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:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١-١

١-١-١

١-١-٢

١-١-٣

١-١-٤

١-١-٥

١-١-٦

١-١-٧

األحكام العامة للحكومة االتحادية

األحكام العامة لدليل االجراءات المالية الموحد للحكومة االتحادية

يهدف اعداد هذا الدليل اىل تطوير اداء العمل احلكومي ورفع مستوى أداء وكفاءة
.العاملني يف اال املايل يف كافة جهات احلكومة االحتادية

السعي حنو حكومة اليكترونية متطورة تستخدم يف أداء أعماهلا أحدث النظم املالية
والتقنية مبا يسهل ويساعد على إختاذ القرار

م بشأن إصدار٢٠٠٦لسنة (٨٤) مت اصدار هذا الدليل مبوجب قرار وزير املالية  رقم 
لسنة(٣٩ / ٦ ) دليل اإلجراءات تنفيذا الحكام قرار جملس الوزراء املوقر رقم  

م يف شأن تطوير نظام االدارة النقدية والتحول حنو الالمركزية يف الشراء٢٠٠٦
والتعاقد والدفع ، وتفويض وزارة املالية  باصدار اللوائح والقواعد والتعاميم املنظمة

لسنة(٦٥٠ / ٢٨) وقرار جملس الوزراء املوقر رقم .لتنفيذ التوصيات الواردة يف القرار
م يف شأن تفويض وزارة املالية  يف اصدار القرارات املتعلقة بأية مطالبات مالية٢٠٠٥

للوزارات مما كان يستلزم رفعهاإىل جملس الوزراء وذلك بالنسبة جلميع احلاالت عدا ما
.يتطلبه اصدار قوانني أو مراسيم

الصادر عن ) GFS( مت إعداد هذا الدليل وفقا لدليل االحصاءات املالية احلكومية 
ومبا يتوافق مع مباديء وقواعد ميزانية الربامج واالداء ) IMF( صندوق النقد الدويل 

 ).FMIS( وادارة العمليات املالية يف ضوء معايري نظام معلومات االدارة املالية 
االلتزام بأحكام القوانني واملراسيم والقرارات والتعاميم املنظمة للعمل فـي احلكومة

االحتادية
عدم جواز ختصيص إيراد معني ملواجهة نفقة معينة بل ختصص كافــة إيرادات

.احلكومة االحتادية ملواجهة كافة نفقاا
إدارة املوارد املالية للحكومة االحتادية بكفاءة وفعالية ومبا يضمن محاية األموال العامة

.من املخاطر

األحكام العامة لدليل االجراءات املالية املوحد:اسم اإلجراء
للحكومة االحتادية

١-١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١-١-٨
١-١-٩
١-١-١٠

١-١-١١

١-١-١٢

١-١-١٣

١-١-١٤
١-١-١٥

١-١-١٦

١-١-١٧

١-١-١٨

األحكام العامة للحكومة االتحادية

عدم جواز حتميل سنة مالية بنفقات سنة مالية أخرى تطبيقا ملبدأ سنوية امليزانية
.صرف النفقات يف حدود االعتمادات املالية املدرجة هلا يف امليزانية العامة لالحتاد

حتديد اختصاصات وواجبات مديري الربامج واملشاريع واإلدارات مبوجب قرار من
.الوزير املختص

ال ختل الالمركزية وتفويض منح الصالحيات للجهات االحتادية املعنية من حتمل
املسئولية يف تطبيق اإلجراءات وفق التعليمات املالية  واإلدارية يف احلفاظ على املال

وال من املسؤولية القانونية للموظفني املكلفني بذلك طبقا. العام لديها والتصرف فيه
.للمبادئ القانونية العامة والقواعد التفصيلية املنظمة له

للوزير كامل الصالحيات ىف التوقيع  على القرارات واعتماد كافة اإلجراءات الالزمة
.لتنفيذ ميزانية وزارته يف حدود االعتمادات املدرجة هلا

تتوىل وزارة املالية  أعمال الرقابة الالمركزية  على أوجه اإلنفاق من امليزانية العامة
لالحتاد من خالل وحدات الرقابة املالية التابعة هلا يف اجلهات اليت تشملها امليزانية العامة

.لالحتاد وتتم تسميتهم وحتديد اختصاصام بقرار من وزير املالية 
.تتوىل وزارة املالية دراسة األثر املايل للقرارات اليت سيصدرها جملس الوزراء

تتحمل الوزارة املعنية مسؤولية اعداد مجيع التقارير املالية اخلاصة ا مثل اعداد كشوف
الرواتب والتقارير الدورية واحلساب اخلتامي ومجيع القوائم املالية

تتوىل الوزارة املعنية مسؤولية الرد على مالحظات ديوان احملاسبة اليت ترد يف تقاريره
وتتحمل املسؤولية القانونية واملالية واحملاسبية يف هذا الشأن

ختتص ادارة السياسات واملعايري احملاسبية بوزارة املالية  باجراء التعديالت على دليل
االجراءات املالية بالتنسيق مع االدارات املعنية حسب طبيعة التعديل على أن يصدر

.التعديل بقرار من وزير املالية 
تتبع الوزارات عند إعداد املستندات املالية بالدورة املستندية املعتمدة، حسب اخلطوات

.الواردة يف إجراءات احلسابات(١٢ - ١ - ٨) 

األحكام العامة لدليل االجراءات املالية املوحد:اسم اإلجراء
للحكومة االحتادية

١-١:رقم اإلجراء
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١-١-١٩

١-١-٢٠

األحكام العامة للحكومة االتحادية

يعمل ذا الدليل اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى العمل بأية احكام تتعارض مع
.احكامه باستثناء ما صدر بقانون أومرسوم

تضم اإلداة القانونية لإلجراءات املالية كافة القوانني والتشريعات املنظمة لإلجراء سواءا
.امللغاه منها واملعدلة وسارية املفعول

األحكام العامة لدليل االجراءات املالية املوحد:اسم اإلجراء
للحكومة االحتادية

١-١:رقم اإلجراء



 

 
 

 
 الميزانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٠:  عدد االجراءات 
 
 
 

٢

 



فهرس الميزانية

الميزانية

األحكام العامة

اإلجراءات

إعداد وإصدار الميزانية العامة لالتحاد

) .توسع / تسوية وضع / ترقية ( دراسة التكلفة المالية للوظائف المستحدثة 

١٢/٢/٢٠٠٨ ) بتاريخ ٣٥ملغي بناًء على طلب إدارة الميزانية بكتابهم رقم - ( تعيين المواطنين 

تعيين العسكريين المتقاعدين

تعديل فئة األجر للعاملين باألجر المقطوع

التعيين بمكافأة شاملة

نقل الموظفين بين برامج الوزارة

النقل بين الوزارات المختلفة مع نقل الدرجة والمخصصات المالية

.النقل بين البنود في ذات المجموعة و الباب وبين آافة البرامج الرئيسية أو الفرعية

النقل بين المجموعات المختلفة بباب اإلنفاق الواحد

النقل بين األبواب المختلفة

طلب اعتماد إضافي

(١ / ١٢)مرسوم بإعتمادات شهرية مؤقته 

طلب تجاوز األثر المالي

االستثناء من االرتباط  عن النسبة الشهرية

)ألغي االجراء بناء على آتاب من ادارة الميزانية ) ( الجهات المستقلة والملحقة(اإلعفاء من الديون 

)ألغي االجراء بناء على آتاب من ادارة الميزانية ( التقارير المالية 

)ألغي االجراء بناء على آتاب من ادارة الميزانية ( تقارير األداء 

اعتماد وتعديل هيكل البرامج

تعديل دليل تصنيف الميزانية العامة لالتحاد

٢

٢-١

٢-٢

٢-٢-١

٢-٢-٢

٢-٢-٣

٢-٢-٤

٢-٢-٥

٢-٢-٦

٢-٢-٧

٢-٢-٨

٢-٢-٩

٢-٢-١٠

٢-٢-١١

٢-٢-١٢

٢-٢-١٣

٢-٢-١٤

٢-٢-١٥

٢-٢-١٦

٢-٢-١٧

٢-٢-١٨

٢-٢-١٩

٢-٢-٢٠



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-١

٢-١-١

٢-١-٢

٢-١-٣
٢-١-٤

٢-١-٥

٢-١-٦

الميزانية

األحكام العامة

االلتزام بقواعد اعداد امليزانية العامة لالحتاد واملباديء االساسية من حيث االلتزام
.باملواعيد احملددة الصدارها واسلوب تصنيفها على اساس الربامج واالداء

اجراء الدراسات الالزمة لتحقيق التوازن بني املصروفات وااليرادات التقديرية عند
.اعداد امليزانية

.وضع السياسات واخلطط الالزمة العداد تقديرات املصروفات وااليرادات السنوية
مجع وتصنيف املعلومات املالية يف ضوء السياسات املالية واالقتصادية للحكومة

.االحتادية
م يف شأن الالئحة التنفيذية للقانون٢٠٠٦لسنة ( ١٨٤ ) اإللتزام بالقرار الوزاري رقم 

م يف شأن قواعد إعداد امليزانية العامة واحلساب٢٠٠٥لسنة ( ٢٣ ) االحتادي رقم 
.اخلتامي

 ،( ٣١م بشأن تعديل املواد أرقام ٢٠٠٧لسنة (١٤٢)  االلتزام بالقرار الوزاري رقم 
م يف شأن الالئحة التنفيذية٢٠٠٦لسنة (١٨٤ ) من القرار الوزاري رقم ٣٥ )  ، ٣٤

.م ٢٠٠٥لسنة (٢٣ )للقانون االحتادي رقم 

األحكام العامة:اسم اإلجراء ٢-١:رقم اإلجراء
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٢-٢

٢-٢-١

٢-٢-١-١

٢-٢-١-١-١

٢-٢-١-١-٢

٢-٢-١-١-٣
٢-٢-١-١-٤
٢-٢-١-١-٥

٢-٢-١-١-٦

٢-٢-١-١-٧

٢-٢-١-١-٨
٢-٢-١-١-٩

٢-٢-١-١-١٠

الميزانية

اإلجراءات

إعداد وإصدار الميزانية العامة لالتحاد

الخطوات

إصدار التعميم املايل لقواعد إعداد امليزانية للسنة املاليةاملعنية و توزيعه على كافة
١) .مرفق رقم (الوزارات و اجلهات االحتادية  

يقوم مديرو الربامج بالوزارة املعنية وبالتنسيق مع مدير املوارد املالية بإعداد مشروع
(٢)ميزانية الربامج للوزارة املعنية، وذلك باستيفاء اجلداول والنماذج  مرفق رقم 

.اعتماد مشروع امليزانية للوزارة املعنية  من الوزير أو من ينوب عنه
.إرسال مشروع امليزانية لوزارة املالية  خالل املوعد احملدد بالتعميم

قيام الباحث املختص بدراسة مشروع ميزانية الوزارة و إعداد ملخص للعرض على
املدير مث املدير العام مث الوزير

إعداد الصورة النهائية مليزانية الوزارة أو اجلهة حسب التوجيهات من الوزير واملدير
.العام 

يعد الباحث املختص مذكرة للعرض على املدير بالوزارات املتأخرة عن تقدمي امليزانية
.الختاذ ما يراه مناسباً

يقوم الباحث بإعداد مشروع ميزانية الوزارة املتأخرة بعد  موافقة املدير على إعدادها
تقوم إدارة امليزانية بتجميع كافة مشروعات ميزانيات الوزارات و اجلهات و كذلك

النفقات األخرى اليت تشملها امليزانية العامة للعرض على الوزير الختاذ ما يراه مناسباً
يف حالة موافقة الوزير تقوم وزارة املالية  بإعداد مشروع امليزانية العامة  لالحتاد

ً .بالصورة اليت تعرض على اللجنة املالية واالقتصادية للنظر و اختاذ ما تراه مناسبا

إعداد وإصدار امليزانية العامة لالحتاد:اسم اإلجراء ٢-٢-١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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٢-٢-١-١-١١

٢-٢-١-١-١٢
٢-٢-١-١-١٣

٢-٢-١-١-١٤

٢-٢-١-٢

٢-٢-١-٢-١
٢-٢-١-٢-٢

٢-٢-١-٣

٢-٢-١-٣-١

٢-٢-١-٣-٢

٢-٢-١-٣-٣

٢-٢-١-٣-٤
٢-٢-١-٣-٥

الميزانية

يف حالة موافقة اللجنة املالية و االقتصادية تقوم وزارة املالية  بإعداد مشروع امليزانية
العامة  لالحتاد بالصورة اليت تعرض على جملس الوزراء للنظر و اختاذ ما يراه مناسباً
.بعد موافقة جملس الوزراء يتم رفع املشروع للمجلس الوطين االحتادي الختاذ الالزم
بعد انتهاء اجراءات الس الوطين االحتادي بشأن املشروع يرفع اىل الس االعلى
لالحتاد  العتماده من قبل اصحاب السمو احلكام مث يصدر القانون باعتماد صاحب

.السمو رئيس الدولة حفظه اهللا

بعد اعتماد القانون تقوم وزارة املالية  بإخطار كافة الوزارات و اجلهات ذات العالقة
بنسخة من امليزانية املعتمدة  إلمكان البدء يف تنفيذ امليزانية العامة لالحتاد

المرفقات

.التعميم املايل السنوي بشأن إعداد مشروع امليزانية العامة لالحتاد
.مناذج اجلداول التفصيلية النهائية املعتمدة للميزانية

األداة القانونية

 يف شأن قواعد إعداد امليزانية العامة واحلساب٢٠٠٥لسنة ( ٢٣) قانون إحتادي رقم
اخلتامي

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة  (١١ ) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية 

م يف شأن قواعد تصنيف امليزانية العامة لالحتاد٢٠٠٦لسنة (٣) قرار جملس الوزراء رقم 
واهليكل املوحد للحسابات

 بالنظام الداخلي للجنة املالية واالقتصادية٢٠٠٥لسنة (٢) قرار جملس الوزراء رقم 
 يف شأن الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي٢٠٠٣لسنة (١٢) قرار جملس الوزراء رقم 

٢٠٠١.لسنة (٢١) رقم 

إعداد وإصدار امليزانية العامة لالحتاد:اسم اإلجراء ٢-٢-١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√
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٢-٢-١-٣-٦

٢-٢-١-٣-٧

٢-٢-١-٣-٨

٢-٢-١-٣-٩

٢-٢-١-٣-١٠

الميزانية

 يف شأن جداول الدرجات  والرواتب٢٠٠٥لسنة (١٧) قرار جملس الوزراء رقم 
والعالوات الدورية للموظفني املواطنني ولغري املواطنني العاملني باحلكومة االحتادية

.وتعديالته 
م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٦لسنة ( ٢٦٧ ) قرار وزاري رقم 

.املالية املوحد للحكومة االحتادية 
( ١٧ )م بتعديل قرار جملس الوزراء رقم ٢٠٠٦لسنة ( ٤٥ ) قرار جملس الوزراء رقم 

م يف شأن جداول الدرجات والرواتب والعالوات الدورية للموظفني٢٠٠٥لسنة 
.املواطنني والغري مواطنني العاملني باحلكومة االحتادية 

( ٤٥ )م بتعديل قرار جملس الوزراء رقم ٢٠٠٧لسنة( ٣٣ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م ٢٠٠٦لسنة 

م يف شأن تعديل بعض بنود دليل٢٠٠٨لسنة ( ١٠٦  ) القرار الوزاري رقم 
.اإلجراءات املالية املوحد للحكومة االحتادية

إعداد وإصدار امليزانية العامة لالحتاد:اسم اإلجراء ٢-٢-١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-٢

٢-٢-٢-١

٢-٢-٢-١-١

٢-٢-٢-١-٢

٢-٢-٢-١-٣

٢-٢-٢-١-٤

٢-٢-٢-٢

٢-٢-٢-٢-١
٢-٢-٢-٢-٢
٢-٢-٢-٢-٣

٢-٢-٢-٣

٢-٢-٢-٣-١

٢-٢-٢-٣-٢
٢-٢-٢-٣-٣

الميزانية

) .توسع / تسوية وضع / ترقية ( دراسة التكلفة المالية للوظائف المستحدثة 

الخطوات

/ترقية ( تقوم الوزارة املعنية بتضمني مشروع ميزانيتها بالوظائف املطلوب استحداثها 
)توسع / تسوية وضع 

تسوية/ ترقية ( يقوم الباحث بدراسة التكلفة املالية للوظائف املطلوب استحداثها  
مرفقا ا موافقة اهليئة االحتادية للموارد البشرية احلكومية يف ضوء) توسع / وضع 

.و العرض على املدير  أو املدير التنفيذي إلختاذ القرار املناسب ، القواعد املتبعة 
يف حالة املوافقة يتم إرسال كتاب للوزارة املعنية، و نسخة  للهيئة االحتادية للموارد

.البشرية احلكومية بذلك 
تقوم الوزارة املعنية بادخال كافة التعديالت على املالك و اعتماده من اهليئة االحتادية

.للموارد البشرية احلكومية و إرسال نسخة لوزارة املالية 
المرفقات

طلب الوزارة املعنية
موافقة اهليئة االحتادية للموارد البشرية احلكومية
كتاب من وزارة املالية  باملوافقة أو عدم املوافقة

األداة القانونية

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة ( ١١) املرسوم بقانون احتادي رقم 
االحتادية

.م١٩٩٧لسنة (٢٩٧ / ٨) قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٩٨لسنة (٣٠٣ / ١١) قرار جملس الوزراء رقم 

ترقية( دراسة التكلفة املالية للوظائف املستحدثة :اسم اإلجراء
) .توسع / تسوية وضع / 

٢-٢-٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-٢-٣-٤
٢-٢-٢-٣-٥

الميزانية

.م١٩٩٨لسنة (٢٤٥ / ٩) قرار جملس الوزراء رقم 
. م ٢٧/٤/٢٠٠٨بتاريخ (١٦/ ٢٠٠٨) تعميم ديوان اخلدمة رقم 

ترقية( دراسة التكلفة املالية للوظائف املستحدثة :اسم اإلجراء
) .توسع / تسوية وضع / 

٢-٢-٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-٣

الميزانية

 بتتاريخ٣٥ملغي بناًء على طلب إدارة الميزانية بكتابهم رقم - ( تعيين المواطنين 
( ١٢/٢/٢٠٠٨

ملغي بناًء على طلب إدارة- (تعيني املواطنني :اسم اإلجراء
١٢/٢/٢٠٠٨ بتتاريخ ٣٥امليزانية بكتام رقم 

(

٢-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-٤

٢-٢-٤-١

٢-٢-٤-١-١

٢-٢-٤-١-٢
٢-٢-٤-١-٣

٢-٢-٤-٢

٢-٢-٤-٢-١
٢-٢-٤-٢-٢
٢-٢-٤-٢-٣
٢-٢-٤-٢-٤
٢-٢-٤-٢-٥

٢-٢-٤-٣

٢-٢-٤-٣-١

٢-٢-٤-٣-٢

الميزانية

تعيين العسكريين المتقاعدين

الخطوات

طلب من الوزارة املعنية للهيئة االحتادية للموارد البشرية لتعيني عسكريني متقاعدين
.على وظائف شاغرة مبالك الوزارة املعنية والغاء الشاغر

.إخطار الوزارة الطالبة باملوافقة على التعيني 
.إمتام إجراءات التعيني و الغاء الوظيفة الشاغرة 

المرفقات

طلب من الوزارة املعنية
موافقة اهليئة االحتادية للموارد البشرية

موافقة وزارة املالية
شهادة اللياقة الصحية

املوافقة األمنية
األداة القانونية

 يف شأن املخصصات املالية للعسكريني١٩٩٩لسنة (٢١) قرار جملس الوزراء رقم 
املتقاعدين

 بشأن تعيني املتقاعدين من القوات٢٠٠٤لسنة (٢٦٣ / ٥) قرار جملس الوزراء رقم 
املسلحة بوزارة الداخلية بنظام املكافآت املقطوعة

تعيني العسكريني املتقاعدين:اسم اإلجراء ٢-٢-٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-٥

٢-٢-٥-١

٢-٢-٥-١-١
٢-٢-٥-١-٢
٢-٢-٥-١-٣
٢-٢-٥-١-٤
٢-٢-٥-١-٥

٢-٢-٥-٢

٢-٢-٥-٢-١
٢-٢-٥-٢-٢

٢-٢-٥-٣

٢-٢-٥-٣-١

٢-٢-٥-٣-٢

الميزانية

تعديل فئة األجر للعاملين باألجر المقطوع

الخطوات

طلب من الوزارة املعنية
دراسة الطلب والتأكد من وجود اعتماد مايل

)عدم املوافقة / موافقة (العرض على املدير أو املدير التنفيذي إلبداء الرأي 
يف حالة املوافقة ختطر الوزارة املعنية واجلهات املختصة بالتنفيذ

إمتام عملية التعديل

المرفقات

طلب من الوزارة املعنية
الشهادات الثبوتية

األداة القانونية

 يف شأن استخدام العمال بأجور مقطوعة يف١٩٩٥لسنة (٦) قرار جملس الوزراء رقم 
احلكومة االحتادية
 بشأن استخدام العمال بإجور مقطوعة١٩٩٥لسنة (٥) التعميم املايل رقم 

تعديل فئة األجر للعاملني باألجر املقطوع:اسم اإلجراء ٢-٢-٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-٦

٢-٢-٦-١

٢-٢-٦-١-١

٢-٢-٦-١-٢

٢-٢-٦-١-٣

٢-٢-٦-٢

٢-٢-٦-٢-١
٢-٢-٦-٢-٢
٢-٢-٦-٢-٣
٢-٢-٦-٢-٤
٢-٢-٦-٢-٥

٢-٢-٦-٣

٢-٢-٦-٣-١

٢-٢-٦-٣-٢

٢-٢-٦-٣-٣

الميزانية

التعيين بمكافأة شاملة

الخطوات

طلب من الوزارة للتعيني بنظام املكافأة الشاملة حمدد به طبيعة الوظيفة وقيمة املكافأة
الشهرية

موافقة وزارة املالية  على التعيني بعد التأكد من مساح البند املختص وختطر الوزارة
املعنية بذلك

.يف حالة عدم موافقة وزارة املالية  ختطر الوزارة املعنية بذلك 

المرفقات

طلب من الوزارة املختصه
موافقة وزارة املالية

اللياقه الصحية
الشهادات الثبوتية
املوافقة االمنية

األداة القانونية

 يف شأن نظام استخدام العاملني على بند١٩٩٧لسنة (٤) قرار جملس الوزراء رقم
املشروعات يف احلكومة االحتادية

القرارات الصادرة من جملس الوزراء ملختلف الوزارات واجلهات وعلى سبيل املثال قرار
م بنظام اإلستخدام مبكافأة شاملة بوزارة الصحة١٩٩٩سنة (٢٠) جملس الوزراء رقم 

م لتفويض وزارة املالية والصناعة٢٠٠٥لسنة ) م(٦٥٠ / ٢٨قرار جملس الوزراء رقم 
يف إصدار القرارات املتعلقة بأية مطالبات مالية للوزارات

التعيني مبكافأة شاملة:اسم اإلجراء ٢-٢-٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-٦-٣-٤

الميزانية

م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٦لسنة ( ٢٦٧ ) قرار وزاري رقم 
.املالية املوحد للحكومة االحتادية 

التعيني مبكافأة شاملة:اسم اإلجراء ٢-٢-٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-٧

٢-٢-٧-١

٢-٢-٧-١-١
٢-٢-٧-١-٢

٢-٢-٧-١-٣
٢-٢-٧-١-٤
٢-٢-٧-١-٥

٢-٢-٧-٢

٢-٢-٧-٢-١

٢-٢-٧-٣

٢-٢-٧-٣-١

٢-٢-٧-٣-٢
٢-٢-٧-٣-٣

الميزانية

نقل الموظفين بين برامج الوزارة

الخطوات

صدور قرار وزاري بنقل املوظف من برنامج ألخر
صدور قرار بنقل االعتمادات اخلاصة باملوظف من الربنامج املنقول منه إىل الربنامج

املنقول إليه
إخطار وزارة املالية  بنقل املوظف واالعتمادات املالية

تنفيذ إجراء نقل اإلعتمادات
.خماطبة ادارة العمليات املالية لتسجيل نقل االعتماد باالستاذ العام

المرفقات

نسخة من القرار الوزاري بنقل املوظف واإلعتماد

األداة القانونية

 يف شأن قواعد إعداد امليزانية العامة واحلساب٢٠٠٥لسنة ( ٢٣) قانون إحتادي رقم
.اخلتامي

( ٣٢ ) .م يف شأن الالئحة التنفيذية مادة ٢٠٠٦لسنة ( ١٨٤ ) القرار الوزاري رقم 
م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٦لسنة ( ٢٦٧ ) قرار وزاري رقم 

.املالية املوحد للحكومة االحتادية

نقل املوظفني بني برامج الوزارة:اسم اإلجراء ٢-٢-٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-٨

٢-٢-٨-١-١
٢-٢-٨-١-٢

٢-٢-٨-١-٣

٢-٢-٨-١-٤

٢-٢-٨-١-٥

٢-٢-٨-٢

٢-٢-٨-٢-١
٢-٢-٨-٢-٢
٢-٢-٨-٢-٣

٢-٢-٨-٣

٢-٢-٨-٣-١

٢-٢-٨-٣-٢

الميزانية

النقل بين الوزارات المختلفة مع نقل الدرجة والمخصصات المالية

قرار من الوزيرين املعنيني
تطلب الوزارة املنقول هلا من وزارة املالية استحداث الدرجة وخمصصاهتا املالية لتنفيذ

نقل املوظف وشطبها من مالك وظائف الوزارة املنقول منها يف السنة التالية
موافقة اهليئة االحتادية للموارد البشرية احلكومية على النقل وحتديد املسمى الوظيفي

.اجلديد
استمرار الصرف طبقا للوضع احلايل حلني اعتماد ميزانية السنة التالية وإجراء التسويات

.املالية إن وجدت
يتم املوافقة على نقل الوظيفة بدرجتها واملسمى املقترح وخمصصاهتا املالية إىل الوزارة
املنقول هلا وإلغائها من الوزارة املنقول منها يف السنة املالية التالية واخطار اجلهات ذات

.العالقة 

المرفقات

طلب من الوزارة املعنية
موافقة وزارة املالية

نسخة من القرارات الوزارية الصادرة

األداة القانونية

 يف شأن قواعد إعداد امليزانية العامة واحلساب٢٠٠٥لسنة (٢٣) قانون إحتادي رقم 
.اخلتامي

( ٣٢ ) .م يف شأن الالئحة التنفيذية املادة ٢٠٠٦لسنة ( ١٨٤ ) القرار الوزاري رقم 

النقل بني الوزارات املختلفة مع نقل الدرجة:اسم اإلجراء
واملخصصات املالية

٢-٢-٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-٨-٣-٣

الميزانية

م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٦لسنة ( ٢٦٧ ) قرار وزاري رقم 
.املالية املوحد للحكومة االحتادية 

النقل بني الوزارات املختلفة مع نقل الدرجة:اسم اإلجراء
واملخصصات املالية

٢-٢-٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-٩

٢-٢-٩-١

٢-٢-٩-١-١

٢-٢-٩-١-٢
٢-٢-٩-١-٣
٢-٢-٩-١-٤

٢-٢-٩-٢

٢-٢-٩-٢-١

٢-٢-٩-٣

٢-٢-٩-٣-١

٢-٢-٩-٣-٢
٢-٢-٩-٣-٣

الميزانية

.النقل بين البنود في ذات المجموعة و الباب وبين آافة البرامج الرئيسية أو الفرعية

الخطوات

يصدر الوزير املختص قرار بتفويض من يراه وحتديد سلطات وحدود النقل ومناذج
.التوقيع 

.يصدر املسئول قرار باعتماد إذن التحويل للمناقلة املطلوبة
.ختطر وزارة املالية  بإذن التحويل إلختاذ الالزم لتسجيله باألستاذ العام

.يقوم الباحث باملراجعة و إرساهلا إلدارة العمليات املالية لتسجيل املناقلة باألستاذ العام 

المرفقات

القرار اخلاص باملناقله

األداة القانونية

 يف شأن قواعد إعداد امليزانية العامة واحلساب٢٠٠٥لسنة ( ٢٣ ) قانون احتادي رقم
٣٣)مادة (اخلتامي 

( ٤١ ) .م يف شأن الالئحة التنفيذية مادة ٢٠٠٦لسنة ( ١٨٤ ) القرار الوزاري رقم 
م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٦لسنة ( ٢٦٧ ) قرار وزاري رقم 

.املالية املوحد للحكومة االحتادية 

النقل بني البنود يف ذات اموعة و الباب وبني:اسم اإلجراء
.كافة الربامج الرئيسية أو الفرعية

٢-٢-٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-١٠

٢-٢-١٠-١

٢-٢-١٠-١-١
٢-٢-١٠-١-٢
٢-٢-١٠-١-٣

٢-٢-١٠-١-٤

٢-٢-١٠-٢

٢-٢-١٠-٢-١
٢-٢-١٠-٢-٢
٢-٢-١٠-٢-٣

٢-٢-١٠-٣

٢-٢-١٠-٣-١

٢-٢-١٠-٣-٢
٢-٢-١٠-٣-٣

الميزانية

النقل بين المجموعات المختلفة بباب اإلنفاق الواحد

الخطوات

طلب من الوزارة املعنية إىل وزارة املالية  باملناقلة املطلوبة ومربراهتا
.دراسة الطلب وأسبابه ومربراته وعرضه على املسئولني 

يف حالة املوافقة تقوم وزارة املالية  بإجراء املناقلة وإخطار الوزارة املعنية وإدارة العمليات
املالية ا لتسجيلها يف األستاذ العام

يف حالة عدم املوافقة على النقل يتم إعداد مذكرة للمجلس الوزاري للخدمات الختاذ ما
.يلزم بشأنه 

المرفقات

طلب من الوزارة املعنية
مذكرة العرض على الس الوزاري للخدمات

قرار الس الوزاري للخدمات

األداة القانونية

 يف شأن قواعد إعداد امليزانية العامة واحلساب٢٠٠٥لسنة (٢٣) قانون احتادي رقم 
٣٣)مادة (اخلتامي 

( ٤١ ) .م يف شأن الالئحة التنفيذية مادة ٢٠٠٦لسنة ( ١٨٤ ) القرار الوزاري رقم 
م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٦لسنة ( ٢٦٧ ) قرار وزاري رقم 

.املالية املوحد 

النقل بني اموعات املختلفة بباب اإلنفاق:اسم اإلجراء
الواحد

٢-٢-١٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-١٠-٣-٤

٢-٢-١٠-٣-٥

الميزانية

بتاريخ/ ١٨٩ / ١٢ ) م و أ ( كتاب وزارة الدولة لشئون جملس الوزراء رقم 
.م بشأن املناقالت بني اعتمادات امليزانية٢٣/٤/٢٠٠٧

م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٨لسنة ( ١٠٦ ) القرار الوزاري رقم 
.املالية املوحد للحكومة االحتادية

النقل بني اموعات املختلفة بباب اإلنفاق:اسم اإلجراء
الواحد

٢-٢-١٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-١١

٢-٢-١١-١

٢-٢-١١-١-١
٢-٢-١١-١-٢

٢-٢-١١-١-٣

٢-٢-١١-١-٤

٢-٢-١١-٢

٢-٢-١١-٢-١
٢-٢-١١-٢-٢
٢-٢-١١-٢-٣
٢-٢-١١-٢-٤

٢-٢-١١-٣

٢-٢-١١-٣-١

٢-٢-١١-٣-٢

الميزانية

النقل بين األبواب المختلفة

الخطوات

.طلب من الوزارة املعنية إىل وزارة املالية  باملناقلة املطلوبة ومربراهتا
تقوم وزارة املالية   بدراسة الطلب وأسبابه ومربراته وترفع لس الوزراء مذكره مرفقا

.ًا مشروع قانون  الختاذ ما يراه مناسبا
يف حالة املوافقة وصدور القانون تقوم وزارة املالية  باختاذ اإلجراءات الالزمة وختطر

الوزارة املعنية وكافة اجلهات األخرى ذات العالقة لتنفيذه، والتسجيل يف االستاذ العام
.بواسطة إدارة العمليات املالية

.يف حالة عدم املوافقة على النقل ختطر الوزارة املعنية برفض إجراء املناقلة

المرفقات

طلب من الوزارة املعنية
مذكرة العرض على جملس الوزراء

قرار جملس الوزراء
القانون اخلاص بإجراء املناقلة

األداة القانونية

 يف شأن قواعد إعداد امليزانية العامة واحلساب٢٠٠٥لسنة (٢٣) قانون احتادي رقم 
٢٣)مادة (اخلتامي 

( ٤١ ) .م يف شأن الالئحة التنفيذية املادة ٢٠٠٦لسنة ( ١٨٤ ) القرار الوزاري رقم 

النقل بني األبواب املختلفة:اسم اإلجراء ٢-٢-١١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-١١-٣-٣

الميزانية

م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٦لسنة ( ٢٦٧ ) قرار وزاري رقم 
.املالية املوحد للحكومة االحتادية

النقل بني األبواب املختلفة:اسم اإلجراء ٢-٢-١١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-١٢

٢-٢-١٢-١

٢-٢-١٢-١-١

٢-٢-١٢-١-٢

٢-٢-١٢-١-٣

٢-٢-١٢-١-٤

٢-٢-١٢-٢

٢-٢-١٢-٢-١
٢-٢-١٢-٢-٢
٢-٢-١٢-٢-٣
٢-٢-١٢-٢-٤
٢-٢-١٢-٢-٥

٢-٢-١٢-٣

٢-٢-١٢-٣-١

٢-٢-١٢-٣-٢

الميزانية

طلب اعتماد إضافي

الخطوات

تقوم الوزارة املعنية بطلب اعتماد إضايف موضحا به األسباب اليت  تتطلب ذلك
.ومصادر التمويل املقترحة إىل وزارة املالية 

تقوم وزارة املالية  بدراسة الطلب وإعداد مذكره للعرض على جملس الوزراء مرفقاً ا
.مشروع قانون باالعتماد اإلضايف

يف حالة املوافقة ختطر وزارة املالية الوزارة املعنية وكافة اجلهات األخرى ذات العالقة،
.والتسجيل يف االستاذ العام بواسطة إدارة العمليات املالية

.يف حالة عدم املوافقة ختطر الوزارة املعنية

المرفقات

طلب من الوزارة املعنية
مذكرة للعرض على جملس الوزراء

قرار موافقة جملس الوزراء
قانون باإلعتماد اإلضايف

كتاب من وزارة املالية  للوزارة املعنية للتنفيذ

األداة القانونية

 يف شأن قواعد إعداد امليزانية العامة واحلساب٢٠٠٥لسنة (٢٣) قانون احتادي رقم 
٢٣)مادة (اخلتامي 

.م١٩٩٦لسنة (٤٧١ / ٥) قرار جملس الوزراء رقم 

طلب اعتماد إضايف:اسم اإلجراء ٢-٢-١٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-١٣

٢-٢-١٣-١

٢-٢-١٣-١-١
٢-٢-١٣-١-٢

٢-٢-١٣-١-٣

٢-٢-١٣-٢

٢-٢-١٣-٢-١
٢-٢-١٣-٢-٢

٢-٢-١٣-٣

٢-٢-١٣-٣-١

٢-٢-١٣-٣-٢

٢-٢-١٣-٣-٣

الميزانية

(١ / ١٢)مرسوم بإعتمادات شهرية مؤقته 

الخطوات

تقوم وزارة املالية  بإعداد مشروع املرسوم ورفعه لالعتماد حسب اإلجراء املتبع
فور اعتماد املرسوم تقوم وزارة املالية  بإعداد تعميم مايل بقواعد وحدود الصرف
للسنة املالية املعنية ويتم إبالغه لكافة الوزارات واجلهات ذات العالقة للعمل مبوجبه

.حلني صدور قانون ربط امليزانية لتلك السنة
فور صدور قانون امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات املستقلة يتم إجراء

.التسويات الالزمة باخلصم على البنود املختصة إن وجدت

المرفقات

املرسوم االحتادي بإقرار اإلعتمادات الشهرية
.التعميم املايل بشأن قواعد وحدود الصرف

األداة القانونية

م يف شأن قواعد إعداد امليزانية العامة واحلساب٢٠٠٥لسنة (٢٣) قانون احتادي رقم 
٢٢)مادة(اخلتامي 

املرسوم االحتادي يف شأن إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة يف امليزانية العامة لالحتاد
وامليزانيات املستقلة وامللحقة للسنة املعنية

تعميم مايل بشأن قواعد وحدود الصرف للسنة املعنية وفقاً للمرسوم االحتادي لذات
.السنة

(١ / ١٢)مرسوم بإعتمادات شهرية مؤقته :اسم اإلجراء ٢-٢-١٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-١٤

٢-٢-١٤-١

٢-٢-١٤-١-١
٢-٢-١٤-١-٢
٢-٢-١٤-١-٣

٢-٢-١٤-٢

٢-٢-١٤-٢-١
٢-٢-١٤-٢-٢
٢-٢-١٤-٢-٣

٢-٢-١٤-٣

٢-٢-١٤-٣-١

الميزانية

طلب تجاوز األثر المالي

الخطوات

.طلب من الوزارة املعنية بتجاوز االثر املايل إلبرام عقود ميتد أثرها إىل سنة مالية مقبله
دراسة وموافقة وزارة املالية

إخطار الوزارة املعنية واجلهات ذات العالقة باملوافقة للتنفيذ

المرفقات

طلب من الوزارة املعنية
.موافقة وزارة املالية 

كتاب باملوافقة على جتاوز األثر املايل

األداة القانونية

 يف شأن قواعد إعداد امليزانية العامة واحلساب٢٠٠٥لسنة ( ٢٣ ) قانون إحتادي رقم
٢٧)مادة (اخلتامي 

طلب جتاوز األثر املايل:اسم اإلجراء ٢-٢-١٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-١٥

٢-٢-١٥-١

٢-٢-١٥-١-١
٢-٢-١٥-١-٢
٢-٢-١٥-١-٣

٢-٢-١٥-٢

٢-٢-١٥-٢-١
٢-٢-١٥-٢-٢

٢-٢-١٥-٣

٢-٢-١٥-٣-١

٢-٢-١٥-٣-٢

٢-٢-١٥-٣-٣

الميزانية

االستثناء من االرتباط  عن النسبة الشهرية

الخطوات

١ / ١٢.طلب من الوزارة املعنية لإلستثناء من االرتباط على النسبة الشهرية 
.دراسة الطلب واختاذ القرار املناسب

.إخطار الوزارة املعنية واجلهات ذات العالقة  للتنفيذ

المرفقات

طلب من الوزارة املعنية
كتاب وزارة املالية  باملوافقة على االستثناء

األداة القانونية

 يف شأن قواعد إعداد امليزانية العامة واحلساب٢٠٠٥لسنة ( ٢٣ ) قانون إحتادي رقم 
٢٢)ماده ( اخلتامي 

املرسوم االحتادي يف شأن إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة يف امليزانية العامة لإلحتاد
٤)مادة(وامليزانيات املستقلة امللحقة 

.التعميم املايل يف شأن قواعد و حدود الصرف

االستثناء من االرتباط  عن النسبة الشهرية:اسم اإلجراء ٢-٢-١٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-١٦

الميزانية

ألغي االجراء بناء على آتاب من) ( الجهات المستقلة والملحقة(اإلعفاء من الديون 
)ادارة الميزانية 

) (اجلهات املستقلة وامللحقة(اإلعفاء من الديون:اسم اإلجراء
)ألغي االجراء بناء على كتاب من ادارة امليزانية 

٢-٢-١٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-١٧

الميزانية

)ألغي االجراء بناء على آتاب من ادارة الميزانية ( التقارير المالية 

ألغي االجراء بناء على كتاب من( التقارير املالية :اسم اإلجراء
)ادارة امليزانية 

٢-٢-١٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-١٨

الميزانية

)ألغي االجراء بناء على آتاب من ادارة الميزانية ( تقارير األداء 

ألغي االجراء بناء على كتاب من( تقارير األداء :اسم اإلجراء
)ادارة امليزانية 

٢-٢-١٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-١٩

٢-٢-١٩-١

٢-٢-١٩-١-١
٢-٢-١٩-١-٢
٢-٢-١٩-١-٣
٢-٢-١٩-١-٤

٢-٢-١٩-٢

٢-٢-١٩-٢-١
٢-٢-١٩-٢-٢
٢-٢-١٩-٢-٣

٢-٢-١٩-٣

٢-٢-١٩-٣-١

الميزانية

اعتماد وتعديل هيكل البرامج

الخطوات

طلب من الوزارة املعنية
دراسة الطلب وفقا لإلختصاص

اختاذ القرار املناسب على اعتماد أو إجراء التعديل هليكل الربامج أو عدم املوافقة
إبالغ الوزارة واجلهات بالقرار للعمل مبوجبه

المرفقات

طلب من الوزارة املعنية
.مذكرة وزارة املالية 

هيكل الربامج املعدل يف حالة املوافقه

األداة القانونية

 م يف شأن قواعد إعداد امليزانية العامة٢٠٠٥لسنة  ( ٢٣ ) قانون إحتادي رقم 
١٠)مادة (واحلساب اخلتامي 

اعتماد وتعديل هيكل الربامج:اسم اإلجراء ٢-٢-١٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٢-٢-٢٠

٢-٢-٢٠-١

٢-٢-٢٠-١-١
٢-٢-٢٠-١-٢
٢-٢-٢٠-١-٣

٢-٢-٢٠-١-٤

٢-٢-٢٠-٢

٢-٢-٢٠-٢-١
٢-٢-٢٠-٢-٢

٢-٢-٢٠-٣

٢-٢-٢٠-٣-١

٢-٢-٢٠-٣-٢

٢-٢-٢٠-٣-٣

الميزانية

تعديل دليل تصنيف الميزانية العامة لالتحاد

الخطوات

طلب من الوزارة املعنية
.دراسة من وزارة املالية 

يف حالة املوافقة على التعديل املطلوب باإلضافة أو احلذف ختطر الوزارة و كافة اجلهات
وإخطار إدارة العمليات املالية لتنفيذ التعديل ضمن هيكل احلسابات. املعنية بالتنفيذ

.املوحد يف األستاذ العام
.يف حال عدم املوافقة ختطر الوزارة املعنية بذلك

المرفقات

طلب الوزارة املعنية
مذكرة ودراسة الطلب

األداة القانونية

م  يف شأن قواعد إعداد امليزانية العامة٢٠٠٥لسنة ( ٢٣ ) قانون احتادي رقم 
.والئحته التنفيذية٨) مادة (واحلساب اخلتامي 

م يف شأن قواعد تصنيف امليزانية العامة٢٠٠٦لسنة ( ٣ ) قرار جملس الوزراء رقم 
لالحتاد واهليكل املوحد للحسابات

م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٦لسنة ( ٢٦٧ ) قرار وزاري رقم 
.املالية املوحد للحكومة االحتادية

تعديل دليل تصنيف امليزانية العامة لالحتاد:اسم اإلجراء ٢-٢-٢٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



 
 

 
 مـالحــق

 
 المــيزانية

                         
 
 
 







  دولة اإلمارات العربية المتحدة
     وزارة / هيئة ..........

جدول رقم (١)
2008/11/1-1-1

النصف األول
٢٠١٠ 

النصف الثاني
٢٠١٠ 

التكلفة 
٢٠١٠م

المدة 
الزمنية

وزارة / هيئة :
جدول مؤشرات األداء التشغيلية للسنة المالية ٢٠١٠م

مؤشر األداء ٢٠١٠م

المقياس
المستهدف رقمي الهدف اإلستراتيجي 

" البرنامج الرئيسي "
المبادرات 

" البرنامج الفرعي "
المدرج 
٢٠٠٩



  دولة اإلمارات العربية المتحدة
    وزارة / هيئة .......

جدول رقم (٢)
2008/11/1-1-1

معتمد رقمي

2009201020112012

مؤشر األداء 

مستهدف رقمي

وزارة / هيئة :

جدول مؤشرات األداء اإلستراتيجي للسنة المالية ٢٠١٠م

المقياس
الهدف اإلستراتيجي 
" البرنامج ............



 دولة اإلمارات العربية المتحدة
    وزارة / هيئة .......

جدول رقم (٣)
2008/11/1-1-1

اإليرادات الفعلية المحصلة المدرج ٢٠٠٩فعلي ٢٠٠٨اسم البندرقم البند
المقترح ٢٠١٢المقترح ٢٠١١المقترح ٢٠١٠حتى تأريخه

 المساهمات ( نقدا)

الحكومة االتحادية ( خاص بالجهات االتحادية المستقلة)

ايرادات اتحادية اخرى

بيع اصول وسلع اخرى

الرسوم

وفر تنفيذ ميزانيات سنوات سابقة (خاص بالجهات االتحادية 
المستقلة / طبقا لقانون اإلنشاء)

.... الخ

للسنة المالية  ٢٠١٠م

وزارة / هيئة :  .............

مشروع اإليرادات المتوقع تحصيلها



 دولة اإلمارات العربية المتحدة
    وزارة / هيئة .......

( باالف درهم )2008/11/1-1-1

الوظائف

المشروعاتاالصولالمصروفاتالرواتبالمشروعاتاالصولالمصروفاتالرواتبالمشروعاتاالصولالمصروفاتالرواتب

برنامج رئيسي

برنامج فرعي

الخ

برنامج رئيسي

برنامج فرعي

الخ

*

الوظائف#
بالنسبة لميزانيات ٢٠١١ -  ٢٠١٢  تعتبر مؤشر فقط وتضمينها في هذه الوثيقة ال يلزم الوزارة المعنية ووزارة المالية بالموافقة عليها .

 

 عبارة عن  عدد الوظائف المعتمدة  ٢٠٠٩م (حتمي ) + ( الشاغر ) .

الجملة

            وزارة   / هيئة : .............
مشروع ميزانية االداء لسنة المالية ٢٠١٠ م

مقترح ٢٠١٢

الباب  الثالثالباب الثاني

الجملة

الباب الثانيالباب الثالث الباب الثاني

مشروعات تنفذ بمعرفة الوزارة

المجموع الكلي

مشروعات تنفذ بمعرفة االشغال

مقترح ٢٠١١البرامج

والبرامج الفرعية

الباب  الثالث

مشروع ٢٠١٠

الجملة

المدرج 
٢٠٠٩

جدول رقم (٤)



دولة االمارات العربية المتحدة
جدول رقم (٥)     وزارة / هيئة 

2008/11/1-1-1

رقم الوزارة / الهيئة (      )

الجملةب فرعي ....ب فرعي ....الجملةب فرعي ....ب فرعي ....

للسنة المالية ٢٠١٠م

مشروع ميزانية وزارة  / هيئة : ..........

الباب الثاني / مجموعة ٢١  : الرواتب والعالوات والبدالت

اإلجمالي 

المقترح اسم البند
٢٠١٠م

الربنامج الرئيسي ....
البند 

البرنامج الرئيسي .... المدرج 
٢٠٠٩م



دولة االمارات العربية المتحدة
جدول رقم (٦)     وزارة / هيئة

الراتب الشهري
2010

عالوة...عالوة...عالوة...

الخ12345678910

االجمالي العام

عالوة السيارة 
وبدل االنتقال

عالوات وبدالت ومزايا اخرى
عالوة 
السكن

غالء 
المعيشة

عالوة 
عالوة تكميليةمواطن حصة 

الحكومة ١٥%
االدارة / القسم 
مسمى الوظيفة جة

در
ال

اسم الموظف
 متزوج اعزب

البرانامج الفرعي    : ..............

االجمالي

غير مواطنمواطن

الراتب بعد 
العالوة  متزوج اعزب

عالوة اوالد الراتب 
االساسي

 السنوي ٢٠١٠

2008/11/1-1-1
احتساب تكلفة الوظائف الحتمية للسنة المالية ٢٠١٠م

وزارة  /  هيئة       : ...........
البرنامج الرئيسي   : ...........



دولة االمارات العربية المتحدة
جدول رقم (٧)      وزارة / هيئة 

2008/11/1-1-1
احتساب تكلفة الوظائف الشاغرة لوزارة  / هيئة : ...........

للسنة المالية  ٢٠١٠م
البرنامج الرئيسي   :  ...........

البرانامج الفرعي    : ................

الجملةــاوالدمواطن

االجمالي العام
يراعى عند احتساب تكلفة الدرجة الشاغرة اتخاذ أساس بداية ربط الدرجة الشهري للمواطن متزوج ويعول ثالثة اوالد ما لم تستدعى طبيعة الوظيفة غير ذلك .

يتم تفصيل آافة انواع العالوات 
يكون ترتيب الوظائف بالتسلسل حسب الدرجة

الجملة
عالوات أخرى

عالوة بدل السكن ٦٠%
تكميلية حصة الدرجة

الحكومة
عالوة عالوة اجتماعية

السيارة وبدل 
االنتقال

الراتب السنوي عدد مسمى الوظيفة الراتب االساسي ١
الوظائف

غالء المعيشة 
السنوي ٢٠%



دولة االمارات العربية المتحدة
جدول رقم (٨)    وزارة / هيئة

2008/11/1-1-1

للسنة المالية ٢٠١٠م
البرنامج الرئيسي   :
البرنامج الفرعي   :

احتساب تكلفة لوظائف المستحدثة  لوزارة : .................

الراتب االساسي 
الشهري

  
مسمى الوظيفة جة

در
عالوات أخرىال

الجملة غالء المعيشة 
السنوي ٢٠% بدل السكن ٦٠% الراتب السنوي عدد 

عالوة تكميليةالوظائف
الجملةــ

االجمالي العام
يراعى عند احتساب تكلفة الدرجة المستحدثة  للتوسع اخذ بداية ربط الدرجة الشهري وتحسب على اساس مواطن متزوج ويعول ثالثة ابناء .م١
يتم تفصيل آافة انواع العالوات م٢
يكون ترتيب الوظائف بالتسلسل حسب الدرجةم٣

الراتب االساسي 
الشهري

  
مسمى الوظيفة جة

در
عالوات أخرىال

الجملة غالء المعيشة 
السنوي ٢٠% بدل السكن ٦٠% الراتب السنوي عدد 

عالوة تكميليةالوظائف



دولة االمارات العربية المتحدة
جدول رقم (٩)    وزارة / هيئة

2008/11/1-1-1

غير مواطنمواطنغير مواطنمواطن

وزير 

وآيل / مدير عام

وآيل مساعد / المدير التنفيذي

الخاصة ا

الخاصة ب

بدون

الدرجة االولى

الدرجة الثانية

الدرجة الثالثة 

الدرجة الرابعة

الدرجة الخامسة

الدرجة السادسة

الدرجة السابعة

الدرجة الثامنة

الدرجة التاسعة

الدرجة العاشرة

الدرجة الحادية عشر

الدرجة الثانية عشر

الدرجة الثالثة عشر

الدرجة الرابعة عشر

اإلجمالي

للسنة المالية ٢٠١٠م
اجمالي مشروع ميزانية الوظائف لوزارة  / هيئة : ..........

البرنامج الرئيسي رقم ....
البرنامج الفرعي ...البيان

الخ

اجمالي 
الوظائف البرنامج الفرعي ....

الخ

مالحظة : تعد جداول تفصيلية للمعينين بالعقود الخاصة أو المكافآت الشاملة أو بنظام األجر الشهري المقطوع تتضمن 
أعدادهم ومسمياتهم وإجمالي التكلفة الشهرية والسنوية لهم .

البرنامج الرئيسي رقم ....



دولة االمارات العربية المتحدة
جدول رقم (١٠)    وزارة / هيئة 

2008/11/1-1-1

البرنامج الرئيسي   :
البرنامج الفرعي   :

غير مواطنمواطنغير مواطنمواطن

وزير 

وآيل / مدير عام

وآيل مساعد / المدير التنفيذي

الخاصة ا

الخاصة ب

بدون

الدرجة االولى

الدرجة الثانية

الدرجة الثالثة 

الدرجة الرابعة

الدرجة الخامسة

الدرجة السادسة

الدرجة السابعة

الدرجة الثامنة

الدرجة التاسعة

الدرجة العاشرة

الدرجة الحادية عشر

الدرجة الثانية عشر

الدرجة الثالثة عشر

الدرجة الرابعة عشر

اإلجمالي

المقترح ٢٠١٠م

شاغر

مالحظة : تعد جداول تفصيلية للمعينين بالعقود الخاصة أو المكافآت الشاملة أو بنظام األجر الشهري المقطوع تتضمن أعدادهم ومسمياتهم 
وإجمالي التكلفة الشهرية والسنوية لهم .

اجمالي 
٢٠١٠

للسنة المالية ٢٠١٠م
اجمالي مشروع ميزانية الوظائف لوزارة  / هيئة : ..........

اجمالي الوظائف ٢٠٠٩م
حتميالبيان

جملة
مالحظات ترقية

توسع



دولة االمارات العربية المتحدة
جدول رقم (١١)    وزارة / هيئة 

2008/11/1-1-1

رقم الوزارة / الهيئة (    )

الجملة .... الخ ....الجملةب فرعي ...ب فرعي ...

تدرج آافة البنود ذات العالقة .*
يتم عمل نفس الكشف بالمجموعات االخري بالباب الثاني ذات العالقة .*

البرنامج الرئيسي .....

اإلجمالي

الباب الثاني  / مجموعة  ٢٢   : المستلزمات السلعية والخدمية .
مشروع ميزانية وزارة  / هيئة : ..........

المقترح 
٢٠١٠م المدرج اسم البندالبند

٢٠٠٩م

للسنة المالية ٢٠١٠م
.... الخ ....



دولة االمارات العربية المتحدة
جدول رقم (١٢)    وزارة / هيئة 

2008/11/1-1-1

رقم الوزارة / الهيئة (  )

الجملة .... الخ ....الجملةب فرعي ...ب فرعي ...

مجموعة (٣١) االصول الثابتة

ــ

ـ

مجموعة (٣٤) انشاءات قيد االنجاز 

البرنامج الرئيسي ....

مشروع ميزانية وزارة  / هيئة : ..............

الباب الثالث: االصول الثابتة 
للسنة المالية ٢٠١٠م

اإلجمالي

.... الخ ....
المقترح البند

٢٠١٠م المدرج اسم البند
٢٠٠٩م

جملة المجموعة (٣١)

جملة المجموعة (٣٤)



جدول رقم (١٣)
2008/11/1-1-1

مشروع ميزانية وزارة / هيئة : ...............

للسنة المالية ٢٠١٠م

الباب الثالث مجموعة (٣٤) انشاءات قيد االنجاز 

رقم 
المنصرف حتى التكلفة المعدلةالتكلفة الكليةاسم المشروعالمشروع

مقترح ٢٠١٢مقترح ٢٠١١مقترح ٢٠١٠باقي التكفة الكليةالمدرج ٢٠٠٨/١٢/٣١٢٠٠٩

      

دولة اإلمارات العربية المتحدة 
    وزارة / هيئة 

الجهة المنفذة  (الرمز في هيكل الحسابات) : .........
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مشروع ١:

مشروع ٢:

مشروع ٣:

مشروع ١:

مشروع ٢:

مشروع ٣:

تقدير ميزانية ٢٠٠٦مرحلة المشروع :

الفترة المتوقعة إلنجاز المشروع
XXXXXX  XXXX :تقدير ميزانية ٢٠٠٦مرحلة المشروع :رقم المشروع

الوظائف المستحدثة :الوظائف الشاغرة :الوظائف الحتمية:عدد الموظفين:

مالحظه :المشروعات التي تقوم وزارة االشغال  بتنفيذها لصالح وزارات او جهات اخرى يجب ان تكون البيانات المقدمه من الوزاره او الجهه المستفيده مطابقه لبيانات وزارة االشغال الخاصه بتلك المشروعات

الوظيفة :مدير البرنامج الفرعي:

إلخ

مجموع  المشاريع االستثمارية قيد االنجاز و الجديدة ( إن وجدت )

هدف البرنامج الفرعي:

الفترة المتوقعة إلنجاز المشروع
تقدير ميزانية ٢٠٠٦

آيفية متابعة و تقييم البرنامج :

رقم البرنامج  الفرعي:إسم البرنامج الفرعي :

 مالحظات مدير البرنامج:

الهدف الكلي:

الوظائف المستحدثة :الوظائف الشاغرة :الوظائف الحتمية:إجمالي عدد الموظفين:

التنفيذ الفعلي  حتى تاريخه:المرتبط به  حتى تاريخه :

مجموع  المشاريع االستثمارية قيد االنجاز و الجديدة ( إن وجدت )

الميزانية المعتمدة
إلخ

مرحلة المشروع :

XXXXXX  XXXX :مرحلة المشروع :رقم المشروع
الفترة المتوقعة إلنجاز المشروع

XXXXXX  XXXX :رقم المشروع

الوظيفة :-مدير البرنامج:

وزارة المالية والصناعة

(للفتره ١ يناير - ٣٠  يونيو)

رقم البرنامج:إسم البرنامج :

إدارة الميزانية

اسم ورقم الوزارة / الجهة المستقلة

دولة االمارات العربية المتحدة

الفترة المتوقعة إلنجاز المشروع
تقدير ميزانية ٢٠٠٦

الفترة المتوقعة إلنجاز المشروع
تقدير ميزانية ٢٠٠٦

XXXXXX  XXXX :رقم المشروع

الفترة المتوقعة إلنجاز المشروع

تقرير االداء االول للسنة المالية ٢٠٠٦

تقدير ميزانية ٢٠٠٦ XXXXXX  XXXX :مرحلة المشروع :رقم المشروع

XXXXXX  XXXX :مرحلة المشروع :رقم المشروع

1
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وزارة المالية والصناعة

(للفتره ١ يناير - ٣٠  يونيو)

إدارة الميزانية

دولة االمارات العربية المتحدة

تقرير االداء االول للسنة المالية ٢٠٠٦

مشروع ١:

مشروع ٣:
تقدير ميزانية ٢٠٠٦مرحلة المشروع :

إلخ

مالحظه :المشروعات التي تقوم وزارة االشغال  بتنفيذها لصالح وزارات او جهات اخرى يجب ان تكون البيانات المقدمه من الوزاره او الجهه المستفيده مطابقه لبيانات وزارة االشغال الخاصه بتلك المشروعات

مرحلة المشروع :

تقدير ميزانية ٢٠٠٦

XXXXXX  XXXX :رقم المشروع

XXXXXX  XXXX :مرحلة المشروع :رقم المشروع

رقم البرنامج  الفرعي:

الوظيفة :مدير البرنامج الفرعي:
هدف البرنامج الفرعي:

الوظائف الحتمية: إجمالي عدد الموظفين:

إسم البرنامج الفرعي :

الوظائف المستحدثة :الوظائف الشاغرة :

XXXXXX  XXXX :رقم المشروع

المخرج ٣:

 مالحظات مدير البرنامج:

المخرج ٤:

آيفية متابعة و تقييم البرنامج :

الخ

ما تم إنجازه حتى تاريخهمؤشرات الكمية/ الجودة / الكفاءة / الفعاليةالمخرجات

المخرج ٢:
المخرج ١:

التنفيذ الفعلي حتى تاريخه :المرتبط به  حتى تاريخه : ميزانية  ٢٠٠٦ المعتمدة:

الفترة المتوقعة إلنجاز المشروع

تحقيق المخرجات

مجموع  المشاريع االستثمارية قيد االنجاز و الجديدة ( إن وجدت )
الفترة المتوقعة إلنجاز المشروع

تقدير ميزانية ٢٠٠٦
الفترة المتوقعة إلنجاز المشروعمشروع ٢:

2
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وزارة المالية والصناعة

(للفتره ١ يناير - ٣٠  يونيو)

إدارة الميزانية

دولة االمارات العربية المتحدة

تقرير االداء االول للسنة المالية ٢٠٠٦

يتم تقديم نفس النموذج للفترة الثانية من ١ يناير وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦م .-

رقم البرنامج:

مراجعة األداء  (نصف سنويا وسنويا)

المراجعة المالية (ربع سنويا)

ملخص ( ملخص لألمور الهامة التي حدثت خالل الفترة المعنية ونظرة عامة على أداء الجهة والنتائج المالية ونظرة مستقبلبة للربع القادم من العام

آيفية متابعة و تقييم البرنامج :

الخ ...

ما تم إنجازه حتى تاريخهمؤشرات الكمية/ الجودة / الكفاءة / الفعاليةالمخرجات

المخرج ٢:

المرتبط به  حتى تاريخه :

 مالحظات مدير البرنامج:

الخ ...

المخرج ٣:

الخ..

مالحظات وزارة المالية و الصناعة

المخرج ٤:

إسم البرنامج :

المخرج ١:

التنفيذ الفعلي حتى تاريخه:
تحقيق المخرجات

رد الوزارة / الجهة المستقلة

ميزانية  ٢٠٠٦ المعتمدة:

3
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٢١:  عدد االجراءات 
 
 
 

٣

 



فهرس اإليرادات

اإليرادات

األحكام العامة

اإلجراءات

 تنمية الموارد و تنويع مصادر الدخل

تقدير اإليرادات بالميزانية العامة للدولة

تزويد الخزانة الرئيسية ببطاقات الدرهم اإللكتروني

تزويد الخزانة الرئيسية باحتياجاتها من الطوابع المالية

تزويد الخزانة الرئيسية باحتياجاتها من إيصاالت إستالم اإليرادات

 تسليم  بطاقات الدرهم اإللكتروني محددة القيمة للجهات التسويقية و الرقابة عليها

طلب صرف إستعاضة الطوابع المالية

طلب صرف إستعاضة إيصاالت إستالم إيرادات

بيع بطاقات الدرهم اإللكتروني  لدى الجهات التسويقية

تعبئة و جرد محتويات أجهزة الصراف اآللي

مستند قيد إيرادات محصلة عن طريق  الدرهم اإللكتروني

مستند قيد إيرادات يدوية محصلة عن طريق إيصاالت اإلستالم أو الطوابع المالية

مستندات قيد إصدار أو تسييل الضمان البنكي

 إصدار بطاقة العميل الحكومي

تحويل الرصيد بين البطاقات

إدخال خدمة الدرهم اإللكتروني لتحصيل الرسوم  في وزارة إتحادية

إدخال خدمة الدرهم اإللكتروني للجهات اإلتحادية المستقلة أو الجهات المحلية

تحويل المبالغ المحصلة من نظام الدرهم اإللكتروني الى نظام األوراآل

)إيصالت إيرادات/ طوابع مالية (تأمينات / أمانات / رد اإليرادات 

التفتيش و الجرد المفاجئ على العهدة المالية

٣١ / ١٢مطابقة نتائج الجرد فى 

٣

٣-١

٣-٢

٣-٢-١

٣-٢-٢

٣-٢-٣

٣-٢-٤

٣-٢-٥

٣-٢-٦

٣-٢-٧

٣-٢-٨

٣-٢-٩

٣-٢-١٠

٣-٢-١١

٣-٢-١٢

٣-٢-١٣

٣-٢-١٤

٣-٢-١٥

٣-٢-١٦

٣-٢-١٧

٣-٢-١٨

٣-٢-١٩

٣-٢-٢٠

٣-٢-٢١



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣

٣-١

٣-١-١
٣-١-٢
٣-١-٣

٣-١-٤

٣-١-٥

اإليرادات

اإليرادات

األحكام العامة

.دراسة الرسوم احلالية للحكومة اإلحتادية والعمل على تنمية وتنويع مصدر الدخل
.الرقابة على حتصيل اإليرادات العامة للدولة

تقليص تداول النقد لدى أمناء العهد وذلك من خالل إعتماد وسائل إلكترونية حديثة
وآمنة للتحصيل

تسهيل احلصول على املعلومات اليت تساعد على إختاذ القرار وقياس وتقييم األداء
وذلك من خالل خلق قاعدة بيانات تفصيلية دقيقة

اإلشراف على برامج الدرهم اإللكتروين وتطويرها لتصبح األداة الوحيدة لتحصيل
اإليرادات العامة للدولة

األحكام العامة:اسم اإلجراء ٣-١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-١

٣-٢-١-١

٣-٢-١-١-١
٣-٢-١-١-٢
٣-٢-١-١-٣

٣-٢-١-١-٤
٣-٢-١-١-٥
٣-٢-١-١-٦
٣-٢-١-١-٧
٣-٢-١-١-٨

٣-٢-١-٢

٣-٢-١-٢-١
٣-٢-١-٢-٢

٣-٢-١-٣

٣-٢-١-٣-١
٣-٢-١-٣-٢
٣-٢-١-٣-٣

اإليرادات

 تنمية الموارد و تنويع مصادر الدخل

الخطوات

جتميع الرسوم احلالية املطبقة بالوزارات لكل وزارة على حدة
.إعداد برنامج زيارات ولقاءات ميدانية مباشرة مع الوزارات احلكومية

زيارة الوزارات احلكومية للتعرف على مرئياا يف شأن حتديث الرسوم أو استحداث
.رسوم جديدة 

. حتديد الرسوم اليت سيتم حتديثها أو زيادا ومقدار الزيادة ونسبتها 
.مناقشة مذكرة الرسوم مع  الوزارات املعنية 

. إعداد الدراسة النهائية واملتضمنة حتليل الوضع احلايل والرسوم املقترحة 
. إعداد القرارات الوزارية املطلوبة لكل رسم سيتم زيادته أو استحداثه 

.متابعة تنفيذ القرارات الصادرة مع الوزارة املعنية 

المرفقات

.كتاب الوزارة املعنية بالرسوم املقترحة أو حمضر اإلجتماع مع الوزارة املعنية 
.مذكرة الرسوم املقترحة

األداة القانونية

.م١٩٩٢لسنة (٧١)  القرار الوزاري رقم 
١٩٩٢.لسنة (١٥) قرار جملس الوزراء رقم 

التأشرية العامة املرافقة لقانون ربط امليزانية العامة لالحتاد

٣-٢-١:رقم اإلجراء تنمية املوارد و تنويع مصادر الدخل:اسم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-١-٣-٤

اإليرادات

م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٨لسنة ( ١٠٦ ) القرار الوزاري رقم 
املالية املوحد للحكومة االحتادية

٣-٢-١:رقم اإلجراء تنمية املوارد و تنويع مصادر الدخل:اسم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-٢

٣-٢-٢-١

٣-٢-٢-١-١
٣-٢-٢-١-٢
٣-٢-٢-١-٣

٣-٢-٢-١-٤
٣-٢-٢-١-٥

٣-٢-٢-١-٦
٣-٢-٢-١-٧
٣-٢-٢-١-٨
٣-٢-٢-١-٩

٣-٢-٢-٢

٣-٢-٢-٢-١
٣-٢-٢-٢-٢
٣-٢-٢-٢-٣

٣-٢-٢-٣

٣-٢-٢-٣-١

اإليرادات

تقدير اإليرادات بالميزانية العامة للدولة

الخطوات

.إعداد تقرير مقارن باإليرادات احملصلة خالل أخر عامني 
. دراسة الرسوم اليت مت حتديثها أو استحداثها خالل العام احلايل 

إعداد جدول باإليرادات التقديرية املتوقع حتصيلها خالل السنة القادمة حسب بنود
١)ملحق رقم . (اإليرادات املختلفة

.إرسال جدول التقديرات إىل ادارة تنمية اإليرادات بوزارة املالية 
دراسة التقديرات املقترحة  مع األخذ يف االعتبار أي قرارات أو قوانني صادرة ذا

اال
.مناقشة التقديرات  مع الوزارة املعنية
.عرض التقديرات املقترحة على املدير

.إرسال تقديرات اإليرادات النهائية إىل إدارة امليزانية بغرض إعداد امليزانية العامة للدولة
.مناقشة التقديرات املقترحة مع إدارة امليزانية

المرفقات

.كشف إمجايل التقديرات املتوقع حتصيلها
.كشوف حتليلية ببنود اإليرادات التقديرية للوزارات حسب بنود اإليرادات

كتاب اىل إدارة امليزانية إلعداد التقديرات

األداة القانونية

.التعميم املايل السنوي خبصوص إعداد امليزانية العامة للدولة

تقدير اإليرادات بامليزانية العامة للدولة:اسم اإلجراء ٣-٢-٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-٢-٣-٢

اإليرادات

 بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٨لسنة (١٠٦ ) القرار الوزاري رقم 
املالية املوحد للحكومة االحتادية

تقدير اإليرادات بامليزانية العامة للدولة:اسم اإلجراء ٣-٢-٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-٣

٣-٢-٣-١

٣-٢-٣-١-١

٣-٢-٣-١-٢
٣-٢-٣-١-٣
٣-٢-٣-١-٤

٣-٢-٣-١-٥

٣-٢-٣-١-٦
٣-٢-٣-١-٧

٣-٢-٣-٢

٣-٢-٣-٢-١
٣-٢-٣-٢-٢
٣-٢-٣-٢-٣

٣-٢-٣-٣

٣-٢-٣-٣-١

اإليرادات

تزويد الخزانة الرئيسية ببطاقات الدرهم اإللكتروني

الخطوات

يقوم أمني العهدة الرئيسية بتحديد إحتياجات اخلزانة من بطاقات الدرهم اإللكتروين
.حسب الفئات

. إعداد طلب بالكميات املطلوبة و إعتماده من املدير
. خماطبة ادارة املوارد املالية  لطباعة الكمية املطلوبة

يصدر قرار من املدير التنفيذي أو من ينوب عنه  بتشكيل جلنة الستالم البطاقات من
.الشركة املنفذة عند التوريد  بعضوية إدارة تنمية االيرادات واالدارة  املالية 

تقوم اللجنة بفحص وجرد الكميات املستلمة وإعداد حمضر بذلك ومطابقته بطلب
.الشراء وفواتري الشراء واعتماده من املدير

.إرسال نسخة من احملضر مع الفاتورة إىل ادارة الشئون املالية و اإلدارية
 إضافة الكمية املستلمة إىل عهدة املخزن الرئيسي لبطاقات الدرهم اإللكتروين باحلاسب

.اآليل

المرفقات

.قرار تشكيل جلنة الفحص واالستالم
.حمضر اإلستالم و التسليم
.فاتورة الشركة املوردة

األداة القانونية

.م٢٠٠١لسنة (٨) قرار وزاري رقم 

تزويد اخلزانة الرئيسية ببطاقات الدرهم:اسم اإلجراء
اإللكتروين

٣-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-٣-٣-٢

اإليرادات

م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٨لسنة ( ١٠٦ ) القرار الوزاري رقم 
املالية املوحد للحكومة االحتادية

تزويد اخلزانة الرئيسية ببطاقات الدرهم:اسم اإلجراء
اإللكتروين

٣-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-٤

٣-٢-٤-١

٣-٢-٤-١-١

٣-٢-٤-١-٢
٣-٢-٤-١-٣
٣-٢-٤-١-٤
٣-٢-٤-١-٥
٣-٢-٤-١-٦

٣-٢-٤-١-٧

٣-٢-٤-١-٨

٣-٢-٤-٢

٣-٢-٤-٢-١
٣-٢-٤-٢-٢
٣-٢-٤-٢-٣
٣-٢-٤-٢-٤

اإليرادات

تزويد الخزانة الرئيسية باحتياجاتها من الطوابع المالية

الخطوات

يقوم أمني العهدة الرئيسية بتحديد إحتياجات اخلزانة الرئيسية للطوابع املالية من الطوابع
.املطلوب طباعتها

 إعداد طلب بكمية الطوابع املطلوبة و فئاا و اعتماده من املدير
.خماطبة ادارة  الشئون املالية و اإلدارية  لطباعة الكميات املطلوبة

.إستالم كمية الطوابع الواردة إستالما مبدئيا
( ٣-٢-٣-١-٤ )راجع . تشكيل جلنة لفحص و جرد الكميات املستلمة

تقوم اللجنة جبرد الكميات املستلمة واعداد حمضر بذلك ومطابقته بطلب الشراء وفواتري
.الشراء واعتماده من املدير

إرسال كتاب إىل ادارة الشئون املالية و اإلدارية   مرفق به حمضر اإلستالم والفحص
.النهائي و فاتورة الشراء

إرسال نسخة من حمضر اإلستالم و الفحص إىل أمني العهدة الرئيسية للطوابع املالية و
نسخة إىل مراقب العهدة الرئيسية للطوابع املالية بوزارة املالية لتسجيل الكميات الواردة

.يف السجالت اخلاصة بذلك

المرفقات

.قرار تشكيل جلنة الفحص واإلستالم
. حمضر اجلرد املعد بواسطة اللجنة

. فاتورة الشراء
. طلب الشراء

تزويد اخلزانة الرئيسية باحتياجاا من الطوابع:اسم اإلجراء
املالية

٣-٢-٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-٤-٢-٥
٣-٢-٤-٢-٦

٣-٢-٤-٣

٣-٢-٤-٣-١

اإليرادات

.حمضر اإلستالم املبدئي
.حمضر اإلستالم النهائي

األداة القانونية

.م١٩٩٢لسنة (٧١) القرار الوزاري رقم 

تزويد اخلزانة الرئيسية باحتياجاا من الطوابع:اسم اإلجراء
املالية

٣-٢-٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-٥

٣-٢-٥-١

٣-٢-٥-١-١

٣-٢-٥-١-٢

٣-٢-٥-١-٣
٣-٢-٥-١-٤
٣-٢-٥-١-٥
٣-٢-٥-١-٦

٣-٢-٥-١-٧

٣-٢-٥-١-٨

٣-٢-٥-٢

٣-٢-٥-٢-١
٣-٢-٥-٢-٢
٣-٢-٥-٢-٣

اإليرادات

تزويد الخزانة الرئيسية باحتياجاتها من إيصاالت إستالم اإليرادات

الخطوات

يقوم أمني العهدة الرئيسية بتحديد إحتياجات اخلزانة الرئيسية إليصاالت إستالم
٢)ملحق رقم (اإليرادات من اإليصاالت  املطلوب طباعتها 

إعداد طلب بكمية دفاتر  اإليصاالت  املطلوبة و تسلسلها و تسلسل اإليصاالت
.بداخلها واعتماد الطلب من املدير

.خماطبة ادارة املوارد املالية لطباعة الكميات املطلوبة
.إستالم كمية دفاتر اإليصاالت الواردة إستالما مبدئيا
(٣-٢-٣-١-٤).تشكيل جلنة لفحص و جرد الكميات املستلمة راجع 

تقوم اللجنة بفحص وجرد الكميات املستلمة واعداد حمضر بذلك ومطابقته بطلب
.الشراء وفواتري الشراء واعتماده من املدير

إرسال كتاب إىل ادارة  املوارد املالية مرفق به حمضر اإلستالم و الفحص النهائي و
فاتورة الشراء

إرسال نسخة من حمضر اإلستالم و الفحص إىل أمني العهدة الرئيسية لدفاترإستالم
اإليرادات و نسخة إىل مراقب العهدة الرئيسية لدفاتر إستالم اإليرادات بوزارة املالية

.لتسجيل الكميات الواردة يف السجالت اخلاصة بذلك

المرفقات

قرار تشكيل جلنة الفحص واإلستالم
. حمضر اإلستالم املبدئي
 حمضر اإلستالم النهائي

تزويد اخلزانة الرئيسية باحتياجاا من إيصاالت:اسم اإلجراء
إستالم اإليرادات

٣-٢-٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-٥-٢-٤
٣-٢-٥-٢-٥
٣-٢-٥-٢-٦

٣-٢-٥-٣

٣-٢-٥-٣-١

اإليرادات

 صورة من طلب الشراء
. فاتورة الشراء

قرار تشكيل جلنة الفحص واإلستالم

األداة القانونية

م١٩٩٢لسنة (٧١) القرار الوزاري رقم 

تزويد اخلزانة الرئيسية باحتياجاا من إيصاالت:اسم اإلجراء
إستالم اإليرادات

٣-٢-٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-٦

٣-٢-٦-١

٣-٢-٦-١-١

٣-٢-٦-١-٢

٣-٢-٦-١-٣

٣-٢-٦-١-٤

٣-٢-٦-١-٥

٣-٢-٦-١-٦

٣-٢-٦-١-٧

٣-٢-٦-٢

٣-٢-٦-٢-١
٣-٢-٦-٢-٢
٣-٢-٦-٢-٣

اإليرادات

 تسليم  بطاقات الدرهم اإللكتروني محددة القيمة للجهات التسويقية و الرقابة عليها

الخطوات

البنوك ،( تقوم اإلدارة بتحديد اجلهات التسويقية لبيع بطاقات الدرهم اإللكتروين مثل 
.والتعاقد معها مبوجب عقود معدة هلذا الغرض ) الربيد 

إستالم طلب من اجلهة التسويقية حمدد فيه فئات و كميات البطاقات املطلوبة واسم
.مندوب اجلهة

يتم ختصيص البطاقات املطلوبة للجهة التسويقية حسب فئاا وعددها من نظام الدرهم
.اإللكتروين

يقوم أمني العهدة بتسليم العدد  املطلوب إىل مندوب اجلهة التسويقية املعتمد لدى
.إدارة تنمية اإليرادات واحلصول على توقيعه 

يتم خصم البطاقات املباعة من عهدة اجلهة التسويقية آلياً يف نظام الدرهم اإللكتروين
.فور إمتام عملية البيع

 تقوم اجلهة التسويقية املعنية يف اية السنة مبوافاة شئون اإليرادات مبحضر جرد يبني
٣)ملحق رقم ٣١ / ١٢. (عدد وفئات البطاقات الىت ىف عهدا ىف 

 مطابقة حماضر اجلرد مع األرصدة املستخرجة من نظام الدرهم اإللكتروين

المرفقات

 طلب من اجلهة التسويقية
 حماضر اجلرد يف اية السنة

 األرصدة املستخرجة من احلاسب اآليل

 تسليم  بطاقات الدرهم اإللكتروين حمددة القيمة:اسم اإلجراء
للجهات التسويقية و الرقابة عليها

٣-٢-٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-٦-٢-٤

٣-٢-٦-٣

٣-٢-٦-٣-١
٣-٢-٦-٣-٢
٣-٢-٦-٣-٣
٣-٢-٦-٣-٤
٣-٢-٦-٣-٥

اإليرادات

 إيصال تسليم الكمية املطلوبة إىل اجلهة التسويقية

األداة القانونية

م١٩٩٢لسنة (٧١)  القرار الوزاري رقم 
م٢٠٠١لسنة (٨)  القرار الوزاري رقم 
م٢٠٠٢لسنة (١١)  القرار الوزاري رقم 

م٢٠٠١لسنة (٦)  التعميم املايل رقم 
م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٨لسنة ( ١٠٦ ) القرار الوزاري رقم 

املالية املوحد للحكومة االحتادية

 تسليم  بطاقات الدرهم اإللكتروين حمددة القيمة:اسم اإلجراء
للجهات التسويقية و الرقابة عليها

٣-٢-٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-٧

٣-٢-٧-١

٣-٢-٧-١-١

٣-٢-٧-١-٢

٣-٢-٧-١-٣

٣-٢-٧-١-٤

٣-٢-٧-١-٥

٣-٢-٧-١-٦
٣-٢-٧-١-٧

٣-٢-٧-١-٨

٣-٢-٧-٢

٣-٢-٧-٢-١
٣-٢-٧-٢-٢
٣-٢-٧-٢-٣

اإليرادات

طلب صرف إستعاضة الطوابع المالية

الخطوات

يتم تزويد اخلزانة الفرعية للطوابع املالية باحتياجاا من اخلزانة الرئيسية مبوجب طلب
٤).ملحق رقم (صرف طوابع مالية 

يقوم امني العهدة يف الوزارة املعنية باعداد طلب إستعاضة الطوابع املالية حسب كمية
٥)ملحق رقم . (الطوابع املستنفدة و إعتماده من املدير العام او من ينوب عنه

يتم ارسال طلب اإلستعاضة اىل وزارة املالية ويرفق به كشف حركة الطوابع للتأكد من
.صحة الطوابع املستنفدة

إستالم طلب اإلستعاضة من الوزارة املعنية و مطابقته و التوقيع على صحته وإعتماده
.من املدير أو من ينوب عنه 

يقوم امني العهدة بتسليم الطوابع الواردة بالطلب  إىل مندوب الوزارة و توقيعه
.باإلستالم

خصم  الطوابع املستعاضة  من سجل العهدة الفرعية للطوابع
يقوم أمني العهدة بتسليم نسخة من طلب اإلستعاضة إىل مدقق الوزارة املعنية و النسخة

االخرى إىل مراقب عهدة الطوابع الفرعية
يقوم مدقق الوزارة بتسجيل كميات الطوابع املستعاضة على عهدة الوزارة املعنية

المرفقات

كشف حركة الطوابع
 طلب إستعاضة الطوابع

 مستندات القيد اخلاصة بالصرف من عهدة الطوابع

طلب صرف إستعاضة الطوابع املالية:اسم اإلجراء ٣-٢-٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-٧-٣

٣-٢-٧-٣-١
٣-٢-٧-٣-٢
٣-٢-٧-٣-٣

اإليرادات

األداة القانونية

م١٩٩٢لسنة (٧١)  القرار الوزاري رقم 
م١٩٨٨لسنة (٩٤)  القرار الوزاري رقم 
 بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٨لسنة ( ١٠٦ ) القرار الوزاري رقم 

املالية املوحد للحكومة االحتادية

طلب صرف إستعاضة الطوابع املالية:اسم اإلجراء ٣-٢-٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-٨

٣-٢-٨-١

٣-٢-٨-١-١

٣-٢-٨-١-٢

٣-٢-٨-١-٣

٣-٢-٨-١-٤

٣-٢-٨-٢

٣-٢-٨-٢-١
٣-٢-٨-٢-٢
٣-٢-٨-٢-٣

٣-٢-٨-٣

٣-٢-٨-٣-١
٣-٢-٨-٣-٢
٣-٢-٨-٣-٣

اإليرادات

طلب صرف إستعاضة إيصاالت إستالم إيرادات

الخطوات

يقوم امني العهدة بإعداد طلب إستعاضة إيصاالت إستالم اإليرادات حسب كمية
٦).ملحق رقم (اإليصاالت املستنفدة وإرفاق الدفاتر املستخدمة كليا و إعتماد الطلب 

إستالم اإلستعاضة و الدفاتر املستخدمة من قبل أمني العهدة و التوقيع عليه و إعتماده
.من املدير

يقوم أمني العهدة بتسليم الدفاتر  الواردة بطلب اإلستعاضة إىل مندوب الوزارة املعنية
.وتوقيعه  باإلستالم

 تسليم نسخة من طلب اإلستعاضة إىل مدقق الوزارة املعنية و النسخة االخرى إىل
.مراقب عهدة إيصاالت استالم اإليرادات لتسجيلها يف السجل اخلاص به

المرفقات

.دفاتر اإليصاالت املستخدمة املطلوب استعاضتها
طلب اإلستعاضة

سند إستالم الدفاتر

األداة القانونية

.م١٩٩٢لسنة (٧١) القرار الوزاري رقم 
.م١٩٨٨لسنة (٩٤) القرار الوزاري رقم 
 بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٨لسنة ( ١٠٦ ) القرار الوزاري رقم 

املالية املوحد للحكومة االحتادية

طلب صرف إستعاضة إيصاالت إستالم إيرادات:اسم اإلجراء ٣-٢-٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-٩

٣-٢-٩-١

٣-٢-٩-١-١

٣-٢-٩-١-٢
٣-٢-٩-١-٣

٣-٢-٩-١-٤

٣-٢-٩-٢

٣-٢-٩-٢-١
٣-٢-٩-٢-٢
٣-٢-٩-٢-٣

٣-٢-٩-٣

٣-٢-٩-٣-١
٣-٢-٩-٣-٢
٣-٢-٩-٣-٣
٣-٢-٩-٣-٤

اإليرادات

بيع بطاقات الدرهم اإللكتروني  لدى الجهات التسويقية

الخطوات

يقوم احملاسب املختص بإستالم إشعارات بيع  البطاقات من  اجلهات التسويقية عن كل
.يومني عمل  وإشعار حتويل املبلغ احملصل من البيع إىل حساب الدولة

.التأكد من التسلسل التارخيي لفترات البيع و التحويل
التأكد من أن املبلغ الذي مت حتويله مطابق للتقرير املستخرج من نظام الدرهم

اإللكتروين لنفس الفترة
 إستخراج مستند قيد البيع و مستند التحويل للفترة آليا و إرفاق إشعارات البيع و

.التحويل املستلمة من اجلهة التسويقية و إعتماده و متريره إىل إدارة العمليات املالية 

المرفقات

.إشعارات البيع من اجلهة التسويقية
 إشعارات التحويل إىل حساب الدولة

تقرير البيع من احلاسب اآليل

األداة القانونية

م١٩٩٢لسنة (٧١)  القرار الوزاري رقم 
م٢٠٠١لسنة (٨) القرار الوزاري رقم 
م٢٠٠٢لسنة (١١) القرار الوزاري رقم 
م٢٠٠١لسنة (٦)  التعميم املايل رقم 

بيع بطاقات الدرهم اإللكتروين  لدى اجلهات:اسم اإلجراء
التسويقية

٣-٢-٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√
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:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-١١

٣-٢-١١-١

٣-٢-١١-١-١

٣-٢-١١-١-٢
٣-٢-١١-١-٣

٣-٢-١١-١-٤
٣-٢-١١-٢

٣-٢-١١-٢-١

٣-٢-١١-٣

٣-٢-١١-٣-١
٣-٢-١١-٣-٢
٣-٢-١١-٣-٣
٣-٢-١١-٣-٤
٣-٢-١١-٣-٥

اإليرادات

مستند قيد إيرادات محصلة عن طريق  الدرهم اإللكتروني

الخطوات

يقوم حماسب الوزارة املعنية عرب نظام الدرهم اإللكتروين بإستخراج ملخص باخلدمات
.اليت مت تأديتها خالل الفترة يرفق باملستند

.إستخراج مستند القيد من  نظام الدرهم اإللكتروين وإعتماده
 استخراج مستند قيد من نظام الدرهم األلكتروين للحركات املرتدة وحيفظ لدى

.الوزارة املعنية 
إعتماد املستند من املدير

المرفقات

ملخص باخلدمات اليت مت تأديتها خالل فترة املستند

األداة القانونية

م١٩٩٢لسنة (٧١) القرار الوزاري رقم 
م٢٠٠١لسنة (٨)  القرار الوزاري رقم 
م٢٠٠٢لسنة (١١) القرار الوزاري رقم 

م٢٠٠١لسنة (٦)  التعميم املايل رقم 
 بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٨لسنة (١٠٦ ) القرار الوزاري رقم 

املالية املوحد للحكومة االحتادية

مستند قيد إيرادات حمصلة عن طريق  الدرهم:اسم اإلجراء
اإللكتروين

٣-٢-١١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-١٢

٣-٢-١٢-١

٣-٢-١٢-١-١
٣-٢-١٢-١-٢
٣-٢-١٢-١-٣

٣-٢-١٢-١-٤
٣-٢-١٢-١-٥
٣-٢-١٢-١-٦

٣-٢-١٢-٢

٣-٢-١٢-٢-١
٣-٢-١٢-٢-٢
٣-٢-١٢-٢-٣
٣-٢-١٢-٢-٤

٣-٢-١٢-٣

٣-٢-١٢-٣-١
٣-٢-١٢-٣-٢

اإليرادات

مستند قيد إيرادات يدوية محصلة عن طريق إيصاالت اإلستالم أو الطوابع المالية

الخطوات

.يقوم امني الصندوق بإعداد كشف تفريغ  ملطابقة املبالغ احملصلة مع املبالغ املودعة
.يقوم احملاسب بإعداد مستند القيد وفقا للثبوتيات و إعتماده و إدخاله باحلاسب اآليل
 يقوم املدقق بالتدقيق على ايصاالت استالم اإليرادات أو كميات الطوابع املستخدمة

.من الناحية احملاسبية والقانونية للتحقق من صحتها 
) .نظام األوراكل ( التأكد من صحة إدخال اإليداعات البنكية 

) .نظام األوراكل (  التأكد  من صحة  إنشاء القيد احملاسيب 
.التوقيع على صحة املستند من قبل املدقق املختص ومتريره 

المرفقات

).يف حال التحصيل عن طريق اإليصاالت (إيصاالت إستالم اإليرادات 
).يف حال التحصيل عن طريق الطوابع( كشف حركة الطوابع املالية 

.قسائم اإليداع
.كشوف تفريغ ملطابقة املبالغ احملصلة باملبالغ املودعة

األداة القانونية

.م١٩٩٢لسنة (٧١) القرار الوزاري رقم 
 بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٨لسنة (١٠٦ ) القرار الوزاري رقم 

املالية املوحد للحكومة االحتادية

مستند قيد إيرادات يدوية حمصلة عن طريق:اسم اإلجراء
إيصاالت اإلستالم أو الطوابع املالية

٣-٢-١٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-١٣

٣-٢-١٣-١

٣-٢-١٣-١-١

٣-٢-١٣-١-٢
٣-٢-١٣-١-٣

٣-٢-١٣-١-٤
٣-٢-١٣-١-٥

٣-٢-١٣-١-٦
٣-٢-١٣-٢

٣-٢-١٣-٢-١
٣-٢-١٣-٢-٢

٣-٢-١٣-٣

٣-٢-١٣-٣-١
٣-٢-١٣-٣-٢

اإليرادات

مستندات قيد إصدار أو تسييل الضمان البنكي

الخطوات

يقوم احملاسب بإستالم مناذج الضمان البنكي الصادرة أو املسيلة  آليا من البنوك املعتمدة
.لدى وزارة املالية 

.التحقق من املبلغ احملصل أو املسيل  أو املسترد
 إعداد مستندات القيد اخلاصة بالضمانات البنكية الصادرة أو املستردة خالل الفترة آليا

.و إعتمادها
. التأكد من التسلسل التارخيي لفترات إصدار مستندات القيد

 يقوم املدقق مبطابقة مستند القيد بقسائم اإليداع املستلمة من البنك عن نفس الفترة و
.إرفاق القسائم

. إعتماد املستند و متريره 
المرفقات

.املسيل/  مناذج الضمان البنكي الصادر 
.اخلصم/ قسائم اإليداع 

األداة القانونية

م٢٠٠٣لسنة (٤)  التعميم املايل رقم 
 بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٨لسنة ( ١٠٦) القرار الوزاري رقم 

املالية املوحد للحكومة االحتادية

مستندات قيد إصدار أو تسييل الضمان البنكي:اسم اإلجراء ٣-٢-١٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-١٤

٣-٢-١٤-١

٣-٢-١٤-١-١
٣-٢-١٤-١-٢

٣-٢-١٤-١-٣
٣-٢-١٤-١-٤

٣-٢-١٤-٢

٣-٢-١٤-٢-١
٣-٢-١٤-٢-٢
٣-٢-١٤-٢-٣
٣-٢-١٤-٢-٤
٣-٢-١٤-٢-٥
٣-٢-١٤-٢-٦
٣-٢-١٤-٢-٧

٣-٢-١٤-٣

٣-٢-١٤-٣-١
٣-٢-١٤-٣-٢

اإليرادات

 إصدار بطاقة العميل الحكومي

الخطوات

٧).ملحق رقم ( تعبئة مناذج بطاقة العميل احلكومي بواسطة العميل 
يقوم املوظف املختص بنظام الدرهم اإللكتروين بالتدقيق على النماذج املعبأة و مطابقة

.بياناا مع املستندات الثبوتية املقدمة بواسطة العميل
.إصدار البطاقة و الرقم السري اخلاص ا من نظام الدرهم اإللكتروين

. تسليم البطاقة للعميل أو من حيمل توكيل رمسي

المرفقات

. الطلب املقدم من العميل
 صورة جواز سفر العميل

 صورة من السجل التجاري
 صورة من رخصة البلدية

. صورة إعتماد توقيع
 صورة جواز سفر املندوب

 صورة شخصية

األداة القانونية

.م٢٠٠١لسنة (٨) القرار الوزاري رقم 
 بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٨لسنة (١٠٦ ) القرار الوزاري رقم 

املالية املوحد للحكومة االحتادية

٣-٢-١٤:رقم اإلجراء إصدار بطاقة العميل احلكومي:اسم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-١٥

٣-٢-١٥-١

٣-٢-١٥-١-١
٣-٢-١٥-١-٢
٣-٢-١٥-١-٣
٣-٢-١٥-١-٤
٣-٢-١٥-١-٥
٣-٢-١٥-١-٦

٣-٢-١٥-٢

٣-٢-١٥-٢-١
٣-٢-١٥-٢-٢
٣-٢-١٥-٢-٣

٣-٢-١٥-٣

٣-٢-١٥-٣-١
٣-٢-١٥-٣-٢

اإليرادات

تحويل الرصيد بين البطاقات

الخطوات

. ميكن حتويل رصيد بطاقة حمددة القيمة إىل بطاقة عميل حكومي
. ميكن حتويل رصيد بطاقة عميل حكومي إىل بطاقة عميل حكومي أخرى

. تقدمي طلب  من صاحب العالقة موضحا األسباب
. إيقاف  البطاقة املراد حتويل رصيدها 

. إعتماد الطلب من مدير اإلدارة 
 إصدار بطاقة العميل احلكومي باإلسم املطلوب و تسليمها لصاحب العالقة

المرفقات

.طلب من صاحب العالقة
تعميم من اجلهات األمنية يف حالة الفقدان

البطاقة املراد حتويل رصيدها

األداة القانونية

م٢٠٠٢لسنة (٥) تعميم إداري رقم 
 بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٨لسنة (١٠٦ ) القرار الوزاري رقم 

املالية املوحد للحكومة االحتادية

حتويل الرصيد بني البطاقات:اسم اإلجراء ٣-٢-١٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-١٦

٣-٢-١٦-١

٣-٢-١٦-١-١
٣-٢-١٦-١-٢

٣-٢-١٦-١-٣

٣-٢-١٦-١-٤
٣-٢-١٦-١-٥

٣-٢-١٦-٢

٣-٢-١٦-٢-١

٣-٢-١٦-٣

٣-٢-١٦-٣-١

اإليرادات

إدخال خدمة الدرهم اإللكتروني لتحصيل الرسوم  في وزارة إتحادية

الخطوات

خماطبة الوزارة املعنية للحصول على موافقتها بإدخال اخلدمة
حتديد إحتياجات الوزارة من أجهزة التحصيل و حتديد أماكن التحصيل و أمناء

.التحصيل وخماطبة وزارة املالية  بذلك
بعد موافقة وزارة املالية  تقوم الوزارة املعنية بتركيب األجهزة يف األماكن احملددة

.بالتعاون مع الشركة املنفذة
تدريب احملصلني على التحصيل عن طريق نظام الدرهم اإللكتروين

إصدار بطاقات مشغل للنظام للمحصلني و بطاقات مسئويل النظام و  تزويدها بأرقام
.سرية

المرفقات

املكاتبات اخلاصة باإلجراء

األداة القانونية

م٢٠٠١لسنة (٨) القرار الوزاري رقم 

إدخال خدمة الدرهم اإللكتروين لتحصيل:اسم اإلجراء
الرسوم  يف وزارة إحتادية

٣-٢-١٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-١٧

٣-٢-١٧-١

٣-٢-١٧-١-١

٣-٢-١٧-١-٢
٣-٢-١٧-١-٣
٣-٢-١٧-١-٤
٣-٢-١٧-١-٥

٣-٢-١٧-١-٦

٣-٢-١٧-٢

٣-٢-١٧-٢-١
٣-٢-١٧-٢-٢

٣-٢-١٧-٣

٣-٢-١٧-٣-١

اإليرادات

إدخال خدمة الدرهم اإللكتروني للجهات اإلتحادية المستقلة أو الجهات المحلية

الخطوات

 خماطبة اجلهة املعنية لتعريفها مبيزات نظام الدرهم اإللكتروين و عمل عرض جترييب
للنظام

. إبرام عقد بني الطرفني
. حتديد الرسوم الواجب حتصيلها مبعرفة اجلهة إلدراجها يف نظام الدرهم اإللكتروين

. تدريب احملصلني على التحصيل عن طريق نظام الدرهم اإللكتروين
إصدار بطاقات مشغل للنظام للمحصلني و بطاقات مسئويل النظام و  تزويدها بأرقام

.سرية
 إجراء التسويات احملاسبية الالزمة حسب بنود العقد

المرفقات

 صورة العقد بني الطرفني
 صوره من املكاتبات باخلصوص

األداة القانونية

م٢٠٠١لسنة (٨) القرار الوزاري رقم 

إدخال خدمة الدرهم اإللكتروين للجهات:اسم اإلجراء
اإلحتادية املستقلة أو اجلهات احمللية

٣-٢-١٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-١٨

٣-٢-١٨-١

٣-٢-١٨-١-١
٣-٢-١٨-١-٢
٣-٢-١٨-١-٣

٣-٢-١٨-١-٤
٣-٢-١٨-١-٥

٣-٢-١٨-٢

٣-٢-١٨-٣

٣-٢-١٨-٣-١
٣-٢-١٨-٣-٢

اإليرادات

تحويل المبالغ المحصلة من نظام الدرهم اإللكتروني الى نظام األوراآل

الخطوات

 استخراج ملف املبالغ احملصلة من نظام الدرهم اإللكتروين
. االتصال بإدارة  نظم املعلومات لترتيل ملف الدرهم اإللكتروين على اخلادم 

.  حتويل امللف اىل نظام األوراكل 

.مطابقة املبالغ  احملولة إىل نظام األوراكل مع املبالغ بنظام الدرهم اإللكتروين 
تسوية الفروقات إن وجدت

المرفقات

األداة القانونية

تطبيق نظام األوراكل
 بشأن تعديل بعض بنود دليل االجراءات٢٠٠٨لسنة (١٠٦ ) القرار الوزاري رقم 

املالية املوحد للحكومة االحتادية

حتويل املبالغ احملصلة من نظام الدرهم اإللكتروين:اسم اإلجراء
اىل نظام األوراكل

٣-٢-١٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-١٩

٣-٢-١٩-١

٣-٢-١٩-١-١
٣-٢-١٩-١-٢
٣-٢-١٩-١-٣
٣-٢-١٩-١-٤
٣-٢-١٩-١-٥

٣-٢-١٩-٢

٣-٢-١٩-٢-١
٣-٢-١٩-٢-٢
٣-٢-١٩-٢-٣

٣-٢-١٩-٣

٣-٢-١٩-٣-١
٣-٢-١٩-٣-٢

اإليرادات

)إيصاالت إيرادات/ طوابع مالية (تأمينات / أمانات / رد اإليرادات 

الخطوات

)نظام األوراكل ( إعداد الفاتورة 
.استخراج مستند صرف فاتورة  

.التدقيق على مستند صرف فاتورة والتوقيع عليه 
. املوافقة على مستند صرف فاتورة يف نظام األوراكل و إبداء املالحظات إن وجدت 

. مترير مستند صرف  الفاتورة 

المرفقات

. طلب من صاحب العالقة
. أصل إيصال اإلستالم

 كتاب من الوزارة املعنية بأحقية الصرف

األداة القانونية

.م١٩٩٢لسنة (٧١) القرار الوزاري رقم 
 بشأن تعديل بعض بنود دليل االجراءات٢٠٠٨لسنة (١٠٦ ) القرار الوزاري رقم 

املالية املوحد للحكومة االحتادية

/طوابع مالية (تأمينات / أمانات /رد اإليرادات :اسم اإلجراء
)إيصاالت إيرادات

٣-٢-١٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-٢٠

٣-٢-٢٠-١

٣-٢-٢٠-١-١

٣-٢-٢٠-١-٢
٣-٢-٢٠-١-٣

٣-٢-٢٠-١-٤

٣-٢-٢٠-١-٥

٣-٢-٢٠-٢

٣-٢-٢٠-٢-١
٣-٢-٢٠-٢-٢

٣-٢-٢٠-٣

٣-٢-٢٠-٣-١
٣-٢-٢٠-٣-٢
٣-٢-٢٠-٣-٣
٣-٢-٢٠-٣-٤

اإليرادات

التفتيش و الجرد المفاجئ على العهدة المالية

الخطوات

 صدور قرار من املدير بتشكيل جلنة من ادارة تنمية اإليرادات باعمال اجلرد املفاجئ
.على العهد املالية

. تتوجه اللجنة إىل الوزارة املعنية
ملصقات/ طوابع مالية / إيصاالت ذات قيمة مالية (تقوم اللجنة عند عملية اجلرد 

بتحرير حمضر بذلك و إعتماده من املسئول بالوزارة املعنية) دفاتر عمولة نقدية/ مالية
٨).ملحق رقم(

 إعتماد حمضر اجلرد من املدير و إحالته إىل املدقق  إلجراء التدقيق الالزم ومطابقة نتائج
.اجلرد مع الرصيد الدفتري

 خماطبة ديوان احملاسبية باملخالفات إن وجدت مع إرسال نسخة من الكتاب إىل الوزارة
املعنية

المرفقات

 مناذج اجلرد
.حمضر اجلرد

األداة القانونية

.م١٩٩٢لسنة (٧١)   القرار الوزاري رقم 
.م١٩٨٨لسنة (٩٤)  القرار الوزاري رقم 

.م١٩٩٩لسنة (٩)  التعميم املايل رقم 
 قرار تشكيل اللجنة

التفتيش و اجلرد املفاجئ على العهدة املالية:اسم اإلجراء ٣-٢-٢٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-٢٠-٣-٥

اإليرادات

 بشأن تعديل بعض بنود دليل االجراءات٢٠٠٨لسنة (١٠٦ ) القرار الوزاري رقم 
املالية املوحد للحكومة االحتادية

التفتيش و اجلرد املفاجئ على العهدة املالية:اسم اإلجراء ٣-٢-٢٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-٢١

٣-٢-٢١-١

٣-٢-٢١-١-١

٣-٢-٢١-١-٢

٣-٢-٢١-١-٣
٣-٢-٢١-١-٤

٣-٢-٢١-١-٥
٣-٢-٢١-١-٦

٣-٢-٢١-١-٧
٣-٢-٢١-٢

٣-٢-٢١-٢-١
٣-٢-٢١-٢-٢
٣-٢-٢١-٢-٣

٣-٢-٢١-٣

اإليرادات

٣١ / ١٢مطابقة نتائج الجرد فى 

الخطوات

هي مطابقة نتائج اجلرد الفعلي للطوابع املالية و إيصاالت إستالم اإليرادات بالوزارات
٣١ / ١٢.ىف 

يصدر تعميم مايل يوزع على الوزارات املختلفة إلجراء أعمال اجلرد السنوي إليصاالت
ملحق رقم. ( من كل عام٣١ / ١٢إستالم اإليرادات و الطوابع املالية بالوزارات يف 

.(٩
.تقوم كل وزارة بإصدار تعميم  بتشكيل اللجان للقيام بأعمال اجلرد

تقوم اللجان بإعداد حماضر اجلرد توضح أرقام الدفاتر و اإليصاالت و فئات الطوابع
وامللصقات املالية ودفاتر العمولة  لدى كل أمني عهدة و مطابقتها مع األرصدة الدفترية

.وترسلها اىل وزارة املالية  بعد اعتمادها
.إستالم حماضر اجلرد من الوزارات املختلفة

يقوم املدقق بإستخراج األرصدة الدفترية للطوابع املالية و اإليصاالت لكل وزارة  من
.احلاسب اآليل وإجراء املطابقة

.و حبثها مع الوزارة املعنية و تسويتها- إن وجدت-إستخراج الفروقات 
المرفقات

. التعميم املايل اخلاص بلجان اجلرد
 حماضر اجلرد املختلفة

. األرصدة الدفترية املستخرجة من احلاسب اآليل

األداة القانونية

٣١ / ١٢مطابقة نتائج اجلرد ىف :اسم اإلجراء ٣-٢-٢١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٣-٢-٢١-٣-١
٣-٢-٢١-٣-٢
٣-٢-٢١-٣-٣

اإليرادات

.م١٩٩٢لسنة (٧١)  القرار الوزاري رقم 
التعاميم املالية الصادرة يف هذا اخلصوص

 بشأن تعديل بعض بنود دليل االجراءات٢٠٠٨لسنة (١٠٦ ) القرار الوزاري رقم 
املالية املوحد للحكومة االحتادية

٣١ / ١٢مطابقة نتائج اجلرد ىف :اسم اإلجراء ٣-٢-٢١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



 
 

 
 مـالحــق

 
 يراداتاال

                         
 
 
 



 

 . //م ع 

   )8( ملحق رقم 
3 -2-20-1 -3  

                                    دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  وزارة المالية والصناعة

  "إدارة اإليرادات" 
  

 ƔارƦǋ ............................ : قةƯمن............. :.............  
  

  استǃǘ محƮر Ɯرد الǋƯاƲƓ المالية ƋǋيصاǗت 
  ت ƉƓنǋاعها إليرادا

  
 2005:      /     /الصادر بتاريƣ (    ) باإلƬارة إلǏ التعميم المالǑ رقم 

والƤاƭ باإلƞراƇات التنƽيƦية للƞرد السنوǐ للطوابƴ المالية وإيصاǙت استǚم 
القرار موƞب اإليرادات بƋنواعǌا واǕمانات Ƽ Üقد قامت لƞنة الƞرد المǂƬلة ب

/  بƞرد عǌدة السيد 2005 :     /     /بتاريƣ(     ) اإلدارǐ رقم 
حيƚ بدƊت ............................. Ɗمين عǌدة ......................... 

  ................. .يوم ............... اللƞنة عملǌا ǑƼ تمام الساعة 
 ǑتǓاǂ ردƞة الƞانت نتيǂ وقد:  

   
 ŷǗǋƈ : المالية ƲƓاǋƯال:  

ǃǉالدرƓ ةƏƻعدد  الƲƓاǋƯال  ǃǉالدرƓ ƶلƓات  المưحǘم  
10        
15        
20        
30        
40        
50        
60        
75        
80        

100        
200        
300        
500        

ǏالøøøøمƜاإل      
  
)Ưقƺ. (........................................................................   

  



 

 . //م ع 

  تƽǋيƈ ƲعƮاƅ لƜنة الƜرد



 

 . //م ع 

  
ŷانياƙ :  اتǀيƪالǋ ت النقديةǘالمتحص:  
ƈ: النقدية  :  
  

ǃǉالدرƓ ةƏƻدد  الƴال  ƶøøøøøلƓالم  
1000      
500      
200      
100      
50      
20      
10      
5      

      عمǘت مƴدنية
ǏالøمƜƋǃǉالدرƓ النقدية     

  
)ƯقƺƶلƓير....................................................... مƷǗ ŷماǉدر.(  

  
ƒ : اتǀيƪال:  

 Ǐƺ ƿنƓال Ǐƺ Ʊدǋت ǃل Ǐالتǋ ات اإليرادات المستلمةǀيƪƓ يانƓ31/12/2005ǃ  
üمسلس  ƿيƪال ǃƽر  ǈƢتاري  ǈعلي ƒǋالمسح ƿنƓال  ǃƽر ǋƈ ƒالساح ǃاس

Ƌيصاü استǃǘ اإليرادات 
  )الƓيان(

ƿيƪيمة الƽ  

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
ǁالبن ǑƼ لم تودع Ǒات اإليرادات التǂيƬ قيمة Ǒمالƞإ  

 ǉوقدر Ƹقط مبلƼ ......................................................................يرƹǙ  
  
  

  تƽǋيƈ ƲعƮاƅ لƜنة الƜرد



 

 . //م ع 

  
  
  
  

 ŷاƙالƙ : يداعاتƋƓƿنƓ:   
  

 ǃƽر ƒحسا:  
  رǃƽ اإلƴƪار

  
  المƓلƶ تاريơ اإليداƱ  رǃƽ اإلƴƪار  المƓلƱ ƶتاريơ اإليدا

1        ǈلƓƽ ما      
2        21        
3        22        
4        23        
5        24        
6        25        
7        26        
8        27        
9        28        

10        29        
11        30        
12        31        
13        32        
14        33        
15        34        
16        35        
17        36        
18        37        
19        38        
20        39        
        40        

ǇدƴƓ ما      ǏمالƜاإل      
  

  
  
  تƽǋيƈ ƲعƮاƅ لƜنة الƜرد

  
  



 

 . //م ع 

  
  

 ŷاƴƓاإليرادات : را ǃǘت استǗيصاƋ اترƺد:  
   : اليدǋية* 
  
ƈ . ŷلياǀ دمةƢير مستƷ اترƺد:  

    
  المƜمǋعة  عدد الدƺاتر   Ʒير مستƢدمةƋيصاǗت  ƋيصاǗت مستƢدمة

  ƋلǍ  من  ƋلǍ  من
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  
  
ƒ . منها ƅƦƜ ǃدƢاتر مستƺد:  

    
يصاǗت ƈرƽاǃ اإل

  المستƢدمة
ƈرƽاǃ اإليصاǗت Ʒير 

  المستƢدمة
ǃ  عةǋمƜتر  المƺالد ǃƽر  

  ƋلǍ  من  ƋلǍ  من
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
  

  تƽǋيƈ ƲعƮاƅ لƜنة الƜرد



 

 . //م ع 

  
ƚ . ŷلياǀ دمةƢت مستǗيصاƋ اترƺد:  

    
  المƜمǋعة  عدد الدƺاتر  ƈرƽاǃ اإليصاǗت  ƈرƽاǃ الدƺاتر

  ƋلǍ  من  ƋلǍ  من
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  
  تƽǋيƈ ƲعƮاƅ لƜنة الƜرد

  



 

 . //م ع 

  
   : اǑليøøة* 
  
ƈ . ŷلياǀ دمةƢير مستƷ ǏلǑا ƒت الحاسǗيصاƋ:  

    
  المƜمǋعة  عدد الǀراتين  ƈرƽاǃ اإليصاǗت  ƈرƽاǃ الدƺاتر

  ƋلǍ  من  ƋلǍ  من
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  
  
ƒ . تǗيصاƋǏلǑا ƒمنها الحاس ƅƦƜ ǃدƢمست :  

    
  رǃƽ الǀرتǋن  المƜمǋعة  Ƌ ǃيصاǗت Ʒير مستƢدمة  ƋيصاǗت مستƢدمة

  ƋلǍ  من  ƋلǍ  من
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
  

Ʈعƈ ƲيƽǋردتƜنة الƜل ƅا  



 

 . //م ع 

  
ƚ . ŷلياǀ دمةƢمست ƒت الحاسǗيصاƋ اترƺد:  

    
  عدد الدƺاتر  ƈرƽاǃ اإليصاǗت  ƈرƽاǃ الǀراتين

  الǀراتين
  المƜمǋعة

  ƋلǍ  من  ƋلǍ  من
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  
  تƽǋيƈ ƲعƮاƅ لƜنة الƜرد

  



 

 . //م ع 

 ŷامساƢ : ǃلǋ المالية ƔارƦǋلية مرسلة لƆǋ يةǋت يدǗيصاƋ اترƺدǋ ƲƓاǋƯ ياتƓلƯ
  :ƴƓد يتǃ استƴاƮتها 

  
 ƈ.   المالية ƲƓاǋƯيات الƓلƯ: 

  
  درƽ  ǃǉيمتها  2005ǃ   /     /   :تاريƢها   رǃƽ الƯلƓية-*
  درƽ  ǃǉيمتها  2005ǃ    /     /  :تاريƢها   رǃƽ الƯلƓية-*
  درƽ  ǃǉيمتها  2005ǃ   /     /   :تاريƢها   رǃƽ الƯلƓية-*
  

 ƒ.  ياتƓلƯيةǋيد ǃǘت استǗيصاƋ اترƺد : 
  
  دƺتر  عدد الدƺاتر  2005ǃ   /     /   :تاريƢها   رǃƽ الƯلƓية-*
  

 ƚ.   ياتƓلƯǏلǑا ƒالحاس ǃǘت استǗيصاƋ اترƺد: 
  
 ǀرتǋن  عدد الǀراتين  2005ǃ   /     /   :تاريƢها   رǃƽ الƯلƓية-*
  

   :نتيƜة الƜرد: ساŷ ساد
  

ƈ .   ǃمت Ǐلƴƻرد الƜقة الƓاƯمƲ دتƜǋǋ تريةƺالد ƔرصدǓا :  
  .مطابقة  .1
 )باب الƽروقسيوƹ)Ɗ Ơưير مطابقة  .2

ƒ .  تريةƺقة الدƓاƯالم ƅراƜƋ ǃيت ǃل)ƿلƤ ƒاƓسƈ ƞƮǋت. ( 
  

ƹƊمين الصندوق وƊ Ǐا إلǋردƞ تم Ǒالت Ƹدة والمبالǌالع ƴميƞ عيدتƊ ا وقدƦǋ لق
م Ü وقد حرر Ʀǋا 2005:     /    /بتاريƣ ............ المحưر الساعة 

 ǊƤوتاري Ǌساعت ǑƼ ǁلƦر بưالمح.  
  

 ] Ɣهدƴمين الƈǋ نةƜالل ƅاƮعƈ Ʋيƽǋت[  
  

  ...............................................  :اǗسǃ   :  رƏيƧ اللƜنة

Ɣهدƴمين الƈ  :   ǃسǗا:  ...............................................  

  ...............................................  :اǗسǃ   :  عǋƮ اللƜنة

  ...............................................  :اǗسǃ   :  عǋƮ اللƜنة

  ...............................................  :اǗسǃ   :  عǋƮ اللƜنة



 

 . //م ع 

  
  

  :رǎƈ لƜنة الƜرد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدير الǋƏƪن المالية ǋاإلدارية 
  
  

ÛÛÛ تمدƴي  
  

ǈعن ƒǋمن ين ǋƈ ƔارƦǋال üيǀǋ  



 

 . //م ع 

  31/12/2005حتǍ ) الǀƤية(محƮر Ɯرد الƯƓاƽات اإللǀترǋنية 
  للƴهدƔ الرƏيسية لƦǋارƔ المالية ǋالصناعة

  
 2005/:      /     الصادر بتاريƣ (    ) باإلƬارة إلǏ التعميم المالǑ رقم 

والƤاƭ باإلƞراƇات التنƽيƦية للƞرد السنوƼ Ü ǐقد قامت لƞنة الƞرد المǂƬلة 
 بƞرد عǌدة 2005:     /     /بتاريƣ (     ) القرار اإلدارǐ رقم موƞب ب

............................. Ɗمينا العǌد الرƑيسية ............................. 
يƚ بدƊت اللƞنة عملǌا ǑƼ تمام الساعة ح) الدرǋم اإللǂترونǑ(للبطاقات 

  ................. /    /  يوم ............... 
 ǑتǓاǂ ردƞة الƞانت نتيǂ وقد:  

   
  :الƯƓاƽات محددƔ القيمة . 1

  القيمة  الǀمية الƯƓاƽة Əƺة   ƈرƽاǃ الƯƓاƽات
  ƋلǍøø  مøøن

100          
200          
300          
500          
1000          
3000          
5000          

ǏالøøøøمƜاإل        
  
  ) :ƯƓاƽة الƴميü الحǋǀمǏ(الƯƓاƽات Ʒير محددƔ القيمة . 2
  

  عدد الƯƓاƽات  ƈرƽاǃ الƯƓاƽات
  ƋلǍ  من

  

    
  

    

  
  
   :نتيƜة الƜرد .3
  

 Ɗ.   ير-مطابقةƹ  روق( مطابقƽبيان ال Ǐحالة عدم المطابقة إل ǑƼ سبابǕبيان ا( 
 

 ) .Ɗ Ơسباب Ʀلǁتوư(لم يتم إƞراƇ المطابقة الدƼترية   .ب 
  



 

 . //م ع 

  
  
  
  :رǎƈ لƜنة الƜرد . 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وƹƊلق المحưر العǌدة التǑ تم ƞردǋا إلƊ Ǐمين البطاقات  ƞميƦǋƴا وقد Ɗعيدت
م Ü وقد حرر Ʀǋا المحưر بƦلǁ 2005:     /    /بتاريƣ ............ الساعة 

 ǊƤوتاري Ǌساعت ǑƼ.  
  

 ] Ɣهدƴمين الƈǋ نةƜالل ƅاƮعƈ Ʋيƽǋت[  
  

ƏنةرƜالل Ƨي  :   ǃسǗا:  ...............................................  

Ɣهدƴمين الƈ  :   ǃسǗا:  ...............................................  

  
ǋƮع  

.......................... 
ǋƮع  

.......................... 
ǋƮع  

.......................... 
  
  

ÛÛÛ تمدƴي  
  

ǋال üيǀǋǈعن ƒǋمن ين ǋƈ ƔارƦ  



 

 . //م ع 

  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  وزارة المالية والصناعة

  "إدارة اإليرادات" 
 Ǎرد حتƜ رƮ31/12/2005مح ƿنƓƓ القيمة Ɣات محددƽاƯƓال ǃ................................  

  
 Ǎحت ƔارƦǋمن ال ǃالمستل

31/12/2005ǃ  
 Ǎحت ƱاøøøøƓ31/12/2005المǃ المرتد Ǐƺ المالية ƔارƦǋ ǍلƋ 

31/12/2005ǃ  
 Ǎد حتøøøøالرصي

31/12/2005ǃ  
  
  
من ƯƓاƽة   الǀمية  الƏƻة

ǃƽر  
ƋلƯƓ Ǎاƽة 

ǃƽر  
من ƯƓاƽة   الǀمية

ǃƽ70ر  
  

ƋلƯƓ Ǎاƽة 
ǃƽر  

من ƯƓاƽة   الǀمية
ǃƽر  

ƋلƯƓ Ǎاƽة 
ǃƽر  

من ƯƓاƽة   الǀمية
ǃƽر  

ƋلƯƓ Ǎاƽة 
ǃƽر  

50                          

100                          

200                          

300                          

500                          

1000                          

3000                          

5000                          

ǏمالƜاإل                         
  

      يعتمد ،،،،                          التوقيع 
 مدير البنك                                

...............................................                
  
ǃاتƢال 



 

 . //م ع 

  متحدة دولة اإلمارات العربية ال
  وزارة المالية والصناعة

  "إدارة اإليرادات" 
 Ǎرد حتƜ رƮات 31/12/2005محƽاƯƓال ǃ نيةǋترǀالقيمة اإلل ƔمحددǏلǑا ƹالصرا ƔƦهƜǓ  

  
 Ǎحت ƔارƦǋمن ال ǃالمستل

31/12/2005ǃ  
 Ǎحت ƱاøøøøƓ31/12/2005المǃ  Ǐƺ المالية ƔارƦǋ ǍلƋ المرتد

31/12/2005ǃ  
 Ǎد حتøøøøالرصي

31/12/2005ǃ  
  

  الƏƻة
من ƯƓاƽة   الǀمية

ǃƽر  
ƋلƯƓ Ǎاƽة 

ǃƽر  
من ƯƓاƽة   الǀمية

ǃƽر  
ƋلƯƓ Ǎاƽة 

ǃƽر  
من ƯƓاƽة   الǀمية

ǃƽر  
ƋلƯƓ Ǎاƽة 

ǃƽر  
من ƯƓاƽة   الǀمية

ǃƽر  
ƋلƯƓ Ǎاƽة 

ǃƽر  

50                          

100                          

200                          

300                          

500                          

1000                          

3000                          

5000                          

ǏمالƜاإل                         
  

     يعتمد ،،،،                          التوقيع 
  مسئول أجهزة الصراف اآللي            ...............................................
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   )6( ملحق رقم 
3-2-8-1-1  

  دولة اإلمارات العربية المتحدة
                 وزارة المالية و الصناعة
   قطاع الموارد و الميزانية

  إدارة اإليرادات                              
    رقم الطلب

ƣالتاري  /    /      
  

 ƻات قيمة ماليةصرƦ اترƼد  
  )زيادة عǌدة/إستعاưة (

   
.... .............................ƋدارƔ.... ..........................لƦǋارƔ  عاضةطلب إست .1

 Ɣادƴس/ǃانية                                   المحترƦالمي ǋ اردǋن المǋƏƪل ƔارƦǋال üيǀǋ  
          Ǌاتǂو بر Ÿم و رحمة اǂم عليǚو بعد... السÜÜ   
  ) يدوƈ/ǐلǑ(دƼتر (       ) صرƻ عدد علǏ يرǏƞ التýưƽ بالمواƼقة         
  ǂاستعاưة للدƼاتر المستعملة و المرتƞعة.......................... من دƼاتر         
  .. ...........................دƼتر Ɗو زيادة عǌدة بسبب (      ) وƼق الƞدوý المرƼق و عددǋا       

  /....................................................Ǐ مندوبنا السيد        علƊ Ǐن تسلم الدƼاتر المطلوبة إل
  و تưƽلوا بقبوƼ ýاƑق اإلحترام

  وǂيý الوزارة 
  ..............  

  
  إلستƴماƦǋ üارƔ المالية ǋ الصناعة

  
  دƦارƔ المساع                      ǀǋيü الǋ......... ....................................... :رǐƊ الوزارة
    ƣانية   :   /      / التاريƦالمي ǋ اردǋن المǋƏƪل                                                         

  :.................................................                 مǘحưات    
...........................................             ...........................                  .......  

2.  ǃǘاإلست üيصاƋ:  
  :مندوب الوزارة المǂƦورة الƽاتر التالية / ................................ Ɗنا الموقƊ ƴدناǉ السيدإستلمت 

  
  
  العدد

  
  المƞموعة

  
  )يدوǐ/حاسب ƈلƊ)Ǒرقام الدƼاتر

  
  Ɗرقام اإليصاǙت

  
  مǚحƲات

    إلǏ  من  Ǐإل  من    
              
              
              
              
              
              

  (..............................................................)اإلƞمالƼ Ǒقط 
Ʀǋا و قد قمت بƽرز الدƼاتر و اإليصاǙت بدقة ǂاملة للتǂƋد من تسلسƊ ýرقامǌا و تǂامƞ ýميƴ نسǌƤا و Ƥلوǋا 

ƇطاƤǕامن العيوب و اǌعن ǙوƑون مسǂƊ و Ǒدتǌلت عƤو د .  
  :      /      /تاريƣ اإلستǚم 

                                                
  



  
  

  )المستلم(  مندوب الوزارة 
  

..........................                                                                            
   4(     ملحق رقم                                                        

                                                                                     3-2-2-1-1                       
  دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  وزارة المالية و الصناعة               
  قطاع الموارد و الميزانية 

  إدارة اإليرادات  
  

  ..............اإليرادات المقدر تحصيلها عن السنة المالية 
  
  

  :.................................وزارة     
  .......:..........................رقم الباب 

  
  : (             )                                                              رقم الوزارة  
  : (            )                                                               رقم اإلدارة  

  
  

    انـــالبي
  دــم البنــإس  رقم البند

  
  تقديرات عام

  
  تقديرات عام

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



        
  

                        
  
  
  

                                                                                    3-2-5-1-1                        
                                                  دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  )4/م Ɗ(                                                       وزارة المالية و الصناعة
  1/ب/مƞموعة                                                                إدارة اإليرادات  

  
  

  إيصاý إستǚم إيرادات
  161301:                                                                             رقم 

Ƹالمبلــ    
  الباب

  
  الوزارة

  
  درǋم  ƼلƩ  البند

          
          

  ..................................Ƭيǁ/                            نقدا                                      
    ǁالبن                                                                  ..................................  
   ƣالتاري                                                                 ..................................  

  
  

  ................................................................................................استلمت من 
  

ǉا و قدرƺمبل................................................................................................  
  
  .......................................................................................... Ʀلǁ عبارة عن و
  

............................................................................................................  
  

  ......................................استلمت بالنيابة عن 
  

  .........................التاريƊ                ..........................................  ƣمين الصندوق 
                                                                                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  



)                                            5(                                         ملحق  رقم 
3-2-7-1-2                                                                                  

   دولة اإلمارات العربية المتحدة
                 وزارة المالية و الصناعة
   قطاع الموارد و الميزانية

  إدارة اإليرادات                              
    رقم الطلب

ƣالتاري  /    /      
  

  صرƻ طوابƴ مالية
) ƴة طوابưدة/استعاǌزيادة ع(  

  
 ƔارƦǋل .........................................ƔدارƋ.........................................  
 Ɣادƴس/ǃانية                                    المحترƦالمي ǋ اردǋن المǋƏƪل ƔارƦǋال üيǀǋ  

 Ǌاتǂو بر Ÿم و رحمة اǂم عليǚو بعد... السÜÜ   
 ƚحي Ǒالتال ýدوƞا بالǌحة بياناتưالمالية المو ƴميات الطوابǂ ةưاستعا Ǐقة علƼبالموا ýưƽالت Ǐƞير

حساب الدولة لدǎ البنوǁ وƼقا لقيمة مستندات القيد المبينة ودعت قيمة ǉƦǋ الطوابƴ بƊƊن الوزارة 
  ...........................................................................ǂاǓتƊ Ǒو زيادتǌا بسبب

  
  م  ƑƼات الطوابƴ المطلوبة  بيانات مستند القيد

                قيمة المستند  تاريǊƤ  رقم المستند

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      

                  إƞمالǑ عدد الطوابƴ المطلوبة
ƴالطواب Ǒمالƞإ                

  
  ......../................................................علƊ Ǐن تسلم ǉƦǋ الطوابƴ إلǏ مندوبنا السيد

  
  (                    )ǂيý الوزارة و                                                                

  
  وتưƽلوا بقبوƼ ýاƑق اإلحترام

  
  إلستƴماƦǋ üارƔ المالية ǋ الصناعة

  
  بالصرƊ    .....................ƻو        Ǚ يسمƠ      ...............يسمƠ :          الرصيد 

  :        /      /التاريƣ : ...........................................        اإلسم  :الوزارةمدقق 
                   ƴالتوقي ........................................... :  

  
  الميزانية                                                     وǂيý الوزارة المساعد لƑƬون الموارد و 

  



                                                                                     3-2-7-1-2                       
   دولة اإلمارات العربية المتحدة

                 وزارة المالية و الصناعة
   د و الميزانيةقطاع الموار

                                إدارة اإليرادات
    رقم الطلب

ƣالتاري  /    /      
  

  صرƻ طوابƴ مالية
) ƴة طوابưدة/إستعاǌزيادة ع(  

  
 ƔارƦǋل............... ..........................ƔدارƋ.........................................  
 Ɣادƴس/ ƔارƦǋال üيǀǋǃانية                                    المحترƦالمي ǋ اردǋن المǋƏƪل  

 Ǌاتǂو بر Ÿم و رحمة اǂم عليǚو بعد... السÜÜ   
 ƚحي Ǒالتال ýدوƞا بالǌحة بياناتưالمالية المو ƴميات الطوابǂ ةưإستعا Ǐقة علƼبالموا ýưƽالت Ǐƞير

دǎ البنوǁ وƼقا لقيمة مستندات القيد المبينة ودعت قيمة ǉƦǋ الطوابƴ بحساب الدولة لƊƊن الوزارة 
  ...........................................................................ǂاǓتƊ Ǒو زيادتǌا بسبب

  
  م  ƑƼات الطوابƴ المطلوبة  بيانات مستند القيد

                قيمة المستند  تاريǊƤ  رقم المستند

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      

                  إƞمالǑ عدد الطوابƴ المطلوبة
ƴالطواب Ǒمالƞإ                

  
  ......../................................................علƊ Ǐن تسلم ǉƦǋ الطوابƴ إلǏ مندوبنا السيد

  
  (                    )ǂيý الوزارة و                                                                

  
  وتưƽلوا بقبوƼ ýاƑق اإلحترام

  
  ستƴماƦǋ üارƔ المالية ǋ الصناعةإل

  
  بالصرƊ    .....................ƻو        Ǚ يسمƠ      ...............يسمƠ :          الرصيد 

  :        /      /التاريƣ : ...........................................    اإلسم      :مدقق الوزارة
                   ƴالتوقي ........................................... :  

  
                                                     وǂيý الوزارة المساعد لƑƬون الموارد و الميزانية  

  
   ..........................................                                                        

ǃǘستƋ üيصاƋ  
  

  .إستلمت ǂميات الطوابƴ المالية المǂƦورة Ɗعǂ ǉǚاملة و بحالة صالحة لǘستعماǂǕ ýون مسƑوǙ عنǌا
  

  الطالبة   ) مندوب الوزارة(              توقيƴ المستلم                                                 
  

                       .......:   /    /                                    ...............................تاريƣ اإلستǚم 



                                                                                    3-2-8-1-1                        
   دولة اإلمارات العربية المتحدة

                 وزارة المالية و الصناعة
   قطاع الموارد و الميزانية

  إدارة اإليرادات                              
    رقم الطلب

ƣالتاري  /    /      
  

 ƻات قيمة ماليةصرƦ اترƼد  
  )زيادة عǌدة/إستعاưة (

   
.... .............................ƋدارƔ.... ..........................لƦǋارƔ  طلب إستعاضة .1

 Ɣادƴس/ǃانية                                   المحترƦالمي ǋ اردǋن المǋƏƪل ƔارƦǋال üيǀǋ  
          Ǌاتǂو بر Ÿم و رحمة اǂم عليǚو بعد... السÜÜ   

         Ǐقة علƼبالموا ýưƽالت Ǐƞعدد ير ƻتر (       ) صرƼد)Ǒلƈ/ǐيدو (  
  ǂاستعاưة للدƼاتر المستعملة و المرتƞعة.......................... من دƼاتر         
  .. ...........................ǌدة بسبب دƼتر Ɗو زيادة ع(      ) وƼق الƞدوý المرƼق و عددǋا       

  /....................................................        علƊ Ǐن تسلم الدƼاتر المطلوبة إلǏ مندوبنا السيد
  و تưƽلوا بقبوƼ ýاƑق اإلحترام

  وǂيý الوزارة 
  ..............  

  
  إلستƴماƦǋ üارƔ المالية ǋ الصناعة

  
  د                      ǀǋيü الƦǋارƔ المساع......... ....................................... :رǐƊ الوزارة
    ƣانية   :   /      / التاريƦالمي ǋ اردǋن المǋƏƪل                                                         

  .....                 :............................................مǘحưات    
...........................                  ..................................................               

2.  ǃǘاإلست üيصاƋ:  
  :مندوب الوزارة المǂƦورة الƽاتر التالية / ................................ Ɗنا الموقƊ ƴدناǉ السيدإستلمت 

  
  
  لعددا

  
  المƞموعة

  
  )يدوǐ/حاسب ƈلƊ)Ǒرقام الدƼاتر

  
  Ɗرقام اإليصاǙت

  
  مǚحƲات

    إلǏ  من  إلǏ  من    
              
              
              
              
              
              

  (..............................................................)اإلƞمالƼ Ǒقط 
قة ǂاملة للتǂƋد من تسلسƊ ýرقامǌا و تǂامƞ ýميƴ نسǌƤا و Ƥلوǋا Ʀǋا و قد قمت بƽرز الدƼاتر و اإليصاǙت بد

  .من العيوب و اƤǕطاƇ و دƤلت عǌدتǑ و ǂƊون مسƑوǙ عنǌا
  :      /      /تاريƣ اإلستǚم 

  )المستلم(                                                                             مندوب الوزارة 
  

          ..........................                                                                  



   )4( ملحق رقم 
3-2-7-1-1  
3-2-7-1-9  

  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  وزارة المالية و الصناعة               

  قطاع الموارد و الميزانية 
  إدارة اإليرادات                              

    رقم الطلب
ƣالتاري  /    /      

  
  ةالƤزينة الرƑيسيصرƻ طوابƴ مالية من 

  إلǏ الƤزينة الƽرعية
  
  
   Ưلƒ صرǋƯ ƹاƲƓ مالية من الƦƢينة الرƏيسية                                  -1
  

 Ɣادƴالمي/س ǋ اردǋن المǋƏƪل ƔارƦǋال üيǀǋǃانية                    المحترƦ  
 Ǌاتǂو بر Ÿم و رحمة اǂم عليǚالس ...ÜÜ و بعد  

يرǏƞ التýưƽ بالمواƼقة علǏ صرǂ ƻميات الطوابƴ المالية الموưحة بياناتǌا بالƞدوý التالǑ من 
  .الƤزينة الرƑيسية للطوابƴ المالية للƤزينة الƽرعية للطوابƴ المالية

 احتياƞاتو Ʀلǁ لزوم .................................................. /............عǌدة السيد
  .الوزارات

  
  

ƴة الطابƑƼ  
  الǂمية المطلوبة

ƴطاب  
  الǂمية المنصرƼة

ƴطاب  
ƻة بالحروƼمية المنصرǂال    

  عدد المƺلƽات
    (                     )Ƽقط       
   (                     )Ƽقط       
                 )(       Ƽقط       
   (                     )Ƽقط       
   (                     )Ƽقط       
   (                     )Ƽقط       

                                                                       إƞمالǑ المƺلƽات       
  )Ɗمينا العǌدة الرƑيسية(
  
  

1. ..........................................................  
2. ......................................................... 
  

                                                وǂيý الوزارة المساعد لƑƬون الموارد و الميزانية
  
2. üيصاƋǃǘرعية استƻينة الƦƢيسية للƏينة الرƦƢمالية من ال ƲƓاǋƯ :  
  

Ɗمين عǌدة / .................................................  Ɗنا الموقƊ ƴدناǉ استلمت   
Ǒدتǌع ǑƼ صبحتƊ و ǉǚعƊ ýدوƞورة بالǂƦالم ƴميات الطوابǂ رعيةƽزينة الƤالمالية لل ƴالطواب.  

 ƣمتاريǚستǙا/       /        
  )Ɗمين العǌدة الƽرعية(                 المستلم                                                  



  
                                        ...........................                                

  
                                                                                     3-2-2-1-1                       

  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  وزارة المالية و الصناعة               

  قطاع الموارد و الميزانية 
  إدارة اإليرادات  

  
  ..............اإليرادات المقدر تحصيلها عن السنة المالية 

  
  

  ............................:.....وزارة     
  :.................................رقم الباب 

  
  : (             )                                                              رقم الوزارة  
     ): (                                                                        رقم اإلدارة  

  
  

    انـــالبي
  دــم البنــإس  رقم البند

  
  تقديرات عام

  
  تقديرات عام

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  

                        



  
  
  

                                                                                    3-2-5-1-1                        
                                                  دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  )4/م Ɗ(                                                       وزارة المالية و الصناعة
  1/ب/مƞموعة                                                                إدارة اإليرادات  

  
  

  إيصاý إستǚم إيرادات
  161301:                                                                             رقم 

    Ƹالمبلــ
  الباب

  
  الوزارة

  
  درǋم  ƼلƩ  البند

          
          

  ..................................Ƭيǁ/                                                                  نقدا
    ǁالبن                                                                  ..................................  

            ƣالتاري                                                        ..................................  
  
  

  ................................................................................................استلمت من 
  

ǉا و قدرƺمبل................................................................................................  
  

  ..........................................................................................و Ʀلǁ عبارة عن 
  

............................................................................................................  
  

  ......................................استلمت بالنيابة عن 
  

  .........................التاريƊ                ..........................................  ƣمين الصندوق 
                                                                                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                     )3(   ملحق رقم                                                                                                
3-2-6-1-6   
  
  لعربية المتحدةدولة اإلمارات ا  

  وزارة المالية و الصناعة                          
  "إدارة اإليرادات"
  

  .....................................................م للبطاقات محددة القيمة ببنك 31/12/2005محضر جرد في 
  

    م31/12/2005الرصيـــــــد في   31/12/2005المرتد إلى الوزارة في   م31/12/2005 المبـــــــــاع حتى  م31/12/2005المستلم من الوزارة حتى 
  إلى بطاقة رقم  من بطاقة رقم  الكمية إلى بطاقة رقم  من بطاقة رقم  الكمية إلى بطاقة رقم  من بطاقة رقم  الكمية إلى بطاقة رقم  من بطاقة رقم  الكمية  الفئــــات

  50                          
  100                          
  200                          
  300                          
  1000                          
  3000                          
  5000                          
                          
 

  اإلجمالي
                        

  
  
  
  

                                               يعتمد  ،،،التوقيع                                                                                                                   
  

  مدير البنك................................................................................                                                                                        
                                                                          



  
  
  
  

   )2( ملحق رقم 
                     

3-2-5-1-1  
                                                  دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  )4/م Ɗ(                                                       وزارة المالية و الصناعة
  1/ب/مƞموعة                                                                إدارة اإليرادات  

  
  

  إيصاý إستǚم إيرادات
  161301:                                                                             رقم 

Ƹالمبلــ    
  الباب

  
  الوزارة

  
  درǋم  ƼلƩ  البند

          
          

  ..................................Ƭيǁ/                              نقدا                                    
    ǁالبن                                                                  ..................................  

     ƣالتاري                                                               ..................................  
  
  

  ................................................................................................استلمت من 
  

ǉا و قدرƺمبل................................................................................................  
  

  ..........................................................................................و Ʀلǁ عبارة عن 
  

............................................................................................................  
  

  ......................................استلمت بالنيابة عن 
  

  .........................التاريƊ                ..........................................  ƣمين الصندوق 
                                                                                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  









   )1( ملحق رقم 
                                                                                     3-2-2-1-1                       

  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
     وزارة المالية و الصناعة            

  قطاع الموارد و الميزانية 
  إدارة اإليرادات  

  
  ..............اإليرادات المقدر تحصيلها عن السنة المالية 

  
  

  :.................................وزارة     
  :.................................رقم الباب 

  
  : (             )                                                              رقم الوزارة  
  : (            )                                                               رقم اإلدارة  

  
  

    انـــالبي
  دــم البنــإس  رقم البند

  
  تقديرات عام

  
  تقديرات عام

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 



 1

   )9( ملحق رقم 
3 -2-21-1 -2  
  
  

  م2005لسنة (     ) تعميم مايل رقم 
  هـ1426شوال :       بتاريخ  
  م2005:   /        / املوافق 

  
  السادة وكالء الوزارات        احملرتمني

  ومديري اإلدارات 
واللواصق السنوي للطوابع املالية اإلجراءات التنفيذية للجرد : املوضوع 

إيصاالت استالم اإليرادات وحصر الديون ذات القيمة و
املستحقة للدولة وإيصاالت قبض ِأمانات احملاكم االحتادية 
وبطاقات الدرهم االلكرتوني يف هناية يوم 

31/12/2005.  
  وبعد ،،... السالم عليكم رمحة اهلل وبركاته   
  

جراء اجلرد السنوي م وإقفال السجالت احملاسبية ، وإ2005مبناسبة قرب هناية السنة املالية 
  :بغرض إعداد احلساب اخلتامي للدولة ، نصدر تعميمنا هذا متضمناً اإلجراءات التنفيذية التالية 

   :جرد الطوابع املالية والنقدية والشيكات الواردة باخلزائن: أوالً 
 و شيكاتوالصناديق سواء كانت نقدية ، أى إيداع مجيع اإليرادات احملصلة واملوجودة باخلزائن اعير .1

 .م31/12/2005يف حسابات الدولة لدى البنوك قبل الساعة احلادية عشر ظهر يوم 
 إن 2006على أن يتم إيداع متحصالت اإليرادات اليت تتم بعد هذا الوقت يف أول يوم عمل من عام 

  .31/12/2005مل يتم التمكن من إيداعها يوم 
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العهد كات الواردة كإيرادات واملوجودة لدى أصحاب يتم جرد الطوابع املالية بأنواعها والنقدية والشي .2
م 31/12/2005بالوزارات واإلدارات واملناطق التحصيلية التابعة هلا كل على حدة وذلك يوم 

 اجلرد من قبل جلان اجلرد املشكلة هلذا الغرض وعلى أن يتم مطابقة نتائج اجلرد الفعلي  هذاويتم
ن وجدت واختاذ ما يلزم بشأهنا من إجراءات مبدئية على األرصدة الدفرتية وحبث الفروقات إ

 .للحفاظ على األموال العامة على أن يتم البت فيها من قبل السلطات املختصة يف الوزارة 
وبالنسبة للشيكات ، فرياعى أن يرفق مبحضر اجلرد كشف هبذه الشيكات يوضح به رقم الشيك ، 

 عليه ، مع بيان أسباب تأخري إيداع الشيكات تارخيه، املبلغ ، اسم الساحب ، البنك املسحوب
  .املتأخر إيداعها يف حسابات الدولة لدى البنوك وذلك إذا تبني للجان اجلرد وجود مثل هذا التأخري

  .بعد امتام عملية اجلرد) 33/منوذج رقم م أ(وتقوم جلان اجلرد بالتوقيع على سجالت الطوابع املالية 
 الواردة مبحاضر اجلرد يف حسابات الدولة لدى البنوك يف أول يوم يتم إيداع النقدية والشيكات* 

  .م وإجراء التسويات الالزمة هلا طبقاً لألصول 2006عمل هلا عام 
  

  :الدولة باخلارج " قنصليات "بالنسبة للسفارات وامللحقيات  .3
نه وعضوية موظفني تشكل جلنة جرد برئاسة مسئول الشئون املالية بالسفارة أو القنصلية ، أو من ينوب ع

وتقوم اللجنة جبرد الطوابع املالية والنقدية . آخرين يف السفارة ، أو القنصلية وعضوية أمني الصندوق 
م ، ويف حال إذا ما كان هذا اليوم عطلة يف بعض الدول فيكون آخر يوم عمل 31/12/2005يوم لديه 

د إىل ديوان عام وزارة اخلارجية يف موعد سابق له هو اليوم الواجب إجراء اجلرد فيه ويرسل حمضر اجلر
بنسخة من حمضر اجلرد يف " إدارة اإليرادات"م مع موافاة وزارة املالية والصناعة 15/1/2006غايته 

  .م31/1/2006موعد غايته 
 

  : استالم اإليرادات بأنواعها إيصاالتجرد : ثانياً 
 اإليرادات غري استالم وكذا إيصاالت  اإليرادات بأنواعها ،استالميتم جرد وحصر مجيع إيصاالت   . أ

م لدى مجيع الوزارات واإلدارات واملكاتب 31/12/2005وم ياملستعملة بأرقامها املسلسلة 
آخر إيصال مستعمل يف أحناء الدولة ويوقع أعضاء جلان اجلرد على ظهر نسخة التابعة هلا جبميع 

)] 31/م أ(منوذج رقم  [اإليصاالت كما يوقعون على آخر صفحة من سجل إثبات دفاتر هذا اليوم 



 3

الذي ميسك من قبل الوزارات املستلمة للدفاتر ويستمر استعمال باقي اإليصاالت غري املستعملة منها 
 .بعد إثباهتا مبحاضر اجلرد 

ويتم مطابقة نتائج اجلرد الفعلي على الرصيد الدفرتي وحبث الفروقات إن وجدت وبيان أسباهبا 
  .ا واختاذ الالزم بشأهن

ديوان عام وزارة املالية والصناعة إىل ) املستعملة (يتم إرجاع مجيع دفاتر إيصاالت استالم اإليرادات  . ب
 .  على األكثر 2006بأبوظيب خالل األسبوع األول من عام 

 
  :ةواملظاريف ذات القيمة بوزارة العمل والشؤون االجتماعي) االستيكرات(اللواصق جرد : اً ثثال

واملظاريف معاملة الطوابع املالية ويتم جرد وحصر مجيع اللواصق ) االستيكرات(تعامل اللواصق 
م لدى هذه الوزارة واملكاتب التابعة هلا جبميع 31/12/2005واملظاريف يوم ) االستيكرات(

أحناء الدولة ويتم مطابقة نتائج اجلرد الفعلي على الرصيد الدفرتي وحبث الفروقات إن وجدت 
  .ختاذ ما يلزم يف شأهنا وبيان أسباهبا وا

  
  :م31/12/2005حصر الديون املستحقة للدولة يف : اً رابع

م وترسل كشوف 31/12/2005 يوم للدولة تفوم الوزارات حبصر الديون والقروض املستحقة 
ينني وتواريخ استحقاق هذه الديون وأسباب عدم دمعتمدة من وكيل الوزارة موضحاً هبا أمساء امل

  .م2006وافاتنا هبذه الكشوف يف موعد غايته آخر شهر يناير حتصيلها ويتم م
  
  :م31/12/2005حتى " dirham-e) "بكافة أنواعها(جرد البطاقات اإللكرتونية  : خامساً

جترد البطاقات االلكرتونية حمددة القيمة ، وكذلك بطاقات العميل احلكومي وبطاقات الضمان  .1
وم ي الرئيسية بوزارة املالية والصناعة جرداً فعلياً املصريف اآليل واليت حبوزة أمينا العهدة

على أن تقوم جلنة اجلرد مبطابقة ) وفق النموذج املرفق(م ويثبت يف حمضر جرد 31/12/2005
) الدرهم االلكرتوني ( األرصدة الفعلية باألرصدة الدفرتية املسجلة على احلاسب اآليل لنظام 

  .وحبث الفروق إن وجدت وبيان أسباهبا 
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و مؤسسة ) البنوك املتعاقدين(تطلب إدارة اإليرادات بوزارة املالية والصناعة من جهات التسويق  .2
 :معها اآلتي اإلمارات للربيد 

 يف حساباتنا املخصصة لتلقي املبيعات من البطاقات 2005إيداع متحصالت آخر يوم عمل عام   . أ
  .االلكرتونية 

وفق النموذج (القيمة حمددة ) الذكية(لكرتونية موافاتنا مبحاضر جرد أرصدة عهد البطاقات اال . ب
 :وافى ضمن هذه احملاضر مبا يلي ناليت حبوزهتم على أن ) املرفق

األرصدة (م موزعة حسب الفئات 1/1/2005رصيد عدد البطاقات االلكرتونية يف   .أ 
  ).االفتتاحية

م موزعة حسب الفئات 31/12/2005عدد البطاقات االلكرتونية املستلمة حتى   .ب 
 .قامهاوأر

م موزعة حسب الفئات 31/12/2005عدد البطاقات االلكرتونية املباعة حتى   .ج 
 .وأرقامها

م موزعة حسب الفئات 31/12/2005عدد البطاقات االلكرتونية املرتدة حتى   .د 
 .وأرقامها

 .م موزعة حسب الفئات وأرقامها31/12/2005لبطاقات االلكرتونية حتى اأرصدة   . هـ
 

) الصراف اآليل( أجهزة التحصيل اآليل ئويلمسبوزارة املالية والصناعة من تطلب إدارة اإليرادات  .3
  :اآلتي 

خصصة لتلقي املبيعات من البطاقات تنا املام يف حساب2005إيداع متحصالت آخر يوم عمل عام   . أ
  .االلكرتونية 

وذج وفق النم(حمددة القيمة ) الذكية(موافاتنا مبحاضر جرد أرصدة عهد البطاقات االلكرتونية  . ب
 :وافى ضمن هذه احملاضر مبا يلي ناليت حبوزهتم على أن ) املرفق

األرصدة (م موزعة حسب الفئات 1/1/2005رصيد عدد البطاقات االلكرتونية يف   .أ 
  ).االفتتاحية

 .م موزعة حسب الفئات31/12/2005عدد البطاقات االلكرتونية املستلمة حتى   .ب 
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 .م موزعة حسب الفئات31/12/2005عدد البطاقات االلكرتونية املباعة حتى   .ج 
 .افئاهتحسب  م31/12/2005 حتت التصليح حتى عدد البطاقات املرتدة  .د 
 .ام حسب فئاهت31/12/2005لبطاقات حتى اأرصدة   .هـ

 
 
 
 ) :إدارة اإليرادات(تقوم وزارة املالية والصناعة  .4

زة الصراف وأجه) البنوك(هات التسويقية جرد اجلمطابقة أرصدة البطاقات املوجودة مبحاضر  .1
 .اآليل مع ما هو مسجل على احلاسبات اآللية 

ومسئويل أجهزة ) البنوك(حبث الفروقات إن وجدت وبيان أسباهبا مع مطالبة اجلهات التسويقية  .2
 .الصراف اآليل فوراً بالفروقات الناجتة عن املطابقة 

  
  :تعليمـــات عامة  : سادساً
وزارة أو من ينوب عنه بتشكيل اللجان املكلفة يتعني على كل وزارة إصدار قرار من وكيل ال .1

  .بإجراء عملية اجلرد متضمناً أمساء األعضاء 
يتم إخطار وزارة املالية والصناعة ، وديوان احملاسبة قبل أسبوع من بداية عمل جلان اجلرد  .2

بنسخة من قرارات تشكيل تلك اللجان متضمنة أمساء أعضاء اللجان املكلفني بإجراء عمليات 
د اجلرد حتى تتمكن وزارة املالية اعيرد يف كل جهة ، أو إدارة تابعة للوزارة ، ومكان وماجل

والصناعة وديوان احملاسبة من ممارسة اختصاصاهتما الرقابية يف أعمال اجلرد أثناء تنفيذها إذا 
 .دعت احلاجة إىل ذلك 

احملاكم أمانات قبض يتم إخطار وزارة املالية والصناعة ببيان حركة سجل إيصاالت استالم  .3
 .م31/12/2005حتى 

  :على أن يتضمن هذا البيان ما يلي 
 ) .عدد الدفاتر ، أرقام الدفاتر ، أرقام اإليصاالت(الرصيد يف أول السنة لدى الوزارة  •
 ) .عدد الدفاتر ، أرقام الدفاتر ، أرقام اإليصاالت ( -)مطبوعات(اإلضافات خالل السنة  •
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 ) .عدد الدفاتر ، أرقام الدفاتر ، أرقام اإليصاالت ( -) كمةاسم احمل(املنصرف للمحاكم  •
 ) .عدد الدفاتر ، أرقام الدفاتر ، أرقام اإليصاالت(الرصيد يف هناية السنة املالية  •
 ) .اسم احملكمة ، عدد الدفاتر ، أرقام اإليصاالت(الرصيد يف هناية السنة املالية لدى احملاكم  •
 ) .اسم احملكمة ، عدد اإليصاالت ، أرقام اإليصاالت() امللغاة(بيان باإليصاالت  •

م مع اجلرد الفعلي يف 2005ويراعى مطابقة رصيد هذا السجل حتى هناية السنة املالية 
  .م وحبث الفروقات إن وجدت 31/12/2005
  .تعد كشوف اجلرد حسب النماذج املرفقة  .4
يل الوزارة أو من ينوب عنه أو يتم اعتماد حماضر اجلرد وكشوفات احلصر السابق ذكرها من وك .5

مديري الشئون املالية واإلدارية ، أو السفري أو من ينوب عنه بالنسبة للسفارات والقتنصليات 
باخلارج ومديري البنك إذا كانت جهات تسويقية لبيع البطاقات االلكرتونية ومسئول أجهزة 

 .الصرف اآليل ألجهزة الصرف اآليل 
ة للدولة ، وبيان د وكشوفات الديون والقروض املستحقاضر اجلريتم تسليم نسخة من مجيع حم .6

يف " إدارة اإليرادات "ىل وزارة املالية والصناعة إعن مجيع دفاتر إيصاالت االستالم املستعملة 
 كما سبق إيضاحه ، أما يف حالة اكتشاف 31/1/2006، م 15/1/2006موعد غايته 

  املاليةرقابةالوع هذا اجلرد يتم إبالغ جهات عهدة من العهد موضأي أي عجز أو زيادة يف 
ف لوعد موافاتنا هبذه احملاضر الساملفوراً دون انتظار ) وزارة املالية والصناعة وديوان احملاسبة(

 .ذكرها مع توضيح اإلجراءات اليت اتبعتها جهة اإلدارة يف هذا اخلصوص 
 بيان رصيد اجلرد  لكل وزارةيصاالتيراعى أن يوضح مبحاضر جرد الطوابع املالية ، ودفاتر اإل .7

 .الفعلي لدى كل منطقة من مناطق التحصيل بالتفصيل 
  

يرجى التنبيه على املسئولني املاليني واحملاسبني ، وأمناء الصناديق وأصحاب العهد التابعني لوزارتكم 
 ويف حال وجود فيما خيصه ،كل أو جهات التسويق بتنفيذ التعليمات الواردة يف هذا التعميم بكل دقة 

  .استفسارات أو إيضاحات يرجى الرجوع إىل إدارة اإليرادات هبذه الوزارة
  

  .شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا لتحقيق الصاحل العام 
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،،،مودتي وإحرتامي  بقبول وتفضلوا  
  

  الدكتـــور حممد خلفان بن خرباش
 وزير الدولة لشؤون املاليـة والصناعـة
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٢١١١٠٣بند - أجور العاملين المحليين بالخارج 

٢١١١٠٤بند- مكافآت شاملة 

٢١١٢٠١بند - عالوة السكن 

٢١١٢٠٢بند - عالوة السيارة وبدل االنتقال 

٢١١٢٠٣بند - عالوة غالء المعيشة 

٢١١٢٠٤بند - عالوة منصب  

٢١١٢٠٥بند - عالوة فنية 

٢١١٢٠٦بند ) - عالوة مواطن(عالوة اجتماعية 

٢١١٢٠٧بند - عالوة أوالد 

٢١١٢٠٨بند - عالوة ماجستير ودآتوراة وإشراف مادة علمية 
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تم إلغاء اإلجراء بناء على طلب شؤون التدقيق الداخلي٢١١٢١٢ [ بند - عالوة تجديد الخدمة 
] .المشترك 

٢١١٢١٣بند - عالوة صحية 

٢١١٣٠١بند - بدل التمثيل والضيافة 

)ألغي االجراء بناء على طلب شؤون التدقيق الداخلي المشترك ٢١١٣٠٢ ( بند - بدل خدم وطهاة 

٢١١٣٠٣بند- بدل األثاث 

٢١١٣٠٣بند- بدل صيانة األثاث 

٢١١٣٠٤بند - بدل اإلنتداب واإلعارة  

٢١١٣٠٥بند - بدل عدوى أو ضرر أو خطر 

٢١١٣٠٦بند - بدل إغتراب ومناطق نائية 

٢١١٣٠٧بند - بدل مالبس 

٢١١٣٠٨بند - بدل جامعة 

٢١١٣٠٩بند - بدل خاص 

٢١١٣١٠بند - بدل اسرة 

٢١١٣١١بند - بدل نقل 

٢١١٣١٢بند - بدل مناطق صعبة 

٤-٣-٣

٤-٣-٤

٤-٣-٥

٤-٣-٦

٤-٣-٧

٤-٣-٨

٤-٣-٩

٤-٣-١٠

٤-٣-١١

٤-٣-١٢

٤-٣-١٣

٤-٣-١٤

٤-٣-١٥

٤-٣-١٦

٤-٣-١٧

٤-٣-١٨

٤-٣-١٩

٤-٣-٢٠

٤-٣-٢١

٤-٣-٢٢

٤-٣-٢٣

٤-٣-٢٤

٤-٣-٢٥

٤-٣-٢٦

٤-٣-٢٧

٤-٣-٢٨

٤-٣-٢٩

٤-٣-٣٠



فهرس الرواتب

٢١١٣١٣بند -  بدل السفر واإليفاد 

٢١١٣١٤بند - بدل استهالك الكهرباء والماء 

٢١١٣١٥بند - بدل طبيعة عمل وتفرغ 

٢١١٣١٦بند - بدل اإلجازة النقدي 

٢١١٣١٧بند - بدل طعام 

٢١١٤٠١بند - مكافآة أعمال إضافية 

٢١١٤٠٢بند - مكافآت عن أعمال إضافية للعاملين باألجر الشهري المقطوع 

٢١١٤٠٣بند -  مكافآت أعضاء اللجان الدائمة ومجالس اإلدارات 

٢١١٤٠٤بند - مكافآت تشجيعية 

٢١١٤٠٥بند - مكافآت الحصص اإلضافية ومعلمات االحتياط 

٢١١٤٠٦بند - مكافآت إشراف وامتحانات 

٢١١٤٠٧بند - مكافأة نهاية الخدمة 

٢١١٤٠٨بند - مكافأة مراسلي إعالم 

٢١٢١٠١بند - تذاآر السفر 

٢١٢١٠٢بند - بدل رسوم دراسية 

٢١٢١٠٣بند - إيجارات مساآن الموظفين داخل الدولة 

٢١٢١٠٤بند - إيجارات مساآن الموظفين خارج الدولة 

٢١٣١٠٢بند - تعويضات ألسر المتوفين 

٢١٣١٠٣بند - تعويضات إصابات العمل 

٢١٣١٠١بند - مساهمة الحكومة في معاشات التقاعد 

٣٥١٨٠١بند - سلفة راتب : حسابات تحت التسوية

٣٥١٨٠٢بند - قرض سيارة : حسابات تحت التسوية

٣٥١٨٠٣بند - سلفة مهمات رسمية : حسابات تحت التسوية

٣٥١٨٠٤بند - راتب إجازة مدفوعة مقدمًا : حسابات تحت التسوية

٣٥١٨٠٥بند - سلفة خاصة : حسابات تحت التسوية

٤٢٣٢٠٥بند - خصم محاآم : حسابات تحت التسوية

٤٢٢٢٠٤بند - حصة المؤمن عليه في معاشات التقاعد : حسابات تحت التسوية

٤٢٢٢٠٦بند - حصة الحكومة في معاشات التقاعد : حسابات تحت التسوية

١٤٨١٠١بند ٢ % - خصم تقاعد المواطنين 

٤-٣-٣١

٤-٣-٣٢

٤-٣-٣٣

٤-٣-٣٤

٤-٣-٣٥

٤-٣-٣٦

٤-٣-٣٧

٤-٣-٣٨

٤-٣-٣٩

٤-٣-٤٠

٤-٣-٤١

٤-٣-٤٢

٤-٣-٤٣

٤-٣-٤٤

٤-٣-٤٥

٤-٣-٤٦

٤-٣-٤٧

٤-٣-٤٨

٤-٣-٤٩

٤-٣-٥٠

٤-٣-٥١

٤-٣-٥٢

٤-٣-٥٣

٤-٣-٥٤

٤-٣-٥٥

٤-٣-٥٦

٤-٣-٥٧

٤-٣-٥٨

٤-٣-٥٩



فهرس الرواتب

١٤٩١٠١بند - جزاءات 

١٤٨٧٠١بند - إيرادات مردودات مصروفات سنوات سابقة 

١٤٨٥٠١بند - إيرادات متنوعة 

٤٩٩٩٠١بند - ، مطلوبات الدولة ٣٩٩٩٠١بند- ذمم الموظفين : الحسابات النظامية

٢٨٢١١٣بند - التأمين الصحي 

٢١١٣١٨بند - بدل هاتف  

٢١١٢١٥.بند - عالوة تكميلية 

٢١١٢١٤بند - عالوة خاصة 

٤-٣-٦٠

٤-٣-٦١

٤-٣-٦٢

٤-٣-٦٣

٤-٣-٦٤

٤-٣-٦٥

٤-٣-٦٧

٤-٣-٦٨



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤

٤-١

٤-١-١

٤-١-١-١

٤-١-١-٢

٤-١-١-٣
٤-١-١-٤

٤-١-١-٥

٤-١-١-٦

٤-١-٢

٤-١-٣

الرواتب

الرواتب

األحكام العامة

تتوىل وزارة  املالية أعمال الرقابة الالمركزية  على أوجه الصرف ىف امليزانية العامة
لإلحتاد من خالل مراقيب  وحدة الرقابة املالية التابعني له ىف اجلهات الىت تشملها امليزانية
العامة ويتم تسميتهم وحتديد مسئوليام واختصاصام بقرار من وزير املالية ، وذلك

:على النحو التايل
من املوارد املالية موقع عليه من احملاسب) قيد / صرف ( استالم اإلجراء املايل واملستند 

.واملراجع
تقوم وحدة الرقابة املالية بالتدقيق على اإلجراء املايل أو املستند والثبوتيات املرفقة به

.للتأكد من صحتها احملاسبية والقانونية
.تدوين مالحظات الرقابة املالية ىف خانة خمصصة لذلك ىف اإلجراء أو املستند

إرسال اإلجراء أو املستند والثبوتيات اىل الشئون املالية ىف الوزارة املعنية إلستكمال
.التوقيعات وامتام الدورة املستندية

يقوم املراقب املايل باإلطالع على املستندات الىت أبدى عليها مالحظاته ىف أرشيف
.الوزارة للتأكد ان كان قد مت استكماهلا أم ال لتدوينها ىف تقريره

بنتيجة عملها خالل الفترة) شهري(تقوم وحدة الرقابة املالية بإعداد تقرير دوري 
وتوضيح املالحظات الىت مت ابداؤها على املستندات وارساله اىل قطاع التدقيق الداخلي

.ىف وزارة املالية 
املرفقات الثبوتية جيب أن تكون أصلية باستثناء القرارات الوزارية واإلدارية فيكتفى

.بالصور
تقوم الوزارة املعنية بإعداد ومراجعة كشوف الرواتب متضمنة التعديالت واملتغريات

.الشهرية للموظفني وحبد أقصى ىف الثاين والعشرين من كل شهر

األحكام العامة:اسم اإلجراء ٤-١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-١-٤

٤-١-٥

٤-١-٦
٤-١-٧

٤-١-٨

٤-١-٩

الرواتب

اعداد كشوف البنوك الشهرية اخلاصة برواتب املوظفني ملختلف الوزارات وإرساهلا اىل
.قسم البنوك بوزارة املالية  متهيداً لتحويلها اىل البنوك

تلتزم الوزارة املعنية بإعداد مستندات الصرف والقيد اعدادا جيداً وحسب الشروط
احملاسبية من حيث اإلدخال وأرقام البنود واملبالغ املدرجة كما جيب أن تكون املستندات

.موقعة حسب األصول ووفق التخويالت الصادرة من الوزير
.يقتصر شغل الوظائف بالتعيني ىف الوظائف اإلدارية واإلدارية املساعدة على املواطنني
يتم صرف وحتويل الرواتب وكافة مستحقات املوظفني والعاملني مبا فيها مكافأة اية
اخلدمة بواسطة حواالت أو شيكات مصرفية للحسابات الشخصية للموظفني لدى

.البنوك املعتمدة
يقوم قطاع التدقيق الداخلي املشترك ىف وزارة املالية  بدراسة التقارير املرسلة من

.وحدات الرقابة املالية ورفع تقرير بنتيجة الدراسة اىل الوزير عن طريق املدير التنفيذي 
يقوم قطاع التدقيق الداخلي املشترك ىف وزارة املالية  بإعداد الدراسات والتقارير املتعلقة

بعمل اإلدارة واصدار أو املشاركة ىف اصدار أو تعديل وتطوير وحتديث األنظمة
واللوائح والقرارات اجلديدة أو املعمول ا حالياً دف حتسني مستوى األداء ىف

.اجلهات اإلحتادية

األحكام العامة:اسم اإلجراء ٤-١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-١

٤-٢-١-١

٤-٢-١-١-١
٤-٢-١-١-٢
٤-٢-١-١-٣
٤-٢-١-١-٤
٤-٢-١-١-٥

٤-٢-١-١-٦
٤-٢-١-١-٧
٤-٢-١-١-٨
٤-٢-١-١-٩
٤-٢-١-١-١٠
٤-٢-١-١-١١

٤-٢-١-٢

٤-٢-١-٢-١
٤-٢-١-٢-٢
٤-٢-١-٢-٣
٤-٢-١-٢-٤
٤-٢-١-٢-٥

الرواتب

التعيين

الخطوات

تشمل املوظفني اجلدد واملنقولني من جهة أخرى أو إعادة تعيني املوظفني
.حتديد الوظيفة املطلوب شغلها من اإلدارة املعنية ومسماها ودرجتها

.اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة وشروط شغلها
.احالة طلب املرشح املناسب اىل جلنة املوارد البشرية

-الفحص الطيب (استدعاء املرشح إلستكمال أوراقه واستكمال باقي شروط التعيني 
).املوافقة األمنية وحبث احلالة اجلنائية

.ادخال بيانات منوذج التعيني ىف احلاسب اآليل واعتماده
اصدار قرار التعيني واعتماده

استخراج مباشرة العمل للتوقيع باستالم العمل واعتماده
استخراج اإلجراء املايل واعتماده

استيفاء عقد االستخدام لغري املواطنني
.تسليم اإلجراءات بعد اعتمادها اىل  الشئون املالية للتنفيذ

المرفقات

الشهادات الثبوتية
موافقة جلنة املوارد البشرية
شهادة الصالحية الطبية

املوافقة األمنية وحبث احلالة اجلنائية
منوذج التعيني

التعيني:اسم اإلجراء ٤-٢-١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-١-٢-٦

٤-٢-١-٢-٧

٤-٢-١-٢-٨
٤-٢-١-٢-٩
٤-٢-١-٢-١٠

٤-٢-١-٣

٤-٢-١-٣-١
٤-٢-١-٣-٢

٤-٢-١-٣-٣

٤-٢-١-٣-٤

٤-٢-١-٣-٥

٤-٢-١-٣-٦

الرواتب

حبسب) قرار وزاري- مرسوم احتادي قرار جملس الوزراء (القرار اخلاص بالتعيني 
.الدرجة والوظيفة

ويشمل البيانات األساسية للموظف باإلضافة إىل الرقم(األجراء املايل اخلاص بالتعيني 
).التأميين للمواطنني

.مباشرة العمل للموظف
.رقم حساب املوظف من البنك املعتمد

).لغري املواطنني(إقامة سارية املفعول على اجلهة املعني عليها 

األداة القانونية

. يف شأن اخلدمة املدنية يف احلكومة االحتادية٢٠٠١لسنة (٢١) القانون االحتادي رقم 
م حيث٢٠٠٠لسنة (٥) لرئيس جملس الوزراء ونائبه والوزراء القانون االحتادي رقم 
.يشمل الراتب األساسي الشهري وبدل التمثيل للوزراء

م٢٠٠٠لسنة ( ٢٤ ) لوكالء الوزارات والوكالء املساعدين، القانون االحتادي رقم 
.وتعديالته

لسنة(٢١ ) القانون اإلحتادي  رقم ) املواطنني ( للموظفـني واملـستخدمني املدنيني، 
.م وتعديالته٢٠٠١

لسنة(٣١) من املرسوم االحتادي رقم (١) ملنتسيب قوة الشرطة واألمن املادة رقم 
. ويتضمن الراتب األساسي للعسكريني حبسب الرتبة املعني عليها٢٠٠٣

م١٩٩٩لسنة (٦٩) املرسوم االحتادي رقم ) الدبلوماسيني(ملوظفي وزارة اخلارجية 
والقوانني املعدلة له ، حيث يشتمل على الرواتب األساسية للدبلوماسيني العاملني

.بوزارة اخلارجية

التعيني:اسم اإلجراء ٤-٢-١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-١-٣-٧

٤-٢-١-٣-٨

٤-٢-١-٣-٩

٤-٢-١-٣-١٠

٤-٢-١-٣-١١

٤-٢-١-٣-١٢

٤-٢-١-٣-١٣

٤-٢-١-٣-١٤

٤-٢-١-٣-١٥

٤-٢-١-٣-١٦

الرواتب

لسنة(٣١٦ / ٤) قرار جملس الوزراء رقم : للمدرسني واملوجهني بوزارة التربية والتعليم
وقـرار جملس الوزراء. م٢٠٠٢لسنة ) م(٥٠/١٦وقرار جملس الوزراء رقم . م١٩٧٦
.م١٩٧٦لسنة ( ١٤٦ / ٣١ ) رقم 

م وقرار جملس١٩٩٨لسنة ( ١٦ ) أعضاء السلطة القضائية، القانون االحتادي رقم 
لسنة( ٥١ ) م املعدل بقرار جملس الوزراء رقم ١٩٩٨لسنة (٢٧٠ / ٦) الوزراء رقم 
.م يف شأن رواتب وبدالت وعالوات أعضاء السلطة القضائية ٢٠٠٦

بالنسبة ملوظفي وزارة الصحة من األطباء والفنيني وغريهم يتم تعيني وحتديد رواتبهم
.األساسية وحلقام مبوجب القرار الذي يصدر يف ذلك

م واملعدل بقرار جملس١٩٧٥لسنة (١١ ) للعاملني يف املساجد، قرار جملس الوزراء رقم 
.م٢٠٠٣لسنة(١٨) الوزراء رقم 

املوظفني واملستخدمني غري املواطنني طبقاً لنظام استخدام غري املواطنني قرار جملس
.م١٩٧٦لسنة (١٧) الوزراء رقم 

م بشأن التعيينات على الوظائف٢٠٠٦لسنة ) م ( ٦٣ / ٣٠قرار جملس الوزراء رقم 
.الشاغرة

م يف شأن جدول الدرجات والرواتب٢٠٠٦لسنة (٤٥) قرار جملس الوزراء رقم 
والعالوات الدورية للموظفني املواطنني وغري املواطنني ، واستحداث درجتني جديدتني

) .ب(، ودرجة خاصة ) أ(مبسمى درجة خاصة 
م بشأن مد اخلدمة٢٠٠٦لسنة ( ١٨٤ / ٨ ) قرار الس الوزاري للخدمات رقم 

.لشاغلي وظائف اخلرباء واملستشارين غري املواطنني ملا بعد اخلامسة والستني 
 بشأن تعديل بعض بنود دليل االجراءات٢٠٠٦لسنة (٢٤٨) القرار الوزاري  رقم 

.املالية املوحد 
 بشأن إضافة مسميات جديدة إىل وظائف٢٠٠٩لسنة (١٦) قرار جملس الوزراء رقم 

) .ب(والدرجة اخلاصة ) أ(الدرجة اخلاصة 

التعيني:اسم اإلجراء ٤-٢-١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-١-٣-١٧

٤-٢-١-٣-١٨

٤-٢-١-٣-١٩

٤-٢-١-٣-٢٠

الرواتب

( ٣٦٣ / ١٢ )، ورقم ٢٠٠٩لسنة (٥/١٠٦) قراري الس الوزاري للخدمات رقم 
لسنة(٩)  يف شأن تعديل جدول الرواتب امللحق بقرار جملس الوزراء رقم ٢٠٠٩لسنة 

. ٢٠٠٨
 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

.االحتادية 
 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب٢٠٠٨لسنة (٤٠) املرسوم االحتادي رقم 

.قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 
. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

التعيني:اسم اإلجراء ٤-٢-١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٢

٤-٢-٢-١

٤-٢-٢-١-١

٤-٢-٢-١-٢
٤-٢-٢-١-٣
٤-٢-٢-١-٤
٤-٢-٢-١-٥
٤-٢-٢-١-٦
٤-٢-٢-١-٧
٤-٢-٢-١-٨
٤-٢-٢-١-٩
٤-٢-٢-١-١٠

٤-٢-٢-١-١١
٤-٢-٢-١-١٢

٤-٢-٢-١-١٣

٤-٢-٢-٢

٤-٢-٢-٢-١

الرواتب

النقل بين الوظائف

الخطوات

أو نقل املوظف اىل ادارة أو جهة.. نقل موظف إىل وظيفة معادلة ومساوية لوظيفته
:أخرى ويكون النقل كما يلي 

.النقل للموظف يكون إىل وظيفة معادلة ومساوية لوظيفته
النقل داخل اجلهة الواحدة من إدارة إىل أخرى أو من وظيفة إىل أخرى

.نقل من وزارة إىل وزارة أخرى مبوافقة الوزيرين
.نقل من وزارة إىل جهة أخرى داخل الدولة أو خارجها

.اعداد القرار الوزاري اخلاص بالنقل واعتماده
).نقل الوظيفة(اجراء ما يلزم حنو تغيري مالك الوظائف 

اعداد قرار وزاري من اجلهة املنقول منها اىل اجلهة املنقول اليها
.اعداد قرار النقل من جهة اإلختصاص اذا كان النقل اىل خارج الدولة

اعداد كتاب يوضح آخر صرف راتب وتاريخ آخر يوم عمل وأية التزامات أخرى
.تكون على املوظف إذا كان النقل خارج الوزارة

استخراج إجراء اخالء الطرف للموظف املنقول واعتماده بالنسبة للنقل خارج الوزارة
استخراج اإلجراء املايل واعتماده من املدير التنفيذي بالوزارة  ىف حالة النقل خارج

.الوزارة
..تسليم اإلجراءات بعد اعتمادها اىل الشئون املالية

المرفقات

.اإلجراء املايل اخلاص بالنقل

النقل بني الوظائف:اسم اإلجراء ٤-٢-٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٢-٢-٢
٤-٢-٢-٢-٣

٤-٢-٢-٢-٤
٤-٢-٢-٢-٥

٤-٢-٢-٢-٦

٤-٢-٢-٣

٤-٢-٢-٣-١

٤-٢-٢-٣-٢
٤-٢-٢-٣-٣

٤-٢-٢-٣-٤

الرواتب

.قرار وزاري يف حالة نقل داخل الوزارة الواحدة
غري وزارات ودوائر احلكومة(قرار جملس الوزراء يف حالة النقل إىل جهة أخرى 

.أو مرسوم احتادي طبقاً للقواعد النافذة ) االحتادية
).موافقة اجلهتني(قرارين وزاريني يف حالة النقل من وزارة إىل أخرى 

يف حال النقل خلارج اجلهة الواحدة، كتاب يوضح آخر صرف راتب وتاريخ آخر يوم
دوام وأية التزامات تكون على املوظف بالنسبة للجهة املنقول منها وتاريخ مباشرة

.العمل واستالمه بالنسبة للجهة املنقول اليها
اخالء الطرف للموظف املنقول ىف حالة النقل اخلارجي

األداة القانونية

م يف شأن اخلدمة املدنية يف احلكومة٢٠٠١لسنة ( ٢١ ) القانون اإلحتادي رقم 
االحتادية وتعديالته

.م بشأن أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي١٩٩٩لسنة (٦٩) املرسوم رقم 
 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

.االحتادية 
. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

النقل بني الوظائف:اسم اإلجراء ٤-٢-٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٣

٤-٢-٣-١

٤-٢-٣-١-١
٤-٢-٣-١-٢
٤-٢-٣-١-٣
٤-٢-٣-١-٤
٤-٢-٣-١-٥

٤-٢-٣-١-٦
٤-٢-٣-١-٧
٤-٢-٣-١-٨

٤-٢-٣-٢

٤-٢-٣-٢-١

٤-٢-٣-٢-٢

٤-٢-٣-٣

٤-٢-٣-٣-١

الرواتب

الترقية أو تعديل الوضع

الخطوات

.ترقية املوظف إىل درجة أو درجتني أعلى ، حسب القواعد النافذة يف هذا اخلصوص 
حصر املوظفني املستحقني للترقية

عرض املوضوع على جلنة املوارد البشرية للموافقة أو عدم املوافقة على الترقية
.إعداد كشف بأمساء املوظفني املستحقني للترقية لعرضه على معايل الوزير للموافقة عليه

تتم الترقية على الوظائف الشاغرة أو يعد رسالة للميزانية للموافقة على استحداث
.الوظائف للترقية عليها
اصدار قرار وزاري

اصدار اإلجراء املايل واعتماده من املدير التنفيذي
تسليم اإلجراء املايل إىل الشئون املالية للتنفيذ

المرفقات

حسب) قرار وزاري- قرار جملس الوزراء - مرسوم احتادي (القرار اخلاص بالترقية 
.الدرجة الوظيفية 

.اإلجراء املايل اخلاص بالترقية أو التعديل

األداة القانونية

م يف شأن اخلدمة املدنية ىف احلكومة٢٠٠١لسنة ( ٢١ ) القانون االحتادي رقم 
االحتادية وتعديالته

الترقية أو تعديل الوضع:اسم اإلجراء ٤-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٣-٣-٢

٤-٢-٣-٣-٣
٤-٢-٣-٣-٤

الرواتب

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية والئحته التنفيذية  

(٤-٢-١).القوانني واملراسيم والنظم اخلاصة راجع 
. بشأن اخلدمة املدنية لوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة ( ١ ) مرسوم بقانون احتادي رقم 

الترقية أو تعديل الوضع:اسم اإلجراء ٤-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٤

٤-٢-٤-١

٤-٢-٤-١-١

٤-٢-٤-١-٢
٤-٢-٤-١-٣

٤-٢-٤-١-٤
٤-٢-٤-١-٥
٤-٢-٤-١-٦

٤-٢-٤-٢

٤-٢-٤-٢-١
٤-٢-٤-٢-٢

٤-٢-٤-٣

٤-٢-٤-٣-١

٤-٢-٤-٣-٢

٤-٢-٤-٣-٣

الرواتب

العالوة الدورية والعالوة التشجيعية

الخطوات

مينح املوظف يف األول من يناير أو األول من يوليو من كل سنة عالوة دورية وقد مينح
.عالوة تشجيعية يف نفس التاريخ كل سنتني طبقاً للقواعد النافذة 

حصر أمساء املوظفني املستحقني للعالوة الدورية
حصر أمساء املوظفني املستحقني للعالوة التشجيعية ملوظفي اخلدمة املدنية بوزارة

.الداخلية 
إصدار القرار الوزاري

.استخراج اإلجراء املايل واعتماده من املدير التنفيذي
تسليم اإلجراء املايل بعد اعتماده اىل الشئون املالية للتنفيذ

المرفقات

.قرار وزاري للعالوة الدورية أو التشجيعية
.اإلجراء املايل املعتمد للعالوة الدوريه أو التشجيعية

األداة القانونية

م يف شأن اخلدمة املدنية يف احلكومة االحتادية١٩٧٣لسنة (٨) القانون االحتادي رقم 
.وتعديالته 

م يف شأن اخلدمة املدنية يف احلكومة٢٠٠١لسنة ( ٢١ ) القانون االحتادي رقم 
االحتادية وتعديالته

٦٩ / ١٩٩٩م  املرسوم االحتادي رقم ١٩٩٨ لسنة ٢٧٠ / ٦قرار جملس الوزراء رقم 
ألعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

العالوة الدورية والعالوة التشجيعية:اسم اإلجراء ٤-٢-٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٤-٣-٤
٤-٢-٤-٣-٥
٤-٢-٤-٣-٦

٤-٢-٤-٣-٧

٤-٢-٤-٣-٨

٤-٢-٤-٣-٩

٤-٢-٤-٣-١٠
٤-٢-٤-٣-١١

٤-٢-٤-٣-١٢

٤-٢-٤-٣-١٣
٤-٢-٤-٣-١٤

الرواتب

.م  ملنتسيب قوة الشرطة واألمن٢٠٠٣ لسنة ٣١املرسوم االحتادي رقم 
.م٢٠٠٦لسنة ( ١٥٨ / ٣ ) قرار الس الوزراري للخدمات رقم 

م يف شأن نظام استخدام األطباء العاملني١٩٧٤لسنة ( ١١ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.بوزارة الصحة

م بشأن نظام استخدام الصيادلة وأطباء١٩٧٥لسنة ( ٩ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.البيطرة وفين الطب من محلة املؤهالت العليا 

م يف شأن نظام استخدام فين الطب غري١٩٧٥لسنة ( ١٠ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.احلاصلني على مؤهالت عليا 

م يف شأن تعديل نظم استخدام األطباء١٩٧٥لسنة (٩) قرار جملس الوزراء رقم 
.والصيادلة وأطباء البيطرة وفنيي الطب 

.م ٢٠٠٧لسنة ( ١٠٠ ) القرار الوزاري رقم 
 بشأن تعديل بعض بنود دليل االجراءات٢٠٠٦لسنة (٢٤٨) القرار الوزاري  رقم 

.املالية املوحد 
 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

.االحتادية 
. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب٢٠٠٨لسنة (٤٠) املرسوم االحتادي رقم 
.قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 

العالوة الدورية والعالوة التشجيعية:اسم اإلجراء ٤-٢-٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٥

٤-٢-٥-١

٤-٢-٥-١-١

٤-٢-٥-١-٢

٤-٢-٥-١-٣

٤-٢-٥-١-٤

٤-٢-٥-١-٥

٤-٢-٥-٢

٤-٢-٥-٢-١

٤-٢-٥-٣

٤-٢-٥-٣-١

الرواتب

إجازة الوفاه- إجازة األبوة 

الخطوات

مينح املوظف الذي يرزق مبولود حي إجازة أبوة مدفوعة الراتب ملدة ثالثة أيام عمل
.خالل الشهر األول من والدة طفله ، وذلك شريطة أن تتم الوالدة داخل الدولة 

مينح املوظف إجازة حداد براتب إمجايل ملدة مخسة أيام عمل وذلك يف حال وفاة أي من
أقاربه من الدرجة األوىل  ، وملدة ثالثة أيام عمل يف حال وفاة أي من أقاربه من الدرجة

.الثانية 
مينح موظف اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية إجازة اضطرارية براتب إمجايل ملدة سبعة أيام
يف كل مرة ، وذلك يف حالة وفاة أحد والديه ، أو كالمها ، أو الزوجة ، أو أحد األبناء
، أو البنات ، أو أحد األخوة ، أو األخوات ،  ويكون الترخيص باإلجازة من املسئول

.املباشر 
يتقدم املوظف بعد العودة من اإلجازة بطلب احلصول على اإلجازة موضحاً به مربرات

.طلب اإلجازة وصورة من شهادة امليالد ، أو شهادة الوفاة يف حالة وفاة أحد األقارب 
.رفع األمر إىل إدارة املوارد البشرية بعد اعتماد الطلب من املدير املختص 

المرفقات

.صورة معتمدة من شهادة امليالد أو شهادة الوفاة 

األداة القانونية

م بشأن اخلدمة املدنية للعاملني باحلكومة٢٠٠١لسنة (٢١) القانون اإلحتادي رقم 
.االحتادية

إجازة الوفاه- إجازة األبوة :اسم اإلجراء ٤-٢-٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٥-٣-٢

٤-٢-٥-٣-٣

الرواتب

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية 

 يف شأن اخلدمة املدنية يف وزارة الداخلية٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.

إجازة الوفاه- إجازة األبوة :اسم اإلجراء ٤-٢-٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٦

٤-٢-٦-١

٤-٢-٦-١-١

٤-٢-٦-١-٢

٤-٢-٦-١-٣

٤-٢-٦-١-٤
٤-٢-٦-١-٥

٤-٢-٦-٢

٤-٢-٦-٢-١
٤-٢-٦-٢-٢

٤-٢-٦-٣

٤-٢-٦-٣-١

٤-٢-٦-٣-٢

الرواتب

إجازة الحج 

الخطوات

مينح املوظف املسلم إجازة ملدة مخسة عشر يوم عمل براتب إمجايل ألداء فريضة احلج
وحبد أعلى مرتني خالل مدة خدمته شريطة أن تفصل بينهما مدة ال تقل عن عشر

.سنوات ، وجيوز للموظف اجلمع بني إجازة احلج واإلجازة السنوية 
واحد وعشرون يوماً ،(٢١) مينح موظف اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية إجازة ملدة

ثالثني يوماً ، وذلك ألداء فريضة احلج(٣٠) وملنتسيب قوة الشرطة واألمن إجازة ملدة 
.براتب إمجايل ملرة واحدة طوال مدة اخلدمة 

يتقدم املوظف بطلب اجازة ألداء فريضة احلج واعتماده من املدير املختص وادارة
.املوارد البشرية

.استخراج اإلجراء املايل واعتماده من املدير التنفيذي
.تسليم اإلجراء اىل  الشئون املالية للتنفيذ

المرفقات

.صورة جواز سفر املوظف إلثبات أداء الفريضة
إجراء مايل معتمد

األداة القانونية

م بشأن اخلدمة املدنية للعاملني باحلكومة٢٠٠١لسنة (٢١) القانون اإلحتادي رقم 
.االحتادية

.م لنظام العاملني باألجر املقطوع١٩٩٥لسنة (٦) قرار جملس الوزراء رقم 

إجازة احلج :اسم اإلجراء ٤-٢-٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٦-٣-٣

٤-٢-٦-٣-٤

٤-٢-٦-٣-٥

الرواتب

م ملنتسيب قوة الشرطة واألمن والقوانني املعدلة١٩٧٦لسنة (١٢) القانون اإلحتادي رقم 
.له 

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية 

. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

إجازة احلج :اسم اإلجراء ٤-٢-٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٧

٤-٢-٧-١

٤-٢-٧-١-١

٤-٢-٧-١-٢

٤-٢-٧-١-٣
٤-٢-٧-١-٤
٤-٢-٧-١-٥

٤-٢-٧-٢

٤-٢-٧-٢-١
٤-٢-٧-٢-٢

٤-٢-٧-٣

٤-٢-٧-٣-١

الرواتب

إجازة الوضع

الخطوات

ستون يوماً براتب إمجايل ،(٦٠) متنح املوظفة املعينة بوظيفة دائمة إجازة وضع ملدة 
وجيوز هلا بعد انتهاء إجازة الوضع وملدة أربعة أشهر من تاريخ عودا للعمل مغادرة
مقر العمل ملدة ساعتني يومياً مدفوعة الراتب إلرضاع وليدها سواء متت املغادرة عند
بدء ساعات العمل الرمسي أو يف ايتها ، ومتنح املوظفة من منتسيب قوة الشرطة واألمن

.مخسة وأربعون يوماً براتب إمجايل  (٤٥) بوزارة الداخلية إجازة وضع ملدة 
مخسة وأربعون يوماً(٤٥) متنح موظفة اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية إجازة وضع ملدة 

مخسة عشر يوماً براتب إمجايل ، على أن(١٥) براتب إمجايل ، وإجازة حضانة ملدة 
تكون هاتان اإلجازتان متصلتان ، ومتنح بعد ذلك يومياً ساعة واحدة إلرضاع طفلها

.للمدة اليت حتددها الالئحة التنفيذية 
.تتقدم املوظفة بطلب احلصول على اجازة وضع أو حضانة مرفقاً به شهادة امليالد

استخراج اإلجراء املايل واعتماده من املدير التنفيذي
تسليم اإلجراء املايل بعد اعتماده اىل الشئون املالية للتنفيذ

المرفقات

شهادة امليالد
إجراء مايل معتمد

األداة القانونية

م بشأن اخلدمة املدنية للعاملني باحلكومة٢٠٠١لسنة (٢١) القانون االحتادي رقم 
.االحتادية

إجازة الوضع:اسم اإلجراء ٤-٢-٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٧-٣-٢
٤-٢-٧-٣-٣

٤-٢-٧-٣-٤
٤-٢-٧-٣-٥

٤-٢-٧-٣-٦

الرواتب

.م٢٠٠٥لسنة (١٦) القانون االحتادي رقم 
م يف شأن قوة الشرطة واألمن والقوانني١٩٧٦لسنة (١٢) القانون االحتادي رقم 

.املعدلة له 
. بنظام العاملني باألجر املقطوع١٩٩٥لسنة (٦ ) قرار جملس الوزراء رقم 

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية 

. بشأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

إجازة الوضع:اسم اإلجراء ٤-٢-٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٨

٤-٢-٨-١

٤-٢-٨-١-١

٤-٢-٨-١-٢

٤-٢-٨-١-٣

٤-٢-٨-١-٤

٤-٢-٨-١-٥

الرواتب

إجازة دراسية

الخطوات

جيوز للوزير أو من يفوضه منح املوظف املواطن إجازة دراسية مدفوعة الراتب بنظام
التفرغ الكامل داخل الدولة أو خارجها بغرض احلصول على مؤهل أعلى من شهادة

. الثانوية العامة ملدة تساوي مدة برنامج التعليم املعتمد 
كما جيوز للوزير أو من يفوضه منح املوظف غري املواطن إجازة غري مدفوعة الراتب

.بغرض التحصيل الدراسي ، وال حتتسب هذه اإلجازة من ضمن مدة خدمة املوظف 
.وحتدد الالئحة التنفيذية أحكام وضوابط اإلجازة الدراسية 

جيوز للوزير أو من يفوضه منح املوظف املواطن املسجل يف أي من برامج التعلم عن
بعد داخل أو خارج الدولة ، أو املوظف املواطن املنتظم يف الدراسات املسائية داخل
الدولة يف إحدى املعاهد أو املدارس املعترف ا إجازة براتب إمجايل ألداء االمتحانات

.الفصلية والسنوية ، على أن حتدد مدا وفقاً لربنامج االمتحانات املعتمد 
جيوز منح املوظف املواطن إجازة إضافية تسبق بدء االمتحان مبدة ال تزيد على مخسة
أيام عمل إذا كانت االمتحانات تؤدى داخل الدولة ، وال تزيد على عشرة أيام عمل
إذا كانت االمتحانات تؤدى خارج الدولة ، على أن ال يتجاوز جمموع اإلجازات

.يوم عمل يف السنة (٢٢) 
جيوز منح املوظف املواطن إذن دراسي قصري ملدة ال جتاوز عشرة أيام عمل يف السنة

وملدة ساعتني يومياً حلضور احلصص الدراسية يف أي برنامج دراسي معتمد وذلك حىت
.انتهاء ذلك الربنامج 

جيوز للوزير أو من يفوضه منح موظف اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية إجازة دراسية
براتب إمجايل للمدة املقررة للدراسة ، وتدخل مدة اإلجازة الدراسية يف استحقاق
العالوة الدورية السنوية ، وال تدخل يف حساب الترقية إذا كانت بناء على طلب

.املوظف 

إجازة دراسية:اسم اإلجراء ٤-٢-٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٨-١-٦

٤-٢-٨-١-٧

٤-٢-٨-١-٨

٤-٢-٨-١-٩
٤-٢-٨-١-١٠
٤-٢-٨-١-١١
٤-٢-٨-١-١٢

٤-٢-٨-٢

٤-٢-٨-٢-١
٤-٢-٨-٢-٢
٤-٢-٨-٢-٣
٤-٢-٨-٢-٤

٤-٢-٨-٣

٤-٢-٨-٣-١

٤-٢-٨-٣-٢

الرواتب

جيوز بقرار من املسئول املباشر منح موظف اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية إجازة لتقدمي
ثالثون يوماً يف السنة ،(٣٠) االمتحانات داخل الدولة أو خارجها مدة ال تتجاوز عن 

.على أن حتدد الالئحة التنفيذية الضوابط اخلاصة باإلجازة الدراسية 
ال جيوز اإليفاد للخارج يف إجازة دراسية لتخصصات داخل الدولة إال ألسباب يقدرها

.الوزير املختص 
املدراء التنفيذيني ورفع طلبات/ عدم املوافقة على منح إجازات دراسية للمدراء العامني 

.اإلجازات الدراسية للسادة املدراء إىل الس الوزاري للخدمات 
.إصدار القرار الوزاري واعتماده باملوافقة على إيفاد املوظف يف إجازة دراسية 

.استخراج اإلجراء املايل واعتماده من املدير التنفيذي 
عمل اقرار قيام باإلجازة وتعهد باإللتزام بالدراسة ىف املدة احملددة

.تسليم اإلجراءات للشئون املالية للتنفيذ
المرفقات

.القرار الوزاري املعتمد 
اإلجراء املايل املعتمد

.شهادة من الكلية أو اجلامعة عن الدراسة سنوياً 
لسنة(٣) املرفق بقرار جملس الوزراء رقم . " التعهد املوقع من املوفد ىف اجازة دراسية

. " ٢٠٠٧
األداة القانونية

م بشأن اخلدمة املدنية للحكومة االحتادية١٩٧٣لسنة (٨) القانون االحتادي رقم 
.وتعديالته 

م يف شأن البعثات واملساعدات الدراسية١٩٨٤لسنة (٤) القانون االحتادي رقم 

إجازة دراسية:اسم اإلجراء ٤-٢-٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٨-٣-٣

٤-٢-٨-٣-٤

٤-٢-٨-٣-٥

٤-٢-٨-٣-٦

٤-٢-٨-٣-٧
٤-٢-٨-٣-٨

٤-٢-٨-٣-٩
٤-٢-٨-٣-١٠

٤-٢-٨-٣-١١

٤-٢-٨-٣-١٢

٤-٢-٨-٣-١٣

٤-٢-٨-٣-١٤

الرواتب

م وتعديالته يف شأن حتديد خمصصات املوظفني١٩٧٧لسنة (٦) قرار جملس الوزراء رقم 
.املوفدين يف دورات تدريبية أو املرخص هلم بإجازات دراسية يف اخلارج

م بشأن اخلدمة املدنية للعاملني باحلكومة٢٠٠١لسنة (٢١) القانون االحتادي رقم 
.االحتادية 

 بشأن الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة٢٠٠٣لسنة (١٢) قرار جملس الوزراء رقم 
.املدنية

 ىف شأن األجازات الدراسية والدورات٢٠٠٥لسنة (٢٠) قرار جملس الوزراء رقم
.التدريبية

.م٢٠٠٦لسنة ( ١٤٥ / ٥ ) قرار الس الوزاري للخدمات رقم 
م بشأن اإلجازات٢٠٠٦لسنة (٢٠٤ / ١٣) قرار الس الوزاري للخدمات رقم 

.الدراسية 
.م بشأن اإلجازات الدراسية ٢٠٠٦لسنة (٢٠٥ / ١٤) قرار جملس الوزراء رقم 
م بشأن استثناء األطباء املواطنني من شرط٢٠٠٦لسنة ( ٤٣ ) قرار جملس الوزراء رقم 

.املدة 
م يف شأن اإلجازات الدراسية للمواطنني٢٠٠٧لسنة ( ٣ ) قرار جملس الوزراء رقم 

.العاملني يف احلكومة االحتادية 
م الصادر من ديوان اخلدمة املدنية بشأن الوظائف الفنية٢٠٠٧لسنة ( ٧ ) التعميم رقم 

والتخصصية املستثىن شاغلوها من شرط قضاء مدة اخلدمة الالزمة إليفادهم يف إجازة
.دراسية 

 يف شأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية 

. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

إجازة دراسية:اسم اإلجراء ٤-٢-٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٨-٣-١٥

٤-٢-٨-٣-١٦

الرواتب

 بشأن تعديل بعض بنود دليل االجراءات٢٠٠٦لسنة (٢٤٨) القرار الوزاري  رقم 
.املالية املوحد 

 بشأن تعديل بعض بنود دليل االجراءات٢٠٠٧لسنة (١٠٠) القرار الوزاري  رقم 
.املالية املوحد 

إجازة دراسية:اسم اإلجراء ٤-٢-٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٩

٤-٢-٩-١

٤-٢-٩-١-١

٤-٢-٩-١-٢

٤-٢-٩-١-٣
٤-٢-٩-١-٤

٤-٢-٩-٢

٤-٢-٩-٢-١
٤-٢-٩-٢-٢

٤-٢-٩-٣

٤-٢-٩-٣-١

٤-٢-٩-٣-٢
٤-٢-٩-٣-٣

٤-٢-٩-٣-٤
٤-٢-٩-٣-٥

الرواتب

اإلجازة المرضية و إجازة إصابة العمل

الخطوات

متنح هذه اإلجازة يف حالة املرض أو عند حدوث إصابة عمل للموظف وفق التقارير
.الطبية الصادرة من اجلهة املختصة

طلب احلصول على اجازة مرضية أو اصابة عمل مرفقاً به التقارير الطبية املؤيدة
.واعتماده سنوياً

استخراج اإلجراء املايل واعتماده من املدير التنفيذي
تسليم اإلجراء املايل بعد اعتماده اىل الشئون املالية للتنفيذ

المرفقات

).من الشرطة(التقارير الطبية املعتمدة و تقرير عن إصابة العمل 
اإلجراء املايل املعتمد

األداة القانونية

م بشأن اخلدمة املدنية للعاملني باحلكومة٢٠٠١لسنة (٢١) القانون االحتادي رقم 
.االحتادية

.م وتعديالته بنظام استخدام غري املواطنني ١٩٧٦لسنة (١٧) قرار جملس الوزراء رقم 
 يف شأن قوة الشرطة واألمن والقوانني املعدلة١٩٧٦لسنة (١٢) القانون االحتادي رقم 

.له 
. بشأن نظام العاملني باألجر املقطوع١٩٩٥لسنة (٦) قرار جملس الوزراء رقم 

.م٢٠٠٣لسنة (١٢) قرار جملس الوزراء رقم (الالئحة التنفيذية للقانون 

اإلجازة املرضية و إجازة إصابة العمل:اسم اإلجراء ٤-٢-٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٩-٣-٦
٤-٢-٩-٣-٧

٤-٢-٩-٣-٨

الرواتب

.م بشأن العاملني باألجر الشهري املقطوع١٩٩٥لسنة (٥) التعميم املايل رقم 
 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

.االحتادية 
. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية  ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

اإلجازة املرضية و إجازة إصابة العمل:اسم اإلجراء ٤-٢-٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-١٠

٤-٢-١٠-١

٤-٢-١٠-١-١

٤-٢-١٠-١-٢
٤-٢-١٠-١-٣
٤-٢-١٠-١-٤
٤-٢-١٠-١-٥

٤-٢-١٠-٢

٤-٢-١٠-٢-١
٤-٢-١٠-٢-٢

٤-٢-١٠-٣

٤-٢-١٠-٣-١

٤-٢-١٠-٣-٢

٤-٢-١٠-٣-٣

الرواتب

)بدون راتب(اإلجازة الخاصة 

الخطوات

جيوز للوزير أو من يفوضه منح املوظف إجازة بدون راتب ملدة ال جتاوز ثالثون يوماً
يف السنة الواحدة ، شريطة أن تتوفر لدى املوظف أسباب جدية تقتضي منحه هذه
اإلجازة ، وشريطة أن يكون قد استنفذ مجيع إجازاته السنوية ، وال حتتسب هذه

.اإلجازة من ضمن مدة خدمة املوظف 
طلب احلصول على اجازة خاصة واعتماده من املدير املختص

استخراج اإلجراء املايل واعتماده من املدير التنفيذي
اصدار القرار الوزاري باملوافقة واعتماده
تسليم اإلجراء اىل الشئون املالية للتنفيذ

المرفقات

اإلجراء املايل املعتمد
القرار الوزاري

األداة القانونية

م بشأن اخلدمة املدنية للعاملني باحلكومة٢٠٠١لسنة (٢١) القانون االحتادي رقم 
.االحتادية

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية

. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

)بدون راتب(اإلجازة اخلاصة :اسم اإلجراء ٤-٢-١٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-١١

٤-٢-١١-١

٤-٢-١١-١-١

٤-٢-١١-١-٢
٤-٢-١١-١-٣
٤-٢-١١-١-٤

٤-٢-١١-٢

٤-٢-١١-٢-١
٤-٢-١١-٢-٢

٤-٢-١١-٣

٤-٢-١١-٣-١

٤-٢-١١-٣-٢

٤-٢-١١-٣-٣

٤-٢-١١-٣-٤

الرواتب

إجازة العدة

الخطوات

متنح للموظفة املسلمة اليت يتوىف عنها زوجها إجازة خاصة براتب إمجايل ملدة أربعة
.أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة

طلب احلصول على اجازة العدة مرفقاً به شهادة الوفاة واعتماده من املدير التنفيذي
استخراج اإلجراء املايل واعتماده

تسليم اإلجراء املايل للشئون املالية للتنفيذ

المرفقات

شهادة الوفاة
اإلجراء املايل املعتمد

األداة القانونية

م بشأن اخلدمة املدنية للعاملني باحلكومة٢٠٠١لسنة (٢١) القانون االحتادي رقم 
االحتادية 

 يف شأن قوة الشرطة واألمن والقوانني املعدلة١٩٧٦لسنة (١٢) القانون االحتادي رقم 
.له 

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية 

. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

إجازة العدة:اسم اإلجراء ٤-٢-١١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-١٢

٤-٢-١٢-١

٤-٢-١٢-١-١

٤-٢-١٢-١-٢

٤-٢-١٢-١-٣
٤-٢-١٢-١-٤
٤-٢-١٢-١-٥

٤-٢-١٢-٢

٤-٢-١٢-٢-١
٤-٢-١٢-٢-٢

الرواتب

إجازة مرافق

الخطوات

جيوز للوزير أو من يفوضه منح املوظف املواطن إجازة استثنائية براتب إمجايل ملدة ال
تزيد على شهرين ملرافقة أي من أقاربه حىت الدرجة الثانية للعالج خارج الدولة بناًء على

توصية من جهة طبية رمسية ، وجيوز للوزير أو من يفوضه متديد هذه اإلجازة ملدة
.شهرين إضافيني إذا اقتضت الظروف ذلك 

وجيوز للوزير أو من يفوضه منح املوظف املواطن إجازة استثنائية براتب إمجايل ملدة ال
تزيد على شهرين غري قابلة للتمديد وذلك ملرافقة زوجه اآلخر أو أي من أقاربه من

.الدرجة األوىل يف حال تلقي العالج داخل الدولة 
جيوز منح موظف اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية إجازة مرافق عائلي براتب إمجايل ملدة
أقصاها شهران إذا اقتضت الظروف أن يرافق أحد األشخاص ممن تربطه م صلة قرىب
أو نسب للعالج خارج الدولة ، كما جيوز منح هذه اإلجازة للزوجة أو للزوج عند

.غياب أيهما وذلك ملرافقة األوالد الذين مل يتجاوزوا سن العاشرة للعالج داخل الدولة 
كما جيوز مد هذه املدة لفترة مماثلة إذا اقتضت الظروف ذلك ، فإن طالت املدة عن
أربعة أشهر ، وتقرر مدها ، يعرض األمر على الوزير أو من يفوضه ليقرر ما يراه

.مناسباً 
.طلب احلصول على إجازة مرافق للمريض مرفقاً به التقارير الطبية واعتماده 

استخراج اإلجراء املايل واعتماده من املدير التنفيذي
تسليم اإلجراء للشئون املالية للتنفيذ

المرفقات

.التقارير الطبية املعتمدة 
إجراء مايل معتمد

إجازة مرافق:اسم اإلجراء ٤-٢-١٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-١٢-٢-٣
٤-٢-١٢-٣

٤-٢-١٢-٣-١

٤-٢-١٢-٣-٢

٤-٢-١٢-٣-٣

٤-٢-١٢-٣-٤

٤-٢-١٢-٣-٥
٤-٢-١٢-٣-٦

٤-٢-١٢-٣-٧
٤-٢-١٢-٣-٨

٤-٢-١٢-٣-٩
٤-٢-١٢-٣-١٠

الرواتب

.القرار الوزاري الصادر يف هذا الشأن 
األداة القانونية

م يف شأن اخلدمة املدنية يف احلكومة االحتادية١٩٧٣لسنة (٨) القانون االحتادي رقم 
.وتعديالته 

م بشأن اخلدمة املدنية للعاملني باحلكومة٢٠٠١لسنة (٢١) القانون االحتادي رقم 
.االحتادية

م يف شأن الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة٢٠٠٣لسنة (١٢) قرار جملس الوزراء رقم 
.املدنية 

م يف شأن إجازة مرافق مريض لغري٢٠٠٦لسنة (٤١) قرار جملس الوزراء رقم 
.املواطنني

.م بشأن قواعد إجازة مرافقة مريض ٢٠٠٦لسنة ( ٤٧ ) قرار جملس الوزراء رقم 
 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

.االحتادية 
. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٦لسنة ( ٢٦٧ ) قرار وزاري رقم 
.املالية املوحد للحكومة االحتادية

.م ٢٠٠٧لسنة ( ١٠٠) القرار الوزاري رقم 
 بشأن تعديل بعض بنود دليل االجراءات٢٠٠٦لسنة (٢٤٨) القرار الوزاري  رقم 

.املالية املوحد 

إجازة مرافق:اسم اإلجراء ٤-٢-١٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-١٣

٤-٢-١٣-١

٤-٢-١٣-١-١

٤-٢-١٣-١-٢
٤-٢-١٣-١-٣
٤-٢-١٣-١-٤
٤-٢-١٣-١-٥

٤-٢-١٣-٢

٤-٢-١٣-٢-١
٤-٢-١٣-٢-٢

٤-٢-١٣-٣

٤-٢-١٣-٣-١

٤-٢-١٣-٣-٢

٤-٢-١٣-٣-٣

الرواتب

اجازة تفرغ للدراسات والبحوث األخرى

الخطوات

جيوز منح املوظف املواطن اجازة تفرغ براتب امجايل للقيام ببحوث أو دراسات تدخل
ىف جماالت الثقافة والفنون واآلداب والعلوم والرياضة وذلك بناء على طلب اجلهات

.الرمسية املعنية بتلك ااالت 
طلب احلصول على اجازة تفرغ واعتماده من املدير املختص

اصدار القرار الوزاري باملوافقة واعتماده
استخراج اإلجراء املايل واعتماده من املدير النتفيذي

تسليم اإلجراء املايل بعد اعتماده إىل الشئون املالية للتنفيذ
المرفقات

اجراء مايل معتمد
.القرار الوزاري الصادر يف هذا الشأن 

األداة القانونية

م بشأن اخلدمة املدنية للعاملني باحلكومة٢٠٠١لسنة (٢١) القانون اإلحتادي رقم 
.اإلحتادية

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية 

. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

اجازة تفرغ للدراسات والبحوث األخرى:اسم اإلجراء ٤-٢-١٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-١٤

٤-٢-١٤-١

٤-٢-١٤-١-١

٤-٢-١٤-١-٢
٤-٢-١٤-١-٣
٤-٢-١٤-١-٤
٤-٢-١٤-١-٥

٤-٢-١٤-٢

٤-٢-١٤-٢-١
٤-٢-١٤-٢-٢
٤-٢-١٤-٢-٣

٤-٢-١٤-٣

٤-٢-١٤-٣-١

٤-٢-١٤-٣-٢

٤-٢-١٤-٣-٣
٤-٢-١٤-٣-٤
٤-٢-١٤-٣-٥
٤-٢-١٤-٣-٦

الرواتب

الدورات التدريبية

الخطوات

جيوز إيفاد املوظف يف دورة أو برامج تدريبية واليت تتناسب مع طبيعة عمله سواء داخل
.الدولة أو خارجها وذلك وفقاً للقواعد واالجراءات النافذة يف هذا الشأن 

طلب ترشيح املوظف ألداء دورة تدريبية وفقاً للدورات التدريبية املتوفرة واعتماده
اصدار القرار الوزارى واعتماده

عند امتام الدورة يتم اعداد اشعار عودة للموظف من الدورة التدريبية
تسليم اإلجراءات الدارة الشئون املالية للتنفيذ

المرفقات

القرار الوزاري لإليفاد بالدورة التدريبية
شهادة تفيد اإللتحاق بالدورة وامتامها

اشعار العودة من الدورة
األداة القانونية

م بشأن اخلدمة املدنية للعاملني باحلكومة٢٠٠١لسنة (٢١) القانون االحتادي رقم 
.االحتادية

م بشأن اإلجازات الدراسية والدورات٢٠٠٥لسنة (٢٠) قرار جملس الوزراء رقم 
.التدريبية

م١٩٩٩لسنة (٤) قرار جملس الوزراء رقم 
١٩٨٤لعام (٤) قانون احتادي رقم 

.وزارة الداخلية للعسكريني- م ٢٠٠٣لسنة (٣١) املرسوم االحتادي رقم 
.م للدبلوماسيني بوزارة اخلارجية١٩٩٩لسنة (٦٩) مرسوم احتادي رقم 

الدورات التدريبية:اسم اإلجراء ٤-٢-١٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-١٤-٣-٧

٤-٢-١٤-٣-٨

٤-٢-١٤-٣-٩

الرواتب

  بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية 

  يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب قوة٢٠٠٨لسنة (٤٠) مرسوم احتادي رقم
الشرطة واألمن

.  يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

الدورات التدريبية:اسم اإلجراء ٤-٢-١٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-١٥

٤-٢-١٥-١

٤-٢-١٥-١-١

٤-٢-١٥-١-٢

٤-٢-١٥-١-٣

٤-٢-١٥-١-٤
٤-٢-١٥-١-٥
٤-٢-١٥-١-٦
٤-٢-١٥-١-٧

٤-٢-١٥-٢

٤-٢-١٥-٢-١

٤-٢-١٥-٣

٤-٢-١٥-٣-١
٤-٢-١٥-٣-٢

الرواتب

اإلجازة الدورية

الخطوات

يستحق املوظف املعني يف وظيفة دائمة سنوياً اجازة دورية براتب امجايل على النحو
:التايل 

.يوم عمل ىف السنة لشاغلي الوظائف العليا ١- (٣٠) 
.يوم عمل ىف السنة لشاغلي باقي الوظائف ٢- (٢٢) 

يستحق موظف اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية اجازة دورية براتب امجايل يصرف مقدماً
يوم ىف السنة(٤٥) يوم ىف السنة لشاغلي الدرجة الرابعة فما فوقها و(٦٠) بواقع 

.لشاغلي باقي الوظائف 
يستحق شاغلي وظائف األنظمة اخلاصة إجازة دورية سنوية طبقاً للقواعد النافذة

.بشأم 
.يوم ىف السنة(٣٠) يستحق العامل باألجر الشهري املقطوع اجازة سنوية ملدة 

طلب اإلجازة موقع من الرئيس املباشر
.استخراج اإلجراء املايل واعتماده من املدير النتفيذي بالوزارة أو من اجلهة املختصة 

تسليم اإلجراء اىل الشئون املالية للتنفيذ

المرفقات

اإلجراء املايل املعتمد

األداة القانونية

 بشأن اخلدمة املدنية ىف احلكومة اإلحتادية٢٠٠١لسنة (٢١) القانون اإلحتادي رقم 
م بنظام استخدام غري املواطنني١٩٧٦لسنة (١٧) قرار جملس الوزراء رقم 

اإلجازة الدورية:اسم اإلجراء ٤-٢-١٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-١٥-٣-٣

٤-٢-١٥-٣-٤
٤-٢-١٥-٣-٥

٤-٢-١٥-٣-٦

الرواتب

 يف شان قوة الشرطة واألمن والقوانني املعدلة١٩٧٦لسنة (١٢) القانون االحتادي رقم 
.له 

 للعاملني باألجر املقطوع١٩٩٥لسنة (٦) قرار جملس الوزراء رقم 
 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

.االحتادية 
. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

اإلجازة الدورية:اسم اإلجراء ٤-٢-١٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-١٦

٤-٢-١٦-١

٤-٢-١٦-١-١

٤-٢-١٦-١-٢
٤-٢-١٦-١-٣

٤-٢-١٦-١-٤
٤-٢-١٦-١-٥

٤-٢-١٦-٢

٤-٢-١٦-٢-١
٤-٢-١٦-٢-٢

٤-٢-١٦-٣

٤-٢-١٦-٣-١

٤-٢-١٦-٣-٢

٤-٢-١٦-٣-٣

الرواتب

العودة من اإلجازة

الخطوات

الدراسية-اخلاصة - احلج - الدورية (عند عودة املوظف من اإلجازة اليت منحت له 
.يتطلب استيفاء اشعار العودة إلستالم العمل) إخل.... 

اقرار عودة من املوظف معتمد من الرئيس املباشر
على املناطق التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم إعداد كشوف معتمدة توضح

.وتؤكد مباشرة العمل بعد العودة من اإلجازة السنوية ألعضاء اهليئات التعليمية 
.استخراج اإلجراء املايل واعتماده من املدير التنفيذي أو اجلهة املختصة 

تسليم اإلجراء اىل الشئون املالية للتنفيذ
المرفقات

إجراء مايل معتمد
.كشوف معتمدة تؤكد مباشرة العمل ألعضاء اهليئات التعليمية 

األداة القانونية

م بشأن اخلدمة املدنية للعاملني باحلكومة٢٠٠١لسنة (٢١) القانون االحتادي رقم 
.االحتادية

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
االحتادية

 يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

العودة من اإلجازة:اسم اإلجراء ٤-٢-١٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-١٧

٤-٢-١٧-١

٤-٢-١٧-١-١

٤-٢-١٧-١-٢
٤-٢-١٧-١-٣

٤-٢-١٧-١-٤
٤-٢-١٧-٢

٤-٢-١٧-٢-١
٤-٢-١٧-٢-٢

٤-٢-١٧-٣

٤-٢-١٧-٣-١
٤-٢-١٧-٣-٢

٤-٢-١٧-٣-٣

٤-٢-١٧-٣-٤
٤-٢-١٧-٣-٥

الرواتب

االعفاء من الديون المستحقة على الموظفين

الخطوات

طلب من الوزارة املعنية باعفاء أحد موظفيها من دين مستحق نشأ نتيجة صرف مبالغ
دون وجه حق

دراسة املوضوع يف ضوء مربرات االعفاء املقدمة من الوزارة املعنية
يتم خماطبة وزارة العدل ، حيث أن املوافقة على اعفاء هذه الديون من سلطة وزير املالية

. ووزير العدل معاً
إجراء التسويات املالية واحملاسبية الالزمة لشطب الدين يف حالة املوافقة

المرفقات

كتاب اجلهة الطالبة
موافقة وزارة العدل ووزارة املالية

األداة القانونية

م ىف شأن اخلدمة املدنية ىف احلكومة اإلحتادية٢٠٠١ لسنة ٢١القانون االحتادي رقم 
م ىف شان تفويض جملس اخلدمة٢٠٠٤لسنة (٦٤٦ / ٦) قرار جملس الوزراء رقم 

املدنية
م ىف شأن ختويل معايل وزير املالية٢٠٠٥لسنة (٣٦٧ / ٥) قرار جملس الوزراء رقم

.ومعايل وزير العدل سلطة اعفاء األشخاص من األموال املستحقة
.م٢٠٠٥لسنة ) م(٦٥٠ / ٢٨قرار جملس الوزراء رقم

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية 

االعفاء من الديون املستحقة على املوظفني:اسم اإلجراء ٤-٢-١٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-١٨

٤-٢-١٨-١

٤-٢-١٨-١-١
٤-٢-١٨-١-٢

٤-٢-١٨-١-٣
٤-٢-١٨-١-٤

٤-٢-١٨-٢

٤-٢-١٨-٢-١

٤-٢-١٨-٣

٤-٢-١٨-٣-١
٤-٢-١٨-٣-٢
٤-٢-١٨-٣-٣
٤-٢-١٨-٣-٤

٤-٢-١٨-٣-٥

الرواتب

الدراسات وتطوير النظم والقرارات

الخطوات

استالم موضوع الدراسة او البحث بعد التأشري عليه والتوجيه مبا يلزم بشأنه
اعداد الدراسة الالزمة ملوضوع البحث ىف ضوء توجيهات اإلدارة العليا وأحكام

القوانني والقرارات السارية
.عرض الدراسة على اإلدارة املختصة واعتمادها بعد املوافقة على ما ورد فيها

.رفع األمر للسلطة املختصة إلختاذ ما تراه مناسباً بشأا

المرفقات

موضوع الدراسة

األداة القانونية

م ىف شأن اخلدمة املدنية ىف احلكومة اإلحتادية٢٠٠١لسنة (٢١) القانون اإلحتادي رقم 
م٢٠٠١لسنة (٦٣١ / ١) قرار جملس الوزراء رقم 
. م بتفويض وزارة املالية ٢٠٠٥لسنة ) م (٦٥٠ / ٢٨قرار جملس الوزراء رقم 
 يف شأن تطوير نظام اإلدارة النقدية٢٠٠٦لسنة (٣٩ / ٦) قرار جملس الوزراء رقم 

.والتحول حنو الالمركزية 
 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

.االحتادية 

الدراسات وتطوير النظم والقرارات:اسم اإلجراء ٤-٢-١٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-١٩

٤-٢-١٩-١

٤-٢-١٩-١-١

٤-٢-١٩-١-٢

٤-٢-١٩-١-٣

٤-٢-١٩-١-٤

٤-٢-١٩-١-٥

الرواتب

.مكافآت أعضاء اللجان الدائمة ومجالس اإلدارات

الخطوات

مكافأة شهرية تصرف ألعضاء اللجان الوزارية الدائمة والصادر ا قرار من جملس
درهم شهرياً لباقي(٥٠٠٠) درهم للعضو بدرجة وزير، و (١٠٠٠٠) الوزراء بواقع 

.أعضاء اللجان الفنية الدائمة على أن تصرف من ميزانية اجلهة اليت تتبعها اللجنة
مكافأة تصرف لرئيس وأعضاء جملس إدارة جهة احتادية غري رحبية ذات امليزانيات

درهم سنوياً(١٢٠٠٠٠) املستقلة واليت تتلقى إعانة من احلكومة االحتادية ، بواقع 
على أن تصرف دورياً وليس مقدماً على) مائة وعشرون ألف درهم لكل عضو سنوياً (

.م٢٠٠٧ميزانيات السنة املالية 
مكافأة تصرف لرئيس وأعضاء جملس إدارة جهة رحبية مملوكة بالكامل للحكومة

)مائة ومثانون ألف درهم لكل عضو سنوياً(درهم سنوياً (١٨٠٠٠٠) االحتادية ، بواقع 
.م٢٠٠٧مع مراعاة عدم صرفها مقدماً وتصرف دورياً على ميزانيات السنة املالية 

جواز منح مكافآت إضافية ألعضاء جملس إدارة اجلهات الرحبية اململوكة بالكامل
:من صايف الربح السنوي شريطة اآليت(٥%) للحكومة االحتادية مبا ال يزيد عن 

درهم سنوياً(٣٠٠,٠٠٠) أن ال يزيد جمموع املكافأة السنوية واإلضافية للعضو عن - 
.

أن تكون هذه اهليئات واملؤسسات والشركات تطبق نظام املكافآت من صايف الربح- 
.السنوي على موظفيها

مكافأة أعضاء جلان التوفيق واملصاحلة من غري أعضاء السلطة القضائية أو املوظفني
.درهم شهرياً للعضو(١١٠٠٠) بالدوائر االحتادية واحمللية بواقع 

مكافآت أعضاء اللجان الدائمة وجمالس:اسم اإلجراء
.اإلدارات

٤-٢-١٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-١٩-١-٦

٤-٢-١٩-٢

٤-٢-١٩-٢-١
٤-٢-١٩-٢-٢
٤-٢-١٩-٢-٣
٤-٢-١٩-٢-٤

٤-٢-١٩-٣

٤-٢-١٩-٣-١
٤-٢-١٩-٣-٢

٤-٢-١٩-٣-٣

٤-٢-١٩-٣-٤
٤-٢-١٩-٣-٥

الرواتب

(٥٠٠٠)متنح عالوة جلنة شهرياً للمستحقني من منتسيب قوة الشرطة واألمن قدرها 
درهم عن(٢٠٠٠) درهم عن اللجنة الثانية ، و(٣٠٠٠) درهم عن اللجنة األوىل ، و

.اللجنة الثالثة 

المرفقات

.قرار جملس الوزراء بتشكيل أعضاء جملس اإلدارة 
.قرار جملس الوزراء بتشكيل اللجنة الدائمة 
.قرار وزاري بتسمية أعضاء اللجنة الدائمة 

إقرار خطي من العضو بعدد عضويات جمالس اإلدارات واللجان اليت يشارك فيها فيما ال
.يزيد عن ثالث عضويات 

األداة القانونية

.م الصادر ذا الشأن ٢٠٠١لسنة ( ٦٣١ / ١ ) قرار جملس الوزراء رقم 
م بشأن نظام مكافآت رؤساء وأعضاء جمالس٢٠٠٧لسنة (٥) قرار جملس الوزراء رقم 

.اإلدارات ومكافآت رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة
م مكافأة أعضاء جلان التوفيق٢٠٠١لسنة (٢٠٩ / ٢٥) قرار جملس الوزراء رقم 
.واملصاحلة بوزارة العدل

.م ٢٠٠٧لسنة ( ١٠٠) القرار الوزاري رقم 
 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب٢٠٠٨لسنة (٤٠) املرسوم االحتادي رقم 

.قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 

مكافآت أعضاء اللجان الدائمة وجمالس:اسم اإلجراء
.اإلدارات

٤-٢-١٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-١٩-٣-٦

الرواتب

 الصادر من مسو وزير الداخلية يف شأن صرف٢٠٠٨لسنة (٤٤٧) القرار الوزاري رقم 
.عالوة خاصة ملنتسيب قوة الشرطة واألمن املواطنني 

مكافآت أعضاء اللجان الدائمة وجمالس:اسم اإلجراء
.اإلدارات

٤-٢-١٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٢٠

٤-٢-٢٠-١

٤-٢-٢٠-١-١

٤-٢-٢٠-١-٢

٤-٢-٢٠-١-٣

٤-٢-٢٠-٢

٤-٢-٢٠-٣

٤-٢-٢٠-٣-١
٤-٢-٢٠-٣-٢

الرواتب

العطالت الرسمية

الخطوات

تكون العطالت الرمسية للوزارات والدوائر والدواوين احلكومية االحتادية يف دولة
:اإلمارات العربية املتحدة كاآليت

يوماً واحدا-  رأس السنة اهلجرية      غرة حمرم                                 - 
يوماً واحدا-   ربيع األول                           ١٢املولد النبوي الشريف   - 
يوماً واحدا-   رجب                              ٢٧ليلة اإلسراء واملعراج      - 
يومان-  ديسمرب                         ٣ ، ٢العيد الوطين               - 
خسمة أيام - شوال  ٣ ، ٢ ، / ١ رمضان٣٠ ، ٢٩عيد الفطر املبارك          - 

يوماً واحدا-   من ذي احلجة                       ٩وقفة عيد األضحى املبارك - 
ثالثة أيام  - عيد األضحى املبارك        من العاشر إىل الثاين عشر من ذي احلجة - 

يوماً واحدا-  رأس السنة امليالدية         أول يناير                              - 
ال يتم ترحيل العطالت الرمسية أو التعويض عنها إذا صادفت عطلة رمسية أخرى أو

.عطلة اية االسبوع 
تقوم وزارة شئون جملس الوزراء واهليئة االحتادية للموارد البشرية احلكومية عند حلول

.املناسبة بإصدار التعاميم الالزمة يف هذا الشأن 

المرفقات

األداة القانونية

.م وتعديالته يف شأن العطالت الرمسية ١٩٧٢لسنة (١) املرسوم االحتادي رقم 
.م بشأن العطالت الرمسية ٢٠٠٧لسنة (١٤) املرسوم االحتادي رقم 

العطالت الرمسية:اسم اإلجراء ٤-٢-٢٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٢٠-٣-٣

٤-٢-٢٠-٣-٤
٤-٢-٢٠-٣-٥
٤-٢-٢٠-٣-٦

الرواتب

م والصادر من وزارة تطوير القطاع احلكومي بشأن٢٠٠٧لسنة (٤ / ١) التعميم رقم 
.العطالت الرمسية

.التعاميم الصادرة يف هذا الشأن عند حلول كل مناسبة 
.م ٢٠٠٧لسنة ( ١٠٠) القرار الوزاري رقم 

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية 

العطالت الرمسية:اسم اإلجراء ٤-٢-٢٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٢١

٤-٢-٢١-١

٤-٢-٢١-١-١

٤-٢-٢١-١-٢

٤-٢-٢١-١-٣

٤-٢-٢١-١-٤

٤-٢-٢١-١-٥

٤-٢-٢١-١-٦

٤-٢-٢١-١-٧

الرواتب

التأمين الصحي

الخطوات

لتقدمي) شركة مملوكة حلكومة إمارة أبوظيب(تعتمد الشركة الوطنية للضمان الصحي 
خدمة الضمان والتأمني الصحي ملوظفي احلكومة االحتادية العاملني يف إمارة أبوظيب وفق

١٥) ، ١٤ملحق رقم .(العرض املقدم من الشركة 
تقوم الوزارة املعنية عند توقيع العقد بتحديد فئات املوظفني من غري املواطنني

.املستحقني للضمان الصحي حسب الدرجة الوظيفية والراتب الشهري 
ترسل الوزارة كتاب إىل الشركة الوطنية للضمان الصحي مرفقاً به الطلبات اخلاصة

.باحلصول على بطاقة الضمان الصحي للموظفني 
يقتصر تطبيق الضمان الصحي على املوظفني الذين يكون مقر عملهم الفعلي يف إمارة

وفقاً للضوابط الواردة يف اخلطوات) مبوجب إفادة بذلك من الوزارة(أبوظيب فقط 
.التالية

توجيه كافة الوزارات واجلهات االحتادية بتعديل إقامات موظفيها الصادرة من إمارة
أبوظيب لتتطابق مع أماكن عملهم الفعلية بإمارات الدولة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة

.م ١٧ / ٦ / ٢٠٠٧أشهر من تاريخ 
، وينتفع ا ذوي الدخل) برنامج أبوظيب(تعتمد وثيقة الضمان الصحي األساسية 

درهم شهرياً ، مع توفري(٤٠٠٠) احملدود ومكفولوهم ممن يتقاضون رواتب إمجالية 
.درهم شهرياً بدون سكن ووفقاً لفئات السن احملددة بالربنامج (٥٠٠٠) سكن ، أو 

مخسون درهم عند كل(٥٠) يتحمل املوظف احلكومي املشمول ذه الوثيقة مبلغ 
درهم لكل وصفة طبية ،(١٠٠) من قيمة األدوية حبد أقصى (٢٠%) زيارة عالجية ، و

وال تشمل هذه الوثيقة العالج داخل عيادات األسنان عدا احلاالت الطارئة الناجتة عن
.احلوادث املفاجئة 

التأمني الصحي:اسم اإلجراء ٤-٢-٢١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٢١-١-٨
٤-٢-٢١-١-٩

٤-٢-٢١-١-١٠

٤-٢-٢١-١-١١

٤-٢-٢١-٢

٤-٢-٢١-٢-١
٤-٢-٢١-٢-٢
٤-٢-٢١-٢-٣
٤-٢-٢١-٢-٤

٤-٢-٢١-٣

٤-٢-٢١-٣-١

الرواتب

.درهم ملدة سنة من تاريخ االستحقاق (٦٠٠) بواقع ) A(يتم جتديد برنامج الفئة 
:تتحمل الوزارات واجلهات االحتادية تكاليف التأمني والضمان الصحي للفئات التالية 

.املوظفة / املوظف - 
.زوجة املوظف املقيمة وعلى كفالة الزوج وال تعمل - 

(١٨)املوظفة وحبد أقصى أصغر ثالثة أبناء ال يتعدى عمر أكربهم / أبناء املوظف - 
.سنة شريطة إقامتهم بالدولة وأن يكونوا على كفالة ذويهم وال يعملون

املوظفة تكاليف الضمان والتأمني الصحي لباقي أفراد أسرهم/ يتحمل املوظف 
.ومكفوليهم 

إعفاء موظفي احلكومة االحتادية وعائالم من غرامات تأخري جتديد إقامام واليت
حتصلها إدارة اجلنسية واإلقامة بأبوظيب إذا كان سبب التأخري يرجع لعدم عمل الضمان

.الصحي 
المرفقات

.صورة العقد 
.صورة عن كتاب الوزارة لشركة الضمان لطلب اخلدمة 

.أصل الفاتورة 
كشف باملوظفني املستفيدين موضحاً فيه الراتب لتحديد الفئة اليت يتبع هلا يف التأمني

.الصحي 

األداة القانونية

م بشأن الضمان الصحي على٢٠٠٥لسنة (٢٣) القانون احمللي إلمارة أبوظيب رقم 
.موظفي احلكومة االحتادية العاملني يف إمارة أبوظيب

التأمني الصحي:اسم اإلجراء ٤-٢-٢١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٢١-٣-٢

٤-٢-٢١-٣-٣

٤-٢-٢١-٣-٤
٤-٢-٢١-٣-٥

٤-٢-٢١-٣-٦

الرواتب

٢٧ / ٥ /م بتاريخ ٢٠٠٧لسنة (٧٠ / ٣ ) قرار الس الوزاري للخدمات رقم 
م يف شأن تطبيق الضمان الصحي على املوظفني العاملني باحلكومة االحتادية٢٠٠٧

.بإمارة أبوظيب 
م بشأن تطبيق الضمان١٧ / ٦ / ٢٠٠٧م بتاريخ ٢٠٠٧لسنة (٣) تعميم مايل رقم 

.الصحي على املوظفني العاملني يف احلكومة االحتادية بإمارة أبوظيب
.  بشأن جتديد وثائق التأمني الصحي ٢٠٠٨لسنة (٦) التعميم املايل رقم 
  بشأن التأمني الصحي على موظفي احلكومة٢٠٠٨لسنة (٨) التعميم املايل رقم 

.االحتادية من غري املواطنني 
م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٧لسنة ( ١٦١) القرار الوزاري رقم 

.املالية املوحد للحكومة االحتادية

التأمني الصحي:اسم اإلجراء ٤-٢-٢١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٢٢

٤-٢-٢٢-١

٤-٢-٢٢-١-١

٤-٢-٢٢-١-٢
٤-٢-٢٢-١-٣

٤-٢-٢٢-١-٤

الرواتب

بدل هاتف

الخطوات

١ / ٧ /يصرف البدل النقدي عن هواتف املنازل واهلواتف املتحركة اعتباراً من 
:م للفئات التالية ٢٠٠٧

 درهم١٥٠٠٠مسو معايل رئيس جملس الوزراء ونوابه ومعايل الوزراء - 
 درهم٥٠٠٠سعادة املدراء العامون - 
 درهم٣٠٠٠سعادة املدراء التنفيذيون  - 

. درهم ٣٠٠٠املدراء العامون والقادة العامون بوزارة الداخلية / السادة - 
 درهم ٢٠٠٠مدراء اإلدارات من الدرجة األوىل فما فوق / السادة - 

نواب املدراء العامون ونواب القادة العامون ومدراء اإلدارات بوزارة/ السادة - 
. درهم ٢٠٠٠الداخلية 

. درهم ٢٠٠٠مدراء املناطق من الدرجة األوىل فما فوق - 
مدراء املكاتب التابعة لوزارة العمل ووزارة الشئون االجتماعية من الدرجة األوىل فما- 

. درهم ١٠٠٠فوق 
نواب مدراء اإلدارات ونواب مدراء املناطق من الدرجة األوىل فما فوق/ السادة - 

. درهم١٠٠٠ومدراء مكاتب معايل الوزراء وسعادة الوكالء 
. درهم ١٠٠٠نواب مدراء اإلدارات بوزارة الداخلية / السادة - 

.يصرف البدل النقدي للهواتف بصفة دورية مع الراتب شهرياً 
على مجيع الوزارات وقف مجيع اهلواتف الشخصية املسجلة بامسها واملوضوعة حتت
تصرف أصحاب الفئات املستفيدة من البدل النقدي للهواتف والعمل على حتويلها

.بأمسائهم وإشعار شركة االتصاالت بذلك 
.استخراج إجراء مايل بالبدل املستحق 

بدل هاتف:اسم اإلجراء ٤-٢-٢٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٢٢-١-٥

٤-٢-٢٢-٢

٤-٢-٢٢-٢-١

٤-٢-٢٢-٣

٤-٢-٢٢-٣-١

٤-٢-٢٢-٣-٢

٤-٢-٢٢-٣-٣

٤-٢-٢٢-٣-٤

الرواتب

.تسليم اإلجراء املايل بعد اعتماده إىل الشئون املالية للتنفيذ 

المرفقات

.إجراء مايل معتمد 

األداة القانونية

م يف شأن بدل نقدي عن٢٠٠٧لسنة ( ٩٣ / ٧) قرار الس الوزاري للخدمات رقم 
.هواتف املنازل واهلواتف املتحركة

 بشأن صرف بدل نقدي عن هواتف املنازل٢٠٠٨لسنة (٣) تعميم مايل رقم 
.واهلواتف املتحركة 
م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٧لسنة ( ١٦١) القرار الوزاري رقم 

.املالية املوحد للحكومة االحتادية
٢٠٠٩ .لسنة ) م ( ٢٣٥ / ٢٠قرار جملس الوزراء رقم 

بدل هاتف:اسم اإلجراء ٤-٢-٢٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٢٣

٤-٢-٢٣-١

٤-٢-٢٣-١-١

٤-٢-٢٣-١-٢

٤-٢-٢٣-١-٣

٤-٢-٢٣-١-٤

٤-٢-٢٣-١-٥

الرواتب

بدل الرسوم الدراسية ألبناء العاملين العرب في الحكومة االتحادية

الخطوات

تتكفل احلكومة االحتادية بدفع رسوم تعليم اثنني من أبناء العاملني العرب يف اجلهات
ستة آالف(٦٠٠٠) احلكومية االحتادية اخلاضعون للكادر العام ، وحبد أقصى قدره 

.درهم سنوياً للطالب الواحد 
ميكن لألم املوظفة يف احلكومة االحتادية أن تستحق البدل ألبنائها الذين تعوهلم وذلك يف
حالة وفاة الزوج بشهادة مصدقة من احملكمة أو العجز الصحي الكامل للزوج بشهادة
صحية معتمدة من وزارة الصحة وأن ال يكون للزوج يف احلالتني مصدر دخل ثابت
يتم صرف بدل الرسوم الدراسية يف بداية املرحلة الدراسية على أن يكون االبن ضمن

.السن القانونية للقبول يف األول االبتدائي احملددة مبعرفة وزارة التربية والتعليم 
:-يصرف بدل الرسوم وفقاً للمراحل الدراسية التالية 

.من الصف األول حىت الصف اخلامس ) : احللقة االوىل(املرحلة األساسية - 
.من الصف السادس حىت الصف التاسع ) : احللقة الثانية(املرحلة األساسية - 
.من الصف العاشر حىت الصف الثاين عشر: املرحلة الثانوية - 

يستحق بدل الرسوم لويل أمر الطالب الذي سجل يف املدارس اخلاصة بسبب عدم
.اكتمال السن القانوين يف األول االبتدائي اعتباراً من بداية املرحلة التالية 

بدل الرسوم الدراسية ألبناء العاملني العرب يف:اسم اإلجراء
احلكومة االحتادية

٤-٢-٢٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٢٣-١-٦

٤-٢-٢٣-١-٧

٤-٢-٢٣-١-٨

٤-٢-٢٣-١-٩

٤-٢-٢٣-١-١٠

٤-٢-٢٣-١-١١

٤-٢-٢٣-١-١٢

٤-٢-٢٣-١-١٣

٤-٢-٢٣-١-١٤

الرواتب

أبناء العاملني العرب املقبولني يف املدارس احلكومية بسبب عمل أولياء أمورهم يف
كيلومتر أو أكثر عن أقرب مدرسة خاصة ، يف(٣٥) املناطق النائية واليت تبعد مسافة 

كيلومتر خالل العام(٣٥) حالة قيام جهة العمل بنقلهم إىل منطقة تدخل ضمن مسافة 
الدراسي فللطالب أن يكمل عامه الدراسي فقط يف املدارس احلكومية على أن يتم صرف
بدل الرسوم الثنني من األبناء اعتباراً من العام التايل يف أي مرحلة دراسية دون اعتبار

.لبداية املرحلة
يتم صرف الرسوم لألبناء القادمني من خارج الدولة بعد صدور القرار دون التقيد ببدء

.مرحلة دراسية 
يتم صرف الرسوم يف حالة التحاق ويل األمر بالعمل يف القطاع احلكومي حديثاً ولديه

.أبناء يف املدارس اخلاصة يدرسون يف نفس املرحلة دون النظر إىل بداية املرحلة الدراسية 
ال يستحق هذا البدل للعاملني العرب الذين يتم توفري التعليم ألبنائهم يف املدارس

).العاملني العرب املتزوجون من مواطنات(احلكومية ألي سبب كان، مثل 
العاملون العرب الذين حيملون أكثر من جنسية يتم معاملتهم يف أحقية صرف بدل

.الرسوم طبقاً جلواز السفر الذين مدون عليه اإلقامة بغض النظر عن جواز سفر االبن 
حيق لويل األمر املطالبة بإدراج أحد أبنائه عوضاً عن ابن آخر له يكون أى الدراسة

الثانوية أو حدث ألحد أبنائه ظرف مينعه من استكمال التعليم وال يشترط بداية مرحلة
.يف هذه احلالة

العاملون يف احلكومة االحتادية وحيملون إقامة على جهة أخرى داخل الدولة يشترط
.لصرف بدل الرسوم القيام بنقل إقامته على اجلهة اليت يعمل ا 

ال يستحق صرف البدل عن سنة اإلعادة باستثناء حاالت الرسوب فيستحق صرف
.البدل لعام واحد فقط 

العاملني يف احلكومة املعارين إىل جهات أخرى يتم حتديد أحقية البدل هلم بناًء على قرار
.اإلعارة الذي حيدد اجلهة اليت ستتحمل راتب املعار والبدالت املختلفة له 

بدل الرسوم الدراسية ألبناء العاملني العرب يف:اسم اإلجراء
احلكومة االحتادية

٤-٢-٢٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٢٣-١-١٥

٤-٢-٢٣-١-١٦

٤-٢-٢٣-١-١٧

٤-٢-٢٣-١-١٨

٤-٢-٢٣-١-١٩

٤-٢-٢٣-١-٢٠

٤-٢-٢٣-١-٢١

الرواتب

تتحمل اجلهة احلكومية اليت يعمل ا ويل األمر الرسوم الدراسية عن الطلبة املتميزون
املقبولون يف املدارس احلكومية قيمة الرسوم الوارد ذكرها يف القرار الوزاري رقم

م الصادر من معايل وزير التربية والتعليم حبد أقصى ولدين٢٠٠٦لسنة (٤١٨٠) 
١٤  ).ملحق رقم  ( شريطة أن ال يكون له أبناء آخرين مسجلني يف املدارس احلكومية 

إعفاء أبناء الذين مت تسجيلهم من أبناء العاملني بالقطاع احلكومي يف املناطق النائية قبل
م ، استناداً إىل التعميم٧ / ٨ / ٢٠٠٦بتاريخ (٤١٨٠) صدور القرار الوزاري رقم 

.م الصادر من وزارة التربية والتعليم ٢٠٠٧لسنة (٣١ / ٢ ) اإلداري رقم 
العاملون الذين انتهت خدمام ألي سبب كان يتم التعامل حسب وضع األسرة بعد

:إاء اخلدمة يف حالتني 

يف حالة مغادرة الطالب الدولة تتحمل احلكومة الرسوم الدراسية عن الفصل– أ 
.الدراسي األول فقط وتقوم باسترداد الرسوم املتعلقة بالفصل الدراسي الثاين

خالل) انتقال كفالة ويل األمر إىل كفيل آخر (يف حالة بقاء األبناء داخل الدولة - ب
الفصل الدراسي األول يتم خصم قيمة رسوم الفصل الدراسي الثاين من مستحقات ويل

.األمر املنتهي خدماته 
يقوم ويل األمر بإحضار استمارة من املدرسة املسجل ا الطالب موضحاً فيها كامل

البيانات الثبوتية املتعلقة بالطالب وحمدداً فيها قيمة الرسوم الدراسية السنوية املطلوبة من
ويل األمر

اعتماد االستمارة الصادرة من املدرسة من املنطقة التعليمية على أن يكون مرفقاً ا مجيع
.الثبوتيات األخرى املطلوبة 

يعد حماسب الوزارة مستند صرف مرفق به مجيع الثبوتيات وتسجيل املستند يف احلاسب
.اآليل خلصمه من اعتماد البند احملاسيب ويوقع على املستند مبا يفيد ذلك 

.يتم إرسال املستند باملرفقات إىل الشؤون املالية للتنفيذ 

بدل الرسوم الدراسية ألبناء العاملني العرب يف:اسم اإلجراء
احلكومة االحتادية

٤-٢-٢٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٢٣-٢

٤-٢-٢٣-٢-١

٤-٢-٢٣-٢-٢

٤-٢-٢٣-٢-٣

٤-٢-٢٣-٢-٤
٤-٢-٢٣-٢-٥
٤-٢-٢٣-٢-٦
٤-٢-٢٣-٢-٧
٤-٢-٢٣-٢-٨

٤-٢-٢٣-٣

٤-٢-٢٣-٣-١
٤-٢-٢٣-٣-٢
٤-٢-٢٣-٣-٣
٤-٢-٢٣-٣-٤
٤-٢-٢٣-٣-٥
٤-٢-٢٣-٣-٦

الرواتب

المرفقات

طلب صرف من ويل األمر مبوجب النماذج املعتمدة من قسم التعليم اخلاص باملنطقة
.التعليمية 

أبناء له يف املدارس احلكومية ويتم توضيح) بوجود أو عدم وجود ( إقرار من ويل األمر 
.اسم املدرسة والصف باإلقرار 

من املدرسة اخلاصة موضحاً فيها املرحلة التعليمية وقيمة الرسوم) استمارة ( شهادة 
.الدراسية املطلوب سدادها 

.شهادة ملن يهمه األمر من مكان عمل ويل األمر موضحاً ا راتبه الشهري 
.صورة طبق األصل عن جواز سفر مثبت فيه اسم الطالب وعليه إقامة سارية 

.صورة طبق األصل عن جواز سفر ويل األمر 
.صورة طبق األصل عن شهادة امليالد عند االلتحاق بالصف األول 

شهادة إعالة للزوجة املوظفة مصدقة حسب األصول مع شهادة تفيد وفاة الزوج أو
.عجزه صحياً معتمدة من وزارة الصحة 

األداة القانونية

.م٢٠٠٠لسنة ( ٨ ) ورقم (١٧٩ / ٤) – قرار جملس الوزراء رقم 
.م ١٩٩٩لسنة (٦٩) املرسوم االحتادي رقم 

.م وتعديالته ١٩٧٦لسنة (١٧) قرار جملس الوزراء رقم 
.م وتعديالته٢٠٠١لسنة (٤٨٦ / ٣٠) قرار جملس الوزراء رقم 
م٢٠٠١لسنة ( ٣١١ / ٢٦) قرار جملس الوزراء رقم 
.م ٢٠٠١لسنة (٢٤ ) قرار جملس الوزراء رقم 

بدل الرسوم الدراسية ألبناء العاملني العرب يف:اسم اإلجراء
احلكومة االحتادية

٤-٢-٢٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٢-٢٣-٣-٧
٤-٢-٢٣-٣-٨

٤-٢-٢٣-٣-٩
٤-٢-٢٣-٣-١٠
٤-٢-٢٣-٣-١٢

الرواتب

.م ٢٠٠٦لسنة ( ٤١٨٠) قرار وزير التربية رقم 
لسنة(٢٤) م بشأن تعديل القرار رقم ٢٠٠٦لسنة (٢٦) قرار جملس الوزراء رقم 

.م٢٠٠١
.م٢٠٠١لسنة (٥) تعميم وزير التربية رقم 

.م ٢٠٠٣لسنة (٢) تعميم مايل من وزارة املالية والصناعة رقم 
م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٨لسنة (١٠٦) القرار الوزاري  رقم 

.املالية املوحد للحكومة االحتادية 

بدل الرسوم الدراسية ألبناء العاملني العرب يف:اسم اإلجراء
احلكومة االحتادية

٤-٢-٢٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣

٤-٣-١

٤-٣-١-١

٤-٣-١-١-١

٤-٣-١-٢

٤-٣-١-٢-١

٤-٣-١-٣

٤-٣-١-٣-١

الرواتب

دليل المرفقات الثبوتية للصرف

٢١١١٠١بند - الراتب األساسي 

التوصيف

١) .ملحق رقم(الراتب األساسي للموظف وحيدد حسب الدرجة املعني عليها  

المرفقات

اإلجراء املايل املعتمد من املدير التنفيذي

األداة القانونية

٤-٢-١راجع اإلجراء رقم 

٢١١١٠١بند - الراتب األساسي:اسم اإلجراء ٤-٣-١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٢

٤-٣-٢-١

٤-٣-٢-١-١

٤-٣-٢-٢

٤-٣-٢-٢-١
٤-٣-٢-٢-٢
٤-٣-٢-٢-٣

٤-٣-٢-٣

٤-٣-٢-٣-١

٤-٣-٢-٣-٢

الرواتب

٢١١١٠٢بند - أجور عمال شهرية مقطوعة 

التوصيف

هم العاملني باألجر الشهري املقطوع يف الوزارات والذين يتم تعيينهم بعقود سنوية
.مثل عمال الصيانة والكتبه الفنيني والسائقني والنجارين وعمال النظافة والفراشني

المرفقات

قرار من املدير العام بالتعيني
اإلجراء املايل
مباشرة العمل

األداة القانونية

م نظام العاملني باألجر املقطوع يف احلكومة١٩٩٥لسنة (٦) قرار جملس الوزراء رقم 
.االحتادية

١٩٩٥لسنة (٥) التعميم املايل رقم 

٢١١١٠٢بند - أجور عمال شهرية مقطوعة :اسم اإلجراء ٤-٣-٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٣

٤-٣-٣-١

٤-٣-٣-١-١

٤-٣-٣-٢

٤-٣-٣-٢-١
٤-٣-٣-٢-٢
٤-٣-٣-٢-٣

٤-٣-٣-٣

٤-٣-٣-٣-١

الرواتب

٢١١١٠٣بند - أجور العاملين المحليين بالخارج 

التوصيف

هي أجور ومكافآت العاملني احملليني بالسفارات والقنصليات والبعثات التمثيلية
.وامللحقيات الثقافية والصحية  واإلقتصادية باخلارج

المرفقات

القرار اخلاص بالتعيني
اإلجراء املايل
مباشرة العمل

األداة القانونية

.م وتعديالته ١٩٨٣لسنة (١) قرار وزير اخلارجية رقم 

٢١١١٠٣بند - أجور العاملني احملليني باخلارج :اسم اإلجراء ٤-٣-٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٤

٤-٣-٤-١

٤-٣-٤-١-١

٤-٣-٤-١-٢

٤-٣-٤-١-٣

٤-٣-٤-١-٤
٤-٣-٤-١-٥
٤-٣-٤-١-٦
٤-٣-٤-١-٧

٤-٣-٤-٢

٤-٣-٤-٢-١
٤-٣-٤-٢-٢
٤-٣-٤-٢-٣
٤-٣-٤-٢-٤

الرواتب

٢١١١٠٤بند- مكافآت شاملة 

التوصيف

املكافآت الشاملة هي أجر مقطوع يصرف للموظف وال يشمل على بدالت أخرى
حيث يتم تعيني بعض املوظفني يف  الوزارات والدوائر احلكومية بنظام املكافأة الشاملة

واملكافأة ختتلف من موظف إىل آخر حسب اخلربة واملؤهالت العلمية ، وطبقاً للقرارات
.اليت تصدر بشأن تعيينهم

مكافـآت املوظفني الذين انتهت خدمام ومستمرين يف العمل حلني تسليم ما بعهدم
.

مكافآت الشعراء، جملس شعراء العني، فرقة إحياء التراث، جملس شـعراء أبو ظيب،
جمـلس شعـراء املنطقة الغربية، فرقة التراث الشعيب، فرقة الـسيوف، فـرقة نعاشات

.العني، جملس شعـراء اإلمارات الشمالية، جملس شعـراء ديب
.املكافـآت الـشهرية التـي تصرف ألعضاء الفرقة القومية للفنون الشعبية
.تعيني املتقاعدين من القوات املسلحة يف وزارة الداخلية بنظام املكافأة املقطوعة

.تعيني املتقاعدين العسكريني على وظائف اخلدمة املدنية
.أية مكافآت شاملة يصدر ا قـرار من جملس الوزراء أو موافقة من وزارة املالية 

المرفقات

القرار الوزاري اخلاص بالتعيني
اإلجراء املايل
مباشرة العمل

)أخل...الفرق الشعبية - الشعراء (كشف بأمساء املستفيدين من املكافآت 

٢١١١٠٤بند-مكافآت شاملة :اسم اإلجراء ٤-٣-٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٤-٣

٤-٣-٤-٣-١

٤-٣-٤-٣-٢
٤-٣-٤-٣-٣

٤-٣-٤-٣-٤

٤-٣-٤-٣-٥
٤-٣-٤-٣-٦

٤-٣-٤-٣-٧
٤-٣-٤-٣-٨

٤-٣-٤-٣-٩
٤-٣-٤-٣-١٠
٤-٣-٤-٣-١١
٤-٣-٤-٣-١٢
٤-٣-٤-٣-١٣

الرواتب

األداة القانونية

م، والقانون١٩٧٢ لسنة ١٤ألعضاء الس الوطين االحتادي القانون االحتادي رقم 
( ١٤م بتعديل بعـض أحكام القانون أإلحتادي رقم١٩٩٨لسنة (١٤) اإلحتادي رقم 

م يف شأن حتديد مكافآت٢٠٠٤لسنة ( ١٢ ) م والقانون االحتادي رقم ١٩٧٢لسنة ) 
.أعضاء الس الوطين ونائيب الرئيس

.م١٩٨١ لسنة ٥٨٩ / ٢قرار جملس الوزراء رقم - مكافأة الشعراء 
م وقرار١٩٨١ لسنة ٨٧٤ / ١٥قرار جملس الوزراء رقم - مكافأة اخلطباء واألئمة 

.م١٩٨٩لسنة (٢٧٥ / ١١) جملس الوزراء رقم 
١٥قرار جملس الوزراء رقم - مكافأة العاملني مبشروع زايد لتحفيظ القرآن الكرمي 

.م١٩٨١لسنة 
.م١٩٩٩لسنة (٢١) قرار جملس الوزراء  رقم - مكافأة العسكريني املتقاعدين 

م وتعديالته، للعاملني بنظام املكافأة الشاملة١٩٩٩لسنة (١) قرار جملس الوزراء رقم 
.بوزارة الصحة

.م يف شأن إدارة مدارس التمريض١٩٩٧لسنة ( ١٣٦ / ٤ ) قرار جملس الوزراء رقم 
م بشأن التعاقد مباشرة مع املوظفني١٩٩٦لسنة (٣٢١ / ٢) قرار جملس الوزراء رقم 

.املـزمع تعيينهم يف مدارس التمريض برواتب مقطوعة سواء من الداخل أو اخلارج
.م الصادر من معايل وزير الصحة١٩٩٨لسنة (١٦٤٢) القرار الوزاري رقم 

.م فرق السيوف١٩٨١ لسنة ٤٠٧ / ٧قرار جملس الوزراء رقم 
.م املعرفني بوزارة العمل والشئون االجتماعية١٩٨٧لسنة ١٦٦ / قرار جملس الوزراء 

.م مكافأة بعثة احلج الرمسية١٩٨٥ لسنة ٤١٤ / ٤قرار جملس الوزراء رقم 
م يف شأن حتديد مكافآت٢٠٠١لسنة )  م ( ٢٠٩ / ٢٥قـرار جملـس الوزراء رقم 

أعضاء جلـان التوفـيق واملصاحلة من غري أعضاء السلطة القضائية أو املوظفني بالدوائر
.االحتادية واحمللية ووزارة العدل

٢١١١٠٤بند-مكافآت شاملة :اسم اإلجراء ٤-٣-٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٤-٣-١٤

الرواتب

مكافـآت أعضاء اهليـئة االستـشارية للمجلس األعلى لس التعاون لـدول اخلليج
.م٢٠٠٥لسنة (٥٨) العربية املرسوم االحتادي رقم 

٢١١١٠٤بند-مكافآت شاملة :اسم اإلجراء ٤-٣-٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٥

٤-٣-٥-١

٤-٣-٥-١-١
٤-٣-٥-١-٢

٤-٣-٥-١-٣

٤-٣-٥-١-٤
٤-٣-٥-١-٥

٤-٣-٥-٢

٤-٣-٥-٢-١

٤-٣-٥-٣

٤-٣-٥-٣-١

٤-٣-٥-٣-٢

٤-٣-٥-٣-٣
٤-٣-٥-٣-٤

الرواتب

٢١١٢٠١بند - عالوة السكن 

التوصيف

.وهي متثل بدل السكن الذي يصرف للموظف حسب الدرجة الذي يعني عليها
من الراتب األساسي للموظف٦٠% تصرف عالوة بدل السكن للموظف بنسبة 

. درهم شهريا٢٠٠٠ً درهم وحبد أقصى ٤٠٠املتزوج حبد أدىن 
 درهم١٥٠٠ درهم وحبد أقصى ٣٠٠للموظف األعزب حبد أدىن ٤٠% تصرف نسبة 

.شهريـاً
.شهرياً (٥٠٠٠) بواقع ) أ ، ب(بدل السكن لشاغلي الدرجات اخلاصة 

إذا دخل بدل السكن يف راتب حساب االشتراك عند تسوية املعاش املستحق ألحد
.الزوجني ، فال يصرف هذا البدل إىل الزوج اآلخر 

المرفقات

إجراء مايل معتمد

األداة القانونية

م لرئيس جملس الوزراء ونائبه١٩٩٩لسنة (٦٠٣ / ٤٢) قرار جملس الوزراء رقم 
.والوزراء

م لوكالء الوزراء والوكالء٢٠٠٠لسنة (٤٠٩ / ٤) قرار جملس الوزراء رقم 
.املساعدين

.م للموظفني واملستخدمني املواطنني١٩٧٦لسنة (١٦) قرار جملس الوزراء رقم 
.م للموظفني واملستخدمني الغري مواطنني١٩٧٦لسنة (١٧) قرار جملس الوزراء رقم 

٢١١٢٠١بند -عالوة السكن :اسم اإلجراء ٤-٣-٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٥-٣-٥

٤-٣-٥-٣-٦

٤-٣-٥-٣-٧
٤-٣-٥-٣-٨

٤-٣-٥-٣-٩

٤-٣-٥-٣-١٠

٤-٣-٥-٣-١١
٤-٣-٥-٣-١٢

الرواتب

م للمساكن املؤثثة املشتركة واملساكن١٩٩١لسنة (١٣) قرار جملس الوزراء رقم 
.العائلية ومساكن املناطق النائية

من املرسوم(٦) م واملادة ٢٠٠٣لسنة (٣١) من املرسوم االحتادي رقم (٦) املادة رقم 
).العسكريني(م ملنتسيب قوة الشرطة واألمن ١٩٩٥لسنة (١٤) االحتادي رقم 

.م وزارة اخلارجية للدبلوماسيني١٩٩٩لسنة (٦٩) املرسوم االحتادي رقم 
 باستحداث درجتني جديدتني مبسمى درجة٢٠٠٦لسنة (٤٥) قرار جملس الوزراء رقم 

) .ب(ودرجة خاصة ) أ(خاصة 
لسنة(٤٥)  بتعديل قرار جملس الوزراء رقم ٢٠٠٩لسنة (١٦) قرار جملس الوزراء رقم 

) .ب(، ) أ( بإضافة مسميات جديدة للدرجات اخلاصة ٢٠٠٦
 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب٢٠٠٨لسنة (٤٠) املرسوم االحتادي رقم 

.قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 
٢٠٠٨ .لسنة (٣٨٨) القرار الوزاري الصادر من مسو وزير الداخلية رقم 

. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

٢١١٢٠١بند -عالوة السكن :اسم اإلجراء ٤-٣-٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٦

٤-٣-٦-١

٤-٣-٦-١-١

٤-٣-٦-٢

٤-٣-٦-٢-١

٤-٣-٦-٣

٤-٣-٦-٣-١

٤-٣-٦-٣-٢

٤-٣-٦-٣-٣

٤-٣-٦-٣-٤

٤-٣-٦-٣-٥

٤-٣-٦-٣-٦

الرواتب

٢١١٢٠٢بند - عالوة السيارة وبدل االنتقال 

التوصيف

بدل االنتقال حسب الدرجة املعني عليها املوظف وطبقاً- تصرف عالوة السيارة 
٢).ملحق رقم(للقواعد واللوائح النافذة يف األنظمة اخلاصة  

المرفقات

نسخة من إجراء التعيني أو إجراء الترقية

األداة القانونية

م لرئيس جملس الوزراء ونائبه١٩٩٩لسنة (٦٠٣ / ٤٢) قرار جملس الوزراء رقم 
.والوزراء

م لوكالء الوزراء والوكالء٢٠٠٠لسنة (٤٠٩ / ٤) قرار جملس الوزراء رقم 
.املساعدين
م ملنتسيب قوة الشرطة١٩٩٥لسنة (١٤) من املرسوم االحتادي رقم (١٩) املادة رقم 
.واألمن

م ألعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي١٩٩٩لسنة (٦٩) املرسوم االحتادي رقم 
.الدبلوماسيني

(٢٠)للموظفني واملستخدمني العاملني يف احلكومة االحتادية قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٧٦لسنة 

 باستحداث درجتني جديدتني مبسمى درجة٢٠٠٦لسنة (٤٥) قرار جملس الوزراء رقم 
) .ب(ودرجة خاصة ) أ(خاصة 

٢١١٢٠٢بند - عالوة السيارة وبدل االنتقال :اسم اإلجراء ٤-٣-٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٦-٣-٧

٤-٣-٦-٣-٨

الرواتب

لسنة(٤٥)  بتعديل قرار جملس الوزراء رقم ٢٠٠٩لسنة (١٦) قرار جملس الوزراء رقم 
) .ب(، والدرجة اخلاصة ) أ( بإضافة مسميات جديدة للدرجة اخلاصة ٢٠٠٦

 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب قوة٢٠٠٨لسنة (٤٠) مرسوم احتادي رقم 
.الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 

٢١١٢٠٢بند - عالوة السيارة وبدل االنتقال :اسم اإلجراء ٤-٣-٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٧

٤-٣-٧-١

٤-٣-٧-١-١

٤-٣-٧-٢

٤-٣-٧-٢-١

٤-٣-٧-٣

٤-٣-٧-٣-١

٤-٣-٧-٣-٢

٤-٣-٧-٣-٣

الرواتب

٢١١٢٠٣بند - عالوة غالء المعيشة 

التوصيف

من الراتب األساسي(٢٠%) وتصرف عالوة غالء املعيشة للموظفني املستحقني بنسبة 
. درهم شهرياً ٢٠٠ درهم  وحبد أدىن ٥٠٠حبد أقصى 

المرفقات

اجراء التعيني

األداة القانونية

 لسنة١١٥٣ / ٢٥لوكالء الوزارات والوكالء املساعدين قرار جملس الوزراء رقم 
.١٩٧٧

لسنة(٦٧) للموظفني واملستخدمني يف احلكومة االحتادية قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٧٤

.م ١٩٩٩لسنة (٦٩) مرسوم احتادي رقم - ألعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي 

٢١١٢٠٣بند - عالوة غالء املعيشة :اسم اإلجراء ٤-٣-٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٨

٤-٣-٨-١

٤-٣-٨-١-١

٤-٣-٨-٢

٤-٣-٨-٢-١

٤-٣-٨-٣

٤-٣-٨-٣-١

٤-٣-٨-٣-٢

٤-٣-٨-٣-٣
٤-٣-٨-٣-٤

٤-٣-٨-٣-٥

٤-٣-٨-٣-٦

الرواتب

٢١١٢٠٤بند - عالوة منصب  

التوصيف

يصرف للموظفني الذين يشغلون مناصب معينة يف بعض اجلهات احلكومية وتصرف
.على شكل مبلغ مقطوع

المرفقات

إجراء مايل معتمد

األداة القانونية

ألعضاء هيئة التدريس واملوجهني والنـظار بوزارة التربية- عالوة اإلدارة والنظارة 
(م وقرار جملس الوزراء رقـم ١٩٧٦لسنة (٤٦/٣١) والتعليم، قرار جملس الوزراء رقم 

.م٢٠٠٢لسنة (٥٠ / ١٦) م وقرار جملس الوزراء رقم ١٩٧٦لسنة )  م ٣١٦ / ٤
عالوة اإلشراف للمشرفني واملشرفات على األقسام الداخلية للطلبة والطالبات قرار

.م١٩٨٣لسنة (٣)  جملس الوزراء رقم 
.م١٩٧٦ لسنة ١٤٦ / ٣١قرار جملس الوزراء رقم 

لألطباء والصيادلة وأطباء البيطرة وفين الطب الذين يشغلون إحدى- عالوة اإلدارة 
لسنة( ٩ ) م ورقم ١٩٧٧لسنة ( ١١ ) قرار جملس الوزراء رقم - الوظائف اإلدارية 

.م١٩٧٥
لسنة(٣١) من املرسوم االحتادي رقم(١٥) املادة رقم - منتسيب قوة الشرطة واألمن 

.م٢٠٠٣
، املرسوم(٧)ملوظفي وزارة اخلارجية والسلك الدبلوماسي والقنصلي املادة رقم 

.م١٩٩٩لسنة ( ٦٩) االحتادي رقم 

٢١١٢٠٤بند -عالوة منصب  :اسم اإلجراء ٤-٣-٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٨-٣-٧
٤-٣-٨-٣-٨

٤-٣-٨-٣-٩

الرواتب

.م١٩٩٨ لسنة٢٧٠ / ٦قرار جملس الوزراء رقم - ملوظفي وزارة العدل 
 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب قوة٢٠٠٨لسنة (٤٠) مرسوم احتادي رقم 

.الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 
 يف شأن صرف عالوة خاصة ملنتسيب قوة٢٠٠٨لسنة (٤٤٧) القرار الوزاري رقم 

.الشرطة واألمن املواطنني 

٢١١٢٠٤بند -عالوة منصب  :اسم اإلجراء ٤-٣-٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٩

٤-٣-٩-١

٤-٣-٩-١-١

٤-٣-٩-٢

٤-٣-٩-٢-١

٤-٣-٩-٣

٤-٣-٩-٣-١

٤-٣-٩-٣-٢

٤-٣-٩-٣-٣

٤-٣-٩-٣-٤

٤-٣-٩-٣-٥

الرواتب

٢١١٢٠٥بند - عالوة فنية 

التوصيف

وهي عالوة تدفع إما بشكل مقطوع أو بنسبة مئوية حسب القرار الصادر ذا
٣).ملحق رقم. (وتصرف للموظفني حسب طبيعة عملهم. اخلصوص 

المرفقات

.اإلجراء املايل املعتمد

األداة القانونية

األطـباء وفنـي الطـب والصيدلة وأطباء البيطرة والطب الشرعي بوزارة الصحة،
م، وقرار جملس الوزراء رقم١٩٨٢لسنة ٢٢) ، ٢١، : (٢٠قرارات جملس الوزراء أرقام 

٢٠٠٠.لسنة ( ١٥ ) 
األطباء- م للمواطنني بوزارة الصحة ٢٠٠٠لسنة (٤١٢ / ٧) قرار جملس الوزراء رقم 

.وفين الطب
(١)للمهندسني املواطنني بقرار جملس الوزراء رقم : وزارة األشغال العامة واإلسكان

.م١٩٨٨لسنة 
من املرسوم االحتادي رقم(٩) السلك الدبلوماسي مادة - ملوظفي وزارة اخلارجية 

.م١٩٩٩لسنة (٦٩) 
من( ٢٤ ) للعسكريني بوزارة الداخلية، املادة رقم - عـالوة االختصاص واملهنة 
(١)م، قرار وزير الداخلية رقم١٩٩٥لسنة ( ١٤) املرسـوم اإلحتـادى رقم 

. الصادر يف هذا الشأن١٩٨٣لسنة

٢١١٢٠٥بند- عالوة فنية :اسم اإلجراء ٤-٣-٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٩-٣-٦

٤-٣-٩-٣-٧

٤-٣-٩-٣-٨

٤-٣-٩-٣-٩
٤-٣-٩-٣-١٠

٤-٣-٩-٣-١١

٤-٣-٩-٣-١٢
٤-٣-٩-٣-١٣

الرواتب

العالوة الفنية للمهندسني واملهندسني الزراعيني املواطنني العاملني باحلكومة االحتادية
 م٢٠٠٥لسنة (١٥) قرار جملس الوزراء رقم ' وشاغلي الوظائف اهلندسية املساعدة 

العالوة الفنية للجيولوجيني املواطنون العاملني يف وزارة الطاقة قرار جملس الوزراء رقم
.م٢٠٠٥لسنة (١٠) 

العالوة الفنية للجيولوجيني املواطنني العاملني يف وزارة الطاقة وعدم صرفها لشاغلي
.وظائف وكيل وزارة أو وكيل مساعد

.م ٢٠٠٦لسنة ( ٤٦ ) قرار جملس الوزراء رقم 
م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٦لسنة ( ٢٦٧ ) قرار وزاري رقم 

.املالية املوحد للحكومة االحتادية
 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب قوة٢٠٠٨لسنة (٤٠) مرسوم احتادي رقم 

.الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 
. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

 يف شان صرف عالوة خاصة ملنتسيب قوة٢٠٠٨لسنة (٤٤٧) القرار الوزاري رقم 
.الشرطة واألمن املواطنني 

٢١١٢٠٥بند- عالوة فنية :اسم اإلجراء ٤-٣-٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-١٠

٤-٣-١٠-١

٤-٣-١٠-١-١

٤-٣-١٠-٢

٤-٣-١٠-٢-١
٤-٣-١٠-٢-٢

٤-٣-١٠-٣

٤-٣-١٠-٣-١

٤-٣-١٠-٣-٢

٤-٣-١٠-٣-٣

٤-٣-١٠-٣-٤

الرواتب

٢١١٢٠٦بند ) - عالوة مواطن(عالوة اجتماعية 

التوصيف

تصرف عالوة اجتماعية للموظفني املواطنني فقط من املدنيني والعسكريني العاملني يف
١٠٠٠احلكومة االحتادية وحتدد حبسب الدرجة للمدنيني الذين يتم تعيينهم وحبد أقصى 

٤)ملحق رقم. (درهم

المرفقات

.صورة خالصة القيد
.اإلجراء املايل املعتمد

األداة القانونية

(٥)قرار جملس الوزراء رقم - العالوة اإلجتماعية (للموظفني واملستخدمني املواطنني 
.م١٩٨١لسنة 

م٢٠٠٣ لسنة ٣١املرسوم االحتادي رقم - ملنتسيب قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 
.م١٩٨٣لسنة (٧٢) املرسوم االحتادي رقم (٩) واملادة رقم 

من املرسوم االحتادي(٢٧) املادة رقم - السلك الدبلوماسي - ملوظفي وزارة اخلارجية 
.م١٩٩٩لسنة (٦٩) رقم 

٢٠٠٦لسنة (٤٥) ، قرار جملس الوزراء رقم ) ب(، ) أ(لشاغلي الدرجات اخلاصة 
 بإضافة مسميات جديدة إىل٢٠٠٩لسنة (١٦) واملعدل بقرار جملس الوزراء رقم 

) .ب(والدرجة اخلاصة ) أ(وظائف الدرجة اخلاصة 

بند) - عالوة مواطن(عالوة اجتماعية:اسم اإلجراء
٢١١٢٠٦

٤-٣-١٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-١٠-٣-٥

٤-٣-١٠-٣-٦

الرواتب

 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب قوة٢٠٠٨لسنة (٤٠) مرسوم احتادي رقم 
.الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 

. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

بند) - عالوة مواطن(عالوة اجتماعية:اسم اإلجراء
٢١١٢٠٦

٤-٣-١٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-١١

٤-٣-١١-١

٤-٣-١١-١-١

٤-٣-١١-٢

٤-٣-١١-٢-١
٤-٣-١١-٢-٢
٤-٣-١١-٢-٣

٤-٣-١١-٢-٤

٤-٣-١١-٢-٥

٤-٣-١١-٣

٤-٣-١١-٣-١
٤-٣-١١-٣-٢

٤-٣-١١-٣-٣

الرواتب

٢١١٢٠٧بند - عالوة أوالد 

التوصيف

 درهم عن كل ولد وبدون حد أقصى٦٠٠تصرف عالوة أوالد للموظف املواطن بواقع 
. لعدد األوالد

المرفقات

.صورة خالصة القيد
.اإلجراء املايل اخلاص بصرف عالوة األوالد

وجيب إرفاق ما يثبت العمل من: اإلجراء املايل اخلاص خبفض عدد األبناء بسبب العمل
جهة عمل االبن أو األبنة ويتم اإليقاف من تاريخ العمل

وجيب إرفاق وثيقة: بسبب زواج االبنة: اإلجراء املايل اخلاص خبفض عدد األبناء
الزواج وخالصة القيد للتأكد من احلذف ويتم اإليقاف من تاريخ الزواج

. عاما٢٤ًبسبب وصول سن االبن : اإلجراء املايل اخلاص خبفض عدد األبناء

األداة القانونية

٤-٣-١٠-٣راجع رقم 
للموظفني واملستخدمني املواطنون العاملون يف احلكومة االحتادية قرار جملس الوزراء رقم

.م ١٩٨١لسنة ( ٦ ) 
( ٦ )م بتعديل قرار جملس الوزراء رقم ٢٠٠٦لسنة ( ٤٩ ) قرار جملس الوزراء رقم 

.م بشأن نظام العالوة االجتماعية ألبناء العاملني ١٩٨١لسنة 

٢١١٢٠٧بند - عالوة أوالد :اسم اإلجراء ٤-٣-١١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-١١-٣-٤

٤-٣-١١-٣-٥

٤-٣-١١-٣-٦

٤-٣-١١-٣-٧
٤-٣-١١-٣-٨

الرواتب

(١٢)م واملرسوم االحتادي رقم ٢٠٠٦لسنة ) م ( ٣٤١ / ١٢قرار جملس الوزراء رقم 
م بشأن زيادة العالوة االجتماعية ألبناء املواطنني من منتسيب قوة الشرطة٢٠٠٧لسنة 

.واألمن بوزارة الداخلية
(١٣)م واملرسوم االحتادي رقم ٢٠٠٦لسنة ) م ( ٣٤٤ / ١٥قرار جملس الوزراء رقم 

م بشأن زيادة العالوة االجتماعية ألبناء املواطنني من الضباط واملرشحون٢٠٠٧لسنة 
.واألفراد العاملون يف القوات املسلحة 

 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب قوة٢٠٠٨لسنة (٤٠) مرسوم احتادي رقم 
.الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 

.م ٢٠٠٧لسنة (١٠٠) القرار الوزاري رقم 
. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

٢١١٢٠٧بند - عالوة أوالد :اسم اإلجراء ٤-٣-١١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-١٢

٤-٣-١٢-١

٤-٣-١٢-١-١

٤-٣-١٢-١-٢

٤-٣-١٢-١-٣

٤-٣-١٢-٢

٤-٣-١٢-٢-١

٤-٣-١٢-٣

٤-٣-١٢-٣-١

٤-٣-١٢-٣-٢

٤-٣-١٢-٣-٣
٤-٣-١٢-٣-٤

الرواتب

٢١١٢٠٨بند - عالوة ماجستير ودآتوراة وإشراف مادة علمية 

التوصيف

تصرف للموظفني احلاصلني على شهادة املاجستري أوالدكتوراه أوما يعادهلا للمواطنني
. درهم شهرياً للدكتوراه٢٠٠٠ درهم شهرياً للماجستري، و: ١٠٠٠بواقع

مدرس، موجه،(تصرف لغري املواطنني من العاملني بوزارة التربية والتعليم والشباب 
 درهم شهرياً للماجستري،: ٥٠٠على أن تكون يف جمال التخصص بواقع) مدير مدرسة 

. درهم شهرياً    للدكتوراه١٠٠٠و
تصرف عالوة ماجستري ودكتوراه طبقاً للقواعد الواردة باللوائح التنفيذية اليت تصدر يف

.هذا الشأن 

المرفقات

اإلجراء املايل للعالوة

األداة القانونية

م و٢٠٠٣لسنة (٢١١ / ١١) قرار جملس الوزراء رقم - عالوة املاجستري والدكتوراه 
.م يف شأن الالئحة التنفيذية٢٠٠٣لسنة (١٢) من قرار جملس الوزراء رقم (٤٢) املادة 

١٤٦ملديري املدارس واإلشراف قرار جملس الوزراء رقم - عالوة املاجستري والدكتوراه 
.م١٩٧٦ لسنة / ٣١

.م١٩٩٥لسنة (١٤) ملنتسيب قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية املرسوم االحتادي رقم 
م يف شأن٢٠٠١لسنة ( ٢١ ) عالوة املاجستري والدكتوراه للقانون اإلحتادى رقم 

.اخلدمة املدنية يف احلكومة االحتادية

-عالوة ماجستري ودكتوراة وإشراف مادة علمية :اسم اإلجراء
٢١١٢٠٨بند 

٤-٣-١٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-١٢-٣-٥

٤-٣-١٢-٣-٦
٤-٣-١٢-٣-٧

٤-٣-١٢-٣-٨

الرواتب

م لوزارة١٩٧٦لسنة )  م ( ٣١٦ / ٤مشرف مادة أو مرحلة قرار جملس الوزراء رقم 
.التربية والتعليم

.م ملنتسيب قوة الشرطة واألمن٢٠٠٣ لسنة ٣١واملرسوم االحتادي رقم 
 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

.االحتادية 
 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب قوة٢٠٠٨لسنة (٤٠) مرسوم احتادي رقم 

.الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 

-عالوة ماجستري ودكتوراة وإشراف مادة علمية :اسم اإلجراء
٢١١٢٠٨بند 

٤-٣-١٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-١٣

الرواتب

تم إلغاء هذا اإلجراء بناء٢١١٢٠٩ [ بند - العالوة التشجيعية للشهادات الدراسية 
] .على طلب شؤون التدقيق الداخلي المشترك

بند- العالوة التشجيعية للشهادات الدراسية :اسم اإلجراء
مت إلغاء هذا اإلجراء بناء على٢١١٢٠٩ [ 

] .طلب شؤون التدقيق الداخلي املشترك

٤-٣-١٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-١٤

٤-٣-١٤-١

٤-٣-١٤-١-١

٤-٣-١٤-٢

٤-٣-١٤-٢-١

٤-٣-١٤-٣

٤-٣-١٤-٣-١
٤-٣-١٤-٣-٢

٤-٣-١٤-٣-٣

الرواتب

٢١١٢١٠بند - عالوة المباحث 

التوصيف

متنح للمستحقني من منتـسيب قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية وطبقاً للقواعد
.املقررة ذا اخلصوص  

المرفقات

اإلجراء املايل للعالوة

األداة القانونية

.م وتعديالته١٩٩٥لسنة ( ١٤ ) من املرسوم االحتادي رقم ( ١٧ ) املادة رقم 
 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب قوة٢٠٠٨لسنة (٤٠) مرسوم احتادي رقم 

.الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 
 الصادر من مسو وزير الداخلية يف شأن صرف٢٠٠٨لسنة (٤٤٧) القرار الوزاري رقم 

.عالوة خاصة ملنتسيب قوة الشرطة واألمن املواطنني 

٢١١٢١٠بند -عالوة املباحث :اسم اإلجراء ٤-٣-١٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-١٥

الرواتب

تم إلغاء اإلجراء بناء على طلب شؤون التدقيق٢١١٢١١ [ بند - عالوة المرور 
] .الداخلي المشترك 

مت إلغاء٢١١٢١١ [ بند -عالوة املرور :اسم اإلجراء
اإلجراء بناء على طلب شؤون التدقيق الداخلي

] .املشترك 

٤-٣-١٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-١٦

الرواتب

تم إلغاء اإلجراء بناء على طلب شؤون التدقيق٢١١٢١٢ [ بند - عالوة تجديد الخدمة 
] .الداخلي المشترك 

مت إلغاء٢١١٢١٢ [ بند - عالوة جتديد اخلدمة :اسم اإلجراء
اإلجراء بناء على طلب شؤون التدقيق الداخلي

] .املشترك 

٤-٣-١٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-١٧

٤-٣-١٧-١

٤-٣-١٧-١-١

٤-٣-١٧-٢

٤-٣-١٧-٢-١
٤-٣-١٧-٢-٢

٤-٣-١٧-٣

٤-٣-١٧-٣-١

الرواتب

٢١١٢١٣بند - عالوة صحية 

التوصيف

.ملوظفي وزارة اخلارجية العاملني احملليني العاملني بالبعثات التمثيلية

المرفقات

. اإلجراء املايل للعالوة
.القرار الوزاري اخلاص بالعالوة

األداة القانونية

.م وتعديالته ١٩٨٣ لسنة ١قرار وزير اخلارجية رقم 

٢١١٢١٣بند -عالوة صحية :اسم اإلجراء ٤-٣-١٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-١٨

٤-٣-١٨-١

٤-٣-١٨-١-١

٤-٣-١٨-١-٢

٤-٣-١٨-٢

٤-٣-١٨-٢-١

٤-٣-١٨-٣

٤-٣-١٨-٣-١
٤-٣-١٨-٣-٢

٤-٣-١٨-٣-٣

٤-٣-١٨-٣-٤

٤-٣-١٨-٣-٥

٤-٣-١٨-٣-٦

الرواتب

٢١١٣٠١بند - بدل التمثيل والضيافة 

التوصيف

يصرف طبقاً للدرجة الوظيفية املعني عليها املوظف وحسب األنظمة النافذة يف هذا
.الشأن 

.لضباط االرتباط ومساعدوهم من منتسيب قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 

المرفقات

.اإلجراء املايل للبدل معتمد من السلطة املختصة

األداة القانونية

.م٢٠٠٠ لسنة ٥القانون االحتادي رقم - للوزراء 
٤٠٩ /م وقرار جملس الوزراء رقم ٢٠٠١لسنة (٢١) القانون االحتادي رقم - للوكالء 

.م٢٠٠٠ لسنة ٤
٣١من القانون االحتادي رقم (٣) ملنتسيب قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية املادة 

.م٢٠٠٣لسنة 
املرسوم االحتادي رقم-  السلك الدبلوماسي والقنصلي- ملوظفي وزارة اخلارجية 

.م وتعديالته ١٩٩٩لسنة (٦٩) 
 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب٢٠٠٨لسنة (٤٠) املرسوم االحتادي رقم 

.قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 
 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

.االحتادية 

٢١١٣٠١بند - بدل التمثيل والضيافة :اسم اإلجراء ٤-٣-١٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-١٩

الرواتب

ألغي االجراء بناء على طلب شؤون التدقيق الداخلي٢١١٣٠٢ ( بند - بدل خدم وطهاة 
)المشترك 

ألغي٢١١٣٠٢ ( بند - بدل خدم وطهاة:اسم اإلجراء
االجراء بناء على طلب شؤون التدقيق الداخلي

)املشترك 

٤-٣-١٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٢٠

٤-٣-٢٠-١

٤-٣-٢٠-١-١
٤-٣-٢٠-١-٢

٤-٣-٢٠-١-٣

٤-٣-٢٠-١-٤

٤-٣-٢٠-١-٥
٤-٣-٢٠-١-٦
٤-٣-٢٠-١-٧

٤-٣-٢٠-٢

٤-٣-٢٠-٢-١
٤-٣-٢٠-٢-٢
٤-٣-٢٠-٢-٣

٤-٣-٢٠-٣

٤-٣-٢٠-٣-١

الرواتب

٢١١٣٠٣بند- بدل األثاث 

التوصيف

. درهم شهريا٣٠٠٠ًيصرف للمدراء العامون واملدراء التنفيذيون 
 درهم للموظف املتزوج،٣٠٠٠٠يصرف بدل أثاث للموظفني املواطنني بواقع 

. درهم للموظف األعزب١٥٠٠٠و
يصرف بدل األثاث للموظفني غري املواطنني مبا يعادل راتب اساسي تسعة أشهر حبد

 درهم للمتزوج، ومبا يعادل راتب اساسي سبعة أشهر وحبد أقصى٣٠٠٠٠أقصى 
. درهم لألعزب ويعترب ملكاً للموظف بعد مرور اربع سنوات٢٥٠٠٠

السلك الدبلوماسي والقنصلي يصرف بدل األثاث حسب- ملوظفي وزارة اخلارجية 
٧)ملحق رقم . (الدرجة الوظيفية

.ألعضاء احملكمة االحتادية العليا يصرف هلم بدل األثاث املقرر 
.العاملني بوزارة الداخلية طبقاً للقواعد النافذة ذا اخلصوص 

بواقع) ب(درهم شهرياً ، واخلاصة (١٥٠٠) بواقع ) أ(لشاغلي الدرجات اخلاصة 
.درهم شهرياً من املواطنني (١٠٠٠) 
المرفقات

.طلب ختصيص السكن احلكومي من ادارة املوارد البشرية
.اإلجراء املايل املعتمد بصرف بدل أثاث

مثل حالة صرف بدل سكن(موقف الطرف اآلخر بالنسبة لبدل السكن أو بدل األثاث 
.فئة أعزب رغم أن احلالة االجتماعية تكون متزوج

األداة القانونية

(٦٠٣ / ٤٢ / ١٩٩٩). قرار جملس الوزراء رقم 

٢١١٣٠٣بند- بدل األثاث :اسم اإلجراء ٤-٣-٢٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٢٠-٣-٢
٤-٣-٢٠-٣-٣
٤-٣-٢٠-٣-٤
٤-٣-٢٠-٣-٥

٤-٣-٢٠-٣-٦

٤-٣-٢٠-٣-٧

٤-٣-٢٠-٣-٨

الرواتب

.م٢٠٠٠ لسنة ٤٠٩ / ٤للوكالء والوكالء املساعدين قرار جملس الوزراء رقم 
.م وتعديالته١٩٧٧لسنة (٢) للموظفني املواطنني قرار جملس الوزراء رقم 

.م وتعديالته ١٩٧٦لسنة (١٧) للموظفني غري املواطنني طبقاً لقرار جملس الوزراء رقم 
من املرسوم االحتادي رقم(٨) ملنتسيب قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية مادة رقم 

.م٢٠٠٣ لسنة ٣١م و املرسوم االحتادي رقم ١٩٩٥لسنة (١٤) 
(٦٩)مرسوم احتادي رقم - السلك الدبلوماسي والقنصلي - ملوظفي وزارة اخلارجية 

.م وتعديالته ١٩٩٩لسنة 
لسنة(٤٥) قرار جملس الوزراء رقم ) ب(والدرجة اخلاصة ) أ(لشاغلي الدرجات اخلاصة 

. بإضافة مسميات جديدة ٢٠٠٩لسنة (١٦)  واملعدل بقرار جملس الوزراء رقم ٢٠٠٦
 يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

.والقرارات املكملة له 

٢١١٣٠٣بند- بدل األثاث :اسم اإلجراء ٤-٣-٢٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٢١

٤-٣-٢١-١

٤-٣-٢١-١-١

٤-٣-٢١-١-٢

٤-٣-٢١-٢

٤-٣-٢١-٢-١
٤-٣-٢١-٢-٢
٤-٣-٢١-٢-٣
٤-٣-٢١-٢-٤

٤-٣-٢١-٣

٤-٣-٢١-٣-١

الرواتب

٢١١٣٠٣بند- بدل صيانة األثاث 

التوصيف

سنوياً للموظفني غري املواطنني، لذوي العقود١٢,٥% يصرف بدل صيانة أثاث بنسبة 
: ٣٧٥٠اخلارجية بعد مضى أربع سنوات من تاريخ صرف بدل األثاث وحبد أقصى

. درهم لألعزب سنويا٣١٢٥ًدرهم للمتزوج سنوياً و
السلك الدبلوماسي والقنصلي يصرف بدل صيانة األثاث- ملوظفي وزارة اخلارجية 

.بعد مضي أربع سنوات من تاريخ صرف البدل املقرر لديوان عام الوزارة٢٥% بنسبة 
المرفقات

.كتاب التخصيص
.اإلجراء املايل املعتمد من السلطة املختصة موضحاً صرف بدل األثاث ألول مرة

.صورة من إجراء مايل بوقف بدل السكن عن املستفيد
.اإلفادة بعدم صرف بدل سكن ألحد الزوجني

األداة القانونية

٤-٣-٢٠-٣راجع رقم 

٢١١٣٠٣بند- بدل صيانة األثاث :اسم اإلجراء ٤-٣-٢١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٢٢

٤-٣-٢٢-١

٤-٣-٢٢-١-١

٤-٣-٢٢-١-٢

٤-٣-٢٢-١-٣

٤-٣-٢٢-١-٤

٤-٣-٢٢-١-٥

الرواتب

٢١١٣٠٤بند - بدل اإلنتداب واإلعارة  

التوصيف

ندب موظف للقيام بأعباء وظيفة أخرى شاغرة أو غاب عنها شاغلها لفترة ال جتاوز
ستة أشهر قابلة للتمديد لثالثة أشهر أخرى ، ويكون الندب إىل درجة معادلة للدرجة

٢٥%ويصرف بدل الندب بواقع . املنتدب عليها أو أعلى منها بدرجتني كحد أقصى 
يف حالة إذا كانت) (بداية مربوط درجة الوظيفة املنتدب إليها(من الراتب األساسي 

الوظيفة املنتدب إليها باإلضافة إىل مهام عمله األصلي ، وطبقاً ملا تقرره الالئحة
) .التنفيذية

( ٢٠يصرف ألعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة اخلارجية بدل إنابة بواقع 
( ١٥من الراتب األساسي ملن ينوب يف القيام بأعمال مدير عام الوزارة، وبواقع % )  
من الراتب األساسي ملن ينوب يف القيام بأعمال املدير التنفيذي أو مدير إدارة أو% ) 

(مدير مكتب فرعي، ويصرف ملن يقوم بأعمال وظيفة امللحق الفين بدل إنابة بواقع 
من الراتب األساسي للملحق الفين األصيل ويشترط الستحقاق بدل اإلنابة٢٠ % ) 

. يوما١٤ًاملذكور أال تقل مدة العمل عن 
يتطلب موافقة(والندب إما أن يكون لوظيفة داخل الوزارة، أو لوظيفة خارج الوزارة 

).اجلهتني
إعارة موظف للقيام بوظيفة شاغرة داخل الدولة أو خارجها وتكون اإلعارة ملدة عام
قابلة للتجديد ويكون الراتب يف هذه احلالة على حساب اجلهة املستعرية ما مل ينص

قرار جملس الوزراء خبالف ذلك يف حالة إعارة املوظف إىل أية وزارة أو جهة احتادية أو
.كلية داخل الدولة ملدة ال تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة واحدة أخرى 
جيوز بقرار من جملس الوزراء إعارة املوظف إىل أي من اهليئات واملنظمات العربية أو
األجنبية أو اإلقليمية ملدة سنة واحدة قابلة للتمديد وطبقاً للقواعد اليت حتددها الالئحة

.التنفيذية 

٢١١٣٠٤بند - بدل اإلنتداب واإلعارة  :اسم اإلجراء ٤-٣-٢٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٢٢-١-٦

٤-٣-٢٢-١-٧

٤-٣-٢٢-٢

٤-٣-٢٢-٢-١
٤-٣-٢٢-٢-٢

٤-٣-٢٢-٣

٤-٣-٢٢-٣-١

٤-٣-٢٢-٣-٢
٤-٣-٢٢-٣-٣
٤-٣-٢٢-٣-٤

٤-٣-٢٢-٣-٥
٤-٣-٢٢-٣-٦

الرواتب

جيوز بقرار من الوزير أو ممن يفوضه ندب موظف اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية طبقاً
.للقواعد املقررة ملدة ال تزيد على سنة قابلة للتجديد 

جيوز مبرسوم احتادي إعارة من هم بدرجة وكيل أو وكيل مساعد بوزارة الداخلية أو
املعينني بقرار من جملس الوزراء إىل جهة احتادية أو حملية وإىل احلكومات واهليئات

.العربية والدولية ، وتكون اإلعارة لباقي الدرجات بقرار من الوزير أو من يفوضه 

المرفقات

.اإلجراء املايل املعتمد
)قرار وزاري- قرار جملس الوزراء - مرسوم احتادي (القرار اخلاص بالندب أو اإلعارة 

.حسب األحوال 

األداة القانونية

م يف شأن اخلدمة املدنية يف احلكومة االحتادية٢٠٠١لسنة (٢١) القانون االحتادي رقم 
.وتعديالته

.م١٩٩٩لسنة ( ٦٩ ) ألعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي املرسوم االحتادي رقم 
.م٢٠٠١لسنة (٣٤ ) قرار جملس الوزراء رقم 

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية 

. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب٢٠٠٨لسنة (٤٠) املرسوم االحتادي رقم 

.قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 

٢١١٣٠٤بند - بدل اإلنتداب واإلعارة  :اسم اإلجراء ٤-٣-٢٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٢٣

٤-٣-٢٣-١

٤-٣-٢٣-١-١

٤-٣-٢٣-٢

٤-٣-٢٣-٢-١

٤-٣-٢٣-٣

٤-٣-٢٣-٣-١
٤-٣-٢٣-٣-٢
٤-٣-٢٣-٣-٣

٤-٣-٢٣-٣-٤

٤-٣-٢٣-٣-٥

الرواتب

٢١١٣٠٥بند - بدل عدوى أو ضرر أو خطر 

التوصيف

يصرف هذا البدل  لبعض املوظفني الذين تتطلب طبيعة عملهم التعامل مع املواد أو
اخل وطبقاً للفئات املقررة والقواعد.....األجهزة  اخلطرة أواألمراض أو اشعاع معني 

.النافذة 

المرفقات

.اإلجراء املايل املعتمد

األداة القانونية

. وتعديالته١٩٧٨لسنة (٢) قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٩٦لسنة (٢) قرار جملس الوزراء رقم 

لسنة(١) قرار وزير الداخلية رقم - بوزارة الداخلية - ملنتسيب قوة الشرطة واألمن 
.م١٩٨٣

 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب٢٠٠٨لسنة (٤٠) املرسوم االحتادي رقم 
.قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 

 الصادر من مسو وزير الداخلية يف شأن صرف٢٠٠٨لسنة (٤٤٧) القرار الوزاري رقم 
.عالوة خاصة ملنتسيب قوة الشرطة واألمن املواطنني 

٢١١٣٠٥بند - بدل عدوى أو ضرر أو خطر :اسم اإلجراء ٤-٣-٢٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٢٤

٤-٣-٢٤-١

٤-٣-٢٤-١-١

٤-٣-٢٤-١-٢

٤-٣-٢٤-٢

٤-٣-٢٤-٢-١

٤-٣-٢٤-٣

٤-٣-٢٤-٣-١
٤-٣-٢٤-٣-٢

٤-٣-٢٤-٣-٣
٤-٣-٢٤-٣-٤
٤-٣-٢٤-٣-٥

٤-٣-٢٤-٣-٦

الرواتب

٢١١٣٠٦بند - بدل إغتراب ومناطق نائية 

التوصيف

من٢٠% تصرف للعاملني يف احلكومة اإلحتادية  باملناطق النائية البعيدة عن املدن بواقع 
. درهم٢٥٠الراتب األساسي حبد أقصى 

تصرف كذلك للملحقني الصحيني ومساعديهم يف اخلارج وملنتسيب قوة الشرطة واألمن
٨)ملحق رقم . (بوزارة الداخلية وللمستحقني من موظفي وزارة اخلارجية

المرفقات

.اإلجراء املايل املعتمد

األداة القانونية

.م١٩٧٩لسنة (١١) قرار جملس الوزراء رقم 
(٧٣٣قرار جملس الوزراء رقم - بدل الغربة للملحقني الصحيني ومساعديهم يف اخلارج 

.م١٩٧٨لسنة / ١٩) 
.م٢٠٠٣ لسنة ٣١ملنتسيب قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية املرسوم االحتادي رقم 

.م١٩٩٩لسنة (٦٩) املستحقني من موظفي وزارة اخلارجية باملرسوم االحتادي رقم 
 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب٢٠٠٨لسنة (٤٠) املرسوم االحتادي رقم 

.قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 
 الصادر من مسو وزير الداخلية يف شأن صرف٢٠٠٨لسنة (٤٤٧) القرار الوزاري رقم 

.عالوة خاصة ملنتسيب قوة الشرطة واألمن املواطنني 

٢١١٣٠٦بند - بدل إغتراب ومناطق نائية :اسم اإلجراء ٤-٣-٢٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٢٥

٤-٣-٢٥-١

٤-٣-٢٥-١-١

٤-٣-٢٥-٢

٤-٣-٢٥-٢-١

٤-٣-٢٥-٣

٤-٣-٢٥-٣-١
٤-٣-٢٥-٣-٢

٤-٣-٢٥-٣-٣

٤-٣-٢٥-٣-٤

الرواتب

٢١١٣٠٧بند - بدل مالبس 

التوصيف

 درهم سنوياً لبعض املوظفني يف٥٠٠يصرف للمستخدمني على شكل نقدي بواقع 
اخل ويصرف كذلك ملوظفي وزارة.. الوزارات االحتادية مثل الفراشني والسائقني 

السلك الدبلوماسي والقنصلي ، وملنتسيب قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية-اخلارجية 
.وفقاً للقواعد املقررة يف هذا الشأن 

المرفقات

.اإلجراء املايل املعتمد

األداة القانونية

.م١٩٨٩لسنة (١٦) م وقرار رقم ١٩٧٩لسنة (٤) قرار جملس الوزراء رقم 
لسنة(٦٩) من املرسوم االحتادي رقم (٣٠) املادة رقم -السلك الدبلوماسي والقنصلي 

.م١٩٩٩
لسنة(٣١) ملنتسيب قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية ، املرسوم اإلحتادي رقم 

.٢٠٠٣
 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب٢٠٠٨لسنة (٤٠) املرسوم االحتادي رقم 

.قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 

٢١١٣٠٧بند - بدل مالبس :اسم اإلجراء ٤-٣-٢٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٢٦

٤-٣-٢٦-١

٤-٣-٢٦-١-١

٤-٣-٢٦-٢

٤-٣-٢٦-٢-١

٤-٣-٢٦-٣

٤-٣-٢٦-٣-١

الرواتب

٢١١٣٠٨بند - بدل جامعة 

التوصيف

.من الـبدالت اإلضافية ألعضاء هيئة التدريس  يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة

المرفقات

اإلجراء املايل املعتمد

األداة القانونية

م بإنشاء وتنظيم جامعة اإلمارات العربية١٩٧٦لسنة ( ٤ ) القانون االحتادي رقم 
.املتحدة والقوانني املعدلة له

٢١١٣٠٨بند- بدل جامعة :اسم اإلجراء ٤-٣-٢٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٢٧

٤-٣-٢٧-١

٤-٣-٢٧-١-١
٤-٣-٢٧-١-٢

٤-٣-٢٧-٢

٤-٣-٢٧-٢-١

٤-٣-٢٧-٣

٤-٣-٢٧-٣-١

٤-٣-٢٧-٣-٢

٤-٣-٢٧-٣-٣

الرواتب

٢١١٣٠٩بند - بدل خاص 

التوصيف

.من الـبدالت اإلضافية ألعضاء هيئة التدريس  يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة
(٢٠٠٠)تصرف عالوة خاصة ملنتسيب قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية حبد أقصى 

درهم شهرياً ووفقاً للضوابط اليت حيددها وزير(٥٠٠) درهم شهرياً ، وحبد أدىن 
.الداخلية 

المرفقات

اإلجراء املايل املعتمد

األداة القانونية

م بإنشاء وتنظيم جامعة اإلمارات العربية١٩٧٦لسنة ( ٤ ) القانون اإلحتـادي رقم 
.املتحدة والقوانني املعدلة له

 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب٢٠٠٨لسنة (٤٠) املرسوم االحتادي رقم 
.قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 

 الصادر من مسو وزير الداخلية يف شأن صرف٢٠٠٨لسنة (٤٤٧) القرار الوزاري رقم 
.عالوة خاصة ملنتسيب قوة الشرطة واألمن املواطنني 

٢١١٣٠٩بند- بدل خاص :اسم اإلجراء ٤-٣-٢٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٢٨

٤-٣-٢٨-١

٤-٣-٢٨-١-١

٤-٣-٢٨-٢

٤-٣-٢٨-٢-١

٤-٣-٢٨-٣

٤-٣-٢٨-٣-١

الرواتب

٢١١٣١٠بند - بدل اسرة 

التوصيف

من بدل التمثيل أو بدل( ٢٠ % ) يصرف لعضو البعثة التمثيلية بدل أسرة يعادل 
.االغتراب املخصص له ووفقاً للمعايري اليت يضعها وزير اخلارجية يف هذا الشأن

المرفقات

اإلجراء املايل املعتمد

األداة القانونية

.م١٩٩٩لسنة ( ٦٩ ) املرسوم االحتادي رقم 

٢١١٣١٠بند- بدل اسرة :اسم اإلجراء ٤-٣-٢٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٢٩

٤-٣-٢٩-١

٤-٣-٢٩-١-١

٤-٣-٢٩-٢

٤-٣-٢٩-٢-١

٤-٣-٢٩-٣

٤-٣-٢٩-٣-١

الرواتب

٢١١٣١١بند - بدل نقل 

التوصيف

يصرف عند نقل أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من ديوان عام وزارة اخلارجية
اىل احدى البعثات التمثيلية أو العكس أو بني البعثات بدل نقل يعادل راتب شهر

بالنسبة( ٥٠ % ) واحد شامل البدالت والعالوات إذا كان أعزباً ويزداد البدل مبقدار 
.للمتزوج

المرفقات

اإلجراء املايل املعتمد

األداة القانونية

.م١٩٩٩لسنة ( ٦٩ ) املرسوم االحتادي رقم 

٢١١٣١١بند- بدل نقل :اسم اإلجراء ٤-٣-٢٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٣٠

٤-٣-٣٠-١

٤-٣-٣٠-١-١

٤-٣-٣٠-١-٢

٤-٣-٣٠-٢

٤-٣-٣٠-٢-١

٤-٣-٣٠-٣

٤-٣-٣٠-٣-١
٤-٣-٣٠-٣-٢

الرواتب

٢١١٣١٢بند - بدل مناطق صعبة 

التوصيف

من بدل( ٢٥ % ) مينح للمستحقني من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بواقع 
.التمثيل أو بدل االغتراب املقرر

مينح منتسبو قوة الشرطة وضباط االرتباط ومساعدوهم العاملون يف املناطق الصعبة بدل
من قيمة بدل التمثيل املعتمد حبسب تصنيف وزارة اخلارجية٢٥% مناطق صعبة بواقع 

.

المرفقات

اإلجراء املايل املعتمد

األداة القانونية

.م١٩٩٩لسنة (٦٩ ) املرسوم االحتادي رقم 
 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب٢٠٠٨لسنة (٤٠) املرسوم االحتادي رقم 

.قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 

٢١١٣١٢بند - بدل مناطق صعبة:اسم اإلجراء ٤-٣-٣٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٣١

٤-٣-٣١-١

٤-٣-٣١-١-١

٤-٣-٣١-١-٢
٤-٣-٣١-١-٣
٤-٣-٣١-١-٤

٤-٣-٣١-١-٥

٤-٣-٣١-١-٦

٤-٣-٣١-١-٧

٤-٣-٣١-١-٨
٤-٣-٣١-١-٩

الرواتب

٢١١٣١٣بند -  بدل السفر واإليفاد 

التوصيف

-مؤمترات (يصرف للموظفني الذين يوفدون يف مهام رمسية لتمثيل الدولة باخلارج 
.ويصرف البدل املقرر حسب الدرجة الوظيفية للموظف) اخل... اجتماعات دولية 

.يتضمن البدل املقرر بدل االنتقال ونفقات اإلقامة والطعام 
.إذا كان املوفد يف ضيافة كاملة يصرف له نصف البدالت املقررة له عدا الوزراء 

جيوز منح املوفد سلفة على حساب املهمة مبوجب طلب كتايب يقدم من املوفد على أن
يتم تسويتها عند العودة من املهمة خالل شهر على األكثر على أال تزيد السلفة عن

.من بدل السفر املقرر له (٥٠%) 
:حتدد مدة اإليفاد مبدة املهمة الرمسية مضافاً إليها مدة السفر ذهاباً وإياباً كما يلي 

أال تزيد املدة عن يوم قبل السفر ويوم بعده إذا كانت املهمة إلحدى دول جملس-
.التعاون اخلليجي 

أال تزيد املدة عن يومني قبل السفر ويومني بعده لبقية الدول ، وما زاد عن ذلك من- 
.أيام تسوى طبقاً للقواعد القانونية املقررة وحسبما تقرره السلطة املختصة بذلك 

٣ أيام قبل بدء املهمة و٣للعسكريني من منتسيب قوة الشرطة واألمن تضاف ملدة املهمة 
.أيام بعد العودة من املهمة على األكثر 

ألعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ال تزيد املهمة الرمسية على ستة أشهر يف املرة
الواحدة وللعضو أن يغادر البالد قبل املوعد احملدد لبدء املهمة بيومني على األكثر وأن
يعود إليها بعد انتهائها بيومني على األكثر وجيوز منح العضو قبل سفره إىل اخلارج

.سلفه تعادل ثلثي بدل املهمة املقررة له 
٩)ملحق رقم . (بدل السفر ورئاسة الوفد للمدنيني

١٠)ملحق رقم . (بدل السفر واالنتقال ورئاسة الوفد للعسكريني

٢١١٣١٣بند -  بدل السفر واإليفاد :اسم اإلجراء ٤-٣-٣١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٣١-١-١٠

٤-٣-٣١-٢

٤-٣-٣١-٢-١
٤-٣-٣١-٢-٢
٤-٣-٣١-٢-٣
٤-٣-٣١-٢-٤

٤-٣-٣١-٢-٥

٤-٣-٣١-٣

٤-٣-٣١-٣-١
٤-٣-٣١-٣-٢
٤-٣-٣١-٣-٣
٤-٣-٣١-٣-٤
٤-٣-٣١-٣-٥

٤-٣-٣١-٣-٦
٤-٣-٣١-٣-٧

الرواتب

١١)ملحق رقم. (بدل السفر ورئاسة الوفد للدبلوماسيني

المرفقات

.قرار جملس الوزراء بالنسبة للوزراء
.قرار وزاري بالنسبة لباقي املوظفني

.إجراء إشعار العودة من املهمة الرمسية
صورة عن جواز السفر للموفد ملهمة رمسية ماعدا الوزراء واملدراء العامون واملدراء

.التنفيذيون
اإلجراء الذي مت اختاذه من قبل الوزارة يف حالة تأخر املوظف عن العودة يف املوعد احملدد

.النتهاء املهمة

األداة القانونية

.م وتعديالته بشأن نظام بدل السفر١٩٨٢لسنة ( ١٨ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م للعاملني يف احلكومة االحتادية١٩٩٨لسنة (٧) قرار جملس الوزراء رقم

.م١٩٩٥لسنة (١٤) مرسوم احتادي رقم - ملنتسيب وزارة الداخلية واألمن 
.م١٩٩٩لسنة (٦٩) ألعضاء السلك الدبلوماسي املرسوم اإلحتادي رقم 

م بتعديل بعض أحكام املرسوم االحتادي٢٠٠٧لسنة ( ٨٣ ) املرسوم االحتادي رقم 
م يف شأن الئحة الرواتب والبدالت اإلضافية ألعضاء السلك١٩٩٩لسنة ( ٦٩ ) رقم 

.الدبلوماسي والقنصلي 
.م بشأن نظام بدل السفر واملهمات الرمسية ٢٠٠٧لسنة (١٩) قرار جملس الوزراء رقم 

م يف شأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٨لسنة ( ١  ) القرار الوزاري رقم 
.املالية املوحد للحكومة االحتادية 

٢١١٣١٣بند -  بدل السفر واإليفاد :اسم اإلجراء ٤-٣-٣١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٣١-٣-٨

الرواتب

 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب٢٠٠٨لسنة (٤٠) املرسوم االحتادي رقم 
.قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 

٢١١٣١٣بند -  بدل السفر واإليفاد :اسم اإلجراء ٤-٣-٣١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٣٢

٤-٣-٣٢-١

٤-٣-٣٢-١-١

٤-٣-٣٢-٢

٤-٣-٣٢-٢-١
٤-٣-٣٢-٢-٢

٤-٣-٣٢-٣

٤-٣-٣٢-٣-١

الرواتب

٢١١٣١٤بند - بدل استهالك الكهرباء والماء 

التوصيف

 درهم من الدرجة الثانية فما. ٤٠٠يصرف شهرياً للموظفني ذوي العقود اخلارجية
. درهم ملا دون السادسة، ٢٠٠ درهم من الدرجة السادسة إىل الثالثة٣٠٠فوق، 

المرفقات

.كتاب ختصيص السكن احلكومي
.اإلجراء املايل املعتمد

األداة القانونية

.م وتعديالته ١٩٧٦لسنة (١٧) للعقود اخلارجية  قرار جملس الوزراء رقم 

٢١١٣١٤بند - بدل استهالك الكهرباء واملاء :اسم اإلجراء ٤-٣-٣٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٣٣

٤-٣-٣٣-١

٤-٣-٣٣-١-١

٤-٣-٣٣-١-٢
٤-٣-٣٣-١-٣

٤-٣-٣٣-٢

٤-٣-٣٣-٢-١
٤-٣-٣٣-٢-٢

٤-٣-٣٣-٣

٤-٣-٣٣-٣-١

٤-٣-٣٣-٣-٢

٤-٣-٣٣-٣-٣

٤-٣-٣٣-٣-٤

الرواتب

٢١١٣١٥بند - بدل طبيعة عمل وتفرغ 

التوصيف

يصرف بدل طبيعة عمل لبعض املوظفني يف بعض الوزارات بنسب خمتلفة من الراتب
أو على شكل مبلغ مقطوع وفقاً للقرار الصادر يف هذا) حسب التخصصات(األساسي 
١٢)ملحق رقم .  (الشأن

. درهم شهريا٢٠٠ًيصرف بدل أمانة الصندوق ألمني الصندوق بالوزارات بواقع 
.ملنتسيب قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 

المرفقات

.اإلجراء املايل املعتمد
قرار وزاري لصرف بدل أمانة الصندوق

األداة القانونية

م واملرسوم١٩٩٥لسنة ( ١٤ ) املرسوم االحتادي رقم -ملنتسيب قوة الشرطة واألمن 
.م٢٠٠٣لسنة ( ٣١ ) االحتادي رقم 

لسنة(٦٩) مرسوم رقم - السلك الدبلوماسي والقنصلي - ملوظفي وزارة اخلارجية 
.م١٩٩٩

م  وقرار١٩٩٨لسنة ( ٢٧٠ / ٦ ) ألعضاء السلطة القضائية قرار جملس الوزراء رقم 
لسنة( ١٦ ) م والقانـون االحتـادي رقـم ١٩٨٩لسنة ( ٦ ) جملس الوزراء رقم 

.م١٩٩٨
(٥٠ألعضاء اهليئات التعليمية العاملني بوزارة التربية والتعليم ، قرار جملس الوزراء رقم 

.م٢٠٠٢لسنة / ١٦) 

٢١١٣١٥بند - بدل طبيعة عمل وتفرغ :اسم اإلجراء ٤-٣-٣٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٣٣-٣-٥
٤-٣-٣٣-٣-٦
٤-٣-٣٣-٣-٧
٤-٣-٣٣-٣-٨
٤-٣-٣٣-٣-٩

٤-٣-٣٣-٣-١٠

الرواتب

.م وتعديالته١٩٨٧لسنة (١٨) املوظفني الفنيني باحلاسب اآليل قرار جملس الوزراء رقم 
١٩٨٢.لسنة (١٧) سائقي سيارات الوزراء قرار جملس الوزراء رقم 

.م١٩٩١لسنة (٢) موظفي دائرة التشريفات والضيافة قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٨٢لسنة (١٦) قرار جملس الوزراء رقم - بدل أمانة صندوق 

 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب٢٠٠٨لسنة (٤٠) املرسوم االحتادي رقم 
.قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 

 الصادر من مسو وزير الداخلية يف شأن صرف٢٠٠٨لسنة (٤٤٧) القرار الوزاري رقم 
.عالوة خاصة ملنتسيب قوة الشرطة واألمن املواطنني 

٢١١٣١٥بند - بدل طبيعة عمل وتفرغ :اسم اإلجراء ٤-٣-٣٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٣٤

٤-٣-٣٤-١

٤-٣-٣٤-١-١

٤-٣-٣٤-١-٢

٤-٣-٣٤-١-٣

٤-٣-٣٤-١-٤

٤-٣-٣٤-١-٥

٤-٣-٣٤-١-٦

٤-٣-٣٤-١-٧

٤-٣-٣٤-١-٨

الرواتب

٢١١٣١٦بند - بدل اإلجازة النقدي 

التوصيف

بدل نقدي عن رصيد اإلجازات املتراكمة للموظف خالل فترة خدمته وعند انتهاء
.اخلدمة 

تلتزم مجيع الوزارات والدواوين احلكومية االحتادية بالتعميم على موظفيها بقيام كل
.موظف بإجازته الدورية السنوية 

م للموظف يزيد على١ / ١ / ٢٠٠٩إذا كان رصيد اإلجازة الدورية املتجمع قبل 
يوماً ، فيتم صرف البدل النقدي عن رصيد اإلجازات الزائد تلقائياً على(١٥٠) 

.كشوف الرواتب ودون إجراء طلب صرف من جانب املوظف 
يوماً ، فيجب عليهم التمتع(١٥٠) أما املوظفني الذين لديهم إجازات يف حدود 

.م ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢باإلجازة خالل املهلة اليت تنتهي يف 
وحبد أدىن(٢) يف حال عدم مساح ظروف العمل لقيام املوظف باإلجازة الواردة يف البند 

(٣٨)يوماً يف السنة الواحدة ، يصرف له بدالً نقدياً عن األيام املتبقية من الـ (٣٨) 
.يوماً سنوياً 

جيب أن يكون إجراء صرف البدل النقدي موضحاً فيه أسباب عدم مساح ظروف العمل
.بالقيام باإلجازة ومعتمداً من املدير املباشر ومن املدير العام أو من ينوب عنه 

يقوم املوظف بطلب صرف البدل النقدي خالل شهر(٢ - ٣ - ٤ ) مبراعاة البنود
.نوفمرب ، ويصرف له على كشوف رواتب شهر ديسمرب من نفس السنة 

يف مجيع األحوال املشار إليها يتم احتساب وصرف البدل النقدي لإلجازات على أساس
م ، وذلك خصماً من االعتمادات٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧الراتب األساسي كما هو يف 

املالية املخصصة هلذا الغرض يف ميزانية كل جهة ، وإجراء املناقالت املالية إذا لزم األمر
.

٢١١٣١٦بند - بدل اإلجازة النقدي :اسم اإلجراء ٤-٣-٣٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٣٤-١-٩

٤-٣-٣٤-٢

٤-٣-٣٤-٢-١
٤-٣-٣٤-٢-٢

٤-٣-٣٤-٣

٤-٣-٣٤-٣-١

٤-٣-٣٤-٣-٢
٤-٣-٣٤-٣-٣

٤-٣-٣٤-٣-٤

٤-٣-٣٤-٣-٥
٤-٣-٣٤-٣-٦
٤-٣-٣٤-٣-٧

٤-٣-٣٤-٣-٨

الرواتب

يطبق ملنتسيب قوة الشرطة واألمن ، وموظفي اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية القواعد
.النافذة بشأن البدل النقدي ألرصدة اإلجازات 

المرفقات

.اإلجراء املايل املعتمد
ىف حالة إنتهاء خدمة املوظف يتطلب كتاب معتمد من جهة عمله بالرصيد املستحق

.للصرف يؤكد أن الرصيد املتراكم لإلجازات كان بسبب ظروف العمل

األداة القانونية

من القانون(٤٨) للموظفني واملستخدمني املواطنني العاملني باحلكومة االحتادية، املادة 
.م٢٠٠١لسنة (٢١) االحتادي رقم 

.م٩ / ٤ / ٢٠٠٢ بتاريخ / ١ / ١٣ / ٠٢تعميم دائرة شئون املوظفني رقم د خ م 
 نظام استخدام غري١٩٧٦ لسنة  ١٧للموظفني غري املواطنني، قرار جملس الوزراء رقم 

١٩٩٠. لسنة٣٠٠ / ٤و قرار جملس الوزراء رقم . املواطنني وتعديالته
لسنة) م(٢٨٩ / ٢٣ألعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، قرار جملس الوزراء رقم 

.م١٩٩٧لسنة ( ١٩٠ / ١١) وقرار جملس الوزراء رقم . م١٩٩٧
.م وتعديالته١٩٩٥لسنة (١٤) ملنتسيب قوة الشرطة واألمن املرسوم اإلحتادي رقم 

.م ٢٠٠٧لسنة ( ٥ ) التعميم املايل رقم 
م يف شأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٨لسنة (  ١  ) القرار الوزاري رقم 

.املالية املوحد للحكومة االحتادية
م٢٠٠٧لسنة ( ٥ ) م بشأن سحب التعميم رقم ٢٠٠٨لسنة ( ٢ ) التعميم املايل رقم 

.

٢١١٣١٦بند - بدل اإلجازة النقدي :اسم اإلجراء ٤-٣-٣٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٣٤-٣-٩

٤-٣-٣٤-٣-١٠

٤-٣-٣٤-٣-١١
٤-٣-٣٤-٣-١٢

٤-٣-٣٤-٣-١٣

الرواتب

م يف شأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٨لسنة (١٠٦ ) القرار الوزاري رقم 
.املالية املوحد للحكومة االحتادية

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية 

. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
 بشأن تسوية أرصدة٢٠٠٩لسنة ( ٢٠ / ٣ ) قرار الس الوزاري للخدمات رقم 

.اإلجازات الدورية 
. بشأن البدل النقدي ألرصدة اإلجازات الدورية ٢٠٠٩لسنة (٩) التعميم املايل رقم 

٢١١٣١٦بند - بدل اإلجازة النقدي :اسم اإلجراء ٤-٣-٣٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٣٥

٤-٣-٣٥-١

٤-٣-٣٥-١-١
٤-٣-٣٥-١-٢

٤-٣-٣٥-٢

٤-٣-٣٥-٢-١
٤-٣-٣٥-٢-٢

٤-٣-٣٥-٣

٤-٣-٣٥-٣-١
٤-٣-٣٥-٣-٢

٤-٣-٣٥-٣-٣
٤-٣-٣٥-٣-٤

الرواتب

٢١١٣١٧بند - بدل طعام 

التوصيف

.يصرف بدل الطعام لبعض العاملني ىف بعض الوزارات وذلك حسب طبيعة عملهم 
تتحمل وزارة الداخلية تكاليف إعاشة بعض منتسيب قوة الشرطة واألمن طبقاً للقرار

.الصادر يف هذا اخلصوص 

المرفقات

اإلجراء املايل املعتمد
قرار التكليف بالنسبة للسائقني

األداة القانونية

. لسائقي سيارات التشريفات والضيافة١٩٨٩لسنة (١٤) قرار جملس الوزراء رقم 
م لسائقي السيارات على اختالف انواعهم١٩٧٥لسنة (٦) قرار جملس الوزراء رقم 

والعاملني ىف املناطق الصحراوية
.م ملنتسيب قوة الشرطة واألمن١٩٩٥لسنة (١٤) املرسوم اإلحتادي رقم

 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب٢٠٠٨لسنة (٤٠) املرسوم االحتادي رقم 
.قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 

٢١١٣١٧بند- بدل طعام :اسم اإلجراء ٤-٣-٣٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٣٦

٤-٣-٣٦-١

٤-٣-٣٦-١-١

٤-٣-٣٦-١-٢

٤-٣-٣٦-١-٣

٤-٣-٣٦-١-٤
٤-٣-٣٦-١-٥

٤-٣-٣٦-١-٦

الرواتب

٢١١٤٠١بند - مكافآة أعمال إضافية 

التوصيف

يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل اإلضايف يف غري أوقات العمل الرمسية  شريطة أن
 درهم للمواطنني وبالنسبة لغري املواطنني أن ال٣١٢٥ال يتجاوز الراتب األساسي 

. درهم٢٣٠٠يتجاوز الراتب األساسي عن 
 درهم١٥٠٠من الراتب األساسي وحبد أقصى٣٠% يصرف العمل اإلضايف بواقع 

.شهرياً
يصرف العمل اإلضايف لكافة املوظفني بوزارة العدل  وذلك بعد استبعاد الوظائف

من الراتب األساسي الشهري ، والعاملني باألجر(٣٠%) الرئاسية مبا ال يزيد عن 
من األجر الشهري املقطوع وذلك حبد أقصى(٢٠%) الشهري املقطوع مبا ال يزيد عن 

ثالثة آالف درهم شهرياً لكل منهما على أن يتم حتديد قيمة ساعة األجر(٣٠٠٠) 
اإلضايف طبقاً لألسس املعمول ا حالياً ودون حد أقصى للراتب األساسي أو األجر
الشهري املقطوع مع تقدمي تقرير بإجناز األعمال اليت متت على أن يكون معتمداً من

.السلطة اليت أصدرت أمر التكليف وذلك يف حدود االعتماد املخصص هلذا الغرض 
.ساعة عمل يف االسبوع ( ٤٠ ) حيسب عدد الساعات اإلضافية بعد تأدية املوظف 

عدا العاملني) األجر الشهري املقطوع ( ال مينح العمل اإلضايف للعاملني باألجر اليومي 
.بوزارة العدل 

تقوم الوزارة بإعداد كشف بأمساء املوظفني الذين استحق هلم بدل عمل إضايف ويعتمد
هذا الكشف من الوزير املختص أو من ينوب عنه ويذكر يف الكشف اسم املوظف

.والوظيفة والراتب األساسي وعدد ساعات العمل اإلضايف والبدل املستحق 

٢١١٤٠١بند - مكافآة أعمال إضافية :اسم اإلجراء ٤-٣-٣٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٣٦-١-٧

٤-٣-٣٦-١-٨

٤-٣-٣٦-٢

٤-٣-٣٦-٢-١
٤-٣-٣٦-٢-٢

٤-٣-٣٦-٣

٤-٣-٣٦-٣-١
٤-٣-٣٦-٣-٢
٤-٣-٣٦-٣-٣
٤-٣-٣٦-٣-٤

٤-٣-٣٦-٣-٥

٤-٣-٣٦-٣-٦

الرواتب

:عند صرف تعويض العمل اإلضايف يتم مراعاة التايل 
.أن يكون يف حدود املبالغ املدرجة يف امليزانية - 
.أن يكون يف أضيق احلدود ووفقاً للحاجة الفعلية للعمل - 
.أال مينح لشاغلي الوظائف الرئاسية أو اإلشرافية - 

من الراتب األساسي ، ووفقاً(٣٠%) ملوظف اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية حبد أقصى 
.ملا حتدده الالئحة التنفيذية 

المرفقات

.قرار بتكليف املوظفني بالعمل يف غري أوقات العمل الرمسية
كشف بساعات العمل اإلضايف معتمد من الرئيس املباشر ومسئول من ادارة املوارد

.البشرية

األداة القانونية

.م١٩٧٥لسنة ( ٣ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٩٧لسنة ( ١٥ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م يف شأن التعويض عن األعمال اإلضافية٢٠٠٦لسنة ( ٤٨ ) قرار جملس الوزراء رقم 
م بشأن استثناء وزارة العدل من٢٠٠٦لسنة ( ١٨٣ / ٧ ) قرار جملس الوزراء رقم 

.الضوابط املقترحة بشأن صرف بدل العمل اإلضايف 
م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٦لسنة ( ٢٦٧ ) قرار وزاري رقم 

.املالية املوحد للحكومة االحتادية
.م ٢٠٠٧لسنة (١٠٠) القرار الوزاري رقم 

٢١١٤٠١بند - مكافآة أعمال إضافية :اسم اإلجراء ٤-٣-٣٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٣٦-٣-٧

الرواتب

 يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.والئحته التنفيذية 

٢١١٤٠١بند - مكافآة أعمال إضافية :اسم اإلجراء ٤-٣-٣٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٣٧

٤-٣-٣٧-١

٤-٣-٣٧-١-١

٤-٣-٣٧-١-٢

٤-٣-٣٧-٢

٤-٣-٣٧-٢-١
٤-٣-٣٧-٢-٢

٤-٣-٣٧-٣

٤-٣-٣٧-٣-١
٤-٣-٣٧-٣-٢
٤-٣-٣٧-٣-٣

الرواتب

٢١١٤٠٢بند - مكافآت عن أعمال إضافية للعاملين باألجر الشهري المقطوع 

التوصيف

يصرف للعاملني باألجر الشهري املقطوع العاملني بوزارة العدل من املواطنني وغري
املواطنني الذين يتم تكليفهم للقيام بالعمل اإلضايف يف الوزارة أو الدوائر احلكومية يف

.من األجر الشهري املقطوع ٢٠% غري أوقات الدوام الرمسي مبا ال يزيد عن 
:عند صرف تعويض العمل اإلضايف يتم مراعاة التايل 

.ساعة عمل يف االسبوع (٤٠) حيسب عدد ساعات العمل اإلضافية بعد تأدية - 
.أن يكون يف حدود املبالغ املدرجة يف امليزانية - 
.أن يكون يف أضيق احلدود ووفقاً للحاجة الفعلية للعمل - 

المرفقات

.قرار بتكليف العاملني يف غري أوقات العمل الرمسية 
.كشف بساعات العمل اإلضايف موقع من الرئيس املباشر ، ومعتمد من اجلهة املختصة 

األداة القانونية

٤ - ٣ - ٣٦ - ٣راجع 
.م ١٩٩٥لسنة ( ٦ ) قرار جملس الوزراء رقم 

.م٢٠٠٧لسنة ( ١٠٠) القرار الوزاري رقم 

مكافآت عن أعمال إضافية للعاملني باألجر:اسم اإلجراء
٢١١٤٠٢بند - الشهري املقطوع 

٤-٣-٣٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٣٨

٤-٣-٣٨-١

٤-٣-٣٨-١-١

٤-٣-٣٨-١-٢

٤-٣-٣٨-١-٣

٤-٣-٣٨-١-٤

٤-٣-٣٨-١-٥

٤-٣-٣٨-١-٦

٤-٣-٣٨-٢

٤-٣-٣٨-٢-١
٤-٣-٣٨-٣

٤-٣-٣٨-٣-١
٤-٣-٣٨-٣-٢

الرواتب

٢١١٤٠٣بند -  مكافآت أعضاء اللجان الدائمة ومجالس اإلدارات 

التوصيف

مكافأة مالية ألعضاء اللجان الوزارية الدائمة والصادر ا قرار من جملس الوزراء
.وتصرف من ميزانية اجلهة اليت تتبعها اللجنة 

لعضويته يف جلنة فنية دائمة تكون) أعضاء+ رئيس (مكافأة شهرية تصرف للموظف 
.صادرة بقرار من جملس الوزراء وتصرف من ميزانية اجلهة اليت تتبعها اللجنة
مكافأة مالية تصرف لرئيس وأعضاء جملس إدارة جهة احتادية غري رحبية من ذات

.امليزانيات املستقلة واليت تتلقى إعانة من احلكومة االحتادية 
مكافأة مالية تصرف لرئيس وأعضاء جملس إدارة جهة رحبية مملوكة بالكامل للحكومة

.االحتادية 
مكافأة أعضاء جلان التوفيق واملصاحلة من غري أعضاء السلطة القضائية أو املوظفني

.بالدوائر االحتادية واحمللية 
.ملنتسيب قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 

المرفقات

٤-٢-١٩-٢راجع 
األداة القانونية

٤-٢-١٩-٣راجع 
 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب٢٠٠٨لسنة (٤٠) املرسوم االحتادي رقم 

.قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 

مكافآت أعضاء اللجان الدائمة وجمالس:اسم اإلجراء
٢١١٤٠٣بند -  اإلدارات 

٤-٣-٣٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٣٨-٣-٣

الرواتب

 الصادر من مسو وزير الداخلية يف شأن صرف٢٠٠٨لسنة (٤٤٧) القرار الوزاري رقم 
.عالوة خاصة ملنتسيب قوة الشرطة واألمن املواطنني 

مكافآت أعضاء اللجان الدائمة وجمالس:اسم اإلجراء
٢١١٤٠٣بند -  اإلدارات 

٤-٣-٣٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٣٩

٤-٣-٣٩-١

٤-٣-٣٩-١-١

٤-٣-٣٩-٢

٤-٣-٣٩-٢-١
٤-٣-٣٩-٢-٢

٤-٣-٣٩-٣

٤-٣-٣٩-٣-١
٤-٣-٣٩-٣-٢
٤-٣-٣٩-٣-٣

الرواتب

٢١١٤٠٤بند - مكافآت تشجيعية 

التوصيف

تصرف للموظفني لقاء األعمال املميزة اليت يقومون ا، بناًء على طلب الوزارة
ومبوجب قرار من جملس الوزراء أو موافقة وزارة املالية ووفقاً للشروط اليت حتددها إدارة

.األداء والذي يصدر بقرار من جملس الوزراء  

المرفقات

.قرار جملس الوزراء باملوافقة على صرف املكافأة التشجيعية
موافقة وزارة املالية

األداة القانونية

٩٧.، املادة ٢٠٠١لسنة ( ٢١ ) قانون اخلدمة املدنية رقم 
م٢٠٠٥لسنة (٦٥٠ / ٢٨) قرار جملس الوزراء رقم 

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية 

٢١١٤٠٤بند - مكافآت تشجيعية:اسم اإلجراء ٤-٣-٣٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٤٠

٤-٣-٤٠-١

٤-٣-٤٠-١-١

٤-٣-٤٠-٢

٤-٣-٤٠-٢-١
٤-٣-٤٠-٢-٢

٤-٣-٤٠-٣

٤-٣-٤٠-٣-١

الرواتب

٢١١٤٠٥بند - مكافآت الحصص اإلضافية ومعلمات االحتياط 

التوصيف

.مكافآت مالية تصرف ملعلمات االحتياط مقابل احلصص اإلضافية

المرفقات

.قرار التكليف موضحاً به سبب التكليف مع املؤيدات
منوذج بيان حصص اإلحتياط 

األداة القانونية

. وتعديالته ٢٠٠٥لسنة (٣٦٤) قرار جملس الوزراء رقم 

-مكافآت احلصص اإلضافية ومعلمات االحتياط :اسم اإلجراء
٢١١٤٠٥بند 

٤-٣-٤٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٤١

٤-٣-٤١-١

٤-٣-٤١-١-١

٤-٣-٤١-٢

٤-٣-٤١-٢-١
٤-٣-٤١-٢-٢

٤-٣-٤١-٣

٤-٣-٤١-٣-١

الرواتب

٢١١٤٠٦بند - مكافآت إشراف وامتحانات 

التوصيف

مكافأة االمتحانات واللجان للعاملني يف جمال التدريس بوزارة التربية والتعليم وكذلك
املشرفني على االمتحانات حبسب املسمى الوظيفي احملدد بالقرار الوزاري الصادر من

.وزير التربية والتعليم

المرفقات

.القرار الوزاري الصادر بذات الشأن
.كشوف معتمدة من السلطة املختصة

األداة القانونية

.م١٩٨٩لسنة ( ٤٧٩ / ٢ ) قرار جملس الوزراء رقم 

٢١١٤٠٦بند - مكافآت إشراف وامتحانات :اسم اإلجراء ٤-٣-٤١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٤٢

٤-٣-٤٢-١

٤-٣-٤٢-١-١

٤-٣-٤٢-١-٢

٤-٣-٤٢-١-٣

٤-٣-٤٢-١-٤

٤-٣-٤٢-٢

٤-٣-٤٢-٢-١
٤-٣-٤٢-٢-٢
٤-٣-٤٢-٢-٣
٤-٣-٤٢-٢-٤
٤-٣-٤٢-٢-٥
٤-٣-٤٢-٢-٦
٤-٣-٤٢-٢-٧
٤-٣-٤٢-٢-٨
٤-٣-٤٢-٢-٩

الرواتب

٢١١٤٠٧بند - مكافأة نهاية الخدمة 

التوصيف

املكافآت اليت حيصل عليها املوظف عندما تنتهي خدماته من جهة العمل اليت يعمل لديها
.وتنتهي خدمة املوظف ألسباب عديدة حسب القوانني والقرارات النافذة 

ال يستحق العاملني يف احلكومة االحتادية املكافأة إذا كانت مدة خدمته يف الوزارة أقل
.من سنة واحدة متواصلة 

تصرف مكافأة اية اخلدمة للموظفني املواطنني املستحقني عن طريق اهليئة العامة
.للمعاشات والتأمينات اإلجتماعية

تدفع مكافأة اية اخلدمة للموظف الذي حيصل على جنسية الدولة على أساس آخر
.راتب أساسي كان يتقاضاه قبل احلصول على اجلنسية 

المرفقات

.القرار الوزاري
.القرار الصادر من السلطة املختصة بإاء اخلدمة

.اإلجراء املايل املعتمد بإاء اخلدمة
.إجراء إخالء الطرف من جهة العمل

.إجراء عن أرصدة األجازات املستحقة عند اية اخلدمة
).لغري املواطنني(براءة ذمة من املاء والكهرباء 

).لغري املواطنني(براءة الذمة من اتصاالت 
).لغري املواطنني(إلغاء اإلقامة أو نقل اإلقامة 

كتاب باملوافقة على صرف الرصيد املتراكم للبدل النقدي لألجازات يوضح أا بسبب
.ظروف العمل

٢١١٤٠٧بند - مكافأة اية اخلدمة :اسم اإلجراء ٤-٣-٤٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٤٢-٢-١٠

٤-٣-٤٢-٢-١١

٤-٣-٤٢-٣

٤-٣-٤٢-٣-١
٤-٣-٤٢-٣-٢
٤-٣-٤٢-٣-٣
٤-٣-٤٢-٣-٤

٤-٣-٤٢-٣-٥

٤-٣-٤٢-٣-٦

٤-٣-٤٢-٣-٧

الرواتب

القرار الوزاري اخلاص بصرف املكافأة االستثنائية يف حالة انتهاء اخلدمة بسبب الوفاة
.على أن يكون ذلك يف خالل سنة من تاريخ الوفاة

شهادة الوفاة على أن يتم تصديقها من اجلهات الرمسية يف حالة انتهاء اخلدمة بسبب
.الوفاة خارج الدولة

األداة القانونية

.للمواطنني- م ٢٠٠١لسنة ( ٢١ ) القانون االحتادي رقم 
.م بنظام استخدام غري املواطنني١٩٧٦لسنة ( ١٧ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.للعاملني باألجر الشهري املقطوع- م ١٩٩٩لسنة ( ٦ ) قرار جملس الوزراء رقم 

م للمعينني احملليني بامللحقيات والبعثات التمثيلية١٩٨٣لسنة ( ١ ) القرار الوزاري رقم 
.بوزارة اخلارجية

م بنظام استخدام املكافآت الشاملة بوزارة١٩٩٩لسنة (١)قرار جملس الوزراء رقم 
.الصحة

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية 

. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

٢١١٤٠٧بند - مكافأة اية اخلدمة :اسم اإلجراء ٤-٣-٤٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٤٣

٤-٣-٤٣-١

٤-٣-٤٣-١-١

٤-٣-٤٣-٢

٤-٣-٤٣-٢-١

٤-٣-٤٣-٣

٤-٣-٤٣-٣-١

الرواتب

٢١١٤٠٨بند - مكافأة مراسلي إعالم 

التوصيف

.املكافـآت الـشهرية و أجور املراسلني ، املندوبني اإلعالميني بالداخل واخلارج

المرفقات

.القرار الوزاري الصادر ذا الشأن

األداة القانونية

م٢٠٠٤لسنة (٥٤ / ٥) قرار جملس الوزراء رقم 

٢١١٤٠٨بند - مكافأة مراسلي إعالم :اسم اإلجراء ٤-٣-٤٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٤٤

٤-٣-٤٤-١

٤-٣-٤٤-١-١

٤-٣-٤٤-١-٢

٤-٣-٤٤-١-٣

٤-٣-٤٤-١-٤

٤-٣-٤٤-١-٥

٤-٣-٤٤-١-٦

٤-٣-٤٤-١-٧

٤-٣-٤٤-١-٨
٤-٣-٤٤-١-٩

الرواتب

٢١٢١٠١بند - تذاآر السفر 

التوصيف

يستحق املوظف من ذوي العقود اخلارجية تذاكر سفر له ولزوجته وثالثة من أبناءه
 سنة، عند التعيني والقدوم ألول مرة من موطنه إىل الدولة لاللتحاق١٨املعالني أقل من 

.بالعمل، وعند القيام باإلجازة الدورية السنوية، وعند انتهاء اخلدمة
يف حالة عدم مساح املوظف للقيام باإلجازة السنوية لظروف العمل تصرف له فقط دون

.من قيمة التذكرة املستحقة له نقدا٥٠ً% عائلته 
وىف حالة عدم طلب املوظف لتذاكر السفر املستحقة له خالل العام التعاقدي فإا

.تسقط عنه
)جيوز جواً أو براً (يصرف للموظف من ذوى العقود اخلارجية قيمة الطن البحري 

 درهم حبد أقصى عند القدوم ألول مرة لاللتحاق بالعمل وعند اية١٥٠٠بواقع 
.اخلدمة

يستحق املدرس من ذوي العقود احمللية واملتعاقد معهم باخلارج قيمة تذكرة السفر له
.عند التعاقد، وعند انتهاء اخلدمة

يستحق املوجه من ذوي العقود احمللية واملتعاقد معهم باخلارج قيمة تذاكر سفر له
. سنة عند القيام باإلجازة١٨ولزوجته وثالثة من أبناء املعالني أقل من 

يستحق فنيي الطب من ذوي العقود احمللية واملتعاقد معهم باخلارج تذاكر سفر هلم دون
.عائالم عند التعاقد، وعند القيام باإلجازة السنوية، وعند انتهاء اخلدمة
.أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي عند النقل للبعثات التمثيلية واإلجازات

إذا رغب املوظف املستحق للبدل املشار اليه السفر عن طريق الرب وليس عن طريق اجلو
.من قيمة البدل املقرر٥٠% يصرف له 

٢١٢١٠١بند -تذاكر السفر :اسم اإلجراء ٤-٣-٤٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٤٤-١-١٠

٤-٣-٤٤-١-١١

٤-٣-٤٤-١-١٢
٤-٣-٤٤-٢

٤-٣-٤٤-٢-١
٤-٣-٤٤-٢-٢
٤-٣-٤٤-٢-٣
٤-٣-٤٤-٢-٤

٤-٣-٤٤-٢-٥
٤-٣-٤٤-٢-٦
٤-٣-٤٤-٢-٧
٤-٣-٤٤-٢-٨
٤-٣-٤٤-٢-٩
٤-٣-٤٤-٢-١٠
٤-٣-٤٤-٢-١١
٤-٣-٤٤-٢-١٢

٤-٣-٤٤-٣

٤-٣-٤٤-٣-١

الرواتب

يتم تقدير وحتديد أسعار تذاكر السفر حسب اسعار السوق وقائمة اسعار وكاالت
.السفر

عند وفاة املوظف الغري مواطن من ذوي العقود اخلارجية واحمللية تتكفل الدولة بنقل
يف( جثمان املوظف وعائلته إىل موطنه األصلي وكذلك تصرف تذكرة سفر للمرافق 

).حالة نقل اجلثمان مع األسرة ينتفي الداعي لسفر مرافق مع اجلثمان
.ضباط االرتباط ومساعدوهم من منتسيب قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 

المرفقات

).ويشمل كافة بيانات املوظف وأسعار التذاكر املستحقة(طلب صرف تذاكر سفر 
).غري مطلوبة عند سفر عائلة املوظف( صورة من إجازة املوظف 

.صورة من جواز سفر املوظف وأسرته
إقرار خطي من املوظف بأن الزوجة ال تعمل وال حتصل على تذاكر سفر من أية جهة

اخرى
).الطن البحري(بوليصة الشحن، 

).الطن البحري.(بيان التصدير معتمد من السلطة املختصة حبراً، جواً أو براً
).الطن  البحري.(فاتورة أو إيصال السداد بقيمة الشحن

).نقل اجلثمان.(شهادة وفاة املوظف
).نقل اجلثمان.(فاتورة نقل من اجلهة الناقلة حمدداً ا رسوم النقل بالكامل

).نقل اجلثمان.(طلب تذاكر سفر للمرافق أو لألسرة بعد إلغاء اإلقامة، حسب احلالة
).نقل اجلثمان.(بوليصة الشحن

صورة من اجراء اية اخلدمة
األداة القانونية

.م١٩٩٩لسنة )  م ( ٦٠٣ / ٤٢للوزراء، قرار جملس الوزراء رقم 

٢١٢١٠١بند -تذاكر السفر :اسم اإلجراء ٤-٣-٤٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٤٤-٣-٢

٤-٣-٤٤-٣-٣

٤-٣-٤٤-٣-٤

٤-٣-٤٤-٣-٥
٤-٣-٤٤-٣-٦
٤-٣-٤٤-٣-٧

٤-٣-٤٤-٣-٨

٤-٣-٤٤-٣-٩

٤-٣-٤٤-٣-١٠

٤-٣-٤٤-٣-١١

الرواتب

-نظام استخدام غري املواطنني - م ١٩٧٦لسنة ( ١٧ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.أصحاب العقود اخلارجية

لسنة( ٧ ) م باإلضافة إىل تعميم مايل رقم ١٩٩٦لسنة ( ١١ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م وتعديالته١٩٩٦

املوجهـني بـوزارة التربية- م ١٩٧٦لسنة (١٤٦ / ٣١) قرار جملس الوزراء رقم 
لسنـة(١٢) م، ١٩٧٦لسنة (٣١٦ / ٤) والتعليم طبقاً لقرار جملس الوزراء رقم 

.م٦ / ١ / ١٩٩٢بتاريخ (١٧٦) م وتعمـيم ديـوان اخلدمة املدنية رقـم ١٩٩١
.موظفي وزارة اخلارجية- م ١٩٩٩لسنة ( ٦٩ ) املرسوم االحتادي رقم 
).وزارة الداخلية( العسكريني - م ١٩٩٥لسنة ( ١٤ ) املرسوم االحتادي رقم 

املدرسيني املتعاقد معهم من- م وتعديالته ١٩٨٦لسنة ( ١٦ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.اخلارج

م١٩٧٦لسنة ( ١٧ ) امللحق بقرار جملس الوزراء رقم " عقد إستخدام خارجي 
.وتعديالته

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية 

 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب٢٠٠٨لسنة (٤٠) املرسوم االحتادي رقم 
.قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 

. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

٢١٢١٠١بند -تذاكر السفر :اسم اإلجراء ٤-٣-٤٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٤٥

٤-٣-٤٥-١

٤-٣-٤٥-١-١

٤-٣-٤٥-١-٢

٤-٣-٤٥-١-٣

٤-٣-٤٥-٢

٤-٣-٤٥-٢-١

٤-٣-٤٥-٢-٢

٤-٣-٤٥-٢-٣

٤-٣-٤٥-٢-٤
٤-٣-٤٥-٢-٥
٤-٣-٤٥-٢-٦
٤-٣-٤٥-٢-٧
٤-٣-٤٥-٢-٨

الرواتب

٢١٢١٠٢بند - بدل رسوم دراسية 

التوصيف

 درهم وحبد أقصى٦٠٠٠رسوم التحاق األبناء باملدارس ألبناء الوافدين العرب حبدود 
.عن ولدين فقط

ميكن لألم املوظفة يف احلكومة االحتادية أن تستحق البدل ألبنائها املعالني وذلك بشهادة
مصدقة من احملكمة يفيد وفاة الزوج أو عجزه الصحي الكامل عن الكسب مبوجب

.شهادة صحية معتمدة من وزارة الصحة
.رسوم التحاق وتعليم أبناء أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة اخلارجية

المرفقات

طلب صرف من ويل األمر مبوجب النماذج املعتمدة من قسم التعليم اخلاص باملنطقة
.التعليمية

أبناء له يف املدارس احلكومية ويتم) أوعدم وجود / بوجود ( إقرار من ويل األمر 
توضيح اسم املدرسة والصف باإلقرار

شهادة من املدرسة اخلاصة موضحاً فيها املرحلة التعليمية وقيمة الرسوم الدراسية
.املطلوب سدادها

.شهادة ملن يهمه األمر من مكان عمل ويل األمر موضحاً ا راتبه الشهري
.صورة طبق األصل عن جواز السفر مثبت به اسم الطالب وعليه إقامة سارية

.صورة طبق األصل عن جواز سفر ويل األمر
.صورة طبق األصل عن شهادة امليالد عند االلتحاق بالصف األول

.شهادة إعالة للزوجة املوظفة مصدقة حسب األصول

٢١٢١٠٢بند - بدل رسوم دراسية :اسم اإلجراء ٤-٣-٤٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٤٥-٣

٤-٣-٤٥-٣-١
٤-٣-٤٥-٣-٢
٤-٣-٤٥-٣-٣
٤-٣-٤٥-٣-٤
٤-٣-٤٥-٣-٥

الرواتب

األداة القانونية

.م٢٠٠٠لسنة ( ٨ ) ورقم ( ١٧٩ / ٤ ) - قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٩٩لسنة ( ٦٩ ) املرسوم االحتادي رقم 

.م وتعديالته١٩٧٦لسنة ( ١٧ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م وتعديالته٢٠٠١لسنة ( ٤٨٦ / ٣٠ ) قرار جملس الوزراء رقم 

 بشأن٢٠٠٧لسنة ( ٣١ / ٢ ) التعميم اإلداري الصادر من وزارة التربية والتعليم رقم 
.الرسوم الدراسية وتعديل املراحل الدراسية 

٢١٢١٠٢بند - بدل رسوم دراسية :اسم اإلجراء ٤-٣-٤٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٤٦

٤-٣-٤٦-١

٤-٣-٤٦-١-١

٤-٣-٤٦-١-٢

٤-٣-٤٦-٢

٤-٣-٤٦-٢-١
٤-٣-٤٦-٢-٢

٤-٣-٤٦-٣

٤-٣-٤٦-٣-١

٤-٣-٤٦-٣-٢
٤-٣-٤٦-٣-٣
٤-٣-٤٦-٣-٤

٤-٣-٤٦-٣-٥

الرواتب

٢١٢١٠٣بند - إيجارات مساآن الموظفين داخل الدولة 

التوصيف

القيمة االجيارية لسكن املوظف الذي خيصص له سكن حكومي من جهة العمل، وفق
.العقود والقواعد النافذة ذا الشأن 

القيمة اإلجيارية للسكن احلكومي املخصص ملنتسيب قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية
.

المرفقات

.نسخة من العقد املعتمد واخلاصة بالصرف
.إجراء وقف بدل السكن

األداة القانونية

-م بنظام استخدام غري املواطنني وتعديالته ١٩٧٦ لسنة ١٧قرار جملس الوزراء رقم 
.للموظفني ذوي العقود اخلارجية

.للمواطنني- م ١٩٧٧ لسنة ٢قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٨٢ لسنة ١٤قرار جملس الوزراء رقم 
م للمساكن املشتركة واملؤثثة للكادر التعليمي١٩٩١ لسنة ١٣قرار جملس الوزراء رقم 

.والصحي
 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب٢٠٠٨لسنة (٤٠) املرسوم االحتادي رقم 

.قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 

بند- إجيارات مساكن املوظفني داخل الدولة :اسم اإلجراء
٢١٢١٠٣

٤-٣-٤٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٤٦-٣-٦

الرواتب

٢٠٠٨ .لسنة (٣٨٨) القرار الوزاري الصادر من مسو وزير الداخلية رقم 

بند- إجيارات مساكن املوظفني داخل الدولة :اسم اإلجراء
٢١٢١٠٣

٤-٣-٤٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٤٧

٤-٣-٤٧-١

٤-٣-٤٧-١-١

٤-٣-٤٧-٢

٤-٣-٤٧-٢-١
٤-٣-٤٧-٢-٢

٤-٣-٤٧-٣

٤-٣-٤٧-٣-١

الرواتب

٢١٢١٠٤بند - إيجارات مساآن الموظفين خارج الدولة 

التوصيف

القيمة االجيارية لسكن املوظف الذي خيصص له سكن حكومي من جهة عمله خارج
.الدولة وفق العقود املربمة ذا الشأن

المرفقات

.نسخة من العقد املعتمد واخلاصة بالصرف
.إجراء وقف بدل السكن

األداة القانونية

.م بشأن أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي١٩٩٩لسنة (٦٩) املرسوم االحتادي رقم 

بند- إجيارات مساكن املوظفني خارج الدولة :اسم اإلجراء
٢١٢١٠٤

٤-٣-٤٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٤٨

٤-٣-٤٨-١

٤-٣-٤٨-١-١
٤-٣-٤٨-١-٢
٤-٣-٤٨-١-٣

٤-٣-٤٨-٢

٤-٣-٤٨-٢-١
٤-٣-٤٨-٢-٢
٤-٣-٤٨-٢-٣

٤-٣-٤٨-٣

٤-٣-٤٨-٣-١
٤-٣-٤٨-٣-٢
٤-٣-٤٨-٣-٣

الرواتب

٢١٣١٠٢بند - تعويضات ألسر المتوفين 

التوصيف

.هي املبالغ اليت تدفع لورثة املوظف غري املواطن يف حالة الوفاة خالل فترة عمله
)مكافأة استثنائية( درهم عند وفاته ٢٥٠٠٠يستحق ورثة املوظف غري املواطن مبلغ 

 درهم للوفاة أثناء١٠٠٠٠٠ درهم للشهيد و٢٥٠٠٠٠ملنتسيب قوة الشرطة واألمن
 درهم للوفاة أثناء اخلدمةو٧٠٠٠٠اخلدمة وبسببها أو الدية الشرعية أيهما أكرب ، و

.ليس بسببها

المرفقات

.القرار الوزاري يف حالة صرف تعويض الوفاة
.شهادة وفاة املوظف

.صورة من إجراء اية اخلدمة

األداة القانونية

.صرف مكافأة استثنائية- م وتعديالته ١٩٩٥ لسنة ٢٣٢ / ٩قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٩٥ لسنة ٦قرار جملس الوزراء رقم 

.م لقوة الشرطة واألمن١٩٨٤لسنة (٨) قانون احتادي رقم 

٢١٣١٠٢بند - تعويضات ألسر املتوفني :اسم اإلجراء ٤-٣-٤٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٤٩

٤-٣-٤٩-١

٤-٣-٤٩-١-١
٤-٣-٤٩-١-٢
٤-٣-٤٩-١-٣

٤-٣-٤٩-٢

٤-٣-٤٩-٢-١
٤-٣-٤٩-٢-٢
٤-٣-٤٩-٢-٣
٤-٣-٤٩-٢-٤

٤-٣-٤٩-٣

٤-٣-٤٩-٣-١
٤-٣-٤٩-٣-٢
٤-٣-٤٩-٣-٣
٤-٣-٤٩-٣-٤

الرواتب

٢١٣١٠٣بند - تعويضات إصابات العمل 

التوصيف

.هي املبالغ اليت تدفع للموظف أو ألسرته يف حالة اصابة العمل
. درهم إذا أصيب بعجز كامل أثناء اخلدمة وبسببها٢٥٠٠٠يستحق املوظف مبلغ 

ملنتسيب قوة الشرطة واألمن يصرف قيمة العجز الكلي الناتج عن اصابة العمل وقدره
مع مراعاة التعديالت الالحقة وحتدد نسبة العجز كنسبة مئوية من)  درهم(١٠٠٠٠٠

.العجز الكلي حسب احلالة

المرفقات

).إذا أدت اإلصابة إىل وفاة املوظف( شهادة وفاة املوظف 
.صورة من إجراء اية اخلدمة

.التقرير الطيب املعتمد يف حالة العجز الكلي أو اجلزئي
.تقرير معتمد من الشرطة يف حالة حدوث حادث أدى إىل إصابة العمل

األداة القانونية

.م للعاملني باحلكومة االحتادية٢٠٠١لسنة ( ٢١ ) قانون احتادي رقم 
.م١٩٩٥ لسنة ٦قرار جملس الوزراء رقم 

.م بشأن منتسيب قوة الشرطة واألمن١٩٨٤لسنة (٨) قانون احتادي رقم 
 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

.االحتادية 

٢١٣١٠٣بند - تعويضات إصابات العمل :اسم اإلجراء ٤-٣-٤٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٥٠

٤-٣-٥٠-١

٤-٣-٥٠-١-١

٤-٣-٥٠-٢

٤-٣-٥٠-٣

٤-٣-٥٠-٣-١

٤-٣-٥٠-٣-٢

الرواتب

٢١٣١٠١بند - مساهمة الحكومة في معاشات التقاعد 

التوصيف

من راتب وبدالت املوظف املواطن اخلاضع١٥ % وميثل مسامهة احلكومة بنسبة 
لقانون املعاشات والتأمينات االجتماعية ، ويتم حتويلها إىل اهليئة العامة للمعاشات

١٣)ملحق رقم .   (والتأمينات 

المرفقات

األداة القانونية

م بإصدار قانون املعاشات والتأمينات االجتماعية١٩٩٩ لسنة ٧القانون االحتادي رقم 
.والقوانني املعدلة له 

.م بشأن تطبيق أحكام القانون١٩٩٩لسنة (٧) التعميم املايل رقم 

بند- مسامهة احلكومة يف معاشات التقاعد :اسم اإلجراء
٢١٣١٠١

٤-٣-٥٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٥١

٤-٣-٥١-١

٤-٣-٥١-١-١

٤-٣-٥١-٢

٤-٣-٥١-٢-١

٤-٣-٥١-٣

٤-٣-٥١-٣-١

٤-٣-٥١-٣-٢

٤-٣-٥١-٣-٣

الرواتب

٣٥١٨٠١بند - سلفة راتب : حسابات تحت التسوية

التوصيف

متثل مبالغ مستحقة على املوظف لصاحل احلكومة ختص السنة املالية احلالية

المرفقات

اإلجراء املايل املعتمد

األداة القانونية

م بشأن اخلدمة املدنية للعاملني باحلكومة٢٠٠١لسنة (٢١) القانون اإلحتادي رقم 
.اإلحتادية

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية 

. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

بند- سلفة راتب : حسابات حتت التسوية:اسم اإلجراء
٣٥١٨٠١

٤-٣-٥١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٥٢

٤-٣-٥٢-١

٤-٣-٥٢-١-١

٤-٣-٥٢-٢

٤-٣-٥٢-٢-١
٤-٣-٥٢-٢-٢
٤-٣-٥٢-٢-٣

٤-٣-٥٢-٣

٤-٣-٥٢-٣-١

الرواتب

٣٥١٨٠٢بند - قرض سيارة : حسابات تحت التسوية

التوصيف

 درهم٤٠٠٠٠مينح ألعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي قرض سيارة مبا يعادل 
 درهم ، على أن يتم استردادها بواقع أقساط٣٠٠٠٠وللموظف غري احمللي مبا يعادل 

.شهرية

المرفقات

اإلجراء املايل املعتمد
صورة من ملكية وتسجيل السيارة

تعهد من العضو بشراء السيارة يف حالة عدم تقدمي ما يثبت شراء السيارة

األداة القانونية

١٩٩٩ لسنة ٦٩املرسوم االحتادي رقم 

بند- قرض سيارة : حسابات حتت التسوية:اسم اإلجراء
٣٥١٨٠٢

٤-٣-٥٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٥٣

٤-٣-٥٣-١

٤-٣-٥٣-١-١

٤-٣-٥٣-٢

٤-٣-٥٣-٢-١
٤-٣-٥٣-٢-٢

٤-٣-٥٣-٣

٤-٣-٥٣-٣-١
٤-٣-٥٣-٣-٢

٤-٣-٥٣-٣-٣
٤-٣-٥٣-٣-٤

الرواتب

٣٥١٨٠٣بند - سلفة مهمات رسمية : حسابات تحت التسوية

التوصيف

سلفة تدفع للموظف املوفد ىف مهمة رمسية قبل سفره اىل خارج الدولة وتسوي هذه
.السلفة من بدل املهمة

المرفقات

القرار اخلاص باملهمة
.كتاب خطي لصاحب العالقة بطلب صرف السلفة

األداة القانونية

.م وتعديالته١٩٨٢لسنة (١٨) قرار جملس الوزراء رقم 
 بشأن الرواتب والبدالت اإلضافية ألعضاء١٩٩٩لسنة (٦٩) مرسوم احتادي رقم 

.السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة اخلارجية 
. يف شأن نظام بدل السفر ٢٠٠٧لسنة (١٩) قرار جملس الوزراء رقم 
 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب٢٠٠٨لسنة (٤٠) املرسوم االحتادي رقم 

.قوة الشرطة واألمن بوزارة الداخلية 

-سلفة مهمات رمسية : حسابات حتت التسوية:اسم اإلجراء
٣٥١٨٠٣بند 

٤-٣-٥٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٥٤

٤-٣-٥٤-١

٤-٣-٥٤-١-١

٤-٣-٥٤-٢

٤-٣-٥٤-٢-١

٤-٣-٥٤-٣

٤-٣-٥٤-٣-١

٤-٣-٥٤-٣-٢

٤-٣-٥٤-٣-٣

الرواتب

٣٥١٨٠٤بند - راتب إجازة مدفوعة مقدمًا : حسابات تحت التسوية

التوصيف

.متثل راتب اإلجازة املدفوعة للموظف املتمتع بإجازة دورية يف حالة دفعها مقدماً 

المرفقات

اإلجراء املايل املعتمد

األداة القانونية

م بشأن اخلدمة املدنية للعاملني باحلكومة٢٠٠١لسنة (٢١) القانون اإلحتادي رقم 
.اإلحتادية

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
..االحتادية 

. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

راتب إجازة مدفوعة: حسابات حتت التسوية:اسم اإلجراء
٣٥١٨٠٤بند - مقدماً 

٤-٣-٥٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٥٥

٤-٣-٥٥-١

٤-٣-٥٥-١-١

٤-٣-٥٥-٢

٤-٣-٥٥-٢-١

٤-٣-٥٥-٣

٤-٣-٥٥-٣-١
٤-٣-٥٥-٣-٢

الرواتب

٣٥١٨٠٥بند - سلفة خاصة : حسابات تحت التسوية

التوصيف

٥-٢-٣راجع رقم 

المرفقات

٥-٢-٣-٢راجع رقم 

األداة القانونية

٥-٢-٣-٣راجع رقم 
١٩٩٩ .لسنة (١٦) التعميم املايل رقم 

بند- سلفة خاصة : حسابات حتت التسوية:اسم اإلجراء
٣٥١٨٠٥

٤-٣-٥٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٥٦

٤-٣-٥٦-١

٤-٣-٥٦-١-١

٤-٣-٥٦-٢

٤-٣-٥٦-٢-١

٤-٣-٥٦-٣

٤-٣-٥٦-٣-١

٤-٣-٥٦-٣-٢

٤-٣-٥٦-٣-٣

الرواتب

٤٢٣٢٠٥بند - خصم محاآم : حسابات تحت التسوية

التوصيف

هي مبالغ تستقطع من املوظف تنفيذاً حلكم قضائي لصاحل نفقة أو دين معني ، وختصم
.إما شهرياً أو حيمل املوظف ا كدين يستقطع بأقساط شهرية من راتبه

المرفقات

.كتاب من السلطة القضائية املختصة 

األداة القانونية

م بشأن اخلدمة املدنية للعاملني باحلكومة٢٠٠١لسنة (٢١) القانون اإلحتادي رقم 
.اإلحتادية

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية 

. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

بند- خصم حماكم : حسابات حتت التسوية:اسم اإلجراء
٤٢٣٢٠٥

٤-٣-٥٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٥٧

٤-٣-٥٧-١

٤-٣-٥٧-١-١

٤-٣-٥٧-٢

٤-٣-٥٧-٢-١

٤-٣-٥٧-٣

٤-٣-٥٧-٣-١

٤-٣-٥٧-٣-٢

الرواتب

٤٢٢٢٠٤بند - حصة المؤمن عليه في معاشات التقاعد : حسابات تحت التسوية

التوصيف

من راتب وبدالت املوظف املواطن اخلاضع لقانون٥ % وميثل حصة املؤمن عليه بنسبة 
املعاشات والتأمينات االجتماعية

المرفقات

-

األداة القانونية

 يف شأن املعاشات والتأمينات االجتماعية١٩٩٩ لسنة ٧القانون االحتادي رقم 
.والقوانني املعدلة له 

. الصادر يف هذا الشأن ١٩٩٩ لسنة ٧التعميم املايل رقم 

حصة املؤمن عليه يف: حسابات حتت التسوية:اسم اإلجراء
٤٢٢٢٠٤بند - معاشات التقاعد 

٤-٣-٥٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٥٨

٤-٣-٥٨-١

٤-٣-٥٨-١-١

٤-٣-٥٨-٢

٤-٣-٥٨-٢-١

٤-٣-٥٨-٣

٤-٣-٥٨-٣-١

٤-٣-٥٨-٣-٢

الرواتب

٤٢٢٢٠٦بند - حصة الحكومة في معاشات التقاعد : حسابات تحت التسوية

التوصيف

من راتب وبدالت املوظف املواطن اخلاضع لقانون١٥% وميثل حصة احلكومة بنسبة 
املعاشات والتأمينات االجتماعية

المرفقات

-

األداة القانونية

 يف شأن املعاشات والتأمينات االجتماعية١٩٩٩ لسنة ٧القانون االحتادي رقم 
.والقوانني املعدلة له 

١٩٩٩ لسنة ٧التعميم املايل رقم 

حصة احلكومة يف: حسابات حتت التسوية:اسم اإلجراء
٤٢٢٢٠٦بند - معاشات التقاعد 

٤-٣-٥٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٥٩

٤-٣-٥٩-١

٤-٣-٥٩-١-١

٤-٣-٥٩-٢

٤-٣-٥٩-٢-١

٤-٣-٥٩-٣

٤-٣-٥٩-٣-١

الرواتب

١٤٨١٠١بند ٢ % - خصم تقاعد المواطنين 

التوصيف

خيصم على املوظف يف حالة ضم اخلدمة قبل تطبيق قانون املعاشات والتأمينات
.االجتماعية

المرفقات

.ذا اخلصوص ) ضم اخلدمة(كتاب من اهليئة العامة للمعاشات والتأمينات اإلجتماعية 

األداة القانونية

م بشأن املعاشات والتأمينات االجتماعية والقوانني١٩٩٩لسنة (٧) قانون احتادي رقم 
.املعدلة له 

١٤٨١٠١بند ٢ % - خصم تقاعد املواطنني :اسم اإلجراء ٤-٣-٥٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٦٠

٤-٣-٦٠-١

٤-٣-٦٠-١-١

٤-٣-٦٠-٢

٤-٣-٦٠-٢-١

٤-٣-٦٠-٣

٤-٣-٦٠-٣-١

٤-٣-٦٠-٣-٢
٤-٣-٦٠-٣-٣

٤-٣-٦٠-٣-٤

٤-٣-٦٠-٣-٥

الرواتب

١٤٩١٠١بند - جزاءات 

التوصيف

اجلزاءات اليت تفرض على املوظف بسبب الغياب أو التأخري أو أي جزاءات أخرى
.تصدر ا قرارات وزارية

المرفقات

.القرار الوزاري الصادر ذا اخلصوص 

األداة القانونية

م بشأن اخلدمة املدنية للعاملني باحلكومة٢٠٠١لسنة (٢١) القانون اإلحتادي رقم 
.اإلحتادية

 بشأن الالئحة التنفيذية للقانون٢٠٠٣لسنة (١٢) قرار جملس الوزراء رقم 
 يف شأن قوة الشرطة واألمن والقوانني املعدلة١٩٧٦لسنة (١٢) القانون االحتادي رقم 

.له 
 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

.االحتادية 
. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

١٤٩١٠١بند - جزاءات :اسم اإلجراء ٤-٣-٦٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٦١

٤-٣-٦١-١

٤-٣-٦١-١-١

٤-٣-٦١-٢

٤-٣-٦١-٢-١

٤-٣-٦١-٣

٤-٣-٦١-٣-١

٤-٣-٦١-٣-٢

٤-٣-٦١-٣-٣

الرواتب

١٤٨٧٠١بند - إيرادات مردودات مصروفات سنوات سابقة 

التوصيف

هي املبالغ اليت ختصم من املوظف لذمة مترتبة عليه أو ملبالغ مت صرفها دون وجه حق عن
أعوام سابقة للسنة اجلارية ، وختصم هذه املبالغ كدفعة واحدة منه أو على أقساط

.شهرية 

المرفقات

اإلجراء املايل املعتمد

األداة القانونية

م بشأن اخلدمة املدنية للعاملني باحلكومة٢٠٠١لسنة (٢١) القانون اإلحتادي رقم 
.اإلحتادية

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية 

. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

-إيرادات مردودات مصروفات سنوات سابقة :اسم اإلجراء
١٤٨٧٠١بند 

٤-٣-٦١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٦١

٤-٣-٦١-١

٤-٣-٦١-١-١

٤-٣-٦١-٢

٤-٣-٦١-٢-١

٤-٣-٦١-٣

٤-٣-٦١-٣-١

٤-٣-٦١-٣-٢

٤-٣-٦١-٣-٣

الرواتب

١٤٨٧٠١بند - إيرادات مردودات مصروفات سنوات سابقة 

التوصيف

هي املبالغ اليت ختصم من املوظف لذمة مترتبة عليه أو ملبالغ مت صرفها دون وجه حق عن
أعوام سابقة للسنة اجلارية ، وختصم هذه املبالغ كدفعة واحدة منه أو على أقساط

.شهرية 

المرفقات

اإلجراء املايل املعتمد

األداة القانونية

م بشأن اخلدمة املدنية للعاملني باحلكومة٢٠٠١لسنة (٢١) القانون اإلحتادي رقم 
.اإلحتادية

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية 

. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

-إيرادات مردودات مصروفات سنوات سابقة :اسم اإلجراء
١٤٨٧٠١بند 

٤-٣-٦١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٦٢

٤-٣-٦٢-١

٤-٣-٦٢-١-١

٤-٣-٦٢-٢

٤-٣-٦٢-٢-١

٤-٣-٦٢-٣

٤-٣-٦٢-٣-١

٤-٣-٦٢-٣-٢

٤-٣-٦٢-٣-٣

الرواتب

١٤٨٥٠١بند - إيرادات متنوعة 

التوصيف

.متثل إيرادات متنوعة اليت يراد خصمها أو حتصيلها من املوظف ألي سبب كان

المرفقات

إجراء أو قرار معتمد

األداة القانونية

م بشأن اخلدمة املدنية للعاملني باحلكومة٢٠٠١لسنة (٢١) القانون االحتادي رقم 
.االحتادية

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية 

. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

١٤٨٥٠١بند -إيرادات متنوعة :اسم اإلجراء ٤-٣-٦٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٦٣

٤-٣-٦٣-١

٤-٣-٦٣-١-١

٤-٣-٦٣-٢

٤-٣-٦٣-٢-١

٤-٣-٦٣-٣

٤-٣-٦٣-٣-١

٤-٣-٦٣-٣-٢

٤-٣-٦٣-٣-٣

الرواتب

٤٩٩٩٠١بند - ، مطلوبات الدولة ٣٩٩٩٠١بند- ذمم الموظفين : الحسابات النظامية

التوصيف

املبالغ املستحقة على املوظف عن أعوام سابقة للسنة اجلارية ويتم حتصيلها على أقساط
.شهرية 

المرفقات

.املستند اخلاص باملبالغ املستحقة 

األداة القانونية

م بشأن اخلدمة املدنية للعاملني باحلكومة٢٠٠١لسنة (٢١) القانون االحتادي رقم 
.االحتادية

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية 

. يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 

-ذمم املوظفني :احلسابات النظامية:اسم اإلجراء
بند- ، مطلوبات الدولة ٣٩٩٩٠١بند

٤٩٩٩٠١

٤-٣-٦٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٦٤

٤-٣-٦٤-١

٤-٣-٦٤-١-١

٤-٣-٦٤-١-٢

٤-٣-٦٤-١-٣

٤-٣-٦٤-٢

٤-٣-٦٤-٢-١
٤-٣-٦٤-٢-٢
٤-٣-٦٤-٢-٣
٤-٣-٦٤-٢-٤

٤-٣-٦٤-٣

الرواتب

٢٨٢١١٣بند - التأمين الصحي 

التوصيف

يقتصر تطبيق التأمني والضمان الصحي على موظفي احلكومة االحتادية الذي يكون مقر
عملهم الفعلي يف إمارة أبوظيب وعلى مجيع الوزارات واجلهات االحتادية القيام بتعديل
إقامات موظفيها الصادرة من إمارة أبوظيب لتتطابق مع أماكن عملهم الفعلية بإمارات

.الدولة 
:تتحمل اجلهة االحتادية تكاليف التأمني والضمان الصحي للفئات التالية 

.املوظفة / املوظف - 
.زوجة املوظف املقيمة وعلى كفالة الزوج وال تعمل - 

(١٨)املوظفة وحبد أقصى أصغر ثالثة أبناء ال يتعدى عمر أكربهم / أبناء املوظف - 
.سنة شريطة إقامتهم بالدولة وأن يكونوا على كفالة ذويهم وال يعملون 

املوظفة تكاليف الضمان والتأمني الصحي لباقي أفراد أسرهم/ يتحمل املوظف 
.ومكفوليهم 

المرفقات

.صورة عن العقد 
.صورة عن كتاب الوزارة لشركة الضمان لطلب اخلدمة 

.الفاتورة األصلية 
.صورة عن كشوف باملوظفني املستحقني 

األداة القانونية

٢٨٢١١٣بند - التأمني الصحي :اسم اإلجراء ٤-٣-٦٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٦٤-٣-١

٤-٣-٦٤-٣-٢

٤-٣-٦٤-٣-٣

٤-٣-٦٤-٣-٤

٤-٣-٦٤-٣-٥
٤-٣-٦٤-٣-٦

الرواتب

م بشأن الضمان الصحي على٢٠٠٥لسنة (٢٣) القانون احمللي إلمارة أبوظيب رقم 
.موظفي احلكومة االحتادية العاملني بإمارة أبوظيب 

٢٧ / ٥ /م بتاريخ ٢٠٠٧لسنة (٧٠ / ٣ ) قرار الس الوزاري للخدمات رقم 
م يف شأن تطبيق الضمان الصحي على املوظفني العاملني يف احلكومة االحتادية٢٠٠٧

.بإمارة أبوظيب 
م يف شأن قواعد تطبيق١٧ / ٦ / ٢٠٠٧م بتاريخ ٢٠٠٧لسنة (٣) التعميم املايل رقم 

.الضمان الصحي على املوظفني العاملني باحلكومة االحتادية بإمارة أبوظيب 
م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٧لسنة ( ١٦١) القرار الوزاري رقم 

.املالية املوحد للحكومة االحتادية
. بشأن قواعد التأمني الصحي ٢٠٠٨لسنة (٦) التعميم املايل رقم 
 بشأن التأمني الصحي على موظفي احلكومة٢٠٠٨لسنة (٨) التعميم املايل رقم 

.االحتادية من غري املواطنني  

٢٨٢١١٣بند - التأمني الصحي :اسم اإلجراء ٤-٣-٦٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٦٥

٤-٣-٦٥-١

٤-٣-٦٥-١-١

٤-٣-٦٥-١-٢

٤-٣-٦٥-٢

٤-٣-٦٥-٢-١

الرواتب

٢١١٣١٨بند - بدل هاتف  

التوصيف

١ / ٧ /يصرف البدل النقدي عن هواتف املنازل واهلواتف املتحركة اعتباراً من 
:م للفئات التالية ٢٠٠٧

 درهم١٥٠٠٠مسو معايل رئيس جملس الوزراء ونوابه ومعايل الوزراء  - 
 درهم٥٠٠٠سعادة املدراء العامون - 
 درهم٣٠٠٠سعادة املدراء التنفيذيون  - 

. درهم ٣٠٠٠املدراء العامون والقادة العامون بوزارة الداخلية / السادة - 
 درهم ٢٠٠٠مدراء اإلدارات من الدرجة األوىل فما فوق / السادة - 

نواب املدراء العامون ونواب القادة العامون ومدراء اإلدارات بوزارة/ السادة - 
. درهم ٢٠٠٠الداخلية 

. درهم ٢٠٠٠مدراء املناطق من الدرجة األوىل فما فوق - 
مدراء املكاتب التابعة لوزارة العمل ووزارة الشئون االجتماعية من الدرجة األوىل فما- 

. درهم ١٠٠٠فوق 
نواب مدراء اإلدارات ونواب مدراء املناطق من الدرجة األوىل فما فوق/ السادة - 

. درهم١٠٠٠ومدراء مكاتب معايل الوزراء وسعادة الوكالء 
. درهم ١٠٠٠نواب مدراء اإلدارات بوزارة الداخلية / السادة - 

يصرف البدل النقدي للهواتف بصفة دورية مع الراتب شهرياً مبوجب إجراء مايل
.معتمد يتضمن الدرجة واملسمى الوظيفي قرين البدل املقرر

المرفقات

إجراء مايل معتمد

٢١١٣١٨بند - بدل هاتف  :اسم اإلجراء ٤-٣-٦٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٦٥-٣

٤-٣-٦٥-٣-١

٤-٣-٦٥-٣-٢

٤-٣-٦٥-٣-٣

٤-٣-٦٥-٣-٤

الرواتب

األداة القانونية

يف شأن بدل نقدي عن هواتف املنازل(٩٣ / ٧) قرار الس الوزاري للخدمات رقم 
.واهلواتف املتحركة 
م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٧لسنة ( ١٦١) القرار الوزاري رقم 

.املالية املوحد للحكومة االحتادية
 بشأن صرف بدل نقدي عن هواتف املنازل٢٠٠٨لسنة (٣) التعميم املايل رقم 

.واهلواتف املتحركة 
٢٠٠٩ .لسنة ( ٣٦٣ / ١٢ ) قرار جملس الوزراء رقم 

٢١١٣١٨بند - بدل هاتف  :اسم اإلجراء ٤-٣-٦٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٦٧

٤-٣-٦٧-١

٤-٣-٦٧-١-١

٤-٣-٦٧-١-٢

٤-٣-٦٧-١-٣

٤-٣-٦٧-١-٤

٤-٣-٦٧-١-٥

٤-٣-٦٧-١-٦

٤-٣-٦٧-١-٧

الرواتب

٢١١٢١٥.بند - عالوة تكميلية 

التوصيف

إضافة عالوة تكميلية على جداول رواتب كادر اخلدمة املدنية لكل درجة وظيفية بنسبة
من الراتب األساسي لغري املوطنني ، وعلى أساس بداية الربط لكل درجة وفقاً(٧٠%) 

.للجداول امللحقة 
(ضم العالوة التكميلية املقررة للموظفني املواطنني مبوجب قرار جملس الوزراء رقم 

لسنة(١٩/١٩)  ، وقرار الس الوزاري للخدمات رقم ٢٠٠٧لسنة ٢٧٣ / ١٥) 
 لتكون جزء ال يتجزأ من الراتب األساسي املقرر لكل درجة وظيفية اعتباراً من٢٠٠٨

.م ووفقاً للجداول امللحقة ١ / ١ / ٢٠٠٨
صرف العالوة التكميلية املذكورة لكافة العاملني املدنيني يف الوزارات واجلهات

االحتادية اليت تطبق كادر اخلدمة املدنية وأعضاء اهليئات التعليمية والعاملني باملكافآت
.الشاملة واألجور املقطوعة ووفقاً للجداول امللحقة 

صرف العالوة التكميلية ملنتسيب قوة الشرطة واألمن من املواطنني وغري املواطنني
العاملني بوزارة الداخلية وذلك طبقاً للفئات الواردة قرين كل رتبة ووفقاً للجداول

.امللحقة 
صرف العالوة التكميلية للعاملني املدنيني بوزارة الداخلية من املواطنني وذلك طبقاً

.للفئات الواردة قرين كل درجة وظيفية ووفقاً للجداول امللحقة 
من(٧٠%) منح العاملني يف الدرجات اخلاصة من غري املواطنني عالوة تكميلية بنسبة 

.درهم (١٠,٠٠٠) وحبد أقصى ) على أساس بداية الربط(الراتب األساسي 
(من الراتب األساسي (٧٠%) منح العاملني باملكافآت الشاملة عالوة تكميلية بنسبة 

.درهم (٥٠٠٠) من إمجايل املكافأة الشاملة وحبد أقصى ٦٠% ) واملقدر بنسبة 

٢١١٢١٥.بند - عالوة تكميلية :اسم اإلجراء ٤-٣-٦٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٦٧-١-٨

٤-٣-٦٧-١-٩

٤-٣-٦٧-١-١٠

٤-٣-٦٧-١-١١

الرواتب

١ / ١٠ /زيادة رواتب أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة اخلارجية اعتباراً من  
:من البنود التالية ( ١٠٠% ) م وذلك بإضافة عالوة تكميلية  بواقع ٢٠٠٧

.الراتب األساسي - 
.بدل السكن الذي يصرف نقداً للموظف مع الراتب - 
.بدل االنتقال - 
.بدل غالء املعيشة- 
.عالوة املواطن - 
.بدل التمثيل -

.بدل األسرة - 

تضاف إىل الرواتب األساسية ألعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة اخلارجية ما
من بداية مربوط الراتب األساسي لكل درجة دبلوماسية وذلك(٧٠%) يعادل نسبة 
بذات املبلغ الذي) التكميلية(م على أن تنخفض العالوة ١ / ١ / ٢٠٠٨اعتباراً من 

.تقرر إضافته إىل الراتب األساسي 
على الرواتب األساسية اخلاصة باألطباء(٧٠%) تضاف العالوة التكميلية املقررة 

والصيادلة وفنيي الطب من املواطنني العاملني بوزارة الصحة واخلاضعني ألنظمة وظيفية
.م ووفقاً للجداول امللحقة ١ / ١ / ٢٠٠٨خاصة بشأن رواتبهم ، وذلك اعتباراً من 

تضاف العالوة التكميلية الواردة وفقاً للجداول اخلاصة بكل جهة احتادية واملعتمدة من
لسنة) م ( ٢٧٣ / ١٥من قرار جملس الوزراء رقم (٧) وزارة املالية استناداً للفقرة رقم 

م إىل الراتب األساسي للعاملني املواطنني باجلهات املستقلة وامللحقة بامليزانية٢٠٠٧
العامة لالحتاد ، على أن ال يتجاوز الراتب األساسي بعد إضافة العالوة التكميلية القيمة
املقررة للراتب األساسي للدرجة املعادلة هلا جبدول رواتب اخلدمة املدنية املعدل اعتباراً

م ، وعلى أن تنخفض العالوة التكميلية بذات املبلغ الذي تقرر١ / ١ / ٢٠٠٨من  
.إضافته إىل الراتب األساسي 

٢١١٢١٥.بند - عالوة تكميلية :اسم اإلجراء ٤-٣-٦٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٦٧-١-١٢

٤-٣-٦٧-١-١٣

٤-٣-٦٧-٢

٤-٣-٦٧-٢-١

٤-٣-٦٧-٣

٤-٣-٦٧-٣-١
٤-٣-٦٧-٣-٢
٤-٣-٦٧-٣-٣

٤-٣-٦٧-٣-٤

٤-٣-٦٧-٣-٥
٤-٣-٦٧-٣-٦

٤-٣-٦٧-٣-٧

٤-٣-٦٧-٣-٨

الرواتب

ألف درهم لكل من رئيس جملس الوزراء ونوابه(١٦٥) صرف عالوة تكميلية بواقع 
.والوزراء 

من الراتب األساسي ال تشمل أعضاء السلطة(٧٠%) العالوة التكميلية املقررة بواقع 
القضائية والنيابة العامة وأعضاء الفتوى والتشريع وقضايا الدولة حلني صدور القرار

.الالزم بشأم 

المرفقات

.إجراء التعيني أو الترقية 

األداة القانونية

.م٢٠٠٧لسنة (٢٧٣ / ١٥ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م ٢٠٠٨لسنة )  م ( ١٩ / ١٩قرار الس الوزاري للخدمات رقم 

بشأن زيادة رواتب أعضاء السلك) حفظه اهللا ( توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة 
.الدبلوماسي بوزارة اخلارجية 

م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٨لسنة (١٠٦ ) القرار الوزاري رقم 
.املالية املوحد 

.م يف شأن اخلدمة املدنية بوزارة الداخلية ٢٠٠٨لسنة (١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
 يف شأن رواتب وعالوات وبدالت منتسيب٢٠٠٨لسنة (٤٠) املرسوم االحتادي رقم 
.قوة الشرطة واألمن 

م يف شأن املعاشات التقاعدية٢٠٠٩لسنة (  ٣٠٠ / ٤ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م ١ / ١ / ٢٠٠٨للمدنيني العاملني يف احلكومة االحتادية بعد  

 يف شأن ضم العالوة٢٠٠٩لسنة ( ١٠٦ / ٥ ) قرار الس الوزاري للخدمات رقم 
.التكميلية للراتب األساسي 

٢١١٢١٥.بند - عالوة تكميلية :اسم اإلجراء ٤-٣-٦٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٦٧-٣-٩

٤-٣-٦٧-٣-١٠

٤-٣-٦٧-٣-١١

الرواتب

 يف شأن تعديل٢٠٠٩لسنة (  ٣٦٣ / ١٢ ) قرار الس الوزاري للخدمات رقم 
٢٠٠٨ .لسنة (٩) جدول الرواتب امللحق بقرار جملس الوزراء رقم 

 بشأن املوارد البشرية يف احلكومة٢٠٠٨لسنة (١١) مرسوم بقانون احتادي رقم 
.االحتادية 

٢٠٠٩ .لسنة ) م ( ٢٣٥ / ٢٠قرار جملس الوزراء رقم 

٢١١٢١٥.بند - عالوة تكميلية :اسم اإلجراء ٤-٣-٦٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٤-٣-٦٨

٤-٣-٦٨-١

٤-٣-٦٨-١-١

٤-٣-٦٨-٢

٤-٣-٦٨-٢-١

٤-٣-٦٨-٣

٤-٣-٦٨-٣-١

٤-٣-٦٨-٣-٢

الرواتب

٢١١٢١٤بند - عالوة خاصة 

التوصيف

صرف عالوة خاصة لرئيس جملس الوزراء ونواب رئيس جملس الوزراء والوزراء بواقع
.درهم شهرياً (٦٠٠٠٠) 

المرفقات

.املرسوم االحتادي الصادر بالتعيني 

األداة القانونية

 بشأن تعديل رواتب رئيس جملس٢٠٠٩لسنة ( ٢٣٥ / ٢٠ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.الوزراء ونوابه والوزراء 

.املرسوم االحتادي الصادر يف هذا الشأن 

٢١١٢١٤بند- عالوة خاصة :اسم اإلجراء ٤-٣-٦٨:رقم اإلجراء
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 رواتبال

                         
 
 
 



   )12( ملحق رقم 
  بدل طبيعة عمل

  
شريع           )  درهم   3000 : ( أوال شهريا للمواطنين من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الفتوى الت

  .وقضايا الدولة 
  

  :لمنتسبي قوة الشرطة واألمن من المواطنين وطبقا لما يحدده وزير الداخلية على النحو التالي : ً  ثانيا
 .للعاملين على الزوارق البحرية لحرس الحدود والسواحل شهريا )  درهم 900(  •
م 1500(  • ي     )  دره واص وفني ة غ ي مهن املين ف وات الخاصة والع ي الق املين ف هريا للع ش

 .الذخيرة والمتفجرات 
  ألعضاء الهيئات التعليمية: ثالثا 

  

  بدل طبيعة العمل ألعضاء الهيئة التعليمية
  وزارة التربية والتعليم

  

 بدل طبيعة العمل جاتالدر ببيان
    

 2500 الدرجة األولى
 2100 الدرجة الثانية
 1600 الدرجة الثالثة

  مجموعة التدريس: أوال 

  1300 الدرجة الرابعة
    

  2000 الدرجة األولى
  1600 الدرجة الثانية
  1300 الدرجة الثالثة

  ثانيًا مجموعة اإلدارة المدرسية

  1100 الدرجة الرابعة
    

  2000 الدرجة األولى
  1600 الدرجة الثانية
  1300 الدرجة الثالثة

  مجموعة األنشطة التربوية: لثاثا

  1100 الدرجة الرابعة
    

  2000 الدرجة األولى
  1600 الدرجة الثانية
  1300 الدرجة الثالثة

  مجموعة التنمية التربوية: رابعا

  1100 الدرجة الرابعة
  1000     دون الجامعيةالهيئات التعليمي

  



 
 

 ملحق رقم (١١)
 
 

  والقنصليياإليفاد ألعضاء السلك الدبلوماس وبدل السفر
 

 

 الفئات بدل سفر بدل انتقال رئاسة وفد

وزارة   ٢٢٥٠ ٣٠٠  %٣٥ يل ال ساعد  / وآ يل الم ف/ الوآ ر /ر يس وزي
 مفوض من الدرجة األولى

 سكرتير أول/ مستشار /وزير مفوض  ١٥٠٠ ٢٥٠  %٢٥

 ملحق/ سكرتير ثالث / سكرتير ثاني  ١٢٠٠ ٢٥٠ %٢٥

 العضو الموفد بمفرده من غير الفئات السابقة  - ٢٠٠ -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 ملحق رقم (11)
 
  

   والقنصليياإليفاد ألعضاء السلك الدبلوماس وبدل السفر
  

  

 رئاسة وفد بدل سفر الفئات
وزارة   ل ال ساعد  / وآي ل الم ف/ الوآي ر /ر يس وزي

  %35  درهم3000 مفوض من الدرجة األولى

  %25  درهم2500  سكرتير أول/ مستشار /وزير مفوض 

  %25   درهم2000  ملحق/ سكرتير ثالث / سكرتير ثاني 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )١٠(ملحق رقم 
 

 

 جدول بدل السفر واإليفاد في مهمات رسمية للعسكريين بوزارة الداخلية
 
 

 م الرتبة بدل السفر بدل االنتقال رئاسة الوفد
 وآيل وزارة ٢٥٠٠ ٥٠٠

١ 
 ٢ وآيل مساعد ٢٢٥٠ ٤٥٠
 ٣ يد فأعلى المديرون العموم ورتبة عم ٢٠٠٠ ٤٠٠

من قيمة  % ٣٥
السفر إذا آان 

رئيس الوفد برتبة 
 لواء وعميد

 ٤ عقيد ١٤٠٠ ٢٨٠
 ٥ مقدم ١٢٠٠ ٢٤٠
 ٦ رائد ١٠٠٠ ٢٠٠
 ٧  مالزم أول مالزم–نقيب  ٨٠٠ ١٦٠

من قيمة  % ٢٥
البدل السفر إذا آان 
رئيس الوفد برتبة 

 ٨ أفراد_ ضباط _ مرشحون صف  ٦٥٠ ١٣٠ عقيد أو اقل
 

  الوزير إذا آان الموفد في ضيافة آاملةباستثناء % ٥٠ويخفض قيمة بدل السفر بنسبة 
 
 
 
 
 
 
 

 



  )10(ملحق رقم 
  

  

  جدول بدل السفر واإليفاد في مهمات رسمية للعسكريين بوزارة الداخلية
  
  

 رئاسة الوفد بدل االنتقال بدل السفر الرتبة م

1 
 500 2500 وآيل وزارة

 450 2250 وآيل مساعد 2
  400  2000  يد فأعلى المديرون العموم ورتبة عم  3
  280  1400  عقيد  4

من قيمة  % 35
السفر إذا آان 

رئيس الوفد برتبة 
 لواء وعميد

  240  1200  مقدم  5
  200  1000  رائد  6
  160  800   مالزم أول مالزم–نقيب   7
  130  650  أفراد_ ضباط _ مرشحون صف   8

من قيمة  % 25
البدل السفر إذا آان 
رئيس الوفد برتبة 

 عقيد أو اقل

  
  الوزير إذا آان الموفد في ضيافة آاملةباستثناء % 50ويخفض قيمة بدل السفر بنسبة 

 
  
  
  
 
 
  

 



   )12( تابع ملحق رقم 
  بدل طبيعة عمل

  
   أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي: رابعاً 

  
شئون المراسمي             .1 املين بال ة وللع زة الرمز      ةللذين يكلفون باستقبال وتوديع ضيوف الدول   وأجه

 -:ا يلي والالسلكي وتجهيز وإيصال واستالم الحقائب الدبلوماسية وطرود الشحن وفقا لم
 

  مقدار البدل الشهر  نوع البدل

   درهم600  بدل مراسيم أو تشريفات 
/ ملقط أخبار / تلكس / السلكي / رمز ( بدل اتصال 

   درهم500  مشغل مقسم بدالة

   درهم500  بدل حقائب دبلوماسية أو طرود شحن
  
ي مجال ا                   .2 ة ف دل    يمنح أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي  شاغلي الوظائف الفني لحاسب ب

 . درهم شهريا 1500من الراتب األساسي بحد أقصى  % ) 30( طبيعة عمل بواقع 
  

سا  ع   : خام ة بواق دل طبيع ي ب ين بالحاسب اآلل وظفين الفني صى                  % ) 30( للم د أق ب وبح ن الرات م
د مرور      وبعد موافقة اللجنة الفنية وللخرجيين المواطنين في هذا       )  درهم    شهريا       1500(   المجال بع

 سنة على تاريخ التعيين 
 
 



    )8(  ملحق رقم 
  بدل اغتراب ومناطق نائية

   
من الراتب األساسي الشهري وبحد أقصى % 20للمستحقين من العاملين في الحكومة االتحادية بنسبة : أوال
  .شهريا ) مائتان وخمسون درهم  ( 250

  
  :لك على النحو التالي للمستحقين من الموظفين غير المحليين العاملين بالبعثات التمثيلية في الخارج وذ: ثانيا 

  جدول بدل اغتراب للموظفين غير المحليين بالبعثات التمثيلية
  

الدرجة المالية طبقا لجدول الرواتب المرفق 
 مقدار بدل االغتراب الشهري بالدرهم بقانون الخدمة المدنية

  :وظائف عليا 
  الدرجة األولى 
 الدرجة الثانية

  
7500  
7000 

  :وظائف عالية 
  الدرجة الثالثة

  اإلشرافية
  الدرجة الرابعة

  التنفيذية
  الدرجة الخامسة
  الدرجة السادسة

  
6000  

  
5500  

  
5500  
4500  

  وظائف متوسطة
  الدرجة السابعة

  التنفيذية
  الدرجة الثامنة
  الدرجة التاسعة
  الدرجة العاشرة

  
4000  

  
4000  
3500  
3500  

  :الوظائف التنفيذية المساعدة 
  رالدرجة الحادية عش
  الدرجة الثانية عشر
  الدرجة الثالثة عشر
  الدرجة الرابعة عشر

  
2500  
2500  
2500  
2500  

  
 



    )7(  ملحق رقم 
  بدل أثاث ألعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي 

  ومنتسبي قوة الشرطة واألمن
  
  

  للدبلوماسيين في الديوان العام: أوال 
  

 مقدار األثاث الدرجة
  90.000  الوزير المفوض من الدرجة األولى/ السفير 

  70.000  الوزير المفوض
  50.000  باقي درجات السلك الدبلوماسي والقنصلي

  
  
  

   بالخارجةللدبلوماسيين في البعثات التمثيلي: ثانيا 
  

 مقدار األثاث الدرجة
  160.000  سفير وزير المفوض من الدرجة األولى

  140.000  مستشار/ الوزير المفوض 
  130.000  سكرتير ثاني/ سكرتير أول 

  110.000  ملحق/ سكرتير ثالث 
  85.000  موظف غير محلي بالدرجة األولى فما فوق
  80.000  موظف غير محلى بالدرجة الثانية فما دون

  
  

  لمنتسبي قوة الشرطة واألمن : ثالثا 
  

 متزوج أعزب الرتبة
 60000 35000 فريق
 60000 35000  لواء
 60000 35000  عميد
 60000 35000  عقيد
 50000 30000  مقدم
 50000 30000  رائد
 40000 25000  نقيب

 40000 25000  مالزم أول
 40000 25000  مالزم

  
 



    )7(  ملحق رقم 
  بدل أثاث ألعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي 

  ومنتسبي قوة الشرطة واألمن
  
  

  للدبلوماسيين في الديوان العام: أوال 
  

 مقدار األثاث الدرجة
  90.000  الوزير المفوض من الدرجة األولى/ السفير 

  70.000  الوزير المفوض
  50.000  باقي درجات السلك الدبلوماسي والقنصلي

  
  
  

   بالخارجةللدبلوماسيين في البعثات التمثيلي: ثانيا 
  

 مقدار األثاث الدرجة
  160.000  سفير وزير المفوض من الدرجة األولى

  140.000  مستشار/ الوزير المفوض 
  130.000  سكرتير ثاني/ سكرتير أول 

  110.000  ملحق/ سكرتير ثالث 
  85.000  موظف غير محلي بالدرجة األولى فما فوق
  80.000  موظف غير محلى بالدرجة الثانية فما دون

  
  

  لمنتسبي قوة الشرطة واألمن : ثالثا 
  

 متزوج أعزب الرتبة
 60000 35000 فريق
 60000 35000  لواء
 60000 35000  عميد
 60000 35000  عقيد
 50000 30000  مقدم
 50000 30000  رائد
 40000 25000  نقيب

 40000 25000  مالزم أول
 40000 25000  مالزم

  
 



    )6(  ملحق رقم 
  

  بدل خدم وطهاة
  

  شهري/ درهم    البيـــــــــان

  6000  لرئيس مجلس الوزراء
  6000  نائب رئيس مجلس الوزراء

  3000  للوزراء
  1680  للضباط من رتبة مقدم وما فوق
  1120  للضباط من رتبة رائد إلى مالزم

  
   إذا اجتمع الزوج والزوجة في خدمة قوة الشرطة واألمن منح بدل الخدم

  والطهاة  ألعالهما رتبة 
  



    )6(  ملحق رقم 
  

  بدل خدم وطهاة
  

  شهري/ درهم    البيـــــــــان

  6000  لرئيس مجلس الوزراء
  6000  نائب رئيس مجلس الوزراء

  3000  للوزراء
  1680  للضباط من رتبة مقدم وما فوق
  1120  للضباط من رتبة رائد إلى مالزم

  
   إذا اجتمع الزوج والزوجة في خدمة قوة الشرطة واألمن منح بدل الخدم

  والطهاة  ألعالهما رتبة 
  



  
   )5( ملحق رقم 

  بدل التمثيل والضيافة
  
  
  

   درهم شهريًا3000 الوزراء

  درهم شهريًا1000 الوآالء

  
  

  بدل التمثيل في الداخل والخارج ألعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
  

 الدرجة الدبلوماسي
  بدل التمثيل الشهري في 

  )الديوان العام ( الدخل 
  بالدرهم

  بدل التمثيل الشهري في 
) البعثات التمثيلية ( الخارج 

 بالدرهم
  الوآيل المساعد/ وآيل الوزارة 
 - من الراتب األساسي % 30 بدرجة سفير

 15000 3250 سفير
  12500  3000 وزير مفوض من الدرجة األولى

  10625  2750  وزير مفوض
  9500  2500  مستشار

  8500  2250  سكرتير أول
  7500  2000  سكرتير ثاني
  6500  1750  سكرتير ثالث

  5690  1500  ملحق
 



    )4(  ملحق رقم 
  )مواطن ( عالوة اجتماعية 

 
 عالوة مواطن : أوال  •

  
بمنح المواطنون والستخدمون المدنيون العاملون بالحكومة االتحادية المصنفون على وظائف           -

 -:دائمة والمدرجة بالميزانية العامة لألتحاد عالوة اجتماعية على النحو     التالي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  مواطن الدرجة
 ةالعالوة االجتماعي

 500 وآيل الوزارة
 500 الوآيل المساعد

 700 األولى
  800  الثانية
  800  الثالثة
  800  الرابعة
  800  الخامسة
  800  السادسة
  1000  السابعة
  1000  الثامنة
  1000  التاسعة
  1000  العاشرة

  1000  الحادية عشر
  1000  الثانية عشر
  1000  الثالثة عشر
  1000  الرابعة عشر





    )3/1(  ملحق رقم 
  

  العالوة الفنية
  

  .لألطباء وفني الطب والصيدلة وأطباء البيطرة والطب الشرعي     :  أوال 
  
   األطبـــــــــاء– ) 1
  

 العالوة الفنية لغير للمواطنين العالوة الفنية للمواطنين مسمى الوظيفة
  8500  12000  "أ " طبيب استشاري 
  7500  11000  "ب " طبيب استشاري 
  4000  6000  "أ " طبيب أخصائي 
  2500  4000  "ب " طبيب أخصائي 

  1500  2800  طبيب ممارس عام
  1100  2000  طبيب مبتدئ
  900  1600  طبيب امتياز

  
  : فني الطب الحاصلين على المؤهالت عليا – ) 1

  

 العالوة الفنية لغير للمواطنين العالوة الفنية للمواطنين مسمى الوظيفة
  2650  3500  "أ " ستشاري فني طب ا

  2150  3000  "ب " فني طب استشاري 
  1650  2500  "أ " فني طب أخصائي 

  1150  2000  "ب " طبيب أخصائي 
  1000  1800  مبتدئ/ فني طب ممارس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



    )3/2(  تابع ملحق رقم 
  العالوة الفنية

  
  : فني الطب غير الحاصلين على مؤهالت عليا – ) 1

  

 العالوة الفنية لغير للمواطنين العالوة الفنية للمواطنين مسمى الوظيفة
  2650  3500  رئيس هيئة تمريض

  2450  3000  نائب رئيس هيئة تمريض
  1750  2400  مساعد رئيس هيئة تمريض

  700  1100  فني مسئول أول
  600  1000  فني مسئول
  500  900  فني مؤهل

  400  800  "أ " مساعد فني 
  300  600  "ج " " ب " مساعد فني 

  100  200  معاون تمريض
 

  
   ) 1( يمنح الضابط من منتسبي قوة الشرطة واألمن عالوة اختصاص طبقا لما هو وارد بالقرار الوزاري   : ثانيا

  -: الصادر من وزير الداخلية 1983         سنة 
 : لما يلي يمنح صف الضباط واألفراد والحراس من منتسبي قوة الشرطة واألمن عالوة مهنة طبقا •
  
  للوافدين

 المجموع الدرجة
 الرابعة الثالثة الثانية األولي

  درهم700  درهم800  درهم900  درهم1000 أ
   درهم450   درهم500   درهم550   درهم600  ب
   درهم300   درهم350   درهم400   درهم450  ج
   درهم150   درهم200   درهم250   درهم300  د
   درهم50   درهم75   درهم100   درهم150  هـ

 
من قيمة عالوة  % ) 50( يمنح الضباط واألفراد العسكريين من أبناء دولة اإلمارات العربية المتحدة نسبة  •

 .االختصاص أو المهنة باإلضافة لقيمة العالوة المقررة في هذا النظام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

    )3/3(  تابع ملحق رقم 
  العالوة الفنية

  
ن العاملون بالوزارات والدوائر والدواوين االتحادية الحاصلون على يمنح المهندسون المواطنو : ثالثا

  -:شهادة  جامعية آو ما يعادلها في التخصصات اآلتية 
ة      – الهندسة الكهربائية    – الهندسة المعمارية    –الهندسة المدنية   (  •  هندسة   – الهندسة الميكانيكي

سبة     ) التصاميم الداخلية      تب األساسي وبحد أقصى خمسة         من الرا   % ) 50( عالوة فنية بن
 .آالف درهم شهريا 

ة الحاصلون     • دوائر االتحادي دوائر وال الوزارات وال املون ب ون الع ون المواطن نح المهندس يم
سابقة         صات ال ر التخص ن غي ة م ال الهندس ي مج ا ف ا يعادله ة أو م هادة جامعي ى ش عل

سبة    ة بن الوة فني ون ع ون الزراعي ب األ % ) 30( والمهندس ن الرات صى       م د أق ي وبح ساس
 .آلف وخمسمائة درهم شهريا  ) 1500( 
ة        • ال الهندس ي مج املون ف ساعدة الع ة الم ائف الهندس اغلوا وظ ون ش ون المواطن نح الفني يم

ل من             ة أق المساعدة بالوزارات والدوائر والدواوين االتحادية والحاصلون على مؤهالت علمي
سبة      ة بن م   ) 1500( تب األساسي وبحد أقصى     من الرا  % ) 30( الجامعي عالوة فني دره

 .شهريًا 
  

من الراتب   % ) 30( يمنح الجيولوجين المواطنون العاملون بوزارة الطاقة عالوة فنية بنسبة           : رابعا
 .درهم شهريا  ) 1500(األساسي وبحد أقصى 



    )2(  ملحق رقم 
  

   بدل االنتقال–عالوة سيارة 
  
  

  . درهم شهريا لرئيس مجلس الوزراء 16667    :  أوال 
  . درهم شهريا لنائب رئيس مجلس الوزراء 16667   :  ثانيــا
  . درهم شهريا للوزراء 14583   :  ثالثــا
  .  درهم شهريا لوآالء الوزارات والوآالء المساعدين 5000   :  رابعا
  لمنتسبي قوة الشرطة واألمن   : خامسا

              
  

  -: على النحو التالي يمنح منتسبو القوة بدل انتقال بالفئات اآلتية
  

 الرتبة/ الوظيفة  بدل انتقال
 وافد مواطن

  درهم600  درهم600 فريق
  درهم600  درهم600 لواء
  درهم600  درهم600  عميد
  درهم600  درهم600  عقيد
  درهم600  درهم600  قدمم

  درهم450  درهم450  رائد
  درهم450  درهم450  نقيب

  درهم450  درهم450  مالزم أول
  درهم450  درهم450  مالزم

 -  درهم450  مرشح مواطن
  درهم200  درهم400  مساعد أول

  درهم200  درهم400  مساعد
  درهم200  درهم400  رقيب أول

  درهم200  درهم400  رقيب
  درهم200  درهم400  عريف

  درهم200  درهم400  شرطي أول
  درهم200  درهم400  شرطي

  درهم200  درهم200  شرطي مستجد
  درهم200  درهم200  الحارس

  



    )2(  تابع ملحق جدول رقم 
  

   بدل االنتقال–عالوة سيارة 
  ألعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي: سادسا 

  
  .مرة آل ثالث سنوات ) ألف درهم خمسون (  درهم 50.000 -)أ 

  .للوزير المفوض من الدرجة األولى   
  .مدير اإلدارة من درجة وزير مفوض فما فوق   

  
  .شهريا لباقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ) ألف درهم (  درهم 1000 -)ب
  

  للموظفين والمستخدمين العاملين في الحكومة االتحادية : سابعا 
  

 االنتقال درجةال/ الحلقة 
  600  األولى
  600  الثانية
  400  الثالثة
  400  الرابعة
  300  الخامسة
  300  السادسة
  200  السابعة
  200  الثامنة
  200  التاسعة
  200  العاشرة

  200  الحادية عشر
  200  الثانية عشر
  200  الثالثة عشر
  200  الرابعة عشر

  



 
29)1-1-1-3-4 ( 01ملحق رقم -رواتب  

  )1/1(ملحق رقم 
  

   .لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء
  
  

  
  

   الراتب األساسي الشهري  المنصب

  ثابت   درهم70.000  رئـيس مجـلس الــــــوزراء

  ثابت   درهم60.000  نائب رئيس مجلس الوزراء

  ثابت   درهم40.000  الــوزيــــر

  



 
29)1-1-1-3-4 ( 01ملحق رقم -رواتب  

  دولة اإلمــارات العربيـة المتحـدة
  ن مجلس الوزراءوزير الدولة لشئو

        ديوان الخدمة المدنية
  )1/2(ملحق رقم 

  )المواطنين(جدول رواتب ودرجات 
  النظام العام

  

  العالوة الدورية  أساسي   الدرجة
  السنوية

الحد األدنى للبقاء   بدل التمثيل
  بالدرجة

  وظـائف عليــا

  -  1000    500  31.250  وكيل وزارة

  -  -    400  25.000  وكيل مساعد

  -  -  300  20.000  )أ ( اصة خ

  -  -  300  15.000  )ب ( خاصة 

  -  -  250  10.175  األولى

  -  -  250  9.375  الثانية

  وظـائف عاليـة

  -    200  7.675  الثالثة

  3    200  6.575  الرابعة
  3    200  5.475  الخامسة
  3    200  4.375  السادسة

  وظائف متوسطة

  -    125  3.500  السابعة

  4    125  2.850  الثامنة
  4    125  2.275  التاسعة
  4    125  1.800  العاشرة

  الوظائف التنفيذية المساعدة

  -    70  1.750  الحادية عشر

  4    70  1.700  الثانية عشر
  4    70  1.350  الثالثة عشر
  3    70  1.175  الرابعة عشر

  
  



 
29)1-1-1-3-4 ( 01ملحق رقم -رواتب  

   اإلمــارات العربيـة المتحـدةدولة
  وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

  الخدمة المدنية      ديوان 
  )1/3(ملحق رقم 

  )غير المواطنين (جدول رواتب ودرجات
  النظام العام

  
  الدرجة  أساسي 

  نهاية الربط  بداية الربط

العالوة 
الدورية 
  *السنوية 

الحد األدنى 
  للبقاء بالدرجة

  -  120  8.050  7.475  األولى

  -  120  7.475  6.900  الثانية

  -  115  6.900  5.650  الثالثة

  3  115  5.650  4.850  رابعةال
  3  100  4.850  4.025  الخامسة
  3  100  4.025  3.225  السادسة
  -  80  3.225  2.600  السابعة

  4  80  2.600  2.100  الثامنة
  4  60  2.100  1.675  التاسعة
  4  60  1.675  1.325  العاشرة

  -  40  1.495  1.325  الحادية عشر

  4  40  1.325  1.150  الثانية عشر
  4  40  1.150  1.000  الثالثة عشر
  4  40  1.000  875  الرابعة عشر

  
  

تستحق هذه العالوة سنوياً فى أول يناير وأول يوليو من كل عام ويكون استحقاق أول عالوة فى الموعد المشار إليه بعد مضي * 
  .سنة على األقل من تاريخ التعيين 
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  )1/4(تابع ملحق رقم 
  أعضاء السلطة القضائية

  
  -:طبقًا لما يلي  -

  
  )لمواطنينل(

  
 الحد األعلى الحد األدنى  أعضاء الهيئة القضائية  الفئــة  الراتب االساسي

العالوة 
  الدورية

الحد األدنى للبقاء 
  في الدرجة

/ رئيس المحكمة االتحادية العليا الخاصة
  النائب العام/ وآيل وزارة العدل

48.000  50.000  500  -  

/ العلياقضاة المحكمة االتحادية   األولى
/ مدير دائرة التفتيش القضائي

المحامي / رؤساء محاآم االستئناف 
الوآيل المساعد لشئون / العام األول

  الفتوى والتشريع وقضايا الدولة

39.000  45.000  500  -  

رؤساء / قضاة محاآم االستئناف  الثانية
المحامون / المحاآم االبتدائية

مدراء اإلدارات بالفتوى / العامون
  يع وقضايا الدولةوالتشر

35.000  38.000  500  4  

رؤساء / رؤساء النيابة العامة   الثالثة
األقسام بالفتوى والتشريع وقضايا 

المستشارون بالفتوى / الدولة
قضاة  / والتشريع وقضايا الدولة

  .المحاآم االبتدائية 

26.000  28.000  400  4  

المستشارون / وآالء نيابة أول   الرابعة
فتوى والتشريع المساعدون بال
  وقضايا الدولة

24.000  26.000  400  4  

المحامون األول / وآالء نيابة عامة الخامسة
الباحثون بالفتوى / بقضايا الدولة

  .والتشريع 

21.000  24.000  300  4  

  4  300  21.000  17.000  المحامون بقضايا الدولة السادسة
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  )1/4(تابع ملحق رقم 
  أعضاء السلطة القضائية

  
  

  -:ًا لما يلي طبق -
  

  )لمواطنينل(
  

  عالوة السكن
  أعزب  متزوج  أعضاء السلطة القضائية  الفئــة

عالوة 
  االنتقال

غالء 
  معيشة

بدل طبيعة  اجتماعية
عمل 
وبدل 
  تفريغ

/ رئيس المحكمة االتحادية العليا   الخاصة
  النائب العام/ وآيل وزارة العدل 

10.000 -  5.000  500  500  5.000  

/ قضاة المحكمة االتحادية العليا  األولى
/ مدير دائرة التفتيش القضائي
/ رؤساء محاآم االستئناف 

الوآيل / المحامي العام األول
المساعد لشئون الفتوى والتشريع 

  وقضايا الدولة

5.000  -  5.000  500  500  5.000  

رؤساء / قضاة محاآم االستئناف  الثانية
المحامون / المحاآم االبتدائية

مدراء اإلدارات بالفتوى / نالعامو
  والتشريع وقضايا الدولة

3.500  2.000 1.000  500  700  5000  

رؤساء / رؤساء النيابة العامة   الثالثة
األقسام بالفتوى والتشريع 

المستشارون / وقضايا الدولة
 بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة

  .قضاة المحاآم االبتدائية / 

3.500  2.000 1.000  500  700  5000  

المستشارون / وآالء نيابة أول   الرابعة
المساعدون بالفتوى والتشريع 

  وقضايا الدولة

3.500  2.000 1.000  500  800  5.000  

المحامون / وآالء نيابة عامة الخامسة
الباحثون / األول بقضايا الدولة

  .بالفتوى والتشريع 

3.500  2.000 1.000  500  800  5000  

  5.000  800  500  1.000 2.000  3.500  لدولةالمحامون بقضايا ا السادسة
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  )1/5(تابع ملحق رقم 
  أعضاء السلطة القضائية

  
  

  -:طبقًا لما يلي  -
  

  )لغير المواطنين(
  

بــدايـــة   أعضاء السلطة القضائية  الفئــة
  المربوط

نهــأيـــة 
  المربوط

بدل طبيعة 
عمل وبدل 
  تفرغ

العالوة 
  السنوية

مدير / تحادية العلياقضاة المحكمة اال  األولى
رؤساء / دائرة التفتيش القضائي

المحامي العام / محاآم االستئناف 
الوآيل المساعد لشئون / األول

  الفتوى والتشريع وقضايا الدولة

15.000  18.000 5000  345  

رؤساء / قضاة محاآم االستئناف  الثانية
المحامون / المحاآم االبتدائية

دارات بالفتوى مدراء اإل/ العامون
  والتشريع وقضايا الدولة

13.000  15.000 5000  230  

رؤساء / قضاة المحاآم االبتدائية  الثالثة
رؤساء األقسام / النيابة العامة 

/ بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة
المستشارون بالفتوى والتشريع 

  وقضايا الدولة

11.000  13.000 5000  230  

المستشارون / وآالء نيابة أول   الرابعة
المساعدون بالفتوى والتشريع 

  وقضايا الدولة

9.000  11.000 5000  230  

المحامون األول / وآالء نيابة عامة الخامسة
الباحثون بالفتوى / بقضايا الدولة

  .والتشريع 

7.000  9.000  5000  230  

  230  5000  8.000  6.000  المحامون بقضايا الدولة السادسة
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  )1/6(تابع ملحق رقم 
  
  )وزارة الداخلية (   منتسبي قوة الشرطة واألمن

  
  : رواتب الضباط:أوًال

  :المواطنون) أ ( 
  

/ الرتبة  الراتب األساسي بالدرهم
  إلى  من  الوظيفة

العالوة السنوية 
  بالدرهم

  - )راتب ثابت (   22800  فريق
  - )راتب ثابت (   16800  لواء
  - )راتب ثابت (   12800  عميد
  200  12800  10800  عقيد 
  200  10800  8800  مقدم
  200  8800  7800  رائد
  200  7800  6800  نقيب

  100  6800  5800  مالزم أول
  100  5800  4800  مالزم 

  
  

  :غير المواطنين) ب( 
  

/ الرتبة  الراتب األساسي بالدرهم
  إلى  من  الوظيفة

العالوة السنوية 
  بالدرهم

  -  )راتب ثابت (   22000  فريق
  -  ) راتب ثابت (  16000  لواء
  -  )راتب ثابت (   12000  عميد
  200  12000  10000  عقيد 
  200  10000  8000  مقدم
  200  8000  7000  رائد
  200  7000  6000  نقيب

  100  6000  5000  مالزم أول
  100  5000  4000  مالزم 

  
   :ثانيًا

  

  
واطن ح الم دره  : المرش ت ق غ ثاب شهري بمبل ي ال ه األساس ة آ ) 3500( راتب الف ثالث
  وخمسمائة درهم
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  )1/7(تابع ملحق رقم 

  
  :رواتب صف الضباط واألفراد : ثالثًا 

  
  :المواطنون ) أ ( 

  
/ الوظيفة  الراتب األساسي بالدرهم

  إلى  من  الرتبة
العالوة السنوية 

  بالدرهم
  100  6800  5300  مساعد أول

  100  5300  3900  مساعد
  100  3900  3400  رقيب أول

  50  3400  3200  رقيب 
  50  3000  2800  عريف

  50  2800  2600  شرطي أول
  50  2600  2400  شرطي

  -  ثابت  1400  شرطي مستجد
  

  :غير المواطنين ) ب ( 
  

/ الوظيفة  الراتب األساسي بالدرهم
  إلى  من  الرتبة

العالوة السنوية 
  بالدرهم

  50  2950  2700  مساعد أول
  40  2700  2400  مساعد

  30  2400  2220  رقيب أول
  20  2220  2100  رقيب 
  10  2100  2040  عريف

  10  2040  1980  شرطي أول
  10  1980  1920  شرطي

  -  ثابت  1200  شرطي مستجد
  

   :رواتب الحراس: رابعًا 
 
 
ألفان وثالثمائة درهم بدون  ) 2300( يحدد الراتب الشهري بمبلغ ثابت قدره : المواطنون ) أ ( 

  .إضافة عالوات دورية سنوية 
 
ألف وتسعمائة  ) 1920( يحدد الراتب الشهري بمبلغ ثابت قدره : غير المواطنين ) ب( 

  .وعشرون درهم بدون إضافة عالوات دورية سنوية 
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  )1/8(تابع ملحق رقم 
  

 تحدد رواتب وعالوات منتسبي قوة الشرطة من غير المواطنين شغالي المهن التابعة للجدول فئة :خامسًا
  -:على النحو التالي) أ ( 

  
 الراتب األساسي بالدرهم

  إلى  من  الرتبة/ الوظيفة 
الدورية العالوة 

  السنوية بالدرهم
  20 1920  1820  شرطي/ جندي 

  20 2020  1920 شرطي أول/ جندي أول 
  20 2120  2020  عريف
  25 2245  2120  رقيب

  25 2370  2245  رقيب أول
  40 2570  2370  مساعد/ وآيل ثاني
  60 2800  2570  أولمساعد / وآيل أول 

  
 تحدد رواتب وعالوات منتسبي قوة الشرطة من غير المواطنين شاغلي المهن التابعة للجدول فئة :سادسًا

  -:على النحو التالي ) ب ( 
  

  إلى  من  الرتبة/ الوظيفة  الراتب األساسي بالدرهم
الدورية العالوة 

  السنوية بالدرهم
  10 1370  1320  شرطي/ جندي 

  10 1420  1370 شرطي أول / جندي أول
  10 1470  1420  عريف
  20 1570  1470  رقيب

  30 1720  1570  رقيب أول
  40 1920  1720  2 مساعد/ 2وآيل 
  60 2220  1920  1مساعد / 1وآيل 

  
 تحدد رواتب وعالوات منتسبي قوة الشرطة من غير المواطنين شاغلي المهن التابعة للجدول فئة :سابعًا 

  :حو التالي على الن) جـ ( 
  

 الراتب األساسي بالدرهم
  إلى  من  الرتبة/ الوظيفة 

الدورية العالوة 
  السنوية بالدرهم

  10  870  820  شرطي/ جندي 
  10  920  870 شرطي أول/ جندي أول 

  10  970  920  عريف
  10 1020  970  رقيب

  20 1120  1020  رقيب أول
  20 1220  1120  مساعد / 2وآيل

  20 1320  1220  1مساعد  / 1وآيل 
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  )1/9(تابع ملحق رقم 
  

  أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
   )وزارة الخارجية( 

  
  

  جدول درجات ورواتب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
  
  
  
  

الراتب األساسي  ةالدرجة الدبلوماسي/ الوظيفة 
  الشهري بالدرهم

العالوة الدورية 
  السنوية بالدرهم

  -   راتب ثابت18750  رــــــــــــفيــس
وزير مفوض من الدرجة 

األولى
  -   راتب ثابت15625

  -   راتب ثابت13285  وزير مفوض

  250 13160 – 10160  مستشار

  250   13125 -9375  سكـرتيــر أول

  190  11410 – 8595  سكـرتيــر ثاني

  190  10470 – 7660  سكـرتيـر ثالث

  190  9375 – 6565  ملحــــــــــــق

  
  
  
  
  
  
  
  



  
   ) 15 - 1 – 23 -2 -4 ( 14ملحق رقم 

  
  

الرسوم الدراسية الخاصة بالطلبة المتميزون الذين يتم قبولهم في المدارس الحكومية 
  .ما لم يكونوا من المستثنيين من هذه الرسوم 

  
المستويات   المراحل التعليمية

  التعليمية
الصفوف 
  التعليمية

الرسوم الدراسية 
  السنوية

   درهم6000  12
  الخامس  المرحلة الثانوية   درهم6000  11
   درهم6000  10
  الرابع  درهم5000  9
  درهم5000  8
  درهم4000  7

  الحلقة الثانية
  الثالث

  درهم4000  6
  الثاني  درهم4000  5
  درهم4000  4
  درهم3000  3
  درهم3000  2

  الحلقة األولى  المرحلة األساسية

  األول
  درهم3000  1

 
 



  
  

  )13(ملحق رقم 

  طريقة معاجلة املبالغ املستقطعة حلساب اهليئة
  العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية

  
م اخلاص باملعاشات والتأمينات    1999 لسنة   7م بشأن تطبيق أحكام القانون االحتادي رقم        1999لسنة  ) 7(باإلشارة إىل التعميم املايل رقم        

  .م 1/5/1999مه اعتباراً من االجتماعية والذي بدأ تطبيق أحكا
  : وبناًء عليه جيب مراعاة ما يلي 

من راتب حـساب    % 5على أساس القسط الشهري بواقع      ) املواطنني العاملني يف القطاع احلكومي    (  يتم احتساب القسط املستحق على األفراد        :أوالً  
  :االشتراك والذي يتضمن ما يلي 

  الراتب األساسي الشهري -
 عالوة السكن  -
 وة غالء معيشةعال -
 عالوة األوالد+ عالوة اجتماعية  -

  % .15االشتراكات بنسبة : وميثل حصة احلكومة 
  : وىف ضوء ما تقدم فقد مت استحداث البنود والرموز التالية اخلاصة هبيئة املعاشات والتأمينات االجتماعية كاآليت :ثانياً 

احلساب التحليليالرمز املسمى البندالباب

1  21310
  30  %)15(حصة احلكومة   1

4  
42220

  55 )اشتراكات األفراد(أمانات هيئة املعاشات   4

4  42220
  58  )حصة احلكومة( أمانات هيئة املعاشات   6

  
A = 18327  

  

  
على ) 422204بند (د مع مراعاة أن يكون االرتباط باملبالغ الواردة مبستندات الصرف والقيد اخلاصة حبسابات أمانات هيئة املعاشات اشتراكات األفرا    

  . مع ضرورة إدراج الرقم التأميين لكل موظف يف خانة البيان A = 18327حساب 
  :ضم اخلدمة للمواطنني : ثالثاً 

واملـستقطع مـن   % 2وىف ضوء تطبيق قانون التأمينات االجتماعية للمواطنني حيث مت تعديل الرموز اخلاصة بضم اخلدمة أو خصم التقاعد            
  : العاملني املواطنني كاآليترواتب

  
م وختصم مرة واحدة على اخلـصومات وال  1/5/1999خلصم أي مبالغ حلساب إيرادات وزارة املالية والصناعة قبل            % 2 تقاعد   )60(الرمز   -

  .148101حتتاج إىل قيد حيث يتم توجيه إمجايل املستقطع إىل اإليرادات بند



  
وحتتاج إىل قيد تعلية عند إدراجها      % 5 لضم اخلدمة لصاحل هيئة املعاشات والتأمينات االجتماعية بنسبة           وهى ختص املبالغ املستقطعة    )67(الرمز   -

 :على منوذج اخلصم كمبلغ وقسط ويكون القيد كاآليت 
    399901    ذمم املوظفني/من حـ
  499901  مطلوبات الدولة/           إىل حـ

  
بويب لتخفيض الذمة املعالة على املوظف ويقوم كذلك بتحويل املبلغ املستقطع حلساب أمانات هيئة ويقوم احلاسب اآليل آلياً بعكس القيد مع الت

  املعاشات والتأمينات االجتماعية علــى
   .423201البند 

  
 عند إدراجهـا علـى       وهو خمصص للمبالغ املستقطعة لضم اخلدمة لصاحل حساب إيرادات وزارة املالية والصناعة وحتتاج إىل قيد تعليه                )69(  الرمز    -

  منوذج اخلصم كمبلغ وقسط 
  399901  من حساب ذمم املوظفني       
 499901مطلوبات الدولة  /إىل حـ          

  
ويقوم احلاسب اآليل آلياً بعكس القيد مع التبويب لتخفيض الذمة املعالة على املوظف وحتويل املبالغ املستقطعة إىل حساب إيرادات وزارة املالية 

  .والصناعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

 
 

 
 المصروفات 
 الجارية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٤:  عدد االجراءات 
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فهرس المصروفات الجارية

المصروفات الجارية

األحكام العامة

اإلجراءات

التوريدات والخدمات

السلفة المستديمة

السلفة الخاصة

االستضافة بالفنادق

تذاآر السفر للمهمات

اإلعانات االجتماعية

طلب خدمة أجهزة االتصال وتنظيم نفقاتها

سفر الوزراء على شرآة رويال جت

صرف اإلغاثة 

الدورات التدريبية

العالقات الصحفية ودعم الصحف

دعم المزارعين والصيادين

.الدراسات وتطوير النظم والقرارات

 مصروفات مدرسية تشغيلية

دليل المرفقات الثبوتية للصرف

٢٢١١٠١بند - صيانة المباني 

٢٢١٢٠١بند - استهالك الكهرباء 

٢٢١٢٠٢بند - استهالك المياه 

٢٢١٢٠٣بند - استهالك الغاز 

٢٢١٢٠٤بند - نفقات الصرف الصحي 

٢٢١٢٠٥بند - مهمات توصيل الكهرباء 

٢٢١٢٠٦بند - مهمات توصيل المياه 

٢٢١٢٠٧بند - صيانة شبكة الكهرباء للمحطات 
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فهرس المصروفات الجارية

٢٢١٢٠٨بند - صيانة شبكة المياه للمحطات 

٢٢١٢٠٩بند - صيانة مكائن المحطات 

٢٢١٢١٠بند - محروقات السيارات والناقالت 

٢٢١٢١١بند - محروقات المحطات 

٢٢١٢١٢بند - مهمات توصيل الغاز 

٢٢١٣٠١بند - إيجار المباني داخل الدولة 

٢٢١٣٠٢بند - إيجار المباني خارج الدولة 

٢٢١٣٠٣بند - إيجارات األراضي 

٢٢١٤٠١بند - أدوات ومواد النظافة 

٢٢١٤٠٢بند - عقود النظافة 

٢٢١٥٠١بند - مستلزمات االثاث 

٢٢١٥٠٢بند - صيانة االثاث 

٢٢١٥٠٣بند - مصاريف الديكور 

٢٢١٥٠٤بند - شراشف وبياضات 

٢٢١٦٠١بند - صيانة الحدائق 

٢٢٢١٠١بند - قطع الغيار 

٢٢٢١٠٢بند - لوحات وإشارات المرور 

٢٢٢١٠٣بند - صيانة السيارات والناقالت 

٢٢٢١٠٤بند - صيانة السفن 

٢٢٢١٠٥بند - صيانة الطائرات 

٢٢٢١٠٦بند - إيجار السيارات 

٢٢٢١٠٧بند - إيجار سفن 

٢٢٢١٠٨بند  - إيجار طائرات 

٢٢٣١٠١بند - إدارة الخدمات العامة 

٢٢٣٢٠١بند - قرطاسية وأدوات مكتب 

٢٢٣٢٠٢بند - مصروفات المكتب  

٢٢٣٢٠٣بند - مجالت وجرائد ودوريات 

٢٢٣٢٠٤بند - المطبوعات 

٢٢٣٢٠٥بند  - آتب دراسية 
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فهرس المصروفات الجارية

٢٢٣٢٠٦بند - الكتب والمراجع 

٢٢٣٢٠٧بند - المخطوطات التراثية واآلثار 

٢٢٣٢٠٨بند - متفرقات 

٢٢٣٣٠١بند - األفالم والتسجيالت والبرامج 

٢٢٣٣٠٢بند - لوازم التصوير 

٢٢٣٣٠٣بند - أجور وآاالت األنباء 

٢٢٣٣٠٤بند - العالقات الصحفية 

٢٢٣٣٠٥بند - مصروفات الدعاية واإلعالن 

٢٢٣٣٠٦بند - مكافآت الكتاب 

٢٢٣٣٠٧بند - مكافآت أعضاء المسرح والتحكيم والجوائز 

٢٢٣٣٠٨بند - مكافآت الفرق الشعبية 

٢٢٣٤٠١بند - خدمات البريد 

٢٢٣٤٠٢بند - أجهزة هاتف وفاآس 

٢٢٣٤٠٣بند - خدمات البرق والهاتف 

٢٢٣٤٠٤بند - خدمات االنترنت 

٢٢٣٤٠٥بند - مستلزمات الحاسب اآللي 

٢٢٣٤٠٦بند - برامج الحاسب اآللي 

٢٢٣٤٠٧بند - صيانة الحاسب اآللي 

٢٢٣٤٠٨بند - إيجار الحاسب اآللي 

٢٢٣٤٠٩بند - صيانة األجهزة السلكية والالسلكية 

٢٢٣٤١٠بند - إيجار خدمات األقمار الصناعية 

٢٢٣٥٠١بند - الزي الموحد 

٢٢٣٥٠٢بند - الغسيل والكوي 

٢٢٣٦٠١بند - وجبات الطعام 

٢٢٣٦٠٢بند - أدوات الطعام 

٢٢٣٧٠١بند - أدوية وعقاقير وأمصال تطعيم 

٢٢٣٧٠٢بند - مواد آيماوية وبيولوجية وصحية 

٢٢٣٧٠٣بند - أفالم أشعة 

٢٢٣٧٠٤بند - مستلزمات طبية 
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فهرس المصروفات الجارية

٢٢٣٧٠٥بند - أجهزة طبية تعويضية 

٢٢٣٧٠٦بند - عالج حاالت األمراض المستعصية 

٢٢٣٧٠٧بند - شراء الدم 

٢٢٣٧٠٨بند - التثقيف الصحي 

٢٢٣٧٠٩بند - تكاليف تجهيز الموتى 

٢٢٣٨٠١بند - بذور وأسمدة وأشتال 

٢٢٣٨٠٢بند - مكافحة األوبئة الزراعية والبيطرية 

٢٢٣٨٠٣بند - مكافحة التلوث البيئي 

٢٢٣٨٠٤بند - مواد وأعالف 

٢٢٣٨٠٥بند - أدوات وعدد زراعية وسمكية 

٢٢٣٨٠٦بند - أدوات ولوازم غوص بحرية 

٢٢٣٩٠١بند - أدوات ومواد المختبرات والمعامل 

٢٢٣٩٠٢بند - أدوات التدريب 

٢٢٣٩٠٣بند - عدد وأدوات صغيرة 

٢٢٣٩٠٤بند - صيانة اآلالت والمعدات 

٢٢٣٩٠٥بند - أدوات ومهمات رياضية وآشفية 

٢٢٣٩٠٦بند - معدات مكافحة الحريق 

٢٢٣٩٠٧بند - عدد وأدوات هندسية 

٢٢٣٩٠٨بند - عدد وأدوات موسيقية 

٢٢٤٠٠١بند - التعداد العام للسكان 

٢٢٤٠٠٢بند - البحوث والدراسات 

٢٢٤٠٠٣بند - المسوحات 

٢٢٤١٠١بند - مخصصات الطالب 

٢٢٤١٠٢بند - الرسوم الدراسية 

٢٢٤٢٠١بند - مواد التربية الفنية 

٢٢٤٢٠٢بند - التدبير المنزلي 

٢٢٤٢٠٣بند - الرعاية والخدمات االجتماعية للطالب 

٢٢٤٢٠٤بند - دورات رياضية ومباريات دولية 

٢٢٤٢٠٥بند - النشاط المسرحي والفني 
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فهرس المصروفات الجارية

٢٢٤٢٠٦بند - دروع ونياشين عسكرية 

٢٢٤٢٠٧بند - نفقات الجرائم العامة 

٢٢٤٢٠٨بند - حفاوة واستقبال 

٢٢٤٢٠٩بند - إعداد وتجهيز المعارض 

٢٢٤٢١٠بند - مكافآت العاملين بالمراآز 

٢٢٤٣٠١بند - تذاآر السفر 

٢٢٤٣٠٢بند - فنادق وضيافة 

٢٢٤٤٠١بند - االشتراآات في المنظمات الدولية 

٢٢٤٤٠٢بند - أتعاب الخبراء والمستشارين 

٢٢٤٤٠٣بند - مكافآت فحص االنتاج والبحث العلمي 

٢٢٤٤٠٤بند - انتقاالت أعضاء مجالس إدارات االتحادات الرياضية 

٢٢٤٥٠١بند - رسوم االشتراآات بالدورات 

٢٢٤٥٠٢بند - مخصصات المتدربين 

٢٢٤٥٠٣بند - مكافآت وعاظ ومقرئين 

٢٢٤٥٠٤بند - مكافآت المحاضرين 

٢٢٤٥٠٥بند - عدد وأدوات مدرسية 

٢٢٤٥٠٦بند - مكافآت العاملين بالتعليم المسائي 

٢٢٤٦٠١بند - مصروفات الدفاع 

٢٢٤٦٠٢بند - مصروفات جهاز األمن 

٢٢٤٦٠٣بند - مصروفات إصدار البطاقة الموحدة 

٢٢٤٦٠٤بند - إبعاد متسللين 

٢٢٤٦٠٥بند - مصروفات سرية 

٢٢٤٦٠٦بند - ذخيرة ولوازم سالح 

٢٢٤٦٠٧بند - خدمات نقل األموال 

٢٢٤٦٠٨بند - معدات مكافحة 

٢٢٤٦٠٩بند - مناظير 

٢٢٤٧٠١بند - تأمين المباني والمستودعات 

٢٢٤٧٠٢بند - التأمين على الناقالت 

٢٢٤٧٠٣بند - التأمين الصحي 
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فهرس المصروفات الجارية

٢٢٤٧٠٤بند - التأمين ضد أخطاء المهنة 

٢٢٤٨٠١بند - مصاريف البنوك 

٢٥٢١٠١بند - اإلعانات االجتماعية 

٢٥٢١٠٢بند - مساعدات اإلغاثة 

٢٥٢١٠٣بند - دعـم المزارعين 

٢٥٢١٠٤بند - دعـم الصيادين 

٢٥٢١٠٥بند - دعـم الصحف والمجالت 

٢٥٢١٠٦بند - دعـم الجمعيات والنوادي 

٢٦٢١٠١بند - مساهمات الدولة في مصاريف اجتماعات صندوق النقد الدولي 

٢٦٢١٠٢بند - تبرعات ومساعدات خارجية 

٢٨٢١٠١بند - مقابل أضرار الخزانة العامة 

٢٨٢١٠٢بند - مردودات إيرادات محصلة عن سنوات سابقة 

٢٨٢١٠٣بند - تعويضات وأحكام 

٢٨٢١٠٤بند - فروق أسعار عملة 

٢٨٢١٠٥بند - دراسات وإستشارات حكومية 

٢٨٢١٠٧بند - مصاريف التفاوض للتجارة الحرة 

٢٨٢١٠٩بند - مخصصات معارين لدى المؤسسات الدولية 

٢٨٢١١٠بند - إعانة محطات آهرباء األمارات 

٢٨٢١١١بند - برنامج التعاون الفني 

٢٢٣٢٠٩مصروفات مدرسية تشغيلية بند 
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:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل
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المصروفات الجارية

األحكام العامة

تتوىل وزارة املالية  أعمال الرقابة الالمركزية على أوجه الصرف يف امليزانية العامة
لالحتاد من خالل مراقيب وحدة الرقابة املالية التابعني هلا يف اجلهات اليت تشملها امليزانية

العامة وتتم تسميتهم وحتديد مسئوليام واختصاصام بقرار من وزير املالية  على
: -النحو التايل 

من الشئون املالية موقع عليه من) قيد / صرف ( استالم اإلجراء املايل و املستند 
.احملاسب واملراجع

تقوم وحدة الرقابة املالية بالتدقيق على اإلجراء املايل أو املستند والثبوتيات املرفقة به
.للتأكد من   صحتها احملاسبية والقانونية

.تدوين مالحظات الرقابة املالية يف خانة خمصصة لذلك يف اإلجراء أو املستند
إرسال اإلجراء أو املستند والثبوتيات إىل الشئون املالية يف الوزارة املعنية الستكمال

.التوقيعات وإمتام الدورة املستندية
يقوم املراقب املايل باالطالع على املستندات اليت أبدى عليها مالحظاته يف أرشيف

.الوزارة للتأكد إن كان مت استكماهلا أم ال لتدوينها يف تقريره
بنتيجة عملها خالل الفترة) شهري ( تقوم وحدة الرقابة املالية بإعداد تقرير دوري 

وتوضيح املالحظات اليت مت إبداؤها على املستندات وترسله إىل قطاع التدقيق الداخلي
.املشترك يف وزارة املالية 

يقوم قطاع التدقيق الداخلي املشترك يف وزارة املالية  بدراسة التقارير املرسلة من
وحدات الرقابة املالية ورفع تقرير بنتيجة الدراسة إىل الوزير عن طريق املدير التنفيذي

.لشئون االدارة املالية

األحكام العامة:اسم اإلجراء ٥-١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-١-٣

٥-١-٤

٥-١-٥

المصروفات الجارية

يقوم قطاع التدقيق الداخلي املشترك يف وزارة املالية  بإعداد الدراسات والتقارير املتعلقة
بعمل اإلدارة وإصدار أو املشاركة يف إصدار أو تعديل وتطوير وحتديث األنظمة
واللوائح والقرارات اجلديدة أو  املعمول ا حالياً دف حتسني مستوى األداء يف

.اجلهات االحتادية
املرفقات الثبوتية جيب أن تكون أصلية باستثناء القرارات الوزارية واإلدارية فيكتفى

.بالصور
تلتزم الوزارة املعنية بإعداد مستندات الصرف إعداداً جيداً وحسب الشروط احملاسبية

من حيث  اإلدخال وأرقام البنود واملبالغ املدرجة كما جيب أن تكون املستندات موقعة
.حسب األصول وحسب التخويالت الصادرة من الوزير

األحكام العامة:اسم اإلجراء ٥-١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢

٥-٢-١

٥-٢-١-١

٥-٢-١-١-١

٥-٢-١-١-٢

٥-٢-١-١-٣

٥-٢-١-١-٤

٥-٢-١-١-٥
٥-٢-١-١-٦

٥-٢-١-١-٧

٥-٢-١-١-٨

٥-٢-١-١-٩
٥-٢-١-١-١٠

المصروفات الجارية

اإلجراءات

التوريدات والخدمات

الخطوات

بعد توقيع العقد أو أمر الشراء أو أمر التكليف يقوم املورد بتسليم املواد موضوع العقد
١).ملحق رقم ( أو أمر الشراء إىل اجلهة املستفيدة يف الوزارة حسب نص العقد 

يتوىل أمني املخزن استالم املواد بعد مطابقتها للعقد أو أمر الشراء ويعد سند استالم
٢ )ملحق رقم ( خمزين بذلك يوضح فيه مواصفات املواد املستلمة والكمية 

بالتأكد من مطابقة  املواد املوردة) اللجنة الفنية ( تتوىل جلنة الفحص واإلحصاء 
٣ )ملحق رقم .( للمواصفات الفنية املطلوبة وإعداد إقرار فحص وإحصاء يفيد بذلك

يف حالة أداء اخلدمات واألعمال تعد اجلهة املستفيدة وثيقة إجناز تفيد بإجناز املقاول
.لألعمال املوكلة إليه

.ترسل مجيع الثبوتيات أعاله مبا فيها العقد والفاتورة إىل الشئون املالية  بالوزارة
يعد حماسب الوزارة مستند صرف يتم إرفاق الثبوتيات معه وتسجيل املستند يف
ملحق.(احلاسب اآليل خلصمه من اعتماد البند احملاسيب ويوقع على املستند مبا يفيد ذلك

٤)رقم 
يتم إرسال املستند باملرفقات إىل وحدة الرقابة املالية لتقوم بالتدقيق على املستند

.والثبوتيات من الناحية احملاسبية والقانونية
يدون املراقب املايل مالحظاته إن وجدت يف خانة مبستند الصرف معدة هلذا الغرض

.ويعيد املستند إىل الشئون املالية بالوزارة
.تقوم الشئون املالية مبراجعة رأي املراقبة واختاذ القرار املناسب بشأنه

يتم توقيع املستند من مدير الشؤون االدارية املالية  بالوزارة ومن مث اعتماده  من الوزير
.أو من خيوله

التوريدات واخلدمات:اسم اإلجراء ٥-٢-١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-١-١-١١

٥-٢-١-٢

٥-٢-١-٢-١
٥-٢-١-٢-٢
٥-٢-١-٢-٣
٥-٢-١-٢-٤
٥-٢-١-٢-٥
٥-٢-١-٢-٦
٥-٢-١-٢-٧

٥-٢-١-٣

٥-٢-١-٣-١
٥-٢-١-٣-٢

المصروفات الجارية

.يرسل املستند إىل قسم البنوك بالوزارة إلصدار الشيك للمورد

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد أو أمر تكليف
.أصل الفاتورة

.سندات استالم خمزين
.وثيقة إجناز

.إقرار فحص وإحصاء
).إن وجد ( حمضر تركيب 

.منوذج ملكية للمواد اليت تتطلب ذلك 

األداة القانونية

. يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠ لسنة ٢٠القرار الوزاري رقم 
م يف شأن املواد واالصناف اليت حباجة اىل منوذج٢٠٠٦لسنة (١) التعميم املايل رقم 

.ملكية 

التوريدات واخلدمات:اسم اإلجراء ٥-٢-١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-٢

٥-٢-٢-١

٥-٢-٢-١-١

٥-٢-٢-١-٢

٥-٢-٢-١-٣

٥-٢-٢-١-٤

٥-٢-٢-١-٥

المصروفات الجارية

السلفة المستديمة

الخطوات

متنح سلفة مستدمية باسم أحد موظفي الوزارة يف بداية العام املايل بناًء على كتاب رمسي
معتمد من مدير عام الوزارة أو من ينوب عنه تسجل كسلفة يف البند املختص يف

.باسم املوظف املسئول عن السلفة) حتت التسوية ( احلسابات الوسيطة 
يودع مبلغ السلفة يف حساب مصريف يف أحد البنوك يفتح باسم الوزارة يتم الصرف منه

. بتوقيع مدير عام الوزارة املختص أو من ينوب عنه
يقوم مدير عام الوزارة بإصدار قرار داخلي بتحديد أمساء أمناء الصناديق الفرعية وتوزيع

.مبلغ السلفة عليهم حسب ضرورات العمل وأمساء األشخاص املخولني باعتماد الصرف
:-يتم الشراء من السلفة املستدمية يف حدود املبالغ التالية للعملية الواحدة

.درهم للتوريدات واملشتريات -٤٠٠٠ أ 
. درهم للخدمات واالعمال -٦٠٠٠ب 

يتم إعداد مستند السلفة املستدمية ويتم مبوجبه صرف الفواتري النثرية اليت تتجمع  لدى
 ،٥ملحق رقم . (أمني الصندوق ويتم جتميعها و تفريغها يف كشف تفريغي معد لذلك

- .ميكن إعدادها الحقاً ٦) - 

السلفة املستدمية:اسم اإلجراء ٥-٢-٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-٢-١-٦

٥-٢-٢-١-٧

المصروفات الجارية

يرفق مبستند  السلفة كامل االوراق واملستندات القانونية والثبوتية الدالة على شرعية
:-وصحة النفقة كما يلي 

:-درهم يتم إرفاق ما يلي (٢٠٠٠) بالنسبة للمشتريات اليت التتعدى قيمتها - أ 
فاتورة املورد على  أن تكون معتمدة من االدارة املختصة وموقعاًً  عليها من قبل١-

.أمني العهدة باالستالم 
سند استالم خمزين وسند ملكية إذا كانت املشتريات خصما على أحد بنود الباب٢-

.الثالث 
:-درهم يتم إرفاق ما يلي (٢٠٠٠) بالنسبة للمشتريات اليت تزيد قيمتها عن _ب

أمر شراء على أن حتدد فيه الكمية والسعر واملواصفات للمواد املطلوبة ومدة١-
.التوريد

.فاتورة املورد ٢-
.سند أستالم خمزين ٣- 

.سند ملكية إذا كانت املشتريات خصما على أحد بنود الباب الثالث ٤- 
درهم يتم أرفاق(٢٠٠٠) بالنسبة للخدمات واالعمال اليت ال تتعدى قيمتها - ج

.فاتورة مؤشراً عليها بأجناز العمل ومعتمدة من االدارة املختصة 
درهم يتم أرفاق  ما(٢٠٠٠) بالنسبة للخدمات واالعمال اليت تزيد قيمتها عن - د 

:-يلي 
أمر تكليف من االدارة املختصة موضحا  فيه كامل البيانات واملواصفات للعمل١- 

.املطلوب مع بيان مدة االجناز النهائي 
.الفاتورة االصلية ٢ - 
وثيقة أجناز موقعة من االدارة املختصة٣ - 

يتم إعداد مستند صرف فاتورة مبا يتم صرفه من السلفة املمنوحة ويستعاض من بنود
.امليزانية املختصة 

السلفة املستدمية:اسم اإلجراء ٥-٢-٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-٢-١-٨

٥-٢-٢-١-٩
٥-٢-٢-١-١٠

٥-٢-٢-١-١١
٥-٢-٢-١-١٢

٥-٢-٢-١-١٣

٥-٢-٢-٢

٥-٢-٢-٢-١
٥-٢-٢-٢-٢
٥-٢-٢-٢-٣
٥-٢-٢-٢-٤
٥-٢-٢-٢-٥
٥-٢-٢-٢-٦
٥-٢-٢-٢-٧

٥-٢-٢-٣

٥-٢-٢-٣-١
٥-٢-٢-٣-٢

المصروفات الجارية

يرسل املستند إىل وحدة املراقبة املالية للتدقيق على املستند والثبوتيات من الناحية
.احملاسبية والقانونية

.يدون املراقب املايل مالحظاته إن وجدت يف خانة باملستند معدة لذلك
تقوم إدارة الشؤون االدارية و املالية بالنظر يف رأي وحدة الرقابة املالية، واختاذ القرار

.املناسب بشأا
.يتم توقيع املستند من مدير الشؤون االدارية و املالية ، مث من سلطة االعتماد

يتم تشكيل جلنة يف اية العام جلرد السلفة وافادة املراقب املايل بصورة من حمضر اجلرد
.مع التأكد من حتميل السنة املالية بكافة مصروفاا 

.يتم تدوير السلفة للعام املايل اجلديد دون إقفال بنفس القيمة 

المرفقات

.سند السلفة املستدمية
.أصل الفاتورة

.سند استالم خمزين للمشتريات 
.امر توريد او تكليف

.شهادة إجناز يف حالة األعمال 
.كشف تفريغ السلفة

.منوذج ملكية للمشتريات اليت حتتاج ذلك 

األداة القانونية

. يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠ لسنة ٢٠القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية واخلاصة ١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

السلفة املستدمية:اسم اإلجراء ٥-٢-٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-٢-٣-٣

٥-٢-٢-٣-٤
٥-٢-٢-٣-٥

المصروفات الجارية

لسنة(١٦) م يف شأن تعديل التعميم املايل رقم ٢٠٠١لسنة ( ١٣ ) التعميم املايل رقم 
.م ١٩٩٩

.م ٢٠٠٧لسنة (١٠٠)  القرار الوزاري رقم 
م بشأن تعديل بعض بنود دليل االجراءات٢٠٠٨لسنة ( ١٠٦ ) القرار الوزاري رقم 

.املالية املوحد للحكومة االحتادية 

السلفة املستدمية:اسم اإلجراء ٥-٢-٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-٣

٥-٢-٣-١

٥-٢-٣-١-١
٥-٢-٣-١-٢
٥-٢-٣-١-٣

٥-٢-٣-١-٤

٥-٢-٣-١-٥

٥-٢-٣-١-٦
٥-٢-٣-١-٧

٥-٢-٣-١-٨

٥-٢-٣-١-٩
٥-٢-٣-١-١٠
٥-٢-٣-١-١١

٥-٢-٣-٢

٥-٢-٣-٢-١

المصروفات الجارية

السلفة الخاصة

الخطوات

.يعد كتاب حيدد فيه قيمة السلفة والغرض منها
.يعتمد الكتاب من جهة االختصاص بالوزارة حسب حدود الصالحيات باالعتماد

يعد مستند صرف فاتورة بقيمة السلفة باسم املوظف املسئول عنها ويرسل إىل وحدة
الرقابة املالية

يوماً ، جتمع الفواتري واملستندات(٣٠) بعد انتهاء الغرض من السلفة ومبا ال يتجاوز 
.الثبوتية

يعد كشف تفريغ باملصروفات اليت متت من السلفة ويتم إعطاء الكشف رقم فاتورة من
النظام ويسجل الكشف كفاتورة يف النظام بإمجايل القيمة ويتم حتميل بنود امليزانية

املختصة من خالل حقل التوزيعات
".تطبيق على الدفعة املقدمة " عن طريق حقل اإلجراءات يتم اختيار  

يتم طباعة تقرير عن الدفعة املقدمة ويتم اعتماده من مدير الشؤون  االدارية واملالية
.وإرفاق كافة الثبوتيات به 

يرسل املستند إىل وحدة الرقابة املالية التابعة لوزارة املالية للتدقيق على املستند
.والثبوتيات من الناحية احملاسبية والقانونية

.يدون املراقب املايل مالحظاته إن وجدت ويعيد الفاتورة إىل الشؤون  املالية 
.تقوم الشؤون املالية مبراجعة رأي املراقبة واختاذ القرار املناسب بشأا

.يتم اعتماد املستند من مدير الشؤون االدارية املالية 

المرفقات

.أصل الفواتري

السلفة اخلاصة:اسم اإلجراء ٥-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-٣-٢-٢
٥-٢-٣-٢-٣
٥-٢-٣-٢-٤
٥-٢-٣-٢-٥
٥-٢-٣-٢-٦
٥-٢-٣-٢-٧

٥-٢-٣-٣

٥-٢-٣-٣-١
٥-٢-٣-٣-٢

المصروفات الجارية

.سند استالم خمزين
.امر توريد او تكليف
.إقرار فحص و إحصاء

.شهادة إجناز
.كشف تفريغ السلفة

.إيصال إيداع رصيد السلفة املتبقي يف البنك

األداة القانونية

. يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠ لسنة ٢٠القرار الوزاري رقم 
.م وتعديالته١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

السلفة اخلاصة:اسم اإلجراء ٥-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-٤

٥-٢-٤-١

٥-٢-٤-١-١
٥-٢-٤-١-٢
٥-٢-٤-١-٣
٥-٢-٤-١-٤

٥-٢-٤-١-٥

٥-٢-٤-١-٦
٥-٢-٤-١-٧
٥-٢-٤-١-٨
٥-٢-٤-١-٩

٥-٢-٤-٢

٥-٢-٤-٢-١
٥-٢-٤-٢-٢
٥-٢-٤-٢-٣

٥-٢-٤-٣

المصروفات الجارية

االستضافة بالفنادق

الخطوات

.تعد اجلهة املستفيدة طلباً بذلك موجه إىل الشئون املالية واإلدارية
٨)ملحق رقم . ( تصدر املوارد املالية  أمر االستضافة إىل أحد الفنادق

.بعد أداء اخلدمة ترفق أصل الفاتورة مع أصل أمر االستضافة
تعد الشؤون املالية مستند الصرف بعد التأكد من صحة الثبوتيات موقعاً من احملاسب

.واملراجع
يرسل املستند مع الثبوتيات إىل وحدة املراقبة املالية للتدقيق وإبداء املالحظات إن

.وجدت
.يدون مراقب وزارة املالية  مالحظاته إن وجدت يف خانة باملستند

.تقوم الشؤون املالية  مبراجعة رأي املراقبة واختاذ القرار املناسب بشأا
.يعتمد املستند من مدير الشؤون االدارية و املالية  مث من سلطة االعتماد حسب احلدود

.يرسل املستند إىل قسم البنوك إلصدار الشيك أو إعداد احلوالة

المرفقات

.أمر االستضافة
.أصل الفواتري

.فواتري تفصيلية بالوجبات والغسيل

األداة القانونية

االستضافة بالفنادق:اسم اإلجراء ٥-٢-٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-٥

٥-٢-٥-١

٥-٢-٥-١-١
٥-٢-٥-١-٢

٥-٢-٥-١-٣

٥-٢-٥-١-٤

٥-٢-٥-١-٥

٥-٢-٥-١-٦

٥-٢-٥-١-٧

المصروفات الجارية

تذاآر السفر للمهمات

الخطوات

.تعد اجلهة املستفيدة طلباً بذلك موجه إىل الشؤون املالية 
تعد الشؤون املالية  طلب تذاكر سفر معتمد من اجلهة املختصة وترسله إىل وكالة

٩)ملحق رقم .(السفر اليت وقع عليها االختيار
يكون سفر الوزراء واملدراء العامون واملدراء التنفيذيون ومن يف مستواهم وأعضاء

السلطة القضائية من شاغلي الفئة اخلاصة ومن يف مستواهم بطريق اجلو بالدرجة األوىل
.أو ما يعادهلا بأية وسيلة أخرى من وسائل السفر

يكون سفر عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة وزير مفوض من الدرجة األوىل
أو وزير مفوض أو مستشار فما فوق بطريق اجلو بالدرجة األوىل أو ما يعادهلا بأية
وسيلة من وسائل السفر ويكون سفر باقي األعضاء بالدرجة السياحية ويف مجيع

األحوال يكون سفر العضو الدبلوماسي من درجة رئيس الوفد إذا كان برئاسة الوزير
.أو املدير العام أو السفري 

ألعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي يف حالة إذا زادت مدة املهمة على شهرين جيوز
للعضو بعد موافقة الوزارة أن يصطحب معه زوجته وأوالده الذين يعوهلم فقط وتتحمل
.الوزارة يف هذه احلالة قيمة تذاكر السفر املستحقة هلم حسب الدرجة املقررة للعضو 

والدرجة األوىل والثانية وأعضاء السلطة) أ ، ب ( يكون سفر موظفي الدرجة اخلاصة 
ومن يف مستواهم بطريق اجلو بدرجة) األوىل والثانية ( القضائية من شاغلي الفئات 

.رجال األعمال أو ما يعادهلا بأية وسيلة أخرى من وسائل السفر 
يكون سفر املوظفني من الدرجة الثالثة فما دون بطريق اجلو بالدرجة السياحية أو ما
يعادهلا بأية وسيلة أخرى من وسائل السفر ، وبدرجة رجال األعمال أو ما يعادهلا إذا

.كان رئيس الوفد وزيراً أو مدير عام وزارة 

تذاكر السفر للمهمات:اسم اإلجراء ٥-٢-٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-٥-١-٨

٥-٢-٥-١-٩

٥-٢-٥-١-١٠
٥-٢-٥-١-١١
٥-٢-٥-١-١٢

٥-٢-٥-١-١٣

٥-٢-٥-١-١٤
٥-٢-٥-١-١٥
٥-٢-٥-١-١٦

٥-٢-٥-١-١٧

٥-٢-٥-٢

٥-٢-٥-٢-١
٥-٢-٥-٢-٢
٥-٢-٥-٢-٣
٥-٢-٥-٢-٤

٥-٢-٥-٣

المصروفات الجارية

يكون إيفاد الوزراء بقرار من رئيس جملس الوزراء وبقرار من الوزير املختص لباقي
.املوظفني 

جيب أن يتضمن قرار اإليفاد بيان املهمة واملوظف املكلف بأدائها واجلهة املوفد إليها
.ومدة اإليفاد 

.تتحمل احلكومة نفقات نقل األمتعة احلكومية واألوراق الرمسية اليت تستلزمها املهمة 
.بعد أداء اخلدمة ترفق فاتورة وكالة الطريان مع أصل طلب التذاكر

تعد الشؤون املالية مستند الصرف بعد إرفاق الثبوتيات اليت تفيد أداء اخلدمة ويوقع من
.احملاسب واملراجع

يرسل املستند مع الثبوتيات إىل وحدة الرقابة املالية للتدقيق وإبداء املالحظات إن
.وجدت

.يدون مراقب وزارة املالية مالحظاته إن وجدت يف خانة باملستند
.تقوم الشؤون املالية  مبراجعة رأي املراقبة واختاذ القرار املناسب بشأا

يتم توقيع املستند من مدير الشؤون االدارية و املالية  مث من سلطة االعتماد حسب
.احلدود

.يرسل املستند إىل قسم البنوك إلصدار الشيك أو إعداد احلوالة

المرفقات

.طلب تذاكر السفر
.أصل الفاتورة
.إشعار العودة

.صورة القرار الوزاري باملهمة

األداة القانونية

تذاكر السفر للمهمات:اسم اإلجراء ٥-٢-٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-٥-٣-١
٥-٢-٥-٣-٢

٥-٢-٥-٣-٣

٥-٢-٥-٣-٤

٥-٢-٥-٣-٥
٥-٢-٥-٣-٦
٥-٢-٥-٣-٧
٥-٢-٥-٣-٨

٥-٢-٥-٣-٩

٥-٢-٥-٣-١٠

٥-٢-٥-٣-١١

المصروفات الجارية

.م يف شأن نظام بدل السفر ١٩٨٢لسنة ( ١٨ ) قرار جملس الوزراء رقم 
م يف شأن تعديل بعض نصوص قرار جملس١٩٩٨لسنة ( ٧ ) قرار جملس الوزراء رقم 

.م ١٩٨٢لسنة ( ١٨ ) الوزراء رقم 
م بتعديل املادة اخلامسة من قرار جملس١٩٩٨لسنة ( ١١ ) قرار جملس الوزراء رقم 

.م ١٩٩٨لسنة ( ٧ ) الوزراء رقم 
م يف شأن تعديل بعض أحكام قرار جملس٢٠٠١لسنة ( ٣٢ ) قرار جملس الوزراء رقم 

.م ١٩٩٨لسنة ( ١١ ) الوزراء رقم 
.م يف شأن تذاكر السفر ١٩٩٦لسنة ( ١٠ ) التعميم املايل رقم 

.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 
.م بشأن نظام بدل السفر واملهمات الرمسية ٢٠٠٧لسنة (١٩) قرار جملس الوزراء رقم 
يف شأن الئحة الرواتب والبدالت اإلضافية( ٦٩ / ١٩٩٩ ) املرسوم االحتادي رقم 

.ألعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي 
(م بتعديل أحكام املرسوم االحتادي رقم ٢٠٠٧لسنة ( ٨٣ ) املرسوم االحتادي رقم 

م يف شأن الئحة الرواتب والبدالت اإلضافية ألعضاء السلك١٩٩٩لسنة ٦٩ ) 
.الدبلوماسي والقنصلي 

م يف شأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات املالية٢٠٠٨لسنة (١) القرار الوزاري رقم 
.املوحد للحكومة االحتادية 

 بشأن تعديل بعض بنود دليل االجراءات٢٠٠٦لسنة (٢٤٨) القرار الوزاري  رقم 
.املالية املوحد 

تذاكر السفر للمهمات:اسم اإلجراء ٥-٢-٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-٦

٥-٢-٦-١

٥-٢-٦-١-١
٥-٢-٦-١-٢
٥-٢-٦-١-٣

٥-٢-٦-١-٤

٥-٢-٦-١-٥

٥-٢-٦-١-٦

٥-٢-٦-١-٧

٥-٢-٦-١-٨

٥-٢-٦-١-٩

٥-٢-٦-١-١٠

٥-٢-٦-١-١١

المصروفات الجارية

اإلعانات االجتماعية

الخطوات

.يتقدم طالب اإلعانة بطلبه إىل إدارة الضمان االجتماعي
.جيرى حبث ميداين حلالة املتقدم للمساعدة بواسطة الباحث االجتماعي

يعد الباحث االجتماعي قرار حبث اجتماعي يدون فيه مالحظاته ويفتح ملف بذلك
.يوضح فيه الثبوتيات الالزمة ويرفع إىل جلنة الضمان االجتماعي

حتدد جلنة الضمان االجتماعي مدى استحقاق املتقدم للمساعدة وتدون رأيها على قرار
.جلنة الضمان االجتماعي يعتمد من أعضاء اللجنة ورئيس اللجنة

يصدر قرار ربط مساعدة اجتماعية للمتقدم يعتمد من مدير عام الوزارة أو من ينوب
١٠)ملحق رقم . (عنه

يرفق أصل قرار الربط ضمن احلركات الشهرية ويقوم حماسب املساعدات بتسجيله
.باحلاسب اآليل ويستخرج كشف بذلك من احلاسب اآليل

تدرج مسببات الترفيع و التخفيض يف قرار ذا االسم ويرفع إىل رئيس جلنة الضمان
١٢) ، ١١ملحق رقم . (االجتماعي الذي يؤشر عليه

يرفق أصل قرار الترفيع أو التخفيض عند إعداد احلركات الشهرية لإلعانات ويسجل يف
.احلاسب اآليل ويستخرج كشف بذلك من احلاسب اآليل

يقوم الباحث االجتماعي بتدوين مالحظاته يف منوذج إعادة حبث وفق إجراءات البحث
اليت يقوم ا واليت قد تستدعي إجراء هذا الوقف وإصدار قرار بذلك يف حالة عدم

١٣)ملحق رقم .(أحقية املستفيد للمساعدة
يرفع الباحث مالحظاته إىل جلنة الضمان االجتماعي اليت تصدر بدورها قرار إيقاف

.للحالة تنفذ من بداية الشهر التايل لإليقاف
.تسجل يف احلاسب اآليل وحتذف من احلاالت املستحقة للمساعدات

اإلعانات االجتماعية:اسم اإلجراء ٥-٢-٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-٦-١-١٢
٥-٢-٦-١-١٣

٥-٢-٦-١-١٤

٥-٢-٦-١-١٥
٥-٢-٦-١-١٦

٥-٢-٦-١-١٧
٥-٢-٦-١-١٨

٥-٢-٦-١-١٩

٥-٢-٦-١-٢٠
٥-٢-٦-١-٢١

٥-٢-٦-١-٢٢
٥-٢-٦-١-٢٣

٥-٢-٦-١-٢٤

٥-٢-٦-١-٢٥

المصروفات الجارية

.يقوم حماسب اإلعانات بعمل ميزان شهري لإلعانات االجتماعية
يتم حساب احلركات الشهرية حلركات اإلدخال الشهرية باحلاسب اآليل ويسحب
.ملخص اإلعانات يتم مطابقته مع امليزان الشهري املعد مبعرفة حماسب اإلعانات

ترسل الثبوتيات اخلاصة باحلركات الشهرية إىل وحدة الرقابة املالية اليت تقوم بالتدقيق
.عليها والتأكد من صحتها ومطابقتها للقوانني والقرارات الصادرة ذا الشأن

.يدون مراقب وزارة املالية  مالحظاته إن وجدت
تعد مستندات صرف اإلعانات وترسل إىل وحدة الرقابة املالية مرفقاً ا كشف املبالغ

.اإلمجالية ملراكز الصرف
.يقوم مراقب وزارة املالية  بالتدقيق على املستندات والتوقيع مبا يفيد ذلك

تقوم الشؤون املالية  باإلطالع على رأي الرقابة املالية واختاذ القرار املناسب بشأهنا
.وترسل املستندات إىل قسم البنوك

تقوم الشؤون املالية  باإلطالع على رأي الرقابة املالية واختاذ القرار املناسب بشأهنا
.وترسل املستندات إىل قسم البنوك

.يقوم قسم البنوك بوزارة املالية  بإعداد احلواالت املالية أسوة بالرواتب يف هناية الشهر
يتم إيداع مبالغ مردودات اإلعانات اليت مير على حتويلها للبنوك أكثر من ثالثة شهور

.ومل تصرف ملستحقيها  يف حساب وزارة املالية  بواسطة البنك
.يعد البنك كشفاً بذلك حيدد فيه اسم صاحب املساعدة ومبلغ املساعدة

يرسل البنك أصل الكشف مع إيصال إيداع املبلغ يف حساب وزارة املالية إىل وزارة
.الشئون االجتماعية

تقوم وزارة الشئون االجتماعية بإعداد مستند قيد ذه املبالغ شهرياً كحركة دائنة للبند
احملاسيب إن كانت يف نفس العام املايل وتسجيل احلركة كإيرادات إذا كانت عملية

اإليداع متت يف سنة مالية الحقة
.يرسل املستند واملرفقات إىل وحدة الرقابة املالية للتدقيق

اإلعانات االجتماعية:اسم اإلجراء ٥-٢-٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-٦-١-٢٦
٥-٢-٦-١-٢٧

٥-٢-٦-٢

٥-٢-٦-٢-١
٥-٢-٦-٢-٢
٥-٢-٦-٢-٣
٥-٢-٦-٢-٤
٥-٢-٦-٢-٥
٥-٢-٦-٢-٦
٥-٢-٦-٢-٧
٥-٢-٦-٢-٨

٥-٢-٦-٣

٥-٢-٦-٣-١
٥-٢-٦-٣-٢
٥-٢-٦-٣-٣
٥-٢-٦-٣-٤

المصروفات الجارية

.يدون مراقب وزارة املالية  مالحظاته إن وجدت يف خانة باملستند
.يعاد املستند إىل الشؤون املالية بالوزارة الستكمال االجراءات

المرفقات

.قرار ربط املساعدة
.صورة قرار جلنة املساعدات
.قرار الترفيع أو التخفيض

.قرار اإليقاف
.كشف يرفق مع املستند يوضح املبلغ احملول لكل بنك

.إيصال إيداع املبلغ بالبنك بالنسبة للمردودات
.كشف بأمساء احلاالت املرجتعة

.املرفقات الثبوتية ملستحقي االعانة يتم االطالع عليها باحلاسب اآليل

األداة القانونية

. يف شأن االعانات االجتماعية٢٠٠١ لسنة ٢القانون االحتادي رقم 
. يف شأن االعانات االجتماعية٢٠٠١ لسنة ١٧قرار جملس الوزراء رقم 
. يف شأن زيادة االعانات٢٠٠٥ لسنة ٥٣٥ / ٩قرار جملس الوزراء رقم 

.االتفاقيات املربمة مع البنوك للصرف عن طريق أجهزة الصرف اآليل

اإلعانات االجتماعية:اسم اإلجراء ٥-٢-٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-٧

٥-٢-٧-١

٥-٢-٧-١-١

٥-٢-٧-١-٢

٥-٢-٧-١-٣

٥-٢-٧-١-٤

٥-٢-٧-١-٥

٥-٢-٧-١-٦

٥-٢-٧-١-٧

المصروفات الجارية

طلب خدمة أجهزة االتصال وتنظيم نفقاتها

الخطوات

تتقدم اجلهة املعنية يف الوزارة بطلب إىل مدير عام الوزارة أو من ينوب عنه بغرض
يف مكاتب الوزارة وحتدد بكتاا أسباب الطلب ومدى) أجهزة اتصاالت ( تركيب 

.احلاجة له 
جيب على الشؤون املالية  التأكد أن ما يتم ختصيصه من أجهزة االتصال يف املكاتب أو

.املنازل يكون يف حدود االعتماد املايل املخصص يف ميزانية الوزارة للبند املختص 
تتحمل كافة اجلهات احلكومية االحتادية نفقات أجهزة االتصال وخطوطها اليت يتم
تركيبها يف مكاتبها وفقاً للمسميات التالية ، أو من يقع يف مستواها من مسميات

ملحق(أخرى يف اهلياكل الوظيفية باجلهات االحتادية ويف احلدود املبينة قرين كل منها 
١٤)رقم 

مجيع النفقات املتعلقة بأجهزة االتصال املوضوعة حتت تصرفهم يف. معايل الوزراء 
.املكاتب 

سعادة املدراء العامون ، واملدراء التنفيذيون مجيع النفقات املتعلقة بأجهزة االتصال
.املوضوعة حتت تصرفهم يف املكاتب

:السادة املدراء من شاغلي الدرجة األوىل فما فوق 
نفقات تركيب ورسوم اإلجيار ونفقات االتصاالت اجلارية اخلط هاتف مباشر واحد يف

مائتان ومخسون درهم كنفقات اتصال جارية(٢٥٠) املكتب حبد أقصى شهري قدره 
.باإلضافة إىل الرسوم 

:السادة املوظفني من غري الفئات املبينة سابقاً 
نفقات التركيب ورسوم إجيار اخلطوط الدورية املتعلقة واتف املكاتب املوضوعة حتت
تصرفهم ، فضالً عن نفقات االتصاالت اجلارية على تلك اهلواتف حبد أقصى قدره

.مخسون درمهاً شهرياً ، وهلاتف واحد فقط (٥٠) 

طلب خدمة أجهزة االتصال وتنظيم نفقاهتا:اسم اإلجراء ٥-٢-٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-٧-١-٨

٥-٢-٧-١-٩

٥-٢-٧-١-١٠

٥-٢-٧-١-١١

٥-٢-٧-١-١٢

٥-٢-٧-١-١٣

٥-٢-٧-١-١٤

المصروفات الجارية

تتحمل كافة اجلهات احلكومية االحتادية نفقات التركيب ورسوم إجيار أجهزة
الفاكسميل املركبة يف مكاتب موظفيها من غري الفئات الواردة يف اخلطوات السابقة ،

.مخسون درهم لكل خط (٥٠) باإلضافة إىل نفقات االستهالك الشهري حبد أقصى 
تتحمل كافة اجلهات احلكومية االحتادية نفقات تركيب البداالت واالشتراك وقيمة
املكاملات الشهرية اخلاصة ا ، وخدمات االنترنت والدوائر واشتراكاا وكافة

.املصروفات األخرى املتعلقة ا 
تعد الشؤون املالية  كتاب معتمد من مدير عام الوزارة أو من ينوب عنه ، موجه إىل

.شركة االتصاالت املعنية بطلب أداء اخلدمة 
يتم تركيب األجهزة وتصدر شركة االتصاالت فاتورة شهرية يدون فيها تكلفة

.التركيب باإلضافة إىل االستهالك الشهري 
يف حالة وجود حاجة ماسة لتجاوز احلدود القصوى الواردة يف هذا اإلجراء لبعض

املسئولني يف اجلهات االحتادية ، نظراً لطبيعة املهام الوظيفية املوكلة هلم ، فعلى الشؤون
املالية  يف الوزارة املعنية إعداد مذكرة بذلك ، ورفعها إىل الوزير أو من ينوب عنه ،
ويف حالة املوافقة يصدر قرار وزاري بذلك من الوزير املعين ألي استثناءات جديدة،
وتبقى االستثناءات اليت صدر ا قرارات سابقة سارية املفعول مامل تقم الوزارة املعنية

.بتعديلها وفق هذا اإلجراء 
أي زيادة يف نفقات خطوط أجهزة االتصال عن احلدود الواردة يف هذا اإلجراء تعترب

نفقات شخصية ، على مستخدم اخلط سدادها إىل شركة االتصاالت املعنية مبعرفته ، أو
.يتم استقطاعها من مرتبه الشهري 

الفواتري اخلاصة بنفقات أجهزة االتصال وخطوطها ال تقدم للسداد إال بعد استيفائها
لكافة الشروط املبينة يف اخلطوات الواردة ذا اإلجراء وطبقاً للنظم املالية املعمول ا يف
احلكومة االحتادية ، مع إرفاق إيصاالت السداد للنفقات الزائدة عن احلدود املسموح ا

.يف حالة وجودها أو ما يفيد استقطاعها من املوظف املختص 

طلب خدمة أجهزة االتصال وتنظيم نفقاهتا:اسم اإلجراء ٥-٢-٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-٧-١-١٥

٥-٢-٧-١-١٦

٥-٢-٧-٢

٥-٢-٧-٢-١
٥-٢-٧-٢-٢
٥-٢-٧-٢-٣

٥-٢-٧-٣

٥-٢-٧-٣-١
٥-٢-٧-٣-٢

المصروفات الجارية

نفقات اهلواتف الشخصية للفئات التالية يتم صرفها هلم نقداً ضمن الرواتب وفق
:احلدود الواردة أدناه شاملة االشتراك  

 درهم ١٥٠٠٠معايل الوزراء - 
 درهم٥٠٠٠سعادة املدراء العامون بالوزارات - 
 درهم٣٠٠٠سعادة املدراء التنفيذيون بالوزارات   - 
. درهم ٣٠٠٠املدراء العامون والقادة العامون بوزارة الداخلية / السادة - 
 درهم ٢٠٠٠مدراء اإلدارات من الدرجة األوىل فما فوق / السادة - 

نواب املدراء العامون ونواب القادة العامون ومدراء اإلدارات بوزارة/ السادة - 
. درهم ٢٠٠٠الداخلية 

نواب مدراء اإلدارات من الدرجة األوىل فما فوق ومدراء مكاتب معايل/ السادة - 
. درهم١٠٠٠الوزراء وسعادة الوكالء 

. درهم ١٠٠٠نواب مدراء اإلداراءت بوزارة الداخلية / السادة - 
املسجلة باسم الوزارة بتم نقلها إىل أمساء) حممول ، منازل(مجيع اهلواتف الشخصية 

.املستفيدين 

المرفقات

.صورة الكتاب املرسل إىل شركة االتصاالت املعنية 
.صورة عن القرار الوزاري باالستثناءات 

.أصل الفاتورة

األداة القانونية

.م يف شأن تنظيم نفقات اهلواتف ١٩٨١لسنة (٣٠) قرار وزاري رقم 
.م يف شأن تركيب هواتف السيارات ١٩٨٢لسنة (٥٧) قرار وزاري رقم 

طلب خدمة أجهزة االتصال وتنظيم نفقاهتا:اسم اإلجراء ٥-٢-٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-٧-٣-٣
٥-٢-٧-٣-٤
٥-٢-٧-٣-٥
٥-٢-٧-٣-٦
٥-٢-٧-٣-٧

٥-٢-٧-٣-٨
٥-٢-٧-٣-٩

٥-٢-٧-٣-١٠

٥-٢-٧-٣-١١
٥-٢-٧-٣-١٢

٥-٢-٧-٣-١٣

المصروفات الجارية

.م يف شأن هواتف السيارات ١٩٨٢لسنة ( ٦٥٢ / ٢٩ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م يف شأن تنظيم تركيب اهلواتف باملكاتب ١٩٨٣لسنة (١٠) قرار وزاري رقم 
.م بشأن رسوم االشتراك السنوية ١٩٨٣لسنة (١١) قرار وزاري رقم 
.م بشأن منح االستثناءات للوزارات ١٩٨٤لسنة (٨٣) قرار وزاري رقم 
م بشأن ختفيض احلدود القصوى املقررة لنفقات١٩٨٥لسنة (٤) قرار وزاري رقم 

.اهلواتف 
.م بشأن رسوم االشتراك للمنازل ١٩٨٥لسنة (٨) قرار وزاري رقم 
م بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم١٩٨٦لسنة (٧٧) قرار وزاري رقم 

.م ١٩٨١لسنة (٣٠) 
م يف شأن تنظيم نفقات أجهزة االتصال١٩٩٨لسنة (١٢) القرار الوزاري رقم 

.وخطوطها 
.م يف شأن استثناءات اهلواتف لوزارة الداخلية ١٩٩٩لسنة (٣١) القرار الوزاري رقم 

م يف شأن بدل نقدي عن٢٠٠٧لسنة (٩٣ / ٧ ) قرار جملس الوزراء للخدمات رقم 
.هواتف املنازل واهلواتف املتحركة 

م يف شأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٨لسنة ( ١ ) القرار الوزاري رقم 
.املالية املوحد 

طلب خدمة أجهزة االتصال وتنظيم نفقاهتا:اسم اإلجراء ٥-٢-٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-٨

٥-٢-٨-١

٥-٢-٨-١-١

٥-٢-٨-١-٢
٥-٢-٨-١-٣
٥-٢-٨-١-٤
٥-٢-٨-١-٥
٥-٢-٨-١-٦
٥-٢-٨-١-٧
٥-٢-٨-١-٨

٥-٢-٨-٢

٥-٢-٨-٢-١
٥-٢-٨-٢-٢
٥-٢-٨-٢-٣
٥-٢-٨-٢-٤

٥-٢-٨-٣

٥-٢-٨-٣-١

المصروفات الجارية

سفر الوزراء على شرآة رويال جت

الخطوات

ترسل الوزارة رسالة من املدير التنفيذي للوزارة  إىل شركة رويال جت تطلب فيها
اخلدمة وحمددة فيها تاريخ السفر واجلهة املطلوبة وساعة الطريان وحمدد ا تاريخ

.العودة
.استالم فاتورة من شركة رويال جت بالتكلفة

.تعد الشؤون املالية مستند صرف يتم توقيعه من احملاسب واملراجع
.يرسل املستند إىل وحدة الرقابة املالية للتدقيق عليه من الناحية احملاسبية والقانونية

.يدون املراقب املايل مالحظاته إن وجدت
.تقوم الشؤون املالية  مبراجعة رأي املراقب املايل واختاذ القرار املناسب بشأهنا

.يتم توقيع املستند من مدير الشؤون االدارية و املالية وسلطة االعتماد
.يرسل إىل قسم البنوك يف الوزارة إلصدار الشيك أو عمل احلوالة

المرفقات

.صورة الكتاب املرسل إىل الشركة
.أصل الفاتورة

.صورة عن القرار الوزاري
.صورة عن قرار جملس الوزراء باملهمة

األداة القانونية

٢٠٠٤ لسنة ١٨٤قرار جملس الوزراء رقم 

سفر الوزراء على شركة رويال جت:اسم اإلجراء ٥-٢-٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-٨-٣-٢
٥-٢-٨-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٠٠٥ لسنة ٢٢ / ٣قرار جملس الوزراء رقم 
٢٠٠٥ لسنة ٢التعميم املايل رقم 

سفر الوزراء على شركة رويال جت:اسم اإلجراء ٥-٢-٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-٩

٥-٢-٩-١

٥-٢-٩-١-١

٥-٢-٩-١-٢

٥-٢-٩-١-٣
٥-٢-٩-١-٤

٥-٢-٩-١-٥

٥-٢-٩-١-٦

٥-٢-٩-١-٧
٥-٢-٩-١-٨

٥-٢-٩-١-٩
٥-٢-٩-١-١٠
٥-٢-٩-١-١١
٥-٢-٩-١-١٢
٥-٢-٩-١-١٣

المصروفات الجارية

صرف اإلغاثة 

الخطوات

يتقدم طالب اإلغاثة إىل وزارة الشئون االجتماعية بطلب صرف تعويض أضرار عن
.حريق مرتل أو غرق قارب أو الكوارث العامة

يرفق طالب اإلغاثة مع طلبه تقرير من إدارة الدفاع املدين أو تقرير من إدارة حرس
.احلدود  والسواحل موضح فيه أسباب حدوث الواقعة

.تقوم وزارة الشئون االجتماعية عن طريق باحثني خمتصني لديها بإعداد تقرير بالواقعة
يرفع تقرير الباحثني مرفق به طلب اإلغاثة وتقرير الدفاع املدين أو حرس احلدود

.والسواحل وصور عن خالصة القيد إىل اللجنة العليا ملساعدة اإلغاثة
تقوم اللجنة مبراجعة املبالغ الواردة يف تقرير احلوادث اخلاص بالدفاع املدين وتقدر املبالغ

.الصحيحة للمواد التالفة
يصدر قرار من اللجنة العليا لإلغاثة حيدد فيه النسبة املئوية اليت تتحملها الوزارة من قيمة

.األضرار
.يصدر قرار وزاري من وزير الشئون االجتماعية بنتيجة أعمال اللجنة العليا

تعد الوزارة مستندات صرف بقيمة املساعدة اليت تتحملها الوزارة يتم توقيعه من
.احملاسب واملراجع

.ترسل املستندات إىل وحدة املراقبة املالية للتدقيق من الناحية احملاسبية والقانونية
.يدون مراقب وزارة املالية  مالحظاته على املستند إن وجدت

.تقوم الشؤون املالية  باالطالع على رأي الرقابة املالية واختاذ القرار املناسب بشأهنا
.يتم توقيع املستند من مدير الشؤون االدارية و املالية ومن مث سلطة االعتماد

.ترسل املستندات إىل قسم البنوك إلعداد احلواالت

صرف اإلغاثة :اسم اإلجراء ٥-٢-٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-٩-٢

٥-٢-٩-٢-١
٥-٢-٩-٢-٢
٥-٢-٩-٢-٣
٥-٢-٩-٢-٤
٥-٢-٩-٢-٥
٥-٢-٩-٢-٦
٥-٢-٩-٢-٧
٥-٢-٩-٢-٨

٥-٢-٩-٣

٥-٢-٩-٣-١

المصروفات الجارية

المرفقات

.طلب من املتضرر بصرف اإلغاثة
.تقرير من الدفاع املدين أو إدارة حرس احلدود بوزارة الداخلية

.تقرير من وزارة الشئون االجتماعية
.سند ملكية العني املتضررة

.إفادة بعدم وجود وثيقة تأمني
.صورة خالصة القيد

.صورة تقرير اللجنة العليا
.صورة القرار الوزاري الصادر ذا الشأن

األداة القانونية

م٢٠٠٢ لسنة ١١قرار جملس الوزراء رقم 

صرف اإلغاثة :اسم اإلجراء ٥-٢-٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-١٠

٥-٢-١٠-١

٥-٢-١٠-١-١
٥-٢-١٠-١-٢
٥-٢-١٠-١-٣
٥-٢-١٠-١-٤

٥-٢-١٠-١-٥

٥-٢-١٠-١-٦

٥-٢-١٠-١-٧
٥-٢-١٠-١-٨

٥-٢-١٠-١-٩

٥-٢-١٠-٢

٥-٢-١٠-٢-١
٥-٢-١٠-٢-٢
٥-٢-١٠-٢-٣

المصروفات الجارية

الدورات التدريبية

الخطوات

.جيوز للوزارة االستعانة بالقطاع العام أو اخلاص لتنظيم الدورات التدريبية
.كتاب من اجلهة املنظمة للدورة
.اختيار املوظفني املرشجني للدورة

يعد حماسب الوزارة مستند صرف يتم إرفاق الثبوتيات معه وتسجيل املستند يف
.احلاسب اآليل خلصمه من اعتماد البند احملاسيب ويوقع على املستند مبا يفيد ذلك
يتم إرسال املستند باملرفقات إىل وحدة الرقابة املالية لتقوم بالتدقيق على املستند

.والثبوتيات من الناحية احملاسبية والقانونية
يدون املراقب املايل مالحظاته إن وجدت يف خانة مبستند الصرف معدة هلذا الغرض

.ويعيد املستند إىل الشؤون املالية بالوزارة
.تقوم الشؤون املالية مبراجعة رأي املراقبة املالية واختاذ القرار املناسب بشأهنا

يتم توقيع املستند من مدير الشؤون االدارية و املالية  بالوزارة ومن مث اعتماده من
.السلطة املختصة من الوزير أو من خيوله

.يرسل املستند إىل قسم البنوك بالوزارة إلصدار الشيك أو احلوالة

المرفقات

.صورة عن القرار الوزاري بالترشيح للدورة
.شهادة بإمتام الدورة

.املطالبة/ الفاتورة 

الدورات التدريبية:اسم اإلجراء ٥-٢-١٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-١٠-٣

٥-٢-١٠-٣-١
٥-٢-١٠-٣-٢

المصروفات الجارية

األداة القانونية

.م يف شأن اإلجازات الدراسية والدورات٢٠٠٥ لسنة ٢٠قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٩٩ لسنة ٤قرار جملس الوزراء رقم 

الدورات التدريبية:اسم اإلجراء ٥-٢-١٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-١١

٥-٢-١١-١

٥-٢-١١-١-١
٥-٢-١١-١-٢
٥-٢-١١-١-٣
٥-٢-١١-١-٤

٥-٢-١١-١-٥

٥-٢-١١-١-٦

٥-٢-١١-١-٧
٥-٢-١١-١-٨

٥-٢-١١-١-٩

٥-٢-١١-٢

٥-٢-١١-٢-١
٥-٢-١١-٢-٢

٥-٢-١١-٣

المصروفات الجارية

العالقات الصحفية ودعم الصحف

الخطوات

.طلب من اإلدارة املختصة موضحاً فيه الغرض من منح الدعم
.إصدار قرار من الوزير مبنح الدعم

.كشف يوضح املستفيدين من الدعم واملبالغ
يعد حماسب الوزارة مستند الصرف يتم إرفاق الثبوتيات معه وتسجيل املستند يف
.احلاسب اآليل خلصمه من اعتماد البند احملاسيب ويوقع على املستند مبا يفيد ذلك
يتم إرسال املستند باملرفقات إىل وحدة الرقابة املالية لتقوم بالتدقيق على املستند

.والثبوتيات من الناحية احملاسبية والقانونية
يدون املراقب املايل مالحظاته إن وجدت يف خانة مبستند الصرف معدة هلذا الغرض

.ويعيد املستند إىل الشؤون املالية بالوزارة
.تقوم الشؤون املالية مبراجعة رأي الرقابة واختاذ القرار املناسب بشأهنا

يتم توقيع املستند من مدير الشؤون االدارية و املالية  بالوزارة ومن مث اعتماده من
.الوزير أو من ينوب عنه

.يرسل املستند إىل قسم البنوك بالوزارة إلصدار الشيك للمورد

المرفقات

.صورة عن القرار الوزاري
.كشف بأمساء املستفيدين واملبالغ

األداة القانونية

العالقات الصحفية ودعم الصحف:اسم اإلجراء ٥-٢-١١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-١١-٣-١

المصروفات الجارية

.م١٩٨١لسنة ( ٥٥١ / ٣٤ ) قرار جملس الوزراء رقم 

العالقات الصحفية ودعم الصحف:اسم اإلجراء ٥-٢-١١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-١٢

٥-٢-١٢-١

٥-٢-١٢-١-١
٥-٢-١٢-١-٢
٥-٢-١٢-١-٣
٥-٢-١٢-١-٤
٥-٢-١٢-١-٥

٥-٢-١٢-١-٦

٥-٢-١٢-١-٧

٥-٢-١٢-١-٨

٥-٢-١٢-١-٩

٥-٢-١٢-١-١٠

٥-٢-١٢-١-١١

٥-٢-١٢-١-١٢

المصروفات الجارية

دعم المزارعين والصيادين

الخطوات

.من املواد املخصصة لدعم املزارعني والصيادين٥٠% تساهم الدولة مبا قيمته 
.يتقدم املزارع أو الصياد بطلب املواد إىل الوزارة

.تقوم الوزارة بإعداد الكشوف بأمساء املستحقني حسب األصناف الواردة بالعقود 
.من قيمة املواد للوزارة مقابل إيصال رمسي٥٠% يسدد املزارع أو الصياد 

بواسطة األمر ) JIT( تقوم الوزارة بشراء املواد من املوردين وختزينها لديهم بنظام 
.االلكتروين 

يقوم املورد بتوزيع مواد الدعم على املستفيدين مباشرة بعد استالم إيصال االستالم
.الصادر عن طريق الدرهم االلكتروين 

جاري(تقوم الوزارة عند شراء مواد الدعم بسداد القيمة خصماً على حساب وسيط 
).صندوق دعم املزارعني،جاري صندوق دعم الصيادين

تسوى املبالغ احملصلة إلكترونياً حسب احلالة يف البنك أو مقبوضات حتت التسوية
وحتميل بند دعم املزارعني وبند دعم الصيادين مبا تتحمله الوزارة وإقفال ما مت حتميله
.سابقا يف حساب جاري صندوق دعم املزارعني ، حساب جاري دعم الصيادين 

يعد حماسب الوزارة مستند صرف يتم إرفاق الثبوتيات معه وتسجيل املستند يف
.احلاسب اآليل خلصمه من اعتماد البند احملاسيب ويوقع على املستند مبا يفيد ذلك 
يتم إرسال املستند باملرفقات إىل وحدة الرقابة املالية لتقوم بالتدقيق على املستند

.والثبوتيات من الناحية احملاسبية والقانونية
يدون املراقب املايل مالحظاته إن وجدت يف خانة مبستند الصرف معدة هلذا الغرض

.ويعيد املستند إىل الشؤون املالية بالوزارة 
.تقوم الشؤون املالية مبراجعة رأي املراقبة املالية واختاذ القرار املناسب بشأهنا 

دعم املزارعني والصيادين:اسم اإلجراء ٥-٢-١٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-١٢-١-١٣

٥-٢-١٢-١-١٤

٥-٢-١٢-٢

٥-٢-١٢-٢-١
٥-٢-١٢-٢-٢
٥-٢-١٢-٢-٣
٥-٢-١٢-٢-٤
٥-٢-١٢-٢-٥
٥-٢-١٢-٢-٦

٥-٢-١٢-٣

٥-٢-١٢-٣-١
٥-٢-١٢-٣-٢
٥-٢-١٢-٣-٣

المصروفات الجارية

يتم توقيع املستند من مدير الشؤون املالية  بالوزارة ومن مث اعتماده من السلطة املختصة
.من الوزير أو من خيوله

.يرسل املستند إىل قسم البنوك بالوزارة إلصدار الشيك للمورد 

المرفقات

.العقد أو أمر الشراء ، أمر الصرف اجلماعي 
.سند استالم خمزين

.حمضر فحص وإحصاء
.بنتائج التحليل والفحص الفين) املختربات املركزية ( كتاب من وزارة البيئة واملياه 

.أصل الفاتورة
.إيصال السداد من املزارعني والصيادين

األداة القانونية

م٢٠٠٠ لسنة ٢٠القرار الوزاري رقم 
م يف شأن دعم املزارعني والصيادين ٢٠٠٥ لسنة ٤٣قرار وزاري رقم 

 بشأن تعديل بعض بنود دليل االجراءات٢٠٠٦لسنة (٢٤٨) القرار الوزاري  رقم 
.املالية املوحد 

دعم املزارعني والصيادين:اسم اإلجراء ٥-٢-١٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-١٣

٥-٢-١٣-١

٥-٢-١٣-١-١
٥-٢-١٣-١-٢

٥-٢-١٣-١-٣
٥-٢-١٣-١-٤

٥-٢-١٣-٢

٥-٢-١٣-٢-١

٥-٢-١٣-٣

٥-٢-١٣-٣-١

٥-٢-١٣-٣-٢
٥-٢-١٣-٣-٣
٥-٢-١٣-٣-٤

٥-٢-١٣-٣-٥

المصروفات الجارية

.الدراسات وتطوير النظم والقرارات

الخطوات

.استالم موضوع الدراسة أو البحث بعد التأشري عليه والتوجيه مبا يلزم بشأنه
إعداد الدراسات الالزمة ملوضوع البحث يف ضوء توجيهات اإلدارة العيا وأحكام

.القوانني والقرارات السارية
.عرض الدراسة على اإلدارة املختصة واعتمادها بعد املوافقة على ما ورد فيها

.رفع األمر للسلطة املختصة الختاذ ما تراه مناسباً بشأهنا

المرفقات

.موضوع الدراسة

األداة القانونية

م يف شأن قواعد إعداد امليزانية العامة٢٠٠٥لسنة (٢٣) القانون االحتادي رقم 
.واحلساب اخلتامي

.م٢٠٠١لسنة (٦٣١ / ١ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م بتفويض وزارة املالية والصناعة٢٠٠٥لسنة ) م (٦٥٠ / ٢٨قرار جملس الوزراء رقم 
م يف شأن تنفيذ الالمركزية يف٢٠٠٦لسنة ( ٣٩ / ٦ ) قرار جملس الوزراء رقم 

.الصرف
.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 

.الدراسات وتطوير النظم والقرارات:اسم اإلجراء ٥-٢-١٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-١٤

٥-٢-١٤-١

٥-٢-١٤-١-١

٥-٢-١٤-١-٢

٥-٢-١٤-١-٣

٥-٢-١٤-١-٤

٥-٢-١٤-١-٥
٥-٢-١٤-١-٦
٥-٢-١٤-١-٧
٥-٢-١٤-١-٨

٥-٢-١٤-١-٩

المصروفات الجارية

 مصروفات مدرسية تشغيلية

الخطوات

إصدار قرار وزاري سنوياً يف بداية العام الدراسي يوضح فيه املبلغ السنوي للمدارس
.احلكومية مبيناً املبلغ املعتمد لكل مدرسة مقسماً على فصلني دراسيني

تعد الشؤون املالية مستند صرف لكل دفعة مع بداية الفصل الدراسي مرفقاً به
الثبوتيات ويوقع من احملاسب واملراجع ، ويتم حتميل املبلغ السنوي مباشرة على البند

:املختص على النحو التايل 
٢٢٣٢٠٩بند رقم ٢٢) جمموعة .(الباب الثاين - مصروفات مدرسية تشغيلية - 

يرسل املستند مع الثبوتيات إىل وحدة الرقابة املالية للتدقيق وإبداء املالحظات إن
.وجدت

يدون مراقب وزارة املالية مالحظاته إن وجدت يف صفحة املالحظات املعدة لذلك يف
.النظام اآليل

.تقوم الشؤون املالية مبراجعة رأي الرقابة املالية واختاذ القرار املناسب بشأهنا
.يتم توقيع املستند من مدير الشؤون املالية مث من سلطة االعتماد حسب احلدود

.يرسل املستند إىل قسم البنوك إلصدار الشيك أو إعداد احلواالت
تتقيد كل مدرسة حكومية باتباع النظم احملاسبية لتدوين املصروفات اجلارية وحركة
الصندوق والبنك واإليرادات املختلفة، ويتم تدوين قيمة وبيانات املصروفات يف

١٥).ملحق رقم (السجالت املدرسية حسب البنود املدرجة يف امللحق املرفق 
تقوم كل مدرسة بتسجيل بيانات املشتريات اليت حتتاج منوذج ملكية حسب تعميم

ملحق رقم(إدارة أمالك الدولة يف كشف بيانات األصول لغرض عمليات احلصر واجلرد 
.(١٦

٥-٢-١٤:رقم اإلجراء مصروفات مدرسية تشغيلية:اسم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-١٤-١-١٠

٥-٢-١٤-١-١١

٥-٢-١٤-١-١٢

٥-٢-١٤-١-١٣

٥-٢-١٤-١-١٤

٥-٢-١٤-٢

٥-٢-١٤-٢-١
٥-٢-١٤-٢-٢

٥-٢-١٤-٣

٥-٢-١٤-٣-١

٥-٢-١٤-٣-٢

المصروفات الجارية

ال جيوز التصرف باألموال العامة اال حسب مقتضيات املصلحة العامة وللغرض الذى
( ٥-٣-١٤٤ ).من أجله مت منح املبلغ حسب التوصيف الوارد باإلجراء رقم 

تقوم وزارة التربية والتعليم بإصدار التعاميم الداخلية لتنظيم آلية الصرف ىف ضوء ما
.ورد ىف هذا اإلجراء 

اإليرادات اليت مل يتم حتصيلها مبعرفة املدارس نتيجة لبيع األصول الرأمسالية أو املواد
املستغىن عنها ، يتم إيداعها يف حساب املدرسة لدى البنك وتوثق رمسياً بإيصاالت

قبض بقيمة املواد املباعة ويتم إخطار وزارة املالية  بصور عن تلك الثبوتيات ، على أن
تقوم وزارة التربية والتعليم خبصم قيمتها من الدعم املخصص للمدرسة يف الفصل التايل

.
كافة اإليرادات األخرى اليت يتم حتصيلها مبعرفة املدارس يتم إيداعها لصاحل خزينة الدولة

.وتعامل معاملة اإليرادات احلكومية مع استثناء اإليرادات املذكورة يف اخلطوة السابقة 
تتوىل وزارة التربية والتعليم مسئولية التدقيق على أوجه الصرف وحتصيل اإليرادات يف

.املدارس احلكومية وختضع للرقابة الالحقة بعد ديوان احملاسبة

المرفقات

.صورة عن القرار الوزاري
.كشف بأمساء املدارس املستفيدة 

األداة القانونية

م يف شأن إصدار دليل اإلجراءات املالية٢٠٠٦لسنة (٨٤) القرار الوزاري رقم 
.للحكومة االحتادية

.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٥-٢-١٤:رقم اإلجراء مصروفات مدرسية تشغيلية:اسم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٢-١٤-٣-٣

المصروفات الجارية

م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٦لسنة ( ٢٦٧ ) قرار وزاري رقم 
.املالية املوحد للحكومة االحتادية

٥-٢-١٤:رقم اإلجراء مصروفات مدرسية تشغيلية:اسم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣

٥-٣-١

٥-٣-١-١

٥-٣-١-١-١

٥-٣-١-١-٢
٥-٣-١-١-٣
٥-٣-١-١-٤

٥-٣-١-٢

٥-٣-١-٢-١
٥-٣-١-٢-٢
٥-٣-١-٢-٣

٥-٣-١-٣

٥-٣-١-٣-١
٥-٣-١-٣-٢
٥-٣-١-٣-٣

المصروفات الجارية

دليل المرفقات الثبوتية للصرف

٢٢١١٠١بند - صيانة المباني 

التوصيف

الصيانة للمباين احلكومية مثل صيانة املصاعد واألعمال الصحية والكهربائية أعمال
اخل...الدهانات والترميمات وأعمال النجارة واألملينيوم 

يف املباين احلكومية) مركزي ، عادي ( صيانة التكيف 
.صيانة نظام اإلطفاء التلقائي املوجود يف املباين احلكومية
صيانة مولدات الكهرباء املوجودة يف املباين احلكومية

المرفقات

العقد أو أمر الشراء أو أمر التكليف
شهادة اإلجناز
الفواتري األصلية

األداة القانونية

م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
م يف شأن السلفة النثرية١٩٩٩لسنة(١٦) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢١١٠١بند - صيانة املباين :اسم اإلجراء ٥-٣-١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٢

٥-٣-٢-١

٥-٣-٢-١-١

٥-٣-٢-٢

٥-٣-٢-٢-١
٥-٣-٢-٢-٢

٥-٣-٢-٣

٥-٣-٢-٣-١

المصروفات الجارية

٢٢١٢٠١بند - استهالك الكهرباء 

التوصيف

.إخل.... استهالك الكهرباء للوزارات واملباين احلكومية والسفارات وشقق الضيافة 

المرفقات

.أصل فواتري االستهالك
.كشف تفريغي بالفواتري

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢١٢٠١بند - استهالك الكهرباء :اسم اإلجراء ٥-٣-٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٣

٥-٣-٣-١

٥-٣-٣-١-١

٥-٣-٣-٢

٥-٣-٣-٢-١
٥-٣-٣-٢-٢

٥-٣-٣-٣

٥-٣-٣-٣-١

المصروفات الجارية

٢٢١٢٠٢بند - استهالك المياه 

التوصيف

.استهالك املياه للوزارات واملباين احلكومية والسفارات وشقق الضيافة

المرفقات

.أصل فواتري االستهالك
.كشف تفريغي بالفواتري

األداة القانونية

م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢١٢٠٢بند -استهالك املياه :اسم اإلجراء ٥-٣-٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٤

٥-٣-٤-١

٥-٣-٤-١-١

٥-٣-٤-٢

٥-٣-٤-٢-١
٥-٣-٤-٢-٢

٥-٣-٤-٣

٥-٣-٤-٣-١

المصروفات الجارية

٢٢١٢٠٣بند - استهالك الغاز 

التوصيف

.استهالك الغاز للوزارات واملباين احلكومية والسفارات وشقق الضيافة

المرفقات

.أصل فواتري االستهالك
.كشف تفريغي بالفواتري

األداة القانونية

م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢١٢٠٣بند -استهالك الغاز :اسم اإلجراء ٥-٣-٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٥

٥-٣-٥-١

٥-٣-٥-١-١

٥-٣-٥-٢

٥-٣-٥-٢-١

٥-٣-٥-٣

٥-٣-٥-٣-١

المصروفات الجارية

٢٢١٢٠٤بند - نفقات الصرف الصحي 

التوصيف

.نفقات توصيل الصرف الصحي للوزارات واملباين احلكومية والسفارات وشقق الضيافة

المرفقات

.الفواتري

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢١٢٠٤بند - نفقات الصرف الصحي :اسم اإلجراء ٥-٣-٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٦

٥-٣-٦-١

٥-٣-٦-١-١
٥-٣-٦-١-٢

٥-٣-٦-٢

٥-٣-٦-٢-١
٥-٣-٦-٢-٢
٥-٣-٦-٢-٣
٥-٣-٦-٢-٤

٥-٣-٦-٣

٥-٣-٦-٣-١
٥-٣-٦-٣-٢
٥-٣-٦-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢١٢٠٥بند - مهمات توصيل الكهرباء 

التوصيف

.صيانة وجتديد شبكات الكهرباء ومهمات التوصيل
.مستلزمات ومواد توصيل الكهرباء

المرفقات

.أمر تكليف أو استمارة طلب اخلدمة
.شهادة تسليم املوقع
.شهادة إجناز العمل
.الفاتورة األصلية

األداة القانونية

. يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠ لسنة ٢٠القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة النثرية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢١٢٠٥بند - مهمات توصيل الكهرباء :اسم اإلجراء ٥-٣-٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٧

٥-٣-٧-١

٥-٣-٧-١-١
٥-٣-٧-١-٢

٥-٣-٧-٢

٥-٣-٧-٢-١
٥-٣-٧-٢-٢
٥-٣-٧-٢-٣
٥-٣-٧-٢-٤

٥-٣-٧-٣

٥-٣-٧-٣-١
٥-٣-٧-٣-٢
٥-٣-٧-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢١٢٠٦بند - مهمات توصيل المياه 

التوصيف

.صيانة وجتديد شبكات املياه ومهمات التوصيل
.مستلزمات ومواد توصيل املياه

المرفقات

.أمر تكليف أو استمارة طلب اخلدمة
.شهادة تسليم املوقع
.شهادة إجناز العمل
.الفاتورة األصلية

األداة القانونية

. يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠ لسنة ٢٠القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة النثرية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢١٢٠٦بند - مهمات توصيل املياه :اسم اإلجراء ٥-٣-٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٨

٥-٣-٨-١

٥-٣-٨-١-١
٥-٣-٨-١-٢

٥-٣-٨-٢

٥-٣-٨-٢-١
٥-٣-٨-٢-٢
٥-٣-٨-٢-٣
٥-٣-٨-٢-٤

٥-٣-٨-٣

٥-٣-٨-٣-١
٥-٣-٨-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢١٢٠٧بند - صيانة شبكة الكهرباء للمحطات 

التوصيف

.صيانة وجتديد شبكة الكهرباء للمحطات ومهمات التوصيل
.مستلزمات ومواد توصيل الكهرباء للمحطات

المرفقات

.أمر تكليف أو استمارة طلب اخلدمة
.شهادة تسليم املوقع
.شهادة إجناز العمل
.الفاتورة األصلية

األداة القانونية

. يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠ لسنة ٢٠القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

بند- صيانة شبكة الكهرباء للمحطات :اسم اإلجراء
٢٢١٢٠٧

٥-٣-٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٩

٥-٣-٩-١

٥-٣-٩-١-١
٥-٣-٩-١-٢

٥-٣-٩-٢

٥-٣-٩-٢-١
٥-٣-٩-٢-٢
٥-٣-٩-٢-٣
٥-٣-٩-٢-٤

٥-٣-٩-٣

٥-٣-٩-٣-١
٥-٣-٩-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢١٢٠٨بند - صيانة شبكة المياه للمحطات 

التوصيف

.صيانة وجتديد شبكات املياه للمحطات ومهمات التوصيل
.مستلزمات ومواد توصيل املياه للمحطات

المرفقات

.أمر تكليف أو استمارة طلب اخلدمة
.شهادة تسليم املوقع
.شهادة إجناز العمل
.الفاتورة األصلية

األداة القانونية

. يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠ لسنة ٢٠القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢١٢٠٨بند - صيانة شبكة املياه للمحطات :اسم اإلجراء ٥-٣-٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٠

٥-٣-١٠-١

٥-٣-١٠-١-١
٥-٣-١٠-١-٢

٥-٣-١٠-٢

٥-٣-١٠-٢-١
٥-٣-١٠-٢-٢
٥-٣-١٠-٢-٣
٥-٣-١٠-٢-٤

٥-٣-١٠-٣

٥-٣-١٠-٣-١
٥-٣-١٠-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢١٢٠٩بند - صيانة مكائن المحطات 

التوصيف

.صيانة وجتديد مكائن احملطات
.مستلزمات ومواد مكائن احملطات

المرفقات

.أمر تكليف أو استمارة طلب اخلدمة
.شهادة تسليم املوقع
.شهادة إجناز العمل
.الفاتورة األصلية

األداة القانونية

. يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠ لسنة ٢٠القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢١٢٠٩بند - صيانة مكائن احملطات :اسم اإلجراء ٥-٣-١٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١١

٥-٣-١١-١

٥-٣-١١-١-١

٥-٣-١١-٢

٥-٣-١١-٢-١
٥-٣-١١-٢-٢

٥-٣-١١-٣

٥-٣-١١-٣-١

المصروفات الجارية

٢٢١٢١٠بند - محروقات السيارات والناقالت 

التوصيف

بترول، ديزل ، غاز ،( احملروقات لكافة أنواع السيارات والناقالت واآلليات مثل 
).زيوت للجهات الغري مرتبطة مع مواصالت األمارات 

المرفقات

.كشف بالسيارات املعتمدة لدى الوزارة املختصة
.الفواتري الصادرة من مؤسسات أو شركات البترول املصدرة للبطاقات املمغنطة

األداة القانونية

.م١٩٩٩ لسنة ١٥التعميم املايل رقم 

٢٢١٢١٠بند - حمروقات السيارات والناقالت :اسم اإلجراء ٥-٣-١١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٢

٥-٣-١٢-١

٥-٣-١٢-١-١

٥-٣-١٢-٢

٥-٣-١٢-٢-١

٥-٣-١٢-٣

٥-٣-١٢-٣-١

المصروفات الجارية

٢٢١٢١١بند - محروقات المحطات 

التوصيف

بترول ، ديزل ، غاز ، زيوت ،( احملروقات اخلاصة باحملطات واملكائن واملولدات مثل 
).شحوم 

المرفقات

.الفواتري الصادرة من مؤسسات أو شركات البترول املصدرة للبطاقات املمغنطة

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢١٢١١بند - حمروقات احملطات:اسم اإلجراء ٥-٣-١٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٣

٥-٣-١٣-١

٥-٣-١٣-١-١

٥-٣-١٣-٢

٥-٣-١٣-٢-١
٥-٣-١٣-٢-٢
٥-٣-١٣-٢-٣
٥-٣-١٣-٢-٤

٥-٣-١٣-٣

٥-٣-١٣-٣-١
٥-٣-١٣-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢١٢١٢بند - مهمات توصيل الغاز 

التوصيف

.إلــخ....كافة مستلزمات التوصيل من مواسري وعدادات 

المرفقات

.أمر تكليف أو استمارة طلب اخلدمة
".إن وجدت " شهادة تسليم املوقع 
.شهادة إجناز العمل
.الفاتورة األصلية

األداة القانونية

. يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠ لسنة ٢٠القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢١٢١٢بند - مهمات توصيل الغاز :اسم اإلجراء ٥-٣-١٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٤

٥-٣-١٤-١

٥-٣-١٤-١-١

٥-٣-١٤-٢

٥-٣-١٤-٢-١

٥-٣-١٤-٣

٥-٣-١٤-٣-١
٥-٣-١٤-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢١٣٠١بند - إيجار المباني داخل الدولة 

التوصيف

خيصم عليه إجيارات مقار الوزارات وشقق الضيافة والدور واملراكز وأجنحة املعارض
.إخل.....واخليام 

المرفقات

.عقد اإلجيار املعتمد بالنسبة لإلجيارات داخل الدولة

األداة القانونية

. يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠ لسنة ٢٠القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢١٣٠١بند - إجيار املباين داخل الدولة :اسم اإلجراء ٥-٣-١٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٥

٥-٣-١٥-١

٥-٣-١٥-١-١

٥-٣-١٥-٢

٥-٣-١٥-٢-١

٥-٣-١٥-٣

٥-٣-١٥-٣-١

المصروفات الجارية

٢٢١٣٠٢بند - إيجار المباني خارج الدولة 

التوصيف

.إخل...خيصم عليه إجيارات السفارات والقنصليات وامللحقيات وأجنحة املعارض 

المرفقات

.عقود اإلجيار معتمدة من املختصني للعقود اليت تتم خارج الدولة

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢١٣٠٢بند - إجيار املباين خارج الدولة :اسم اإلجراء ٥-٣-١٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٦

٥-٣-١٦-١

٥-٣-١٦-١-١

٥-٣-١٦-٢

٥-٣-١٦-٢-١

٥-٣-١٦-٣

٥-٣-١٦-٣-١
٥-٣-١٦-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢١٣٠٣بند - إيجارات األراضي 

التوصيف

.إجيار األراضي سواء من جهات حكومية أو خاصة

المرفقات

.عقد اإلجيار املعتمد بالنسبة لإلجيارات داخل الدولة

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 
.القوانني والقرارات الصادرة ذا الشأن

٢٢١٣٠٣بند - إجيارات األراضي:اسم اإلجراء ٥-٣-١٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٧

٥-٣-١٧-١

٥-٣-١٧-١-١

٥-٣-١٧-٢

٥-٣-١٧-٢-١
٥-٣-١٧-٢-٢
٥-٣-١٧-٢-٣
٥-٣-١٧-٢-٤

٥-٣-١٧-٣

٥-٣-١٧-٣-١
٥-٣-١٧-٣-٢
٥-٣-١٧-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢١٤٠١بند - أدوات ومواد النظافة 

التوصيف

خيصم عليه ورق التواليت ، حمارم الورق ، فوط ، صابون ، أكياس القمامة ، سالت
.إلــخ....املهمالت 

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.حمضر فحص وإحصاء
.سند استالم خمزين
.الفاتورة األصلية

األداة القانونية

. يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠ لسنة ٢٠القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية وتعديالته١٩٩٩ لسنة ١٦التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢١٤٠١بند - أدوات ومواد النظافة :اسم اإلجراء ٥-٣-١٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٨

٥-٣-١٨-١

٥-٣-١٨-١-١
٥-٣-١٨-٢

٥-٣-١٨-٢-١
٥-٣-١٨-٢-٢
٥-٣-١٨-٢-٣
٥-٣-١٨-٢-٤

٥-٣-١٨-٣

٥-٣-١٨-٣-١
٥-٣-١٨-٣-٢
٥-٣-١٨-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢١٤٠٢بند - عقود النظافة 

التوصيف

.العقود املربمة مع شركات النظافة اخلاصة اليت تتم مبعرفة اجلهة أو الوزارة
المرفقات

.عقد النظافة املربم مع جهة العمل
.شهادة إجناز

.الفاتورة األصلية
.كشوف بعدد املستخدمني وجدول احلضور معتمد من السلطة املختصة 

األداة القانونية

 يف شأن عقود االدارة٢٠٠٠ لسنة٢٠القرار الوزاري رقم 
٢٠٠١. لسنة ١٤القانون االحتادي رقم 

.م٢٠٠٦لسنة ( ٣٩ / ٦ ) قرار جملس الوزراء رقم 

٢٢١٤٠٢بند -عقود النظافة :اسم اإلجراء ٥-٣-١٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٩

٥-٣-١٩-١

٥-٣-١٩-١-١

٥-٣-١٩-١-٢

٥-٣-١٩-٢

٥-٣-١٩-٢-١
٥-٣-١٩-٢-٢
٥-٣-١٩-٢-٣
٥-٣-١٩-٢-٤
٥-٣-١٩-٢-٥
٥-٣-١٩-٢-٦

٥-٣-١٩-٣

٥-٣-١٩-٣-١
٥-٣-١٩-٣-٢
٥-٣-١٩-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢١٥٠١بند - مستلزمات االثاث 

التوصيف

الكراسي ، طاوالت الوسط ، األرفف بأنواعها ، املكانس الكهربائية ، السجاد
الراديو( والستائر ، جهاز إعدام وإتالف األوراق ، ماكينات خترمي األوراق ، 

مربدات املياه ، املراوح ، ترويل نقل املرضى ، أو نقل األدوية ، مكربات) للمكاتب
.إخل...الصوت والسماعات عند االستبدال ، اللوحات القرآنية ، اخليام 

.أخل...صناديق حفظ املستندات ، صناديق بعجل وغطاء 

المرفقات

.عقد أو أمر الشراء أو أمر التوريد
.حمضر فحص وإحصاء

.الفاتورة األصلية
.سند استالم خمزين

).إذا لزم األمر(حمضر تركيب 
.منوذج ملكية للمواد اليت تتطلب ذلك 

األداة القانونية

. يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠ لسنة ٢٠القرار الوزاري رقم 
. يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩ لسنة ١٦التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢١٥٠١بند - مستلزمات االثاث :اسم اإلجراء ٥-٣-١٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٩-٣-٤

المصروفات الجارية

 يف شأن املواد واالصناف اليت حباجة  اىل منوذج٢٠٠٦لسنة (١) تعميم مايل رقم 
.ملكية 

٢٢١٥٠١بند - مستلزمات االثاث :اسم اإلجراء ٥-٣-١٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٢٠

٥-٣-٢٠-١

٥-٣-٢٠-١-١

٥-٣-٢٠-١-٢
٥-٣-٢٠-١-٣

٥-٣-٢٠-١-٤

٥-٣-٢٠-٢

٥-٣-٢٠-٢-١
٥-٣-٢٠-٢-٢
٥-٣-٢٠-٢-٣

٥-٣-٢٠-٣

٥-٣-٢٠-٣-١
٥-٣-٢٠-٣-٢
٥-٣-٢٠-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢١٥٠٢بند - صيانة االثاث 

التوصيف

أثاث املكتب ، الكراسي ، الطاوالت ، تنجيد األطقم ، وإصالحها ، وتنظيف السجاد
.، وأية إصالحات أخرى

.إخل...أثاث السكن ، مساكن الضيافة ، الدور واملراكز ، واملستشفيات 
اآلالت احلاسبة ، آالت الطباعة ، آالت تصوير املستندات ، ماكينات: معدات املكتب 

إخل...سحب اإلستنسل ، تقطيع الورق 
إخل....املكانس الكهربائية ، والثالجات ، والطباخات 

المرفقات

.عقد أو أمر الشراء أو أمرا لتكليف
.شهادة إجناز

.الفاتورة األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢١٥٠٢بند -صيانة االثاث :اسم اإلجراء ٥-٣-٢٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٢١

٥-٣-٢١-١

٥-٣-٢١-١-١

٥-٣-٢١-١-٢

٥-٣-٢١-١-٣
٥-٣-٢١-١-٤

٥-٣-٢١-٢

٥-٣-٢١-٢-١
٥-٣-٢١-٢-٢
٥-٣-٢١-٢-٣
٥-٣-٢١-٢-٤
٥-٣-٢١-٢-٥

٥-٣-٢١-٣

٥-٣-٢١-٣-١
٥-٣-٢١-٣-٢
٥-٣-٢١-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢١٥٠٣بند - مصاريف الديكور 

التوصيف

ورق احلائط ، القواطع ، الرباويز ، أعمال اجلبس ، واألسقف املستعارة ، وكل ما
.يصرف على النواحي التجميلية

خمتلف أنواع الديكور سواء للمعارض أو املكاتب ، املباين احلكومية ، وديكور  املواسم
.إخل...الثقافية ، واملسارح ، واملعارض داخل الدولة وخارجها 

.مصاريف ديكورات األعمال التلفزيونية واإلذاعية
.ملبات الزينة اليت تستخدم يف املناسبات

المرفقات

.عقد أو أمر الشراء أو أمرا لتكليف
.شهادة إجناز

.الفاتورة األصلية
.سند استالم خمزين

.إقرار فحص وإحصاء

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 
.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 

.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

٢٢١٥٠٣بند - مصاريف الديكور :اسم اإلجراء ٥-٣-٢١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٢٢

٥-٣-٢٢-١

٥-٣-٢٢-١-١

٥-٣-٢٢-٢

٥-٣-٢٢-٢-١
٥-٣-٢٢-٢-٢
٥-٣-٢٢-٢-٣

٥-٣-٢٢-٣

٥-٣-٢٢-٣-١
٥-٣-٢٢-٣-٢
٥-٣-٢٢-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢١٥٠٤بند - شراشف وبياضات 

التوصيف

شراء ،واستبدال الشراشف ، والبياضات ، واملاليات ، والبطاطني للمستشفيات ،
والعيادات ، وشقق الضيافة ، وكذلك الستائر البالستيكية اخلاصة باملستشفيات ،

.إخل...والعيادات ، والدور واملراكز 

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد
.إقرار فحص - سند استالم 

.الفاتورة األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢١٥٠٤بند - شراشف وبياضات :اسم اإلجراء ٥-٣-٢٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٢٣

٥-٣-٢٣-١

٥-٣-٢٣-١-١

٥-٣-٢٣-١-٢

٥-٣-٢٣-٢

٥-٣-٢٣-٢-١
٥-٣-٢٣-٢-٢
٥-٣-٢٣-٢-٣

٥-٣-٢٣-٣

٥-٣-٢٣-٣-١
٥-٣-٢٣-٣-٢
٥-٣-٢٣-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢١٦٠١بند - صيانة الحدائق 

التوصيف

أحواض ، شباك تظليل ، أوتاد ، لوحات إرشاد ، مساد ،( مستلزمات املشاتل 
).فيتامينات 

املظالت البالستيكية ، السياج ، متديد ، توصيل بايبات الري ، صيانة شبكات الري ،
.إخل...والقنوات اإلمسنية 

المرفقات

.أمر التكليف
.شهادة إجناز
.الفاتورة

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
. يف شأن السلفة املستدمية وتعديالته١٩٩٩لسنة (١٦) التعميم  املايل رقم

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢١٦٠١بند -صيانة احلدائق :اسم اإلجراء ٥-٣-٢٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٢٤

٥-٣-٢٤-١

٥-٣-٢٤-١-١

٥-٣-٢٤-٢

٥-٣-٢٤-٢-١
٥-٣-٢٤-٢-٢
٥-٣-٢٤-٢-٣
٥-٣-٢٤-٢-٤

٥-٣-٢٤-٣

٥-٣-٢٤-٣-١
٥-٣-٢٤-٣-٢
٥-٣-٢٤-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٢١٠١بند - قطع الغيار 

التوصيف

أما اليت( يتم حتميل هذا البند بقطع الغيار اليت يتم توريدها للمخازن لكافة األغراض 
وذلك) تشترى لالستعمال مباشرة يتم خصمها على بنود الصيانة املختصة مباشرة 

بغرض استعماهلا عند الضرورة ألعمال الصيانة والعمرات وللجهات اليت يوجد ا
.ورش

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد
.حمضر فحص وإحصاء
.سند استالم خمزين
.الفاتورة األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
. يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩ لسنة ١٦التعميم املايل 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٢١٠١بند- قطع الغيار :اسم اإلجراء ٥-٣-٢٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٢٥

٥-٣-٢٥-١

٥-٣-٢٥-١-١

٥-٣-٢٥-٢

٥-٣-٢٥-٢-١
٥-٣-٢٥-٢-٢
٥-٣-٢٥-٢-٣
٥-٣-٢٥-٢-٤
٥-٣-٢٥-٢-٥

٥-٣-٢٥-٣

٥-٣-٢٥-٣-١
٥-٣-٢٥-٣-٢
٥-٣-٢٥-٣-٣
٥-٣-٢٥-٣-٤

المصروفات الجارية

٢٢٢١٠٢بند - لوحات وإشارات المرور 

التوصيف

.اللوحات اإلرشادية ، واِإلشارات ، والالفتات اخلاصة باملرور مبختلف أنواعها

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد
.حمضر فحص وإحصاء
.سند استالم خمزين
.الفاتورة األصلية
.إذا لزم األمر - حمضر تركيب 

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
. يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩ لسنة ١٦التعميم املايل 

.م١٩٧٩لسنة ) ب( ١٧٨ / ٣قرار جملس الوزراء رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٢١٠٢بند - لوحات وإشارات املرور :اسم اإلجراء ٥-٣-٢٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٢٦

٥-٣-٢٦-١

٥-٣-٢٦-١-١

٥-٣-٢٦-٢

٥-٣-٢٦-٢-١
٥-٣-٢٦-٢-٢
٥-٣-٢٦-٢-٣

٥-٣-٢٦-٣

٥-٣-٢٦-٣-١
٥-٣-٢٦-٣-٢
٥-٣-٢٦-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٢١٠٣بند - صيانة السيارات والناقالت 

التوصيف

يشتمل البند على صيانة السيارات ، والناقالت ، واآلليات للجهات الغري مرتبطة مع
.مواصالت اإلمارات واليت تقوم بصيانة السيارات والناقالت واآلليات مبعرفتها

المرفقات

.العقد أو أمر الشراء أو أمر التكليف
.شهادة اإلجناز
.الفاتورة األصلية
األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
. يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩ لسنة ١٦التعميم املايل 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٢١٠٣بند - صيانة السيارات والناقالت :اسم اإلجراء ٥-٣-٢٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٢٧

٥-٣-٢٧-١

٥-٣-٢٧-١-١

٥-٣-٢٧-٢

٥-٣-٢٧-٢-١
٥-٣-٢٧-٢-٢
٥-٣-٢٧-٢-٣
٥-٣-٢٧-٢-٤

٥-٣-٢٧-٣

٥-٣-٢٧-٣-١
٥-٣-٢٧-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٢١٠٤بند - صيانة السفن 

التوصيف

اإلصالح ، قطع الغيار ، الدهانات ،( الصيانة اخلاصة بالسفن ، والزوارق وتشمل 
.إخل...الزيوت ، الشحومات ، وصيانة كافة األجهزة األخرى اليت حتتويها السفينه 

المرفقات

.العقد أو أمر الشراء أو أمر التكليف
.شهادة اإلجناز

.إرفاق بطاقة العمل الصادرة من ورش الصيانة
.الفاتورة األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٢١٠٤بند -صيانة السفن :اسم اإلجراء ٥-٣-٢٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٢٨

٥-٣-٢٨-١

٥-٣-٢٨-١-١

٥-٣-٢٨-٢

٥-٣-٢٨-٢-١
٥-٣-٢٨-٢-٢
٥-٣-٢٨-٢-٣
٥-٣-٢٨-٢-٤

٥-٣-٢٨-٣

٥-٣-٢٨-٣-١
٥-٣-٢٨-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٢١٠٥بند - صيانة الطائرات 

التوصيف

العمرة للموتورات  باخلارج ،( صيانة وإصالح الطائرات بأنواعها املختلفة وتشمل 
).إخل... الزيوت ، الشحوم ، قطع الغيار ، دهانات 

المرفقات

.العقد أو أمر الشراء أو أمر التكليف
.شهادة اإلجناز

.إرفاق بطاقة العمل الصادرة من ورش الصيانة
.الفاتورة األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٢١٠٥بند - صيانة الطائرات:اسم اإلجراء ٥-٣-٢٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٢٩

٥-٣-٢٩-١

٥-٣-٢٩-١-١

٥-٣-٢٩-١-٢

٥-٣-٢٩-١-٣
٥-٣-٢٩-١-٤
٥-٣-٢٩-١-٥
٥-٣-٢٩-١-٦
٥-٣-٢٩-١-٧

٥-٣-٢٩-٢

٥-٣-٢٩-٢-١
٥-٣-٢٩-٢-٢
٥-٣-٢٩-٢-٣

٥-٣-٢٩-٣

٥-٣-٢٩-٣-١
٥-٣-٢٩-٣-٢
٥-٣-٢٩-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٢١٠٦بند - إيجار السيارات 

التوصيف

)مواصالت اإلمارات(إجيارات السيارات وفقاً لعقد مؤسسة اإلمارات للنقل واخلدمات 
.لنقل الطلبة والطالبات

عقد تأدية خدمة النقل من قبل مواصالت اإلمارات لصاحل الوزارات يشمل السيارات
.واجلرارات الزراعية

.إجيارات سيارات لتنقالت املوظفني يف مهمات رمسية داخل الدولة
.إجيارات سيارات لضيوف الدولة

.إجيارات سيارات ووسائل للنقل حسب طبيعة العمل
.إجيار سيارات نقل الطالب الذين ال يشملهم عقد مواصالت اإلمارات

.انتقاالت العاملني ألداء أعمال خاصة بالعمل

المرفقات

.عقد أو أمر تكليف
.شهادة إجناز

.الفاتورة األصلية أو املطالبة

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
. يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩ لسنة ١٦التعميم املايل 

.م يف شأن السيارات واجلرارات٢٠٠١لسنة (٣٤١ / ٤ ) قرار جملس الوزراء رقم 

٢٢٢١٠٦بند -إجيار السيارات :اسم اإلجراء ٥-٣-٢٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٢٩-٣-٤
٥-٣-٢٩-٣-٥

المصروفات الجارية

.م٢٠٠٦لسنة ( ٣٩ / ٦ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٢١٠٦بند -إجيار السيارات :اسم اإلجراء ٥-٣-٢٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٣٠

٥-٣-٣٠-١

٥-٣-٣٠-١-١

٥-٣-٣٠-٢

٥-٣-٣٠-٢-١
٥-٣-٣٠-٢-٢
٥-٣-٣٠-٢-٣

٥-٣-٣٠-٣

٥-٣-٣٠-٣-١
٥-٣-٣٠-٣-٢
٥-٣-٣٠-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٢١٠٧بند - إيجار سفن 

التوصيف

.إجيارات السفن لكافة األغراض وحبسب طبيعة عمل اجلهة املستأجرة

المرفقات

.عقد أو أمر تكليف
.شهادة إجناز

.الفاتورة األصلية أو املطالبة

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السيارات واجلرارات٢٠٠١لسنة (٣٤١ / ٤ ) قرار جملس الوزراء رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٢١٠٧بند- إجيار سفن :اسم اإلجراء ٥-٣-٣٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٣١

٥-٣-٣١-١

٥-٣-٣١-١-١
٥-٣-٣١-١-٢

٥-٣-٣١-١-٣

٥-٣-٣١-٢

٥-٣-٣١-٢-١
٥-٣-٣١-٢-٢
٥-٣-٣١-٢-٣

٥-٣-٣١-٣

٥-٣-٣١-٣-١
٥-٣-٣١-٣-٢
٥-٣-٣١-٣-٣
٥-٣-٣١-٣-٤
٥-٣-٣١-٣-٥

المصروفات الجارية

٢٢٢١٠٨بند  - إيجار طائرات 

التوصيف

.إجيار طائرات رش املبيدات ، واملستخدمة يف مكافحة األوبئة الزراعية ، والبيطرية
إجيار الطائرات من شركة رويال جت للوفود الرمسية من الوزارات طبقاً لقرار جملس

.م٢٠٠٥لسنة (٢٢ / ٣) م والقرار رقم ٢٠٠٤لسنة (١٨٤ / ٥) الوزراء 
.إجيارات طائرات ألية أغراض أخرى

المرفقات

.عقد أو أمر تكليف
).طائرات رش املبيدات ( شهادة  أجناز أعمال

.الفاتورة األصلية أو املطالبة

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

.م يف شأن اجيار الطائرات٢٠٠٤لسنة (١٨٤ / ٥ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م يف شأن إجيار الطائرات٢٠٠٥لسنة ( ٢٢ ) قرار جملس الوزراء رقم 

.م يف شأن إجيار الطائرات٢٠٠٥لسنة ( ٢ ) التعميم املايل رقم 

٢٢٢١٠٨بند  -إجيار طائرات :اسم اإلجراء ٥-٣-٣١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٣٢

٥-٣-٣٢-١

٥-٣-٣٢-١-١

٥-٣-٣٢-٢

٥-٣-٣٢-٢-١
٥-٣-٣٢-٢-٢
٥-٣-٣٢-٢-٣
٥-٣-٣٢-٢-٤

٥-٣-٣٢-٣

٥-٣-٣٢-٣-١
٥-٣-٣٢-٣-٢
٥-٣-٣٢-٣-٣
٥-٣-٣٢-٣-٤

المصروفات الجارية

٢٢٣١٠١بند - إدارة الخدمات العامة 

التوصيف

)إخل .... مؤسسة اإلمارات للخدمات، مدرسة التمريض ( تكلفة إدارة املرافق العامة 
اليت يوكل إدارا إىل الشركات، أو مؤسسات، أو هيئات دولية متخصصة، وذلك

.مبوجب قرارات أو قوانني ، ووفقاً للعقود املربمة املنظمة للصرف

المرفقات

.العقد املربم مع اجلهة املختصة
.شهادة إجناز

.الفاتورة األصلية
.كتاب من الوزارة بالنسبة لعقود مؤسسة اإلمارات للخدمات

األداة القانونية

.  يف شأن إنشاء مؤسسة اإلمارات للخدمات٢٠٠١ لسنة ١٤القانون االحتادي رقم 
م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 

.م٢٠٠٦لسنة ( ٣٩ / ٦ ) قرار جملس الوزراء رقم 
٢٠٠٦.دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣١٠١بند - إدارة اخلدمات العامة :اسم اإلجراء ٥-٣-٣٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٣٣

٥-٣-٣٣-١

٥-٣-٣٣-١-١

٥-٣-٣٣-١-٢

٥-٣-٣٣-١-٣
٥-٣-٣٣-١-٤
٥-٣-٣٣-١-٥
٥-٣-٣٣-١-٦

٥-٣-٣٣-١-٧

٥-٣-٣٣-٢

٥-٣-٣٣-٢-١
٥-٣-٣٣-٢-٢
٥-٣-٣٣-٢-٣
٥-٣-٣٣-٢-٤

المصروفات الجارية

٢٢٣٢٠١بند - قرطاسية وأدوات مكتب 

التوصيف

بدون شعار الدولة ، أو كتابة اسم( األوراق بأنواعها املختلفة ولكافة األغراض 
).الوزارة

األقالم ، املساطر ، الدباسات ، الدبابيس املختلفة ، ِأشرطة( القرطاسية بأنواعها 
الكربون لآلالت الكاتبة واحلاسبة ، الكربون ، الصمغ، وشرائط اللصق ، األظرف

اخلاصة بآالت تصوير املستندات ،( اجلاهزة بدون طباعة ، أطقم املكتب ، األحبار 
.إخل...األختام ، واخلتامات وغريها باإلضافة إىل امللفات بأنواعها ) أجهزة الفاكس 

.اآلالت الكاتبة مبختلف أنواعها
.اآلالت احلاسبة

.احلقائب اجللدية لكافة األغراض واالستخدامات
أهداف الرماية لكافة( املعلقات واألقالم اليت توضع داخل املكتب ،الشواخص الورقية 

).األغراض
كافة مستلزمات أعمال التغليف والتجليد املكتيب ، األغلفة البالستيكية اخلاصة

.بالبطاقات ورخص السواقة

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد
.حمضر فحص وإحصاء

.الفاتورة األصلية
.سند استالم خمزين

٢٢٣٢٠١بند - قرطاسية وأدوات مكتب :اسم اإلجراء ٥-٣-٣٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٣٣-٢-٥

٥-٣-٣٣-٣

٥-٣-٣٣-٣-١
٥-٣-٣٣-٣-٢
٥-٣-٣٣-٣-٣
٥-٣-٣٣-٣-٤

المصروفات الجارية

.منوذج ملكية للمواد الىت تتطلب ذلك 

األداة القانونية

. م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 
م يف شأن املواد واالصناف اليت حباجة اىل منوذج٢٠٠٦لسنة (١) التعميم املايل رقم 

.ملكية 

٢٢٣٢٠١بند - قرطاسية وأدوات مكتب :اسم اإلجراء ٥-٣-٣٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٣٤

٥-٣-٣٤-١

٥-٣-٣٤-١-١

٥-٣-٣٤-١-٢

٥-٣-٣٤-١-٣
٥-٣-٣٤-١-٤

٥-٣-٣٤-٢

٥-٣-٣٤-٢-١
٥-٣-٣٤-٢-٢
٥-٣-٣٤-٢-٣
٥-٣-٣٤-٢-٤
٥-٣-٣٤-٢-٥

٥-٣-٣٤-٣

٥-٣-٣٤-٣-١
٥-٣-٣٤-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٣٢٠٢بند - مصروفات المكتب  

التوصيف

سكر ، شاي ، بن ، هيل ، حليب ، مرطبات ، زعتر ،  املياه( مصروفات الضيافة 
املعدنية ، وجبات خفيفة ، بسكويت ، حلويات ، عصري طازج ، واليت تقدم أثناء

إخل) ...االجتماعات 
الصواين ، الفناجني ، األكواب ، الدالت ، طفايات السجاير ،( مستلزمات الضيافة 

إخل ، ولكافة االستخدامات باملكاتب والدوريات ،...غاز الطبخ ، ماكينة القهوة 
وأماكن املناوبات ومعسكرات الشرطة ، واالستديوهات ، واملدارس ، والكليات ،

.واجلامعات
.الزهور ، والورود ، ونباتات الظل ، والسماد ، وأواين الزرع

.خدمات الصيانة الدورية للنباتات داخل املكتب

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد أو أمر تكليف 
.حمضر فحص وإحصاء

.الفاتورة األصلية
.سند استالم خمزين

.شهادة إجناز 

األداة القانونية

. م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

٢٢٣٢٠٢بند - مصروفات املكتب  :اسم اإلجراء ٥-٣-٣٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٣٤-٣-٣

المصروفات الجارية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٢٠٢بند - مصروفات املكتب  :اسم اإلجراء ٥-٣-٣٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٣٥

٥-٣-٣٥-١

٥-٣-٣٥-١-١

٥-٣-٣٥-٢

٥-٣-٣٥-٢-١
٥-٣-٣٥-٢-٢
٥-٣-٣٥-٢-٣

٥-٣-٣٥-٣

٥-٣-٣٥-٣-١
٥-٣-٣٥-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٣٢٠٣بند - مجالت وجرائد ودوريات 

التوصيف

االت ، واجلرائد اليومية ، واالسبوعية ، والشهرية ، والنشرات الدورية املتخصصة ،
واإلحصائية ، واليت ترد مطبوعة ، أو مسجلة على أشرطة كاسيت ، أو إسطوانات

).اشتراكات / شراء ( واليت هلا صلة بطبيعة عمل الوزارة 

المرفقات

.عقود االشتراك اخلاص بالدوريات
.صورة من كتاب الوزارة للجريدة أو الة

.الفاتورة األصلية
األداة القانونية

م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٢٠٣بند - جمالت وجرائد ودوريات :اسم اإلجراء ٥-٣-٣٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٣٦

٥-٣-٣٦-١

٥-٣-٣٦-١-١

٥-٣-٣٦-٢

٥-٣-٣٦-٢-١
٥-٣-٣٦-٢-٢
٥-٣-٣٦-٢-٣
٥-٣-٣٦-٢-٤
٥-٣-٣٦-٢-٥

٥-٣-٣٦-٣

٥-٣-٣٦-٣-١
٥-٣-٣٦-٣-٢
٥-٣-٣٦-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٢٠٤بند - المطبوعات 

التوصيف

تشمل كل ما يتم طباعته وفقاً لطبيعة عمل كل وزارة ، سواء كانت عن طريق املطابع
املتخصصة ، أو عن طريق أجهزة الكمبيوتر ، وآالت الطباعة األخرى ، وعلى سبيل

القرآن الكرمي ، الكتب الدينية ، إحياء التراث ، والدوريات ، الكتب: ( املثال 
اإلحصائية ، اإلعالمية ، الدفاتر ، والسجالت ، واملستندات ، واإليصاالت ، البطاقات

، الدات ، القوانني ، والقرارات ، واالت الدورية ، وكذلك طباعة الطوابع
.إخل...بأنواعها ، والبطاقات الغري ممغنطة وجوازات السفر 

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر تكليف 
.حمضر فحص وإحصاء

.الفاتورة األصلية
.سند استالم خمزين

.شهادة إجناز 

األداة القانونية

.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 
.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٢٠٤بند- املطبوعات :اسم اإلجراء ٥-٣-٣٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٣٧

٥-٣-٣٧-١

٥-٣-٣٧-١-١

٥-٣-٣٧-٢

٥-٣-٣٧-٢-١
٥-٣-٣٧-٢-٢
٥-٣-٣٧-٢-٣
٥-٣-٣٧-٢-٤

٥-٣-٣٧-٣

٥-٣-٣٧-٣-١
٥-٣-٣٧-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٣٢٠٥بند  - آتب دراسية 

التوصيف

شراء الكتب الدراسية ، وشراء حق التأليف ، وطباعة الكتب الدراسية جلميع  املراحل
.التعليمية

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.حمضر فحص وإحصاء

.الفاتورة األصلية
.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٢٠٥بند  -كتب دراسية :اسم اإلجراء ٥-٣-٣٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٣٨

٥-٣-٣٨-١

٥-٣-٣٨-١-١

٥-٣-٣٨-١-٢

٥-٣-٣٨-٢

٥-٣-٣٨-٢-١
٥-٣-٣٨-٢-٢
٥-٣-٣٨-٢-٣
٥-٣-٣٨-٢-٤
٥-٣-٣٨-٢-٥

٥-٣-٣٨-٣

٥-٣-٣٨-٣-١
٥-٣-٣٨-٣-٢
٥-٣-٣٨-٣-٣
٥-٣-٣٨-٣-٤

المصروفات الجارية

٢٢٣٢٠٦بند - الكتب والمراجع 

التوصيف

شراء الكتب الثقافية والعلمية والدينية اخلاصة باملكتبات العامة أو املكتبات املوجودة
.داخل اجلهات احلكومية

أي برامج علمية أو ثقافية أو موسوعات مسجلة على وسائل التقنية احلديثة

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد 
.حمضر فحص وإحصاء

.الفاتورة األصلية
.سند استالم خمزين

.منوذج ملكية للمواد اليت تتطلب ذلك 

األداة القانونية

.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 
.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 
م يف شأن املواد واالصناف اليت حباجة اىل منوذج٢٠٠٦لسنة (١) تعميم مايل رقم 

.ملكية 

٢٢٣٢٠٦بند - الكتب واملراجع:اسم اإلجراء ٥-٣-٣٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٣٩

٥-٣-٣٩-١

٥-٣-٣٩-١-١

٥-٣-٣٩-٢

٥-٣-٣٩-٢-١
٥-٣-٣٩-٢-٢
٥-٣-٣٩-٢-٣
٥-٣-٣٩-٢-٤

٥-٣-٣٩-٣

٥-٣-٣٩-٣-١
٥-٣-٣٩-٣-٢
٥-٣-٣٩-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٢٠٧بند - المخطوطات التراثية واآلثار 

التوصيف

.املخطوطات التراثية واآلثار

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.حمضر فحص وإحصاء

.الفاتورة األصلية
.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 
.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٢٠٧بند - املخطوطات التراثية واآلثار :اسم اإلجراء ٥-٣-٣٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٤٠

٥-٣-٤٠-١

٥-٣-٤٠-١-١

٥-٣-٤٠-٢

٥-٣-٤٠-٢-١
٥-٣-٤٠-٢-٢
٥-٣-٤٠-٢-٣
٥-٣-٤٠-٢-٤

٥-٣-٤٠-٣

٥-٣-٤٠-٣-١
٥-٣-٤٠-٣-٢
٥-٣-٤٠-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٢٠٨بند - متفرقات 

التوصيف

.أية مصروفات أخرى غري مبوبة ، أو متكررة

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو امر تكليف أو أمر توريد
.حمضر فحص وإحصاء

.الفاتورة األصلية
.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 
.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٢٠٨بند- متفرقات :اسم اإلجراء ٥-٣-٤٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٤١

٥-٣-٤١-١

٥-٣-٤١-١-١
٥-٣-٤١-١-٢

٥-٣-٤١-٢

٥-٣-٤١-٢-١
٥-٣-٤١-٢-٢
٥-٣-٤١-٢-٣
٥-٣-٤١-٢-٤

٥-٣-٤١-٣

٥-٣-٤١-٣-١
٥-٣-٤١-٣-٢
٥-٣-٤١-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٣٠١بند - األفالم والتسجيالت والبرامج 

التوصيف

.شراء املسلسالت ، والربامج اإلذاعية والتلفزيونية، الشفافيات والشرائح
األفالم والربامج والتسجيالت اخلاصة بالتوعية الزراعية ، واحليوانية والسمكية ، األفالم
والربامج التعليمية للمواد الدراسية وشرائط الفيديو للوسائل التعليمية ، األفالم والربامج

.األمنية ، والثقافية ، والدينية ، والصحية

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو امر تكليف أو أمر توريد
.حمضر فحص وإحصاء

.الفاتورة األصلية
.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 
.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٣٠١بند - األفالم والتسجيالت والربامج :اسم اإلجراء ٥-٣-٤١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٤٢

٥-٣-٤٢-١

٥-٣-٤٢-١-١

٥-٣-٤٢-٢

٥-٣-٤٢-٢-١
٥-٣-٤٢-٢-٢
٥-٣-٤٢-٢-٣
٥-٣-٤٢-٢-٤

٥-٣-٤٢-٣

٥-٣-٤٢-٣-١
٥-٣-٤٢-٣-٢
٥-٣-٤٢-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٣٠٢بند - لوازم التصوير 

التوصيف

السينما ، فيديو ، فوتوغرايف ، أفالم التصوير الفوري( األفالم اخلام مبختلف األنواع 
امللونة ، أوراق طبع الصور ، مواد وأدوات الطبع ، والتحميض ، األوعية ، بطاريات

.إخل...الفالش ، تكلفة حتميض وطبع األفالم 

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو امر تكليف أو أمر توريد
.حمضر فحص وإحصاء

.الفاتورة األصلية
.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 
.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٣٠٢بند -لوازم التصوير :اسم اإلجراء ٥-٣-٤٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٤٣

٥-٣-٤٣-١

٥-٣-٤٣-١-١

٥-٣-٤٣-٢

٥-٣-٤٣-٢-١
٥-٣-٤٣-٢-٢
٥-٣-٤٣-٢-٣

٥-٣-٤٣-٣

٥-٣-٤٣-٣-١
٥-٣-٤٣-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٣٣٠٣بند - أجور وآاالت األنباء 

التوصيف

قيمة االشتراكات والتعاقدات السنوية اليت تربم مع وكاالت األنباء العاملية والعربية
.إخل...واخلليجية 

المرفقات

.نسخة من العقد املربم بني الوزارة والوكالة وجتديداته
.شهادة إجناز

.الفاتورة األصلية أو أصل املطالبة

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٣٠٣بند - أجور وكاالت األنباء :اسم اإلجراء ٥-٣-٤٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٤٤

٥-٣-٤٤-١

٥-٣-٤٤-١-١

٥-٣-٤٤-٢

٥-٣-٤٤-٢-١
٥-٣-٤٤-٢-٢

٥-٣-٤٤-٣

٥-٣-٤٤-٣-١
٥-٣-٤٤-٣-٢
٥-٣-٤٤-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٣٠٤بند - العالقات الصحفية 

التوصيف

.الدعم للصحف العربية واألجنبية وغريها

المرفقات

.إرفاق القرار الوزاري
.املطالبة

األداة القانونية

.م١٩٨١لسنة ( ٥٥١ / ٣٤ ) قرار جملس الوزراء 
. م٢٠٠٤لسنة ( ٥٤ / ٥ ) قرار جملس الوزراء 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٣٠٤بند - العالقات الصحفية :اسم اإلجراء ٥-٣-٤٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٤٥

٥-٣-٤٥-١

٥-٣-٤٥-١-١

٥-٣-٤٥-١-٢

٥-٣-٤٥-٢

٥-٣-٤٥-٢-١
٥-٣-٤٥-٢-٢
٥-٣-٤٥-٢-٣
٥-٣-٤٥-٢-٤

٥-٣-٤٥-٣

٥-٣-٤٥-٣-١
٥-٣-٤٥-٣-٢
٥-٣-٤٥-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٣٠٥بند - مصروفات الدعاية واإلعالن 

التوصيف

،) صحف حملية ، صحف خارجية ، اإلذاعة والتلفزيون( اإلعالن عن الوظائف 
،اإلعالن عن) امليزانية اجلارية( اإلعالن عن املناقصات ، واملزادات ، واملمارسات 

.املعارض ، واملؤمترات ، والندوات ملختلف أنشطة الوزارات
الدعاية واللوحات اإلرشادية ، والتوضيحية داخل وخارج مبىن الوزارة ، لوحات
.وامساء العاملني واليت توضع على أبواب الغرف ، أو يف املمرات ، أو يف املكاتب

المرفقات

.أمر التكليف الصادر بطلب اإلعالن مرفق به نسخة من اإلعالن
.نسخة من اجلريدة أو الة اليت نشر ا اإلعالن

.الفاتورة األصلية
.شهادة اجناز 

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م١٩٨١لسنة ( ٥٥١ / ٣٤ ) قرار جملس الوزراء 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٣٠٥بند - مصروفات الدعاية واإلعالن :اسم اإلجراء ٥-٣-٤٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٤٦

٥-٣-٤٦-١

٥-٣-٤٦-١-١

٥-٣-٤٦-٢

٥-٣-٤٦-٢-١
٥-٣-٤٦-٢-٢
٥-٣-٤٦-٢-٣

٥-٣-٤٦-٣

٥-٣-٤٦-٣-١

المصروفات الجارية

٢٢٣٣٠٦بند - مكافآت الكتاب 

التوصيف

مكافآت الكتاب يف االت ، أو النشرات اليت تصدرها الوزارات وحبسب طبيعة عمل
.كل وزارة ، أو جهة

المرفقات

.قرار وزاري مبنح تلك املكافآت استناداً إىل جدول املكافآت املعتمد
.كشف تفريغي بأمساء املستحقني للمكافآت

).يف حالة الصرف بنظام السلفة اخلاصة ( التوقيع مبا يفيد االستالم 

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٣٠٦بند - مكافآت الكتاب:اسم اإلجراء ٥-٣-٤٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٤٧

٥-٣-٤٧-١

٥-٣-٤٧-١-١
٥-٣-٤٧-١-٢

٥-٣-٤٧-٢

٥-٣-٤٧-٢-١
٥-٣-٤٧-٢-٢
٥-٣-٤٧-٢-٣

٥-٣-٤٧-٣

٥-٣-٤٧-٣-١

المصروفات الجارية

٢٢٣٣٠٧بند - مكافآت أعضاء المسرح والتحكيم والجوائز 

التوصيف

.مكافآت أعضاء املسرح ، مكافآت جلان التحكيم
.اجلوائز التكرميية

المرفقات

.قرار وزاري مبنح تلك املكافآت استناداً إىل جدول املكافآت املعتمد
.كشف تفريغي بأمساء املستحقني للمكافآت

).يف حالة الصرف بنظام السلفة اخلاصة ( التوقيع مبا يفيد االستالم 

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

-مكافآت أعضاء املسرح والتحكيم واجلوائز :اسم اإلجراء
٢٢٣٣٠٧بند 

٥-٣-٤٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٤٨

٥-٣-٤٨-١

٥-٣-٤٨-١-١

٥-٣-٤٨-١-٢

٥-٣-٤٨-٢

٥-٣-٤٨-٢-١
٥-٣-٤٨-٢-٢
٥-٣-٤٨-٢-٣

٥-٣-٤٨-٣

٥-٣-٤٨-٣-١

المصروفات الجارية

٢٢٣٣٠٨بند - مكافآت الفرق الشعبية 

التوصيف

املكافآت اليت ال تصرف بصفة دورية ألعضاء الفرق الشعبية اليت تقوم باملشاركة يف
.االحتفاالت ، واألعياد ، واملناسبات ، واالستقباالت الرمسية للدولة

.مجعيات الفنون الشعبية والفرق الشعبية

المرفقات

.قرار وزاري مبنح تلك املكافآت استناداً إىل جدول املكافآت املعتمد
.كشف تفريغي بأمساء املستحقني للمكافآت

).يف حالة الصرف بنظام السلفة اخلاصة ( التوقيع مبا يفيد االستالم 

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٣٠٨بند - مكافآت الفرق الشعبية :اسم اإلجراء ٥-٣-٤٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٤٩

٥-٣-٤٩-١

٥-٣-٤٩-١-١

٥-٣-٤٩-٢

٥-٣-٤٩-٢-١
٥-٣-٤٩-٢-٢

٥-٣-٤٩-٣

٥-٣-٤٩-٣-١
٥-٣-٤٩-٣-٢
٥-٣-٤٩-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٤٠١بند - خدمات البريد 

التوصيف

إجيار صناديق الربيد اخلاصة بالوزارات ومكاتبها ، إجيار نقل الربيد ، وشحن الطرود
.احلكومية ، وحقائب الدبلوماسيني ، طوابع الربيد ، رسوم ختليص الربيد

المرفقات

.صورة عن العقد
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٤٠١بند -خدمات الربيد :اسم اإلجراء ٥-٣-٤٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٥٠

٥-٣-٥٠-١

٥-٣-٥٠-١-١

٥-٣-٥٠-٢

٥-٣-٥٠-٢-١
٥-٣-٥٠-٢-٢
٥-٣-٥٠-٢-٣
٥-٣-٥٠-٢-٤
٥-٣-٥٠-٢-٥

٥-٣-٥٠-٣

٥-٣-٥٠-٣-١
٥-٣-٥٠-٣-٢
٥-٣-٥٠-٣-٣
٥-٣-٥٠-٣-٤

المصروفات الجارية

٢٢٣٤٠٢بند - أجهزة هاتف وفاآس 

التوصيف

قيمة أجهزة اهلاتف ، وأجهزة الفاكس ، والبداالت الصغرية اليت يتم تركيبها يف
.مكاتب املسئولني ، واألجهزة الالسلكية اليدوية الصغرية مثل احملمول

المرفقات

.العقد أو أمر الشراء
.سند استالم خمزين
.الفاتورة األصلية

.إقرار فحص وإحصاء
. منوذج ملكية للمواد اليت تتطلب ذلك 

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 
 م يف شأن املواد  واالصناف اليت حباجة اىل منوذج٢٠٠٦لسنة (١) تعميم مايل رقم 

.ملكية 

٢٢٣٤٠٢بند - أجهزة هاتف وفاكس :اسم اإلجراء ٥-٣-٥٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٥١

٥-٣-٥١-١

٥-٣-٥١-١-١
٥-٣-٥١-١-٢

٥-٣-٥١-١-٣
٥-٣-٥١-١-٤

٥-٣-٥١-٢

٥-٣-٥١-٢-١

٥-٣-٥١-٢-٢
٥-٣-٥١-٢-٣

٥-٣-٥١-٣

٥-٣-٥١-٣-١
٥-٣-٥١-٣-٢
٥-٣-٥١-٣-٣

٥-٣-٥١-٣-٤

المصروفات الجارية

٢٢٣٤٠٣بند - خدمات البرق والهاتف 

التوصيف

.قيمة الربقيات اخلاص بأعمال الوزارة: الربق
قيمة أجور تركيب اهلواتف للوزارات ومكاتبها ، وفروعها ، وإشتراكاا: اهلاتف

السنوية ، واملكاملات احمللية ، والدولية اخلاصة ا ، وكذلك اهلواتف هواتف املنازل ،
واهلواتف احملمولة املعتمدة ملن يستحق من املوظفني يف الدولة طبقاً للقواعد املنظمة يف

.هذا الشأن ، وكذلك إجيار خطوط شبكة احلاسب اآليل
.االشتراك وقيمة املكاملات اهلاتفية للبداالت

إجيار الفاكس ، والتلكس ، واإلنترنت ، والدوائر وإشتراكاا وكافة املصروفات
.األخرى املتعلقة ا

المرفقات

كشف تفريغي بالفواتري املطلوب سدادها موضحاً به رقم اهلاتف واملستفيد وشهر
.السداد واحلدود املسموح ا لكل هاتف
.إيصاالت السداد للمبالغ املتجاوزة للحدود

.الفواتري األصلية
األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن اهلواتف١٩٩٨لسنة ( ١٢ ) القرار الوزاري رقم 
م يف شأن استثناءات هواتف وزارة الداخلية١٩٩٩لسنة ( ٣١ ) القرار الوزاري رقم 

.م١٩٩٨لسنة (١٢) من القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٤٠٣بند - خدمات الربق واهلاتف :اسم اإلجراء ٥-٣-٥١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٥٢

٥-٣-٥٢-١

٥-٣-٥٢-١-١

٥-٣-٥٢-٢

٥-٣-٥٢-٢-١
٥-٣-٥٢-٢-٢

٥-٣-٥٢-٣

٥-٣-٥٢-٣-١
٥-٣-٥٢-٣-٢
٥-٣-٥٢-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٤٠٤بند - خدمات االنترنت 

التوصيف

.تشمل التكلفة إجيار اخلطوط وعدد ساعات االتصال وأي خدمات أخرى إضافية

المرفقات

.كشف تفريغي بالفواتري املطلوب سدادها 
.الفواتري األصلية
األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن اهلواتف١٩٩٨لسنة ( ١٢ ) القرار الوزاري رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٤٠٤بند - خدمات االنترنت:اسم اإلجراء ٥-٣-٥٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٥٣

٥-٣-٥٣-١

٥-٣-٥٣-١-١

٥-٣-٥٣-٢

٥-٣-٥٣-٢-١
٥-٣-٥٣-٢-٢
٥-٣-٥٣-٢-٣
٥-٣-٥٣-٢-٤

٥-٣-٥٣-٣

٥-٣-٥٣-٣-١
٥-٣-٥٣-٣-٢
٥-٣-٥٣-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٤٠٥بند - مستلزمات الحاسب اآللي 

التوصيف

، ) CD( الورق املتواصل ، أفالم امليكروفيلم ، وامليكروفيش ووحدات احلفظ 
)TONERS(ألجهزة الطباعة ، وحدات األحبار ) HEADS(رؤوس الطابعات 

INK JET( ، وحدات احلرب النفاث ) DRUMS(للطباعات ، االسطوانات 
Cartridges (  للطباعة النفاثة ،أشرطة الكربون )RIBBONS (أشرطة اهليلو

.جرام اخلاصة بطباعة اجلوازات ، البطاقات واألشرطة املمغنطة ، والرقمية ، والبصرية

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر تكليف أو أمر توريد
.حمضر فحص وإحصاء

.سند استالم خمزين أو شهادة إجناز إذا لزم األمر 
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٤٠٥بند - مستلزمات احلاسب اآليل :اسم اإلجراء ٥-٣-٥٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٥٤

٥-٣-٥٤-١

٥-٣-٥٤-١-١

٥-٣-٥٤-٢

٥-٣-٥٤-٢-١
٥-٣-٥٤-٢-٢
٥-٣-٥٤-٢-٣
٥-٣-٥٤-٢-٤
٥-٣-٥٤-٢-٥

٥-٣-٥٤-٣

٥-٣-٥٤-٣-١
٥-٣-٥٤-٣-٢
٥-٣-٥٤-٣-٣
٥-٣-٥٤-٣-٤

المصروفات الجارية

٢٢٣٤٠٦بند - برامج الحاسب اآللي 

التوصيف

كافة برامج الكمبيوتر اجلاهزة املستخدمة يف املكاتب وتلك اخلاصة بتطبيقات
مايكروسوفت أوفس ، جرافيك ، برامج مكافحة( الكمبيوتر الشخصي مثل 

.إخل...الفريوسات 

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر تكليف أو أمر توريد
.حمضر فحص وإحصاء

.سند استالم خمزين أو شهادة إجناز
.الفواتري األصلية

.منوذج ملكية للمواد اليت تتطلب ذلك 

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 
م يف شأن املواد واالصناف اليت حباجة اىل منوذج٢٠٠٦لسنة (١) تعميم مايل رقم 

.ملكية 

٢٢٣٤٠٦بند - برامج احلاسب اآليل :اسم اإلجراء ٥-٣-٥٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٥٥

٥-٣-٥٥-١

٥-٣-٥٥-١-١

٥-٣-٥٥-٢

٥-٣-٥٥-٢-١
٥-٣-٥٥-٢-٢
٥-٣-٥٥-٢-٣
٥-٣-٥٥-٢-٤

٥-٣-٥٥-٣

٥-٣-٥٥-٣-١
٥-٣-٥٥-٣-٢
٥-٣-٥٥-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٤٠٧بند - صيانة الحاسب اآللي 

التوصيف

)الوحدات الطرفية ( والشاشات  ) C.P.U( صيانة وحدة التشغيل املركزية 
ووحدات التخزين ، ووحدات الربط ، والتحكم ، والطابعات ، ووحدات النسخ ،

والربامج وغريها من األجهزة املرتبطة باحلاسب اآليل وكافة قطع الغيار الالزمة للصيانة
يف حالة التركيب الفوري ألي من أجهزة احلاسب اآليل وملحقاته ، صيانة نظام الطاقة

.وكافة العقود املربمة مع شركات الصيانة باختالف أنواعها ) C.P.S( املستمر 

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر تكليف أو أمر توريد
.حمضر فحص وإحصاء

.شهادة إجناز
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٤٠٧بند - صيانة احلاسب اآليل :اسم اإلجراء ٥-٣-٥٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٥٦

٥-٣-٥٦-١

٥-٣-٥٦-١-١

٥-٣-٥٦-٢

٥-٣-٥٦-٢-١
٥-٣-٥٦-٢-٢
٥-٣-٥٦-٢-٣

٥-٣-٥٦-٣

٥-٣-٥٦-٣-١
٥-٣-٥٦-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٣٤٠٨بند - إيجار الحاسب اآللي 

التوصيف

.قيمة استئجار احلاسبات اآللية سواء مباشرة ، أو عن طريق عقود وفقاً حلاجة العمل

المرفقات

.عقد أو أمر تكليف 
.شهادة إجناز 
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٤٠٨بند - إجيار احلاسب اآليل :اسم اإلجراء ٥-٣-٥٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٥٧

٥-٣-٥٧-١

٥-٣-٥٧-١-١

٥-٣-٥٧-٢

٥-٣-٥٧-٢-١
٥-٣-٥٧-٢-٢
٥-٣-٥٧-٢-٣
٥-٣-٥٧-٢-٤

٥-٣-٥٧-٣

٥-٣-٥٧-٣-١
٥-٣-٥٧-٣-٢
٥-٣-٥٧-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٤٠٩بند - صيانة األجهزة السلكية والالسلكية 

التوصيف

صيانة كافة األجهزة السلكية والالسلكية الثابتة واملتحركة ، هاتف ، فاكس ، تلكس ،
صيانة حمطات اإلرسال الالسلكي ، حمطات الرصد ، األجهزة اخلاصة باألرصاد ، أجهزة

.إخل...الشفرة ، أجهزة رصد الترددات ، أجهزة املالحة اجلوية 

المرفقات

.عقد أو أمر تكليف 
.حمضر فحص وإحصاء

.شهادة إجناز
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

بند- صيانة األجهزة السلكية والالسلكية :اسم اإلجراء
٢٢٣٤٠٩

٥-٣-٥٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٥٨

٥-٣-٥٨-١

٥-٣-٥٨-١-١

٥-٣-٥٨-٢

٥-٣-٥٨-٢-١
٥-٣-٥٨-٢-٢
٥-٣-٥٨-٢-٣

٥-٣-٥٨-٣

٥-٣-٥٨-٣-١
٥-٣-٥٨-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٣٤١٠بند - إيجار خدمات األقمار الصناعية 

التوصيف

تكاليف الوصلة الصاعدة ، أو اهلابطة إلرسال واستقبال الربامج التلفزيونية ، أو اإلذاعية
عرب األقمار الصناعية ، تكاليف الوصالت األرضية الالزمة لتوصيل اإلشارة من املصدر

.إىل احملطة األرضية لألقمار الصناعية

المرفقات

.عقد أو أمر تكليف
.شهادة إجناز 
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

بند- إجيار خدمات األقمار الصناعية :اسم اإلجراء
٢٢٣٤١٠

٥-٣-٥٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٥٩

٥-٣-٥٩-١

٥-٣-٥٩-١-١

٥-٣-٥٩-١-٢

٥-٣-٥٩-١-٣

٥-٣-٥٩-٢

٥-٣-٥٩-٢-١
٥-٣-٥٩-٢-٢
٥-٣-٥٩-٢-٣

٥-٣-٥٩-٣

٥-٣-٥٩-٣-١
٥-٣-٥٩-٣-٢
٥-٣-٥٩-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٥٠١بند - الزي الموحد 

التوصيف

ملن يستحق من املوظفني ، واملهنيني ، واملستخدمني من املالبس الرمسية والرياضية
)العبني ، وإداريني ، ومشرفني (للمشتركني يف الدورات الرياضية واملباريات الدولية 

.إخل ، املالبس الكشفية للمشتركني يف املعسكرات ، واملخيمات الكشفية... 
إخل ، اجلوارب بأنواعها ، البشوت ، السيوف... األحذية الرياضية ، األحذية بأنواعها 

الزي ، واألحذية ، واجلوارب ،(، مالبس الضباط ، واألفراد على سبيل املثال .إخل .. 
).إخل...واإلشارات ، والرتب والنياشني 

مالبس التدريب على الطريان ، ملن يستحق وفقاً للقواعد والتعليمات املنظمة للزي
.املوحد

المرفقات

.نسخة من العقد
.سند تسليم الزي للمستفيدين 

.الفواتري األصلية
األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م١٩٧٩لسنة ( ٤ ) قرار جملس الوزراء رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٥٠١بند - الزي املوحد :اسم اإلجراء ٥-٣-٥٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٦٠

٥-٣-٦٠-١

٥-٣-٦٠-١-١

٥-٣-٦٠-٢

٥-٣-٦٠-٢-١
٥-٣-٦٠-٢-٢
٥-٣-٦٠-٢-٣
٥-٣-٦٠-٢-٤
٥-٣-٦٠-٢-٥

٥-٣-٦٠-٣

٥-٣-٦٠-٣-١
٥-٣-٦٠-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٣٥٠٢بند - الغسيل والكوي 

التوصيف

الغسيل والكوي لكافة األغراض ولكافة اجلهات وعلى سبيل املثال
.إخل) ...املالبس،الستائر،املالبس العسكرية،الشراشف،أغطية األسره(

المرفقات

.نسخة من العقد
.سند تسليم املالبس

.كشف تفريغي لنوعية املالبس باألسعار حسب االتفاق 
.استالم الغسيل
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٥٠٢بند - الغسيل والكوي:اسم اإلجراء ٥-٣-٦٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٦١

٥-٣-٦١-١

٥-٣-٦١-١-١

٥-٣-٦١-١-٢

٥-٣-٦١-٢

٥-٣-٦١-٢-١
٥-٣-٦١-٢-٢
٥-٣-٦١-٢-٣
٥-٣-٦١-٢-٤
٥-٣-٦١-٢-٥

٥-٣-٦١-٣

٥-٣-٦١-٣-١
٥-٣-٦١-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٣٦٠١بند - وجبات الطعام 

التوصيف

املستشفيات(تكلفة الوجبات اليت تقدم مبوجب عقود تربم مع الشركات املتخصصة 
واملدارس ، وكالة أنباء اإلمارات ، مراكز املعوقني ، واألحداث ، واملسنني ، والسجون

، شراء كافة املواد الغذائية للجهات اليت لديها مطابخ إلعداد الطعام ،) إخل ... 
.الوجبات اليت تقدم للعاملني وفقاً لطبيعة العمل ، وعمال املناطق النائية

الوجبات اليت تقدم يف حاالت الطوارئ ورفع درجات االستعداد ألي سبب من
األسباب ، وجبات الطعام اليت تقدم يف رمضان سواء يف اإلفطار أو السحور للعاملني
الذين تستدعي ظروف عملهم ذلك ، وجبات الطعام اليت تقدم للموظفني يف احلاالت

.اليت تستدعي بقائهم بعد انتهاء الدوام الرمسي

المرفقات

.نسخة من العقد وجتديداته
.استمارة طلب الوجبات
.مستند استالم الوجبات

.كشف استالم بعدد الوجبات وأسعارها حسب االتفاق 
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

٢٢٣٦٠١بند -وجبات الطعام :اسم اإلجراء ٥-٣-٦١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٦١-٣-٣

المصروفات الجارية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٦٠١بند -وجبات الطعام :اسم اإلجراء ٥-٣-٦١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٦٢

٥-٣-٦٢-١

٥-٣-٦٢-١-١

٥-٣-٦٢-٢

٥-٣-٦٢-٢-١
٥-٣-٦٢-٢-٢
٥-٣-٦٢-٢-٣
٥-٣-٦٢-٢-٤

٥-٣-٦٢-٣

٥-٣-٦٢-٣-١
٥-٣-٦٢-٣-٢
٥-٣-٦٢-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٦٠٢بند - أدوات الطعام 

التوصيف

القدور ، األواين اخلاصة بالطهي ، املقايل ، املالعق ،( شراء ، استبدال أدوات الطعام 
إخل) ... الشوك ، السكاكني ، الصحون ، الكاسات ، براد الشاي ، القهوة ، الصواين 

.، األجهزة واألدوات الكهربائية الصغرية املستخدمة يف املطابخ

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد
.سند استالم خمزين

.إقرار فحص وإحصاء
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٦٠٢بند -أدوات الطعام :اسم اإلجراء ٥-٣-٦٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٦٣

٥-٣-٦٣-١

٥-٣-٦٣-١-١

٥-٣-٦٣-٢

٥-٣-٦٣-٢-١
٥-٣-٦٣-٢-٢
٥-٣-٦٣-٢-٣
٥-٣-٦٣-٢-٤

٥-٣-٦٣-٣

٥-٣-٦٣-٣-١
٥-٣-٦٣-٣-٢
٥-٣-٦٣-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٧٠١بند - أدوية وعقاقير وأمصال تطعيم 

التوصيف

األدوية ، والعقاقري ، مواد التخدير ، وأمصال التطعيم ، واللقاحات مبختلف أنواعها
.إخل....ولكافة األغراض واألنشطة ، املطهرات بأنواعها املختلفة ولكافة األغراض 

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد
.سند استالم خمزين

.إقرار فحص وإحصاء
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٧٠١بند - أدوية وعقاقري وأمصال تطعيم :اسم اإلجراء ٥-٣-٦٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٦٤

٥-٣-٦٤-١

٥-٣-٦٤-١-١

٥-٣-٦٤-١-٢

٥-٣-٦٤-٢

٥-٣-٦٤-٢-١
٥-٣-٦٤-٢-٢
٥-٣-٦٤-٢-٣
٥-٣-٦٤-٢-٤

٥-٣-٦٤-٣

٥-٣-٦٤-٣-١
٥-٣-٦٤-٣-٢
٥-٣-٦٤-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٧٠٢بند - مواد آيماوية وبيولوجية وصحية 

التوصيف

املواد الكيماوية اليت تستخدم يف حمطات( فالتر ترشيح الدم ، وفالتر ترشيح املياه 
إخل ، املواد الكيماوية املستخدمة يف الورش واحملطات) ... التحلية ملعاجلة مياه الشرب 

.إخل) ...الرغاوي ، البودره ، الفوم ( ، املواد الكيماوية املستخدمة يف مكافحة احلريق 
غازات احلريق ، املواد الكيماوية املستخدمة املكافحة ، املبيدات احلشرية ، والسموم

.إخل ، املواد البيولوجية لكافة األغراض الصحية... واملستحضرات الصيدالنية

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد
.سند استالم خمزين

.إقرار فحص وإحصاء
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

بند- مواد كيماوية وبيولوجية وصحية :اسم اإلجراء
٢٢٣٧٠٢

٥-٣-٦٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٦٥

٥-٣-٦٥-١

٥-٣-٦٥-١-١
٥-٣-٦٥-١-٢

٥-٣-٦٥-٢

٥-٣-٦٥-٢-١
٥-٣-٦٥-٢-٢
٥-٣-٦٥-٢-٣
٥-٣-٦٥-٢-٤

٥-٣-٦٥-٣

٥-٣-٦٥-٣-١
٥-٣-٦٥-٣-٢
٥-٣-٦٥-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٧٠٣بند - أفالم أشعة 

التوصيف

.أفالم األشعة بكافة أنواعها ولكافة األغراض واألنشطة
.املواد الكيميائية املستخدمة يف التحميض

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد
.سند استالم خمزين

.إقرار فحص وإحصاء
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٧٠٣بند- أفالم أشعة :اسم اإلجراء ٥-٣-٦٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٦٦

٥-٣-٦٦-١

٥-٣-٦٦-١-١

٥-٣-٦٦-٢

٥-٣-٦٦-٢-١
٥-٣-٦٦-٢-٢
٥-٣-٦٦-٢-٣
٥-٣-٦٦-٢-٤

٥-٣-٦٦-٣

٥-٣-٦٦-٣-١
٥-٣-٦٦-٣-٢
٥-٣-٦٦-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٧٠٤بند - مستلزمات طبية 

التوصيف

مواد التعقيم ومستلزمات الكلى واملواد املستهلكة ،املشارط ، املالقط ، السرجنات ،
القفازات ، القطن الطيب ، الشاش ، بالستر ، الكمامات ، الضمادات ، اإلسياخ ،

والصفائح ، والرباغي ، والركب ، واملفاصل الصناعية ، واخليوط اجلراحية ومستلزماا
، وأكياس البالستيك ، الغازات الطبية ، سلندرات األوكسجني ، القساطر ،

ومستلزمات جراحة القلب ، ومستلزمات عالج األسنان ، واملواد املستخدمة يف احلشو
.إخل.. والتركيب ، أكياس حفظ املوتى ،حقائب اإلسعافات األولية

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد
.سند استالم خمزين

.إقرار فحص وإحصاء
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٧٠٤بند - مستلزمات طبية:اسم اإلجراء ٥-٣-٦٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٦٧

٥-٣-٦٧-١

٥-٣-٦٧-١-١

٥-٣-٦٧-٢

٥-٣-٦٧-٢-١
٥-٣-٦٧-٢-٢
٥-٣-٦٧-٢-٣
٥-٣-٦٧-٢-٤
٥-٣-٦٧-٢-٥

٥-٣-٦٧-٣

٥-٣-٦٧-٣-١
٥-٣-٦٧-٣-٢
٥-٣-٦٧-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٧٠٥بند - أجهزة طبية تعويضية 

التوصيف

مساعات األذن ،( األجهزة التعويضية اليت يتم صرفها للمرضى من املستشفيات مثل 
الكراسي املتحركة ، األطراف الصناعية ، األحزمة الطبية ، جهاز نبضات القلب ،

.إخل) ..النظارات الطبية ، أسرة طبية 

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد
.سند استالم خمزين

.إقرار فحص وإحصاء
.الفواتري األصلية

.صورة جواز سفر املواطن

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٧٠٥بند - أجهزة طبية تعويضية :اسم اإلجراء ٥-٣-٦٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٦٨

٥-٣-٦٨-١

٥-٣-٦٨-١-١
٥-٣-٦٨-١-٢

٥-٣-٦٨-٢

٥-٣-٦٨-٢-١
٥-٣-٦٨-٢-٢
٥-٣-٦٨-٢-٣
٥-٣-٦٨-٢-٤
٥-٣-٦٨-٢-٥

٥-٣-٦٨-٣

٥-٣-٦٨-٣-١
٥-٣-٦٨-٣-٢
٥-٣-٦٨-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٧٠٦بند - عالج حاالت األمراض المستعصية 

التوصيف

.عالج احلاالت املستعصية داخل الدولة وخارجها
يف حالة الوفاة باخلارج خيصم بكافة تكاليف جتهيز املوتى وتذكرة الشحن اخلاصة به

.على هذا البند

المرفقات

.القرار الوزاري باملوافقة على السفر
.صورة من جواز السفر أو خالصة القيد
.أرفاق طلب الشراء يف حالة التذاكر

.الفواتري األصلية للفنادق واألدوية معتمدة من سفارة الدولة باخلارج أو املكتب الصحي
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م٢٠٠٤لسنة ( ٥ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٨١لسنة ( ١ ) قرار جملس الوزراء رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

بند- عالج حاالت األمراض املستعصية :اسم اإلجراء
٢٢٣٧٠٦

٥-٣-٦٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٦٩

٥-٣-٦٩-١

٥-٣-٦٩-١-١

٥-٣-٦٩-١-٢

٥-٣-٦٩-٢

٥-٣-٦٩-٢-١
٥-٣-٦٩-٢-٢
٥-٣-٦٩-٢-٣
٥-٣-٦٩-٢-٤
٥-٣-٦٩-٢-٥

٥-٣-٦٩-٣

٥-٣-٦٩-٣-١
٥-٣-٦٩-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٣٧٠٧بند - شراء الدم 

التوصيف

املبالغ اليت تصرف للمتربعني بالدم داخل الدولة باإلضافة إىل قيمة املشروبات ، والعصري
.اليت تقدم هلم

.قيمة شراء الدم من اخلارج

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد
.سند استالم خمزين

.إقرار فحص وإحصاء
.الفواتري األصلية

.إيصال استالم باملبالغ اليت تصرف للمتربعني

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٧٠٧بند- شراء الدم :اسم اإلجراء ٥-٣-٦٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٧٠

٥-٣-٧٠-١

٥-٣-٧٠-١-١

٥-٣-٧٠-٢

٥-٣-٧٠-٢-١
٥-٣-٧٠-٢-٢
٥-٣-٧٠-٢-٣
٥-٣-٧٠-٢-٤

٥-٣-٧٠-٣

٥-٣-٧٠-٣-١
٥-٣-٧٠-٣-٢
٥-٣-٧٠-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٧٠٨بند - التثقيف الصحي 

التوصيف

امللصقات ،(املواد الالزمة لنشر الثقافة الصحية لألمومة ،أدوات التثقيف الصحي 
.إخل..،الكتيبات وامللصقات التحذيرية من األمراض اخلطرية واألوبئة ) النشرات

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد
.سند استالم خمزين

.إقرار فحص وإحصاء
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م بشأن السلفة املستدمية١٩٩٩ لسنة ١٦التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٧٠٨بند - التثقيف الصحي:اسم اإلجراء ٥-٣-٧٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٧١

٥-٣-٧١-١

٥-٣-٧١-١-١

٥-٣-٧١-٢

٥-٣-٧١-٢-١
٥-٣-٧١-٢-٢
٥-٣-٧١-٢-٣
٥-٣-٧١-٢-٤

٥-٣-٧١-٣

٥-٣-٧١-٣-١
٥-٣-٧١-٣-٢
٥-٣-٧١-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٧٠٩بند - تكاليف تجهيز الموتى 

التوصيف

األقمشة اخلاصة بالكفن ، صناديق املوتى ، املواد احلافظة للجثة(حتنيط جثث املوتى 
).إخل...

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد
.سند استالم خمزين

.إقرار فحص وإحصاء
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م بشأن السلفة املستدمية١٩٩٩ لسنة ١٦التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٧٠٩بند - تكاليف جتهيز املوتى :اسم اإلجراء ٥-٣-٧١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٧٢

٥-٣-٧٢-١

٥-٣-٧٢-١-١

٥-٣-٧٢-٢

٥-٣-٧٢-٢-١
٥-٣-٧٢-٢-٢
٥-٣-٧٢-٢-٣
٥-٣-٧٢-٢-٤

٥-٣-٧٢-٣

٥-٣-٧٢-٣-١
٥-٣-٧٢-٣-٢
٥-٣-٧٢-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٨٠١بند - بذور وأسمدة وأشتال 

التوصيف

كافة أصناف البذور ، واألشتال ، واألمسدة بأنواعها ، الستعماهلا يف احلدائق ، واملزارع
احلكومية ، وألغراض األحباث العلمية

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد
.سند استالم خمزين

.إقرار فحص وإحصاء
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
م بشأن السلفة املستدمية١٩٩٩ لسنة ١٦التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٨٠١بند - بذور وأمسدة وأشتال :اسم اإلجراء ٥-٣-٧٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٧٣

٥-٣-٧٣-١

٥-٣-٧٣-١-١

٥-٣-٧٣-٢

٥-٣-٧٣-٢-١
٥-٣-٧٣-٢-٢
٥-٣-٧٣-٢-٣
٥-٣-٧٣-٢-٤

٥-٣-٧٣-٣

٥-٣-٧٣-٣-١
٥-٣-٧٣-٣-٢
٥-٣-٧٣-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٨٠٢بند - مكافحة األوبئة الزراعية والبيطرية 

التوصيف

مبيدات كيماوية وبيولوجية ،أمصال تطعيم بيولوجية ، حقن تطعيم ، خراطيم رش
).عمالة ، استئجار آليات ( مبيدات ، خدمات مؤقته عند الضرورة 

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد
.سند استالم خمزين

.إقرار فحص وإحصاء
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م بشأن السلفة املستدمية١٩٩٩ لسنة ١٦التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

بند- مكافحة األوبئة الزراعية والبيطرية :اسم اإلجراء
٢٢٣٨٠٢

٥-٣-٧٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٧٤

٥-٣-٧٤-١

٥-٣-٧٤-١-١
٥-٣-٧٤-١-٢
٥-٣-٧٤-١-٣
٥-٣-٧٤-١-٤

٥-٣-٧٤-٢

٥-٣-٧٤-٢-١
٥-٣-٧٤-٢-٢
٥-٣-٧٤-٢-٣
٥-٣-٧٤-٢-٤
٥-٣-٧٤-٢-٥

٥-٣-٧٤-٣

٥-٣-٧٤-٣-١
٥-٣-٧٤-٣-٢
٥-٣-٧٤-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٨٠٣بند - مكافحة التلوث البيئي 

التوصيف

.تكاليف معاجلة تسرب النفط يف البحار
.العدد ، واألدوات الصغرية املستخدمة يف املكافحة

.محاية وتطوير املناطق الساحلية ، والبيئة البحرية يف الدولة واحلد من التلوث البحري
.تكاليف مكافحة آثار الكوارث الطبيعية

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد أو أمر تكليف 
.سند استالم خمزين

.إقرار فحص وإحصاء
.الفواتري األصلية

.شهادة اجناز إذا لزم األمر 

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م بشأن السلفة املستدمية١٩٩٩ لسنة ١٦التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٨٠٣بند - مكافحة التلوث البيئي :اسم اإلجراء ٥-٣-٧٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٧٥

٥-٣-٧٥-١

٥-٣-٧٥-١-١
٥-٣-٧٥-١-٢
٥-٣-٧٥-١-٣

٥-٣-٧٥-٢

٥-٣-٧٥-٢-١
٥-٣-٧٥-٢-٢
٥-٣-٧٥-٢-٣
٥-٣-٧٥-٢-٤

٥-٣-٧٥-٣

٥-٣-٧٥-٣-١
٥-٣-٧٥-٣-٢
٥-٣-٧٥-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٨٠٤بند - مواد وأعالف 

التوصيف

).إخل... اخليول ، والدواجن ، اجلمال ( علف احليوانات ، والطيور مثل 
.تغذية الكالب البوليسية

.الستعماالت مراكز احلجز ، ومراكز معاجلة احليوانات

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد
.سند استالم خمزين

.إقرار فحص وإحصاء
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م بشأن السلفة املستدمية١٩٩٩ لسنة ١٦التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٨٠٤بند -مواد وأعالف :اسم اإلجراء ٥-٣-٧٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٧٦

٥-٣-٧٦-١

٥-٣-٧٦-١-١

٥-٣-٧٦-٢

٥-٣-٧٦-٢-١
٥-٣-٧٦-٢-٢
٥-٣-٧٦-٢-٣
٥-٣-٧٦-٢-٤
٥-٣-٧٦-٢-٥

٥-٣-٧٦-٣

٥-٣-٧٦-٣-١
٥-٣-٧٦-٣-٢
٥-٣-٧٦-٣-٣
٥-٣-٧٦-٣-٤

المصروفات الجارية

٢٢٣٨٠٥بند - أدوات وعدد زراعية وسمكية 

التوصيف

مكائن رش ، مناشري آلية لألشجار ، مقصات متنوعة ، سالمل ألشجار النخيل ،
عزاقات آلية ، آالت قص احلشائش ، آالت تقليب حشائش ، مكائن تعبئة األصص ،
ناشرات مساد آلية ، بذارات ، مكائن تقطيع األفرع والسعف ، عفارات مبيدات ،

.شبكات الصيد

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد
.سند استالم خمزين

.إقرار فحص وإحصاء
.الفواتري األصلية

.منوذج ملكية للمواد اليت تتطلب ذلك 

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م بشأن السلفة املستدمية١٩٩٩ لسنة ١٦التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 
م يف شأن املواد واالصناف اليت حباجة اىل منوذج ملكية٢٠٠٦لسنة (١)تعميم مايل رقم 

.

٢٢٣٨٠٥بند - أدوات وعدد زراعية ومسكية :اسم اإلجراء ٥-٣-٧٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٧٧

٥-٣-٧٧-١

٥-٣-٧٧-١-١

٥-٣-٧٧-٢

٥-٣-٧٧-٢-١
٥-٣-٧٧-٢-٢
٥-٣-٧٧-٢-٣
٥-٣-٧٧-٢-٤
٥-٣-٧٧-٢-٥

٥-٣-٧٧-٣

٥-٣-٧٧-٣-١
٥-٣-٧٧-٣-٢
٥-٣-٧٧-٣-٣
٥-٣-٧٧-٣-٤

المصروفات الجارية

٢٢٣٨٠٦بند - أدوات ولوازم غوص بحرية 

التوصيف

سلندرات الغطس ، البوصلة ، مالبس غوص ، جهاز التنفس ، الزعانف ، النظارات ،
محاالت الغرقى واجلثث ، صندوق اإلسعافات األولية ، مصابيح وكشافات البحث

.إخل...حتت املاء 

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد
.سند استالم خمزين

.إقرار فحص وإحصاء
.الفواتري األصلية

.منوذج ملكية للمواد اليت تتطلب ذلك 

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م بشأن السلفة املستدمية١٩٩٩ لسنة ١٦التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 
م يف شأن املواد واالصناف اليت حباجة اىل منوذج٢٠٠٦لسنة (١) التعميم املايل رقم 

.ملكية 

٢٢٣٨٠٦بند - أدوات ولوازم غوص حبرية :اسم اإلجراء ٥-٣-٧٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٧٨

٥-٣-٧٨-١

٥-٣-٧٨-١-١

٥-٣-٧٨-١-٢

٥-٣-٧٨-٢

٥-٣-٧٨-٢-١
٥-٣-٧٨-٢-٢
٥-٣-٧٨-٢-٣
٥-٣-٧٨-٢-٤

٥-٣-٧٨-٣

٥-٣-٧٨-٣-١
٥-٣-٧٨-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٣٩٠١بند - أدوات ومواد المختبرات والمعامل 

التوصيف

للمستشفيات ،) علوم كيمياء ، جيولوجيا ( أدوات ومواد املختربات ، واملعامل 
والعيادات ، والعيادات البيطرية ، ومراكز احلجر ، الوسائل التعليمية ، التعليم الفين ،

.املدارس ، اجلامعات
)مواد كشف األدلة اجلنائية ، البصمة ، أجهزة كشف الكحول ( املخترب اجلنائي 

السالئف الكميائية ، أكياس حفظ الدم ، التحاليل الطبية ، واملعامل الزراعية واألمنية
أنابيب اإلختبار ،: ( والطب الشرعي والنيابة ، ومعامل فحص مواد البناء والتربة مثل 

األمحاض بأنواعها ، أوراق الترشيح ، علب أدوات الترشيح ، جهاز كب ، موقد برت ،
وكافة األدوات واألجهزة غري) إخل .. املرايا املقعرة ، احملدبة ، والشوكة الرنانة ، 

.املعمرة واملستخدمة يف كافة األنشطة املختلفة

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد
.سند استالم خمزين

.إقرار فحص وإحصاء
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م بشأن السلفة املستدمية١٩٩٩ لسنة ١٦التعميم املايل رقم 

بند- أدوات ومواد املختربات واملعامل :اسم اإلجراء
٢٢٣٩٠١

٥-٣-٧٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٧٨-٣-٣

المصروفات الجارية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

بند- أدوات ومواد املختربات واملعامل :اسم اإلجراء
٢٢٣٩٠١

٥-٣-٧٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٧٩

٥-٣-٧٩-١

٥-٣-٧٩-١-١

٥-٣-٧٩-٢

٥-٣-٧٩-٢-١
٥-٣-٧٩-٢-٢
٥-٣-٧٩-٢-٣
٥-٣-٧٩-٢-٤

٥-٣-٧٩-٣

٥-٣-٧٩-٣-١
٥-٣-٧٩-٣-٢
٥-٣-٧٩-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٩٠٢بند - أدوات التدريب 

التوصيف

لوازم تسجيل وتصوير عمليات الطريان ، شرائط فيديو مسجلة عن تعليم الطياريني ،
خوذ ، بوصلة ، نظارات ، احلبال ،( أدوات تدريب فين الطائرات على العمليات 

وكذلك عصي التدريب وكافة مواد وأدوات ومستلزمات التدريب لألغراض املختلفة
).إخل...

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد
.سند استالم خمزين أو شهادة إجناز

.إقرار فحص وإحصاء
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م بشأن السلفة املستدمية١٩٩٩ لسنة ١٦التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٩٠٢بند - أدوات التدريب:اسم اإلجراء ٥-٣-٧٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٨٠

٥-٣-٨٠-١

٥-٣-٨٠-١-١

٥-٣-٨٠-١-٢

٥-٣-٨٠-٢

٥-٣-٨٠-٢-١
٥-٣-٨٠-٢-٢
٥-٣-٨٠-٢-٣
٥-٣-٨٠-٢-٤
٥-٣-٨٠-٢-٥

٥-٣-٨٠-٣

٥-٣-٨٠-٣-١
٥-٣-٨٠-٣-٢
٥-٣-٨٠-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٩٠٣بند - عدد وأدوات صغيرة 

التوصيف

النجارة ،(مفاتيح الفك ، املناشري ، املطارق ، مفكات الرباغي ، أدوات خمتلفة ألعمال 
الدهان ، الكهرباء ، الصحي ، امليكانيكا ، قفازات ، أحذية عازلة ، خوذة ، ونظارة

.إخل...حلام الكهرباء ، آلة ضخ املياه  
أجهزة اللحام ، شاحن البطاريات ، معدات التشحيم اليدوية ، أو اهليدروليكية ،

خراطيم ، صناديق عدة ، خمتلف أجهزة الضبط والقياس) درل( بكرات مثاقب 
واالختبار والوقاية ، ماكينة لف للموترات ، فرن كهربائي لتخفيف الغزل للملفات ،
املقصات ، آالت كشف التزوير ، اجلكات الصغرية ، أجهزة فحص األمتعة ، أجهزة

.إخل...ومعدات رصد الزالزل 

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد
.سند استالم خمزين أو شهادة إجناز

.إقرار فحص وإحصاء
.الفواتري األصلية

.منوذج ملكية للمواد اليت تتطلب ذلك 

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م بشأن السلفة املستدمية١٩٩٩ لسنة ١٦التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٩٠٣بند - عدد وأدوات صغرية :اسم اإلجراء ٥-٣-٨٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٨٠-٣-٤

المصروفات الجارية

 م يف شأن املواد واالصناف اليت حباجة اىل منوذج٢٠٠٦لسنة (١) تعميم مايل رقم 
.ملكية 

٢٢٣٩٠٣بند - عدد وأدوات صغرية :اسم اإلجراء ٥-٣-٨٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٨١

٥-٣-٨١-١

٥-٣-٨١-١-١

٥-٣-٨١-١-٢

٥-٣-٨١-٢

٥-٣-٨١-٢-١
٥-٣-٨١-٢-٢
٥-٣-٨١-٢-٣
٥-٣-٨١-٢-٤

٥-٣-٨١-٣

٥-٣-٨١-٣-١
٥-٣-٨١-٣-٢
٥-٣-٨١-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٩٠٤بند - صيانة اآلالت والمعدات 

التوصيف

صيانة األجهزة واآلالت للمختربات اللغوية ، والعلمية واخلاصة بالتعليم ، صيانة آالت
ومعدات املستشفيات ، واملراكز الطبية والعيادات ، صيانة آالت ومعدات الورش ،

.، صيانة ماكينات الرش) املطابع ( صيانة آالت ومكائن الطبع 
تلفزيونية(صيانة آالت مكائن قص احلشائش ، صيانة اآلالت واملعدات اإلعالمية 

، صيانة أية آالت ومعدات أخرى متلكها الوزارات ، أو اجلهات ، صيانة) إذاعية
.احلواجز الكهربائية للبوابات ، صيانة اآلالت واألجهزة الرياضية

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد أو أمر تكليف
.شهادة إجناز

.إقرار فحص وإحصاء
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م بشأن السلفة املستدمية١٩٩٩ لسنة ١٦التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٩٠٤بند - صيانة اآلالت واملعدات :اسم اإلجراء ٥-٣-٨١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٨٢

٥-٣-٨٢-١

٥-٣-٨٢-١-١

٥-٣-٨٢-١-٢

٥-٣-٨٢-٢

٥-٣-٨٢-٢-١
٥-٣-٨٢-٢-٢
٥-٣-٨٢-٢-٣
٥-٣-٨٢-٢-٤

٥-٣-٨٢-٣

٥-٣-٨٢-٣-١
٥-٣-٨٢-٣-٢
٥-٣-٨٢-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٩٠٥بند - أدوات ومهمات رياضية وآشفية 

التوصيف

كافة املهمات واألدوات الرياضية ، الكور ملختلف األلعاب ، وكذلك الشباك ،
.إخل...واملضارب ، والقوائم ، واحلبال ، والدراجات اهلوائية اخلاصة باألنشطة الرياضية 

.اخليام ، األدوات الكشفية

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد 
.سند استالم خمزين 

.إقرار فحص وإحصاء
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م بشأن السلفة املستدمية١٩٩٩ لسنة ١٦التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

بند- أدوات ومهمات رياضية وكشفية :اسم اإلجراء
٢٢٣٩٠٥

٥-٣-٨٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٨٣

٥-٣-٨٣-١

٥-٣-٨٣-١-١

٥-٣-٨٣-٢

٥-٣-٨٣-٢-١
٥-٣-٨٣-٢-٢
٥-٣-٨٣-٢-٣
٥-٣-٨٣-٢-٤
٥-٣-٨٣-٢-٥

٥-٣-٨٣-٣

٥-٣-٨٣-٣-١
٥-٣-٨٣-٣-٢
٥-٣-٨٣-٣-٣
٥-٣-٨٣-٣-٤

المصروفات الجارية

٢٢٣٩٠٦بند - معدات مكافحة الحريق 

التوصيف

معدات اإلطفاء واإلنقاذ ، مالبس واقية ، البلط ، اخلراطيم ، طفايات احلريق بأنواعها
، أجهزة تنفس ، خزانات مياه متنقلة ، كمامات أوكسجني ، حبال ، مضخات شفط

.إخل...ودفع املياه ، جهاز إنتاج الفوم ، جهاز شفط الدخان 

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد 
.سند استالم خمزين 

.إقرار فحص وإحصاء
.الفواتري األصلية

.منوذج ملكية للمواد اليت  تتطلب ذلك 

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م بشأن السلفة املستدمية١٩٩٩ لسنة ١٦التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 
م يف شأن املواد واالصناف اليت حباجة اىل منوذج٢٠٠٦لسنة (١) تعميم مايل رقم 

.امللكية 

٢٢٣٩٠٦بند - معدات مكافحة احلريق :اسم اإلجراء ٥-٣-٨٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٨٤

٥-٣-٨٤-١

٥-٣-٨٤-١-١

٥-٣-٨٤-٢

٥-٣-٨٤-٢-١
٥-٣-٨٤-٢-٢
٥-٣-٨٤-٢-٣
٥-٣-٨٤-٢-٤

٥-٣-٨٤-٣

٥-٣-٨٤-٣-١
٥-٣-٨٤-٣-٢
٥-٣-٨٤-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٩٠٧بند - عدد وأدوات هندسية 

التوصيف

 ، واملساطر العادية ، أدوات الرسم ، أدواتTكراسي هيدروليكية ، مساطر حرف 
.إخل...املساحة ، مظلة املساح ، شريط قيام املقاسات 

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد 
.سند استالم خمزين 

.إقرار فحص وإحصاء
.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م بشأن السلفة املستدمية١٩٩٩ لسنة ١٦التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٣٩٠٧بند - عدد وأدوات هندسية :اسم اإلجراء ٥-٣-٨٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٨٥

٥-٣-٨٥-١

٥-٣-٨٥-١-١

٥-٣-٨٥-٢

٥-٣-٨٥-٢-١
٥-٣-٨٥-٢-٢
٥-٣-٨٥-٢-٣
٥-٣-٨٥-٢-٤
٥-٣-٨٥-٢-٥

٥-٣-٨٥-٣

٥-٣-٨٥-٣-١
٥-٣-٨٥-٣-٢
٥-٣-٨٥-٣-٣
٥-٣-٨٥-٣-٤

المصروفات الجارية

٢٢٣٩٠٨بند - عدد وأدوات موسيقية 

التوصيف

.إخل...اآلالت النحاسية ، آالت النفخ ، اآلالت الوترية ، القرب ، الطبول 

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر توريد 
.سند استالم خمزين 

.إقرار فحص وإحصاء
.الفواتري األصلية

.منوذج ملكية للمواد اليت تتطلب ذلك 

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م بشأن السلفة املستدمية١٩٩٩ لسنة ١٦التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 
م يف شأن املواد واالصناف اليت حباجة  اىل منوذج٢٠٠٦لسنة (١) التعميم املايل رقم 

.امللكية 

٢٢٣٩٠٨بند - عدد وأدوات موسيقية :اسم اإلجراء ٥-٣-٨٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٨٦

٥-٣-٨٦-١

٥-٣-٨٦-١-١

٥-٣-٨٦-١-٢

٥-٣-٨٦-٢

٥-٣-٨٦-٢-١
٥-٣-٨٦-٢-٢
٥-٣-٨٦-٢-٣
٥-٣-٨٦-٢-٤
٥-٣-٨٦-٢-٥
٥-٣-٨٦-٢-٦
٥-٣-٨٦-٢-٧
٥-٣-٨٦-٢-٨

٥-٣-٨٦-٣

٥-٣-٨٦-٣-١
٥-٣-٨٦-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٤٠٠١بند - التعداد العام للسكان 

التوصيف

املكافآت اليت تصرف للعاملني ، االنتقاالت ، اإلقامة ، وجبات( وتشمل التكلفة 
الطعام ، القرطاسية ، املطبوعات اخلاصة ، اإلرشادات التوضيحية والتعليمية ، أتعاب

.إخل...احملاضرين ، الدعاية ، اإلعالم 
.ال يشمل هذا البند قيمة املصروفات الرأمسالية

المرفقات

.قرار جملس الوزراء
.القرار الوزاري بتحديد املكافآت ومستحقيها 

.أي ثبوتيات ختص املشروع
.عقد أو أمر شراء

.الفواتري
.وثيقة إجناز/ سند استالم خمزين 

.إقرار فحص وإحصاء
.كشف صرف املكافآت 

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٠٠١بند - التعداد العام للسكان :اسم اإلجراء ٥-٣-٨٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٨٧

٥-٣-٨٧-١

٥-٣-٨٧-١-١

٥-٣-٨٧-١-٢

٥-٣-٨٧-٢

٥-٣-٨٧-٢-١
٥-٣-٨٧-٢-٢
٥-٣-٨٧-٢-٣
٥-٣-٨٧-٢-٤
٥-٣-٨٧-٢-٥
٥-٣-٨٧-٢-٦
٥-٣-٨٧-٢-٧

٥-٣-٨٧-٣

٥-٣-٨٧-٣-١
٥-٣-٨٧-٣-٢
٥-٣-٨٧-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٤٠٠٢بند - البحوث والدراسات 

التوصيف

املكافآت اليت تصرف للعاملني ، االنتقاالت ، اإلقامة ، وجبات( وتشمل التكلفة 
الطعام ، القرطاسية ، املطبوعات اخلاصة ، اإلرشادات التوضيحية والتعليمية ، أتعاب

.إخل...احملاضرين ، الدعاية ، اإلعالم 
.وال يشمل هذا البند قيمة املصروفات الرأمسالية

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.الفواتري

.سند استالم خمزين أو وثيقة إجناز
.القرار الوزاري

.أي ثبوتيات ختص املشروع
.إرفاق كشف باملكافآت يف حالة إجناز البحوث والدراسات

.إقرار فحص وإحصاء

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م بشأن السلفة املستدمية١٩٩٩ لسنة ١٦التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٠٠٢بند - البحوث والدراسات :اسم اإلجراء ٥-٣-٨٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٨٨

٥-٣-٨٨-١

٥-٣-٨٨-١-١

٥-٣-٨٨-١-٢

٥-٣-٨٨-٢

٥-٣-٨٨-٢-١
٥-٣-٨٨-٢-٢
٥-٣-٨٨-٢-٣
٥-٣-٨٨-٢-٤
٥-٣-٨٨-٢-٥

٥-٣-٨٨-٣

٥-٣-٨٨-٣-١
٥-٣-٨٨-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٤٠٠٣بند - المسوحات 

التوصيف

املسوحات اجليولوجية والدراسات اجليوفيزيقية وإعداد خرائط جيولوجية ، املسوحات
لغرض شراء مبىن أو إلعداد خرائط للموقع أو أي دراسات أو استشارات لكافة

.إخل...األغراض 
قوائم االستقصاء اليت تعد لغرض التعرف على اآلراء والتصرفات وهي عبارة عن
.جمموعة أسئلة يتم طرحها على املسئولني أو املستهلكني أو صاحيب العالقة

المرفقات

.قرار جملس الوزراء
.القرار الوزاري

.أي ثبوتيات ختص املشروع
.فواتري

.وثيقة إجناز

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٠٠٣بند- املسوحات :اسم اإلجراء ٥-٣-٨٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٨٩

٥-٣-٨٩-١

٥-٣-٨٩-١-١

٥-٣-٨٩-٢

٥-٣-٨٩-٢-١
٥-٣-٨٩-٢-٢

٥-٣-٨٩-٣

٥-٣-٨٩-٣-١
٥-٣-٨٩-٣-٢
٥-٣-٨٩-٣-٣
٥-٣-٨٩-٣-٤
٥-٣-٨٩-٣-٥

٥-٣-٨٩-٣-٦

المصروفات الجارية

٢٢٤١٠١بند - مخصصات الطالب 

التوصيف

.البعثات التعليمية ، واملساعدات الدراسية

المرفقات

.القرار الوزاري الصادر باملبعوث للدراسة باخلارج
.مستند صرف السفارة أو امللحقية الثقافية معتمداً من امللحق الثقايف

األداة القانونية

.م١٩٨٥لسنة ( ٥ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٨٤لسنة ( ٤ ) القانون االحتادي رقم 

. م١٩٨٩لسنة (١٦٦ / ١ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

لسنة(٥)  بتعديل  قرار جملس الوزراء رقم ٢٠٠٨لسنة (١٥)  قرار جملس الوزراء رقم 
 بشأن البعثات١٩٨٤لسنة (٤)  يف شأن الال ئحة املالية للقاون االحتادي رقم ١٩٨٥

التعليمية واملساعدات الدراسية
 بشأن تعديل بعض بنود دليل االجراءات٢٠٠٨لسنة (١٠٦ ) القرار الوزاري رقم 

.املالية املوحد للحكومة االحتادية 

٢٢٤١٠١بند - خمصصات الطالب :اسم اإلجراء ٥-٣-٨٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٩٠

٥-٣-٩٠-١

٥-٣-٩٠-١-١

٥-٣-٩٠-٢

٥-٣-٩٠-٢-١
٥-٣-٩٠-٢-٢
٥-٣-٩٠-٢-٣

٥-٣-٩٠-٣

٥-٣-٩٠-٣-١
٥-٣-٩٠-٣-٢
٥-٣-٩٠-٣-٣
٥-٣-٩٠-٣-٤

المصروفات الجارية

٢٢٤١٠٢بند - الرسوم الدراسية 

التوصيف

قيمة الرسوم واملصروفات اجلامعية للمبعوثني وتصرف بناًء على شهادة من جهة
.الدراسة تبني هذه الرسوم

المرفقات

.القرار الوزاري الصادر باملبعوث للدراسة باخلارج
.مستند صرف السفارة أو امللحقية الثقافية معتمداً من امللحق الثقايف

.الفواتري الثبوتية طبقاً لقانون البعثات

األداة القانونية

.م١٩٨٥لسنة ( ٥ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٨٤لسنة ( ٤ ) القانون االحتادي رقم 

. م١٩٨٩لسنة (١٦٦ / ١ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤١٠٢بند - الرسوم الدراسية:اسم اإلجراء ٥-٣-٩٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٩١

٥-٣-٩١-١

٥-٣-٩١-١-١

٥-٣-٩١-٢

٥-٣-٩١-٢-١
٥-٣-٩١-٢-٢
٥-٣-٩١-٢-٣
٥-٣-٩١-٢-٤
٥-٣-٩١-٢-٥
٥-٣-٩١-٢-٦

٥-٣-٩١-٣

٥-٣-٩١-٣-١
٥-٣-٩١-٣-٢
٥-٣-٩١-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٤٢٠١بند - مواد التربية الفنية 

التوصيف

وتشمل األلوان اخلاصة بالرسم مبختلف أنواعها ، الفرش ، األحبار اخلاصة بالرسم ،
أقالم الرسم واالقمشة ، مواد ولوازم الطباعة احلريرية ، ألواح اخلشب ، غراء ، خيوط

.إخل...، إبر ، أوراق متنوعة ، مسامري 

المرفقات

.القرار اإلداري املنظم
.عقد أو أمر شراء أو أمر تكليف أو أمر توريد
.كشوف الصرف معتمدة حسب األصول

.سندات استالم خمزنية
.فواتري أصلية

.إقرار فحص وإحصاء 

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٢٠١بند - مواد التربية الفنية:اسم اإلجراء ٥-٣-٩١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٩٢

٥-٣-٩٢-١

٥-٣-٩٢-١-١

٥-٣-٩٢-١-٢

٥-٣-٩٢-١-٣

٥-٣-٩٢-٢

٥-٣-٩٢-٢-١
٥-٣-٩٢-٢-٢
٥-٣-٩٢-٢-٣
٥-٣-٩٢-٢-٤
٥-٣-٩٢-٢-٥
٥-٣-٩٢-٢-٦

٥-٣-٩٢-٣

٥-٣-٩٢-٣-١
٥-٣-٩٢-٣-٢
٥-٣-٩٢-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٤٢٠٢بند - التدبير المنزلي 

التوصيف

مضرب(اليت تستعمل يف صناعة وإعداد األطعمة ، والوجبات ، واحللويات : األدوات 
).إخل...بيض ، قوالب اجلاتوه ، ماكينة تقطيع احللوى 

سكر ، زيت ،(اليت تدخل يف صناعة وإعداد األطعمة ، والوجبات واحللويات : املواد 
).إخل...ملح ، بودرة الكعك ، طحني ، زبدة ، خضروات ، حلوم 

أقمشة ، خيوط(بتعليم اخلياطة ، وأعمال اإلبرة ، والتريكو ، والتطريز : املواد اخلاصة 
.إخل....، إبر ، بكر ، مقصات ، كربون ، دبابيس ، مساطر ، وطباشري 

المرفقات

.القرار اإلداري املنظم
.عقد أو أمر شراء أو أمر تكليف أو أمر توريد
.كشوف الصرف معتمدة حسب األصول

.سندات استالم خمزنية
.فواتري أصلية

.إقرار فحص وإحصاء 

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٢٠٢بند -التدبري املرتيل :اسم اإلجراء ٥-٣-٩٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٩٣

٥-٣-٩٣-١

٥-٣-٩٣-١-١
٥-٣-٩٣-١-٢

٥-٣-٩٣-٢

٥-٣-٩٣-٢-١
٥-٣-٩٣-٢-٢
٥-٣-٩٣-٢-٣
٥-٣-٩٣-٢-٤
٥-٣-٩٣-٢-٥
٥-٣-٩٣-٢-٦

٥-٣-٩٣-٣

٥-٣-٩٣-٣-١
٥-٣-٩٣-٣-٢
٥-٣-٩٣-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٤٢٠٣بند - الرعاية والخدمات االجتماعية للطالب 

التوصيف

.املساعدات النقدية ، أو العينية اليت تقدم للطلبة بعد حبث حاالم االجتماعية
.الرحالت املدرسية ، املعسكرات الثقافية ، التعليمية والفنية

المرفقات

.القرار اإلداري املنظم
.عقد أو أمر شراء أو أمر تكليف أو أمر توريد
.كشوف الصرف معتمدة حسب األصول

.سندات استالم خمزنية
.فواتري أصلية

.إقرار فحص وإحصاء 

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

بند- الرعاية واخلدمات االجتماعية للطالب :اسم اإلجراء
٢٢٤٢٠٣

٥-٣-٩٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٩٤

٥-٣-٩٤-١

٥-٣-٩٤-١-١

٥-٣-٩٤-١-٢

٥-٣-٩٤-٢

٥-٣-٩٤-٢-١
٥-٣-٩٤-٢-٢
٥-٣-٩٤-٢-٣
٥-٣-٩٤-٢-٤
٥-٣-٩٤-٢-٥
٥-٣-٩٤-٢-٦

٥-٣-٩٤-٣

٥-٣-٩٤-٣-١
٥-٣-٩٤-٣-٢
٥-٣-٩٤-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٤٢٠٤بند - دورات رياضية ومباريات دولية 

التوصيف

مصاريف الدورات الرياضية واملباريات الدولية اليت تشارك ا يف الداخل واخلارج
).عسكرية/ مدنية (

).املدربني ، املشرفني ، اإلداريني ، احلكام(الكؤوس ، وامليداليات ، والشارات 

المرفقات

.القرار اإلداري املنظم
.عقد أو أمر شراء أو أمر تكليف أو أمر توريد
.كشوف الصرف معتمدة حسب األصول

.سندات استالم خمزنية
.فواتري أصلية

.إقرار فحص وإحصاء 

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

بند- دورات رياضية ومباريات دولية :اسم اإلجراء
٢٢٤٢٠٤

٥-٣-٩٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٩٥

٥-٣-٩٥-١

٥-٣-٩٥-١-١

٥-٣-٩٥-١-٢

٥-٣-٩٥-٢

٥-٣-٩٥-٢-١
٥-٣-٩٥-٢-٢
٥-٣-٩٥-٢-٣
٥-٣-٩٥-٢-٤
٥-٣-٩٥-٢-٥
٥-٣-٩٥-٢-٦

٥-٣-٩٥-٣

٥-٣-٩٥-٣-١
٥-٣-٩٥-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٤٢٠٥بند - النشاط المسرحي والفني 

التوصيف

أخشاب ، أقمشة ، ألوان ، شنط ، أدوات( نفقات إقامة وإنشاء وجتهيز املسارح 
املكياج ، الشعر املستعار ، شرائط فيديو ، اإلكسسوارات ، الكراسي ، كشافات

.إخل...اإلضاءة 
نفقات إعداد وجتهيز املواسم الثقافية بصفة عامة اليت يتم صرفها على األنشطة اآلتية

إعداد املسابقات الثقافية العامة ، املشاركة(على سبيل املثال وليس احلصر للمشتركني 
يف املهرجانات الفنية واملسرحية ، إعداد الورش املسرحية وشراء املسرحيات ، استضافة
).العروض املسرحية ، شراء كتب تشجيعية ، إقامة معارض كتب داخلية ، وخارجية

المرفقات

.القرار اإلداري املنظم
.عقد أو أمر شراء أو أمر تكليف أو أمر توريد
.كشوف الصرف معتمدة حسب األصول

.سندات استالم خمزنية
.فواتري أصلية

.إقرار فحص وإحصاء 

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

٢٢٤٢٠٥بند - النشاط املسرحي والفين :اسم اإلجراء ٥-٣-٩٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٩٥-٣-٣

المصروفات الجارية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٢٠٥بند - النشاط املسرحي والفين :اسم اإلجراء ٥-٣-٩٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٩٦

٥-٣-٩٦-١

٥-٣-٩٦-١-١

٥-٣-٩٦-٢

٥-٣-٩٦-٢-١
٥-٣-٩٦-٢-٢
٥-٣-٩٦-٢-٣
٥-٣-٩٦-٢-٤
٥-٣-٩٦-٢-٥

٥-٣-٩٦-٣

٥-٣-٩٦-٣-١
٥-٣-٩٦-٣-٢
٥-٣-٩٦-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٤٢٠٦بند - دروع ونياشين عسكرية 

التوصيف

.شراء ، تصنيع الدروع ، والنياشني ، واألومسة ، والشارات العسكرية

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر تكليف أو أمر توريد
.إقرار فحص وإحصاء
.سندات استالم خمزنية

.فواتري أصلية
.إقرار فحص وإحصاء 

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٢٠٦بند - دروع ونياشني عسكرية :اسم اإلجراء ٥-٣-٩٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٩٧

٥-٣-٩٧-١

٥-٣-٩٧-١-١

٥-٣-٩٧-٢

٥-٣-٩٧-٢-١
٥-٣-٩٧-٢-٢

٥-٣-٩٧-٣

٥-٣-٩٧-٣-١

المصروفات الجارية

٢٢٤٢٠٧بند - نفقات الجرائم العامة 

التوصيف

املبالغ اليت تصرف للمحامني املنتدبني للمرافعة عن قضايا ختص املتهمني الذين ال
.يقدرون على توكيل حمامي عنهم وكذلك أتعاب املترمجني 

المرفقات

.كتاب أو أمر تكليف 
.مطالبة مالية 

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٢٠٧بند - نفقات اجلرائم العامة :اسم اإلجراء ٥-٣-٩٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٩٨

٥-٣-٩٨-١

٥-٣-٩٨-١-١
٥-٣-٩٨-١-٢

٥-٣-٩٨-١-٣

٥-٣-٩٨-٢

٥-٣-٩٨-٢-١
٥-٣-٩٨-٢-٢
٥-٣-٩٨-٢-٣
٥-٣-٩٨-٢-٤

٥-٣-٩٨-٣

٥-٣-٩٨-٣-١
٥-٣-٩٨-٣-٢
٥-٣-٩٨-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٤٢٠٨بند - حفاوة واستقبال 

التوصيف

).إخل..زهور ، عطور ، خبور ، ( النفقات اخلاصة باستقبال ضيوف الدولة 
األومسة ، اهلدايا ، واجلوائز ، العينية التكرميية اليت تقدم يف املناسبات املختلفة ، واألعياد

الرياضني ، املدربني ، املشرفني ، احلكام ، املوظفني( لكافة األغراض ولكافة املستحقني 
).إخل...

.اهلدايا اليت تقدم للزائرين للمعارض احمللية ، والدولية داخل الدولة وخارجها

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر تكليف أو أمر توريد
.إقرار فحص وإحصاء
.سندات استالم خمزنية

.فواتري أصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٢٠٨بند - حفاوة واستقبال:اسم اإلجراء ٥-٣-٩٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-٩٩

٥-٣-٩٩-١

٥-٣-٩٩-١-١

٥-٣-٩٩-٢

٥-٣-٩٩-٢-١
٥-٣-٩٩-٢-٢
٥-٣-٩٩-٢-٣
٥-٣-٩٩-٢-٤
٥-٣-٩٩-٢-٥

٥-٣-٩٩-٣

٥-٣-٩٩-٣-١
٥-٣-٩٩-٣-٢
٥-٣-٩٩-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٤٢٠٩بند - إعداد وتجهيز المعارض 

التوصيف

نفقات إقامة املعارض داخل الدولة وخارجها وتشمل تكاليف إنشاء اجلناح ،
املعروضات ، النشرات اإلعالمية ، الكتيبات اخلاصة باملعرض ، تكاليف الشحن ،

.إخل...اهلدايا 

المرفقات

.عقد أو أمر شراء أو أمر تكليف أو أمر توريد
.سندات استالم خمزنية
.إقرار فحص وإحصاء

.فواتري أصلية
.شهادة إجناز عند اللزوم 

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٢٠٩بند - إعداد وجتهيز املعارض :اسم اإلجراء ٥-٣-٩٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٠٠

٥-٣-١٠٠-١

٥-٣-١٠٠-١-١
٥-٣-١٠٠-١-٢
٥-٣-١٠٠-١-٣

٥-٣-١٠٠-١-٤

٥-٣-١٠٠-٢

٥-٣-١٠٠-٢-١
٥-٣-١٠٠-٢-٢
٥-٣-١٠٠-٢-٣

٥-٣-١٠٠-٣

٥-٣-١٠٠-٣-١
٥-٣-١٠٠-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٤٢١٠بند - مكافآت العاملين بالمراآز 

التوصيف

.مكافآت العاملني مقابل القيام باألعمال اليدوية التراثية
.املكافآت املقررة للمنتدبني ، واملكلفني بالعمل يف املراكز الشبابية ، والصيفية

مكافآت املشرفني ، واملدربني ، واملستخدمني العاملني يف بيوت الشباب ، ومراكز
.رعاية الشباب

.أية مكافآت أخرى

المرفقات

.القرار الوزاري مبنح املكافآت
.كشف تفريغي بأمساء املستحقني

.التوقيع مبا يفيد االستالم
األداة القانونية

.م بشأن مكافآت العاملني١٩٨٥لسنة ( ٢٦ / ٧ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٢١٠بند - مكافآت العاملني باملراكز :اسم اإلجراء ٥-٣-١٠٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٠١

٥-٣-١٠١-١

٥-٣-١٠١-١-١
٥-٣-١٠١-١-٢

٥-٣-١٠١-١-٣

٥-٣-١٠١-١-٤
٥-٣-١٠١-١-٥

٥-٣-١٠١-١-٦

٥-٣-١٠١-١-٧

٥-٣-١٠١-١-٨
٥-٣-١٠١-١-٩
٥-٣-١٠١-١-١٠

٥-٣-١٠١-٢

المصروفات الجارية

٢٢٤٣٠١بند - تذاآر السفر 

التوصيف

٥-٢-٥ )إجراء مايل رقم . ( قيمة تذاكر السفر للموفدين باملهمات الرمسية
قيمة تذاكر السفر للزوجة واألوالد الذين يعوهلم عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي
وذلك يف حالة إذا زادت مدة املهمة على شهرين بعد موافقة الوزارة وحسب الدرجة

.املعتمدة للعضو 
قيمة تذاكر السفر للطلبة املبعوثني يف البعثات الدراسية والدورات التدريبية والندوات

.وورش العمل 
.قيمة تذاكر السفر املمنوحة لضيوف الدولة طبقاً ملا يتقرر

قيمة تذاكر السفر للخرباء واملستشارين واألطباء مبختلف ختصصام ،   واحملاضرين
لكافة األغراض ، والذين يتم التعاقد معهم من قبل املؤسسات واجلهات الدولة أو من

.حكومات أو تعاقد شخصي
قيمة تذاكر السفر اليت تشارك ا الدولة يف الدورات الرياضية ، واملباريات الدولية يف

).مدنية وعسكرية( الداخل واخلارج 
قيمة تذاكر السفر للعاملني باملعارض ، وتكاليف شحن املعروضات واهلدايا والنشرات

.إخل..، والكتيبات 
.قيمة تذاكر السفر للمشتركني باملعسكرات العربية
.قيمة تذاكر السفر للمحاضرين يف املواسم الثقافية

قيمة تذاكر السفر للعاملني بالسفارات عند تعيينهم أو نقلهم من ديوان الوزارة إىل
.اخلارج وبالعكس 

المرفقات

٢٢٤٣٠١بند -تذاكر السفر :اسم اإلجراء ٥-٣-١٠١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٠١-٢-١
٥-٣-١٠١-٢-٢
٥-٣-١٠١-٢-٣
٥-٣-١٠١-٢-٤

٥-٣-١٠١-٣

٥-٣-١٠١-٣-١
٥-٣-١٠١-٣-٢

٥-٣-١٠١-٣-٣

٥-٣-١٠١-٣-٤

٥-٣-١٠١-٣-٥
٥-٣-١٠١-٣-٦

٥-٣-١٠١-٣-٧
٥-٣-١٠١-٣-٨
٥-٣-١٠١-٣-٩

المصروفات الجارية

.قرار جملس الوزراء أو قرار وزاري
.أصل طلب تذاكر السفر

.صورة من إشعار العودة أو صورة من جواز السفر موضحاً به تاريخ اخلروج والعودة
الفواتري األصلية 
األداة القانونية

.م يف شأن نظام بدل السفر ١٩٨٢لسنة ( ١٨ ) قرار جملس الوزراء رقم 
م يف شأن تعديل بعض نصوص قرار جملس١٩٩٨لسنة ( ٧ ) قرار جملس الوزراء رقم 

.م ١٩٨٢لسنة ( ١٨ ) الوزراء رقم 
م بتعديل املادة اخلامسة يف قرار جملس١٩٩٨لسنة ( ١١ ) قرار جملس الوزراء رقم 

.م ١٩٩٨لسنة ( ٧ ) الوزراء رقم 
م يف شأن تعديل بعض أحكام قرار جملس٢٠٠١لسنة ( ٣٢ ) قرار جملس الوزراء رقم 

.م١٩٩٨لسنة ( ١١ ) الوزراء رقم 
.م يف شأن تذاكر السفر ١٩٩٦لسنة ( ١٠ ) التعميم املايل رقم 

م بتعديل بعض أحكام املرسوم االحتادي٢٠٠٧لسنة ( ٨٣ ) املرسوم االحتادي رقم 
م يف شأن الئحة الرواتب والبدالت اإلضافية ألعضاء السلك١٩٩٩لسنة ( ٦٩ ) رقم 

.الدبلوماسي والقنصلي 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

.م بشأن نظام بدل السفر واملهمات الرمسية٢٠٠٧لسنة (١٩) قرار جملس الوزراء رقم 
م يف شأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٨لسنة (  ١  ) القرار الوزاري رقم 

.املالية املوحد للحكومة االحتادية

٢٢٤٣٠١بند -تذاكر السفر :اسم اإلجراء ٥-٣-١٠١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٠٢

٥-٣-١٠٢-١

٥-٣-١٠٢-١-١

٥-٣-١٠٢-١-٢
٥-٣-١٠٢-١-٣
٥-٣-١٠٢-١-٤
٥-٣-١٠٢-١-٥
٥-٣-١٠٢-١-٦

٥-٣-١٠٢-٢

٥-٣-١٠٢-٢-١

٥-٣-١٠٢-٢-٢

٥-٣-١٠٢-٣

٥-٣-١٠٢-٣-١
٥-٣-١٠٢-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٤٣٠٢بند - فنادق وضيافة 

التوصيف

املوظفني املوفدين مبهمات رمسية داخل الدولة أو املوفدين بدورات تدريبية حسب منوذج
.أمر االستضافة املعد
)الوجبات الغذائية اليت تقدم باملطاعم ( ضيوف الوزارات 

.املتعاقدين بصفة العقد اخلارجي
.استضافة وفود الدولة الرمسيني لكافة املناسبات

.استضافة احملاضرين يف كافة التخصصات ، واملناسبات ، واخلرباء ، واملستشارين
.استضافة املشاركني يف الدورات ، واملباريات الدولية

المرفقات

أمر االستضافة موضحاً به اسم الضيف وصفته والغرض من االستضافة واملدة واخلدمات
.املسموح ا للضيف

.الفواتري االصلية مرفقاً ا الفواتري التفصيلية موقعة من الضيف

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٣٠٢بند -فنادق وضيافة :اسم اإلجراء ٥-٣-١٠٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٠٣

٥-٣-١٠٣-١

٥-٣-١٠٣-١-١

٥-٣-١٠٣-٢

٥-٣-١٠٣-٢-١
٥-٣-١٠٣-٢-٢
٥-٣-١٠٣-٢-٣

٥-٣-١٠٣-٣

٥-٣-١٠٣-٣-١

المصروفات الجارية

٢٢٤٤٠١بند - االشتراآات في المنظمات الدولية 

التوصيف

حصة الدولة يف ميزانيات املنظمات ، واملؤسسات ، واهليئات الدولية واليت تكون الدولة
.أحد أعضائها وفقاً لقرارات جملس الوزراء يف هذا الشأن

المرفقات

.موافقة جملس الوزراء يف حالة االشتراكات اجلديدة
.كتاب من الوزارة املختصة
.مطالبة املنظمة بالسداد

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

بند- االشتراكات يف املنظمات الدولية :اسم اإلجراء
٢٢٤٤٠١

٥-٣-١٠٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٠٤

٥-٣-١٠٤-١

٥-٣-١٠٤-١-١

٥-٣-١٠٤-٢

٥-٣-١٠٤-٢-١
٥-٣-١٠٤-٢-٢
٥-٣-١٠٤-٢-٣
٥-٣-١٠٤-٢-٤

٥-٣-١٠٤-٣

٥-٣-١٠٤-٣-١
٥-٣-١٠٤-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٤٤٠٢بند - أتعاب الخبراء والمستشارين 

التوصيف

أتعاب ومكافآت اخلرباء ، واملستشارين ، واألطباء مبختلف ختصصام والذين يتم
التعاقد معهم من املؤسسات ، واهليئات الدولية املتخصصة ، أو من احلكومات ، أو
باإلعارة أو التعاقد الشخصي وذلك لغرض حمدد وملدة حمددة ومبوجب قرارات من

.جملس الوزراء باستثناء الوزارات ، واجلهات احلاصلة على تفويض من جملس الوزراء

المرفقات

.قرار وزاري مينح تلك األتعاب أو املكافآت أو االنتقاالت
.كشف تفريغي والتوقيع مبا يفيد االستالم، يف حالة الصرف بنظام السلف اخلاصة

.صورة من قرار جملس الوزراء بتحديد األتعاب أو املكافآت أو االنتقاالت 
.صورة من تفويض جملس الوزراء أو وزارة املالية للوزارات املستثناه 

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 
٢٠٠٥ .لسنة ( ٦٥٠ / ٢٨ ) قرار جملس الوزراء رقم 

٢٢٤٤٠٢بند - أتعاب اخلرباء واملستشارين :اسم اإلجراء ٥-٣-١٠٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٠٥

٥-٣-١٠٥-١

٥-٣-١٠٥-١-١

٥-٣-١٠٥-٢

٥-٣-١٠٥-٢-١
٥-٣-١٠٥-٢-٢

٥-٣-١٠٥-٣

٥-٣-١٠٥-٣-١

المصروفات الجارية

٢٢٤٤٠٣بند - مكافآت فحص االنتاج والبحث العلمي 

التوصيف

اليت تصرف للخرباء واملستشارين واملتخصصني يف فحص اإلنتاج والبحث العلمي يف
.خمتلف ااالت

المرفقات

.قرار وزاري مينح تلك األتعاب أو املكافآت أو االنتقاالت
.كشف تفريغي والتوقيع مبا يفيد االستالم، يف حالة الصرف بنظام السلف اخلاصة

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

بند- مكافآت فحص االنتاج والبحث العلمي :اسم اإلجراء
٢٢٤٤٠٣

٥-٣-١٠٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٠٦

٥-٣-١٠٦-١

٥-٣-١٠٦-١-١

٥-٣-١٠٦-٢

٥-٣-١٠٦-٢-١
٥-٣-١٠٦-٢-٢

٥-٣-١٠٦-٣

٥-٣-١٠٦-٣-١

المصروفات الجارية

٢٢٤٤٠٤بند - انتقاالت أعضاء مجالس إدارات االتحادات الرياضية 

التوصيف

.بدالت االنتقال املقررة ألعضاء جمالس إدارات االحتادات الرياضية

المرفقات

.قرار وزاري مبنح تلك االنتقاالت
.كشف تفريغي والتوقيع مبا يفيد االستالم، يف حالة الصرف بنظام السلف اخلاصة

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

انتقاالت أعضاء جمالس إدارات االحتادات:اسم اإلجراء
٢٢٤٤٠٤بند - الرياضية 

٥-٣-١٠٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٠٧

٥-٣-١٠٧-١

٥-٣-١٠٧-١-١

٥-٣-١٠٧-٢

٥-٣-١٠٧-٢-١

٥-٣-١٠٧-٢-٢
٥-٣-١٠٧-٢-٣

٥-٣-١٠٧-٣

٥-٣-١٠٧-٣-١
٥-٣-١٠٧-٣-٢
٥-٣-١٠٧-٣-٣
٥-٣-١٠٧-٣-٤

المصروفات الجارية

٢٢٤٥٠١بند - رسوم االشتراآات بالدورات 

التوصيف

قيمة الرسوم اليت تترتب على االشتراك يف أية دورة من الدورات التدريبية أو الندوات
أو ورش العمل سواء داخل الدولة أو خارج الدولة اليت تدفع للجهات املنظمة هلذه

.الدورات

المرفقات

قرار وزاري باإليفاد حمدد به املدة واجلهة املوفد إليها ، أو كتاب من الوزارة املعنية يف
.حالة الدورات داخل الدولة 
.إرفاق ما يفيد إمتام الدورة
.أصل املطالبة أو الفاتورة

األداة القانونية

.م١٩٨٧لسنة ( ٢١ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٩٩لسنة ( ٤ ) قرار جملس الوزراء 

.م١٩٨١لسنة ( ١٥ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٥٠١بند - رسوم االشتراكات بالدورات :اسم اإلجراء ٥-٣-١٠٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٠٨

٥-٣-١٠٨-١

٥-٣-١٠٨-١-١

٥-٣-١٠٨-١-٢

٥-٣-١٠٨-١-٣
٥-٣-١٠٨-١-٤

٥-٣-١٠٨-٢

٥-٣-١٠٨-٢-١

٥-٣-١٠٨-٢-٢
٥-٣-١٠٨-٢-٣

٥-٣-١٠٨-٣

٥-٣-١٠٨-٣-١
٥-٣-١٠٨-٣-٢
٥-٣-١٠٨-٣-٣
٥-٣-١٠٨-٣-٤

المصروفات الجارية

٢٢٤٥٠٢بند - مخصصات المتدربين 

التوصيف

وذلك وفقاً للقرارات املنظمة لصرف خمصصات اإليفاد يف الدورات التدريبية خارج
.الدولة ، وذلك وفقاً لدرجة املوفد واملنطقة ومدة الدورة

اإلجازات الدراسية والدورات التدريبية للعاملني يف احلكومة االحتادية واملعدل بالقرار
.م١٩٩٩لسنة (٤) رقم 

.مكافآت شهرية للطالب يف مركز زايد لتحفيظ القرآن الكرمي
.املكافآت الشهرية اليت تصرف لطلبة وطالبات مدارس التمريض

المرفقات

قرار وزاري باإليفاد حمدد به املدة واجلهة املوفد إليها ، أو كتاب من الوزارة املعنية يف
.حالة الدورات اليت تتم داخل الدولة 

.إرفاق ما يفيد إمتام الدورة
".يف حالة الدورات خارج الدولة"إرفاق صورة من ِإشعار العودة أو جواز السفر 

األداة القانونية

.م١٩٨٧لسنة ( ٢١ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٩٩لسنة ( ٤ ) قرار جملس الوزراء 

.م١٩٨١لسنة ( ١٥ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٥٠٢بند - خمصصات املتدربني :اسم اإلجراء ٥-٣-١٠٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٠٩

٥-٣-١٠٩-١

٥-٣-١٠٩-١-١

٥-٣-١٠٩-٢

٥-٣-١٠٩-٢-١
٥-٣-١٠٩-٢-٢

٥-٣-١٠٩-٣

٥-٣-١٠٩-٣-١

المصروفات الجارية

٢٢٤٥٠٣بند - مكافآت وعاظ ومقرئين 

التوصيف

.املكافآت اليت تصرف للوعاظ ، واملقرئني يف املناسبات الدينية

المرفقات

.قرار وزاري يفيد إقامة املناسبة حمدداً به قيمة املكافآت
.قرار استضافة احملاضرين والوعاظ

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٥٠٣بند - مكافآت وعاظ ومقرئني :اسم اإلجراء ٥-٣-١٠٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١١٠

٥-٣-١١٠-١

٥-٣-١١٠-١-١
٥-٣-١١٠-١-٢

٥-٣-١١٠-٢

٥-٣-١١٠-٢-١
٥-٣-١١٠-٢-٢

٥-٣-١١٠-٣

٥-٣-١١٠-٣-١

المصروفات الجارية

٢٢٤٥٠٤بند - مكافآت المحاضرين 

التوصيف

.مكافآت وأتعاب احملاضرين يف املواسم الثقافية
.مكافآت احملاضرين واملدربني املسئولني عن تدريب املوظفني

المرفقات

.قرار وزاري يفيد إقامة املناسبة حمدداً به قيمة املكافآت
.قرار استضافة احملاضرين 

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٥٠٤بند - مكافآت احملاضرين :اسم اإلجراء ٥-٣-١١٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١١١

٥-٣-١١١-١

٥-٣-١١١-١-١

٥-٣-١١١-٢

٥-٣-١١١-٢-١
٥-٣-١١١-٢-٢
٥-٣-١١١-٢-٣
٥-٣-١١١-٢-٤
٥-٣-١١١-٢-٥

٥-٣-١١١-٣

٥-٣-١١١-٣-١
٥-٣-١١١-٣-٢
٥-٣-١١١-٣-٣
٥-٣-١١١-٣-٤
٥-٣-١١١-٣-٥

المصروفات الجارية

٢٢٤٥٠٥بند - عدد وأدوات مدرسية 

التوصيف

ماكينات اخلياطة والتطريز ، املكاوي الكهربائية ، أنظمة اإلذاعة املدرسية ، أجهزة
تسجيل ، شوايات كهربائية ، خالطات ، عصارات ،  سكني كهربائي ، ساعات

.إخل..حائط ، اللوح اإلرشادية ، السبورات 

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.حمضر فحص وإحصاء

.سند استالم
.أصل الفاتورة

.منوذج ملكية للمواد اليت تتطلب ذلك 

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 
.م يف شأن ميزانيات املدارسة٢٠٠٤لسنة ( ٢ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 
م يف شأن املواد واالصناف اليت حباجة اىل منوذج٢٠٠٦لسنة (١) التعميم املايل رقم 

.ملكية 

٢٢٤٥٠٥بند - عدد وأدوات مدرسية :اسم اإلجراء ٥-٣-١١١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١١٢

٥-٣-١١٢-١

٥-٣-١١٢-١-١

٥-٣-١١٢-٢

٥-٣-١١٢-٢-١
٥-٣-١١٢-٢-٢

٥-٣-١١٢-٣

٥-٣-١١٢-٣-١

المصروفات الجارية

٢٢٤٥٠٦بند - مكافآت العاملين بالتعليم المسائي 

التوصيف

نظار ، موجهني ،( املكافآت الشهرية للعاملني بالتعليم املسائي ومراكز حمو األمية 
).إخل..مدرسني ، إداريني ، مستخدمني 

المرفقات

.قرار وزاري بأمساء العاملني
).يف حالة الصرف كسلفة خاصة(كشوف تفريغية باألمساء وقيمة املكافآت موقعة 

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

بند- مكافآت العاملني بالتعليم املسائي :اسم اإلجراء
٢٢٤٥٠٦

٥-٣-١١٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١١٣

٥-٣-١١٣-١

٥-٣-١١٣-١-١

٥-٣-١١٣-٢

٥-٣-١١٣-٢-١
٥-٣-١١٣-٢-٢
٥-٣-١١٣-٢-٣
٥-٣-١١٣-٢-٤

٥-٣-١١٣-٣

٥-٣-١١٣-٣-١
٥-٣-١١٣-٣-٢
٥-٣-١١٣-٣-٣
٥-٣-١١٣-٣-٤

المصروفات الجارية

٢٢٤٦٠١بند - مصروفات الدفاع 

التوصيف

.خمتلف مصروفات وزارة الدفاع

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.حمضر فحص وإحصاء

.سند استالم
.الفاتورة األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٢لسنة ( ٥٢٢ / ١٧ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٦٠١بند - مصروفات الدفاع :اسم اإلجراء ٥-٣-١١٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١١٤

٥-٣-١١٤-١

٥-٣-١١٤-١-١

٥-٣-١١٤-٢

٥-٣-١١٤-٢-١
٥-٣-١١٤-٢-٢
٥-٣-١١٤-٢-٣
٥-٣-١١٤-٢-٤

٥-٣-١١٤-٣

٥-٣-١١٤-٣-١
٥-٣-١١٤-٣-٢
٥-٣-١١٤-٣-٣
٥-٣-١١٤-٣-٤

المصروفات الجارية

٢٢٤٦٠٢بند - مصروفات جهاز األمن 

التوصيف

.خمتلف مصروفات جهاز األمن

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.حمضر فحص وإحصاء

.سند استالم
.الفاتورة األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٢لسنة ( ٥٢٢ / ١٧ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٦٠٢بند - مصروفات جهاز األمن :اسم اإلجراء ٥-٣-١١٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١١٥

٥-٣-١١٥-١

٥-٣-١١٥-١-١

٥-٣-١١٥-٢

٥-٣-١١٥-٢-١
٥-٣-١١٥-٢-٢
٥-٣-١١٥-٢-٣
٥-٣-١١٥-٢-٤

٥-٣-١١٥-٣

٥-٣-١١٥-٣-١
٥-٣-١١٥-٣-٢
٥-٣-١١٥-٣-٣
٥-٣-١١٥-٣-٤

المصروفات الجارية

٢٢٤٦٠٣بند - مصروفات إصدار البطاقة الموحدة 

التوصيف

.عقد االستشاري

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.حمضر فحص وإحصاء

.سند استالم
.الفاتورة األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٢لسنة ( ٥٢٢ / ١٧ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

بند- مصروفات إصدار البطاقة املوحدة :اسم اإلجراء
٢٢٤٦٠٣

٥-٣-١١٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١١٦

٥-٣-١١٦-١

٥-٣-١١٦-١-١

٥-٣-١١٦-٢

٥-٣-١١٦-٢-١
٥-٣-١١٦-٢-٢
٥-٣-١١٦-٢-٣
٥-٣-١١٦-٢-٤
٥-٣-١١٦-٢-٥

٥-٣-١١٦-٣

٥-٣-١١٦-٣-١
٥-٣-١١٦-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٤٦٠٤بند - إبعاد متسللين 

التوصيف

براً ،( مصاريف إبعاد املتسللني واملوقوفني وجلب املطلوبني ، وذلك وفقاً لالتفاقيات 
.أو العقود املربمة هلذا الغرض) وحبراً ، وجواً 

المرفقات

.إرفاق القرار الوزاري باإلبعاد أو قرار احملاكم
.إرفاق العقد املربم بني الوزارة ومؤدي اخلدمة

.إرفاق كشف باملبعدين إىل كل جهة
.إرفاق ما يفيد خروج املبعدين إىل أوطاهنم

.إرفاق الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٦٠٤بند -إبعاد متسللني :اسم اإلجراء ٥-٣-١١٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١١٧

٥-٣-١١٧-١

٥-٣-١١٧-١-١

٥-٣-١١٧-٢

٥-٣-١١٧-٢-١

٥-٣-١١٧-٣

٥-٣-١١٧-٣-١

المصروفات الجارية

٢٢٤٦٠٥بند - مصروفات سرية 

التوصيف

.وفقاً لطبيعة عمل اجلهات املعنية والنظم املتبعة فيها

المرفقات

.إرفاق كتاب من الوزير أو من خيوله

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٦٠٥بند - مصروفات سرية:اسم اإلجراء ٥-٣-١١٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١١٨

٥-٣-١١٨-١

٥-٣-١١٨-١-١
٥-٣-١١٨-١-٢
٥-٣-١١٨-١-٣

٥-٣-١١٨-٢

٥-٣-١١٨-٢-١
٥-٣-١١٨-٢-٢
٥-٣-١١٨-٢-٣

٥-٣-١١٨-٣

٥-٣-١١٨-٣-١
٥-٣-١١٨-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٤٦٠٦بند - ذخيرة ولوازم سالح 

التوصيف

.الذخرية جبميع أنواعها
.صيانة األسلحة املختلفة
.أغطية الرشاشات واملدافع

المرفقات

.عقد 
.الفاتورة األصلية

.إقرار فحص فين - سند استالم 

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٦٠٦بند - ذخرية ولوازم سالح :اسم اإلجراء ٥-٣-١١٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١١٩

٥-٣-١١٩-١

٥-٣-١١٩-١-١

٥-٣-١١٩-٢

٥-٣-١١٩-٢-١
٥-٣-١١٩-٢-٢
٥-٣-١١٩-٢-٣

٥-٣-١١٩-٣

٥-٣-١١٩-٣-١
٥-٣-١١٩-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٤٦٠٧بند - خدمات نقل األموال 

التوصيف

.تكلفة عقود خدمات نقل األموال

المرفقات

.عقد أو أمر تكليف 
.شهادة أجناز أعمال 
.الفاتورة األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٦٠٧بند - خدمات نقل األموال :اسم اإلجراء ٥-٣-١١٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٢٠

٥-٣-١٢٠-١

٥-٣-١٢٠-١-١

٥-٣-١٢٠-١-٢

٥-٣-١٢٠-٢

٥-٣-١٢٠-٢-١
٥-٣-١٢٠-٢-٢
٥-٣-١٢٠-٢-٣
٥-٣-١٢٠-٢-٤
٥-٣-١٢٠-٢-٥

٥-٣-١٢٠-٣

٥-٣-١٢٠-٣-١
٥-٣-١٢٠-٣-٢
٥-٣-١٢٠-٣-٣
٥-٣-١٢٠-٣-٤

المصروفات الجارية

٢٢٤٦٠٨بند - معدات مكافحة 

التوصيف

معدات املكافحة من دروع وخوذات وهراوات ومن ضمنها األقنعة الواقية ، املالبس
.الواقية من الرصاص والقنابل املسيلة للدموع وذلك على سبيل املثال

.الدراجات اهلوائية

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.حمضر فحص وإحصاء

.سند استالم
.الفاتورة األصلية

.منوذج ملكية للمواد اليت تتطلب  ذلك 

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 
م يف شأن املواد واالصناف اليت حباجة اىل منوذج٢٠٠٦لسنة (١) التعميم املايل رقم 

.ملكية 

٢٢٤٦٠٨بند - معدات مكافحة:اسم اإلجراء ٥-٣-١٢٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٢١

٥-٣-١٢١-١

٥-٣-١٢١-١-١

٥-٣-١٢١-٢

٥-٣-١٢١-٢-١
٥-٣-١٢١-٢-٢
٥-٣-١٢١-٢-٣
٥-٣-١٢١-٢-٤
٥-٣-١٢١-٢-٥

٥-٣-١٢١-٣

٥-٣-١٢١-٣-١
٥-٣-١٢١-٣-٢
٥-٣-١٢١-٣-٣
٥-٣-١٢١-٣-٤

المصروفات الجارية

٢٢٤٦٠٩بند - مناظير 

التوصيف

.املناظري بكافة أنواعها ولكافة األغراض

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.حمضر فحص وإحصاء

.سند استالم
.الفاتورة األصلية

.منوذج ملكية للمواد اليت تتطلب ذلك 

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن السلفة املستدمية١٩٩٩لسنة ( ١٦ ) التعميم املايل رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 
م يف شأن املواد واالصناف اليت حباجة  اىل منوذج٢٠٠٦لسنة (١) التعميم املايل رقم 

.ملكية 

٢٢٤٦٠٩بند - مناظري :اسم اإلجراء ٥-٣-١٢١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٢٢

٥-٣-١٢٢-١

٥-٣-١٢٢-١-١

٥-٣-١٢٢-٢

٥-٣-١٢٢-٢-١
٥-٣-١٢٢-٢-٢

٥-٣-١٢٢-٣

٥-٣-١٢٢-٣-١
٥-٣-١٢٢-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٤٧٠١بند - تأمين المباني والمستودعات 

التوصيف

.يشمل قيمة التأمني على املباين ، واملخازن احلكومية

المرفقات

.صورة عن وثيقة أو ملحق التأمني
.فاتورة الشركة أو اإلشعار املدين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٧٠١بند - تأمني املباين واملستودعات :اسم اإلجراء ٥-٣-١٢٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٢٣

٥-٣-١٢٣-١

٥-٣-١٢٣-١-١

٥-٣-١٢٣-٢

٥-٣-١٢٣-٢-١
٥-٣-١٢٣-٢-٢
٥-٣-١٢٣-٢-٣

٥-٣-١٢٣-٣

٥-٣-١٢٣-٣-١
٥-٣-١٢٣-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٤٧٠٢بند - التأمين على الناقالت 

التوصيف

يشمل قيمة التأمني على كافة وسائل النقل مبختلف أنواعها للجهات غري املرتبطة
.مبواصالت اإلمارات بعقود

المرفقات

.صورة عن وثيقة أو ملحق التأمني
.فاتورة الشركة أو اإلشعار املدين

.صورة من ملكية الناقالت 

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٧٠٢بند - التأمني على الناقالت :اسم اإلجراء ٥-٣-١٢٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٢٤

٥-٣-١٢٤-١

٥-٣-١٢٤-١-١

٥-٣-١٢٤-٢

٥-٣-١٢٤-٢-١
٥-٣-١٢٤-٢-٢

٥-٣-١٢٤-٣

٥-٣-١٢٤-٣-١
٥-٣-١٢٤-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٤٧٠٣بند - التأمين الصحي 

التوصيف

.ألعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

المرفقات

.صورة عن وثيقة أو ملحق التأمني
.فاتورة الشركة أو اإلشعار املدين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٧٠٣بند -التأمني الصحي :اسم اإلجراء ٥-٣-١٢٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٢٥

٥-٣-١٢٥-١

٥-٣-١٢٥-١-١

٥-٣-١٢٥-٢

٥-٣-١٢٥-٢-١
٥-٣-١٢٥-٢-٢

٥-٣-١٢٥-٣

٥-٣-١٢٥-٣-١
٥-٣-١٢٥-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٢٤٧٠٤بند - التأمين ضد أخطاء المهنة 

التوصيف

.التأمني ضد األخطاء املهنية

المرفقات

.صورة عن وثيقة أو ملحق التأمني
.فاتورة الشركة أو اإلشعار املدين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٧٠٤بند - التأمني ضد أخطاء املهنة :اسم اإلجراء ٥-٣-١٢٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٢٦

٥-٣-١٢٦-١

٥-٣-١٢٦-١-١

٥-٣-١٢٦-٢

٥-٣-١٢٦-٢-١

٥-٣-١٢٦-٣

٥-٣-١٢٦-٣-١

المصروفات الجارية

٢٢٤٨٠١بند - مصاريف البنوك 

التوصيف

املصروفات البنكية املتنوعة من مصروفات حتويل ، أو مصروفات فتح االعتمادات ، أو
أية مصروفات أخرى تطلبها البنوك اليت تتعامل معها احلكومة االحتادية ، واجلهات

.التابعة هلا

المرفقات

.إشعار اخلصم من البنك

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٢٤٨٠١بند - مصاريف البنوك:اسم اإلجراء ٥-٣-١٢٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٢٧

٥-٣-١٢٧-١

٥-٣-١٢٧-١-١

٥-٣-١٢٧-٢

٥-٣-١٢٧-٢-١
٥-٣-١٢٧-٢-٢
٥-٣-١٢٧-٢-٣

٥-٣-١٢٧-٣

٥-٣-١٢٧-٣-١
٥-٣-١٢٧-٣-٢
٥-٣-١٢٧-٣-٣

٥-٣-١٢٧-٣-٤
٥-٣-١٢٧-٣-٥

المصروفات الجارية

٢٥٢١٠١بند - اإلعانات االجتماعية 

التوصيف

.اإلعانات االجتماعية اليت تصرف للمواطنني

المرفقات

".حذف– ختفيض – ترفيع " قرار الربط وتعديالته 
.صورة من خالصة القيد
.ثبوتيات مصادر الدخل

األداة القانونية

.م يف شأن اإلعانات االجتماعية٢٠٠١لسنة ( ٢ ) القانون االحتادي رقم 
.م يف شأن االعانات االجتماعية٢٠٠١لسنة ( ١٧ ) قرار جملس الوزراء رقم 
 يف شأن زيادة اإلعانات٢٠٠٥لسنة ( ٥٣٥ / ٩ ) قرار جملس الوزراء رقم 

.االجتماعية
.االتفاقيات املربمة مع البنوك يف شأن الصرف ببطاقات الصرف اآليل

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٥٢١٠١بند - اإلعانات االجتماعية :اسم اإلجراء ٥-٣-١٢٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٢٨

٥-٣-١٢٨-١

٥-٣-١٢٨-١-١

٥-٣-١٢٨-٢

٥-٣-١٢٨-٢-١
٥-٣-١٢٨-٢-٢
٥-٣-١٢٨-٢-٣
٥-٣-١٢٨-٢-٤
٥-٣-١٢٨-٢-٥
٥-٣-١٢٨-٢-٦
٥-٣-١٢٨-٢-٧

٥-٣-١٢٨-٣

٥-٣-١٢٨-٣-١
٥-٣-١٢٨-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٥٢١٠٢بند - مساعدات اإلغاثة 

التوصيف

املساعدات اليت تصرف لألسر ، واألفراد ملواجهة النكبات ، أو الكوارث العامة ،
.واخلاصة

المرفقات

.طلب من املتضرر بصرف اإلغاثة
.تقرير من اجلهات املختصة بوزارة الداخلية
.تقرير من وزارة العمل والشئون االجتماعية

.سند ملكية العني املتضررة
.عدم وجود وثيقة تأمني

.صورة من تقرير اللجنة العليا
.صورة من القرار الوزاري الصادر ذا الشأن

األداة القانونية

.م٢٠٠٢لسنة ( ١١ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٥٢١٠٢بند - مساعدات اإلغاثة:اسم اإلجراء ٥-٣-١٢٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٢٩

٥-٣-١٢٩-١

٥-٣-١٢٩-١-١

٥-٣-١٢٩-٢

٥-٣-١٢٩-٢-١
٥-٣-١٢٩-٢-٢
٥-٣-١٢٩-٢-٣
٥-٣-١٢٩-٢-٤
٥-٣-١٢٩-٢-٥
٥-٣-١٢٩-٢-٦

٥-٣-١٢٩-٣

٥-٣-١٢٩-٣-١
٥-٣-١٢٩-٣-٢
٥-٣-١٢٩-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٥٢١٠٣بند - دعـم المزارعين 

التوصيف

.املبالغ اليت تساهم ا الدولة من قيمة مستلزمات اإلنتاج، واملواد املخصصة للدعم

المرفقات

.أمر صرف مجاعي بأمساء املزارعني واملبالغ املستحقة وايصال الدرهم االلكتروين
.العقد أو أمر الشراء

.حمضر فحص وإحصاء
.رسالة من املورد جباهزية املواد 
.بنتائج التحليل لبند دعم املزارعني" املختربات املركزية " كتاب من وزارة البيئة واملياه

.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.م يف شأن دعم املزارعني والصيادين٢٠٠٥لسنة ( ٤٣ ) قرار وزاري رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٥٢١٠٣بند - دعـم املزارعني:اسم اإلجراء ٥-٣-١٢٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٣٠

٥-٣-١٣٠-١

٥-٣-١٣٠-١-١

٥-٣-١٣٠-٢

٥-٣-١٣٠-٢-١
٥-٣-١٣٠-٢-٢
٥-٣-١٣٠-٢-٣
٥-٣-١٣٠-٢-٤
٥-٣-١٣٠-٢-٥
٥-٣-١٣٠-٢-٦

٥-٣-١٣٠-٣

٥-٣-١٣٠-٣-١
٥-٣-١٣٠-٣-٢
٥-٣-١٣٠-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٥٢١٠٤بند - دعـم الصيادين 

التوصيف

املبالغ اليت تساهم ا الدولة املبالغ اليت تساهم ا الدولة من قيمة مستلزمات اإلنتاج ،
.واملواد املخصصة للدعم

المرفقات

.أمر صرف مجاعي بأمساء الصيادين واملبالغ املستحقة وايصال الدرهم االلكتروين 
.العقد أو أمر الشراء

.حمضر فحص وإحصاء
.رسالة من املورد جباهزية املواد 
.بنتائج التحليل لبند دعم املزارعني" املختربات املركزية " كتاب من وزارة البيئة واملياه 

.الفواتري األصلية

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 
.م يف شأن عقود اإلدارة٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 

.م يف شأن دعم املزارعني والصيادين٢٠٠٥لسنة ( ٤٣ ) قرار وزاري رقم 

٢٥٢١٠٤بند - دعـم الصيادين:اسم اإلجراء ٥-٣-١٣٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٣١

٥-٣-١٣١-١

٥-٣-١٣١-١-١

٥-٣-١٣١-٢

٥-٣-١٣١-٢-١

٥-٣-١٣١-٣

٥-٣-١٣١-٣-١
٥-٣-١٣١-٣-٢
٥-٣-١٣١-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٥٢١٠٥بند - دعـم الصحف والمجالت 

التوصيف

يومية ، أسبوعية ، شهرية ،(املبالغ اليت تصرف لدعم الصحف ، واالت احمللية 
).إخل..سياسية 

المرفقات

.قرار وزاري استناداً إىل قرار جملس الوزراء

األداة القانونية

.م١٩٨١لسنة (٥٥١ / ٣٤ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

.م٢٠٠٤لسنة (٥٤ / ٥) قرار جملس الوزراء رقم 

٢٥٢١٠٥بند - دعـم الصحف واالت :اسم اإلجراء ٥-٣-١٣١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٣٢

٥-٣-١٣٢-١

٥-٣-١٣٢-١-١

٥-٣-١٣٢-٢

٥-٣-١٣٢-٢-١

٥-٣-١٣٢-٣

٥-٣-١٣٢-٣-١

المصروفات الجارية

٢٥٢١٠٦بند - دعـم الجمعيات والنوادي 

التوصيف

اإلعانات املقررة للجمعيات ذات النفع العام  واألندية الرياضية واجلمعيات واالحتادات
.الرياضية

المرفقات

.قرار وزاري استناداً إىل قرار جملس الوزراء

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٥٢١٠٦بند - دعـم اجلمعيات والنوادي :اسم اإلجراء ٥-٣-١٣٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٣٣

٥-٣-١٣٣-١

٥-٣-١٣٣-١-١

٥-٣-١٣٣-٢

٥-٣-١٣٣-٢-١

٥-٣-١٣٣-٣

٥-٣-١٣٣-٣-١

المصروفات الجارية

٢٦٢١٠١بند - مساهمات الدولة في مصاريف اجتماعات صندوق النقد الدولي 

التوصيف

.مسامهات الدولة يف مصاريف اجتماعات صندوق النقد الدويل

المرفقات

.قرار جملس الوزراء

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

مسامهات الدولة يف مصاريف اجتماعات صندوق:اسم اإلجراء
٢٦٢١٠١بند - النقد الدويل 

٥-٣-١٣٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٣٤

٥-٣-١٣٤-١

٥-٣-١٣٤-١-١

٥-٣-١٣٤-٢

٥-٣-١٣٤-٢-١
٥-٣-١٣٤-٢-٢
٥-٣-١٣٤-٢-٣

٥-٣-١٣٤-٣

٥-٣-١٣٤-٣-١

المصروفات الجارية

٢٦٢١٠٢بند - تبرعات ومساعدات خارجية 

التوصيف

.تربعات ومساعدات خارجية للمنظمات االنسانية

المرفقات

.قرار جملس الوزراء
.كتاب من وزارة اخلارجية بقيمة املساعدات واسم املنظمات املستفيدة

.مطالبة من اجلهة املستفيدة 

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٦٢١٠٢بند - تربعات ومساعدات خارجية :اسم اإلجراء ٥-٣-١٣٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٣٥

٥-٣-١٣٥-١

٥-٣-١٣٥-١-١

٥-٣-١٣٥-٢

٥-٣-١٣٥-٢-١
٥-٣-١٣٥-٢-٢
٥-٣-١٣٥-٢-٣

٥-٣-١٣٥-٣

٥-٣-١٣٥-٣-١
٥-٣-١٣٥-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٨٢١٠١بند - مقابل أضرار الخزانة العامة 

التوصيف

.املبالغ اليت تنشأ من سرقات أموال عامة وتقيد نتيجة التحقيق ضد جمهول

المرفقات

.كتاب من اإلدارة املختصة
.صورة من إضباة التحقيق

.صورة عن كتاب وزارة العدل بشأن نتيجة التحقيق

األداة القانونية

.م يف شأن قواعد إعداد امليزانية العامة٢٠٠٥لسنة (٢٣) القانون االحتادي رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٨٢١٠١بند - مقابل أضرار اخلزانة العامة :اسم اإلجراء ٥-٣-١٣٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٣٦

٥-٣-١٣٦-١

٥-٣-١٣٦-١-١

٥-٣-١٣٦-٢

٥-٣-١٣٦-٢-١
٥-٣-١٣٦-٢-٢
٥-٣-١٣٦-٢-٣
٥-٣-١٣٦-٢-٤

٥-٣-١٣٦-٣

٥-٣-١٣٦-٣-١
٥-٣-١٣٦-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٨٢١٠٢بند - مردودات إيرادات محصلة عن سنوات سابقة 

التوصيف

املبالغ اليت تستحق لطاليب اخلدمات احلكومية عن رسوم قاموا بتسديدها خالل سنوات
.سابقة أو جزء من تلك املستحقات

المرفقات

.إيصال تسديد املبلغ
.طلب من صاحب العالقة
.موافقة من اإلدارة املختصة

.كتاب إىل وزارة املالية  بصرف املبلغ

األداة القانونية

.م يف شأن اإليرادات والرقابة عليها١٩٩٢لسنة ( ٧١ ) قرار وزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

-مردودات إيرادات حمصلة عن سنوات سابقة :اسم اإلجراء
٢٨٢١٠٢بند 

٥-٣-١٣٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٣٧

٥-٣-١٣٧-١

٥-٣-١٣٧-١-١

٥-٣-١٣٧-١-٢

٥-٣-١٣٧-٢

٥-٣-١٣٧-٢-١
٥-٣-١٣٧-٢-٢
٥-٣-١٣٧-٢-٣

٥-٣-١٣٧-٣

٥-٣-١٣٧-٣-١
٥-٣-١٣٧-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٨٢١٠٣بند - تعويضات وأحكام 

التوصيف

القضايا املرفوعة على إحدى الوزارات االحتادية أو ضد أحد موظفي الوزارة نتيجة
.أخطاء مهنية

أي أحكام تصدر ضد احلكومة االحتادية

المرفقات

صورة عن إضبارة احلكم
.كتاب من رئيس احملكمة بنتيجة احلكم

كتاب من مدير عام وزارة العدل

األداة القانونية

.م يف شأن إعداد  قواعد امليزانية٢٠٠٥لسنة (٢٣) القانون االحتادي رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٨٢١٠٣بند - تعويضات وأحكام :اسم اإلجراء ٥-٣-١٣٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٣٨

٥-٣-١٣٨-١

٥-٣-١٣٨-١-١

٥-٣-١٣٨-١-٢

٥-٣-١٣٨-٢

٥-٣-١٣٨-٢-١
٥-٣-١٣٨-٢-٢
٥-٣-١٣٨-٢-٣
٥-٣-١٣٨-٢-٤

٥-٣-١٣٨-٣

٥-٣-١٣٨-٣-١
٥-٣-١٣٨-٣-٢
٥-٣-١٣٨-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٨٢١٠٤بند - فروق أسعار عملة 

التوصيف

فروق أسعار حتدث نتيجة التحويالت اليت تتم خالل سنة الحقة بقيمة أكرب ملصروفات
.مت تبويبها خالل سنوات سابقة

فروق اسعار العملة اناشئة عن تثبيت اسعار العملة االجنبية لصرف لرواتب اعضاء
السلك الدبلوماسي والقنصلي يف البعثاث التمثياية باخلارج

المرفقات

.إشعار البنك
.نسخة من احلوالة

.كشف تثبيت أسعار العمالت األجنبية الصادر من وزارة املالية بصفة دورية 
.نشرة أسعار عمالت املصرف املركزي أو الشهادات البنكية عن نفس فترة الصرف 

األداة القانونية

.م٢٠٠٥لسنة ( ٢٣ ) القانون االحتادي رقم 
م بشأن رواتب الدبلوماسيني١٩٧٩ لسنة ١٧٠/ ٦قرار جملس الوزراء رقم 

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٨٢١٠٤بند - فروق أسعار عملة :اسم اإلجراء ٥-٣-١٣٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٣٩

٥-٣-١٣٩-١

٥-٣-١٣٩-١-١

٥-٣-١٣٩-٢

٥-٣-١٣٩-٢-١
٥-٣-١٣٩-٢-٢
٥-٣-١٣٩-٢-٣
٥-٣-١٣٩-٢-٤

٥-٣-١٣٩-٣

٥-٣-١٣٩-٣-١

المصروفات الجارية

٢٨٢١٠٥بند - دراسات وإستشارات حكومية 

التوصيف

.أتعاب دراسات واستشارات تقدم للحكومة االحتادية

المرفقات

.عقد أو أمر تكليف 
فاتورة/ املطالبة 

.صورة عن الدراسات املقدمة
.وثيقة تفيد إمتام العمل

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٨٢١٠٥بند - دراسات وإستشارات حكومية :اسم اإلجراء ٥-٣-١٣٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٤٠

٥-٣-١٤٠-١

٥-٣-١٤٠-١-١

٥-٣-١٤٠-٢

٥-٣-١٤٠-٢-١
٥-٣-١٤٠-٢-٢
٥-٣-١٤٠-٢-٣

٥-٣-١٤٠-٣

٥-٣-١٤٠-٣-١

المصروفات الجارية

٢٨٢١٠٧بند - مصاريف التفاوض للتجارة الحرة 

التوصيف

املصاريف اليت تتحملها احلكومة نتيجة التفاوض وإبرام اتفاقيات للتجارة احلرة مع دول
.أخرى

المرفقات

.صورة عن االتفاقية
.فاتورة/ املطالبة 

.وثيقة إجناز

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

بند- مصاريف التفاوض للتجارة احلرة :اسم اإلجراء
٢٨٢١٠٧

٥-٣-١٤٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٤١

٥-٣-١٤١-١

٥-٣-١٤١-١-١

٥-٣-١٤١-٢

٥-٣-١٤١-٢-١
٥-٣-١٤١-٢-٢
٥-٣-١٤١-٢-٣

٥-٣-١٤١-٣

٥-٣-١٤١-٣-١
٥-٣-١٤١-٣-٢
٥-٣-١٤١-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٨٢١٠٩بند - مخصصات معارين لدى المؤسسات الدولية 

التوصيف

املخصصات اليت تسدد عن خمصصات تسدد ملوظفني من جهات أخرى معارين على
.نفقة احلكومة االحتادية

المرفقات

.مرسوم احتادي
.قرار جملس الوزراء

.قرار وزاري بقيمة األتعاب

األداة القانونية

.املرسوم االحتادي الصادر لكل حالة
.قرار جملس الوزراء الصادر لكل حالة

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

بند- خمصصات معارين لدى املؤسسات الدولية :اسم اإلجراء
٢٨٢١٠٩

٥-٣-١٤١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٤٢

٥-٣-١٤٢-١

٥-٣-١٤٢-١-١

٥-٣-١٤٢-٢

٥-٣-١٤٢-٢-١
٥-٣-١٤٢-٢-٢
٥-٣-١٤٢-٢-٣
٥-٣-١٤٢-٢-٤

٥-٣-١٤٢-٣

٥-٣-١٤٢-٣-١

المصروفات الجارية

٢٨٢١١٠بند - إعانة محطات آهرباء األمارات 

التوصيف

املساعدات اليت تدفعها احلكومة االحتادية إىل حمطات الكهرباء يف اإلمارات الشمالية مثل
.توفري املواد واملستلزمات اليت حتتاجها هذه احملطات

المرفقات

).يف حالة الشراء مبعرفة احلكومة( أمر شراء / عقد 
.فاتورة

.وثيقة إجناز/ سندات استالم خمزين 
إقرار فحص وإحصاء

األداة القانونية

.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٨٢١١٠بند - إعانة حمطات كهرباء األمارات :اسم اإلجراء ٥-٣-١٤٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٤٣

٥-٣-١٤٣-١

٥-٣-١٤٣-١-١

٥-٣-١٤٣-٢

٥-٣-١٤٣-٢-١
٥-٣-١٤٣-٢-٢

٥-٣-١٤٣-٣

٥-٣-١٤٣-٣-١
٥-٣-١٤٣-٣-٢

المصروفات الجارية

٢٨٢١١١بند - برنامج التعاون الفني 

التوصيف

خيصم عليه قيمة االتفاقيات اليت تربمها احلكومة االحتادية مع املؤسسات واهليئات
.الدولية

المرفقات

.صورة عن االتفاقية
.كتاب من اإلدارة املختصة

األداة القانونية

.االتفاقية املربمة يف هذا الشأن
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٢٨٢١١١بند - برنامج التعاون الفين :اسم اإلجراء ٥-٣-١٤٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٥-٣-١٤٤

٥-٣-١٤٤-١

٥-٣-١٤٤-١-١

٥-٣-١٤٤-١-٢

٥-٣-١٤٤-٢

٥-٣-١٤٤-٢-١
٥-٣-١٤٤-٢-٢
٥-٣-١٤٤-٢-٣
٥-٣-١٤٤-٢-٤
٥-٣-١٤٤-٢-٥

٥-٣-١٤٤-٣

٥-٣-١٤٤-٣-١
٥-٣-١٤٤-٣-٢
٥-٣-١٤٤-٣-٣

المصروفات الجارية

٢٢٣٢٠٩مصروفات مدرسية تشغيلية بند 

التوصيف

يتم صرف الدفعات على هذا البند حسب قرار وزاري من وزير التربية يف بداية العام
الدراسي يوضح فيه املبلغ السنوي للمدارس احلكومية ومبيناً فيه املبلغ املعتمد لكل

.مدرسة مقسماً على فصلني دراسيني 
تقوم املدارس بتسجيل املصروفات اجلارية اليت حتتاجها خالل العام الدراسي ضمن

١٥).ملحق رقم (يف سجالا حسب البنود املدرجة يف امللحق املرفق (٢٢) اموعة 

المرفقات

).مع مستند الصرف ( صورة القرار الوزاري 
)مع مستند الصرف ( كشف بأمساء املدارس املستفيدة 

.سند استالم يف املدارس 
.أصل الفاتورة يف املدارس 

.منوذج ملكية للمشتريات اليت تستوجب ذلك حسب تعميم إدارة أمالك الدولة 

األداة القانونية

.م بشأن دليل اإلجراءات املالية املوحد ٢٠٠٦لسنة ( ٨٤ ) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءت٢٠٠٦لسنة ( ٢٦٧ ) قرار وزاري رقم 
.املالية املوحد للحكومة االحتادية

٢٢٣٢٠٩مصروفات مدرسية تشغيلية بند :اسم اإلجراء ٥-٣-١٤٤:رقم اإلجراء



 
 

 
 مـالحــق

 
 الجاريةمصروفات ال

                         
 
 
 



  1ملحق رقم 
  
  
  
  

  أمر تكليف
  

  .........................................................................................رقم 
   

  المحترمين.........................................................................................................................................  /السادة 
  
  

        ) (حسب عرض اسعارآم رقم / يرجى توريد المواد المذآورة أدناه 
  

 السعر اإلجمالي سعر الوحدة الكمية الوحدة البيان م

1      

2      

3      

4      

5      
     المجموع 

      
      
  

  .يوم من تاريخه ) .........................(على أن يتم توريد المواد المذآورة أعاله خالل 
  

  يعتمد ،،،
وآيل الوزارة رئيس قسم الشؤون المالية محاسب الوزارة

  
  

  المستلم 
  -:األسـم 

   

  -:التوقيع 
 

 -:التاريخ 



   )15( ملحق رقم 
  ج

  المستلزمات السلعية والخدمية ) 22( مجموعة 
  

  ها جه الصرف المسموح للمدارس الصرف عليأو
  

  رقم البند  اسم البند
  221101   صيانة المباني -1
  221402   عقود النظافة -2
  221401   أدوات ومواد النظافة-3
  221501   مستلزمات األثاث-4
  221502   صيانة األثاث-5
  223201   قرطاسية وأدوات المكتب-6
  223202   مصروفات المكتب-7
  223206   الكتب والمراجع-8
  223208   متفرقات-9

  223301   األفالم والتسجيالت والبرامج-10
  223302   لوازم التصوير -11
  223305   مصروفات إعالن ودعاية-12
  223401   خدمات البريد -13
  223402   أجهزة هاتف وفاآس-14
  223403   خدمات البرق والهاتف-15
  223404   خدمات االنترنت-16
  223405   مستلزمات الحاسب اآللي وملحقاته-17
  223406  )الكمبيوتر( برامج الحاسب اآللي -18
  223407   صيانة الحاسب اآللي -19
  223409   صيانة األجهزة السلكية والالسلكية-20
  223901   أدوات ومواد المختبرات والمعامل-21
  223903   عدد وأدوات صغيرة-22
  223904   صيانة اآلالت والمعدات-23
  223905   أدوات ومهمات رياضية وآشفية-24
  223906   معدات مكافحة الحريق-25
  223908   عدد وأدوات موسيقية-26
  224201   مواد التربية الفنية-27
  224202  ي التدبير المنزل-28
  224203   الرعاية والخدمات االجتماعية للطالب-29
  224205   النشاط المسرحي والفني -30
  224505   عدد وأدوات مدرسية-31

  
  

  -:مالحظة 
ة أوجه الصرف      في المدارس فقط    الواردة مقابل آل مسمى هي لالستدالل بها         أرقام البنود    لمعرف

  . حدالخاصة بكل بند في دليل الحسابات المو



  )5-1-7-2-5( إجراء رقم ) 14(ملحق رقم 

  
  

ملحق الحدود المسموح بها عن نفقات االتصاالت الجارية في الهواتف المباشرة وفقا للقرار 
   .1998لسنة  ) 12( الوزاري رقم 

  
  

  اتـــــــفئـــال

  
  عدد الهواتف
  في المكاتب

  

  الحد األقصى
  المسموح به

  عدد الهواتف
  ازلــــفي المن

ىــد األقصـالح  
 المسموح به

  مفتوح  مفتوح  الوزير
  
-  

  
-  

  مفتوح  مفتوح  وآيل الوزارة
  
-  

  
-  

  مفتوح  مفتوح  وآيل الوزارة المساعد
  
-  

  
-  

  250  1  مدير اإلدارة
  
-  

  
-  

مدير مكتب بأعمال القائم 
  الوزير

مدير مكتب وآيل و
  الوزارة

ف ــع هواتــتاب
  150   هاتف منزل1  -  الوزير والوآيل

  
  الموظفين

  
  -  -  50  هاتف واحد

  



  )5-1-7-2-5( إجراء رقم ) 14(ملحق رقم 

 
 
 
 
 
  
  
  

  لسنة) 12(بيان الهواتف المخصصة للعاملين بوزارة الداخلية حسب القرار الوزاري رقم 
  1999لسنة ) 31( بالقرار الوزاري رقم تهاستثناءاو 1998

  
  

  
  المكتب

  
  المسمى الوظيفي  المنزل

  حدود  عدد  حدود  عدد
  -  -  مفتوح  مفتوح  معالي وزير الداخلية

  -  -  مفتوح  مفتوح  وآيل الوزارة

  -  -  مفتوح  مفتوح   الوزارة المساعدوآيل

  -  -  800  2  المدير العام

  -  -  500  1  نائب المدير العام

  -  -  300  1  مدير إدارة

  -  -  200  1  نائب مدير اإلدارة

  150  1  200  1  رئيس القسم

  
  

  جميع أجهزة الفاآس بدون حدود : مالحظة
  
  
  
  



  )5-1-7-2-5( إجراء رقم ) 14(ملحق رقم 

  
  

ملحق الحدود المسموح بها عن نفقات االتصاالت الجارية في الهواتف المباشرة وفقا للقرار 
   .1998لسنة  ) 12( الوزاري رقم 

  
  

  اتـــــــفئـــال

  
  عدد الهواتف
  في المكاتب

  

  الحد األقصى
  المسموح به

  عدد الهواتف
  ازلــــفي المن

ىــد األقصـالح  
 المسموح به

  مفتوح  مفتوح  الوزير
  
-  

  
-  

  مفتوح  مفتوح  وآيل الوزارة
  
-  

  
-  

  مفتوح  مفتوح  وآيل الوزارة المساعد
  
-  

  
-  

  250  1  مدير اإلدارة
  
-  

  
-  

مدير مكتب بأعمال القائم 
  الوزير

مدير مكتب وآيل و
  الوزارة

ف ــع هواتــتاب
  150   هاتف منزل1  -  الوزير والوآيل

  
  الموظفين

  
  -  -  50  هاتف واحد

  



  )5-1-7-2-5( إجراء رقم ) 14(ملحق رقم 

 
 
 
 
 
  
  
  

  لسنة) 12(بيان الهواتف المخصصة للعاملين بوزارة الداخلية حسب القرار الوزاري رقم 
  1999لسنة ) 31( بالقرار الوزاري رقم تهاستثناءاو 1998

  
  

  
  المكتب

  
  المسمى الوظيفي  المنزل

  حدود  عدد  حدود  عدد
  -  -  مفتوح  مفتوح  معالي وزير الداخلية

  -  -  مفتوح  مفتوح  وآيل الوزارة

  -  -  مفتوح  مفتوح   الوزارة المساعدوآيل

  -  -  800  2  المدير العام

  -  -  500  1  نائب المدير العام

  -  -  300  1  مدير إدارة

  -  -  200  1  نائب مدير اإلدارة

  150  1  200  1  رئيس القسم

  
  

  جميع أجهزة الفاآس بدون حدود : مالحظة
  
  
  
  



  دولة اإلمارات العربية المتحدة
  وزارة العمل والشئون االجتماعية

         الشئون االجتماعية

 قرارات ) 1( نموذج رقم  

  قرار إيقاف إعانة مالية
  (                 )رقم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) :ة البطاق( رقم الملف    :التاريخ 

 :رقم مرآز الصرف    :اإلمارة 

 :رقم األسرة    :المنطقة 

 :ترتيب الفرد     :رقم البلدة 

م             اعي رق انون الضمان االجتم سنة    ) 2( بعد االطالع على ق ا عرض               2001ل ى م اء عل ه وبن ذة ل رارات المنف  والق
 علينا وما جاء بالبحث االجتماعي والقرار واللجنة 

    :تقرر 

 /للسيدة / إيقاف المساعدة االجتماعية للسيد: أوال 

  :اإلعانة قبل اإليقاف 

   نوع الحالة  :تاريخ اإليقاف 

     :أسباب اإليقاف 

     :رأي اللجنة 

     

 تخطر الجهات المختصة بصورة من القرار: ثانيا 

 
  مدير الضمان االجتماعي/يعتمد    رئيس قسم اإلحصاء

  اليةلوزارة الم/ نسخة 

  

 إلدارة الشئون المالية واإلدارة/ نسخة 
  بإدارة الضمان/ نسخة 

 



قرارات ) ٣( نموذج رقم   دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 وزارة العمل والشئون االجتماعية

         الشئون االجتماعية

 قرار ترفيع إعانة مالية
 (           )رقم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :التاريخ   ) :البطاقة ( رقم الملف 

 :اإلمارة   :رقم مرآز الصرف 

 :المنطقة   :رقم األسرة 

 :رقم البلدة   :ترتيب الفرد 

م                ون الضمان االجتماعي رق ى قان د االطالع عل سنة    ) ٢( بع ه وبناء على ما عرض           ٢٠٠١ل نفذة ل رارات الم  والق
 علينا وما جاء بالبحث االجتماعي والقرار واللجنة 

 :تقرر   

 /للسيدة /  ترفع  مساعدة مالية شهري للسيد:أوال 

 :اإلعانة قبل الزيادة  :اإلعانة بعد الزيادة  

 :مقدار الزيادة   

 األفراد المستفيدين زوجة ذآر  أنثى 

 عدد األفراد بالخالصة  

 :نوع السكن   

 تاريخ الترفيع الجنس 

 نوع الحالة  
 أسباب الزيادة  

 :دة رأي لجنة رفع المساع  

                 يعتمد ،،
 تخطر الجهات المختصة بصورة من القرار: ثانيا 

وآيل الوزارة للشئون االجتماعية مدير الضمان االجتماعي  رئيس قسم التسجيل والمساعدات

 لوزارة المالية/ نسخة 
 إلدارة الشئون المالية واإلدارة/ نسخة 
 بإدارة الضمان/ نسخة 

 



  دولة اإلمارات العربية المتحدة
  وزارة العمل والشئون االجتماعية

         الشئون االجتماعية

 قرارات ) 4( نموذج رقم  

  قرار تخفيض إعانة مالية
  (           )رقم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) :البطاقة ( رقم الملف    :التاريخ 

 :رقم مرآز الصرف    :اإلمارة 

 :رقم األسرة    :المنطقة 

 :ترتيب الفرد     :رقم البلدة 

م             اعي رق انون الضمان االجتم سنة    ) 2( بعد االطالع على ق ا عرض               2001ل ى م اء عل ه وبن ذة ل رارات المنف  والق
 علينا وما جاء بالبحث االجتماعي والقرار واللجنة 

 ــــــــــــــــررتـــقــــــــــ

 /للسيدة / تخفيض المساعدة االجتماعية  للسيد: أوال 

   :اإلعانة بعد الزيادة   :اإلعانة قبل الزيادة 

     : قيمة التخفيض 

 أنثى  ذآر  زوجة األفراد المستفيدين

   :نوع الحالة   عدد األفراد بالخالصة

     :تاريخ  التخفيض 

     :أسباب التخفيض 

     :جنةرأي الل

 تخطر الجهات المختصة بصورة من القرار: ثانيا 
                 يعتمد ،،

  مدير الضمان االجتماعي   رئيس قسم اإلحصاء

  لوزارة المالية/ نسخة 

  

 إلدارة الشئون المالية واإلدارة/ نسخة 
  بإدارة الضمان/ نسخة 

 



  دولة اإلمارات العربية المتحدة
  وزارة العمل والشئون االجتماعية

         الشئون االجتماعية

 قرارات ) 1( نموذج رقم  

   إعانة ماليةربطقرار 
  (                 )رقم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) :البطاقة  ( رقم الملف   :التاريخ 

 :رقم مرآز الصرف    :اإلمارة 

    :المنطقة 

  
م          اعي رق ضمان االجتم انون ال ى ق د االطالع عل سنة  ) 2( بع ا  2001ل ى م اء عل ه وبن ذة ل رارات المنف  والق

 عرض علينا وما جاء بالبحث االجتماعي والقرار واللجنة 
  
 :رر ــــــتق

   

  
   .........................................................../للسيدة / للسيدري شه  مالية مساعدةربط: أوال 

 
  :وهو من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة 

   :مبلغ المساعدة    :رقم البلدة

   :تاريخ الصرف    :رقم األسرة

   :سنة الميالد       :المسلسل بالخالصة

   :الجنس   :رقم جواز السفر 

 :نوع الحالة :                                  نوع السكن 

 
  :رقم الحساب :                    عدد األفراد بالخالصة 

  ،            ،         :            األفراد المستفيدين 
  

  .تخطر الجهات المختصة بصورة من القرار : ثانيًا 
            

  
  داتالتسجيل والمساعرئيس قسم 

 
 مدير الضمان االجتماعي

  /يعتمد 
  وآل الوزارة المساعد للشئون االجتماعية    

  لوزارة المالية/ نسخة 

  

 إلدارة الشئون المالية واإلدارة/ نسخة 
  بإدارة الضمان/ نسخة 

  



  دولة اإلمارات العربية المتحدة
      وزارة المالية والصناعة

  طلب تذاآر سفر جوية               رقم
  .............................................وزارة 

  200/     /          التاريخ     

 بند إدارة وزارة باب 
 رقم الطلب 
 

       مدين_ بند المصروفات 
  

/ لى السيد إ
...................................................................................................  

  / ...............................................................................................العنــــوان  
  

من هذا ) البيضاء ( مذآورة أدناه وتقديم النسخة األصلية يرجى صرف تذاآر سفر جوية للرحلة ال
  .الطلب الينا مع فاتورتكم وذلك للدفع بموجب الشروط المبينة أدناه 

مر اسم المسافر ورقمه م القيمة بيان الرحلة
الع

 

الحلقة  الوظيفة
 الدرجة

فر
لس
ة ا
رج
د

 إلى من 

رقم 
 التذآرة

مدة صالحية 
تذآرة العودة

 درهم فلس
                

                

                

                

                

                

                
األحرف  ة ب وع القيم مجم

.........................................................................................................................................
............. 

  
  

  الموظف المختص
..........................................................

  ال يسمح بالصرف وقيدت في سجل االرتباط/ الرصيد يسمح 
 20/       /   التاريخ    ............................................... محاسب   

  أن هذه الرحلة ضرورية وتمت الموافقة عليها طبقا روجعت البيانات الموضحة أعاله وأتضح  
 وال 20/      /    بتاريخ       ......................................... رقم  ............................................................ للقرار 

  مانع من الصرف
  

 ختم الوزارة........................................................ يعتمد .................. .........................................مراجع 

  أقر بأن التذاآر الموضحة أعاله قد تم أصدراها بموجب الشروط المذآورة أدناه 

  ..............................أطالب بدفع المبلغ المستحق والمبين في فاتورتنا رقم 
  

  توقيع الوآالة                                    ختم الوآالة
  

                                            .............................   
............................. 

ة      ة بالرحل سفر الخاص ذاآر ال سلمت ت أنني ت ر ب أق
  المحددة والمبينة أرقامها أعاله

 ................................................االسـم  
 ...............................................التوقيع  

  يتم الدفع بناء على النسخة األصلية لهذا الطلب مع أصل الفاتورة .2يجب اال يحتوي هذا الطلب على أية تغييرات  . 1: الشروط
  .توي على معلومات غير صحيحة ترفض الطلبات الناقصة والتي تح. 3             
 يجب أن تصدر التذاآر بأسماء األشخاص المعينين وبأقل األسعار طبقا لدرجة ومدة السفر المخولتان. 4             

 



 United Arab Emirates                     دولة اإلمارات العربية المتحدة
   Ministry Of                  .............          ..................   وزارة 

  
  أمر استضافة

  
  : ..............الـــرقم 
  : ..............التاريخ 

  

  المحترمين        / السادة 
  

  :افة آل من  يرجى التكرم باستض:أوال 
  

الدرجة  االسم م
 الغر من االستضافة المدة الوظيفة

  إلى  من   األيام      1
2            
3            
4            
5            

  
  :وذلك على النحو التالي 

  
  :جناح     :          غرفة مزدوجة      غرفة مفردة   : حجز عدد 

  
  ...............................................................................: ................................ثانيا تقدم خدمة 

...............................................................................................................  
  

  :مالحظات 
 .يتبع الوفد الرئيس بدرجة الفندق فقط ويتمتع آل من أعضاء الوفد بميزانية  .1
تتحمل الوزارة نفقات اإلقامة والوجبات الغذائية العادية ، وآل نفقة إضافية غير موصى بها خطيًا  .2

 يتحملها الفندق
 :مكلمات هاتفية خارجية  .3
 :ة وجبات إضافي .4
 :آوي وغسيل  .5
  

  .ال تتحمل الوزارة المشروبات الروحية 
  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
  

  مدير اإلدارة                الموظف المختص
  

  
  
 . يرفق األصل مع مطالبة الفندق -

 ال يسمح يسمح
 ال يسمح يسمح
 يسمح

 

 ال يسمح



 فلس         درهم
 اصل السلفة......         ......                            

      فلس      درهم
 المنصرف بموجب الكشف     ......     ......                          

                                                 رصيد السلفة حتى تاريخه
 ـــــــ    ـــــــــــــــــ

 

 
 آشف تفريغ مستندات السلفة المستديمة

 

 ............................الباب ............................  وزارة 
 ٢٠٠/       /           إلى      ٢٠٠/     /    من الفترة من    

   )٧/ نموذج م أ ( 
 

             دولة اإلمارات العربية المتحدة
    ية والصناعة   وزارة المال

  إدارة الحسابات       
 

 البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

              
 المبلغ المنصرف

 فلس درهم فلس درهم فلس درهم فلس درهم فلس درهم فلس درهم فلس درهم سفل درهم فلس درهم فلس درهم فلس درهم فلس درهم فلس درهم فلس درهم فلس درهم

رقم سند  التاريخ
 الصرف

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                              

                              
  المجموع

  

 ٢٠٠/      /    التاريخ        أمين الصندوق الحسابات مدير الشئون المالية وآيل الوزارة

  ..............................االسم  ..............................االسم  ........................................ .............................................

  ...............................التوقيع  ...............................التوقيع   
 



   )5 –م أ ( 
  دولة اإلمارات العربية المتحدة

  مستند صرف من السلفة المستديمة      وزارة المالية والصناعة
  

  (                           )                                    رقم 200/       /    التاريخ       
ادفعوا إلى 

...............................................................................................................  
  

 التاريخ رقم الفاتورة البيان المبلغ

               
               
               
               
               
               
الجملة فقط         

........................................................................................................................................................................................
......................................... 

               
  ................................................................................................................أمين الخزنـــــة  

  ................................................................................................................اسم المستفيد  
  وآيل .................................................. المدير المالي...................................................................................................           .............التوقيـــــــــع  

  ........................................................وزارة 
 200                 /          /      ــــخ  التاريــــــ

اإلدارة الباب
 البند والوزارة

       



( نموذج رقم                                دولة اإلمارات العربية المتحدة
  مخازن ) 4

/       /                       التاريخ                                          وزارة المالية والصناعة
200  

  إقرار فحص وإحصاء                                          إدارة الشئون المالية واإلدارية
  ))قسم المخازن   ((         

  

                               : أسم المورد وعنوانه 
/      تاريخها    .............  إيصال رقم      200/      /   تاريخها            ..................  فاتورة رقم    200/      /   تاريخه            : ....................... رقم أمـــــر الشراء    

   /200  
  :لمستلمة بموجب المستندات المشار إليها أعاله مطابقة للمواصفات والكميات المطلوبة باستثناء اآلتي المواد والمعدات ا
 الكمية رمز الصنف رقم مسلسل

بأمر باإلقرار
 الشراء

رقم 
 نوع فئة الصنف

 الوحدة وصف الصنف
عدد مطابقة  زيادة نقص

 للمواصفات

 التوصيات المالحظات

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 رئيس عضو عضو عضو

لجنة 
 الفحص

 :االسم 
 :الوظيفة 

  

:التوقيع 

.............................
......  

.............................
.....  

  

.............................
...... 

.............................
......  

.............................
......  

  

.............................
...... 

.............................
......  

.............................
.....  

  

.............................
.....  

..........................
...  

..........................
...  

  

..........................
...  

: القرار 
...................................  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلجراء 

.................................:  
 

  للصرف مع المعاملة: النسخة األصلية   
  لرئيس المخازن: النسخة الزرقاء   
  ألمين المحزن: النسخة الحمراء   
  تبقى في الدفتر: النسخة  الصفراء  

  



  200/       /      التاريخ                       إدارة الشئون المالية واإلدارية
  0000رقم ) إضافة ( مستند استالم       )) قسم المخازن ((      

  مخزن
  

  ......: ....................................... تم استالم وإضافة المواد الموضحة فيما يلي بمخزن 200/      /     إنه بتاريخ      
م     اتورة رق ب الف واردة بموج اريخ      : ......................... وال رآة  200/      /     بت ن ش :  م

.........................................  
  200/      /     بتاريخ      : ....................... وهي مطابقة للمواصفات المحددة في أمر الشراء رقم 

  
 القيمة السعر رمز الصنف

 م
 نوع فئة صنف

الكمية  الوحدة اسم الصنف
 درهم ف درهمف المستلمة

 مالحظات
رقم 
 بطاقة
 الصنف

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  
م  رار فحص وإحصاء رق اريخ     ............... إق م 200/     /    بت ند استالم مؤقت رق اريخ     ................ س /     /   بت

200  
  

  أمين المخزن المستلم
  ......: ...........................االسم 

  

  : ..............................التوقيع 
  

 200/      /     التاريخ      



    )16: (  ملحــق رقم 
  

  : ...................................................................                                      المنطقة التعليمية 
  : (              )  رنامج المخازن رقم المدرسة في ب: ...................................................................     اسم المدرســـــة 

  
  آشف بيانات األصول الثابتة التي تم شراؤها من ميزانية المدرسة

  
القيمــــــة  الكميةرقم المادة بدليل التوصـــــــيف اسم األصل م

 بالدرهــم
رقـــــــم  اسم المورد

 الفاتورة
تاريـــــــخ 
 الشـــــراء

موقـــــع األصـــل

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
  

         

  
                مسجل البيانات                                                                               مديـر المدرسـة

  : .................................االسم ..................                                                   : ...............االسم 
  

 : ..............................التوقيع : ..............................                                                    التوقيع 



 

 
 

 
  الستثماراتا

 ثابتةال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٥:  عدد االجراءات 
 
 
 

٦



) المشروعات ( فهرس االستثمارات الثابتة 

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

األحكام العامة

أبحـاث التربة

دفعات الصيانة السنوية

١٠ %صرف الدفعة المقدمة

الدفعات الجارية

الدفعات الختامية   

فك محجوز الضمان بإنجاز المشروع أو بكفالة بنكية

الدفعات الخاصة برد غرامات

الدفعات الخاصة بالتعويضات

الدفعات الخاصة باألحكام القضائية الباته النهائية

حاالت سحب المشروع

الدفعات الخاصة بالتوصيل الدائم للتيار الكهربائي والمياه للمشروع

عقود االستشاريين

.عقد استشاري خاص بالدراسات والتصاميم واإلشراف على المشروع

فك محجوز الضمان لالستشاري

تعويضات نزع الملكية

٦

٦-١

٦-٢-١

٦-٢-٢

٦-٢-٣

٦-٢-٤

٦-٢-٥

٦-٢-٦

٦-٢-٧

٦-٢-٨

٦-٢-٩

٦-٢-١٠

٦-٢-١١

٦-٢-١٢

٦-٢-١٣

٦-٢-١٤

٦-٢-١٥



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦

٦-١

٦-١-١

٦-١-١-١

٦-١-١-٢

٦-١-١-٣
٦-١-١-٤

٦-١-١-٥

٦-١-١-٦

٦-١-٢

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

األحكام العامة

تتوىل وزارة املالية  أعمال الرقابة الالمركزية على أوجه الصرف يف امليزانية العامة
لالحتاد من خالل مراقيب وحدة الرقابة املالية التابعني هلا يف اجلهات اليت تشملها امليزانية

العامة وتتم تسميتهم وحتديد مسئوليام واختصاصام بقرار من وزير املالية  على
:النحو التايل

من الشؤون املالية موقع عليه من) قيد / صرف ( استالم اإلجراء املايل و املستند 
.احملاسب واملراجع

تقوم وحدة الرقابة املالية بالتدقيق على اإلجراء املايل أو املستند والثبوتيات املرفقة به
.للتأكد من   صحتها احملاسبية والقانونية

.تدوين مالحظات الرقابة املالية يف خانة خمصصة لذلك يف اإلجراء أو املستند
إرسال اإلجراء أو املستند والثبوتيات إىل الشؤون املالية يف الوزارة املعنية الستكمال

.التوقيعات وإمتام الدورة املستندية
يقوم املراقب املايل باالطالع على املستندات اليت أبدى عليها مالحظاته يف أرشيف

.الوزارة للتأكد إن كان مت استكماهلا أم ال لتدوينها يف تقريره
بنتيجة عملها خالل الفترة مع) شهري ( تقوم وحدة الرقابة املالية بإعداد تقرير دوري 

بيان املالحظات اليت مت إبداؤها على املستندات وترسله إىل إدارة العمليات املالية يف
.وزارة املالية 

تقوم إدارة العمليات املالية يف وزارة املالية  بدراسة التقارير املرسلة من وحدات الرقابة
املالية ورفع تقرير بنتيجة الدراسة إىل الوزير عن طريق املدير التنفيذي لشؤون االدارة

.املالية

األحكام العامة:اسم اإلجراء ٦-١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-١-٣

٦-١-٤

٦-١-٥

٦-١-٦

٦-١-٧
٦-١-٨
٦-١-٩

٦-١-١٠

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

تقوم إدارة العمليات املالية يف وزارة املالية  بإعداد الدراسات والتقارير املتعلقة بعمل
اإلدارة وإصدار أو املشاركة يف إصدار أو تعديل وتطوير وحتديث األنظمة واللوائح
والقرارات اجلديدة أو  املعمول ا حالياً دف حتسني مستوى األداء يف اجلهات

.االحتادية
املرفقات الثبوتية جيب أن تكون أصلية باستثناء القرارات الوزارية واإلدارية فيكتفى

.بالصور
تلتزم الوزارة املعنية بإعداد مستندات الصرف إعداداً جيداً وحسب الشروط احملاسبية

من حيث  اإلدخال وأرقام البنود واملبالغ املدرجة كما جيب أن تكون املستندات موقعة
.حسب األصول وحسب التخويالت الصادرة من الوزير

تدقيق مستندات الصرف والقيد اخلاصة بالدفعات الشهرية اليت ترد من الوزارة املنفذة
ومطابقتها مع جداول الكميات واألسعار الواردة يف عقد كل مشروع حماسبيا

.وقانونياً
مراقبة األوامر التغريية اخلاصة باملشاريع

إعداد تقارير ربع سنوية عن االنفاق االستثماري
تنظيم وحفظ مستندات املشاريع ومسك سجالا اخلاصة باملقاولني واالستشارين لكل
وزارة على حدة حيث ان تدقيق كل دفعة يعتمد على الرجوع اىل الدفعة السابقة

.املشاركة يف اللجان اخلاصة باملشاريع

األحكام العامة:اسم اإلجراء ٦-١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢

٦-٢-١

٦-٢-١-١

٦-٢-١-١-١

٦-٢-١-١-٢
٦-٢-١-١-٣

٦-٢-١-١-٤
٦-٢-١-١-٥
٦-٢-١-١-٦
٦-٢-١-١-٧
٦-٢-١-١-٨

٦-٢-١-١-٩

٦-٢-١-٢

٦-٢-١-٢-١

٦-٢-١-٢-٢
٦-٢-١-٢-٣

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة

اإلجراءات

أبحـاث التربة

الخطوات

تسليم موقع املشروع إىل املقاول وإعداد حمضر تسليم بذلك وفقا للشروط العامة
١)ملحق رقم ( للمناقصات 

.القيام بعمليات أحباث التربة وتدوينها يف رسالة تفيد ذلك
رئيس القسم اإلنشائي ومدير) املقاول ( إعداد شهادة دفع موقعه من مهندس املشروع 
إدارة تصميم املباين واعتمادها من االستشاري

.إعداد مستند صرف مبصروفات أحباث التربة يوقع من احملاسب واملراجع
.إرسال املستند إىل وحدة الرقابة املالية للتدقيق من الناحية احملاسبية والقانونية
.تدوين مالحظات املراقب املايل إن وجدت يف خانة خمصصة لذلك يف املستند

.تقوم الشؤون املالية   باالطالع على مالحظات املراقب املايل واختاذ الالزم بشأنه
يتم التوقيع على مستند الصرف من مدير الشؤون االدارية و املالية  مث من الوزير أو من

.ينوب عنه
.يرسل املستند إىل قسم البنوك إلصدار شيك أو حوالة

المرفقات

أصل شهادة دفع أتعاب أحباث التربة معتمدة من مهندس املشروع رئيس القسم
.اإلنشائي ومدير إدارة تصميم املباين

.أصل حمضر تسليم املوقع
.أصل رسالة تسليم أحباث التربة

أحبـاث التربة:اسم اإلجراء ٦-٢-١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢-١-٢-٤
٦-٢-١-٢-٥
٦-٢-١-٢-٦

٦-٢-١-٣

٦-٢-١-٣-١

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة

.أصل فاتورة األحباث
.خطاب الدعوة
.قرار الترسية

األداة القانونية

.الشروط العامة لعقود املباين حسب ما يتطلب املشروع

أحبـاث التربة:اسم اإلجراء ٦-٢-١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢-٢

٦-٢-٢-١

٦-٢-٢-١-١
٦-٢-٢-١-٢

٦-٢-٢-١-٣

٦-٢-٢-١-٤
٦-٢-٢-١-٥

٦-٢-٢-١-٦
٦-٢-٢-١-٧
٦-٢-٢-١-٨
٦-٢-٢-١-٩
٦-٢-٢-١-١٠

٦-٢-٢-١-١١

٦-٢-٢-٢

٦-٢-٢-٢-١
٦-٢-٢-٢-٢
٦-٢-٢-٢-٣

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

دفعات الصيانة السنوية

الخطوات

.تسليم املوقع للمقاول مبحضر استالم موقع من الطرفني
يقوم املقاول بإعداد كشوف بالدفعات املستحقة له مبيناً فيها الكميات وقيمة األعمال

.وكمية وقيمة املواد املشونة يف املوقع
يقوم املهندس االستشاري بالتدقيق على كشوف الدفعات املقدمة ويرفق ا شهادة

.الدفع
٢)ملحق رقم . ( يتم إعداد حمضر استالم ابتدائي باإلجناز

ال يعتمد حمضر االستالم االبتدائي من مندوب وزارة املالية  إال بعد التأكد من نظافة
.املوقع 

.إعداد مستند صرف بقيمة الدفعة وتوقيعه من احملاسب واملراجع
.إرسال مستند الصرف إىل وحدة الرقابة املالية للتدقيق من الناحية احملاسبية والقانونية

.تدوين مالحظات املراقب املايل ان وجدت يف خانة خمصصة لذلك باملستند
.تقوم  الشؤون املالية  باالطالع على مالحظات املراقب املايل واختاذ الالزم بشأهنا

يتم التوقيع على مستند الصرف من مدير الشؤوت االدارية املالية  ومن مث من الوزير أو
.من ينوب عنه

.يرسل املستند إىل قسم البنوك إلصدار الشيك أو احلوالة

المرفقات

.أصل شهادة الدفع
.أصل مطالبة املقاول

.أصل كشوف األعمال

دفعات الصيانة السنوية:اسم اإلجراء ٦-٢-٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢-٢-٢-٤
٦-٢-٢-٢-٥
٦-٢-٢-٢-٦
٦-٢-٢-٢-٧

٦-٢-٢-٢-٨
٦-٢-٢-٢-٩

٦-٢-٢-٣

٦-٢-٢-٣-١
٦-٢-٢-٣-٢

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

.أصل حمضر تسليم املوقع للمتعهد
.أصل حمضر االستالم االبتدائي

.أصل أمر املباشرة معتمد من مدير عام الوزارة
شهادة نظافة موقع وبراءة ذمة تفيد عدم قيام املقاول بتركيب عداد كهرباء برسالة

.موقعة من الوزارة 
.أصل الضمانات حسب األعمال املنفذة

.أصل فاتورة السراميك معتمدة من مهندس املشروع
األداة القانونية

.شروط عقد الصيانة
.م ٢٠٠٧لسنة (١٠٠) القرار الوزاري رقم 

دفعات الصيانة السنوية:اسم اإلجراء ٦-٢-٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢-٣

٦-٢-٣-١

٦-٢-٣-١-١

٦-٢-٣-١-٢
٦-٢-٣-١-٣
٦-٢-٣-١-٤
٦-٢-٣-١-٥
٦-٢-٣-١-٦
٦-٢-٣-١-٧
٦-٢-٣-١-٨
٦-٢-٣-١-٩

٦-٢-٣-٢

٦-٢-٣-٢-١
٦-٢-٣-٢-٢
٦-٢-٣-٢-٣
٦-٢-٣-٢-٤
٦-٢-٣-٢-٥

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

١٠ %صرف الدفعة المقدمة

الخطوات

حيق ملقاويل املشروعات طلب صرف دفعة مقدمة على حساب العقد تسمى السلفـة
  وذلك مقابل كفالة بنكية غري٠مـن قيمـة العقد ١٠% التشجيعيـة بواقع 

مشروطة بنفس قيمة السلفة ، وصاحلة لفترة املشروع وصادرة من إحدى البنوك العاملة
.يف الدولة وجتدد تلقائياً

.تسليم املوقع للمقاول خالياً من العوائق مبحضر استالم موقع من الطرفني
.يقوم احملاسب بإعداد شهادة دفع بقيمة الدفعة 

.إعداد مستند صرف بقيمة الدفعة موقع من احملاسب واملراجع
إرسال املستند إىل وحدة الرقابة املالية للتدقيق عليه من الناحية احملاسبية والقانونية
.يقوم املراقب املايل بتدوين مالحظاته ان وجدت يف خانه خمصصة لذلك باملستند

.تقوم الشؤون املالية  باالطالع على مالحظات وحدة الرقابة املالية واختاذ الالزم بشأهنا
.يتم توقيع مستند الصرف من مدير الشؤون املالية  ومن مث الوزير أو من ينوب عنه 

.يرسل املستند إىل قسم البنوك إلصدار الشيك أو احلوالة

المرفقات

.قرار ترسية املشروع على املقاول
.الرخصة التجارية للمقاول سارية املفعول
.شهادة تسجيل عضوية سارية املفعول

.أصل شهادة دفع السلفة على حساب العقد
أصل الكفالة البنكية مستوفية الشروط  وميكن أن تصاغ باللغتني العربية واإلجنليزية يف

.وثيقة واحدة حبيث يكون النص العريب هو الفيصل عند االختالف

١٠ %صرف الدفعة املقدمة:اسم اإلجراء ٦-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢-٣-٢-٦
٦-٢-٣-٢-٧
٦-٢-٣-٢-٨
٦-٢-٣-٢-٩

٦-٢-٣-٣

٦-٢-٣-٣-١
٦-٢-٣-٣-٢

٦-٢-٣-٣-٣
٦-٢-٣-٣-٤

٦-٢-٣-٣-٥

٦-٢-٣-٣-٦

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

.أصل حمضر تسليم املوقع للمقاول خالياً من العوائق
.أصل طلب دفع السلفة على حساب العقد

.صورة من عقد تأسيس الشركة يف حالة وجود شريك غري مواطن
سارية املفعول طوال مدة العقد مضافاً إليها مدة١٠% صورة من كفالة التأمني النهائي 

.تسعني يوم أخرى
األداة القانونية

١٩٧٧.لسنة (١٤٥٢ / ١٠) قرار جملس الوزراء رقم 
م بشأن صرف السلف التشجيعية على العقود١٩٨٢لسنة (٨) التعميم املايل رقم 

.للمقاولني املواطنني 
.م٢٠٠٧لسنة (١٠٠) قرار وزاري رقم 

م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٧لسنة ( ١٦١) القرار الوزاري رقم 
.املالية املوحد للحكومة االحتادية

 بشأن تعديل  قرار جملس٢٠٠٨لسنة (٢٩ / ٤ ) قرار  الس الوزاري للخدمات رقم 
١٩٧٧  .لسنة ( ١٤٥٢ / ١٠ ) الوزراء رقم  

 بشأن تعديل  بعض بنود دليل األجراءات٢٠٠٨لسنة (١٠٦ ) القرار  الوزاري  رقم 
.املالية املوحد للحكومة االحتادية 

١٠ %صرف الدفعة املقدمة:اسم اإلجراء ٦-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢-٤

٦-٢-٤-١

٦-٢-٤-١-١

٦-٢-٤-١-٢

٦-٢-٤-١-٣
٦-٢-٤-١-٤
٦-٢-٤-١-٥
٦-٢-٤-١-٦
٦-٢-٤-١-٧

٦-٢-٤-١-٨

٦-٢-٤-٢

٦-٢-٤-٢-١
٦-٢-٤-٢-٢
٦-٢-٤-٢-٣
٦-٢-٤-٢-٤

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

الدفعات الجارية

الخطوات

يقدم املقاول يف اية كل شهر كشوفاً بالدفعات املستحقة له حسب نسبة االجناز
وموقعة منه مبيناً فيها الكميات وقيمة األعمال املنفذة وكذلك الكميات وقيمة ونوع
املواد املشونة باملوقع اليت ستدخل مستقبالً يف األعمال اليت ستنفذ على أن تكون هذه

.الكشوف أصلية وموقعة من املقاول أو وكيله
يقوم املهندس االستشاري بالتدقيق على كشوف الدفعات املقدمة ويرفق ا شهادة

٣).امللحق رقم ( الدفع 
.إعداد مستند صرف بقيمة الدفعة وتوقيعه من احملاسب واملراجع

.إرسال مستند الصرف إىل وحدة الرقابة املالية للتدقيق من الناحية احملاسبية والقانونية
.يقوم املراقب املايل بتدوين مالحظاته إن وجدت يف خانة خمصصة لذلك يف املستند
.تقوم الشؤون املالية  باالطالع على مالحظات املراقب املايل واختاذ الالزم بشأا

يتم التوقيع على مستند الصرف من مدير الشؤون االدارية و املالية  ومن مث الوزير او
.من ينوب عنه

يرسل املستتند اىل قسم البنوك إلصدار الشيك أو احلوالة

المرفقات

.أصل كشوف األعمال املنفذة
.أصل شهادة الدفع موقعة من احملاسب ومدير املنطقة
.املطالبة بسداد الدفعة من املقاول أو االستشاري

.أصل كشوف املواد املشونة باملوقع طبقا للنموذج الذي مت االتفاق عليه

الدفعات اجلارية:اسم اإلجراء ٦-٢-٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢-٤-٢-٥

٦-٢-٤-٣

٦-٢-٤-٣-١

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

أصل كشوف األجر اإلضايف الذي سيتحملـه املقاول معتمد مـن املقاول
).يف حالة وجود أجر إضايف(واالستشاري 

األداة القانونية

. وتعديالته١٩٨٠لسنة ( ٢٤٧ / ١٠ ) قرار جملس الوزراء رقم 

الدفعات اجلارية:اسم اإلجراء ٦-٢-٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢-٥

٦-٢-٥-١

٦-٢-٥-١-١

٦-٢-٥-١-٢

٦-٢-٥-١-٣
٦-٢-٥-١-٤
٦-٢-٥-١-٥
٦-٢-٥-١-٦
٦-٢-٥-١-٧

٦-٢-٥-١-٨
٦-٢-٥-١-٩
٦-٢-٥-١-١٠
٦-٢-٥-١-١١
٦-٢-٥-١-١٢

٦-٢-٥-١-١٣

٦-٢-٥-٢

٦-٢-٥-٢-١

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

الدفعات الختامية   

الخطوات

هي الدفعة النهائية للمقاول بعد التاكد من ان املشروع قد اجنز وفق الشروط
واملواصفات الواردة بالعقد

يتم إعداد شهادة الدفع اخلتامية بواسطة االستشاري أو املقاول ويتم اعتمادها من مدير
٤)ملحق رقم ( املنطقة 

.إعداد كشوف من املقاول باألعمال املنفذة يف الدفعة اخلتامية
.إحضار الضمانات الالزمة حسب شروط العقد

٥).ملحق رقم ( إعداد حمضر استالم ابتدائي أو حمضر الزيادات بالنسبة ملشاريع الطرق 
.إعداد حمضر خصميات للمواد البديلة

إحضار براءات الذمم الالزمة عند انتهاء املشروع متهيدا إلعداد حمضر استالم ائي
٦).ملحق رقم (

.إعداد مستند صرف بقيمة الدفعة وتوقيعه من احملاسب واملراجع
.إرسال مستند الصرف إىل وحدة الرقابة املالية للتدقيق من الناحية احملاسبية والقانونية
.يقوم املراقب املايل بتدوين مالحظاته ان وجدت يف خانة خمصصة لذلك باملستند
.تقوم املوارد املالية  باالطالع على مالحظات املراقب املايل واختاذ الالزم بشأا

يتم التوقيع على مستند الصرف من مدير الشؤون االدارية و املالية  ومن مث الوزير او
.من ينوب عنه

.يرسل املستند إىل قسم البنوك إلصدار الشيك أو احلوالة

المرفقات

.املطالبة بسداد الدفعة من املقاول أو االستشاري

الدفعات اخلتامية   :اسم اإلجراء ٦-٢-٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢-٥-٢-٢

٦-٢-٥-٢-٣
٦-٢-٥-٢-٤

٦-٢-٥-٢-٥
٦-٢-٥-٢-٦
٦-٢-٥-٢-٧
٦-٢-٥-٢-٨
٦-٢-٥-٢-٩
٦-٢-٥-٢-١٠

٦-٢-٥-٣

٦-٢-٥-٣-١

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

أصل شهادة الدفع اخلتامية موقعة من املقاول واحملاسب ومعتمدة من مدير املنطقة
.واالستشاري

.أصل كشوف األعمال املنفذة يف الدفعة اخلتامية
ضمان الطبقات العازلة، ضمان األصباغ، ضمان: الضمانات املطلوبة حسب العقد مثل

.األخشاب، وأية ضمانات يتم طلبها يف عقد املشروع
.براءة ذمة من استهالك الكهرباء واملاء

.شهادة نظافة املوقع
.أية براءات أخرى يتطلبها املشروع

.أصل حمضر االستالم االبتدائي أو حماضر الزيارات بالنسبة ملشروعات الطرق
.أصل كشف املنقوالت يف حالة وجود منقوالت

أصل حمضر خصميات للمواد البديلة مع مراعاة ما تتطلبه الدفعة من ثبويتات حسب
.طبيعة املشروع

األداة القانونية

. وتعديالته١٩٨٠لسنة( ٢٤٧ / ١٠ ) قرار جملس الوزارء رقم 

الدفعات اخلتامية   :اسم اإلجراء ٦-٢-٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢-٦

٦-٢-٦-١

٦-٢-٦-١-١

٦-٢-٦-٢

٦-٢-٦-٢-١
٦-٢-٦-٢-٢
٦-٢-٦-٢-٣

٦-٢-٦-٣

٦-٢-٦-٣-١

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

فك محجوز الضمان بإنجاز المشروع أو بكفالة بنكية

الخطوات

يضمن املقاول أعمال العقد أو املشروع ملدة سنة أو حسب مدة الصيانة املنصوص عليها
يف عقد املشروع ويتم اإلفراج عن حمجوز الضمان مبوجب حمضر استالم ائي أو كفالة

.بنكية مستوفية الشروط حسب احلالة

المرفقات

.أصل شهادة الدفع موقعة من املقاول واحملاسب ومدير مشروعات املنطقة واالستشاري
.أصل حمضر االستالم النهائي

.أصل كفالة بنكية مستوفية الشروط

األداة القانونية

. وتعديالته١٩٨٠لسنة( ٢٤٧ / ١٠ ) قرار جملس الوزارء رقم 

فك حمجوز الضمان بإجناز املشروع أو بكفالة:اسم اإلجراء
بنكية

٦-٢-٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢-٧

٦-٢-٧-١

٦-٢-٧-١-١
٦-٢-٧-١-٢
٦-٢-٧-١-٣

٦-٢-٧-٢

٦-٢-٧-٢-١
٦-٢-٧-٢-٢
٦-٢-٧-٢-٣

٦-٢-٧-٣

٦-٢-٧-٣-١

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

الدفعات الخاصة برد غرامات

الخطوات

.إعداد مذكرة ترفع إىل اللجنة املختصة برد الغرامات
.تقوم اللجنة املختصة برد الغرامات بدراسة املذكرة وتصدر قرار برد الغرامة أو الرفض
يتم تطبيق غرامة التأخري مبجرد حدوث التأخري وال جيوز أن تزيد قيمة الغرامة عن

من إمجايل قيمة العقد ، للوزارة احلق يف إعفاء املقاول من غرامة التأخري أو جزء١٠% 
 يوم من تاريخ استالمه قيمة١٤منها وذلك بناًء على طلب كتايب يقدمه املقاول خالل 

.الدفعة املستقطعة منها غرامة التأخري

المرفقات

.صورة من قرار اللجنة املختصة برد الغرامة
.صورة من املذكرة املرفوعة للجنة من قبل الوزارة املنفذة

أصل شهادة الدفع مبني فيها املبلغ املطلوب صرفه وموقعة من املقاول واحملاسب ومدير
.املنطقة ومعتمدة من املدير التنفيذي لشئون األشغال

األداة القانونية

.الشروط العامة للعقود

الدفعات اخلاصة برد غرامات:اسم اإلجراء ٦-٢-٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢-٨

٦-٢-٨-١

٦-٢-٨-١-١

٦-٢-٨-٢

٦-٢-٨-٢-١

٦-٢-٨-٢-٢
٦-٢-٨-٢-٣

٦-٢-٨-٣

٦-٢-٨-٣-١

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

الدفعات الخاصة بالتعويضات

الخطوات

يف حالة إهناء العقد تسوى مستحقات املقاول حىت تاريخ اإلهناء وحيق للمقاول املطالبة
.بتعويض

المرفقات

أصل شهادة الدفع مبني فيها مبلغ التعويض املطلوب صرفه وموقعة من املقاول
واحملاسب ومدير املشروعات ومدير املباين ومعتمدة من املدير التنفيذي لشئون

.األشغال
.صورة من قرار اللجنة املختصة بالتعويضات

.صورة من املذكرة املرفوعة للجنة

األداة القانونية

.الشروط العامة للعقود

الدفعات اخلاصة بالتعويضات:اسم اإلجراء ٦-٢-٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢-٩

٦-٢-٩-١

٦-٢-٩-١-١

٦-٢-٩-١-٢

٦-٢-٩-١-٣
٦-٢-٩-١-٤
٦-٢-٩-١-٥
٦-٢-٩-١-٦

٦-٢-٩-١-٧

٦-٢-٩-١-٨

٦-٢-٩-٢

٦-٢-٩-٢-١
٦-٢-٩-٢-٢
٦-٢-٩-٢-٣

٦-٢-٩-٣

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

الدفعات الخاصة باألحكام القضائية الباته النهائية

الخطوات

يتم الدفع بناءاً على حكم قضائي بالتنفيذ من احملكمة مبوجب كتاب من مدير عام
وزارة العدل موجه اىل الشئون القانونية بالوزارة املعنية

توجه الشئون القانونية كتابا اىل الشؤون املالية مرفق ا كتاب وزارة العدل ألجراءات
الصرف

.يتم إعداد مستند صرف باسم احملكمة املختصة يوقع عليه احملاسب واملراجع
.إرسال مستند الصرف إىل وحدة الرقابة املالية للتدقيق من الناحية احملاسبية والقانونية

.يدون املراقب املايل مالحظاته ان وجدت يف خانة خمصصة لذلك باملستند
تقوم  الشؤون املالية واإلدارية باالطالع على مالحظات املراقب املايل واختاذ الالزم

.بشأهنا
يتم التوقيع على مستند الصرف من مدير الشؤون االدارية املالية  ومن مث الوزير او من

.ينوب عنه
.يرسل املستند إىل قسم البنوك إلصدار الشيك أو احلوالة

المرفقات

.صور لألحكام مبراحلها املختلفة الصادرة بشأن املوضوع
.صورة من احلكم بالتنفيذ من احملكمة املعنية

قسم الشئون القانونية بالوزارة( إرفاق كتاب من مدير عام وزارة العدل معتمد من 
).املنفذة موضح به ، احلكم ورقم الدعوة التنفيذية واسم احملكوم له 

األداة القانونية

الدفعات اخلاصة باألحكام القضائية الباته النهائية:اسم اإلجراء ٦-٢-٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢-٩-٣-١

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

.حكم احملكمة

الدفعات اخلاصة باألحكام القضائية الباته النهائية:اسم اإلجراء ٦-٢-٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢-١٠

٦-٢-١٠-١

٦-٢-١٠-١-١

٦-٢-١٠-١-٢
٦-٢-١٠-١-٣

٦-٢-١٠-١-٤
٦-٢-١٠-١-٥
٦-٢-١٠-١-٦

٦-٢-١٠-١-٧

٦-٢-١٠-٢

٦-٢-١٠-٢-١
٦-٢-١٠-٢-٢

٦-٢-١٠-٢-٣

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

حاالت سحب المشروع

الخطوات

يف حالة اخالل املقاول بالشروط الواردة بالعقد املوجبة لسحب املشروع منه خياطب
مدير ادارة املباين مدير الشؤون االدارية و املالية مبا يفيد بسحب املشروع اوايقاف

الصرف ومصادرة الكفالة البنكية
يتم اخطار املقاول بكتاب من مدير عام الوزارة يفيد سحب املشروع منه

اخلاصة بالتأمني١٠% عند سحب املشروع يتم إعداد مستند قيد مصادرة كفالة 
.النهائي حىت يتم إعداد التسوية النهائية يوقع عليه احملاسب واملراجع

.يرسل املستند اىل وحدة الرقابة املالية للتدقيق من الناحية احملاسبية والقانونية
.يدون املراقب املايل مالحظاته ان وجدت يف خانة خمصصة لذلك باملستند

يتم تنفيذ األعمال الباقية على حساب املقاول املسحوب منه العمل عن طريق االمر
.املباشر للمتناقص الثاين او طرح مناقصة باالعمال غري املنجزة

من املصاريف اإلدارية باألضافة اىل١٠% يتم حتميل املقاول املسحوب منه العمل 
.فروق االسعار ان وجدت

المرفقات

.أصل إشعار اإليداع يف البنك
صورة من كتاب مدير إدارة املباين املوجه إىل مدير الشؤون االدارية و املالية لإلخطار
بسحب املشروع وإيقاف الصرف ومصادرة كفالة التامني النهائي حىت إمتام التسوية

.النهائية
.صورة من كتاب مدير عام الوزارة املوجه إىل مقاول املشروع

حاالت سحب املشروع:اسم اإلجراء ٦-٢-١٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢-١٠-٢-٤

٦-٢-١٠-٣

٦-٢-١٠-٣-١

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

أصل كشوف األعمال اليت مت تنفيذها من املقاول املسحوب منه العمل

األداة القانونية

. وتعديالته١٩٨٠لسنة( ٢٤٧ / ١٠ ) قرار جملس الوزارء رقم 

حاالت سحب املشروع:اسم اإلجراء ٦-٢-١٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢-١١

٦-٢-١١-١

٦-٢-١١-١-١

٦-٢-١١-١-٢

٦-٢-١١-١-٣
٦-٢-١١-١-٤

٦-٢-١١-١-٥
٦-٢-١١-١-٦

٦-٢-١١-١-٧

٦-٢-١١-٢

٦-٢-١١-٢-١
٦-٢-١١-٢-٢
٦-٢-١١-٢-٣
٦-٢-١١-٢-٤

٦-٢-١١-٣

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

الدفعات الخاصة بالتوصيل الدائم للتيار الكهربائي والمياه للمشروع

الخطوات

يتم اعداد كتاب اىل سلطة الكهرباء لألماره بطلب توصيل التيار الكهربائي واملياه
للمشروع

اعداد كتاب من مدير املنطقة يفيد بتوصيل التيار الكهربائي واملياه مرفقا به مطالبة
اهليئة والفاتورة االصلية

.اعداد مستند صرف بالثبوتيات يتم توقيعة من احملاسب واملراجع
ارسال املستند اىل وحدة الرقابة املالية للتدقيق عليه من الناحية احملاسبية واملالية

.والقانونية
.تدوين مالحظات املراقب املايل ان وجدت يف خانة خمصصة لذلك يف املستند

ارسال املستند اىل مدير الشؤون االدارية و املالية  للتوقيع ومن مث اعتمادة من قبل
الوزير او من ينوب عنه

.ارسال املستند اىل قسم البنوك إلصدار الشيك او احلواله

المرفقات

.أصل رسالة مدير املنطقة توضح أنه مت التوصيل
.أصل فاتورة التوصيل معتمدة من اهليئة

.أصل مطالبة اهليئة االحتادية للكهرباء واملاء
.صورة من كتاب األشغال املوجه للهيئة باملوافقة على اعتماد مبلغ التوصيل

األداة القانونية

الدفعات اخلاصة بالتوصيل الدائم للتيار:اسم اإلجراء
الكهربائي واملياه للمشروع

٦-٢-١١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢-١١-٣-١

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

. وتعديالته١٩٨٠لسنة( ٢٤٧ / ١٠ ) قرار جملس الوزارء رقم 

الدفعات اخلاصة بالتوصيل الدائم للتيار:اسم اإلجراء
الكهربائي واملياه للمشروع

٦-٢-١١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢-١٢

٦-٢-١٢-١

٦-٢-١٢-٢

٦-٢-١٢-٢-١
٦-٢-١٢-٢-٢
٦-٢-١٢-٢-٣
٦-٢-١٢-٢-٤

٦-٢-١٢-٣

٦-٢-١٢-٣-١

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

عقود االستشاريين

.عقد االستشاري لإلشراف على المشروع

المرفقات

.قرار الترسية
٥%.صورة من كفالة 

.أصل حمضر تسليم املوقع لالستشاري
أصل كشف بأمساء جهاز اإلشراف موضح فيه الوظيفة والراتب وتاريخ مباشرة العمل

.وموقع من قبل االستشاري واحملاسب ومدير املنطقة وهو مبثابة شهادة دفع

األداة القانونية

.عقد االستشاري

عقود االستشاريني:اسم اإلجراء ٦-٢-١٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢-١٣

٦-٢-١٣-١

٦-٢-١٣-١-١

٦-٢-١٣-١-٢

٦-٢-١٣-١-٣

٦-٢-١٣-٢

٦-٢-١٣-٢-١
٦-٢-١٣-٢-٢

٦-٢-١٣-٢-٣
٦-٢-١٣-٢-٤
٦-٢-١٣-٢-٥

٦-٢-١٣-٣

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

.عقد استشاري خاص بالدراسات والتصاميم واإلشراف على المشروع

الخطوات

يقوم االستشاري بدراسة املشروع وتقدمي تصاميم املشروع واإلشراف على التنفيذ مع
بيان تكلفة كل مرحلة وقد تتضمن بعض العقود منح جوائز للمتسابقني الثالث

.األوائل
يقوم االستشاري بتقدمي الدفعات اخلاصة بالدراسات والتصاميم األولية والتفصيلية ،

.وثائق املناقصة والعقد وذلك حسب ما ينص عليه عقد االستشاري
تصفية مستحقات االستشاري حسب ما ينص عليه العقد وتعد هذه التصفية مبثابة دفعة

.ختامية لالستشاري

المرفقات

.قرار الترسية
أصل شهادة دفع جوائز مالية ملسابقات تصميمية موقعة من حماسب املشروعات
ومهندس املشروع ورئيس القسم املعماري ومعتمدة من مدير إدارة تصميم املباين

.لبعض العقود
.كتاب الوزارة إلبالغ االستشاري بنتائج املسابقة

.أصل كتاب االستشاري بطلب دفع اجلائزة
٥%.صورة من كفالة 

األداة القانونية

عقد استشاري خاص بالدراسات والتصاميم:اسم اإلجراء
.واإلشراف على املشروع

٦-٢-١٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢-١٣-٣-١

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

. وتعديالته١٩٨٠لسنة( ٢٤٧ / ١٠ ) قرار جملس الوزارء رقم 

عقد استشاري خاص بالدراسات والتصاميم:اسم اإلجراء
.واإلشراف على املشروع

٦-٢-١٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢-١٤

٦-٢-١٤-١

٦-٢-١٤-١-١

٦-٢-١٤-١-٢

٦-٢-١٤-٢

٦-٢-١٤-٢-١
٦-٢-١٤-٢-٢
٦-٢-١٤-٢-٣

٦-٢-١٤-٣

٦-٢-١٤-٣-١

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

فك محجوز الضمان لالستشاري

الخطوات

من الدفعات الشهرية لالستشاري عن٣% بعض عقود االستشاريني يتم خصم نسبة 
.كل مشروع حلني إمتام االستالم النهائي ويتم صرفها على ثالث دفعات

استالم املشروع ابتدائياً، قيام االستشاري: ميكن فك حمجوز الضمان بعد املراحل التالية
.بكتابة تقريره الفين بعد زيارة املوقع، االستالم النهائي الفعلي للمشروع

المرفقات

)املرحلة األوىل(صورة من حمضر االستالم اإلبتدائي للمشروع 
)املرحلة الثانية ( صورة من تقرير االستشاري 

)املرحلة الثالثة ( صورة من حمضر االستالم النهائي 

األداة القانونية

.عقد االستشاري

فك حمجوز الضمان لالستشاري:اسم اإلجراء ٦-٢-١٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٦-٢-١٥

٦-٢-١٥-١

٦-٢-١٥-١-١

٦-٢-١٥-٢

٦-٢-١٥-٢-١
٦-٢-١٥-٢-٢
٦-٢-١٥-٢-٣
٦-٢-١٥-٢-٤

٦-٢-١٥-٣

٦-٢-١٥-٣-١

) المشروعات ( االستثمارات الثابتة 

تعويضات نزع الملكية

الخطوات

قيام جلان احلصر امليداين حبصر األضرار وتقييمها حســــــب قرار جملس
.م٢٠٠٥لسنة (٣٥٥ / ٣) الوزراء رقم 

المرفقات

.أصل كشف احلصر والتقييم معتمداً من اللجنة
.أصل ملكية العقار

.صورة من قرارات اللجان املختصة باعتماد التعويضات وصرفها
.صورة من جواز سفر صاحب التعويض

األداة القانونية

.م(٣٥٥ / ٣) ٢٠٠٥قرار جملس الوزراء رقم 

تعويضات نزع امللكية:اسم اإلجراء ٦-٢-١٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



 
 

 
 مـالحــق

 
 الثابتةاالستثمارات 

                         
 
 
 



6-2-1-1-1.doc 
  وزارة األشغال العامة واإلسكان

        إدارة تنفيذ المباني
  ............        المنطقة 

  )صيانة ( محضر استالم نهائي 
  /       /    التاريخ        

  : ..................................بند الميزانية   
  : .................................المشروع       
    : .................................الموقع        
  : ................................المنطقة         
  : .................................المتعهد         
ق             وم             المواف ي ي ه ف ت   /       /           ان باحا توجه ساعة             ص ال

ى     د إل ا بع ذآورة فيم ة الم دقيقها        اللجن د وت ل العق ال مح ة فحص األعم د بغي ال العق ع أعم  موق
ا   تالمها نهائي ات       ، واس ا للمخطط ية طبق ة مرض ي حال ال ف ع األعم ة أن جمي دت اللجن د وج ولق

  :والمواصفات الفنية وتوصي اللجنة باآلتي 
  .استالم المشروع نهائيا   - 1
  .فك محجوز الضمان   - 2
  أعضاء اللجنة 

  التوقيعات  االسم  التوقيعات  االسم
        
        
        

  مندوب دائرة األمالك            توقيع وختم المقاول
                                                                                 بــوزارة الماليــة والصناعة

  
  

  يعتمد ،،،
  ........................مدير المنطقة 

  .............................المهندس 
  
  
  
  

  األصل_ وزارة المالية والصناعة   :نسخة 
  إدارة تنفيذ المباني  
  إدارة صيانة المباني  
  محاسبة المشروعات  
  إدارة الدراسات والتخطيط   
  إدارة المناقصات والعقود  
   الملف-المقاول ........... المنطقة   

  



6-2-5-1-5.doc 
  )مباني ( محضر استالم ابتدائي 

  
  :بند الميزانية   
  :المشروع      
  :الموقع         
  :المتعهد        
  :االستشاري   

  
ال المشروع اعال    /         /             باإلشارة إلى آتاب المقاول المؤرخ في               بخصوص إنهاء إعم
ة      وعلى توصية م  /        /            ه في                اء       ............. دير مشروعات المنطق ة استالم المشروع وبن بإمكاني

بتشكيل لجنة من السادة المذآورين لفحص  (      /       ) مدير إدارة تنفيذ المباني رقم   / على قرار السيد المهندس     
  .األعمال محل العقد وتدقيقها واستالمها طبقا للرسومات والمواصفات وشروط العقد 

د اجت   ق        فق وم             المواف ة ي ت اللجن ت  /          /           مع باحا وقام ة ص ساعة الثامن ال
ة              ، باإلطالع على ملف المشروع ومستندات التعاقد        ال في حال ع األعم ة جمي وبالمعاينة على الطبيعة وجدت اللجن

د  ،  تمنع االستفادة من المشروع    مرضية طبقا للمخططات والمواصفات الفنية ما عدا بعض المالحظات التي ال           وق
  /        /وبتاريخ      ، يوما من تاريخه إلنهاء األعمال التي تضمنتها (         ) منحت اللجنة فترة قدرها 

  :أنهى المقاول جميع المالحظات وبذلك قررت اللجنة 
   /         /اعتبار تاريخ االستالم االبتدائي للمشروع وهو بداية فترة الصيانة هو     

  
  أعضاء اللجنة 

  التوقيعات  االسم  التوقيعات  االسم
    عضوا.  م – 4    رئيسا.  م – 1
    عضوا.  م – 5    عضوا.  م – 2
    عضوا.  م – 6    عضوا.  م – 3
   

               توقيع وختم المقاول            توقيع وختم االستشاري
  
  

  مندوب دائرة األمالك
  بوزارة المالية والصناعة

  
  

  يعتمد،
  ..............مدير المنطقة

  ..................المهندس 
  

  :نسخة إلى 
   األصل–وزارة المالية والصناعة 

    إدارة تنفيذ المباني
  إدارة صيانة المباني
  محاسبة المشروعات

  إدارة الدراسات والتخطيط
  إدارة العقود و المناقصات

  المنطقة 
  الملف  
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  وزارة األشغال العامة واإلسكان

  
  :إدارة               :رقم المناقصة 
  :المنطقة              :رقم البنــــــــد
  :مستند قيد رقم 
  :تاريخ التحرير

  : مستند صرف رقم 
  :        /           /تاريخ اإلرسال للمالية 

  
  )آفالة مصرفية  / محضر استالم نهائي( رد تأمين صيانة األعمال بموجب / شهادة دفع ختامية 

  /          /والمقبولة في        /        /             عن األعمال المنجزة في       
  :اسم المشروع 

  :المقاول 
  :الموقع

  :االستشاري 
  

  درهم: .......................................  قيمة التعاقد 
  درهم.  ) ............................1(أمر تغييري رقم 
  درهم) ............................. 2(أمر تغييري رقم 
  درهم) ............................. 3(أمر تغييري رقم 

                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ..........................................قيمة العقد المعدل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  درهم............................... قيمة السلفة الممنوحة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  /         /تاريخ تسليم الموقع للمقاول      

  شهر/ يوم ............................ ة التحضيرمد
  /          /تاريخ بدء العمل          

  شهر/ يوم ............................... مدة التنفيذ 
  /       /تاريخ االستالم االبتدائي المقرر     

  شهر/ يوم ............................   مدة إضافية 
  /        /بتدائي المعدل       تاريخ االستالم اال

  /         /تاريخ االستالم االبتدائي الفعلي        
  /          / تاريخ االستالم النهائي                   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الكفالة المصرفية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عن العقد
 ـــــــــــــــــــــــ

  : .........الرقم 
  ...... ....القيمة

  ......المصرف
  تاريخ االنتهاء

  ......... مسلسل

  عن االضافات
  ـــــــــــــــــــــ
.................  
.................. 

.................. 
.................. 
.................. 

  عن رد تأمين األعمال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
............................  

.............................  
............................  
...........................  
...........................  

...........................  
............................  

    

  درهم: ........................ قيمة األعمال المنجزة 
                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  درهم: ........................................ اإلجمالي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الخصميات والحجوزات 
  درهم : ....................................... ما تم صرفه 

  درهم............................. تأمين األعمال       % 
  درهم............................... دفعة مقدمة         % 

  درهم................................... ......غرامة تأخير 
  درهم ..................................... خصميات أخرى 

  درهم                     ..................................... 
  درهم                     ...................................... 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   ـــــــــــ
  درهم....................................... اإلجمالي          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  درهم.....................................صافي قيمة الدفعة 

  ................................................. وقدره فقط
...............................................................  
...............................................................  
..............................................................  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  /            /تاريخ صرف الدفعة        

   رقم الشيك 

  
  تمت مراجعة ما جاء بعالية طبقا للعقد

  ......................مدير مشروعات المنطقة ......................... المحاسب ........................   توقيع المقاول 
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  دولة اإلمارات العربية المتحدة

  وزارة األشغال العامة واإلسكان 
  

  :إدارة               :رقم المناقصة 
  :المنطقة               :رقم البند 

  مستند قيد رقم
  /          /تاريخ التحرير        

  :مستند صرف رقم 
  /         / تاريخ اإلرسال للمالية      

  /           /ية عن األعمال المنجزة في          جار(            ) شهادة دفع رقم 
  /           /                                                  والمقبولة بتاريــــخ          

  :اسم المشروع 
  :المقــــــــــاول

  :الموقـــــــــع 
  :االستشــاري 

  
  درهم………………… قيمة التعاقد 

  درهم . …………)1(أمر تغييري رقم 
  درهم. …………)2(أمر تغييري رقم 
  درهم . …………)3(أمر تغييري رقم 
  درهم.. ……………قيمة العقد المعدل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  درهم ………… : قيمة السلفة الممنوحة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  /       /اريخ تسليم الموقع للمقاول     ت

  شهر / يوم . ……………مدة التحضير
  /         /    تاريخ بدء العمل       

  شهر / يوم ………………  مدة التنفيذ 
  /      /تاريخ االستالم االبتدائي المقرر   

  شهر/ يوم ……………… مدة إضافية 
  /      / تاريخ االستالم االبتدائي المعدل     

  /      /  اريخ االستالم االبتدائي الفعلي      ت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الكفالة المصرفية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عن العقد 
 ــــــــــــــــــــــ

  ……: الرقم 
  . …:القيمة 

  .…:المصرف
  تاريخ االنتهاء

  مسلسل

  عن االضافات
  ــــــــــــــــــــ

…………… 
…………… 

  \عن رد تأمين اإليصال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
…………………  
………………….  

  
  

  

  ………………… قيمة األعمال المنجزة 
  …………… من قيمة التشوينات       % 
  ……………………………اإلجمالي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : الخصميات والحجوزات 

  …………………………ما تم صرفه 
  .………………تأمين أعمال          % 
  . ………………دفعة مقدمة           % 

  . ………………………غرامة تأخير 
  . ……………………خصميات أخرى 

……………………                        
…………………                       ..  

                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ………………………… : اإلجمالي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ……………………صافي قيمة الدفعة 

  .…………………………: فقط وقدره 
……………………………………. 

……………………………………. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  /          /تاريخ صرف الدفعة        
  ..………………………: رقم الشيك 

  تمت مراجعة ما جاء بعاليه طبقا للعقد
  مدير المنطقة      ،يعتمد           المحاسب
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  ...........رقم ملف المشروع           دولة اإلمارات العربية المتحدة
  .....................التاريخ           وزارة األشغال العامة واإلسكان

        إدارة الشئون المالية
  قسم محاسبة المشاريع      

  شهادة دفع سلفة على حساب العقد
  درهما.............................. قد قيمة الع     .......................رقم المناقصة 
  درهما................. قيمة ما تم من أعمال      .......................اسم المشروع 

  درهما.............. قيمة الباقي من األعمال       ........................................
  من إجمالي........%  المطلوبة نسبة السلفة      ....................موقع المشروع 

  الباقي من األعمال            
  درهما ................. قيمة السلفة المطلوبة       ...........رقم البند في الميزانية 

  ............................... ) فقط وقدره (             
  ................... ..............................      ...................عنوان المقاول 

  الكفالة المصرفية      /      /تاريخ توقيع العقد     
  .........................................الرقم       شهر/ يوم ( ......... ) مدة العقد 

  /          /     التاريخ             /     /تاريخ استالم الموقع      
  درهما .................................... القيمة       /     /تاريخ البدء في العمل      

  ................................اسم البنك      /التاريخ المحدد لنهو األعمال     
  شهر/ يوم ( ............ ) مدة السريان           :مرفقات 

  /         /من         طلب دفع السلفة محرر من قبل المقاول-1
  وتجدد تلقائيا /         /         إلى           ية بقيمة السلفة المطلوبة آفالة مصرف– 2
   شهادة تثبيت وطنية الشرآة – 3
   رخصة البلدية – 4
  

  :المحاسب 
  ،يعتمد             :توقيع 

  وآيل الوزارة المساعد لشئون األشغال      مدير إدارة الشئون المالية 
  ......................................توقيع         ......................توقيع 

  
  
  

  :نسخة إلى 
  . وزارة المالية والصناعة – 1
   المباني لشئون التنفيذ– 2
   إدارة الدراسات والتخطيط– 3
   مدير المنطقة– 4
   محاسبة المشاريع– 5
     المقاول  – 6
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 وزارة األشغال العامة واإلسكان

      إدارة تنفيذ المباني
 ..............        المنطقة 

 )صيانة ( محضر استالم ابتدائي 
 :        /         /التاريخ 
 -------------------------------------: بند الميزانية  
 ------------------------------صيانة : المشروع      
 -------------------------------------: وقع        الم 
 -------------------------------------: المنطقة        
 -------------------------------------: المتعهد        

 
بخصوص إنهاء إعمال المشروع /      /           باإلشارة إلى آتاب المتعهد بتاريخ       

، وعلى توصية لجنة المعاينة األولية بإمكانية استالم المشروع      /        /            أعاله في  
بتشكيل لجنة من السادة المذآورين لفحص ............. وبناء على قرار السيد مدير المنطقة 

 .األعمال محل العقد وتدقيقها واستالمها طبقا للرسومات والمواصفات وشروط العقد 
 

الساعة        صباحا /        /        معت اللجنة في يوم               الموافق        فقد اجت 
وقامت اللجنة باإلطالع على ملف المشروع ومستندات التعاقد وبالمعاينة على الطبيعة وجدت 

اللجنة جميع األعمال في حالة مرضية طبقا للمخططات والمواصفات الفنية ما عدا بعض 
أيام من (    ) لتي ال تمنع االستفادة من المشروع وقد منحت اللجنة فترة قدرها المالحظات ا

أنهى المقاول جميع المالحظات /       /          تاريخه إلنهاء األعمال التي تضمنتها وبتاريخ     
         ./     /وبذلك قررت اللجنة اعتبار تاريخ االستالم االبتدائي وهو بداية فترة الصيانة هو     

 
  أعضاء اللجنة 

 االسم التوقيعات االسم التوقيعات
  م-١   م-٤ 
  م-٢   م-٥ 
  م-٣   م-٦ 

 
                                                                مندوب دائرة األمالك           توقيع وختم المقاول

                                 بـــوزارة المالية والصناعة                                            
 
 

 يعتمد ،،،
 .................مدير المنطقة 

 / ........................المهندس 
   األصل-وزارة المالية والصناعة  :نسخة

 إدارة تنفيذ المباني 
 إدارة صيانة المباني 
 محاسبة المشروعات 
 طيطإدارة الدراسات والتخ 
 إدارة المناقصات والعقود 
  الملف    - المقاول –....... المنطقة  
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  وزارة األشغال العامة واإلسكان

        إدارة تنفيذ المباني
  ..............         المنطقة 

  
  

  )مباني ( محضر استالم نهائي 
  

  :        /          /التاريخ 
  

  : .......................................المشروع 
  :.....................................االستشاري 

   :..........................................المتعهد
  :..........................................الموقع 

  
الساعة             صباحا توجهت اللجنة المذآورة فيما /        /           انه في يوم           الموافق        

ولقد وجدت اللجنة أن جميع ،  وتدقيقها واستالمها نهائيا بعد إلى موقع أعمال العقد بغية فحص األعمال محل العقد
  :األعمال في حالة مرضية طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وتوصي اللجنة باآلتي 

  
  . استالم المشروع نهائيا – 1
  . فك محجوز الضمان – 2
  
  أعضاء اللجنة 

  التوقيعات  االسم   التوقيعات  االسم 
    /ندس  المه– 2    / المهندس – 1
        / المهندس – 3
  

                                       توقيع وختم المقاول        توقيع وختم االستشاري
  
  

                                                                                                              مندوب دائرة األمالك
                                                                                           بوزارة المالية والصناعة                   

  
  

                                                                                                                         يعتمد،
  ...................                                                                                      مدير المنطقة                

  / ......................                                                                                                     المهندس 
  
  
  :سخة إلى ن

  . األصل–وزارة المالية والصناعة 
  .إدارة تنفيذ المباني

  .إدارة صيانة المباني
  .محاسبة المشروعات 

  .إدارة الدراسات والتخطيط
  .إدارة المناقصات والعقود

  ....................المنطقة 
  .المقاول
  .الملف



 

 
 

 
  المشتريات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٠:  عدد االجراءات 
 
 
 

٧



فهرس المشتريات

المشتريات

األحكام العامة

اإلجراءات

سجل الموردين

الشراء عن طريق المناقصات

الشراء عن طريق الممارسات

الشراء باألمر المباشر 

       

المشتريات الخارجية

العقود والمتابعة 

     
متابعة الكفاالت البنكية  

      

التأخير في التوريد او طلب التمديد  

                  
.لجنة البت في التظلمات المقدمة من الموردين والمقاولين داخل الدولة وخارجها 

       
       

مفاوضات التجارة الحرة

٧

٧-١

٧-٢

٧-٢-١

٧-٢-٢

٧-٢-٣

٧-٢-٤

     
٧-٢-٥

٧-٢-٦

   
٧-٢-٧

    
٧-٢-٨

      
٧-٢-٩

      
     
٧-٢-١٠



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٧-١

٧-١-١

٧-١-٢

٧-١-٣

٧-١-٤
٧-١-٥

٧-١-٦

المشتريات

األحكام العامة

تلتزم الوزارات عند الشراء بأحكام وقواعد الشراء واداء اخلدمات املعمول ا ىف
.احلكومة اإلحتادية

تقوم  وزارة املالية  باألشراف على تطوير عمليات الشراء اإللكتروين وتعميمه على
.مستوى اجلهات االحتادية

تقوم الوزارات بعملية الشراء عن طريق املناقصات العامة واحملدودة والشراء اخلارجي
.واملمارسات واألمر املباشر وتتابع عملية الشراء والتوريد

.تقوم كل وزارة بتشكيل جلان املناقصات واملمارسات والشراء املباشر بقرار وزاري
مليون ومخسمائة ألف درهم أو(١,٥٠٠,٠٠٠) كل طلب شراء تبلغ  قيمته التقديرية 

.ما يزيد جيب طرحه عن طريق املناقصة العامة
يف احلاالت الطارئة ميكن الشراء مبوافقة مسبقة من الوزير املختص بالطريقة اليت حيددها

.والواردة يف القرار الوزاري املنظم للشراء
مائتان( ٢٥٠,٠٠٠) تعفى املؤسسات والشركات اليت تقل قيمة عروضها عن 
.ومخسون ألف درهم من تقدمي الكفالة البنكية االبتدائية

.تقوم كل وزارة بتشكيل اللجان الفنية اخلاصة ا لدراسة عروض املوردين وعينام

األحكام العامة:اسم اإلجراء ٧-١:رقم اإلجراء
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٧-١-٧

٧-١-٨

٧-١-٩

المشتريات

تتعامل الوزارات مع املوردين املسجلني يف سجل املوردين التابع لوزارة املالية وحيق
:  للجهات التالية التسجيل يف السجل 

من رأمساهلا فأعلى ، واملسجلة يف وزارة٥١% الشركات التجارية املواطنة بنسبة ١- 
.  االقتصاد والبلديات وغرف التجارة بالدولة 

أفرع الشركات األجنبية اخلاصة باملناطق احلرة املتواجدة داخل حدود الدولة٢- 
.وخارج املناطق احلرة

الشركات األجنبية اخلاصة بالدول املوقعة على اتفاقيات التجارة احلرة مع الدولة ٣- 
٢٠٠٩.لسنة (٢٧٨) بناء على القرار الوزاري رقم 

أفرع شركات برامج احلاسوب ومكاتب وشركات االستشارات الفنية واملالية٤- 
اخل من خالل األفرع املتواجدة يف داخل حدود الدولة واملسجلة يف وزارة...واإلدارية

٢٠٠٩.لسنة (٢٧٨) االقتصاد بناًء على قرار وزير االقتصاد رقم 
تستثىن اهليئات واملؤسسات احلكومية من التسجيل يف السجل ومن دفع الرسوم٥- 

.اخلاصة بشراء مستندات  املناقصة

:سلطة اعتماد املناقصات كما يلي
.الوزير املختص بدون حد أعلى- 

.عشرة ماليني درهم(١٠,٠٠٠,٠٠٠) مدير عام الوزارة املختص أو من ينوب عنه - 
ثالثة ماليني(٣,٠٠٠,٠٠٠) املدير التنفيذي بالوزارة  عدا رئيس اللجنة حىت - 

.درهم
:-سلطة اعتماد املمارسة كما يلي

.الوزير املختص بدون حد أعلى- 
. سبعمائة الف درهم(٧٠٠,٠٠٠) مدير عام الوزارة أو من ينوب عنه حىت - 
.مخسمائة الف درهم(٥٠٠,٠٠٠) املدير التنفيذي بالوزارة أو من ينوب عنه حىت - 

األحكام العامة:اسم اإلجراء ٧-١:رقم اإلجراء
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٧-١-١٠

٧-١-١١

المشتريات

:سلطة اعتماد األمر املباشر كما يلي
.الوزير املختص بدون حد أعلى- 

.سبعمائة الف درهم(٧٠٠,٠٠٠) مدير عام الوزارة املختص أو من ينوب عنه حىت -
.مخسمائة الف درهم(٥٠٠,٠٠٠) املدير التنفيذي بالوزارة  أو من ينوب عنه حىت - 

:يراعى ذكر التايل يف املوقع االلكتروين لكل وزارة 
)بالعريب و االنكليزي ( اجندة باملناقصات و املمارسات اليت ستطرح خالل العام - 

.على ان تكون متوفرة يف املوقع من اول العام 
) .بالعريب و االنكليزي (املناقصات و املمارسات املطروحة حالياً من قبل الوزارة - 

تفصيل ألنواع املواد و اخلدمات املطلوبة يف املناقصات و املمارسات املطروحة من- 
على ان يذكر التفصيل الفين للمواد و الكميات و) بالعريب و االنكليزي ( قبل الوزارة 

.اخلدمات و تاريخ التوريد املطلوب 
يوما حبد أقصى من تاريخ(٢٠) عرض نتيجة املناقصات و املمارسات خالل مهلة - 

:الترسية  على صفحة الوزارة بالعريب و االجنليزي حبيث يتضمن ما يلي 
.اسم اجلهة اليت طرحت املناقصة او املمارسة       ١- 
.اسم املورد الذي رست عليه املناقصة او املمارسة و عنوانه      ٢- 
.تاريخ ترسية املناقصة و قيمة العقد و تارخيه      ٣- 
.الطريقة اليت مت الشراء ا      ٤- 

األحكام العامة:اسم اإلجراء ٧-١:رقم اإلجراء
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٧-١-١٢

المشتريات

 تشكل جلنة بوزارة املالية  للبت يف التظلمات املقدمة من املوردين و املقاولني داخل
:الدولة و خارجها ، مهمتها ما يلي 

.البت يف التظلمات املقدمة من الشركات احمللية و االجنبية  جتاه الوزارات االحتادية - 
فض املنازعات االدارية اليت قد تنشأ بني الشركات و املوردين من داخل الدولة و- 

من مرحلة( خارجها مع الوزارات االحتادية خبصوص اجراءات الشراء مبراحلها املختلفة 
) .اإلعالن عن العطاءات و حىت ما بعد التعاقد و امتام التوريد و الصرف 

النظر يف رد الغرامات او التعويضات و االجراءات اجلزائية اليت تفرض على- 
الشركات نتيجة اختالف املواصفات و التأخري أو عدم التوريد أو االجناز ، و ذلك

 و٢٠٠٠لسنة (٢٠) بالنسبة للوزارات اليت ختضع يف عملية شرائها للقرار الوزاري رقم 
.تعديالته و دليل االجراءات املالية املوحد للحكومة االحتادية 

األحكام العامة:اسم اإلجراء ٧-١:رقم اإلجراء
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٧-٢

٧-٢-١

٧-٢-١-١

٧-٢-١-١-١

٧-٢-١-١-٢

٧-٢-١-١-٣
٧-٢-١-١-٤

٧-٢-١-١-٥

٧-٢-١-١-٦

٧-٢-١-٢

٧-٢-١-٢-١
٧-٢-١-٢-٢
٧-٢-١-٢-٣
٧-٢-١-٢-٤
٧-٢-١-٢-٥
٧-٢-١-٢-٦

المشتريات

اإلجراءات

سجل الموردين

الخطوات

الدخول على موقع الشراء اإللكتروين عرب شبكة االنترنت
https://egov.uae.gov.ae

فتظهر)  معامالت نظام املشتريات ( كتابة اسم الدخول وكلمة السر واختيار 
:االختيارات التالية
.يتم التدقيق على بيانات الشركة   وبعد التدقيق خنتار موافق مث إهناء: موافقة التسجيل 

يتم التدقيق على بيانات الشركة وبعد التدقيق خنتار موافق مث: موافقة جتديد التسجيل 
.اهناء

يتم عرض بيانات العمالء وذلك لالستعالم عن أي بيان خيص: عرض بيانات العمالء 
.الشركة
.يتم إظهار الرخص التجارية للشركة والتدقيق عليها: تعديل املرفقات / إظهار 

المرفقات

.رخصة البلدية
.رخصة غرفة التجارة

.شهادة القيد يف السجل التجاري
.شهادة اعتماد توقيع عقد الشراكة
.إيصال رسوم التجديد أو التسجيل

.رقم احلساب البنكي

سجل املوردين:اسم اإلجراء ٧-٢-١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٧-٢-١-٢-٧

٧-٢-١-٣

٧-٢-١-٣-١

المشتريات

.عنوان الشركة  الربيدي واإللكتروين

األداة القانونية

 اخلاص بعقود االدارة وتعديالته٢٠٠٠ لسنة  ٢٠القرار الوزاري رقم 

سجل املوردين:اسم اإلجراء ٧-٢-١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٧-٢-٢

٧-٢-٢-١

٧-٢-٢-١-١

٧-٢-٢-١-٢

٧-٢-٢-١-٣

٧-٢-٢-١-٤

٧-٢-٢-١-٥

٧-٢-٢-١-٦

٧-٢-٢-١-٧

٧-٢-٢-١-٨
٧-٢-٢-١-٩
٧-٢-٢-١-١٠

المشتريات

الشراء عن طريق المناقصات

الخطوات

لعمل طلب الشراء و أخذ رقم له و حجز) أوراكل( الدخول على موقع النظام املايل 
.املبلغ واعتماده  وطباعته 

الدخول على موقع الشراء االلكتروين  عرب شبكة االنترنت
https://egov.uae.gov.ae

لتعبئة البيانات و كتابة رقم طلب" إدخال طلب الشراء "الدخول على نظام املشتريات  
.الشراء الذي مت عمله يف النظام املايل 

الدخول على  طلب الشراء املعتمد إلجراء أي تعديل عليه ، وترقيم املناقصة و اعداد
وحتديد موعد فتح١) ملحق رقم.(الشروط اخلاصة وكشف املرفقات وكشف العينات
.العطاءات إلكترونياً و رسو م مستندات املناقصة 

الدخول ملتابعة إدخال بيانات املواصفات اخلاصة باإلعالن و حتديد رسوم مستندات
.املناقصة و بيانات اإلعالن و موعد فتح املظاريف وارساهلا إىل الصحف لإلعالن عنها

للحصول على أمساء الشركات املشتركة يف"  للتأكد من الدفع "الدخول على استعالم  
.املناقصة قبل موعد فتح العطاءات 

لفتح" مقارنة األسعار " تقوم اللجنة يف التوقيت احملدد بتفح العطاءات بالدخول على 
.املناقصة مث  مقارنة األسعار

.األسعار لطباعة نسخة منها" طباعة مقارنة " الدخول على 
.لترسية بنود املناقصة إذا مل حتتاج لتقرير فين "  مقارنة األسعار " الدخول على  
لطباعة كشوف الترسية واستكمال توقيعات اللجنة" طباعة الترسية  "الدخول على 

.عليها

الشراء عن طريق املناقصات:اسم اإلجراء ٧-٢-٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٧-٢-٢-١-١١

٧-٢-٢-١-١٢
٧-٢-٢-١-١٣
٧-٢-٢-١-١٤
٧-٢-٢-١-١٥
٧-٢-٢-١-١٦

٧-٢-٢-٢

٧-٢-٢-٢-١
٧-٢-٢-٢-٢
٧-٢-٢-٢-٣
٧-٢-٢-٢-٤
٧-٢-٢-٢-٥
٧-٢-٢-٢-٦
٧-٢-٢-٢-٧
٧-٢-٢-٢-٨
٧-٢-٢-٢-٩
٧-٢-٢-٢-١٠
٧-٢-٢-٢-١١
٧-٢-٢-٢-١٢
٧-٢-٢-٢-١٣

المشتريات

املعتمد إللغاء بعض البنود يف طلب الشراء أو تعديلها إذا" طلب الشراء " الدخول على 
.لزم األمر 

.عمل حمضر البت يف املناقصة واستكمال التوقيعات عليه 
.اعداد البند الثاين من العقد 

.حتويل املناقصة اىل قسم العقود العداد مشروع العقد أو أمر الشراء 
.مراجعة مشروع العقد أو أمر الشراء 

.توقيع العقد أو أمر الشراء 

المرفقات

.طلب الشراء
.دعوة لالشتراك يف املناقصة احملدودة/ إعالن عن طرح املناقصة 
.كشف مبرفقات العطاء

.كشف الشروط اخلاصة باملناقصة
.كشف بالعينات املقدمة يف املناقصة

.الشروط العامة للمناقصات
.كشف بأمساء الشركات املشتركة يف املناقصة

.كشف مقارنة األسعار
.كشف الكفاالت البنكية

.البت/ حمضر اجتماع جلنة املناقصات لفتح العطاءات 
.كشف ترسية األسعار

.حمضر اجتماع جلنة املناقصات لترسية املناقصة
.قرار تشكيل جلنة املناقصات

الشراء عن طريق املناقصات:اسم اإلجراء ٧-٢-٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٧-٢-٢-٢-١٤

٧-٢-٢-٢-١٥

٧-٢-٢-٢-١٦
٧-٢-٢-٢-١٧

٧-٢-٢-٢-١٨
٧-٢-٢-٢-١٩
٧-٢-٢-٢-٢٠
٧-٢-٢-٢-٢١

٧-٢-٢-٣

٧-٢-٢-٣-١

المشتريات

كتاب يوضح األسس واملعايري اليت استندت إليها الوزارة عند حتديد الكميات املطلوبة
مع كشوف التوزيع الضرورية

كتاب يوضح التكلفة التقديرية للمواد او االصناف مسترشداً  باسعار السنوات
.السابقة

.النموذج اخلاص بارصدة املستودعات
كتاب رمسي مرفق به نسخة من االعالن اىل صحيفتني يوميتني واسعيت االنتشار على

ان يكون االعالن مرتني على االقل وكذلك الكترونيا 
.كتاب من املدير العام باملوافقة على اختصار مدة تقدمي العطاءات اذا لزم االمر
٠ كتاب اخطار املتسابق الفائز يطلب تقدمي التأمني النهائي والتوقيع على العقد 

.كتاب من ادارة امليزانية بالسماح بتجاوز االثر املايل ان كان االمر حيتاج اىل ذلك
.التقرير الفين موقع من أعضاء اللجنة 

األداة القانونية

.م اخلاص بعقود االدارة وتعديالته٢٠٠٠ لسنة ٢٠القرار الوزاري رقم 

الشراء عن طريق املناقصات:اسم اإلجراء ٧-٢-٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٧-٢-٣

٧-٢-٣-١

٧-٢-٣-١-١

٧-٢-٣-١-٢

٧-٢-٣-١-٣

٧-٢-٣-١-٤
٧-٢-٣-١-٥
٧-٢-٣-١-٦
٧-٢-٣-١-٧
٧-٢-٣-١-٨
٧-٢-٣-١-٩
٧-٢-٣-١-١٠
٧-٢-٣-١-١١
٧-٢-٣-١-١٢

٧-٢-٣-٢

٧-٢-٣-٢-١
٧-٢-٣-٢-٢

المشتريات

الشراء عن طريق الممارسات

الخطوات

و عمل طلب الشراء و حجز مبلغه وأخذ رقم) أوراكل(الدخول على موقع النظام املايل 
.له واعتماده 

الدخول على موقع الشراء االلكتروين عرب شبكة اإلنترنت
https://egov.uae.gov.ae

و تعبئة البيانات و كتابة رقم" إدخال طلب الشراء " الدخول على  نظام املشتريات 
.طلب الشراء الذي مت عمله يف النظام املايل

.حتديد موعد فتح العطاءات إلكترونياً 
".عروض األسعار"يف املوعد احملدد لفتح العطاءات تقوم اللجنة بالدخول على 

.طباعة كشف مقارنة األسعار
.ترسية املواد إذا مل حيتاج األمر إىل تقرير فين 

.طباعة كشوف الترسية و استكمال توقيعات اللجنة عليها
.الدخول على الطلبات املعتمدة لتعديل أو الغاء بعض البنود اذا لزم األمر 

حتويل املمارسة لقسم العقود أو  أوامر الشراء
٢)ملحق رقم(تدقيق أمر الشراء أو العقد قبل ابرامه 

.التوقيع على العقد 

المرفقات

.طلب الشراء
.كشف مقارنة االسعار

الشراء عن طريق املمارسات:اسم اإلجراء ٧-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٧-٢-٣-٢-٣
٧-٢-٣-٢-٤
٧-٢-٣-٢-٥
٧-٢-٣-٢-٦
٧-٢-٣-٢-٧
٧-٢-٣-٢-٨

٧-٢-٣-٣

٧-٢-٣-٣-١

المشتريات

".جلنة املمارسات " حمضر ترسية 
.كشف ترسية األسعار

.العقد/ أمر الشراء 
٠القرار اإلداري بتشكيل جلنة املمارسات
٠التقرير الفين موقع من مجيع االعضاء
.حمضر البت موقع من كافة األعضاء

األداة القانونية

 اخلاص بعقود االدارة وتعديالته٢٠٠٠ لسنة  ٢٠القرار الوزاري رقم 

الشراء عن طريق املمارسات:اسم اإلجراء ٧-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٧-٢-٤

٧-٢-٤-١

٧-٢-٤-١-١

٧-٢-٤-١-٢

٧-٢-٤-١-٣

٧-٢-٤-١-٤
٧-٢-٤-١-٥
٧-٢-٤-١-٦

٧-٢-٤-١-٧
٧-٢-٤-١-٨
٧-٢-٤-١-٩
٧-٢-٤-١-١٠

٧-٢-٤-٢

٧-٢-٤-٢-١
٧-٢-٤-٢-٢
٧-٢-٤-٢-٣
٧-٢-٤-٢-٤

المشتريات

الشراء باألمر المباشر 

الخطوات

وعمل طلب الشراء وحجز مبلغه و أخذ رقم) أوراكل (الدخول على موقع النظام املايل 
.له واعتماده  

الدخول على موقع الشراء االلكتروين عرب شبكة االنترنت
https://egov.uae.gov.ae

و تعبئة البيانات و كتابة رقم" إدخال طلب الشراء " الدخول على نظام املشتريات 
.طلب الشراء الذي مت عمله يف النظام املايل  

.احلصول على عرض أسعار من املورد 
.إدخال عرض أسعار املورد

عمل مذكرة للعرض على سعادة املدير العام أو معايل الوزير مبربرات الشراء باألمر
.املباشر 

.إعداد حمضر الشراء باألمر املباشر واستكمال توقيعات اللجنة عليه
.تدقيق احملضر واعتماده

.حتويل املعاملة للعقود أو قسم أوامر الشراء الستصدار عقد أو أمر شراء 
.توقيع العقد أو أمر الشراء 

المرفقات

.طلب الشراء
.عروض األسعار

.مذكرة للعرض على مدير عام الوزارة
.حمضر شراء باألمر املباشر

الشراء باألمر املباشر :اسم اإلجراء ٧-٢-٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٧-٢-٤-٢-٥
٧-٢-٤-٢-٦

٧-٢-٤-٣

٧-٢-٤-٣-١

المشتريات

.العقد/ أمر الشراء 
.قرار تشكيل جلنة الشراء باألمر املباشر

األداة القانونية

 اخلاص بعقود االدراة وتعديالته٢٠٠٠ لسنة  ٢٠القرار الوزاري رقم 

الشراء باألمر املباشر :اسم اإلجراء ٧-٢-٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٧-٢-٥

٧-٢-٥-١

٧-٢-٥-١-١
٧-٢-٥-١-٢
٧-٢-٥-١-٣
٧-٢-٥-١-٤
٧-٢-٥-١-٥
٧-٢-٥-١-٦
٧-٢-٥-١-٧
٧-٢-٥-١-٨

٧-٢-٥-١-٩

٧-٢-٥-١-١٠
٧-٢-٥-١-١١
٧-٢-٥-١-١٢

٧-٢-٥-١-١٣

٧-٢-٥-٢

٧-٢-٥-٢-١

المشتريات

المشتريات الخارجية

الخطوات

.استالم قسم املشتريات أو اإلدارة املعنية لطلب الشراء والتدقيق عليه
٠حتديد أمساء املوردين وموعد فتح املظاريف وطباعة عرض األسعار وتوقيعه 
.إرسال عروض األسعار إىل املوردين عن طريق الفاكس أوالربيد االلكتروين
.استالم عروض األسعار وعرضها على جلنة الشراء اخلارجي يف اليوم احملدد

.التدقيق على العروض وتوقيعها
.تفريغ عروض األسعار

.حتويل العروض املقدمة إىل اللجنة الفنية  إذا  لزم األمر
حتويل التقرير الفين مع كافة املرفقات إىل جلنة املمارسات لالعتماد والترسية من واقع

.التقرير الفين إذا لزم األمر
حتويل العروض مع كافة املرفقات وحمضر الترسية اىل موظف إعداد املشتريات

.اخلارجية
.إعداد أوامر الشراء اخلارجية

.توقيع امر الشراء واعتماد كتاب فتح االعتماد املستندي
حتويل الكتاب مع نسخة من املستندات واملرفقات اخلاصة باملمارسة لفتح االعتماد

.الالزم إىل قسم البنوك
.حفظ نسخة من املمارسة مع مجيع اإلجراءات حلني االنتهاء من التوريد

المرفقات

.طلب الشراء

املشتريات اخلارجية:اسم اإلجراء ٧-٢-٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٧-٢-٥-٢-٢
٧-٢-٥-٢-٣
٧-٢-٥-٢-٤
٧-٢-٥-٢-٥
٧-٢-٥-٢-٦
٧-٢-٥-٢-٧
٧-٢-٥-٢-٨
٧-٢-٥-٢-٩
٧-٢-٥-٢-١٠
٧-٢-٥-٢-١١
٧-٢-٥-٢-١٢
٧-٢-٥-٢-١٣

٧-٢-٥-٣

٧-٢-٥-٣-١

المشتريات

.رسالة  مكتب مقاطعة إسرائيل
.طلب عروض األسعار بالرسالة لكل املوردين

.عروض األسعار
.كشف تفريغ األسعار

.الشروط العامة للمناقصات
.كشف بأسعار العمالت وقت الترسية

.حمضر الترسية
.رسالة ترشيح باملواد املرساة
.إصدار أمر شراء خارجي
.طلب فتح اعتماد مستندي

.كتاب من البنك بفتح االعتماد
٠ كفالة بنكية 

األداة القانونية

 اخلاص بعقود االدراة وتعديالته٢٠٠٠ لسنة  ٢٠القرار الوزاري رقم 

املشتريات اخلارجية:اسم اإلجراء ٧-٢-٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٧-٢-٦

٧-٢-٦-١

٧-٢-٦-١-١

٧-٢-٦-١-٢
٧-٢-٦-١-٣
٧-٢-٦-١-٤
٧-٢-٦-١-٥
٧-٢-٦-١-٦
٧-٢-٦-١-٧

٧-٢-٦-٢

٧-٢-٦-٢-١
٧-٢-٦-٢-٢
٧-٢-٦-٢-٣
٧-٢-٦-٢-٤
٧-٢-٦-٢-٥
٧-٢-٦-٢-٦

٧-٢-٦-٣

٧-٢-٦-٣-١

المشتريات

العقود والمتابعة 

الخطوات

الدخول على موقع الشراء اإللكتروين عرب شبكة اإلنترنت
https://egov.uae.gov.ae

٠و اختيار عقد أو أمر شراء من القائمة " الطلبات املعتمدة  "  الدخول على 
.اختيار العقد املناسب للمناقصة أو املمارسة أو األمر املباشر و إعطاؤه رقم مسلسل

استكمال البيانات اخلاصة لبنود العقد
.استخراج مشروع العقد من خالل برنامج العقود

.متابعة الكفاالت البنكية املقدمة من املوردين واملقاولني
٠تدقيق مشروعات العقود واعتمادها

المرفقات

.طلب الشراء
.كشف مقارنة  األسعار

.كشف الترسية
.قرار الترسية
.التقرير  الفين

.ملف املناقصة مع مشروع العقد

األداة القانونية

 اخلاص بعقود االدراة وتعديالته٢٠٠٠ لسنة  ٢٠القرار الوزاري رقم 

العقود واملتابعة :اسم اإلجراء ٧-٢-٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٧-٢-٧

٧-٢-٧-١

٧-٢-٧-١-١
٧-٢-٧-١-٢
٧-٢-٧-١-٣
٧-٢-٧-١-٤

٧-٢-٧-١-٥
٧-٢-٧-١-٦
٧-٢-٧-١-٧

٧-٢-٧-١-٨
٧-٢-٧-١-٩
٧-٢-٧-١-١٠
٧-٢-٧-١-١١

٧-٢-٧-٢

٧-٢-٧-٢-١
٧-٢-٧-٢-٢
٧-٢-٧-٢-٣

المشتريات

متابعة الكفاالت البنكية  

الخطوات

(٥%)استالم الكفاالت البنكية االبتدائية للمناقصة أو املمارسة  
.إدخال الكفاالت االبتدائية بربنامج الكفاالت االلكتروين
.حفظ الكفاالت االبتدائية يف امللف املخصص ملتابعتها

بعد ترسية املناقصة اواملمارسة وقبل توقيع(١٠% ) استالم الكفالة البنكية النهائية 
.العقد

.إرسال الكفاالت االبتدائية البنكية املتبقية إىل البنوك
.إدخال الكفالة البنكية النهائية بربنامج الكفاالت االلكتروين

حفظ الكفالة البنكية يف امللف املخصص ملتابعتها حلني التأكد من التزام املورد أو
.املقاول بشروط العقد

.إرجاع الكفالة إىل البنك بعد انتهاء التوريد
.جتديد الكفالة البنكية إذا لزم األمر

.متابعة الضمانات املصرفية التابعة للمناقصات واخلاضعة للتقارير الفنية
او تسييل الكفاالت مبوجب كتاب يرسل للبنك بناءًً على/ التحفظ / مصادرة 

توصيات جلنة املناقصات أو املمارسات

المرفقات

.الكفاالت االبتدائية
.الكفاالت النهائية

.طلب متديد الكفاالت

متابعة الكفاالت البنكية  :اسم اإلجراء ٧-٢-٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٧-٢-٧-٢-٤
٧-٢-٧-٢-٥
٧-٢-٧-٢-٦

٧-٢-٧-٣

٧-٢-٧-٣-١

المشتريات

.طلب تسييل الكفاالت
.طلب مصادرة الكفاالت
.طلب التحفظ على الكفالة

األداة القانونية

 اخلاص بعقود االدراة وتعديالته٢٠٠٠ لسنة  ٢٠القرار الوزاري رقم 

متابعة الكفاالت البنكية  :اسم اإلجراء ٧-٢-٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٧-٢-٨

٧-٢-٨-١

٧-٢-٨-١-١

٧-٢-٨-١-٢

٧-٢-٨-١-٣
٧-٢-٨-١-٤

٧-٢-٨-٢

٧-٢-٨-٢-١
٧-٢-٨-٢-٢
٧-٢-٨-٢-٣

٧-٢-٨-٣

٧-٢-٨-٣-١

المشتريات

التأخير في التوريد او طلب التمديد  

الخطوات

او كتاب من/استالم كتاب من املستودعات أو اجلهة الطالبة بتأخر املورد عن التوريد 
املورد خبصوص طلب متديد فترة التوريد

دراسة  الطلب واعداد كتاب الرد املطلوب للمستودعات أو اجلهة الطالبة خبصوص
أو الشركة خبصوص طلب متديد فترة التوريد/ التاخري 

.استالم رد اجلهة املعنية
.حفظ كافة اإلجراءات يف امللف املخصص

المرفقات

أمر الشراء / صورة العقد 
.كتب املستودعات
٠ كتب الشركات

األداة القانونية

 اخلاص بعقود االدراة وتعديالته٢٠٠٠ لسنة  ٢٠القرار الوزاري رقم 

التأخري يف التوريد او طلب التمديد  :اسم اإلجراء ٧-٢-٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٧-٢-٩

٧-٢-٩-١

٧-٢-٩-١-١

٧-٢-٩-١-٢

٧-٢-٩-١-٣

٧-٢-٩-١-٤

٧-٢-٩-١-٥
٧-٢-٩-١-٦

٧-٢-٩-١-٧

٧-٢-٩-١-٨

٧-٢-٩-٢

٧-٢-٩-٢-١
٧-٢-٩-٢-٢

المشتريات

.لجنة البت في التظلمات المقدمة من الموردين والمقاولين داخل الدولة وخارجها 

الخطوات

تشكل جلنة بوزارة املالية  برئاسة  املدير التنفيذي لقطاع اإلدارة املالية ويصدر به قرار
.وزاري

استالم الشكوى من املوردين واملقاولني داخل الدولة وخارجها   فيما يتعلق بإجراءات
.الشراء املختلفة من اإلعالن عن العطاء وحىت التوريد والصرف 

خماطبة الوزارة صاحبة العالقة لتوضيح وجهة نظرها يف التظلم واستكمال بعض
.املستندات من املورد أو الوزارة يف بعض احلاالت اليت تستدعى ذلك

إحالة صور من التظلم واملراسالت املتعلقة به إىل أعضاء جلنة التظلم لدراسته وذلك
.متهيدا ملناقشته يف اجتماع اللجنة

.حتديد موعد اجتماع اللجنة وابالغه لألعضاء للحضور واملناقشة
مناقشة موضوع التظلم من قبل اللجنة يف االجتماع الذي يعقد هلذا الغرض واختاذ

القرارات املناسبة بشأنه
إعداد حمضر االجتماع والقرارات والتصحيحات اليت مت اختاذها إثناء االجتماع واعتماده

.من األعضاء يف اللجنة
إبالغ التوصيات والقرارات إىل الوزارة املعنية و قطاع التدقيق الداخلي  وكذلك املورد

.أو املقاول املتظلم

المرفقات

.طلب التظلم
.صورة مستند الصرف بعد خصم الغرامة

جلنة البت يف التظلمات املقدمة من املوردين:اسم اإلجراء
.واملقاولني داخل الدولة وخارجها 

٧-٢-٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٧-٢-٩-٢-٣
٧-٢-٩-٢-٤
٧-٢-٩-٢-٥
٧-٢-٩-٢-٦

٧-٢-٩-٣

٧-٢-٩-٣-١
٧-٢-٩-٣-٢

المشتريات

٠ مستند االستالم  والتسليم للمواد أو تسليم اخلدمات
.حمضر جلنة الفحص واالستالم

.صورة  من املراسالت ما بني املورد والوزارة املعنية
.ملف املعاملة بالكامل

األداة القانونية

 اخلاص بعقود اإلدارة وتعديالته٢٠٠٠ لسنة ٢٠القرار الوزاري رقم 
٢٠٠٩ لسنة ٨٦القرار الوزاري رقم 

جلنة البت يف التظلمات املقدمة من املوردين:اسم اإلجراء
.واملقاولني داخل الدولة وخارجها 

٧-٢-٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٧-٢-١٠

٧-٢-١٠-١

٧-٢-١٠-١-١

٧-٢-١٠-١-٢

٧-٢-١٠-١-٣
٧-٢-١٠-١-٤

٧-٢-١٠-١-٥

٧-٢-١٠-١-٦

٧-٢-١٠-١-٧

٧-٢-١٠-١-٨
٧-٢-١٠-١-٩
٧-٢-١٠-١-١٠
٧-٢-١٠-١-١١

٧-٢-١٠-٢

المشتريات

مفاوضات التجارة الحرة

الخطوات

إصدار قرار وزاري بتشكيل فريق املشتريات احلكومية و أعضاؤه من ادارة السياسات و
.املعايري احملاسبية مهمته املشاركة يف مفاوضات التجارة احلرة 

استالم كتاب من وزارة التجارة اخلارجية و اخلاص باالتفاقية مع دولة معينة مرفقا به
.نص االتفاقية املقترحة و حتويله للفريق املختص 

.دراسة بنود االتفاقية و إعداد املالحظات و املقترحات الالزمة 
ورود إخطار من وزارة التجارة اخلارجية مبوعد بدء جولة املفاوضات ، وحتويله للفريق

.املختص  
حضور الفريق املختص اجلولة األوىل من املباحثات و إعداد مسودة احملضر بالبنود اليت

.مت حبثها و االتفاق على جدول مواعيد جلسات اجلوالت التالية 
يكرر الفريق حضور جوالت املفاوضات اىل حني االنتهاء منها و االتفاق على مسودة

.نص االتفاقية و املالحق اخلاصة ا و تاريخ بدئها 
يعد الفريق تقريراًًٌٍٍَُِ مفصال بنتائج املفاوضات و النص املتفق عليه و املالحق اخلاصة ا و

.تاريخ بدء السريان 
.رفع التقرير إىل الفريق القانوين إلبداء الرأي قبل اإلعتماد  

.حتويل االتفاقية إىل اجلهة املعنية لالعتماد املبدئي  
.التوقيع املبدئي على نص االتفاقية من قبل املسؤولني املخولني  

التوقيع النهائي على االتفاقية و استالم نسخة منها للعمل مبوجبها حسب اإلجراءات
.املتبعة  

المرفقات

مفاوضات التجارة احلرة:اسم اإلجراء ٧-٢-١٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٧-٢-١٠-٣

٧-٢-١٠-٣-١
٧-٢-١٠-٣-٢

المشتريات

األداة القانونية

. اخلاص بعقود االدارة و تعديالته ٢٠٠٠ لسنة ٢٠القرار الوزاري رقم 
.القرار الوزاري بتشكيل الفريق 

مفاوضات التجارة احلرة:اسم اإلجراء ٧-٢-١٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



 
 

 
 مـالحــق

 
 المشتريات

                         
 
 
 



  
  
  
  
  
  

   وزارة  الصنف والمواصفات التاريخ
    اإلدارة
   البرنامج
    الفرعي
    الباب 

  
  نرجو توريد وتسليم المواد
  المذآورة أدناه إلى مخازن 

  وزارة 

 

    البند
       المبلغ المحجوز للطلب 

  تاريخ الفتح  بتاريخ  رقم
  
 الرصيد المخزني الكمية الوحدة واصفاتالصنف والم بند مسلسل

  
  
  
  

          

            

  /      / 20          التاريخ                                     الموافقة 
  

  محرر الطلب                                                                             اعتماد سعادة الوآيل    

  طلب شراء
  رقم 



    وزارة  التاريخ
   اإلدارة / الى السادة 

  البرنامج
   الفرعي
    الباب

   توريد وتسليم الموادنرجو
   أدناه إلى مخازن المذآورة
  وزارة

 

   البند
      للطلب المحجوز المبلغ
  الفتح تاريخ  بتاريخ  رقم

 
 الكمية الوحدة  والمواصفاتالصنف بند مسلسل القيمة  سعر الوحدة
  درهم  درهم

 
  
  

 

      

    
  
  
  
  
  
  

 

    

  
 المبلغ اإلجمالي

  

  
  
  
  
  
  
  
  

   /       /  20:        الموافقة                                                                                             التاريخ 
  
  

  يستعمل بمعرفة الوزارة الطالبة
  0إضافتها  بعهدتي ، وقد تم المواد المذآورة  عالية قد وردت للمخازن بحالة جيدة وطبقا للمواصفات المطلوبة والعينات المعتمدة وأنهااقر بان 

  
  /    /20:        استالم رقم                          التاريخ / بسجالت المخازن تحت رقم                      بموجب ادن إضافة 
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  امر شراء
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 أمالك اإلتحاد

 
 
 
 
 
 

١٨: عدد اإلجراءات 
 

٨ 

 



فهرس أمال ك االتحاد

أمال ك االتحاد

األحكام العامة

اإلجراءات

.تسجيل الممتلكات الحكومية

تسجيل المباني الحكومية

.الجرد السنوي للممتلكات

.الجرد المفاجئ

.تأجير الممتلكات الحكومية

تجديد عقود تأجير الممتلكات الحكومية

الخصم التلقائي من الرواتب للعقود غير المدفوعة

تثمين وبيع المواد المصادرة من قبل الحكومة

تسليم المواد المستغنى عنها لمخازن الوزارة

تثمين وبيع المواد المستغنى عنها

إتالف المواد الغير صالحة لالستعمال

التأمين باختالف أنواعه

إدخال بيانات الممتلكات المضافة خالل الفترة التأمينية

تسجيل الحوادث ومتابعة التصليح

إلغاء التأمين

تجديد ملكيات سيارات

القنصليات/ تسجيل الممتلكات الحكومية لدى السفارات 

رد الممتلكات الحكومية االتحادية الى الحكومات المحلية

٨

٨-١

٨-٢

٨-٢-١

٨-٢-٢

٨-٢-٣

٨-٢-٤

٨-٢-٥

٨-٢-٦

٨-٢-٧

٨-٢-٨

٨-٢-٩

٨-٢-١٠

٨-٢-١١

٨-٢-١٢

٨-٢-١٣

٨-٢-١٤

٨-٢-١٥

٨-٢-١٦

٨-٢-١٧

٨-٢-١٨



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨

٨-١

٨-١-١
٨-١-٢
٨-١-٣
٨-١-٤

٨-١-٥

٨-١-٦

٨-١-٧
٨-١-٨
٨-١-٩

٨-١-١٠

أمال ك االتحاد

أمال ك االتحاد

األحكام العامة

.تنظيم السياسات واإلجراءات التشريعية بشأن أمالك االحتاد 
.ربط إدخال مستندات امللكية مع مستندات االستالم النهائي واإلضافة اخلاصة ا
.يكون تسجيل املمتلكات احلكومية من خالل برنامج إدارة املخازن اإللكتروين
تلتزم اجلهات االحتادية بتوريد املبالغ احملصلة من بيع املواد املستغىن عنها أو تأجري

األماكن احلكومية والتأمينات والرسوم  اخلاصة ما وكذلك رسوم مناقصات التأمني
على املمتلكات  احلكومية حلساب الدولة باسم وزارة املالية  وذلك يف موعد أقصاه

.صباح اليوم التايل لتحصيل هذه املبالغ
حيظر على الوزارات واجلهات االحتادية تأجري األماكن احلكومية لكافة العاملني ا أو

.أقربائهم حىت الدرجة الثالثة
 من كل عام من خالل٣١ / ١٢يتم اجلرد السنوي ملوجودات الوزارات كما هي يف 
.برنامج إدارة املخازن وبواسطة القارئ الضوئي

.إبالغ جهات الرقابة املالية مبا يتعرض له املال العام من حوادث أو خمالفات مالية
.ربط مستودعات الوزارات والدوائر االحتادية بشبكة احلاسب اآليل يف وزارة املالية 
لوزارة املالية  حق االطالع على كافة املستندات املتعلقة بالبيع والتأمني والتأجري

.وتدقيقها وذلك حفاظاً على املال العام
حيظر استخدام املمتلكات العامة أو استغالهلا ألغراض شخصية أو جتارية مهما كانت

املقاصف ، املطاعم ،  ثالجات املواد الساخنة والباردة حمالت: صور االستغالل مثل
البقالة حمالت بيع الزهور ، حمالت تقدمي خدمات الطباعة والتصوير وغريها من األنشطة
التجارية اخلاصة اليت متارس يف املرافق العامة أو داخل  املباين واملمتلكات احلكومية دون

.مقابل

األحكام العامة:اسم اإلجراء ٨-١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-١-١١

٨-١-١٢

٨-١-١٣

٨-١-١٤

أمال ك االتحاد

يتحمل املسئولون كل حسب اختصاصه وصالحياته مسئولية ما يترتب على اإلساءة إىل
.املال العام أو استغالل املمتلكات العامة يف غري األغراض املخصصة هلا

لوزارة املالية  حق القيام جبوالت ميدانية على كافة مستودعات الوزارات وذلك إلجراء
اجلرد اجلزئي املفاجئ على أمناء ومسئويل العهد يف تلك املستودعات باختالف أنواعها

.وأماكن تواجدها ودون اإلخالل باجلرد املفاجئ الذي تقوم به الوزارة املعنية
يشكل مدير عام الوزارة املعنية أو من ينوب عنه جلنة لفحص واستالم املواد املوردة،

برئاسة مدير ادارة املوارد  املالية وعضوية ثالثة أعضاء على األقل ، على أن يكون أمني
املخزن املختص أحدهم ، ويراعى عند اختيار أعضاء اللجنة طبيعة األصناف املوردة،
وإذا اقتضى األمر خربة فنية فيتوجب عندئذ أن ينضم إليها مندوب فين خمتص ، وتقوم
اللجنة املذكورة باستخراج حمضر بنتيجة الفحص من خالل برنامج املخازن اإللكتروين

.ومن مث إخطار املورد بنتيجة الفحص
تأجري األماكن- باستالم املشاريع احلكومية ( تطبق برامج وزارة املالية  فيما يتعلق 

ويكون الدخول على) التأمني باختالف أنواعه - استالم املواد املخردة - احلكومية 
.هذه الربامج من خالل صفحة وزارة املالية 

األحكام العامة:اسم اإلجراء ٨-١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢

٨-٢-١

٨-٢-١-١

٨-٢-١-١-١

٨-٢-١-١-٢

٨-٢-١-١-٣
٨-٢-١-١-٤
٨-٢-١-١-٥
٨-٢-١-١-٦
٨-٢-١-١-٧

٨-٢-١-٢

٨-٢-١-٢-١
٨-٢-١-٢-٢
٨-٢-١-٢-٣
٨-٢-١-٢-٤

أمال ك االتحاد

اإلجراءات

.تسجيل الممتلكات الحكومية

الخطوات

يقوم أمني املخزن أو من يف حكمه بالدخول على برنامج إدارة املخازن اإللكتروين عرب
.http:\\192.168.1.131\eassetشبكة اإلنترنت 

القيام باالستالم املبدئي للمواد باستدعاء املادة املشتراة من أمر الشراء من برنامج الشراء
االلكتروين من خالل برنامج إدارة املخازن اإللكتروين ، ويف حالة الشراء املباشر يتم

.إدخال بيانات املواد يدوياً يف سند االستالم املبدئي
.استخراج قرار الفحص واإلحصاء من الربنامج واعتماده من جلنة الفحص

.باملواد املطابقة للمواصفات) إضافة(استخراج مستند استالم ائي 
١)ملحق رقم . ( استخراج سند امللكية من الربنامج

.التدقيق على السند وحفظه
حفظ السندات والثبوتيات اخلاصة مبمتلكات الوزارات واجلهات احلكومية وسفارات

.الدولة وبعثاا التمثيلية 
المرفقات

.إقرار الفحص واإلحصاء
)مؤقت( إيصال استالم 
)إضافة (مستند استالم 
سند ملكية

.تسجيل املمتلكات احلكومية:اسم اإلجراء ٨-٢-١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-١-٣

٨-٢-١-٣-١
٨-٢-١-٣-٢
٨-٢-١-٣-٣

٨-٢-١-٣-٤

أمال ك االتحاد

األداة القانونية

. يف شأن نظام املخازن والرقابة عليها١٩٧٩لسنة (٢) القرار الوزاري رقم 
. بشأن مسك سجالت خاصة باملمتلكات احلكومية١٩٩٨لسنة (٨)  تعميم رقم 

 بشأن املواد واألصناف اليت مت نقل خمصصاا من٢٠٠٦لسنة (١) تعميم مايل رقم 
.بنود الباب الثالث إىل بنود الباب الثاين

.م ٢٠٠٧لسنة ( ١٠٠) القرار الوزاري رقم 

.تسجيل املمتلكات احلكومية:اسم اإلجراء ٨-٢-١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-٢

٨-٢-٢-١

٨-٢-٢-١-١
٨-٢-٢-١-٢

٨-٢-٢-١-٣
٨-٢-٢-١-٤
٨-٢-٢-١-٥
٨-٢-٢-١-٦

٨-٢-٢-١-٧

٨-٢-٢-١-٨
٨-٢-٢-١-٩
٨-٢-٢-١-١٠

٨-٢-٢-٢

٨-٢-٢-٢-١
٨-٢-٢-٢-٢
٨-٢-٢-٢-٣
٨-٢-٢-٢-٤

أمال ك االتحاد

تسجيل المباني الحكومية

الخطوات

.تقوم وزارة األشغال العامة بتحديد موعد اجتماع جلنة املباين مبوقع املشروع
جتتمع اللجنة يف موقع املشروع حبضور مندوب وزارة املالية  والوزارة املعنية للكشف

.على املشروع بعد إجنازه
.وتسجيل املالحظات) ائي/ ابتدائي (تقوم اللجنة بإعداد حمضر االستالم 

.إبالغ املقاول باملالحظات يف حال وجودها وتسليمه نسخة من احملضر
.اعتماد احملضر بعد استيفاء املالحظات من مندوب وزارة املالية  

تستخرج الوزارة) اخل... مطبخ جمهز - مكيفات : (يف حالة وجود أصول يف املشروع 
.سند ملكية بتلك األصول وتسجيلها يف برنامج أمالك الدولة االلكتروين

إرسال كتاب ونسخة من حمضر االستالم االبتدائي أو النهائي أو عقود الصيانة
.واستمارة املشروع واخلرائط وكافة املستندات إىل وزارة املالية 

.إدخال بيانات املبىن يف نظام أمالك الدولة االلكتروين
.حفظ مجيع املستندات األصلية بالوزارة

.حفظ مجيع املستندات يف امللف اإللكتروين

المرفقات

.حمضر االستالم
.سند امللكية

استمارة مشروع منجز
خرائط املشروع

تسجيل املباين احلكومية:اسم اإلجراء ٨-٢-٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-٢-٣

٨-٢-٢-٣-١
٨-٢-٢-٣-٢

٨-٢-٢-٣-٣

أمال ك االتحاد

األداة القانونية

. بشأن مسك سجالت خاصة باملمتلكات احلكومية١٩٩٨لسنة (٨) تعميم رقم 
 بشأن اإلجراءات املطلوبة لتدوين األصول الثابتة املسلمة٢٠٠٠لسنة  (٤) تعميم رقم 

.للوزارات ضمن مشاريع املباين احلكومية
.م ٢٠٠٧لسنة ( ١٠٠) القرار الوزاري رقم 

تسجيل املباين احلكومية:اسم اإلجراء ٨-٢-٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-٣

٨-٢-٣-١

٨-٢-٣-١-١

٨-٢-٣-١-٢

٨-٢-٣-١-٣

٨-٢-٣-١-٤

أمال ك االتحاد

.الجرد السنوي للممتلكات

الخطوات

جترد مجيع املستودعات مبا فيها املخازن الفرعية وخمازن الورش جرداً شامالً مرة على
األقل كل عام وذلك دون اإلخالل بنظام اجلرد اجلزئي املفاجئ خالل العام

تشكل جلنة أو جلان اجلرد السنوي بقرار يصدر من مدير عام الوزارة املعنية أو من
ينوب عنه مكونة من رئيس وعضوين على األقل لكل جلنة ، على أن ال يكونوا من
أمناء املستودعات أو املوظفني الذين يتولون إدارا الفعلية ويكون اجلرد حتت إشراف

–مدير املستودعات أو من يف حكمه يف الوزارة املعنية ،على أن تواىف وزارة املالية  
إدارة السياسات واملعايري احملاسبية وديوان احملاسبة بصورة عن قرار تشكيل جلان اجلرد

مبيناً به أمساء ووظائف أعضاء هذه اللجان قبل أسبوع على األقل من بداية عمل اللجان
، ويف حالة جرد املواد واملعدات الفنية جيب أن يدخل يف تشكيل جلنة أو جلان اجلرد
عضو من الفنيني املتخصصني يف تلك املواد ، ويف مجيع األحوال جيب أن يتم اجلرد

٢ )ملحق رقم . ( حبضور أمني املستودع 
يتم اجلرد يف السفارات والقنصليات وملحقياا باخلارج بتشكيل جلنة جرد يف كل منها

برئاسة مسؤول الشؤون املالية بالسفارة أو القنصلية أو امللحقية أو من ينوب عنه ،
.وعضوية موظفني آخرين من السفارة أو القنصلية أو امللحقية وحبضور أمني املخزن  
يتم جرد املستودعات بأنواعها واملخازن الفرعية وخمازن الورش يف اية السنة أو يف أي
تاريخ آخر إذا اقتضى األمر ذلك ، ويتم اجلرد من قبل جلان اجلرد املشار إليها سابقاً ،

.ويعترب اجلرد إلزامياً يف حاليت الوفاة أو النقل ألمناء املستودعات 

.اجلرد السنوي للممتلكات:اسم اإلجراء ٨-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-٣-١-٥

٨-٢-٣-١-٦

٨-٢-٣-١-٧

٨-٢-٣-١-٨

٨-٢-٣-١-٩

أمال ك االتحاد

من كل عام) كانون  األول( ديسمرب ١٥تبدأ إجراءات اجلرد الشامل السنوي يف 
 من كل عام على أن ينتهي قبل آخر يناير٣١ / ١٢وجيرى اجلرد الفعلي كما هو يف 

التايل على األكثر ، وال جيوز إدخال أو إخراج أية مادة إىل املستودعات) كانون الثاين(
واملخازن الفرعية وخمازن الورش  أثناء فترة  اجلرد ، على أنه إذا اقتضت طبيعة العمل يف

بعض املستودعات واملخازن الفرعية وخمازن الورش عدم إيقاف احلركة فيها بغرض
القيام ذا اجلرد ، وبناًء على موافقة مدير ادارة املوارد املالية  وجلنة اجلرد فيجب عندئذ

 ديسمرب وذلك بإجراء عمليات اإلضافة  واخلصم٣١حتقيق األرصدة  وإرجاعها إىل 
.نتيجة احلركة باملستودع خالل فترة اجلرد 

 عطلة  رمسية ، فيكون آخر يوم٣١ / ١٢إذا صادف يوم اجلرد الفعلي كما هو يف 
.عمل سابق على هذا التاريخ هو اليوم الواجب إجراء اجلرد فيه 

جترد األصناف صنفاً صنفاً بوزا أو مقاسها أو بعددها حسب نوع الوحدة بالقارئ
.الضوئي وتستخرج اللجنة كشوف اجلرد آلياًٍ 

تثبت اللجنة املقادير اليت جتدها فعالً من خالل اجلرد اآليل  بواسطة القارئ الضوئي مث
.يستخرج كشف اجلرد الذي يوضح  الفروقات لألرصدة بالزيادة أو العجز 

ميكن أثناء اجلرد صرف األصناف املطلوبة لألعمال العاجلة والضرورية وذلك مبوافقة
.جلنة اجلرد ومدير ادارة املوارد املالية 

.اجلرد السنوي للممتلكات:اسم اإلجراء ٨-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-٣-١-١٠

٨-٢-٣-١-١١

٨-٢-٣-١-١٢

أمال ك االتحاد

جيب على جلنة اجلرد أن تقر يف احملضر بأا جردت املواد املبينة جرداً فعلياً ، وكل جرد
يظهر أنه كان صورياً  حياكم عليه أعضاء اللجنة املسؤولني تأديبياً وإرفاق تقرير عن

املستودعات اليت قامت جبردها يتضمن مجيع ما  تبني هلا من مالحظات وعلى األخص
:ملا يلي 

.سوء حالة األصناف نتيجة عدم كفاءة إجراءات حفظها - 
.األصناف اليت حتتاج إىل وقاية خاصة - 

.األصناف الراكدة واليت مر عليها سنتان بدون صرف - 
.األصناف اليت انتهت مدة صالحيتها - 
.جلان اجلرد / أية توصيات أخرى تراها جلنة - 

كما جيب على أمني املستودع أن يوقع على قوائم اجلرد مقراً على حماضره ويقر بأن
املوجودة جبميع مستودعات)  املستدمية واملعدة لالستهالك والغري صاحلة ( مجيع املواد  

.الوزارة قد مت جردها فعالً ، وأنه ال توجد أصناف أو مواد مل يشملها اجلرد 
توقيع كشوف اجلرد اإللكتروين من رئيس وأعضاء اللجنة كما  توقع أيضاً من أمني

املخزن أو من ينوب عنه إقراراً منه بصحتها وتعتمد من مدير عام الوزارة أو من ينوب
.عنه

يف حالة وجود عجز أو زيادة تقوم اللجنة بإعداد كشف بالزيادة والعجز من واقع
حماضر اجلرد وتبني به إيضاحات أمني املستودع  بشأن العجز والزيادة من كل صنف
مث تدون أمثاا حسب الوارد يف احلاسب اآليل  ويبدي مدير املخازن أو من يف حكمه

مالحظاته عليها قبل رفعها ملدير عام الوزارة أو من ينوب عنه إلقرارها وإصدار
٩).ملحق رقم .(توجيهاته بشأا

.اجلرد السنوي للممتلكات:اسم اإلجراء ٨-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-٣-١-١٣

٨-٢-٣-١-١٤

٨-٢-٣-١-١٥

٨-٢-٣-١-١٦

٨-٢-٣-١-١٧

٨-٢-٣-١-١٨

أمال ك االتحاد

بدون ختفيض شئ من– كل نوع على حده – جيب أن يبني مقدار العجز بكامله 
مقداره مقابل الزيادة اليت تظهر يف أصناف أخرى متشاة ، وال يعول على مقدار

الزيادة لتخفيض مقدار العجز إال إذا ثبت وقوع خطأ يف تسجيل الوارد أو املصروف
من تلك األصناف وذلك مبوجب شهادة إدارية حتررها جلنة اجلرد ، وأما فيما عدا ذلك

.فإنه جيب حتصيل قيمة العجوزات من أمني املستودع 
عدم استخدام الزيادات اليت تكون قد ظهرت يف جرد سابق لتغطية عجز يظهر أثناء

.اجلرد احلايل أو الالحق
يف حالة العجز الناتج عن جتزئة الصرفيات جيب إيضاح الكميات املصروفة يف خالل املدة

مع بيان عدد مرات) يف قوائم اجلرد(بني آخر جرد واجلرد احلايل أمام كل صنف 
.الصرف والنسبة املئوية للعجز بالنسبة للكمية املصروفة خالل السنة املالية

حتصل قيمة العجوزات الناجتة من أمناء املخازن بثمنها األصلي ، أو  سعر السوق أيهما
أكثر وتعترب األصناف اليت يذكر أمامها أا ظهرت يف اجلرد ناقصة لعدم حترير إذن
الصرف  عنها عند  صرفها بسبب السهو ، أو ضغط العمل ، أو غريه عجزاً فعلياً ،

.حتصل قيمتها من املسئول على نفس األساس السابق
:يف حالة وجود عجز أو زيادة يتبع لتسويتها ما يلي 

تضاف الزيادة مبجرد انتهاء عملية اجلرد إىل عهدة املخزن مبوجب إقرار وإذن إضافة- 
حسب الربنامج باحلاسب اآليل وترفق منه صورة مبحاضر اجلرد عند) سند استالم(

.إرساهلا لوزارة املالية 
وترسل) مستند صرف مواد باحلاسب اآليل(ختصم قيمة العجز مبوجب إذن صرف  - 

منه صورة إىل قسم حسابات الوزارة لتحميل املسئول بقيمتها األصلية، أو السوقية
.أيهما أكثر مع عدم اإلخالل حبق الوزارة املعنية يف اختاذ اإلجراءات التأديبية الالزمة
يتخذ يف  جرد العهد الفرعية املوضوعة يف منشآت حكومية ، أو اليت متلكها احلكومة
يف أي منشأة كاالستراحات ، بيوت الشباب ، أقسام املستشفيات، املدارس ومكاتب

.املوظفني  ما جاء يف جرد املستودعات واملخازن الفرعية وخمازن الورش 

.اجلرد السنوي للممتلكات:اسم اإلجراء ٨-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-٣-١-١٩

٨-٢-٣-١-٢٠

٨-٢-٣-١-٢١

٨-٢-٣-١-٢٢
٨-٢-٣-١-٢٣

٨-٢-٣-١-٢٤
٨-٢-٣-١-٢٥

٨-٢-٣-٢

٨-٢-٣-٢-١
٨-٢-٣-٢-٢

أمال ك االتحاد

األصناف املستدمية املسلمة عهدة للموظفني ، واملستخدمني ألعماهلم املصلحية، يكتفي
بإقرار منهم يف اية السنة املالية يفيد بأن األصناف اليت بعهدم موجودة فعالً وأا
حبالة جيدة  مع تأشرية ماسك سجل العهدة على اإلقرار بأن هذه األصناف مطابقة

.للوارد يف استمارات العهد الشخصية
جترد األصناف املصروفة لالستهالك من واقع الدفتر املمسوك لبيان الوارد واملنصرف

 من كل عام ، مع  بيان قيمة هذه البواقي وتعترب جزء من٣١ / ١٢منها حىت 
.موجودات اجلهة احلكومية حيث تقيم البواقي حسب قيمتها األصلية 

تقييم املوجودات يف املستودعات الرئيسية بأمثاا األصلية وذلك بأخذ سعر فاتورة
الشراء ، وكذلك تقييم موجودات  املستودعات الفرعية والورش بأمثاا األصلية أيضاً
فيما عدا األصناف اليت تكون مصروفه لالستعمال فتقيم بنصف قيمتها أما األصناف
املوردة للمستودعات بدون مثن مثل اهلبات أو العينات فتقيم من واقع التقدير باملقارنة

.مع مثيالا 
.تقيم العهد الشخصية والعهد الفرعية بنصف قيمتها 

األصناف التالفة تستبعد من قوائم اجلرد على أن يتم حصرها   يف قوائم خاصة ويتبع
لسنة(٢) من القـرار الوزاري رقم (٤٣)بشأا األحكام املنصوص عليها يف املادة 

من دليل اإلجراءات املالية املوحد للحكومة(٨-٢-١١) م واإلجراء رقم ١٩٧٩
.االحتادية 

.مطابقة كشوف اجلرد مع موجودات الوزارة يف برنامج إدارة املخازن اإللكتروين 
.حفظ كشوف اجلرد يف امللف املخصص 

المرفقات

.كشوف اجلرد 
.إن وجدت _ كشف بالفروقات 

.اجلرد السنوي للممتلكات:اسم اإلجراء ٨-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-٣-٢-٣

٨-٢-٣-٢-٤

٨-٢-٣-٢-٥
٨-٢-٣-٢-٦
٨-٢-٣-٢-٧
٨-٢-٣-٢-٨

٨-٢-٣-٣

٨-٢-٣-٣-١
٨-٢-٣-٣-٢
٨-٢-٣-٣-٣

٨-٢-٣-٣-٤

أمال ك االتحاد

نسخة من املالحظات والتقرير الذي أعدته جلنة اجلرد والذي يتضمن مجيع ما تبني هلا
من( ٥٩ ) من خمالفات أو فروق جردية خالل اجلرد وذلك على النحو الوارد باملادة 

.م ١٩٧٩لسنة ( ٢ ) القرار الوزاري رقم 
إقرار من مدير املخازن أو من يف حكمه ينص على أن مجيع األصناف املوجودة جبميع
خمازن الوزارة بأنواعها املستدمية واملعدة لالستهالك والغري صاحلة قد مت جردها فعالً ،
وأنه ال توجد أصناف مل يشملها اجلرد ، كما أنه ال توجد أصناف باقية  يف املخازن

زائدة عن احلاجة أو غري الزمة الستعماهلا يف أشغال الوزارة ، وأن ما وجد منها من هذا
.قد رفع أمره ملدير عام الوزارة للتصرف) إن وجد(القبيل 

.إقرار من أمني املخزن بأنه قد مت جرد كافة املوجودات وحسب التعاميم املالية 
.مذكرة توضح تفصيلياً أسباب العجز أو الزيادة يف نتيجة اجلرد
.بيان باملواد أو املعدات الزائدة عن حاجة الوزارة أو اإلدارة

.بيان باملواد واألصناف اليت انتهت مدة صالحيتها

األداة القانونية

. يف شأن نظام املخازن والرقابة عليها١٩٧٩لسنة (٢) القرار الوزاري رقم 
.التعميم املايل الذي يصدر سنوياً بشأن اجلرد السنوي 

م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٦لسنة ( ٢٦٧ ) قرار وزاري رقم 
.املالية املوحد للحكومة االحتادية 

.م ٢٠٠٧لسنة (١٠٠) القرار الوزاري رقم 

.اجلرد السنوي للممتلكات:اسم اإلجراء ٨-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-٤

٨-٢-٤-١

٨-٢-٤-١-١

٨-٢-٤-١-٢

٨-٢-٤-١-٣
٨-٢-٤-١-٤
٨-٢-٤-١-٥
٨-٢-٤-١-٦
٨-٢-٤-١-٧
٨-٢-٤-١-٨
٨-٢-٤-١-٩

٨-٢-٤-٢

٨-٢-٤-٢-١
٨-٢-٤-٢-٢
٨-٢-٤-٢-٣
٨-٢-٤-٢-٤

٨-٢-٤-٣

٨-٢-٤-٣-١

أمال ك االتحاد

.الجرد المفاجئ

الخطوات

إصدار قرار من املدير العام أو من ينوب عنه بتشكيل جلنة اجلرد املفاجئ برئاسة مدير
.ادارة وعضوية اثنني على األقل من غري أمناء املخازن أو العاملني ا

الدخول إىل نظام املخازن اإللكتروين عرب املوقع
http:\\129.168.1.131.leasset.

.طباعة موجودات املوقع املراد زيارته
.تقوم اللجنة بزيارة ميدانية ملوقع اجلرد
.معاينة املكان والقيام جبرد عشوائي

.كتابة حمضر بنتائج اجلرد واعتماده من اللجنة
.إرسال نسخة من احملضر للمدير العام  لإلطالع عليه والتوجيه بالالزم

) .ان وجدت ( على وجود الفروقات ) جزائية- تأديبية (تنفيذ اإلجراءات املترتبة 
.حفظ نتيجة اجلرد املفاجئ يف امللف املخصص

المرفقات

.قرار تشكيل جلنة اجلرد
.حمضر اجلرد

.إن وجدت- كشف بالفروقات 
إن وجدت- اإلجراءات املتخذة من قبل الوزارة املعنية بشأن الفروقات 

األداة القانونية

. يف شأن نظام املخازن والرقابة عليها١٩٧٩لسنة (٢) القرار الوزاري رقم 

.اجلرد املفاجئ:اسم اإلجراء ٨-٢-٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-٤-٣-٢
٨-٢-٤-٣-٣

أمال ك االتحاد

 بشأن نظام املخازن والرقابة عليها١٩٩٩لسنة (٥) تعميم مايل رقم 
.م ٢٠٠٧لسنة ( ١٠٠) القرار الوزاري رقم 

.اجلرد املفاجئ:اسم اإلجراء ٨-٢-٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-٥

٨-٢-٥-١

٨-٢-٥-١-١

٨-٢-٥-١-٢

٨-٢-٥-١-٣

٨-٢-٥-١-٤
٨-٢-٥-١-٥
٨-٢-٥-١-٦
٨-٢-٥-١-٧

٨-٢-٥-١-٨
٨-٢-٥-١-٩

٨-٢-٥-١-١٠

٨-٢-٥-١-١١

٨-٢-٥-١-١٢

أمال ك االتحاد

.تأجير الممتلكات الحكومية

الخطوات

يتم تشكيل جلنة بقرار من املدير العام أو من ينوب تكون مهمتها تأجري األماكن
املتوفرة للوزارة برئاسة مدير ادارة وتضم يف عضويتها عضو من املوارد املالية وعضو من

.شئون األمالك بالوزارة املعنية
تقوم اللجنة بتطبيق شروط املزايدة اخلاصة بالتأجري وميكن إضافة شروط خاصة بطبيعة

٣).ملحق رقم ( العني املؤجرة 
اإلعالن يف الصحف احمللية قبل تاريخ املزايدة بعشرة أيام على األقل عن طريق املوارد

.املالية
.استالم رسوم املزايدة بايصال ايرادات غري مسترد

.استالم أظرف املزايدة خمتومة من املتزايدين لدى شئون األمالك بالوزارة املعنية
.فتح أظرف املزايدة لتحديد أنسب العروض من قبل جلنة التأجري

تنظيم حمضر بنتيجة املزايدة وتوقيعه من األعضاء واعتماده من املدير العام أو من ينوب
.عنه 

تقوم شئون األمالك بتبليغ املتزايد الذي وقع عليه االختيار للتقدم بامتام باقي اإلجراءات
تقوم شئون اإلمالك بتحرير سند أمر قبض بالقيمة االجيارية وترسله إىل ادارة

٤)ملحق رقم . ( املوارداملالية
تقوم ادارة املوارد املالية باستالم القيمة اإلجيارية من الفائز باملزايدة وحترير إيصال

.إيرادات وتعد مستند قيد بذلك
تقوم شئون األمالك بإدخال البيانات اخلاصة بعقد التأجري يف صفحة وزارة املالية  يف

.برنامج تأجري املمتلكات اإللكتروين
.اعداد عقد اإلجيار وتوقيعه من الطرفني

.تأجري املمتلكات احلكومية:اسم اإلجراء ٨-٢-٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-٥-١-١٣
٨-٢-٥-١-١٤

٨-٢-٥-٢

٨-٢-٥-٢-١
٨-٢-٥-٢-٢
٨-٢-٥-٢-٣
٨-٢-٥-٢-٤
٨-٢-٥-٢-٥
٨-٢-٥-٢-٦

٨-٢-٥-٣

٨-٢-٥-٣-١

٨-٢-٥-٣-٢

٨-٢-٥-٣-٣

٨-٢-٥-٣-٤

أمال ك االتحاد

.تسليم نسخة من العقد إىل املستأجر
.حفظ نسخة من العقد مع املستندات الثبوتية يف امللف 

المرفقات

.قرار تشكيل جلنة التأجري
.نسخة من إيصال اإليرادات

.نسخة من عقد التأجري
.الشروط اخلاصة مبزايدة التأجري

. أمر قبض بقيمة اإلجيار
.حمضر بنتيجة املزايدة

األداة القانونية

م بشأن ختويل وزارة املالية والصناعة١٩٨٨لسنة (١١٩ / ٦) قرار جملس الوزراء رقم 
استصدار القرارات الالزمة ملنع استغالل املباين واألجهزة واخلدمات احلكومية يف

.أغراض شخصية
م يف شأن حظر استغالل األراضي١٩٨٨لسنة (٣٢) قرار وزير املالية والصناعة رقم 

.واملباين احلكومية يف غري األغراض املخصصة هلا من اخلدمات العامة
م يف شأن تأجري املباين واملساكن١٩٩٣لسنة (٨٧) قرار وزير املالية والصناعة رقم 
.واألماكن اململوكة للحكومة

.م ٢٠٠٧لسنة (١٠٠) القرار الوزاري رقم 

.تأجري املمتلكات احلكومية:اسم اإلجراء ٨-٢-٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-٦

٨-٢-٦-١

٨-٢-٦-١-١
٨-٢-٦-١-٢
٨-٢-٦-١-٣
٨-٢-٦-١-٤
٨-٢-٦-١-٥

٨-٢-٦-١-٦
٨-٢-٦-١-٧
٨-٢-٦-١-٨

٨-٢-٦-٢

٨-٢-٦-٢-١
٨-٢-٦-٢-٢

٨-٢-٦-٣

٨-٢-٦-٣-١

٨-٢-٦-٣-٢

أمال ك االتحاد

تجديد عقود تأجير الممتلكات الحكومية

الخطوات

.تقوم شئون األمالك بطباعة كشوف وأرقام العقود اليت سوف تنتهي خالل الشهر
.اشعار املستأجر و االتصال به لتجديد العقد

.جتديد العقد وطباعته  بالتاريخ احملدد وتوقيعه من الطرفني
.حترير سند أمر قبض بالقيمة االجيارية وإرساله إىل ادارة املوارد املالية

تقوم ادارة املوارد املالية باستالم أمر قبض وحتصيل القيمة اإلجيارية وحترير إيصال
.اإليرادات

.إعداد مستند القيد الالزم وإرسال نسخة من إيصال اإليرادات إىل شئون األمالك
.تقوم شئون األمالك بتسليم نسخة من العقد إىل املستأجر

.حفظ نسخة من العقد مع املستندات الثبوتية يف امللف 
المرفقات

.نسخة من عقد اإلجيار
.نسخة من سند استالم اإليرادات

األداة القانونية

م بشأن ختويل وزارة املالية١٩٨٨لسنة ( ١١٩ / ٦ ) قرار جملس الوزراء رقم 
والصناعة استصدار القرارات الالزمة ملنع استغالل املباين واألجهزة واخلدمات احلكومية

.يف أغراض شخصية
م يف شأن حظر استغالل األراضي١٩٨٨لسنة (٣٢) قرار وزير املالية والصناعة رقم 

.واملباين احلكومية يف غري األغراض املخصصة هلا من اخلدمات العامة

جتديد عقود تأجري املمتلكات احلكومية:اسم اإلجراء ٨-٢-٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-٦-٣-٣

٨-٢-٦-٣-٤

أمال ك االتحاد

م يف شأن تأجري املباين واملساكن١٩٩٣لسنة (٨٧) قرار وزير املالية والصناعة 
.واألماكن اململوكة للحكومة

.م ٢٠٠٧لسنة ( ١٠٠) القرار الوزاري رقم 

جتديد عقود تأجري املمتلكات احلكومية:اسم اإلجراء ٨-٢-٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-٧

٨-٢-٧-١

٨-٢-٧-١-١

٨-٢-٧-١-٢

٨-٢-٧-١-٣

٨-٢-٧-١-٤

٨-٢-٧-١-٥
٨-٢-٧-١-٦

٨-٢-٧-٢

٨-٢-٧-٢-١
٨-٢-٧-٢-٢
٨-٢-٧-٢-٣

٨-٢-٧-٣

٨-٢-٧-٣-١

أمال ك االتحاد

الخصم التلقائي من الرواتب للعقود غير المدفوعة

الخطوات

اليت تؤجر للموظفني مببالغ شهرية) الكرافانات(تنظيم كشف املباين احلكومية مثل 
.مقطوعة يف املناطق النائية ، وتطبق على وزاريت التربية والصحة

تقوم شئون األمالك باستخراج كشف حلصر املدرسني أو املوظفني الذين مل يسددوا
.قيمة اإلجيار 

طباعة عقود اإلجيار يف السنة احلالية للمدرسني او املوظفني املذكورين يف الكشف
.السابق 

ابالغ ادارة املوارد املالية  للخصم من رواتب املوظفني املستأجرين حسب العقود
.وكشف احلصر

.استالم إشعارات اخلصم من ادارة املوارد املالية  تفيد بتنفيذ اخلصم
.تقوم شئون األمالك مبتابعة املوظفني املتخلفني عن السداد

المرفقات

.عقود اإلجيار
.كشف حصر للذين مل يسددوا قيمة اإلجيار

.إشعار اخلصم من الراتب

األداة القانونية

م بشأن ختويل وزارة املالية١٩٨٨لسنة ( ١١٩ / ٦ ) قرار جملس الوزراء رقم 
والصناعة استصدار القرارات الالزمة ملنع استغالل املباين واألجهزة واخلدمات احلكومية

.يف أغراض شخصية

اخلصم التلقائي من الرواتب للعقود غري املدفوعة:اسم اإلجراء ٨-٢-٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-٧-٣-٢

٨-٢-٧-٣-٣

أمال ك االتحاد

م يف شأن حظر استغالل األراضي١٩٨٨لسنة (٣٢) قرار وزير املالية والصناعة رقم 
.واملباين احلكومية يف غري األغراض املخصصة هلا من اخلدمات العامة

م يف شأن تأجري املباين واملساكن١٩٩٣لسنة (٨٧) قرار وزير املالية والصناعة رقم 
.واألماكن اململوكة للحكومة

اخلصم التلقائي من الرواتب للعقود غري املدفوعة:اسم اإلجراء ٨-٢-٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-٨

٨-٢-٨-١

٨-٢-٨-١-١

٨-٢-٨-١-٢
٨-٢-٨-١-٣
٨-٢-٨-١-٤

٨-٢-٨-١-٥
٨-٢-٨-١-٦
٨-٢-٨-١-٧
٨-٢-٨-١-٨

٨-٢-٨-١-٩

٨-٢-٨-١-١٠
٨-٢-٨-١-١١

٨-٢-٨-١-١٢
٨-٢-٨-١-١٣

أمال ك االتحاد

تثمين وبيع المواد المصادرة من قبل الحكومة

الخطوات

تثمني وبيع املواد اليت يتم مصادرا مبعرفة وزاريت الداخلية ووزارة العدل مثل السيارات
.املصادرة أو قوارب ريب املتسللني

.تقوم شئون األمالك باستالم قرار باملصادرة من اجلهة املخولة بذلك مثل احملاكم
.يتم حفظ املواد وختزينها من قبل أمني املخازن أو من يف حكمه

يشكل مدير عام الوزارة أو من ينوب عنه جلنة تثمني برئاسة مدير ادارة وعضوين أو
أكثر ممن تتناسب وظائفهم مع أمهية وقيمة األصناف املعدة للبيع وفقاً لتقديرها ، وتضم
إليها موظف فين إذا لزم األمر ملعاينة وتثمني املواد قبل عرضها للبيع ، كما يشكل جلنة

.أخرى للبيع يكون أعضاؤها من غري أعضاء جلنة التثمني 
.تقوم ادارة املوارد املالية باإلعالن عن املزايدة قبل البيع بعشرة أيام على األقل 

.حفظ نسخة من اإلعالن يف امللف املخصص بعد التأكد من إعالنه من اجلهات املعنية
.تقوم جلنة التثمني بإعداد كشوف باملواد املصادرة املراد بيعها

معاينة املواد املراد بيعها من قبل جلنة التثمني وتقدير قيمة األصناف املدونة بالكشوف
.وتوقيعها من األعضاء

حتويل امللف املخصص للمزايدة إىل رئيس جلنة البيع مع كشوف التثمني يف اليوم احملدد
.للمزايدة

. استالم مبلغ التأمني الالزم لدخول املزايدة مبوجب ايصال استالم مؤقت
حترير عقد بيع املادة املباعة مباشرة يف حالة ترسية املادة على املتزايد ، ويوقع من قبل

.رئيس اللجنة واملتزايد
.من قيمة املادة املباعة بإيصاالت إيرادات٢٠% استالم التأمني االبتدائي والبالغ 

.اعادة مبالغ تأمني دخول املزاد  للمتزايدين الذين مل تتم ترسية املزايدة عليهم

تثمني وبيع املواد املصادرة من قبل احلكومة:اسم اإلجراء ٨-٢-٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-٨-١-١٤

٨-٢-٨-١-١٥

٨-٢-٨-١-١٦
٨-٢-٨-١-١٧

٨-٢-٨-١-١٨

٨-٢-٨-١-١٩

٨-٢-٨-١-٢٠
٨-٢-٨-١-٢١

٨-٢-٨-١-٢٢
٨-٢-٨-٢

٨-٢-٨-٢-١
٨-٢-٨-٢-٢
٨-٢-٨-٢-٣
٨-٢-٨-٢-٤

أمال ك االتحاد

حتويل نسخة من العقود إىل موظف قسم املخازن بعد انتهاء املزايدة الدخال البيانات
.الالزمة 

تقوم شئون األمالك بإعداد طلب قبض لتسديد باقي قيمة العقد وإرساله إىل ادارة
خالل الفترة احملددة باالعالن(املوارد املالية ويف حالة عدم دفع املتزايد للمبلغ املتبقي 

.يصادر املبلغ املدفوع) وشروط املزايدة 
) .إيصال إيرادات(تقوم شئون األمالك باستالم صورة من سند قبض املبلغ الباقي 

تقوم شئون األمالك بتحرير طلب صرف مواد إىل أمني املخزن ليقوم املشتري بسحب
األصناف املباعة له  خالل شهر على األكثر ، ويف حالة التأخر بعد ذلك تفرض عليه

يومياً من مثن البيع لفترة ال تزيد عن شهر حيق للوزارة مصادرة١% غرامة تأخري
.االصناف و بيعها مبزاد الحق 

يقوم أمني املخزن أو من يف حكمه بتسليم املواد إىل املشتري مبوجب مستند صرف
.مواد 

حتويل نسخة  مستند الصرف إىل موظف املخازن لتسجيل بيانات املستند  يف برنامج
.املواد املخردة

.إعداد حمضر بيع األصناف املباعة وتقرير اللجنة بنتيجة البيع
التوقيع على احملضر من قبل أعضاء جلنة البيع واعتماده من مدير عام الوزارة أو من

.ينوب عنه
.حفظ احملضر مع كافة املستندات واإلجراءات يف امللف املخصص 

المرفقات

.قرار مصادرة املواد
.قرار تشكيل جلنة التثمني
.قرار تشكيل جلنة البيع

.حمضر البيع

تثمني وبيع املواد املصادرة من قبل احلكومة:اسم اإلجراء ٨-٢-٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-٨-٢-٥
٨-٢-٨-٢-٦
٨-٢-٨-٢-٧
٨-٢-٨-٢-٨
٨-٢-٨-٢-٩
٨-٢-٨-٢-١٠

٨-٢-٨-٣

٨-٢-٨-٣-١
٨-٢-٨-٣-٢

أمال ك االتحاد

.نسخة من إيصاالت اإليرادات
.نسخة من عقود البيع
.نسخة من إعالن البيع

.نسخة من إيصال إيداع املبلغ يف البنك
.نسخة من مستندات صرف املواد

.نسخة من طلبات القبض

األداة القانونية

.قرار باملصادرة خيول بالبيع
.م ٢٠٠٧لسنة (١٠٠) القرار الوزاري رقم 

تثمني وبيع املواد املصادرة من قبل احلكومة:اسم اإلجراء ٨-٢-٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-٩

٨-٢-٩-١

٨-٢-٩-١-١

٨-٢-٩-١-٢

٨-٢-٩-١-٣

٨-٢-٩-١-٤

٨-٢-٩-١-٥

٨-٢-٩-١-٦
٨-٢-٩-١-٧

٨-٢-٩-١-٨
٨-٢-٩-١-٩
٨-٢-٩-١-١٠

أمال ك االتحاد

تسليم المواد المستغنى عنها لمخازن الوزارة

الخطوات

يشكل مدير عام الوزارة أو من ينوب عنه  جلنة حلصر ومعاينة املواد املستغىن عنها
.والغري صاحلة لالستعمال برئاسة مدير وعضوية كل من املوارد املالية واملخازن

استخراج كشوف املعاينة من برنامج نظام املخازن اإللكتروين و اعتمادها من قبل مدير
.عام الوزارة أو من ينوب عنه 

تقرر اللجنة املذكورة أعاله مدى إمكانية االستفادة من املواد باإلصالح أو البيع أو
اإلتالف والتوقيع على الكشف من الرئيس واألعضاء وتعتمد من املدير العام أو من

.ينوب عنه 
باستخراج مستند صرف مواد للمواد املراد ختريدها من خالل) مسؤول العهدة(يقوم 

.برنامج املخازن اإللكتروين
ترسل نسخة من مستند صرف املواد مع مرفقاا إىل ادارة املوارد املالية إلجراءات

.تسوية القيمة لألصول وخمصصات االستهالك وإعداد مستند قيد بذلك
.يقوم أمني خمزن املواد املخردة  باستالم كشوف املعاينة ومطابقتها باملواد الواردة إليه

إدخال بيانات كشوف املعاينة واستخراج مستند استالم مواد خمردة من النظام
.اإللكتروين

.تسليم مسؤول العهدة أصل مستند االستالم
.ترتيب األصناف داخل املخزن حسب الصنف واموعات

بواسطة الربنامج اإللكتروين يتم ترحيل األصناف الواردة مبستند االستالم إىل بطاقات
.األصناف حسب الترميز والترقيم احملدد تلقائياً

تسليم املواد املستغىن عنها ملخازن الوزارة:اسم اإلجراء ٨-٢-٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-٩-١-١١

٨-٢-٩-١-١٢

٨-٢-٩-٢

٨-٢-٩-٢-١
٨-٢-٩-٢-٢
٨-٢-٩-٢-٣
٨-٢-٩-٢-٤
٨-٢-٩-٢-٥

٨-٢-٩-٣

٨-٢-٩-٣-١
٨-٢-٩-٣-٢

٨-٢-٩-٣-٣

٨-٢-٩-٣-٤

أمال ك االتحاد

القيام جبوالت ميدانية على مستودعات وخمازن الوزارة  للتأكد من سالمة األصول
وحسن ختزينها مما ال يعرضها للتلف واإلمهال وحسب طبيعة كل أصل، والتأكد من

توفر وسائل األمن و السالمة يف هذه املخازن ومدى جاهزية عمل األجهزة ، من أجهزة
إنذار حريق وأجهزة إطفاء ، والتأكد من مدى إلتزامها بتطبيق القرارات والتعاميم

.اخلاصة باملخازن والرقابة عليها
التدقيق على كشوف معاينة املواد املستغىن عنها والغري صاحلة لالستعمال من خالل

.برنامج نظام املخازن االلكتروين 

المرفقات

.كشف املعاينة التفصيلي
.قرار بتشكيل جلنة املعاينة
.مستند صرف باملواد

.مستند استالم مواد خمردة
.مستند التسوية لألصول

األداة القانونية

. يف شأن نظام املخازن والرقابة عليها١٩٧٩لسنة (٢) القرار الوزاري رقم 
 يف شأن أسلوب التصرف باملواد الغري صاحلة١٩٨٠لسنة (٩) التعميم املايل رقم 

لالستعمال
 يف شأن تسليم األصناف املستدمية  وملحقاا إىل١٩٩٨لسنة (٣) تعميم مايل رقم 

.خمازن وزارة املالية والصناعة
.م ٢٠٠٧لسنة (١٠٠) القرار الوزاري رقم 

تسليم املواد املستغىن عنها ملخازن الوزارة:اسم اإلجراء ٨-٢-٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-١٠

٨-٢-١٠-١

٨-٢-١٠-١-١

٨-٢-١٠-١-٢

٨-٢-١٠-١-٣

٨-٢-١٠-١-٤

٨-٢-١٠-١-٥
٨-٢-١٠-١-٦

٨-٢-١٠-١-٧

أمال ك االتحاد

تثمين وبيع المواد المستغنى عنها

الخطوات

يتم حفظ املواد وختزينها من قبل أمني املخزن أو من يف حكمه يف حالة البيع يف مواقع
.تواجد املواد

ُيشكل مدير عام الوزارة أو من ينوب عنه جلنة تثمني برئاسة مدير ادارة وعضوية
عضوين أو أكثر ممن تتناسب وظائفهم مع أمهية وقيمة األصناف املعدة للبيع وفقاً

لتقديرها ، وتضم إليها موظف فين إذا لزم األمر ملعاينة وتثمني املواد قبل عرضها للبيع
، كما يشكل جلنة أخرى للبيع يكون أعضاؤها من غري أعضاء جلنة التثمني شريطة أن

.يكون يف عضوية كلتا اللجنتني مندوب من وزارة املالية  بصفة مراقب
يقوم أمني املخزن أو من يف حكمه بتسليم جلنة التثمني كشفاً يتضمن املواد املراد

.بيعها
جيوز للوزراة أن تقوم بتثمني املواد وبيعها بالوضع الذي تكون عليه داخل املكاتب أو
أماكن تواجدها دون احلاجة إىل نقلها للمخازن مما يعطيها قيمة تثمني أكرب وما قد

.تتعرض له من تلف خالل عملية النقل
.تقوم جلنة التثمني مبعاينة املواد املراد بيعها واملدونة يف الكشوف

تسترشد جلنة التثمني بالقيمة الشرائية لألصناف وحالتها آخذة بعني االعتبار أسعار
السوق وأمثان البيع السابقة عند تقديرها لتثمني األصناف املشار إليها والذي يعترب مثناً

.أساسياً بعد أن تعتمد من قبل مدير عام الوزارة أو من ينوب عنه
جيب أن حياط الثمن األساسي الذي تقدره اللجنة والوارد مبحضر التثمني بالسرية التامة

وتسلمه إىل رئيس جلنة البيع مبظروف مغلق يفتح عند بدء املزايدة وحبضور أعضاء
٥)ملحق رقم . ( اللجنة

تثمني وبيع املواد املستغىن عنها:اسم اإلجراء ٨-٢-١٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-١٠-١-٨

٨-٢-١٠-١-٩
٨-٢-١٠-١-١٠

٨-٢-١٠-١-١١

٨-٢-١٠-١-١٢

٨-٢-١٠-١-١٣

٨-٢-١٠-١-١٤
٨-٢-١٠-١-١٥

٨-٢-١٠-١-١٦

أمال ك االتحاد

يتم اإلعالن عن املزاد يف الصحف اليومية الواسعة االنتشار ووفقاً لشروط اإلعالن
املعمول يف املزايدات العامة مبدة ال تقل عن عشرة أيام وال تزيد عن ثالثني يوماً من

٦)ملحق رقم . ( تارخيه
.يتم حفظ نسخة من اإلعالن يف امللف املخصص للمزايدة

يستثىن من اإلعالن عن املزاد يف الصحف اليومية بالنسبة للمزايدات اليت تقل قيمة
درهم، ويتم ذلك عن طريق االتصال(٥٠٠٠٠) التثمني هلا من قبل جلنة التثمني عن 

باملتزايدين وإخطارهم بتاريخ البيع، وعلى أن تبقى اخلطوات األخرى الواردة بالدليل
كما هي، مع مراعاة عدم اللجوء إىل جتزيء عمليات البيع اليت تستوجب اإلعالن عنها

.يف الصحف
يقوم رئيس جلنة التثمني بتسليم رئيس جلنة البيع كشوف التثمني يف اليوم احملدد

.للمزايدة
تقدر الوزارةاملعنية وحسب ما تراه مناسباً رسم دخول املزايدة شريطة أن ال يقل عن

.مخسمائة درهم مبوجب إيصال استالم مؤقت قابل للرد بعد انتهاء عملية البيع(٥٠٠) 
من القيمة الكلية من املواد٢٠% تقوم جلنة البيع باستالم التأمني االبتدائي وقدره 

مبجرد رسو املزاد على املرسي عليه ، وإذا مل يسدد هذه القيمة يصادر منه مبلغ التأمني
.املؤقت

.تقوم جلنة البيع بتحرير عقد بيع املواد املباعة ويوقع عليه رئيس جلنة البيع واملتزايد
إذا تأخر من رسا عليه املزاد يف سداد باقي الثمن خالل عشرة أيام من تاريخ رسو املزاد

.عليه ، يصادر التأمني املدفوع منه ويعاد طرح املواد يف مزايدة أخرى
إذا تأخر املرسى عليه املزاد يف سحب املواد واألصناف املباعة خالل شهر من تاريخ

من الثمن عن كل١% البيع بعد أدائه الثمن بالكامل يتم حتصيل رسوم أرضية بواقـع 
.يوم تأخري ويف اية الشهر الثاين حيق للوزارة املعنية مصادرا وبيعها يف أقرب وقت

تثمني وبيع املواد املستغىن عنها:اسم اإلجراء ٨-٢-١٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-١٠-١-١٧

٨-٢-١٠-١-١٨

٨-٢-١٠-١-١٩

٨-٢-١٠-١-٢٠

٨-٢-١٠-١-٢١

٨-٢-١٠-١-٢٢

٨-٢-١٠-١-٢٣
٨-٢-١٠-١-٢٤

٨-٢-١٠-١-٢٥

٨-٢-١٠-٢

أمال ك االتحاد

تلتزم الوزارة املعنية عند البيع بسعر الثمن األساسي كحد أدىن وال جيوز النـزول عن
هذا احلد ، ويف حالة عدم وصول نتيجة املزايدة إىل هذا الثمن عندها يعاد بيعها يف

مزايدة ثانية بعد أن خيفض سعر الثمن األساسي شريطة أن ال تكون املواد واألصناف
قابلة للتلف

وإذا مل تصل قيمة املزاد أيضاً إىل الثمن احملدد بعد التخفيض فعلى جلنة البيع أن ترفع
تقريراً مسبباً ومشفوعاً بتوصياا كل مرة بنتيجة البيع إىل مدير عام الوزارة أو من

.ينوب عنه ليقرر ما يراه مناسباً بذلك
جيوز للوزارة املعنية استثناًء من البيع باملزايدة العلنية ويف حالة الضرورة البيع بطريقة

.املظاريف املغلقة أو املزايدة احملدودة شريطة موافقة مدير عام الوزارة أو من ينوب عنه
تلتزم الوزارة املعنية بتوريد املبالغ احملصلة وإيداعها يف حساب الدولة باسم وزارة املالية

.يف موعد أقصاه صباح اليوم التايل لرسو املزاد
تقوم جلنة البيع باستخراج مستند أمر صرف مواد للمواد املباعة عرب برنامج املواد

.املستغىن عنها باإلضافة إىل تصريح نقل ملكية فيما إذا كانت املواد املباعة سيارات
يقوم أمني خمزن املواد املخردة أو من يف حكمه باستخراج مستند صرف مواد للمواد

.املباعة والواردة يف مستند صرف مواد
.يتم تسليم املواد إىل املشتري

تقوم جلنة البيع بإعداد حمضر باملواد املباعة ، وتقرير اللجنة بنتيجة البيع ، ويعتمد من
.قبل مدير عام الوزارة املعنية

إعداد التقارير الدورية باملواد املشطوبة عن عهدة الوزارة من خالل برنامج إدارة
ومطابقتها مع كشوف البيع وحماضر اإلتالف ،) منوذج معاينة(املخازن اإللكتروين يف 

ويف حالة كون املواد املشطوبة من األصول يتم  حترير مستند قيد لتسوية القيمة
.لألصول وخمصصات االستهالك 

المرفقات

تثمني وبيع املواد املستغىن عنها:اسم اإلجراء ٨-٢-١٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-١٠-٢-١
٨-٢-١٠-٢-٢
٨-٢-١٠-٢-٣
٨-٢-١٠-٢-٤
٨-٢-١٠-٢-٥
٨-٢-١٠-٢-٦
٨-٢-١٠-٢-٧
٨-٢-١٠-٢-٨
٨-٢-١٠-٢-٩

٨-٢-١٠-٣

٨-٢-١٠-٣-١
٨-٢-١٠-٣-٢

٨-٢-١٠-٣-٣
٨-٢-١٠-٣-٤
٨-٢-١٠-٣-٥
٨-٢-١٠-٣-٦

أمال ك االتحاد

.قرار تشكيل جلنة التثمني
.قرار تشكيل جلنة البيع

.إعالن البيع
.عقد البيع

.إيصاالت أمر القبض
.حماضر البيع

.مستند صرف املواد للمشترين
.إيصال إيداع املبلغ يف البنك

.إيصال اإليرادات

األداة القانونية

. يف شأن نظام املخازن والرقابة عليها١٩٧٩لسنة (٢) القرار الوزاري رقم 
 يف شأن أسلوب التصرف باملواد الغري صاحلة١٩٨٠لسنة (٩) التعميم املايل رقم 

لالستعمال 
. بشأن مسك سجالت خاصة باملمتلكات احلكومية١٩٩٨لسنة (٨) تعميم رقم 

.الشروط اخلاصة ببيع املواد املستغىن عنها
.م ٢٠٠٧لسنة ( ١٠٠) القرار الوزاري رقم 
 بشأن تعديل بعض بنود دليل االجرءات املالية٢٠٠٦لسنة (٢٠٠) القرار الوزاري رقم 

.املوحد 

تثمني وبيع املواد املستغىن عنها:اسم اإلجراء ٨-٢-١٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-١١

٨-٢-١١-١

٨-٢-١١-١-١

٨-٢-١١-١-٢

٨-٢-١١-١-٣

٨-٢-١١-١-٤

٨-٢-١١-١-٥
٨-٢-١١-١-٦

٨-٢-١١-٢

٨-٢-١١-٢-١
٨-٢-١١-٢-٢
٨-٢-١١-٢-٣
٨-٢-١١-٢-٤
٨-٢-١١-٢-٥

أمال ك االتحاد

إتالف المواد الغير صالحة لالستعمال

الخطوات

يشكل مدير عام الوزارة أو من ينوب عنه جلنة برئاسة مدير ادارة وعضوية موظف من
املوارد املالية وشئون األمالك واملخازن  إلتالف املواد اليت تقرر عدم إمكانية االستفادة
منها من قبل جلنة املعاينة وفق كشوف املعاينة املستخرجة من برنامج نظام املخازن

.اإللكتروين
تقوم اللجنة بتحديد موعد إتالف املواد واستخراج حمضر اإلتالف من برنامج املخازن

.اإللكتروين وتوقيعه من أعضاء اللجنة واعتماده من مدير عام الوزارة أو من ينوب عنه
يستخرج أمني املخزن مستند صرف مواد للمواد اليت مت إتالفها من خالل برنامج إدارة

.املخازن اإللكتروين
ترسل نسخة من مستند صرف املواد مع مرفقاته إىل املوارد املالية إلجراءات تسوية

.القيمة لألصول وخمصصات االستهالك وإعداد مستند قيد به
.ارسال نسخة من احملضر مع مجيع املستندات واإلجراءات إىل شئون األمالك

.حفظ احملضر مع كافة املستندات واإلجراءات يف امللف املخصص لدى شئون املخازن

المرفقات

.قرار بتشكيل جلنة حصر املواد املستغىن عنها
.قرار تشكيل جلنة اإلتالف

.مستند صرف املواد
.حمضر إتالف املواد

.مستند قيد التسوية لألصول

إتالف املواد الغري صاحلة لالستعمال:اسم اإلجراء ٨-٢-١١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-١١-٣

٨-٢-١١-٣-١
٨-٢-١١-٣-٢

٨-٢-١١-٣-٣

أمال ك االتحاد

األداة القانونية

. يف شأن نظام املخازن  والرقابة عليها١٩٧٩لسنة (٢) القرار الوزاري رقم 
 يف شأن أسلوب التصرف  باملواد الغري صاحلة١٩٨٠لسنة (٩) التعميم املايل رقم 

.لالستعمال
.م ٢٠٠٧لسنة (١٠٠) القرار الوزاري رقم 

إتالف املواد الغري صاحلة لالستعمال:اسم اإلجراء ٨-٢-١١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-١٢

٨-٢-١٢-١

٨-٢-١٢-١-١
٨-٢-١٢-١-٢

٨-٢-١٢-١-٣

٨-٢-١٢-١-٤

٨-٢-١٢-١-٥

٨-٢-١٢-١-٦

٨-٢-١٢-١-٧

٨-٢-١٢-١-٨

٨-٢-١٢-١-٩

أمال ك االتحاد

التأمين باختالف أنواعه

الخطوات

.تقوم شئون األمالك بإعداد كشوف تفصيلية باملواد املراد التأمني عليها
تقوم شئون األمالك بإرسال كتاب لشئون املشتريات مرفقا به الكشف للبدء يف

.إجراءات التأمني عرب نظام الشراء االلكتروين
تقوم شئون املشتريات بإعداد كافة املستندات مبا يف ذلك حتديد رسوم شراء املناقصة

.الالزمة وذلك قبل موعد بداية التأمني بفترة كافية
متفقة مع الشروط املعتمدة) العامة واخلاصة(جيب أن تكون شروط مناقصات التأمني 

٧) .ملحق رقم ( لدى وزارة املالية           
يتم اإلعالن عن طرح املناقصة يف الصحف احمللية وذلك قبل موعد فتح املظاريف بفترة

.ال تقل عن عشرة أيام
درهم دون احلاجة إىل اإلعالن(٥٠٠٠٠) جيوز إجراء التأمني بنظام املمارسة يف حدود 

يف الصحف، مع مراعاة عدم اللجوء إىل جتزيء عمليات التأمني اليت تستوجب إجراءها
.عن طريق املناقصة

يتم تقدمي املعلومات والبيانات الكاملة عن املمتلكات االحتادية املطلوب التأمني عليها
.إىل شركات التأمني املتقدمة للعطاء ضمن مظاريف مغلقة وخمتومة خبامت اجلهة املؤمنة

يتم توريد املبالغ احملصلة من التأمني على املمتلكات احلكومية وإيداعها يف حساب
.الدولة باسم وزارة املالية  وإجراء القيود الالزمة

حتويل ملف املناقصة أو املمارسة إىل شئون األمالك إلبالغ شركة التأمني بترسية
.املناقصة ومطالبتها بإعداد وثيقة التأمني وإشعار املدين ومتديد الكفالة البنكية

التأمني باختالف أنواعه:اسم اإلجراء ٨-٢-١٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-١٢-١-١٠

٨-٢-١٢-١-١١

٨-٢-١٢-١-١٢
٨-٢-١٢-١-١٣

٨-٢-١٢-١-١٤

٨-٢-١٢-١-١٥

٨-٢-١٢-١-١٦

٨-٢-١٢-١-١٧

٨-٢-١٢-١-١٨

٨-٢-١٢-٢

٨-٢-١٢-٢-١
٨-٢-١٢-٢-٢

أمال ك االتحاد

تقوم شئون األمالك باستالم وثائق التأمني من شركة التأمني والتدقيق على بياناا
ومراجعة اإلشعارات املدينة والكفالة البنكية ، وإرساهلا إىل املوارد املالية إلجراءات

.صرف املستحقات
يتم إشعار شركة التأمني الفائزة بالعطاء بأية إضافة أو إلغاء قد تنشأ أو تترتب على عقد

التأمني وما يطرأ من  مستجدات ومتغريات على هذه املمتلكات خالل فترة سريان
العقد ، ومتابعة ذلك

.إدخال بيانات الوثائق يف برنامج التأمني اإللكتروين
تقوم املوارد املالية بإعداد مستند الصرف واعتماده وإصدار الشيك أو احلوالة لصاحل

.شركة التأمني
تلتزم الوزارة املؤمنة بدفع أقساط التأمني املستحقة عليها دون تأخري أو إمهال كي ال

.يؤدي ذلك إىل رفع نسبة التأمني من قبل الشركات املؤمنة مستقبالً
تقوم شئون األمالك بإدخال بيانات مستند الصرف والشيك الصادر لصاحل شركة

.التأمني يف برنامج التأمني
يف حال قيام شركة التأمني مبنح خصم عدم وقوع حوادث خالل فترة سريان العقد
مبوجب عرض األسعار املقدم منها عند تقدمي املناقصة يتم مطالبتها باخلصم املستحق

.عليها
والتدقيق عليه وإدخال بياناته) إشعار/ شيك (استالم قيمة خصم عدم وقوع حوادث 

.يف النظام
.إرسال الشيك أو اإلشعار إىل املوارد املالية إلعداد مستند القيد وإجراء الالزم

المرفقات

.الشروط العامة للتأمني على املمتلكات احلكومية
.الشروط العامة للدخول يف املناقصات احلكومية

التأمني باختالف أنواعه:اسم اإلجراء ٨-٢-١٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-١٢-٢-٣
٨-٢-١٢-٢-٤
٨-٢-١٢-٢-٥
٨-٢-١٢-٢-٦
٨-٢-١٢-٢-٧
٨-٢-١٢-٢-٨
٨-٢-١٢-٢-٩
٨-٢-١٢-٢-١٠

٨-٢-١٢-٢-١١

٨-٢-١٢-٣

٨-٢-١٢-٣-١

٨-٢-١٢-٣-٢

٨-٢-١٢-٣-٣

٨-٢-١٢-٣-٤

٨-٢-١٢-٣-٥

أمال ك االتحاد

.الشروط اخلاصة للتأمني على املمتلكات احلكومية
.تعهد من شركة التأمني تلتزم مبوجبه بشروط املناقصة
.الكشوف التفصيلية باملواد املطلوب التأمني عليها

.نسخة عن إعالن املناقصة
.نسخة من إيصال شراء املناقصة

.وثيقة التأمني الصادرة عن الشركة
.نسخة من إشعار مدين حمرر من الشركة املؤمنة بقسط التأمني
أمر الشراء ، فاتورة: يف حال التأمني على السيارات ألول مرة يضاف إىل املرفقات 

.الشراء شهادة ختليص مجركي وسند ملكية
.أصل الكفاالت البنكية والتمديد إن وجد

األداة القانونية

 بشأن إجراء التأمني على املمتلكات احلكومية١٩٩٩لسنة (١٤) تعميم مايل رقم 
.االحتادية

التأشيـرات املرافقة لقانون أو مرسوم ربط امليزانية بشأن بند التأمني على الناقالت
.(٢٢٤٧٠٢)

 بشأن إلغاء نفقات التأمني عن١٩٩٩لسنة (٦٠٣ / ٤٢) قرار جملس الوزراء رقم 
.الوزراء

 بشأن إلغاء نفقات التأمني عن٢٠٠٠لسنة (٤٠٩ / ٤) قرار جملس الوزراء رقم 
.الوكالء والوكالء املساعدين

 بشأن االلتزام بأسلوب تسجيل وترخيص وتأمني١٩٨٥لسنة (٤) تعميم مايل رقم 
.وسائط النقل يف احلكومة االحتادية

التأمني باختالف أنواعه:اسم اإلجراء ٨-٢-١٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-١٢-٣-٦

٨-٢-١٢-٣-٧

أمال ك االتحاد

 بشأن التحويل املباشر ملستحقات املستفيدين إىل٢٠٠١لسنة (١٤) تعميم مايل رقم 
.حسابام لدى البنوك

 بشأن تعديل بعض بنود دليل االجرءات املالية٢٠٠٦لسنة (٢٠٠) القرار الوزاري رقم 
.املوحد 

التأمني باختالف أنواعه:اسم اإلجراء ٨-٢-١٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-١٣

٨-٢-١٣-١

٨-٢-١٣-١-١

٨-٢-١٣-١-٢
٨-٢-١٣-١-٣

٨-٢-١٣-١-٤

٨-٢-١٣-١-٥

٨-٢-١٣-١-٦
٨-٢-١٣-١-٧

٨-٢-١٣-٢

٨-٢-١٣-٢-١
٨-٢-١٣-٢-٢
٨-٢-١٣-٢-٣
٨-٢-١٣-٢-٤

أمال ك االتحاد

إدخال بيانات الممتلكات المضافة خالل الفترة التأمينية

الخطوات

تقوم شئون األمالك بإشعار شركة التأمني املرسى عليها باملواد املضافة وما يطرأ من
مستجدات ومتغريات على هذه املمتلكات خالل فترة سريان عقد التأمني ومتابعة

.ذلك
.إدخال كافة البيانات يف نظام التأمني اإللكتروين

تدقيق ومراجعة مالحق التأمني الواردة من الشركات والتأكد من بياناا ومراجعة
.اإلشعارات املدينة

إدخال بيانات امللحق واإلشعار يف جهاز النظام وإرساله إىل املوارد املالية إلجراءات
.صرف املستحقات

تقوم املوارد املالية بإعداد مستند الصرف واعتماده وإصدار الشيك أو احلوالة لصاحل
.شركة التأمني

.تقوم شئون األمالك بإدخال بيانات مستند الصرف والشيك يف النظام
.التدقيق على بيانات املمتلكات املضافة من خالل برنامج التأمني االلكتروين 

المرفقات

.كشف تفصيلي باملواد املضافة
.ملحق التأمني

.إشعار شركة التأمني املدين
.طلب تأمني موجه للشركة املؤمنة

إدخال بيانات املمتلكات املضافة خالل الفترة:اسم اإلجراء
التأمينية

٨-٢-١٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-١٣-٢-٥

٨-٢-١٣-٣

٨-٢-١٣-٣-١

٨-٢-١٣-٣-٢

٨-٢-١٣-٣-٣

٨-٢-١٣-٣-٤

٨-٢-١٣-٣-٥

٨-٢-١٣-٣-٦

٨-٢-١٣-٣-٧

أمال ك االتحاد

أمر الشراء ، فاتورة: يف حال التأمني على السيارات ألول مرة يضاف إىل املرفقات 
.الشراء شهادة ختليص مجركي سند ملكية

األداة القانونية

 بشأن إجراء التأمني على املمتلكات احلكومية١٩٩٩لسنة (١٤) تعميم مايل رقم 
.االحتادية

التأشيـرات املرافقة لقانون أو مرسوم ربط امليزانية بشأن بند التأمني على الناقالت
.(٢٢٤٧٠٢)

 بشأن إلغاء نفقات التأمني عن١٩٩٩لسنة (٦٠٣ / ٤٢) قرار جملس الوزراء رقم 
.الوزراء

 بشأن إلغاء نفقات التأمني عن وكالء٢٠٠٠لسنة (٤٠٩ / ٤) قرار جملس الوزراء رقم 
.الوزارات والوكالء املساعدين

 بشأن االلتزام بأسلوب تسجيل وترخيص وتأمني١٩٨٥لسنة (٤) تعميم مايل رقم 
.وسائط النقل يف احلكومة االحتادية

 بشأن التحويل املباشر ملستحقات املستفيدين إىل٢٠٠١لسنة (١٤) تعميم مايل رقم 
.حسابام لدى البنوك

.م ٢٠٠٧لسنة ( ١٠٠) القرار الوزاري رقم 

إدخال بيانات املمتلكات املضافة خالل الفترة:اسم اإلجراء
التأمينية

٨-٢-١٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-١٤

٨-٢-١٤-١

٨-٢-١٤-١-١
٨-٢-١٤-١-٢

٨-٢-١٤-١-٣

٨-٢-١٤-١-٤

٨-٢-١٤-١-٥

٨-٢-١٤-١-٦

٨-٢-١٤-١-٧
٨-٢-١٤-١-٨

٨-٢-١٤-٢

٨-٢-١٤-٢-١
٨-٢-١٤-٢-٢

أمال ك االتحاد

تسجيل الحوادث ومتابعة التصليح

الخطوات

.عند وقوع احلادث يتم إخطار شئون األمالك باحلادث وتقدمي األوراق الثبوتية بذلك
يتم التدقيق على األوراق الثبوتية ملعرفة أسباب احلادث واملتسبب به وإدخال بيانات

.احلادث يف برنامج التأمني
تقوم شئون األمالك بإبالغ شركة التأمني باحلادث الختاذ إجراءات التصليح أو

.التعويض حبسب احلال
تقوم شئون األمالك بإخطار الشئون املالية باحلادث ألغراض املتابعة واختاذ اإلجراءات
.املناسبة يف حال ثبوت التقصري واإلمهال ممن كان األصل املؤمن عليه يف عهدته

يف حال شطب األصل نتيجة للحادث الذي تعرض له يتم إلغاء األصل يف نظام املخازن
واستخراج مستند صرف مواد وإرساله باملرفقات إىل املوارد املالية إلجراءات تسوية

.قيمة األصل وخمصصات االستهالك وإعداد مستند قيد بذلك
تستلم شئون األمالك قيمة أجور إصالح أو التعويض بإشعار دائن أو شيك والتدقيق

.عليه وإدخال البيانات يف برنامج التأمني
.إرسال اإلشعار أو الشيك إىل املوارد املالية إلصدار مستند القيد وإجراء الالزم

املتابعة  بشأن احلوادث اليت تعرضت هلا املمتلكات االحتادية املؤمنة ، واإلجراءات اليت
اختذا الوزارة  بشأن مطالبة شركة التأمني املؤمنة لدفع التعويضات الالزمة ، وما مت

.التوصل إليه يف هذا الشأن 

المرفقات

.النماذج اخلاصة باحلوادث
.تقرير الشرطة باحلادث

تسجيل احلوادث ومتابعة التصليح:اسم اإلجراء ٨-٢-١٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-١٤-٢-٣
٨-٢-١٤-٢-٤
٨-٢-١٤-٢-٥

٨-٢-١٤-٣

٨-٢-١٤-٣-١
٨-٢-١٤-٣-٢

٨-٢-١٤-٣-٣

أمال ك االتحاد

.تقرير يفيد عدم اجلدوى االقتصادية من تصليح السيارة يف حالة شطبها
.إشعار دائن أو شيك بالتعويض أو اإلصالح

.مستند قيد التسوية لألصول

األداة القانونية

. بشأن اإلبالغ عن حوادث السيارات املؤمن عليها١٩٨٢لسنة (٧) تعميم مايل رقم 
 بشأن اإلبالغ عن احلوادث اليت  تقع على املمتلكات١٩٩٩لسنة (٣) تعميم مايل رقم 

.احلكومية
.م ٢٠٠٧لسنة (١٠٠) القرار الوزاري رقم 

تسجيل احلوادث ومتابعة التصليح:اسم اإلجراء ٨-٢-١٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-١٥

٨-٢-١٥-١

٨-٢-١٥-١-١

٨-٢-١٥-١-٢

٨-٢-١٥-١-٣

٨-٢-١٥-١-٤

٨-٢-١٥-٢

٨-٢-١٥-٢-١
٨-٢-١٥-٢-٢
٨-٢-١٥-٢-٣
٨-٢-١٥-٢-٤
٨-٢-١٥-٢-٥

٨-٢-١٥-٣

أمال ك االتحاد

إلغاء التأمين

الخطوات

ال جيوز إلغاء التأمني عن اآلليات والسيارات اململوكة للوزارة املعنية إال عندما يتقرر
االستغناء عن السيارة من قبل جلنة حصر املواد املستغىن عنها متهيداً لبيعها يف املزاد

العلين أو شطب السيارة نتيجة حادث وأدى إىل عدم اجلدوى من إصالحها على أن يتم
.التعويض الحقا من قبل الشركة املؤمنة

تقوم شئون األمالك باستخراج طلب إلغاء التأمني وإشعار شركة التأمني باملواد امللغاة
.فور اإللغاء خلصم القيمة التأمينية عن املدة املتبقية

استالم ملحق التأمني مع إشعار دائن أو شيك من الشركة والتدقيق عليها وإدخال
.البيانات على النظام

إرسال امللحق واإلشعار أو الشيك إىل الشئون املالية إليداع الشيك وإعداد مستند القيد
.واعتماده وإجراء التسويات الالزمة

المرفقات

.طلب إلغاء تأمني موجه للشركة املؤمنة
.ملحق باإللغاء اعتباراً من تاريخ الطلب

.إشعار دائن أو شيك
.تقرير فين بشطب السيارة يف حالة إلغاء التأمني عن سيارة

تقرير من جلنة حصر املواد املستغىن عنها متهيداً لبيعها يف املزاد 

األداة القانونية

إلغاء التأمني:اسم اإلجراء ٨-٢-١٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-١٥-٣-١

٨-٢-١٥-٣-٢

أمال ك االتحاد

 يف شأن أسلوب التصرف  باملواد الغري صاحلة١٩٨٠لسنة (٩) التعميم املايل رقم 
.لالستعمال

.م ٢٠٠٧لسنة (١٠٠) القرار الوزاري رقم 

إلغاء التأمني:اسم اإلجراء ٨-٢-١٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-١٦

٨-٢-١٦-١

٨-٢-١٦-١-١

٨-٢-١٦-١-٢
٨-٢-١٦-١-٣
٨-٢-١٦-١-٤
٨-٢-١٦-١-٥

٨-٢-١٦-٢

٨-٢-١٦-٢-١
٨-٢-١٦-٢-٢

٨-٢-١٦-٣

٨-٢-١٦-٣-١

أمال ك االتحاد

تجديد ملكيات سيارات

الخطوات

تقوم شئون األمالك بطباعة كشف بالسيارات املنتهية تاريخ ملكيتها من خالل برنامج
التأمني

.تتقدم اجلهة املختصة بالوزارة بتجديد ملكية السيارات لدى الدوائر املعنية
.استالم صورة عن امللكية بعد التجديد
.تسجيل بيانات جتديد امللكية يف النظام
.حفظ ملكية السيارة يف ملف السيارة

المرفقات

.كشف بالسيارات املراد جتديد ملكياا
.صورة عن جتديد ملكية السيارة

األداة القانونية

 بشأن االلتزام بأسلوب تسجيل وترخيص وتأمني١٩٨٥لسنة (٤) تعميم مايل رقم 
.وسائط النقل يف احلكومة االحتادية

جتديد ملكيات سيارات:اسم اإلجراء ٨-٢-١٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-١٧

٨-٢-١٧-١

٨-٢-١٧-١-١

٨-٢-١٧-١-٢
٨-٢-١٧-١-٣
٨-٢-١٧-١-٤
٨-٢-١٧-١-٥

٨-٢-١٧-٢

٨-٢-١٧-٢-١

٨-٢-١٧-٣

٨-٢-١٧-٣-١
٨-٢-١٧-٣-٢
٨-٢-١٧-٣-٣

٨-٢-١٧-٣-٤

أمال ك االتحاد

القنصليات/ تسجيل الممتلكات الحكومية لدى السفارات 

الخطوات

القنصلية سند ملكية باملواد املشتراة من األصول بعملة البلد املتواجدة/ حترر السفارة 
.فيه

.القنصلية املعنية/ استالم سند امللكية املرسل من قبل السفارة 
).الدرهم اإللكتروين( حتويل العملة األجنبية الواردة يف سند امللكية إىل العملة احمللية 

.إدخال بيانات سند امللكية يف الربنامج اخلاص بالسفارات املعد من قبل وزارة املالية 
التدقيق على بيانات سندات ملكيات السفارات والبعثات والتمثيلية من خالل الربنامج

.االلكتروين  و حفظ الثبوتيات يف ملف خاص 
المرفقات

.منوذج امللكية

األداة القانونية

.م يف شأن نظام املخازن والرقابة عليها١٩٧٩لسنة (٢) القرار الوزاري رقم 
.م بشأن مسك سجالت خاصة باملمتلكات احلكومية١٩٩٨لسنة ( ٨ ) تعميم رقم 

م بشأن املواد واألصناف اليت مت نقل خمصصاا من٢٠٠٦لسنة ( ١ ) تعميم مايل رقم 
.بنود الباب الثالث إىل بنود الباب الثاين

.م ٢٠٠٧لسنة (١٠٠) القرار الوزاري رقم 

/تسجيل املمتلكات احلكومية لدى السفارات :اسم اإلجراء
القنصليات

٨-٢-١٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-١٨

٨-٢-١٨-١

٨-٢-١٨-١-١

٨-٢-١٨-١-٢

٨-٢-١٨-١-٣

٨-٢-١٨-١-٤

٨-٢-١٨-١-٥

٨-٢-١٨-١-٦

٨-٢-١٨-١-٧

٨-٢-١٨-١-٨

أمال ك االتحاد

رد الممتلكات الحكومية االتحادية الى الحكومات المحلية

الخطوات

تستلم الوزارة املعنية كتاب اإلدارة احمللية اخلاص بطلب استرجاع املبىن أو األرض
السابق منحها هلا

يشكل مدير عام الوزارة املعنية جلنة يكون من ضمنها أعضائها مندوب من وزارة املالية
و مندوب من وزارة األشغال يكون مهمتها دراسة امللف املعين  و حتديد املوقع و

.الثبوتيات اخلاصة بذلك 
جتتمع اللجنة و تنظم حمضر بالوقائع اخلاصة باملوقع و حيول إىل وزارة املالية مبوجب

.كتاب رمسي 
تستلم وزارة املالية احملضر مع ملف املوقع و تنظم مذكرة تفصيلية ترفع للعرض على

.الس الوزاري للخدمات للبت فيها 
تستلم وزارة املالية و الوزارة املعنية القرار الصادر من الس الوزاري للخدمات

.باملوافقة على تسليم املبىن أو األرض إىل اجلهة املعنية 
إجراء املخاطبات و متابعة االجراءات الالزمة مع كافة اجلهات املعنية لتنفيذ قرار الس

الوزاري للخدمات
يشكل مدير عام الوزاة املعنية جلنة يضم إىل أعضائها مندوب قانوين و مندوب مايل من
وزارة املالية و مهندس من وزارة األشغال مبهمة تسليم املبىن أو األرض إىل اجلهة احمللية

.املعنية 
يتم خماطبة اجلهة احمللية املعنية لتسمية املندوبني الفنيني و املاليني لتسليمهم املوقع و

إعداد حمضر التسليم و التوقيع عليه من قبل اللجنتني و اعتماده من مدير عام الوزارة
املعنية

رد املمتلكات احلكومية االحتادية اىل احلكومات:اسم اإلجراء
احمللية

٨-٢-١٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٨-٢-١٨-١-٩

٨-٢-١٨-٢

٨-٢-١٨-٢-١
٨-٢-١٨-٢-٢

٨-٢-١٨-٣

٨-٢-١٨-٣-١
٨-٢-١٨-٣-٢

أمالك الدولة

حفظ كافة الثبوتيات الالزمة يف امللف املعين للرجوع إليه عند احلاجة

المرفقات

قرار الس الوزاري للخدمات باملوافقة على رد املمتلكات اىل احلكومة احمللية
حمضر تسليم املبىن و االرض اىل اجلهة املعنية

األداة القانونية

(٥) . اجللسة رقم ٢٠٠٩لسنة ( ٦٧ / ٦ ) قرار الس الوزاري للخدمات رقم 
(١٣) . اجللسة رقم ٢٠٠٩لسنة (١٨٧/ ٣ )  قرار الس الوزاري للخدمات رقم 

رد املمتلكات احلكومية االحتادية اىل احلكومات:اسم اإلجراء
احمللية

٨-٢-١٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√√



 
 

 
 مـالحــق

 
 االتحاد أمالك 
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 احملرتميــن  ،،،(                           )                                                                      وزارة  / السادة  

 )عرض األسعار(السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  ،،،                  
 
 

 علـــــى اخلاصـــــة بالـــــتأمني(     ) املناقـــــصة رقـــــم : املوضـــــوع  
 (                  ).الطائرات العمودية التابعة لوزارة 

        
       يسرنا أن نقدم لكم عطاء التأمين الخاص بالمناقصة المذكورة أعاله ، وذلك على النحو              

 -:التالي 
 

 -:التغطيــة  )١
ابعة الخاصة بالتأمين على الطاƑراƘ العمودية الت     (   ) التأمùين حùسب شروط المناقصة رقم        

، ويùشمý التأمين على أƞسام الطاƑراƘ وǙƈتǌا والمسƌولية المدنية والطاقم           (     ) لùوزارة   
 . والركاب 

 

 -:المــدة  )٢
 .م ٢٠٠/   /   م وحتى  ٢٠٠/   /  سنة كاملة اعتباراً من   

 

٣( ǎǋنسبـة التأميـن السنـ:- 
 ƚحاد ýعن ك ǐبارƞǗا ýأو خسارة كلية(في حالة التحم Ɵصالƍ (فقط تعو ýياكǌال Ƙاưي. 

 باǕرقام ،: (       ) نسبة التأمين المƑوية  
 

 كتابةً                          (                                   ) 
 

  ǐوùالقسط السن  :(                ) 
 
 

 )) ǐبارƞǗا ýفقط(في حالة التحم ýياكǌال Ƙاưتعوي. (( ( 
 اǕرقام ، ب:  (        ) أƛناء الحركة  

 
 كتابةً                    (                                       ) 

 
 
 

 ƴيتب<<< 



 
 
 
 
 
 
 

 باǕرقام ،: (        ) أƛناء السكون  
 

 كتابةً                    (                                       ) 
 

  ǐالقسط السنو(                ) : 
 

 باǕرقام ، : (        ) نسبùة التأمين 
 

 كتابةً                     (                                      ) 
 
 

 
 بǓƑرقǃƬƢ (        ) :Û ǃƑ عدǋ ǃقǋƟ Ʊǋادƙƈ Ƙنƺ ƅƑترة التأمين ) ٤     
 

(                               )                                                      ŷبةƑكت  
 
 

    Đ ( نسبـة التأميـن: 
في حالة التحمý اƞǗبارǐ عن (نسبة التأمين للطاƑراƘ الƞديدة المشتراة خالý الƽترة التأمينية 

ƚحاد ýك(          )        : ( 
                                                 

 
 
 

 
 عن الشركـــة  

 



 
 
 
 
 

 /نتعهـــد حنــن املوقعيــن أدنــاه   شركــة  

 -:علينا مبا يلي (                                  ) يف حالة ترسية املناقصة رقم 

 
č.              ة للمناقصة المذكورة أعاله ، وكذلك الشروط العامةùشروط الخاصùزام بالùلتǙا

 .للمناقصاƘ الصادرة من                           
 
٢.  ùطƺوزارة   (          )   ية التأمين على    تùرة من    (             )  التابعة لùتƽلل

اسم ( م ، وǙ يحùق لنا ƍلùùƺاء التأمين عن          ٢٠٠/   /  م وحتùى      ٢٠٠/  /  
المƌمن عليǌا ǐǕ سبب من اǕسباب ما لم يردنا كتاب خطي           ) المùادة المƌمùنة       

 (       ) .بƎلƺاء التأمين من وزارة 
 

ď.  رعةùالخاصة بالوزارة وذلك             س Ƹلينا ، وسداد المبالƍ المقدمة ƘاءاùدعǙداد اùس 
 ƘǙالحا ƴميƞمصرفية ل Ƙب شيكاƞبمو. 

 
Đ.             لتزام بالمواد المذكورة أعاله ، يحق لوزارةǙاتخاذ (     )وفي حالة عدم الوفاء وا

 -:اƞǗراءاƘ التالية 
 

ǙدعاءاƘ المقدمة  حƞز الكƽالة المصرفية المقدمة ƍليǌا وخصم كافة مبالƸ ا         -أ 
ƍليùنا التي لم يتم سدادǋا ، وكذلك ƍصالƟ اưǕرار المبلƸƃ عنǌا ، وخصم              

 .النƽقاƘ الخاصة بǌا من الكƽالة المصرفية 
، على  (    ) ƍلƺاء عقد التأمين المبرم معنا والخاص بتƺطية التأمين على           -ب 

رة أن نùتحمý فùروقاƘ التأمين بين أسعارنا المقدمة في المناقصة المذكو           
            Ɵعادة طرƍ زة بالعطاء في حالةƑاƽوأسعار الشركة التي تلينا أو الشركة ال

 . المناقصة مرة أخرǎ ، وتخصم تلك الƽروقاƘ من الكƽالة المصرفية 
 Ɯ-     Ƹصم مبلùخ )ď,وذلك من       ) ٠٠٠ ، ǎدارية ومصاريف أخرƍ كمصاريف

 .الكƽالة المصرفية 
لحكومية في حالة   الخصم من مستحقاƘ الشركة لدǎ الوزاراƘ والدواƑر ا        -د 

           ǎالة المصرفية المودعة لدƽالك Ƹالمطلوبة من الشركة مبل Ƹاوز المبالùƞت
 . ƍدارة أمالك الدولة بوزارة المالية والصناعة 

 
 
 

 /                      شركùùة 



 
 
 
 
 

   (               ) 

       
 
 

 ŷǗǋƈ: ƑǊتƑيǋتƟمǋ لةǋالد ƖاراƦǋ نƦƑƢم Ǎǂع ŷǘمƑن التأمين شǋن يكƈ . 
 

 ŷƑنيـƑƙ: ليةƑطر التƑƢالتأمين الم Ǐن يغطƈ :- 
١.  ƼريــƟال. 
٢.  ƼاعـǋƬال. 
٣.  ƝƑالريǋ ƹƬاǋƴال. 
 .ƖƑ الƻيƑƮنـ .٤
Đ.  رƑمطـǓا. 
đ.  ǎرƑƜالم ƞƻطǋ Û ǇƑالمي ƖƑانƦƢ ƞƻطǋ Û ǇƑالمي ƒبيƑنƈ رƑƜƻان. 
Ē.  ƖراƑـƜƻنǗا. 
ē.  üƦǗƦالـ. 
Ĕ.  ƑǊط منƾيس Ƒمǋ رةƏƑالط ǃƑسƜǓاǋ ƖراƏƑالط. 

   ١ċ . Ǐبƴن الشƑƜيǊالǋ ƒالشغǋ ƖƑرابƮǕا. 
 .التƢريƒ الƴمدǎ من ǎƈ شƫƢ كƑن . ١١   
   ١٢ .Ɵال ƅƑƻطƋ عن ƒريƢالتǋ الكسر ƭƑƾنǓالة اƦƋ ǋƈ Û Ƽري. 
 .السرقــة . ١٣   
   ١٤ . ǏنƑلمبƑب Ƽالطر ƖƑليƆ ǃƑارتط)ƿلƑالم ǋƈ ƼƏƑالس üيشم ƅƑنƙاست ǎƈ نǋد. ( 
   ١Đ . ƑǊاعǋبأن üǋƟالكǋ طنƾلƑطرة كƢاد الǋالم. 
   ١đ . ǈداتƴمǋ ǏلǑا ƒسƑƟǂلنسبة لƑب ǌرƢǓطر اƑƢة المƺƑك. 
 

   ŷƑـƙلـƑƙ:    ƑسƢالتأمين ال Ǐن يغطƈ         ƖاراƦǋال ƖƑكǂة بممتƾƟǘالǋ Û لغيرƑة بƾƟǘرار الƮǓاǋ رƏ
             ǋƈ ƑǊيǂمين عƑتغطية الت ƒǋǂطر المطƑƢالمǋ ƘادǋƟة عن الƜتƑالنǋ ديــةƑƟتǗمة اǋكـƟالǋ
                ƹليƑمن تك ƑǊيƺ Ƒبم ƖƑƾƻالنǋ رƏƑسƢالǋ ƶلƑة المبƺƑك Ʋƺشركة التأمين بد ǃƦتـǂتǋ Û ƑǊبـسبب

ƑǊƴƺ عن اƮǓرار ǋالƢسƏƑر التǏ تƼƟǂ بƑلغير ǋتكǋن    ǋمƑƬريƹ المدعǏ التǏ يتƴين قƑنǋنيŷƑ د     
 Ǐǂي Ƒلية كمǋƊد المسǋدƟب:- 

ƈ / غيـرǂسديـة لƜـرار الƮǓا ǋƈ ةƑـƺǋال: 
                ƧƑسƈ Ǎǂع ƘادǋƟد من الǋدƟير مƷ ددƴلǋ دƟاǋ ƘدƑƟ د عنƟاǋال ƅƑدعǖـددة لƟيـر مƷ

 .قرار المƟكمة لƑƺǋǂة ǋاƮǓرار الƜسدية 
ƒ /غيǂديـة لƑالم ƖƑكـǂـر الممت: 
)٢,ċċċ,ċċċ ( ƘادǋƟد من الǋدƟير مƷ ددƴلǋ دƟاǋ ƘدƑƟ د عنƟاǋال ƅƑدعǖل ǃǉدر. 

 Ʋيتبــ<<< 
 



 
 
 
 
 
 

 ŷƑـƴراب : Ǐǂي Ƒشركة التأمين م üمƟتت:- 
١.             ƖƑƾƻالنǋ ƹريƑƬة المƺƑكǋ Û رةǋكƤطر المƑƢة من المƜتƑر النƏƑسƢالǋ ƖƑƾƻـة النƺƑك

 ƭƑƾنǓالة اƦǕ. 
 .شƑريين كƺƑة ƈتƒƑƴ المǊندسين ǋاǗست .٢

 
 ŷƑمسـƑƢ: ƭيǋƴالت ƧƑسƈ : 

الƾـيمة اǕستبدالية ǋ ÛبƟيǗ Ƙ تüƾ بأüƑƟ ǎ من اǋƟǓاü عن الƾيمة المƤكǋرة Ǐƺ المنƑقƬة                
 ƑǊيǂالتأمين ع ƒǋǂد المطǋة البنƺƑلك. 

 
 ŷƑدسـƑس: ǎرƑبƜǕا üمƟشرط التǋ ƿǘǊستǗارة من شرط اƦǋال Ǎƻƴت . 

 
 ŷƑـƴبƑترة التأمين من   :سƺ   /   /٢ċċ   ǍتƟǋ ǃ  /  /٢ċċ ǃ. 

 
  ŷƑمنـƑƙ:               ƼƟي Ǘǋ Û ƹريƑưالم ƞتƺ ơريƑرين من تǊلمدة ش ƞلƑƬ من الشركة ǃدƾالم ƅƑطƴال 

 ƑǊيǂة عƬقƑبترسية المن ŷƑطيƢ ƑǊƷǘبƋ دƴة بƬقƑمن المن ƒƑƟنسǗا ǋƈ ǈيƺ ƱǋƜشركة الرǂل. 
 

   ŷƑـƴسـƑد التأمين             :تƾع üƑرسƋ ةƬقƑلمنƑة بƦƏƑƻشـركة التأمـين ال Ǎـǂارة   عƦǋلƑب ƫƑƢال
Ǐƺ مدة Ǘ تƦيد عن عشرة ƈيǃƑ من تƑريƋ ơبƢ ƑǊƷǘطيŷƑ بترسية            (     ) المƤكǋرة ƋلƦǋ Ǎارة    

 ƑǊيǂة عƬقƑالمن. 
 

 ŷشـراƑع: ƑǊليƋ دمةƾالم ƖاƅƑدعǗشركة التأمين بسرعة سداد ا ǃƦتǂت . 
 

Ǉ الشرǋط  من Ƒƙ ( Ƥǉمنǋ Û ŷƑتƑسŷƑƴ  ( عـدǃ التƦاǃ شركة التأمين بƑلƾƻرتين        : ƟƋـدǌ عـشـر     
 :يƴرƑǊƮ لƦƜǂاƅين التƑليين 

١.              Û رةǋكƤة المƬقƑالمن Ǐƺ دمةƾالم ƑǉرƑƴسƈ التأمين بين Ƽرƺ ƶǂالشركة بمب üمـيƟت
ƈǋسـƑƴر الـشركة التـǏ تǂيǏƺ ƑǊ المنƑقƬة ǋƈ Û الشركة الƦƏƑƻة بƑلƴطƑƟ Ǐƺ ƅƑلة                
ƋعƑدة طرƝ المنƑقƬة مرة Ƣƈرǋ Û ǌيǃƬƢ المبƶǂ من الكƑƻلة المǋدعة لـدƦǋ ǌارة             

ǋƈ Û مـن مـستƖƑƾƟ الـƦǋاراǋ ƖالدǋاƏر اǗتƑƟدية ǊƜ ǎƈ ǋƈ Ûة Ɵكǋمية               (     ) 
 ǌرƢƈ. 

٢.        ƶǂالـشركة مـب üمـيƟ٣(ت,ċċċ (       Û ǌرƢƈ ƹريƑƬمǋ Û داريةƋ ƹريƑƬكم ǃǉدر
ǋيƢـǃƬ مـن الكƑƻلة المƬرƺية ǋƈ من مستƖƑƾƟ الشركة لدǌ الƦǋاراǋ ƖالدǋاƏر             

 ǌرƢƈ ميةǋكƟ ةǊƜ ǎƈ ǋƈ Û ديةƑƟتǗا. 
 

 Ʋيتبــ<<< 
 
 



 
 

 
 
 
 

 يƈ ƒƜن يƒƟƑƬ الƴطƅƑ كƑƻلة مƬرƺية ƑƬدرة عن Ɵƈد البنƿǋ الƑƴمǂة Ǐƺ             :اƙـنـƑ عـشر     
    ƶǂلـة بمبǋ٣(الدċċ,ċċċ (  ǃǉدر-     ǃǉدر ƹلƈ ةƏƑمƙǘƙ -      رين منǊلمدة ش üǋƴƻرية المƑس 

تƑريơ بداية المنƑقƬة ƑƟ Ǐƺǋ Ûلة ترسية المنƑقƬة عǍǂ الشركة الƦƏƑƻة Û تمدد الكƑƻلة لمدة               
 . ٢ċċ ǃ/  /  شر شǊراŷ من تƑريơ بداية التأمين ǋ ÛتنتƢ   Ǐƺ ǏǊمسة ع

 
 Ǘ يƼƟ لشركة التأمين ƋلغƅƑ عƾد التأمين المبرǃ مǎǓ ƑǊƴ سبƒ من اǓسبƙǘƙ:              ƒƑـة عشـر 

ǋ ÛكƤلǗ ƿ يƼƟ لǂشركة الممƑطǂة      (    ) مـƑ لǃ يردƑǉ كتƢ ƒƑطǏ بƌلغƅƑ التأمين من Ʀǋارة           
يƑƟ Ǐƺǋ Û ƑǊلة قيǃƑ الشركة بƌلغƅƑ عƾد التأمين ƙ ǋƈ Ûبƺ            ƖǋـǏ تسديد اǗدعƅƑاƖ المƾدمة Ƌل     

ƦƜƟ الكƑƻلة المƬرƺية   (     )  الممƑطǂة Ǐƺ تسديد اǗدعƅƑاƖ المƾدمة ƋليÛ ƑǊ يƼƟ لƦǋارة          
               ǃƬƢǋ Û رةǋكƤالشركة الم Ǎǂط عǋالشر ǇƤǉ شرة منƑƴرة الƾƻال Ƽتطبيǋ ƑǊدعة لـديǋالمـ

 ƑǊليƋ دمةƾالم ƖاƅƑدعǗا ƶلƑمب . 
 

ƴربƈ    درة عن            :ــة عشـرƑƬال ƖƑƬقƑمنǂمة لƑƴط الǋمن الشر ƈƦƜيت Ǘ ƅƦƜ طǋالشر ǇƤǉ 
ǉǋـǏ اǓسǏƺ ƧƑ التƑƴمü مƲ شركƖƑ التأمين ǎƈǋ Û مǋاد مƤكǋرة Ǐƺ عǋƾد              (     ) Ʀǋارة  

 ƑǊيǂتمد عƴي Ǘǋ يةƷǗ تبرƴط تǋالشر ǇƤǉ Ʋم ƭرƑƴدرة عن شركة التأمين تتƑƬالتأمين ال. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
   (               ) 

       (         ) 
 
 

  ŷǗǋƈ:           ليةǋƊالمسǋ Û ƑǊيǂبتة عƙة المƦǊƜǓاǋ Û ƑǊتǗƆǋ Û ƖراƏƑالط ǃƑـسƜƈ التأمـين Ǐيغطـ 
 ƒƑالركǋ ǃقƑالطǋ Û المدنية. 

 
 ŷƑنيـƑƙ:ر التƑطƢǓالتأمين ا Ǐيغط  ŷراƑǊنǋ ŷǘلي ƖراƏƑالط ƑǊل ƭرƴتت Ǐ:- 
١.  ǋƜال Ǐƺ ƑǊƾيǂƟتǋ ƑǊعǘقƋ ƅƑنƙƈ. 
٢.  ƚالمدر ǋƈ ƭرǓا Ƽǋƺ Ƒǉسيرǋ ƑǊطǋبǉ ƅƑنƙƈ. 
٣.  ƎبƑƢالمǋ ǃƙƑƜالم Ǐƺ ƑǊƺǋقǋ ƅƑنƙƈ. 
٤.  ƚالمدر ǋƈ ƭرǓا Ƽǋƺ ƑǊƺǋقǋ ƅƑنƙƈ. 
Đ.  ƅƑالم Ƽǋƺ ƑǊطǋبǉ ƅƑنƙƈ. 
đ.  ŷراƑǊنǋ ŷǘلي ƑǊلة بǋكǋالم ǃƑǊلمƑب ƑǊمƑقي ƅƑنƙƈ. 
Ē.              ƒسƟ ƒالتدري Ǐƺ دمةƢالمست ƖراƏƑالط ƱاǋنǓ لنسبةƑب ƒر الـتدريƑطـƢƈǋ ƅƑطـƢƈ

 Ƽƺالمر ƹالكش. 
ē. ǏاتƤال üƑƴشتǗاǋ رƑƜƻنǗاǋ ƼريƟر الƏƑسƢ. 
Ĕ.              üƑƴƺǓاǋ Û ليةƑمƴال ƖƑرابƮǕاǋ Û Ǐن المدنƑيƬƴالǋ Û ƒالشغ üƑعمƈǋ Û ƖƑـرابƮǕا

         Ʒ ƅǘستيǗاǋ Û ƹطƢالǋ Û ريبيةƢالت üƑعمǓاǋ Û الكـيدية    ƖƑرسƑالممǋ Û ǏنǋنƑƾير ال
الƏƑƜـƦة لǂـسيطرة عǍǂ الطƏƑرة ǋƈ طƑقمƙƈ ƑǊنƅƑ الطيران Û بمƤ Ǐƺ Ƒلƈ ƿية مǋƑƟلة                
                 Ǎǂع ƫƑƢشƈ ǋƈ ƫƢش ǎƈ ǈب ǃǋƾي Ƒمم Û السيطرة ǋƈ ƅǘستيǗا اƤǉ üƙمـ ǃƑتمـǕ

 .متن الطƏƑرة 
   ١ċ . ƘدƑƟن الƑرة من مكƏƑالط üƾن ƅƑنƙƈ)ƘدƑƟل ƑǊƮرƴت üƑƟ Ǐƺ (Ƒق ǎƈ ǍلƋ  عدة طيران 

 ƑǊƜرƑƢ ǋƈ لةǋالد Ǐƺ         . 
 

   ŷƑـƙلـƑƙ:             رينƑالطيǋ نيينƻلƑب ƼƟǂت Ǐسدية التƜرار الƮǓاǋ Û ةƑƺǋال ƘادǋƟ التأمين Ǐيغطـ 
ǋƈ الغير ƙƈنƅƑ تأدية عمǃǊǂ عǍǂ متن الطƏƑراǎƈǋ  (     )         Û Ɩ مـستƢدǃ مـن قـبƦǋ üارة         

             ƼƟǂي ǌƤƈ ǎƈǋ Û ƖراƏƑط من الطǋـبǊالǋ دǋƴƬالـ ƅƑـنƙƈǋ     Ǐيغطǋ Û ƖراƏƑالط ƒبسب ǃǊب
ǋƈ من (     ) التأمين ǇƤǉ Ǐƺ الƻترة ƈيƜ ŷƑƮميƲ المسƺƑرين سǋاƅ كƑنǋا من الƑƴمǂين بƦǋارة    

 . ƷيرƑǉ طƑلمƑ مرƫƢ لǃǊ بƑلسƻر عǍǂ الطƏƑرة 
 
 

 Ʋيتبــ<<< 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ŷƑـƴمة:رابǋكƟالǋ ƖاراƦǋال ƖƑكǂة بممتƾƟǘرار الƮǓاǋ رƏƑسƢة الƺƑالتأمين ك Ǐيغط    
 ƑǊبسبب ǋƈ ƑǊيǂمن عƊالم ƖراƏƑالط ƘادǋƟ ة عنƜتƑالنǋ الغير ƖƑكǂممتǋ ديةƑƟتǗا          . 

 
 ŷƑمسـƑƢ:   من ƈترة التأمين تبدƺ   /  /٢ċċ   ǍتƟǋ ǃ   /   /٢ċċ ǃ . 

 
 ŷƑدسـƑس: ƑǊتغطيت ƒǋǂية المطƺغراƜة الƾالمنط )  ƛيǂƢالǋ Û دةƟربية المتƴال ƖراƑمǕلة اǋد 
 ) . الƴربǂƢǋ Û Ǐيƛ عمƑن          

 
 ŷƑـƴبƑس: ƭيǋƴالتǋ رارƮǓا ƝǘƬƋ : 
ƈ.           ةƾƟǘال ƘادǋƟرار الƮƈ ƝǘƬǕ ƖƑƾƻالنǋ ƹريƑƬة المƺƑشركة التأمين ك üمƟتـت

                ǎƈ Ǎǂع ƘدƑƟن الƑمن مك üƾالن ƹريƑƬم ƿلƤ Ǐƺ Ƒبم ƑǊمن ƅƦƜ ǎƈ ǋƈ رةƏƑلطƑب
ة ǋ ÛاǗستشƑرة Û    قƑعـدة ǋƜية داüƢ الدǋلة ƑƢ ǋƈرǋ Û ƑǊƜكƺƑة مƑƬريƹ المƑƴين          

             Ʋƺشركة التأمين د Ǎلǋتتǋ Û رارƮǓا ƝǘƬǕ ǌرƢƈ ƹريƑƬم ǎƈǋ Û نƟالـشǋ
Ɯƈـǋر اƬǕـƙǋ Û Ɲǘمن قطƲ الغيƑر ǋكƺƑة المƑƬريƋ ƹلǍ الƤ ƖƑǊƜاƖ الǘƴقة              

 .المبƑشرة 
ƒ .                 Û يةǂرة كƑسƢ ƑǉرƑاعتبǋ ƑǊشطب ǍلƋ ǌدƈ Ƒمم ƘدƑƟرة لƏƑالط ƭرƴلـة تƑƟ Ǐـƺ

مƤكǋرة Ǐƺ كشƹǋ الطƏƑراǏǉ Ɩ الƾيمة الǂƴƻية لǂطƏƑراƖ        تƴتبر الƾيمة التأمينية ال   
(    ) ǋقـǋ ƖقـƱǋ الƑƟدǋ Û Ƙيتǃ التǋƴيƭ بمƒƜǋ شيƿ مƬرǏƺ بƑسƦǋ ǃارة              

 ǎرƑبƜǕا üمƟالت ǃƬƢ دƴب. 
 

 ŷƑمنـƑƙ: ليةǋƊد المسǋدƟ  : 
ƈ.              Û دƟاǋال ƘدƑƟǂكمة لƟقرار الم ƒسƟ ƒƑالركǋ ǃقƑطǂسدية لƜرار الƮǓا ǋƈ ةƑƺǋال

 .Ɵدǋد من الǋƟادǋ Ƙلƴدد Ʒير م
ƒ .   الغير üلية قبǋƊالمس: 

               ƹليƑتك ƑǊيƺ Ƒبم ƖƑƾƻالنǋ رƏƑسƢالǋ ƶلƑة المبƺƑك Ʋـƺشـركة التأمـين بد ǃƦتـǂت
            ƼƟǂت Ǐر التƏƑسƢالǋ رارƮǓعن ا ƑǊƴƺد ŷƑنǋنƑين قƴيت Ǐالتǋ Ǐالمدع ƹريƑƬمـǋ
بƑلغيـر الـنƑتƜة عن ǋƟادƘ الطƏƑراƖ المƊمن عǂيǋƈ ƑǊ بسببǋ Û ƑǊتكǋن Ɵدǋد              

Ɗالمس Ǐǂي Ƒلية كمǋ: 
 :الƑƺǋة ǋƈ اƮǓرار الƜسدية لǂغير = 

 ƘادǋƟد من الǋدƟير مƷ ددƴلǋ دƟاǋال ƘدƑƟǂكمة لƟقرار الم ƒسƟ   . 
 :الممتǂكƖƑ المƑدية لǂغير = 

)   ٢,ċċċ,ċċċ ( ƘادǋƟد من الǋدƟير مƷ ددƴلǋ دƟاǋال ƘدƑƟǂل ǃǉدر. 
 

 ŷƑـƴسƑرين :تǊلمدة ش ƞلƑƬ من الشركة ǃدƾالم ƅƑطƴال   ƼƟي Ǘǋ Û ƹريƑưالم ƞتƺ ơريƑمن ت 
 ŷƑطيƢ ƑǊƷǘبƋ دƴة بƬقƑمن المن ƒƑƟنسǗا ǋƈ ǈعن ƱǋƜشركة الرǂل           . 

 
 Ʋيتبــ<<< 



 
 
 
 
 
 

   ŷشــراƑارة             :عƦǋلƑب ƫƑƢد التأمين الƾع üƑرسƋ ةƬقƑلمنƑة بƦƏƑƻشـركة التأمين ال Ǎـǂع 
ǃ من تƑريƋ ơبƢ ƑǊƷǘطيŷƑ بترسية      Ǐƺ مدة Ǘ تƦيد عن عشرة ƈيƑ      (     ) المƤكǋرة ƋلƦǋ Ǎارة    

 ƑǊيǂة عƬقƑالمن. 
 

من ǇƤǉ الشرǋط   ) تƑسǋ Û ŷƑƴعƑشراăŷ  ( عدǃ التƦاǃ شركة التأمين بƑلƾƻرتين       : ƟƋـدǌ عـشـر     
 :يƴرƑǊƮ لƦƜǂاƅين التƑليين 

١.              Û رةǋكƤة المƬقƑالمن Ǐƺ دمةƾالم ƑǉرƑƴسƈ التأمين بين Ƽرƺ ƶǂالشركة بمب üمـيƟت
      ƑǊيǂت Ǐر الـشركة التـƑƴسـƈǋ          لةƑƟ Ǐƺ ƅƑطƴلƑة بƦƏƑƻالشركة ال ǋƈ Û ةƬقƑالمن Ǐƺ 

ƋعƑدة طرƝ المنƑقƬة مرة Ƣƈرǋ Û ǌيǃƬƢ المبƶǂ من الكƑƻلة المǋدعة لـدƦǋ ǌارة             
ǋƈ Û مـن مـستƖƑƾƟ الـƦǋاراǋ ƖالدǋاƏر اǗتƑƟدية ǊƜ ǎƈ ǋƈ Ûة Ɵكǋمية               (    )  
 ǌرƢƈ. 

٢.        ƶǂالـشركة مـب üمـيƟ٣(ت,ċċċ (      ƹريƑƬمǋ Û داريةƋ ƹريƑƬكم ǃǉدر  Û ǌرƢƈ
ǋيƢـǃƬ مـن الكƑƻلة المƬرƺية ǋƈ من مستƖƑƾƟ الشركة لدǌ الƦǋاراǋ ƖالدǋاƏر             

 ǌرƢƈ ميةǋكƟ ةǊƜ ǎƈ ǋƈ Û ديةƑƟتǗا. 
 

 يƈ ƒƜن يƒƟƑƬ الƴطƅƑ كƑƻلة مƬرƺية ƑƬدرة عن Ɵƈد البنƿǋ الƑƴمǂة Ǐƺ             :اƙـنـƑ عـشر     
    ƶǂلـة بمبǋ٣(الدċċ,ċċċ (  ǃǉدر-     ǃǉدر ƹلƈ ةƏƑمƙǘƙ -   لمد üǋƴƻرية المƑرين من    سǊة ش

(   ) تـƑريơ الƴطـǋ ƅƑعǍǂ شركƖƑ التأمين التǏ لديƑǊ كƖǗƑƻ مƬرƺية مǋدعة لدƦǋ ǌارة               
               Û ةƦƏƑƻشركة التأمين ال Ǎǂة عƬقƑلة ترسية المنƑƟ Ǐƺǋ Û بةǋǂترة المطƻال ƒسƟ Ƒǉتمديـد

   Ǐƺ ǏǊتنتǋ بداية التأمين ơريƑمن ت ŷراǊمسة عشر شƢ لة لمدةƑƻ٢/   /  تمدد الكċċ ǃ. 
 
ǘƙ   ــة عـشـرƙ:               ǇƤǊب ƫƑƢال ƑǊƴم ǃد التأمين المبرƾع ƅƑلغƋ لـشركة التأمـين ƼـƟي Ǘ 

Û (    ) المنƑقـƬة ǎǓ سبƒ من اǓسبƒƑ مƑ لǃ يردƑǉ كتƢ ƒƑطǏ بƌلغƅƑ التأمين من Ʀǋارة                
ǋكƤلǗ ƿ يƼƟ لǂشركة الممƑطǂة Ǐƺ تسديد اǗدعƅƑاƖ المƾدمة ƋليƑƟ Ǐƺǋ Û ƑǊلة قيǃƑ الشركة               

ين ƙ ǋƈ ÛبƖǋ الممƑطǂة Ǐƺ تسديد اǗدعƅƑاƖ المƾدمة ƋليÛ ƑǊ يǕ ƼƟدارة             بƌلغـƅƑ عƾـد التأم    
الƑƟدية (ƦƜƟ الكƑƻلة المƬرƺية المǋدعة لديǋ ƑǊتطبيƼ الƾƻرة        (     )  ƈمƿǘ الدǋلة بƦǋارة    

 . من ǇƤǉ الشرǋط عǍǂ الشركة المƤكǋرة ǃƬƢǋ Û مبƑلƶ اǗدعƅƑاƖ المƾدمة ƋليƑǊ )عشر
 

 التأمين بƑلǂغتين الƴربية ǋاǕنǂƜيƦية ǋƜǋ üƑƟ Ǐƺǋ Ûد ǎƈ نƦاƱ            يƟرر عƾد  :ƈربƴـة عشـر   
 ǈب üǋمƴالمǋ تمدƴالم ǋǉ Ǐربƴال ƫتبر النƴي Û ينƺبين الطر. 

 
 
 

 Ʋيتبــ<<< 
 
 
 
 



 
 
 

ƺƑƮƋة ƹƤƟ ǋƈ عدد من ) الƏƑƴدة لƑǊ الطƏƑراƖ( يƦǋƜ لƦǋǂارة المستƻيدة     :Ƣمـسة عـشـر     
لƾيمة ǋƈ تƟ ǃƬƢسư ƒرƹǋ الüƑƟ بنƧƻ نسبة    الطƏƑـراüǘƢ Ɩ مدة تنƻيƤ الƾƴد ǋ ÛتƹƑƮ ا        

 .التأمين المتƼƻ عǂيƙǋ Ǐƺ ƑǊيƾة التأمين 
 

ǉـǇƤ الشرǋط Ǘ ƅƦƜ يتƈƦƜ من الشرǋط الƑƴمة لǂمنƑقƖƑƬ الƑƬدرة عن            : سـتة عـشـر     
ǉǋـǏ اǓسǏƺ ƧƑ التƑƴمü مƲ شركƖƑ التأمين ǎƈǋ Û مǋاد مƤكǋرة Ǐƺ عǋƾد              (     ) Ʀǋارة  

 .التأمين تتƑƴرƭ مǇƤǉ Ʋ الشرǋط تƴتبر ƷǗية Ǘǋ يƴتمد عǂيƑǊ التأمين الƑƬدرة عن شركة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

   (                 ) 

         

 (                 ) 
 

 ŷǗǋƈ: ارةƦǋة لƴبƑالت ƑǊتƑيǋتƟمǋ ǏلǑا ƹراƬة الƦǊƜƈ Ǎǂع ŷǘمƑن التأمين شǋن يكƈ (    ) 
 

 ŷƑنيـƑƙ:Ƒطر التƑƢالتأمين الم Ǐن يغطƈ  لية:- 
١.  ƼريــƟال. 
٢.  ƼاعـǋƬال. 
٣.  ƝƑالريǋ ƹƬاǋƴال. 
٤.  ƖƑنـƑƮيƻال. 
Đ.  رƑمطـǓا. 
đ.  ǎرƑƜالم ƞƻطǋ Û ǇƑالمي ƖƑانƦƢ ƞƻطǋ Û ǇƑالمي ƒبيƑنƈ رƑƜƻان. 
Ē.  ƖراƑـƜƻنǗا. 
ē.  üƦǗƦالـ. 
Ĕ.  ƑǊط منƾيس Ƒمǋ رةƏƑالط ǃƑسƜǓاǋ ƖراƏƑالط. 

   ١ċ . Ǐبƴن الشƑƜيǊالǋ ƒالشغǋ ƖƑرابƮǕا. 
 .ƴمدǎ من ǎƈ شƫƢ كƑن التƢريƒ ال. ١١   
   ١٢ . ƭƑƾنǓالة اƦƋ ǋƈ Û ƼريƟال ƅƑƻطƋ عن ƒريƢالتǋ الكسر. 
 .السرقــة . ١٣   
   ١٤ . ǏنƑلمبƑب Ƽالطر ƖƑليƆ ǃƑارتط)ƿلƑالم ǋƈ ƼƏƑالس üيشم ƅƑنƙاست ǎƈ نǋد. ( 
   ١Đ . ƑǊاعǋبأن üǋƟالكǋ طنƾلƑطرة كƢاد الǋالم. 
 

   ŷƑـƙلـƑƙ:      رƏƑسƢالتأمين ال Ǐن يغطƈ        ƖاراƦǋال ƖƑكǂة بممتƾƟǘالǋ Û لغيرƑة بƾƟǘرار الƮǓاǋ
            ǇƤǉ ƑǊب ƲƮǋت ǌرƢƈ ƖƑǊƜ ǎƈǋ ةǂƾالمست ƖƑƏيǊالǋ يةǂƟالم ƖƑǊƜالǋ ديـةƑƟتǗمة اǋكƟالǋ
             ǃƦتǂتǋ Û ƑǊبسبب ǋƈ ƑǊيǂمين عƑتغطية الت ƒǋǂطر المطƑƢالمǋ ƘادǋƟة عن الƜتƑالنǋ ةƦǊƜǓا

     ƏƑسƢالǋ ƶلƑة المبƺƑك Ʋƺشركة التأمين بد        Ǐالمدع ƹريƑƬمǋ ƹليƑمن تك ƑǊيƺ Ƒبم ƖƑƾƻالنǋ ر
التǏ يتƴين قƑنǋنيŷƑ دƑǊƴƺ عن اƮǓرار ǋالƢسƏƑر التǏ تƼƟǂ بƑلغير ǋتكǋن بƟدǋد المسǋƊلية             

 Ǐǂي Ƒكم:- 
ƈ / غيـرǂسديـة لƜـرار الƮǓا ǋƈ ةƑـƺǋال: 

                ƧƑسƈ Ǎǂع ƘادǋƟد من الǋدƟير مƷ ددƴلǋ دƟاǋ ƘدƑƟ د عنƟاǋال ƅƑدعǖـددة لƟيـر مƷ
 .قرار المƟكمة لƑƺǋǂة ǋاƮǓرار الƜسدية 

 Ʋيتبــ<<< 
 
 



 
 
 
 
 
ƒ / غيـرǂديـة لƑالم ƖƑكـǂالممت: 
)٢,ċċċ,ċċċ ( ƘادǋƟد من الǋدƟير مƷ ددƴلǋ دƟاǋ ƘدƑƟ د عنƟاǋال ƅƑدعǖل ǃǉدر. 

 
 ŷƑـƴراب : Ǐǂي Ƒالتأمين م Ǐن يغطƈ:- 
 .المبƑلƶ المǋƜǋدة داüƢ اƦǊƜǓة  .١
 .د ƺتƞ اƦǊƜǓة لتƬƟيü المبƑلƶ النƾدية اǓشƒƑƟƬƈ ƫƑƢ الǘƴقة عن .٢
 ) .دبƈ/ǏبưǋبǏ(نüƾ اǓمǋاü من اƦǊƜǓة ƋلƦǋ Ǎارة المƑلية ǋالƬنƑعة  .٣

 
 ŷƑمسƑƢ : Ǐǂي Ƒشركة التأمين م üمƟتت:- 
١.             ƖƑƾƻالنǋ ƹريƑƬة المƺƑكǋ Û رةǋكƤطر المƑƢة من المƜتƑر النƏƑسƢالǋ ƖƑƾƻـة النƺƑك

 ƭƑƾنǓالة اƦǕ. 
 . ǋاǗستشƑريين كƺƑة ƈتƒƑƴ المǊندسين .٢

 
 ŷƑدسـƑس: ƭيǋƴالت ƧƑسƈ : 

الƾـيمة اǕستبدالية ǋ ÛبƟيǗ Ƙ تüƾ بأüƑƟ ǎ من اǋƟǓاü عن الƾيمة المƤكǋرة Ǐƺ المنƑقƬة                
 ƑǊيǂالتأمين ع ƒǋǂد المطǋة البنƺƑلك. 

 
 ŷƑـƴبƑس: ǎرƑبƜǕا üمƟشرط التǋ ƿǘǊستǗارة من شرط اƦǋال Ǎƻƴت . 

 
 ŷƑمنـƑƙ:   ترة التأمين منƺ   /  /٢ċċ   ǍتƟǋ ǃ  /   /٢ċċ ǃ. 

 
  ŷƑـƴسƑت:               ƼƟي Ǘǋ Û ƹريƑưالم ƞتƺ ơريƑرين من تǊلمدة ش ƞلƑƬ من الشركة ǃدƾالم ƅƑطƴال 

 ƑǊيǂة عƬقƑبترسية المن ŷƑطيƢ ƑǊƷǘبƋ دƴة بƬقƑمن المن ƒƑƟنسǗا ǋƈ ǈيƺ ƱǋƜشركة الرǂل. 
 

    ă ŷشــراƑد         :عƾع üƑرسƋ ةƬقƑلمنƑة بƦƏƑƻشـركة التأمين ال Ǎـǂارة     عƦǋلƑب ƫƑƢالتأمين ال 
     ǍلـƋ رةǋكـƤالم  (            )             ŷƑطيƢ ƑǊƷǘبƋ ơريƑمن ت ǃƑيƈ يد عن عشرةƦت Ǘ مـدة Ǐـƺ

 ƑǊيǂة عƬقƑبترسية المن. 
 

 . تǂتǃƦ شركة التأمين بسرعة سداد اǗدعƅƑاƖ المƾدمة ƋليƟƋ: ƑǊدǌ عشـر 
 

من ǇƤǉ الشرǋط يƴرƑ (    ƑǊƮسƑƙŷƑƴمنǋ Û ŷƑت  ( عدǃ التƦاǃ شركة التأمين بƑلƾƻرتين       : اƙنـƑ عشر 
 :لƦƜǂاƅين التƑليين 

١.              Û رةǋكƤة المƬقƑالمن Ǐƺ دمةƾالم ƑǉرƑƴسƈ التأمين بين Ƽرƺ ƶǂالشركة بمب üمـيƟت
 ƈǋسƑƴر الشركة التǏ تǂيǏƺ ƑǊ المنƑقƬة ǋƈ Û الشركة الƦƏƑƻة بƑلƴطƑƟ Ǐƺ ƅƑلة

 
 Ʋيتبــ<<< 

 



 
 
 
 
Û (   ) ن الكƑƻلة المǋدعة لدƋ     ǌعƑدة طرƝ المنƑقƬة مرة Ƣƈرǋ Û ǌيǃƬƢ المبƶǂ م         .٢

 ǌرƢƈ ميةǋكƟ ةǊƜ ǎƈ ǋƈ Û ديةƑƟتǗر اƏاǋالدǋ ƖاراƦǋال ƖƑƾƟمن مست ǋƈ. 
 
٣.        ƶǂالـشركة مـب üمـيƟ٣(ت,ċċċ (       Û ǌرƢƈ ƹريƑƬمǋ Û داريةƋ ƹريƑƬكم ǃǉدر

ǋيƢـǃƬ مـن الكƑƻلة المƬرƺية ǋƈ من مستƖƑƾƟ الشركة لدǌ الƦǋاراǋ ƖالدǋاƏر             
ǋكƟ ةǊƜ ǎƈ ǋƈ Û ديةƑƟتǗا ǌرƢƈ مية. 

 
 يƈ ƒƜن يƒƟƑƬ الƴطƅƑ كƑƻلة مƬرƺية ƑƬدرة عن Ɵƈد البنƿǋ الƑƴمǂة Ǐƺ             :اƙـنـƑ عـشر     
    ƶǂلـة بمبǋ٣(الدċċ,ċċċ (  ǃǉدر-     ǃǉدر ƹلƈ ةƏƑمƙǘƙ -      رين منǊلمدة ش üǋƴƻرية المƑس 

تƑريơ بداية المنƑقƬة ƑƟ Ǐƺǋ Ûلة ترسية المنƑقƬة عǍǂ الشركة الƦƏƑƻة Û تمدد الكƑƻلة لمدة               
 .٢ċċ ǃ/   /   عشر شǊراŷ من تƑريơ بداية التأمين ǋ ÛتنتƢ   Ǐƺ ǏǊمسة

 
 Ǘ يƼƟ لشركة التأمين ƋلغƅƑ عƾد التأمين المبرǃ مǎǓ ƑǊƴ سبƒ من اǓسبƙǘƙ:              ƒƑـة عشـر 

ǋ ÛكƤلǗ ƿ يƼƟ لǂشركة الممƑطǂة      (      ) مƑ لǃ يردƑǉ كتƢ ƒƑطǏ بƌلغƅƑ التأمين من Ʀǋارة          
ة ƋليƑƟ Ǐƺǋ Û ƑǊلة قيǃƑ الشركة بƌلغƅƑ عƾد التأمين ƙ ǋƈ Ûبƺ             ƖǋـǏ تسديد اǗدعƅƑاƖ المƾدم    

ƦƜƟ الكƑƻلة المƬرƺية   (    ) الممƑطǂـة Ǐƺ تسديد اǗدعƅƑاƖ المƾدمة ƋليÛ ƑǊ يƼƟ لƦǋارة           
               ǃƬƢǋ Û رةǋكƤالشركة الم Ǎǂط عǋالشر ǇƤǉ شرة منƑƴرة الƾƻال Ƽتطبيǋ ƑǊدعة لـديǋالمـ

 ƑǊليƋ دمةƾالم ƖاƅƑدعǗا ƶلƑمب . 
 
 ǇƤǉ الشرǋط Ǘ ƅƦƜ يتƈƦƜ من الشرǋط الƑƴمة لǂمنƑقƖƑƬ الƑƬدرة عن            :بƴــة عشـر    ƈر

Ǐǉǋ اǓسǏƺ ƧƑ التƑƴمü مƲ شركƖƑ التأمين ǎƈǋ Û مǋاد مƤكǋرة Ǐƺ عǋƾد             (      )  Ʀǋارة  
 ƑǊيǂتمد عƴي Ǘǋ يةƷǗ تبرƴط تǋالشر ǇƤǉ Ʋم ƭرƑƴدرة عن شركة التأمين تتƑƬالتأمين ال. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

  

      
 
 

 ǍلǋǓدة اƑالمـ:  
 

 Ǐǂي Ƒدية مƑƟتǗمة اǋكƟال ƖƑكǂممت Ǎǂالتأمين ع ƖƑƬقƑمن Ǐƺ ƅƑطƴب ǃدƾيمن يتƺ يشترط:- 
 .ƈن تكǋن مسǂƜة بƟƌدƷ ǌرƹ التƑƜرة ǋالƬنƑعة بƑلدǋلة  .١
٢.  üة من قبƬƢن مرǋن تكƈ ط التأمينƑنش Ǐƺ üمƴǂد لƑƬقتǗارة اƦǋ. 
٣.               ƖراƑمǕا ǌدƟƋ Ǐƺ رƢƆ Ʊرƺǋ Û Ǐبưǋبƈ Ǐƺ Ʊرƺ ƑǊن لǋن يكـƈ)  ƖƑƬقƑلنسبة لمنƑب

ƖراƑالسي. ( 
٤.  ƖƑƬقƑالمن Ǐƺ ƿشتراǗمة من اǋرƟن مǋتك Ǘ نƈ. 
Đ.             ƶǂلة بمبǋلدƑة بǂمƑƴال ƿǋد البنƟƈ ن منƑمƮ ƒƑطƢلة بǋƻن مكǋن تكƈ)٣ċċ,ċċċ (

  ǋƴƻالم ǎرƑس ǃǉلمدة   در ü)١Đ (         لةǋالد ƖƑƬقƑمن Ǐƺ üǋƢشركة الدǂل ƼƟيǋ Û ŷراǊش
               ǌǋديد سƜ نƑمƮ دارƬƋ ǍلƋ رةǋرƮن الǋد تأمين دƾر من عƙكƈ Ǎـǂع üǋƬـƟالǋ

 .الƮمƑن السƑبƼ ليغطǏ مدة الƾƴد الƜديد 
 

 :المـƑدة الƑƙنيـة 
 

١.              ƚƤƑالنم Ǎǂالشركة ع ǃتƑƢمة بǋتƢمǋ ةƴقǋلتأمين مƑـة بƬƑƢال ƖاƅƑطـƴال ǃـدƾت
كـشƖƑƺǋ الـƑƬدرة من ǇƤǉ اǕدارة عƈ Ǎǂن تكǋن مدǋنة بƑلǂغة الƴربية ƈرقƑمǋ              ŷƑال

 ŷبةƑكتǋ. 
٢.              Ǎǂالشركة ع ǃكر اسƤ ǃعد Ʋمر مƟǓا ƲلشمƑة بƾǂمغ ƹريƑưم Ǐƺ ƖاƅƑطƴال ƲƮǋت

                ƹريƑưالم Ǐƺ ǗƋ دمةƾالم ƖاƅƑطƴال üبƾت Ǘǋ Û ƑǊيǂع üمة تدǘع ǎƈ ǋƈ Û ƹـرưال
 .الƬƑƢة بƦǋارة المƑلية ǋالƬنƑعة 

٣.  Ǐƺ نƏƑالك ƖƑƬقƑالمن ƼǋندƬ Ǐƺ ƹريƑưالم ƲƮǋت(                     ) 
٤.               ƖƑليǑا ǋƈ üƾالن üƏƑسǋ Ǎǂلتأمين عƑة بƬƑƢط الǋشرط من الشر ǎƈ ƒشط ƦǋƜي Ǘ

               Û ƑǊيƺ üديƴت ǎƈ üعم ƦǋƜي Ǘ Ƒكم Û دارةǕدرة عن اƑƬدية الƑƟتǗمة اǋكƟǂة لƴبƑالت
 ƿلƤ ƹلƑƢي ƅƑعط üك ŷǘطƑد بƴيǋ. 

Đ.  ـنƜǂل               ǇƤǉ Ɩƈا رƤƋǋ Û ƒƑسبǓا ƅبداƋ نǋد ƅƑعط ǎƈ ƭƺر Ǐƺ ƼƟال ƖƑƬقـƑة المن
              ƼƟال ƑǊǂƺ Û ǌرƢƈ ة مرةƬقƑالمن Ɲدة طرƑعƋ ǏƮتƾمة تƑƴة الƟǂƬن المƈ ـنةƜǂال

 . دǋن ǎƈ اعتراƭ من المنƑقƬين 
 Ʋيتبــ<<< 

 
 



 
 
 
 
 

đ.                من ǏƻتƑǉ ƶيǂتب ǋƈ Û üƜمس ƒƑكت ƒƜǋة بمƜلنتيƑب ƦƏƑƻال ƅƑطƴال ƒƟƑـƬ طـرƢي
رة ƈمـƿǘ الدǋلة ǋ Ûتƴتبر شركة التأمين الƦƏƑƻة مƦǂمة بتغطية التأمين ƬƋǋدار             Ƌدا

 .عǋƾد التأمين اعتبƑراŷ من التƑريơ المƟدد Ǐƺ المنƑقƬة كبداية لǂتأمين 
Ē.              Ƽƺالمر ƚƤǋالنم Ǐƺ رةǋكƤالم ƖƑنƑالبي ƑǊƮعر ǋƈ ƑǊƏƑطƴب Ƽƺن ترƈ الشركة Ǎـǂع

 üدة من قبƴالمǋ طǋالشر ǇƤǉ Ʋم           ). (        
ē.             انǋعن Ǎǂع ǈƜǋت Ǐية التƏƑƮƾال ƖƑنǘعǕاǋ ƖراƑطƢǕاǋ Ɩǘـة المراسƺƑتبـر كƴت

بكü تغيير يطرƈ عǍǂ    (       ) الشركة بمƑƙبة ƋعǘنƟƬ ŷƑيǋ Û ŷƑƟعǍǂ الشركة ƢƋطƑر         
 ŷƑطيƢ ƿلƤǋ ƑǊانǋعن. 

 
 

 :المـƑدة الƑƙلƙـة 
 

Ƒƴمة لمنƑقƖƑƬ التأمين عƈ Ǎǂمƿǘ            تƴتبر شرǋط عƾد التأمين مƴدلة لتتǋ Ƽƻالشرǋط ال       
الƟكـǋمة اǕتƑƟدية ǋ Ûالشرǋط الƬƑƢة لǂتأمين عǋ ǍǂسüƏƑ النǋ üƾاǑليƖƑ التƑبƴة لƟǂكǋمة             
               ƈرƾتǋ د التأمينƾمن ع ƈƦƜيت Ǘ ŷاƅƦƜ تبرƴت Ǐالتǋ ةƻǂتƢالم ƖƑƬقƑط المنǋشرǋ Û ديـةƑƟتǗا

رǋط المنƑقǋ  ƖƑƬش) الƑƴمة ǋالƬƑƢة (مƴـƺǋ Û ǈـƟ ǏـüƑ تƴـƑرƭ نƫǋƬ تƿǂ الشرǋط             
اƢǓـرǌ الـƑƬدرة من داƏرتنƑ مƲ نƙǋ ƫǋƬيƾة التأمين ƺيƤƢƊ بمǋ Ƒرد بƑلشرǋط الƑƬدرة          

 . ƺǋ ÛيمƑ عدا ƤلŷƑƾƺǋ ƿ لشرǋط ǋبنǋد ǋاستƙنƅƑاƙǋ Ɩيƾة التأمين (      ) عن 
 
 

 :المـƑدة الرابƴـة 
 

رƈ بين شركة          يـرƋ ƲƜلـǍ مƟـƑكǃ دǋلة اǕمƑراƖ الƴربية المتƟدة ƈ Ǐƺية ƖƑƺǘƢ تط             
 ƱاƦالن ƭƺ Ǐƺ يدƟǋال ƲƜالمر Ǐǉ تبرƴتǋ Û لةǋالد ƖاراƦǋǋ التأمين . 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
 

č (               وزارة ýا من قبǌمن عليƌالم Ƙاء التأمين عن السياراƺلƍ يحق لشركة التأمين Ǚ (     ) ما
 .لم يردǋا كتاب خطي بƎلƺاء التأمين من الداƑرة 

 
Ǚ يحùق لùشركة التأمين رفƯ قبوý أƍ ǐدعاء عن أǐ حادƚ أو ưرر يقƴ خالý فترة                   ) ٢

لخساƑر مشمولة بالتأمين ، وطالما أن السيارة أو اǓلية مƌمن          التأمين طالما أن اưǕرار وا    
 .عليǌا 

 
ď (                   اءǌرر في حالة انتư أو ƚحاد ǐدعاء عن أƍ ǐأ ýقبو Ưشركة التأمين رفùق لùيح Ǚ

 ƚالحاد Ƴناء وقوƛق أو ملكية السيارة أƑصالحية رخصة قيادة السا. 
 

Đ (           وكذلك ، ƚحاد ýعن ك ǐبارƞǗا ýالتحم Ƹى الدولة من مبلƽالك     تعǌستǙى من شرط اƽتع 
             ǎمستو Ƙذا Ɵصالƍ ƫور ǎلد Ƙالسيارا ƟصالƎوتلتزم شركة التأمين ب ، ƟصالǗعند ا
ùƞيد ، وتلتùزم باستخدام قطƹ ƴيار أصلية ƞديدة بƯƺ النƲر عن سنة صنƴ السيارة ،                 
               ýالعامة للنق ƘماراǗسسة اƌم Ƙاƞكرا ǎالدولة لد Ƙياراùس Ɵالùصƍ وزارةùال ǎرùوت

 بالتƽاوƯ المباشر مƴ المƌسسة المذكورة ، وتتحمý الشركة كافة النƽقاƘ           والخدماƘ وذلك 
الالزمùة ǗصùالƟ السيارة وƍعادتǌا ƍلى حالتǌا الطبيعية ما قبý الحادƚ ، وتتحمý كذلك               
كافùة الùنƽقاƘ الالزمùة لحراسة السيارة ونقلǌا ƍلى ورشة اǗصالƟ ، وتسليمǌا للوزارة               

 . المعاينة لتقدير اưǕرار الواقعة على السيارة المالكة لǌا ، وتتحمý كافة أƞور
 

đ (            ا للوزارةǌب Ɵالمصر ƟصالǗيف اùصى لتكالùقǕد اùالح)č٠٠٠ (   Ɵصالƍ رةƞم كأǋدر
 ƚالحاد Ƙواتير وكافة مستنداƽيار ، على أن تقدم الوزارة للشركة الƺال ƴبخالف قط. 

 
Ē (  رار التي تلحق بالسيارةưǕطي التأمين اƺي)ýالنق (ƽناء التƛأ ýوالتحمي Ƹري. 

 
ē (  رار التي تلحق بالسيارةưǕطي التأمين اƺي)المعدة ( ýا كمعدة عمǌناء استخدامƛأ. 

 
 .شرط التصليƠ داخý الوكالة للسياراƘ المƌشر عليǌا في كشوفاƘ التأمين  )٨

 
ĕ (               Ƙاƞا في الكراǋودƞناء وƛا أǌمن عليƌرار التي تلحق بالسيارة المưǕين اùي التأمùطƺي

 .محطاƘ المختلƽة المملوكة للدولة أو الƺير وورƫ اǗصالƟ وال
 

 ƴùيتب<<< 
 



 
 
 
 
 
 

 
  č٠ ( ƘطاراǗطية اƹǕ قدان أو التلفƽطي التأمين الƺي)Ƙناء سير السيارة أو ) الطاساƛأ 

 ƚحاد ǐǕ اǌưتعر       . 
 

 čč ( ناء سير السيارة في الطريقƛاره أƞƽة انƞرار نتيưمن أ Ɲطار وما ينتǗا Ɵصالƍ. 
 
 čاء التأمين)٢ƺلƍترة المذكورة بطلب التأمين وƽيام حسب الǕتحتسب فترة التأمين با . 
 
 čď (  رة اتحادية أوƑدا Ƙن كانƍ رƲالن Ưƺب Ǌمن لƌالمملوكة للم Ƙرار التي تصيب الممتلكاưǕا 

 .      محلية 
 
 čĐ (مواد مذ ǐالتأمين ، وأ Ƙشركا ƴم ýفي التعام ƩساǕي اǋ ذه الشروط الخاصةǋ كورة في 

 .      وƛاƑق التأمين الموحدة مǋ ƴذه الشروط تعتبر ƹǙية وǙ يعتد بǌا 
 
 čđ ( ذه الشروط الخاصة اعتباراً منǌب ýعمč/č/čĕĔĕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 )     ( 

        
 

  :        
 
č ( الوزارة المالكة       تلتزم Ưشركة التأمين بتعوي  )منƌالم Ǌيلحق    )  ل ǐقد والتلف الذƽسيارةبال عن ال 

 أƛناء  في  عليǌا واǌƞǕزة والمعداƘ المركبة عليǌا وملحقاتǌا وقطƹ ƴيارǋا        المƌùمن أو اǓلùية    
 أưيƘƽ حتى وƍن لم تذكر طالما    ( أǌƞزة الǌواتف والالسلكي وخالفǌا    وكùذلك وùƞودǋا فùيǌا،     
 :التاليùùة  وذلك في الحاƘǙ)  المƌمنةالسيارةقيمتǌا على قيمة 

ن حادƚ عرưي أوتصادم أو انقالب حدƚ نتيƞة لعطب          ع الùتلف ƍذا نùتƝ الƽقùد أو        -أ 
 . ǋǙتراء اƞǕزاء باǙستعماý ةأو نتيƞ طارƏميكانيكي  

  . اǙشتعاý الذاتي أو الصاعقةأو عن حريق أو انƞƽار خارƞي التلفƍذا نتƝ الƽقد أو  -ب 
 Ɯ-  قدƽال Ɲذا نتƍعن السطو أو السرقة التلف أو . 
  . صادر عن الƺير عن فعý متعمدالتلف نتƝ الƽقد أو ƍذا -د  
 في أƛناء النقý البرǐ أو النقý الماƑي الداخلي أو النقý بالمصاعد             التلفƍذا حدƚ الƽقد أو      -ه 

  ǙǓاùأو بƘ        Ƙرافعة بما في ذلك عملياùالتابع  الشحن ال Ƹريƽالسالف   ة والت ýالنق ýعماǕ 
ǋا ذكر. 

 .رǎ أخ أƛناء ƞرǋا أو قيامǌا بƞر سيارة أو ƈلية التلفƍذا حدƚ الƽقد أو  -و 
  . عن العوامý الطبيعية المختلƽة والƺưط الǌواƑيالتلفƍذا نتƝ الƽقد أو  -ز 
 Ɵ-        د أوùقƽال ƚدùذا حƍ تلفùا       الǌام الموكولة بǌا بالمǌناء قيامƛالمدني   (  أ Ƴالدفا Ƙكسيارا

Ƙالًالتدريب وسياراƛللداخلية م ( .  
   .يƸأƛناء النقý والتحميý والتƽر) النقý( سياراƘل التلفƍذا حدƚ الƽقد أو  -ط 
 ǐ-  قد أوƽال ƚذا حدƍالتلف Ƙقيلة( لسياراƛال Ƙالمعدا (ýا كمعدة عمǌناء استخدامƛأ.  
  . والعنفواưǗراباƘ عن الحوادƚ الناتƞة عن أعماý الشƺب التلفƍذا نتƝ الƽقد أو  -ك 
 ý-       قد أوƽال Ɲتùذا نƍق لقوانين السير والمرور           التلفƑة الساƽة عن مخالƞالنات ƚعن الحواد 

ýا فوالمعموǌي الدولة ب.  
 
 ما   حالتǌا الطبيعية  ƍلىعادتǌا  ƍ أو اǓلية و   بالسيارة شركة التأمين بƎصالƟ اưǕرار الالحقة       تقوم ) ٢

 أو اǓلية   السيارةحراسة  ، و  لǘصالƟ النƽقاƘ الالزمة    كافة وتتحمý شركة التأمين      ،  الحادý ƚقب
 لتقدير  المعاينة أيưا أƞور    وتتحمý ،    الوزارة المالكة  ƍلىعادتǌا  ƍو،   اǗصالƟ ورشة   ƍلىونقلǌا  

 .اưǕرار الالحقة بالسيارة أو اǓلية 
ƴيتب<<< 

    



 
 
 
 
  

   السياراƘ واǓلياƘ لدǎ ورƍ ƫصالƟ ذاƘ مستوƞ ǎيدبƎصالƟ شركة التأمين وتلتزم    
   (    ) وزارة وترƞ  ،ǎديده بƯƺ النƲر عن سنة صنƴ السيارة أصلية قطƹ ƴيار     واستخدام

   للنقý والخدماƘ العامةاǗماراƘ ياراƘ الدولة لدǎ كراƞاƘ مƌسسة ƍصالƟ س    
 .اǗصالƟ ورƫ أنسب وللوزاراƘ الحق في اختيار،  بالتƽاوƯ مƴ المƌسسة المذكورة وذلك    
 
ď (  قùي             يحùرار التùưǕا Ɵالùصƍ ىùوزارة أن تتولùلية بالسيارة أو    تلحق للǓا   ƚة حادƞنتي 

ألف ( عن اǗصالƟ أƞرةرط أǙ تزيد     بمùوƞب ùǋذه الùشروط وذلùك بùش          ùưده مƌùمن     
 اǗصالƟ فواتيùر  وعلùى الùوزارة أن تقùدم للùشركة            ،  الùƺيار  قطƴù  بخùالف      )درùǋم 

     ƚادùالح Ƙستنداùركة     ،  ومùش ƴùين وتدفùة التي     التأمǌƞة للùر المقدمùواتيƽال Ƹبلùم Ƙتول 
ƟصالǗمصرفيةا Ƙب شيكاƞنقدا أو بمو .  

 
Đ (  ذاƍ        اǌمن عليƌلية المǓالسيارة أو ا Ƙدùأو  ، فقƘا في حكم الخسارة أصيبǌعلتƞ رارưالكلية بأ 

 قيمة بموƞب شيكاƘ مصرفية  ) المƌمن لǊ ( تدفƴ عندƑذ للوزارة المالكة      التأمùين فƎùن شùركة     
 نسبة طلب التأمين بعد خصم     كمùا ǋي مذكورة في كشوفاƘ السياراƘ أو        اǓلùية الùسيارة أو    

 الƽترة وتحتسب،   وقوƳ الحادƚ     من تاريƣ التأمين وحتى تاريƣ     قيمتǌامùن   %) ٢٠(اسùتǌالك   
 ƍصالحǌا السيارة أو اǓلية في حالة خسارة كلية ƍ Ǚƍذا ƛبƘ أن تùكاليف              ر، وǙ تعتبù   باǕيùام   
  . كما ǋي مذكورة في كشوفاƘ التأمينƚ قيمتǌا قبý الحادمن% ēđتزيد عن 

 

   :  
  المƌمن)اǓلية( على استعماý السيارة أوترتبلة حدوƚ حادƚ نتƝ  شركة التأمين في حاتلتزم         
  والمعداƘ المركبة عليǌا أو الملحقة بǌا بدفƴ كافة المبالƸ بمااǌƞǕزةأو استعماý ،  عليǌا     
  التي تƞب قانونا على ساƑق السيارة أو الوزارة المالكة لǌاالمدعي تكاليف ومصاريف فيǌا     
      )Ǌمن لƌا ) المǌةدفعƽعن بص Ưتعوي :- 
 ويعتبر الشخص من،  بدنية تلحق بأǐ شخص بما في ذلك ركاب السيارة ƍصابة أية أو الوفاة  -أ 

    داخý السيارة أو صاعدا ƍليǌا أو نازǙ منǌا وتكونموƞودا السيارة سواء كان ركاب         
    عن حادƚ واحد ولعدد ƹير محدودة فيما يتعلق بأǐ ادعاءƹير شركة التأمين مسƌولية         
  . صاحب الحق فيƍǊلى الشركة مبلƸ التعويƯ وتƌدǐ،  من الحوادƚ محدود         
  ويكون الحد ، تصيب الممتلكاƘ المادية للƺير وممتلكاƘ الحكومة اǙتحاديةالتي اưǕرار - ب

 عاء عن حادƚدرǋم فيما يتعلق بأƍ ǐد) đ٠٠,٠٠٠ (التأمين لمسƌولية شركة اǕقصى         
 . الحوادƚ من ولعدد ƹير محدود واحد         

 
ƴيتب<<< 

 
 



 
 
 
 
 

   :  
 ةأو اǓلي ترتب على استعماý السيارة أو شركة التأمين في حالة حدوƚ حادƚ نتƝ تلتزم     

 حقة بǌا بتعويƯ ساƑق عليǌا أو الملالمركبة أو استعماý اǌƞǕزة والمعداƘ  ، عليǌاالمƌمن     
 ،   واǕشخاص الذين يعملون لديǊ  ،عاƑلتǊوأفراد ،  المƌمن عليǌا وقƘ الحادƚ السيارة     

 :ويكون التعويƯ كما يلي،  اǙتحادية يعملون لدǎ الوزاراƘ والدواƑر الذين واǕشخاص     
 الƺǋــƑة -أ 

Ƹالدية الشرعية مبل ýا في الدولة المعموǌة وتلتزم شركة ال،  بƛالدية لور Ƹمبل ƴالمتوفي تأمين بدف. 
 

ƒ    -بـةƑƬǕالبدنيـة  ا: 
 في حالة العالƜ(  البدنية لǘصاباƘ نƽقاƘ وتكاليف العالƜ الطبي بدفƴ شركة التأمين تلتزم    
    Ɯبوذلك )  الدولة خارƞبموƜالدولة بالخار Ƙاراƽا من سǌواتير المقدمة والمصدق عليƽال .  

 
Ɯ    -  ƜƴـالƦ ǎســدƜال: 
  المصاب بعƞز ƞسدǐ وذلك بموƞبللشخص شركة التأمين بدفƴ التعويƯ الالزم تلتزم        
  ويكون مبلƸ التعويƯ نسبة العƞز من، الدولة الصحية المستخرƞة من مستشƽياƘ الشǌادة        

        Ƹالدية الشرعية مبل  . 
         ƘǙالحا ƴميƞ ةوفيƛالƛأعاله تلتزم الال Ƙاưشركة بكافة التعوي ǎخرǕيا اƑاưا قǌالتي يحكم ب    
 .بلƘƺ قيمتǌا  مǌما        

 

 : البنكيــةالكƻـƑلـة -     د
  بنكية للنيابة العامة أو المحكمة متى طلب منǌا ذلك ككƽالùùةكƽاƘǙ الشركة بتقديم تلتزم    
   .الوزارة سيارة لساƑق    
           

      
  

 
              

 
 

 
 



  
  
  
  

  
  

  )منــــــــوذج أ(
  
  

 :اسـǃ الشركـة  .1
 
2.  ǏنـǋنƑƾن الƑالكيـ: 

 
3.  Ʊǋـƺالمد üƑالمـ Ƨƈر: 
 :الƴنـǋان  .4
ƈ  / البريد ƼǋندƬ:  
ƒ/ Ǐان البرقǋنƴال:  
ƚ/ ƹاتǋǊال ǃƑرقƈ:  
  
 .ǋƬرة عن ترƢيƫ البǂدية  .5

 
 .ǋƬرة عن عǋƮية Ʒرƺة التƑƜرة ǋالƬنƑعة  .6

 
7.  ǎرƑƜالت üƜالس ƫيƢرة عن ترǋƬ. 

 
 .لمدراƅ المǋƢلين بƑلتǋقيƈ ƲسمƅƑ ا .8

 
9.  ƖƑƴقيǋلتƑب Ǐالرسم üيǋƢرة عن التǋƬ.  

  
  
 



 
 
 

  
  

Ƌ ǃن رقǘع 
Ǐنǂƴاد الƦة المƾة بطريǂمƴعة مستǋاد منǋمǋ ƖراƑسي Ʋايدة بيƦشأن م Ǐƺ  

  
  المتƟـدة  مƋ Û ƿǘلǍ كƺƑة المƦايدين بدǋلة اǕمƑراƖ الƴربية       اƋǓدارة   / ...................تǂƴن Ʀǋارة        

     ǋ ƖراƑسي Ʋايدة بيƦم Ɲادعن طرǋة من        مƴسƑعة التƑالس ǃƑتم Ǐƺ ƿلƤǋ Û عةǋـة        منƜالمدر ǃƑيـǓا ƝƑـبƬ 
 ǏلƑالت üǋدƜلƑب: 

ǃ  نƑد  البيـــــƜاǋن التƑمك  ǃǋاد  اليƦد المƑƾƴان ơريƑت  
          
          
          

     
       Ǉǘع ƈ ددةƟاعيد المǋالمǋ كنƑمǓا Ǐƺ دƜاǋالت ƖايداƦالم ǇƤǉ Ǐƺ ƿشتراǗبين اƷالرا Ǎǂƴƺ. 

Ʋط البيــــǋشر:   
  . الدǋاǃ الرسمƺ üǘƢ Ǐترة اǕعǘن  مƑƴينة السيƑراǋ Ɩالمǋاد ƙƈنƅƑ ـ1
   ) 500( مبǂـƶ ) تأمين ابتداǏƏ (  عǂيƈ ǈن يدƲƺ تأمين دüǋƢ مƦاد  من يرƒƷ اǗشتراǏƺ ƿ المƦايدة ـ2

 ƅالشرا ǃلة عدƑƟ Ǐƺ ادƦية المƑǊن Ǐƺ ǈترد ل ǃǉدر      .  
  عن  يتǋ ƹǂƢمن داــــ من قيمة الƾƻƬة نƾ% 20 تأمين نǋƺ ǏƏƑǊرا  من يرسǋ عǂيǈ المƦاد يسدد  ـ3

  .يƑƬدر تأمينǈ اǗبتداǏƏ  التسديد     
  ن ـــ عǍǂ المتƦايد الƦƏƑƻ تسديد بƑقǏ قيمة الƾƻƬة ƈ üǘƢسبƱǋ من تƑريơ رسǋ المƦاد ǋمن يتƹǂƢ ع4

  .الƾيمة اƜǕمƑلية لƑƬلƞ  الƦǋارة  نǈ مƾدǃمالتسديد يƑƬدر      
5 ƦƏƑƻايد الƦالمت Ǎǂـ ع üمƑسدد ك ǎƤيالƾمدة  ال üǘƢ ǈعة لƑاد المبǋالم ƒƟدر بسƑن يبƈ ر مةǊش ƑǉƑƬقƈ   

Ʋالبي ơريƑمن ت       ÛلةƑƟ Ǐƺǋ   نǋيكǋ ةƴالمتب  ǃưالن ƒسƟ ǌرƢƈ ƹريƑƬمǋ ǃǋرس ǈيǂع ƒتسƟت ǇرƢتأ   
      ƒƟالس üقب Ƒǉتسديد.  

  
                                                       

  ǋكيـــــü الƦǋارة                                                                     
  



  
  
  
  

  ƈمــين الƬندƼǋ                           المƟـــــترǃ/ السيد 
  Ʀǋارة المƑلية ǋالƬنƑعـة

  
ÛÛÛ دƴبǋ ية طيبةƟت  

  
                                                     ƱǋƮǋالم  :ƭقب ƒǂط  

  
 Ǉقدرǋ ƶǂمب ǃǘستƑب ǃالتكر ǍƜير (                ) ǃǉدر.  

  
                                               ) .(          ƾƺط 

  
  /من السيد 

  
  (       ) الƾƴد رقǃ ) تƜديد / قيمة ( Ƥǋلƿ عن 

  
     ơريƑ200/    /   من  ت      

 
     ơريƑت  ǍتƟ   /    /200      

 
  
  

                                                                                           
                                                       Ƌدارة ƈمƿǘ الدǋلة



  
          الشرǋط الƬƑƢة بمƦايداƖ تأƜير اǓمƑكن الƟكǋمية

======================  
  

  .عǍǂ الراƷـبين اǗشـتراǏƺ ƿ المƦايـدة مƑƴينة المكƑن قبـü تƾــديǃ الƴرƭ ) : 1(مƑدة 
  يتƾدǃ المتƦايد بƴرƮـǈ عƈ ǍǂسƧƑ استغـüǘ المكƑن بƑلنشـƑط اǗقتƬـــƑدǎ ) : 2(مƑدة 

  .لمƫƬƢ لƟ ǈسƒ اǕعــǘن              ا
  مدة الƾƴد سنة ǋاƟدة قƑبǂة لǂتƜديد بمǋاƾƺة الطرƺين من تƑريƋ ơبراǃ عƾد اǕيƑƜر ) : 3(مƑدة 

 ǏلǋــƬǓا            .  
  يƴتبر المتƦايدين ƈمǃƑ لƜنة ƭƺ الƴرƈ ƭǋنǃǊ قد ƈطǋƴǂا عǍǂ شـرǋط المƦايـدة ) : 4(مƑدة 

  ƞ المưـــƑريǗǋ ƹ يƼƟ لǃǊ اǗعتراƭ بƴدǃ تمكنǃǊ من             ǋعƑينǋا المكƑن قبƺ üت
 ƹǋرưال ƖنƑك ƑمǊينة مƑƴالم            .  

  ) بǓƑرقǋ ǃƑالƟرƹǋ ( تƾدǃ الƴرƭǋ مǋقƴـة من ƑƟƬƈبǋ ƑǊمدǋنǈ بƑلǂغة الƴربية ) : 5(مƑدة 
 ǏǂيƬƻت üبشك Ǐان الرسمǋنƴال ƑǊيǂمبيـن عǋ             ) البريد ƼǋندƬ ـ ƹتƑǊال ǃرق (  

 ǃاسǋ ǃرق ǈيǂع ƞƮǋمر مƟǓا ƲلشمƑب Ƽǂمغ ƹرư منƮ ƭرƴال ƲƮǋن يƈ Ǎǂع              
  (     ) . بƦǋارة (    )  مدير Ƌدارة /             المƦايدة ǋمƋ ǈƜǋلǍ السيد 

  .            مƮ Ʋرǋرة عدƤ ǃكر اسǃ مƾدǃ الƴرƈ ǋƈ ƭية عǘمة تدü عǂيǈ مǊمƑ كƑن 
  .لكشط ǋالمǏƺ ǋƟ الƴـرƭ المƾـدǃ يƜـƒ تƜنـƒ ا) : 6(مƑدة 
  تƴتبر اǓسƑƴر الǋاردة بƑلƴرƭǋ نƏƑǊية Ǘǋ يƦǋƜ الرƱǋƜ عنǋƈ ƑǊ التüǂƴ بتǂƾبƖƑ ) : 7(مƑدة 

 ǌرƢƈ ƹǋرư يةƈ ǋƈ ةǂمƴال ǋƈ رƑƴسǓا            .  
   Ƣمسة ƹǗƆ        /درƾƺ ǃǉط ) 5000(يƒƜ عǍǂ المتƦايد دƲƺ تأمــين ابتداǏƏ قدرǇ ) : 8(مƑدة 

             درƷ Ǘ ǃǉير Û تدƲƺ نƾدا ƋلƬ ǍـندƼǋ الƦǋارة ǋƈ بمƢ ƒƜǋطـƮ ƒƑمـƑن ƑƬدر 
 ǎرƑسǋ عةƑنƬالǋ ليـةƑارة المƦǋ ǃسƑن بǋلة يكǋالد Ǐƺ ةǂمƑƴال ƹرƑƬد المƟƈ من             

  .من تƑريƺ ơتƞ المưـــƑريƹ ) تســـǋƴن يǋمـƑ (            المüǋƴƻ لمـدة 
  ستبـƑƴد ǎƈ عرǗ ƭ يكǋن مرƑƾƺ بǈ التأمين المƤكǋر ǋيرد Ƥǉا التأمين Ƌلǋ            Ǎيتǃ ا

 ƖاƅراƜƋ ƅƑǊرد انتƜبم ƿلƤǋ Û ƒǂط ǃديƾت ǍلƋ ةƜƑƟ نǋاد بدƦالم ǈيǂع Ǐمن يرس             
 ǈمن ǏƏƑǊالتأمين الن üيƬƟتǋ ƦƏƑƻال ǎالمشتر Ǎǂاد عƦترسية الم           .  

Ʀـد المتƟƈ üا عدƤƋǋ            درƑƬي ǈنƌƺ ƹريƑưالم ƞتƺ عدǋم üقب ǈƮايدين عن عر  
 ǍلƋ ةƜƑƟ نǋد ƑǊيراداتƋ منƮ تبرƴيǋ لةǋالد ƞلƑƬل ǈمن ǃـدƾالم ǏƏبتداǗالتأمين ا             

 ƒƑسبǓا ƖنƑك ƑمǊية مƏƑƮق ƖƑعـƦƑمن ǋƈ ارƤنـƋ           .  
  ترسية المƦاد يƴتبر بƴد ƺتƞ المƑưريƹ بمƴرƺة الƜǂنة المكƻǂـة بƭƻ الƴرǋ ƭǋ) :9(مƑدة 

 ǈقيمت ƖنƑك ƑمǊم ƿلƤ دƴب ǃدƾي ƭعر ǎƈ ǍلƋ Ɩƻتǂي Ǘǋ ƑيƏƑǊن Ƒǉقرار           .  
  .عǍǂ المتƦايـد الƦƏƑƻ تسديد البـƑقƈ üǘƢ Ǐƺ ǏسبƱǋ من رسǋ المƦاد ):10(مƑدة 
  Ƒƙ ƑنيÛ Ƒ    طرǋ Ǘǋƈ ƑƺالمتƦايد الƦƏƑƻ طرƺ(    ) يتƋ ǃبراǃ عƾد اǕيƑƜر ƺيمƑ بين Ʀǋارة ):11(مƑدة 

 ƹالطر Ǎǂايدة عƦد ترسية المƴب ƿلƤǋ              
 ǏƏƑǊقيمـة التأمين الن Ʋƺبد ǈمƑقيǋ ǏنƑƙال            .  

  عǍǂ المتƦايد الƦƏƑƻ تǋريد قيمة بدü اǕيƑƜر لǂمüƟ الǎƤ رسǍ عǂيǈ المƦاد نƾـدا ):12(مƑدة 
  اداǋƬƈ ƖلƟ Ǐسƒ اǓنưمة              ƋلƬ ǍندƼǋ الƦǋارة بمƋ ƒƜǋيüƑƬ استƋ ǃǘير



 ƑǊب üǋمƴالم             .  
   الǋƮƟر لتǋقيƲ الƾƴـد بدǋن عƤر مƾبüǘƢ üǋ نƤƋا تƹǂƢ المتƦايـد الƦƏƑƻ ع) : 13(مƑدة 

 ǈمن Ʊǋـƺدر التأمـين المدƑـƬيǋ ƑبƟعتبر منسƈ ǇرƑطƢƋ ơريƑمن ت Ʊǋسبƈ                
  .ــة              ǋتطبǏƺ Ƽ شأنǈ النưــǃ المتبƴـ

  Ǘ يƜـƦǋ لǂمتƦايد الƦƏƑƻ التنـüƦƑ عن الƾƴد لغيرǗƋ Ǉ بƴد الüǋƬƟ عǍǂ مǋاƾƺة ) : 14(مƑدة 
  .ǋƈ من ينƒǋ عنƢ               (      ) ǈطية ƑƬدرة عن ǋكيƦǋ üارة 

  يƼƟ لƜǂنة المƦايدة تأƜيü المƦاد لǂƜسة ƢƈرƤƋ ǌا لǃ يتǋاƺر الƴدد الƾــƑنǋنǏ ) : 15( مƑدة 
       لǂمتƦايدين الƑƴرƮين ǋيتǃ تƟديد مǋعدا ƢƆر لǂƜسة المƦاد الƜديد Ƽƺǋ اǓنưمة          

                المرعية كمƈǋ Ƒنǈ يƼƟ لƜǂـنة المƦايدة ƋلغƅƑ المـƦاد ƤƋا لǃ تتƺǋر الشــرǋط 
                المنƫǋƬ عǂيǏƺ ƑǊ الƾـراراǋ ƖالتƑƴميǃ المƑلية الƑƬدرة من الƦǋارة Ƥǉ Ǐƺا 

  .           الشƑن ǋبدǋن Ƌبداƅ اǓســبƒƑ  لǂمتƦايـــدين    
  ƑƟ Ǐƺلة الغǋƈ Ʃ التǘعǋƈ ƒ الرشǋة من قبü المستأƜر يƼƟ لƦǋǂارة ƺسơ عƾد ) : 16(مƑدة 

 Ʋمـ ǈبƑسƟ Ǎǂع üƟير المƜتأ ƖاƅراƜƋ Ƥيƻتنǋ ǏƏƑǊدرة التأمين النƑƬمǋ رƑƜيǕا               
 .تǋƴيـــƻƟ               ƭـǊƾƟ ưـǏƺ Ƒ ال
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آشف جرد وقيمة موجودات المخازن            



  1

  ملحـــــــــــــق
  

تƞرد ƞميƴ المستودعاƞ Ƙرداً شامالً مرة على اǕقý كý عام وذلك دون اǗخالý بنƲام الƞرد ) 1
  .الƞزƑي المƽاƐƞ خالý العام 

  

2 ( Ǌالوزارة المعنية أو من ينوب عن ýبقرار يصدر من وكي ǐرد السنوƞان الƞنة أو لƞل ýتشك
ƞل ýلك ýقǕوين على اưوع ƩيƑأو مكونة من ر Ƙيكونوا من أمناء المستودعا Ǚ نة ، على أن

الموƽƲين الذين يتولون ƍدارتǌا الƽعلية ويكون الƞرد تحƍ Ƙشراف مدير المستودعاƘ أو من في 
 – ƍدارة أمالك الدولة –حكمǊ في الوزارة المعنية ، على أن توافى وزارة المالية والصناعة 

الƞرد مبيناً بǊ أسماء ووƲاƑف أعưاء ǋذه وديوان المحاسبة بصورة عن قرار تشكيý لƞان 
اللƞان ، وفي حالة ƞرد المواد والمعداƘ الƽنية يƞب أن يدخý في تشكيý لƞنة أو لƞان الƞرد 
عưو من الƽنيين المتخصصين في تلك المواد ، وفي ƞميƴ اǕحواý يƞب أن يتم الƞرد بحưور 

 Ƴأمين المستود.  
  

نǌاية السنة أو في أǐ تاريƈ ƣخر ƍذا اقتưى اǕمر ذلك ، يتم ƞرد المستودعاƘ بأنواعǌا في ) 3
ويعتبر الƞرد ƍلزامياً في حالتي ) 2الƽقرة (ويتم الƞرد من قبý لƞان الƞرد المشار ƍليǌا سابقاً 

 Ƙمناء المستودعاǕ ýالوفاة أو النق.  
  

ƞرǎ الƞرد من كý عام وي) كانون اǕوý( ديسمبر 15تبدأ ƞƍراءاƘ الƞرد الشامý السنوǐ في ) 4
التالي على ) كانون الƛاني( من كý عام على أن ينتǌي قبƈ ýخر يناير 31/12الƽعلي كما ǋو في 

  .اǕكƛر ، وǙ يƞوز ƍدخاý أو ƍخراƜ أية مادة ƍلى المستودعاƘ أƛناء فترة الƞرد 
على أنƍ Ǌذا اقتƘư طبيعة العمý في بعƯ المستودعاƘ عدم ƍيقاف الحركة فيǌا بƺرƯ القيام 

ǌذ تحقيق بƑب عندƞرد فيƞنة الƞدارية ولǗون المالية واƌعلى موافقة مدير الش Ņرد ، وبناءƞذا ال
 ديسمبر وذلك بƞƎراء عملياƘ اưǗافة والخصم نتيƞة الحركة 31اǕرصدة وƍرƞاعǌا ƍلى 

  .بالمستودƳ خالý فترة الƞرد 
  

ون ƈخر يوم عمý سابق  عطلة رسمية ، فيكƍ31/12ذا صادف يوم الƞرد الƽعلي كما ǋو في ) 5
 Ǌرد فيƞراء الƞƍ بƞو اليوم الواǋ ƣذا التاريǋ على.  

  

تƞرد اǕصناف صنƽاً صنƽاً بوزنǌا أو مقاسǌا أو بعددǋا حسب نوƳ الوحدة ، وتƛبƘ اللƞنة ) 6
المقادير التي تƞدǋا فعالً بمحưر الƞرد ، وتبين نوƳ الƽرق بين المقدار الذǐ بالعǌدة والموƞودة 

  .واقƴ الƞرد من زيادة أو نقص فعالً من 
  

7 ( ýرداً فعلياً ، وكƞ المواد المبينة Ƙردƞ اǌر بأنưرد أن تقر على المحƞنة الƞب على لƞي
ƞرد يǌƲر أنǊ كان صورياً يحاكم عليǊ أعưاء اللƞنة المسƌولين تأديبياً ، كما يƞب على أمين 

  .المستودƳ أن يوقƴ على قواƑم الƞرد مقراً على محاưره 
  

  >>>بƴ يت
  



  2

  
  
  
  
  

في حالة وƞود عƞز أو زيادة تقوم اللƞنة بƎعداد كشف الزيادة والعƞز من واقƴ محاưر ) 8
الƞرد وتبين بǊ أيưاً ƍيưاحاƘ أمين المستودƳ بشأن العƞز والزيادة من كý صنف وتدون أƛمانǌا  

رة أو من ينوب ويبدǐ مدير المستودعاƘ أو من في حكمǊ مالحƲاتǊ عليǌا قبý رفعǌا لوكيý الوزا
  .عنǗ Ǌقرارǋا وƍصدار توƞيǌاتǊ بشأنǌا 

  

9 ( Ǌز بكاملƞب أن يبين مقدار العƞعلى حده –ي Ƴنو ýك – ýمن مقداره مقاب Ɛش Ưيƽبدون تخ 
الزيادة التي تǌƲر في أصناف أخرǎ متشابǌة ، وǙ يعوý على مقدار الزيادة لتخƽيƯ مقدار 

وارد أو المصروف من تلك اǕصناف وذلك بموƞب العƞز ƍ Ǚƍذا ƛبƘ وقوƳ خطأ في تسƞيý ال
شǌادة ƍدارية تحررǋا لƞنة الƞرد ، وأما فيما عدا ذلك فƎنǊ يƞب تحصيý قيمة العƞوزاƘ من 

 Ƴأمين المستود.  
 Ƙوزاƞطية عƺرد سابق لتƞ فعال في ƘرǌƲ التي تكون قد Ƙوز استخدام الزياداƞي Ǚ Ǌذا كما أنǋ

  .تǌƲر في ƞرد Ǚحق 
  

اف التي يذكر أمامǌا أنǌا ǌƲرƘ في الƞرد ناقصة لعدم تحرير سند صرف عنǌا عند اǕصن) 10
صرفǌا وذلك بسبب السǌو أو ƺưط العمý أو ƹيره تعتبر عƞزاً فعلياً ، وتحصý قيمتǌا من 

  .المسƌوý بƛمنǌا اǕصلي أو بسعر السوق أيǌما أكƛر 
  

  -:ي في حالة وƞود عƞز أو زيادة يتبƴ نحو تسويتǌا ما يأت) 11
تưاف الزيادة بمƞرد انتǌاء عملية الƞرد ƍلى عǌدة المستودƳ بموƞب ƍقرار وƍذن   -  أ

 . ، وترفق صورة عنǊ بمحاưر الƞرد ) سند اǙستالم(ưƍافة 
وترسý صورة عنƍ Ǌلى ƍدارة ) سند صرف(تخصم العƞوزاƘ بموƞب ƍذن صرف  -  ب

 .قيمتǌا حسب اǕصوý الشƌون اǗدارية والمالية  في الوزارة المعنية ليتحمý المسƌوý ب
  

 في نǌاية عملياƘ الƞرد –على مدير المستودعاƘ أو من في حكمǊ أن يرفق بمحاưر الƞرد ) 12
 المستديمة والمعدة لالستǌالك – ƍقراراً بأن ƞميƴ المواد الموƞودة بƞميƴ مستودعاƘ الوزارة –

  . يشملǌا الƞرد  قد تم ƞردǋا فعالً ، وأنǙ Ǌ توƞد أصناف أو مواد لم–والƺير صالحة 
  

على لƞان الƞرد وƴư تقرير عن المستودعاƘ التي قامƘ بƞردǋا يتưمن ƞميƴ ما تبين لǌا ) 13
  -:من مالحƲاƘ وعلى اǕخص 

  .سوء حالة اǕصناف نتيƞة عدم كƽاءة ƞƍراءاƘ حǌƲƽا   -  أ
 .اǕصناف التي تحتاƍ Ɯلى وقاية خاصة  -  ب
Ƙ  -  ا سنتان بدون صرفǌصناف الراكدة والتي مر عليǕا. 
ƚ  -  اǌمدة صالحيت Ƙǌصناف التي انتǕا. 
Ɯ  -  نةƞا لǋترا ǎأخر Ƙرد / أية توصياƞان الƞل. 

 ƴيتب<<<  
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تقييم الموƞوداƘ في المستودعاƘ الرƑيسية بأƛمانǌا اǕصلية وذلك بأخذ سعر ƈخر توريد ، ) 14
اف التي تكون وكذلك تقييم موƞوداƘ المستودعاƘ الƽرعية بأƛمانǌا اǕصلية أيưاً فيما عدا اǕصن

 ýƛمن مƛ بدون Ƙصناف الموردة للمستودعاǕا ، أما اǌفتقيم بنصف قيمت ýلالستعما Ǌمصروف
  .الǌباƘ أو العيناƘ فتقيم من واقƴ التقدير بالمقارنة مƴ مƛيالتǌا 

  
يتم الƞرد بواسطة القارƏ الưوƑي ، وتستخرƜ كشوف الƞرد عن طريق الحاسب اǓلي طبقاً ) 15

  . ƍدارة ĉأمالك الدولة –المخازن اǗلكتروني المعد من قبý وزارة المالية والصناعة لبرنامƍ Ɲدارة 
  

  .  تحƲƽ قواƑم الƞرد الشامý السنوǐ في ملف خاص  للرƞوƍ Ƴليƍ Ǌذا اقتưى اǕمر ذلك ) 16
  
   



 
 
 
 
 
 
 

 احملرتميــن  ،،،)                                        اســـــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة /   (  السادة  

 )عرض األسعار(السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  ،،،                  
 

(        )     اخلاصة  بالتأمني على(     )  رقم ةصاملناق:املوضوع  
 

       يسرنا أن نقدم لكم عطاء التأمين الخاص بالمناقصة المذكورة أعاله ، وذلك            
 -:على النحو التالي 

 
 -:التغطيــــة  )١

 
التابعة (      )  الخاصة بالتأمين على   (     ) التأمين حسب شروط المناقصة رقم      

 .حسب الكشف المرفق     ) (  لوزارة 
 

 -:المــــدة  )٢
 

 .م ٢٠٠/    /   م وحتى ٢٠٠/  /  سنة كاملة اعتباراً من 
 

    (                 )-:نسبــة التأميــن  )٣
 
 

    (                  )-:قســط التأميــن ) ٤     
 

 
 عن الشركـــة                                                  

 
 
 



 

 
 

 
 الحكومياإلسكان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٠:  عدد االجراءات 
 
 
 

٩



فهرس اإلسكان الحكومي 

اإلسكان الحكومي 

اإلسكان الحكومي 

األحكام العامة

اإلجراءات

تخصيص السكن الجديد

النقل إلى سكن بديل

تجديد عقود اإليجار

إستالم السكن من الساآن

متابعة المخالفات المالية

التفاوض مع المالك

إستئجار المكاتب والمساآن في خارج الدولة

استئجار مكتب أو مقر أو ضيافة جديد

النقل إلى مكتب أو مقر أو ضيافة بديل

تسليم المكتب أو الضيافة للمالك

٩

٩

٩-١

٩-٢

٩-٢-١

٩-٢-٢

٩-٢-٣

٩-٢-٤

٩-٢-٥

٩-٢-٦

٩-٢-٧

٩-٢-٨

٩-٢-٩

٩-٢-١٠



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٩

٩-١

٩-١-١

٩-١-٢
٩-١-٣

٩-١-٤

٩-١-٥
٩-١-٥-١
٩-١-٥-٢
٩-١-٥-٣

٩-١-٥-٤
٩-١-٥-٥

اإلسكان الحكومي 

اإلسكان الحكومي 

األحكام العامة

رسم سياسة االسكان احلكومي ملوظفي الوزارات االحتادية وإصدار اللوائح التنظيمية
.الالزمة 

.اِإلشراف على توفري املكاتب واملقرات احلكومية والضيافات بطريقة اإلستئجار 
تطبيق وتطوير برنامج اإلسكان احلكومي اإللكتروين يف كافة إجراءات إسكان املوظفني

.واملكاتب احلكومية
تصدر إدارة السياسات و املعايري احملاسبية  جدوال حبدود القيم اإلجيارية السنوية
لتخصيص السكن احلكومي ملوظفي الوزارات حبسب الدرجات الوظيفية والوضع
االجتماعي وعدد األبناء وأعمارهم ، وتقوم بتعميمه على كافة الوزارات لاللتزام

.بالتعاقد يف حدوده ويتم مراجعة هذا اجلدول سنوياً أو كلما دعت احلاجة لتعديله 
:يصدر الوزير املختص قرارا بتحديد صالحيات التوقيع على عقود اإلجيار، وفقاً لآليت

).عشرة مليون درهم١٠،٠٠٠،٠٠٠ (الوزير أو من ينوب عنه، فيما يتجاوز 
).عشرة مليون درهم١٠،٠٠٠،٠٠٠ (مدير عام الوزارة أو من ينوب عنه يف حدود 

مخسة ماليني٥،٠٠٠،٠٠٠ (املدير التنفيذي بالوزارة  أو من ينوب عنه يف حدود 
).درهم

).مليون درهم١،٠٠٠،٠٠٠ (مدير إدارة أو من ينوب عنه يف حدود 
حيق إلدارة السياسات واملعايري احملاسبية بوزارة املالية  االطالع على امللفات اخلاصة

بإسكان املوظفني واملكاتب واملقرات والضيافات احلكومية وتدقيقها إلبداء املالحظات
.إن وجدت وإشعار الوزارة املعنية بذلك 

األحكام العامة:اسم اإلجراء ٩-١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٩-٢

٩-٢-١

٩-٢-١-١

٩-٢-١-١-١

٩-٢-١-١-٢

٩-٢-١-١-٣

٩-٢-١-١-٤
٩-٢-١-١-٥

٩-٢-١-١-٦
٩-٢-١-١-٧
٩-٢-١-١-٨

٩-٢-١-٢

٩-٢-١-٢-١
٩-٢-١-٢-٢
٩-٢-١-٢-٣
٩-٢-١-٢-٤

اإلسكان الحكومي 

اإلجراءات

تخصيص السكن الجديد

الخطوات

اعداد طلب ختصيص السكن مع الثبوتيات املرفقة وفتح ملف السكن وحتديد
.االستحقاقات حسب اجلدول املعتمد 

التدقيق على الطلب ومرفقاته واستالم عرض السعر وإجراء الكشف امليداين على السكن
.املراد استئجاره وإعداد التقرير الالزم عرب النظام اآليل 

إستخراج كتاب من النظام اآليل للمالك حبجز السكن حمدد فيه القيمة اإلجيارية وتاريخ
.بدء التعاقد

١ ).ملحق رقم ( توقيع الساكن على منوذج إقرار إستالم السكن 
إستخراج كتاب من النظام اآليل بتخصيص السكن لشؤون املوظفني لوقف بدل السكن

.
٢).ملحق رقم( طباعة عقد اإلجيار وتوقيعه من الطرفني 

.اإلرتباط بقيمة العقد واعداد مستند الصرف الالزم لدى الشؤون املالية
٣ ).ملحق رقم (اعداد الشيك أو إشعار احلوالة والتسليم للمالك 

المرفقات

.منوذج طلب التخصيص
.منوذج إقرار رغبة الساكن بتخصيص السكن

".احلديث " صورة اإلجراء املايل بالوضع الوظيفي لطالب السكن 
.منوذج اإلقرار بالوضع العائلي

ختصيص السكن اجلديد:اسم اإلجراء ٩-٢-١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٩-٢-١-٢-٥
٩-٢-١-٢-٦
٩-٢-١-٢-٧
٩-٢-١-٢-٨

٩-٢-١-٣

٩-٢-١-٣-١
٩-٢-١-٣-٢
٩-٢-١-٣-٣
٩-٢-١-٣-٤
٩-٢-١-٣-٥
٩-٢-١-٣-٦
٩-٢-١-٣-٧

٩-٢-١-٣-٨

اإلسكان الحكومي 

.صورة جوازات السفر للموظف وأسرته
".للمواطن " شهادة البلدية بعدم إمتالك 

.مرفق به  صورة تأشريات" للوافدين " منوذج تعهد بإحضار األسرة 
".إن كان يعمل " شهادة عمل الزوج اآلخر 

األداة القانونية

. م١٩٧٦ لسنة ١٧قرار جملس الوزراء رقم 
١٩٧٧.لسنة ٢قرار جملس الوزراء رقم 
١٩٧٩. لسنة ٢٥٢ / ٦قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٨٢سنة ١٤قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٩١سنة ١٣قرار جملس الوزراء رقم 

.م١٩٨٢ لسنة ٤٩قرار وزير املالية والصناعة رقم 
 بشأن املوافقة على اقرار مبدأ١٩٧٨لسنة ( ٣٥٩ / ٦ ) قرار جملس الوزراء رقم 

تسكني الضباط املواطنني العاملني بوزارة الداخلية 

 بشأن املوافقة على اسكان صف٢٠٠٦لسنة ( ٢٩٢ / ١ ) قرار جملس الوزراء رقم 
الضباط و االفراد املواطنني املتزوجني العاملني بوزارة الداخلية

ختصيص السكن اجلديد:اسم اإلجراء ٩-٢-١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٩-٢-٢

٩-٢-٢-١

٩-٢-٢-١-١
٩-٢-٢-١-٢
٩-٢-٢-١-٣

٩-٢-٢-١-٤

٩-٢-٢-١-٥
٩-٢-٢-١-٦

٩-٢-٢-١-٧
٩-٢-٢-١-٨
٩-٢-٢-١-٩
٩-٢-٢-١-١٠

٩-٢-٢-٢

٩-٢-٢-٢-١
٩-٢-٢-٢-٢

٩-٢-٢-٣

اإلسكان الحكومي 

النقل إلى سكن بديل

الخطوات

.تقدمي طلب النقل وإرفاقه بامللف املعين
.دراسة الطلب وحتديد اإلستحقاق على منوذج العرض حسب اجلدول املعتمد

التدقيق على الطلب واستالم عرض السعر وإجراء الكشف امليداين على السكن املراد
استئجاره وإعداد التقرير الالزم عرب النظام اآليل

إستخراج  كتاب من النظام اآلىل للمالك حبجز السكن حيدد فيه القيمة اإلجيارية وتاريخ
.بدء التعاقد

.توقيع الساكن على منوذج إقرار إستالم السكن وتسليم السكن السابق
إستخراج كتاب من النظام االيل بنقل الساكن إىل السكن البديل للجهة املعنية يف

.الوزارة
.طباعة عقد اإلجيار وتوقيعه من الطرفني

.إإلرتباط بقيمة العقد واعداد مستند الصرف لدى الشؤون  املالية
.اعداد الشيك أو إشعار احلوالة والتسليم للمالك

.متابعة الساكن إلحضار ثبوتيات تسليم السكن السابق وحفظها بامللف

المرفقات

طلب النقل
طلب املالك لإلخالء/ طلب الساكن 

األداة القانونية

النقل إىل سكن بديل:اسم اإلجراء ٩-٢-٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٩-٢-٢-٣-١
٩-٢-٢-٣-٢
٩-٢-٢-٣-٣
٩-٢-٢-٣-٤
٩-٢-٢-٣-٥
٩-٢-٢-٣-٦
٩-٢-٢-٣-٧
٩-٢-٢-٣-٨

٩-٢-٢-٣-٩

اإلسكان الحكومي 

. م١٩٩٣ لسنة ٦التعميم املايل رقم 
١٩٧٦. لسنة ١٧قرار جملس الوزراء رقم 
١٩٧٧.لسنة ٢قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٧٩ لسنة ٢٥٢ / ٦قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٨٢سنة ١٤قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٩١سنة ١٣قرار جملس الوزراء رقم 

.م١٩٨٢ لسنة ٤٩قرار وزير املالية والصناعة رقم 
 بشأن املوافقة على اسكان صف٢٠٠٦لسنة ( ٢٩٢ / ١ ) قرار جملس الوزراء رقم 

الضباط و االفراد املواطنني املتزوجني العاملني بوزارة الداخلية
 بشأن املوافقة على اقرار مبدأ١٩٧٨لسنة ( ٣٥٩ / ٦ ) قرار جملس الوزراء رقم 

تسكني الضباط املواطنني العاملني بوزارة الداخلية

النقل إىل سكن بديل:اسم اإلجراء ٩-٢-٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٩-٢-٣

٩-٢-٣-١

٩-٢-٣-١-١
٩-٢-٣-١-٢
٩-٢-٣-١-٣
٩-٢-٣-١-٤

٩-٢-٣-٢

٩-٢-٣-٢-١
٩-٢-٣-٢-٢
٩-٢-٣-٢-٣

٩-٢-٣-٣

٩-٢-٣-٣-١
٩-٢-٣-٣-٢
٩-٢-٣-٣-٣
٩-٢-٣-٣-٤

٩-٢-٣-٣-٥

اإلسكان الحكومي 

تجديد عقود اإليجار

الخطوات

٤ ).ملحق رقم ( اعداد اإلستمارة الدورية مع مرفقاهتا حسب   
.طباعة عقد اإلجيار وتوقيعه من الطرفني

.اإلرتباط بقيمة العقد واعداد مستند الصرف لدى الشؤون املالية
.اعداد الشيك أو إشعار احلوالة والتسليم للمالك

المرفقات

.صور جوازات سفر املوظف وأسرته واإلقامات سارية املفعول لغري املواطنني
.منوذج عقد االجيار

).للمواطنني ( شهادة بلدية أبوظيب بعدم إمتالك سكن 

األداة القانونية

.م١٩٧٧لسنة ( ٢ ) قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٨٢لسنة ( ١٤ ) قرار جملس الوزراء رقم 

.م١٩٨٢لسنة ( ٤٩ ) قرار وزير املالية والصناعة رقم 
 بشأن تعديل بعض بنود دليل االجرءات املالية٢٠٠٦لسنة (٢٠٠) القرار الوزاري رقم 

.املوحد 
 بشأن املوافقة على اقرار مبدأ١٩٧٨لسنة ( ٣٥٩ / ٦ ) قرار جملس الوزراء رقم 

تسكني الضباط املواطنني العاملني بوزارة الداخلية

جتديد عقود اإلجيار:اسم اإلجراء ٩-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٩-٢-٣-٣-٦

اإلسكان الحكومي 

 بشأن املوافقة على اسكان صف٢٠٠٦لسنة ( ٢٩٢ / ١ ) قرار جملس الوزراء رقم 
الضباط و االفراد املواطنني املتزوجني العاملني بوزارة الداخلية

جتديد عقود اإلجيار:اسم اإلجراء ٩-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٩-٢-٤

٩-٢-٤-١

٩-٢-٤-١-١
٩-٢-٤-١-٢
٩-٢-٤-١-٣

٩-٢-٤-١-٤

٩-٢-٤-١-٥
٩-٢-٤-١-٦

٩-٢-٤-١-٧

٩-٢-٤-٢

٩-٢-٤-٢-١
٩-٢-٤-٢-٢
٩-٢-٤-٢-٣

٩-٢-٤-٣

٩-٢-٤-٣-١

اإلسكان الحكومي 

إستالم السكن من الساآن

الخطوات

.اعداد طلب تسليم السكن من قبل شئون املوظفني
.إعداد كتاب إلبالغ املالك بعدم الرغبة بتجديد العقد

إخطار الساكن لتسليم السكن باملوعد احملدد مع إحضار براءة ذمة املاء والكهرباء
.والصيانة

إخالء/ املفاتيح - الصيانة - براءة ذمة املاء والكهرباء ( إستالم ثبوتيات تسليم السكن 
).الطرف من املالك 

.التدقيق على الطلب والثبوتيات املرفقة واعطاء التوجيهات الالزمة
إصدار براءة ذمة الساكن من السكن بعد التسليم الفعلي للسكن وطبقاً للثبوتيات

.املؤيدة
تقوم الوزارة باخطار ادارة السياسات واملعايري احملاسبية بوزارة املالية بالشقق الشاغرة

.لديها مع جواز اعادة التخصيص ملوظف آخر بنفس الوزارة أو وزارة أخرى

المرفقات

.طلب التسليم
.إاء اخلدمة/ القرار الصادر بنقل املوظف 

).بناء على رغبته ( إقرار برغبة الساكن بالتسليم 

األداة القانونية

.م١٩٧٦ لسنة ١٧قرار جملس الوزراء رقم 

إستالم السكن من الساكن:اسم اإلجراء ٩-٢-٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٩-٢-٤-٣-٢
٩-٢-٤-٣-٣
٩-٢-٤-٣-٤
٩-٢-٤-٣-٥
٩-٢-٤-٣-٦
٩-٢-٤-٣-٧
٩-٢-٤-٣-٨

٩-٢-٤-٣-٩

٩-٢-٤-٣-١٠

اإلسكان الحكومي 

١٩٩٣. لسنة ٦التعميم املايل رقم 
.م١٩٧٧لسنة ٢قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٧٩ لسنة ٢٥٢ / ٦قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٨٢سنة ١٤قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٩١سنة ١٣قرار جملس الوزراء رقم 

.م١٩٨٢ لسنة ٤٩قرار وزير املالية والصناعة رقم 
 بشأن تعديل بعض بنود دليل االجرءات املالية٢٠٠٦لسنة (٢٠٠) القرار الوزاري رقم 

.املوحد 
 بشأن املوافقة على اسكان صف٢٠٠٦لسنة ( ٢٩٢ / ١ ) قرار جملس الوزراء رقم 

الضباط و االفراد املواطنني املتزوجني العاملني بوزارة الداخلية
 بشأن املوافقة على اقرار مبدأ١٩٧٨لسنة ( ٣٥٩ / ٦ ) قرار جملس الوزراء رقم 

تسكني الضباط املواطنني العاملني بوزارة الداخلية

إستالم السكن من الساكن:اسم اإلجراء ٩-٢-٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٩-٢-٥

٩-٢-٥-١

٩-٢-٥-١-١
٩-٢-٥-١-٢
٩-٢-٥-١-٣
٩-٢-٥-١-٤
٩-٢-٥-١-٥

٩-٢-٥-٢

٩-٢-٥-٢-١
٩-٢-٥-٢-٢

٩-٢-٥-٣

٩-٢-٥-٣-١
٩-٢-٥-٣-٢
٩-٢-٥-٣-٣
٩-٢-٥-٣-٤
٩-٢-٥-٣-٥
٩-٢-٥-٣-٦
٩-٢-٥-٣-٧
٩-٢-٥-٣-٨

اإلسكان الحكومي 

متابعة المخالفات المالية

الخطوات

.إستالم اإلعالم عن املخالفة اخلاصة بالساكن وإرفاقه بامللف املعين
.دراسة الثبوتيات وحتديد احلالة ونوع املخالفة

.التحقيق مع الساكن وحتديد املسؤولية اإلدارية واملالية عن املخالفة
.اعداد تقرير بنتيجة التحقيق وتنفيذ التوصيات احملددة

.يف حالة عدم تنفيذ الساكن لإلخالء تبلغ الشئون القانونية إلختاذ اإلجراء الالزم
المرفقات

.كتاب اإلعالم عن املخالفة
التقرير بنتيجة التحقيق

األداة القانونية

.م١٩٧٦ لسنة ١٧قرار جملس الوزارء رقم 
١٩٩٣. لسنة ٦التعميم املايل رقم 

.م١٩٧٧لسنة ٢قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٧٩ لسنة ٢٥٢ / ٦قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٨٢سنة ١٤قرار جملس الوزراء رقم 
.م١٩٩١سنة ١٣قرار جملس الوزراء رقم 

.م١٩٨٢ لسنة ٤٩قرار وزير املالية والصناعة رقم 
 بشأن املوافقة على اقرار مبدأ١٩٧٨لسنة ( ٣٥٩ / ٦ ) قرار جملس الوزراء رقم 

تسكني الضباط املواطنني العاملني بوزارة الداخلية

متابعة املخالفات املالية:اسم اإلجراء ٩-٢-٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٩-٢-٥-٣-٩

اإلسكان الحكومي 

 بشأن املوافقة على اسكان صف٢٠٠٦لسنة ( ٢٩٢ / ١ ) قرار جملس الوزراء رقم 
الضباط و االفراد املواطنني املتزوجني العاملني بوزارة الداخلية

متابعة املخالفات املالية:اسم اإلجراء ٩-٢-٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٩-٢-٦

٩-٢-٦-١

٩-٢-٦-١-١
٩-٢-٦-١-٢

٩-٢-٦-١-٣
٩-٢-٦-١-٤

٩-٢-٦-١-٥
٩-٢-٦-١-٦

٩-٢-٦-٢

٩-٢-٦-٢-١

٩-٢-٦-٣

٩-٢-٦-٣-١
٩-٢-٦-٣-٢

اإلسكان الحكومي 

التفاوض مع المالك

الخطوات

.إستالم طلب املالك بزيادة اإلجيار أو اإلخالء أو الشكوى وإرفاقه بامللف
دراسة الطلب على ضوء مربرات املالك وإستحقاق الساكن ومستوى اإلجيارات السائد
واحملدد يف جدول حدود القيم اإلجيارية واملعتمد من ادارة السياسات واملعايري احملاسبية

.بوزارة املالية 
.حتديد اإلجيار املناسب وإبالغ املالك بكتاب رمسي

يف حالة رفض املالك يتم إعادة الدراسة وطلب اإلجتماع معه لإلتفاق على إجياد حل
.مناسب للطرفني

.اعداد حمضر إجتماع حيدد فيه النقاط اليت مت اإلتفاق عليها
.اختاذ الالزم بشأن  جتديد عقد اإلجيار طبقاً لإلتفاق

المرفقات

.كتاب املالك بالزيادة أو اإلخالء أو الشكوى

األداة القانونية

.عقد اإلجيار
.جدول القيم اإلجيارية

التفاوض مع املالك:اسم اإلجراء ٩-٢-٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٩-٢-٧

٩-٢-٧-١

٩-٢-٧-١-١

٩-٢-٧-١-٢
٩-٢-٧-١-٣
٩-٢-٧-١-٤
٩-٢-٧-١-٥

٩-٢-٧-٢

٩-٢-٧-٢-١
٩-٢-٧-٢-٢

٩-٢-٧-٣

٩-٢-٧-٣-١
٩-٢-٧-٣-٢
٩-٢-٧-٣-٣

اإلسكان الحكومي 

إستئجار المكاتب والمساآن في خارج الدولة

الخطوات

اعداد طلب اإلستئجار خارج الدولة موضح به األحتياج الفعلي وبيان اإلعتماد املايل
الالزم املدرج ىف امليزانية وتشكيل جلنة خمتصة مكونة من ممثلني عن اجلهات املعنية

.بالوزارة وادارة السياسات واملعايري احملاسبية بوزارة املالية 
.اصدار القرار الالزم بتشكيل اللجنة املذكورة وحتديد مهمتها 

قيام اللجنة بالسفر ودراسة العروض املقدمة والكشف على األماكن واختيار أنسبها
اجراء التعاقد مع املالك

.اعداد مستند الصرف وحتويل املبلغ املستحق حسب العقد املتفق عليه 

المرفقات

طلب استئجار خارج الدولة
بيان حبالة اإلعتماد املايل

األداة القانونية

عقد اإلجيار
القرار الوزاري ذو الشأن

 بشأن تعديل بعض بنود دليل االجرءات املالية٢٠٠٦لسنة (٢٠٠) القرار الوزاري رقم 
.املوحد 

إستئجار املكاتب واملساكن يف خارج الدولة:اسم اإلجراء ٩-٢-٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٩-٢-٨

٩-٢-٨-١

٩-٢-٨-١-١

٩-٢-٨-١-٢
٩-٢-٨-١-٣
٩-٢-٨-١-٤
٩-٢-٨-١-٥
٩-٢-٨-١-٦
٩-٢-٨-١-٧

٩-٢-٨-٢

٩-٢-٨-٢-١
٩-٢-٨-٢-٢

٩-٢-٨-٣

٩-٢-٨-٣-١
٩-٢-٨-٣-٢

اإلسكان الحكومي 

استئجار مكتب أو مقر أو ضيافة جديد

الخطوات

اعداد طلب استئجار املكتب أو املقر أو الضيافة مرفق ببيان اإلحتياج الفعلي مع بيان
.حبالة اإلعتماد املايل املدرج يف امليزانية 

.البحث عن املكان املناسب واحضار العرض من املالك باإلجيار املناسب  
.اجراء الكشف امليداين على العقار واعداد التقرير الالزم  

.استخراج كتاب احلجز وارساله للمالك 
.طباعة عقد اإلجيار ومتابعة توقيعه من اجلهات املعنية 

.اإلرتباط بالقيمة اإلجيارية املتعاقد عليها 
اعداد مستند الصرف الالزم والشيك أو اشعار حبوالة

المرفقات

طلب استئجار
بيان حبالة اإلعتماد املايل

األداة القانونية

عقد اإلجيار
 بشأن تعديل بعض بنود دليل االجرءات املالية٢٠٠٦لسنة (٢٠٠) القرار الوزاري رقم 

.املوحد 

استئجار مكتب أو مقر أو ضيافة جديد:اسم اإلجراء ٩-٢-٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٩-٢-٩

٩-٢-٩-١

٩-٢-٩-١-١
٩-٢-٩-١-٢
٩-٢-٩-١-٣
٩-٢-٩-١-٤
٩-٢-٩-١-٥
٩-٢-٩-١-٦
٩-٢-٩-١-٧
٩-٢-٩-١-٨
٩-٢-٩-١-٩

٩-٢-٩-٢

٩-٢-٩-٢-١
٩-٢-٩-٢-٢
٩-٢-٩-٢-٣

٩-٢-٩-٣

٩-٢-٩-٣-١

اإلسكان الحكومي 

النقل إلى مكتب أو مقر أو ضيافة بديل

الخطوات

.اعداد طلب النقل إىل مكتب أو املقر أو ضيافة بديل مرفق ببيان اإلحتياج
.البحث عن املكان املناسب البديل واحضار العرض من املالك باإلجيار املناسب  

.اجراء الكشف امليداين على العقار واعداد التقرير الالزم 
.استخراج كتاب احلجز وارساله للمالك 

.طباعة عقد اإلجيار ومتابعة توقيعه من اجلهات املعنية 
.اإلرتباط بالقيمة اإلجيارية املتعاقد عليها 

.اعداد مستند الصرف والشيك أو احلوالة 
.اخالء املكتب القدمي واستخراج براءة ذمة املاء والكهرباء وبراءة ذمة الصيانة 

تسليم املفاتيح للمالك مع ثبوتيات براءات الذمة واحلصول على اخالء الطرف من
.املالك

المرفقات

طلب النقل
طلب املالك لإلخالء

بيان حبالة اإلعتماد املايل

األداة القانونية

عقد اإلجيار

النقل إىل مكتب أو مقر أو ضيافة بديل:اسم اإلجراء ٩-٢-٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٩-٢-٩-٣-٢

اإلسكان الحكومي 

 بشأن تعديل بعض بنود دليل االجرءات املالية٢٠٠٦لسنة (٢٠٠) القرار الوزاري رقم 
.املوحد 

النقل إىل مكتب أو مقر أو ضيافة بديل:اسم اإلجراء ٩-٢-٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

٩-٢-١٠

٩-٢-١٠-١

٩-٢-١٠-١-١
٩-٢-١٠-١-٢
٩-٢-١٠-١-٣
٩-٢-١٠-١-٤
٩-٢-١٠-١-٥

٩-٢-١٠-٢

٩-٢-١٠-٢-١
٩-٢-١٠-٢-٢

٩-٢-١٠-٣

٩-٢-١٠-٣-١

اإلسكان الحكومي 

تسليم المكتب أو الضيافة للمالك

الخطوات

.اعداد طلب تسليم  املكتب أو الضيافة من اجلهة املعنية
.اعداد كتاب إلبالغ املالك بعدم الرغبة يف جتديد العقد 
.استخراج براءة ذمة املاء والكهرباء وبراءة ذمة الصيانة 

.اخالء املكتب أو الضيافة من املوجودات  
.تسليم املفاتيح مع براءات الذمة إىل املالك واحلصول على اخالء الطرف من املالك

المرفقات

طلب تسليم املكتب
طلب املالك باإلخالء

األداة القانونية

 بشأن تعديل بعض بنود دليل االجرءات املالية٢٠٠٦لسنة (٢٠٠) القرار الوزاري رقم 
.املوحد 

تسليم املكتب أو الضيافة للمالك:اسم اإلجراء ٩-٢-١٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



 
 

 
 مـالحــق

 
 وميـالحككان ـاإلس
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...................: ...  جنسية         ال:..........................              الموظفة / اسم الموظف   

  :........................ الدرجة.........  :الدرجة .: لوظيفة:الوظيفة : ....................... نوع العقد
..............:االجتماعية الحالة         :............     رقم الملف................     :األساسي الراتب   

  :.................   نوع التكييف    :.......... عدد الغرف ...             :.............رقم الشقة 
:................  تاريخ انتهاء العقد         .........................            :العقد  ..............:المالك    
       :............................. اتف المنزل ه  ...........................                      :العمل هاتف 

 بيانات خاصة بالزوج / الزوجة :

آخر تاريخ  آخر تاريخ للخروج
 للدخول

 يمنح سكن
 عالوة سكن

الراتب 
 األساسي

تاريخ 
 التعيين

 جهة العمل

 االسم 

       
       
       

 بيانات خاصة باألوالد:

دخول للدولةتاريخ آخر  تاريخ آخر خروج للدولة الراتب  عالوة السكن رقم الملف 
 األساسي

طالب 
يعمل/  

 جهة العمل
 االسم العمر

        
        
        
        
        

 باإلبالغ عن أي وأتعهد المسئولية المترتبة على عدم صحتها وأتحملاقر بان البيانات الموضحة بعالية صحيحة ومطابقة للواقع 
. عليها يطرأ   تغيير  

 المقــــــر بمـــا فيــــه                                                                                       اعتماد الوزارة التابع لها الموظف 
   

 المرفقات:

.وأسرتهجوازات السفر األصلية للموظف . ١  
).للحاصلين على سكن مكون من ثالث غرف(ارس شهادات من مدراس األوالد تفيد االستمرارية بالمد. ٢  
موضحا عليها الراتب األساسي) لمن يعمل( األوالد أوالزوجة / شهادة من جهة عمل الزوج . ٣  
 بناية تجارية في أو فيال أوشهادات من دائرتي البلدية والخدمة االجتماعية تفيد بعدم حصول الساآن على بيت شعبي . ٤

)ة للمواطنينبالنسب( إمارة أبو ظبي   
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  إقرار استالم سكن حكومي
  

  ..................................................................: الجنسيـــــــة   : .............................................................. أنا المــوقع أدنـــاه 
  (                 )    أو ) خارجي ( أو ) محلي : ( نوع العقــــد : ..............................................................   الرقــــم المالــــي  
  : .................................................................مكان العمــل    .............................................: .................الموظف بالوزارة 

  ......................................: ............................رقـم الهاتف  : .............................................................   ب              .ص 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : ..................................الجنسية : ........................................................................االسم : الزوجة / ات خاصة بالزوج بيان

  : ......................................................مل مكان الع: ...................................................................................  جهة العمل 
  (      % )بنسبة ) بدل سكن ( أو ) سكن : ( حاصل على : (                                     /        )                                    الرقم المالي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  -:أقر بأنني قد استلمت السكن الحكومي المخصص لي من قبل اإلسكان حسب البيان التالي 

  : ....................................عــدد الغرف ) : ...........................  الفيال / الشقة ( رقم )      م 200: (      /      /    صيص تاريخ التخ
  : ...................................ـــــــــان المكـ: .......................................  نوع التكيف : ............................... قيمة اإليجار السنوية 

  ) : .......................................................الوآيل ( المؤجر : ..................................................................... المـــــــــــــــالك 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -: أقر بأنني قد عاينت هذا السكن وقبلت به ، أتعهد بالمحافظة عليه وألتزم بما يلي 
سنة    ) 14( من قرار مجلس الوزراء رقم       ) 18( االلتزام بنص المادة     .1 ط              ) 1982( ل امتي مع أسرتي فق سكن إلق ذا ال ع به ، وأن أنتف

ا آانت األسباب                  ر مهم أجير للغي ة           . وعدم التصرف به بإسكان أو الت ة االيجاري ام بخصم القيم وزارة القي إن لل الفتي ف ة مخ في حال
 .المستحقة من رواتبي 

ة               ( افاة إدارة بنموذج    مو .2 ات الالزم سكن الحكومي مع الثبوتي ل عن شهر من          ) االستمارة الدورية السئوية الخاصة بال رة ال تق ل فت قب
 .تاريخ انتهاء عقد اإليجار للسكن المخصص لي تحت طائلة مسؤولية تحمل نتائج عدم تجديد عقد اإليجار المعني 

 .تماعية أو مكان مقر العمل وأية أمور لها أثر على تخصيص السكن إبالغ إدارة عن أي تغيير في الحالة االج .3
 .أحدثها فيه ، تحمل آافة التكاليف الالزمة إلصالح األضرار الفاتحة عن سوء استعمال السكن أو التغيرات التي أجريها أ .4
سليم ال                     .5 ى تعليمات ت اذ اإلجراءات         سرعة مراجعة إدارة فور انتهاء خدماتي أو سقوط حقي في السكن للحصول عل سكن من أجل اتخ

 .القانونية الالزمة لذلك ، وأنني أتحمل مسؤولية آافة األثار الناجمة عن عدم التزامي بذلك 
 .تقديم براءة ذمة الماء والكهرباء ، وبراءة ذمة الصيانة لغاية تاريخ تسليم السكن  .6
 .ليم السكن إلى تحمل فروقات اإليجار في حال تأخيري عن المهلة المحددة قانونًا لتس .7
رر                     .8 سكن في الوقت المق سليم ال ي من الحضور لت سكن وجرد       . في حالة انتهاء خدماتي وعدم تمكن ذا ال تح ه وزارة بف أفوض إدارة ب

 .طبقًا لإلجراءات النافذة دون أي حق لي باالعتراض مهما آانت األسباب . محتوياته والتصرف به 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: خاص بالمنقولين من سكن إلى أخر 
سابق للمؤجر وإحضار إخالء ال               سليم سكني ال ك                      أتعهد بت اء ، وذل اء والكهرب ة الم راءة ذم ذلك إحضار أصل ب ه ، وآ طرف من

 ) . م 200(         /       /    بتاريخ أقصاه  
  

 -: في حالة ما إذا آانت األسرة خارج البالد حاليًا  
ة النت  . أتعهد بإحضارها خالل شهرين من تاريخ التخصيص ، وأن أقوم بتزويدآم بصورة اإلقامة               ة عدم    وأتحمل آاف ائج في حال

 .الوفاء بذلك 
  

  : .............................................................................................................................................مالحظات  
  ..............................................................        ...............................................................................  

  
  : ................................................األســم 
  : ................................................التوقيع 
  .: ...............................................التاريخ 

  
  إدارة : نسخة إلى 
 .صاحب العالقة / ملف الساآن : نسخة إلى 
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  عقد إيجار رقم
  

     : المــــؤجـــــــــر
 )طرف أول (     : المـــــــالــــــــك
  :هاتف  .ب . ص   : عنـــــــــوانـــــه
 )اني طرف ث(     : المستـــــأجــــــر
     : لصـــــــالـــــــح
     : الــمسـتـفــيــــــد
     : المــــأجــــــــور
     : مكـــــــانـــــــــه
     : القيمة االيجارية

        
  :إلى   :من  :  مدة اإليجــــــار

  
  الموافق     أنه في يوم

  

المشار إليهما أعاله على بنود هذا )) طرف ثاني (( والمستأجر المسمى )) طرف أول (( لمؤجر المسمى قد تم االتفاق بين آل من ا
  .العقد المدرجة أدناه 

 . وملحقاتها في حالة تصلح معها إلن تغي بالغرض الذي إستؤجرت من أجله  بتسليم العين المؤجرةالمؤجرلتزم ي: المؤجر )1
ذا               المؤجر بصيانة الع  يلتزم  : المؤجر )2 ه به ة عدم وفائ ار، وفي حال دة اإليج زام ين المؤجرة في أثناء م ستأجر الحق في إجراء      االلت إن للم  ، ف

 . منه اعتراضيجارية المستحقة له دون زمة وعلى نفقة المؤجر ويتم خصم تكلفة هذه الصيانة من القيمة االالالالصيانة 
 . لصالحة االيجاريةخل المؤجر بالتزاماته المقررة في هذا العقد جاز للمستأجر نسخة أو تعديل القيمة إذا : المؤجر )3
 . المحددة بهذا العقد ودفعة واحدة باألجرةالمستأجر بالوفاء يلتزم : المستأجر )4
 . عنه ضرر للمؤجر ينشأ إال إذا آان هذا التغير لطي من المؤجر،غيرًا قبل أخذ إذن خالمستأجر بأال يحدث بالعين المؤجر تيلتزم : المستأجر )5
 . سليمة من أي تلف ناتج عن االستعمال غير المألوف اإليجار مدة انتهاءالمستأجر برد العين المؤجر عنه يلتزم : المستأجر )6
 . األمر ذلك دون إذن المؤجر اقتضىللمستأجر أن يحدد شاغل العين المؤجر وأن يستبدله بآخر آلما يحق : المستأجر )7
ل                  م  يت: عام )8 شروط قب ذه ال ديل ه اء تجديد هذا العقد تلقائيا ، طبقا للشروط الواردة فيه ، مالم يخطر المؤجر برغبته في تع دة سريان   انته  م

 . للمستأجر يوجهالعقد بشهرين على األقل ، بموجب آتاب رسمي 
اب رسمي ،                      يحق  : عام )9 الغ المؤجر بكت وده ، شريطة إب ديل بن د أو تع تم    للمستأجر طلب إلغاء هذا العق ساب  وي روق اإليجار       احت ة ف  قيم

 . المتعاقد عليها قبل طلب التعديل االيجاريةبنفس القيمة 
 . في شأن عقد اإليجار ، على آل مالم ينظمه هذا العقد من أحكام اإلماراتالقوانين المعمول بها في تسري : عام )10
       

  :ـــالحظــــــــات مـ
       
       
       
       

 )المستأجر ( ثاني طرف   )المؤجر  ( أولف طر
       
       

  الدارةاألصل 
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  تــــالم شيكـــــاتإيصـــال اس
        

      :  تاريخ االستـالم
     : اســـــم الوزارة 
     :  اســـــــم المالك
     :  اســــــم الوآيل
     :  اســــــم الساآن
     : اســـــــــم البنك
 :  رقـــــم الشقـة :  رقــــم العقـــــد

 : تاريخ النهايــة :  تاريخ البدايــــة

 :  مكان العقـــار :  قيمــــة العقــــد

 : رقـــــــم البنك :  المبلغ المدفـوع

 : تاريخ المستنـد : رقــــــم المستند

 :  رقـــــــم الشيك

  

 :  تاريخ الشيــك

  

    

   :  رقـــــــم الهويـــــــة   :  اسم المستلـــــــــم

         : التوقيــــــــــــــــع

 

   
 خة لملــف المـالكنس

 نسخة لملف الساآــن
 نسخة لملف الشيكات

 

 

  



 

 
 

 
 المصروفات
 الرأسمالية

 
 
 
 
 

٣:  عدد االجراءات 
 
 
 

١٠



فهرس المصروفات الرأسمالية

المصروفات الرأسمالية

األحكام العامة

اإلجراءات

إجراءات التوريدات

الدراسات وتطوير النظم والقرارات

مصروفات مدرسية رأسمالية

دليل المرفقات الثبوتية للصرف

٣١١٠٠١بند - أراضي 

٣١١٠٠٢بند - مباني حكومية 

٣١١٠٠٣بند - البنية التحتية للطرق والجسور 

٣١١٠٠٤بند - منشآت زراعية 

٣١١٠٠٥بند - منشآت تعليمية 

٣١١٠٠٦بند - منشآت صحية 

٣١٢٠٠١بند - السيارات والناقالت 

٣١٢٠٠٢بند - سيارات االطفاء 

٣١٢٠٠٣بند - الدراجات النارية 

٣١٢٠٠٤بند - الجرارات الزراعية 

٣١٢١٠١بند - آليات ومعدات ثقيلة 

٣١٢١٠٢بند - معدات الكترونية وميكانيكية 

٣١٢١٠٣بند - البيوت الجاهزة 

٣١٢١٠٤بند - آالت ومعدات التصوير والتسجيل 

٣١٢١٠٥بند - آالت ومعدات هندسية 

٣١٢١٠٦بند - آالت ومعدات صحية 

٣١٢١٠٧بند - أجهزة ومعدات رياضية 

٣١٢١٠٨بند - محوالت آهربائية 

٣١٢١٠٩بند - محطات توليد الكهرباء 

٣١٢١١٠بند - أجهزة تعقيم 

٣١٢١١١بند - آالت موسيقية 

٣١٢١١٢بند - أجهزة المختبرات والمعامل 

١٠

١٠-١

١٠-٢

١٠-٢-١

١٠-٢-٢

١٠-٢-٣

١٠-٣

١٠-٣-١

١٠-٣-٢

١٠-٣-٣

١٠-٣-٤

١٠-٣-٥

١٠-٣-٦

١٠-٣-٧

١٠-٣-٨

١٠-٣-٩

١٠-٣-١٠

١٠-٣-١١

١٠-٣-١٢

١٠-٣-١٣

١٠-٣-١٤

١٠-٣-١٥

١٠-٣-١٦

١٠-٣-١٧

١٠-٣-١٨

١٠-٣-١٩

١٠-٣-٢٠

١٠-٣-٢١

١٠-٣-٢٢



فهرس المصروفات الرأسمالية

٣١٢١١٣بند - معدات تجهيز اآلبار والحفر 

٣١٢١١٤بند - الحفارات 

٣١٢٢٠١بند ) - مجتمعة ( شراء حاسب آلي وملحقاته 

٣١٢٢٠٢بند - الطابعات 

٣١٢٢٠٣بند ) - السيرفرات(الخوادم 

٣١٢٢٠٤بند - أجهزة الشبكات والربط 

٣١٢٣٠١بند - البرامج  

٣١٢٣٠٢بند - رخص البرامج 

٣١٢٤٠١بند - البداالت 

٣١٢٤٠٢بند - أجهزة سلكية والسلكية 

٣١٢٥٠١بند  - سيارات مصفحة 

٣١٢٥٠٢بند - أسلحة 

٣١٢٥٠٣بند - أجهزة شيفره 

٣١٢٥٠٤بند - أجهزة ترجمة فورية 

٣١٢٥٠٥بند - قوارب 

٣١٢٥٠٦بند - أجهزة مالحة رادارات 

٣١٢٥٠٧بند - الطائرات 

٣١٢٥٠٨بند - آالت ومعدات غوص بحرية 

٣١٢٥٠٩بند - أجهزة أمنية متخصصة 

٣١٢٦٠١بند - أثاث المكتب 

٣١٢٦٠٢بند - أثاث السكن 

٣٣٣١٠١بند - حيوانات 

٣١٢٧٠١بند - مصروفات مدرسية رأسمالية 

١٠-٣-٢٣

١٠-٣-٢٤

١٠-٣-٢٥

١٠-٣-٢٦

١٠-٣-٢٧

١٠-٣-٢٨

١٠-٣-٢٩

١٠-٣-٣٠

١٠-٣-٣١

١٠-٣-٣٢

١٠-٣-٣٣

١٠-٣-٣٤

١٠-٣-٣٥

١٠-٣-٣٦

١٠-٣-٣٧

١٠-٣-٣٨

١٠-٣-٣٩

١٠-٣-٤٠

١٠-٣-٤١

١٠-٣-٤٢

١٠-٣-٤٣

١٠-٣-٤٤

١٠-٣-٤٥



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-١

١٠-١-١

١٠-١-١-١

١٠-١-١-٢

١٠-١-١-٣
١٠-١-١-٤

١٠-١-١-٥

١٠-١-١-٦

١٠-١-٢

١٠-١-٣

المصروفات الرأسمالية

األحكام العامة

تتوىل وزارة املالية  أعمال الرقابة الالمركزية على أوجه الصرف يف امليزانية العامة
لالحتاد من خالل مراقيب وحدة الرقابة املالية التابعني هلا يف اجلهات اليت تشملها امليزانية

العامة وتتم تسميتهم وحتديد مسئوليام واختصاصام بقرار من وزير املالية  على
:.النحو التايل

من الشئون املالية موقع عليه من) قيد / صرف ( استالم اإلجراء املايل أواملستند 
.احملاسب واملراجع

تقوم وحدة الرقابة املالية بالتدقيق على اإلجراء املايل أو املستند والثبوتيات املرفقة به
.للتأكد من صحتها احملاسبية والقانونية

.تدوين مالحظات الرقابة املالية يف خانة خمصصة لذلك يف اإلجراء أو املستند
إرسال اإلجراء أو املستند والثبوتيات إىل الشئون املالية يف الوزارة املعنية الستكمال

.التوقيعات وإمتام الدورة املستندية
يقوم املراقب املايل باالطالع على املستندات اليت أبدى عليها مالحظاته يف أرشيف

.الوزارة للتأكد إن كان مت استكماهلا أم لتدوينها يف تقريره
بنتيجة عملها خالل الفترة) شهري ( تقوم وحدة الرقابة املالية بإعداد تقرير دوري 

وبيان املالحظات اليت مت إبداؤها على املستندات وترسله إىل قطاع التدقيق الداخلي يف
.وزارة املالية 

يقوم قطاع التدقيق الداخلي يف وزارة املالية بدراسة التقارير املرسلة من وحدات الرقابة
.املالية ورفع تقرير بنتيجة الدراسة إىل الوزير عن طريق املدير التنفيذي

يقوم قطاع التدقيق الداخلي يف وزارة املالية  بإعداد الدراسات والتقارير املتعلقة بعمل
القطاع وإصدار أو املشاركة يف إصدار أو تعديل وتطوير وحتديث األنظمة واللوائح
والقرارات اجلديدة أو املعمول ا حالياً دف حتسني مستوى األداء يف اجلهات

.االحتادية

األحكام العامة:اسم اإلجراء ١٠-١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-١-٤

١٠-١-٥

المصروفات الرأسمالية

املرفقات الثبوتية جيب أن تكون أصلية باستثناء القرارات الوزارية واإلدارية فيكتفى
.بالصور

تلتزم الوزارة املعنية بإعداد مستندات الصرف حسب االصول ووفق الشروط احملاسبية
من حيث اإلدخال وأرقام البنود واملبالغ املدرجة كما جيب أن تكون املستندات موقعة

.حسب األصول وحسب التخويالت الصادرة من الوزير املختص

األحكام العامة:اسم اإلجراء ١٠-١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٢

١٠-٢-١

١٠-٢-١-١

١٠-٢-١-١-١

١٠-٢-١-٢

١٠-٢-١-٢-١
١٠-٢-١-٢-٢

١٠-٢-١-٣

١٠-٢-١-٣-١
١٠-٢-١-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

اإلجراءات

إجراءات التوريدات

الخطوات

٥-٢-١-١ ).راجع ( 

المرفقات

٥-٢-١-٢ ).راجع ( 
.منوذج امللكية

األداة القانونية

٥-٢-١-٣ ).راجع ( 
.القرارات الوزارية الصادرة بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات املالية املوحد 

إجراءات التوريدات:اسم اإلجراء ١٠-٢-١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٢-٢

١٠-٢-٢-١

١٠-٢-٢-١-١
١٠-٢-٢-١-٢

١٠-٢-٢-١-٣
١٠-٢-٢-١-٤

١٠-٢-٢-٢

١٠-٢-٢-٢-١

١٠-٢-٢-٣

١٠-٢-٢-٣-١

١٠-٢-٢-٣-٢
١٠-٢-٢-٣-٣

١٠-٢-٢-٣-٤

المصروفات الرأسمالية

الدراسات وتطوير النظم والقرارات

الخطوات

استالم موضوع الدراسة أو البحث بعد التأشري عليه والتوجيه مبا يلزم بشأنه
إعداد الدراسة الالزمة ملوضوع البحث يف ضوء توجيهات اإلدارة العليا وأحكام

القوانني والقرارات السارية
.عرض الدراسة على اإلدارة املختصة واعتمادها بعد املوافقة على ما ورد فيها

.رفع األمر للسلطة املختصة الختاذ ما تراه مناسباً بشأا

المرفقات

.موضوع الدراسة

األداة القانونية

م يف شأن قواعد إعداد امليزانية العامة٢٠٠٥لسنة ( ٢٣ ) القانون االحتادي رقم 
.واحلساب اخلتامي

.م٢٠٠١لسنة ( ٦٣١ / ١ ) قرار جملس الوزراء رقم 
م بتفويض وزارة املالية٢٠٠٥لسنة ) م ( ٦٥٠ / ٢٨قرار جملس الوزراء رقم 

.والصناعة
.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة ( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 

الدراسات وتطوير النظم والقرارات:اسم اإلجراء ١٠-٢-٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٢-٣

١٠-٢-٣-١

١٠-٢-٣-١-١

١٠-٢-٣-١-٢

١٠-٢-٣-١-٣

١٠-٢-٣-١-٤

١٠-٢-٣-١-٥
١٠-٢-٣-١-٦
١٠-٢-٣-١-٧
١٠-٢-٣-١-٨

المصروفات الرأسمالية

مصروفات مدرسية رأسمالية

الخطوات

إصدار قرار وزاري سنوياً يف بداية العام الدراسي يوضح فيه املبلغ السنوي للمدارس
.احلكومية مبينا املبلغ املعتمد لكل مدرسة مقسما على فصلني دراسيني

تعد الشؤون املالية مستند صرف لكل دفعة مع بداية الفصل الدراسي مرفقا به
الثبوتيات ويوقع من احملاسب املراجع ، ويتم حتميل املبلغ السنوي مباشرة على البند

:احلسايب املختص على النحو التايل 
٣١٢٧٠١بند رقم ٣١ ) جمموعة ( األصول - مصروفات مدرسية رأمسالية - 

يرسل املستند مع الثبوتيات إىل وحدة الرقابة املالية للتدقيق وإبداء املالحظات إن
.وجدت 

يدون مراقب وزارة املالية مالحظاته إن وجدت يف صفحة املالحظات املعدة لذلك يف
.النظام اآليل 

.تقوم الشؤون املالية مبراجعة رأي الرقابة املالية واختاذ القرار املناسب بشأا 
.يتم توقيع املستند من مدير الشؤون املالية مث من سلطة االعتماد حسب احلدود 

.يرسل املستند إىل قسم البنوك إلصدار الشيك أو إعداد احلواالت 
تتقيد كل مدرسة حكومية باتباع النظم احملاسبية لتدوين األصول وحركة الصندوق

والبنك واإليرادات املختلفة ، ومسك سجالت إحصائية لألصول الثابتة ، ويتم تدوين
قيمة وبيانات األصول يف السجالت املدرسية حسب البنود املدرجة يف امللحق املرفق

١)ملحق رقم (

مصروفات مدرسية رأمسالية:اسم اإلجراء ١٠-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٢-٣-١-٩

١٠-٢-٣-١-١٠

١٠-٢-٣-١-١١

١٠-٢-٣-١-١٢

١٠-٢-٣-١-١٣

١٠-٢-٣-١-١٤

١٠-٢-٣-٢

١٠-٢-٣-٢-١
١٠-٢-٣-٢-٢

المصروفات الرأسمالية

تقوم كل مدرسة بتسجيل األصول املشتراه يف كشف بيانات األصول الثابتة يوضح فيه
اسم األصل ، رقم املادة بدليل التوصيف ، الكمية ، القيمة ، اسم املورد ، رقم( 

حسب امللحق  وإدخال بياناا يف برنامج) الفاتورة ، تاريخ الشراء ، موقع األصل 
وبالنسبة للمدارس) الشبكة الداخلية ( إدارة املخازن اإللكتروين عرب شبكة األترانت 

اليت ال تتوافر فيها هذه اخلدمة يتم إدخاهلا مبعرفة املنطقة التعليمية التابعة هلا تلك
٢ )ملحق رقم.(املدرسة

ال جيوز التصرف باألموال العامة إال حسب مقتضيات املصلحة العامة وللغرض الذي
( ١٠-٣-٤٥ ).من أجله مت منح املبلغ حسب التوصيف الوارد باإلجراء رقم 

تقوم وزارة التربية والتعليم بإصدار التعاميم الداخلية لتنظيم آلية الصرف يف ضوء ما
.ورد يف هذا اإلجراء 

اإليرادات اليت مل يتم حتصيلها مبعرفة املدارس نتيجة لبيع األصول الرأمسالية أو املواد
املستغىن عنها ، يتم إيداعها يف حساب املدرسة لدى البنك وتوثق رمسياً بإيصاالت

قبض بقيمة املواد املباعة ويتم إخطار وزارة املالية  بصور عن تلك الثبوتيات ، على أن
تقوم وزارة التربية والتعليم خبصم قيمتها من الدعم املخصص للمدرسة يف الفصل التايل

.
كافة اإليرادات األخرى اليت يتم حتصيلها مبعرفة املدارس يتم إيداعها لصاحل خزينة الدولة

.وتعامل معاملة اإليرادات احلكومية مع استثناء اإليرادات املذكورة يف اخلطوة السابقة 
تتوىل وزارة التربية والتعليم مسئولية التدقيق على أوجه الصرف وحتصيل اإليرادات يف

.املدارس احلكومية وختضع للرقابة الالحقة بعد ديوان احملاسبة

المرفقات

.صورة عن القرار الوزاري 
.كشف بأمساء املدارس املستفيدة 

مصروفات مدرسية رأمسالية:اسم اإلجراء ١٠-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٢-٣-٣

١٠-٢-٣-٣-١

١٠-٢-٣-٣-٢
١٠-٢-٣-٣-٣

المصروفات الرأسمالية

األداة القانونية

م يف شأن إصدار دليل اإلجراءات املالية٢٠٠٦لسنة ( ٨٤ ) القرار الوزاري رقم 
.للحكومة االحتادية وتعديالته 

.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 
.القرارات الوزارية الصادرة بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات املالية املوحد 

مصروفات مدرسية رأمسالية:اسم اإلجراء ١٠-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣

١٠-٣-١

١٠-٣-١-١

١٠-٣-١-١-١

١٠-٣-١-٢

١٠-٣-١-٢-١
١٠-٣-١-٢-٢
١٠-٣-١-٢-٣

١٠-٣-١-٣

١٠-٣-١-٣-١
١٠-٣-١-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

دليل المرفقات الثبوتية للصرف

٣١١٠٠١بند - أراضي 

التوصيف

.تكلفة شراء األراضي

المرفقات

.عقود الشراء 
.الفواتري

.شهادة تسجيل ملكية األرض لدى اجلهات الرمسية 
األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١١٠٠١بند - أراضي :اسم اإلجراء ١٠-٣-١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٢

١٠-٣-٢-١

١٠-٣-٢-١-١

١٠-٣-٢-٢

١٠-٣-٢-٢-١
١٠-٣-٢-٢-٢
١٠-٣-٢-٢-٣
١٠-٣-٢-٢-٤
١٠-٣-٢-٢-٥

١٠-٣-٢-٣

١٠-٣-٢-٣-١
١٠-٣-٢-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١١٠٠٢بند - مباني حكومية 

التوصيف

.تكلفة اإلنشاء 

المرفقات

.عقود اإلنشاء 
.الفواتري

.شهادات اإلجناز
.شهادة تسجيل املباين لدى اجلهات الرمسية 

.شهادات الدفع

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١١٠٠٢بند -مباين حكومية :اسم اإلجراء ١٠-٣-٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٣

١٠-٣-٣-١

١٠-٣-٣-١-١

١٠-٣-٣-٢

١٠-٣-٣-٢-١
١٠-٣-٣-٢-٢
١٠-٣-٣-٢-٣
١٠-٣-٣-٢-٤
١٠-٣-٣-٢-٥

١٠-٣-٣-٣

١٠-٣-٣-٣-١
١٠-٣-٣-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١١٠٠٣بند - البنية التحتية للطرق والجسور 

التوصيف

.تكلفة اإلنشاء 

المرفقات

.عقود الشراء أو اإلنشاء 
.الفواتري

.شهادات اإلجناز
.مناذج امللكية
.شهادات الدفع

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١١٠٠٣بند - البنية التحتية للطرق واجلسور :اسم اإلجراء ١٠-٣-٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٤

١٠-٣-٤-١

١٠-٣-٤-١-١

١٠-٣-٤-٢

١٠-٣-٤-٢-١
١٠-٣-٤-٢-٢
١٠-٣-٤-٢-٣
١٠-٣-٤-٢-٤
١٠-٣-٤-٢-٥

١٠-٣-٤-٣

١٠-٣-٤-٣-١
١٠-٣-٤-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١١٠٠٤بند - منشآت زراعية 

التوصيف

.تكلفة اإلنشاء والشراء

المرفقات

.عقود الشراء أو اإلنشاء 
.الفواتري

.شهادات اإلجناز
.مناذج امللكية
.شهادات الدفع

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١١٠٠٤بند - منشآت زراعية :اسم اإلجراء ١٠-٣-٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٥

١٠-٣-٥-١

١٠-٣-٥-١-١

١٠-٣-٥-٢

١٠-٣-٥-٢-١
١٠-٣-٥-٢-٢
١٠-٣-٥-٢-٣
١٠-٣-٥-٢-٤
١٠-٣-٥-٢-٥

١٠-٣-٥-٣

١٠-٣-٥-٣-١
١٠-٣-٥-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١١٠٠٥بند - منشآت تعليمية 

التوصيف

.تكلفة اإلنشاء والشراء

المرفقات

.عقود الشراء أو اإلنشاء 
.الفواتري

.شهادات اإلجناز
.مناذج امللكية
.شهادات الدفع

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١١٠٠٥بند - منشآت تعليمية:اسم اإلجراء ١٠-٣-٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٦

١٠-٣-٦-١

١٠-٣-٦-١-١

١٠-٣-٦-٢

١٠-٣-٦-٢-١
١٠-٣-٦-٢-٢
١٠-٣-٦-٢-٣
١٠-٣-٦-٢-٤
١٠-٣-٦-٢-٥

١٠-٣-٦-٣

١٠-٣-٦-٣-١
١٠-٣-٦-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١١٠٠٦بند - منشآت صحية 

التوصيف

.تكلفة اإلنشاء والشراء

المرفقات

.عقود الشراء أو اإلنشاء 
.الفواتري

.شهادات اإلجناز
.مناذج امللكية
.شهادات الدفع

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١١٠٠٦بند -منشآت صحية :اسم اإلجراء ١٠-٣-٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٧

١٠-٣-٧-١

١٠-٣-٧-١-١

١٠-٣-٧-١-٢

١٠-٣-٧-٢

١٠-٣-٧-٢-١
١٠-٣-٧-٢-٢
١٠-٣-٧-٢-٣
١٠-٣-٧-٢-٤
١٠-٣-٧-٢-٥

١٠-٣-٧-٣

١٠-٣-٧-٣-١
١٠-٣-٧-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٠٠١بند - السيارات والناقالت 

التوصيف

خفيفة ، باص ، إسعاف ، عربات آلية للمحطات ،( مجيع أنواع السيارات مثل 
).سيارات اإلطفاء ، الدراجات النارية 

.إخل...دمرب ، معدات ختطيط وتسوية التربة ، معدات تكسري وتنعيم التربة 

المرفقات

.عقود الشراء  أو أمر االشراء 
.الفواتري

.إقرار فحص وإحصاء
.مناذج املكلية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢٠٠١بند - السيارات والناقالت :اسم اإلجراء ١٠-٣-٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٨

١٠-٣-٨-١

١٠-٣-٨-١-١

١٠-٣-٨-٢

١٠-٣-٨-٢-١
١٠-٣-٨-٢-٢
١٠-٣-٨-٢-٣
١٠-٣-٨-٢-٤
١٠-٣-٨-٢-٥

١٠-٣-٨-٣

١٠-٣-٨-٣-١
١٠-٣-٨-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٠٠٢بند - سيارات االطفاء 

التوصيف

.مجيع أنواع سيارات اإلطفاء

المرفقات

.عقود الشراء  أو أمرالشراء 
.الفواتري

.سند استالم خمزين
.مناذج امللكية

.إقرار فحص وإحصاء

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢٠٠٢بند - سيارات االطفاء:اسم اإلجراء ١٠-٣-٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٩

١٠-٣-٩-١

١٠-٣-٩-١-١

١٠-٣-٩-٢

١٠-٣-٩-٢-١
١٠-٣-٩-٢-٢
١٠-٣-٩-٢-٣
١٠-٣-٩-٢-٤
١٠-٣-٩-٢-٥

١٠-٣-٩-٣

١٠-٣-٩-٣-١
١٠-٣-٩-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٠٠٣بند - الدراجات النارية 

التوصيف

.مجيع أنواع  الدراجات النارية

المرفقات

.عقود الشراء أو أمرالشراء 
.الفواتري

.إقرار فحص وإحصاء
.مناذج ملكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢٠٠٣بند - الدراجات النارية:اسم اإلجراء ١٠-٣-٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-١٠

١٠-٣-١٠-١

١٠-٣-١٠-١-١
١٠-٣-١٠-١-٢

١٠-٣-١٠-٢

١٠-٣-١٠-٢-١
١٠-٣-١٠-٢-٢
١٠-٣-١٠-٢-٣
١٠-٣-١٠-٢-٤
١٠-٣-١٠-٢-٥

١٠-٣-١٠-٣

١٠-٣-١٠-٣-١
١٠-٣-١٠-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٠٠٤بند - الجرارات الزراعية 

التوصيف

.إخل...اجلرارات الزراعية ، احملاريث، احلفارات لزراعة األشجار 
.معدات ختطيط وتسوية التربة ، معدات تكسري وتنعيم التربة 

المرفقات

.عقود الشراء أو أمر الشراء 
.الفواتري

.اقرار فحص وإحصاء
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢٠٠٤بند - اجلرارات الزراعية :اسم اإلجراء ١٠-٣-١٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-١١

١٠-٣-١١-١

١٠-٣-١١-١-١

١٠-٣-١١-٢

١٠-٣-١١-٢-١
١٠-٣-١١-٢-٢
١٠-٣-١١-٢-٣
١٠-٣-١١-٢-٤
١٠-٣-١١-٢-٥
١٠-٣-١١-٢-٦

١٠-٣-١١-٣

١٠-٣-١١-٣-١
١٠-٣-١١-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢١٠١بند - آليات ومعدات ثقيلة 

التوصيف

األوناش والكرينات ، شويالت ، جريدرات ، رافعات شوكية ، معدات قطر وسحب
.إخل...كيبالت ، معدات رفع وإنزال 

المرفقات

.عقود الشراء أو أمر الشراء 
.الفواتري

.إقرار فحص وإحصاء
.حمضر تركيب
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢١٠١بند - آليات ومعدات ثقيلة :اسم اإلجراء ١٠-٣-١١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-١٢

١٠-٣-١٢-١

١٠-٣-١٢-١-١

١٠-٣-١٢-٢

١٠-٣-١٢-٢-١
١٠-٣-١٢-٢-٢
١٠-٣-١٢-٢-٣
١٠-٣-١٢-٢-٤
١٠-٣-١٢-٢-٥
١٠-٣-١٢-٢-٦

١٠-٣-١٢-٣

١٠-٣-١٢-٣-١
١٠-٣-١٢-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢١٠٢بند - معدات الكترونية وميكانيكية 

التوصيف

، اجلكات الكبرية، املخارط) كمربيسور(أجهزة ضغط اهلواء : خيصم على سبيل املثال 
، خمتلف أجهزة الضبط والقياس واالختبار والوقاية ، آالت املطابع ، اآلالت اخلاصة

بغسيل السيارات وغساالت املالبس الكبرية ، أجهزة ومعدات رصد الزالزل وملحقاا
.إخل...

المرفقات

.عقود الشراء  أو أمرالشراء 
.الفواتري

.إقرار فحص وإحصاء
.حمضر تركيب
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢١٠٢بند - معدات الكترونية وميكانيكية :اسم اإلجراء ١٠-٣-١٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-١٣

١٠-٣-١٣-١

١٠-٣-١٣-١-١

١٠-٣-١٣-٢

١٠-٣-١٣-٢-١
١٠-٣-١٣-٢-٢
١٠-٣-١٣-٢-٣
١٠-٣-١٣-٢-٤
١٠-٣-١٣-٢-٥
١٠-٣-١٣-٢-٦

١٠-٣-١٣-٣

١٠-٣-١٣-٣-١
١٠-٣-١٣-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢١٠٣بند - البيوت الجاهزة 

التوصيف

).الكرافانات ( خيصم عليه مجيع أنواع البيوت اجلاهزة 

المرفقات

.عقود الشراء أو أمرالشراء 
.الفواتري

.إقرار فحص وإحصاء
.حمضر تركيب
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢١٠٣بند - البيوت اجلاهزة :اسم اإلجراء ١٠-٣-١٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-١٤

١٠-٣-١٤-١

١٠-٣-١٤-١-١
١٠-٣-١٤-١-٢
١٠-٣-١٤-١-٣
١٠-٣-١٤-١-٤
١٠-٣-١٤-١-٥
١٠-٣-١٤-١-٦
١٠-٣-١٤-١-٧
١٠-٣-١٤-١-٨
١٠-٣-١٤-١-٩

١٠-٣-١٤-١-١٠
١٠-٣-١٤-١-١١
١٠-٣-١٤-١-١٢
١٠-٣-١٤-١-١٣
١٠-٣-١٤-١-١٤

١٠-٣-١٤-٢

١٠-٣-١٤-٢-١

المصروفات الرأسمالية

٣١٢١٠٤بند - آالت ومعدات التصوير والتسجيل 

التوصيف

.الكامريات بأنواعها
).صوت وصوره ( أجهزة التسجيل 

).صوت وصورة ( أجهزة توزيع ، تزامن ، مزج ، مونتاج ، 
.أجهزة املؤثرات ، والرسومات للصوت والصوره

).للصوره ( أجهزة عرض ، نسخ ، ختزين 
.وحدات استقبال ، وإرسال الصوت والصورة عرب األقمار الصناعية

.أجهزة طبع وحتميض األفالم
.أجهزة مراقبة ، وقياس لضبط الوقت ، والصوره

أجهزة إرسال واستقبال الصوت والصوره ، اهلوائيات ، مايكروويف ، األلياف البصرية
.إخل...

.أجهزة الطابعات عرب الراديو
.أجهزة إرسال واستقبال الصور الفوتوغرافية

.األجهزة املساعدة للتجهيزات السابقة
.آالت تصوير املستندات

.آالت طباعة الرسومات اهلندسية

المرفقات

.عقود الشراء أو أمر الشراء 

بند- آالت ومعدات التصوير والتسجيل :اسم اإلجراء
٣١٢١٠٤

١٠-٣-١٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-١٤-٢-٢
١٠-٣-١٤-٢-٣
١٠-٣-١٤-٢-٤
١٠-٣-١٤-٢-٥
١٠-٣-١٤-٢-٦

١٠-٣-١٤-٣

١٠-٣-١٤-٣-١
١٠-٣-١٤-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

.الفواتري
.إقرار فحص وإحصاء

.حمضر تركيب
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

بند- آالت ومعدات التصوير والتسجيل :اسم اإلجراء
٣١٢١٠٤

١٠-٣-١٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-١٥

١٠-٣-١٥-١

١٠-٣-١٥-١-١

١٠-٣-١٥-٢

١٠-٣-١٥-٢-١
١٠-٣-١٥-٢-٢
١٠-٣-١٥-٢-٣
١٠-٣-١٥-٢-٤
١٠-٣-١٥-٢-٥
١٠-٣-١٥-٢-٦

١٠-٣-١٥-٣

١٠-٣-١٥-٣-١
١٠-٣-١٥-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢١٠٥بند - آالت ومعدات هندسية 

التوصيف

طاوالت الرسم اهلندسي ، أجهزة املساحة ، جهاز قياس املستوى ، جهاز رقمي لقياس
.إخل...الزاوية ، جهاز قياس االرتفاع 

المرفقات

.عقود الشراء أو أمرالشراء 
.الفواتري

.إقرار فحص وإحصاء
.حمضر تركيب
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢١٠٥بند - آالت ومعدات هندسية :اسم اإلجراء ١٠-٣-١٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-١٦

١٠-٣-١٦-١

١٠-٣-١٦-١-١

١٠-٣-١٦-٢

١٠-٣-١٦-٢-١
١٠-٣-١٦-٢-٢
١٠-٣-١٦-٢-٣
١٠-٣-١٦-٢-٤
١٠-٣-١٦-٢-٥
١٠-٣-١٦-٢-٦

١٠-٣-١٦-٣

١٠-٣-١٦-٣-١
١٠-٣-١٦-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢١٠٦بند - آالت ومعدات صحية 

التوصيف

.إخل..كافة األجهزة واملعدات الطبية ومعدات مكافحة األوبئة 

المرفقات

.عقود الشراء أو  أمر الشراء 
.الفواتري

.إقرار فحص وإحصاء
.حمضر تركيب
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م  ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢١٠٦بند - آالت ومعدات صحية :اسم اإلجراء ١٠-٣-١٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-١٧

١٠-٣-١٧-١

١٠-٣-١٧-١-١

١٠-٣-١٧-٢

١٠-٣-١٧-٢-١
١٠-٣-١٧-٢-٢
١٠-٣-١٧-٢-٣
١٠-٣-١٧-٢-٤
١٠-٣-١٧-٢-٥
١٠-٣-١٧-٢-٦

١٠-٣-١٧-٣

١٠-٣-١٧-٣-١
١٠-٣-١٧-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢١٠٧بند - أجهزة ومعدات رياضية 

التوصيف

.كافة األجهزة واملعدات الرياضية ملختلف األنشطة الرياضية والكشفية

المرفقات

.عقود الشراء أو أمرالشراء 
.الفواتري

.إقرار فحص وإحصاء
.حمضر تركيب
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢١٠٧بند - أجهزة ومعدات رياضية :اسم اإلجراء ١٠-٣-١٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-١٨

١٠-٣-١٨-١

١٠-٣-١٨-١-١

١٠-٣-١٨-٢

١٠-٣-١٨-٢-١
١٠-٣-١٨-٢-٢
١٠-٣-١٨-٢-٣
١٠-٣-١٨-٢-٤
١٠-٣-١٨-٢-٥
١٠-٣-١٨-٢-٦

١٠-٣-١٨-٣

١٠-٣-١٨-٣-١
١٠-٣-١٨-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢١٠٨بند - محوالت آهربائية 

التوصيف

كافة أنواع حموالت الكهرباء لرفع وخفض اجلهد ، القواطع ، املفاتيح الكهربائية
.إخل..بأنواعها املختلفة 

المرفقات

.عقود الشراء أو أمرالشراء 
.الفواتري

.إقرار فحص وإحصاء
.حمضر تركيب
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢١٠٨بند - حموالت كهربائية:اسم اإلجراء ١٠-٣-١٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-١٩

١٠-٣-١٩-١

١٠-٣-١٩-١-١

١٠-٣-١٩-٢

١٠-٣-١٩-٢-١
١٠-٣-١٩-٢-٢
١٠-٣-١٩-٢-٣
١٠-٣-١٩-٢-٤
١٠-٣-١٩-٢-٥
١٠-٣-١٩-٢-٦

١٠-٣-١٩-٣

١٠-٣-١٩-٣-١
١٠-٣-١٩-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢١٠٩بند - محطات توليد الكهرباء 

التوصيف

مولدات متنقلة للطوارئ ، مولدات حلام( مولدات الكهرباء مبختلف أنواعها مثل 
).إخل...كهرباء ، تيار مستمر ، تيار متغري 

المرفقات

.عقود الشراءأو أمر الشراء 
.الفواتري

.إقرار فحص وإحصاء
.حمضر تركيب
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢١٠٩بند - حمطات توليد الكهرباء :اسم اإلجراء ١٠-٣-١٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٢٠

١٠-٣-٢٠-١

١٠-٣-٢٠-١-١

١٠-٣-٢٠-١-٢

١٠-٣-٢٠-٢

١٠-٣-٢٠-٢-١
١٠-٣-٢٠-٢-٢
١٠-٣-٢٠-٢-٣
١٠-٣-٢٠-٢-٤
١٠-٣-٢٠-٢-٥
١٠-٣-٢٠-٢-٦

١٠-٣-٢٠-٣

١٠-٣-٢٠-٣-١
١٠-٣-٢٠-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢١١٠بند - أجهزة تعقيم 

التوصيف

أجهزة حقن كلور ، أجهزة وقاية من تسرب الكلور ، أجهزة قياس تسرب الكلور ،
أجهزة كيماوية لتحاليل حقن الكلور ، مضخات رفع مساعدة ألجهزة الكلور ،
إسطوانات الكلور ، حمابس حتكم أتوماتيكية ألسطوانات الكلور ، حمابس خفض
لضغط غاز الكلور داخل االسطوانات ، حمطات أتوماتيكية السطوانات الكلور ،
حمطات معاجلة لتحسني نوعية مياه الشرب من اآلبار ، أجهزة تعقيم األدوات

.واملستلزمات الطبية
.وحدات معاجلة مياه الصرف الصحي يف املستشفيات

المرفقات

.عقود الشراء  أو أمر الشراء 
.الفواتري

.إقرار فحص وإحصاء
.حمضر تركيب
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢١١٠بند -أجهزة تعقيم :اسم اإلجراء ١٠-٣-٢٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٢١

١٠-٣-٢١-١

١٠-٣-٢١-١-١

١٠-٣-٢١-٢

١٠-٣-٢١-٢-١
١٠-٣-٢١-٢-٢
١٠-٣-٢١-٢-٣
١٠-٣-٢١-٢-٤
١٠-٣-٢١-٢-٥
١٠-٣-٢١-٢-٦

١٠-٣-٢١-٣

١٠-٣-٢١-٣-١
١٠-٣-٢١-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢١١١بند - آالت موسيقية 

التوصيف

).إخل.. البيانو ، اجليتار ( األجهزة املوسيقية الكبرية والكهربائية مثل 

المرفقات

.عقود الشراء أو أمر الشراء 
.الفواتري

.إقرار فحص وإحصاء
.حمضر تركيب
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢١١١بند -آالت موسيقية :اسم اإلجراء ١٠-٣-٢١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٢٢

١٠-٣-٢٢-١

١٠-٣-٢٢-١-١

١٠-٣-٢٢-١-٢
١٠-٣-٢٢-١-٣

١٠-٣-٢٢-٢

١٠-٣-٢٢-٢-١
١٠-٣-٢٢-٢-٢
١٠-٣-٢٢-٢-٣
١٠-٣-٢٢-٢-٤
١٠-٣-٢٢-٢-٥
١٠-٣-٢٢-٢-٦

١٠-٣-٢٢-٣

١٠-٣-٢٢-٣-١
١٠-٣-٢٢-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢١١٢بند - أجهزة المختبرات والمعامل 

التوصيف

أجهزة قياس األمطار ، أجهزة التحليل ، أجهزة الفحص ، أجهزة تعقيم األفران ، جهاز
فولتا ميتر هوفمان ، جهاز دراسة حركة األجسام ، أجهزة قياس الغازات ، أجهزة

.إخل..قياس التلوث 
.أجهزة الوسائل التعليمية

إخل... أجهزة الفيزياء وامليكروسكوبات

المرفقات

.عقد الشراء أو أمر الشراء 
الفواتري

.إقرار فحص وإحصاء
حمضر تركيب
مناذج ملكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢١١٢بند - أجهزة املختربات واملعامل :اسم اإلجراء ١٠-٣-٢٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٢٣

١٠-٣-٢٣-١

١٠-٣-٢٣-١-١

١٠-٣-٢٣-٢

١٠-٣-٢٣-٢-١
١٠-٣-٢٣-٢-٢
١٠-٣-٢٣-٢-٣
١٠-٣-٢٣-٢-٤
١٠-٣-٢٣-٢-٥
١٠-٣-٢٣-٢-٦

١٠-٣-٢٣-٣

١٠-٣-٢٣-٣-١
١٠-٣-٢٣-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢١١٣بند - معدات تجهيز اآلبار والحفر 

التوصيف

رؤوس احلفر املختلفة جبميع مقاساا ، أجهزة محل رؤوس احلفر املطرقية ، معدات
اصطياد ملعدات احلفر ، أنابيب احلفر والتشغيل ، وصالت الربط بني أنابيب احلفر

والرؤوس وأنابيب التشغيل ، وصالت رفع أنابيب احلفر والتشغيل ، وانابيب احلماية
واملصايف البالستيكية واملعدنية وسداداا ، ومعدات قياس داخل اآلبار ، املضخات

.إخل...بأنواعها ومستلزماا 

المرفقات

.عقد الشراء أو أمر الشراء 
.الفواتري

.إقرار فحص وإحصاء
.حمضر تركيب
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م  ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢١١٣بند - معدات جتهيز اآلبار واحلفر :اسم اإلجراء ١٠-٣-٢٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٢٤

١٠-٣-٢٤-١

١٠-٣-٢٤-١-١

١٠-٣-٢٤-٢

١٠-٣-٢٤-٢-١
١٠-٣-٢٤-٢-٢
١٠-٣-٢٤-٢-٣
١٠-٣-٢٤-٢-٤
١٠-٣-٢٤-٢-٥
١٠-٣-٢٤-٢-٦

١٠-٣-٢٤-٣

١٠-٣-٢٤-٣-١
١٠-٣-٢٤-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢١١٤بند - الحفارات 

التوصيف

.احلفارات مبختلف أنواعها

المرفقات

.عقد الشراء أو أمر الشراء 
.الفواتري

.إقرار فحص وإحصاء
.حمضر تركيب
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢١١٤بند- احلفارات :اسم اإلجراء ١٠-٣-٢٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٢٥

١٠-٣-٢٥-١

١٠-٣-٢٥-١-١
١٠-٣-٢٥-١-٢
١٠-٣-٢٥-١-٣

١٠-٣-٢٥-٢

١٠-٣-٢٥-٢-١
١٠-٣-٢٥-٢-٢
١٠-٣-٢٥-٢-٣
١٠-٣-٢٥-٢-٤
١٠-٣-٢٥-٢-٥
١٠-٣-٢٥-٢-٦

١٠-٣-٢٥-٣

١٠-٣-٢٥-٣-١
١٠-٣-٢٥-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٢٠١بند ) - مجتمعة ( شراء حاسب آلي وملحقاته 

التوصيف

 ).CPU(  وحدات التشغيل املركزية 
.شراء احلاسب اآليل جمتمعا مع مجيع مستلزماته

.وحدات التخزين

المرفقات

.عقد الشراء أو أمر الشراء 
.الفواتري

.إقرار فحص وإحصاء
.حمضر تركيب
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م  ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

بند) - جمتمعة ( شراء حاسب آيل وملحقاته :اسم اإلجراء
٣١٢٢٠١

١٠-٣-٢٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٢٦

١٠-٣-٢٦-١

١٠-٣-٢٦-١-١

١٠-٣-٢٦-٢

١٠-٣-٢٦-٢-١
١٠-٣-٢٦-٢-٢
١٠-٣-٢٦-٢-٣
١٠-٣-٢٦-٢-٤
١٠-٣-٢٦-٢-٥
١٠-٣-٢٦-٢-٦

١٠-٣-٢٦-٣

١٠-٣-٢٦-٣-١
١٠-٣-٢٦-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٢٠٢بند - الطابعات 

التوصيف

(الطابعات مبختلف أنواعها ووحدات التصوير ووحدات النسخ واملسح الضوئي 
.والقراءة الرقمية) سكانر 

المرفقات

.عقد الشراء أو أمر الشراء  
.الفواتري

.إقرار فحص وإحصاء
.حمضر تركيب
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢٢٠٢بند- الطابعات :اسم اإلجراء ١٠-٣-٢٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٢٧

١٠-٣-٢٧-١

١٠-٣-٢٧-١-١

١٠-٣-٢٧-٢

١٠-٣-٢٧-٢-١
١٠-٣-٢٧-٢-٢
١٠-٣-٢٧-٢-٣
١٠-٣-٢٧-٢-٤
١٠-٣-٢٧-٢-٥
١٠-٣-٢٧-٢-٦

١٠-٣-٢٧-٣

١٠-٣-٢٧-٣-١
١٠-٣-٢٧-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٢٠٣بند ) - السيرفرات(الخوادم 

التوصيف

.اخلوادم والسريفرات بأنواعها

المرفقات

.عقد الشراء أو أمر الشراء  
.الفواتري

.إقرار فحص وإحصاء
.حمضر تركيب
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢٢٠٣بند ) - السريفرات(اخلوادم :اسم اإلجراء ١٠-٣-٢٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٢٨

١٠-٣-٢٨-١

١٠-٣-٢٨-١-١

١٠-٣-٢٨-٢

١٠-٣-٢٨-٢-١
١٠-٣-٢٨-٢-٢
١٠-٣-٢٨-٢-٣
١٠-٣-٢٨-٢-٤
١٠-٣-٢٨-٢-٥
١٠-٣-٢٨-٢-٦

١٠-٣-٢٨-٣

١٠-٣-٢٨-٣-١
١٠-٣-٢٨-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٢٠٤بند - أجهزة الشبكات والربط 

التوصيف

.مثل املودم ، الروتر ، املوزع

المرفقات

.عقد الشراء أو أمر الشراء  
.الفواتري

.إقرار فحص وإحصاء
.حمضر تركيب
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢٢٠٤بند - أجهزة الشبكات والربط :اسم اإلجراء ١٠-٣-٢٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٢٩

١٠-٣-٢٩-١

١٠-٣-٢٩-١-١

١٠-٣-٢٩-٢

١٠-٣-٢٩-٢-١
١٠-٣-٢٩-٢-٢
١٠-٣-٢٩-٢-٣
١٠-٣-٢٩-٢-٤
١٠-٣-٢٩-٢-٥
١٠-٣-٢٩-٢-٦

١٠-٣-٢٩-٣

١٠-٣-٢٩-٣-١
١٠-٣-٢٩-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٣٠١بند - البرامج  

التوصيف

.الربامج اليت يتم تصميمها وفقاً الحتياجات اجلهات الطالبة

المرفقات

.عقد الشراء أو أمر الشراء 
.الفواتري

.إقرار فحص وإحصاء
.حمضر تركيب
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢٣٠١بند - الربامج  :اسم اإلجراء ١٠-٣-٢٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٣٠

١٠-٣-٣٠-١

١٠-٣-٣٠-١-١

١٠-٣-٣٠-٢

١٠-٣-٣٠-٢-١
١٠-٣-٣٠-٢-٢
١٠-٣-٣٠-٢-٣
١٠-٣-٣٠-٢-٤
١٠-٣-٣٠-٢-٥
١٠-٣-٣٠-٢-٦

١٠-٣-٣٠-٣

١٠-٣-٣٠-٣-١
١٠-٣-٣٠-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٣٠٢بند - رخص البرامج 

التوصيف

نظام التشغيل ،( قيمة شراء وترقية برامج احلاسب اآليل املختلفة اجلاهزة الصنع مثل 
).إخل...ويندوز واألوفس 

المرفقات

.عقد الشراء أو أمر الشراء 
.الفواتري

.إقرار فحص وإحصاء
.حمضر تركيب
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢٣٠٢بند -رخص الربامج :اسم اإلجراء ١٠-٣-٣٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٣١

١٠-٣-٣١-١

١٠-٣-٣١-١-١

١٠-٣-٣١-٢

١٠-٣-٣١-٢-١
١٠-٣-٣١-٢-٢
١٠-٣-٣١-٢-٣
١٠-٣-٣١-٢-٤
١٠-٣-٣١-٢-٥

١٠-٣-٣١-٣

١٠-٣-٣١-٣-١
١٠-٣-٣١-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٤٠١بند - البداالت 

التوصيف

.شراء البداالت الرئيسية للهواتف

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.الفاتورة االصلية

.إقرار فحص وإحصاء
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢٤٠١بند- البداالت :اسم اإلجراء ١٠-٣-٣١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٣٢

١٠-٣-٣٢-١

١٠-٣-٣٢-١-١
١٠-٣-٣٢-١-٢
١٠-٣-٣٢-١-٣

١٠-٣-٣٢-٢

١٠-٣-٣٢-٢-١
١٠-٣-٣٢-٢-٢
١٠-٣-٣٢-٢-٣
١٠-٣-٣٢-٢-٤
١٠-٣-٣٢-٢-٥

١٠-٣-٣٢-٣

١٠-٣-٣٢-٣-١
١٠-٣-٣٢-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٤٠٢بند - أجهزة سلكية والسلكية 

التوصيف

.حمطات االستقبال والبث والربامج اخلاصة ا وأجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية
.أجهزة حتديد االجتاه وحمطات الرصد وأجهزة الرصد والترددات
.أجهزة نفتكس اخلاصة باخلدمات اإلرشادية والبحرية واإلنقاذ

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.الفاتورة االصلية

.إقرار فحص وإحصاء
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢٤٠٢بند - أجهزة سلكية والسلكية :اسم اإلجراء ١٠-٣-٣٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٣٣

١٠-٣-٣٣-١

١٠-٣-٣٣-١-١

١٠-٣-٣٣-٢

١٠-٣-٣٣-٢-١
١٠-٣-٣٣-٢-٢
١٠-٣-٣٣-٢-٣
١٠-٣-٣٣-٢-٤
١٠-٣-٣٣-٢-٥

١٠-٣-٣٣-٣

١٠-٣-٣٣-٣-١
١٠-٣-٣٣-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٥٠١بند  - سيارات مصفحة 

التوصيف

.السيارات املصفحة وسيارات مكافحة الشغب بكافة أنواعها

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.الفاتورة األصلية

.إقرار فحص وإحصاء
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢٥٠١بند  - سيارات مصفحة:اسم اإلجراء ١٠-٣-٣٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٣٤

١٠-٣-٣٤-١

١٠-٣-٣٤-١-١

١٠-٣-٣٤-٢

١٠-٣-٣٤-٢-١
١٠-٣-٣٤-٢-٢
١٠-٣-٣٤-٢-٣
١٠-٣-٣٤-٢-٤
١٠-٣-٣٤-٢-٥

١٠-٣-٣٤-٣

١٠-٣-٣٤-٣-١
١٠-٣-٣٤-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٥٠٢بند - أسلحة 

التوصيف

.األسلحة بأنواعها

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.الفاتورة األصلية

.إقرار فحص وإحصاء
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢٥٠٢بند - أسلحة :اسم اإلجراء ١٠-٣-٣٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٣٥

١٠-٣-٣٥-١

١٠-٣-٣٥-١-١

١٠-٣-٣٥-٢

١٠-٣-٣٥-٢-١
١٠-٣-٣٥-٢-٢
١٠-٣-٣٥-٢-٣
١٠-٣-٣٥-٢-٤
١٠-٣-٣٥-٢-٥

١٠-٣-٣٥-٣

١٠-٣-٣٥-٣-١
١٠-٣-٣٥-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٥٠٣بند - أجهزة شيفره 

التوصيف

.أجهزة الشيفره

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.الفاتورة األصلية

.إقرار فحص وإحصاء
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢٥٠٣بند -أجهزة شيفره :اسم اإلجراء ١٠-٣-٣٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٣٦

١٠-٣-٣٦-١

١٠-٣-٣٦-١-١

١٠-٣-٣٦-٢

١٠-٣-٣٦-٢-١
١٠-٣-٣٦-٢-٢
١٠-٣-٣٦-٢-٣
١٠-٣-٣٦-٢-٤
١٠-٣-٣٦-٢-٥

١٠-٣-٣٦-٣

١٠-٣-٣٦-٣-١
١٠-٣-٣٦-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٥٠٤بند - أجهزة ترجمة فورية 

التوصيف

.قيمة أجهزة الترمجة بأنواعها

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.الفاتورة األصلية

.إقرار فحص وإحصاء
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢٥٠٤بند - أجهزة ترمجة فورية :اسم اإلجراء ١٠-٣-٣٦:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٣٧

١٠-٣-٣٧-١

١٠-٣-٣٧-١-١

١٠-٣-٣٧-٢

١٠-٣-٣٧-٢-١
١٠-٣-٣٧-٢-٢
١٠-٣-٣٧-٢-٣
١٠-٣-٣٧-٢-٤
١٠-٣-٣٧-٢-٥

١٠-٣-٣٧-٣

١٠-٣-٣٧-٣-١
١٠-٣-٣٧-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٥٠٥بند - قوارب 

التوصيف

.القوارب بأنواعها حسب طبيعة عمل اجلهة

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.الفاتورة األصلية

.إقرار فحص وإحصاء
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢٥٠٥بند - قوارب :اسم اإلجراء ١٠-٣-٣٧:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٣٨

١٠-٣-٣٨-١

١٠-٣-٣٨-١-١

١٠-٣-٣٨-٢

١٠-٣-٣٨-٢-١
١٠-٣-٣٨-٢-٢
١٠-٣-٣٨-٢-٣
١٠-٣-٣٨-٢-٤
١٠-٣-٣٨-٢-٥

١٠-٣-٣٨-٣

١٠-٣-٣٨-٣-١
١٠-٣-٣٨-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٥٠٦بند - أجهزة مالحة رادارات 

التوصيف

.الرادارات بأنواعها

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.الفاتورة األصلية

.إقرار فحص وإحصاء
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢٥٠٦بند - أجهزة مالحة رادارات :اسم اإلجراء ١٠-٣-٣٨:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٣٩

١٠-٣-٣٩-١

١٠-٣-٣٩-١-١

١٠-٣-٣٩-٢

١٠-٣-٣٩-٢-١
١٠-٣-٣٩-٢-٢
١٠-٣-٣٩-٢-٣
١٠-٣-٣٩-٢-٤
١٠-٣-٣٩-٢-٥

١٠-٣-٣٩-٣

١٠-٣-٣٩-٣-١
١٠-٣-٣٩-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٥٠٧بند - الطائرات 

التوصيف

.الطائرات بأنواعها

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.الفاتورة األصلية

.إقرار فحص وإحصاء
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢٥٠٧بند- الطائرات :اسم اإلجراء ١٠-٣-٣٩:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٤٠

١٠-٣-٤٠-١

١٠-٣-٤٠-١-١

١٠-٣-٤٠-٢

١٠-٣-٤٠-٢-١
١٠-٣-٤٠-٢-٢
١٠-٣-٤٠-٢-٣
١٠-٣-٤٠-٢-٤
١٠-٣-٤٠-٢-٥

١٠-٣-٤٠-٣

١٠-٣-٤٠-٣-١
١٠-٣-٤٠-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٥٠٨بند - آالت ومعدات غوص بحرية 

التوصيف

.إخل...جهاز قياس األعماق ، كامريات تصوير حتت املاء ، جهاز حبث عن احلطام 

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.الفاتورة األصلية

.إقرار فحص وإحصاء
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢٥٠٨بند - آالت ومعدات غوص حبرية :اسم اإلجراء ١٠-٣-٤٠:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٤١

١٠-٣-٤١-١

١٠-٣-٤١-١-١

١٠-٣-٤١-٢

١٠-٣-٤١-٢-١
١٠-٣-٤١-٢-٢
١٠-٣-٤١-٢-٣
١٠-٣-٤١-٢-٤
١٠-٣-٤١-٢-٥

١٠-٣-٤١-٣

١٠-٣-٤١-٣-١
١٠-٣-٤١-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٥٠٩بند - أجهزة أمنية متخصصة 

التوصيف

.إخل...جهاز كشف البصمة وملحقاته وأجهزة كشف الكحول 

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.الفاتورة األصلية

.إقرار فحص وإحصاء
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢٥٠٩بند - أجهزة أمنية متخصصة :اسم اإلجراء ١٠-٣-٤١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٤٢

١٠-٣-٤٢-١

١٠-٣-٤٢-١-١

١٠-٣-٤٢-١-٢

١٠-٣-٤٢-٢

١٠-٣-٤٢-٢-١
١٠-٣-٤٢-٢-٢
١٠-٣-٤٢-٢-٣
١٠-٣-٤٢-٢-٤
١٠-٣-٤٢-٢-٥

١٠-٣-٤٢-٣

١٠-٣-٤٢-٣-١
١٠-٣-٤٢-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٦٠١بند - أثاث المكتب 

التوصيف

املكاتب ، طاوالت االجتماعات وحمتوياا ، الدواليب ، خزائن امللفات ، أطقم اجللوس
، اخلزائن احلديدية ، التلفزيونات ، الغساالت ، أسرة املرضى ، النجف الكبري ،

األجهزة اإلذاعية للمدارس واملساجد وأثاث املدارس وغريها ، املكيفات ، الثالجات ،
.إخل...والطباخات ، وقطع السجاد 

.كما خيصم عليه األثاث اخلاص باملكتبات مبختلف أنواعها

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.الفاتورة األصلية

.إقرار فحص وإحصاء
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢٦٠١بند -أثاث املكتب :اسم اإلجراء ١٠-٣-٤٢:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٤٣

١٠-٣-٤٣-١

١٠-٣-٤٣-١-١

١٠-٣-٤٣-٢

١٠-٣-٤٣-٢-١
١٠-٣-٤٣-٢-٢
١٠-٣-٤٣-٢-٣
١٠-٣-٤٣-٢-٤
١٠-٣-٤٣-٢-٥

١٠-٣-٤٣-٣

١٠-٣-٤٣-٣-١
١٠-٣-٤٣-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٦٠٢بند - أثاث السكن 

التوصيف

خيصم على هذا البند أثاث شقق الضيافة واألقسام الداخلية وأثاث املساجد
واملستشفيات ، والسكن اخلاص بالدور واملراكز وبيوت الشباب وتأثيث سكن

إخل ويتضمن أثاث.. املمرضات واملدرسات وأثاث سكن الدبلوماسيني يف اخلارج 
غرف النوم ، أطقم اجللوس ، أطقم السفرة ، السجاد ، والستائر ، والثالجات ،

.إخل..والطباخات 

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.الفاتورة األصلية

.إقرار فحص وإحصاء
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢٦٠٢بند -أثاث السكن :اسم اإلجراء ١٠-٣-٤٣:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٤٤

١٠-٣-٤٤-١

١٠-٣-٤٤-١-١

١٠-٣-٤٤-٢

١٠-٣-٤٤-٢-١
١٠-٣-٤٤-٢-٢
١٠-٣-٤٤-٢-٣
١٠-٣-٤٤-٢-٤
١٠-٣-٤٤-٢-٥

١٠-٣-٤٤-٣

١٠-٣-٤٤-٣-١
١٠-٣-٤٤-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣٣٣١٠١بند - حيوانات 

التوصيف

.إخل...اخليول ، الكالب البوليسية ، املواشي 

المرفقات

.عقد أو أمر شراء
.الفاتورة األصلية

.إقرار فحص وإحصاء
.مناذج امللكية

.سند استالم خمزين

األداة القانونية

.م يف شأن عقود اإلدارة وتعديالته ٢٠٠٠لسنة (٢٠) القرار الوزاري رقم 
.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣٣٣١٠١بند- حيوانات :اسم اإلجراء ١٠-٣-٤٤:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٤٥

١٠-٣-٤٥-١

١٠-٣-٤٥-١-١

١٠-٣-٤٥-١-٢

١٠-٣-٤٥-٢

١٠-٣-٤٥-٢-١
١٠-٣-٤٥-٢-٢
١٠-٣-٤٥-٢-٣
١٠-٣-٤٥-٢-٤
١٠-٣-٤٥-٢-٥

١٠-٣-٤٥-٣

١٠-٣-٤٥-٣-١

١٠-٣-٤٥-٣-٢

المصروفات الرأسمالية

٣١٢٧٠١بند - مصروفات مدرسية رأسمالية 

التوصيف

يتم صرف الدفعات على هذا البند حسب قرار وزاري من وزير التربية والتعليم يف
بداية العام الدراسي يوضح فيه املبلغ السنوي للمدارس احلكومية ومبيناً فيه املبلغ املعتمد

.لكل مدرسة مقسما على فصلني دراسيني 
تقوم املدارس بتسجيل املصروفات الرأمسالية اليت حتتاجها خالل العام الدراسي ضمن

مجيع املصروفات(يف سجالا حسب البنود املدرجة يف امللحق املرفق (٣١) اموعة 
)املدرسية الرأمسالية اليت حتتاجها املدارس خالل العام الدراسي باستثناء أثاث السكن 

١) .ملحق رقم (

المرفقات

)مع مستند الصرف ( صورة من القرار الوزاري 
)مع مستند الصرف ( كشف بأمساء املدارس املستفيدة 

.الفواتري يف املدارس 
.مناذج امللكية يف املدارس 

.سند استالم خمزين يف املدارس 

األداة القانونية

م يف شأن دليل اإلجراءات املالية املوحد٢٠٠٦لسنة ( ٨٤ ) القرار الوزاري رقم 
.وتعديالته 

.م ٢٠٠٦دليل تصنيف امليزانية لسنة 

٣١٢٧٠١بند - مصروفات مدرسية رأمسالية :اسم اإلجراء ١٠-٣-٤٥:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٠-٣-٤٥-٣-٣

المصروفات الرأسمالية

.القرارات الوزارية الصادرة بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات املالية املوحد 

٣١٢٧٠١بند - مصروفات مدرسية رأمسالية :اسم اإلجراء ١٠-٣-٤٥:رقم اإلجراء



 
 

 
 مـالحــق

 
 الرأسماليةالمصروفات 

                         
 
 
 



    )2: (  ملحــق رقم 
  

  : ...................................................................                                      المنطقة التعليمية 
  : (              )  نامج المخازن رقم المدرسة في بر: ...................................................................     اسم المدرســـــة 

  
  آشف بيانات األصول الثابتة التي تم شراؤها من ميزانية المدرسة

  
القيمــــــة  الكميةرقم المادة بدليل التوصـــــــيف اسم األصل م

 بالدرهــم
رقـــــــم  اسم المورد

 الفاتورة
تاريـــــــخ 
 الشـــــراء

موقـــــع األصـــل

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
  

         

  
                مسجل البيانات                                                                               مديـر المدرسـة

  : .................................االسم .................                                                   : ................االسم 
  

  : ..............................التوقيع : ..............................                                                    التوقيع 



   )1( ملحق رقم 
  

  ) 31(مجموعة " المصروفات الرأسمالية " 
  

  .عليها أوجه الصرف المصرح للمدارس الصرف 
  

  رقم البند  اسم البند
  312104   آالت ومعدات التصوير والتسجيل-
  312107   أجهزة ومعدات رياضية-
  312111   آالت موسيقية-
  312112   أجهزة المختبرات والمعامل-
  312201  )مجتمعة ( آلي وملحقاته  شراء حاسب -

  312202  الطابعات 
  312204   أجهزة الشبكات والربط-
  312301   برامج الحاسب اآللي -
  312601   أثاث المكاتب-
  
  

  -:مالحظة 
 لمعرفة أوجه الصرف  في المدارس فقط  أرقام البنود الواردة مقابل آل مسمى هي لالستدالل بها

 .الخاصة بكل بند في دليل الحسابات الموحد 



 

 
 

 
 البنوك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

١١:  عدد االجراءات 
 
 
 

١١

 



فهرس البنوك 

البنوك 

األحكام العامة

اإلجراءات

إصدار الشيكات

الحواالت الداخلية

الحواالت الخارجية  بالعملة األجنبية

فتح االعتمادات المستندية 

.مردودات الرواتب والمصروفات ومصادرة خطابات الضمان والكفاالت البنكية 

التسوية البنكية اآللية

التسوية البنكية اليدوية

استكمال االرتباط بمستندات القيد بالحاسب االلي

إعداد التقرير النهائي لتسوية حسابات بنوك االيرادات

طباعة دفاتر االيداع وتسليمها للوزارات

.متابعة تحصيل قيمة الشيكات المرتدة وتسويتها 

١١

١١-١

١١-٢

١١-٢-١

١١-٢-٢

١١-٢-٣

١١-٢-٤

١١-٢-٥

١١-٢-٦

١١-٢-٧

١١-٢-٨

١١-٢-٩

١١-٢-١٠

١١-٢-١١



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١١

١١-١

١١-١-١
١١-١-٢

١١-١-٣
١١-١-٤
١١-١-٥

١١-١-٦

١١-١-٧

١١-١-٧-١

١١-١-٧-٢

البنوك 

البنوك 

األحكام العامة

.جتهيز قائمة التدفق النقدي التقديرية السنوية ومتابعة تنفيذها
اإلشراف على وضع اخلطط والربامج الالزمة للحفاظ على التوازن النقدي وإدارة

.السيولة النقدية بكفاءة
.إدارة حسابات وزارة املالية  لدى املصرف املركزي 

.إدارة حسابات احلكومة االحتادية لدى البنوك التجارية 
استكمال إجراءات دفع الرواتب واملعاشات الشهرية ومتويل اجلهات املستقلة وحتويلها

إىل البنوك
يصدر الوزير صالحيات التوقيع على الشيكات واحلواالت الداخلية واخلارجية وفتح

.االعتمادات املستندية  بناء على ما يقترحه مدير عام الوزارة 
تقوم وزارة املالية  بفتح حسابات مصرفية جارية لدى املصرف املركزي لكل وزارة

:على حدةعلى النحو التايل
تقوم وزارة املالية  بتمويل احلساب اجلاري للوزارة املعنية مبا يعادل قيمة السحوبات

اليت تتم على حساب الوزارة يوميا
وزارة املالية" تطبع دفاتر الشيكات مبعرفة املصرف املركزي حبيث تشمل الفقرة التالية

"الوزارة املعنية / حساب اخلزانة املوحد / 

األحكام العامة:اسم اإلجراء ١١-١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١١-٢

١١-٢-١

١١-٢-١-١

١١-٢-١-١-١
١١-٢-١-١-٢
١١-٢-١-١-٣
١١-٢-١-١-٤
١١-٢-١-١-٥
١١-٢-١-١-٦
١١-٢-١-١-٧
١١-٢-١-١-٨

١١-٢-١-٢

١١-٢-١-٢-١
١١-٢-١-٢-٢

١١-٢-١-٣

١١-٢-١-٣-١

البنوك 

اإلجراءات

إصدار الشيكات

الخطوات

.إختيار رقم الوزارة من خالل النظام املايل  أوراكل  
إختيار مستند الصرف عن طريق رقم الفاتورة أو رقم املورد أو املبلغ

.اختيار البنك املسحوب عليه الشيك 
.إصدار أمر طباعة الشيك و ارفاقه مبستند الصرف 

.إدراج رقم الشيك وتارخيه ورقم البند احلساىب للبنك على مستند الصرف
.التدقيق ومراجعة بيانات الشيك مع مستند الصرف

.توقيع الشيكات حسب الصالحيات وتسليمها للمستفيد
.حفظ صور الشيكات حسب تسلسلها

المرفقات

مستند الصرف
اية ثبوتيات واردة مع املستند من جهة اعداده

األداة القانونية

 خبصوص توقيعات الشيكات و احلواالت و االعتمادات املستنديه٢٠قرار وزاري رقم 

إصدار الشيكات:اسم اإلجراء ١١-٢-١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١١-٢-٢

١١-٢-٢-١

١١-٢-٢-١-١
١١-٢-٢-١-٢
١١-٢-٢-١-٣
١١-٢-٢-١-٤
١١-٢-٢-١-٥
١١-٢-٢-١-٦
١١-٢-٢-١-٧

١١-٢-٢-١-٨
١١-٢-٢-١-٩

١١-٢-٢-٢

١١-٢-٢-٢-١

١١-٢-٢-٣

١١-٢-٢-٣-١

البنوك 

الحواالت الداخلية

الخطوات

.اختيار الوزارة من خالل النظام املايل أوراكل 
اختيار مستند الصرف عن طريق رقم الفاتورة او رقم املورد او املبلغ

اختيار اصدار حوالة
اختيار برنامج طباعة رسالة احلواالت الداخلية

اختيار اسم البنك
اصدار امر طباعة احلوالة و ارفاقها مع مستند الصرف

مراجعة بيانات احلوالة مع بيانات مستند الصرف و تفريغ بياناا على مستند الصرف
.

.توقيع احلوالة حسب الصالحيات و ارساهلا للبنك لتنفيذها 
.حفظ  صورة احلوالة مع اشعار البنك 

المرفقات

.مستندالصرف وصورة احلوالة واشعار اخلصم الوارد من البنك

األداة القانونية

خبصوص التوقيع على الشيكات واحلواالت واالعتمادات( ٢٠) قرار وزاري رقم 
.املستندية

احلواالت الداخلية:اسم اإلجراء ١١-٢-٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١١-٢-٣

١١-٢-٣-١

١١-٢-٣-١-١
١١-٢-٣-١-٢
١١-٢-٣-١-٣
١١-٢-٣-١-٤
١١-٢-٣-١-٥
١١-٢-٣-١-٦

١١-٢-٣-٢

١١-٢-٣-٢-١
١١-٢-٣-٢-٢
١١-٢-٣-٢-٣
١١-٢-٣-٢-٤

١١-٢-٣-٣

١١-٢-٣-٣-١

البنوك 

الحواالت الخارجية  بالعملة األجنبية

الخطوات

.االستعالم عن الفاتورة 
.طباعة امر دفع حواالت و اعتماده حسب الصالحيات 

.ارسال احلوالة اىل البنك 
.استالم اشعار البنك باملبلغ احملول حسب سعر صرف التحويل 

.الدخول إىل نظام املدفوعات و عمل دفع للحوالة على  النظام املايل  أوركل 
.االحتفاظ بنسخة من احلوالة وصورة إشعار اخلصم

المرفقات

.مستند صرف الفاتورة بالعملة األجنبية 
.نسخة احلوالة باملبلغ احملول 

نسخة إشعار البنك
.نسخة أمر دفع حواالت 

األداة القانونية

خبصوص التوقيع على الشيكات واحلواالت واالعتمادات(٢٠) القرار الوزاري رقم 
.املستندية

احلواالت اخلارجية  بالعملة األجنبية:اسم اإلجراء ١١-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١١-٢-٤

١١-٢-٤-١

١١-٢-٤-١-١

١١-٢-٤-١-٢

١١-٢-٤-١-٣
١١-٢-٤-١-٤
١١-٢-٤-١-٥
١١-٢-٤-١-٦

١١-٢-٤-٢

١١-٢-٤-٢-١
١١-٢-٤-٢-٢
١١-٢-٤-٢-٣

١١-٢-٤-٣

١١-٢-٤-٣-١

البنوك 

فتح االعتمادات المستندية 

الخطوات

استالم طلب الشراء اخلارجي لفتح االعتماد املستندي والتأكد من  االرتباط على البند
.احلسايب

استالم خطاب الضمان ومراجعته وطباعة النموذج البنكي بطلب فتح االعتماد
.املستندي وتوقيعه حسب الصالحيات وتصويره وإرساله للبنك
.استالم النسخة األصلية لالعتماد املستندي من البنك بعد توقيعها

.استالم االشعارات البنكية ومستندات الشحن من البنك
.تصوير هذه الوثائق وارسال األصول إلدارة املشتريات

.إعداد القيود الالزمة وإرساهلا إىل الشؤون املالية

المرفقات

.طلب الشراء وإالشعارات البنكية
.البوالص
الفواتري

األداة القانونية

خبصوص التوقيع على الشيكات واحلواالت واالعتمادات(٢٠) القرار الوزاري رقم 
.املستندية

فتح االعتمادات املستندية :اسم اإلجراء ١١-٢-٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١١-٢-٥

١١-٢-٥-١

١١-٢-٥-١-١
١١-٢-٥-١-٢

١١-٢-٥-١-٣

١١-٢-٥-٢

١١-٢-٥-٢-١

١١-٢-٥-٣

١١-٢-٥-٣-١

البنوك 

.مردودات الرواتب والمصروفات ومصادرة خطابات الضمان والكفاالت البنكية 

الخطوات

استالم شيكات املردودات من خمتلف البنوك ومراجعتها
إعداد قسيمة إيداع الشيك وإرساهلا للبنك واستالم نسخة منها من البنك بعد التأشري

.عليها من قبله
إعداد مستند القيد الالزم  واعتماده وإدخاله باحلاسب االيل وإرساله للشؤون املالية

الستكمال اإلجراءات

المرفقات

صورة الشيك أو قسيمة اإليداع

األداة القانونية

خبصوص التوقيع على الشيكات واحلواالت واالعتمادات( ٢٠ ) القرار الوزاري رقم 
.املستندية 

مردودات الرواتب واملصروفات ومصادرة:اسم اإلجراء
.خطابات الضمان والكفاالت البنكية 

١١-٢-٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١١-٢-٦

١١-٢-٦-١

١١-٢-٦-١-١

١١-٢-٦-١-٢
١١-٢-٦-١-٣
١١-٢-٦-١-٤
١١-٢-٦-١-٥
١١-٢-٦-١-٦
١١-٢-٦-١-٧
١١-٢-٦-١-٨
١١-٢-٦-١-٩

١١-٢-٦-٢

١١-٢-٦-٢-١
١١-٢-٦-٢-٢

١١-٢-٦-٣

البنوك 

التسوية البنكية اآللية

الخطوات

مع رصيد كشف حساب) النسخة األصلية ( مطابقة ر صيد كشف حساب البنك 
ومعاجلة الفروق أن وجدت) الوحدة املمغنطة ( البنك 

.الدخول لربنامج املطابقة اآللية باحلاسوب وعمل املطابقة اآللية 
.طباعة تقرير النقدية املتاحة للتسوية 

.عمل  مطابقة يدوية حلركات سطور كشف البنك مع حركات سجل البنك 
طرف البنك/ إجراء مطابقة يدوية حلركات البنك مع حركات البنك 
طرف الوزارة/ إجراء مطابقة يدوية حلركات البنك مع حركات البنك 
إجراء القيود احملاسبية الالزمة ملعاجلة الفروق أن وجدت

إعادة طباعة كشف حساب البنك طرف الوزارة وطرف البنك
طباعة التسوية النهائية ملطابقة رصيد كشف حساب البنك 

مع الرصيد الدفتري يف نفس التاريخ
المرفقات

كشوف احلساب
سجل البنك

األداة القانونية

التسوية البنكية اآللية:اسم اإلجراء ١١-٢-٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١١-٢-٧

١١-٢-٧-١

١١-٢-٧-١-١
١١-٢-٧-١-٢
١١-٢-٧-١-٣
١١-٢-٧-١-٤
١١-٢-٧-١-٥

١١-٢-٧-٢

١١-٢-٧-٢-١

١١-٢-٧-٣

البنوك 

التسوية البنكية اليدوية

الخطوات

استالم كشف حساب من البنك
من دفاتر الوزارة/ طباعة يومية البنوك 

شطب املبالغ املتطابقة و حصر الفروق إن وجدت
إجراء القيود احملاسبية الالزمة لتسوية الفروق

مطابقة الرصيد النهائي الدفتري مع رصيد البنك يف نفس التاريخ

المرفقات

كشوف احلساب

األداة القانونية

التسوية البنكية اليدوية:اسم اإلجراء ١١-٢-٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١١-٢-٨

١١-٢-٨-١

١١-٢-٨-١-١
١١-٢-٨-١-٢
١١-٢-٨-١-٣

١١-٢-٨-٢

١١-٢-٨-٣

البنوك 

استكمال االرتباط بمستندات القيد بالحاسب االلي

الخطوات

.استكمال االرتباط مبستندات القيد املتعلقة حبسابات البنوك باحلاسب اآليل
مراجعة اإليرادات يف حال وجود اختالف يف مستند القيد لتصويبه
إرسال مستندات القيد بعد استكمال االرتباط هبا إىل الشؤون املالية

المرفقات

األداة القانونية

استكمال االرتباط مبستندات القيد باحلاسب االيل:اسم اإلجراء ١١-٢-٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١١-٢-٩

١١-٢-٩-١

١١-٢-٩-١-١
١١-٢-٩-١-٢
١١-٢-٩-١-٣
١١-٢-٩-١-٤
١١-٢-٩-١-٥

١١-٢-٩-١-٦
١١-٢-٩-١-٧
١١-٢-٩-١-٨
١١-٢-٩-١-٩
١١-٢-٩-١-١٠
١١-٢-٩-١-١١
١١-٢-٩-١-١٢
١١-٢-٩-١-١٣

١١-٢-٩-١-١٤

البنوك 

إعداد التقرير النهائي لتسوية حسابات بنوك االيرادات

الخطوات

استالم كشف البنك مرفقا به النسخة احلمراء لقسائم االيداع ومراجعتها
إخطار البنوك باملالحظات املكتشفة بالكشوف الو اردة منها
حفظ الكشوف لكل بنك على حدة بعد استيفاء املالحظات

حفظ النسخة احلمراء من قسائم اإليداع للرجوع إليها إذا اقتضى األمر ذلك
التحقق من وصول وتفريغ بيانات االسطوانات املمغنطة
 من البنك اليت حتتوى على كشوف حسابات البنك

طباعة التسوية االلية للبنك
مقارنة الرصيد الدفتري للبنك مع الرصيد الظاهر بكشف البنك

الدخول لربنامج املطابقة االلية باحلاسب االيل وتشغيله الجراء املطابقة االلية
.طباعة تقرير النقدية املتاحة للتسوية 

.عمل مطابقة يدوية لسطور كشف البنك مع حركات سجل البنك 
اجراء مطابقة يدوية حلركات البنك  مع حركات البنك
اجراء مطابقة يدوية حلركات الوزارة مع حركات الوزارة

حصر احلركات اليت مل تقيد يف سجالت الوزارة و خماطبة اجلهة املعنية إلجراء الالزم
.بشأا و تسجيلها باحلاسب اآليل  

طباعة التقرير النهائي لتسوية البنوك ومراجعتها للتأكد من تطابق أرصدة سجل البنك
مع كشف البنك وارساله بكتاب إلدارة العمليات املالية ، وترسل نسخة منه اىل ديوان

.احملاسبة لالطالع

إعداد التقرير النهائي لتسوية حسابات بنوك:اسم اإلجراء
االيرادات

١١-٢-٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١١-٢-٩-٢

١١-٢-٩-٢-١
١١-٢-٩-٢-٢

١١-٢-٩-٣

البنوك 

المرفقات

الكشوف البنكية
سجل البنك

االداة القانونية

إعداد التقرير النهائي لتسوية حسابات بنوك:اسم اإلجراء
االيرادات

١١-٢-٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١١-٢-١٠

١١-٢-١٠-١

١١-٢-١٠-١-١
١١-٢-١٠-١-٢
١١-٢-١٠-١-٣
١١-٢-١٠-١-٤

١١-٢-١٠-٢

١١-٢-١٠-٢-١

١١-٢-١٠-٣

البنوك 

طباعة دفاتر االيداع وتسليمها للوزارات

الخطوات

إرسال كتاب إىل بنوك اإليرادات لطباعة الدفاتر
استالم الدفاتر

تسليمها للوزارات عند الطلب
تسجيل هذه املعاملة بسجل الوارد والصادر

المرفقات

قسائم ايداع البنك

األداة القانونية

طباعة دفاتر االيداع وتسليمها للوزارات:اسم اإلجراء ١١-٢-١٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١١-٢-١١

١١-٢-١١-١

١١-٢-١١-١-١
١١-٢-١١-١-٢
١١-٢-١١-١-٣

١١-٢-١١-٢

١١-٢-١١-٣

البنوك 

.متابعة تحصيل قيمة الشيكات المرتدة وتسويتها 

الخطوات

استالم الشيك املرتد من البنك
متابعة حتصيل قيمة الشيك مع اجلهة املعنية

اجراء التسويات الالزمة

المرفقات

األداة القانونية

.متابعة حتصيل قيمة الشيكات املرتدة وتسويتها :اسم اإلجراء ١١-٢-١١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√



 

 
 
 
 
 

 
 

 
الحسابات الختامية

 
 
 
 
 
 

٣٢عدد اإلجراءات 
 

١٢

 



فهرس الحسابات الختامية

الحسابات الختامية

األحكام العامة

اإلجراءات

.تحويل المستندات  إلى األستاذ العام 

ألغي اإلجراء بموجب القرار الوزاري( اآتشاف و تصحيح اخطاء  إدخال البيانات بالحاسب اآللي 
.الصادر بهذا الشأن 

إستخراج موازين المراجعة وآشوف الحساب وتدقيقها

إعداد وتدقيق الحساب الختامي للوزارات

مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي  لإلتحاد

مشروع قانون إعتماد الحساب الختامي للجهات المستقلة الملحقة

رفع مشروع قانون الحساب الختامي لالتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة إلى
مجلس الوزراء

تنسيق الرد على تقرير ديوان المحاسبة

تثبيت أسعار العمالت االجنبية لصرف رواتب الدبلوماسيين بالخارج ومخصصات الطالب بالبعثات
التعليمية بالخارج

الخ...البنك المرآزي  / IMFإعداد جداول مالية لجهات مختلفة 

تمويل الجهات المستقلة

إدخال بيانات حكومة أبوظبي في األستاذ العام

غير القابلة للتحصيل- تسوية ارصدة الديون المستحقة للدولة 

.متابعة حسابات تحت التسوية والمديونية المستحقة للجهات اإلتحادية

اإلقتراض من المصرف المرآزي لمواجهة  المدفوعات الطارئة

تسديد مستحقات الهيئة العامة للمعاشات

.متابعة وتسوية أرصدة حسابات تحت  التسوية  والحسابات النظامية للمعاشات  

صرف مكافأت نهاية الخدمة للعسكريين المتقاعدين

متابعة تحصيل معاشات التقاعد الشهرية من العسكريين وضم الخدمة والديون المستحقة لوزارة
.المالية  

دراسة القوانين واللوائح واألنظمة

.إتالف المستندات المالية  

) .ألغي اإلجراء بموجب القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن ( إعارة المستندات وملفات المستندات 

صيانة هيكل الحسابات الموحد

متابعة المستندات غير المحولة لألستاذ العام

١٢

١٢-١

١٢-٢

١٢-٢-١

١٢-٢-٢

١٢-٢-٣

١٢-٢-٤

١٢-٢-٥

١٢-٢-٦

١٢-٢-٧

١٢-٢-٨

١٢-٢-٩

١٢-٢-١٠

١٢-٢-١١

١٢-٢-١٢

١٢-٢-١٣

١٢-٢-١٤

١٢-٢-١٥

١٢-٢-١٦

١٢-٢-١٧

١٢-٢-١٨

١٢-٢-١٩

١٢-٢-٢٠

١٢-٢-٢١

١٢-٢-٢٢

١٢-٢-٢٣

١٢-٢-٢٤



فهرس الحسابات الختامية

مطابقة سجالت البنوك مع األستاذ العام

إقفال القيود المحاسبية

)دفتر المدفوعات و دفتر المقبوضات ( إقفال الفترات المحاسبية الشهرية 

المشارآة في أعمال لجان دمج أو فصل الوزارات أو الهيئات الحكومية

تنفيذ المناقالت الحسابية

)الجهات المستقلة و الملحقة ( اإلعفاء من الديون 

التقارير المالية

تقارير األداء

١٢-٢-٢٥

١٢-٢-٢٦

١٢-٢-٢٧

١٢-٢-٢٨

١٢-٢-٢٩

١٢-٢-٣٠

١٢-٢-٣١

١٢-٢-٣٢



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢

١٢-١

١٢-١-١
١٢-١-٢
١٢-١-٣
١٢-١-٤
١٢-١-٥

١٢-١-٦
١٢-١-٧
١٢-١-٨

١٢-١-٨-١
١٢-١-٨-٢
١٢-١-٨-٣
١٢-١-٨-٤
١٢-١-٨-٥

١٢-١-٨-٦
١٢-١-٨-٧
١٢-١-٨-٨
١٢-١-٨-٩
١٢-١-٨-١٠

الحسابات الختامية

الحسابات الختامية

األحكام العامة

.اعداد التعاميم اخلاصة بإقفال الفترات احملاسبية وقواعد إعداد احلساب اخلتامي
.إعداد احلساب اخلتامي لالحتاد

.إعداد وإصدار التقارير املالية الشهرية و الربع سنوية والسنوية اخلاصة بتنفيذ امليزانية
دراسة األثر املايل للقرارات الصادرة عن جملس الوزراء

دراسة وتنظم تثبيت أسعار العمالت األجنبية لصرف رواتب الدبلوماسيني باخلارج
.وخمصصات الطالب بالبعثات التعليمية باخلارج

.دراسة اللوائح املالية واألنظمة اخلاصة باجلهات االحتادية
املسؤولية عن هيكل احلسابات املوحد للحكومة االحتادية

تكوين الدورة املستندية
اعداد مستند القيد أو الصرف واستيفاء البيانات
االرتباط باملستندات ملعرفة مدى مساح البند

ارفاق الثبوتيات الالزمة للمستند
.إرسال املستند مبرفقاته إىل وحدة الرقابة املالية التابعة لوزارة املالية للتدقيق وإبداء الرأي
إستالم املستند من وحدة الرقابة املالية لإلطالع على املالحظات إن وجدت واختاذ

.الالزم بشأا
اعتماد املستند حسب الصالحيات

ونقل بياناا إىل املستند) شيك أو حوالة ( اصدار وسيلة الدفع 
.حتويل املستند إىل نظام االستاذ العام

).كشوف احلساب وموازين املراجعة ( استخراج التقارير الدورية 
)احلساب اخلتامي(استخراج التقارير اخلتامية 

األحكام العامة:اسم اإلجراء ١٢-١:رقم اإلجراء



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢

١٢-٢-١

١٢-٢-١-١

١٢-٢-١-١-١
١٢-٢-١-١-٢

١٢-٢-١-٢

١٢-٢-١-٣

الحسابات الختامية

اإلجراءات

.تحويل المستندات  إلى األستاذ العام 

الخطوات

.حتويل الدفاتر املساعدة إىل األسناذ العام يومياًً 
.حتويل مستندات القيد بعد مراجعتها مبعرفة حماسب كل وزارة 

المرفقات

األداة القانونية

.حتويل املستندات  إىل األستاذ العام :اسم اإلجراء ١٢-٢-١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٢

الحسابات الختامية

ألغي اإلجراء بموجب( اآتشاف و تصحيح اخطاء  إدخال البيانات بالحاسب اآللي 
.القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن 

اكتشاف و تصحيح اخطاء  إدخال البيانات:اسم اإلجراء
ألغي اإلجراء مبوجب القرار( باحلاسب اآليل 

.الوزاري الصادر ذا الشأن 

١٢-٢-٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٣

١٢-٢-٣-١

١٢-٢-٣-١-١
١٢-٢-٣-١-٢
١٢-٢-٣-١-٣

١٢-٢-٣-١-٤

١٢-٢-٣-٢

١٢-٢-٣-٣

الحسابات الختامية

إستخراج موازين المراجعة وآشوف الحساب وتدقيقها

الخطوات

.إستخراج كشوف احلساب وموازين املراجعة من كافة الدفاتر الفرعية 
حفظ النسخة األصلية بامللفات

تدقيق املوازين والكشوف واحلسابات التفصيلية إلكتشاف ما ا من أخطاء والعمل
على تصحيحها

استخراج موازين املراجعة وكشوف احلسابات التفصيلية لكافة الوزارات

المرفقات

األداة القانونية

إستخراج موازين املراجعة وكشوف احلساب:اسم اإلجراء
وتدقيقها

١٢-٢-٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٤

١٢-٢-٤-١

١٢-٢-٤-١-١

١٢-٢-٤-١-٢

١٢-٢-٤-١-٣

١٢-٢-٤-١-٤

١٢-٢-٤-١-٥

١٢-٢-٤-١-٦

١٢-٢-٤-١-٧

الحسابات الختامية

إعداد وتدقيق الحساب الختامي للوزارات

الخطوات

تقوم كل وزارة بعد إقفال احلسابات لشهر ديسمرب بتجهيز احلساب اخلتامي طبقاً
.للخطوات الالحقة 

)األصول و اخلصوم ( إعداد كشوف أرصدة احلسابات حتت التسوية املدينة والدائنة  
بتفصيالت البيانات التحليلية للموظفني واملوردين وأرصدة(١٢) -   النموذج رقم - 

،(١١)  ومراجعتها ومطابقتها تفصيليا مع النموذج رقم ٣١ / ١٢حسابام كما يف 
ومطابقته مع النموذج١٤ ) منوذج رقم ( و كذلك اعداد تفصيالت احلسابات النظامية 

(١٣) .رقم 
 والذي يظهر اإليرادات املقدرة واإليرادات١سحب منوذج احلساب اخلتامي رقم 

.احملصلة فعلياً والفرق بينهما على مستوى كل وزارة وإدارة حسب اموعات 
 والذي يبني االعتماد التقديري واالعتمادات٢سحب منوذج احلساب اخلتامي رقم 

اإلضافية واملنقولة و االعتماد التقديري بعد التعديل واملصروفات الفعلية والفرق بينهما
.على مستوى كل وزارة وإدارة حسب اموعات 

 والذي يبني  اإليرادات املقدرة واإليرادات٣سحب منوذج احلساب اخلتامي رقم 
.احملصلة الفعلية مفصلة حسب بنود اموعات  

 والذي يبني االعتماد التقديري واالعتمادات٤سحب منوذج احلساب اخلتامي رقم 
اإلضافية واملنقولة و االعتماد التقديري بعد التعديل واملصروفات الفعلية لكل برنامج

.رئيسي حسب اموعات 
 والذي يبني االعتماد التقديري واالعتمادات٥سحب منوذج احلساب اخلتامي رقم 

اإلضافية واملنقولة واالعتماد التقديري بعد التعديل واملنصرف الفعلي والفرق بينهما
.حسب بنود الربامج الفرعية لكل برنامج رئيسي 

إعداد وتدقيق احلساب اخلتامي للوزارات:اسم اإلجراء ١٢-٢-٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٤-١-٨

١٢-٢-٤-١-٩

١٢-٢-٤-١-١٠

١٢-٢-٤-١-١١

١٢-٢-٤-١-١٢

١٢-٢-٤-١-١٣

١٢-٢-٤-١-١٤

١٢-٢-٤-١-١٥

الحسابات الختامية

 والذي يبني تفصيل االشتراكات يف املنظمات٦إعداد منوذج احلساب اخلتامي رقم 
.الدولية  

 والذي يبني تفصيل االعتمادات اإلضافية حسب٧إعداد منوذج احلساب اخلتامي رقم 
.بنود الربامج الفرعية لكل برنامج رئيسي 

 والذي يبني تفصيل االعتمادات املنقولة حسب٨إعداد منوذج احلساب اخلتامي رقم 
.بنود الربامج الفرعية لكل برنامج رئيسي 

 والذي يظهر بيان باالعتماد التقديري٩إعداد منوذج احلساب اخلتامي رقم 
واالعتمادات اإلضافية واملنقولة و االعتماد التقديري بعد التعديل واملنصرف الفعلي

.والفرق بينهما حسب الوزارة املعنية 
 والذي يظهر بيان للمشروعات املنفذة للجهة١٠إعداد منوذج احلساب اخلتامي رقم 

االحتادية ويظهر التكاليف الكلية  للمشروع واملنفق على املشروع حىت اية العام
) .على مستوى الوزارة ( ونسبة املنفق إىل التكلفة الكلية 

 والذي يبني أرصدة احلسابات حتت التسوية١١سحب منوذج احلساب اخلتامي رقم 
بنداً بنداً بعد األخذ يف االعتبار األرصدة املدورة) األصول و اخلصوم ( املدينة والدائنة 

.من العام السابق إن وجدت 
مراجعة جداول احلساب اخلتامي للعام السابق و التأكد من مطابقتها مع سجالت اجلهة

.االحتادية وتضمينها مالحظات ديوان احملاسبة خالل العام 
إعداد املذكرة إاليضاحية للحساب اخلتامي واليت تتضمن عرض وحتليل ومقارنات
ألرقام احلساب اخلتامي لتوضيح اإليرادات املقدرة والفعلية  و االعتمادات التقديرية

ومقارنة بني اإليرادات واملصروفات الفعلية- والفعلية وأسباب النقص أو الزيادة فيها 
للسنة احلالية بالسنة السابقة وأسباب الزيادة أو النقص فيها وعرض عام للمشروعات
وعرض مفصل لكل مشروع ونسبة تنفيذه عن السنة احلالية وعرض عام وتفصيلي

ألرصدة حسابات األصول و اخلصوم واحلسابات النظامية وبيان أسباب عدم تسويتها
.

إعداد وتدقيق احلساب اخلتامي للوزارات:اسم اإلجراء ١٢-٢-٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٤-١-١٦
١٢-٢-٤-١-١٧
١٢-٢-٤-١-١٨
١٢-٢-٤-١-١٩
١٢-٢-٤-١-٢٠

١٢-٢-٤-٢

١٢-٢-٤-٢-١
١٢-٢-٤-٢-٢

١٢-٢-٤-٣

١٢-٢-٤-٣-١
١٢-٢-٤-٣-٢
١٢-٢-٤-٣-٣
١٢-٢-٤-٣-٤

١٢-٢-٤-٣-٥

الحسابات الختامية

.جتهيز احلساب اخلتامي يف ملف من ثالث نسخ   
.موافاة وزارة املالية  بنسخة احلساب اخلتامي و مذكرته اإليضاحية 

.يقوم مدققو ادارة العمليات املالية بفحص احلساب اخلتامي و التأشري بقبوله 
.تقوم الوزارة املعنية بتصدير  احلساب اخلتامي اىل ديوان احملاسبة 

موافاة وزارة املالية  بنسخة من احلساب اخلتامي  مرفقاً ا تقرير ديوان احملاسبة عنه و
رد الوزارة على التقرير وذلك يف موعد غايته اية الشهر الرابع من السنة املالية التالية

.لسنة إعداد احلساب اخلتامي 
المرفقات

املذكرة االيضاحية
.مناذج اعداد احلساب اخلتامي 

األداة القانونية

. بشأن تعليمات اعداد احلساب اخلتامي ٢٠٠٨لسنة (٩) التعميم املايل رقم 
 يف شأن قواعد إعداد امليزانية واحلساب اخلتامي٢٣ / ٢٠٠٥القانون االحتادي رقم 

صورة من تعميم اعداد احلساب اخلتامي
م يف شأن الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي٢٠٠٦لسنة ( ١٨٤ ) قرار وزاري رقم 

٢٣ / ٢٠٠٥ .رقم 
 يف شأن إعداد جداول حتليلية حلسابات األصول٢٠٠٩لسنة (٨) التعميم املايل رقم 

) .السلف واألمانات واحلسابات النظامية(واخلصوم 

إعداد وتدقيق احلساب اخلتامي للوزارات:اسم اإلجراء ١٢-٢-٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٥

١٢-٢-٥-١

١٢-٢-٥-١-١
١٢-٢-٥-١-٢

١٢-٢-٥-١-٣
١٢-٢-٥-١-٤

١٢-٢-٥-١-٥

١٢-٢-٥-١-٦
١٢-٢-٥-١-٧
١٢-٢-٥-١-٨

١٢-٢-٥-١-٩

١٢-٢-٥-٢

١٢-٢-٥-٢-١
١٢-٢-٥-٢-٢

١٢-٢-٥-٣

الحسابات الختامية

مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي  لإلتحاد

الخطوات

.سحب جداول احلساب اخلتامي لالحتاد وتدقيقها مع موازين املراجعة
إستخراج البيانات التفصيلية من احلساب اخلتامي  لإلحتاد دف كتابة املذكرة

.االيضاحية
.إعداد املذكرة اإليضاحية ومراجعتها

جتميع املالحظات اخلاصة بإجراء التغطية القانونية من تقارير  ديوان احملاسبة املرفقة
.باحلساب اخلتامي لكل وزارة على حدة

أو التوجيه/ تصنيف املالحظات اىل جمموعات متجانسة مثل التجاوز يف الصرف و 
.احملاسيب اخلاطيء

.صياغة مشروع القانون
جتميع  مشروع القانون واملذكرة وجداول احلساب اخلتامي يف اضبارة واحدة

عرض مشروع القانون واملذكرة االيضاحية وجداول احلساب اخلتامي لإلحتاد على
.اإلدارة العتمادها

.إرسال مشروع القانون ومرفقاته إىل ديوان احملاسبة

المرفقات

مشروع احلساب اخلتامي لإلحتاد كامالً
املذكرة اإليضاحية اخلاصة باحلساب اخلتامي لإلحتاد

األداة القانونية

مشروع قانون اعتماد احلساب اخلتامي  لإلحتاد:اسم اإلجراء ١٢-٢-٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٥-٣-١
١٢-٢-٥-٣-٢

الحسابات الختامية

 يف شأن قواعد اعداد امليزانية واحلساب اخلتامي٢٣ / ٢٠٠٥القانون اإلحتادي رقم 
اخلاص بسنة اعداد احلساب اخلتامي/ قانون اعتماد واصدار امليزانية السنوي 

مشروع قانون اعتماد احلساب اخلتامي  لإلحتاد:اسم اإلجراء ١٢-٢-٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٦

١٢-٢-٦-١

١٢-٢-٦-١-١
١٢-٢-٦-١-٢
١٢-٢-٦-١-٣

١٢-٢-٦-١-٤
١٢-٢-٦-١-٥
١٢-٢-٦-١-٦

١٢-٢-٦-٢

١٢-٢-٦-٢-١
١٢-٢-٦-٢-٢

١٢-٢-٦-٣

١٢-٢-٦-٣-١
١٢-٢-٦-٣-٢

الحسابات الختامية

مشروع قانون إعتماد الحساب الختامي للجهات المستقلة الملحقة

الخطوات

.إستالم مشروع احلساب اخلتامي ومرفقاته من اجلهات املستقلة
.دراسة مشروع احلساب اخلتامي ومرفقاته

تبليغ اجلهة املعنية باملالحظات اليت أسفر عنها الفحص بكتاب معتمد من املدير
.التنفيذي 

.استالم ودراسة رد اجلهة املعنية بتصويب املالحظات
.إعداد مشروع قانون إعتماد احلساب اخلتامي للجهة املستقلة

إرسال مشروع قانون إعتماد احلساب اخلتامي إىل ديوان احملاسبة بكتاب معتمد من
.املدير التنفيذي 

المرفقات

املذكرة االيضاحية اخلاصة باحلساب اخلتامي
احلساب اخلتامي 

األداة القانونية

قانون انشاء اجلهة املستقلة والئحته التنفيذية
اللوائح اخلاصة باجلهة املستقلة

مشروع قانون إعتماد احلساب اخلتامي للجهات:اسم اإلجراء
املستقلة امللحقة

١٢-٢-٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٧

١٢-٢-٧-١

١٢-٢-٧-١-١

١٢-٢-٧-١-٢

١٢-٢-٧-١-٣
١٢-٢-٧-١-٤

١٢-٢-٧-١-٥

١٢-٢-٧-١-٦
١٢-٢-٧-١-٧
١٢-٢-٧-١-٨

١٢-٢-٧-١-٩

الحسابات الختامية

رفع مشروع قانون  اعتماد الحساب الختامي لالتحاد والحسابات الختامية للجهات
المستقلة الملحقة إلى مجلس الوزراء

الخطوات

إستالم التقرير السنوي لديوان احملاسبة بشأن احلساب اخلتامي لالحتاد والتقرير السنوي
.اخل.... للجهات املستقلة امللحقة واملرفوع للمجلس الوطين االحتادي وجملس الوزراء

مطابقة املبالغ املدرجة يف  التقرير السنوي لديوان احملاسبة مع مشروع احلساب اخلتامي
.ومشروع قانون إعتماده

الرد النهائي على مالحظات الديوان
طلب نسخ احلساب اخلتامي ومشروع قانون إعتماده من اجلهات ذات امليزانيات
.املستقلة امللحقة واستالمها باإلضافة إىل طباعة نسخ احلساب اخلتامي لالحتاد 
إرسال نسخ احلسابات اخلتامية إىل جملس الوزراء مشفوعة مبشروع قانون اعتماد

احلساب اخلتامي لالحتاد واحلسابات اخلتامية للجهات املستقلة امللحقة مبوجب مذكرة
.املوافقة املبدئية على إعداد التشريع  

.إستالم قرار جملس الوزراء باملوافقة على مشروع القانون املشار إليه يف اخلطوة أعاله 
متابعة مشروع القانون املشار إليه أعاله  مع الس الوطين االحتادي

حضور  الوزير ومسؤلني من وزارة املالية  جلسة مناقشة مشروع قانون اعتماد
احلساب اخلتامي لالحتاد واحلسابات اخلتامية للجهات املستقلة امللحقة بالس الوطين

االحتادي
املتابعة مع جملس الوزراء الستالم القانون االحتادي يف شأن اعتماد احلساب اخلتامي

.لالحتاد ، واحلسابات اخلتامية للجهات املستقلة امللحقة عن السنة املنتهية بعد صدوره 

رفع مشروع قانون  اعتماد احلساب اخلتامي:اسم اإلجراء
لالحتاد واحلسابات اخلتامية للجهات املستقلة

امللحقة إىل جملس الوزراء

١٢-٢-٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٧-٢

١٢-٢-٧-٢-١
١٢-٢-٧-٢-٢
١٢-٢-٧-٢-٣

١٢-٢-٧-٣

١٢-٢-٧-٣-١
١٢-٢-٧-٣-٢

الحسابات الختامية

المرفقات

.نسخة الكترونية من مشروع القانون ، وأخرى ورقية 
.مذكرة إىل جملس الوزراء باملوافقة املبدئية على إعداد تشريع 

.نسخ من مشروعات احلسابات اخلتامية 

األداة القانونية

 يف شأن قواعد اعداد امليزانية واحلساب اخلتامي٢٣ / ٢٠٠٥القانون االحتادي رقم 
قوانني وانظمة ولوائح جهات امليزانية املستقلة امللحقة

رفع مشروع قانون  اعتماد احلساب اخلتامي:اسم اإلجراء
لالحتاد واحلسابات اخلتامية للجهات املستقلة

امللحقة إىل جملس الوزراء

١٢-٢-٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٨

١٢-٢-٨-١

١٢-٢-٨-١-١
١٢-٢-٨-١-٢
١٢-٢-٨-١-٣
١٢-٢-٨-١-٤
١٢-٢-٨-١-٥
١٢-٢-٨-١-٦

١٢-٢-٨-٢

١٢-٢-٨-٢-١

١٢-٢-٨-٣

١٢-٢-٨-٣-١

الحسابات الختامية

تنسيق الرد على تقرير ديوان المحاسبة

الخطوات

إستالم تقرير ديوان احملاسبة بشأن تنفيذ اجلهات االحتاديةاملختلفة مليزانيتها
فحص مالحظات تقرير ديوان احملاسبة

تبليغ مالحظات ديوان احملاسبة للجهات املعنية بالرد عليها
إستالم رد اجلهات املعنية على مالحظات ديوان احملاسبة

إعداد وإعتماد الرد  الكامل على تقارير ديوان احملاسبة واعتماده من املدير
ارسال الرد لديوان احملاسبة

المرفقات

تقرير الديوان املشار اليه اعاله

األداة القانونية

 بانشاء ديوان احملاسبة٧ / ٧٦القانون االحتادي رقم 

تنسيق الرد على تقرير ديوان احملاسبة:اسم اإلجراء ١٢-٢-٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٩

١٢-٢-٩-١

١٢-٢-٩-١-١
١٢-٢-٩-١-٢

١٢-٢-٩-١-٣

١٢-٢-٩-٢

١٢-٢-٩-٢-١
١٢-٢-٩-٢-٢

١٢-٢-٩-٣

١٢-٢-٩-٣-١
١٢-٢-٩-٣-٢

الحسابات الختامية

تثبيت أسعار العمالت االجنبية لصرف رواتب الدبلوماسيين بالخارج ومخصصات
الطالب بالبعثات التعليمية بالخارج

الخطوات

.إستالم كتاب باألسعار املقترحة من الوزارة املعنية
دراسة األسعار املقترحة وحتديدها طبقاً ملتوسط أسعار العملة الصادرة عن املصرف

.املركزي عن فترة ستة أشهر سابقة 
إعداد جدول باألسعار عن الفترة القادمة وإعتماده من املدير التنفيذي وإرساله للجهات

.املعنية

المرفقات

كتاب اجلهة املعنية بطلب حتديد واقتراح اسعارالصرف
نشرات اسعار العملة الصادرة عن املصرف املركزي

األداة القانونية

 بشأن رواتب الدبلوماسيني١٩٧٩لسنة (١٧٠ / ٦ ) قرار جملس الوزراء رقم 
 بشأن خمصصات الطالب١٩٨٠ لسنة ٧٦ / ٨قرار جملس الوزراء رقم 

تثبيت أسعار العمالت االجنبية لصرف رواتب:اسم اإلجراء
الدبلوماسيني باخلارج وخمصصات الطالب

بالبعثات التعليمية باخلارج

١٢-٢-٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-١٠

١٢-٢-١٠-١

١٢-٢-١٠-١-١
١٢-٢-١٠-١-٢
١٢-٢-١٠-١-٣
١٢-٢-١٠-١-٤

١٢-٢-١٠-٢

١٢-٢-١٠-٢-١

١٢-٢-١٠-٣

الحسابات الختامية

الخ...البنك المرآزي  / IMFإعداد جداول مالية لجهات مختلفة 

الخطوات

إستالم النماذج من اجلهات الطالبة
.استخراج موازين مراجعة  من احلاسب اآليل

استيفاء اجلداول اخلاصة باجلهات بالبيانات املطلوبة
.إعتماد اجلداول املعدة من قبل املدير التنفيذي  وإرساهلا للجهات الطالبة

المرفقات

صورةالنماذج املطلوب استيفاؤها

األداة القانونية

 /IMFإعداد جداول مالية جلهات خمتلفة :اسم اإلجراء
اخل...البنك املركزي 

١٢-٢-١٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-١١

١٢-٢-١١-١

١٢-٢-١١-١-١
١٢-٢-١١-١-٢
١٢-٢-١١-١-٣

١٢-٢-١١-٢

١٢-٢-١١-٢-١

١٢-٢-١١-٣

١٢-٢-١١-٣-١

الحسابات الختامية

تمويل الجهات المستقلة

الخطوات

.إستالم طلبات التمويل ودراستها
.إعداد مستند الصرف واإلرتباط به واعتماده من املدير

.إرساله إىل إدارة العمليات املالية 

المرفقات

.طلب التمويل

األداة القانونية

قانون امليزانية العامة

متويل اجلهات املستقلة:اسم اإلجراء ١٢-٢-١١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-١٢

١٢-٢-١٢-١

١٢-٢-١٢-١-١
١٢-٢-١٢-١-٢
١٢-٢-١٢-١-٣
١٢-٢-١٢-١-٤
١٢-٢-١٢-١-٥

١٢-٢-١٢-٢

١٢-٢-١٢-٢-١

١٢-٢-١٢-٣

١٢-٢-١٢-٣-١

الحسابات الختامية

إدخال بيانات حكومة أبوظبي في األستاذ العام

الخطوات

.إستالم موازين املراجعة من حكومة أبو ظيب
.حتليل بيانات املوازين

.إعداد مستندات تسوية واجراء املطابقة
.اعتماد املستندات من املدير

.اإلرتباط باملبلغ باحلاسب اآليل وحتويله لنظام احلسابات

المرفقات

صورة ميزان املراجعة 

األداة القانونية

القانون السنوي للميزانية العامة لالحتاد

إدخال بيانات حكومة أبوظيب يف األستاذ العام:اسم اإلجراء ١٢-٢-١٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-١٣

١٢-٢-١٣-١

١٢-٢-١٣-١-١
١٢-٢-١٣-١-٢
١٢-٢-١٣-١-٣

١٢-٢-١٣-١-٤

١٢-٢-١٣-٢

١٢-٢-١٣-٢-١
١٢-٢-١٣-٢-٢

١٢-٢-١٣-٣

١٢-٢-١٣-٣-١

الحسابات الختامية

غير القابلة للتحصيل- تسوية ارصدة الديون المستحقة للدولة 

الخطوات

.إستخراج بيانات األرصدة غري املتحركة من احلاسب االيل
دراسة وفحص كل رصيد على حدة

إعداد مذكرة مبوقف كل رصيد واحللول املطلوبة طبقاً للقوانني ذا الشأن وعرضه على
اإلدارة

رفع مذكرة للوزير بطلب املوافقة على االعفاء من هذه الديون وذلك بالتنسيق مع
.وزارة املالية  ووزارة العدل

المرفقات

كشف االرصدة املطلوب دراستها
مذكرة العرض على الوزير

األداة القانونية

م١٩٩٩لسنة (١٣٤ / ١) قرار جملس الوزراء رقم 

غري- تسوية ارصدة الديون املستحقة للدولة :اسم اإلجراء
القابلة للتحصيل

١٢-٢-١٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-١٤

١٢-٢-١٤-١

١٢-٢-١٤-١-١
١٢-٢-١٤-١-٢
١٢-٢-١٤-١-٣
١٢-٢-١٤-١-٤

١٢-٢-١٤-٢

١٢-٢-١٤-٢-١
١٢-٢-١٤-٢-٢

١٢-٢-١٤-٣

الحسابات الختامية

.متابعة حسابات تحت التسوية والمديونية المستحقة للجهات اإلتحادية

الخطوات

.إستالم مطالبة اجلهة باملديونية
.إستخراج بيانات اإلرصدة املطلوب سدادها ودراستها

إعداد مستند الصرف بالرصيد املطلوب سدادة واعتماده من املدير
.ارسال املستند اىل إدارة العمليات املالية 

المرفقات

املطالبة
بيان االرصدة املستخرج من احلاسب االيل

األداة القانونية

متابعة حسابات حتت التسوية واملديونية املستحقة:اسم اإلجراء
.للجهات اإلحتادية

١٢-٢-١٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-١٥

١٢-٢-١٥-١

١٢-٢-١٥-١-١
١٢-٢-١٥-١-٢

١٢-٢-١٥-١-٣
١٢-٢-١٥-١-٤
١٢-٢-١٥-١-٥
١٢-٢-١٥-١-٦

١٢-٢-١٥-٢

١٢-٢-١٥-٢-١
١٢-٢-١٥-٢-٢

١٢-٢-١٥-٣

الحسابات الختامية

اإلقتراض من المصرف المرآزي لمواجهة  المدفوعات الطارئة

الخطوات

إعداد دراسة لتحديد املبلغ املطلوب إقتراضه
إعداد مذكرة لس الوزراء  بطلب املوافقة على منح القرض مع توضيح سبب اللجوء

إىل اإلقتراض
استالم قرار جملس الوزراء باملوافقة على القرض

خماطبة املصرف املركزي بقرار جملس الوزراء مبنح القرض
.إستالم مبلغ القرض يف حساب وزارة املالية 
إجراء القيود احملاسبية الالزمة لتسجيل القرض

المرفقات

مذكرة الدراسة 
قرار جملس الوزارء باملوافقة 

األداة القانونية

اإلقتراض من املصرف املركزي ملواجهة:اسم اإلجراء
املدفوعات الطارئة

١٢-٢-١٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-١٦

١٢-٢-١٦-١

١٢-٢-١٦-١-١

١٢-٢-١٦-١-٢
١٢-٢-١٦-١-٣

١٢-٢-١٦-٢

١٢-٢-١٦-٢-١

١٢-٢-١٦-٣

١٢-٢-١٦-٣-١

الحسابات الختامية

تسديد مستحقات الهيئة العامة للمعاشات

الخطوات

استخراج ومراجعة بيانات املطالبات املالية الواردة من اهليئة العامة للمعاشات
.والتأمينات االجتماعية

.إعداد مستند الصرف باملطالبة واعتماده من املدير
.إرسال املستند إىل إدارة العمليات املالية 

المرفقات

صورة املطالبة

األداة القانونية

القانون السنوي للميزانية العامة لالحتاد

تسديد مستحقات اهليئة العامة للمعاشات:اسم اإلجراء ١٢-٢-١٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-١٧

١٢-٢-١٧-١

١٢-٢-١٧-١-١
١٢-٢-١٧-١-٢
١٢-٢-١٧-١-٣

١٢-٢-١٧-١-٤

١٢-٢-١٧-٢

١٢-٢-١٧-٢-١

١٢-٢-١٧-٣

الحسابات الختامية

.متابعة وتسوية أرصدة حسابات تحت  التسوية  والحسابات النظامية للمعاشات  

الخطوات

.استخراج بيانات أرصدة حسابات حتت التسوية من احلاسب اآليل 
.دراسة و فحص كل رصيد على حدة 

إعداد مستند قيد تسوية االرصدة الشاذة و إعتماده من املدير و حتويله اىل األستاذ العام
.

.إرسال املستند إىل أرشيف الوزارة 

المرفقات

.كشوف باملبالغ الشاذة املطلوب تسويتها 

األداة القانونية

متابعة وتسوية أرصدة حسابات حتت  التسوية:اسم اإلجراء
.واحلسابات النظامية للمعاشات  

١٢-٢-١٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-١٨

١٢-٢-١٨-١

١٢-٢-١٨-١-١
١٢-٢-١٨-١-٢
١٢-٢-١٨-١-٣
١٢-٢-١٨-١-٤
١٢-٢-١٨-١-٥
١٢-٢-١٨-١-٦

١٢-٢-١٨-٢

١٢-٢-١٨-٢-١

١٢-٢-١٨-٣

١٢-٢-١٨-٣-١

الحسابات الختامية

صرف مكافآت نهاية الخدمة للعسكريين المتقاعدين

الخطوات

.استالم املستند من اهليئة العامة للمعاشات والوثائق الثبوتية املؤيدة للصرف
.التأكد من صحة املبالغ
.اإلرتباط اآليل باملستند
.توقيع املستند من املدير

.إعتماد املستند من املدير التنفيذي 
.إرسال املستند إىل إدارة العمليات املالية 

المرفقات

الثبوتيات الواردة طي املستند من اهليئة العامة للمعاشات

األداة القانونية

 وتعديالته١٩٨٤ لسنة ٨املرسوم بقانو ن احتادي رقم 

صرف مكافآت اية اخلدمة للعسكريني:اسم اإلجراء
املتقاعدين

١٢-٢-١٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-١٩

١٢-٢-١٩-١

١٢-٢-١٩-١-١
١٢-٢-١٩-١-٢
١٢-٢-١٩-١-٣
١٢-٢-١٩-١-٤
١٢-٢-١٩-١-٥

١٢-٢-١٩-٢

١٢-٢-١٩-٣

الحسابات الختامية

متابعة تحصيل معاشات التقاعد الشهرية من العسكريين وضم الخدمة والديون
.المستحقة لوزارة المالية  

الخطوات

.استالم الشيك الوارد للوزارة من اجلهات املعنية 
.ايداع الشيك يف البنك 

.اعداد مستند القيد و اعتماده من املدير و االرتباط به آليا 
.حتويل املستند لنظام األستاذ العام و ارفاق مستخرج التحويل به 

.ارسال املستند لألرشيف للحفظ 

المرفقات

األداة القانونية

متابعة حتصيل معاشات التقاعد الشهرية من:اسم اإلجراء
العسكريني وضم اخلدمة والديون املستحقة

.لوزارة املالية  

١٢-٢-١٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٢٠

١٢-٢-٢٠-١

١٢-٢-٢٠-١-١
١٢-٢-٢٠-١-٢

١٢-٢-٢٠-١-٣
١٢-٢-٢٠-١-٤

١٢-٢-٢٠-١-٥

١٢-٢-٢٠-٢

١٢-٢-٢٠-٢-١

١٢-٢-٢٠-٣

١٢-٢-٢٠-٣-١

الحسابات الختامية

دراسة القوانين واللوائح واألنظمة

الخطوات

.املراد دراستها) إخل...قانون ، الئحة، نظام ،قرار (إستالم مشروع اإلداة التشريعية 
إخل املماثلة يف الطبيعة أو الشخصية... اإلسترشاد بالقوانني واللوائح واألنظمة 

.اإلعتبارية
.إعادة صياغة، وتصويب ما يلزم

اعداد مذكرة بنتيجة الدراسة واملالحظات املطلوب إجراءها لتكتمل مشروعية اإلداة
.التشريعية

.رفع خالصة الدراسة للجهة الطالبة

المرفقات

كل الثبوتيات املتعلقة بالدراسة

األداة القانونية

.األحكام العامة واخلاصة املماثلة 

دراسة القوانني واللوائح واألنظمة:اسم اإلجراء ١٢-٢-٢٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٢١

١٢-٢-٢١-١

١٢-٢-٢١-١-١

١٢-٢-٢١-١-٢

١٢-٢-٢١-١-٣
١٢-٢-٢١-١-٤
١٢-٢-٢١-١-٥

١٢-٢-٢١-٢

١٢-٢-٢١-٢-١

١٢-٢-٢١-٣

١٢-٢-٢١-٣-١
١٢-٢-٢١-٣-٢

الحسابات الختامية

.إتالف المستندات المالية  

الخطوات

تشكيل جلنة االتالف برئاسة مدير الشؤون املالية و بعضوية من يعنيهم االمر إضافة اىل
.عضو مراقب من وزارة املالية بقرار يصدر من الوزير املختص 

حتديد املستندات املطلب إتالفها و اليت مر على اعتماد احلساب اخلتامي العائدة له
.عشرة سنوات 

.اشراف اجلنة على عملية اإلتالف 
.اعداد التقرير بالوقائع و إعتماده من كافة أعضاء اللجنة 

رفع التقرير اىل املدير التنفيذي

المرفقات

.القرار بتشكيل اللجنة 

األداة القانونية

 بشأن قواعد اعداد امليزانية و احلساب اخلتامي٢٠٠٥ لسنة ٢٣القانون رقم 
.القرار بتشكيل اللجنة 

.إتالف املستندات املالية  :اسم اإلجراء ١٢-٢-٢١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٢٢

الحسابات الختامية

ألغي اإلجراء بموجب القرار الوزاري الصادر( إعارة المستندات وملفات المستندات 
) .بهذا الشأن 

ألغي( إعارة املستندات وملفات املستندات :اسم اإلجراء
اإلجراء مبوجب القرار الوزاري الصادر ذا

) .الشأن 

١٢-٢-٢٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٢٣

١٢-٢-٢٣-١

١٢-٢-٢٣-١-١

١٢-٢-٢٣-١-٢
١٢-٢-٢٣-١-٣
١٢-٢-٢٣-١-٤
١٢-٢-٢٣-١-٥
١٢-٢-٢٣-١-٦

١٢-٢-٢٣-٢

١٢-٢-٢٣-٣

الحسابات الختامية

صيانة هيكل الحسابات الموحد

الخطوات

استالم طلب اجلهة االحتادية بشأن التعديل، وموافقة املدير التنفيذي لشؤون اإلدارة
).لبنود اهليكل املوحد(املالية عليها 

حتويل الطلب للحسابات للدراسة
اجراء التعديل الالزم

اخطار اجلهه الطالبه بالتنفيذ وتعميم التعديالت على كافه اجلهات االحتاديه
لبنود تصنيف امليزانيه) من امليزانيه(استالم معامله تعديل بنود ميزانيه

اجراء التعديل الالزم و اخطار امليزانيه باالجراء

المرفقات

األداة القانونية

صيانة هيكل احلسابات املوحد:اسم اإلجراء ١٢-٢-٢٣:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٢٤

١٢-٢-٢٤-١

١٢-٢-٢٤-١-١
١٢-٢-٢٤-١-٢
١٢-٢-٢٤-١-٣

١٢-٢-٢٤-٢

١٢-٢-٢٤-٣

الحسابات الختامية

متابعة المستندات غير المحولة لألستاذ العام

الخطوات

طباعة كشف باملستندات غري احملولة شهريا
دراسة حركة كل مستند على حدة
حتويل املستند اىل نظام األستاذ العام

المرفقات

األداة القانونية

متابعة املستندات غري احملولة لألستاذ العام:اسم اإلجراء ١٢-٢-٢٤:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٢٥

١٢-٢-٢٥-١

١٢-٢-٢٥-١-١
١٢-٢-٢٥-١-٢
١٢-٢-٢٥-١-٣
١٢-٢-٢٥-١-٤

١٢-٢-٢٥-٢

١٢-٢-٢٥-٣

الحسابات الختامية

مطابقة سجالت البنوك مع األستاذ العام

الخطوات

طباعة يوميات البنوك
.طباعة ميزان املراجعة اخلاص بالبنوك 

. من كل عام ٣١ /١٢إجراء مطابقة  بني يومية البنك وميزان املراجعة كما يف 
مطابقة الرصيد الدفتري ليومية احلسابات للبنك مع كشف حساب البنك املرفق مع

. من كل عام٣١ / ١٢مذكرة التسوية البنكية يف 

المرفقات

األداة القانونية

مطابقة سجالت البنوك مع األستاذ العام:اسم اإلجراء ١٢-٢-٢٥:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٢٦

١٢-٢-٢٦-١

١٢-٢-٢٦-١-١

١٢-٢-٢٦-١-٢

١٢-٢-٢٦-١-٣

١٢-٢-٢٦-١-٤

١٢-٢-٢٦-١-٥
١٢-٢-٢٦-١-٦

١٢-٢-٢٦-١-٧

١٢-٢-٢٦-١-٨
١٢-٢-٢٦-١-٩

١٢-٢-٢٦-١-١٠

الحسابات الختامية

إقفال القيود المحاسبية

الخطوات

تقوم كل جهة حكومية وبالتعاون مع قطاع التدقيق الداخلي بوزارة املالية  بتسوية
٤٢٢٢٠٤ ، ( ٣٦٠٠٠١أرقام) األصول و اخلصوم ( أرصدة احلسابات حتت التسوية 

 ،( ٤٢٢٢٠٦
تقوم كل جهة حكومية وبالتعاون مع قطاع التدقيق الداخلي بوزارة املالية  بتسوية بند

وهو طلبات وأوامر الشراء والفواتري الغري٤٢١١٠١ ) ( البند رقم ( االلتزامات املالية 
)مرغوب يف سدادها 

إقفال حسابات املصروفات اجلارية بتحميل السنة املالية جبميع النفقات املتعلقة ا
.املؤيدة بكامل املستندات الثبوتية والقانونية 

إجراء التعديالت على كشوف الرواتب الشهرية وكشوف الرواتب للعاملني باألجر
.اليومي املقطوع 

. ديسمرب من كل عام ٢٥صرف الرواتب وحتويلها إىل البنوك يف موعد أقصاه 
إيداع مردودات الرواتب يف حسابات الدولة لدى البنوك وإجراء قيود إثبات ذلك يف

.من كل عام ٣١ / ١٢ / موعد أقصاه 
صرف الدفعات النقدية املستحقة للجهات احمللية واخلارجية ويراعى إجراء التحويالت

. من كل عام ١٥ / ١٢اخلارجية قبل 
.إقفال االعتمادات املستندية املستكملة الثبوتيات 

حتصيل مجيع اإليرادات املستحقة للدولة وإيداعها يف حسابات الدولة بالبنوك يف آخر
.يوم عمل يف السنة املالية 

إقفال العهد و تدوير السلفة املستدمية من سنة ألخرى مبوجب القرار الوزاري رقم
. م ٢٠٠٨لسنة (١٠٦) 

إقفال القيود احملاسبية:اسم اإلجراء ١٢-٢-٢٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٢٦-١-١١

١٢-٢-٢٦-١-١٢

١٢-٢-٢٦-١-١٣

١٢-٢-٢٦-١-١٤
١٢-٢-٢٦-١-١٥

١٢-٢-٢٦-١-١٦

١٢-٢-٢٦-١-١٧
١٢-٢-٢٦-١-١٨

١٢-٢-٢٦-١-١٩

١٢-٢-٢٦-١-٢٠

١٢-٢-٢٦-٢

الحسابات الختامية

٣١ / ١٢جرد صناديق العهد النقدية لدى املكاتب التمثيلية للدولة باخلارج كما يف 
١٥من كل عام ويرسل حمضر اجلرد إىل الوزارة املعنية بعد اعتماده يف موعد غايته 

.يناير من العام التايل 
على اإلدارة  املالية بكل جهة احتادية مطالبة البنوك املودع فيها حسابات اجلهة االحتادية

 من كل عام ، كذلك تقوم كل بعثة متثيلية٣١ / ١٢بشهادة تبني رصيد احلساب يف 
.للدولة بطلب هذه الشهادة 

إعداد مذكرة تسوية بنكية لكل حساب من احلسابات املصرفية لدى اجلهة احلكومية
 من٣١ / ١٢بإجراء املطابقة بني الرصيد الدفتري ورصيد كشف حساب البنك يف 

.كل عام 
.تعد كل جهة حكومية مذكرة التسوية البنكية وترسل إىل وزارة املالية 

تعد كل بعثة متثيلية للدولة باخلارج مذكرة تسوية بنكية للحسابات املصرفية لديها يف
 من كل عام وترسله إىل ديوان الوزارة املختصة إلجراء التسويات الالزمة٣١ / ١٢

.وحتويلها إىل وزارة املالية 
والعمل على تسوية) األصول و اخلصوم ( فحص أرصدة احلسابات حتت التسوية 

.املمكن منها للحد من تضخم أرصدا سنة بعد أخرى 
.فحص أرصدة احلسابات النظامية ومتابعة تسويتها وإقفاهلا 

حصر مجيع املتأخرات من املبالغ الواجبة التحصيل واختاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيلها
.أو تسويتها 

تسوية الزيادة أو العجز الذي يكون قد ظهر يف قوائم اجلرد السنوي ومعاجلتها وفقاً
.لألصول احملاسبية وأرفاقها باحلساب اخلتامي 

.التأكد من حتويل كافة املستندات إىل األستاذ العام 

المرفقات

إقفال القيود احملاسبية:اسم اإلجراء ١٢-٢-٢٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٢٦-٣

١٢-٢-٢٦-٣-١

١٢-٢-٢٦-٣-٢
١٢-٢-٢٦-٣-٣

١٢-٢-٢٦-٣-٤

الحسابات الختامية

األداة القانونية

م يف شأن قواعد إعداد امليزانية واحلساب٢٠٠٥لسنة ( ٢٣ ) القانون االحتادي رقم 
.اخلتامي 

.م يف شأن حتصيل املبالغ وتسويتها ١٩٩٩لسنة ( ١٣٤ / ١ ) قرار جملس الوزراء رقم 
م يف شأن الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي٢٠٠٦لسنة ( ١٨٤ ) القرار الوزاري رقم 

.م ٢٠٠٥لسنة (٢٣) رقم 
م بشأن تعديل بعض بنود دليل اإلجراءات٢٠٠٦لسنة ( ٢٦٧ ) قرار وزاري رقم 

.املالية املوحد للحكومة االحتادية 

إقفال القيود احملاسبية:اسم اإلجراء ١٢-٢-٢٦:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٢٧

١٢-٢-٢٧-١

١٢-٢-٢٧-١-١

١٢-٢-٢٧-١-٢
١٢-٢-٢٧-١-٣
١٢-٢-٢٧-١-٤

١٢-٢-٢٧-١-٥
١٢-٢-٢٧-١-٦
١٢-٢-٢٧-١-٧
١٢-٢-٢٧-١-٨

١٢-٢-٢٧-١-٩
١٢-٢-٢٧-١-١٠
١٢-٢-٢٧-١-١١

١٢-٢-٢٧-١-١٢
١٢-٢-٢٧-١-١٣

١٢-٢-٢٧-٢

الحسابات الختامية

)دفتر المدفوعات و دفتر المقبوضات ( إقفال الفترات المحاسبية الشهرية 

الخطوات

حتديد الفواتري اليت مل يتم مراجعتها مطلقاً أو اليت جيب إعادة مراجعتها و مراجعتها
.تفصيليا و العمل على حل ما ا من مشاكل 

.اعداد تقرير حماسبة املدفوعات و ذلك لتكوين القيود احملاسبية اخلاصة باملدفوعات 
.حتويل املدفوعات إىل األستاذ العام 

اجراء املطابقة بني رصيد االلتزامات املالية يف دفتر االستاذ العام و الرصيد بدفتر
.املدفوعات 

.استخراج الفواتري املرحلة حىت اية الفترة 
.استخراج السداد املرحل يف اية الفترة 
.اعداد التقرير الشهري لنظام املدفوعات 

ارسال التقرير الشهري و تسليمه اىل احملاسب املختص بوزارة املالية قبل اليوم العاشر
.من الشهر التايل لشهر اإلقفال 

.التأكد من ادخال و إمتام مجيع أنواع فواتري املقبوضات  
.التأكد من ادخال  مجيع ايصاالت املقبوضات و مطابقتها  

التأكد من انتهاء نظام اإلدارة النقدية من تسوية مجيع اإليصاالت لنظام املقبوضات
.حسب كشوف البنك  

.طلب تقرير البنود غري املرحلة 
.طلب تقرير تسوية حساب اإليرادات 

المرفقات

دفتر( إقفال الفترات احملاسبية الشهرية :اسم اإلجراء
)املدفوعات و دفتر املقبوضات 

١٢-٢-٢٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٢٧-٢-١
١٢-٢-٢٧-٢-٢

١٢-٢-٢٧-٣

١٢-٢-٢٧-٣-١

الحسابات الختامية

.دليل املستخدم إلقفال الفترات احملاسبية الشهرية و السنوية 
.صورة من التقرير الشهري لنظام املدفوعات 

األداة القانونية

. بشأن قواعد و إجراءات إقفال احلسابات الشهرية ٢٠٠٩لسنة (٣) تعميم مايل رقم 

دفتر( إقفال الفترات احملاسبية الشهرية :اسم اإلجراء
)املدفوعات و دفتر املقبوضات 

١٢-٢-٢٧:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٢٨

١٢-٢-٢٨-١

١٢-٢-٢٨-١-١
١٢-٢-٢٨-١-٢
١٢-٢-٢٨-١-٣
١٢-٢-٢٨-١-٤
١٢-٢-٢٨-١-٥
١٢-٢-٢٨-١-٦
١٢-٢-٢٨-١-٧

١٢-٢-٢٨-٢

١٢-٢-٢٨-٣

الحسابات الختامية

المشارآة في أعمال لجان دمج أو فصل الوزارات أو الهيئات الحكومية

الخطوات

صدور قرار تشكيل اللجنة
.ترشيح مندوب من ادارة العمليات املالية للمشاركة يف اعمال اللجنة 

.حضور جلسات اللجنة و دراسة جوانب اعمال اللجنة 
.اعداد حصر بعمل جرد و تسعري لكافة األصول املنقولة من جهة إىل أخرى 

.اعداد تقرير يشتمل على نتائج اعمال اللجنة 
.اعداد التسويات احملاسبية الالزمة إلثبات نتيجة أعمال اللجنة 

.التوقيع على حمضر نتيجة أعمال اللجنة من كافة أعضاء اللجنة و اعتماده من  االدارة 

المرفقات

األداة القانونية

املشاركة يف أعمال جلان دمج أو فصل الوزارات:اسم اإلجراء
أو اهليئات احلكومية

١٢-٢-٢٨:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٢٩

١٢-٢-٢٩-١

١٢-٢-٢٩-١-١
١٢-٢-٢٩-١-٢
١٢-٢-٢٩-١-٣
١٢-٢-٢٩-١-٤
١٢-٢-٢٩-١-٥
١٢-٢-٢٩-١-٦
١٢-٢-٢٩-١-٧

١٢-٢-٢٩-٢

١٢-٢-٢٩-٣

الحسابات الختامية

تنفيذ المناقالت الحسابية

الخطوات

وصول املناقلة من ادارة امليزانية اىل مدير االدارة
تسليم املناقلة اىل مراقب الوزارة املختص
اعداد املناقلة بعمل قيود مفردة لبنودها

.االرتباط باملناقلة تفصيليا يف احلاسب اآليل 
.مراجعة صحة ما مت االرتباط به 

.حتويل ما مت االرتباط به اىل األستاذ العام 
.إبالغ اجلهة الطالبة بإمتام تنفيذ املناقلة املطلوبة 

المرفقات

األداة القانونية

تنفيذ املناقالت احلسابية:اسم اإلجراء ١٢-٢-٢٩:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٣٠

١٢-٢-٣٠-١

١٢-٢-٣٠-١-١
١٢-٢-٣٠-١-٢
١٢-٢-٣٠-١-٣

١٢-٢-٣٠-١-٤

١٢-٢-٣٠-١-٥

١٢-٢-٣٠-١-٦

١٢-٢-٣٠-٢

١٢-٢-٣٠-٢-١
١٢-٢-٣٠-٢-٢
١٢-٢-٣٠-٢-٣
١٢-٢-٣٠-٢-٤

١٢-٢-٣٠-٣

الحسابات الختامية

)الجهات المستقلة و الملحقة ( اإلعفاء من الديون 

الخطوات

.طلب من األفراد أو اجلهات املدينة معززاًٍٍ مبوافقة مدير عام اجلهة 
.دراسة طلب و إعداد مذكرة للعرض على الوزير أو من ينوب عنه 

العرض على اهليئة االحتادية للموارد البشرية احلكومية يف شأن اإلعفاء من ديون
درهم و(٣٠,٠٠٠) املوظفني أو املواطنني  من غري املوظفني و اليت ال  تتجاوز مبلغ 

إصدار القرار املناسب
العرض على وزير املالية و وزير العدل  يف شأن إعفاء األشخاص من األموال املستحقة
يف ذمتهم للحكومة ، ملن يزيد مبلغ اإلعفاء عن سلطة اهليئة االحتادية للموارد البشرية

احلكومية و إصدار القرار املناسب
العرض على جملس الوزراء يف شأن اإلعفاء من سداد الديون املستحقة و اليت مل يتم

املوافقة عليها من وزيري املالية و العدل و إصدار القرار املناسب
.إبالغ القرار للجهة املختصة للتنفيذ 

المرفقات

طلب من األفراد أو اجلهات املدينة
كتاب برأي الوزارة املعنية

مذكرة وزارة املالية بالتوجيه املقترح حول املوضوع
قرار اإلعفاء

األداة القانونية

اجلهات املستقلة و امللحقة( اإلعفاء من الديون :اسم اإلجراء
(

١٢-٢-٣٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٣٠-٣-١

١٢-٢-٣٠-٣-٢

١٢-٢-٣٠-٣-٣

١٢-٢-٣٠-٣-٤

الحسابات الختامية

 يف شأن قواعد إعداد امليزانية العامة و احلساب٢٠٠٥لسنة (٢٣) قانون احتادي رقم 
٤٠)مادة ( اخلتامي 

 م يف شأن تفويض جملس اخلدمة٢٠٠٤لسنة (٦٤٦/ ٦) قرار جملس الوزراء رقم 
)املادة الثانية ( املدنية يف بعض اإلختصاصات املقررة لس الوزراء 

 م بشأن ختويل وزير املالية و وزير٢٠٠٥لسنة ( ٣٦٧ /٥ ) قرار جملس الوزراء رقم  
العدل سلطة إعفاء األشخاص من األموال املستحقة يف ذمتهم للحكومة

. م بتفويض وزارة املالية ٢٠٠٥لسنة (٦٥٠ /٢٨) قرار جملس الوزراء رقم 

اجلهات املستقلة و امللحقة( اإلعفاء من الديون :اسم اإلجراء
(

١٢-٢-٣٠:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٣١

١٢-٢-٣١-١

١٢-٢-٣١-١-١

١٢-٢-٣١-١-٢

١٢-٢-٣١-١-٣
١٢-٢-٣١-١-٤

١٢-٢-٣١-٢

١٢-٢-٣١-٢-١
١٢-٢-٣١-٢-٢
١٢-٢-٣١-٢-٣

١٢-٢-٣١-٣

١٢-٢-٣١-٣-١

١٢-٢-٣١-٣-٢

الحسابات الختامية

التقارير المالية

الخطوات

يصدر الوزير املختص قرار بتحديد املسؤولني عن إعداد التقارير املالية يتضمن مديري
الربامج الرئيسية و الفرعية و من يراه مناسبا و ختطر وزارة املالية بالقرار إلمكانية

.متابعة إعداد التقارير 
تقوم الوزارة املعنية بإعداد التقارير املالية الربع سنوية خالل األسبوع األول من الشهر

.التايل وفقا للمواعيد احملددة 
دراسة التقارير لكافة الوزارات و اجلهات االحتادية

.رفع التقارير املالية اىل وزير املالية لإلطالع و اختاذ ما يراه مناسبا 

المرفقات

كتاب من الوزارات مرفقا به جداول التقارير املالية
تقارير املالية امعة لكافة الوزارات
مذكرة للعرض على وزير املالية

األداة القانونية

 م يف شأن إعداد امليزانية العامة و احلساب٢٠٠٥لسنة (٢٣) قانون احتادي رقم 
٤٨ ) و (٤٣اخلتامي   مادة 
. م بشأن التقارير املالية و تقارير األداء ٢٠٠٦لسنة (٣) تعميم مايل رقم 

التقارير املالية:اسم اإلجراء ١٢-٢-٣١:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√



:نوع اإلجراءدليل اإلجراءات المالية للحكومة االتحادية:اسـم الدليل

١٢-٢-٣٢

١٢-٢-٣٢-١

١٢-٢-٣٢-١-١

١٢-٢-٣٢-١-٢

١٢-٢-٣٢-١-٣

١٢-٢-٣٢-١-٤

١٢-٢-٣٢-٢

١٢-٢-٣٢-٢-١
١٢-٢-٣٢-٢-٢
١٢-٢-٣٢-٢-٣

١٢-٢-٣٢-٣

١٢-٢-٣٢-٣-١

١٢-٢-٣٢-٣-٢

الحسابات الختامية

تقارير األداء

الخطوات

يصدر الوزير املختص قرار بتحديد املسؤولني عن إعداد تقارير األداء يتضمن مديري
الربامج الرئيسية و الفرعية و من يراه مناسبا ، وختطر وزارة املالية بالقرار إلمكانية

.متابعة إعداد التقارير 
تقوم الوزارة املعنية بإعداد تقارير األداء النصف سنوية و السنوية وفقا للنماذج و

.للمواعيد احملددة 
إعداد التقارير لكافة الوزارات و اجلهات االحتادية بالصورة اليت تعرض على جملس

.الوزراء 
.رفع تقارير األداء إىل جملس الوزراء لإلطالع و اختاذ ما يراه مناسبا 

المرفقات

كتاب من الوزارات مرفقا به جداول تقرير األداء
تقارير األداء امعة لكافة الوزارات
مذكرة العرض على جملس الوزراء

األداة القانونية

 يف شأن إعداد قواعد امليزانية العامة و احلساب٢٠٠٥لسنة (٢٣) قانون احتادي رقم 
٤٨) و (٤٣اخلتامي ، مادة 
 بشأن التقارير املالية و تقارير األداء٢٠٠٦لسنة (٣) تعميم مايل رقم 

تقارير األداء:اسم اإلجراء ١٢-٢-٣٢:رقم اإلجراء

الوزارةالمالية

√

√

√

√
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  إدارة /           / وزارة
   اإليضاحيةالمذآرة

  .م2006 الختامى عن السنة المالية الحساب
  

   -: التالية النقاط أن تتضمن المذآرة اإليضاحية يجب  
   - :مقدمة

سنة        آلمة   ة ال ة  موجزة عن ميزاني م   المالي اء         وأه ى تحققت أثن ذ  األهداف الت  التنفي
ى ل داف الت ذ   واأله ى إعترضت تنفي شاآل الت م الم ك وأه باب ذل ق وأس ةم تتحق  الميزاني

  .وطرق معالجتها فى المستقبل 
  
   -:اإليرادات : أوًال 
  
ة  -  1 ان   مقارن صلة وبي ة بالمح رادات التقديري باب اإلي سب  أس نقص ح ادة أو ال  الزي

  .البنود واألنواع  
  
 التى لها صفة التكرار حتى       ألنواعاوبيان  ) المختلفة  (  اإليرادات المتنوعة    تحليل  -  2

  . القادمة السنواتتخصص لها بنود فى التقسيم النمطى لإليرادات فى 
  
ة         مقارنة  -  3 سنة  اإليرادات المحصلة فى السنة المالية الحالي ان       بال سابقة وبي ة ال  المالي

  .أسباب الزيادة أو النقص 
  
 تم تحصيله منها والمبالغ التى       اوم إجمالى اإليرادات المستحقة بأنواعها ،       إيضاح  -  4

  .لم تحصل وأسباب عدم التحصيل 
  
   -:المصروفات  : ثانيًا 
  
رض  -  1 ام ع ة  ع ربط الميزاني واب  (  ل ع األب ادات   ) جمي ان اإلعتم ا بي ضافًا إليه م

  .المنقولة 
  

  ) .تبع ي                                                                     ( . . . / . . 
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  -: فرعى موضحًا وبرنامج عرض مفصل لكل باب على مستوى آل برنامج رئيسى -  2
  

   .الميزانية ربط 
  .  وأسباب النقل المنقولة اإلعتمادات 
  . غير مستخدمة أو تجاوز فى آل بند وباب أن وجدإعتمادات ظهور أى أسباب 

  
 وأسباب المصروفات الفعلية للسنة المالية الحالية بالسنة المالية السابقة ، مقارنة  - 3

  .الزيادة أو النقص 
  
   -: حسابات التسوية – عن أبواب الميزانية الخارجةالحسابات  : ثالثًا 

يتضمن الرصيد  )  جارية أخرى    ،سلف ، أمانات    (  عام لحسابات التسوية     عرض  
 الظاهرة فى آل حساب         األرصدةوأسباب عدم تسوية    من آل عام    /31/12اإلجمالى فى   

  .من حسابات التسوية 
  
   - :اإلنشائيةالمشروعات  : رابعًا 

ان   عرض  -  1 ا بي ضافًا إليه ة م ربط الميزاني ام ل ادات ع دت اإلعتم ة إن وج  المنقول
  .وأسبابها ونسبة التنفيذ بصورة عامة 

  
 الحالية وأسباب عدم السنةن  مفصل لكل مشروع على حدة ونسبة تنفيذه ععرض  -  2

 العمل به وحتى بدءالتنفيذ بالكامل مع مقارنة جملة المنصرف على المشروع منذ 
ة للمشروع                / 31/12 ة الكلي امي بالتكلف داد الحساب الخت ام إع سبة من ع ة   ون  جمل

  .المنفذ إلى جملة التكلفة الكلية 
  
ة فى          مقارنة  -  3 س  المصروفات على المشروعات اإلنمائي سنة       نةال ة بال ة الحالي  المالي

  .المالية السابقة ونسبة التطور 
  
   - :النظاميةالحسابات  : خامسًا 

ة يتضمن         عـرض    الى فى      الرصيد  عـام للحسـابات النظاميـة المدين من  /31/12 اإلجم
  . هذه الحسابات منآل عام وأسباب عدم تسوية األرصدة الظاهرة فى آل حساب 
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املحتويات               ال�سفحة

11 دورة اإقفال نظام املدفوعات يف وزارات احلكومة االحتادية     

11 تعريف دورة العمل         

11 فر�شيات دورة العمل        

12 �شرح دورة العمل         

15 تطبيق دورة العمل على نظام املدفوعات       

24 دورة اإقفال نظام املقبو�شات  يف وزارة املالية      

24 تعريف دورة العمل         

26 �شرح دورة العمل على النظام        

33 دورة اإقفال فرتات االأ�شتاذ العام يف وزارة املالية      

33 تعريف دورة العمل         

33 فر�شيات الدورة         

33 �شرح دورة العمل         

38 دورة اإقفال فرتات االأ�شتاذ العام يف وزارة املالية      

38 تعريف دورة العمل         

38 فر�شيات الدورة         

38 �شرح دورة العمل         

40 ملخ�س لدورة االإقفاالت        

42 تقرير يوميات اإقفال امليزانية العمومية       



 وزارة املالية

8

جدول االقفاالت ال�سهري

م�ضوؤوليةمتطلب؟النظامالعمليةالرمز
طبيعة 

العملية

وقت 

التنفيذ
رقم املرحلة

MC001

معاجلة الفواتري املوقوفة

 و/ اأو التي مل يتم 

مراجعتها

اليوم االأولتقاريرالوزارةنعماملدفوعات

املرحلــــة االأوىل )مرحلة املراجعــة 

و التدقيـق على البيانات املدخلـــــــة 

يف النظام(

MC002
مراجعة  تقرير اإيقاف 

الفاتورة

اليوم االأولتقاريرالوزارةنعم

املرحلــــة االأوىل )مرحلة املراجعــة 

و التدقيـق على البيانات املدخلـــــــة 

يف النظام(

MC003

ح�شر جميع الفواتري العالقة 

و املراد ترحيلها لل�شهر 

التايل

الوزارةنعم

تقارير و 

تطبيق

اليوم االأول

املرحلــــة االأوىل )مرحلة املراجعــة 

و التدقيـق على البيانات املدخلـــــــة 

يف النظام(

MC004
مراجعة  موقف الدفعات 

املقدمة للموردين

ح�شب 

احلاجة

اليوم االأولتقاريرالوزارة

املرحلــــة االأوىل )مرحلة املراجعــة 

و التدقيـق على البيانات املدخلـــــــة 

يف النظام(

MC005
مراجعة تقرير مطابقة 

االإ�شعار الدائن

ح�شب 

احلاجة

اليوم االأولتقاريرالوزارة

املرحلــــة االأوىل )مرحلة املراجعــة 

و التدقيـق على البيانات املدخلـــــــة 

يف النظام(

MC006

غري  احلركات  مراجعة 

العالــــقة و  املحت�شــــبة 

ال�شـــــهر خالل   

اليوم االأولتقاريرالوزارةنعم

املرحلــــة االأوىل )مرحلة املراجعــة 

و التدقيـق على البيانات املدخلـــــــة 

يف النظام(

MC007
حتديت قيود حركات نظام 

املدفوعـــات

اليوم االأولتقاريرالوزارةنعماملدفوعات

املرحلة الثانية )مرحلة املعاجلة

 و التحديث على البيانات املدخلة 

يف النظام(

MC008
التاأكد من �شحة الفواتري 

التي مت مراجعتها

اليوم االأولتقاريرالوزارةنعم

املرحلة الثانية )مرحلة املعاجلة

 و التحديث على البيانات املدخلة 

يف النظام(

MC009
دفع الفواتري الواجب دفعها 

يف نف�س ال�شـــــهر

الوزارةنعم

دورة 

عمل

اليوم االأول

املرحلة الثانية )مرحلة املعاجلة

 و التحديث على البيانات املدخلة 

يف النظام(

MC010
طلب تقرير عملية حما�شبة 

املدفوعــــــات

اليوم الثاينتقاريرالوزارةنعم

املرحلة الثانية )مرحلة املعاجلة

 و التحديث على البيانات املدخلة 

يف النظام(

MC011
طلــــــب تقريــــر حتــــويل 

املدفوعات لالأ�شتاذ العام

اليوم الثالثتقاريرالوزارةنعماملدفوعات

املرحلة الثالثة )مرحلة الرتحيل

 و املطابقة للبيانات املدخلة 

يف االأنظمة الفرعية(
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م�ضوؤوليةمتطلب؟النظامالعمليةالرمز
طبيعة 

العملية

وقت 

التنفيذ
رقم املرحلة

MC012
طلب تقرير م�شجل 

الفـواتري املرحلـــة

اليوم الثالثتقاريرالوزارةنعم

املرحلة الثالثة )مرحلة الرتحيل

 و املطابقة للبيانات املدخلة يف 

االأنظمة الفرعية(

MC013
طلب تقرير م�شجل 

ال�شــــــداد املرحل

اليوم الثالثتقاريرالوزارةنعم

املرحلة الثالثة )مرحلة الرتحيل 

و املطابقة للبيانات املدخلة يف 

االأنظمة الفرعية(

MC014
مطابقة النتائج مع 

االأ�شتاذ العـــــام

الوزارةنعم

ك�شف 

املطابقة

اليوم الثالث

املرحلة الثالثة )مرحلة الرتحيل

 و املطابقة للبيانات املدخلة يف 

االأنظمة الفرعية(

MC015الوزارةنعممعاجلة الفروق اإن وجدت

دورة 

عمل

اليوم الثالث

املرحلة الثالثة )مرحلة الرتحيل 

و املطابقة للبيانات املدخلة يف 

االأنظمة الفرعية(

MC016
التاأكد من اإدخال جميع 

الفواتري و احلركات

الوزارةنعماملقبو�شات

تقارير و 

تطبيق

اليوم االأول

املرحلة االأوىل )مرحلة املراجعة 

و التدقيق على البيانات املدخلة 

يف النظام(

MC017الوزارةنعماإمتام الفواتري و احلركات

دورة 

عمل

اليوم االأول

املرحلة االأوىل )مرحلة املراجعة 

و التدقيق على البيانات املدخلة 

يف النظام(

MC018

التاأكد من اإدخال جميع 

اأنواع االإي�شاالت النقدية 

و املتنوعــــــات

الوزارةنعم

تقارير و 

تطبيق

اليوم الثالث

املرحلة االأوىل )مرحلة املراجعة 

و التدقيق على البيانات املدخلة

 يف النظام(

MC019
التاأكد من مطابقة جميع 

االإي�شاالت النقدية

الوزارةنعماملقبو�شات

تقارير و 

تطبيق

اليوم الثالث

املرحلة الثانية )مرحلة املعاجلة

 و التحديث على البيانات املدخلة 

يف النظام(

MC020
فتح الفرتة الالحقة 

يف نظام املقبو�شات

مركزيًانعماملقبو�شات

دورة 

عمل

اليوم الثالث

املرحلة الثالثة )مرحلة الرتحيل

 و املطابقة للبيانات املدخلة 

يف االأنظمة الفرعية(

MC021
ترحيل جميع حركات نظام 

املقبو�شات لالأ�شتاذ العام

اليوم الثالثتقاريرمركزيًانعم

املرحلة الثالثة )مرحلة الرتحيل

 و املطابقة للبيانات املدخلة 

يف االأنظمة الفرعية(

MC022
طلب تقرير البنود غري 

املرحلـــــــة

اليوم الثالثتقاريرمركزيًانعم

املرحلة الثالثة )مرحلة الرتحيل

 و املطابقة للبيانات املدخلة 

يف االأنظمة الفرعية(

جدول االقفاالت ال�سهري
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م�ضوؤوليةمتطلب؟النظامالعمليةالرمز
طبيعة 

العملية

وقت 

التنفيذ
رقم املرحلة

MC023اليوم الثالثدورة عملمركزيًانعماإغالق فرتة املقبو�شات

املرحلة الثالثة )مرحلة الرتحيل

 و املطابقة للبيانات املدخلة 

يف االأنظمة الفرعية(

MC024اليوم الثالثتقاريرمركزيًانعمت�شوية ح�شاب االإيرادات

املرحلة الثالثة )مرحلة الرتحيل

 و املطابقة للبيانات املدخلة 

يف االأنظمة الفرعية(

MC025

انتهاء نظام االإدارة النقدية 

من ت�شوية جميع حركات 

نظام االإيرادات

الإدارة 

النقدية

دورة عملمركزيًانعم

اليوم 

ال�شاد�س

املرحلة الثانية )مرحلة املعاجلة

 و التحديث على البيانات املدخلة

 يف النظام(

MC026

التاأكد من اأن نظام االإدارة 

النقدية قد قام باإنهاء 

الت�شويات البنكية للدفعات

الإدارة 

النقدية

دورة عملالوزارةنعم

اليوم 

ال�شاد�س

املرحلة الثانية )مرحلة املعاجلة

 و التحديث على البيانات املدخلة 

يف النظام(

MC027
االنتهاء من الت�شويات 

البنكيــــة

الإدارة 

النقدية

دورة عملالوزارةنعم

اليوم 

اخلام�س

املرحلة الثالثة )مرحلة الرتحيل

 و املطابقة للبيانات املدخلة يف 

االأنظمة الفرعية(

MC028

االنتهاء من ا�شتالم 

النماذج ال�شهرية للمطابقة 

و االإقفال

االأ�شتاذ 

العام

دورة عملمركزيًانعم

اليوم 

ال�شابع

املرحلة االأوىل )مرحلة املراجعة 

و التدقيق على البيانات املدخلة يف 

النظام(

MC029
االنتقـــال لــــدورة قيـــود 

اال�شتحقاق و القيود الدورية

ح�شب 

احلاجة

دورة عملمركزيًا

اليوم 

ال�شابع

املرحلة االأوىل )مرحلة املراجعة

 و التدقيق على البيانات املدخلة 

يف النظام(

MC030
طلب تقرير »الربنامج

- تكوين يوميات«

تقاريرمركزيًانعم

اليوم 

ال�شابع

املرحلة االأوىل )مرحلة املراجعة

 و التدقيق على البيانات املدخلة 

يف النظام(

MC031

التاأكد من اأن جميع القيود 

قد مت ا�شتريادها على نظام 

النقدي و اال�شتحقاق

االأ�شتاذ 

العام

دورة عملمركزيًانعم

اليوم 

ال�شابع

املرحلة الثانية )مرحلة املعاجلة 

و التحديث على البيانات املدخلة

 يف النظام(

MC032

ت�شحيح بيانات ا�شترياد 

اليومية )يف حالة وجود 

اأخطاء(

االأ�شتاذ 

العام

ح�شب 

احلاجة

دورة عملمركزيًا

اليوم 

االأخري

املرحلة الثالثة )مرحلة الرتحيل

 و املطابقة للبيانات املدخلة يف 

االأنظمة الفرعية(

MC033

قفل الفرتة احلالية و فتح 

الفرتة الالحقة )نظام 

اال�شتحقاق و النقدي(

االأ�شتاذ 

العام

دورة عملمركزيًانعم

اليوم 

االأخري

املرحلة الرابعة )مرحلة االإقفال

 و اإ�شدار التقارير(

MC034
طباعة و حفظ التقارير 

ال�شهرية

ح�شب 

احلاجة

تقاريرمركزيًا

اليوم 

االأخري

املرحلة الرابعة )مرحلة االإقفال

 و اإ�شدار التقارير (  

جدول االقفاالت ال�سهري
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دورة اإقفال نظام املدفوعات يف وزارات احلكومة االحتادية

تعريف دورة العمل

كيفية قيام الوزارات مبطابقة نتائج اأعمالهم ب�شكل �شهري مع االأ�شتاذ العام، مما ي�شهل من عملية اإقفال ال�شنة املالية و مطابقة نظام 

املدفوعات للوزارة مع االأ�شتاذ العام و احل�شاب اخلتامي.

املوازنة  بنود  كافة  ال�شرفيات على  الوزارة من معرفة  لتمكني  بها،  نظام مدفوعات خا�س  وزارة  كل  اإعطاء  بهدف  النظام  بناء  لقد مت 

اخلا�شة بها و اأي�شا متكني الوزارة للتحكم بعمليات الدفع فلكل وزارة لها نظام مدفوعات و ذلك النظام لديه ح�شاباته )ح�شابات املراقبة( 

يقوم هو بت�شجيل احلركات املالية على تلك احل�شابات .

ر�شم تو�شيحي 1 : نظام املدفوعات

فر�سيات دورة العمل

-   كل نظام مدفوعات )يف كل وزارة( له ح�شاباته الرئي�شية اخلا�س به و جاهزة يف النظام.

-  ح�شابات نظام املدفوعات الرئي�شية اخلا�شة بكل وزارة يجب اأن ت�شتقبل حركات نظام املدفوعات للوزارة فقط، و ال يجوز عمل اأي قيد 

يف انظمه اأخرى ت�شتخدم تلك احل�شابات وهي:

وزارة. لكل  االلتزامات  •  ح�شاب   

وزارة. لكل  املقدمة  الدفعات  •  ح�شاب   

وزارة. لكل  العملة  فروق  •  ح�شاب   

وجد(. اإن  للوزارة  االإيرادات  نظام  بهما  يت�شارك  احل�شابني  كال  )و  النقدية  و�شيط  و  النقدية  •  ح�شاب   

 -  جميع احلركات املالية قد مت اإدخالها و معاجلتها يف نظام املدفوعات.
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�سرح دورة العمل

بعد االنتهاء من ت�شجيل كافة احلركات اخلا�شة ب�شهر ما، يجب البدء بعملية اإغالق الفرتة يف نظام املدفوعات لتحقيق التايل

-   اإخراج التقارير ال�شهرية اخلا�شة بال�شهر )فواتري، دفع، اإلغاء، تعديل...الخ(

-  عدم اإدخال حركات خاطئة على ال�شهر املنتهي.

-  مطابقة نظام املدفوعات مع نظام االأ�شتاذ العام.

-  ا�شتخراج القوائم املالية لل�شهر املنتهي.

قبل البدء مبراحل اإغالق نظام املدفوعات يجب التاأكد من اأن جميع احلركات املالية لنظام املدفوعات قد مت تكوين قيود حما�شبية لتلك 

احلركات و مت ترحيلها لالأ�شتاذ العام للفرتة املراد اإغالقها. 

-  طلب تقرير عملية حما�شبة املدفوعات: ي�شتخدم هذا التقرير لعر�س وحتليل القيود املحا�شبية يف االأ�شتاذ الفرعي للمدفوعات �شي�شرد 

التقرير بالتف�شيل اأية حركات متت حما�شبتها باأخطاء وكل القيود التي ال ميكن حتويلها اإىل و�شيط االأ�شتاذ العام، عند احت�شاب حركة 

باأخطاء، ت�شتخدم نافذة حتديث القيود املحا�شبية لتحديث اأية ح�شابات غري �شحيحة. 

-  طلب تقرير »حتويل املدفوعات اإىل االأ�شتاذ العام«: تقوم عملية حتويل املدفوعات باإر�شال الفواتري والتوزيعات اخلا�شة بها و الدفعات اإىل 

االأ�شتاذ العام. بعد اإمتام عملية حتويل املدفوعات بنجاح يقوم النظام بتحديد هذه العمليات وحتديد اأنها مت ترحيلها وذلك بعالمة »مرحل« 

حتى ال ميكن ترحيل هذه الفواتري اأو حزم الفواتري واملدفوعات مرة اأخرى اإىل االأ�شتاذ العام.

1 - املرحلة االأو¤

تقوم الوزارة )مدير املدفوعات( بطلب تقرير »م�شجل الفواتري« الذي يو�شح ما هي الفواتري التي مل يتم مراجعتها من قبل املراقب املايل 

)اأو اأي تقرير اأخر يو�شح الفواتري التي مل يتم مراجعتها خالل الفرتة املحا�شبية(. و بعد ذلك يجب مراجعة تقرير اأوامر ال�شراء املفتوحة 

لي�س لها فواتري تخ�س الفرتة املراد اإغالقها منعا للخطاأ فمن املمكن اإدخال الفاتورة على اإنها فاتورة قيا�شية و يف نف�س الوقت تلك الفاتورة 

لها اأمر �شراء و يجب اأن تدخل على النظام على اإنها فاتورة نوع »تطابق �شريع«.

فهذه املرحلة ميكن تلخي�شها باالأهداف املراد حتقيقها من املرحلة االأوىل:

- التاأكد من اأن جميع املطالبات قد مت اإدخالها على النظام.

 - معرفة جميع اأنواع الفواتري التي مل يتم مراجعتها )اأي موقف الفاتورة »يجب اإعادة املراجعة« اأو »مل تتم مراجعتها مطلقا«( 

	 معلومة: •
اأو تكوين قيود حما�شبية لها، يجب القيام بعملية مراجعة الفاتورة و هي فح�س معلومات الفاتورة ملطابقة موقف  اأية فاتورة  قبل �شداد 

الفرتة و�شعر ال�شرف والتوزيعات للفواتري التي مت اإدخالها ويطبق النظام اآلًيا اإيقافات على الفواتري التي تت�شمن م�شاكل اأو ا�شتثناءات 

رئي�شية كعدم وجود متويل للفاتورة اأي عدم وجود موازنة حل�شاب الفاتورة و اإذا كانت فاتورة حتتوي على اإيقاف، ميكن حل االإيقاف عن 

طريق ت�شحيح اال�شتثناء الذي ت�شبب يف قيام مراجعة الفاتورة بتطبيق االإيقاف بوا�شطة حتديث الفاتورة اأو اأمر ال�شراء اأو تغيري جتاوزات 

الفاتورة. 

 -  التاأكد من اأن جميع اأوامر ال�شراء املفتوحة لي�شت لها فواتري اأدخلت باخلطاأ على اإنها قيا�شي.
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 2 - املرحلة الãانية

-  مطابقة احل�شابات مع االأ�شتاذ العام و تاأتي بعد التاأكد من اأن جميع احلركات اخلا�شة بنظام املدفوعات قد مت ترحيلها لالأ�شتاذ العام 

ذلك من خالل:

	 طلب تقرير » عملية حما�شبة املدفوعات«: الهدف من تنفيذ عملية حما�شبة املدفوعات هو تكوين جميع القيود املحا�شبية يف املدفوعات.  •
بعد اإمتام العملية، ميكن عر�س القيود املحا�شبية اجلديدة يف نافذة عر�س ال�شطور املحا�شبية.

	 طلب تقرير »حتويل املدفوعات اإىل االأ�شتاذ العام«: تقوم عملية حتويل املدفوعات باإر�شال الفواتري والتوزيعات اخلا�شة بها و الدفعات  •
اإىل االأ�شتاذ العام، فبعد اإمتام عملية حتويل املدفوعات بنجاح يقوم نظام املدفوعات حتديث جميع العمليات باأنها مت ترحيلها وذلك 

بعالمة »مرحل« حتى ال ميكن ترحيل هذه الفواتري اأو اإعادة ترحيل الفواتري واملدفوعات مرة اأخرى اإىل االأ�شتاذ العام.

ر�شم تو�شيحي 2 عينة عن كيفية املطابقة

3 -  املرحلة الãالãة

يقوم مدير املدفوعات باإقفال الفرتة املالية مالحظة: لن يقوم النظام بغلق الفرتة اإذا كان:

-  هنالك قيود حما�شبية مل يتم ترحيلها لالأ�شتاذ العام.

-  حركات مالية )فواتري( مل يتم اإن�شاء قيود حما�شبية لها،  و من املمكن حتويل تلك احلركات التي مل يتم اإجراء عملية املحا�شبة عليها 

للفرتة الالحقة من خالل ال�شغط على زر ا�شتثناءات.
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تطبيق دورة العمل على نظام املدفوعات

  اأخرى < طلبات < ت�شغيل

اختيار: طلب فردي، موافق

1- طلب تقرير م�شجل الفواتري ثم من �شا�شة معامالت التقرير يتم اختيار:

- ي�شتخدم م�شجل الفواتري ملراجعة املعلومات التف�شيلية عن الفواتري، فيقوم نظام املدفوعات بعر�س التقرير بوا�شطة  عملة الفاتورة يف 

حالة ا�شتخدام مراقبة املجموعة وا�شم جمموعة الفاتورة. 

	 مدخل بوا�شطة: للحد من التقرير للفواتري املٌدخلة بوا�شطة �شخ�س معني، ترتك هذه املنطقة خالية لت�شمني الفواتري ب�شرف النظر  •
عن من قام باإدخالها. 

	 تاريخ االإدخال من/اإىل: مدى التاريخ املراد تغطيته. •
	 الفرتة املحا�شبية: الفرتة املحا�شبية املراد احل�شول على معلومات الفواتري عنها. •

	 الفواتري غري املراجعة فقط: اإذا كان املراد اأن يحتوي التقرير فقط على الفواتري التي مل تقم بتنفيذ املراجعة لها •
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معامالت  �شا�شة  من  ثم  التكرار(  عن  بحثًا  الفواتري  لتدقيق  الفواتري  تدقيق  تقرير  )ي�شتخدم  الفواتري  تدقيق  تقرير  طلب   -2

التقرير يتم اختيار:

- مطابقة طول رقم الفاتورة: اإدخال عدد اأرقام الفاتورة التي يراد مقارنتها للتعرف على الفواتري املكررة بوا�شطة رقم الفاتورة و تبداأ 

املدفوعات من بداية كل رقم فاتورة وتقارن كل حرف حتى الرقم الذي مت تخ�شي�شه.

- تدقيق من/اإىل تاريخ الفاتورة: يقارن التقرير الفواتري بتواريخ الفواتري املوجودة يف مدى بيانات التدقيق بالفواتري املوجودة يف مدى 

تاريخ املقارنة، يطابق مدى التاريخ فرتة �شابقة، مثل ال�شهر ال�شابق اأو ربع �شنة اأو �شنة �شابقة.

- مقارنة من/اإىل تاريخ الفاتورة: يقارن التقرير الفواتري بتواريخ الفواتري املوجودة يف مدى تاريخ التدقيق بالفواتري املوجودة يف مدى 

تاريخ املقارنة فيكون مدى تاريخ املقارنة ب�شفة عامة هو وقت الزيادة منذ اآخر ت�شغيل للتقرير وجمموعة فرعية ملدى تاريخ التدقيق.

- مقارنة تواريخ الفواتري. ي�شري ما اإذا كانت تواريخ الفواتري املطابقة مطلوب �شردها للفواتري كتكرارات حمتملة.

3- طلب تقرير عملية حما�شبة املدفوعات
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4- طلب تقرير حتويل املدفوعات اإىل االأ�شتاذ العام

ا�شم دفاتر احل�شابات: هذا احلقل يجب اإدخاله وهو اإجباري، و هو الكل )النقدي و اال�شتحقاق(

حتويل دفرت ح�شابات التقرير: ي�شتخدم هذا احلقل يف حالة ا�شتخدام التقارير بعمالت خمتلفة. اخرت »ال«.

ا�شم املجموعة: ترك هذا احلقل  فارًغا حتى يتم نقل جميع العميالت من كل احلزم اخلا�شة بالدفع والفواتري.

من تاريخ، اإىل تاريخ اإدخال تاريخ بداية الفرتة املطلوب ترحيلها و نهاية الفرتة املطلوب ترحيلها

فئة اليومية: اختيار »الكل«.

مراجعة احل�شابات:  ال تغيري على القيمة التي تظهر تلقائًيا كما هي.

حتويل اإىل و�شيط االأ�شتاذ العام: ال تغيري على القيمة التي تظهر تلقائًيا كما هي

تنفيذ ا�شترياد اليومية: قم باختيار »نعم« اإذا كنت تريد نقل القيود من اجلدول الو�شيط اإىل داخل االأ�شتاذ العام.

5- طلب تقرير م�شجل الفواتري املرحلة و تقرير م�شجل ال�شداد املرحل ملعرفة جميع املبالغ التي �شجلت و خ�شمت )املرحلة فقط(

على ح�شاب االلتزامات.
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6-  طلب تقرير ميزان مراجعة املدفوعات و الذي يو�شح قيمة االلتزامات يف بداية الفرتة و نهايتها و تقرير م�شجل ال�شداد املرحل 

ملعرفة جميع املبالغ التي �شجلت و خ�شمت )املرحلة فقط( على ح�شاب االلتزامات.
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نظام املدفوعات – نظام االوراكل

حما�شبية < مراقبة فرتات املدفوعات

7- االنتقال اإىل نافذة مراقبة فرتات املدفوعات

8- اختيار ال�شهر املراد اإقفاله و من الئحة االختيارات اختيار املوقف »مقفل«
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	 مالحظة: •
 لن يقوم النظام بغلق الفرتة يف حالة وجود قيود حما�شبية مل يتم ترحيلها لالأ�شتاذ العام و من املمكن حتويل احلركات التي مل يتم اإجراء 

عملية املحا�شبة على ا للفرتة الالحقة من خالل ال�شغط على زر ا�شتثناءات.

-  اإغالق الفرتة املحا�سبية: 

»مقفل« ال ي�شمح نظام املدفوعات مبعاجلة احلركة يف فرتة مقفلة، و من املمكن اإعادة فتح فرتة مقفلة اإذا كان االأ�شتاذ العام املقابل وفرتات 

ال�شراء )نظام امل�شرتيات( مفتوحة اأي�شًا، و ال ميكن اإقفال فرتة تكون اأية من ال�شروط التالية موجودة بها:

	جمموعات ال�شداد امل�شتحقة. •
	 حركات غري حمت�شبة.  •

	 حركات حمت�شبة مل يتم حتويلها اإىل االأ�شتاذ العام. •

• برنامج حمو احلركات غري املحت�سبة

يقوم برنامج حمو احلركات غري املحت�شبة بتحويل احلركات غري املحت�شبة من فرتة حما�شبية اإىل اأخرى فيقوم الربنامج بتغيري التواريخ املحا�شبية 

لكل احلركات غري املحت�شبة اإىل اليوم االأول للفرتة املفتوحة التي يتم حتديدها، والأنه ال ميكن اإقفال فرتة مدفوعات بها حركات غري حمت�شبة، وذلك 

يف حالة �شماح ال�شيا�شات املحا�شبية بذلك، ف�شتحتاج اإىل ا�شتخدام هذا الربنامج لتغيري التواريخ املحا�شبية للحركة اإىل فرتة مفتوحة اأخرى. فمن 

املمكن عندئذ اإقفال الفرتة املحا�شبية التي قام تطبيق املدفوعات بنقل الفواتري واملدفوعات منها. على �شبيل املثال، عندما تكون هنالك فواتري ال 

ميكن حل االإيقافات اخلا�شة بها قبل االإقفال، و�شيا�شات املحا�شبية ت�شمح بتغيري تواريخ االأ�شتاذ العام لتوزيع الفاتورة، يتم تنفيذ الربنامج لتغيري 

تواريخ االأ�شتاذ العام لتوزيع الفاتورة اإىل اليوم االأول لفرتة مفتوحة اأخرى وبذلك ميكن اإقفال الفرتة احلالية. 

لن يقوم برنامج حمو احلركات غري املحت�شبة بالتبديل االآجل للحركات املحت�شبة اأو احلركات املحت�شبة التي بها اأخطاء. عند اإمتام برنامج حمو 

احلركات غري املحت�شبة، يقوم تطبيق املدفوعات اآليًا باإنتاج تقرير حمو احلركات غري املحت�شبة والذي ي�شرد احلركات التي مت تغيري تواريخها.
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9-  اختيار حمو احلركات بعد اختيار حالة موقف الفرتة مقفل
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دورة اإقفال نظام املقبو�سات يف وزارة املالية

تعريف دورة العمل

كيفية قيام وزارة املالية )اأو اأي وزارة مت اإن�شاء نظام للمقبو�شات بها( مبطابقة نتائج اأعمال نظام املقبو�شات ب�شكل �شهري مع االأ�شتاذ 

العام، مما ي�شهل من عملية اإقفال ال�شنة املالية 

لقد مت بناء النظام بهدف اإعطاء كل وزارة �شالحية الدخول اإىل نظام املقبو�شات املوحد على م�شتوى احلكومة االحتادية، لتمكني الوزارات 

من اإدخال كافة الفواتري و االإيرادات و التح�شيالت يف النظام.

ر�شم تو�شيحي 3 نظام املقبو�شات
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االإقفال ال�سهري لنظام املقبو�سات

حتقق املقبو�ضات
جدول املهام اليومية

الوزارات
البنوك

جدول املهام ال�ضهرية

ترحيل املقبو�ضات لال�ضتاذ العام
وزارة املالية

تدقيق احلركات املالية حتليل احل�ضابات اإ�ضدار التقارير
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�سرح دورة العمل على النظام

1 - التاأكد من اإدخال جميع الفواتري و احلركات )يف كل وزارة(

 نظام املقبو�شات - نظام االوراكل

حركات < حركات

اال�شتعالم بوا�شطة ال�شهر و مندوب املبيعات )الوزارة(

-تقوم كل وزارة يف نهاية ال�شهر بالتاأكيد من اأن جميع مطالباتها قد مت اإدخالها وتدقيقها على النظام

 �شيقوم النظام بعر�س كافة احلركات املدخلة لل�شهر املراد اإقفاله للوزارة. و من املمكن اخذ النتائج على ملف اإك�شيل ملزيد من التحليل و 

ذلك من خالل ال�شغط على

 »ملف <ت�شدير و حفظه بامتداد نوع ملفات االإك�شيل.
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2 - اإمتام الفواتري و احلركات )يف كل وزارة(

طلب تقرير الفواتري غري التامة ) التقارير < من القوائم (

 نظام املقبو�شات - نظام االوراكل

التقارير  < القوائم

-  ي�شتخدم هذا التقرير ملراجعة كل الفواتري غري التامة واالإ�شعارات املدينة واالإ�شعارات الدائنة والقيم الدائنة على احل�شاب. 

مالحظة:

 الفواتري غري التامة ال حتدث اأر�شدة احل�شابات املفتوحة وال تعر�س يف التقادم(. يجب اعتماد كافة احلركات للفرتة املراد اإقفالها.

3 - التاأكد من اإدخال جميع اأنواع االإي�ساالت النقدية و املتنوعات )يف كل وزارة(

-  يجب التاأكد من اأن جميع اإي�شاالت )اإيداعات( الوزارة قد مت اإدخالها على النظام بجميع اأنواعها
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4- التاأكد من مطابقة جميع االإي�ساالت النقدية )يف كل وزارة(

نظام املقبو�شات - نظام االوراكل

التقارير < التح�شيالت

تقرير م�شجل االإي�شال و اختيار نوع االإي�شال غري مطبق

5- التاأكد من انتهاء نظام االإدارة النقدية من ت�سوية جميع حركات نظام املقبو�سات 

ح�سب ك�سف البنك )يف كل وزارة(

< التح�شيالت(: ي�شتخدم هذا التقرير ملراجعة قائمة من االإي�شاالت التي  -  طلب تقرير اإي�شاالت منتظرة مقا�شة البنك )التقارير 

تنتظر مقا�شة البنك )ت�شويتها مع ك�شف البنك(. يت�شمن التقرير جميع االإي�شاالت اليدوية التي مت حتويلها ولكن مل تتم ت�شويتها من 

البنك )موقف االإي�شال: حمول نقدي( 

-  اإر�شال التقرير لنظام االإدارة النقدية للموافقة و اإبداء الراأي
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6 - فتح الفرتة التالية  من نظام املقبو�سات  )وزارة املالية (

-  نظام املقبو�شات - نظام االوراكل

املراقبة < املحا�شبية  < فتح و اإقفال الفرتات

-  موقف الفرتة: ميكن اأن يكون للفرتة املحا�ضبية اأحد املواقف االآتية:

	مقفلة: غري م�شموح بتكوين قيد اليومية، وترحيل وقيد حركة اإال اإذا كانت الفرتة املحا�شبية قد اأعيد فتحها. يتحقق نظام املقبو�شات  •
من اأنه ال يوجد بنود غري مرحلة يف هذه الفرتة و ال ي�شمح النظام باإقفال فرتة حتتوى على بنود غري مرحلة. 

	مقفلة معلقة: مثل مقفلة ولكنه ال يتحقق النظام من البنود غري املرحلة. غري م�شموح بقيد اليومية، والرتحيل، وقيد احلركة اإال اإذا  •
اأعيد فتح الفرتة املحا�شبية. 

	اآجلة: هذه الفرتة مل تفتح بعد، ولكن ميكن اإدخال احلركات فيها. مع ذلك، ال ميكن الرتحيل يف هذه الفرتة حتى يتم فتحها.  •

	غري مفتوحة: هذه الفرتة مل تفتح اأبدًا وغري م�شموح بقيد اليومية والرتحيل.  •

	مفتوحة: م�شموح بقيد اليومية والرتحيل. •

- تغيري الفرتة ملوقف مفتوح
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7-  ترحيل جميع حركات نظام املقبو�سات  لالأ�ستاذ العام  )وزارة املالية(

نظام املقبو�شات - نظام االوراكل

الو�شائط < االأ�شتاذ العام

	حدد تفا�شيل الرتحيل اإجمايل اأو تفا�شيل: •
	اإذا مت حتديد »تفا�شيل« يقوم برنامج و�شيط االأ�شتاذ العام بتكوين قيد يومية واحد على االأقل يف جدول الو�شيط لكل حركة يف تنفيذ الرتحيل.  •

	اإذا مت حتديد »اإجمايل« يقوم الربنامج بتكوين قيد يومية واحد لكل ح�شاب اأ�شتاذ عام.  •
	اإدخال تاريخ االأ�شتاذ العام املرحل لهذا التقدمي )يرجى العلم باأن التاريخ االفرتا�شي هو التاريخ احلايل، وميكن تغيريه(. يقوم نظام  •
املقبو�شات بتحديث كل احلركات املرحلة التي مت حتويلها اإىل االأ�شتاذ العام اأو اإىل منطقة و�شيط االأ�شتاذ العام بتاريخ االأ�شتاذ العام 

املرحل الذي اأدخلته. 

االوراكل نظام   - املقبو�شات  •	نظام 
التقارير< املحا�شبية

	اختيار ما اإذا كان �شيتم ت�شغيل ا�شترياد اليومية: اإذا مت اختيار القيمة نعم فاإن نظام املقبو�شات �شيقوم بتكوين جمموعات يوميات يف  •
االأ�شتاذ العام عندما يتم تنفيذ الرتحيل. اإذا مت اختيار القيمة ال، فاإن نظام املقبو�شات �شيقوم بتكوين جمموعات ل�شجالت احلركات 

يف منطقة و�شيط ا�شترياد اليومية. 

	 مراجعة تقرير برنامج حتويالت االأ�شتاذ العام •
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 8-  طلب تقرير البنود غري املرحلة

 •	يقوم النظام بطباعة تقرير البنود غري املرحلة لكل البنود التي مل ترحل يف مدى تاريخ االأ�شتاذ العام املحدد. 

9 - اإقفال  فرتة املقبو�سات 

 •	نظام املقبو�شات - نظام االوراكل

املراقبة < املحا�شبية < فتح و اإقفال الفرتات
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10 -  ت�سوية ح�ساب االإيرادات

 - التقارير < املحا�شبية: طلب تقرير ت�شوية ح�شاب االإيرادات: ي�شتخدم هذا التقرير للم�شاعدة يف ت�شوية اأن�شطة ح�شابات  املقبو�شات . ي�شتخدم 

هذا التقرير الإجمال كل اأر�شدة العميل واالإي�شال واحلركة واحل�شاب للفرتة التي مت حتديدها لت�شهيل عملية الت�شوية مع االأ�شتاذ العام
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دورة اإقفال فرتات االأ�ستاذ العام يف وزارة املالية

تعريف دورة العمل

-  ت�شتمل هذه الدورة اإقفال و فتح الفرتة املالية الأ�شتاذ العام و اإ�شدار التقارير ال�شهرية.

فر�سيات الدورة 

- التاأكد من اإدخال جميع احلركات املالية التي تخ�س ال�شهر املراد باغالقة يف جميع االأنظمة املطبقة )املدفوعات-املقبو�شات .-االإدارة 

النقدية-االأ�شتاذ العام-امل�شرتيات(

- التاأكد من اإدخال القيود اليدوية يف نظام االأ�شتاذ العام و التي تنح�شر بالتايل:

	 قيود الفوائد و الر�شوم البنكية و قيود التحويالت بني البنوك. •
	 قيود تعديليه  •

- ال يجوز ا�شتخدام احل�شابات الرئي�شية لالأنظمة الفرعية الإدخال قيود يدوية من االأ�شتاذ العام. و م�شطلح احل�شابات الرئي�شية هي تلك 

احل�شابات التي مت عند اإعداد تلك االأنظمة مثال:

ح�شاب االلتزامات )املوردين( يف نظام املدفوعات 	• 

ح�شاب الدفعات املقدمة يف نظام املدفوعات 	• 

ح�شاب فروق العملة يف نظام املدفوعات و  املقبو�شات . 	• 

ح�شاب و�شيط البنك و ح�شاب البنك يف نظام املدفوعات و املقبو�شات . و االإدارة النقدية 	• 

جميع االأنظمة الفرعية �شتلتزم باإر�شال »التقرير ال�شهري« اخلا�س بالنظام و الذي يو�شح به جميع احل�شابات الرئي�شية النظام  	• 

املعني )اأر�شدة احل�شابات ال�شهرية الرئي�شية( و ر�شيده ال�شهري

التزام كافة االأنظمة الفرعية يف كافة الوزارات بجدول االقفاالت ال�شهري التايل: 	• 

تاريخ االإقفاليتوقف علىالنظام #

الرابع من كل �شهرال يتوقف على نظام اأخرنظام الرواتب1

الثاين من كل �شهرال يتوقف على نظام اأخرنظام امل�شرتيات2

الثالث من كل �شهرنظام املدفوعات ، نظام  املقبو�شات .االإدارة النقدية3

الرابع من كل �شهرنظام امل�شرتياتنظام املدفوعات4

الرابع من كل �شهرال يتوقف على نظام اأخرنظام  املقبو�شات .5

اخلام�س من كل �شهرمثال)E Dirham(االأنظمة اخلارجية6

اخلام�س من كل �شهركل ما �شبقاالأ�شتاذ العام7

 

�سرح دورة العمل

1- بعد االنتهاء من دورة اإقفال النظام الفرعي يقوم مدير النظام الفرعي باإر�ضال النموذê ال�ضهري للمطابقة و االإقفال.

	يقوم نظام االأ�شتاذ العام مبطابقة احل�شابات و اإXهار االأخطاء اأو الفروق و تعديلها. •
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2- االنتقال لدورة قيود اال�ضتحقاق و القيود الدورية.

3- طلب تقرير »الربنامج-تكوين يوميات«

	 الهدف من التقرير اإن�شاء قيود االلتزام العالقة: يقوم مبراجعة جمموعات اليوميات املكونة من احلركات التي جتاوزت حجز االأموال  •
بت�شغيل برنامج  اأي�شًا  العام  االأ�شتاذ  اليوميات يقوم  بت�شغيل برنامج تكوين  القيام  من امل�شرتيات الأوراكل واملدفوعات الأوراكل عند 

تكوين اليوميات عند اإدخالك ليوميات املوازنة اأو حتويل مبالغ املوازنة با�شتخدام مراقبة املوازنة. يطبع التقرير امل�شدر ونوع الر�شيد 

وا�شم املجموعة والفرتة املحا�شبية واإجمايل القيم الدائنة واملدينة لكل جمموعة مكونة.

4- التاأكد من اأن جميع القيود قد مت ا�ضتريادها على نظام النقدي و االإ�ضتحقاق

نظام االأ�شتاذ العام - نظام االوراكل

اليوميات < ا�شترياد < ت�شغيل
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عملية ا�شترياد اليومية تكون قيود يوميات من البيانات املحا�شبية التي ت�شتوردها من االأنظمة الفرعية الأوراكل وغري اأوراكل، فمن املمكن 

مراجعة وتغيري وترحيل قيود اليوميات امل�شتوردة بنف�س الطريقة امل�شتخدمة مع قيد يومية اآخر، يقوم ا�شترياد اليومية بتكوين قيود يوميات 

من البيانات املوجودة يف اجلدول الو�شيط بينما تقوم االأنظمة الفرعية مبلء هذا اجلدول اآليًا ح�شب االإعداد. يقوم االأ�شتاذ العام مبراجعة 

كل البيانات املوجودة يف جدول الو�شيط قبل تكوين قيود اليومية. مالحظة: لزيادة ال�شرية وحتقيق معاجلة اأ�شرع، فاإن ا�شترياد اليومية ال 

يعالج �شوى البيانات املحا�شبية لدفاتر احل�شابات التي يتم الدخول اإليها عند تقدمي طلبك. 
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5- ت�ضحيح بيانات ا�ضترياد اليومية ) يف حالة وجود اأخطاء (\

- نظام االأ�شتاذ العام - نظام االوراكل

اليوميات < ا�شترياد < ت�شحيح

اإذا نتج عن ت�شغيل ا�شترياد اليومية بع�س االأخطاء القليلة ن�شبًيا، ميكن ت�شحيح البيانات التي مت رف�شها بوا�شطة ا�شترياد اليومية فبعد 

اإذا وجد عدد كبري من اأخطاء ا�شترياد  اإعادة ت�شغيل ا�شترياد يومية لتكوين يومية من البيانات املحا�شبية ال�شحيحة،  الت�شحيح ميكن 

اليومية يجب حذف كل بيانات اال�شترياد مل�شدر قيد اليومية ومعرف املجموعة وت�شحح االأخطاء و يعاد ت�شديرها للجدول الو�شيط. 

6- قفل الفرتة احلالية و فتح الفرتة الالحقة يف نظام اال�ضتحقاق و النقدي لالأ�ضتاذ العام

7- طباعة و حفظ التقارير ال�ضهرية.
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دورة اإقفال فرتة االأ�ستاذ العام يف وزارة املالية

تعريف دورة العمل

ت�شتمل هذه الدورة على اإقفال ال�شنة املالية الأ�شتاذ العام و اإ�شدار التقارير ال�شنوية.

يف نهاية ال�شنة املالية يتم اإغالق جميع ح�شابات االإيرادات و امل�شـــاريف لكل وزارة يف ح�شــــاب االأربـــاح املحتجزة، بهدف معـــــرفة الوفر 

اأو العجز لن�شاط احلكومة االحتادية لالإمارات العربية املتحدة و التي متت خالل ال�شنة املالية.

فر�سيات الدورة

	جميع االأنظمة املالية انتهت من دورة اإقفال النظام و التي تتم ب�شكل �شهري •
	 اإنهاء االأ�شتاذ العام من دورة االإقفال ال�شهري •

	 ي�شمل نظام االأ�شتاذ العام على الفرتة التعديلية و جميع خطوات االإقفال �شتتم يف تلك الفرتة. •
	 جميع االأنظمة املالية قد مت اإقفالها •

�سرح دورة العمل

التحقق من ت�شنيف احل�شابات بان مت ت�شنيفها ب�شورة �شحيحة ) مثال ح�شاب النقدية هو ح�شاب اأ�شل( 	 • 

ها مغلقة 	  التحقق من اأن جميع فرتات االأ�شتاذ العام لل�شنة املراد اإقفال•

ها مغلقة 	  التحقق من اأن جميع فرتات جميع االأنظمة املالية لل�شنة املراد اإقفال•

	 التاأكد من اأن الفرتة التعديلية مفتوحة •
	 التاأكد اإعداد التقومي باأنة مت بناء التقومي لل�شنة املالية الالحقة •

	 التحقق من �شحة ح�شاب االأرباح املحتجزة املبني يف اإعدادات نظام االأ�شتاذ العام  •
	االت�شال بالق�شم الفني لقاعدة البيانات الأخذ ن�شخة احتياطية قبل البد باخلطوات التالية. •

تكوين يوميات اإقفال بيان الدخل(. 	  تنفيذ تقرير نهاية ال�شنة )تقرير اإقفال عملية – •

	 ترحيل قيود االإقفال •
	التاأكد من ح�شابات االإيرادات و امل�شاريف و ح�شاب االأرباح املحتجزة •

	 طباعة التقارير ال�شنوية  •
	 اإجراء و ترحيل القيود التعديلية يف الفرتة التعديلية فقط ح�شب احلاجة •

	 طباعة التقارير ال�شنوية ب�شكل نهائي •
	 فتح الفرتة االأوىل يف ال�شنة اجلديدة •

	 فتح تقومي ال�شنة املالية اجلديدة »االلتزامات« •
	 دورة تعريف موازنة جديدة •

	 دورة �شيانة تنظيمات املوازنة •
	 اإقفال تام لفرتات ال�شنوات ال�شابقة و اأر�شفة قيود تلك الفرتات •

	 اإقفال الفرتة التعديلية •
	 التاأكد من تعريفات اأرقام فئات القيود اإن وجدت لل�شنة القادمة •

	دورة ترحيل اأر�شدة االلتزامات املدورة •
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ملخ�ص لدورة االإقفاالت 

 

املتطلبات   

1.0 ح�شاب االأرباح املحتجزة قد مت تعريفة.    

2.0 كل البيانات من النظم امل�شاعدة قد مت ا�شتريادها و ترحيلها.    

3.0 النظم امل�شاعدة قد مت اإغالقها.    

4.0 جميع القيود املدخلة بوا�شطة االأ�شتاذ العام قد مت مراجعتها و ترحيلها.    

اأخرى: طلبات                                                                                            التحقق 

    ت�شغيل )طلب( جدول ت�شنيف احل�شابات- قائمة قيم املقاطع 

ت�شغيل  )طلب( جدول ت�شنيف احل�شابات- قائمة التفا�شيل    

وذلك للتاأكد من اأن احل�شابات قد مت ت�شنيفها ب�شورة �شحيحة ) مثال ح�شاب ال�شدود هو ح�شاب اأ�شل(    

و يف حالة و جود ح�شابات خطاأ    

اإعداد:ماليات:احلقول املرنة:اأ�ضا�ضي:قيم                                             

معرفة احل�شابات امل�شنفة خطاأ و اإعادة ت�شنيفها    

التحقق

من ت�ضنيف احل�ضابات

اإعداد:ماليات:التقومي:املحا�شبية                  

تعريف التقومي لل�شنة اجلديدة   

اإعداد التقومي

تقوم الدائرة الفنية بحفظ قاعدة البيانات.

حفظ و تخزين

قاعدة البيانات 

اأخرى: طلبات تقرير نهاية ال�ضنة   

   تقرير ميزان املراجعة و ذلك للتاأكد من اأن اأر�شدة احل�شابات مت�شاوية.

2.0  تقرير اإقفال عملية – تكوين يوميات اإقفال بيان الدخل.   

3.0  تقرير اإقفال عملية – تكوين يوميات اإقفال امليزانية العمومية.   

اإعداد: فتح/اإقفال   

فتح الفرتة االأوىل يف تقومي ال�شنة اجلديدة.   

فتح الفرتة االأوىل يف ال�شنة اجلديدة    

تقارير: طلبات: قيا�ضي

بعد فتح الفرتة االأوىل يف ال�شنة اجلديدة، نقوم بطلب ميزان املراجعة لتلك الفرتة للتاأكد من اأن     

-  ح�شابات االإيرادات   = �شفر.    

-  ح�شابات امل�شاريف = �شفر.    

التحقق من ح�ضابات االإيرادات و امل�ضاريف

تقارير: طلبات : مالية

طلب تقرير امليزانية العمومية لبيان ح�شاب االأرباح املحتجزة.    
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التحقق من ح�ضاب

االأرباح املحتجزة

يوميات:تكوين:التخ�ضي�ص    

اإقفال احل�شابات التجارية للميزانية و املرتبطة بنود موازنة، لالن اأر�شدة بنود املوازنة يجب اأن ال تدور      

من عام اإىل اأخر، الأن موازنة الوزارة موازنة �شفرية.    

تكوين قيود امليزانية ال�ضنوية 

يوميات:ترحيل    

ترحيل قيد اإقفال احل�شابات التجارية للميزانية و املرتبطة بنود موازنة، لالن اأر�شدة بنود املوازنة يجب      

اأن ال تدور من عام اإىل اأخر، الأن موازنة الوزارة و احلكومة االحتادية موازنة �شفرية.    

ترحيل قيود امليزانية ال�ضنوية 

اإعداد:فتح/ اإقفال    

اإقفال الفرتات يف ال�ضنة ال�ضابقة.

اإقفال الفرتة

مالحظة : يجب عدم اإقفال الفرتة لت�شبح مغلق دائما اإال يف حالة االنتهاء من مراجعة و التدقيق على بياناتها ب�شكل نهائي. راجع دورة 

فتح و اإقفال الفرتات. 

تقارير مهمة ت�ضاعد يف عملية االإقفال 

اليوميات جمموعة  اإجمايل  تقرير  	•
العامة اليوميات  تقرير  	•

اليومية قيود  تقرير  	•
اليومية �شطور  تقرير  	•

اليومية م�شدر  تقرير  	•
امل�شتند(  م�شل�شل  ا�شتخدام  )عند  امل�شتند  رقم  ح�شب  اليوميات  تقرير  	•

املرحلة غري  اليوميات  تقرير  	•
املدفوعات  تفا�شيل  مع  احل�شاب  حتليل  	•

الفرعي  االأ�شتاذ  تفا�شيل  مع  احل�شاب  حتليل  	•
الفرعي2  االأ�شتاذ  تفا�شيل  مع  احل�شاب  حتليل  	•

العام االأ�شتاذ  دفرت  	•
املرحلة اليوميات  تقرير  	•

الفرعي  االأ�شتاذ  تفا�شيل  مع  اليوميات  تقرير  	•
اال�شتحقاقات  ت�شوية  تقرير  	•
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تقرير يوميات اإقفال امليزانية العمومية

عند ت�شغيل تكوين يوميات اإقفال امليزانية العمومية، يتم تكوين قيود اليومية لكي تعك�س القيم املدينة والدائنة لالأر�شدة الفعلية اخلتامية 

االإقفال  ح�شاب  اإىل  املعكو�شة،  واخل�شوم  االأ�شول  ح�شابات  �شايف  وهو  الر�شيد،  حتويل  فيتم  اإقفالها،  املراد  للفرتة  لتاريخه  ال�شنوية 

املحدد. 

يحتوي قيد اليومية الذي يقوم باإقفال امليزانية على ال�شفات التالية: 

	يتم اإقفال اأنواع االأر�شدة الفعلية فقط، اأما بالن�شبة الأر�شدة االلتزام اأو املوازنة فيتم جتاهلها. •
	تاريخ فعالية قيود االإقفال هو اآخر يوم يف الفرتة املختارة يف نافذة املعامالت وهو عبارة عن فرتة تعديل منوذجية متثل اآخر يوم يف  •

ال�سنة املالية. 

	يتم تعليم يوميات االإقفال للعك�س يف الفرتة التي تتبع الفرتة التي مت تكوين يوميات االإقفال بها. لتغيري طريقة العك�س االفرتا�شية،  •
راجع تغيري طريقة العك�س االفرتا�شية اأدناه.

	يقوم االأ�شتاذ العام باإقفال اأر�شدة العملة االأ�شا�شية فقط. يف حني يتم جتاهل اأر�شدة العملة االأجنبية. •

-  من نافذة تقدمي الطلب، اختيار تقدمي طلب مفرد.

- تظهر نافذة تقدمي الطلب و يف حقل ا�شم الطلب، اختيار برنامج عملية االإقفال: تكوين يوميات اإقفال امليزانية العمومية.

	الفرتة: يفرت�س االأ�شتاذ العام اآخر فرتة مفتوحة. وباملثل، يتم حتديد فرتة التعديل التي متثل اآخر يوم يف ال�شنة املالية.  •
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	 احل�شاب من: اأدخل مدى ح�شاب البداية. •
	 مدى احل�شاب اإىل: اأدخل مدى ح�شاب النهاية.  •

	 من املمكن اأن ميتد املدى لي�شمل مقاطع تر�شيد متعددة ويت�شمن قائمة جداول ت�شنيف احل�شابات بالكامل. يقوم االأ�شتاذ العام  •
با�شتخال�س اأر�شدة ح�شابات امليزانية العمومية فقط والواقعة داخل املدى املحدد.

	ح�شاب االإقفال: يجب اأن تقوم بتحديد ح�شاب اإقفال ميزانية عمومية واحد.  •

- الفئة: يظهر اإقفال امليزانية العمومية اآلًيا يف هذا احلقل.

- اختيار موافق الإقفال نافذة املعامالت.

تقرير يوميات اإقفال بيان الدخل 

يقدم االأ�شتاذ العام خيارين ليوميات اإقفال بيان الدخل، ميكن اختيار ت�شفري كل ح�شاب بيان الدخل وترحيل الر�شيد اإىل ح�شاب االأرباح 

املحتجزة. وبداًل من ذلك، ميكن ترحيل �شايف ر�شيد الدخل املتبادل اإىل ح�شاب »مقا�شة« لبيان الدخل بداًل من ت�شفري كل ح�شاب اإيرادات 

اأو م�شروفات.

يقوم برنامج يوميات اإقفال بيان الدخل بتكوين يوميات الإقفال االأر�شدة الفعلية ال�شنوية لتاريخه ملدى من ح�شابات االإيرادات وامل�شروفات 

)ميكن تنفيذ هذا الربنامج الأي فرتة مفتوحة( 
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اÿيار 1 : اإقفال بيان الدخل

عند ت�شغيل العملية »تكوين يوميات اإقفال بيان الدخل« و القيام باإدخال ح�شاب للحقل »ح�شاب االإقفال« يف نافذة املعامالت، �شيتم ترحيل 

للح�شاب  لتاريخه  ال�شنوي  التبادل لر�شيد  اإيرادات وم�شروفات يف مدى احل�شاب الذي مت معاجلته و هذا هو  القيود مقابل كل ح�شاب 

لتاريخه حل�شاب امل�شروفات  ال�شنوي  اأر�شدة  االأرباح املحتجزة هو �شايف جمموع  املبلغ املرحل حل�شاب  اأما  ويقوم بت�شفري كل ح�شاب، 

واالإيرادات. 

اÿيار 2 : مقاUسة بيان الدخل

عند ت�شغيل العملية »تكوين يوميات اإقفال بيان الدخل« و القيام باإدخال ح�شاب للحقول »ح�شاب االإقفال« و«ح�شاب مقا�شة الدخل« يف نافذة 

املعامالت، �شت�شبح اليومية التي مت تكوينها مماثلة ملا مت �شرحه اأعاله با�شتثناء االآتي:

لن يتم ت�شفري ح�شابات االإيرادات وامل�شروفات املت�شمنة يف مدى احل�شاب املحدد فبداًل من ذلك، �شياأخذ الربنامج �شايف جمموع ح�شابات 

االإيرادات وامل�شروفات )يت�شمن هذا املجموع الر�شيد يف ح�شاب مقا�شة بيان الدخل( برتحيل �شايف املجموع املتبادل اإىل ح�شاب مقا�شة 

الدخل يف عمود الدائن )د( واملدين )م( املنا�شب. 

�شيكون املبلغ املرحل حل�شاب االأرباح املحتجزة هو املتبادل للمبلغ املرحل حل�شاب مقا�شة الدخل. �شي�شبح بعد ذلك مبلغ االأرباح املحتجزة 

م�شاوي ل�شايف جمموع ح�شابات امل�شروفات واالإيرادات التي متت معاجلتها.
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تقنية  المعلومات

األحكام العامة
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تقنية  المعلومات

تقنية  المعلومات

األحكام العامة

أمن المعلومات

.حتدد صالحيات كل مستخدم حسب النظام الذي يعمل عليه والوزارة التابع هلا
يف حال انتهاء خدمة املوظف فإن على ادارة املوارد البشرية ابالغ  ادارة تقنية

املعلومات رمسيا اللغاء كلمة السر اخلاصة به و الربيد اإللكتروين و حسابه على الشبكة
كلمة السر من مسئولية املوظف نفسه ،  وغري مسموح له بإفشاء كلمة السر اخلاصة به

ألي شخص كان
يف حال قيام املوظف بإجازة ،  فإن على إدارة املوارد البشرية إبالغ إدارة تقنية

.املعلومات رمسياً بذلك إلنشاء كلمة سر جديدة للموظف البديل 
حماية المعلومات

تقوم وزارة املالية باتباع كل ما من شأنه احلفاظ على سرية املعلومات ومحايتها من
االختراق عن طريق استخام أحدث وسائل مكافحة الفريوسات والتسلل االيل

األجهزة والنظم اآللية

تشرف وزارة املالية  على النظم املالية واحملاسبية اإللكترونية املركزية مثل النظام املايل
إخل.. واإلسكان احلكومي وأمالك الدولة واملشتريات احلكومية

يف حال رغبة الوزارة املعنية استحداث نظام اليكتروين فيتم ذلك بالتنسيق املسبق مع
.احلكومة االلكترونية باهليئة االحتادية للموارد البشرية احلكومية 

مراعاة السياسات واملعايري املعتمدة لدى احلكومة االليكترونية عند شراء أجهزة
.احلاسب االيل والتجهيزات التقنية االخرى

األحكام العامة:اسم اإلجراء ١٣-١:رقم اإلجراء
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