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 م١٩٩١لسنة ) ٧٠(قرار وزير المالية رقم 
 بشان اصدار الالئحة التنفيذية 

 م١٩٩٠لسنة ) ٨(للقانون المالي رقم 
 وزير المالية -
 .  على اتفاق اعالن  الجمهورية اليمنيةبعد االطالع -
 .وعلى دستور الجمهورية اليمنية -
 .م بشان القانون المالي١٩٩٠لسنة) ٨(وعلى القانون رقم  -
وبناء على عرض اللجنة المكلفة باعداد الالئحـة التنفيذيـة للقـانون             -

 .المالي
 .ولصالح العمل -

 قـــــــــــــــرر
يذية المرفقة بهذا القرار، بشان القانون المـالي  يعمل باحكام الالئحة التنف  ) ١(مادة

 .م١٩٩٠لسنة) ٨(رقم 
تطبق احكام الباب االول والباب الثاني من هذه الالئحة ، على جميـع             ) ٢(مادة

الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات ومختلف االجهزة وفروعها التـي         
الداريـة   تتضمنها الموازنة العامة للدولة ، بما فيهـا جميـع الوحـدات ا            

 .والمجالس المحلية التي تتضمنها موازنات المحافظات
كما تطبق على الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة التي لم يـنص             

 .بقانون انشائها على غير ذلك
 على جميـع    – الملحق بهذه الالئحة     –يطبق النظام المحاسبي الحكومي     ) ٣(مادة

اللتزام بمـا ورد بـه مـن القواعـد          الوحدات الموضحة بالمادة الثانية وا    
واالحكام واالسس المحاسبية  التي تتبع في تبويب وتسجيل العمليات المالية           
والحسابات والدفاتر المحاسبية والسجالت والبيانات االحصائية والمخزنية       
واالستمارات والنمـاذج الماليـة والمطبوعـات ذات القيمـة ، الواجـب             

 .العامة للدولةاستخدامها في تنفيذ الموازنة 
 .ويحضر على جميع الجهات استخدام غير ذلك اال ما تقره وزارة المالية 
تطبق احكام الباب االول والباب الثالث من هذه الالئحة ، على جميـع             ) ٤(مادة

الوحدات االقتصادية في القطاع العام والمختلط ، وعلـى الوحـدات ذات            
في قوانين االنشاء على غيـر      الميزانيات المستقلة والملحقة ، ما لم ينص        

 . ذلك
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يطبق النظام المحاسبي الموحد على جميع الوحدات الموضحة في المادة          ) ٥(مادة
 .الرابعة ، في شان تنفيذ موازنات تلك الوحدات

 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره) ٦(مادة
 وزير المالية
 علوي صالح السالمي
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 القسم االول
 والتعاريفالتسمية 

يقصد بالتعاريف والكلمات االتية اينما وردت في هذه الالئحة المعـاني           ) ١(مادة
 .المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق الكالم معنى اخر

 .م بشان القانون المالي١٩٩٠لسنة)٨(القانون رقم: القانون 
 م بشـان القـانون    ١٩٩٠لسـنة   )٨(الالئحة التنفيذية للقانون رقم   : الالئحة 

 .المالي
هي الجداول الشاملة لجميع االيرادات المقدر تحصـيلها        : الموازنات العامة  

 .وجميع النفقات المتوقع انفاقها خالل السنة المالية
هي موازنة الوزارات وما في حكمهـا والمصـالح         :الموازنة العامة للدولة   

والهيئات العامة ومختلف االجهزة وفروعهـا التـي تتضـمن موازنـات            
 .ات االدارية والمجالس المحليةالوحد

الموازنات التخطيطية لوحدات القطاع العام     : موازنات الوحدات االقتصادية   
التي تملك الدولة راسمالها بالكامل وكذا الوحدات المختلطة التـي تسـاهم            

 .الحكومة في راسمالها
هي ميزانيات الوحدات التـي ال تتضـمنها        : الميزانيات  المستقلة والملحقة    
 .لموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات االقتصاديةا
الذي يتضمن  )  سنوي - مدة -شهري(هو الكشف الدوري  : ميزان المراجعة  

 .نهاية ارصدة الحركة في الحسابات المفتوحة بالدفاتر بشكل عام
 ). نفقات–ايرادات (حساب الدولة لدى البنك المركزي : خزينة الدولة   

التدريجي  في قيم االصول والموجودات نتيجة لقدمها        هو النقص   : االهالك 
 .او استعمالها او للتطور التكنولوجي خالل السنة المالية

هي اثنى عشر شهرا تبدا من اول يناير وتنتهي فـي اخـر             : السنة المالية  
 .ديسمبر

هو المعدل الذي يحسب بموجبه قسط االهالك طبقا لقـرار          : معدل االهالك  
 .وزير المالية

هو مرور فترة زمنية محددة قانونا يترتب عليها انقضاء الحقـوق           : لتقادما 
المالية وايلولة حقوق االفراد والشركات والمؤسسات الخاصة الى خزانـة          

 .الدولة، وكذا انقضاء الحقوق المالية بالنسبة للدولة
هو النظام الصادر بموجب قرار رئيس مجلـس        : النظام المحاسبي الموحد   

 .الوزراء
هو االساس المحاسبي الذي يعتمد على اعداد الموازنة الي         :الساس النقدي ا 

سنة مالية شاملة لتقديرات االيرادات والنفقات المتوقع تحصيلها او صرفها          
خالل تلك السنة ، وكذلك يحمل الحساب الختامي لتلك الموازنة بااليرادات           
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ا اذا كانـت    التي يتم تحصيلها والنفقات التي صرفت فعال بغض النظر عم         
 .االيرادات او النفقات تعود الى نفس السنة المالية او سنة سابقة او الحقة

هو االساس المحاسبي الذي يعتمد على اعداد الموازنـة         : اساس االستحقاق  
الية سنة مالية شاملة لتقديرات االيرادات والنفقات المتوقع استحقاقها خالل          

ي لتلـك الموازنـة بـااليرادات       تلك السنة، وكذلك تحميل الحساب الختام     
والنفقات بغض النظر ما اذا كان قد تم تحصـيل االيـرادات او صـرف               

 .النفقات من عدمه
تسري احكام هذه الالئحـة علـى وحـدات الجهـاز االداري للدولـة              ) ٢(مادة

والوحدات ذات الميزانيات   )القطاعين العام والمختلط  (والوحدات االقتصادية   
 :ذلك على النحو التاليالملحقة والمستقلة ، و

تطبيق  احكام الباب االول والباب الثاني على وحـدات الجهـاز االداري              . أ 
للدولة والوحدات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة التـي يـنص قـانون            

 .انشائها ان تطبق النظام المحاسبي الحكومي
تطبق احكام الباب االول والباب الثالـث  علـى الوحـدات االقتصـادية               . ب 

والوحدات ذات الميزانيات الملحقة والمسـتقلة      ) طاعين العام والمختلط  الق(
 .التي ينص قانون انشائها ان تطبق النظام المحاسبي الموحد

تختص وزارة المالية باالشراف على تنفيذ احكـام القـانون والئحتـه            ) ٣(مادة
 التنفيذية واصدار الفتاوى واالراء حول ما يثار من اشكاالت عند تطبيقها ،           

ويعتبر ما يصدر من فتاوى واراء وتعليمات في ذلك ملزما لكافة الوحدات            
 .التي تسري عليها هذه االحكام

 القسم الثاني
 االحكام العامة

 )١( في المادةداضافة الى ما ور 
هي الترجمة الرقمية للبرنامج المالي عن سنه ماليـة         : الموازنات العامة ) ٤(مادة

 اطار الخطة العامة للدولة للتنمية االقتصادية       مقبلة لتحقيق اهداف معينة في    
واالجتماعية وطبقا للسياسات المالية والنقدية واالقتصـادية واالجتماعيـة         

 .للدولة
هي موازنات سنوية تعد عن سنة مالية تبدا من اول          : الموازنات العامة ) ٥(مادة

 .يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من نفس العام
 
 
 

 -: الموازنات العامة ما يلييجب ان تشمل) ٦(مادة
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تقديرات لكافة انواع االيرادات بما في ذلـك جميـع انـواع المسـاعدات               . أ 
والهبات العينية والنقدية والمسحوبات من القروض العينية والنقديـة التـي           

 .يحتمل تحصيلها او الحصول عليها خالل السنة المالية موضع التقدير
انفاقها خالل السنة الماليـة موضـع       تقديرات لكافة انواع النفقات المتوقع       . ب 

التقدير بما في ذلك المخصصات لخدمـة الـديون او القـروض المحليـة              
 .والخارجية

تقسم الموازنات العامة الى جدولين رئيسين احدهما لاليرادات واالخـر          ) ٧(مادة
 :للنفقات كما تقسم الى جزاين هما

 .موازنة االيراد والنفقات الجارية: الجزء االول
 .موازنة االيرادات والنفقات الراسمالية: ء الثانيالجز

تشكل كل عام لجنة فنية للموازنـات ، ويصـدر بتشـكيلها وتحديـد              ) ٨(مادة
اختصاصاتها قرار من وزير المالية متضمنا على وجه الخصـوص مـا            

 -:يلي
ان يتضمن التشكيل المسئولين المختصين بوزارة المالية ومندوبين عن كل           . أ 

 المدنية واالصالح االداري ووزارة التخطيط والتنميـة        من وزارة الخدمة  
 .ومندوبين عن الجهة ذات العالقة

 -:ان تكون من المهام الرئيسية للجنة المشار اليها ما يلي . ب 
 -وحـدات جهـاز اداري    (دراسة المشاريع المقدمة من الجهات المختلفة        -

 ومناقشـتها )وحدات ذات ميزانيات مسـتقلة او ملحقـة       -وحدات اقتصادية 
بحضور المختصين بوزارة المالية ومندوبي الجهة المعنية ، وذلـك فـي            
ضوء االطار العام المقر من اللجنة العليا للموازنات والصادر بتشـكيلها           

 .وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء
 الذي توصلت   يويرفع تصور لوزير المالية بنتائج المناقشات متضمنا الرا       

 .نية واالسس التي بنت عليها هذا الراياليه اللجنة الف
تقوم كافة الجهات باعداد مشاريع موازناتهـا وفقـا للقواعـد العامـة،             ) ٩(مادة

واالسس التي تضمنها قرار وزير المالية الذي يصدره كل عام بهذا الشان            
في ضوء االطار العام المقر من اللجنة العليا للموازنة وبما يتفق واحكـام             

 .م بشان القانون المالي١٩٩٠لسنة ) ٨(القانون رقم 
يتم تقدير االيرادات دون ان تخصم منهـا ايـة نفقـات وال يجـوز               ) ١٠(مادة

تخصيص اي ايراد من االيرادات لوجه معين مـن اوجـه الصـرف اال              
 .بقانون

تلتزم كل جهة بتقديم مشروع موازنتها في المواعيـد التـي تحـددها             ) ١١(مادة
 .وزارة المالية كل عام
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ي حالة تاخر اية جهة عن تقديم مشروع موازنتها في المواعيد المحددة            وف 
، تتولى وزارة المالية التقدير مسترشـدة بموازنـة الجهـة فـي السـنة               
الجارية،ومستوى التنفيذ الفعلي خالل الفترة المنقضية منها ، مع مراعـاة           

 .افةالتعديالت الحتمية وفقا للمستجدات سواء بالحذف او التخفيض او االض
تتولى وزارة المالية دراسة وتحليل مشاريع  الموازنات المقدمة مـن           ) ١٢(مادة

الجهات وتقديم نتائج دراستها الى اللجنة الفنية وتقوم اللجنة بمزاولة مهامها           
من هذه الالئحة ووفقا للمهام المحددة لهـا        )  ٨(من المادة   ) ب(وفقا للفقرة   

 . وتحديد اختصاصاتهابقرار وزير المالية  الصادر بتشكيلها
وتقوم وزارة المالية بعرض النتائج التي توصلت لها اللجنة الفنية مصحوبة            

بوجهة نظر وزارة المالية الى اللجنة العليا للموازنـات التخـاذ قرارهـا             
 .بشانها

تتولى وزارة المالية تحضير الصورة النهائية لمشـاريع الموازنـات          ) ١٣(مادة
م بشان القـانون    ١٩٩٠لسنة  ) ٨( القانون رقم    العامة المنصوص عليها في   

المالي ، وذلك في ضوء ما ابدته  اللجنـة العليـا واللجنـة الفنيـة مـن                  
مالحظات، وتقوم بعرضها على مجلس الوزراء وذلك حتى يتسنى لمجلس          
الوزراء دراسة تلك المشاريع واتخاذ قراره بشانها واحالتها الـى مجلـس            

من بداية السنة المالية الجديدة مرفقـا بهـا         النواب قبل شهرين على االقل      
لسـنة  ) ٨(من القانون رقـم     ) ٢٠(كافة الوثائق المنصوص  عليها بالمادة       

 .م بشان القانون المالي١٩٩٠
اذا لم تصدر قوانين الموازنات العامة الجديدة قبل بدء السنة الماليـة            ) ١٤(مادة

 .ذلك لحين صدورهاالجديدة عمل بالموازنات للسنة المالية السابقة ، و
ويصدر بذلك قرار من وزير المالية ، وعلى ان تحصل االيرادات وتنفـق              

النفقات وفقا للقوانين المعمول بها في السنة السابقة،ومع مراعاة ما تكـون            
قد تضمنته مشاريع الموازنات الجديدة، من زيادة في تقديرات االيرادات او        

 .خفض او حذف لبعض اعتمادات النفقات
كل االيرادات المحصلة لصالح الدولة يجب ان يعطي عنهـا قسـيمة            ) ١٥(دةما

التحصيل الرسمية المخصصة لهذا الغرض، والصادرة عن وزارة الماليـة      
 .والمختومة بختمها الرسمي

ويحظر قطعيا استعمال اي نوع من القسائم ما عدا تلك التي تقرهـا وزارة     
 .المالية

ارباح القطاع العام على دفعـات خـالل        تحصل حصة الحكومة من     ) ١٦(مادة
السنة المالية وفقا لمواعيد محددة ، كما تحصل حصة الحكومة من اربـاح             
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القطاع المختلط فور اعتماد الميزانيات العمومية والحسابات الختامية وفقـا          
 .للمواعيد المحددة ، بقرار من وزير المالية

ي الموازنات العامة اال طبقـا      ال يجوز استخدام االعتمادات المدرجة ف     ) ١٧(مادة
 .للقوانين واللوائح واالنظمة التي تنظم عملية االنفاق

ال يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض او كفالتها او االرتباط بمشروع           ) ١٨(مادة
يترتب عليه انفاق من خزانة الدولة في سنه او سنوات مقبلة اال بموافقـة              

 .مجلس النواب
 التنفيذية او الهيئات او المؤسسات العامة عقد قروض         ال يجوز للسلطة  ) ١٩(مادة

او تسهيالت خارجية تجارية سلعية او نقدية استهالكية ايا كانت اال بموافقة            
 .مجلس النواب

يجب على جميع الجهات التي تشملها الموازنات العامة التشاور مـع           ) ٢٠(مادة
تب عليها اعباء   وزارة المالية حول مشروعات القوانين والقرارات التي يتر       

مالية على الموازنات او تكون ذات مساس بالنواحي المالية قبـل التقـدم             
بمشروعاتها، وذلك لبحث مدى امكانية تدبير االعتمـاد المـالي الـالزم            

 .ودراسة االثر المالي الذي ينشا عنها
يجب ان تكون طلبات االعتمادات االضـافية فـي اضـيق الحـدود             ) ٢١(مادة

 ال سبيل لتجنبها وبعد دراسة االعتمادات االصلية وعدم         لمواجهة تجاوزات 
امكانية مواجهتها منها وال يجوز االرتباط بالنفقات اال بعد صدور القانون            
الخاص بالموافقة على فتح االعتماد االضافي بناء علـى موافقـة مجلـس       

 .النواب
ت تسـتدعي   ال يجوز خالل الربع االخير من السنة المالية التقدم بطلبا         ) ٢٢(مادة

 .فتح اعتمادات اضافية
انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها ال يكون اال بقانون وال يعفى           ) ٢٣(مادة

اي شخص طبيعي او اعتباري من اداء الضرائب والرسوم المقررة كلهـا            
 .او بعضها اال في االحوال المبينة في القانون

ات االضافية التي لم تصـرف      اعتمادات الموازنات العامة و االعتماد    ) ٢٤(مادة
 .حتى نهاية السنة المالية  تبطل وال يعمل بها
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 الباب الثاني
 الموازنة العامة للدولة

 القسم االول
 اعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة

 التنظـيم االداري لالجهـزة       اسـاس تعد الموازنة العامة للدولة على      ) ٢٥(مادة
ية والتصـنيف االقتصـادي الـوظيفي    والوحدات االدارية والمجالس المحل  

الوجه نشاط الدولة ، وتصدر هذه التقسيمات وتعدل بقـرار مـن وزيـر              
 .المالية  وتصدر الموازنة العامة للدولة بقانون

يتبع االساس النقدي في اعداد الموازنة العامة للدولة الي سنة ماليـة            ) ٢٦(مادة
قات المتوقع صرفها خالل    شاملة لتقديرات االيرادات المتوقع تحصيلها والنف     

تلك السنة ، وكذا تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنة بااليرادات التي تم            
تحصيلها والنفقات التي تم صرفها بغض النظر عما اذا كانت االيرادات او            

 .النفقات تعود الى نفس السنة المالية او سنة سابقة او سنة الحقه
دولة الى ابواب وبنود وانواع وتصدر بقرار       تبوب الموازنات العامة لل   ) ٢٧(مادة

من وزير المالية يحدد مداولتها وطبيعتها ومسمياتها، ويجوز العتبـارات          
يقرها مجلس النواب ان تدرج في الموازنة العامة للدولة اعتمادات بصـفة            

 .اجمالية دون التقيد بتقسيمات االبواب
ب الجهة المختصـة انشـاء      يتم بقرار من وزير المالية وبناء على طل       ) ٢٨(مادة

البنود وانواع البنود التي لم تذكر ضمن نفقات الموازنة مقابل وفـر فـي              
 .سائر اعتمادات فصول وبنود وانواع الباب المختص

كما يتم تعديل التقسيمات الداخلية البواب االيرادات وانشاء بنود او انـواع             
 االحوال بقـرار    جديدة بها بناء على طلب الجهة المختصة وفقا لمقتضيات        

 . من وزير المالية
تشكل في كل جهة لجنة تختص باعداد مشروع موازنتها وتلتزم فـي            ) ٢٩(مادة

االعداد باالسس والقواعد الصادرة من وزير المالية، وذلك علـى النحـو            
 -:التالي

 رئيسا   وكيل الوزارة او المحافظة المختص .١
 عضوا بالمحافظةمدير عام الشئون المالية او مدير عام المالية  .٢
 عضوا    مدير عام المكتب المختص .٣
 عضوا   مدير عام االحصاء والتخطيط والمتابعة .٤
 عضوا    مدير عام شئون الموظفين .٥
 عضوا      مدير الحسابات .٦
 عضوا    مدير المشتريات والمخازن .٧
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تعد تقديرات االيرادات محررة على كشوفات وفقا للنماذج الموضحة         ) ٣٠(مادة
اد الموازنة العامة للدولة تبين فيها ابـواب وبنـود وانـواع            في دليل اعد  

االيرادات والمبالغ المقدرة لكل منها في موازنة السنة الجارية  وتقـديرات            
السنة الجديدة واسباب الفرق ان وجد زيادة او نقصـا مرفقـا بهـا بيـان                
 باالحصاءات والبحوث التي بني عليها التقدير ويتم تقدير مبالغ االيـرادات          

على اساس قيمة االيرادات االصلية دون ان تستنزل منهـا ايـة نفقـات              
للتحصيل او خالفه وال يجوز تجنيب اي نوع من االيرادات او جزء منها             
بعيدا عن الموازنة،كما ال يجوز تخصيص ايراد معين من االيرادات لوجه           
معين من اوجه الصرف اال بقانون وال اجراء مقاصة بـين نفقـة معينـة               

 .اد معينواير
تعد تقديرات النفقات محررة على كشوفات وفقا للنماذج الموضحة في          ) ٣١(مادة

دليل اعداد الموازنة العامة للدولة  يبين فيها ابواب وبنود وانواع النفقـات             
والمبالغ المقدرة لكل منها في موازنة السنة الجاريـة والمبلـغ المطلـوب             

رق ان وجد زيادة او نقصا مرفقـا        تحديده منها في السنة التالية واسباب الف      
بها االحصاءات والبحوث التي بني عليهـا التقـدير، ويجـب ان تكـون              
التقديرات واقعية غير مبالغ فيها،وفي الحدود التي تمكن الجهة من تحقيـق     

 .اهدافها وتقديم خدماتها
يعتبر صدور قانون الموازنة العامة للدولة تفويضا لكل جهة في حدود           ) ٣٢(مادة

صاصاتها باستخدام االعتمادات المحددة لها في االغراض المخصصـة         اخت
من اجلها من اول السنة المالية شريطة االلتزام باحكام هذه الالئحـة ومـا              
تصدره وزارة المالية من تعليمات واجراءات تتخذها للموازنة بين تـدفق           

ية االيرادات وحدود النفقات وما يصدر من مجلس الوزراء  او وزارة المال           
من تعليمات في شان تنظيم وترشيد النفقات والقوانين النافذة االخرى التي           
تنظم االنفاق من الموازنة، وال يجـوز اصـدار اذن بمصـرف يتجـاوز              
اعتمادات اي بند اال اذا كان في سائر البنود من الباب نفسه وفـر يسـمح                

 .من هذه الالئحة) ٣٧،٣٦(بذلك مع مراعاة احكام المادتين 
تعتبر التاشيرات الخاصة في جداول الموازنة العامة جزءا من قانون          ) ٣٣(مادة

 . الموازنة ولها قوته، وعلى جميع الجهات االلتزام بما ورد بها
على جميع وحدات الجهات االداري للدولة تخطيط  االنفاق على مدار           ) ٣٤(مادة

 اجراء  السنة وال يجوز تجاوز النفقات المعتمدة في قانون الموازنة ويجوز         
المناقالت  في اطار الباب الواحد للموازنة العامة للدولة بقرار من وزيـر             

 .المالية
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ال يجوز اجراء المناقالت بين جميع بنود وانواع كل من الباب االول            ) ٣٥(مادة
النفقـات الراسـمالية    ) الباب الرابـع  (المرتبات  واالجور وما في حكمها       

اال باالتفاق مع وزير المالية       )الستثماريةالنفقات ا (التحويلية والباب الخامس    
ووزير الخدمة المدنية واالصالح االداري او وزير التخطيط  او من يفوضه

 .والتنمية  او من يفوضه حسب االحوال
يجوز لرئيس الجهة عند الضرورة اجراء المناقالت  بين بنود وانوع           ) ٣٦(مادة

 فيما عدا البنود واالنواع المحظـور       )النفقات السلعية والخدمية  (الباب الثاني 
النقل منها والبنود واالنواع المحظور النقل اليها الموضحة سواء في قانون           

من مجلـس الـوزراء او      (الربط  او في القرارات التي تصدر بهذا الشان        
 ).وزير المالية حسب االحوال

ال يجوز مطلقا تعيين اي موظف او ترقيته خصما علـى وفـورات             ) ٣٧(مادة
الموازنة او تعيينه  على مرتب ادنى من الوضع الوظيفي المستحق لـه ،              
كما ال يجوز تعديل عدد الوظائف المدرجة بالموازنة اال بعد صدور القرار            
الالزم من وزير المالية او من يفوضه بناء على موافقـة وزارة الخدمـة              

 .لموازنة المالي المعتمد في اوفي د االعتمادالمدنية واالصالح االداري، 
اذا لم تسلم او يتم انجاز اعمال مدرجة لها اعتمادات في موازنة سنة             ) ٣٨(مادة

ما قدر ان يقع فيها ذلك التسليم  او االنجاز ، فانه يجوز لوزير الماليـة او                 
من يفوضه ان يسمح بخصم نفقاتها التي تقررت في تلك الموازنـة علـى              

لتـرخيص تجـاوز جملـة      الموازنة التالية بشرط اال يترتب على هـذا ا        
 .اعتمادات الباب في الموازنة التالية

من هذه الالئحة ، فان عقود االسـتخدام     ) ١٨(بمراعاة ما ورد بالمادة     ) ٣٩(مادة
وااليجارات والصيانة والتوريدات يجوز ابرامها لمدة تمتد الكثر من سـنة           

 .قامالية بشرط الحصول على الموافقة من وزير المالية او من يفوضه مسب
يجوز ايضا ابرام عقود لمدة تتجاوز السنة المالية فيما يتعلق باالعمال           ) ٤٠(مادة

التي يمتد تنفيذها الكثر من سنه متى كانت هذه االعمال غير قابلة للتجزئة             
، وبشرط اال تزيد جملة العقود الخاصة بها عن جملـة التكـاليف الكليـة               

ن مجلس النواب، واال فيجب     المعتمدة  ضمن الخطة العامة للدولة المقرة م       
اال يتم التعاقد اال بموافقة مجلس النواب اما االعمال القابلة للتجزئة فيقتصر            
التعاقد بشانها على الجزء الذي يسمح به االعتماد في موازنة السنة التـي             

 .يجري فيها التعاقد
اال ال يجوز نقل اي مبلغ من باب الى اخر من ابواب الموازنة العامة              ) ٤١(مادة

بعد موافقة مجلس النواب وكل انفاق غير وارد بها او زايد على تقديراتها             
يتعين ان يحدد بقانون، فاذا طلبت الجهة اعتمادا اضافيا يجـب ان تتقـدم              
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بالطلب الى وزارة المالية لدراسته تمهيدا لعرض مشروع القانون الخاص          
ء عليه يحـال    بفتح االعتماد على مجلس الوزراء، فاذا وافق مجلس الوزرا        

 .مشروع القانون الى مجلس النواب الستكمال االجراءات الدستورية بشانه
 القسم الثاني
 الحسابات
 الفصل االول

 احكام عامة للحسابات
تطبق المحاسبة الحكومية في شان تنفيذ الموازنة العامة للدولة بما فيها           ) ٤٢(مادة

 الوحدات االدارية  والمجالس المحلية
ح البنك المركزي حسابا عاما اليرادات ونفقات الموازنـة العامـة           يفت) ٤٣(مادة

ويبوب حسـب   )  وزارة المالية  -حساب الحكومة العام  (للدولة تحت عنوان  
تبويب الموازنة العامة للدولة على ان يضاف اليه جميع ايـرادات الدولـة             
التي يتم تحصيلها ،ويخصم منه جميع النفقـات الفعليـة وفقـا للمصـرح              

 .بصرفه
يفتح البنك المركزي بموافقة وزارة المالية حسابا خاصا بديوان عـام           ) ٤٤(ادةم

كل جهة من الجهات التي تضمنها التبويب الوظيفي للموازنة العامة للدولة           
من اقسام وفروع الوحدات االدارية والمجالس المحلية لمواجهـة نفقـات           

ي حسـاب   الصرف المقرة طبقا للنظام،ويحظر على البنك المركزي فتح ا        
الي جهة من الجهات دون موافقة سابقة  من وزير المالية ، كما يحظـر               
على جميع الجهات فتح اية حسابات في اي بنك من البنوك غيـر البنـك               

 .المركزي اليمني
على البنك المركزي االمتناع عن صرف اي شيك يقدم اليه مـن اي             ) ٤٥(مادة

تب علـى الصـرف عـدم       وحدة من وحدات الموازنة العامة للدولة اذا تر       
سماح االعتماد الشهري للجهة المصرح  به من وزارة الماليـة لصـرف             
المبلغ المطلوب ، وعليه ايضا ان يقوم بايداع الشيكات المسحوبة لصـالح            
 .جهات حكومية بالحسابات المختصة المفتوحة لهذه الجهات الحكومية لديه

ة بالحسابات التـي يفتحهـا      يتولى البنك المركزي اخطار وزارة المالي     ) ٤٦(مادة
 .لديه لكل وحدة من وحدات الموازنة العامة للدولة

يقوم البنك المركزي بموافاة وزارة المالية ببيان شهري عن االيرادات          ) ٤٧(مادة
والنفقات الفعلية للموازنة العامة للدولة لكل جهة وفقا للتبويـب الـوظيفي            

ر المالية تحليال ماليـا كـل       والتبويب النمطي للموازنة، كما يقدم الى وزي      
 .ثالثة اشهر عن تنفيذ الموازنة العامة وعن الوضع المالي والنقدي للدولة

على البنك المركزي ابداء الراي حول كل اتفاقية قرض تبرمها الدولة،           )٤٨(مادة
وعليه ان يحتفظ بالمستندات لكل قرض تعقده او تضمنه الجهات الخاضعة           
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فتح الحسابات الالزمة لعملية تحصيله والصرف      الحكام القانون المالي ،وي   
منها وسداد اقساطه وفوائده وان يتخذ كافة االجراءات الالزمة بالنسبة لكل           
قرض اقر من مجلس النواب وصدر به قانون ، ويقوم البنـك المركـزي              
بموافاة وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية والجهة المعنية بصورة من          

ان الخاص بكل قرض، كما ال يجوز للبنـك المركـزي           المستندات والضم 
تقديم ضمانة او كفالة على الحكومة او اي مؤسسة من المؤسسات العامـة             

 .والمختلطة وغيرها اال بموافقة مجلس النواب
تتولى وزارة المالية تنظيم ومسك حسابات القروض واالحكـام التـي           ) ٤٩(مادة

 في الموازنـة العامـة للدولـة        تنظم ذلك بما يكفل انعكاس  تلك الحسابات       
ايرادا ومصروفا واظهار البيانات الخاصة بالقروض بشكل واضح ودقيـق       
وتمكن من تسديد االقساط والفوائد المستحقة عليها في المواعيـد المحـددة          

 .لها
تبقى قيمة  الديون التي يتعذر تحصيلها من المدينين  لفقرهم او بسبب             ) ٥٠(مادة

قيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة او بالحسابات      عدم االستدالل عليهم م   
المدينة بحسب االحوال الى ان يتم تحصيلها، فاذا تعذر التحصيل او لم يكن             
هناك امل في احتمال يسار  المدين او مقدرة المدين على السداد والتاكـد              
من اعساره  بحكم قضائي بات يتم التجاوز عن الدين وعلى وزارة المالية             

 .ت المختصة تنفيذ ذلكوالجها
 الفصل الثاني
 االيــرادات
 الفرع االول

 احكام خاصة بالتحصيل وااليداع
يجب على جميع الجهات ان تعمل على تحصيل االيرادات المنوطة ) ٥١(مادة

بها وفقا للقوانين المنشئة لها، وال يجوز تجنيب اي نوع من االيرادات  او 
 .رادات الموازنة اال بقانونجانب منها نقدا او عينا بعيدا عن اي

تورد جميع االيرادات الى البنك المركزي وفروعه اوال باول ، وفـي            ) ٥٢(مادة
حالة عدم وجود فرع للبنك المركزي يجوز توريد االيـرادات الـى بنـك              
يفوضه البنك المركزي ، كما تودع جميع االيرادات العينية في المخـازن            

ن المناقصات والمزايدات الحكومية    الحكومية المخصصة طبقا الحكام قانو    
 .ويحظر حضرا باتا على جميع الجهات مخالفة ذلك.والئحته التنفيذية

كل االيرادات المحصلة نقدا لصالح الدولة يجب ان يعطي عنها قسيمة           ) ٥٣(مادة
التحصيل الرسمية المخصصة لهذا الغرض والصادرة من وزارة الماليـة          

ر قطعيا استخدام اي نوع اخـر مـن         والمختومة بختمها الرسمي ، ويحظ    
 .القسائم عدا تلك التي تقرها وزارة المالية
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اذا كان المبلغ المحصل عبارة عن رسـم رخصـة او تصـريح او              ) ٥٤(مادة
غيرهما مما يقوم مقام االيصال فال يستخرج ايصال في هذه الحالة علـى             

ـ             رخص انه يجب ان تكون هناك رقابة فعالة لضبط العهدة الخاصة بهذه ال
 او التصاريح او غيرها

ال يسمح المين خزينة المتحصـالت قبـول اي مبلـغ فـي خزينـة               ) ٥٥(مادة
 ٤٦نموذج رقم   (متحصالت الدولة اال بموجب حافظة توريد نقدية للخزينة         

وتحرر حافظة التوريد مـن اصـل وصـورة بواسـطة ادارة            ) حسابات
ها والغـرض   الحسابات ويوضح بها اسم الدافع والقيمة المطلوب تحصـيل        

 .الذي من اجله يحصل المبلغ ، ويتم التوريد بموجب اصل الحافظة
يجوز لكل جهة تقوم بعملية التحصيل ان تحتفظ لديها بعدد من دفـاتر             ) ٥٦(مادة

بالقدر والكمية الذي يناسب حجم     ) حسابات ٥٠نموذج رقم   (قسائم التحصيل   
سـتخدامها  والتي يجب ان يراعـى عنـد ا       ،اعمالها  وحركة التحصيل بها    

تسلسل ارقامها وبحيث ال يصرف بدال عنها اال بعد تقديم الدفاتر المستعملة            
مرفقا بها كشف معمد من مدير الحسابات بالجهة ببيـان المبـالغ السـابق        
تحصيلها وتوريدها للبنك بحسب تسلسل ارقامها بالدفتر على ان يوضـح           

 .امام كل مبلغ رقم وتاريخ اشعار البنك بالتوريد
نموذج رقـم   (يستخرج امين خزينة المتحصالت قسيمة المتحصالت       ) ٥٧(مادة

من اصل وصورتين  عن كل مبلغ يتم تحصيله على ان يوقع            ) حسابات٥٠
امين خزينة المتحصالت على القسيمة بعد استالم المبلغ ويسـلم االصـل            
لدافع النقدية وترسل الصورة  االولى في نهاية كل يوم الى ادارة الحسابات             

ا بها حوافظ التوريد مع بيان المتحصالت  اليومية يستخرج من دفتر            مرفق
 .وتبقى الصورة الثانية بالدفتر)حسابات٢نموذج رقم (يومية الخزينة 

في صبيحة كل يوم يقوم امين خزينة المتحصالت بتحريـر حافظـة            ) ٥٨(مادة
من اصل وصـورة بجملـة      )  حسابات ٤٧نموذج رقم   (توريد نقدية للبنك    

المتحصلة عن اليوم السابق وذلك من واقع دفتر يوميـة الخزينـة             المبالغ  
والصورة الثانية من قسائم التحصيل، ويجب عليـه ان يـذكر فـي هـذه               

 واخر قسيمة متحصالت  وتتم مراجعة حافظـة         اولالحافظة رقم وتاريخ    
التوريد للبنك على قسائم التحصيل بواسطة مدير الحسابات بالجهة للتحقق          

الغ الموردة، ويوقع  امين خزينة المتحصالت على حافظـة          من صحة المب  
 .التوريد ويتم اعتمادها من مدير الحسابات

بمجرد اعتماد حافظة توريد البنك من مدير الحسـابات يقـوم امـين             ) ٥٩(مادة
خزينة المتحصالت  بتوريد كامل المتحصالت الى البنك المركزي مقابـل           

 ايداع المبلغ ثم يقوم امين الخزينـة        االيصال المعطى له من البنك بما يفيد      
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بتسليم االيصال المعطى له من البنك الى مـدير الحسـابات الـذي يقـوم        
بمراجعته على صورة حافظة التوريد وصور قسائم التحصيل ويوقع على          
ظهر اخر قسيمة مع ذكر رقم وتاريخ ايصال البنك  وفي كـل االحـوال               

الت  يوميا واما المناطق النائية      يجب اعتماد حافظة التوريد وايداع المتحص     
والتي ال يوجد بها فرع للبنك  المركزي يتم توريد المتحصالت اسـبوعيا             

 .بحد اقصى
في حالة حدوث  تلف او خطا في اي دفتر من الدفاتر ذات القيمة مثل               ) ٦٠(مادة

دفتر قسائم التحصيل او غيره من الدفاتر ويحمل ارقاما مسلسلة ويكون من            
اء ما تم قيده فيها فيجب اال يمـزق او ينـزع االصـل  او                الضروري الغ 

الصورة من الدفتر بل يجب حفظه في مكانـة ويؤشـر علـى االصـل               
على ان يعتمد هذا االلغاء  من مـدير الحسـابات    ) الغي(والصورة بكلمة   

 .ومدير الشئون المالية
 عند الغاء اي قسيمة تحصيل بمعرفة امين خزينة المتحصالت يجـب          ) ٦١(مادة

ان تقيد القسيمة الملغاة بالرقم المدون عليها في دفتر يومية الخزينة حسـب   
امـام  )الغـي (تسلسل رقمها بدفتر قسائم المتحصالت على ان تميز بكلمة          
 .الرقم في خانة المالحظات وذلك دون ادراج اي مبلغ امامها

اذا طلبت وحدة ادارية من وحدة ادارية اخرى تحصـيل مبلـغ مـا              ) ٦٢(مادة
لحها فعلى الوحدة صاحبة الحق اخطـار الوحـدة االخـرى بـالمبلغ             لصا

المطلوب توريده موضحة في االخطار االسباب وطبيعة العملية الحسـابية          
وعلى الوحدة التي قامت بالتحصيل ان ترسل اخطـار باسـتالم المبـالغ             
المذكورة مرفقا بهذا االخطار اشعار االضافة او شيكا حسب االحوال بقيمة           

 .  المحصلة لصالح الوحدة صاحبة الحقالمبالغ
ال يجوز قبول شيك مقدم من االفراد او الشركات او المؤسسات اال اذا            ) ٦٣(مادة

 .كان معتمدا من البنك المسحوب عليه بقبول الدفع
يستلم الموظف المختص بالصادر والوارد بادارة الحسـابات جميـع          ) ٦٤(مادة

ا ثم يسلمها في الحـال الـى مـدير          الشيكات الواردة ويقوم بقيدها بانواعه    
الحسابات بموجب كشف يحرر من صورتين احدها ثابتـة بـدفتر تسـليم             
الشيكات المرقمة بارقام مسلسلة والصورة الثانية تسلم مع الشيكات لمـدير           

 .الحسابات الذي يوقع بامضائه على الصورة الثابتة بالدفتر
يـتم تسـجيلها فـي سـجل        بمجرد استالم مدير الحسابات  الشيكات       ) ٦٥(مادة

وفي يوم االستالم يرسل الـى      ) حسابات٢٩نموذج رقم   (الشيكات الواردة   
ويحرر االيصال من اصـل     ) حسابات ٥١نموذج رقم   (مقدم الشيك ايصال    

وصورتين  عن كل شيك يتم استالمه ويرسل االصل لمقدم الشيك وتحفظ            
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 وتبقى  الصورة االولى مع مستندات البنك للشهر المختص في ملف خاص         
 .الصورة الثانية بالدفتر

علـى  )حسـابات ٥٥نموذج رقـم  (تخصم الجهة بموجب تسوية كشف      ) ٦٦(مادة
حساب الشيكات الواردة بقيمة تلك الشيكات نظير اضافة القيمة الى حساب           
الشيكات تحت التحصيل وال تضاف مبالغها الى حساب االيرادات اال عند           

هـة او احـد فروعهـا بالبنـك         التحصيل الفعلي واضافتها الى حساب الج     
المركزي ، وتقيد هذه العملية في حساب الشيكات الـواردة مـع ايضـاح              
البيانات الوافية امامها، ويجب ان يتم قيد هذه العملية في الدفاتر في نفـس              

 :يوم استالم الشيكات وفقا للقيد التالي
 .من حساب الشيكات الواردة الى حساب الشيكات تحت التحصيل 
يجب قبل ارسال الشيكات الى البنك المركزي لتحصيلها التاكـد مـن            ) ٦٧(مادة

منها ، كما يجب التاكد من اثبات       )لحامله(وكلمة  ) المر(شطب والغاء كلمة    
بين خطين متوازيين وفي مكان واضح      )ايراد عام غير قابل للصرف نقدا     (

 .وعلى وجه كل شيك
ك المركزي الفصل بـين     يجب عند تحرير حوافظ توريد الشيكات للبن      ) ٦٨(مادة

 .الشيكات الخاصة بااليرادات والشيكات الخاصة بالحسابات االخرى
يجب ارسال الشيكات الواردة يوميا ودون تاخير الى البنك المركـزي           ) ٦٩(مادة

او احد فروعه او اي بنك يفوضه البنك المركزي حتى يتم تحصيلها فـي              
كزي بموجب حافظه توريد    الوقت المناسب، ويتم تسليم الشيكات للبنك المر      

وتحرر هذه الحافظـة مـن اصـل        )حسابات٤٨نموذج رقم   (شيكات للبنك   
وصورتين يسلم االصل الى البنك مع الشيكات وتحفظ الصـورة االولـى            
بادارة الحسابات في ملف البنك للشهر المختص وتبقى الصـورة الثانيـة            

وعلى االخص  بالدفتر ويجب ان تبين تفاصيل الشيكات المرسلة الى البنك          
اسم الساحب وتاريخ الشيك ورقمه واسم البنك المسحوب عليه وقيمة كـل            

 .شيك باالرقام والحروف واي  بيانات اخرى توضيحية
كما يجب في نفس الوقت ابالغ البنوك المسحوب عليها الشيكات المشـار             

اليها بالفقرة السابقة ببيان واف عنها وانهـا ارسـلت للبنـك المركـزي              
مع التاكيد على انها تمثل ايرادا عاما والتنبيه الى عدم          … بتاريخ  للتحصيل  

 .صرف قيمتها نقدا اذا قدمت اليها عن غير طريق البنك المركزي
يجب التاكيد من ان ايصاالت استالم الشيكات الـواردة مـن البنـك             ) ٧٠(مادة

المركزي مختومة بخاتم البنك والمعتمدة ممن لهم حق اعتمادهـا وتكـون            
 .اتهم معلومة للجهاتتوقيع
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عند ورود اشعار البنك المركزي باضافة قيمـة الشـيكات لحسـاب            ) ٧١(مادة
االيرادات للجهة المختصة تسدد القيمة بالتحصيل نظير الخصم بها علـى           
حساب البنك المركزي ايرادات وتضاف الى حساب االيـرادات بالبـاب           

 -:والبند والنوع المختص وفقا للقيود التالية
 :تالم اشعار االضافة او كشف البنك المركزي يجري القيد التاليعند اس .  أ

 البنك المركزي ايرادات /من حـ
 ). نوع– بند -باب(االيرادات /الى حـ    
 -:وفي نفس الوقت يجرى القيد النظامي العكسي التالي .  ب

 شيكات تحت التحصيل/من حـ
 الشيكات الواردة/الى حـ   

الخطا في التحرير او لعدم وجود اعتماد كاف        الشيكات المعادة بسبب    ) ٧٢(مادة
لدى الوحدة الساحبة بالبنك او الي سبب اخر يجب ان تبقى قيمتها مقيـدة              
في حساب الشيكات الواردة وحساب الشيكات تحت التحصيل ويجـب ان           
تبذل اقصى الجهود لتسويتها قبل نهاية السنة المالية ، وفي حالـة تعـذر              

مالية يجب ان يرفق بالحساب الختـامي للجهـة         التسوية في نهاية السنة ال    
كشف تفصيلي بها واسباب عدم التحصيل وفقا للنموذج المخصص لـذلك           

 .مع متابعة تحصيلها في السنة التالية
على جميع وحدات الجهاز االداري للدولة االلتزام باحكـام القـانون           ) ٧٣(مادة

ئق المعـامالت   الخاص بضريبة الدمغة وذلك بعدم قبول اية وثيقة من وثا         
 .التي لم يلصق بها طابع الدمغة

يجب على جميع الجهات ذات العالقة حصر واستيفاء الزكـاة كاملـة            ) ٧٤(مادة
وجميع انواع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة وقيـدها فـي سـجالت            

تمسك لديها لهذا الغرض على ان يثبت في نهاية هذا الحصـر مسـتحقات        
 عن السنوات المالية السابقة كل سنة على حـده          السنة الجارية والمستحقات  

وان يؤشر في هذه السجالت على جميع ما يحصل منها اوال باول والتاكد             
من توريدها الى حساب الحكومة العام بالبنك المركزي او البنوك المخولة           

 .بذلك وايضاح رقم اشعارات توريد المتحصالت
دات الحسابية بهـا االلتـزام      يجب على جميع الجهات ومسئولي الوح     ) ٧٥(مادة

باحكام قوانين الضرائب واخطار مصلحة الضرائب اوال باول بصورة من          
عقود المعامالت والمشتريات  واالعمال وعقود االيجارات التـي تكـون           

 .الجهة طرفا فيها
 -:يراعى بالنسبة للمبالغ التي صرفت بدون وجه حق االحكام التالية) ٧٦(مادة
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ة بالمبالغ التي صرفت دون وجه حق بمجرد اكتشـافها          االسراع في المطالب   -أ 
ويتم استبعادها من الباب والفصل والبند والنوع المختص اذا تم تحصـيلها            

 .خالل السنة المالية
اذا كان المحصل من المنصرف بدون وجه حق يخص سـنة او سـنوات               -ب 

 .المختص)  النوع- البند–الباب (مالية سابقة فيضاف الى االيرادات 
 كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكل مـن    تخطر -ج 

الحاالت التي تم فيها الصرف دون وجه حق مع ارفاق صورة من التحقيق             
الذي اجري في هذا الشان وتحديد المسئولية والجزاءات التي وقعت علـى            
كل متسبب ان كان هناك محل لذلك مع االحالة الـى المحكمـة القضـائية               

 .صةالمخت
يقتضي صرف المحصل من االيرادات بدون وجه حق باالستبعاد من          ) ٧٧(مادة

نوع االيراد المختص في السنة الجارية،بشرط ان يكون التحصيل قد تم في            
نفس السنة الجارية ، واذا كانت االيرادات المطلـوب صـرفها قـد تـم               

ما تحصيلها في سنه او سنوات سابقة على السنة الجارية فيتم الصرف خص           
نفقـات  ) بنـد (على اعتمادات الباب الثالث والنفقات التحويليـة الجاريـة          

 .ايرادات مستردة عن سنوات سابقة
ويشترط للصرف في كلتا الحالتين ان يكون المبلـغ المطلـوب صـرفه              

مستحقا قانونا وان يتم التاكد من سبق اضافته الى االيرادات وعدم سـابقة             
ة بناء على عرض الجهة طالبه الصرف       صرفه، وبعد موافقة وزارة المالي    

مع مراعاة التاشير برقم وتاريخ االضـافة لاليـرادات ورقـم وتـاريخ             
 .الصرف

 الفرع الثاني
 رسوم استخراج الشهادات وصور المستندات

في حالة طلب احد االشخاص صور او ملخـص او مسـتخرج مـن              ) ٧٨(مادة
 :الية التتاالوراق والدفاتر الرسمية يجب اتباع االجراءا

يحرر الطلب على ورقة مدموغة  او يوضع عليها طابع الدمغة المقـرر    :   اوال
طبقا لقانون الدمغة وان يتضمن المستند المطلوب صورته او ملخصه مـع          
بيان االسباب المبررة لطلبه وعليه ان يدفع الى خزينـة الجهـة الرسـوم              

لـى اتسـاع    المقررة  عن كل مستند لمقابلة رسوم النسخ ورسوم الدمغة ع          
 .الورق لكتابة الصورة او الملخص

 :تحدد الرسوم على االساس االتي: ثانيا
رسم مقابل نسخ وتحرير الصورة او الملخص او المستخرج طبقا لقـانون             .  أ

 .الدمغة والقوانين والقرارات المحددة لذلك
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رسم الدمغة على اتساع الورق الالزم لكتابة الصورة او الملخص يتوقف            .  ب
 .ورقة طبقا لقانون الدمغة والقوانين والقرارات المحددة لذلكعلى ابعاد ال

اذا كانت الصورة او الملخص تستلزم بحثا في مسـتندات او سـجالت             : ثالثا
خاصة بسنة او اكثر فيحصل رسم اضافي طبقا لقانون الدمغة والقـوانين            

 .والقرارات المحددة لذلك
المبررات التي من اجلهـا     اليجاب الطلب اال بعد البحث في االسباب و       : رابعا

 .قدم الطلب
اذا لم يف بحث الجهة بالغرض المقصود ، وكذلك اذا عدل الطالـب             : خامسا

عن طلبه فال ترد اليه الرسوم التي يكون قد دفعها سواء كان عدوله سابق              
 .على البحث او بعده

الشهادات المطبوعة التي تمال خاناتها عند الطلب والتي لهـا رسـم            ) ٧٩(مادة
ين سبق تحديده بالقوانين او اللوائح الخاصة  فيحصـل عنهـا الرسـم              مع

المحدد لكل منها في هذه القوانين او اللوائح بدال من الرسوم الموضحة في             
 .المادة السابقة

 الفرع الثالث
 الدفاتر ذات القيمة

مجموعة من االوراق والمسـتندات تسـتمد       : الدفاتر ذات القيمة هي   ) ٨٠(مادة
 -:بيانات التي تثبت فيها وهذه الدفاتر هيقيمتها من ال

دفاتر الشيكات التي تصـرف مـن البنـك المركـزي الـى الـوزارات                .١
 .والمحافظات، والهيئات العامة واالجهزة المركزية والمصالح ومكاتبها

 ). حسابات٥٠نموذج  رقم (دفاتر قسائم المتحصالت  .٢
 ٤٦قـم نمـوذج ر (دفاتر حوافظ توريد نقود الـى خـزائن المتحصـالت      .٣

 ).حسابات
 ). حسابات٤٧نموذج رقم(دفاتر حوافظ توريد نقود الى البنك المركزي  .٤
 ٤٨نمـوذج رقـم   (دفاتر حوافظ توريد الشيكات الـى البنـك المركـزي            .٥

 ).حسابات
 ).حسابات٥١نموذج رقم(دفاتر ايصاالت استالم الشيكات  .٦
 ٤٩نموذج رقـم  (دفاتر اخطارات الشيكات المسحوبة على البنك المركزي         .٧

 ).ساباتح
 ). حسابات٥٤نموذج رقم (دفاتر شهادات اخر صرفية  .٨
 ).حسابات٥٦نموذج رقم(دفاتر اذون تسوية للبنك المركزي  .٩

ويحظر قطعيا استعمال اي نوع اخر من الدفاتر ذات القيمة عدا تلك التـي               
 .تقرها وزارة المالية
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لـدفاتر ذات   باستثناء دفاتر الشيكات تتولى وزارة المالية طبع جميع ا        ) ٨١(مادة
القيمة وختمها  بخاتم خاص يعد لهذا الغرض يكتب عليه شعار الجمهورية            
اليمنية واسم وزارة المالية وعبارة دفاتر ذات قيمـة ، كمـا تقـوم وزارة               
المالية بتوزيع هذه الدفاتر على الوحدات االدارية من وزارات ومحافظات          

اء على طلبهـا    ومصالح وهيئات عامة واجهزة مركزية حسب حاجتها وبن       
 .وتستوفي القيمة المحددة لها من الجهات الطالبة خصما من موازناتها

يراعى ختم جميع صفحات الدفاتر ذات القيمة المشار اليهـا بـالختم            ) ٨٢(مادة
المشار اليه في المادة السابقة بجانب ارقام الصفحات المسلسـلة ويراجـع            

رسـال الـدفاتر للجهـات      تسلسل االرقام قبل ختم الدفاتر وذلك كله قبل ا        
 .االدارية المشار اليها في المادة السابقة

وكذا دفاتر  ) حسابات ٥٠نموذج رقم (بالنسبة لدفاتر قسائم المتحصالت     ) ٨٣(مادة
حسابات يراعى ختم جميع القسـائم كـل        ) ٥١(ايصاالت استالم الشيكات    

قسيمة على حده ثم يؤشر على ظهر اول قسيمة ثابتة من كل دفتر باسـم               
 .لدفتر  وعدد اوراقه ويختم باسفل هذا التاشير بالختم المشار اليها
تتبع االجراءات االتية عند ارسال الدفاتر ذات القيمة وعند اسـتالمها           ) ٨٤(مادة

 -:بمعرفة الجهة المختصة
ترسل الجهات االدارية المختلفة الى البنك المركزي او احد فروعـه فـي              .١

دفاتر الشيكات الالزمة لها عن السـنة       شهر اكتوبر من كل سنة بيانا بعدد        
المالية المقبلة لكي يرسلها البنك مباشرة الـى الجهـات المـذكورة ، واذا              
احتاجت  اية جهة الى كمية اضافية من دفاتر الشيكات خالل السنة فيكون             
طلبها عن طريق االتصال بالبنك المركزي او الفـرع المخـتص  لهـذا              

 الشيكات للبنك المركزي خصـما مـن        الغرض، على ان تسدد قيمة دفاتر     
 .االعتماد المختص في موازنة كل جهة

تطلب باقي الدفاتر ذات القيمة من وزارة المالية او احد فروعها بناء على              .٢
طلبات صرف تحررها الجهات الطالبة من اصل وصورتين يرسل االصل          
 مع الصورة االولى الى وزارة المالية وتحتفظ  الجهة الطالبـة بالصـورة            

الثانية  على ان يعتمد االصل والصورتين مـن رئـيس الجهـة الطالبـة               
وتوضح في الطلب اسم المندوب الذي يسلم له هذه الدفاتر على مسـئولية             

 .الجهة الطالبة
عند ارسال هذه الدفاتر من وزارة المالية الى الجهة الطالبة يجب وضـعها              .٣

تب عليـه اقـرار     داخل مظروف مغلق ويتم ختمه بخاتم وزارة المالية ويك        
بمحتويات المظروف ويسلم المظروف او المظـاريف المحتويـة  علـى            

 .الدفاتر  الى مندوب الجهة الطالبة
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بمجرد وصول الدفاتر ذات القيمة الى الجهة تشكل لجنة من اثنـين علـى               .٤
 -:االقل من الموظفين المسئولين الجراء ما ياتي

 مبين في صورة طلـب      حصر الدفاتر الواردة ومطابقة عددها على ما هو        -أ 
 .الصرف المرسلة مع المندوب

ترتيب هذه الدفاتر حسب ارقامها المسلسلة ومطابقة االرقام المسلسلة لهذه           -ب 
 .الدفاتر  على الرقم المسلسل المبين بصورة طلب الصرف

مالحظة ان الرقم المسلسل المكتوب على كعب  او غالف كل دفتر يطابق              -ج 
 .فترتماما الرقم الذي يبتدئ به الد

يتم حصر اوراق كل دفتر ويراعى تتبع االرقام المسلسلة به لمعرفة ما اذا              -د 
 .كان به نقص في االوراق او خطا في االرقام المسلسلة

التحقق من ان كل قسيمة من قسائم دفاتر المتحصالت مختومـة بخـاتم             -هـ
 .وزارة المالية

للجنة ويبلـغ   اثبات كل مخالفة لما تقدم بمحضر رسمي يوقع عليه اعضاء ا          -و
لوزارة المالية في الحال ويرفق بهذا المحضر الدفتر بدون اسـتعمال واذا            
ظهر هذا الخطا عند االستعمال وبعد التوقيع باالسـتالم فيكـون اعضـاء             
اللجنة مسئولين عن عدم اكتشاف الخطا عند االستالم وعن النتـائج التـي             

 .تترتب على هذا الخطا
في سجل وعندما تقوم بصرفها الى الموظفين       تثبت الجهة بيان هذه الدفاتر       .٥

المختصين يتم ذلك عن طريق طلب صرف تثبت بياناته في السجل وعلى            
الموظف المستلم لهذه الدفاتر ان يقر في اول قسيمة ثابتة في انـه اسـتلم               

 .الدفتر المذكور 
عند فقدان او سرقة احد الدفاتر ذات القيمة فيجب على الموظف المخـتص         .٦

المر فورا الى مدير الحسابات ومدير الشـئون الماليـة التخـاذ            ان يرفع ا  
الالزم لمنع استخدام الدفتر وعند طلب دفتر بدل الفاقد فيجب ارسال جميع            
اوراق المحضر الى ادارة الحسابات لكي تراعي ذلك عند المراجعة ، كما            
يجب ابالغ وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن فقـدان           

 . او سرقة الدفتر
 
 

تقوم وزارة المالية بتزويد فروعها في المحافظات بكميات كافية مـن           ) ٨٥(مادة
الدفاتر ذات القيمة تحفظ لديها كمخزون لمواجهة متطلبات  العمل في كافة            
الوحدات االدارية الواقعة في نطاق كل محافظـة علـى ان تتبـع نفـس               

 .االجراءات  الموضحة في المادة السابقة
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يجب جرد الدفاتر ذات القيمة مرة كل سنة على االقل ويـتم الجـرد              ) ٨٦(ادةم
بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض وعليهـا ان تجـرد الـدفاتر المـذكورة              
الموجودة بالمخازن جردا فعليا وتثبت االرصدة المتبقية مـن كـل منهـا             

ثم تقـارن االرصـدة الفعاليـة باالرصـدة الدفتريـة           –بمحاضر الجرد   
 .ة من السجلالمستخرج

وفي حالة اختالف االرصدة يتم عمل التسوية الالزمـة بموجـب مـذكرة              
منفصلة ترفق بمحضر الجرد ويوقع عليها اعضـاء اللجنـة والموظـف            

 .الموجود بعهدته الدفتر
 الفرع الرابع

 طوابع الدمغة واالوراق والنماذج ذات القيمة
واالجهزة المركزية مـن    تطلب الوزارات والمصالح والهيئات العامة      ) ٨٧(مادة

مصلحة الضرائب كل ما يلزمها من اوراق وطوابع دمغة  لبيعها للجمهور            
 .الستعمالها في االغراض المخصصة لها

تقوم مصلحة الضرائب بطبع وتوفير وصرف اوراق وطوابع الدمغة         ) ٨٨(مادة
لمختلف االستعماالت واالوعية المحددة في قانون ضريبة الدمغة ويجـب          

بمصلحة الضرائب في اي شان او مسالة تتعلق بتطبيق قـوانين           االتصال  
 .الضرائب المقررة والنافذة وما ادخل عليها من تعديالت

تحدد كل جهة كمية من كل نوع من انواع طوابع الدمغـة واالوراق             ) ٨٩(مادة
المدموغة بحسب حجم العمل لديها بحيث ال يزيد الرصيد علـى الكميـة             

 اشهر من واقع متوسط ما يباع منها خالل السـتة           الالزمة الستهالك ثالثة  
 .االشهر السابقة

وفي اول كل شهر تطلب الجهة من مصلحة الضرائب او احد فروعها بناء              
 .على طلب موقعا عليه من رئيس الجهة بالكمية المطلوبة وفئاتها وقيمتها

يجب استعمال طوابع واوراق الدمغة في جميع االعمال المخصصـة          ) ٩٠(مادة
ها وطبقا الحكام قانون ضريبة وال يجوز استعمال او قبول طوابع البريد            ل

 .بدال عنها
يجب ان تكون طوابع واوراق الدمغة سليمة وخالية من كل عالمة او            ) ٩١(مادة

تاشيرة ويجب على الجهة التي تسـتعمل هـذه الطوابـع واالوراق فـي              
 دون اعـادة    معامالتها ان تلغيها وذلك بختمها مع التاريخ بحيـث تحـول          

 .استعمالها
تقوم مصلحة الضرائب بطباعة عـدد مـن االوراق  والنمـاذج ذات             ) ٩٢(مادة

 مثـل   -القيمة وتوزيعها الى بعض الجهات لتقـوم بتصـريفها بمعرفتهـا          
الجوازات والبطاقات الشخصية والعائلية وارقام المركبات ورخص قيـادة         
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ـ   . السيارات ورخص تسيير المركبات وغيرهـا      ام المـواد   وتطبـق احك
 .من هذه الالئحة على االوراق والنماذج ذات القيمة) ٩١،٩٠،٨٨(
 -:تقوم مصلحة الضرائب باتخاذ االجراءات االتية) ٩٣(مادة
عند وصول الطلب بصرف طوابع الدمغة واالوراق والنماذج ذات القيمة           -١

الى المصلحة او احد فروعها يتم احالته الى القسـم المخـتص لدراسـته              
كمية التي سيسمح بصرفها بحسب حجم العمل والقيمـة وابـالغ           وتحديد ال 

 .ادارة المخازن بالموافقة على الصرف
تقوم ادارة المخازن باعداد نموذج صرف مخزني والقيـد فـي سـجالت              -٢

ودفاتر المخازن وكذا القيد في سجل العهدة الشخصية والذي يفـتح لكـل             
 في الالئحـة    شخص او جهة صفحة او اكثر ووفقا لالجراءات الموضحة        

التنفيذية لقانون المناقصات والمخازن الحكومية وترسل صورة مـن اذن          
 .الصرف مع صورة من طلب الجهة الى ادارة الحسابات

تقوم ادارة الحسابات من واقع صورة اذن الصرف والموقع عليـه مـن              -٣
 -:مندوب الجهة وصورة طلب الجهة باجراء القيد النظامي التالي

 .ستحقة عن اوراق ونماذج ذات القيمةالمبالغ الم/من حـ
 .تسوية المبالغ المستحقة عن اوراق ونماذج ذات القيمة/الى حـ

عند ورود ما يفيد التوريد سواء اشعار اضـافة الـى حسـاب مصـلحة                -٤
) حسـابات ٥٠نموذج(الضرائب او فروعها في البنك او قسيمة متحصالت         

 -:يتم اجراء القيود التالية
 او النقدية تحت التسوية بحسب االحوالالبنك ايرادات /من حـ -أ 

 ) نوع- بند-باب(االيرادات /الى حـ
 -:وفي نفس الوقت يجري القيد النظامي العكسي التالي -ب 

 .تسوية المبالغ المستحقة عن اوراق ونماذج ذات القيمة/من حـ
 .المبالغ المستحقة عن اوراق ونماذج ذات القيمة/الى حـ

تقوم بطبع وبيع نماذج ذات القيمـة مثـل وزارة          بالنسبة للجهات التي    ) ٩٤(مادة
التربية والتعليم ووزارة التموين والتجارة وغيرها تجرى عنـد الصـرف           

 ).٩٣(والتحصيل نفس االجراءات الموضحة في المادة 
بالنسبة للجهات التي يتطلب طبيعة عملها وبحسب النظام المحدد لذلك          ) ٩٥(مادة

مثـل  (  االستحقاق الى اجـال قادمـة       استالم شيكات مقبولة الدفع ومؤجلة    
يتم معالجة هذه الشيكات دون االضـافة       ) مصلحة الجمارك الئحة االئتمان   

ـ          الجهة او  /الى حساب االيرادات اال عند التحصيل الفعلي واضافته الى ح
 -:احد فروعها، وتجري القيود التالية

 -:يجري القيد النظامي التالي: عند استالم الشيك المؤجل -أ 
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 .الشيكات المؤجلة/الشيكات الواردة الى حـ/من حـ
عند وصول اشعار االضافة الى حساب الجهة او الفرع في البنك تجـري              -ب 

 -:القيود التالية
 ). نوع–بند –باب (االيرادات /البنك ايرادات الى حـ/من حـ .١
 -:وفي نفس الوقت يجري القيد النظامي العكسي التالي .٢

 .ات الواردةالشيك/الى حـ الشيكات المؤجلة/من حـ
تقوم الجهات التي تتسلم طوابع الدمغة واالوراق والنماذج ذات القيمة          ) ٩٦(مادة

عند ورودها بفحصها ومقارنتها بصورة اذن الصرف المعد مـن الجهـة            
ومقارنته مع طلبها ،والتاكد من انها سليمة وخالية من اي نقص او عيـب              

 المخزنـي ومسـك     باعداد تقرير لجنة الفحص واالستالم واعـداد السـند        
السجالت وغيرها من االجراءات الموضحة في الالئحة التنفيذيـة لقـانون           
المناقصات والمخازن الحكومية ، وتتولى هذه الجهات بيع طوابع الدمغـة           
واالوراق والنماذج ذات القيمة وتوريد قيمتها لحساب مصلحة الضـرائب          

ـ          ن حافظـة   بالبنك المركزي او احد فروعه واخطار المصلحة بصورة م
التوريد الجراء ما يلزم بشانها ،و على مدير حسابات الجهة مطابقة ما تم             

 .بيعه وتوريد ما يتم بيعه من الباقي اوال باول
 الفرع الخامس
 المعونات االجنبية

تضاف وتخصم قيمة المعونات والمساعدات والهبات الـواردة مـن          ) ٩٧(مادة
 بالبنـك المركـزي ضـمن       الخارج بالموازنة العامة ويفتح لها حسـابات      

حسابات الحكومة طبقا لكل اتفاقية مع مراعاة ما تتضمنه االتفاقيـات مـن       
 .احكام

يجب على كل جهة وردت او ترد لهـا معونـات اجنبيـة ان تتخـذ                ) ٩٨(مادة
 -:االجراءات االتية

ترسل الى كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية صورة معتمدة            .١
نة موضحا بها تواريخها والجهة المقدمة لالعانة وقيمتها        من كل اتفاقية معو   

 .والمشروع المخصص لها وباقي شروط االعانة
يفتح حساب خاص لكل اتفاقية بالبنك المركزي ضمن حسابات الحكومـة            .٢

 .المتنوعة ذات االرصدة
الحسابات المفتوحة حاليا لهذه المعونات في البنوك التجاريـة تنقـل الـى              .٣

 . المركزي وفقا للفقرة السابقةحساب خاص بالبنك
تودع في الحسابات المفتوحة بالبنك المركزي لالتفاقيـة جميـع المبـالغ             .٤

 .المحصلة من المعونة



 

 ٥٤

 الالئحة التنفيذية للقانون املايل

يجب على الجهة المختصة التي وردت او ترد لها معونـات ان تحصـر               .٥
النفقات الكلية للمشروع الواردة له المعونة بحيث يمكـن التعـرف علـى             

 .شروع من المعونة االجنبيةالمبالغ التي تمول الم
تضاف المعونات العينية بالمخازن طبقا لقـانون المناقصـات والمخـازن            .٦

الحكومية والئحته التنفيذية على ان تورد قيمته عند البيع بالبنك المركـزي            
، وبمـا ال    )الباب والبند والنوع المختص   (مقابل االضافة اليرادات الجهات     
 .تفاقيات الخاصة بهايتعارض مع ما ورد من احكام باال

 الفرع السادس
 الخزائــن

تقوم الجهات بتوريد ما يلزمها من الخـزائن الحديديـة وعنـد ورود             ) ٩٩(مادة
الخزينة الى الجهة المختصة يشكل رئيسها لجنـة لفحصـها واسـتالمها            

 .وتجربة كل مفتاح من مفاتيحها لفتحها وغلقها
نه وزارة المالية بمعرفتها وتقـوم      يعهد بالخزينة الى امين خزينة تعي     ) ١٠٠(مادة

بتسليمه بطاقة اثبات شخصية  عليها صورته  الفوتوغرافية للرجوع اليهـا            
 .عند االقتضاء

امين الخزينة هو المسئول االول عن محتوياتها من نقـود و اوراق            ) ١٠١(مادة
دمغة وعقود وغيرها من االوراق ذات القيمة وتكـون عهدتـه شخصـيا             

ظة بداخل الخزينة وتقع عليه مسئولية اي اهمـال او  ويجب ان تكون محفو   
 .تقصير تتسبب عنه خسارة الموال الدولة

تكون مفاتيح الخزينة في عهدة امين الخزينة وتسلم اليـه بحضـور            ) ١٠٢(مادة
مدير عام الشئون المالية ومدير الحسابات ويتم تحرير محضر استالم بذلك           

 .ويعمد من رئيس الجهة المختصة
في حالة فقد مفتاح اية خزينة من امين الخزينة يحرر محضر بذلك            ) ١٠٣(مادة

فورا الثبات الواقعة ثم يستعمل المفتاح االحتياطي المحفوظ وبمجرد فـتح           
الخزينة بالمفتاح االحتياطي تجرد محتوياتها وتسلم الـى امـين الخزينـة            

ل ويحرر بذلك محضر تثبت فيه االجراءات  التي تمت ومحتوياتها بالتفصي          
يتم بعد ذلك اصالح ووضع اقفال جديـدة للخزينـة بحضـور الموظـف              

 .المسئول وفي حالة عدم امكانية ذلك يجب شراء خزينة اخرى
الموظف المسئول عن ضياع مفتاح الخزينة او كسره يطالب بـدفع           ) ١٠٤(مادة

التكاليف الالزمة وذلك عالوة على اية غرامة يفرضها عليه رئيس الجهـة           
 الموظف مسئوال عن محتويات الخزينة  الى ان تسـتبدل           كجزء ويظل هذا  
 .بخزينة اخرى
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على الجهات ان تتخذ جميع االحتياطات الالزمة للمحافظـة علـى           ) ١٠٥(مادة
 .المكان الذي توجد به الخزينة

تفتح الخزائن للعمل في بداية العمل الرسمي وتقفل قبل ميعاد انتهاء           ) ١٠٦(مادة
تمكن امين الخزينة  من تصفية عملية اليـوم         الدوام الرسمي بساعة حتى ي    

 .واعداد حافظة التوريد والتحضير لعمل اليوم التالي
وال يسمح باستمرار فتح الخزينة بعد الميعاد المحدد او بفتحها فـي ايـام               

العطالت الرسمية اال عند الضرورة ويكون ذلك بتصـريح مـن رئـيس             
 .الجهة

يبارح الخزينة اثنـاء سـاعات الـدوام        يجب على امين الخزينة اال      ) ١٠٧(مادة
المحددة مطلقا اال لتوريد المتحصالت  الى البنك او لمبرر قهري ال يحتمل             

 .االرجاء
على مدير الحسابات او من ينوب عنه اثناء غيابه ان يراجع حساب            ) ١٠٨(مادة

امين الخزينة عن اليوم السابق للتحقق من باقي النقود الموجودة بالخزينـة            
 .ر على دفتر الخزينة بما يفيد اتمام التحقق والمراجعةوالتاشي

اذا ظهرت في نهاية اليوم اية زيادة في الخزينة فيتم قيدها وتوريـد             ) ١٠٩(مادة
 .قيمتها الى االيراد العام

تورد النقود الى البنك اوال باول بمقتضى حافظة توريد يبـين فيهـا             ) ١١٠(مادة
 .ب التوريداسم المورد وقيمة المبلغ المورد وسب

يقيد امين الخزينة النقود التي تورد الى خزينته فـي دفتـر يوميـة              ) ١١١(مادة
ويعطي كل مبلغ رقما مسلسـال شـهريا        ) حسابات  ٢نموذج رقم   (الخزينة  

 .ويكتب هذا الرقم على حافظة التوريد ثم يوقع بامضائه على الحافظة
 ٥٠ج رقـم    نمـوذ (ويعطي امين الخزينة دافع النقود قسيمة متحصـالت          

بالمبلغ المسدد موضحا به المبلغ باالرقام والكتابة ومختوما بخاتم         ) حسابات
 .الجهة التي تتبعها الخزينة

وفي نهاية كل يوم يرسل امين الخزينة حوافظ التوريد الواردة اليـه مـع               
وال يجوز بـاي    .صور قسائم المتحصالت الى ادارة  الحسابات للمراجعة       

حافظة التوريد الى دافع النقود بعد التوقيع عليهـا         حال من االحوال تسليم     
 .من امين الخزينة

تحرر قسائم المتحصالت من ثالث صور االولى تعطى لدافع النقدية          ) ١١٢(مادة
 .والثانية ترفق بالمستندات الخاصة بالتسوية والثالثة تبقى بالدفتر

رف مـا اذا    يجب على امناء الخزائن ان يالحظوا بكل دقة قبل الص         ) ١١٣(مادة
 .كان متوقفا على شرط وما اذا كان رئيس الجهة موافقة على هذا الشرط
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امناء الخزائن مسئولون على الصرف الـى اصـحاب الحـق دون            ) ١١٤(مادة
غيرهم وكذلك عن كل صرف في غير محله وعلـيهم ان يتحققـوا مـن               
شخصية طالبي الصرف وان يطالبوا منهم التوقيع بامضائهم  او باختامهم           

 .مامهم وقت الصرف ويمكنهم االطالع على بطاقاتهم الشخصيةا
ال يجوز اعطاء اي توكيـل السـتالم قيمـة االذون او الشـيكات              ) ١١٥(مادة

المسحوبة باسماء الموظفين المكلفين بصرف المرتبات واالجور والمكافات        
 .وسلف الموظفين وما في حكمها

المبـالغ المحصـلة باالرقـام      في نهاية كل يوم يجمع امين الخزينة        ) ١١٦(مادة
والكتابة ثم يوقع عليها بامضائه في دفتر  يومية الخزينة ثم تسلم قبل انتهاء              
موعد الدوام بساعة الى مدير الحسابات او وكيله حوافظ النقود المحصـلة            
وصور قسائمها يوميا والموردة الى البنك ويوقع مدير الحسابات او وكيله           

 .ا يفيد استالم هذه المستنداتعلى دفتر يومية الخزينة بم
دفتر يومية الخزينة يعتبر عهدة شخصية طرف امين الخزينة وهـو           ) ١١٧(مادة

المسئول عنه وينبغي عدم تداوله مطلقا خارج الخزينة ويكون تسليمه الـى            
مدير الحسابات او وكيله للتوقيع عليها في اخر كل يـوم بمعرفـة امـين               

 .الخزينة شخصيا
ئيس الجهة احد الموظفين بجرد محتويات الخزينة في اوقات         يكلف ر ) ١١٨(مادة

غير معروفة ثالث مرات شهريا على االقل وفي حضور امـين الخزينـة             
ومشاركة مدير الحسابات او وكيله ، ويجب جرد الخزينة في يوم العمـل             
االخير من السنة المالية ولو كان قد سبق جردها قبل هذا التـاريخ بيـوم               

 من محضر الجرد في التـاريخ المـذكور بالحسـاب           واحد وترفق صورة  
الختامي للتحقق من ان رصيد النقود مطابقة للموجود بالخزينة ولرصـيد           

 .حساب النقدية تحت التسوية
على الموظفين المكلفين بجرد الخزينة ان يتحققوا ايضا من المبـالغ           ) ١١٩(مادة

 باقي مرتبـات    االخرى الموجودة بالخزينة وما في عهدة امين الخزينة من        
لم تسلم الصحابها وكذلك نقود السلفة المستديمة واوراق وطوابع  الدمغـة            

وتوضح نتيجة الجرد باختصار فـي      .والودائع الموجودة بالخزينة وغيرها   
دفتر يومية الخزينة ويوقع عليه امين الخزينة والمـوظفين الـذين قـاموا             

ه امين الخزينـة    ويحرر عن الجرد محضر مستقل يوقع علي      . بعملية الجرد 
والموظفين الذين قاموا بالجرد وتوضح فيه الطريقة التي اتبعت في الجرد           
والنتيجة التي اسفر عنها الجرد والتاريخ الذي تم فيه جرد الخزينة وتاريخ            
جردها السابق وترسل صورة من هـذا المحضـر الـى وزارة الماليـة              
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ي قـرار وزيـر     لمراجعته وفحصه وحفظه لديها وفقا للنموذج الموضح ف       
 .المالية المحدد السس اعداد الحساب  الختامي ومرفقاته

في حالة تغيير امين الخزينة تجرد الخزينـة بالطريقـة الموضـحة            ) ١٢٠(مادة
بالمادتين السابقتين قبل تسليمها الى امين الخزينة الجديد مع ايضاح نتيجـة   

 .الجرد في دفتر يومية الخزينة
 الخزينة فيجب تكليف امين الخزينة بسداد قيمـة         اذا ظهر  عجز في    ) ١٢١(مادة

العجز في الحال وال يمنع ذلك من اخطار رئيس الجهة ووزارة المالية بهذا             
ساعة على االكثر من وقت ظهـوره       ٢٤العجز فاذا لم يسدد العجز خالل       

 .فيتم ايقاف امين الخزينة عن عمله فورا مع اجراء التحقيق الالزم
ة امين الخزينة او ايقافه عن العمل او غيابه الي سـبب            في حالة وفا  ) ١٢٢(مادة

كان فعلى رئيس الجهة ان يتخذ الوسائل الالزمة لمواصلة حركة العمل في            
 .الخزينة مؤقتا واخطار وزارة المالية فورا لتعيين بدله

يحظر على امناء الخزائن ان يسلفوا نقود على اساس تسديدها مـن            ) ١٢٣(مادة
 وال ان يودعوا بالخزينة اي نقود واشـياء اخـرى ال            المرتبات او االجور  

 .تخص الدولة
ال يجوز ان يبقى امين الخزينة في عمله بجهة واحدة مدة تزيد على             ) ١٢٤(مادة

 .ثالث سنوات
يحدد بقرار من وزير المالية امناء الخزائن وارباب العهـد وامنـاء            ) ١٢٥(مادة

ة واالحكـام الخاصـة     الصرف الذين يجب عليهم تقديم الضمانات الالزم      
 .بذلك
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 الفصل الثالث
 النفقـــات
 الفرع االول

 احكام خاصة بالنفقات
تتولى كل من الجهات الخاضعة الحكام هذه الالئحة الصـرف مـن            ) ١٢٦(مادة

االعتمادات المخصصة لها وفقا الحتياجاتهـا بموجـب شـيكات تسـحب            
 .بمعرفتها

ة كانت الصرف خارج اطار     ال يجوز باي حال من االحوال الي جه       ) ١٢٧(مادة
الموازنة العامة للدولة كما ال يجوز تجنيب اي ايراد منهـا مهمـا كانـت               

 .االسباب
يجب الحرص واالقتصاد التام عنـد الصـرف مـن االعتمـادات            ) ١٢٨(مادة

المخصصة وعدم االسراف فيها واقتصار الصرف على النفقات الضرورية         
بطة ارتباطا مباشـرا باحتياجـات      التي تتطلبها حاجة العمل الفعلية والمرت     

التشغيل بحيث يتم التشغيل باقصى كفاءة ممكنة واقل تكلفـة دون زيـادة             
وذلك للمعاونة في توفير التمويل الالزم لتنفيذ الخطة العامة للدولة وموازنة           

 .النفقات بااليرادات
 االرتباط والصرف ال يتم اال في حدود االعتمادات المقرة بموازنـة          ) ١٢٩(مادة

الجهة وفي حدود االغراض المخصصة لها مع مراعاة مـا يصـدر مـن              
 .مجلس الوزراء ووزارة المالية من تعليمات بشان تنظيم وترشيد االنفاق

يجب كمبدا عام وفي كل االحوال عدم صرف او تسـوية اي مبلـغ       ) ١٣٠(مادة
خصما على اعتمادات الموازنة اال مقابل تقديم المستندات المؤيدة للصرف          

 التسوية وبعد توريد السلعة او اداء الخدمة او العمل المتفق عليه اال انه              او
 -:يجوز استثناء من هذا المبدا صرف مبالغ مقدما في الحاالت التالية

المبالغ التي يرخص بصرفها مقدما وفقا لشروط التعاقد او االنفـاق علـى              -أ 
 .خدمات او مشتريات او اعمال

ها الغراض عاجلة وتكون عهدة طرف      السلفة المؤقتة التي يرخص بصرف     -ب 
 .احد الموظفين

السلفة التي تصرف الحد الموظفين على ذمة بـدل السـفر ومصـروفات              -ج 
 .االنتقال عن مهمة بالداخل او الخارج

االعتمادات او التحويالت التي تفتح بالخارج عن خدمات او مشـتريات او             -د 
 .اعمال

 شهر واحد على االكثـر      يعتبر عدم تصفية اي عهدة من هذه المبالغ بعد        -هـ
من انجاز الغرض الذي صرفت من اجله مخالفة تستوجب مسالة من قـام             
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بالصرف والمسلم اليه العهدة بالتضامن في رد المبالغ المنصـرفة طبقـا            
 .الحكام هذه المادة

يجب ان تخصم المبالغ المدفوعة مقدما والموضـحة علـى سـبيل            ) ١٣١(مادة
سابات المختصة المدينة ويصدر الترخيص     الحصر بالمادة السابقة على الح    

بذلك الخصم من رئيس الجهة او من يفوضه على ان يتم تسوية كل مبلـغ       
في مدة ال تتجاوز الشهرين قبل نهاية السنة المالية ذاتها وفي حالة تعـذر              
تقديم المستندات في المدة المذكورة وقبل قفل الحساب الختامي يتم الخصم           

دات الموازنة بالمبالغ السابق صرفها مقـدما فـي االغـراض           على اعتما 
الموضحة في المادة السابقة والتي لم تقدم مستنداتها حتـى نهايـة السـنة              

 .المالية مقابل االضافة الى الحساب الدائن المختص
وعند ورود المستندات يتم اجراء التسويات الالزمة خالل الشهرين التاليين           

ية الجديدة كحد اقصى  وتتحمل الجهة مسئولية عـدم          من بداية السنة المال   
 .تسوية الحسابات في المدة المحددة

اذا اسفرت نتيجة مراجعة المستندات المقدمة عن المبـالغ السـابق           ) ١٣٢(مادة
صرفها مقدما ان هناك مبالغ يقتضي ردها فيجـب المطالبـة بهـا فـورا            

الضافة الى االيرادات   وتسويتها باالستبعاد من النوع المختص للنفقات او ا       
 .حسب االحوال

تتولى جميع وحدات الجهاز االداري للدولة الصرف من االعتمادات         ) ١٣٣(مادة
المخصصة وفقا الحتياجاتها بموجب شيكات تحرر بمعرفتها علـى البنـك           

 .المركزي او احد فروعه
وعلى البنك االمتناع عن صرف قيمة اي شيك يقدم اليه من اي وحدة من               

ت التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة  اذا ترتب علـى الصـرف             الوحدا
 .عدم سماح االعتماد الشهري للجهة بصرف المبلغ المطلوب

على جميع الوحدات عند اجراء صرفيات من نفقاتهـا الجاريـة او            ) ١٣٤(مادة
نفقاتها الراسمالية او االستثمارية استقطاع ما يكون مستحقا للدولـة مـن            

توريدها الى البنك المركزي باسم المصـالح االيراديـة         ضرائب ورسوم و  
 ويمنـع   –المختصة وابالغ هذه المصالح في المواعيد المحـددة قانونـا           

التصرف بقيمة الضرائب والرسوم المشار اليها الي سبب مـن االسـباب            
 .ويتحمل المخالف لذلك المسئولية الكاملة

ي شيك خصـما علـى      على البنك المركزي االمتناع عن صرف ا      ) ١٣٥(مادة
مالم يرفق به   ) المرتبات واالجور وما في حكمها     (-اعتمادات الباب  االول   

 واي اسـتقطاعات    - التقاعـد  –الضرائب  (شيكات االستقطاعات القانونية    
 ).                                                          اخرى
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مـن  )١/١٢(مختلفة شهري ال يجوز ان يتجاوز ما تصرفه الجهات ال       ) ١٣٦(مادة
البند ) (المرتبات االساسية   (اعتمادات البنود واالنواع فيما عدا البند االول        

) حصة الحكومة فـي معاشـات التقاعـد       (والبند الخامس   )الرابع البدالت   
ويجوز في حالة الضرورة  تجاوز االنفاق الشهري وذلك في حدود  الوفر             

ب الجهة وموافقـة وزارة الخدمـة       الناجم من الشهور السابقة بناء على طل      
      .  المدنية واالصالح االداري ووزارة المالية

يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء لسفر الـوزير او           ) ١٣٧(مادة
المحافظ او نائب الوزير ، وموافقة نائب رئيس الوزراء المختص  لسـفر             

كيـل الـوزارة    وكيل الوزارة او من في مستواه وموافقة الوزير لسـفر و          
المساعد او من في مستواه ، وذلك قبل االرتباط  بالصرف على حضـور              
المؤتمرات والزيارات الدولية وفي نطاق االعتمادات المدرجة في موازنة         

 .الجهة
وفي حالة اللزوم لسفر وفد الي مهمة يجب ان يكونـوا مـن المختصـين                

 .وللمدة المحددة للمهمة
لى اعتمادات نفقات البعثات الدراسية المـدرج       يتم الصرف خصما ع   ) ١٣٨(مادة

بموازنة الجهة المعنية بناء على طلب  منها وبعد االرتباط بمعرفـة وزارة     
 .المالية

يتم الصرف خصما على النفقات ذات الطـابع الخـاص المدرجـة            ) ١٣٩(مادة
بموازنة الجهة المعنية بناء على طلب منها وبعد االرتباط بمعرفـة وزارة            

 .المالية
يتم سداد كافة االشتراكات المقررة للمنظمـات والهيئـات العربيـة           ) ١٤٠(مادة

واالقليمية والدولية في مواعيدها المحددة بعـد االرتبـاط بمعرفـة وزارة            
 على ان يكون االشتراك في المنظمات والهيئات التي يكون لهـا            –المالية  

 .تمردود ايجابي مع ضرورة التقييم بصفة دورية لتلك المردودا
يتم صرف االعانات والمساعدات العامة خصما على موازنة الجهة         ) ١٤١(مادة

 .المعنية بناء على طلب منها ويعد االرتباط بمعرفة وزارة المالية
ال يتم الصرف من اعانة العجز الجاري المدرج بموازنـة الجهـة            ) ١٤٢(مادة

ـ           ة لاليـرادات   المعنية اال وفقا لالحتياج الفعلي وبعد دراسة النتـائج الفعلي
وعلى ان تسـوى فـي      )كل ثالثة اشهر  (الجارية والنفقات الجارية للوحدة     

نهاية السنة المالية طبقا لما تسفر عنه الحسابات الختاميـة لتلـك الوحـدة              
المخصص لها هذه االعانة وفي حدود االعتمادات  بعد االرتباط بمعرفـة            

 .وزارة المالية
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لمتعلقة بالسنة الماضية التي لم يتم صرفها       الحقوق المستحقة قانونا ا   ) ١٤٣(مادة
حتى نهاية السنة المالية المذكورة لها اولوية الصرف ويخصم بهـا علـى             
الباب والبند والنوع المختص بموازنة السنة المالية الجديدة ، اما الحقـوق            
المستحقة قانونا المتعلقة قانونا المتعلقة بسنوات مالية سابقة علـى السـنة            

 .ابقة يتم الحصول على موافقة وزير المالية قبل صرفهاالمالية الس
 الفرع الثاني

 احكام صرف المرتبات واالجور وما في حكمها
يراعى فيما يتعلق بالقواعد واالسس الخاصـة بتعيـين المـوظفين           ) ١٤٤(مادة

وترقياتهم وعالواتهم واستحقاقاتهم االخرى الرجوع الى احكـام القـوانين          
ا التنفيذية ، وال يجوز تعيين اي موظف قبـل االول           المنظمة لذلك ولوائحه  

من فبراير او بعد االول من اكتوبر من كل عـام فيمـا عـدا خريجـي                 
 .الجامعات ومعاهد المعلمين والمعلمات والمدارس الفنية والمخصصة

ال تصرف البدالت على اختالف انواعها التي يخصم بهـا علـى           . ا) ١٤٥(مادة
واالجور وما في حكمها اال     ) المرتبات(لباب االول   با) البدالت(البند الرابع 

طبقا للقرارات المنظمة لقواعد واحكام الصرف وبعـد صـدور القـرار            
 .المنشئ للبدل

النفقـات  (ال تصرف اية مرتبات خصما على اعتمادات البـاب الخـامس            . ب
للعاملين الذين يتقاضون مرتباتهم واجورهم خصما على الباب        )االستثمارية  

 ).المرتبات واالجور وما في حكمها(االول 
ال يجوز الي جهة ان تصدر قرارات تمس مرتبـات المـوظفين او            ) ١٤٦(مادة

يترتب عليها اعباء مالية اال بعد موافقة كل مـن وزارة الخدمـة المدنيـة               
واالصالح االداري ، ووزارة المالية وطبقا للقوانين والقرارات المنظمـة          

 .لقواعد واحكام الصرف
ــادة ــات  ) ١٤٧(م ــجل للمرتب ــابية بس ــدة حس ــل وح ــتفظ ك ــوذج (تح نم

توضح به اسماء المـوظفين التـابعين للوحـدة االداريـة           )حسابات٢٣رقم
 كما توضح به كافة البيانـات       –والمكاتب التابعة لها بالمحافظات المختلفة      

الخاصة لكل منهم وعلى االخص وضـعة الـوظيفي ومرتبـة االساسـي             
حكومة في معاشات التقاعد واالستقطاعات من      والبدالت المستحقة وحصة ال   

مرتباتهم بالتفصيل وصافي المرتب ،وتعد خانة بعدد شهور السـنة تـدون            
فيها المبالغ التي تم صرفها شهريا امام كل موظف ويخصص بالسجل لكل            
موظف رقم مسلسل يظل ثابتا وفي حالة استبعاده من السجل بسبب النقـل             

عد او الي سبب اخر يبقى رقمه شاغرا على         او الفصل من الخدمة او التقا     
ان يؤشر امامه في خانة المالحظات رقم وتاريخ واسباب استبعاده وفـي            
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حالة النقل يوضح رقم وتاريخ اخطار الجهة التي نقل اليها وقيمـة اخـر              
 .مرتب صرف له والمدة المنصرف عنها

رات المكتوبة  وتقيد البيانات الموضحة بالفقرتين السابقتين من واقع االخطا        
التي تصل الى الوحدة من االدارة العامة لشئون الموظفين وتعتبـر هـذه             

 .االخطارات مستندات رسمية يجب حفظها
يعد كشف شهري بمرتبات الموظفين بكل وحـدة بمعرفـة االدارة           ) ١٤٨(مادة

نموذج (العامة لشئون الموظفين من واقع البيانات المدرجة بسجل المرتبات        
المحفوظة لدى االدارة المذكورة ويجب ان يبين في هذا         )  حسابات ٢٣رقم  

الكشف الرقم المسلسل واالسم والوضع الوظيفي الخاص بكل موظف ، كما          
يجب ان يشتمل الكشف على اسماء الموظفين الحاضرين والغائبين باجازة          
عادية او مرضية او دراسية او اجازة خاصة او اجازة للحـج او اجـازة               

 هذه االجازات بمرتب كامـل  او مخفـض او بـدون             للوضع سواء كانت  
 كما تدرج ايضا بالكشف اسماء المتغيبين بدون اجـازة معتمـدة             -مرتب

ويجب ان يشمل كشف المرتبات ايضـا اسـماء المـوظفين المفصـولين             
 .والموقوفين والمستقيلين والمتوفين خالل الشهر

سجل والمرتبات  ويبين في هذا الكشف الوضع الوظيفي وارقام تسجيلهم بال         
والبدالت والجملـة المسـتحقة واالسـتقطاعات المختلفـة وجملـة هـذه             

 .االستقطاعات والصافي المستحق صرفه للموظف
كما يبين في كشف المرتبات المبالغ المستحقة للحكومـة علـى الموظـف           

والنفقات والتوكيالت المعطاة عن كامل المرتب او جزء منه وذلـك امـام             
حسابات في صرف المرتـب     ) ٤٣(مل النموذج رقم    ويستع. اسم الموظف 

حسابات في صـرف مرتبـات      )٤٢(الخاص بموظف واحد والنموذج رقم      
 .عدد من الموظفين

يجب ان تعد االدارة العامة لشئون المـوظفين كشـوف المرتبـات            ) ١٤٩(مادة
المستحقة عن الشهر الجاري في موعد  ال يتجاوز اليوم الخـامس عشـر              

رسل هذه الكشوفات بعـد اعتمادهـا الـى الوحـدة     من كل شهر وت   ) ١٥(
من كـل   ) ١٨(الحسابية المختصة في موعد ال يتجاوز اليوم الثامن عشر          

شهر وعلى الوحدة المذكورة مراجعتها واتمام اجـراءات الصـرف فـي            
الموعد المحدد ، وعلى وكيل الوزارة او المحافظة او رئـيس المصـلحة             

لموظفين بكل جهة ان يقر كـل منهمـا         ومدير عام شئون ا   ) الجهاز/الهيئة(
بامضائه  في المكان المخصص لذلك بكشف المرتبات  بـان المـوظفين             
المبينة اسمائهم في الكشف موجودين فعال في خدمة الجهة ولهم الحق فـي             
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استالم مرتباتهم وان المرتبات تمثل االستحقاقات طبقا للقوانين والقرارات         
 .،واللوائح النافذة

 وزارة المالية االمتناع عن صرف ايكشـف مـن كشـوف            وعلى ممثلي  
المرتبات ال يدون به االقرار المنصوص عليه بالفقرة السابقة  واال كـانوا             

 .مسئولين شخصيا عن عدم صحة او قانونية الصرف
تراعى القواعد االتية بكل دقة عنـد اعـداد كشـوفات المرتبـات             ) ١٥٠(مادة

 -:واالجور
اسم في كشوف المرتبات واالجور ويتم رسـم        ال يترك اي فراغ بعد اخر        .١

خطين متوازيين عكسيين بعد اخر اسم الى نهاية الصفحة وعلى الشـخص            
او االشخاص المنوط بهم اعتماد الكشوف المـذكورة ان يوقعـوا عليهـا             
بامضائهم بعد اخر اسم مباشرة بحيث ال يسمح باضافة اي اسم بعد التوقيع             

 .عند اخر اسم معتمد بالكشف
 . ان تحمل كشوف المرتبات ارقاما مسلسلةيجب .٢
يجب ان تكتب جملة المبلغ المطلوب صرفه بالحروف على السطر التـالي             .٣

مباشرة للسطر المدون به اخر اسم بالكشـف ويـتم توقيـع الشـخص او               
 .االشخاص المنوط بهم اعتماد الكشف على هذه الجملة المكتوبة بالحروف

وب عنه اعتماد كشـوف المرتبـات       على رئيس الوحدة االدارية او من ين       .٤
 :واالجور وعليه ان يتاكد من البيانات االتية  قبل االعتماد

ان الكشوف موقع عليها من الموظف المختص وان مدير الحسـابات قـد              -أ 
 .اشر عليها بما يفيد المراجعة والتحقق من صحة ارقامها

شـهر  ان يجرى مقارنة بين جملة الكشوف في الشهر الجاري مع بديلتها لل            -ب 
السابق والتحقق من ان اي فروق او اختالفات قد اوضـحت فـي كشـف        

 .المرتبات
ان يقوم بمراجعة اختبارية لبعض االسماء المدرجة في الكشـف وفئـات             -ج 

 كما عليـه ان يستفسـر عـن    -الخ…المرتبات واالجور وعدد الموظفين     
اسباب اي تغير في الفئات او عدد الموظفين او العمال مقارنـا بالفئـات              

 .والعدد في الشهر السابق
 .ان يقوم بمراجعة اختبارية لبعض المجاميع -د 

ان يجري مراجعة دورية من حين الى اخر لكل كشوف المرتبات بغرض            -هـ
التاكد من ان االسماء المدرجة في الكشوف اسـماء حقيقيـة وان فئـات              
 المرتبات واالجور المبينة امام تلك االسماء هي االستحقاق الفعلي لهم كما          
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عليه ان يسجل مالحظاته على الكشوف  التي قام بمراجعتهـا وان يـدون              
 .تلك المالحظات في سجل يخصص لهذا الغرض ويحفظ لديه

اذا حدثت اي خسارة مالية للدولة نتيجة اخطاء واختالسات فـي كشـوف              .٥
المرتبات او االجور كان في امكان الموظف او الموظفين المعنيين باعداد           

ها او اعتمادها ان يكشفوا هذه االخطاء او االختالسات          الكشوف او مراجعت  
فانهم يكونون ملزمين بتعويض ما يلحق الدولة من خسارة مالية وذلـك اذا       

 .تعذر تحصيلها من المستفيدين
يجب على الوحدات الحسابية ان تقوم بمراجعة كشـوف المرتبـات           ) ١٥١(مادة

طابقـة للقـوانين    مراجعة دقيقة للتحقق من صالحيتها للصـرف وانهـا م         
واللوائح والقرارات ، والتعليمات المعمول بها كما تـتم المراجعـة علـى             
اساس البيانات الواردة باالخطارات التي ترسلها االدارة العامـة لشـئون           

الموظفين  مرفقه مع كشوف المرتبات بالتغيرات او التعديالت التي تـؤثر             
رتبات ويجب حفظ هـذه     على حالة الموظفين المدرجة اسمائهم بكشوف الم      

االخطارات في ملف خاص للرجوع اليها عند الحاجة وال يجوز اجراء اي            
تغيير او تعديل في المرتبات المدرجة في سجل المرتبات االبناء على هذه            
االخطارات ويعتبر ممثلو الوزارة مسئولين شخصيا عن صرف اي راتب          

 .او مبلغ اخر للموظفين بشكل غير قانوني
 يجب على ادارة الحسابات مراجعة كشوفات المرتبـات واالجـور           )١٥٢(مادة

ومرتبات العمال الموسمين والعرضيين ومرتبات الخبراء والمتعاقدين غير        
اليمنيين على سجل مراقبة المرتبات ومن واقع االخطـارات والتعـديالت                 

 التي تصل الى االدارة العامة لشئون الموظفين، كما يجب اجراء المراجعة          
الحسابية لمجاميع الكشوفات الراسية واالفقية وذلك قبل تحريـر الشـيكات       

 .بصافي المرتبات وشيكات االستقطاعات بحسب الجهة المستحقة
اذا كان المرتب ال يستحق لصاحبه اال عن جزء من الشـهر فـان              ) ١٥٣(مادة

المبلغ المستحق يحسب على اساس  االيام الحقيقية لـذلك الشـهر وعلـى              
تقويم الميالدي ويبين في كشف المرتبات عدد ايام العمل الداخلـة           اساس ال 

 .في هذا الجزء وما يخصها من المرتب والبدالت
على ديوان عام كل جهة اخطار فروعها ومكاتبها بايـة تعـديالت            ) ١٥٤(مادة

تحدث في المرتبات واالجور التي تخص العاملين بهذه الفروع والمكاتـب           
 .فور التصديق عليها

على االدارة العامة لشئون الموظفين اخطـار الوحـدات الحسـابية           ) ١٥٥(مادة
المختصة بالبيانات الوافية عن كل حالة يتم فيها تعيين موظف او اكثر كما             
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يتم اخطار الوحدات المذكورة ايضا عند حدوث اي تغيير او تعديل علـى             
 .النقصحالة الموظف يترتب عليه تاثير على معاملته المالية بالزيادة او 

ويجب ان ترسل هذه االخطارات مرفقة بكشوف المرتبات لكـي تـتمكن             
الوحدات الحسابية من اجراء المراجعة الالزمة قبل الصرف واذا حـدثت           
تغييرات او تعديالت في حالة احد الموظفين بعد ارسال كشوف المرتبـات            

ـ           ع الى الوحدة الحسابية وجب اخطار الوحدة المختصة فورا بالتعديل ويتب
نفس االجراء في حالة وفاة العامل او فصله من الخدمـة او ايقافـه عـن                

 .العمل
يقيد كل ما يطرا على مرتب الموظف من تعـديالت او تغييـرات             ) ١٥٦(مادة

مـن  ) ١٤٧(المشار اليه بالمادة    ) حسابات٢٣نموذج رقم   (بسجل المرتبات   
كورة مـرة   هذه الالئحة وعلى ممثلي وزارة المالية مراجعة السجالت المذ        

كل شهر على االقل ومطابقة كشوف المرتبات على البيانات المقيدة بتلـك            
السجالت كما يتم قيد المبلغ المنصرف لكل موظف من الموظفين في خانة            
الشهر المستحق عنه واذا وجد اي خالف سواء في اسم الموظف او المبالغ             

 الالزمـة   المستحقة فيجب على ممثلي وزارة المالية اتخـاذ االجـراءات         
لتصحيح الخطا او لتسوية الخالف على اساس سليم ، وفي جميع االحوال            
يجب على من قام بالقيد او المراجعة او التصحيح ان يوقع في السجل بما              

 .يفيد ذلك
ويجب ان يراعى عدم الجمع بين عملية تحرير كشوف المرتبات وما فـي              

 .واحدحكمها وبين من يتولى الصرف للمستحقين في يد شخص 
المبالغ التي تستقطع من المرتبات الي سبب تضاف الى حسـاباتها           ) ١٥٧(مادة

المختصة حسب االحوال طبقا للبيانات الواردة بكشوف المرتبات وتصرف         
) الـخ …-تقاعـد - نفقـة  -ضـريبة (للجهات او االشخاص المستحقين لها      

بشيكات على البنك المركزي وتفرد خانة خاصة بسـجل المرتبـات لقيـد             
بيانات الخاصة باالستقطاعات كما تمسك الوحدة الحسابية سجالت فرعيا         ال

لتفريغ االستقطاعات الخاصة بكل جهة ويتم مطابقتها على الخانة المختصة          
 .لذلك بسجل المرتبات

تحسب ضريبة كسب العمل على ما يحصل عليـه الموظـف مـن             ) ١٥٨(مادة
كون ممنوحا لـه    مرتبات ومكافات واجور اخرى ويضاف الى ذلك ما قد ي         

 .من المزايا نقدا وعينا والبدالت طبقا الحكام القانون
يتم التحقق من جملة المرتبات من الشهر الجاري مع جملتهـا فـي             ) ١٥٩(مادة

الشهر السابق واي اختالف بينهما يجب توضيحه بشرح واف ويوقع على           
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اص هذا التحقق كل من مدير الحسابات ومدير عام الشئون المالية واالشخ          
 .المرخص لهم بالتوقيع على شيكات المرتبات

تعد كشوف المرتبات من اصل وصورتين يسلم االصل الى مندوب          ) ١٦٠(مادة
الصرف وتحفظ صورة في ملف خاص بالوحدة الحسابية المختصة وتحفظ          

 .الثانية بملف خاص في االدارة العامة لشئون الموظفين
اتهم اال في حالة نقلهم من جهـة        ال تعطى سلف للموظفين على مرتب     ) ١٦١(مادة

الى اخرى  او قيامهم بمهمة رسمية  ويشترط ان تتجاوز رحلة النقـل او               
مدة المهمة الشهر الذي بدات فيه وفي هذه الحالة تصرف للموظف سـلف             
على مرتبه مقدما بموافقة وكيل المحافظة او وكيل الوزارة المختصـة او            

حوال ويشترط اال تزيـد السـلف       الجهاز حسب اال  /الهيئة  /رئيس المصلحة 
 .على مرتب ذلك الشهر وعلى ان تخصم بالكامل في نهاية الشهر نفسه

اذا تطلب االمر صرف سلفه على مرتبات الموظف لمدة اكبر مـن            ) ١٦٢(مادة
المدة المحددة في المادة السابقة يجب اال تتجاوز مدة السداد نهاية ديسـمبر             

 كما ال يجوز صرف السـلف علـى         –من نفس العام مهما كانت االحوال       
 .المرتبات في بحر الثالثة الشهر االخيرة من السنة المالية

ال يجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ المستحقة للموظف           ) ١٦٣(مادة
من الحكومة بصفة مرتب او اجر اضافي او معاش او مكافاة او اي رصيد              

 -:في وفي االحوال التاليةمن هذه المبالغ اال فيما ال يجاوز ربع الصا
 .لوفاء دين نفقة محكوم بها على الموظف من جهة االختصاص -أ 
 .ما يكون مطلوبا للحكومة بسبب يتعلق باداء وظيفته -ب 
 .استرداد ما يصرف اليه من الحكومة بدون وجه حق -ج 
قيمة ما لديه للحكومة من عهدة شخصية ،وعند التزاحم تكـون االولويـة               -د 

جز على ربع صافي ما يقبضه الموظف من مرتبـه          لدين النفقة،ويوقع الح  
فعال والمرتبات االضافية االخرى بعد استـنـزال قسط التقاعد وحصـة          
الحكومة في معاشات التقاعد وضريبة كسب العمل وضريبة الدمغة وايـة           

 .استقطاعات اخرى
اذا كان محكوما على الموظف بدين نفقه ومطلوبا منه فـي نفـس             ) ١٦٤(مادة

للحكومة لسبب او اكثر من االسباب  المبينة بالمـادة السـابقة            الوقت دين   
وكان ربع المرتب الحائز الحجز عليه ال يفي بسداد ديـن النفقـة وديـن               
الحكومة معا فيجوز الحجز على ربع الباقي بعد الربع االول بما يفي بدين             

 .الحكومة
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كما يجوز الحوالة دون الحجز الي مبلغ في حـدود صـافي مسـتحقات               
لموظف الشهرية ويشترط لقبول الحوالة ان يصدر بها اقرار مكتوب مـن            ا

 .الموظف وان تقبل الجهة التابع لها هذا الموظف ذلك
ال يجوز توقيع الحجز على ما يصرف للموظـف كبـدل سـفر او              ) ١٦٥(مادة

 .مصروفات انتقال او بدل المالبس او بدل الغذاء
 او عقوبـات    تجزاءات او ادوبـا   المبالغ المستقطعة من الموظف ك    ) ١٦٦(مادة

 .تضاف الى االيرادات في الباب والبند  والنوع المختص
فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة طرف الحكومة للموظفين المختلسـين         ) ١٦٧(مادة

وما يمكن حجزه منها لسداد المبالغ المختلسة تتبع االجراءات االتيـة بعـد           
 وتاديبا وصدور حكم قضائي     االنتهاء من محاكمة الموظف المختلس جنائيا     

 .بات
تتم المقاصة بين المبالغ المختلسة وما يستحقه الموظف بالكامل اذا تقـرر             -أ 

فصله من الخدمة والحكم عليه تاديبيا بسقوط حقه في معـاش التقاعـد او              
المكافاة او حرمانه من جزء من معاش التقاعد او المكافاة وذلك حتى سداد             

 .املقيمة المبالغ المختلسة بالك
اذا لم يتقرر فصل الموظف واستمر في الخدمة فيتم المقاصة في ربع مـا               -ب 

من هـذه   )١٦٤،١٦٣(يستحقه من مرتب اساسي وبدالته طبقا الحكام المواد       
 .الالئحة

اذا توفى الموظف المختلس قبل ان تستوفي الحكومة دينها فيخصم البـاقي             -ج 
 بما ال يزيـد علـى       من معاش التقاعد او المكافاة الممنوحة للمستحقين عنه       

 .ربع معاش التقاعد او المكافاة  حتى وفاء الدين
مـن  ) ا،ب،ج(ال تمنع االجراءات المنصوص عليهـا بـالفقرات السـابقة            -د 

 .مقاضاة الموظف المختلس للحصول على باقي اموال الحكومة المختلسة
ال يجوز التنازل عن كل او جزء من المرتبات واالجور مباشرة او            ) ١٦٨(مادة

 طريق توكيل الى اي جهة كانت ويسرى هذا النص على اي توكيـل              عن
صادر باستالم تلك المرتبات او االجور ويراعى في شـان عـدم جـواز              

 .التنازل عن المرتبات واالجور والحجز عليها االحكام الواردة بهذا الباب
تصرف المرتبات المستحقة للموظفين في اخر الشـهر ومـع ذلـك        ) ١٦٩(مادة

يمات تصدر عن وزير المالية صرف المرتبات في موعد سابق          يجوز بتعل 
 .للموعد المذكور

ال تصرف المرتبات اال الصحابها المسجلة اسمائهم  فـي كشـوف            ) ١٧٠(مادة
المرتبات وانما يجوز لهم في االحوال التي تمنعهم  من الحضور بانفسـهم             

لة يجـب   ان يوكلوا نيابة عنهم االخرين في صرف مرتباتهم وفي هذه الحا          
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اعتماد التوكيل من الرئيس المباشر للموظف او مدير الشئون المالية او من            
ينوب عنهما كما يجب ختم التوكيل بخاتم الوحدة االداريـة وال يجـوز ان              
يستخدم التوكيل لشخص ثالث ويجب ان يستوفي ضريبة الدمغة المستحقة          

 .على التوكيل
في المرتبـات مـع كشـوف       يسلم الى مندوب الصرف شيكات بصا     ) ١٧١(مادة

المرتبات في صباح يوم الصرف ويصدر الشيك باسمه مع اضافة عبـارة            
 ).مندوب الصرف(
وال يجوز لمندوب الصرف توكيل شخص اخر في استالم قيمـة الشـيك              

ان وجدت علـى    )المر(المسحوب باسمه ، كما يجب مراعاة شطب عبارة         
 .الشيك حتى ال يصرف اال للشخص المسحوب باسمه

على مندوب الصرف في صباح اليوم العاشر من الشهر الذي يـتم            ) ١٧٢(ادةم
فيه الصرف اعداد كشف من صورتين  باسماء الموظفين  الذين لم يستلموا        

مرتباتهم وترفق الصورة االولى بكشف المرتبات وتستخدم الصورة الثانية          
ب في اجراء التسوية الالزمة وبعد انقضاء المـدة المحـددة يقـوم منـدو             

الصرف بتسليم كشوف المرتبات مرفق بها كشوف الغـائبين الـى مـدير        
الحسابات  الذي يقوم بمراجعة كشوف المرتبات  مـع كشـوف الغـائبين              
للتحقق من ان اسمائهم قد ادرجت  ضمن الكشوف التي اعـدت بمعرفـة              

 .مندوب الصرف
التـي لـم    تقوم ادارة الحسابات باعداد حافظة توريد بجملة المبالغ         ) ١٧٣(مادة

تصرف ثم تورد هذه المبالغ الى البنك المركزي لحساب االمانات كرديات           
اذا كانت مستحقة للموظف او الى بند النفقة المختص في          ) مرتجع مرتبات (

 .من هذه الالئحة) ٧٦(حالة عدم  استحقاقه مع مراعاة احكام المادة 
لمسـتحق لـه    في حالة طلب الموظف الغائب وقت الصرف لراتبه ا        ) ١٧٤(مادة

يجب على مدير الحسابات التحقق من سابقة  توريد هذا االستحقاق  الـى              
البنك وذلك  قبل ان تتم اجراءات الصرف، ويراعى ذكر رقـم وتـاريخ              
حافظة التوريد الى البنك ويخصم المبلغ على حساب االمانـات كرديـات            

 ).مرتجع مرتبات(
في حالـة   ) حسابات٥٤نموذج  (تصدر شهادات صرف اخر مرتب      ) ١٧٥(مادة

 .نقل الموظفين من وحدة ادارية الى اخرى
اما بالنسبة للموظفين الذين يندبون للعمل في مهمة رسمية تستدعي تحويل            

مرتباتهم الى الجهة التي يؤدون فيها العمل فعال فيحرر لكل مـنهم شـيكا              
خاصا بصافي استحقاقه ويرسل اليه لصرفه بمعرفته من فرع البنك الواقع           

 .دائرته الجهة التي يؤدي عمله فيهافي 
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 .دفتر شهادات صرف اخر مرتب يجب حفظه في مكان مامون) ١٧٦(مادة
تحرر شهادات صرف اخر مرتب من صورتين وتعطـي ارقامـا           ) ١٧٧(مادة

مسلسلة ويدون فيها تفصيالت وافيه عن اخر صرف دفع للمـوظفين واي            
وقع على هذه الشهادة    استقطاعات يجب مراعاتها في الصرفيات المقبلة وي      

الموظفون المخولون حتى التوقيع على الشيكات وتخـتم بخـاتم الوحـدة            
االدارية المختصة قبل ارسالها ويجب ان ترسل  الى الجهة  المعنيـة دون              

 .اي تاخير ويجب اال ترسل بيد الموظف الذي تتعلق به الشهادة
 اخـرى خصـما     تصرف مرتبات الموظفين المنقولين من وحدة الى      ) ١٧٨(مادة

على موازنة الوحدة التي نقلوا اليها اعتبارا من تاريخ نقل المرتـب الـى              
 .موازنة الجهة المنقول اليها

في حالة تاخر نقل المرتب من الجهة المنقول منها يستمر صـرف            ) ١٧٩(مادة
المرتب من تلك الجهة لحين انهاء اجراءات النقل شـريطة التاكـد مـن              

 .لجهة المنقول اليهااستمرار عمل الموظف في ا
ال يجوز نقل مرتبات الموظفين خالل الفترة من اول اكتوبر حتـى            ) ١٨٠(مادة

 .االول من فبراير من كل عام
 الفرع الثالث

 صرف المرتبات واالجور التعاقدية والمؤقتة
الموسـمية  (تحتفظ  كل وحدة حسابية بسجل اجور عمال اليوميـة           ) ١٨١(مادة

بات يدون فيه اسماء العمال الـذين يعملـون         حسا٢٤نموذج رقم )والعرضية
بالجهة وقيمة االجور المقررة لكل منهم واالستقطاعات بالتفصيل وصـافي    

 .االجر مع بيان عدد االيام والساعات التي قضاها كل منهم في العمل
ويخصص بالسجل لكل عامل رقم مسلسل وفي حالة استبعاده من السـجل             

مله او غير ذلك من االسباب يبقى رقمـه         بسبب االستغناء عنه او انهاء ع     
شاغرا، ويؤشر امامه في خانة المالحظات رقم وتاريخ واسباب اسـتبعاده           

 .وقيمة اخر اجر صرف له والمدة المنصرف عنها االجر
وتقيد البيانات في الفقرتين السابقتين من واقع االخطارات المكتوبـة التـي             

امة لشئون الموظفين وتعتبر هذه     تصل الى الوحدة الحسابية من االدارة الع      
 .االخطارات مستندات رسمية يجب حفظها

على كاتب االجور تحرير كشف باسماء العمل عند دخـولهم الداء           ) ١٨٢(مادة
عملهم ثم يرسل هذا الكشف الى ادارة شئون الموظفين ويدون فـي هـذا              
الكشف اسم كل عامل ورقمه ونوع عمله وعدد الساعات المقررة وقيمـة            

 .جر بالساعة او اليوماال
كما يقوم المراقب بالمرور على العمال اثناء تادية عملهـم للتحقـق مـن               

وجودهم وتحرير كشف اخر باسماء الموجودين والبيانات الموضحة فيمـا          
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سبق والخاصة بكل منهم وارسال الكشف كذلك الى االدارة العامة لشـئون            
 .الموظفين

ن الموظفين بمطابقة الكشفين المذكورين في      تقوم االدارة العامة لشئو   ) ١٨٣(مادة
ويحرر رئيس العمـال كشـفا      .المادة السابقة ويحقق في اي خالف بينهما      

يوضح به العمل الذي اداه كل عامل وعدد الساعات التي عملها حتى يمكن             
وتعـد  .تحديد ما يصرف فعال ويرسل الى االدارة العامة لشئون الموظفين         

 النهائي وترسله الى ادارة الحسابات تمهيـد        ادارة شئون الموظفين الكشف   
 .للصرف

بجمع كشـف   ) الوحدة الحسابية (قبل الصرف تقوم ادارة الحسابات      ) ١٨٤(مادة
صرف االجور ويبين فيه عدد ايام العمل واجرة كل عامل وجملة االجـرة             
االصلية والجزاءات واالستقطاعات االخرى المقرر اسـتنزالها وصـافي         

 .ل عاملالمبلغ المستحق لك
على مدير الحسابات قبل اعداد الشيك بصافي اجور العمال التحقـق           ) ١٨٥(مادة

من صحة الكشوف وان االستقطاعات قد خصمت وصحة رقـم صـافي             
 ثم يؤشر في نهاية كشف االجور بما يدل على صـحة            –المبالغ المستحقة   

 .المراجعة
ص مسئول  يتم صرف اجور عمال اليومية بحضور رئيسهم او شخ        ) ١٨٦(مادة

من قبل رئيس الجهة يتعرف على شخصياتهم ويوقع بامضائه على كشف            
الصرف بما يفيد ان العمل المقيدة اسمائهم فيها قـد اسـتلموا اسـتحقاقهم               
بالكامل ، وينادى باسم العامل والمبلغ المستحق له ، وعلى العامل ان يوقع             

لصـرف  باستالمه ويتم صرف االجور وبحضور جميع العمال ومندوب ا        
 .ومندوب رئيس الجهة او رئيس العمال

االجور التي ال تصرف خالل عشرة ايام يؤشر امام خاناتها المعـدة            ) ١٨٧(مادة
وعلى مندوب الصـرف ان يعـد كشـف مـن           )لم يصرف (للتوقيع بكلمة   

صورتين باسماء العمال الذين لم يصرفوا اجورهم وترفق الصورة االولى          
 .ية تستخدم في اجراء التسويةبكشف صرف االجور والصورة الثان

بعد انتهاء عملية الصرف يقوم مندوب  الصـرف بـالتوقيع علـى             ) ١٨٨(مادة
الكشوف بما يفيد اتمام الصرف كما يوقع عليها رئيس العمال او منـدوب             

من هذه الالئحة وعلـى منـدوب       ) ١٨٦(رئيس الجهة طبقا لما جاء بالمادة     
 .ات دون اي تاخيرالصرف ان يعيد الكشوف الى ادارة الحساب

ال يجوز التنازل عن كل او بعض االجور مباشرة او عـن طريـق              ) ١٨٩(مادة
وسيط الى اية جهة ويسرى هذا النص على اي توكيل صادر باستالم تلك             
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االجور ويراعى بشان عدم جواز التنازل عن االجور او الحجز عليها مـا             
 .من هذه الالئحة) ١٦٦ الى ١٦٣(ورد بالمواد من 

االجور التي لم تدفع  الى مستحقيها الي سبب يتم توريدها الى البنك             ) ١٩٠(مادة
مرتجع مرتبـات   ) كرديات(وتضاف  قيمتها الى الحسابات الدائنة المختصة      

باسماء اصحابها اذا كانت االجور مستحقة او الى بند النفقة المختص فـي             
من هـذه   ) ٧٦(حالة عدم استحقاق العامل لالجر مع مراعاة احكام المادة          

 .الالئحة
في حالة طلب احد العمال الغائبين وقت الصرف اجره المستحق له           ) ١٩١(مادة

يجب على مدير الحسابات التحقق من سابقة توريد هذا االسـتحقاق الـى             
البنك وذلك قبل ان تتم اجراءات الصرف ويراعى عند الصرف ذكر رقم            

ى الحساب المخـتص    وتاريخ حافظة التوريد الى البنك ويخصم بالمبلغ عل       
 ).مرتجع مرتبات(كرديات 

مرتبات الخبراء والمتعاقدين تطبق في صرفها مواد الفصلين الثاني         ) ١٩٢(مادة
المرتبات (والثالث من هذا الباب وال يجوز التعاقد  خصما على البند الثاني             

مرتبات خبـراء ومتعاقـدين غيـر       (بانواعه  ) واالجور التعاقدية والمؤقتة  
اال فـي حـدود   )درسين غير اليمنيين  واجور تعاقدية ومؤقتـة   يمنيين والم 

االعتمادات المدرجة في الموازنـة وفقـا للقـانون الخـاص بـالخبراء               
والموظفين غير اليمنيين ووفقا للقواعد والضوابط المتعلقة بشغل الوظائف         
المؤقتة طبقا للقانون العام للخدمة المدنية وبعد موافقة وزارة الخدمة المدنية           
واالصالح االداري في كال الحالتين وابالغ وزارة المالية للتنفيذ ويجب ان           
يقتصر التعاقد مع الخبراء غيـر اليمنيـين علـى  الخبـرات النوعيـة                
المتخصصة النادرة والغير متوفرة محليا مع وضع نظراء يمنيين ليحلـوا           

 .محلهم مستقبال ووضع برنامج زمني لذلك
ابية بسجل مرتبات الخبراء والمتعاقـدين غيـر      تحتفظ كل وحدة حس   ) ١٩٣(مادة

حسـابات  لصـرف     ٢٤ونموذج رقـم  ) حسابات٢٥نموذج رقم   (اليمنيين  
 .المرتبات المذكورة

يجب على جميع الجهات اعداد كشوفات المرتبات الشـهرية التـي           ) ١٩٤(مادة
من اصل وخمـس    ) نفقات استثمارية (تصرف خصما على الباب الخامس      

ارة المالية والثانية لـوزارة التخطـيط والتنميـة         صور ترسل االولى لوز   
والثالثة لوزارة الخدمة المدنيـة واالصـالح االداري والرابعـة للجهـاز            
المركزي للرقابة والمحاسبة على ان يتم االحتفاظ باالصـل فـي الوحـدة             

 .الحسابية بالجهة بعد الصرف
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اقـدين غيـر   تحتفظ كل وحدة حسابية بسجل مرتبات الخبراء والمتع      ) ١٩٥(مادة
لصرف المرتبـات   ) حسابات٢٤نموذج  (، و )حسابات٢٥نموذج  (اليمنيين  
 .المذكورة

 الفرع الرابع
 الحوادث التي تقع فيها التبعية على الموظفين او العمال

بمجرد علم رئيس الوحدة بحادثة من حوادث السرقة او االختالس او           ) ١٩٦(مادة
لة حتى في االحـوال التـي       التي يترتب عليها خسارة للدو    …الخ.. االهمال

تكون الوحدة قد استردت المبالغ المختلسة او المسروقة او المفقودة يتخـذ            
 -:رئيس الوحدة التدابير االتية

تشكل لجنة يكون اعضاؤها غير الموظفين المسـئولين عـن مراجعـة            : اوال
ومراقبة اعمال المتهم وال من ينتمون اليه بصلة ما ، وعلى رئيس الوحدة             

ب ندب احد موظفي وزارة المالية والجهـاز المركـزي للرقابـة            ان يطل 
 -:والمحاسبة لالشتراك  في هذه اللجنة وتكلف هذه اللجنة بما يلي

فحص اعمال المتهم في جميع سنين خدمته بالتسلسل من تاريخ وقفه عـن              .١
العمل حتى التاريخ الذي يتبين انه بدا فيه  التالعب  او االختالس سـواء               

الوحدة التي ظهر فيها الحادث او في غيرها مـن الوحـدات            كان ذلك في    
التي يكون قد سبق له العمل فيها ، على ان يطلب الى تلك الوحدات تشكيل               

 .لجان ادارية من قبلها لتتولى فحص اعمال المتهم اثناء عمله بكل منها
 .دراسة الطرق التي اتبعت  في ارتكاب الحادث .٢
ع الحادث  وعلى االخص ما يتعلـق        البحث عن االسباب التي سهلت وقو      .٣

 .منها بالنقص في انظمة العمل ان وجدت
 .حصر جميع المبالغ المختلسة او المفقودة وانواعها .٤
تحديد مسئولية الموظفين الذين تقع عليهم تبعية وقوع الحادث سواء كـان             .٥

نتيجة اهمال او تقصير في مراجعة اعمال  المتهم واالشـراف عليهـا او              
 .راقبة اعمال المتهمنتيجة تهاون م

اقتراح انجح الوسائل واالحتياطات التي يجـب اتخاذهـا لتالفـي تكـرار         .٦
الحادث وتالفي ما قد يوجد من نقص ساعد على وقوع الحـادث او علـى          

 .عدم اكتشافه قبل التمادي فيه
تقوم لجنة التحقيق المشار اليها باعداد تقرير يتضمن بصـفة خاصـة مـا               .٧

 -:يلي
 .نة وتاريخ ومكان انعقادهاكيفية تكوين اللج -أ 
 .بيان مدة الخدمة التي فحصت اللجنة اعمال المتهم فيها -ب 
 .بيان االعمال التي كان يزاولها المتهم في تلك الوحدة -ج 
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 .المبالغ المختلسة والمفقودة وانواعها -د 
 .بيان الطرق التي اتبعت في ارتكاب الحادث-هـ
ص مـا يتعلـق منهـا    بيان االسباب التي سهلت وقوع الحادث وعلى االخ     -و

 .بالنقص في انظمة العمل ان وجد
العاملون الذين تقع عليهم تبعية وقوع الحادث او عدم اكتشافه قبل التمادي            -ز

 .فيه ودرجة مسئولية كل منهم
الوسائل واالحتياطات التي ترى اللجنة اتخاذها لتالفـي تكـرار الحـادث            -ح

وع الحادث او عدم وتصحيح ما وجد بانظمة العمل من نقص ساعد على وق       
 .اكتشافه قبل التمادي فيه

 مالحظة عامة وراى اللجنة-ط
 .ايقاف من تقع عليه التهمة من الموظفين عن العمل: ثانيا

شــئون الوحــدات (ارســال اخطــار مبــدئي الــى وزارة الماليــة : ثالثــا
 :والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة متضمنا البيانات االتية)الحسابية

 . المتهم ووظيفتهاسم الموظف .١
 .تاريخ ظهور الحادث وتشكيل اللجنة االدارية للفحص .٢
 .تاريخ وقف المتهم عن عمله .٣
 .ظروف الحادث وكيفية اكتشافه .٤
 .قيمة الخسارة التي ظهرت مبدئيا ونوعها .٥

وال يبلغ لوزارة المالية من حوادث االهمال اال الحوادث التي تنـتج عنهـا      
تكشفت قبل الصرف ويتضح انها نتيجـة       خسارة للدولة ،اما الحوادث التي      

اخطا عادية ال وجه الحتمال سؤ النية فيها فال تبلغ وزارة المالية بل يكتفى              
فيها باجراء تحقيق اداري بمعرفة الجهة االدارية المختصة لمعرفة كيفيـة           
وقوع الخطا وتالفي اوجه النقص التي ادت الى وقوعه وتحديد المسـئولية            

المسئولين وارفاق صـورة مـن محضـر التحقيـق          الناتجة عنه ومجازة    
واالجراءات التي اتخذت بالمستندات مع ارسال صورة من محضر التحقيق          

 .الى وزارة المالية والجهاز المركزي والمحاسبة
 ).النيابة العامة(ابالغ النتيجة االولية التي تصل اليها اللجنة الى: رابعا
عشر يوما من تاريخ اكتشـفاه ،       ابالغ الضامن بالحادث خالل خمسة      : خامسا

وكل تهاون في تنفيذ ذلك يعرض مرتكبه للجزاء عالوة على النظـر            
 .في مسئوليته المادية

ترسل الجهة االدارية اخطار ثانيـا الـى وزارة الماليـة والجهـاز             : سادسا
المركزي للرقابة والمحاسبة بعد اسبوعين على االكثـر مـن تـاريخ            

 -:يشمل هذا االخطار البيانات االتيةاالخطار المبدئي ، ويجب ان 
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 .النتيجة االولية التي وصلت اليها لجنة التحقيق .١
 .تاريخ ابالغ النتيجة االولية الى النيابة العامة .٢
 .تاريخ اخر تفتيش على اعمال المتهم .٣
 .اسباب عدم اكتشاف الحادث من قبل .٤

سـترداد  بعد احالة القضية الى النيابة العامة على الجهة متابعـة ا          : سابعا
 .المبالغ التي خسرتها الدولة ومعاقبة الجاني

بعد الفصل النهائي في الحادث من جميع نواحيـه ترسـل الجهـة             : ثامنا
االدارة العامـة لشـئون     ( ثالثا الى وزارة الماليـة       -االدارية اخطار 

والجهاز المركزي للرقابـة والمحاسـبة شـامال        ) الوحدات الحسابية 
 -:البيانات االتية

 .حاكمة المتهمنتيجة م .١
قيمة ما ثبت فقده نهائيا من المبالغ او المهمات واالدوات ومـا تـم               .٢

 .استرداده منها واالجراءات المتخذة السترداد الباقي
العقوبات التي قررت المحكمة توقيعهـا علـى الموظـف المـدان             .٣

باالهمال او التقصير الذي يكون قد سهل وقوع الحادث او ادى الى            
 .لتمادي فيهعدم اكتشافه قبل ا

االدارة العامـة لشـئون الوحـدات       (يجب ابـالغ وزارة الماليـة       ) ١٩٧(مادة
والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بجميع الحوادث التي يصاب        )الحسابية

فيها االفراد باضرار اذا كان من المحتمل مسئولية الحكومة عنهـا نتيجـة             
يها مسـئولية مدنيـة     اهمال احد الموظفين بها او التي يمكن ان يترتب عل         

للغير التي تقدم فيها مطالبات بتعويض او التي يمكن ان تسـال الحكومـة              
 .عنها

اذا رؤى في انه مرحلة من مراحل تحقيق الحادث ان االفضل انهاء النزاع              
وديا فيجب على الجهة االدارية المختصة قبل اتخاذ  اي اجراء فـي هـذا               

دارة العامـة لشـئون الوحـدات       اال(الشان ان ترجع الى وزارة الماليـة        
والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك لبحث الموضوع مـن         )الحسابية

الناحية القانونية وتشكيل لجنة لتحديد مقدار التعويض ، علـى ان ترجـع             
الجهة االدارية بعد ذلك على الشخص المسئول بمقدار التعـويض الـذي            

 .صرفته
 

 الفرع الخامس
 فاستمارة اعتماد الصر
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العتماد صـرف   )  حسابات ٤١نموذج رقم   (تحرر استمارة صرف    ) ١٩٨(مادة
 .النفقات المتنوعة

عند وصول طلب او طلبات لصرف مبالغ الحد االفراد او الشركات           ) ١٩٩(مادة
او الهيئات او غيرها يجب ان ترفق بالطلب اسـتمارة اعتمـاد الصـرف              

لمطلـوب  وعلى الجهة المختصة بحث مدى صحة الطلـب وان العمـل ا           
الصرف من اجله قد تم حسب المطلوب وعلى الجهة المختصة اثبات ذلك            

 .على االستمارة
اذا كان الطلب يتعلق بصرف قيمة عدة فواتير فيجـب بيـان هـذه              ) ٢٠٠(مادة

الفواتير تفصيال مع اعطاء كل فاتورة رقما مسلسال وبيـان تـاريخ كـل              
 .فاتورة وقيمتها

سباب جدية ان يكون الصـرف لشـخص        اذا كان من الضروري ال    ) ٢٠١(مادة
غير صاحب الطلب ، فيجب بيان اسم الشخص الذي سيصرف له المبلـغ             

 بكل وضوح على استمارة الصرف في المكان المعد لذلك 
يجب ان يوضح في استمارة الصرف اذا كان صرف القيمة سـيتم            ) ٢٠٢(مادة

ف عن طريق البنك المركزي او احد فروعه في الجهة المطلـوب الصـر            
 .منها

على مدير الحسابات قبل ان يوقع بامضائه على استمارة الصـرف           ) ٢٠٣(مادة
 -:ان يتحقق من ان جميع المستندات مستوفاة وان يراعى ما ياتي

ان الفواتير مختومة بختم الصورة االصلية او بختم الصورة الثانية حسـب             -أ 
 .االحوال

 -:فيما يتعلق بشراء اصناف او ادوات او غيره يراعى -ب 
ن امين المخزن قد اقر على الفاتورة االصلية باستالمه االصناف ويوقـع            ا .١

على هذا االقرار ويدون التاريخ او انه قد حرر اقرارا او شهادة مصـدقا              
( عليها من الرئيس المسئول بما يفيد ورود الصنف او استعماله مباشـرة             

 شريطة ان يتضمن االقرار ان السـعر      ) دون ان يضاف الى عهدة المخزن     
مناسب وان الصنف يفي بالغرض المطلوب مـن اجلـه وذلـك بالنسـبة              
لالصناف الصغيرة المستهلكة التي تشترى لالستعمال المباشـر والتـي ال           

 .ريال)٢٥٠(تتجاوز قيمتها 
ان يوجد اقرار على الفاتورة بان االصناف الموردة التي تم شراؤها وفقـا              .٢

 .لقانون المناقصات والمخازن والئحته التنفيذية
ان يكون مرفق باستمارة اعتماد الصرف اذن االصـناف للمخـازن مـن              .٣

االصناف المستديمة واالصناف المستهلكة التي تشترى لغيـر االسـتعمال          
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المباشر مهما كانت قيمتها وعـن االصـناف المسـتهلكة التـي تشـترى              
 .ريال) ٢٥٠(لالستعمال المباشر والتي تزيد قيمتها عن 

ر فحص االصناف الواردة فيما عدا الصناف       كذلك يرفق باالستمارة محض   
الصغيرة المستهلكة التي تشترى بغرض االسـتعمال المباشـر والتـي ال            

 .ريال) ٢٥٠(تتجاوز قيمتها
في الحاالت التي يكون قد عمل عنها مناقصة فيجب على مدير الحسـابات              -ج 

 -:ان يالحظ ما ياتي
 وطلبـات   تان عطاءات المناقصة وصورة من كشف تفريغ هذه المعطاءا         .١

التوريد مرفقا باستمارة اعتماد الصرف ، وفي الحالة التي يكون قد صرف            
بمقتضى هذه المناقصة مبالغ على عدة دفعات فيوضح في استمارة اعتماد           
الصرف التالية رقم وتاريخ مستند الصرف الذي ارفقت معـه المناقصـة            

 .والمكان المحفوظ فيه هذا المستند
جهة ترخيصا ماليا وبطريقة اخرى مـن طـرق         في االحوال التي تمنح ال     .٢

الشراء الموضحة بقانون المناقصات والمخازن الحكومية والئحته التنفيذية        
يراعى التحقيق من انه مرفق باستمارة اعتماد الصرف صورة مـن هـذا             
 .الترخيص و صورة ، الطلب االساسي الصادر من الجهة بطلب الترخيص

يعد بمقتضى نفس هذا التـرخيص ان       يراعى عند صرف مبالغ اخرى فيما       
يوضح على استمارة صرفها رقم ذلك الترخيص وتاريخه ورقـم مسـتند            

 .الصرف المرفقة به صورة الترخيص والمكان المحفوظ بها المستند
في حاالت االعمال والترميمات يراعى ان يكون مرفقا باستمارة اعتمـاد             -د 

يفيد اتمـام العمـل     الصرف اقرارات من الجهة او الجهات المختصة بما         
واستالمه والحساب الختامي للعملية وباقي المستندات الالزمة الموضـحة         

 .بالفقرات السابقة
في حاالت الصرف من الحسابات الجارية الدائمة يراعى ان يكوم مرفقـا            -هـ

باستمارة اعتماد الصرف االيصال الدال على المبلغ مع مراعـاة االحكـام            
 ).االمانات( الدائنة الخاصة بالصرف من الحسابات

وان تبين عددها رقما وكتابـة      ) المرفقات(يجب ان ترقم المستندات     ) ٢٠٤(مادة
 . في استمارة اعتماد الصرف في الخانة المحددة لهذا الغرض

بعد اتمام االجراءات المذكورة في المواد السابقة تقـدم االسـتمارة           ) ٢٠٥(مادة
نوبه لهذا االعتمـاد بشـرط ان       العتمادها اداريا من رئيس الجهة او من ي       

 .يكون من غير موظفي الحسابات
يجب استيفاء االقرار من الموظف المختص بسجل االرتباطات بمـا          ) ٢٠٦(مادة

يفيد وجود اعتماد مخصص لهذا الغرض بالموازنة مع بيان الباب والبنـد            
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والنوع الذي سيخصم عليه بالنفقات وانه لم يسبق صرفه ثم يوقع الموظف            
 .ص باالرتباطات امضائه على هذا االقرارالمخت

كما يستوفى اقرار مماثل من الموظف المختص بسجل قيـد الحجـوزات             
والتنازالت بما يفيد اذا كانت هناك حجوزات او تنازالت او توكيالت عن            
المبلغ المدون باستمارة اعتماد الصرف ثم يجرى ترقيم اسـتمارة اعتمـاد            

 .ليومية العامةالصرف بحسب تسلسلها في دفتر ا
عند صرف مبلغ من الحسابات الدائمة المرخص بالصـرف منهـا           ) ٢٠٧(مادة

يجب ان يعطى اقرارا من الموظف المختص بان المبلغ مضاف بحسـاب            
ويكتب ذلك على استمارة    … صفحة… بتاريخ… او التسوية رقم    …جاري

 .اعتماد الصرف ثم يوقع الموظف المختص بامضائه
ة ادارية ان ترسل الى ادارة الحسـابات بهـا نمـاذج            على كل جه  ) ٢٠٨(مادة

امضاءات رئيس الجهة والموظف الذي ينيبه العتماد االستمارات الخاصة         
بالصرف وان تخطر قسم الحسابات بكل تعديل يحدث في هذه التوقيعـات            
حتى يمكن للقسم المذكور في اي وقت مراجعة االمضاءات المدونة علـى            

ع نماذج االمضاءات المحفوظة لديـه وذلـك        استمارات اعتماد الصرف م   
 .اسوة بتوقيعات الموظفين المرخص لهم بالتوقيع على الشيكات

تسرى االحكام الخاصة باستمارات اعتماد الصـرف علـى جميـع           ) ٢٠٩(مادة
 كاستمارات صرف المرتبات واسـتمارات      –استمارات الصرف االخرى    

االحكـام الخاصـة    صرف مصروفات االنتقال وذلك فيما ال يتعارض مع         
 .بهذه االستمارات

 الفرع السادس
 الشيكات الصادرة

يجب ان تراعى الدقة والعناية في تحرير الشيكات وعلى االخـص           ) ٢١٠(مادة
بالنسبة لصحة المبلغ رقما وكتابة وتاريخ تحرير الشيك واسـم المسـتفيد            
والتوقيعات والباب والبند والنوع المخصوم عليـه وال يجـوز الكشـط او             

 .لمحو في تحرير الشيكاتا
وفي حالة تصحيح المبلغ او االسم او التاريخ او غير ذلك مـن البيانـات                

فيعاد تدوين البيان الصحيح ويوقع بجانب التصحيح بمعرفة من رخص لهم           
 .حق التوقيع

يجب ان توقع الشيكات المسحوبة من الموظفين المسـئولين الـذين           ) ٢١١(مادة
رار بشرط اال يقل عددهم عن اثنين وان يكـون          تعتمدهم وزارة المالية بق   
 .احدهم مدير الحسابات
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يعد سجل خاص لقيد الشيكات الصادرة ويتم القيد بالنسبة لكل شـيك           ) ٢١٢(مادة
حسب تسلسل ارقامها وتواريخ سحبها وان يتضمن هذا السـجل البيانـات            

 -:االتية
 الماليـة   رقم مسلسل ويعطي هذا الرقم سنويا بحيث يبدا ببداية السـنة           -أ 

وينتهي بانتهائها وكذلك بالنسبة لكل الشيكات الصـادرة بمـا فـي ذلـك         
 .الشيكات الملغاة

 .رقم الشيك ورقم المجموعة -ب 
 .المبلغ المستحق صرفه -ج 
 ).المثبتين في اليومية العامة(رقم المستند وتاريخه -د 
 .تاريخ سحب الشيك -ه 
 .اسم المسحوب لصالحة الشيك -و 
 الغرض من الصرف  -ز 

 .افظه الخصمرقم وتاريخ ح-ح
عند ورود حافظة الخصم من البنك المركزي او فروعه بمـا يفيـد             ) ٢١٣(مادة

صرف قيمة الشيك يؤشر في سجل قيد الشيكات الصادرة المشار اليها في            
المادة السابقة في خانة المالحظات وذلك بكتابـة رقـم وتـاريخ حافظـة              

 .الخصم
 اسـتمارة الصـرف     يوقع الشخص الذي صدر الشيك لصالحه على      ) ٢١٤(مادة

 .بما يفيد استالم الشيك) حسابات٤١نموذج رقم (
جميع الشيكات المسحوبة على البنك المركزي او فروعه يجـب ان           ) ٢١٥(مادة

التي تعـد   )  حسابات ٤٩نموذج رقم   (ترصد يوميا في حافظة اخطار البنك       
من اصل وصورتين موقعا عليها من االشخاص المرخص لهم حق التوقيع           

كات ويرسل االصل الى البنك المختص وترفق الصورة االولـى          على الشي 
 .بمستندات اليومية وتبقى الصورة الثانية بالدفتر

الشيكات التي تسحب على البنك ويتاخر صـرفها الي سـبب مـن             ) ٢١٦(مادة
االسباب ال يصرف البنك قيمتها اذا انقض على تاريخ سحبها ستة شـهور             

 .بت خاللهااو انتهاء السنة المالية التي سح
ويطلب البنك الى كل من يتقدم اليه لصرف شـيك بعـد انقضـاء المـدة                 

المذكور اعادة الشيك الى الجهة التي سحبته الصدار شيك جديد او تجديـد             
 .تاريخ سحبه

وعلى الجهة المختصة قبل اصدار الشيك الجديد او تجديد تاريخه ان تتاكد             
 او اصدار شـيك جديـد  وان         من انه ال يوجد ما يحول دون هذا التجديد          
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تراجع سجل الشيكات للتاكد من ان الشيك لم يسبق الغاؤه الي سبب مـن              
 .االسباب

 :فقدان الشيك) ٢١٧(مادة
اذا وصل الى علم الجهة ساحبة الشيك خبر فقدان الشيك او تقدم صاحب              -أ 

الحق ببالغ الى الجهة بذلك فينبغي  ان تخطر في الحال البنك المسـحوب              
 .ك اليقاف صرفهعليه الشي

بعد ذلك يطلب من البنك ان يحرر للجهة المختصة اقرارا بـان  الشـيك                 -ب 
المفقود لم يصرف وان يتعهد بتحمل اية مسئولية تترتـب علـى صـرف              

 .الشيك المفقود
ويتعهد برد القيمة عند  طلب الجهة الساحبة للشيك اذا ما دفـع قيمتـه او                

 .طولبت الجهة بقيمة الشيك
 من احد الموظفين ولم يكن هو صاحب الحق وقبل تسـليمه            اذا فقد الشيك   -ج 

الى صاحب الحق او اذا فقد من مندوب صرف المرتبات قبل استالم قيمته             
من البنك فتتخذ االحتياطات الالزمة باخطار البنك او فرعه المسحوب عليه           
الشيك اليقاف صرفه والتاكد من عدم صرفه قبل تحريـر شـيك اخـر ،               

 .ر حتى ال يتضرر اصحاب الشانويجب متابعة االم
هذا باالضافة الى اتخاذ االجراءات التاديبية مع الموظف وتحديد مسـئولية           
االدارة بجانب المسئولية المادية فيما لو اتضح ان الشيك المفقود قد صرفت            

 .قيمته
يتم طلب دفاتر الشيكات الالزمة للوزارات والمحافظات والمصالح        .ا) ٢١٨(مادة

امة واالجهزة المركزية والمكاتب والفروع التابعة لهـا مـن          والهيئات الع 
البنك المركزي مع بيان عدد ونوع دفاتر الشيكات التي تلزم الجهة خـالل             
السنة المالية المقبلة مع ذكر اسم الحساب الذي سيتم سحب الشيكات عليـه             
من واقع االسم المطبوع على كشف الحركة  اليومية للحسابات التي ترسل            

 .لبنك الى الجهةمن ا
واذا احتاجت الجهة عددا اضافيا من دفاتر الشيكات خالل العـام فتطلـب              

 .بنفس الطريقة
يكون طلب دفاتر الشيكات بطلب معتمد ممن لهم حق التوقيع المبلغ للبنك            . ب

 .المركزي
على كل جهة استالم دفاتر الشيكات المرسلة اليه مـن البنـك المركـزي              . ج

لالزمة نحوها ويمسك مدير الحسابات او وكيله سـجال         واتخاذ االجراءات ا  
يثبت فيه كمية دفاتر الشيكات التي وردت للجهة وينزل منها مـا يسـلمه              

حتـى يمكـن    . الحسابات لالستعمال ويمثل الباقي الكمية الباقية الخزانـة       
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الوقوف على احتياجات الجهة من دفاتر الشيكات حسب طلبها في الوقـت            
 .الموجود منها بوقت كافالمناسب وقبل نفاذ 

يعتمد وزير المالية او من يفوضه الوظائف التي يجـوز لشـاغلها            ) ٢١٩(مادة
 .   التوقيع على الشيكات توقيعا اوال وثانيا او اكثر

المكـان  : الشيكات المعادة او التي تصرف في المواعيـد المحـددة         ) ٢٢٠(مادة
 المعادة الى الجهـة او      احكام الرقابة الداخلية على الشيكات واذون التسوية      

التي لم يتم صرفها الصحاب الحق فيها فيجب ان تمسك الوحدات الحسابية            
سجال لقيد الشيكات المعادة يثبت فيه اوال باول ارقـام الشـيكات المعـادة              

المسحوب لصـالحه   (ومبالغها والتاريخ المدون عليها واسم صاحب الحق        
اتخذت بشان كل شيك، علـى     وتاريخ  رد الشيك واالجراءات التي       ) الشيك

ان يكون هذا السجل محل مراجعة مدير الحسـابات كـل خمسـة عشـر              
ويمسك سجل مماثل بالنسبة الذونات التسوية المعـادة ليـتم اجـراء            .يوما

 .التسوية الالزمة اللغاء الشيك او اذن التسوية المعاد
رة  على الوحدات الحسابية مراجعة سجل حصر الشيكات الصـاد        . ا) ٢٢١(مادة

مع اشعارات الخصم وكشوف الحساب الواردة من البنك المركزي للتحقق          
من صرف قيمة الشيكات الصادرة ، وكل شيك مضى على تاريخ تحريره            

 -:ما يزيد عن ستة اشهر فيخطر البنك فورا اليقاف صرفه ويتخذ االتي
اذا تقدم صاحب الشيك الى الوحدة الحسابية خالل السنة المالية التي صدر             .١

فيها الشيك يجرى تعديل تاريخ الشيك ويتم التوقيع على هذا التعديل ويؤشر            
 .في سجل الشيكات الصادرة بما يفيد ذلك

اذا لم يتقدم صاحب الشيك الى الوحدة الحسابية حتى نهاية السنة المالية يتم              .٢
) النـوع – البند   -الباب(الغاء الشيك ويستبعد قيمته من نفقات السنة المالية         

صم القيمة من اعتمادات السنة المالية الجديدة في حالة التقدم بطلب           ويعاد خ 
 .صرف الشيك الملغي بعد انتهاء السنة المالية المختصة

 الفرع السابع
 الصرف بعملة اجنبية

المبالغ المستحقة السداد بعملة اجنبية ال تصرف اال بموافقـة مـن            ) ٢٢٢(مادة
اي اعتماد نقـدي بالخـارج      وزير المالية ويجب ان يراعى عند طلب فتح         

 .االرتباط على الباب والبند والنوع بالموازنة دون تجاوز
وتقوم الجهة الطالبة للصرف بخصم المبلغ الواجب صرفه علـى البـاب             

والبند والنوع المختص في موازنتها على اساس السعر الذي يحدده البنـك            
 .المركزي بموجب نشره االسعار الصادرة منه
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حالة سحب شيك بعملة اجنبية يجب الحصول على موافقة وزير          في  ) ٢٢٣(مادة
المالية لتكليف البنك المركزي بسحب الشيك المطلوب بالعملـة االجنبيـة           

 .ويرسله البنك الى الجهة الطالبة
 الفرع الثامن

 الصرف من السلف
 :السلف المستديمة: اوال

يمة والحد االقصى   يصدر وزير المالية ترخيصا بمقدار السلفة المستد      ) ٢٢٤(مادة
للصرف منها لكل من الوزارات والمحافظات والمصالح والهيئات العامـة          
واالجهزة المركزية والمكاتب التابعة بااللوية بموجب طلـب مـن هـذه            
الجهات وطبقا لحجم االنفاق لكل منها وذلك لمقابلة النفقات الطارئة، ويجب           

يـد قيمـة السـلفة      على جميع الجهات المذكورة مراعاة  الدقـة فـي تحد          
المستديمة  بحيث تكون في اقل الحدود الممكنة ،وتسـحب قيمـة السـلفة              
المستديمة من االعتمادات المبلغ الى البنك المركـزي بالبنـك المركـزي            

 .بالنسبة لكل جهة
يعهد الى احد الموظفين المسئولين من غير موظفي الحسابات بمبالغ          ) ٢٢٥(مادة

يكون ذلك الموظف مضمونا بخدمته التقاعدية      السلفة المستديمة ويشترط ان     
 .من هذه الالئحة) ١٢٥(وان يقدم ضمانا وفقا للمادة 

يخصم بقيمة السلفة المستديمة على حساب جاري السلف المسـتديمة          ) ٢٢٦(مادة
باسم الشخص الذي بعهدته هذه السلفة وال يجوز عمل اي قيود فـي هـذا               

 .الحساب ما دامت السلفة باقية
في حالة تغيير او نقل او فصل الموظـف الـذي عهدتـه السـلفة               ) ٢٢٧(مادة

المستديمة يجب على الجهة ذات الشان ان تخلـى طرفـه وتخطـر ادارة              
الحسابات لكي تسارع بتحويله السلفة باسم المستلم الجديدة بناء على اقرار           

 .موقع منه
د اليـه   خالل الشهر االول من كل سنه مالية يوقع الموظف الذي عه          ) ٢٢٨(مادة

بالسلفة المستديمة على اقرار يعترف فيه بان السلفة في عهدته ويبين فيـه             
مقدار تلك السلفة وهذا االقرار يجب ارساله الى ادارة الحسـابات بالجهـة      

 .لكي تتحقق من مطابقة هذا االقرار للبيانات المقيدة في دفاترها
ال تزيد على مـبلغ    تصرف من السلفة المستديمة جميع المبالغ التي        ) ٢٢٩(مادة

ريال وال يجوز صرف المرتبات او االجور او البدالت من السلف           ) ٥٠٠(
المستديمة اذ يجب الخصم بقيمة هذه النفقات على الباب والبنـد والنـوع             
المختص بالموازنة مباشرة فيما عدا الحاالت التي يصدر بشانها تـرخيص           

 .من وزير المالية
 :ستديمةالصرف من السلفة الم) ٢٣٠(مادة
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يتم الصرف من السلفة المستديمة بموجب طلـب صـرف مـن السـلفة               -أ 
 ). حسابات٤٤نموذج رقم (المستديمة 

يجب اال تزيد قيمة طلب الصـرف مـن السـلفة المسـتديمة نمـوذج                -ب 
كما يجـب اال تحـدث      ) ٢٢٩(حسابات  عن الحد الموضح في المادة        ٤٤

لسـلفة  تجزئه للمشتريات او النفقات االخرى بغـرض الصـرف مـن ا           
 .المستديمة

تصرف من السلفة المستديمة النفقات اليومية الصغيرة ذات الصفة العاجلة           -ج 
كاجور التلغرافات والرسوم المستحقة على الطرود البريدية والمشـتريات         
الصغيرة ، ويجوز اذا اقتضى االمر لوكيل المحافظة او وكيل الوزارة او            

صناف الغذائية  او سداد     رئيس المصلحة الترخيص في التكليف بشراء اال      
اجور البرقيات او رسوم الطرود البريدية  باسـتالم  نقـود بايصـاالت              
معتمدة من رئيس الجهة ويشترط تقديم الفـواتير والمسـتندات المعتمـدة      

 .والمؤيدة للصرف في نفس اليوم او اليوم التالي على االكثر
مبـالغ تزيـد عـن      اما بالنسبة للحاالت التي يتطلب اتمامها وقتا اطول او          

فانه يمكن صرف سلفه مؤقتة وفقا لالحكام       ) ٢٩٩(الحدود الواردة بالمادة    
 .المنظمة لها

 – ٤٤نمـوذج رقـم     (يجب ان يرفق بطلب الصرف من السلفة المستديمة        -د 
المستندات المؤيدة للصرف وعلى مدير الحسـابات مراجعتهـا         ) حسابات

 :والتوقيع عليها بما يفيد المراجعة ثم تعتمد من
 .وكيل الوزارة او المحافظة المختص او من ينيبه تحت مسئوليته .١
رئيس المصلحة او الهيئة العامة او الجهاز او من ينيبه كل منهم تحـت              .٢

 .مسئوليته
 .مدير عام المالية في المحافظة .٣
 .مدير عام المكتب المختص بالمحافظة .٤
لبات الصـرف   على الموظف المعهود اليه بالسلفة المستديمة ختم ط       ) ٢٣١( مادة

بمجرد صرف  ) صرف(والمستندات المؤيدة بختم    ) حسابات٤٤نموذج رقم (
 .قيمته

تقيد المبالغ المستلمة والمنصرفة اوال بـاول فـي سـجل السـلفة             ) ٢٣٢(مادة
على ان تكون القيود في هذا  السجل        )  حسابات ٢٨نموذج رقم   (المستديمة  

 :بالكربون من اصل وصورتين ومتضمنة البيانات االتية
 ).حسابات ٤٤نموذج رقم (رقم طلب الصرف  -أ 
 .تاريخ الصرف -ب 
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 .اسم صاحب الحق -ج 
 .الغرض من الصرف -د 

 .المبلغ المستحق صرفه-هـ
 .خانة االبواب وبنود وانواع الموازنة-و
 .بيان االستقطاعات-ز
 .صافي المبلغ-ح
 : استعاضة السلفة المستديمة-ب

ربت على النفاد حسب    يستعاض المنصرف من نقود السلفة المستديمة كلما قا        .١
 .ظروف كل جهة وحتما في اليوم االخير من كل شهر

نمـوذج  (تتم االستعاضة بتقديم النسخة االصلية من سجل السلفة المستديمة           .٢
-نمــوذج(بعــد اقفالــه مرفقــا بــه طلبــات الصــرف ) حســابات٢٨
 .والمستندات المؤيد للصرف الى مدير حسابات الجهة)حسابات٤٤

 -٢٨نمـوذج   (اجعة المسـتندات علـى السـجل        على مدير الحسابات مر    .٣
نمـوذج  (والتوقيع عليه بما يفيد المراجعة ،ويعد استمارة استعاضة         )حسابات

ثم يعتمد من مدير عام الشئون المالية او مدير عام الفـرع او             ) حسابات٤٥
 .المكتب بالمحافظات

يسحب شيك على البنك المركزي او فروعه حسب االحوال بمجموع المبالغ            .٤
ي تم صرفها فعال خصما على الباب والبند والنوع المخـتص بموازنـة             الت

 .الجهة
في اليوم االخير من كل سنه مالية يورد ما تبقى بدون صرف مـن مبلـغ                 .٥

السلفة المستديمة الى البنك المركزي،واجراء ما يلزم من تسويات في هـذا            
 التي تـم    الشان في نهاية السنة المالية، ويراعى ان يخصم باجمالي المبالغ         

صرفها حتى ذلك التاريخ على ابواب وبنود وانواع الموازنة حسب طبيعـة            
 .كل نفقة
 :السلفة المؤقتة: ثانيا

يمكن الترخيص بصرف سلفه مؤقتة لمواجهة متطلبات ذات صـفة          ) ٢٣٣(مادة
عاجلة وملحة في االحـوال التـي يتعـذر فيهـا الصـرف باالسـلوب               

دام نظام السلف المؤقتـة لشـراء       وال يجوز استخ  )بموجب الشيكات (العادي
نثريات كان باالمكان شراؤها من نقود السلفة المستديمة ويصدر الترخيص          
بالسلفة المؤقتة من وكيل الوزارة او المحافظـة او رئـيس المصـلحة او              
رئيس الجهاز او رئيس الهيئة العامة اذا لم تتجاوز قيمـة السـلفة مبلـغ               

ريال يصدر التـرخيص    )٢٥,٠٠٠(ريال وما زاد عن ذلك الى       )١٥,٠٠٠(
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به من الوزير المختص او المحافظ، فاذا زادت قيمة السلفة عن ذلك الحـد              
 .فيجب ان يصدر الترخيص بها من وزير المالية

يتم تحديد السلفة المؤقتة وفقا لدراسة دقيقة تتم بمعرفة المختصـين           ) ٢٣٤(مادة
ختصون مسئولين  في االعمال المطلوب من اجلها السلفة ويكون هؤالء الم        

 .مباشرة عن الفروق الكبيرة في تقدير قيمة السلفة الالزمة زيادة او نقصا
ويجب ان تتضمن هذه الدراسة تحديد طريقة معينـة السـتعمال السـلفة              

تتناسب وطبيعة االغراض الممنوحة من اجلها علـى اال تتجـاوز المـدة             
رط اال تتعـدى  المحددة لتقديم حساب السلفة شهرين من تاريخ صرفها وبش        

هذه المدة باي حال من االحوال اليوم االخير من السـنة الماليـة بالنسـبة            
للسلف التي يصرح بصرفها في اواخر السنة المالية وفي االحـوال التـي             
يتعذر فيها القيام باالعمال المطلوبة قبل نهاية السنة المالية يجـب تسـوية             

قي منهـا واذا اقتضـت       حساب السلفة في نهاية السنة الماليـة ورد البـا         
الضرورة الحصول على سلفة اخرى في السنة الماليـة السـتكمال تلـك             
االعمال فيجب الحصول على ترخيص من السلطة التي رخصت بصـرف   
السلفة مع بيان االسباب التالية التي تدعو لذلك وبشـرط وجـود اعتمـاد              

 .مخصص لتلك االعمال يسمح باالرتباط
مؤقتة دفعة واحدة للموظف المرخص له بهـا اذا       تصرف السلفة ال  ) ٢٣٥(مادة

 .كان مقدرا انجاز العمل الصادرة من اجله السلفة بمجرد صدورها
وفي االحوال التي يكون فيها مبلغ السلفة كبيرا ويقدر استمرار الصـرف             

منها لمدة طويلة على مدى السنة المالية فيكون صرف السلفة للموظـف            
لى دفعات تتناسب والمدد المقدرة النجاز كل غرض        الذي يعهد اليه بها ع    
 .من اغراض السلفة

تلتزم الوحدة الحسابية المختصة بتقديم اقرار بابراء ذمـة صـاحب           ) ٢٣٦(مادة
السلفة بمجرد استالمها المستندات المؤيدة للصـرف ومراجعتهـا وعلـى           

 .صاحب السلفة االحتفاظ بهذا االقرار المدة القانونية الالزمة
ال يجوز الترخيص بصرف عدد كبير من السلف المؤقتة لشـخص           ) ٢٣٧(مادة

واحد في السنة المالية الواحدة واذا اقتضى االمر لترخيص بصرف اكثـر            
من سلفه لشخص واحد فعليه تسوية حساب كل سلفه علـى حـده وتقـديم          

 .مستنداتها فور انتهاء الغرض منها
عليه ان يبدي اسباب    ويكون صاحب السلفة مسئوال عن تحقيق اغراضها و        

عدم تحقيق تلك االغراض عند حدوثه مع تقديم ما يثبت ذلك بالمسـتندات             
 .المؤيدة
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على الجهة التي تطلب صرف سلفة مؤقتة تتقدم بطلب الـى مـدير             ) ٢٣٨(مادة
الحسابات تبين فيه الغرض من طلب السلفة وقيمتها من واقع المقايسـات            

 . الموظف الذي تصرف له السلفةالتي قام بها الفنيون المختصون واسم 
وتتولى ادارة الحسابات رفع مذكرة الى السـلطة المختصـة بـالترخيص             

 .بصرف السلفة للحصول على الموافقة الالزمة الصدارها
وفي حالة الموافقة تقوم االدارة المذكورة  بارسال هـذا التـرخيص الـى               

س الجهـة   الجهة المختصة لتحرير استمارة الصرف واعتمادها من رئـي        
المختصة ثم تعاد الى ادارة الحسابات مرفقا بها الموافقـة علـى صـرف              
السلفة، وذلك  التخاذ االجراءات الالزمة لصرف قيمتها الـى الموظـف            
المنوط به تنفيذ العمل الذي صرفت من اجله السلفة، وعلى ادارة الحسابات            

لسجل مسك سجل لمتابعة ما يصرف من السلف المؤقتة بحيث يحوي هذا ا           
على خانات تتضمن تاريخ مراحل طلب السلف والترخيص بها واصدارها          

 .ومتابعتها
ال يجوز الترخيص بصرف سلفه مؤقتة في الشهر االخير من السنة           ) ٢٣٩(مادة

المالية اال في االحوال التي يكون من المحتم والمؤكد انجاز العمل الصادرة            
 .من اجله السلفة قبل نهاية السنة المالية

تخصم السلفة المؤقتة التي يرخص بصرفها على حسـاب جـاري           ) ٢٤٠(دةما
السلف المؤقتة مقابل االضافة الى حساب البنك المركـزي للمصـروفات           
بقيمة الشيك المسحوب بالسلفة من حساب جاري السلف المؤقتة الى حساب           

 .البنك المركزي للمصروفات
سلفة المؤقتة ورد المتبقي    ويجب ان تحدد المدة الالزمة الستيفاء مستندات ال        

منها بدون صرف في قرار الترخيص الذي يصدر بصرفها كمـا يجـب             
المبادرة من جانب الموظف الذي صرفت له هذه السلفة برد المتبقي منهـا             
بمجرد االنتهاء من الغرض الذي صرفت من اجله وتقديم المستندات عـن            

 .المبالغ المنصرفة
 يتجاوز االجل الذي يـتم فيـه سـداد          وال يجوز باي حال من االحوال ان       

المتبقي وتقديم المستندات عن اليوم االخير من السنة المالية التي تم فيهـا             
صرف السلفة بالنسبة للسلف التي صرفت في الشهر االخير مـن السـنة             
المالية، ويتحمل الموظف الذي يتاخر في السداد عـن الموعـد المحـدد             

ق الالزم معه لتحديد مسئوليتة ومجازاته      مسئولية تاخيره ويتم اجراء التحقي    
ان كان هناك محل لذلك ويراعى سداد المبلـغ المتبقـي بـدون صـرف               
وتوريده الى البنك ، وكذا تسوية المنصرف من السلفة المؤقتـة بالخصـم             
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على نفقات الموازنة بالباب والبند والنوع المختص مقابل االضـافة الـى            
 .حساب جاري السلف المؤقتة

يكون تقديم حساب السلفة المؤقتة والمستندات المؤيدة لهـا بمجـرد           ) ٢٤١(مادة
انتهاء الغرض الذي صرفت من اجله الى ادارة الحسابات بعـد اسـتيفائها            
واعتمادها من المسئولين باالدارة التي صرفت لها السلفة لمراجعتها حسابيا          

تتجـاوز  ومستنديا وتسوية قيمتها ويجب ان يتم تسوية كل مبلغ في مدة ال             
الشهرين قبل نهاية السنة المالية ذاتها ، واذا تبقى مبلغ من السلفة فيجـب              

 .توريده الى البنك على ان ترفق حافظه االضافة بمستندات السلفة
اما اذا تعذر تقديم المستندات الخاصة بتسوية السلفة المؤقتة حتـى نهايـة               

لـى اعتمـادات    السنة المالية وقبل قفل الحساب الختامي يـتم الخصـم ع          
الموازنة بالمبالغ السابق صرفها كسلف مؤقتة او التي لم تقـدم مسـتنداتها        
حتى نهاية السنة المالية مقابل االضافة الى الحساب الـدائن المخـتص ،             
وعند ورود المستندات يتم اجراء التسويات الالزمة خالل الشهرين التاليين          

لجهة مسئولية عدم تسـوية     من بداية السنة المالية كحد اقصى ، وتتحمل ا        
السلفة في المدة المحددة ، اذا اسفرت نتيجة مراجعة المستندات المقدمة ان            
هناك مبالغ يقتضي ردها فيجب المطالبة بها فورا وتسويتها باالستبعاد من           

 .النوع المختص للنفقات او االضافة لاليرادات حسب االحوال
مستندات اي سلفه مؤقتة وتسويتها     على ادارات الحسابات المطالبة ب    ) ٢٤٢(مادة

وفقا لالجراءات المنصوص عليها بالمادتين السابقتين وعليها رفع االمـر          
الى المسئولين بالجهة في حالة عدم تقديم المستندات مع الـزام صـاحب             
السلفة برد ما تبقى لديه بدون صرف، ويعتبر صاحب السلفة مسئوال فـي             

 . ورد الباقي من السلفةحالة عدم تقديم المستندات المطلوبة
ويعتبر عدم تصفية اي سلفه بعد انجاز الغرض الذي صرفت مـن اجلـه               

بشهر واحد مخالفة تستوجب مساءلة من قام بالصرف والمسلم اليه السـلفة       
 .بالتضامن في رد المبالغ المنصرفة

 الفرع التاسع
 )الحسابات الدائنة(صرف االمانات 

ها بناء على شهادة مـن الجهـة صـاحبة        تصرف االمانات الصحاب  ) ٢٤٣(مادة
الشان تدل على استيفاء الشروط التي اوجبت ايـداع االمانـة ويجـب ان              

 .تراجع طلبات الصرف على ما هو وارد في الدفاتر قبل اعتماد صرفها
يجب ان يكون طلب صرف االمانة مصحوبا بااليصال الذي اعطي          ) ٢٤٤(مادة

على الجهـة المختصـة تكيـف       لصاحبه ، وفي حالة ضياع االيصال فان        
صاحب االمانة بان يوقع على اقرار يتعهد فيه باعتبار االيصـال المفقـود     
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ملغى وال يعمل به اذا تم العثور عليه او ظهر فيما بعد ، مع مالحظـة ان                 
 .ايصاالت دفع االمانات ال يجوز تحويلها

ات الموازنة او   اذا دعت الحاجة لتسوية االمانة باكملها بالسداد اليراد       ) ٢٤٥(مادة
لحسابات اخرى فيجب على مدير الحسابات ان يحرر عنها كشف تسـوية            
اما اذا تقرر صرف جزء من االمانة لصاحبها وتسوية البـاقي اليـرادات             
الموازنة او الي حساب اخر فينزل هذا الباقي في خانة االستقطاعات فـي             

ابية من واقـع    استمارة اعتماد الصرف وتقيد هذه العملية في الدفاتر الحس        
 .هذا البيان

 -:ال ترد االنواع االتية من المبالغ لمستحقيها اال بعد ان يطالبوا بها) ٢٤٦(مادة
المرتبات واالجور والنفقات الشرعية التي يحضر مستحقوها الستالمها من          .١

 .الموظف المختص بالصرف خالل المدة المقررة لبقائها لديه
اء اعمال معينـة بمعـرفتهم حسـب        التامينات المودعة من االفراد الجر     .٢

 .مواصفات محددة والتي يكون مودعوها قد قاموا باالعمال المطلوبة
اما االنواع االتية من المبالغ فيمكن ردها بدون طلبات وذلك بعـد سـحب              

 .ايصاالت التوريد اذا كان التامين مدفوعا نقدا
هاء المـدة   يرد التامن المؤقت الى اصحاب العطاءات غير المقبولة بعد انت          -أ 

المحددة لصالحية العطاء او قبل ذلك اذا تم  تحصيل التامين النهائي مـن              
صاحب العطاء المقبول على انه يجب ان يراعى عدم رد قيمة اي شـيك              
يكون مقدما كتامين مؤقت قبل ورود اشعار البنك بما يفيد تحصيل قيمتـه             

 -:واضافتها لحساب الجهة المختصة مع مراعاة ما يلي
ورود اشعار البنك بتحصيل قيمة الشيك الى الجهة المختصة يؤشر          بمجرد   -

 .امام المبلغ بالدفتر المختص بما يفيد تاريخ ورود اشعار البنك
عند رد قيمة اي شيك يجب الرجوع اوال الى الدفتر المختص للتحقق من              -

 .ان قيمته قد وصل عنها اشعار االضافة  من البنك
 من الموظف المختص اقرار بما يفيد       يؤشر على استمارة اعتماد الصرف     -

 -:قيد المبلغ بالدفتر وبما يفيد تحصيل الشيك  كاالتي
وان قيمة الشيك قد    … بالصفحة… بتاريخ… اقر بان المبالغ مقيدة بحساب     -

 .حصلت فعال
عند وورد شيك بدون صرف لعدم وجود رصيد المبلغ او الي سبب اخر              -

 .من هذه الالئحة) ٧٢(تتبع االجراءات المنصوص عنها بالمادة 
كل مخالفة لما تقدم يترتب عليها رد قيمة اي شـيك قبـل ورود اشـعار                 -

باالضافة من البنك بقيمته يلزم المسئولون برد قيمة الشـيك الـى الجهـة              
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المختصة اذا ما ارتد من البنك المسحوب عليه دون صرف عالوة علـى             
 قيام المتعهـد بتنفيـذ      مجازاتهم اداريا ، اما التامينات النهائية فترد بمجرد       

تعهداته حسب شروط العقد المبرم معه وفي جميع حاالت التامينات يراعى           
 .سحب ايصال التوريد او اي مستند مماثل

المبالغ التي تورد زيادة على اي رسوم مقررة بشرط التاشير بما يفيـد رد               -ب 
الزيادة وذلك على ايصاالت التوريد الخاصة بتلك المبـالغ مـع مالحظـة         

رة ذكر رقم وتاريخ تلك االيصاالت في صلب االيصال الذي يؤخـذ            ضرو
 .على صاحب الحق باستالمه المبلغ الزائد

الباقي من المبالغ المحجوزة من المقاولين بعد اتمام االعمال التي حجـزت             -ج 
 .من اجلها تلك المبالغ

الباقي من المبالغ التي يودعها االفراد نظير تامينات عن اعمال تقوم بهـا              -د 
حكومة لحسابهم وبشروط التاشير على ايصاالت التوريد بان هذا البـاقي           ال

 .رد الى صاحب الشان
 الفرع العاشر

 )خطابات الضمان(الكفاالت 
يحدد البنك المركزي اسماء المصارف المرخص لها فـي اصـدار           ) ٢٤٧(مادة

 .خطاب كفالة للتامينات المؤقتة والتامينات النهائية والدفعات المقدمة
يحدد البنك المركزي الحد االقصى لمجمـوع خطابـات الكفالـة           كما   

المرخص لكل مصرف باصدارها في حدوده وال يجـوز للمصـرف           
 .تجاوز هذا الحد االقصى

اذا اتضح لوزارة المالية عند مراجعة االخطارات ان احد المصارف          ) ٢٤٨(مادة
مختصة تعدى الحد االقصى المقرر له فعلى وزارة المالية اخطار الجهة ال          

فور المطالبة المصرف بان يدفع لها قيمة الكفالة نقدا خالل ثالثة ايام وفي             
علـى الجهـة    ) خطـاب الضـمان   (حالة تاخر البنك في دفع قيمة الكفالة        

المختصة اخطار البنك المركزي وصورة لوزارة المالية التخاذ االجراءات         
 .الالزمة قبل البنك الذي اصدار الكفالة

عن تامين مؤقـت    ) خطاب الضمان ( تقدم الحد الجهات كفالة      عندما) ٢٤٩(مادة
صادر من احد المصارف او فروعه  المرخص لها باصدار كفاالت فيجب            

 -:على الجهة ان تقوم باالتي
ان تحصل من البنك الصادر منه الكفالة على تاييد بصدورها وان تتحقق             -أ 

ت فـي   من انه لم يتجاوز الحد االقصى المرخص للبنك باصـدار كفـاال           
 .حدوده
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اذا كانت الكفالة المحددة المدة عن تامين ابتدائي فيجب اال تقل مدة الكفالة              -ب 
عن ثالثة اشهر او عن ثالثين يوما بعد انتهاء سريان العطاء ايهما ابعـد ،          
واما الكفاالت المقدمة عن تامينات نهائية فيكون سريان خطاب الكفالة لمدة           

نتهاء مدة العقد بثالث شهور اال اذا نص        تبدا من يوم اصداره الى ما بعد ا       
 .في العقد على سريان الكفالة لمدة اطول  لظروف خاصة

اال تقترن الكفالة باي قيد او شرط وان يقرر فيها البنك بانه يضع تحـت                -ج 
تصرف الجهة التي اصدرت الكفالة لصالحها مبلغا يوازي قيمـة الكفالـة            

 منها ، وتحديد مـدة سـريان        وانه مستعد لسداد هذه القيمة عند اول طلب       
خطاب الضمان لمدة اخرى حسبما تراه الجهة الصادرة لصالحها التـامين           
 .عند الطلب دون االلتفات  الى اية معارضه من الشخص الذي قدم الكفالة

تقيد الجهة المختصة قيمة الكفالة بمجرد ورودها بحسـاب جـاري           ) ٢٥٠(مادة
باسم ) حسب االحوال (مينات النهائية التامينات المؤقتة او بحساب جاري التا     

كفاالت  عـن تامينـات      (مقدم الكفالة خصما على حساب جاري الكفاالت        
وتفرد لكل نوع منهمـا صـحائف       ) مؤقتة او كفاالت عن تامينات  نهائية      

 ).حسابات٩نموذج رقم ( الكفاالت-معينة في دفتر حساب
 انتهى الغرض من    وال يجوز االحتفاظ لدى الجهة المختصة بالكفاالت التي        

تقديمها لمدة طويلة دون مبرر بل يجب اعادتها الى البنك الصـادرة منـه              
الكفالة مع اخطار مقدم الكفالة بذلك وبالنسبة للكفاالت التي ينتهي الغرض           
من تقديمها وتقرر اعادتها الى اصحابها يجب اجراء القيود العكسية للقيود           

 .بالفقرة المشار اليها انفا
 في حالة تجديد الكفالة يجب اال تقل مدة سـريان الكفالـة بالنسـبة               )٢٥١(مادة

 المؤقت عن ثالثين يوما بعد انتهاء مدة سريان مفعول العطـاء            –للتامين  
وبالنسبة للتامين النهائي عن ثالثة شهور بعد انتهاء مدة العقد اال اذا نـص              

 وفـي   في التعاقد  على سريان مفعول الكفالة لمدة اطول لظروف خاصة ،           
كل االحوال يراعى في هذا احكام الالئحة التنفيذيـة لقـانون المناقصـات             

 .والمخازن الحكومية
ال يجوز الحجز بمعرفة الغير على الكفاالت المقدمة عن التامينـات           ) ٢٥٢(مادة

المؤقتة والنهائية او الدفعات المقدمة  النها عبارة عن ضمانة شخصية من            
 .لمتعهدين والمقاولينالمصارف عن مقدمي العطاءات وا

على الجهة المختصة ان تراعى بكل دقة تاريخ انتهاء سريان مفعول           ) ٢٥٣(مادة
الكفالة بحيث اذا رات ما يدعو لمطالبة البنك بسداد قيمتها او تجديـدها ان              

تطلب بذلك قبل انتهاء مفعول الكفالة بوقت كاف حتى ال تسـقط الكفالـة               
 ، ويعتبر المتسبب في اهمال المطالبـة        ويستحيل مطالبة البنك بشيء منها    



 

 ٩٠

 الالئحة التنفيذية للقانون املايل

في الوقت المناسب مسئوال باالضافة الى ما يمكن اتخاذه مـن اجـراءات             
 .ضده لتعويض الخسارة التي قد تلحق الحكومة نتيجة لهذا االهمال

 :على النحو التالي) خطاب الضمان(تكون صيغة الكفاالت ) ٢٥٤(مادة
 :خطاب  الضمان للتامين المؤقت .  أ

 ــــــــــــــــــــــــــــ
            المحترم      /االخ

 بعد التحية 
فقط   )  (في مبلغ ......................................./نتعهد بان نضمن االخ

قيمة التامين المؤقت   (يمنيا................................................................. .
ة العطاء المقدم منهم عن توريد او مقاولة لوزارة         من قيم (      %) بنسبة  

ونحن مستعدون لسـداد    ......  مصلحة - مركز - جهة –هيئة  – محافظة   –
هذا المبلغ للجهة المذكورة عند اول طلب منها دون التفات الى اية معارضة             

 اصحاب العطاء وتظـل هـذه الضـمانة نافـذة           -في ذلك من قبل صاحب    
وللجهة الصادرة لصاحبها الضمانة الحق      /      /   المفعول الى تاريخ          

تجديد سريانها بمدة اخرى او اكثر بمجرد اخطارنا بذلك قبل انتهـاء مـدة              
سريان الضمانة ونحن نقر باننا اصدرنا هذه الضمانة في حـدود المبـالغ             

 المرخص لنا باصدار الكفاالت في حدودها من البنك المركزي
     /      /                     حرر في 

 :التوقيـع
 :عن بنك
 :الختــم

 :خطاب الضمان للتامين النهائي . ب
 ــــــــــــــــــــــــــ

 المحترم      /االخ
 بعد التحية  

قد رسا عليه   ....................................................../االخوة-حيث ان االخ    
 - مركـز  - جهـة  –يئـة   ه– محافظة   – عليهم توريد او مقاولة لوزارة       –

 ).   (مصلحة بقيمة قدرها
فقط             ) ( المذكورين في مبلغ–فاننا نتعهد بان نضمن المذكور

مـن  (   %) قيمة التامين المؤقت بنسبة    (يمنيا....................................... 
 .مجموع العقد المبرم معهم عن هذا التوريد او هذه المقاولة

 لسداد هذا المبلغ  بكاملة للجهة المذكورة عنـد اول طلـب             ونحن مستعدون 
 – المتعهـدين  -منها دون النفقات الى اية معارضة في ذلك من قبل المتعهد        

 المذكورين، وتظل هذه الضمانة نافذة المفعـول الـى          - المقاولين -المقاول
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وللجهة الصادرة لصالحها الضمانة الحق في تجديـد         /    /        تاريخ      
يانها بمدة اخرى او اكثر بمجرد اخطارنا بذلك قبل انتهاء مدة سـريان             سر

الضمانة ونحن نقرر اننا اصدرنا هذه الضمانة في حدود المبالغ المـرخص            
 .لنا باصدار الكفاالت في حدودها من البنك المركزي

 /      /تحرر في      
 :التوقيـع
 :عن بنك
 :الختــم

 :مةخطاب الضمان عن الدفعة المقد. ج
 ــــــــــــــــــــ

 المحترم      /االخ
 بعد التحية 

قد رسا عليـه    ................................................/ االخوة -حيث ان االخ    
 - جهـاز مركـزي  –هيئة – محافظة  – عليهم توريد او مقاولة لوزارة       –

 ).   (مصلحة وبقيمة قدرها
. فقط           ) (كورين في مبلغ  المذ–فاننا نتعهد بان نضمن المذكور

يمنيا قيمة الدفعة المقدمة المتفق عليها      ................................................. 
 .في العقد المبرم معهم عن هذا التوريد او هذه المقاولة

واننا مستعدون الداء هذا المبلغ  بالكامل للجهة المذكورة عند اول طلـب             
 -فات الى اية معارضة في ذلك من قبل المتعاقد المـذكور          منها دون االلت  

 اليهم، ويظل هذا الضمان قائما      -المتعاقدين المذكورين دون الرجوع اليه      
/    /       ونافذ المفعول من تاريخ صرف الدفعة المقدمـة الـى تـاريخ                 

، ونحن نقرر اننا قد اصدرنا هذه الضمانة في حدود المبالغ المرخص لنا             
 .ار الكفاالت في حدودها من البنك المركزيباصد

 /      /تحرر في      
 :التوقيـع
 :عن بنك
 :الختــم

 الفرع الحادي عشر
 استئجار المباني واالراضي

يجب على جميع الجهات استئجار اماكن لصالح العمل تجنب اختيار          ) ٢٥٥(مادة
معتدلـة  المناطق ذات االيجار المرتفع وتوجه اهتمامها الـى المنـاطق ال          

 .االيجار بحيث ال تتحمل الموازنة باعباء كبيرة
تعرض على وزارة المالية جميع الحاالت التي يراد فيـه اسـتئجار            ) ٢٥٦(مادة

اماكن جديدة عالوة على االماكن المستاجرة ، وال يطبق هـذا الحكـم اذا              
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كانت االماكن المطلوب استئجارها هي بدال من اماكن مستاجرة فعال وفي           
 .لقيمة االيجارية السابقةحدود ا

تعرض جميع حاالت استئجار االمـاكن علـى مجلـس المحافظـة            ) ٢٥٧(مادة
للموافقة على االيجار المقدر لالماكن المطلوب اسـتئجارها كمـا يقـرر            
المجلس اذا كان من الضروري استئجار المكان المطلوب او االكتفاء بمـا            

 .يكون موجودا من مباني الحكومة
 على الجهة المختصة عـرض ايجـارات االمـاكن الجديـدة            يجب) ٢٥٨(مادة

المطلوب استئجارها على الوزير او المحافظ المختص قبل تاريخ االيجـار          
بشهر على االقل، وكذلك عرض االيجارات القديمة المطلوب تجديدها على          
مجلس المحافظة قبل التاريخ المحدد الخطار المالك باالخالء بشهر علـى           

 .االقل
ال يجوز الي جهة حكومية ان تقبل في العقود التي تحررهـا مـع              ) ٢٥٩(مادة

الغير عن استئجار عقارات معدة لشغلها ان تدرج اي نص يترتـب عليـه             
اعفاء المالك من الضرائب او الرسوم المقررة طبقا للقوانين السارية بايـة            

كما ال يجوز لها ان تتضمن العقود شروطا خاصـة يتفـق            . صورة كانت 
 .المالك دون ان تعرض هذه الشروط على مجلس المحافظةعليها مع 

تصرف االيجارات في اول الشهر التالي للشـهر المسـتحق عنـه            ) ٢٦٠(مادة
 .خصما على موازنة الجهة المختصة

ويجوز االتفاق على دفع ايجارات مقدما بشرط اال تزيد ايجار ثالثة اشهر             
دون انتظار مطالبـة    وتصرف قيمة االيجارات عند حلول موعد استحقاقها        

المالك ، اما االيجارات الموقوف صرفها بسبب حجز او خالف فتخصـم            
على الموازنة عند استحقاقها وتقيد بحساب جـاري الحجـوزات ، ويـتم             

 .صرفها خصما على هذا الحساب بعد ان تصبح صالحة للصرف قانونا
جهـات  يحرر محضر عند استالم او تسليم االمـاكن المسـتاجرة لل          ) ٢٦١(مادة

الحكومية ويتضمن بهذا المحضر مشتمالتها وذلك للعمل بمقتضـاه عنـد           
 .اللزوم والرجوع الى المسئولين بغية ما عسى ان يحدث من نقص او تلف

قبل قيام اي جهة باستئجار اراضي زراعية يجب عليهـا ان تحـدد             ) ٢٦٢(مادة
ـ                ة المساحة التي تحتاج اليها فعال ثم تبدا بالبحـث  عـن اراضـي مملوك

لمصلحة اراضي وعقارات الدولة او لوزارة االوقاف في الجهـات التـي            
فاذا وجدت اراضي مملوكة لمصـلحة      .ترغب االستئجار فيها او قريبا منها     

اراضي وعقارات الدولة او لوزارة االوقاف او الي جهة حكومية اخـرى            
فيتم االتفاق معها على االيجار فاذا تعذر االتفاق فيعـرض االمـر علـى              

 .رة الزراعة و وزارة المالية بعد ذلكوزا
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اذا لم تتوفر للحكومة اراضي زراعية فـي الجهـات المطلوبـة او             ) ٢٦٣(مادة
المجاورة لها تقوم الجهة الراغبة في االستئجار بالبحـث  عـن اراضـي              
مملوكة لالفراد وتتفق مع المالك بصفة مبدئية علـى اسـتئجار المسـاحة             

 الـى وزارة االنشـاءات تحديـد مسـاحة          المطلوبة طبقا لحالتها ثم تطلب    
 .االراضي المطلوب استئجارها

تتحقق وزارة االنشاءات او الجهة المختصة مـن صـحة الملكيـة            ) ٢٦٤(مادة
والمساحة فئة االيجار وقيمته وتحديد  فئة التعويض عن الزراعة في حالة            
وجود زراعة باالرض المطلوب استئجارها،ويمكن االسـتعانة بمصـلحة         

 .وعقارات الدولة في هذا الشاناراضي 
 وفي حالة االتفاق على سداد االيجار مقدما عن اكثر من سنة او كان االيجـار               
سيدفع بحيث يتداخل في سنتين ماليتين متتاليتين فيـدفع االيجـار وبقيتـه             

 .بالكامل على البند المختص من موازنة السنة المالية التي دفع خاللها
التي تطلب استئجار اراضي زراعية ان تحصـل        يجب على الجهة    ) ٢٦٥(مادة

على موافقة وزارة الزراعة والموارد المائية ووزارة المالية فـي جميـع            
 .االحوال سواء كانت اراضي مملوكة لجهات حكومية او لالفراد

 الفصل الرابع
 العالقات المالية فيما بين وحدات الجهاز االداري للدولة

ن الوزارات والمحافظات والمصالح والهيئـات      يتبع في المحاسبة بي   ) ٢٦٦(مادة
العامة واالجهزة المركزية وفروعها ومكاتبها نظـام الشـيكات ويوسـط           
حساب جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية بالنسبة للمبالغ المحصلة لحساب          
جهات ، وحساب جاري المبالغ المدنية تحت التسـوية بالنسـبة للمبـالغ             

فاتر  خاصة لهذه العمليات بالـذات       المنصرف حساب جهات وتخصص د    
في هذين النوعين من الحسابات الجارية وصفحات معينة لكل جهة حتـى            
يسهل المبالغ المستحقة للجهة او عليها ، وبالتالي سداد المبالغ المسـتحقة            
 .اوال باول في المواعيد المحددة والمطالبة بالمبالغ المستحقة على كل جهة

 الوحدات في ان تؤدى لها وحدة اخرى خدمة فيجب          اذا طلبت احدى  ) ٢٦٧(مادة
على الوحدة االولى ان تطلب ذلك كتابة مـن الوحـدة الثانيـة وتجـرى               

 -:المحاسبة بين الوحدات االدارية على الوجه االتي
االتفاق على ان تتولى الوحدة القائمة باداء الخدمة بمهمة الصـرف الـى              . أ 

لبة للخدمة بدفع قيمـة الخدمـة   اصحاب الشان مباشرة بعد قيام الوحدة الطا    
مقدما دفعة واحدة او على دفعات وفقا لسير العمل وحسب االتفاق الذي يتم             
مع الوحدة التي ستؤدي الخدمة ويتم ذلك خصما على اعتمـادات الجهـة             

 .الطالبة لصالح الجهة التي تقدم الخدمة
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صرف الى  تقوم الجهة التي قامت باداء الخدمة بتقديم المستندات المؤيدة لل          . ب 
الجهة التي اديت لها الخدمة الجراء التسويات الالزمة للصـرف وحفـظ            

 .المستندات
 .يجب ان تكون لكل عملية مستندات قائمة بذاتها . ج 
في حالة  قيام وحدة ادارية بتشغيل ادوات او مهمات لحساب وحدة اخرى              .د 

وكانت المستندات الخاصة بالخدمة تتعلق بخدمات اخرى ايضا وال يمكـن           
دة التي ادت الخدمة االستغناء عنها فيجب ان تحرر من هذه المستندات            للوح

صور بصدق عليها رئيس الوحدة او من ينوب عنه وترسل للجهـة التـي              
 .طلبت اداء الخدمة الجراء التسوية الالزمة  للصرف بموجبها

يجوز دفع مبالغ مقدما بصفة امانة عن االعمـال او الخـدمات او             ) ٢٦٨(مادة
التي تقوم بها الهيئات العامة والمؤسسات العامة بصفة مستديمة         التوريدات  

 .والتي تجرى المحاسبة عليها وفقا لما يتم منها اوال باول
وتقدر هذه االمانة على اساس معدل حجم المعامالت في شهر او شـهرين              

حسبما يتم االتفاق  عليه مع الجهة القائمة بالتنفيذ وفي ضوء المنصـرف             
تة شهور او سنة سابقة ، على ان تقدم الفواتير والمستندات           الفعلي خالل س  

المؤيدة للصرف شهريا وتتم المحاسبة والتسوية من المستحق فعـال فـي            
نهاية المدة المدفوع عنها االمانة ، وال يدفع مقابل المـدة الثالثـة اال بعـد      
 تسوية حساب المدة االولى وال يدفع مقابل  المدة الرابعة اال بعـد تسـوية              

 .حساب المدة الثانية وهكذا
يجوز بموافقة الوزير او المحافظ او رئـيس المصـلحة او رئـيس             ) ٢٦٩(مادة

الجهاز او رئيس الهيئة العامة او من يمارس سلطاتهم التـرخيص بـدفع             
مبالغ مقدما من القيمة المتفق او المتعاقد عليها عن االعمال او الخدمات او             

م مشروطا في االتفاق او التعاقد وذلك فـي          اذا كان الدفع المقد    توالتوريدا
 %.٢٥حدود

يتبع بشان المبالغ المدفوعة مقدما بعد الترخيص بصرفها وفقا للعقود          ) ٢٧٠(مادة
واالتفاقيات المبرمة وفقا ورد في النظام المحاسبي الحكـومي ، ويراعـى            
سرعة تقديم المستندات المؤيدة للصرف وتسوية العهدة في مدة ال تتجاوز           

 وفي حالة تعذر تقديم المستندات في       -هرين قبل نهاية السنة المالية ذاتها     الش
المدة المذكورة وقبل قفل الحساب الختامي يتم الخصم بـالمبلغ المدفوعـة            

مقابل االضافة لحساب   ) النوع - البند -الباب(مقدما على اعتمادات الموازنة     
ات يـتم اجـراء     جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية ، وعند ورود المستند        

التسويات الالزمة خالل الشهرين التالين من بداية السنة الماليـة الجديـدة            
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كحد اقصى وتتحمل الجهة مسئولية عدم تسوية هذه المبـالغ فـي المـدة              
 .المحددة

واذا اسفرت نتيجة مراجعة المستندات المقدمة عن المبالغ السابق صـرفها            
 المطالبة بها فـورا وتسـويتها       مقدما ان هناك مبالغ يقتضى ردها ، فيجب       

باالستبعاد من النوع المختص بالنفقات او االضـافة لاليـرادات بحسـب            
 .االحوال

يجب   الثبات  المديونية عن الخدمات التي تؤديها جهة لجهة اخرى) ٢٧١(مادة
الحصول على تعهد كتابي من الجهة التي تطلب الخدمة بدفع القيمـة وان             

قايسة تقديرية تعدها الجهة التي تـؤدى الخدمـة        تحديد القيمة على اساس م    
وتقبلها الجهة المنتفعة بالخدمة وان يتم استيفاء المستندات المؤيدة النجـاز           
العمل قبل المطالبة بدفع القيمة وترفق المستندات مع المطالبة وترسل الى           

          .الوحدة الحسابية المختصة
لى تسوية المبالغ المطلوبـة خـالل       وفي حالة عدم اتفاق الجهتين ع     ) ٢٧٢(مادة

المدة المشار اليها يعرض االمر على مدير عام الشئون الماليـة او مـدير              
عام مالية المحافظة لتكوين لجنة برئاسته ويمثل فيها الطرفان للفصل فـي            
النزاع وعن اسباب التاخير وتصدر اللجنة قرارها خالل شهر فاذا لم يقـم             

شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة يعـرض        الطرف المدين بالوفاء خالل     
 .االمر على الوزير او المحافظ المختص

 الفصل الخامس
 )الرقابة والضبط الداخلي واختصاصات ممثلي وزارة المالية(

تمارس وزارة المالية صالحيتها الكاملـة فـي الرقابـة والتفتـيش            ) ٢٧٣(مادة
لجهـات الخاضـعة    والضبط الداخلي على كافة العمليات المالية في كافة ا        

الحكام هذه الالئحة قبل الصرف والتحصيل وبعده طبقا للقوانين والتحقـق           
بصفة مستمرة من التزام تلك الجهات بتطبيق النظم والقـوانين واللـوائح            
المالية وان تصرفاتهم وفقا للموازنة المقررة لكل منها وان االيرادات تحقق           

 كما ان لها الحق في التفتيش       وتحصل طبقا للقوانين واالنظمة والقرارات ،     
على الخزائن في تلك الجهات وطلب البيانات والمعلومات بصـفة دوريـة        
كلما دعت الحاجة الى ذلك لمعرفة عملية مالية بعينها وبما ال يتعارض مع             

 .اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
ة لدى الجهات التي    مديرو عموم الشئون المالية يمثلون وزارة المالي      ) ٢٧٤(مادة

يعملون بها ويعاونهم في ذلك مديرو الحسابات وامناء الصناديق ومـديرو           
المشتريات والمخازن الذين يجب ان يكونوا تابعين لوزارة الماليـة فنيـا            
واداريا بحيث يباشرون االختصاصات المحددة لهم بموجب احكام القوانين         

ن علـى اعمـال تحصـيل       واللوائح والتعليمات المالية المنفـذة ويشـرفو      
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االيرادات وانفاق االعتمادات ، ويكون لمدير وعمـوم الشـئون الماليـة            
واالدارية حق التوقيع على اوامر الصرف وال يجوز تنفيذ اي عملية مالية            

 . مهما كانت بدون توقيع ممثلي وزارة المالية
ماليـة  رؤساء الجهات الخاضعة للقانون المالي وكذا ممثلي وزارة ال        ) ٢٧٥(مادة

في كل الجهات هم المسئولون عن تنفيذ كافة القوانين واللوائح والقـرارات            
 .المالية

يتحمل المسئولون عن الشئون المالية والمتصرفون بامورها في كل         ) ٢٧٦(مادة
وحدة من وحدات الجهاز االداري للدولة مسئولية متابعة مالم يتم تسـديده            

الي الجاري او اعواما سـابقة،      من حقوق الدولة سواء كان يخص العام الم       
وكذا التاكد من سالمة تحصيل مستحقات الدولة وتوريـدها الـى البنـك             
المركزي ، وعليهم رفع التقارير المفصلة الى الوزير او المحافظ المختص           
حول سيرة متابعة االيرادات والمعوقات التي تعترضـهم فـي اداء هـذا             

من شهر التالي، على ان تقوم      الواجب شهريا وبحد اقصى في اليوم العاشر        
الوزارة او المحافظة المختصة باحاطة وزارة المالية والجهاز المركـزي          

 .للرقابة والمحاسبة بصورة من ذلك
جميع العاملين في المصالح االيرادية وفي المجاالت المالية يجب ان          ) ٢٧٧(مادة

 .وغير المنقولةيقدموا سنويا اقرار بالذمة المالية لجميع ممتلكاتهم المنقولة 
يحظر على ممثلي وزارة المالية الموافقة على صرف اي مبلغ دون           ) ٢٧٨(مادة

وجود اعتماد بموازنة الجهة او كان االعتماد غيـر مخصـص للغـرض             
المطلوب صرف المبلغ من اجله ، او اذا ترتب علـى الصـرف تجـاوز               

ين لالعتماد المخصص او كان الصرف على حساب وسيط او مخالفا للقوان          
 .والقرارات واللوائح والتعليمات المالية

 
 

على ممثلي وزارة المالية في كافة الجهات الخاضعة الحكـام هـذه            ) ٢٧٩(مادة
الالئحة والتي يعملون بها االمتناع عن التاشير على كـل امـر صـرف              
يتضمن مخالفة مالية ، ويجب عرضها كتابة فور اكتشافها علـى السـلطة             

فاذا اصرت على الصرف رغم ذلك تحمـل        . .المختصة وصورة االوامر  
المسئولية مصدر االوامر او متخذ القرار ويقـوم ممثـل وزارة الماليـة             
بالصرف وابالغ وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة         

وعلى هذه الجهات التحقيق فورا     .. كتابة بموضوع المخالفة بمجرد وقوعها    
 .في المخالفة
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 رؤساء الجهات الخاضعة لهذا القـانون وكـذا ممثلـي وزارة            على) ٢٨٠(مادة
المالية ابالغ كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسـبة           
بحوادث االختالس والسرقة والحريق واالهمال والتبذير وما في حكم ذلك          

وال يخل هذا باختصاصات رؤساء الجهات المعنية في اتخاذ         .فور اكتشافها 
 .   ءات الالزمة وفقا لالنظمة النافذةاالجرا

 -:تدخل في عداد المخالفات المالية المخالفات التالية) ٢٨١(مادة
 .الصرف من االيرادات .١
 .تجنيب اي نوع من االيرادات او جانب منها .٢
عدم توريد االيرادات النقدية بالكامل الـى الحسـاب المخـتص بالبنـك              .٣

الى مخازن الدولة المخصصـة ،      المركزي وعدم توريد االيرادات العينية      
 .مع مراعاة عدم االخالل بنصوص القانون المالي

 والضرائب والرسوم وحصة الحكومـة مـن االربـاح          الزكاتعدم سداد    .٤
وااللتزامات االخرى المستحقة للدولة، او التاخير في سدادها عن المواعيد          

 .المحددة
 المستكملة لالجـراءات    االعفاءات التي تمنح بالمخالفة للقوانين واالتفاقيات      .٥

 .الدستورية
 .عدم تقديم مشروع الموازنة الى وزارة المالية في المواعيد التي تحددها .٦
 .عدم سالمة استخدام اعتمادات النفقات المدرجة بموازنة الجهة .٧
لعدم وجـود اعتمـاد فـي       )العهد(الصرف خصما على الحسابات المدينة       .٨

 .موازنة الجهة او لعدم كفاية االعتمادات
عدم موافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسـبة بكشـوف            .٩

الحسابات وموازين المراجعة الشهرية وربـع السـنوية والختاميـة فـي            
المواعيد المحددة ، او تقديمها في موعد يتجاوز المواعيد المحددة او غيـر   

 .مستوفاة
 والمحاسبة في   عدم تمكين موظفي وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة        .١٠

ممارسة صالحياتهما الكاملة في عملية الرقابة والتفتيش الدوري والفجائي         
على الخزن والمخازن والدفاتر والسجالت والتاكـد مـن سـالمة جميـع        
التصرفات المالية ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات واالنظمـة         

 .النافذة
ي للرقابـة والمحاسـبة بايـة       عدم اشعار وزارة المالية والجهاز المركز      .١١

 .مخالفات مالية وفقا لما ورد بهذه المادة
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باالضافة الى االختصاصات الواردة ضمن مواد هذه الالئحة يختص         ) ٢٨٢(مادة
 -:مدير الحسابات باالمور االتية

 .يشرف اشرافا فنيا واداريا مباشرا على جميع موظفي الوحدة الحسابية .١
بقـرار داخلـي تحـدد فيـه الواجبـات          يوزع العمل بين موظفي الوحدة       .٢

والمسئوليات المكلف بها كل موظفي من موظفي الوحدة، وتحفظ صـورة           
من القرار لدى مدير الحسابات وصورة اخرى تودع بملف خـاص ينشـا             

 .لهذا الغرض ويحفظ بقسم المحفوظات بالجهة المختصة
طبقا التحقق من صحة عمليات الخصم او االضافة عند القيد في الحسابات             .٣

الحكام هذه الالئحة والنظام المحاسبي الحكومي والكتب الدورية الصـادرة          
 .من وزارة المالية

االذن بالصرف بعد التحقق من صحة المستندات واستيفائها وفقا لما تقضي            .٤
 .به القوانين واللوائح والنظم والتعليمات المالية

عليه التاكد مـن    التحقق من صحة القيود المحاسبية بالدفاتر والسجالت ، و         .٥
 .صحة الحساب اليومي بسجل الحسبة اليومية

مراقبة اعداد الكشف الشهري وكشف المـدة والحسـاب الختـامي فـي              .٦
مواعيدها المقررة والتحقق من ان البيانات الواردة بها تطابق ما هو مثبت            
بالدفاتر الحسابية وانها متوازنة ، وعليه التوقيع على الـدفاتر بمـا يفيـد              

في مواعيـدها   ) الحسابات الختامية ( وارسالها الى وزارة المالية      المراجعة
 .المقررة

على مدير الحسابات متابعة تسوية الحسابات الجارية المدينة والدائنـة اول            .٧
 .باول

 .التوقيع توقيعا  ثانيا على جميع الشيكات الصادرة .٨
مدير الحسابات مسئول عن صرف القطعيات الى الجهـات المختصـة او             .٩

 .الحق فيها في نفس الشهر الذي استقطعت فيهاصحاب 
مراقبة حفظ الدفاتر الحسابية بطريقة سليمة ، وكذا سالمة تداولها بعيد عن             .١٠

 .العبث والضياع
 هيكل الوحدة الحسابية

تتكون الوحدة الحسابية في جميع وحدات الجهاز االداري للدولة من          ) ٢٨٣(مادة
 -:اربعة اقسام على االقل كاالتي

 -:راجعة والتسجيل ويختصقسم الم -١
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بمراجعة مستندات الصرف والتسويات والتحقق من صحتها واستيفائها كما         
يختص بتسجيل جميع طلبات الصرف الواردة من الجهات المختصة فـي           

 .السجالت المخصصة لهذا الغرض والمشار اليها بهذه الالئحة
 -:قسم الصرف والقيد ويختص -٢

ك المركزي او احد فروعه واعتمادها      تحرير الشيكات المسحوبة على البن     .  أ
وقيدها بسجل الشيكات الصادرة وتحرير االخطـارات عـن الشـيكات           
المسحوبة على البنك وذلك بعد استيفاء كل شـيك مـن حيـث توقيـع               
االشخاص المرخص لهم التوقيع  على الشيكات ، ثم ارسال الشيكات الى            

ءات الالزمة في حالة    اصحابها بالبريد او تسليمها لهم ، مع اتخاذ االجرا        
 .رد احد الشيكات او فقدها وتحرير بدال عنها

مسك الدفاتر الحسابية والسجالت واثبات جميع العمليات المالية اوال باول           .  ب
 .من واقع مستندات الصرف او كشوف التسوية

وعلى الموظفين المسند لهم مسك احد هذه الدفاتر او بعضها مراعاة مـا             
 -:ياتي

 اول صفحة في الـدفتر او السـجل بنـوع الحسـاب              ظهر ىالتاشير عل  -
الممسوك وعدد صحائف الدفتر او السجل وتحرير اقرار بما يفيد استالمه           
الدفتر او السجل كامال ثم ختم صحائف الدفتر بختم الجهة والتحقق مـن             

 .انها مرقمة بارقام مسلسلة
 او مـا    ال يتم القيد في الدفاتر او السجالت اال من واقع استمارة الصرف            -

 .في حكمها او من كشف التسوية
تمسك الدفاتر والسجالت بعناية ودقة وبنظافة تامة ، ويحظر المحو فيهـا             -

 .او الكشط او الحشو والتحشير او ترك سطور او صحائف بيضاء
واذا اقتضى االمر اجراء اي تصحيح فيجب التوقيع امام هذا التصـحيح             -

 .ح بجانب التوقيعمن الموظف المسئول مع بيان تاريخ التصحي
ان يتم اظهار المجموع اليومي لكل حساب خصما واضافة ومطابقته على            -

دفتر اليومية العامة لقيد استمارة الصرف والتسويات للتحقق من موازنـة           
 .الحسابات

ان يتم اظهار المجموع الشهري وترحيله من شهر الى اخر وكل ثالثـة              -
وترحيل الحساب الربع    )حساب المدة (شهور لبيان الحساب الربع سنوي      

 .سنوي مدة الى اخرى حتى نهاية السنة الظهار الحساب الختامي
استخراج النتائج الدورية وتوقيعها من مدير الحسابات تمهيدا الرسـالها           -

 .الى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
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 -:قسم الخزائن -٣
لجمهـور وتوريـد    ويختص بالشئون المتعلقة بالخزن من حيث فتحهـا ل        

متحصالتها الى البنك والمحافظة على ما تحتويه ، وتوفير االحتياطـات           
 .واالمن لها

 -:قسم حفظ المستندات -٤
ويختص  بحفظ جميع المستندات والوثائق المالية والـدفاتر  والسـجالت     
الحسابية والبيانية بعد انتهاء الغرض منهـا بطريقـة سـليمة بحيـث ال              

 ، وبحيث يمكن الرجوع اليها فـي اي وقـت           تتعرض للعبث او الضياع   
بسهولة ويسر، ومع مالحظة عـدم االخـالل باختصاصـات الجهـاز            
المركزي للرقابة والمحاسبة ،يجب مراعاة عدم تسليم اي مستند او وثيقة           
او سجل بعد حفظه اال لموظفي الوحدة الحسابية المختصة وبشرط موافقة           

ي مدد الحفـظ  التـي يصـدر         واعتماد مدير الحسابات ، وعلى ان تراع      
 .بتنظيمها قرار من وزير المالية

 الفصل السادس
 الحسابات الشهرية والدورية والختامية

تلتزم جميع الوحدات الخاضعة الحكام هذه الالئحـة بتقـديم كافـة            ) ٢٨٤(مادة
البيانات والمعلومات وااليضاحات المتعلقة بالحسابات الشهرية والدوريـة        

ة المالية والجهاز المركزي للرقابـة والمحاسـبة فـي          والختامية الى وزار  
 .المواعيد المحددة لذلك

تلتزم الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة بدراسة تقـارير          ) ٢٨٥(مادة
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومراعاة  ما ورد بها وموافـاة وزارة            

ئج دراستها وموافاتهما بما    المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بنتا     
يلزم اجراؤه من تسويات في مدة ال تزيد عن سبعة اشهر من تاريخ انتهاء              

 .السنة المالية
يتبع في شان تقسيم الحسابات الختامية نفس االسلوب المتبـع فـي            ) ٢٨٦(مادة

تقسيم الموازنات العامة وال يجوز باي حال من االحـوال ان تـدرج اي              
 . غير االبواب والبنود واالنواع المخصصة لهانفقات او ايرادات في

 ) حسابات٥٧نموذج رقم (كشف الحساب الشهري
يجب ان تقوم الوحدات الحسابية بقفل حساباتها في نهاية كـل يـوم             ) ٢٨٧(مادة

والتوقيع عليه  )حسابات٢٥نموذج  (ومطابقتها واعداد كشف الحسبة اليومية      
يد صحة كل حساب ومطابقته     من جميع المختصين ومدير الحسابات  بما يف       

لما هو مدون بالسجالت والحسابات المختلفة ، وال يجوز تسليم اي شـيك             
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اال بعـد اتمـام     )حسـابات ٢نموذج  (للنفقات او اقفال دفتر يومية الخزينة       
 .المراجعة نهائيا والتاكد من صحة العمليات الحسابية اليومية

ساباتها في نهاية كل شهر ثم      يجب ان تقوم الوحدات الحسابية بقفل ح      ) ٢٨٨(مادة
تجرى موازنة بين الحسابات المدينة والدائنة من واقع دفاتر اليومية سواء           

 .الخاصة باستمارات اعتماد الصرف او التسويات
ويجب ترحيل مجموع الحسابات الشهرية في الدفاتر من شهر الى الشـهر             

ر معـين   الذي يليه بحيث يمثل المجموع جملة الحسابات حتى نهاية شـه          
) حسـاب المـدة     (،وكل ثالثة شهور ليعبر عن الحسابات كل ربع سـنه           

وترحل كل مدة الى المدة التي تليها حتى نهاية السنة لتعبر عن الحسـاب              
 .الختامي

بعد قفل حسابات الشهر تنقل المبالغ االجمالية من الخانات الخاصـة           ) ٢٨٩(مادة
ات والحسـابات الجاريـة     بها في دفاتر مفردات النفقات ومفردات االيراد      

نموذج (والمدينة والدائنة والحسابات النظامية الى كشف الحساب الشهري         
، مع االلتزام في ذلك بالتبويب النمطي لكل من االيرادات          )حسابات٥٧رقم  

 .والنفقات والحسابات الوسيطة
يجب على جميع الوحدات الحسابية تقديم كشف الحساب الشهري في          ) ٢٩٠(مادة

صاه اليوم العاشر من الشهر التالي للشهر المقدم عنـه الحسـاب،            موعد اق 
ويحرر الكشف المذكور من اربع نسخ وترسل االولى الى وزارة الماليـة            
والثانية الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والثالثة الـى الـوزارة او            
ة المحافظة الو الهيئة او المصلحة المختصة اما الرابعة فتحفظ في الوحـد           

 .الحسابية للرجوع اليها كلما دعت الحاجة
وفيما يتعلق بكشف الحساب الشهري الخاص بشهر ديسمبر فيتم تقديمه في            

المواعيد المحددة بقرار وزير المالية بشان اسـس قفـل واعـداد وتقـديم        
 .الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

عن صحة الحسـابات    مديرو الحسابات ووكالئهم مسئولون شخصيا      ) ٢٩١(مادة
امام وزارة المالية ويجب عليهم ان يراجعوا الدفاتر الحسابية مستوفاة الى           
تاريخ قفل الحساب الشهري ، ويجب ان يوقعوا شهريا على الـدفاتر بمـا              
يفيد قيامهم بمراجعة االرقام الواردة بها ويشمل ذلـك دفـاتر الحسـابات             

 .الجارية والمدينة الدائنة والنظامية
 )حسابات٥٨نموذج (اب المدة كشف حس

يعد كشف حساب المدة عن مجموع الشهور الثالثة المنتهيـة علـى            ) ٢٩٢(مادة
 -:الوجه االتي
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عن الشهور من يناير الى مارس،ويرسل مع كشف الحسـاب          :المدة االولى  
 .الشهري عن مارس

عن الشهور من ابريل الى يونيو،ويرسل مع كشف الحسـاب          :المدة الثانية  
 .ن يونيوالشهري ع

عن الشهور من يوليو الى سبتمبر،ويرسل مع كشف الحسـاب          :المدة الثالثة  
 .الشهري عن سبتمبر

عن الشهور من اكتوبر الى ديسمبر، ويرسـل مـع كشـف            :المدة الرابعة  
 . الحساب الشهري عن ديسمبر

ترسل كشوفات حساب المدة في المواعيد المحدد بالمـادة السـابقة           ) ٢٩٣(مادة
 ووكالء الحسابات  مراعاة هذه المواعيد بكل دقة ويعتبرون          وعلى مديري 

مسئولين عن اعداد الكشوف وارسالها في مواعيدها المقررة مـع ارسـال            
صورة من كشف المدة الى نفس الجهات التي ترسل اليها كشف الحسـاب             

 .الشهري كما تحفظ صورة من كشف المدة بالوحدة الحسابية
ي عن الحسابات النهائية المنتهية فـي الحـادي         يعد الحساب الختام  ) ٢٩٤(مادة

والثالثين من ديسمبر من كل عام وفقـا للقواعـد واالسـس والخطـوات              
والمرفقات المحددة في قرار وزير المالية الخاص باسـس قفـل واعـداد             
وتقديم الحساب الختامي والذي يصدر سنويا ، ويجب تقديمه الـى وزارة            

 والمحاسبة في مدة ال تزيد عـن ثالثـة          المالية والجهاز المركزي للرقابة   
اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويرسل صورة منه الى الجهات التي             

 .ترسل اليها الحسابات الشهرية وحسابات المدد
توضح في كشف الحساب الختامي اعتمادات النفقات بابا بابا او بندا           ) ٢٩٥(مادة

كل منها طبقا لما ادرج بالموازنة كما       بندا واذا كان للبند انواع يبين اعتماد        
تبين ما تم صرفه من كل نوع والفرق بين االعتماد والمنصـرف وفـرا              

 .وتجاوز مع ذكر اسباب الفرق
وتتخذ االعتمادات المدرجة في الموازنة اساسا للبيان مع مراعاة ما ادخـل       

عليها من تعديل يرجع الى اعتمادات اضافية او منقولة صادرة عن مجلس            
 ويراعى بيان رقم وتاريخ القـانون الصـادر         –النواب خالل السنة المالية     

 .بذلك
توضح في كشف الحساب الختامي تقديرات االيرادات بابا بابـا او           ) ٢٩٦(مادة

بندا بندا واذا كان للبند انواع فيبين تقدير كل منها على حده طبقا لما ادرج               
وع وكل بنـد والفـرق      في الموازنة ، كما يبين مجموع المحصل من كل ن         

بين التقدير والمحصل زيادة او نقص، وتذكر تفصيالت االسباب التي ادت           
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الى نقص المحصل او زيادة عن التقدير، وفيمـا يخـتص بالضـرائب او              
 -:الرسوم التي لم تحصل باكملها فيجب بيان

 .المستحق منها في السنة المالية المنتهية .١
 .المحصل منها في نفس السنة .٢
تحصيله واالسباب التي دعت الى ذلك واالجراءات التي اتخـذت          المتاخر   .٣

 .للتحصيل
مقدار المتاخر من السنوات السابقة والمحصل منه في السنة المالية المنتهية            .٤

وتوضح نفس البيانات بالنسبة لاليجارات والمبيعات مـن اي نـوع كـان             
 . وباقي االيرادات التي تحصل فورا

دات والمرافق والمكاتب والفروع التابعة لهـا       يجب على جميع الوح   ) ٢٩٧(مادة
 -:بالمحافظات ان ترفق بجداول الحساب الختامي المرفقات التالية

محضر جرد الخزينة في اخر يوم عمل من ايام العمل الرسمية في نهايـة               .١
شهر ديسمبر والتاكد من مطابقة جملة المبالغ الموجودة في الخزينة  ودفتر            

اب النقدية تحت التسوية في كل مـن الـدفاتر          يومية الخزينة ورصيد حس   
 -اكتـوبر (الحسابية االخرى والرصيد الظاهر بكشف شهر ديسمبر والمدة         

 .مع بيان اسباب الفروق بينها ان وجدت)ديسمبر
محضر الجرد السنوي لموجودات المخازن الحكومية في نهاية السنة المالية           .٢

لسعر عند الشراء، والقيمة    مع بيان الصنف ومواصفاته والوحدة والقيمة، وا      
التي يعبر عنها الصنف في نهاية السنة الماليـة، وذلـك طبقـا للقـوانين               

 .واللوائح النافذة
بيان االماكن التي تستاجرها الجهة ، موضحا بن اسم مالك العقار المؤجر             .٣

، ومكانه ، والغرض من االيجار ، وتـاريخ التعاقـد ، ومدتـه ، وقيمـة        
لكل حالة على حـدة مـع بيـان         .. ي وطريقة سداده  االيجار الشهري الحال  

التقدير السنوي واالنفاق الفعلي خالل السنة المالية بعد مطابقته  على النوع            
النفقـات السـلعية    (من البـاب الثـاني    ) االيجارات(االول من البند الرابع     

ومقدار االيجار المتاخر صرفه او االيجار المـدفوع مقـدما ان           ) والخدمية
 .وجد

 بحصر كافة السيارات الحكومية ووسائل النقل االخرى الموجودة في          بيان .٤
نهاية السنة المالية مبينا به عدد السيارات المسـتخدمة للركـوب، وعـدد             
الباصات، وعدد السيارات المستخدمة الغـراض النقـل ووسـائل النقـل            
االخرى والمعدات التي تعتبر من وسائل النقل، وذلك حسب كل نوع مـن             

ووسائل النقل، واوجه االستخدام، وكذا بيان بالـدراجات حسـب     السيارات  
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انواعها، مع ايضاح رقم كل سيارة او وسيلة نقل، وماركتهـا والموديـل             
الخاص بها، ورقم الماكينة واسم المستلم او المستخدم والتاكد من الحصول           
على اقرار منه بانها في عهدته ومسئول عن سالمتها، وانها مقيدة دفتريـا             

 وتاريخ وثمن الشـراء، والقيمـة       –ة عليه بعد استالمها من المخازن       عهد
الحالية لها، مع اعداد بيان تفصيلي مستقل بالسيارات الحكوميـة ووسـائل       
النقل االخرى التي تم شراؤها خصما على اعتمادات نفقات موازنة السـنة            

 .المالية
ـ           .٥ بابها بيان بحوادث االختالس والسرقة وحوادث الحريـق واالهمـال واس

والخسائر المترتبة  عليها والمسئول عنها وقيمتها وما تم اسـترداده منهـا             
والباقي بدون تحصيل مع ايضاح االجراءات التي اتخذتها الجهة للقضـاء           

 .على مثل هذه الحاالت ،وعدم تكرار حدوثها حفاظ للمال العام
صـت  بيان تفصيلي بالمبالغ المتنازل عنها والتعويضات والسلطة التي رخ         .٦

 .بها
العهـد،  (بيان بما تم اتفاقه خصما على كل حساب من الحسابات المدينـة             .٧

واالسباب والمبررات التي دعت الى الخصم والسلطة التي رخصت         ) القدم
بذلك ، وحملة ما تم تسويته خالل السنة المالية ، وتفاصيل الرصيد المتبقي             

داد ، واسباب عـدم     منها في نهاية السنة المالية المذكورة بدون تسوية او س         
 .التسوية ، واسماء من بعهدتهم هذه المبالغ  حسب كل حالة

بيان بالمبالغ التي خصمت على اعتمادات نفقات السنة المالية لتعذر تقـديم             .٨
السابق خصـمها علـى الحسـابات المدينـة         (المستندات حتى نهاية السنة     

حسـاب  مقابل االضـافة ل   ) والمدفوعة مقدما في االغراض المخصصة لها     
جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية ، مع ايضاح البـاب والبنـد والنـوع              
المختص لكل مبلغ وكل حالة على حدة ونوع الحساب الوسـيط السـابق             

 .خصم هذه المبالغ عليه
بيان بمفردات المبالغ المحصلة لحساب جهات اخرى وما تم سـداده منهـا     .٩

مالية واسباب عدم السداد ،     للجهة المختصة والرصيد المتبقي خالل السنة ال      
 .والحساب الوسيط المضاف اليه هذه المبالغ

بيان بمفردات المبالغ المنصرفة لحساب جهات اخرى ما تم استرداده منها            .١٠
والرصيد المتبقي خالل السنة المالية، واسباب عدم االسـترداد والحسـاب           

 .الوسيط المخصوم عليه بهذه المبالغ
ل السنة المالية وسلمت لمستحقيها ولم تصرف       بيان بالشيكات الصادرة خال    .١١

من البنك المركزي او البنوك االخرى المخولة بذلك حتـى نهايـة السـنة              
المالية، موضحا رقم وتاريخ ومبلغ الشيك والباب والبند والنوع المخصوم          
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عليه، واالجراءات التي اتخذت بشان استبعاد قيمة هذه الشيكات من نفقات           
 .كورة ورقم وتاريخ وصورة تسوية االستبعادالسنة المالية المذ

بيان بالمبالغ التي قام البنك المركزي او البنوك المخولة بـذلك يخصـمها              .١٢
على حساب نفقات الجهة خالل السنة المالية ولم يستخرج عنهـا شـيكات             
وتخض جهات اخرى ،موضحا به رقم وتاريخ ومبلغ الشيك، واالجراءات          

 .التي اتخذت في هذا الشان
ان بالشيكات الواردة او المؤجلة او المؤجلة التي ارسلت للبنك لتحصيلها           بي .١٣

واضافتها لحساب ايرادات الجهة ولم تصل اشعارات االضافة الخاصة بها،          
ولم تظهر بكشوف البنك حتى نهاية السنة المالية واالجراءات التي اتخذت           

رقـم  ، لمذكورةبشان استبعاد قيمة هذه الشيكات من ايرادات السنة المالية ا         
 )في حالة اضافتها لاليرادات(وتاريخ وصورة تسوية االستبعاد 

بيان بالمبالغ التي قام البنك المركزي او البنوك االخرى المخولـة بـذلك              .١٤
باضافتها لحساب ايرادات الجهة وال تخصها موضحا بـه المبلـغ ورقـم             

 .وتاريخ االضافة واالجراءات التي اتخذت في هذا الشان
يلي بالمبالغ الخاصة بمستحقات الضرائب او التقاعد، او الضمان         بيان تفص  .١٥

االجتماعي ، او اقساط التامينات االجتماعية او المستحقة لجهـات اخـرى            
والتي لم تصرف حتى نهاية السنة المالية موضحا به الباب والبند والنـوع             
المختص واالجراءات التي اتخذت الستبعاد هذه المبالغ من نفقـات السـنة        

 .المالية المذكورة ورقم وتاريخ وصورة تسوية االستبعاد
التـي لـم    ) الرديـات (بيان تفصيلي بالمبالغ الخاصة بمرتجع المرتبـات         .١٦

تصرف الصحابها حتى نهاية السنة المالية، موضحا به الباب والبند والنوع           
المختص ، واالجراءات التي اتخذت الستبعادها من نفقات السـنة الماليـة            

، او التي اضيقت اليرادات تلك السنة والتي تخص سنوات مالية           والمذكورة
سابقة، ورقم وتاريخ وصورة تسوية االستبعاد او االضافة وصورة اشعار          

 .االضافة بالبنك المركزي او البنوك االخرى المخولة بذلك
مـن البـاب    )النفقات الراسـمالية  ( بيان شامل بالنفقات الفعلية للبند االول        .١٧

) النفقات االستثمارية (والباب الخامس ) قات الراسمالية والتحويلية  النف(الرابع  
على مستوى المشاريع والبنود واالنواع لكل مشروع مبينـا بـه اعتمـاد             
موازنة السنة المالية، واسباب الوفر او التجاوز في كل مشروع وكل نوع            
من االنفاق ومطابقة االنفاق على المبالغ المرتبط بها، والـدفاتر وكشـف            

 . ديسمبر–حساب شهر ديسمبر والمدة اكتوبر 
بيان بالمبالغ التي انفقتها الجهة بالنقد االجنبي خالل السنة المالية المعـادل             .١٨

 .له بالعملة المحلية ، مبينا الغرض واوجه الصرف ، والباب والبند والنوع



 

 ١٠٦

 الالئحة التنفيذية للقانون املايل

بيان باالشتراكات في هيئات ومنظمات عربية واقليمية ودولية خالل السنة           .١٩
ية مبينا به اسم الجهة والغرض من  االشـتراك ومقـدار االشـتراك              المال

السنوي واالشتراكات المتاخرة او المدفوعة مقدما وتاريخ االستحقاق وذلك         
بالعملة االجنبية والمعادل لها بالعملة المحلية مقارنا بربط الموازنـة لكـل            

 .هيئة او منظمة
 .بيان تفصيلي باالعانات والمساعدات العامة .٢٠
 .ن اعانة العجز الجاريبيا .٢١
 امـوال الوحدات االقـتصاديـة    سبـيان المساهمات الراسمالية في رؤو     .٢٢

 ).القطاعين العام والمختلط( 
 امـوال المؤسسـات والمنظمـات       سبيان المساهمات الراسمالية في رؤو     .٢٣

 .العربية واالقليمية والدولية
على مستوى كل   )الودائع(بيان تفصيلي بالمبالغ المضافة للحسابات الدائنة        .٢٤

 .حساب ، واسباب عدم التسوية
بيان تفصيلي بالمساعدات النقدية والعينية التي حصلت عليها الجهة خالل           .٢٥

السنة المالية ، موضحا به مصدر المسـاعدة وقيمتهـا بالنقـد االجنبـي              
والمعادل بالعملة المحلية واسم الحساب المضاف اليه ، وكمية المسـاعدات          

 .مخازن المودعة بها وكيفية التصرف فيهاالعينية واصنافها وال
 .صورة من كشوف مرتبات الوظائف لشهر ديسمبر .٢٦
مذكرة تفسيرية باسباب الوفورات او التجاوزات في النفقات على مستوى           .٢٧

كل نوع والكيفية التي تمت بها مواجهة التجاوزات وكذا اسباب الزيادة او            
 .النقص في انواع االيرادات

امل التي طرات على الموازنة واثرت علـى طريقـة       مذكرة اجمالية بالعو   .٢٨
 االعتمادات االصلية او عدم الصـرف       تنفيذها سواء بتجاوز بعض

من اعتمادات اخرى وعلى االخص ما كان منها متعلقا بالصـرف علـى             
 .المشروعات االستثمارية

صورة من القوانين  والقرارات المنشئة والمنظمة الختصاصـات الجهـة            .٢٩
 .مي بهاوالهيكل التنظي

يجب االلتزام بنماذج المرفقات المحددة بقرار وزير الماليـة بشـان           ) ٢٩٨(مادة
اسس قفل واعداد وتقديم الحسابات الختامية واستيفاء جميع البيانات الواردة          

 .بها
تعد وزارة المالية الحسابات الختامية للموازنات العامة عـن السـنة           ) ٢٩٩(مادة

لى االيرادات  والنفقات الفعليـة للموازنـات      المالية المنتهية والتي تشمل ع    
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العامة موزعة على االبواب المختلفة ، كما تشمل على حسابات التسـوية            
ومرفقات الحسابات الختامية المحددة في هذه الالئحة، وتعرض الحسـابات    
الختامية للموازنات العامة على مجلس الوزراء ، ثم تعرضه على مجلـس            

لى تسعة اشهر من تاريخ انتهاء السـنة الماليـة          النواب في مدة ال تزيد ع     
 .للمصادقة عليها بقوانين

 الباب الثالث
 موازنات الوحدات االقتصادية

موازنات الوحدات االقتصادية هي الموازنات التخطيطية لوحـدات        ) ٣٠٠(مادة
القطاع العام التي تملك الدولة راسمالها بالكامل ، وكذا الوحدات المختلطة           

 .الحكومة في راسمالهاالتي تساهم 
وتتضمن وحدات القطاع العام كال من وحدات القطاع ذات الطابع الخدمي            

والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، ووحدات القطاع العـام            
 .ذات الطابع االنتاجي

الميزانيات المستقلة والملحقة هـي ميزانيـات الوحـدات التـي ال            ) ٣٠١(مادة
 .عامة للدولة او موازنات الوحدات االقتصاديةتتضمنها الموازنة ال

يتبع في اعداد الموازنات اساس االستحقاق الية سنة ماليـة شـاملة            ) ٣٠٢(مادة
لتقديرات االيرادات والنفقات المتوقع استحقاقها خالل تلـك السـنة ويـتم            
تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنات بااليرادات والنفقات بغض النظـر     

 . قد تم تحصيل االيرادات او صرف النفقات من عدمهعما اذا كان
تبوب الموازنات الى ابواب وحسابات عامة حسابات مساعدة تحليلية         ) ٣٠٣(مادة

وفقا لطبيعة ونشاط كل مؤسسة ، ويصدر االطار العام لهذا التبويب بقرار            
 .من وزير المالية يحدد مدلوالتها وطبيعتها ومسمياتها

ة لجنة بقرار من رئيس مجلس االدارة تختص باعداد         تشكل لكل جه  ) ٣٠٤(مادة
مشروع موازنتها التقديرية وتلتزم في االعداد باالسس والقواعد الصـادرة          

 -:من وزير المالية وذلك على النحو التالي
 رئيسا   المدير العام  
 عضوا   المدير المالي 
 عضوا  مدير ادارة التخطيط 
 عضوا  مدير الشئون االدارية 
وز للجنة ان تستعين بمن تراه من العاملين بالمؤسسة او من خارجها            ويج 

، كما يجوز ان يشترك في هذه اللجنة مندوبون عن وزارة المالية ووزارة             
 .الخدمة المدنية واالصالح االداري ووزارة التخطيط والتنمية

على جميع الوحدات كل في حـدود اختصاصـاتها ان ال تسـتخدم             ) ٣٠٥(مادة
ا المقررة في جداولها المرفقة بقانون ربـط موازناتهـا اال فـي             اعتماداته
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االغراض المخصصة من اجلها وعدم تجاوزها واتخاذ كـل االجـراءات           
الالزمة لتخطيط االنفاق منها من بداية العام المالي في حدود ما تضـمنته             
من اعتمادات والعمل على ترشيد االنفاق وتحقيق الموارد المالية المقـدرة           

 .ل على زيادته عن طريق تحسين االداء والتوازن العاموالعم
تعتبر التاشيرات الخاصة  في جداول موازنات الوحدات االقتصادية         ) ٣٠٦(مادة

وفي جداول الميزانيات المستقلة والملحقة جزءا من قوانين الـربط ولهـا            
 .قوتها، وعلى جميع الجهات االلتزام بما ورد بها

ت االقتصادية للقطاع العام والمختلط والوحـدات       على جميع الوحدا  ) ٣٠٧(مادة
ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ان تقوم بسداد مستحقات الحكومة مـن           

 .االرباح وفي المواعيد المحددة
على الوحدات االقتصادية للقطاع العام والمختلط  االلتـزام بسـداد           ) ٣٠٨(مادة

ستحق عليها في مواعيـدها     القروض والتسهيالت االئتمانية والفوائد  التي ت      
 .طبقا لالتفاقيات المبرمة بشانها

وفي حالة التاخير يحق لوزير المالية ان يامر البنك المركزي بخصم تلـك              
 .المستحقات من ارصدة الجهات التي لم تقم بالسداد

من هذه الالئحة يجوز ابرام عقود لمدة ) ١٨(بمراعاة ما ورد بالمادة     ) ٣٠٩(مادة
المالية فيما يتعلق  باالعمال او المشروعات الـواردة فـي           تتجاوز السنة   
التي يمتد تنفيذها الى اكثر من سنه ،        ) مشروعات قيد التنفيذ  (الباب الرابع   

بشرط ان يكون ذلك في حدود التكاليف الكلية للمشروع المدرج في الخطة            
وان يكون في حدود المبالغ المتوقع صرفها سنويا  وال يتعـدى الصـرف              

 .ي االعتماد المخصص للسنة المالية الجاريةالفعل
يطبق النظام المحاسبي الموحد في شان تنفيذ موازنـات الوحـدات           ) ٣١٠(مادة

االقتصادية وفي تنفيذ الميزانيات المستقلة والملحقة مالم ينص قانونا علـى           
 .غير ذلك

فتـر  ود) دفتر اليومية العامة  (وتلتزم هذه الوحدات بامساك الدفاتر القانونية        
الجرد والميزانيات، وكذلك دفاتر االستاذ العام ودفاتر اليوميـة المسـاعدة           
التحليلية ، كما تمسك كل مؤسسـة مجموعـة مـن السـجالت البيانيـة               

 .واالحصائية المختلفة وفقا لحجم وطبيعة العمليات الجارية بها
اليـة  يفتح البنك المركزي اليمني وفروعه بناء على موافقة وزير الم         ) ٣١١(مادة

 .حسابا لكل وحدة من وحدات القطاع العام
وتقوم كل وحدة بايداع كافة مستحصالتها وصرف كافة نفقاتها منه مقابـل             

ويجوز لوحدات القطـاع العـام      .شيكات يصدرها البنك المركزي وفروعه    
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ذات الطابع االنتاجي فتح حسابات لدى البنوك التجارية التي تمتلك الدولـة            
 .ن راسمالها وذلك بقرار من مجلس الوزراءم%  ٥١ماال يقل عن 

بالنسبة للمبالغ التي صرفت دون وجه حق يجب تطبيـق االحكـام            ) ٣١٢(مادة
 -:التالية

االسراع بالمطالبة بالمبالغ التي صرفت دون وجه حق بمجرد اكتشـافها ،             . أ 
ويتم استبعادها من الحساب المختص اذا تم تحصيلها خالل السنة الماليـة،            

ها الى االيرادات اذا كان المحصل من المنصرف دون وجه حق           ويتم اضافت 
 .يخص سنوات سابقة

تخطر وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكل حالة مـن            . ب 
 .الحاالت التي يتم فيها الصرف دون وجه حق

ارفاق صورة من التحقيق الذي اجرى في هذا الشان وتحديـد المسـئولية              . ج 
ة المترتبة على ذلك واحاطة رئاسة الوزراء بصورة من         والجزاءات القانوني 

 .ذلك
يعتبر صدور قانون الموازنة تفويضـا لكـل جهـة فـي حـدود              ) ٣١٣(مادة

اختصاصاتها باستخدام االعتمادات المحددة لها في االغراض المخصصـة         
من اجلها من اول السنة المالية ، شريطة االلتزام باحكام القوانين واالنظمة            

 .المنظمة لعملية الصرف وما تصدره وزارة المالية من تعليماتواللوائح 
يتعين على وحدات القطاع العام ذات الطابع الخـدمي او االنتـاجي            ) ٣١٤(مادة

التي تحصل على مساهمة راسمالية  من الموازنة العامة للدولة ان تراعى            
 -:عند احتياجها للصرف من هذه المساهمات ما يلي

 فـواتير   -مستخلص(د بالمستندات الخاصة ،بالصرف     ان تتقدم بطلبها مؤي    . أ 
الى وزارة التخطيط والتنمية للدراسة علـى ضـوء الخطـة           ) الخ...شراء

واالعتمادات المدرجة للمشروع واحالة الطلب مشفوعا بالراي الـى وزارة          
المالية للموافقة واالرتباط بالمبلغ خصما على المساهمة المخصصة لها في          

 .موازنة العامة للدولةالباب الخامس من ال
في حالة تضمين الطلب صرف مرتبات واجور ومصروفات عامة تخص           . ب 

المشاريع على المؤسسة ان ترفق به كشفا باسـماء العـاملين ومرتبـاتهم             
والمشروع الذي يعملون به وبيانات توضيح اوجه صـرف المصـروفات           

 وعلى وزارة المالية ان تقـوم بمراجعتهـا للتاكـد مـن صـحة             .. العامة
االستحقاق واالحتياجات الفعلية وعدم ازدواجية الصرف فيما يخص الباب         

 .االول والباب الرابع
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ال يجوز باي حال من االحوال سحب مبالغ من مساهمة الدولة الراسـمالية             . ج 
زيادة عن الحاجة او االحتفاظ بهذه المساهمات كنقدية لمدة تزيد عن الشهر            

 .ي غير االغراض  المخصصة لها، كما اليجوز استخدام هذه المساهمة ف
ويجب عند صرف المساهمات الراسمالية مراعاة ما يكون مدرجا للمؤسسة          
من تمويل ذاتي ونسبته الى تكلفة المشاريع المعتمدة وخصم جزء منها مع            

 . كل مستخلص
ال يتم الصرف من اعانة العجز الجاري المدرج بموازنـة الجهـة            ) ٣١٥(مادة

تياج الفعلي وبعد دراسة النتـائج الفعليـة لاليـرادات          المعنية اال وفقا لالح   
على ان تقوم في نهايـة السـنة        ) كل ثالثة اشهر  (الجارية والنفقات للوحدة    

المالية بتسوية موقفها لما حصلت عليه من اعانـات للعجـز الجـاري او              
مساهمات راسمالية وفقا لحساباتها الختامية وتوريد المبالغ المتبقية والتي لم          

دم حساب الحكومة العام  في البنك المركزي واشعار وزارة الماليـة            تستخ
 .بذلك

تلتزم الوحدات االقتصادية بتقديم نسـخ مـن حسـاباتها الختاميـة            ) ٣١٦(مادة
وميزانياتها العمومية الى وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية واالصـالح   

ابة والمحاسـبة   االداري ووزارة التخطيط والتنمية والجهاز المركزي للرق      
 .خالل الشهرين التالين النتهاء السنة المالية

على جميع الوحدات االقتصادية االلتزام بتقديم تقارير متابعة دورية         ) ٣١٧(مادة
قطـاع الوحـدات    (ومراكز مالية كـل ثالثـة اشـهر لـوزارة الماليـة             

وكذا كشوف الحسابات الشهرية والربع سنوية فـي المواعيـد          )االقتصادية
دة وفقا للنماذج والبيانات والتوجيهات التي تصدرها وزارة المالية في          المحد

 .هذا الشان وموافاة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصورة من ذلك
يجب على كل مؤسسة او شركة التقيد باالعتمادات المقررة ، وفـي            ) ٣١٨(مادة

ـ         ة تقـوم   حالة عدم كفاية بعض االعتمادات المقررة باالستخدامات الجاري
االدارة المختصة بالمؤسسة او شركة بطلب زيادة االعتمادات المشار اليها          
، ويحال الطلب من قبل المدير المالي الى ادارة التخطيط واالحصاء لبيان            
الراي في الطلب ودراسة امكانية توفير االعتمـادات المطلوبـة باحـدى            

 -:الوسائل التالية
يشترط لذلك  .. ى اخر داخل الباب   عن طريق نقل االعتمادات من حساب ال       . أ 

ان تتم عملية النقل من حساب الى اخر وجود وفر مماثـل فـي الحسـاب                
المنقول منه في نقل نطاق الباب الواحد ، ويتم ذلك بقـرار مـن مجلـس                
االدارة بناء على اقتراح رئيس مجلس االدارة مـع ابـالغ وزارة الماليـة              

 ).ادية بصورة من قرار المناقلةاالدارة العامة لموازنات الوحدات االقتص(
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عن طريق النقل من باب الى اخر من ابواب الموازنة الجاريـة يشـترط               . ب 
دون تجـاوز   ) االستخدامات الجارية (لذلك  ان تتم عملية النقل بين االبواب       

لالعتمادات المدرجة لجملة االستخدامات الجارية، ويتم ذلـك بقـرار مـن            
 .مجلس النواب ويصدر ذلك بقانون

استثناء من احكام المادة السابقة ال يجوز النقـل مـن االعتمـادات             ) ٣١٩(ةماد
المخصصة للحسابات الموضحة فيما بعد الى حسابات اخرى داخل البـاب           

 -:اال بموافقة وزير المالية
 -:المرتبات واالجور وما في حكمها: الباب االول

 . مرتبات واجور الخبراء٣١٥ -حـ 
 .االجور متممات الرواتب و٣١٦ -حـ 

 -:مستلزمات االنتاج ومشتريات بغرض البيع: الباب الثاني 
 . المواد االولية والخامات٣٢١ -حـ 
 . مواد التعبئة والتغليف٣٢٤ -حـ 
 . مشتريات بغرض البيع٣٤ -حـ 

 -:المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة: الباب الثالث
 . االهالك٣٥١ -حـ 
 .وم سلعية ضرائب غير مباشرة ورس٣٥٢ -حـ 
 . اعباء المخصصات٣٦٥ -حـ 
 . الضرائب والرسوم المباشرة٣٦٦ -حـ 

المرتبات : ال يجوز ان يتجاوز ما يصرف من اعتمادات الباب االول         ) ٣٢٠(مادة
شهريا من االعتمادات المقررة وفي حدود      )١/١٢(واالجور وما في حكمها     

 .الوظائف المشغولة
قرارات تمس مرتبـات المـوظفين او      ال يجوز الي جهة ان تصدر       ) ٣٢١(مادة

يترتب عليها اعباء مالية اال بعد موافقة كل مـن وزارة الخدمـة المدنيـة               
واالصالح االداري ووزارة المالية والوزارة المشـرفة وطبقـا للقـوانين           

 .والقرارات المنظمة لقواعد واحكام الصرف
اال فـي حـدود     ال يجوز ترقية او تعيين موظف خالل السنة المالية          ) ٣٢٢(مادة

الوظائف الواردة في موازنة الجهة شريطة ان تكون شاغرة ووفقا الحكام           
 .القوانين النافذة

كما ال يجوز التعاقد مع خبراء او موظفين اجانب اال وفقا الحكام القوانين              
الخاصة بشان التعاقد مع الخبراء والموظفين غير اليمنيـين وفـي حـدود         

الجهة لهذا الغرض بعد موافقة وزير الخدمة       االعتمادات المدرجة بموازنة    
المدنية واالصالح االداري على ان يقتصر التعاقد مع الخبراء الغير يمنيين           
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على الخبرات والنوعيات النادرة المتخصصة الغير متوفرة محليا مع وضع          
 .نظراء يمنيين ليحلوا محلهم مستقبال ووضع برامج زمنية الحاللهم محلهم

الحصول على موافقة مجلس الوزراء  فيمـا يتعلـق بالسـفر            يجب  ) ٣٢٣(مادة
للخارج بالنسبة لرئيس مجلس االدارة والمدير العام ، وموافقـة الـوزير            
المختص بالنسبة لبقية الموظفين وفي حدود االعتمـادات المدرجـة فـي            

 .اعتمادات المؤسسة
 

قـم  بالحسـاب ر  ال يجوز نقل اعتمادات فوائد القروض المدرجـة ) ٣٢٤(مادة
في الباب الثالث المصروفات الجارية  التحويليـة والمخصصـة ،         ) ٣٥٤(

وكذلك اعتمادات الباب الرابع مشروعات قيد التنفيذ واعتمـادات اقسـاط           
التحـويالت  (في الباب الخامس    ) ٢٤٤(القروض المدرجة  بالحساب رقم      

 . وذلك داخل االبواب لك منها المحول النقل اليها) الراسمالية
من القانون ، ال يجوز تكوين      ) ٥٢(مع مراعاة ما نصت عليه المادة       ) ٣٢٥(مادة

اي نوع من انواع االحتياطات اال بقرار من وزير الماليـة وبنـاء علـى               
 .اقتراح من الوزير المختص

يجوز تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بعد اخذ موافقة وزير         
مليات الجارية سـنويا ، وال      المالية وتحديد مقدار ما يحمل على حساب الع       

يجوز اسقاط اي مبلغ من الديون المتعذر تحصيلها من المدينين لفقرهم او            
لسبب عدم االستدالل اليهم اال بقرار من مجلس الوزراء بالنسـبة للقطـاع     

% ٥١العام او القطاع المختلط الذي تتجاوز مساهمة الدولة في راسـماله            
 .القطاع المختلطوالجمعية العمومية بالنسبة لبقية 

يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية في حالة           ) ٣٢٦(مادة
تخلف اي وحدة من الوحدات االقتصادية عن تسديد حصة الحكومـة مـن             
االرباح في المواعيد المحددة بقانون ربط الموازنات ان يتخذ االجـراءات           

ة حسـاباتها فـي البنـك       التي تكفل استيفاء تلك الحقوق مباشرة من ارصد       
 .المركزي اليمني والبنوك التجارية

يتولى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعين محاسب قانوني في         ) ٣٢٧(مادة
 .وحدات القطاع العام وتحديد مكافاته  وخطة عمله

مجلس االدارة مسئول مسئولية مباشرة عن سداد مستحقات الخزانة         ) ٣٢٨(مادة
ة الحكومة في االرباح والضرائب والرسوم المباشرة       العامة للدولة من حص   

وعلى المجلس في حالة قصور المـوارد       .. وغيرها في مواعيدها المقررة   
الفعلية عن تحقيق حصة الحكومة في االرباح ان يتخذ االجراءات الالزمة           
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لتجميد بعض اعتمادات النفقات المدرجة بما يكفل تحقيق حصة الحكومـة           
 .كاملة

لى المدير المالي ان يرفض التاشير على طلب عقد النفقة في حالة            ع) ٣٢٩(مادة
عدم توفر االعتماد او تجاوز مبلغ العقد لحدود االعتماد او مخالفته لما جاء             
بالقانون المالي والئحته التنفيذية او التعليمات واللوائح المالية المعمول بها          

 .، وعليه ان يبين ذلك خطيا  على طلب النفقة
ةالالئحانتهت 
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         المحترم   النائب العام/االخ
 بعد التحيــة    

 .م  بشان القانون المالي١٩٩٠لسنة ) ٨(تطبيقا الحكام القانون رقم 
م بتعديل بعض مواد القانون المالي رقـم       ١٩٩٩لسنة  ) ٥٠(والقانون رقم   

 .م١٩٩٠لسنة ) ٨(
لالئحـة  م باصـدار    ١٩٩١لسنة) ٧٠(وعطفا على القرار الوزاري رقم      

 .م١٩٩٠سنة )٨(التنفيذية للقانون المالي رقم 
صورة من القرار الوزاري رقم     ) (نتشرف بان نرفق لكم بهذا عدد 

م بشان تعديل بعض مواد الالئحة التنفيذية للقـانون         ١٩٩٩لسنة  ) ١٠٣٤(
 .م١٩٩٠لسنة ) ٨(المالي رقم 

ت وتنفيـذها   برجاء اشعار االخوة المختصين لديكم بااللتزام بهذه التعديال       
 ././/م٢٠٠٠بكل دقة اعتبارا من يناير 

 .ونشكركم سلفا على حسن تعاونكم لما فيه سالمة تطبيق النظام المالي 
 ،،، وتقبلوا تحياتنا،،

 
 علوي صالح السالمي

  
 /صوره مع التحية لالخ

/صوره مع التحية لالخ
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 م١٩٩٩لسنة ) ١٠٣٤(قرار وزير المالية رقم 
لسنة ) ٨( الالئحة التنفيذية للقانون المالي رقم بشان تعديل بعض مواد

 م١٩٩٠
 

 -:وزير المالية
 . بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية-
 .م بشان القانون المالي١٩٩٠لسنة ) ٨( وعلى القانون رقم -
م بشان تعديل بعـض مـواد       ١٩٩٩لسنة  ) ٥٠( وعلى القانون رقم     -

 .م١٩٩٠لسنة ) ٨(القانون المالي رقم 
م بشـان اصـدار     ١٩٩١لسنة  ) ٧٠( وعلى قرار وزير المالية رقم       -

 .م١٩٩٠لسنة ) ٨(الالئحة التنفيذية للقانون المالي رقم 
م بشان تعـديل    ١٩٩١لسنة  ) ٢٠٨( وعلى قرار وزير المالية رقم       -

لسـنة  ) ٨(من الالئحة التنفيذية للقانون المالي رقم       ) ٣٢٧(المادة  
 .م١٩٩٠

 . قطاع التنظيم وحسابات الحكومة وبناء على عرض وكيل-
 . ولصالح العمل-

 قــرر
 التالية الى التعاريف الواردة في المادة االولـى مـن           التعاريف تضاف) ١(مادة

 -:الالئحة
هي مجموعة االحكام والقواعد واالجراءات واالسـس       : المحاسبة الحكومية  

 وحسـاباتها   المحاسبية المتبعة في اعداد وتنفيذ الموازنة  العامـة للدولـة          
 .الختامية

هو ملخص لجميـع    :التصنيف االقتصادي لحسابات الموازنة العامة للدولة      
البيانات والمعلومات المالية والمحاسبية ويمثل نظامـا لتسلسـل االرقـام           

مـال واالنشـطة    ‘الهرمية للحسابات ومصمم بطريقة تتناسب وطبيعة اال      
من جهة وتحقيـق االهـداف      الخاصة باعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة       

 .والمتطلبات الحالية والمستقبلية للموازنة العامة من جهة اخرى
هو الحساب الذي يظهر ايرادات ونفقـات الدولـة         : حساب الحكومة العام   

الفعلية ورصيده يمثل الفائض او العجز في الموقف المالي للحكومة لتنفيـذ         
 .الموازنة العامة للدولة للفترة المعد عنها

 - البنـد  - الفصـل  –الباب  (الى  )  النوع – البند   –الباب  (تعدل عبارة   ) ٢(مادة 
) انـواع –بنـود   -فصول–ابواب  (الى  ) انواع-بنود-ابواب(وعبارة) النوع
-٣١-٣٠:( وجدت في مواد الالئحة وبصفة خاصة في المواد التاليـة        اينما
٢٩٧-٢٣٢-٢٢٩-٢٢١-١٤٣-٩٨-٩٥-٩٣-٧٦-٧١.( 



 

 ١١٦

 الالئحة التنفيذية للقانون املايل

 -: التالية من الالئحة لتصبح كما يلييتم تعديل المواد) ٣(مادة
تقسم الموازنات العامة الى جدولين رئيسـين احـدهما لاليـرادات           ) ٧(مادة -١

 -:واالخر للنفقات كما تقسم الى ثالثة اجزاء
 .الموازنة الجارية: الجزء االول 
 .الموازنة الراسمالية: الجزء الثاني 
 .موازنة التمويــل: الجزء الثالث 

 الموازنة العامة للدولة على اساس التنظيم االداري لالجهـزة          تعد) ٢٥(مادة -٢
والوحدات االدارية والمجالس المحلية والتصـنيف االقتصـادي والـوظيفي          
الوجه نشاط الدولة وتصدر هذه التقسيمات وتعدل بقرار من وزيـر الماليـة             

 .وتصدر الموازنة العامة للدولة بقانون
ولة الى ابواب وفصول وبنـود وانـواع        تبوب الموازنة العامة للد   ) ٢٧(مادة -٣

وتصدر بقرار من وزير المالية يحدد مدلوالتها وطبيعتها ومسمياتها ويجـوز         
العتبارات يقرها مجلس النواب ان تدرج بالموازنة العامة للدولة اعتمـادات           

 .بصفة اجمالية دون التقيد بتقسيمات الموازنة
ى طالب الجهة المختصة انشاء     يتم بقرار من وزير المالية وبناء عل      ) ٢٨(مادة -٤

الفصول والبنود واالنواع التي لم تذكر ضمن نفقات الموازنة مقابل وفر في            
 .سائر اعتمادات فصول وبنود وانواع الباب المختص

كما يتم تعديل التقسيمات الداخلية البواب االيرادات وانشاء فصول وبنـود            
فقا لمقتضيات االحوال   وانواع جديدة بها بناء على طلب الجهة المختصة و        

 .بقرار من وزير المالية
يعتبر صدور قانون الموازنة العامة للدولة تفويضا لكل جهة فـي           ) ٣٢(مادة -٥

حدود اختصاصاتها باستخدام االعتمـادات المحـددة لهـا فـي االغـراض             
المخصصة من اجلها من اول السنة المالية شريطة االلتـزام باحكـام هـذه              

ة المالية من تعليمات واجراءات تتخذ للموازنة بين        الالئحة وما تصدره وزار   
تدفق االيرادات وحدود النفقات وما يصدر من مجلـس الـوزراء او وزارة             
المالية من تعليمات في شان تنظيم وترشيد النفقات والقوانين النافذة االخـرى            
التي تنظم االنفاق من الموازنة ، وال يجوز اصدار اذن بمصـرف يتجـاوز              

اي بند اال اذا كان في سائر البنود من الفصل نفسه وفـر يسـمح               اعتمادات  
من هذه الالئحة وذلك لمواجهـة      ) ٣٧-٣٦(بذلك مع مراعاة احكام المادتين      
 .التزامات حتمية ال سبيل لتجنبها

على جميع  وحدات الجهاز االداري للدولة تخطيط االنفاق علـى           ) ٣٤(مادة -٦
معتمدة في قانون الموازنة ويجوز في      مدار السنة وال يجوز تجاوز النفقات ال      
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حالة الضرورة اجراء المناقالت في اطار الباب الواحد للموازنة العامة للدولة           
 .بقرار من وزير المالية

ال يجوز اجراء المناقالت بين جميع بنود وانواع كل من الفصـل            ) ٣٥(مادة -٧
) الجاريـة النفقات  (من الباب االول  )المرتبات واالجور وما في حكمها    (االول  

النفقـات الراسـمالية    (وبين جميـع البنـود فـي فصـول البـاب الثـاني              
اال باالتفاق مع وزير المالية او من يفوضه ووزيـر الخدمـة            )واالستثمارية

المدنية واالصالح االداري او من يفوضه او وزير التخطيط والتنمية او من            
 .يفوضه حسب االحوال

رة ولمواجهة التزامات حتميـة ال      يجوز لرئيس الجهة عند الضرو    ) ٣٦(مادة -٨
السـلع  (سبيل لتجنبها اجراء المناقالت بين بنـود وانـواع الفصـل الثـاني            

مـن البـاب االول     ) الصـيانة (وبين بنود وانواع الفصل الثالث      ) والخدمات
فيما عدا البنود واالنواع المحظور النقـل منهـا والبنـود           ) النفقات الجارية (

ا الموضحة سواء في قانون الربط او القرارات         واالنواع المحظور النقل اليه   
التي تصدر بهذا الشان ، ومن مجلس الـوزراء او وزيـر الماليـة حسـب                

 . االحوال
يقوم البنك المركزي بموافاة وزارة المالية ببيـان شـهري عـن            ) ٤٧(مادة -٩

االيرادات والنفقات الفعلية للموازنة العامة للدولة لكل جهـة وفقـا للتبويـب             
ي والوظيفي  للموازنة ، كما يقدم الى وزير المالية تحليال ماليا كل             االقتصاد

 .ثالثة اشهر عن تنفيذ الموازنة العامة وعن الوضع المالي والنقدي للدولة
تشارك وزارة المالية مع وزارة التخطيط  والتنمية في كـل           . ا) ٤٨(مادة -١٠

الـداخلي  (اتفاقية قرض تبرمها الدولة ، كمـا تتـولى ادارة الـدين العـام               
وتقوم بموافاة وزارة التخطيط والتنمية والبنك المركزي والجهات         ) والخارجي

 .المختصة بصورة من المستندات والضمانات
يتولى البنك المركزي ابداء الراي حول كل اتفاقية قرض تتولى الدولـة            . ب

ابرامها ويقوم بموجب اخطار من وزارة المالية بفـتح الحسـابات الالزمـة             
تحصيل القروض وسداد اقساطها وفوائدها وال يجوز للبنك  المركزي          لعملية  

تقديم ضمانة او كفالة على الحكومة او اي مؤسسة من المؤسسـات العامـة              
 .المختلطة او غيرها اال بموافقة مجلس النواب

يقتضي صرف المحصل من االيـرادات بـدون وجـه حـق            ) ٧٧(مادة -١١
سنة الجاريـة بشـرط ان يكـون        باالستبعاد من نوع االيراد المختص في ال      

التحصيل قد تم في نفس السنة الجارية واذا كانت االيرادات المطلوب صرفها             
قد تم تحصيلها في سنة او سنوات سابقة  على السنة الجارية فيتم الصـرف               
 .خصما على االعتماد المخصص  لنفقات ايرادات مستردة عن سنوات سابقة
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ان يكون المبلغ المطلوب صرفه مستحقا      ويشترط للصرف في كلتا الحالتين        
قانونا وان يتم التاكد من سبق اضافته لاليرادات وعدم سابقة صرفه ، وبعـد            
موافقة وزارة المالية بناء على عرض الجهة طالبة الصرف مـع مراعـاة             

 .التاشير برقم وتاريخ االضافة لاليرادات ورقم وتاريخ الصرف
ناع عن صرف اي شـيك خصـما        على البنك المركزي االمت   ) ١٣٥(مادة -١٢

من البـاب   )المرتبات واالجور وما في حكمها    (على اعتمادات الفصل االول     
ما لم يرفق بـه شـيكات االسـتقطاعات القانونيـة           ) النفقات الجارية (االول  

 واي  - مساهمة المـوظفين فـي معاشـات التقاعـد         - التقاعد –الضرائب  (
 ).استقطاعات اخرى

ز ما تصرفه الجهـات المختلفـة شـهريا         ال يجوز ان تتجاو   ) ١٣٦(مادة -١٣
المرتبـات  ( من اعتمادات البنود واالنواع في ما عـدا البنـد االول     )١/١٢(

المرتبات واالجور وما في    (من الفصل االول    )البدالت(والبند الرابع   )االساسية
مسـاهمة  ) ٧(مساهمة الموظفين في معاشات التقاعـد و      )٦(واالنواع)حكمها

حصـة الحكومـة فـي      )٨(لتامينات االجتماعيـة و   الموظفين في الضمان وا   
اقسـاط  (حصة الحكومة في التامينـات االجتماعيـة        ) ٩(معاشات التقاعد و  

التحـويالت الـى   (من البند السادس  ) التامين ، اصابة عمل ، التامين الصحي      
من ) التحويالت واالعانات الجارية  (من الفصل الرابع    )قطاع االسر واالفراد  

ويجوز في حالة الضرورة تجـاوز االنفـاق        ) ات الجارية النفق(الباب االول   
الشهري وذلك في حدود الوفر الناجم عن الشهور السابقة بناء علـى طلـب              

 . الجهة وموافقة وزارة الخدمة المدنية واالصالح االداري ووزارة المالية
ال تصرف البدالت على اختالف انواعها التي يخصم بهـا          . ا) ١٤٥(مادة -١٤

) المرتبات واالجور وما في حكمها    (بالفصل االول )البدالت(ابع  على البند الر  
اال طبقا للقرارات المنظمة لقواعد واحكـام       )النفقات الجارية (من الباب االول  

 .الصرف وبعد صدور القرار المنشئ للبدل
النفقـات  (ال تصرف اية مرتبات خصما على اعتمادات البـاب الثـاني            . ب

ملين الذين يتقاضون مرتباتهم واجورهم خصما       للعا) الراسمالية واالستثمارية 
مـن البـاب    ) المرتبات واالجـور ومـا فـي حكمهـا        (على الفصل االول    

 ).النفقات الجارية(االول
يتبع في شان تقسيم الحسابات الختامية نفس االسلوب المتبـع          ) ٢٨٦(مادة -١٥

في تقسيم الموازنات العامة ، وال يجوز باي حال مـن االحـوال ان تـدرج         
ت او ايرادات في غير االبواب والفصول والبنود واالنواع المخصصـة           نفقا
 .لها
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توضح في كشف الحساب الختامي اعتمادات النفقات  بابا بابا          ) ٢٩٥(مادة -١٦
وفصال فصال وبندا بندا واذا كان للبند انواع يبين اعتماد كل منها على حـده               

ع والفرق بـين    طبقا لما ادرج بالموازنة ، كما يبين ما تم صرفه من كل نو            
 .االعتماد والمنصرف وفرا او تجاوزا مع ذكر اسباب الفرق

وتتخذ  االعتمادات المدرجة  في الموازنة اساس للبيان مع مراعاة ما ادخـل        
عليها من تعديل يرجع الى اعتمادات اضافية او منقولة صادرة من مجلـس             

 . الصادر بذلكالنواب خالل السنة المالية ويراعى بيان ورقم وتاريخ القانون
توضح في كشف الحساب الختامي تقديرات االيـرادات بابـا          ) ٢٩٦(مادة -١٧

بابا وفصال فصال وبندا بندا واذا كان للبند انواع يبين تقدير كل منها علـى               
حده طبقا لما ادراج بالموازنة ،كما يبين مجموع المحصل من كل نوع وكل             

، وتذكر تفصيالت االسباب    بند والفرق بين التقدير والمحصل زيادة او نقصا         
وفيمـا يخـتص    .التي ادت الى نقص المحصل او زيادته عـن التقـديرات          

 :بالضرائب او الرسوم التي لم تحصل باكملها يجب بيان
 .المستحق منها في السنة المالية المنتهية -١
 .المحصل منها في نفس السنة -٢
تخذت المتاخر تحصيله واالسباب التي دعت الى ذلك واالجراءات التي ا          -٣

 .للتحصيل
مقدار المتاخر من السنوات السابقة والمحصل منه فـي السـنة الماليـة              -٤

المنتهية وتوضح نفس البيانات بالنسبة لاليجارات والمبيعات من اي نوع          
 .كان وباقي االيرادات التي لم تحصل فورا

يجب على جميع الوحدات والمرافق والمكاتب والفروع التابعة        ) ٢٩٧(مادة -١٨
 -:فظات ان ترفق بجداول الحساب الختامي المرفقات التاليةلها بالمحا

 بيان باالماكن التي تستاجرها الجهة موضح به اسم مالك العقار المؤجر            -٣ 
، ومكانه والغرض من االيجار ، وتاريخ التعاقد ، ومدته وقيمـة االيجـار              

الول الشهري  واالنفاق الفعلي  خالل السنة المالية بعد مطابقته على النوع ا            
من البـاب   ) السلع والخدمات (من البند السادس االيجارات من الفصل الثاني        

ومقدار االيجار المتاخر صرفه او االيجار المـدفوع        ) النفقات الجارية (االول  
 .مقدما ان وجد

النفقـات الراسـمالية    ( بيان شامل بالنفقـات الفعليـة للبـاب الثـاني            -١٧
الفصـول والبنـود واالنـواع لكـل        على مستوى المشاريع و   ) واالستثمارية

مشروع مبينا به اعتماد موازنة السنة المالية واسباب الوفر او التجاوز فـي             
كل مشروع وكل نوع من االنفاق وعلى مستوى كل من التمويـل المحلـي              
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والخارجي ومطابقة  االنفاق على المبالغ المرتبط بهـا  والـدفاتر وكشـف              
 ).ديسمبر/توبراك(حساب شهر ديسمبر والمدة الرابعة

 بيان بالتحويالت  واالعانات  الى المؤسسـات العامـة غيـر الماليـة             -٢١
 ).اعانة العجز الجاري(والمالية والمؤسسات االخرى 

 بيان بالتحويالت الراسمالية الى المؤسسات العامة غير المالية والماليـة      -٢٢
ـ       ( والمؤسسات االخرى    دات المساهمات الراسمالية في رؤوس امـوال الوح

 ). القطاعين العام والمختلط-االقتصادية
المساهمات الراسمالية في رؤوس    ( بيان  بالتحويالت الراسمالية للخارج       -٢٣

  ).اموال المؤسسات والمنظمات العربية واالقليمية والدولية
تعد وزارة المالية الحسابات الختامية للموازنات العامـة عـن      ) ٢٩٩(مادة -١٩

والتي تشتمل على االيرادات والنفقات الفعلية للموازنات       السنة المالية المنتهية    
العامة موزعه على االبواب والفصـول والبنـود واالنـواع والمجموعـات            
والحسابات ، كما تشتمل على حسابات التسوية ومرفقات الحسابات الختاميـة         
المحددة في هذه الالئحة ، وتعرض الحسابات الختامية للموازنات العامة على           

الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب  في مدة ال تزيد على تسـعة              مجلس  
 اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمصادقة عليها بقوانين

 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره) ٤(مادة
 صدر بوزارة المالية

 هـ١٤٢٠/     /بتاريخ    
 مـ١٨/١٢/١٩٩٩الموافق 

 وزيـــر الماليـة
 علوي صالح السالمي

  
 


