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  تـوجيـــه
  

ة         إلدارة الحكومي ة ل رورة هام ة ض ة حكومي ودات أي وزارة أو جه رد موج إن ج
وال    ة يمول سنويا من      السليمة إذ تمثل هذه الموجودات جزءا ليس باليسير من أم الدول

ة صحيحة إال  ا ال يمكن ضبط سجالت وحسابات مخزني ة ، آم ة العام ادات الميزاني اعتم
ى أساسها  ا يمكن عل ة له ة فعال ة دوري إجراء جرد دقيق وشامل للموجودات ، ومتابع ب
  ىاتــــــخاذ قرارات سليمــة بــشأن التزويد والتشغــيل وبرامــج الصـــيانة والتصـــرف ف

  .الموجودات  
  

ة            وزارات والجهات الحكومي ا مختلف ال والشك أن مدى فعالية األنشطة التي تقوم به
رد        راءات الج ب أن إج ى جان ذا إل ذآر ، ه الفة ال رارات الس ة الق حة ودق ى ص د عل تعتم
ـع     ـتوفر لرفــ السليمة هي من أساليب الرقابــــــة المانــعة والمصححـــة التي يجـب أن تـ

  .فـــاءة اإلدارة الحكومية آ
  

ة       الوزارة والجهات الحكومي وترجو وزارة المالية من القائمين بإعمال شؤون التخزين ب
في مختلف المستويات التنظيمية تحقيق االستيعاب الكامل لهذه القواعد واإلجراءات حتى 

  . 86/87يمكن تطبيقها على الوجه المنشود ، اعتبارا من السنة المالية 
  
ذا ة  ل ة  ( توضع وزارة المالي زين العام ؤون التخ ا ،  ) إدارة ش ود موظفيه ا وجه خبرته

يم القواعد واإلجراءات المشار         بالتعاون الجاد والمثمر لبلوغ األهداف المرجوة من تعم
  .  إليها
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  :أغراض الجرد: أوال 
  

ة     ىعمليات الجرد عمليات متكاملة األهداف واألغراض وال تعن       فقط التفتيش والرقاب
ات آ  راءات وعملي ا إج ا أيض ل أنه ة ب ودات الحقيقي ى الموج نظم عل دوى ال فة لج اش

  -:واإلجراءات التي تتبعها الجهة الحكومية في هذا الشأن ويهدف الجرد إلى ما يلي 
  

ا         -1 ة وإظهاره التأآد من تطابق ما هو مسجل بالسجالت مع الموجودات الفعلي
 .في الحساب الختامي 

ذي يتوافق مع االحتياجات          -2 ة في المستوى ال التأآد من أن الموجودات الفعلي
 .ألداء األعمال واإلنتاج الفعلية

 :ترشيد وسائل الرقابة عن طريق  -3
 

ى       - أ ة للمحافظة عل فحص اإلجراءات الفعلية التي تتخذها الجهة الحكومي
  الموجودات خالل السنة المالية  

م       - ب ه ل د رصدت وأن التدقيق على السجالت للتأآد من إن جميع العمليات ق
 .صة بالموجودات ترتكب آية أخطاء في تسجيل مختلف العمليات الخا

بيان سالمة اإلجراءات التنظيمية التي توفر قدر مناسب من اإلجراءات    - ت
ة        ة الرقاب ن جدي د م ودات والتأآ ي الموج ب ف ب أي تالع ة لتجن المالي
ا ووضع    الداخلية عن طريق التفتيش الدوري لكشف آية أخطْا في حينه

 العالج الحاسم لها وتوفير نظام آفء لتعقب هذه االخطْا 
  

  :االستفادة من نتائج عمليات الجرد لرفع آفاءة األداء في العمل عن طريق  -4
   

إيضاح المواد السريعة والبطيئة الحرآة واثر ذلك على عمليات الشراء    - أ
  .والتخزين

زين        - ب رق التخ ودات وط ى الموج ة عل رق المحافظ المة ط ن س د م التأآ
ا الجهة ا         ع بشأنها واإلجراءات التي تتخذ ه ا يتب ه وم ة وأماآن لحكومي

 .لتطوير أماآن التخزين ووسائل السالمة والوقاية
ة       - ت ات التوعي ه عملي ي توجي رد ف ات الج ات عملي ن بيان تفادة م االس

 .والتدريب
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  :نطاق الجرد: ثانيا 
  

  :تقوم آل جهة حكومية بجرد مجوداتها على النحو التالي       
  ) .والفرعية الرئيسية( المواد الموجودة بجميع أماآن التخزين  -1
 .عهد الوحدات التنظيمية وعهد األشخاص  -2
 )المملوآة والمستأجرة ( عهد المنازل الحكومية  -3
ة   -4 ودات المتحرآ دات ، والموج اآلالت والمع ة آ ة المثبت ودات الدائم الموج

 .آالسيارات والسفن والرافعات وخالفه 
 .المتاحف -5
 .الخزائن -6
 .ه ذلك المواد ذات الطبيعة الخاصة آاألختام وما شاب -7
 .المكتبات -8

  
  :أنواع الجرد: ثالثا 

  
ام  -1 رد السنوي الع ا بالسجالت  : الج ودات ومطابقته ات حصر الموج و عملي ه

رة            واد التي يشملها نطاق الجرد خالل فت ة الم تم لكاف وتسوية الفروق التي ت
زمنية محددة من آل سنة وتستمر الجهة الحكومية بتطبيق هذا النوع حتى يتم 

 .ل وزارة المالية باالآتفاء بتطبيق الجرد السنوي المستمر إخطارها من قب
هو عمليات حصر الموجودات ومطابقتها بالسجالت  : الجرد السنوي المستمر  -2

واد التي يشملها نطاق              ة الم دار السنة لكاف ى م تم عل روق التي ت وتسوية الف
د إخطاره         .الجرد ة بع دى الجهة الحكومي وع من الجرد ل ذا الن ا ويبدأ تطبيق ه

  .بذلك من قبل وزارة المالية
اجيء  -3 ي يشملها نطاق : الجرد المف ات حصر بعض الموجودات الت هو عملي

روق   ا بالسجالت وتسوية الف ة ومطابقته ا بأسلوب العين تم اختياره رد وي الج
 .ويتم إجراء هذا الجرد دون إخطار الجهة التي سيتم جردها بموعده 

ودات المخزن أو الوحدة التنظيمية هو عمليات حصر موج: جرد تسليم العهدة  -4
ومطابقتها بالسجالت وتسوية الفروق والتي تتم بغرض تسليم مسؤولية إدارة 
  .المخزن ألمين المخزن الجديد أو بغرض إخالء طرف الموظف صاحب العهدة

ة  : جرد إخالء الموقع -5 هو عمليات حصر موجودات المخزن أو الوحدة التنظيمي
د نقله   ا بقص راد إخالئه وية     الم جالت وتس ا بالس ر ومطابقته ع أخ ى موق ا إل

 .الفروق
ان   : الجرد الطارئ -6 ه وبي هو عمليات فحص مكان الحادث وحصر الموجودات ب

د مسؤولية الموظفين        ا بالسجالت وتحدي حالتها وإثباتها آما وقيمة ومطابقته
 .المعنيين عن الحادث

)2(  



  :لجان الجرد: رابعا
نوي العام والجرد السنوي المستمر والجرد المفاجىء تقوم بأجراء عمليات الجرد الس -1

 -:لجان يجب أن تتوفر بها الشروط التالية/ وجرد إخالء الموقع لجنة أو 
 

 .أو من يفوضه  –ومن بمستواه  –أن يصدر بتشكيلها قرار من وآيل الوزارة   - أ
ات             - ب ة بالعملي ى مستوى عال من الدراي ات الجرد عل ى عملي أن يعين مشرف عل

ة والمالية ويجوز أن يكون المشرف هو رئيس لجنة الجرد في حالة عدم  اإلداري
 .ويفضل أن يكون من المراجعة الداخلية أومن يقوم بعملها ةتشكيل أآثر من لجن

تم        - ت ة التي ي إن يكون رؤساؤها وأعضاؤها من غير العاملين في الوحدة التنظيمي
 .جردها

 .جودات ذات طبيعة فنيةأن تضم في عضويتها فني أو أآثر في حالة جرد مو  - ث
  يقوم بإجراء جرد تسليم العهدة المخزنية فريق جرد يكلف من قبل مسؤول المخازن  -2

  ويضم في عضويته مندوب عن شؤون المخازن وحسابات المخازن وأمين المخزن    
  .الحالي وأمين المخزن الجديد   
  ة فريق جرد يكلف من يقوم بإجراء جرد تسليم عهدة الوحدة التنظيمية أو الشخصي -3

  .قبل مسؤول الوحدة التنظيمية على أن يضم في عضويته أمين عهد الوحدة     
أو  –ومن بمستواه  –يقوم بإجراء الجرد الطارئ لجنة تشكل من قبل وآيل الوزارة  -4

من يفوضه وتضم في عضويتها مندوب المراجعة الداخلية ومن تستدعى طبيعة 
داخل أو خارج الوزارة وبمشارآة مندوب من وزارة  الجرد الطارئ مشارآته من

 .المالية لمتابعة تنفيذ اإلجراءات المنصوص عليها في هذا التعميم 
  

  :مواعيد الجرد: خامسا 
ام   -1 نوي الع رد الس ة الج ي حال ع   : ف يق م رد بالتنس ات الج ى عملي وم المشرف عل يق

داد ب   ه بإع ين ب ة المعني ازن وآاف ؤول المخ ان ومس اء اللج دء  رؤس د ب امج مواعي رن
تم إجراء الجرد         / وانتهاء الجرد في آل مخزن  ك أن ي راعين في ذل ة م وحدة تنظيمي

 زخالل النصف الثاني من السنة المالية على أن تنتهي التسويات في موعد ال يتجاو     
 .نهاية هذه السنة

ات الجرد بالتنسيق مع        : في حالة الجرد السنوي المستمر  -2 ى عملي وم المشرف عل يق
ه بإعداد خطة مبرمجة إلجراء           رؤس ين ب ة المعني اء اللجان ومسؤول المخازن وآاف

ل               ى األق رة واحدة عل ادة م ل م تم جرد آ ة بحيث ي عمليات الجرد طوال السنة المالي
أو الوحدات التنظيمية على التوالي شريطة أن تنتهي  / سنويا على أن تجرد المخازن 
 .سنة نهاية هذه ال زالتسويات في موعد ال يتجاو

ات الجرد ورؤساء اللجان       -3 ى عملي تحديد مواعيد الجرد المفاجئ بمعرفة المشرف عل
 .وبالتنسيق مع وزارة المالية

)3(  



تتحدد المواعيد التفصيلية لجرد تسليم العهدة أو جرد إخالء الموقع أو الجرد الطارئ   -4
ذي يصدر بتش       رار ال  لكيفي حالة حدوث ما يستدعى إجراء مثل هذا الجرد ضمن الق

 . اللجان
  

  :جرد المخازن الرئيسية والفرعية : سادسا 
  
  إجراءات الجرد السنوي العام) ا(

  
  اإلعداد للجرد

غ   -1 تخطر المخازن أو غيرها من الجهات يهمها األمر بالجدول الزمني للجرد وآذلك تبل
) الخ ...التسلم والصرف والتحويل واإلعادة ( بتاريخ إيقاف جميع العمليات المخزنية 

 .إلجراء الجرد 
ل        -2 ن آ تمارة م ر اس اريخ أخ رقم وت ازن ب ابات المخ ار حس ازن بإخط وم المخ تق

 ) .1(االستمارات المخزنية الصادرة حتى تاريخ اإليقاف المذآور في الفقرة 
تمارات           -3 ع االس جيل جمي اء تس جالتها وإنه ة س ازن بمراجع ابات المخ وم حس تق

 .غ إليها من المخازن بمختلف أنواعها حتى الرقم والتاريخ المبل
واد الموجودة في             -4 ات المخزن مع الم ة أرصدة بطاق ل مخزن بمطابق يقوم مسؤول آ

ا المحدد           ا المخصصة حسب موقعه واد في أماآنه د من أن الم عهدته وعلية أن يتأآ
والمرقم داخل المخزن ، وباألخص المسلم منها في الفترة القريبة من التاريخ المحدد  

  .للجرد
  

  :ميالحصر الك
  

ات الجرد -5 ر إيصال تسلم بطاق ة بتحري ة الداخلي وم المراجع ل ( تق من أصل )  2-1حق
زون          ة المخ جل مراقب ي س واد ف دد الم رد بع ات الج ع بطاق لمة م خ وتس الث نس وث
لمسؤول آل مخزن لكتابة البيانات األساسية في البطاقة وهى استكمال عنوان البطاقة 

ارة  ام ( بعب نوى الع م البطا) . الس ادة    رق ة الم ة حرآ م بطاق ه رق و نفس ة وه . ق
رة الصالحية ، رمز الوحدة ، رمز           ع، رمز فت ادة ، الموق م الم المخزن،المنطقة ، رق
ع المسؤول المخزن أو من           ادة ، ويوق ة ، وصف الم وعى  ، رمز الحال التصنيف الن

ة    ) 17(يكلفة في حقل  ة وتحرر بطاق  ، وفى حالة وقوع أي خطأ بالبطاقة تلغى البطاق
ا إذا         رة ، أم د ألول م ا آانت تع ة الجرد إذا م جديدة وتسلم البطاقة الملغاة لرئيس لجن
آانت عن السنة مالية سابقة فيصوب الخطأ ويوقع على التصويب رئيس لجنة الجرد  

ل   ر حق وم المسؤول عن المخزن بتحري ا يق رد ) 3(آم ات الج لم بطاق ي إيصال تس ف
  .ادة النسخة الثالثة للمراجعة الداخلية ويحتفظ بها بعد التوقيع عليها مع إع

  
)4(  



ة استعداد       -6 ل حسب موقع واد آ يقوم مسؤول آل مخزن بتوزيع بطاقات الجرد على الم
  .للجرد 

ل االستمارات       -7 ة من آ يقوم أعضاء لجنة الجرد يقيد رقم وتاريخ أخر استمارة مخزني
ا في حقل المالحظات  أنف) 1(المخزنية الصادرة حتى تاريخ اإليقاف المذآور في البند 

  .بإيصال تسلم بطاقات الجرد 
يقوم أعضاء لجنة الجرد بإتمام عملية الجرد الفعلية بحضور مسؤول المخزن أو من    -8

حقل (يكلفه ويسجل رصيد الجرد الفعلي على بطاقة الجرد في المكان المخصص لذلك 
ا هو مسجل تصدر     ) 13 ة   وإذا وجدت مادة اختلفت حالتها أو مواصفاتها عم ا لجن له

اد     د اعتم دة بع الجرد بطاقة جرد برقم مسلسل جديد ويعتمد لها بطاقة حرآة مادة جدي
نتائج الجرد على أن يثبت في حقل المالحظات ببطاقة الجرد القديمة رقم بطاقة الجرد 

  .الجديدة والعكس صحيح 
ة             -9 ى جانب الرصيد في بطاق ل المالحظات إل التوقيع في حق ة الجرد ب يقوم عضو لجن

ة عدم وجود           ي في حال ه مع رصيد الجرد الفعل حرآة المادة في المخزن بعد مطابقت
 .فروق

ادة في المخزن ورصيد        - 10 ة الم ة حرآ إذا وجد فرق بالزيادة أو النقص بين رصيد بطاق
ل    ي حق ادة ف ة الم ة حرآ يد بطاق رد رص ة الج و لجن جل عض ي ، يس رد الفعل الج

ات  ة مبدئ) 16(المالحظ رد آمالحظ ة الج ل  ببطاق دقيق داخ ى والت ت التقص ة تح ي
 .المخزن 

ادة في المخزن        - 11 ة الم ة حرآ ى بطاق يقوم عضو لجنة الجرد بتدوين الرصيد الفعلي عل
ادة   بالنسبة للمواد التي ثبت وجود فرق بين رصيد ها الفعلي ورصيد بطاقة حرآة الم
ى أول           ك عل ل المالحظات ويكون ذل ة في حق ويوقع عضو لجنة الجرد ورئيس اللجن

طر بالبطاقة يلي البيانات المدونة على أن تترك باقي بيانات السطر غير معبئة حتى س
يتم تزويد المخزن بنسختة من استمارة فروق الجرد بعد اعتمادها حيث يقوم مسؤول 

 .المخزن بتعبئة البيانات التي بقيت فارغة في السطر 
ل (يقوم مسؤول المخزن بالتوقيع على بطاقة الجرد  - 12 ا  ) 19حق ة    بم د حضوره عملي يفي

 .الجرد الفعلي ومطابقة أرصدة بطاقات حرآة المادة  لدية 
ذي يخصه في يصال تسلم        - 13 يقوم عضو لجنة الجرد بعد إتمامه للجرد بتعبئة الجزء ال

ك           لمه لتل د تس ا يفي ال بم ى اإليص ع عل ددها ويوق ن ع د م د التأآ رد بع ات الج بطاق
من اإليصال ويسلم النسخة  ) 1(رقم  ويحتفظ باألصل والنسخه) 4(البطاقات في حقل 

 .إلى مسؤول المخزن) 2(رقم 
يصرح رئيس لجنة الجرد للمخزن المختص بمواصلة أعماله المخزنية بعد التأآد من   - 14

 .توقيع مسؤول المخزن على جميع بطاقات الجرد 
  
  

)5(  



دة    - 15 ادة المقي يقوم عضو لجنة الجرد بالتنسيق مع حسابات المخازن بتسجيل رصيد الم
ل     ب رد  حق ة الج ى بطاق ازن عل ابات المخ جالت حس ل   ) 14(س ي حق ع ف والتوقي

 . المالحظات إلى جانب الرصيد في سجل مراقبة المخزون في حالة عدم وجود فروق 
  

  :الفــــــروق
  

ة     - 16 وم عضو لجن إذا وجد فرق بين رصيد الجرد الفعلي عن رصيد حسابات المخازن يق
ل  الجرد بتدوين ذلك على بطاقة الجرد  ة تحت التقصي     ) 16(في الحق آمالحظة مبدئي

 .والتدقيق 
ا     - 17 ادة أو نقص روق زي ا ف ر به ي ظه رد الت ات الج رز بطاق رد بف ة الج وم عضو لجن يق

ة      روق أو الختالف الحال للبحث والتقصي مع حسابات المخازن للكشف عن صحة الف
 .الجرد أو المواصفات ليتم تسويتها مع مسؤول المخازن وذلك بمعرفة رئيس لجنة 

) 15(إذا ثبت صحة الفروق زيادة أو نقصا يسجل عضو لجنة الجرد الفرق في الحقل  - 18
 .بما يفيد إتمام الجرد والتثبت من صحة الفروق) 18(ببطاقة الجرد ويوقع في الحقل 

ة المخزون بالنسبة            - 19 ي في سجل مراقب دوين الرصيد الفعل ة الجرد بت يقوم عضو لجن
ي     ع       للمواد التي ثبت وجود فرق ب ي ورصيد حسابات المخازن ويوق ن رصيدها الفعل

ى أو لسطر في      ك عل عضو لجنة الجرد ورئيس اللجنة في حقل المالحظات ويكون ذل
تم           ة حتى ي ر معبئ ات السطر غي اقي بيان ى أن تبقى ب السجل يلي البيانات المدونة عل

داها حيث     د اعتم وم  تزويد حسابات المخازن بنسختها من استمارة فروق الجرد بع يق
 .الموظف المختص في حسابات المخازن بتعبئة البيانات التي بقيت فارغة في السطر

ة الجرد    - 20 ل  _يقوم الموظف المختص في حسابات المخازن بالتوقيع على بطاق ) 20حق
 .بما يفيد مطابقة سجالت مراقبة المخزون لديه مع بطاقات الجرد 

ات ا - 21 ات البطاق ة بيان ة الجرد بمراجع يس لجن وم رئ ي يق ع ف روق ويوق ا ف ي ورد به لت
اون مع حسابات المخازن           ) 21الحقل ( ة الجرد بالتنسيق والتع وم عضو لجن ا يق آم

ل   ) 3ملحق رقم (بإعداد استمارات فروق جرد  ا   ) 16(والتوقيع في حق باالستمارة بم
 .يفيد ذلك 

  
  :اإلقــــــــــــرار

 
ل    يراجع رئيس لجنة الجرد بيانات استمارات فروق الجرد وي  - 22 ع في حق د  ) 17(وق ويع

 .تقريرا شامال عن عملية الجرد يتضمن مالحظاته وتوصياته 
  
  

)6( 



ى من إيصال             - 23 ة باألصل والنسخة األول ات الجرد مرفق ة الجرد بطاق يسلم رئيس لجن
تم        ة ي ة والمطابق د المراجع رف وبع ى المش ره إل روق وتقري تمارات الف لم واس التس

) . 4(توقيعها على إيصال تسلم البطاقات في حقل  تسليمها إلى المراجعة الداخلية بعد
ات الجرد للرجوع      ) 11(على أن يحتفظ المشرف بالنسخة رقم  من إيصال تسلم بطاق

 .إليه عند االقتضاء 
 

  :االعتمــــــــــاد
 

ة    - 24 ة الداخلي وم المراجع ا  (تق وم بعمله ي تق ة الت ة   ) أو الجه ة الالزم إجراء المراجع ب
تمارات    ى اس ع عل ل   والتوقي رد حق روق الج ة    ) 18(ف راءات اإلداري ان اإلج د بي بع
ثم يتم . ومن ثم وضع توصياتها ضمن تقرير شامل ) 14(والمالية المقترحة في حقل 

وإذا رأي مسؤول المخازن إبداء أية مالحظات . التشاور مع مسؤول المخازن بشأنها 
روق  عليها فعلية إبدائها آتابة ثم تقوم المراجعة الداخلية بعرض ذل ك مع استمارات ف

راءات      اذ اإلج رد واتخ ائج الج اد نت ن يفوضه العتم وزارة أو م ل ال ى وآي رد عل الج
 .الالزمة 

  
  :التسويــــــــات

 
ة    - 25 ة الداخلي ا    (تقوم المراجع وم بعمله بتسليم نسخة من استمارات     ) أو الجهة التي تق

وزارة أو من     ل ال ل    فروق الجرد ونسخة من التوصيات المعتمدة من وآي ى آ وظ إل يف
ات     ة واثب ة للمطابق من مسؤول المخزن المختص وحسابات المخازن والشؤون المالي
ة        جالت مراقب ادة وس ة الم ات حرآ ن بطاق ل م ي آ رد ف روق الج تمارات ف ام اس أرق
نهم        ل م ت آ ى أن يثب ة ، عل ة الالزم ة واإلداري راءات المالي اذ اإلج زون والتخ المخ

 .ام هذه اإلجراءات بالتوقيع والتاريخ على نسخته إتم
ا  (تحتفظ المراجعة الداخلية  - 26 وم بعمله ات     ) أو الجهة التي تق بأصل إيصال تسلم البطاق

 .وجميع بطاقات الجرد ونسخ عن التقارير والتوصيات وأصل استمارات فروق الجرد
  
  إجراءات الجرد السنوي المستمر) ب(

  
الواردة ضمن الجرد السنوي   يتبع في تنفيذ الجرد السنوي المستمر نفس اإلجراءات     

  -:العام مع مراعاة ما يلي عند تنفيذ هذا النوع من الجرد 
ارة           .1 رد بعب ة الج وان بطاق فل عن روك أس راغ المت زن الف ؤول المخ تكمل مس أن يس

 ) .السنوي المستمر(
من        .2 نوية ض ع س رد رب رة ج ل فت ن آ امل ع ا الش ة تقريره ة الداخلي د المراجع أن تع

 .الخطة
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  ءات الجرد المفاجئإجرا) ج(
  

ة سجالت            .1 ع مراجع ة ومن واق دوب وزارة المالي ة بالتنسيق مع من يقوم رئيس اللجن
حسابات المخازن وأية مصادر أخرى يرى ضرورة الرجوع إليها باختيار المواد التي  

 -:سيتم جردها جردا مفاجئا وفق عينة تراعي فيها األسس التالية 
  .قيمة المادة  -
 .معدل دوران المادة  -
ا      - دم وجوده بب ع ي يتس ادة الت ا الم د به تراتيجية ويقص ادة اإلس ة الم أهمي

ا     ا ألعماله ى أدائه ؤثر عل الوزارة ي ام ب ل ه ز عم ل مرآ ى تعط ازن إل بالمخ
ديل     ا ب يس له األساسية من ناحية والتي ال تكون متوفرة بالسوق المحلية ول

 .من ناحية أخرى 
درات   - موم والمخ ل الس ادة الخاصة مث ة الم اريخ   أهمي ا ت ي له واد الت أو الم

 .انتهاء صالحية 
 .أن يتضمن الجرد مادة عادية واحدة على األقل في آل مخزن يتم جرده  -

رد          .2 ة الج ي بطاق ا ف م اختياره ي ت ادة الت م الم جيل رق رد بتس ة الج يس لجن وم رئ يق
 .واألسس التي روعيت في اختيار آل مادة وذلك في حقل المالحظات ببطاقة الجرد 

ا تسلسليا حسب         يكلف ر .3 ات الجرد ترقيم رقيم بطاق ئيس لجنة الجرد أحد أعضائها بت
ا هو مسجل في سجالت حسابات        عدد المواد التي تم اختيارها في آل مخزن وفقا لم
ارة        رد بعب ة الج وان بطاق فل عن روك أس راغ المت تكمل الف ى أن يس ازن عل المخ

ات األساسية في ال    ) . المفاجئ( ة البيان ل     آما يتولى آتاب ع في الحق ة ويوق ) 17(بطاق
ى  ) 3و  2و  1الحقول (وآذلك يعد إيصال تسلم البطاقات  ويسلم اإليصال والبطاقات إل

 .رئيس اللجنة 
ل االستمارات       .4 ة من آ يقوم أعضاء لجنة الجرد بقيد رقم وتاريخ آخر استمارة مخزني

ثم . التسلم بإيصال ) 5(المخزنية الصادرة حتى تاريخ بدء الجرد في حقل المالحظات 
ا في الخطوات من    ا ورد ذآره ) 16-14(ومن ) 12-8(تستكمل إجراءات الجرد آم

ا الشامل       ة تقريره ة الداخلي د المراجع ضمن إجراءات الجرد السنوي العام على أن تع
 .عن آل فترة جرد ربع سنوية 
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  إجراءات جرد تسليم العهدة المخزنية) د(
  

ام من   تتبع نفس إجراءات الجرد  .1 ومن  ) 13-11(الواردة ضمن إجراءات السنوي الع
ارة   ) 15-21( رد بعب ة الج فل بطاق روك أس راغ المت تكمال الف اة اس ع مراع ليم (م تس

ة  ي         ) العهدة المخزني ا يل ة الجرد آم ات في بطاق ذلك تثبيت التوقيع ع أمين   : ، وآ يوق
ع أمين   ) 18(ويوقع مندوب شؤون المخازن في الحقل ) 17(المخزن في الحقل  ويوق

ل  ي الحق د ف زن الجدي ل  ) 19(المخ ي الحق ازن ف ابات المخ دوب حس ع من ) 20(ويوق
ه في إجراءات الجرد في إطار             دور المنصوص علي نهم بال ل م ام آ وذلك بما يفيد قي

 .عضويته في اللجنة 
  

ة أعضاء              .2 ه رئيس وآاف ع علي ى تمت ويوق ة خطوات الجرد الت ر بكاف يتم إعداد تقري
رد وآ  ق الج ل      فري ى وآي رد ال روق ج تمارة ف ع اس ع م ازن ويرف ؤول المخ ذلك مس

دم     ة ع ى حال ازن ف ؤول المخ اد مس ى باعتم اده ويكتف ن يفوضه العتم وزارة أو م ال
 .وجود فروق 

  
 

تحتفظ شؤون المخازن بأصل إيصال تسلم البطاقات وجميع بطاقات الجرد بعد التوقيع  .3
ة وأصل استمارات     على اإليصال بما يفيد ذلك وآذلك تحتفظ بنسخة م    ر اللجن ن تقري

 .فروق الجرد 
 

ن      .4 خة م رد ونس روق الج تمارات ف ن اس خة م ليم نس ازن بتس ؤون المخ وم ش تق
ل من المخزن المختص           ى آ وزارة أو من يفوضه ال ل ال التوصيات المعتمدة من وآي
روق الجرد       ام استمارات ف ات أرق وحسابات المخازن والشؤون المالية للمطابقة واثب

ن بطاقات حرآة المادة وسجالت مراقبة المخزون والتخاذ اإلجراءات المالية فى آل م
ذه           ام ه ى نسخته إتم اريخ عل التوقيع والت نهم ب ل م واإلدارية الالزمة على أن يثبت آ

 .اإلجراءات 
  
يتم إخالء طرف أمين المخزن الحالى بناء على ما جاء بالتقرير من بيانات وتوصيات  .5

 .أو من يفوضه من قرارات وما يتخذه وآيل الوزارة
  
يتسلم أمين المخزن الجديد مسؤولية أمانة المخزن بمجرد إخالء طرف أمين المخزن   .6

 .الحالي 
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  :إجراءات جرد إخالء الموقع) هـ(
  
ى أن يستكمل مسؤول          .1 ام عل واردة ضمن الجرد السنوي الع تتبع جميع اإلجراءات ال

إخالء الموقع فى الخطوة  ( ة الجرد بعبارة المخزن الفراغ المتروك أسفل عنوان بطاق
)5. ( 

  
ة بموجب ايصال تسلم   .2 ة الداخلي رد من المراجع ات الج يتسلم مسؤول المخزن بطاق

ن   ة م خة الثالث ة بالنس ة الداخلي تفظ المراجع ختين وتح ل ونس ن األص ات م البطاق
 .اإليصال 

 
ل أمين   تسلم المواد للناقل بموجب محضر تسليم من نسختين بعد التوقيع  .3 عليه من قب

وم بالشمع األحمر          ات الجرد فى ظرف مخت ه بطاق المخزن المختص والناقل مرفقا ب
 .ويحتفظ أمين المخزن بنسخه من المحضر التسليم

 
خة محضر      .4 ى نس ة ف رد المبين ات الج ع بطاق د م ع الجدي ى الموق واد ف لم الم اد تس يع

ل    ود الناق ى وج واد ف ى للم تم الحصر الكم ى أن ي ليم عل زن   التس ين المخ ة أم بمعرف
تم     روق ي ة ف رد بأي روق ج تمارة ف رر اس ازن وتح ابات المخ دوب حس المختص ومن
ل أمين            ه من قب ع علي ره والتوقي د تحري التأآد منها وترفق بنسخه محضر التسلم بع

 .المخزن المختص والناقل 
 

ا     .5 روق جرد العتماده يرفع محضر التسلم مرفقا به نسخة محضر التسليم واستمارة ف
اد مسؤول المخازن       واتخاذ الالزم من قبل وآيل الوزارة أو من يفوضه ويكفى باعتم
ن     ليم نسخه م وم بتس ازن ليق ى شؤون المخ اد ال م تع روق ث ود ف دم وج ة ع ى حال ف
استمارات فروق الجرد ونسخة من المحاضر الى آل من المخزن المختص وحسابات  

ل من      المخازن والشؤون المالية للمطابقة واثبات أرقام استمارات فروق الجرد فى آ
ة     ة واالداري بطاقات حرآة المادة وسجالت مراقبة المخزون والتخاذ االجراءات المالي

 .الالزمة على أن يثبت آل منهم بالتوقيع والتاريخ على نسخته اتمام هذه االجراءات 
وتحتفظ شؤون المخازن باألصل والنسخة األولى من ايصال تسلم البطاقـات بعـد   

توقيع عليه وتسلم النسخة الثانية ألمين المخزن المختص وكذلك تحتفظ شـؤون  ال
المخازن بجميع بطاقات الجرد وأصل استمارة فروق الجرد ومحضـرى التسـليم   

  .والتسلم 
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  :اجراءات الجرد الطاريء) و(
___________________  

  
از  -1 از من مسؤول المخ ر بإيع تم إغالق المخزن بالشمع األحم اريخ ي ن ت ار م ن اعتب

تمارات     ل االس ن آ تمارة م ر اس اريخ أخ رقم وت ازن ب ابات المخ ر حس ادث وتخط الح
 .المخزنية الصادرة حتى تاريخ اإليقاف

  
راغ       -2 اة استكمال الف تقوم لجنة الجرد بتعبئة البيانات األساسية لبطاقة الجرد مع مراع

ارة     ة الجرد بعب ا ) الطارىء (المتروك أسفل عنوان بطاق ادة    واثب ة للم ة الفعلي ت الحال
 .عند الجرد

 
تقوم لجنة الجرد بإتمام عملية الجرد الفعلية بحضور مسؤول المخزن ويسجل رصيد    -3

 )13حقل (الجرد الفعلي على بطاقة الجرد في المكان المخصص لذلك 
 
إذا ثبت وجود فرق حقيقي بين رصيد بطاقة حرآة المادة في المخزن ورصيد الجرد      -4

وع الحادث       الفعلي مع مراع  ة حسب ن ال اختالف الحال يسجل  ) حريق مثال  ( اة احتم
 .ببطاقة الجرد) 16(عضو لجنة الجرد رصيد بطاقة حرآة المادة في حقل المالحظات 

 
ة    ) 19حقل (يقوم مسؤول المخزن بالتوقيع على بطاقة الجرد  -5 د حضوره عملي بما يفي

 .الجرد الفعلي ومطابقة أرصدة بطاقات حرآة المادة لديه 
 
ع   ) 4-2-1الحقول ( تعد لجنة الجرد إيصال تسلم بطاقات الجرد  -6 د التوقي وتحتفظ به بع

 .عليه ثم تعيد إغالق المخزن بالشمع األحمر
 
دة    -7 ادة المقي يقوم عضو لجنة الجرد بالتنسيق مع حسابات المخازن بتسجيل رصيد الم

ة الجرد      ى بطاق ل (بسجالت حسابات المخازن عل م تستكمل اإلج   ) 14حق راءات من  ث
 .الواردة ضمن إجراءات الجرد السنوي العام ) 19(باستثناء الخطوة ) 16-21(

 
 -:يعد تقرير شامل عن عمليات الجرد يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة ويتضمن  -8

  .وصف كامل لمكان الحادث  -
 رأى اللجنة في كيفية وقوع الحادث -
 .تحديد مدى مسؤولية الموظفين المعنيين -
 .ءات التي يلزم اتخاذهااقتراح اإلجرا -

  .ويرفق به استمارة فروق الجرد وإيصال التسليم وبطاقات الجرد
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ر          -9 ة يعتب اذ اإلجراءات الالزم د اتخ م بع ر سريا ث يرفع التقرير إلى وآيل الوزارة ويعتب
ة      اء علي وزارة ، بن ل ال ة وآي ة بمعرف ات المعني ى الجه ر عل داول ويقتص دود الت مح

 .ن للمخزن المختص آتابيا بمواصلة أعمال المخزنيةيصؤرح مسؤول المخاز
 

اذ    - 10 وزارة اتخ ل ال ى وآي ة عل ة العام ى النياب ر إل ة األم ة بإحال ة توصية اللجن ي حال ف
 .األجراء الالزم لإلحالة خالل عشرة أيام من رفع التقرير إليه

 
ة        - 11 ادة وسجالت مراقب ة الم ات حرآ ديل أرصدة بطاق  تتخذ اإلجراءات الالزمة بشأن تع

ع     التقرير وجمي المخزون بناء على استمارات فروق الجرد المعتمدة على أن يحتفظ ب
ه  لم(مرافقات ال التس رد  -إيص ات الج روق  –بطاق تمارات الف ة ) اس دى المراجع ل
  .الداخلية 

  
  

  :جرد عهد الوحدات التنظيمية وعهد األشخاص : سابعا 
  
بشأن تحديد  3/83تطبيق التعميم إجراءات الجرد السنوي العام في السنة األولى ل) ا(

  :وتنظيم عهد المواد 
  

ا األمر بالجدول الزمني      -1 يخطر أمناء العهد والمخازن وغيرهم من الجهات التي يهمه
 .للجرد وتواريخ إيقاف جميع العمليات المخزنية أو أي إجراء آخر يتصل بالجرد 

ول ا          -2 ع حق ة جمي إجراء الحصر الكمي وتعبئ ة الجرد ب ستمارة خصر   يقوم عضو لجن
ية  دة شخص ل    / عه ي الحق ع ف دة والتوقي خة واح ل ونس ن أص ة م دة تنظيمي وح
 ) .14حقل (المخصص لذلك 

ل      -3 ي الحق ة ف دة التنظيمي دة الوح ين عه ن أم ال م تمارة الحصر آ ي اس ع ف ) 16(يوق
ل   ي الحق دة ف ل   ) 15(وصاحب العه ي الحق ـد ف ن العه ؤولة ع ة المس دوب الجه ومن

راراهم بنتائجة ويحتفظ    وذلك ب) المالحظات-13( ما يفيد حضورهم الحصر الكمي وإق
 .أمين عهدة الوحدة التنظيمية بنسخة االستمارة 

ى           -4 د الوحدة بإعداد آشف تجميعي عل اون مع أمين عه يقوم عضو لجنة الجرد بالتع
ل     ل المخصص لك ي الحق ه ف ع علي ادة والتوقي ل م ة لك دة تنظيمي توى أصغر وح مس

ده  ى ح ا عل د  ) 11-10(منهم ا يفي د بم ة المسؤولة عن العه دوب الجه ع من ا يوق آم
 ) .9(حضورة هذه الخطوة في حقل المالحظات 

م   -5 ع     3/83يقوم أمين عهدة الوحدة التنظيمية آما نص عليها التعميم رق ك من واق وذل
م       ) 2(استمارات الحصر المعدة في الخطوة  ل االستمارة رق ى أن يثبت في حق آنفا عل

 .ة بذلك استمارة الحصر الخاص
)12(  

 



ع   -6 ة جمي رد بتعبئ ة الج د بحضور عضو لجن ة المسؤولة عن العه دوب الجه وم من يق
م     يم رق ا التعم حقول سجل مراقبة العهد على مستوى الوحدة التنظيمية آما نص عليه

ي     3/83 د ف ي المع ع الكشف التجميع ن واق ك م ة وذل عر والقيم ول الس تثناء حق باس
 .الكشف في حقل االستمارة أنفا مع إثبات رقم ) 4(الخطوة 

دة  -7 ى مستوى الوح د عل دوب الجهة المسؤولة عن العه وم حسابات المخازن ومن تق
 .التنظيمية 

ع اإلجراءات التي       -8 ه جمي يقوم رئيس لجنة الجرد بتحرير تقرير جرد فعلي موضحا في
ى    ع عل تمت ودور آل جهة فيها والمالحظات والتوصيات التي يراها بهذا الشأن ويوق

أعضاء لجنة الجرد ، أمين عهد الوحدة التنظيمية ، : ضر ممثلو الجهات المعنية المح
 .مندوب الجهة المسؤولة عن العهد ، حسابات المخازن 

ى   -9 ى المشرف عل اده إل د اعتم ي بع ر الجرد الفعل ع تقري ة الجرد برف وم رئيس لجن يق
ة الخ         ه أصل استمارات الحصر والكشوف التجميعي ا ب ا   عمليات الجرد مرفق اصة به

 .إلدراجه ضمن التقرير الشامل لجرد العهد 
ه           - 10 ع مرافقات وزارة أو من يفوضه بجمي ل ال ى وآي د إل يرفع التقرير الشامل لجرد العه

 .العتماده 
ه        - 11 ر الشامل ومرافقات د يحفظ التقري أصل استمارات   (تقوم الجهة المسؤولة عن العه

ة   و    ) الحصر والكشوف التجميعي ذلك تق اد ، وآ د االعتم د     بع ة العه تح سجل مراقب م بف
 . 3/83على مستوى الجهة الحكومية آما هو منصوص عليه في التعميم 

 
بشأن تحديد  3/83إجراءات الجرد السنوي العام في السنوات التالية لتطبيق التعميم 

  :وتنظيم عهد المواد 
  

ا األمر بالجدول الزم    -1 ني  يخطر أمناء العهد والمخازن وغيرهم من الجهات التي يهمه
 .للجرد وتواريخ إيقاف جميع العمليات المخزنية أو أي إجراء آخر يتصل بالجرد 

ول استمارة حصر             -2 ع حق ة جمي إجراء الحصر الكمي وتعبئ ة الجرد ب يقوم عضو لجن
ية  دة شخص ل    / عه ي الحق ع ف دة والتوقي خة واح ل ونس ن أص ة م دة تنظيمي وح
 ) .14حقل (المخصص لذلك 

د حضوره       ) 15(في الحقل يقوم صاحب العهدة بالتوقيع  -3 ا يفي في استمارة الحصر بم
 .الحصر الكمي وإقراره بنتائجه 

ة استمارات      -4 ة بمطابق يقوم عضو لجنة الجرد بالتعاون مع أمين عهد الوحدة التنظيمي
ة      الحصر مع بطاقات العهدة وإذا ثبت صحة الفروق زيادة أو نقصا يسجل عضو لجن

ل المالحظات باستم رق في حق ل المخصص الجرد الف ع في الحق م يوق ارة الحصر ث
بما يفيد حضوره الحصر ) 16الحقل (وآذلك يوقع أمين عهدة الوحدة التنظيمية . لذلك

ة   الكمي وإتمام المطابقة وإقرار نتائجها ويتسلم نسخة االستمارة ويحتفظ عضو اللجن
 )13.                                     (باألصل 



رد  -5 ة الج وم عضو لجن داد آشف    يق ة بإع دة التنظيمي دة الوح ين عه ع أم اون م بالتع
ل المخصص        ل في الحق ه آ ع علي تجميعي على مستوى أصغر وحدة تنظيمية والتوقي

ه  ام استمارات الحصر ) 11-10(ل ات أرق ع إثب ع استمارات الحصر م ك من واق وذل
 .التي بها فروق في الحقل المالحظات بالكشف التجميعي 

ات الكشوف       تقوم لجنة الجرد ب -6 غ بيان ة بتفري دة الوحدة التنظيمي التعاون مع أمين عه
 ) .الرصيد الفعلي(التجميعية في استمارة جرد العهد حتى حقل 

ل        -7 ة حق د بتعبئ الرصيد من   (تقوم لجنة الجرد بالتعاون مع الجهة المسؤولة عن العه
جل د ع    ) الس ة العه جل مراقب ات س ع بيان ن واق ك م د وذل رد العه تمارة ج ي اس ى ف ل

 .مستوى الوحدة التنظيمية 
ة  -8 دوب الجه اون مع من ة بالتع وم عضو اللجن ة يق د المراجع روق بع د وجود ف إذا تأآ

ع عضو           م يوق روق ث ان أسباب الف المسؤولة عن العهد باثباتها في االستمارة مع بي
 ) .19(اللجنة في الحقل المخصص له 

ه   -9 ل  (يقوم رئيس لجنة الجرد بالتوقيع في الحقل المخصص ل في االستمارات   ) 20حق
ع         . التي بها فروق بعد مناقشة أسبابها   ه جمي ي موضحا في ر جرد فعل م يحرر تقري ث

ذا           ا به ا والمالحظات والتوصيات التي يراه ل جهة فيه اإلجراءات التي تمت ودور آ
ة   ات المعني و الجه ر ممثل ى التقري ع عل أن ، ويوق ين  : الش رد ، أم ة الج أعضاء لحن

 .ندوب الجهة المسؤولة عن العهد عهدة الوحدة ، م
اده مع أصل استمارات            - 10 د اعتم ي بع ر الجرد الفعل ع تقري يقوم رئيس لجنة الجرد برف

ة  د المراجع رد وبع ات الج ى عملي رف عل ى المش ة إل وف التجميعي ر والكش الحص
أو الجهة  (والمنطبقة يرسل المنصرف تقرير الجرد ومرافقاته إلى المراجعة الداخلية 

روق     ) بعملها التي تقوم ا ف لتقوم بالمراجعة الالزمة والتوقيع في االستمارات التي به
ل ( ة المقترحة ) 21حق ة والمالي ان اإلجراءات اإلداري ل (وبي داد ) 17حق م إع ومن ث

اد          اده واعتم ه العتم ن يفوض وزارة أو م ل ال ى وآي ه عل امل وعرض يات ش التوص
 ) .18 الحقل(اإلجراءات اإلدارية والمالية المقترحة في 

ة    - 11 ة الداخلي ا    (تحتفظ المراجع وم بعمله ارير واستمارات    ) أو الجهة التي تق بأصل التق
ع نسخ مصورة           وم بتوزي م تق د ث ة واستمارات جرد العه الحصر والكشوف التجميعي

الي           و الت ى النح روق عل ا ف ي به د الت رد العه تمارات ج ر واس ن التقري ة : ع الجه
د لتصحيح األرصدة ف      ة      المسؤولة عن العه دة الوحدة التنظيمي ي السجل ، أمين عه

م      راء بخص اذ إج ة اتخ ي حال ة ف ؤون المالي ات ، والش ي البطاق دة ف لتصحيح األرص
ان     القيمة من الموظف المسؤول ويوقع آل بما يفيد ذلك في نسخته باالستمارة مع بي

 .على التوالي ) 24-23-22الحقول (التاريخ 
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  لمستمرإجراءات الجرد السنوي ا) ب(
واردة ضمن الجرد السنوي         يتبع في تنفيذ الجرد السنوي المستمر في اإلجراءات ال

ة      ة الداخلي د المراجع اة أن تع ا    (العامة مع مراع وم بعمله ا  ) أو الجهة التي تق تقريره
  .الشامل عن آل فترة جرد ربع سنوية ضمن الخطة 

 
  إجراءات الجرد المفاجئ) ج(
ة بالتنسيق م     -1 ة سجالت       يقوم رئيس اللجن ع مراجع ة ومن واق دوب وزارة المالي ع من

ة التي     مراقبة العهد وأية مصادر أخرى يرى الرجوع إليها باختيار الوحدات التنظيمي
 :سيتم جردها جردا مفاجئا وفق عينات تراعي االعتبارات األساسية التالية 

  .قيمة مواد العهدة  -
 .حدة معدل تداول مواد العهدة داخل الوحدة ومن وإلى الو -
ى حين صرفها    - ة إل دة مؤقت ة خاصة تحفظ آعه واد استهالآية ذات طبيع وجود م

 .لالستهالك النهائي 
 .تواريخ انتهاء الصالحية أو العمر االفتراضي  -

تتبع نفس اإلجراءات الواردة ضمن إجراءات الجرد السنوي العام في السنوات التالية  -2
ة الجرد بإث     ) 9-2(من  ام رئيس لجن اة قي ارات التي روعيت في      مع مراع ات االعتب ب

ى        ذلك عل ي الخاص ب اختيار الوحدة التنظيمية التي تم جردها في محضر الجرد الفعل
ة   ا   (أن تعد المراجعة الداخلي وم بعمله رة جرد       ) أو من يق ل فت ا الشامل عن آ تقريره

 .ربع سنوية 
 

  إجراءات جرد تسليم العهدة) د(
دة       يقوم فريق الجرد بإجراء الحصر الكمي و   -1 ول استمارة  حصر عه ع حق ة جمي تعبئ

 .وحدة تنظيمية / شخصية 
ا      ) 15(يقوم صاحب العهدة بالتوقيع في الحقل  -2 ه في استمارة الحصر بم المخصص ل

 .يفيد حضوره الجرد الفعلي وإقراره بنتائجه 
روق     -3 يقوم فريق الجرد بمطابقة استمارة الحصر مع بطاقة العهدة وإذا ثبت صحة الف

م    زيادة أو نقص ر السبب ث ا يسجل الفرق في حقل المالحظات باستمارة الحصر مع ذآ
 ) .14(يوقع في الحقل المخصص لذلك 

دوب حسابات      -4 د ومن يقوم فريق الجرد بالتعاون مع مندوب الجهة المسؤولة عن العه
م       ا اس ا فيه ط مبين روق فق ود ف ة وج ي حال د ف رد العه تمارة ج ر اس ازن بتحري المخ

ذلك يث   دة وآ م        صاحب العه ل رق دة في الحق ة العه الرصيد في   ) (19(بت رصيد بطاق
 .ثم يوقع في الحقل المخصص لذلك بما يفيد مسؤوليته عن إتمام هذا اإلجراء) السجل
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ة أعضاء              -5 ه رئيس وآاف ع علي ة خطوات الجرد التي تمت ويوق ر بكاف يتم إعداد تقري
ى        ة أو   فريق الجرد ويسلم مع استمارة الحصر واستمارة الجرد إل ة الداخلي المراجع

 .من يقوم بعملها 
ة  -6 ة الداخلي وم المراجع ا(تق وم بعمله ن يق داد  ) أو م ه وإع ر ومرافقات ة التقري بمراجع

ل      ة المقترحة في حق في استمارة   ) 17(التوصيات وبيان اإلجراءات اإلدارية والمالي
ل  ي حق ع ف رد والتوقي وزارة أو من يفوضه) 21(الج ل ال ى وآي م عرضه عل  ومن ث

 ) .18حقل (العتماده واعتماد اإلجراءات اإلدارية والمالية المقترحة 
ة   -7 ة الداخلي تفظ المراجع ا  (تح وم بعمله ي تق ة الت تمارة  ) أو الجه ر واس ل التقري بأص

ر   ن التقري ورة ع خ مص ع نس وم بتوزي م تق ن ث د وم رد عه تمارة ج ر واس الحص
الي         ى النحو الت روق فقط عل ا ف الجهة المسؤولة عن     :واستمارة جرد عهد التي به

العهد لتصحيح األرصدة في السجل ، أمين عهدة الوحدة التنظيمية لتصحيح األرصدة  
ن          ة م م القيم راء بخص اذ اإلج ة اتخ ي حال ة ف ؤون المالي دة ، الش ات العه ي بطاق ف
اريخ         ين الت ك في نسخته باالستمارة مع ب الموظف المسؤول ، ويوقع آل بما يفيد ذل

 .على التوالي ) 24-23-22الحقول (
د إخالء طرف الموظف           -8 دة بع ة العه ة بإرسال بطاق يقوم أمين عهدة الوحدة التنظيمي

 .إلى الجهة المسؤولة عن العهد 
ف       -9 دة الموظ ي عه ب للتصرف ف راء المناس د اإلج ن العه ؤولة ع ة المس ذ الجه تتخ

يم         ا لنص التعم دة ثالث سنوات طبق ه لم بشأن   3/83المخلى طرفه ، وتحتفظ ببطاقت
 .تحديد وتنظيم تداول العهد 

 
  إجراءات جرد إخالء الموقع) هـ(
ة             -1 ة وفي حال ام في السنوات التالي واردة ضمن الجرد السنوي الع تتبع اإلجراءات ال

ة الرئيسية ، يمكن االستغناء      انتقال وحدة تنظيمية فرعية فقط داخل الوحدة التنظيمي
 .عن استخدام الكشف التجميعي 

بموجب محضر تسليم من نسختين بعد التوقيع عليه من أمين عهد  تسلم المواد للنقال -2
دة شخصية      / الوحدة التنظيمية مرفقا به نسخه أمسن العهد من استمارات حصر عه

ن    دة بنسخة م ين العه تفظ أم ر ويح وم بالشمع األحم ي ظرف مخت ة ف دة تنظيمي وح
 .محضر التسليم 

د مع استمارات        -3 ع الجدي واد في الموق ة في نسخة       يعاد تسلم الم دة المبين حصر العه
د      ة أمين عه ل بمعرف محضر التسليم على أن يتم الحصر الكمي للمواد في وجود الناق
ا  تم منه روق ي ة ف د بأي دة وتحرر استمارة جرد عه ة وصاحب العه دة التنظيمي الوح
 .وترفق بنسخة محضر التسلم بعد تحريره والتوقيع عليه من قبل أمين العهدة والناقل
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ا             -4 د التي به ه نسخة محضر التسليم واستمارة جرد عه ا ب يرفع محضر التسلم مرفق
ى أمين    فروق إلعتمادها واتخاذ الالزم من قبل وآيل الوزارة أو من يفوضه ثم تعاد إل
ن       خة م د ونس رد عه تمارات ج ن اس خة مصورة م ليم نس وم بتس دة ليق دة الوح عه

د    : المحاضر إلى آل من   لتصحيح األرصدة في السجل ،      الجهة المسؤولة عن العه
ين        وم أم ذلك يق ة ، وآ ة الالزم ة واإلداري راءات المالي اذ اإلج ة التخ ؤون المالي الش

دة   ة العه ي بطاق دة ف دة بتصحيح األرص خته   . العه ي نس ك ف د ذل ا يفي ل بم ع آ ويوق
 .على التوالي ) 24-23-22الحقول (باالستمارة مع بيان التاريخ 

 
  رئإجراءات الجرد الطا) و(
از من مسؤول          -1 ة بالشمع األحمر بإيع يتم إغالق موقع الحادث داخل الوحدة التنظيمي

اريخ          رقم وت د ب الوحدة اعتبارا من تاريخ الحادث وتخطر الجهة المسؤولة عن العه
 .آخر استمارة من آل االستمارات المخزنية الصادرة حتى تاريخ اإلغالق 

الواردة ضمن إجراءات الجرد السنوي  ) 8-2(تقوم لجنة الجرد بتنفيذ اإلجراءات من  -2
يم   ذ التعم ة لتنفي نوات التالي ي الس ام ف ي   3/83الع التوقيع ف ة ب يس اللجن ام رئ ع قي م

 ) .20(الحقل المخصص له في االستمارات التي بها فروق الحقل 
 :يعد تقرير شامل عن عمليات الجرد ويوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة ويتضمن  -3

  .حادث وصف آامل لمكان ال -
 .رأي اللجنة في آيفية وقوع الحادث  -
 .تحديد مدى مسؤولة الموظفين المعنيين  -
 .اقتراح اإلجراءات التي يلزم اتخاذها  -

ر          -4 ة يعتب اذ اإلجراءات الالزم د اتخ م بع ر سريا ث يرفع التقرير إلى وآيل الوزارة ويعتب
وزارة وب     ل ال ة وآي ة بمعرف ات المعني ى الجه ر عل داول ويقتص دود الت ه  مح اء علي ن

 .يصرح وآيل الوزارة للوحدة التنظيمية آتابيا بمواصلة أعمالها 
اذ    -5 وزارة اتخ ل ال ى وآي ة عل ة العام ى النياب ر إل ة األم ة بإحال ة توصية اللجن ي حال ف

 .اإلجراءات الالزمة لإلحالة خالل عشرة أيام من رفع التقرير إليه 
ات ا    -6 ديل أرصدة بطاق د     تتخذ اإلجراءات الالزمة بشأن تع ة العه دة وسجالت مراقب لعه

أصول (بناء على استمارات جرد العهد على أن يحتفظ بأصل التقرير وجميع مرافقاته 
 .لدى المراجعة الداخلية ) استمارات الحصر والكشوف التجميعية واستمارات الجرد
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  ) :المملوآة أو المستأجرة(جرد عهد المنازل الحكومية : ثامنا 
  
بشأن تحديد  3/83إجراءات الجرد السنوي العام في السنة األولى لتطبيق التعميم ) ا(

  :وتنظيم عهد المواد 
  

ا       -1 ا نص عليه ية آم دة شخص ات عه تح بطاق ة بف دة التنظيمي دة الوح ين عه وم أم يق
من واقع نسخة استمارات الصرف الموقع عليها من قبل الساآن أو أية  3/83التعميم 

 ) .إعادة –تحويل (كون استعملت من قبله استمارات أخرى قد ت
دة     -2 تمارات حصر عه ة اس دة التنظيمي دة الوح ين عه رد بحضور أم ة الج ر لجن تحري

ا في الخطوة         م فتحه دة التي ت ات العه شخصية من أصل ونسخة وذلك من واقع بطاق
دة الوحدة   ) 14(آنفا ويوقع عليها آل من عضو لجنة الجرد في الحقل ) 1( وأمين عه

 ) .16(قل في الح
ادة            -3 ا وإع أن عدم اعتماده ابي ب ه الكت ى السكان مع التنبي يوزع أصل االستمارات عل

ة الجرد يعني مسؤولية الساآن عن           ) 15(تسليمها خالل   ع لجن اريخ توقي وم من ت ي
 .صحة ما ورد فيها 

ل المالحظات      -4 روق في حق من  ) 13(يقوم الساآن بمراجعة االستمارة التي وجد بها ف
بعد مراجعة ملفه والتأآد من صحة ما ورد فيها وآذلك نسخة االستمارات  قبل الساآن

ل المالحظات     التي لم تسلم أصولها من قبل السكان خالل الفترة المقررة وذلك في حق
ر   تمرار الحص ه       . باس دة لدي ات العه حيح بطاق دة بتص ين العه وم أم ه يق اء علي وبن

 ) .م يكن الساآن قد أعاد األصلأو بصوره عنها إذا ل(ويحتفظ بنسخه االستمارة 
ل المالحظات       -5 روق في حق ا ف ) 13(يوقع رئيس لجنة الجرد االستمارات التي وجد به

خة         ذلك نس ا وآ ا ورد فيه حة م ن ص د م ه والتأآ ة ملف د مراجع اآن بع ل الس ن قب م
ل   االستمارات التي لم تسلم أصولها من قبل السكان خالل الفترة المقررة وذلك في حق

دة   . باستمارة الحصر  المالحظات ات العه وبناء عليه يقوم أمين العهدة بتصحيح بطاق
 ) .أو بصورة عنها إذا لم يكن الساآن قد أعاد األصل(لديه ويحتفظ بنسخه االستمارة 

ى           -6 د الوحدة بإعداد آشف تجميعي عل اون مع أمين عه يقوم عضو لجنة الجرد بالتع
ع     ادة والتوقي ل م ة لك ه        مستوى أصغر وحدة تنظيمي ل المخصص ل ل في الحق ه آ علي

آما يوقع مندوب الجهة المسؤولة عن العهد بما يفيد حضوره هذه الخطوة ) 10-11(
 ) .9(في حقل المالحظات 

ن  -7 وات م تكمل الخط د  ) 10-6(تس ام لعه نوي الع رد الس راءات الج واردة ضمن إج ال
 . 3/83الوحدات التنظيمية وعهد األشخاص في السمة األولى لتطبيق التعميم 

تقوم الجهة المسؤولة عن بحفظ التقرير الشامل ومرافقاته وتدرج األرصدة اإلجمالية  -8
د          ة العه ة ضمن سجل مراقب ى مستوى الوحدة التنظيمي في سجالت مراقبة العهد عل

 . 1983لسنة  3على مستوى الجهة الحكومية آما هو منصوص عليه في التعميم 
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بشأن تحديد  3/83السنوات التالية لتطبيق التعميم إجراءات الجرد السنوي العام في 
  :وتنظيم عهد المواد 

ازل      ) 6-2(تتبع الخطوات من  د المن ام لعه الواردة ضمن إجراءات الجرد السنوي الع
يم   ام استمارات       3/83الحكومية في السنة األولى لتطبيق التعم ات أرق اة إثب مع مراع

الخطوات    الحصر التي بها فروق في حقل المالحظات با م تستكمل ب لكشف التجميعي ث
ة          ) 11-6(من   د الوحدات التنظيمي ام لعه واردة ضمن إجراءات الجرد السنوي الع ال

  . 3/83وعهد األشخاص في السنوات التالية لتطبيق التعميم 
 

  إجراءات الجرد السنوي المستمر) ب( 
لجرد السنوي   يتبع في تنفيذ الجرد السنوي المستمر نفس اإلجراءات الواردة ضمن ا 

ة      ة الداخلي د المراجع اة أن تع ا   (العامة مع مراع وم بعمله ا الشامل   ) أو من تق تقريره
  .عن آل فترة جرد ربع سنوية ضمن الخطة 

 
  إجراءات جرد تسليم العهدة) ج(
ة           -1 إجراء الحصر الكمي وتعبئ ه ب ة أو من ينوب عن يقوم أمين عهدة الوحدة التنظيمي

 .شخصية جميع حقول استمارة حصر عهدة 
ه في استمارة الحصر        -2 ل المخصص ل يقوم صاحب العهدة أو وآيلة بالتوقيع في الحق

 .بما يفيد حضوره الجرد الفعلي وإقراره بنتائجه ) 15(
دة وإذا ثبت صحة           -3 ة العه ة استمارة الحصر مع بطاق يقوم أمين عهد الوحدة بمطابق

ل المالحظات باستم     ع    الفروق زيادة أو نقصا يسجل الفرق في حق م يوق ارة الحصر ث
 .المخصص لذلك ) 16(في الحقل 

دوب الجهة المسؤولة عن          -4 اون مع من ه بالتع يقوم أمين عهد الوحدة أومن ينوب عن
روق فقط  (العهد ومندوب حسابات المخازن  ر استمارة جرد    ) في حالة وجود ف بتحري

ل        ي حق دة ف ة العه يد بطاق ب رص ذلك يكت دة وآ احب العه م ص ا اس ا فيه د مبين  العه
المخصص لذلك بما يفيد مسؤوليته عن ) 19الحقل (ثم يوقع في ) الرصيد في السجل(

ذا المجال        ا في ه ة المعمول به إتمام هذا اإلجراء مع بيان اإلجراءات اإلدارية والمالي
 .ضمن التقرير الذي يعده لهذا الغرض 

سلم للجهة   يعتمد التقرير واستمارة جرد العهد من قبل مسؤول الوحدة التنظيمية ثم ت -5
د لتصحيح األرصد تفظ باألصل وترسل نسخة  ةالمسؤولة عن العه في السجل وتح

ة            دة الوحدة التنظيمي ل من أمين عه ى آ د إل مصوره من التقرير واستمارة جرد عه
راء   اذ إج ة اتخ ي حال ة ف ى الشؤون المالي دة وإل ات العه ي بطاق لتصحيح األرصدة ف

ا ي       ل بم ع آ ة من الساآن ويوق ان        بخصم القيم ك في نسخته باالستمارة مع بي د ذل في
 .على التوالي ) 24-23-22بالحقول (التاريخ 
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ى    -6 يقوم أمين عهدة الوحدة التنظيمية بإرسال بطاقة العهدة بعد إخالء طرف الساآن إل
 .الجهة المسؤولة عن العهد 

ف         -7 دة الموظ ي عه رف ف ب لتص راء المناس د اإلج ن العه ؤولة ع ة المس ذ الجه تتخ
يم  المخ نص التعم ا ل نوات طبق ة س دة ثالث ه لم تفظ ببطاقت ه وتح ى طرف بشأن  3/83ل

 .تحديد وتنظيم تداول العهد 
 

  إجراءات جرد إخالء الموقع) د(
ل    -1 تسلم المواد للناقل بعد إثباتها في محضر تسلم من نسختين بعد التوقيع عليه من قب

 .من محضر التسليم  أمين عهدة الوحدة التنظيمية أو من ينوب عنه ويحتفظ بنسخه
ى          الحصر    -2 يعاد تسلم المواد في السكن الجديد بموجب نسخة محضر التسلم عل

الكمي للمواد بمعرفة أمين عهدة الوحدة أو من ينوب عنه               الناقل والساآن  
 .بما يفيد ذلك ويسلم األصل للناقل ) األصل والنسخة(ويوقع آل منهم على المحضر 

ة وجود             يرفق ب -3 ا في حال تم تحريره د التي ي نسخة محضر التسلم استمارة جرد عه
د          لم وبع يد التس ليم ورص يد التس دة ورص احب العه م ص ا اس ا فيه ط مبين روق فق ف
اعتمادها من قبل مسؤول الوحدة التنظيمية يقوم أمين عهد الوحدة بتصحيح األرصدة 

ن    خة مصورة م ل نس تفظ باألصل ويرس دة ويح ة العه ي بطاق ؤون ف السجل ، والش
المالية التخاذ اإلجراءات المالية واإلدارية الالزمة ويوقع آل بما يفيد ذلك في نسخته  

 .على التوالي ) 24-23-22(باالستمارة مع بيان التاريخ في الحقول 
  

جرد الموجودات الدائمة الثابتة والمتحرآة وجرد المتاحف والدوائر والمواد ذات : تاسعا 
  :ة الطبيعة الخاص
  

 :يتبع ما يلي إلى حين صدور تعميم الحق بشأنها عن وزارة المالية واالقتصاد       
م     -1 يم رق إذا لم تكن هناك أنظمة مستندية خاصة بتداولها لدى الجهة فإنها تخضع للتعم

ادة  3/83 ا للم د طبق داول العه يم ت د وتنظ ي ) 1(بشأن تحدي ة ف د العام ق القواع مرف
ا  ذآور ، وبن يم الم واردة ضمن    التعم رد ال راءات الج نفس إج ا تخضع ل ه فإنه ء علي

 .في هذا التعميم ) سابعا(
نفس إجراءات          -2 ا تخضع ل دى الجهة فإنه داولها ل إذا وجدت أنظمة مستندية خاصة بت

في هذا التعميم مع مراعاة إختالف المصادر المستندية    ) سابعا(الجرد الواردة ضمن 
 .للمطابقة 
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  :تبات جرد المك: عاشرا 
  

يم الحق             ى حين صدور تعم يستمر العمل بنظم الجرد الحالية لدى آل جهة حكومية إل
زام بالقاعدة      ة مع االلت ة     ) د-4(بشأنها عن وزارة المالي ام العام واردة ضمن األحك ال

 .بهذا التعميم 
  

  ) :إدارة شؤون التخزين العامة(إخطار وزارة المالية : حادي عشر 
  

عن قرارات تشكيل لجان الجرد وبرنامج المواعيد من قبل معتمد إصدارها  ترسل نسخة) أ(
 -:آما يلي 

 .قبل بدء الجرد  1/12في موعد أقصاه : الجرد السنوي العام  -1
 .قبل بدء الجرد  1/6في موعد أقصاه : الجرد السنوي المستمر  -2
 .بالنسبة لتشكيل لجان الجرد فقط  1/6في موعد أقصاه : الجرد المفاجئ  -3
 .قبل خمسة عشر يوم من بدئه : جرد تسليم العهدة  -4
 .قبل شهر من بدئه : جرد إخالء الموقع  -5
 ) .سري(فور صدوره مباشرة وبصفة : الجرد الطارئ  -6

  
ارير رؤساء اللجان         ) ب( ر الشامل وتق ى التقري ترسل نسخة عن نتائج الجرد مشتملة عل

ا باإل     ا إليه ر وم ة أو المحاض ة الداخلي يات المراجع روق   وتوص تمارات ف افة الس ض
وذلك من قبل ) نسخة مصورة(الجرد المخزني واستمارات جرد العهد التي بها فروق 

 :معتمد النتائج آما يلي 
ى  : الجرد السنوي العام  -1 بعد انتهاء الحصر الكمي بشهرين على ألآثر أو بعد شهر عل

 .األآثر من انتهاء السنة المالية أيهما أقرب 
 .بصفة دورية آل ثالثة أشهر : مر الجرد السنوي المست -2
 .بصفة دورية آل ثالثة أشهر : الجرد المفاجئ  -3
 .خالل أسبوعين من انتهاء الحصر الكمي : جرد تسليم العهدة  -4
 .خالل شهر من انتهاء الحصر الكمي بعد النقل : جرد إخالء الموقع  -5
 ) .سري(خالل عشرة أيام من إعداد التقرير وبصفة : الجرد الطارئ  -6

  
ة   ) ج( ة السنة المالي ا في نهاي يم الموجودات بمختلف أنواعه الي ق ترسل نسخة من إجم

 .مبينا أسس تسعيرها في موعد ال يتجاوز شهرين من انتهاء السنة المالية 
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  :أحكام عامة : ثاني عشر 
  

م    86/87تسري أحكام هذا التعميم اعتبارا من السنة المالية  -1 يم رق  4ويحل محل التعم
ة         1977نة لس ه وأي ة ل رى الالحق ات األخ ع التعليم ودات وجمي رد الموج أن ج بش

ل   نصوص أخرى تتعلق بجرد الموجودات في التعاميم الصادره عن وزارة المالية وقب
 .تاريخ صدور هذا التعميم 

ة الموحدة        -2 اذج المخزني بناء على ما تقدم في الفقرة السابقة يلغي من االستخدام النم
 -:التالية 

  )مخازن 4نموذج رقم (    قــــــــــة الجـــــــــــــردبطا
  )مخازن 5نموذج رقم (    آشف حصر بطاقات الجرد
  )مخازن 6نموذج رقم (    استمارة فروقات جـــــــرد
  )مخازن 7نموذج رقم (    استمارة جـــــــرد عهــــــد

 .وتستبدل بالنماذج الملحقة بهذا التعميم   
ع     يتوجب التنسيق مع وزارة  -3 اذج واإلجراءات التي تتب المالية مسبقا فيما يتعلق بالنم

 .في الجهات التي تستخدم األنظمة اآللية في أعمالها 
االت         -4 ي الح ة ف ن وزارة المالي بقة م ة المس ة الكتابي ى الموافق ول عل ـوب الحص يتج

 :اآلتيــــة 
ة –أ  ار وزارة المالي د اخط ى تشكيل لجان الجرد بع ديالت عل ة تع ور  إدخال أي ا ف به

  .حدوث ما يستوجب ذلك 
ور      -ب ا ف ة به إدخال أية تعديالت على برنامج مواعيد الجرد بعد اخطار وزارة المالي

  .حدوث ما يستوجب ذلك 
دء          -ج ل من ب ى األق ل شهر عل يم قب ذا التعم استخدام أية نماذج إضافة لما ورد في ه

  .الجرد الفعلي 
دء          إتباع أية إجراءات مخالفة لما ورد في  -د ل من ب ى األق ل شهر عل يم قب ذا التعم ه

 .الجرد الفعلي 
ة   -5 دققي وزارة المالي وز لم ة (يج زين العام ؤون التخ رد  ) إدارة ش ان الج احبة لج مص

ين           ى المعني اجئ وعل رد المف ات الج ام بعملي م القي وز له ذلك يح ا وآ ة أنواعه بكاف
 .بالجهات الحكومية التعاون معهم في تنفيذ ذلك 

ا من   أية عملية مخزن -6 ية عاجلة تتم أثناء الجرد يجب اعتمادها في المستند الخاص به
وم       اريخ الي ات ت قبل رئيس لجنة الجرد في الحقل المخصص لمسؤول المخزن مع إثب

 .الذي أجريت به واألسباب التي دعت لذلك 
ة جرد          -7 ا ال يجوز تجزئ ة آم رات متقطع ى فت ة جرد المخزن الواحد عل ال يجوز تجزئ

 .ة داخل المخزن الواحد على عدة أيام المادة الواحد
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دة   -8 ليم العه رد تس رورة ج تتبعه بالض ة يس دة المخزني ليم العه رد تس ى أن ج يراع
 .الشخصية أو عهدة الوحدة التنظيمية لمسؤول المخزن 

دة       -9 دة الوح رد عه ان ج ب األحي ي أغل ازن يتضمن ف ارئ للمخ رد الط ى أن الج يراع
 .لمسؤول المخزن والعاملين به التنظيمية أو العهدة الشخصية 

آافة المواد الموجودة في المخازن أو بعهدة الوحدات التنظيمية أو المنازل وال يعرف  - 10
م     يم رق ه التعم  3لها قيمة محددة يتم تسعيرها بمعرفة لجنة مختصة وفق ما نص علي

 .بشأن تسعير وتقويم الموجودات  1984لسنة 
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  )1(لحق رقم م
  بطاقــــة الجــــــــرد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مخازن) 70(نموذج رقم 
  

  :التعريف : أوال 
  

ة            ة الفعلي ي والمطابق ة الجرد الفعل ائج عملي هي نموذج ذو قيمة يستخدم لتسجيل نت
 .ألية مادة من موجودات المخازن 

  
  :استيفاء حقول البيانات : ثانيا

 :م النموذج اس) 1(حقل  -
رد  وع الج ة ن ة بكتاب وان البطاق ام ، السنوي المستمر ، (يستكمل عن السنوي الع

  ........)المفاجئ ، 

 :رقـــــــــــــــم ) 2(حقل  -
رد       اجئ والج رد المف ة الج ي حال زن وف ي المخ ادة ف ة الم ة حرآ م بطاق دون رق ي

  .الطارئ ترقم البطاقات تسلسليا 

 :اقبة مر/ إدارة / وزارة ) 3(حقل  -
 .يدون اسم الوزارة واإلدارة والمراقبة التي ستستعمل هذه البطاقة 

 :مخــــــــــــزن ) 4(حقل  -
  .يدون اسم ورقم المخزن الذي سيجري فيه الجرد 

 :منطقـــــــــــة ) 5(حقل  -
 .يدون اسم ورقم المنطقة التي يتبع لها المخزن 

 :رقــــم المادة ) 6(حقل  -
  .مخصص لها في دليل المواد المعتمد يدون رقم المادة ال

 :موقع المادة ) 7(حقل  -
  .يدون المكان المخزنة فيه المادة المعنية 

 :رمز فترة الصالحية ) 8(حقل  -
م     يم رق بشأن طلب    1978لسنة   14يدون رمز فترة الصالحية بما يتفق مع التعم

  .اتخاذ إجراء بالدليل الموحد لتوصيف وترميز المواد والمعدات 
  

)24(  



 :رمـز الوحــدة ) 9(حقل  -
م      يم رق بشأن وحدات    1983لسنة   15يدون رمز وحدة المادة بما يتفق مع التعم

 .المادة 

 :رمز التصنيف النوعي ) 10(حقل  -
ة استخدامها   ) دائمة أو استهالآية(يدون رمز التصنيف النوعي للمادة  وفقا لطبيع

بشأن الدورة المستندية   1979لسنة  7حسب الرموز المحدده لها في التعميم رقم 
م         يم رق ا في التعم د    1983لسنة   3في المخازن والتعريف المحدد له بشأن تحدي

  .وتنظيم عهد المواد 

 :رمز الحالة ) 11(حقل  -
ا في ملحق      يدون رمز الحالة الذي ينطبق على آل مادة حسب الرموز المحدده له

  .لمخازن بشأن الدورة المستندية في ا 1979لسنة  7التعميم رقم 

 :وصف المادة ) 12(حقل  -
  .يدون اسم المادة والوصف المحدد لها في دليل المواد المعتمد 

 :رصيد الجرد الفعلي ) 13(حقل  -
  .يدون رصيد الجرد الفعلي من واقع الحصر الكمي للمادة 

 :رصيد حسابات المخازن ) 14(حقل  -
  .يدون رصيد حسابات المخازن من واقع سجل مراقبة المخزون 

 :نقص / زيادة ) 15(حقل  -
ي مع رصيد        ة رصيد الجرد الفعل ادة أو نقص بمقارن روق من زي ة الف دون آمي ت
  .حسابات المخازن للمادة بعد التأآد من صحة هذه الفروق نتيجة البحث والتقصي

 :مالحظـــــات ) 16(حقل  -
تدون آمية الفروق تحت البحث والتقصي بين رصيد الجرد الفعلي وآال من رصيد 

ادة في المخزن     ة المخزون في حسابات       / بطاقة حرآة الم أو رصيد سجل مراقب
ازن  ا  . المخ ة له رد المنقول ة الج م بطاق دون رق ذلك ي ا(وآ ة ) أو منه ادة نتيج الم

ة أو المواصفات  تالف الحال ة   . اخ رد أهمي ة الج رى لجن رى ت ات أخ ة مالحظ وأي
  .اإلشارة إليها 

يس  دون رئ اجئ ي رد المف ة الج ي حال ي   وف ارات الت ل االعتب ذا الحق ي ه ة ف اللجن
  .روعيت في اختيار المادة للجرد المفاجئ 

 :مسؤول المخزن ) 17(حقل  -
ة الجرد  (يوقع مسؤول المخزن المختص  اجئ     ) أو عضو لجن ة الجرد المف في حال

  ) .12-11(مع آتابة االسم والتاريخ بما يفيد مسؤوليته عن تعبئة الحقول من 
)25(  



 :لجنة الجرد عضو ) 18(حقل  -
ة              د مسؤولية عن تعبئ ا يفي اريخ بم ة االسم والت ة الجرد مع آتاب يوقع عضو لجن

دوب          ) 16-13(الحقول من  ل من ذا الحق ع في ه دة يوق ة جرد تسليم العه وفي حال
  ) .عضو فريق الجرد(شؤون المخازن 

 :مسؤول المخزن ) 19(حقل  -
ا يفي     اريخ بم ة الحصر    يوقع مسؤول المخزن مع آتابة االسم والت د حضوره عملي

ه   ادة لدي ة الم ات حرآ ع أرصدة بطاق ة م ام المطابق رد . الكمي واتم ة ج ي حال وف
  ) .عضو فريق الجرد(تسليم العهدة يوقع في هذا الحقل أمين المخزن الجديد 

 :حسابات المخازن ) 20(حقل  -
د         ا يفي اريخ بم ة االسم والت يوقع الموظف المختص في حسابات المخازن مع آتاب

ه   إ ة   . تمام مطابقة أرصدة الجرد الفعلي مع سجالت مراقبة المخزون لدي وفي حال
  .جرد تسليم العهدة المخزنية يكون هذا الموظف عضو فريق الجرد 

 :رئيس لجنة الجرد ) 21(حقل  -
روق فقط        ا ف ات التي وردت به ات البطاق يوقع رئيس لجنة الجرد بعد مراجعة بيان

  .مع آتابة االسم والتاريخ 

  
  :الحفــــــــظ : الثاث

 ) .أو الجهة التي تقوم بعملها(تحفظ بطاقة الجرد لدى المراجعة الداخلية  -1
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)26(  



  )1(بطاقـــة الجـــرد     

  

             )2(  

  
  :وزارة 
  )3(   :      مراقبة / إدارة 

  
  )8(رمــز فتـرة الصالحيـة       )4(مخــــــــــــــــــــزن           

  )9(رمــز الوحـــــــــــــــدة       )5(منطقــــــــــــــــــــه           

  )10(رمز التصنيف النوعي      )6(رقـــــــــم المـــــادة           

  )11(رمــز الحالــــــــــــــــة      )7(موقــــــع المـــــادة           

  )12(وصـــــف المــــادة                       
  

  نقـــــــــــــــص  زيـــــــــــادة رصيد حسابات المخازن  رصيد الجرد الفعلي

)13(  )14(  ) 15(  

  
  مالحظــــــات

)16(  
  

  
  
  االسم

  

  التوقيع
  

  التاريخ

مسؤول 
  المخزن

  
)17(  

ة عضو لجن
  الجرد
  

)18(  

مسؤول 
  المخزن

  
)19(  

حسابات 
  المخازن

  
)20(  

رئيس لجنة 
  الجرد
  

)21(  

  

  )مخازن 70نموذج رقم (

)27(  

 رقــــــــــــــــم



  )2(ملحـق رقـم 
  إيصـال تسلـم بطاقـات الجـرد

  

  مخازن) 71(نموذج رقم 

  :التعريـــــف : أوال

 . هو نموذج يستخدم إلثبات تسلم بطاقات الجرد للمواد الخاصة بكل مخزن -1
ة         -2 ة الداخلي طة المراجع ليا بواس رقم تسلس ة ي وذج ذو قيم و نم وم  (ه ن يق أو م

 .ويتكون من أصل وثالث نسخ ) بعملها
  

  :إجراءات استيفاء حقول البيانات : ثانيا

م   -1 ل رق ي الحق تكمل ف رقم   ) 1(يس دون ال م ي رد ث وع الج ة ن وان اإليصال بكتاب عن
 . المسلسل بمعرفة المراجعة الداخلية 

اسم الوزارة واإلدارة : ما يلي بمعرفة المراجعة الداخلية ) 2(يدون في الحقل رقم  -2
ه   ذي سيجري في م المخزن ال ة ، اسم ورق ذه البطاق تعمل ه ي ستس ة الت والمراقب

  .الجرد ، اسم ورقم المنطقة التي يتبع لها المخزن 
اجئ     (يدون مسؤول المخزن  -3 ة الجرد المف ل   ) أو عضو لجنة الجرد في حال في حق

ع مع          ) 3(رقم  م يوق ة ث ة الداخلي دوب المراجع عدد البطاقات التي تسلمها من من
ة       دوب المراجع ال لمن ن اإليص ة م خة الثالث لم النس اريخ ويس م والت ة االس آتاب

  .الداخلية 
م     -4 ل المالحظات رق اريخ آخر استمارة     ) 5(يدون عضو لجنة الجرد في حق م وت رق

تمارات ا   ل االس ن آ ة م ات    مخزني اف العملي اريخ إيق ى ت ادرة حت ة الص لمخزني
  .المخزنية استعدادا للجرد وأية مالحظات أخرى يرى أهمية اإلشارة إليها 

بعد انتهاء الحصر الكمي والمطابقة مع  ) 4(يدون عضو لجنة الجرد في حقل رقم  -5
ع      ات ويوق بطاقة حرآة المادة في المخزن رقم أول وآخر بطاقة جرد وعدد البطاق

اريخ ويسلم النسخة   بم  ة االسم والت د تسلمها من مسؤول المخزن مع آتاب ا يفي
  .الثانية من اإليصال لمسؤول المخزن 

أو مسؤول شؤون المخازن في حالة جرد إخالء (يوقع مسؤول المراجعة الداخلية  -6
ات الجرد   ) 4(مع آتابة االسم والتاريخ في حقل رقم ) الموقع بما يفيد تسلمه بطاق
دة      (شرف على عمليات الجرد من الم ة جرد تسليم العه ة في حال ) أو رئيس اللجن

ات الجرد          ى عملي ى للمشرف عل بعد إعداد تقريره الشامل ، ويسلم النسخة األول
 ) .تحتفظ شؤون المخازن بهذه النسخة مع األصل في حالة جرد إخالء الموقع(

  
)28(  



  :التوزيع والحفظ : ثالثا

  -:يصال تسلم بطاقات الجرد آما يلي توزع آل نسخة من نسخ إ -1
ة جرد تسليم       (مراجعة الداخلية   :األصــــــــــــــــــــل  أو شؤون المخازن في حال

  ) .العهدة وجرد إخالء الموقع
رد     :النسخـــة األولـــى  ات الج ى عملي رف عل ي   (المش رد ف ة الج يس لجن أو رئ

ة         دة أو شؤون المخازن في حال جرد  حالة جرد تسليم العه
  ) .إخالء الموقع

  . مسؤول المخزن المختص   :النسخـــة الثانيـــة 
 .المراجعة الداخلية   :النسخـــة الثالثـــة 
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)29(  



  
  

  إيصال تسلم بطاقات الجرد
 

)1( 
  :مخزن                      :                    وزارة 
  :منطقة )                  2(مراقبة           / إدارة 

  
  

  :تسلمت بطاقات الجرد وعددها 
  مسؤول المخزن                                                            

  :االســـم                                                  
  :التوقيع                                                  

  )3:                            (التاريخ                                                  
  
  

  :وعددها (          ) إلى (         ) تسلمت بطاقات الجرد المرقمة من 
  المراجعة الداخلية              عضو لجنة الجرد                                

  :االســـم    
  )4:                                                                          (التوقيع    
  :                            التاريخ    

  

  )5(      :                                                                 مالحظات    
  

  مخازن) 71(نموذج رقم 
  
  
  
  
  
  
  

)30(  

 رقم



  )3(ملحـق رقـم 
  استمارة فروق جرد

  مخازن) 72(نموذج رقم 

  :التعريـــــف : أوال

واد التي     -1 هي نموذج يستخدم لحصر وإثبات الفروق زيادة أو نقصا في أرصدة الم
راءات إدار    ن إج أنها م ذ بش ا يتخ ان م ي وبي رد الفعل ة الج ة لعملي ر نتيج ة تظه ي

  .ومالية 
 .هي نموذج ذو قيمة يرقم تسلسليا وتتكون من أصل وأربع نسخ  -2

  
  :استيفاء حقول البيانات : ثانيا

 رقم وتاريخ) 1(حقل  -
  .يدون الرقم المسلسل لالستمارة وتاريخ إعدادها 

 مراقبة/ إدارة / وزارة ) 2(حقل  -
  . يدون اسم الوزارة واسم اإلدارة والمراقبة المعنية بعملية الجرد

 مخزن/ منطقة ) 3(حقل  -
م المخزن المخصصة      يدون اسم ورقم المنطقة التي تم الجرد بها وآذلك اسم ورق

  .له االستمارة 

 رقم مسلسل) 4(حقل  -
ى        ل عل تمر التسلس تمارة ويس ي االس ه ف ادة مدرج ل م ل لك رقم المسلس دون ال ي

  .التوالي بالنسبة لجميع االستمارات الصادرة عن المخزن الواحد 

 رقم بطاقة الجرد) 5( حقل -
ة     م بطاق يدون رقم بطاقة الجرد الخاصة بالمادة المدونة باالستمارة وهو نفسه رق

  .حرآة المادة 

 ) 6(حقل  -
  :يدون في هذا الحقل البيانات التالية على الترتيب من واقع بطاقات الجرد المعنية 

  .رقم المادة المخصص لها  -
 .اسم المادة والوصف المعتمد لها  -
 .فترة الصالحية رمز  -
 .رمز وحدة المادة  -
 ) .دائمة أو استهالآية(رمز التصنيف النوعي للمادة  -
 .رمز الحالة الذين ينطبق عليها عند الجرد  -

)33(  



 سعر الوحدة) 7(حقل  -
  .يدون سعر الوحدة للمادة من واقع سجل مراقبة المخزون 

 الزيادة) 8(حقل  -
  .لكمية من واقع بطاقة الجرد يدون آمية وقيمة الزيادة للمادة ، وتؤخذ ا

 جملة قيمة الزيادة) 9(حقل  -
  .يدون جملة قيمة الزيادة لكافة المواد الواردة باالستمارة 

 النقص) 10(حقل  -
  . يدون آمية وقيمة النقص للمادة ، وتؤخذ الكمية من واقع بطاقة الجرد 

 جملة قيمة النقص) 11(حقل  -
  .ردة في االستمارة يدون جملة قيمة النقص لكافة المواد الوا

 رصيد المادة) 12(حقل  -
  .يدون رصيد المادة الفعلي من واقع بطاقة الجرد 

 أسباب الفرق) 13(حقل  -
يدون السبب الذي أدى إلى حدوث الفرق في رصيد المادة الفعلي عما هو مقيد في 

  .السجالت 

 اإلجراء اإلداري والمالي) 14(حقل  -
ذي     الي ال ة    يدون اإلجراء اإلداري والم ة الداخلي أو الجهة التي   (تقترحه المراجع

  .لمعالجة الفرق بالنسبة لكل مادة ) تقوم بعملها

 وآيل الوزارة) 15(حقل  -
وزارة  ل ال ع وآي تواه  –يوق ن بمس ات   –وم اده لبيان د اعتم ا يفي ه بم ن يفوق أو م

ل  ي حق ة المقترحة ف ة والمالي راءات اإلداري ذ اإلج ى تنفي ه عل االستمارة وموافقت
)14( .  

 عضو لجنة الجرد) 16(حقل  -
ع     يق م تمارة بالتنس ات االس ة بيان ه بتعبئ د قيام ا يفي رد بم ة الج ع عضو لجن يوق

ع     ) 13-11(حسابات المخازن في الحقل من  ع فيوق أما في حالة جرد إخالء الموق
ذلك اإلجراء بالتنسيق مع       ه ل في هذا الحقل أمين المخزن المختص بما يفيد إتمام

  .مخازن مندوب حسابات ال

 رئيس لجنة الجرد) 17(حقل  -
  .يوقع رئيس لجنة الجرد بما يفيد إطالعه على البيانات االستمارة وتدقيقه لها 

  
)34(  



 :المراجعة الداخلية ) 18(حقل  -
تمارة       املة لالس ة الش راء المراجع د إج ا يفي ة بم ة الداخلي دوب المراجع ع من يوق

ي الحق ة ف ة والمالي راءات اإلداري راح اإلج ادة ) 14(ل واقت ل م رق لك لمعالجة الف
  .بناء على األسباب المبينة بشأنها 

 :الشؤون المالية ) 19(حقل  -
يوقع مندوب الشؤون المالية بما يفيد تنفيذه لإلجراءات اإلدارية والمالية المعتمدة 

  .وذلك على النسخة الخاصة بها 

 :المخزن المختص ) 20(حقل  -
ات االستمارة   يوقع أمين المخزن على النسخة الخاص ة به بما يفيد قيامه بنقل بيان

  .على بطاقة حرآة المادة في المخزن 

 :حسابات المخازن ) 21(حقل  -
د قيامه         ا يفي يوقع الموظف المختص على النسخة الخاصة بحسابات المخازن بم

  .بنقل بيانات االستمارة على سجل مراقبة المخزون 
  

  :التوزيع والحفظ : ثالثا

  -:خ االستمارة وفق اآلتي يتم توزع نس -1
أو شؤون المخازن في حالة جرد تسليم   (المراجعة الداخلية   :األصــــــــــــــــــــل 

  ) .العهدة المخزنية والجرد المفاجئ
  .الشؤون الماليــة   )    :1(النسخـــة    
  .المخزن المختص   )    :2(النسخـــة    
  .حسابات المخازن   )    :3(النسخـــة    
  .وزارة الماليــــــة   )    :4(النسخـــة    
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)35(  



 
  

  استمـــارة فـــروق جـــرد 
  ريختا)               1(وزارة                                              رقــم                   

                        )2(  
 مراقبة/ إدارة 

  منطقة
                     )3(  

 مخزن
رقم 
مسلسل

رقم 
بطاقة 
الجرد

رقم 
 المادة

وصف 
 المادة

رصيد  نقــــــــــص  زيــــــــادة  سعر الوحدة رمـــــــــــــــــز
 المادة

أسباب 
فترة  الفرق

الصالحية
التصنيف الوحدة

 عيالنو
دينار فلس آميةدينار فلس آميةدينار فلس الحالة

  
)4(  

 

  
)5(  

 

   
)6(  

 

      
) 

  
2( 

   
)8( 

    
) 

  
10( 

  
)12( 

  
)13( 

   )11 (  )9 ( الجملـــة                                                                                             
  اإلجراء اإلداري والمالي

  

)14( 

  وآيل الوزارة

)15( 

  عضو لجنة الجرد
)16( 

  المراجعة الداخلية
)18( 

  المخزن المختص
)20( 

  رئيس لجنة الجرد
)17( 

  الشؤون المالية
)19( 

  حسابات المخازن
)21( 

  
  )مخازن 33نموذج رقم (

 
  

)36(  
  



  )4(ملحـق رقـم 
  وحدة تنظيمية/ استمارة حصر عهدة شخصية 

  

  مخازن) 73(نموذج رقم 

  :التعريـــــف : والأ

دة        -1 واد المصروفة آعه ي للم ة الجرد الفعل هي نموذج يستخدم لتسجيل نتائج عملي
 .وحدة تنظيمية ويعد على مستوى صاحب العهدة / شخصية 

 .هي نموذج ذو قيمة يرقم تسلسليا ويتكون من أصل ونسخة واحدة  -2
  

  :استيفاء حقول البيانات : ثانيا

 اسم النموذج) 1(حقل  -
الجرد ، ويرجع    يحدد نوع العهدة شخصية أو وحدة تنظيمية بشطب غير المعنية ب

م   يم رق ى التعم د إل واع العه د مفهوم أن د  3/83في تحدي يم عه د وتنظ بشأن تحدي
  .المواد 

 رقم مسلسل) 2(حقل  -
تم       ) 1(يدون الرقم المسلسل لالستمارة ويبدأ من  ة رئيسية ي ل وحدة تنظيمي في آ

  .جردها 

 انات الوحدة التنظيميةبي) 3(حقل  -
ا     تم جرده ة ، قسم ،   (تدون بيانات الوحدة التنظيمية التي ي وزارة ، إدارة ، مراقب

  ) .موقع
 بيانات صاحب العهدة) 4(حقل  -

  .يدون اسم الموظف صاحب العهدة ووظيفته ورقمه اإلداري 

 مسلسل) 5(حقل  -
  . لكل صاحب عهدة) 1(يدون تسلسل المواد في االستمارة ويبدأ من 

 رقم المادة) 6(حقل  -
  .يدون رقم المادة من واقع دليل المواد المعتمد 

 وصف المادة) 7(حقل  -
  .يدون اسم ووصف المادة من واقع دليل المواد المعتمد 
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 األرقام والحروف المميزة) 8(حقل  -
  .تدون األرقام والحروف المثبتة على المادة والمميزة لها عن مثيالتها 

 العمر االفتراضي/ انتهاء الصالحية  تاريخ) 9(حقل  -
  .يدون تاريخ انتهاء الصالحية للمادة أو العمر االفتراضي لها 

 وحدة المادة) 10(حقل  -
  .بشأن وحدات المادة 1983لسنة  15تدون وحدة المادة بما يتفق مع التعميم رقم 

 الحالــــــة) 11(حقل  -
ادة وقت الجرد حسب الحاالت المحددة        ه الم م      تدون حال يم رق  7في ملحق التعم

  .بشأن الدورة المستندية في المخازن  1979لسنة 

 الرصيــــد) 12(حقل  -
  .يدون الرصيد الفعلي للمادة 

 مالحظات) 13(حقل  -
ي ورصيد     تدون الفروق التي يثبت صحتها نتيجة المطابقة بين رصيد الجرد الفعل

ة ال         رى لجن ة مالحظات أخرى ت دون أي ا ت دة ، آم ة اإلشارة    بطاقة العه جرد أهمي
  .إليها 

ويالحظ أن مندوب وحدة العهد يوقع في هذا الحقل بما يفيد حضوره عملية الجرد  
  . 3/83الفعلي وإقراره بنتائجه وذلك في السنة األولى لتنفيذ التعميم 

ة في السنة              ازل الحكومي د المن ة جرد عه ل رئيس لجن ذا الحق ع في ه وآذلك يوق
يم   ذ التعم ى لتنفي اد     3/83األول م تع ي ل خ الت ي النس روق أو ف ود ف ة وج ي حال ف

  .أصولها للجنة 

 عضو لجنة الجرد) 14(حقل  -
ة           د مسؤوليته عن تعبئ ا يفي اريخ بم ة االسم والت يوقع عضو لجنة الجرد مع آتاب

  ) .13-11(الحقول من 
 صاحب العهدة) 15(حقل  -

د حضوره عمل   ا يفي اريخ بم م والت ة االس ع آتاب دة م ع صاحب العه رد يوق ة الج ي
  .الفعلي وإقراره بنتائجه 

 أمين عهد الوحدة) 16(حقل  -
ة الجرد         د حضوره عملي ا يفي اريخ بم يوقع أمين عهد الوحدة مع آتابة االسم والت

  .الفعلي وإتمام المطابقة مع بطاقات العهدة لديه 
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  :التوزيع والحفظ : ثالثا

  -:توزع آل نسخه من نسخ االستمارة آما يلي  -1
د    (المراجعة الداخلية   :ــــــــــــــــــــل األص وتحتفظ بها الجهة المسؤولة عن العه

  ) .فقط 3/83في السنة األولى لتنفيذ التعميم 
ادة الساآن   (أمين عهدة الوحدة التنظيمية   :النسخـــة األولى     وفي حالة عدم إع

أصل االستمارة تعامل هذه النسخة آأصل في الحفظ ويحتفظ 
  .عهدة بنسخة مصورة أمين ال
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)39(  



  )2(رقم مسلسل 
  )1(وحدة تنظيمية / استمارة حصر عهدة شخصية 

  :اسم صاحب العهدة       :    وزارة 
  :الوظيفــــــــــــــــــة       :    إدارة 

  )4:     (الرقــــــــم اإلداري     )3:      ( قسم/ مراقبة 
  :    موقع 

رقم   مسلسل
  المادة

وصف 
  المادة

األرقام 
والحروف 
  المميزة

تاريخ 
انتهاء 
/ الصالحية
العمر 
 االفتراضي

وحدة 
 مالحظات  الرصيد  الحالة  المادة

  
)5(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
)6(  

  
)7(  

  
)8(  

  
)9(  

  
)10(  

  
)11(  

  
)12(  

  
)13(  

  :م االسـ
  :التوقيع 
  :التاريخ 

  عضو لجنة الجرد
  

)14(  

  صاحب العهدة
  

)15(  

  أمين عهد الوحدة
  

)16(  

  مخازن) 73(نموذج رقم 
)40(  



  )5(ملحـق رقـم 
  الكشف التجميعي لعهد المواد

  

  مخازن) 74(نموذج رقم 

  :التعريـــــف : أوال

ا       يد الم ع رص تخدم لتجمي ليا ويس رقم تسلس ة ي وذج ذو قيم و نم دة ه دة الواح
ة    / المصروفة آعهدة شخصية  وحدة تنظيمية وذلك على مستوى أصغر وحدة تنظيمي

 .داخل الوحدة التنظيمية الرئيسية 
  

  :استيفاء حقول البيانات : ثانيا

 إدارة/ وزارة ) 1(حقل  -
  .يدون اسم الوزارة واإلدارة التي سيستعمل بشأنها هذا الكشف 

 من/ رقم ) 2(حقل  -
دءا من    يدون الرقم الم ل      ) 1(سلسل للكشف ب الي عدد الكشوف الخاصة بك وإجم

  .إدارة على حده 

 بيانات األساسية للمادة) 3(حقل  -
دة شخصية         ع استمارة حصر عه ادة من واق وحدة  / تدون البيانات األساسية للم

  :تنظيمية وهي 
  .الرقم المخصص للمادة في دليل المواد المعتمد  -
 .د المعتمد اسم ووصف المادة في دليل الموا -
 .رمز وحدة المادة  -
  .رمز حالة المادة عند الجرد  -

 مسلسل) 4(حقل  -
ويستمر حتى   ) 1(يدون الرقم المسلسل للوحدة التنظيمية داخل الكشف ويبدأ من  

  .نهاية آخر آشف مستخدم فيما يخص اإلدارة المعنية 

 مسمى أصغر وحدة تنظيمية) 5(حقل  -
ي اإلد   ة ف دة تنظيمي غر وح م اص دون اس ثال (ارة ي عبة م م أو ش ا ) قس د فيه يتواج

  .رصيد من المادة 
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 رصيد المادة) 6(حقل  -
تمارات    ع اس ن واق ة م دة تنظيمي ل أصغر وح دى آ ادة ل الي رصيد الم دون إجم ي

  .وحدة تنظيمية / حصر عهد شخصية 

 نقل بعده) 7(حقل  -
  .يدون إجمالي رصيد المادة المنقول إلى حقل الرصيد التالي مباشرة 

 ما قبلة) 8(حقل  -
  .يدون إجمالي رصيد المادة المنقول إلى حقل الرصيد السابق مباشرة 

 مالحظات) 9(حقل  -
روق     / تدون أرقام استمارات حصر عهدة شخصية  ا ف وحدة تنظيمية التي ثبت به

  .وأية مالحظات أخرى ترى لجنة الجرد  أهمية اإلشارة إليها 

دوب وحدة العه    ول من       آما يوقع في هذا الحقل من ة الحق د حضوره تعبئ ا يفي د بم
  .فقط  3/83وذلك في السنة األولى لتنفيذ التعميم ) 1-9(

 عضو لجنة الجرد) 10(حقل  -
ـن         ـول م ـة الحقـ ـه بتعبئـ ـد قيامـ ا يفي اريخ بم يوقع عضو لجنة الجرد مع آتابة الت

)1-9. (  

 أمين العهد) 11(حقل  -
ة   يوقع أمين العهد مع آتابة التاريخ بما يفيد تعاونه مع عضو لجنة الجرد في تعبئ

  ) .9-1(الحقول من 
  

  :الحفـــــــظ : ثالثا

ة     -1 ة الداخلي دى المراجع دى الجهة    (يحفظ الكشف التجميعي لعهد المواد ل ويحفظ ل
  ) .فقط 3/38المسؤولة عن العهد في السنة األولى لتنفيذ التعميم 

ر ع     -2 تمارة حص ظ اس دة حف ي نفس م ظ الكشف ه دة حف ية م دة شخص دة / ه وح
 .تنظيمية 
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  :    وزارة 
  )1:      (    إدارة 

  الكشف التجميعي لعهد المواد
================  

  
   من    رقم

                      )2(  
  :رمز الوحدة           :رقـــــم المادة 

  :رمز الحالة       )3(    :وصف المادة 

  مسلسل
مسمى أصغر 
 مسلسل  رصيد المادة  وحدة تنظيمية

أصغر  مسمى
  رصيد المادة  وحدة تنظيمية

  
  
  
  

)4(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

)5(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نقل بعده

  
  
  

)6(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)7(  

    
  ما قبله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نقل بعده

  
)8(  

  )9(               -:مالحظات    

  أمين العهد      عضو لجنة الجرد
  )11:           (التوقيــع         :التوقيع 
  :        التاريــخ       )10(    :التاريخ 
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  )6(ملحـق رقـم 
  استمارة جرد عهد

  

  مخازن) 75(نموذج رقم 

  :التعريـــــف : أوال

ي           -3 ة الجرد الفعل ائج عملي رقم تسلسليا ويستخدم لتسجيل نت هو نموذج ذو قيمة ي
دة شخصية     ة       / للمواد المصروفة آعه ة مع سجل مراقب ة والمطابق وحدة تنظيمي

ة    العهد وحصر ف روق الزيادة والنقص وإثبات ما يتخذ بشأنها من إجراءات إداري
  .ومالية ، ويعد على مستوى الوحدة التنظيمية 

ا يتخذ بشأنها من         -4 روق وم ات الف يستخدم هذا النموذج بصفه خاصة آمستند إلثب
 .إجراءات إدارية ومالية في حالة جرد تسليم العهدة وجرد إخالء الموقع 

ات        ويالحظ بهذا الصدد  ول البيان ر في استيفاء بعض حق ما يصاحب ذلك من تغيي
ة إجراءات الجرد       المنصوص عليها في البند التالي مما يمكن استيضاحه بمراجع

 .الواردة في هذا التعميم 
  

  :استيفاء حقول البيانات : ثانيا

 تاريخ/ من / رقم ) 1(حقل  -
دون  يدون رقم االستمارة المسلسل وإجمالي عدد االستمارات الم ستخدمة وآذلك ي

  .تاريخ تحرير االستمارة 

 بيانات الوحدة التنظيمية) 2(حقل  -
  ) .وزارة ، إدارة(تدون بيانات الوحدة التنظيمية التي تخصها االستمارة 

 مسلسل) 3(حقل  -
ن    دأ م تمارة ويب ل لالس رقم المسلس دون ال ية  ) 1(ي ة رئيس دة تنظيمي ل وح ي آ ف

  .تحرر لها االستمارة 

 الكشف التجميعي رقم) 4(حقل  -
ادة لتسهيل الرجوع            ي للم ه الرصيد الفعل م الكشف التجميعي المثبت في يدون رق

  .إليه عند االقتضاء 

 رقم المادة) 5(حقل  -
يدون رقم المادة المخصص لها في دليل المواد المعتمد من واقع الكشف التجميعي 

  .لعهد المواد 
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 وصف المادة) 6(حقل  -
د   يدون اسم ووصف المادة في دليل المواد المعتمد من واقع الكشف التجميعي لعه

  .المواد 

 رمز الوحدة) 7(حقل  -
  .يدون رمز وحدة المادة من واقع الكشف التجميعي لعهد المواد 

 رمز الحالة) 8(حقل  -
  .يدون رمز حالة المادة عند الجرد من واقع الكشف التجميعي لعهد المواد 

 الرصيد الفعلي) 9(حقل  -
  .المادة من واقع الكشف التجميعي لعهد المواد  يدون رصيد

 الرصيد في السجل) 10(حقل  -
ة      د الخاص بالوحدة التنظيمي يدون جملة رصيد المادة من واقع سجل مراقبة العه

  .التي تخصها االستمارة 

 سعر الوحدة) 11(حقل  -
  .يدون سعر الوحدة للمادة من واقع سجل مراقبة العهد 

 الزيــادة) 12(حقل  -
  .ن آمية وقيمة الزيادة للمادة تدو

 جملة قيمة الزيادة) 13(حقل  -
  .تدون جملة قيمة الزيادة لكافة المواد الواردة في حقل الزيادة باالستمارة  

 النقـــــــــص) 14(حقل  -
  .تدون قيمة وآمية النقص للمادة 

 جملة قيمة النقص) 15(حقل  -
  .ستمارة تدون جملة قيمة النقص لكافة المواد الواردة باال

 أسباب الفرق) 16(حقل  -
د في          ا هو مقي ي عم ادة الفعل يدون السبب الذي أدى لحدوث الفرق في رصيد الم

  .السجالت 

 اإلجراء اإلداري والمالي) 17(حقل  -
ة      ة الداخلي ه المراجع ذي تقترح الي ال راء اإلداري والم دون اإلج وم  (ي ن يق أو م

  .لمعالجة الفرق بالنسبة لكل مادة ) بعملها
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 وآيل الوزارة) 18(حقل  -
وزارة    ل ال ات        –ومن بمستواه    –يوقع وآي اده لبيان د اعتم ا يفي أو من يفوضه بم

ة         ة والمالي ذ اإلجراءات اإلداري ى تنفي ه عل االستمارة التي بها فروق فقط وموافقت
  ) .17(المقترحة في حقل 

 عضو لجنة الجرد) 19(حقل  -
اريخ ب   ان الت ول االستمارة       يوقع عضو لجنة الجرد مع بي ة حق د قيامه بتعبئ ا يفي م

  ) .16-1(من 

 رئيس لجنة الجرد) 20(حقل  -
د    روق بع ا ف ي به تمارات الت ي االس اريخ ف ان الت ع بي رد م ة الج يس لجن ع رئ يوق

  .المراجعة والتدقيق 

 المراجعة الداخلية) 21(حقل  -
ة الشاملة يوقع مندوب المراجعة الداخلية مع بيان التاريخ بما يفيد إجراء المراجع

ل       ة في الحق ة والمالي لمعالجة الفرق   ) 17(لالستمارة واقتراح اإلجراءات اإلداري
  .لكل مادة بناء على األسباب المبينة بشأنها 

 الشؤون المالية) 22(حقل  -
يوقع مندوب الشؤون المالية بما يفيد تنفيذه لإلجراءات اإلدارية والمالية المعتمدة 

  .لخاصة بها وذلك على النسخة المعتمدة ا

 أمين عهد الوحدة) 23(حقل  -
و     الزم نح راء ال اذ اإلج ه باتخ د قيام ا يفي ة بم دة التنظيمي دة الوح ين عه ع أم يوق
ى النسخة المصورة الخاصة       ك عل تصحيح أرصدة بطاقات العهد المعنية لديه وذل

  .به 

 وحدة العهد) 24(حقل  -
الزم   راء ال اذ اإلج د باتخ ا يفي د بم دة العه دوب وح ع من و تصحيح أرصدة  يوق نح

  .سجالت المعنية لديه وذلك على النسخة المصورة الخاصة بها 
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  :التوزيع والحفظ : ثالثا

ا في        -1 ع نسخ مصورة منه وم بتوزي تحتفظ المراجعة الداخلية بأصل االستمارة وتق
  :حالة وجود فروق على الجهات التالية 

  .ة الشـــــــؤون الماليـــــــــــــ –أ 
  .أمين عهدة الوحدة التنظيمية  -ب
  .الجهة المسؤولة عن العهــد  -ج
  .وزارة الماليـــــــــــــــــــــــــة  -د 

ع  ة جرد إخالء الموق ة في حال دة التنظيمي دة الوح ين عه ذا اإلجراء أم وم به ويق
دة المساآن              ة جرد تسليم عه د في حال ه الجهة المسؤولة عن العه وم ب بينما تق

  .ومية الحك
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  استمــــارة جــــرد عهـــــد 

  من  رقم :وزارة 
   تاريخ :إدارة 
  

 مسلسل
رقم الكشف 
رقم  التجميعي

 المادة
وصف 
 المادة

 رمـــــــز
الرصيد 
 الفعلي

د الرصي
في 
 السجل

   النقـــــــــــص الزيــــــــادة سعر الوحدة
 قيمة آمية قيمة آمية دينار فلس الحالة الوحدة أسباب الفرق

 دينار فلس دينار فلس
  

)3( 
  

)4( 
  

)5( 
  

)6( 
  

)7( 
  

)8( 
  

)9( 
  

)10( 
  

) 
  

11( 
  

) 
  

12(  
  
  
  
  
  
 

   
) 

  
14( 

   
)16( 

  )15(الجملة  )13(الجملة

  
 اإلجراء اإلداري والمالي

  
  وآيل الوزارة

  
)18( 

  عضو لجنة الجرد
  

)19( 

  المراجعة الداخلية
  

)21( 

  أمين عهدة الوحدة
  

)23( 
  

)17(  
 

  رئيس لجنة الجرد
  

)20( 

  الشؤون المالية
  

)22( 

  وحدة العهد
  

)24( 
  

  )مخازن 75نموذج رقم (
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