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  المادة األولى: 

يقص�د باأللفاظ والعبارات اآلتية - أينام وردت يف هذا النظام - املعاين املبينة 
أمام كل منها، ما مل يقتض السياق خالف ذلك:

 األم�وال العام�ة : أموال الدول�ة )النقدية، والعينية( الت�ي يف عهدة املوظفني 
املشمولني بأحكام هذا النظام. 

اجل�رد : التحقق من تطابق ما تظهره الس�جالت واألرصدة والنظم اآللية مع 
ما يف الصناديق، واملستودعات، وما تبقى من عهد. 

الئح�ة اجلرد واملحاس�بة : الئحة حتدد إج�راءات اجلرد واملحاس�بة والنامذج 
الالزمة لذلك. 

الوزارة : وزارة املالية.
 الوزير : وزير املالية.

 الالئحة : الالئحة التنفيذية هلذا النظام.
 السنة : السنة اهلجرية.

 اجله�ة : كل وزارة، أو مصلحة عامة، أو مؤسس�ة عام�ة، أو هيئة عامة، أو ما 
يف حكمها. 

المادة الثانية: 

األم�وال  مب�ارشة  ي�امرس  م�ن  ع�ى  النظ�ام  ه�ذا  أح�كام  ت�ري   -  ١
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النظ�ام.  ه�ذا  يف  عليه�ا  املنص�وص  اجله�ة  منس�ويب  م�ن  وحفظه�ا   العام�ة 
٢ - حت�دد الالئح�ة أس�امء الوظائ�ف اخلاضع�ة لنظام اخلدم�ة املدنية املش�مولة 
 بأح�كام ه�ذا النظ�ام، وذل�ك بالتنس�يق ب�ني ال�وزارة ووزارة اخلدم�ة املدني�ة. 
٣ - حتدد املؤسس�ات واهليئات العامة وما يف حكمها )التي ال خيضع منسوبوها 
لنظ�ام اخلدم�ة املدني�ة( أس�امء الوظائ�ف ذات الصلة بمب�ارشة األم�وال العامة 
وحفظه�ا، وت�درج تل�ك األس�امء - بع�د أن تعتمدها جمال�س إداراهت�ا أو ما يف 

حكمها - يف لوائحها ذات الصلة. 
المادة الثالثة: 

ع�ى اجلهة جرد موجودات الصندوق مرة كل ثالثة أش�هر، وجرد املس�تودع 
والعهدة العينية مرة كل س�نة؛ وفًقا لإلج�راءات والضوابط التي حتددها الئحة 

اجلرد واملحاسبة. 
المادة الرابعة: 

عى اجلهة اس�تخدام الوس�ائل اإللكرتونية التي تضبط مدخ�الت الصناديق 
واملستودعات، وخمرجاهتا. 

المادة الخامسة: 

م�ع مراع�اة ما تقيض به ال�روط املقررة نظاًما، يش�رتط فيمن يامرس مهامت 
إحدى الوظائف املشمولة بأحكام هذا النظام ما يأيت: 

١ - أن يكون سعودي اجلنسية.
 ٢ - أال يقل عمره عن إحدى وعرين سنة.

لة باألمانة  ٣ - أال يك�ون ق�د صدر يف حقه حكم هنائي باإلدان�ة يف جريمة خمخُ
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أو الرف. 
المادة السادسة: 

ت�رف اجله�ة ملن ي�امرس مهامت إح�دى الوظائف املش�مولة بأح�كام هذا 
النظ�ام؛ مكاف�أة س�نوية تعادل راتب ش�هرين من راتبه األس�اس وف�ق الدرجة 

واملرتبة التي يشغلها؛ إذا حتققت الروط اآلتية:
 ١ - إكامل املوظف سنة متصلة يف الوظيفة.

٢ - إمتام إجراءات اجلرد واملحاسبة النظامية.
٣ - احلص�ول عى ش�هادة تربئة ذمة م�ن اجلهة التي يعمل فيه�ا، مصدقة من 
دي�وان املراقبة العامة، وهيئ�ة الرقابة والتحقيق. وحتدد الئحة اجلرد واملحاس�بة 

النامذج الالزمة لذلك. 
المادة السابعة: 

اس�تثناًء م�ن حكم الفقرة )١( من املادة )السادس�ة( من ه�ذا النظام، ترف 
اجلهة ملن مارس مهامت إحدى الوظائف املش�مولة بأح�كام هذا النظام املكافأة 

كاملة عن السنة - ولو انقىض جزء منها - يف احلاالت اآلتية:
 ١ - الوفاة.

٢ - العج�ز ال�كيل أو اجلزئ�ي ال�ذي حي�ول بصفة دائم�ة دون مب�ارشة أعامل 
الوظيفة؛ بعد ثبوت هذا العجز وفًقا لإلجراءات النظامية.

٣ - النق�ل م�ن الوظيفة دون طلب املوظ�ف ودون ارتكابه خمالفة، أو لرتقيته 
إىل وظيفة أخرى.

وحتدد الالئحة الضوابط واإلجراءات الالزمة لذلك. 
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المادة الثامنة: 

يع�د ع�دم إجراء اجلرد واملحاس�بة يف املواعيد املق�ررة يف امل�ادة )الثالثة( من هذا 
النظ�ام، أو إج�راؤه بطريق�ة غ�ر نظامي�ة؛ خمالف�ة إداري�ة، وتق�ع مس�ؤولية ذل�ك 
ع�ى املس�ؤول اإلداري املب�ارش عن إج�راء اجل�رد - أو من يقوم مقام�ه، أو يامرس 

اختصاصاته - يف اجلهة التي يتبع هلا الصندوق، أو املستودع، أو العهد العينية. 
المادة التاسعة: 

يعد عدم توافر املس�تندات الالزمة إلجراء اجلرد واملحاس�بة خمالف�ة إدارية، تقع 
مسؤوليتها عى من يامرس مهامت إحدى الوظائف املشمولة بأحكام هذا النظام. 

المادة العاشرة: 

دون إخالل بام يقيض به أي نظام آخر من إجراءات أو جزاءات، إذا ثبت أن هناك 
عج�ًزا مقص�وًدا، أو ناجًتا من إمهال عند اجلرد واملحاس�بة؛ يمنع املوظف املش�مولة 
وظيفت�ه بأح�كام هذا النظام من تويل أي وظيفة مش�مولة بأحكامه، وحتدد الالئحة 

األحكام اخلاصة بذلك. 
المادة الحادية عشرة: 

جي�وز للوزير املختص أو رئيس اجلهة املس�تقلة أن يكل�ف موظًفا - ممن تكون له 
خربة س�ابقة يف األعامل املالية ال تقل عن س�نتني - بالقيام بأعامل أي من الوظائف 

املشمولة هبذا النظام، عى أن يكون ذلك ملدة مؤقتة ال تزيد عى سنة. 
المادة الثانية عشرة: 

جيوز - بقرار من الوزير املختص أو رئيس اجلهة املستقلة - رصف عهدة )نقدية، 
أو عيني�ة( للموظ�ف املعني عى وظيف�ة غر مش�مولة بأحكام هذا النظ�ام، وحتدد 
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الالئحة قيمة العهدة، وضوابط رصفها. 
المادة الثالثة عشرة: 

يص�در الوزي�ر الالئحة التنفيذي�ة هلذا النظ�ام، ويصدر رئيس دي�وان املراقبة 
العامة الئحة اجلرد واملحاسبة، وذلك خالل مدة ال تتجاوز )مائة وثامنني( يوًما 

من تاريخ نره يف اجلريدة الرسمية. 
المادة الرابعة عشرة: 

حي�ل هذا النظام حمل نظام وظائف مبارشة األموال العامة، الصادر باملرس�وم 
امللكي رقم )م/٧٧( وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٣٩٥ه�. 

المادة الخامسة عشرة: 

يعم�ل هب�ذا النظام بعد ميض )مائ�ة وثامنني( يوًما من تاري�خ نره يف اجلريدة 
الرسمية. 


