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تقدمي
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم علي ا�شرف خلق اهلل �سيدنا حممد بن عبد اهلل
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ومن تبعه ب�إح�سان �إلى يوم الدين وبعد.
فان املتابع مل�سرية الزكاة يف ال�سودان يف الوقت احلا�ضر يجد �أن هنالك جملة
من العوامل التي �ساعدت على حتويلها من جتربة �إلى م�سرية قا�صدة �إلى اهلل
�سبحانه وتعالى ت�ستلهم ما�ضينا التليد وتتغذى من الإرث الإ�سالمي الهائل يف
الفكر والفقه لت�ضبط �شعرية الزكاة يف الوقت الراهن بكل جتلياته و �أحداثه
االقت�صادية واالجتماعية ومن بني هذه العوامل نذكر ما يلي:
�أ  .كفالة الد�ستور ال�سوداين ذو الهوية الإ�سالمية لوجود قانون الزكاة
ب  .رعاية الدولة ال�سودانية يف خمتلف م�ستوياتها ل�شعرية الزكاة وقانونها
ج .ال�شعور الإ�سالمي املتنامي لدي �أهل ال�سودان ودورة يف تي�سري �أمر تطبيق
�شعرية الزكاة و�إنفاذ قانونها
د  .توفر ل�شعرية الزكاة يف ال�سودان م�ؤ�س�سة م�ستقلة احت�شد فيها نفر كرمي من
خرية �أبناء ال�سودان من ذوي الهمة العالية والوعي الإ�سالمي ب�ضرورة �أن ي�سود
الإ�سالم وم�ؤ�س�ساته حياة النا�س �أجمعني .
وال�صفحات التالية متثل توثيقا ملرا�شد ولوائح العمل بديوان الزكاة وهي نتاج
خربات ه�ؤالء الرجال الذين عكفوا على تطبيق �شعرية الزكاة يف مراحلها
املختلفة يف ال�سودان.
وقد مت خالل العام  2012م تنقيحها وتوثيقها ب�شكل ممنهج لتكون �أ�سا�سا
لتطوير التطبيقات وممار�سات �شعرية الزكاة لينعك�س ذلك م�ستقبال علي هذه
4
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املرا�شد واللوائح نف�سها بالتطوير والت�أطري يف حركة دائرية تغذي م�سرية الزكاة
عاماً بعد �آخر وتطوير �أدبياتها ووثائقها �أي�ضا عاما بعد �آخر.
ونحن �إذ نقدم هذه املرا�شد واللوائح اخلا�صة بالعمل للقارئ والباحث والعاملني
عليها يف كل �أرجاء العامل الإ�سالمي لال�ستفادة منها ن�أمل يف تزويدنا بالأفكار
واملالحظات التي تعني على تطوير م�سرية ال�سودان الزكوية .
و�أغتنم هذه ال�ساحة لأتقدم بال�شكر اجلزيل للعلماء واخلرباء وقيادات العمل
الزكوى الذين �ساهموا معنا يف توثيق هذه املرا�شد واللوائح وتنقيحها و�أخ�ص
منهم بالذكر الآتية �أ�سما�ؤهم-:
رقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

اال�سم
�أ.د �أحمد جمذوب �أحمد علي
موالنا.حممد عبد الرازق حممد خمتار
موالنا.حممد �إبراهيم حممد
د.عبد املنعم حممود القو�صي
موالنا�.أحمد حممد عبد املجيد
موالنا/د.حممد احل�سن ح�سني �شريف
�أ.د .خمتار عثمان ال�صديق
�أ.د� .سعيد حممد �سليمان
د.ن�صر الدين ف�ضل املويل حممد
�أ.د.ح�سن علي ال�ساعورى
د.عبد االله حممد �أحمد
�أ�.أحمد علي ال�ساعوري
د.التجاين عبد القادر �أحمد
د�.آدم بلوح �أحمد
�أ.املبارك علي �أبراهيم
�أ.د�.أبراهيم عبد ال�صادق حممود

د .بله ال�صادق عبد الرحمن
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

�ألأ�ستاذ/مبارك ال�صديق عبد املعطي
الدكتور�/أحمد ها�شم �أحمد
الدكتور/عادل احلكيم
الأ�ستاذ/حممد املاحي النعيم
الأ�ستاذ/الوليد عي�سي الفا�ضل
الأ�ستاذ�/أبراهيم �أحمد ال�شيخ ال�ضرير
الأ�ستاذ�/سعيد ح�سني املاحي مقدم
الأ�ستاذ/حممد عبد اهلل حممد �أحمد ع�شة
الأ�ستاذ�/صالح علي ب�شري
الأ�ستاذ/حممد مكاوي حممد علي
الأ�ستاذ/عزالدين علي رحمة
الأ�ستاذ/عبد القيوم �أحمد حممد
الأ�ستاذ�/أحمد النور منزول
د.ال�صديق �أحمد عبد الرحيم
الأ�ستاذه/مدينة علي بابكر
الأ�ستاذ�/سر اخلتم عمر �صالح
الأ�ستاذ/عبد الودود علي �أحمد
الأ�ستاذ/حممد عثمان حممد علي
الأ�ستاذ/فتح الرحمن بخيت
الأ�ستاذ/مو�سي الف�ضل حممد الطيب
الأ�ستاذ/كمال حممد حممود
الأ�ستاذ�/سعيد احل�سني �سعيد
الأ�ستاذ�/سعاد حممد عثمان
الأ�ستاذ/ابراهيم مو�سي عي�سي
الأ�ستاذ�/سلمي الأمني النقر
الدكتور/سامي مصطفي محمد علي
األستاذ/ممدوح حسن عبد الرحيم
أ.د.عبد الدائم عمر حسن
الدكتور/عبد السالم محمد خير
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الدكتور/األمني علي علوة
األستاذ/عبد اجمليد مرخوص محمد خير
األستاذ/ابوبكر يوسف حمزة
صالح محمد حسن
اخلطيب عبد اخلالق
متوكل الصادق ادريس

ختاما ف�إين �أ�سال اهلل العلي القدير �أن يجنبنا الزلل و�أن يعني �أمتنا الإ�سالمية علي
�سلوك طريق الهدى والر�شاد �إنه نعم املويل ونعم الن�صري و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب
العاملني.

 الإ�شراف العام :�أ.حممد عبدالرازق حممد خمتار
الأمني العام لديوان الزكاة
 الإ�شراف الإداري :/1د.ن�صر الدين ف�ضل املولى
/2د.عبداالله حممد احمد

�أ .حممد عبد الرازق حممد خمتار
الأمني العام لديوان الزكاة

/3الأ�ستاذ � :أبوبكر يو�سف حمزة على
التدقيق اللغوي :
�/1أ.تاج ال�سر ب�شري �صالح
�/2أ.ح�سن �سيد �أحمد الناطق
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مــر�شــــد ال�صيارفــــة
ا�ستناداً للمادة ) (22من الئحة الإجراءات املالية واملحا�سبية ل�سنة 2011م
م�س�ؤولية ال�صراف على النحو التايل :

مقدمة:
ال�صراف عامل منوط به �إ�ستالم النقود الواردة و�صرفها مبوجب الأرانيك
املخ�ص�صة لذلك ور�صدها بدفرت اخلزينة.
مبا ان ال�صراف يتعامل مع النقود ذلك يتطلب الأمانة والدقة يف العمل احلر�ص
ال�شديد على تطبيق الن�صو�ص اخلا�صة بحفظ الأموال العامة ح�سبما ورد
بالئحة الإجراءات املالية واملحا�سبية ل�سنة 2011م وذلك يتطلب �إملامه بن�صو�ص
املواد الواردة بها .
هذا املر�شد احتوى على �أهم املعلومات والإر�شادات التي يجب �أن يعمل بها
ال�صراف .

م�س�ؤوليـــة ال�صـــراف
تكون جميع حمتويات اخلزانة من نقود وم�ستندات ذات قيمة �أو ممتلكات �أخرى
للوحدة حمفوظة داخل ُحجرة اخلزانة يف �صناديق حديدية ولوازم اخلزانة
وغريها حتت م�س�ؤولية ال�صراف ال�شخ�صية .

منع �إقرا�ض نقود الديوان
�أو منح �سلف �أو �صرف �شيكات �أو كمبياالت قابلة للتحويل منها اليجوز لل�صيارفة
واملح�صلني الذين يف عهدتهم نقود ديوان الزكاة �أن يقر�ضوا العمال نقوداً بق�صد
�إرجاعها  ،كما اليجوز ا�ستعمالها يف �صرف �أي �شيك �أو كمبيالة �أو �سند �آخر
قابل للتحويل .

منع حفظ الأموال واملمتلكات اخلا�صة يف خزائن ديوان الزكاة
وما التوفيق �إال من عند اهلل

اليجوز �أن تودع يف خزائن ديوان الزكاة �أي نقود �أو ممتلكات خا�صة .

مفاتيـــح اخلزانة واالحتياطي :
) (1يتم ا�ستعمال خزائن بقفلني يكون مفتاح القفل الأول م�سئولية ال�صراف
والقفل الثاين م�س�ؤولية املراقب املايل واليجوز تبديل املفاتيح حتت �أي ظرف
�إال يف حالة تغيري القفل .
10

) (2حتفظ لدى الأمني العام �أو اجلهة املخت�صة املفاتيح االحتياطية اخلا�صة
باخلزانة .
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�إغــالق حجــرة اخلزانة :

قيد املتح�صالت يف دفرت اخلزانــة

تغلق حجرة اخلزانة نهاية الدوام بوا�سطة ال�صراف ويكون م�سئول عن �أي �أموال
�أو مبالغ حكومية تُفقد نتيجة لعدم االلتزام بالن�ص الوارد .

يقيد ال�صراف كل مبلغ يورد �إلى اخلزانة يف �صفحة املقبو�ضات بدفرت اخلزانة
{ �أمنوذج مايل ح�سابات رقم } ( )19مع ذكر الرقم املطبوع املت�سل�سل لإ�شعار
التوريد ومنرة ال�صراف ال�شهرية التي ي�ضعها على الإ�شعار و�إ�سم مورد النقود
ومبلغ الإ�شعار .

احلرا�ســــــة
يكون رئي�س الوحدة الذي تُر�سل النقود من وحدته �إلى وحدة �أخرى يف مدينة
�أخرى �أو من وحدة �إلى وحدة �أخرى يف منطقة واحدة م�سئوالً عن �إتخاذ تدابري
احلرا�سة للمحافظة على �إر�سالية النقود �أثناء الطريق ب�أن تكون م�صحوبة
باحلرا�سة الكافية من رجال ال�شرطة �أو قوات ال�شعب امل�سلحة.

) (1تُعد �إي�صاالت عن النقدية الواردة �إلى اخلزينة على �إ�شعار توريد منوذج
مايل �إيرادات رقم ). (3

يف حالة �إر�ساليات النقود يجب على رئي�س الوحدة املر�سلة منها النقود �إتخاذ
�إجراءات التامني عليها قبل �إر�سالها.

) (2اليجوز �أن يُورد �أي مبلغ �إلى خزينة الوحدة �إال مبقت�ضى �إ�شعار توريد �صادر
من مكاتب ح�سابات الوحدة التي تتبع لها اخلزينة .

ختــم باب حجرة اخلزانـــة

) (3تُعد �إ�شعارات توريد النقود �إلى اخلزينة بوا�سطة حما�سب .

على ال�صراف �أن يراعي �إغالق باب حجرة اخلزانة و�إيقاف الدفع والتوريد قبل
�ساعة ون�صف من ميعاد �إنتهاء العمل اليومي الر�سمي ،ويجوز لرئي�س الوحدة
�أن ميد زمن عمل اخلزانة �إذا �إقت�ضت ال�ضرورة ذلك �إلى الوقت الذي يراه
منا�سباً .

) (4يُعد �إ�شعار التوريد من �أ�صل و�صورتني وعلى املحا�سب �أن يُوقع عليه مبا
ي�ؤيد �صحته.

عند قفل احل�ساب اليومي يجب على ال�صراف �أن يغلق ويختم ك ً
ال من باب
اخلزانة وباب حجرة اخلزانة  ،على �أن يتم ذلك يف ح�ضور رئي�س احلر�س .
اليجوز �أن يف�ض اخلتم لفتح باب حجرة اخلزانة �إال يف ح�ضور رئي�س احلر�س
وامل�سئول الأمني .

12

�إي�صاالت النقدية الواردة �إىل اخلزانة

) (5اليجوز ب�أي حال من الأحوال ت�سليم دفرت �إ�شعارات التوريد �إلى دافع
النقدية ويجب �أن يُ�سلم �إ�شعار التوريد باليد بوا�سطة حما�سب �إلى �صراف
اخلزينة �أو �أي عامل �آخر م�سموح له ب�إ�ستالم النقود للتوقيع على �أ�صل الإ�شعار
�إقراراً بالإ�ستالم .
) (6يُ�سلم �أ�صل الإ�شعار بعد توقيع ال�صراف بالإ�ستالم لل�شخ�ص الذي ورد
النقود.
) (7يحفظ ال�صراف �أو ال�شخ�ص امل�سموح له ب�إ�ستالم النقود بال�صورة الثانية
للإ�شعار وامل�ستندات املرفقة معه وتبقى ال�صورة الثالثة بالدفرت لتعاد �إلى
املحا�سب .
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) (8اليجوز لل�صراف �أن ي�ستخرج بنف�سه �إي�صاالت نقود تُدفع للخزينة �أو �أن
يُوقع على �أي منوذج غري النموذج املُ�صادق عليه ،ويجوز لل�صراف يف الأماكن
التي اليوجد فيها حم�صل �أن ي�ستلم املتح�صالت مبوجب منوذج مايل رقم
) (15على �أن اليقوم بتح�ضري دفرت ح�سابات معاوين التح�صيل {منوذج مايل
�إيرادات رقم ). }(67
) (9تُبني تفا�صيل وافية يف �إ�شعار التوريد تمُ كن من معرفة البند �أو البنود التي
تُورد �إليها املبالغ املتح�صلة للخزينة .
) (10النقود املوردة �إلى خزانة �أي وحدة حل�ساب وحدات �أو جهات �أخرى
يجب �أن تورد ب�إ�شعارات توريد منف�صلة لكل وحدة على حدا وعلى املحا�سب
�أن ير�سل يف احلال بياناً للوحدة املعنية مو�ضحاً فيه املبلغ الذي ورد حل�سابها
والغر�ض الذي مت من �أجل التوريد .
)(11يقوم املحا�سب يومياً قبل توريد النقود املتح�صلة مبراجعة ح�ساب املح�صل
{منوذج مايل �إيرادات )(67و) } (15مبقارنة القيد مع �صور الإي�صاالت التي
�إ�ستخرجها و�أن يُوقع على ذلك النموذج يف املكان املخ�ص�ص لتوقيعه كما يُوقع
على �آخر �صورة من �صور الإي�صاالت التي ُوردت مبالغها للخزينة ف�إذا �أُكت�شف
�أي ق�صور �أثناء املراجعة يقوم بتبليغ الأمر فوراً لرئي�س الوحدة .
)(12يجب على املح�صل �أن يُل�صق �أ�صل �إ�شعار التوريد على ظهر �آخر �صفحة
من ال�صور الثابتة بدفرت منوذج مايل ) (67التي تكون قد وردت جملة مبالغها
للخزينة.
) (13يُف�صل الأ�صل من دفرت معاوين التح�صيل ويُرفق مع ال�صورة الثانية من
�إ�شعار التوريد التي وردت مبقت�ضاه جملة املبالغ املتح�صلة .
) (14يف�صل الأ�صل من دفرت ح�ساب معاوين التح�صيل وترفق مع ال�صورة
الأولى من �إ�شعار التوريد الذي ورد مبقت�ضاه جملة املبالغ التي قام بتح�صيلها
14

�إلى اخلزانة ثم يقيد املبلغ املتح�صل بالإ�شعار يف دفرت اخلزانة �أو البنك
ال�صــرفيــــــات .
اليجوز دفع �أي مبالغ من اخلزانة يف �صفحة املقبو�ضات بدفرت اخلزانة �إال
بنموذج مايل ح�سابات رقم ) (40مكتمل الدورة امل�ستندية بعد �أن يوقع رئي�س
الوحدة �أو من يفو�ضه من املحا�سبني ب�إعتماد ال�صرف.
على ال�صيارفة �أن يحتفظوا يف خزائنهم بنماذج توقيعات املحا�سبني امل�سموح
لهم بالتوقيع ب�إعتماد ال�صرف على �أذونات ال�صرف امل�سحوبة على خزائنهم
للرجوع �إليها قبل ال�صرف كما عليهم �أن يُ�ستبعدوا من اخلزائن مناذج �إم�ضاءات
املحا�سبني الذين توقفوا عن التوقيع ب�سبب النقل �أو التقاعد �أو الوفاة �أو ب�أي
�سبب �آخر .

�إعـــداد �إذن ال�صـــرف
) (1يُعد �إذن ال�صرف بوا�سطة حما�سب واليجوز للعامل امل�سئول �أن يُوقع على
ذلك الإذن ب�إعتماد ال�صرف �إال بعد توقيع حما�سب �آخر مبا يُفيد املراجعة .
) (2تُبني يف �إذن ال�صرف تفا�صيل وافية تمُ كن من معرفة البند �أو البنود التي
يُخ�صم عليها قيمة الإذن .
) (3اليجوز لل�صراف �أن يقبل �أي �إذن �صرف فيه �إ�ضافة �أو �شطب �أو ك�شط .
) (4بعد التوقيع على الإذن ب�إعتماد ال�صرف يُدقق ال�صراف للت�أكد من عدم
حدوث تغيري .
) (5اليجوز لل�صراف �أن ي�صرف �أي مبلغ �إال مبوجب �إذن �صرف مكتمل الدورة
امل�ستندية .
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التحقــق من �شخ�صيــة املدفوع �إليـــه

�أن تكون �إم�ضاءات �أو �أختام �أو ب�صمات امل�ستلمني وا�ضحة وجلية .

على ال�صراف �أن يتحقق من �شخ�صية املدفوع �إليه ويجب عليه �أن ي�سجل منرة
وتاريخ �إ�صدار بطاقته ال�شخ�صية �أو جواز �سفره �أو رخ�صة قيادته يف �إذن
ال�صرف ومن حق ال�صراف �أن يطلب من املدفوع �إليه �إذا ر�أى �ضرورة لذلك
�إح�ضار �ضامن معروف لدى ال�صراف للتوقيع مع املدفوع �إليه على �إذن �أو ك�شف
ال�صرف .

قيــد الدفعيات يف دفرت اخلزانة

التوقيع على �إذن ال�صرف ب�إ�ستالم قيمته
على ال�صراف �أن يطلب من ال�شخ�ص املدفوع �إليه �أن يُوقع �أمامه ب�إم�ضائه �أو
بخامتة على �إذن ال�صرف ف�إذا كان ال�شخ�ص املدفوع �إليه يجهل الكتابة ولي�س
له خامت فتُقبل ب�صمة الإبهام ويف حالة اخلتم �أو الب�صمة يجب على ال�صراف
التحقق من �شخ�صية املدفوع �إليه وفق �أحكام املادة ) (79من هذه الالئحة .
اليكون �إذن ال�صرف قاب ً
ال للتحويل واليجوز دفع مبلغه �إال لل�شخ�ص املدفوع �إليه
على �أنه يجوز يف حالة الدفع لل�شركات واملحال التجارية دفع مبلغ �إذن ال�صرف
لوكيل ال�شركة �أو املحل التجاري مبوجب توكيل قانوين وعلى الوكيل �أن يُوقع
على �إذن ال�صرف بالإ�ستالم كما على ال�صراف �أن يكتب يف �إذن ال�صرف رقم
وتاريخ التوكيل واجلهة ال�صادر منها وعليه �أي�ضاً �أن يكتب يف �سجل اخلزانة
�إ�سم ال�شخ�ص م�ستلم النقدية.
الأذونات امل�سحوبة ب�أ�سماء ال�صيارفة �أو العمال املكلفني بدفع الأجور ومايف
حكمها يجب دفع مبالغها للمدفوع �إليهم واليجوز لهم �أن يوكلوا غريهم لإ�ستالم
مبالغ تلك الأذونات وعلى ال�صراف �أال يقبل �أي توكيل يف هذا ال�ش�أن .
على امل�ستلم �أن يوقع ب�شخ�صه على �إذن ال�صرف بالإ�ستالم يف املكان املخ�ص�ص
لذلك يف �أ�سفل الإذن و�إذا كان �إذن ال�صرف �شام ً
ال لأكرث من م�ستلم واحد فعلى
كل م�ستلم �أن يُوقع على املبلغ الذي ا�ستلمه يف الك�شف املرفق مع الإذن ويجب
16

تقيد �أذونات ال�صرف يف �صفحة املدفوعات يف دفرت اخلزانة { �أمنوذج مايل
رقم ) }(19ح�سب ترتيب �إنفاذ دفعها مع ذكر البيانات التالية :
•تاريخ الدفع .
•الرقم امل�سل�سل املطبوع على الإذن .
•الرقم امل�سل�سل املطبوع ال�شهري الذي ي�ضعه ال�صراف على الإذن .
•�إ�سم املدفوع له واملدفوع لهم .
•�صايف املبلغ املدفوع .

ختم �إذن ال�صرف وجميع امل�ستندات امل�ؤيدة واملرفقة بعد دفع مبلغه
على ال�صراف �أن يختم �إذن ال�صرف وجميع امل�ستندات امل�ؤيدة واملرفقة
معه مبجرد �إنفاذ الدفع بختم « دفع» ). (DIAP

موانـــع �صرف �أذونات ال�صـــرف
) (1تُقدم �أذونات ال�صرف املعتمدة �إلى ال�صراف لدفع قيمتها بوا�سطة مكتب
احل�سابات م�سجلة يف دفرت خا�ص بذلك ويُوقع عليه ال�صراف ب�إ�ستالم الأذونات
وعلى ال�صراف الإمتناع عن �صرف �أي �أذونات �صرف تُقدم بوا�ســـــــطة
املدفــــــــوع له.
) (2اليجوز �أن تُ�صرف قيمة �أذونات ال�صرف التي م�ضى على �إ�صدارها �ستة
�أ�شهر زيادة على �شهر ال�سحب �أوبعد نهاية ال�سنة املالية امل�سحوبة فيها حتى
ولوكانت املدة التي م�ضت على �إ�صدارها �أقل من �ستة �أ�شهر ويف كلتا احلالتني
يجب على ال�صراف �أن يُعيد تلك الأذونات �إلى اجلهات التي �أ�صدرتها لإلغائها
17
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�أذونـــات ال�صرف املفقــــودة

الإجراءات التي ُتتخذ عند �ضبط العملة املزيفة

�إذا و�صل لل�صراف بالغ بفقدان �إذن �صرف م�سحوب على خزانته فعليه �أن
يُقيد يف احلال رقم وتاريخ ومبلغ ذلك الإذن والوحدة التي �أ�صدرته يف دفرت
يخ�ص�ص لهذا الغر�ض .

العملة املزيفة التي تُقدم خلزائن ديوان الزكاة تُ�ضبط وتُ�صادر وت�شوه بطريقة ال
تَخفى معامل التزوير مبعرفة ال�صراف الذي �ضبطها ويُبلغ الأمر يف احلال �إلى
رئي�س الوحدة الذي عليه �إر�سالها مع مقدمها �إلى النيابة للتحقيق الالزم معه
وفق �إحكام القانون اجلنائي ل�سنة 1991م كما يجب تبليغ الواقعة على الفور
�إلى بنك ال�سودان املركزي ب�صورة �إلى الوزارة .

على ال�صراف �إبالغ الوحدة التي �أ�صدرت ذلك الإذن كما يجب عليه مراقبة
ذلك الإذن ملدة �ستة �أ�شهر والإمتناع عن تنفيذه �إذا ُقدم �إليه يف �أي وقت خالل
هذه املدة �أو بعد نهاية ال�سنة املالية امل�سحوب فيها الإذن �أيهما �أ�سبق .
الإمتناع عن �إنفاذ الأذونات التي تقدم �إلى ال�صيارفة بوا�سطة املدفوع �إليهم
تقدم �أذونات ال�صرف املعتمدة �إلى ال�صراف لدفع مبالغها بوا�سطة �إدارة
احل�سابات م�سجلة يف دفرت خا�ص يُعد لهذا الغر�ض ويوقع عليه ال�صراف
ب�إ�ستالم الأذونات وعلى ال�صراف الإمتناع عن �إ�ستالم �أي �أذونات �صرف تُقدم
�إليه بوا�سطة املدفوع �إليهم .

الإمتناع عن �إنفاذ مبالغ �أذونات ال�صرف بعد �إنتهاء مدة �صالحيتها
اليجوز �أن تُدفع مبالغ �أذونات ال�صرف التي م�ضى على �إ�صدارها �ستة �أ�شهر،
كما اليجوز تنفيذ �أذونات ال�صرف بعد نهاية ال�سنة املالية املحررة فيها تلك
الأذونات حتى و لوكانت املدة التي مرت على �إ�صدارها �أقل من �ستة �أ�شهر ويف
كال احلالتني على ال�صراف �أن يُعيد تلك الأذونات �إلى اجلهات التي �أ�صدرتها
لإلغائها .

العملــة امل�شوهــة �أو املعيبـة ال ُتقبل

اليجوز �إعادة العملة الزائفة �إلى مقدميها �أو قبولها بالثمن.
تُر�سل العملة املزيفة بعد حتقيق �سلطات النيابة ب�أول فر�صة ممكنة ودون �إبطاء
�إلى بنك ال�سودان املركزي .
توفر الوحدة �أدوات فح�ص التزييف .

م�سئولية ال�صيارفة وغريهم من العمال عن العملة املزيفة �أو العملة
غري املرخ�ص بتداولها و�أوراق العملة امل�شوهة �أو املعيبة
يكون ال�صراف �أو العامل الذي يف عهدته نقود حكومية م�سئوالً عما يوجد
يف خزانته من العملة املزيفة والعملة غري املرخ�ص بتداولها و�أوراق البنكنوت
امل�شوهة �أو املعيبة ويُطلب منه �أن يُ�سدد املقابل لهذه العملة كما يجب التحقيق
معه �إذا وجدت مثل هذه العملة يف عهدته بذات الإجراءات املبينة يف املادة
) (98من الالئحة 0

طريقــة حفظ العملة امل�ستخدمة يف الإ�ستعمال

العملة املزيفة التي تُقدم خلزائن ديوان الزكاة يجب �أن يُقدم حاملوها �إلى بنك
ال�سودان املركزي ليتخذ مايراه منا�سباً ب�ش�أنها .

تحُ زم �أوراق العملة يف حزم من فئة واحدة حتتوي احلزمة على مائة ورقة على
�أن تُربط معاً يف حزم من فئة واحدة الأوراق التي يقل عددها عن مائة ورقة كما
تُرفق مع كل حزمة )مربوطة �أو مدب�سة ( ديباجة تو�ضح قيمة الأوراق التي يف احلزمة .
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�إجـــراءات ت�سليم النقـــود
عند عد وت�سليم نقود الديوان من عهدة �صراف لآخر يجب �أن يكون ُم�سلم
النقود وم�ستلمها موجودين �أثناء عملية الت�سليم والت�سلم ويثبت ذلك يف حم�ضر
معتمد .

نقل النقود من جهة لأخرى لي�ست بها فرع بنك

الن�سخة الأ�صلية لرئي�س الوحدة الذي �صرح ب�إر�سال النقود وتر�سل الن�سخة
الثانية مع الإر�سالية وحتفظ الن�سخة الثانية يف اخلزانة املر�سلة منها النقود .

الإر�ساليات ب�صحبة �صراف اخلزانة املر�سلة منها النقود
�إذا عهد بالإر�سالية �إلى �صراف اخلزانة املر�سلة منها النقود او �إلى نائبه فعليه
�أن يتبع الن�ص الوارد يف املادة ) (103من الئحة الإجراءات املالية واملحا�سبية
للعام 2011م .

على رئي�س الوحدة مراعاة �أن تكون النقود املر�سلة ب�أمره من جهة �إلى �أخرى
لي�س بها بنك بعهدة �صراف اخلزانة املر�سل منها النقود .

مرجتعـــات اخلزانــة

البـــالغ بالإر�ســــــال

على ال�صراف توريد مرجتعات ك�شوفات اخلزانة بعد ُم�ضي �شهر من تاريخ
�سحب املبالغ املعنية من اخلزينة �أو �أي مبالغ �أخرى .

تُبلغ اخلزانة التي �سرت�سل �إليها النقود قبل وقت كايف بخرب الإر�سال و�إ�شعار
الإر�سال.
يت�ضمن البالغ قيمة املبلغ املراد �إر�ساله ونوع النقود والتاريخ املقرر الإر�سال
فيه.
يتم الإبالغ مبكتوب �سري �أو ب�أي من و�سائل الإت�صال املتاحة مع مراعاة �سرية
الإت�صاالت .

الإر�ساليات التي يف عهدة عامل غري �صراف اخلزانة املر�سلة منها
النقود

�ضبــط ح�سابـــات اخلزانة يوميــ ًا
) (1على ال�صراف �أن يتحقق يومياً عند قفل اخلزينة من املبلغ الذي يف عهدته
وذلك ب�إ�ضافة الفرق بني �إيرادات وم�صروفات اليوم احلايل �إلى الر�صيد يف
اليوم ال�سابق �أو خ�صمه ح�سبما يكون احلال .
) (2يجب على ال�صراف بعد اتخاذ الإجراءات املن�صو�ص عليها يف البند )� (1أن
يت�أكد من �صحة الر�صيد مبقارنته مببلغ النقدية املوجودة فع ً
ال باخلزينة ف�إذا
تطابقا يجب �أن يُقيد �صايف املبلغ باحلروف يف دفرت اخلزينة ويُوقع عليه ثم
يُ�سلم دفرت اخلزينة �إلى رئي�س احل�سابات مع �أذونات ال�صرف املدفوعة و�صور
�إ�شعارات التوريد التي يف حيازته.

�إذا ُطلب من ال�صراف �أو نائبه �أو عامل غري �صراف اخلزانة املر�سلة منها
النقود �أن ي�سافر مع النقود فيجب ت�سليمها �إليه بوا�سطة جلنة ُم�شكلة من
�صراف اخلزانة املر�سلة منها النقود �أو نائبه ومن العامل الذي �سرت�سل النقود
يف عهدته ومن عامل ثالث على الأقل.

)�أ( يت�أكد من �صحة الإيرادات وامل�صروفات اليومية يف دفرت اخلزينة .

تحُ رر ثالثة ن�سخ من وقائع �أعمال اللجنة املن�صو�ص عليها يف البند ) (1وتر�سل

)ب( يُراجع العمليات احل�سابية التي قام بها ال�صراف للت�أكد من �صحة النقدية

20

) (3يجب على رئي�س احل�سابات �أن :

21

مر�شد ال�صيارفة

مر�شد ال�صيارفة

تقوم اللجنة بعد فتح اخلزانة وفق �أحكام املادة )�أ( بالآتي :

املوجودة واملو�ضحة يف دفرت اخلزينة.
)ج( يُوقع على دفرت اخلزينة �إقراراً بقيامه بهذه الواجبات وب�إ�ستالمه �أذونات
ال�صرف املدفوعة وال�صور الثانية لإ�شعارات التوريد وامل�ستندات املرفقة مع
الأذونات و�صور الإ�شعارات .
)د( يت�أكد من �أن �أذونات ال�صرف حتمل جميع التوقيعات املطلوبة و�أن الأوراق
امل�ؤيدة واملرفقة معها خمتومة بختم )�صرف( وان ال�صورة الثانية لكل �إ�شعار من
�إ�شعارات التوريد حتمل توقيع املحا�سب الذي ورد النقدية بعد املراجعة .

الإجراءات الواجب �إتخاذها يف حالة غياب ال�صراف
الذي يف عهدته اخلزانة �أو يف حال �إيقافه عن العمل �أو �إختفائه �أو وفاته عندما
يكون ال�صراف املطلوب نقل النقود من عهدته غائباً ب�سبب املر�ض ب�سبب �إيقافه
من العمل �أو لأي �سبب �آخر �أو الوفاة .
ي�شكل رئي�س الوحدة �أو من ينوب عنه جلنة من ثالثة عمال على الأقل يكون
�إحداهم ال�صراف الذي �سيقوم ب�إ�ستالم اخلزانة .
يجب على اللجنة �أن حت�صل على مفتاح اخلزانة من ال�صراف الغائب ب�إي�صال
يُوقع عليه رئي�س اللجنة ويُوقع عليه ب�إم�ضاء االع�ضاء الآخرون ك�شهود.
تقوم اللجنة بفتح اخلزانة وعد النقود وت�سليمها �إلى ال�صراف الذي �سي�ستلم
اخلزانة.
يف حالة �إختفاء ال�صراف امل�سئول وعدم احل�صول على املفتاح تَفتح اللجنة
اخلزانة باملفتاح الإحتياطي تتخذ اللجنة الإجراءات الالزمة وفق ن�ص املادة
) (64من الالئحة.
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فح�ص الأختام والإم�ضاءات والبطاقات املو�ضوعة على �أكيا�س املم�سوكات �إن
وجدت و�صناديق العملة الورقية .
فتح كل كي�س و�صندوق وعد حمتوياته من املم�سوكات �إن وجدت �أو العملة
الورقية .
ت�سليم النقود لل�صراف �أو العامل الذي تنتقل �إليه العهدة .
تعد اللجنة حم�ضراً بالت�سليم ويكون رئي�س اللجنة م�سئوالً عن �صحة املح�ضر
واملحافظة عليه على �أن ي�شتمل املح�ضر على الآتي :
•تاريخ ومكان عقد اللجنة و�أ�سماء جميع �أع�ضائها.
•جملة املبلغ امل�سلم تف�صي ً
ال ح�سب كل فئات العملة.
•عدد وفئات كل ماجتده اللجنة من العملة املزيفة �أو غري امل�صرح بتداولها
واملم�سوكات �إن وجدت التي تعر�ضت لإ�ستعمال غري م�شروع وعدد وفئات
العملة الورقية امل�شوهة �أو املعيبة وعدد وفئات مناذج العملة الورقية و�أ�سماء
العمال املوقعني على بطاقات الأكيا�س .
•بيان العجز �أو الزيادة يف النقدية .
•توقيعات رئي�س اللجنة و�أع�ضائها على املح�ضر.

على رئي�س اللجنة �أن ُير�سل �إىل رئي�س الوحدة �أو من ينوب عنه:
�أو ً
ال :املح�ضر الذي يجب �أن حُتفظ �صورة منه لدى ال�صراف او امل�ستلم.
ثاني ًا :جميع البطاقات التي نزعت من �أكيا�س العملة املعدنية.
ثالث ًا :على رئي�س الوحدة �إذا مل يثبت املح�ضر �أخطاء �أو خمالفات �أن يُلغي
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البطاقات التي نُزعت من ال�صناديق بح�ضور رئي�س اللجنة و�أع�ضائها �إال �إذا
ك�شف املح�ضر عن �أخطاء �أو خمالفات فيجب �أن تحُ فظ البطاقات التي نُزعت
من الأكيا�س �إلى حني �إنتهاء الإجراءات اخلا�صة بتلك الأخطاء �أو املخالفات .

واجبـــات املكلــف بجرد اخلزانــة
على العامل املكلف بجرد اخلزانة �أن يغلق �أوالً حجرة اخلزانة وبعد عد النقود
التي باخلزانة ي�ضيف �إلى الرقم الذي يتو�صل �إليه مبالغ �أذونات ال�صرف
املدفوعة يف يوم اجلرد ثم يخ�صم من ذلك املتح�صالت يف ذلك اليوم ب�إ�شعارات
التوريد والرقم الناجت من هاتني العمليتني ميثل الر�صيد الذي يبينه ال�صراف
يف ذلك اليوم بدفرت اخلزانة والباقي بني دفرتي املحا�سب لت�سجيل املقبو�ضات
واملدفوعات .
على العامل املكلف بجرد اخلزينة عند �إجراء عملية �إ�ضافة مبالغ �أذونات
ال�صرف �إلى الباقي الذي وجده باخلزانة �أن ي�أخذ يف الإعتبار خ�صم الأجور
التي مل تكن قد دفعت وقت اجلرد من �إجمايل املبالغ �أذونات ال�صرف التي
دفعت وذلك مبراجعة ك�شوف الأجور املرافقة لتلك الأذونات �أما الأجور التي
مل تدفع حتى ذلك اليوم فعلى رئي�س احل�سابات �أن يت�أكد من توريدها ب�إ�شعار
توريد بعد م�ضي �سبعة �أيام من تاريخ ال�صرف .
�إذا كان ال�صراف م�سئوالً عن حفظ م�ستندات ذات قيمة يجب على العامل �أن
يقوم مبراجعة العهدة وما بيع منها وما تبقى منها يف نف�س اليوم الذي جردت
فيه اخلزانة .
على العامل الذي قام باجلرد وتوقيع ال�صراف الذي بعهدته اخلزانة وان يو�ضح
التاريخ الذي �أجرى فيه اجلرد .
على العامل املكلف بجرد اخلزانة �أن يت�أكد من �أن الباقي باخلزانة مل يتجاوز
ال�سقف امل�سموح بحفظه ومراعاة �إي�ضاح ذلك وت�سجيل الباقي يف الق�سم الثالث
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)مواعيد جرد اخلزانة( {�أمنوذج مايل ح�سابات رقم ).} (5
يف حالة اكت�شاف عجز �أو زيادة �أثناء اجلرد يجب �إتباع الإجراءات املن�صو�ص
عليها يف املادتني ) (72و) (73من الئحة الإجراءات املالية واملحا�سبية 2011م

العجـــز فــي اخلزانــة
�إذا ثبت وجود عجز يف اخلزانة يجب على العامل امل�سئول الذي �إكت�شف
العجز �إبالغ ذلك يف احلال �إلى رئي�س الوحدة التي تتبع لها اخلزانة وعلى رئي�س
الوحدة �أن يتخذ فوراً الإجراءات التالية :
) (1رفع اخلزانة من عهدة ال�صراف امل�سئول عنها العجز و�إيقافه عن العمل
)� (2إبالغ �أمر العجز �إلى الوزارة ويف جميع احلاالت يجب �إخطار ديوان املراجعة
القومي فوراً .
) (3مطالبة ال�صراف الذي تكون النقود يف عهدته ب�سداد مبلغ العجز يف
احلال  ،ف�إذا مل ي�ستطيع ذلك مينح مدة ال تتجاوز ثمان و�أربعني �ساعة من وقت
اكت�شاف العجز لي�سدد خاللها مبلغ العجز .
)� (4إذا �سدد ال�صراف �أو العامل امل�سئول عن اخلزانة مبلغ العجز فوراً �أو
خالل ثمان و�أربعني �ساعة يجوز لرئي�س الوحدة حما�سبته �إدارياً � ،أما �إذا
تكررت احلالة فتتم حما�سبته مبوجب قانون حما�سبة العاملني باخلدمة املدنية
القومية ل�سنة 2003م .
)� (5إذا مل ي�ستطيع ال�صراف �سداد العجز �أو كان العجز بغري ح�سن النية يتم
فتح بالغ �ضده لدى النيابة .
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الزيـــادة يف اخلزانــة
�إذا ظهرت يف �أي وقت زيادة يف اخلزانة  ،يتم توريدها ب�إ�شعار توريد بال�سداد
�إلى ح�سابات الدائنني ب�إ�سم ال�صراف امل�سئول عن النقود  ،وت�سجيل يف دفرت
اخلزانة ثم يجري التحقيق يف كيفية ن�شوء تلك الزيادة ويُعر�ض الأمر يف احلال
على رئي�س الوحدة لإتخاذ القرار املنا�سب .

توريــد فائ�ض اخلزانة نهاية العــام
تتخذ الإجراءات الآتية عند توريد فائ�ض اخلزينة نهاية العام :
) (1يُخ�صم املبلغ بقيمة �إذن ال�صرف امل�سحوب على اخلزينة من ح�ساب عهد
حركة النقود ب�إ�سم ال�صراف .
) (2بعد التوريد ترفق �صورة من �إذن التوريد مع �صورة �إذن ال�صرف و�إر�سال
�صورة �أخرى مع �إذن ال�صرف تُ�سجل يف اليومية ويُر�سل الأ�صل �إلى موظف
احل�سابات لعمل الت�سوية الالزمة لإزالة العهدة .
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