
                                                                                        اململكة العربية السعودية

 ............................................ وزارة

 .............................................. فرع

 شهادة تربئة ذمة

 من مسؤولية حفظ األموال النقدية واألعيان املنقولة

 والبطاقات واألوراق ذات القيمة

 مباشرة األموال العامة شاغلي إحدى الوظائف املشمولة بنظام وظائفل

 أواًل:  بيانات تعد مبعرفة اجلهة اليت يتبعها املوظف 

      مههن  (السادسههة ( مههن املههادة  3, 2بأنههت تنفيههألًا ألحكههام الفقههرته     نشهههد  ههن املههوقعه أدنهها         

اءات اجلههههرد واةاسههههبة لعهههههدة   نظههههام وظههههائف مباشههههرة األمههههوال العامههههة فقههههد   إ ههههام إ ههههر       

 .......................باملرتبهههة  ........................................الشهههاغو لوظيفهههة  .... ............................................................................./املوظهههف

قههًا وف , عههن السههنة .......  ههه ,  ....................................................التابعههة ...... ...................................................بههادارة بفههرع/ 

نفيهألًا ملها تتنهمنت    الصادرة عن معالي رئيس ديوان املراقبة العامهة ت  ألحكام الئحة اجلرد واةاسبة

سهممة  اسهبة عهن    واة والتصهفية  وقد أسهفر اجلهرد  , من النظام آنف الألكر  (الثالثة عشرة املادة 

 . خمل السنة املألكورة (/ عدم و ود عجز مقصود فيها  امًا عهدتت

 . وتقرير اللجنة املرفق حمنر اجلرد لشهادة على مسؤوليتنا وفقًا ملا تنمنتوقد حررت  أل  ا

 أعناء اللجنههههههة

 ............................................................................ : مهسههههاال                          ........................................................................ :سههههم اال

 .......................................................................... : ةهالوظيفه                     .      .....................................................................:  الوظيفهة

 ............................................................................... : ةاملرتبه                           .........................................................................:  هةهاملرتب

 ............................................................................  : عهالتوقيه  ......................................................................                         :  التوقيههع

 تصديق رئاسة اجلهة

املألكور برئ الألمة من عهدتهت عهن    البيانات املوضحة أعم  ويعترب املوظفنصادق على صحة  

مههن  (السادسههة مههن املههادة  (3 كافههأة وفقههًا ألحكههام الفقههرة ويسههتحق صههر  املالسههنة ..........  ههه , 

 مباشرة األموال العامة . وظائف نظام

         ............................. مديهر عهام                  رئيس اةاسبة / مدير اإلدارة املالية

 مديهههر إدارة املستودعههههههههههههههههات

                 ........................................................................                        م : هساال        ........................................................................                    هم : ساال

 ........................................................................        التوقيع :  ........................................................................                         التوقيع :

                     

 اخلتم الرمسي                                  ه14   /      /    حتريرًا يف  

 (9 منوذج رقم 



( من املادة 3ثانيأ : حتال مع التحية لديوان املراقبة العامة للتصديق وفقًا ألحكام الفقرة  

 نظام .من ال (السادسة 

 ............................................... رئيس اجلهة                  وتقبلوا حتياتنا ,,,,                            

 اخلتم الرمسي                       

  .....................................................................                                                                               ه14/        /    حتريرًا يف   
 

للموظف صاحب  نسخةمبجرد إعداد ا تسلم  , نسخ ومخستعد الشهادة مبعرفة اجلهة من أصو 

 العهدة وترسو نسخة لكو من اجلهات املوضحة يف الشهادة .
 

 ثالثًا : تصديق ديوان املراقبة العامة 

رو عت حمتويات الشههادة علهى أصهو حمنهر اجلهرد وتقريهر جلنهة اجلهرد واةاسهبة الهواردين           

      / عههدم و ههود عجههز مقصههود يف عهههدة (     للههديوان والههألف أسههفر الفحههال عههن   سههممة عهههدة     

 .عن السنة ..........  ه 

 ......................................................الشههاغو لوظيفههة   ....................................................................................................املوظههف/ 

 عليهت يعتهرب بهرفء    وبنهاء   .............................................................فرع/إدارة  ..............................................................بوزارة 

ويسههتحق صههر  املكافههأة لههت وفقههًا ألحكههام نظههام   عههن السههنة املههألكورة , الألمههة مههن عهدتههت

 ة إذا مل يو د مانع آخر من الصر  .وظائف مباشرة األموال العام

 ............................................................مشر  وحدة/                   ههههههههههق                                   املدقهههه

 .........................................................................سههههم : اال           ...............................................................................:  سههههماال

 ..........................................................................التوقيع :            ...............................................................................التوقيع : 
 

 مدير عام اإلدارة العامة                                                 ه14/         /      حتريرًا يف

  ..............................................ملرا عة حسابات     مصدق ومعتمد ,,,,                                         

                                                                              

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

 رابعًا : تصديق  يئة الرقابة والتحقيق

متهم فيها املوظهف   أو فروعها للهيئة  ارف حتقيقها لدى املركز الرئيس ال تو د قنايا        

عهن السهنة    املألكور صاحب العههدة أو مشه ف فيهها و نهع مهن صهر  املكافهأة املسهتحقة لهت         

 طبقًا ألحكام نظام وظائف مباشرة األموال العامة . .......... ه ,

 .....................................................................مدير إدارة 

 ,,, ومعتمد مصدق            ........................................................................  سهههههههماال

 .............................................................  لشؤون اهليئة كيوو   ..    .......................................................................التوقيع : 

    ..............................................................                                                      ه14حتريرًا يف     /     /     
 


