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ثامن ًا  :املعهد املالي

مقـدمة
توا�ص ً
ال للجهود التي تبذلها وزارة املالية يف جماالت
عملها املختلفة و�أهمها متابعة وتنفيذ �إ�سرتاتيجية
�إ�صالح �إدارة املالية العامة ومبادئ ال�شفافية وامل�ساءلة
املالية  ،و�إت�ساقاً مع توجهات احلكومة الهادفة �إىل
تي�سري وت�سهيل تنفيذ اخل��دم��ات احل�ك��وم�ي��ة عن
طريق �إعداد الأدلة الإر�شادية التي تو�ضح جلمهور
املتعاملني م��ع اجلهـة ��س�ـ��وا ًء ك��ان��وا �أف ��راد �أو جهات
حكوميـة ر�سميـة �أو م�ؤ�س�سات وهيئات و�شركات عامة
وخمتلطة �أو خا�صة �أن��واع اخلدمات �أو التعامالت
املرتبطة مبهام اجلهة املعنية القانونية والنظاميـة
والإجراءات والوثائق املطلوبة لإجناز تلك املعامالت
�أو اخلدمات والزمن املقدر لإجنازها وتنفيذها.
ف ��إن وزارة املالية ق��د �سارعت ب ��إع��داد ذل��ك الدليل
خالل العام املايل 2007م و�أ�صدرته ر�سمياً وو�ضعته
يف واجهة مبنى الوزارة ويف ال�صاالت املفتوحة داخل
مبنى الوزارة عرب لوحات وا�ضحة ومقروءة � ،إال �أن
ال ��وزارة وم��ن منطلق حر�صها على حتقيق الغاية
املرجوة من و�ضع ون�شر و�إبراز دليل اخلدمات التي
تقدمها جلمهور املتعاملني معها ق��د عملت على
تقييم نتائج �إع�ـ��داد ون�شر دليل اخل��دم��ات ال�صادر
عنها يف عام 2007م ومدى حتقيقه لتي�سري وت�سهيل

الإجراءات  ،ومت الوقوف على �أوجه الق�صـور يف ذلك الدليل املعد
للمرة الأوىل وكان من نتائج التقييم �أن ال��وزارة قد عملت على
تعديل ذلك الدليل بهذا الدليل املعدل الذي حر�صنا �أن يحقق
الفائـدة املرجـوة من �إ�صداره بعد �إ�ستيعابه لكافة �أنواع اخلـدمات
والإج �ـ��راءات والوثائـق املطلوبة لتنفيذها  ،بحيث �أن املوظف
املختـ�ص وامل�سئول عن �إ�ستالم �أوليات املعاملة /اخلدمة املطلوبة
ل��ن يتمكن م��ن �إ�ستالمها م��امل تكـن م�ستوفية لكافة الوثائق
املطلوبة للتنفيذ.
لـذا ن�أمل من جمهور امل�ستفيدين من اخل��دم��ات التي تقدمها
ال ��وزارة الإط�ل�اع بعناية على دليل اخل��دم��ات ال��ذي ن�ضعه بني
�أيديهم واحلر�ص على تقدمي كافة امل�ستندات املطلوبة لإجناز
وتنفيذ اخلدمة املق�صودة حتى تتمكن القطاعات والإدارات املعنية
من البت ب�ش�أنهـا يف املواعيد املبينة يف هذا الدليل ،وحتى تتمكن
قيادة ال��وزارة مبختلف م�ستوياتها الإداري��ة من متابعة الإجنـاز
�أو ًال ب�أول .
واهلل من وراء الق�صــد ؛؛؛

نعمان طاهر ال�صهيبي
وزيـــر املـــالية

قطاع التنظيم وح�سابات احلكومة
الإدارة العامة للنفقات اجلارية

دليل خدمات وزارة املالية

قطاع التنظيم وحسابات احلكومة
الإدارة العامة للنفقات اجلارية
�إدارة نفقات البعثـات

نوع اخلدمة

�إيفاد جديد للدرا�سة يف اخلارج (تبادل ثقايف)
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1مذكرة اجلهة حتت توقيع رئي�س اجلهة وممثلي وزارة املالية حمدد ًا بها
موقف االعتماد الالزم ملواجهة الطلب على م�ستوى الباب والبند والنوع
مت�ضمنة كافة بيانات املوفد املالية والإدارية .
�2صورة �شهادة التخرج للم�ؤهل احلا�صل عليه املر�شح وبتقدير عام ال يقل
عن امتياز
3قرار الإيفاد حتت توقيع رئي�س اجلهة معمد �صورة طبق الأ�صل مت�ضمنا
(ا�سم املوفد  ،الدولة  ،عام الإيفاد ،الدرجة العلمية ،التخ�ص�ص ،
اجلامعة  ،مدة الدرا�سة  ،امل�ستحقات املالية ( م�ساعدة ،ر�سوم درا�سية
 ،نوع املقعد � ،أي م�ستحقات �أخرى )
4القبول املبدئي من امل�ؤ�س�سة التعليمية حمدد ًا فيه الدرجة العلمية ونوع
املقعد ومتطلبات الدرا�سة وتاريخ االلتحاق بالدرا�سة معمد من البعثة
الدبلوما�سية لبالدنا يف البلد الدار�س فيها الطالب .
5قرار تعيينه ع�ضو ًا بهيئة التدري�س بالن�سبة ملوفدي اجلامعات و�أن يكون
قد مر على تعيينه عامني حتت التجربة .
6فتوى اخلدمة املدنية للموظفني �أو الفنيني العاملني يف اجلامعة �أو
الإف��ادة لغري املوظفني من اخلدمة املدنية بعدم وجود ا�سم املوفد يف
الهيكل الإداري للدولة .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية (�إدارة البعثات)
7 .7مطالبة اجلامعة بالر�سوم الدرا�سية �إن كان موفد بر�سوم .معمدة من
البعثة الدبلوما�سية لبالدنا يف البلد الدار�س فيها الطالب .
8 .8قرار جمل�س الدرا�سات العليا ملوفدي اجلامعات.
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

خم�سة ايام عمل .
مالحظة :

• يجب تعميد كافة الوثائق طبق الأ�صل من قبل اجلهة كما يجب ترجمة
كافة الوثائق امل�ؤيدة لالبتعاث ال�صادرة باللغة الأجنبية من مكتب
ترجمة معتمد يتم تعميدها طبق الأ�صل من قبل اجلهة

• ال يتم النظر يف �أي معاملة ترد �إلينا ك�إيفاد جديد للدرا�سة اجلامعية
الأوىل على نفقة وزارة الداخلية ووزارة ال�صحة واجلامعات اليمنية كما
ال يجب قبول �أي مطالبات �إيفاد جديد لغري املوظفني على نفقتها �أو
نفقة اجلهات املوفدة الأخرى با�ستثناء وزارة التعليم الفني والتدريب
املهني .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

طلب ا�ستمرارية م�ستحقات املوفد لنيل درجة �أعلى من الدرجة املوفد لأجلها
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

�1صورة �شهادة التخرج للم�ؤهل احلا�صل عليه املر�شح وبتقدير عام ال يقل
عن جيد جد ًا مع ال�سجل الأكادميي معمد �صورة طبق الأ�صل .
2مذكرة اجلهة حتت توقيع رئي�س اجلهة وممثلي وزارة املالية حمدد ًا بها
موقف االعتماد الالزم ملواجهة الطلب على م�ستوى الباب والبند والنوع
مت�ضمنة كافة بيانات املوفد املالية والإدارية .
3قرار اال�ستمرارية معمد �صورة طبق الأ�صل حتت توقيع رئي�س اجلهة
4القبول املبدئي من امل�ؤ�س�سة التعليمية حمدد ًا فيه الدرجة العلمية ونوع
املقعد ومتطلبات الدرا�سة وتاريخ االلتحاق بالدرا�سة معمد من البعثة
الدبلوما�سية لبالدنا يف البلد الدار�س فيها الطالب .
5فتوى اخل��دم��ة املدنية للموظفني �أو الفنيني العاملني يف اجلامعة
باال�ستمرارية �أو الإفادة لغري املوظفني من اخلدمة املدنية بعدم وجود
ا�سم املوفد يف الهيكل الإداري للدولة .
6قرار جلنة الإيفاد املخت�صة بالن�سبة ملوفدي اجلهات التابعة لوزارة
اخلدمة املدنية
7قرار جمل�س الدرا�سات العليا ملوفدي اجلامعات.
8انطباق ال�شروط القانونية لال �ستمرارية على املوفد.

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
مالحظة :

•الطالب الذين مل حتدد تقديرات على �شهادات تخرجهم يجب �إرفاق
�صورة معمدة طبق الأ��ص��ل من ال�سجل الأك��ادمي��ي وكذلك التقدير
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية (�إدارة البعثات)
للتمهيدي مع �إرف��اق �إف��ادة اجلامعة املتخرجني منها لعدم منحها
تقديرات على �شهادات التخرج للطلبة امللتحقني للدرا�سة فيها معمدة
من البعثة الدبلوما�سية لبالدنا يف البلد الدار�س فيها الطالب.
• يجب تعميد كافة الوثائق طبق الأ�صل من قبل اجلهة كما يجب ترجمة
كافة الوثائق امل�ؤيدة للإبتعاث ال�صادرة باللغة الأجنبية من مكتب
ترجمة معتمد يتم تعميدها طبق الأ�صل من قبل اجلهة
•ال يحق ا�ستمرارية �أي طالب كان موفد على نفقة جهة موفدة على نفقة
جهة �أخرى خا�صة �إذا �سبق تنزيله من اجلهة احلا�صل على الدرجة
العلمية ال�سابقة منها نظرا لتعرثه �أو جتاوزه مدة الدرا�سة ومل يتمكن
من اال�ستمرارية على نفقة اجلهة لعدم ان�سجام طلبة مع �أحكام قانون
البعثات الدرا�سية رقم ( )19ل�سنة 2003م والئحته التنفيذية .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

طلب املوافقة على تغيري بلد الإيفاد
املرفقات املطلوبة

.1

.2
.3
.4
.5

1مذكرة اجلهة حتت توقيع رئي�س اجلهة وممثلي وزارة املالية حمدد ًا بها
موقف االعتماد الالزم ملواجهة الطلب على م�ستوى الباب والف�صل والبند
والنوع مت�ضمنة كافة بيانات املوفد املالية والإدارية واملبالغ التي �صرفت
للمذكور يف بلد الإيفاد ال�سابق والأثر املايل املرتتب على النقل .
2قرار نقل معمد �صورة طبق الأ�صل حتت توقيع رئي�س اجلهة.
3القبول املبدئي من املو�س�سة التعليمية حمددا فيها الدرجة العلمية ونوع
املقعد ومتطلبات الدرا�سة وتاريخ االلتحاق بالدرا�سة معمد من البعثه
الدبلوما�سية لبالدنا يف البلد الدار�س فيها املوفد.
4مذكرة من البعثة الدبلوما�سية لبالدنا يف الدولة الدار�س فيها الطالب
تو�ضح وت�ؤكد �أ�سباب ومربرات النقل .
5قرار جمل�س الدرا�سات العليا ملوفدي اجلامعات .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
مالحظة :

•يجب تعميد كافة الوثائق طبق الأ�صل من قبل اجلهة كما يجب ترجمة
كافة الوثائق امل�ؤيدة لالبتعاث ال�صادرة باللغة الأجنبية من مكتب
ترجمة معتمد يتم تعميدها طبق الأ�صل من قبل اجلهة .
•ال يجوز قبول �أي معاملة ب�ش�أن نقل موفد على نفقة وزارة التعليم العايل
�أو �أي جهة �أخرى على نفقة اجلامعات اليمنية �أو كليات املجتمع لنف�س
الدرجة العلمية .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية (�إدارة البعثات)
نوع اخلدمة

طلب �إعادة امل�ستحقات للموفد
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1مذكرة اجلهة حتت توقيع رئي�س اجلهة وممثلي وزارة املالية حمدد ًا بها
موقف االعتماد الالزم ملواجهة الطلب على م�ستوى الباب والبند والنوع
مت�ضمنة كافة بيانات املوفد املالية والإداري��ة واملبالغ والفرتة املتبقية
للموفد للح�صول على الدرجة العلمية.
2قرار �إعادة معمد �صورة طبق الأ�صل حتت توقيع رئي�س اجلهة .
�3إفادة امل�ؤ�س�سة التعليمية حمدد ًا فيها امل�ستوى الدرا�سي احلايل للموفد .
4مذكرة البعثة الدبلوما�سية لبالدنا تو�ضح وت�ؤكد �صحة الطلب والفرتة
املتبقية للتخرج وزوال �أ�سباب التنزيل للم�ستحقات
5ق��رار جلنة الإيفاد املخت�صة بالن�سبة ملوفدي اجلهات التابعة لوزارة
اخلدمة املدنية
6قرار جمل�س الدرا�سات العليا ملوفدي اجلامعات

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
مالحظة :

•يجب تعميد كافة الوثائق طبق الأ�صل من قبل اجلهة كما يجب ترجمة
كافة الوثائق امل�ؤيدة لالبتعاث ال�صادرة باللغة الأجنبية من مكتب
ترجمة معتمد يتم تعميدها طبق الأ�صل من قبل اجلهة
•عدم النظر يف �أي مطالبة من اجلهات املوفدة ب�ش�أن املطالبة ب�أي م�ستحقات
تخ�ص �سنوات �سابقة ملا قبل عام 2007م كونه �سبق معاجلتها ب�صورة
نهائية ومت توقيع حما�ضر بذلك بداية الربع الأول من العام 2007م .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

طلب متديد مدة الإيفاد
املرفقات املطلوبة

.1

.2
.3
.4
.5
.6

1مذكرة اجلهة حتت توقيع رئي�س اجلهة وممثلي وزارة املالية حمدد ًا بها
موقف االعتماد الالزم ملواجهة الطلب على م�ستوى الباب والبند والنوع
مت�ضمنة كافة بيانات املوفد املالية والإداري��ة واملبالغ والفرتة املتبقية
للموفد للح�صول على الدرجة العلمية.
2قرار متديد معمد �صورة طبق الأ�صل حتت توقيع رئي�س اجلهة
�3إفادة امل�ؤ�س�سة التعليمية حمدد ًا فيها امل�ستوى الدرا�سي احلايل للموفد .
4مذكرة البعثة الدبلوما�سية تو�ضح وت�ؤكد �صحة الطلب وقانونية الوثائق
املرفقة امل�ؤيدة للتنفيذ.
5قرار جلنة الإيفاد املخت�صة بالن�سبة ملوفدي اجلهات التابعة لوزارة
اخلدمة املدنية
6قرار جمل�س الدرا�سات العليا ملوفدي اجلامعات .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
مالحظة :

•يجب تعميد كافة الوثائق طبق الأ�صل من قبل اجلهة كما يجب ترجمة
كافة الوثائق امل�ؤيدة لالبتعاث ال�صادرة باللغة الأجنبية من مكتب
ترجمة معتمد يتم تعميدها طبق الأ�صل من قبل اجلهة
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية (�إدارة البعثات)
نوع اخلدمة

املطالبة مب�ستحقات الطالب الربعية(م�ساعدة مالية )
املرفقات املطلوبة

1 .1مذكرة اجلهة موقعة حتت توقيع رئي�س اجلهة وممثلي وزارة املالية
حم��دد ًا بها �إجمايل املبالغ امل�ستحقة للربع املعني وعدد الطالب مع
ك�شوفات تف�صيلية لأ�سماء الطالب امل�ستحقني للربع على م�ستوى اال�سم
والدولة والتخ�ص�ص والدرجة العلمية واملبلغ وكذلك �أ�سماء امل�ضافني
واملنزلني مو�ضح بها �أ�سباب الإ�ضافة والتنزيل م�شفوعة بالوثائق
امل�ؤيدة ل�صحة الطلب و الأ�سباب .
�2 .2صورة مطالبات امللحقيات الثقافية وال�سفارات مب�ستحقات الطلبة
للربع املعني والوفورات املحققة والطالب اخلريجني واملنزلني الخ
معمدة طبق الأ�صل من قبل اجلهة
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ع�شرة �أيام عمل .
مالحظة :

•يجب تعميد كافة الوثائق طبق الأ�صل من قبل اجلهة كما يجب ترجمة
كافة الوثائق امل�ؤيدة لالبتعاث .ال�صادرة باللغة الأجنبية من مكتب
ترجمة معتمد يتم تعميدها طبق الأ�صل من قبل اجلهة
•تتم املطالبة ب�صورة جماعية مب�ستحقات الطلبة الدار�سني يف اخلارج
�أو الداخل منح الإيفاد الداخلي م�ساعدة مالية .
•�أن يكون و�صول الربع قبل حلول موعد ا�ستحقاقه ب�شهر وفق ًا لأحكام
امل��ادة رق��م ( )83من الالئحة التنفيذية للقانون رق��م ( )19ل�سنة
2003م حتى نتمكن من املراجعة وحتويله يف موعده املحدد .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

بدل الطباعة لر�سالة املاج�ستري والدكتوراه
املرفقات املطلوبة

1 .1مطالبة اجلهة حمدد ًا فيها املبلغ املطلوب والدرجة العلمية وبدل طباعة
الر�سالة العلمية واالعتمادات املر�صودة ملواجهة ذلك موقعه من ممثلي
وزارة املالية باجلهة .
�2 .2صورة �شهادة تخرج املوفد للدرجة العلمية املطالب ببدل طباعة
ر�سالتها العلمية معمدة من البعثة الدبلوما�سية لبالدنا يف الدولة التي
تخرج منها الطالب
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
مالحظة :

•يجب تعميد كافة الوثائق طبق الأ�صل من قبل اجلهة كما يجب ترجمة
كافة الوثائق امل�ؤيدة لالبتعاث ال�صادرة باللغة الأجنبية من مكتب
ترجمة معتمد يتم تعميدها طبق الأ�صل من قبل اجلهة
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية (�إدارة البعثات)
نوع اخلدمة

بدل البحث امليداين
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

1مطالبة اجلهة حمدد ًا فيها املبلغ املطلوب والدرجة العلمية واالعتمادات
املر�صودة وموقعة من ممثلي وزارة املالية يف اجلهة وملرة واحده بالن�سبة
ملوفدي اجلامعات
�2إفادة امل�شرف اخلارجي باملوافقة على �سفر الطالب لإجراء البحث
امليداين معمدة من البعثة الدبلوما�سية لبالدنا يف الدولة الدار�س فيها
الطالب .
 3مذكرة من البعثة الدبلوما�سية لبالدنا يف الدولة الدار�س فيها الطالب
باملوافقة على �سفر الطالب لإجراء البحث امليدان
4ا�ستيفاء حما�ضر كال من جمل�س الق�سم التابع له الطالب وحم�ضر
الكلية وجمل�س الدرا�سات العليا والبحث العلمي باملوافقة على عودة
الطالب �إىل الداخل لإجراء البحث امليداين وتعيني م�شرف داخلي علية
خالل فرتة البحث .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
مالحظة :

•يجب تعميد كافة الوثائق طبق الأ�صل من قبل اجلهة كما يجب ترجمة
كافة الوثائق امل�ؤيدة لالبتعاث ال�صادرة باللغة الأجنبية من مكتب
ترجمة معتمد يتم تعميدها طبق الأ�صل من قبل اجلهة.
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

تذاكر ال�سفر املدفوعة نقداً من قبل املوفد
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5

1مطالبة اجلهة حمدد ًا فيها املبلغ املطلوب والدرجة العلمية واالعتمادات
املر�صودة وموقعة من ممثلي وزارة املالية يف اجلهة .
�2أ�صل كعوب التذاكر �أو �صورة من التذكرة الإلكرتونية .
3قرار الإيفاد  +موافقة املالية (للذهاب).
�4إفادة البعثة الدبلوما�سية لبالدنا بعدم �إعطاء املذكور �أي مبالغ مقابل
قيمة تذاكر �سفر بالن�سبة للعودة
�5صورة جوازات ال�سفر .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام عمل .
مالحظة :

•يجب تعميد كافة الوثائق طبق الأ�صل من قبل اجلهة كما يجب ترجمة
كافة الوثائق امل�ؤيدة لالبتعاث ال�صادرة باللغة الأجنبية من مكتب
ترجمة معتمد يتم تعميدها طبق الأ�صل من قبل اجلهة
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية (�إدارة البعثات)
نوع اخلدمة

امل�ط��ال�ب��ة ب��االرت �ب��اط ل�ل�ط�لاب امل�ع�ت�م��دي��ن مب�ستحقاتهم امل��ال�ي��ة ك�أول
م�صرف(م�ساعدة مالية  ،ر�سوم درا�سية  ،قيمة كتب ) .
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

1مذكره اجلهة حتت توقيع ممثلي املالية .
�2صورة موافقة وزارة املالية �سارية املفعول .
�3صورة من �شهادة القيد واالنتظام بالدرا�سة من امل�ؤ�س�سة التعليمية
امللتحق بها معمدة من البعثة الدبلوما�سية لبالدنا يف الدولة الدار�س
فيها الطالب .
4مذكرة البعثة الدبلوما�سية لبالدنا يف الدولة الدار�س فيها الطالب
ت�ؤكد تواجد الطالب مبقر الدرا�سة حمددا فيها تاريخ التواجد واملطالبة
مب�ستحقاته من تاريخ تواجده.
5مطالبة اجلامعة بالر�سوم الدرا�سية للطلبة املعتمدين بر�سوم درا�سية
حمددا فيها مقدار الر�سوم وامل�ستوى الدرا�سي للوفد معمدة من البعثة
الدبلوما�سية لبالدنا يف الدولة املوفد الطالب للدرا�سة فيها
6ك�شف �أخر راتب ا�ستلمه املوفد قبل تخفي�ض راتبه ليتم تخفي�ض بدالته
كموفد من قبل وزارة املالية كونها اجلهة املعنية بذلك ولن يتم النظر
يف �أي تخفي�ض بدالته من قبل اجلهة �إال �إذا مت �إرفاق �صورة من �إ�شعار
اخلف�ض من البنك املركزي لبدالته كموفد وفقا لإحكام القانون .
�7أي وثائق �أخرى مت ا�شرتاطها باملوافقة ال�صادرة من وزارة املالية .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
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مالحظة :

•يجب تعميد كافة الوثائق طبق الأ�صل من قبل اجلهة كما يجب ترجمة
كافة الوثائق امل�ؤيدة لالبتعاث ال�صادرة باللغة الأجنبية من مكتب
ترجمة معتمد يتم تعميدها طبق الأ�صل من قبل اجلهة .
•يتم املطالبة ب�صورة جماعية بالر�سوم الدرا�سية للطلبة الدار�سني يف
اخلارج �أو الداخل منح الإيفاد الداخلي .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية (�إدارة البعثات)
نوع اخلدمة

املطالب ��ة بالر�س ��وم الدرا�سي ��ة للع ��ام الدرا�س ��ي امل�ستح ��ق عل ��ى نفق ��ة اجلهة
املوفدة (جماعي )
املرفقات املطلوبة

1 .1مذكرة اجلهة حتت توقيع رئي�س اجلهة وممثلي وزارة املالية حمدد ًا بها
�إجمايل املبالغ امل�ستحقة للر�سوم الدرا�سية للعام املعني وعدد الطالب
امل�ستحقني للر�سوم مرتجمة بك�شوف تف�صيلية لأ�سماء الطالب على
م�ستوى اال�سم والدولة والتخ�ص�ص والدرجة العلمية وامل�ستوى الدرا�سي
الذي كان فيه العام ال�سابق مقارنة بالعام احلايل واملطالب االرتباط
بر�سومه مع خال�صة تو�ضيحية لإجمايل مبالغ الر�سوم املن�صرفة للعام
املا�ضي والتغريات التي ط��ر�أت عليها (م�ضافني ،منزلني) و�أ�سباب
الإ�ضافة والتنزيل والوثائق امل�ؤيدة للأ�سباب مع مطالبة امللحقيات
وال�سفارات يف الدول الدار�سني فيها .
��2 .2ص��ورة مطالبات البعثة الدبلوما�سية لبالدنا بالر�سوم الدرا�سية
امل�ستحقة للعام املعني حمددا بها ا�سم املوفد والدرجة العلمية وعام
الإيفاد وا�سم اجلامعة وامل�ستوى الدرا�سي الذي كان فيه املوفد العام
ال�سابق وامل�ستوى الدرا�سي للعام املعني والفرتة املتبقية للتخرج واملبلغ
املطلوب كر�سوم درا�سية مع �إرفاق �صورة مطالبة اجلامعات بالر�سوم
للعام املعني مرتجمة �إذا كانت باللغة الأجنبية .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ع�شرة �أيام عمل .
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مالحظة :

•يجب تعميد كافة الوثائق طبق الأ�صل من قبل اجلهة كما يجب ترجمة
كافة الوثائق امل�ؤيدة لالبتعاث ال�صادرة باللغة الأجنبية من مكتب
ترجمة معتمد يتم تعميدها طبق الأ�صل من قبل اجلهة.
•�أن يكون و�صول املطالبة بالر�سوم الدرا�سية يف موعد �أق�صاه بداية العام
الدرا�ســي مع م�ستحقات الطالب للربع الرابع من كل عام عمال ب�إحكام
املادة ( )83من الالئحة التنفيذية لقانون البعثـــات .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية (�إدارة البعثات)
م�ستحقات امل�ست�شارين املعينني للعمل
يف امللحقيات الفنية التابعة ل�سفارات بالدنا يف اخلارج
نوع اخلدمة

التعيني اجلديد( بدل انتقال ذهاب  ،مرتب )
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

�1صورة طبق الأ�صل من قرار التعني من وزيري اجلهة واخلارجية ومعمد
من قبل رئي�س جمل�س الوزراء .
2مذكرة من جهة التعيني حتت توقيع رئي�س اجلهة وممثلي وزارة املالية
حمددا بها موقف االعتمادات املر�صودة يف موازنتها ملواجهة م�ستحقات
املعني للعمل باخلارج على م�ستـوى البـاب والبند والنوع.
 3فتوى وزارة اخلارجية مب�ستحقات املعني على �أ�سا�س اخلارج معمدة
طبق الأ�صل من قبل اجلهة.
4ك�شف احت�ساب م�ستحقات املعني (مرتب على �أ�سا�س اخل��ارج حتت
توقيع ممثلي وزارة املالية ).
�5صور اجلوازات له وال فراد �أ�سرته .
6ك�شف راتبه لأخر �شهر ا�ستلمه من تاريخ تعيينه للعمل باخلارج (�صورة
معمدة طبق الأ�صل).
�7إفادة مببا�شرة العمل حتت توقيع �سفري بالدنا يف الدولة املعني للعمل
فيها .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

الت�أمني ال�صحي
املرفقات املطلوبة

1 .1مذكرة من جهة التعيني حتت توقيع رئي�س اجلهة وممثلي وزارة املالية
حمددا بها موقف االعتمادات املر�صودة يف موازنتها ملواجهة الطلب
على م�ستوى الباب والف�صل والبند والنوع .
2 .2ثالثة عرو�ض �أ�سعار من ثالث �شركات ت�أمني من الدرجة الثانية يف البلد
املعني للعمل فيها معمدة من �سفارة بالدنا يف البلد املعني للعمل فيها .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية (�إدارة البعثات)
نوع اخلدمة

الر�سوم الدرا�سية لأبناء الدبلوما�سي لعــــدد ثـالثة �أبناء من التمهيدي �إىل
الثانوية العامة
املرفقات املطلوبة

1 .1مذكرة من جهة التعيني حتت توقيع رئي�س اجلهة وممثلي وزارة املالية
حم��ددا بها موقف االعتمادات املر�صودة يف موازنتها ملواجهة طلب
م�ستحقات املعني للعمل باخلارج على م�ستوى الباب والف�صل والبند
والنوع.
2 .2الفواتري للمبلغ املدفوع للمدار�س كر�سوم درا�سية على �أبنائه حمددا بها
العام الدرا�سي ومعمدة من ال�سفارة يف الدولة املعني للعمل فيها باملبلغ
املطلوب .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
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نوع اخلدمة

تذاكر �سفر ذهاب للمعني للعمل باخلارج
املرفقات املطلوبة

1 .1مذكرة من جهة التعيني حتت توقيع رئي�س اجلهة وممثلي وزارة املالية
حم��ددا بها موقف االعتمادات املر�صودة يف موازنتها ملواجهة طلب
م�ستحقات املعني للعمل باخلارج على م�ستوى الباب والف�صل والبند
والنوع .
�2 .2صور اجلوازات له وال فراد �أ�سرته .
�3 .3صورة التعزيز ببدل االنتقال .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام عمل .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية (�إدارة البعثات)
نوع اخلدمة

فارق املرتب ل�سعر ال�صرف
املرفقات املطلوبة

1 .1مذكرة من جهة التعيني حتت توقيع رئي�س اجلهة وممثلي وزارة املالية
حم��ددا بها موقف االعتمادات املر�صودة يف موازنتها ملواجهة طلب
م�ستحقات املعني للعمل باخلارج على م�ستوى الباب والبند والنوع .
�2 .2صور ة التعزيز باملرتب على �أ�سا�س اخلارج � +صور الأوليات يف الفقرة
الأوىل .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

طلب �صرف املرتب (ربعيا)
املرفقات املطلوبة

1 .1مذكرة من جهة التعيني حتت توقيع رئي�س اجلهة وممثلي وزارة املالية حمددا
بها موقف االعتمادات املر�صودة يف موازنتها ملواجهة طلب م�ستحقات املعني
للعمل باخلارج على م�ستوى الباب والف�صل والبند والنوع .
�2 .2صورة التعزيز للربع ال�سابق .
3 .3ك�شف احت�ساب مرتب الدبلوما�سي على �أ�سا�س اخلارج للربع امل�ستحق
حتت توقيع املخت�صني باجلهة املعنية وممثلي وزارة املالية.
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية (�إدارة البعثات)
نوع اخلدمة

التمديد لفرتة عمل الدبلوما�سي يف اخلارج .
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

1مذكرة من جهة التعيني بطلب التمديد للمعني للعمل باخلارج
�2صورة معمدة طبق الأ�صل من قرار التمديد حتت توقيع وزير اجلهة
واخلارجية معمد من قبل رئي�س الوزراء
3موافقة اجلهات املخت�صة بتمديد الفرتة
�4صورة من التعزيزات للفرتة ال�سابقة لفرتة التمديد املطلوبة مع فتوى
اخلارجية مب�ستحقاته لفرتة التمديد �إذا كان هناك �أي زيادة �أو نق�ص
على م�ستحقاته ال�سابقة للفرتة الأ�صلية

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

النفقات الت�شغيلية للملحقيات الفنية التابعة ل�سفارة بالدنا باخلارج.
املرفقات املطلوبة

1 .1مذكرة من اجلهة التابعة لها امللحقية حتت توقيع ممثلي املالية حمددا
بها ا�سم امللحقية الفنية والدولة واملبلغ امل�ستحق واملر�صود مبوازنتها
لهذا الغر�ض على م�ستوى الباب والف�صل و البند وال�ن��وع والفرتة
امل�ستحقة
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية (�إدارة البعثات)
نوع اخلدمة

طلب �صرف مرتبات العاملني املحليني باخلارج .
املرفقات املطلوبة

1 .1مذكرة من جهة التعيني حتت توقيع رئي�س اجلهة وممثلي وزارة املالية
حم��ددا بها موقف االعتمادات املر�صودة يف موازنتها ملواجهة طلب
م�ستحقات العاملني املحليني العاملني باخلارج على م�ستوى الباب
والف�صل والبند والنوع .
�2 .2صور من عقود العمل معمدة طبق الأ�صل من قبل ال�سفارة �أو البعثة
الدبلوما�سية العاملني فيها �سارية املفعول .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
مالحظــات عــامة

1 .1عدم النظر يف �أي مطالبة من اجلهات املوفدة ب�ش�أن املطالبة ب�أي
م�ستحقات تخ�ص �سنوات �سابقة ملا قبل ع��ام 2007م (كونه �سبق
معاجلتها ب�صورة نهائية ومت توقيع حما�ضر بذلك بداية الربع الأول من
العام 2007م ) .
2 .2ال يتم النظر يف �أي مطالبة ترد من اجلهات املوفدة ب�ش�أن املطالبة
ب�أي م�ستحقات تخ�ص العام 2007م �إال �إذا كانت املطالبة مل�ستحقات
مر�صودة يف موازنة اجلهة �شريطة �إرف��اق ما ي�ؤكد ذلك(�صورة من
ت�أ�شرية قطاع املوازنة).
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3 .3يتم البت يف املعامالت بعد ا�ستيفاء كافة الأوليات املو�ضحة بدليل
اخل��دم��ات لإدارة نفقات البعثات الدرا�سية وفقا لأح�ك��ام القوانني
واللوائح النافذة والتعميمات والقرارات ال�صادرة واملحا�ضر املوقعة
مع اجلهات بهذا ال�ش�أن ويف �ضوء توفر االعتمادات الالزمة لذلك يف
موازنة اجلهات املعنية .
4 .4ال يتم النظر يف �أي مطالبة �إلينا ب�أثر رجعي ملا قبل موافقة املالية هذا
من ناحية او بالزيادة للمخ�ص�صات املوافق على اعتمادها مبوجب
املوافقة من ناحية �أخرى .
�5 .5شهادات التخرج للطالب امللتحقني للدرا�سة فيها معمدة من البعثة
الدبلوما�سية لبالدنا يف الدول الدار�سني فيها الطالب.
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قطاع التنظيم وح�سابات احلكومة
الإدارة العامة للنفقات اجلارية
(�إدارة الباب الأول)

دليل خدمات وزارة املالية

قطاع التنظيم وحسابات احلكومة
الإدارة العامة للنفقات اجلارية
(�إدارة الباب الأول)

نوع اخلدمة

فوارق ا�سرتاتيجية املرحلة االوىل.
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5

1ا�ستمارة النقل للهيكل معمدة .
2ا�ستمارة حتليل الو�ضع معمدة.
3فتوى وزارة اخلدمة املدنية.
�4صورة طبق اال�صل لك�شف اخر راتب .
5مذكرة مكتب املالية �إن كانت الفتوى �صادرة من احد مكاتب اخلدمة
املدنية بالأمانة واملحافظات .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام عمل .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية �( -إدارة الباب الأول)

نوع اخلدمة

فوارق ا�سرتاتيجية مرحلة ثانية.
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

1فتوى وزارة اخلدمة املدنية .
�2صورة طبق اال�صل لك�شف اخر راتب .
3مذكرة مكتب املاليه ان كانت الفتوى �صادرة من احد مكاتب اخلدمة
باالمانه واملحافظات.
4ك�شف الإ�ستحقاق معمد .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

خم�سة �أيام عمل .
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نوع اخلدمة

التظلم مرحله اوىل وثانية لال�سرتاتيجية +اع��ادة الت�سكني الناجت عن
التعيني بقرارات �سيا�سية.
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5

1فتوى وزارة اخلدمة املدنية .
�2صورة طبق اال�صل الخر ك�شف راتب .
3ا�ستمارة امل�سح الوظيفي .
4قرار التعني ان كان التظلم ناجت عن �شغل من�صب �أو اعادة ت�سكني.
5مذكرة مكتب املالية ان كانت الفتوى �صادرة من �أحد مكاتب اخلدمة
بالأمانة واملحافظات.

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام عمل .

53

الإدارة العامة للنفقات اجلارية �( -إدارة الباب الأول)

نوع اخلدمة

طبيعه العمل.
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5

1فتوى اخلدمة املدنية .
�2صورة طبق اال�صل من ك�شف اال�ستحقاق.
�3صورة طبق اال�صل لك�شف اخر راتب .
4قرار التعيني .
5مذكرة مكتب املالية ان كانت الفتوى �صادرة من �أحد مكاتب اخلدمة
بالأمانة واملحافظات .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

خم�سة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

عالوة الكادر ال�صحي.
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

1فتوى اخلدمة املدنية .
�2صورة طبق اال�صل من اخر ك�شف راتب.
�3صورة معمدة من ك�شف املنح .
4مذكرة مكتب املاليه باملحافظات

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية �( -إدارة الباب الأول)

نوع اخلدمة

الزيادة اجلديدة.
املرفقات املطلوبة

1 .1فتوى وزارة اخلدمة املدنية .
2 .2خال�صه ك�شف الراتب معمد طبق اال�صل.
�3 .3إ�ضافة وزارة املالية بالتوظيف ان كان املطلوب منهم توظيف جديد .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

االعادة للعمل للمجازين درا�سياً
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1مذكرة اجلهه موقعه من ممثلي املالية ورئي�س اجلهه.
2فتوى اخلدمة املدنية بالن�سبة لالداريني .
3قرار منح االجازة معمد .
4قرار الغاء االجازة واعادته للعمل معمد .
5قرار متديد االجازة اذا كان هناك متديد معمد.
6ك�شف اخر راتب قبل االجازة معمد.
7ك�شف اخر راتب بعد املبا�شرة للعمل معمد
8مبا�شرة العمل .
�9صورة طبق اال�صل للم�ؤهل .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

خم�سة �أيام عمل .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية �( -إدارة الباب الأول)

نوع اخلدمة

عك�س املوازنة الوظيفية
املرفقات املطلوبة

1 .1فتاوى وزارة اخلدمة املدنية
2 .2ك�شوفات اال�ستحقاق  +ك�شوفات التنزيل
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

خم�سة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

االجازة بدون راتب.
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1مذكرة اجلهه معمدة من ممثلي املاليه ورئي�س اجلهه �شريطة توفر درجة
وظيفية مبوازنة اجلهة لل�سنة املالية املطالب فيها االعادة للعمل .
2فتوى اخلدمة املدنية لالداريني.
3قرار االجازة معمد .
4قرار االلغاء واعادته للعمل معمد .
5مذكرة اعادة توزيعه للعمل معمد .
6مبا�شرة العمل معمد .
7ك�شف اخر راتب قبل االجازة.
8ك�شف اخر راتب بعد املبا�شرة للعمل للت�أكد من وجود اال�سم م�صفر.

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

خم�سة �أيام عمل .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية �( -إدارة الباب الأول)

نوع اخلدمة

االعادة للعمل بعد انقطاع.
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1مذكرة اجلهه موقعه من ممثلي املالية ورئي�س اجلهه �شريطة توفر درجة
وظيفية مبوازنة اجلهة لل�سنة املالية املطالب فيها االعادة للعمل .
2فتوى اخلدمة املدنية .
3قرار االعادة للعمل .
4ك�شف اخر راتب قبل انقطاع معمد.
5ا�سباب االنقطاع .
6مبا�شرة العمل معمد .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

خم�سة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

النقــــل
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1فتوى اخلدمة املدنية �شريطة توفر درجة وظيفية مبوازنة اجلهة املنقول اليها .
2قرار التعيني من اجلهه املنزل اليها معمد .
3موافقة اجلهتني علي النقل .
4ك�شف اخر راتب معمد .
5مذكرة قطاع الوحدات االقت�صادية مباي�ؤكد خف�ض الراتب اذا كان
النقل من وحدات اقت�صادية مع مراعاة احكام القانون
6مبا�شرة العمل معمدة .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

خم�سة �أيام عمل .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية �( -إدارة الباب الأول)

نوع اخلدمة

الإحاله للتقاعد
املرفقات املطلوبة

1 .1مذكرة الهيئة العامة للت�أمينات �أو احد فروعها.
2 .2ا�ستمارة الربط .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

الإحاله للتقاعد مع منح فوارق اال�سرتاتيجية .
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

1فتوى اخلدمة املدنية .
2ك�شف اخر راتب معمد .
3قرار االحاله للتقاعد .
4ا�ستمارة الربط .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام عمل .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية �( -إدارة الباب الأول)

نوع اخلدمة

امل�ستحقات املوردة �إىل ح�ساب احلكومة العام من املرتبات .
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5

1مذكرة اجلهه موقعه من ممثلي املالية ورئي�س اجلهة حمدد فيها مقدار
موقف االعتمادات املخ�ص�صة لهذا الغر�ض.
2ا�ستمارة االقفال يف نهاية ال�سنه املاليه للمبالغ املن�صرفة معمد وذلك يف
حالة توريد املرتبات خالل ال�سنة ال�سابقة ل�سنة املطالبة ب�صرف املرتبات.
3ك�شف تف�صيلي لعملية االقفال معمد .
4ك�شوف لال�شهر املودرة واملطلوب اعادتها معمدة .
5ت�سوية اال�ستبعاد من النفقات التي قامت بها اجلهه .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

مرتبات املتعاقدين.
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

1طلب اجلهه موقعة من ممثلي املالية ورئي�س اجلهة حمدد فيها موقف
االعتمادات املخ�ص�صة لهذا الغر�ض.
2فتوى اخلدمة املدنية (عد اجلهات امل�ستقله التى التخظع لوزارة اخلدمة
املدنية والتامينات ) .
3عقد العمل معمد.
4ك�شوفات ال�صرف معمدة ..

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية �( -إدارة الباب الأول)

نوع اخلدمة

مرتبات املدر�سني االجانب والعرب يف اجلامعات وكليات املجتمع.
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1طلب اجلهه موقع من ممثلي املالية ورئي�س اجلهه.
2عقد العمل معمد .
3مبا�شرة العمل .
4ك�شف اال�ستحقاق معمد .
�5صور اجلوازات واالقامه معمدة .
6ا�ستمارة اعتماد ال�صرف معمدة .
7ك�شف الت�سوية معمد .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

مرتبات البعثات الطبية.
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1فتوى اخلدمة املدنية .
2الربتوكول .
3عقد العمل معمد .
4مبا�شرة العمل معمدة .
5ك�شف اال�ستحقاق معمد.
�6صورمن جوازات ال�سفر واالقامه .
7ا�ستمارة اعتماد ال�صرف معمدة.
8ك�شف الت�سوية معمد .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

خم�سة �أيام عمل .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية �( -إدارة الباب الأول)

نوع اخلدمة

بدل التمثيل للجامعات
املرفقات املطلوبة

1 .1طلب اجلهه موقع من ممثلي املالية ورئي�س اجلهه.
2 .2قرار رئي�س اجلامعه بالتعيني معمد.
3 .3مبا�شرة العمل معمدة .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

بدل ال�سكن واالثاث
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5

1مذكرة اجلهه موقعه من ممثلي املالية ورئي�س اجلهه.
�2صورة معمدة من �شهادة الدكتوراة .
 3قرار التعيني معمد .
 4مبا�شرة العمل معمدة.
5ك�شف الراتب معمد.

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام عمل .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية �( -إدارة الباب الأول)

نوع اخلدمة

بدل اجلل�سات
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1مذكرة اجلهه موقعه من ممثلي املالية ورئي�س اجلهه.
2حما�ضر اجلل�سات معمد.
3ك�شوف اال�ستحقاق معمد.
4القرار املن�شى لبدل اجلل�سات .
5ا�ستمارة �إعتماد ال�صرف معمدة.
6ك�شف الت�سوية معمد.
7قرار ت�شكيل اللجان معمد .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

خم�سة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

اجور ال�ساعات الزائدة
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1مذكرة اجلهه موقعه من ممثلي املالية ورئي�س اجلهه.
2التكليف بال�ساعات الزائدة .
3جدول املحا�ضرات معمد .
4حوافظ اداء ال�ساعات الزائدة معمدة.
5القرار املحدد الجر ال�ساعات الزائدة .
6العقد امل�برم بالعمل باجر ال�ساعات ال��زائ��دة للعاملني من خارج
اجلامعه معمد .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

خم�سة �أيام عمل .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية �( -إدارة الباب الأول)

نوع اخلدمة

بدل الريف
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

1فتوى اخلدمة املدنية .
2ك�شف اخر راتب معمد .
3مبا�شرة العمل معمد ة.
4ك�شف الإ�ستحقاق معمد للطلبات اجلماعية .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

خم�سة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

قطاع التنظيم وح�سابات احلكومة
الإدارة العامة للنفقات اجلارية
(�إدارة الباب الثاين)
النفقات على ال�سلع واخلدمات

73

دليل خدمات وزارة املالية

قطاع التنظيم وحسابات احلكومة
الإدارة العامة للنفقات اجلارية
(�إدارة الباب الثاين)
النفقات على ال�سلع واخلدمات

نوع اخلدمة

ال�شراء باملناق�صة العامة (ما زاد عن3مليون ريال)
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1موافقة وزارة املالية قبل الدخول يف �أي التزامات جديدة.
2مذكرة اجلهة موقعه من رئي�س اجلهة وممثلي املالية حمدد بها املبلغ
املعتمد واملن�صرف والر�صيد املتبقي .
3حم�ضر املوا�صفات (كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات).
4الإعـــالن.
5العطاءات.
6تامني العطاء.
7حم�ضر فتح املظاريف.
8حم�ضر تفريغ العطاءات  +التحليل املايل والفني.
9قرار جلان املناق�صات بح�سب ال�سقوف التالية -:
125مليون من �صالحية اللجان الرئي�سية يف امل�صالح وامل�ؤ�س�ساتوالهيئة .
75

الإدارة العامة للنفقات اجلارية �( -إدارة الباب الثاين)

250مليون من �صالحية اللجان الرئي�سية يف الوزارات (الديوانالعام).
ما زاد عن 250مليون يرفق قرار اللجنة العليا للمناق�صات).1010حم�ضر جلنة املناق�صات.
�1111إخطار اجلهة لل�شخ�ص املقبول عطائه.
1212العقد.
� 1313ضمان الأداء (�ضمان ح�سن تنفيذ).
1414البطاقة ال�ضريبية.
1515البطاقة الزكوية.
1616البطاقة التامينية.
�1717صورة ال�سجل التجاري .
�1818شهادة الت�أهيل والت�صنيف.
1919ويف حالة اذا مت التوريد يرفق بالإ�ضافة �إىل ما�سبق-:
الفاتورة النقدية بالأ�صناف.حم�ضر الفح�ص للأ�صناف.�سندات اال�ستالم املخزين .اي وثائق قانونية �أخرى حتددها الالئحة التنفيذية لقانوناملناق�صات واملزايدات احلكومية .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أ�سبوع عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

ال�شراء باملناق�صة املحدودة(-:ما زاد عن 1.5مليون ومبا اليتجاوز 3مليون)
املرفقات املطلوبة

1 .1موافقة وزارة املالية قبل الدخول يف �أي التزامات جديدة
2 .2مذكرة اجلهة موقعه من رئي�س اجلهة و ممثلي املالية.
3 .3حم�ضر املوا�صفات (كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات).
4 .4العطاءات(.مبا اليقل عن ثالثة عطاءات)
5 .5حم�ضر فتح املظاريف.
6 .6حم�ضر تفريغ العطاءات  +التحليل املايل والفني.
7 .7حم�ضر جلنة املناق�صات.
�8 .8إخطار اجلهة لل�شخ�ص املقبول عطائه .
9 .9العقـــــد.
� 1010ضمان االداء (�ضمان ح�سن تنفيذ).
1111البطاقة ال�ضريبية.
1212البطاقة الزكوية.
1313البطاقة التامينية.
�1414صورة ال�سجل التجاري .
�1515شهادة الت�أهيل والت�صنيف.
ويف حالة اذا مت التوريد يرفق التايل .
 الفاتورة النقدية بالأ�صناف. حم�ضر الفح�ص للأ�صناف. �سندات اال�ستالم املخزين.املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أ�سبوع عمل .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية �( -إدارة الباب الثاين)

نوع اخلدمة

ال�شراء باملمار�سة(ما زاد عن  100الف ريال ومبا اليتجاوز 1.5مليون ريال)
املرفقات املطلوبة

1 .1موافقة وزارة املالية قبل الدخول يف �أية �إلتزامات جديدة .
2 .2مذكرة اجلهة موقعه من رئي�س اجلهة و ممثلي املالية.
3 .3الدعوة �أو االخطار املوجهة للمتناف�سني (اليقل عن ثالثة متناف�سني) .
4 .4املوا�صفات .
5 .5حم�ضر تفريغ العطاءات.
6 .6حم�ضر فتح املظاريف.
7 .7موافقة رئي�س جلنة املناق�صات املخت�صة �أو من يفو�ضه .
8 .8موافقة جلنة املناق�صات املخت�صة �إذا زاد املبلغ عن()200.000ريال.
9 .9العقد.
1010الفح�ص والتوريد.
�1111ضمان االداء.
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

ال�شراء باالمر املبا�شر:
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1موافقة وزارة املالية قبل الدخول يف �أية �إلتزامات جديدة .
2مذكرة اجلهة موقعه من رئي�س اجلهة وممثلي املالية حمدد بها املبلغ
املعتمد واملن�صرف والر�صيد املتبقي.
3الفح�ص و�سند التوريد املخزين .
4موافقة رئي�س جلنة املناق�صات املخت�صة �أو من يفو�ضه .
5موافقة جلنة املناق�صات املخت�صة �إذا زاد املبلغ بال�شراء املبا�شر
عن()200.000ريال مع �إرفاق العقد والت�أمني االبتدائي والنهائي
6ارفاق كافة الوثائق املطلوبة لل�شراء باملمار�سة �إذا زادت القيمة التعاقدية
عن حدود املمار�سة.
�7شهادة احتكار معمدة من وزارة ال�صناعة والتجارة يف حالة االحتكار .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية �( -إدارة الباب الثاين)

نوع اخلدمة

النفقات اخلدمية :
�أ -مياه – انارة – ات�صاالت
املرفقات املطلوبة

1 .1مذكرة اجلهة موقعه من رئي�س اجلهة وممثلي املالية حمدد بها املبلغ
املعتمد واملن�صرف والر�صيد املتبقي.
2 .2فواتري اال�ستهالك معمدة من اجلهات وممثلي املالية
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أ�سبوع عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

ب -االيجارات املعتمدة من �سابق واملر�صود باملوازنة
املرفقات املطلوبة

1 .1مذكرة اجلهة موقعه من رئي�س اجلهة وممثلي املالية حمدد بها املبلغ
املعتمد واملن�صرف والر�صيد املتبقي .
2 .2عقد االيجار معمد (�ساري املفعول) وجمدد
3 .3اخر تعزيز يف حال ال�صرف من �سابق
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

اربعة ايام عمل .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية �( -إدارة الباب الثاين)

نوع اخلدمة

ج -االيجارات اجلديدة املر�صود لها اعتمادات
املرفقات املطلوبة

1 .1مذكرة من اجلهة موقعه من ممثلى املالية باجلهة حمدد بها املبلغ
املعتمد واملن�صرف والر�صيد املتبقي .
2 .2عقد االيجار معمد �ساري املفعول (جمدد)
3 .3ن�سخة من تا�شرية املوازنة ت�ؤكد بان املبلغ مر�صود ملوجهة هذا الغر�ض
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

م�ستحقات متعهدي التغذية
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

 1مذكرة اجلهة موقعه من رئي�س اجلهة و ممثلي املالية باجلهة حمدد
بها املبلغ املعتمد واملن�صرف والر�صيد املتبقي .
2طبالت التغذية (موقعه من متعهد التغذية وم�سئويل اجلهة) .
3العقد املوقع بني اجلهة ومتعهدي التغذية معمد من اجلهة (مع ملحقاته) .
4اوليات املناق�صة وفق ًا لقانون املناق�صات واملزايدات احلكومية والئحته
التنفيذية .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية �( -إدارة الباب الثاين)

نوع اخلدمة

نقل وانتقاالت عامة
�أ -بدل ال�سفر الداخلي .
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

1مذكرة اجلهة موقعه من رئي�س اجلهة و ممثلي املالية باجلهة حمدد بها
املبلغ املعتمد على م�ستوى الباب والف�صل والبند والنوع واملبلغ املن�صرف
والر�صيد املتبقي .
2التكليف من امل�سئول املخت�ص
3ك�شف اال�ستحقاق
�4صورة ك�شف الراتب لأخر �شهر

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

ب -بدل ال�سفر اخلارجي.
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1مذكرة اجلهة موقعه من ممثلي املالية باجلهة حمدد بها املبلغ املعتمد على
م�ستوى الباب والف�صل والبند والنوع واملبلغ املن�صرف والر�صيد املتبقي .
2موافقة رئي�س الوزراء على ال�سفر
3الدعوة من جهة ر�سمية حكومية
4التكليف من الوزير املخت�ص
5ك�شف اال�ستحقاق
6قرار التعيني بالوظيفة التي ي�شغلها.
�7إذا مت الطلب بعد ال�سفر فرتفق ا�ضافة ملا�سبق -:
ا�صل كعب التذاكر �أو �صورة من التذكرة الإلكرتونية .�صورة اجلواز-االفادة من البلد امل�ست�ضيف مبا يفيد امل�شاركة وتقرير عن املهمة

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية �( -إدارة الباب الثاين)

نوع اخلدمة

ج -ح�ضور دورات تدريبية يف اخلارج.
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5

1مذكرة اجلهة موقعه من رئي�س اجلهة وممثلي املالية حمدد بها املبلغ
املعتمد واملن�صرف والر�صيد املتبقي .
2الدعوة من جهة ر�سمية حكومية
3التكليف
4ك�شف اال�ستحقاق
5الربتكول او االتفاقية بني الدولة والدول امل�ست�ضيفة للدورات
�إذا مت الطلب بعد ال�سفر فرتفق ا�ضافة ملا�سبق -:
ا�صل كعب التذاكر -او �صورة التذكرة االلكرتونية �صورة اجلواز�-شهادة امل�شاركة

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

م�ستحقات اخلطوط اجلوية اليمنية
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

1مذكرة اجلهة موقعه من ممثلي املالية باجلهة يحدد بها املبلغ املعتمد
واملن�صرف واملتبقي .
2ا�صل املذكرات املحررة للخطوط اجلوية اليمنية معمدة من ممثلي
وزارة املالية ورئي�س اجلهة
3ا�صل الفاتورة
4ك�شوفات التفريغ للفواتري معمدة من ممثلي املالية باجلهة مبا ي�ؤكد
�صحة و�سالمة البيانات

امل��دة الزمني��ة الالزمـــــ��ة للإجن��از (وفق��ا مل�ص��در اجله��ة
املطالبة ونوعيتـهـا) :

�1 .1إذا كانت املطالبة فردية من جهة حكومية (�5أيام)
�2 .2إذا كانت املطالبة جماعية من اخلطوط اجلوية اليمنية (20يوم) .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية �( -إدارة الباب الثاين)

نوع اخلدمة

م�ستحقات الفنادق
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5

1مذكرة اجلهة موقعه من ممثلي املالية باجلهة حمدد بها املبلغ املعتمد
واملن�صرف والر�صيد املتبقي
2مذكرات احلجز املحررة من اجلهة للفندق
3ا�صول الفواتري
4تاكيد من اجلهة امل�ست�ضيفة عن �سبب اال�ست�ضافة
5موافقة م�سبقة من اجلهة املخت�صة يف حالة ا�ست�ضافة وف��ود ر�سمية
حل�ضور ندوات او م�ؤمترات او فعاليات او احتفاالت

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

خم�سة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

قطاع التنظيم وح�سابات احلكومة
الإدارة العامة للنفقات اجلارية
(�إدارة الباب الثالث)
الإعانات واملنح واملنافع االجتماعية
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دليل خدمات وزارة املالية

قطاع التنظيم وحسابات احلكومة

الإدارة العامة للنفقات اجلارية
(�إدارة الباب الثالث)
الإعانات واملنح واملنافع االجتماعية

نوع اخلدمة

اعانات العالج باخلارج (امل�ساعدة على ح�ساب جهة العمل)
املرفقات املطلوبة

1 .1مذكرة اجلهة موقعة من ممثلي املالية ورئي�س اجلهة حمدد بها املبلغ
املعتمد واملن�صرف والر�صيد املتبقي .
�2 .2أ�صل التقرير الطبي ال�صادر من اجلنة الطبية العليا او احد فروعها.
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام عمل .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية �( -إدارة الباب الثالث)

نوع اخلدمة

طلب �صرف التذاكر نقداً
املرفقات املطلوبة

1 .1مذكرة اجلهة موقعه من ممثلي املالية حمدد بها املبلغ املعتمد واملن�صرف
والر�صيد املتبقي.
2 .2ا�صل املذكرة املحررة التي تفيد بقطع التذاكر.
3 .3كعب التذاكر يف حالة اذا ك��ان قد مت ال�سفر اون�سخة من التذكرة
االلكرتونية او اف��ادة من اخلطوط اجلوية اليمنية معمدة من ممثلي
املالية باجلهة.
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

امل�ساعدات العالجية مبوجب توجيهات عليا .
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

1ا�صل التوجيه بال�صرف
2ا�صل القرار الطبي ال�صادر من اللجنة الطبية العليا
3ك�شف الراتب �إذا كان امل�ستفيد موظف
4قرار التعيني اذا كان التوجية مبنح امل�ساعدة بح�سب الدرجة .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام عمل .
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الإدارة العامة للنفقات اجلارية �( -إدارة الباب الثالث)

نوع اخلدمة

مرتبات العمالة الفائ�ضة لدى وزارة اخلدمة املدنية
املرفقات املطلوبة

1 .1مذكرة اخلدمة املدنية موقع عليها من ممثلي وزارة املالية
�2 .2صورة معمدة من ك�شوفات الراتب
�3 .3صورة اخر تعزيز �صادر من وزارة املالية .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

طلب �إجراء املناقالت للبابني الثاين والثالث
املرفقات املطلوبة

مذكرة اجلهة مبني فيها �أ�سباب املناقلة وتوفراملبالغ من النوعاملنقول منه .
�إرفاق قرار املناقلة موقع من رئي�س اجلهة.�صورة من امل�صرحات ال�شهرية.�صورة معمدة من الأوليات املرفقة بقرار املناقلة واملويدة لقرار املناقلةمراعاة طلب املناقلة لقواعد تنفيذ املوازنةاملدة الزمنية الالزمة للإجناز

خم�سة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

قطاع التنظيم وح�سابات احلكومة
الإدارة العامة للإعتمادات املركزية
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دليل خدمات وزارة املالية

قطاع التنظيم وحسابات احلكومة

الإدارة العامة للإعتمادات املركزية

نوع اخلدمة

طلب �صرف اعمال التوريدات
املرفقات املطلوبة

1 .1مذكرة وزارة املالية باملوافقة قبل الدخول يف �أية �إلتزامات
جديدة .
2 .2حم�ضر جلنة و�ضع املوا�صفات (جداول الكميات واملوا�صفات
وال�شروط التقديرية) .
3 .3التكلفة التقديرية .
4 .4الإعالن عن املناق�صة .
5 .5حم�ضر فتح املظاريف .
6 .6حم�ضر جلنة التحليل الفني واملايل .
7 .7عطاءات املوردين املتقدمني للمناق�صة (عرو�ض الأ�سعار) .
8 .8حم�ضر املناق�صات املخت�صة .
�9 .9أخطار قبول العطاء .
1010العقد .
�1111ضمان الأداء
� 1212ضمان الدفعة املقدمة (�أن ن�ص العقد وال�شروط اخلا�صة
للمناق�صة على ذلك) .
1313قرار ت�شكيل جلنة الفح�ص .
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الإدارة العامة للإعتمادات املركزية

1414حما�ضر الفح�ص .
�1515سند التوريد املخزين .
1616البطاقة ال�ضريبية .
1717البطاقة الزكوية .
�1818شهادة مزاولة املهنة .
�1919شهادة ت�سجيل �ضريبة املبيعات .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أ�سبوع عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

طلب ارتباط مل�ستخل�ص جاري �أو ختامي �أو �إطالق ال�ضمان النهائي
املرفقات املطلوبة

1 .1م�ستخل�ص  +جداول الأعمال املنجزة .
2 .2البطاقة ال�ضريبية  +البطاقة الزكوية  +البطاقة الت�أمينية �سارية
املفعول .
3 .3ال�ضمان البنكي حل�سن التنفيذ �ساري املفعول � +ضمان الدفعة
املقدمة �أن �صرفت .
4 .4حم�ضر جلنة املناق�صات يف اجلهة باعتماد الأعمال الإ�ضافية .
5 .5جداول الكميات اخلا�صة بالأعمال الإ�ضافية (�أن وجدت)
وتقرير املهند�س امل�شرف .
6 .6ملحق عقد بالأعمال الإ�ضافية (�إن وجدت) .
�7 .7ضمان بنكي بح�سن التنفيذ بالن�سبة للأعمال الإ�ضافية .
8 .8حم�ضر ا�ستالم ابتدائي يف حالة امل�ستخل�ص اخلتامي .
9 .9حم�ضر اال�ستالم النهائي .
1010خطاب املقاول بطلب ت�سليم امل�شروع .
1111قرار ت�شكيل جلنة ا�ستالم امل�شروع ابتدائي .
1212خال�صة �آخر م�ستخل�ص .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أ�سبوع عمل .
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الإدارة العامة للإعتمادات املركزية

نوع اخلدمة

طلب �صرف �أعمال البناء والت�شييد (للم�شاريع اجلديدة)
املرفقات املطلوبة

1 .1مذكرة وزارة املالية باملوافقة قبل الدخول يف �أية �إلنزامات
جديدة .
2 .2جداول الكميات (ال�شروط العامة واخلا�صة �إذا مل تكن مو�ضحة
يف الإعالن) .
3 .3التكلفة التقديرية .
4 .4الإعالن عن املناق�صة .
5 .5حم�ضر فتح املظاريف .
6 .6حم�ضر جلنة التحليل الفني واملايل .
7 .7عطاءات املقاولني املتقدمني للمناق�صة .
8 .8حم�ضر جلنة البت .
�9 .9أخطار قبول العطاء .
1010العقد .
1111حم�ضر ا�ستالم املوقع .
�1212ضمان بنكي مببلغ الدفعة املقدمة (�أن ن�ص العقد وال�شروط
اخلا�صة للمناق�صة على ذلك) .
�1313ضمان الأداء .
1414م�ستخل�ص بالأعمال املنجزة رقم ( ) .
1515جداول الأعمال املنجزة للم�ستخل�ص مو�ضحا فيه الكميات
الأ�سا�سية بالعقد .
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دليل خدمات وزارة املالية

1616البطاقة ال�ضريبية .
1717البطاقة الزكوية .
�1818شهادة مزاولة املهنة .
�1919شهادة ت�سجيل �ضريبة املبيعات .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أ�سبوع عمل .
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الإدارة العامة للإعتمادات املركزية

نوع اخلدمة

طلب �صرف عهدة
املرفقات املطلوبة

1 .1ك�شف ت�سوية ب�إخالء العهدة ال�سابقة ومعمد من ممثلي املالية
ورئي�س اجلهة .
2 .2م�سري للعهدة ال�سابقة  +يحدد �أوجه ال�صرف معمد من قبل
ممثلي املالية ورئي�س اجلهة .
3 .3م�سري للعهدة املطلوبة يحدد �أوجه ال�صرف معمد من قبل ممثلي
املالية ورئي�س اجلهة .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ع�شرة �أيام عمل .
مالحظة :

• فيما يتعلق بالعهد التي يتم مراجعتها بوا�سطة جلان م�شرتكة اوفرق
عمل يرتبط االجناز وفقا لن�سب اجناز تلك اللجان
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نوع اخلدمة

طلب �صرف م�ستخل�صات املطبوعات
املرفقات املطلوبة

1 .1قرار بت�شكيل جلنة �إعداد املوا�صفات.
2 .2جداول (موا�صفات الأ�صناف املطلوبة) .
�3 .3إعالن املناق�صة .
4 .4حما�ضر فتح املظاريف.
5 .5حما�ضر جلنة املناق�صات املخت�صة .
6 .6حم�ضر �إر�ساء املناق�صة .
�7 .7أخطار قبول العطاء .
8 .8العقود .
9 .9حما�ضر الفح�ص واملعاينة.
�1010سندات التوريد املخزين .
�1111ضمان الأداء
� 1212ضمان الدفعة املقدمة (�أن ن�ص العقد وال�شروط اخلا�صة
للمناق�صة على ذلك) .
1313رخ�صه مزاولة الن�شاط.
1414البطاقة ال�ضريبية .
1515البطاقة الزكوية .
�1616شهادة الت�صنيف.
1717البطاقة الت�أمينية .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أ�سبوع عمل .
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الإدارة العامة للإعتمادات املركزية

نوع اخلدمة

امل�ساعدات العالجية
املرفقات املطلوبة

1 .1قرار اللجنة الطبية العليا بالأمانة واملحافظات التي توجد بها
جلان طبية معتمده من وزارة ال�صحة وفق الئحة العالج الطبي
يف اخلارج .
2 .2توجيهات بال�صرف مع �أ�صل القرار الطبي .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام عمل
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

عمولة الهيئة العامة للربيد مقابل �صرف املرتبات
املرفقات املطلوبة

1 .1مذكرات مكاتب املالية والتي حتدد العمولة امل�ستحقة وفق ًا
للمبالغ املن�صرفه عرب الربيد ومقدار العمولة .
2 .2حم�ضر االتفاق املوقع بني وزارة املالية والهيئة العامة للربيد
3 .3املح�ضر املوقع بني اجلهة امل�ستفيدة من خدمة الربيد والهيئة
العامة للربيد .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أ�سبوع عمل .
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الإدارة العامة للإعتمادات املركزية

نوع اخلدمة

الإعانات املالية مل�ؤ�س�سات �أخرى
املرفقات املطلوبة

1 .1ك�شف الراتب لأخر �شهر من ال�سنة ال�سابقة عن كل عام مايل
جديد معمد.
2 .2فتوى اخلدمة املدنية للتوظيف اجلديد يف حاله اعتمادات
درجات جديدة لذات العام .
3 .3بيان باملوظفني املتوقع �إحالتهم للتقاعد خالل الن�صف ال�سنة .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أ�سبوع عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

م�ساهمات املالية يف دعم بع�ض الفعاليات والأن�شطة
املرفقات املطلوبة

1 .1قرار من جمل�س الوزراء .
2 .2التوجيهات بال�صرف .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

اربعة �أيام عمل
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الإدارة العامة للإعتمادات املركزية

نوع اخلدمة

اال�شرتاكات الت�أمينية املكملة لـ  180ا�شرتاك عن البدالت وكذا اال�شرتاكات
املكملة لفارق الإ�سرتاتيجية جلميع املحالني للتقاعد خ�لال العام من
وحدات اجلهاز الإداري للدولة والوحدات املتعرثة
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

�1أ�صل مطالبة اجلهة .
�2صورة من املح�ضر امل�شرتك املطالب التعزيز مبوجبه .
�3أ�صل ك�شوفات املطالبة بفارق اال�شرتاكات وتت�ضمن ك�شوفات
بنماذج موحدة وم�سريات حتديد املبالغ .
�4صورة من قرار ت�شكيل اللجنة من جانب اجلهة .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�شهر من تاريخ ت�شكيل للجنة م�شرتكة للمراجعة والبدء باملراجعة ورفع التقرير
ووفقا لنتائج املراجعة والوثائق التي �ستطلب من قبل اللجنة امل�شرتكة
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

غالء املعي�شة
املرفقات املطلوبة

�1 .1أ�صل مطالبة اجلهة .
�2 .2أ�صل ك�شف احلاالت املنـزلة .
 )CD(3 .3يو�ضح �صرف املرتبات عرب الربيد .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أ�سبوعني من تاريخ املراجعة واالحت�ساب لال�ستحقاقات جلميع احلاالت
املنـزلة عرب فريق العمل امل�شرتك
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نوع اخلدمة

فارق نقل وت�سكني املتقاعدين
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5

1ا�صل فتوى اخلدمة املدنية بتحديد اال�ستحقاق.
�2صورة طبق اال�صل لأخر ك�شف راتب للحاالت الفردية معمد .
�3صورة معمدة ال�ستمارة ربط املعا�ش .
�4صورة معمدة ال�ستمارة احت�ساب املعا�ش .
�5أ�صل حم�ضر بتحديد اال�ستحقاق من اللجنة امل�شرتكة بوزارة
اخلدمة املدنية .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ع�شرة �أيام عمل
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

االلتزامات مبوجب املحا�ضر ل�صالح الهيئة العامة للت�أمينات
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6

�1أ�صل مطالبة الهيئة العامة للت�أمينات .
�2صورة للمحا�ضر امل�شرتكة املطالب التعزيز مبوجبها .
3ك�شف احلاالت املنـزلة لعدم اال�ستحقاق .
4ك�شف �صرف املعا�شات التقاعدية للحاالت املن�صرف لها فارق
ا�ستثنائي مبوجب املحا�ضر
5ك�شف الإحت�ساب للإ�ستحقاق من قبل فريق العمل امل�شرتك .
6نتائج التتبع ال�سنوي للحاالت .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثمانية �أيام عمل
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الإدارة العامة للإعتمادات املركزية

نوع اخلدمة

املراكز الطبية لأمرا�ض القلب وال�سرطان والكلي
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

1مطالبة اجلهة .
2قرارات طبية �صادرة من اللجنة الطبية العليا لأمرا�ض ال�سرطان
والقلب والكلي .
3ك�شوفات باحلاالت التي مت معاجلتها مبوجب القرارات الطبية .
 )CD(4باحلاالت التي مت معاجلتها .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أ�سبوع عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

م�صرحات بع�ض اجلهات مبا فيها ال�صناديق(الدعم املن�صرف ربعيا)
املرفقات املطلوبة

1 .1مطالبة اجلهة .
2 .2احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املنتهية .
3 .3ميزان املراجعة ف�صليا(املركز املايل) للفرتة ال�سابقة للطلب .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أ�سبوع عمل .
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نوع اخلدمة

التعوي�ضات والغرامات والنفقات الطارئة
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

1توجيهات بال�صرف حمدد فيها مبلغ التعوي�ض .
�2أ�صل الأحكام ال�شرعية والعرفية امل�شار اليها بالتوجيهات
3حكم انح�صار الورثة يف حالة الوفاة
4توكيل من الورثة .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أ�سبوع عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

مطالبة اخلطوط اجلوية اليمنية .
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

1مطالبة اجلهة .
2فواتري قيمة التذاكر .
3طلبات وزارة املالية املوجهة للخطوط اجلوية اليمنية .
4توجيهات بال�صرف .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالث ا�سابيع عمل
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نوع اخلدمة

فارق الإ�سرتاتيجية للمتقاعدين املدنني+فارق رفع احلد الأدنى .
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

�1أ�صل مطالبة اجلهة .
�2أ�صل ك�شوفات احلاالت املنـزلة لعدم اال�ستحقاق  )CD( +لتلك احلاالت .
 )CD(3يو�ضح �صرف املعا�شات التقاعدية .
4نتائج التتبع بح�سب قانون الت�أمينات واملعا�شات .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أ�سبوعني عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

الزيادة املمنوحة للمتقاعدين بواقع ( )1500ريال لكل متقاعد
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

�1أ�صل مطالبة اجلهة .
2ك�شوفات احلاالت املنـزلة .
 )CD(3يو�ضح ال�صرف عرب الربيد لآخر م�صرف .
4نتائج التتبع بح�سب قانون الت�أمينات واملعا�شات رقم (  )25ل�سنة 90م.

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أ�سبوع عمل .
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نوع اخلدمة

الديات والأرو�ش ملنت�سبي وزارة الداخلية.
املرفقات املطلوبة

�1 .1أ�صل التوجيه بال�صرف .
�2 .2صورة معمده حلكم املحكمة يف حالة �إذا كان احلكم ق�ضائي .
�3 .3أ�صل حكم حتكيم � +أ�صل تفوي�ض املحكمني � +صورة لأمر
التكليف ومبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ( )219ل�سنة 2004م
ب�شان الديات .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أ�سبوع عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

فتاوى �صندوق اخلدمة املدنية بفارق �إ�ستحقاق للموظفني الفائ�ضني
املرفقات املطلوبة

�1 .1أ�صل الفتاوى .
�2 .2صورة معمدة لآخر ك�شف راتب .
�3 .3صورة معمدة طبق الأ�صل ملح�ضر اللجنة الفنية للمعاجلة .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أ�سبوع عمل .
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نوع اخلدمة

تكاليف معاجلة املوظفني الفائ�ضني لدى �صندوق اخلدمة املدنية
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

�1أ�صل مذكرة وزارة اخلدمة املدنية والت�أمينات باملطالبة .
�2صورة معمدة لك�شوفات املعاجلة والإ�ستحقاقات .
�3صورة معمدة ملح�ضر اللجنة الفنية للمعاجلة .
�4صورة معمدة لقرار جمل�س �إدارة �صندوق اخلدمة املدنية . .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثمانية �أيام عمـل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

مرتبات املوظفني الفائ�ضني ل�صندوق اخلدمة املدنية وغالء املعي�شة .
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5

�1أ�صل مطالبة اجلهة .
�2صورة معمدة طبق الأ�صل لإ�ستمارة �صرف املرتب لل�شهر ال�سابق
للمطالبة .
�3صورة معمدة للإ�ضافات اجلديدة املطالب بها .
4خال�صة �إجمالية وتف�صيلية بالإ�ستحقاقات .
�5صورة لك�شف البنك املركزي املو�ضح للمبالغ امل�سحوبة كمرتبات .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثمانية �أيام عمـل .

• ي�شرتط ال�ستكمال اجراءات التنفيذ
توافق املطالبات مع احكام القوانني النافذة
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دليل خدمات وزارة املالية

قطاع التنظيم وح�سابات احلكومة
الإدارة العامة للنفقات الر�أ�سمالية

125

دليل خدمات وزارة املالية

قطاع التنظيم وحسابات احلكومة

الإدارة العامة للنفقات الر�أ�سماليـة
نوع اخلدمة

طلب �صرف اعمال الدرا�سات والت�صاميم للم�شاريع اجلديدة .
املرفقات املطلوبة

1 .1موافقة املالية على �إنزال املناق�صة قبل الدخول يف �أي �إلتزامات
جديدة.
2 .2جدول الكميات  +ال�شروط العامة واخلا�صة .
3 .3ك�شوفات التكلفة التقديرية .
4 .4الإعالن عن املناق�صة حمدد فيه تاريخ الن�شر وتاريخ فتح
املظاريف .
5 .5حم�ضر جلنة فتح املظاريف .
6 .6حم�ضر جلنة التحليل والتقييم الفني واملايل .
7 .7ك�شوفات تفريغ العطاءات .
8 .8عطاءات املتقدمني للمناق�صة .
9 .9حم�ضر جلنة املناق�صات املخت�صة .
1010اخطار قبول العطاء .
1111عقد التنفيذ .
1212حم�ضر �إ�ستالم املوقع .
�1313ضمان الأداء .
�1414ضمان بنكي مببلغ الدفعة املقدمة (�إذا ن�ص العقد على �صرف
دفعة مقدمة وكذا ال�شروط اخلا�صة ) .
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1515م�ستخل�ص بالأعمال املنجزة رقم ( ) .
ً
1616جداول الأعمال املنجزة للم�ستخل�ص مو�ضحا فيه الكميات
الأ�سا�سية بالعقد .
1717البطاقة ال�ضريبية �سارية املفعول .
1818البطاقة الزكوية �سارية املفعول .
1919البطاقة الت�أمينية �سارية املفعول .
�2020شهادة ت�سجيل وت�صنيف املقاولني �سارية املفعول .
�2121شهادة �ضريبة املبيعات �سارية املفعول .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

طلب �صرف اعمال التوريـــدات .
املرفقات املطلوبة

1 .1موافقة وزارة املالية على �إنزال املناق�صة قبل الدخول يف �أي
�إلتزامات جديدة.
2 .2حم�ضر جلنة و�ضع املوا�صفات  +ال�شروط العامة.
3 .3التكلفة التقديرية .
4 .4الإعالن عن املناق�صة حمدد فيه تاريخ الن�شر وتاريخ فتح
املظاريف .
5 .5حم�ضر جلنة فتح املظاريف .
6 .6حم�ضر جلنة التحليل والتقييم الفني واملايل .
7 .7عطاءات املوردين املتقدمني للمناق�صة .
8 .8حم�ضر جلنة املناق�صات املخت�صة .
9 .9اخطار قبول العطاء .
1010عقد التوريد .
1111حم�ضر �إ�ستالم املوقع .
�1212ضمان الأداء
� 1313ضمان الدفعة املقدمة (�إذا ن�ص العقد على ذلك ال�شروط
اخلا�صة ) .
1414حما�ضر جلنة الفح�ص .
�1515سندات التوريد املخزين حمددة فيها التاريخ والقيمة .
1616فاتورة ال�شراء .
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الإدارة العامة للنفقات الر�أ�سمالية

1717البطاقة ال�ضريبية �سارية املفعول .
1818البطاقة الزكوية �سارية املفعول .
�1919شهادة مزاولة املهنة �سارية املفعول .
�2020شهادة �ضريبة املبيعات �سارية املفعول .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

اربعة �أيام عمل .

130

دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

طلب �صرف �أعمال البناء والت�شييد (للم�شاريع اجلديدة)
املرفقات املطلوبة

1 .1موافقة وزارة املالية على �إنزال املناق�صة قبل الدخول يف �أي
�إلتزامات جديدة .
2 .2جدول الكميات  +ال�شروط العامة واخلا�صة .
3 .3ك�شوفات التكلفة التقديرية .
4 .4الإعالن عن املناق�صة حمدد فيه تاريخ الن�شر وتاريخ فتح
املظاريف .
5 .5حم�ضر جلنة فتح املظاريف .
6 .6حم�ضر جلنة التحليل والتقييم الفني واملايل .
7 .7ك�شوفات تفريغ العطاءات .
8 .8عطاءات املتقدمني للمناق�صة .
9 .9حم�ضر جلنة البت .
1010اخطار قبول العطاء .
1111عقد التنفيذ .
1212حم�ضر �إ�ستالم املوقع .
�1313ضمان الأداء .
�1414ضمان بنكي مببلغ الدفعة املقدمة (�إذا ن�ص العقد على �صرف
دفعة مقدمة  ،وكذا ال�شروط اخلا�صة ) .
1515م�ستخل�ص بالأعمال املنجزة رقم ( ) .
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1616جداول الأعمال املنجزة للم�ستخل�ص مو�ضح ًا فيه الكميات
الأ�سا�سية بالعقد .
1717البطاقة ال�ضريبية �سارية املفعول .
1818البطاقة الزكوية �سارية املفعول .
1919البطاقة الت�أمينية �سارية املفعول .
�2020شهادة ت�سجيل وت�صنيف املقاولني �سارية املفعول .
�2121شهادة �ضريبة املبيعات �سارية املفعول .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

اربعة �أيام عمل .
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نوع اخلدمة

طلب �إرتباط مل�ستخل�ص جاري �أو ختامي �أو �إطالق ال�ضمان النهائي .
املرفقات املطلوبة

1 .1م�ستخل�ص  +جداول الأعمال املنجزة .
2 .2البطاقة ال�ضريبية  +البطاقة الزكوية +البطاقة الت�أمينية �سارية
املفعول .
�3 .3ضمان الأداء �ساري املفعول � +ضمان الدفعة املقدمة �إن �صرفت .
4 .4حم�ضر جلنة املناق�صات بالتمديد يف حالة �إنتهاء فرتة تنفيذ
امل�شروع .
5 .5حم�ضر جلنة املناق�صات يف اجلهة ب�إعتماد الأعمال الإ�ضافية
املطلوبة .
6 .6جداول الكميات اخلا�صة بالأعمال الإ�ضافية املطلوبة وتقرير
املهند�س امل�شرف .
7 .7ملحق عقد بالأعمال الإ�ضافية .
�8 .8ضمان الأداء للأعمال الإ�ضافية .
9 .9حم�ضر �إ�ستالم �إبتدائي يف حالة امل�ستخل�ص اخلتامي .
1010حم�ضر الإ�سالم النهائي (يف حالة �إطالق ال�ضمان النهائي) .
1111خال�صة �آخر م�ستخل�ص .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام عمل .
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نوع اخلدمة

طلب �صرف عهده
املرفقات املطلوبة

1 .1ك�شف ت�سوية ب�إخالء العهده ال�سابقة وموقع من ممثلي املالية
ورئي�س اجلهة .
2 .2م�سري للعهدة ال�سابقة يحدد من خالله �أوجه ال�صرف موقع من
قبل ممثلي املالية ورئي�س اجلهة .
3 .3م�سري للعهدة املطلوبة يحدد �أوجه ال�صرف املطلوبة موقع من
قبل ممثلي املالية ورئي�س اجلهة
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام عمل .
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نوع اخلدمة

طلب �إجراء املناقالت للباب الرابع  /اكت�ساب ا�صول غري ثابتة
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1مطالبة اجلهة موقعهة من رئي�س اجلهة وممثلي وزارة املالية
باجلهة .
 2البطاقة ال�ضريبية �سارية املفعول
 3البطاقة الزكوية �سارية املفعول
4البطاقة الت�أمينية �سارية املفعول
�5شهادة الت�سجيل لأغرا�ض ال�ضريبة العامة على املبيعات
� 6شهادة ت�سجيل والت�صنيف املقاولني �سارية املفعول

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ع�شرة ايام عمل.
مالحظة:

• ي�شرتط ان يكون طلب اجراء املناقلة وفقا لقرار وزير املالية ب�شان
التعليمات التنفيذية لتنفيذ املوازنة .
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دليل خدمات وزارة املالية

قطاع التنظيم وح�سابات احلكومة
الإدارة العامة ملراقبة االعتمادات
والبيانات املالية
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دليل خدمات وزارة املالية

قطاع التنظيم وحسابات احلكومة

الإدارة العامة ملراقبة االعتمادات والبيانات املالية

نوع اخلدمة

معاجلة امل�صرحات ال�شهرية
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

1مطالبة اجلهة حتت توقيع ممثلي وزارة املالية ورئي�س اجلهة .
 2ك�شف حتليلي بالبيانات املالية املطلوب معاجلتها .
� 3صورة عقود الإيجارات (معمدة وخمتومة)عند طلب معاجلة
م�صرحاتها .
� 4صورة �إ�ستمارات ال�صرف وك�شف الراتب يف حالة معاجلة
م�صرحات املرتبات والبدالت .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
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الإدارة العامة ملراقبة االعتمادات والبيانات املالية

نوع اخلدمة

معاجلة الإلتزامات القائمة على اجلهات ملرة واحدة .
املرفقات املطلوبة

1 .1مطالبة اجلهة حتت توقيع ممثلي وزارة املالية ورئي�س اجلهة .
2 .2ك�شف تف�صيلي بالإلتزامات القائمة .
3 .3الوثائق وامل�ستندات امل�ؤيدة لطلب تلك الإلتزامات .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

املطالبات بالتفوي�ضات الربعيــة .
املرفقات املطلوبة

1 .1مطالبة اجلهة حتت توقيع ممثلي املالية ورئي�س اجلهة
2 .2حتديد الإلتزامات الربعية املطلوبة على م�ستوى �أنواع املوازنة .
3 .3الرفع بوثائق ال�صرف للربع ال�سابق لإخالئة .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
مالحظة-:

•ان تكون جميع املطالبات من الدواوين العامة حتت التوقيع امل�شرتك
ملمثلي املالية باجلهة (على �صورة املطالبة ) .
•ان تكون مطالبة الفروع عرب مكاتب املالية .
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دليل خدمات وزارة املالية

قطاع التنظيم وح�سابات احلكومة
الإدارة العامة للتنظيم
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دليل خدمات وزارة املالية

قطاع التنظيم وحسابات احلكومة
الإدارة العامة للتنظيم

نوع اخلدمة

طلب تعميد منوذج التوقيع .
املرفقات املطلوبة

1 .1قرار التعيني من اجلهة املخت�صة .
2 .2طلب من اجلهة .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

يومني عمل .
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الإدارة العامة للتنظيم
نوع اخلدمة

توفري النماذج املحا�سبية واملخزنية .
املرفقات املطلوبة

1 .1طلب من اجلهة امل�ستفيدة .
2 .2ا�شعار التوريد من البنك بقيمة املطبوعات .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

يومني عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

قطاع املـوازنـــــة
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دليل خدمات وزارة املالية

قط ـ ـ ــاع املـ ـ ـ ــوازن ـ ـ ـ ـ ـ ــة

نوع اخلدمة

طلب تنفيذ درجات الإعادة للعمل املعتمدة �ضمن املـوازنة
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5

1مطالبة اجلهة موقعة من رئي�س اجلهة وممثلى وزارة املالية باجلهة .
2فتوى وزارة اخلدمة املدنية والت�أمينات باملوافقة على الإعادة.
�3صورة معمدة من قرار الإعادة.
�4صورة قرار منح الإجازة للمعادين من املجازين بدون راتب.
�5صورة معمدة من �آخر ك�شف راتب.

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أ�سبوع عمـل .
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قطـــــاع املوازنـــــة

نوع اخلدمة

طلب تنفيذ درجات النقل املعتمدة �ضمن املوازنة.
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5

1مذكرة اجلهة املنقول �إليها.
2فتوى وزارة اخلدمة املدنية والت�أمينات باملوافقة على النقل.
�3صورة معمدة من قرار التعيني من اجلهة املنقول �إليها.
�4صورة معمدة من �آخر ك�شف راتب يف اجلهة املنقول منها.
�5صورة معمدة من موافقة اجلهة املنقول منها.

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أ�سبوع عمـل .
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نوع اخلدمة

طلب تنفيذ درجات املجازين درا�سياً املعتمدة �ضمن املوازنة.
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1مذكرة اجلهة موقعة من رئي�س اجلهة وممثلى وزارة املالية باجلهة.
�2صورة معمدة من قرار الإيفاد.
�3صورة معمدة من قرار �أنهاء الإيفاد.
�4صورة معمدة من املبا�شرة الالحقة لفتوى اخلدمة املدنية.
5فتوى وزارة اخلدمة املدنية والت�أمينات.
�6صورة معمدة من �آخر ك�شف راتب قبل الإيفاد.

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أ�سبوع عمـل .

151

قطـــــاع املوازنـــــة

نوع اخلدمة

عك�س الت�سويات الأكادميية.
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1مذكرة اجلهة موقعة من رئي�س اجلهة وممثلي وزارة املالية باجلهة.
�2صورة معمدة من ك�شف الراتب قبل وبعد تنفيذ الت�سوية.
�3صورة معمدة من قرار التعيني وقرار �إنهاء الإيفاد.
�4صورة معمدة من �إ�شعارات البنك بالتنفيذ و�صورة املذكرة
املوجهة �إىل البنك.
5ك�شف معمد بالأ�سماء وامل�ستحقات على م�ستوى النوع.
�6صورة فتاوى اخلدمة املدنية معمدة من اجلهة.

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ع�شرة �أيام عمل .
• مالحظة عامة:

مطلوب توقيع ممثلي وزارة املالية على كافة املعامالت.
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قطاع الإيـــــرادات

الإدارة العامة ل�شئـون ال�ضرائب واجلمــارك
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دليل خدمات وزارة املالية

قطاع اإلي ـ ــرادات

الإدارة العامة ل�شئون ال�ضرائب واجلمــارك

نوع اخلدمة

�إعادة الر�سوم اجلمركية على املواد اخلام الداخلة يف ال�صناعات الوطنية
عند �إعادة ت�صديرها للخارج .
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

1طلب من م�صلحة اجلمارك باملوافقة على الإ�سرتداد .
�2صورة معمده من �إ�شعارات التوريد �أو ك�شف معمد من �إدارة
الإيرادات بامل�صلحة من واقع اليومية مبا يفيد التوريد .
�3صورة من البيانات اجلمركية (�إ�سترياد  +ت�صدير) .
�4صورة من الفواتري وبوالي�ص ال�شحن و�شهادة املن�ش�أ وقائمة التعبئة .
� 5شهادة و�صول من بلد املق�صد (البلد امل�صدر �إليه) �إذا كانت
حمولة ال�سفينة تقل عن (200طن) �أو كان الت�صدير عن طريق
الرب �أما �إذا كان الت�صدير عن طريق اجلو فيطلب املناف�ست
وبولي�صة ال�شحن .
�6إ�ستمارة ت�سوية الر�سوم اجلمركية للب�ضائع واملنتجات امل�صدرة
حتت نظام الدروباك .
7املعادلة ال�صناعية للمواد املنتجة .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ع�شرة �أيام عمل .
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الإدارة العامة ل�شئون ال�ضرائب واجلمــارك

نوع اخلدمة

طلب �إعادة ال�ضمانات اجلمركية التي مت توريدها قبل فرتة �إ�ستحقاقها.
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1مذكرة م�صلحة اجلمارك باملوافقة على �إعادة ال�ضمان.
�2صورة من خطاب ال�ضمان .
�3صورة البيان اجلمركي .
�4صورة معمدة من �إ�شعارات التوريد .
5مذكرة اجلمارك ب�أ�سباب التوريد .
�6صورة من ر�أي �إدارة املراجعة .
�7صورة من راي �إدارة ال�شئون القانونية �إن وجدت .
�8صورة من البطاقة ال�ضريبية .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�إ�سبــــــــوع .
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نوع اخلدمة

�إعادة الر�سوم اجلمركية والر�سوم وال�ضرائب الأخرى عن الب�ضائع املعاد
ت�صديرها لإختالف موا�صفاتها
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1طلب من م�صلحة اجلمارك باملوافقة على �إعادة الر�سوم
اجلمركية والر�سوم وال�ضرائب الأخرى .
�2صورة من البيان اجلمركي (�إ�سترياد  +ت�صدير) .
�3صورة من �إ�شعارات التوريد معمدة .
4املرا�سالت بني امل�ستورد وال�شركة امل�صنعة .
5بولي�صة ال�شحن .
6مذكرة اجلمرك امل�صدر عن طريقه .
�7صورة من البطاقة ال�ضريبية جمددة .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ع�شرة �أيام عمل .
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الإدارة العامة ل�شئون ال�ضرائب واجلمــارك

نوع اخلدمة

�إعادة مبالغ وردت باخلط�أ (�أو الزيادة) من الإيرادات ال�ضريبية واجلمركية .
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1مذكرة اجلهة طالبة الإعادة (ال�ضرائب �أو اجلمارك) .
�2صورة من البيانات اجلمركية .
�3صورة معمدة من ا�شعارات التوريد .
4مذكرة اجلمرك امل�صدر عن طريقة .
�5صورة من البطاقة ال�ضريبية جمددة .
�6صورة من ر�أي �إدارة املراجعة .
�7صورة من راي �إدارة ال�شئون القانونية �إن وجدت .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ع�شرة �أيام عمل .
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قطاع الإيـــــرادات

الإدارة العــامــة للإيـــرادات الأخـــرى
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دليل خدمات وزارة املالية

قطاع اإلي ـ ــرادات

�إدارة الإيـــرادات الأخـــرى

نوع اخلدمة

ال��رد على طلبات الإ��س�ترداد �أو الإ�ستبعاد من الإي ��رادات الأخ��رى املوردة
بطريقة اخلط�أ �إىل حـ /الإيرادات العامة من ح�ساب بند املرتب واالجور .
�سواء مت التح�صيل يف نف�س ال�سنة اجلارية �أو يف �سنوات �سابقة .
املرفقات املطلوبة

.1
.2

.3
.4

1مذكرة من اجلهة طالبة ال�صرف .
2رقم وتاريخ الإ�ضافة �إىل الإيرادات العامة
•   �إ�شعار التوريد .
•   ك�شف البنك موارد .
•   ملخ�ص باليومية العامة .
3ك�شف الراتب معمد من اجلهة .
4مربرات �أ�سباب التوريد باخلط�أ .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

خم�سة �أيـــــــام عمل .

161

دليل خدمات وزارة املالية

قطاع الإيـــــرادات
الإدارة العامــة ل�شئون الإعفـاءات
ال�ضريببة واجلمركيــة

163

دليل خدمات وزارة املالية

قطاع اإلي ـ ــرادات

الإدارة العامــة ل�شئون الإعفـاءات
نوع اخلدمة

 �إعفـــاءات . متويل ذاتي . متويل م�ساعدة �أو قر�ض . �إدخال م�ؤقت . -نقل ملكية .

املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1بولي�صة �شحن .
2فاتورة ال�شراء.
�3شهادة املن�ش�أ .
4عقد التوريد مع جداول الكميات .
�5شهادة الإهداء (معمدة من اجلهة املخت�صة).
 6فيما يخ�ص نقل امللكية �ضرورة �إرفاق مذكرة اجلهة
الطالبة مع ر�سالة �إهداء .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام.
مالحظة • يشترط تعميد كافه األوليات من اجلهة املشرفة .
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الإدارة العامــة ل�شئون الإعفـاءات

نوع اخلدمة

توفري مناذج دفاتر االعفاءات
املرفقات املطلوبة

طلب دفاتر من اجلهة امل�ستفيدة .ا�شعار التوريد للبنك بقيمة املطبوعاتاملدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام.
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دليل خدمات وزارة املالية

قطاع ال�شئون املالية والإدارية
الإدارة العامة لل�شئون املالية
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دليل خدمات وزارة املالية

قطـ ـ ــاع الشئـ ــون امل ـ ــالي ـ ــة و اإلداري ـ ــة
الإدارة العامة لل�شئون املالية

نوع اخلدمة

مطالبة ت�سديد م�ستحقات (تلفون  ،كهرباء  ،مياه � ،إت�صاالت دولية ،
�إنرتنت) .
املرفقات املطلوبة

املطالبة  +الفاتورة .
نوع اخلدمة

مطالبة ت�سديد م�ستحقات ال�صيانة (�ألآت  ،معدات � ،أجهزة  ،و�سائل نقل ).
املرفقات املطلوبة

املطالبة  +الفاتورة .
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الإدارة العامة لل�شئون املالية � -إدارة امل�شرتيات واملخارن

نوع اخلدمة

املناق�صات العامة واملزايدات.
املرفقات املطلوبة

يتم حتديدها يف الإعالن املن�شور يف ال�صحف الر�سمية بالإ�ضافة �إىل كرا�سة
ال�شروط واملوا�صفات التي تباع للمتناق�صني .
نوع اخلدمة

طلب �صرف قيمة توريدات
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
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1املطالبة ب�صرف املبلغ .
�2إخطار قبول العطاء .
3فاتورة ال�شراء .
4حم�ضر جلنة الفح�ص والإ�ستالم .
5ن�سخة من العقد .
6البطائق التالية �سارية املفعول -:
(7ال�ضريبية  ،الزكوية  ،الت�أمينية � ،شهادة مزاولة املهنة ،
�شهادة الت�سجيل لأغرا�ض ال�ضريبة العامة على املبيعات ).

دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

طلب �صرف م�ستخل�ص عن الأعمال الإن�شائية .
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1ر�سالة مطالبة ب�صرف امل�ستخل�ص .
�2إخطار قبول العطاء .
3ن�سخة من عقد التنفيذ .
4م�ستخل�ص بالأعمال املنجزة معمد ًا من املهند�س امل�شرف.
5البطائق التالية �سارية املفعول-:
(6ال�ضريبية  ،الزكوية  ،الت�أمينية � ،شهادة الت�سجيل
لأغرا�ض ال�ضريبية العامة على املبيعات � ،شهادة الت�سجيل
والت�صنيف).
7حم�ضر الإ�ستالم االبتدائي (يف حالة امل�ستخل�ص اخلتامــي).
8خال�صــة �أخر م�ستخل�ص.
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دليل خدمات وزارة املالية

قطاع العالقات املالية اخلارجية
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دليل خدمات وزارة املالية

قطـ ـ ــاع العـ ــالق ـ ـ ــات امل ـ ــالـي ـ ــة اخلـ ــارجـ ـي ــة
نوع اخلدمة

م��راج�ع��ة وتنفيذ طلبات ال�سحب اخل��ا��ص��ة بامل�شاريع امل�م��ول��ة بقرو�ض
وم�ساعدات خارجية بكافة �أنواعها (�أعمال مدنية)
املرفقات املطلوبة

1 .1طلب اجلهة .
2 .2الإعــــالن .
�3 .3سجل قيد حما�ضر جلان فتح امل�ضاريف بنماذج وزارة املالية .
4 .4ك�شف تفريغ العطاءات .
5 .5التحليل املايل والفني .
�6 .6سجل حما�ضر جلان املناق�صات وفق ًا لل�صالحيات مبوجب
قانون املناق�صات واملزايدات واملخازن احلكومية رقم ()23
ل�سنة 2007م والئحته التنفيذية .
7 .7موافقة اجلهة املمولة يف حالة �إ�شرتاط �إتفاقية القر�ض�/أو
امل�ساعدة .
�8 .8إخطار قبول العطاء .
9 .9العقـــــد.
�1010ضمان ح�سن التنفيذ لعقود املقاوالت.
�1111ضمان الدفعـة املقدمـــة (ان وجدت) .
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قطــــــاع العالقات املــاليــة اخلــارجـيـــة

1212جدول كميات للأعمال الإن�شائية للعقد كام ًال .
1313بطاقة �ضريبيـــة .
1414حم�ضر ت�سليم املوقع بالن�سبة لعقود املقاوالت .
1515م�ستخل�ص بالأعمال املنجزة لعقود املقاوالت عند طلب �صرف
امل�ستخل�صات اجلارية .
1616جدول كميات بالأعمال املنجزة .
1717موافقة جلنة املناق�صات على الأعمال الإ�ضافية (�أن وجدت) وفقاً
االحكام القانون وكذلك اجلهة املمولة يف حال ا�شرتط ذلك .
1818الإ�ستالم الإبتدائي عند طلب �صرف امل�ستخل�ص اخلتامي .
1919خ�صم غرامة الت�أخري القانونية (�إن وجدت).
2020مربرات غرامة الت�أخري (�إن وجدت).
2121الإ�ستالم النهائي( )2عند �إطالق احلجوزات بعد �سنة من
تاريخ الإ�ستالم االبتدائي .
2222حتديد رقم احل�ساب البنكي للم�ستفيد
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام.
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

م��راج�ع��ة وتنفيذ طلبات ال�سحب اخل��ا��ص��ة بامل�شاريع امل�م��ول��ة بقرو�ض
وم�ساعدات خارجية بكافة �أنواعها(توريدات) .
املرفقات املطلوبة

1 .1موافقة رئي�س اجلهة على ال�شراء .
2 .2الإعــــالن.
�3 .3سجل قيد حما�ضر جلان فتح امل�ضاريف
4 .4ك�شف تفريغ العطاءات .
5 .5التحليل املايل والفني .
�6 .6سجل حما�ضر جلان البت يف العطاءات وفق ًا لل�صالحيات .
7 .7موافقة اجلهة املمولة يف حالة �إ�شرتاط �إتفاقية القر�ض�/أو امل�ساعدة .
�8 .8إخطار قبول العطاء .
9 .9العقــــــد.
�1010ضمان ح�سن التنفيذ للتوريدات والتعهدات واخلدمات .
�1111ضمان الدفعة املقدمة (�أن وجدت) .
1212ك�شف بالأ�صناف املتعاقد على توريدها .
1313حم�ضر جلنة الفح�ص (منوذج املالية).
�1414سندات التوريد املخزين (منوذج املالية).
1515الفواتري النقدية للتوريد �إىل خمازن اجلهة .
1616موافقة جلنة املناق�صات على الأعمال الإ�ضافية (�إن وجدت).
1717خ�صم غرامة التاخري القانونية (ان وجدت)
1818مربرات غرامة ت�أخري (�إن وجدت).
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام.
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قطــــــاع العالقات املــاليــة اخلــارجـيـــة
نوع اخلدمة

م��راج�ع��ة وتنفيذ طلبات ال�سحب اخل��ا��ص��ة بامل�شاريع امل�م��ول��ة بقرو�ض
وم�ساعدات خارجية بكافة �أنواعها(الأعمـال اال�ست�شارية)
املرفقات املطلوبة

1 .1طلب اجلهة .
2 .2الدعــوات �أو الإعـــالن.
3 .3التحليل املايل والفنــي .
4 .4التو�صية بالإر�ســـــاء.
5 .5موافقة اجلهة املمولة يف حالة �إ�شرتاط �إتفاقية القر�ض�/أو
امل�ساعدة .
6 .6موافقة جلنة املناق�صات على الإر�ساء وبح�سب ال�صالحيات
القانونية .
7 .7العقـــــــد.
8 .8مطالبة الإ�ست�شاري  2بامل�ستحقات مع تقارير الإجناز عند
�صرف �أي م�ستحقات .
9 .9موافقة جلنة املناق�صات واجلهة املمولة على الأعمال
الإ�ضافية (�إن وجدت).
1010خ�صم غرامة التاخري القانونية (ان وجدت)0
1111مربرات غرامة ت�أخيـر (�إن وجـدت).
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام.
178

دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

م��راج�ع��ة وتنفيذ طلبات ال�سحب اخل��ا��ص��ة بامل�شاريع امل�م��ول��ة بقرو�ض
وم�ساعدات خارجية بكافة �أنواعها(نفقات الت�شغيل )
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

1طلــب اجلهة .
2ك�شف م�سيـر بجميــع النفقات .
3الوثائق امل�ؤيدة لل�صرف (بح�سب الطلب).
4ك�شف البنك املركزي .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام.
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قطــــــاع العالقات املــاليــة اخلــارجـيـــة

نوع اخلدمة

م��راج�ع��ة وتنفيذ طلبات ال�سحب اخل��ا��ص��ة بامل�شاريع امل�م��ول��ة بقرو�ض
وم�ساعدات خارجية بكافة �أنواعها(التــــدريب)
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1طلـب اجلهة .
2خطة التدريب وعلى �أن تكون معمدة من جلنة الت�سيري .
3موافقة اجلهة املمـولــــة (بح�سب الإتفاقية ) .
4موافقة رئي�س اجلهة على التدريب (بح�سب الإتفاقية ).
5ك�شف �إ�ستحقاق لبدل ال�سفر (بح�سب الإتفاقية ).
6املوازنة التقديرية اخلا�صة بن�شاط التدريب .
7برنامج الدورة .
8عر�ض �سعر لتذاكر الطريان �إن وجدت.
9االلتزام ب�ضوابط التدريب اخلارجي للم�شاريع املمولة
خارجيا ال�صادرة بتعميم وزير املالية رقم ( )19وتاريخ
2009/3/15م

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام.

180

دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

م��راج�ع��ة وتنفيذ طلبات ال�سحب اخل��ا��ص��ة بامل�شاريع امل�م��ول��ة بقرو�ض
وم�ساعدات خارجية (تغذية احل�ساب الدائري)
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5

1طلب اجلهة .
2ك�شف امل�صروفات لإ�ستعا�ضة املبالغ املدفوعة م�سبق ًا من
احل�ساب اخلا�ص.
3ك�شف ت�سوية خا�ص بامل�سحوبات من احل�ساب اخلا�ص وفق ًا
للنموذج املعتمد من املانح .
4مذكرة وزارة التخطيط والتعاون الدويل .
�5إ�ستمارة طلب �سحب مبا�شر من القر�ض �أو املنحة وفق ًا
للنموذج املعتمد من املانح .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام.
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قطــــــاع العالقات املــاليــة اخلــارجـيـــة

نوع اخلدمة

م��راج�ع��ة وتنفيذ طلبات ال�سحب اخل��ا��ص��ة بامل�شاريع امل�م��ول��ة بقرو�ض
وم�ساعدات خارجية (املرتبات) .
املرفقات املطلوبة

عند ال�صرف الأول للراتب :
1 .1طلب اجلهة .
2 .2الإعالن عن الوظيفة ومبوجب �شروط املانحني والتي ت�شرتط
التناف�س .
3 .3التحليل من اللجنة املخت�صة .
4 .4موافقة املانح يف حال �إ�شرتاط ذلك .
5 .5العقــــد .
6 .6يراعى جتديد العقود يف حال �إنتهائها بناء على موافقة املانح
�أو اجلهة .
7 .7يراعى خ�صم �ضريبة ك�سب العمل وفق ًا لقانون �ضرائب الدخل
رقم ( )31ل�سنة 1991م وتعديالتة .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام.
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نوع اخلدمة

ط�ل��ب ��ص��رف م�ساهمة احل�ك��وم��ة اخل��ا��ص��ة ب��امل���ش��اري��ع امل�م��ول��ة بقرو�ض
وم�ساعدات خارجية .
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1طلب امل�شروع .
2ك�شف م�سري بالنفقات ال�سابقة .
3ك�شوفات البنك مطابقة للم�سري .
4ك�شوفات الت�سوية للمبالغ املن�صرفة .
5ك�شف �إلتزامات امل�شروع .
6موقف �إعتماد امل�شروع .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ع�شرة �أيــام .
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قطــــــاع العالقات املــاليــة اخلــارجـيـــة

نوع اخلدمة

فتح احل�سابات الدائرية للم�شاريع املمولة بقرو�ض وم�ساعدات خارجية
املرفقات املطلوبة

1 .1طلب اجلهة مت�ضمن حتديد �أ�سماء املخولني بال�سحب .
2 .2الإتفاقية اخلا�صة بالقر�ض �أو املنحة .
3 .3قانون امل�صادقة على �إتفاقية القر�ض .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام.
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

ف�ت��ح احل���س��اب��ات اجل��اري��ة اخل��ا��ص��ة ب��امل�ك��ون امل�ح�ل��ي ل�ل�م���ش��اري��ع املمنولة
مب�ساعدات خارجية .
املرفقات املطلوبة

1 .1طلب اجلهة مت�ضمن حتديد �أ�سماء املخولني بال�سحب .
2 .2الإتفاقية اخلا�صة بالقر�ض �أو املنحة .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثالثة �أيام.
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قطــــــاع العالقات املــاليــة اخلــارجـيـــة

نوع اخلدمة

�سداد الإ�شرتاكات وامل�ساهمات للمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
املرفقات املطلوبة

1 .1مذكرة من اجلهة مقيدة وخمتومة بختم اجلهة ذات العالقة .
2 .2مطالبة املنظمة �أو الهيئة/الإحتاد/ال�صندوق (لنف�س العام) .
�3 .3سند �إ�ستالم من املنظمة �أو �إ�شعار البنك بتحويل ذلك �إىل
ح�ساب املنظمة �أو الهيئـة .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�إ�سبـــــوع
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دليل خدمات وزارة املالية

قطاع التخطيط والإح�صاء واملتابعة
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دليل خدمات وزارة املالية

قطـ ـ ـ ــاع التخ ــطيط واإلحصـ ــاء واملتـ ــابـعـ ــة
نوع اخلدمة

ن�شـــرة �إح�صائية مالية احلكومة .
املرفقات املطلوبة

مطالبة اجلهة .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

يوم واحد عمل .
نوع اخلدمة

تقدمي بيانات �إح�صائية عن املالية العامة
املرفقات املطلوبة

1 .1تقدمي مذكرة بالبيانات املطلوبة من اجلهات .
2 .2مناذج تو�ضح تفا�صيل البيانات املطلوبة (مرفقة بالطلب) .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

بح�سب البيانات املطلوبة .
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دليل خدمات وزارة املالية

قطاع الوحدات الإقت�صادية
الإدارة العـامـة للــوحدات احل�سـابية
وتقييـم الأداء

191

دليل خدمات وزارة املالية

قط ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ــوحـ ـ ــدات اإلقتصـ ـ ــاديـ ــة

الإدارة العامة للوحدات احل�سابية وتقييم الأداء

نوع اخلدمة

طلب مراجعة �صرف الق�سط الربعي من الدعم اجلاري
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

1طلب ال�صرف حمدد فيه مقدار الدعم اجلاري املطلوب �صرفه .
2املركز املايل مع كافة مرفقاته والذي يعك�س نتائج الن�شاط الفعلية للربع
ال�سابق.
3خطة تف�صيلية على م�ستوى ح�سابات التحليل للمركز املايل عن املتوقع
�صرفه للربع .
4ك�شف البنك ال�شهري للح�سابات املفتوحة با�سم اجلهة مبختلف العمالت .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ع�شــرة �أيام عمل .
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الإدارة العامة للوحدات احل�سابية وتقييم الأداء

نوع اخلدمة

طلب �صرف مرتبات املوظفني الدائمني
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

1طلب ال�صرف حمدد ًا مقدار املبلغ املطلوب �صرفه .
2خال�صة حتليليه على م�ستوى ال��درج��ات حم��دد ًا فيها ع��دد املوظفني
والراتب الأ�سا�سي والبدالت وحـ /احلكومة و�إ�صابة العمل مع بيان مقدار
الإ�ستقطـاعات القانونية وك�سب عمل ت�أمني �صندوق التدريب .
�3صورة طبق الأ�صل من ك�شوفات املرتبات املن�صرفة يف اخر �شهر لكل
ربع .
4خال�صة جتميعية تو�ضح فعليات �صرف مرتبات الربع ال�سابق مع حتديد
مقـدار البدالت من املعزز والفعلـي و�أ�سباب تلك الفوارق �إن وجدت .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أ�سبوع عمـل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

طلب �إط�ل�اق املجنبات اخلا�صة بالوظائف اجل��دي��دة املعتمدة باملوازنة
(والإ��ش�تراك��ات يف هيئات وم�ؤ�س�سات حملية ودورات التدريب الداخلي
واخلارجي م�صروف ًات �سنوات �سابقة وغريها) وعلى النحو الآتــي -:
الباب الأول
1 .1الدرجات الوظيفية (غري املنفذ) .
2 .2الدرجات الوظيفية اجلديدة .
3 .3مرتبات اخلـــرباء .
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

1فتوى اخلدمة املدنية .
2قــرار التعــيني .
�3أمر �إداري باملبا�شرة .
4عقود موافق عليها من اخلدمة املدنية ومر�صود لها تكلفة باملوازنة .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثمانية �أيام عمل .
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الإدارة العامة للوحدات احل�سابية وتقييم الأداء

نوع اخلدمة

الباب الثاين
حـ /م�ستلزمات خدمية �أخرى
1 .1التدريب املحلي
2 .2التدريب اخلارجي
3 .3اال�شرتاكات
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1خطة التدريب معمدة من ال�شئون املالية ورئي�س اجلهة .
2العقود واملرا�سالت مع مراكز التدريب .
3حتــديد تاريخ الإيفــاد للــدورة .
�4أ�سماء املتدربني والتكلفة على م�ستوى كل متدرب .
5الر�سوم الدرا�سية ور�سوم تذاكر ال�سفر لكل فــرد .
6عقود اال�شرتاكات .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�سبعة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

الباب الثالث
حـ/امل�صروفات اجلارية التحويلية
�1 .1ضرائب ور�سوم مبا�شرة
2 .2م�صروفات جارية �أخرى
حـ /امل�صروفات املخ�ص�صة
1 .1تعوي�ضات وغرامات الغري
2 .2م�صروفات �سنوات �سابقة
�3 .3أعباء املخ�ص�صات
املرفقات املطلوبة

1 .1حم�ضر الت�سوية مع ال�ضرائب ومقدار املديونية .
2 .2حم�ضر ت�صاريح معمد من املحكمة ،
�3 .3أو حكم املحكمة  +تقرير طبي لتعوي�ض املوظفني .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�سبعة �أيام عمل .
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الإدارة العامة للوحدات احل�سابية وتقييم الأداء

نوع اخلدمة

طلب �صرف (التفوي�ض) باملخ�ص�صات املعتمدة للربنامج الإ�ستثماري
وينق�سم �إىل ق�سمني :
�أ -التفوي�ض للربنامج الإ��س�ت�ث�م��اري اخل��ا���ص ب��امل�ق��اوالت واملناق�صات
والإعتمادات امل�ستندية .
ب -التفوي�ض باملخ�ص�صات لبندي الأجور والنفقات العامة .
املرفقات املطلوبة

1 .1طلب التفوي�ض .
�2 .2صورة طبق الأ�صل للوثائق وامل�ؤيدات املحددة يف القانون رقم ()23
ل�سنة 2007م ب�ش�أن املناق�صات واملزايدات وتعميم وزير املالية رقم
( )21ل�سنة 2008م وقرار جمل�س الوزراء رقم ( )467ل�سنة 2008م .
�3 .3صورة طبق الأ�صل من الوثائق امل�ؤيدة للنفقات والأجور العامة املحددة
يف القانون املايل رقم ( )8ل�سنة 1990م وتعديالته والتعميمات ال�صادرة
عرب وزارة املالية بهذا ال�ش�أن .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�سبعة �أيام عمل .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

ف�ت��ح ح���س��اب ج ��اري ط ��رف ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ال�ي�م�ن��ي بالعملتني املحلية
والأجنبية
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

1مذكرة اجلهة .
2حتديد �أ�سباب ومربرات فتح احل�ساب اجلاري طرف البنك املركزي .
3بيان م�صادر متويل وتغذية احل�ساب املطلوب فتحه (الئحة تنظيم
املوارد) .
�4إرفاق الالئحة التنظيمية واملالية املنظمة لعملية التوريد وال�صرف من
احل�سابات .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

�أربعة �أيام عمل .
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الإدارة العامة للوحدات احل�سابية وتقييم الأداء

نوع اخلدمة

تعميد كروت البنك املركزي حل�سابات اجلهة
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4

1مذكرة طلب حتت توقيع رئي�س اجلهة .
�2إرفاق �أربعة كروت لكل ح�ساب على حدة مو�ضح ًا عليها �أ�سم الوحدة
وم�سمى احل�ساب ورقمه .
�3إرف��اق �صور طبق الأ�صل من ق��رارات التعيني للمخولني بال�صرف من
احل�سابات .
4تعبئة الإ�ستمارة الرقابية لأغرا�ض حتديد �أو فتح احل�سابات معمدة من
قبل اجلهة .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ثــالثـة �أيــام .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

امل�صادقة على املراكز املالية .
املرفقات املطلوبة

1 .1القوائم املالية .
2 .2التقرير النهائي بنتائج التقييم .
3 .3مرفقات التقييم .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ع�شرة ايام عمل.
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الإدارة العامة للوحدات احل�سابية وتقييم الأداء
نوع اخلدمة

طلب �إجراء مناقلة
املرفقات املطلوبة

1 .1مذكرة اجلهة مبني فيها الإلتزام القائم وموقف الإعتماد.
�2 .2إ�ستمارة طلب �إرتباط .
املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ع�شرة �أيــــام
مالحظة -:

�إرفاق ماي�ؤكد ب�أن طلب املناقلة من م�شروع معتمد باملوازنة�إىل م�شروع �آخر معتمد يف املوازنة لنف�س العام وفق قرار
وزير املالية ب�ش�أن التعليمات التنفيذية لتنفيذ املوازنة .
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دليل خدمات وزارة املالية

نوع اخلدمة

نقل موظف من جهة �إىل جهة �أخرى .
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5

1فتوى وزارة اخلدمة املدنية .
2حم�ضر جلنة �شئون املوظفني .
3موافقة اجلهتني .
4مذكرة اجلهة املنقول اليها املوظف.
�5صورة معمدة من ك�شف الراتب .

املدة الزمنية الالزمة للإجناز

ع�شرة �أيــــام
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دليل خدمات وزارة املالية

املعهـد املـايل
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دليل خدمات وزارة املالية

املعـ ـه ـ ـ ــد املـ ـ ـ ــال ـ ـ ــي
نوع اخلدمة

ت�أهيـل وتدريب كوادر م�ؤ�س�سات احلكومة الأخـــرى
املرفقات املطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5

�1أن تكون �ضمن �إ�سرتاتيجية التدريب والت�أهيل يف وزارة املالية .
2الإعداد حلاالت التدريب اخلا�صة يف �إطار املوازنة .
3مذكرة من اجلهة الطالبة لت�أهيل كوادرها معمدة من رئي�س
اجلهة .
4ك�شف ب�أ�سماء الكوادر املراد ت�أهيلهم .
 5موافقة وزير املالية على �إقامة الدورة التدريبية .
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