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املقدمة

والإدارية  القانونية  الإجراءات  بع�س  تطبيق  يف  ملحوظ  تباين  لوجود  نظرًا 

لدى دوائر التنفيذ اأثناء تنفيذها لأعمالها، والذي �سببه اإما الختالف يف فهم 

الن�سو�س القانونية والتعليمات الإدارية ذات العالقة، اأو لوجود فراغ  قانوين 

واإداري ينظم هذه الإجراءات، والذي من �ساأنه، ا�ستنفاذ وقت وجهد القائمني 

على تنفيذ اأعمال الدائرة يف حتديد الإجراء ال�سحيح، كما من �ساأنه زعزعة 

ثقة املراجعني ب�سالمة الإجراءات املعمول بها،ِ ملا يوحي لهم من عدم ا�ستقرار 

يف الإجراءات املطبقة يف دوائر التنفيذ املختلفة.    

كل ذلك و غريه دعا املجل�س اإىل و�سع هذا الدليل املي�سر، الذي ت�سمن ذكرًا 

نتاج  جاء  والذي  التنفيذ،  دوائر  يف  بها  املعمول  الإجراءات  لكافة  وتو�سيحًا 

نقا�سات م�ستفي�سة، �سارك فيها ق�ساة و ماأموري التنفيذ من املناطق املختلفة، 

و�سول اإىل اإجراءات واآليات عمل موحدة لدى كافة دوائر التنفيذ، لرفع كفاءة 

اأداء هذه الدوائر و متكينها من القيام بدورها يف م�ساعدة املواطنني بتنفيذ 

معامالتهم املالية و احلقوقية، مرورًا بتعميم بع�س التجارب الناجحة يف بع�س 

هذه الدوائر على الدوائر الأخرى لتعميم الفائدة، ولذا فعلى جميع القائمني 

على العمل يف دوائر التنفيذ اللتزام مبا ورد يف هذا الدليل، علمًا باأن دائرة 

التزام  التاأكد من  الأعلى �ستتوىل م�سوؤولية  الق�ساء  اإدارة املحاكم يف جمل�س 

كافة الدوائر مبا جاء فيه.   
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دليل الإجراءات املوحدة يف دوائر التنفيذ

اوًل: ت�ضجيل طلب التنفيذ:

1. فح�س ال�ضند التنفيذي 

اأ . ال�ضندات الر�ضمية والعرفية والأوراق التجارية

يجب اأن يكون ال�سند التنفيذي مقدم من �ساحب احلق املحدد يف ال�سند  	•
التنفيذي اأو ممن يقوم مقامه قانونا.

اإذا كان املحكوم له ممثال مبحامي: يجب التاأكد من اإرفاق وكالة املحامي  	•
م�ستوفية لر�سومها.

يجب اأن يكون احلق املطالب به موؤكد وثابت بالكتابة 	•
يجب اأن يكون الدين حال الأداء  	•

يجب التاأكد من اأ�سماء اخل�سوم )املنفذ واملنفذ �سده( رباعية وعناوينهم  	•
وا�سحة

يجب اأن يت�سمن ال�سند توقيع املدين  	•
يجب اأن يكون ال�سند اأ�سلي ولي�س �سورة فتو�ستاتية 	•

يجب اأن  يكون ال�سند التنفيذي حمرر باللغة العربية 	•

ب . قرارات املحاكم:

اإذا كان املحكوم له ممثال مبحامي: يجب اإرفاق وكالة املحامي م�سدقة  	•
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من واقع ملف الدعوى الأ�سلية اأو اإرفاق وكالة جديدة تخول املحامي ت�سجيل 

الدعوى وال�سري فيها.

للتنفيذ.   وقابل  القطعية  الدرجة  اكت�سب  قد  احلكم  يكون  اأن  يجب  	•
يجب اأن يكون احلكم م�سدق ح�سب الأ�سول من املحكمة التي �سدر عنها.  	•

احلكم ُمر�ٌسم من قبل املحكمة التي �سدر عنها.  يكون  اأن  يجب  	•
الر�سم. مدفوع  احلكم  يكون  اأن  يجب  	•

اأن يكون احلكم ال�سادر يف بلد اأجنبي م�سدق من حمكمة البداية  يجب  	•
التي يراد التنفيذ يف دائرتها. 

 ج. الخت�ضا�س املكاين:

ينعقد الخت�سا�س لدائرة التنفيذ التي:

يوجد يف نطاق اخت�سا�سها املال املنقول حمل التنفيذ. اأ . 

يقيم فيها املحجوز لديه اإذا تعلق بحجز املال لدى �سخ�س ثالث. ب . 

ت . يقع �سمن دائرة اخت�سا�سها املال غري املنقول املراد حجزه اأو بيعه.

اإذا تعددت الأموال حمل التنفيذ ووقعت يف نطاق دوائر تنفيذ متعددة،  ث. 

كان الخت�سا�س لإحداها.

مالحظة 1 :

يف حال عدم وجود اأي من البيانات املذكورة اأعاله، ويف حال اإ�رصار مقدم الطلب 

على ت�ضجيل طلبة يجب اإحالة الأمر اإىل قا�ضي التنفيذ والعمل مبوجب قراره.

مالحظة 2 :

على ماأمور التنفيذ عدم قبول ال�ضند التنفيذي املكتوب بلغة اأجنبية اأو بخليط من 

اللغات اإل اإذا كان ال�ضند مرتجم اإىل اللغة العربية من قبل مرتجم قانوين معتمد.

2. بعد فح�س ال�ضند والتاأكد من وجود الأمور الواردة اأعاله، 

يجب على ماأمور التنفيذ:

قبول طلب حت�سيل الدين من الدائن مقرون باإيداع �سند الدين الأ�سلي وعدد  	•
كاف من �سور ال�سند )بعدد املحكوم عليهم/ املنفذ �سدهم( لدى الدائرة.

الر�سوم( قانون  )راجع  التنفيذ  ر�سم  قيمة  تقدير  	•
تدوين تفا�سيل ال�سند يف حم�سر التنفيذ املخ�س�س لذلك )ملحق 2( 	•

التنفيذ مبح�سر  التنفيذ  بر�سم  اخلا�س  الدفع  و�سل  اإرفاق  	•
حم�سر  على  التنفيذ  ماأمور  اأمام  وكيله  اأو  له  له/املنفذ  املحكوم  توقيع  	•

التنفيذ

املح�سر  على  التنفيذ  ماأمور  توقيع  	•
اإجراء. كل  وقبل  عقب  التنفيذ  قا�سي  على  امللف  عر�س  	•

من  توقع  تبليغ  بورقة  وذلك  التنفيذي،  ال�سند  عن  �سورة  املدين  تبليغ  	•
ماأمور التنفيذ وتختم بخامت الدائرة.

على دائرة التنفيذ مراعاة انق�ساء املدد القانونية قبل مبا�سرة اإجراءات  	•
التنفيذ.
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مالحظة 3 :

 يجوز  للمحامي املتدرب املناب، الإطالع على امللف التنفيذي وتقدمي الطلبات 

ح�ضب   وذلك  الأ�ضيل،  املحامي  قبل  من  املقدم  التنفيذ  طلب  يف  والعرتا�ضات 

ال�ضالحيات املمنوحة له مبوجب الإنابة. يف حني ل يجوز له تقدمي طلب التنفيذ 

ابتداًء مبوجب الإنابة.

مالحظة 4 : 

اخلا�ص  الورق  يف  بنف�ضه  اخل�ضوم  طلبات  بكتابة  التنفيذ  ماأمور  يقوم  ان  يجب 

بامللف )اوراق �ضبط ما بعد( وعدم ال�ضماح للخ�ضوم بت�ضجيل طلباتهم او تقدميها 

مطبوعة و�ضمها اىل امللف، با�ضتثناء امل�ضاحلات التي يجوز اأن تقدم مطبوعة ويجري 

توقيعها اأمام ماأمور التنفيذ لتعر�ص بعد ذلك على قا�ضي التنفيذ للم�ضادقة عليها 

وفق الأ�ضول.

 مالحظة 5 : 

يف حال وجود تباين يف املبلغ املكتوب رقما، واملبلغ املكتوب باحلروف يف ال�ضند 

احت�ضاب  يتم  اأ�ضا�ضها  وعلى  لالرقام،  ولي�ص  للحروف  العربة  تكون  التنفيذي، 

الر�ضوم وغريه.

ثانيًا: كيفية قيد طلبات التنفيذ

يجب ت�سجيل الطلبات فور ورودها اإىل الدائرة وعدم تاأخري ذلك حتت   .1

اأي ظرف من الظروف.

قيد طلب التنفيذ يف �سجل الطلبات اخلا�س بذلك، وي�سمل القيد:  .2

الطلب  ت�سل�سل  رقم  	•
ال�سند التنفيذي  نوع  	•

ال�ستحقاق  تاريخ  اأو  احلكم  تاريخ  	•
جهة اإ�سدار ال�سند 	•

ال�سند م�سمون  	•
التنفيذ  طالب  ا�سم  	•

�سده املنفذ  ا�سم  	•
عليها التنفيذ  املطلوب  الأموال  	•

يتم اإن�ساء ملف خا�س بطلب التنفيذ  .3

يجب التاأكد من مطابقة رقم امللف للرقم املدون على ال�سجل   .4

يتم اإدخال البيانات املتعلقة بامللف على برنامج امليزان   .5

يتم متابعة حتديث الإجراءات احلا�سلة على امللف على برنامج امليزان   .6

مالحظة 6:

يقت�رص قيد طلبات التنفيذ يف �ضجل الدائرة اخلا�ص بالطلبات، على موظفي الدائرة 

فقط ، ويجب عليهم املحافظة على �رصية البيانات املدونة فيه و حفظه من وجود 

اي اإ�ضافات اأو �ضطب اأو ق�ضط.

مالحظة 7:

الدين  مقدار  من  جزء  على  فقط  التنفيذ  يف  برغبته  له  املحكوم  ت�رصيح  حال  يف 

املدون يف ال�ضند، يتم التنفيذ على اجلزء املطالب به فقط، وعلى هذا الأ�ضا�ص يتم 

احت�ضاب الر�ضوم وغريه.
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ثالثًا: كيفية تنظيم ملف التنفيذ

يتم و�سع �سورة عن ال�سند التنفيذي املحفوظ يف القا�سة مع جميع الأوراق  	•
املتعلقة بالطلب داخل ملف التنفيذ .

وقرارات  اأوامر  من  التنفيذ  قا�سي  عن  ي�سدر  ما  كل  امللف  يف  يثبت  	•
واأحكام.

التنفيذ  وماأمور  التنفيذ  قبل طالب  من  موقعا  التنفيذ  و�سع حم�سر  مت  	•
اجلهة  يف  التنفيذي  ال�سند  عن  و�سورة  التنفيذ  اأطراف  طلبات  و�سبط 

اليمنى من امللف، ويتم و�سع باقي امل�ستندات ومنها التبليغات واإي�سالت 

الدفع الأخرى ووكالة املحامي اإن وجدت يف اجلهة الي�سرى من امللف.

تثبيت اأوراق امللف يف اأبعاد مت�ساوية وب�سكل منظم. 	•
يقوم ماأمور التنفيذ بتدوين البيانات التالية على ملخ�س ملف الق�سية  	•

التنفيذية، تبعًا لالإجراء املوحد لإدارة الأمانات املالية:

قيمة املبلغ الإجمايل املطالب به،   −

ت�سديدها،  يتم  دفعه  كل  قيمة   −
ت�سديدها، مت   التي  الدفعات  مبالغ  جمموع   −

املبلغ امل�سروف قيمة   −
املبلغ املتبقي اإجمايل   −

−  يقوم ماأمور التنفيذ بالتوقيع اإىل جانب هذه البيانات.

    مالحظة 8:

املوجودة يف  النماذج  كافة  )تنفيذ( يف  )اجراء( مب�ضطلح  م�ضطلح  تغيري  يتوجب 

الدائرة وكذلك يف خماطبات ومرا�ضالت و�ضبط امللفات واينما ورد ليتالئم مع 

القانون اجلديد. 

 مالحظة 9:

التنفيذ  التي تعطى ملقدم الطلب، بخامت دائرة  التنفيذي  ال�ضند  يجب ختم �ضورة 

ويتم توقيعها من قبل ماأمور التنفيذ.

رابعًا: حفظ ال�ضندات التنفيذية

امل�ستندات  التجارية،  الأوراق  )خا�سًة  التنفيذي  امل�ستند  ا�سل  حفظ  يجب 

الر�سمية وامل�ستندات الخرى التي يكون التي يكون مو�سوعها مبلغا من النقود( 

يف القا�سة احلديدية املوجوده يف الدائرة بعد ان يتم و�سعه يف مظروف، يكتب 

ال�سند، رقم امللف  ال�سند عن غريه مثل: )نوع  لتميز  البيانات الالزمة  عليه  

العائد له، قيمه ال�سند، تاريخ الإ�ستحقاق  ......(.

خام�ضًا: الر�ضوم والطلبات

يتم ا�ستيفاء الر�سوم وفقا لقانون ر�سوم املحاكم النظامية رقم 1 ل�سنة   •
2003

التالية: الفرعية  الطلبات  على  ر�سوم  ا�ستيفاء  يجب  	•
طلب جتديد امللف الذي م�سى على تركه مدة �ستة �سهور اأو اأكرث  −
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ال�ست�سكال − طلب 
− طلب ت�سوير امللف التنفيذي

يدفع املنفذ له ر�سم عن كل ق�سط يتم حت�سيله عن طريق الدائرة، اأما  	•
املبالغ اأو الأق�ساط التي ي�سرح املنفذ لهم باأنهم ا�ستلموها خارج الدائرة 

ل يلزموا بدفع الر�سم عنها.

يتم اإيداع ر�سم ال�ستئناف املح�سل من قبل الدائرة يف ح�ساب الإيرادات  	•
ولي�س يف ح�ساب الأمانات.

يقدم طلب جتديد امللف التنفيذي  فقط يف الأحوال التي يكون املحكوم  	•
له �سببًا يف توقف الإجراءات التنفيذية، اأما الأحوال التي ل يكون املحكوم 

له �سببًا يف توقفها فال يتوجب عليه تقدمي طلب جتديد فيها.

يف حال جتديد طلب التنفيذ املرتوك منذ ما يزيد عن �ستة �سهور، على  	•
دائرة التنفيذ اإر�سال اإ�سعار اإىل املحكوم عليه لإعالمه بتجديد الجراءات، 

ويجب اأن يت�سمن الإ�سعار ا�سم ال�سخ�س الذي قام بتجديد امللف والطلب 

منه مراجعة الدائرة خالل �سبعة اأيام.

اإذا اأراد اأي من اخل�سوم ت�سوير اأي من مكونات امللف التنفيذي يجب اأن  	•
يكون ذلك من خالل طلب ت�سوير يقرر فيه قا�سي التنفيذ.

    مالحظة 10:

من خالل  اإل  فيه  ما  فتحه وفح�ص  اأو  التنفيذي  امللف  اأخذ  اخل�ضوم  على  يحظر 

ماأمور التنفيذ الذي يجب اأن ي�رصف على اإطالع اخل�ضوم بنف�ضه على ما يريدون 

الإطالع عليه.

 �ضاد�ضًا: اأمور اأخرى:

يتمتع العاملني يف دائرة التنفيذ باحليادية التامة، كما عليهم  اأن  يجب   .1

خدمة اجلمهور بالكيفية التي ل يظهر فيها حتيزهم لطرف دون الآخر.

يجب تنظيم الدور يف دوائر التنفيذ للمراجعني بتنظيم ك�سف ي�سجل فيه   .2

الدور،  لتنظيم  اآيل  نظام  وجود  عدم  حالة  يف  املراجعني، وذلك  اأ�سماء 

ويرجع حتديد احلد الأق�سى للملفات امل�سموح املراجعة فيها اإىل تقدير 

قا�سي التنفيذ.

تتوىل دائرة التنفيذ تنفيذ القرارات ال�سادرة يف الق�سايا امل�ستعجلة، على   .3

اأن يتم تزويد املحكمة التي �سدر منها القرار املنفذ بن�سخة عن حم�سر 

التنفيذ و�سور عن املرفقات املتعلقة بتنفيذ القرار ل�سمها اإىل ملف الدعوى 

الأ�سلية.

يجب اإعداد ك�سوف بالق�سايا التي يجب موالتها ومتابعتها من قبل النيابة   .4

العامة.

ل يتم �سرف اأي مبلغ اإل مبوجب قرار ابتدائي من قبل قا�سي التنفيذ.  .5

يف حال �سرف املبالغ التي تزيد قيمتها عن خم�سة اآلف �سيكل يتوجب اأن   .6

يتم توقيعها من قبل وزارة املالية وعدم جتزئة �سرف املبالغ باأكرث من 

و�سل لتاليف هذا التوقيع.

اأوامر القب�س: يف حال اإ�سدار قا�سي التنفيذ اأمرا بالقب�س على املحكوم   .7

عليه وفق احلالت التي حددها القانون، فاإنه يجب اأن ي�سدر اأمر احلب�س 
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مبا�سرة دون تبليغ املحكوم عليه قرار حب�س ابتداء.

طلبات  �سد  املقدم  ال�ستئناف  وت�سجيل  قبول  التنفيذ  دائرة  على   .8

التنفيذ، واإحالة هذه ال�ستئنافات اإىل حمكمة ال�ستئناف املخت�سة فور 

ت�سجيلها. 

�ضابعًا: ت�ضديد ملف التنفيذ وتبعاته:

يجب عمل ك�سف بكافة امللفات املرتوكة دون تعقب من قبل اأ�سحابها ملدة   .1

�ستة اأ�سهر من اآخر اإجراء مت ب�ساأنها، وف�سل هذه امللفات بو�سعها يف مكان 

خم�س�س لها يف الدائرة، واإ�سافة خانة جديدة يف جدول الك�سف الدوري 

امللفات  هذه  حل�ساب  تالفيا  امللفات، وذلك  هذه  عدد  فيه  يبني  للق�سايا 

وظهورها يف بند املدور لدى الدائرة، مما يعرب عن اأرقام غري حقيقية يف 

عدد امللفات املدورة يف التنفيذ.

ل يتم ت�سديد امللفات التنفيذية اإل بناء على قرار ي�سدر من قا�سي التنفيذ،   .2

ويتوجب اأن يتم التاأكد قبل اإ�سدار القرار بان امللف قد ا�ستوفى حت�سيل 

مهما  للخ�سوم  م�ستحقة  مبالغ  اأية  امللف  ذمة  على  يبقى  ومل  الر�سوم، 

بلغت قيمتها، اأما يف حالة امللفات امل�ستمرة واملتعلقة بالنفقات والأحوال 

ال�سخ�سية يق�سي بانقطاع النفقة مثال اأو يق�سي بانتهاء.مو�سوع الدعوى 

الأ�سلية.

بعمل ك�سف  التنفيذ وذلك  قانون  املادة )167( من  تفعيل ن�س  يتوجب   .3

بالأمانات النقدية والعينية املودعة  يف �سناديق التنفيذ اأو التي ح�سلتها 

دوائر التنفيذ دون مراجعة اأ�سحابها خالل خم�سة �سنوات التي حددتها 

الإجراء  اتخاذ  لغايات  الأموال  هذه  حول  للمجل�س  والكتابة  املادة،  تلك 

اخلا�س بقيدها كاإيرادات للخزينة. 
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الإجراء املّوحد 

يف اإدارة الأمانات املالية يف دوائر التنفيذ
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 )OBJECTIVE( 1. الهدف

حيث  من  التنفيذ  دوائر  يف  املالية  الإمانات  اإدارة  اإىل  الإجراء  هذا  يهدف 

حت�سيلها و�سرفها ومتابعة ت�سجيلها واإجراء التحليالت الالزمة واإعداد التقارير 

املالية ذات العالقة.

) SCOPE( 2. جمال التطبيق

كافة العمليات املتعلقة بالأمانات يف دوائر املجل�س.

)RESPONSIBILITIES( 3. امل�ضوؤوليات

رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى   3.1

المانات  بتح�سيل  تتعلق  التي  العامة  ال�سيا�سات  و�سع   3.1.1

و�سرفها.

رئي�س املحاكم  3.2

بتح�سيل  املتعلقة  ال�سيا�سات  تنفيذ  على  والرقابة  متابعة   3.2.1

و�سرف المانات

مدير عام اإدارة ال�ضوؤون املالية   3.3

الإ�سراف والرقابة على تطبيق الإجراء بكفاءة وفاعلية.  3.3.1

مدير دائرة ال�ضوؤون  املالية    3.4

الرقابة على تطبيق تنفيذ عمليات القب�س وال�سرف من الأمانات  3.4.1 

ق�سم  عن  ال�سادرة  والطارئة  الدورية  التقارير  مراجعة   3.4.2

الأمانات ورفعها ملدير عام اإدارة ال�سوؤون املالية والإدارية
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رئي�س ق�ضم المانات  3.5

تدقيق التح�سيالت النقدية من المانات يف دوائر املجل�س   3.5.1

وكذلك عمليات ال�سرف

اعداد التقارير الدورية والطارئة عن التح�سيالت النقدية  3.5.2

املوظفني املاليون   3.6

م�سئوولون بقدر ما يتعلق الأمر بتطبيق عملهم عن القيام   3.6.1

بالإجراءات املحددة يف عملية حت�سيل و�سرف الأمانات.

)PROCEDURE(  4. عمليات حت�ضيل المانات  و�ضرف المانات

 4.1   حت�ضيل الأمانات 

 يقوم اأمني ال�سندوق اأو من ينوب عنه بتعبئة كتاب البنك من 4.1.1

واقع ملف الق�سية مبا يفيد اإيداع املبلغ املطلوب من املنفذ عليه 

لدى البنوك املعتمدة واإعادة ق�سيمة الإيداع من قبل املنفذ عليه 

اإىل اأمني ال�سندوق.

يقوم اأمني ال�سندوق اأو من ينوب عنة با�ستالم ق�سيمة الإيداع 4.1.2

اأو   )F-FS-D-O1( منوذج  يدوي  قب�س  �سند  وا�سدر  البنكي 

الإيداع  بقيمة  التنفيذ  دائرة  لدى  املعتمد  ال�سند  او  حمو�سب 

وبنف�س العملة املودعة من قبل املنفذ عليه ومن ثم يتم توريد 

�سندات القب�س وق�سائم الإيداع اأول باأول اإىل املحا�سب.         

يقوم املحا�سب اأو من ينوب عنه مبراجعة وتدقيق �سندات القب�س 4.1.3

من حيث )مطابقة املبلغ، ونوع العملة وباقي البيانات الالزمة 

مع ق�سيمة الإيداع( و ت�سجيل �سندات القب�س يف �سجل حت�سيل 

.)F-FS-D-05( الأمانات منوذج

 يقوم املحا�سب اأو من ينوب عنة بحفظ �سند القب�س وق�سيمة 4.1.4      

يف  املح�سل  املبلغ  قيمة  ت�سجيل  بعد  الق�سية  ملف  يف  الإيداع 

F-FS-( منوذج  البيانات  جميع  مع  الق�سية  ملخ�س  منوذج 

D-O3( وتتم عملية الت�سجيل كما يلي : 

اجلانب  يف  النموذج  على  الإيداع  مبلغ  ت�سجيل   4.1.4.1

املخ�س�س للمدعى علية. يف خانة التاريخ    

يتم ت�سجيل التاريخ من واقع ق�سيمة الإيداع ولي�س �سند القب�س، 

املبلغ يف خانة املبلغ مع حتديد نوع العملة يف املكان املخ�س�س، 

ورقم �سند القب�س يف خانة رقم ال�سند. 

4.1.4.2 تر�سيد ح�ساب الأمانة بعد ت�سجيل الإيداع مع ت�سجيل 

ر�سيد مبلغ الأمانة الغري م�سدد للمدعي.

النموذج يف اجلانب  الأمانة على  رد  �سند  ت�سجيل   4.1.4.3

املخ�س�س للمدعي ، يف خانة التاريخ  يتم ت�سجيل تاريخ �سند 

رد الأمانة ، يف خانة املبلغ امل�سدد ي�سجل مبلغ �سند رد الأمانة،  

م�سددة  الغري  املبالغ  قيمة  من  امل�سروفة  القيمة  طرح  ويتم 

للمدعي على النموذج.
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التقرير 4.1.5      من  ن�سخه  بت�سليم  عنه  ينوب  من  اأو  املحا�سب  يقوم 

يومي عن جميع املبالغ املح�سلة من الأمانات بجميع العمالت 

حيث  من  والتدقيق  املراجعة  بعد  الق�سم  رئي�س  اإىل  وتقدميه 

�سحت الحت�ساب والتوقيع عليه.

 يقوم املحا�سب اأو من ينوب عنه باإعداد تقرير �سهري الأمانات 4.1.6 

اأملح�سله لأغرا�س الت�سويات البنكية واملطابقات الالزمة.

 4.2      �ضرف الأمانات   

الأمانة  منوذج 4.2.1     رد  �سند  باإعداد  عنه  ينوب  من  اأو  املحا�سب  يقوم 

)F-FS-D-02( واحل�سول على املوافقات الالزمة لعملية ال�سرف.

الأمانة 4.2.2 بقيمة  �سيك  باإعداد  ينوب عنه  اأو من  املحا�سب  يقوم 

با�سم �ساحب الأمانة وي�سدر ال�سيك للم�ستفيد الأول فقط بعد 

التاأكد من قيمة الأمانة ورقم الق�سية من واقع ملف الق�سية 

وتوقيع ال�سيك من املخولني بالتوقيع.

اأو 4.2.3     له  للمنفذ  ال�سيك  بت�سليم  ينوب عنه  اأو من  املحا�سب  يقوم 

م�ستلم ال�سيك والتوقيع على �سند رد الأمانة من قبل املنفذ له.

يقوم املحا�سب اأو من ينوب عنه بت�سجيل �سند رد الأمانة وال�سيك 4.2.4    

على �سجل الأمانات امل�سروفة وت�سجيل قيمة ال�سيك على منوذج 

ملخ�س الق�سية يف ملف الق�سية منوذج )F-FS-D-O3( وحفظ 

�سند رد الأمانة و)�سوره عن ال�سيك اإذا اأمكن( يف ملف الق�سية.

يقوم املحا�سب اأو من ينوب عنة باإعداد تقرير يومي عن جميع 4.2.5    

املبالغ اأمل�سروفه من الأمانات بجميع العمالت والتاأكد من عملية 

الحت�ساب واجلمع والتوقيع علية وت�سليمه اإىل رئي�س الق�سم. 

عن 6-2-4 �سهري  تقرير  باإعداد  عنة  ينوب  من  اأو  املحا�سب  يقوم 

جميع مبالغ الأمانات امل�سروفة لرئي�س لق�سم الأمانات اأو من 

ينوب عنة.

اأ�سبحت من حق 4.2.7 التي  الأمانات  رفع تقرير �سهري عن مبالغ 

لتحويلها  احلزينة  واأمانات  الدائنة،  الفوائد  و  الدولة  خزينة 

اإىل ح�ساب اخلزينة العامة. 

4.3  نقل امللفات  

يقوم ماأمور التنفيذ بت�سليم املحا�سب اأو من ينوب عنه اأرقام 4.3.1

امللفات املنوي نقلها اإىل دائرة تنفيذ اأخرى

يقوم املحا�سب او من ينوب عنه باحت�ساب ومراجعة قيمة املبالغ 4.3.2

امل�ستحقة التي تخ�س الق�سية  واملودعة يف ح�ساب المانات.

يقوم املحا�سب اأو من ينوب عنه بتجهيز كتاب حتويل باملبالغ 4.3.3

امل�ستحقة من ح�ساب دائرة التنفيذ اإىل ح�ساب دائرة التنفيذ 

املنوي نقل امللف اليها.

بعد توقيع الكتاب من املخولني بالتوقيع يتم اإر�سال الكتاب اإىل 4.3.4

البنك وحتويل املبلغ من احل�ساب البنكي اىل احل�ساب البنكي 

اخلا�س بالدائرة املنقول اليها امللف.
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يتم  حتويل امللف بكافة م�ستنداته و�سورة من احلوالة البنكية 4.3.5

ال�سادرة.

واملبالغ 4.3.6 امللف  رقم  ب�سطب  عنه  ينوب  من  اأو  املحا�سب  يقوم 

اخلا�سة به من ال�سجالت.

يقوم املحا�سب اأو من ينوب عنه بتدوين رقم امللف، املبلغ، ا�سم 4.3.7

الدائرة املحول لها، �سبب التحويل يف   �سجل امللفات املنقولة 

.)F.FS.D.06( واملحولة منوذج رقم

النواحي 4.3.8 من  وفح�سة  امللف،  با�ستالم  التنفيذ  مامور  يقوم 

ويتم  فيه.  الثبوتية  الوراق  جميع  ا�ستكمال  ومدى  القانونية 

اعطائه رقم جديد.

يتم ت�سجيل جميع البيانات الالزمة يف �سجل امللفات امل�ستلمة 4.3.9

.)F.FS.D.06( عن امللف منوذج رقم

يف نهاية ال�سهر وعند اعداد الت�سوية البنكية يقوم املحا�سب 4.3.10

او من ينوب عنة بالتاأكد عن دخول احلوالة اخلا�سة بامللف يف 

احل�ساب البنكي اخلا�س بالدائرة.

4.4    التقارير 

يقوم املحا�سب اأو من ينوب عنة  باإعداد تقرير عن الأمانات 4.4.1

املح�سلة واملدفوعة خالل ال�سهر لكافة  العمالت.  

اأمانات 4.4.2 عن  تقرير  باإعداد  يخول  من  اأو  املحا�سب  يقوم 

اخلزينة ال�سهري بكافة العمالت.  

كافة 4.4.3 على  املح�سلة  بالفوائد  تقارير  اإعداد  يتم  كذلك 

احل�سابات البنكية وحتديد مبالغها.

اإعداد تقرير الت�سوية البنكية ال�سهري.4.4.4

 4.5     الت�ضويات البنكية 

ال�سهري لالأمانات املقبو�سة والأمانات امل�سروفة )ال�سجل  التقرير  من واقع 

اليومي لالأمانات( يتم تدقيق جميع املبالغ امل�سروفة واملدفوعة ومطابقتها مع 

ك�سف البنك  كما يلي:

ا�ستالم ك�سف البنك ومطابقة املبالغ امل�سروفة يف التقرير 4.5.1

ال�سهري لالأمانات دفرت األيوميه  مع اجلانب )املدين( ويكون 

م�سجل برمز )منه(  يف ك�سف البنك اأو )جانب ال�سرف( 

والإيداعات يف دفرت األيوميه اأو التقرير ال�سهري لالإيداعات 

مع اجلانب )الدائن( يف ك�سف البنك اأو )جانب القب�س( 

ويرمز له يف ك�سف البنك )له(.

وت�سجيل الفرو قات يف الت�سوية البنكية وتكون الفرو قات بني 

الر�شيد الدفرتي ور�شيد  وك�شف البنك كما يلي :

مبالغ واردة يف ك�سف البنك ومل ترد يف الدفاتر يف اجلانب 4.5.1.1

لالأمانات  ال�سهري  )التقرير  من  الإيداع  جانب  اأو  املدين 

املقبو�سة( مثل حوالة جمهولة امل�شدر ت�شاف اإىل ر�شيد 

الدفاتر. 
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�سيكات �سادرة من الدائرة ومل ت�سرف من البنك)تظهر يف 4.5.1.2

التقرير ال�سهري للمدفوعات فقط( حتى يوم اإح�سار ك�سف 

البنك ت�شاف اىل ر�شيد الدفاتر.

مبالغ �سجلت يف الدفاتر حل�سابنا ومل تظهر يف ك�سف البنك 4.5.1.3

اإيداع وت�سجيلها يف الدفاتر ومل تظهر  مثل ا�ستالم ق�سيمة 

يف البنك ب�سبب خطا ما يف عملية الإيداع اأو خطاأ من قبل 

البنك تطرح من ر�شيد الدفاتر.

يف 4.5.1.4 ت�سجل  ومل  البنك  ك�سف  يف  ح�سابنا  على  �سجلت  مبالغ 

الدفاتر مثل العمولت البنكية تطرح من الدفاتر.

اإعداد الت�سوية البنكية على منوذج الت�سوية البنكية منوذج 4.5.1.5

)F-FS-D-04( املعد لذلك.

ف�سل جميع مبالغ الفوائد الدائنة من ك�سف البنك عن مبالغ 4.5.1.6

الأمانات يف ح�ساب منفرد.

مت 4.5.1.7 قد  الت�سوية  يف  علقت  التي  املبالغ  جميع  اأن  من  التاأكد 

اأو الدفاتر قبل البدء يف عمل  معاجلتها يف ك�سوف البنوك 

ت�سوية البنك لل�سهر القادم.

)PERFORMANCE INDICATORS( 5. موؤ�ضرات الأداء

يقوم رئي�س ق�سم المانات بح�ساب موؤ�سرات الإداء املو�سحة اأدناه ومتريرها 

للمدير املايل وذلك مرة كل ثالث �سهور حيث تتم مناق�ستها �سمن اإجتماعات 

دائرة ال�سوؤون  املالية و�سمن اإجتماعات املجل�س املختلفة:

طريقة ح�شابةا�شم املوؤ�شر

ن�سبة املبالغ املدفوعة اإىل  المانات  

املح�سلة لكل �سهر

مق�سوما  املدفوعة  المانات  مبالغ 

على مبالغ المانات املح�سلة لنف�س 

الفرتة، ولكل دائرة اأو الجمايل

ن�سبة الزيادة اأو النق�سان بالمانات 

املح�سلة اأو املدفوعة

)قيمة المانات احلالية -قيمة المانات 

يف الفرتة ال�سابقة(/قيمة المانات يف 

الفرتة ال�سابقة( × %100

كذلك ميكن احت�ساب عدد كبري من املوؤ�سرات املهمة التي تفيد يف عملية التحليل 

واملقارنات مثل موؤ�سرات النمو والزيادة يف حت�سيل و�سرف الأمانات وكذلك 

الفوائد ومقارنات بني املحاكم �سهريا وربع �سنويا و�سنويا

)RELATED DOCUMENTS( 6. الوثائق ذات ال�ضلة

قبل 6.1 واملقرة من  املعتمدة  الر�سوم واجلبايات  قانون حتديد 

املجل�س الت�سريعي ورئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

)RECORDS( 7.  ال�ضجالت والنماذج 

منوذج اإي�سال القب�س امل�سمم لأغرا�س حت�سيل 7.1 

الأمانات )4 ن�سخ (

)F-FS-D-01(

)F-FS-D-02(اأمر رد الأمانة )3 ن�سخ(7.2

)F-FS-D-03(منوذج ملخ�س ملف الق�سية )ن�سخة واحدة(7.3
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)F-FS-D-04(الت�سوية البنكية7.4

امل�سروفة 7.5 لالأمانات  اليومية  ودفاتر  �سجالت 

واملقبو�سة

)F-FS-D-05(

)F-FS-D-06(�سجل امللفات املنقولة7.6

)F-FS-D-07(�سجل امللفات امل�ستلمة7.7

�سجل متابعة ق�سايا التنفيذ7.8

حم�سر التنفيذ7.9

الأمانات 7.10 رد  واأوامر  القب�س  اإي�سالت  �سجل 

امللغاة وكذلك ال�سيكات امللغاة

منوذج كتاب البنك7.11

20 �سنة يف حني حتفظ الدفاتر وال�سجالت 40  حتفظ ال�سندات والنماذج 

�سنة.                 

املالحـــــق
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ملحق )1(

التعميمات اخلا�ضة بدوائر التنفيذ
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ملحق )2(

مناذج الأمانات املالية
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مت اإعداد هذا الدليل

حتت رعاية

معايل القا�سي عي�سى اأبو �سرار

رئي�س املحكمة العليا / رئي�س جمل�س الق�ساء الأعلى

واإ�سراف 

�سعادة القا�سي عزت الراميني

رئي�س اإدارة املحاكم

 وتنفيذ فريق عمل ادارة املحاكم بالتعاون مع م�سروع نظام

حممد عالونه

الأمانة العامة ملجل�س الق�ساء الأعلى/من�سقا

حممد دار خليل

رئي�س قلم حمكمة بداية رام اهلل/ع�سوا

احمد �ضحادة

دائرة تكنولوجيا املعلومات/ع�سوا

عبد الرحمن ح�ضني

رئي�س قلم املحكمة العليا/ع�سوا


