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 المملكة العربيةالسعودية

 هيئة الرقابة والتحقيق

 

 

 بسم هللا الرحبن الرحيم                          
 

 مقدمـــة

الحبد هلل اب العالبين والصالل والسالم على يشرف ا نبياا 

 والبرسلين محبد صلى هللا عليه وسلم وبعد : 

ة والتحقيق رذ تضع اي كتاب واحد م بوعة اإن هيئة الرقاب

ا نظبة البتعلقة ببا تقوم عليه من اختصاا  مسابوقاب بتعرياف 

مختصر بها ليوون ذلك ااي متيااول الازمالا ااي الهيئاة وبالاذاد 

يولئك البسات دين علاى العباي ايهاا ساواا يكاانوا محققاين يو 

 مراقبين ليسهي الراوع رليه عياد البحاع عان اليصاو  الوااباة

التطبيق على ما يتعلق بها من وقائع واي متياول البهتبين من 

 الدااسين والباحثين اي الب االد البتعلقة بأعبال الهيئة . 

وييبغي رالَّ يفود على من يطلع علياه يناه قاد تسات د مان 

ا موا ما ال يوون مدوناب اي هذا الوتاب مباا يلازم معاه مرااعتاه 

ود ين م باي ا نظباة التاي كلبا اقتضا  الحاااة ذلاك. ويال يفا

 يحتويها ال تعتبر نسخاب اسبية. 

وهللا يسااأل ين يواااق ال بيااع لبااا يحبااه وير ااا  اااي ظااي 

 قياةتيا البؤمية الرشيدل.
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 تقديــــم

 

يسر هيئة الرقابة والتحقيق ين تضع تعريفاب وايزاب لبا ينيط بها 

من مهام تتبثي اي اقابة يةاا ا اهزل الحوومية رةااياب ومالياب. 

والتحقيق واإلةعاا اي البخالفاد اإلةااية وكذلك اي ال رائم 

ال يائية  البتعلقة بالوظيفة العامة كالرشول واالختالس، 

ل اليفوذ رلى عدة خخر من ال رائم ال يائية التي ينا  واستغال

 بها ولي ا مر، يمر التحقيق ايها. 

ونسأل هللا ين يوااق ال بياع لباا يحباه هللا وير اا  ااي ظاي 

 قياةتيا الرشيدل.

 



 

 التعريف بالهيئة

 أوالً : نشأة الهيئة : 

ينشئ  الهيئة ببواب نظام تأةياب الباوظفين الصااةا بالبرساوم 

هااا وهااي هيئااة مسااتقلة تتبتااع 2/1/2382وتااااي   7وااي اقاام م/البل

بشخصااية معيويااة عامااة تاارتبط مباشاارل باارئي  م لاا  الااوزااا، مبااا 

يحقق لها  بان الحيدل واالستقاللية عن ال هااد الحوومياة االخار ، 

و بيعة عبلها هو اقابة البوظفين اي يةائهم لوااباتهم، والتحقيق مع 

االهادف هاو التحقاق مان حسان ا ةاا  من ييسب رليه تقصاير مايهم،

اإلةااي اي ال هاز الحوومي والبؤسساد العاماة وساؤال مان يسافر 

 التحقيق عن رةانته.  

  الهيئة:تشكل  ثانياً:

  التالي:تشوي ياهزل الهيئة على اليحو 

  الهيئة: ي( ائي  

هااو البساائول عاان اإلشااراف علااى يعبااال الهيئااة وتيظاايم ورةاال 

له سلطة وصالحياد الوزااا واؤساا الدوائر البساتقلة وتطوير يعبالها و

اي حدوة اليظم البعباول بهاا وقاد يو اح  الالئحاة الداخلياة للهيئاة 

ها ونظاام تأةياب 2/7/2381/ا اي 23236/3الصاةال با مر السامي اقم 

 البوظفين مهامه واختصاصاته بالتفصيي ويتبع لرئي  الهيئة مباشرل. 

يئااة لشائون الرقابااة، وكياي الهيئااة لشاائون وكايال الهيئااة  وكياي اله -2

  التحقيق(.

  الهيئة.موتب ائي   -1

  للبستشااين.اإلةاال العامة  -3

 اإلةاال العامة للبتابعة والبحوث .  -2

 اإلةاال العامة للشئون اإلةااية والبالية .  -4

 اروع الهيئة بالبيا ق والبحااظاد . -6



 

  ب( وكيي الهيئة لشئون الرقابة : 

ول البباشاار عان يعبااال الرقابااة، ورةااتهااا، هاو البشاارف والبساائ

ويتولى تيظيم العبي، وتوايهه بواسطة البسئولين اي رةااته، وتوااه 

رليه البعامالد الخاصة بالرقابة التخاذ الالزم بشأنها واقاب ليظاام تأةياب 

البااوظفين والالئحااة الداخليااة للهيئااة، ويراااع التقااااير واليتااائ  لاارئي  

حياد البفو ة لاه مان ائاي  الهيئاة ويارتبط باه الهيئة، ويبااس الصال

 مباشرل. 

 موتب الوكيي لشئون الرقابة.  -2

 رةاال الرقابة اإلةااية.  -1

 رةاال الرقابة البالية. -3

  ج( وكيي الهيئة لشئون التحقيق :  

هو البشارف والبسائول البباشار عان اهااد التحقياق، ويتاولى 

تاه، وتوااه رلياه تيظيم العبي، وتوايهه بواساطة البسائولين ااي رةاا

الاالزم بشاأنها واقااب ليظاام تأةياب  التخاذالبعامالد الخاصة بالتحقيق 

البااوظفين والالئحااة الداخليااة للهيئااة وا نظبااة ا خاار  ذاد العالقااة، 

 ومبااسة الصالحياد البفو ة له من ائي  الهيئة ويرتبط به مباشرل.  

 موتب الوكيي لشئون التحقيق.  -2

  ق.للتحقياإلةاال العامة  -1

  لالةعاا.البوتب اإلةااي  -3

  القضايا.رةاال  -2

  للبستشااين. ة( اإلةاال العامة 

  والبحوث. ها( اإلةاال العامة للبتابعة 

  ومحااظاتها. و( اروع الهيئة ببيا ق الببلوة، 
البحااظاد، اضالب عن ال هاز الرئيسي للهيئة اي الرياض، اإنه يواد للهيئة عدل اروع اي كااة ميا ق الببلوة وبعض 

  التالي:على اليحو 

 ارع الهيئة ببيطقة الرياض.  -2



 

ارع الهيئة ببيطقة موة البورمة، وتارتبط باه ااروع اادل، العاصابة  -1

  الطائف.البقدسة، 

 ارع الهيئة بالبيطقة الشرقية. ويرتبط به ارع ا حساا.  -3

 ارع الهيئة ببيطقة عسير .  -2

 ارع الهيئة ببيطقة البديية البيوال .  -4

  القصيم.هيئة ببيطقة ارع ال -6

  حائي.ارع الهيئة ببيطقة  -7

  اازان.ارع الهيئة ببيطقة  -8

  الشبالية.ارع الهيئة ببيطقة الحدوة  -8

  تبوك.ارع الهيئة ببيطقة  -22

  ن ران.ارع الهيئة ببيطقة  -22

  ال وف.ارع الهيئة ببيطقة  -21

  الباحة.ارع الهيئة ببيطقة  -23

  الهيئة:اختصاصات  ثالثاً:

من نظام تأةياب الباوظفين بباا نصاه  ماع  قض  الباةل الخامسة

عاادم االخااالل بساالطة ال هااة اإلةاايااة البعييااة اااي الرقابااة واحاا  

الشواو  والتحقيق تخت  هذ  الهيئة ااي حادوة القواعاد البيصاو  

  يلي:عليها اي هذا اليظام ببا 

 راراا الرقابة الالزمة للوشف عن البخالفاد البالية واإلةااية.  -2

ي تحال رليهاا مان الاوزااا البختصاين يو مان يي اح  الشواو  الت -1

  واإلةااية.اهة اسبية مختصة عن البخالفاد البالية 

راراا التحقيق اي البخالفاد البالية واإلةااياة التاي توشاف عيهاا  -3

الرقابااة وايبااا يحااال رليهااا ماان الااوزااا البختصااين يو ماان يي اهااة 

 اسبية مختصة. 



 

  البظالم.ا اليظام رلى ةيوان متابعة الدعو  التي تحال  بقاب لهذ -2
 كبا ي يف للهيئة بعض االختصاصاد ال يائية سيرة بيانها اي الفقرل البتعلقة بالتحقيق ال يائي. 

  هبا:وعليه اإن اختصا  الهيئة ييقسم رلى قسبين ائيسين 

 الرقابااااة. -2

 التحقيق . -1

   الرقاباااااااااة: يوالب:

  الهيئة:( الموظفون الخاضعون لرقابة 1)

ابيع البوظفين البدنيين بوحداد اإلةاااد الحوومياة وا شاخا  

 العامة.البعيوية العامة، والبؤسساد 

  الرقابة:( اختصاصات 4)

 التالية:تبااس الهيئة االختصاصاد الرقابية 

   اإلدارية:الرقابة  -أ

تخت  رةاال الرقابة اإلةااية واقاب للباةل الثامياة مان البااب الثااني 

  يلي:الالئحة الداخلية للهيئة ببا من 

   بشأنها.الوشف عن البخالفاد اإلةااية واتخاذ اإلاراااد الالزمة  -2

مراقبااة تفااويض الصااالحياد والبساائولياد واقاااب للاايظم البعتباادل  -1

  لذلك.واللوائح البقرال والقراااد الصاةال البيظبة 

خلياة الوشف عن البخالفاد اليات اة عان التقصاير ااي الرقاباة الدا -3

 اي الوحداد اإلةااية.

اقتارا  وساائي العااالج الالزماة اااي حالاة وقااوع حاواةث اإلهبااال يو  -2

 البخالفاد ورحالتها لل هاد البختصة. 

التعاااون مااع وزاال الخدمااة البدنيااة اااي الوشااف عاان البخالفاااد  -4

الخاصة بشئون البوظفين ايبا يتعلق بشرعيتها كاالتعيين والترقياة 

 اي حوبها.  والعالواد والبدالد وما



 

ربااالا ال هاااد البختصااة عاان مااوا ن القصااوا اااي التيظاايم التااي  -6

تتوشف لها من خالل يعبالها وذلاك با تصاال بال هااد البتخصصاة 

 إلعاةل التيظيم ببا يوفي حسن سير العبي. 

التعاون مع ةيوان البراقبة العامة عيد اكتشااه لبخالفاد رةااية يثياا  -7

  مباشرته الختصاصاته البالية.

 اح  اإلخبااياد والشواو  البتعلقة باليواحي اإلةااية .  -8

 كما تختص هذه اإلدارة باختصاصات أخرى هي : 

مراقبة ةوام ميسوبي ا اهزل الحوومية ورعداة خطاباد ربالا نتاائ   -

تلك ال والد مع اصد الظواهر البتعلقة بدوام البوظفين واقااب لممار 

هاا، باإل اااة رلاى 17/2/2227ااي  6128/ب/7السامي الوريم اقم 

البتابعة الدواياة لادوام ا ياام الساابقة ل اوالد الهيئاة علاى  اوا 

مان الالئحاة التيفيذياة ليظاام  32/21( مان البااةل 1تعديي الفقارل  

ااي  422الخدمة البدنية ببواب قراا م ل  الخدمة البدنياة اقام 

ا ها، وكذلك متابعة ماا تتخاذ  ا اهازل الحوومياة علاى ما1/8/2228

 يبلغ  به من قبي الهيئة من ملحوظاد ايبا يتعلق برقابة الدوام.

القيام ب والد ميدانية لتفقد يو اع اإلعاشة البطهية اي السا ون  -

العامة وةوا التوقيف ورةاااد الترحيي وتعقب البتخلفين اي مياا ق 

الببلوة بشاوي ةواي بالبشاااكة ماع ميادوب مان رمااال البيطقاة 

صااحب السابو البلواي وزيار الداخلياة اقام  وذلك بياا على توايه

 ها . 28/2/2228-28اي  28/18822ها واقم 12/4/2388اي  28/2877

 )ب( الرقابة المالية : 

تخاات  رةاال الرقابااة الباليااة واقاااب لمماار السااامي الوااريم اقاام 

 ها ببا يأتي : 16/8/2382/ا اي 18426/3

د مالية لتحدياد تلاك ةااسة القضايا التي تحال رليها وتتياول مخالفا -2

البخالفاد والبسئولين عيها قبي التحقياق ايهاا، واقتارا  الوساائي 

 الوفيلة بالحد من وقوع تلك البخالفاد. 



 

راراا الفح  واقاب لبا تتطلبه يغراض التحقياق الاذي ت رياه الهيئاة  -1

 اي القضايا والبعامالد البحالة رليها . 

تتياول مخالفااد مالياة اح  ما يحال رليها من شواوي يو رخبااياد  -3

يو ما يت بع لاديها مان معلومااد وتحريااد عان تلاك ال هااد التاي 

تتياولها هذ  البعلوماد والتحرياد، واتخااذ ماا يقتضايه الفحا  مان 

التفتيش على ال هاد التي تتياولها بهدف تحديد ما يواون قاد وقاع 

 ايها من مخالفاد والبسئولين عيها تبهيداب للتحقيق ايها. 

ة ال هاد البعيية اي متابعة تيفيذ خطط التيبية البعتبدل لها معاون -2

بهدف تقييم مستو  اإلن ااز ااي م اال  ا عباال ومساتو  ا ةاا 

اي م ال الخدماد باالتفاا  ماع الهيئاة البركزياة للتخطايط   وزاال 

 التخطيط ( . 

راااراا التفتاايش علااى الاادوا البسااتأارل للاادوائر الحووميااة واقاااب  -4

 2262وكي للهيئاة ببوااب قاراا م لا  الاوزااا اقام لالختصا  الب

 ها. 8/22/2381وتااي  

متابعة البخالفاد البالية التي تثيرها ا اهزل الرقابياة االخار  مان  -6

 خالل ما يحال رلى الهيئة من صوا البعامالد والتقااير . 

راااراا البحااوث والدااساااد نتي ااة لتحليااي الظااواهر العامااة التااي  -7

 ا لبهامها واقترا  وسائي العالج.تتوشف يثياا يةائه

 كما تختص هذه اإلدارة باختصاصات أخرى هي : 

كشااف البخالفاااد والبلحوظاااد التااي تقااع ايهااا بعااض االاهاازل  -

الحووميااة عيااد قيامهااا باالسااتئ اا يو اإلخااالا للاادوا البسااتأارل، 

ومعال ااة هااذ  البخالفاااد مااع ال هاااد البختصااة مااع قيااام الهيئااة 

خباايااد التاي تارة رليهاا مان بعاض الباالك يو بفح  الشواو  واإل

غيرهم بشأن مخالفة بعض ال هاد الحوومية لقواعاد االساتئ اا يو 

 اإلخالا . 

االشتراك مع ةيوان البراقبة العامة ااي ل ياة التحقاق مان مبارااد  -

رخالا الدوا البستأارل للدوائر الحوومية التي تم رخالؤها لخطواتهاا 



 

تخاذ الالزم حيالاه، ببوااب قاراا م لا  وربالا ال هاد البختصة ال

 ها .  22/22/2387وتااي   2162الوزااا اقم 

متابعة مد  تقيد ال هاد الحوومية بأحوام االوامر السامية الخاصاة  -

بإسياة ا عبال رلى البواتب االستشاااية ببوااب االمار الساامي 

 ها . 18/2/2222وتااي   272اقم 

 2368ن قراا م لا  الاوزااا اقام متابعة ما واة بالباةل الساةسة م -

هااا الخااا  بتقصااي يسااباب القصااوا اااي تيفيااذ 11/8/2386اااي 

 مشروعاد التيبية بالتعاون مع وزاال التخطيط. 

هاا الاذي 16/2/2223ااي  8742متابعة ما واة بااالمر الساامي اقام  -

يواب على ةيوان البراقبة والهيئة ووزاال البالية واالقتصاة الاو يي 

ر تعامي ال هاد الحوومية علاى عادة محادوة مان مالحظة عدم قص

 البقاولين والشركاد والبؤسساد .

( وتاااي  2/482متابعة ماا واة بقاراا م لا  الخدماة البدنياة اقام   -

وتاااااي   27882هاااا البعتباااد بااااالمر الساااامي اقااام 28/8/2228

ها الفقرل ثانياب التي تي  علاى   ين تقاوم الهيئاة بو اع 6/21/2228

زمااة لبراقبااة ومتابعااة اسااتخدام ال هاااد الحووميااة الترتيباااد الال

 لسيااتها  بقاب للضوابط التي يقرتها كي اهة ليفسها   . 

 41متابعة ما واة ااي الفقارل الثانياة مان قاراا م لا  الاوزااا اقام  -

 ها بشأن التقصير اي تيفيذ العقوة الحوومية.  7/3/2212وتااي  

 247ا م لا  الاوزااا اقام متابعة ما واة اي الفقرل الثانياة مان قارا -

هااا بشااأن التأكيااد علااى االلتاازام باالعتباااةاد 21/8/2212وتااااي  

 البقرال بالبيزانية العامة للدولة . 

 )جـ( اإلجراءات التي بموجبها تبدأ الهيئة في الرقابة : 

يشااااد الباااةل ا ولااى ماان الفصااي االول ماان الباااب الثالااع ماان 

ابة ت ري باامر مان ائاي  الهيئاة ااي الالئحة الداخلية للهيئة بأن الرق

 االحوال التالية : 

 بياا على يمر من البقام السامي .  -2



 

بياااا علااى  لااب الااوزااا واؤساااا البؤسساااد العامااة والهيئاااد  -1

 الحوومية التي تسهم الحوومة اي نشا ها البالي واإلةااي . 

بياا على اإلخبااياد والشواو  التاي تادل التحريااد علاى احتباال  -3

 .  صحتها

بياا على  لب ال هة البختصة بالبراقبة وبياا على تقااير مفتشي  -2

ةيااوان البراقبااة العامااة يو ةيااوان البااوظفين العااام   وزاال الخدمااة 

البدنية (، يثياا ااوالتهم التفتيشاية والتاي توشاف ايهاا مخالفااد 

 تتطلب راراا الرقابة . 

ي تاري لازوم بياا على  لب رةاال التحقيق بالهيئة اي القضاايا التا -4

 استوبال راراااتها بغرض الرقابة . 

بياا على ما يتوشف ل هاز الرقابة بالهيئاة مان يماوا تتطلاب اارض  -6

 الرقابة . 

 ثانياب : التحقااايااق : 

تباشر الهيئة التحقيق التأةيبي والتحقيق ال يائي وتبثاي االةعااا 

 يمام ةيوان البظالم على اليحو التالي :  

 ديبي : ( التحقيق التأ1)

يشااابي الباااوظفين البااادنيين البعيياااين ااااي وحاااداد اإلةاااد 

الحوومية وا شخا  البعيوية العامة الخا عة للرقابة، ويساتثيي مان 

( من نظام تأةيب البوظفين ويعضااا 28ذلك يعضاا السلك القضائي  م/

ةيوان البظالم والعسوريون والبستخدمون، والبعييون على بيد ا اوا 

الرقابة والتحقيق ويعضااا هيئاة التحقياق واالةعااا العاام، ويعضاا هيئة 

ويتياااول التحقيااق البخالفاااد التأةيبيااة سااواا كاناا  ماليااة يو رةاايااة يو 

 مسلوية. 

وتقااوم ال هاااد الحووميااة والبؤسساااد العامااة بااالتحقيق مااع 

البوظفين التابعين لها ااي كاااة البخالفااد وتوقياع ال ازاا البياساب 

من نظام تأةيب البوظفين( افي هذ  الحالة  34  م/عليهم عدا الفصي 



 

تحيي ا واا  رلى هيئة الرقابة والتحقيق لتتخذ راراااد رحالاة الباتهم 

 رلى البحاكبة التأةيبية باعتبااها ال هة البختصة .  

وباإل ااة رلى ذلك هيااك حااالد تخات  هيئاة الرقاباة والتحقياق 

 ي : وحدها بالتحقيق ةون ال هاد اإلةااية وه

رذا ااتوب البوظف مخالفة ااي اهاة غيار التاي يعباي ايهاا يي ين  -2

البوظف كان يعبي اي اهة معيياة وااتواب مخالفاة ايهاا ثام نقاي 

ميهااا، ويوااون االختصااا  بتوقيااع العقوبااة اااي هااذ  الحالااة لااديوان 

 من نظام التأةيب على ينه : 22البظالم، ايص  الباةل 

غير التاي يعباي ايهاا يحاال   رذا ااتوب البوظف مخالفة اي اهة 

البوظف رلى هيئاة الرقاباة والتحقياق، ااإذا ايد الهيئاة رن ا اعاال 

البيسوبة رلى البتهم تستواب توقيع العقوبة تحيي الادعو  رلاى 

 ةيوان البظالم( . 

رذا ااتوب عدل موظفين تابعين  كثر من اهة رةااية مخالفة واحادل   -1

تبطة ببعضها اقد نص  البااةل يو يكثر من مخالفة لويها مخالفاد مر

 من نظام التأةيب على ينه :   22

  يحال البوظفون البتهباون بااتوااب مخالفاة يو مخالفااد مرتبطاة 

بعضااها باابعض رلااى هيئااة الرقابااة والتحقيااق رذا كااانوا عيااد ااتواااب 

 البخالفة يو البخالفاد يو عيد اكتشااها تابعين  كثر من اهة ( .  

ة البوظف اإن ذلك ال يبيع من البدا اي اتخاذ اي حالة انتهاا خدم -3

من نظاام  33اإلاراااد التأةيبية يو ا ستبراا ايها وذلك واقاب للباةل 

 تأةيب البوظفين . 

اي البخالفاد البالياة واإلةااياة التاي توشاف عيهاا الرقاباة وايباا  -2

يحال رليها من الوزااا البختصين يو من يي اهاة اسابية مختصاة   

 من نظام تأةيب البوظفين( .  3اقرل  4م

التحقيق اي حاالد التقصاير ااي تيفياذ العقاوة الحوومياة ببوااب  -4

هاا 7/3/2212وتااي   41( من قراا م ل  الوزااا اقم 2الفقرل   ثانياب/

 . 



 

التحقيااق اااي حاااالد عاادم التقيااد با نظبااة والتعليباااد الخاصااة  -6

دولة ببواب الفقرل بااللتزام باالعتباةاد البقرال بالبيزانية العامة لل

 ها . 21/8/2212وتااي   247ثانياب من قراا م ل  الوزااا اقم 

 ( التحقيق الجنائي : 4)

يخضع له ابيع ا شخا  سواا كانوا موظفين يو غير موظفين بال 

يسااتثياا مااع مراعااال اإلاااراااد التااي يتطلبهااا اليظااام باليساابة لاابعض 

ةيوان البظالم الصاةا بالبرساوم الفئاد ، وواقاب للباةل الثانية من نظام 

هاا تخات  الهيئاة ااي البساائي 27/7/2221وتاااي   42البلوي اقم م/

 ال يائية بالتحقيق اي القضايا اآلتية : 

 ارائم التزوير والتزييف .  -2

 ارائم الرشول .  -1

وتااااي   23ال اارائم البيصااو  عليهااا اااي البرسااوم البلوااي اقاام  -3

 ها. 18/22/2377
تصا  التحقيق اي ال رائم البيصو  عليها اي نظام وظائف مباشرل ا موال العامة الصاةا بالبرسوم كبا ي يف للهيئة اخ

وتااي   2ها وال رائم البيصو  عليها اي نظام البريد الصاةا بالبرسوم البلوي اقم م/13/22/2384وتااي   77البلوي اقم م/
 ها. 12/1/2226

 ( االدعاء أمام ديوان المظالم : 3)

لهيئااة بدااسااة القضااايا التأةيبيااة وال يائيااة وبعااد انتهاااا تقااوم ا

التحقيق ايها وتوايه االتهام تحيي يواا  القضاية رلاى ةياوان البظاالم 

ببواب قراا اتهام يتضبن وصف التهبة وا ةلة عليها والباواة اليظامياة 

البطلااوب تطبيقهااا ويتااولى محقااق القضااية االةعاااا ايهااا يمااام الاادوائر 

وان كبا تقاوم الهيئاة بااالعتراض علاى ا حواام الصااةال البختصة بالدي

بالدعاو  البراوعة ميها  بقاب لقواعد البرااعاد واإلاراااد يمام ةياوان 

وتاااااي   282البظاااالم الصااااةال ببوااااب قاااراا م لااا  الاااوزااا اقااام 

 ها . 26/22/2228

 

 ثالثاب : اإلةاال العامة للبستشااين : 



 

ئاة مباشاارل، وحادةد اختصاصاااتها تارتبط هاذ  اإلةاال باارئي  الهي

ببقتضى ن  البااةل الرابعاة مان البااب الثااني مان الالئحاة الداخلياة 

 للهيئة ببا يلي : 

ةااسة البو وعاد والقضايا التي تحال مان الارئي  يو يحاد الاوكالا  -2

 وربداا الريي اليظامي ايها . 

 تقديم البشوال ايبا تتطلبه يعبال الهيئة من استشاااد .  -1

القضايا البقتر  حفظها وربداا البلحوظاد حول التصرف ايها  مرااعة -3

 . 

 معاونة البحققين ايبا قد يطلبونه من استشاااد وتوايهاد .  -2

 تبثيي الهيئة اي الل ان البهبة .  -4

 تبثيي الهيئة اي القضايا ذاد ا هبية الخاصة يمام ةيوان البظالم .  -6

 ا الرئي  . رعداة مشروعاد التعاميم والقراااد التي يصداه -7

 رعداة التقرير السيوي للهيئة بالتعاون مع ياهزتها البختلفة .  -8

 اابعاب : اإلةاال العامة للبتابعة والبحوث : 

ترتبط هذ  اإلةاال مباشرل برئي  الهيئة وقد ينشئ  ببواب قاراا 

ها وتتوون من رةااتين رحاداهبا 2/8/2222/خ اي 327ائي  الهيئة اقم 

 بحوث .للبتابعة وا خر  لل

 وتختص إدارة المتابعة بما يلي : 

 متابعة قضايا الس ياا شهرياب .  -2

القيام ب والد ميدانية لتقصاي يماوا القضاايا ومعرااة البتاأخر ميهاا  -1

ويسااباب ذلااك ومتابعااة رن اااز ابيااع ميسااوبي ال هاااز الرئيسااي 

 والفروع كي ستة يشهر .

تزويدها بصاوال متابعة البعامالد يو القضايا التي يأمر ائي  الهيئة ب -3

من اإلاراااد الصاةال بشأنها والبعاونة على تاذليي العقبااد التاي 

 تعرقي سرعة رن از البعاملة يو القضية . 

 متابعة يعبال الل ان التي تشااك ايها الهيئة .  -2



 

 وتختص إدارة البحوث بما يلي :

بحع وةااسة البعامالد وتحقيق القضايا التي تحال رليها من ائي   -2

 . الهيئة 

ةااسااة البسااائي التااي تختلااف ايهااا واهاااد اليظاار حااول تفسااير  -1

 ا حوام والقواعد التأةيبية يو تطبيقها وكذا ال يائية . 

 ةااسة اللوائح وا نظبة التي تزوة الهيئة بصوال ميها .  -3

ةااسااة مااا تيتهااي رليااه التحقيقاااد ماان مقترحاااد يوااون لهااا صاافة  -2

 العبوم . 

ا نظبااة والبراساايم وقااراااد  رعااداة نشاارل ةوايااة تسااتعرض ايهااا -4

م لاا  الااوزااا وتعاااميم وزاال الباليااة واالقتصاااة الااو يي ووزاال 

الخدمة البدنية   الديوان العام للخدمة البدنية سابقاب( وغيرها مباا 

يوون قد صدا اي الفترل التي تغطيها اليشرل ويوون له صالة بعباي 

ببااة ا والقواعاد الهيئة ويتعين على يعضائها اإللبام به، وكاذلك ال

التااي تتضاابيها يحوااام التأةيااب ويحوااام ةيااوان البظااالم اااي قضااايا 

الرشول والتزوير وغيرها مبا يوون له صلة بعبي الهيئاة، كباا تيشار 

اااي هااذ  اليشاارل الدااساااد وا بحاااث الهامااة التااي يوااون ماان 

 البصلحة تعريف يعضاا الهيئة بها. 

 اإلشراف على موتبة الهيئة ورنبائها .  -6

معال ة كي ما يتعلق بأموا الحا  واقااب لممار الساامي الواريم اقام  -7

ها حيع تقوم الهيئة اي موسام الحا  28/22/2222اي  16823/ة/7

من كي عام بت ييد عدة من يعضاائها وريفااةهم رلاى يمااكن تواااد 

الح اج لبتابعة ومراقبة يعبال ال هاد اإلةااية البشااكة اي الحا  

رام  التي تعدها تلك ال هااد الكتشااف يياة والتأكد من تيفيذها للب

مخالفاد يو معوقاد والراع عن ذلك للبقام السامي التخااذ اإلااراا 

 البياسب . 

 واللااه البوااااااق،،،

 



 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 هيئة الرقابة والتحقيق

 
 
 
 
 
 

 

 
 الالئحة الداخلية

 



 

 المملكة العربية السعودية

 زراءديوان رئاسة مجلس الو

  / ا23236/3: الرقااااام 

 ها 2/7/81التااي  : 

 23التوابع : 

 صاحب المعالي وزير الدولة ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق 

ا لعيا على خطاب سابو وزيار البالياة واالقتصااة الاو يي اقام 

ها البشفوع به البحضر البتخذ من قباي 12/6/2381اي  81/ع/1113

رلياه مان االتفاا  علاى مشاروع  سبو  ومعاليوم بشأن ما توصالتم

الالئحااة الداخليااة لهيئااة الرقابااة والتحقيااق والبراااق صااوال ميااه 

والبوونة من ثالثة عشر صفحة ولبوااقتيا علاى ذلاك يعتباد انفااذ  

 والتبشى ببوابه،،، 

 رئيس مجلس الوزراء
 
 

 نسخة لسبو وزير البالية واالقتصاة الو يي. 
 وان البوظفين العام. نسخة لبعالي وزير الدولة وائي  ةي

 نسخة لبعالي وزير الدولة وائي  هيئة التأةيب .



 

 بسم هللا الرحبن الرحيم

 المملكة العربية السعودية
 هيئة الرقابة والتحقيق

 الالئحة الداخلية للهيئة

 الباب األول
 التشكيــل

 تشكل أجهزة هيئة الرقابة والتحقيق على النحو التالي : 

 رقابة والتحقيق ويرتبط به مباشرة ما يلي : رئيس هيئة الأوالً : 

 وكالا الهيئة.  -2

 موتب ائي  الهيئة.  -1

 موتب البستشااين.  -3

 رةاال تس يي القضايا والتقااير.  -2

 اإلةاال العامة.  -4

 اروع الهيئة بالبيا ق   البواتب الفرعية(.  -6

 ا يلي : وكيل الهيئة لشئون الرقابة ويرتبط به مباشرة مثانياً : 

 موتب الوكيي لشئون الرقابة. -2

 رةاال الرقابة اإلةااية. -1

 رةاال الرقابة البالية. -3

 وكيل الهيئة لشئون التحقيق ويرتبط به مباشرة ما يلي : ثالثاً : 

 موتب الوكيي لشئون التحقيق. -2

 رةاال التحقيق. -1

 رةاال اإلةعاا.  -3

  رابعاً : اإلدارة العامة وتتكون من :

 شئون البوظفين. -2

 الشئون البالية. -1



 

 البستوةعاد والبشترياد. -3

 الخدماد واالستعالماد.  -2

 مركز االتصاالد.  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الــباب األول
 االختصـاصـات

  األولى:المادة 

تشااوي ياهاازل الرقابااة والتحقيااق وتباشاار راراااتهااا واختصاصاااتها 

ام التأةيب واي هاذ  الالئحاة وايباا يصادا  على اليحو الببين اي نظ

ائي  الهيئة من قراااد تيفيذية وتعليباد تيظيبياة تهادف رلاى تطاوير 

 وتيسيق وتحقيق البهام البيو ة بالهيئة. 

  الثانية:المادة 

ائي  هيئة الرقابة والتحقياق هاو البسائول عان اإلشاراف علاى 

ساالطة وصااالحياد يعبااال الهيئااة وتيظاايم ورةاال وتطااوير يعبالهااا ولااه 

الوزااا واؤساا الدوائر البستقلة اي حدوة الايظم البعباول بهاا وهاذ  

 الالئحة. وله ين يييب عيه وكالا الهيئة يو يحدهم اي بعض صالحياته. 

وماان مهامااه ييضاااب باإل ااااة رلااى مااا يساايد  رليااه نظااام تأةيااب 

 البوظفين ما يلي : 

لعليا والوزاااد كبا يتم عن  ريق ائي  الهيئة االتصال بال هاد ا -2

يتم عان  رياق ائاي  الهيئاة رحالاة البعاامالد والقضاايا رلاى 

 ياهزل الهيئة البختصة . 

رصداا القراااد والتعليباد الالزمة لترتيب وتيظيم العبي وتحقيق  -1

التيساايق بااين نشااا اد ياهاازل الهيئااة وا اهاازل الحووميااة 

بعاة البختصة واإلشراف علاى رعاداة خطاط وبارام  العباي ومتا

 تيفيذها من قبي ابيع العاملين اي اهاز الهيئة . 

 اإلشراف على رعداة مشروع ميزانية الهيئة .  -3

بحع الشواو  وراراا التحرياد ورتخاذ ماا يارا  ااي يي مخالفاة  -2

مالية يو رةااية من يي وحدل من وحداد اإلةاال الحوومية يو يياة 

 مؤسسة يو شركة تخضع لرقابة الدولة . 



 

  وا ساليب الخاصاة بتقاديم الشاواوي والتحريااد تحديد الطر  -4

و ريقااة تساالبها والتصاارف ايهااا وتقرياار مااد  التحقيااق ايهااا 

 و ريقته. 

ي وز  سباب ادية ين يفح  س الد ووثائق الوحاداد اإلةااياة  -6

كبا ي وز له ةخول البرااق العامة وتفتيشاها وذلاك بعاد يخطااا 

 ال هة البختصة. 

ي شخ  بالحضاوا ويةاا الشاهاةل يو رصداا  لب استدعاا يلزم ي -7

تقديم وثائق ير  ينها تتعلق ببو وع التحقيق الذي ي ريه ااأن 

 كان موظفاب يوون استدعائه عن  ريق مراعه.

رنشاا اروع يخر  للهيئة متى اقتض  مصلحة العبي ذلك وذلاك  -8

 باالتفا  مع ال هاد البعيية. 

الهيئاة مان  لرئي  الهيئة عيد الحااة االستعانة بغيار ميساوبي -8

البختصااين بطريااق الياادب علااى ين تااداع الهيئااة للشااخ  

البيدوب مدل عبله ايها موااأل ا ااية على ااتبه تعاةل ثالثين 

 اي البائة من الراتب وذلك اي حدوة االعتباةاد البقرال. 

 المادة الثالثة : 

 : مكتب رئيس الهيئة       

ا مواتاب الاوزااا يو يقوم هذا البوتاب باا موا البعتااة ين تقاوم بها

 اؤساا اإلةاااد البستقلة مع مراعال االعتباااد الخاصة بأعبال الهيئة.

 المادة الرابعة : 

 مكتب المستشارين :        

وياارتبط هااذا البوتااب باارئي  الهيئااة مباشاارل ويضاام عاادةاب ماان 

البستشااااين يحاادة عاادةهم وتخصاصاااتهم واقاااب لبتطلباااد العبااي 

 اين ويعهد رلى البوتب با عبال اآلتية: ويريسهم كبير للبستشا

ةااسة البو اوعاد والقضاايا التاي تحاال مان الارئي  يو يحاد  -2

 الوكالا وربداا الريي اليظامي ايها. 

 تقديم البشوال اي ما تتطلبه يعبال الهيئة من استشاااد.  -1



 

مرااعة القضايا البقتر  حفظها وابداا البالحظاد حول التصرف  -3

 ايها. 

 معاونة البحققين ايبا قد يطلبونه من استشاااد وتوايهاد.،  -2

 تبثيي هيئة الرقابة والتحقيق اي الل ان الهامة.  -4

تبثيي هيئة الرقابة والتحقيق اي القضايا ذاد ا هبية الخاصاة  -6

يمام هيئة التأةيب ويوون ذلك بتوليف من ائاي  الهيئاة يو مان 

 يفو ه بذلك. . 

التعليبااد والقاراااد التاي يصاداها الارئي  رعداة مشاروعاد  -7

وكااذلك رعااداة التقرياار الساايوي للهيئااة بالتعاااون مااع مختلااف 

 ياهزتها. 

 رعداة قراااد اإلحالة رلى هيئة التأةيب. -8

 المادة الخامسة : 

 :  إدارة تسجيل القضايا والتقارير

ترتبط هذ  اإلةاال برئي  الهيئة مباشرل وتحاتف  بباا يحاال رليهاا 

 قضايا ومستيداد وتخت  ببا يلي :  من

االحتفاظ بالقضايا البحالة رليها مع تصييفها وتس يلها ومتابعاة  -2

 ما يحتاج ميها رلى راراااد. 

قيد القضاايا البحالاة لهيئاة التأةياب بالتسلساي الرقباي ااي  -1

ساا ي القضااايا الساايوي ماان واقااع قااراا اإلحالااة ويؤشاار ايااه 

تحتف  بيباذج وصوا وااياة للقضاايا ببضبون قراا هيئة التأةيب و

البحالة لهيئة التأةيب وتشبي على ا خ  قراا اإلحالة والصوا 

 اإل ااية للبستيداد. 

تزويد ائي  الهيئة ووكالئها والبستشااين بوي ما يطلب ميهاا  -3

 من معلوماد. 

رعداة بياناد رحصائية تفصيلية كي ستة شاهوا تراعهاا لارئي   -2

 ا البحالة رليها خالل تلك الفترل. الهيئة عن القضاي

 االحتفاظ بصوال من كي تقرير يعد من قبي اإلةاااد.  -4

 



 

 المادة السادسة : 

 :  وكيل الهيئة لشئون الرقابة

وهااو البشاارف والبساائول البباشاار عاان يعبااال الرقابااة ورةااتهااا 

ويتولى تيظيم العبي وتواياه بواساطة البسائولين ااي رةااتاه وتوااه 

امالد الخاصة بالرقابة التخاذ الالزم بشأنها واقاب ليظاام تأةياب رليه البع

البوظفين وهذ  الالئحة ويراع التقااير واليتائ  لرئي  الهيئاة ويباااس 

 الصالحياد البفو ة له من ائي  الهيئة. 

 كما أن من مهامه : 

و ع اإلاراااد والوسائي الالزماة لبراعاال السارية التاماة ااي  -2

 تتطلب ذلك. ا عبال التي 

اإلشااراف علااى و ااع التقااااير الساارية والدوايااة عاان مااوظفي  -1

 الرقابة الدائبين والبؤقتين واقترا  ما يتخذ بشأنهم اي حييه. 

اإلشراف علاى رعاداة وتيظايم السا الد والبطاقااد والبلفااد  -3

 الالزمة لتيظيم العبي اي يقسام اهاز الرقابة وتسهيله.

شاهوا رلاى ائاي  الهيئاة متضابياب  ااع تقرير ةواي كاي ساتة -2

نشا اد يقسام اهاز الرقابة ويعباله ومد  ما قد يوااهاه مان 

 صعوباد واقترا  وسائي التحسين والتطوير. 

 القيام بالبهام التي يولفه بها ائي  الهيئة.  -4

 المادة الرابعة : 

 :  مكتب الوكيل لشئون الرقابة

تتداولها البواتاب الخاصاة  يقوم هذا البوتب با موا البعتاةل التي

 للوكالا ويعتبر كسورتااية لمعبال ويرتبط مباشرل به . 

 المادة الثامنة : 

 :  إدارة الرقابة اإلدارية

تاارتبط مباشاارل بوكيااي الهيئااة للرقابااة ومااع عاادم اإلخااالل 

باختصاصاااد ةيااوان البااوظفين العااام واإلةاال البركزيااة للتيظاايم 

 ببا يلي :واإلةاال تخت  هذ  اإلةاااد 



 

الوشااف عاان البخالفاااد اإلةاايااة واتخاااذ اإلاااراااد الالزمااة  -2

 بشأنها.

مراقبة تفويض الصالحياد والبسئولياد واقاب للايظم البعتبادل  -1

 واللوائح البقرال والقراااد الصاةال البيظبة لذلك . 

الوشااف عاان البخالفاااد اليات ااة عاان التقصااير اااي الرقابااة  -3

  الداخلية اي الوحداد اإلةااية.

اقترا  وسائي العالج االزمة اي حالة وقوع حاواةث اإلهباال يو  -2

 البخالفاد اإلةااية ورحالتها لل هاد البختصة. 

التعاون مع ةيوان البوظفين العام اي الوشف عن البخالفااد  -4

الخاصاة بشائون البااوظفين ايباا يتعلااق بشارعيتها كااالتعيين 

 والترقية والعالواد والبدالد وما اي حوبها. 

ا ال هاد البختصة عن موا ن القصوا ااي التيظايم التاي ربال -6

تتوشااف لهااا ماان خااالل يعبالهااا وذلااك باالتصااال بال هاااد 

 البتخصصة إلعاةل التيظيم ببا يوفي حسن سير العبي. 

التعاااون مااع ةيااوان البراقبااة العامااة عيااد اكتشااااه لبخالفاااد  -7

 رةااية يثياا مباشرته الختصاصاته البالية. 

 والشواو  البتعلقة باليواحي اإلةااية. اح  اإلخبااياد -8

 المادة التاسعة : 

 :  إدارة الرقابة المالية

ترتبط مباشرل بوكيي الهيئة لشئون الرقابة وتخات  بالوشاف عان 

البخالفاد البالية التي ال تخضع لرقابة ال هاد البسئولة عان الصارف 

بحياع ال  –وزاال البالية واالقتصااة الاو يي وةياوان البراقباة العاماة  –

يوااون قيامهااا بوظيفتهااا توااراااب لبااا تقااوم بااه ال هتااان البشاااا رليهبااا، 

ولتحديااد االختصاصاااد اسااتقوم ال هاااد الثالثااة باالتفااا  ايبااا بييهااا 

بإعداة محضر لهاذا الغارض يرااع رلاى صااحب ال اللاة ائاي  م لا  

 الوزااا لطلب اقراا . 

 

 



 

 المادة العاشرة : 

 :  قوكيل الهيئة لشئون التحقي

وهو البشرف والبسائول البباشار عان اهااد التحقياق ويتاولى 

تيظايم العبااي وتوايهااه بواسااطة البساائولين اااي رةااتااه وتواااه رليااه 

البعامالد الخاصة بالتحقيق التخاذ الاالزم بشاأنها واقااب ليظاام تأةياب 

البوظفين وهذ  الالئحة وااع التقااير والبذكراد والقضايا البيتهية مياه 

الهيئة ومبااسة الصالحياد البفو ة له من ائي  الهيئاة، رلى ائي  

 كبا ان من مهامه : 

اإلشاراف علااى رعااداة الساا الد والبلفاااد الوفيلااة بتيظاايم  -2

 العبي. 

 ااع التقااير السرية عن العاملين ب هاز التحقيق .  -1

ااااع تقرياار ةواي كااي سااتة شااهوا لاارئي  الهيئااة يتضاابن  -3

ه ومااا يوااهااه ماان مي اازاد يقسااام اهاااز التحقيااق ويعبالاا

 صعوباد مع اقترا  وسائي التطوير والتحسين.

 المادة الحادية عشر : 

 :  مكتب الوكيل لشئون التحقيق

ويقوم هذا البوتب ا موا البعتاةل التي تتداولها البواتاب الخاصاة 

 للوكالا ويعتبر كسورتااية  عباله ويرتبط مباشرل به. 

 المادة الثانية عشر : 

 تحقيق كاآلتي : يشوي اهاز ال

 إدارة التحقيق :  -أ

 ويرتبط مباشرل بوكيي الهيئة لشئون التحقيق وتخت  ببا يلي : 

 التحقيق اي البخالفاد البالية واإلةااية. -2

ااع نتي ة التحقياق لارئي  الهيئاة مدعباة با ساباب التاي  -1

 بيي  عليها والتوصية الالزمة. 

 تبثيي الهيئة اي ل ان التحقيق البشتركة.  -3



 

اع تقرير ةواي كي ستة يشاهر رلاى ائاي  الهيئاة متضابياب ا -2

نشا اد يقسام اهاز التحقيق ويعباله وماا قاد يواهاه مان 

 صعوباد واقترا  وسائي التحسين والتطوير.

 إدارة اإلدعاء :  -ب

 وتخت  بدااسة ومباشرل القضايا يمام هيئة التأةيب . 

 المادة الثالثة عشـــــر : 

 الجهاز اإلداري : 

 دارة العامــــة : اإل

 يتكون جهاز اإلدارة العامة كاآلتي : 

 مدير عام اإلدارة :  -1

ويرتبط بارئي  الهيئاة مباشارل ويتاولى اإلشاراف علاى الوحاداد 

التابعة له. وتسيير ةاة يمواهاا واقااب للايظم البالياة واإلةااياة البرعياة 

 وتتبعه الوحداد اآلتية:

 وحدل شئون البوظفين.  -2

 البالية. وحدل الشئون -1

 موتب االتصاالد. -3

 البستوةعاد والبشترياد. -2

 الخدماد واالستعالماد.  -4

 المادة الرابعة عشر : 

 :  المكاتب الفرعية

وتتبع ائي  الهيئة مباشرل، وتحدة اختصاصاتها وصالحياتها واإلاراااد 

 .الخاصة بها بقراا من ائي  الهيئة



 

 الــباب الثالث : اإلجراءات
 الفصل األول 

 قابــة الر 

 المادة األولى : 

 ت ر  الرقابة بأمر من ائي  الهيئة اي ا حوال اآلتية: 

 بياا على يمر من البقام السامي.  -2

بياااا علااى  لااب الااوزااا واؤساااا البؤسساااد العامااة والهيئاااد  -1

 الحوومية التي تسهم الحوومة اي نشا ها البالي واإلةااي. 

ل التحرياد على رحتبال بيااب على االخبااياد والشواو  التي تد  -3

 صحتها. 

بيااب علاى  لاب ال هااد البختصاة بالبراقباة وبيااا علاى تقاااير  -2

مفتشااي ةيااوان البراقبااة العامااة وةيااوان البااوظفين العااام يثياااا 

اوالتهم التفتيشية والتي توشاف ايهاا مخالفااد تتطلاب رااراا 

 البراقبة. 

توبال بيااب على  لب التحقيق اي القضايا التاي ياري لازوم اسا -4

 راراااتها بغرض الرقابة.

 بيااب على ما يتوشف ل هاز الرقابة من يموا تتطلب ارض الرقابة. -6

 

 

 المادة الثانية : 

يتم التعاون بين هيئة الرقابة وا اهزل الحوومية البباثلة اي نطا  

ت بيع البعلوماد الالزمة والتوصي رلى الحقائق بيااب على  لب من 

 . ائي  الهيئة

 الثالثة : المادة 

ال ي وز و ع موظف بعييه يو يكثر تح  البراقبة رال بإذن من ائي  

 الهيئة يو من يفو ه ويراعي اي ا ذن الشرو  التالية: 



 

 تحديد اسم البوظف تحديداب كامالب ووظيفته وموان عبله.  -2

 بيان الغرض من ارض الرقابة. -1

باإذن ادياد تحديد مدل الرقابة بدااب ونهاياة وال ي اوز تبديادها رال  -3

 بياا على اسباب تستواب ذلك.

 المادة الرابعة : 

 تقارير المراقبين : 

 ي ب ين يتضبن تقرير البراقب ما يلي : 

 اقم وتااي  ا مر الصاةا رليه بالبهبة.  -2

الخطااة واإلاااراااد التااي يتخااذها اااي التيفيااذ مبييااة بالتااااي   -1

 والساعة. 

 بيان ما توشف له من وقائع.  -3

 البرئياد.  -2

 مادة الخامسة : ال

ي وز لرئي  الهيئة ين يولف يكثر من مراقب ببهبة واحدل اي نف  

 الوق  يو على التوالي متى يقتض  خطوال البهبة ومسئولياتها ذلك. 

 المادة السادسة :

 يتم التصرف اي قضايا الرقابة على اليحو التالي : 

لهيئة اي حالة ثبود البخالفة يحال ملف القضية من قبي ائي  ا -ي

رلى اهاز التحقيق، لتأةية مسئولياته اي هذا الشأن على ين 

 تحتف  الرقابة بيسخة كاملة من ملف التحرياد والبعلوماد. 

باليسبة للقضايا التي توشف الرقابة عدم صحتها يقفي البلف  -ب

بصفة مؤقتة يو ةائبة حسب توايهاد ائي  الهيئة بيااب على ايي 

 البساد كي قضية.البختصين وواقاب لظروف وم

 

 



 

 المادة السابعة : 

تخطر ال هة الحوومية التابع لها البوظف بتقرير وايز يتضبن نتي ة 

 الرقابة وذلك اي حالة رحالة البعاملة ايها ربتداااب . 

 المادة الثامنة :

يوون تداول ا واا  الخاصة بالرقابة بين ياهزل الهيئة البختلفة بطريق 

 البظاايف البغلقة. 



 

 لفصل الثانيا
 التحــقـيـق

 المادة التاسعة : 

يراعى اي التحقيق اضالب عن ا صول واإلاراااد الببيية بيظام تأةيب 

 البوظفين واليظم السااية ما يلي : 

ال ي وز للبحقق رستعبال وسائي اإلكرا  والضغط يو التهديد اي  -ي

تحقيقه وعليه ين يقتصر على التحقيق اي ا موا البباشرل 

 بتصلة بالتهبة والواشفة عن حقيقتها. ال

رذا تعذا  حضوا البطلوب است وابه لبر ه يو  سباب قهرية  -ب

وكان التحقيق ال يحتبي اإلاااا يصدا ائي  الهيئة يمراب بانتقال 

البحقق إلاراا التحقيق اي موان توااد  على ين يصحبه كاتب 

مراع للتحقيق رن واد ويحد يعضاا الرقابة ويراعي رخطاا 

 البست وب مسبقاب بذلك. 

ال ي وز ين يتولى التحقيق من يتصي بأحد الخصوم بصلة القرابة  -ج

 يو اليسب حتى الدااة الرابعة. 

 المادة العاشرة : 

يتولى البحقق يو كاتب التحقيق ين واد تحرير محا ر االست واب وال 

مذكرل  ي وز للبأخوذ يقواله كتابة رااباته بيفسه على ين له ين يقدم

بخطه وكذلك اإلقراااد التي تصدا عيه اي يواا  مستقلة وي ب توقيع 

البحقق وكاتب التحقيق على كي صفحة من صفحاد التحقيق ويوقع 

 البأخوذ يقواله على كي راابة له.

 المادة الحادية عشر : 

تراق بأواا  التحقيق صوا للبستيداد البقدمة ويؤشر عليها من 

 .صي مع بيان مقدمها وتااي  تقديبهاالبحقق ببطابقتها لم

 

 



 

 المادة الثانية عشر :

للبحقق رذا تبين ين ثبة تحقيقاد ياري  قبالب وياتأ  اديتها وسالمة 

راراااتها ين يبدي تحقيقه من حيع انته  تلك التحقيقاد ةون حااة 

لتوراا التحقيق وذلك بعد موااهة البوظف البسئول بأقواله ايها 

 ميه. واقراا  بصدواها

 المادة الثالثة عشر :

ال ي وز للبحقق ربداا الريي قبي است واب البوظف وسباع الشهوة 

 واستوبال ابيع عياصر القضية وقفي التحقيق.

 المادة الرابعة عشر :

رذا امتيع البوظف عن ربداا يقواله يثب  ذلك اي البحضر ويخطر عن 

متياع ااز  ريق مراعه بالعدول عن موقفه بحيع رذا يصر على اال

 السير اي راراااد القضية على  وا الوقائع الثابتة ايها.

 

 

 المادة الخامسة عشر :

ال ي وز اال الع على محا ر التحقيق رال بعد رحالتها لهيئة التأةيب 

وببعراتها وتسل  من البعامالد البحالة لهيئة التأةيب ا واا  

 اهاز الرقابة.البتعلقة ببصاةا اإلخبااياد والواشفة عن يشخا  

 المادة السادسة عشر :

ي ب موااهاة البوظاف البحقاق معاه ااي نهاياة التحقياق ب بياع 

 االةلة والقرائن القائبة  د  وين يطلب ميه الرة على كي ميها على حدل.

 المادة السابعة عشر :

ي وز سباع الشهوة اي حضوا البحقاق معاه ماالم تقاض الظاروف 

 اي غيبته. البحيطة بالتحقيق ين يوون ذلك 

 



 

 المادة الثامنة عشر :

للبحقق اتخاذ الوسائي الوفيلة باساتيفاا التحقياق وشابوله وذلاك 

باإلستفساااا ماان ال هااة البختصااة يو  لااب توليااف مياادوب عاان الهيئااة 

باالنتقااال واال ااالع علااى ا واا  الالزمااة ولااه ين يطلااب ماان مراعااه 

 االستئياس بريي ال هاد الفيية البختصة.

 اسعة عشر :المادة الت

ي وز ين يتولى التحقيق اي قضية واحدل يكثر من محقق متى تعدة 

البتهبون يو الشهوة وتباعدد يماكيهم واهاد عبلهم على ين تضم 

البحا ر للقضية ا صلية ببقر الهيئة كبا ي وز تعدة البحققين اي 

 القضايا الهامة واي ا حوال التي تتطلب ذلك.

 المادة العشرون :

ى ا مر تفتيش غير مواتب ويماكن العبي يراع البحقق تقريراب رذا اقتض

بذلك لبرااعة مبيياب ايه يهبية وةواعي التفتيش ويوون الفصي اي 

 هذا الطلب من قبي ائي  الهيئة.

 المادة الحادية والعشرون : 

رذا تقرا تفتيش غير يماكن العبي يتعين راراا الترتيباد الالزمة واقاب 

 لليظام.

 الثانية والعشرون : المادة 

ي ر  تفتيش غير يماكن العبي اي خالل البدل التي تحدةها الهيئة 

بدااب ونهاية وتراعي ايه ا صول والتقاليد البرعية ويحرا به محضر 

تفصيي يبين ما ااخذ من راراااد ووقائع التفتيش وما يسفر عيه ويوقع 

لبيدوب  على البحضر من مبثي ا من والبحقق ويعطى يصي البحضر

 الهيئة ويحتف  مبثي ا من بصوال ميه.

 المادة الثالثة والعشرون :

رذا كشف تفتيش غير يماكن العبي عن ارائم يو مخالفاد يخر  يحرا 

محضر بذلك وتعطى صواته لببثي الهيئة للعرض على ائي  الهيئة 

 لتقرير ما يرا  مياسباب. 



 

 المادة الرابعة والعشرون : 

تي تتعلق بالقضية التي تم التفتيش من يالها تسلم البضبو اد ال

لبيدوب الهيئة ببحضر نظامي تحتف  الشر ة بصوال ميه، ورذا يسفر 

التفتيش عن مضبو اد يخر  ال تتعلق بالقضية تتسلبها سلطاد 

 الشر ة بعد رثباتها اي محضر وتعطي صوال ميه لبيدوب الهيئة.

 المادة الخامسة والعشرون :

  الهيئة التعليباد الالزمة لتفسير هذ  الالئحة يصدا ائيالبتعلق 

بسير والقراااد الالزمة لتيفيذها ويضع نباذج الس الد وا واا  

 العبي.



 

 المملكة العربية السعودية

 هيئة الرقابة والتحقيق 
 
 
 

 

 
 اختصاصـــات 

 إدارة الرقابة المالية

 بهيئة الرقابة والتحقيق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 عربية السعوديةالمملكة ال

 ديوان رئاسة مجلس الوزراء

 / ا  3/ 18426الرقااااام : 

 16/8/2382التااي  : 

 4التوابع : 

 عاجــــل

 صاحب المعالي وزير الدولة ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق 

هااا 26/8/2382/خ اااي 2/2/2/1224ا لعيااا علااى خطااابوم اقاام 

الدولاة للشائون البراق به البحضر البتخذ ميوم ومان معاالي وزيار 

البالية واالقتصاة الو يي ونائب ائي  ةيوان البراقباة العاماة بشاأن 

 اختصاصاد رةاال الرقابة البالية بهيئة الرقابة والتحقيق. 

 ونخبركم موااقتيا على ما ااا ايه، وببوابه يكبلوا ما يلزم،،،

 رئيس مجلس الوزراء
 
 

 نسخة لسبو وزير البالية واالقتصاة الو يي. 
 خة لديوان البراقبة العامة.نس



 

 بسم هللا الرحبن الرحيم

 ) محـضـــر (
 مرفوع لحضرة صاحب الجاللة رئيس مجلس الوزراء المعظم

 بشأن اختصاصات إدارة الرقابة المالية بهيئة الرقابة والتحقيق

نص  الباةل التاسعة من الالئحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق 

ها على ين 2/7/2383/ ا وتااي  23236/3اقم  الصاةال با مر السامي

تخت  رةاال الرقابة البالية            بالوشف عن البخالفاد البالية 

وزاال البالية  –التي ال تخضع لرقابة ال هاد البسئولة عن الصرف 

بحيع ال يوون قيامها  –واالقتصاة الو يي وةيوان البراقبة العامة 

ولتحديد  –به ال هتان البشاا رليهبا بوظيفتها توراااب لبا تقوم 

االختصاصاد استقوم ال هاد الثالثة باالتفا  ايبا بييهبا بإعداة 

محضر لهذا الغرض يراع رلى صاحب ال اللة ائي  م ل  الوزااا 

 لطلب رقراا . 

وتيفيذاب لممر السامي الوريم شول  ل ية من ميدوبي هذ  ال هاد 

ال هاد البذكوال اي الرقابة  الثالثة وكلف  بدااسة ةوا كي من

البالية وتحديد اختصاصاد رةاال الرقابة البالية بهيئة الرقابة 

والتحقيق بحيع ال يوون قيامها بوظيفتها توراااب لبا تقوم به ال هتان 

 ا خرتان. 

ها 22/4/82وقد قدم  الل ية نتي ة الدااسة بالبذكرل البؤاخة اي 

حديد اختصاصاد رةاال الرقابة البراق صواتها والتي يبون ميها ت

البالية بهيئة الرقابة والتحقيق ببا يحقق ا مر الوريم على اليحو 

 التالي : 

 

 ) اختصاصات إدارة الرقابة المالية ( 

 بهيئة الرقابة والتحقيق

مع عدم اإلخالل باختصاصاد وزاال البالية واالقتصاة الو يي وةيوان 

 بة البالية بالهيئة ببا يلي : البراقبة العامة تخت  رةاال الرقا



 

ةااسااة القضااايا التااي تحااال رليهااا وتتياااول مخالفاااد ماليااة،  -2

لتحديد تلك البخالفاد والبسئولين عيهاا قباي التحقياق ايهاا 

 واقترا  الوسائي الوفيلة بالحد من وقوع تلك البخالفاد. 

راراا الفح  واقاب لباا تتطلباه يغاراض التحقياق الاذي ت رياه  -1

 لقضايا والبعامالد البحالة رليها. الهيئة اي ا

اح  ما يحال رليها من شواو  يو رخباايااد تتيااول مخالفااد  -3

مالية، وكذلك اح  ما يت بع لاديها مان معلومااد يو تحريااد 

تتعلق بال هاد التي تتياولها هذ  البعلوماد والتحرياد واتخاذ 

ما يقتضيه يمر هذا الفح  من رااراا التفتايش علاى ال هااد 

تتياولها هذ  الشواوي بهدف تحديد ما يوون قد وقع من  التي

مخالفاد والبسئولين عيها تبهيداب للتحقيق ايها وبحع يوااه 

 القصوا التي يةد رلى وقوعها واقترا  وسائي العالج. 

ورذا تصاةف واوة ميدوب من يحد ياهزل الرقابة ا خر  

 لفح  نف  البو وع البولف به ميدوب الهيئة ايتم راراا

 الفح  بالتعاون بييهبا توحيداب لإلاراا.

معاونة ال هاد البعيية اي متابعة تيفيذ خطط التيبية الخاصة  -2

بها بهدف تقييم مستو  اإلن از اي م ال ا عبال ومساتو  

ا ةاا اااي م ااال الخاادماد، باإلتفااا  مااع الهيئااة البركزيااة 

 للتخطيط . 

الختصاا  التفتيش علاى الادوا الحوومياة البساتأارل واقااب ل -4

وتاااي   2262البوكي للهيئة ببواب قاراا م لا  الاوزااا اقام 

 ها. 8/22/81

متابعة البخالفاد البالية التي تثيرهاا ياهازل الرقاباة ا خار   -6

 من خالل ما يحال رليها من صوا البعامالد والتقااير. 

راراا البحوث والدااساد الالزمة نتي ة لتحليي الظواهر العاماة  -7

 يثياا يةائها لبهامها واقترا  وسائي العالج.  التي تتوشف لها



 

التفضي  –اي حالة البوااقة  –ونتشرف بالراع للبقام الوريم خملين

 بإقراا هذ  االختصاصاد.

 واللــه الموفـــق،،،

 وزيــر الدولـــة وزيـر الدولــة نائــب رئيس

للشئون البالية واالقتصاة  ةيوان البراقبة العامة

 الو يي

يئة الرقابة وائي  ه

 والتحقيق

 عبد الوهاب يحبد عبد الواسع محبد يباااااااا الخيي عبد العزيز ةاغستاني

 



 

 مـذكـرة

 بتحديد اختصاصات إدارة الرقابة المالية

 بهيئة الرقابة والتحقيق

بياا على خطاب معالي وزير الدولة وائي  هيئة الرقابة والتحقيق 

ا رلى معالي وزير الدولة ه13/3/2382/خ وتااي  2/2/2/262اقم 

للشئون البالية واالقتصاة الو يي والببلغة صواته لسعاةل نائب 

ائي  ةيوان البراقبة العامة لتشويي ل ية من ميدوبي هذ  ال هاد 

الثالثة إلعداة مشروع محضر بتحديد اختصاصاد   رةاال الرقابة 

ال اللة  البالية   بهيئة الرقابة والتحقيق تو ئة لراعه لحضرل صاحب

ائي  م ل  الوزااا بطلب رقراا  واقاب لحوم الباةل التاسعة من 

/ ا 23236/3الالئحة الداخلية للهيئة الصاةال با مر السامي اقم 

 ها عقد ميدوبو ال هاد البشاا رليها وهم الساةل : 2/7/81وتااي  

البستشاا البالي بهيئة الرقابة  يحبد اتحي مبااك 

 والتحقيق

 عاااااااان

 الهيئااااااااااة

مدير عام التبثيي البالي بوزاال  محبااااااااد العبيااااااار 

 البالية 

عن وزاال 

 البالية

البراقب العام بديوان البراقبة  عبد الحق ميدوا 

 العامة 

عيااااااد 

 الديااااوان

ها وتدااسوا اي 23/4/82،  8/4/82،  1/4/82عدل ااتباعاد اي 

 (البالية ابةرةاال الرق  هم وهي تحديداختصاصاد البهبة البوكلة رلي

بهيئة الرقابة والتحقيق اي  وا يحوام الباةل التاسعة من الالئحة 

الداخلية للهيئة بحيع ال يوون قيامها بوظيفتها توراااب لبا تقوم به 

 كي من وزاال البالية واالقتصاة الو يي وةيوان البراقبة العامة.

استخال  ةوا الهيئة اي الرقابة  واي سبيي ذلك وحتى يبون

البالية ةون ازةواج يو توراا لدوا وزاال البالية واالقتصاة الو يي 

وةيوان البراقبة العامة اي م ال الرقابة البالية ي دا بيا ين 



 

نستعرض بإي از الدوا الرقابي الذي تباشر  كي من هاتي ال هتين 

 على  وا ا نظبة اليااذل. 

 المالية واالقتصاد الوطني:  أوالً : دور وزارة

تبااس وزاال البالية واالقتصاة الو يي.  بن اختصاصاتها. الرقابة 

البسبقة على تيفيذ البيزانية سواا من حيع صرف اليفقاد يو من 

حيع رقراا التصرااد البالية كالبياقصاد والببااساد.. ال  وذلك 

 بستقلة. عن  ريق مبثليها الباليين اي الوزاااد والدوائر ال

وقد اصطلح على تسبية هذا اليوع من الرقابة   الرقابة البستبرل 

البانعة   بهدف ميع ا خطاا والبخالفاد قبي وقوعها. وتتم هذ  

 الرقابة بطريقة ميتظبة وةائبة عن  ريق هؤالا الببثلين الباليين. 

وال ييازع وزاال البالية واالقتصاة الو يي اي هذا االختصا  يي 

 اقابي خخر.اهاز 

 ثانياً : دور ديوان المراقبة العامة :

الرقابة الالحقة  – بن اختصاصاته  –يبااس ةيوان البراقبة العامة 

 ريراةا ومصروااب.  –على تيفيذ البيزانية 

وقد اصطلح على تسبية هذا اليوع من   الرقابة البستبرل 

اا الواشفة   بهدف الوشف عبا يفود ا اهزل التيفيذية من يخط

ومخالفاد بعد رتبام الصرف يو التصرف .. وتتم هذ  الرقابة بطريقة 

 ميتظبة وةائبة عن  ريق يعضاا هذا الديوان. 

وال ييازع ةيوان البراقبة العامة اي هذا االختصا  يي اهاز اقابي 

 خخر. 

 ثالثاً : دور هيئة الرقابة والتحقيق :

ية ابن البهم ين لوي يبون استخال  ةوا الهيئة اي الرقابة البال

نعرض بإي از ا حوام الوااةل اي نظام تأةيب البوظفين ومذكرته 

التفسيرية والمئحة الداخلية للهيئة والتي تدوا حول الرقابة التي 

 تبااسها الهيئة. 



 

يو ح  البذكرل التفسيرية ليظام تأةياب الباوظفين ين هيئاة  -2

ة الرقابااة والتحقيااق تخاات  كبااا ياادل عليااه اساابها   برقاباا

البوظفين   اي اةائهم لوااباتهم والتحقياق ماع مان ييساب 

 رليه تقصير ميهم. 

( مان البااةل الخامساة مان 2للفقارل   ًً  بقاا –تخت  الهيئة  -4

اليظام بإاراا الرقابة الالزمة للوشف عن البخالفااد البالياة   

واإلةاايااة( وهااو اختصااا  ييصاارف رلااى يوسااع معانيااة بحيااع 

يرتوبهاا البوظاف بوصافه موظفااب يشبي كااة البخالفاد التي 

علااى نحااو مااا واة بشاار  هااذا التعبياار بالبااذكرل التفساايرية 

 لليظام. 

( من الباةل الخامساة بالهيئاة احا   3،  1ينا   الفقرتين    -3

الشواو  التي تحال رليها عن البخالفااد البالياة   واإلةااياة( 

وراراا التحقياق ايهاا وكاذلك البخالفااد التاي توشاف عيهاا 

 ابة.الرق

مان  ًً حاالد اإلخبااياد والشواو  واي هذا الصدة تبااس الهيئة نوعا

الرقابة البسبقة البحادوةل.. يو عان  رياق كشافها بعاد وقوعهاا كباا 

يحاادث اااي القضااايا الباليااة ومااا قااد يتطلبااه ا ماار ماان رعاااةل احاا  

مان  ًً البستيداد والسا الد. وااي هاذا الصادة تباااس الهيئاة نوعاا

لبحاادوةل. ةون ين يتعااااض ذلااك كلااه مااع ةوا وزاال الرقابااة الالحقااة ا

البالية وةيوان البراقبة. ومن ثم يبون تسابية ةوا الهيئاة ااي م اال 

الرقابة   الرقابة الف ائية الوقائية  بهدف البعاوناة علاى متابعاة رن ااز 

لبا هو مقرا لها بخطة الدولاة. ولهاا ااي  ًً ا عبال ويةاا الخدماد واقا

ع وتتحر  يسباب القصوا اي اإلن از وا ةاا ساواا هذا السبيي ين تبح

لواااوة ثغااراد اااي ا نظبااة يو عاان  ريااق الوشااف عاان البخالفاااد 

وال اارائم البساالوية التااي يرتوبهااا البوظااف العااام وتحليااي يساابابها 

االنحرااااد  واقترا  الوساائي التاي تاؤةي رلاى ساد الثغاراد ومعال اة

 البخالفاد .. ال .  وعدم توراا

البيطلق يبون تحديد اختصاصاد   رةاال الرقابة البالياة ااي ومن هذا 

 هيئة الرقابة والتحقق على اليحو التالي : 



 

 اختصاصات إدارة الرقابة المالية

 بهيئة الرقابة والتحقيق

مع عدم اإلخالل باختصاصاد وزاال البالية واالقتصاة الو يي وةيوان 

 بالهيئة ببا يلي : البراقبة العامة تخت  رةاال الرقابة البالية 

ةااسة القضايا التي تحال رليها وتتياول مخالفااد مالياة، لتحدياد  -2

تلااك البخالفاااد والبساائولين عيهااا قبااي التحقيااق ايهااا واقتاارا  

 الوسائي الوفيلة بالحد من وقوع تلك البخالفاد.

اح  ما يحاال رليهاا مان شاواوي يو اخباايااد تتيااول مخالفااد  -1

باع لاديها مان معلومااد يو تحريااد مالية، وكاذلك احا  ماا يت 

تتعلق بال هاد التي تتياولها هذ  البعلوماد والتحرياد واتخاذ ما 

يقتضيه يمر هذا الفح  من راراا التفتايش علاى ال هااد التاي 

تتياولها بهدف تحديد ما يوون قد وقع من مخالفااد والبسائولين 

رلاى للتحقيق ايها، وبحع يواه القصوا التاي يةد  ًً عيها تبهيدا

 وقوعها واقترا  وسائي العالج.

لباا تتطلباه يغاراض التحقياق الاذي ت رياه  ًً راراا الفح  واقاا -3

الهيئة اي القضايا والبعامالد البحالاه رليهاا. ورذا تصااةف وااوة 

ميدوب من يحاد ياهازل الرقاباة ا خار  لفحا  نفا  البو اوع 

البولف باه ميادوب الهيئاة اياتم رااراا الفحا  بالتعااون بييهباا 

 حيد لإلاراا. تو

معاونااة ال هاااد البعييااة اااي متابعااة تيفيااذ الخطااة الساايوية  -2

البعتبدل لها بهدف تقيايم مساتو  اإلن ااز ااي م اال ا عباال 

ومستو  ا ةاا اي م ال الخدماد باالتفا  مع الهيئاة البركزياة 

 للتخطيط. 

لالختصااا   ًً التفتاايش علااى الاادوا الحووميااة البسااتأارل واقااا -4

وتااااي   2262واااب قااراا م لاا  الااوزااا اقاام البوكااي للهيئااة بب

 ها. 8/22/2381



 

متابعة البخالفاد البالية التي تثيرها ياهزل الرقابة ا خار  مان  -6

 خالل ما يحال رليها من صوا البعامالد والتقااير. 

راراا البحوث والدااساد الالزماة نتي اة لتحلياي الظاواهر العاماة  -7

 واقترا  وسائي العالج. التي تتوشف لها يثياا يةائها لبهامها.

اي  وا ما تقدم يعد مشروع البحضر البراق خملين اليظر ايه تو ئة 

 للراع عيه للبقام السامي لطلب رقراا .

 منـــــدوب منـــــدوب منـــــدوب

وزاال البالية واالقتصاة  ةيوان البراقبة العامة

 الو يي

 هيئة الرقابة والتحقيق

 يحبد اتحي مبااك                        محبد العبياااار                                                             عبد الحق ميدوا           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 الوطني وزارة المالية واالقتصاد

 
 
 
 
 

 نظــام

 تأديــب الموظفــين
 

 والمذكرة التفسيرية

 هـ1/4/1331وتاريخ  7ي رقم م /صدر المرسوم الملك

 1243بالموافقة عليه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 

 هـ42/12/1332وتاريخ 

وتاريخ  4332ونشر بملحق جريدة أم القرى بعدد 

 هـ12/4/1331
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 مرسوم ملكي كريم

   7: م / الرقاااام

 ها 2382/ 1/ 2التااي  : 

 بعون هللا تعالى : 

 عبد العزيز آل سعود  نحن فيصل بن

 ملك المملكة العربية السعودية                                       

( مان نظاام م لا  الاوزااا الصااةا 28بعد اإل االع علاى البااةل  

 ها. 2377شوال عام  11( وتااي  38بالبرسوم البلوي اقم  

/ 22/ 18( وتااااي    2213وبيااااب علااى قااراا م لاا  الااوزااا اقاام  

 ها. 2382

 نرسم بما هو آت : 

 

يوالب : البوااقااة علااى نظااام تأةيااب البااوظفين ومذكرتااه التفساايرية 

 بالصيغة البرااقة لهذا. 

 ثانياب : على نائب ائي  م ل  الوزااا والوزااا تيفيذ مرسوميا هذا. 

 التوقيع : فيصـل



 

 قرار مجلس الوزراء

  2213الرقاااام : 

 ها 22/2382/ 18التااي  : 

 مجلس الوزراء إن 

بعد ر العه على البعاملاة البرااقاة لهاذا الاوااةل مان ةياوان 

هاااا، 2388/ 8/ 18وتاااااي   27228ائاساااة م لااا  الاااوزااا بااارقم 

البشاااتبلة علاااى مشاااروع نظاااام تأةياااب الباااوظفين ومذكرتاااه 

 التفسيرية . 

 وبعد ةااسته لبشروع اليظام البذكوا . 

 يقـرر مـا يلـي : 

ظاااام تأةياااب البوظاااف ومذكرتاااه البوااقاااة علاااى مشاااروع ن -2

 التفسيرية بالصيغة البرااقة لهذا . 

 وقد نظم مشروع مرسوم ملوي لذلك صواته مرااقة لهذا .  -1

 ولبا ذكار حارا،،،

 النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المذكرة التفسيرية لنظام تأديب الموظفين     

لعاماة بأنهاا يماناة ما يصد  عبر ا ي هللا عيه رذ وصف الوظيفة ا

وينها يوم القيامة خزي وندامة رال مان يخاذها بحقهاا وية  الاذي علياه 

ايها، ذلك ين البوظف يمين على البصلحة العامة اي نطا  اختصاصه 

ومسئول عن ين يبذل قصاا  اهد  لإلسهام اي حسان يةاا البرااق 

البد  الذي يعبي به للخدمة التي نيط يمرها بذلك البراق. ومن هيا كان

ين تهااتم الدولااة اهتباماااب خاصاااب بحقااو  البوظااف ووااباتااه وين تصاادا 

وهاذ  هاي الظاروف الخاصاة التاي  -اليظم التي تتوفي بها. و بيعاي 

وهاي بصادة  -ين تعيي الدولة                      -تحيط بيشا  البوظف 

بإاساا القواعد التي تحاسب مان يخطايا مان  – بط الوظيفة العامة 

ين حتااى يوااون ال اازاا اةعاااب للبخطاايا وعباارل  مثالااه ولااذلك البااوظف

تحر  الدول البتقدمة اي عالبيا هذا على رصداا نظام تضاع القواعاد 

العامة للزار رذا ماا اار  البوظاف ااي وااباه يو اخطاأ وتقايم ا اهازل 

السليبة التي تسهر علاى تيفياذ هاذ  القواعاد وتطبيقهاا بباا يحقاق 

 ارم ال يساأل عياه وال يفلا  البساىا مان العدالة ااال يؤخاذ بار ا ب

 العقاب .

وقد تضبن نظام البوظفين العام الصاةا به البرسوم البلوي اقام 

ها بعض البواة التي تعال  هاذ  الياحياة بياد ين 18/22/2377وتااي   21

بعااد ين اتسااع نشااا  الدولااة وتوامااي اهازهااا  –هااذ  البااواة يصاابح  

وين توااااه ا و اااع البتطااوال قاصاارل عاان ين تسااد الحااااة  –اإلةااي 

ولذلك كان البد من ين يفرة لهذا االمر اهتبام خا  يتبثاي ااي رصاداا 

 نظام بذاته يتياول شئون التأةيب اإلةااي بالترتيب والتيسيق . 

وهذا ما ةعى رلى و ع  نظام تأةيب البوظفين( وقد اعى اليظام 

عقياد الاذي ال ين تأتي يحوامه مبسطة بقدا اإلموان حتى يبعد عن الت

يتفق مع كونه الت ربة البتواملة ا ولى للببلوة اي هذا البضباا وين 

يأخااذ ماان اليظرياااد اإلةاايااة الحديثااة يعااد لهااا حتااى يااوار للبوظااف 

الضباناد الوااية ةون ين يهدا البصلحة العامة ويترك م االب للتهرب من 

هيئاة  البسئولية ولذا اقد تضابن ااي بدايتاه قسابين يتيااول يولهباا

برقابااة  –كبااا ياادل عليااه اساابها  –الرقابااة والتحقيااق التااي تخاات  



 

البوظفين اي يةائهم لوااباتهم والتحقيق مع من ييساب رلياه تقصاير 

ميهم، ويتياول الثاني هيئاة التأةياب وهاي الهيئاة التاي تساهر علاى 

محاسبة من يسفر التحقيق عن يةانته يو يشير بادالئي قوياة رلاى يناه 

ق البحاسبة واليظام ايبا يسعي رليه لي  رال تطبيقاب ااتوب ما يستح

للببدي الذي بييه عبر ا ي هللا عيه عيدما قال :   ياييتم رذا استعبل  

عليوم خير من يعلم ثم يمرته بالعدل اكي  قضي  ما علاي ..   قاالوا : 

نعم اقال ال ، حتى ينظر عبله يعبي ببا امرته يم ال. ولوان اليظاام لام 

الرقابااة والتحقيااق والتأةيااب حوااراب علااى هيئااة الرقابااة  ي عااي مسااائي

والتحقيق وهيئة التأةيب بي ااا واقعياب رذ ترك شاطراب وا احاب مان هاذ  

حياع ين  –البسائي اي ياد الاوزير البخات  يو مان هاو ااي مساتوا  

الوزير هو الرئي  اإلةااي ا على لوزااته وين من وااباته ا ساسية ين 

يحقااق مااع البخطاايا ماايهم كبااا ين حساان يراقااب مرؤوساايه وين 

مبااساااته لسااالطاته الرئاساااية يقتضاااي ين تتااارك ااااي ياااد  بعاااض 

االختصاصاد ال زائية. وقد وازن اليظام بين اختصاصاد الوزير هذ  وباين 

اختصاصاد هيئاة الرقاباة والتحقياق وهيئاة التأةياب موازناة تساتهدف 

الشاريعة  تحقيق السفته العاماة وهاي العدالاة والحازم. والعادل ااي

السبحاا غاية لذاتها اواي ماا يوصاي رليهاا يعاد شاريعة وين لام يصار  

الشااع به ويذكر تفاصيله وقد قال ابن القيم ان السياسة العاةلاة اازا 

من يازاا الشريعة وارع من اروعها. ومن ثم يقوم الب تبع اإلسالمي 

 على ينواع من اليظم تضبط الصواب والخطأ وتحدة ما هو حسن وما هو

قباايح ومااا هااو مبيااوع ومااا هااو مبااا . ولااي  غريباااب ين يشااترك الااوزير 

البخت  والهيئتان اللتان يقيبهبا اليظام ااي مثاي هاذ  االختصاصااد 

 ن ال زاااد اإلةااية ليس  عقوباد ايائية ااال زاا اإلةااي يساتهدف 

يساساب محاسبة البوظف عن خطئه الوظيفي وانزال ازاا به يياله اي 

يفة بييبا تعاقاب ال ازاااد ال يائياة علاى ااتوااب الشاخ  حياته الوظ

ل ريبة ما وتيزل به عقاباب يياله اي حريته الشخصية يو اي مالاه. ولاذا 

اإن اليظم اإلةااية ال تذكر البخالفاد اإلةااية على واه الحصر بي تترك 

يمر ذلك للهيئة البختصة ببحاسبة البوظفين لتقرير ما رذا كان التصرف 

ب للبوظف يعتبر مخالفة رةااية تساتواب ال ازاا اإلةااي، ااي البيسو

حين ين اليظم ال يائية تذكر عاةل ال رائم على سبيي الحصر .. بياد ين 

اليظم اإلةااية وين لم تعدة البخالفااد اإلةااياة تعاداة يحصارها رال ينهاا 



 

تشترك مع غيرها من اليظم اي تحدياد ال ازاااد التاي ي اوز توقيعهاا 

ةقيقاب ال يترك م االب للتقدير عيد التطبيق رال ايبا يتعلق بإختيااا تحديداب 

 ال زاا وتشديد  من عدمه. وهذا ما يخذ به اليظام . 

كذلك ساا اليظام على نظرية مستقرل ااي الفقاه اإلةااي وهاي 

ين ال زاا اإلةااي ال يعتبر حوبااب قضاائياب باي قاراااب رةاايااب ولاذلك ال ي اوز 

قض كبا ي اوز ذلاك باليسابة لإلحواام القضاائية. ولاذا الطعن عليه بالي

حصر الطعن عليه اي  لب رعاةل اليظر اي حاالد محدوةل تساتوابه 

ن  عليها اليظام. على ينه نظراب لخطوال ال زاا اإلةااي وخثاا  الحاسبة 

مسااايراب بااذلك  –علااى الحيااال الوظيفيااة للبوظااف اقااد يخااذ اليظااام 

بقادا مان الضاباناد التاي تحايط باالحوم  – االت اهاد اإلةااية الحديثة

القضائي وذلك  ن ال زاا اإلةااي وين كان قاراااب رةاايااب رال يناه كباا ذكار 

 يتبتع بين القراااد اإلةااية ببركز اريد . 

 –ولعي من البياسب اي هذا البقام ين يفر  بين ال زاا اإلةااي 

خار   التاي تتعلاق بساير وبين القراااد اإلةااية ا  –بوصفه قراااب رةااياب 

الوظيفة العامة رذ ين ا ولى تقصاد رلاى توقياع العقااب علاى البوظاف 

بييبا تسعى القراااد اإلةااية ببفهومها العام رلى تحسين ظروف قيام 

البراق بالخدمة العامة البوكولة رلياه ومان ثام ااان تيسايق البوظاف 

ولاي  اازاا  مثالب هو قراا رةااي يتعلاق بحسان ساير الوظيفاة العاماة

رةااياب اي مفهوم اليظام كبا ان كف اليد ال يعتبر ازاااب رةااياب  ناه لاي  

عن  –اي ظروف معيية  –رال يارااب تحفظياب تتخذ  اإلةاال إلبعاة البوظف 

الوظيفااة لضاابان الوصااول رلااى الحقيقااة م اارةل بعياادل عاان التااأثير يو 

 التزييف . 

ا ا حواام التاي تضابيها تلك هي ا اوااا العاماة التاي توبان واا

اليظام صيغة على نحو يوفي للبوظف الوافا اليزياه الحباياة، ويضارب 

على يد البوظف البهبي يو الخاائن وباذلك يتاوار لل هااز اإلةااي ال او 

البياسب للعبي بعيداب عن تعريض البوظاف الصاالح لباا يعرقاي حسان 

لسبا  لغيار  يةائه لعبله من اتهاماد غير ادية وراراااد غير عاةلة وا

 بالعبع والتالعب . 

وييقسم اليظاام رلاى يابعاة يقساام ائيساية : القسام ا ول ااي 

هيئة الرقابة والتحقق والقسم الثاني : ااي هيئاة التأةياب ، والقسام 



 

الثالع : اي يصول التحقيق والتأةيب ، والقسم الرابع اي يحوام عاماة 

 . 

ااي تشاويي هيئاة  ويتفرع القسم ا ول رلى باابين : البااب ا ول

الرقابة والتحقيق ، ايي  اي البااةل ا ولاى علاى رنشااا تلاك الهيئاة 

وحتى يضبن لها االستقالل والوفاال اشتر  ين يوون ائيساها مبان ال 

تقي مرتبتهم عن البرتبة الخامسة عشرل وهي يعلى مراتب الوظاائف 

مفتوحاب  العامة التي نظبها كاةا البوظفين العام ومن ثم اإنه ترك الباب

لوي يقوم على ائاساة هاذ  الهيئاة مان  –عيدما تستدعي الحااة  –

هو اي مرتبة تعلاو تلاك البرتباة وقاد  باق البفهاوم نفساه باليسابة 

للوكالا واعي تعيين الرئي  والوكالا ورنهاا خدماتهم بأمر ملواي مااةل 

 3 .) 

وحرصاب على حسن قياام الهيئاة با عبااا البلقاال عليهاا قساب  

( ا اهزل التي تشوي ميها الهيئة رلاى قسابين هباا قسام 3  الباةل

الرقابة ، وقسم التحقيق حتى يتفرا كي قسم رلى وااباتاه بالوفااال، 

والتخص  البراوين وين كان هذا ال يعيي استقالل كي من القسابين 

عن اآلخر اهبا اهاازان مرتبطاان يووناان هيئاة واحادل تخضاع لرئاساة 

 تشرف على م هوةهبا . واحدل تيسق بين عبلهبا و

يما الباب الثاني ايتولم عان اختصاصااد الهيئاة واإلااراااد التاي 

تسير عليها. وحتى ال يساا اهام البقصاوة مان مايح الهيئاة اختصاصااب 

( تلاك االختصاصااد باأن تواون 4بالرقابة والتحقيق اقد قيادد البااةل   

اقابة  اي حدوة القواعد البيصو  عليها اي هذا اليظام. اهي ليس 

مطلقة من كي قيد وال تحقيقاب باال حادوة ورنباا اقاباة وتحقياق اليطاا  

الذي اسبه اليظام ولعي من ال دير بالذكر ين نشير هيا رلى ين الفقرل 

( عيدما تولب  عن البخالفااد البالياة واإلةااياة رنباا 4 ي( من الباةل  

قصاادد ين ييصاارف هااذا التعبياار رلااى يوسااع معانيااه ليشاابي كااااة 

بخالفاااد التااي يرتوبهااا البوظااف بوصاافه موظفاااب، وبااذا اااأن رهبااال ال

البوظف إلةاا وااباد الوظيفة يبون ين ييداج تح  هذا البفهاوم. وقاد 

ةاج اليظاام علااى رسااتعبال هااذا البفهااوم الواسااع للتعبياار اااي كااااة 

يحوامه ا مر  الذي ي اب ين يواون محاي اعتبااا عياد تفساير وتطبياق 

 من اليظام .  يحوام البواة االخر 



 

واغم ين اليظاام قاد ااعاى االختصااا ااي قواعاد اإلااراااد تااكااب 

التفاصيي رلى اللوائح التي تصدا تطبيقااب  حواام البااةل الثالثاة رال يناه 

اي  ين يااداج بعااض القواعااد ا ساسااية التااي تضاابن عاادم البساااس 

ي بحرية البوظف رال  بقاب لمصول السليبة وا حوام اليظامية ااي  اا

( على  روال اثباد ابيع راراااد الرقابة كتابة وهذا ييضاب هو 6الباةل  

( باليسبة للتحقيق. كذلك اي  اليظام ين توون 22ما تطلبه اي الباةل  

ال هة اإلةااية التي يتبعها البوظف على علم مسبق ببا يتخاذ حيالاه 

من راراااد وذلك من قبيي التيسيق بين االختصاصااد، وحتاى يضابن 

سن تعاون ال هاد اإلةااية مع الهيئاة وتقاديم البسااعداد الالزماة. ح

( ومان البتوقاع ين تقاوم ال هااد اإلةااياة 7ن  على ذلك اي الباةل  

لد  رخطااها من قباي الهيئاة بتساهيي مهباة الهيئاة ومعاونتهاا ايباا 

تتخااذ  ماان راااراااد ورال تبتيااع عاان تبواان البحقااق ماان اال ااالع يو 

ان لديها من ا سباب الوايهة ال دية ما ياداعها رلاى التفتيش رال رذا ك

ذلك. وعيدئذ يوون الفصي اي ا مر من اختصا  ائي  م ل  الاوزااا 

 ( .   8الذي يأمر ببا يرا             ماةل 

ووا ح ين اليظام قد ار  باين تفتايش يمااكن العباي يي ا مااكن 

اإلةااياة التاي  التي يعبي بها البوظف وهي ا ماكن البرتبطة بال هاة

يعبااي بهااا وبااين تفتاايش ا ماااكن الخاصااة وا شااخا  ا عااي للهيئااة 

ساالطة راااراا التفتاايش ا ول واسااتلزم اااي الحالااة الثانيااة ين ي ااري 

التفتيش ببعراة السالطة البختصاة باإاراا مثاي هاذا التفتايش  بقااب 

لمنظبة البعبولة بها اي الببلوة. وغيي عان الاذكر ين  لاب ائاي  

( ال يعتبر يمراب لل هة 8لى ال هة البختصة راراا التفتيش  ماةل الهيئة ر

البختصة البذكوال ومع ذلك اأن البتوقع رال تح م ال هة البختصة عن 

االست ابة لهذا الطلب رال رذا قام لاديها ماانع نظاامي وا اح يبارا هاذا 

ا ح ام ولم يتعرض اليظام لإلاراا الذي يتبع اي حالة قيام خالف من 

القبيي بين الهيئة وبين ال هة البختصة  ن اليظاام خاا  بتأةياب هذا 

البوظفين ولي  مبا يدخي ااي نطاقاه ين ياي  علاى يحواام الزامياة 

باليساابة ل هاااد ا ماان وتأسيساااب علااى ين البصاالحة العامااة التااي 

يستهداها ال بيع سوف تقلي رلى حد كبير من وقوع مثي هذا الخالف 

ين ااي ال هاة يبويهباا باالتفاا  البشاترك وينه رذا وقع اإن البساؤول

 الوصول رلى حي له يو ااع البو وع رلى ولي ا مر . 



 

وماان الضااباناد التااي قراهااا اليظااام ين ي ااري التحقيااق بحضااوا 

الشخ  البحقق معه اي عي تلك هاي القاعادل واالساتثياا هاو عادم 

يااد الحضااوا، وماان البباااة ا ا صااولية ين اإلسااتثياا ال يل ااأ رليااه رال ع

( على ين يرااع 21الضروال وال ي وز التوسع اي تطبيقه، وتي  الباةل  

التحقيق رلى ائي  الهيئة إلتخاذ ما يرا  متفقاب مع اليظاام بشاأنه بياد 

ينها قيدد هذا االختصا  بضروال رحالة التحقيق رلى ال هاة البختصاة 

بالفصي ايه رذا ماا اتضاح يناه يتضابن اريباة ايائياة. ومعياي هاذا ين 

لتصرف اإلةااي اي ا اعال البيساوبة للبوظاف ساوف يعلان رلاى ين ا

يتم الفصي ايائياب اي تلك ا اعال كي ذلاك ماع مالحظاة ماا قضا  باه 

( لتسابح لارئي  الهيئاة ين 23( من اليظام، واااد الباةل  21الباةل  

يقتر  على م ل  الوزااا بعد يخذ ايي الوزير البخات  اصاي البوظاف 

ه غير صالح لإلستبراا اي الوظيفاة وذلاك معال اة لشبهاد قوية ت عل

لحاالد يحسن ايها اتخاذ مثي هاذا اإلااراا ةون الخاوض ااي رااراااد 

البحاكبة ومن البعروف ين ائي  الهيئة سوف يبااس هذ  الصاالحية 

 عن  ريق ائاسة م ل  الوزااا .  

ويتفرا القسم الثاني الذي يتياول هيئة التأةيب كذلك رلاى باابين 

( 22عال  الباب ا ول تشويي هيئة التأةيب ون  اليظام ااي البااةل  اي

على رنشاا الهيئة وحر  باليسبة لرئيسها ونائبه علاى ين يووناا مان 

كباا البساؤولين لباا تقادم باليسابة لارئي  هيئاة التحقياق ووكالئاه. 

ومفهوم الباةل ينه رذا غاب ائي  الهيئة اأن نائب الارئي  يحاي محلاه 

ته وسلطاته تلقائياب يثياا اترل الغياب ولذا عبرد الباةل عن اي اختصاصا

اليائب بأنه نائب الرئي  اي حين سابى مقابلاة ااي هيئاة التحقياق 

 باسم الوكيي .  

( على ين تصدا الهيئة الئحة ةاخلية وقد ترك 26وقد نص  الباةل  

اليظام لهذ  الالئحة ين تشتبي على ما تر  الهيئة حااة رلى تيظيبه 

ن قواعد وراراااد لم يأد نا  بخصوصاها ااي اليظاام ومان ثام ااأن م

( ي ب ين يحبي علاى هاذا 26تعبير الالئحة الداخلية اي حوم الباةل  

 البعيى.

وتياول الباب الثاني اختصاصاد الهيئة وراراااتها وقاد قصار اليظاام 

اختصااا  الهيئااة علااى القضااايا التااي تحااال رليهااا ماان هيئااة الرقابااة 



 

ال رذا اي  ااالل البلاك البعظام ا افاا اختصاصااد ا اااية والتحقيق ر

 ( من اليظام . 28على الهيئة  بقاب للباةل  

وقد نظم راراااد البحاكباة التاةيبياة ااأعطى مهلاة ال تقاي عان 

عشرل ييام بين يبالا البتهم وهيئة الرقابة والتحقيق وباين تاااي  عقاد 

فسااه وكااذا هيئااة يول السااة وذلااك حتااى يتاادبر البااتهم يماار  ويعااد ن

( واستلزم حضوا البتهم بيفسه وين كان قد 28الرقابة والتحقيق  ماةل 

يااز لاه ين يساتعين ببان يادااع عياه مان البحاامين و ابن لاه حاق 

استدعاا الشهوة. على ينه لام يعلاق اتخااذ رااراااد البحاكباة علاى 

م حضوا البتهم ولذا اإن البتهم الذي يبلغ ابالغااب صاحيحاب باالبثول يماا

م ل  البحاكبة ويتخلف عن الحضوا يعرض نفسه لصدوا حوم علياه 

ةون سباع ما قد يريد ين يقدمه لب ل  البحاكبة من يةلة يو ةااع يو 

( و بيعااي يذن ين يتعاارض اليظااام لطريقااة اإلبااالا 12شااهوة   ماااةل 

( ااسااتلزم ين يوااون اإلعااالن علااى العيااوان 12الصااحيحة اااي الباااةل  

راراا اإلعالن، وهذا العيوان ال يخرج عن ين يوون الفعلي للبوظف وق  

رما عيوان العبي الذي يعبي به البوظف وق  التحقيق يو عيوان العباي 

الذي قد يوون نقي رليه بعد ذلك يو مقر رقامته حسب ا حوال ااإذا لام 

يعاارف للبوظااف عيااوان اعلااي اكتفااى اااي رعالنااه بيشاار اإلبااالا اااي 

 و .  ال ريدل الرسبية يخذاب با ح

( لصحة ال لسة ين يحضر ابيع ا عضاا وكذا 11وتستلزم الباةل  

ميدوب هيئة الرقابة والتحقيق ومن ثم اإن غياب يي مان هاؤالا يعطاي 

اإلاراااد التي قد يتخذها م ل  البحاكبة يثياا غيابه وال تصح حتاى 

رذا حضاار وياازهااا بعااد ذلااك  ن ا صااي هااو ين تااتم اإلاااراااد يمااام 

ذي يقوم بالبحاكبة التأةيبية ولي  لزامااب ين يواون ميادوب الب ل  ال

هيئااة الرقابااة والتحقيااق الااذي يحضاار الساااد البحاكبااة هااو ذاد 

 الشخ  الذي قام بإاراااد الرقابة والتحقيق. 

( للبتهم ولوكيله حق اال الع على يواا  13كذلك يعط  الباةل  

مان ائاي  التحقيق يماا استيسااخ صاوا ميهاا اقاد علقتاه علاى يذن 

م ل  البحاكبة ووا ح ين هاذا ال يعياي مياع البوظاف مان ين يأخاذ 

يثياا اال الع بعض البالحظااد التاي تسااعد  علاى تاذكر ماا تضابيته 

ا واا  ورنبا يعيي ين الاذي يتطلاب ا ذن هاو استيسااخ صاوا كاملاة 



 

مصد  عليها من يواا  التحقيق. ومن البفروض ين مياع البوظاف مان 

تحقيق يرتبط با من والسرية رذا تطلب ا مر ذلك ااأن استيساخ صوا ال

 لم يواد الببرا اإن البيع ال يوون اي محله.

ومن الضباناد التي كفلها اليظام للبوظاف الباتهم حقاه ااي ين 

يرة يي عضو من يعضاا م ل  البحاكبة رذا كان هياك سبب يبرا ذلك 

ة هاي ا ساباب ( ومن البفروض ين ا سباب التي تبرا الار12 –  ماةل 

التي تب  حيدل عضو الب ل  يو نزاهته، وال يعيي قبول الرة ين عضو 

م ل  البحاكبة الذي اة قد قام به حتباب سابب يقلاي مان كرامتاه يو 

 يستدعى مساالته. 

وتيسيقاب لإلاراااد بين ال هاد البختلفة التي قاد تخات  بااليظر 

على ينه رذا ايد  (16-14اي الفعي البيسوب للبوظف نص  الباةتان   

هيئة التأةيب ين ا موا البيساوبة للباتهم تواون اريباة تخات  هيئاة 

يخر  بالفصي ايها اتعيد ا واا  رلاى هيئاة الرقاباة والتحقياق التخااذ 

الالزم بشأنها واي هذ  الحالة توقف راراااد البحاكبة التأةيبياة رلاى 

ان بهذا تتولبان ين يصدا حوم نهائي من ال هة البختصة ايائياب والباةت

عن اإلااراااد التأةيبياة مياذ بادا اتصاالها بهيئاة التأةياب ساواا كانا  

القضية قد يحيل  رلى م ل  البحاكبة يم لم توان قاد اارد رحالتهاا 

 بعد.

( عان قاراااد م لا  البحاكباة اتطلاب 18-17وتتولم الباةتان   

اإلسراع اي رصادااها وراساال صاوا اسابية ميهاا رلاى اهااد معيياة 

علتها نهائياة رال ااي حالاة العازل باليسابة لبان يشاغلون الوظاائف وا

الوبر  اي الدولة رذ علق  ذلك على تصاديق ائاي  م لا  الاوزااا. 

( الباب للبتهم للطعن علاى القاراا بطلاب رعااةل 18كبا اتح  الباةل  

اليظر ايه رذا توارد الشرو  التي و عتها الباةل لاذلك واعلا  البااةل 

بتفسير القراا لهيئة التأةيب ومن البفاروض ين الهيئاة ( االختصا  32 

سوف تبااس هذ  الصالحية عن  ريق رحالة القراا رلى يحاد م اال  

البحاكبة اإذا كان الب ل  الاذي يصادا القاراا قائبااب باذاد يشخاصاه 

 يحال القراا رليه لتفسير  يو تصحيح ما وقع به من يخطاا ماةية.



 

ايتيااول يصاول التحقياق والتأةياب يما القسم الثالاع مان اليظاام 

( علااى اسااتحقا  العقوبااة رذا مااا ااتوااب البوظااف 32وتااي  الباااةل  

مخالفة مالية يو رةااية. وهياا لام يحادة اليظاام البخالفااد علاى وااه 

للسالطة  –كباا يو اح ااي صادا هاذ  الباذكرل  –الحصر بي ترك ذلك 

للبوظاف البشراة علاى التأةياب لتقارا ماا رذا كاان الفعاي البيساوب 

 –يبون ين يوون مخالفة تأةيبية تستحق العقاب يوالب ولون اليظام اااا 

بتعداة يحصر ال زاااد التي ي اوز توقيعهاا  –مسايرل لليظرياد الحديثة 

( وار  اي ذلك بين البياصاب الوبار  وماا -31–على البوظف   ماةل 

 هو ةونها واعي لوي من البياصب ما يتفق مع مسؤولياته.

 –ااي حادوة معيياة  –ن اليظام يخذ باليظرياة التاي ت ياز ونظراب  

مساالة البوظف عن يخطائه التأةيبية حتى بعد انقطاع صلته بالوظيفة 

( على ين انقطاع البوظف عن الوظيفة ال يبيع 33اقد ن  اي الباةل  

مان االسااتبراا ااي اإلاااراااد التأةيبياة رذا كاناا  قاد بااديد قباي ذلااك 

 ها مبتدي رذا لم تون قد بديد قبي االنقطاع.االنقطاع يو من اتخاذ

وقد حصر اليظام العقوباد التي توقع علاى البوظاف الاذي انتها  

خدماتاه ااي الغراماة والحرماان مان العاوةل رلاى الخدماة  نهباا هباا 

العقوبتان اللتان يبون ين يوون لهبا يثر يو ادو  باليسبة للبوظف بعد 

كباا يو اح مان  –قوبااد تهادف انفصاله عن الخدمة حيع ين باقي الع

قبي رلى البساس بالبوظف اي حياته الوظيفة ذاتها. ومان البفاروض 

عيد الحوم على البوظف بالحرمان من العوةل للخدمة ان يقرا م لا  

البحاكبااة تااااي  باادا الباادل التااي يحاارم البوظااف خاللهااا ماان العااوةل 

مان تاااي  للخدمة اإذا لم يتضبن القراا ذلك التحديد احتساب  البادل 

 صدوا القراا . 

واي م ال الوالم عان الظاروف البخففاة والبشادةل عياد توقياع 

العقوبة اي  اليظام ين يعفى البوظف من العقوباة رذا ااتواب البخالفاة 

بيااب على يمر موتوب صاةا له من ائيسه اغم تيبياه البوظاف للارئي  

و اشاتراك كتابة بأن العبي البرتوب يوون مخالفاة ونظاراب  ن ا صاي ها

البوظااف اااي البسااؤولية اإلةاايااة رذ ال  اعااة اااي معصااية اقااد اي  

اليظام ين يقصر هذا اإلعفاا على البخالفاد اإلةااية والبالياة احساب 

ةون ال رائم ال يائية. كبا ينه لم يصارف اإلعفااا رلاى كاااة البخالفااد 



 

اإلةاايااة والباليااة بااي قصاار  علااى العاةيااة ميهااا يي علااى البخالفاااد 

لبسيطة ةون ال سيبة ومن ثم ااأن يمار الارئي  ال يعفاي البارؤوس ا

 من البسؤولية اإلةااية باليسبة للبخالفاد اإلةااية والبالية ال سيبة. 

ونظراب  ن اواياة توقياع ال ازاا ااي ذاتهاا قاد تواون مان الوساائي 

اليااعاة لاارةع البسايئين اقااد اي  اليظااام ين يتارك للااوزير االختصااا  

 ااد التي عدةها اليظام عدا ازاا الفصي . بتوقيع ال زا

وي ااب رال يوقااع الااوزير ال اازاا رال رذا ساابق ذلااك تحقيااق موتااوب 

( وال يبلاك الاوزير -34–تسبع ايه يقوال البتهم ويحقق ةااعاه   مااةل 

توقيااع عقوباااد علااى البوظااف الااذي انتهاا  خدماتااه  ن ذلااك ماان 

 (. 36اختصا  م ل  البحاكبة ماةل  

ين يتضااابن قااراا اإلحالاااة بيااان ا اعاااال  -37–اةل وتسااتلزم الباا

البيسوبة للبتهم على واه التحديد بياد ين هاذا ال يعياي ين م لا  

البحاكبة عليه ين يتقيد بهاذا البياان اللب لا  ين يوياف الوقاائع بباا 

يرا  وين يطبق عليها البواة البياسبة وكي ماا هيالاك اأناه يتقياد اقاط 

يئاة الرقاباة والتحقياق ببعياي يناه ال بيطا  الدعو  حسببا حدةته ه

ي وز ين ييظر اي ةعو  لام تحلهاا علياه هيئاة الرقاباة والتحقياق ولاو 

كان  مرتبطة بالدعو  البحالة رليه رذ يوون اإلاراا البياسب اي هذ  

 الحالة هو تيبيه هيئة الرقابة والتحقيق رلى تلك الحقيقة.

واختصاصااد هيئاة وحتى ال ي ري التداخي بين اختصاصاد الوزير  

( براااع ذلااك التااداخي رذ 22- 22- 36- 34التأةيااب اقااد توفلاا  البااواة  

 اعل  االختصا  بتوقيع العقوباد لهيئة التأةيب اي الحاالد التالية : 

ين توون العقوبة البطلوب توقيعها هي الفصاي. وماع ذلاك اقاد  -ي

 تحال القضية رلى هيئة التأةيب بقصد توقيع عقوبة الفصي وير 

م ل  البحاكباة توقياع عقوباة يخار  ااال يبياع  لاب توقياع 

 عقوبة الفصي الب ل  من توقيع ال زاا الذي يرا  مياسباب.

ين يوون البوظف لد  رحالته رلى البحاكبة التأةيبية قد انتقي  -ب

من ال هة اإلةااية التي ااتوب بها البخالفاة رلاى اهاة يخار . 

بعية اإلةااية لوزير ما رلى والبقصوة هيا ان يوون قد خرج من الت



 

التبعية اإلةااية لوزير خخر. وقد ااعى اليظام اي ذلك ين يتفااة  

تضااب السلطاد بين ال هتاين التاي كاان بهاا البوظاف والتاي 

نقي رليها وذلك ببيح سلطة التأةياب ل هاة بعيادل عان االثياين 

 وهي هيئة التأةيب . 

ااية مخالفاة رةااياة ين يرتوب موظفون تابعون  كثر من اهة رة -ج

واحدل يو يكثر من مخالفة ولويها مخالفاد مرتبطة والحوبة اي 

ميح االختصا  هيا هاي ذاد الحوباة التاي باراد االختصاا  

 اي الفقرل السابقة.

ين يوون البوظف قد ترك الخدمة قبي توقيع العقوباة علياه. يماا  -ة

ا ايبااا عاادا هااذ  الحاااالد اااأن االختصااا  ايهااا بتوقيااع ال اازا

 اإلةااي يعوة رلى الوزير.

( بأحوام ساقو  الادعو  التأةيبياة بالتقااةم 21وقد اااد الباةل  

ونص  على ين مدل التقاةم تيقطع رذا اتخذ رااراا  اد الباتهم، وغياى 

عن الذكر يناه رذا تعادة البتهباون واتخاذ رااراا  اد يحادهم ااإن هاذا 

واا مايهم مان اإلاراا يقطع مدل التقاةم باليسابة لواااة البتهباين سا

 اتخذ اإلاراا  د  ومن لم يتخذ.

( ين يعارض يمار البوظاف الاذي حوام بحبساه 22ويواب  الباةل  

على هيئة الرقابة والتحقيق لليظر اي مسئوليته التأةيبياة، وتخصاي  

هذ  الحالة بالحوم ال ييفي ين حب  البوظف اي ذاتاه مان شاأنه ين 

ي، مباا ي عاي لهيئاة يوون مظية إلثاال الشبهة حاول سالوكه الاوظيف

الرقابة والتحقيق اي كي ا حوال ين تبحع مد  ةاللة حاب  البوظاف 

على ااتوابه للبخالفة التأةيبية ولهاذا اقاد قاراد البااةل ذاتهاا وااوب 

ربالا هيئة الرقابة والتحقيق اي كي ا حوال عن انقطاع البوظاف عان 

باالا العبي بسابب الحاب  ةون ين تحادة ال هاة التاي عليهاا هاذا اإل

تااكه ذلك لظروف الحال ومن البفروض ين تقوم يول اهاة رةااياة تعلام 

اسبياب بأمر حب  الباتهم باإبالا هيئاة الرقاباة والتحقياق باذلك ومان 

البفضي لحسن سير اإلاراااد ان تقوم اهة ا من التي يارد القابض 

بإبالا كي من ال هة التابع لها البوظاف وهيئاة الرقاباة والتحقياق باأمر 

 ك الحب  اوا حصوله. ذل



 

( تقاارا حااق البوظااف اااي ين ياارة اعتباااا  24ورذا كاناا  الباااةل  

اإلةااي بعد ثالث سيواد من تااي  صدوا القراا التأةيبي بحقه اأن ذلك 

اهن بحسن سايرته وسالوكه والوفااال التاي يظهرهاا ااي يةاا عبلاه 

يساقط خالل اترل االختباا هذ  كبا ين اة االعتبااا علاى هاذا اليحاو ال 

الحقو  التي يبون ين تترتب على ما ثب   د البوظف مان مخالفااد 

 رةااية يو مالية كالتعويض مثالب.  

ويخص  اليظام القسم الرابع وا خير ميه لمحوام العامة اتعطاي 

( لبن واة ذكرهم ايها الصالحياد البقارال للاوزير ومان باين 26الباةل  

وهو من يشغي يعلى ميصاب هؤالا الرئي  اإلةااي للبؤسسة العامة 

تيفيذي اي البؤسسة ييااب كاان البسابى البعطاى للوظيفاة وتضايف 

الباةل ذاتهاا حاق الاوزير ااي ين يفاوض بعاض صاالحياته البقارال ااي 

اليظام وبذلك توون قد اصل  باليسبة لهذا البو وع بالذاد اي خاالف 

 اقهي يدوا حول حق الوزير اي ان يفوض اي صالحياته اليظامية.

( ين ت ري محاكبة ائي  ويعضاا كاي مان هيئاة 27قرا الباةل  وت

الرقابة والتحقيق وهيئة التأةيب تأةيبياب يمام هيئة خاصة نص  عليها رال 

ينها اعل  ذلك مشرو اب بأال يوون هؤالا مبان يخضاعون لايظم خاصاة 

تقرا يحواماب يخر  للتأةيب الو ااتر يا ين ائاي  يي مان هيئاة الرقاباة 

يو هيئة التأةيب كان ببرتبة الاوزير اأناه تبعااب يخضاع للقواعاد والتحقيق 

التي يي  عليها اليظام الخاا  ببحاكباة الاوزااا. ثام تاأتي بعاد ذلاك 

( لتقرا خضوع ابيع البوظفين البدنيين سواا كانوا موظفين 28الباةل  

عبوميين يم من موظفي ا شخا  البعيوية العامة لمحوام التي اااا 

ذلك باساتثياا يعضااا السالك القضاائي. وتعبيار الباوظفين بها اليظام و

اي هذ  البااةل باذاتها ال يشابي مساتخدمي الدولاة الاذين يوصافون 

عاااةل بااأنهم خااااج الهيئااة، كبااا ال ييصاارف تلقائياااب رلااى البااوظفين 

البتعاقدين اهؤالا يخضاعون لمحواام الخاصاة بهام ااأن سابح  تلاك 

كله يو بعضه كان  خضوعهم بياا  ا حوام بخضوعهم  حوام هذا اليظام

على ذلك ورال ايتبع اي حقهم ما تقضي به تلك ا حوام على ين هذا 

خضااوعهم ايبااا ييسااب رلاايهم ماان  –اااي كااااة الحاااالد –ال ييفااي 

مخالفاد الختصاصاد هيئة الرقابة والتحقيق وتبعااب لباا تضابيه اليظاام 

 من يحوام تتعلق بالرقابة والتحقيق. 



 

( لتواااه حاااة قائباة اآلن باليسابة 82ام الباةل  وقد تضبن اليظ

لل اازاااد التااي صااداد بهااا ينظبااة ةون ين يوااون هياااك اهاااز مخاات  

( وتااي  23بتطبيق يحوامها كتلك التي ااا بها البرسوم البلوي اقم  

اتركااا  لتقااادير االلاااة البلاااك البعظااام يمااار ي ااافاا  18/22/2377

لى هيئة الرقاباة والتحقياق االختصاصاد بتطبيق يحوام تلك ا نظبة ع

يو على هيئة التأةيب يو على ال هازين معاب رلى ين ي ري تيظايم ذلاك 

االختصا  على نحو خخر. ووا ح من ن  الباةل ينها تتعلق بالبوظفين 

عامة يياب كان  عالقتهم اليظامية بالدولة و بيعي ين يفرض اليظام اي 

ق وائااي  هيئااة ختامااه علااى كااي ماان ائااي  هيئااة الرقابااة والتحقياا

التأةيب وااب تقديم تقرير سيوي يراع رلى مقام ائي  م ل  الوزااا 

يتضبن ما لوي ميهبا من مالحظاد ومقترحاد. وااي ذلاك اقاباة علياا 

على يعبال ال هازين وساعي مساتبر للوصاول بهباا رلاى البساتو  

الالئق. وهذا تطبيق خخر يبااسه ولي ا مر عباالب بببادي الرقاباة العلياا 

 لذي يشاا رليه عبر ا ي هللا عيه وتقديم بيانه.ا



 

 نظام تأديب الموظفين

 القسم األول
 هيئة الرقابة والتحقيق

 الباب األول
 في تشكيل الهيئة

 -1-مـــادة 

تيشأ ببواب هذا اليظام هيئة مساتقلة تسابى   هيئاة الرقاباة 

والتحقيق ( ترتبط مباشرل برئي  م ل  الوزااا وتشوي مان ائاي  ال 

ي مرتبه عن البرتبة الخامسة عشرل ووكيلين يو يكثار ال تقاي مرتباة تق

كي ميهم عن البرتبة الثالثة عشرل ومن عادة كااف مان ا عضااا ذوي 

التخصاا . ويلحااق بالهيئااة العاادة الوااااي ماان البااوظفين اإلةاايااين 

 والبستخدمين. 

 -4-مـــادة 

وتيهى يعين ائي  الهيئة وتيهى خدمته بأمر ملوي ويعين الوكالا 

 خدمتهم بأمر ملوي بياا على اقترا  ائي  الهيئة. 

 -3-مـــادة 

 تضم الهيئة ا اهزل التالية : 

 اهاز الرقابة. 

 اهاز التحقيق. 

ويتوون كي اهاز من رةاااد يعين عدةها وةائرل اختصا  كي ميها 

واإلاراااد التي تسير عليها بقراا من م ل  الوزااا بيااا علاى اقتارا  

 يئة. ائي  اله

 

 



 

 -2-مـــادة 

تصدا الالئحة الداخلية للهيئة بقراا من ائي  م لا  الاوزااا بيااا 

 على اقترا  ائي  الهيئة.



 

 الباب الثاني
 في االختصاصات واإلجراءات

 -2-مـــادة 

مااع عاادم اإلخااالل بساالطة ال هااة اإلةاايااة البعييااة اااي الرقابااة 

القواعااد  واحاا  الشااواوي والتحقيااق تخاات  هااذ  الهيئااة اااي حاادوة

 البيصو  عليها اي هذا اليظام ببا يلي : 

 راراا الرقابة الالزمة للوشف عن البخالفاد البالية واإلةااية .  -2

اح  الشواو  التي تحال رليها مان الاوزااا البختصاين يو مان  -1

 يي اهة اسبية مختصة عن البخالفاد البالية واإلةااية. 

ااياة التاي توشاف راراا التحقيق ااي البخالفااد البالياة واإلة -3

عيها الرقابة وايبا يحال رليها من الوزااا البختصين يو من يي 

 اهة اسبية مختصة. 

 متابعة الدعو  التي تحال  بقاب لهذا اليظام رلى هيئة التأةيب. -2

 -3-مـــادة 

تثب  ابيع راراااد الرقابة واليتي ة التي تسفر عيها اي محا ر 

  الهيئااة لتقرياار اإلاااراا خاصااة تعااد لهااذا الغاارض وتراااع رلااى ائااي

 البياسب. 

 -7-مـــادة 

رذا اي  ائي  الهيئة ين يموااب تستواب التحقيق ييتادب مان يارا  

من البحققين إلارائه ي ب رخطاا ال هة اإلةااية التي يتبعها البوظاف 

 بإاراا التحقيق قبي البدا به.

 -2-مـــادة 

ى ما يار  على ال هاد الحوومية تبوين البحقق من ا  الع عل

لزوم ا  االع علياه مان ا واا  والبساتيداد وغيرهاا وتفتايش يمااكن 

العبي رذا تطلب التحقيق ذلك بحضوا الرئي  البباشر للبوظف وي اب 



 

تحرير محضر بحصول التفتيش ونتي تاه وحضاوا الباتهم يو غياباه وذكار 

 الحا رين. 

رذا امتيع  ال هة الحوومية عان تبواين البحقاق مان ا  االع يو 

التفتيش يراع ائي  الهيئة االمر رلى ائي  م لا  الاوزااا لممار بباا 

 يرا . 

 -3-مـــادة 

رذا اي  ائي  الهيئة  سباب ادية ين يموااب تستواب تفتيش غير 

يماااكن العبااي الااه ين يطلااب راااراا ذلااك ماان قبااي الساالطة البختصااة 

 وي ري التفتيش بحضوا البحقق.

 -12-مـــادة 

الشخ  الذي ي اري التحقياق معاه ماالم  ي ري التحقيق بحضوا

 تقتض البصلحة العامة راراا التحقيق اي غيبته. 

 -11-مـــادة 

يوون التحقيق كتابة ويثب  اي محضر يو محا ار مسلسالة يباين 

ايها تااي  وموان وساعة ااتتاحه واتباماه وتاذيي كاي واقاة مان يواا  

التعاديي ااي  التحقيق بتوقيع من تولى التحقياق وال ي اوز الشاطب يو

 يواا  محا ر التحقيق. 

 

 -14-مـــادة 

بعااد انتهاااا التحقيااق يعاارض البحقااق علااى ائااي  الهيئااة يواا  

التحقيق والتوصاية بالتصارف اليظاامي ايهاا. ورذا يسافر التحقياق عان 

 واوة اريبة ايائية تحال القضية رلى ال هة البختصة بالفصي ايها. 

 -13-مـــادة 

واوة شبهاد قوية تب  كرامة الوظيفة يو رذا يسفر التحقيق عن 

اليزاهة يو الشرف يو حسن السبعة ااز لارئي  الهيئاة بعاد يخاذ ايي 

 الوزير البخت  اقترا  اصي البوظف بقراا من م ل  الوزااا. 



 

 



 

 القسم الثاني
 1هيئـة التأديـب

 الباب األول
 في تشكيل هيئة التأديب

 -12-مـــادة 

ة مستقلة تسبى   هيئة التأةيب ( تيشأ ببواب هذا اليظام هيئ

ترتبط مباشرل برئي  م ل  الوزااا، وتشوي من ائي  ال تقاي مرتباه 

عن البرتبة الخامسة عشرل ونائب للرئي  ال تقي مرتبته عان البرتباة 

الثالثة عشرل وعدة كااف مان ا عضااا ذوي التخصا  ويلحاق بالهيئاة 

 ن. العدة الوااي من البوظفين اإلةاايين والبستخدمي

 -12-مـــادة 

يعين ائي  الهيئة وتيهي خدمته بأمر ملوي، ويعين نائب الرئي  

 وتيهي خدمته بأمر ملوي بيااب على اقترا  ائي  الهيئة. 

 -13-مـــادة 

تصدا الالئحة الداخلية للهيئة بقراا من ائي  م لا  الاوزااا بياااب 

 على اقترا  ائي  الهيئة. 

 الباب الثاني
 اإلجراءاتفي االختصاصات و

 -17-مـــادة 

تخت  هيئة التأةيب بيظر القضايا التأةيبياة التاي تحاال رليهاا مان 

 هيئة الرقابة والتحقيق. 

 -12-مـــادة 

                                                           
1
( من نظام 42يب الغية ببواب الباةل  ( الخاصة بهيئة التأة32( رلى  22البواة من   

 ها .27/7/2221وتااي   42ةيوان البظالم الصاةا بالبرسوم البلوي اقم م/



 

تيظاار القضااايا البعرو ااة علااى هيئااة التأةيااب بواسااطة م لاا  

 يشوي بقراا من ائي  الهيئة. 

يتوون من ائي  وعضوين ويماين للب لا  وبحضاوا ميادوب عان 

 رقابة والتحقيق.هيئة ال

 -13-مـــادة 

على ائاي  م لا  البحاكباة حاال واوة القضاية رلياه ين يحادة 

موعد ليظرها ويتولى الب ل  ربالا الباتهم وهيئاة الرقاباة والتحقياق 

بذلك على ين ال تقي الفترل بين اإلبالا وتااي  ال لسة عن عشرل يياام 

ا اإلحالاة وي ب ين يتضابن رباالا الباتهم صاوال  باق ا صاي مان قارا

 للبحاكبة. 

 -42-مـــادة 

على البتهم ين يحضر الساد البحاكبة بيفسه وله ين يستعين 

ببحام وين يبدي ةااعه كتابة يو شافهياب وين يطلاب اساتدعاا الشاهوة 

 لسباع يقوالهم. 

ورذا لام يحضار الباتهم اعلااي م لا  البحاكباة ين يبضاي اااي 

 م قد يبلغ ابالغاب صحيحاب. راراااد البحاكبة بعد ين يتحقق من ين البته

 -41-مـــادة 

توون ابيع االبالغاد بخطاباد اسبية وياتم رباالا الباتهم علاى 

العيوان الثاب  اي يواا  القضاية يو علاى مقار وظيفتاه التاي يشاغلها 

 حسب ا حوال اإذا تعذا ذلك ايبلغ بواسطة ال ريدل الرسبية. 

 -44-مـــادة 

 بحضااوا ابيااع يعضااائه ال تصااح الساااد م لاا  البحاكبااة اال

وميدوب هيئة الرقابة والتحقيق وتصدا القاراااد بأغلبياة يصاواد يعضااا 

 الب ل . 

 -43-مـــادة 

للبتهم يو مان يوكلاه حاق ا  االع علاى يواا  التحقياق بحضاوا 

يمين م ل  البحاكبة وله بأذن من ائاي  الب لا  استيسااخ صاوا 

 ميها. 



 

 -42-مـــادة 

لرقابة والتحقيق ين يطلبا اة يي عضو مان للبتهم ولبيدوب هيئة ا

 يعضاا م ل  البحاكبة رذا كان هياك سبب يواب الرة. 

 وعلى ائي  الهيئة ين يفصي اي هذا الطلب على واه السرعة.

 -42-مـــادة 

رذا اي  ائي  هيئة التأةيب ين االموا البيسوبة رلى البتهم توون 

يعياد ا واا  رلاى  اريبة تخات  هيئاة يخار  بالفصاي ايهاا اعلياه ين

هيئة الرقابة والتحقيق لتحيلها بدواها رلى ال هاة ذاد االختصاا  ماع 

 يخطاا ال هة التي يتبعها البوظف بذلك.

 -43-مـــادة 

اي ا حوال التي يتقرا ايها رحالة البتهم رلى البحاكبة ال يائياة 

توقف اإلاراااد التأةيبية بحقه رلاى ين يصادا حوام نهاائي مان ال هاة 

بختصة وتعاة ا واا  بعد ذلك رلى هيئة الرقابة والتحقياق لتقريار ماا ال

 ي ب. 

 -47-مـــادة 

على م ل  البحاكبة ين يصادا قاراا ااي القضاية بأسارع وقا  

، وترساي صاوا اسابية ًً ومساببا ًً مبون وي ب ين يوون القراا موتوبا

من القراا رلى من صدا ااي حقاه ورلاى ال هاة التاي يتبعهاا البوظاف 

 البوظفين العام وةيوان البراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق.  وةيوان

 -42-مـــادة 

قراااد م ل  البحاكبة نهائية باستثياا القراااد الصااةال بفصاي 

موظفي البرتبة الحاةية عشرل ابا او  يو ما يعاةلها اال تواون نهائياة 

 رال بعد التصديق عليها من ائي  م ل  الوزااا. 

 -43-مـــادة 

 ي وز اعاةل اليظر اي القراا التأةيبي اي الحالتين اآلتيتين: 

 رذا يخطأ القراا اي تطبيق اليظام يو تأويله،  -2



 

رذا ظهرد وقائع يو مستيداد لم تون معلومة وق  صدوا القاراا  -1

 وكان من شأن ثبوتها براال البتهم.  

ويعرض  لب اعاةل اليظر على ل ية من ائاي  ةياوان الباوظفين 

وائي  هيئة الرقابة والتحقيق وائي  هيئة التأةيب اإذا تبين لها  العام

اديته يعاة اليظر اي القراا بعاد اساتئذان ائاي  م لا  الاوزااا ااي 

 ذلك. 

وال يترتااب علااى اعاااةل اليظاار اااي القااراا وقااف تيفيااذ  رال رذا قاارا 

 الب ل  الذي يتولى اليظر اي القضية ذلك.

 -32-مـــادة 

تفسر القراا التاأةيبي وتصاحح ماا يقاع اياه مان لهيئة التأةيب ين 

 يخطاا ماةية. 



 

 القسم الثالث
 أصول التحقيق والتأديب

 -31-مـــادة 

يعاقب تأةيبياب كي موظف ثب  ااتوابه مخالفة مالية يو رةااية وذلاك 

 مع عدم االخالل براع الدعو  العامة يو ةعو  التعويض. 

 -34-مـــادة 

 ي وز ين توقع على البوظف هي : العقوباد التأةيبية التي 

ــا  ــا دون أو م ــة العاشــرة فم أوالً : بالنســبة لمــوظفي المرتب

 يعادلها : 

 االنذاا.  -2

 اللااوم .  -1

الحسم من الراتب ببا ال يت اوز صااي ااتاب ثالثاة يشاهر  -3

علااى اال يت اااوز البحسااوم شااهرياب ثلااع صااااي الراتااب 

 الشهري . 

 الحرمان من عالول ةواية واحدل.  -2

 صااااي .الف -4

ثانياً : بالنسـبة للمـوظفين الـذين يشـ لون المرتبـة الحاديـة 

 عشرة فما فوق أو ما يعادلها: 

 اللوم .  -2

 الحرمان من عالول ةواية واحدل.  -1

 الفصاااي.  -3

 -33-مـــادة 

ال يبيااع انتهاااا خدمااة البوظااف ماان الباادا اااي اتخاااذ اإلاااراااد 

لاذي انتها  خدمتاه قباي التأةيبية يو االستبراا ايها. ويعاقب البوظف ا



 

توقيع العقوبة عليه بغرامة ال تزيد على ما يعاةل ثالثة يمثال صااي خخر 

ااتب كان يتقا ا  يو بالحرماان مان العاوةل للخدماة مادل ال تزياد علاى 

 خب  سيواد يو بالعقوبتين معاب. 

 -32-مـــادة 

اب يراعي اي توقيع العقوبة التأةيبية ين يوون اختياا العقوبة متياسب

مع ةااة البخالفة ماع اعتبااا الساوابق والظاروف البخففاة والبشادل 

 البالبسة للبخالفة وذلك اي حدوة العقوباد البقرال اي هذا اليظام.

ويعفى البوظف من العقوبة باليسبة للبخالفاد العاةية اإلةااية يو 

البالية رذا ثب  ين ااتوابه للبخالفة كان تيفيذاب  مر موتاوب صااةا رلياه 

من ائيسه البخت  بالرغم من مصااحة البوظف لاه كتاباة باأن الفعاي 

 البرتوب يوون مخالفة. 

 -32-مـــادة 

ي وز للوزير البخت  ين يوقع العقوباد البيصو  عليها اي الباةل 

 ( عدا الفصي.31 

وال ي وز توقيع عقوبة تأةيبية على البوظف رال بعد التحقياق معاه 

ةااعااه واثباااد ذلااك اااي القااراا الصاااةا كتابااة وسااباع يقوالااه وتحقيااق 

 بالعقاب يو اي محضر مراق به.

 -33-مـــادة 

ي وز لب لا  البحاكباة ين يوقاع العقوباة البيصاو  عليهاا ااي 

 (.31،33الباةتين  

 -37-مـــادة 

ي ااب ين يتضاابن قااراا هيئااة الرقابااة والتحقيااق باإلحالااة لهيئااة 

 لى واه التحديد. التأةيب بيان ا اعال البيسوبة رلى البتهم ع

 -32-مـــادة 

( رذا ايد هيئاااة الرقاباااة 22، 22، 36ماااع مراعاااال يحواااام الباااواة  

والتحقيق ين البخالفة ال تساتواب عقوباة الفصاي تحياي ا واا  رلاى 



 

الاوزير البخاات  مااع بيااان ا اعااال البيسااوبة رلااى البااتهم علااى واااه 

 التحديد واقترا  العقوبة البياسبة. 

وقيع هذ  العقوبة يو اختياا عقوبة يخر  مالئباة وللوزير البخت  ت

 من بين العقوباد التي تدخي  بن اختصاصه. 

 -33-مـــادة 

تبلااغ هيئااة الرقابااة والتحقيااق وةيااوان البااوظفين العااام وةيااوان 

البراقبة العامة اي ابيع ا حوال بالقراا الصاةا من الوزير بالعقوبة ااوا 

( تعاين ين 38ةااب باالتطبيق للبااةل  صدوا القراا اإن لم يوان القاراا صاا

يرسي لهيئة الرقابة والتحقيق مع القراا صوا من ابيع يواا  التحقيق، 

وللهيئااة خااالل ثالثااين يوماااب ماان تااااي  تساالبها للقااراا وصااوا يواا  

التحقيااق، رذا ايد ين البخالفااة الصاااةا اااي شااأنها القااراا تسااتواب 

 يق اي القضية.الفصي ين تبلغ الوزير بذلك وتباشر التحق

 -22-مـــادة 

رذا ااتوب البوظف مخالفة اي اهة غيار التاي يعباي ايهاا يحاال 

البوظااف رلااى هيئااة الرقابااة والتحقيااق اااإذا ايد الهيئااة ين ا اعااال 

البيسوبة رلاى الباتهم تساتواب توقياع العقوباة تحياي الادعو  رلاى 

 م ل  التأةيب . 

 -21-مـــادة 

اب مخالفااة يو مخالفاااد ماارتبط يحااال البوظفااون البتهبااون بااتواا

بعضها ببعض رلى هيئة الرقابة والتحقيق رذا كانوا عيد ااتواب البخالفة 

 يو البخالفاد يو عيد اكتشااها تابعين  كثر من اهة. 

اإذا ايد هيئة الرقابة والتحقيق ين الوقائع تستواب توقيع العقوبة 

 تحيي الدعو  رلى التأةيب. 

 -24-مـــادة 

و  التأةيبية ببضي عشر سايواد مان تاااي  وقوعهاا تسقط الدع

وتيقطع هذ  البدل بأي راراا من راراااد التحقيق يو التأةياب وتساري 

البدل من اديد ابتداا من خخر رااراا ورذا تعادة البتهباون ااإن انقطااع 

 البدل باليسبة رلى يحدهم يترتب عليه انقطاعها باليسبة للباقين. 



 

 -23-مـــادة 

كف يد البوظف مان الاوزير البخات  رذا اي  هاو يو ايد يصدا قراا 

 هيئة الرقابة والتحقيق ين مصلحة العبي تقتضي ذلك. 

ويعتبر البوظف البحبوس احتيا ياب ااي حوام موفاوف الياد حتاى 

يفاارج عيااه. ويصاادا م لاا  الااوزااا الئحااة تحاادة متااى يعتباار البوظااف 

 البحبوس احتيا ياب اي حوم موفوف اليد. 

 -22-مـــادة 

البوظف الذي صدا حوم بحبسه يعرض يمار  علاى هيئاة الرقاباة 

والتحقيق لليظار ااي مسائوليته التأةيبياة. وي اب رباالا هيئاة الرقاباة 

 والتحقيق عن انقطاع البوظف عن العبي بسبب الحب . 

 -22-مـــادة 

للبوظااف ين يطلااب محااو العقوباااد التأةيبيااة البوقعااة عليااه بعااد 

  صدوا القراا ببعاقبته. ويتم محاو العقوباة مضي ثالث سيواد من تااي

 بقراا من الوزير البخت .

 

 القسم الرابع
 أحكام عامــة

 -23-مـــادة 

يواون لارئي  البصالحة البساتقلة وللارئي  اإلةااي للبؤسساة 

العامة باليسبة لبوظفي رةاااتهام مان الصاالحياد ماا للاوزير باليسابة 

وباه بقاراا موتاوب تفاويض لبوظفي وزااته وي وز للاوزير يو مان ااي ح

 بعض صالحياته البقرال اي هذا اليظام.

 -27-مـــادة 

مع مراعاال يحواام ا نظباة الخاصاة يحااكم ائاي  ويعضااا هيئاة 

الرقابة والتحقيق وائي  ويعضاا هيئة التأةياب تأةيبيااب يماام هيئاة مان 



 

ثالثة يعضاا تشوي بأمر ملوي وال ي وز ين توقع عليهم رال عقوبة اللاوم 

 يو العزل. 

 -22-مـــادة 

يسري هذا اليظام على ابيع البوظفين البدنيين اي الدولة عدا 

يعضاا السلك القضائي كبا يسري على موظفي ا شاخا  البعيوياة 

 العامة. 

 -23-مـــادة 

ي وز بأمر االلاة البلاك ين يعهاد رلاى هيئاة الرقاباة والتحقياق يو 

  خر  ذاد العالقة بالبوظفين. هيئة التأةيب بتطبيق ا نظبة ال زائية ا

 

 

 -22-مـــادة 

كاي  -يقدم ائي  هيئاة الرقاباة والتحقياق وائاي  هيئاة التأةياب

تقريراب سيوياب شامالب عن يعبال اهااز  متضابياب مالحظاتاه  –على حدل 

 ومقترحاته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

  

 
 

 

 ـامنظـــ

 ديوان المظالم

 ومذكرته اإليضاحية
 

 هـ،17/7/1224وتاريخ  21صدر بالمرسوم الملكي رقم م /

 4312المنشور بالجريدة الرسمية ) أم القرى ( بالعدد رقم 

 هـ1224رجب سنة  42وتاريخ 

 



 



 

 بسم هللا الرحبن الرحيم

  42الرقاااام : م /

 ها 27/7/2221التااي  : 

 بعون هللا تعالى 

 لد بن عبد العزيز آل سعود نحن خا

 ملك المملكة العربية السعودية                                        

( مان نظاام م لا  الاوزااا 12( و  28بعد اال الع على الباةتين  

 ها. 11/22/2377( وتااي  38الصاةا بالبرسوم البلوي اقم  

م وعلااى نظااام ةيااوان البظااالم الصاااةا بالبرسااوم البلوااي اقاا

 ها. 27/8/2372( وتااي  1/23/8748 

 ها . 14/6/2221( وتااي  84وعلى قراا م ل  الوزااا اقم  

 …رسمنا بما هو آت 

 المادة االولى : 

 البوااقة على نظام ةيوان البظالم بالصيغة البرااقة لهذا. 

 المادة الثانية : 

تتااولى هيئااة الرقابااة والتحقيااق باإل ااااة رلااى االختصاصاااد 

ل رليهااا التحقيااق اااي ااارائم الرشااول والتزوياار وال اارائم البساايد

( وتاااااي  23البيصاااو  عليهاااا ااااي البرساااوم البلواااي اقااام  

 ها. 28/22/2377

 المادة الثالثة :

تحال رلى هيئة الرقاباة والتحقياق القضاايا التاي تحا  التحقياق 

لد  ةياوان البظاالم وتلاك التاي يكتباي ايهاا التحقياق ولام تقادم 

بباشرل اختصاها بشاأنها. وييقاي البحققاون الاذين لهيئاد الحوم ل

يباشرون هذا العبي باديوان البظاالم بوظاائفهم واعتبااةاتهم رلاى 

هيئااة الرقابااة والتحقيااق،و يااتم تحديااد البحققااين الااذين ييقلااون 

 باالتفا  بين ائي  الديوان وائي  الهيئة. 

 المادة الرابعة :

اي نظاام تأةياب  تؤول اختصاصاد هيئة التأةيب البيصو  عليها

البوظفين وقراااد م ل  الوزااا رلى ةياوان البظاالم، وتحاال رلياه 

 ابيع القضايا التأةيبية.

 المادة الخامسة :



 

تدم  ميزانية هيئة التأةيب اي ميزانياة ةياوان البظاالم ، وييقاي 

يعضاا م ال  الحوام وابياع الباوظفين والبساتخدمين والعباال 

 هم رلى ةيوان البظالم.  اي الهيئة بوظائفهم واعتباةات

 المادة السادسة : 

ي وز استثياا خالل خب  السيواد التالية ليفاذ اليظام ين تقاوم 

ل ية الشؤون اإلةااية العضااا الاديوان بااليظر ااي احالاة مان تار  

عدم صالحيته لعضاوية الاديوان علاى التقاعاد ويصادا قاراا اإلحالاة 

 على التقاعد اي هذ  الحالة بأمر ملوي. 

 المادة السابعة : 

ييشر هذا البرسوم اي ال ريدل الرسبية ويعباي باه بعاد ساية 

من تااي  نشر  
 2)

 . 

 المادة الثامنة :

على نائب ائي  م ل  الوزااا والاوزااا كاي ايباا يخصاه تيفياذ 

 مرسوميا هذا.  

 التوقيع الملكي

 خالــــــد

                                                           
 ها. 2221ااب سية  18( وتااي  1828نشر بال ريدل الرسبية يم القر  بالعدة اقم   (2 



 

 هـ14/6/2221وتاريخ  84قرار رقم 

 أن مجلس الوزراء 

اال الع على البعاملة البراوعة رلاى حضارل صااحب السابو  بعد

البلوي نائب ائي  م ل  الوزااا مان معاالي ائاي  ةياوان البظاالم 

ها والبتعلقة ببشروع نظاام ادياد لاديوان 12/8/2388وتااي   133برقم 

 البظالم. 

 23وبعد اإل االع علاى البحضار البعاد ااي شاعبة الخباراا بارقم 

 ها. 23/2/2222وتااي  

 يقــرر مــا يلــي :

البوااقاة علاى نظاام ةيااوان البظاالم ومذكرتاه االيضااحية بالصاايغة  -2

 البرااقة لهذا . 

تتولى هيئة الرقابة والتحقيق باإل ااة رلاى االختصاصااد البسايدل  -1

رليها التحقيق اي ارائم الرشول والتزوير وال رائم البيصو  عليهاا 

 ها. 18/22/2377وتااي   23اي البرسوم البلوي اقم 

تحال رلى هيئة الرقابة والتحقيق القضايا التي تحا  التحقياق لاد   -3

ةيوان البظالم وتلك التي اكتباي ايهاا التحقياق ولام تقادم لهيئااد 

الحواام لبباشاارل اختصاصااها بشااانها، وييقااي البحققااون الااذين 

يباشرون هاذا العباي باديوان البظاالم بوظاائفهم واعتبااةتهم رلاى 

ق ويااتم  تحديااد البحققااين الااذين ييقلااون هيئااة الرقابااة والتحقياا

 باالتفا  بين ائي  الديوان وائي  الهيئة. 

تؤول اختصاصاد هيئة التأةياب البيصاو  عليهاا ااي نظاام تأةياب  -2

البوظفين وقراااد م ل  الوزااا رلاى ةياوان البظاالم، وتحاال رلياه 

 ابيع القضايا التأةيبية. 

وان البظالم، وييقي يعضاا تدم  ميزانية هيئة التأةيب اي ميزانية ةي -4

م ااال  الحواام وابيااع البااوظفين والبسااتخدمين والعبااال اااي 

 الهيئة بوظائفهم واعتباةتهم رلى ةيوان البظالم.



 

ي وز استثياا خالل خبا  السايواد التالياة ليفااذ اليظاام ين تقاوم  -6

ل ية الشؤون اإلةااية العضاا الديوان باليظر اي احالة من تر  عدم 

ة الديوان علاى التقاعاد، ويصادا قاراا االحالاة علاى صالحيته لعضوي

 التقاعد اي هذ  الحالة بأمر ملوي.  

يعبي بالبواة السابقة بعد سية من تاااي  نشار البرساوم البلواي  -7

 الصاةا بالبوااقة عليها. 

نظم مشروع مرسوم ملوي ببا واة ااي الفقاراد الساابقة صاواته  -8

 مرااقة لهذا. 

لبظاالم وميادوب عان وزاال البالياة تشوي ل ية من ائاي  ةياوان ا -8

واالقتصاااة الااو يي ومياادوب عاان الااديوان العااام للخدمااة البدنيااة 

 وميدوب عن هيئة الرقابة والتحقيق للقيام ببا يلي : 

نقااي البستشااااين والبحققااين العاااملين اااي ةيااوان البظااالم  -ي

والبعييين على ةاااد السلك القضائي رلاى الاداااد البقابلاة 

 م ةيوان البظالم عيد نفاذ . لها اي نظا

و ع قواعد لتصييف البعييين على سالم اواتاب نظاام الخدماة  -ب

البدنيااة ماان البستشااااين والبحققااين العاااملين اااي ةيااوان 

البظااالم واعضاااا م ااال  الحواام العاااملين اااي هيئااة التأةيااب 

ونقلهم رلى ةاااد اعضاا الديوان وااعهاا رلاى م لا  الخدماة 

 اا بشأنها قبي نفاذ نظام ةيوان البظالم.  البدنية الصداا قر

على ائي  ةياوان البظاالم وائاي  هيئاة الرقاباة والتحقياق و اع  -22

الترتيباااد الالزمااة لتيفيااذ مااا واة اااي الفقااراد الثالثااة والرابعااة 

 والخامسة من هذا القراا . 

مان تاااي   ًً يعبي ببا واة اي الفقارتين التاساعة والعاشارل اعتباااا -22

 ا. صدوا هذا القرا

نائببب رئببيس مجلببس ولبااا ذكاار حاارا .                                       

   الوزراء

 نظام ديوان المظالم

 الباب األول
 في تشكيل الديوان واختصاصاته



 

 ( : 1المادة )

ةيوان البظالم هيئة قضاا رةااي مساتقلة تارتبط مباشارل ب اللاة 

ائي  الديوان انشااا  البلك. ويوون مقر  مديية الرياض وي وز بقراا من

 اروع له حسب الحااة. 

 ( : 4المادة )

يتألف ةيوان البظالم من ائي  ببرتبة وزير ، ونائب ائاي  يو يكثار 

، وعدة من اليواب البساعدين وا عضااا ذوي التخصا  ااي الشاريعة 

 وا نظبة. 

 ويلحق به عدة كاف من البوظفين الفييين واإلةاايين وغيرهم.

 (: 3المادة )

ين ائي  الاديوان وتيهاى خدماتاه باأمر ملواي ، وهاو مساؤول يع

 مباشرل امام االلة البلك. 

ويعين نواب ائي  الديوان وتيهي خدماتهم بأمر ملوي بيااا علاى 

 اقترا  ائي  الديوان. 

ويختاا ائي  الاديوان اؤسااا الفاروع مان باين يعضااا الاديوان ماع 

 مراعال ةاااد العاملين اي الفرع.

  (:2المادة )

تؤلف ل ية   ل ية الشؤون اإلةااية العضااا الاديوان   وتتواون مان 

ائي  الديوان يو من يييبه وساتة اعضااا ال تقاي ةاااة كاي مايهم عان 

 ةااة مستشاا  ب( يختااهم ائي  الديوان.

 ( :2المادة )

تيعقد ل ية الشؤون اإلةااية العضاا الديوان برئاسة ائي  الاديوان 

رال بحضاوا ابياع ا عضااا ،  ًً انعقاةهاا صاحيحا يو من يييبه ، وال يواون

واي حالة غياب يحدهم بسبب نظر الل ية مسألة تتعلق به يو له ايها 

مصلحة مباشارل يو لغيار ذلاك مان ا ساباب يحاي محلاه مان يرشاحه 

ائي  الديوان مبن تتوار ايهم شارو  العضاوية وتصادا قاراااد الل ياة 

 با غلبية البطلقة العضائها. 

 (: 3المادة )

يباشر الديوان اختصاصاته عن  ريق ةوائر يحدة عدةها وتشاويلها 

 واختصاصها اليوعي والبواني بقراا من ائي  الديوان. 



 

 ( : 7المادة )

يوون لديوان البظالم هيئة عامة تتوون من ائي  الاديوان وابياع 

ا عضاا العاملين ايه، ويحدة اختصاصاها وااراااتهاا بقاراا مان م لا  

 الوزااا.

 ( : 2المادة )

 يخت  ةيوان البظالم بالفصي ايبا يأتي :  -2

الدعاوي البتعلقة بالحقو  البقرال ااي نظام الخدماة البدنياة  -ي

والتقاعاااد لباااوظفي ومساااتخدمي الحووماااة وا اهااازل ذواد 

الشخصية البعيوية العامة البساتقلة يو واثاتهم والبساتحقين 

 عيهم . 

الطعن اااي القااراااد الاادعاوي البقدمااة ماان ذوي الشااأن باا -ب

اإلةااية متى كان مراع لطعن عدم االختصا  يو اوة عيب اي 

الشااوي يو مخالفااة الاايظم واللااوائح يو الخطااأ اااي تطبيقهااا يو 

تأويلهااا يو اساااال اسااتعبال الساالطة. ويعتباار اااي حواام القااراا 

اإلةااي ااض السلطة اإلةااية يو امتياعهاا عان اتخااذ قاراا كاان 

 لمنظبة واللوائح.   ًً خاذ   بقامن الوااب عليها ات

ةعاااوي التعااويض البواهااة ماان ذوي الشااأن رلااى الحوومااة  -ج

 وا شخا  ذوي الشخصية العامة البستقلة بسبب يعبالها. 

الادعاوي البقدمااة ماان ذوي الشاأن اااي البيازعاااد البتعلقااة  -ة

بالعقوة التي توون الحوومة يو يحد ا شاخا  البعيوياة العاماة 

  ايها . ًً  راا

 الدعاوي التأةيبية التي تراع من هيئة الرقابة والتحقيق .  -ها

الدعاوي ال زائية البواهة  د البتهبين بااتواب ارائم التزويار  -و

، وال رائم البيصو  عليها اي نظام موااحاة  ًً البيصو  عليها نظاما

 23الرشااول،و ال اارائم البيصااو  عليهااا اااي البرسااوم البلوااي اقاام 

هااا ،وال اارائم البيصااو  عليهااا اااي نظااام مباشاارل 18/22/77وتااااي  

 ها. 13/22/84وتااي   77ا موال العامة الصاةا بالبرسوم البلوي اقم 



 

وكذلك الدعاوي ال زائية البواهة  د البتهباين بااتوااب ال ارائم 

والبخالفاااد البيصااو  عليهااا اااي ا نظبااة رذا صاادا يماار ماان ائااي  

 م ل  الوزااا رلى الديوان بيظرها. 

  لباد تيفيذ ا حوام ا ايبية .  -ز

الدعاوي التي مان اختصاا  الاديوان ببوااب نصاو  نظامياة  - 

 خاصة . 

مع مراعال قواعد االختصا  البقرال نظاماب ي وز لب ل  الوزااا  -1

 احالة ما يرا  من موا يع وقضايا رلى ةيوان البظالم ليظرها. 

 ( : 3المادة )

ر اااي الطلباااد البتعلقااة بأعبااال ال ي ااوز لااديوان البظااالم اليظاا

السياةل يو اليظر اي االعترا اد البقدمة من ا ااراة علاى ماا تصادا  

 البحاكم يو الهيئاد القضائية من يحوام يو قراااد ةاخلة اي واليتها. 

 ( : 12المادة )

تتولى هيئة الرقابة والتحقيق االةعاا يماام الادائرل البختصاة ااي 

 تتولى الهيئة التحقيق ايها .   ال رائم والبخالفاد التي



 

 الباب الثاني
 في نظام أعضاء الديوان

 ( : 11المادة )

 اي الديوان :  ًً يشتر  ايبن يعين عضوا

 ين يوون سعوةي ال يسية .  -ي

 ين يوون حسن السيرل والسلوك .  -ب

 با هلية الواملة لتولى االعبال القضائية .  ًً ين يوون متبتعا -ج

 علااى شااهاةل ماان يحااد  كلياااد الشااريعة ين يوااون حاصااالب  -ة

 بالببلوة العربية السعوةية يو شهاةل اامعية يخر  معاةلة . 

 رال يقي عبر  عن اثيين وعشرين عاماب .  -ها

 للخدمة.  ًً صحيا ًً ين يوون الئقا -و

ين ال يوااون قااد حواام عليااه بحااد يو تعزياار يو اااي ااارم مخااي  -ز

ي من وظيفة عامة ولاو بالشرف يو صدا بحقه قراا تأةيبي بالفص

 كان قد اة رليه اعتباا  .  

 ( : 14المادة )

 ةاااد اعضاا الديوان هي : 

 مالزم بدااة مالزم قضائي . 

 مستشاا مساعد  ج( بدااة قا ي  ج( . 

 مستشاا مساعد   ب( بدااة قا ي   ب( . 

 مستشاا مساعد  ي( بدااة قا ي  ي( . 

  مستشاا  ة( بدااة وكيي محوبة  ب ( .

 مستشاا  ج( بدااة وكيي محوبة  ي( . 

 مستشاا  ب( بدااة ائي  محوبة  ب( . 

 مستشاا  ي( بدااة ائي  محوبة  ي( . 

 نائب مساعد بدااة قا ي تبييز .



 

 نائب ائي  بدااة ائي  تبييز .

 ( : 13المادة )

يشااتر  لشااغي ةاااااد يعضاااا الااديوان تااوار البااؤهالد البحاادةل 

 ي نظام القضاا مع مراعال ما يلي : للداااد البقابلة لها ا

تعتبر كاي مان البااساتير ااي م اال العباي وةبلاوم ةااسااد  -ي

االنظبة ببعهد اإلةاال العامة معاةلاة لالشاغال بأعباال قضاائية 

 نظيرل مدل يابع سيواد . 

تعتباار ةااااة الاادكتواا  اااي  بيعااة العبااي معاةلااة لالشااتغال  -ب

 .  بأعبال قضائية نظيرل مدل س  سيواد

يعتبر ا شاتغال بأعباال التحقياق والقضااا واالستشااااد ااي  -ج

 اي اعبال قضائية نظيرل .  ًً م ال العبي اشتغاال

 ( : 12المادة )

يوون من يعين من االعضاا ابتداا تح  الت ربة لبدل عام ، وتصادا 

ل ية الشؤون اإلةااية العضااا الاديوان بعاد نهاياة مادل الت رباة وثباود 

 بتثبيته .  ًً ن قراااصالحية البعي

وي وز قبي صادوا هاذا  االساتغياا عياه بقاراا مان ل ياة الشاؤون 

 االةااية  عضاا الديوان . 

 ( : 12المادة )

ايبا عدا البالزم ال يوون عضو الديوان قابالب للعزل ولون يحال رلاى 

رذا بلغ سان السابعين علاى يناه رذا اقاد يحاد ا عضااا  ًً التقاعد حتبا

ا اللذين تتطلبهبا الوظيفة يحال رلى التقاعد باامر ملواي الثقة واالعتبا

 بياا على اقترا  من ل ية الشؤون اإلةااية العضاا الديوان. 

 ( : 13المادة )

مع عدم االخالل ببا يقتضيه هذا اليظام مان يحواام يتبتاع يعضااا 

الديوان بالحقو  والضاباناد البقارال للقضاال ،ويلتزماون بباا يلتازم باه 

 وااباد . القضال من

 ( : 17المادة )

ي ري التعيين والترقية اي ةاااد اعضاا الاديوان واقااب لإلااراااد 

البقاارال للتعيااين والترقيااة اااي ةاااااد الساالك القضااائي واااي هااذا 



 

الخصو  يوون لل ية الشؤون اإلةااية العضاا الديوان باليسابة العضااا 

باليسابة  الديوان نف  االختصاصاد البقارال لب لا  القضااا ا علاى

 العضاا السلك القضائي . 

 ( : 12المادة )

يعامي عضو الديوان من حيع الراتاب والبادالد والبواااأد والبزاياا 

 معاملة نظيرل اي الدااة من اعضاا السلك القضائي . 

 ( : 13المادة )

لإلااراااد البقارال  ًً يتم نقي يعضاا الديوان وندبهم واعااتهم واقا

ئي ونادبهم واعاااتهم، وااي هاذا الخصاو  ليقي اعضاا السلك القضاا

يوون لل ية الشؤون اإلةااية العضااا الاديوان باليسابة العضااا الاديوان 

نف  االختصاصاد البقارال لب لا  القضااا االعلاى باليسابة العضااا 

السلك القضائي كبا يوون لرئي  الديوان اي هذا الخصو  وباليسبة 

وزير العدل باليسابة العضااا العضاا الديوان نف  االختصاصاد البقرل ل

 السلك القضائي.  

 ( : 42المادة )

يرخ  ائي  الديوان لمعضااا باإلااازاد ااي حادوة يحواام نظاام 

الخدمة البدنياة، واساتثياا مان هاذ  ا حواام ي اوز ين تبلاغ اإلااازاد 

البر ية التاي يحصاي عليهاا العضاو خاالل ثاالث سايواد ساتة يشاهر 

ف ااتب، وي وز تبديدها ثالثة اشهر يخر  براتب كامي وثالثة يشهر بيص

 بيصف ااتب ببوااقة ل ية الشؤون اإلةااية العضاا الديوان.  

 ( : 41المادة )

رذا لم يساتطع العضاو بسابب مر اه مباشارل عبلاه بعاد انقضااا 

اإلاازل البقرال اي الباةل السابقة يو ثب  اي يي وق  ينه ال يستطيع 

ى الواه الالئق ايحال على التقاعاد  سباب صحية القيام بوظيفته عل

 . 

 ( : 44المادة )

يتم التفتيش على يعبال يعضاا الديوان من ةاااة مستشااا  ب( 

ابا ةون بأن يعهد ائي  الديوان رلى عضاو يو يكثار مان يعضااا الاديوان 



 

القيام بعبلية التفتيش الذي ي ب ياراؤ  مرل على ا قي ومرتين على 

 االكثر كي سية . 

يقوم بالتفتيش عضو بداااة يعلاى مان ةاااة البفاتش  وي ب ين

 عليه يو سابق عليه اي ا قدمية ين كانا اي ةااة واحدل . 

 ويوون تقدير كفاال العضو باحدي الداااد التالية : 

 يقي من البتوسط .  –متوسط  –او  البتوسط  –كفؤ 

 ( : 43المادة )

عضاو صااحب ترسي صوا من البالحظاد ةون تقدير الوفاية رلاى ال

 الشأن لإل الع وابداا اعترا اته حولها خالل ثالثين يوماب. 

 ( : 42المادة )

يشوي ائي  الديوان ل ية مان ثالثاة مان يعضااا الاديوان لفحا  

البالحظاد ثم االعترا اد التاي يباديها العضاو البعياي ، وماا تعتباد  

ال الل ية من هذ  البالحظاد يوةع اي ملف العضو مع االعتاراض، وماا 

يعتبد يراع من التقدير ويحف  ويبلغ العضو بتقدير كفايتاه البعتباد مان 

 الل ية . 

 ( : 42المادة )

ي وز للعضو الذي حصي على تقدير يثب  اياه ين ةااتاه يقاي مان 

البتوسط ين يتظلم رلى ل ية الشؤون اإلةااياة خاالل ثالثاين يومااب مان 

ياة ااي هاذا الشاأن تااي  اخطاا  ببضابون التقادير ، ويواون قاراا الل 

 .  ًً نهائيا

 ( : 43المادة )

رذا حصي العضو على تقدير يقي من البتوساط ااي تقريار الوفاياة 

ثالث مراد متوالياد ايحال رلى التقاعد باأمر ملواي بيااا علاى اقتارا  

 من ل ية الشؤون اإلةااية. 

 ( : 47المادة )

 تصدا الئحاة بقاراا مان ائاي  ةياوان البظاالم بعاد موااقاة ل ياة

 الشئون اإلةااية تبين قواعد وراراااد التفتيش . 



 

 ( : 42المادة )

مع عدم االخالل بباا  عضااا الاديوان مان حيااة واساتقالل يواون 

لرئي  الديوان حق اإلشراف على ابيع الدوائر وا عضاا ولارئي  كاي 

 ةائرل حق االشراف على ا عضاا التابعين لها.   

 ( : 43المادة )

ق تيبياه االعضااا التاابعين لهاا رلاى كاي ماا يقاع لرئي  الدائرل ح

لوااباتهم يو مقتضاياد وظاائفهم بعاد ساباع يقاوالهم ،  ًً ميهم مخالفا

ويوون التيبيه مشااهة يو كتاباة وااي الحالاة ا خيارل تبلاغ صاوال مياه 

للديوان وللعضو اي حالة اعترا ه على التيبيه الصااةا رلياه كتاباة مان 

اسابوعين مان تاااي  تبليغاه يياا  رااراا  ائي  الدائرل ين يطلاب خاالل

تحقيق عن الواقعة التي كان  سابباب للتيبياه، وتؤلاف للغارض الباذكوا 

بقااراا ماان ائااي  الااديوان ل يااة ماان ثالثااة ماان البستشااااين ، ولهااذا 

الل يااة بعااد سااباع يقااوال العضااو ين تعهااد رلااى يحااد يعضااائها بااإاراا 

لتيبيه يو ين تعتبر  كأن لم التحقيق ين وادد واها لذلك، ولها ين تؤيد ا

يون وتبلغ قرااها لرئي  الديوان ورذا توراد البخالفاة يو اساتبرد بعاد 

 تأييد التيبيه من قبي الل ية وااع  الدعو  التأةيبية . 

 ( : 32المادة )

تأةيب ا عضاا يوون من اختصا  ل ياة تشاوي بقاراا مان ائاي  

اية ويريساها يعالهام الديوان من خبسة من اعضاا ل ية الشؤون اإلةا

ةااة اأن تساووا اأقادهم ااي الخدماة ورذا كاان العضاو البقادم رلاى 

اي ل ية الشؤون اإلةااية يو قام بأحدهم مانع يبيعه  ًً البحاكبة عضوا

من االشتراك اي ل ية التأةيب ييدب ائي  الديوان يحد يعضاا الاديوان 

 يحي محله. الذين تتوار ايهم شرو  عضوية ل ية الشؤون اإلةااية ل

رال بحضاوا ابياع يعضاااها  ًً وال يوون انعقاة ل ية التأةيب صحيحا

 ،و تتخذ قراااتها با غلبية البطلقة  عضائها . 

 (: 31المادة )

تراع الدعو  التأةيبية بطلب من ائي  الديوان من تلقاا نفسه يو 

 بياا على اقترا  ائي  الدائرل التي يتبعها العضو. 



 

طلب اال بيااا علاى تحقياق ازائاي يو بيااا علاى وال يقدم هذا ال 

 تحقيق رةااي يتوال  يحد البستشااين ييدبه ائي  الديوان . 

 ( : 34المادة )

تراااع الاادعو  التأةيبيااة ببااذكرل تشااتبي علااى التهبااة وا ةلااة 

البؤيدل لها وتقدم لل ية التأةيب لتصدا قرااها بادعول الباتهم للحضاوا 

 يمامها. 

 ( : 33المادة )

من التحقيقاد ولها ين  ًً  وز لل ية التأةيب ين ت ري ما ترا  الزماي

 تيدب يحد يعضائها للقيام بذلك . 

 ( : 32المادة ) 

للساير ااي رااراااد البحاكباة عان  ًً رذا ايد ل ية التأةيب واها

ابيع التهم يو بعضها كلف البتهم بالحضوا اي ميعاة الحق، وي ب ين 

ان كاف لبو وع الدعو  ويةلة ا تهام يشتبي التوليف بالحضوا على بي

 . 

 ( : 32المادة )

ي وز لل ية التأةيب عيد تقريار الساير ااي رااراااد البحاكباة ين 

تأمر بوقف البتهم عن مباشرل يعبال وظيفته ولل ية ااي يي وقا  ين 

 تعيد اليظر اي يمر الوقف.

 (: 33المادة ) 

أثير للاادعو  وال تاا –تيقضااي الاادعو  التأةيبيااة باسااتقالة العضااو 

 التأةيبية على الدعو  ال زائية يو البدنية الياشئة عن الواقعة نفسها.

 ( : 37المادة )

توون الساد ل ياة التأةياب سارية ، وتحوام ل ياة التأةياب بعاد 

سباع ةااع العضو البراوعة عليه الدعو  ، وله ين يقدم ةااعاه كتاباة 

حق ااي  لاب حضاوا  وين يييب اي الدااع عيه غير . ولل ية ةائباب ال

بشخصه ورذا لم يحضر ولم ييب يحداب ااز الحوم اي غيبته بعد التحقق 

 من صحة ةعوته. 

 ( : 32المادة )



 

ي ااب ين يشااتبي الحواام الصاااةا اااي الاادعو  التأةيبيااة علااى 

االسباب التي بيي عليها وين تتلى اسبابه عيد اليطق به ااي الساة 

 غير قابلة للطعن.  سرية، وتوون يحوام ل ية التأةيب نهائية

 ( : 33المادة ) 

العقوباااد التأةيبيااة التااي ي ااوز توقيعهااا علااى العضااو هااي اللااوم 

 واالحالة على التقاعد . 

 ( : 22المادة )

تبلغ يحوام ل ية التأةيب رلاى ائاي  الاديوان، ويصادا يمار ملواي 

بتيفيذ عقوباة االحالاة علاى التقاعاد وقاراا مان ائاي  الاديوان بتيفياذ 

 للوم. عقوبة ا

 ( : 21المادة )

اااي حاااالد التلااب  بال ريبااة ي ااب عيااد القاابض علااى العضااو 

وحبسااه ين يراااع ا ماار رلااى ل يااة الشااؤون اإلةاايااة اااي ماادل ا ابااع 

والعشرين ساعة التالية، ولها ين تقارا اماا اساتبراا الحاب  يو ا ااراج 

ياد بوفالة يو بغير كفالة وللعضو ين يطلب ساباع يقوالاه يماام الل ياة ع

 عرض االمر عليها .

وتحاادة الل يااة ماادل الحااب  اااي القااراا الااذي يصاادا بااالحب  يو 

باسااتبراا ، وتراعااي االاااراااد السااالفة الااذكر كلبااا اؤ  اسااتبراا 

الحب  االحتيا ي بعد انقضاا البدل التي قراتها الل ية، وايبا عدا ماا 

لتحقياق ذكر ال ي وز  القبض على العضو واتخاذ يي ااراا من رااراااد ا

معه يو ااع الدعو  ال زائية عليه رال بإذن من الل ية البذكوال وي اري 

حب  ا عضاا وتيفيذ العقوباد البقيدل للحرية باليسبة لهم اي يماكن 

 مستقلة. 

 ( : 24المادة )

 تيتهي خدمة عضو الديوان بأحد ا سباب ا تية : 

 قبول االستقالة .  -ي

 ليظام التقاعد .  ًً قاعد  بقاقبول  لبه االحالة على الت -ب

 ( . 16، 12، 24، 22ا سباب البيصو  عليها اي البواة   -ج

 الواال .  -ة



 

 ( : 23المادة ) 

اي غير حالتي الواال واالحالة على التقاعد لبلوا السن اليظامية 

تيتهي خدمة عضو الديوان بأمر ملوي  بياا على اقترا  ل ياة الشاؤون 

 ان . اإلةااية العضاا الديو

 

 
 

 الباب الثالث
 أحكـام عامـة

 ( : 22المادة ) 

مااع عاادم االخااالل با حوااام البيصااو  عليهااا اااي هااذا اليظااام   

يتولى ائي  الديوان سلطة  واختصاصاد الاوزير البيصاو  عليهاا ااي 

االنظبة والقراااد البيفذل لها، وذلك باليسبة ل بياع اعضااا وماوظفي 

ايبا يصدا من الاديوان  رلاى مختلاف الديوان ومستخدميه وهو البراع 

الااوزاااد وال هاااد االخاار  مااع اشاارااه علااى رةاال الااديوان واروعااه 

 واقسامه ، وسير االعبال ايه .

 ( : 22المادة )

يحاادة ائااي  الااديوان بقااراا  ميااه صااالحياد واختصاصاااد اؤساااا 

 الفروع . 

 ( : 23المادة )

سااعد  ااي نائب الرئي  ييوب عان الارئي  ااي حالاة غياباه وي

 ا عبال التي يولفه بها. 

 ( : 27المادة )

 ًً يراع ائي  الديوان  اي نهاية كي عام رلى االلاة البلاك تقريارا

 مالحظاته ومقترحاته .  ًً شاممب عن يعبال الديوان متضبيا

كبا يقوم اي  نهاية كي عام بتصييف ا حوام التي يصداتها ةوائار 

بوعااد ، ويرااق نساخة ميهاا الديوان، ومن ثم  بعها ونشرها اي م 

 مع التقرير. 



 

 ( : 22المادة )

( مان هاذا اليظاام تساري علاى 26مع مراعال ما واة اي الباةل  

 موظفي الديوان من غير ا عضاا  نظم الخدمة البدنية ولوائحها.

 ( : 23المادة )

تصدا قواعد البرااعاد واإلاراااد يماام ةياوان البظاالم بقاراا مان 

 م ل  الوزااا.  

 ( : 22المادة )

يلغااى  نظااام ةيااوان البظااالم الصاااةا بالبرسااوم البلوااي اقاام 

لاه ، وتلغاى  ًً ها والقاراااد الصااةال تيفياذا27/8/2372اي  1/23/8748

( من نظام موااحة الرشول الصااةا بالبرساوم البلواي اقام 27الباةل  

هاا 82لعاام  734ها وتلغى قراااد م ل  الوزااا ا قم 7/3/81وتااي   24

ها البتعلقة بتحديد ال هااد 88لعام  222ها واقم 2383لعام  2132اقم و

التي تتولى التحقيق اي قضايا التزوير واليظر ايها وتلغى البواة من    

( من نظام تأةيب الباوظفين الصااةا بالبرساوم البلواي ا 32( رلى  22

ها الخاصة بهيئاة التأةياب ، ويلغاى  كاي حوام 2/1/82وتااي   7قم م / 

 لف يحوام هذا اليظام.  يخا

 ( : 21المادة )

ييشر هذا اليظام اي ال ريدل الرسبية ويعبي باه بعاد ساية مان 

تااي  نشر . 
 3)  
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 مذكرة ايضاحية لنظام ديوان المظالم

يتطلب نظام الحوم اي االسالم واوة قاض للفصي ااي البيازعااد  -2

ة مبثلاة التي تثوا باين ا ااراة بعضاهم بعضااب يو باين ا ااراة والدولا

 ايبن يتولى رةاال مرااقها. 

و لم يضع القرخن الوريم تيظيبأ تفصيلياب للسلطة القضائية وتارك 

 لممة اإلسالمية ين تختاا لوي عصر ما يتالام مع يو اعه وظرواه. 

وقااد عاارف نظااام الحواام اااي الدولااة اإلسااالمية تيظيباااب مبياازاب 

 –هاد اساول هللا ا لق عليه والية البظالم وبدي هذا التيظايم ااي ع

وتطوا  ماع اتسااع اقعاة الدولاة اإلساالمية  –صلى هللا عليه وسلم 

 وتعدة وظائفها.

يستدعي الاوالل ااي موسام  –ا ي هللا عيه  –اقد  كان عبر 

الح  ليحاسبهم ويحقق اي كي شوو  تراع اليه مهبا كان  مرتبة 

لدولاة الوالى ، وانشأ االموين ةاا يسبوها ةاا البظالم/ ولباا ااااد ا

العباسااية يااارة خلفاؤهااا  مواناااب كااانوا ي لسااون ايااه للفصااي اااي 

 البظالم.  

ومع اتساع الدولة اإلسالمية كاان الاوالل يولاون والياة البظاالم 

رلى غيرهم من القضال،وهوذا واد الفرة رلى ااناب قا اية العااةي 

قا ياب متخصصاب للفصي اي البظالم التاي يراعهاا ا ااراة  اد الاوالل 

 قا ي البظالم مظهراب يساسياب اي نظام الدولة اإلسالمية.    واصبح

وين الببلوة العربية السعوةية وقاد نشاأد نشاأل اساالمية عبلا   -1

على ااساا قواعد العدالة باليسبة للباوا يين كاااة واقتضاى ذلاك 

االهتبام بوالية البظالم حيع اعاي البغفاوا لاه البلاك عباد العزياز 

الم وةعاا اليااس ان ياأتو  ببظاالبهم وين بابه مفتوحاب الصحاب البظ

 يضعوا شواواهم اي صيدو  الشواياد البعلق على ةاا الحوومة. 

ومع اتساع الدولاة وتشاعب البصاالح وتعادة البراااق العاماة التاي  -3

خصص  الةاا الخدماد الاراة الب تبع خط  الببلوة خطول اديدل 

ااا الصااةا لتطوير نظام والية البظالم اي  نظام شعب م ل  الاوز

( ميه على ين   يشوي بديوان م ل  27ها اي الباةل  2373سية 

الوزااا رةاال عامة باسام ةياوان البظلم،ويشارف علاى هاذ  اإلةاال 



 

ائااي  يعااين ببرسااوم ملوااي وهااو مساائول يمااام االلااة البلااك ، 

وااللته البراع االعلى له ( ثم صدا نظام ةيوان البظالم بالبرسوم 

ها وقض  الباةل ا ولاى مياه علاى 27/8/72اي  وتا 1/23/8748اقم 

ين   يشوي ةيوان مستقي باسم ةيوان البظاالم ويقاوم باإةاال هاذا 

الديوان ائي  من ةااة وزير يعين ببرساوم ملواي وهاو البساؤول 

 يمام االلة البلك وااللته البراع االعلى له ( . 

وهوذا كان البرسوم خطول يخر  صاحب  تطوا الببلواة نحاو 

ذ بأساليب اإلةاال التي تتياسب مع اتساعها وتقدمها ثم اصدا االخ

ها الخا  باليظاام 2/22/2378اي  3472/2ائي  الديوان القراا اقم 

الداخلي للديوان بايضاا  وتفصايي يكثار الختصاصااد الاديوان علاى 

الواه الببين بهذا اليظام، وبإساياة سالطة التحقياق والحوام ااي 

الديوان يصبح للديوان اختصاا  قضاائي  ارائم الرشول والتزوير رلى

 وا ح . 

والبالح  ين اختصا  الديوان يخذ اي االزةياة اقد اسيد الياه 

الفصي اي  لباد تيفيذ ا حوام الصاةال من محاكم الادول العربياة 

ونظر القضاايا الياشائة عان مخالفاة نظاام مقا عاة اسارائيي ونظار 

دم بهاا البوظفاون لتاأخر القضايا البتعلقة بشرعية االعذاا التي يتق

مطالبتهم ببدل االنتداب عن ستة يشهر وغيرها. هذا باال ااة رلى 

اختصاصاد يخر  يباشر ةيوان البظالم باالشتراك مع هيئاد يخار  

 . 

هاا 27/4/2386وتاااي   828ويخيراب صدا قراا م ل  الوزااا اقام 

وناا  علااى اختصااا  الااديوان بالفصااي بصاافة نهائيااة اااي  لباااد 

يض البقدمة من البقاولين البتعاقدين مع اهاد حوومية اي التعو

الحاالد التي يستيد ايها البقاولون على حدوث تقصير مان ال هاة 

 الحوومية ييت  عيه الحا  خساال يو  را بالبقاول .   

ونظراب لتعدة االنظبة والقراااد التي ا اا  اختصاصاد اديدل رلاى   -2

توون اختصاصاد ةيوان البظالم الديوان ميذ نشأته حتى اآلن ولوي 

محدةل ووا حة وكذلك اإلاراااد الوااب اتباعها للفصي اي القضايا 

التي يخت  بيظرها، ولتوقع ا ااة اختصاصاد اديادل رلاى الاديوان 

مصاحبة لتيفيذ الخطط الطبوحة للببلوة اصبح من الضرواي العبي 



 

علاااى رصاااداا نظاااام متواماااي لاااديوان البظاااالم يشااابي تحدياااداب 

الختصاصاد وبياناب بااإلاراااد الوااباة االتبااع للفصاي ااي القضاايا ل

التي يخت  الديوان بيظرهاا ولام يخاف هاذا االمار علاى والل االمار 

حياع اشااااوا باعااداة هاذا البشااروع لتطااوير الاديوان بحيااع يساااير 

التقدم الذي حققته الببلوة اي ابيع االت اهااد وذلاك  ن تقادم 

يااةل اااي عاادة البراااق  العامااة التااي تااداا الدولاة يصاااحبه ةائباااب ز

بواسطة عدة من البوظفين العبوميين ويوون على ايس كي مرااق 

ائي  مؤول عن تسير  واعاية موظفيه لياؤةي كاي عبلاه وااق ماا 

يقتضاايه الصااالح العااام والاايظم التااي تضااعها الدولااة لتساايير تلااك 

ةاايااة البرااااق ويلاازم عاااةل لتساايير البراااق العااام اصااداا قااراااد ر

والتعاقد لتيفيذ ما يلزم البراق من ميشاتد يو تواياد ماا يلزماه مان 

يةواد يو مواة حسب الخدمة التي يؤةيها البراق، وقد تصدا قراااد 

مخالفة لليظم والتعليباد من البسؤولين اي ال هة اإلةااياة التاي 

تدير البراق العام يو ييشأ نزاع بسابب تيفياذ العقاوة اإلةااياة التاي 

هي  رااب ايها ولاذلك كاان الباد ين يعهاد صاراحة رلاى ةياوان توون 

البظااالم بالفصااي اااي البيازعاااد التااي تثااوا بااين ال هاااد اإلةاايااة 

 واالاراة. 

وقد ااا نظام الديوان ال دياد بأحواام تحقاق الغارض مان الادعول 

الااى تطااوير  ليساااير نظااام الحواام واتساااع م اااالد اليشااا  اإلةااي 

ى ذلااك ماان كثاارل وقااوع البيازعاااد البتعلقااة بالببلوااة ومااا ترتااب علاا

 بالقراااد والعقوة اإلةااية . 

وقد قسم اليظام الى ثالثة يبواب الباب االول اي تشويي الاديوان 

واختصاصاته ، وقد نص  الباةل ا ولى مياه علاى ين   ةياوان البظاالم 

هيئة قضاا رةااي مستقلة ترتبط مباشرل ب اللة البلك ( وبالي  علاى 

لديوان هيئة قضاا رةااي تو يح لصفته حيع ينه يبااس اختصاصاد ين ا

قضائية، كبا ين الي  على ينه هيئة مساتقلة  ابان لحيااةل ااي يةاا 

البهام البوكولة رليه ، وااتبا ه مباشرل ب اللة البلك يمار  بيعاي  ن 

 االلة البلك هو ولى االمر. 

طاوا واتسااع كبا حدةد الباةل نفسها مقار الاديوان، ولبوااهاة ت

م اااالد اليشااا  اإلةااي اااي ينحاااا الببلوااة مبااا يياات  عيااه وقااوع 



 

ميازعاااد مثااهااا قااراا يو عقااد مااع اإلةاال اقااد ساابح اليظااام لاارئي  

 الديوان بإنشاا ما تقتضيه الحااة من اروع. 

ونص  الباةل الثانية على ين   يتاألف ةياوان البظاالم مان ائاي  

وعدة من اليواب البساعدين وا عضااا  ببرتبة وزير ونائب ائي  يو يكثر

ذوي التخص  اي الشريعة وا نظبة( . وتاأليف الاديوان بهاذا الشاوي 

يوار الضبان لحسن قياماه بوظيفتاه البوكولاة رلياه مان ولاي ا مار ،و 

لذلك ااا الي  اي الباةل الثالثة على ين   يعين ائي  الديوان وتيهي 

يماام االلاة البلاك ، ويعاين خدماته بأمر ملوي، وهو مسؤول مباشرل 

نواب ائي  الديوان وتيهى خدماتهم بأمر ملوي بياا على اقترا  ائي  

الديوان( ، ويما اؤسااا الفاروع اقاد تارك اليظاام يمار اختياااهم لارئي  

 الديوان الذي عليه ين يراعي ةاااد العاملين اي الفرع. 

 يما الباةل الرابعة اقد نص  على تشاويي ل ياة خاصاة وتسابى

ل ية الشؤون اإلةااية العضاا الديوان وتتألف من ائاي  الاديوان يو مان 

يييبه وستة اعضاا ال تقي ةاااة كاي مايهم عان ةاااة مستشااا  ب( 

يختااهم ائي  الديوان ونص  الباةل الخامسة علاى  ريقاة انعقاةهاا 

واتخاذ قراااتها ، يما اختصاصاد هذ  الل ية اقد واةد اي مواة اليظاام 

 ( . 23، 22، 17، 12، 28، 27، 24، 22ثي        ا خر  م

وقد ترك اليظام يمر تشويي الدوائر التي يباشر الديوان اختصاصاته 

عاان  ريقهااا وتحديااد عاادةها واختصاصاااتها اليااوعي والبواااني لاارئي  

 ( . 6الديوان واق ما يقدا  هو من حااة العبي   ماةل 

ائاي  الاديوان  كبا اعي اليظاام للاديوان هيئاة عاماة تتواون مان

العااملين اياه، ويماا اختصاصاها وراراااتهاا اأنهاا تتحادة وابيع ا عضاا 

وهاو ماا يسابح بالبروناة الوااياة  ( ،7بقراا من م ل  الوزااا   مااةل  

الاراا التعديالد على اختصاصاد تلك الهيئة ببا يوفاي معال اة ابياع 

مباشاارل ا مااوا والقضااايا والبشااوالد التااي تتعلااق بعبااي الااديوان و

 اختصاصاتها. 

كبا تضبن هذا الباب اختصاصاد الاديوان ويالحا  ين االختصاصااد  

التي ن  عليها اليظام اااد من الشبول بحيع اصبح لديوان البظالم 

االختصا  العام للفصي ااي البيازعااد التاي تواون اإلةاال  راااب ايهاا 



 

، ج ، ة ماان سااواا كااان مثااهااا قااراااب يو عقاادي يم واقعااة   الفقاارل ي، ب 

الباةل الثامية( وي ب التيبيه هيا رلى ين القاراااد اإلةااياة التاي تصادا 

اي قضايا يتم نظرها من قبي ل ان مشولة ببواب ن  نظامي يو قراا 

من م ل  الوزااا يو يمار ساام وياي  قاراا تيظيبهاا علاى ين قراااتهاا 

ميهاا مان  نهائية تبقى نهائية رال رذا عدل  ببا ي عي اليظر اي الاتظلم

اختصا  ةيوان البظالم كبا ييبه رلى ين البراة بالعقد هو العقد مطلقاب 

سواا كان عقداب رةااياب بالبعيى القاانوني يم عقاداب خاصااب بباا ااي ذلاك 

عقوة العبي، كبا يصبح الديوان مختصاب بالفصي ااي الادعاوي التأةيبياة 

نصا  علاى  ببواب الفقرل  ها( مان تلاك البااةل يماا الفقارل  و( اقاد

اختصا  الديوان بيظر الدعاوي ال زائية البواهاة  اد مرتوباي اارائم 

التزوير البيصو  عليهاا ااي ا نظباة وال ارائم البيصاو  عليهاا ااي 

نظام موااحة الرشول وال رائم البيصو  عليها اي البرسوم البلواي 

ها، وهي ال رائم البتعلقاة بالوظيفاة العاماة، 18/22/77وتااي   23اقم 

لك ال اارائم البيصااو  عليهااا اااي نظااام مباشاارل ا مااوال العامااة وكااذ

هااا، وكااذا يي 13/22/2384اااي  77الصاااةا بالبرسااوم البلوااي اقاام م/

ةعو  ازائية مواهة  د متهم بااتواب يية اريبة يو مخالفة ميصاو  

عليها اي ا نظبة رذا صدا يمر من ائي  م لا  الاوزااا الاى الاديوان 

يوان اهة قضاا رةااي اإن اختصاصااته ال زائياة بيظرها،ولون ببا ين الد

مؤقتة رلى حين عبي الترتيباد الالزمة لقيام البحاكم بالفصي اي تلك 

 القضايا واق نظام القضاا. 

يما الفقرل  ز( الم تضف اديداب الختصا  الديوان، ثم اااد الفقرل 

ا   ( ايص  على اختصا  الديوان بالدعاوي التي يوكي رليه اليظر ايها

ببواب نصو  نظامية خاصة، ويقصد باليصو  اليظامية هيا تلك التي 

تصدا ببراسيم يو يوامر ملوياة يو بقاراااد مان م لا  الاوزااا يو يوامار 

 سامية.  

وال يحد من الشبول الذي تضابيه الاي  علاى اختصاا  الاديوان 

بيظر البيازعاد اإلةااية رال ما عيته الباةل التاسعة من اليظام من عدم 

اواز نظر الطلبااد البتعلقاة بأعباال الساياةل يو بالتصادي لباا تصادا  

 البحاكم الشرعية من يحوام يو قراااد ةاخلة اي واليتها. 



 

و ن ةيوان البظالم ببوااب هاذا اليظاام اصابح اختصاصاه قضاائياب 

اقط اقد يصبح التحقياق لهيئاة يخار  مساتقلة هاي هيئاة التحقياق 

ين تتاولى هيئاة التحقياق اإلةعااا  لذلك كان من الطبيعي الاي  علاى

يمام ةيوان البظالم اي ال رائم والبخالفاد التي تولا  التحقياق ايهاا 

 ( .  22 ماةل 

يما قواعد البرااعاد واإلاراااد يمام ةيوان البظالم كاإاراااد اااع 

الدعو  وحاالد عدم سباعها وتحديد البواعيد ونظام ال لسة وقواعاد 

و ر  االعتاراض عليهاا اأنهاا مراعاال للبروناة رصداا ا حوام وتيفيذها 

 (. 28سوف تصدا بقراا من م ل  الوزااا   ماةل 

وتضبن الباب الثاني نظام يعضاا الديوان حياع نا  علاى شارو  

التعيين والترقية وتحديد ا قدمية، واي هذا الصدة وحد اليظاام شارو  

ئياب االباد ين التعيين اي الديوان ونظراب  ن اختصا  الديوان يصابح قضاا

يشتر  اي اعضائه ما يشتر  اي اااال القضااا ولاذلك ااااد معظام 

اليصو  مباثلة لبا اي نظام القضاا ، كبا ين من يهم ما تضابيه هاذا 

( على ينه   ماع عادم االخاالل بباا يقتضايه 26الباب الي  اي الباةل  

رال هذا اليظام من يحوام يتبتع اعضاا الديوان بالحقو  والضباناد البق

للقضال ، ويلتزمون ببا يلتزم به القضال من وااباد  وبهذا قضى اليظاام 

علااى التفرقااة الحاليااة البواااوةل بااين يعضاااا الااديوان وكفااي الحصااانة 

الالزمة لعضو الديوان لوي يفصي ايبا ييظر  مان ميازعااد باوحي مان 

 ابير  واقااب للايظم البو اوعة التااي ال تتعاااض ماع يحواام الشااريعة 

 ية. اإلسالم

كبا تضبن هذا الباب قواعد ميح االاازاد لمعضاا ونقلهم وندبهم 

 ( . 12،  28  الباةتان       

وو ع اليظام قواعد للتفتيش على يعبال اعضاا الاديوان تتياساب 

مع  بيعة عبلهم، وحدل تقديراد لوفايتهم وكفي لهم  باناد للاتظلم 

 ( .  17رلى  11واة من من تقدير الوفاية باليسبة لوي عضو         الب

كبا تضبن الباب نصوصاب لقواعد تأةيب اعضااا الاديوان وكفاي لهام 

( علااى ين 36حصااانة خاصااة اااي هااذا الشااأن ولااذلك نصاا  الباااةل  

تيقضي الدعو  التأةيبياة باساتقالة العضاو، ولوان رذا كانا  البخالفاة 

 يتبتع التأةيبية التي ااتوبها العضو تصي رلى ةااة ال ريبة ال يائية اال



 

العضو بأية حصانة وتقام  د  الدعو  ال زائية يو البدنية الياشائة عان 

الواقعة محي البخالفة. واي حالة تلب  العضو بال ريبة و ع   وابط 

( كباا قاراد 22لحب  العضو واستبراا حبساه ومادل الحاب  البااةل  

نف  الباةل ين ي ري حب  ا عضاا وتيفيذ العقوبااد البقيادل للحرياة 

ليسبة لهم اي يماكن مستقلة. كبا ن  اي هذا الباب على حااالد با

 انتهاا خدمة ا عضاا . 

واختتم اليظام بباا تضابيه البااب الثالاع مان يحواام عاماة حياع 

( 22( على اختصا  ائي  الديوان ، االبااةل  24،  22نص  الباةتان   

اعل  لاه صاالحياد الاوزير باليسابة ل بياع يعضااا وماوظفي الاديوان 

( تركاا  لااه تحديااد صااالحياد واختصاصاااد 24ومسااتخدميه والباااةل   

اؤساا الفروع وذلك مع عدم االخالل باالحوام البيصو  عليها اي هذا 

 اليظام. 

( على ين نائب الرئي  يياوب عان الارئي  ااي 26ونص  الباةل  

 حالة غيابه كبا يساعد  اي ا عبال التي يولفه بها اي حالة حضوا . 

لديوان هيئاة مساتقلة تتباع االلاة البلاك مباشارل اقاد وباعتباا ا

( على ين يراع ائي  الديوان اي نهاية كاي عاام رلاى 27نص  الباةل  

االلااة البلااك تقريااراب شاااممب عاان يعبااال الااديوان متضاابياب مالحظاتااه 

 ومقترحاته. 

ونظراب لبا ليشر ا حوام من مزاياا يهبهاا تو ايح قواعاد ومبااة ا 

قد ن  ااي هاذ  البااةل علاى ين يقاوم الاديوان ااي القضاا اإلةااي ا

نهاية كي عام بتصييف االحوام التاي يصاداتها ةوائار الاديوان، ومان ثام 

 بعها ونشرها اي م بوعاد ويرااق  نساخة ميهاا ماع التقريار الاذي 

 يراع رلى االلة البلك . 

( علاى ان ماوظفي الاديوان غيار ا عضااا 28كبا ن  ااي البااة  

ائح الخدمة البدنية التاي يخضاع لهاا موظفاو الدولاة يخضعون ليظم ولو

 ( من اليظام الخاصة با عضاا. 26وذلك مع مراعال الباةل  

وكان مان الطبيعاي ين ياي  ااي هاذا البااب البخصا  لالحواام 

العامة على رلغاا كي ما يتعااض مع هاذا اليظاام مان يحواام وبااالخ  



 

ااي  1/23/8748م نظام ةياوان البظلام الصااةا بالبرساوم البلواي اقا

( مان نظاام موااحاة الرشاول وقاراااد م لا  27ها والبااةل  27/8/72

هاا 88لعاام  222ها واقم 83لعام  2132ها واقم 82لعام  734الوزااا اقم 

البتعلقة بتحديد ال هاد التي تتولى التحقيق اي قضايا التزوير واليظار 

ن الصااةا ( مان نظاام تأةياب الباوظفي32( رلاى  22ايها، والبواة مان  

 ها الخاصة بهيئة التأةيب. 2/1/2382وتااي   7بالبرسوم البلوي اقم م/ 

ونظراب رلاى ين تطبياق اليظاام يساتلزم ماروا وقا  كااف يساتطيع 

الديوان خالله التهيؤ لبباشارل اختصاصااته البيصاو  عليهاا ااي هاذا 

اليظام اقد ن  ايه على ين يوون بدا تااي  نفاذ هذا اليظام بعد ساية 

 ( . 42تااي  نشر  اي ال ريدل الرسبية   الباةل من 
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 المادة األولى : 

تراع الدعو  اإلةااية بطلب من البدعي يقدم رلاى ائاي  ةياوان 

متضاابية بياناااد عاان الباادعي والباادعى عليااه، البظااالم يو ماان يييبااه 

لبة ال هة اإلةااية بالحق البدعى به ين كاان ومو وع الدعول وتااي  مطا

مبا ت ب البطالبة به قباي اااع الادعو  واقااب للبااةل الثانياة مان هاذ  

القواعد ونتي ة البطالبة، يو تااي  التظلم من القراا البطعون ايه ين كان 

مبا ي ب التظلم ميه رلى ال هة اإلةااية قبي ااع الادعو  واقااب للبااةل 

 القواعد ونتي ة التظلم. الثالثة من هذ  

ويحيي ائي  الديوان الدعو  رلى الدائرل البختصة التي يقع ااي 

ةائاارل اختصاصااها البركااز الرئيسااي لل هااة الباادعى عليهااا يو الاادائرل 

البختصة التاي يقاع ااي ةائارل اختصاصاها اارع هاذ  ال هاة رذا  لاب 

 البدعي ذلك وكان  الدعو  متعلقة بهذا الفرع. 

تصة االساتعانة بأحاد البتخصصاين لتحضاير الادعو  وللدائرل البخ

 تح  اشرااها. 

 المادة الثانية : 

ي ب اي الدعاوي البيصو  عليها اي الفقرل  ي( من الباةل 

الثامية من نظام ةيوان البظالم ين يسبق ااعها رلى الديوان مراعال ما 

 يلي : 

مطالبة ال هة اإلةااية البختصاة خاالل خبا  سايواد -2
4
مان تاااي   

نشوا الحق البادعى باه ماا لام يوان ثباة عاذا شارعي حاال ةون 

البطالبة يثب  لد  الدائرل البختصة بالديوان، وعلى ال هة اإلةااياة 

ين تب  ايها خالل تسعين يوماب من تاااي  تقاديبها، وباليسابة رلاى 

الحقو  التي نشأد قبي نفااذ هاذ  الالئحاة اتبادي البادل البحادةل 

 فاذها. للبطالبة بها من تااي  ن

رذا صدا قراا ال هة اإلةااياة باراض البطالباة خاالل البادل البحادةل  -1

اي الفقرل السابقة، يو مض  هذ  البدل ةون ين تب  اي البطالباة 

اال ي وز ااعها رلى الديوان رال بعد التظلم رلى وزاال الخدمة البدنية 
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و خالل ستين يوماب من تااي  العلم باالقراا الصااةا باراض البطالباة ا

انقضاا البدل البحدةل اي الفقرل السابقة ةون الب  ايها. وي ب ين 

يوون القراا الصاةا من ال هة اإلةااية براض البطالبة مسبباب وعلاى 

وزاال الخدمة البدنياة ين يبا  ااي الاتظلم خاالل ساتين يوماأب مان 

 تااي  تقديبه.

 رذا صدا قراا وزاال الخدمة البدنية براض الاتظلم يو مضا  البادل -3

البحدةل اي الفقرل السابقة ةون الب  ايه ااز ااع الدعو  رلاى 

ةيوان البظالم خالل تسعين يومأب من تاااي  العلام باالقراا الصااةا 

بالراض يو انقضاا الستين يوماب البذكوال ةون الب  اي الاتظلم يو 

خالل ما تبقى من الخب  السيواد البذكوال اي الفقرل االولاى 

ي اول، وي اب ين يواون القاراا الصااةا مان  من هذ  الباةل ييهباا

 وزاال الخدمة البدنية براض التظلم مسبباب. 

رذا صدا قراا وزاال الخدمة البدنية بأحقية البدعي ايباا يطالاب باه  -2

ولم تقم ال هة اإلةااية بتيفيذ  خالل ثالثين يومااب مان تاااي  ربالغاه 

التالية لهاذ   ااز ااع الدعو  رلى ةيوان البظالم خالل الستين يوماب 

البدل يو خالل ما تبقى من الخب  السيواد البذكوال ااي الفقارل 

 االولى من هذ  الباةل ييهبا ي ول.

 المادة الثالثة : 

ايبا لم يرة به ن  خا  ي ب اي الدعو  البيصو  عليهاا ااي 

الفقرل  ب( من الباةل الثامية من نظام ةيوان البظالم ين يسبق ااعها 

ظلم رلى ال هة اإلةااية البختصة خالل ستين يوماب مان الى الديوان الت

تااي  العلام بهاذا القاراا، ويتحقاق العلام باه باإبالا ذوي الشاأن باه يو 

بيشر  اي ال ريدل الرسبية رذا تعذا االباالا. وباليسابة رلاى القاراااد 

الصاةال قبي نفاذ هذ  الالئحة اتبدي البادل البحادةل للاتظلم ايهاا مان 

  تااي  نفاذها.

وعلى ال هة اإلةااية ين تب  اي التظلم خاالل تساعين يومااب مان 

تااي  تقديبه. ورذا صدا القاراا باالراض وااب ين يواون مسابباب، ويعتبار 

مضي تسعين يومااب علاى تاااي  تقاديم الاتظلم ةون البا  اياه ببثاباة 

 صدوا قراا براضه.  



 

وتراع الدعو  ين لم توان متعلقاة بشاؤون الخدماة البدنياة رلاى 

الديوان خاالل ساتين يومااب مان تاااي  العلام باالقراا الصااةا باالراض يو 

 مضي التسعين يوماب البذكوال ةون الب  ايه.  

يما رذا كان  الدعو  متعلقة بشؤون الخدمة البدنية ايتعاين قباي 

ااعها رلى الديوان التظلم رلى وزاال الخدمة البدنية خالل ساتين يومااب 

لصاةا ااض التظلم يو انقضاا مدل التسعين يوماب من تااي  العلم بالقراا ا

 البحدةل لل هة اإلةااية ةون الب  ايه.  

وعلى وزاال الخدمة البدنية ين يبا  ااي الاتظلم خاالل ساتين 

 يوماب من تااي  تقديبه. 

ورذا صدا قراا وزاال الخدمة البدنية براض الاتظلم يو مضا  البادل 

عو  رلاى ةياوان البظاالم خاالل البحدةل له ةون الب  ايه ااز ااع الد

تسعين يوماب من تااي  العلم بالقراا الصااةا باالراض يو انقضااا الساتين 

يومأب البذكوال ةون الب  اي التظلم، وي ب ين يوون قراا وزاال الخدماة 

 البدنية براض التظلم مسبباب.  

ورذا صدا قراا وزاال الخدمة البدنية لصالح البتظلم ولم تقم ال هة 

ااية بتيفيذ  خالل ثالثين يوماب من تااي  ربالغه ااز ااع الدعو  رلى اإلة

 ةيوان البظالم خالل الستين يوماب التالية لهذ  البدل. 

 المادة الرابعة : 

ايبا لم يرة به ن  خا  ال تسبع الدعاوي البيصو  عليها ااي 

الفقرتين  ج،ة( من الباةل الثامية من نظام ةيوان البظاالم بعاد مضاي 

ب  سيواد من تااي  نشوا الحق البدعى به ما لم يوان ثباة عاذا خ

شرعي حال ةون ااع الادعو  يثبا  لاد  الادائرل البختصاة بالاديوان، 

وباليسبة رلى الحقو  التي نشأد قبي نفاذ هذ  الالئحة اتبادي البادل 

 البحدةل لسباع الدعاوي بها من تااي  نفاذها. 

 المادة الخامسة : 

حال واوة القضية رليه ين يحدة موعاداب ليظرهاا  على ائي  الدائرل

يبلغ به ي راف الدعو  وكالب من وزاال البالية واالقتصاة الو يي وةياوان 

البراقبة العامة وي ب يال تقي الفتارل باين االباالا وتاااي  ال لساة عان 

ثالثين يوماب كبا تبلغ وزاال الخدمة البدنية ييضااب رذا كانا  الادعو  مان 



 

تعلقة بشؤون الخدمة البدنية البشاا رليهاا ااي البااةتين الدعاوي الب

 الثانية والثالثة من هذ  القواعد. 

ولوي من وزاال البالية واالقتصاة الاو يي وةياوان البراقباة العاماة 

ووزاال الخدمة البدنية بحسب الحال ين ترسي خالل هذ  البدل واهاة 

البرااعاة وااي نظرها رلى ةيوان البظاالم يو ين تطلاب االشاتراك ااي 

 هذ  الحالة يتعين التيسيق مع ال هة الحوومية الطرف اي الدعو . 

 المادة السادسة : 

تراع ةعاوي البطالبة بتيفيذ االحوام االايبية واقااب إلااراااد اااع 

 الدعاوي اإلةااية البيصو  عليها اي الباةل ا ولى من هذ  القواعد. 

بال وثااائق الاادعو  وتصاادا الاادائرل البختصااة حوبهااا بعااد اسااتو

وسباع اقوال  راي الخصومة يو وكالئهم اما براض الادعو  يو بتيفياذ 

الحواام ا ايبااي علااى اساااس مباادي البعاملااة بالبثااي وذلااك ايبااا ال 

يتعااض ماع يحواام الشاريعة اإلساالمية، ويسالم البحواوم لاه صاوال 

 تيفيذية من الحوم مذيلة بالصيغة اآلتية : 

الحوومياة البختصاة العباي علاى تيفياذ    يطلب من كااة الادوائر

هااذا الحواام ب بيااع الوسااائي اليظاميااة البتبعااة ولااو ية  ذلااك رلااى 

 استعبال القول ال برية عن  ريق الشر ة( . 

 المادة السابعة : 

ال يترتب على ااع الدعو  وقف تيفيذ القاراا البطعاون اياه علاى 

ا يو ين تاأمر باإاراا ينه ي وز للدائرل البختصة ين تأمر بوقف تيفياذ القارا

تحفظي يو وقتي بصفة عاالة عيد االقتضاا خالل يابع وعشرين ساعة 

ماان تقااديم الطلااب العااااي يو رحالتااه رليهااا رذا قااداد ترتااب خثاااا يتعااذا 

 تدااكها وذلك حتى تفصي اي يصي الدعو .



 



 

 المملكة العربية السعودية
 مجلس الوزراء
 شعبة الخبراء

 

 

 

 الباب الثاني

 ى الجزائية والتأديبيةالدعاو

 



 



 

 المادة الثامنة : 

تراع الدعاو  ال زائية والتأةيبية وميها  لب تقرير وصاف ال ريباة 

/ج( مان 32/26بأنها مخلة بالشرف يو االمانة البشاا رليها اي البااةل  

اللوائح التيفيذية ليظام الخدمة البدنية من هيئة الرقابة والتحقيق رلى 

اتهام يتضبن يساباا البتهباين وصافاتهم ويمااكن ةيوان البظالم بقراا 

اقامتهم والتهم البيسوبة رليهم وموان وقوعها، ويةلة االتهام واليصو  

 اليظامية البطلوب تطبيقها عليهم، ويراق به كامي ملف الدعو . 

 المادة التاسعة : 

يحيي ائي  الديوان يو مان يييباه الادعو  الاى الادائرل البختصاة 

ئرل حال واوة القضية ين يحدة موعداب ليظرهاا تبلاغ باه وعلى ائي  الدا

هيئة الرقابة والتحقياق والباتهم ماع تزوياد  بصاوال مان قاراا االتهاام، 

 وي ب رال تقي الفترل بين االبالا وتااي  ال لسة عن ثالثين يوماب. 

 المادة العاشرة : 

للبوقوف احتيا ياب وللببيوع من السفر بسبب قضية ميظوال يمام 

  ةوائر الديوان ين يتظلم رلى ائب  الديوان يو من يييباه مان قاراا يحد

 وقفه يو ميعه. 

ويحيي ائي  الديوان يو من يييباه الاتظلم رلاى الادائرل البختصاة، 

وعلى الدائرل ين تب  ااي الاتظلم علاى وااه السارعة بحياع ال تزياد 

هااا البدل على سبعة ييام اإذا تعذا ذلك اعلى الدائرل ين تصدا قبي انت

 هذ  البدل قراااب بتحديد مدل يخر  مع ريضا  ا سباب الداعية لذلك. 

ويوااون الباا  اااي الااتظلم بعااد سااباع  راااي الخصااومة، ويوااون 

ا اراج يو السابا  بالسافر بوفالاة يو بادون كفالاة. وال ي اوز للباتظلم 

ت ديد تظلبه قبي مضى ستين يوماب من تااي  ااض التظلم السابق ما 

 ع يو وثائق اديدل تبرا ذلك.لم تظهر وقائ

 المادة الحادية عشرة : 

يبلااغ ائااي  الااديوان يو ماان يييبااه ال هاااد ذاد العالقااة بقااراااد 

ا اراج عن البتهبين وااع البيع من السفر عيهم لتيفيذها ما لم يوان 

 ثبة سبب خخر للوقف يو البيع. 

 المادة الثانية عشرة : 



 

فقاارل  و( ماان الباااةل تيقضااى الاادعاو  البيصااو  عليهااا اااي ال

 الثامية من نظام ةيوان البظالم بواال البتهم. 

وال يبياع انقضاااا الادعو  ماان مصاااةال يو اساتعاةل ا مااوال التااي 

حصي عليها البتهم بطريق غير مشروع، كبا ال يبيع ذلاك مان ساباع 

 ةعو  الحقو  الخاصة يمام البحاكم البختصة.



 

 المملكة العربية السعودية
 راءمجلس الوز
 شعبة الخبراء

 

 

 

 الباب الثالث

 النظر في الدعوى والحكم فيها

 



 



 

 المادة الثالثة عشرة : 

اللغااة العربيااة هااي اللغااة الرساابية البعتباادل اااي راااراااد نظاار 

الدعو  وتسبع يقوال غير اليا قين بها عن  ريق مترام مع اثباد ماا 

لاك باللغاة يواه رليه واااباته علياه بلغتاه ويوقاع مياه وتثبا  تراباة ذ

 العربية ويوقع ميه ومن البترام. 

وتقاادم ترابااة معتباادل باللغااة العربيااة للوثااائق والبسااتيداد 

 البوتوبة بلغة يايبية.

 المادة الرابعة عشرة :

يتم نظر الدعو  والحوم ايها من قباي الادائرل البختصاة وتشاوي 

ة الدائرل من ائي  وعضوين وي وز لرئي  الديوان ين يشوي ةوائر ارعي

من عضو واحد ليظر الدعاو  اليسيرل وتحدة الدعاو  اليسايرل بالئحاة 

 يصداها ائي  الديوان . 

 المادة الخامسة عشرة :

ال تصح الساد الدائرل اال بحضوا ابياع اعضاائها وبحضاوا مبثاي 

ا ةعاا اي الدعاو  ال زائية والتأةيبية ورذا لم يتاوار العادة الاالزم مان 

نصاب اليظر وتوون ال لساد عليية رال رذا ايد االعضاا اييدب من يوبي 

الدائرل اعلها سرية مراعال لمةاب يو محااظة على اليظام العاام علاى 

 ين يوون اليطق بالحوم اي ابيع ا حوال اي السة عليية. 

 المادة السادسة عشرة : 

 بط ال لسة ونظامها ميو ان برئي  الدائرل وله اي سبيي ذلاك 

 اااد التالية : اتخاذ يي من اإلار

ين يخرج من قاعة ال لسة من يخي بيظامها اأن لم يبتثاي وتبااة   -ي

كان للدائرل ين تحوم على الفوا بحبسه اابعاة وعشارين سااعة يو 

بتغريبه مائتي لاير وللدائرل قبي انتهاا ال لسة ان تراع عن الحوم 

 الذي تصدا . 

مةاب يو اليظاام العاام ين يأمر ببحو العباااد ال ااحة يو البخالفة لا -ب

 من يية واقة يو مذكرل يقدمها الخصوم اي الدعو . 



 

ين يأمر بوتابة محضار عان كاي مخالفاة يو اريباة تقاع يثيااا انعقااة  -ج

ال لسة وعبا قاد يحادث يثيااا ذلاك مان تعاد علاى الادائرل يو يحاد 

اعضائها يو مبثي االةعاا يو يحد العاملين مع الدائرل ويحيي البحضار 

ل هة البختصة التخاذ الالزم نظاماب، ولاه رذا اقتضاى الحاال ين رلى ا

 يأمر بالقبض على من وقع  ميه هذ  ا اعال. 

 المادة السابعة عشرة : 

ال ي وز التعويي علاى يواا  يو ماذكراد مان يحاد ي اراف الادعو  

ةون تبوين الطرف ا خر من اال الع عليها، وللبتهم يو من يوكله حاق 

اا  التحقيق بحضوا يمين سر الدائرل وله ين يستيسا  اإل الع على يو

 ما يخصه ميها ويحدة ائي  الدائرل ذلك. 

 المادة الثامنة عشرة : 

يحضر الخصوم يو من يياوب عايهم ااي الادعو  اإلةااياة ااي الياوم 

اإذا لم يحضار البادعى ولام يتقادم بعاذا تقبلاه  البعين ليظر الدعو  ،

دعو  بحالتها بياااب على  لب البادعي الدائرل ااز لها ين تفصي اي ال

عليه يو ين تأمر بشطبها ، اإذا شاطب  اااز للبادعي ين يطلاب اليظار 

ايها وتحدة الدائرل ليظرها موعداب تبلغ به البدعى عليه، اإذا لم يحضار 

البدعي ولم يتقدم بعذا تقبله الدائرل تشطب الدعو  وال تسابع بعاد 

 بعة.  ذلك رال بقراا من هيئة التدقيق م ت

رما رذا لم يحضر البدعى عليه اعلى الادائرل تأاياي نظار الادعو  

رلى السة تالية يعلن بها البدعى عليه اإذا لم يحضار اصال  الادائرل 

 اي الدعو  ، ويعتبر الحوم اي ابيع ا حوال حضواياب. 

 المادة التاسعة عشرة : 

يحضر البتهم الساد البحاكباة بيفساه ااي الادعاو  التأةيبياة 

ال زائية ويبدي ةااعه كتابة يو مشاااهة ولاه ين يساتعين ببحاام وين و

يطلب استدعاا الشهوة لسباع شهاةتهم اإذا لم يحضار الباتهم ااي 

الدعو  التأةيبية بعد ابالغه ابالغاب صحيحاب اعلى الدائرل ين تبضي اي 

 راراااد البحاكبة. 



 

يعياد  لاب  رما البتهم اي الدعو  ال زائية اأنه رذا يبلغ ولم يحضار

حضوا  ل لسة يخر  ااإن تخلاف بعاد ذلاك عان الحضاوا اااز للادائرل ان 

تحوم اي الدعو  غيابياب يو ين تأمر باحضاا  رلى السة تحدةها اأن تعذا 

 احضاا  حوب  اي الدعو  غيابياب. 

 المادة العشرون : 

رذا حضر البدعي يو البدعى عليه اي الادعو  اإلةااياة ااي اياة 

ئرل البختصة اعتبرد الخصومة حضاواية ااي حقاه ولاو السة يمام الدا

 تخلف بعد ذلك. 

واي الدعاو  ال زائية والتأةبيية يعتبر الحوم حضاواياب متاى حضار 

البتهم يحد  ال لساد ويبد  ةااعه ولو تأااي الحوام بعاد ذلاك ولام 

 يحضر عيد صدوا .  

 المادة الحادية والعشرون: 

تح  اشراف ائاي  الادائرل يحرا يمين سر الدائرل محضر ال لسة 

على ان يبين اي البحضر اسباا اعضاا الدائرل الذين حضاروا ال لساة 

وزمان وموان انعقاةها والحا رين مان الخصاوم ووكالئهام يو البتهباين 

ويبين كذلك ابيع اإلاراااد التي تتم اي ال لساة والشاهاةاد التاي 

م ويوقاع تسبع ايها ويقوال ي راف الادعو  و لبااتهم وملخا  ةاااعه

 البحضر من يعضاا الدائرل ويمين سرها ومن ي راف الدعو . 

 المادة الثانية والعشرون: 

بغير قيوة وتتخاذ علياه الحراساة  ًً يبثي البتهم يمام الدائرل  ليقا

الالزمة وال ي وز ابعاة  عن ال لسة رال رذا وقاع مياه ماا يخاي بيظامهاا، 

ون السير ايها بحضاوا  وللدائرل ان تستبر اي نظر الدعو  رلى ين يب

على ان تطلع البتهم على ما تام ااي غيبتاه مان رااراااد وااي كاي 

 ا حوال يوون البتهم خخر من يتولم. 

 المادة الثالثة والعشرون: 

رذا ايد الاادائرل يثياااا البرااعااة  ااروال راااراا معاييااة يو تحقيااق 

 توبيلي باشرد ذلك بيفسها يو ندب  من يقوم به من اعضائها. 



 

دائرل من تلقاا ذاتها يو بياا على  لب مبثي االةعاا يو الباتهم ولل

لساباع اقوالاه مان الشاهوة، وعلاى  ًً ان تولف بالحضوا من ترا  الزما

الدائرل ين تبيع توايه اسئلة رلى الشاهد ال تتعلق ببو وع الدعو  يو 

 تؤةي رلى ا طرابه يو تخويفه. 

 المادة الرابعة والعشرون : 

االستعانة بالخبرل الهاا ين تقارا نادب خبيار يو يكثار  رذا ايد الدائرل

 ًً ، ويااالًً ووااياا ًً على ين تحدة اي قرااها مهبة الخبير تحديداب ةقيقا

ل لسة البرااعة الببيياة علاى التقريار، ولهاا ين  ًً اليداع تقرير ، وياال

تستعين بالخبير البداا اييه مشااهة اي ال لسة علاى ين يثبا  ذلاك 

ويصاادا ائااي  الااديوان القواعااد الخاصااة باتعاااب اااي محضاار ال لسااة، 

 الخبراا. 

 المادة الخامسة والعشرون: 

للبتهم و ي مان ذوي الشاأن ين يطلاب اة يي عضاو مان يعضااا 

الدائرل رذا كان هياك سبب يواب الرة، ويوقاف اليظار ااي الادعو  اثار 

تقديم الطلب وحتى الب  ايه ويفصي ائي  الاديوان ااي هاذا الطلاب 

 راا  نهائياب. ويوون ق

ولعضو الدائرل رذا قام  لديه اسباب يستشعر ميها الحرج من نظر 

الدعول ين يعرض يمر تيحية عن اليظر ايها على ائي  الاديوان للفصاي 

 ايه. 

 المادة السادسة والعشرون : 

رذا ايد الادائرل التاي تيظار ةعاو  تأةيبياة ين الواقعاة التااي واةد 

ائية اعليها ين توقاف الفصاي ااي الادعو  بقراا االتهام توون اريبة از

التأةيبية وتقرا رعاةل القضية رلى هيئة الرقابة والتحقيق التخاذ ما ي ب 

 نظاماب.  

 المادة السابعة والعشرون : 

للدائرل ين تغير الوصف اليظامي للفعي البسيد رلى الباتهم يو ين 

التحقياق  تعدل التهبة با ااة الظروف البشدةل التي تثب  للدائرل من

يو من البرااعة اي ال لسة ولو كان  لم تذكر اي قراا االتهاام وعلاى  



 

الدائرل ين تيبه البتهم رلى هذا التغيير وين تبيحه اامب مياسباب لتحضاير 

 ةااعه بياا على الوصف يو التعديي ال ديد رذا  لب ذلك. 

 المادة الثامنة والعشرون : 

بقراا االتهام، ومع ذلاك ي اوز  تفصي الدائرل اي الوقائع التي واةد

لها بياا على  لب هيئة الرقابة والتحقيق الحوم اي وقائع لم ترة اي 

قراا االتهام يو على متهبين ادة رذا كان  يواا  القضاية تتضابن ذلاك 

لتحضير ةااعه وللدائرل من تلقااا  ًً بشر  ين يبيح البتهم يامب مياسبا

ة القضااية رلااى هيئااة الرقابااة ذاتهااا التصاادي لااذلك بقااراا تصاادا  باحالاا

كأياة قضاية  ًً والتحقيق لوي تتولى تحقيقها ثم اتخااذ ماا ي اب نظاماا

 يخر . 

ورذا اعيدد القضية رلى الديوان واب احالتها رلى ةائرل يخر  غيار 

تلك التي تصادد لهاا ااإذا كانا  تلاك الادائرل لام تفصاي ااي الادعو  

با ااب ال يقباي الت زئاة ا صلية وكان  هذ  مرتبطة بالدعو  ال ديادل اات

 . ًً واب احالة القضية كلها رلى الدائرل التي نظرد الدعو  يساسا

 المادة التاسعة والعشرون : 

رذا تضبن الحوم الصاةا من ةيوان البظالم ماا يشاير رلاى حادوث 

اعاي يشااوي اريبااة ايائيااة يو تأةيبيااة تبلااغ اهااة التحقيااق البختصااة 

 .  ًً مابصوال من الحوم التخاذ ما يلزم نظا

 المادة الثالثون : 

رذا كان  الدائرل مشولة من يكثر من عضو توون البداولة سريب بين 

اعضاا الدائرل م تبعين، وتصدا ا حوام با غلبية وييساب الحوام رلاى 

الدائرل، وعلى البخالف تو يح مخالفته واسبابها اي محضار ال لساة 

خالفاة البخاالف وعلى ا كثرية ين تو ح واهة نظرها اي الرة علاى م

اي محضار ال لساة ويوقاع البحضار مان ابياع اعضااا الادائرل ويماين 

 سرها.

 المادة الحادية والثالثون : 

ي ب ين يشتبي يعاالم الحوام علاى ا ساباب التاي بياي عليهاا 

وبيان مستيد  وين يبين ايه الدائرل التي اصداته، وتااي  اصداا  وموانه 



 

صاةااب ااي ةعاو  اةااياة يو ازائياة يو والدعو  الصاةا ايها وما رذا كان 

تأةيبية، واساباا اعضااا الادائرل الاذين سابعوا البرااعاة واسام مبثاي 

االةعاا و لباته واساباا ي اراف الادعو  وصافاتهم وماو ن كاي مايهم 

وحضواهم يو غيابهم ويسباا مبثليهم وما قدمو  مان  لبااد يو ةااوع 

 وما استيدوا اليه من اةلة.

الحواام ا صاالية ماان ائااي  ويعضاااا الاادائرل  وتوقااع نسااخة اعااالم

واي حالة تشويي الدائرل  ًً ويمين سرها وذلك خالل خبسة عشر يوما

من عضو واحد توقع نسخة اعالم الحوم ا صالية مياه ومان يماين سار 

 الدائرل.  

وتحف  نسخة اعالم الحوام ا صالية البوقعاة ااي ملاف الادعو  

الادائرل وموقعاة مان  وتسلم نسخة مان يعاالم الحوام محتوماة بخاتم

 ائي  الدائرل ويمين سرها لوي ذي عالقة.

وعلى الدائرل التاي يصاداد الحوام ين تعلام البحواوم علياه بعاد 

تسليبه نسخة اعاالم الحوام باأن لاه ين يطلاب تادقيق الحوام خاالل 

من تااي  تسليبه نسخة اعالم الحوم، وينه رذا لم يطلاب  ًً ثالثين يوما

دل اأن الحوم يوون اي حقه نهائياب وواااب تدقيق الحوم خالل تلك الب

 اليفاذ. 

 المادة الثانية والثالثون: 

للاادائرل رذا ايد ماان يخااال  البحوااوم عليااه يو ما ااية يو سااية يو 

ظرواه الشخصية يو الظروف التي ااتوب  ايها ال ريبة يو غير ذلك مبا 

يبعع على القياعة بوقف التيفيذ ين تي  اي حوبها على وقف تيفياذ 

العقوبة، وال يثر لذلك اإليقاف على ال زاااد التأةيبياة التاي يخضاع لهاا 

 البحووم عليه.  

ويلغى اإليقاف رذا يةين البحووم علياه يماام يحادي ةوائار الاديوان 

بعقوبة بدنية اي قضية ازائية يخر  ااتوبهاا خاالل ثاالث سايواد مان 

 . ًً تااي  صيروال الحوم البوقوف تيفيذ  نهائيا

 ثالثة والثالثون : المادة ال

تتااولى الاادائرل ماان تلقاااا ذاتهااا يو بياااا علااى  لااب يي ماان ذوي 

الشأن تصحيح ما يقاع ااي حوبهاا مان يخطااا ماةياة بحتاه كتابياة يو 

 حسابية.



 

رما رذا وقع غبوض يو ابهام اي الحوم اامي مان ذوي الشاأن ين 

يطلااب ماان ائااي  الااديوان يحالااة القضااية رلااى الااداال التااي اصااداته 

 سير .لتف
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 المادة الرابعة والثالثون ) معدلة ( : 

ا حوام الصاةال اي الدعاو  البيصو  عليها اي الفقرتين  ج( ، 

 لبتاه  ة( من الباةل الثامية من نظام ةيوان البظاالم علاى خاالف ماا 

وكذلك ا حوام الصااةال بوقاف تيفياذ ال هة اإلةااية يو اي غير صالحها 

العقوبة اي تزيياف اليقاوة والبهاا وتروي هاا
 5)

ال تواون نهائياة ووااباة  

 اليفاذ رال بعد تدقيقها.  

 المادة الخامسة والثالثون : 

مع مراعال ما ااا اي الباةل الرابعاة والثالثاين مان هاذ  القواعاد 

الحوام الصاةال من الديوان اي الدعاو  اإلةااياة نهائياة ووااباة توون ا

اليفاذ بعاد مضاي البادل البحادةل لطلاب التادقيق البشااا اليهاا ااي 

الباةل الحاةية والثالثين من هذ  القواعد ما لام يطلاب يي مان ي اراف 

الاادعو  يو وزاال الباليااة واالقتصاااة الااو يي وةيااوان البراقبااة العامااة 

يااع الاادعاو  اإلةاايااة يو وزاال الخدمااة البدنيااة باليساابة باليساابة ل ب

للدعاو  البتعلقة بشؤون الخدمة البدنية البشاا رليهاا ااي البااةتين 

 الثانية والثالثة من هذ  القواعد وتدقيقها خالل البيعاة      البذكوا.  

 المادة السادسة والثالثون : 

تادقيق البختصاة يترتب على قبول  لب التدقيق ين تقوم ةائارل ال

بتأييااد الحواام يو نقضااه ورذا نقضااته الهااا ين تعيااد  رلااى الاادائرل التااي 

يصداته يو تتصد  ليظر القضية ،ورذا يعاةته رلاى الادائرل التاي اصاداته 

ويصرد تلك الدائرل على حوبها اعلى ةائرل التادقيق ين تتصاد  ليظار 

 القضية ين لم تقتيع بواهة نظر تلك الدائرل. 

حوال التي تتصد  ايهاا ةائارل التادقيق ليظار القضاية واي كي اال

 ي ب ين يتم الفصي ايها بعد سباع اقوال الخصوم. 

وي ااوز لاادائرل التاادقيق ااااراا مااا تاار  لزومااه ماان البعاييااة يو 

ا سااتعانة بااالخبرل ويوااون حواام ةائاارل التاادقيق اااي ابيااع ا حااوال 

 . ًً نهائيا
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 المادة السابعة والثالثون : 

الةعاا ااي الادعاوي ال زائياة والتأةيبياة وللبحواوم يوون لببثي ا

عليه ان يطلاب تادقيق الحوام خاالل البادل البحادةل لطلاب التادقيق 

البشاا رليها اي الباةل الحاةية والثالثاين مان هاذ  القواعاد بباا ااي 

ذلك الحوم الصاةا بتقرير وصف ال ريبة بأنها مخلفة بالشرف يو ا مانة 

 لثامية من هذ  الالئحة. البشاا رليه اي الباةل ا

وي ب ان يشتبي الطلب على البياناد البتعلقة باا راف الادعو  

وبيان الحوم البطلوب تدقيقه وتااي  ابالغه وا سباب التي بيي عليهاا 

 الطلب. 

ويحيي ائي  الديوان يو من يييبه الطلاب مراقااب باه ملاف القضاية 

ا نهائيااب باساتثياا رلى ةائرل التدقيق ليظر  والفصاي اياه ويواون حوبها

ا حوام الصاةال بفصي موظفي البرتبة الرابعة عشارل اباا ااو  يو ماا 

يعاةلهاا اااال تواون نهائيااة رال بعاد التصااديق عليهاا ماان ائاي  م لاا  

 الوزااا.

مان مبثاي االةعااا ايواون لادائرل  ًً ورذا كان  لب التدقيق مراوعا

رذا كان التعديي اي التدقيق ين تؤيد الحوم يو تلغيه يو تعدله، على ينه 

 غير صالح البتهم اي ب على الدائرل سباع اقواله قبي التعديي. 

من البحووم عليه وحدل الي   ًً يما رذا كان  لب التدقيق مراوعا

 للدائرل اال ين تؤيد الحوم يو ين تعدله لبصلحته. 

 المادة الثامنة والثالثون : 

التااي يصااداد  ي ااوز لاادائرل التاادقيق اعاااةل الاادعو  رلااى الاادائرل

 الحوم لبيان ما شابه من غبوض يو ابهام. 

 المادة التاسعة والثالثون : 

تيشأ برئاساة ائاي  الاديوان هيئاة للتادقيق مان عادة كااف مان 

 ا عضاا يعييهم ائي  الديوان ويوون بها ةائرل يو يكثر للتدقيق. 

وتتااألف ةائاارل التاادقيق ماان ثالثااة يعضاااا يعياايهم ائااي  الااديوان 

ن بييهم ائي  الدائرل وي وز لرئي  الديوان ين يشوي ةائرل ويسبى م



 

التدقيق من عضو واحد وذلك لتدقيق الادعاو  اليسايرل التاي حادةها 

 للباةل الرابعة عشرل.  ًً ائي  الديوان واقا

 المادة األربعون : 

رذا ايد ةائرل التدقيق اي شأن قضية تيظرها العدول عان ااتهااة 

ه ةائارل يخار  يو سابق ين يقرتاه هيئاة سبق ين اخذد به يو يخاذد با

التدقيق ااع  البو وع رلى ائي  الديوان ليحيله رلى هيئاة التادقيق 

م تبعة برئاسة ائي  الديوان ماع ثالثاة مان اؤسااا الادوائر يختاااهم 

 ائي  الديوان وتصدا الدائرل البشتركة قرااها باغلبية ثلثي ا عضاا. 

 المادة الحادية واألربعون : 

ين يطلب مان ائاي  الاديوان يو مان يييباه  ًً وم عليه غيابياللبحو

من تااي  ابالغه  ًً اعاةل اليظر اي الحوم الصاةا  د  خالل ثالثين يوما

 بالحوم. 

ويحيي ائي  الديوان يو من يييبه الطلب رلى الدائرل التي اصاداد 

 الحوم العاةل البحاكبة اي موااهة البتهم. 

 المادة الثانية واألربعون : 

رذا ظهاارد بعااد الفصااي اليهااائي وقااائع يو قاادم  يواا  لاام تواان 

معلومة وق  البحاكبة وكان مان شاأنها تبرئاة البحواوم علياه الاه يو 

لببثي ا ةعاا ينم يطلب من ائاي  الاديوان يو مان يييباه اعااةل اليظار 

من تاااي  العلام  ًً اي ا حوام اليهائية،و يقدم الطلب خالل ثالثين يوما

على الحوم ويسباب رعاةل اليظر، ويحيي ائي  الديوان  ًً بذلك مشتبال

يو من يييبه هذا الطلب رلى الادائرل التاي اصاداد الحوام لتفصاي اياه 

 بحضوا ي راف القضية. 
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 المادة الثالثة واألربعون : 

االخطاااد البيصاو  عليهاا ااي هاذ  القواعاد علاى الوااه تتم 

 ا تي : 

تسلم ا خطاااد رلى الشخ  نفساه يييباا وااد واال اتسالم رلاى  -ي

 من يواد معه اي محي اقامته من الساكيين معه. 

ايبااا يتعلااق بالشااركاد الت اايااة والبؤسساااد الخاصااة ترسااي  -ب

ئي  م لا  اإلةاال يو االخطاااد رلى يحد الشركاا البتضاميين يو لر

للبدير يو لبن يقوم مقامهم يو لصااحب البؤسساة الخاصاة يو لبان 

 يقوم مقامه. 

ايبا يتعلق بالشركاد ا ايبية التي لها ارع يو وكيي ااي الببلواة  -ج

 ترسي االخطاااد رلى مدير هذا الفرع يو الوكيي . 

 بدل. لبا سبق اتسلم رلى الع ًً رذا تعذا تسليم االخطاااد واقا -ة

رذا تعذا معراة محي اقامة البتهم يو عيوانه ةاخاي الببلواة ايبلاغ  -ها

 بواسطة اليشر اي ال ريدل الرسبية. 

ايبا يتعلق بالبقيبين خااج الببلوة يتم ابالغهام عان  رياق وزاال  -و

 الخاااية ويوتفي اي هذ  الحالة بواوة الرة ببا يفيد التبليغ. 

الخطاااااد رلااى الااوزااا البختصااين يو ايبااا يتعلااق بالدولااة ترسااي ا -ز

لبااديري البصااالح يو لرؤساااا البؤسساااد يو الهيئاااد العامااة يو ماان 

 يقوم مقامهم. 

ايبااا يتعلااق بالعسااوريين وميسااوبي ال هاااد العسااورية تساالم  - 

 االخطاااد عن  ريق مراعهم البخت . 

 ايبا يتعلق بالبس ونين تسلم االخطاااد رلى مدير الس ن.  - 

 الرابعة واألربعون :  المادة

 يصدا ائي  الديوان القراااد الالزمة لتيفيذ هذ  القواعد. 

 المادة الخامسة واألربعون: 

تسااري هااذ  القواعااد علااى الاادعاو  القائبااة عيااد نفاذهااا ماان 

 البرحلة التي وصل  رليها. 



 

 المادة السادسة واألربعون : 

باي نفااذ هاذ  ا حوام التي لم يتم تبليغها رلى ي اراف الادعو  ق

 الالئحة تطبق عليها ا حوام الخاصة بطر  االعتراض على ا حوام.

المادة السابعة واألربعون: تنشر هذه القواعـد فـي الجريـدة 

مــن تــاريخ نشــرها  ًً الرســمية ويعمــل بهــا بعــد ثالثــين يومــا

هــ 3/1/1323وتـاريخ  13وتل ي قـرارات مجلـس الـوزراء رقـم 

هـ كما تل ي  يتعـار  معهـا 13/3/1334-12وتاريخ   332ورقم 

من أحكام.
(6)  

 

 

 المملكة العربية السعودية

وزارة المالية 
 واالقتصاد الوطني

 
 
 
 
 

 

 
 نظام مجلس الخدمة المدنية

 و 

 نظام الخدمة المدنية
 

                                                           
 6)

 م. 2888يوليه  7ها البوااق 2/21/2228اي  3166نشر ب ريدل يم القر  عدة   

 



 



 

 بسم هللا الرحبن الرحيم

 مرسـوم ملكـي
  28الرقاااام : م / 

 ها 2387/ 7/ 22التااي  : 

 بعون هللا تعالى : 

 نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود 

 ملك المملكة العربية السعودية                                   

بعد اال الع على الباةل التاسعة عشرل من نظام م لا  الاوزااا 

 ها. 11/22/2377( وتااي  38الصاةا بالبرسوم البلوي اقم  

ي  ( وتااااا8وبعاااد اإل اااالع علاااى البرساااوم البلواااي اقااام  م / 

 ها  الصاةا بالبوااقة على نظام ةيوان البوظفين العام . 2/1/2382

(وتاااااي  828وبعاااد اإل اااالع علاااى قاااراا م لااا  الاااوزااا اقااام  

 ها. 17/6/2387وتااي   842ها واقم 17/6/2387

 رسمنا بما هو آت ..

يوالب : رلغاا نظام ةيوان البوظفين العام الصاةا بالبرسوم البلوي اقم م 

 ها. 2/1/2382 وتااي  8/ 

ثانياب : البوااقة على نظام م ل  الخدماة البدنياة بالصايغة البلحقاة 

 بهذا البرسوم. 

 ثالثاب : يسري هذا البرسوم من تااي  صدوا . 

اابعاب : على نائب ائي  م ل  الوزااا والوزااا كي ايباا يخصاه تيفياذ  

 مرسوميا هذا. 

 قـــرار

 هـ6/2387/ 17وتاريخ  842رقم  

 لس الوزراء أن مج



 

بعد اإل الع على مشروع نظام م ل  الخدمة البدنية الوااة 

ااق خطاب سبو نائب ائي  الل ياة العلياا لإلصاال  اإلةااي اقام 

 ها . 12/6/2387وتااي   346/2

 يقرر ما يلي :

البوااقااة علااى نظااام م لاا  الخدمااة البدنيااة بالصاايغة  -2

 البرااقة لهذا . 

 اته مرااقة لهذا.نظم مشروع مرسوم ملوي بذلك صو -1

 ولبا ذكر حرا،،، 

النائب الثاني لرئيس مجلس 

 الوزراء

 



 

 

 

 

 

 

 نظام 

 مجلس الخدمة المدنية
 

 هـ12/7/1337وتاريخ  22الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 

 هـ47/7/1337وتاريخ  322بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم 

  

 



 



 

 نظام مجلس الخدمة المدنية

  للخدمة البدنياة يتاولى بالتعااون ماع ال هااد ييشأ م ل (1مادة )

البختصة تخطايط وتيظايم شائون الخدماة البدنياة ااي ابياع 

الوزاااد والبصالح الحوومية وا اهزل ذواد الشخصية البعيوياة 

العامة واإلشراف عليها ببا يؤمن تطوا مستو  الخدمة البدنية 

 وااع الوفاية االنتااية. 

لبوظفين العام رلى الديوان العام للخدماة يعدل اسم ةيوان ا (4مادة )

 البدنية. 

الديوان العام للخدمة البدنية هيئة مستقلة تتولى اإلشراف  (3مادة )

على شئون الخدمة البدنية ااي الاوزاااد والبصاالح الحوومياة 

وا اهاازل ذواد الشخصااية البعيويااة وياارتبط بب لاا  الخدمااة 

 البدنية. 

العام للخدمة البدنية ببرتبة وزيار وياتم يوون ائي  الديوان   (2مادة )

 تعيييه بأمر ملوي .

  يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من : -أ (2مادة )

  ًً نائب ائي  م ل  الوزااا                 ائيسا - -

  ًً ائي  الديوان العام للخدمة البدنية        عضوا - -

تارا  نائاب يابعة من الوزااا يعضاا يعيياون باأمر ملواي بيااا علاى اق -

 ائي  م ل  الوزااا لبدل ثالث سيواد . 

ثالثة يعضاا من ذوي االختصا  يعييون بأمر ملوي بيااب على اقترا   -

 نائب ائي  م ل  الوزااا لبدل ثالث سيواد. 

تعقد الساد م ل  الخدمة البدنية برئاسة نائب ائاي  م لا   -ب

 الوزااا يو من يفو ه من بين يعضائه.

لساااد الب لاا  صااحيحة بحضااوا يغلبيااة ا عضاااا توااون ا (3مــادة )

وتتخذ القراااد بأغلبية الحا رين واي حالة تسااوي ا صاواد 

 يعتبر صود الرئي  مراعاب. 



 

ال توون قراااد الب ل  نااذل رال بعد موااقة ائي  م لا   (7مادة )

 الوزااا عليها. 

يوان يضع الب لا  نظاماه الاداخلي وكاذلك نظامااب ةاخليااب للاد (2مادة )

 العام للخدمة البدنية.

 يخت  م ل  الخدمة البدنية ببا يلي :  (3مادة )

اقترا  ا نظبة البتعلقة بشئون الخدماة البدنياة إلصادااها   -ي 

 بالطر  اليظامية. 

رصداا اللوائح البتعلقة بشئون الخدمة البدنية وربداا الاريي  -ب

وومياة اي البعامالد التي تراع من الاوزاااد والبصاالح الح

 ذاد العالقة بالعاملين اي الخدمة البدنية. 

 التعاون مع ال هاد البختصة اي الب االد اآلتية:  -ج

اسم السياساد العاماة للخدماة البدنياة وو اع الخطاط  -2

 والبرام  الالزمة لتيفيذها.

تيبية القو  العاملة اي ال هااز الحواومي واااع كفايتهاا  -1

 . اإلنتااية عن  ريق التدايب واإلعداة

تطوير التشاويالد والايظم اإلةااياة القائباة ااي ا اهازل  -3

 الحوومية وتحسين راراااد ويساليب العبي ايها. 

يحوام الرقابة اإلةااية على ابيع ما ياؤة   ابن شائون  -2

الخدمة البدنياة مان يعباال ورااراااد مان قباي ا اهازل 

العاملة اي الدولة ببا اي ذلك ا اهازل ذواد الشخصاية 

 لعامة والتأكد من تبشيها مع ا نظبة واللوائح.البعيوية ا

 تصييف الوظائف.  -4

ةااسة معادالد ا ااوا والرواتاب واقتارا  تعاديلها وكاذلك  -6

تحديااد وتيظاايم صاارف البوااااتد والباادالد للعاااملين اااي 

 الخدمة البدنية. 

ما يتم رسياة  رليه مساتقبالب مان اختصاصااد يخار  بقاراا  -ة

 من م ل  الوزااا. 

 يخت  الديوان العام للخدمة البدنية بالتالي :   (12مادة )



 

مراقبااة تيفيااذ ينظبااة الخدمااة البدنيااة واللااوائح والقااراااد  -ي

 البتعلقة بها . 

راراا الدااساد والبحوث البتعلقة بالخدمة البدنية وخاصة  -ب

 اي الب االد اآلتية :

 تصييف الوظائف. -

 ا اوا والبدالد والبوااتد والتعويضاد.  -

بداا الريي اي البسائي البتعلقة بشئون الخدمة البدنياة ر -ج

 . 

اقترا  ا نظبة واللاوائح البتعلقاة بشائون الخدماة البدنياة  -ة

 وتقديبها رلى م ل  الخدمة البدنية.

و ع القواعد واإلاراااد الخاصة باختياا ياضاي البتقادمين  -ها

 لشغي الوظائف الشاغرل. 

تاااب وا ااااوا والبااادالد تصاااييف الوظاااائف واقتااارا  الروا -و

والتعويضاااد والبوااااتد وكااذلك ةااسااة الوظااائف البطلااوب 

 رحداثها للتأكد من مطابقتها لقواعد التصييف. 

و ع القواعد واإلاراااد الخاصة بحفا  سا الد الباوظفين  -ز

 ببا يوفي توامي البعلوماد البطلوبة عن كي موظف. 

رلاى ياضاي  التعاون مع رةاااد شئون الباوظفين وتوايههاا - 

الطر  لتيفيذ ا نظبة واللاوائح والقاراااد البتعلقاة بشائون 

البااوظفين و اابط الساا الد الخاصااة بالتعييياااد والترقياااد 

واليقااي وغياار ذلااك ماان ا مااوا ا خاار  البتعلقااة بشاائون 

 الخدمة. 

احاا  تظلباااد البااوظفين البحالااة رليااه ماان ال هاااد  - 

 البختصة وربداا الريي ايها. 

صاد ا خر  التي تسيدها رلياه ا نظباة واللاوائح االختصا - 

 وقراااد م ل  الخدمة البدنية. 



 

 ًً على ائي  الديوان العام للخدمة البدنية ين يرااع تقريارا (11مادة )

كي ستة يشهر رلى م ل  الخدمة البدنية يبين ايه رن اازاد 

الديوان العام للخدمة البدنية وعلى م لا  الخدماة البدنياة 

بدااسااة  ًً ر رلااى ائااي  م لاا  الااوزااا مشاافوعاااااع التقرياا

 شاملة للبشاكي التي توااه شئون الخدمة البدنية.



 

 بسم هللا الرحبن الرحيم

 مرسـوم ملكـي

  28الرقاااام : م / 

 ها 2387/ 7/ 22التااي  : 

 بعون هللا تعالى : 

 نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود 

 ملكة العربية السعودية ملك الم                               

بعد اال الع على الباةل التاسعة عشرل من نظام م لا  الاوزااا 

 ها. 11/22/2377( وتااي  38الصاةا بالبرسوم البلوي اقم  

( وتاااااي  4وبعاااد اإل اااالع علاااى البرساااوم البلواااي اقااام  م / 

هااا  الصاااةا بالبوااقااة علااى نظااام البااوظفين العااام، وعلااى 2382½/

 ية البعدلة له . البراسيم البلو

 رسمنا بما هو آت ..

يوالب : الغاا نظام ةيوان البوظفين العام الصاةا بالبرسوم البلوي اقم   

 ها. 2/1/2382(  وتااي  4م / 

ثانياااب : البوااقااة علااى نظااام الخدمااة البدنيااة بالصاايغة البلحقااة بهااذا 

 البرسوم. 

لبلوي اقام   م ثالثاب : يلحق سلم اواتب البوظفين الصاةا بالبرسوم ا

 ها بيظام الخدمة البدنية. 2387/ 4/ 11( وتااي      28/ 

هاا، ويساري 2387/ 8/ 2اابعاب : يري نظام الخدمة البدنياة اعتبااااب مان 

 ها. 2387/ 7/ 2سلم الرواتب اعتباااب من تااي  

خامساب : على نائاب ائاي  م لا  الاوزااا، وائاي  م لا  الخدماة 

 با يخصه تيفيذ مرسوميا هذا.البدنية، والوزااا كي اي

 قـــرار

 هـ6/2387/ 17وتاريخ  842رقم  

 أن مجلس الوزراء 



 

بيااااب علااى مااا اقتضااته البصاالحة العامااة وتبساايطاب لإلاااراااد 

اإلةااية وبعد اإل الع على مشروع نظام الخدمة البدنياة البرااوع 

 328/  2من سبو نائب ائي  الل ية العلياا لإلصاال  اإلةااي بارقم 

 ها.2387/ 4/ 24ي ا

 يقرر ما يلي :

يوالب : البوااقة على نظام الخدماة البدنياة بالصايغة البرااقاة 

 لهذا. 

 ثانياب : نظم مشروع مرسوم ملوي بذلك صواته مرااقة لهذا.

 ولبا ذكر حرا،،، 

 النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

 



 

 

 

 

 

 

 نظام 

 الخدمــة المدنيــة

 وتاريخ 23ريم رقم صدر بالمرسوم الملكي الك

هـ بالموافقة عليه بناًء على قرار مجلس 12/7/1337 

 الوزراء

 هـ47/3/1337وتاريخ  321رقم  

  

 

 

 



 



 

 الباب األول
 الوظائــــف

ال داال هي ا ساس اي اختياا البوظفين لشاغي الوظيفاة ( 1مادة )

 العامة. 

ا تصيف الوظائف بت بيعها ااي ائااد تتضابن كاي ائاة ميها ( 4مادة )

الوظااائف البتباثلااة اااي  بيعااة العبااي ومسااتو  الوااباااد 

والبسئولياد والباؤهالد البطلوباة لشاغلها وتوصايف الفئااد 

للقواعاد اااي البااةل الثالثاة، وي ااوز ين ي اري تصااييف  ًً  بقاا

الوظااائف تااداي ياب وذلااك واااق قواعااد تعتبااد بقااراا ماان ائااي  

 م ل  الخدمة البدنية.

 بحيع تتضبن يوصاف كي ائة ما يلي : توصف مختلف الفئاد  (3مادة )

 االسم الذي يدل عليها. -ي

 مرتبتها حسب سلم الرواتب البلحق بهذا اليظام.  -ب

 لوااباتها ومسئولياتها.  ًً عاما ًً وصفا -ج

 وصفاب تحليلياب لوااباتها ومسئولياتها. -ة

بالحد ا ةنى للبؤهالد البطلوبة لشاغلها وتشابي  ًً بيانا -ها

ية والعبلية وةاااة البهااال البطلوباة وغيار البؤهالد العلب

 ذلك من الشرو  البطلوبة للوظيفة.

 

 الباب الثاني
 الموظفــــون

 الفصل األول
 شغل الوظيفة



 

مع مراعال ما تقضي به ا نظبة ا خر  يشتر  اايبن يعاين  (2مادة )

 اي يحدي الوظائف ين يوون. 

غيار  سعوةي ال يسية، وي اوز اساتثياا مان ذلاك اساتخدام -ي

السعوةي بصفة مؤقتة اي الوظائف التي تتطلاب كفااااد غيار 

متوارل اي السعوةيين ببواب قواعاد يضاعها م لا  الخدماة 

 البدنية. 

 موبالب سبعة عشر عاماب من العبر.  -ب

 الئقاب صحياب للخدمة.  -ج

 حسن السيرل وا خال . -ة

ة البؤهالد البطلوبة للوظيفة وي وز لب ل  الخدما ًً حائزا -ها

 البدنية ا عفاا من هذا الشر . 

غير محووم عليه بحد شرعي يو بالس ن اي اريبة مخلاة  -و

بالشرف يو ا مانة حتاى يبضاى علاى انتهااا تيفياذ الحاد يو 

 الس ن ثالث سيواد على ا قي.

غير مفصول من خدمة الدولة  سباب تأةيبية ما لم يوان قاد  -ز

 لى ا قي.مضى على صدوا قراا الفصي ثالث سيواد ع

 يتم شغي وظائف الدواوين البلوية بأمر ملوي.  (2مادة )

يتم شغي وظائف البرتبة الرابعة عشرل ابا ااو  بقاراا مان  (3مادة )

م ل  الوزااا ويتم شغي وظاائف البرتباة الثالثاة عشارل اباا 

 ةون بقراا من الوزير البخت . 

ئف التاي ااي يعلن الديوان العام للخدمة البدنية عان الوظاا (7مادة )

البرتباة العاشاارل ابااا ةون ويخضااع ابيااع البتقاادمين لشااغي 

هااذ  الوظااائف لتقاايم يحاادة الااديوان العااام للخدمااة البدنيااة 

مقاييسااه وراراااتااه حسااب مااا تقتضاايه الوظااائف البعليااة 

 ومتطلباد الخدمة. 

وي وز بعد اتفا  ائي  الديوان العاام للخدماة البدنياة والاوزير 

ة اإلةااية بامتحان من يتقادمون لشاغي البخت  ين تقوم ال ه



 

بعااض الوظااائف البراتااب الخامسااة ابااا ةون واااق البقااايي  

 واإلاراااد التي يحدةها الديوان العام للخدمة البدنية.

البوظف الذي ال يباشر مهام وظيفته ةون عذا مشروع خالل  (2مادة )

( يوماب من تااي  ربالغه قراا التعين يلغي قراا 24خبسة عشر  

 تعيييه ويعتبر كأن لم يون. 

 يعتبر البوظف البعين ابتداا تح  الت ربة مدل سية.  (3مادة )

تتم ترقية ونقي الباوظفين رلاى الوظاائف الشااغرل وااق  -ي (12مادة )

ا حوام التي تحدةها قواعد التصييف ببا اي ذلك ماؤهالد 

 وشرو  شغي الوظيفة. 

 اا بها.ال توون الترقية نااذل قبي صدوا القر -ب

 

 

 
 الفصل الثاني
 الواجبــــات

 ي ب على البوظف خاصة :  (11مادة )

ين يتراع عن كي ما يخي بشرف الوظيفة والورامة سواا كان  -ي

 ذلك محي العبي يو خاااه. 

ين يراعي خةاب اللياقة اي تصرااته مع ال بهاوا واؤساائه  -ب

 وزمالئه ومرؤوسيه. 

اد وظيفته وين ييفذ ا مار ين يخص  وق  العبي  ةاا وااب -ج

 الصاةال رليه بدقة ويمانة اي حدوة اليظم والتعليباد.

 يحظر على البوظف خاصة :  (14مادة )

 اساال استعبال السلطة الوظيفية.  -ي



 

 استغالل اليفوذ.  -ب

قبااول الرشااول يو  لبهااا بااأي صااوال ماان الصااوا البيصااو   -ج

 عليها اي نظام موااحة الرشول.

ايا يو االكرامياااد يو خالاااه يو بالوسااا ة لقصااد قبااول الهااد -ة

 اإلغراا من ياباب البصالح.

راشاا ا سراا التي يطلاع عليهاا بحوام وظيفتاه ولاو بعاد  -ها

 تركه الخدمة.

 ي ب على البوظف ين يبتيع عن :  (13مادة )

 االشتغال بالت اال بطريقة مباشرل يو غير مباشرل.  -ي

يو قبول عضاوية م اال   االشتراك اي تأسي  الشركاد -ب

رةاااتهااا يو يي عبااي ايهااا يو اااي محااي ت ااااي رال رذا كااان 

من الحوومة وي وز ببقتضى الئحة يصاداها م لا   ًً معييا

الااوزااا ا ذن اااي القطاااع الخااا  اااي غياار يوقاااد الاادوام 

 الرسبي.

ال ي ااوز للبوظااف ال بااع بااين وظيفتااه ومبااسااته مهيااة  (12مــادة )

اااي االشااتغال بااالبهن الحاارل لباان يخاار . وي ااوز التاارخي  

تقضي البصلحة العامة بالترخي  لهم اي ذلك لحاااة الابالة 

رلى مهيهم ويوون ميح هذا الترخي  من قبي الوزير البخات  

 وتحدة الالئحة شرو  ميح هذا الترخي . 

كاي موظاف مساؤول عباا يصادا عياه ومساؤول عان ساير  (12مادة )

 العبي اي حدوة اختصاصه.



 

 الثالفصل الث
 الرواتب والعالوات

 من تااي  مباشرته العبي. ًً يستحق البوظف ااتبه اعتبااا  (13مادة )

يبيح البوظاف العاالول وااق سالم الرواتاب البلحاق بهاذا   (17مادة )

اليظام وذلك بيقلاه مان الداااة التاي يشاغلها رلاى الداااة 

التالية لها مباشرل اي البرتبة نفسها وياتم هاذا اليقاي مان 

 محرم من كي سية. يول شهر

يبيح البوظف البعين ااتب اول ةااة اي مرتبة الوظيفاة  -ي (12مادة )

التي عين عليها اإذا كان ااتباه عياد التعياين يسااوي ااتاب 

هذ  الدااة يو يزيد عليه يبيح ااتب يول ةااة تت ااوز ااتباه 

 عيد التعيين. 

وي وز التعياين ااي غيار الداااة ا ولاى باليسابة لبان 

 لديه مؤهالد معيية ويحدةها م ل  الخدمة البدنية. يتوار 

يبيح البوظف البرقي ااتب يول ةااة اي مرتبة الوظيفة  -ب

التي يرقي رليها اإذا كان ااتبه عيد الترقية يسااوي ااتاب 

هذ  الداااة يو يزياد علياه يبايح ااتاب يول ةاااة تت ااوز 

ااتبه. وي وز بقاراا مان السالطة البختصاة مايح البوظاف 

 رقي ااتب الدااة التالية. الب

اي حالة رعاةل البوظاف الاذي تارك الخدماة ااي وظيفاة  -ج

بيف  البرتبة التي كان يشغلها عيد انتهاا خدمته يو اع 

بيف  الدااة التي كاان عليهاا يماا رذا يعياد رلاى وظيفاة 

ذاد يقااي ايباايح ااتااب يول ةااااة تت اااوز خخاار ااتااب كااان 

ااتاب خخار ةاااة ااي يتقا ا  اإذا كاان ااتباه يزياد علاى 

 مرتبة الوظيفة يبيح هذ  الدااة. 

يصرف للبوظف البوفوف اليد ومن اي حوبه نصف صاااي  (13مادة )

ااتبه اإذا بر ا يو عوقاب بغيار الفصاي يصارف لاه البااقي مان 



 

ااتبه. يما رذا عوقب بالفصي اال يستعاة ما صرف له ما لم تقرا 

 ال هة التي يصداد قراا العقوبة غير ذلك. 

ال ي ااوز الح ااز علااى ااتااب البوظااف رال بااأمر ماان ال هااة  (42مــادة )

البختصة وال ي وز ين يت اوز البقداا البح اوز كاي شاهر ثلاع 

 صااي ااتبه الشهري ما عدا ةين اليفقة. 

 ًً مع مراعال ما تقضي به ا نظبة ال يستحق البوظف ااتباا (41مادة )

 عن ا يام التي ال يباشر ايها عبله.



 

 لرابعالفصل ا
 البدالت والمكافآت والتعويضات

يصرف للبوظف البيتدب اي مهبة اسبية بدل نقدي عان  (44مادة )

كي يوم يقضيه خااج مقر عبله ةاخي الببلوة يو خاااها وااق 

 الفئاد التي تحدةها الئحة البدالد. 

ي ااوز بقااراا ماان الااوزير البخاات  توليااف البوظااف بالقيااام  (43مــادة )

ة يو القيااام ببهبااة اساابية، كبااا ي ااوز بأعبااال وظيفااة معيياا

 توليفه بذلك مع قيامه ببهام وظيفته ا صلية.

ي ااوز ين يحاادة الااديوان العااام للخدمااة البدنيااة البسااتو   (42مــادة )

الذي يصي رلياه يةاا العباي باليسابة لابعض الوظاائف ااإذا زاة 

عبي البوظف على القدا البحدة ااز ميحه مواااأل عان هاذ  

بقراا مان الاوزير البخات  وتحادة الالئحاة قواعاد الزياةل تحدة 

 ميح هذ  البوااأل. 

ي وز بقراا من الوزير البخت  شاغي بعاض الوظاائف بصافة  (42مادة )

مؤقتة ببوااأل تحدة على يساس العبي بالقطعاة يو االنتااج يو 

الساااعة حسااب البعاادالد التااي يضااعها م لاا  الخدمااة 

 البدنية. 

يولااف بالعبااي وقاا  خااااج الاادوام  يصاارف للبوظااف الااذي (43مــادة )

الرسبي ويثياا العطي الرسبية مواااأل نقدياة عان السااعاد 

 اإل ااية، وتحدة الالئحة قواعد ميح هذ  البوااأل.

تحدة الالئحة ينواع ومقاداا وشارو  البادالد يو البواااأد يو  (47مادة )

 التعويضاد يو البزايا التي تبيح للبوظف.

 
 الفصل الخامس

 واإلعارةاإلجازات 



 

تحدة الالئحة ينواع ومادة وشارو  اإلااازاد واتاراد الغيااب  (42مادة )

 التي يستحقها البوظف يو يؤذن له ايها. 

ي وز رعاال البوظف بعد موااقته للعباي لاد  البؤسسااد  (43مادة )

العامااة يو الخاصااة يو الحووماااد يو الهيئاااد الدوليااة وتحاادة 

 الالئحة قواعد اإلعاال.



 

 ادسالفصل الس
 إنهاء الخدمــة

مع مراعال يسباب رنهاا الخدمة التاي تاي  عليهاا ا نظباة  (32مادة )

 تيهى خدمة البوظف  حد ا سباب اآلتية: 

 االستقالة.  -ي

 لب اإلحالة علاى التقاعاد قباي بلاوا السان اليظامياة  -ب

 حسب نظام التقاعد. 

 رلغاا الوظيفة.  -ج

لم تبدة خدمته بقراا من بلوا السن اليظامية للتقاعد ما  -ة

 السلطة البختصة.

 الع ز الصحي.  -ها

 الغياب بغير عذا مشروع يو عدم تيفيذ قراا اليقي.  -و

 الفصي  سباب تأةيبية.  -ز

 الفصي بأمر ملوي يو بقراا من م ل  الوزااا. -ج

 

 

 
 الباب الثالث

 أحكام عامة وانتقالية

 رال اي هذا اليظام.للوزير تفويض بعض صالحياته البق (31مادة )

يوون لرئي  البصلحة البساتقلة باليسابة لباوظفي هاذ   (34مادة )

 البصلحة من الصالحياد ما للوزير باليسبة لبوظفي الوزاال. 

 ال ي وز تعيين البوظف على يكثر من وظيفة واحدل. (33مادة )



 

مان واابااد العباي اليظامياة  ًً يعتبر تدايب البوظفين ازاا (32مادة )

ان ةاخي يو خااج يوقاد الدوام الرسابي وعلاى ابياع سواا ك

الااوزاااد والبصااالح الحووميااة تبوااين موظفيهااا ماان تلقااي 

 التدايب كي اي م ال اختصاصه. 

يتم ابتعاث البوظفين الذين تقضي مصلحة العبي بإبتعاثهم  (32مادة )

 مداائه واق الئحة االبتعاث.

الئحة يصاداها ائاي  تعد تقااير ةواية عن كي موظف واق  (33مادة )

 م ل  الخدمة البدنية. 

ي اوز بقاراا مان م لا  الخدماة البدنياة اساتثياا وظاائف  (37مادة )

 معيية من بعض يحوام هذا اليظام.

يحي هذا اليظام محاي نظاام الباوظفين الصااةا بالبرساوم  (32مادة )

 ها وذلك : 2/1/2382وتااي   4البلوي اقم م/

 ن بصفة يصلية لهذا اليظام. باليسبة للبوظفين الخا عي -ي

 ًً باليسبة للبوظفين الذين يعتبار اليظاام الباذكوا موباال -ب

لليظم التي تحوام يو ااعهم وذلاك ااي حادوة ماا تاي  

 عليه تلك اليظم. 

 يصدا م ل  الخدمة البدنية لوائح هذا اليظام.  (33مادة )

 لب ل  الوزااا حق تفسير هذا اليظام. (22مادة )

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 السعودية العربية المملكة

  
واالقتصاد وزارة المالية 
  يالوطن

 

 

 

 

 نظام 

 تأمين مشتريات الحكومة

وتنفيذ مشروعاتها والئحته التنفيذية وما صدر بشأنهما                     

من األوامر السامية والتعاميم والقرارات الوزارية                              

 " المتعلقة بتنفيذها " واالستفسارات والردود 

 



 

 بسم هللا الرحبن الرحيم

  تقديم:

تتابع وزاال البالية واالقتصااة الاو يي اإلااباة علاى استفسااااد 

ال هاد الحوومية التي تيشأ عيد تطبيق اليظام والئحته التيفيذية كباا 

تتولى ةااسة الحااالد التاي لام يتطار  لهاا اليظاام يو الالئحاة وو اع 

 ها والتي تتبشى مع اإل اا العام لليظام.التعليباد الخاصة ب

وقد حرصا  الاوزاال مياذ صادوا نظاام تاأمين مشاترياد الحووماة 

ها على ين توون متابعتها لاذلك بشاوي 2/4/87وتيفيذ مشروعاتها اي 

سريع يوفي سرعة اإلاابة ورعطاا واهاد اليظر حياال البو اوع محاي 

 االستفساا. 

د الحوومية على ما واة من من الوزاال على ر الع ال ها ًً وحرصا

تساؤالد واستفساااد عيد تطبياق اليظاام يو قياام ال هااد الحوومياة 

ببزاولة نشا ها عن  ريق التعاقد، رلى ااناب ماا يبدتاه وزاال البالياة 

 حيال ذلك من رااباد بحوم اختصاصها. 

اقد ايد ين تصدا ذلك بشوي ةواي يظهار مان خاللاه ماا ةاا باين 

وزاال البالياااة مااان استفسااااااد واةوة يبوااان ال هااااد الحوومياااة و

االستفاةل ميها  ي اهة يخر  رذا ما نشأد لديها حالة تشبهها ليوون 

 اي ذلك غيى عن الراوع رلى وزاال البالية مرل يخر . 

ويسر وزاال البالية ين تصدا الطبعة الثانية من هذ  البيشاوا بياااب 

ميهاا علاى  ًً رصااعلى ما سبق ين وعدد باه ااي الطبعاة ا ولاى وح

ر الع ال هاد الحوومية على البوا يع التاي اار  االستفسااا عيهاا 

 خالل الفترل التي تل  ذلك. 

وينيا رذ نقوم بهذا ليأمي ين نوون قد يةييا واابيا شااكرين لل هااد 

يخاار  تعاونهااا معيااا، مااع الوعااد بتقبااي البالحظاااد واآلااا ايبااا يخاادم 

 الصالح العام. 

 ،وهللا البواق

 ير المالية واالقتصاد الوطنيوز

 محمد أبا الخيل

 

 

 



 

 بسم هللا الرحبن الرحيم

 لمحة موجزة عن المنشور

لبا القا  صدوا الطبعة ا ولى لهذا البيشوا من رقبال سواا  ًً نظرا

من ال هاد الحوومية يو على مساتو  القطاعااد الخاصاة، وحياع ين 

د الحوومياة التاي ا مر قد استدعي من الوزاال ان تلبي اغباد ال هاا

ر اااية لتغطياة كاااة قطاعاتهاا، كباا ينهاا قاد وااها   ًً  لب  نساخا

 لباااد كثياارل ماان قبااي القطاعاااد الخاصااة والبتبثلااة اااي الشااركاد 

والبؤسساد، اقد ايد الوزاال ين تقوم بإصداا الطبعة الثانية بعد ين مار 

وقاد تضابي  هاذ   –ما يقااب من السية على رصاداا الطبعاة ا ولاى 

لطبعة العديد من اإل ااااد ال ديادل للبوا ايع التاي تام االستفسااا ا

بشأنها من قبي ال هاد الحوومية وكذلك ما صدا مان يوامار ساامية يو 

 تعاميم وزااية تتعلق بيظام البشترياد الحوومية والئحته التيفيذية.

كبا تم رعاةل ترتيب بعض البوا يع وتصحيح ا خطاا والبالحظااد 

ةل اي الطبعاة ا ولاى وينياي بهاذ  البياسابة  ماي ين التي كان  واا

يكون قد قب  ببا يخدم تطبيق هاذا اليظاام بو اع هاذ  الحااالد يماام 

عان ا خطااا التاي وقعا   ًً البختصين اي ال هاد الحوومياة، معتاذاا

وخاصاب بالشور: كي من زوةني ببالحظاته القيباة يو ي لعياي  ًً مسبقا

مع وعد باالساتبراا ااي  –ح  يدي على بعض الحاالد التي لم تون ت

 رصداا هذا البيشوا كلبا ااتبع لدي الوزاال ما تر  ينه  رواي لذلك.

 المستشار القانوني بالوزارة

 عبداللــــه الوهيبــي

 

 

 

 

  



 

 بسم هللا الرحبن الرحيم

 مرسـوم ملكـي
  22م /  الرقااام:

 ها 7/2/2387 التااي :

 بعون هللا تعالى : 

 .ملك.الباسم جاللة 

 نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود 

 ملك المملكة العربية السعودية  –نائب                                

 ها. 11/1/87( وتااي  43بعد اإل الع على ا مر البلوي اقم   ي/

( مان نظاام م لا  الاوزااا 12، 28وبعد اإل االع علاى البااةتين  

 ها. 2377/ 11/22  وتااي 38الصاةا بالبرسوم البلوي اقم 

وبعد اإل الع على نظام البياقصااد والبزياداد الصااةا بالبرساوم 

 ها. 12/1/86( وتااي  6البلوي اقم  م/

 ها. 14/3/87وتااي   213وبعد اال الع على قراا م ل  الوزااا اقم 

 ..  رسمنا بما هو آت

: البوااقاااة علاااى نظاااام تاااأمين مشاااترواد الحووماااة وتيفياااذ  ًً يوال

مان  ًً ها ويعبالها بالصيغة البرااقاة لهاذا، ويعتبار ناااذامشروعات

 تااي  نشر  اي ال ريدل الرسبية. 

: على نائب ائي  م ل  الوزااا ووزير البالية واالقتصاة الو يي  ًً ثانيا

 تيفيذ مرسوميا هذا.



 

 بسم هللا الرحبن الرحيم 

  213قرار رقم 

 هـ 14/3/2387وتاريخ 

 إن مجلس الوزراء 

ع علاى مشاروع نظاام تاأمين مشاترواد الحووماة بعد اإل اال

 وتيفيذ مشروعاتها    ويعبالها . 

 يقرر ما يلي : 

البوااقاااة علاااى نظاااام تاااأمين مشاااترياد الحووماااة وتيفياااذ  -2

 مشروعاتها ويعبال بالصيغة البرااقة لهذا. 

 نظم مشروع مرسوم ملوي بذلك صواته مراقة لهذا.  -1

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 امبدء سريان النظ

استفسرد عدل اهاد حوومياة حاول ماد  ساريان نظاام تاأمين 

مشترياد الحوومة وتيفيذ مشاروعاتها علاى العقاوة التاي وقعا  ااي 

 ظي نظام البياقصاد والبزايداد السابق  

وقااااد يااباااا  وزاال الباليااااة واالقتصاااااة الااااو يي علااااى تلااااك 

هاا 16/4/87ااي  1462االستفساااد ببا تضبيته البرقية الخطياة اقام 

ها، من ين اليظام ال ديد رنبا يسري 8/1/2388اي  1268والتعبيم اقم 

من تاااي  نشار  ااي ال ريادل الرسابية  ًً على العقوة البوقعة اعتبااا

  من البرسوم البلوي اقام  ًً لي  البيد   يوال ًً ها  بقا2/4/2387اي 

 ها والذي صدا به اليظام. 7/2/2387اي  22م/

حووماااة وتيفياااذ مشاااروعاتها : نظاااام تاااأمين مشاااترياد ال ًً يوال

 ويعبالها. 

 ) القواعد األساسية (



 

يراعى اي تأمين مشترياد الحوومة وتيفيذ ماا تحتاااه مان  (1مادة )

 مشروعاد ويعبال القواعد ا ساسية التالية: 

ل بيااع ا اااراة والبؤسساااد الااراغبين اااي التعامااي مااع  -ي

الحوومااة مباان تتااوار ااايهم الشاارو  التااي تااؤهلهم لهااذا 

 7تعامي ار  متساوية ويعاملون على قدم البساوال. ال

( تااوار للبتيااسااين معلوماااد كاملااة وموحاادل عاان 2/ب 2م/

العبااي البطلااوب ويبويااون ماان الحصااول علااى هااذ  

البعلوماد اي وق  واحد ويحادة ميعااة واحاد لتقاديم 

 العروض.

/ج تتعامي الحوومة ااي سابيي تاأمين مشاترياتها وتيفياذ 2م/

تحتاااااه مااان يعباااال ماااع ا ااااراة مشاااروعاتها وماااا 

والبؤسساد البرخ  لهم بببااساة العباي الاذي تقاع 

لمنظباة  ًً اي نطاقه ا عبال يو البشترياد الالزمة  بقا

 والقواعد البتبعة.

 واة حول هذ  الفقرل االستفساااد التالية :  

ما مد  اواز ترسية يحاد  العبليااد علاى شاركة يايبياة غيار  :2س

لااام يسااابق لهاااا تعاماااي يو عباااي ساااابق مسااا لة بالببلواااة و

 بالببلوة  

 ها. 8/1/2388اي  1/م/222خطاب مالية ال وف اقم 

ما مد   روال االشترا  على الشركاد البتخصصة التي تدعى  :1س

لتقديم عرض ما  اااا  صاوال السا ي الت اااي وشاهاةل الزكاال 

 والدخي واالشتراك اي الغراة الت ااية خاصة الشركاد ا ايبية.

وقااد يااباا  وزاال الباليااة واالقتصاااة الااو يي علااى هااذ  

ها، والتعبيم اقم 17/1/88اي  3722/ 27التساؤالد بالخطاب اقم 

هاا 1/1/88ااي  2788/ 27هاا والتعبايم اقام 3/4/88اي  27/7821

  التالي:والتي تضبي  

                                                           
 ( اقرل ب . 2اةل  م –يعيي هذا الرمز  -/ب 2م/



 

ين مفهااوم الفقاارل  ج( ماان الباااةل ا ولااى ماان نظااام تااأمين 

التعامااي مااع ا اااراة والبؤسساااد  مشااترياد الحوومااة يعيااي ين

والشااركاد ال يوااون رال بعااد تساا يلها وهااذا التساا يي يعيااي 

التاارخي  لهااا ببزاولااة العبااي الااذي تخصصاا  ايااه، وهااذا الااي  

يسااري علااى عبااوم ا اااراة والبؤسساااد الو ييااة والبختلطااة   

يايبية ( والبوااوةل اعاالب ااي الببلواة ولهاا مراكاز يو  –سعوةية 

بزاولة ا عبال ااي الاداخي بيااا علاى يحواام نظاام اروع قائبة ب

 استثباا ايس البال ا ايبي. 

يما الشركاد ا ايبية التي تدعى لتقديم عرو ها يو تقادمها 

هي اي يياة ةعاول للبيااا ، احياع ين مثاي هاذ  الشاركاد ال 

وال تلزم با شاتراك ااي الغرااة الت ااياة    ًً ت اايا ًً تعطي س ال

هاا( ااإن نا  6/7/2388ااي  466اال اقام حسب خطاب وزير الت 

الفقرل اا من الباةل ا ولى الخا  بوااوب ااااا  ماا يادل علاى 

الترخي  بالس ي الت اااي وشاهاةل الغرااة الت ااياة ال ييطيقاان 

عليها ورنبا يطلب ميها شهاةل من وزاال الت اال يبين ايهاا ال هاة 

تهاي مفعاول البتعاقدل معها ومدل العقد وقيبته وموان العباي ويي

لتعبايم  ًً هذ  الشاهاةل بانتهااا العقاد البو اح ايهاا وذلاك  بقاا

 ها. 2388/ 7/ 18اي  283/ 8/ 266وزاال الت ااية اقم 

ما هو البقصوة با نظبة والقواعد البتبعة الباذكوال ااي الفقارل  :3س

 اا من الباةل ا ولى 

هااا 3/4/88اااي  7821/ 27وقااد تضاابن تعباايم وزاال الباليااة اقاام 

 وهو بذلك،براة ال

نظام السا ي الت اااي حياع تاي  البااةل الخامساة مياه   ال  -ي

ي ااوز  حااد ين يعبااي بصاافة مسااتواة يو مصاادا يو مقاااول يو 

سبساا يو وكيي بالعبولة.. رال بعد الحصول علاى اخصاة باذلك 

من موتب الس ي الت ااي الذي يقع اي ةائرل محاي اقامتاه يو 

 مركز نشا ه اي الببلوة.. ال . 



 

ااي  322حيع تضبن القراا الوزااي اقم  –نظام الزكال والدخي -ب

( متضابية توقياع اازاا 12اي اصي ال زاااد الباةل   2/7/2372

البيع من مزاولة العبي اي البالة السعوةية لوي من يبتيع عن 

وتاااااي   178ةاااع الضااريبة، انظااار قااراا م لاا  الاااوزااا اقاام 

 ها. 23/2/82

( من 18حيع تقضي الباةل   –ة والصياعية نظام الغراة الت ااي -ج

هذا اليظام بأنه     ال يقبي اي البزايداد والبياقصاد الحوومية 

والبلديااة اااي البلاادان التااي بهااا غراااة ت اايااة رال ين يوااون 

 ايها سواا كان من الت اا يو البقاولين يو السباسرل. ًً مشتركا

 كاد ا ايبية. نظام استثباا ااس البال ا ايبي باليسبة للشر -ة

 قواعد تصييف البقاولين. -ها

لهذا ي ب مراعال انطبا  ما تقضي به هذ  ا نظبة والقواعد 

 على العروض البقدمة والتأكد ميها. 

 ًً هااا متضاابيا22/22/2222وتااااي   11882صاادا ا ماار السااامي اقاام  -2

البوااقااة علااى ين تلتاازم الشااركاد والبؤسساااد ا ايبيااة التااي 

وومة بتقديم البياناد والبعلوماد ا تية عيد ةعوتها يو تتعامي مع الح

 يااةل التعامي معها :  

شهاةل مان بياك معاروف ومقباول لاد  مؤسساة اليقاد العرباي  -2

السااعوةي تحاادة مقاادال الشااركة وساابعتها الباليااة وتعاملهااا 

 الت ااي. 

بيان عن ا عبال التاي  قاما  بهاا الشاركة خاااج الببلواة ااي  -1

ي تقادم  لتيفياذ   ةاخاي الببلواة علاى ان م ال البشروع الذ

يصد  على محتوياد هذا البيان مان الغرااة الت ااياة والصاياعية 

 اي بلد الشركة. 

شهاةاد اإلن از التي حصل  عليهاا الشاركة عان ا عباال التاي  -3

 قام  بتيفيذها سواا ةاخي الببلوة وخاااها. 

لسيتين صوال من ميزانية الشركة وحساب ا ابا  والخسائر عن ا -2

 االخيرتين مصدقة من موتب محاسب قانوني معترف به.



 

على ين يوون تقاديم هاذ   البيانااد والشاهاةاد ماع العطااا 

والعرض البقادم مان الشاركة ا ايبياة ساواا تبا  العبلياة عان 

  ريق البيااسة يو ا تفا  البباشر.

ا ااة رلى الشارو  والبيانااد والوثاائق التاي يتطلبهاا نظاام 

 الحوومية. البشترياد

وقاااد صااادا تعبااايم وزاال البالياااة واالقتصااااة الاااو يي اقااام 

 التأكيد على ذلك.  ًً متضبيا  22/22/2222وتااي   6332/222

هي ي وز ميح مهلة لت دياد شاهاةاد السا ي الت اااي والزكاال  :4س

 والغراة الت ااية رذا قدم  اي العروض وكان  ميتهية مدتها  

 ها. 2/2388/ 28اي  38/2/6/2247/2خطاب وزاال البعااف اقم 

 . 11/21/88اي  27872/1خطاب وزاال الح  واالوقاف اقم 

اااي  27/7888وقااد يااباا  الااوزاال علااى ذلااك بخطابيهااا اقاام 

البتضبيان: يناه  الباا ثبا  ين  22/2/2222اي  27/82واقم  3/4/2388

البؤسسة يو الشركة مرخ  لهاا ببزاولاة العباي ببوااب الشاهاةاد 

عياد قباول عر اها مان اعطائهاا  ًً ه لي  هياك مانع نظاماالبقدمة اإن

مهلة ثالثة ييام من تااي  اتح البظااايف لت دياد شاهاةاتها  ن القصاد 

من اشترا  ذلك التأكد من الترخي  لها ببزاولة العبي الذي تقاع ااي 

 نطاقه ا عبال يو البشترياد الالزم تأمييها. 

غير مصيف اي م ال العباي  هي ي وز قبول العطاا ا قي رذا كان -6س

مو وع البيااسة  ورذا يبد  صاحب يقي عطاا استعداة  إلحضااا 

شهاةل تصييفه و لب مهلاة اباا ماد  ااواز ذلاك  خطااب وزاال 

 ها. 18/2/2222اي  2763الزااعة اقم 

هااي ي ااوز اسااتبعاة يي عطاااا رذا لاام يراااق بااه شااهاةل تصااييف  -7س

دم شااهاةاد خباارل لاايف  العبااي مو ااوع البيااسااة، يو لاام يقاا

 لذلك . 

ااي  22/22/334خطاب قائد كلية البلاك ايصاي ال وياة اقام 

 ها. 8/8/2387اي  4628وخطاب رماال القصيم اقم  11/22/88



 

ااي  27/3222وقد يااب  الاوزاال علاى ذلاك بخطاباتهاا اقام 

ااااي  27/23442واقااام  14/22/88ااااي  28632واقااام  22/1/2222

 والتي ااا ايهبا:  8/8/87

ساااألة التصاااييف قاعااادل يساساااية للتعاماااي ماااع يي رن م

مؤسسة على يساس ينه ترخي  ببزاولة العبي تبشياب ماع نا  

الفقرل اا من الباةل ا ولى من نظاام تاأمين مشاترياد الحووماة 

وذلك بياا على ما يصدا  ائي  ل ية التصاييف ااي التعبايم اقام 

ذلاك وماا يصادا بعاد  1/4/2386اي  261، واقم 2/2/2386اي  232

من تحديد لببالغ وينواع البشاايع، ولذا اأنه رذ كان  قيبة العطااا 

اي حادوة البباالغ البصايف بهاا صااحب العطااا يو يقاي ااال ي اوز 

 استبعاة  لوونه لم يراق شهاةل تصييف. 

يما ين كان  قيبة البشاايع يكبار مان البباالغ البصايف بهاا 

اسااتعداة   اأنااه ال يقبااي يساساااب، ورذا يبااد  صاااحب يقااي عطاااا

إلحضاا شهاةل تصييفه و لب مهلة لذلك ااال ماانع مان قبولاه رذا 

 لب مهلة إلحضاا شاهاةل التصاييف مان ل ياة التصاييف يو وزاال 

ا شغال العامة واقتيع  ال هة بقدال صاحب العطااا علاى القياام 

بتيفيااذ مااا ااااوز قيبااة تصااييفه ورال اااال ي ااوز ذلااك رال اااي حالااة 

وقيبة تصييفه ويما عن شاهاةاد الخبارل  تخفيض عر ه ببا يتفق

اإن تقديبها لي  يمر اوهرياب مان شاأنه اساتبعاة العارض لاو لام 

تقدم  نهاا لب ارة االساتئياس بهاا اقاط وباإلمواان ساؤال بعاض 

ال هاااد البختصااة عاان مسااتو  البؤسسااة اااي حالااة الشااك 

 بقداتها وكفااتها. 

تقرياراب كبا ال ي وز اساتبعاة العارض ا قاي لووناه لام يرااق 

يثب  معراتاه لبصااةا البواصافاد العاماة والترباة وظاروف العباي 

حسااب البطلااوب  ن هااذا لااي  ساابباب مسااوغاب لالسااتبعاة  نااه 

يفتاارض اااي العقااوة اإلةاايااة ين البؤسسااة قاماا  ببثااي هااذ  

التحرياد ولو لم تقدم تقريراب عن ذلك و ن رعداة العروض عاةل رنبا 

لعبي والشرو  والبواصفاد ولو لام ي يا بياا على ةااسة موقع ا

تقم بذلك اعتبرد مقصرل اي حق نفسها  نه لن يقباي ميهاا يي 

 عذا اي حالة رخفاقها.



 

صداد القواعد الخاصة ببن يبيع تعامله مع الحوومة بقاراا م لا   -8

  ايها:ها، والتي ااا 16/1/2222وتااي   22الوزااا اقم 

ن ا شخا  الباذكواين ايباا ال ي وز شراا يصياف م:  المادة األولى

بعااد وال تولاايفهم بخاادماد يو يشااغال عامااة وال قباااول 

 عطاااد يو عروض ميهم. 

موظفوا الحوومة، ومع ذلك ي وز توليفهم بأعباال غيار  -ي

ت ااية رذا كان قد صر  لهم ببزاولتها كباا ي اوز شاراا 

كتب من تأليفهم سواا ميهم مباشرل يو من البوتبااد 

توليفهم بالقيام بأعباال ايياة كالرسام البوةعة بها يو 

والتصوير والبوسايقى وشاراا حاق البلوياة ا ةبياة يو 

 الفيية يو مصيفاتهم.

 البس ونون ب رم يثياا يتخاذ راراااد التعاقد.  -ب

من تقضاى ا نظباة ببياع التعاماي معهام حتاى يارة  -ج

 رليهم يعتبااهم حسب اليظام. 

 البفلسون حتى يرة اعتبااهم.  -ة

 من لم يبلغ من العبر ثبانية عشر عاماب.  -ها

ماان سااحب ميااه العبااي رذا قااراد الل يااة البيصااو   -و

( ين يساباب الساحب تادعو رلاى 3عليها ااي البااةل  

ميع التعامي معه يو صدا قاراا باذلك مان اهاة قضاائية 

 مختصة.

من ثب  الت ااؤ  رلاى الغاش والتحاياي والتالعاب ااي  -ز

لح الحوومياة وا اهازل ذواد تعامله مع الوزاااد والبصا

الشخصية البعيوية البستقلة وقراد الل ية البيصو  

( مياع التعاماي معاه يو صادا قاراا 3عليها ااي البااةل  

 بذلك من اهة قضائية مختصة.

علاى الاوزاااد والبصاالح الحوومياة وا اهازل ذواد :  المادة  الثانيـة

الشخصااية البعيويااة البسااتقلة ربااالا وزاال الباليااة 



 

واالقتصاة الو يي بحاالد الغش والتحايي والتالعاب رذا 

اكتشف  يثياا يو بعاد التيفياذ وكاذلك تزويادها بقاراااد 

 سحب العبي. 

يشااوي وزياار الباليااة واالقتصاااة الااو يي ل يااة ماان :  المــادة الثالثــة

مستشااااين قااانونيين سااعوةيين ماان اهاااد محاياادل 

اااد لليظر اي بالغااد الغاش والتحاياي والتالعاب وقار

سحب العبي التي تحال رلاى وزاال البالياة واالقتصااة 

الو يي وما قد يقدم عيهاا مان تظلبااد مبان صاداد 

بحقه وعليها سباع اعتاراض الباتظلم وساباع واهاة 

نظر ال هة التي يصاداد الابالا يو قاراا الساحب وبعاد 

ذلك تصدا قرااها واق اإلاراااد البيصو  عليهاا ااي 

 بعة والخامسة. الباةتين التاليتين الرا

تداس الل ية بالغاد الغش والتالعب والتحاياي :  المـــادة الرابعــــة

وتسبع ةااع البقاول وواهة نظر ال هاة الببلغاة ااإذا 

ثباا  حصااول يي واقعااة مبااا نسااب رلااى البقاااول يو 

البتعهد تصادا الل ياة قاراااب ببياع التعاماي معاه خاالل 

ا القاراا قاابالب البدل التي تراها كااية لرةعه ويواون هاذ

للتظلم ميه يمام ةيوان البظالم خالل ستين يومااب مان 

 تااي  ربالغه لصاحب الشأن. 

تاداس الل ياة قارااا ساحب العباي ااأن ايد ين  : المادة الخامسـة

يسبابه تدعو رلى ميع التعامي مع من صدا بحقه القراا 

تصدا الل ية قراااب ببيع التعامي معه خالل البادل التاي 

كااية لرةعه ويوون هذا القراا قابالب للاتظلم يماام تراها 

ةيااوان البظااالم خااالل سااتين يوماااب ماان تااااي  ابالغااه 

 لصاحب الشأن. 

تتااولى اإلةاال التااي يعييهااا وزياار الباليااة :  المـــادة السادســــة

واالقتصاااة الااو يي تقييااد يسااباا ا شااخا  الببيااوع 

التعامي معهم اي س ي خا  عيدما تصابح القاراااد 



 

الصاااةال بباايعهم نهائيااة ويعباام عاايهم علااى كااااة 

الوزاااد والبصالح الحوومية وا اهزل ذواد الشخصاية 

 البعيوية البستقلة. 

ال ي وز تعديي مدل البياع مان التعاماي يو الشاطب :  المادة السابعة

من س ي الببيوعين قبي مضى البادل التاي حادةها 

ا بهاا قراا البيع ويستثيى من ذلك الحاالد التاي يصاد

 ها.  –قراا من م ل  الوزااا يو يمر سامي ي 

وتااي   27/3613صدا قراا معالي وزير البالية واالقتصاة الو يي اقم  -3

( مان القواعاد الخاصاة ببان 3،6ها تطبيقاب لي  البااةتين  1/8/2222

( 22يبيع تعاملاه ماع الحووماة الصااةال بقاراا م لا  الاوزااا اقام  

 ها. 16/1/2222وتااي  

  جاء فيه :قد و

( خنفااة الااذكر ماان 3تشااوي الل يااة البيصااو  عليهااا اااي الباااةل   -2

 السعوةيين على اليحو التالي: 

الدكتوا محبد حسن ال بر عضو هيئة التاداي  ااي القاانون مان  -ي

 كلية العلوم اإلةااية   ائيساب( .  –اامعة الرياض 

اب ونائبااب مستشاا قانوني من شعبة الخبراا بب ل  الاوزااا عضاو -ب

 للرئي . 

 مستشاا قانوني من وزاال البالية عضواب.  -ج

 مستشاا قانوني من ةيوان البراقبة العامة عضواب .  -ة

 مستشاا قانوني من هيئة التحقيق والتأةيب عضواب.  -ها

تعقد الل ية راتباعاتها اي البساا حسب متطلباد العباي ويحادة  -1

وااأل عن حضوا كي السة بقراا للرئي  ويعضاا الل ية والسورتير م

من م ل  الخدمة البدنية على ين يوون لهذ  البواااأل حاد يعلاى 

 اي كي شهر.



 

تصدا قراااد الل ية مسببة وبتوقيع ا عضاا ا ابعة والرئي ، وي اوز  -3

ين تصدا بتوقيع ثالثة يعضاا والرئي  اي حالة غياب يحد ا عضااا يو 

بالا يو قراا السحب محي اليظر قاد تيحيه من العضوية عيدما يوون ال

صدا من قبي ال هة التابع لها العضو، وي اوز ين تواون القاراااد ييضااب 

بتوقيااع عضااوين مااع نائااب الاارئي  اااي حالااة غياااب الاارئي  ويحااد 

 االعضاا. 

اي حالة اختالف خااا يعضاا الل ية يصدا القراا با غلبية واي حالاة  -2

 به الرئي  يو نائب الرئي . التساوي يراح الريي الذي اي اان

يو ح اي نهاية القراا ين لصااحب الشاأن حاق الاتظلم يماام ةياوان  -4

( يوماب من تااي  ربالغه، وياتم تبلياغ القاراااد عان 62البظالم خالل  

 ريق سورتير الل ية رلى يصاحاب الشاأن يو مان يفو اونه ببوااب 

 سيداد تبليغ اسبية ويسلم له نسخة من القراا.

ى اإلةاال البركزيااة للبشااترياد الحووميااة بااالوزاال مهبااة قيااد تتااول -6

( ماان القواعااد 6يسااباا الببيااوعين ماان التعامااي واااق ناا  الباااةل 

الخاصة ببن يبيع تعامله مع الحوومة، وياتم التعبايم عايهم ل بياع 

الااوزاااد والبصااالح الحووميااة وا اهاازل ذاد الشخصااية البعيويااة        

   البؤسساد العامة   . 

تعين اإلةاال البركزية للبشترياد الحوومية سورتيراب لل ياة مبان ال  -7

تقي مرتبه عان الخامساة ويتاولى تلقاي البعاامالد وعر اها علاى 

الل ية يوالب بأول ةون تأخير كباا تقاوم اإلةاال بإعاداة سا الد خاصاة 

 لقيد الببيوعين من التعامي مع الحوومة.

( بصوال من قراانا هذا لتسابية 2 تزوة ال هاد البذكوال اي الباةل  -8

 مبثليها اي الل ية. 

لماراة والبؤسساد السعوةية البرخ  لهم بالعباي  بقااب  –/ة 2م/

لمنظبة والقواعد البتبعة يولوياة ااي التعاماي ماع الحووماة، 

ومااان بعااادهم تواااون ا ولوياااة للبؤسسااااد البووناااة مااان 

أكثر % اا42سعوةيين وغير سعوةيين متى بلغ نصيب ا ولين 

 من ااس مال البؤسسة.



 

 حول هذ  الفقرل واة االستفساا التالي : 

 ما هو مفهوم ا ولوية حسب ن  هذ  الفقرل  

 ها. 17/4/87اي  3212خطاب وزاال البر  والبريد والهاتف اقم 

ااي  12/22228وقد يااب  الوزاال على ذلك بخطابهاا اقام 

 ًً الادعول يوال ها والذي ااا ايه : ين البقصوة ين توااه16/6/87

رلى السعوةيين البرخ  لهم بببااسة العبي الاذي تقاع ااي 

نطاقااه ا عبااال يو البشااترياد الالزمااة ورذا لاام يتااوار اتواااه 

الدعول للبؤسساد ذاد ايس الباال البشاترك مان ساعوةيين 

وغياار سااعوةيين، ورذا لاام يتااوار اتواااه الاادعول لغياار ذلااك ماان 

 البؤسساد ا ايبية.

هاا 22/1/2222وتاااي   1622/هاا/3ي اقم صدا ا مر السام

 البتضبن: 

ين تقتصاار مقاااوالد الطاار  وال سااوا العاةيااة والبباااني 

الصااغيرل والبتوسااطة علااى البقاااولين السااعوةيين اقااط ةون 

غيرهم وين تالح  ذلاك ابياع ا اهازل الحوومياة تأكياداب لممار 

 ها . 14/1/88اي  2222/ة/7السامي اقم 

 28وتاااااي   13222/و/3اقااام كباااا صااادا ا مااار الساااامي 

 ها  البتضبن : 22/2222/

بذل يقصى اهاد ااي سابيي يتاحاة الفرصاة للبقااولين  -ي

السعوةيين لتيفيذ البشاايع الحوومية واعتباا ذلاك مان 

 ا هداف ا ولية.

ت زئة البشاايع ين يمون ذلك حتى ياتبون البقااولون  -ب

 السعوةيون من التأهيي لها وتيفيذها.

التزام البقاولين ا اانب بالباةل التاي تضابيتها مراقبة  -ج

العقوة والتي تلزم البقاول بالراوع رلاى ال هاة اإلةااياة 

علااى التعاقااد ماان  ًً البتعاقااد معهااا للبوااقااة مقاادما



 

البا ن على بعض يعبال العقد وةاع البقاولين ا اانب 

 ياضي للعبي.  ًً  عضاا البقاولين السعوةيين ارصا

غياار ا نشااائية مثااي يعبااال ا عاشااة  قصاار البقاااوالد -ة

والصيانة والتشغيي واليظااة واليقي وتوايد البواة الخاام 

وما يشبه ذلك من ا عبال على البقااولين الساعوةيين 

نظراب  نه يتوار لتأةيتهاا عادة كبيار مايهم تاوارد لاديهم 

 الخبرل الالزمة.

تفضل المصنوعات والمنتجات ذات المنشـأ السـعودي  –/هـ 1م/

علــى ريرهــا مــن مثيالتهــا األجنبيــة متــى كانــ  محققــة 

لل ر  الذي تقرر التأمين مـن أجلـه ولـو كانـ  تقـل فـي 

 المواصفات عن مثيالتها األجنبية.

ومتااى تااواارد مصاايوعاد يو ميت اااد ماان هااذا اليااوع ااااز 

شراؤها بالطريق البباشر رن كان  مان رنتااج مصايع واحاد ااإن 

ا ميااسة بييها علاى ين تحادة تعدةد مصانع انتااها تعين رارا

 وزاال الصياعة اي كلتا الحالتين السعر البياسب للشراا. 

وال تعتبر يي مصيوعاد يو ميت ااد ذاد ميشاأ ساعوةي رال 

رذا كاناا  ماان انتاااج ميشااأل صااياعية ماارخ  لهااا تعبااي ةاخااي 

الببلوااة وقاادم  هااذ  البيشااأل شااهاةل ماان وزاال الصااياعة 

ية البحلياة والياد العاملاة البحلياة قاد والوهرباا بأن البواة ا ول

سااااهب  بيسااابة معقولاااة ااااي انتااااج هاااذ  البصااايوعاد يو 

 البيتوااد.

 واة بشأن هذ  الفقرل االستفساااد التالية:  

هي شر  نسبة العشرل اي البائة بخصاو  تفضايي البيت ااد  -2س

والبصيوعاد الو يية الزال سااي البفعول    خطاب وزير الصياعة 

 ها. 3/2/88/  اي 88ا اقم والوهربا

ذلااك وقااد يااباا  وزاال الباليااة واالقتصاااة الااو يي علااى 

  تضبن:ها والذي 12/2/88اي  27/2186اقم  بالتعبيم

من الباةل ا ولى من نظام تأمين مشاترياد  -ها –رن الفقرل 

الحوومة لم تحدة نسبة معيية كبا كان ميصوصاب عليه اي البااةل 



 

صاد والبزاياداد الساابق، ومفهاوم ذلاك التاسعة من نظام البياق

ينه قد تارك لل هاة صااحبة الصاالحية ااي التاأمين سالطة شاراا 

البيت اد والبصيوعاد ذاد البيشأ الساعوةي متاى كانا  وااياة 

بااالغرض وذلااك اااي حاادوة الااثبن الااذي تحاادة  وزاال الصااياعة 

والوهربااااا لهاااذ  البيت ااااد والبصااايوعاد ومتاااى شاااهدد وزاال 

رباااا ين البااواة ا وليااة البحليااة يو اليااد العاملااة الصااياعة والوه

البحلية قد ساهب  بيسبة معقولة اي رنتاج هذ  البصيوعاد يو 

هاا، 28/2/2388اي  377البيت اد، كبا ين قراا م ل  الوزااا اقم 

قااد عهااد رلااى وزاال الصااياعة والوهرباااا بإعااداة قااوائم ببيت اااد 

ومياة بعاد التأكياد مان الصياعة البحلية الصالحة للبشترياد الحو

اوةتها واعتدال يسعااها وتوار كبياتها وتوزيع هاذ  القاوائم علاى 

كااة ال هاد الحوومية، وزياةل اي تش يع البصيوعاد والبيت اد 

الو يية يواب القراا كذلك ين تتضبن ابياع العقاوة التاي تبرمهاا 

ال هاااد الحووميااة نصاااب يقضااي بااالتزام الشااركة يو البؤسساااد 

د معهااا بااأن تشااتري البيت اااد الو ييااة التااي تتضاابيها البتعاقاا

القوائم البعدل من قباي وزاال الصاياعة والوهربااا وال ي اوز لهاا ين 

 تستواة من الخااج ميت اد شبيهة بتلك التي تضبيتها القوائم.

هي ي وز تأمين البيت اد والصياعاد الو يية ولو كانا  يساعااها  -1س

 ا يصيع خااج الببلوة  تزيد بيسبة كبيرل عن غيرها مب

 ها. 11/8/2388اي  2472/4212/27خطاب وزاال الصحة اقم 

ااي  27/24832وقد ياابا  الاوزاال علاى ذلاك بخطابهاا اقام 

مان البااةل ا ولاى ال  -هاا–ها البتضابن ين نا  الفقارل 28/8/88

مهبااا كااان اخااتالف السااعر عاان البيت اااد  ر القااهيؤخااذ علااى 

دوة البقبولاة ميطقيااب والتاي يراعاي ا ايبية، ورنبا يوون اي الحا

ايها التوايق بين صالح الخزيية العامة وتش يع الصياعاد الو يية 

وقااد تاارك لل هااة صاااحبة الاادعول ين تحاادة هااذا بيسااب معقولااة 

% رمااا ين توااون 12% يو 22ومقبولااة كتحديااد ذلااك مااثالب بيساابة 

ا سعاا مرتفعة بشاوي ملفا  لليظار اأناه ال يتفاق والهادف مان 

 من الباةل ا ولى. -ها–ش يع حسب ن  الفقرل الت

يجب أن يتم الشراء أو تـأمين األعمـال بأسـعار عادلـة ال  –/و 1م/

تزيد عن األسعار السائدة، وتعتبر المنافسة بين العـاملين 



 

في هذا المجال وفقاً لألنظمة الوسـيلة العمليـة للوصـول 

 إلى ذلك. 

جبها إال طبقاً للشروط ال يجوز قبول العرو  والتعاقد بمو -/ز 1م/

 .والمواصفات الموضوعة

 واة حول هذ  الفقرل االستفساااد التالية: 

هي ي وز قبول العرض البوصى بالترسية عليه ماع كوناه مخالفااب  :2س

للشرو  والبواصفاد اي مسائي ال تعتبار اوهرياة وكاان لل هاة 

 مصلحة اي ا خذ بهذا العطاا  نه يفي بالغرض اضالب عن اعتدال

 سعر  

ااي  3212خطاب وزاال البر  والبريد والهاتف لشائون البرياد اقام 

 ها. 17/4/87

 12/22228وقد يااب  الوزاال على ذلاك بباا تضابيه خطابهاا اقام 

 ها. 16/6/2387اي 

  ايه:والذي ااا 

( تي  علاى يناه   ال ي اوز قباول 2من الباةل   -ز–رن الفقرل 

لشااارو  والبواصااافاد ل ًً العاااروض والتعاقاااد ببوابهاااا رال  بقاااا

 البو وعة(. 

وعلى ذلك ييبغي على ال هة الحوومياة ين تتقياد بالشارو  

 التي و عتها.

رذا كان توايه الدعول على يساس الفئاد ولوان العطااااد واةد  -1س

بأسعاا رابالية بخالف ما تضبيته الشرو  والبواصفاد اهي ي وز 

 الترسية ببوابها  

اعتراض الببثي البالي على خطاب وزاال البعااف البتضبن 

 ترسية ينشاا غرف كهرباا ببدااس متفرقة بالرياض. 

اااي  3223/17وقااد يااباا  الااوزاال علااى ذلااك بخطابهااا اقاام 

هااا متضاابياب تأييااد اعتااراض الببثااي البااالي علااى ذلااك 1/7/2387

استياةاب رلى ن  الفقرل  ز( و نها ال تبلك صالحية االساتثياا مان 

 يحوام اليظام.



 

ذا ناا  اااي الشاارو  والبواصاافاد علااى ان العبليااة مو ااوع ر -3س

البيااسة غير قابلة للت زئة وكان يقي العطاااد مقادماب ل ازا مان 

العبلية ةون ال زا اآلخر ولو ي يف رلى ساعرها ساعر البياد الاذي 

لاام تتقاادم لااه لواناا  يقااي العااروض ابااا مااد  قبااول عر ااها يو 

 استبعاة  

 ها. 4/2388/ 18د اي / ي 1483خطاب سال  الحدوة اقم 

وقااد يااباا  الااوزاال علااى ذلااك ببااا تضاابيه خطابهااا اقاام 

  ايه:والذي ااا  21/6/88اي  27/22381

ين العرض البقدم رذا كان مخالفاب للشرو  والبواصفاد كبا لو 

قصر على ازا من العبلية ةون اآلخر خالااب لبا ذكر ااي الشارو  

مان  -ز–لاي  الفقارل  والبواصفاد اأن هذا كاف الساتبعاة   بقااب 

الباةل ا ولى من نظام مشترياد الحوومة كبا ينه من غير ال اائز 

نظاماب ر ااة بيوة يسعاا اديدل رلى العرض بعاد ااتح البظااايف ال 

من قبي ال هة اإلةااية وال من قبي البتياا   ن اي هاذا رخاالالب 

 بببدئي البيااسة والبساوال بين البتيااسين.

ل هة اإلةااية عيد احا  العاروض وتحليلهاا ين العطااا رذا اتضح ل -2س

ا قي غير مداوس وين يساعاا  تقاي عان يساعاا الساو  وتولفاة 

البشروع تقي كثيراب عن التقديراد التي و ع  للبشروع من قبي 

 ال هة ابا مد  اواز استبعاة  

 ها. 7/6/2388/س   اي 2728/3خطاب سال  الحدوة اقم 

 27/2266ذلك ببا تضبيه خطابها اقم  وقد يااب  الوزاال على

  ايه:والذي ااا  4/7/88اي 

ين خلية الدعول تستلزم الترسية على يقي العطاااد وياضالها 

ولهذا اإن علاى ال هاة الحوومياة ين ترساي العبلياة علاى يقاي 

العطاااد ماا لام يظهار لهاا ين هاذا العطااا مايخفض بشاوي غيار 

وهذ  هي حالة ما رذا  معقول مبا قد يسبب عدم تيفيذ البشروع

اتضااح ين العطاااا ا قااي غياار مااداوس وكااان يقااي عاان التقااديراد 

 %.32البحدةل للبشروع ببا يصي رلى نسبة 



 

 قواعد تقديم العروض

 ( : 4مادة )

يخطاار البتيااسااون يمااا عاان  ريااق اإلعااالن اااي ال رياادل الرساابية  -ي

مرتين على ا قاي، ويماا عان  رياق تواياه كتاب اسابية رلاى مان 

 يدعون للبيااسة اي حالة قصرها على عدة معين ميهم.

رذا قاماا  ال هااة اإلةاايااة باااإلعالن عاان اغبتهااا لتيفيااذ بعااض  -2س

يو ال زيارل وبعاض البشاايع اي رحد  الصحف البحلية كالريااض 

البؤسساد اإلعالنية ا خر  وبعد مضي الفترل البحادةل لتقاديم 

العطاااد اتضح ين الصاحف البحلياة لام تقام بيشار اإلعاالن ويماا 

البؤسسة اإلعالنياة اقاد قاما  بيشار  وبيااا علياه تقادم بعاض 

العروض اهي يبون اعتباا ذلاك ببثاباة اإلعاالن البطلاوب حساب 

 ./ي من اليظام1الباةل 

وتااااااي  اقاااام  3/3/21/2473خطاااااب وزاال البعااااااف اقاااام 

 27/21481ها وقد اااب  الوزاال على ذلك بخطابها اقام 2/6/2222

 ها البتضبن: 11/6/2222وتااي  

ين  ريقة اإلعالن عان رحتيااااد ال هاة الحوومياة رنباا تاتم 

باإلعالن اي ال ريادل الرسابية   يم القار ( مارتين علاى ا قاي، 

/ي مان 3ق الصحف البحلية وذلك  بقا لي  الباةل ولي  عن  ري

يما الل وا رلى البؤسساد الت ااية كداا البياا يو غيرهاا  –اليظام 

وكذلك الصحف البحلية اهو عبلية مساعدل لزياةل اإلعالن ليبون 

ر الع عدة مبون من البتيااسين خاصة وين ال ريادل الرسابية   

  للبهتبين بها. يم القر ( ليس  متداولة بشوي كبير رال

كبا ين الصحف البحلية ملزمة بيشر اإلعالناد الحوومية اي 

وتااي   2/1/22428موعدها البحدة  بقاب لتعبيم وزاال اإلعالم اقم 

هاا 3/22/88وتااي   21/27142ها وتعبيم وزاال البالية اقم 28/4/88

واي حالة رخالل رحد  الصحف بهذا االلتازام ي اب  -وبدون مقابي

 وزاال اإلعالم إلموان اليظر اي مقداا معونتها السيوية. ربالا

ــادة  ــى  –/ب 4الم ــى المنافســة عل ــدعو إل ــة أن ت ــة اإلداري للجه

 مرحلتين : 



 

االولى : توايه الدعول لبن يريد التياا  ايبا يلزمهاا مان 

مشترواد يو تيفيذ يعبال من العاملين اي اليشا  

 لون. البطلوب ليختاا من بييهم البيااسون البقب

 الثانية : رن تطلب من هؤالا تقديم عرو هم. 

ولل هة اإلةااية ين تختاا مان يادعون رلاى البيااساة 

بيااا علااى مااا يتااوار لااديها ماان معلوماااد رذا كااان مو ااوع 

 ًً  ابن اختصاصاها، رماا رذا لام يوان ةاخاال ًً العبي ةاخاال

 بن اختصاصاها اتاتم الادعول بيااا علاى ترشايح يحاد  

الحوومة واي حالة عدم توار هذ   ال هاد البتخصصة اي

البعلوماااد لااد  اهااة حووميااة ي ااوز االسااتعانة بإحااد  

 البؤسساد البتخصصة يو الهيئاد الدولية.

 واة حول هذ  الفقرل االستفساا التالي: 

رذا يااةد ال هة اإلةااية  ر  عبلية ما بأسلوب البياقصة البحادوةل  -2

وانياااد الالزمااة لااد  لوااون هااذ  ا عبااال مبااا تسااتلزم تااوار االم

الشركاد البدعول لهذا الغرض وكان  هاذ  ال هاة هاي البتخصصاة 

اي التوصية بترسية مثي هاذ  ا عباال ورعاداة البواصافاد الالزماة 

لبثي هذ  البشاايع وترشيح يسباا الشركاد البؤهلاة التاي تتاوار 

لديها االموانياد والخبرل لتيفيذ مثي هذ  البشاايع. ابا ماد  ااواز 

 امها بهذا ا سلوب.قي

اااااي  228خطاااااب وزاال البتاااارول والثاااارول البعدنيااااة اقاااام 

 1748/87ها وقد يااب  الاوزاال علاى ذلاك بخطابهاا اقام 32/2/2387

 ها والذي ااا ايه :22/6/2387اي 

ينه بسريان نظام تأمين مشترياد الحوومة من تااي  نشر  اي 

أن لل هااة ( تقضااي باا1هااا اااأن الفقاارل  ب( ماان الباااةل  2/4/2387

الحوومية ين تختاا من يدعون للبيااسة بياا على ما يتوار لديها من 

معلوماد رذا كان مو وع العباي ةاخاالب ااي اختصاصاها ، يماا رذا لام 

يون ةاخاالب ااي اختصاصاها اتاتم الادعول بيااا علاى ترشايح رحاد  

ال هاااد البتخصصااة اااي الحوومااة، واااي حالااة عاادم تااوار هااذ  

وومية ي اوز االساتعانة بإحاد  البؤسسااد البعلوماد لد  اهة ح

 البتخصصة يو الهيئاد الدولية.



 

يحدد في األخطار عن المنافسـة زمـان ومكـان معينـان  –/ج 4م/

لتقديم العرو  وتقدم العرو  فـي مظـاريف مختومـة ال 

يجوز فتحها إال في الميعاد المحدد وذلك ما لم يقضي هذا 

 النظام بجواز أن يقدم العر  مفتوحاً. 

% مـن 1،4يقدم مع العر  ضمان ابتدائي يتراوح ما بـين  -/د4م/

قيمته وفقاً لما تحدده الشروط والمواصفات وال يلزم تقـديم 

هـــذا الضـــمان فـــي حالـــة الشـــراء المباشـــر أو العـــرو  

 المفتوحة المشار إليها فيما بعد.

 واة حول هذ  الفقرل االستفساااد التالية: 

 م يون مصحوباب بضبان ابتدائي هي ي وز قبول العرض رذا ل -2س

ااااي  2262  برقياااة مصااالحة ا اصااااة ال وياااة ب ااادل اقااام 

ها وقد يااب  الوزاال على ذلك ببا تضبيه خطابهاا اقام 7/6/2387

 ها والذي ااا ايه: 16/6/2387اي  12/22224

ينه ال يلتف  رلاى العطااا الغيار مصاحوب بالضابان االبتادائي 

ثانيااة ماان نظااام تااأمين مشااترياد  بقاااب للفقاارل  ة( ماان الباااةل ال

 الحوومة.

هاي ي اوز قباول العارض الغيار مصاحوب بالضابان االبتادائي بعااد  -1س

 رحضاا الضبان اي اليوم التالي لفتح البظاايف 

ااااي  2412/1خطااااب وزاال البااار  والبرياااد والهااااتف اقااام 

 ها.22/8/2387

وقااد يااباا  الااوزاال علااى ذلااك ببااا تضاابيه خطابهااا اقاام 

 ها والذي ااا ايه: 22/8/2387 اي 12/23782

ال ي وز قبول العطاا الغير مصحوب بضابان ابتادائي يو  ابان 

( مان 1مخالف  شوال الضبان  بقاب لي  الفقرل  ة( من البااةل  

اليظام، ورذا وادد حااة تدعو لالستثياا من اليظام ايبون عرض 



 

ظر ااي من اليظام للي -21–ا مر على الل ية الوزااية  بقاب للباةل 

 راازل قبول مثي هذا العطاا.

رذا قدم الضبان االبتدائي ناقصااب اهاي يساتبعد العطااا  يم ي اوز  -3س

 اعطاا مهلة إلكباله 

اااااااي  38/2/6/2247/42خطاااااااب وزاال البعااااااااف اقاااااام 

 ها. 28/2/2388

 ها. 22/7/2388د م اي  227خطاب ا من العام اقم 

ااااي  2/ 8827 /  2خطااااب يمااااال ميطقاااة القصااايم اقااام 

 ها.17/21/2388

وحيال ما تلقته وزاال البالية مان العدياد مان االستفسااااد  

البشاا ايها رلاى هاذ  الظااهرل وهاي تقاديم الضابان االبتادائي 

بشوي ناق  اقد كان  واهة نظرهاا وااوب التقياد باي  الفقارل 

 ة( من الباةل الثانية من اليظاام والتاي ببقتضااها ال ي اوز قباول 

رال انها مع هاذا حاولا  ري ااة ماا مان شاأنه ين  مثي هذا الضبان

يحقق البصلحة للطراين   ال هة اإلةااية والبتياا ( حالة تقديم 

وذلااك عياادما يصااداد تعبيبهااا اقاام  –الضاابان االبتاادائي ناقصاااب 

 ها والذي ااا ايه: 22/8/2388اي  27/24374

ينه رذا كان يقي العروض يحقق واراب للخزيية العاماة ولام يوان 

صااحوباب بضاابان ابتاادائي كامااي وتحقااق ين الاايق  اااي الضاابان م

 فيااف مبااا يغلااب معااه الظاان ينااه نتي ااة خطااأ غياار مقصااوة ماان 

البتياا  ابثي هذا العرض يقبي علاى اعتبااا ين ماا حصاي كاان 

نتي ة خطأ ماةي غير مقصوة ويطلاب مان صااحب العارض ركباال 

يف رماا رذا الضبان خالل ثالثة ييام من الياوم التاالي لفاتح البظااا

كان نق  الضبان كبيراب مباا يغلاب معاه الظان يناه نقا  مقصاوة 

لسبب كامن لد  البتياا  اأن هذا العرض يستبعد على اعتبااا 

ينه مخالف للشرو  والبواصفاد، ويترك ةااسة مثاي هاذا التقادير 

لل ية اح  العروض ورذا حصي خالف بين يعضاائها يموان الوتاباة 

 لريي الذي ير  ينه محقق للصالح العام.لوزاال البالية لترايح ا



 

رذا كااان للبتعاقااد حقوقاااب ماليااة ت ااا  اإلةاال ويباادي اسااتعداة   -2س

 للخصم ميها ببا يعاةل الضبان االبتدائي ابا مد  اواز ذلك 

اااي  3122/3خطاااب وزاال الشاائون البلديااة والقرويااة اقاام 

 ها. 12/8/88

بهااا اقاام وقااد يااباا  الااوزاال علااى ذلااك ببااا ااااا اااي خطا

 ها. 22/8/2388اي  27/22337

ين عدم تقديم الضبان االبتدائي يعتبار مخالفاة لاي  البااةل 

( اقاارل  ز(        ال ي ااوز قبااول العااروض والتعاقااد ببوابهااا رال 2 

للشرو  والبواصفاد البو وعة( وعدم تقديم الضابان اياه  ًً  بقا

عيدما تقارا رخالل بببدي البساوال بين البتقدمين والقواعد العامة 

ي ب ين تحترم وحصول استثياا لحالة ما يساتتبع اساتثياا حااالد 

ها اي 22/8/2388اي  27/24374يخر  وقد يكد تعبيم الوزاال اقم 

( بعادم ااواز قباول يي عارض يرااق باه  ابان ببوااب 2الفقرل  

شيك يو ربداا االستعداة للداع نقداب يو  لب الخصم من مبلغ لد  

 ال هاد اإلةااية. 

يتم فتح العرو  المودعـة بمظـاريف مختومـة بمعرفـة  -/هـ4م/

لجنة تنعقـد فـي الميعـاد المحـدد لفـتح المظـاريف، وتعلـن 

ــدوبيهم األســعار  ــن المتنافســين أو من ــن حضــر م ــى م عل

الواردة في العرو  وتشكل لجنة فتح المظاريف من ثالثـة 

ــه عــن  أعضــاء علــى األقــل يرأســهم موظــف ال تقــل مرتبت

 العاشرة.

 بشأن هذ  الفقرل االستفساااد التالية:  وةا

 كم عدة يعضاا ل ية اتح البظاايف واح  العروض   -2س

ما مد  اواز انا ة ائاسة ل ياة ااتح البظااايف البشاولة ااي  -1س

غير البقر الرئيسي للوزاال رلى موظف تقي مرتبتاه عان العاشارل 

اقارل  ب( مان نظاام  -4–على ما ن  علياه ااي البااةل  ًً قياسا

 أمين البشترياد. ت



 

اااي  1266/23خطاااب وزاال الشاائون البلديااة والقرويااة اقاام 

 ها. 8/7/2388/م اي 2832/3ها واقم 12/7/88

 ها. 22/2388/ 8اي  3/ 3682واقم 

اااي  2628/2خطاااب الببثااي البااالي ببيطقااة القصاايم اقاام 

 ها . 21/22/2388

 ها. 2/2/2222اي  618/2خطاب وزاال الح  وا وقاف اقم 

يصاااداد الاااوزاال ببياسااابة واوة العدياااد مااان هاااذ  وقاااد 

وتااااي   27/4883االستفساااااد اااي هااذا الب ااال تعبيبهااا اقاام 

ها والذي ااا ايه: ينه باليسبة لعادة يعضااا ل اان ااتح 4/2/2388

البظاايف ول اان احا  العاروض اأناه مان الواااب رال يقاي عادة 

يابعاة ا عضاا عن ثالثة ر ااة رلى ائيسها ببعياى ين تواون مان 

 يشخا  ثالثة يعضاا وائي . 

يمااا باليساابة لاارئي  ل يااة اااتح البظاااايف اااي غياار البقاار 

الرئيسي للوزاال اأنه من غير الببون ين تقي مرتبته عن العاشرل 

( اقاارل  هااا( ماان اليظااام قضاا  بهااذا وال م ااال 1 ن الباااةل  

( اقرل 4لالستثياا ميها، ثم ينه ال م ال للقياس على ن  الباةل  

ب( الخاصااة بل ااان احاا  العااروض  ن هااذ  الفقاارل وين ياااازد  

ائاسة ل ان اح  العروض اي غيار البقااا الرئيساية مبان تقاي 

مرتبته عن الثانية عشرل اأن هذا ال يؤخذ على ا القه باأن يواون 

يقااي ماان البرتبااة الثانيااة عشاارل رلااى الحااد ا ةنااى ماان الساالم 

لثانية عشرل كأن يوون الوظيفي بي ين البقصوة بأقي من البرتبة ا

اي البرتبة الحاةية عشرل يو العاشارل ذلاك  ن مسائولية ائاي  

ل ية اح  العاروض يكبار بوثيار مان مسائولية ائاي  ل ياة ااتح 

البظاايف، ولهذا اأنه من باب يولاى رال تقاي مرتبتاه ائاي  ل ياة 

اح  العروض اي الفروع عن العاشرل وال ي وز التخلي عن شر  

توكاي البسائولية رلاى  –ل من ا حوال وذلك لوي البرتبة بأي حا

الشخ  الذي يوون يهالب لتحبلها ورذا وادد حاالد خاصة لابعض 

الفروع من عدم واوة من يشغي البرتباة العاشارل اأناه باإلمواان 

انتداب شخ  لرئاسة ل ية اتح البظاايف ول ية احا  العاروض 



 

مان يقارب  اي البرتبة التاي حادةها اليظاام ساواا مان الاوزاال يو

 ميطقة رلى الفرع البواوة به الل ية.

هي ي وز االكتفاا بل ية واحدل لواي مان ااتح البظااايف واحا   -3س

ااي  422/ش/366العروض معاب  خطاب ةيوان البراقبة العامة اقم 

 ها. 8/3/2222

 27/6236وقد يااب  الوزاال على ذلك ببا تضبيه خطابها اقم 

 : ها والذي ااا ايه 13/3/2222اي 

رن اليظااام قااد ناا  صااراحة ايبااا يتعلااق بااإاراااد الاادعول 

التيااسااية علااى تشااويي ل يتااين مسااتقلتين يحاادهبا لفااتح 

البظاايف واالخر  لفح  العروض ويعطاى لواي ميهباا مسابى 

خاصاب حيع يباين ذلاك ااي نا  الفقارل  هاا( مان البااةل الثانياة 

 ب من الباةل الخامسة من اليظام.  –والفقرل ي 

ية يخر  اأن لوي ل ية شرو اب خاصة بريئساها مان ومن ناح

حيااع البرتبااة الوظيفيااة وكااذلك ماان ناحيااة نشااا اد كااي ميهبااا 

وا عبال الخاصة بها وكذلك الصالحياد واالختصاصاد الخاصة بوي 

 21ميهبا والتي ال ي وز ين تتداخي كبا ذكر ذلاك ااي الباواة مان 

مان اليظاام والباواة  /ج ، ة4من الالئحة التيفيذية والباةل  24رلى 

 من الالئحة التيفيذية.  28رلى  26من 

رلى اانب ين واوة ل يتين على مستويين مختلفاين يعطاي ةوااب 

اقابياااب علااى راااراااد الاادعول التيااسااية ايبااا لااو اخطااأد الل يااة 

 ا ولى اي راراا معين.

ال يجـــوز للمتنافســـين فـــي ريـــر الحـــاالت التـــي يجـــوز  -/و4م/

ــا وف ــديل أســعار التفــاو  فيه ــام هــذا النظــام تع ــاً ألحك ق

 عروضهم بالزيادة أو النقصان بعد تقديمها. 

هي ي وز ا خذ بالتخفيضاد البقدمة لل هة اإلةااية من يصحاب  – 2س

 العطاااد بعد تقديم عطاااتهم وقبي اتح البظاايف  

خطاب الببثي البالي لد  وزاال الشائون البلدياة والقروياة اقام 

 ها . 24/4/2222وتااي   223



 

وتااااي   27/7223وقااد اااباا  الااوزاال علااى ذلااك بخطابهااا اقاام 

 ها والبتضبن : 12/4/2222

/و صريح اي عدم قبول يي تعديي للعروض 1ين ن  الباةل 

بعد تقديبها بالزياةل يو اليقصان خالااب لبا كان  تقضي به البااةل 

ماان نظااام البياقصاااد والبزايااداد السااابق والتااي ياااازد  37

خفيض قبي اتح البظااايف وذلاك حتاى ال يواون هيااك م اال الت

لتقديم عروض غير مداوسة توون عر ة للزياةل يو التخفيض بعد 

تقاديبها، ومااع ين مساألة راااازل التخفايض بخطاااب رلحااقي قااد 

يحقق مصالحة الخزيياة العاماة حالاة كاون العطااا بعاد تخفضايه 

وي ثابا  يحقق هذ  البصلحة رال ين رحترام الاي  وتطبيقاه بشا

ومطرة قد يوون هو ا اضي باعتباا  يضع حداب  ي تالعاب متوقاع 

نتي ة رحتبال كشف يساعاا العطااااد مان قباي القاائبين علاى 

رعداةها لد  صاحب العطاا مبا ي عي عدم قبول التخفايض ااي 

 هذ  الحالة وسيلة لبيع هذ  ا شياا.



 

 طرق التأمين وتنفيذ األعمال

 البشترواد وتيفيذ ا عبال كالتالي :  يتم تأمين:  (3المادة )

 األعمال األنشائية :  -أ

ااي  ًً   يدعى مااال يقاي عان خبساة مقااولين مصايفين اسابيا

 ًً الفئة البطلوب العبي لها يو مرخ  لهم بالعباي ااي الببلواة  بقاا

للقواعد البتبعة ليقدم كي ميهم عر اه خاالل اتارل ال تقاي عان شاهر 

وض الياوم والسااعة التاي تفاتح ايهاا ويحدة ااي الادعول لتقاديم العار

 العروض(. 

 واة حول هذ  الفقرل االستفساا التالي : 

هي يفهم من ن  هذ  الفقرل ينه ال ي وز تواياه الادعول للبقااول  -س

غير البصيف حتى ولاو كانا  قيباة البشاروع ااي حادوة العشارل 

ماليااين لاير التااي ياااازد ل يااة تصااييف البقاااولين تيفيااذ يعبااال 

ي اي حدوةها من قبي مقاولين غير مصيفين يم ين البقصوة الببان

بها توايه الدعول لبقاولين مصيفين عيدما تتعد  قيباة البشاروع 

 الحد الوااة اي قراا ل ية التصييف.

 ها. 14/2/2388اي  2112/3خطاب سال  الحدوة اقم 

ااااي  27/8716وقاااد ياابااا  الاااوزاال علاااى ذلاااك بخطابهاااا اقااام 

 ااا ايه : ها والذي 24/4/2388

( واة اياه ين تواون الادعول لباا ال 3ين ن  الفقرل  ي( من البااةل  

اي الفئة البطلاوب العباي  ًً يقي عن خبسة مقاولين مصيفين اسبيا

لها وهذا كقاعدل عامة على اعتبااا ين العباي اااا لتصاييف البقااولين 

من قبي الل ية البولفة باذلك وحياع ين قاراا م لا  الاوزااا  ًً اسبيا

 ها. 28/7/2384اي  881اقم 

( اقاارل  ي( بااأن   يساابح للبقاااولين بتيفيااذ ًً قاارا اااي البيااد  ثالثااا

البشاااايع الصااغيرل ةون الحااااة رلااى تصااييفهم وذلااك اااي حاادوة 

 ( .  ……الببالغ البحدةل اي القراا 



 

واوض رلى ل ية تصييف البقاولين تغيير هاذ  الحادوة حساب 

 الحااة. 

صاييف البقااولين التعبايم وبياا على هذا اصدا ائاي  ل ياة ت

تعااديي الحااد ا علااى  ًً هااا مقااراا2/2/2386اااي  232/2/86اقاام 

البسبو  به للبقاولين لتيفياذ البشاروعاد الصاغيرل ةون الحاااة 

 رلى تصييفهم. 

باليسابة  ًً خاصاا ًً وبهذا ااأن ماا صادا مان الل ياة يعتبار نصاا

 للبشاايع الصغيرل واي الحدوة التي حدةها التعبيم. 

القواعد العامة تقضي بأن الي  العام ال يلغي الي   ولبا كان 

الخا  وين الي  الخاا  يقياد العاام ااأن تواياه الادعول للبقااول 

الغير مصيف متى كان  البشااايع ااي حادوة البباالغ الاوااةل ااي 

لاي  الفقارل  ي( ينباا  ًً تعبيم ائي  ل ية التصييف ال يعتبر مخالفاا

تزياد تواليفهاا عان الفئااد  يوون اي حالة الادعول لبشااايع كبيارل

 البذكوال اي التعبيم البشاا رليه.  

هذا وقد صدا تعبيم سبو وزير ا شغال العامة واإلسوان اقام 

البتضبن ينه بياا على قاراا م لا  الاوزااا  18/1/2222وتااي   226

ها الذي تام ببواباه حاي ل ياة تصاييف 23/8/2388بتااي   122اقم 

ها بااوزاال ا شااغال العامااة واإلسااوان البقاااولين وانا ااة مسااؤوليات

 261وباإلشاال رلى التعبيم الصاةا من ل ية تصييف البقاولين برقم 

الخاا  بالحادوة العلياا البسابو  بهاا للبقااولين  1/4/2386وتااي  

السااعوةيين لتيفيااذ البشاااايع ةون حااااة رلااى تصااييفهم وبعااد 

ي هاذ  التفاهم مع ال هااد البعيياة بهاذا الخصاو  اقاد تام تعادي

الحدوة بحياع يصابح الحاد ا علاى للبشاروع الواحاد الاذي يبوان 

اسياة  رلى البقاول غير البصيف اي كي ائاة مان ائااد التصاييف 

 على اليحو التالي:  

الحــــد  فئــــة التخصـــص

 األعلـــــــى

 

 عشرل ماليين لاير سعوةي 2202220222 يعبال الطر   -2

خبساااااااة مالياااااااين لاير  402220222 الببانااااااي  -1



 

 سعوةي

شااااابواد البياااااا   -3

 والب ااي 

 عشرل ماليين لاير سعوةي 2202220222

خبساااااااة مالياااااااين لاير  402220222 ا عبال الوهربائية -2

 سعوةي

ا عبااااااااااااااااااال  -4

 البيوانيوية 

خبساااااااة مالياااااااين لاير  402220222

 سعوةي

 مليوني لاير سعوةي  102220222 حفر اآلباا  -6

خبساااااااة مالياااااااين لاير  402220222 ادوة الساااا -7

 سعوةي

 ثالثة ماليين لاير سعوةي 302220222 الصياناااة -8

المعدات المختلفة أنواعها ومنها السيارات بانواعها بما  –/ب 3م/

في ذلـك سـيارات الركـوب والشـحن والتفريـت وذات االسـتعمال 

الخــاك كــالحريق ونقــل النفايــات والمعــدات الثقيلــة المتحركــة 

ــات  ــرق والرافع ــدات الط ــة ومع ــدات الزراعي ــل المع ــة مث والثابت

ــاه  ــدات والمحــوالت ومضــخات المي ــة كالمول والمعــدات الكهربائي

 واألسالك والكوابل. 

عاان  ريااق اختياااا ثالثااة ينااواع مقبولااة تفااي بااالغرض 

البطلوبة له، ويدعى وكالا هذ  البعداد السعوةيون البرخ  

د رخطاااهم بالبواصافاد لهم بوكااالتهم ليقادم كاي مايهم بعا

خااالل ثالثااة ييااام علااى ا قااي  ًً مفتوحااا ًً البحاادوةل عر ااا

 وعشرين يومياب على ا كثر واقاب لبا تحدة  ال هة اإلةااية. 

اإذا لم يون لهذ  البعاداد وكياي اسابي ااي الببلواة 

 ااز الشراا من الشركاد الصانعة. 

 واة حول هذ  الفقرل االستفساااد التالية : 

ي ااوز لل هااة ان تااؤمن مااا تحتااااه ماان سااياااد بالشااراا هااي  – 2س

 البباشر ببواب البطاقة ال بركية من غير الوكيي الرسبي  



 

هي ي اوز لل هاة ااي حالاة االساتع ال تاأمين ماا تحتاااه مان  -1س

 سياااد من غير الوكيي الرسبي  

 ها.8/4/2387/ة اي  628خطاب رماال تبوك اقم 

/م ااااي  242لبعدنياااة اقااام خطاااب وزاال البتااارول والثااارول ا

ها وقد اااب  الوزاال على تلك االستفساااد ويمثالهاا 28/7/2387

ااي  12/21228هاا، واقام 16/4/2387ااي  1263/87بخطابها اقام 

 ها. 22/8/2387

 12/21221وما اصداته من تعبيم بشأن تأمين السياااد اقام 

ا ها والتي ااا ايها التأكيد علاى وااوب مراعاال ما22/8/2387اي 

( اقرل  ب( من  روال شاراا الساياااد بأنواعهاا 3تضبيته الباةل  

سااواا كااان ذلااك عاان  ريااق البيااسااة يو التااأمين البباشاار ماان 

الوكالا الرسبيين اقط واي حالة عدم واوة وكياي اسابي لياوع 

 السياااد البطلوبة ي وز الشراا من الشركاد الصانعة. 

ماان البااوزع البعتبااد هااي ي ااوز تااأمين السااياااد ومااا اشاابهها  -3س

 للوكيي الرسبي 

اااي  218/22/62خطاااب وزاال البتاارول والثاارول البعدنيااة اقاام 

ها وقد يااب  الوزاال على ذلك ببا تضبيه خطابها اقم 28/2/2222

 ها والذي ااا ايه: 16/2/2222اي  27/2237

ينه ال مانع من ذلاك  ن ماا قصاد  وا اع اليظاام مان وااوب 

ساابي هااو حبايتااه ماان ميااسااة الت اااا التااأمين ماان الوكيااي الر

البستواةين للسياااد من الدول الب اوال والذين ال تتاوار لاديهم 

اموانياد للصيانة وتأمين قطع الغيااا يماا الباوزع البعتباد للوكياي 

اأنه تابع للوكيي اي حقوقاه والتزاماتاه مان حياع تاأمين الصايانة 

 وقطع الغياا للسياااد البؤمية ميه. 

ر ين هذا الحوم خا  بال هااد الحوومياة عيادما وادير بالذك

تريد تأمين ما تحتااه، رما الشركاد والبؤسساد التي تتعامي مع 

الحوومة اي تيفياذ مشاروعاتها ويعبالهاا وتحتااج لهاذ  البعاداد 

وا اهزل والساياااد ااأن هاذا الاي  ال ييطباق عليهاا وال يلزمهاا 



 

تشاا ااي تاأمين  بالتأمين من الوكيي الرسبي بي تتعامي مع من

احتياااتهاا ولاي  هيااك مان قياوة علاى ذلاك رال ماا هاو متعلااق 

اااي  377بالصااياعاد الو ييااة حسااب قااراا م لاا  الااوزااا اقاام 

ها وما هو من صيع يو رنتااج رسارائيلي، وماا عادا ذلاك 28/2/2388

 اهو اائز. 

 ها. 2/8/2388اي  27/24282خطاب وزاال البالية اقم 

بية وتشمل أدوات التصوير واآلالت الكاتبة األدوات المكت –/ج 3م/

ــو   ــاث الجل ــ  األوراق وأث ــة بحف ــدواليب الخاص والحاســبة وال

ـــدبيس  ـــربط والت ـــص وال ـــري األرضـــية وآالت الق والســـتائر وف

 والمطبوعات وريرها من األدوات وأعمال الديكور    الداخلي. 

وذلك بالطريق البباشر مع من يتعامي ايهاا رذا لام تت ااوز 

ا مليون لاير اإذا زاةد عن ذلاك تطلاب عاروض مفتوحاة قيبته

 من ثالثة على ا قي من البشتغلين اي هذ  ا ةواد. 

أعمــال التشــ يل والصــيانة ســواء المتعلقــة بالمعــدات  –/د 3م/

الكهربائيــة أو الميكانيكيــة أو بالمبــاني، وذلــك عــن طريــق دعــوة 

ثالثة متعهـدين متخصصـين علـى األقـل مـرخص لهـم بممارسـة 

هذه األعمال ليقدم كل منهم عرضه في ظرف مختوم خالل مـدة 

 تحددها الجهة اإلدارية.

 واة بشأن هذ  الفقرل االستفساااد التالية : 

 هي ي وز تبديد عقوة الصيانة   -2س

/م اااي 242/3خطاااب وزاال الشاائون البلديااة والقرويااة اقاام 

 ها. 8/3/2222اي  486/3ها واقم 22/2/2388

ال علااى ذلااك ببااا تضاابيه خطابيهااا اقاام وقااد يااباا  الااوزا

هاا واللاذين 24/3/2222ااي  27/4788واقم  23/1/88اي  27/1628

 ااا ايهبا:  

ينه لم يرة اي نظام البشترياد ن  ي يز تبديد العقوة لبدل 

مباثلة للبدل ا صالية ذلاك  ن اليظاام نفساه قاد اااا باإاراااد 



 

الفقرل  ة( مان ميسرل للتعاقد باليسبة لعقوة الصيانة حسب ن  

( من اليظام والتي يستخل  ميهاا يناه باإلمواان تواياه 3الباةل  

الدعول لثالثة متعهدين لوي يستفاة من مبدي البيااسة للحصاول 

على ااضي عطاا وهذا هو ما قصد  اليظاام كقاعادل عاماة يماا رذا 

وادد حالة ملحة تستواب الخروج على هاذ  القاعادل لادواعي 

باإلموان معال ة البو اوع بعر اه علاى الل ياة الصالح العام اأنه 

 ( من اليظام. 21الوزااية حسب ن  الباةل  

واة رلااى الااوزاال عاادل استفساااااد حااول رموانيااة ت ديااد عقااوة  -1س

التشغيي والصيانة واإلعاشة واليظااة وما يشبه ذلك مان خادماد 

 وهي هياك مدل محدةل ي ب مراعاتها عيد ربرام مثي هذ  العقوة 

ااي  27/3824يصداد الوزاال ببياسبة ذلك تعبيبها اقم  وقد

 ها والذي ااا ايه :18/1/88

يوااون التعاقااد كقاعاادل عامااة لخاادماد التشااغيي والصاايانة  -2

واليظااة وتوايد اإلعاشة وما ماثي ذلك من خدماد لبدل ساية 

واحدل وتواه الدعول للبتعهدين واق ن  الفقارتين  ة( ،  هاا( 

م تااأمين مشااترياد الحوومااة وذلااك ( ماان نظااا3ماان الباااةل  

لالسااتفاةل ماان مباادي البيااسااة اااي الحصااول علااى ياضااي 

 العروض. 

ي وز اي الحاالد الضارواية التعاقاد  كثار مان ساية علاى رال  -1

تت اوز مدل العقد ثالث سيواد بشر  ين توون قيبة العقد اي 

حدوة اعتبااةاد البيزانياة ويتخاذ مان اعتبااة الساية البالياة 

 ياساب لتحديد قيبة العقد. ا ولى مق

ال ي ااوز ت ديااد عقااوة الخاادماد البااذكوا  لباادة يخاار  ورنبااا  -3

ت ري الدعول للتعاقد من اديد قبي نهاياة العقاد ببادل كااياة 

اإذا وادد حااة ملحة و روال قصو  تساتلزم ت دياد عقاوة 

هذ  الخدماد ايعرض ا مار علاى الل ياة الوزااياة البيصاو  

 من نظام تأمين مشترياد الحوومة. (21عليها اي الباةل   

وتتم اإلحالة رلى الل ية الوزااياة برااع الطلاب رلاى ةياوان 

ائاسة م ل  الوزااا إلحالته رلى نائاب ائاي  م لا  الاوزااا 



 

لير  مد  مياسبة بحثه ومن ثام رحالتاه رلاى الل ياة الوزااياة 

 18241/ج/3وذلك حسب تعبيم نائب ائي  م ل  الوزااا اقام 

 ها. 3/21/87اي 

من هي ال هة اإلةااية البعيية بتحديد مدل تقاديم العاروض ااي  -3س

الاادعواد الخاصااة بأعبااال التشااغيي واليظااااة. ورذا حاادةد ماادل 

تقديم العروض لبثي هذ  ا عبال بأقي من شهر اباا ماد  ااواز 

 ذلك  

برقية كلياة  22/4/88اي  3311/1/27خطاب وزاال الصحة اقم 

وخطااب وزاال  22/4/88/ك/ف ااي 2262قو  االمن الداخلي اقام 

 ها. 28/1/2222اي  3/ 3216الشئون البلدية والقروية اقم 

ااي  27/8283وقد ياابا  الاوزاال علاى ذلاك بخطابيهاا اقام 

اااي  27/2426هااا واقاام 28/4/88اااي  27/8836واقاام   12/4/88

 ها واللذين ااا ايهبا : 16/1/2222

م البشااترياد ( ماان نظااا3ين ناا  الفقاارل  ة( ماان الباااةل  

والخا  بأعبال الصيانة والتشغيي واليظااة .. ال  قد تارك تحدياد 

البدل لتقديم عروض هذ  ا عباال لتقادير ال هاة صااحبة الادعول 

 غير ينه ي ب ين توون البدل كااية إلعداة العروض. 

وحول الشق اآلخر من االستفساا اأن تحديدها ببا يقي عن 

لتقدير ال هاة صااحبة الادعول بي ذلك يخضع  ًً شهر لي  محظواا

( من الالئحة التيفيذياة 2وهذا البفهوم ال يتعااض مع ن  الباةل  

لليظاام  ن هاذ  الباااةل وين حادةد موعاد تقااديم العاروض بباادل 

شهر على ا قي اهي لم تسو  عيد هذا الحد ورنبا قال :    ما 

لم يي  اليظام على غيار ذلاك( ومعياى ذلاك ين اليظاام رذا حادة 

يقي من شهر وترك تحديد ذلك لل هاة اإلةااياة ااإن هاذا هاو  مدل

( من الالئحة قد 2يساس االستثياا الوااة اي الي ، ولعي الباةل  

اكزد على مدل الشهر  نها خاصة بالادعواد لمعباال االنشاائية 

لااي  بالقصااير بخااالف  ًً والتااي يسااتدعي رعااداة عرو ااها وقتااا

( التااي ال 3ماان الباااةل  ا عبااال البشاااا رليهااا اااي الفقاارل  ة( 

لقلاة مبالغهاا  ًً تستدعي مثي هاذا الوقا  رلاى ااناب ينهاا نظارا



 

اأنها غالباب ما يوون تأمييها بالطريق البباشر وال تواون بالادعول رال 

ااي حااالد محادوةل. وقاد يواةد الباااةل الثالثاة مان اليظاام اااي 

خاصة للادعول وحادةد لواي  ًً اقراتها   ي(،  ب( و  ة( و  ها(  رقا

ميها مادل لتقاديم العاروض يو تركا  تحدياد البادل لتقادير ال هاة 

 اإلةااية.

ـــ3م/ ــواد  -/ه ــة والم ــة وتشــمل االعاشــة المطهي ــأمين األرذي ت

ال ذائية سواء اقتصرت الخدمة على توفير االعاشـة فقـط 

أو تشــمل تقــديمها عــن طريــق دعــوة ثالثــة متعهــدين 

سعوديين متخصصين على األقل ليقدم كـل مـنهم عرضـه 

 في ظرف مختوم خالل مدة تحددها الجهة اإلدارية. 

لاام ياارة حااول هااذ  الفقاارل استفساااااد وقااد تضاابي  اإلااباااد 

ما يتعلاق بباد  ااواز ت دياد عقاوة اإلعاشاة  -ة–السالفة عن الفقرل 

 والبدل التي يتم على يساسها التعاقد لبثي هذ  ا عبال. 

 " حفــر اآلبـــــار "

ة ثالثـة مقـاولين متخصصـين علـى وذلك عن طريق دعـو -/و3م/

األقل مرخص لهم بممارسة هذه األعمال ليقدم كـل مـنهم 

عرضــه فــي ظــرف مختــوم فــي خــالل المــدة التــي تحــدده 

 الجهة اإلدارية.

 " قطع ال يار "

عن طريق شرائها مـن الوكيـل الرسـمي أو ريرهـا مـن  –/ز 3م/

 المتعاملين فيها بالطريق المباشر مهما كان  قيمتها. 

 ةد بشأن هذ  الفقرل االستفساااد التالية: وا

هي ي وز االكتفاا بتسعيرل واحادل ايباا لاو تعاذا الحصاول علاى  -2س

البطلااوب ماان قطااع الغياااا ماان الوكيااي الرساابي، وهااي يلاازم 

 الحصول على يكثر من تسعيرل 



 

هاا وقاد 17/4/2387اي  3212/1خطاب وزاال البر  والبريد والهاتف اقم 

ااي  12/22228ذلك ببا تضبيه خطابها اقم  يااب  الوزاال على

 والذي ااا ايه :  16/6/87

ين الفقرل  ز( من الباةل الثالثة من نظام تأمين البشترياد تقضي باأن 

تؤمن   قطع الغياا عن  ريق شرائها مان الوكياي الرسابي 

 يو من غير  من البتعاملين ايها بالطريق البباشر(. 

ل تساعيراد عيااد ولام يلاازم اليظاام الحصااول علاى عااد

التأمين البباشر رال ينه ييبغي ااي ابياع ا حاوال التصارف 

من الباةل ا ولى والتي  -و-واق ما تقضي به يحوام الفقرل 

تي  على ينه ي ب ين يتم الشراا يو تأمين ا عبال بأسعاا 

 عاةلة ال تزيد عن ا سعاا السائدل.

( 3 بقااب للبااةل   ماهي الويفية التي يتم بها تأمين قطاع الغيااا -1س

   -ز–اقرل 

 ها. 12/1/2388اي  2227/2خطاب رماال ميطقة القصيم 

وقااد يااباا   الااوزاال علااى ذلااك ببااا تضاابيه خطابهااا اقاام 

 ها والذي ااا ايه :22/2/2388اي  27/6438

رن ميطو  الي  البشاا رليه حادة الطريقاة التاي تتباع ااي 

با كانا  قيباة قطاع عبلية التأمين بأن توون بالشراا البباشر مه

الغياا البراة تأمييها وين توون من الوكياي الرسابي يو غيرهاا مان 

  غير  من البتعاملين ايها( قصاد باه  –وعباال  –البتعاملين ايها 

التيسير على ال هة ببعيى ينه اي حالة عدم واوة وكيي للقطاع 

 ايتم التأمين من بائعي قطع الغياا. 

ااب اتباعهاا الام يتطار  اليظاام يما من ناحية اإلاراااد الوا

لشيا من ذلك بي ترك ذلك لتقدير ال هة اإلةااية نفسها ااي ين 

تتبع اإلاراااد البيسرل التي توصلها رلاى معرااة ياضاي ا ساعاا 

 وينسبها ومن ثم القيام بالتأمين. 

لهذا اال هة اإلةااية حرل ااي ين تأخاذ تساعيراد متعادةل يو 

 سعاا السائدل اي السو  ومن ثام تعبد ل ية شراا للتأكد من ا



 

التوصية بالتأمين مبن يظهر ين سعر  مياسب يو يي يسالوب خخار 

 يحقق الصالح العالم. 

والبهام ااي ا مار رال يالحاا  ين ا ساعاا مباالغ ايهاا اهياااك 

اقابة قبي الصارف يتاولى القياام بهاا الببثاي الباالي واقاباة بعاد 

 . الصرف يقوم بها ةيوان البراقبة العامة

جميع المشتريات وتنفيذ األعمال أياً كان  سواء المشار  –/ح 3م/

إليها في الفقرة السـابقة أو ريرهـا ، عـن طريـق التـأمين 

المباشــر متــى كانــ  قيمــة التــأمين ال تتجــاوز مليــون   

ويمار  الـوزير بنفسـه أو رئـيس الـدائرة المسـتقلة هـذا 

ود مبلـت االختصاك وال يجوز له التفويض فيـه إال فـي حـد

 خمسمائة ألف  .

واة بشااأن هااذ  الفقاارل عاادل استفساااااد خاصااة حااول  لااب  -2س

البوااقة على تأمين بعض ا عبال والبشترياد اي حدوة ملياون 

وقد واةد هذ  االستفساااد اي البرحلة ا ولاى لتطبياق  –لاير 

 نظام البشترياد ال ديد.

باإلمواان وقد ياابا  الاوزاال علاى هاذ  االستفسااااد بأناه 

تااأمين هااذ  ا عبااال والبشااترياد عاان  ريااق الشااراا البباشاار 

ويباااس الاوزير بيفساه يو  32من البااةل  -  –حسب ن  الفقرل 

ائااي  الاادائرل البسااتقلة هااذا االختصااا  ويبواان التفااويض اااي 

 حدوة اليظام. 

ما مد  نظامية القيام بالتأمين البباشر من محي ت ااي واحد  -1س

صااول علااى ثااالث اااواتير ماان محااالد ت اايااة وعاادم  ااروال الح

لصاااعوبة ذلاااك وماااد  تطبياااق هاااذا ااااي ظاااي نظاااام تاااأمين 

 البشترياد  

 ها. 28/1/88اي  342خطاب كلية قو  ا من الداخلي اقم 

 27/4461وقد يااب  الوزاال على ذلك ببا تضابيه خطابهاا اقام 

 ها والذي ااا ايه:  16/3/2388اي 

راااد التااأمين البباشاار بااي ين اليظااام ال ديااد لاام يو ااح رااا

اقاارل   ( لهااذا  3اكتفااى بتحديااد صااالحية التااأمين البباشاار  م/

الي  هياك ثبة تغيير اي اإلاراااد التي كان  متبعاة ااي ظاي 



 

اليظام السابق بي من الواااب ين تقاوم ال هاة اإلةااياة بالتاأمين 

واق راراااد ميسرل مع التحري التام من ين ا سعاا التاي ياؤمن 

 هي ياضي ا سعاا وينسبها. بها 

هياك صعوبة اي التوقيع على ابيع الفواتير التي ياتم ببوابهاا  -3س

تااأمين بعااض البسااتلزماد ماان قبااي البساائول ا ول اااي ال هااة 

 الحوومية ابا مد   روال ذلك  

 ها. 18/3/2388اي  4/1/2/848خطاب القواد البحرية اقم 

 27/6126ابها اقم وقد يااب  الوزاال على ذلك ببا تضبيه خط

والذي ااا ايه ين نظام تأمين البشترياد ال دياد لام  4/2/88اي 

يرة ايه تحديد إلاراااد معيية ي ب اتباعهاا ااي مساألة التاأمين 

وعلى  روال توقيع كااة الفواتير مان البسائول ا ول ااي ال هاة 

الحوومية، ورنبا البهم اي ا مر باليسابة لهاذ  الفاواتير ين تتأكاد 

ة صاحبة العالقة ين ا سعاا غير مبالغ ايها وينها تبثي ياضاي ال ه

ا سعاا اي ا سوا  البحلية وعليه اإن تحدياد رااراااد التاأمين 

البباشر متروك تقدير  لل هة اإلةااية مراعاب اي ذلك اتخاذ ما ترا  

كفيالب بالحصول على ياضاي ا ساعاا ااي ا ساوا  البحلياة ةون 

 مبالغة. 

ــفات األع -/ط3م/ ــال االستشــارية والدراســات ووضــع المواص م

واإلشراف على تنفيذها بالطريق المباشر في حدود مليون  ، 

فإذا زادت القيمة على ذلك فتتم عن طريـق دعـوة ثالثـة مكاتـب 

استشارية على األقـل ليقـدم كـل مـنهم عرضـاً فـي خـالل فتـرة 

ب أن تحددها الجهة اإلدارية يختـار الـوزير المخـتص أفضـلها ويجـ

يكون االتفاق على اعمال الدراسات والتصميم بمبالت مقطوعـة، 

أما أعمال اإلشراف على التنفيذ فيجوز أن تكون بمبالت مقطوعـة 

 أو دورية أو بنسبة مئوية من قيمة العمل.

هي ي ب عرض العطاااد البقدمة من االستشااين علاى ل ياة  -2س

 اح  العروض  



 

وتاااااي   28266/8/6 خطااااب ةياااوان البراقباااة العاماااة اقااام

هااا، وقااد يااباا  الااوزاال علااى ذلااك بخطابهااا اقاام 18/22/2222

هاااا والبتضااابن : يناااه يساااوا للاااوزير 2/1/2222وتاااااي   27/2282

البخت  اختياا العطااا ا اضاي مان باين العطااااد البقدماة ااي 

ا عبال االستشااية ةون ين يوون هياك ثبة مواب نظامي يلازم 

ها علاى ل ياة احا  العاروض ولوان الوزير البخت  بسبق عر ا

لي  هياك مانع من ل وئه رلى عر ها على الل ية رذا اي  لزومااب 

لذلك بدون معقب، كبا يسوا له تأليف ل ية ايية يو الرااوع رلاى 

هيئاااد ةوليااة متخصصااة لدااسااتها وتقييبهااا رذا اي  مواباااب لهااذا 

 اإلاراا واقاب لبقتضياد البصلحة العامة. 

ــأمين  المــواد –/ي 3م/ ــق الت ــ من عــن طري المســعرة رســمياً ت

 المباشر على أال تزيد قيمتها على التسعيرة الرسمية . 

صاادا بشااأن هااذ  الفقاارل تعباايم وزاال الباليااة واالقتصاااة 

 ها والذي ااا ايه : 22/8/2388اي  27/23487الو يي اقم 

ينه رذا كان  قراااد تحديد ا سعاا واابة االحترام من قباي 

إنه من باب يولى ين تحترم من قبي ا اهزل الحوومياة ا اراة ا

 حيع ال ي وز التأمين ببا ي اوز التسعيرل الرسبية. 

ولقد اااا نظاام تاأمين البشاترياد مراعيااب هاذ  البساألة 

حيااع ياااازد الفقاارل  ي( ماان الباااةل الثالثااة تااأمين البااواة 

البسعرل اسابياب عان  رياق التاأمين البباشار علاى يال تزياد 

 ها على التسعيرل الرسبية. قيبت

اااإذا مااا ايد اهااة حووميااة الاادعول لتااأمين اإلعاشااة اااي 

ميااسة عامة اأنه يلزم ين يشاا اي الشرو  والبواصفاد بأن 

على البتقدم بالعرض ين يلتزم بالتساعيرل الرسابية باليسابة 

للبواة البسعرل اسبياب حيع توون البيااسة اي التيازل عان 

، ولهذا ي اب ين تواون ا ساعاا ًً اسبيا ازا من الربح البحدة

البحدةل للبيع للبستهلك هي ا سااس عياد الترساية علاى 

البتقدمين بحيع توون ا اضايلة لبان يتقادم بساعر يقاي مان 

ا سعاا البحدةل اي حالة تساوي باقي الشرو  ا خر . ورذا 

كان التأمين سيتم اي ميا ق غير مشبولة بالتسعيرل اي ب 

م بالعرض التواليف ا  ااية اي بياد مساتقي ين يو ح البتقد

 لوي يوفي احترام التسعيرل الرسبية.



 

تأمين األدوية عـن طريـق دعـوة ثالثـة وكـالء سـعوديين  -/ك3م/

على األقل لشركات عالميـة متخصصـة فـي انتـاج األدويـة ويـتم 

تحديد هذه الشركات العالمية بواسطة لجنة فنية يحددها الـوزير 

ركات التـي تـدعى مـن القائمـة التـي تعتمـد وتختار اللجنـة الشـ

سنوياً بقرار من وزير الصحة وعلى هذه اللجنة أن تستعين بهيئة 

دوليــة فيمــا يلزمهــا مــن معلومــات فنيــة عمليــة عــن الشــركات 

 المذكورة.

 واة حول هذ  الفقرل االستفساا التالي : 

 هي ي وز تأمين ماا تحتاااه اإلةاال مان ماواة كيباوياة ويةوياة مان -س

الشركاد الصانعة مباشرل والتي تخت  بانتااها ةون الحصول على 

عروض يخر  لعدم اموانية البقاانة بييها وذلك قياساب على الفقارل 

 ( من اليظام 3 ب( من الباةل  

 2/م/262خطاب مستشفى البلك عباد العزياز ال اامعي اقام 

ها وقد يااب  الوزاال على ذلك ببا تضابيه خطابهاا 24/2/2388اي 

 ها والذي ااا ايه :23/1/2388اي  27/1622اقم 

( التااي يشااير رليهااا تتعلااق بويفيااة تااأمين 3ين الفقارل  ب( م  

البعداد البختلفة من سياااد واااعااد ولهاذا ااال م اال للقيااس 

عليها وباليسبة لمةوية اقد ن  علاى كيفياة تأمييهاا ااي الفقارل 

ال  وكان القصد مان ( وذلك بدعول ثالثة وكالا سعوةيين.. 3 ك( م  

ذلك االستفاةل من مبدي البيااسة اي الحصول على ياضاي عارض 

من ناحية ال وةل والقيبة وين الل وا رلى شركاد بعييها يؤةي رلى 

ين تبلي هذ  الشاركة اااةتهاا ايباا يتعلاق بتحدياد الساعر ولهاذا 

ي ب الحر  على تحقياق ماا تفياا  الاي  ساالف الاذكر لادواعي 

 . البصلحة العامة

يما البواة الويباوية اأن كان  ااي حوام ا ةوياة، ااأن الفقارل 

 ك( سالفة الاذكر تساري عليهاا، رماا رذا كانا  تختلاف عيهاا اقاد 

حدةد الفقرل  ن( من ذاد البااةل كيفياة تاأمين مثاي هاذ  الباواة 

عيدما قال  :   ما لم يرة ذكر  صراحة اي هذ  الباةل مبا تحتااه 

ييه عن  رياق ةعاول ثالثاة متيااساين علاى ال هة اإلةااية يتم تأم

 ا قي لتقديم عرو هم الختياا ياضي عطاا. 

واليظام ال ديد يسر رااراااد التعاقاد بباا ياوار علاى ال هااد 

اإلةااية ال هد والوق  ولهاذا ال م اال للخاروج علاى نصوصاه، ااأن 

كان  هياك بعض حاالد تستدعي البصلحة العامة اساتثيااها مان 



 

ااأن نظار هاذ  الحااالد موكاول رلاى الل ياة الوزااياة  يحوام اليظام

 ( من اليظام.21البيصو  عليها اي الباةل  

 األسلحــة : 

ت من األسلحة بطريـق األتفـاق المباشـر مـع الشـركات  -/ل3م/

المنتجة ويتم االختيار من بـين هـذه الشـركات بموافقـة مسـبقة 

 من رئيس مجلس الوزراء. 

يم ينه قاصر على ما  ر القهعلى  /ل3هي يؤخذ ن  الباةل  -2س

 ي اوز البليون لاير اقط 

ها وقد يااب  الوزاال 1/2/88اي  8/21272خطاب وزاال الداخلية اقم  

 :والبتضبنها 24/2/88وتااي   27/6743على ذلك بخطابها اقم 

ين مفهوم الي  ين ا سلحة تؤمن باالتفا  البباشر مع الشركاد 

تها يي سواا كان  اي حدوة البليون لاير البيت ة بصرف اليظر عن قيب

يو يقي يو يكثر ببوااقة يما مسألة البوااقة البسبقة من ائي  م ل  

الوزااا الي  اساسه مقداا القيبة البراة التأمين بها ورنباا اااا الاي  

مركزاب على مسألة االختياا للشركة البراة التأمين ميها  ن لهذا الببدي 

هاا سابعة عالبياة ااي انتااج ناوع مان الساال  اعتباا  اي ين يواون ل

 الفعال ورال توون لها عالقة بأسرائيي.

ــال  -/م3م/ ــذ األعم ــى تنفي ــرة المشــتملة عل المشــروعات الكبي

مدنيــة وميكانيكيــة وكهربائيــة والتــي تتطلــب مســتوى عــال مــن 

يدعى إلى  –التنفيذ أو استعمال براءات اختراع أو أساليب علمية 

ا ثالث شركات عالمية على األقل متخصصة تقديم عرو  تنفيذه

 /ب( من هذا النظام.  4على مرحلتين وفقاً لما تنص عليه المادة )

ما  لم يرد ذكـره صـراحة فـي هـذه المـادة ممـا تحتاجـه  -/ن3م/

الجهة اإلدارية يتم تأمينه عن طريق دعوة ثالثة متنافسـين علـى 

 األقل لتقديم عروضهم الختيار أفضل عطاء. 

 ف يتم  ر  عبلية تأمين وسائط اليقي  كي -2س



 

هاا 8/3/2222وتاااي   1/ 2662/ 2237خطاب وزاال الصاحة اقام 

وتااااي   27/3673وقااد يااباا  الااوزاال علااى ذلااك بخطابهااا اقاام 

 ها والبتضبن: 22/2/2222

ينااه قااد صاادا نظااام اليقااي العااام علااى الطاار  اااي الببلوااة 

ها والذي اااا ااي 12/6/2387وتااي   34بالبرسوم البلوي اقم م/ 

 :  28ماةته 

يحدة وزير البواصالد ا اوا البختلفة ليقي البضائع والبهبااد 

 لوحدل القياس    ن لبسااة كيلو متر  . 

( باأن تتاولى وزاال 12وما ااا اي الفقرل ساةساب من البااةل  

البواصالد القيام بتحديد ا اوا البختلفة لليقي ب بيع وساائله ماا 

( يصادا وزيار البواصاالد اللاوائح 12ي واي البااةل  عدا اليقي ال و

 التيظيبية والتيفيذية البتعلقة بأي حوم من يحوام هذا اليظام. 

: على ال هاد اإلةااية ين تفسح الب ال اي تعاملهاا  المادة الرابعة

 كبر عادة مبوان مان الباؤهلين العااملين ااي اليشاا  

هااا مااع الااذي ي ااري التعامااي ايااه بحيااع ال يقتصاار تعامل

 يشخا  يو مؤسساد معيية.  

نظراب لبا لوح  من اقتصاا بعض ا اهزل الحوومية على ةعول عدة 

 محدوة من البقاولين والبواةين.  

البعبام  14/1/88وتاااي   2222/ة/7اقد صدا ا مار الساامي اقام 

هاا والاذي اااا 6/3/2388اي  27/2227بخطاب معالي وزير البالية اقم 

 ايه: 

ال هاد الحوومية تقتصر اي يعطاا يعبالها  لوح  ين بعض

ومشترياتها على عدة محدوة من البؤسساد مبا يحرم بقية 

البوا يين ذوي البؤسساد البباثلة من ارصة التعامي مع الحوومة 

 والتياا  مع غيرهم.

وحيع ين نظام تأمين مشترياد الحوومة الزم ال هة اإلةااية بدعول 

لى ا قي حسب كي حالة وما ال يقي ثالثة مقاولين يو متعهدين ع

عن خبسة مقاولين اي ا عبال ا نشائية وقد بيي  ذلك بالتفصيي 

/ي من اليظام بأن ل بيع 2من اليظام.. كبا تضبي  الباةل  3الباةل 

ا اراة والبؤسساد الراغبين اي التعامي مع الحوومة مبن تتوار 



 

تساوية ويعاملون ايهم الشرو  التي تؤهلهم لهذا التعامي ارصاب م

/ج على ين   لماراة 2على قدم البساوال وقد نص  الباةل 

والبؤسساد السعوةية البرخ  لهم بالعبي  بقاب لمنظبة 

والقواعد البتبعة يولوية اي التعامي مع الحوومة ومن بعدهم توون 

ا ولوية للبؤسساد البوونة من سعوةيين وغير سعوةيين متى بلغ 

 يكثر من ايس مال البؤسسة(. % 42نصيب ا ولين 

لذا اأن علاى ا اهازل الحوومياة ين ال تقصار تعاملهاا علاى عادة 

محدوة من البقاولين والبواةين يتواراون ااي يغلبياة مياقصااتها وينباا 

ي ب ين تعطي الفرصة  كبر عدة من البؤسساد وذلك بتغييار يساباا 

ي مان ياادعون اااي كااي ماارل، يو ةعااول عاادة كبياار ماان البختصصااين ااا

الخدماااة يو السااالع البطلوباااة وعلاااى البسااائولين علاااى اخاااتالف 

مستوياتهم اإلةااية ول اان البياقصااد علاى الخصاو  مالحظاة ذلاك 

بدقة وعلى كي مان وزاال البالياة واالقتصااة الاو يي وةياوان البراقباة 

العامة وهيئة التحقيق والتأةيب متابعة ذلك بدقة والراع عن يي حااالد 

ياد بباا ذكرناا .. وذلاك  نياا حريصاون علاى ةعام يظهر ايها عادم التق

القطاع ا هلي الو يي وتش عيهم واعطاا الفرصة لل بيع علاى قادم 

 البساوال. 

هااا 22/1/2222وتااااي   1622/و/3كبااا صاادا ا ماار السااامي اقاام 

البتضاابن قصاار مقاااوالد الطاار  وال سااوا العاةيااة والبباااني الصااغيرل 

ن اقاط وعادم قصار التعاماي ماع والبتوسطة على البقاولين السعوةيي

 مقاولين معييين ورنبا تتا  الفرصة لل بيع  بقاب لتوار الشرو . 

ها البتضبن 18/2/2222وتااي   272/8كبا صدا ا مر السامي اقم 

ينه ي ب مالحظة عدم ت ديد العقوة الخاصة بالبواتب االستشااية 

ر  البتعاقد معها  عبال التصبيم واإلشراف  ن ذلك يبيع ا

البيااسة التي تؤةي لإلااةل ويؤةي رلى بقاا موظفي هذ  

البواتب لبدة  ويلة توون لهم خاللها صالد ومصالح تتعااض مع 

  بيعة ا عبال االستشااية.



 

 قواعد البت في العروض

تشكل لجنة أو أكثر من ثالثة أعضاء على األقـل فـي  -(أ2المادة )

ــرأ   ــل وزارة أو مصــلحة لفحــص العــرو ، وي هــذه ك

اللجنة موظف ال تقل مرتبته عن المرتبـة الثانيـة عشـرة 

 لتقديم توصياتها بتقرير من فنيين متخصصين. 

ــر الرئيســي  -/ب2م/ ــر المق ــي ري ــة مشــكلة ف ــ  اللجن إذا كان

للــوزارة أو المصــلحة يجــوز أن يــرأ  اللجنــة مــن يشــ ل 

 مرتبة تقل عن الثانية عشرة. 

امـل أعضـائها فـأن ت يـب تتخذ اللجنة توصياتها بحضور ك -/ج2م/

أحــدهم يحــل محلــه مــن ينتــدب ألداء وظيفتــه، فــأن كــان 

العضو مختاراً لشخصه يحل محله عضـو احتيـاطي يعينـه 

الوزير، ويكون قرار اللجنة بأرلبيـة األعضـاء وتـدون اللجنـة 

قرارها في محضر مع االشارة إلى الرأي المخالف أن وجد 

صالحية للب  وحجة كل من الرأيين ليعر  على صاحب ال

 في التوصية. 

يجــوز للجنــة التفــاو  مــع صــاحب أقــل عطــاء مطــابق  -/د2م/

 للشروط والمواصفات أو ريره من المنافسين في األحوال األتية: 

اي حالة ااتفاع العروض عن يسعاا السو  بشوي ظاهر واي هذ   -2

الحالة تطلب من صاحب العطاا ا قي تخفايض ساعر  ااان امتياع يو 

  رلى الحد البعقول ااز لها ين تتفاوض مع مان يلياه لم يصي بسعر

 يو تعلن ابيع البتيااسين بذلك وتطلب ميهم تخفيض عرو هم.

اي حالة اقتران العطاا ا قي باتحف  يو تحفظااد ياتم التفااوض ماع  -1

صاحبه لسحب تحفظاته كلياب يو ازئياب للوصول رلاى العطااا البقباول 

عضها وكان  هاذ  التحفظااد غيار اإذا امتيع يو يصر على ابقائها يو ب

مقبولااة وال ت عااي العاارض ياضااي العااروض الهااا ان تفااوض صاااحب 

 العطاا الذي يليه، وهوذا لتصي رلى اختياا ياضي العروض. 

 واة حول هذ  الفقرل االستفساااد التالية: 



 

هي ي وز ل هاة اإلةاال التفااوض ماع صااحب يقاي عطااا مطاابق  -2س

للفقارل  ة( م  ًً من البتيااسين  بقا للشرو  والبواصفاد يو غير 

( لليزول بأسعاا  رلى يساعاا الساو  التاي اتضاح  مان قارائن 4 

اديدل ولو كانا  ا ساعاا ال ديادل تقاي كثياراب عان تقاديراد اهاة 

 اإلةاال يم تظي مقيدل بتقديراتها  

 ها.  28/4/2388اي  7188خطاب ةيوان البراقبة العامة اقم 

ااي  27/8676ذلك ببا تضبيه خطابها اقام وقد يااب  الوزاال على 

 ها والذي ااا ايه: 1/6/88

ين مثي هذا التفاوض يمر اائز حسب ن  الفقرل خنفاة الاذكر 

 البا اتضح ين ا سعاا مرتفعة عن يسعاا الساو  بشاوي ظااهر 

اإن من حق ال هاة اإلةااياة ين تطلاب مان صااحب العطااا ا قاي 

عر  رلاى الحاد البعقاول تخفيض سعر ، اأن امتيع يو لم يصي بسا

ااز لها ين تتفاوض مع من يليه يو تعلن ابياع البتيااساين باذلك 

( وال يلتازم بالتقاديراد 2/ة/4وتطلب ميهم  تخفايض عرو اهم  م/

ايهااا وهااي تقااديراد  ًً البعاادل ماان قبااي اإلةاال رذا كااان مبالغااا

لالسترشاة بها وليس  ملزماة رذ ينهاا ااي بعاض االحياان تفتقار 

يادما يوااون ال هااز الفيااي ااي ال هااة اإلةااياة غياار رلاى الدقااة ع

 مؤهي يو تيقصه الوفاااد لذلك. 

هي ي وز لل هة اإلةااية التفاوض مع صاحب العطااا الاذي تقادم  -1س

بعيياد ياوة مبا واة اي الشرو  والبواصفاد لليزول بسعر  رلى 

 يقي العطاااد  

/ك/  اااي 2322خطاااب كليااة قااو  ا ماان الااداخلي اقاام 

 ها. 22/6/2222

وقااد يااباا  الااوزاال علااى ذلااك ببااا تضاابيه خطابهااا اقاام 

 ها والذي ااا ايه : 12/6/2222اي  27/21366

ين التفاوض اي مثي هذ  الحالة يخاي بببادي البسااوال باين 

البتقدمين اي البيااسة  البا كان  العطاااد البقدماة مطابقاة 

نفساها، للشرو  والبواصفاد البو وعة من قباي ال هاة اإلةااياة 

رلى اانب يناه ال ي اوز قباول العاروض والتعاقاد ببوابهاا رال  بقااب 

للشرو  والبواصفاد البو وعة  بقاب لي  الفقارل  ز( مان البااةل 

ا ولى من نظام تأمين مشترياد الحووماة وعلاى ال هاة اإلةااياة 



 

عيد و اع الشارو  والبواصافاد اختيااا ا ناواع وا صاياف ال يادل 

 عطاااد متفاوتة اي ال وةل واليوعية.  حتى ال توون يمام 

هااي ي ااوز التفاااوض مااع صاااحب العطاااا ا قااي سااعراب للعااروض  -1س

البقدمة والذي لم يلتزم ببعض الشرو  والبواصفاد وذلاك ليقاوم 

 بتعديي عر ه رلى ما يطابق الشرو  والبواصفاد  

/ة وتااااي  243خطاااب وزاال الشاائون البلديااة والقرويااة اقاام 

 27/22322قد يااب  الوزاال على ذلاك بخطابهاا اقام و 27/7/2222

 ها، والبتضبن:  14/7/2222وتااي  

ماان  2/1/ة/4رن التفاااوض ال ااائز نظاماااب حسااب ناا  الباااةل 

اليظام رنبا يوون مع صاحب العطاا ا قي سعراب والبطابق للشرو  

والبواصفاد يو غير  مبن يزياد ساعر عر اه علاى ا قاي رذا كاان 

اب للشرو  والبواصفاد حالة ااتفاع ساعر  عان يساعاا مطابقاب ابتدا

السو  بشوي ظاهر يو اقتران عطائه بتحفظاد من شأنها ين تزيد 

 من يعباا والتزاماد ال هة اإلةااية. 

يماااا تقاااديم العااارض يساسااااب بشاااوي مخاااالف للشااارو  

والبواصاافاد اااأن مباادي التفاااوض ال ييطبااق والحالااة هااذ  لوونااه 

من اليظام والتي تي  على ينه   ال ي اوز  /ز2مخالف لي  الباةل 

قبااول العااروض والتعاقااد ببوابهااا رال  بقاااب للشاارو  والبواصاافاد 

البو وعة( وبياا على ذلك ي ب استبعاة يي عطاا مخاالف لاذلك 

 ال ان يتم التفاوض معه. 

يجوز ال اء المنافسة أو العرو  في حالة زوال الحاجة  -/هـ2م/

ن جميع العرو  ريـر مناسـبة مـن حيـ  أو عندما تتبين اللجنة أ

السعر أو الشروط أو المواصفات ولم يمكـن الوصـول إلـى نتيجـة 

 بالمفاوضة وفقاً للشروط السابقة. 

هااي ي ااوز اعاااةل قيبااة يواا  العطاااااد للبتيااسااين رذا قاماا   -2س

 ال هة اإلةااية بالغاا البياقصة قبي اتح البظاايف 

 1132/3ة الشارقية اقام خطاب مصلحة ميا  وم ااي البيطق

 ها. 28/3/2222اي 

هي ي اوز اعااةل القيباة رذا الغيا  البياقصاة لوااوة يخطااا ااي  -1س

 38/2/3/2186/42خطاب وزاال البعااف اقم  –الشرو  والبواصفاد 

 –ها، وقد اااب  الوزاال على ذلك بخطابيها اقبي 18/6/2222اي 



 

هااا، 22/7/2222وتااااي   27/23224واقاام  3/2/2222اااي  27/6864

 البتضبيين: 

رذا كان الغاا البياقصة  سباب مصلحية قبي البوعاد البحادة 

لفتح البظاايف ايرة الثبن لدااتر الشرو  والبواصفاد وملحقاتهاا 

 ولون بشرو : 

 اعاةل ابيع البستيداد التي بيع  للبتيااسين.  -2

 ين توون االعاةل بطلب من البتياا .  -1

لبيااسة الاتفاع ا سعاا يو لوااوة كبا يرة  الثبن رذا الغي  ا

 اخطاا اي الشرو  والبواصفاد البعدل من قبي ال هة اإلةااية. 

يما رذا كان االلغاا بعد التااي  البحدة لفتح البظاايف اال ي وز 

اة الثبن رال لبن تقدم اي البيااساة وبيااا علاى  لباه ورعااةل 

 ابيع البستيداد التي بيع . 

سااة لعاادم تطااابق العطاااااد للشاارو  يمااا رذا الغياا  البياا

 والبواصفاد اال ي وز اة الثبن. 

رذا يلغياا  البيااسااة الاتفاااع يسااعاا العااروض وعاادم مطابقتهااا  -3س

للشرو  والبواصفاد وكان من  ابيها عييااد وكتالواااد وغيرهاا 

ويااةد ال هة رعاةل  ر  البيااسة مرل يخر  اهي ي اوز االكتفااا 

 عيياد للبيااسة الثانية  ببثي هذ  الوتالوااد وال

 ها. 22/1/2222/ب/م اي 2خطاب اإلةاال العامة للس ون اقم 

 27/2628وقد يااب  الوزاال على ذلك ببا تضبيه خطابها اقم 

 ها والذي ااا ايها: 17/1/2222اي 

رذا كان  العبلية ا ولى قد يلغي  نظراب لعدم تطابق الشارو  

وض اااأن الراااوع رلااى والبواصاافاد مااع ااتفاااع ا سااعاا للعاار

الوتالوااد ا ولى غير ذي اائدل  البا كاان ا لغااا لمولاى لعادم 

 انطبا  العروض على الشرو  والبواصفاد. 

 صالحية البت في العروض والتعاقد

( توون صالحية الب  اي الشراا وتيفيذ ا عبال التي تزيد 6الباةل  

لدائرل البستقلة، قيبتها على ثالثة ماليين لاير للوزير يو ائي  ا

وايبا قي عن ذلك لوكيي الوزاال يو من يقوم مقامة، وي وز التفويض 



 

للبسئولين ايبا ةون ذلك على ين يوون التفويض متداااب حسب 

 مسئولية الشخ  البفوض.

 واة حول هذ  الباةل االستفساا التالي: 

مااا هااو الفاار  بااين م ااال تطبيااق الباااةل الساةسااة ماان اليظااام 

 ( من الالئحة التيفيذية  22والباةل  

 ها. 7/8/2387اي  86123/3خطاب اامعة الرياض اقم 

 12/24721وقد يااب  الوزاال على ذلاك بباا تضابيه خطابهاا اقام 

هاا 8/4/2387ااي  7124/م/2ها وما ااا اي تعبيبها اقام 7/22/87اي 

 اللذين ااا ايهبا : 

لشاراا ين الباةل الساةسة من اليظام تو ح صاالحية البا  ااي ا

( مان الالئحاة التيفيذياة تشاير 22وتيفيذ ا عبال اي حين ين البااةل  

رلى صالحية اعتباة الترسية البتعلقة بالبزاةاد العليياة التاي ت ريهاا 

 الوحداد اإلةااية لبيع البيقوالد الزائدل عن حااتها.

والقا ي بضروال  18/6/88وتااي   272صدا قراا م ل  الوزااا اقم 

البقام السامي قبي ربرام العقوة التي ت ااوز قيبتهاا مائاة يخذ موااقة 

 مليون لاير. 

 شروط التعاقـــد

 ( : الضمانات : 7المادة )

% 4بواقاع  ًً نهائياا ًً   ي ب ين يقدم من يتعاقد ماع الحووماة  ابانا -ي

 من قيبة العقد( . 

ال يلاازم تقااديم الضاابان اليهااائي اااي حاااالد التعاقااد علااى  -/ب7م/

 ستشااية يو الشراا البباشر وشراا قطع الغياا. ا عبال اال

 واة حول هذ  الفقرل االستفساااد التالية : 

هااي تشاابي ا عبااال االستشااااية البااذكوال اااي هااذ  الفقاارل  -2س

يعبال الدااساة والتصابيم وكاذلك اإلشاراف علاى تيفياذ ا عباال 

 وبالتالي مد  اشترا  تقديم  بان نهائي لها  

 ها. 18/2/2388اي  6/8/322بية اقم خطاب البصانع الحر



 

 27/1822وقد يااب  الوزاال على ذلك ببا تضبيه خطابها اقم 

 ها والذي ااا ايه. 24/1/2388اي 

رن  اإلشراف وان كاان عبلياة مساتقلة عان و اع التصااميم 

والدااسااة رال ينااه يعتباار ماان ا عبااال االستشااااية ذلااك  ن ةوا 

الدااسااد والتصااميم، ااإذا البشرف هو متابعة سير العبي وااق 

واااد مخالفااة لااذلك يعطااى الااريي بشااأنها رلااى ال هااة صاااحبة 

العبلياااة لهاااذا ااااأن اإلشاااراف يااادخي ااااي مضااابون ا عباااال 

االستشااااية ولهااذا ال يلاازم تقااديم  اابان نهااائي اااي عبليااة 

 اإلشراف. 

هي البقصاوة بالشاراا البباشار ااي هاذ  الفقارل شاراا الباواة  -1س

( من اليظام اقط يم 3د الوااة ذكرها اي الباةل  والبهباد واالةوا

ينه ييطبق على كي شراا مباشر يياب كان ناوع التاأمين ساواا كاان 

 شراا لبواة يو تيفيذاب  عبال اي حدوة صالحية الشراا البباشر. 

 ها. 32/22/2388اي  7383/721خطاب وزاال الصحة اقم 

ااي  27/28481وقد ياابا  الاوزاال علاى ذلاك بخطابهاا اقام 

 ها والذي ااا ايه : 12/1/2388

وماا واة باه حاول عادم وااوب تقااديم  7ين نا  الفقارل ب م 

الضاابان اااي حالااة الشااراا البباشاار لااي  خاصاااب بشااراا البااواة 

والبهبااد وا ةواد بااي هااو عااام لوااي شااراا مباشاار مهبااا كاناا  

 ريقة تأميياه حتاى ااي ا عباال االنشاائية متاى كانا   ريقاة 

( مان اليظاام شااملة لواي 3راا البباشر  ن البااةل  تأمييها بالش

ا عبال والتأميياد ببا اي ذلك ا عبال ا نشائية اي الفقارل  ي( 

ثاام اااااد الفقاارل   ( ماان ذاد الباااةل وياااازد التااأمين بطريااق 

التأمين البباشار ابياع البشاترياد وتيفياذ ا عباال متاى كانا  

تتياول نوعاب معيياب مان  قيبة التأمين اي حدوة مليون لاير اهي لم

ا عبال يو البشاترياد ورنباا اكازد ااي كثيار مان اقراتهاا علاى 

 ااوابط الاادعول البحاادوةل لوااي نااوع ماان ا عبااال يو صاايف ماان 

 ا عيان. 

رذا كان  قيبة االلتزام مائة يلف لاير اهي من حاق ال هاة اإلةاال  -3س

 مطالبة البتعهد بضبان نهائي 



 

 ها. 11/2/2388اي  22/2/33/128خطاب وزاال البعااف اقم 

 27/1416وقد يااب  الوزاال على ذلك ببا تضبيه خطابها اقم 

 ها، والذي ااا ايه: 21/1/2388اي 

رذا كان هذا التعاقد عن  ريق التأمين البباشر اال يلزم لذلك 

 ( اقرل  ب(. 7تقديم الضبان اليهائي  بقا بللباةل  

الشاراا البباشار اي اب  يما رذا كان التعاقد بطرياق خخار غيار

تقديم الضبان اليهائي ويساتثيى مان ذلاك ايباا لاو قاام صااحب 

العرض البقبول بتوايد ابيع ا صاياف التاي اسا  علياه وقبلتهاا 

اإلةاال نهائياب اي البادل البحادةل الياداع التاامين اليهاائي يو قاام 

بتوايد ازا ميها وقبي هذا ال زا وكاان ثبياه يوفاي لتغطياة قيباة 

ن على رال يصرف من هذا الثبن ما يغطي قيباة الضابان رال الضبا

( 11عيدما يقوة البتعهد بتيفيذ ابيع التزاماته  بقاب لي  البااةل  

 من الالئحة التيفيذية لليظام. 

يجــوز تخفــيض الضــمان النهــائي فــي عقــود التشــ يل  -/ج7م/

والصــيانة تــدريجياً حســب تنفيــذ األعمــال شــريطة إال يقــل عــن 

 الزم لقيمة األعمال المتبقية من العقد. الضمان ال

يجب أن يكون الضـمان مسـتوفياً أحـد األشـكال المشـار  -/د7م/

( فقرة )د( وإذا كان الضمان تعهـداً مـن إحـدى 4إليها في المادة )

 % من قيمة العقد.42شركات التامين فيجب إال تقل قيمته عن 

من الباةل  مبا ت دا اإلشاال رليه ين يشوال الضبان سقط  سهواب 

 الثانية اقرل  ة( من اليظام. 

ها وابلغ هذا 14/3/2388اي  27/2286وقد يو ح  اي الباةل التاسعة من الالئحة التيفيذية بعد تعديلها بالقراا الوزااي اقم 

 ها.  14/3/2388اي  27/4373التعديي لل هاد الحوومية بتعبيم وزاال البالية اقم 

 "صرف المقابــــل  "

ها 11/4/2222وتااي   1/2881يم وزاال البالية اقم صدا تعب

والبتضبن التعبيم على كااة الوزاااد والبصالح الحوومية 

والبؤسساد بعدم اواز تضبين العقوة الببرمة مع البقاولين 

البحليين يو ا اانب لتيفيذ بعض ا عبال ا نشائية ويعبال الصيانة 



 

اية بتسديد استحاقاتها تتعهد ببوابه ال هة اإلةا ًً واإلشراف نصا

عن  ريق اتح خطاب اعتباة بيوي غير قابي لليقض بقيبة تلك 

العقوة وين يوتفى باإلشاال رلى ين صرف االستحقاقاد سيتم 

 تم رن ازها.   ًً ببواب البستخلصاد التي تبثي يعباال

كبا ي ب ين يالح  ذلك اي الدعواد التي ترسي للبقاولين يو 

 العامة والبواصفاد. البواةين يو اي الشرو  

 ( : 2المادة )

ي وز لل هة الحوومية ين تداع للبتعاقد معها ةاعة مقدمة من  -ي

%( عيد التوقيع على العقد مقابي خطاب 12استحقاقه اي حدوة  

 بان مساوي لهذ  القيبة وتحسم هذ  الداعة على يقسا   بقاب 

 للبستخلصاد.

 : واة حول هذ  الفقرل االستفساااد التالية 

% 12هي ي وز تخفيض الضبان البقدم لقاا صرف ةاعة الا  -2س

 ( اقرل  ي(  8البشاا رليها اي الباةل  

اي  3222خطاب وزاال الداخلية لل وازاد وا حوال البدنية اقم 

 ها.  17/6/87

ما مد  رموانية تخفيض  باناد الداعة البقدمة ببا يتياسب  -1س

وقوف صراها لعدم توار مع ما هو مخصوم من البستخلصاد الب

 الببالغ الالزمة ببيزانية ال هة   

 ها. 27/4/2388اي  13/27818خطاب وزاال الزااعة والبيا  اقم 

اي  12/22113وقد يااب  الوزاال على ذلك بخطابيها اقم 

ها واللذين ااا 17/4/2388اي  27/8432ها واقم 28/7/2387

 ايهبا: 

يك الصاةا ميه خطاب ين على ال هة الحوومية ين تشعر الب

الضبان بتخفيض قيبته بيف  اليسبة اي الداعة التي تم 

للبستخلصاد وذلك بدون  لب من البتعاقد ميها  ًً حسبها  بقا

 واي نف  تااي  الحسم. 

ورذا كان  البستخلصاد لم تصرف للبتعاقد  سباب تراع لإلةاال 

نفسها الي  من العدل ين يتحبي البتعاقد نتائ  ذلك وكون 



 

البستخلصاد لم تصرف لعدم واوة مبالغ اي البيزانية ال يحول 

ةون تخفيض الضبان مقابي ا قسا  البحسومة من هذ  

البستخلصاد البستحقة الداع للبقاول التي حال ةون صراها 

 عدم توار الببالغ. 

%رذا كان   ريقة التأمين بالشراا 12هي ي وز صرف ةاعة الا  -3س

 البباشرل  

اي  88/8العام لشئون الدااع البدني اقم خطاب ا من 

ها وقد يااب  الوزاال على ذلك ببا تضبيه خطابها اقم 26/2/2388

 ها والذي ااا ايه :  21/1/2388اي  27/1616

( اقرل  ي( من اليظام تي  على ينه :   ي وز لل هة 8ين الباةل  

الحوومية ين تداع للبتعاقد ةاعة مقدمة من استحقاقه اي حدوة 

% عيد التوقيع على العقد مقابي خطاب  بان مساو لهذ  12

 القيبة وتحسم هذ  الداعة على يقسا   بقاب للبستخلصاد. 

ومن هذا نستخل  ين صرف الداعة محي االستفساا متروك 

تقدير  لل هة الحوومية ما ةام الي  ااا بصيغة ال واز ورذا قدم 

يبيع من  البتعاقد خطاب  بان مساو  للداعة الي  ثبة ما

 ذلك حتى اي الشراا البباشر.  

% من قيبة ا عبال 12هي ي وز صرف سلفة بيسبة  -2س

 اإل ااية 

اي  1/ 114خطاب وزاال البترول والثرول البعدنية اقم 

ها وقد يااب  الوزاال على ذلك ببا تضبيه خطابها اقم 2/21/2388

 ها والذي ااا ايه: 12/21/2388اي  28483/ 27

% من قيبة ا عبال 12ز صرف سلفة بحدوة ينه ال ي و

اإل ااية  ن الي  صريح اي ين الداعة البقدمة والبحدةل اي 

الي  ال تداع رال عيد توقيع العقد بغية مساعدل البتعاقد عيد بداية 

العبي، يما يثياا مدل تيفيذ العقد اال ي وز صرف يي ةاعاد يو سلف 

  ورنبا تصرف البستخلصاد حسب تقدم العبي.

رذا ن  اي  العقد على ان توون الداعة البقدمة اي حدوة  -4س

% اهي ي وز اكبالها بعد ذلك 12% من قيبة العقد ولي  22

 %  12لتصي رلى نسبة 



 

 ها. 7/2/2388اي  8/22/2888خطاب اإلاصاة ال وية ب دل اقم 

اي  27/7316وقد يااب  الوزاال على ذلك ببا تضبيه خطابها اقم 

 والذي ااا ايه . ها، 13/2/2388

ين ال هة اإلةااية رذا ايد عيد توقيع العقد اإلكتفاا بصرف ةاعة اي 

% ونص  على ذلك صراحة اي العقد اأن هذا ح ة على 22حدوة 

البتعاقد وملزم له يما ال هة اإلةااية اهي حرل اي زياةل هذ  

% 12اليسبة رلى الحد ا قصى البيصو  عليه اي اليظام وهو 

لها ين ثبة ظروااب يو  روال تستلزم هذ  الزياةل  متى استبان

وبشر  تقديم خطاب الضبان البيوي مقابي ما يتم صراه  ن الذي 

يبلك صرف هذ  الداعة عيد توقيع العقد يبلك ذلك يثياا سريان 

 بسلطته التقديرية.  ًً العقد ما ةام اليظام اعي هذا مرتبطا

% اي بداية 12بيسبة  رذا لم تصرف للبتعاقد الداعة البقدمة -6س

 العقد اهي ي وز صراها بعد مضي مدل على البدا اي العبي  

 ها. 22/6/2388اي  2242خطاب كلية قو  االمن الداخلي اقم 

 27/22878وقد يااب  الوزاال على ذلك ببا تضبيه خطابها اقم 

 ها والذي ااا ايه: 12/6/2388اي 

اقرل  ي( يمر  (8ين صرف الداعة البيصو  عليها اي الباةل  

اوازي يراع لتقدير ال هة اإلةااية وهذ  الداعة مقدمة مقابي 

 بان بيوي عيد توقيع العقد بغية مساعدل البقاول اي البدا 

اي عبله اإذا لم تصرف هذ  الداعة ابتداا الي  هياك  روال 

لداعها اي نصف مدل العقد يو نهايته ورنبا على ال هة اإلةااية ين 

اعاد حسب تقدم العبي بحيع ال تت اوز قيبة تصرف له   الد

البداوع رلى البتعاقد ما تم من عبي .. ال  كبا سيو ح اي 

 (. 8الفقرل القاةمة من الباةل  

/ب تدفع باقي اسـتحاقات المقـاول تـدريجياً علـى عـدد مـن 2م/

األقساط حسب تقدم العمل وبحي  ال يتجاوز قيمة المدفوع إلـى 

، ويجب أن ي جل دفع نسبة مـن القيمـة المتعاقد ما تم من عمل 

 لت دي عند اتمـام توريـد المشـتريات أو تسـليم األعمـال تسـليماً 

وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل بما يفيـد ثبـوت  ابتدائياً 



 

دفعة ما يستحق عليه ويوضح العقد الذي يبـرم مواعيـد وطريقـة 

 أداء الدفعات للمتعاقد. 

قتصااااة الاااو يي العدياااد مااان واة رلاااى وزاال البالياااة واإل -2

االستفساااد حول كيفية الداع للبقاولين ومتعهادي التواياد 

( علاى ابيااع 8وماد  انطبااا  نا  الفقاارل  ب( مان الباااةل 

 ا عبال. 

 27/4372وقد يصداد وزاال البالية بشأن ذلك التعبيم اقم 

 والذي ااا ايها :  14/3/88اي 

ابيع  ( يسري على8ين ن  الفقرل  ب( من الباةل  

العقوة بصرف اليظر على نوعية العبي البولف به البتعاقد وقد 

كيفية تحديد  ًً ااا مرناب بحيع ييطبق على كي ا عبال تااكا

 ريقة ومواعيد الداع لتقدير ال هة اإلةااية حسب ما ترا  

لصالح  ًً مع نوعية العبي البولف به البتعاقد ومحققا ًً متفقا

البتعاقد مع عدم اغفال حقو  لحقوقها ت ا   ًً اإلةاال وحااظا

البتعاقد حتى ال يتعثر اي التيفيذ ولهذا اأن عليها عيد التعاقد 

ين تي  صراحة اي العقد على مواعيد و ريقة الداع حسب ما 

ااا اي نهاية الي  البشاا رليه مراعية اي ذلك رال يت اوز ما 

 يصرف للبقاول يو البتعهد قيبة ما تم ان از  من عبي يو ما تم

توايد  ين كان  عبلية توايد وتحتف  ال هة بيسبة من القيبة 

وتقديم  ًً ابتدائيا ًً حتى انتهاا التوايد يو تسليم العبي تسليبا

شهاةل من مصلحة الزكال والدخي تفيد ةاعه ما يستحق عليه 

مع مالحظة ت يب الصرف على شوي مبالغ شهرية يو ةواية 

يؤةي رلى ةاع  ًً تزاماتحدة اي العقد يو مالحقة  ن اي هذا ال

مبالغ ةواية بغض اليظر عن ان از العبي مبا يخالف مقتضى 

 الي  سالف الذكر. 

 وتو يحاب لذلك نواة يمثلة لطريقة تحديد الداعاد:  

% مان قيباة ا عباال التاي تام 222ين يداع للبتعاقد بواقاع  -2

ان ازهااا اعااالب ويحااتف  بالقسااط ا خياار حتااى انتهاااا العبااي 

 وتقديم شهاةل الزكال والدخي.ًً باب ابتدائياوتسليبه تسلي

% ماان قيبااة ا عبااال التااي تاام 82ين يااداع للبتعاقااد بواقااع  -1

%( من القيباة حتاى انتهااا 22ان ازها اعمب ويحتف  بيسبة  

 العبي وتسليبه ابتدائياب وتقديم شهاةل الزكال والدخي. 



 

% ماان قيبااة ا عبااال التااي تاام 82ين يااداع للبتعاقااد بواقااع  -3

 ًً %(مان كاي قساط  ابانا22ا اعامب ويحاتف  بيسابة  ان ازه

لحسن التيفيذ مع االحتفاظ بالقسط ا خير لحين انتهاا كامي 

 العبي وتسليبه ابتدائياب وتقديم شهاةل الزكال والدخي. 

ومهبا كان   ريقة وموعد الداع التي تحدةها ال هة اإلةااية 

 اأنه من الضرواي الي  على ذلك صراحة اي العقد. 

ي حالة عدم واوة ن  اي العقد تصرف ا قسا  بواقع وا

%( من قيبة ا عبال البيفذل اعالب ويحتف  بالقسط ا خير 222 

وتقديم شهاةل  ًً حتى انتهاا كامي العبي وتسليبه ابتدائيا

 الزكال والدخي. 

هي ي وز صرف يقيام التشويياد التي يحضرها البقاولون  -1س

 % من قيبتها  74بيسبة 

اي  27482زاال العبي والشئون االاتباعية اقم خطاب و

 ها. 11/21/88

اي  27/62وقد يااب  الوزاال على ذلك ببا تضبيه خطابها اقم 

 ها والذي ااا ايه: 2/2/2222

ي وز ين تصرف ةاعاد مؤقتة القيام التشويياد واي حدوة اليسبة 

البذكوال على اعتباا ين احضاا البواة البشونة اي حوم ا عبال 

 ًً البيفذل ويشتر  ين توون هذ  البواة مطابقة للشرو  وموااقا

عليها وين توون مصانة بالبستوةعاد اي حالة ايدل ولل هة 

صاحبة البقاولة الحق اي عدم صرف هذ  الداعة رذا ايد ين 

 تقدم العبي يو سلوك البقاول يو وكالؤ  غير مرض لها. 

لية  حد البيوك وهي هي ي وز تيازل البقاول عن مستحقاته البا -3س

 ال هة اإلةااية ملزمة بتأييد هذا التيازل  

وتااي   626/3خطاب وزاال الشئون البلدية والقروية اقم 

 27/8772ها، وقد يااب  الوزاال على ذلك بخطابها اقم 12/3/2222

 ها البتضبن : 7/7/2222وتااي  

ما ال ين راازل مثي هذا ا مر متروك لتقدير ال هة اإلةااية عيد

 يقضي بإاازل ذلك. ًً يتضبن العقد نصا



 

 

 

 غرامة التأخير

/أ يخضع المتعاقد مع الحكومة ل رامة تأخير ال يجـوز أن تزيـد 3م/

% 12% مـن قيمـة عقـود التوريـد وال علـى 2في مجموعها على 

من قيمة عقود األشـ ال العامـة أو عقـود التشـ يل والصـيانة أو 

فصيالت التـي يحـددها العقـد للت عقود األعمال االستشارية وفقاً 

عـن قـوة قـاهرة أو  والالئحة التنفيذيـة مـا لـم يكـن التـأخير ناتجـاً 

 حادث طاريء أو بسبب ال دخل إلدارة المتعاقد مع الحكومة فيه. 

 حول هذ  الفقرل واة االستفساا التالي : 

هي ي وز االتفا  بين ال هة اإلةااية والبتعاقد على زياةل نسبة  -س

 ااب لبا يقضي به اليظام  الغرامة خال

 ها.6/4/2388اي  2/4/22222خطاب وزاال اإلعالم اقم 

 27/21/8621وقد يااب  الوزاال على ذلك ببا تضبيه خطابها اقم 

 ها والذي ااا ايه : 22/4/88اي 

خمراب ال ي وز  ًً ين ن  غرامة التأخير الوااة اي اليظام يعتبر نصا

ه ورذا واد يي اتفا  على خالاه مخالفته وال ا تفا  على ما يخالف

 يعتبر كأن لم يون ويراع رلى الي  الوااة اي اليظام. 

 ها والبتضبن: 4/8/88وتااي   287صدا قراا م ل  الوزااا اقم 

ال ي ااوز ين تضاابن ال هاااد الحووميااة الخا ااعة ليظااام تااأمين  -2

تخالف هذا  ًً البشترياد الحوومية عقوةها التي تبرمها نصوصا

 اليظام. 

الحاالد التي يتضبن يي عقد من العقوة التاي تبرمهاا يي  اي -1

تخالف نظاام البشاترياد الحوومياة يحاال العقاد  ًً وزاال نصوصا

 رلى ةيوان البظالم للب  ايه ببا يحقق العدالة.  

يكون للوزير أو رئيس الدائرة تمديـد مـدة العقـد إذا كـان  -/ب3م/

 التأخير ناتجاً عن : 

مة بأعبال اديدل رذا كان ا مر بها قد صدا توليف البتعاقد مع الحوو -2

 اي وق  ال يسبح بأةائها اي باقي البدل البتفق عليها اي العقد. 



 

يماار صاااةا ماان ال هااة اإلةاايااة بإيقاااف ا عبااال  سااباب ال ةخااي  -1

 للبتعاقد مع الحوومة ايها.

واة حول هذ  الفقرل العديد من االستفساااد حول مد  تطبيقها 

 يبرم  اي ظي نظام البياقصاد السابق   على العقوة التي

وحيال ذلك اقد يصداد وزاال البالية واالقتصاة الو يي التعبيم اقم 

 ها والذي ااا ايه : 8/1/2388اي   27/1268

يقضي ين تبديد العقد وبالتالي االعفاا  8ين مفهوم ن  الفقرل ب/م/

الحياد من الغرامة اي حالة توار الشرو  البذكوال خنفا يوون من ص

الوزير يو ائي  الدائرل البستقلة ةون الحااة رلى االتفا  مع وزاال 

اي ظي نظام البياقصاد  ًً البالية واالقتصاة بخالف ما كان متبعا

السابق يما اي غير الحالتين سالفتي الذكر اان ا مر يستلزم 

االتفا  مع وزاال البالية حسب مقتضى ن  الفقرل  اا( من الباةل 

ذلك بإاسال الحالة محي البحع رلى هذ  الوزاال إلبداا ( ويتم 8 

 الريي. 

مع مالحظة ين هذ  القواعد تسري على العقوة التي يبرم  بعد 

ها يما العقوة التي يبرم  قبي صدوا نظام تأمين 2/4/2387تااي  

البشترياد الحالي اتخضع ليظام البياقصاد والبزايداد لسية 

 ها. 2386

عـن ريـر األسـباب المشـار إليهـا  ًً تأخير ناتجـاإذا كان ال -/ج 3م/

في الفقرة السابقة فال يجـوز اإلعفـاء مـن ررامـة التـأخير 

المترتبــة عليهــا إال باالتفــاق مــع وزارة الماليــة واالقتصــاد 

 الوطني. 

هي ي وز اليظر اي  لباد ااع الغرامة يو تبديد العقوة قبي ين  -2س

 يتم االستالم االبتدائي لمعبال   

ها وقد اااب  الوزاال 6/8/88اي  2342ب وزاال البواصالد اقم خطا

 والبتضبن :  28/22/88وتااي   27/26477على ذلك بخطابها اقم 

ينه من غير الببون لوزاال البالية اليظر اي االعفاا من الغرامة 

حيع يصعب  ًً وبالتالي ااازل التبديد قبي استالم ا عبال ابتدائيا

ثم ين  بيعة نظر  –ومعراة اسبابه قبي حصوله التوهن ببدل التأخير 



 

هذ  ا موا ال يوون رال بعد الوااا بااللتزام  ن نظر االعفاا من الغرامة 

يثياا تيفيذ االلتزام يش ع البقاول على التأخير وي عي ايراة غرامة 

 التأخير غير ذي ادو . 

 نمـــاذج العقـــود

بناء على اقتـراح وزارة  ( يصدر بقرار من مجلس الوزراء12المادة )

المالية واالقتصاد الوطني نماذج لعقود األش ال العامة والتوريـد 

وريرها مـن العقـود اإلداريـة. إلـى أن تصـدر هـذه النمـاذج يجـب 

تضــمين العقــود التــي تبرمهــا الجهــات الحكوميــة الشــروط التــي 

تكفل المحافظة على حقوق كـل مـن الحكومـة والمتعاقـد معهـا 

 ما قد يطرأ من خالفات.  ومعالجة جميع

 17/3/2388وتااي   334ما مد  سريان قراا م ل  الوزااا اقم  -2س

اي ظي نظام تأمين البشترياد الحوومية القا ي بضروال 

 مرااعة وزاال البالية للعقوة  ويلة ا اي 

وقد  11/6/2222وتااي   2/ 2224خطاب وزاال البر  والهاتف اقم 

 4/7/2222وتااي   3226/222خطابها اقم اااب  الوزاال على ذلك ب

 والبتضبن : 

لي  له عالقة بيظام  88لعام  334ين قراا م ل  الوزااا اقم 

البياقصاد والبزايداد السابق وال نظام البشترياد ال ديد  ن 

 ويلة ا اي حتى يبون التأكد من  القصد ميه ين تقوم وزاال البالية ببرااعة العقوة

تحبي الحوومة التزاماد تتعلق بالضرائب يو الرسوم يو  حاالد الظروف الطاائة يو غير  ًً وي مباشر نصوصاينها ال تتضبن بش

 ذلك. 

 بيـع األصنــاف

( يجوز بيـع مـا يزيـد مـن المنقـوالت عـن حاجـة الجهـة 11المادة )

اإلدارية وال تحتاجه ريرها من الجهات بعد تقـدير قيمتهـا بمعرفـة 

ن علـى األقـل تسترشـد فـي ذلـك لجنة من ثالثـة مـن المـوظفي

ــة  ــدير اللجن ــن تق ــع ع ــن البي ــل ثم ــى إال يق بأســعار الســوق عل

المذكورة، فإذا زادت قيمة هذه المنقوالت على مائة ألف   فال 

لإلجــراءات التــي تــنص عليهــا  ًً يــتم البيــع إال بمــزاد علنــي وفقــا

 الالئحة التنفيذية لهذا النظام. 



 

صياف مبا تبعيه الحوومة رال رذا وال ي وز لبوظفي الحوومة شراا ي

كان البيع ببزايدل عليية وكان  ا صياف البشترال الستعبال 

 البشتري خاصة.

واة رلى الوزاال العديد من االستفساااد حول كيفية بيع البيقوالد 

 ( من اليظام. 22حسب ن  الباةل  

 من ذلك : 

 لاير  كيف يتم بيع ا صياف رذا لم تصي قيبتها مائة يلف  – 2س

 ها .22/1/87اي  11663خطاب ةيوان البوظفين العام اقم 

( من اليظام بيع ابيع الرايع بأنواعه 22هي تشبي الباةل   -1س

 الغير صالح لالستعبال ببا اي ذلك السياااد   

 ها.  22/2/88/م اي 3/ 2228خطاب وزاال الشئون القروية اقم 

ةيوان البراقبة عيد هي من الالزم حضوا ميدوب من البالية و -3س

 راراا البزاة العليي. 

 ها .  32/4/88اي  321461خطاب رةاال الب اهدين اقم 

اي  12/21222وقد يااب  الوزاال على ذلك بخطابها اقم 

اي  27/22183ها واقم 17/2/88اي  27/7428ها واقم 22/8/2387

 27/23486ها ويو ح  كيفية بيع البيقوالد بتعبيبها اقم 22/6/88

 ها والذي ااا ايه : 22/8/88 اي

رذا اغب  اهة حوومية اي بيع ميقوالد زائدل عن حااتها وال 

 تحتااه غيرها من ال هاد الحوومية الها ين تتبع الخطواد التالية: 

تشوي ل ية مان ثالثاة ماوظفين علاى ا قاي مان ماوظفي ال هاة  -2

نفسها لتقوم بتقدير قيبة البيقوالد مسترشادل ااي ذلاك بأساعاا 

 و .  الس

رذا كان  القيبة البقدال للبيقوالد ال تزيد عان مائاة الاف لاير تبااع  -1

بالطريقة التي تراها ال هاد محققة لصالح الخزانة ولي  هياك مان 

 ةاع لطرحها اي مزاة عليي. 

رذا كان  القيبة البقدال للبيقوالد تزيد عن مائة يلف لاير اأنها تباع  -3

صاو  عليهاا ااي الباواة مان بالبزاة العليي حسب اإلااراااد البي

 ( من الالئحة التيفيذية مع مراعال ا تي: 22رلى  38 



 

تشوي بقراا من الوزير البخت  يو ائي  الدائرل البستقلة ل ية  -ي

( اقرل  ي، ب، اا( من 4لفح  عروض البزاة واق ن  الباةل  

نظام تأمين مشترياد الحوومة ويوون يعضاا الل ية من ال هة 

ة ةون الحااة رلى اشتراك ميدوبين من يية اهة صاحبة العالق

 حوومية يخر . 

اي حالة عدم وصول البزاة رلى القيبة البقدال من قبي ل ية  -ب

( خنفة الذكر يعاة التقدير 22التثبين البيصو  عليها اي الباةل  

مرل ثانية بواسطة الل ية نفسها يو ل ية يخر  تشوي لهذا 

 الغرض. 

لتقدير ووصول القيبة البقدال للبيقوالد لبائة اي حالة رعاةل ا -اا

يلف لاير اأقي اإنها تباع بالطريقة التي تراها ال هة اإلةااية 

 حسب ما سبق ايضاحه. 

( عامة ل بيع ينواع الرايع ببا 22وال دير بالذكر ين الباةل  

 اي ذلك السياااد لوونها يشياا ميقولة وليس  ثابتة كالعقاا. 

نشأت حاجة تـدعو لالسـتثناء مـن بعـض األحكـام ( إذا 14المادة )

الواردة في هذا النظام تعر  الجهة اإلدارية األمر علـى 

لجنة من اربعة وزراء مـن بيـنهم وزيـر الماليـة واالقتصـاد 

الــوطني والــوزير المخــتص يســمون بقــرار مــن مجلــس 

الوزراء وترفع هذه اللجنة توصياتها لرئيس مجلس الوزراء 

 قرار المناسب.  أو نائبه ليصدر ال

ها والذي شول  12/8/87وتااي   2266صدا قراا م ل  الوزااا اقم 

 ( من اليظام. 21ببوابه الل ية الوزااية البشاا رليها اي الباةل  

 واة حول هذ  الفقرل االستفساا التالي: 

( 21رذا تم التعاقد بياا على توصية الل ية الوزااية  بقاب للباةل   -س

مد  التقيد بيظام البشترياد والئحته التيفيذية  من اليظام ابا

 ايبا عدا ما  لب ااازته  

ها 2/22/88اي  762/2/11228خطاب وزاال البر  والبريد والهاتف اقم 

 ها. 26/22/88اي  4818/1/13323واقم 



 

ها 6/21/88اي  27/28138وقد يااب  الوزاال على ذلك بخطابيها اقم 

 اللذين ااا ايهبا :  ها و2/21/88اي  27/28862واقم 

ين االستثياا اي الغالب يوون من راراااد الدعول التيااسية بحيع 

يتم التعاقد بطريق التوليف البباشر اغم ين قيبة العقد ت اوز مليون 

لاير وبطبيعة الحال اأن االستثياا ال يتوسع اي تفسير  وال يقاس 

ام تأمين عليه ولذا اأن العقد يتم واق ا حوام الوااةل اي نظ

مشترياد الحوومة والئحته التيفيذية  ن االستثياا غالباب ال يوون رال 

اي راراااد الدعول التيااسية، كبا ين محضر الل ية الوزااية يشاا 

 رلى واوب مراعال ا حوام الوااةل اي اليظام والالئحة. ًً ايه غالبا

 ن اليظام   . ( م21للباةل   ًً   كيفية اإلحالة رلى الل ية الوزااية  بقا

من نظام  21تتم اإلحالة رلى الل ية الوزااية البشولة حسب الباةل 

البشترياد واقاب للخطواد البشاا رليها اي تعبيم نائب ائي  

والتي تتلخ  اي  3/21/87اي  18241/ج/3م ل  الوزااا اقم 

 ا تي : 

يراع الطلب رلاى ةياوان ائاساة م لا  الاوزااا ليعارض علاى  -2

 ل  الوزااا. نائب ائي  م 

رذا اي  نائب ائي  م ل  الاوزااا مياسابة بحثاه ايحاال رلاى  -1

 الل ية الوزااية. 

بعد نظر الل ية للبو اوع تراعاه ليائاب ائاي  م لا  الاوزااا  -3

 إلصداا القراا البياسب. 

 يبلغ القراا من ةيوان الرئاسة مباشرل رلى ال هة البختصة.  -2

ها وكذلك 16/22/2387 اا وتااي  16234/23صدا ا مر السامي اقم 

ها القا يين بت يب 8/6/2388وتااي   23882/ا/3االمر السامي اقم 

الراع لطلب ا ستثياا من يحوام نظام البشترياد رال اي حاالد 

 الضروال القصو  وذلك لبرونة القواعد ال ديدل وكفايتها.

( على وزيـر الماليـة واالقتصـاد الـوطني إصـدار الئحـة 13المادة )

 تبين األحكام التفصيلية لهذا النظام.  تنفيذية

بياا على ما تقضى به هاذ  البااةل اقاد صاداد الالئحاة التيفيذياة  -2

 ها. 4/4/2387اي  27/1232لليظام بالقراا الوزااي اقم 



 

اااي  27/22822صاادا تعباايم وزاال الباليااة واالقتصاااة الااو يي اقاام  -1

تبرم ماع الشرو  الوااب تضبييها العقوة التي  ًً ها متضبيا21/7/88

الشركاد ا ايبية تيفيذاب ليظام مقا عة رسرائيي وقد تضبن اليصين 

 التاليين: 

اي م ال تيفيذ العقد : يقر الطرف الثاني   البقاول / البتعهد (  -2

بعلبااه بااأن ينظبااة ويحوااام ا سااتيراة وال بااااك اااي الببلوااة 

العربية السعوةية هي التي ي ري تطبيقها على تواياد وشاحن 

اد يو ياازاا ميهاا رلاى الببلواة يو ميهاا. ويقار الطارف يية ميت ا

الثاني   البقاول / البتعهد( على واه الخصو  بعلبه بأنه من 

لهذ  ا نظبة واالحوام اساتيراة يياة ميت ااد يو  ًً البحظوا  بقا

 يازاا ميها رلى الببلوة.   

 يوون مصداها اسرائيي .  -ي

شركاد  توون قد صيع  يو انت   يو واةد بواسطة -ب

 تأسس  واقاب لمنظبة االسرائيلية. 

توون قد صيع  يو انت   يو واةد بواسطة موا يين  -اا

 رسرائيليين يو يشخا  مقيبين اي رسرائيي. 

الطرف ا ول   ال هة الحوومياة البتعاقادل( بباا لاه مان سالطة  -1

ااي االختيااا اليهاائي لباا يقترحاه  ًً عامة يحتف  بحقاه ميفارةا

ناقالد يو شاركاد تاأمين يو شاركاد خادماد الطرف الثاني من 

 ًً تؤةي ةاخي الببلوة العربية السعوةية يو يية بضائع تاواة  بقاا

  حوام وشرو  هذا العقد. 

كبا يستحسن رةااج اليصين السابقين اي حالة اتح االعتباة 

البستيدي للشركة ا ايبية اي الخااج  بن شرو  الداع التي 

قتصاة الو يي لوي ي ري ربالغها رلى تبلغ رلى وزاال البالية واال

البيك العبيي اي الخااج لبراعاتها عيد الصرف من خالل 

 البستيداد التي تقدم له. 

صدا تعبيم وزاال البالية واالقتصاة الو يي االلحاقي اقم  -3

ترابة التعبيم اقم  ًً ها متضبيا13/1/88اي  12/3148

ذلك اغبة اي ها باللغة اإلن ليزية و21/7/88اي  27/22822



 

عدم اختالف ترابتها رلى اللغة اإلن ليزية عيدما توون يحد 

 اليس  للعقد باللغة اإلن ليزية.  

STANDARD GOVERNMENT CONTRACT CLAUSE … 

1. In connection with the performance of this contract, the Second Party 

(Contractor/ Supplier) acknowledges that the import and customs laws and 

regulations of the Kingdom of Saudi Arabia shall apply to the furnishing and 

shipment of any products or components there of to Saudi Arabia.  The 

Second Party (Contractor/ Supplier) specifically acknowledges that the 

aforementioned import and customs laws and regulations of the Kingdom of 

Saudi Arabia prohibit, among other things the importation into Saudi Arabia 

of products of components there of: (1) originating in Israel, (2) 

manufactured, produced or furnished by companies organized under the laws 

of Israel, and (3) Manufactured, produced or furnished by nationals or 

resident of Israel. 

2. The First Party (The Saudi Government agency concerned (in its 

exclusive power, reserves its rights to make the final unilateral and specific 

selection of any proposed carriers, insurers, suppliers of services to be 

performed within Kingdom of Saudi Arabia or of specific goods to be 

furnished in accordance with the terms and conditions of this contract.     

ها والخا  13/3/88 اي 27/4177صدا تعبيم وزاال البالية اقم -2

ببطالبة البقاول بداع يتعاب البشرف على التيفيذ رذا تأخر اي 

تيفيذ البشروع وخضع للغرامة التأخيرية وكيفية يحتساب ذلك 

 وقد تضبن القواعد التالية : 

تضبن عقوة ا شغال العامة التي تطر  اي ةعول للبيااسة -2

اع يتعاب يسبح لل هة اإلةااية ببطالبة البقاول بد ًً نصا

البشرف على التيفيذ رذا تأخر اي تيفيذ البشروع وخضع 

 للغرامة التأخيرية. 



 

لذلك  ًً عيدما يعفى البقاول من غرامة التأخير اأنه تبعا-1

يعفى من يتعاب البشرف لالسباب التي بيي عليها االعفاا 

 من الغرامة. 

يقضي بأنه رذا  الب البقاول  ًً تضبن عقوة اإلشراف نصا -3

ضاد عن ي راا ناابة عن رخالل البشرف بالتزاماته بتعوي

 اأن البشرف يتحبي هذ  التعويضاد. 

 كيفية احتساب يتعاب البشرف عيد التأخير : -2

رذا كان عقد اإلشراف بببالغ ةواية يو بيسبة مئوية من  -ي

 قيبة العقد ايحاسب على هذا ا ساس. 

شراف يتم يما رذا كان اإلشراف بببلغ مقطوع يو كان اإل -ب

من قبي ال هة اإلةااية نفسها اأن يتعاب البشرف   

 غرامة اإلشراف ( تحتسب على اليحو التالي : 

 يتعاب البشرف عن مدل التأخير   بالريال ( = 

 × قيبة عقد البقاول × 

 ( يل ي هذا النظام كلما يتعار  معه . 12المادة )

د من االستفساااد واة رلى وزاال البالية واالقتصاة الو يي العدي

حول مد  سريان نصو  نظام البياقصاد والبزايداد ايبا ال 

يتعااض مع نصو  نظام تأمين مشترياد الحوومة والئحته 

 التيفيذية  

اي  27/8636وبياا عليه اقد صدا تعبيم وزاال البالية اقم 

 ها والذي ااا ايه : 24/4/2388

بي بيظام تأمين مشترياد توة هذ  الوزاال ين تؤكد بأنه من تااي  الع

الحوومة والئحته التيفيذية واعتباااب من نشر  اي ال ريدل الرسبية 

بوامي  ًً ها اأن نظام البياقصاد والبزايداد يعتبر ملغيا2/4/2387اي 

نصوصه وذلك  ن اليظام ال ديد لم يون م رة تعديي لبعض نصو  

دا ليحي محي اليظام السابق بي ين حقيقة ا مر ين اليظام ال ديد ص

اليظام السابق ولهذا اال م ال للقول بغير هذا التفسير  ن اليية 

 مت هة رلى هذا عيد رصداا اليظام ال ديد.

مدل التأخير 
 مدل العقد   باليوم(  باليوم(
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 المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس 

 الوزراء

 

 

 

 المرســوم الملكــي 

 هـ 2377لعام  23رقم 

 



 



 

 مرسوم ملكي

  23الرقم : 

 ها 2377عدل عام ذو الق 18 التااي :

 بعد االتكال على هللا : 

 نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود 

 ملك المملكة العربية السعودية                                     

 18الصااةا بتاااي   21بعد اإل الع على نظام البوظفين العام اقام 

 242ها واساتياةاب علاى قاراا م لا  الاوزااا اقام 2377ذي القعدل عام 

ها وما ااعه رلييا ائي  م ل  الوزااا وبياا علاى ماا 14/22/2377تااي  

 يقتضته البصلحة العامة. 

 … يمرنا ببا هو خد 

 المادة األولى : 

يعاقب بغرامة مالية ال تقي عن يلف لاير وال تزيد عان عشارل خالف 

 لاير .  

البوظفااون الرساابيون الااذين يشااتغلون بالت اااال، وكااذلك الااذين  -2

 ون ميهم بالبهن الحرل ةون يذن نظامي. يشتغل

البوظفون الرسبيون الذين يقبلاون الهادايا واالكراميااد يو خالاهباا  -1

بقصد اإلغراا من ياباب البصالح
8

 . 

ويعاقااب بالعقوبااة نفسااها البتو يااون مااع البااوظفين البااذكواين 

 والوسطاا اي ااتواب ذلك البحظوا موظفين كانوا يو غير موظفين. 

 انية : المادة الث

يعاقب بالس ن مدل ال تزيد عان عشار سايواد يو بغراماة ال تزياد 

عن عشرين الف لاير كي موظاف ثبا  ااتواباه إلحاد  ال ارائم االتياة، 

وكذلك كي من اشتراك يو توا أ معه على ااتوابها سواا كانوا ماوظفين 

 يو غير موظفين. 

                                                           
 ( من الباةل ا ولى بصدوا نظام موااحة الرشول.1الغي  الفقرل  8



 

اسااتغالل نفااوذ الوظيفااة لبصاالحة شخصااية اااي ةاخااي الاادائرل يو  -2

 خاااها. 

الااتحوم اااي ياااراة الرعيااة يو ا اتئاااد علااى حااق ماان حقااوقهم  -1

 الشخصية بصوال من الصوا يو توليفهم ببا ال ي ب عليهم نظاماب. 

قباول الرشااول يو  لبهاا يو قبلوهااا للغياار ،وتطبياق العقوبااة نفسااها  -3

9 على الراشي والبرتشي والرائش   الوسيط على السواا(
 . 

على قيام بعبي يغيار م ار  قضاية مان  قبول عبولة يو عقد اتفا  -2

القضااايا الشخصااية يو يحااول ةون تيفيااذ يماار حوااومي صاااةا بشااأن 

 معاملة من البعامالد اياب كان نوعها. 

سااوا االسااتعبال اإلةااي كالعبااع با نظبااة واالواماار والتعليباااد  -4

ييشاأ عياه  ارا خاا  يو عاام  ًً وبطريق تيفياذها امتياعااب يو تاأخيرا

عبد تفسير اليظم وا وامر والتعليباد على غيار ويدخي  بن ذلك ت

واهها الصحيح يو اي غير مو عها بقصد ا  راا ببصالحة حوومياة 

لقاا مصلحة شخصية واساتغالل اليفاوذ ييااب كاان نوعاه ااي تفساير 

 ا وامر وتيفيذها لبصلحة شخصية عن  ريق مباشر يو غير مباشر. 

والبياقصاد عن  ريق  استغالل العقوة ببا اي ذلك عقوة البزيداد  -6

مباشاار يو غياار مباشاار لبصاالحة شخصااية والعبااع بااأمر الصاارف 

وتأخيرها عان وقتهاا البحادة لهاا وح از كاي يو بعاض ماا يساتحقه 

البوظفااون والعبااال ماان اواتااب وياااوا وتااأخير ةاعهااا رلاايهم بقصااد 

االنتفاااع بهااا شخصااياب واسااتغالل اهااوة ا اااراة والبااوظفين بااااوا 

واساتعبال  كاالب،تعلة لفائادل شخصاية بعضااب يو واواتب صواية يو مف

معلوماته الرسبية الستغالل العبلة اي ااتفاعهاا يو هبو هاا صارااب 

 وتبديالب. 

 االختالس يو التبديد يو التفريط اي ا موال العامة صرااب يو صيانة.  -7

رساال البعاملاة يو اإلكارا  باسام الوظيفاة كالتعاذيب يو القساول يو  -8

وساالب الحرياااد الشخصااية وياادخي  اابن ذلااك مصاااةال االمااوال 

التيويي والتغريم والس ن واليفي واالقامة اإلابااية اي اهة معيية 

وةخااول البيااازل بغياار الطاار  اليظاميااة البشااروعة واإلكاارا  علااى 

                                                           
9
 ( من الباةل الثانية بصدوا نظام موااحة الرشول.3،2الغي  الفقرتين   



 

اإلعاااال يو اإلاااازل يو البيااع يو الشااراا وتحصاايي  اارائب تزيااد عاان 

 البقاةير البستحقة يو البفرو ة نظاماب.  

 ادة الثالثة :الم

اضالب عن العقوباد البذكوال اي الباةل السابقة يحوم علاى مان 

يثب  رةانته بالتعويض البياسب لبن يصابه  را برة الببالغ التي يخذد 

 بغير واه شرعي رلى يابابها. 

 المادة الرابعة : 

 على ائي  م ل  الوزااا وال هاد البختصة تيفيذ يمرنا هذا.

 ….والسالم 

 الملكي الكريمالتوقيع 

 سعـــود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية
وزارة الماليـــــــــــــــة 
 واالقتصاد الوطني

 

 



 

 

 نظام مباشرة األموال العامة 

 وما صدر بشأنه من لوائح وتعليمات

 

 77توج هذا النظام بالمرسوم الملكي الكريم رقم م /

 هـ،43/12/1332تاريخ 

 

 ها26/22/2384  وتااي 2242وبقراا م ل  الوزااا برقم 

بتااي   4تم تعديي هذا اليظام بالبرسوم البلوي اقم م/

 ها22/2/2222

اي  1826الذي نشر بال ريدل الرسبية يم القر  بالعدة 

 ها14/4/2222

 ويسر  هذا التعديي اعتباااب من اليوم التالي لتااي  اليشر



 



 

 بسم هللا الرحبن الرحيم

  77الرقااام : م/

 ها 13/22/2384التااي  : 

 …بعون هللا تعالى 

 نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود 

 ملك المملكة العربية السعودية                                  

( مان نظاام م لا  الاوزااا 12( و  28بعد اإل الع على الباةتين  

 ها . 11/22/2377( وتااي  38الصاةا بالبرسوم البلوي اقم  

( وتااااي  2242لاا  الااوزااا اقاام  وبعااد اال ااالع علااى قااراا م 

 ها . 26/22/2384

 … رسمنا بما هو آت 

يوالب : البوااقااة علااى نظااام وظااائف مباشاارل االمااوال العامااة بالصاايغة 

 البرااقة لهذا. 

ثانياب : على نائب ائي  م ل  الوزااا والاوزااا كاي ايباا يخصاه تيفياذ 

 مرسوميا هذا. 

 

 التوقيع الملكي

 خالــــــد     

 

 هللا الرحبن الرحيم بسم

 

 هـ26/22/2384وتاريخ  2242قرار رقم 

 

 أن مجلس الوزراء .. 



 

بعد اإل الع على البعاملة البرااقة لهذا البتعلقة ببشروع نظاام 

 وظائف مباشرل ا موال العامة. 

 27ااااي  22وبعاااد اإل اااالع علاااى توصاااية ل ياااة ا نظباااة اقااام 

 ها . 2/2384/

 …يقرر ما يلي 

شروع نظام وظائف مباشرل االموال العامة بالصيغة البوااقة على م -2

 البرااقة لهذا. 

 نظم مشروع مرسوم ملوي بذلك صواته مرااقة لهذا.  -1

 ولما ذكر حرر ،،،

 النائب الثاني 

 لرئيس مجلس الوزراء



 

 نظــام

 وظائف مباشرة األموال العامة

 المادة األولى : 

ئف العاماة التاي يخضع  حوام هذا اليظام ابياع مان يشاغي الوظاا -ي

تتعلااق مباشاارل بحفاا  ا مااوال اليقديااة وا عيااان البيقولااة والطوابااع 

وا واا  ذاد القيبة وتشبي هذ  الوظائف يمياا الصاياةيق وماأمواي 

الصاارف ومحصاالي ا مااوال العامااة ويمياااا مسااتوةعاد البواااوةاد 

البيقولة البعدل لالستعبال يو االستهالك البباشر ومن يقوم بأعبال 

 اثلة. مب

يصدا ائي  ةيوان الباوظفين العاام بعاد التشااوا ماع وزاال البالياة  -ب

واالقتصاة الاو يي قاراااب بأساباا الوظاائف التاي ييطباق عليهاا هاذا 

اليظام ووصافها وتصاييفها  بقااب لبظاام الباوظفين واللاوائح الصااةال 

 ببوابه.

المادة الثانية : ) معدلة ( 
10
 

صو  عليها اي الباةل ا ولاى يشتر  ايبن يشغي الوظائف البي

با  ااة رلى شرو  التعيين والترقية واليقي البيصو  عليها اي نظام 

 البوظفين العام ما يلي :  

 ين يوون سعوةي ال يسية.  -ي

 عدل  هذ  الفقرل واصبح نصها كاآلتي :  -ب

  ين ال يقي سية عن واحد وعشرين عاماب، وي وز لاوزير البالياة 

 يي انقا  هذ  السن عيد االقتضاا( . واالقتصاة الو 

ين ال يوون قد صدا بحقه حوم باالةانة اي اعي يبا  االماناة  -ج

 يو الشرف. 

المادة الثالثة ) معدلة ( 
11
 

                                                           
 الفقرل  ب( من الباةل الثانية يعال  كان نصها قبي التعديي كاالتي:  10

 ر البالية انقا  السن عيد االقتضاا(.  ين ال يقي سية عن ثالثين عاماب، وي وز لوزي
 الباةل الثالثة البشاا اليها يعال  كان نصها قبي االتعديي كا اي :   11
 الف ومائتان لاير عن كي سية من السيواد ا ابع ا ولى.  -ي



 

يصارف لشاااغلي الوظااائف الخا ااعة لهاذا اليظااام موااااأل ساايوية 

 على اليحو التالي : 

 عدل  هذ  الباةل واصبح نصها كا تي :  -

لشاغلي الوظائف الخا عة لهذا اليظام مواااأل سايوية   يصرف          

 على اليحو التالي(:  

 ي( ااتب شهر واحد عن كي سية من السيواد ا ابع ا ولى. 

 ب( ااتب شهر ونصف عن السية الخامسة وحتى السابعة. 

 ج( ااتب شهرين عن السية الثامية وحتى العاشرل. 

شاارل وحتااى ة( ااتااب شااهرين ونصااف عاان السااية الحاةيااة ع

 الخامسة عشرل. 

 ها( ااتب ثالثة يشهر عن كي سية بعد الخامسة عشرل . 

 وي وز تعديي مقداا البوااأل بقراا من م ل  الخدمة البدنية . 

 المادة الرابعة : 

تعين ائة البوااأل واقاب للباةل الساابقة مان واقاع بيانااد الخدماة 

دة الخدماة التاي يةاهاا التي يصداها ةيوان البوظفين العام وال يعتد بب

 البوظف على وظيفة غير مشبولة بأحوام هذا اليظام.  

 المادة الخامسة :

هاا . 2384تصرف البوااأل عن سية كاملاة ابتاداا مان غارل محارم 

وييقطع استحقا  البوااأل باالنفواك عان العباي بالوظيفاة البشابولة 

لحوومية ومع ذلك بأحوام هذا اليظام باليقي يو الترقية يو انهاا الخدمة ا

 يستحق واثة البتواي موااأل السية التي تواى ايها البوظف. 

 المادة السادسة : 

يخضع صرف البوااأل البشاا اليها اي الباةل الساابقة لإلااراااد 

 التالية : 

                                                                                                                                                                  
 الف وخبسبائة لاير عن السية الخامسة وحتى السابعة.  -ب
 ل. الفا لاير عن السية الثامية وحتى العاشر -ج
 الفان وخبسبائة لاير عن السية الحاةية عشرل وحتى الخامسة عشرل.  -ة
 اابعة خالف لاير عن كي سية بعد الخامسة عشرل. -ها



 

ي( الحصول على شهاةل تبرئة ذمة البوظف من ال هة التي يعبي ايها 

ان البراقباة العاماة حساب مصدقة من هيئة الرقابة والتحقياق وةياو

 اليباذج التي يعدها لهذا الغرض. 

ب( ال تعطى الشهاةل البذكوال اي الفقرل  ي( من هذ  البااةل رال بعاد 

اتبام راراااد ال رة والبحاسابة اليظامياة حيثباا تقتضايبها  بيعاة 

 الوظيفة. 

ج( مع عدم االخالل ببا يرة اي هاذا اليظاام يو يياة ينظباة يخار  مان 

ال يستحق البوظف البوااأل رذا ثب  عليه واوة ع ز مقصوة  ازاااد

 عيد ال رة يو البحاسبة. 

 المادة السابعة : 

مااع عاادم االخااالل ببااا تااي  عليااه ينظبااة الحساااباد والباليااة 

والتعليباد الصاةال بشأنها ي ب ارة موااوةاد كاي صايدو  مارل كاي 

اي ب ارةهاا ستة يشهر على ا قي، يما البستوةعاد والعهد العييية 

 مرل كي سية على ا قي .  

ويصدا ائي  ةيوان البراقباة العاماة الئحاة تحادة رااراااد ال ارة، 

والبوظفين الذين ي رونه ويصاةقون على نتائ ه ويضع اليبااذج الالزماة 

 لذلك. 

 المادة الثامنة : 

يعتبار عادم راااراا ال ارة والبحاسابة اااي البواعياد البقارال اااي 

اااراؤ  بطريقاة غيار نظامياة مخالفاة رةااياة. ويعتبار  الباةل السابعة يو

مدير اإلةاال البالية وائي  البحاسبة يو من يقوم مقامهباا مسائولين 

بالتضااامن مااع شاااغلي الوظااائف البااذكوال اااي هااذا اليظااام وتيطبااق 

علاايهم نفاا  ال اازاااد رذا اتضااح انهاام لاام يطبقااوا قواعااد ال اارة 

ظام وحصاي نقا  يو اخاتالس والبحاسبة البيصو  عليها اي هذا الي

خالل الفترل التي لم ي ر ال رة والبحاسبة عيها باال ااة رلى ما تقرا  

 اليظم من راراااد. 

 المادة التاسعة : 

ها يعاقاب 18/22/2377وتااي   23استثياا من يحوام البرسوم اقم 

بالس ن مدل ال تزيد عن عشر سيواد يو بغرامة ال تزيد عن مائاة الاف 



 

وليهبا معاب، كي موظف يشبله هذا اليظام ويثب  ااتوابه ل ارم لاير يو ب

االختالس يو التبدياد يو التصارف بغيار وااه شارعي ااي يماوال الدولاة 

العامة يو االعيان يو الطوابع يو ا واا  ذاد القيباة البسالبة الياه كباا 

يعاقب بيف  العقوبة من اشترك يو توا أ معه على ااتواب احد  تلاك 

واا كان موظفاب يو غير موظف باإل ااة رلاى الازامهم بإعااةل ال رائم، س

االموال وا عيان والطوابع وا واا  ذاد القيبة البختلسة يو الببادةل يو 

البفقوةل يو ما يعاةل قيبتها ويتم الفصي اي هذ  ال رائم  بقاب ليظاام 

 تأةيب البوظفين. 

المادة العاشرة : ) معدلة ( 
12
 

 صبح نصها كاالتي : عدل  هذ  الباةل وا -

  استثياا من يحوام هاذا اليظاام ي اوز بقاراا مان الاوزير يو ائاي  

الدائرل البستقلة صرف عهدل نقدية يو عييية للبوظفين البعييين على 

وظائف غير خا عة لهذا اليظام  غراض اسابية مؤقتاة ااي حادوة ماا 

 قيبته خبسة وعشرون الف لاير. 

نهاية كي ثالثة يشهر يو بانتهاا وت ري محاسبتهم عن العهدل اي 

 الغرض الذي من ياله صرا  ييهبا يقصر. 

وي وز لوزير البالية واالقتصاة الو يي زيااةل الببلاغ البقارا لعهادل 

 عيد االقتضاا(.  

المادة الحادية عشرة: ) معدلة ( 
13
 

 عدل  هذ  الباةل واصبح نصها كاالتي :   -

اليظاام ي اوز للاوزير يو  استثياا من شرو  الباةل الثانياة مان هاذا

ائي  الدائرل البستقلة ين يولف يي موظف من البوظفين ذوي الخبرل 

                                                           
 الباةل العاشرل البشاا اليها يعال  كان نصها قبي االتعديي كا اي :   12

قلة استثياا من يحوام هذا اليظام ي وز بقراا من الوزير يو ائاي  الادائرل البسات
صرف عهد نقدية يو عييية للبوظفين البعييين على وظائف غيار خا اعة لهاذا اليظاام 
الغراض اسبية مؤقتة   اي حدوة ما قيبتاه ااتاب البوظاف البولاف لثالثاة شاهوا ( 
وت ري محاسبتهم عن العهد اي نهاية كي ثالثة شهوا يو بانتهاا الغرض الذي صرا  

 من ياله العهد ييهبا يقصر.
 الحاةية عشر البشاا اليها يعال  كان نصها قبي التعديي كا تي :   الباةل 13

استثياا من شرو  الباةل الثانية من هاذا اليظاام ي اوز للاوزير يو ائاي  الادائرل 
البستقلة ين يولف يي موظف من البوظفين ذوي الخبرل ااي ا عباال البالياة مبان 

أعباال يي مان الوظاائف يوون له خدمة سابقة ال تقاي عان خبا  سايواد بالقياام ب
البشبولة بهذا اليظام على ين يوون ذلك لفترل مؤقتة ال تزيد عن شهر ونصاف وي اوز 
تبديدها بقراا خخر لبدل شهر ونصاف اقاط ااإذا اساتبرد الحاااة لفتارل ي اول وااب 
توليف موظف خخر لبدل مباثلة شريطة يال تزيد مادل التولياف البؤقا  ااي م بوعاة 

 ها تعيين موظف ثاب .عن ستة شهوا يتم خالل



 

اي االعبال البالية مبن يواون لاه خبارل ساابقة ال تقاي عان سايتين 

بالقيام بأعبال يي من الوظائف البشبولة بهذا اليظاام علاى ين يواون 

 ذلك لفترل مؤقتة ال تزيد على ستة يشهر. 

بقراا خخر لبادل ساتة اشاهر يخار  بحياع ال تزياد  وي وز تبديدها

 مدل التوليف اي م بوعها على سية.

 المادة الثانية عشرة : 

 8884يلغي هذا اليظام نظام الوفاالد الصاةا باإلةاال البلوية اقام 

 ها وتتبع اإلاراااد التالية : 2/8/2348وتااي  

ماع ةياوان البراقباة ي( تتولى وزاال البالية واالقتصاة الو يي باالشتراك 

العامة اتخاذ اإلاراااد الالزماة لفاك الح از عان الوفااالد الباأخوذل 

ببواب نظام كفاالد البوظفين بعد اتبام عبلية ال ارة والبحاسابة 

وبعااد ربااراا ذمبهاام بشااهاةل تصاادا ماان ال هااة التااي يعبلااون ايهااا 

 مصدقة من ةيوان البراقبة العامة. 

يس العبااي بالوظاائف البشاابولة ب( يساتبر البوظفاون الااذين علاى ا

بهذا اليظام وتسري علايهم يحواماه باساتثياا الشارو  الاوااةل ااي 

الباةل الثانية ، كبا تستبر الوفاالد البأخوذل علايهم ببوااب نظاام 

كفاالد البوظفين رلى ين تاتم تبرئاة ذمبهام علاى ين ت اري تبرئاة 

 ذمبهم  بقاب للفقرل ي( السابقة. 

: المادة الثالثة عشرة 
14
 

يصدا وزير البالية واالقتصاة الاو يي القاراااد والتعليبااد الالزماة 

 لتيفيذ يحوام هذا اليظام.

                                                           
وتااي   1622ملحوظة : ار  نشر البرسوم البلوي الوريم ب ريدل يم القر  بالعدة  14
 ها.  22/22/2384



 

 بسم هللا الرحبن الرحيم

  4الرقم : م/

التاااااااااااااااااااااي  : 

 ها 22/2/2222

 بعون هللا تعالى 

 نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود 

 السعودية  ملك المملكة العربية                                    

( مان نظاام م لا  الاوزااا الصااةا 12بعد اإل االع علاى البااةل  

 ها. 11/22/2377( وتااي  38بالبرسوم البلوي اقم  

وبعد اإل الع على نظاام وظاائف مباشارل االماوال العاماة  الصااةا 

 ها. 13/22/2384( وتااي  77بالبرسوم البلوي اقم           م/

 ها 1/2/2222( وتااي  43الوزااا اقم   وبعد اإل الع على قراا م ل 

 رسمنا بما هو آت .. 

يوالب : تعدل الفقارل  ب( مان البااةل الثانياة مان نظاام وظاائف مباشارل 

 االموال العامة لتصبح كاآلتي : 

  ين ال يقي سية عن واحد وعشرين عاماب، وي وز لاوزير البالياة 

 . واالقتصاة الو يي انقا  هذ  السن عيد االقتضاا ( 

 ثانياب : تعدل الباةل الثالثة من اليظام البذكوا لتصبح كا تي :  

  يصرف لشاغلي الوظائف الخا عة لهذا اليظاام مواااأل سايوية علاى 

 اليحو التالي ( : 

 ااتب شهر واحد عن كي سية من السيواد ا ابع ا ولى.  -ي

 ااتب شهر ونصف عن السية الخامسة وحتى السابعة.  -ب

 هرين عن السية الثامية وحتى العاشرل . ااتب ش -ج

ااتب شهرين ونصف عان الساية الحاةياة عشارل وحتاى الخامساة  -ة

 عشرل. 



 

 ااتب ثالثة يشهر عن كي سية بعد الخامسة عشر .  -ها

 وي وز تعديي مقداا البوااأل بقراا من م ل  الخدمة البدنية. 

 ح كاالتي : تعدل الباةل العاشرل من اليظام البذكوا لتصب -ثالثاب 

  استثياا من يحوام هاذا اليظاام ي اوز بقاراا مان الاوزير يو ائاي  

الدائرل البستقلة صرف عهدل نقدية يو عييية للبوظفين البعييين على 

وظائف غير خا عة لهذا اليظام  غراض اسابية مؤقتاة ااي حادوة ماا 

 قيبته خبسة وعشرون الف لاير . 

كي ثالثة يشهر يو بانتهاا وت ري محاسبتهم عن العهدل اي نهاية 

 الغرض الذي من ياله صرا  ييهبا يقصر . 

وي وز لوزير البالية واالقتصاة الو يي زياةل الببلاغ البقارا للعهادل 

 عيد االقتضاا(. 

 اابعاب : تعدل الباةل الحاةية عشرل من اليظام البذكوا لتصبح كاآلتي : 

م ي اوز للاوزير يو   استثياا من شرو  الباةل الثانية من هذا اليظاا

ائي  الدائرل البستقلة ين يولف يي موظف من البوظفين ذوي الخبرل 

اي ا عبال البالية مبن يواون لاه خبارل ساابقة ال تقاي عان سايتين 

بالقيام بأعبال يي من الوظائف البشبولة بهذا اليظاام علاى ين يواون 

 ذلك لفترل مؤقتة ال تزيد على ستة يشهر.  

ا خخر لبادل ساتة يشاهر يخار  بحياع ال تزياد وي وز تبديدها بقرا

 مدل التوليف البؤق  اي م بوعها على سية ( . 

خامساب : على نائب ائي  م ل  الوزااا والوزااا كي ايبا يخصه تيفيذ 

 مرسوميا هذا. 

ساةساب : ييشر هذا البرسوم اي ال ريدل الرسبية ويعبي باه اعتبااااب 

 15من اليوم التالي لتااي  نشر . 

 وقيع الملكيالت

                                                           
تااي   1826ملحوظة : نشر هذا البرسوم ب ريدل يم القر  بالعدة اقم  15

 .2882/ ابريي / 22ها البوااق 14/4/2222



 

 بسم هللا الرحبن الرحيم

 هـ1/2/2222وتاريخ  43قرار رقم 

 إن مجلس الوزراء .. 

بعد اال الع على البعاملة البرااقة لهذا البشتبلة علاى خطااب 

هاا 3/8/2388ااي  27/23162معالي وزير البالية واالقتصاة الو يي اقم 

رلاى الاوزاال البتضبن ين بعض الوزاااد والبصالح الحوومياة قاد كتبا  

عن بعض الصعوباد العبلية الياشئة عن تطبيق بعض قواعد وااة  ااي 

 77نظااام وظااائف مباشاارل ا مااوال الصاااةا بالبرسااوم البلوااي اقاام م/

ها كعدم تاوار العادة الواااى مان ااغباي االلتحاا  13/22/2384وتااي  

بالوظائف بسبب ما واة اي الباةل الثانية اقرل  ب( مان نظاام وظاائف 

شرل ا موال العامة من اشترا  ين ال يقي سن من يعاين ااي هاذ  مبا

 الوظائف عن ثالثين عاماب.  

وكعزوف من يتوار ايه هذا الشر  عان تاولى مثاي تلاك الوظاائف 

 لقلة الحوااز التي نص  عليها الباةل الثالثة من اليظام.  

وكصااغر ح اام العهاادل اليقديااة التااي يساابح اليظااام اااي الباااةل 

ه بصراها لغير البوظفين الخا عين له رذا ماا نشاأد حاااة العاشرل مي

 لصرف مثي هذ  العهدل.، 

وكقصر البدل التي يسبح اليظام   اي الباةل الحاةية عشرل ميه 

( خاللها لتوليف غير الخا عين له باةاا يعبااا يي وظيفاة مان الوظاائف 

 الخا عة له رذا ما شغرد يحد  هذ  الوظائف االخيرل . 

 الع علاى نظاام وظاائف مباشارل ا ماوال العاماة الصااةا وبعد اال

 ها.22/84/ 13اي  77بالبرسوم البلوي اقم م/

وتااااي   227/26وبعااد اال ااالع علااى مااذكرل شااعبة الخبااراا اقاام 

 ها. 1/21/2388

 …يقرر ما يلي 

يوالب : تعدل الفقرل   ب( من البااةل الثانياة مان نظاام وظاائف مباشارل 

 ي :  ا موال العامة كاآلت



 

  ين ال يقي سية عن واحد وعشرين عاماب وي وز لوزير البالية 

 واالقتصاة الو يي رنقا  هذ  السن عيد االقتضاا (. 

 ثانياب : تعدل الباةل الثالثة من اليظام البذكوا لتصبح كاآلتي : 

يصرف لشاغلي الوظائف الخا اعة لهاذا اليظاام مواااأل سايوية علاى 

 اليحو التالي : 

 شهر واحد عن كي سية من السيواد ا ابع االولى . ااتب  -ي

 ااتب شهر ونصف عن السية الخامسة وحتى السابعة.  -ب

 ااتب شهرين عن السية الثامية وحتى العاشرل.  -ج

ااتب شهرين ونصف عان الساية الحاةياة عشارل وحتاى الخامساة  -ة

 عشرل . 

 ااتب ثالثة يشهر عن كي سية بعد الخامسة عشر .  -ها

 وز تعديي مقداا البوااأل بقراا من م ل  الخدمة البدنية. وي 

 ثالثاب : تعدل الباةل العاشرل من اليظام البذكوا لتصبح كاآلتي : 

  استثياا من يحوام هاذا اليظاام ي اوز بقاراا مان الاوزير يو ائاي  

الدائرل البستقلة صرف عهدل نقدية يو عييية للبوظفين البعييين على 

لهذا اليظام الغراض اسابية مؤقتاة ااي حادوة ماا وظائف غير خا عة 

 قيبته خبسة وعشرون الف لاير . 

وت ري محاسبتهم عن العهدل اي نهاية كي ثالثة يشهر يو بانتهاا 

 الغرض الذي من ياله صرا  ييهبا يقصر.

وي وز لوزير البالية واالقتصاة الو يي زياةل الببلاغ البقارا للعهادل 

 عيد االقتضاا ( . 

 تعدل الباةل الحاةية عشر من اليظام البذكوا لتصبح كا تي :  اابعاب:

  استثياا من شرو  الباةل الثانية من هذا اليظاام ي اوز للاوزير يو 

ائي  الدائرل البستقلة ين يولف يي موظف من البوظفين ذوي الخبرل 

اي ا عبال البالية مبن يواون لاه خبارل ساابقة ال تقاي عان سايتين 



 

ي من الوظائف البشبولة بهذا اليظام، علاى ين يواون بالقيام بأعبال ي

 ذلك لفترل مؤقتة ال تزيد على ستة يشهر . 

وي وز تبديادها بقاراا خخار لبادل ساتة يشاهر بحياع ال تزياد مادل 

 التوليف البؤق  اي م بوعها على سية ( . 

 خامساب : نظم مشروع مرسوم ملوي بذلك صواته مرااقة لهذا. 

 ولبا ذكر حرا ،،، 

 ئب رئيس مجلس الوزراءنا



 

 المملكة العربية السعودية
وزارة المالية 
 واالقتصاد الوطني
 اإليرادات العامة

 

  1638/  2: الرقاااام 

 ها 12/7/2222التااي  : 

 ) تعميم (

لعموم الوزارات والمصالح الحكومية والم سسـات والهيئـات 

 العامة والجامعات 

 …بعد التحية

ال بشأن تطبيق يحواام ماواة نظاام وظاائف رلحاقاب للتعليباد الصاة

 2/23232مباشرل ا موال العامة الصاةال ببواب التعبيم الاوزااي اقام 

وبياااا علااى استفساااا بعااض ال هاااد عاان بعااض اليقااا   12/8/86اااي 

البتعلقة بصرف البوااأل البيصو  عليها اي الباةل الثالثة من اليظاام 

لبو ااوع مااع الااديوان العااام البااذكوا وبويفيااة صااراها .. وبعااد ةااسااة ا

 للخدمة البدنية اقد استقر الريي على رتباع اإلاراااد االتية : 

يوالب : ين يااتم احتساااب قيبااة البوااااأل البيصااو  عليهااا اااي اليظااام 

البذكوا على يساس الراتب الفعلي الذي يتقا ا  البوظاف وقا  

ااي  انفواكه عن وظيفته البالية الخا عة لليظام البذكوا مضاروباب 

عدة سيواد خدمته التي قضااها ااي هاذا الب اال الباالي واقااب 

 للترتيب البيصو  عليها اي ذلك اليظام. 

ثانياب : ين يتم صرف البواااأل البشااا رليهاا باإل اااة رلاى ماا يتقا اا  

البوظااف ماان البوااااأد والباادالد البقاارال واقاااب ليظااام الخدمااة 

  16اقها. البدنية رذا توارد لد  البوظف شرو  استحق

                                                           
كيفياة صارف البواااأل البشااا  : بياا على استفساا بعض ال هااد عان ملحوظة 16

 رليها اي هذا التعبيم اأنه يتبع اي شأنها ما يأتي : 
ااال  2/2/2384من كان يشغي وظيفة من وظائف مباشرل ا موال العامة قبي تااي   -2

 تحتسب له مدتها من سيواد البوااأل. 



 

ثالثاب : ين ال تصرف البوااأل البقرال اي اليظاام الباذكوا رال بعاد انتهااا 

خدمة البوظف يو نقله رلى وظيفة غير خا عة لذلك اليظاام وبعاد 

استوبال كااة اإلاراااد اليظامياة البيصاو  عليهاا ااي اليظاام 

والئحتااه التيفيذيااة نظااراب  ن مباادي ت زئااة البوااااأل غياار وااة اااي 

 ام. اليظ

 وتقبلوا تحياتيا،،،

 وزير المالية واالقتصاد الوطني

 محمد أبا الخيل

 

 

بساام هللا الاارحبن  

 الرحيم 
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وزارة المالية واالقتصاد 
 الوطني

التاايااااااااااااااااا  :  

 ها 12/8/86

 22البراقاد :   اإليـــــــــرادات

 تعميم

م الااوزاااد والبصااالح الحووميااة والبؤسساااد وال امعاااد لعبااو

 وةيوان البراقبة وهيئة الرقابة والتحقيق . 

 …  بعد التحية 

                                                                                                                                                                  
مان اتحدة موااأته واقاب  حواام البااةل الثالثاة  16/4/2222من انته  خدمته قبي  -1

ااااي  77نظاااام وظاااائف مباشااارل ا ماااوال الصااااةا بالبرساااوم البلواااي اقااام م/

13/22/2384  . 

اتحدة موااأته واقاب  حوام الباةل  16/4/2222من يمتدد خدمته رلى ما بعد تااي   -3
البعادل  حوااام الباااةل  22/2/2222اااي  4الثانياة ماان البرساوم البلوااي اقام م/

 الثالثة من اليظام البذكوا. 
لبوااأل عن سية ه رية كاملة يبدي احتسابها من تااي  اشغال الوظيفة تستحق ا -2

 الخا عة لليظام البذكوا على رال تحتسب البوااال عن كسوا السية.



 

بهذا نسخة من الالئحة الخاصة بتطبياق يحواام  ًً نبعع اليوم  يا

مواة نظام وظائف مباشرل ا موال العامة الصاةا بالبرسوم البلوي اقم 

البرااقة لها التي ار  رعداةها واقااب  ها واليباذج13/22/84اي  77م/ 

( من اليظام البذكوا البوقع عليهاا مان قباي معاالي 23 حوام الباةل  

وزير البالية واالقتصاة الو يي والتي تم و عها وةااستها من قبي ل ية 

موونة من ةيوان البراقبة العامة ووزاال البالية وةيوان الباوظفين العاام 

 . وهيئة الرقابة والتأةيب

ونأمي بعد اال الع يشعاا ال هاد البختصة لديوم التقيد بأحوامها 

 وانفاذ مقتضاها. 

 وتقبلوا تحياتيا،،، 

 وكيل الوزارة للشئون المالية والحسابات بالنيابة

 منصور التركي
 

بساام هللا الاارحبن  

 الرحيم 
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واالقتصاد  وزارة المالية
 الوطني

التاايااااااااااااااااا  :  

 ها 12/8/86

 7البراقاد :   اإليـــــــــرادات

 تعليمات تطبيق أحكام مواد نظام
 وظائف مباشرة االموال العامة

 المادة األولى : 

التثبي  عليها نظاماب وال يعيي   -يقصد بإشغال الوظيفة العامة  -2

 حاالد التوليف يو اليدب ييا كان  مدتها. 

ع عدم االخالل باإلاراااد البيصو  عليهاا ااي الفقارل  ب( مان م -1

البااةل ا ولااى تعتباار مساابياد وظاائف، يمياااا الصااياةيق، مااأمواي 

الصاارف، مساااعدي يمياااا الصااياةيق، مساااعدي مااأمواي الصاارف، 

ال بااا ، البحصاالين ، يمياااا يو مااأمواي البسااتوةعاد ، مساااعدي 



 

ظاائف البشابولة بأحواام يمياا البستوةعاد يميااا الطواباع مان الو

 هذا اليظام.   

البوظفون الذين يشغلون وظاائف ذاد عهادل مان غيار البسابياد  -3

الوااةل بوي من الباةل الثانية من هذ  التعليبااد يو باالقراا الصااةا 

ماان معااالي ائااي  ةيااوان البااوظفين العااام واااق الفقاارل  ب( ماان 

هاادل الباااةل ا ولااى ماان اليظااام ، يشااتر  اااي البساائول عاان الع

العييية إلخضاع وظيفته ليظاام وظاائف مباشارل ا ماوال العاماة ماا 

 يلي : 

ين توااون العهاادل تحاا  مساائوليته وليساا  متفرعااة عاان عهاادل  -ي

يصلية كالعهاد الشخصاية وعهاد اإلةاااد يو ا قساام يو الوحاداد 

 البخصصة لالستعبال العام للبوظفين يو البستخدمين. 

ن العهد العييية قائباة لبادل ساية ين تظي مسئوليته الياشئة ع -ب

 ه رية كاملة. 

ين توون  بن وااباد وظيفته استالم االصياف وصراها وراااعها  -ج

 يلة السية وكاذلك ساائر القياوةاد والبهاام البساتوةعية واقااب 

 لمصول البرعية اي هذا الب ال. 

ين ال تقي قيم ا صياف التي اي عهدته سيوياب عن مائة يلف لاير،  -ة

وي وز لوزير البالية تخفيض القيبة لمماكن اليائياة وااي الحااالد 

 التي يراها موابة لذلك. 

تراعى هذ  الشرو  باليسبة لوي حالة على حدل باال ااة رلى  -ها

 الشرو  الوااةل اي الباةل الثانية من اليظام. 

تعرض الحاالد التي تتوار ايها الشارو  الساابقة علاى ل ياة باديوان  -2

ن العاام مان ميادوبين عياه ووزاال البالياة واالقتصااة الاو يي البوظفي

وال هة التابع لها البسئول عن العهدل تتاولى ةااساتها والتوصاية بباا 

رذا كان البسئول عن العهدل يستفيد من البزايا الوااةل بيظاام وظاائف 

مباشرل ا موال العامة من عدمه ولبعالي ائي  الاديوان اتخااذ القاراا 

 البياسب. 

ال يترتب على التعيين البا ي على وظيفته خا عة لهذا اليظاام يياة  -4

 مزايا ماةية ببواب يحوامه.



 

 المادة الثانية : 

يشتر  ين ال يقي سان التعياين للبوا ياة الساعوةية علاى وظيفاة  -6

 مشبولة بهذا اليظام عن عشرين سية . 

ال ي وز التعيين على وظيفة خا عة لهذا اليظام مبن سبق الحوام  -7

ه با ةانة اي اريبة مخلة با مانة والشرف من اارائم االماوال علي

 العامة واي غيرها ي وز تعيييه بعد اة اعتباا . 

 المادة الثالثة : 

مع عدم ا خالل ببا واة اي الفقرل  ج( من  الباةل الساةساة مان  -8

هااذا اليظااام، يصاارف رابااالي البوااااأل بعااد اسااتيفاا اإلاااراااد 

عالقااة البوظااف بالوظااائف الخا ااعة ليظااام اليظاميااة عيااد انتهاااا 

مباشرل ا موال العامة وذلك بقراا من ال هة اإلةااية التابع لهاا يخار 

 وظيفة شغلها ومشبولة بهذا اليظام. 

 المادة الرابعة :

هاا لغارض تحدياد 2/2/84ال تعتبر مدة الخدمة السابقة علاى تاااي   -8

 ائة البوااأل . 

تاي ي اري تولياف البوظاف ايهاا ال تستحق البوااأل عن الساية ال -22

ةاخي مقر عبله اي التفرا للقيام بأعباال وظيفاة ماا غيار خا اعة 

ليظام مباشارل ا ماوال العاماة مهباا كانا  مادل التولياف يو اليادب 

وتحتسب البدل لغرض البوااأل رذا كان  اعباا الوظيفة البولاف بهاا 

الخا اعة والغير مشبولة بهذا اليظام با  ااة رلى وااباد وظيفتاه 

 ليظام مباشرل ا موال العامة.  

 المادة الخامسة : 

يتأس  االستحقا  اي البوااأل عن مدة االنقطاع عان العباي  -22

 على اليحو التالي :  

رذا كان انقطاع البوظف عان العباي بسابب كاف ياد  التهاماه  -ي

باالخالل بوااباد وظيفته البشبولة بهذا اليظام تحتسب مدل 

ة لغارض البواااال ااي حالاة تبرئتاه مباا الوف ا قي مان ساي

 نسب اليه.



 

رذا كان  مدل انقطااع البوظاف عان العباي بسابب كاف ياد   -ب

التهامه ب رم غير ناشيا عن يعبال وظيفته البشابولة بهاذا 

اليظام، تحتسب البدل ا قاي مان ساية لغارض البواااأل ااي 

 حالة العقوبة بغير الفصي .  

لعبي بعاذا مقباول يو بدوناه رذا ال تحتسب مدة االنقطاع عن ا -ج

انتهاا  الخدمااة يو العالقااة بالوظااائف البشاابولة بهااذا اليظااام 

 بانتهاا مدل االنقطاع اي غير حاالد االحالة على التقاعد. 

ال تحتسااب ماادل االنقطاااع عاان العبااي بعااذا مقبااول لغاارض  -ة

البوااااأل رذا اسااتغرق  الباادل سااية كاملااة وال تحتسااب ماادل 

 ا مقبول مهبا كان  مدتها. االنقطاع بغير عذ

 المادة السادسة :

توون شهاةل تبرئاة الذماة البعياي بهاا ااي الفقارل  ي( مان البااةل  -21

( البلحاق بهاذ  2الساةسة من هذا اليظام حساب اليباوذج اقام  

 التعليباد. 

راراااد ال رة والبحاسبة البعيي بها ااي الفقارل  ب( مان البااةل  -23

اااد الاوااةل بالالئحاة التاي الساةسة مان هاذا اليظاام هاي اإلاار

يصداها معالي ائي  ةيوان البراقبة العامة تطبيقاب للبااةل الساابعة 

من اليظام البذكوا وال تلغي تلك الالئحة يو توون بديالب لباا تضابيته 

 ا نظبة والتعليباد االخر  بشأن ال رة. 

 المادة السابعة : 

والبساتوةعاد  يطبق بشأنها يحوام الئحة رااراااد اارة الصاياةيق -22

والعهد العييية التي يصداها ةيوان البراقبة العاماة تيفياذهاب  حواام 

 هذا اليظام. 

 المادة الثامنة : 

يعتباار ماادير رةاال البسااتوةعاد يو ماان يباشاار اختصاصااه  اابن  -24

البااوظفين البساائولين بالتضااامن البعييااين اااي الباااةل الثاميااة 

 باليسبة للبستوةعاد والعهد العييية. 

ماان مسااؤلية التضااامن كااي ماادير يو ائااي  لااي  لااه حااق  يعفااى -26

 اإلشراف والتوايه على ال هة التي يثب  ايها الع ز يو االختالس. 



 

ال تخي ال ازاااد الاوااةل ااي البااةل الثامياة باال زاااد التاي توقاع  -27

على يعضاا ل ان ال رة  بقاب لمنظبة البرعية رذا ثبا  رهباالهم يو 

 تقصيرهم اي يةاا واابهم. 

اي حالة ثبود اليق  يو االختالس تتخذ ال هاة اإلةااياة التاابع لهاا  -28

صاحب العهدل اإلااراااد الوااباة واقااب ليظاام اباياة يماوال الدولاة 

والتعليباااد والتعاااميم الصاااةال اااي هااذا الشااأن السااتئداا حقااو  

الدولة من ا موال الخاصة للبسائول عان العهادل وااي حالاة عادم 

 ري التيفيذ بالتساوي عن ال زا الباقي مان كفايتها لهذا الحقو  ي

 االموال الخاصة للبوظفين البتضاميين. 

 المادة التاسعة : 

تعاماااي قيباااة االماااوال وا عياااان والطواباااع وا واا  ذاد القيباااة  -28

البختلسااة يو البباادةل يو البفقااوةل واااق الضااوابط التااي تتضاابيها 

 تقبالب. ا نظبة والتعليباد البرعية يو ما يصدا بشأنها مس

 المادة العاشرة : 

اي حالة توليف البوظف وااق يحواام البااةل العاشارل مان اليظاام  -12

 يشتر  يخذ موااقته الخطية قبي صدوا قراا التوليف. 

ال تيطبق يحوام الباةل العاشرل من اليظام على البهام التي تعتبار  -12

 ابن الواابااد ا ساساية للوظيفاة التاي ال تعاد وظيفاة شااغلها 

 ظائف الخا عة لليظام.  بن الو

 ال ي وز توليف البوظف واق الباةل العاشرل اي االحوال التالية :  -11

 خالل سية الت ربة .  -ي

 يثياا اترل التحقيق معه.  -ب

رذا كان معيياب على بيد ا اوا يو العباال يو الوظاائف البؤقتاة يو  -ج

 الئحة استخدام البوظفين غير السعوةيين. 

ين يخي من قبي بوااباد التوليف واق الباةل  رذا كان قد سبق -ة

 العاشرل من اليظام وتقراد م ازاته.  



 

البوظف البولف بالعهدل واق يحوام الباةل العاشرل من اليظام تتم  -13

محاساابته عاان العهاادل ماان قبااي ماادير اإلةاال الباليااة يو ائااي  

البحاسبة يو مدير رةاال البستوةعاد يو من يقاوم مقاامهم حساب 

اي البوعد البقرا ويوون مسئوالب بالتضامن مع البوظف عان الحالة 

البخالفاد التي تظهر ايباا بعاد ماا لام يوان البوظاف البولاف قاد 

تحايي على اخفائها عيد البحاسبة ويخطر مصدا القاراا بصاوال مان 

( مان نظاام 18نتائ  البحاسبة وماع عادم االخاالل بأحواام البااةل  

اتاب البوظاف البولاف بالعهادل البوظفين العام ي ري الح ز على ا

اااي حالااة التبااا ؤ للتقاادم للبحاساابة خااالل العشاارل ييااام التاليااة 

للبوعد البقرا إلارااها وتتخذ اي ابيع ا حوال اإلاراااد التأةيبية 

 بحقه عيد االقتضاا واق نظام تأةيب البوظفين. 

 المادة الحادية عشر : 

بااد علاى حااالد ( مان هاذ  التعلي13-11-12تسري يحوام البواة   -12

 التوليف واق الباةل الحاةية عشر من اليظام. 

تعتبر الخدماد البوتسبة ااي القطااع الخاا  ااي وظاائف تتباثاي  -14

وااباتها مع وااباد الوظائف الخا عة ليظام مباشرل ا موال العاماة 

وذلك لغرض التوليف واق الباةل الحاةية عشر من اليظاام علاى ين 

 ل اي ةيوان البوظفين البعيية.توون  بن الخدماد الوااة

 المادة الثانية عشر :

تشوي ل ياة ااي وزاال البالياة واالقتصااة الاو يي تضابن مبثلاين  -16

عيها وعن ةياوان البراقباة العاماة وةياوان الباوظفين العاام وتتاولى 

تيفيذ اإلاراااد الالزمة لفك الح ز عن الوفااالد الباأخوذل ببوااب 

 اقاب لمحوام االنتقالية التالية: نظام كفاالد البوظفين السابق و

يقوم البوظفون البولفون بأي نوع من ينواع الوفاالد التي كان   -2

مطبقااة ببواااب نظااام الوفاااالد البلغااي وكااذلك يولئااك الااذين 

شبي اليظام البذكوا وظائفهم حتى ولو لم يقدموا كفااالد  ي 

سبب كان القائبون على ايس العبي يو البوفوااة يياديهم عياه 

الذين يباشرون يعباالب يخر  حاليااب وماا زالا  كفاالتهم قائباة  يو



 

( البرااق 1وواثة البتواين مايهم ببايا وتقاديم اليباوذج اقام  

رلى رةاال شئون البوظفين اي ال هة اإلةااية التابعين لها حالياب 

 يو آلخر اهة كانوا تابعين لها قبي واال البتواين ميهم.  

لبعيياة يو مان يقاوم مقامهاا بعاد تقوم رةاال شائون الباوظفين ا -1

مطابقة البعلوماد البو حة اي اليبوذج البقدم من البوظفين 

البذكواين علاى ماا هاو قاائم لاديها ااي ملفااتهم والتأكاد مان 

صحتها بتفريغ البعلوماد الالزمة ميهاا وااق مقتضاياد اليباوذج 

( اي اليبوذج البذكوا ثم ااعه رلى وزاال البالية 3البراق اقم  

 قتصاة الو يي   ل ية اك الوفاالد ( يوالب بأول . واال

تقوم الل ية بالتيسيق مع قسم الحاسب اآللي القائم اي وزاال  -3

البالية واالقتصاة الو يي بإعاداة برناام  ياتم ببواباه تسا يي 

( الوااةل من ال هاد 3+1البعلوماد التي ترة اي اليباذج        

حسب نوعيااد الوفااالد  الحوومية وارزها وتصييفها اي بياناد

  اليقدية / العقااية / التسلسلية/ االعتبااية ( وحسب نوعيااد 

الوظااائف ونوعياااد البااوظفين ويحااوالهم الحاليااة   علااى ايس 

 العبي / موفواي اليد/ متواين( . 

تقوم الل ية باعداة الس الد اليظامياة لترتياب يعباال اساتالم  -2

ثم تقوم بإاساالها  –ها وتصييف هذ  اليباذج لسهولة الراوع رلي

يوال بأول رلى اهاز الحاسب اآللي لتصييفها البرنام  الذي ترتبه 

 ( . 3بيد  16اي ذلك والبشاا رليه واقاب للباةل  

تستخرج من الحاسب اآللي كشاوااد متخصصاة ااي كاي ناوع  -4

وترسي الوشوااد البذكوال بعاد االحتفااظ  –من ينواع الوفاالد 

اد العالقة التي تم الح ز يو تسا يي بيس  ميها رلى ال هاد ذ

مثاي كتاااب العاادل باليسابة للبوفلااين كفاااالد  –الوفالاة لااديها 

عقاايااة ورةاال الحساااباد العامااة باليساابة للبوفلااين بوفاااالد 

لوي تقوم بالتأكد يصالب من وااوة الوفالاة وقيادها  –نقدية.. ال  

 عها. لديها واإليضا  عن يي تطوااد تب  عليها ميذ تااي  توقي

تقوم ال هاد التابع لها البوظف البوفي والذي ااع عيه اليبوذج  -6

( ميها بإن از راراااد ال رة الالزمة لتصفية عهدته ومحاسبته 1 

عليها واق ااراااد ال رة البيصو  عليهاا ااي الئحاة رااراااد 



 

اإذا ماا  –ال رة الصاةال من معالي ائي  ةيوان البراقبة العامة 

ااوة يي ع از ااي عهادل البوظاف البعياي يثب  ال ارة عادم و

 –( البراقاة 2اتقوم ال هة بإصداا شاهاةل اباراا الذماة نباوذج  

وبعد استوبال تصديقها من سائر ال هاد ذاد العالقة البو حة 

بهااا تقااوم ببعااع صااواتها   بعااد تسااليم ا صااي رلااى البوظااف 

البعيي( رلى ل ية اك الوفااالد ااي وزاال البالياة التاي تقاوم 

ا اهاز الحاسب اآللي عيهاا لتسا ليها لدياه  ابن بااقي بإبال

ثاام تسااتخرج ماان  –البعلوماااد الااوااةل ماان ال هاااد ا خاار  

الحاسب البذكوا كشوااد رابالية يوالب باأول عبان ثبتا  باراال 

ميا بفك كفالته لي ري بالغاه لل هااد  اًً ذمته لي ري رصداا قرا

 التيفيذية ذاد العالقة. 

ال رة واوة ماا يؤاخاذون علياه اتسا ي  البوظفون الذين يثب   -7

نتي ة ال رة اي الحاسب اآللي وتستخرج بياناد ميفصالة بهام 

تبلغ ل هااد البتابعاة البعيياة بتحصايي حقاو  الخزيياة العاماة 

على ين هذا التبليغ ال يخي يصالب بالقواعد والضوابط القائبة ااي 

حواام اإذا ما انتهى يمر التحقيق معهام وصادوا اال –ذلك نظاماب 

التأةيبية بحقهم وتم تحصيي حاق الخزيياة العاماة اتبلاغ الل ياة 

ببا يؤكد ذلك ليوون مستيداب اي اساتوبال ااك الوفالاة رذا لام 

ي ر يصالب مصاةاتها واي حالة البصاةال يتم تسا يي ذلاك ييضااب 

 اي الحاسب اآللي. 

البوظفااون الااذين لااي  بعهاادتهم يمااوال عيييااة يو نقديااة  -ي -8

شاابهلم نظااام الوفاااالد البلغااي مثااي  للحوومااة مباان

والااذين ال  –البحاساابين وماادااا الشاائون الباليااة .. الاا  

يوتفاااي  –تيطباااق بحقهااام يحواااام ال ااارة البشااااا الياااه 

باستصداا شهاةاد ابراا الذمة من ال هاد التابع لها بعد ين 

تتخذ تلك ال هاد ما يثب  لها يو يؤكد براال ذمتاه اعاالب مان 

امااة ت اهااه وتبلااغ الل يااة بصااوال ماان يي حااق للخزييااة الع

الشااهاةاد البشاااا رليهااا لي ااري تساا يلها اااي الحاسااب 

اآللي وتطبق باقي اإلاراااد االخر  البشاا رليها ايبا ذكر 

 يعال . 

البوظفااون الخا ااعون ليظااام كفاااالد البااوظفين السااابق  -ب

وانتهاا  عالقااتهم بوظااائفهم البولفااة خااالل الفتاارل ماان 



 

الئحاة ال ارة والبحاسابة البيصاو   ها حتى صدوا2/2/84

عليها ااي البااةل   الساابعة ( مان نظاام مباشارل ا ماوال 

العامة، تعتبر ااراااد ال رة والبحاسبة التي  بق  بحقهم 

والبعباارل عاان قياعااة ال هاااد البعييااة باارائهااا وصااحتها، 

يساس لتبرئة ذمبهم يو مسئوليتهم عن الع از الياات  ااي 

 عهدتهم حسب ا حوال. 

تطبق الئحة ال رة والبحاسبة البيصو  عليها اي البااةل  -ج

  السابعة (من نظام مباشارل االماوال العاماة للتحقاق مان 

سالمة عهدل البوظفين الخا عين ليظام كفاالد البوظفين 

السابق والبستبرين على وظائفهم الخا عة ليظام وظائف 

 مباشرل االموال العامة . 

بعيية مسئولة عن تقديم اليبوذج اقام تعتبر ال هاد الحوومية ال -8

( عن البوظفين البولفين البتواين والذين لم يرااع ذووهم 1 

اي تحقيق راراااد اك الوفالة عيهم وكاذلك البتخلفاين مان 

غياار البتااواين واسااتوبال كااااة  اإلاااراااد ا خاار  الخاصااة 

بإصداا شهاةل تبرئة الذمة ويعتبر التاأخر ااي ذلاك يو التقصاير 

لتعريضهم  حوام نظام تأةيب البوظفين وعلاى الل ياة  مواباب 

ان تحدة موعداب نهائياب لل هاد الحوومية اللتزام بتقديم اليباذج 

 البشاا رليها ايه وكذلك انهاا ااراااد ال رة والبحاسبة.

على الل ية بعد االنتهاا من اك كااة الوفاالد تيظيم ملفاتهاا  -22

اماااة باااوزاال البالياااة وتساااليبها رلاااى رةاال البحفوظااااد الع

واالقتصاااة الااو يي وعلااى اإلةاال البااذكوال حفظهااا بطريقااة 

 يسهي الراوع رليها وق  الحااة. 

اي حالة الحااة رلى تعاديالد يو ا ااااد لإلااراااد البشااا  -22

رليها اي هاذ  الالئحاة وتيات  مان الببااساة الفعلياة للعباي 

ة مان اياتم ذلاك باستصاداا موااقا –وتر  الل ية رااراا هاام 

 معالي وزير البالية. 

تقوم الل ية باختياا ماوظفين متفارغين لبباشارل العباي ااي  -21

مقر يعبال لها ي ري تخصيصه من قبي وزاال البالية واالقتصاة 

الااو يي ويحااق لهااا اااي ساابيي رن ازهااا للعبااي البولفااة بااه 

 القيام بأعبال االتصال والوتابة لل هاد البعيية مباشرل . 



 

ية مهامها البولفة بها ببواب هذ  ا حوام بعد ين تيهي الل  -23

باذلك الاذي يصادا بعاد  ًً ريضااحيا ًً االنتقالية تقوم براع تقريارا

بإنهاااا يعبااال الل يااة وتوقااف  ًً االقتياااع بانتهاااا ا عبااال قاارااا

 العبي بهذ  ا حوام االنتقالية. 

وزارة المالية واالقتصاد 

 الوطني

 محمد أبا الخيل
 بسم هللا الرحبن الرحيم

 (2نبوذج اقم  
 

  ........................... :   الرقاااااااام    المملكة العربية السعودية

  .............................. :   التاايااااا     ...................................... وزاال / رةاال 

  ............................ البشفوعاد :     .................................... ةيوان / هيئة 

 
 

  .................................................................................................................................... سعاةل / 

 السالم عليوم .. 

  ............................ ايراق مع هذا شهاةل تبرئة الذمة من عهدل السيد : 

   ........................................................................................................................................ الشاغي لوظيفة 

 ي( من الباةل الساةسة من نظام وظائف مباشرل االموال العامة بأمي اتخاذ موابوم بشأنها  والبعدل تيفيذاب  حوام الفقرل

 واقاب  حوام اليظام. 

 وتقبلوا تحياتي،،،

 تحريراب اي 

  ................................................... التوقيع : 

  ................................................. الوظيفة : 



 

 بسم هللا الرحبن الرحيم
المملكة العربية 
 السعودية

  ........................... :   الرقاااااااام   

  .............................. :   اااا  التاايا   ........................................ وزاال /رةاال 

  ............................ البشفوعاد :     .................................... ةيوان / هيئة 

 شهادة تبرئة ذمة )أ(
 من مسئولية حف  االموال النقدية واالعيان المنقولة

 والطوابع واألوراق ذات القيمة

 لشارلي احدى الوظائف الخاضعة لنظام مباشرة االموال العامة

 أوالً : بيانات تعد بمعرفة الجهة التي يتبعها الموظف: 

نحن البوقين يةنا  بأنه تيفياذاب  حواام الفقارتين  ب،ج( مان البااةل مان نظاام  نشهد

 وظائف مباشرل االموال العامة اقد تم اتبام ااراااد ال رة والبحاسبة لعهدل 

  ………………………………………………….. ….الشاغي لوظيفة   ………………………………………………….. … السيد / 

 ……………………………………………….فرع / بإةاال التابعة ب   …………………………………………………..  من البرتبة 

واقأب  حوام الئحة ااراااد ارة الصياةيق والبستوةعاد والعهد العييياة الصااةال عان 

معالي ائي  ةيوان البراقبة العامة تيفيذاب لبا تضبيته الباةل السابعة من اليظام يناف 

اليقااي رلااى الااذكر وذلااك نظااراب  نفواااك البوظااف البااذكوا عاان العبااي بساابب / 

  ..…..…………………………………………………   

 …………………………………/ انهاا خدمته بسبب       …………………………………………………..….. ترقيته لوظيفة 

 وقد اسفر ال رة والبحاسبة عن 

وقد حراد هذ  الشاهاةل علاى مسائوليتيا واقااب لباا يتضابيه محضار ال ارة البراقاة 

 صواته 

 ــــــــــة أعضـــــــاء اللجن               

االسا

 ااام 

االسا   ........................................... : 

 ااام 

 : ..........................................  

الوظ

 يفة 

الوظ   ........................................... : 

 يفة 

 : ..........................................  

البر

 تبااة 

البر   ........................................... : 

 تبااة 

 : ..........................................  

التوق

 ياع 

التوق   ........................................... : 

 ياع 

 : ..........................................  

 تحريراب اي 
 تصديـــق رئاســــــــة الجهـــــــة

نصاة  على صحة البياناد البو حة يعال  ويعتبر البوظاف الباذكوا بار ا الذماة مان 

عهدته ويستحق صرف البوااأل واقاب  حوام الفقرل ا ولى من الباةل الساةساة مان 

 نظام مباشرل وظائف ا موال العامة . 

ائي  البحاسبة/ مدير اإلةاال 

 البالية

 مدير اإلةاال / مدير رةاال 

 ائي  ال هة  مدير رةاال البستوةع

  الختم الرسبي تحريراب اي 

عدم واوة ع ز مقصوة 
 سالمة عهدته تباماب  ايها

نبوذج اقم 
 2) 



 

 
تحية لديوان المراقبة العامـة للتصـديق وفقـاً ألحكـام ثانياً : تحال مع ال

ــــــام :                                               ــــــن النظ ــــــادة السادســــــة م ــــــن الم ــــــرة)أ( م الفق
   وتقبلوا تحياتيا،،،

 تحريراب اي 

 وكيي الوزاال للشئون
 

 الختم الرسمي 

 

ها تسالم تعد الشهاةل ببعراة ال هة من يصي وخبسة نس  بب رة اعاداة (2 

صوال للبوظف صاحب العهدل وترساي نساخة لواي مان ال هااد البو احة 

 اي الشهاةل . 

 ثالثاً : تصديق ديوان المراقبة العامة : 

  ................................ :    الرقاااااااام 
  ................................... :   التاايااااا  

  .................................. البشفوعاد : 

اواع  محتوياد الشهاةل على يصي محضار ال ارة والبحاسابة الاوااة للاديوان 

 صه  عن والذي يسفر اح
 

 …………………………………………………..  / الشاغي لوظيفة   …………………………………………………..….. السيد 

 ……………….......……………………………………..…..ااااااارع     …………………………………….……………..….. بوزاال 

وبيااب عليه يعتبر بريا الذمة من عهدته ويستحق صرف البوااأل البستحقة لاه 

باشارل ا ماوال العاماة رذا لام يوااد ماانع خخار مان واقاب  حوام نظام وظاائف م

 الصرف 
 

 مدير عام التفتيش ائي  القسم البدقااااااق

 ……………………………….االسم :  ……………………………االسم :  ……………………………….االسم : 

 مصد  ومعتبد

 تحرير اي 
 نائب ائي  ةيوان البراقبة العامة

 مدير عام ةيوان البراقبة العام

 الختم الرسمي

 

 رابعاً: تصديق هيئة التحقيق والتأديب : 

الرقاااااااااا
 ااااام 

:  ...................................  

التااياااااااا
 ااا 

:  ...................................  

البشفوعا
 د

:  ...................................  

ال تواد قضايا اااي تحقيقها لد  البركز الرئيسي للهيئة يو اروعها متهم ايها 
البوظااف البااذكوا صاااحب العهاادل يو مشااترك ايهااا وتبيااع ماان صاارف البوااااأل 

  بقاب  حوام نظام وظائف مباشرل ا موال العامة . البستحقة له 

 سالمة عهااااااااد 
عدم واوة ع ز مقصوة 

 عهد  عهد اي 

نبوذج اقم  -تابع 
 2) 

تابع نبوذج اقم 
 2) 



 

  .................................................... مدير رةاال 

  ............................................... االساااااام : 

 مصد  ومعتبد 

  ................................ وكيي الهيئة لشئون 

  ....................................... االسم :            

خامساً : بيان مدة الخدمة المستحقة عنها المكافأة وفقاً لسـجالت الـديوان 
 العام للخدمة المدنية: 

الرقاااااااااا
 ااااام 

:  ...................................  

يااااااااالتاا
 ااا 

:  ...................................  

البشفوعا
 د

:  ...................................  

  ......................................................................................................... سعاةل وكيي وزاال 

تيفيذاب  حوام الباةل الرابعة من نظام وظائف مباشرل ا موال العاماة اقاد تبا  
  ................................................ مرااعة س الد الخدمة بالديوان وملف السيد / 

 ………………………………………من البرتبة   ………………………………………………….. الشاغي لوظيفة 

قة عيها البوااأل واقااب لليظاام هاي                ساية              تبين ين البدل البستح
 سية ( 

يسااااااااتحق ميهااااااااا موااااااااااأل قااااااااداها                          اياااااااااالب(                            
 اياالب ( 

 بأمي اتخاذ الالزم نحو صرف استحقاقه.            وتقبلوا تحياتيا،،،   

ائي  الديوان العام للخدماة نائب    ................................................. مدير رةاال : 

 البدنية

   ....................................................... االسم :    ......................................................... االسم : 

 تحرير اي 



 



 



 

 بسم هللا الرحبن الرحيم
المملكة العربية 
 السعودية

  ........................... :   الرقاااااااام   

  .............................. :   التاايااااا     .............................................. ال هااااة 

  ............................ البشفوعاد :   

شهادة ابراء ذمة ب ر  فك الحجز عن الكفالة المأخوذة بموجب نظام 

 االت الموظفين كف

تيفيذاب  حوام الفقارل  ي( مان البااةل الثانياة عشار مان نظاام وظاائف مباشارل 
 االموال العامة 
 نشهد بأن : 

 …………………………………………………..الشاغي لوظيفة   …………………………………………………..السيد / 
   …………………………………ويعبي بإةاال /بفرع/ بقسم  …………………………………………………….. بالبرتبة 

 والبوفي بوفالة  …………………………………………………………..…………………………………………………..بع لا التا
 …………………………………………………..…………………………………………  ايضاحاد عن الوفالة وقيبتها ( 

……………………………………………..…………………………………………………..………………………………………………… 
ه وماا بر ا الذمة واقاب لبا اسفر عيه ال رة والبحاسبة من سالمة عهدتا

يظهر  اح  يعباله من عدم واوة ع ز يو اخطاا ايها، وذلك ببواب البحا ار 
 والبثبتاد وا واا  البراقة صواها والبصد  عليها ببا يفيد مطابقتها لمصي 

 البسئول عن اإلةاال البالية  البسئول عن رةاال البستوةعاد
االسا
 اام

 :……………………………………………  …………………………………………… 

الاااوظ
 فةي

 :……………………………………………  …………………………………………… 

البااار
 تبااة

 :……………………………………………  …………………………………………… 

التاااوق
 يع

 :……………………………………………  …………………………………………… 

التاااااا
 ي 

 :……………………………………………  …………………………………………… 

 البسئول عن رةاال شئون البوظفين
…………………………………………… …………………………………………… 
…………………………………………… …………………………………………… 
…………………………………………… …………………………………………… 

 الختم الرسبي 
وكياااااي الاااااوزاال يو صااااااحب 

 الصالحية 
االساااا

 م
:  .........................................  

  .........................................  : التوقيع
 تصديق ديوان المراقبة العامة

بعد اح  ا واا  البتعلقاة بهاذا البو اوع نصااة  علاى صاحة البيانااد 
البذكوا بر ا الذمة من عهدته، ونوااق علاى ااك الح از  يعال  ونعتبر البوظف

عن الوفالة البأخوذل ميه ببواب نظاام كفااالد الباوظفين وذلاك وااق يحواام 
 الفقرل  ي( من الباةل الثانية عشرل من نظام وظائف مباشرل ا موال العامة. 

 ها 22حرا اي :  /   /    
نائب رئيس ديوان المراقبة 

 العامة
االساااا

 م
:  .........................................  

  .........................................  : التوقيع

 بسم هللا الرحبن الرحيم

الختم 
 الرسباااي

 (2نبوذج اقم  



 

  2/ 33227الرقااااام : 

 ها 11/8/2386التااي  : 

 ( 17البشفوعاد :   

 تعميم

لكافة الوزارات والمصالح والدوائر الحكومية والم سسات العامة 

 والجهات األخرى ذات الميزانيات المستقلة  

 سعادة وكيل وزارة المالية واالقتصاد الوطني 

 عد التحية .. ..ب

اي  77تيفيذاب  حوام الباةل السابعة من نظام وظائف مباشرل ا موال العامة الصاةا بالبرسوم البلوي اقم م/ 

ها، التي تي  على واوب ارة مواوةاد كي صيدو  مرل كي ستة يشهر على ا قي، وارة البستوةعاد 13/22/2384

دم اإلخالل ببا تي  عليه ينظبة الحساباد وا نظبة البالية والتعليباد والعهد العييية مرل كي سية على ا قي ، مع ع

الصاةا بشأنها، وين يصدا ائي  ةيوان البراقبة العامة الئحة تحدة راراااد هذا ال رة والبوظفين الذين ي رونه ويصاةقون 

 على نتائ ه مع و ع اليباذج الالزمة لذلك. 

ل بهذا الشأن ماع اليبااذج يبعع لوم بطية نسخة من الالئحة الصاةا

الالزمة لتيفيذ ارة الصياةيق والبستوةعاد والعهاد العييياة التاي يخضاع 

 البسئولين عيها ليظام وظائف مباشرل ا موال العامة. 

ايأمي تعبيم هذ  الالئحة على ابيع البوظفين لديوم البسائولين 

وم. كبا نأمي عن تيفيذ يحوامها سواا العاملين بالبقر يو بالفروع التابعة ل

 التوايه بضروال التقيد ببا تضبيته من يحوام ومواعيد محدةل . 

 وتقبلوا تحياتي ..

 نائب رئيس ديوان المراقبة العامة

 بسم هللا الرحبن الرحيم

الئحة إجراءات جرد الصناديق والمستودعات والعهد العينية في الجهات الخاضعة 

 لنظام وظائف مباشرة األموال العامة

اب  حوام الباةل السابعة مان نظاام وظاائف مباشارل ا ماوال تيفيذ

هاا وماا 13/22/2384ااي  77العامة الصاةا بالبرسوم البلواي اقام م /

تقضي به من واوب ارة مواوةاد كي صايدو  مارل كاي ساتة يشاهر 

على ا قي ، وارة البستوةعاد والعهاد العييياة مارل كاي ساية علاى 

علياه ينظباة الحسااباد وا نظباة ا قي ، مع عدم اإلخاالل بباا تاي  

البالية والتعليباد الصاةال بشاأنها ، وين يصادا ائاي  ةياوان البراقباة 



 

العامااة الئحااة تحاادة راااراااد هااذا ال اارة والبااوظفين الااذين ي رونااه 

 ويصاةقون على نتائ ه مع و ع اليباذج الالزمة لذلك . 

صااياةيق يعتبااد التقيااد بتيفيااذ راااراااد ال اارة التاليااة باليساابة لل

والبسااتوةعاد والعهااد العيييااة التااي يخضااع البساائولون عيهااا ليظااام 

 وظائف مباشرل ا موال العامة.  

 أوالً : مواعيد إجراء الجرد : 

ي ب راراا ارة البستوةعاد والعهد العييية مرل كاي ساية علاى 

ا قي اي مواعيد مالئبة ، وراراا ال رة البفااىا على مواوةاد كاي 

 ستة اشهر على ا قي اي مواعيد غير محدةل. صيدو  مرل كي 

 ثانياً : تشكيل لجان الجرد : 

تشاوي ل ااان اارة الصااياةيق والبساتوةعاد والعهااد العييياة ماان 

مااوظفي ال هاااد التابعااة لهااا هااذ  الصااياةيق والبسااتوةعاد والعهااد 

العييية . ويوون تشويي هذ  الل ان بقراااد من السلطة البختصة اي 

ى اقتااارا  مااادير اإلةاال البالياااة يو مااادير رةاال كاااي اهاااة بيااااا علااا

البستوةعاد يو من يبااس اختصاصااتهبا حساب الحالاة وتتواون كاي 

ل ية ارة من ميدوبين اثيين على ا قاي مبان لهام ةااياة وخبارل ااي 

ا عبال البالية، علاى ين تراعاى السارية ااي اصاداا قاراااد تشاويي 

 اذ ال رة .  الل ان واي تبليغها لمعضاا حتى يتم انف

 ثالثاً : اختيار أعضاء لجان الجرد : 

ت اارة الصااياةيق البواااوةل اااي مقاااا البراكااز الرئيسااية للاادوائر 

الحوومية وغيرهاا مان ال هااد البعيياة ببعرااة ل اان يواون مان باين 

يعضائها ميدوب من اإلةاال البالية وخخر من رةاال التفتيش يو مان يقاوم 

 ن ا كفاا اي الفرع. مقامهبا من البوظفين الباليي

وييطبق هذا ييضاب على صياةيق الفروع خصوصاب الوبيرل ميهاا، ااأن 

تعذا ذلك ي وز ارة هذ  الصياةيق ببعراة ل ان يشترك ااي عضاويتها 

ائي  البحاسبة ااي الفارع يو البحاساب يو مان يقاوم مقامهباا مان 

 البوظفين الباليين ا كفاا اي الفرع.  

عاد والعهد العييية ببعراة ل ان تشاوي وت رة مواوةاد البستوة

ماان غياار البااوظفين البساائولين عاان البسااتوةعاد يو العهااد العيييااة 



 

البطلوب ارةهاا ومان غيار البختصاين بقيوةاتهاا ، وي اوز ااي حااالد 

الضروال ين تضم ل ية ال رة ميادوباب اييااب يو يكثار علاى ةااياة با صاياف 

يو ا اهاازل العلبيااة يو  البزمااع ارةهااا خاصااة عيااد راااراا ااارة اآلالد

 ا ةوية يو الويباوياد يو ما يباثي ذلك . 

 رابعاً : حضور أصحاب العهد إجراءات الجرد : 

تااتم راااراااد ااارة الصااياةيق بحضااوا يمياااا الصااياةيق، كبااا تااتم  

رااااراااد اااارة البساااتوةعاد والعهاااد العييياااة بحضاااوا البسااائولين 

تدخي اي مسئولياد ووااباد البباشرين عيها غير انه ال يحق لهؤالا ال

 ل ان ال رة. 

 خامساً : إجراءات جرد الصناديق : 

ت رة الصياةيق اي كي مرل للفترل التي تبدي من تااي  خخار تفتايش  -2

سبق ااراؤ  على مواوةاتها بواسطة مفتش ةيوان البراقبة العامة 

يو بواسطة ل ان ارة صدا بتشويلها قراااد على اليحاو الاوااة ااي 

 الثامية من هذ  الالئحة. الباةل 

ويستدل علاى هاذا التاااي  مان واقاع اال االع علاى نتي اة ال ارة 

 السابق ااراؤ  البثبتة اي ةاتر يومية الصيدو .  

قبي قيام ل ية ال رة ي رة مواوةاد الصيدو  ، ي ب ين تحصي مان  -1

البرااق (  2يمين الصيدو  على استباال االستطالع   نبوذج اقام 

تعبئة البياناد الوااةل بهاا والتوقياع عليهاا وتعتبار هاذ  بعد ين يقوم ب

 االستباال من مراقاد محضر ال رة. 

ت رة مواوةاد الصيدو  بحضاوا ابياع يعضااا ل ياة ال ارة ويماين  -3

الصيدو  صاحب العهدل، وتحرا الل ية محضراب بيتي اة هاذا ال ارة   

 البراق ( .  1نبوذج اقم 

ع على ما قاد يواون لاد  يماين على ل ية ال رة ين تراعي اال ال  -2

الصيدو   باعتباا  ميدوب صرف( من كشوااد يو مسيراد للرواتب 

وما اي حوبها يو سلف مؤقتة، وين تساتخرج ميهاا قيباة الرواتاب 

واالستحقاقاد ا خر  الباقية بدون صرف مبا يوون تحا  ياد يماين 

الصيدو  ، وين تشير رلى قيباة هاذ  الرواتاب واالساتحقاقاد ااي 

  ر ال رة. محا



 

كبا تراعاي الل ياة ييضااب اارة ماا قاد يواون ااي عهادل يماين 

الصيدو  من نقوة السلف البستديبة وتحرير البحضار الاالزم بهاذا 

البراق ( مع اثباد نتي اة ال ارة باختصااا  3الخصو    نبوذج اقم 

 اي ةاتر السلفة البستديبة. 

  ذاد القيباة على ل ية ال رة ين تتأكد قباي رعااةل اليقاوة يو ا واا -4

رلى خزانة الصيدو  من ينه ال يواد بها يية مبالغ يو يواا  ذاد قيبة 

 لم يبرزها يمين الصيدو  عيد ال رة. 

تقوم ل ية ال رة بتطبياق مفارةاد مباالغ البتحصاالد البقيادل ااي  -6

اانااب البقبو اااد ماان ةاتاار يوميااة الصاايدو  علااى ياوماااد يواماار 

بيق مبالغ تغذية الصيدو  على القبض وصوا ايصاالد االستالم، وتط

القيوةاد الخاصة بها اي ةاتر حساب الصايدو  باليسابة لصاياةيق 

 ال هاد التي تبسك حساباتها بيفسها. 

كبااا تقااوم الل يااة بتطبيااق الببااالغ التااي تاام ريااداعها خزييااة 

مؤسسة اليقد يو اروعها والبقيدل اي ااناب الباداوعاد مان ةاتار 

يو كشااوااد اإليااداع الااوااة ماان يوميااة الصاايدو  علااى اشااعاااد 

مؤسسااة اليقااد ، وتطبيااق مبااالغ الحااواالد البصاارواة ماان صااياةيق 

ال هاااد التااي تبسااك حساااباتها بيفسااها والبقياادل اااي اانااب 

البااداوعاد ماان ةاتاار يوميااة الصاايدو  علااى قيااوةاد ةاتاار حساااب 

 الحواالد البواوةل اي اإلةاال البالية .

لبطابقة اي محا ار ال ارة وعلى الل ية ين تو ح نتي ة هذ  ا

بعد ين تتأكد من صحة ال باع والترحياي ااي ةاتار يومياة الصايدو  

ومن ين ابيع مستيداد التحصيي والصرف حتى لحظة ال رة قد تام 

قيدها اي الداتر البذكوا قبي تحديد قيبة الرصيد القيدي لبواوةاد 

 الصيدو .

صايد  اي حالة اكتشاف اار  باين البوااوة اليقادي للصايدو  وا  -7

القيدي سواا بالزياةل يو باليق ، يو ظهاوا اخاتالف باين ماا واة مان 

معلوماد اي استباال االساتطالع وماا كشاف عياد ال ارة الفعلاي 

اعلى ل ية ال رة تقصي يسباب ذلك والحصاول علاى ااااةاد يماين 

الصيدو  وغيرها مبن لهم عالقة با مر، والعبي علاى تواياد قيباة 



 

علي عن القيدي للصايدو ، وتحصايي قيباة الزياةل اي البواوة الف

 الع ز الحاصي اي عهدل يمين الصيدو  اي حالة مسئوليته عيه. 

رذا ظهر لل ية يثياا ال رة يو من استباال االستطالع واوة حسااب   -8

مفتو  باسم ال هة لد  مؤسسة اليقد يو يحد اروعهاا يو ماع يحاد 

  هاذ  يماين الصايدو  لادباسم  البيوك، يو واوة حساب شخصي

ال هاد، اعلى الل ية ان تستفسر من تلك ال هاد بخطاب اسبي 

عن مقاداا اصايد هاذا الحسااب ااي تاااي  اارة الصايدو  واحا  

كشااوااد مؤسسااة اليقااد يو البيااك الااوااةل عاان حركااة الحساااب 

 البذكوا حتى تااي  ال رة رذا لزم ا مر. 

يدو  ونتائ  بيتائ  ارة مواوةاد الص ًً نهائيا ًً تعد ل ية ال رة تقريرا -8

الفح  والبطابقة من اصي وصوال واحدل علاى ا قاي ، ويوقاع كاي 

من  يمين الصيدو  ويعضاا ل ية ال رة على هذا التقرير ومراقاته ، 

كبا تام البصااةقة علاى نتاائ  ال ارة مان الارئي  البباشار  ماين 

الصيدو  وتثب  هذ  اليتاائ  ااي االختصااا باداتر يومياة الصايدو  

 صحتها كي من يمين الصيدو  ويعضاا ل ية ال رة.  ويوقع باقراا

وبعااد عاارض هااذا التقرياار ومطالعاااد ماادير اإلةاال الباليااة عليااه 

على البسئول الذي يصدا قراا تشويي ل ية ال رة التخاذ اإلااراااد 

اليظامية حيال البخالفاد وا خطاا التي يوون ال رة قد كشف عيها، 

ياوان البراقباة العاماة ماع ريضاا  يرسي يصي التقرير ومراقاته رلاى ة

اإلاراااد التي اتخاذتها ال هة حيال البخالفاد وا خطاا التي يواون 

ال رة قد كشف عيهاا وذلاك ااي موعاد ال يت ااوز شاهراب واحاداب مان 

تااااي  انتهاااا عبليااة ال اارة. وترسااي اليسااخة الثانيااة ماان التقرياار 

بعهااا الصاايدو  ومراقاتااه رلااى ماادير اإلةاال الباليااة لل هااة التااي يت

باعتباا  البسئول عن متابعة تيفيذ ارة مواوةاد كاي صايدو  مارل 

كي ستة يشهر على ا قي، واإلشراف على اح  تقااير هذا ال ارة 

واح  البحا ر واالساتباااد الخاصاة باه ومتابعاة تيفياذ اإلااراااد 

اليظامية حيال ما يوشف عيه ال رة من مخالفاد، وتيظم حف  هاذ  

 راقاتها اي ملفاد خاصة باإلةاال البالية. التقااير وم

ي ب على ل ية ال رة اي حالة امتياع يمين الصيدو  عان التوقياع  -22

على محا ر ال رة واستباال االساتطالع يو التقريار اليهاائي لل ارة 

، وين تو اح ًً ين تطالبه بتحديد وريضا  يسباب ذلك االمتيااع تحريرياا

  الل ية اييها حيال ادية هذ  ا سباب.



 

وعلى ل ان ال رة ين تحر  على انهاا عبلية ال رة اي نف  

اليوم الذي باديد اياه، وال تقاوم بخاتم الصايدو  يو غرااة الصايدو  

والبيااذ االخر  البؤةية رليهاا رال عياد الضاروال القصاو  مثاي عادم 

حضوا يماين الصايدو  حتاى نهاياة الادوام الرسابي يو تأاياي اارة 

الياوم التاالي . وعلاى ين ياي  ااي مواوةاد الصيدو  رلى صابا   

البحا ر التي ت ر  اي هاذا الصادة علاى عادم ااض ا ختباام رال 

 بحضوا وموااقة اعضاا ل ية ال رة. 

 سادساً : جرد صناديق الطوابع واألوراق ذات القيمة : 

بعااد ين تحصااي ل يااة ال اارة ماان يمااين الصاايدو  علااى اسااتباال  -2

الل ياة ب ارة البوااوةاد  البراق( تقاوم 2االستطالع   نبوذج اقم 

الفعلياااة مااان  واباااع ويواا  ذاد قيباااة بحضاااوا يماااين الصااايدو  

البخت ، كبا ت رة الل ية ما يوون لد  يمين الصايدو  مان نقاوة، 

البرااق ( يوقاع  4  نباوذج اقام  ًً ويحرا بيتي ة هاذا ال ارة محضارا

 عليه يمين الصيدو  ويعضاا ل ية ال رة. 

بياناااد اساابية ماان ال هااة يو علااى ل يااة ال اارة ين تحصااي علااى  -1

ال هاااد التااي قاماا  بصاارف الطوابااع وا واا  ذاد القيبااة  مااين 

الصيدو  تو ح ما تم صراه ميها حسب ينواعها وائاتها خالل البدل 

 الخا عة للفح . 

تقااوم ل يااة ال اارة ببطابقااة كبياااد الطوابااع وا واا  ذاد القيبااة  -3

والبقيادل بال اناب الوااةل للصيدو  خالل البادل الخا اعة للفحا  

ا يباان ماان ةاتاار رابااالى الااوااة والبيصاارف للطوابااع وا واا  ذاد 

القيباة علاى الوبيااد البو ااحة ببساتيداد االساتالم البحفوظااة 

لد  يماين الصايدو  ومقاانتهاا بالبيانااد التاي حصال  عليهاا مان 

ال هة يو ال هاد البصروف ميها هذ  الوبياد ، وذلك للتثب  من ين 

ياد التي تسلبها يمين الصايدو  قاد تام اثباتهاا بالاداتر ابيع الوب

البذكوا حسب ائاتها وينواعها. كبا وينه بعد مرااعة الل ياة للقياوة 

البثبتااة اااي حقااول ةاتاار ااااراةي البيصاارف للطوابااع وا واا  ذاد 

القيبة والتأكد من صحة عبلياد ابع هذ  الحقاول ، ين تتأكاد مان 

رلى ةاتر اابالى الوااة والبيصرف    صحة ترحيي الب اميع اليهائية

ال انب ا يسر ( كي حسب نوعه وائته. مع حصر ما قد توشف عيه 



 

البطابقة من اروقاد وتحارا الل ياة محضاراب بيتي اة البطابقاة يوقاع 

 عليه كي من يمين الصيدو  ويعضاا ل ية ال رة.

تقااوم الل يااة ماان واقااع ةاتاار رابااالى الااوااة والبيصاارف للطوابااع   -2

واا  ذاد القيبة باستخراج الرصيد الداتري اي تااي  ال رة لوي وا 

نوع وائاة، وذلاك بإ اااة الرصايد البادوا مان تاااي  ال ارة الساابق 

ااراؤ  عن  ريق تفتايش ةياوان البراقباة العاماة يو بواساطة ل اان 

ال رة البشولة على اليحو البو ح اي البااةل  الثانياة( مان هاذ  

د الطواباع وا واا  ذاد القيباة الاوااةل الالئحة رلاى م باوع  كبياا

للصيدو  خالل مدل الفح  وحساببا يسافرد عياه البطابقاة، ثام 

ييزل من هذا الب بوع كبياد الطوابع واالواا  ذاد القيبة التي تم 

صراها خالل الفترل البذكوال حسب ائاتها وينواعها وذلك ااي  اوا 

ة الرصايد الفعلاي ما يسفرد عيه البطابقة، ثم تقوم الل ية ببطابق

من واقع محضر ال رة علاى الرصايد الاداتري البساتخرج بالطريقاة 

 السابقة لوي ائة ونوع من هذ  الطوابع وا واا  ذاد القيبة. 

كبااا تقااوم الل يااة بالتأكااد ماان واقااع اإل ااالع علااى اشااعاااد 

مؤسسة اليقد من توايد يقياام الطواباع وا واا  ذاد القيباة التاي 

زييااة البؤسسااة واااي حالااة عاادم واااوة هااذ  تاام بيعهااا رلااى خ

االشعاااد لد  يماين الصايدو  وصاعوبة الحصاول عليهاا تساتخرج 

بياناد بها من واقاع القياوة الداترياة وترساي رلاى مؤسساة اليقاد 

 للتثب  من صحة ريداع تلك الببالغ خزيية البؤسسة.   

رذا اساافر ال اارة عاان ظهااوا زياااةل اااي البواااوة الفعلااي للطوابااع  -4

اا  ذاد القيبة على الرصايد القيادي لهاا اي اب ا اااة هاذ  واالو

الزياةل قيدياب للفئاد واالنواع العائدل لها يما اي حالة ظهوا ع ز اي 

عهدل يمين الصيدو  اي ب تحصيي قيبة هذا الع ز ميه اوااب ومتى 

تم ذلك ، تستيزل كبياد الع ز من الرصيد الداتري للفئاد واالناواع 

 العائدل رليها. 

بعد مرااعة ةاتر الوااة والبيصرف من الطواباع واالواا  ذاد القيباة  -6

وةاتاار ااااراةي الااوااة والبيصاارف ماان الطوابااع وا واا  ذاد القيبااة 

وراراا البطابقة على اليحاو الساالف ريضااحه، تعباي الل ياة علاى 

التأكاد ماان صااحة البعلومااد الااوااةل اااي ال اداول الشااهرية التااي 



 

من ين بياناد كي ادول ميهاا مطابقاة للقياد يعدها يمين الصيدو  و

 الداتري. 

بأنهاا راراااد ال رة والبطابقة ، تعد ل ية ال ارة تقرياراب انهائيااب مان  -7

يصااي وصااوال واحاادل علااى ا قااي باليتااائ  التااي اساافر عيهااا ااارة 

صيدو  الطوابع وا واا  ذاد  القيبة، وما يوون قد كشف عيه هاذا 

البواوة الفعلي عن الرصيد القيدي وما ال رة من ع ز يو زياةل اي 

رذا كان  قيبة الع ز الحاصي قد تم توايدها يم ال مع ريضا  ا سباب 

اي حالة عدم التوايد، وكيفياة تساوية الزيااةل الحاصالة رن واادد، 

ونتي ة الفح  الداتري والبطابقاد التي اارتها الل ية، ويوقاع كاي 

ى هاذا التقريار ومراقاتاه، من يمين الصيدو  ويعضاا ل ية ال رة عل

كبا تتم البصاةقة علاى نتاائ  ال ارة مان الارئي  البباشار  ماين 

الصايدو ، وتثبا  نتااائ  هاذا ال ارة باختصاااا باداتر ااباالي الااوااة 

والبيصرف من الطوابع وا واا  ذاد القيبة ويوقع بأقراا صاحتها كاي 

 من يمين الصيدو  ويعضاا ل ية ال رة. 

ياار ومطالعاااد ماادير اإلةاال الباليااة عليااه وبعااد عاارض هااذا التقر

على البسئول الذي يصدا قراا تشويي ل ية ال رة التخاذ اإلااراااد 

اليظامية حيال ما يوون ال رة قد كشف عياه مان مخالفااد ويخطااا، 

يرسااي يصااي التقرياار ومراقاتااه رلااى ةيااوان البراقبااة العامااة وترسااي 

ية لل هة على اليحو الذي اليسخة الثانية ميه رلى مدير اإلةاال البال

 سبق ريضاحه بالفقرل التاسعة الباةل الخامسة من هذ  الالئحة.  

 سابعاً : جرد المستودعات والعهد العينية : 

ت رة البستوةعاد والعهد العييية ببعراة ل ية يو ل اان لل ارة ياتم  -2

تشااويلها واختياااا اعضاااؤها علااى اليحااو الااوااة بالباااةتين الثانيااة 

ن هااذ  الالئحااة، ويتبااع اااي ارةهااا يحااد  الطااريقتين والثالثااة ماا

اآلتيتين ببا ياتالئم وح ام البساتوةعاد وتعادة ا صاياف البطلاوب 

 ارةها والبدل الالزمة  نهاا هذا ال رة . 

 الجرد الكلي :  -أ

 ًً صيفا ًً وهو ال رة الذي يشبي ابيع يصياف البخزون صيفا

  رة. ويتم ارةها ةاعة واحدل خالل البدل البحدةل لل



 

 الجرد المستمر :   -ب

تتم عبلية ال رة بهذ  الطريقة بصافة مساتبرل خاالل العشارل 

شهوا ا ولاى مان الساية اله رياة وااق بارام  لل ارة ياتم و اعها 

ماان قبااي ماادير اإلةاال الباليااة باالشااتراك مااع ماادير رةاال  ًً مساابقا

 البستوةعاد يو من يبااس اختصاصاته. 

لفترل البحدةل له بحيع يشابي ويستبر هذا ال رة على مداا ا

ابيع يصياف البخزون وبحيع يتم ارة كاي صايف ميهاا مارل واحادل 

لبا تقدم يعاة  ًً خالل هذ  الفترل، وبعد اتبام ارة كااة ا صياف واقا

اي خالل الشهرين الباقيين مان الساية اله رياة اختيااا بعاض تلاك 

القيادي ا صياف بطريقة عشوائية وارةها بغرض التاكد مان الرصايد 

 للبخزون ومطابقته للبواوة الفعلي.  

 ثامناً : إجراءات جرد المستودعات والعهد العينية : 

على ل ان ارة البستوةعاد والعهد العييياة مراعاال اإلااراااد التالياة 

 عيد ال رة . 

راراا مرااعة بعض عبلياد القيد الخاصة بالصيف البزمع ارة  مان  -2

وذلاك ببطابقاة بيانااد مساتيداد  حيع االستالم والصرف واالااااع

القيااد علااى البياناااد الخاصااة بالصاايف الااوااةل اااي الاادااتر يو اااي 

 البطاقاد البستوةعية. 

بعد قفاي القياد باليسابة للصايف البزماع اارة ، يراعاى اارة هاذا  -1

 ًً كاان موقعاه، ويواون اارة ا صاياف صايفا ًً الصيف ةاعة واحدل يياا

لتسهيي حصر ابياع  حسب ترتيب و عها اي البستوةعادًً صيفا

ا صياف البواوةل اعمب. وت رة ا صياف يما بعدها يو وزنها يو قياسها 

حسب وحدل رثباتها  اي الدااتر يو بطاقاد الصيف، وعلى القاائبين 

بال رة مراعال التوقيع مع ذكر التااي  اي الحقول البختصاة بالادااتر 

يفياد اتباام يو اي بطاقاد الصيف باليسبة لوي صيف يتم ارة  بباا 

 هذا ال رة. 

( البرااق 4تس ي ااراااد ال رة اي استباال ال ارة   نباوذج اقام -3

وذلك بأثباد اسم كي صيف واقبه ين واد وبيان وحدتاه، والبوااوة 

الفعلي مياه مان واقاع ال ارة واصايد  القيادي مان واقاع الادااتر يو 



 

بطاقاد الصيف والفر  بين البواوة الفعلي والرصايد القيادي ساواا 

الزياااةل يو بااالع ز وتوقيااع هااذ  االسااتباااد ماان يمياااا ومااأمواي ب

البستوةعاد وموظفيها البسائولين عان الادااتر يو بطاقااد الصايف 

 ويعضاا ل ية ال رة.

باليسبة للبستوةعاد التي تعبي بأسلوب البطاقاد ، تراعي ل ان   -2

ال رة االتصال بقسم مراقباة البخازون التاابع لل هاة والعباي علاى 

ااصدل ا صياف الببيية اي اساتباااد ال ارة علاى البقياد  مطابقة

اي بطاقاد مراقبة الصيف وبطاقاد العهدل ااي تاااي  ال ارة وحصار 

الفروقاد ين وادد اي بياناد يتم ااااقها باستباااد ال رة وايضاا  

 مبرااد واوةها.

تقااوم ل ااان ال اارة بفحاا  ومرااعااة ساا الد وبطاقاااد العهااد   -4

ن سااالمة اإلاااراااد والقيااوة البسااتوةعية البسااتديبة والتأكااد ماا

 الخاصة بها، والتثب  من : 

ين العهااد الشخصااية التااي تبلااغ قيبتهااا خبسااة يالف لاير اااأكثر  -ي

وكذلك ابيع ا صياف البستديبة البصرواة من البستوةع سواا 

البركبة ميها يو البيقولة والتي ال تقي قيبتها عن هاذا الحاد ياتم 

لياة ااي الشاهرين اآلخارين ميهاا ببعرااة ارةها مرل كي سية ما

موظف مسئول يو يكثر يختااا  مادير اإلةاال يو ائاي  القسام مان 

غير البيو  بهم مهبة اإلشراف علاى تلاك ا صاياف يو البحااظاة 

عليها، وين راراااد تسوية الزياةل يو الع ز التي يوشف عيها ذلك 

ة ب ارة تلاك ال رة تتم ااي يوقاتهاا وين التقاااير والبحا ار الخاصا

العهد وا صياف يتم حفظها بعياية اي رةاال البساتوةعاد يو ااي 

 ال هة التي تبااس اختصاصاد هذ  اإلةاال. 

ويتعين على ل ان ال رة التحقق من ساالمة رااراااد ال ارة 

الذي تم اي اإلةاال يو القسم ، ومن ين البواوةاد الفعلية لبعض 

تي يتم اختيااها بطريقاة العهد الشخصية وا صياف البستديبة ال

العييااة العشااوائية مطااابق لبااا هااو ثاباا  اااي ساا الد العهااد يو 

 بطاقاتها. 

رن البوظف البسئول عن سا الد يو بطاقااد العهاد الشخصاية  -ب

يحصي اي الشهرين اآلخيرين من كي ساية مالياة علاى اقاراااد 



 

من ابيع يصحاب العهد الشخصية التي تقي قيبتها عان خبساة 

 ًً تفيد بأن ا صياف التي بعهادتهم موااوةل لاديهم اعاالخالف لاير 

وبحالة ايدل، وتوتفي ل ية ال ارة ببطابقاة بعاض تلاك اإلقاراااد 

التي ياتم اختيااهاا بطريقاة العيياة العشاوائية علاى الثابا  ااي 

 س الد العهد يو بطاقاتها.  

باليتااائ  التااي يساافر عيهااا ااارة  ًً نهائيااا ًً تعااد ل يااة ال اارة تقرياارا -6

اد والعهد العييية وما تم اكتشااه مان يخطااا ومخالفااد البستوةع

وع ز يو زياةل اي ا صياف البخزوناة، وعلاى ل اان ال ارة ين تهاتم 

 بايضا  اليقا  اآلتية اي تقريرها البذكوا : 

تحدياد ا خطاااا الحاصاالة اااي وصااف الصاايف يو تصااييفه يو وحاادل  

 صراه .

ي راااراااد بيااان حالااة ا صااياف والاايق  يو القصااوا الحاصااي ااا 

 حفظها وصيانتها. 

ريضاااا  ا خطااااا الحاصااالة ااااي عبليااااد االثبااااد ااااي الااادااتر  

 البستوةعية والبطاقاد. 

بيان مقداا يو كبية التالف من كي صيف ونسابة البوااوة الولاي  

 من الصيف. 

تحديد الفرو  التي كشف  عيها عبلية ال رة مع ريضاا  يساباب  

وتوصاياتها حياال  تساوية هاذ  الع ز يو الزياةل وايي ل ياة ال ارة 

 الفرو  مع تقدير قيبة الع ز ين واد. 

حصر ا صياف الراكدل يو البودسة التي استبر اصايدها بالواماي  

ةون حركة لبدل ثالث سيواد اأكثر وتوصاياد ل ياة ال ارة بشاأن 

 كيفية االستفاةل من هذ  ا صياف يو  ريقة التخل  ميها. 

ا احاا  ومرااعااة ساا الد تحديااد البخالفاااد التااي كشااف عيهاا 

وبطاقاد العهد الشخصية وا صياف البساتديبة وماا يظهار  اارة 

 العيياد البختاال من هذ  العهد وا صياف. 

تعد التقرير اليهائية والبحا ر واالساتباااد والبيانااد الخاصاة ب ارة  -7

البستوةعاد من اصي وصواتين علاى ا قاي ، ويوقاع عليهاا يعضااا 

امواي البساتوةعاد والباوظفين البسائولين ل ية ال رة ويميااا وما



 

عن الادااتر البساتوةعية وبطاقااد الصايف باليسابة للبساتوةعاد 

 التي تعبي بأسلوب البطاقاد. 

وبعد التصديق على نتي ة ال رة من الرئي  البباشر لبوظفي 

البستوةعاد البعيية تعرض تقاااير ل ياة ال ارة ماع مطالعااد مادير 

اال البساتوةعاد يو مان يباااس اختصاصااته اإلةاال البالية ومادير رة

بشأن البعلومااد الاوااةل ااي هاذ  التقاااير علاى البسائول الاذي 

يصاادا قااراا تشااويي ل يااة ال اارة التخاااذ اإلاااراااد اليظاميااة حيااال 

البخالفاد وا خطاا التي يوون ال رة قد كشف عيها ثم يرسي يصي 

ريضا  لإلاراااد التي التقرير ومراقاته رلى ةيوان البراقبة العامة مع 

اتخااذتها ال هااة حيااال تلااك البخالفاااد وذلااك اااي موعااد ال يت اااوز 

من تااي  انتهاا عبلية ال رة. وترسي اليسخة الثانية  ًً واحدا ًً شهرا

ماان التقرياار ومراقاتااه رلااى ماادير اإلةاال الباليااة يو ماان يبااااس 

اختصاصاته باعتباا  البسئول عن متابعة ارة البساتوةعاد والعهاد 

العييية مرل كي سية على ا قي واإلشراف علاى احا  تقاااير هاذا 

ال رة والبحا ر واالستباااد الخاصاة باه، ومتابعاة تيفياذ اإلااراااد 

اليظامية حيال ما يوشف عيه ال رة من يخطاا ومخالفاد يو نقا  يو 

زياةل اي ا صياف، وتيظيم حف  هذ  التقااير ومراقاتها ااي ملفااد 

 خاصة. 

سخة الثالثة رلاى وزاال البالياة واالقتصااة الاو يي   وترسي الي

 اإلةاال البركزية للبشترياد الحوومية( . 

يتعين على ل ان ال رة يو القائبين به مراعال ين يوون غلاق يباواب   -8

البستوةعاد تح  يشرااهم عقب رنتهاا العبي ااي كاي ياوم وكاذا 

هااا مان اتح تلك ا باواب ااي ياوم العباي التاالي وذلاك حتاى االنت

 عبلية ال رة. 

ي ااوز ين توكااي مهبااة راااراا ال اارة الولااي للبسااتوةعاد الصااغيرل  -8

البواوةل اي الفروع والوحاداد الفرعياة رلاى موظاف مسائول مان 

غياار البعهااوة رلاايهم بعهااد يو البيااو  بهاام عبااي مااا يتعلااق بتلااك 

 البستوةعاد

 تاسعاً : تصديق ديوان المراقبة العامة على نتائج الجرد :



 

ابياع التقاااير والبحضار وا واا  الخاصاة ب ارة الصاياةيق ترسي 

والبستوةعاد والعهد العييية واق يحوام هذ  الالئحة اوا وصولها رلاى 

ةيااوان البراقبااة العامااة رلااى ماادير عااام التفتاايش بالااديوان لفحصااها 

والتصديق عليها ببا يفيد صحة اإلاراااد البتخذل بشأنها يو يبداا الريي 

 د الوااةل بها. حيال البالحظا

وعلى رةاال التفتيش بالديوان مسك السا الد والبلفااد الالزماة 

بهذا الخصو  ومتابعة تساوية البخالفااد وا خطااا التاي قاد يوشاف 

عيها ال رة، والتوايه بتحرياك الادعو  التأةيبياة  اد البسائولين عان 

البخالفاد ال سيبة التي قاد يظهرهاا اارة الصاياةيق والبساتوةعاد 

 العييية واق يحوام هذ  الالئحة.  والعهد

 تنفيذ إجراءات الجرد :  –عاشراً 

يبدي اي تيفيذ ارة الصياةيق والبستوةعاد والعهاد العييياة وااق 

مان تاااي   ًً ااراااد ال رة البيصو  عليهاا ااي هاذ  الالئحاة اعتباااا

صدواها، وال يخي تيفيذ هذ  اإلاراااد ببا تي  عليه ينظبة الحساباد 

البالية والتعليباد الصاةال بشأنهااا ويفاي ال ارة ا ول الاذي  وا نظبة

 حوام هذ  الالئحة ببتطلباد ال رة البشاا رليها اي نظاام  ًً يتم واقا

ها حتى تااي  2384مباشرل وظائف ا موال العامة للفترل من يول محرم 

 ال رة   الحاصي . 

 رئيس ديوان المراقبة العامة



 

 بسم هللا الرحبن الرحيم

 (2نموذج رقم ) –استمارة استطالع 

   تعبأ بياناتها ببعراة يمين الصيدو (

 مساااابى الوظيفااااة البثباااا  عليهااااا :  ………………….…………………...االساااام : 

..………………….…………………   

الااااوزاال / البصاااالحة / ااااارع :  ………………….…الدااااااة ………………….…  البرتبااااة :

.……….…………………   

 :  اقم وتااي  يخر ايصال استالم تم قطعه -2
 

 بيان ايصاالد االستالم البقطوعة ولم تقيد بداتر يومية الصيدو  :  -1

ويساباب عادم  ًً   اي حالة اإلي اب يبين مقدااها وعائديتها ااراةياا

 قيدها اي حييه( 
 

 بيان بالببالغ التي تعوة للصيدو  ولم يقطع بها ايصاالد استالم:  -3

عادم قطاع   اي حالة االي ااب يباين مقادااها وعائاديتها ويساباب 

 اإليصاالد اي حييها( 
 

 اقم وتااي  خخر تعويض للسلفة البستديبة:  -2
 

بيان بتعويضاد صرف السلف البستديبة ولم تثب  اي ةاتار السالفة  -4

 البستديبة: 

  اي حالة اإلي اب يبين مقدااها وعائاديتها ويساباب عادم قيادها  

 اي الداتر اي حييه( 
 

 :اقم وتااي  خخر حوالة تم صرف مبلغها  -6
 

بيان بالحواالد التي تم صرف مبالغها ولم تثب  بداتر يومية الصيدو    -7

  : 

نبوذج اقم  -تابع 
 2) 



 

 ًً   اي حالاة اإلي ااب يباين مبالغهاا وياقامهاا وعائاديتها ياراةياا

 ويسباب عدم قيدها اي حييها( . 
 

 تااي  واقم خخر مطالبة تم صرف قيبتها من السلفة البستديبة :  -8
 

مها ولام تثبا  ااي ةاتار السالفة بيان بالبطالباد التي تم صرف يقيا  -8

 البستديبة: 

ويساباب عادم  ًً   اي حالة اإلي ااب يباين مبالغهاا وعائاديتها ااراةياا

 قيدها اي حييها( 
 

بيان بالببالغ البوةعة لاد  مؤسساة اليقاد يو يحاد اروعهاا، يو يحاد   -22

البيوك، يو الباليااد تعاوة للصايدو  يو السالفة البساتديبة ولام ياتم 

 ها البختصة : اثباتها اي قيوة

ويساباب عادم  ًً   اي حالة اإلي ااب يباين مبالغهاا وعائاديتها ااراةياا

 قيدها اي حييه( . 
 

بيااان بالحساااباد الرساابية للصاايدو  ، يو الشخصااية باساام يمااين  -22

 الصيدو  سواا اي مؤسسة اليقد يو يحد اروعها ، يو يحد البيوك . 

شخصاي(    اي حالة اإلي اب يبين اقم الحسااب ونوعاه   اسابي/

وتااي  اتحه، خخر مبلغ تم سحبه وخخر مبلغ تام ايداعاه وتاااي  ذلاك، 

 وخخر كشف حساب( . 
 

 بيان الببالغ العائدل للصيدو  خااج الصيدو  :  -21

  اي حالة اإلي اب يبين مقدااها وموان واوةها ويسباب ذلك(

 

 بيان بالببالغ التي ال تعوة للصيدو  ومواوةل ةاخي الصيدو .  -23

 ًً ة اإلي اااب يبااين مقاادااها وال هااة العائاادل رليهااا ااراةيااا  اااي حالاا

ويسباب واوةها، ببا اي ذلك قيبة الرواتب وما اي حوبها الباقياة 

نبوذج اقم  -تابع 
 2) 



 

بدون صرف من واقع البسيراد التي قاد تواون موااوةل لاد  يماين 

 الصيدو  باعتباا  ميدوب صرف ( .  
 

بية   بيان بالببالغ البصرواة من مواوةاد الصايدو  بصاوال غيار اسا -22

سلف للبوظفين على اواتابهم ( تاأمين مشاترياد مؤقتاة / وماا رلاى 

 ذلك : 

  اي حالة اإلي اب تو ح مفرةاد الببالغ ويوااه صاراها، واسام مان 

 صرا  اليه وتااي  صراها( . 
 

 بياناد ومعلوماد يخر  ير  يمين الصيدو  ريضاحها:  -24

 

 

 

 يسباا ل ية ال رة يمين الصيدو 

 ……………………………………………… ………………………………………………االسااام : 

 ……………………………………………… ………………………………………………التوقيع : 

 ……………………………………………… ………………………………………………التااي  : 

 

 

 بسم هللا الرحبن الرحيم

 

   ………………………………………………….…………………………………………محضر ارة مواوةاد صيدو  

 ……………………………………….يمين الصيدو    عهدل   ……………………………………..   اسم ال هة (

 بتااي  :  /   /     ……………………………………………..……………………..  اسم يمين الصيدو  ( 
 

 القيبااااااااااااة
 مالحظااااااد الفئاااااااااااااااااة العااااااااااادة

 ايااااااال ها

  مائة لاير   
  خبسين لاير   
  عشرل لاير   
  خبسة لاير   

نبوذج اقم 
 1) 



 

  ايااااااال   
  قروش نيوي   
  هلاااااالد   

   ال بلااااااة  

هللاة البوااوة    ……………………………………………ايااال و  ……………………………………………اقط وقادا   

الفعلي اي الصيدو  بتااي  ال رة. وقد تم تسليم هذا الببلغ بوامله رلى 

 يمين الصيدو  بعد ال رة . 
 

 ء لجنة الجردأعضا  أمــــين الصنـــــدوق

االسااا

 ام 

 : ...........................................................    ........................................................  

  ........................................................    ........................................................... :  التوقيع 

  ........................................................    ........................................................... :  التااي 

   اسم ال هة (  

 .…………………………………………………………………………………نتائ  الفح  الداتري والبطابقة لصيدو   

 ………………………………………………………………………………عهدل يمين صيدو    اسم يمين الصيدو  ( 

 ها 22بتااي  :     /     /    

 اياااااال   ها  

الرصاايد القياادي لااداتر يوميااة الصاايدو  اااي تااااي  ال اارة السااابق                

 البوااق:    /     / 

ابلة البتحصالد خالل الفترل من تااي  ال رة السابق حتاى تاااي  

 ال رة الحالي 

ابلة تغذية الصيدو  خالل الفترل مان تاااي  ال ارة الساابق حتاى 

 تااي  ال رة الحالي  

 الب باااااااوع                

 هاا   ايااااااال                

ابلة البوةع لبؤسسة اليقاد مان تاااي  ال ارة الساابق 

 حتى تااي  ال رة الحالي. 

قيبة الحواالد البصرواة من تاااي  ال ارة الساابق حتاى 

 تااي  ال رة الحالي. 

 الب بااااااااوع 

ال رة الحالي البواااق   /   /   الرصيد القيدي للصيدو  اي تااي  

 ها 22

البواوة الفعلي بالصيدو  اي تااي  ال رة  بقاب لبضابطة ال ارة 

 البراق 

 ………………..ايااال و  ………………..… الفر  بالزياةل يو بالع ز ين واد وقادا  

 هللة 

نبوذج اقم  -تابع 
 2) 



 

، وخخار ايصاال اساتالم ااي   /    /   22اقم وتااي  خخار يمار قابض ااي   /    /    -2

 وخخر ايصال استالم .  ،22

 . 22اقم وتااي  خخر يمر ةاع لتغذية الصيدو  اي   /    /    -1

 . 22اقم وتااي  خخر اشعاا لبؤسسة اليقد اي   /    /    -3

 . 22اقم وتااي  خخر حوالة صرا  قيبتها من الصيدو  اي   /   /     -2

اراا البطابقاد ا تية نصاة  على صحة البياناد الوااةل اي هذا البحضر، وعلى ا

 بعد التثب  من صحة ال بع والترحيي اي ةاتر يومية الصيدو  لفترل ال رة.

مطابقة مفرةاد مبالغ البتحصالد على ياوماد يوامار القابض وصاوا  -2
 ايصاالد االستالم . 

مطابقة مبالغ تغذية الصيدو  على القيوةاد الخاصة بهاا ااي ةاتار  -1
 حساب الصيدو . 

غ التي تم اياداعها خزيياة البؤسساة علاى شاعاااد مطابقة الببال -3
 مؤسسة اليقد. 

مطابقة مبالغ الحواالد البصرواة من الصايدو  علاى قيوةاتهاا ااي  -2
 ةاتر حساب  الحواالد .

  
  

 يعضاا ل ية ال رة يمين الصيدو 
تصديق الرئي  

البباشر  مين 

 الصيدو 

االساا

 ام 

 :  ..............................................   ...............................................   ..............................................  

التااااوق

 يع

:  ..............................................   ...............................................   ..............................................  

  ..............................................   ...............................................   ..............................................  : التااي  

 

نبوذج اقم  -تابع 
 1) 



 

 بسم هللا الرحبن الرحيم
 

محضر اارة البوااوة الفعلاي مان نقاوة السالفة البساتديبة البصارواة 

   …………………………لحساب  

 ……………………………..……….…………البدعااو     ………………………..…….….………….. عهدل يمين صيدو  

 بتااي  :    /      / 
 

 القيبااااااااااااة
 مالحظااااااد ااااااااةالفئااااااااا العااااااااااادة

 ايااااااال ها

  مائة لاير   
  خبسين لاير   

  عشرل لاير   
  خبسة لاير   
  ايااااااال   
  قروش نيوي   
  هلاااااالد   

   ال بلااااااة  

هللاة البوااوة    ……………………………………………ايااال و  ……………………………………………اقط وقادا   

لفة البستديبة البشاا رليها اعال  اي تااي  ال رة. الفعلي من نقوة الس

 وقد تم تسليم هذا الببلغ بوامله رلى يمين الصيدو  بعد ال رة.
 

 أعضاء لجنة الجرد  أمــــين الصنـــــدوق

االسااا

 ام 

 : ...........................................................    ........................................................  

  ........................................................    ........................................................... :  التوقيع 

  ........................................................    ........................................................... :  التااي 

  

 

   اسم ال هاااة (
  لفة البسااتديبة البصاارواة  مااين صاايدو نتااائ  الفحاا  الااداتري والبطابقااة للساا

……………………………………… 

   اسم يمين الصيدو  (                            الغرض من السلفة (            

 …………………….……..………………………………لحساااااااب ………………….……..…………….………………… البدعااااو  

 ها .22وذلك اي تااي  ال رة البوااق :    /    /   

 ا    اياااااال ه

 اصيد السلفة البستديبة اي يول السية البالية.

ابلة التعويضاد الوااةل من بداية السية البالية حتاى تاااي  ال ارة 

 ببواب البيان البراق.

 (3نبوذج اقم  

نبوذج اقم  -تابع 
 3) 



 

 الب باااااااوع                                   

 هاا   ايااااااال                

لفة البستديبة مان ابلة صااي البيصرف من نقوة الس

بداية العام البالي ببستيداد لم ترسي للتعويض ببواب 

 البيان البراق. 

ابلة صااي البيصرف ببستيداد ياسل  للتعاويض ولام 

 يرة التعويض عيها بعد ببواب البيان البراق

ابلااة صااااي البيصاارف ببسااتيداد ياساال  للتعااويض 

 ق .ويعيدد بدون تعويض لمستيفاا ببواب البيان البرا

 الب بااااااااوع 

 الرصيد القيدي للسفلة البستديبة اي تااي  ال رة . 

البواوة الفعلي من نقوة السلفة البساتديبة ااي تاااي  ال ارة 

 ببواب محضر ال رة البراق. 

 ………………..ايااال و  ………………..… الفر  بالزياةل يو اليق  ين واد وقادا  

 هللة 

اي هذا البحضر، وقد تام تساليم ابياع  نصاة  على صحة البياناد الوااةل

 البواوة الفعلي من نقوة السلفة البستديبة رلى يمين الصيدو  بعد ال رة.

 أعضاء لجنة الجرد أمــــين الصنـــــدوق
تصديق الرئيس المباشر 

 ألمين الصندوق

االساا

 اام 

 : ..........................................   .............................................   .................................................  

التوق

 يع 

 : ..........................................   .............................................   .................................................  

التااي

 خ

 : ..........................................   .............................................   .................................................  

 بسم هللا الرحبن الرحيم

 ( 2نبوذج اقم   –ستباال استطالع ا

 تعبأ بياناتها بمعرفة أمين صندوق الطوابع واألوراق ذات القيمة

 ……………….……..…………….………………………………….……..…………….………………………………….……..االسم : 

البرتباااااة :  ……………….……..………………مسااااابى الاااااوظيفى البثبااااا  عليهاااااا : 

.………………..…….……………… 

 ………………….……..………………الوزاال / البصلحة / ارع :  ……………………………….……………..الدااة 

 

اقم وتااي  خخر مستيد استالم للطواباع وا واا  ذاد القيباة وال هاة  -2

 التي تم االستالم  ميها : 
 
  



 

اقاام وتااااي  خخاار مسااتيد اسااتالم للطوابااع وا واا  ذاد  القيبااة تاام   -1

 يها:  تس يله اي الداتر مع بيان ال هة التي تم االستالم م
 
  

بيان بأاقاام وتاوااي  مساتيداد اساتالم الطواباع وا واا  ذاد القيباة  -3

التي لم تقيد بالس ي:   تو ح ااراةياب مع بيان كبياد وائااد الطواباع 

وا واا  ذاد القيبة لوي مستيد وال هاة التاي اساتلبتها ماع ايضاا  

 يسباب عدم قيدها( . 
 
  

بااة التااي اسااتلب  ولاام تقيااد موااان واااوة الطوابااع وا واا  ذاد القي -2

 بالس ي : 

  رذا كان  مع بااقي الطواباع وا واا  ذاد القيباة يو اح ماا رذا كانا  

 مختلطة معها يو بحالة مستقلة(.

 

 

 

بيان بوبياد وائاد ويقيام الطوابع وا واا  ذاد القيبة البسلبة مياه  -4

م رلى مأمواي البراكز الفرعية وما رذا كانا  قيادد عياد تساليبها لها

 اي الس ي : 

   تو ح ااراةياب بأسم كي مأموا ارعي ، مع اااا  ما يثب  ذلك (    
 
  

بيااان بوبياااد وائاااد ويقيااام الطوابااع وا واا  ذاد القيبااة البساالبة   -6

لإلةاااد الداخلية سلفة شخصية   اي حالة اإلي اب تو ح ااراةياب مع 

 ذكر اسم مستلبها، وما يثب  ذلك(.
 
  

ائاااد ويقيااام الطوابااع وا واا  ذاد القيبااة العائاادل بيااان بوبياااد و  -7

للصاايدو  والبواااوةل خاااااه   خااالف مااا ساابق ذكاار  ( مااع تحديااد 

 موانها: 
 
  

اقاام وتااااي  خخاار ايصااال مقطااوع بأقيااام الطوابااع وا واا  ذاد القيبااة  -8

الببيعة، يو اقم وتااي  خخر اشعاا لبؤسسة اليقد   ايشة القبض( ببا 

الطوابااع وا واا  ذاد القيبااة الببيعااة مااع ايضااا   يفيااد توةيااع اقيااام

 الس ي الذي تم تس يي هذ  البياناد ايه : 
 

نبوذج اقم  -تابع 
 2) 



 

  

بيان بوبياد واقيام الطوابع وا واا  ذاد القيباة الببيعاة، ولام يقطاع  -8

بها ايصال استالم، يو لم تواة يقيامها لبؤسسة اليقد، وما زال  باقياة 

 اي الصيدو : 

ا بالصايدو  يو اح مواان واوةهاا ماع ايضاا    اي حالة عدم واوةه    

 يسباب ذلك ( 
 
  

 ييضا  عائدية الببالغ البواوةل بالصيدو  ااراةياب :  -22

 

 

 

تااي  خخر ادول شهري تم تيظيباه عان حركاة الطواباع وا واا  ذاد  -22

 القيبة :

   يراق صوال معتبدل من ال دول البذكوا ( .      

 

 

ته مان الطواباع وا واا  ذاد بيان عن خخار شاهر تبا  مطابقاة ياصاد -21

 القيبة مع ال هة التي استلب  ميها هذ  الطوابع وا واا  : 

 

 

 بياناد وايضاحاد يخر  ير  يمين الصيدو  يثباتها :  -23
  

 

 

 أعضاء لجنة الجرد  أمــــين الصنـــــدوق

االسا

 ااام 

 : ...........................................................    ........................................................  

التو

 قيع 

 : ...........................................................    ........................................................  

التاا

 ي 

 : ...........................................................    ........................................................  

 

نبوذج اقم  -تابع 
 2) 



 

 رحيمبسم هللا الرحبن ال

   اسم ال هة ( 

محضااار اااارة موااااوةاد صااايدو  الطواباااع وا واا  ذاد القيباااة التاااابع   

…………………….………………   

   اسم يمين الصيدو  (

 ها22بتااياا  :    /     /         ………………………..…………………….….…….. عهدل يمين صيدو  
 

 القيبااااااااااااة
العااااا
 اادة

الفئاااااااااااااااا
 اة

 مالحظااااااد اااااااوعالي

 ايااااااال ها ايااااااال ها

       
       
       
       
       
       
       

 ال بلااااااة   

هللااة قيبااة    ……………………………………………اياااال و  ……………………………………………اقااط وقاادا   

. وقد تم الطوابع وا واا  ذاد القيبة البواوةل اي الصيدو  بتااي  ال رة

تسااليم ابيااع هااذ  الطوابااع وا واا  ذاد القيبااة رلااى امااين الصاايدو  

 صاحب العهدل بعد ال رة.
 

 أعضاء لجنة الجرد  أمــــين الصنـــــدوق

االسااا

 ام 

 : ...........................................................    ........................................................  

  ........................................................    ........................................................... :  التوقيع 

  ........................................................    ........................................................... :  التااي 

 

 

 

 

 

 

 (4  نبوذج اقم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المملكة العربية السعودية
وزارة المالية واالقتصاد 

 طنيالو
 
 
 
 
 
 

 

 
 نظام مكافحة التزوير

 

 

 هـ3/11/1324وتاريخ  222صدر بقرار مجلس الوزراء برقم 

 ها4/22/2381وتااي   43وتوج بالبرسوم البلوي اقم 

 



 



 

  12232 الرقااام:

  6/22/81 التااي :

  3 التوابااع:

 صاحب السمو وزير المالية واالقتصاد الوطني 

 … بعد التحيــــة 

بشااأن  2/2/2381وتااااي   272/2خطااابوم اقاام باإلشاااال رلااى 

 21وبارقم  16/22/82وتاااي   222تعديي البرسومين الصاةاين برقم 

الخاصين بال زاا على تزوير وتقلياد اليقاوة ت ادون  12/7/78وتااي  

   يلي: يه ما 

وتاااي   442صوال من قراا م ل  الاوزااا الباوقر البتخاذ بارقم  -2

 ها . 3/22/2381

بالبوااقاة  4/22/81وتاااي   43م الصااةا بارقم صوال من البرسو -1

   ذلك.على 

 ، ،يااو ركبال ما يلزم وةمتم   

 رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء



 

 هـ3/22/2381وتاريخ  442قرار رقم 

 

 إن مجلس الوزراء 

على البعاملة البرااقة لهذا الوااةل من ةيوان ائاساة  ر العهبعد 

هااا، البتعلقااة بطلااب وزاال 4/2/2381وتااااي   136م لاا  الااوزااا باارقم 

تعاديي  2/2/2381وتااي   2/22/2البالية واالقتصاة الو يي بخطابها اقم 

والبرسوم الصااةا بارقم  16/22/2382وتااي   222البرسوم الصاةا برقم 

 ها باليظام ال زائي على تزوير وتقليد اليقوة. 12/7/2378وتااي   21

 ية واالقتصاة الو يي البشاا اليه. وبعد اال الع على خطاب وزاال البال

 ها . 7/7/2381وتااي   82وبياا على توصية ل ية ا نظبة اقم 

 .يلي.يقرر ما 

وتااااي   222البوااقااة علااى تعااديي البرسااومين الصاااةاين باارقم  -2

 ها . 12/7/378وتااي   21وبرقم  16/22/382

 تيظيم مشروع مرسوم ملوي بهذا التعديي صواته مرااقة لهذا.  -1

 لبا ذكر حرا،، و

 رئيس مجلس الوزراء



 

 المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس 

 الوزراء

 مرسوم ملكي

  43الرقاااام : 

  4/22/81التااي  : 

 باسم جاللة الملك  –بعونه تعالى 

 نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود 

ــة العرب                                   ــك المملك ــة مل ــب جالل ــة نائ ي

 السعودية 

هاا وبعاد 8/22/82وتاااي   21بعد اإل الع على ا مر البلواي اقام 

اال الع علاى البااةتين التاساعة عشار والعشارين مان نظاام م لا  

 ها. 11/22/2377وتااي   38الوزااا الصاةا بالبرسوم اقم 

وتااااااي   222وبعااااد اال ااااالع علااااى البرسااااوم الصاااااةا باااارقم 

م موااحاة التزويار وعلاى البرساوم ها بالتصديق على نظا16/22/2382

  اليقوة.ها باليظام تزوير وتقليد 12/7/2378وتااي   21الصاةا برقم 

 ها . 3/22/381وتااي   442وبياا على قراا م ل  الوزااا اقم 

  الوزااا.وبياا على ما عر ه علييا ائي  م ل  

 … نرسم بما هو آت 

  األولى:المادة 

ن نظااام موااحااة التزوياار الصاااةا يسااتبدل بااي  الباااةل الرابعااة ماا

 الي  االتي .  16/22/82وتااي   222بالبرسوم اقم 

ماان قلااد يو زوا ا واا  الخاصااة بالبصااااف يو ساايداد الشااركاد 

سااواا كاناا  البصااااف يو الشااركاد سااعوةية يو يايبيااة يو قلااد يو زوا 

الطوابااع البريديااة وا ميريااة السااعوةية واسااياة الصاارف علااى الخزييااة 

االد بيود الباال وةوائار البالياة يو صايع يو اقتياى ا ةواد العائادل وريص



 

لتزوير السيداد والطوابع الباذكوال بقصاد اساتعبالها ليفساه يو لغيار  

عوقب بالس ن من ثالثة رلى عشر سيواد وبغراماة تتاراو  مان ثالثاة 

  لاير.رلى عشر خالف 

لساابقة ويغرم الفاعي ا صلي والشريك باإل اااة رلاى العقوبااد ا

ب بيع الببالغ التي تسبب بخسااتها للخزيية يو للشركاد يو للبصااف 

  لماراة.يو 

ويعفى من العقوبة مان ينباأ باال رائم البيصاو  عيهاا ااي هاذ  

الباةل قبي رتبامها كامالب يما من يخبر عن الفاعلين يو البشتركين ايها 

د ا ةنى من بعد بدا البالحقاد اليظامية اتخفض عقوبته رلى ثلع الح

العقوبة كباا ي اوز االكتفااا بالحاد ا ةناى مان الغراماة اقاط. ويشاتر  

لالستفاةل من هاذا التخفايض ين يعياد الشاخ  ابياع ماا ةخاي ااي 

 ذمته من ا موال بسبب التزوير. 

  الثانية:المادة 

يعاقب على تزييف العبلة البتداولة وكاااة ال ارائم البتعلقاة بهاا 

ال زائي على تزوير وتقليد اليقوة الصاةا بالبرساوم واقاب  حوام اليظام 

 ها . 12/7/2378وتااي   21اقم 

  الثالثة:المادة 

 21يستبدل بي  الباةل الحاةية عشرل من البرسوم الصاةا بارقم 

   اآلتي:ها الي  12/7/2378وتااي  

تضبط وتصاةا ابيع اليقوة البزيفة والبقلدل وكااة ا ةواد والبواة 

اي ال ريبة يو البتحصي عيها وتسلم رلى مؤسسة اليقد  البستعبلة

العربي السعوةي وال يداع مقابي لهاا يي تعاويض عيهاا بأياة حاال مان 

 ا حوال. 

 المادة الرابعة : 

على ائي  م ل  الوزااا ووزير البالياة واالقتصااة الاو يي ووزيار 

ي  الداخلية تيفيذ هذا اليظام كي ميهم ايبا يخصاه ويعباي باه مان تااا

 نشر  اي ال ريدل الرسبية. 

 



 

 التوقيـــــع

 



 

  12422 الرقاااام:

 ها2/21/2381التااي :

  2تواباع : ال

 تعميــــم 

 

 صاحب السمو الملكي وزير الداخلية 

  يلي:طيه ما  –بعد التحية 

وتااااي   643صااوال ماان قااراا م لاا  الااوزااا البااوقر البتخااذ باارقم  -2

  .التزويرها بشأن موااحة 14/22/2382

  اليه.صوال من الياظم البشاا  -1

 16/22/2382وتاااي   222صوال من البرساوم البلواي الصااةا بارقم  -3

  ذلك.بالتصديق على   

 ،،وةمتم، –يااو ركبال ما يلزم     

 وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء



 

 هـ14/22/2382وتاريخ  643قرار رقم 

 

 أن مجلس الوزراء 

   التزوير.ام موااحة بعد ا العه على مشروع نظ

وتااااي   266وبعااد اال ااالع علااى قااراا الل يااة التحضاايرية اقاام 

 ها . 22/22/2382

 … يقرر ما يأتي 

   لهذا.البوااقة على نظام موااحة التزوير بصيغته البرااقة  -2

وقد نظام مشاروع مرساوم ملواي بهاذا الصادة صاواته مرااقاة  -1

   لهذا.

 ولبا ذكر  حرا ،،،     

 التوقيع الكريم

 رئيس مجلس الوزراء



 

 المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس 

 الوزراء

 مرسوم ملكي

  222 الرقاااام:

 ها 16/22/2382 التااي :

 بعونه هللا تعالى ..  

 نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود 

 ملك المملكة العربية السعودية                                   

( مان نظاام م لا  الاوزااا الصااةا 28اةل  بعد اإل االع علاى البا

 ها . 11/22/2377وتااي   38بالبرسوم اقم 

 ها . 14/22/2382وتااي   643وبيااب على قراا م ل  الوزااا اقم 

  الوزااا.وبياا على ما عر ه علييا ائي  م ل  

 . آت.نرسم بما هو 

  لهذا.نصاة  على نظام موااحة التزوير بصيغته البرااقة  يوالب:

على ائي  م ل  الوزااا والوزااا تيفيذ مرسوميا هذا مان تاااي   ثانياب:

 نشر . 

 

 التوقيع الملكي الكريم

 مشروع نظام مكافحة التزوير

 ( : 1المادة )

من قلد بقصد التزوير ا ختام والتواقيع البلوياة الوريباة، يو يختاام 

وزااا، الببلوااة العربيااة السااعوةية يو توقيااع يو خاااتم ائااي  م لاا  الاا

وكذلك من استعبي يو سهي استعبال تلك ا ختام والتواقيع مع علباه 

بأنها مزوال عوقاب بالسا ن مان خبا  سايواد رلاى عشار سايواد 

 وبغرامة مالية من خبسة خالف رلى خبسة عشر يلف لاير . 



 

 ( :4المادة )

مان زوا يو قلااد خاتباااب يو ميسااباب يو عالماة عائاادل  حااد  الاادوائر 

ببلواة العربياة الساعوةية يو للببثليااد الساعوةية ااي العامة ااي ال

البالة ا ايبية ، يو خاصة بدولة يايبية يو بادوائرها العاماة. يو اساتعبي 

يو سهي اساتعبال التواقياع يو العالمااد يو االختاام الباذكوال ، عوقاب 

بالس ن من ثاالث رلاى خبا  سايواد وبغراماة مان ثالثاة خالف رلاى 

 عشرل خالف لاير . 

 ( : 3ادة )الم

رذا كان مرتوب ا اعال الوااةل اي الباةتين االولى والثانية مان هاذا 

اليظام يو البشترك ايها موظفاب عاماب يو مبان يتقا اون مرتبااب مان خزيياة 

 الدولة العامة يحوم عليه بأقصى العقوبة. 

ورذا يتلف الفاعي ا صلي يو الشريك ا شياا البازوال الباذكوال ااي 

ساابقتين قباي يساتعبالها يو يخبار عيهاا قباي رااراا التتبعااد الباةتين ال

 اليظامية يعفى من العقاب والغرامة . 

 ( :2المادة )

من زيف عبلة ذهبية يو اضية يو معدنية يو قلد ا واا  اليقدية سواا 

الخاصة بالببلوة العربية السعوةية يو الخاصاة بالادول ا ايبياة يو اواهاا 

هاا يو قلاد يو زوا ا واا  الخاصاة بالبصاااف يو اي الببلواة يو ااي خااا

سيداد الشركاد سواا كان  البصااف يو الشركاد سعوةية يو يايبية، يو 

قلااد يو زوا الطوابااع البريديااة واالميريااة السااعوةية واسااياة الصاارف علااى 

الخزيية وريصااالد بياود الباال وةوائار البالياة، يو صايع يو يقتياى ا ةواد 

لعبالد والسيداد والطواباع بقصاد اساتعبالها ليفساه يو العائدل لتزييف ا

لغير ، عوقب بالس ن من ثالث رلى عشار سايواد وبغراماة تتاراو  مان 

 ثالثة يالف  رلى عشرل خالف لاير . 

ويغرم الفاعي ا صلي والشريك البروج لمشياا البزوال ي اااة رلاى 

زييااة يو العقوباااد السااابقة ب بيااع الببااالغ التااي تساابب بخسااااتها للخ

 للشركاد يو للبصااف يو لماراة. 



 

ويعفى من العقوبة من ينبأ بال رائم البيصو  عيها اي هذ  الباةل 

قبي اتبامها كامالب، يما من يخبر عن الفاعلين يو البشتركين ايها بعد بادا 

البالحقاد اليظامية اتخفض عقوبته رلى ثلع الحد االةنى من العقوبة .. 

الحد ا ةنى من الغرامة اقط، ويشتر  لالستفاةل مان كبا ي وز االكتفاا ب

هذا التخفيض ين يعيد الشاخ  ابياع ماا ةخاي ااي ذمتاه مان ا ماوال 

 بسبب التزوير يو التزييف . 

 ( : 2المادة )

كي موظف ااتوب يثياا وظيفته تزوير بصيع صك يو يي مخطو  ال يصي 

يو بصابة  ًً تبااله يو محرف عن ا صي عان قصاد يو بتوقيعاه امضااا يو  خا

لهاا قاول الثباود ساواا كاان  ًً يو يوااقاا ًً اسبيا ًً يصبع مزوال يو يتلف صوا

يو زوا شهاةل ةااسية يو شهاةل خدمة حوومية يو  ًً يو ازئيا ًً االتالف كليا

يهلية يو يساا التوقيع علاى بيااض يؤتبان علياه، يو باثباتاه وقاائع ويقاوال 

ا.. يو بتدوييه بياناد ويقوال كاذبة على ينها وقائع صحيحة ويقوال معترف به

غياار التااي صااداد عاان يصااحابها، يو بتغيياار يو تحريااف االواا  الرساابية 

والساا الد والبسااتيداد بالحااك يو الشااطب يو بزياااةل كلباااد يو حااذاها 

، يو بتغيياار ا سااباا البدونااة اااي ا واا  الرساابية ًً ورهبالهااا قصاادا

عيها يو بتغييار  ًً دالوالس الد وو ع يسباا غير صحيحة يو غير حقيقية ب

ا اقام اي ا واا  والسا الد الرسابية باال اااة يو الحاذف يو التحرياف 

 عوقب بالس ن من سية رلى خب  سيواد. 

 ( : 3المادة )

يعاقب ا شخا  العاةيون الذين يرتوباون ال ارائم البيصاو  عليهاا 

الواا  اي الباةل السابقة يو الذين يستعبلون الوثائق وا واا  البزوال وا

البيصو  عليها اي الباةل السابقة على علام مان حقيقتهاا بالعقوبااد 

البيصو  عليها اي الباةل البذكوال وبغرامة مالية من يلف رلاى عشارل 

 خالف لاير . 

 ( : 7المادة )

االواا  البالية البيظبة لحاملها يو لبصلحة شخ  خخر يو السيداد 

ي الببلواة العربياة الساعوةية يو البالية يو ا سهم التي يايز اصدااها ا

التي صداد اي البالة ا ايبية ولم يبيع تاداولها ااي الببلواة، وبصاوال 



 

عامة كااة السيداد البالية سواا كان  لحاملها يو تحول بواسطة التظهير 

تعتبر ببثابة ا واا  والبستيداد الرسبية اي ابيع ا عبال البيصاو   

 ا اليظام. عليها اي الباةل الخامسة من هذ

 ( : 2المادة )

كي موظف يو مولف بخدمة عاماة يو مهياة  بياة يو  صاحية يعطاى 

لشخ  يخر على خالف الحقيقاة وترتاب علاى  ًً وثيقة يو شهاةل يو بيانا

ذلااك الااب ميفعااة غياار مشااروعة يو الحااا   اارا بأحااد الياااس، يعاقااب 

 رلى سية.  ًً بالس ن من خبسة عشر يوما

 ( : 3المادة )

م يو توقيع يحد ا شخا  البذكواين اي الباةل السابقة لتزوير الوثيقة البصدقة يو حرف يو زوا اي وثيقة من انتحي اس

اسبية يو اي حفيظة نفوس يو اواز سفر يو اخصة اقامة يو تأشيرل من التأشيراد الرسبية للدخول يو البروا يو ا قامة يو 

 ن ستة يشهر رلى سيتين وبغرامة من مائة رلى يلف لاير . الخروج من الببلوة العربية السعوةية عوقب بالس ن م

 ( : 12المادة )

لشخ  خخر يو حرف بطرياق الحاك  ًً يو خاتبا ًً من قلد يو زوا توقيعا

يو الشطب يو التغيير سيد يو يي وثيقة خاصة عوقب بالسا ن مان ساية 

 رلى ثالث سيواد . 

 ( :11المادة )

اي الباةتين الثامية  يعفى من العقوبة ا شخا  البيصو  عليهم

والتاسااعة رذا يقااراو بااال رائم قبااي اسااتعبال الوثيقااة الباازوال وقبااي باادا 

 البالحقة. 

 ( :14المادة )

على ال هة البختصة باالحوم ااي اارائم التزويار الحوام بغراماة ال 

تت اوز عشرل ماليين لاير يو بالحرمان من الدخول مع الوزاااد يو البصاالح 

ل ذاد الشخصاية البعيوياة العاماة ااي عقاوة لتاأمين الحوومية يو ا اهز

مشااترياتها وتيفيااذ مشااروعاتها ويعبالهااا يو بهاااتين العقااوبتين علااى ييااة 

شركة يو مؤسسة خاصة و يية يو يايبية يةين مديرها يو يحد ميساوبيها 

اي اريباة مان ال ارائم البيصاو  عليهاا ااي هاذا اليظاام رذا ثبا  ين 

ولب لاا  الااوزااا رعاااةل اليظاار اااي عقوبااة ال ريبااة ااتوباا  لبصاالحتها، 



 

الحرمان البشاا رليها بعد مضي خبا  سايواد علاى ا قاي مان صادوا 

 17الحوم. 

                                                           
ها البيد 28/1/2221وتااي   3ي يف  هذ  الباةل ببواب البرسوم البلوي اقم م/ 17

 ثانياب .



 

  22832الرقاااام : 

التاااااااااااااااااااااي  : 

 ها 12/7/2378

 

 صاحب المعالي وزير الدولة للشئون المالية واالقتصاد الوطني

 222نبعع لوم  يه بصوال من قراا م ل  الوزااا الصاةا برقم 

البشااتبي علااى مشااروع اليظااام ال زائااي وتقليااد  7/7/78تااااي  

تااااي   22اليقااوة مااع صااوال ماان البرسااوم البلوااي الوااريم اقاام 

نرغب اعتباة  وانفاذ موابه علبأب بأنه قد يبلغ صاوال مان  12/7/78

 هذا مع صواتي القراا والبرسوم لسبو ائي  ةيوان البراقبة. 

 رئيس مجلس الوزراء

 



 

 7/7/78في  222قرار رقم 

رن م ل  الوزااا بعد ا العه على البعاملة البراقة لهذا الاوااةل 

البشااتبلة علااى  17/4/2378اااي  22286ماان ةيااوان الرئاسااة باارقم 

 البشروع الخا  باليظام ال زائي على تزوير وتقليد اليقوة. 

 12/4/77اااي  222وبعااد ا العااه علااى قااراا م لاا  الااوزااا اقاام 

ااي  12السعوةي والبرسوم البلوي الوريم اقام  البتعلق بيظام اليقد

 يقرا ما يأتي :  13/4/77

 المادة األولى : 

تعيي لفظة   نقوة ( الوااةل اي هذا اليظام اليقوة البعدنية علاى 

كاان ناوع البعادن البساووكة باه وكاذلك اليقاوة الواقياة  ًً اختالاها ييا

 خاااها. ةاخي الببلوة العربية السعوةية يو  ًً البتداولة نظاما

 المادة الثانية  : 

بالببلوااة العربيااة  ًً متداولااة نظامااا ًً كااي ماان زيااف يو قلااد نقااوةا

السعوةية يو خاااها يو قام ب لب نقوة متداولة توون مزيفة يو مقلدل يو 

رصداها يو اشتغي بالتعامي بها يو التروي  لها بأية وسايلة يو يي سابيي 

و بعاض خالد ويةواد وماواة يو صيع يو اقتيى يو امتلك بدون مسوا كاي ي

ووسائي التزييف بسوا نية يعاقب بالس ن مع ا شاغال الشااقة لبادل 

تتراو  بين خب  سيواد وخبسة عشر سية ماع غراماة ال تقاي عان 

 ثالثين يلف لاير وال تت اوز مائة يلف لاير .

 المادة الثالثة : 

ي اا ًً كي من تعبد بسوا قصد تغيير معالم اليقوة البتداولة نظاما

ةاخااي الببلوااة العربيااة السااعوةية يو تشااوييها يو تبزيقهااا يو غساالها 

بأياة  ًً بالوسائي الويباوياة يو انقاا  وزنهاا يو ح بهاا يو اتالاهاا ازئياا

وسيلة يعاقب بالس ن لبدل تتراو  بين ثالث سيواد وخبا  سايواد 

وبغرامة ال تقي عن ثالثة خالف لاير وال تت اوز عشرل خالف لاير يو باحدي 

 اتين العقوبتين. ه

 المادة الرابعة : 

كااي ماان صاايع يو حاااز بقصااد البيااع  غااراض ثقاايااة يو صااياعية يو 

ت ااية قطعاب معدنية يو يوااقاب مشاابهة ااي مظهرهاا للعبلاة البتداولاة 



 

نظاماب اي الببلوة العربية السعوةية وكان مان شاأن هاذ  البشاابهة 

ال تزيد عن سية واحادل ريقاع ال بهوا اي الغلط يعاقب بالس ن لبدل 

 وبغرامة ال تت اوز يلفي لاير يو بأحد  هاتين العقوبتين.

 المادة الخامسة : 

كي من  بع يو نشار يو اساتعبي لمغاراض الباذكوال ااي البااةل 

الرابعة من هذا اليظام صواا تبثي واهاب يو ازااب مان وااه لعبلاة واقياة 

بادون ين يحصاي علاى متداولة نظاماب اي الببلواة العربياة الساعوةية 

تاارخي  ماان ال هاااد البختصااة ويعبااي بااالقيوة البفرو ااة اااي هااذا 

الترخي  يعاقب بالس ن لبدل ال تت ااوز ساية وبغراماة ال تت ااوز يلاف 

 لاير يو بأحد  هاتيين العقوبتين.

 المادة السادسة : 

كي  من قبي بحسن نية عبلة مقلدل يو مزيفة ثم تعامي بهاا بعاد 

ب بالسا ن لبادل ال تت ااوز ساية وبغراماة ال تت ااوز علبه بعيبها يعاقا

 يلفي لاير يو باحدي هاتين العقوبتين . 

 المادة السابعة : 

كي من اشترك اي اقتراف اريباة مان ال ارائم البيصاو  عليهاا 

اي هذا اليظام ساواا باالتحريض يو بالبسااهبة يو البسااعدل يعاقاب 

 بذاد العقوباد البقرال لل ريبة. 

 امنة : المادة الث

يعاقب على الشروع اي يية اريبة من ال رائم البيصو  عليها 

 اي هذا اليظام بعقوبة تعاةل نصف العقوبة البقرال لل ريبة التامة . 

 المادة التاسعة : 

يعاقااب علااى ال اارائم البيصااو  عليهااا اااي هااذا اليظااام سااواا 

 ااتوب  اي ةاخي الببلوة العربية السعوةية يو اي خاااها. 

 دة العاشرة : الما

 –بياااا علااى اقتاارا  ائااي  م لاا  الااوزااا  –يعفااى بااأمر ملوااي 

ا شااخا  البرتوبااون لل اارائم البيصااو  عليهااا اااي هااذا اليظااام رذا 

اخبروا السلطاد البختصة بتلاك ا اعاال قباي تبامهاا وساهلوا القابض 

 على باقي شركائهم . 



 

 المادة الحادية عشرة : 

يفة والبقلدل وتسلم رلى مؤسسة تح ز وتصاةا ابيع اليقوة البز

اليقد العربي السعوةي وال يداع مقابي لها يي تعويض عيهاا بأياة حاال 

 من ا حوال. 

 المادة الثانية عشر : 

للحوومة الحق اي اقتضاا الغراماة بطرياق التيفياذ ال باري علاى 

يمااالك البحوااوم عليااه الثابتااة والبيقولااة يو بطريااق اإلكاارا  بحااب  

عن كي خبسة ايااالد ساعوةية علاى اال  ًً واحدا ًً وماالبحووم عليه ي

 تت اوز مدل الحب  ستة يشهر . 

 المادة الثالثة عشر : 

ي وز للحوومة ولواي مان يصاابه  ارا بسابب ال ارائم البيصاو  

عليها اي هذا اليظام ين يطالب البحووم عليه بتعويضه عبا لحقه مان 

  را ماةي يو معيوي. 

 المادة الرابعة عشر : 

ائي  م ل  الوزااا ووزير البالياة واالقتصااة الاو يي ووزيار على 

 الداخلية تيفيذ هذا اليظام كي ميهم ايبا يخصه. 

 المادة الخامسة عشر : 

 يعبي بهذا اليظام من تااي  نشر  اي ال ريدل الرسبية .  

 المادة السادسة عشر : 

وقد نظم الب ل  مشاروع مرساوم ملواي باذلك صاواته مرااقاة 

 لهذا . 

 ولبا ذكر حرا ،،، 

 فيصـــل

 رئيس مجلس الوزراء

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 ديوان مجلس الوزراء

 مرسوم ملكي

  21الرقاااام : 

 ها 2378ااب  12التااي  : 

 نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود 

 ملك المملكة العربية السعودية                                   

العبالد باليقوة السليبة اقط اي الببلواة العربياة  لضبان تداول

بصوال مالئبة وحباية لليقد ااي  –السعوةية ولحباية مصالح ال بهوا 

 ةاخي الببلوة وخاااها .

مان نظاام م لا  الاوزااا  12و  28وبعد اإل االع علاى  البااةتين 

 . 7/7/78اي  222وبياا على قراا م ل  الوزااا اقم 

 لييا ائي  م ل  الوزااا . وبياا على ما عر ه ع

 … رسمنا بما هو آت 

 المادة األولى :

تعيي لفظة   نقوة( الوااةل اي هذا اليظام اليقوة البعدنياة علاى 

كااان نااوع البعاادن البسااووكة بااه وذلااك اليقااوة الواقيااة  ًً اختالاهااا ييااا

 ةاخي الببلوة العربية السعوةية يو خاااها.  ًً البتداولة نظاما

 : المادة الثانية 

كااي ماان زيااف يو قلااد نقااوةاب متداولااة نظاماااب بالببلوااة العربيااة 

السعوةية يو خاااها يو قام ب لب نقوة متداولة توون مزيفة يو مقلدل يو 

يصداها يو اشتغي بالتعامي بها يو التروي  لها باية وسايلة يو يي سابيي 

يو صاايع يو اقتيااى يو يمتلااك باادون مسااوا كااي او بعااض خالد ويةواد 

التزييف بسوا نية يعاقب بالس ن مع االشاغال الشااقة لبادل ووسائي 



 

تتراو  بين خب  سيواد وخب  عشرل سية مع غراماة ال تقاي عان 

ثالثين يلف لاير وال تت اوز مائة يلف لاير 
18

 . 

 المادة الثالثة : 

ااي  ًً كي من تعبد بسوا قصد تغيير معالم اليقوة البتداولة نظاما

ية يو تشااويهها يو تبزيقهااا يو غساالها ةاخااي الببلوااة العربيااة السااعوة

بالوسااائي الويباويااة يو انقااا  وزنهااا يو ح بهااا يو يتالاهااا ازئياااب بأيااة 

وسيلة يعاقب بالس ن لبدل تتراو  بين ثالث سيواد وخبا  سايواد 

وبغرامة ال تقي عن ثالثة خالف لاير وال تت اوز عشرل خالف لاير يو باحدي 

 هاتين العقوبتين. 

 عة : المادة الراب

كااي ماان صاايع يو حاااز بقصااد البيااع الغااراض ثقاايااة يو صااياعية يو 

مشابهة اي مظهرها للعبلاة البتداولاة  ًً معدنية ويوااقا ًً ت ااية قطعا

اي الببلوة العربية السعوةية وكان من شأن هاذ  البشاابهة  ًً نظاما

ريقاع ال بهوا اي الغلط يعاقب بالس ن لبدل ال تزيد عن سية واحادل 

 تت اوز يلفي لاير يو بأحد  هالتين العقوبتين .   وبغرامة ال

 المادة الخامسة : 

كي من  بع يو نشار يو اساتعبي لمغاراض الباذكوال ااي البااةل 

مان وااه لعبلاة  ًً يو اازاا ًً تبثاي واهاا ًً الرابعة من هذا اليظام صواا

اي الببلوة العربياة الساعوةية بادون ين يحصاي  ًً واقية متداولة نظاما

ال هاد البختصة ويعبي بالقيوة البفرو اة ااي هاذا على ترخي  من 

الترخي  يعاقب بالس ن لبدل ال تت ااوز ساية وبغراماة ال تت ااوز يلاف 

 لاير يو بأحد  هاتين العقوبتين. 

 المادة السادسة : 

كي من قبي بحسن نية عبلة مقلدل يو مزيفة ثام تعاماي بهاا بعاد 

وبغراماة ال تت ااوز  علبه بعيبها يعاقاب بالسا ن لبادل ال تت ااوز ساية

 يلفي لاير يو بإحد  هاتين العقوبتين . 

 المادة السابعة : 

                                                           
18
هاا البصااة  علياه 12/22/2212( وتاااي  134صدا قراا م ل  الوزااا الباوقر اقام   

ها بتعاديي البااةل الثانياة مان اليظاام 13/22/2212وتااي   43بالبرسوم البلوي اقم 
وتااااي   21ال زائااي الخااا  بتزييااف وتقليااد اليقااوة الصاااةا بالبرسااوم البلوااي اقاام 

هاا بحياع تواون 4/22/2381وتاااي   43ها البعدل بالبرسوم البلوي اقم 12/7/2378

مدل ال تقي عن خب  سيواد وال تزيد عن خبا  وعشارين ساية  العقوبة الس ن
 وبغرامة ال تقي عن ثالثين يلف وال تزيد على خبسبائة الف لاير .



 

كي من اشترك اي اقتراف اريباة مان ال ارائم البيصاو  عليهاا 

اي هذا اليظاام ساواا باالتحريض يو البسااهبة يو البسااعدل يعاقاب 

 بذاد العقوباد البقرال لل ريبة. 

 المادة الثامنة : 

يية اريبة من ال رائم البيصاو  عليهاا يعاقب على الشروع اي 

 اي هذا اليظام بعقوبة تعاةل نصف العقوبة البقرال لل ريبة التامة. 

 المادة التاسعة : 

يعاقااب علااى ال اارائم البيصااو  عليهااا اااي هااذا اليظااام سااواا 

 ااتبو  اي ةاخي الببلوة العربية السعوةية يو خاااها . 

 المادة العاشرة : 

 –بياااا علااى اقتاارا  ائااي  م لاا  الااوزااا  –يعفااى بااأمر ملوااي 

ا شااخا  البرتبوااون لل اارائم البيصااو  عليهااا اااي هااذا اليظااام رذا 

يخبروا السلطاد البختصة بتلاك ا اعاال قباي تبامهاا وساهلوا القابض 

 على باقي شركائهم. 

 المادة الحادية عشر : 

تح ااز وتصاااةا ابيااع اليقااوة البزيفااة يو البقلاادل وتساالم رلااى 

يقد العربي السعوةي وال يداع مقابي لهاا يي تعاويض عيهاا مؤسسة ال

 بأية حال من ا حوال. 

 المادة الثانية عشر : 

للحوومة الحق اي اقتضاا الغراماة بطرياق التيفياذ ال باري علاى 

يمااالك البحوااوم عليااه الثابتااة والبيقولااة يو بطريااق االكاارا  بحااب  

عوةية علاى رال عن كي خبسة ايااالد سا ًً واحدا ًً البحووم عليه يوما

 تت اوز مدل الحب  ستة يشهر . 

 المادة الثالثة عشر : 

ي وز للحوومة ولواي مان يصاابه  ارا بسابب ال ارائم البيصاو  

عليها اي هذا اليظام ين يطالب البحووم عليه بتعويضه عبا لحقه مان 

  را ماةي يو معيوي . 



 

 المادة الرابعة عشر : 

ة واالقتصااة الاو يي ووزيار على ائي  م ل  الوزااا ووزير الباليا

 الداخلية تيفيذ هذا اليظام كي ميهم ايبا يخصه. 

 المادة الخامسة عشر : 

 يعبي بهذا اليظام من تااي  نشر  اي ال ريدل الرسبية. 

 

 التوقيع الملكي الكريم

 

 بسم هللا الرحبن الرحيم

 الرقااااام :   المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس 
 ءالوزرا

 التااي  :  

إدارة األنظمة 
 والموظفين

 التوقيع :  

: بشاااأن ت اااريم اعاااي  الموضـــوع

االشااااتراك اااااي ااااارائم 

 التزوير 

صببببببببببببببببببباحب المعبببببببببببببببببببالي رئبببببببببببببببببببيس ديبببببببببببببببببببوان المظبببببببببببببببببببالم                                                   

 00 المحترم0 

 بعد التحية 

( 113قام   يبعع لبعااليوم  ياه صاوال مان قاراا م لا  الاوزااا ا

ها حول اليقاش الدائر بشأن ت ريم اعي االشاتراك ااي 22/8/88وتااي  

 ارائم التزوير واستعبال البحرااد البزوال مع العلم بتزويرها. 

 وحيع وااق االلة موالي على ذلك .. يااو ركبال الالزم ببوابه. 

 وتقبلوا تحياتي ،،،

 رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

 النويصر محمد العبد هللا



 

 صوال مع صوال من القراا لوزاال البالية واالقتصاة الو يي.

 صوال مع صوال من القراا للديوان العام للخدمة البدنية. 

 صوال مع صوال من القراا لديوان البراقبة العامة . 

 صوال مع صوال من القراا لممانة العامة لب ل  الوزااا . 

 راا بب ل  الوزااا .صوال مع صوال من القراا لشعبة الخب



 

 بسم هللا الرحبن الرحيم

 الرقااااام :   المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس 
 الوزراء

 التااي  :  

إدارة األنظمة 
 والموظفين

 التوقيع :  

 : الموضوع 

 هـ22/8/2388( وتاريخ 113قرار رقم )

 إن مجلس الوزراء 

لهااذا البتعلقااة ببااا ااعااه بعااد اإل ااالع علااى البعاملااة البرااقااة 

هاا واقام 2/6/2388/خ وتاااي  238معالي ائاي  ةياوان البظاالم بارقم 

ها بخصاو  27/8/2388وتااي   1276/2ها واقم 23/7/88وتااي   1267/2

اليقاااش الااذي ةاا حااول ت ااريم اعااي االشااتراك اااي ااارائم التزوياار 

 واستعبال البحرااد البزوال مع العلم بتزويرها . 

ع علااى خطاااب ةيااوان ائاسااة م لاا  الااوزااا اقاام وبعااد اإل ااال

 ها. 23/4/88وتااي   22821/ب/2

وتاااااي    2/24وبعاااد اال اااالع علاااى محضااار شاااعبة الخباااراا اقااام 

 ها وتفسيراب لذلك .2/2388/

 يقـــــــــرر

شبول حوام البااةل الخامساة مان نظاام موااحاة التزويار لامواا   -2

 الرسبية وغير الرسبية. 

الساةساة مان نظاام الباذكوا لبان اساتعبي شبول حوام البااةل  -1

ا واا  يو الوثائق البزوال مع علبه بحقيقتها سواا كانا  ا واا  يو 

الوثائق اسبية يو غير اسبية وسواا كان البستعبي موظفاب يو غيار 

 موظف. 

 يعتبر ااعالب يصلياب كي من ساهم اي تيفيذ الركن الباةي لل ريبة.  -3

ةياوان البظاالم لليظار ايهاا واقااب لهاذا  تعاة البعامالد البراقة رلى -2

 القراا. 

 ولبا ذكر حرا ،،،

 نائب رئيس مجلس الوزراء



 

 هـ3/2/2226( وتاريخ 3قرار رقم )

 إن مجلس الوزراء .. 

بعد اإل الع على البعاملة البراقة بهذا الوااةل من ةياوان ائاساة 

ماان  هااا البتعلقااة ببااا ااعااه كااي22/8/2224وتااااي   2287الااوزااا باارقم 

ها ومعالي ائاي  3/1/2224وتااي   6معالي ائي  ةيوان البظالم برقم 

هاا بشاأن 3/22/2222/ ا س وتاااي  127/3هيئة الرقابة والتحقيق برقم 

اختالف واهاد اليظر بين هيئة الرقابة والتحقيق وةيوان البظاالم حاول 

عيهاا  ًً اعتباا نزع الصوال من الوثائق الرسبية وو ع صوال يخار  بادال

 . ًً ريبة تزوير يعاقب عليها نظاماا

هاا البعاد 1/8/2224( وتاااي  88وبعد اال الع على البحضار اقام  

اي شعبة الخبراا با شتراك مع ميادوبين عان ةياوان البظاالم وهيئاة 

الرقابة والتحقيق والبتضبن االتفا  مان حياع البو اوع علاى ت اريم 

عيهاا  ًً بادال نزع الصوال من على الوثيقة الرسبية وو اع صاوال يخار 

 اغم االختالف اي سيد العقوبة على هذا الفعي . 

 224وبعد اال الع على توصية الل ية العامة لب لا  الاوزااا اقام 

 ها. 18/22/2224وتااي  

 يقرر ما يلي .. 

يو ب : يعتباار البساااس بالصااوا الشبسااية البلصااقة علااى ا واا  يو 

اهاا يو العباع بهاا يو الوثائق الرسبية وغير الرسبية بيزعها يو اتال

ازا ميها يو تباديلها اريباة مان ال ارائم البعاقاب عليهاا بالبااةل 

 الخامسة من نظام موااحة التزوير. 

ثانياب : يراعي ما واة اي هذا القراا عيد و اع البشاروع ال دياد ليظاام 

 موااحة التزوير. 

 ثالثاب : ييشر هذا القراا اي ال ريدل الرسبية . 

 اءرئيس مجلس الوزر

 بسم هللا الرحبن الرحيم

 / خ222الرقااااام :   المملكة العربية السعودية
 ها23/3/2221التااي  :   هيئة الرقابة والتحقيق
مكتب وزير الدولة ورئيس 

 الهيئة
  

 سعاةل وكيي الهيئة لشئون الرقابة

 سعاةل وكيي الهيئة لشئون التحقيق 



 

 سعاةل مدير عام البتابعة والبحوث 

 مدير عام موتب البستشااين سعاةل 

 سعاةل مدير عام ارع الهيئة بالبيطقة الغربية 

 سعاةل مدير عام ارع الهيئة بالبيطقة الشرقية 

 سعاةل مدير عام الشئون البالية واإلةااية 

 سعاةل مدير رةاال القضايا 

 سعاةل مدير ارع الهيئة 

 السالم عليوم واحبة هللا وبركاته

ن خطاب معالي ائي  ةيوان ائاساة م لا  نشفع لوم بهذا نسخة م

هااا ومشاافوع نسااخة ماان قااراا 7/3/2221/ ا وتااااي   3283الااوزااا اقاام 

ها، مع نساخة مان البرساوم 26/3/2221وتااي   27م ل  الوزااا اقم 

ها الصاةا با ااة نصين رلى نظاام 28/1/2212وتااي   3البلوي اقم م / 

 7/3/2381( وتاااي  24م  موااحة الرشول الصاةا بالبرسوم البلواي اقا

( وتاااااي  222وموااحاااة التزويااار الصااااةا بالبرساااوم البلواااي اقااام   

 ها. 16/22/2382

 لم الع والتبشي ببوابه 

 ولكم تحياتي،،،

 وزير الدولة

 ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق

 محمد بن عبد العزيز بن زرعه        

  3الرقاااام : م / 

التاااااااااااااااااااي  : 

 ها 28/1/2221

 هللا تعالى بعون 

 نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود 

 ملك المملكة العربية السعودية                                   

بعد اال الع على البااةل   العشارين ( مان نظاام م لا  الاوزااا 

 ها. 11/22/2377( وتااي  38الصاةا بالبرسوم البلوي اقم  

اةا بالبرسااوم وبعااد اال ااالع علااى نظااام موااحااة الرشااول الصاا

 ها. 7/3/2381وتااي   24البلوي اقم 

وبعد اال الع على نظام موااحة التزوير الصاةا بالبرسوم البلواي 

 ها. 16/22/2382وتااي   222اقم 



 

( وتاااااي  27وبعاااد اال اااالع علاااى قاااراا م لااا  الاااوزااا اقااام  

 ها، 26/1/2221

 … رسمنا بما هو آت 

موااحة الرشول الصااةا بالبرساوم يوالب : ي ااة الي  التالي رلى نظام 

موارال( مان 21ها لتوون البااةل  7/3/2381وتااي   24البلوي اقم 

 هذا اليظام : 

  على ال هة البختصة بالحوم اي ارائم الرشول الحوام بغراماة 

ال تت اوز عشرل ي عاف قيبة الرشول يو بالحرمان من الادخول ماع 

ذاد الشخصاية البعيوياة الوزاااد يو البصالح الحوومية يو ا اهزل 

العامة اي عقوة لتأمين مشترياتها وتيفيذ مشروعاتها ويعبالها يو 

بهاتين العقاوبتين علاى يياة شاركة يو مؤسساة خاصاة و يياة يو 

يايبية يةيان ماديرها يو يحاد ميساوبيها ااي اريباة مان ال ارائم 

البيصااو  عليهااا اااي هااذا اليظااام رذا ثباا  ين ال ريبااة ااتوباا  

ب لاا  الااوزااا اعاااةل اليظاار اااي عقوبااة الحرمااان لبصاالحتها. ول

البشاا رليها بعاد مضاي خبا  سايواد علاى ا قاي مان صادوا 

الحوم( 
19

 . 

ثانياب : ي ااة الي  التالي رلى نظام موااحة التزويار الصااةا بالبرساوم 

( مان 21هاا لتواون البااةل  16/22/2382وتاااي   222البلوي اقام 

 هذا اليظام : 

صة بالحوم اي ارائم التزوير الحوم بغرامة ال   على ال هة البخت

تت اوز عشرل ماليين لاير يو بالحرمان من الادخول ماع الاوزاااد يو 

البصالح الحوومية يو ا اهزل ذاد الشخصية البعيوية العامة ااي 

عقوة لتاأمين مشاترياتها وتيفياذ مشاروعاتها ويعبالهاا يو بهااتين 

ة و يياة يو يايبياة العقوبتين علاى يياة شاركة يو مؤسساة خاصا

يةين مديرها يو يحد ميسوبيها اي اريبة من ال ارائم البيصاو  

عليهااا اااي هااذا اليظااام رذا ثباا  ين ال ريبااة ااتوباا  لبصاالحتها، 

                                                           
19
( 36الغااي البيااد  يوالب( بصاادوا نظااام موااحااة الرشااول بالبرسااوم البلوااي اقاام  م/ 

 ها.18/21/2221وتااي  



 

ولب ل  الوزااا رعاةل اليظر اي عقوبة الحرمان البشاا رليها بعاد 

 مضي خب  سيواد على ا قي من صدوا الحوم . 

ي  م ل  الاوزااا والاوزااا كاي ايباا يخصاه ثالثاب : على سبو نائب ائ

 تيفيذ مرسوميا    هذا . 

اابعاب : ييشر هذا البرسوم اي ال ريدل الرسبية ويعبي باه مان تاااي  

 نشر . 



 

 بسم هللا الرحبن الرحيم

 7/8238الرقااااام :   المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس 
 الوزراء

 ها7/3/2221التااي  :  

 2راقاد : الب  

صاحب المعالي وزير الدولة ورئبيس هيئبة الرقاببة والتحقيبق                     00 

 المحترم 0 

 بعد التحية .. 

ها بشأن 18/1/2221/خ وتااي  213يشير رلى برقيتوم الخطية اقم 

 لب تزويد الهيئة بيسخة من قراا م ل  الوزااا الصاةا بإ ااة نصين 

( وتااي  24ل الصاةا بالبرسوم البلوي اقم  رلى نظامي موااحة الرشو

( 222ها وموااحة التزوير الصاةا بالبرسوم البلوي اقم  7/3/2381

ها، مع نسخة من البرسوم البلوي الصاةا 16/22/2382وتااي  

 بالبصاةقة على ذلك . 

( وتاااي  27ويبعع لوم  يه نسخة من قراا م ل  الاوزااا اقام   

( وتاااي  3البرساوم البلواي اقام   م /ها ماع نساخة مان 26/1/2221

 ها الصاةاين بهذا    الخصو  . 28/1/2221

 وتقبلوا تحياتي ،،،

      رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

 محمد بن عبدهللا النويصر

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

 
 
 
 
 

 

 
 نظــام 

 مكافحــة الرشــوة

 



 



 

 المملكة العربية السعودية
 هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

 
 
 
 
 

 

 
 نظام 
 مكافحة الرشوة

 

 هـ43/14/1214( وتاريخ 33صدر المرسوم الملكي رقم )م/

 ( 172بالموافقة على هذا النظام بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ) 

 هـ42/14/1214وتاريخ 

 (4/4/1213تاريخ )( و 3212ونشر بجريدة أم القرى في عددها ) 

 



 

 

 

 ها 2227 الوزااا،  هيئة الخبراا بب ل  

 اهرسة موتبة البلك اهد الو يية يثياا اليشر 

 هيئة الخبراا  الوزااا.م ل   السعوةية.

 الرياض  –نظام موااحة الرشول 

 ..   ، .. سم 

  8862-832-22-3اةمك 

عاد    قااوانين وتشااري –موااحااة الرشااول  –السااعوةية  -1الرشااول    -2

 العيوان  -ي

  27، 1232     324، 43221ةيوي 

 

رقــــــــم 

 اإليداع

: 1232 /27 

 8862-832-22-3 : ردمـــك

 



 

  36م /  الرقااام:

 ها 21/2221/ 18 التااي :

 بعون هللا تعالى 

 نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود 

  ملك المملكة العربية السعودية                                     

بعد اإل الع على الباةتين التاسعة عشارل والعشارين مان نظاام 

 ها 11/22/2377وتااي   38م ل  الوزااا الصاةا بالبرسوم البلوي اقم 

وبعااد اال ااالع علااى نظااام موااحااة الرشااول الصاااةا بالبرسااوم 

  تعديالد.ها وما  ري عليه من 7/3/2381( وتااي  24البلوي اقم  

يوان البظالم الصاةا بالبرسوم البلواي وبعد اال الع على نظام ة

 ها . 27/7/2221( وتااي  42اقم  

وتاااااي   274وبعاااد اال اااالع علاااى قاااراا م لااا  الاااوزااا اقااام 

 ها . 18/21/2221

 . خد.اسبيا ببا هو 

  بهذا.البوااقة على نظام موااحة الرشول بالصيغة البراقة  يوالب:

يعباي باه بعاد ثالثاين يومااب ييشر هذا اليظام بال ريدل الرسابية و ثانياب:

 من تااي  نشر . 

على سبو نائب ائي  م لا  الاوزااا والاوزااا كاي ايباا يخصاه  ثالثاب:

 تيفيذ مرسوميا هذا. 

 التوقيع

 فهد بن عبد العزيز

 بسم هللا الرحبن الرحيم 

 المملكة العربية السعودية
األمانة العامة لمجلس 

 الوزراء

 هـ18/21/2221( وتاريخ 274قرار رقم )



 

 إن مجلس الوزراء 

بعد اال الع على البعاملة الوااةل من ةيوان ائاسة م ل  الوزااا 

ها البشتبلة على مشاروع نظاام 13/22/2222وتااي   12877/م 7برقم 

وتااي   2/2181موااحة الرشول البراوع بخطاب سبو وزير الداخلية اقم 

 ها . 23/6/2222

هاا 2/3/2388وتااي   88اقم وبعد اال الع على قراا م ل  الوزااا 

 . 

وتاااااي   11وبعاااد اال اااالع علاااى ماااذكرل شاااعبة الخباااراا اقااام 

 ها . 12/1/2221

 81وبعد اال الع على توصيتي الل ية العامة لب ل  الاوزااا اقام 

 ها . 26/22/2221وتااي   267ها واقم 7/8/2221وتااي  

 يقرا ما يلي 

 لبراقة بهذا . البوااقة على نظام موااحة الرشول بالصيغة ا -2

ييشر هذا اليظام اي ال ريدل الرسبية ويعبي به بعد ثالثين يومااب  -1

 من تااي  نشر . 

 وقد يعد مشروع مرسوم ملوي بذلك صيغته مراقة بهذا. 

 فهد بن عبد العزيز

 رئيس مجلس الوزراء

 بسم هللا الرحبن الرحيم
 

 / ا 174 الرقاااااااااام:  المملكة العربية السعودية

ان رئاسة مجلس ديو
 الوزراء

 التااياااااا : 
 ها 6/2/2223

 8البراقاد :   
 

                                                      صبباحب السببمو الملكببي ولببي العهببد ونائببب رئببيس مجلببس الببوزراء ورئببيس الحببر  الببوطني                                                       

  0هللا00 حفظه 

 . واالحترام.بعد التحية 

  يلي:يبعع لسبوكم الوريم  يه ما 



 

( وتاااااي   274نساااخة مااان قاااراا م لااا  الاااوزااا الباااوقر اقااام   -2

هااا القا ااي بالبوااقااة علااى نظااام موااحااة الرشااول 18/21/2221

  بالقراا.بالصيغة البراقة 

( وتاااااي  36نساااخة مااان البرساااوم البلواااي الواااريم اقااام  م /  -1

  ذلك.لصاةا بالبصاةقة على ها ا18/21/2221

 . ببوابه.ويااو التورم با مر بإكبال الالزم 

 وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري

 رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

 محمد بن عبدهللا النويصر

نسخة مع نساخة البرساوم والقاراا واليظاام لواي وزاال ومصالحة حوومياة 

 يو البرتبطة بها.وعلى كي اهة ربالا ال هاد التابعة لها 



 

المملكة العربية 

 السعودية
 مجلس الوزراء
 شعبة الخبراء

 نظام مكافحة الرشوة

  االولى:المادة 

كي موظف عام  لب ليفسه يو لغير  يو قبي يو يخذ وعداب يو عطياة 

 ةاا عبي من يعبال وظيفته يو يزعم ينه من يعباال وظيفتاه ولاو كاان 

يعاقب بالس ن مدل ال تت ااوز عشار هذا العبي مشروعاب يعد مرتشياب و

سيواد وبغرامة ال تزيد عن ملياون لاير يو باحادي هااتين العقاوبتين وال 

يؤثر اي قيام ال ريباة يت اا  قصاد البوظاف رلاى عادم القياام بالعباي 

  به.الذي وعد 

  الثانية:المادة 

كي موظف عام  لب ليفسه يو لغير  يو قبي يو يخذ وعداب يو عطياة 

ن عبي من يعبال وظيفته يو يزعم يناه مان يعباال وظيفتاه لممتياع ع

ولو كان هذا ا متياع مشروعأب يعد مرتشياب ويعاقب بالعقوباة البيصاو  

عليها اي الباةل ا ولاى مان هاذا اليظاام وال ياؤثر ااي قياام ال ريباة 

  به.يت ا  قصد البوظف رلى عدم القيام ببا وعد 

  الثالثة:المادة 

يفسه يو لغير  يو قبي يو يخذ وعداب يو عطياة كي موظف عام  لب ل

خالل بوااباد وظيفته يو لبوااأته على ماا وقاع مياه ولاو كاان ذلاك إلل

بدون اتفا  سابق يعد مرتشياب ويعاقب بالعقوبة البيصاو  عليهاا ااي 

  اليظام.الباةل ا ولى من هذا 

 المادة الرابعة : 

يو امتياع عان  كي موظف عام يخي بوااباد وظيفته بأن قام بعباي

عبي من يعبال تلك الوظيفة نتي ة لرااا يو توصية يو وسا ة يعد ااي 

حوم البرتشي ويعاقب بالس ن مدل ال تت اوز ثالث سيواد وبغرامة ال 

 تزيد عن مائة الف لاير يو بإحد  هاتين العقوبتين. 



 

  الخامسة:المادة 

عطياة  كي موظف عام  لب ليفسه يو لغير  يو قبي يو يخذ وعداب يو

الستعبال نفوذ حقيقي يو مزعوم للحصول يو لبحاولة الحصول من يياة 

سلطة عامة على عبي يو يمر يو قراا يو التزام يو ترخي  يو اتفا  توايد 

يو علااى وظيفااة يو خدمااة يو مزيااة ماان يي نااوع يعااد مرتشااياب ويعاقااب 

 بالعقوبة البيصو  عليها اي الباةل االولى من هذا اليظام. 

 لسادسة : المادة ا

كي موظف عام  لب ليفسه يو لغير  يو قبي يو يخذ وعداب يو عطياة 

بسبب وظيفته لبتابعة معاملاة ااي اهاة حوومياة ولام تيطباق علياه 

اليصو  ا خر  اي هذا اليظام يعاقب بالس ن مدل ال تت اوز سايتين 

وبغرامااة ال تزيااد عاان خبسااين يلااف لاير يو بإحااد  هاااتين العقااوبتين، 

عقوبة نفسها من يعطى يو عرض العطية يو وعد بها للغارض ويعاقب بال

 البشاا رليها وكذلك الوسيط اي يية حالة من هذ  الحاالد. 

 المادة السابعة : 

يعاقب بالعقوبة البيصو  عليها اي الباةل االولى من هذا اليظام 

من يستعبي القول يو العيف يو التهديد ااي حاق موظاف عاام ليحصاي 

ر غير مشروع يو ليحبله على ااتياب يةاا عباي مان ميه على قضاا يم

 ا عبال البولف بها نظاماب. 

 المادة الثامنة : 

 يعد اي حوم البوظف العام اي تطبيق يحوام هذا اليظام : 

كااي ماان يعبااي لااد  الدولااة يو لااد  يحااد االاهاازل ذاد الشخصااية  -2

 البعيوية العامة سواا كان يعبي بصفة ةائبة يو مؤقتة. 

يو الخبير البعين من قبي الحوومة يو يية هيئة لها اختصا  البحوم  -1

 قضائي . 

كي مولف من اهة حوومية او يية سلطة رةااية يخار  باأةاا مهباة  -3

 معيية . 



 

كي مان يعباي لاد  الشاركاد يو البؤسسااد الفرةياة التاي تقاوم  -2

بإةاال وتشغيي البرااق العامة يو صايانتها يو تقاوم ببباشارل خدماة 

ي من يعباي لاد  الشاركاد البسااهبة والشاركاد عامة وكذلك ك

التي تساهم الحووماة ااي ايس مالهاا والشاركاد يو البؤسسااد 

 الفرةية التي تزاول ا عبال البصراية . 

اؤساا ويعضاا م ال  رةاااد الشركاد البيصو  عليها اي الفقرل  -4

 الرابعة من هذ  الباةل. 

 المادة التاسعة : 

يعاقاب بالسا ن مادل ال تت ااوز  من عرض اشاول ولام تقباي مياه

عشر سيواد وبغرامة ال تزيد عن مليون لاير يو بأحدي هاتين العقوبتين 

 . 

 المادة العاشرة : 

يعاقب الراشاي والوسايط وكاي مان اشاترك ااي احاد  ال ارائم 

الوااةل ااي هاذا اليظاام بالعقوباة البيصاو  عليهاا ااي البااةل التاي 

كاي مان اتفاق يو حارض يو سااعد  ت رمها، ويعتبر شريواب اي ال ريباة

اي ااتوابها مع علبه بذلك متى تب  ال ريبة بياا على هاذا االتفاا  

 يو التحريض يو البساعدل . 

 المادة الحادية عشرة : 

كي شخ  عييه البرتشي يو الراشاي  خاذ الرشاول وقباي ذلاك 

مع علبه بالسبب يعقااب بالسا ن مادل ال تت ااوز سايتين وبغراماة ال 

 خبسين الف لاير يو بإحد  هاتين العقوبتين.  تزيد عن 

 المادة الثانية عشرة : 

يعتبر من قبيي الوعد يو العطية اي تطبيق هذا اليظام كي اائدل يو 

كان نوع هذ  الفائدل يو تلك  ًً ميزل يبون ين يحصي عليها البرتشي ييا

 البيزل يو يسبها سواا كان  ماةية يو غير ماةية. 

 رة : المادة الثالثة عش



 

يترتب على الحوم بإةانة موظف عاام يو مان ااي حوباه بااتوااب 

رحد  ال رائم البيصاو  عليهاا ااي هاذا اليظاام العازل مان الوظيفاة 

العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة يو القيام با عباال التاي يعاد 

لي  الباةل الثامية من  ًً القائبون بها اي حوم البوظفين العامين واقا

 ظام. هذا الي

 المادة الرابعة عشرة : 

لب ل  الوزااا رعاةل اليظر اي العقوبة التبعية بعد مضي خبا  

 سيواد من تااي  انتهاا تيفيذ العقوبة ا صلية. 

 المادة الخامسة عشرة : 

يحواام اااي ابيااع االحااوال ببصاااةال البااال يو البياازل يو الفائاادل 

 مو وع ال ريبة متى كان ذلك مبوياب عبالب. 

  عشرة:دة السادسة الما

يعفي الراشي يو الوسيط مان العقوباة ا صالية والتبعياة رذا يخبار 

 السلطاد بال ريبة قبي اكتشااها. 

 المادة السابعة عشرة : 

كي من ياشد رلى اريبة من ال رائم البيصو  عليها اي اليظام 

ويةد معلوماته رلى ثبود ال ريبة ولم يون ااشاياب يو شاريواب يو وسايطاب 

يح موااأل ال تقي عن خبسة يالف لاير وال تزيد عن نصف قيبة البال يب

البصاةا وتقدا البوااأل ال هة التي تحوم ااي ال ريباة، وي اوز لاوزاال 

الداخلية صرف مواااأل يعلاى مان الببلاغ الاذي يحادة ببقتضاى هاذ  

 الباةل وذلك بعد موااقة ائي  م ل  الوزااا عليها. 

 المادة الثامنة عشرة : 

تبر عائداب من حوم بإةانتاه ااي اريباة مان ال ارائم البيصاو  يع

عليها اي هذا اليظام رذا ثب  ااتوابه اريبة يخر  واقااب  حواماه قباي 

مضي خب  سيواد من تااي  انقضاا العقوبة واي هاذ  الحالاة ي اوز 

الحوم عليه بأكثر من الحاد ا علاى للعقوباة البقارال لل ريباة بشار  

 الحد. عدم ت اوز  عف هذا 



 

 المادة التاسعة عشرة : 

على ال هة البختصة بالحوم اي ارائم الرشول الحوم بغراماة ال 

تت اوز عشرل ي عاف قيبة الرشول يو بالحرمان من الدخول مع الوزاااد 

والبصااالح الحووميااة يو ا اهاازل ذاد الشخصااية البعيويااة العامااة اااي 

هاااا يو بهااااتين عقاااوة لتاااأمين مشاااترياتها وتيفياااذ مشاااروعاتها ويعبال

العقوبتين على يية شاركة يو مؤسساة خاصاة و يياة يو يايبياة يةيان 

مديرها يو يحد ميسوبيها اي اريبة من ال رائم البيصو  عليهاا ااي 

هذا اليظام رذا ثب  ين ال ريبة قد ااتوب  لبصلحتها، ولب ل  الاوزااا 

رعاةل اليظر اي عقوبة الحرمان البشاا رليها بعد مضي خب  سيواد 

 على ا قي من صدوا الحوم. 

 المادة العشرون : 

رذا حوم بحرمان يية شاركة يو مؤسساة خاصاة و يياة يو يايبياة 

واقاب للباةل التاسعة عشرل اإن ال هة يو ال هاد الحوومياة البتعاقادل 

معها ترااع رلاى م لا  الاوزااا بباا تار  مالئباة اتخااذ  ايباا يتعلاق 

سسة بتيفيذها ولو لم يون لل هاة با عبال التي تقوم الشركة يو البؤ

 يو ال هاد الحوومية عالقة بال ريبة سبب الحوم .

 المادة الحادية والعشرون :  

على وزاال الداخلية نشر ا حوام التي تصدا ااي اارائم الرشاول 

 .  ورعالنها

  والعشرون:المادة الثانية 

يحي هذا اليظاام محاي نظاام موااحاة الرشاول الصااةا بالبرساوم 

ها وما  ري عليه مان تعاديالد ويلغاي 7/3/2381وتااي   24لوي اقم الب

 كي ما يتعااض معه من يحوام. 

  والعشرون:المادة الثالثة 

ييشر هذا اليظام اي ال ريدل الرسبية ويعبي به بعد ثالثين يومااب 

من تااي  نشر . 
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