
 info@hr.sharjah.ae البريد اإللكترونياالمارات العربية المتحدة ، –الشارقة  664)الدفين(،ص.ب : 065078888)اللية(،  065078777هاتف: 

Tel:06-5078777(Alayyah) ,065078888 (Al Dafeen) P.o.Box:664 ,Sharjah-United Arab Emirates , info@hr.sharjah.ae 

 
 
 
 
 

 

 املعتمد نظام البدالت واملكافآت املالية ملوظفي الجهات الحكومية بحكومة الشارقة

 م2021( لسنة  13 بقرار املجلس التنفيذي رقم )

 

 الفصل األول 

 : التعريفات :
ً
 -أوال

 

 إمارة الشارقة. :   اإلمارة

 حكومة اإلمارة. : الحكومة

 م بشأن املوارد البشرية إلمارة الشارقة وتعديالته.2015( لسنة 6رقم ) القانون :  القانون 

 م بشأن املوارد البشرية إلمارة الشارقة وتعديالته.2015( لسنة 6رقم ) قانون للالالئحة التنفيذية :  الالئحة

 املجلس التنفيذي لإلمارة. :  املجلس

الدوائر والهيئات واملؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات وايجهات التابعة لكاكومة وال   ي  سسسسسسسسسسسسسس  مو فو ا  حكام  :  الحكومية ةالجه

 .والالئحة  القانون 

 دائرة املوارد البشرية في اإلمارة. :  الدائرة

 الكجنة العليا للموارد البشرية باإلمارة. :اللجنة 

كل من يعين بقرار من السسسسسلملة امل تاسسسسة بالتعيين لالاسسسسملال  بمهام إحدو الو ائمل الواردة باملي انية  : املوظف

 ، ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك. ا نثى وأ، ويشمل لفظ املو مل الذكر  اياكومية ايجهةفي 

 .ومايملرأ عليه من تعديالت، جداول التو يمل بالالئحةقرين كل درجة بالراتب املوضح :  األساس ي الراتب

 ا ساس   الراتب :  الشامل الراتب
ً
 إليه العالوات والبدالت املقررة وفقا

ً
  حكام القانون و ذه الالئحة.م افا

 إليه عالوة لالس املعيشسسسسسسة وتكون ال سسسسسسسبة بي  ما بواق  ):  الراتب
ً
( للمو مل 1( إلى )3الراتب ا سسسسسسساسسسسسسس   م سسسسسسافا

للمو مل لير املواطن فهو املبلغ املوضسسسسسسسسسسسسسسح قرين كل درجة بايجدول أو بعقود التعيين املواطن ، أما بال سسسسسسسسسسسسسسسبة 

 .ومايملرأ عليه من زيادات
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 : االهداف :
ً
 -ثانيا

 -يهدف هذا النظام إلى ما يلي :

تقسسدير جهود املو فين املتعلقسسة بتملوير العمسسل اياكومف ، ورف  روء الوالس املؤسسسسسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسس   وت سسسسسسسسسسسسسسجي  العمسسل  -1

 ايجماعي.

 منهجية موحدة لكجهات اياكومية لتحفي  املوارد البشرية املتمي ة العاملة لدي ا.توفير  -2

بيسسسان اإلجراسات واي ملوات الواجسسسب اتبسسساعهسسسا من أجسسسل تفعيسسسل وتنفيسسسذ م تلمل مراحسسسل تحفي  املو فين في  -3

 ايجهات اياكومية.

 اياكومية.تحفي  املو فين لرف  مستوو ا داس وخلق جو من التنافس بين كافة مو فف ايجهات  -4

 

 : نطاق التطبيق :
ً
 -ثالثا

 

 تسري احكام  ذا النظام على كافة مو فف ايجهات اياكومية الذين تسري بشأن م احكام القانون والالئحة .
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  الثانيالفصل 

 : البدالت 
ً
 أوال

 

 للشروط الواردة بكل م  ا وهي :
ً
 -تمنح البدالت املقررة ب ذا النظام وفقا

 -:العالوة الفنية للمواطن شاغل الوظائف الهندسية والهندسية املساعدة والحاسب اآللي   -1

معترف املواطن ايااصل على الدبلوم العالي في الت ااات الهندسية من كلية  ندسية  املو ملمنح ي -1

.5000، عالوة فنية  بقيمة )ب ا 
ً
 ( در م شهريا

مجال في في مجال ايااسب اآللي أو  أو مايعادله املواطن ايااصل على البكالوريوس املو مليمنح  -2

( 2500) بقيمةويشغل و يفة  ندسية أو فنية عالوة فنية معترف ب ا الهندسة من كلية لير  ندسية 

 
ً
 .در م شهريا

يمنح املو مل املواطن شالل الو يفة الفنية في مجال الهندسة أو في مجال ايااسب اآللي وايااصل  -3

.1500عالوة فنية بقيمة ) على مؤ ل أقل من بكالوريوس
ً
 ( در م شهريا

 وأن يتملابق  يشترط لكااول على العالوة الفنية أعاله أن -4
ً
 بحتا

ً
 أو فنيا

ً
  ندسيا

ً
يمارس املو مل عمال

 مسماه الو يفف م  املهام الو يفية ال   يؤدي ا.

 وأية بدالت طبيعة عمل أخرو.ه العالوة ال يجوز ايجم  بين  ذفيما عدا بدل املناوبة  -5

 فنية.يوقمل صرف العالوة الفنية إذا تم تغير مسماه الو يفف في و يفة لير  ندسية أو  -6

ال تارف العالوة الفنية للمو مل إال بعد اجتيازه فترة االختبار ومن تاريخ تثبيته في الو يفة املعين  -7

 علي ا.

 -:  لإلذاعة و التلفزيون الشارقة  هيئةبدل طبيعة عمل لبعض موظفي   -2

 للفئات املوضسساة بايجدول  لإلذاعة و التلفزيون الشسسارقة   يئةيمنح بدل طبيعة عمل ملو فف  .أ
ً
 بشسسأنوفقا

 . لإلذاعة و التلفزيون الشارقة   يئةبدل طبيعة عمل ملو فف 

 بتحديد املسسسسسميات الو يفية لكل  ياسسسسدر من السسسسسلملة امل تاسسسسة ب يئة الشسسسسارقة لإلذاعة .ب
ً
و التلفزيون قرارا

 فئة على حدة وتعرض على الدائرة العتماد ا.

يجوز للسسسسلملة امل تاسسسة ب يئة الشسسسارقة لإلذاعة و التلفزيون إاسسسافة أو حذف بعو املسسسسميات الو يفية  .ج

 ملقت يات صايح العمل ، وذلك بالت سيق م  الدائرة.
ً
  ي فئة من الفئات وفقا

 لل سسسسسسسسسسسسسبة املئوية ياسسسسسسسسسسسسرف  .د
ً
بدل طبيعة عمل على الراتب ا سسسسسسسسسسسسساسسسسسسسسسسسسس   لبداية مربوط الدرجة الو يفية وفقا

 لكل فئة، وبما ال يجاوز اياد ا قص ى املقرر. املاددة

 لكجدول  .ه
ً
  يئةبدل طبيعة عمل ملو فف  بشسسسسسسسسسسسسسسأنياسسسسسسسسسسسسسسرف بدل طبيعة عمل لذوي العقود اي اصسسسسسسسسسسسسسسة وفقا

 .لإلذاعة والتلفزيون الشارقة 

 ال يجوز ايجم  بين  ذا البدل وأية بدالت طبيعة عمل أخرو.فيما عدا بدل املناوبة  .و

 ملسسسا ورد أعاله بعسسسد  .ز
ً
 بسسسدل طبيعسسسة عمسسسل وفقسسسا

ً
جتيسسساز فترة اإلختبسسسار املقررة إياسسسسسسسسسسسسسسرف للمو مل املعين حسسسديثسسسا

 بنجاء.
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 -: لإلذاعة و التلفزيون الشارقة  هيئةدل طبيعة عمل ملوظفي ب بشأن جدول 

 

 الفئة
املئوية من الراتب ا ساس   لبداية مربوط  ال سبة

 الدرجة

اياد ا قص ى للمو فين 

 ملواطنينا

اياد ا قص ى للمو فين لير 

 املواطنين

 5,000 10,000 (%50) االولى

 4,000 7,000 (%45) الثانية

 3,000 5,000 (%35) الثالثة

 2,000 3,000 (%30) الرابعة

 1,000 2,000 (%20) اي امسة

 700 1,500 (%10) السادسة

 در م  كحد أقص ى (2,500أصااب العقود اي اصة  )
 

 -:  للمفتشينبدل طبيعة عمل  -3

الذين تقتض    روف عملهم أن يقوموا بالتفتيش امليدانف على مواق  للمو فين يمنح بدل طبيعة عمل  .أ

 
ً
.1500قدره )و العمل مبلغا

ً
 ( در م شهريا

مسسسسسسسسسماه  تغيريوقمل صسسسسسسسسرف  ذا البدل إذا تم نقل املو مل إلى و يفة أخرو لير الو يفة املعين علي ا أو  .ب

 الو يفف.

 ال يجوز ايجم  بين  ذا البدل وأية بدالت طبيعة عمل أخرو.فيما عدا بدل املناوبة  .ج

ي الو يفة املعين ال ياسسسسرف بدل طبيعة العمل للمو مل إال بعد اجتيازه فترة االختبار ومن تاريخ تثبيته ف .د

 علي ا.
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 -: بدل أمانة صندوق   -4

يمنح بدل أمانة صسسسسسسسسسسندوق للمو فين الذين يتعاملون م  املبالغ النقدية ويشسسسسسسسسسسغلون الو ائمل املوضسسسسسسسسسساة  .أ

 للفئات املبينة قرين كل م  ا. بشأن بدل أمانة صندوق ملو فف ايجهة اياكوميةبايجدول 
ً
 ، وطبقا

 بين  ذا البدل وأية بدالت طبيعة عمل أخرو. ال يجوز ايجم فيما عدا بدل املناوبة  .ب

 يوقمل صرف بدل أمانة الاندوق إذا تم تغير املسمى الو يفف لغير املسميات املوضاة بايجدول. .ج

ال ياسسسسسسسسسسسسسسرف بدل أمانة الاسسسسسسسسسسسسسسندوق للمو مل إال بعد اجتيازه فترة االختبار ومن تاريخ تثبيته في الو يفة  .د

 املعين علي ا.

 -: صندوق بشأن بدل أمانة جدول 

 

 -: بدل طبيعة عمل للموظفين شاغلي وظائف اإلطفاء -5

للمو فين شسساللي و ائمل بدل طبيعة عمل بشسسأن يمنح املو فون شسساللو الو ائمل املوضسساة في ايجدول  .أ

 للمو مل املواطن و)1000( من الراتب ا سسسسسساسسسسسس   بحد أقصسسسسس ى )%30ب سسسسسسبة )اإلطفاس 
ً
( 500( در م شسسسسسهريا

 للمو مل لير املواطن.
ً
 در م شهريا

 يوقمل صرف بدل طبيعة عمل للمو فين شاللي و ائمل اإلطفاس إذا تم تغيير مسما م الو يفف.  .ب

 بة ال يجوز ايجم  بين  ذا البدل وأية بدالت طبيعة عمل أخرو.فيما عدا بدل املناو  .ج

ال تاسسسسسسسسسسسسسسرف بدل طبيعة عمل للمو مل إال بعد اجتيازه فترة االختبار ومن تاريخ تثبيته في الو يفة املعين  .د

 علي ا.

 -شاغلي وظائف اإلطفاء  :بشأن بدل طبيعة عمل لجدول  

 املسمى الو يفف م

 اابط أول إطفائية 1

قسم خدمات اإلطفاساابط  2  

 اابط محملة 3

 مساعد اابط إطفاس 4

 إطفائف أول  5

 سائق إطفاس 6

فإطفائ 7  

 البدل قيمة املسمى الو يفف م

  در م 600 أمين الاندوق  1
ً
 شهريا

   در م 600 محال ميدانف 2
ً
 شهريا

   در م 400 مساعد أمين صندوق  3
ً
 شهريا
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  -بدل طبيعة عمل ملأموري الجوازات :  -6
 

  العاملين باياكومةيمنح بدل طبيعة عمل ملأموري ايجوازات  .أ
ً
  ( در م1500قدره )و مبلغا

ً
 .شهريا

الو يفف للمو مل )مسسسأمور جوازات( وأن يمسسسارس ذات املهسسسام يشسسسسسسسسسسسسسسترط ملنح  سسسذا البسسسدل أن يكون املسسسسسسسسسسسسسسسمى  .ب

 الو يفية ملأموري ايجوازات.

 ال يجوز ايجم  بين  ذا البدل وأية بدالت طبيعة عمل أخرو.فيما عدا بدل املناوبة  .ج

ال ياسسسسسسسسسسسسسسرف بدل طبيعة عمل للمو مل إال بعد اجتيازه فترة االختبار ومن تاريخ تثبيته في الو يفة املعين  .د

 علي ا.

 

 

 

 -البلديات:لبعض موظفي  عدوى بدل  -7

بقيمة  لبعو مو فف البلديات بدل عدوو  بشسسسسسأناملوضسسسسساة بايجدول  الو ائملون شسسسسساللو ملو فايمنح  .أ

(200.
ً
 ( در م شهريا

وذلك بعد العرض على إاسسسسسافة أو حذف بعو املسسسسسسميات الو يفية  بالبلدياتيجوز للسسسسسسلملة امل تاسسسسسة  .ب

 .الدائرة واعتماد املجلس

 ال يجوز ايجم  بين  ذا البدل وأية بدالت طبيعة عمل أخرو.فيما عدا بدل املناوبة  .ج

 ملسسا ورد أعاله بعسسد  .د
ً
 بسسدل طبيعسسة عمسسل وفقسسا

ً
جتيسساز فترة اإلختبسسار املقررة إياسسسسسسسسسسسسسسرف للمو مل املعين حسسديثسسا

 بنجاء.
 

 -: البلديات نعدوى لبعض موظفيدل ب بشأن جدول 

 

 

 

 

 

 مكافحة اياشرات أو اآلفات العامة الصاة العامة الارف الاحي القسم

املسمى 

 الو يفف

 عامل فن  مفتش صاة مشغل آلة

 سائق خفيمل قااب عامل فن 

 عامل يومف
 حارس طبيب بيملري 

 سائق ثقيل
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 -بدل مناوبة :  -8

 أمسسا السسذين500يمنح املو مل املواطن السسذي يعمسسل بنظسسام املنسساوبسسة ايجزئف بسسدل منسساوبسسة قسسدره )
ً
 ( در م شسسسسسسسسسسسسسسهريسسا

.1000يعملون بنظام املناوبة املتواصل فيتم منحهم بدل مناوبة قدره )
ً
 ( در م شهريا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -:صرف البدل النقدي عن الرسوم الدراسية  -9

 :( العرب)البدل النقدي عن الرسوم الدراسية  بناس لير املواطنين  -أ

بإسسسسسسسسسست ناس  املواطنين العرب الذين يعملون في اياكومةعن أبناس املو فين لير تاسسسسسسسسسرف الرسسسسسسسسسسوم أعاله  .1

 لل سوابط والشسروط الواردة بقرار مجلس الوزراسالعاملين بنظام العقد املؤقت 
ً
وقرارات معالي  ، وفقا

 وزير التربية والتعليم الاادرة في  ذا الشأن.

 لبة ب ذا البدل.اياكومية التدقيق على املعلومات والبيانات، وذلك قبل اململا ةيجب على ايجه .2

اياكومية وبعد اسسسسسسستيفاس كافة املسسسسسسستندات والتأكد من صسسسسسساة اإلجراسات، برفعها برسسسسسسسالة  ةتقوم ايجه .3

 لارف البدل النقدي اململلوب.
ً
 إلى دائرة املالية املركزية للتدقيق واملراجعة تمهيدا

إذا نص العقد على ) اس لير املواطنين من ايج سسسسسسسسسسسسسسيات ا خرو بنالنقدي عن الرسسسسسسسسسسسسسسوم الدراسسسسسسسسسسسسسسية   البدل  -ب

 :ذلك(

، أو قيمة الرسسسوم الدراسسسية الفعلية أي ما أقل لعدد اثنين  ( من الراتب ا سسساسسس   السسسنوي %15)بواق   −

، من الاسسسسسسمل ا ول وح ى  الذين يدرسسسسسسسون في املدارس اي اصسسسسسسة الكائنة داخل الدولة أبناس املو ملمن 

اي اص  دلذوي العقود املالية )ب( والعق (18)سسسن  شسسريملة أن ال يتعدو ا بن، الاسسمل الثانف عشسسر 

 ملا يتم االتفاق عليه في العقدو و )ب( 
ً
 . فقا

تسسسستمر جهة العمل في صسسسرف الرسسسسوم الدراسسسسية عن أبناس املو مل لير املواطن إلى ن اية السسسسنة الدراسسسسية  -ج

 -انت ت خدمة املو مل  ي سبب من ا سباب التالية : في حال

 .تمديد خدمتهبلوله سن الستين سنة أو انت اس مدة  .1

 عدم اللياقة الصاية للعمل. .2

 الوفاة. .3

 إن اس اي دمة  سباب لير تأديبية. .4

 عدم رلبة جهة العمل في تجديد العقد. .5

( تسترد جهة العمل ما تم صرفه من رسوم دراسية من تاريخ انت اس ج) الفقرةايااالت الواردة في  من است ناس

 . املو مل وح ى تاريخ انت اس السنة الدراسية ال   تمت في ا واقعة إنت اس اي دمةخدمة 
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إذا ) سياحية لذوي العقد املحلي )ب( والعقد الخاص )أ( و )ب(الدرجة الب تذاكر السفر بدل نقدي عن  -10

 -: نص العقد على ذلك(

 

زوجته وثالثة من أبنائه لو للمو مل على العقد املالي )ب( والعقد اي اص )ب( تاسسسسسسرف تذاكر السسسسسسسفر  .أ

 عند بداية اي دمة وعند ن ايت ا. املعالين دون سن الثامنة عشرة

وزوجته وثالثة من العقد املالي )ب( والعقد اي اص )ب( على تذاكر السسسسسسسسسسسسسسسفر للمتعاقد  بدل اسسسسسسسسسسسسسسرفي .ب

وتحدد الدائرة آلية صسسسسسسسسسسسسسرف  ذا البدل  الثامنة عشسسسسسسسسسسسسسرةسسسسسسسسسسسسسسن  من عمر السسسسسسسسسسسسسس تين و ح ى املعالين ا بناس

 وقيمته عند بداية كل سنة .

، وعنسسد انت سساس  بسسدل نسسسسسسسسسسسسسسان ا متعسسة عنسسد بسسدايسسة التعيين من ذوي العقسسد املالي )ب( للمو ملياسسسسسسسسسسسسسسرف  .ج

در م( أو قيمة فواتير ال ان أي ما أقل بأست ناس املرنح للتعيين الذي له إقامة  1500اي دمة بواق  )

 في الدولة وقت التعيين فال يستحق البدل أعاله عند بداية تعيينه. سارية 

 انت اس عند و التعيين بداية عند ا متعة نسسسسسسسسسسسسسسان بدل(  ب)  اي اص العقد ذوي من للمو مل  ياسسسسسسسسسسسسسسرف .د

  أقل أي ما( جرام  كيلو( 500) أو قدم عشسسسرين حاوية نقل قيمة اي دمة
ً
 ال سسس اسسسية ا متعة من( سسسسعرا

 الدولة في سسسسارية إقامة له الذي للتعيين املرنسسسح باسسسست ناس وبالعكس، الشسسسارقة إمارة إلى إقامته مقر من

 .تعيينه بداية عند أعاله البدل يستحق فال التعيين وقت

لها سسسسسسسسسسفر  ةتذكر بدل ، من ذوي العقد املالي )ب( والعقد اي اص )ب(  لير املواطنةلمو فة تاسسسسسسسسسرف ل .ه

 .فقط 

 لتذاكر السفر إذا لم يتقدم بمللبه خالل السنة التعاقدية .يسقط حق املو مل في البدل النقدي  .و

التاسسسسسسسسسسسسسسرف للمو مل من ذوي العقد املالي )ب( املسسسسسسسسسسسسسسستقيل أثناس فترة االختبار تذاكر سسسسسسسسسسسسسسسفر وال البدل  .ز

 النقدي عن نان ا متعة .

 يشترط صرف البدل النقدي عن تذاكر السفر  سرة املو مل بأن تكون لهم إقامات سارية في الدولة. .ء

السسسسسسسسسفر للمو فة في حال تم صسسسسسسسسرف البدل  ة جمي  ا حوال ال يجوز صسسسسسسسسرف البدل النقدي عن تذكر  في .ط

 لها من قبل جهة عمل الزوج إذا كان يعمل في اياكومة .

دون سسسسن الثامنة عشسسسر  املعالين االبناسوزوجته وثالثة من من ذوي العقد اي اص )أ( ياسسسرف للمو مل  .ي

 للبدل الذي تحد
ً
( در م لكل م  م عن كل سسسسسسسسسسسسسسسنة 3500ده الدائرة و بحد أدنى )بدل تذكرة سسسسسسسسسسسسسسسفر وفقا

 تعاقدية.

 . كل سنة تقاعدية لها فقطسفر  ةتذكر بدل ، ( أمن ذوي العقد اي اص ) املواطنةلمو فة تارف ل .ك
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 بدل انتقال إضافي  : -11

العقد املالي )ب( بنظام الو ائمل  ي ياسسسسسسسسسسسسسسرف بدل انتقال إاسسسسسسسسسسسسسسافي شسسسسسسسسسسسسسسهري ثابت للمو مل لير املواطن ذو 

في حال املوضسسسسسسسسسسساة قرين كل درجة من الدرجات التالية مالم تؤمن له وسسسسسسسسسسسسيلة نقل مناسسسسسسسسسسسسبة  باملبالغالعامة 

 .نص العقد على ذلك

.800الدرجتان ا ولى والثانية ) .أ
ً
 ( در م شهريا

.500الدرجتان الثالثة والرابعة ) .ب
ً
 ( در م شهريا

.400ة )الدرجتان اي امسة والسادس .ج
ً
 ( در م شهريا

.300من الدرجة السابعة وح ى الدرجة العاشرة ) .د
ً
 ( در م شهريا

.200من الدرجة اياادية عشرة وح ى الدرجة الرابعة عشرة ) .ه
ً
 ( در م شهريا

 

 : بدل السكن -12

( من الراتب ا سسسسسسسسسسسساسسسسسسسسسسس   %60ب سسسسسسسسسسسسبة ) ( بدل السسسسسسسسسسسسكن)أ( و)بيسسسسسسسسسسسستحق املو مل من ذوي العقد املالي  .أ

 وبحد أدنى )3,850أقصسسسس ى )للمت وج بحد 
ً
،( در م 880( در م شسسسسهريا

ً
( من الراتب %40وب سسسسسبة ) شسسسسهريا

 وبحد أدنى )3,025ا سسسسسسسساسسسسسسسس   ل عزب بحد أقصسسسسسسس ى )
ً
 شسسسسسسسهريا

ً
 660( در ما

ً
وال يتم صسسسسسسسرف ، ( در م شسسسسسسسهريا

 البدل إذا تم توفير سكن مناسب للمو مل.

 للزوجة بدل السكن .إذا كان الزوج والزوجة يعمالن في خدمة اياكومة فال يارف  .ب

إذا كان أحد الزوجين في خدمة اياكومة ويسسسسسسسستحق بدل السسسسسسسسكن ، واآلخر في خدمة اياكومة االتحادية  .ج

أو أي من اياكومات املالية ا خرو داخل الدولة، يارف بدل السكن، بفئة املت وج للزوج ذو الراتب 

جهات أعاله ال يمنحه سسسسسسسسسسسسسسسكن أو بدل ا سسسسسسسسسسسسسسساسسسسسسسسسسسسسسس   ا على ، و في حال كان نظام تعيين أحد الزوجين في اي

 سكن ، فيستحق الزوج اآلخر بدل السكن بفئة املت وج و لو كان راتبه ا ساس    و ا دنى .

 في حال تم تأمين سكن مشترك للمو مل يتم صرف نامل البدل املقرر . .د

ين معاملة يعامل املو مل املت وج الذي تتوفى زوجته أو تنفاسسسسسسسسسل عنه بالملالق دون ولد يعوله في اياالت .ه

 .ا عزب أما إذا كان له ولد يعوله فتستمر معاملته معاملة املت وج

 

 

mailto:info@hr.sharjah.ae
tel:06-5121599(ALL)
mailto:info@hr.sharjah.ae


 info@hr.sharjah.ae البريد اإللكترونياالمارات العربية المتحدة ، –الشارقة  664)الدفين(،ص.ب : 065078888)اللية(،  065078777هاتف: 

Tel:06-5078777(Alayyah) ,065078888 (Al Dafeen) P.o.Box:664 ,Sharjah-United Arab Emirates , info@hr.sharjah.ae 

 
 
 
 
 

 

من ذوي  يمنح بدل السسسسسسسسسسسسسكن للمو فة لير املواطنة( أعاله ،ب) الفقرة( و أ) الفقرةباسسسسسسسسسسسسست ناس ما ورد في  .و

ياسسسسسسسسسسسسسسرف لهسسا بفئسسة املت وج إال إذا كسسانسست  )بفئسسة ا عزب( وال العقسسد املالي )أ( و )ب( والعقسسد اي سساص )ب(

تعول من زوجها املتوفى أو العاجز عن الكسسسسسسسسب ولو طلقت منه ويثبت ذلك بشسسسسسسسهادة من الكجنة الملبية 

 امل تاة.

في جمي  ا حوال ال ياسسسسسسسسسسسسسرف  حد الزوجين بدل السسسسسسسسسسسسسسكن في حال تأمين السسسسسسسسسسسسسسكن للزوج اآلخر من جهة  .ز

 العمل . 

 مت وج اعتيستحق بدل السكن بفئة  .ء
ً
 .من تاريخ الزواج أو من تاريخ التعيين أي ما أقرب بارا

على املو مل تقديم وثيقة الزواج خالل ثالثة أشسسسسسسسسسسسسسسهر من تاريخ التعيين أو من تاريخ الزواج أي ما أقرب  .ط

 من تاريخ تقديم الوثيقةاوإال استحق بدل السكن بفئة مت وج 
ً
 .عتبارا

  - :اآلتيةالوثائق  استيفاسيتعين على إدارة اي دمات املساندة قبل صرف بدل السكن  .ي

 .صورة من عقد الزواج )مادقة( .1

 .صورة من جهة عمل الزوج / الزوجة )شهادة تفايلية( .2

 .صورة من شهادة الملالق أو شهادة طبية تفيد عجز الزوج في كل حالة .3

 .بالالئحةج( املرفق \1املكاق رقم )ب ( بشأن اياالة االجتماعية4) إقرار رقمتعبئة نموذج  .4

 

 وأن يبلغ عن كل تغيير يملرأ  .ك
ً
وفي جمي  ا حوال يلت م املو مل بتقديم إقرار باياالة االجتماعية سسسسسسسسسسسسسسسنويا

 على البيانات الواردة في اإلقرار خالل شهر على ا كثر من تاريخ حدوثه.

 
 

 - يلي: فيه ما يراعى وغاز و استهالك ماء وكهرباء  بدل -13

 ذلك على العقد نص حال في ولاز وكهرباس ماس اسسسسسسسسسسسسسست الك بدلمن ذوي العقد املالي )ب(  املو مل يسسسسسسسسسسسسسستحق

 
ً
 -يلي : ملا وفقا

  در م خمسمائة( 500) .أ
ً
 املت وج. للمو مل شهريا

  در م ثالثمائة( 300) .ب
ً
 ل عزب. شهريا

 لدو ايجهة امل تاة .يشترط لارف  ذا البدل أعاله توثيق عقد السكن  .ج
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 بدل أثاث  :  -14

في حال نص العقد بدل أثاث  ب(( و ))أ اي اص وذوي العقداملالي )ب( العقد  ي ذو من يستحق املو مل  .أ

 ملا يلي: على ذلك
ً
 -وفقا

 (.( ) خمسة وعشرون ألمل در م25,000)راتب تسعة أشهر أساس   للمت وج بحد أقص ى  .1

 (.)عشرون ألمل در م  (20,000)راتب سبعة أشهر أساس   ل عزب بحد أقص ى  .2

 ابتداًس من السسسنة اي امسسسة من تاريخ صسسرف البدل بقيمة .3
ً
 يسسستحق املو مل بدل صسسيانة أثاث سسسنويا

 ( در م ل عزب . 2,000( در م للمت وج وبقيمة )2,500)

در م( عن فئة 5,000البدل ) في حال تم صسسسسسسسسسرف بدل ا ثاث للمو مل بفئة ا عزب ياسسسسسسسسسرف له فرق  .4

 املت وج في حال زواجه.

ال يتم صرف بدل ا ثاث للمو مل إال ملرة واحدة طوال مدة اي دمة وإن تم تعيينه في اياكومة بأي  .5

 للنظام املتب  .
ً
 طريقة من طرق التعيين، على أن يارف بدل صيانة ا ثاث وفقا

 . ذا لم يتقدم بمللبه خالل السنة التعاقديةسقط حق املو مل في البدل النقدي لايانة ا ثاث إي .6

 -يلت م املو مل بما يلي : .ب

 ( من قيمة بدل ا ثاث إذا انت ت خدمة املو مل باالستقالة خالل السنة ا ولى.%80رد ) .1

( من قيمة بدل ا ثاث عن كل سسسسسسنة بقيت من ا رب  سسسسسسنوات إذا انت ت خدمته بعد السسسسسسنة %20رد ) .2

 السنوات املقررة لتملك ا ثاث.رب  ا  ا ولى وقبل انق اس 

 .إن اس خدمته بقرار لير تأديب حالة انت اس خدمة املو مل بالوفاة أو ب( أعاله ب) الفقرةمن  ىيستثن .ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@hr.sharjah.ae
tel:06-5121599(ALL)
mailto:info@hr.sharjah.ae


 info@hr.sharjah.ae البريد اإللكترونياالمارات العربية المتحدة ، –الشارقة  664)الدفين(،ص.ب : 065078888)اللية(،  065078777هاتف: 

Tel:06-5078777(Alayyah) ,065078888 (Al Dafeen) P.o.Box:664 ,Sharjah-United Arab Emirates , info@hr.sharjah.ae 

 
 
 
 
 

 

  الثالثالفصل 

 : املكافآت املالية 
ً
 ثانيا

 للشروط الواردة بكل م  ا وهي : املكافآت املاليةتمنح 
ً
 -املقررة ب ذا النظام وفقا

املكافآت املالية للمشاااااااركين في إعداي وتنظيم املعارر واملهرجانات والندوات وامل تمرات ومافي حكمها في  -1

 - :الحكومية  ةالجه

املشاركين في إعداد االستعانة ب م من لير م ،  ومن يتماياكومية ، ة ايجهتارف مكافآت مالية ملو فف  .أ

 
ً
املكافآت املالية لكجدول بشسسسسسسسسسسسسسسأن وتنظيم املعارض واملهرجانات والندوات واملؤتمرات وما في حكمها، وفقا

 ةللمشسسسسسسسسسسسسسسسسسساركين في إعسسسسسداد وتنظيم املعسسسسسارض واملهرجسسسسسانسسسسسات والنسسسسسدوات واملؤتمرات ومسسسسسافي حكمهسسسسسا في ايجهسسسسس

 . اياكومية

عن أي م  مسسا عسسدد و سسائمل املشسسسسسسسسسسسسسسساركين في إعسسداد وتنظيم يحسسدد بقرار من الرئيس أو املسسدير أو من ينوب  .ب

كمسسسسا تحسسسسدد بسسسسدايسسسسة ون سسسسايسسسسة مسسسسدة أي من تلسسسسك  ااملعسسسسارض واملهرجسسسسانسسسسات والنسسسسدوات واملؤتمرات ومسسسسا في حكمهسسسس

 ا نشملة.

يشسسترط لاسسرف مكافآت املشسساركين موافقة املجلس املسسسبقة على إقامة أي من ا نشسسملة املشسسار إلي ا وأن  .ج

 اياكومية. ةة في مي انية ايجهتكون املكافآت معتمد

اياكومية ل نشسسسسسسملة  ةيعامل املتعاونون من طلبة ايجامعات واي ريجين ايجدد الذين تسسسسسسستعين ب م ايجه .د

املشسسسسسسسسسسسسسسسار إلي سسا معسساملسسة مقسسدمف اي سسدمسسات املعسساونسسة وايارفيين في احتسسسسسسسسسسسسسسسساب قيمسسة املكسسافسسأة لهم أمسسا من يتم 

املون معاملة أع سسسسسسسسسسسسسساس الكجان في احتسسسسسسسسسسسسسسساب قيمة حكومية أو لير ا يع ةاالسسسسسسسسسسسسسسستعانة ب م ويعملون بجه

 املكافأة.

لتنظيم الدورات التدريبية أو حفالت التكريم أو ما في حكمها بايجهة  ال تاسسسسسسسسسسسسسسرف املكافآت املالية أعاله .ه

 اياكومية.
 

املكافآت املالية للمشااااركين في إعداي وتنظيم املعارر واملهرجانات والندوات وامل تمرات ومافي جدول بشاااأن 

 -: الحكومية ةحكمها في الجه

 اياد ا قص ى لارف املكافأة مكافأة يومية املدة الفعلية للمناسبة الو يفة

 رئيس الكجنة املنظمة
أيام فأقل 10 در م 000,5 -   

أيام 10أكثر من  در م 500,6 -   

 امل سق العام
أيام فأقل 10 در م 500,4 -   

أيام 10أكثر من  در م 250,6 -   

الكجانرؤساس  در م 195 -  در م 500,3    

در م 180 - أع اس الكجان در م 000,3   

در م 85 - اي دمات املعاونة وايارفيين در م 1,500   
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 املالية للمتميزين : املكافآت -2

يجوز منح املو مل مكافأة مالية مقابل اي دمات وا عمال املتمي ة ال   يؤدي ا ويترتب علي ا تملوير وتحسسسسسسسسسسسسسسسين 

  ا داس ورف  الكفسساسة اإلنتسساجيسسة، وكسسذلسسك نظير تسسأديسسة أعمسسال طسسارئسسة ذات أ ميسسة كبيرةمسسسسسسسسسسسسسسستوو 
ً
، تتمللسسب جهسسدا

 ، حيسسسسو يكون الغرض من تسسسسأديسسسسة  سسسسذه ا عمسسسسال واي سسسسدمسسسسات واسسسسسسسسسسسسسس  مقترحسسسسات بنسسسساسة يتم تقسسسسدير سسسسا من 
ً
متمي ا

 داس واإلنتاجية وإنجاز املسسسسسسسسسسسؤولين وقابلة للتملبيق وتؤدي إلى تملوير العمل ولها نتائل إيجابية لرف  مسسسسسسسسسسستوو ا

 -املشاري  وا عمال املتمي ة شريملة مراعاة ال وابط التالية :

 طبيعسسة ومسسدة العمسسل وامل ررات  .أ
ً
أن ياسسسسسسسسسسسسسسسدر تكليمل رسسسسسسسسسسسسسسسم   داس ا عمسسال من السسسسسسسسسسسسسسسلملسسة امل ولسسة، موضسسسسسسسسسسسسسساسسا

 املواوعية ال   اقت ت ذلك.

 -تالية :أن يتحقق في ا عمال واإلنجازات كل أو بعو ا سس واالعتبارات ال .ب
 

 وساعات عمل تزيد على الدوام الرسم . .1
ً
 إاافيا

ً
 أن يتمللب تأدية ا عمال جهدا

 في ا عمال املكلمل ب ا أو قام بما من شسسأنه تحقيق اقتاسساد في النفقات أو رف   .2
ً
 متمي ا

ً
 خاصسسا

ً
أن يكون املو مل قد بذل جهدا

 ستوو ا داس أو تملوير في العمل.م

 ا  داف االستراتيجية لكجهات اياكومية وارتباطه با عمال ا ساسية لها.مدو أ مية املشرو  لتحقيق  .3

 وأدواره ا ساسية في إنجاز كل مشرو  أو عمل. عدد املشروعات وا عمال ال   شارك في ا املو مل .4
 

 عليسسه من الرئيس  .ج
ً
 بسسا عمسسال واإلنجسسازات ال   تمسست على أن يكون التقرير ماسسسسسسسسسسسسسسسدقسسا

ً
 مفاسسسسسسسسسسسسسسال

ً
أن يقسسدم تقريرا

 من السلملة ال   أصدرت التكليمل عند طلب منح املكافأة.املب
ً
 اشر ومعتمدا

 تمنح املكافأة املالية بعد اجتياز املو مل فترة االختبار. .د

تحدد قيمة املكافأة املالية على أساس نامل راتب شهر أساس   كحّد أدنى وراتب ثالثة أشهر أساس   كحّدٍّ  .ه

 أقص ى.

ن مرة خالل السسسسسسسسنة في حالة صسسسسسسسدور أكثر من تكليمل  عمال متعددة يجوز منح املكافأة مرة واحدة أو أكثر م .و

 .في الفقرة )ه( أعاله  املاددة ةسنويالشريملة عدم تجاوز اياد ا قص ى لقيمة املكافأة 

ي  سسسسس  تحديد قيمة املكافأة لملبيعة ومدة العمل ومدو مشسسسسساركة املو مل وجهده والنتائل اإليجابية للعمل  .ز

 مستوو ا داس. الذي تم إنجازه على تحسين

 املكلمل به.  املشرو أو  العملتمنح املكافأة املالية للمو مل املستحق في أي وقت من السنة بعد اإلنت اس من  .ء

في حالة توفر  املباشر الرئيسبناًس على عرض  دير املرئيس أو المن للمو مل املالية املكافأة يادر قرار منح  .ط

 اياكومية. ةنة املالية لكجهامل ااات املالية باملوازنة املعتمدة للس

 
 

 

 

 

 

 -انهتى   -
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