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نظامنامهٔٔمدیریتٔمحاسبهٔٔوزارتٔجلیلۀٔخارجیه ٔ
 -۱مدیر محاسبه وزارت خارجیه از همه محاسبات متعلقه وزارت مسئول است.
 -۲تمااام محاساابات سااقرا و هو ساال هااا و مااهموریح خارجیااه و محاساابات ادخا اای ه از مای ااده گااح تجااارتو وریااره بهریعااه
وزارت خارجیه برای خرید مال کار آمد دولت مقرر میدو د راجع و عاید بمدیریت وزارت خارجیه میباد د.
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 -۳وزارت مالیه مطابق م ظوری م درجه بودجه عمومو تخ ی ات م ظوری وزارت خارجیاه را سادرد مادیریت محاسابه
وزارت خارجیه میدارد مدیر محاسبه وزارت خارجیاه مطاابق م ظاوری م درجاه بودجاه تخ ی اات هار دائاره و ماهموریح
خارجیه را برای داح ارسال می ماید ،ماهموریح وزارت خارجیاه موا اق تخ ی اات م ظاوری خاود بم ار

میرساا د در

باااا اج اااس ج سااو کااه بتحویاال مااهموریح خارجیااه میدااو د اس ا اد آح بااوزارت مالیااه باات و بواسااطه ماادیر محاساابه وزارت
خارجیه بجمع هماح مامور بسته میدود.

 -۴وزارت هائی ه مطاابق م ظاوری م درجاه بودجاه خاود هرگااه آرزوی خریاداری را بهریعاه ماهموریح خارجیاه از خاار
میدار د از وع ادیاء و تعداد و مقادار آح اوأل بمادیریت محاسابه وزارت خارجیاه اطایع می مای اد ،و مادیر محاسابه وزارت
خارجیه از مضموح و مقدار ادیاء مهکور برای مهمور مقیم خارجیه اطیع میدارد ،مهمور مقیم خارجیاه اج ااس ماهکوره را
مطابق هدایات هماح وزارت خریداری کرده ارسال می ماید ،مدیر محاسبه خارجیه مطابق هیمات اج ااس ماهکور طالاا وجاه
هیمت آح از وزارتی ه امر خریداری کارده اسات میداود .و همچ ایح همااح وزارت مبلا ماهکور را از جملاۀ وجاه م ظاوری
م درجه بودجه خود س د

ر یات اسمو خزا ه تحریر موده تسلیم مدیر محاسبه وزارت خارجیه میدارد.

 -۵ادیائی ه برای کارآمد عیح المال مطابق ماده ( )۴خریداری میدود و مهموریح عیح الماال خاواه بموجاا رمااح حضاور
داها ه و خواه بموجا خط اطیعدهو خود داح بادد مطاابق بیجام ماال مبلا هیمات ادایاء ماهکور را سادرد مادیر محاسابه
وزارت خارجیه میدارد.
 -۶ادیای کارآمد دولت که بهریعه مهموریح خارجیه خریداری میداود بیجام خریاد ماال و وزح و عاددی و زرعاو آ ارا باا
تاریخ روا گو و م ار

کرائه ریل و آبگوت و سائر م ار

آ را ماهموریح خارجیاه کاه در خاار میبادا د و خریاداری

بهریعه آ ها میدود و بمدیریت محاسبه خارجیه ارسال دار اد عایوه باراح وزارتهائی اه بهریعاه ماهموریح خارجیاه خریاداری
اج اس میدار د علو الترتیا ساقار

هار وزارت را مبار تعایح میدار اد ما یت وزارت تجاارت کاه اول ساقار
1

ماوده اسات

مباار اول و وزارت معااار

کااه بعااد از وزارت تجااارت اماار خریااداری کاارده اساات مباار دوم د ا اخته میدااو د در زما ی ااه

مهمور خارجیه مالهای خریداری را روا ه کابل میدار د در همه
عیمااه مخ و اای ه از طاار

دوهها همااح مبار ساقار

را باا مبار اعاداد

ا دوق باا

وزارت خارجیااه گ هادااته دااده اساات داااح میده ااد و یااز اج اساای ه خریااداری میدااود حتااو

االم ااح هرساات ادایا و تعااداد آ ارا داخاال همااح
میدااو د مطااابق باااال مباار سااقار

ا دوق بگهار اد ،اهسااامی ه سربساته از اورودااا و دیگار جااای هاا رسااتاده
ا دوق بااا عاادد

هماااح وزارت را باااالی

ا دوق و داااح وزارت خارجیااه می ویس ا د و

همچ یح تمامو سقاردات وزارت خارجیه بایح داح  Hمی ویس د.
 -۷م ار ات خارجیه دولت که بهریعه مهموریح در خار اجرا میدو د هرگو ه رودیه و طای و کاراه مروجاه کاه از سا ه
خود دولت و یا از س ه های دول خارجیه برای مهموریح مقیم خارجیه داده میدو د هماح رودیه و یا طی و کاره مروجه را
تحویلاادار و جااواا ده میباداا د در زماااح احتیااا کااه اراده م اار

و

و یااا خریااداری را میدار ااد حتااو االم اااح م اار

خریداری مال را مطابق ج س رودیه و یاا طای موجاودۀ خاود بدار اد و اگار مم اح باداد در زمااح ضارورت علاو التادری
تبادل رودیه و یا طی و کاره مروجاه موجاوده خاود را بهمااح سا ه مروجاه وطاح میدار اد در حایح هطاع محاسابه ایاح گو اه
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تبدییت خاص تاریخ روز م ر

و روز خریداری را استاد گر ته تقاوت هیمت همدیگر مجری داده میدود.

 -۸مهموری ه در خار در حیح ضرورت تبدییت قدی و یا طی و کاراه مروجاه را میدار اد در هار هقتاه یام ار

اماه

قدی رسمو هماح دولت را بمدیریت محاسبه وزارت خارجیاه ارساال می مایاد مادیر محاسابه وزارت خارجیاه در حایح هطاع
محاسبه هماح مهمور تقاوت هیمت تبدییت هماح سا ه موجاودۀ او را بهمااح سا ه کاه تبادیل ماوده اسات موا اق دیاده مجاری
می مای د.

 -۹مهموری ی ه در حیح ضرورت یام م اار

و یاا خریاداری تبادیل یام سا ه را بادیگر سا ه ماو مای اد احیا اا ت اگار در

اجرای هماح ضرورت ب ابر عهر معقول تعطیل واهع دود و بت رار در هماح مبل تبادله ق اح واهع داده باداد ب اابر عاهر
معقولی ه مهمور خارجیه بیاح میدهد ق اح ای گو ه تبادالت بموجا امضا وزیر خارجیه مجرا داده میدود.
 -۱۰کرایه و م ار

مجوزه که بهریعه ماموریح خارجیه اجرا میدو د هرمهمور از سقیر مقیم خارجیه هماح محل ت دیق

ا دازه کرایه و هیمت هماح م ار
 -۱۱م ار

را حا ل میدارد.

عمومو هر سقارت و هو سل گری کاه در بودجاه عماومو م ظاوری یا تاه اسات اهساام م اار ات آ ارا بطاور

کلیه وزیر خارجیه مدخص می مای د م یت تیلقوح و یا مهما و سقرای اج بیه و یا ادتراک هیمت جرائد و یا یام ا ادازه اعا اه
عمومو را مطابق اهسامی ه وزیر خارجیه مدخص موده اسات

از طر

سقرا و ج رال هو سلها در حالو که مبل م ار

بم ر

میرسا د و بارای مادیر محاسابه وزارت خارجیاه ام اال کرایاه تیلقاوح و هیمات اداتراک جرائاد و اعا اه را بموجاا

رسید که عادت هماح ممل ت است و یا مهما و ام ال آ ارا مطاابق تحریار خاود همااح ساقیر و یاا ج ارال هو سالگری مجاری
میدهد.
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 -۱۲ادیائی ه از خار خریداری میدو د و در گمرک کابل میرس د مهمور تقسیم مال و دو قر مهموریح از جمله چهار قار
مهموری ه بمدیریت محاسبه وزارت خارجیه میباد د بماتحت مهمور تقسیم مال در گمرک موجود میبادا د هار هادر بیجام و
سیاهه

دوق بست ادیاکه از طر

را باسواد بیجم و سیاهه

مهموریح خارجیه میرس د مادیر محاسابه وزارت خارجیاه مبار ساقار

همااح وزارت

دوق بست را با هدایات تحویلو مال تعلقاۀ آح بارای ماهمور تقسایم ماال میقرسات د ماهمور تقسایم

مال برای هماح وزاراتی ه مال خریداری او رسایده اسات اطایع می مایاد وزارت ماهکور تحویلادار متعلقاه همااح ماال را در
گمرک میقرست د تا بمواجه مهموریح گمرک ادیاء مهکوره را بهمرای بیجم آح تطبیاق داده بتحویال تحویلادار ماهکور ماوده
رسید حا ل دار د و بعداز بت وزارت متعلقاه آح سادرد مادیریت محاسابه خارجیاه می مایاد دارسال و ادایائی ه خااص تعلاق
بحضور ملوکا ه دادته بادد مهمور تقسیم مال بموجا هدایات وزارت خارجیه تعمیل می ماید.
 -۱۳مالهای سرکاری که بهریعه کرائه ک

ها آورده میدود مهمور تقسیم مال اورات بااداره متعلقاه آح اطایع تحریاری بدهاد

که بی تاخیر تحویلدار هماح مال بگمرک حاضر دده بر و ق ماده ( )۱۲مال را ببر د اگر از طر
تاخیر و کرایه ک

آ ها اضا ه از د

روز

معطل دده استغا ه مود از دخص رقلت کار بهریعه وزارت خارجیه از بیسات رودیاه الاو د جااه رودیاه

داراالماح با کرائه ک
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جزای قدی تح یل و تحویل خزا ه میدود .رسا یدح مال از گمرک تا تحویل خا ه باسات ای مالهاای داراالمااح کاه رساا یده
ها هرار داده میدود بعهده اداره مرجوعه آح میبادد.

 -۱۴از جمله چهار قر ماموری ه در مدیریت محاسابه وزارت خارجیاه موجود اد دو قار آح بموجاا مااده ( )۷در گمارک
ایقای وظای

می مای د دو قر موجودۀ آح برای خدمت رامیح و اح ام امه هائی ه بوزارت مالیه از طر

مدیریت محاسبه

وزارت خارجیه رستاده و بت میدو د و یا بیجم های که برای مهمور تقسیم مال از مدیریت محاسبه روا اه میداو د ایقاای
وظای

میدار د.

 -۱۵مدیر گ مرک و ماهمور تقسایم ماال باا دو قری اه از طار
باتقاق کرائه کداح

ا دوق بساته را میحظاه ک اد اگار

وزارت خارجیاه مقارر میبادا د دای

از بااز کاردح

ا دوق د ساته باداد در حادایۀ سا دی ه کرائاه کا

ا دوق

باا خاود دارد

ت دیق میدار د و همچ یح مامور تقسیم الدرجات م اسا وزارت خارجیه در باا دادح کرائه باهیما دۀ آح تحریار میادارد کاه
کرائه ک

بحق خود برسد و احیا ا ت اگر

موجودی مال موجاوده

دوق سر واز و یا د سته بادد باتقاق کرائه ک

ا دوق

را میدار د هر هدر که سالم باد د بقرار هواعد باال بتحویل تحویلدار میدار د و هر هدر که د سته و یاا کمباود بادارد بار هماه
کرائه ک

میبادد .از موضعی ه مال برای کرائه ک

د سته بادد درست موده ب رائه ک

داده میدود

دوق های د سته را ده د و اگر در ریال و آا کاوت

تحویل ک د.

 -۱۶مدیریت محاسبه وزارت خارجیه رسید تحویلدار ها را با بیجم خرید مال مقابله و

حت موده بات و ضابط می مایاد

و عوض رسید برای مهموری ه در خار هماح مال را خریداری موده است ارسال میدارد.
 -۱۷وجه باهیما دۀ کرائه ک

در همه اوهات از جملۀ مبلغی اه در بودجاۀ وزارت خارجیاه بطاور تخمایح معایح و ازد مادیر

محاسبه وزارت خارجیه موجود میبادد مطابق هیل داده میدود:

3

الف -:کرائه کدا ی ه بموجا ت دیق ماهمور تقسایم ماال کاه در مااده ( )۱۵هکار یا تاه مساتحق کرائاه میداو د مادیر محاسابه
وزارت خارجیه بموجا ت دیق خاط ماامور تقسایم ماال و سا د حوالاه ماموری اه ماال را ب رائاه کا

سادرده مبلا باهیما اده

کرائه آ را تادیه می د.
ب -:کرایه کدا ی ه مطابق ماده ()۱۵

دوق سربسته از زد داح د سته دده باداد و یاا از بایح

ا دوق د ساته ماال آح

کمبود دادته بادد هیمت هماح ادیا از هرار هیمت بیجم آح س جیده از کرائه کداح کسر میدود و مابقو کرائه ،کرائاه کدااح
داده میدود.
ج -:کسر در و هواکرده گو مایع باا ام ال دطرول و تیل خااک کاه دیان آح د ساته باداد بقارار ت ادیق مادیر گمارک و
مهمور تقسیم مال مجری است و اگر دین آح د سته بادد هیمت هماح کسر دده گاو جا س از روی بیجام از کرایاه ،کرایاه
کداح کسر میدود.
د -:چی و و دیده باا که در گمرک میرس د اگر

تعلق دارد.
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آح اگر د سته ظاهر دود بخریدار و کرایه ک

دوق آح د سته بادد و بقرار هرست از روی عدد دوره بادد بعضاو

 -۱۸تجااار و یااا ماااموریح مخ و اای ه از طاار

یاام وزارت باارای خریااداری رسااتاده میدااو د محاساابات داااح باادوائر

وزارات متعلقۀ داح هطع میدو د مدیر محاسبه وزارت خارجیه مسئولیت دارد.
 -۱۹همۀ ماموریح وزارت خارجیه محاسبات خود ها را از خرید و رو

و خر و ت خواه از سر سال الاو مااه جادی ساه

ماه در سه ماه و در ماه دلو مطابق مواد ظام امه بودجه عمومو بمدیریت محاسبه وزارت خارجیه میقرست د.

 -۲۰کسا ی ه مخ وص برای خریداری ادیا مقرر میدو د و بگر تح مبل قدی و یا ج ساو در عیهاه خاار احتیاا داو د
رامیح و ح م امه اجازت وجه دادح آح باسم وزیر خارجیه تحریر میدود.
 -۲۱م ار

وزارت خارجیه خواه در مرکز و خواه در والیات و محیت داخلاه دولات و یاا عیهاه خارجیاه بادا د مطاابق

م ظوری م درجه بودجه عمومو بقرار تق ییت هیل بم ر
الففف -:اداایائی ه باارای م ااار

رسا یده میدود.

خریااداری میدار ااد در خااود وزارت بامضااای وزیاار و یااا مستدااار و در والیااات و محاایت

بهریعه مستو یاح و سرردته داراح اعلو مطابق ا ول د ترهمااح محال و در خاار بامضاای ساقرا و ج ارال هو سال همااح
محل ت دیق گر ته میدود.
ب -:م ار

سقریه مهما هائی اه بهریعاه مهما ادار هاای دااح میداود و از مای اده گااح رسامو خریاد و م اار

ت دیق خود مهما دار م ظور است و از سائر مهما ها م ار
ت دیق مهما دار

آح بقارار

آح بقرار ت ادیق خاود مهما هاای ماهکور و هیمات آح بقارار

حیح میبادد.
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ج -:هیمت ت ت هاای داد و ساتد و کسار دیساه گاو کاه از سا دات

ار یات وضاع میداو د هیمات ت ات و کسار دیساه گاو در

خریداری و م ار اتی ه در خار میدو د گر ته میدود و مسئولیت دارد.
 -۲۲مبل وادسو که از بعضو مال تجارتو در خار داده میدود حق دولات اسات و در محاسابه مااموریح وزارت خارجیاه
از ا ل وجه هیمت ادیا و ضع میداود و هار مالی اه مبلا واداس داداته باداد ت ادیق خاود مااموریح کاه ماال بهریعاه دااح
خریداری دده است درست است.
 -۲۳وجااه معادااات ماااموریح مرکاازی وزارت خارجیااه و متعلقااه آح باساات ای مااهموریح خارجیااه مقیمااه والیااات از ماادیریت
وزارت خارجیاه داده میداود و ادخا ای ه در مرکاز میبادا د مطاابق ظام اماه اداره تداخیص اجارا میداود ادخا ای ه در
خار عیهه میباد د ت خواه داح بقرار مرو عیهه های س و ت داح ماه در ماه در آخر هر ماه هرار هاعده داده میدود.
 -۲۴ت خواه مهموریح وزارت خارجیه که در والیات و محیت مهمور میباد د مطابق م ظوری بم درجه بودجاه عماومو کاه
از طار

وزارت مالیااه باارای مسااتو یاح و سرردااته داراح اعلااو رساتاده میدااود و مطااابق هواعااد ظام امااه اداره تدااخیص

AC
KU

برای داح داده میدود.

 -۲۵ماادیر محاساابه وزارت خارجیااه جمیااع محاساابات وزارت خارجیااه را از کلااو و جاازوی بعااد از ا قضااای سااال مطااابق
ظام امه محاسبه عمومو بمدیریت محاسبه عمومو مالیه تسلیم میدارد.

 -۲۶مااهموریح وزارت خارجیااه باساات ای مااهموریح خارجی اۀ والیااات در دااعبه حسااابات خااود هااا بماادیریت وزارت خارجیااه
مسئول هست د و مدیر محاسبۀ وزارت خارجیه به زد مدیر عمومو مالیه مسئول گقته میدود.

 -۲۷بعااد از تاااریخ داار ایااح ظام امااه اح ااام و مااواد ظام امااه مطبوعااه سااابقۀ محاساابه خارجیااه کااامیت متااروک و م سااو
االجراست.

ادخال ایح ظام امه را در زمره ظامات دولت ت میم و اجرای اح ام آح را اراده و امر می مایم!
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