
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

ى
ىالالئحظىالداخلوظ

ى------ بكلوظ ى---------لمركزى
ىجامطظىالمنوفوظى

ىوحدةىذاتىطابعىخاص
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى



ى
ى(1مادةى)

ىالدندىالقانوني
متماملاظقةمواإلدارؼةمملرطزمتـظممأحؽاممػذهماظالئقةماظؿصرصا

ذاتمرداب مخداهلم داماقددؿؼال مممممباسؿؾارػاموحدة مممم-جاععةماملـوصقةمم–م ممممممممممممممممممممممممممم- بؽؾقة

واظصدددادرم دددامضدددرارمةؾدددسماااععدددةمتؾلدددؿهماملـعؼدددة مبؿدددارؼ مممممممممواإلدارياظػدددامواملددداظيمم

وذظكموصؼًام000/000/000(مبؿارؼ 000وضرارمرئقسماجملؾسماألسؾىمظؾفاععاتمرضمم)00/00/00

م49اععداتمرضدممممعدنماظالئقدةماظؿـػقذؼدةمظؼداغوظمتـظدقمماامممممم307ألحؽامماظػؼر ماظـاغقدةمعدنماملداد مممم

م.1972ظلـة

م

ى(2مادةى)
ىأهدافىالمركز

ى-وكدفىالمركزىالىىماىولىى:
مم–م1

م-2

م-3

م-4

م-5

ى(3مادةى)
ىتذكولىمجلسىاالدارة

ملدة مسداعقمضابؾدةممممم-ؼشؽلمةؾسماقدار مبؼرارمعنماظلقةماقدؿاذماظةطؿور/مرئدقسماااععدةمم

م-ظؾؿفةؼةموذظكمسؾىماظـقوماظؿاظيم:

 رئقلًامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما.د/مسؿقةماظؽؾقةممممممممم -1

 ا.د/موطقلماظؽؾقةمظشؽوظمخةعةماجملؿؿ موتـؿقةماظؾقؽةممممممممممممممممممممممممممممغائؾًامظؾرئقس -2

 واظسضوؼنمعنماظةاخلمعنماملفؿؿقمبلغشطةماملرطزمممممممممممممممممممممممممممممممممممسض -3

 احةماسضاءمػقؽةماظؿةرؼسم)عةؼرماملرطزمم(ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممسضوًامواعقـًامظؾؿفؾس -4

ووجوزىلمجلسىاالدارةىضمىارضاءىمننىالخنارمىمننىذولىالخبنرةىمنعىااللتنزامىباحكنامىالمنادةىر نمىىىىىىىىىى
ىم.1972لدنظىى49(ىمنىالالئحظىالتنفوذوظىلقانونىتنظومىالجامطاتىر مى311)
ى
ى



ى
ى(4ادةى)م

ماختصاصاتىمجلسىاإلدارة

ػددددددوماظلددددددؾطةماملفقؿـددددددةمسؾددددددىمطاصددددددةمذددددددؽوظماملرطددددددزموتصددددددرؼ مممماإلدار ةؾددددددسم

أعددددددورهماظػـقددددددةمواملاظقددددددةمواإلدارؼددددددةمووهدددددد ماظلقادددددددةماظدددددد م ؼدددددد مأشراهددددددهم ممم

هددددددوءماظؼددددددواغقمواظؾددددددوائ مواظؼددددددراراتماملـظؿددددددةمظددددددذظكم ددددددامقمؼؿعددددددار معدددددد مممممم

م-أػةاصهموتؿؿـلماقخؿصاصاتم :

مماظدددددةاخؾيمظؾعؿدددددلمبددددداملرطزمو ةؼدددددةماقخؿصاصددددداتمواظؿوصدددددق ممموهددددد ماظـظدددددا -1

ماظعاممظواجؾاتماظعاعؾقمبه.

وهدددددد ماظؼواسددددددةمماملـظؿددددددةمظصددددددراماقجددددددورمواملؽاصددددددكتموحددددددواصزماملؽؾػددددددقمممم -2

م49باظعؿدددددلمبددددداملرطزمعددددد ماقظؿدددددزاممبلحؽددددداممضددددداغوظمتـظدددددقمماااععددددداتمرضدددددمممممممممم

اظؿدددددةرؼسمموقئقؿدددددهماظؿـػقذؼدددددةموتعةؼالتدددددهمباظـلدددددؾةمألسضددددداءمػقؽدددددةممممممم1972ظلدددددـة

أعدددددامباظـلدددددؾةمظغدددددتمأسضددددداءمػقؽدددددةماظؿدددددةرؼسمؼراسدددددىماقظؿدددددزاممبلحؽددددداممضددددداغوظمممممم

باظةوظدددددةمماملدددددةغققبشدددددلظماظعددددداعؾقممم2016(مظلدددددـة81اخلةعدددددةماملةغقدددددةمرضدددددمم)مم

 وقئقؿهماظؿـػقذؼةموتعةؼالتهم.

اظـظدددددرم ماظؿؼدددددارؼرماظةورؼدددددةماظددددد متؼدددددةممسدددددنمددددددتماظعؿدددددلمبددددداملرطزموعرطدددددزهممم -3

 املاظي

غددددددةماظلددددددـوؼةمظؾؿرطددددددزموا لددددددا ماخلؿدددددداعيمضؾددددددلماظمممممماضددددددرارممعشددددددرو ماملوازم -4

 ؼعر مسؾىماافاتماملكؿصة.

وهدددد مضواسددددةمضؾددددو ماإلساغدددداتمواظؿملسدددداتموما ددددةاؼامواملددددـ ماظدددد متؿػدددد معدددد ممممممممم -5

 أشرا ماملرطزمع معراسا مدؾطاتماظؼؾو .

اضدددددرارماظعؼدددددودماظددددد متدددددملممعددددد ماقذدددددكاهلمواملـشدددددكتمواظشدددددرطاتموا قؽددددداتممممممم -6

 ةا ماظـشاط.ماملـظؿةماجملؾقةمواقجـؾقةم 

املواصؼدددددددددةمسؾدددددددددىمعدددددددددنماـدددددددددلماملرطدددددددددزم مماظـدددددددددةواتمواملدددددددددم راتممممممم -7

واقجؿؿاسدددددداتماظعؾؿقددددددةمرؾؼددددددًامظؾؼددددددواغقمواظؾددددددوائ مواظؼددددددراراتماظصددددددادر م مممممم

 ػذاماظشلظ.

املواصؼددددددةمسؾددددددىمسؼددددددةماقجؿؿاسدددددداتمواظـددددددةواتمواملددددددم راتماظعؾؿقددددددةمسؾددددددىممم -8

مامللدددددددؿوىماظؼدددددددوعيمأوماظدددددددةوظيمباظؿعددددددداوظمعددددددد ماافددددددداتماقخدددددددرىمرؾؼددددددداًمممم

 ملؼؿضقاتماقعورمرؾؼًامظؾؼراراتمواظؿعؾقؿاتماظصادر م مػذاماظشلظم.

 اظؿـلق مع ماافاتماملكؿصةمظؾعؿلمسؾىمحلنمدتماظعؿلمباملرطز-9مممممم



وهدددددد ماظؼواسددددددةماملـظؿددددددةمظالتػاضقدددددداتماظدددددد متددددددملممعدددددد ماظغددددددتم مةدددددداقتممم-10

 اظعؿلمباملرطز.

اتمةؾددددددددسماإلدار متػددددددددوؼضمرئددددددددقسمةؾددددددددسماإلدار م مبعددددددددضماخؿصاصددددددددمم-11مممممم

اظدددددد م ددددددامصددددددػةماقدددددددؿعفا مسؾددددددىمأظمتعددددددر مظؾؿصددددددةؼ مسؾقددددددةم ماضددددددر مممم

 جؾلة.

وهدددد ماظؼواسددددةماملاظقددددةم ادددددؾةماظعؿددددالءمعددددنمداخددددلموخددددارجماااععددددةمعدددد مممممممممم-12

عراسددددا ماظؾددددوائ مواظؼددددواغقماملـظؿددددةمظؾـددددواحيماملاظقددددةمصقؿددددام مؼددددردمبددددهمغددددصممممممم

  مقئقةماملرطز.

ى(5مادةىر مى)
مسىاإلدارةاختصاصاتىرئوسىمجل

سؾددددىماملرطددددزم ددددام ؼدددد ممممماظعدددداممرئددددقسمةؾددددسماإلدار مػددددوماملكددددؿصمباإلذددددراامممم

أػةاصدددددهم مهدددددوءماظؼدددددواغقمواظؾدددددوائ مواظؼدددددراراتماملـظؿدددددةمظدددددذظكموظدددددهمسؾدددددىممممممممم

م-األخص:

مدسو مةؾسماقدار مظالغعؼادممورئادةمجؾلاته -1

 عؿابعةمتـػقذماظلقادةماظعاعةماملوهوسةمظؿقؼق مأػةااماملرطز -2

 املؿعؾؼةمبؿعاعلماملرطزمع ماظغتماسؿؿادماظعؼود -3

ابددددرامماقتػاضقدددداتماظدددد متددددملممعدددد ماظغددددتمسددددنماألسؿددددا ماظدددد مؼؼددددةعفاماملرطددددزممممم -4

 وصؼًامظؾلقاداتماظ مؼضعفامةؾسماإلدار .

اسؿؿدددددددادمعشدددددددرو ماملوازغدددددددةموا لددددددداباتماخلؿاعقدددددددةمضؾدددددددلماظعدددددددر مسؾدددددددىممم -5

 اافاتماملكؿصةم

ةمو ؿؾددددددد م ـقدددددددلماملرطدددددددزمأعدددددددامماظغدددددددتمو ارؾدددددددةماافددددددداتماخلارجقدددددددمم -6

 اظوحةاتمداخلماااععةمصقؿامؼؿعؾ مبشؽوظماملرطز

 عـاضشةماظؿؼارؼرماظةورؼةماظ متؼةممسنمدتماظعؿلمباملرطز -7

 اىماخؿصاصاتمأخرىمؼػوههمصقفامةؾسماإلدار  -8

اسؿؿددددددادمصددددددراماملؽاصددددددكتموا ددددددواصزمظؾعدددددداعؾقمرؾؼددددددامملددددددامؼضددددددعةمةؾددددددسمم -9

 اقدار معنمضواسةمصىمػذاماظشلظمم.

م

م

م

 



ى(6مادةى)
ىصاصاتىمدورىالمركزاخت
بـددددداءمسؾدددددىممبؼدددددرارمعدددددنماظلدددددقةما.د/مرئدددددقسماااععدددددةمممؼدددددؿممتعدددددققمعدددددةؼرًامظؾؿرطدددددزم

ترذدددددق معدددددنمرئدددددقسمةؾدددددسماإلدار معدددددنمبدددددقمأسضددددداءمػقؽدددددةماظؿدددددةرؼسمباظؽؾقدددددةممممم

م- مهوءماظؼواغقمواظؾوائ مواظؼراراتماملـظؿةمظذظك:

ماقذراامسؾىمدتماظعؿلمباملرطزمصـقاموعاظقاموادارؼا. -1

مىمإغشاءمو ةؼثمضواسةماظؾقاغاتماظالزعةمظعؿلماملرطزاإلذراامسؾ -2

اقذددددددراامسؾددددددىمتـػقددددددذماخلطددددددةماظعاعددددددةماظدددددد متؽػددددددلمحلددددددنمدددددددتماظعؿددددددلمممم -3

 وادؿكةامماملواردماملؿاحة.

 اضرتاحمادعارماخلةعةمواقدؿشاراتماظؿىمؼؼةعفاماملرطز. -4

اضدددددرتاحمعدددددـ ماملؽاصدددددكتمواألجدددددورموا دددددواصزمظؾعددددداعؾقمبددددداملرطزموسرهدددددفامسؾدددددىم -5

مدار .ةؾسماإل

ماإلذراامسؾىمإسةادما لاباتماخلؿاعقةمواظؿؼارؼرماظةورؼة.-3

ماضرتاحمودائلمتةبتمأعوا ماملرطزموطقػقةماظؿصرامصقفا.م-4

متؼةؼمماظؿؼارؼرماملاظقةماظةورؼةمسنمغشاطماملرطزمإىلمةؾسماإلدار .م-6

اضدددددددرتاحماقذدددددددرتاعم ماملدددددددم راتماظعؾؿقدددددددةمأوماىمغشددددددداطمسؾؿددددددديمأخددددددددرمممممممم-7

مصاصاتماملرطز.ؼةخلم ماخؿ

معؿابعةمتـػقذمضراراتمةؾسماإلدار م ام ؼ مطػاء ماألداء.م-8

متوزؼ ماظعؿلمو ةؼةمامللؽوظقاتماؿق ماظعاعؾقمباملرطز.م-9

مإسةادمجةو مأسؿا ماجؿؿاساتمةؾسماإلدار .م-10

ماألذراامسؾىمخطةماألغشطةماظ م ةدػامةؾسماإلدار .م-11

مةؼة مظؾـشاطم ام ؼ مأػةااماملرطز.اظعؿلمسؾىمتـؿقةمةاقتمجم-12

مدرادةماملشارؼ ماملؼةعةمظؾؿرطزمضؾلمسرهفامسؾىمةؾسماإلدار .م-13

م

م

م



م

ى(7مادة)
ىاجتماعىمجلسىاإلدارة

جيؿؿ مةؾسماإلدار مبةسو معنمرئقلةمطؾؿامدستماظضرور مإظيمذظكمأومبـاءمسؾيمرؾبمأشؾؾقدةمم

 مأطـددرمعددنمغصد ماألسضدداءموتصددةرمضراراتددهمماألسضداءم موقمؼؽددوظماقجؿؿددا مصدقققامإقمأذامحضددرمم

بلشؾؾقةمأصواتما اهدرؼنمصدنذامتلداوتماألصدواتمؼرجد ماااغدبماظدذيمعـدهماظدرئقسم موتدةوؼنممممممممممم

حماهرمااؾلاتم مدفلمخاهلمععؿؿةمو ؿومموعرضممصػقاتهموبوض مسؾقهمعدنمعدةؼرماملرطدزم مممم

تارؼ مصةورػامقسؿؿادػامموتؾؾغمضراراتمةؾسماإلدار مإظيمرئقسماااععةمخال ممثاغقةمأؼاممعن

 موتعؿددملمضددراراتماجملؾددسمغاصددذ مإذام مؼعددرت مسؾقفددامخددال مأدددؾوسقمعددنمتددارؼ موصددو امإظدديم

معؽؿؾه.م

ى(8مادة)
ىمقابلىحضورىجلداتىمجلسىاإلدارة

ؼؿؼاهىمأسضاءمةؾسماإلدار معؼابلمحضورمجؾلاتمم ةدهممةؾسماإلدار موصؼدامظؼدرارمةؾدسمممم

م.م2014ظلـةمم549املعة مباظؼرارمرضممم2014ظلـةمم511اظوزراءمرضمم

ى(9مادةىر مى)
ىتدبورىاحتواجاتىالمركزىمنىالطمالظى

وؼدؿمممسنمررؼ ماقسار معنمداحلماااععةمماوماظـة ممؼؾؿزمماملرطزمبؿةبتماحؿقاجاتهمعنماظعؿاظةم

م2016ظلدـةممم81عنمضداغوظماخلةعدةماملةغقدةماظصدادرمباظؼداغوظمرضدممممممممم16اقدؿعاغةمبفممرؾؼامظؾؿاد م

 موؼراسدىمسدةمممموقئقؿهماظؿـػقذؼةمواظمتؽوظمتؽاظق مػدذهماظعاعؾدةمعدنماملدواردماخلاصدةمبداملرطزمممممم

وجودمػقؽلمتـظقؿيمظؾؿرطزمأوموزدائ مدائؿدةم موظدنمؼدؿممتعزؼدزمأيمبـدةمعدنمبـدودماملرطدزمبلؼدةممممممممممم

معؾاظغمعنماملوازغهماظعاعةم تمأيمزرا.

ى(11مادةى)

ىالموازنظ

 موتؾدةأممظؾؿؼلدقمماقضؿصداديموسؾدىمعؾدةأماقدداسماظـؼدةيممممممممتعدةموصؼدامممؼؽوظمظؾؿرطزمعوازغةمخاصة

ممممممممممممبؾةاؼددةماظلددـةماملاظقددةمظؾةوظددةموتـؿفدديمباغؿفائفددام مؼددؿممتؾوؼؾفددامسؾددىملددطماملوازغددةماظعاعددةمظؾةوظددةمم



)ماإلؼراداتمواملصروصاتم(مواظ مؼؼرػامةؾسماإلدار موموؼؿممتؿضؿـفامعوازغةماااععةمبؿؼارؼرػدامم

دددـوؼةموحلدداباتفاماخلؿاعقددةمعدد معراسددا ماظؿلذددتاتماخلاصددةمبددوزار ماملاظقددةم ممممممماملاظقددةماظربدد مم

ماظـواحيماملاظقةمع مترحقلماظػائضماظلـويمظؾعامماظؼادممرؾؼامظؾؼراراتماملـظؿةمظذظك.

ى(11مادة)
ىالموارد

م-تؿؽوظمعواردماملرطزمعنم:

معؼابلماخلةعاتمواألسؿا مواقدؿشاراتماظ مؼمدؼفاماملرطزمظؾغت. -1

ملسدداتمواإلساغدداتمواملددـ موا ددةاؼاماظدد متددردمظؾؿرطددزمعددنماافدداتموا قؽدداتما ؾقددةمممممماظؿ -2

واألجـؾقةماظ مؼؼؾؾدفامةؾدسماااععدةمبـداءمسؾدىماضدرتاحمةؾدسماإلدار  معد معراسدا ماظؼواسدةممممممممممم

 اظصادر م مػذاماظشلظمودؾطاتماظؼؾو .

تؿعار مع مأػةااممأيمعواردمأخرىمؼؼؾؾفامةؾسماإلدار مبعةم واصؼةمةؾسماااععةموق -3

 املرطز.

 اخرىعنمجفاتمأيمعواردمأخرىم -4

ى(12مادة)
ىالمصروفات

م-تشؿلماملصروصاتماظلـوؼةمظؾؿرطزمعامؼؾي:

ماألجورمواملؽاصكتموا واصز -1

 املصروصاتموعلؿؾزعاتماظؿشغقل -2

ذددراءماقصددو مشددتماملاظقددةم)املصددروصاتماقدددؿـؿارؼةممبعددةما صددو مسؾددىمعواصؼددةموزار مممممممم -3

 اظؿكطقط

صرام ؼقؼامظألػةااما ةد مورؾؼامملامؼؼررهمةؾدسماقدار موصدىمحدةودماملدواردممممموؼؽوظماظ

ا ؼؼةموصؼاممظؾؼواغقمواظؼراراتماظلارؼةمػذاماظشلظم مع معراسا معامغصتمسؾقهماظؿلذتاتماظعاعدةمم

 وازغةماظةوظةمواظؿلذتاتماخلاصةم وازغةماااععةممعنمهوابطمصدىمػدذاماظشدلظممواقبؿعدادمسدنمممممم

مجواغبماقدرااموحظرماظصرامسؾىماؼةماشرا مقمترتؾطممبـشاطماملرطز.طاصةم

م

م



م

 (31هادة )
 تسعري اخلذهاث واالعوال

 -تؤدي اخلذهاث واالعوال للجهاث كاالتي :

م.بلعرماظؿؽؾػةماظػعؾقةم)مضقؿةماخلاعاتموعلؿؾزعاتماظؿشغقلمواقجورم(ممممممممممممممممممممممممممممممممظؽؾقةمم-

اظؿابعةم داممحماددؾؿفامسؾدىمأدداسمضقؿدةماخلدةعاتموعلدؿؾزعاتماظؿشدغقلموأجدورمممممممممممباضيماافاتم-

%معدنمةؿدو ممم15اظعؿا ماملمضؿقموغلؾةمعؽوؼةم ةدػامةؾسماإلدار محبقثمقمتزؼةمسؾدىمم

 اظعـاصرماظلابؼة.

م.تمدىماألسؿا مواخلةعاتمظؾغتممسؾىمأداسماظؿؽؾػةماقضؿصادؼةمم-

 (31هادة )
 تىزيع االيراد

 -: علً النحى التاىلذهاث واعأعوال للجهاث تؤدي اخل
ؼؿممخصمماظؼقؿةمأوماظـلؾةماظ متؿضؿـفامدـوؼامضواغقمربطماملوازغدهماظعاعدةمظؾةوظدةموذظدكممممم -اوال:

عنمحصقؾةممجؾةماقؼراداتما ؼؼةمذفرؼاموذظكمظصاحلماخلزاغةماظعاعةمظؾةوظةمضؾلمادؿـزا ماؼةم

اصدةارماعدرمدصد ماإلظؽرتوغديمسؾدىما لدا ماخلداهلممممممممعصروصاتم موؼؿممتورؼةػامذفرؼامسنمررؼد مم

بددددداملرطزمباددددددمماقدار ماملرطزؼدددددةمظؾقلددددداباتماملرطزؼدددددةمبدددددوزار ماملاظقدددددةمحبلدددددا مرضدددددمممم

مع معراسا مطاصةماظؼواسةماظؿىمؼؿضؿـفامضاغوظمبطماملوازغة.م4/82039/450/9

م%معددنمإمجدداظيماقؼددراداتمظؿددمو ماىلمصددـةو مدسددممو لددقماحددوا ممم10ؼددؿممخصددمم -ثانيااا:

 باااععاتماملصرؼةمعنمشتماسضاءمػقؽةماظؿةرؼسم.ماظعاعؾقماملةغقق

 -يتن تىزيع باقي احلصيلت وفقا دلا يلً: -ثالثًا:

م%مقدؿكةاعفام م وؼلماقدؿـؿاراتمواقحال مواظؿفةؼة15

%مظؾقواصزمواملؽاصكتموعلؿؾزعاتماظؿشغقلمسؾىماقمتزؼةمغلؾةمصراما واصزمواملؽاصكتمسنم85

ماظلؾطةماملكؿصةمصىمػذام%معنم50 مصىمهوءماظضوابطماخلاصةماظ متضعفا ذاتماظـلؾةمذفرؼا

ماظشلظ.

م

م



 
 (31هادة رقن )

 هقابل استخذام اصىل اجلهت
قمجيوزمظؾففةماقدارؼةمادؿكةامماصو ماافةمصىماسؿا م صماظصـادؼ موا لاباتماخلاصةم

عنماؼراداتماظصـادؼ مماافةواظوحةاتمذاتماظطاب ماخلاهلمدوظمدةادماقدؿكةاممإلؼراداتم

موا لاباتماخلاصةم)ماؼراداتمعوازغهمساعةم(

 (31هادة رقن )
 حساب البنك

مظؾؼؽوظم هؿنمحلاباتماخلزاغةماملوحةمبعةماملرطزيماملصريممحلا مخاهلمباظؾـكؿرطز

ماملاظقة موزار  ممعواصؼة مبلدم مبؽؾقة ماظعاعة ماخلةعة معرطز م) م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م جاععةمم–م

مـوصقة(امل مرضم ماظؼاغوظ مألحؽام مم139رؾؼا مضاغوظمم2006ظلـة مبعضماحؽام مبؿعةؼل اظصادر

م مرضم ما ؽوعقة مم127ا ادؾة موم1981ظلـة مصقه ماظـؼةمتود  معن ماملرطز ماؼرادات مجق 

ا ؾىموصؿامؼؿعؾ مباظـؼةماألجـيبمتطؾ ماظؼواغقموظؾوائ ماملـظؿةمصىمػذاماظشلظموتطؾ م

 (مGPS)مي(موطذظكمعـظوعةماظةص مواظؿقصقلماإلظؽرتوغاGFMIS)ادار ماملعؾوعاتماملاظقةم

TSAوؼؽوظمملؿـؾيموزار ماملاظقةمح ماظؿوضق ماظـاغيمسؾىماواعرماظةص ماإلظؽرتوغيموتؿوىلمم

معنم موشتػا ماقواعر متوضق مأو مسؾىمػذه ماظؿوضق ماظؽرتوغقا معنمتػوهه مأو ماملكؿصة اظلؾطة

مودائلماظػة ماقخرىم.

 (31هادة )
 اعأجنبي النقذادلركس هن هىارد 

ظلدـةممم49اااععداتمرضدممممتـظدقممممعدنماظالئقدةماظؿـػقذؼدةمظؼداغوظمممممم313عراسا مأحؽدامماملداد مرضدممممم

ممختصصمعواردماملرطزمعنماظـؼةماقجـؾىمخلةعةمأشراهفامباقدؿتادماملؾاذرمعنماخلارجم1972

املشدرتؼاتماملرطزؼدةممممسنمررؼ ماظؾـكماملود مصقهمحصقؾؿفام موؼؽوظماقدؿتادمسنمررؼ مإدار 

باااععددةمرؾؼددًامظؾددوائ مواظؿعؾقؿدداتماملـظؿددةمظالدددؿتادمعددنماخلددارجم موطددذاماظؼددراراتماملـظؿددةمم

مقدؿكةامماظـؼةماألجـيب.

ى(18مادةى)
ىالدفاترىوالنماذم

ؼؿمماددؿكةاممطاصدةماظـؿداذجمواظدةصاترمماملؼدرر مرؾؼدًامظؾـظدامما ادديبما ؽدوعيم مطؿدامجيدوزمممممممممممم

قةمعلاسة موإحصائقةمإلحؽامماظرضابةمواظضدؾطمسؾدىماإلؼدراداتمواملصدروصاتمممممإعلاعمدفالتمإهاص



إلزفددارماظـؿددائجما ؼقؼقددةمظؾؿرطددزموتؿددوىلماظوحددة ما لددابقةماملكؿصددةماظؼقدداممبلسؿددا محلدداباتممم

املرطزموإسةادماظؾقاغاتموا لاباتماظشفرؼةمواظرب مدـوؼةموا لا ماخلؿاعيم فقةًامظؾعر مسؾىم

م معد معراسدا متطؾقد ممممظؾؿواسقةمواظؼواسةما دةد معدنمضؾدلموزار ماملاظقدةممممماافاتماملكؿصةموصؼا

مي(موطددذظكمعـظوعددةماظددةص مواظؿقصددقلماإلظؽرتوغددماGFMISعـظوعددةمادار ماملعؾوعدداتماملاظقددةم)

(GPSم) TSAم

م

م

ى(19مادةى)
ى دائمىالتحصول

وزار مم محممأوماظـؿدداذجماظدد متواصدد مسؾقفددام33ؼؼؿصددرمادددؿكةاممضلددامماظؿقصددقلمسؾددىماظـؿدداذجم

املاظقةم ماملؿقصالتماظـؼةؼةماخلاصةمبفذاما لا معد معراسدا مماظؿعؾقؿداتماملاظقدةمواملكزغقدةمممممم

م مػذاماخلصوهل.

ى(21مادةى)
ىالدلفظىالمدتدومظ

ؼؿممصراماظلؾػةمامللؿةاةم واصؼةمرئقسمةؾسماإلدار مسؾدىمأظمؼعدادماظـظدرم مضقؿؿفدامسؾدىمممممم

عؾقؿدداتماملاظقددةم موتؽددوظم مسفددة مأعددقمخزؼـددةم%مرؾؼددًامظؾؿ50أددداسمعؿودددطمطددلمدددؿةمأذددفر م

املرطزم موؼؽوظماظصرامعـفامملواجفةماملصروصاتماظــرؼةمأوماظعاجؾةماظد متؿطؾؾفدامحاجدةماظعؿدلممممم

جـقدةم)معدائ مممم200جـقدةم)معائدةمجـقدة(م واصؼدةمعدةؼرماملرطدزم مو دامقمجيداوزمممممممممم100 امقمؼؿفاوزم

ؼػوهددهم ماظصددرصقةماظواحددة م مسؾددىمأظمؼددؿممممممممجـقددةم(م واصؼددةمرئددقسمةؾددسماإلدار مأومعددنمممم

ادؿعاهؿفامطؾؿامضاربتمسؾىماظـػاذم موؼؿممتلوؼؿفام مغفاؼةماظلدـةماملاظقدةموؼدؿممجدردماظلدؾػةمسؾدىممممممم

مصرتاتمشتمحمةد م م امقمؼؼلمسنمثالثمعراتمذفرؼًا.م

م

ى(21مادةى)
ىالدلفظىالمؤ تظ



جـقةم)ممخلؿائةمجـقة(موظرئقسمم500ؾغمملةؼرماملرطزماظرتخقصمبصرامدؾػةمعمضؿةمقمتزؼةمسنمعؾ

جـقةم)أظػىمجـقةم(موظؾؿراضبماملاظيماملكؿصمصقؿامؼزؼةمسنمم2000ةؾسماإلدار م امقمؼؿفاوزم

ذظكموصىما اقتماظضرورؼةمموصىماإلشرا ماظ متؿطؾدبمذظدكممسؾدىمأظمؼؽدوظماظصدرامألحدةممممممم

وؼؿممتلوؼؿفامةردماقغؿفاءمماظعاعؾقمعنمخارجما لاباتمواخلاهعقمظـظاممماظضؿاظما ؽوعي 

عنماظغر ماظذيمصرصتمعنماجؾهموحبةمأضصدىمذدفرؼنمعدنمتدارؼ ماظصدرامأومضؾدلمغفاؼدةماظلدـةممممممممم

املاظقةماؼفؿاماضر م وقمجيدوزمصدرامأطـدرمعدنمددؾػةمظشدكصمواحدةم موضدتماحدةم معد معراسدا مممممممممممم

 ماظالئقدةممماظؿعؾقؿاتماملاظقدةماملـظؿدةمظدذظكمواخلاصدةمباظلدؾ ماملمضؿدةموامللدؿةاةماظدوارد مممممممم

ماملاظقةمظؾؿوازغةموا لاباتم.

م

ى(22مادة)
ىالتامونىرلىىأربابىالطكد

بالئقةمم1986ظلـهمم371متماظؿلعقمسؾىمأربا ماظعفةمباملرطزمرؾؼامألحؽامماظؼرارمااؿفوريمرضمم

م400صـةو ماظؿاعقما ؽوعيمظضؿاغاتمأربا ماظعفةمموتعةؼالته موطذامضرارموزؼدرماقضؿصدادمرضدممممم

 مع ماقظؿزاممبنبالغمصـةو مهؿاغاتمأربا ماظعفدةمخدال ماملدة ماملؼدرر مم موؼؿقؿدلمممممم1986ظلـةم

امللددؽوظوظممباافددةمباملؾدداظغم ؿددالمذكصددقًام محاظددةمسددةممإبددالغمصددـةو مأربددا ماظعفددةم ممممممم

ممم.م2003ظلـةمم9املواسقةماملؼرر مرؾؼًامظؾؽؿا ماظةوريمرضمم

م

ى(23مادةى)

ىوفىالمرفقظالحدابىالختاميىوالكذىىىىىىىىىىىى

ؼعةمعرطزممعاظيمظؾؿرطزمذفرؼاموطلمثدالثمذدفورم موؼعدر مسؾدىمةؾدسماإلدار مملـاضشدؿهموإبدةاءمممممممم

اظرأيمصقهموؼؿضؿنمظؾؿرطزماملاظيمظؾفاععةمسنمذاتماظػرت  مطؿامؼعةما لا ماخلؿداعيم مغفاؼدةممم

سؾىمأظممطلمدـهمعاظقةموؼعر مسؾىمةؾسماإلدار م فقةًامظؾعر مسؾىمةؾسماااععةمإلضرارهم 

ؼؿضؿنما لا ماخلؿاعيمظؾفاععةما لدا ماخلؿداعيمظؾؿرطدز معد ماقظؿدزاممباملواسقدةما دةد مممممممم

(موطدذظكمعـظوعدةممماGFMISعـظوعدةمادار ماملعؾوعداتماملاظقدةم)مممم مومتطؾق معنمضؾلموزار ماملاظقة

مTSA (مGPS)مياظةص مواظؿقصقلماإلظؽرتوغ



م

م

ى(24مادةى)
ىالمنا صاتىوالمزاودات

بشلظمتـظقمماملـاضصاتمواملزاؼةاتموقئقؿهم1998ظلـةمم89ؽامماظؼاغوظمرضممؼؿممتطؾق مأح

ماظؿـػقذؼةموتعةؼالتهمسؾىمطاصةمأسؿا ماملرطزم.

ى(25مادةى)
ىالمخازن

متلرىمقئقةماملكازظما ؽوعقةمسؾىممجق ماألسؿا ماملكزغقةماخلاصةمباملرطز.

م

ى(26المادةى)
ىأموالىالمركز

ـابؿةمواملـؼوظةماعواًقمساعةم موؼلرىمبشلغفامأحؽاممطاصةماظؼواغقمتعؿملمأعوا موممؿؾؽاتماملرطزماظ

واظؼراراتماملؿعؾؼةمبلعوا ماظعاعة موتمو معؾؽقؿفامظؾفاععةم محاظةماغؿفاءماظغر معنمأغشاءم

ماملرطز.

ى(27مادةى)
ى التفتوشىىىىى

ادؾاتموطاصةمختض محلاباتموأسؿا ماملرطزمظؿػؿقشمورضابةموزار ماملاظقةمواافازماملرطزيمظؾؿق

األجفز ماظرضابقةماألخرىموسؾىماظؼائؿقمباظعؿلمبفامتؼةؼممطاصةمامللؿـةاتمواظؾقاغاتماظ م

متطؾؾفامػذ ماألجفز .

 (82هادة )
 القىانني واحلاكوت

بشلظمتـظقمماااععاتموقئقؿدهماظؿـػقذؼدةموتعةؼالتدهم ممممم1972ظلـةمم49تطؾ مأحؽامماظؼاغوظمرضمم

بشاظماملوازغةماظعاعةمظؾةوظةموقئقؿهماظؿـػقذؼةموتعةؼالتهم مواظؼداغوظممم1973ظلـةمم53واظؼاغوظمرضمم

بشدلظمهدرؼؾةماظةعغدةممممم1980ظلدـةممم111 مواظؼاغوظمرضمممضاغوظماخلةعةماملةغقةم2016ظلـةمم81رضمم

بشدداظما ادددؾةما ؽوعقددةموقئقؿددهماظؿـػقذؼددةممممم1981ظلددـةمم127وقئقؿددهماظؿـػقذؼددةم مواظؼدداغوظمم

واظؼداغوظمممبشدلظماظضدرائبمسؾدىماظدةخلموقئقؿدهماظؿـػقذؼدةم ممممممم2005ظلـةمم91موتعةؼالته مواظؼاغوظ

واملعة مبرضمممم2014ظلـةمم511واظؼاغوظممرضممماظؿعاضةاتما ؽوعقةممتـظقممبشلظم2018ظلـةمم182

ظلدـةممم122مضرارمرئقسمةؾسماظوزراءمرضم مبشلظمبة محضورمااؾلاتمواظؾفاظمم2014ظلـةمم549



بشدلظممم2017ظلدـةممم123مضدرارمرئدقسمةؾدسماظدوزراءمرضدمممممممم مؾاطماملداظيم ؼق ماقغضبشلظمم2015

مضدرارمرئدقسمةؾدسماظدوزراءمرضدمممممممم مصراممجق مامللؿقؼاتمعنمخال مغظامماظدةص ماإلظؽرتوغديمم

وقئقدةماملكدازظممممممم متطؾقد مغظداممادار ماملعؾوعداتماملاظقدةما ؽوعقدةممممممبشدلظممم2017ظلـةمم2374

اظلدػرموعصدارؼ ماقغؿؼدا ماظصدادر مبؼدرارمرئدقسمااؿفورؼدةممممممممما ؽوعقةموتعةؼالتفام موقئقةمبدة م

بشددلظمم1987ظلددـةمم15وتعةؼالتددهم مواقظؿددزاممبلحؽددامماظؽؿددا ماظددةوريمرضددمممم1958ظلددـةمم41رضددمم

دةادمبشلظمم2016ظلـةمم55واقظؿزاممبلحؽامماظؽؿا ماظةوريمرضممماظةظقلماقدرتذاديمظؾؿةرؼبم

مؼ موا لاباتماخلاصةمعؼابلماصو ماافةمصىماسؿا مختصماظصـاد

م

ى(29مادةى)ى
ىدروانىالالئحظ

تلرىمأحؽاممػذ ماظالئقةمعنمتارؼ معواصؼةموزار مماملاظقةمسؾقفاممواصةارػامعنماظلؾطةم

ىاملكؿصةمسؾقفامم وقمجيوزمإجراءمماىمتعةؼلمسؾقفامإقمبعةمعواصؼةموزار ماملاظقة.
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى



 
 تىزيع االيراد (31هادة )

 -: علً النحى التاىلذهاث واعأعوال للجهاث تؤدي اخل
ؼؿممخصمماظؼقؿةمأوماظـلؾةماظ متؿضؿـفامدـوؼامضواغقمربطماملوازغدهماظعاعدةمظؾةوظدةموذظدكممممم -اوال:

عنمحصقؾةممجؾةماقؼراداتما ؼؼةمذفرؼاموذظكمظصاحلماخلزاغةماظعاعةمظؾةوظةمضؾلمادؿـزا ماؼةم

صدةارماعدرمدصد ماإلظؽرتوغديمسؾدىما لدا ماخلداهلممممممممعصروصاتم موؼؿممتورؼةػامذفرؼامسنمررؼد مام

بددددداملرطزمباددددددمماقدار ماملرطزؼدددددةمظؾقلددددداباتماملرطزؼدددددةمبدددددوزار ماملاظقدددددةمحبلدددددا مرضدددددمممم

مع معراسا مطاصةماظؼواسةماظؿىمؼؿضؿـفامضاغوظمبطماملوازغة.م4/82039/450/9

%معددنمإمجدداظيماقؼددراداتمظؿددمو ماىلمصددـةو مدسددممو لددقماحددوا مممم10ؼددؿممخصددمم -ثانيااا:

 باااععاتماملصرؼةمعنمشتماسضاءمػقؽةماظؿةرؼسم.ماظعاعؾقماملةغقق

 -يتن تىزيع باقي احلصيلت وفقا دلا يلً: -ثالثًا:

م%مقدؿكةاعفام م وؼلماقدؿـؿاراتمواقحال مواظؿفةؼة15

%مظؾقواصزمواملؽاصكتموعلؿؾزعاتماظؿشغقلمسؾىماقمتزؼةمغلؾةمصراما واصزمواملؽاصكتمسنم85

ماظلؾطةماملكؿصةمصىمػذام%معنمذ50 مصىمهوءماظضوابطماخلاصةماظ متضعفا اتماظـلؾةمذفرؼا

ماظشلظ.

 (31هادة رقن )
 حساب البنك

(ماGFMISتطؾ ماظؼواغقموظؾوائ ماملـظؿةمصىمػذاماظشلظموتطؾ مادار ماملعؾوعاتماملاظقةم)

 مTSA (مGPS)ميوطذظكمعـظوعةماظةص مواظؿقصقلماإلظؽرتوغ

ى(18مادةى)
ىلنماذمالدفاترىوا

(موطذظكمعـظوعدةماظدةص مواظؿقصدقلمممماGFMISعـظوعةمادار ماملعؾوعاتماملاظقةم)معراسا متطؾق م

مTSA (مGPS)مياإلظؽرتوغ

 (82هادة )
 القىانني واحلاكوت

بشلظمتـظقمماااععاتموقئقؿدهماظؿـػقذؼدةموتعةؼالتدهم ممممم1972ظلـةمم49تطؾ مأحؽامماظؼاغوظمرضمم

املوازغةماظعاعةمظؾةوظةموقئقؿهماظؿـػقذؼةموتعةؼالتهم مواظؼداغوظممبشاظمم1973ظلـةمم53واظؼاغوظمرضمم

بشدلظمهدرؼؾةماظةعغدةممممم1980ظلدـةممم111 مواظؼاغوظمرضمممضاغوظماخلةعةماملةغقةم2016ظلـةمم81رضمم



بشدداظما ادددؾةما ؽوعقددةموقئقؿددهماظؿـػقذؼددةممممم1981ظلددـةمم127وقئقؿددهماظؿـػقذؼددةم مواظؼدداغوظمم

واظؼداغوظمممبشدلظماظضدرائبمسؾدىماظدةخلموقئقؿدهماظؿـػقذؼدةم ممممممم2005ـةمظلم91وتعةؼالته مواظؼاغوظم

واملعة مبرضمممم2014ظلـةمم511واظؼاغوظممرضممماظؿعاضةاتما ؽوعقةممتـظقممبشلظم2018ظلـةمم182

ظلدـةممم122مضرارمرئقسمةؾسماظوزراءمرضم مبشلظمبة محضورمااؾلاتمواظؾفاظمم2014ظلـةمم549

بشدلظممم2017ظلدـةممم123مضدرارمرئدقسمةؾدسماظدوزراءمرضدمممممممم ماظي ؼق ماقغضؾاطماملدمبشلظمم2015

مضدرارمرئدقسمةؾدسماظدوزراءمرضدمممممممم مصراممجق مامللؿقؼاتمعنمخال مغظامماظدةص ماإلظؽرتوغديمم

وقئقدةماملكدازظممممممم متطؾقد مغظداممادار ماملعؾوعداتماملاظقدةما ؽوعقدةممممممبشدلظممم2017ظلـةمم2374

وعصدارؼ ماقغؿؼدا ماظصدادر مبؼدرارمرئدقسمااؿفورؼدةمممممممما ؽوعقةموتعةؼالتفام موقئقةمبدة ماظلدػرمم

بشددلظمم1987ظلددـةمم15وتعةؼالتددهم مواقظؿددزاممبلحؽددامماظؽؿددا ماظددةوريمرضددمممم1958ظلددـةمم41رضددمم

دةادمبشلظمم2016ظلـةمم55واقظؿزاممبلحؽامماظؽؿا ماظةوريمرضممماظةظقلماقدرتذاديمظؾؿةرؼبم

ملاباتماخلاصةمعؼابلماصو ماافةمصىماسؿا مختصماظصـادؼ موا 

م

ى


