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دليل اإلجراءات المالي لعملية صرف بدالت االعضاء المشاركين
في مؤتمرالحوار الوطني
بدل الجلسات
 يستحق كل عضومبلغ  011دوالر كبدل جلسات يومي عدا يومي الخميس والجمعة وايام الجازات.

بدل االعاشة
 يستحق كل عضو قادم من خارج العاصمة او ( المحافظة التي ستجتمع فيها فرق العمل او تعقد فيها
الجلسات العامة ) مبلغ  01دوالر كبدل إعاشة يومي بما فيها الخميس والجمعة (عدا االجازات) ووفقا
الماكن االقامة المعتمدة في قوائم االحزاب المرسلة لالمانة العامة.

بدل السفر
 يستحق كل عضو قادم من خارج العاصمة او ( المحافظة التي ستجتمع فيها فرق العمل او تعقد فيها
الجلسات العامة ) مبلغ كبدل سفر وفقا لاللية التالية:

#

المحافظة محل االقامة

المبلغ

0
2
3
4

خارج اليمن
حضرموت  ,المهرة  ,سقطرة
عمران  ,المحويت  ,ذمار
بقية المحافظات

 051دوالر
 051دوالر
 51دوالر
 011دوالر

مواد عامة
 .0تفتح حسابات لجميع االعضاء لدا البنك.
 .2تدفع المبالغ باللاير اليمني وبما يعادلة بالدوالر وفقا لمتوسط سعر الصرف المحدد بنشرة البنك المركزي في
حينة.
 .3ترحل المبالغ المستحقة بداية كل اسبوع في حسابات االعضاء البنكية لدا البنك.
 .4ينظر في طلبات الغياب بعذر قهري لدا األمين العام لمؤتمر الحوار الوطني.
 .5يتوفر مركز تواصل معلوماتي لخدمة االعضاء في األمانة العامة والذي من خاللة يتم االجابة على جميع
استفسارات االعضاء المتعلقة بالبدالت وغيرها.
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المالية والموازن
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إإدارة
 .6يقوم البنك بأشعار العضو في حال التحويل لحسابة اذا كانت لدية خدمة الرسائل البنكية.
 .7يتم إحتساب بدالت الجلسات و اإلعاشة من واقع كشوفات الحضور و الغياب.
 .0تستحق بدل اإلعاشة شاملة يومي (الخميس و الجمعة) في حال حضور ثالثة أيام من األسبوع كحد أدنى.
 .9ال تستحق أي بدالت خالل أيام الغياب مالم يكن هناك عذر قهري موقع ومعتمد من امين عام االمانة العامة
لمؤتمر الحوار الوطني.
 .01ال تستحق أي بدالت خالل أيام إجازات مؤتمر الحوار الوطني.
 .00في حال التبديل بين االعضاء يتم األحتساب من واقع الحضور و المشاركة الفعلية.
 .02للعضو الحق في طلب كشف تفصلي لحساب جميع البدالت.
 .03تم احتساب بدل الجلسات عن الثالثة ايام األولى من انعقاد المؤتمر كاملة لمن حضر اي يوم منها.
 .04تم تحديد اماكن االقامة من واقع قوائم االحزاب المرسلة لالمانة العامة.

الية الصرف
 تقوم ادارة عالقات االعضاء باحتساب البدالت نهاية كل اسبوع.
 تسلم كشوفات احتساب البدالت مع كشوفات الحضور واالنصراف من ادارة عالقات االعضاء الى ادارة
المراجعة الداخلية يوم االربعاء للمراجعة خالل يومي االربعاء والخميس.
 بعد المراجعة تسلم جميع الكشوفات يوم السبت الى االدارة المالية إلعداد كشوفات االسماء والمبالغ
المس تحقة من واقع الكشوفات المستلمة من ادارة المراجعة ومن ثم تعتمد عملية الصرف من قبل المدير
المالي.
 ترفع جميع الكشوفات و بيان االحتساب لألمين العام للمصادقة والموافقة و توجيه الصرف.
 تحول المبالغ المستحقة الى حسابات االعضاء البنكية لدا البنك بنفس اليوم او اليوم الذي يلية كحد اقصى.

آلية االحتساب العامة
 بدل الجلسات = عدد ايام االسبوع )عدا الخميس والجمعة(  011 Xدوالر  Xسعر الصرف في حينة
 بد االعاشة = عدد ايام االسبوع )مع الخميس والجمعة (  01 Xدوالر  Xسعر الصرف في حينة

حاالت عدم دفع البدالت لالعضاء
 في حال انكشاف رصيد العضو ( تجاوز المستحق ).
 في حال عدم توفر البيانات البنكية الخاصة بالعضو.

المالية والموازنة
الشئون المالية
إدارة الشئون
إدارة
والموازنة
مالحظة:
أرقام الهواتف الخاصة بمركز التواصل المعلوماتي تبدأ من رقم  737000561وحتى رقم 737000567
الجهات المختصة والمسئولة:
األمين العام لمؤتمر الحوار الوطني
مدير إدارة الشئون المالية والموازنة
مدير إدارة المراجعة الداخلية
مدير إدارة عالقات االعضاء

د .أحمد عوض بن مبارك
أ .وليد قائد العميثلي
أ .طارق االسدي
أ .أسامة الغيثي

