 84المرررة في الم اة  
 ظرو  الاواةر بإاارة  س ب ظ   وفا ال)م   الم  سبي المعا م   ب  الوزارة.  -7
 ال يجوز أ  لشا  وملف  مومف م لي لربل اإليراااا ةال م  م   مومف  مثبظ .  -7
 

 (4م اة  
 ملظر مسةوال ا  ظ)فيظ الر )و  و أ م   اظا ال)م   فلم  يظعلا بااةرظه. لمو  الوزير ال .8
لعظبدددر مسدددةو  الشددد و  الم للددد  فدددي الدددااةرة مسدددةوال اددد  صددد   العمللددد ا الم للددد  المظعلرددد   .2

اارة الصددو  و يددا االلظزامدد ا وظزويددا جملدد  المددومفي  المدد ليي   ب لمربوضدد ا والمددافوا ا وا 
 م  والظعللم ا المظعلر  بم  م   ومس ولل ظ  . في الااةرة ب لروا)ي  وال)م

لمددو  المومددف المدد لي الددظي ظ)دد ت بدده مسدد ولل  ظ ايددا  لمدد  اإليددراااا المظ رردد  أو اسددظل   .3
أموا  ا م  أو  فم   أو ة)ف     أو مرا بظ   أو الرل   بظ)مل  الداف ظر والمسدظ)ااا الم للد  أو 

والبع  دددد ا وال)مدددد ظج المرددددررة ل دددد  أو ةاارة  ةجددددراء الريددددوا الم  سددددبل  أو ظر يل دددد  للسددددجلا
المددوا  الع مدد  أو ةاددااا  سدد ب ا الظبدد ليف والظ ليدد  والظلعددل  المدد لي مسددةوال ادد  ظ)فيددظا  
بصورة ظظفا م  الظشريع ا ظاا العل   وا  م   ادظا ال)مد   والصدو  الم  سدبل  المظعد رف 

 الي  . 



 
 الفصل الثالث 
 لسجالت المحاسبيةالسنئات والوثاةق والنماذج وا
 (2م اة  

ظظددولن الددوزارة ظصددمل  وعب ادد  السدد)ااا والوثدد ةا المسدد ااة والدداف ظر الم  سددبل  والسددجلا  .8
 الر  بل  الياول  وظوزيع   الن الاواةر لمسم   واسظلاام   في ةثب ا املل ظ   الم لل . 

ظلام  فدي ال)مد   ظظولن الوزارة ظصمل  وعب ا  وظوزي  ال)مد ظج ظاا العبلعد  الل صد  المسد .2
 الم  سبي الماار آلل . 

ظ دظفج الددوزارة بملددزو  المعبوادد ا الم للدد  المظعلرد  بظ صددي  اإليددراااا ب يدد  ظفددي ب  جدد   .3
 الاواةر الملظلف  لماة ال ظر  ا  سظ  أش ر. 

 
 (7م اة  

جب ظص)ف مجموا ا الس)ااا والوث ةا المس ااة والاف ظر الم  سبل  والسجلا الر  بل  الظي يظو 
 الن الاواةر مسم   مم  يلي: 

 الس)ااا الرةلس :  -8
 س)ا الربل.  -أ
 س)ااا المافوا ا وظشم :  -ب

 س)ا الصرف ( 8
 س)ا الصرف الفراي( 2

 س)ا الريا.  -ج

 س)ا االلظزا .  -ا
 
 الوث ةا المس ااة:  -2
 أمر الربل  -أ
  سلم  الاف   -ب
 س)ا اسظل  شلم ا  -ج
 علب صرف مرمزي  -ا
 علب ةلراج م  الرشيف  -ه
 علب فظا  س ب ب)مي.  )موظج -و
 )موظج ظلري لام .  -ز



 
 الاف ظر الم  سبل :  -3

 افظر اليومل  الع م   يومل  الص)اوق(  -أ
 افظر يومل  ص)اوق المص ريف ال)ثري   -ب
 افظر السظ ظ الع    -ج
 افظر أسظ ظ مس اا اإليراااا  -ا
 افظر أسظ ظ مس اا ال)فر ا  -ه
 افظر أسظ ظ الم ) ا  -و
 افظر أسظ ظ السلف  -ز
 ظ ظ مس اا  س ب ا وسلع  ألر  اف ظر أس -ح

 
 السجلا الر  بل :  -4

 سج  مرا ب  الملصص ا  -أ
 سج  الرلر وس)ااا الربل والوراق ظاا الرلم  الم لل .  -ب
 سج  المش ري   -ج
 سج  ميزا  المراجع   -ا
 سج  الاي  الع    -ه
 سج  الم)ا والمس اااا  -و
 سج  الشلم ا الراجع   -ز
 سج  س)ااا الربل الملا ة  -ح
 لر  ظعظماا  الوزارة أل  سجلا أ -ت

 
 السجلا المرمزي  لا  وزارة الم لل :  -2
 سج  اليومل  الع م  المرمزي  -أ
 سج  السظ ظ الع   المرمزي  -ب
 سج  أسظ ظ اإليراااا المرمزي  -ج
 سج  أسظ ظ ال)فر ا المرمزي  -ا
 سج   س ب ا الم ) ا  -ه
 سج  رواظب المومفي   -و
 سج  رواظب المظر ااي   -ز



 لظ رر ا الم لل  سج  مملفي الضراةب وا -ح
 سج  ال س ب ا اللظ مل   -ت
 سج  الس)ااا والرلر والرس ة  الم لل   -ي
 سجلا اف ظر السظ ظ المس ااة لل س ب ا الوسلع  اللر   -ك
 

 (7م اة  
 تقوم الوزارة بما يلي: 

ظا يا اف ظر س)ااا الربل الياول  والرلر والرس ة  بعا عب اظ   و ب  ظوزيع   للظ با مد   .8
ا  والر    المظسلسل  وااا ال)سخ، والن الما ا أ  يو   الن جلا الدافظر مد  ص   العب 

 ظمر اسمه الب م  والظ ريخ.
  اسظل  اف ظر س)ااا الربل والرلر والرس ة  م  المع ب  بموجب مسظ)ا ةالد الا اللدواز  .2

 لراج ا اللواز . اوصرف   للاواةر بموجب مسظ)ااا 
ج  فله جمل  جلوا الس)ااا والرلر والرس ة  الم لل  مسك سج  رةلس لعا ل ظه الا ل  ظس .3

 المعبوا  والمصروف  للاواةر بصف  ا مسظرل  لب  م)  . 
 

 (1م اة  
 تقوم الئواةر: 

بإالدد   مدد  ظسددظلمه مدد  الددوزارة مدد  سدد)ااا ووثدد ةا مسدد ااة وافدد ظر وسددجلا م  سددبل  فددي  .8
صددرف   للمرابددز الظ بعدد  ل دد  سددجلظ   فددور اسددظلم   وبموجددب مسددظ)ااا ةالدد الا اللددواز ، و 

 بموجب مسظ)ااا ةلراج ا اللواز  وامظا ا)ام  يظ  االسظل  والظسلل  للفروى. 
يا ا المومف الم لي الملظر اف ظر س)ااا الربل والرلر والرس ة   بد  ظوزيع د ، وا)دا  .2

 وزارة. ابظش ف لع  بر   الظسلس  أو بعاا ال)سخ لع ا للج   الظي اسظل  م)   إلا اظه ةلن ال
لسل  المومف الم لي الملظر في الااةرة اف ظر س)ااا الربل والرلر والرس ة  ةلن أمي   .3

الصددد)اوق  سدددب ال  جددد  للظ بدددا مددد  صددد   ظسلسددد  الر ددد   واددداا ال)سدددخ  بددد  االسدددظعم  ، 
وظسج  ظم  الله في سج  الرلر والوصو   ظن لعياا  ةلن مسةوله المب شر الظي الله 

    والظو ل  ب السظل . ظا لر   واال ظف ظ ب
ظ ظفج الاواةر والمرابز الظ بعد  ل د  بداف ظر سد)ااا الردبل والدرلر والرسد ة  واروم ظ د  بعدا  .4

االسددظعم   فددي ممدد   امدد  بإشددراف مسددظل  ا دداة ل ددااه الددوزير الملددظر الددن أ  ال لمددو  
 م  م  مه ظ صي  ةيراااا. 



سدب ظسلسد  أر  م د ، وال يجدوز ظصرف اف ظر س)ااا الربل والرلر والرس ة  وظسظعم    .2
 صرف أو اسظعم   أي افظر ةال بعا اسظعم   م   بله. 

 ظمسك الااةرة سجلا رةلس  ظسج  في   اف ظر س)ااا الربل والرلر والرس ة  المسظلم .  .7
ظمسك الااةرة سجلا فرال  للمرابز الظ بع  ل   موازيد  للسدجلا فدي ظلدك المرابدز الدن أ   .7

بدي  سدجلظ   وسدجلا مرابدز فروا د  ومع برظ د  اوريدً  مد  سدجلا  ظجري   ع برد  اوريد 
 الوزارة. 

الدددن أمدددي  الصددد)اوق الدددظي لمدددو  بع اظددده أبثدددر مددد  افظدددر سددد)ااا  دددبل وا دددا أ  لمسدددك  .1
السدددج  المردددرر لدددظلك، ولسدددج  فلددده أر ددد   افددد ظر سددد)ااا الردددبل والرسددد ة  والدددرلر الظدددي 

 بع اظه. 
)ااا الرددبل والددرلر والرسدد ة  المسددظعمل  فددي الفددروى ظدد)م  الددااةرة مشددوفً  شدد ري  بدداف ظر سدد .9

وظرس  بمظ ب رسمي ةلن ماير ا   الش و  الم لل  في الااةرة للردو  بظدا لر   ومع برظ د  مد  
 السجلا الموجواة لاله. 

الن م  ااةرة أ  ظرو  في )  ل  م  س)  ب صر اف ظر س)ااا الربل والرلر والرس ة   .80
 سددب ظسلسدد  أر  م دد  ظعظمددا مدد  مدداير ادد   الشدد و  الم للدد  المسددظعمل  وظ)ملم دد  بمشددوف 

 وظرس  ا لبشوف ةلن وزارة الم لل  بمظ ب رسمي لظ)زيل   ا  ا اة الااةرة. 
 

 (9م اة  
 يجوز للاواةر مسك سجلا فرال  ةض فل  ظظلء  م  )ش ع ظ   لا ل ا ة ص ةل  وظ ليلل .  .8

ث بظددد  والمشددد ري  وفردددً  ل مددد    ددد )و  ظردددو  الددداواةر بمسدددك سدددجلا وبع  ددد ا للموجدددوااا ال .2
 اللواز  الع م . 

مددد  المومدددف المددد لي وظو لع ددد  ظعظبددر وسددد ة  الظلدددزي  فدددي ال  سدددوب و)واظجددده بعدددا ظدددا لر    .3
 الملظر بمث ب  سجلا أصولل  معظماة وفرً  لل)م   الم  سبي المعا م   ب  الوزارة. 

 
 
 
 (80م اة  

أي )رر أو فراا  للس)ااا أو الداف ظر أو السدجلا الم  سدبل  الن الااةرة ةال  الوزارة فورًا ا  
 ومب شرة الظ ريا في ظلك وظبللغ الوزارة ب)ظ ةف الظ ريا. 

 
 (88م اة  



 ظبو  ةجراءاا  فج الس)ااا والسجلا الم لل  الن ال) و الظي: 
ا الددن الدداواةر ظلصددلر غرفدد  أو أبثددر ظسددظلا  م رشدديف ل فددج السدد)ااا وال)مدد ظج والوثدد ة .8

والاف ظر الم  سبل  والسجلا الم لل  بعا اسظعم ل  ، ولعي  الوزير الملظر مومفً  م  ل رج 
الاواةر الم لل  لمسك ا اظ   لسمن  أمدي  أرشديف السد)ااا والسدجلا الم للد  ( ويظبد  ةااريدً  

 لومي  الوزارة. 
مدد   يوملدد  الصدد)اوق( لرددو  مدداير ادد   الشدد و  الم للدد  اوريددً  بظ ويدد  ملفدد ا افظددر اليوملدد  الع  .2

ومرفر ظ   وملف ا س)ااا الريا مرظب  ب لظسلس  ةلدن أمدي  الرشديف مرفردً  ب د  مشدوفً  ظفصديلل  
 ظا ا  ب  الظو ل  ب السظل . 

ل يدد  أمددي  الصدد)اوق سدد)ااا الصددرف مرظبدد  ب لظسلسدد  فددي ملفدد ا ةلددن أمددي  الرشدديف مرفرددً   .3
  . ب   مشوفً  ظفصيلل  ظا ا  ب  الظو ل  ب السظل

بعددا ة فدد    سدد ب ا السدد)  الم للدد ، ل يدد  مدداير ادد   الشدد و  الم للدد  جملدد  الدداف ظر الم  سددبل   .4
والسدددجلا الر  بلددد  لظلدددك السددد)  ةضددد ف  ةلدددن الظرددد رير الم للددد  الشددد ري  والسددد)ول  والمع برددد ا 

 . الب)مل  مرفرً  ب   مشوفً  ظفصيلل  ةلن أمي  الرشيف ظا ا وظر    ب  الظو ل  ب السظل 
فدددي ال ددد الا الظدددي يظبدددي  في ددد  لمدددي  الرشددديف وجدددوا )ردددر أو الدددظلف مددد  بدددي  البشدددوف  .2

والسددد)ااا أو الددداف ظر والسدددجلا الم ولددد  لددده لسدددج  ظلدددك فدددي البشدددف ولعيددداه ةلدددن مصددداره 
 بموجب مظ ب رسمي للمظ بع  والظصويب. 

 
 (82م اة  

ا الم للد  ةال بموجدب لم)  ةلراج أي سد)ا أو سدج  أو افظدر مد  أرشديف السد)ااا والسدجل .8
 )موظج علب ةلراج م  الرشيف. 

ي)م  علب اإللراج م  ثل  )سخ يو   م  المسةو  المب شر للج   ع لب  اإللراج، وظرا   .2
ال)سددل  الولددن والث )لدد  مدد  العلددب ةلددن أمددي  الرشدديف الددظي لسددج  ظدد ريخ ةاللددراج واسدد  

 المسظل  وظو لعه. 
سدددج  يو ددد  أمدددي  الرشددديف الدددن ال)سدددلظي  ةشدددع را م)ددده بعدددا ةاددد اة السددد)ا أو الدددافظر أو ال .3

 ب السظل ، ول ظفج ب ل)سل  الولن ولعيا الث )ل  ةلن مصارا . 
 الن أمي  الرشيف الظ با م  ظر ل  م م  وث ةا الس)ا  ب  ةلراجه.  .4

الددن الج ددد  الع لبدد  أ  ظعيدددا السدد)ا أو الدددافظر أو السدددج  ةلددن أمدددي  الرشدديف لدددل  مددداة   .2
 ع  أل   م  ظ ريخ ةلراجه. أ ص ا  سب



الددددن أمددددي  الرشدددديف مسددددك سددددج  للمسددددظ)ااا أو الدددداف ظر والسددددجلا الظددددي ألرجددددا مدددد   .7
الرشيف يبي  فله: ر   الدافظر أو السدج  أو السد)ا، اداا وثد ةا السد)ا، الج د  الع لبد ، ر د  

 علب اإللراج، اس  المسظل ، ظ ريخ اإللراج وظ ريخ اإلا اة. 
لى  .7  الن س)ا أو افظر أو سج  اال  الرشيف بمث ب  ةلراج له. لعظبر علب االع ِّ
لم)  س ب أو ةض ف  أو ظبداي  أو ةظدلف ألد  مرفرد ا مد  السد)ا أو الدافظر أو السدج  بد ي  .1

 شم  م  الشم   وظ ا ع ةل  المس ولل . 
 

 (83م اة  
ا السد)ااا في ال  الا الظي ظسظبا  في   الوزارة )م ظج س)ااا الردبل بد لر  جايداة ب يد  ظصدب

الرالم  غير   بل  للسظعم  ، ظرو  الاواةر بإا اة ال)م ظج الرالم  غير المسظعمل  ةلن الدوزارة فدورًا 
بموجدددب مسدددظ)ا ةلراجددد ا اللدددواز  ولصددد اق الدددن اسدددظلم   مومفددد   اث)ددد   مددد  مدددومفي مايريددد  

 اإليراااا الرةلسي  وظصار المايري  مسظ)ا ةال الا لواز  مر بل له. 
 

 (84 م اة 
ال يجوز ةظلف أل  سد)ااا رةلسد  أو وثد ةا مسد ااة أو افد ظر م  سدبل  أو سدجلا ر  بلد   .8

أو سددجلا مرمزيدد   بدد  ا)رضدد ء المدداا المبي)دد  أا)دد ه، وظلددك بعددا موافردد  الددوزير ب)دد ًء الددن 
 علب الوزير الملظر، ويظ  اإلظلف م   ب  لج)  لشمل   الوزير الملظر ل ظا الارل: 

 س)  20                                                            سل  الس)ااا الرةل
 س)  20                                                             الوث ةا المس ااة 
 س)  40                                                            الاف ظر الم  سبل  

 س)  40                                                            بل  السجلا الر 
 س)  40                سجلا رواظب المومفي  والمظر ااي  وملف ظ   الشلصل . 

 س)  20                                 الم لل   اوالظ رلر سجلا مملفي الضراةب 
 .س)  20                                      م لل  رة الالسجلا المرمزي  لا  وزا

 

الددن الددرغ  ممدد  ورا فددي الفرددرة السدد بر ، ال يددظ  ةظددلف سدد)ااا أو وثدد ةا مسدد ااة أو افدد ظر  .2
م  سبل  أو سدجلا ةظا م )دا الزمد  للج)د  ظ ريدا أو م )دا  يدا الف در مد  ج د  ملولد  

 أو الزم  لااو   ض ةل . 
 



 الفصل الرابع 
 لمواز) ةاااا ا
 (82م اة  

ظردددا  الدددوزارة ب لظعددد و  مددد  الج ددد ا الملظصددد  فدددي الو  مددد  ألددد ر مددد  السددد)  الج ريددد  ظرريدددرًا  -8
وظ للًل ش مًل ةلن مجلس الوزراء  و  الوض  الم لي الع   م  ظو ع ا موضوال  ل رم  الموارا 

سل سدددد ا للسددددظج ب   وااللظزامدددد ا لددددل  الفظددددرة المظبرلدددد  مدددد  السدددد)  الم للدددد ، والظوصددددل ا لوضدددد 
للظعددددوراا اال ظصدددد ال  المظو عدددد ، ولسظرشددددا مجلددددس الددددوزراء ب ددددظا الظرريددددر فددددي وضدددد  الم شددددراا 

 والسل س ا الل ص  إلاااا مشروى المواز)  الع م  للس)  الم لل  الر ام . 
ظبدداأ ااةدددرة المواز)ددد  بظ ضدددير بدددلن ةادددااا المواز)دد  الع مددد  الدددن أسددد س الم شدددراا والظو عددد ا  -2
  ظص ال  والسل س ا الم لل  واال ظص ال  المعظماة م  مجلس الوزراء. اال
يجب أ  لصار البلن في مواا ال يظجد وز الو  مد  شد ر ظمدوز  يوليدو( مد  السد)  الم للد   -3

 الج ري  مبي)ً  فله: 
الظو عدد ا الم للدد  واال ظصدد ال  للسدد)  الم للدد  الر امدد  و الم شددراا والسل سدد ا اال ظصدد ال   -أ

  لل  للع   الر ا . والم
  اوا اإليراااا الظي يجب أ  ظرار المواز) ا الن أس س  .  -ب
 ظراير )فر ظ   الن أس س اا  ظايير السل س ا.  -ج
 الظعللم ا وال)م ظج والمعلوم ا المعلوب .  -ا
اليددد  ال)فرددد ا الج ريددد  والرأسدددم لل  والظعويريددد  مرسدددمً  ةلدددن مجمواددد ا موضددد ً  ب)دددوا مددد   -ه

 مر ب  لب  ب)ا وال)فر ا الظي سظارج ضم)ه في مواز)  الس)  الر ام . مجموا  والمف و  ال
  .الجاو  الزم)ي إلاااا ظرايراا المواز)  الع م  الر ام  -و
 

 (87م اة  
 ظ ظوي ال)م ظج والمعلوم ا الظي يظضم)   بلن ةاااا المواز)  الع م  الن م  يلي: 

 لمواز)  الع م  مم  يلي: مشف يوضا ظرايراا ال)فر ا لب  ب)ا رةلس م  الم  ا -أ
 اإل)ف ق الفعلي للس)  الم لل  الس بر .  -ب
 اإل)ف ق الفعلي لألش ر السظ  الولن م  الس)  الج ري .  -ج
 اإل)ف ق المظو   لألش ر السظ  المظبرل  م  الس)  الج ري .  -ا
 ظرايراا ال)فر ا للس)  الم لل  الر ام .  -ه

   الم  المواز)  الع م  مم  يلي: مشف يوضا ظرايراا اإليراااا لب  ب)ا رةلس م
 اإليراااا الفعلل  للس)  الم لل  الس بر .  -أ



 اإليراااا الفعلل  للسظ  أش ر الولن م  الس)  الج ري .  -ب
 ظو ع ا اإليراااا للسظ  أش ر المظبرل  م  الس)  الج ري ،  -ج
 عبر    لل . ظرايراا اإليراااا للس)  الم لل  الر ام  الن أس س الظعرف  والمع يير الم -ا
ةيدددددراااا لمرظر ددددد ا جايددددداة ولظعددددداي  الظعرفددددد  وظردددددايراا اإليدددددراااا ال) ظجددددد  اددددد  ادددددظه  -ه

 المرظر  ا ويظ  مر ر)  اإليراااا الفعلل  ب لظرايراا المر بل  ل   في م    ل . 
 بل ) ا ا  المومفي  وظرايراا الرواظب للس)  الر ام .  .3
 معه ال لم  الظ)ملمي للااةرة.  جاو  ظشمللا الوم ةف للس)  الر ام  مرفر ً  .4
 للص  اإل ااث ا المعلوب  للس)  الر ام  موض ً  فله السب ب.  .2
مشدددف ب ال ظل جددد ا الم للددد  لل)فرددد ا الج ريددد  وشدددراء السدددل  واللدددام ا الظشدددايلل  مرفردددً  مع ددد   .7

البل )ددددد ا الظفصددددديلل  لمرمبددددد ا ب)دددددوا اإليجددددد راا والملددددد ه والب ربددددد ء واالظصددددد الا والررع سدددددل  
والمعبوا ا والصل )  واإلصل  ا والمواا واللواز  االسظ لبل  ومص ريف وس ة  ال)ر  وأل  

 مشوف ألر  ظعلب   الوزارة. 
 مشوف ظفصيلل  ب لمرمب ا ال مومل  وأر    اشظراب ا ال واظف الرضل  وال)ر ل .  .7
 مشف ب ال ظل ج ا الم لل  لشراء السل  المعمرة  الرأسم لل (.  .1
 وي  الرأسم لي عوي  الما   المش ري  الظعويري ( الم)فظة في الس)  الج ري .للص  الظم .9

مشددف بظف صددي  مرظر دد ا المشدد ري  الرأسددم لل   المشدد ري  الظعويريدد ( مرفرددً  مع دد  ظرريددر  .80
م مدد  ب لوثدد ةا الم) سددب  وفرددً  لعبلعدد  المشددروى والظعللمدد ا المبي)دد  فددي الددبلن وألدد  وثدد ةا أو 

ارة الن أ  ظشم  ظلك الظف صي  ظبلف  ال)فر ا الظشايلل  ال) ظج  ال ردً  اد  بل ) ا ظعلب   الوز 
 ظ)فيظ ظلك المش ري . 

 
 (87م اة  

الن م  ااةرة ةادااا مشد ري  مواز)د ا الو دااا اإلااريد  الظ بعد  ل د  مد  المسدظو  الا)دن ةلدن  .8
رفد  ق شدرح مفصد  الالن ب ي  ظشم  في مجموا د  مشدروى مواز)د  الدااةرة للسد)  الر امد ، وا 

 ب لبرامف والام   والمش ري  الظي لعلب رصا ملصص ا ل  . 
ظرسدد  الدداواةر مشدد ري  مواز) ظ دد  لددوزارة فددي مواددا ال يظجدد وز الظدد ريخ الم دداا فددي بددلن ةاددااا  .2

 المواز)  الع م . 
 

 (81م اة  
 ي: ظرو  ااةرة المواز)  الع م  بإاااا مشروى   )و  المواز)  الع م  الن ال) و الظ



اراسدددد  مشددددروى مواز)دددد  مدددد  ااةددددرة وظرددددايراا اإليددددراااا وال)فردددد ا ب لظشدددد ور مدددد  الدددداواةر ظاا  .8
 االلظص ر وم)اوبي الاواةر المع)ل  الظي  ل ااا  الوزير الملظر. 

اراسددد  ا ظل جددد ا الدددوزاراا والم سسددد ا الع مددد  مددد  الردددو  البشدددري  وا ادددااا جددداو  ظشدددمللا  .2
 ا الع م  وب لظ)سيا مع  . الوم ةف الس)وي للوزاراا والم سس 

 الرل   ب لاراس ا والب    الظي يظعلب   ةاااا مشروى المواز)  الع م  وظ)فيظا .  .3
اراسدد  وم)  شدد  وظريددل  جملدد  العلبدد ا وم فدد  البددرامف الظددي لعلددب رصددا ملصصدد ا ل دد  بعددا  .4

 الظ با م  جاواا  ومواءمظ   للسل س ا الم لل  المعظماة. 
 اج في الظلصلر والبرامف والظموي . الظ با م  اا  االزاو  .2
يظ  ظجملد  مشد ري  مواز)د ا الداواةر ممد  وافردا الي د  الدوزارة مد  اللدظ بعدي  االاظبد ر ةجدراء  .7

المر ر) ا اللزمد  لمواز)د ا الادوا  السد بر  والولولد ا الظدي لضدع   مجلدس الدوزراء والمدوارا 
وظضدد  بدظلك مسددواة مشددروى  دد )و  والع) صدر اللددر  ظاا العل دد  وظجملد  مصدد ار الظمويدد  

 المواز)  الع م . 
 

 (89م اة  
لرا  الوزير في موادا ال يظجد وز م)ظصدف ظشدري  أو   أبظدوبر( مد  السد)  الم للد  الج ريد  مسدواة 

 مشروى   )و  المواز)  الع م  للس)  الر ام  لمجلس الوزراء. 
 

 (20م اة  
ظشري  الث )ي  )وفمبر( مشدروى  د )و  المواز)د   لرا  مجلس الوزراء في مواا ال يظج وز الو  م 

صدداارا  فددي  دد )و  المواز)دد   الع مدد  للسدد)  الم للدد  الر امدد  للمجلددس الظشددريعي لمراجعظ دد  وا  رارادد  وا 
 الع م  الس)وي. 

 
 (28م اة  

لرددا  الددوزير ظرريددرًا ةلددن المجلددس الظشددريعي بشدد   مشددروى  دد )و  المواز)دد  الع مدد  الجايدداة مظضددم)ً  
 س  الم لل  المظبع  والمرظبزاا الس سل  للمشروى. السل 

 (22م اة  
 ظعا ااةرة اللزي)  مشوفً  ب لظافر ا ال)رال  الم  ظ  ا  الظ وللا ال مومل  ولام ا الاي . 

 
 (23م اة  



صددااره مردد )و   بدد  باالدد   ى  دد )و  المواز)دد  الع مدد  وا  ددرارهظسددظبم  ةجددراءاا م)  شدد  مشددرو  -8 وا 
   الجاياة. الس)  الم لل

 يلي:  يجب أ  يظضم  مشروى   )و  المواز)  الع م  م  -2
مشددفً  مصدد)فً  لديددراااا الظرايريدد  ولل)فردد ا المرظر دد  لبدد  ااةددرة. ول دداا البشددف اإليددراااا  -أ

 وال)فر ا الفعلل  للس)  الم لل  الس بر  والظرايراا المعال  للس)  الم لل  الج ري . 
ةيدددراااا ةضددد فل  مددد  لدددل  اإلجدددراءاا الضدددريبل  وغيدددر  المرظر ددد ا المظعلرددد  بظ صدددي  -ب

الضريبل  واال ظرال اإلض في لمواج   أي اجز ب لمواز) . ويجب أ  ي)مدر ةلدن مسدظو  
 العجز المظو   م ا أالن. 

المرظر ددد ا الظدددي يظضدددم)   مشدددروى  ددد )و  المواز)ددد  الع مددد  المظعلرددد  ب لمشددد ري  الرأسدددم لل   -ج
يدددل  الظردددا  الفعلدددن فدددي ضدددوء الادددااف الملععددد  ومشدددفً  ظ دددا الظ)فيدددظ شددد مل  امللددد  ظر

 ب ال ظل ج ا الم لل  للس)واا الم لل  الر ام . 
مبددرراا وظف صددي  ظ)فيددظ المشدد ري  الرأسددم لل  الجايدداة  ظددن يددظمم  المجلددس الظشددريعي مدد   -ا

 اظل ظ الرراراا الملةم  بش )  . 
 

 الفصل الصامس 
 اإليرائات
 (24م اة  

اإلجراءاا الم)صور الي   في الظشريع ا المرال  لا لد ا  ةظب ىي الملظر الن المومف الم ل
 ظ را اإليراااا ومظ بع  ظ صيل   في موااياا . 

 
 (22م اة  

الن الاواةر والم سسد ا الع مد  ظوريدا اإليدراااا الظدي ظردو  بظ صديل   فدورًا ل سد ب اإليدراااا  .8
 رل م  . الع  ، وال يجوز ل   اسظلاا  ظلك اإليراااا لي غ

الن أل  ج   ألر  مملف  بظ صي  اإليراااا بموجب   )و  أو ظشري  ظورياا  فور ظ صيل    .2
 ل س ب اإليراااا الع  . 

ظ دددو  ةلدددن  سددد ب اإليدددراااا العددد   الربدددد ح ال) ظجددد  اددد  ال)شددد ع ا الظج ريددد  واالسددددظثم ري   .3
 للسلع  الوع)ل . 

لددوزير اللعلد  ا ظعدد ى الملصصد ا اللزمدد  بد لرغ  ممدد  ورا فدي الب)ددا السد با يجددوز بموافرد  ا .4
 لظلك ال)ش ع ا م  الرب ح  ب  ظ ويل  . 

 



 (27م اة  
بعا ظ ردا اإليدراااا يدظ  ظ صديل   مد   بد  المومدف المد لي الملدظر أو الج د  المملفد  ب)د ًء  .8

 الن أوامر  بل وبموجب س)ااا  بل. 
  ظ صيل   لا ل  الس ا  الث )ل  الن أمي  الص)اوق أو مسةو  الظ صي  ةيااى المب لغ الظي ظ .2

ظا ظعدظر ظلدك  اشرة م را ل س ب اإليدراااا العد   الملةد  فدي الب)دك فدي )فدس يدو  ظ صديل   وا 
 لسب ب ل رج  ا  ةرااظه لرو  بإيااا   صب ح أو  يو  ام  يلي يو  الظ صي . 

 
 (27م اة  

 ا ل . ظواى اإليراااا الم صل  في  س ب ا ب)مل  لفظ    الوزير ل ظه ال .8
ال س ب ا إليااى اإليدراااا الم صدل  فرد  وال يجدوز السد ب م) د  بد ي  د   مد   لكظظسظلا   .2

 ال وا . 
يظ  ظ وي  رصيا ال س ب الظرابمدي م) د  يوملدً  ةلدن  سد ب اإليدراااا العد   الظجملعدي ظم يداًا  .3

 لظ ويل   ةلن  س ب اللزي)  المو ا. 
 

 (21م اة  
ال دد  ب لشدددلم  اإلسدددراةيلي وفردددً  لسددعر الظ ويددد  المعظمدددا مددد  يجددوز ظ صدددي  اإليدددراااا بمددد  لع  .8

 سلع  ال)را في ظ ريخ افع  . 
لصار س)ا الربل ب)فس )وى العمل  المربوض  وظورا ل س ب ا اإليراااا الع مد  الب)ملد  ب)دوى  .2

 العمل  الم صل . 
لم صدددل  ظعددا الدداواةر ظرريددر اإليدددراااا اللدد ر بمدد  )دددوى مدد  ةيراااظ دد  بددد)فس )ددوى العمددلا ا .3

 فعل. 

 
 
 

 (29م اة  
ا)ا ظ ايا المب لغ الواجب افع   م   ب  المملف ب   لرو  المومف الم لي الملظر بإصاار  .8

أمدددر الردددبل مظضدددم)  البل )ددد ا الظ للددد : م مددد  المبلدددغ المظ ردددا، و)دددوى العملددد ، واسددد  ال سددد ب 
 ه. الع ةا له، واس  المملف ب لاف ، والظ ريخ، واس  المومف الب م  وظو لع



ل    أمر الربل المعا م   ب  الااةرة ةلن المرا ب الااللي المعي  م  الوزير ل دظا الادرل،  .2
للرو  ب لظ بدا مد  أ  المبلدغ الدوارا فدي أمدر الردبل يظفدا مد  الظشدريع ا السد ري ، ومد  صد   

 البل ) ا اللر  الواراة فله. 
بل )ددد ا الدددواراة فلددده صددد ل   الدددن المرا دددب الدددااللي لدددظ  وظو لددد  أمدددر الردددبل بمددد  لفيدددا أ  ال .3

 وظ ويله ةلن أمي  الص)اوق. 
ةظا ظبدددي  للمرا دددب الدددااللي أ  الرلمددد  الم دددااة فدددي أمدددر الردددبل الظظفدددا مددد   لمددد  اإليدددراااا  .4

المظ رردد ، يظوجددب اللدده را أمددر الرددبل ةلددن الج دد  الددي أصددارظه بعددا ظ ايددا المبلددغ الصدد لا 
 ظص ل ه وا ا اظه ةلله. لديراااا المظ رر  ومرجعيظ   الر )و)ل  ليظ  

 
 (30م اة  

ظعظبر م ف   س ة  الاف  ال)راي لا  الب)وك  ب  افع   بمث بد  أوامدر  دبل م)ممد   سدب الصدو  
 سواء م )ا معاة ياولً  أو م )ا ص ارة آلل  م  ال  سوب بم  في  : 

 سلفل ا الضراةب.  .8
 الضريب  المسظ ر  أو أي جزء م)  .  .2
 الضريب  المرعوا .  .3
 ا، الفواةا، وفروق أسع ر العمل . غرام  .4
 الرس ة  المعاة م   ب  مملفي الضراةب وفرً  لمباأ الظراير الظاظي.  .2
 )م ظج الرلر المعاة للاف  المب شر في الب)وك.  .7
 

 (38م اة  
 الظ صي  ال)راي في الااةرة بموجب س)ااا  بل ياول : 

 ااا  بل. يظ   بل الافع ا ال)رال  م   ب  أمي  الص)اوق بموجب س) .8
ل مددد  مددد  سددد)ا  دددبل ر مدددً  مسلسدددًل ويظددد لف مددد  أربددد  )سدددخ مبي)دددً  فلددده اسددد  الدددااف ، والمبلدددغ  .2

المربددول ر مدد  ومظ بدد ، وبلدد   الرددبل، واسدد   سدد ب اإليددراااا ور مدده، وظدد ريخ الدداف ، واسدد  
 أمي  الص)اوق وظو لعه. 

 لسل  أمي  الص)اوق ال)سل  الولن  الصلل ( م  س)ا الربل للااف .  .3
يرفا ال)سل  الث )ل  م  الس)ا م  أمر الردبل ول يل د  ةلدن المومدف المد لي الملدظر بمسدك  .4

 سج  اليومل  الع م   يومل  الص)اوق(. 



ل يدد  ال)سددل  الث لثدد  مدد  سدد)ا الرددبل ةلددن المومددف الملددظر بمسددك سددج  مملفددي الضددراةب  .2
رة  سد ب ا للمملفدي  فدي والظ رر ا الم لل  للرو  بظر يل   ةلن  س ب الااف  فدي   لد  ادا  ةاا

 ال)م   اللي. 
 ظبرن ال)سل  الرابع  م  الس)ا في الافظر في ا اة أمي  الص)اوق.  .7
ةظا و   لع  في ظ رير س)ا الربل يلان السد)ا مد  ظمدر سدبب اإللاد ء وي شدر اللده بلعدي   .7

 مظع رضي  ويلظ  بل ظ  "ملان" ول فج في ظسلسله في الافظر، ول رر بالًل ا)ه. 
أمددي  الصدد)اوق بظدداوي  السدد)ااا الملادد ة فددي سددج  سدد)ااا الرددبل الملادد ة ويرسدد  ب دد  لرددو   .1

مشدددفً  شددد ريً  للدددوزارة مو عدددً  م)ددده ومددد  المومدددف المددد لي الملدددظر ب لظ صدددي  ومددد  المرا دددب 
 الااللي. 

 
 (32م اة  

 التحصيل النقئي في الئاةرة بوساطة سنئ قبض صائر من الحاسوب: 
 ا ةصاار س)ااا الربل م  )م   م لي م وسب: يجب ظوفر الشروت الظل  ا) -8

أ  ل ظدوي سدد)ا الردبل الددن مجموادد  مد  البل )دد ا الظدي ظ دداا ظلر ةلددً  مد   بدد  ال)مدد  ،  -أ
والظددي ال لسددظعل  المومددف المدد لي المصددار للسدد)ا الددظ م  ب دد  وظعددايل   وظشددم : ظمددر 

ظمددر ملمدد   ملمدد  "سدد)ا  ددبل" مع)ددوا  للسدد)ا، الظدد ريخ ر دد  مظسلسدد  غيددر   بدد  للظبددرار،
"أصددد " الدددن )سدددل  وا ددداة فرددد  مددد  السددد)ا وملمددد  ")سدددل " الدددن ال)سدددخ اللدددر  الظدددي 

 لصارا  ال)م   واس  المومف الم لي المعا للس)ا. 
أ  ل ظددددوي السدددد)ا الددددن مجموادددد  مدددد  البل )دددد ا اللددددر  الظددددي لرددددو  المومددددف المدددد لي  -ب

المبلددغ المربددول  بإال ل دد  ةلددن ال  سددوب مثدد : اسدد  المملددف ب لدداف ، ر دد  اولدد  الددااف ،
 ب لر   ، بل   الربل، اس   س ب اإليراااا ور مه. 

الددن أمددي  الصدد)اوق الددظي لرددو  بظ صددي  افعدد ا )رالدد  االدد  الددااةرة بواسددع  سدد)ااا  ددبل  .2
 م وسب  ةظب ى اإلجراءاا الظ لل : 

 أ  ل ص  م م  الرلم  )راا.  -أ
 لظ  س)ا الربل بل ظ  " بل )راا".  -ب
 ا المعبوى الي   ملم  "أص ". ظسلل  الااف  )سل  الس) -ج
ةرفددد ق ال)سدددل  الث )لددد  مددد  السددد)ا مددد  أمدددر الردددبل وا   لظ ددد  ةلدددن المومدددف المددد لي الملدددظر  -ا

 بمظ بع  سج  اليومل  الع م . 

ة  ل  ال)سل  الث لث  م  سد)ا الردبل ةلدن المومدف الملدظر بمظ بعد  سدج  مملفدي الضدراةب  -ه
 لااف .والظ رر ا الم لل  للرو  بظر يل   ةلن  س ب ا



ل ظفج أمي  الص)اوق ب)سل  وا اة الن ال   م  م  س)ا  بل مرظب   سدب الظسلسد  فدي  -و
 ملف ل ر. 

 بعا ةال   بل ) ا الس)ا وااظم اا  م  المومف الملظر:  .3
ظظ  عب ا  س)ا الربل ظلر ةلً  م  لل  ال)م   ب)سل  وا اة معبواً  في   ملم  "أص "  -أ

 وثلث  )سخ. 
الس)ا ظلر ةل  لسب ب ف)ل  م ض ، لمم  عب ا  )سل  وا اة م)ه في   ل  اا  عب ا   -ب

 مظمور الي   ملم  "أص " بموجب صل ل  ل ص  ظم)ا لمومف مسةو . 

بعددا ااظمدد ا السدد)ا أو ةصدداار أمددر عب اظدده ير دد  مبلادده ظلر ةلددً  ةلددن  سدد ب الصدد)اوق  -ج
فددي ال  لدد   و سدد ب اإليددراااا المعبددوى فلدده، ممدد  ير دد  مبلددغ السدد)ا ةلددن  سدد ب الددااف 

 الظي ظاار في    س ب ا للمملفي  في الااةرة. 
 في ال  الا الظي ظظعلب مع لجظ   ةلا ء س)ا الربل:  .4

يجب ظ ايا سبب اإللا ء والمومف الظي     بإلا ةه وامس س)ا الربل الملان ظلر ةلدً   -أ
مد   سدد ب الصد)اوق،  سدد ب اإليددراااا و سد ب المملددف الددن أال ظد اي امللدد  ةلادد ء 

 ا في ال)م   ةلن شعب بل ) ا الس)ا الملاي. الس)
لرددددو  المومددددف الملددددو  بإلادددد ء سدددد)ا الرددددبل ب لظ شددددير الددددن السدددد)ا الملاددددن بلعددددي   -ب

 مظع رضي  ولظمه بل ظ   ملان(. 
ظص)ف الس)ااا الملا ة م   ي  ظ ريخ اإللا ء وو ظه وسببه واس  "موا" المومف الظي  -ج

     بإلا ةه. 
 لر   المظسلس  للس)ا الملان لس)ا  بل آلر. أال لعيا ال)م   اسظلاا  ا -ا

 
 (33م اة  

 التحصيل النقئي في الئاةرة باستصئام آلة تسجيل النقئ: 
شدلم  وبعداا مبيدر  400يجوز للاواةر الظي يظعلب امل   ظ صي  مب لغ ال يزيا الوا ا م)   اد  
 لصارا  الوزير. م  ال رم ا يومل  الظ صي  ب سظلاا  آل  ظسجي  ال)را وفرً  لظعللم ا 

 
 (34م اة  
 التحصيل النقئي في البنوك بوساطة قساةم الئفع: 

 ظ اا الوزارة أ)واى اإليراااا الظي يظ  ظ صيل   بوس ع   س ة  الاف  ال)راي لا  الب)وك.  .8
 م  الاف  اال  الااةرة وظسللم   للااف . ليظ  ظ)مل   س .2



 بدد  المملددف  مدد  سددظلاا  مملفددي الضددراةبيجددوز ظ)مددل   سدد ة  افدد  الظردداير الددظاظي المعدداة ال .3
 بافع   أو م  لمثله. 

 ظعظبر م ف  الرس ة  بعا افع   في الب)وك بمث ب  س)ااا  بل م)مم  أصوال.  .4
 ظاف  الرس ة  في الب)وك المعظماة او  ظ مي  اافعي   أل  اموالا للب)ك مر ب  ظلك.  .2
او   يدداا  ل سدد ب اافعي دد  يددظ   الرسدد ة  الظددي يظبددي  وجددوا )رددر أو لعدد  فددي بل ) ظ دد  ل ددو  .7

 ياا  أم ) ا في  س ب م  ا يلصر ل ظه الا ل  ولملف مومف بمظ بعد  بل ) ظ د  لضدم   
 ظر يل   ل س ب ا اافعي  . 

شدددع راا  يددداا  مددد  الب)دددوك يوملدددً   .7 الدددن الدددااةرة ظبليدددف مومدددف السدددظل  مجمواددد ا الرسددد ة  وا 
رسددد ة  المافواددد   م سدددك سدددج  اليوملددد  وظسددللم   ةلدددن مسدددةو  الرسددد  الملدددظر بريدددا ظر يدد  ال

 الع م (. 
 لرو  الرس  الملظر بريا وظر ي  الرس ة   م سك سج  اليومل  الع م ( بم  يلي:  .1
الظ بددددا مدددد  أ  مجموادددد ا الرسدددد ة  المسددددظلم  مدددد  الب)ددددك مرظبدددد  بمجموادددد ا  سددددب ر دددد   -أ

)دك المرفدا، ال س ب، وأ  المبلغ اإلجم لي للمجمواد  لعد با المبلدغ اإلجمد لي إلشدع ر الب
ظا ل  ظب  مظلك لعيا ظرظيب  .   وا 

 ظر ل   س ة  المجموا  الوا اة ب ر    مظسلسل .  -ب
الدد   مبلددغ المجموادد  اإلجمدد لي بشددم  م)فددرا  -ج ةالدد   بل )دد ا  سدد ة  المجموادد  الوا دداة وا 

الددن أ  يجددري ال)مدد   المدد لي الم وسددب مع بردد  مدد  بددي  مجمددوى مبدد لغ الرسدد ة  الظددي ظدد  
)فددرا ومدد  بددي  مبلددغ المجموادد  اإلجمدد لي  مبلددغ ةشددع ر الب)ددك( وفددي   لدد  ةال ل دد  بشددم  م

اددا  المع بردد  لرددو  المومددف المدد لي الملددظر ب لظ صددي  بظ ددري أسددب ب   بم فدد  الوسدد ة  
 بم  في ظلك مراجع  الب)ك. 

 الظ با م  ص   ةال   بل ) ا الرس ة   ب  ظثبيظ   وظر يل   لل س ب ا الملظلف .  -ا
س ة  في سج  المربوض ا وظر يل   ل س ب ا اافعي   فدي   لد  ادا  وجدوا  يا بل ) ا الر -ه

 )م   م وسب. 
اال ظفددد ظ بمجمواددد ا الرسددد ة  فدددي ممددد   آمددد  فدددي الدددااةرة وظلزي) ددد  وفردددً  لظسلسددد  ظددد ريخ  -و

 افع  . 
 
يجوز للوزارة وض  ظرظيبد ا لرسد ة  الداف  ملظلفد  امد  ورا أادله ظدظلء  مد  عبلعد  امد  مد   .9

 ااةرة. 
 

 (32اة  م 



 طة الحواالت البنكية: اسالتحصيل بو 
 يجوز الظ صي  بموجب  واالا ب)مل  بي  الاواةر.  .8
فددي ال دد الا االسددظث) ةل  الظددي يددظ  االظفدد ق بلصوصدد   بددي  الج دد  المع)لدد  ووزارة الم للدد   .2

يجددوز الظ صددي  بموجددب  ددواالا ب)ملدد  ل سدد ب اإليددراااا العدد   الملصددر لددظلك ال)ددوى 
  . م  اإليراااا فر

الدددن الدددااةرة اسدددظل  مجمواددد ا ال دددواالا واشدددع راا  يددداا  مددد  الب)دددوك يوملددد  وظسدددللم    .3
لمي  الص)اوق إلصداار سد)ا  دبل لبد   والد  الدن  داة مبي)دً  فلده ر د  ال والد ، الج د  
الم ول ، ظ ريخ  ياا  ومبلا  . يرس  ال)سل  الولن ةلن الااف  ول ي  ال)سل  الث )ل  م  

 ددد  ةشدددع ر ال والددد  ةلدددن المومدددف المددد لي الملدددظر بمسدددك سدددج  اليوملددد  السددد)ا مرفردددً  مع
 الع م   يومل  الص)اوق( لرياا  وظر يل  . 

ظ دددد   ال)سددددل  الث لثدددد  مدددد  سدددد)ا الرددددبل ةلددددن المومددددف الملددددظر بمسددددك سددددج  مملفددددي  .4
 الضراةب والظ رر ا الم لل  للرو  بظر يل   ةلن  س ب الااف . 

 الافظر بع اة أمي  الص)اوق.  ظبرن ال)سل  الرابع  م  الس)ا في .2
ال يددددظ  ظثبيددددا وظر يدددد  بل )دددد ا سدددد)ااا الرددددبل الصدددد ارة بدددد ل واالا الب)ملدددد  لل سدددد ب ا  .7

 الملظلف  ةال بعا الظ با م  ص ظ  . 
ةظا و دد  لعدد  فددي ظ ريددر سدد)ا الرددبل، يلاددن السدد)ا مدد  ظمددر سددبب اإللادد ء وي شددر اللدده  .7

لسددله فددي الددافظر، ول ددرر بددالًل بلعددي  مظع رضددي  ويلددظ  بلدد ظ  "ملاددن" ول فددج فددي ظس
 ا)ه. 

لرو  أمي  الص)اوق بظاوي  الس)ااا الملا ة في سج  س)ااا الردبل الملاد ة ويرسد  ب د   .1
مشددفً  شدد ريً  للددوزارة مو عددً  م)دده ومدد  المومددف المدد لي الملددظر ب لظ صددي  ومدد  المرا ددب 

 الااللي. 
  مشف الب)ك وفي   ل  وجوا الن الااةرة ةجراء المع بر ا اليومل  لل واالا المسظلم  م .9

فرو  ا لرو  المومف الم لي الملظر ب لظ صي  بظ دري أسدب ب   بم فد  الوسد ة  بمد  فدي 
 ظلك مراجع  الب)ك. 

 
 (37م اة  

 التحصيل بوساطة طوابع الوارئات: 
 يظ  الظ صي  بوس ع  عواب  الوارااا في ال  الا الظي ظجيزا  الظشريع ا المعمو  ب  . 

 
 (37م اة  



 التحصيل بواسطة شيكات: 
لربددد  الشدددلك م مددد  م )دددا  لمظددده ةظا مددد   السددد  ب ااةدددرة  موملددد  أو مجلدددس م لدددي أو شدددرم   .8

 مس ام  ا م . 
لربدد  الشددلك الددظي ال ظظجدد وز  لمظدده ألددف اوالر او  ظصددايا مدد  الب)ددك المسدد وب اللدده، وال  .2

  اددد  ألدددف يجددوز  بدددو  شدددلم ا غيددر مصدددا   مظعدددااة مددد  مملددف وا دددا ظزيدددا مجمددوى مب لا ددد
 اوالر. 

( أادله ةظا 8ال لربد  الشدلك المسد وب مد   بد  أشدل ر أو ج د ا غيدر المدظمورة فدي الب)دا   .3
 زااا  لمظه الن ألف اوالر ةال ةظا م   مصا ً  م  الب)ك المس وب الله. 

ال لرب  أي شلك غير مصاق مد  ألد  ج د  م مد  بلادا  لمظده ةظا سدبا وأايدا ل د  شدلم  لعدا   .4
 صرفه. 

ي  الصد)اوق أو المومددف المد لي المسددةو  ادد  الظ صدي  ظددا يا الشدلك  بدد  اسددظلمه الدن أمدد .2
 والظ با م  اسظلف ةه للبل ) ا والشروت الظل : 

 أ  لمو  مس وبً  الن أ ا الب)وك المرلص  م   س ب المملف  الس  ب(  -أ
 م ررًا لمر الااةرة المسظلم  للشلك.  -ب
 مسظ ا الااء بظ ريخ ةصااره.  -ج
 الس  ب.  مو عً  م  -ا
 مبلاه ب لر    مس ولً  لمبلاه ب لبلم ا.  -ه
 م ررًا ب)فس امل  الظ صي .  -و

بعا الظ با م  اسظلف ء الشلك للشروت الواراة أاله، لرو  أمدي  الصد)اوق بظسدعيره  يدواى فدي  .7
ال سدد ب فردد ( ويدد)م  سدد)ا  ددبل شددلم ا مدد  أربدد  )سددخ ب سدد  الددااف  مدد مًل يظضددم : ظدد ريخ 

 سددد ب اإليدددراااا ور مددده، ةضددد ف  ةلدددن بل )ددد ا الشدددلك  ر ددد  الشدددلك، اسددد  الددداف  وسدددببه، اسددد  
 الس  ب ور    س به، مبلغ الشلك والب)ك المس وب الله(. 

يرفا أمي  الص)اوق أو المومف الم لي المسةو  ا  الظ صي  ال)سل  الث )ل  م  السد)ا مد   .7
لع مددد   يوملددد  أمدددر الردددبل ول يل ددد  ةلدددن المومدددف المددد لي الملدددظر بمسدددك سدددج  اليوملددد  ا

 الص)اوق(. 
ل يدد  أمددي  الصدد)اوق ال)سددل  الث لثدد  مدد  سدد)ا الرددبل ةلددن المومددف الملددظر بسددمك سددج   .1

 مملفي الضراةب والظ رر ا الم لل  للرو  بظر يل   ةلن  س ب الااف . 
 ل ظفج أمي  الص)اوق ب ل)سل  الرابع .  .9

 ل  / وزارة ....(. وزارة الم ل -يلظ  الشلك بل ظ   بريا لل س ب ر  .....ب)ك... .80
 (31م اة  



 إيئاع الشيكات المستلمة:  -1
لرددو   أمددي  الصدد)اوق( بإيددااى الشددلم ا الظددي ظدد  اسددظلم   لا لدد  السدد ا  الث )لدد  اشددرة م ددرًا 
ظا ظعددظر ظلددك لسددب ب  ل سدد ب اإليددراااا العدد   الملةدد  فددي الب)ددك فددي )فددس يددو  اسددظلم  . وا 

و  يددو  امدد  يلددي يددو  االسددظل ، ول ددظفج ب صدد  ل رجدد  ادد  ةرااظدده، لرددو  بإيددااا   صددب ح أ
 سددلم  اإليددااى بعددا لظم ددد  مدد  الب)ددك مرظبددد   سددب ظسلسدد  ظدد ريخ اإليدددااى فددي ملددف لددد ر، 

 ول ي  )سل  م)   ةلن المومف الم لي الملظر بإجراء المع بر  الب)مل . 
 الشيكات المعائة:  -5
لم ا الراجعد ، ويرسد  ةظا أايا شلك بداو  صدرف لريدا ظمده الدن السد  ب فدي سدج  الشد -أ

ظا لد  يدظ  الداف  يظوجدب  ةلن الااةرة الظي اسظلمظه السظاا ء الس  ب وظبللفه باف   لمظه. وا 
 الي   ظ صيله بموجب الروا)ي  الس ري . 

ةظا م   الس  ب للشلك المرظج   ا  ص  الن لص    )و)ي أو ل  ظفرل اللده الارامد   -ب
مدد   لدد  لمدد  والددن الددااةرة مظ بعدد  ظ صددي   الر )و)لدد  بسددبب ةاع ةدده الشددلك فلعظبددر ظلددك

 الموا  ب لعرق الر )و)ل  بم  في اظل ظ اإلجراءاا الجزاةل . 
يددد)م  سددد)ا اسدددظل  ب لشدددلك المعددد ا ظريدددا فلددده بل )ددد ا الشدددلك الملظلفددد ، ر ددد  سددد)ا الردددبل،  -ج

وبل )دد ا ةشددع ر الب)ددك بمدد  في دد  سددبب اإلادد اة، وظر دد  بل )دد ا السدد)ا ةلددن سددج  الشددلم ا 
 ع  وظوجله ةلع ر لعي للس  ب لسل  ب ليا أو ب لبريا المسج . الراج

لفظا فدي الدوزارة وفدي مد  ااةدرة سدج  لد ر ب لشدلم ا المعد اة لسدج  فلده: مبلدغ الشدلك،  -ا
  الدااةرة سدامد  أجل د ، و ، والب)دك المسد وب اللده، والسد  ب، والا لد  الظدي  دبل هوظ ريل

 الظي اسظلمظه. 
 لريا في السجلا بريا امسي إلبراء ظم  الس  ب. ا)ا ظ صي   لم  الشلك المع ا  -ه
 

 (39م اة  
 الن المومف الم لي الملظر بمسك افظر اليومل  الع م  م  يلي: 

مع بر  المبلدغ الم داا فدي أمدر الردبل مد  المبلدغ المدظمور فدي سد)ا الردبل. وبعدا الظ بدا مد   .8
ا الردبل بعريرد  الريدا المع بر ، لرو  بظسجي  بل ) ا سد)ا الردبل  سدب ظسلسد  أر د   سد)اا

المددزاوج فددي افظددر اليوملدد  الع مدد  الددظي لعددا مدد  ثددل  )سددخ، أو ةالدد   بل ) ظدده ةلددن ال  سددوب 
 في   ل  ةاارة )م    س ب ا آلي. 

جمددد   يدددوا افظدددر اليوملددد  الع مددد  والظ بدددا مددد  صددد   الريدددوا وظ ويددد  ال)سدددل  الث )لددد  مددد  سددد)ا  .2
مدد  مدد  ال)سددل  الولددن مدد  افظددر اليوملدد  الرددبل المعددزز بدد مر الرددبل فددي )  لدد  مدد  يددو  ا



الع م  مو ع  م)ه ةلن المومف الم لي الملظر بمسك افظر أسظ ظ مس اا اإليراااا وال)سدل  
 الث )ل  ةلن رةلسه المب شر ول ظفج ب ل)سل  الث لث  في ملف ل ر. 

صدداار ظرريددر مدد  أربدد  )سددخ وا   لدد  ال)سدد .3 ل  جمدد  افظددر اليوملدد  الع مدد  فددي )  لدد  مدد  شدد ر وا 
الولن ةلن المومف م سك افظر السظ ظ الع  ، وال)سل  الث )ل  ةلن المومف الملظر بإجراء 
المع بردد  الب)ملدد ، وال)سددل  الث لثدد  ةلددن مدداير ادد   الشدد و  الم للدد ، ول ددظفج ب لرابعدد  فددي ملددف 

 ل ر. 
 ةظا ابظشف المومف   ل  اا  مع بر  بي  أمدر الردبل وسد)ا الردبل، لشدعر رةلسده المب شدر .4

الددظي لرددو  بعددا أ  يظ بددا مدد  اددا  المع بردد ، بظسددجي  سدد)ا الرددبل فددي افظددر اليوملدد  الع مدد  
  يومل  الص)اوق( وظسجي  مبلغ ال)رر الن  س ب أمي  الص)اوق. 

 
 (40م اة  

 الن المومف الم لي الملظر بمسك اف ظر السظ ظ المس ااة وافظر السظ ظ الع   م  يلي: 
يوملدددً  ةلدددن افظدددر أسدددظ ظ مسددد اا اإليدددراااا و يددداا  ل سددد ب ا  ظر يددد  بل )ددد ا سددد)ااا الردددبل .8

اإليراااا الل ص  ب   وفرً  للظص)يف المعظما في المواز)  و فج ظر رير اليومل  الع م   يوملد  
 الص)اوق( وس)ااا الربل المرفر  ب   في الملف ا الل ص  بظلك الش ر. 

مج ملع د  مد  مجمدوى افظدر اليوملد  ةظا جم   س ب ا أسظ ظ مس اا اإليدراااا يوملدً  ومع برد   .2
صدداار ظرريدر يددومي مدد  أربد  )سددخ يو عدده، ول يد  الولددن م)دده  م )دا السددجلا ظداار يدداولً ، وا 
ةلددن المومددف الملددظر بمسددك سددج  السددظ ظ العدد   والث )لدد  ةلددن مدداير ادد   الشدد و  الم للدد ، 

 ااا في ملف ل ر. والث لث  ةلن المرا ب الااللي، ول ظفج ب ل)سل  الرابع  م  المسظ)
صددداار ظرريدددر مددد  أربددد  )سدددخ، ل يددد   .3 جمددد   سددد ب ا افظدددر أسدددظ ظ مسددد اا اإليدددراااا شددد ريً  وا 

الولددن ةلددن المومددف الملددظر بمسددك افظددر السددظ ظ العدد  ، والث )لدد  ةلددن مدداير ادد   الشدد و  
الم للدد ، والث لثدد  ةلددن المومددف الملددظر بددإجراء المع بردد  الب)ملدد ، ول ددظفج ب لرابعدد  فددي ملددف 

 ل ر. 
لرو  المومف م سدك افظدر السدظ ظ العد   بظر يد  مجمدوى ال رمد ا اليوملد  مد  وا د  البشدوف  .4

الظددي ظددرا ةللدده ولصددار ظرريددرًا شدد ريً  مدد  ثددل  )سددخ، يرسدد  الولددن ةلددن مدداير ادد   الشدد و  
الم للدد ، والث )لدد  ةلددن المسددةو  ادد  مسددك سددج  ميددزا  المراجعدد ، ول ددظفج ب لث لثدد  فددي ملددف 

 ل ر. 
ميزا  المراجع  الش ري بعريرظي المج مل  والرصاة م  وا   سج  ميدزا  المراجعد  أو ام   .2

 ةصااره م  ال  سوب. 
 



 (48م اة  
لرددو  المومددف المدد لي الملددظر بإاددااا ظرريددر أسددبواي للظ صددللا الظددي ظمددا بم فدد  عددرق  .8

  الم للد  الظ صي  ويرفعه ةلن المسةو  ا)ده للمصد ا   اللده ثد  يرسدله ةلدن مداير اد   الشد و 
 في الااةرة. 

يظ  ةاااا ظررير السبوى اللير م  الش ر في )  ل  الش ر بال ال)مر ا  ااا أل   العم   .2
 فله. 

الن الااةرة الم لل  ةاااا مع بر  ش ري  م  بي  مشف الب)ك و سد ب اإليدراااا العد   اللد ر  .3
رس له )سل  ةلن المرا ب   الااللي. بظلك اإليراا في افظر السظ ظ الع   وا 

رس   )سل  ةلن المرا ب الااللي.  .4  الن الااةرة الم لل  ةاااا ظررير اإليراااا الش ري وا 
رس   مل م ظه ةلن الج   الظي أ  لا لده  .2 لرو  المرا ب الااللي ب لظ با م  ص   البل ) ا وا 

 الظررير و)سل  ةلن مايري  الر  ب  الااللل  في وزارة الم لل . 
 و  الم لل  في الااةرة بإرس   ظررير اإليراااا الش ري بعا ةجراء الف ور لرو  ماير ا   الش .7

اللزم  للظ با م  ص   البل ) ا الواراة فله ةلن مايري  اإليراااا في وزارة الم لل  مو عً  م)ده 
 في مواا أ ص ه )  ل  السبوى الو  م  الش ر الظي يلله. 

 
 (42م اة  

ا الدددواراة فدددي ظرددد رير الظ صدددللا الشددد ري  مددد  مشدددوف الب)دددوك ظردددو  الدددوزارة بمع برددد  البل )ددد  .8
 الش ري . 

ظددد)م  مايريددد  اإليدددراااا فدددي الدددوزارة سددد)ا  يدددا برلمددد  اإليدددراااا الم صدددل  فدددي الظرريدددر الشددد ري  .2
لسدددج  فدددي افظدددر اليوملددد  الع مددد  المرمدددزي وفردددً  لظصددد)يف المواز)ددد  وير ددد  ةلدددن افظدددر أسدددظ ظ 

 اإليراااا المرمزي. 
 لي الظ صدللا والفواةدا والعمدوالا ظد)م  مايريد  اإليدراااا فدي الدوزارة سد)ااا بعا  صر ةجم .3

 يدا للفواةدا الااة)د ، العمدوالا والفواةدا الب)ملد  الماي)د  لسدج  فدي افظدر اليوملد  الع مد  المرمدزي 
 وير   ةلن افظر أسظ ظ اإليراااا المرمزي. 

 الع   و س ب اللزي)  المو ا. ظرو  الوزارة بإاااا مع بر  ش ري  بي   س ب اإليراااا  .4
 

 (43م اة  
 أحكام أصرى صاصة باإليرائات: 

 ل اا الوزير الملظر لعل ً  م    اإليراااا المومل  لب  مومف م لي في ااةرظه.  .8



يظوجب الن الااةرة مراا ة الفص  بدي  م د   ةصداار أمدر الردبل وظ صديله بد لعرق الملظلفد   .2
لدددن  سدد ب ا السدددظ ظ المسدد ااة فدددي السددجلا الياولددد  وظسددجيله فدددي سددج  اليوملددد  وظر يلدده ة

جراء المع بر ا الب)مل .   وا 
ل اا الوزير المومف المد لي الدظي يظوجدب اللده ظردال  مف لد  م للد  مصدا   لدا  م ظدب العدا   .3

 وفا )م   مف الا المومفي  المعمو  به. 
لد  الجايداة لمدو  للدوزارة في     اا  ة رار مشروى   )و  المواز)  الع مد   بد  بداء السد)  الم ل .4

سلع  ظ صي  اإليراااا وفا اللل ا والشدروت والمعداالا الم)صدور الي د  فدي الظشدريع ا 
 المرال . 

المب شدر والمرا دب الدااللي ب لد  زيد اة فلده فدور ابظشد ف    هالن أمي  الص)اوق ةلعد ر مسد ول .2
يدددو  العمددد  مع ملددد   وظع مددد  الزيددد اة فدددي الصددد) ايا الظدددي ال ظبظشدددف أسدددب ب   وظصددد ا ب)  لددد 

 اإليراااا. 
 

 (44م اة  
ل دداا الددوزير ب)دد ًء الددن ظ)سدديب الددوزير الملددظر ال ددا الالددن الددظي لممدد  للمومددف المدد لي  .8

 اال ظف ظ به م  الرصاة ال)رال  الم صل  والوراق ظاا الرلم  الم لل . 
  والوراق ظاا ل اا الدوزير ب)د ًء الدن ظ)سديب وزيدر االظصد الا ال دا الالدن لبملد ا العوابد .2

 الرلم  الم لل  الظي يجوز لمايري ومومفي اواةر البريا اال ظف ظ ب  . 
 

 (42م اة  
الن الااةرة اظلد ظ اال ظل عد ا اللزمد  ل م لد  و فدج المدوا  ال)رالد  والوراق ظاا الرلمد  الم للد  

ي  وم) سددب بمدد  فددي ظلددك ظزويددا أم)دد ء الصدد) ايا بر صدد ا  ايالدد  ظثبددا ب إلسددم)ا فددي ممدد   أمدد
 والظ مي  الي   ضا السر   وال ريا. 

 
 (47م اة  

 نقل األموال النقئية من موقع إلى آصر: 
 شلم  بوس ع  أ ا مومفي الااةرة.  20,000ظ)ر  الموا  ال)رال  الظي ال ظظج وز مبلغ  .8
شدددلم  ظ)رددد   800,000شدددلم  وال ظظجددد وز مبلدددغ  200000المدددوا  ال)رالددد  الظدددي ظزيدددا الدددن  .2

 م  مومفي  اث)ي  م  مومفي الااةرة.  بمرمب 
شددلم ، فظ)ردد  بمرمبدد  مدد  مددومفي  اث)ددي  مدد  مددومفي  800,000أمدد  المبدد لغ الظددي ظزيددا الددن  .3

 الااةرة ةض ف  ةلن مرافر  أم)ل   شرعل (. 



يجوز للااةرة بموافر  الدوزير اللعلد  الظد مي  الدن  رمد  المدوا  الم)رولد  أو )رد  المدوا  مد   .4
 ال)را الم م .  لل  شرم ا )ر 

 
 (47م اة  

للددوزير أو لمددد  لفوضددده لعلدددً  ظددا يا الريدددوا والسدددجلا المظعلرددد  بظ صددي  اإليدددراااا فدددي الددداواةر 
 والم سس ا والج  ا اللر  المملف  بظ صي  ظلك اإليراااا. 

 
 (41م اة  

 رئ اإليرائات المحصلة: 
 ال ظرا اإليراااا الم صل  ةال في ة ا  ال  الا الظل :  .8

 ةظا م   الظشري  يجيز راا .  -أ
 ةظا اسظوفيا بعرير  اللع .  -ب
 ةظا اسظوفيا او  وجه ال ا. -ج

 ظرا اإليراااا الظي اسظوفيا او  وجه  ا بررار م  الوزير.  .2
اإليدراااا الظدي اسددظوفيا فدي السد)  الم للدد  الج ريد  أو فددي سد)  م للد  سدد بر  وظردرر راادد  لي  .3

 لظي  ياا له. سبب م  السب ب ظرا م  )فس ال س ب ا
 ال ظرا اإليراااا في جمل  ال وا  بعا ةظلف معززاا  بض   ةال ةظا  رر الوزير غير ظلك.  .4
ظدددرا اإليدددراااا الم صدددل  بموجدددب أمدددر افددد  مرفردددً  معددده معدددززاا  بضددد   موضددد ً  فلددده اسددد   .2

 ال س ب ور مه. 
 

 (49م اة  
 المنح والهبات والتبرعات: 

اظف  لددد ا المددد)ا والظبراددد ا وال بددد ا ضدددم  المواز)ددد  المعدددا وزارة الظلعدددل  ادددي الملولددد  بعردددا  .8
 للمش ري  أو اا  المواز)  بم  يظفا م  المواز) ا واللع  الظعويري . 

الددن الدددوزير الملدددظر ةادددل  الدددوزير ب لددد  مددد)ا أو مسددد اااا أو ابددد ا أو ظبراددد ا )رالددد  أو  .2
 اي)ل  ظرا  للااةرة فور ظرالم  . 

( مدد  اددظه 8أو ال بدد ا أو الظبرادد ا المرامدد  بموجددب الفرددرة   ةظا م )ددا المدد)ا أو المسدد اااا .3
الم اة مس ااة اي)ل ، فظرار  لمظ   م   ب  لج)  لعي)   الدوزير الملدظر ولشد رك في د  ممثد  

 ا  الوزارة. 
 يظ  اسظل  وظسلل  الظبرا ا العي)ل  وفرً  ل م     )و  اللواز  الع م .  .4



والظبراد ا ال)رالد  فدي  سد ب اإليدراااا العد   مد  لد  لمد  يدظ   يدا المد)ا والمسد اااا وال بد ا  .2
 ا) ك اسظث) ء ل ر بر )و  أو اظف  ل  اولل  أو بعرا   )و  يل لف ظلك. 

ظ و  ةلن الوزارة الم)ا والمس اااا وال ب ا والظبرا ا ال)رال  الظي ظرا  لل  ااةرة مد  الايدر  .7
رجل  وظريا م م )  لا  الوزارة ب س  بمرظضن اظف  ل ا م   موم ا أو م سس ا أو اية ا ل 

جدددراءاا  بضددد   و يددداا  ومرا بظ ددد  وصدددرف   الدددن الا لددد   ظلدددك الدددااةرة وظلضددد  فدددي عريرددد  وا 
 الملصص  م  أجل   ل م   اظا ال)م  . 

 
 الفصل السائس 
 النفقات
 (20م اة  

 الن جمل  الاواةر االلظزا  بر )و  المواز)  الع م  الس)وي.  .8
مرددرة فددي  دد )و  المواز)دد  الع مدد  ال ددا ال صددن للمبدد لغ المسددموح بإ)ف   دد  و/أو ظعظبددر المبدد لغ ال .2

 االلظزا  ب   للس)  الم لل  الج ري . 
بعا صداور  د )و  المواز)د  الع مد ، ظعلد  الدوزارة مد  الداواةر بملصصد ظ   المعظمداة فدي  د )و   .3

 المواز)  الع م . 
مد  لصدر ل د  عبرد  لرد )و  المواز)د  الع مد ، الن الاواةر ةبلن و ااا اإل)ف ق الظ بعد  ل د  ب .4

ممدد  الي دد  ظوزيدد  المددوا  الددن ظلددك الو ددااا وفرددً  لددظلك الظلصددلر، وظبددو  ظلددك الو ددااا 
 مسةول  ا  ظ)فيظ   )و  المواز)  الع م   سب الملصص ا المعظماة ل  . 

 
 (28م اة  

غيددر المسددظلام  لددا   ظعددا الددوزارة لعدد  اإل)فدد ق الشدد ري  الددن أسدد س ظددوفر المصدد ار ال)رالدد  .8
الاواةر م  الملصص ا الس بر  والولول ا ال)سبل  بي  المع لب المظ) فس  والظزام ا اإل)ف ق 

 المظو ع . 
يظ  ة)ف ق الملصص ا المرصواة للداواةر فدي  د )و  المواز)د  ب)د ًء الدن أوامدر م للد  لصدارا   .2

 الوزير. 
)فدد ق الشدد ري  ب)دد ًء الددن ظ)سدديب مدداير ادد   يددظ  ةصدداار الوامددر الم للدد  للدداواةر وفرددً  للعدد  اإل .3

 المواز) . 
 ظ)فظ الوامر الم لل  بموجب  واالا م لل .  .4



فدددي  ددد   ادددا  ة دددرار مشدددروى  ددد )و  المواز)ددد  الع مددد   بددد  بددداء السددد)  الم للددد  الجايددداة لسدددظمر  .2
لبدد  شدد ر مدد  مواز)دد  السدد)  الم للدد  الم)صددرم  ب ددا  8/82اإل)فدد ق ب اظمدد ااا شدد ري  ب)سددب  

 ن ماظه ثلث  أش ر. أ ص
 

 (22م اة  
الدددوزير الملدددظر ادددو المفدددول ب إل)فددد ق مددد  ملصصددد ا ااةرظددده المرصدددواة فدددي  ددد )و  المواز)ددد  
الع م ، ويجوز له ظفدولل ادظه الصدل ل  لعلدً  لي مومدف رةدلس أو أبثدر الدن أ  يبلدغ وزيدر 

   ظ  ظفولض  . الم لل  بظلك لموجب مظ ب لعي مرفرً  معه )م ظج م  ظو ل  المومفي  الظي
 

 (23م اة  
ال يجددوز اإل)فدد ق و/أو االلظددزا  لدددل  السدد)  الم للدد  بدد بثر مددد  الملصصدد ا المرصددواة فدددي  .8

 المواز)  ملصوم  م)   أي الظزا  غير مافوى في الس)  الس بر . 
 ظعظبر الملصص ا الواراة في الوامر الم لل  الص ارة المب لغ الرصو  المسموح بإ)ف    . .2

ظزام ا اإل)ف ق ضم  السرف ال)رال  المسموح ب   فلم  يظعلا ب ظف  ل ا ظدوفير السدل  ظ اا ال  .3
 واللام ا الظي ظظعلب الظزام ا عويل  الج . 

ال يجوز الصرف الن أل  )فر  لد  يرصدا ل د  ملصصد ا فدي  د )و  المواز)د  الع مد ، ممد  ال  .4
  . يجوز اسظلاا  الملصص ا في غير الا ل  الظي ااظماا م  أجل 

 
 (24م اة  

ةظا لددز  أي ظعدداي  الددن  دد )و  المواز)دد  الع مدد  أو ةضدد ف  ب)ددوا يظرظددب الي مدد  ةضدد ف  ملصصدد ا 
جاياة، يجب ةااااا  ممل دا مواز)د  وظردا  مد  مجلدس الدوزراء ةلدن المجلدس الظشدريعي للمصد ا   

صاار الر )و  ب  .   الي   وا 
ظلصدلر ملصصد ا المواز)د  مد  ب)دا ال لمو  للوزاراا والم سس ا الع م  ال ا في ةاد اة  .8

ة)فدد ق ةلددن ب)ددا ة)فدد ق آلددر فددي مواز) ظ دد  المعظمدداة ةال ةظا م )ددا وفرددً  لمدد  اددو م دداا فددي مددواا 
   )و  المواز)  الع م  الس)وي الظي ظ م  ةا اة الظلصلر بي  الب)وا الفرال  للملصص ا. 

 أاله. 2م  مراا ة م  ورا في الب)ا .2
ق غيدر مارجد  فدي مواز)د  الدااةرة ةال بموافرد  ااةدرة المواز)د  ال يجوز اسظ اا  ب)دوا ة)فد  -أ

 الع م  الظي ظرو  بعا اسظبم   اإلجراءاا الر )و)ل  اللزم  بظ ايا اس  ال س ب ور مه. 
ال يجددوز للدداواةر علددب ةجددراء م)  لدد  مدد  ملصصدد ا جددر  االلظددزا  ب دد  بموجددب أوامددر  -ب

 ظوريا أو اروا. 



في المواز)د  الع مد  لدل  السد)  الم للد  مد  ةضد ف ا أو الن الاواةر ظسجي  الظاييراا  -ا
ظلفلضدددد ا أو م)دددد  لا والددددن المرا ددددب الددددااللي ظددددا يا الظعدددداللا الظددددي ظدددد ثرا ب دددد  

 المواز)  بصورة اوري . 
 

 (22م اة  
 ال يجوز صرف النفقة إال بعئ: 

 ظوفر ملصر م لي في رصيا الوامر الم لل  الص ارة.  .8
 عزز صرف  . ةرف ق المسظ)ااا الظي ظ .2
 ص   ا ظس ب  .  .3
 ااظم اا  م  المرا ب الااللي.  -2اا  مل لفظ   للروا)ي  وال)مم  والظعللم ا المعمو  ب  .  .4
 

 (27م اة  
  -ظصرف ال)فر  المظعلر  ب لرواظب والجور بعا ةرف ق المسظ)ااا واسظلف ء الشروت الظل :

 رواتب الموظفين الئاةمين.  .1
 ا  الج   الملظص  وفرً  للروا)ي  المعمو  ب  .  رار الظعيي  الص ار  -أ
 ال لم  الظ)ملمي وجاو  ظشمللا الوم ةف للس)  الج ري .  -ب
 جاو  فة ا الوم ةف وسل  الرواظب والعلواا.  -ا
 ظ ظسب الرواظب الن أس س االسظ ر   ا واالسظرع ا ا.  - 

 رواتب الموظفين بعقوئ:  .5
 ً  للروا)ي  المعمو  ب  .  رار الظعيي  الص ار ا  الج   الملظص  وفر -أ
 ارا العم .  -ب
 ظ ظسب الرواظب الن أس س االسظ ر   ا واالسظرع ا ا وفرً  لشروت العرا.  -ا

 أجور العمال:  .4
  رار الظعيي  الص ار ا  الج   الملظص .  -أ
مو عً  م  الع م  ومصا ً  م  الوزير الملدظر  يال)موظج المررر لمرا ب  الاوا  اليوم -ب

 أو م  لفوضه. 
الجددددر اليددددومي الم)صددددور اللدددده فددددي  ددددرار الظعيددددي  وفرددددً  لمدددد   ااظدددده الج دددد    لمدددد  -ج

 الملظص  أ  وجاا. 
  العالوات والبئالت: .4



وظشددم  اددلوة الارجددد ، غددلء المعلشددد ، ال)ددارة، الملددد عرة، االلظصدد ر، عبلعددد  العمدد ، العدددلوة 
 اإلااري ، العلوة الاوري : 

     )و  اللام  الما)ل . الررار الص ار ا  الج   الملظص  وفرً  ل م  -أ
ظصددددرف العددددلوة اإلااريدددد  وفرددددً  لل لمدددد  الظ)ملمددددي وجدددداو  الومدددد ةف المعظمدددداي  للدددداواةر  -ب

 لصرف أي م  أببر.   الملظلف  وال يجوز الجم  بي)   وبي  الوة االلظص ر ب ي
ظصرف العلوة الاوري  الس)ول  لم  أمضن سد)  فد بثر فدي اللامد  فدي الو  مد  مد )و   -ج

 م    )و  اللام  الما)ل .  22م  م  ا   وفرً  للشروت الواراة في الم اة  الث )ي
 بئل االنتقال من مكان السكن إلى مكان العمل وأثناء العمل: .2
  رار ص ار ا  الج   الملظص  مصا ً  م  الوزير الملظر.  -أ
ال)مددددوظج المرددددرر معبدددد  ومو عددددً  مدددد  صدددد  ب االسددددظ ر ق ومصددددا ً  مدددد  الج دددد  صدددد  ب   -ب

 ر.االلظص 

 العالوة االجتماعية:  .6

ظصددرف العددلوة االجظم الدد  ب)دد ًء الددن ارددوا الددزواج وشدد  ااا المددللا وفرددً  للشددروت الم)صددور 
 الي   في   )و  اللام  الما)ل . 

 الحوافز:  .7
  رار الج   ص  ب  االلظص ر.  -أ
 )م   ال وافز الل ر ب لااةرة الص ار اسظ) اًا لر )و  اللام  الما)ل .  -ب

  رار م  الوزير الملظر وفرً  لر )و  اللام  الما)ل .  لتشجيعية:المكافةات ا .1
 درار الدوزير الملدظر وفردً  للشدروت الم)صدور الي د  فدي  د )و  اللامد   العالوة التشجيعية: .9

 الما)ل . 
 مقابل األعمال التي يكلف بها الموظف في غير أوقات العمل الرسمي:  .10
  رار الوزير الملظر.  -أ
  اإلض في مو عً  م  المومف ورةلسه المب شر ومصدا ً  مد  الدوزير ال)موظج المررر للعم -ب

 الملظر. 
 ال ظظج وز المب لغ المافوا  ا)   رب  الراظب الس سي للمومف المع)ي.أ -ج
 أ  ظظفا م  ال م   والضواب  واإلجراءاا الم ااة في   )و  اللام  الما)ل  .  -ا

 (27م اة  
  -عئ إرفاق المستنئات واستيفاء الشروط اآلتية:تصرف النفقة المتعلقة بمياه وكهرباء ب

 يجب أ  لمو  االشظراك مسجل ب س  الااةرة/الو اة اإلااري .  .8



أ  لمدددو  االشدددظراك مدددارجً  فدددي  دددواة  أر ددد   االشدددظراب ا وا)ددد وي  الو دددااا اإلااريددد  الظ بعددد   .2
 للااةرة. 

لك، مميظده وسدعره وبعدا لساا ثم  االسدظ لك بموجدب فد ظورة مدورا موضد ً  في د  فظدرة االسدظ  .3
ااظم ااددد  مددد  الج ددد  المسدددةول  فدددي الدددااةرة ةشدددع رًا م) ددد  بمظ بعددد  واراسددد  البملددد ا الدددواراة فدددي 

 الفواظير. 
 

 (21م اة  
ظصرف أثم   االظص الا الاولل  لل واظف الرضل  المعظماة لعلً  مد  الدوزير الملدظر وفردً   .8

 لم  يلي: 
م  في  مم   بعاا ال يظج وز ثلثد  لعدوت بمد  ال واظف الملصص  السظلاا  الوزراء و  -أ

 في   لعوت أج زة المبراق "الف بسلميلي". 
ال واظددف الملصصدد  السددظلاا  ومددلء الددوزاراا بعدداا ال يظجدد وز لعددي  بمدد  في دد  لعددوت  -ب

 أج زة المبراق "الف بسلميلي". 
م )ددا برددرار مدد  الددوزير الملددظر لل واظددف الملصصدد  السددظلاا  المددايري  العدد مي ، ةظا  -ج

عبلع  امل   ظ ظ  ةجراء اظص الا اولل  وبعاا ال يظج وز لعدً  وا داًا بمد  فدي ظلدك لد  
 المبراق "الف بسميلي". 

بررار م  الوزير الملدظر لل واظدف المعداة السدظلاا  بعدل المدايري ا الظدي ال لممد  ل د   -ا
 مم رس  أام ل   او  ةجراء اظص الا اولل . 

اظدف م)دد ز  الدوزراء ومد  فدي  مم د  وللد  اد ظفي وا ددا مد  فدواظير او  %20ظسداا مد  )سدبظه  .2
لم) ز  وملء الوزاراا وظعظبر أثم )   م ثم   لام ا ال  ظف الرسمي ظصد)ف ضدم   %30و

 الب)ا الم لي الم اا ل واظف الاواةر. 

مد   لمد  فد ظورة اد ظف م)دز  مداير  %20مد  )سدبظه  ار ظسداييجوز وبررار م  الدوزير الملدظ .3
ة مياا)ل  ةظا ا ظضا عبلع  امل   ةجراء مم لم ا ا ظفل  بعا س ا ا الاوا  ا   أو ماير ااةر 

 الرسمي. 
 

 (29م اة  
 لصرف ج  ز ا ظف )ر   للوزراء والوملء.  .8
يجددوز للددوزير الملددظر صددرف ج دد ز ادد ظف )ردد   لمدداير ادد   أو لمدداير ااةددرة مياا)لدد  أو لي  .2

  . ب  صل   العم  اإلبر ء الن االظص  مومف آلر ظرظضي م



 %70م  فواظير ال د ظف ال)رد   الملصدر للدوزراء ومد  فدي  مم د  و %10ظساا م  )سبظه  .3
 شلم  للوملء.  200شلم  للوزراء و  8200للوملء وبم  ال يزيا ا  

ل اا الوزير الملظر ال ا ال صن الظي يظ  ظسداياه مد  فد ظورة مد  اد ظف )رد   صدرف وفردً   .4
 شلم .  400 يزيا ا  ( أاله وبم  ال2لم  ورا في الفررة  

 
 (70م اة  

يجوز للااةرة بموجب  رار م  الوزير الملدظر اسدظلاا  أج دزة اظصد   ال سدلبل  ةظا م )دا عبلعد  
 امل   ظظعلب ظلك. 

 
 (78م اة  

ظ ظفج الاواةر برواة  لر    ال واظف الرضل  وال)ر ل  وا) وي  الو ااا اإلااري  المشظرم  ب    .8
 اا  م  م)  . وظ اا الارل م  اسظل

ظساا أثمد   االظصد الا بموجدب فد ظورة مدورا موضد ً  في د  فظدرة االسدظ لك بعدا ااظم ااد  مد   .2
الج دد  المسددةول  فددي الددااةرة ةشددع رًا م) دد  بمظ بعدد  واراسدد   لمدد  الفدد ظورة وفرددً  لظعللمدد ا ظصددارا  

الم دااة  الوزارة مرفر  بش  اة لص  مصار ص ارة اد  ااةدرة ضدريب  الدال  أو لصد  ال)سدب 
 اسظ) اًا لر )و  ضريب  الال . 

 
 (72م اة  

ظمسدددك الدددااةرة سدددجًل للمرمبددد ا ال موملددد  الظدددي بع ددداظ   يظضدددم  أر ددد   المرمبددد ا ال موملددد   .8
 وأ)واا  ، اس  المومف مسظل  الع اة والمايري  الظي ظسظلام   وعبلع  اسظلاام  . 

فددي ظلددك اإلشددراف الددن ظعبيددا )مدد    ظظددولن الددااةرة المسدد ولل  الددن المرمبدد ا ال موملدد  بمدد  .2
 االسظلاا ، الو وا، الصل )  والظ مي . 

 
 (73م اة  

 طباعة األصتام الحكومية 
 ال يجوز عب ا  اللظ   الرسمل  ةال بموافر  لعل  م  الوزير الملظر.  .8
الددن الج دد  الظددي ظعلددب عب ادد  لددظ  رسددمي ظ ايددا شددم  وظصددمل  اللددظ  ولددو  ال بددر الددظي  .2

  ف  ةلن العاا المعلوب والارل م  اسظعم له والمسظ)ا الظي سيابغ به. سلعب  به، ةض
 ظ اا الوزارة اس  المعبع /المع ب  الظي يجوز عب ا  اللظ   في مع بع  .  .3



الن الج   الظدي علبدا عب اد  اللظد   ظ)مدل  ضدب  اسدظل  ب للظد   المسدظلم  بعدا عب اظ د   .4
رف ق )موظج م  اللظ  بعا اسظلمه.   وا 

 الج   الظي علبا عب ا  اللظ  ظ)مل  س)ا ةال   يظضم  ااا اللظ   ووصف  .  الن .2
الددن الددااةرة ظددوفير وسدد ة  المدد   لممدد    فددج اللظدد   ولمددو  المومددف الددظي بع اظدده لظمددً   .7

 مسةواًل ا   فمه. 
الن الااةرة مسك سج  لأللظ   مبي)ً  فلده أسدم ء المدومفي  الدظي  ا دا ةلدي   ب للظد   وظد ريخ  .7

 اسظلم   وا ا اظ   ل  . 
 

 (74م اة  
 تصرف النفقة المتعلقة بالرواتب التقاعئية والتعويضات: 

 . وفرً  لر )و  الظر اا الس ري المفعو . 8
 . ببراءة ظم  م  الج  / الج  ا الملظص . 2
 

 (72م اة  
االجظمدد اي(  ظصدرف ال)فردد  المظعلردد  الظددي ظ اي دد  الج دد ا الظدي ظلددز  بمرظبدد ا الم)ظفعددي   الضددم  

 وفرً  لل)سب  المرررة في   )و  الظر اا الس ري المفعو . 
 

 (77م اة  
ظصدددرف ال)فرددد  المظعلرددد  ب الشدددظراب ا والمسددد ام ا الظدددي ظسدددااا  السدددلع  للم سسددد ا والم)ممددد ا 

 وال ية ا اإل للمل  والاولل  بموجب  رار لصار ا  الوزير الملظر. 
 

 (77م اة  
از)دد  الع مدد  لدداا  ج دد ا غيددر  موملدد  يددظ  ظ)مددل  ةجددراءاا م)  دد  ا)ددا ظلصددلر ب)ددوا فددي المو 

 وصرف   والر  ب  الي   وفرً  لم  يلي: 
موضدد ً  في دد : مبلددغ الدداا   -وفرددً  لل)مددوظج الملصددر لددظلك -ظرددال  علددب الدداا  ةلددن الددوزارة .8

 المعلدددوب، اسددد  الج ددد  الع لبددد ، ر ددد  ال ولددد /ر   الظسدددجي ، الع)دددوا ، عبلعددد  )شددد ع  . أسدددم ء
، أسددم ء المفوضددي  بدد لظو ل  ادد  الم سسدد  وا)دد وي)  ، ور دد  الردد ةمي  الددن ةاارظ دد  وا)دد وي)  

  س ب   الب)مي، اس  أمي  الص)اوق وا)وا)ه، الم  سب الر )و)ي وا)وا)ه. 
يرفا ب ل)موظج: ش  اة الظسجي ، ارا الظ سدلس وال)مد   الدااللي، ميزا)لد  السد)  السد بر ، ب)دوا  .2

علوب، بل   ألد  مبد لغ ظلرظ د  ل دظا الادرل وألد  علبد ا سدظرام   لدل  صرف مبلغ الاا  الم



)فدددس السددد)  لج ددد ا ألدددر  فدددي الددداال  أو اللددد رج، ظع دددا بإ)فددد ق مبلدددغ الددداا  فدددي الغدددرال 
 الم ااة له. 

ظ ددداا الج ددد ا المظلرلددد  للددداا  و لمظددده بموجدددب  دددرار لصددداره الدددوزير ب)ددد ًء الدددن ظوصدددل  لج)ددد   .3
    الااةرة الملظص  ب ل)ش ت المعلوب اامه. لشمل   ل ظا الارل ظمث  في

 ل ا للج)  أ  ظعلب أل  ظف صي  أو مسظ)ااا ظراا  ضروري  لاراس  العلب.  .4
 ظعظما الوزارة )م   ر  ب  ب اف الظ با م  ظ)فيظ شروت الاا  وم  ص   ة)ف  ه.  .2
  ج دد  ا)ددام  ظبددو  أمددوا  الدداا  المعلددوب للمسدد ام  فددي ظمويدد  )شدد ت أو )فردد  م)فددظ مدد   بدد .7

 ث لث   ج مع ، مشفن..( يظ  ظ وي  الموا  مب شرة للج   الم)فظة. 
ل ا للوزير ظ لير أو ةلا ء الاا  المرصوا ةظا لد  ظلظدز  الج د  المااومد  بشدروت مد)ا الداا   .7

 أو بسبب سوء اسظلاامه. 
 

 (71م اة  
 شروت ظصفل  ال)فر  المظعلر  بمشظري ا السل  الظشايلل : 

  رار الشراء ص ارًا ا  الج   الملظص  وفرً  لر )و  اللواز  الع م .  رار اإل  ل  أو .8
 اظف  ل  الشراء.  .2
 أمر الظوريا.  .3
 ا  الج   الملول  ب السظل  وفرً  لر )و  اللواز  الع م . م ضر ضب  اسظل  ص ار  .4
 س)ا اإلال  .  .2
 ف ظورة المورا.  .7
 البف الا الم)صور الي   في   )و  اللواز  الع م .  .7
اة لص  مصار ص ارة ا  ااةرة ضريب  الال  أو لص  ال)سب  الم دااة اسدظ) اًا لرد )و  ش   .1

 ضريب  الال . 
 اسظلف ء عواب  الوارااا وفرً  لر )و  رسو  عواب  الوارااا.  .9
 

 (79م اة  
 شروت ظصفل  ال)فر  المظعلر  بشراء اللام ا: 

صدد  وفرددً  لردد )و  اللددواز  الع مدد .  ددرار اإل  لدد  أو  ددرار علددب اللامدد  صدد ارًا ادد  الج دد  الملظ .8
 اظف  ل  ظرال  اللام .

 ف ظورة المورا.  .2
 مص ا   الج   الملظص  بم  لفيا ب   اللام  )فظا عبرً  للشروت الم ااة في االظف  ل .  .3



شددد  اة لصددد  المصدددار صددد ارة اددد  ااةدددرة ضدددريب  الدددال  أو لصددد  ال)سدددب  الم دددااة اسدددظ) اًا  .4
 لر )و  ضريب  الال . 

 عواب  الوارااا وفرً  لر )و  رسو  عواب  الوارااا. اسظلف ء  .2
 

 (70م اة  
 شروت ظصفل  ال)فر  المظعلر  ب إليج راا: 

ال)سدددل  الولدددن مددد  )مدددوظج علدددب صدددرف مرمدددزي موجددده ةلدددن وزارة الم للددد  مبي)دددً  فلددده: مو ددد   .8
 الم جور والا ل  م  اسظلاامه، اس  الم جر،  لم  الجرة المسظ ر  للاف  وفظرظ  . 

 ارا ةيج ر م)م   سب الصو .  .2
 )سل  ا  ةثب ا ملبل  العر ر.  .3
 ش  اة ةشا   مرر ص ارة ا  الج   المسظ جرة.  .4
 ش  اة براءة ظم  ص ارة ا  ااةرة ضريب  الملك.  .2
ش  اة لص  مصار ص ارة ا  ااةرة ضريب  الال  أو لص  ال)سب  الم دااة اسدظ) اًا لرد )و   .7

 ضريب  الال . 
 لوارااا وفرً  لر )و  رسو  عواب  الوارااا. اسظلف ء عواب  ا .7
 

 (78م اة  
 شروت ظصفل  ال)فر  المظعلر  ب سظض ف  الوفوا: 

 دددرار الدددوزير الملدددظر أو مددد  لفوضددده موضددد ً  فلددده: الج ددد  المسظضددد ف ، الم) سدددب ، أسدددم ء  .8
 أاض ء الوفا، عبلع  االسظض ف  م   ي  الم) م  و/أو وجب ا العع  . 

 ع  م  الوزير الملظر أو م  لفوضه. ف ظورة المورا مو  .2
 ف ظورة الف)اق مو ع  م  الج   المسظض ف  وم  الوزير الملظر أو م  لفوضه.  .3
ش  اة لص  مصار ص ارة ا  ااةرة ضريب  الال  أو لص  ال)سب  الم دااة اسدظ) اا لرد )و   .4

 ضريب  الال . 
 

 (72م اة  
  شروت ظصفل  ال)فر  المظعلر  بشراء السل  المعمرة:

  رار اإل  ل  أو  رار الشراء ص ارًا ا  الج   الملظص  ب لشراء وفرً  لر )و  اللواز  الع م .  .8
 اظف  ل  الشراء.  .2
 أمر الظوريا.  .3



 م ضر ضب  اسظل  ص ار ا  الج   الملول  ب السظل  وفرً  لر )و  اللواز  الع م .  .4
جيل   فددي سددج  اللددواز  المرمددزي. سدد)ا اإلالدد   ملظومددً  مدد  ااةددرة اللددواز  الع مدد  بمدد  لفيددا ظسدد .2

 ف ظورة المورا. 
 البف الا الم)صور الي   في   )و  اللواز  الع م .  .7
ش  اة لص  مصار ص ارة ا  ااةرة ضريب  الال  أو لص  ال)سب  الم دااة اسدظ) اًا لرد )و   .7

 ضريب  الال . 
 اسظلف ء عواب  الوارااا وفرً  لر )و  رسو  عواب  الوارااا.  .1
 

 (73م اة  
 شروت ظصفل  ال)فر  المظعلر  ب لشا   الع م : 

 دددرار اإل  لددد  أو  دددرار الشدددراء صددد ارًا اددد  الج ددد  الملظصددد  وفردددً  لرددد )و  اعددد ءاا الشدددا    .8
 ال مومل . 

 رار اإل  ل  أو  رار شراء اللام ا الف)ل  ص ارًا اد  الج د  الملظصد  وفردً  لرد )و  اعد ءاا  .2
 الشا   ال مومل . 

ف)ل  المظعلا ب لام   اإلض فل  و أوامر الظايير وفرً  لرد )و  اعد ءاا الشدا    رار اللج)  ال .3
 ال مومل . 

 اظف  ل  الشا   أو اللام ا الف)ل .  .4
 جاو  البمل ا.  .2
 أمر مب شرة العم .  .7
 "مف ل  الالو  في العع ء" مف ل  الم)  ص ".  .7
 مف ل   س  الظ)فيظ.  .1
 مف ل   س  الااء لللام ا الف)ل .  .9

 الر الظ مي) ا المعلوب  بموجب العرا. بو   .80
 مف ل  الصل )   بعا الظ)فيظ و ب  الافع  ال)  ةل (.   .88
 ف ظورة المورا.   .82
 ش  اة الاف  م  الش و  الف)ل .   .83
 ش  اة ف ر ملبري للمواا واإلسفلا لعع ءاا العرق.   .84
 ظررير الم )اس المشرف.    .82
 س المشرف. جاو  ممل ا الام   الم)جزة مو عً  م  الم )ا  .87



شددد  اة لصددد  مصدددار صددد ارة اددد  ااةدددرة ضدددريب  الدددال  أو لصددد  ال)سدددب  الم دددااة اسدددظ) اًا   .87
 لر )و  ضريب  الال . 

 اسظلف ء عواب  الوارااا وفرً  لر )و  رسو  عواب  الوارااا.   .81
 ةجراء ال جوزاا اللزم   سب شروت العرا.   .89
صددداار شددد  ااا االسدددظل  ال  .20 لزمددد   بددد  ظسدددايا الافعددد  ال)  ةلددد  اسدددظلف ء م فددد  شدددروت الددداف  وا 

للمردد و  بمدد  فددي ظلددك الظزامدده بدد لظواريخ الم دداا للظسددلل ، ةضدد ف  ةلددن شدد  اة م)دده ظفيددا أ   لمدد  
 اظه المع لب  ظمث  الافع  الليرة ول  يبا له أي اسظ ر   ا بموجب اظا العرا. 

 
 (74م اة  

 لغرال اظا ال)م   ظشم  ف ظورة المورا/ مرا  اللام : 
الف ظورة الضريبل  أصلل  أو الفد ظورة الصدلل  للمشدظا  الم لدي موضد ً  في د : اسد  المدورا  .8

وا)وا)دددده، ر دددد  المشددددظا ، اسدددد  الددددااةرة المشددددظري ، بلدددد   السددددلع / اللامدددد ، و دددداة الرلدددد س، 
البملددددد ، سدددددعر الو اة/الرععددددد ، الرلمددددد  اإلجم للددددد ، اللصدددددمل ا، المبلدددددغ للددددداف  ب لر ددددد   

 ظورة وظو لدد  مصددارا  الددن أ  ظبددو  بل ) ظ دد  مع بردد  ظم مددً  لبل )دد ا وال ددروف، ظدد ريخ الفدد
  رار اإل  ل  وأمر الظوريا. 

( الصد ارة اد  المدورا ةظا مد   المشدظا  مسدجًل لدا  الداواةر 8فد ظورة المر صد  الصدلل    .2
 الضريبل  اإلسراةيلل ، ملظوم  م  ااةرة ضريب  الرلم  المض ف  الفلسعي)ل . 

 ارة ا  اواةر السلع  مظضم)  الظف صي  اللزم  وفرً  لعبلعظ  . الف ظورة الص  .3
ةظا مدد   مددورا السددلع  أو مرددا  اللامدد  غيددر ملددز  ب لظسددجي  لددا  ضددريب  الرلمدد  المضدد ف   .4

لسددظع ل ادد  الفدد ظورة بظعبةدد  ال)مددوظج المعظمددا مدد  الددوزارة الددظي يظضددم : االسدد  الب مدد ، 
أااة دد ، مدداة العمدد ، ظدد ريخ ظرددال  المع لبدد ،  ر دد  ال ولدد ، الع)ددوا ، وصددف اللامدد ، ظدد ريخ

ظو ل  مرا  المع لب ، ومص ا   المفول ب إل)ف ق، ومشفً  ب لمص ريف الظ بع  مث  السدفر 
 واال)ظر   سواء مر ب  فواظير أو مبلاً  مرعواً   سب االظف ق. 

 
 (72م اة  

المضدد ف  مب شددرة بعددا  الددن المومددف المسددةو  لددظ  فدد ظورة المر صدد  مدد  ااةددرة ضددريب  الرلمدد  -8
ال و   ظ ا ع ةل  المس ولل .   اسظلم   لظممي  السلع  م  اسظرااا  لم  الضريب  وا 

ظعدد ا الفدد ظورة لوجددوا أي لعدد  فددي بل ) ظ دد  ةلددن المددورا فددور ابظشدد ف اللعدد  إلجددراء الظصدد لا  -2
 والظو ل  الي  . 



ولدد  لصددار ب دد  أمددر ظوريددا ةال شددلم   2000ال يجددوز ظسددايا الفدد ظورة الظددي ظزيددا  لمظ دد  ادد   -3
 بموافر  الوزير الملظر. 

 
 (77م اة  

يجوز للوزير في الحواالت االسوتثناةية التوي يتعوذر معهوا تقوئيم الفواتورة األصولية الموافقوة علوى 
 تسئيئ قيمتها بموجب نسصة عنها، بعئ التأكئ من: 

 ظصرف س برً . ةجراء الف ر اللز  في ال س ب ا للظ با م  أ   لم  الف ظورة ل   .8
ال صدددو  الدددن ظصدددريا لعدددي مددد  المدددورا ب )ددده لددد  لسدددظل   لمظ ددد  والظزامددده بإاددد اة المبلدددغ  .2

 مض ف  ةلله الف ةاة وظ مله الضرر الل ا ب لااةرة )ظيج  ظبرار افع  . 
 

 (77م اة  
ل ددداا الدددوزير الملدددظر ب)ددد ًء الدددن ظ)سددديب مددداير اددد   الشددد و  الم للددد  صدددل ل ا المدددومفي   .8

ي  ي) ت ب   صرف الموا  الع م  أو الرل   بإجراء الريوا الم  سبل  والظسجي  في الم ليي  الظ
صداار الظرد رير والبل )د ا الم للد  والمفوضدي   الاف ظر والسجلا الر  بل  والسجلا المرمزي  وا 

 بفظا ومظ بع  وا غلق وظسول  ال س ب ا م  مراا ة فص  الوم ةف. 
ن بر) مف الم  سب  لظ)فيدظ العمللد ا الم للد  الم دااة ل د  ظ اا صل ل ا المومفي  للالو  ةل .2

مدددد  الددددوزير الملددددظر، بموجددددب مظدددد ب لصدددداره مدددداير ادددد   الشدددد و  الم للدددد  للج دددد ا الف)لدددد  
 الملظص  ولص اق الله الوزير الملظر. 

لرددو  مدداير ادد   الشدد و  الم للدد  فددي مدد  ااةددرة بإاددااا وظعمددل  و فددج بع  دد  الوصددف الددوملفي  .3
 لب  مومف. 

ولن مددداير اددد   الشددد و  الم للددد  أو مددد  لفوضددده مددد  لددد رج الددداواةر الم للددد  مرا بددد  ومظ بعددد  يظددد .4
 صل ل ا الو  المومفي  ةلن البر) مف للظظواء  م  الوصف الوملفي لب  م)  . 

لسددما للمفوضددي  مدد  مددومفي ااةددرة الر  بدد  الاالللدد  وااةددرة الظددا يا الددااللي وايددوا  الر  بدد   .2
لو  ةلدددن بدددرامف الم  سدددب  السدددظلراج البل )ددد ا والظرددد رير فرددد  بإاعددد ة   الم للددد  واإلااريددد  الدددا

 ظعريفً  الس  ور   مسظلا  ل ر ب   ويظ  ةالم   بظلك لعلً . 
 

 (71م اة  
 لص)ف المومفو  الم ليو  لغرال ظ)فيظ العملل ا الم  سبل  مم  يلي:  -8
صدد لا فددي  يددوا مومددف مفددول: مدد  أاعيددا لدده صددل ل  فددظا وا غددلق ال سدد ب ا والظ -أ

 االلظزام ا الم لل  أو س)ااا الصرف أو ةصاار س)ااا الريا. 



 مومف معظما: م  أاعيا له الصل ل  لظا يا الظزا  م لي أو ااظم ا س)ا صرف.  -ب
 مومف معا: م  أاعيا له الصل ل  لظسجي  الظزا  م لي أو ظج يز س)ا صرف.  -ج

مصدد ا   اللدده أو ظسدداياه بموجددب سدد)ا يرااددن فصدد  الومدد ةف ا)ددا ظسددجي  الظددزا  مدد لي أو ال .2
 صرف. 

ج زظده  .3 ال يجوز للاواةر المعي  ل د  مرا دب مد لي مد   بد  الدوزير صدرف أي سد)ا  بد  ظا لرده وا 
 م  ظلك المرا ب. 

 (79م اة  
بعددا صدداور  دد )و  المواز)دد  ظرددو  الددوزارة بريددا ب)ددوا مواز)دد ا الدداواةر فددي السددجلا الم  سددبل   .8

 للوزارة. 
 م  ال وال  الم لل  المصروف  للاواةر لل)فر ا الظشايلل  سلفً  الي  . ظريا الوزارة  ل .2
 ظالا سلف الاواةر بموجب ظر رير ظصار ا  مايري  الر  ب  الااللل .  .3
 

 (10م اة  
ظردددو  الددداواةر بظسدددجي  الوامدددر الم للددد  لل)فرددد ا الج ريددد  والرأسدددم لل  والظعويريددد  فدددي سدددجلظ    .8

فدده المدداي   سد ب ال والدد  الم للدد ، وعرفده الددااة  جملدد  ب)ددوا الم  سدبل  بموجددب سدد)ا  يدا، عر 
 اإل)ف ق الواراة في  . 

ظسددددج   لمدددد  ال والدددد  الم للدددد  المسددددظلم  مدددد  اللزي)دددد  الع مدددد  والملصصدددد  لظاعلدددد  ال)فردددد ا  .2
الظشايلل  الماارة م   بد  الدااةرة بإصداار سد)ا  يدا عرفده المداي   سد ب الب)دك، وعرفده الدااة  

  لل .  س ب ال وال  الم
الدددن مددداير اددد   المواز)ددد  ظزويدددا مايريددد  الرواظدددب بظف صدددي  مواز)ددد ا ب)دددوا الرواظدددب والجدددور  .3

 وجااو  ظشمللا الوم ةف لجمل  الاواةر وظبو  مايري  الرواظب مسةول  ا  ر  بظ  . 
 

 (18م اة  
اددا  ( مدد  الردد )و  بسددبب 4ظسدج  االاظمدد ااا الشدد ري  الظددي لسددظمر اإل)فدد ق ب د  بموجددب المدد اة  

صددداور  ددد )و  المواز)ددد  الع مددد   بددد  بددداء السددد)  الم للددد  الجايددداة وب دددا أ صدددن ثلثددد  أشددد ر بددد)فس 
 العرير  الظي ظسج  ب   المواز)  الس)ول . 

 
 
 (12م اة  



الددن الدداواةر اسددظلاا  )مددوظج لدد ر لفددظا  سدد ب ا للمددوراي  وأصدد  ب االسددظ ر ق اللددري   .8
مدد  أصدد  و)سددل ، لسددج  فلدده اسدد  ال سدد ب ور مدده بعددا موافردد  المومددف المدد لي مدد  صدد)ف 
مفول، والظ با م  اا  وجوا  س ب آلر ل)فس الج  ، وظرس  ال)سل  الولن م  ال)مدوظج 

  ةلن الم  سب المعا لفظا ال س ب.
لسج  في )موظج فظا  س ب ا الموراي : اس  المورا، ا)وا)ده، ر د  الملدف الضدريبي  مشدظا   .2

مدددرلر/ر   اولددد (، )سدددب  اللصددد  مددد  المصدددار ةظا م )دددا لسددد) ، ظف صدددي   سددد به الب)مدددي 
 لا ل ا الظسايا، وي)فظ فظا ال س ب في الاف ظر والبرامف الم  سبل . 

 
 (13م اة  

 قيئ االلتزامات: 
السددلع  أو ظرددال  اللامدد ، ظسددج  الفدد ظورة بموجددب سدد)ا الظددزا  مدد لي مدد  أربدد  )سددخ،  بعددا ظوريددا .8

عرفددده المددداي   سددد ب ب)دددا اإل)فددد ق الملةددد  ب لمواز)ددد ، وعرفددده الدددااة   سددد ب المدددورا، ب يددد  
يظضدم  سد)ا االلظدزا : اسد  المددورا، ر د  أمدر الظوريدا، ب)دا اإل)فدد ق ور مده، ر د  وظد ريخ الفدد ظورة، 

 و سعرا ، الرلم  اإلجم لل  للف ظورة، )سب  اللص  وص في الرلم  للاف .  البمل ، الو اة
ظ دو  ال)سدل  الولددن والث )لد  والث لثدد  مد  سدد)ا االلظدزا  المد لي مرفرددً  مع د  صددورة الفد ظورة ةلددن  .2

المومددددددف المدددددد لي الملددددددظر بمرا بدددددد  الملصصدددددد ا، الددددددظي لرددددددو  وبعددددددا الظ بددددددا مدددددد  ظددددددوافر 
يدد  الولددن والث )لدد  ةلددن معددا سدد)ا االلظددزا ، ول ددظفج ب ل)سددل  الملصصدد ا بدد لظو ل  الي دد  ول 

 الث لث . 
لرددو  المومددف المدد لي  معددا السدد)ا( بإرفدد ق ال)سددل  الولددن مدد  سدد)ا االلظددزا  بعددا ظو لع دد  مدد   .3

المومددف المدد لي الملددظر بمرا بدد  الملصصدد ا مدد  الفدد ظورة الصددلل  وأمددر الظوريددا والوثدد ةا 
ةلدددن المومدددف المددد لي الملدددظر بظ)مدددل  سددد)ااا  –ا ظر لم ددد  بعددد -اللدددر  المظعلرددد  ب لشدددراء

 الصرف. 
ظرفا ال)سل  الث )ل  م  ال)سدل  الرابعد  مد  السد)ا، وظ فدج فدي ملدف لد ر مرظبد  وفدا الدر    .4

 المظسلس . 
 

 (14م اة  
 سنئات الصرف: 

 بعا  يا االلظزا ، ظصرف ال)فر  بررار م  المرج  الملظر بموجب س)ا صرف، معززًا بوث ةا .8
 صرف ال)فر   سب )وا  . 



بعا الظ با م  ظدوافر الملصصد ا، لردو  المومدف المد لي الملدظر بإادااا سد)ااا الصدرف،  .2
واسدددظبم   أي )ردددر في ددد ، وفرزاددد  ةلدددن مجمدددواظي : الولدددن الظدددي ظسددداا مددد  ال والددد  الم للددد  

 المسظلم  م  اللزي)  الع م ، والث )ل  الظي ظصرف مرمزيً  م  وزارة الم لل . 
  المومددف المدد لي مدد  صدد)ف معددا بظ)مددل  سدد)ا صددرف لل)فردد ا الظددي ظصددرف مدد  ال والدد  لرددو  .3

الم لل  المسظلم  م  اللزي)  الع م  م  أرب  )سخ ل م  ر مً  مظسلسدًل، عرفده المداي   سد ب 
المورا، وعرفه الااة  اس  ور    س ب الب)ك ولمو  معززًا بوث ةا ظصدفل  ال)فرد  ومثبظدً  فلده : 

لصدد  ب االسددظ ر ق، اسدد  ور دد   سدد به الب)مددي، ب)ددا اإل)فدد ق ور مدده، ر دد  سدد)ا  االسدد  الب مدد 
ال جوزاا، المبلدغ الصد في، \االلظزا ، بل   الافع  ومد  ايظ د ، المبلدغ اإلجمد لي، االسدظرع ا ا

 )وى العمل ، الظ ريخ، اس  معا الس)ا وظو لعه. 
مددد  سددد)ا االلظدددزا  المددد لي،  يرفدددا المومدددف ال)سدددل  الولدددن والث )لددد  والث لثددد  مددد  سددد)ا الصدددرف .4

ول يل دد  ةلددن المومددف المدد لي مدد  صدد)ف معظمددا، ول ددظفج ب ل)سددل  الرابعدد  فددي ملددف لدد ر 
 مرظبه ب لظسلس . 

بعدددا ااظمددد ا سددد)ا الصدددرف، ل ددد   ةلدددن مددداير اددد   شددد و  الم للددد  أو لفوضددده للعدددلى اللددده  .2
 وظو لعه ومظ ب  اسمه الب م  وا   لظه ةلن رةلس الااةرة. 

صرف م  رةلس الااةرة أو المفوضي  م   بله، ولعظبر الظو ل  الن السد)ا شد  اة يو   س)ا ال .7
 ب   اإلجراءاا ظما  سب الصو . 

ل دد   سدد)ا الصددرف ةلددن المرا ددب الددااللي، الددظي اللدده ظددا يا جملدد  م ظولدد ا ومعددززاا سدد)ا  .7
 الصرف وما  موافرظه للروا)ي  وال)مم  الم لل . 

لع  في س)ا الصرف، لع ا بموجب الة   ةرج ى مسظ)ااا في   ل  ابظش ف المرا ب لوجوا  .1
 ظ م  ر مً  مظسلسًل: 

ةلددددن مدددداير ادددد   الشدددد و  الم للدددد  أو مدددد  لفوضدددده ةظا مدددد   اللعدددد  فددددي العمللدددد ا  -أ
 ال س بل . 

ةلن المفول ب إل)ف ق بموجب الة   ةرج ى مسظ)ااا ةظا مد   اللعد  فدي االسد  أو  -ب
 الم لل .  الرلم  أو لمل لفظه للروا)ي  وال)مم 

بعددا ااظمدد ا المرا ددب الددااللي لسدد)ا الصددرف، لرددو  بظو لعدده ومظ بدد  اسددمه الب مدد  ولددظ  السدد)ا  .9
 وم ف  مرفر ظه بل ظ   ا ا(، ول ي  س)ا الصرف ةلن أمي  الص)اوق. 

 
 

 (12م اة  
  -ظساا ال)فر  للمسظفيا بعا ثبوا االسظ ر ق بموجب: .8



 شلك.  -أ
  وال  ب)مل .  -ب

 ااظم ا مسظ)اي.   -ج
 شلم .  200ز الظسايا ب وراق ال)را للافع ا الظي ال ظزيا  لمظ   ا  يجو  .2
 ظساا المسظ ر ا المظرظب  للاواةر الموراة لسل  أو لام ا ب وال  ب)مل  فر .  .3
لصددار سدد)ا الظسددايا لمددر صدد  ب االسددظ ر ق بمظ بدد  اسددمه مدد  ثلثدد  مردد ع  الددن ال دد  ةظا  .4

 شلر االاظب ري م مًل. م   شلر عبلعلً ، وبمظ ب  االس  الرسمي لل
الدددن الدددرغ  ممددد  ورا فدددي الفردددرة السددد بر ، يجدددوز اسدددظرع ى ألددد  مبددد لغ مددد  مسدددظ ر ا صددد  ب  .2

 االسظ ر ق في ال  الا الظل : 
 اسظرع ى أل  ضراةب أو رسو  مفروض  بموجب   )و .  -أ
ظ)فيددظًا لرددراراا الم دد ب  أو اواةددر اإلجددراء وظسددايا المبدد لغ المسددظرعع  ةلددن الج دد   -ب

 ااة في ظلك الرراراا. الم 
 يظ  ةال  ص  ب االسظ ر ق لعلً  برلم  االسظرع ى والج   المساا ةلي  .  .7
 

 (17م اة  
 يقوم أمين الصنئوق بما يلي: 

الظ بدا مد   يدا السد)ا فدي سدج  اليوملد  وا)دده مو د  مد  مفدول ب إل)فد ق، ومجد ز مد  المرا ددب  .8
 الااللي. 

 ظع ادد ا مبوبدد   سددب )وا دد ، وصدد   ر دد  واسدد  بعددا الظ بددا مدد  ظ)مددل  أمددر  ددبل بجملدد  اال .2
 سددد ب الب)دددك فدددي   لددد  ةصددداار  والددد ، لصدددار بصددد في  لمددد  السددد)ا شدددلمً  أو  والددد  ب سددد  

 المسظفيا الب م . 
رف  دده بدد مر الرددبل،  .3 ظ)مددل  شددلك برلمدد  االسددظرع ا ا/ال جوزاا المبي)دد  فددي سدد)ا الصددرف، وا 

رس له بعا اسظبم   ظو لعه م  المفوضي  ةلن م    سب الم ) ا مر ب  وصو  مربوض ا. وا 

 ظاوي  بل ) ا الشلك أو ال وال  الن س)ا الصرف وظو لعه ومظ ب  اسمه الب م  والظ ريخ.  .4
رسد له مد  سد)ا الصدرف ةلدن المفوضدي  بد لظو ل  الدن  .2 ظو ل  الشلك أو ال وال  مد  فةد   ج( وا 

 ال س ب الب)مي السظبم   الظو ل  الن ال) و الظي: 
 المفول م  فة   ب( ةظا م )ا  لم  الشلك ال ظظج وز ألف شلم .  الظو ل  م  -أ
الظو ل  م  مفول ث ل  م  فة   أ( ب إلض ف  ةلن الظو لعي  الس بري  ةظا م )ا  لم   -ب

 الشلك ظزيا ا  ألف شلم . 



يجوز للمفول ب لظو ل  م  فة   أ( أ  يو   باال م  المفول ب لظو ل  مد  فةد   ب(  -ج
لظو ل  م  فة   ب( أ  يو   باال م  المفول ب لظو ل  م  فة  مم  يجوز للمفول ب 

  ج( 
 ال يجوز صرف أي شلك م  ل  يو   م  مفوضي  اث)ي .  -ا

 لرو  أمي  الص)اوق بلظ  س)ا الصرف وم ف  مرفر ظه بل ظ   مافوى(.  .7
يددظ  ظسددلل  الشددلك ةلدددن المسددظفيا أو مدد  لفوضددده لعلددً  بعددا الظثبددا مددد  اويظدده وظو لعدده الدددن  .7

 ظل . االس
ظلصدددد  ةجمدددد لي  لمدددد  سدددد)ا الصددددرف ظلر ةلددددً  مدددد  أرصدددداة االلظزامدددد ا وأرصدددداة الددددظم  الااة)دددد   .1

للموراي  بموجب س)ا الصرف، الظي لمو  عرفه الماي   سد ب المدورا صد  ب االسدظ ر ق، 
 وعرفه الااة   س ب الب)ك واالسظرع ا ا. 

لاا  ضددم  بددرامف الم  سددب  يجددب أ  ظرددر  الظوا لدد  الللدد  ب سددظلاا  أر دد   وصددل ل ا االسددظ .9
 اللل  بظوا ل  ياول . 

 لرو  أمي  الص)اوق بفرز س)ا الصرف مم  يلي:  .80
ل يددد  ال)سدددل  الولدددن مددد  سددد)ا الصدددرف ومعززاظددده ةلدددن الم  سدددب م سدددك افظدددر اليوملددد   -أ

 الع م . 

 ل ي  ال)سل  الث )ل  ةلن ماير ا   الش و  الم لل  لظرفا م  مشف اإل)ف ق الش ري.  -ب
 ل)سل  الث لث  في ملف ل ر مرظب  وفا الر   المظسلس . ل ظفج ب  -ج
 

 (17م اة  
الدددن المومدددف المددد لي الملدددظر بمسدددك افظدددر اليوملددد  الع مددد  ةلدددراج ظرريدددر يدددومي لدددافظر اليوملددد  
الع مدد  مدد  ثددل  )سددخ، ومع برظدده مدد  سدد)ااا الصددرف وأرصدداة  سدد ب ا السددظ ظ للملصصدد ا 

ر يددد  ةلدددن افددد ظر السدددظ ظ زامددد ا وصددد   الظسدددايااا والظول سددد ب ا المدددوراي ، ظ بيددداًا للصددد  االلظ
مرفردد  مدد   –، ولرددو  بظو لدد  الظرريددر ومظ بدد  اسددمه الب مدد ، ول يدد  ال)سددل  الولددن م)دده المسدد ااة
ةلددن أمددي  أرشدديف سدد)ااا الصددرف ل فم ادد ، ويرسدد  ال)سددل  الث )لدد  ةلددن الم  سددب  -المسددظ)ااا

ب ل)سددل  الث لثدد  فددي ملددف لدد ر مرظبدد   سددب  الملددظر بإاددااا ظرريددر اإل)فدد ق الشدد ري، ول ددظفج
 الظ ريخ. 

 
 
 (11م اة  



الددن المومددف الملددظر بإاددااا ظرريددر اإل)فدد ق الشدد ري اسددظلراج ميددزا  المراجعدد  ب لمجدد مل   .8
والرصدداة مدد  وا دد  افظددر السددظ ظ العدد   مدد  ثددل  )سددخ وبعددا الظ بددا مدد  مع برظدده مدد  افظددر 

ظج الم دداا مدد  الددوزارة وظو لعدده ومظ بدد  اسددمه الب مدد  اليوملدد  الع مدد ، لرددو  بإادداااه وفددا ال)مددو 
رس   ال)سل  الولن والث )ل  م)ه ةلدن  -مرفر  م  ال)سل  الث )ل  م  ظر رير اليومل  الع م  -وا 

المومددف المدد لي الملددظر بإاددااا المع بردد  الب)ملدد ، ول ددظفج ب ل)سددل  الث لثدد  لالدده فددي ملددف 
 ل ر مرظب   سب الظ ريخ. 

مدد لي الملددظر بددإجراء المع بردد  الب)ملدد  بإادداااا  مدد  ثددل  )سددخ والظو لدد  لرددو  المومددف ال .2
مرفرددد  مددد  ال)سدددل  الولدددن  –الي ددد  مددد  مظ بددد  اسدددمه، ول يددد  ال)سدددل  الولدددن والث )لددد  م) ددد  

ةلدن مداير اد    -والث )ل  م  ظررير اإل)ف ق الش ري وال)سل  الث )ل  مد  ظرد رير اليوملد  الع مد 
 يل دد  بعددا المصدد ا   الي دد  ةلددن المرا ددب المدد لي إلجددراء الف وصدد ا الشدد و  الم للدد ، الددظي ل

اللزم  وظو لع   ولظم   بل ظ   ا ا( وا ا اظ   ةلن مداير اد   الشد و  الم للد  فدي الدااةرة بعدا 
 اال ظف ظ بصورة ا)  . 

ظرسدد  ال)سددل  الولددن مدد  ظرريددر اإل)فدد ق الشدد ري وال)سددل  الولددن مدد  المع بردد  الب)ملدد  بعددا  .3
ر   مم  ورا أاله لل  السبوى الو  م  الش ر الل ا ةلن ااةرة اللزي)د  الع مد  فدي ظصال

ةلدن أمدي  الرشديف  –مرفرد  مد  ظرد رير اليوملد  الع مد  -الوزارة، وظرسد  ال)سدل  الث )لد  م) مد 
 ل فم  . 

 
 (19م اة  

را دددب الدددااللي ظددد)م  ااةدددرة اللزي)ددد  الع مددد  مددد  وا ددد  ظرريدددر اإل)فددد ق الشددد ري المعظمدددا مددد  الم .8
المظضم  اس  المرا ب المفول وظو لعه ولظمه سد)ا  يدا، عرفده المداي  ب)دوا اإل)فد ق، وعرفده 
الااة  سلف  الااةرة الم ول  بموجب الوامر الم لل ، وظسج  ظف صيله في افظدر اليوملد  الع مد  

 المرمزي، وير   ةلن افظر أسظ ظ ال)فر ا المرمزي. 
 )دد ا الدددواراة فددي الظرريدددر مدد  ظلددك الظدددي ظراادد  مددد  الر  بدد  الاالللددد  ظرددو  اللزي)دد  بمر ر)ددد  البل .2

 مب شرة. 
 

 (90م اة  
 صرف بنوئ اإلنفاق المئارة مركزيًا من الوزارة 

 اإلجراءاا والريوا في الاواةر:  -8



لرددو  مومفددو الدداواةر المدد ليي  مدد  صدد)ف معظمددا بظ ويدد  سدد)ا االلظددزا  المدد لي الددظي سدديظ   -أ
رفدد ق المسددظ)ااا صددرفه مدد  وزارة الم  للدد  بعددا مراجعظدده واسددظبم   جملدد  شددروت صددرفه وا 

 اللزم  والظو ل  الله ةلن ماير ا   الش و  الم لل  في الااةرة. 
لرو  مداير اد   الشد و  الم للد  فدي الدااةرة بظعبةد  )مدوظج علدب صدرف مرمدزي مد  ثدل   -ب

الصدددرف، والمبلدددغ،  )سدددخ موضددد ً  فلددده: اسددد  الدددااةرة، ور م ددد  فدددي المواز)ددد  الع مددد ، وب)دددا
مد  المفدول ب ال)فد ق ويرسدله ةلدن ااةدرة  والعمل ، واسد  المسدظفيا، وم مد  بل )د ا ال)مدوظج

 .اللزي)  الع م  في وزارة الم لل ، ول ي  ال)سل  الث )ل  في ملف ل ر
لرو  المومف الملظر بريا االلظزام ا بظسجي  س)ا  يا لب  علب صرف مرمزي، عرفه  -ج

 / المسظفيا، وعرفه الااة   س ب ظسايااا وزارة الم لل  المرمزي . الماي   س ب المورا

لرو  أمي  الص)اوق في الااةرة الم لل  وبعا اسظل  الشلم ا الص ارة م  الوزارة بظسدللم    -ا
 للمسظفياي  مب شرة أو للمفوضي  ا)   لعلً . 

مدداي   سدد ب لرددو  المومددف المدد لي الملددظر بريددا االلظزامدد ا بظسددجي  سدد)ا  يددا، عرفدده ال -ه
 ظسايااا وزارة الم لل  المرمزي ، وعرفه الااة   س ب ال وال  الم لل . 

 اإلجراءاا والريوا في الوزارة:  -2
ظ ي  ااةرة اللزي)د  الع مد  )مد ظج علبد ا الصدرف المرمدزي المسدظلم  مد  الداواةر ومرفر ظ د   -أ

 ةلن المرا ب الااللي، الظي لرو  بف ر م م  مرفر ا ال)موظج.

 ا المرا ددب الددااللي لعلددب الصددرف المرمددزي، لرددو  بظو لعدده ومظ بدد  اسددمه الب مدد  بعددا ااظمدد -ب
 ويلظ  العلب وم ف  مرفر ظه بل ظ   ا ا( ول يله ةلي ااةرة اللزي)  الع م . 

فددي   لدد  ابظشدد ف المرا ددب لوجددوا لعدد  فددي علددب الصددرف المرمددزي لصددار الة دد  ةرجدد ى   -ج
ير ادد   اللزي)دد  أو مدد  لفوضدده الظلدد ظ ا ددا مسددظ)ااا ظ مدد  ر مددً  مسلسددًل ول يل دد  ةلددن مددا

 اإلجراءاا الظل : 

 ةصاار س)ا صرف ب لمبلغ الص لا ةظا م   اللع  في العملل ا ال س بل . . 8              
ةادد اة علددب الصددرف المرمددزي ةلددن المفددول ب إل)فدد ق فددي الددااةرة ظاا العل دد  . 2

في االسد  أو الرلمد  أو لمل لفظده  مرفرً  معه الة   ةرج ى المسظ)ااا ةظا م   اللع 
  للروا)ي  وال)مم  الم لل  إلجراء الظصويب اللز . 

ظرو  ااةرة اللزي)  الع م  بظسايا  لم  علب الصرف المرمزي المعظمدا مد  المرا دب الدااللي  -ا
 بموجب س)ا صرف لصمً  م  الوامر الم لل  الص ارة للااةرة. 

 لمر ص  ب االسظ ر ق.ظ)م  اللزي)  شلمً  أو  وال  ظصار  -ه

ظسل  اللزي)  الشلم ا وصور ال واالا لم)اوبي الاواةر الملولي  ب سظلم   إللص ل   فدورًا  -و
 لم) ء الص) ايا في اواةرا . 



 
 (98م اة  

 يظ  ظسلل  الشلك ةلن المسظفيا مب شرة أو ةلن المفول ا)ه ب السظل .  .8
الظددي ظصددارا  مب شددرة مدد   سدد ب الددوزارة  ظسددل  الددوزارة شددلم ا أصدد  ب االسددظ ر ق والمددوراي  .2

الب)مدددددي بظفدددددولل مددددد  الدددددوزير الملدددددظر ضدددددم  ظرظيبددددد ا الظسدددددايا المرمدددددزي أو ةاارة المددددد)ا 
والم )دددد ا الملصصدددد  ةلددددن م)دددداوبي الدددداواةر الملددددولي  ب سددددظلم   لظرددددو  بظددددا لر   وظسددددللم   

 للمسظفياي . 
 لغ المسدااة وفردً  للب)دا السد با مبي)دً  فلده ظرس  الوزارة للداواةر ظرريدرًا شد ريً  مفصدًل بجملد  المبد .3

 الب)ا الم لي ور مه. 
( أاددله ةلددن المسددظفيا مب شددرة بموجددب 2يجددوز ظسددلل  شددلك مسدد وب مدد  الددوزارة  سددب الب)ددا   .4

 مظ ب لعي ص ار ا  ماير ا   الش و  الم لل  في الااةرة. 
 –لي سددبب مدد    –الشددلك الددظي ظعددظر ظسددللمه ةلددن المسددظفيا لددل  سدد)  مدد  ظدد ريخ ةصددااره  .2

 يلان وظسج   لمظه أم )ه ب س  المسظفيا. 
ظاير الوزارة سجًل ل صً  لبل   الشلم ا المع اة م  الاواةر بارل اإللا ء أو الظعاي ، ظداو   .7

 فله سبب اإلا اة واإلجراء الظي اظلظظه الوزارة. 
 الس سل . ظسج    الا ةلا ء الشلم ا واا  ظ)فيظ الصرف بريوا امسل  لريوا الصرف  .7
 

 (92م اة  
 صرف الرواظب:

في باال  م  سد)  م للد ، ظدزوا ااةدرة المواز)د  الع مد  مايريد  الرواظدب بظف صدي   د )و  المواز)د   .8
المظعلر  ب لرواظب والجور وجداو  ظشدمللا الومد ةف لب فد  الداواةر، ممد  ظرسد  )سدل  لدااةرة 

 اللزي)  الع م  ومايري  الر  ب  الااللل . 
ريدد  الرواظددب ةاددااا وا ظسدد ب الرواظددب وفرددً  لردد )و  المواز)دد  وظصدد)لف ظه وجدداو  فةدد ا الددن ماي .2

 الوم ةف وسل  الرواظب والعلواا. 
ظرددو  مايريدد  الرواظددب شدد ريً  بعددا ا ظسدد ب الرواظددب المسددظ ر ، بظ)مددل  علددب صددرف الرواظددب  .3

ق الب)ملد ، والجور م  ثل  )سدخ، مرفرد  بمشدف ب سدم ء وأر د    سد ب ا أصد  ب االسدظ ر 
موزاددد   سدددب الب)دددوك أو مفصدددل   سدددب اسددد  الدددااةرة أو و ددداة اإل)فددد ق الظ بعددد  ل ددد ، وظرسددد  
ال)سددددل  الولددددن ةلددددن ااةددددرة اللزي)دددد  الع مدددد ، والث )لدددد  ةلددددن مايريدددد  الر  بدددد  الاالللدددد ، وظ ددددظفج 

 ب ل)سل  الث لث  في ملف ل ر. 



، وظسج  بسد)ا  يدا عرفده المداي  ظساا اللزي)  ص في الراظب بعا ةجراء االسظرع ا ا اللزم  .4
ب)ددوا اإل)فدد ق الل صدد  ب لرواظددب والجددور وظفرا ظ دد  لبدد  ااةددرة الددن  دداه وب لرلمدد  اإلجم للدد  
للرواظدددب الم ظسدددب  شددد مل  االسدددظرع ا ا، وعرفددده الدددااة   سددد ب الب)دددك و سددد ب ا الم )ددد ا 

 المسظرعع . 
فياة شدددد ريً  بموجددددب سدددد)ااا ظسدددداا وزارة الم للدددد  أم )دددد ا االسددددظرع ا ا ةلددددن الج دددد ا المسددددظ .2

 صرف، عرف   الماي   س ب الم ) ا المسظرعع  وعرف   الااة   س ب الب)ك. 
ظرو  مايري  الرواظب شد ريً  بدإال  مد  ااةدرة بمد  ظد   يداه لصدمً  الدن ب)دوا مواز)ظ د  المظعلرد   .7

 ب لرواظب والجور بعا صرف  . 
، عرفدده المدداي   سدد ب ا ب)ددوا اإل)فدد ق ظسددج  الدداواةر ظسددايا رواظددب مومفي دد  بموجددب سدد)ا  يددا .7

 الل ص  ب لرواظب والجور وظفرا ظ   ب لرلم  اإلجم لل ، وعرفه الااة   س ب ال وال  الم لل . 

ظريا رواظدب مد )و  أو  المسدظ ر  للمدومفي  فدي الو  مد  مد )و  ثد )ي مد  العد   الرد ا  الدن  .1
 . 38/82 س ب الس)  الم لل  الم)ظ ل  بموجب س)ا  يا ظ ريخ 

الدددن ااةدددرة الر  بددد  الاالللددد  فدددي الدددوزارة ة) ددد ء امللددد ا الظدددا يا شددد ريً  الدددن الرواظدددب بشدددري    .9
 الما)ي والعسمري  ب  يو  الراب  والعشري  م  م  ش ر وا  الش ر الس با. 

 
 (93م اة  

ال يجددوز ةجددراء أي ظايددر فددي الريددوا الم  سددبل  فددي افظددر اليوملدد  الع مدد  يدد اي ةلددن ةلادد ء امللدد  
ولص ا اللع  فرد  بموجدب سد)ا  يدا ومد   بد  مومدف مد لي مد    بشعب   أو اا  ةم  را  م لل

 الص)ف مفول. 
 

 (94م اة  
 الشلم ا ال مومل  غير   بل  للظم ير  الظجيير( وال ظصرف ةال للمسظفيا الو .  .8
ار صدديجدب أ  ظبددو  العبد رة  لصددرف للمسدظفيا الو  فردد ( معبواد  آللدد  الدن الشددلك الدظي ل .2

 بوس ع  )م   آلي م وسب. 
 الن الااةرة الظي ظصار شلمً  ياولً  لظمه بعب رة  لصرف للمسظفيا الو  فر (.  .3
ظصدددار الشددددلم ا ال موملدددد  مسددددعرة ةظا م )ددددا م دددررة لمددددر ااةددددرة  موملدددد  ألددددر  أو لج دددد   .4

 ااظب ري . 
 ريف وق سددلف  المصددير السدديول  فددي صدد)افو الظسددعيرا)ام  لمددو  الشددلك ب دداف ظدد يجددوز ةلادد ء .2

 شلم .  2000ال ظزيا  لمظه ا  أال)ثري ، والن 



يو   م  )موظج يوجه ةلن الب)ك بعلب عب ا  اف ظر شلم ا م   ب  أ ا المفوضي  ب إل)ف ق  .7
 ةض ف  ةلن ماير ا   الش و  الم لل  في الااةرة. 

 
 (92م اة  

لد ، ب يد  لسدل  ظعب  اف ظر الشلم ا السظعم   الداواةر ال موملد  مد  أصد  ومعدب و)سدل  مربو)
الص  للمسظفيا، ول فدج البعدب لغدرال المع برد  الب)ملد  ومظ بعد  ال سد ب ا فدي الدااةرة الم للد  

 في ملف ل ر مرظبً  بظسلس  أر    الشلم ا، وظ فج ال)سل  البربو)ل  م  س)ا الصرف. 
 

 (97م اة  
اةرة وبعا الظ با م  اا  في   ل   ل   المسظفيا بإشع ر الااةرة لعلً  ا  فراا  شلك، ظرو  الا .8

 يا  لمظه الن  س ب الب)ك المس وب الله لا ل  ظ ريله بمع لب  الب)ك بو ف صرف الشدلك 
 بموجب )موظج "علب و ف صرف شلم ا" م  )سلظي  مو عً  م  مفول فة   أ(. 

ظرفددا الددااةرة ال)سددل  الث )لدد  مو عدد  مدد  الب)ددك مدد  معددب الشددلك الددظي فرددا وظدد  ةلر فدده وظسددج   .2
 معب الشلك اب رة مو وف م  مظ ب  ر   ال)موظج.  الن

ظسج   لم  الشلك المو وف بموجب س)ا  يا عرفده المداي   سد ب الب)دك أو  سد ب الشدلم ا  .3
 غير المصروف  وعرفه الااة   س ب ج ري شلم ا مفرواة. 

ا بعا ظو ل  المسظفيا الدن ظع دا بعدا  صدرف الشدلك المفردوا وا ا اظده يظ  ةصاار شلك با  ف   .4
 ةلن الااةرة ةظا وجاه فلم  بعا. 

يدددظ   يدددا الشدددلك الجايدددا الدددن  سددد ب الشدددلم ا المفردددواة، ويرفدددا معددده معدددب الشدددلك المفردددوا  .2
 و)موظج علب الظو يف والظع ا المو   م  المسظفيا. 

في ال  الا الظي ظظ با في   الااةرة، ب   الشلك الظي سبا ل   ةصااره ل  لصد  ليدا المسدظفيا،  .7
 شلك باي  وفرً  لم  ورا في الب)وا أاله.  ل ا ل   ةصاار

 
 (97م اة  

فددي ال ددد الا الظددي ظظعلدددب مع لجظ ددد  ةلردد ف صدددرف شدددلك، يددظ  العلدددب مددد  الب)ددك ةلر فددده بموجدددب 
)موظج "علب و ف صرف شلم ا" وبعا اسظل  ظ بيا الب)ك لمر الظو يدف، يدظ  ةلاد  ه بعمدس  يدا 

رف ق معدب الشدلك المو دوف مد  معدوب الشد لم ا المصدروف ، مد  بلد   : سدبب الظو يدف، صرفه وا 
شع ر المسظفيا بظلك.   ور   س)ا  يا اإللا ء، وا 

 
 (91م اة  



 ةظا ظ  ةلا ء شلك لي سبب، يظ  لظمه بل ظ   ملان( ويرفا م  الشلم ا المصروف .  .8
ال يجدددوز العلدددب مددد  الب)دددك صدددرف أي شدددلك ظددد  و فددده، وال لسددداا مبلدددغ الشدددلك المو دددوف ةال  .2

 جايا. بإصاار شلك 
 

 (99م اة  
لغرال ةجراء المع بر  الب)مل ، يظ  في باال  م  ش ر ةاااا مشف ب لشلم ا الظدي أصدارا  .8

الددن ال سدد ب ولدد  يددظ  سدد ب   مدد  الب)ددك  الشددلم ا الصدد ارة ولدد  ظسدداا بعددا(، يظضددم  ظدد ريخ 
ور   ومبلغ الشلك، م  ةم  ر مجموى الشدلم ا الظدي مضدن الدن ظد ريخ ةصداارا  سدظ  أشد ر 

ظ  الظ بددا مد  بل )دد ا البشدف بدد لرجوى ةلدن معددب الشدلم ا الظددي لد  ظسدداا بعدا أو مدد  لددل  ويد
 برامف الم  سب . 

ظريددا الشددلم ا الظددي لدد  ظرددا  للصددرف لددل  سددظ  أشدد ر مدد  ظ ريل دد ، الددن  سدد ب الب)ددك ةلددن  .2
  س ب "أم ) ا الشلم ا غير المرام  للس ب". 

مظددده ل سددد ب" أم )ددد ا شدددلم ا لددد  ظردددا  ا)دددام  يدددظ  ظمايدددا صدددل ل  شدددلك، سدددبا أ   يددداا  ل .3
 للس ب" ظريا الرلم  الن ال س ب المظمور ةلن  س ب الب)ك. 

يو   م   يا الن  س ب "أم ) ا شلم ا ل  ظردا  للسد ب" مد  مداير اد   الشد و  الم للد  أو  .4
 م  لفوضه. 

ادد ءه مدد  فددي ال دد الا االسددظث) ةل  الظددي يظبددي  في دد  بدد   شددلمً  لدد  يددظ  صددرفه )  ةلددً ، يظوجددب ةل .2
 سدد ب الب)ددك و يدداه ل سدد ب اإل)فدد ق الددظي  يددا اللدده أصددًل ةظا مدد   صدد ارًا فددي السدد)  الم للدد  
الج ريددد ، ول سددد ب اإليدددراااا اللدددر  ةظا مددد   صددد ارًا فدددي سددد)واا سددد بر  مددد  بلددد   السدددبب 

 ومص ا   الوزير الملظر. 
 ا غيددر المرامددد  ةظا ظبددي  فددي )  لدد  السددد)  الم للدد  وجددوا أرصددداة فددي  سدد ب "أم )ددد ا الشددلم .7

، يدددظ  ةغدددلق رصدددياا  بريددداا  ل سددد ب صددداارة فدددي السددد)  الم للددد  السددد بر  للسددد ب" لشدددلم ا
 اإليراااا اللر  او  أي ااظب ر لسبب اا  ظرال  الشلك للس ب. 

للشلم ا الظي  ياا مب لا   ل س ب اإليراااا اللدر  مد  ظداوي  بلد    يلعب  )موظج ظوضل  .7
ب  ر د  الريدا اللد ر ب د  ويرفدا مد  معدب الشدلك ول فدج فدي ملدف سبب  ياا  لديراااا ومظ 

 معوب الشلم ا المصروف . 
الن الااةرة مظ بعد  الشدلم ا غيدر المصدروف  والظ ردا مد  السدب ب الظدي   لدا او  ظردالم    .1

 للصرف. 
يجددوز وبرددرار مدد  الددوزير ظسددايا شددلك سددبا  يدداه ل سدد ب اإليددراااا اللددر ، بإصدداار شددلك  .9

 ب ب)ا المواز)  الملة  في الس)  الظي يظ  في   الظسايا. جايا الن  س 



يلدددو  المفوضدددي  بددد لظو ل  بظمايدددا صدددل ل  الشدددلم ا لا لددد  سدددظ  أشددد ر فرددد  مددد  ظددد ريخ  .80
 ا)ظ  ء صل يظ  .

ال يجوز الظاييدر أو الظصد لا )  ةلدً  فدي ر د  الشدلك أو ر د  ال سد ب أو المبلدغ أو العملد   .88
 السب ب. أو اس  المسظفيا ولي سبب م  

 
 

 الفصل السابع 
 السلف
 (800م اة  

اددي الافعدد  أو المبلددغ المصددروف مرددامً  )  ةلددً   بدد  ال صددو  الددن اللامدد  أو ة)جدد ز   السددلف .8
الم م  أو ظوريا السلع  وظ اا  لمظ   الن أس س العم  المعلوب ة)ج زه أو االلظزا  المعلدوب 

 مواج ظه وظرال  الوث ةا الظي ظعزز الصرف. 
 السلف  بعا الظ با م  ظوافر الملصص ا لب)ا أو ب)وا اإل)ف ق الظي سظريا الي  . ظصرف  .2

 ال ظصرف السلف  ةال بررار م  المرج  الملظر وفرً  للصل ل ا الم ااة في اظا ال)م  . .3

 لاير الا ل  الظي صرفا م  أجل  .   ال يجوز اسظعم   السلف .4
 

 (808م اة  
واددي السددلف  الظددي ظصددرف ب سدد  المومددف  النثريووة(:السوولفة الئاةمووة )صوونئوق المصوواريف  .8

المومدد  لدده ظاعلدد  ال)فردد ا ال)ثريدد  المظبددررة ظاا المبدد لغ الصددايرة الظددي ظرظضددي   عبلعدد  امدد  
الددددااةرة لظسددددايا المصدددد ريف فردددد ، وال يجددددوز اسددددظلاام   فددددي ظ صددددي  اإليددددراااا ويددددظ  ظاظلدددد  

 الص)اوق ب ل)را م   س ب الب)ك الملصر لل)فر ا. 
وادي السدلف  الظدي ظصدرف ب سد  ج د  أو مومدف ملدف بد ااء م مد  أو شدراء  ة المؤقتوة:السلف .2

 سلع  أو لام  أو لمواج   )فر ا ظاا عبلع  م ااة مث : 
رسدددددو  الظددددداريب وبددددداالا االشدددددظراك فدددددي الددددداوري ا والمجدددددلا أو الجمعلددددد ا الم )لددددد   -أ

 والظ مي) ا المسظراة. والمس ام ا في الم)مم ا واالظ  ااا الم لل  واإل للمل  والاولل  
السددلف  المصددروف  الددن  سدد ب م مدد  امدد  رسددمل  وفرددً  ل)مدد   بدداالا م مدد ا السددفر  -ب

 الرسمل . 
واي السلف  الظي ظصرف لمورا أو ج   ل رجل  ظ)فيدظًا )  ةلدً  لعردا أو اظفد ق  السلفة الصاصة: .3

 ممظوب. 



م  وزير الم لل  الن أ   وظصرف بررار السلفة المتعلقة بالوفاء بالتزام مكفول من السلطة: .4
 يوضا الررار ملفل  ظساياا . 

 (802م اة  
ي)ش  ص)اوق المص ريف ال)ثري  س)ولً  )  ةلً  بررار م  الوزير الملظر ب) ًء الدن علدب لردا   .8

لدده مدد   بدد  مدداير ادد   الشدد و  الم للدد  موضدد ً  فلدده: السددب ب الظددي ظسددظااي ة)شدد  ه، و لمدد  
 ا السظل  أم )ظه ولمو  ة)ش ء الص)اوق الن ال) و الظي: المبلغ المعلوب واس  مومف مثب

 شلم .  2000بررار م  الوزير الملظر ةظا م )ا  لمظه ال ظظج وز  .8
 2000برددرار مدد  الددوزير ب)دد ًء الددن ظ)سدديب الددوزير الملددظر ةظا م )ددا  لمظدده ظزيددا ادد   .2

 شلم .  20000شلم  وال ظظج وز 
ظلفددلل المبلددغ الددظي ظرددرر ل ددا صدد) ايا يجددوز للددوزير أو للددوزير الملددظر زيدد اة أو  .3

 المص ريف ال)ثري  لل  الس)  ةظا رأ  ضرورة لظلك. 
شدلم  )رداًا  200ال يجوز لمي  ص)اوق المص ريف ال)ثري  صرف أي افع  ظزيدا اد   .4

شلم ، وال يجدوز  200)  ةلً  ةال بموافر  الوزير الملظر الن أال ظزيا ظلك الافع  ا  
   الصرف م  ص)اوق المص ريف ال)ثري . ظجزة  افع  ب اف ةظ  

الددددن الددددوزير الملددددظر فددددظا  سدددد ب ب)مددددي ب سدددد  أمددددي  صدددد)اوق المصدددد ريف ال)ثريدددد   .2
شدلم  وا ادل  الدوزير  2000ب إلض ف  ةلدن وملفظده ةظا زااا  لمد  سدلف  الصد)اوق اد  

 بظلك. 
 الن الااةرة ظوفير وس ة  الم   ل فج أموا  ص)اوق المص ريف ال)ثري .  .7
ر ا   الشةو  الم لل  في الااةرة ظ ايدا ب)دوا الصدرف الظدي لممد  ظسداياا  مد  الن ماي .7

صددد)اوق المصددد ريف ال)ثريددد  وال دددا ال صدددن لبددد  ب)دددا بمددد  يظفدددا مددد  الوامدددر الم للددد  
 الص ارة. 

 
 (803م اة  

لمو  أمي  ص)اوق المص ريف ال)ثري  ل ضعً  )  ةلً  ل)م   البف الا، ولمو  مسةواًل مس ولل   .8
رفددد ق المسدددظ)ااا شلصدددل   اددد  صددد   امللددد ا الصدددرف واسدددظلف ة   لشدددروت صدددرف ال)فرددد  وا 

 الم ياة ل  . 
يجدددب أ  يظدددوفر فدددي صددد)اوق المصددد ريف ال)ثريددد  وبشدددم  ااةددد  م مددد  مبلدددغ سدددلف  المصددد ريف  .2

 ال)ثري  سواء )راًا أو عواب  أو س)ااا صرف مسااة. 
مدددره مددد  ال سددد ب الب)مدددي ظسدددل  المدددوا  لمدددي  صددد)اوق المصددد ريف ال)ثريددد  بإصددداار شدددلك ل .3

 الل ر ب)فر ا الااةرة وظريا ظم  شلصل  الله. 



ا)ا اسظع ض  المب لغ المصروف  م  ص)اوق المصد ريف ال)ثريد  لريدا مبلدغ االسظع ضد  الدن  .4
  س ب ب)وا اإل)ف ق. 

( مددراا فددي السدد)  الددن 4الددن مدداير ادد   الشدد و  الم للدد  ةجددراء ف ددر فجدد ةي للصدد)اوق   .2
  ر ص)اوق فج ةي ي)م   سب الصو . ال   بموجب مضر ف

 
 (804م اة  

يلضدددد  صددددرف السددددلف للرددددوا)ي  و ال)ممدددد  و الظعللمدددد ا المظعلردددد  بصددددرف مرا بدددد  ال)فردددد ا  .8
الع مدد ، ولعظبددر أمددي  صدد)اوق المصدد ريف ال)ثريدد  مسددةوال بصددف  شلصددل  ادد  أي )رددر أو 

 ةام   أو مل لف  لظلك الروا)ي  وال)مم  والظعللم ا. 
ر الملددظر أسددم ء مددومفي  اث)ددي  الددن ال دد  مدد  مددومفي الددااةرة، للرددو  أ دداام  ل دداا الددوزي .2

 ب لظو ل  م  أمي  الص)اوق الن ال س ب الب)مي لسلف  ص)اوق المص ريف ال)ثري . 
ا)ددا ابظشدد ف اجددز فددي صدد)اوق المصدد ريف ال)ثريدد ، الددن أمددي  الصدد)اوق ةلعدد ر مسددةوله  .3

 اوق  لم  أي اجز فله. المب شر والمرا ب الااللي ويظ م  أمي  الص)
ا)ددا ابظشدد ف زيدد اة فددي صدد)اوق المصدد ريف ال)ثريدد ، الددن أمددي  الصدد)اوق ةلعدد ر مسددةوله  .4

الصدددد)اوق الزيدددد اة فلدددده ةلددددن  سدددد ب أم )دددد ا زيدددد اة  مددددي المب شددددر والمرا ددددب الددددااللي، ولريددددا أ
ظا لددد  يدددظمم  مددد  ابظشددد ف أسدددب ب   لدددل  أسدددبوى مددد   ددداوث  ، ظع مددد  مع ملددد   الصددد)اوق، وا 

اااا ويظ  ةشع ر الدوزير الملدظر وااةدرة اللزي)د  الع مد  لعلدً  بموجدب مظد ب يرفدا معده اإلير 
 ال)سل  الولن م  س)ا الربل الص ار ا  الج   الملول  بربل اإليراااا. 

ال يجددددوز السدددد ب الددددن الممشددددوف مدددد   سدددد ب الب)ددددك المفظددددوح إلاارة صدددد)اوق المصدددد ريف   .2
 ال)ثري . 

 
 (802م اة  

مصد ريف ال)ثريد  مسدك افظدر اليوملد  إلاارة  سد ب صد)اوق المصد ريف الن أمي  ص)اوق ال .8
 ال)ثري  ظظبو  م  صف   م)ه م  أص  و)سلظي . 

 يظ  الصرف م  الص)اوق وفر  لدجراءاا الظل :  .2
ي)م  س)ا صرف فراي م  أصد  و)سدل  لبد  افعد  مرفردً  معده فد ظورة مدورا لبد  شدراء  -أ

، ر   الف ظورة، بل   الافع ، ب)ا الصدرف، عريرد  سلع  أو لام  مبي)ً  فله: اس  المسظفيا
الاف ، ر   الشدلك وظ ريلده مر بد  سد)ا  دبل مد  مسدظل  الافعد  أو ظو لعده الدن الفد ظورة 

 بم  لفيا  بل المبلغ. 
 ياو  الن معب الشلك: اس  المسظفيا، المبلغ، الظ ريخ، بل   الافع  ور   الف ظورة.  -ب



ا الصدددرف فدددي افظدددر يوملددد  صددد)اوق المصددد ريف بعدددا مددد  امللددد  صدددرف ظسدددج  بل )ددد ا سددد) .3
 ال)ثري . 

ظرصا في )  ل  م  يو  ام  جمل  الس)ااا المصروف  لمع برظ   مد  رصديا الصد)اوق وفدي  .4
يو  العمد   بد  الليدر مد  مد  شد ر، أو ا)دا علدب ألد  اسظع ضد  أو ظسدايا ألد  سدلف ، لردو  

الددافظر، ولرددو  بظدداوي  مجمددوى بإلادد ء السددعر غيددر المعبدد ة مدد  الصددف    يددا االسددظلاا  فددي 
رسددد    ال)فردد ا والرصددديا ال)رددداي أو الب)مدددي فدددي الل )دد ا الملصصددد  لدددظلك والظو لددد  الي ددد ، وا 

 ال)سل  الولن والث )ل  م  المسظ)ااا ةلن ماير ا   الش و  الم لل  في الااةرة. 
 رًا م)ددده لصدد اق مدداير ادد   الشددد و  الم للدد  فددي الدددااةرة الددن ال)سددل  الولددن مددد  الددافظر ةشددع .2

بظددا يا و وبدد  ال)فردد ا واالسددظلاا  واددا  وجددوا مل لفدد ا ةااريدد  في دد ، ول يدد  ال)سددل  الولددن 
مرفر  مع   المسظ)ااا ةلن الم  سب بارج  معا للرو  بإاااا س)ا صرف برلم  االسظع ضد ، 

 ول ي  ال)سل  الث )ل  ةلن المومف الم لي الملظر بإجراء المع بر  الب)مل . 
ااظمدد ا مدداير ادد   الشدد و  الم للدد  للدد  افعدد ا م)فددظة مدد  صدد)اوق المصدد ريف  فددي   لدد  اددا  .7

 ال)ثري  ل يل   ةلن المرا ب الااللي للبا في  . 
 

 (807م اة  
 يسئئ أمين صنئوق المصاريف النثرية السلفة كما يلي: 

لسددل  م مدد  رصدديا المبلددغ غيددر المصددروف بموجددب سدد)ا صددرف فراددي مر بدد  سدد)ا  ددبل مدد   .8
رةلس ب سددمه، ويددواى مبلددغ سدد)ا الرددبل أو الشددلك فددي ال سدد ب الب)مددي اللدد ر الصدد)اوق الدد

 ب)فر ا الااةرة، ولع م  مع مل  ال)فر ا الظي اسظراا في ظاا الع  . 
لسل  المسظ)ااا المصروف  ةلن ماير ا   الشةو  الم لل  الظي ي)م  برلمد  المعظمدا م) د  سد)ا  .2

 ة  اس  أمي  ا اة ص)اوق المص ريف ال)ثري .  يا، عرفه الماي  ب)وا اإل)ف ق، وعرفه الاا
 

 (807م اة  
 السلف  الم  ظ :

ظسددداا السدددلف  الم  ظددد : فدددور أااء الم مددد  أو شدددراء السدددلع  أو اللامددد  أو ا)ظ ددد ء الا لددد  الظدددي  .8
 صرفا م  اجل  . 

 يظ  لص  السل  الم  ظ  المصروف  للمومف م  راظبه في   ل  اا  ظساياا .  .2
 م  ظ  لمومف غير مص)ف ةال بموافر  الوزير. ال يجوز صرف سلف   .3
 

 (801م اة  



 لفظا لا  الااةرة افظر أسظ ظ مس اا ل ر ظريا فله جمل  السلف المصروف .  .8
الدددن المدددومفي  الدددظي  يدددظ  ا)ظ ددد ء لدددام ظ   سدددواء ب إل  لددد  الدددن الظر ادددا أو ظدددرك اللامددد  أو  .2

 . االسظر ل  أو اإل  ل  ال صو  الن براءة ظم  م  الوزارة
 

 (809م اة  
 تصرف السلفة الصاصة وفقًا لإلجراءات والشروط اآلتية: 

( ب لم ةد  مد  الرلمد  30ال يجوز أ  يزيا ال ا الالن للاف  المرا   ب  باء العم  ا  )سدب    .8
 اإلجم لل  للعرا. 

صدداار أوامددر الظوريددا مدد   .2 ال يجددوز صددرف ألدد  افعدد  مرددام  ةال بعددا الظو لدد  الددن االظف  لدد ا وا 
الج   الملول  وفردً  للظشدريع ا أو ال)ممد  ظاا العل د  وبعدا ال صدو  الدن الضدم ) ا   ب 

 الم)صور الي   في العرا. 
ا)ا ظجزة  ظوريا لواز  ظساا الافع ا المرام  ب اظب ر أ  م  أمر ظوريا لمثد  اظف  لد  مسدظرل ،  .3

 لص  الافع  المرام  م   لم  أمر الظوريا.  -ا)ا المل لص  –ويظ  
يجوز االظف ق الن صرف سلف  لشدراء سدل  أو لدام ا ظاا اسدظلاام ا ا مد  ةال بموافرد   ال .4

 الوزير. 
 ظصرف السلف الل ص  وفرً  ل)صور العرا الم)م  ل  .  .2
 

 (880م اة  
 الئفع بقيمة األعمال المنجزة: 

ةد  مد  ( ب لم 80يظ  ظ ايا  لم  جمل  افع ا العرا بشرت ةال ظر  )سدب  الافعد  ال)  ةلد  اد    .8
 الرلم  اإلجم لل : 

 ال يجوز ظسايا الافع  ال)  ةل  ةال بعا ة)ج ز م م  العم  واسظلمه  سب الصو .  .2
 يجب رب  الافع ا برلم  الام   الم)جزة م  المواايا المرارة إل)ج ز العم .  .3
 يظ  ا)ا المل لص  ال)  ةل  لص  الافع ا المسااة م  الرلم  اإلجم لل  للعرا.  .4

 لثامن الفصل ا
 الم ) ا والظ مي) ا

 (888م اة  
ظمثدد  الم )دد ا المبدد لغ المربوضدد  أو المرظععدد  موالعدد  ل سدد ب مسددظ ري   أو لصددرف   الددن  .8

 )ش ت معي  وظريا الم ) ا المربوض  م   ب  الااةرة ل س ب الاير في  س ب الم ) ا. 
  ظلض  الم ) ا م   ي   بض   و فم   وصرف   ل م   اظا ال)م  . .2



الظ مي)دد ا اددي المبدد لغ الظددي يددافع   الشددل ر ةلددن الدداواةر فددي  دد الا معي)دد  لضددم    رددوق  .3
 اللزي)  بظم  الاير وظلض  في  بض   وصرف   لأل م   الر )و)ل  الل ص  ب  . 

 
 (882م اة  

ظ و  ةلن وزارة الم لل  الم)ا والمس اااا وال ب ا والظبرا ا ال)رال  الظي ظرا  للد  ااةدرة مد   .8
لاير بمرظضن اظف  ل ا م   موم ا أو م سس ا أو اية ا ل رجلد ، وظريدا أم )د  لدا  وزارة ا

جدددراءاا  بضددد   و يددداا  ومرا بظ ددد  وصدددرف    الم للددد  ب سددد  ظلدددك الدددااةرة، وظلضددد  فدددي عريرددد  وا 
 ل م   اظا ال)م   م ل  يرا في االظف  ل  غير ظلك. 

مد   3الم )د ا المشد ر ةلي د  فدي الب)دا ظ و  المب لغ غير المسظلام  المظرصاة في  سد ب ا  .2
الم اة الس بر  ةلن  س ب اإليراااا الع   بعا مرور س)ظي  الدن ا)ظ د ء فظدرة سدري   االظف  لد ، 

 ويجوز للوزير راا  ةلن الج   الم )   ةظا ظراما بعلب ظلك. 
ا الم )دد ا ظددزوا الددااةرة ااةددرة ال سدد ب ا الع مدد  فددي الددوزارة بظرريددر شدد ري لجملدد  أ)ددواى  سدد ب  .3

 لاي   مرفر  بظررير المع بر  الب)مل . 
 

 (883م اة  
 تقسم األمانات إلى: 

 الم ) ا الملصص : اي المب لغ الظي ظلصر لد)ف ق الن )ش ت معي  أو غ ل  م ااة. .8

أم )دد ا ا ظعدد ى الرواظددب: واددي المبدد لغ الظددي يددظ  ا ظع ا دد  مدد  الرواظددب وفرددً  للظشددريع ا أو   .2
 ب  .  ال)مم  المعمو 

أم )ددد ا الددداواةر والم سسددد ا الع مددد  والل صددد  والفدددراا: وادددي المبددد لغ الظدددي يدددظ  ا ظع ا ددد  أو  .3
يل   أو  فم دددد  للج دددد ا صدددد  ب  ال ددددا فددددي ال) ظجدددد  ادددد  ألدددد   ددددوا)ي  أو اظف  لدددد ا أو صددددظ 

 الظزام ا ويظوجب الن الااةرة مراا ة م  يلي: 
وأ)واا   و لم   وأر    سد)ااا فظا سج  الم ) ا ظريا فله الم ) ا  سب غ ل ظ    -أ

 في   وأسم ء مسظ ري  . 
 الن م مور اإلجراء فظا سج  الم ) ا للرض ل  اإلجراةل  مم  يلي:  -ب

  . يلصر صف   أو أبثر ل س ب م   ضل  ةجراةل 
  .يثبا ر   الااو  بج )ب ال س ب والن أمر الربل وس)ا الربل 
 سد ب الرضدل  اإلجراةلد  يثبا ر د  الدااو  ور د  سد)ا الردبل وظ ريلده ور د   

 الن س)ا الصرف ا)ا صرف الم ) . 



   يدد)  ظ)مددل  سدد)ا الصددرف فددي الو دداة الم للدد  لددا  الم ممدد  ال)م ملدد  ولسددج
فدددي سدددج  الم )ددد ا ويجدددري ظا لرددده وأجددد زة صدددرفه مددد   بددد  المفوضدددي  فدددي 

 الم مم . 
  يظ  فظا  س ب ب)مي لم ) ا الم  ب  ظصرف م)ه س)ااا الصرف الص ارة

 ظلك الم مم .  ا 
  يظ  ظاظل   سد ب أم )د ا الم د ب  مد   سد ب الم )د ا لدا  الدوزارة بموجدب

 علب لعي م  رةلس الم مم  الملظص . 
أم )ددد ا ألدددر  وادددي الظدددي ظريدددا في ددد  المبددد لغ المربوضددد  غيدددر معروفددد  المصدددار، أو المبددد لغ  .4

لمرامد  للسد ب لدل  المربوض  ب لزي اة م  ج  ا ملظلفد ، أو مبد لغ الشدلم ا الم للد  غيدر ا
 الماة الم ااة ل   ةلن  س ب الم ) ا، وظلض  في  بض   وصرف   ل م   اظا ال)م  . 

 
 (884م اة  

الن الااةرة فظا سجلا لألم ) ا الملصص  موازي  للسجلا المفظو   في الوزارة وظزوياا   .8
 ب سم ء المفوضي  ب إل)ف ق و)م ظج ظوا لع  . 

رة ال س ب ا الع م  في الدوزارة ب)سدل  مد  الظرد رير الم للد  والاوريد  الظدي الن الااةرة ظزويا ااة .2
ظرام   ةلن الج  ا الم )   بموجب ب)وا االظف  ل ا، ماام  ب)سل  م  مشف الب)ك لل س ب 

 الفراي المفظوح ب س  الااةرة. 
رصددداة الددن ااةدددرة ال سددد ب ا الع مدد  فدددي الدددوزارة ةجدددراء مع بردد  اوريددد  مددد  ثلثدد  أشددد ر بدددي  أ .3

 الم ) ا المرياة في سجلظ   وفي سجلا الاواةر. 
 

 (882م اة  
ظ و  أرصاة الم ) ا الملصص  بعا مرور س)ظي  الن ظد ريخ  يداا  ةلدن  سد ب اإليدراااا  .8

 الع ،  ويجوز لوزير الم لل  في   الا معي)  ظ ويل   بعا مرور س)  وا اة م  ظ ريخ  ياا . 
)دد ا المربوضدد  ل سدد ب اإليددراااا العدد   ةلددن مسددظ ري   ةظا م )ددا يجددوز لددوزير الم للدد  را الم  .2

 ا) ك أسب ب مبررة لظلك. 
 

 الفصل التاسع 
 إئارة الموجوئات النقئية

 (887م اة  



الوزارة اي الج د  المسدةول  اد  ةاارة الموجدوااا ال)رالد  فدي  سد ب اللزي)د  المو دا و سد ب  .8
 اإليراااا الع  . 

ي  ملصص ظ   الس)ول  المعظمداة فدي المواز)د  الدن و دااا ة)ف   د  ظظولن الاواةر مس ولل  ظوز  .2
 الن أس س م  لصر ل  . 

ال يجددوز ظ ويدد  ملصصدد ا الدداواةر ةلددن   سددب   الب)مددي الملصددر لل)فردد ا ةال بعددا ااظمدد ا  .3
 بر) مف ة)ف     م   ب  الوزارة. 

 للد  الصد ارة فدي موادا الن الاواةر ظزويا الوزارة بظررر اإل)فد ق الشد ري مد   لمد  الوامدر الم .4
أ ص ه )  ل  السبوى الو  م  الش ر الظ لي، والن الوزارة الظ را مد  صد   البل )د ا. ظردو  

 الااةرة ب لصرف م  ملصص ظ   ضم  الرصاة ال)رال  الم ول  م  اللزي)  الع م . 
 

 (887م اة  
 تتولى ئاةرة الصزينة العامة في الوزارة القيام بما يلي: 

 سرف الم لي الش ري للاواةر عبرً  لرلم  ال واالا الم لل  الص ارة. ظ ايا ال .8
ظاظلدددد   سدددد ب ا الدددداواةر الب)ملدددد  الملصصدددد  لل)فردددد ا بدددد لموا  اللزمدددد  لد)فدددد ق الددددن  .2

 مش ريع   الملظلف ، وظسايا الظزام ظ   ال)رال  م  الملصص ا الواراة في ظلك ال واالا. 
 ا المواز)دد  الع مدد  ب إلضدد ف  ةلددن  سدد ب ا الم )دد ا مرا بدد  الظددافا ال)ردداي إليددراااا و)فردد .3

والسددددلف بشددددم  يددددومي، وا اددددااا ظرريددددر ال سدددد ب ا الشدددد ري للسددددلع ، ةضدددد ف  ةلددددن ظ ليدددد  
الظدددافر ا ال)رالددد  الفعللددد  وظردددال  المرظر ددد ا والظوصدددل ا اللزمددد  بشددد )  ، ومظ بعددد  ظدددوفير 

 السيول  لمواج   اإل)ف ق الن الظزام ا السلع . 
 اللزي)  الش ري ، ومرا ب  الظافر ا ال)رال  المظو ع  وبل   )ظ ةج  .  ةاااا لع  .4
ةاااا المو ف الم لي الش ري ل س ب اللزي)  المو ا، ومع لج  العجدز ال)رداي مد  لدل   .2

 الموارا الم لل  المظ   . 
مظ بعددد  المددد)ا والمسددد اااا ال)رالددد  والف)لددد  والعي)لددد  الدددواراة ل سددد ب اللزي)ددد  المو دددا مددد   .7

   ا الملظلف . الج
 مظ بع  س وب ا الررول وظساياا  ومظ بع  ظ صي  أ س ت وفواةا الررول المسظراة أوالً  .7

 ب و . 
 إجراء القيوئ الالزمة لحساب الصزينة وسمك السجالت اآلتية:  .8

 افظر اليومل  الع م .  -أ
 افظر السظ ظ الع  .  -ب

 اف ظر السظ ظ المس ااة لألم ) ا والسلف.  -ج



 ص ا المواز)  الع م . سج  مرا ب  ملص -ا
 مسك  س ب ا الم ) ا/الم)ا.  .9

ةاددااا ظرريددر المع بردد  لل سدد ب ا الب)ملدد  للددوزارة و سدد ب اللزي)دد  المو ددا فددي )  لدد  مدد    .80
 ش ر. 

 
 (881م اة  

لا لدد ا ظ ايددا  لمدد  الوامددر الم للدد  يظوجددب الددن الدداواةر ظزويددا الددوزارة بدد لمو ف المدد لي  .8
 وظج المعظما م  الوزارة. الش ري ب)فر ظ   ووفرً  لل)م

الن م  ااةرة ظعيي  م)اوب ل   لمراجع  الوزارة والظ)سيا مع د  لظزويداا  بد لمو ف المد لي  .2
 وال وال  الم لل  وأل  معلوم ا ألر . 

 
 (889م اة  

 فظا ال س ب ا الب)مل  
 ب ال يجددوز للدداواةر فددظا  سدد ب ب)مددي ةال بموافردد  الددوزير وبعددا ظعبةدد   )مددوظج علددب فددظا  سدد .8

 ب)مي(. 
بعددا فددظا ال سدد ب الب)مددي يددظ  فددظا  سدد ب افظددري مر بدد  لل سدد ب الب)مددي فددي المدد  ظصدد)يف  .2

 ال س ب ا. 
 

 (820م اة  
حسوواب البنووك المصصوو  للنفقووات الممولووة موون الصزينووة العامووة بموجووب الحواليووة الماليووة  .8

)مدي ظ دو  ظ فج سلف  ال)فر ا الظشايلل  للاواةر وظاار ا  عريا  سد ب ب )سلف الموازنة(:
ةلله سلف ال)فر ا الواراة مد  اللزي)د  ب يد  يظدولن الدوزير فدظا ال سد ب ب)د ًء الدن علدب مد  

 الوزير الملظر م ااًا فله أسم ء المفوضي  ب لظو ل  الله. 
 س ب ا الم ) ا الملصص / المد)ا: ا)دا فدظا  سد ب ب)مدي لد ر إلاارة العمللد ا الم للد   .2

اارة  سدد ب م)فصدد ، أو الظددي ظددظ  بموجددب اظف  لدد ا مدد  ظاا العبلعدد  الل صدد  الظددي ظظعلددب ة
 الج  ا الم )   يظ  ةظب ى اإلجراءاا الم ااة في الفررة الس بر . 

يجددوز للددوزير ب)ددد ًء الددن علددب الدددوزير الملددظر فدددظا  حسووابات البنووووك بووالعمالت األجنبيوووة: .3
ظلك العمل  بشدم   س ب بعمل  غير امل  المواز)  للااةرة الظي ظظعلب عبلع  امل   الظع م  ب
 ااة  ول اا الوزير أ)واى العملل ا المسموح بظ)فيظا  م  لل  اظا ال س ب. 



يددظ  فددظا االاظمدد ااا المسددظ)ال  بموجددب مظدد ب يوجدده مدد  الددوزير ةلددن  االعتمووائات المسووتنئة: .4
الب)دك، ب)دد ًء الدن علددب المصدد ا   الدن فددظا ااظمدد ا مسدظ)اي يوجدده ةللدده مد  الددوزير الملددظر 

 جمل  الوث ةا المظعلر  ب ل)فر .  مرفرً  معه
 

 (828م اة  
 يظ  ةجراء المع بر  الب)مل  لجمل  ال س ب ا الب)مل  للااةرة ب)  ل  م  ش ر.  .8
ظظ  المع بر  م  لل  مر ر)  البل ) ا الواراة بمشف ال س ب الب)مي م  البل ) ا المرياة  .2

م  ر الفرو  ا.   في سجلا الااةرة وا 
 

 (822م اة  
 ئائ المطابقة البنكية الشهرية لحسابات اإليرائات بهئف: يتم إع

ظ ايدددا ألددد   يدددوا  ددد   الب)دددك بظسدددجيل   لالددده، وادددي غيدددر مسدددجل  فدددي  سددد ب اإليدددراااا العددد    .8
 الل ر بظلك اإليراا في افظر السظ ظ الع  . 

ر ابظش ف أل   يوا أغف  الب)ك ظسجيل   لاله، واي مسجل  في  س ب اإليراااا الع   فدي افظد .2
 السظ ظ الع  ، وم  ث  مظ بع  الب)ك م  أج  ظسجيل  . 

ابظشدددد ف ألعدددد ء الظسددددجي  فددددي مدددد  مدددد   يددددوا الب)ددددك و يددددوا الددددااةرة ومع لجدددد  ظلددددك اللعدددد ء  .3
 وا)عم س ظ   الن ال س ب ا الملظلف  بم  في ظلك  س ب ا المملفي . 

  الشد ر مد   بد  ةاااا ظرريدر اإليدراااا الشد ري بشدم  لعمدس  لمد  اإليدراااا الم صدل  لدل .4
 الااةرة. 

 
 (823م اة  

 في حالة وجوئ مبالغ ليس لها مقابل تنظم بها كشوفًا تفصيلية شاملة على النحو اآلتي: 
المب لغ المرياة م   ب  الب)ك في الج )ب الماي  م  مشف  س ب الب)ك، والظي لد  لم در ل د   .8

 ظر السظ ظ الع  . مر ب  في   سب اإليراااا الع   الل ر بظلك اإليراا في اف
المب لغ المرياة م   ب  الب)ك في الج )ب الااة  م  مشف  سد ب الب)دك، والظدي لد  لم در ل د   .2

 مر ب  في  س ب اإليراااا الع   الل ر بظلك اإليراا في افظر السظ ظ الع  . 
ك المبدد لغ المريدداة مدد   بدد  الددااةرة فددي الج )ددب المدداي  مدد   سدد ب اإليددراااا العدد   اللدد ر بددظل .3

 اإليراا في افظر السظ ظ الع  ، والظي ل  لم ر ل   مر ب  في مشف الب)ك. 
المبدد لغ المريدداة مدد   بدد  الددااةرة فددي الج )ددب الددااة  مدد   سدد ب اإليددراااا العدد   اللدد ر بددظلك  .4

 اإليراا في افظر السظ ظ الع  ، والظي ل  لم ر ل   مر ب  في مشف الب)ك. 



 
 (824م اة  

ملظلفددد  غيدددر الم شدددر الي ددد  سدددواء فدددي مشدددف  سددد ب الب)دددك أو فدددي  سددد ب بعدددا ظ ايدددا الريدددوا ال
اللزي)دد ، لرددو  المومددف المدد لي المسددةو  بددإجراء مدد  يلددز  مدد  أجدد  ظسددجي  الريددوا غيددر المسددجل  
والواجب  الظسجي  في  س ب اإليدراااا العد   اللد ر بدظلك اإليدراا فدي افظدر السدظ ظ العد  ، ولردو  

ع ء في   ل  وجوااد  بمد  فدي ظلدك مراجعد  الب)دك فدي ال د الا الظدي بإجراء م  يلز  لظص لا الل
 ظظعلب ظلك. 

 
 (822م اة  
 أسب ب اا  ظع با ال س ب ا الب)مل  لل)فر ا: 

اا  ظع با الرصيا الم ار في مشف الب)دك مد  الرصديا المد ار فدي افظدر السدظ ظ بد)فس الظد ريخ 
ن و/أو ةلدددن  سددد ب الب)دددك بموجدددب لمدددو  )ظيجددد  شدددلم ا لددد  ظردددا  للصدددرف، أو  يدددوا سدددجلا الددد

 سجلا الااةرة أو سجلا الب)ك أو ملي م . 
 

 (827م اة  
 تتبع الصطوات اآلتية إلجراء المطابقة البنكية: 

مع بردد  المبدد لغ المدد ارة فددي الج )ددب الددااة  مدد  مشددف الب)ددك مدد  المبدد لغ المريدداة فددي الج )ددب  .8
معلرد ا مد  المع برد  الب)ملد  السد بر  ة  الماي  مد   سد ب الب)دك فدي افظدر السدظ ظ العد  ، وال

 وجاا. 
مع بردد  المبدد لغ المدد ارة فددي الج )ددب المدداي  مدد  مشددف الب)ددك مدد  المبدد لغ المريدداة فددي الج )ددب  .2

الددااة  مدد   سدد ب الب)ددك فددي افظددر السددظ ظ العدد  ، والمعلردد ا مدد  المع بردد  الب)ملدد  السدد بر  ة  
 وجاا. 

أو ر   مسظ)ا اإليااى( معً ، ولعبدر ا) د  بوضد  ةشد رة ظجري المع بر  لمب لغ وأر    الشلم ا   .3
مميزة الدن المبد لغ المظر بلد  فدي مد  مد  مشدف الب)دك و سد ب الب)دك فدي افظدر السدظ ظ العد  ، 
والظعد با لشددم  ظددا يا ر دد  الشدلك أو ر دد  مسددظ)ا اإليددااى المسددج  فدي  سدد ب الب)ددك فددي افظددر 

  السظ ظ الع   م  المبلغ الوارا في مشف الب)ك.
 ظ)م  مشوف ب لمب لغ الظي للس ل   مر ب  مم  يلي:  .4

المبد لغ الظددي م ددرا فددي مشددف الب)ددك ولددلس ل دد  مر بدد  فددي  سدد ب الب)ددك فددي افظددر  -أ
 السظ ظ الع   واي: 



  المبدد لغ الظددي  يدداا فددي الب)ددك ل سدد ب الددوزارة، ولدد  ظريددا فددي  سدد ب الب)ددك فددي
 افظر السظ ظ الع  . 

 ن  سد ب الدوزارة، ولد  ظريدا فدي  سد ب الب)دك المب لغ الظي صرفا م  الب)ك ال
 في افظر السظ ظ الع  . 

المبد لغ المسدجل  فدي  سد ب الب)دك فدي افظدر السدظ ظ العد  ، ولد  لم در ل د  مر بد  فدي  -ب
 مشف الب)ك واي: 

   المبدد لغ الظددي  يدداا فددي  سدد ب الب)ددك فددي افظددر السددظ ظ العدد   ممصددروف ا ولدد
لردددام   المسدددظفياي  ةلدددن الب)دددك ظم دددر فدددي مشدددف الب)دددك  شدددلم ا مسددد وب  لددد  

 للصرف(. 
 المب لغ الظي  ياا في  س ب الب)ك في افظر السظ ظ الع   "ةيااى" ول  ظم ر في مشف الب)ك. 

 ظعا المع بر  الب)مل  وفا المع ال  الظل  وبشرت ظس وي الج )بي :  .2

  الشدد ر لضدد ف الج )دب المدداي  رصدديا  سد ب الب)ددك فددي افظدر السددظ ظ العدد   فدي اليددو  الليددر مد
 ةلله: 

 الرلم  اإلجم لل  للشلم ا المس وب  ول  ظرا  للصرف. 
الرلمدد  اإلجم للدد  للمبدد لغ الظددي  يدداا فددي الب)ددك ل سدد ب الددوزارة، ولدد  ظم ددر فددي  سدد ب الب)ددك فددي 

 افظر السظ ظ الع  . 
فددي  يلصدد  م)دده: الرلمدد  اإلجم للدد  للمبدد لغ الظددي  يدداا فددي الب)ددك الددن  سدد ب الددوزارة ولدد  ظم ددر

  س ب الب)ك في افظر السظ ظ الع  . =الرصيا= 
 الج )ب الااة  

 رصيا مشف الب)ك في اليو  اللير م  الش ر 
 لض ف ةلله: 

الرلم  اإلجم لل  للمب لغ الظي  ياا في الب)ك الن  س ب الااةرة، ول  ظم ر في  س ب الب)ك فدي 
 افظر السظ ظ الع  . 

وااا في الب)ك ل س ب الااةرة، ول  ظم ر في مشف الب)ك يلصد  الرلم  اإلجم لل  للمب لغ الظي أ
 م)ه: 

 الرلم  اإلجم لل  للشلم ا المس وب  ول  ظرا  للصرف. =الرصيا= 
 

 (827م اة  
 ظظ  مظ بع  معلر ا المع بر  الب)مل  ل س ب ا ال)فر ا لل  الش ر الل ا مم  يلي: 



فدي افد ظر الدااةرة ولد  ظريدا فدي افد ظر الب)دك  الرجوى ةلن أص  م  مبلغ م  المبد لغ الظدي  يداا .8
م  ملف ا وسجلا الااةرة، وظظ  مراجع  الب)ك للب   ا  سبب اا   ياا  في  ي)ده والظ بدا 

 م  أ)    ياا في اف ظر الب)ك في الفظرة الل ر . 
 يدداا فددي  جملدد  المعلومدد ا المدد ارة فددي مشددف الب)ددك  ددو  المبدد لغ الظدديمراجعدد  الب)ددك فددي  .2

لب)ك ول  ظريا في اف ظر الااةرة، للرو  الب)ك ب لرجوى ةلن أصد  مد  مبلدغ وظزويدا الدااةرة اف ظر ا
 ب لبل ) ا والوث ةا الب فل  المظعلر  في اظه الريوا إلجراء الريوا الم  سبل  لا  الااةرة. 

ة ةظا ظبي  أ  أ ا  يوا المعلر ا سواء م   في  س ب الب)ك في افظر السظ ظ الع   لا  الدااةر  .3
 أو مشف الب)ك م )ا )ظيج  لع ، فلعمس الريا في )فس الافظر الظي و   اللع  فله. 

 
 (821م اة  

ال ظوم  م م  ةجراء المع بر  الب)مل  للمومف الدظي لمدو  مد  م  مده الظو لد  الدن الشدلم ا  .8
أو الملددو  ب لمصدد ا   الددن الصددرف أو  ددبل اإليددراااا أو أمددي  الصدد)اوق أو اإليددااى فددي 

 الب)وك أو الظ وللا أو ظسلل  الشلم ا أو ةجراء الريوا الم  سبل .  س ب ا 
ظمدد    .2 الددن مدداير ادد   الشدد و  الم للدد  مظ بعدد  الفرو دد ا الددواراة فددي )مددوظج المع بردد  الب)ملدد  وا 

 يددوا اإلثبدد ا والظصدد لا، ومع لبدد  الب)ددك لعلددً  ب لدد  افعدد ا غيددر مسددجل  فددي مشددف الب)دددك 
 وظص لا الريوا في سجلظه. 

يجوز ةرس   مص ا   الن ص   رصيا  س ب ب)مي ةلن الب)ك ةال بظو لد  مدومفي  اث)دي  ال  .3
 الن ا  لمو  أ اام  ماير ا   الش و  الم لل  و الث )ي مفول ب لظو ل  الن ال س ب. 

 
 (829م اة  

 رف  ظر رير المع بر  الب)مل  
الث ل  م  م  ش ر، ظرريدر  يرف  م   س  ياير  س بً  ب)ملً  ةلن ماير ا   الش و  الم لل  في .8

 ل ص  لب   س ب ا  الش ر الس با. مع بر  ب)مل 
الن ماير اد   الشد و  الم للد  الظ بدا مد  اسدظل  المع برد ا الب)ملد  لجملد  ال سد ب ا لدل   .2

 الماة الم ااة. 
لرو  ماير ا   الش و  الم لل  بإرس   )سخ م  ظر رير المع برد  الب)ملد  ةلدن المرا دب الدااللي  .3

 ي مواا أ ص ه الس اس م  م  ش ر. ف
لرو  ماير اد   الشد و  الم للد  برفد  ظرد رير اد  المع برد ا الب)ملد  ةلدن الدوزير الملدظر مدرة  .4

 م  ثلث  أش ر لجمل  ال س ب ا الب)مل  الن ال) و الظي: 



ظرريددر ادد   سدد ب ا ال)فردد ا مظضددم)ً  أرصدداة ال سدد ب ا الب)ملدد  فددي ال سدد ب المرمددزي  -أ
ال سدد ب ا الب)ملدد  للفدروى، ويجددب أ  لشدد ر الددن ظوافدا الرصدداة مدد  رصدديا للدااةرة وفددي 

 ةجم لي الم و  للوزارة بعا لص  ال)فر ا. 
 ظررير ا  اإليراااا الم صل  المواا  في ال س ب ا الب)مل  لديراااا. -ب

 ظررير ال س ب ا الب)مل  المفظو   إلاارة ص)اوق المص ريف ال)ثري .   -ج
 

 (830م اة  
زير ةغلق أي  س ب ب)مي ب) ًء الن علب م  الدوزير الملدظر، مبي)دً  فلده أسدب ب يظولن الو  .8

 ةغلق ال س ب مرفرً  بظررير مع بر  ب)مل . 
لن ااةرة اللزي)  الع م   -فوراً  –ظرس  )سخ م  علب اإلغلق المو   م  الوزير  .2 ةلن الب)ك وا 

 الن ال س ب المراا ةغل ه. والمرا ب الااللي لمرمز المس ولل ، ويظ  ةلر ف أل  املل ا 
ال يظ  ةغلق ال س ب وال يظ  شعب م  ال س ب ا الن الم  الااةرة و/أو بموجب السجلا  .3

 الب)مل  ةال بعا الظ با م  ظصفير رصياه. 
فددي ال دد الا الظددي يددر  في دد  الددوزير ضددرورة ةغددلق أي  سدد ب ب)مددي، يرسدد  )سددخ مدد  علددب  .4

ر الملدظر والدن ااةدرة اللزي)د  الع مد  ومايريد  الر  بد  ةغلق ال س ب الموجه للب)ك ةلن الدوزي
 الااللل . 

الدن الدوزارة أ  ظجددري مسد ً  لددا  جملد  الب)ددوك الع ملد  فدي م)دد عا السدلع  الوع)لدد  مدرة مدد   .2
ثلث  أش ر ل صر ال س ب ا الل ص  ب لاواةر، والظ با م  أ  م   سد ب جايدا  دا ظد  فظ ده 

 ق م   س ب ظ  علب ةغل ه. وفرً  ل م   اظا ال)م  ، وم  ةغل
 

 الفصل العاشر 
 ة ف   الس)  الم لل 

 (838م اة  
 م )و  الو  م  م  ا   مللاي جمل  الظسايااا الل ص  ب لس)  الم لل . 38ظظو ف في  .8

يجب اسظرااا جمل  الرصاة في  س ب ا سلف ص) ايا المص ريف ال)ثري  والسلف الم  ظ    .2
ي ااا   في  س ب الب)ك الملصر لل)فر ا الل ر ب لااةرة في ماة الظي ا)ظ ا الا ل  م)   وا 

 م )و  أو  م  م  ا  .  38أ ص ا  
الددن جملدد  الدداواةر، ظ ويدد  جملدد  الرصدداة الافظريدد  غيددر المسددظلام  فددي ال سدد ب ا الب)ملدد   .3

مد )و  الو  الدن  38الل ص  ب ل)فرد ا  ب سدظث) ء أرصداة  سد ب ا المد)ا(، ممد  ادي بظد ريخ 
 زا)ل  الس)  الم)ظ ل .  س ب مي



 ظريا رواظب م )و  الو  الن  س ب ميزا)ل  الس)  الم)ظ ل .  .4
 الملصص ا الظي ل  ظصرف لل  الس)  الم لل .  - مم ً –ظلان  .2
 

 (832م اة  
يجب الن الااةرة و ب  ةاااا ظر رير ش ر م )و  أو  ا  ظسدج  وظر د  جملد  االلظزامد ا الظدي لد  

فدددي ظلدددك م فددد  االلظزامددد ا ال) فدددظة. ول دددظا الادددرل ظسدددج  االلظزامددد ا ظريدددا لي سدددبب مددد  ، بمددد  
م الظف  ل ا وأوامر الظوريا بموجب س)ا  يا، عرفه الماي   س ب االلظزام ا ال) فظة، وعرفه الااة  

  س ب ا الموراي . 
 

 (833م اة  
  ا)ددا  صددر االلظزامدد ا، يجددب ةاددااا )سددلظي  م) دد  مجمعدد   سددب ظف صددي  ب)ددوا المواز)دد  مدد .8

اإلش رة ةلن الظف صي  المظعلرد : ب سد  المدورا أو المسدظفيا، المبلدغ، وعبلعد  االلظدزا   اظف  لد  أو 
 أمر ظوريا أو غير ظلك(. 

الدددن الددداواةر ةبدددلن و دددااا اإل)فددد ق الظ بعددد  ل ددد  بظزويدددا مددداير اددد   الشددد و  الم للددد  ب ل)سدددل   .2
 معه س)ااا االلظزا .  الصلل  لبشف أرصاة االلظزام ا لب  ب)ا في المواز)  مرفر ً 

 
 (834م اة  

ظعظبددر سدد)ااا االلظددزا  المارجدد  فددي مشددف أرصدداة االلظزامدد ا أس سددً  للظسددجي  والصددرف فددي  .8
الس)  الر ام ، ول   الولول ، وظثبا في السجلا الم  سبل  للس)  الج ري  بموجدب سد)ا  يدا، 

الس)  الجاياة(، وعرفه الااة  عرفه الماي  ب)وا اإل)ف ق  اس  ال س ب ور مه الل ر بمواز)  
 االلظزام ا ال) فظة م  الس)  الس بر . 

بعدددا اال)ظ ددد ء مددد  ظسدددجي  وظر يددد  امللددد ا شددد ر مددد )و  أو  ظ دددو  الرصددداة فدددي  سددد ب ا  .2
الصو  واللصدو ، بمد  في د   سد ب ا المدوراي  ةلدن  سد ب ا السد)  الم للد  الجايداة، بعدا أ  

 ف ال س ب ا للس)  الجاياة. يظ  ظعاي  أر  م   وفرً  ل لم  ظص)ي
 

 الفصل الحائي عشر 
 إئارة الئين الحكومي

 (832م اة  



ال يجوز للاواةر اال ظدرال او السد ب الدن الممشدوف، ممد  ال يجدوز ل د  اسدظلاا  أي  درل  .8
لايددر الا لدد ا الظددي ظدد  اال ظددرال مدد  اجل دد  اال بموافردد  مسددبر  مدد  مجلددس الددوزراء ب)دد ًء الددن 

 ظ)سيب الوزير. 
زير اددو المفددول بدد لظو ل  الددن اظف  لدد ا الرددرول للسددلع  الوع)لدد  الفلسددعي)ل  ممدد  ظظددولن الددو  .2

 الوزارة ةاارة الاي  ال مومي ومظ بعظه. 
 يجوز الوف ء ب لاي  ال مومي  ب  مواا اسظ ر  ه ال)  ةي في ال  الا الظل :  .3

 ةظا )صا اظف  ل  الاي  الن الوف ء به في مواايا الظل ري .  -أ
 الوف ء به ل را وفرًا للااةرة بم  في ظلك أص  الاي  أو فواةاه. ةظا م    -ب

 ةظا م   به لا ل ا ال صو  الن  رل آلر ظي ملف  أ  .  -ا
يجدددوز للدددوزارة بموافرددد  مددد  مجلدددس الدددوزراء ب)ددد ًء الدددن ظ)سددديب الدددوزير ال صدددو  الدددن  دددرول  .4

 أو الم سس ا. االلل  أو ل رجل ، لا ل  ةا اة ة راض   بموجب اظف  ل ا ة رال للاواةر 
 

 (837م اة  
 تتولى الوزارة إئارة الئين الحكومي وفقًا لإلجراءات اآلتية: 

 اراس  مسواة اظف  ل ا الررول وارض   الن الوزير.  .8
 الظ با م  اسظبم   جمل  المراسلا المظعلر  ب الظف  ل  وموافر  مجلس الوزراء.  .2
م   يد : )سدب  الف ةداة، شدروت الظسدايا، ظسجي  البل ) ا الم لل  للظف  ل  في سج  الررول  .3

اسددد  المشدددروى، العمدددوالا ة  وجددداا، مددد  جددداو  رأس مددد   الردددرول وفواةددداا  ل دددي  ا)ظ ددد ء 
 الررول. 

 
 (837م اة  

 بدد  الموافردد   –ةظا علبددا ألدد  ج دد  مف لدد  السددلع  لي  ددرل أو ةسدد) ا  ددرل، فعلددن الددوزارة  .8
ظريدا اال ظدرال للظ بدا مد   دارظ   الدن الوفد ء اراس  المرمز المد لي للج د  الظدي  -الن البف ل 

ب اللظزام ا المظرظب  الي  ، والن الج   المرظرض  ظردال  ظرد رير اوريد  ربد  سد)ول  للدوزارة اد  
 مرمزا  الم لي و س ب ظ   اللظ مل . 

  ب  الموافر  الن مف ل  أل  اظف  ل  ظرو  الوزارة بم  يلي:  .2
  . اراس  المرمز الم لي للج   المرظرض -أ
 اراس  مسواة االظف  ل  الم)وي مف لظ   م  ال)وا ي الم لل  والر )و)ل . -ب

 مل عب  مجلس الوزراء للظ موافرظه الن مف ل  االظف  ل .   -ج
 يظوجب الن م  ج     ما السلع  بمف ل   رض   ظزويا الوزارة بم  يلي:  .3



 )سل  ا  االظف  ل  المبرم .  -أ
  رم  الظسايااا الن االظف  ل .  -ب
   المس وب ا الن االظف  ل .  رم -ج
 ظرال  بل ) ا م لل  ا  مرمزا  الم لي و س ب ظ   اللظ مل .  -ا

 
 (831م اة  

 تقوم الوزارة عنئ إعائة إقراض القروض باتصاذ اإلجراءات اآلتية: 
 اراس  االظف  ل  م  ال)وا ي الر )و)ل  والم لل .  .8
مددد   يددد :  لمددد  الردددرل، شدددروت ظسددجي  جملددد  البل )ددد ا الم للددد  فدددي سدددج  ةاددد اة اإل دددرال  .2

 الظسايا، اس  المشروى، الا ل  م)ه، )سب  الف ةاة، وجاو  ال س ت والفواةا. 
فظا ملف ل ر ب الظف  ل ، ل ظوي الن: جملد  المراسدلا الل صد  ب ظف  لد  ةاد اة اإل درال،  .3

 و رار الموافر  م  مجلس الوزراء. 
 

 الفصل الثاني عشر 
 األحكام العامة

 (839م اة  
للوزير والوزير الملظر ظفولل أي م  صل ل ظ   الم)صور الي   في اظا ال)مد   لعلدً  لي 

 مومف أو أبثر م  مومفي الفة  الولن في اواةرا . 
 

 
 
 (840م اة  

ال يجدددوز ةجدددراء أي ظاييدددر أو ظعددداي  أو ظ ويددد  أو ةضددد ف  ب لددد  صدددورة مددد  الصدددور فدددي ألددد   .8
ال يجدددددوز ظصددددد لا اللعددددد ء ةال بموجدددددب  يدددددوا  سدددد ب ا أو مسدددددظ)ااا أو سدددددجلا م للددددد ، و 

 ظسول ا م  سبل . 
الددن الددوزارة الظ بددا مدد  اسددظبم   ضددواب  أ)ممدد  الم  سددب  المدداارة آللددً  وفرددً  لمدد  ورا فددي الب)ددا  .2

الس با، والظ با م  ظر ي  بل ) ا الس)ااا الم  سدبل  ظلر ةلدً  ةلدن ال سد ب ا الل صد  ب د  فدي 
 السظ ظ الع  .  اف ظر السظ ظ المس ااة وافظر

 
 (848م اة  



الددددن مدددد  مومددددف ةبددددلن المفددددول ب إل)فدددد ق فددددي ااةرظدددده ب لدددد  مل لفدددد  م للدددد  لمظشددددف    دددد    .8
ابظشددد ف  ، بمددد  فدددي ظلدددك مل لفددد  الرواادددا واإلجدددراءاا الم للددد  الم)صدددور الي ددد  فدددي الردددوا)ي  

وا  الع مد  وال)مم  واللواةا الظ)فيظل  ظاا العل  ، وا  م  ظصرف يظرظب الله صدرف المد
 باير  ا أو ضل ى  ا في  . 

الددن مفوضددي اإل)فدد ق فددي الدداواةر ةبددلن ايددوا  الر  بدد  الم للدد  والم  سددبل  بمدد  لردد  في دد  مدد :  .2
ا، أو ةامدد  ، ومدد  فددي  مدد  ظلددك فددي و دد ة  الددظلس، أو سددر  ، أو ظبايددا، أو ةظددلف، أو  ريدد
 ر صاورا . )فس يو   اوث   أو ابظش ف   والرراراا الص ارة بش )   فو 

الدددن المدددرا بي  الددداالليي  وااةدددرة الظدددا يا الدددااللي الظ بعددد  لدددوزارة الم للددد  ةبدددلن ايدددوا  الر  بددد   .3
الم للد  واإلااريد  بجملد  ال د الا الظدي يظضدم  في د  الصدرف مل لفد  م للد ، وظلدك لدل  مدداة 

 أ ص ا  أسبوا   م  ظ ريخ و وا  . 
 

 (842م اة  
، ةظا و   الظلس أو ضل ى في الموا  الع م  أو  ص  ظلاب م  مراا ة أ م   أي   )و  آلر

أو ظزويدددر فدددي المسدددظ)ااا أو السدددجلا أو الرسددد ة  الم للدددد  أو فدددي أي وثلرددد  م للددد  ألدددر  ظظلددددظ 
  -اإلجراءاا الظل :

الدددن الدددوزير الملدددظر ةادددل  الدددوزير فدددورًا، واظلددد ظ اإلجدددراءاا اللزمددد  بمددد  فدددي ظلدددك مب شدددرة  .8
 للج   وظزويا الوزير ب)ظ ةف الظ ريا. الظ ريا وظشمي  ا

ظا ل  ظظمم  م  ة) د ء  30الن لج)  الظ ريا رف  ظرريرا  ةلن الوزير الملظر لل   .2 يومً ، وا 
الظ ريددا لددل  اددظه المدداة، يجددوز للددوزير الملددظر ظمايدداا  لمدداة ألددر  ب)دد ًء الددن علددب مدد  

 اللج)  موض ً  فله أسب ب الظ لير. 
ريا ل ص  ظمث  في   الوزارة وايوا  الر  بد  الم للد  واإلااريد  والدااةرة للوزير أ  لشم  لج)  ظ  .3

ظاا العل  ، إلا اة أو ةبم   الظ ريا ورف  )ظيج  ظ رلر ظ   ةلن الوزير لل  ماة ال ظظج وز 
 ثلث  أش ر م  ظ ريخ ظبللف  . 

 ريا. للوزير االسظع )  ب ل  لبراا م  ل رج الاواةر ير  ضرورة ةشراب   في الظ  .4
 يوافي الوزير والوزير الملظر ايوا  الر  ب  الم لل  واإلااري  ب)سل  م  )ظ ةف الظ ريا.  .2
 

 (843م اة  
ظريا  لم  املل ا االلظلس والسر   والظلاب في الريوا والسجلا الم لل  الن ظم  المومف 

 المع)ي، الن أ  ظسو  في ضوء الررار الرععي الص ار ا  الج   الملظص .
 



 (844 اة  م
ةظا ظعدددظر ظ ايدددا المسددد ولل  مددد   بددد  الدددوزير الملدددظر فدددي أي )ردددر أو ل سدددرة ظرددد  فدددي المدددوا  

  -الع م ، فلشعب ظلك ال)رر او اللس رة الن ال) و الظي:
 اوالر.  800بررار م  الوزير الملظر ةظا م )ا الرلم  ال ظظج وز  .8
اوالر ولد  ظظجدد وز  800ااا الرلمدد  بردرار مد  الددوزير ب)د ًء الدن ظ)سدديب الدوزير الملدظر ةظا ز  .2

 اوالر.  200
 بررار م  رةلس الوزراء ب) ًء الن ظ)سيب الوزير ةظا زااا الرلم  ا  ظلك.  .3
 لا ل ا اظه الم اة لرصا ب لموا  الع م  ال)روا وم  في  مم   م لعواب .  .4
 

 الفصل الثالث عشر 
 الرقابة المالية الئاصلية

 (842م اة  
ي  م ليي  االليي  في م  ااةرة ظ) ت ب   مس ولل  مرا ب  ظعبيدا أ مد   ادظا لعي  الوزير مرا ب .8

 ال)م   والروا)ي  وال)مم  ظاا العل  . 
 ظظولن الوزارة وض  الظعللم ا الظ)ململ  و الظعبلرل  لو ااا الر  ب  وظعوير أام ل  .  .2
 

 (847م اة  
 يظولن المرا بو  الاالليو  الرل   ب لم    الظل : 

يراااا الاواةر للظ با م   لم   الصد ل  ، وجب يظ د  فدي المواايدا الم دااة، ر  .8  ب  مربوض ا وا 
يااا   في  س ب ا الجب ل  الفرال .   وا 

 الظ با م  ص   ظر رير اإليراااا الش ري   ب  رفع   ةلن الج  ا الملظص  في الوزارة. .2

 ع م  أو م  الم)ا. الر  ب  الن )فر ا الاواةر، سواء الممول  م  المواز)  ال  .3
 الظ با م  ص   ظر رير اإل)ف ق الش ري   ب  رفع   ةلن الج  ا الملظص  في الوزارة.  .4
 ر  ب  المع بر ا  الظسول ا( الب)مل  ل س ب ا اإليراااا وال)فر ا والم)ا.  .2
 المش رم  في ظريل  الم)ا والمس اااا العي)ل  إلغرال اإلال   في الع اة.  .7
 م  سجلا الع اة الث بظ . الظ با م  ا   وسل .7
 الف ر الفج ةي للص) ايا والع اة والموجوااا الث بظ  في الاواةر.  .1
 المش رم  في لج   الجرا واإلظلف.  .9

الظ)سدديا مدد  الدداواةر الم للدد  فددي مرابدددز المسدد ولل  لمظ بعدد  مل مدد ا ايددوا  الر  بدد  الم للددد    .80
 واإلااري  واإلج ب  الن اسظفس راظه. 



 ا والمشورة لمرابز المس ولل  ةظا علب م)   ظلك. ةبااء ال)ص  .88
 

 (847م اة  
لعي  الوزير لل  ش ر م )و  الث )ي م  م  س)  لج )ً  للظفظلش والجرا، ظرو  ب لام   الظدي  .8

ل ااا  والظي ظشم  املل ا الف ر والجرا للصد) ايا والمسدظواا ا والعوابد  والوراق ظاا 
 الرلم  الم لل . 

ر ريرا  ةلن الوزير و)سل  م)   ةلن الوزير الملظر في مواا أ ص ه اشرة أل   ظرف  اللج   ظ .2
 م  ظ ريخ ظبللف  ، ليظ  ظ ليل   وظريلم   ومع لج  أي ا) راف. 

 
 الفصل الرابع عشر 
 التقارير المالية

 (841م اة  
 الظر رير الش ري :

مدد  شدد ر ميددزا  المراجعدد   ظرسدد  الدداواةر ةلددن الددوزارة فددي مواددا ال يظجدد وز السددبوى الو  مدد  .8
مجددد مل  الرصددداة مددداة م ظجدددزة مددد  افظدددر السدددظ ظ العددد   لل رمددد  الشددد ري   سددد ب ا المواز)ددد  

 وأرصاة الصو  واللصو  للاواةر مرفرً  مع  : 
  رم   س ب ا الم ) ا الش ري  و لب  )وى م  أ)واى الم ) ا.  -أ
  رم   س ب ا السلف المصروف  والمسظراة لل  الش ر. -ب

 رير المع بر ا الب)مل  ش مل  مشوف ظف صي  المعلر ا. ظر -ج
ظددزوا الدداواةر الددوزارة وااةددرة المواز)دد  بدد لمو ف المدد لي لديددراااا والمدد)ا والمربوضدد ا الفعللدد ،  .2

 وظلك في ال يظج وز )  ل  السبوى الو  م  الش ر الظ لي. 
 زي)  المو ا. ظعا الوزارة ظرريرًا ش ريً  ا  الوض  الم لي وال)راي ل س ب الل .3
ظعدددا الدددوزارة ظرريدددرًا ظجملعلدددً  شددد ريً  ل سددد ب ا اإليدددراااا وال)فرددد ا مددد  وا ددد  الظرددد رير الشددد ري   .4

 المسظلم  م  الاواةر بم  في   الوزارة. 
ظعا اللزي)  مشوفً  ش ري  ب لظافر ا ال)رال  الم  ظد  اد  الظ دوللا ال موملد  ولدام ا الداي   .2

 ي  الفواةا والص . م  الصو  الم لل ، م   ي  ظ ص
 

 (849م اة  
 الظر رير الاوري : 



ظعددا الددوزارة فددي )  لدد  مدد  ربدد  سدد)  ظرريددرًا مفصددًل وم لددًل لوضدد  المواز)دد  ويظضددم  الظرريددر  .8
الظعدددوراا الم للددد  واظج اددد ا  رمددد  اإليدددراااا وال)فرددد ا مر ر)ددد  مددد  الظو عددد ا، ومدددظلك ظفسدددير 

ثير ادددظه الظعدددوراا الدددن الوضددد  المددد لي للسدددلع  اال) رافددد ا ال  مددد  وظ ليددد  ظدددافا ال)ردددا وظددد 
الوع)لددد ، ولسدددظعرل ا ظرا ددد ا اإلجدددراءاا الظصددد ل ل  الم) سدددب  السدددظع اة الظدددواز  المددد لي، 
ولرددا  الددوزير اددظا الظرريددر لبدد  مدد  مجلددس الددوزراء والمجلددس الظشددريعي وايددوا  الر  بدد  الم للدد  

 واإلااري . 
اددد :  جددد  المايو)لددد ، البفددد الا الجايددداة ورصددديا    سددد)  ظرريدددراً بدددظعدددا الدددوزارة فدددي )  لددد  مددد  ر  .2

 البف الا غير المسااة. 
ظعدددا الدددوزارة ظرريدددر اإليدددراااا الفعللددد  للسدددظ  أشددد ر الولدددن مددد  مددد  سددد) ، يرفدددا بدددبلن ةادددااا  .3

 المواز)  للس)  الم لل  الر ام . 
ةادااا المواز)د  ظعا الوزارة ظررير ال)فر ا الفعلل  للسظ  أش ر الولن م  م  سد) ، يرفدا بدبلن  .4

 للس)  الم لل  الر ام . 
 ر مدد  شددظعدا الددوزارة ظردد رير ظم يالدد  وظرددام   ةلددن ايددوا  الر  بدد  الم للدد  واإلااريدد  لددل  سددظ  أِّ  .2

ة فدد   السدد)  الم للدد  مبي)ددً  فلدده أرصدداة االفظظدد ح واإل فدد   للصدد)اوق المو ددا وظف صددي  العمللدد ا 
في الاي  ال مدومي والردرول المم)و د  لدل  الم لل  الظي ظما لمواج   العجز أ  وجا وص 

 الس) . 
ظعا الوزارة مسواة ال سد ب ا اللظ ملد  وظردام   ةلدن ايدوا  الر  بد  الم للد  واإلااريد  لدل  سد)   .7

 م  )  ل  الس)  الم لل . 
 

 
 (820م اة  

 الظر رير الس)ول :
ً  في دد  جملدد  االلظزامدد ا ظعددا الدداواةر ظرريددرًا ل صددً  ظرسددله ةلددن الددوزارة وااةددرة المواز)دد  موضدد  .8

م  م  ا   ب يد  لشدظم  الدن: ب)دا المواز)د ، ر مده، رصديا ا  38/82الي   مم  اي بظ ريخ 
لوامر الم لل  الص ارة، االلظزام ا المرظبد  و)وا د ، ومدظلك جملد  االظف  لد ا الظدي ظد  ظو لع د  

 أ  ال.  ومبلا  ، سواٌء أ)جز العم  38/82في الس)  الم لل  الم)ظ ل  بظ ريخ 
ظعددا الدداواةر ب)  لدد  السدد)  الم للدد  ظرريددرًا مفصددًل ظرسددله ةلددن الددوزارة ب رصدداة السددلف المفظو دد   .2

 والماورة ةلن الس)  الجاياة مبي)ً  فله: )وى السلف ، واس    مل  ، والمبلغ، وظ ريخ صرف  . 
ظعمدس ةيراااظ د   ظعا الوزارة ال سد ب اللظد مي للسدلع  الفلسدعي)ل  مظضدم)ً  م فد  البل )د ا الظدي .3

 و)فر ظ   الفعلل  للس)  الم لل  الم)ظ ل . 



ظعا الدوزارة ظرريدرًا سد)ولً  بمد  للسدلع  ومد  الي د  مد  ايدو  أو  درول  صديرة أو عويلد  الجد   .4
 االلل  أو ل رجل . 

 ظعا الوزارة ظرريرًا س)ولً  بم  للسلع  وم  الي   م  الظزام ا للموراي  أو لل  ج  ا اللر .  .2
الوزارة ظرريرًا س)ولً  يوضا الصو  الم لل  و مس ام ا السدلع  الوع)لد  واسدظثم راظ   فدي  ظعا .7

 ال ية ا والشرم ا الم لل  وغير الم لل . 
 

 
 الفصل الصامس عشر 
 التئقيق الئاصلي

 (828م اة  
مدد لي ظ)شدد  فددي وزارة الم للدد  ااةددرة ملظصدد  ظظبدد  الددوزير وظدد اي م  م دد  وفرددً  ل)مدد   للظددا يا ال -8

الااللي ظضعه الوزارة، لضم   االسظلاا  الملة  واال ظص اي للموارا الع م ، ولضم   الظدزا  مد  
 الاواةر وو اظ   ب إل)ف ق وفا الظشريع ا الم لل  المرال . 

ظعددا ااةددرة الظددا يا الددااللي لعدد  امدد  سدد)ول ، لصدد اق الي دد  الددوزير، وظ)فددظ الددااةرة امللدد ا  -2
 بموجب ظبليف ل ر م)ه لمواضل  ل  ظرا في اللع  الس)ول .  الظا يا بموجب  ، أو

 ظرا  ااةرة الظا يا الااللي للوزير ظرريرًا ب بظش ف   وظوصل ظ  .  -3
الددن الدداواةر الظددي ظجددري امللدد ا الظددا يا الددن سددجلظ  ، ظددوفير المددروف الملةمدد  لظممددي   -4

 فريا الظا يا م  ظ)فيظ الم    الم)وع  به. 
 ئس عشر الفصل السا

 الم  ظص)يف المواز)  وال س ب ا
 (822م اة  

ظرو  ااةرة المواز)  الع م  بوض  وظص)يف وظبويب وظوصديف المد  المواز)د  وال سد ب ا الل صد  
به م  أج  وض  أس س سلل  لداارة الم لل  ول)م   المعلوم ا الل ر ب لعملل ا الم لل ، ويجب 

ايا الل صدد  للسددلع  الوع)لدد  بمدد  يظفددا مدد  المدد  ا  ظصدد)ف  سدد ب ا الصدد)اوق المو ددا والصدد) 
 ظص)يف المواز)  وال س ب ا. 

 
 (823م اة  
 األبواب الرةيسية لهيكل تصنيف الحسابات: 

 الصو .  .8
 اللصو .  .2



 اإليراااا الع م  ومص ار الظموي .  .3
 ال)فر ا.  .4

 ولمو  ظص)يف اظه البواب وفرً  للمل ا المرفا ب ظا ال)م  .  .2
 

 (824م اة  
 ( ل ) ا. 80بو  الظرميز م  لمس  مسظول ا و  يظ
 المسظو  الو  يظضم  ل )  وا اة.  .8
 ل ) .  2المسظو  الث )ي يظضم   .2
 ل ) .  2المسظو  الث ل  يظضم   .3
 ل ) .  2المسظو  الراب  يظضم   .4
 ل ) ا.  3المسظو  الل مس يظضم   .2
 

 الفصل السابع عشر 
 ال م   اللظ مل 

 (822م اة  
 يل لف اظا ال)م  .يلان م   م  

 
 

 (827م اة  
ه-الن جمل  الج  ا الملظص  يومدً   90ظ)فيظ أ م   اظا ال)م  ، ولعم  به بعا  -م ٌّ فلم  يلص 

 م  ظ ريخ )شره في الجرياة الرسمل . 
 

   2002/ 7/  22بماي)  بظ ريخ  صار

 اد  8427/جم ا أو  / 82الموافا    

 

 

 أحمئ قريع



 رةيس مجلس الوزراء

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملحق النظام المالي الفلسطيني هيكل تصنيف الحسابات
  األصول
 اسم الحساب رقم الحساب

 الصو   0111111111
  س ب اللزي)  الع م   0101111111
 غزة –ظسول ا سلف س)واا س بر   0101011111
 را  الله –سلف الرواظب  0101011111
 الوااة   0101011111
  الا الب)مل  الص ارة البف 0101011111
 االاظم ااا الص ارة  0101011111
 )فر ا مافوا  مرامً   0101011111
 االسظثم راا  0101111111



 الس   0101011111
 ار راا اسظثم ري   0101011111
 اإل رال  0101111111
 ة رال م سس ا  مومل    0101011111
 ة رال الفراا  0101011111
  رال الشرم ا ة 0101011111
 ة رال البلال ا  0101011111
 ظاوير أرصاة الصو   0101111111
 ظاوير أرصاة السلف  0101011111

 
 
 
 
 
 
 
 

  الصصوم
 اسم الحساب رقم الحساب

 اللصو   0111111111
 لصو  غزة  0101111111
 أم ) ا غزة  0101011111
 أم ) ا مرجع  م  اإليراااا  0101010111
 أم )  مرجع  م  ال)فر ا  0101010111
 الم ) ا اللر   0101010111
  س ب ا ااة)  ظ ا الظسول   0101011111
 غزة  –أم ) ا مر ب  السلف  0101010111
 عواب  ا م   0101011111
 عواب  اللام ا  –ةيراااا ظ ا الظ صي   0101010111



 مبل  عواب  لام ا  0101010111
 غزة – ى ضريب  ال  م  الموراي  اسظرع 0101011111
  س ب فروق ظ وي  املا  0101011111
 غزة –ة ف    س ب اللصو  لظاوير الرصاة  0101011111
 لصو  را  الله  0101111111
 أم ) ا را  الله  0101011111
 أم ) ا الم  ب   0101010111
 أم ) ا مرجع  م  اإليراااا را  الله  0101010111
 أم ) ا مرجع  م  ال)فر ا را  الله  0101010111
 را  الله–الم ) ا اللر   0101010111
 را  الله – س ب ا ااة)  ظ ا الظسول   0101011111
 را  الله –أم ) ا مر ب  السلف  0101010111
 عواب  اللام ا را  الله  0101011111
 را  الله –اسظرع ى ضريب  ال  م  الموراي   0101011111
 را  الله – س ب ا ظ وي  املا  0101011111
 را  الله–ة ف    س ب اللصو  لظاوير الرصاة  0101011111
 
 اإليرائات

 

 اسم الحساب رقم الحساب
 اإليراااا الع م  ومص ار الظموي    0111111111
 اإليراااا الع م   0101111111
 ةيراااا ضريبل   0101011111
 الن الال  والرب ح  الضراةب 0101010111
 الجم رك  0101010111
 ضريب  الرلم  المض ف  والمموس والشراء  0101010111
 ضريب  الملك  0101010111
 ةيراااا غير ضريبل  0101011111
 الرسو   0101010111
 الرلر 0101010111



 الارام ا والمل لف ا 0101010111
 البريا واالظص الا  0101010111
 اواةا وأرب ح اسظثم ري   0101010111
 ةيراااا ملظلف   0101010111
 م)ا واب ا 0101011111
 اب ا االلل  0101010111
 اب ا ل رجل  0101010111
 مجم  اإليراااا 0101011111
 مص ار الظموي   0101111111
 الررول 0101011111
  رول م لل   0101010111
  رول ل رجل  0101010111
 مسظ ر ا س)واا س بر   0101011111
 مس ام  ا ملي  السلع   0101111111
 ال)فر ا  0111111111
 ال)فر ا الج ري   0101111111
 الرواظب والجور  0101011111
 رواظب الما)ي   0101010111
  رواظب العسمريي 0101010111
 مجم  الرواظب 0101010111
 ال)فر ا الظشايلل   0101011111
 السفر والم م ا الرسمل  0101010111
 اإليج راا 0101010111
 مل ه وم رب ء 0101010111
 بريا وبرق وا ظف 0101010111
 الم رو  ا 0101010111
  رع سل  ومعبوا ا 0101010111
 صل )   0101017111
 مواا ل   0101018111



 )فر ا وس ة  ال)ر   0101019111
 ألر  ا   0101001111
 ألر  م اا 0101000111
 ال)فر ا الظ ويلل   0101011111
 الضم   االجظم اي   ص  ال موم ( 0101010111
 الضم   االجظم اي في الاال  ما)يي  0101010110
 الضم   االجظم اي في الاال  اسمريي  0101010110
 الضم   االجظم اي في الل رج ما)يي السف راا  0101010110
 الجظم اي في الل رج اسمريي الضم   ا 0101010110
 مس ام ا 0101010111
 مس ام ا مش ري  0101010111
 مس ام ا ب)وك 0101010110
 مس ام ا ج مع ا 0101010110
 مس ام ا ا م   0101010110
 اإلا ) ا  0101010111
 الظر اا والظعولض ا  0100101111
 رواظب ظر اال   0101010110
   )  ل  اللام 0101010110
 ةص ب  ام  0101010110
 م)ا وف ة ومص ريف ج) زة  0101010110
 لا  العرف اللر  0101010110
 )فر ا ظ ويلل  ألري  0101010111
 ال)فر ا الرأسم لل   0101111111
 )فر ا المش ري  0101011111
 رواظب وأجور المش ري  0101010111
 مواا 0101010111
 اراس ا 0101010111
 الاراس ا والظلعل  واالسظش راا 0101011111
 ظلعل   0101010111



 اراس ا 0101010111
 اسظش راا 0101010111
 ظص مل  0101010111
 الج زة والمعااا والالا  0101011111
  واسيب ومل ر ظ   0101010111
 مومبيوظر  0101010110
 سم )ر  0101010110
 ع بع   0101010110
 غل ر  ع   0101010110
 برمجل ا   سوب ج ازة  0101010110
 مل ر ا  واسيب  0101010110
 معااا ممظبل   0101010111
 فرام   0101010110
 م ب)  ظصوير 0101010110
 اواظف وف بس 0101010110
 مراوح وسل ) ا واف ل ا  0101010110
 ثلج ا  0101010110
 صوب ا واسعوا) ا غ ز 0101010110
 أج زة اسظرب   مرةي ومسموى  0101010117
 معااا ممظبل  ألر   0101010118
 أاواا م )ل   0101010111
 أج زة عبل  وملظبراا 0101010110
 أرشيف مظعور  0101010110
 أاواا م )ل  مظ)وا   0101010110
 آالا ص) ال   0101010111
 فرام  مبيرة للظرمظور  0101010110
 ألر  آالا ص) ال   0101010110
 ألر   0101010111
 مولااا صايرة 0101010110



 مولااا ضلم  0101010110
 مملف ا سبيلا 0101010110
 مملف ا مرمزي   0101010110
 م بي)  ل    0101010110
   سوب وظوابعه–)فر ا ا م   0101010111
 مرمب ا وآلل ا ثريل   0101011111
 مرمب ا لفلف  0101010111
 ل راا ص لو  لام  ا م  س 0101010110
 سل راا ص لو  لام  شلصل   0101010110
 بلك أب  مول  لفلف   0101010110
 ملمرو ب ر صاير  0101010110
 جيب لام  ا م  0101010110
 جيب لام  شلصل  0101010110
 اراج ا اواةل   0101010117
 مرمب ا ثريل   0101010111
 ع  ب ص ا و  فلا مظوس 0101010110
 ب ص ا و  فلا مبيرة  0101010110
 سل راا مل ه/ م  ال ج    0101010110
 سل راا مع فئ/ م  ال ج   0101010110
 سل راا ش  / م  ال ج   0101010110
 سل راا ةسع ف/ م  ال ج   0101010110
 آلل ا  0101010111
 جراف ا بلاوزر  0101010110
 ل ج  ظرابظوراا/ م  ا 0101010110
 آلل ا ة)ش ةل / اا و  0101010110
 آلل ا ة)ش ةل / للت ب عو   0101010110
 رواف  وو)ش/ رافع   0101010110
 رواف  وو)ش/ و)ش 0101010110
 مص اا م رب ةل / م  ال)واى 0101010117



 آلل ا عرق/ ما ل   0101010118
 ب  ر  –آلل ا عرق/  ف ر  0101010119
 لل ا عرق/ ص  ريفآ 0101010101
 شراء ع ةراا ما)ل   0101010100
 صل )  ع ةراا ما)ل   0101010100
 االسظ لك 0101011111
 اسظملب ا أراضي  0101010111
 اسظملب ا أراضي ملظلف   0101010110
 مب )ي 0101010111
 مب )ي ار راا  0101010110
 مب )ي ملظلف   0101010110
 واإل)ش ءاا الب)ل  0101011111
 ة)ش ءاا 0101010111
 ة)ش ءاا الوزاراا 0101010110
 ة)ش ء م سس ا واية ا  مومل  0101010110
 ة)ش ء م سس ا واية ا أالل  0101010110
 ظرميب ا ااةم   0101010111
 ظرميب ا ااةم  للوزاراا 0101010110
 ظرميب ا ااةم  لم سس ا واية ا  مومل   0101010110
 ظرميب ا ااةم  لم سس ا واية ا أالل   0101010110
 ةصل  ا رأسم لل   0101010111
 ةصل  ا رأسم لل  للوزاراا  0101010110
 لم سس ا واية ا  مومل   ةصل  ا رأسم لل  0101010110

 لم سس ا واية ا أالل   ةصل  ا رأسم لل  0101010110

 للماارس ةصل  ا رأسم لل  0101010110
  ةض ف  وظعاللا  0101010111
 للوزاراا ةض ف  وظعاللا  0101010110

 لم سس ا واية ا  مومل  ةض ف  وظعاللا  0101010110

 لم سس ا واية ا أالل  ةض ف  وظعاللا  0101010110



 ة)ش ء عرق وجسور وأرصف   0101010111
 للوزارااة)ش ء عرق وجسور وأرصف   0101010110

 لم سس ا واية ا  مومل عرق وجسور وأرصف   ة)ش ء 0101010110

 لم سس ا واية ا أالل ة)ش ء عرق وجسور وأرصف   0101010110

 المس ام ا واالسظثم راا  0101711111
 المس ام ا 0101710111
 المس ام ا الم لل / ملظلف   0101710110
 المس ام ا الاولل / ملظلف   0101710110
 االسظثم راا 0101710111
 االسظثم راا الم لل / ملظلف  0101710110
 االسظثم راا الاولل / ملظلف  0101710110
 الث   واللواز   0101811111
 أث   0101810111
 أث   ممظبي مظ)وى 0101810110
 أث   م)زلي مظ)وى 0101810110
 أث   ماارس 0101810110
 اللواز   0101810111
 لواز  مظ)وا     0101810110
 )فر ا رأسم لل  ألر   0101911111
  اإلاارة الع م  )فر ا رأسم لل  0101910111

  ممظب الرةلس )فر ا رأسم لل  0101910111

   سوب وظوابعه 0101910110
 معااا ممظبل   0101910110
 أاواا وأج زة م )ل  مظلصص  0101910110
 آالا ص) ال   0101910110
 والمعااا والالا  ألر / الج زة 0101910110
 سل راا ص لو   0101910110
 سل راا مياا  0101910117
 الث    0101910118



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


