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القواعد العامة

الفصل األول -القواعد العامة :
-1

العتبارات السياسة المالية ،على جميع الجهات الحكومية اتخاا اججاراتات
الجادة لترشيد االنفاق وتحديد أوجا الصارا التام يمكاس االساتعنات عنهاا،
والعمل على معالجة االختالالت التم يتعرض لها االقتصاد الوطنم.

و لاااي إااام لطاااار التوجااا نحاااو الم اااد ماااس

ااابي وترشااايد االنفااااق العاااا

لمواجهااة االنخفاااض الكبياار إاام اجي ارادات النفطيااة نتيجااة انخفاااض أسااعار

الاانفي إاام األساواق العالميااة و لااي وإقااا لقارار مجلا
الصااادر إاام اجتماعا رقا

 ) 2014 / 2-3بتااار

الااو رات رقا

) 51

 ،2014/1/20بحا

جميااع الجهااات الحكوميااة علااى اتخااا اججاا ارتات الجااادة لترشاايد االنفاااق
وتحديد أوج الصرا التم يمكس االستعنات عنها.

 - 2ينبعام علاى جمياع الجهاات الحكومياة تنفيا التعليماات الاواردة بتعماي و ارة
الماليااااة رقاااا

 ) 5لساااانة  2001بشاااا س قاااااا اررات مجلااااا

الااااو رات أرقااااا

/405أوال ) 9،2،1/المتعلقة بمعالجة ماواطس الهادر إام اجنفااق الحكاومم

وسبل تنمية اجيرادات إم المالية العامة .

 - 3يعتباار صاادور قااانوس ريااي المي انيااة ترخيصااا لكاال جهااة حكوميااة باسااتخدا

االعتمادات المقررة لها إم األغراض المخصصة مس أجلها  ،وتكاوس الجهااة

الحكومياة مساوولة عاس اججاااراتات التام اتخ تااها لتنفيا مي انيتهاا  ،ويكاوس
للتحفظات والمالحظات والت شيرات الواردة بقانوس المي انية قوة القانوس .

كمااا يعتباار مااا ورد بالما كرة اجي اااحية مااس بيانااات واي اااحات و ت شاايرات

مكمال للجداول الرويسية طبقا ألحكاا الماادة  20ماس مرساو بالقاانوس

رق

 ) 31لسنة  1978بقواعاد لعاداد المي انياات العاماة و الرقاباة علااااى

تنفي ها والحساب الختامم.
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 -4علااى كاإااة الااو ارات واجدارات الحكوميااة التعاااوس مااع األمانااة العامااة بمجلاا

الو رات مس أجال تنفيا اساتراتيجية العمال الحكاومم و لاي تنفيا ا لقاااارار مجلا

الو رات رق  376بجلست رق
 - 5ال يجااو التقااد للااى مجلا

 ) 23لسنة . 1994

الااو رات الستصاادار قا اررات أو قاوانيس ترتااب أعبااات

مالية على المي انيات العامة لال بعد أخ رأي و ارة الماليااة و لي تطبيقاا ألحكاا

الماااادة  52ماااس مرساااو بالقاااانوس رقااااا

 ) 31لسااانة  1978بقواعاااد لعاااداد

المي انياااات العاماااة والرقاباااة علاااى تنفيااا ها والحاااااساب الختاااامم ،وعماااال بقااااارار

مجلا

الااو رات رقااا اا

المنعقد بتار

باجتماع رق

 /1148ثالثااا ) الصااادر باجتماع ا رق ا

 ، 2000/12/17وقرار مجل
 )2005/32المنعقد بتار

الو رات رقا

) 2000/50

/829ثالثاا) المتخا

 ،2005/7/31وقرار مجل

الو رات

رقااااااا  )603الصاااااااادر باجتماعااااااا رقااااااا  )2011/23-2المنعقاااااااد بتاااااااار

 2011/5/15بحاااا الجهااااات الحكوميااااة االلتاااا ا بقاااارار مجلاااا

الااااو رات رقاااا

/829ثالثا) المشار للي ب رورة مراعاة ما جات بنص المادة  )52مس مرسو

بالقانوس رق  )31لسنة . 1978

كما يجب على جميع الجهات الحكومية عد لصدار أية ق اررات يترتاب عليهاا

ل اااإة أعبااات ماليااة جدياادة علااى المي انيااة العامااة للدولااة دوس الرجااو للااى
و ارة المالية جبدات الرأي إيهاا ،و لاي اساتنادا للاى قارار مجلا
/355سابعا) الصادر إم اجتماع

 )94/22المنعقد بتار

الاو رات رقا

.1994/6/8

 – 6الطلبات المالية التم ترد الى و ارة المالية وك لي االستفسارات والمراجعاات

الخاصة به ه الطلبات يجب أس تكوس عس طر ق الشاووس المالياة بالجهاات
الحكومية مع

رورة لرإااق البياناات والمباررات الال ماة للدراساة  ،اساتنادا

للى تعماي و ارة المالية رق

المالية .

 ) 2لسنة  1999بش س الطلباات والمراساالت
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 - 7التقيد ب حكا كل ماس الماادتيس  14 ، 13ماس القاانوس رقا

 ) 30لسانة

 1964بإنشات دياواس المحاسابة و المعادلتيس بالمرساو بالقاانوس رقا

)4

لساااانة  1977إيمااااا يخااااتص بإخ ااااا المناقصااااات الخاصااااة بالتور ااااادات

واألشعاااال العاااامة وك ا لي كاال مشاارو ارتباااا أو عقااد أو اتفاااق يكااوس مااس
شااا س لبرامااا ترتياااب حقاااوق أو الت اماااات مالياااة ل ا بلعااات قيماااة المناقصاااة
أو االتفاق أو العقد ماوة ألف دينار كو تم إ كثار للرقابة المسبقة لديااااااااااواس

المحاساااابة  ،والتقيااااد بتعمااااي ديااااواس المحاساااابة رقاااا

 ) 3لساااانة 1999

والخاص باالرتبااا وتجدياد العقاااااااود التام سابق وأس واإاق عليهاا الاديواس ،

وتعمااااي ديااااواس المحاساااابة رقاااا

 ) 3لساااانة  2003بشاااا س عاااارض أوراق

المناقصاااات ومشاااروعات العقاااود واالرتباطاااات واالتفاقاااات الخا اااعة لرقاباااة
 )9لسانة

ديواس المحاسبة المسبقة قبل نهاية السانة المالياة ،والتعماي رقا

 2010بشااا س التقياااد بااادليل لعاااداد أوراق المناقصاااات ومشاااروعات العقاااود
واالرتباطااات واالتفاقااات الخا ااعة للرقابااة المساابقة قباال عر ااها علااى دياواس

المحاسبة.

 – 8علاااى جمياااع الجهاااات الحكومياااة االلتااا ا بمالحظاااات دياااواس المحاسااابة والااارد
عليهااا والعماال علااى تالإيهااا بالساارعة الممكنااة و لااي وإقااا لمااا جااات بالكتاااب

الاادوري رق ا

 ) 4لس انة  2009بش ا س مالحظااات دي اواس المحاساابة للجهااات

الحكومياااة  ،وعاااد مخالفاااة أحكااااااااا القاااانوس رقااا  30لسااانة 1964بإنشاااات
دي اواس المحاساابة خاصااة المااادة  31التاام تق اام ب اارورة مواإاااة الجهااات

الحكوميااة الااديواس بردودهااا علااى مالحظات ا خااالل شااهر مااس تااار

لبالغهااا

لليها ،والمادة  52المتعلقاة بتحدياد المخالفاات المالياة  ،والماادة  55التام
تق اام بمواإاااة الااديواس بااالق اررات الصااادرة بالتصاارا إاام المخالفااات الماليااة

مصااحوبة بمحا اار التحقيااق وغيرهااا مااس األوراق والمسااتندات المتصاالة بهااا

و لااي إاام موعااد أقصاااه عشاارة أيااا مااس تااار
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صاادورها  ،مااع

اارورة ت و ااد
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و ارة المالية بصاورة ماس كاإاة المراساالت التام تات ماع الاديواس خاالل أسابو
ها ه المراسااالت وكاإااة اججاراتات المتخا ة بشا س تالإاام مالحظاتا

ماس تااار

و لااي اسااتنادا لق ارار مجل ا

.1996

ال او رات رق ا

 ) 297بجلساات رقااااا  18لساانة

وعلااى جميااع الجهااات الحكوميااة المشاامولة برقابااة ديااواس المحاساابة مراعاااة

تعمااي الااديواس رقا
ديواس المحاسبة.

 )18لساانة  2012بشا س التعاااوس وتسااهيل مهمااة ممثلاام

 -9طبقاااااا لتوصااااايات لجناااااة الشاااااووس المالياااااة واالقتصاااااادية بمجلااااا

األماااااة

لسااانة  1998/1997بشااا س لجناااة دراساااة الظاااواهر الاااااااواردة بتقر ااار دياااواس
المحاسبة ،يجب على جمياع الجهاات الحكومياة االهتماا بالرقاباة والمراجعاة

الداخلية.

وعلى جميع الجهات الحكومية مراعاة التوصيات المقترحة بالدراسة المقدماة

مااااس و ارة الماليااااة عااااس أنظمااااة الشااااووس الماليااااة إاااام الجهااااات الحكوميااااة

والمؤسسااات ات المي انيااات المسااتقلة وبصاافة خاصااة معالجااة

ااعف أدات

وحاادات التاادقيق والمراجعااة الداخليااة ونقااص الكااوادر المتخصصااة ،واعااادة
تنظي هيكلة األجه ة المالية واالهتماا باالبراما التدر بياة و لاي اساتنادا للاى

قرار مجل
بتار

الو رات رق

.2009/3/2

 ) 181الصاادر إام اجتماعا رقا

) 2009/12

 -10يعااايس بمختلاااف الجهاااات الحكومياااة مراقباااوس مااااليوس ورؤساااات للحساااابات

و لاااي اساااتنادا للاااى أحكاااا الماااادتيس  34 ، 33ماااس مرساااااو بالقاااااااااانوس
 ) 31لساانة  1978بقواعااد لعااداد المي انيااااات العامااااااة و الرقاباااااة علاااااى

تنفي ها و الحساب الختامم .

وعلاااى جمياااع الجهاااات الحكومياااة التقياااد ب حكاااا القاااانوس رقااا

 )23لسااانة

 2015بش ا س لنشااات جهااا الم اراقبيس المااالييس والالوحااة التنفي يااة للقااانوس
رق

 )23لسنة  2015الصادرة بالمرسو رق
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 )333لسانة  ،2015وتعماي
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جهااا الم اراقبيس المااالييس رق ا

 )1لساانة  2016بش ا س اجج اراتات الخاصااة

بتنفيااا أحكاااا الماااادة  )14ماااس القاااانوس رقااا

 )23لسااانة  2015المتعلقاااة

باالمتنااا عااس توقيااع االسااتمارة ،أو أي توصاايات أخاارج صااادرة مااس مجل ا
الو رات بنات على التقار ر الدور ة ومالحظات جها المراقبيس المالييس.

 -11مراعاااة عااد جااوا التعاقااد علااى أي التاا ا باسااتثمار ماااااورد مااااس ماااااااوارد

الثااااااروة الطبيعيااااااة أو مرإااااااق مااااااس المراإااااااق العامااااااة لال بقااااااانوس ولاااااا مس
محدد  ،وتكفل اججاراتات التمهيدياة تيساير أعماال البحا

العالنية والمناإسة

مادة  152مس الدستور ) .

والكشاف وتحقياق

 -12مراعاااة عااد ج اوا التعاقااد علااى أي احتكااار لال بقااانوس والااى ماااااس محاادد
مادة  153مس الدستور ) .

 - 13يجاب التقياد بماا ورد بااالتعمي رقا
وتصنيفات المي انية األسا

 ) 4لساانة  2015باااش س دلياال رمااو

النقدي) والتعماي رقا  )5لسانة  2016بشا س

دليااال رماااو وتصااانيفات الحساااابات الخارجاااة عاااس أباااواب المي انياااة وإقاااا لااادليل

لحصااااتات مالياااة الحكوماااة والتعماااي رقااا  )8لسااانة  2017بشااا س المعالجاااات

المحاسبية على نظ لدارة مالية الحكومة ).(GFMIS

 - 14علاااى جمياااع الجهاااات الحكومياااة حصااار وتقياااي أماااالي الدولاااة العقار اااة
األ ار اام والمبااانم ) داخاال وخااار دولااة الكو اات واحتساااب قيمااة اجهااالي

السااانوي لهااا ه األماااالي وادراجهاااا بالحسااااب الختاااامم و لاااي طبقاااا ألحكاااا

التعمااااي رقاااا

 ) 9لساااانة  2016بشاااا س أساااا

العقار ة المملوكة للدولة ووإقا ألحكا التعمي رق

حصاااار وتقيااااي األصااااول
 )8لسانة  2017بشا س

المعالجات المحاسبية على نظ لدارة مالية الحكومة ). (GFMIS

 - 15علااى جميااع الجهااات الحكوميااة والشااركات التاام تاادير أمااالي الدولااة العقار ااة
نيابة عنها عد التعاقد مع أي مستثمر لمشروعات تقا علاى أماالي الدولاة
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العقار ة وإقا لنظاا البناات والتشاعيل والتحو ال أو أي نظاا شخار مشااب ماس
ش ن أس يؤدي للى استعالل أمالي الدولة ،قبل عرض المشرو على اللجنة

العليا لمشروعات الشراكة بيس القطاعيس العا والخاص وإقا ألحكاا القاانوس
رق

 )116لسنة  2014بش س الشراكة بيس القطاعيس العا والخااص ججاا ة

المشاارو مااس جميااع الن اواحم الفنيااة والماليااة والبيويااة وصاادور ق ارار منهااا
بالمواإقااة علاااى طاارح الماااشرو لالسااتثمار ،وقااارار مجل
 /24ثانيااا  ) 2 /إاام اجتماع ا رقا اا

وقااااارار مجلااااا

الاااااو رات رقااااا

 )2006/3-51المنعقااد بتااار

 ) 2006 / 2بتااار

الاااااو رات رقاااااا

، 2006/1/8

 ) 3/2/816المتخااااا إااااام اجتماعااااا رقااااا

 2006/8/6ال ا ي يق ااى ب ن ا يجااب علااى

الجهااات المعنيااة عااد طاارح أي مشاارو عااس طر ااق القطااا الخاااص بنظااا
 (B.O.Tأو غيره قبال اخا مواإقاة مجلا

الجهااات الحكوميااة ومؤسساااتها بمواإاااة مجل ا

الاو رات بها ا الشا س ،وتكلياف
الااو رات باأل ار اام التاام ت ا

تخصيصااها والتاام تاااا طرحهااا للقطااا الخااااااص حااااسب نظااااا

أو غير لي .

)B.O.T

و جب على الجهات العامة عناد رغبتهاا إام طارح أي مشارو لتنفيا ه بنظاا

البنااات والتشااعيل وتحو اال الملكيااة للدولااة أو بنظااا البنااات والتملااي والتشااعيل
وتحو ال الملكيااة للدولاة أو با ي نظااا شخار مشاااب مراعااة التعليمااات الاواردة
بالكتاب الدوري الصادر عس و ارة المالية بتار

.2010/10/26

 -16علااى جميااع الجهااات الحكوميااة المختصااة االلتاا ا بتنفيااااااا أحكاااا المرساااو
بالقاااانوس رقااا

 ) 116لسااانة  1992إااااام شاااا س التنظااااااي اجداري وتحديااااد

االختصاصات والتفويض إيها على أس يكوس التفويض إم الحاادود التام يقرها
الو ر المختص ووإقا لمقت يات مصلحة العمل.

 -17عمال على تحقيق األهاداا الاواردة بالخطاة اجنماوياة للدولاة -2016/2015
 )2020/2019مااس ااادة معاادالت النمااو ،ومعالجااة االخااتالالت الهيكليااة إاام
-6-

القواعد العامة

االقتصاد الكو تم وبصفة خاصة ادة نسابة مسااهمة اجيارادات غيار النفطياة

إم اجيارادات العاماة ،و اادة اجنفااق االساتثماري والحاد ماس اجنفااق الجااري،

وتع

العمل.

دور القطا الخاص إم النشاا االقتصادي ومعالجاة الخلال إام ساوق

على جمياع الجهاات الحكومياة تنفيا مشاروعات الخطاة اجنماوياة السانوية

 2019/2018وإقااا لمااا هااو مخطااي لا  ،والباادت إاام اتخااا كاإااة اججاراتات
اعتبا ار مس بداية السنة المالية .2019/2018

وعلااى جميااع الجهااات المعنيااة الجهااا المركا ي للمناقصااات العامااة – دياواس
المحاسبة – لدارة الفتوج والتشر ع) سرعة البات إام اججاراتات الخاصاة بها ه
المشار ع.

وعلااى جميااع الجهااات المرتبطااة بتنفياا المشااار ع اجنشاااوية الجدياادة بلدياااة

الكو ت – و ارة األشعال العاماة – و ارة الكهرياات والماات -و ارة المواصاالت –

و ارة الاانفي – الهيوااة العامااة للبيوااة – الهيوااة العامااة لشااووس ال راعااة والثااروة
السااامكية ) – كااال إيماااا يخصااا – سااارعة اتخاااا اججاااراتات المتعلقاااة بتنفيااا

المشار ع اجنشاوية الجديدة وإقا لما هاو وارد باساتمارة مشارو لنشااوم جدياد

الصادرة عس و ارة المالية – شووس المي انية العامة – لدارة مي انيات المشار ع

اجنشاوية والصيانة.

مع االلت ا بالمادة  )34مس قانوس رق

 )49لسنة  2016بشا س المناقصاات

العامة والتم تنص على يجب على الجهة قبل الطرح للتعاقد أس تحصل على

المواإقات والتراخيص الال مة ات الصلة بمو و التعاقد مس الجهات المعنية

وإقااا للق اوانيس والق ا اررات التاام تاانص علااى لااي ،و راقااب الجهااا تواإرهااا قباال

اجعالس عس طلب التعاقد .

وعلى جمياع الجهاات الحكومياة مراعااة أس مشاار ع خطاة التنمياة للسانوات

المالياااة  )2014/2013 – 2011/2010مدرجاااة علاااى التاااوالم باااالبراما
 )930000 ، 920000 ، 910000 ، 900000أماااا المشاااار ع التنموياااة
-7-
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المستمرة و الجديدة التم ت لدراجهاا بمي انياة السانة المالياة 2015/2014
إقد ت لدراجها بالبرناما  )940000بمي انية كل جهة حكومية .

وبالنساااابة لمشااااار ع خطااااة التنميااااة للساااانوات الماليااااة – 2016/2015

 ، )2020/2019إقاااد تااا لد ار مشاااار ع خطاااة التنمياااة السااانوية للسااانة

المالياااااة  )2016/2015بالبرنااااااما رقااااا

 ، )950000ومشاااااار ع خطاااااة

التنمياااااااة السااااااانوية للسااااااانة المالياااااااة  )2017/2016بالبرنااااااااما رقااااااا

 ،)960000ومشااااااااار ع خطااااااااة التنميااااااااة الساااااااانوية للساااااااانة الماليااااااااة
 )2018/2017بالبرنااااااما رقااااا

،)970000وتااااا اد ار مشاااااار ع خطاااااة

التنمياااة السااانوية للسااانة المالياااة  )2019/2018بالبرنااااما ،)980000
وسوا يت لقفال ه ا البرناما شليا ولس يقبال أياة مناقلا داخال أناوا البناد

الواحد لال بعد مواإقة و ارة المالية – شووس المي انية العامة.

وعلااى جميااع الجهااات الحكوميااة مراعاااة أس مشااار ع خطااة التنميااة وتع يااة

برامجهاااا بمي انياتهاااا تكاااوس وإقاااا لماااا ورد باااالتعمي رقااا
بش س دليل رمو وتصنيفات المي انية األسا

النقدي).

 )4لسااانة 2015

وعلى جميع الجهات الحكومية مواإااة و ارة المالية/شاووس المي انياة العاماة

واألمانااة العامااة للمجل ا

األعلااى للتخطاايي والتنميااة بتقااار ر ريااع ساانوية

تو اااااو الموقاااااف التنفيااااا ي لمشاااااار ع الخطاااااة السااااانوية 2019/2018

والمشاااار ع المساااتمرة ماااس الخطاااي السااانوية الساااابقة ماااس حيااا

االرتبااااا

والتعاقاااد والصااارا وأياااة معوقاااات تواجااا تنفيااا مشاااار ع الخطاااة اجنماوياااة

للدولة.

 -18علاااى جمياااع الاااو ارات واجدارات الحكومياااة االلتااا ا بتطبياااق نظاااا حسااااب
الخ نااة الموحااد و لااي وإقااا للتعمااي رقا

 ) 7لساانة  2008بشا س تطبيااق

نظااا حساااب الخ نااة الموحااد علااى الااو ارات واجدارات الحكوميااة والتعمااي
رق

 )2لسنة  2011الملحق للتعمي رق
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 -19تنفياااااا ا لقاااااارار مجلاااااا
رق

الااااااو رات رقاااااا

 ) 2009/68-2المنعقد بتار

/1116أوال ) الصااااااادر باجتماعاااااا

 2009/12/20يراعى ما يلم:

أ -علااااى الااااو ارات واجدارات الحكوميااااة المعنيااااة و ارة الكهريااااات والمااااات –
و ارة المواصاااالت – و ارة المالياااة ال ااار بة) مراعااااة التوصااايات الخاصاااة
بالمديونيات المتراكمة لدج الجهات الحكومية.

ب -على جميع الو ارات واجدارات الحكومية مراعاة التوصيات والمعالجات التام
ت مس عد تراك المبالغ المستحقة مستقبال.

 علاى كاإااة الاو ارات واجدارات الحكوميااة رإاع تقر اار دوري كال  ) 6أشااهرلمجلااا

الاااو رات تبااايس إيااا الخطاااوات التااام اتخااا تها إااام سااابيل تساااوية

مديونيتها مت منا المبالغ واجحصاتات المتعلقة بتلي المديونيات.

 -20علااى جميااع الجهااات الحكوميااة – كاال إيمااا يخص ا اتخااا اجج اراتات الال مااة
لتالإم المالحظات الاواردة بتقر ار جهاا متابعاة األدات الحكاومم بشا س دراساة
تقر ر ديواس المحاسبة عس تنفي المي انيات والحسابات الختامية للسنة المالية

 2009/2008و لي تنفي ا لقرار مجل
الصاااااادر إااااام اجتماعااااا رقااااا

الو رات رق

/1020أوال-ثالثا-رابعا)

 ) 2010/35المنعقاااااد بتاااااار

2010/7/8

والمت مس تكليف الجهات الحكومية بسرعة تنفي كاإة توصيات جهاا متابعاة
األدات الحكاااااااااومم الصاااااااااادر بهاااااااااا قااااااااا اررات مجلااااااااا

الاااااااااو رات أرقاااااااااا

 2009 /1067 ،2008/738، 2006/910ومواإاة الجها بما يت حيالها .

واستنادا للى الكتاب الدوري بش س متابعة جها متابعة األدات الحكومم لبعض
المشاااروعات الحكومياااة الصاااادر بتاااار

 2014/10/21والاااى قااارار مجلااا

الااو رات رق ا  )1078الصااادر إاام اجتماع ا االسااتثناوم رق ا )2014/36-2
المنعقد بتار

 2014/8/21وال ي ينص على:

▪ تكليف كاإاة الاو ارات والجهاات الحكومياة التام تقاو بتنفيا مشاروعات
ت د قيمتهاا عاس  30ملياوس ديناار كاو تم بت و اد جهاا متابعاة األدات
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الحكااومم بنسااخة مااس عقااود ه ا ه المشااروعات إااور ابرامهااا ومواإات ا
بتقار ر دور ة عس سير العمل بها.

▪ تكليااف اللجنااة الوطنيااة جعااداد كااودات البنااات الوطنيااة لدولااة الكو اات
بتفعياااال النظااااا ا لاااام لجمااااع وإهرسااااة وادارة المعااااايير والمواصاااافات

الحكومية ويدت التطبيق التجر بام للنظاا علاى كال ماس بلدياة الكو ات،

وو ارة األشااعال العامااة ،ورإااع تقر اار للااى مجلا

الااو رات بها ا الشا س

خاااالل مااادة ال ت اااد عاااس ساااتة أشاااهر مت ااامنا نتااااوا هااا ا التطبياااق

والمعوقات التم صادإت لس وجدت.

▪ تكليف كل مس  :بلدية الكو ت ،والجها المرك ي لتكنولوجيا المعلوماات
لو ع ا لية الال مة للبدت إام تطبياق نظا المعلوماات الجعراإياة )(GIS
إم تخصيص األ ار م وعرض ما يت االنتهات للي علاى مجلا

خالل ثالثة أشهر العتمادها.

على جميع الجهاات المعنياة العمال بماا جاات بقارار مجلا
أعاله.

الاو رات

الاو رات المشاار لليا

 -21ال يجااو أليااة جهااة التقااد بطلبااات جدياادة جدراجهااا إاام مشاارو المي انيااة بعااد
تقديم للى و ارة المالية.

واسااااتنادا للااااى قاااارار مجلاااا

الااااو رات رقاااا  )631الصااااادر إاااام اجتماعاااا

رقاااا ( )2006/2-44المنعقااااد بتااااار

 ،2006-6-25علااااى جميااااع الجهااااات

الحكومية عد التقاد بطلباات مالياة ل ااإية علاى ماا انتهات لليا و ارة المالياة

مس تقديرات نهاوية لمصروإات مشارو مي انياتهاا و لاي عناد دعوتهاا للمناقشاة
إم لجاس مجل

األمة المختلفة وأس تقتصر المناقشة إام لطاار تقادي البياناات

والرد على االستفسارات التم تمكاس ها ه اللجااس ماس أدات األعماال المناطاة بهاا

وإقااا لمااا جااات إااام القااانوس رقاا  )12لسااانة  1963بشاا س الال وحااة الداخلياااة
لمجل

األمة.
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 -22على جميع الجهات الحكومية االلت ا بقرار مجلا
إم اجتماع رق  2010/13بتاار

الاو رات رقا  )411المتخا

 2010/3/21بالمواإقاة علاى تعاديل البناود

 )1،2،3مس الفقرة خامساا) مس قاارار مجال

اجتماع ا رق ا  )2003/37-2المنعقااد بتااار

الاو رات رقا  )801المتخ إام

 2003/8/24بش ا س مقترحااات

لدارة الفتااوج والتشاار ع حااول اججاراتات الواجااب لتباعهااا إاام المساااول القانونيااة
المختلفة وإقا ألحكا الدستور.

 -23ال يجااو ألي جهااة االنف اراد باتخااا أي ا لج اراتات تتعلااق مااع أو ااا المقيماايس
بصاااورة غيااار قانونياااة دوس التنسااايق ماااع الجهاااا المركااا ي لمعالجاااة أو اااا

المقيمااايس بصاااورة غيااار قانونياااة باعتبااااره الجهاااة المرجعياااة الرسااامية الوحيااادة
للتعامل مع ه ه الفوة ،وعلاااى جميع الجهاااات الحكومياة وغيرهااا التعااااوس ماااع

الجها جنجا أعمال  ،ومواإاتا بماا يطلبا ماس معلوماات و مساتندات ووثااوق

والتقيد بما يصدر عس الجها مس ق اررات و تعامي  ،و لي طبقا ألحكاا المرساو
األمياااري رقااا  )467لسااانة  2010بإنشاااات الجهاااا المركااا ي لمعالجاااة أو اااا
المقيميس بصورة غير قانونية.

 -24علااى جميااع الجهااات الحكوميااة االلت ا ا ب حكااا القااانوس رق ا  )5لساانة 2016
والقانوس رق

 )101لسانة  2015بتعاديل بعاض أحكاا القاانوس رقا  )8لسانة

 2010إم ش س حقوق األشخاص وي اجعاقة وبصافة خاصاة ماا ورد بالماادة

رقااا  )14ماااس القاااانوس رقااا  )8لسااانة  2010بااا س تلتااا الجهاااات الحكومياااة
واألهلية والقطا النفطم التام تساتخد  50عاامال كو تياا علاى األقال باساتخدا

نسبة مس األشخاص وي اجعاقة المؤهليس مهنيا ال تقل عس  %4مس العامليس
الكاااو تييس لاااديها )...،والماااادة رقااا  )37ماااس القاااانوس يعفااام الشاااخص وي

اجعاقة مس دإع تكاليف الرسو الحكومية مقابال الخادمات العاماة) ،لاشاخاص
وي اجعاقة الشديدة والمتوسطة) مس الكو تييس.
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 -25علااى جميااع الجهااات الحكوميااة االلت ا ا بتطبيااق التعمااي رق ا  )4لساانة 2013

بش ا س القواعااد واجج اراتات المنظمااة لتطبيااق نظااا الطوابااع الماليااة االلكترونيااة

الحكوميااااة والملحااااق بااااالتعمي رقاااا  )9لساااانة  2015وتطبيااااق نظااااا الطااااابع
االلكتروناام الحكااومم بمختلااف قنوات ا علااى كاإااة مواقااع تحصاايل الرسااو عااس

الخااادمات الحكومياااة باساااتخدا الااادإع االلكترونااام الشاااامل ،ماااع لصااادار كاإاااة
المستندات الخاصة ب لي شليا ،واعتبا ار ماس السانة المالياة  2018/2017ساوا

ال يعتااااد بتحصاااايل أي رساااا علااااى أي خدمااااة حكوميااااة لال مااااس خااااالل الطااااابع
االلكتروناام ،و لااي اسااتنادا للااى الكتاااب الاادوري رقاا  )2لساانة  2015بشاا س

تطبيااق ق ارار مجل ا

الااو رات رق ا  )432بتااار

 2015/3/23بش ا س االلت ا ا

بتطبيق نظا الطوابع المالية االلكترونية إم كاإة الجهات الحكومية ،والتنسيق

ماااع الجهاااا المركااا ي لتكنولوجياااا المعلوماااات بشااا س األجهااا ة والباااراما الال ماااة
لتطبياااق نظاااا الطاااابع االلكترونااام ومخاطباااة و ارة المالياااة – شاااووس المي انياااة
العامة لتدبير االعتمادات المالية الال مة لشراوها.
 -26مع عد االخالل ب ي نص يرد إم قانوس شخر يجاو لجمياع الجهاات الحكومياة
إاام ساابيل مباشاارة اختصاصاااتها لاادج تطبيااق أحكااا القااانوس رق ا  )20لساانة
 2014إم ش س المعامالت االلكترونية أس تقو بما يلم-:

أ -قباااول ليااادا أو تقااادي المساااتندات أو لنشااااوها أو االحتفاااا بهاااا إااام شاااكل
مستندات أو سجالت الكترونية.

ب -لصااااادار أي ل س أو تااااارخيص أو قااااارار أو مواإقاااااة إااااام شاااااكل مساااااتندات
أو سجالت الكترونية.

 -قبول الرسو أو أية مدإوعات أخرج بطر قة الكترونية.

د -طرح العطاتات الحكومية أيا كاس نوعها واستالمها بطر قة الكترونية.
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القواعد العامة

على أس يت

لي وإقا ألحكا القانوس رق

 )20لسنة  2014إم ش س المعاامالت

االلكترونية والوحت التنفي ية الصاادرة بقارار و ار الدولاة لشاووس مجلا

رق  )48لسنة  ،2014والتنسيق مع كل مس:

الاو رات

 الجها المرك ي لتكنولوجيا المعلومات بصفت المشرا علاى اصادار التاراخيصالال مة لم اولة خدمات التصديق والتوقيع االلكترونم وغير لي مس األنشاطة إام

مجاااال المعاااامالت االلكترونياااة والمعلوماااات و لاااي طبقاااا لقااارار مجلااا

رق  )1659لسنة .2014

الاااو رات

 الهيوة العامة للمعلومات المدنية بصفتها مدير ج ر التصديق االلكترونم و ليطبقا لقرار مجل

الو رات رق  )1660لسنة .2014

 -27على جميع الجهات الحكومية االلت ا بقرار مجل
إاام اجتماع ا رق ا  )2017/6المنعقااد بتااار

الو رات رقا  )212الصاادر

 2017/2/6بش ا س تقر اار جهااا

الم اراقبيس المااالييس المتعلااق بالبياااس التحليلاام عمااا أساافرت عن ا تقااار ر مكاتااب
المراقبيس المالييس باالو ارات واجدارات الحكومياة والهيواات الملحقاة والمؤسساات

المسااتقلة للساانة الماليااة  ،2016/2015وح ا الجهااات الحكوميااة علااى اتبااا

اججراتات الواردة بالفقرة ثانيا مس ه ا القرار.

 -28يت عرض ودراسة مو وعات الخالا بيس الجهات الحكومية وديواس المحاسابة
التم تارد ماس الجهاات الحكومياة أو ماس دياواس المحاسابة علاى مجلا

و لي وإقا لل وابي واججراتات الواردة بقرار مجل

إم اجتماع رق  )2017/25المنعقد بتار

الاو رات

الو رات رق  )844الصادر

.2017/6/19

-29عمااال علااى الحااد مااس المخالفااات الماليااة وتقلاايص حاااالت االمتنااا التاام يحررهااا
جها المراقبيس المالييس ،على الجهاات الحكومياة والمؤسساات المساتقلة التقياد

بق ارار مجل ا

المنعقد بتار

الااو رات رق ا /212ثانيااا) الصااادر إاام اجتماع ا رق ا )2017/6
.2017/2/6
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اإليرادات

الفصل الثاني -اإليرادات :
 - 1إنشاااا الا ارالع ال اتااي ها ااديغاا الهالياونااا ب انااه ،إب يعااانه ،م هب ا ف ا

دالاااا نغاااا ه ي ااااا ااي اياار اي اهال التنينااي يالعااانه ،م هب ي ااه ا غي ا

ياااا داا اياااار الاااا تاااا ،الااااااارالع هالرسااااااهم هالا ااااااالي
( تادة  134ت ،الدساهر ) .

ااد تاا،
ااد

إب ااااي اااادهد العاااااانه،

 -2ب ي ااه ي اااي ااال ايصاااا م إياراد تاا ،اإليارادات ال اتااي له ا ت ااي ،تاا ،ه ااه
الصرف إب يعانه ( ،تادة  141ت ،الدساهر ) .

 -3ب ي ااه إ اراا تعاصااي نااي ،التصااره ات الاااي انفعاااا الدهلااي ااااي ساااانيل ا ااااصيل

اإلياااارادات م هبااي ،اإلياا اردات الاااي ا صااغاام هال ا قيعااا ي نااام التااادة (  ) 7تاا،
ترسااااهم يالعااااانه ،ر اااام (  ) 31لسااااني  1978يعهاعااااد إعااااااداد التي انياااااااات ال اتااااااي
هالر ايي عغ انفيانا هال ساع اليااتي .

 -4ب ي ه اسا داث م ننااااد ه نهع ديد ياإليرادات يالف تا نااه هارد ناالا تام

ر م (  ) 4لسني  2015يش  ،دلياال هرتااه اصنافات التي انيااي (ايساس النعدم)
إب ي د ال صهل تسيعا عغ تها عي ه ارة التالاي.

 -5عغ

نل ه ارة ه إدارة  ،اعهم نا صيل إيراداااا هب ي هل قيعا لغعهاني،

هالا غاتات التالاي الت تهل ناام ه ال اسانادا إل التادة (  ) 19ت ،ترسهم

يالعانه ،ر اام (  ) 31لسني  1978يعهاعد إعداد التي اناات ال اتي هالر اناااي عغ
انفيانا هال ساع اليااتي .
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 – 6ي ع تراعاة اليقهات الاالاي ي إيداع اإليرادات الت صغي :
( ) اهدع اله ارات هاإلدارات ال نهتاي التياغفي ي ااساناا لاادى ننا ال هيات
الترن ا م التيصااا ل ياا اارادات تااام تااا اصااغاا تاا ،شاااااانات ي يااث ب
يا ير ال ع ،ثالث يهم عتل ت ،ااريخ اساالتاا .

( ع ) اهدع اله ارات هاإلدارات ال نهتاي التياغفي ي ااااساناا لدى ننا ال هيات
الترنااا م التيصاااا ل يااارادات تاااام التياااال النعدااااي التااااا صغي اااال

اساااالتاا هاب ناااااا تاا ،اااد يه ساااناا هال ا يااالل اااام ال تاال الثالثااي
الاالاي بساالتاا ن د ص .

( ج ) اسااايدم الاااه ارة ه اإلدارة اااي عتغااااات اإلياااداع ساااالم اإلياااااداع الياصاااي
ننن ال هيت الترن مم هب اعنل م سالم ت ررة نيط اليد اا هلاه نانات

تياهتي ت ،النن .

( د ) الااااه ارات هاإلدارات ال نهتاااااي الاااااي صااااغت عغاااا تها عااااي ه ارة التالاااااي
لا صاايل إيراداااااا نغاااا ه

لاااا عاا ،قريااه الننااه الت غاااي عغياااا ابلا ا ام

ينا ااي العهاعااد الاهاردة ااي اغا التها عااي ساهاا تاا ،يااث التااي ااي التالاااي ه

الت اساااناي اااا إاتاااام اهرياااد اغااا اإليااارادات ل اااااساناا لااادى ننااا ال هيااات

الترن م التيصا ل يرادات .

 -7ي ع تراعاة تا يغي يالنسيي ل يرادات الت ععي هالت صغي :
اعيااد تااام اإلي ارادات الت ععااي هالتااهردة ل ساااع النااهع هالننااد هالفلااي هالت تهعااي
هالياع التيااا ه عاا لغا غاتاات التاليااي ه ساع الا تاام ر ام (  ) 4لساني 2015

يش  ،دليل رته هاصنافات التي اناي ( ايساس النعدم) .
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 - 8ا صااال التياااال التساااا عي تااا ،اي اااراد ه الاااااااشرنات ه الايلاااااااات ه التوساااااسات
إتاا يشااا تصاادي عغاا تاا ،الننا الت ناي ه نعاادا ه م هساايغي د اام ت اتاادة ياارى
هالتشار إليااا اي التاادة ( 19الفصال الثااني –اإليارادات) م هب ي اه تقغعاا  ،ياد م

تنغااا الت اتغاااي الها ااادة يااا ثر تااا ،هسااايغي ها ااادة لغاااد م هالااا بيااااالف إ اااارااات

الت اتالت هب اعنل الشانات اير التصد ي .

 - 9التيااال التسااا عي عغ ا التااهجفي ،يال اااات ال نهتاااي يااام ا صاايغاا قيعااا ي نااام
ا تاااام ه ارة التاليااااااي ر ااام (  ) 6لساااني  1998يشااا  ،ا صااايل التياااال التساااا عي
لغ اات ال نهتاي عغ تهجفياا .

 -10ي ااع عاادم الاا ير ااي التقاليااي ياااإليرادات التسااا عي نتااا يراعا تااي ااي ا صاايغاا

هل يااا هل تااام إااااا ااا إلااا الناااهع هالنناااد هالفلاااي هالت تهعاااي هاليااااع التيااااا

نإيرادات التي اناي ه عا لتاا ااا اي الا تاام ر ام (  ) 4لساني  2015يشا  ،دليال
رته هاصنافات التي اناي ( ايساس النعدم).

 -11فاجااا عغ ا ايتاهال ال اتااي ي ااع صاار التاا يرات الها يااي الا صاايل ه ياادنا ااااي

ساااع نجاااتي ( ديااه ،تسااا عي لغ نهتاايب تقغهيااات لغ نهتااي ) هال ا يالنساايي

لغااديه ،التسااا عي لغ نهتااي عغا اي اراد هالايلااات هالتوسسااات هالشاارنات هااياااا
اإل رااات الف الي لا صيل نا الاديه . ،تاا يالنسايي لغتياال التساا عي لغ اااااااي

ال نهتااااااي ا اااااا

ااااااااااااااي نهتيااااااي يااااااااااااااااارى اعيااااااااااد اااااي سااااااع نجااااااتي

( تيااااال عاااا ،ياااادتات ه عتااااال تااااوداة ب تقغهيااااات ياااادتات ه عتااااال ) هااياااااا

اإل ارااات ال فيغااي لا صاايغاا تاام تراعاااة عاادم إاااا ي اااي تيالاااااا اياار ت ااااااصغي
ل ساع اإليرادات ه تراعااااااااة تا اا اي الا تاام ر ام (  ) 4لساني  2015يشا ،

دليااال رتاااه هاصااانافات التي انااااي ( ايسااااس النعااادم)م هالا تاااام ر ااام ( )2لساااني
 2018يشااا  ،العهاعاااد هاإل ااارااات الال تاااي إل فاااال ال ساااايات الهاعاااداد ال سااااع
اليااتي لغ اات ال نهتاي لغسني التالاي 2017ب.2018
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 -12ي ااع إ نااام الر ايااي عغ ا صاارف د اااار الا صاايل هاسااااااا تالاا هاسااااار اعاا تاام
تراعاة تاا ااا ياالا تام ر ام (  ) 3لساني  1990يشا  ،اي ناام الياصاي يالاد اار
اات العاتي هايياام .

 -13ا صاايل اإلي ارادات هتقغهيااات ال نهتااي هاهرياادنا الهاتسااا ال سااايات الياصااي ناااااا

يااام ه عااا لتااا هرد يااالا تام ر اام (  ) 8لسااني  1956ات ااا ب يا ااارو هدلياال ال تاال
يالنتاااااج التالااااي التر عاااي ياااالا تام ر ااام (  ) 8لساااني  1973هالت ااادل ياااالا تاتي،

التر تاااااي ) 5 ( ،لااااااااسني  1980هالا تاااام ر ااام (  ) 16لساااني  1986يشااااااا  ،دلياااال
ال تااااال يالنتااااااج هالساااا الت الت اسااااناي ( يالنساااايي لغ اااااات التغ عااااي ) هه عاااااا

لغاصاانافات الاهاردة يااالا تام ر اام (  ) 4لسااني  2015يشا  ،دلياال رتااه هاصاانافات
التي انااااي ( ايسااااس النعااادم) هالا تاااام ر ااام ( )5لساااني  2016يشااا  ،دليااال رتاااه

هاصاانافات ال سااايات اليار ااي عاا ،نااهاع التي اناااي ه عااا لاادليل إ صااااات تالاااي
ال نهتااي هالا تااام ر اام ( )8لسااني  2017يش ا  ،الت ال ااات الت اسااناي عغ ا نجاام
إدارة تالاي ال نهتي ).(GFMIS

 -14ا صااال اتاااي الرساااهم الثانااااي هالتا اااررة الت اااددة العاتاااي الااااي ب اا اااااه اتااااااا

يتسااه ،دينااار عاا ،قريااه القهاياام التالاااي ابل ارهناااي ال نهتاااي هالا قيعااا لغعارار

الاااه ارم ر ااام ( )26لساااني  2015يشااا  ،ياااادة ال اااد اي صااا لغرساااهم الااااي اتنااا،
ا صاايغاا عاا ،قريااه القهاياام التالاااي ابل ارهناااي ال نهتااايم ها تااام ه ارة التالاااي

ر ااااام ( )9لساااااني  2015تغ اااااه لغا تاااااام ر ااااام ( )4لساااااني  2013يشااااا  ،العهاعاااااد
هاإل رااات التنجتي لاقنيه نجام القهايم التالاي ابل ارهناي ال نهتاي.

 -15يااام الاصاارف ااي تااام التاهاد هالت اادات اليار ااي عاا ،نقاااي ابسااايدام ااي إقااااار

الترساااهم يالعاااانه ،ر ااام (  ) 105لساااني  1980ه ااارارات ت غاااس الااااااه راا الااليااااااي
" ر اام (  ) 301يا اتاع ا ر اام (  ) 14لسااني  1993هالااام ياااانا عغاااا افااااهاو

ه ارة التالاااي الانساايه تاام الغ نااي الدالتااي لغتساااعدات اليار اااي نا ديااااد ها هيااااد
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الغ ناااي ال هياااااي ل ااثاااي ياااالتهاد هالت ااادات الااااي اااااااسايني عنااااااا ه ارات الدهلااااي
هتوسسااااا الياصاي نانارع تا ،ال نهتاي لصاالت الت ااا ي،م هر ام (  ) 590لسااني
1994م هر ااام (  ) 832يا اتاعااا ر ااام (  ) 50لساااني  1994ناااااش  ،نيااااام التاااهاد

هالت اااااااادات الااااااااسنراع اليار اااااااي عاااااا ،نقاااااااااي اسااااااايدام ال اااااااات ال نهتيااااااااي
يالت ادمهه عا لا اتام ها غاتات ه ارة التالاي الاالاي" :ا تام ر ام (  ) 1لاااسني 2001
يش  ،إلياا ا تام ه ارة التالاي ر م (  ) 13لساني  1995يشا  ،الاصارف اي تاال

الدهلااي الياصاااي ال عارياااي هالتنعهلاايم هالا غاتاااات الصاااادرة ااي يهنياااه  2003يشااا ،
إ رااات الانرع ي ا ة ال اسع اآللاي اليار اااي عا ،نقااي ابساايدام لادى ال ااات

ال نهتاااي ها تااام ر اام (  ) 4لسااني  2017يشا  ،الاصاارف ااي التااهاد اليار ااي عاا،
نقاي ابسااايدام ( اي نجاام إدارة التيا ه ،نانجم إدارة تالااي ال نهتاي) " عغااا

اااهرد اتاي الته هدات الاي اصرف ياا ل ساع إيرادات ال اي ال نهتاي .

،

 -16التيال الاي صغت نإيرادات اي الساني التالااي ال ارياي ه اي ساني تالااي سااايعي
هاعرر إعادااا يم سنع ت ،ايسياع ي اع صار اا يابسااي اد تا ،اإليارادات ساع
النهع هالنند الام سنه يدنا عغا م تا التياال الااي صار ت هاعااارر اساا ادااا يم
سنع ت ،ايسياع اساي د ت ،التصره ات إاا نانات اد صار ت اااي الساني التالااي

ال ارياايم ه اااااف إلا نااهع  15330101تصااره ات تساااردة إاا ناناات ااد صاار ت
ي سااني تالاي سايعي.

 - 17ي اااه لاااه ير الا اااارة هالصاااناعي ننااااا عغااا ا اااارال ت غاااس إدارة الايلاااي ال اتاااي
لغصناعي هه عا ي نام التاادة (  ) 14تا ،العاانه ،ر ام (  ) 56لساني  1996يشا ،
إصدار انه ،الصناعي  ،يايا ار ار يتا يغي - :
(  ) 1إعفااااا التنشااا ت الصاااناعاي نغااااا ه
الااااااهاردات الاالياااااااي -:
(

لااااا تااا ،الرساااااهم ال ترنااااي عغاااا

) اآلبت هالت دات ه قم الياار الاي ا اا اا .
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( ع ) الت اهاد ايهلاااي ه السااغم اليساااقي ه الياااالم ناااااص

الااااتصن ي

الاي اغ م ياراااا اإلناا اي .
(  ) 2إعفاااا التنشا ت الصااناعاي نغاااا ه
لفارة ه لفارات ت ددة .

لاااا تاا ،الرسااهم التعااررة ه ي ااااااا

(  ) 3إعفاا صادرات التنش ت الصناعاي ت ،رسهم الاصدير .
 - 18اااارهرة الاعياااد ياااالا تام ر ااام (  ) 5لساااني  1996اااي شااا  ،اإل ااااارااات الها اااع
ااياعاااا لانفيااا ارار ت غااس الااه راا ر اام ( 215ب ) 2ن غسااا ر اام (  ) 14لااااااسني

 1996م ه ااارار ت غاااس الاااه راا ر ااام (  ) 302اااي ا اتاعااا ر ااام (  ) 14لااااااسني
 1993نافهاو ه ير التالاي ي فظ التقاليات العااالاي ااا نانات صافي التادي،
ي ااد عاارو ايهراي عغاا إدارة الفاااهى هالاشااريم م نتااا افااهو ه ياااااااار التاليااااااااي

نإعفاا التهجفي ،الاي ،انااات يادتااام ياله ااة ه الاعاعاد تا ،ساداد تاا اد اناه،

تسااا عا عغاايام ه عغ ا هرثاااام تاا ،تيااال لغي انااي ال اتااي لغدهلااي م ه ا

تياااااام

اي هال ي ع ب اا اه اتاي التقالياي ه الادي ،تنغا يتساي يبف ديناار ناااااهياي

الهاب ل م عارو ايتار عغا ت غاس الاه راا بايااا تاا يا ار اي نااا الشا  ،م عغاااا
 ،اغي اررات ت غس اله راا الاي اا ارو تم ناا العرار .

 -19ي ع عغ ال اات ال نهتاي الاي اقنه يدتات الاد م ابل ارهناي ابلاا ام ي ناااااام
الا تاااام ر ااام (  ) 3لساااني  2008يشااا  ،العهاعاااااد هاإل ااارااات التنجتاااااي لاقنياااااه
يدتات الد م ابل ارهني ي ال ااات ال نهتاايم هال تال عغا اهساام هاف يال نقااي
اساااااايدام هساااااالل الاااااد م ابل ارهناااااي ( شااااايني ابنارنااااات-

الفرداااااي

)sale

of

– ) (point

)- (Integrated Point Of Sale
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الت غاااي) ه عااا لتااا اااا يع ارار ت غااس الااه راا ر اام ( 1116ب هب ) الصااادر نااااريخ
29ب12ب 2009م ها تاااااام ه ارة التالااااااي ر ااااام ( )9لساااااني  2015تغ اااااه لغا تاااااام

ر ااام ( )4لساااني  2013يشااا  ،العهاعاااد هاإل ااارااات التنجتاااي لاقنياااه نجاااام القهايااام
التالاي ابل ارهناي ال نهتاي.

 -20يراع ا

 ،يااام ا ديااد العاتااي ابي اريااي لغتااار الترباام ساانهاا ل راااااااي التتغهناااااي

لغدهلااي ااي التناااقه التياغفااي ل ا اراو ابساااثتاريي قهيغااي اي اااال قيعااااا لغعاااارار

الااااه ارم ر اااام (  ) 22لسااااني  1993م هتراعااااااااة ا تااااااااام ر اااام "1ب "1999ناااااااش ،
اساااايالل ايراااااي هالتيااااني اتاااا ناااي ،ال ااااات ال نهتااااي ه ااارار ه يااار التاليااااااي

ر ااام " "38لسني  2001نإصدار الا داالت عغ الالل ي الانفياااي لغترساهم يالعاانه،
ر م  105لسني  1980يش  ،نجام تال الدهلي.

 – 21ي ااع عغ ا ال اااات ال نهتاااي ابلا ا ام ناقنيااه الا تيااا اام ر اام (  ) 4لسااني 1997

يشااا  ،الت ايااادات ال نهتااااي عناااد اساااايالل م ته ااام تااا ،التها ااام التيصصاااي لااااا

لاعاااادام يدتااااي تااااا م نتاااااا ي ااااع عغاااا ال اااااااااات ال نهتيااااااااااي نااااام الهثالااااااااااااه

الياصااي يالتنا صااات ه عااا لتااا اااا يالتااادة (39ب )2تاا ،العااانه ،ر اام ( )49لسااني
 2016يش ا  ،التنا صااات ال اتاايم هه عااا لغتااادة ( )13تاا ،الا تااام ر اام ( )2لسااني
 2017يش ا  ،نجاام الش اراا لغ اااات ال اتااي الت اادل يااالعرار الااه ارم ر اام ( )5لسااني
 2018هال يالنسيي لغتتارساات هالت اياداتم هالا تااام ر ام ( )4لساني  1997يشا ،

الت ايااادات ال نهتااااي هالا تاااام ر ااام (  ) 1لساااني  1999يشااا  ،اساااايالل ايراااااي
هالتياني اتا ني ،ال اات ال نهتاي .

 – 22يراع تا يغي يالنسايي لتقالياات اليساالر ال نهتااي هاياارار النيلااي الااي ادثت
ت ،راا ال دها ،ال ار ي -:

( ) اهدع تاام التياال الااي ياام ا صايغاا اي سااع ال ااي التاااصر ي لاااادى
نن ال هيت الترن م .
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( ع ) اعيد التيال الت صغي يناهاع ساايات اإليارادات الاهاردة ياالا تام ر ام ( ) 4
لسني  2015يش  ،دليل رته هاصنافات التي اناي ( ايساس النعدم).

هال اقناعا لا غاتات ه ارة التالاي ينااناا الصادر نااريخ 2ب11ب. 1999

 – 23عغاااا

تااااام الااااه ارات هاإلدارات ال نهتاااااي هالايلااااااااات التغ عااااي ه التوسااااااسات

التساااعغي هالشاارنات ال نهتاااي هتااا ااي نتاااا التا ا اادة تاام الشاارنات هالتوسسااات

ه الايلااااااااات اليياااااار نهتااااااايمإيقار ه ارة التالاااااااي  -إدارة الياااااااهع الاااااااريني

هالايقاااط -ي سااتاا اغا الشاارنات هالتوسسااات هالايلااات التا ا ااد ت اااا ه نسااااااا

هعناهيناااا داي ال دهلااي ال هياات هيار اااام عغ ا

 ،انااه ،اإليقااار تص ا هيا يصااهرة

تاا ،ال عااد م هالا يااالل شااار تاا ،ااااريخ الا ا ااد تاام ابلاا ام ي ا تااا ب اعاال عاا،

 %5تاا ،إ تااالي اتااي ال عااد ( عنااد ندااااي النشااا ) ه تاا ،ناال د ااي تسااددةم ه ب
ي ه اإل راج ع ،الت ه

ا اعدم نا الشارنات ه الايلاااات شااادة صاادرة عا،

إدارة اليااااهع الااااريني هالايقااااط اااي ه ارة التاليااااااي افياااد نااارااة اتاااااا تااا ،م
تسااا عات اااريناي عغياااااا هالااااا ه عااا لالل ااي الانفيااااي لغعااانه ،ر اام (  ) 2لسااني
 2008ي ش  ،ا ديل ي و

نام ترسهم اارييي الاديل ال هياااي ر ام (  ) 3لساني

 1955الصااااادرة يااااالعرار الااااه ارم ر اااام (  ) 29لسااااني  2008هالعهاعااااد هالا غاتااااات

الانفياااااي الصاااادرة ياااالعراري ،اإلدارياااي ،ر ااام (  ) 716لساااني  2010م هر ااام ()875

لساااني  2013يشااا  ،إصااادار العهاعاااد هالا غاتاااات الانفياااااي لترساااهم اااارييي الاااديل
ال هيااااي ر اام ( )3لسااني  1955هالت اادل يالعااانه ،ر اام ( )2لسااني  .2008نتااا اغاا م

ال اااات التااانهرة ناهريااد اتااي الاااااااارالع ه اليراتااااااات التااااااسا عي عغ ا الشاارنات
إل ا ه ارة التالاااي – إدارة الف ااا هالتقالاااااايات الاااااريناي – يصااتا تاا ،ت ااه

الاااتا ،الياااا يالشاارنات ه نا ااي الا تينااات ه الاااتانات التالاااي الته ااهدة لاادياا

تاااا قغااااع تنااااااااااا الاااا يناااااااع تاااااا ،ه ارة التاالياااااي – إدارة الف اااا هالتقالياااات
الاااريناي – ه ال ا ه عااا لعاااارار ه ياااااار التاليااااي (  ) 8لسااني  2003م ه ب ي ااه
ا تل ال اي ال نهتاي عياا ارييي الديل ناايي ع ،الشرنات ه إعفالاا تناا .
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 -24يااام ا صاايل ال ناااة هتسااانتي الشاارنات الياا ا ي ي نااام العاااا ااانه ،ر ااااام ( ) 46
لسااني  2006ااي شا  ،ال ناااة هتسااانتي الشاارنات التسااانتي ال اتااي هالتعفغاااااي اااااي

تي اناااي الدهلااي قيعااا ي نااام العااانه ،هبل اا الانفيااااي الصااادرة يعارار ه ياار التالاااي
ر ااام (  ) 58لاااااسني  2007هالعاااراري ،اإلدارياااي ،ر ااام ( )697لساااني  2010م هر ااام

( )876لساني  2013يشااا ،إصاادار العهاعااد هالا غاتاات الانفيااااي لغعااانه ،ر اام ()46

لسني .2006

تم الا يد عغا تاا ااا يالتاادة (  ) 21تا ،الالل اي الانفياااي يعااام ه ارة التالااي

يالانسيه تم ال اات ال نهتاي ي ادم اعادام اليادتات لغااااشرنات اليااااااا ي لغعاانه،

إب ي ااد اع ادام نااا الشاارنات ت اا افيااد ن ارااة اتااااا تاا ،ابلا اتااات التعاااااررة عغياااا
يته ع ناا العانه.،

-25عغ ه ارة ال ارباا هالتاا ا صيل اسااال العقاعاات الاهاردة يعارار ه يار ال اربااا
هالتاا ر ام ( )28لساني  2017اي شا  ،ا دياد ا ر اي ه اداي ال اربااا هالتااا ه عاا

لغعانه ،ر م ( )20لسني  2016اعايا ار ت ،ااريخ ال تل ناا الا ر ي.

-26ا تاال يالل اااي ناادل ابنافااااع يااا تال الدهلااي الياصاااي ال عارياااي الت ار عااي لعااارار ه يااار
التالاي ر م ( )40لساني  2016نإصادار بل اي نادل ابنافااع يا تال الدهلاي الياصاي
ال عاريي هرسهم اليدتات الصادر نااريخ 21ب4ب.2016
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الفصل الثالث  -المصروفـــــات :
أوال :االرتباط والتعاقد والصرف واالعتمادات اإلضافية المنقولة
أ -االرتباط :
/1أ -ال يجــوأل ةيــة جكــة اوميــة االرتبــاط ع ـ تورلــدات أو أعمــا أو ــدمات تجـــــاوأل
اعتمـــادات الدنـــود الم تصـــة بميألانيتكـــا و لـــ تطديقـــا ة اـــاد المـــاد

 ) 22مـــ

مرســـود بالقـــانو رقــــد  ) 31لســـنة  1978بقواعـــد اعـــداد الميألانيــــــــــات العامـــــــة
والرقابة ع

تنفي ها وال ساب ال تامي .

/2أ -يجــب أ تتجنــب اــل جكــة اوميــة مــا ت جــر اليــة فــي اة ــكر اة يــر م ـ الـــــسنة
الماليــة م ـ االرتبــاط ع ـ أعمــا أو ــدمات أو م ــترلات عاج ــــة ال يتــوفر فيكــــا

الب ـــث والدراســـة بتيـــة اســـتنفاد اةرصــــــد المتبقيــــــة مـــ اعتمــــــادات مـــــــصروفات

الميألانيـــــة ،و لـــــ اســـــتنادا الـــــ قـــــرار مج ـــــ

الـــــوأل ار رقـــــد  ) 17دج ــــــــستة

رقــد  ) 32لسنة  1987و رقد  ) 9دج ستة رقد  ) 30لسنة .1988

/3أ-ال اعتماد مربوط في الميألانيـة لـد يصـرف أو لـد يتقـرر صـرفة ـة السـنة الماليــــة
يبطــل العمــل بــة و ل ـ مــل عــدد اإل ــة بر اــــاد المــــادتي

 ) 28و  ) 29م ــ

مرســــود بالقانـــــو رقــــد  )31لســــنة  1978بقواعــــــد اعـــــــداد الميألانيــــــــات العامـــــــة

والرقابــة ع ـ تنفي ـ ها وال ســاب ال تــامي ووفق ـا ل ــروط واةوضــات التــي ي ـــــددها
وأللر المالية .

/4أ  -ال يجــوأل ةيــة جكــة اوميــة التقيــد أو االلت ـألاد بــر ارتبــاط مــالي فــي أيــة هي ـــــة
أو منظمة سوا أكانت اق يمية أو دولية اال بعد موافقة مج ـ

الـــــوأل ار والتنـــــسيق

مســبقا مــل وألارتــي ال ارجيــة والماليــة اــل فيمــا ي صــة و ل ـ اســـــــتنادا الــــ قــــرار
مج

الوأل ار دج ستة رقـد  ) 29لسـنة  1988مـل عـدد اإل ـة بر اـاد المـــــاد

 / 22و م ه ه القواعد .
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/5أ -يجــب االلتـألاد باةسـ

التــي تـــــضعكا وألار الماليــــة  -ادار اســــاا مــوظفي الدولــة

وادار ـ و الت ــألل العامــة عنــد االرتدــــــاط أو التعاقــد ع ـ

ـ ار اةثــاث واةدوات

والتجكيـــألات والمرابـــات ،مـــل التـــألاد الجكـــة دتضـــمي وثـــا ق الممارســـة المســـميات
الوظيفية المستفيد عند ار اةثاث الماتدي مل اضـافة نسـبة ا ـتةف المواصـفات

الفنيــة لاثــاث بالأللــاد أو النقصــا امــا جــا بالمــاد  )106م ـ التعمــيد رقــد )2

لسنة  2017ب ر نظد ال ار ل جكات العامة المعد بالقرار الوألار رقـد  )5لسـنة
.2018

/6أ  -ع

ال جكة اومية أ تنفق اعتماداتكا فيما تقتضية ضـــــرور ــــس ســير

اةعما ب يث تنجأل اةعما أو تؤدى ال دمات ع

أ س وجة وبرقل تك فة

وال يجوأل الدفل مقدما ل ساب أعما لد يتد أداؤها أو مقادل م ترلات لد يتد

ف صكا وا صا كا وتس مكا اال في دود  %20م قيمتكا  ،وبعد ال صو ع ـــ

افالــــة دناية

غير م روطة ) باامل قيمة الدفعة المقدمة ،وب رط موافقـــة

الـــ وأللر الم تص  ،وال يجوأل تجاوأل ه ه النسبة اال دإ
لـــنص الماد

 ) 27م مرسود بالقانو رقد

اعـــداد الميألانيات العامة والرقابة ع

جـــــا باتاب وألار المالية الدور رقد
مل اة

م وأللر المالية  ،وفقا

 ) 31لــــسنة  1978بقواعـــد

تنفي ها وال ساب ال تامي  ،مل اة

بمـــا

 ) 2لسنة  2003ب ر الدفعات المقدمة

في االعتبار اتاب وألار المالية الدور رقد  )1لسنة  2015ب ر افالة

انجاأل التعاقد دي الجكات ال اومية.
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ب -التعاقـــــــــــــــــــــــــد :
/1ب -يجـــب التقيـــد باافـــة ال ـــروط الـــوارد بـــالعقود المدرمـــة مـــل المقـــاولي والمـــوردي
والمتعكــــــــــــدي مــــــــ ــل مراعــا مــا جــا بــالتعميد رقــد  ) 3لســنة  2000ب ــر

ــروط التعاقــد بتيــر الـــــــدينار الكــولتي وفــتع االعتمــادات المســتندية وتعمــيد وألار

المالية رقد  ) 14لـــــسنة  2001الم ق لة .

اما ينبتي ع ـ جميـل الجكـات ال اوميـة االلتـألاد بالكتـاب الـدور رقـد  )1لسـنة
 2017ب ر سداد مست قات المقاولي والموردي والمتعكـدي الصـادر عـ وألار

المالية دتارلخ .2017/6/19

/2ب -ال يجــوأل ةيــة جكــة اوميــة ادـراد عقــد يترتــب ع يــة التـألاد مــالي يجــــــاوأل الـــــــسنة
المالية ال سنة مالية مقد ة ما لد ينص القانو ع

ت صيص اعتمــــــاد لكــــ ا

التــرأل ةكثــر مـ ســنة ماليــة وا ــد  ،ومــل لـ يجــوأل ادـراد عقــــــود االســــت داد

واإليجــار والصــيانة والتورلــدات الدورلــة لمــد تجــاوأل الســنة الماليــة  ،دــــــ رط أال
يترتـــــــب ع ـــــــ التعــــــــاقد أللـــــــاد فـــــــي اعتمـــــــادات الميألانيـــــــة فـــــــي الســـــــنوات

المقد ــة  ،وب ــرط أال تألل ـد مــد التعاقــد ع ـ ثــةث ســنوات فــإ ا ألادت ع ـ
وجـــب ال صـــو مقدمــــــا ع ـــ ا

االعتمــادات ع ـ مســتوى النــوت وف ـ

لــنص المــاد

لــــ

مـــ وأللـــر الماليـــة ع ـــ أ تجـــرى دراســـــة
ــدود اعتمــاد الدنــد الم ــتص و لــــ وفقــــا

 ) 26مــ مرســود بالقــانو رقــد  ) 31لـــــسنة  1978بقواعــــد

اعداد الميألانيات العامة والرقابة ع

تنفي ها وال ساب ال تامي.

/3ب -ال يجوأل استيراد أصناف أو تك يف مقاولي دإج ار أعما اال بمناقصـة عامـة عـ
طرلـــق الجكـــاأل المراـــأل ل مناقصـــات العامـــة ،اســـتنادا الـــ المـــاد /2أوال) مـــ

القانو رقد  )49لسنة  2016ب ر المناقصات العامة.

اما يجب ع

جميل الجكات العامة التقيـد بر اـاد المـاد  )39مـ القـانو رقـد

 )49لســنة  2016ب ــر المناقصــات العامــة و لــ قدــل طــرا تورلــد اةصــناف
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أو مقــاوالت اةعمــا فــي المناقصـة العامــة وبعــد اعــداد التصــاميد النكا يــة وفصــل
أعمــا التصــميد ع ـ اةعمــا االن ــا ية ،ع ـ أ تقــود الجكــة صــا بة ال ــر

دإعداد وثا ق المناقصة وتقود دوضـل مواصـفات تفصـي ية عـ اـل صـنف أو أدا

ال عمل ونطاق عم ية ال ار والوقت الم دد لتنفيـ العقـد وماانـة ومعـايير تقيـيد

العطـــا ات ،امـــا تضـــل التع يمـــات الةألمـــة الـــ المقـــاولي والرســـومات وجـــداو
الكميـــات الدقيقـــة التـــي تدـــي أفـــراد الدنـــود وجـــداو اةســـعار وتراعـــ فـــي لـــ

المواصــــفات القياســــية العالميــــة ومواصــــفات التورلــــدات ال اوميــــة ،مــــل ت ديــــد
المناقصات دنمط العرضي

الفني والمالي  /ع

أسا

عينات) مل ابـة جميـل

المناقصي الم تراي في اج ار ات ال ار بـر تعـديةت أو أ ايضـا ات لوثـا ق

الترهيل المسدق أو وثا ق المناقصات ددو تـر ير لكـي تتـاا الفرصـة ل مناقصـي
ة

التعديةت أ اإليضا ات بال سبا .

أمــا بالنســبة ل ممارســات فيجــب االلتـألاد بالمــاد  )12مـ التعمــيد رقــد  )2لســنة

 2017ب ــر نظــد ال ـ ار ل جكــات العامــة المعــد بــالقرار الــوألار رقــد  )5لســنة
 ،2018يث تعد و د ال ار وثا ق الممارسة ب ال يفسع المجا لـد و أكثـر

مـــ ممـــار

بالتنســـيق مـــل الو ـــدات ات العةقـــة ،ووضـــل التع يمـــات الةألمـــة

لمقـــدمي العطـــا ات واإلجـــ ار ات الواجـــب اتباعكـــا فـــي تنفيـــ الممارســـة وجـــ األ ات
الموردي في الة ا ةلكد بال روط ،و ل قدل اإلعة عـ الممارسـة ،ع ـ أ
ت مل وثيقة الممارسة التالي- :

أ -طديعــــة موضــــوت الممارســــة واإلطــــار الألمنــــي لتنفيــــ العقــــد ا أماــــ
والمواصفات الفنية وال روط التعاقدية ال اصة بالممارسة.

لــــ

ب -ا ا اســت ألد اةمــر يــتد ت ديــد موعــد لجميــل الممارســي لمعاينــة الموقــل واـ ل
ل ضور اجتمات تمكيد .

ج-

روط اعداد وتقديد العطا ات ،بما في ل ت ديـد الموعـد النكـا ي لتقـديمكا،

وبيا وقت وماا فتع مظارلف العطا ات.

د -أس

تقييد العطا ات والترسية.
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ه -المد لسرلا العطا ات.
ينبتــي تقديمــة مــل العطــا

و-النســبة أو القيمــة المط وبــة ل تــرمي اةولــي ال ـ

لضما جدية العطا أو أ ترمي آ ر مط وب وأ اا ه ه الترمينات.

أل -دنود العقد ال

سيتد ادرامة مل الممار

الفا أل.

ا -ت ديد ما ا ا اانت الممارسة قاد ة أو غير قاد ة ل تجأل ة.
ط -ت ديد ما ا ا اا م المسموا بة تقديد عروأل ددي ة.
 ت ديد ما ا ا اانت الممارسة م دود أو عامة.يجــوأل ل جكــات العامــة أ تتعاقــد ة غــرأل مـ اةغـراأل المنصــوص ع يكــا فــي

القــانو رقــد  )49لســنة  2016ب ــر المناقصــات العامــة دــدو ا

مـ الجكــاأل

وبالطرلقــة المناســبة ووفق ـا ل تعــاميد التــي تصــدرها وألار الماليــة ســب ا تياجــات

 75.000د ) .مســـة

الجكـــة صـــا بة ال ـــر ا ا لـــد تـــألد قيمـــة التعاقـــد ع ـــ

وســبعي ألــف دينــار اــولتي طبقــا ة اــاد المــاد رقــد  )19مـ القــانو رقــد )49
لسنة  2016ب ر المناقصات العامة.

/4ب  -التقيد دتعميد وألار المالية رقد  ) 2لــــسنة  2017دـــ ر نظد الــــ ار ل جكـــــات
العامـــة المعـــد بـــالقرار الـــوألار رقـــد  )5لســـنة  2018الـــ

الثالث – طرق ال ار الم ت فة:

▪ أوال :استدراج العروأل بقيمة ال تأللد ع

يوضـــع فـــي الفصـــل

 )5000مسة آالف دينار.

▪ ثانيا :ال ار عـ طرلـق الممارسـة بقيمـة تأللـد ع ـ

 )5000مسـة آالف دينـار

▪ ثالثا :ال ـ ار عـ طرلـق الممارسـة التـي تأللـد ع ـ

 )30000ثةثـي ألـف دينـار

وتقل ع

 )30000ثةثي ألف دينار.

وتقل ع

 )75000مسة وسبعي ألف دينار.

تقــل ع ـ

 )75000مســة وســبعي ألــف دينــار وتعتدــر ه ـ ه الطرلقــة اســتثنا ية

▪ رابعــا :ال ـ ار المبا ــر :ال ـ ار مبا ــر مـ المورد/المتعكــد/المقاو ل مبــال التــي
وفقا لضوابط ددها التعميد.
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▪

امسا :ال ار الجماعي.

▪ سادســـا :ال ـــ ار ال ـــارجي :يـــتد ال ـــ ار ال ـــارجي ل ســـفارات والمااتـــب ال ارجيـــة
التابعــة ل جكــات العامــة ل مبــال التــي تقــل ع ـ

دينار.

 )75000مســة وســبعو ألــف

وتراع ـ القواعــد العامــة إلج ـ ار ال ـ ار بالمناقصــة وأ اــاد القــانو رقــد  )49لســنة
 2016ب ــر المناقصــات العامــة ومرســود رقــد  )30لســنة  2017دإصــدار الة ــة

التنفي يــة ل قــانو  ،وا ـ ل مراعــا أيــة ق ـ اررات وتع يمــات تصــدر ع ـ مج ـ
أو وألار المالية ب ر تنظيد عم يات ال ار أو التعاقد.

الــوأل ار

/5ب -يجــب أ ـ موافقــة وألار الماليــة  -ادار ـ و الت ــألل العامــة عنــد قيــاد الجكــات
ال اومية بما ي ي - :

 ) 1است جار م األ جديد .

(  ) 2اســت جار وســا ل النقــل برنواعكــا الم ت فــة و ل ـ وفقــا ة اــــــاد تعمــــــيد وألار

الماليــة رقــد  ) 1لســنة  1994ب ــر تنظــيد اســت داد المرادـــــــات ال اوميــة
و ل ـ ل تركــد م ـ ال اجــة الفع يــة ل جكــات ال اوميــــــة ال ـ اســــــت جار وســا ل

النقل  ،مل اة

باالعتبار أ ااد قرار مج

ال دمـة المدنيـة رقـد  )1لسـنة

 2016ب ــــر مــــنع دــــد ســــيار ل ــــاغ ي الوظــــا ف القياديــــة فــــي الجكــــات

ال اومية والتا ت صيص السيارات.

/6ب  -ال يجــوأل ةيــة جكــة اوميــة اد ـراد أو اجــاأل أ عقــد فــي موضــوت تأللــد قيمتـــــة
ع ـــ

مســـة و ســـبعي ألـــف دينـــــــار اال بعـــد عرضـــــة ع ــــــ ادار الفتــــــوى

والت ــرلل ،و ل ـ تنفي ـ ا ل مــاد ال امســة م ـ المرســود اةميــر رقــد ) 12
لســنة  ، 1960و مــا يقــل عـ
بالجكة ال اومية .

لـ يعــــــرأل ع ـــــ ادار الـــــــ و القانونيـــــة

/7ب -يجــب ع ـ الجكــات ال اوميــة تضــمي عقودهــا ووثــا ق مناقصــاتكا وممارســـــاتكا
ومألايــداتكا التــي تدرمكــا مــل مقــاولي تورلــد وتجكيــأل وتقــديد اةغ يــة  ،الــــــ روط
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التـــي اقتر تكـــا وألار الصـــ ة باتادكـــا رقـــد  ) 1898المـــؤري فـــي 1984/3/4
و ل وفقا لقرار مج

الوأل ار رقد " "20دج ستة  ) 12لسنة . 1984

/8ب -ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة تضــمي مناقصــاتكا ل ـ ار اةجكــأل الفنيــــــة التــــــي

تتط ــب ادار وصــيانة فنيــة مســتمر ــرطا دــإلألاد المــوردي دتــدرلب م ـ تعيــنكد

الجكــة ال اوميــة الم ــترلة مـ الكــولتيي ل قيــاد دــإدار وصــيانة اةجكــأل الفنيــة
الــوأل ار دج ســتة رقــــــد  ) 2لـــــــسنة

التــي ســتقتنيكا  ،و لـ وفقــا لقـرار مج ـ

 1985وتعمــيد وألار الماليــة رقــد  ) 1لســنة  1985و ل ـ لمواجكــة الـــــنقص
في الكوادر الفنية .

/9ب -يراعــــ عنــــد التعاقــــد ب ــــر ال ــــدمات االست ــــارلة االتصــــا بالجكــــاأل المراــــأل
ل مناقصات العامة وفقا لما ي ي-:

 ) 1ال يجوأل ل و األرات أو الكي ات العامة أو المؤسسات العامة أ
باالتصا

تقود

مبا ر بالديوت االست ارلة مكما اانت طديعة عم كا

أو استدعا كا أو التعاقد معكا ع غير طرلق لجنة الديوت االست ارلة
الم ا ة بموجب قرار مج

الوأل ار رقد  ) 11لسنة  ،1971و التابعة

لوأللر الدولة ل و التنمية بموجب المرسود رقد  ) 145لسنة .2009
ويعمل بقرار وأللر الدولة ل و التنمية رقد

 ) 3لسنة  2009ب ر

ت ايل لجنة الديوت االست ارلة والقرار الوألار رقد  )4لسنة 2016

ب ر الة ة الدا ية لتنظيد عمل لجنة ا تيار الديوت االست ارلة.

ووفقا ل ل يراع اآلتي:
▪ يتول

الجكاأل المراأل

االست ارلة مكامة في

ل مناقصات العامة -لجنة الديوت

ر

ا تيار الديوت االست ارلة التي

ت تاج اليكا الجكات ال اومية المعنية د صوص م ارلعكا

اإلن ا ية ،م

ة م اطبة وألار اة تا العامة لة في ه ا
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ال ر  ،ويمتنل ع

الجكاأل النظر في ط بات الجكات المعنية

التي ترد لة مبا ر في ه ا ال ر دو التنسيق المسدق مل وألار
اة تا العامة ،وم اطبة اة ير ل جنة في ه ا ال صوص ،و ل

وفقا لتعميد وألار الت طيط رقد
بر ااد قرار مج

اال ة

 ) 1لسنة  ، 2005مل عدد

الوأل ار

رقد  )497الصادر في

اجتماعة رقد  )2013/17المنعقد دتارلخ  2013/4/8بالموافقة
م

يث المددأ بالسماا ل جكات ال اومية دإنجاأل وتصميد وتنفي

وصيانة م ارلعكا والتي ال تتجاوأل تكاليفكا المالية  )10مةيي

دينا ار اولتيا ،و ل وفقا ل ضوابط المقرر .

▪ ال تعف الماد الرابعة م تعميد وألار المالية رقد
 2006ب ر

نظد وتكنولوجيا المع ومات م

 ) 4لسنة

ضرور م اطبة

الجكاأل المراأل ل مناقصات العامة  -لجنة الديوت االست ارلة قدل
االتصا

أو التعاقد مل الديوت االست ارلة ال اصة دنظد

وتكنولوجيا المع ومات.
▪ وتستثن

وألار اة تا العامة م أ

موافقة الجكاأل المراأل

ل مناقصات العامة  -لجنة الديوت االست ارلة ع
التصميد واإل راف و ل طبقا لقرار مج

الوأل ار رقد

اتفاقيات
) 420

الصادر في اجتماعة رقد  )2008/17دتارلخ .2008/4/14

واستنادا ال اتاب لجنة ا تيار الديوت االست ارلة رقد  )6501دتارلخ
 ،2015/12/1ع

جميل الجكات ال اومية االلتألاد باآلتي- :

أ -أ يتد م اطبة الجكاأل المراأل ل مناقصات العامة  -لجنة الديوت
االست ارلة بالم ارلل التي تنو الجكة طر كا ع
فور اقرار واعتماد الميألانية لت
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الم ارلل.

ال جنة و ل

المصروفات

ب -ت ديد ضابط اتصا ل جكة لمتابعة الم ارلل االست ارلة مل ادار
المست ارل واتماد اإلج ار ات ال اصة دكا.

ج -التألاد الجكات دتعاميد وألار المالية والتركد م وجود م صصات
مالية لم ارلعكا االست ارلة وأ

العرأل ع

الموافقة المسبقة منكا قدل

الجكاأل المراأل ل مناقصات العامة – لجنة الديوت

االست ارلة مل التركد م اةولوية التنموية لك ه الم ارلل في
طة التنمية العامة ل دولة.

د -م اطبة الجكاأل المراأل

ل مناقصات العامة – لجنة الديوت

االست ارلة رسميا بفتر اافية ب ر

بالم ارلل الجار تنفي ها وال رص ع
فتر سرلا العقد واال ف

اةوامر التتييرلة ال اصة
أ تكو الم اطبة في

تنظر ال جنة في أ

التتييرلة تتد بعد انتكا فتر سرلا العقد.

م اطبة لا وامر

ه -لو ظ وجود بعأل الم ارلل االست ارلة التي تعرأل ع

الجكاأل

المراأل ل مناقصات العامة – لجنة الديوت االست ارلة ال تنتكي
دإدراد العقد بعد الترسية ع

الماتب الفا أل م قدل الجكة المعنية

صا بة الم روت ،وع ية يرى الجكاأل المراأل ل مناقصات العامة-

لجنة الديوت االست ارلة أهمية التألاد الجكات ال اومية بمتابعة
م ارلعكا ت توقيل العقد و ل لتق يص الدور المستندية.

)2

استنادا ال المرسود بالقانو رقد  )28لسنة  1981ب ـر معكـد الكولـت
لاب ــاث الع ميــة ،ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة االلت ـألاد دتك يــف المعكــد
القياد بالب وث والدراسات الع مية والتكنولوجية الةألمة لكا.

- 31 -

المصروفات

امــا يجــب ع ـ الجكــات ال اوميــة اعطــا اةولويــة دإســناد االست ــارات

التــي ت تاجكا ال معكد الكولت لاب اث الع ميـة ل موضـوعات التـي تـد ل
في ا تصاصة بصـفتة مؤسسـة وطنيـة ،و لـ وفقـا لقـرار مج ـ

رقد "  " 410في اجتماعة رقد  ) 18لسنة . 2001
وع

الــــوأل ار

معكد الكولت لاب اث الع ميـة التنسـيق مـل اافـة الجكـات ال اوميـة

لت دية ا تياجات ت

الجكات م االست ارات الع ميـة التـي يقـدمكا المعكـد

و ل استنادا ال قرار مج

الوأل ار رقـد /2،1/646سـابعا) الصـادر فـي

اجتماعة رقد  )2015/20المنعقد دتارلخ .2015/5/4
)3

يجــب أال تتضــم العقــود االست ــارلة مــل المااتـــــب المت صـــــصة دفـــــل

أجــور عـ أعمــا اضــافية لموظفيكــا أو تألولــدهد دوســا ل نقــل أو توظيــف
دير يدرج أجره أو توفير بعأل المست ألمات وال دمات ع ـــ تك فـة العقـود

االست ارلة وفقا لقرار مج

. 1987
)4

الوأل ار رقد " "18دج سـتة رقــــد  ) 6لسـنة

عدد توقيل عقود است ارلة تجاوأل السنة المالية ما لد يــــنص قـــــانو

ربط ميألانية الجكة ال اومية ع

ت صيص اعتماد مالي لك ا الترأل

ةكثر م سنة مالية طبقا لما نصت ع ية المـاد

بالقانو رقد
والرقابة ع

)5

 ) 26م مرســـود

 ) 31لسنة  1978بقواعد اعـــــــداد الميألانيــــــات العامــــــة

تنفي ها وال ساب ال تامي.

عــدد تتييـــر أو اضــافة أو أللـــاد أتعــاب المست ـــارل ع ــ

تتييرلـــة ع ـــ العقـــود المدرمـــة معكـــد اال بعـــد الرجـــوت واإل

ـــــال أوامـــــــر

دـــــــ ل مــــــ

الجكاأل المراأل ل مناقصات العامة وفقــــا ة اـاد المـاد  )76مـ القـانو
رقد  )49لسنة  2016ب ر المناقصات العامة.
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)6

ت ضــل التعاقــدات مــل الديــوت االست ــارلة ال ـ القــانو رقــد  )49لســنة
 2016ب ر المناقصات العامة والمرسود رقـد  )30لسـنة  2017دإصـدار
الة ــة التنفي يــة ل قــانو ا ا ألادت قيمــة التعاقــدات ع ـ  75000دينــار،

والتقيـــد دتعمـــيد وألار الماليـــة رقـــد  )2لســـنة  2017ب ـــر نظـــد ال ـــ ار

ل جكــات العامــة المعــد بــالقرار الــوألار رقــد  )5لســنة  2018ل تعاقــدات
التي ال تأللد ع

)7

يجب أ

.75000

الموافقة الكتاديـة المسـبقة مـ وألار الماليـة " ادار نظـد اةصـو "

ع ـ اجـ ار ات ترهيــل ال ــراات التــي ترغــب فــي التقــدد لتنفيـ م ــروت تقيــيد
اةصــو العقارلــة واعــاد تقييمكــا بالجكــة ال اوميــة قدــل تنفيـ ها ،ع ـ أ

يــتد ا طــار وألار الماليــة دنتــا ل الترهيــل و لـ اســتنادا لمــا ورد فــي التعمــيد
صر وتقييد اةصـو العقارلـة المم واـة

رقد  )9لسنة  2016ب ر أس

ل دولة.

/10ب -ت رر العقود واالتفاقيات التـي تدرمكـا الجكـات ال اوميـة بال تـة العربيـة و ـــــدها
أو اعتبارهــا ال تــة التــي يعتــد دكــا عنــد ادـراد هــــــ ه العقــــــود أو االتفاقيــــــات و لـــــ
استنادا لقرار مج

/11ب -التقيد بقرار مج

الوأل ار رقد  ) 10دج ستة رقد "  " 49لسنة . 1988

وال اص بالموافقة ع

الوأل ار رقد

 ) 11دج ستة رقــد "  " 14لــسنة 1988

توصيات لجنة ال دمات العامــة دـــ ر

التعاقـــد مــل

المقاولي اةجانب وأسباب النـــــألات التي يما أ ت ــــدث و ايفيـــة معالجتكــا

وبصفة اصة ضرور النص في العقود التي تدرمكا الو األرات و المؤســــسات

العامة وال راات المم واة بالكامل ل دولة ع

الم تص بالفصل في أ

أ ياو القضا الكولتي هـــو

نألات ين ر وأ القانو الكولتي هو القانو الواجـــــب

التطديق و عدد ال جو ال الت ايد الدولي أو الت ايد الم ي اال فــــي ــــاالت

الضرور القصوى التي تن ر ع

طديعة بعــــأل العقـــود و ظروفكــا وطبقـــا

لاوضات و ال روط الوارد في ه ا القرار .
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/12ب -التقيــد بر اــاد قــانو المناقصــات العامــة رقــد ( )2016/49ب ــر المناقصــات
العامــة وفقــا ل مــادتي

 )62،61م ـ القــانو  ،والمــادتي

 )40،39م ـ المرســود

رقــد  )30لســنة  2017دإصــدار الة ــة التنفي يــة ل قــانو  ،والمــادتي

)95،94

م تعمــيد وألار الماليـة رقـد  )2لسـنة  2017ب ـر نظـد ال ـ ار ل جكـات العامـة
المعد بالقرار الوألار رقد  )5لسنة  2018وفقا لاسقف المطرو ة.

امـــا يجـــب ع ـــ المج ـــ

أو الجكـــة صـــا بة ال ـــر – ب ســـب اة ـــوا – فـــي

مناقصات التورلد  -أو مـا فـي امكـا – الترسـية ع ـ المنـتل الـوطني متـ اـا

مطابقا ل مواصفات وال روط واانت اةسعار المقدد دكـا ال تأللـد ع ـ أقـل اةسـعار

التــي قــدمت ع ـ منتجــات مماث ــة مســتورد مطابقــة ل مواصــفات دنســبة )15%

و لـــ وفقـــا ل مـــاد  )40مـــ المرســـود رقـــد  30مـــ الة ـــة التنفي يـــة ل قـــانو
رقد  )49لسنة  2016ب ر المناقصات العامة.

/13ب -التقيــد بق ـرار مج ـ

الــوأل ار رقــد  /7امســا ) دج ـــــستة رقـــــــد  ) 34لــــــسنة

 1985ال اص ددعد الصناعات الم ية وال

يتضم

-:

 ) 1الـــألاد اإلدارات الفنيـــة فـــي الجكـــات ال اوميـــة والــــــ راات االستــــــــ ارلة
العام ــــة مــــل الدولــــــة عنــــــد وضــــل مواصــــفات المـــــــ ارلل ال اوميــــــة

وا تياجاتكــــا ،اعطــــا اةولولـــــــة لمواصفـــــــات منتجــــات الصنــــــــاعـــــــــــة
الم يــة مت ـ ت قــق التــرأل المن ــود ،ب ــرط أ ت ضــل ل مواصــــــفات

العالمية ،وع ـ أ يـتد التجـاوأل عـ الفروقـات غيـر اةساسـية دـــــ روط

المواصـــفات الفنيـــة ،مـــل اة ـــ بعـــي االعتدـــــار نـــــــصوص االتفاقيـــــات
االقتصــادية الموقعــة دــي دو مج ـ
المعام ة بالمثل.

التعــاو ال يجــي ع ــــ أســــــا

 ) 2التركيــد ع ـ أ تتضــم جميــل العقــود التــي تدرمكـا الجكـــــات ال اوميــــة
مـــل ـــراات المقـــاوالت العالميـــة والم يـــة ،واــــــ ل مقـــــــاولي الدـــــاط

ــرطا يقض ـ بــااللتألاد ب ـ ار ا تياجاتكــا م ـ المنتجــات الم يـــــة ،وال
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يسمع لكا أ تسـتورد مـ ال ـارج منتجـات م ـادكة اال فـي الـة عـــــدد
لمتط بات السوق.

افاية اإلنتاج الم
/14ب -ع

الجكات ال اومية المعنية االلتألاد باآلتي - :
 ) 1تضـــمي

ـــروط المناقصـــات والممارســـات العامـــة ـــرط االســــتفاد مـــــ

التسكيةت التـي تقـدمكا بعـأل الدنـو والمؤسسـات الماليـة فـي بعــــأل الــــدو

الصـــديقة والمعنيـــة دت ـــجيل صـــادراتكا و لـــ اســـتنادا الـــــــ قـــــــــــرار مج ـــــــ

الــــــــوأل ار رقد  / 576أوال ) باجتماعة رقد "  " 29لسنة . 1993
 ) 2استنادا ال قرار مج

الوأل ار رقد  )1212الصادر في اجتماعة

رقد  )2015/39المنعقد دتارلخ  2015/8/24التالي:

" وقف درنامل اةوفست نكا يا ،وتك يف هي ة ت جيل االستثمار المبا ر
بالتنسيق واالستعانة بم

تراه م

الجكات المعنية لتنفي التألامات درنامل

اةوفست القا مة اليا ،مل مراعا ت قيق أهداف التنمية المن ود وأولويات
طة التنمية".

/15ب -يجب ع

جميل الجكات ال اومية عند

والمرابات برنواعكا الم ت فة

والمقارنة دينكا بعد تو يد أس

ساب ا فة العروأل الفنية واج ار المفاض ة

المقارنة م النا ية المالية – و ل دتقييد

العناصر التير سعرلة بقيمة نقدية – ع
العناصر وأدرألها

ــ ار اةجكــأل والمعــدات واآلالت

روط توفير الضما

أ تفصع اراسة ال روط ع ه ه

والصيانة وقطل التيار ومست ألمات

الت تيل و روط السداد والتس يد وغيرها م العناصر غير السعرلة التي تؤثر
في ت ديد القيمة المالية المقارنة ل عطا ات ب سب ظروف وطديعة موضوت
التعاقد ،وترفل توصيتكا بالترسية ل مج
 )53ب ـر أسـ

ل دت فيكا و ل وفقا ة ااد الماد

التقيـيد ومعـايـير المقــارنـة ديـ العطـا ات ل قانو رقد )49
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لسنة  2016ب ر المناقصات العامة ،والماد

/29ج) م التعميد رقد )2

لسنة  2017ب ر نظد ال ار ل جكات العامة المعد بالقرار الوألار رقد )5

لسنة . 2018

/16ب -ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة اســتطةت أر ادار الفتـــــوى والتـــــ رلل مســبقا
في الدعاوى التي يط ب اقامتكا في ال ارج وأ يتد لـ بع مكـا وم ـورتكا ،وأ
تكو ع

مج

دينة مـ اإلجـ ار ات التـي تـتد د صوصـكا أوال بـرو و لـ وفقـا لقـرار

الـــوأل ار دج ستة  ) 62لسنة . 1978

/17ب -ال يجــوأل اد ــا تعــديةت ع ـ المناقصــات تتجــاوأل  %5مــــ مجمــوت قيمتكــــا
بالأللاد أو النقص اال بموافقـة الجكـاأل المراـأل ل مناقصـات العامـة طبقـا ل مــــاد
 ) 74م قانو المناقصات العامة رقد  ) 49لسنة . 2016

اما ي ترط في جميل اة وا التي تصدر فيكا أوامر تتييرلة وجـود اعتمـاد مـالي

لدى الجكـة صـا بة ال ـر و لـ وفقـا ل مـاد  )76مـ قـانو رقـد  )49لسـنة
 2016ب ر المناقصات العامة.

اما ال يجوأل ل جكة العامة اصـدار أوامـر تتييرلـة فـي الممارسـات اال بعـد موافقـة

لجنة ال ـ ار ع ـ هـ ا الط ـب مـل وضـل مدـررات مـ قدـل الجكـة الم ـرفة ع ـ

تنفي العقد وب د أقص

 )%25م قيمـة العقـد ،و لـ وفقـا ل مـاد  )131مـ

تعمــيد وألار الماليــة رقــد  )2لســنة  2017ب ــر نظــد ال ــ ار ل جكــات العامــة

المعد بالقرار الوألار رقد  )5لسنة .2018

/18ب -التقيد بر ااد القانو رقد  ) 25لسنة  1996فـي ـر الك ـف عـ العمـوالت
التي تقدد فـي العقـود التـي تدرمكـا الدولـة  ،و لـ مـل اة ـ فـي االعتدـــــار مـــــــا
ورد دتعميد ديوا الم اسبة رقد  ) 1لسنة .1996
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/19ب-

 ) 1ال

يجب أ

الكولت ال

الجو :
تتض

ينص ع

ال ارج أو عم يات ال

عقود االستيراد م

م

ال ارج مل م ت ف الكي ات والمؤسسات وال راات دندا
ياو

ضرور أ

الكولتية و ل استنادا لقرار مج

ال

طرلق

ع

الجوية الكولتية واالتفاقية المدرمة دي

راة ال طوط الجوية
ر

ال اومية ل راة ال طوط

وألار المالية و راة ال طوط الجوية

الكولتية الصادر دتارلخ  2017/9/12دك ا ال ر  ،مل اة
الوأل ار

اصا

الوأل ار رقد  )958لسنة  2017في

ضوابط ت ديد أسعار ت اكر السفر وبوالص ال

مج

دولة

رقد  )444لسنة  2011ب ر

في االعتبار قرار

بعأل القواعد واإلج ار ات

التنفي ية ل قانو رقد  )6لسنة  2008في ر ت ولل مؤسسة ال طوط الجوية
راة مساهمة ،والكتاب الدور رقد  )2لسنة  2016ب ر أسعار ت اكر

ال

السفر ع

راة ال طوط الجوية الكولتية وتسديد مست قاتكا ع

طا رات

الجكات ال اومية.
 ) 2ال
يراع

الب ر :

عدد االلتألاد بال

استنادا ال قرار مج

مج

ع

طرلق

الوأل ار رقد

المنعقد دتارلخ  2006/5/28دإلـــــــتــــــا
 / 984ثالثا  ) 1 /المت

راة المة ة العربية المت د و ل

 ) 4 / 519دج ستة رقد )37

قـــــرار مج ــــــ

في اجتماعة رقد

 ) 86 / 47المنعقد دتارلخ

 1986/9/21القاضي دإلألاد المتعكد باست داد دوا ر
المت د في

الــــــوأل ار

رقـــــــــد

راة المة ة العربية

البضا ل والمواد المستورد ل ساب الو األرات والمؤسسات

ال اومية ا ا اانت تمر بمينا الدولة المصدر .
/20ب -يتعي ع

الجكات ال اومية اضافة المعادلة التالية الـــــ الــــ روط ال اصــــة

ل مناقصات التي يتد تسعيرها وفقا لنسبة ال صد والأللاد " القيمة التقديرلــــــة
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ل م روت – قيمة نسبة ال صد المقدمة م المناقص = المد

الــــــ

ســـــيتد

التعاقد بموجبة مل المناقص الفا أل " و ل وفقـــــا لكتـــــاب لجنــــة المناقــــــصات

المراأللة رقد  10287 / 5المؤري في تارلخ .2003/9/6

/21ب -يجوأل ل جكات ال اومية عند اعداد وثا ق المناقصات ت ديد أسما الـــــ راات
والمؤسسات الوطنية وال يجوأل لكا ت ديد اسد د د المن ر ع
عبار أو ما يماث ة عند النص ع

ع

أسما الماراات التجارلة ،و ل اســــتنادا

اتاب لجنة المناقصات المراأللة رقد

دتارلخ .2000/10/30
/22ب -ع

أ يتد اضــــافة

 ) 10624الصادر لوألار الماليـــة

جميل الو األرات والجكات ال اومية وا ل الجكاأل المراأل ل مناقصات العامة

تضمي العقود التي تدرمكا ه ه الجكات مل ال راات المت صصة في أعمـــــا

النظافة وال راسة ،رطا يقضي برال يقل أجر العامل في مجا النظافـــــة عـــــ
 60د.

كرلا ،ع

كرلا ،وأجر العامل في مجــــا ال راســــة واةمــــــ عـــــــ  70د.
أال ي صد م

ه ه اةجور مصارلف أو م صــــــصات الـــــسا

أو االعا ة أو الضما الص ي أو وسا ل االنتقا أو أ التألامات أ رى .و لــــ

استنادا لقـــــرار مج ـــــ

الـــــــوأل ار رقد

 ) 814المت ـــ باجتماعــــة رقـــــــــد

 ) 2008/2-37المنعقد دتارلخ  ،2008/7/28وقرار وأللر ال و االجتماعية

والعمل رقد /185ت) لسنة  2010دوضل د أدن ةجور العام ي في القطات
اةه ي ،وقرار مج

الوأل ار رقد  )142باجتماعة رقد  )2011/5دتارلخ

 2011/1/23ب ر ت ديد ال د اةدن ةجر العامل  60د. .
وطبقا لقرار مج

الوأل ار

رقد  )399لسنة  2012يجب ع

الجكات

ال اومية أ تضم وثا ق ال روط ال اصة بعم يات ال راسة والتت ية رطا بر

ياو

جميل م رفي ال راسة والتت ية بال راات المتقدمة بعطا ات م

الكولتيي  ،وال يقدل أ عطا ي الف ه ا ال رط.
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/23ب -التقيد بقرار مج

الوأل ار

رقد

 )1568الصادر في اجتماعة

رقد  )2011/51-2والمنعقد دتارلخ  2011/10/31وال
ع

ينص ع

الموافقة

أ تقود ال راات المتعاقد مل الجكات ال اومية دإساا العمالة التابعة

لكا في المد

العمالية المألمل ان اؤها ،وتك يف الجكاأل الفني لدراسة

الم روعات التنموية والمبادرات التنسيق مل ال م وألار المالية وادار الفتوى
والت رلل الت ا اإلج ار ات القانونية والتعاقدية المناسبة لتنفي ه ا القرار.
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ج -الصـــــــــــــــــــــــــرف :
/1ج -ال يجوأل صرف أ اعتماد في غير التـرأل الم صـص مـ أج ـة امـا ال يجـــــوأل
ال صد بمصروف ع

غير الدرنامل والباب والدند والنوت الم تص.

/2ج -ا وجــود اعتمــاد لتــرأل معــي مـ المصــروفات فــي اــل جكــة اوميــة ال يعفيكــــا
م ـ أ تتبــل باــل دقــة أ اــاد الق ـواني والق ـ اررات والتعــاميد المعمــــــو دكـــــا فيمــــا
يتع ــق باســت داد ل ـ االعتمــــــــــــــاد و ل ـ استنـــــــادا ل مــاد

 ) 20مـــ مرســود

بالقانو رقد  ) 31لــــسنة  1978بقواعد اعداد الميألانيات العامة والرقادــة ع ـ
تنفي ها وال ساب ال تامي.

/3ج -عند استةد العكـد النقديـة ال

صـية والصـرف منكـا وتسـولتكا ،يجـب ع ـ اافـة

الجكــات ال اوميــة االلتـألاد بالقواعــد والتع يمــات ال ـوارد بــالتعميد رقــد  ) 6لســنة
 2002ب ر تنظيد العكد النقدية ال

صية بالجكات ال اومية .

/4ج -يجــب ت ميــل ميألانيــة اــل ســنة ماليــة بمــا ي صــكا م ـ مـــــصروفات لكــــي ياــــو

ال ســــاب ال تــــــــامي معدـــــ ار تعديـــــ ار صــــادقا عــــــ مــــــــصروفات الـــــــسنة الماليـــــة
المعنيــة ،ولراع ـ فــي نكايــة الســنة الماليــة اة اــاد الـــــــوارد فـــــي التعمـــــيد رقـــــد

 ) 2لســـنة  2018ب ـــر القواعـــد واإلجـــ ار ات الةألمـــة إلقفـــا ال ســـابات واعـــداد

ال ساب ال تامي ل جكات ال اومية ل سنة المالية .2018/2017

/5ج -يجـــــب ع ـــــ الـــــو األرات والكي ـــــات والمؤسســـــات العامـــــة وال ـــــراات والجمعيـــــات
والمؤسسات الفرديـة أو أ

ـ ص طديعـي وغيـر مـا اـر ممـا تـد ت ديـده بالقواعـد

والتع يمات التنفي ية أ ت تجأل ما نسدتة  %5م قيمة العقد عند ددايـة الن ـاط )
أو م ال دفعة مسدد ال مـ أدرمـوا معكـد عقـودا أو اتفاقيـات أو تعـامةت و لـ

طبقــا ل مــاد  )37فقــر  )1م ـ الة ــة التنفي يــة ل قــانو رقــد  )2لســنة 2008
ب ر تعديل بعأل أ ااد مرسود ضرلبة الد ل الكولتية رقد  )3لسنة .1955
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وأ تمتنــل عـ تسـ يد قيمــة م جــوأل الضــما المســت ق ل ــراات والكي ــات تـ
تدـــرأل لكـــا ت ـــــ الــــــ راات أو الكي ـــات ــــــكاد صـــادر عـــ وألار الماليـــة -ادار
متكـا منكـا ،امـا ال يجـوأل تضـمي

ال ضوت الضـرلدي والت طـيط – تثدــــت دـــــــــ ار

العقود ما يفيـــد ت مـــل الجكــــة ال اومية أعبـا ضـرلبة الـد ل نيابـة عـ ال ـراات
أو اعفا كــــا منكا.

وع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة عــدد تقــديد ــدمات ل ــراات الكولتيــة المســاهمة

العامــة والمقف ــة اال بعــد تقــديد ه ـ ه ال ــراات ــكاد صــادر ع ـ وألار الماليــة -
متكا م االلتألامات المقرر ع يكا.

ادار ال ضوت الضرلدي والت طيط تثدت د ار

/6ج -تقــود الــو األرات واإلدارات ال اوميــة دــدفل جميــل التألاماتكــا م ـ
الكولت المراأل

ســادكا لــدى دن ـ

س فة ) باستثنا الجكات التي لـديكا مصـروفات لمااتـب ـارج

دولة الكولت فيتد الصرف عـ طرلـق سـاب ـاص ددنـ الكولـت المراـأل

دنـ

دفعــات تمول يــة ارجيــة ) لت ـ المصــروفات وفــق التفويضــات ال ــكرلة الممنو ــة
لكــا م ـ قدــل وألار الماليــة و ال يجــوأل ةيــة جكــة اوميــة صــرف مبــال تجــاوأل
اعتماداتكا بالميألانية بالنسبة لت

ال سابات.

 /7ج  -وفقـــا لتعمـــيد وألار الماليـــة رقـــد  ) 1لســـنة  1989دـــــــ ر تنظـــــيد الــــــصرف
النقد ع طرلق الصندوق يراع اآلتي - :

 - 1ي ظـــــر الـــــــــصرف النقـــــد عـــــ طرلــــــق الـــــــصندوق لمبـــــال المرتبـــــات
ال ـــــكرلة  -اإلجـــــاألات الدورلـــــة  -الماافـــــ ت – مـــــــست قات المقـــــاولي
والموردي .

 - 2ياــو ال ــد اةقصـ ل صــرف النقــد عـ طرلــق الصــندوق مســي دينـــــا ار
اولتيـــــا ،ع ـــــ أ يـــــــــستثن مـــــ

لـــــ صـــــــرف العكـــــد النقديـــــة المؤقتـــــة

والدا مـــة ،واةجـــور اإلضـــافية ل ـــكر مـــار  ،والماافـــ ت والجـــــــوا أل لتيـــــــر
الموظفي .
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/8ج-استنادا ال

قرار مج

 2017/7/20في

الوأل ار
ر

رقد  )958لسنة  2017الصادر دتارلخ

ضوابط ت ديد أسعار ت اكر السفر وبوالص ال

ال اومية ل راة ال طوط الجوية الكولتية واالتفاقية المدرمة دي وألار المالية

و راة ال طوط الجوية الكولتية الصادر دتارلخ  2017/9/12دك ا ال ر  ،وال

الوأل ار رقد  )444لسنة  2011ب ر بعأل القواعد واإلج ار ات

قرار مج

التنفي ية ل قانو رقد  )6لسنة  2008في ر ت ولل مؤسسة ال طوط الجوية
الكولتية ال
ع

راة مساهمة وتعديةتة.

جميل الو األرات واإلدارات ال اومية والكي ات الم قة والمؤسسات المستق ة

االلتألاد بسفر موظفيكا في مكماتكد الرسمية وبعثاتكد ،والموظفي المتمتعي
بالت اكر السنوية والط بة والمواطني

طا رات

المدتعثي  ،وت اكر العةج بال ارج ع

راة ال طوط الجوية الكولتية ش.د ) .وفقا لقرار مج

واالتفاقية المدرمة دك ا ال ر .

اما ينبتي االلتألاد بقرار مج
اجتماعــــــة رقـــــد

 ) 1166المت ــــــ فــــــــي

 ) 2005 / 49المنعقــــد دتـــــارلخ  2005/10/3ب ر

السماا ل وأل ار باست داد

مج

الوأل ار

رقد

الوأل ار

طوط طي ار

م ت فة في المكاد الرسمية ،وقرار

ال دمة المدنية رقد  )1لسنة  2015ب ر

ال ة نفقات السفر

ومصروفات االنتقا والمعد بالقرار رقد  )5لسنة  2015والقرار رقد  )7لسنة
ال دمة المدنيـــــة رقـــــد

 ، 2015اما يستمر العمل بالماد  )11م قرار مج

 ) 2لــــسنة  1992ب ر ال ة نفقات السفر ومصروفات االنتقا  .وقرار

مج

الوأل ار

رقد  )266المت

 2012/3/18ب ر الموافقة ع
طا رات

طوط الطي ار

رقد  )15المت

باجتماعة رقد  )2012/15-2دتارلخ

است داد مرض

الم ت فة و ل

العةج بال ارج ومرافقيكد

استثنا ا م

قرار مج

باجتماعة رقد  )84/31المنعقد دتارلخ .1984/7/15
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راة ال طوط الجوية الكولتية

وفيما يتع ق بسداد مست قات

 ،2015/12/31وأسعار ت اكر السفر وبوالص ال

ت

دد ا م  2016/1/1ع

راة ال طوط الجوية الكولتية وجميل الجكات ال اومية والمؤسسات المستق ة

االلتألاد بالكتاب الدور رقد  )2لسنة  2016الصادر ع وألار المالية.

/9ج -الصرف مقدما  -ارج اعتمادات أدواب مصروفات الميألانية  -صما ع ــ

سابات التسوية العكد ) اةصو المتداولة المالية الم ية – سابات مدينة

أ رى – مصروفات ت ت تسولتكا ع
ال صو ع

م الفة لقانو

موافقة مسبقة مـ

أنوات دنود مصروفات الميألانية دو

ــ و الميألانية العامة دوألار الماليـــــة يعتدر

ربط الميألانية تت مل مس وليتكا الجكة الم الفة ،أما باقي

سابات العكد) اةصو فيتد است دامكا وتسولتكا أوال برو وفقا لما تنظمة

تعاميد وألار المالية وقانو ربط الميألانية و ل طبقا ل كتاب الدور رقد )3

لسنة  2017ب ر

ب اد المــاد

القواعد .

سابات التسوية المدينة العكد) اةصو  ،مل عدد اإل ة

/6أ) والماد

 )26مـ الفصل الرابل  -ال سابات م هــــــــــ ه
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د -االعتمادات اإلضافية والمنقولة :
/1د -ال يجــوأل بــر

ــا تجــاوأل ال ــد اةقص ـ لتقــديرات اإلنفــــاق الــــوارد فـــــي قـــــــانو

الميألانية والقواني المعدلة لة ماد  147م الدستور ) .

/2د -اــل مص ـروف غيــر وارد فــي الميألانيــة أو األ ــد ع ـ التقــديرات ال ـوارد فيكــا يجــــــب
أ ياو بقـانو واـ ل نقـل أ مد ـ مـ بـاب الـ آ ـر مـ أدـــــواب الميألانيـــــة
ماد  146م الدستور ) .

/3د -ال يجوأل تجاوأل اعتماد دند م دنود مصروفات درامل الميألانية ،ولجـوأل النقــــل مـ
الــوفر الم تمــل فــي اعتمــاد دنــد الـ اعتمــاد دنــد آ ــر مـ نفـ

البــاب و لـ وفقـــــا

ل ـــروط وتع يمـــات وألار الماليـــة ب ـــر النقـــل دـــي الف ـــات والدنـــود والدـــــــرامل فـــــي

ميألانيـــة الجكات ال اومية اما جا بـالتعميد رقـد  ) 2لسـنة  2016ب ـر
التعديل دي اعتمادات الميألانية في الجكات ال اومية اةسا
/4د -ع

ـروط

النقد ).

جميل الجكات ال اومية مراعا ما ي ي:

 ال يجوأل الصـرف ع ـ أنـوات لـد يـدرج لكـا اعتمـادات بالميألانيـة اال بعــــــد موافقــــةوألار المالية –

و الميألانية العامة .

 ال يجــوأل أ تأللــد المبــال المصــروفة ع ـ نــوت معــي عـــــ االعتمــاد الم صــصلة.

 يجــوأل ل جكــة ال اوميــة القيــاد دــإج ار المنــــــاقةت فيمـــــا دــي اةنـوات دا ــل نفـالدند والدرنامل دو ال اجة ال موافقة وألار المالية .

الف ـة مـل عـدد اال ـة بـالفقر  10مـ

 -يجوأل النقل دي أنوات الدند الوا د دـنف

قواعد عامة م التعميد رقد  )2لسنة  2016الم ار الية أعةه فيما عدا-:

❖ أن ـوات الف ــات ال ـوارد بــالفقر  13و  14م ـ قواعــد اصــة م ـ التعمــيد
رقد  )2لسـنة  2016ب ـر
الجكات ال اومية اةسا

ـروط التعـديل دـي اعتمـادات الميألانيـة فـي

النقد ).
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❖ االعتمـــادات الم صصـــة لـــنظد وتكنولوجيـــا المع ومـــات الـــوارد بـــالتعميد
رقد  )4لسنة .2006

❖ اةنـوات التــي لــد يســدق ت صــيص اعتمــادات ماليــة لكــا بالميألانيــة ،يــث
يجب ال صو ع

موافقة وألار المالية –

و الميألانية العامة.

/5د -ال يجوأل ة جكة تجاوأل اعتماد بـاب مـ أدـواب المـــــــصروفات اال بقـــــانو  ،و لـــ
استنادا ة ااد الماد

 ) 21م مرسود بالقانو رقد  ) 31لسنة  1978بقواعــــد

اعداد الميألانيات العامة والرقابة ع

/6د – ع

مج ـ

تنفي ها وال ساب ال تامي.

ال جكة اومية عدد ال جـو الـ ط ـب اعتمـادات اضـافية و لـ طبقـا لقـ ارر
الــوأل ار رقــد " "81دج ســتة رقــد  ) 5لســنة  1994أو اجـ ار تعــديل فــــي

اعتمــادات مصــروفاتكا اال فــي الــة الضــرور القصــوى  .وفــي الـــــة اال تيــــاج
الفع ي يجب القياد ددراسة جدية مسـبقة عـ

الـة االعتمـادات  ،ع ـ أ تتقـــــدد

اــل جكــة اوميــة بط باتكــا ال ـ وألار الماليــة مرفقــا دكـــــا المدـــــررات والديانـــــات
الوافيــة وفــي وقــت يســمع دإتمــاد اإلج ـ ار ات الةألمــــــة ب يــــــث يماـــــ االنتفـــــات
باالعتمادات فيما ط دت م أج ة قدـل نكايـة السـنة الماليـة  ،و لـ طبقـا لتعمـــــيد

وألار الماليــة رقــد  ) 2لســنة  2016ع ـ أ يرســل ط ــب تعــــــديل االعتمــــادات

وفقـــا ل نمـــو ج المرفـــق مـــل الكتـــاب الـــدور الصـــادر عـــ وألار الماليـــــة دتــــــارلخ
. 1993/12/14

/7د -ال يجــوأل التقــدد بط ــب اعتمــاد اضــافي أو ط ــب ت صــيص مدــــال أو ط ــــب اقـــــرار
صـــرف الـــ مج ـــ

ـوألر مبا ـــر  ،دـــل ت ـــا هـــ ه الط دـــــــات الـــــــ وألار
الــــــــ ا

الماليـــة لتقـــود ددراســـتكا ومـــــــ ثـــد ا التــــــكا الـــ الجكـــــــــات الم تـــــــصة و لــــــ
استنادا ال نص الماد

 ) 52مـ مرسـود بالقـانو رقـد  ) 31لـــــسنة 1978

بقواعد اعداد الميألانيات العامة والرقابة ع
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ثانيا :المصروفات الجارلة
هـ -تعويضات العام ي

: )21

/1هـــــ -تعتدــــر المــــ ار اإليضــــا ية ومــــا ورد فيكــــا مــــ

ــــروط قيــــدا ع ــــ اســــت داد

الوظــــا ف واالعتمــــادات المدرجــــة بالميألانيــــة ســــب الدنــــود الر يســــية وال يجــــوأل
تعـــديل هـــ ه االعتمــــادات اال بعـــد الرجــــوت الـــ وألار الماليــــــــــة طبقـــــــا ل مــــــــــاد

رقــــد  ) 20مــــ مرســــود بالقــــانو رقــــد  ) 31لســــنة  1978بقواعــــد اعــــداد
الميألانيات العامة والرقابة ع

تنفي ها وال ساب ال تامي .

/2هــ -ال يجوأل بتير قـانو تعـديل عـدد الوظـا ف المدرجـة بالميألانيـة أو تعــــديل درجاتكــــــا
وال يجــوأل تعيــي موظــف ع ـ

أو قيده ع

ســاب وفــر الميألانيــة أو ترقيتــة دـــــصفة

ــــصية

درجة أدن م درجتة  ،وياو التعيي والنقــل والترقيــــة ع ـــــ هــــ ه

الدرجات وفقا ل قواعد المقـرر بقـانو ونظـاد ال دمـة المدنيـة مـل مراعـا الـــــ روط
الـــوارد بالمـــ ار اإليضـــا ية المرافقــــــــة ل ميألانيـــــــة والمة ظــــــات الـــــوارد ع ـــــ

اعتمادات الباب اةو – تعويضات العام ي – ب ر الوظـا ف الم صصـة ل تعيـي

أو ل نقـــــل وا ـ ل الوظــا ف الم صصــة ل ترقيــة ع ـ أ يراع ـ ا طــــار الجكــــات
الم تـــــصة بصــور م ـ القـ اررات الصــادر فــي ه ـ ا ال ــر طبقــا لمــا ورد فــي المــاد

 ) 20مـــــ مرسود بالقانو رقد  ) 31لسنة  1978بقواعــــد اعــــداد الميألانيـات

العامــة والرقابة ع

تنفي ها وال ساب ال تامي .

/3هــــ  -يعتدــر الموظفــو الكولتيــو الم صــص لكــد وظــا ف بالميألانيــــــة لـــــنق كد م ــ
االعتمـــــاد التكمي ـــــي اةو والــــــثاني ) منقولـــــو الـــــ هـــــ ه الوظـــــا ف مــــــ

 2018/ 4/1وال يجــ ــوأل صــرف مرتبــاتكد ع ـ

السنة المالية  2019/2018بر

ســاب ه ـ ا االعتمــاد بميألانيـــــة

ا م اة وا .
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/4هــــــ – الوظــــا ف الم صصــــة ل نقــــل مــــ االعتمــــاد التكمي ــــي اةو ولــــد ت ــــتل فــــي
 2018/4/1يجــوأل اعــاد توأللعكــا دــي الـــــــدرجات فــــــي المجموعــــة الوظيفيـــــة
الوا د لمواجكة تعيي الكولتيي تبعا لما تقتضية متط بات التوظيف.

/5هـــــ -يراعـــ فـــي اســـت داد الوظـــــــا ف الم صــــــصة بالميألانيــــــة لمواجكــــــة تعيينــــــات
الكولتيي المنتظر وفقا ل طة التوظيف اآلتي -:

 -أال يتد تل ه ه الوظا ف اال ع طرلق ديوا ال دمة المدنية .

 ج ـواأل اعــاد توأللــل ه ـ ه الوظــا ف دــي الــدرجات فــي المجموعـــــة الوظيفيـــــــةالوا د تبعا لما تقتضية متط بات التوظيف ب رط توافر االعتمادات المالية.

 /6هــــ -تعتدــر اافــة الوظــا ف التــي ت ـــتر ع ــ درجــات الكــادر العــــــــاد وع ـــــ دنــــــــــد
العقــود  -بعــد اســتبعاد الوظــا ف التــي ت ــتر تنفي ـ ا لسياســة تكولــت الوظــا ف–

مجمـــــد باســتثنا الوظــا ف التــي يوافــق دي ـوا ال دمــة المدنيــة ع ـ
ع ـــــ أ ياــو

التـــي يضعكا مج

ــــــت كا ،

لـ فــي أضــيق ال ــدود ول ضـــــــــرور القصــوى ووفقـــــا ل ـــــضوابط
ال دمة المدنية في ه ا ال ر .

/7هــــ -ال يجــوأل نــدب المــوظفي الكــولتيي المعينــي

صــما ع ـــــ االعتمـــــاد التكمي ـــــي

اةو ل عمل في أ جكة م الجكات ات الميألانيات الم قة أو المستق ة.

اما ال يجوأل ندب هؤال الموظفي مم أن ـ ت لكـد وظـا ف فـي ميألانيـة الجكـة

التي يعم و لديكـــــا ل عمل في أ جكـة اوميـة أ ـرى اال بعـد نق كـد الـ ت ـــ

الوظا ف  ،مل مراعا قواعد وأ ااد و ـروط النقـل والنـدب الـوارد بقـرار مج ـ

ال دمــة المدنيــة رقــد  )38لســنة  2006وتعديةتــة ،مــل مراعــا تعمــيد ديــوا

ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  )10لســـنة  2013ب ـــر وقـــف النقـــل والنـــدب واالعـــار

الصــادر اســتنادا لقــرار مج ــ

الــوأل ار رقــد  )758المت ـ فــي اجتماعــة رقــد

 )2013/26المنعقـــد دتـــارلخ  ،2013/5/27وتعـــاميد ديـــوا ال دمـــة المدنيـــة

رقـــد  )6لســـنة  2016ورقـــد  )5لســـنة  2017ب ـــر اســـتمرار وقـــف النقـــل
والندب واالعار .

- 47 -

المصروفات

/8هــــ -تنفيـ ا ة اــاد قــانو ربــط الميألانيــة ت تـ وظيفــة الموظــف غيــر الكــــــــولتي فــــــور
صــولة ع ـ الجنســية الكولتيــة ،ع ـ أ تن ــر لــة الوظيفــــــة بالدرجــــــة التـــــي

يســـت قكا بف ـــة اـــولتي طبقـــا لمـــا ورد فــــــــي المــــــــاد

 ) 20مـــــــ مرســـــــــــود

بالقانـــــ ــو رقــد  ) 31لســنة  1978بقـــواعد اعــداد الميألاني ـات العامــة والرقابــة
تنفي ها وال ساب ال تامي .

ع

/9هــــ -مــل عــدد اإل ــة بر اــاد قـرار مج ـ
ب ر

ب ر

ال دمــة المدنيــة رقــد  ) 3لــــــسنة 1982

تل الوظا ف ال اغر بالجكات ال اوميـة وقـرار رقـد  ) 2لـــــسنة 1988

ـتل الوظـا ف ال ـاغر فـي الكي ـات والمؤسسـات العامــــة ات الميألانيــــات

الم قــة  ،فإنــة ال يجــوأل ــتل الوظــا ف التــي ت ــتر أثنــا الــــــــسنة الماليــــــة اال

بعـــــد اسـتنفاد الفتــر التـي صــرفت عنكـا مرتبـات ل ــاغ يكا المنتكيـة ــدماتكد )

مقادـــــل رصيد اجاألاتكد الدورلة .

/10هـــــ -تنفيـــ ا ة اـــاد قـــانو ربـــط الميألانيـــة يراعـــ عـــــــدد تنفيـــــــ الترقيـــــة باال تيـــــار
بالنســبة ل مــوظفي ال اضــعي لقــانو ونظــاد ال دمــة المدنيـــــة اال فــــي الربــــل
اة ير م السنة المالية .2019/2018

/11هـــــ -ضـــرور التـــألاد الجكـــات ال اوميـــة بقـــرار مج ـــ

اجتماعة رقـد  ) 92/21دتـارلخ  1992/5/31والـ

الــــــــوأل ار رقـــد " "526فــــــي

يقضـ بقصـر العمـل فـي

وظـــا ف مـــد ار المااتـــب والســـارتارلة بمااتـــــــب الـــــــساد الــــــوأل ار و ـــــــاغ ي
الوظا ف القيادية ع

الموظفي الكولتيي فقط .

/12هــــ -ا صــدور المرســود ال ـ

يقض ـ دتعيــي الموظــــــف ع ــــ ا ــــــدى الوظـــــا ف

القيادية أو ال اصة يعتدر من ا لوظيفتة بالميألانيـة طبقـا لمـا جـا فـي المــــاد
 ) 15مـــ قـــانو ال دمـــة المدنيـــة و المـــاد

 ) 20مـــ مرســـود بالقـــانو

رقد  ) 31لسنة 1978بقواعد اعداد الميألانيات العامـة والرقابـة ع ـ تنفيـــ ها
وال ساب ال تامي .
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/13هـــــ -ع ـــ اـــل جكـــة اوميـــة معالجـــة أوجـــة الصـــرف لـــديكا ع ـــ البـــاب اةو –
تعويضــات العــام ي فـــــي ــدود تقــديرات المصــروفات لك ـ ا البــاب ال ـوارد فــي
قـــانو ربـــط الميألانيـــة وأ تجـــاوأل فـــي الصـــرف ع ـــ ت ـــ التقـــديرات يت مـــل

مس ـ وليتة الموظــف الم ــــــتص طبق ـا لمــا ورد فــي المــاد

 ) 22م ـ مرســود

بالقــانو رقــد  ) 31لــــــسنة  1978بقواعــد اعــداد الميألانيــات العامــة والرقابــة

ع ـــ تنفي ها وال ـــــساب ال تامي .

/14هــ -ال يد ل في ساب وفورات الباب اةو – تعويضـات العـام ي بميألانيـة الجكـــــة
ال اوميــــــة تك فــــة معظــد الوظــا ف التــي ســت و لد ــو

ــاغ يكا الس ـ التقاعديــة

نظ ار إل لتــــا هــــ ه التك فـة عنــد اعـداد تقـديرات البـاب اةو – تعويضـات العـام ي
بميألانية الـــــسنة الماليـــة . 2019/2018

/15هــ -ا ا صدر قـرار عـ السـ طة الم تصـة دإلتـا ا ـدى الوظـا ف أو فـأل درجتكـا
أو نق كا م وألار أو ادار ال أ رى ،ينبتي تنفي القـرار مـل مراعـا اجــــــــ ار هـ ا

التعديل في م روت ميألانية السنة المالية التالية.

/16هــ – يتد نقـل المـوظفي مـ جكـات اوميـة أ ـرى الـ الوظـا ف الم صصـة لكـــــ ا
الترأل بميألانية السنة الماليـة  2019/2018مـ  ، 2018/4/1والوظــــا ف التـي

ت ــتر ــــــــــة الســنة الماليــة دنقــل ـاغ يكا الـ جكــات اوميــة أ ـــــــرى تعتدــر
مجمد  ،وال يجوأل ت كا بر

ا مـ اة ـوا  ،ولجـوأل اعـاد توأللـل الوظـا ف

الم صصــة ل نقــل دــي الــدرجات فــي المجموعــة الوظيفيــــــة الوا ــــــد لمواجكــة أ
تتيير يط أر ع

ال الة الوظيفية ل موظفي الم صصة لكد ه ه الوظا ف .
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/17هـــــ -تصـــرف تعويضـــات العـــام ي فـــي مواعيـــد اســـت قاقكا وع ـــ جميـــل الجكـــات
ال اوميــــــــة أ تقـــود دإعـــــــداد اـــــــ وف تعويضـــات العـــام ي عـــ طرلـــق ديـــوا
ال دمة المـدنية مـراأل النظـد المتكام ـة ) و لـ وفــق دليــل اعــداد المــرتدــات

ع ـ ال اســب اآللــــي الصــادر مـ المراــأل المـ اور ووفقــا لــدليل رمــوأل وتصــنيفات
الميألانية اةسا

النقد ) الصادر بالتعميد رقد  )4لسنة .2015

/18هــــــ -المبــــال الم صــــومة مــــ تعويضــــات العــــام ي المــــوظفي اعقوبــــة أو جــــ األ
لم ـــــــالفتكد نظـــــد العمــل تقيــد ل ســاب اإلي ـرادات بالجكــة بعــد ــــــــــصمكا ع ــــــ
ــــــساب المــــــصروفات العتبارها رما م الراتب.

أمـــا أيـــاد انقطـــات الموظـــف عـــ العمـــل بتيــــــــر ا

فـــــــة ت صـــد ع ـــ

ســـاب

المصروفات بسدب عدد ا تسـادكا مـ أيـاد العمـــــــل المــــــست ق ع يكـا أجـر و لـ

اســتنادا الـ المــاد رقــد  ) 81مـ المرســــود الـــــــصادر دتــــارلخ  1979/4/4فــي
ر نظاد ال دمة المدنية .

ولنبتــي ع ـ الجكــات ال اوميــة االلت ـألاد بق ـرار مج ـ

ال دمــة المدنيــة رقــد )39

لســنة  2006الصــادر دتــارلخ  ،2006/10/21وتعمــيد المؤسســة العامــة ل ترمينــات

االجتماعيــة رقــد  )2لســنة  2009فــي ــر الوضــل التــرميني لمــدد االنقطــات عـ

العمل التالية الستنفاد الموظف ل د اةقص لإلجاألات المرضية.
/19هــ  -ع

جميل الجكات ال اومية االلتألاد بر ااد تعمـيد ديـوا ال دمـة المدنيـة رقـد

 ) 7لسنة  1996ب ر ضوابط اإلعفا م العمـل ـة فتـر اإلنـ ار ل مـوظفي

غير الكولتيي .

وتقيــد رواتــب اإلجــاألات التــي تص ـرف أثنــا ال ــكر وا ـ ل الدــد النقــــــد لفتـــــــر
اإلنـ ار المصــروفة أثنــا ال ــكر ل مــوظفي الـ ي قــررت الجكــة ال اوميــة انكـــــــا
ــدماتكد ع ـ

ســاب الدنــد الم ــتص بالمصــروفات ،عــدا الفتــر التــــــي ت ـــــــص

ســـنة ماليـــة تاليـــة فتقيـــد ع ـــ

ســـاب  31190200اةصـــو المتداولـــة الماليـــة

الم ية -سابات مدينة أ رى  -مصروفات ت ـت تــــــــــسولتكا ع ـــــ أنـوات دنـود
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مصــروفات الميألانيــة ،وابــة

الــنظد المتكام ــة) دـــــــديوا ال دمــــــة المدنيــة د ـ ل

عند اعداد ا وف الرواتب ال كرلة.
وفيمــا يتع ــق ب ـاالت قطــل اإلجــاأل الدورلــة وايفيــة تســوية رواتدكــــــــا المدفوعـــــــة

مقــــــدما ،يجـــب االلتـــألاد بر اـــاد تعمـــيد ديـــوا ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  ) 8لســـنة
.1996

/20هــ -االسـتقطاعات دنسـبة معينـة االترمينـات االجتماعيـة ) تـتد فـي فتــــــر اجــــــاأل
العام ي في الدولة ع مسـت قات ال ـكر واسـور ال ـكر  ،واالسـتقطاعات عــــــ

مد معي

كرلــــا النفقـة – القـرأل …الـخ ) يـتد ع ـ أسـا

اال فــي الــة اإلجــاأل التــي تقــل مــدتكا عـ

أ ـكر اام ــــــة

مســــــة ع ــر يومـــــا  ،مــــل ضــــــرور

مراعا تورلد ه ه ال صـميات الـ الجكـات الم تصـة فـو ار تـ ولـو اـا ال صـد

عـ ســنة ماليــة ال قــة  ،ولجــب تســوية مبــال الترمينــات االجتماعيــــة عــــ مــــــدد
االنقطــات عـ العمــل وفقــا لتعمــيد وألار الماليــة رقــد  ) 6لســنة  ، 1981والتقيــد
دتعميد المؤسسة العامة ل ترمينات االجتماعية رقد  )3لسنة  2015ب ـر تسـوية

آثـار التـا قـ اررات انتكـا ال دمـة بر اـاد قضـا ية نكا يـة وفقـا ل قـانو رقـد )28

لسنة .2015

/21هــ -ع ـ جميـل الجكـات ال اوميـة سـداد اال ـتراكات والمبـال المسـت قة اة ـــــــرى

وفقـــا ة اـــاد قـــانو الترمينـــات االجتماعيــــــة بموجـــــب ا ـــــعار ايـــــدات ل ــــــساب
المؤسســـة الجـــار فـــي دنـــ الكولـــت المراـــــــــأل رقـــد  42 – 3762مرفقــــــا دـــــة

الديانـات التفصــي ية لكـ ه المبــال و لـ فـي أو ال ــكر التـالي ل ــكر المـــــــست ق

عنــة ه ـ ه اال ــتراكات  ،متبعــة فــي لــ مــا جـــــا دتعمــيد مؤســـــسة الترمينــــــات
االجتماعيــة رقــد  ) 1لســنة  1977وأ تــر ر فــي الســداد ع ـ أو اــــل ــــكر

ســتت مل الجكــة فوا ــد ومبــال اضــافية وفقــا لمــــــا جــــــا فـــــي تعمـــــيد مؤســــسة
الترمينات االجتماعية رقد  ) 4لسنة . 1977
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/22هــ -ال يجوأل اج ار

صد أو توقيل

جأل ع

المبال

الواجبة اةدا

م

ال اومة ل موظف برية صفة اانت اال وفا لنفقة م اود دكا م القضا ،

أو ةدا ما ياو مط وبا ل اومة م الموظف بسدب يتعــ ق بردا وظيفتـة ،
أو السترداد ما صرف لة بتير وجة ق  ،و ل تنفي ا لنص الماد

 ) 20م

المرسود بالقانو رقد  ) 15لسنة  1979في ر ال دمة المدنية  ،وال يجـــوأل

أ يتجاوأل ما ي صد م المست ق ل موظف في هاتي ال التي ع نصفة

وتكو اةولوية لدي النفقة عند الت األ د ،وفيما يتع ق دت صيل المبال المست قة
ل جكات ال اومية ع

.1998

موظفيكا ينبتي االلتألاد بر ااد التعميد رقد  )6لسنة

/23هــــ -ي ظــر تعيــي المــوظفي بمجموعــة الوظــا ف القياديـــــــة ومجموعـــــة الوظـــــــا ف
العامــة م ـ الدرجــة أ ) تــ الدرجــة الرابعــــــة أو مــــا يعادلكــــا الــــ ي تنتكـــــي

دماتكد باالستقالة أو الفصـل فـي اافـة الجكـات ال اوميـة والكي ـات والمؤسسـات

العامة الم ية وال راات التي ياو ل دولـة أو أ ـد اة ـ اص المعنويـة نــــــصيب

فــي رأســمالكا ال يقــل عــ  % 51و لــ وفقــا ل ــروط واةوضـــــات التـــي قررهـــــا
مج ـ

الــوأل ار بق ـراره رقــد  ) 50لســنة  ، 1976مــا عــدا ال ــاالت التــي يوافــق

ديوا ال دمة المدنية ع

استثنا كا م أ ااد قـرار مج ـ

بموجب التفويأل الممنوا ل ديوا دك ا ال ر .
/24هــ -التقيد بما تـنص ع يـة المادتـا

الـوأل ار الم ـار اليـة

 ) 30 ، ) 28مـ المرسـود رقـد ) 245

لســــــنة  2005بالة ــــــة الماليــــــة لمــــــوظفي وألار ال ارجيــــــة الــــــــــصادر دتــــــارلخ
 2005/9/27ب ر نفقات الترمي الص ي والعةج ونفقـات التع ـيد ةدنـا مـوظفي
البعثات الدد وماسية في ال ارج والمعد بالمرسود رقد  )21لسنة .2017
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/25هـــــ -يـــتد الــــــصرف صـــما ع ـــ الدنـــدي  - 21110401اإلجـــاألات الدراســـية
والبعثات ) – 21110501 ،

المنتددي والمعـارل ) ومـ ثـد يـتد النقـل اليكمــــا

مــ الدنود الم تصة بالمجموعة اةول لمواجكة ما ي ـص اـل منكمـا وفقـا لواقــــل
الصــرف الفع ــي اــل ثةثــة أ ــكر وبعــد أ ـ موافقــة وألار الماليــة فــي ه ـ ا ال ــر

وا طار ديوا ال دمة المدنية  ،أما فيما يتع ق بالجكات الم قــــة فياتفـــــي بر ــــ

موافقة وألار المالية فقـط وفقـا ل تعمـيد رقـد  ) 4لسـنة  2015ب ـر دليـل رمـوأل

وتصنيفات الميألانية اةسا

النقد ).

/26هــــ – يجــوأل بعــد موافقــة وألار الماليــة وبالتنســيق مــل ديـوا ال دمــة المدنيــة اعــاد

توأللــل الوظــا ف المدرجــة فــي اــل نــوت مـ اة نـوات التاليــة :مـ نــوت 21110104

ال نوت  ،21110123وم نـوت  21110201الـ نـوت  21110204ا ا ألاد عـدد

الوظــا ف الةألمــة لترقيــة المـــــوظفي باةقدميــة وفقــا ة اــاد المــادتي

م نظاد ال دمة المدنيـــة ع ــــ عدد الوظا ف ال

) 92،23

أن ئ فـي الميألانيـة و صـص

ل ترقيـــــة وهــــ ه اإلجــــاأل ت مل الترقية وفقا لنظاد وظيفي اص.

/27هــــ -يراعـ فــي صــرف العــة وات و الدــدالت والماافـ ت أ اــاد القــــــــ اررات الــــــــصادر

ب ـرنكا  ،مـل التقيــد بمـا جــا دتعمـيد ديـوا ال دمـة المدنيــة رقــــد  ) 10لــــــسنة
 1985ب ـر الديانـات واإلجـ ار ات ال اصـة بط ــب االسـتثنا مـ ال ــــد اةقـــــــص

ع اةعما اإلضافية ة السنة الماليـة ،والتقيـد بمـا ورد بقـرار مج ـ

ال دمـة

المدنيــة المنظمــة لصــرف الدــدالت والماافـ ت ،واـ ل التقيــد بقـرار مج ـ

ال دمــة

المدنيــة رقــد  )6لســنة  2010ب ــر التطديــق الص ـ يع لق ـ اررات مج ـ
المدنيــة رقــد  )41لســنة  2016ب ــر دــد

ال دمــة

ضــور ج ســات ال جــا فــي الجكــات

ال اوميــة ،مــل مراعــا اافــة القـ اررات المتع قــة بالدــدالت والعــة وات الـوارد بالمــاد
/43هــــ م ه ه القواعد.
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/28هــــ -يجــوأل بعــد موافقــة وألار الماليــة اعــاد توأللــل الوظــا ف بمجموعــة الوظــــــا ف
العامــة المدرجــة بالميألانيــة لتعــديل أوضــات المــوظفي الكــولتيي وفقـــــا ل تعــــــاميد

والقـــ اررات المعمـــو دكـــا ع ـــ أ يــــــــ ترط تــــــــوافر االعتمــــــاد المـــالي الـــــةألد
بالميألانية ال

يسمع د ل  ،بالتنسيق مل ديوا ال دمة المدنية.

/29هــــ -يجــوأل بعــد موافقــة وألار الماليــة وبالتنســيق مــل ديـوا ال دمــة المدنيــة اعــاد

توأللــل الوظــا ف ال ــاغر فــي اــل م ـ نــوت  21110104الوظــا ف العامــة ،نــوت
 21110105الوظــا ف الفنيــة المســاعد  ،نــوت  21110106الوظــا ف المعاونــة

واةنوات م  21110107ال نوت  21110123الوظا ف ال اصـة) وأنـوات دنـد
 211102العقود بما يتما

مل اال تياجات الضرورلة لدى الجكة.

/30هــ -يراع عدد اقتراا أية مألايا مادية أو عينية ل موظفي ا ا لد تك اعتمادات
الميألانية الباب اةو -تعويضات العام ي ) تسمع دتتطية تك فة ه ه المألايا

في

ــــالة اقـــــــــــــرارها ولراع

اســـــتطةت أر مج ـــ

وم

م اطبة وألار المالية إلددا ال أر

ثد

الوأل ار بصور مدد ية ب ر أ مقتر ات أو ط دــــات

تتــــضم اســـ ت داث أو تعديل اوادر أو ت صيص مألايا عامة ل عام ي فيكا قدل
التقدد ال

ديــــوا

ال دمة المدنية دكا و ل

تطديقا لقرار مج

الــــوأل ار

رقـــــد  )475المت ــــ دج ستة رقد  2007/2-24دتارلخ .2007/5/27

وبصفة عامـة ال يجـوأل مـنع أيـة مألايـا ماليـة أو عينيـة مـا لـد تكـ هنـا موافقـة
مســبقة م ـ قدــل مج ـ

ال ـ

ال دمــة المدنيــة ع ـ اق ـرار ت ـ المألاي ـا أيــا اــا البــاب

يــتد الصــرف منــة و لــ اســتنادا الــ تعمــيد ديــوا ال دمــة المدنيــة رقــد

 ) 28لســنة  2009ب ــا تقرلــر المألايــا الماليــة أو العينيــة لمــوظفي الجكــات

ال اومية.
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/31هــ -المااف ت التي تدفل لموظفي أية جكة اوميـة الـ ي يـــــؤدو

ـــــدمات الــــ

جكــات اوميــة أ ــرى والمــوظفي ال ـ ي يــتد االســتعانة دكــد طبقــا لق ـرار مج ـ
ال دمة المدنية رقد  )5لسنة  2007ب ر

نمـو ج عقـد االسـتعانة د دـرات غيـر

الكولتيي المعـد بـالقرار رقـد  )2لسـنة  2017واـ ل اة ـ اص الـ ي تسـتعي

دكد الجكة ال اوميـــة بصفـة مؤقتة لمواجكـة ظـروف طار ـة أو لتنفيـ أعمـا لكـا

الصـــفة الموســـمية ت مـــل صـــما ع ـــ البـــاب اةو – تعويضـــات العـــام ي نـــوت
 – 21110608ماافـــ ت المســـتعا د ـــدماتكد بميألانيـــــات الجكـــات التـــي يـــتد

تك ــيفكد بالعمـــــل لـــــديكا وفقــــــا ة اــاد التعمــيد رقــد  ) 4لســنة  2015ب ــر
دليـــل رمـــوأل وتصـــنيفات الميألانيـــة اةســـا
الضـوابط واة اــاد الـوارد بقـرار مج ـ

وتعديةتة ال

النقـــد )  ،وع ـــ أ يراعـــ تنفيـــ

ال دمــة المدنيــة رقــد  )16لســنة 2011

ينظد فرق العمل بالجكـات ال اوميـة ،وآ رهـا قـرار ديـوا ال دمـة

المدنية رقد  )40لسنة .2016

/32هـــــــ -يراعـــــ فـــــي اســـــت داد االعتمـــــاد التكمي ـــــي العــــــاد الم ــــــــصص ل بـــــاب
اةو – تعويضات العام ي ما ي ي -:
أوال  :ال يجوأل تعيي الكولتيي ع
وظا ف اغر

االعتماد التكمي ي اال في الة عدد تــــوافر

ف ة اولتي ) بميألانية الجكة تسمع دك ا التعيــــي  ،مـــل

مراعا عدد تل ه ه الوظا ف اال بعد استنفاد الفتر التي صرفت عنكــــا
مرتبات ل اغ يكا المنتكية دماتكد ) مقادل رصيد اجاألاتكد الدورلة .

ثانيــــا  :تعيــــي الكــــولتيي

رلجــــــــي الجامعـــــــــات والمعاهــــــد الع يـــــــا والمعاهــــــــد

المتوسطــــــة و رلجــي الــدورات التدرلديــة االعتمــاد التكمي ــي اةو ) يـــــتد
وفقا ل طة توظيف الكولتيي وع

الن و التالي -:

 ) 1مراجعة ديـوا ال دمـة المدنيـة ب ـر تعيينـات الكـولتيي
ه ا االعتماد ع السنة المالية .2019/2018
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 ) 2يقود ديوا ال دمـة المدنيـة بالتر ـيع الــــ الجكــــات ال اوميـة و لـ
فــي ضـو ا تياجــات الجكــة المقدمــة اليــة م ـ
ل دمة المدنية.

ــة الــنظد المتكام ــة

 ) 3تتـــول اـــل جكـــة اوميـــة اصــــــدار قــــــرار التعيـــــي بعــــــد اســــــتكما
أ ي ير القرار الـ تر ـيع الـديوا

مسوغات التعيي م جاندكا ع

وأ يتضــم ديانــا تفصــي يا ع ـ ال الــة الوظيفيـــــة والماليــــة ال اصــة
بــالموظف  ،ولــألود دي ـوا ال دمــة المدنيــة دنس ـ ة مــــ هـــــ ا الق ـرار
ــة مــد ال تأللــد ع ـ

مســة ع ــر يومــا م ـ تــارلخ صــدوره  ،مــل

التركيـــد ع ـــ تت يـــة ديانـــات قـــرار التعيـــي بـــالنظد المتكام ـــة ل دمـــة

المدنية.

 ) 4تألود وألار المالية با ف ال ثةثة كـــــــــــــور موض ا بة -:

االسد  -الدرجـة  -الدنـد  -تـارلخ التعيـي  -المد ـ المــــــدفوت ع ـــــ

ســاب اةصــو المتداولــة الماليــة الم يــة – ســابات مدينــة أ ــرى -

مصروفات ت ت تسولتكا ع

أنـوات دنـود مصـروفات الميألانيـة موألعـا

طبقـــا لـــدليل رمـــوأل وتصـــنيفات الميألانيـــة اةســـا
بالتعميد رقد  )4لسنة . 2015

النقـــد ) الصـــادر

وتقــود وألار الماليــة فــي ضــو ه ـ ا الك ــف دتتطيــة المبــال المدفوعــة

لكـؤال المــوظفي و لـ دنقــل المبــال الةألمــة مـ االعتمــاد التكمي ـــــي
العاد ال اعتماد ميألانية الجكة المعنية.

ثالثــــــــا  :تعيــــــــي الكــــــــولتيي غيــــــــر المــــــــؤه ي وتعيــــــــي غيــــــــر الكــــــــولتيي
االعتماد التكمي ي الثاني ) :
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أ ) تعيي الكولتيي غير ال اص ي ع

مؤهةت ع مية أو دورات تدرلدية -:

 ) 1تقود ال جكة اوميـة بالط ـب مـ ديـوا ال دمـة المدنيــــــة تعيـــــي

الكولتيي ال ي تقدموا بط بات العمـل لـديكا ع ـ االعتمـاد التكمي ـــــي
الثاني.

 ) 2يد ـ ديـوا ال دمــة المدنيــة اــل مـ الجكــة المعنيــــــة ووألار الماليــــــة
بموافقتة ع

ه ه التعيينات أو جأل منكا .

 ) 3تتبل الجكـة ال اوميـة المعنيـة نفـ

 ) 4 ، ) 3ب ــر تعيــي الكــولتيي

اإلجـ ار ات الـوارد فـي الفقـرتي

رلجــي الجامعـــــات والمعاهــــــد

الع يا والمعاهد المتوسطة و رلجي الدورات التدرلدية .
ب ) تعيي غير الكولتيي -:

 ) 1تقود الجكـة ال اوميـة المعنيـة ب صـر ا تياجاتكـا الـــــــضرورلة مـــــ
هـــــ ه الوظـا ف وعرضـكا ع ـ وأللرهـا أو ر اسـتكا الع يـا مـل توضـــيع

مدــــررات ان ا كا تمكيدا إلرسالكا ال ديوا ال دمة المدنية .

 ) 2يقود الديوا بمراجعتكا بعـد التركـد مـ عـدد اماانيـة ـت كا باـولتيي
ثــــــد رفـــل اةمـــر لمج ـــ

الـــوأل ار ولتـــول الـــــــوأللر الم ــــــتص ــــــرا

الظــــروف الداعية إلن ا ه ه الوظا ف ل مج

 ) 3فــي الــة موافقــة مج ـ

.

الــوأل ار ع ـ الط بــات المقتر ــة أو جــــــأل

منكـــــا يصــدر ق ـرار ب ــرنكا ولد ـ لكــل م ـ الجكــة ال اوميــة المعنيــة
ووألار المالية وديوا ال دمة المدنية .

)4ع

الجكـة المعنيـة الصـرف ع ـ

سـاب اةصـو المتداولـة الماليـة

الم يــة – ســابات مدينــة أ ــرى  -مصــروفات ت ــت تســولتكا ع ـ

أنوات دنود مصروفات الميألانية  ،وم ثـــد مطالدــة وألار الماليـــة دنقـل

االعتمــادات الةألمــة لتتطيــة الصــرف بالمبــال التــي تــد صــرفكا موألعــة
سب الدنود والدرامل ال ثةثة كور .
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 ) 5تقـــود وألار الماليـــة دتتطيـــة هـــ ه المصـــروفات و لـــ دنقـــل المبـــال

الةألمــــــــــة مـ االعتمــاد التكمي ــي العــاد الـ اعتمــاد ميألانيــة الجكــة المعنيــة

اــــل ثةثـــــة كور  ،وفقا لواقل الصرف الفع ي .

/33هــ -يراع في صرف دد السا وبد الترثيـث التع يمـات الــــــــوارد فــــــي تعمـــــيد
ديوا ال دمـة المدنيـة رقـد  ) 15لسـنة  ، 1991والقـ اررات المنظمـة لـ ل فـي
الجكات ال اومية التي تطدق نظاد وظيفي اص .

/34هــــ – عــدد صــرف تـ اكر الســفر ل مــوظفي فــي صــــــــور نقديـــــــة وضــرور صــرفكا
في صور عينية وفقا ل ق اررات الصادر والعقود المدرمة ع وايل الـوألار أو مـ

في مستواه .

/35هــ -تكو تعيينات غير الكولتيي ع

أ

م أنوات العقود  :العقد الثاني ،

والعقد الثالــــث  ،وعقد بمرتب مقطوت  ،و عقد اص  ،وعقد االستعانة ع

دند المااف ت ع أعما أ رى طبقا ة ااد قانو ونظـــاد الــــ دمـــــــة المــــــدنيـــة

ال دمة المدنية وتعاميد ديوا ال دمة المدنية الصادر فــــي ه ا

وقرارات مج

ال ــر  ،أما التعيينـــــات ع ــ الوظا ف ال اصــة فت امكــا اةنظمــــة الـــوظيفيــــة

ال اصة دكا ،وع
لتير الكولتيي

الجكات ال اومية عدد المطالبة دإن ا وظـــــا ف جديـــد

ة السنة الماليـــة  2019/2018ــــصما ع ــ

التكمي ي الثاني اال في أضيق ال دود.

االعتمــــاد

/36هــــ – يــتد ســاب الدــد النقــد ع ـ رصــيد اإلجــاألات الدورلـــــــة عنـــــــد انتكــــــا
ال دمـــة بـــالتقويد المـــيةد طبقـــا لـــنص المـــاد

 ) 84مـــ المرســـــــود الـــــــصادر

دتارلخ  1979/4/4في ر نظاد ال دمة المدنيـة وا ا اانـت أيـاد العمـل تقــــــل عـ
ــكر ياــو

ســاب ه ـ ا الدــد دنســبة عــدد أيــاد رصــيد اإلجــاألات ال ـ عــــــــدد أيــاد
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ال ــكر الـ

يــتد فيــة ســاب الدــد النقــد

ســب موقعــة مـ

ــكور الســنة وهــي

 28،29،30،31يــود وتطدــق ه ـ ه القاعــد أيضــا عنـــــــد ــــــــساب مرتــــب الموظــف

عـ جـأل ال ـكر فــي ـاالت التعيـي وانتكـا ال دمــة والعــــــود مـــــ اإلجـاأل دــدو

مرتــــب ،و لــــ وفقـــــا لمــــا جــــا باتــــاب ديــــوا ال دمــــة المدنيــــة رقــــــــد ) 2440
دتارلخ .2000/6/17

/37هـــــ -اســـتنادا الـــ قـــرار مج ـــ

الـــوأل ار رقـــد  ) 1124دتارلــــخ 2003/11/16

والتعميد رقد  ) 1لسنة  2004الصادر عــــــ المؤســـــــسة العامـــــــــة ل ترمينــــــات
االجتماعية ع

جميل الجكات ال اومية مراعا ما ي ي -:

 – 1وقف االستعانة بالمتقاعدي ع

دند المااف ت .

 – 2عدد التجديد ل متقاعدي المتعاقد معكـد اليـا عنـــــد انتكـــــا مــــــد التعاقــــــد
المدرمة معكد مل عدد صد ما تد دفعة لكد .

 – 3تك يـــف مج ـــ

ال دمـــة المدنيـــة بالدـــت بالط دـــــات المقدمــــــة مـــــــ الــــــوأل ار

لةستعانة برص اب ال درات النادر والكفا ات المتميأل م المتقاعدي .

/38هــــ -ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة االلتـألاد بقـرار مج ـ

الـــــــوأل ار رقــــــد )666

دج ســــتة  )27دتــــارلخ  2001/7/29ب ــــر ضــــبط نمــــو الكياكــــــــل التنظيميـــــــة
بــــالو األرات واالدارات ال اوميــــة والكي ــــات والمؤســـــــــسات العامـــــة ،ب يـــــــث ياــــو

است داث او تعديل الكيال التنظيمي انعااسـا لة تياجـــــات الفع يـــــة ومتناسـبا مـل
عب العمل و جمة.

وياـــو اســـت داث أو تعـــديل الكياكـــل التنظيميـــة بـــالعرأل ع ـــ مج ـــ
المدنيـــة مـــ

ـــة ديـــوا ال دمـــة المدنيـــة الـــ

دنتا جكــا ثــد العــرأل ع ـ مج ـ

ال دمـــة

يقـــود بالدراســـة وا اطـــة الجكـــة

ال دمــة المدنيــة لةعتمــاد ،و ل ـ اســتنادا ال ـ

تعمــيد دي ـوا ال دمــة المدنيــة رقــد  )15لســنة  2001ب ــر ضــبط نمــو الكياكــل
التنظيمية بالو األرات واإلدارات والكي ات والمؤسسات العامة.
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/39هــ – تتول وألار المالية تـوفير اسـاا المـوظفي  21120300برنواعـة الم ت فـة
ل موظفي ال ي يست قو سانا اوميا طبقا لموافقة ديوا ال دمة المدنية.
/40هــ -ع

جميل الجكات ال اومية مراعا ما جـا دتعمـيد ديـوا ال دمـة المدنيـة

رقــد  ) 22لســنة  1973ب ــر الموافقــة ع ـ صــرف ماافــر نكايــة ال دمــة
المســت قة ل مــوظفي غيــر الكــولتيي عنــد قيــامكد دإجــــاألاتكد ا ا اانـــــت تنتكــــي
ــــدماتكد بانتكا كا.

/41هــ -يتول ديوا ال دمة المدنية دفل مااف ت نكايــــة ال دمــــة ل مـــوظفي غيـــــر
الكــولتيي بــالو األرات واإلدارات ال اوميــة ال اضــعي لنظــاد ال دمــة المدنيــة فـــــور

انتكا عقودهد وفقا لما تـنص ع يـة ت ـ العقـود و يـتد سـاب الماافـ ت طبقــــــا

ل قـــ اررات وال ـــوا ع التنفي يـــة ل مرســـود بالقـــانو

ال اصة ل جكات الم قة التي تد اقرارها م مج

 ) 15لســـنة  1979وال ـــــــوا ع
ال دمة المدنية .

/42هــ-يمنع الموظفو القياديو ال اضعو لقانو ونظاد ال دمة المدنية
المعينو

ع

درجات مجموعة الوظا ف القيادية ،و نظ ار كد ال اضعي

ةنظمة وظيفية اصة – دد سيار لكل منكد دواقل " "250دينا ار كرلا،

ول ت قرار مج

 2006/3/28و ل

ال دمـــة المدنية رقد  )7لسنة  2006الصادر دتارلخ
استنادا لقرار مج

ال دمة المدنية رقد  )1لسنة

 ، 2016اما ي ت التعميد رقد  )3لسنة  2006ب ر ت صيص مرابات
ل اغ ي الوظا ف القيادية في الجكات ال اومية و ل

الوألار رقد  )10لسنة .2016

استنادا ل قرار

مل االلتألاد بالكتاب الدور رقد  )1لسنة  2016ب ر منع دد سيار ل اغ ي
الوظا ف القيادية في الجكات ال اومية والتا ت صيص السيارات الصادر ع
وألار المالية دتارلخ .2016/2/16
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/43هـــ  -يجــب ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة االلتـألاد بــالقواني والمراســيد وقـ اررات
وتعاميد مج ــــ

وديــــــوا ال دمة المدنية التالية:

❖ القواني :
 قـــانو رقـــد  ) 27لســـنة  2008ب ـــر صـــرف دعـــد مـــالي ـــكر بمد ـــ 50دينــار ل مــوظفي الكــولتيي وفقــا ل قواعــد ال ـوارد بالقــانو وتعمــيد دي ـوا
ال دمة المدنية رقد  ) 49لسـنة  2008وقـرار مج ـ

لسنة .2008

الـوأل ار رقـد ) 906

 قــانو رقــد  )11لســنة  2011دتعــديل المــاد اةول ـ م ـ القــانو رقــد )27لسنة  2008ب ر صرف دعد مالي كر بمد

مسي دينارا.

 قــانو رقــد  )28لســنة  2011ب ــر مــنع دــدالت ومااف ـ ت ةعضــا الكي ــةالتع يمية الكولتيي دوألار التربية ووألار اةوقاف وال و اإلسةمية.

 قــــانو رقــــد  )98لســــنة  2013ب ــــر الصــــندوق الــــوطني لرعايــــة وتنميــــةالم روعات الصتير والمتوسطة.

 -قـــانو رقـــد  )110لســـنة  2014دتقرلـــر ماافـــر ماليـــة ل اضـــعي لقـــانو

الترمينـــات االجتماعيـــة وقـــانو معا ـــات وماافـــ ت التقاعـــد ل عســـارلي عنـــد
انتكا اال ت ار .

 قــانو رقــد  )6لســنة  2016فــي ــر مــد ال مايــة الترمينيــة ل عســارلي مـمـواطني دو مج ـ

التعــاو لــدو ال ــيل العربيــة العــام ي فــي غيــر دولكــد

في أ دولة عضو في المج

.

❖ المراسيد:
 مرســود رقــد  )111لســنة  2015دتعــديل بعــأل أ اــاد المرســود الصــادر فــي/4ادرلل 1979/في ر ال دمة المدنية.
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 مرســـود رقـــد  )260لســـنة  2015دتعـــديل نـــص المـــاد  )41مـــ المرســـودالصادر في ر نظاد ال دمة المدنية.

 مرســــود رقــــد  )296لســــنة  2015دتعــــديل بعــــأل أ اــــاد المرســــود الصــــادرفي  4ادرلل  1979في ر نظاد ال دمة المدنية.

ال دمة المدنية:

❖ ق اررات مج
 ق ـرار مج ـدو مج

 -قرار مج

ال دمــة المدنيــة رقــد  ) 6لســنة  2006ب ــر معام ــة م ـواطني

التعاو لدو ال يل العربية معام ة الكولتيي .

ال دمة المدنية رقد  ) 25لسـنة  2006ب ـر

ــــــــروط ـــــــتل

الوظــــا ف اإل ــــرافية بــــالو األرات واإلدارات ال اوميــــة والكي ــــات والمؤســــــــــسات
العامة التي تسر ب ـرنكا أ اـاد قـانو ونظـاد ال دمـة المدنيـة والمعـد بقـرار
مج

ال دمة المدنية رقد  )30لسنة .2015

 -ق ـرار مج ـ

ال دمــة المدنيــة رقــد  ) 35لســنة  2006ب ــر قواعــد ترتيــب

 -قـرار مج ـ

ال دمــة المدنيــة رقــد  ) 38لســنة  2006ب ــر قواعــد وأ اـــــاد

أقدمية المعيني .

و روط النقل والندب ،مل عدد اال ة بما ورد دتعمـيد ديـوا ال دمـة المدنيـة

رقد  )5لسنة  2014ب ر استمرار وقف النقل والندب واالعار .

 -قـــرار مج ـــ

ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  ) 39لســـنة  2006ب ـــر مـــدد وقواعـــد

 -قـرار مج ـ

ال دمــة المدنيــة رقــد  ) 41لســنة  2006ب ــر قواعـد وأ اـــــاد

وأ ااد منع اإلجاأل المرضية.

وضوابط العمل الرسمي والمعد بقرار مج
 2016ورقد  )8لسنة .2017

 -قــــرار مج ــــ

ال دمــــة المدنيــــة رقــــد  )5لســــنة  2007ب ــــر نمــــو ج عقــــد

االستعانة د درات غير الكولتيي ع
بقرار مج

ال دمة المدنية رقـد  )6لسـنة

دند المااف ت ع أعمـا أ ـرى والمعـد

ال دمة المدنية رقد  )2لسنة .2017
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ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  )13لســـنة  2007ورقـــد  )11لســـنة

 -قـــرارات مج ـــ

 2017ب ر قواعد واج ار ات تكولت الوظا ف ال اومية.
ال دمــة المدنيــة رقــد  )6لســنة  2010ب ــر التطديــق الص ـ يع

 -ق ـرار مج ـ

ال دمة المدنية المنظمة لصرف الددالت والمااف ت.

لق اررات مج

ال دمــة المدنيــة رقــد  )9لســنة  2010ب ــر المااف ـ ت الماليــة

 -ق ـرار مج ـ

مقادل ال دمات الممتاأل والمعد بقرار مج

.2016

 -قرار مج

ال دمة المدنية رقـد  )43لسـنة

ال دمة المدنية رقد  )13لسنة  2010ب ـر تقرلـر ماافـر ماليـة

سنوية ل مـوظفي الكـولتيي العـام ي فـي مجـالي التطـولر اإلدار واالقتصـاد
في الجكات ال اومية.

 -قـــرار مج ـــ

ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  )4لســـنة  2011ب ـــر مـــنع ـــاغ ي

 -قــرار مج ـــ

ال دمــة المدنيـــة رقــد  )6لســـنة  2011ب ــر اإلجـــاأل ال اصـــة

الوظا ف ال اصة في اإلدار القانونية دد دية الكولت – عةو قانونية.

لرعاية اةمومة.

 -قرار مج

ال دمة المدنيـة رقـد  )7لسـنة  2011ب ـر مـنع الموظفـة اجـاأل

 -قـرار مج ـ

ال دمــة المدنيــة رقــد  )8لســنة  2011ب ــر تعــديل قـرار مج ـ

اصة لمرافقة طف كا المرلأل بالمست ف .

ال دمة المدنية رقد  )13لسنة  1979بقواعد وأ ااد اإلجـاأل ال اصـة المعـد

بالقرار رقد  )10لسنة .1981

 -قـــرار مج ـــ

ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  )9لســـنة  2011ب ـــر مـــنع الموظـــف

 -قـــرار مج ـــ

ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  )11لســـنة  2011ب ـــر مـــنع بعـــأل

والموظفة اجاأل اصة بمرتب لمرافقة الألوج الموظف في ال ارج.

الموظفي الكولتيي العام ي في الجكات ال اومية ماافر مالية ـكرلة دواقـل

" "100دينار.
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 -قـرار مج ـ

ال دمــة المدنيــة رقــد  )12لســنة  2011ب ــر وظــا ف وماافـ ت

 -قرار مج

ال دمة المدنية رقد  )13لسنة  2011ب ر أللـاد ف ـات الدـدالت

وبدالت لمفت ي النظافة الكولتيي دد دية الكولت.

والمااف ـ ت ل مــوظفي الكــولتيي ال ــاغ ي ل وظــا ف الكندســية المســاند فــي
الجكات ال اومية.

 -قـرار مج ـ

ال دمــة المدنيــة رقــد  )16لســنة  2011ب ــر نظـاد فــرق العمــل

في الجكات ال اوميـة والمعـد بقـرار مج ـ
.2016

 -ق ـرار مج ـ

ال دمـة المدنيـة رقـد  )40لسـنة

ال دمــة المدنيــة رقــد  )18لســنة  2011ب ــر قواعــد المفاض ـ ة

دــي المر ـ ي ل ترقيــة باال تيــار والمعــد بق ـرار مج ـ
 )7لســــنة  2017والمعــــد بقــــرار مج ــــ

.2017

 -ق ـرار مج ـ

ال دمــة المدنيــة رقــد

ال دمــــة المدنيــــة رقــــد  )7لســــنة

ال دمــة المدنيــة رقــد  )28لســنة  2006ب ــر مــنع المــوظفي

الكــــولتيي العــــام ي ع ــــ ال ا ــــات بالجكــــات ال اوميــــة ماافــــر ت ــــجيعية

والمعد بالقرار رقد  )16لسنة .2012

 -قــرار مج ـ

ال دمــة المدنيــة رقــد  )12لســنة  2012ب ــر التعــويأل عــ

التك يف بالعمل اإلضـافي ونظـاد النوبـة والمعـد بقـرار مج ـ

رقد  )42لسنة .2016

 -قـــرار مج ـــ

ال دمـة المدنيـة

ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  )55لســـنة  2012ب ـــر اســـتددا نـــص

المــاد  )9م ـ ق ـرار مج ـ

العمل في الجكات ال اومية.

ال دمــة المدنيــة رقــد  )2011/16ب ــر فــرق

 -قــرار رقــد  )6لســـنة  2014ب ــر التـــا

ــرط اجتيــاأل الـــدور التدرلديــة مـــ

روط تل وظا ف نظد وتقنية المع ومات في الجكات ال اومية.
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ال دمة المدنية رقـد  )1لسـنة  2015ب ـر ال ـة نفقـات السـفر

 -قرار مج

ومصــروفات االنتقــا والمعــد بــالقرار رقــد  )5لســنة  2015والق ـرار رقــد )7

لسنة .2015

ال دمة المدنية رقد  )10لسنة  2015ب ـر تعـديل بعـأل قواعـد

 -قرار مج

ال ـــة البعثـــات واالجـــاألات الدراســـية الصـــادر بقـــرار مج ـــ

رقد  1986/10وتعديةتكا.

 -قـــرار مج ـــ

ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  )41لســـنة  2016ب ـــر دـــد

ج سات ال جا في الجكات ال اومية.

 -قرار مج

ال دمـــة المدنيـــة

ال دمة المدنية رقد  )3لسـنة  2017ب ـر

ضـــور

ـروط ومواعيـد رفـل

المســتوى الــوظيفي فــي المجموعــات الوظيفيــة المصــنفة وقواعــد ســاب مــدد
ال در ل تل الوظا ف المدرجة دكا.

ال دمة المدنية رقد  )15لسـنة  2017ب ـر تعـديل قـرار مج ـ

 -قرار مج

ال دمــــة المدنيــــة رقــــد  )36لســــنة  2006ب ــــر قواعــــد وأســــ

ومواعيد تقييد أدا الموظفي والتظ د منة.

واجــــ ار ات

❖ تعاميد ديوا ال دمة المدنية:
 تعمــيد ديـوا ال دمــة المدنيــة رقــد  ) 20لســنة  2008ب ــر تطديــــــق قـــــرارمج ـــ

ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  ) 3لــــــسنة  2008دــــــ ر مـــــنع المــــــوظفي

العام ي بالقطات ال اومي عةو غة معي ة.

 -تعميد ديوا ال دمـة المدنيـة رقـد  ) 64لسـنة  2008ب ـر صـرف الأللــــــاد

في العةو االجتماعية برثر رجعي ع اةوالد المعـاقي ال ـ ي يتعـ ر اكت ـاف

اعاقتكد.

 تعمــيد دي ـوا ال دمــة المدنيــة رقــد  ) 28لســنة  2009ب ــر تقرلــر المألايــاالمالية أو العينية لموظفي الجكات ال اومية.
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 تعمـــيد ديـــوا ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  )3لســـنة  2011ب ـــر أللـــاد العـــةواالجتماعية ع اةوالد و اإلعاقة ال ديد والمتوسـطة واسـتثنا كد مـ ال ـد

اةقص لعدد اةوالد.

 تعمـــيد ديـــوا ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  )14لســـنة  2012ب ـــر ال جـــا الفنيـــةالم ــا ة وفقــا لقــرار ال دمــة المدنيــة رقــد  )2011/16الصــادر دنظــاد فــرق

العمل في الجكات ال اومية.

 تعميد ارجي رقد  )3لسنة  2014ب ر التقيـد بر اـاد القـ اررات الصـادر مـمج

ال دمة المدنية مااف ت ال جا وفرق العمل .) ...

 تعمـــيد ـــارجي رقـــد  )5لســـنة  2014ب ـــر اســـتمرار وقـــف النقـــل والنـــدبواالعار .

 تعميد رقد  )7لسنة  2014ب ر ت مل الوألار المعنيـة تك فـة التـدرلب بمعكـدالكولـــت ل دراســـات القضـــا ية والقانونيـــة بالنســـبة ل ـــدور التدرلديـــة الترسيســـية

لترهيــــل المــــوظفي ) م ــــة المــــؤهةت الجامعيــــة ال ــــرعية ل ــــتل الوظــــا ف
القانونية الت صصية.

 -التقيــد بمــا ورد دــدليل تصــنيف الوظــا ف والـ

تــد تعميمــة ع ـ اافــة الجكــات

ال اومية بموجب اتاب ديوا ال دمـة المدنيـة رقـد د ي د) 2014 / 311 /

دتارلخ .2014/6/24

 -تعمـــيد ـــارجي رقـــد  )12لســـنة  2015ب ـــر قـــرار مج ـــ

ال دمـــة المدنيـــة

دتفسير مفكـود التـدرج ار ـد ال ـروط اةساسـية ل ـتل الوظـا ف اإل ـرافية فـي

الو دات التنظيمية م دود التدرج اال رافي أو غير المتدرجة ا رافيا.

 تعمــيد دي ـوا ال دمــة المدنيــة رقــد  )15لســنة  2015ب ــر االجــاأل ال اصــةلمرافقـــة الـــألوج وفقـــا ل مـــاد  28المســـتددلة بموجـــب القـــانو رقـــد  79لســـنة
 2015دتعـــديل بعـــأل أ اـــاد القـــانو رقـــد  21لســـنة  1962دنظـــاد الســـ كي
الدد وماسي والقنص ي.
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 تعميد ديوا ال دمة المدنيـة رقـد  )19لسـنة  2015ب ـر الدـد النقـد عـرصــيد االجــاألات الدورلــة عنــد انتكــا ال دمــة وفقــا ل مرســود رقــد  260لســنة
 2015دتعــديل نــص المــاد  41مـ المرســود الصــادر فــي ــر نظــاد ال دمــة

المدنية.

 تعمـــيد ديـــوا ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  )3لســـنة  2016ب ـــر بعـــأل اة اـــادالوظيفيـــة التـــي تضـــمنكا القـــانو رقـــد  )21لســـنة  2015فـــي ـــر

الطفل.

قـــوق

 تعمــيد ديـوا ال دمــة المدنيــة رقــد  )2لســنة  2017ب ــر اجـ ار ات ال صــوع

اإلجاأل ال اصة ل تفر إلدار ا دى الم روعات الصتير أو المتوسطة.

 تعمـيد ديـوا ال دمــة المدنيــة رقــد  )3لســنة  2017ب ــر مــنع اةفضـ ية فــيالتعيي لادنا غير الكولتيي م أد اولتية.

 تعمـــيد ديـــوا ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  )7لســـنة  2017ب ـــر ضـــوابط ايفـــادالموظفي الفنيي والم قي ل عمل بالبعثات التمثي ية بال ارج.

 -تعمـــيد ديـــوا ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  )10لســـنة  2017ب ـــر قـــرار مج ـــ

ال دمــة المدنيــة فــي ــر ال جــا غيــر م ــدد المــد الم ــا ة فــي الجكــات
ال اومية.

 تعمــيد دي ـوا ال دمــة المدنيــة رقــد  )13لســنة  2017ب ـر فــتع بــاب تقــديدالط بـات لإلت ـاق بالدرنــامل التـدرلدي المؤهـل ل عمــل دوظيفـة – مراقـب ـ و

التوظف).

مل مراعا اافة القواني والمراسيد وق اررات مج ـ

لد يرد ارها ولكا أثر مالي ة تنفي الميألانية.
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و -الس ل وال دمات : )22
/1و -ع

الجكات ال اومية طـرا أعمـا ال ـدمات فـي مناقصـات أو ممارسـات عامــــة

ع ـ طرلــق مقــاولي م يــي لتــوفير العمالــة والمعــدات وفقـــ ــا لمــا ورد فـــــي قـــــــرار
مج

الوأل ار دج ستة رقد  ) 30لسنة  1982دك ا ال صوص .

/2و -يجــب الم افظــة ع ـ

س ـ اســت داد الم ـواد والمعــدات الدا مــة وتـــــداولكا دـــــ ال

مــنظد ســب مــا يــنص ع يــة تعمــيد وألار الماليــة رقــد  ) 3لـــــسنة  1983دـــــ ر

تنظيد وت ديـد عكـد المـواد  ،وأ تـتد عم يـات التصـرف فيكـا و ـ ار دـديل لكـا دنـا
ع

معدالت ا ة مدروسـة طبقـا ة اـاد التعمـيد رقـد  ) 4لسـنة  2017دـــــ ر

التصرف في المواد ال ارجة عـ نطـاق االسـت داد فـي نظـاد ادار الم ـألو دـنظد

ادار مالية ال اومة).

/3و -ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة ـ ار الص ـــــف والمجــةت والكتــب والن ـرات التــي
لكا عةقة برعما الجكة فقط .

/4و  -ال يــتد ـ ار أ مؤلفــات فكرلــة أو أدديــة م ـ قدــل أ وألار أو ادار اوميــة اال
مــا يتصــل با تصــاص عم كــا مبا ــر وأ ياــو قـرار تقيــيد و ـ ار المؤلفـــــات ات

الصــبتة اةدديــة والثقافيــة م ـ ا تصــاص وألار اإلعــةد بالتعــــــاو مــــل المج ـــــ
الــوطني ل ثقافــة والفنــو واآلداب وفقــا لق ـرار مج ـ

رقد  ) 9لسنة .1979

الــوأل ار رقــد  ) 17دج ســتة

/5و -ال يجوأل اصـدار الكتـب والمجـةت التـي لكـا صـفة العموميـة اال بقـرار مـ مج ـــــ

الـــوأل ار ولجـــوأل اصـــدار الن ـــرات والـــدورلات والمطدوعـــات الدا يــــــة والمرتبطــــــة
بطديعة عمل الوألار أو اإلدار بقرار م الوأللر الم تص.
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/6و -يجــب عــدد صــرف اةغ يــة والمةب ـ

فــي صــور نقديــة دــل تــــــــصرف فــي صــور

عينيـــة وفقـــا ل م صصـــات الم ـــدد بموجـــب القــــــــــ اررات الـــــــصادر عـــــــ الجكـــة
المس ـ ولة ع ـ ت ديــد ه ـ ه الم صصــات فــــي الجك ــة وبموج ــب الكميـــــات المعتمــد
بالمقايسات الم ألنية .

/7و -يراعـــ ضـــتط وعـــدد تجأل ـــة ـــ ار المــــــواد االســـــــتكةكية االقرطاســـــية واةدوات
الماتديــــة والمطدوعــــات و لــــ طبقــــا ة اــــاد المــــاد رقـــــــــــد  ) 36مــــ قــــانو

المناقصات العامة رقـد  )49لسـنة  ، 2016وأال يتجـاوأل ـ ار كا الكميـات المقـــرر

بموجــب المقايــــسات الم ألنية.
ع

أ ت تألد الجكة اعداد طة ال ار ل صر اال تياجات السـنوية ل جكـة العامـة

بالتنســيق مــل الو ــدات الم تصــة دا ــل الجكــة مــل جــدولتكا وفقــا ل دـرامل الألمنيــة
ــة الســنة الماليــة واعةنكــا فــي الموق ـل االلكترونــي الرســمي مــل ددايــة الســنة

الماليــة وفقــا ل مــاد  )148م ـ تعمــيد وألار الماليــة رقــد  )2لســنة  2017ب ــر

نظــد ال ـ ار ل جكــات العامــة المعــد بــالقرار الــوألار رقــد  )5لســنة  ،2018امــا

يجـــب ع ـــ الجكـــة أ ت تـــألد بر اـــاد المـــاد  )36اســـتنادا الـــ ال طـــط الســـنوية
المع نـــة مـــ الجكـــات وفقـــا ل قـــانو رقـــد  )49لســـنة  2016ب ـــر المناقصـــات
العامة.

/8و -ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة ـ ار الأللــوت والم روقــات الةألمــة ةعمالكــا مــــــ
المنتجـــات الم يـــة وفقـــا لقـــــرار مج ـــــ

الــــــوأل ار رقـــــد "  /7امســـا " دج ســـتة

رقـــد  ) 34لســـنة  1985مـــــــل االلتــــــألاد بقـــــرار مج ــــــ

الـــوأل ار رقـــد )1514

باجتماعـــة رقـــد  )2016/46المنعقـــد دتـــارلخ  2016/11/7ب ـــر وقـــف صـــرف
قسا د ار وقود السيارات الم صصة ل وظا ف القيادية في الجكات ال اومية .

/9و -ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة التقيــد دتع يمــات وألار الككربـــــا والمــــــا فــي ال ــد
مــ اســـتكة الطاقـــة الككربا يـــة والميـــاه بقـــدر اإلماـــا  ،والتقيـــد بر اـــاد القـــانو
رقد  )20لسنة  2016في ر ت ديد تعرفة و دتي الككربا والما .
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/10و -تقتصر دمات االتصا الم ت فة ع

اال تياجـات الفع يـة ل جكــــــات ال اوميـــــة

الةألمة لتسـيير أعمالكـا فقـط ،ع ـ أ ت تـألد الجكـات ال اوميـة بالكتـاب الــــــدور

رقد  ) 1لسنة  1997ب ر الرقابة ع

االتصاالت الدولية .

/11و -يراعـــ عنـــد اســـت جار المبـــاني وبالتنســـيق مـــل ادار اســـاا مــــــوظفي الدولــــــة
دـــــوألار المالية ما ي ي :

 ) 1موقل الدنا ومسـا تة وعـدد غرفـة ونوعــــــة بمـا يتناسـب مـل اال تياجـــــات
الفع ية .

 ) 2أ تكــو القيمــة االيجارلــة معادلــة لإليجــارات الــــــسا د ا لـــــد تكـــــ أقـــــل
باعتباره مؤج ار ل اومة ع

أ يتد دفل القيمة االيجارلة ال ثةث كور .

 ) 3يجب مراعـا مـا تضـمنة تعمـيد ديـوا ال دمـة المدنيـة رقــــد  ) 15لــــسنة
 1991ب ــر التــا نظــاد مــنع الســا ال اــومي ومــنع دــــد الـــــسا وبـــــد
اةثاث ل موظفي غير الكولتيي .

 ) 4عـدد أللـاد القيمـة االيجارلــة ل مبـاني المسـترجر مـ قدـل ال اومـة اال وفــق
ما نص ع ية المرسـود بالقـانو رقـد  ) 35لسـنة  1978فـي ـر ايجــــار
العقــارات  ،مــل مراعــا أ تكــو عقــود ايجــارات المبــاني المــؤجر ل اومـــــة

باســد وع ـ طرلــق  -ادار اســاا مــوظفي الدولــة دــوألار الماليــة – وفقـــــا

ل تعمــيد رقــد  ) 7لســنة  1979ب ــر عقــود ايجــارات المدــــاني المـــــــسترجر
ل اومة .

 ) 5أ ياــو التعاقــد فــي ــدود االعتمــادات المقــرر بالميألانيــة مــل مراعــا مـــــا
جـــا بقـــرار مج ـــ

الـــوأل ار رقـــد "  " 74فــــــي اجتماعــــــة رقـــــــد )2008/3

المنعقــد دتــارلخ  2008/1/21وتعمــيد وألار الماليــة رقــد  ) 4لســنة 2008
ب ر ضوابط توفير ا تياجات الجكات ال اومية م المباني المسترجر .
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/ 12و -تتول وألار المالية ما ي ي - :
 ) 1دفــل ايجــارات المبــاني المســترجر وفقــا ل تعمــيد رقــــد  ) 7لـــــسنة 1979

ب ــــــر عقــــــود ايجــــــارات المبــــــاني المســــــترجر ل اومــــــة الصــــــادر دتــــــارلخ

.1979/2/12

(  ) 2ضــرور تقيــد الجكــات ال اوميــة دتعمــيد وألار الماليــة رقـــــد  ) 9لـــــسنة
 1992ب ــر أس ـ

الرسميي .

وض ـوابط عم يــة صــرف ت ـ اكر الســفر لـــــضيوف الدولــــــة

/13و -يتــول الــديوا اةميــر استضــافة ابــار ضـــــيوف الدولـــــة فـــــي القـــــــصور ودور
الضيافة وقاعة الت رلفات في المطار والفنادق.

/14و -تتول وألار اإلعةد ما ي ي -:
 ) 1اإل راف ع

جميل اعةنات ال اومـة ع ـ أ تقتصـر ع ـــــ ال ـــــدمات

الضرورلة والةألمة لسير اةعما فقط .

 ) 2االلتــألاد بطبــل اافــة مطدوعــات الجكــات ال اوميــــــة بمطبعـــــة ال اومــــة
دوألار اإلعــــــةد ) اال ا ا تع ر ل .

/15و -ال يجــوأل ت ميــل ميألانيــات الجكــات ال اوميــة دتكــاليف اعةنــات النعـــــي والتعأللـــــة

والتي تن ر في الص ف الم ية باسد الجكات ال اومية و ل اسـتنادا الـ قـرار

مج

الوأل ار رقد  ) 22دج ستة رقد  ) 24لسنة . 1983

/16و -تتول الجكات ال اومية أعما الصيانة البسيطة لاصو المم واة لكــا مــل
مراعا تع يمات وألار المالية والتعميد رقد

الصيانة ع
مج

 ) 23لسنة  1982ب ر أعمــــا

ا تةف أنواعكا  ،والعمل بما جا بالفقر رقد

 ) 2م قــرار

الوأل ار رقد  /82رابعا) في اجتماعـة رقــد  )2005/4المنعقـد دتارلــخ
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 2005/1/30بر تتول الجكات ال اومية التعاقد واإل ــــ ارف ع ــــــ جميـــل
أعما الصيانة البسيطة اليومية لمبانيكا و ل في دود ميألانيـــة مقـــــدارها

ال يجاوأل ما ة ألف دينار اولتي سنويا.

/17و -ع ـــ جميـــل الجكـــات ال اوميـــة االلتـــــــــألاد بقــــــرار مج ـــــ
 )86/28دتـــــارلخ  1986/6/1دـــــــــ ر أســـــــــ

الــــــوأل ار دج ـــــــستة

وضـــــوابط استضـــــافة الكولـــــت

ل مؤتمرات واالجتماعات والندوات ،مـل اقتـصار تقديد الكـدايا ل ــضيوف الم ـاراي

فــي مــؤتمرات أو اجتماعــات أو نــدوات م يــة ع ـ الكــدايا الرمأللــة أو الت اارلــة
بصفة عامة ومد ما تا و مسو دينار بالنسبة ل ــــــوأل ار ومد ـــــ ما ـة دينـار

بالنســـبة لمـــ ينـــوب عـــنكد و لـــ وفقـــا لقـــرار مج ــــــــ

الــــــــوأل ار رقــــــــد ) 20

دج ســتة رقــد  ) 53لســنة  .1986وااللت ـألاد بــالتعميد رقــد  ) 5لـــــسنة 2011

ب ــر ضـوابط تنظــيد الفعاليــات المقامــة ددولــة الكولــت واستضــافة ضــيوف الدولــة
الرسميي بالو األرات واإلدارات ال اومية.

/18و -يجب أ ال تتجاوأل تك فة اقامة أ م المعارأل الم ية مد ـــ

مــــسة آالف

دينــــار بالنسدــة ل جكات ال اومية ،ومد ألــــــف و ــــــمسما ة دينــــار بالنسدـــــــة
لجمعيات النفل العاد و ل وفقـــا لقـــــرار مج ـــــ

رقد  ) 53لسنة . 1986
/19و -ع

الــــوأل ار رقــــد "  " 20دج ستة

الجكات ال اوميـة مراعـا ت صـيص هـاتف سـيار وا ـد لكـل مـــــ الــــــساد

الــوأل ار والــواة وم ـ فــي مســتواهد و ل ـ طبقــا لتعمــيد وألار الماليــة رقــد ) 13

لسنة  1990ب ر ت صيص هواتف السيارات بالجكات ال اومية .

/20و -عــدد ت ميــل دنــد أب ــاث ودراســات واست ــارات بمصــارلف ات طديعــــــة مرتبطــــــة
بالباب اةو ولجب أال تتضم العقود االست ارلة مل المااتـــب المت صــــصة دفــــل
أجور ع أعما اضافية لموظفيكا أو تألولدهد دوسا ل نقـل أو توظيـف ديـر يـدرج

أجــره أو تــوفير بعــأل المســت ألمات وال ــدمات ع ـــــ تك فــة العقــود االست ــارلة وفقــا
لقرار مج

الوأل ار رقد  )18دج ستة رقـــد  ) 6لسنة . 1987
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وع

جميل الجكات ال اومية دعد دور معكد الكولت لاب اث الع مية و ل

االستعانة دجكود المعكد فيما يتع ق بالب ث الع مي والدراسات

بالعمل ع

واالست ارات التي تــد ل ضــم ا تصاصة ،و لـــ استنادا لقــرار مج ــ
رقد  )410باجتماعة رقد  )18دتارلخ .2001/5/27

/21و  -ضرور التألاد الجكات ال اومية بمــــا ورد بقــــرار مج ـــــ

الــوأل ار

الــــــوأل ار رقـــد 719

باجتماعــة رقــد  )95/42المنعقــد دتــارلخ  1995/9/3بــر ياــو اتــــصالكا بالدنـ
الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي مـ

ــة وألار الماليــة.وقرار مج ـ

الــوأل ار رقــد

 )421الصــادر فــي اجتماعــة رقــد  )2007/21-2المنعقــد دتــارلخ 2007/5/13

بضـــرور التـــألاد الجكـــات ال اوميـــة بمـــا جـــا بقـــرار مج ـــ

الـــوأل ار رقـــد )719

الم ــار اليــة ،والكتــاب الــدور الصــادر ع ـ وألار الماليــة رقــد  )1لســنة 2010

ب ــر آليــة ســداد تكــاليف الدراســات التــي يقــود دكــا الدنـ الــدولي وصــندوق النقــد
الدولي ل جكات ال اومية.

/22و -تتول

اة م

وألارتي ال ارجية والمالية تسديد ا تراكات الو األرات واإلدارات

ال اومية في الكي ات والمنظمات العربية واإلق يمية والدوليـــــة ات الطديعــــة
السياسية والفنية استنادا لق اررات مج

و صما ع

الوأل ار التي تصدر في هـــ ا ال ر

االعتمادات المالية المدرجة بميألانية ال منكمـــا لكـــ ا التــــرأل

استنادا ال قرار مج

الوأل ار في اجتماعــــة رقـــد

المنعقد دتارلخ  1988/6/12المعد بقرار مج

 ) 29لــــسنة 1988

الوأل ار رقــد  )786فــي

اجتماعة رقد  2005/28المنعقد دتارلخ  2005/7/17والمعد بقرار مج ـــ

الوأل ار رقد

/479تاسعا ) في اجتماعة رقد

 2008/4/28ب ر

 ) 2008/19المنعقد دتــــارلخ

ضوابط االنضماد والمــــساهمة المالية فــي المنظمـات

والكي ات الدولية والعربية واإلق يمية واإلسةمية المت صصة والمعد

مج

بقرار

الوأل ار رقد  )1433الصادر في اجتماعة رقد  )2015/48المنعقد
- 73 -

المصروفات

دتارلخ  " 2015/10/19دتفويأل وايل وألار المالية بالموافقة ع

الأللادات

المالية لمساهمات دولة الكولت في المنظمات المت صصة ا ا اانت الأللاد م

مسة آالف دينار اولتي وأقل ،ولبق تفويأل وأللر المالية ع المبال التي

تفوق ال مسة آالف و ت

مسة ع ر ألف دينار اولتي" .

ولجوأل ل جكــة ال اومية المعنية اال ت ار بالكي ات الفنية والع مية والمكنيــــــــــة

مبا ـــــــر دو ال اجـــــة ال العرأل ع

مج

الوأل ار

رط أ ال يتجاوأل

قيمة اال ـــت ار السنو في هــــــــ ه الكي ات مسما ة دينـــــار ،ع

أ يـــتد

ادراج قيمـــة اال ت ار في ميألانية الو األرات واإلدارات ال اومية المعنيــــة اســــتنادا

لقــــــرار مج

الوأل ار دج ستة رقد  ) 7لسنة . 1987

/23و-ع ـ الجكــات ال اوميــة المــدرج بميألانياتكــا اعتمــادات ل تــدرلب الصــرف منكــا وفقــا
لقرار وأللر المالية المرقمي

 ) 11لـــسنة  1964و  ) 87لـــــسنة  1975ب ـر

مااف ـ ت التــدرلب واال تي ـار والمعــد بق ـرار وأللــر الماليــة رقــد  ) 27لســنة 1976
وقـــــرار مج ـ

ال دمــة المدنيــة رقــد  ) 3لـــــسنة  1989دكـ ا ال ــر ،وتعمــيد رقــد

 )20لسنة  1997ب ر ضوابط التعاقد واإليفاد دي الجكات ال اومية والمؤسسـات

التدرلدية ال اصـة ،وتعمـيد الجكـاأل المراـأل لتكنولوجيـا المع ومـات رقـد  ) 1لسـنة

 2012ب ر التعاقد واإليفاد ل دورات والدرامل التدرلدية الم ية في مجا تكنولوجيـا
المع ومــات دــــي الجكــات ال اوميــة والمؤسســات التدرلديــة ال اصــة ،وتعمــيد دي ـوا

ال دمــة المدنيــة رقــد  )9لســنة  2016ب ــر ض ـوابط االيفــاد فــي الــدورات والد ـرامل

التدرلدية ال ارجية.
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أل -االعانات : )25
/1أل -تت مل وألار النفط دعد المنتجات المارر والتاأل المــــــسا المــــسوق م يـــا والـ

يمثـــل الفـــرق دـــي ســـعر التصـــدير وســـعر الســـوق الم ـــ مضـــافا اليـــة تكـــاليف

التســولق  ،ولــتد دفــل ه ـ ه المبــال لمؤسســة الدتـــــرو الكولتيـــــة ـــــصما ع ــــ

االعتمـــاد المــــالي الم صــــص لكــــ ا التــــــرأل بميألانيــــــــة وألار الـــــــنفط واســــــتنادا
ل مرســود اةميــر الصــادر فــي  1981/1/17باةسـ

الماليــة المتع قــة دتــــــسولق

النفط ال اد والتاأل العا د ل دولة م قدل مؤسسة الدترو الكولتية .

/2أل -ع ـــ الجكـــات ال اوميـــة المـــدرج بميألانياتكـــــــا اعتمــــــادات لتعــــــويأل اةنـــــــ طة
ال اصــة وال ــراات واةن ــطة الم ت فــة صــرف ه ـ ه التعويضــات وفقــا لقــــــ اررات
مج ــ

الـــوأل ار التـــي تصـــدر فـــي هـــ ا ال ـــر و القــــــــ اررات وال وا ــــــع الدا يـــــــة

ل كي ات الم قة .

/3أل -تقـــود وألار التجـــار والصـــناعة دـــدعد الســـ ل الضـــرورلة اةساســـية دكـــدف فـــأل
تكــــاليف المعي ــــة وفقــــا لقــــ اررات وأللــــر التجــــار والصــــناعة فــــي هــــ ا ال ــــر

قرار رقد  2011/238ب ر ت ديـد الف ـات المسـت قة ل مـواد التمولنيـة)  ،وتـدفل

مبــال الــدعد ل جكــات المس ـ ولة ع ـ تــوفير ه ـ ه المــــواد مــــ االعتمـــــاد المـــــالي

الم صــص لـ ل بميألانيــة وألار التجــار والصــناعة وفقــا ل قــانو رقــد  ) 6لســنة
 ،1965والمرسود الصادر ب ر وألار التجار والصناعة دتارلخ .1986/8/12

/4أل -تتول الكي ة العامة ل و الألراعة والثرو السماية تقـديد دعـد اةعـةف والـدعد
النباتي ودعـد اةسـما ودعـد ال يـب ودعـد الن يـل المثمـر طبقـا لقـ اررات مج ـ

الوأل ار الصادر في ه ا ال ر وفي دود االعتمادات المدرجة بميألانيتكا.
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ا -المنع مصروفات ) : )26
/1ا – تتـــول وألار الماليـــة  -ال ســـابات العامـــة  -دفـــــــــل المـــنع ال ارجيــــــــــة الجارلـــة
والرأســـمالية التـــي تقـــدمكا دولـــة الكـــــــــولت الـــ ال اومـــات اةجنديـــة والمنظمـــات
الدولية وجكات أجندية أ رى ــــصما عـــــــــ
بميألانيتكــا وطبقــا لق ـ اررات مج ـ

االعتمـــــــاد المـالي الم صـص لـ ل

الــــــوأل ار فـــــي هــــــ ا ال ـــــــــــــــر ووفــق التعمــيد

رقــــد  ) 4لســــنة  2015ب ــــر دليــــل رمــــوأل وتصــــنيفات الميألانيــــة اةســــا

النقد ).

/2ا -تتــــول وألار الماليــــة  -ال ســــابات العامــــة دفــــل الت األمــــات المــــؤتمرات الجارلــــة
والرأســمالية التــي تقــدمكا دولــة الكولــت اســتنادا لةلتألامــات التــي يــتد اقرارهــا فــي
مؤتمرات القمة ال يجية والعربيـة والدوليـة صـما ع ـ االعتمـاد الم صـص لـ ل
بميألانيتكا وطبقا لق اررات مج

الوأل ار التي تصدر في هـ ا ال ـر ووفـق التعمـيد

رقد  )4لسنة  2015ب ر دليل رموأل وتصنيفات الميألانية اةسا

النقد ).

/3ا -تتول وألار الماليـة  -ال سـابات العامـة – تمولــــل الكي ــــات والمؤســــسات العامـة
ات الميألانيــات الم قــة والمســتق ة طبقــا ل تدولــب ال ـوارد بــالتعميد رقــد  )4لســنة

 2015ب ــر دليــل رمــوأل وتصــنيفات الميألانيــة اةســا

النقــد ) ووفقــا لق ـواني

انــــ ا ت ــ الجكـــات ولتمثل هـ ا التمولـل فـي الفـرق دـي اإليـرادات ال اتيـة لكـ ه
الجكات والمصروفات بردوادكا الم ت فة .
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طـــ -المنافل االجتماعية : )27
/1طــ -ع ـ وألار ال ـ و االجتماعيــة والعمــل دفــل المســاعدات العامـــــــة وفقــــــا ل مرســـــود
بقــانو رقــد  ) 22لســنة  1978والمعــد بالمرســود بقـــــانو رقــد  ) 54لـــــسنة

 ، 1979والمرسود الصادر فـي  4يوليـو  1978فـي ـر اسـت قاق وتقــــدير وربــــط

المساعدات العامة والمراسيد المعدلـة لـة  ،والمرسـود بالقـانو رقــــد  ) 14لـــــسنة

 ، 1992والقــانو رقــد  )12لســنة  2011فــي ــر المســاعدات العامــة ،والمرســود
رقــــد  )23لســــنة  2013ب ــــر اســــت قاق وتقــــدير وربــــط المســــاعدات العامــــة،
وقرار مج

الوأل ار رقـد  ) 906لسـنة  2008ب ـر تنفيـ القـانو رقــــد ) 27

لسنة  2008ب ر صرف دعد مالي ـكر بمد ـ
ع

مـــــسي دينـــــا ار و لـــــ

االعتمادات المالية الم صصة لك ا الترأل بالميألانية .

صـما

/2طــ -ياو صـرف الماافـ ت ل ط بـة فـي اـل مـ جامعـــــة الكولـــت والكي ـة العامـة ل تع ـيد
التطديقي والتدرلب وفقا ل قانو رقد  )29لسنة  2011دتعديل بعأل أ ااد القـانو

رقد  ) 10لــسنة  1995فـي ـر ماافـ ت الط بـة دجامعـة الكولـت والكي ـة العامـة
ل تع يد التطديقي والتدرلب.

/3طــ -ع ـــــ جميـــــل الجكـــــات ال اوميـــــة الم تصـــــة االلتـــــألاد دتنفيـــــ أ اـــــاد القـــــانو

رقـــد  ) 19لســـنة  2000ب ـــر دعـــد العمالـــة الوطنيـــة وت ـــجيعكا ل عمـــل فـــي

الجكــات غيــر ال اوميــة والمعــد بالقــانو رقــد  ) 32لســنة  ،2003و ل ـ وفقــا
لقـ اررات مج ـ

الــوأل ار التــي تصــدر دكـ ا ال ــر  ،والقـرارل اإلدارلــي رقــد )696

لســــنة  ، 2010ورقــــد  )877لســــنة  2013ب ــــر اصــــدار القواعــــد والتع يمــــات
التنفي ية ل قانو رقد  )19لسنة .2000

/4طــ -يتد دعد المدار

ال اصـة صـما ع ـ االعتمـاد المـالي الم صـص لكـ ا التـرأل

بميألانيــة وألار التربيــة و لــ وفقــا لقــرار وأللــر التربيــة ب ــر نفقــات تع ــيد أدنــا

العسارلي والمتقاعدي م

م ة السةا – غير الكولتيي – ف ـة غيـر م ـدد

الجنسية ) رقد  ) 104لسنة . 1994
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/5طــ -تتــول وألار الص ـ ة نفقــات عــةج الم ـواطني والط بــة المبعــوثي بال ــارج صــما
ع ـ االعتمــاد المــالي المــدرج بميألانيتكــا لكــــــ ا التــرأل و ل ـ وفقـــــا ل ضوادــــــط
الـــــوارد بقـــــرار مج ـــــ

الـــــوأل ار رقـــــد  )885باجتماعـــــة رقـــــد  )35دتـــــــارلخ

 ،2005/8/8وقرار وأللر الص ة رقد  ) 68لسـنة  2008بة ـة العـةج فـــــــــي

ال ـارج ،واسـتثنا ا مـ قـرار مج ـ

الــوأل ار رقـد  )15المت ـ فــي اجتماعـة رقــد

 )1984/31والمنعقـــد دتـــارلخ  1984/7/15ب ـــر االلتـــألاد باســـت داد طـــا رات

مؤسســـة ال طـــوط الجويـــة الكولتيـــة أصـــدر مج ـــ

الـــوأل ار قـــرار رقـــد )266

فــي اجتماعــة رقــد  )2012/15-2المنعقــد دتــارلخ  2012/3/18بالموافقــة ع ـ

است داد مرض العةج بال ارج ومرافقيكد طا رات طوط الطي ار الم ت فـة تقـدي ار
لظروفكد الص ية والتي تتناسب مل مواعيد وبرنامل عةجكد في ال ارج.

ولتد الصرف صما ع

م

االعتمادات الم صصة ل عةج بال ارج بميألانية اـــل

وألارتي الدا ية والدفات ل عام ي

بالوألارتي

طبقا لقرار مج

الـوأل ار

رقد  )304باجتماعة رقد  )2007/17-3المنعقد دتارلخ . 2007/4/15

اما يتد الصرف صما ع
ال م

الديوا

المنظمة ل ل .

االعتمادات الم صصة ل عةج بال ارج بميألانيـــــــات

اةمير ومج

الوأل ار ووألار ال ارجيـــــــة طبقـــا ل قــــ اررات
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 مصروفات وت ويةت أ رى : )28 - /1يراع عند است جار اةراضـي وبالتنسـيق مـل ـ و أمـة الدولـة دـوألار الماليـة
ماي ي-:

▪ موقل اة راضي ومسا تكا بما يتناسب مل اال تياجات الفع ية ل جكة.

▪ أ تكــو القيمــة االيجارلــة معادلــة لإليجــارات الســا د ا لــد تك ـ أقــل باعتبــاره
مؤجر ل اومة  ،ع

أ يتد دفل القيمة االيجارلة ال ثةثة أ كر.

▪ يراعـ ا تكــو عقــود ايجــار اةراضــي المــؤجر ل اومــة باســد وعـ طرلــق ادار
عقود أمة الدولة دوألار المالية.

▪ أ ياو التعاقد في دود االعتمادات المقرر والم صصة لك ا الترأل.
 - /2ع

الجكات ال اومية التي توفد بعأل موظفيكا في بعثـات دراســــــية مراعـــــا قـرار

مج ـ

ال دمــة المدنيــة رقــد  ) 12لـــــسنة  1980المعــــد دــــالقرار رقــــــد ) 10

لســـنة  1986ب ـــر ال ـــة البعثـــات واإلجـــاألات الدراســـية ،والمعــــــد بقـــرار ديـــوا
ال دمة المدنية رقد  ) 4لسـنة  1986ب ـر تطديـق ت ـ الة ـة  ،وتعمـيد ديـوا

ال دمـــة المدنيـــة رقــــــد  ) 41لســـنة  1992ب ـــر تعـــديل بعـــأل قواعـــــــد ال ــــــة
البعثـــات واإلجــــاألات الدراسية  ،وتعميد ديوا ال دمة المدنيـة رقـد  )6لسـنة 1996
ب ر تعديل مدد التصرلع بالسفر ل مبعوثي والمجاألل دراسيا الـوارد بقـرار مج ـ

ال دمــة المدنيــة رقــد  86/10ب ــر ال ــة البعثــات واالجــاألات الدراســية  ،وقــــــرار
مج

ال دمة المدنية رقد  ) 2لسنة  ، 2003وتعميد ديوا ال دمـة المدنيـة رقـد

 ) 49لســنة  2007ب ــر أللــــاد الم صــــــصات الماليــــة ل ــدورات التدرلديــة ــارج

البةد وتعميد ديوا ال دمة المدنية رقد  )7لسنة  2016ب ا التا اجاأل ت ضـير
وتردية االمت ا  ،وقرار ديوا ال دمة المدنية رقـد  )11لسـنة  2014ب ـر تعـديل
بعأل مـواد ال ـة البعثـات واالجـاألات الدراسـية  ،وقـرار مج ـ

ال دمـة المدنيـة رقـد

 )10لســـنة 2015ب ـــر تعـــديل بعـــأل قواعـــد ال ـــة البعثـــات واالجـــاألات الدراســـية

الصــادر بقــرار مج ــ

ال دمــة المدنيــة رقــد  1986/10وتعــديةتكا باإلضــافة الــ

الق اررات الوألارلة التي تصدر في ه ا ال ر .
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وع ــــ جميــــل الــــو األرات واإلدارات ال اوميــــة والكي ــــات ات الميألانيــــات المســــتق ة
والم قــة مراعــا ضـوابط االيفــاد فــي الــدورات والدــرامل التدرلديــة ال ارجيــة الـوارد
دتعمــيد ديــوا ال دمــة المدنيــة رقــد  )9لســنة  2016المتضــم موافقــة مج ـ

ال دمــة المدنيــة فــي اجتماعــة رقــد  )2016/9المنعقــد دتــارلخ  2016/5/8ع ـ

االيفــاد فــي الــدورات والد ـرامل التدرلديــة ال ارجيــة وفقــا ل ض ـوابط ال ـوارد بــالتعميد
الم ار الية.

أما بالنسبة ل بعثات الدراسية ل ط بة فيتد الـــــصرف ع يكـــا وفقـــا لقـــرار مج

الوأل ار رقد

 ) 16لسنة  1988وما يصدر م ق اررات في ه ا ال ر ع وأللر

التربية والتع يد العالي ا ا لد يوجد ما ي الف لــ فـي ال ـــوا ع الدا ية ل جكات

الم قة .

 - /3يــتد الص ـرف ع ـ

مــةت ال ــل والعمــر وفقــا ل قــــانو رقـــــد  ) 1لســنة2015

فــي ــر تنظــيد مــةت ال ــل والعمــر والقـ اررات التــي يصــدر دكــا وأللــر اةوقــاف

وال و اإلسةمية لتنفي أ اـاد هـ ا القـانو
الع يــا ل ــل والعمــر  ،وق ـرار مج ـ

والقـ اررات التـي تصـدر عـ ال جنـة

ال دمــة المدنيــة رقــــد  ) 9لـــــسنة 1986

والمعـــــد بـــالقرار رقـــد  ) 8لســـنة  2008ب ـــر اســـتددا جـــدو الم صصـــات
الماليــة لبعثـــة ال ـــل الكولتيـــة المعـــد بقــرار مج ـــ

لســنة 2011وقـرار مج ـ

ال دمـــة المدنيـــة رقـــد )14

الــوأل ار رقــد  )67باجتماعــة رقــد  )2007/4المنعقــد

دتارلخ  2007/1/21ب ر مقر بعثة ال ل الكولتية في ماة المارمة.

 - /4ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة التــي يصــدر فــي قكــا أ اامــا قضــا ية نكا يــة
ت ألمكــــا ددفل مبال مالية اتبات ما ي ي -:

 ) 1ا ا اانــت المطالبــة ت ــص أ اــاد قضــا ية صــادر ضــــد الجكـــــة ال اوميـــــة
إللألامكــا بســداد مبــال ل مــوظفي أو عـ

ــدمات تــد ترديتكــا لكــا  ،أو ســـ ــــل

أو عقــارات قامــت باســتةمكا بالفعــل واســتفادت منكــا الجكــة ال اوميــة غيــر

أنكــــا لد تقد بسداد قيمتكا لمست قيكا  ،يـتد ت ميـل المد ـ الم اـود بـة ع ـ
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النـــوت الم ـــتص بميألانيـــة الجكـــة ال اوميـــة والـــ

اـــا مـــ المفتــــــــرأل أ

ت ــــــصد ع يــة مبــال المطالبــة فــي الوضــل الطديعــي إلظكــار العمــل المنجــأل
أو ال دمـــــة ع

قيقتكا  ،ا ا اا ال اد قد صدر في نف

السنة المالية.

 ) 2ا ا اانــت المطالبــة ت ــص أ اــاد قضــا ية صــادر ضــد الجكـــــة ال اوميــــة
وتتضم ت

المطالبة مد تي هما :

المد اةو وال

يمثل مبـال ل مـوظفي أو عـ

ـدمات تـد ترديتكـا ل جكـــة

ال اوميـــة  ،أو ســـ ل أو عقـــارات قامـــت باســـتةمكا بالفعـــل واســـــتفادت منكـــــا
الجكة غير أنكا لد تقد بسداد قيمتكا لمست قيكا .

المد الثاني وال

يمثل قيمة التعويأل الجـادر ل ضـرر الـ

ل ـق بالمـدعي

نتيجة لعدد استةمة ل مد ـ اةو سـوا أكـا الضـرر متمـثة بضـيات الفرصـة

الددي ـة أو متمـثة بقيمـة فوا ـد التـر ير...الخ فيـتد فـي هــــ ه ال الــــة ـــــــصد
المد اةو وال

يمثل قيمة الس ل وال دمات التـي تـد ترديتكـا ع ـ النــــــوت

الم تص بميألانية الجكة ال اوميـة أمـا المد ـ الثـاني وال ــــاص دـــــــالتعويأل

فيـــتد صـــمة ع ـــ اعتمـــاد دنـــــــد تنفيــــــ أ اـــاد قـــــــضا ية بميألانيــــــة الجكــــــة
ال اوميــــــة  ،ا ا اا ال اد قد صدر في نف

 ) 3في ال التي

السنة المالية .

 ) 2 ، 1ا ا صـدر ال اـد القضـا ي فـي ســــنة ماليــــة تاليــــة

فتكو المعالجة الم اسدية ع

الن و التالي :

أ ) ت صد قيمة الس عة أو ال دمة م

سـابات صـود – مبـال م ـــــصود

دكــا ع ـ أنـوات دنــود مصــروفات الميألانيــة النــوت الم ــتص ) ا ا اــــــا قـــــد

سدق تع يتكا ل ساب ال صود .

ب ) قيمــة التعــويأل الجــادر ل ضــرر ت مــل ع ـ اعتمــاد نــوت 28230101

تنفي أ ااد قضا ية بميألانية الجكة ال اومية المعنية .
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ج ) وفــي الــة عــدد تع يــة قيمــة السـ عة أو ال دمــة ل ســاب ال صــود يـــــتد

ت ميـــل قيمـــة ال اـــد بالكامـــل ع ـــ اعتمـــاد نـــوت  28230101تنفيـــ أ اــــــاد
قـــــضا ية بميألانية الجكة ال اومية .

ل جكــة ال اوميــة الصــادر ضــدها ال اــد القضــا ي أ ترجــل ع ـ الموظـــــف

المتســـدب ا ا مـــا ثدتـــت مســـ وليتة – بقيمـــة التعـــويأل و لـــ طبقـــــا ة اـــــاد

المـــــــاد

 ) 241مــــ القــــانو المــــدني ومــــا جــــا باتــــاب وألار الماليـــــــــة

الـــــــدور الـــــــصادر دتـــارلخ  2000/10/8ب ـــا التعويضـــات التـــي تت م كـــا
ميألانية الدولة دنـــا ا ع ـــ أ ااد قضا ية .

 - /5ع ـــ وألار الماليـــة  -ال ســـابات العامــــة دفـــل تعولـــــضات ال ـــــوادث ل عــــــام ي

بــــــالو األرات واإلدارات ال اوميــــــة نتيجـــــــــة اصــــــادتكد أو وفــــــاتكد أثنــــــا العمــــــل
وبسدبة  ،ولتير العـام ي فـي القطـات ال اـومي نتيجـة اصـادتكد بـر ضـرر يقـــل

ع ــــــــــــــيكد دـــــــــــسدب وســـــــا ل النقـــــــل أو المعـــــــدات التابعـــــــة ل ـــــــوألار أو اإلدار

ال اوميـــــة  ،وفقـــــا لقـــــــــرار وأللـــــر الماليـــــة رقـــــد  ) 22لــــــــسنة  2000وتـــــدفل
التعويضات بموجب أ ااد صادر ع الجكات القضا ية الم تصة .

 - /6ع ـ الجكــات ال اوميــة التــي تــدفل مااف ـ ت وجـــــــوا أل لتيـــــــر المــــوظفي اتبــات

القـواني والقـ اررات الصــادر فــي هـ ا ال ــر وفقــا لمــا جــا فــي التعمــيد رقــد ) 4
لسنة  2015ب ر دليل رموأل وتصنيفات الميألانية اةسا

النقد ).

 - /7تقــود وألار الماليــة-ال ســابات العامــة-دــدفل فوا ــد القــروأل العقارلــة والقــروأل
العقارلة المعفا ع المواطني الكولتيي وا ل مـنع الـألواج الـ دنـ التـــــس يف
واالد ار طبقا ل ك وف المقدمـة برسـما المسـتفيدي واـ ل الت ـويةت اة ـــــرى

و ل استنادا ال القانو رقد  ) 12لسنة  1995الصادر دك ا ال ر .
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 - /8يتد دعد الص ف الم ية صما ع

االعتمـاد المـالي الم صـص لكـ ا التــــرأل

بميألانية وألار اإلعةد استنادا لقرار مج

 1977والق اررات الة قة لة .

الوأل ار دج ـــــستة رقــــــد  ) 53لسـنة

 - /9تصـرف اعانـات النقابـات وجمعيـات النفــل العـاد صـما ع ـ االعتمـادات الماليـــــة
الم صصـــة لكـــ ه اةغـــراأل بميألانيـــة وألار ال ـــ و االجتماعيـــة والعمــــــل طبقــــــا

لقـــــــــ اررات مج ـ

الــوأل ار وق ـ اررات وأللــر ال ـ و االجتماعيــة والعمــل فــي هــــ ا

ال ر  ،وفيما يتع ق بمساعدات ات ـاد ال ـرطة الرلاضـي فيجـب أ تـدفل صـما

ع ـ االعتمــاد المــالي الم صــص ل ـ ل بميألانيــة وألار الدا يــة اســــــتنادا لقـــــرار
وأللــر الدا يــة رقــد  ) 14لســنة  ، 1976أمــا بالنســبة لمـــــساعدات المــــــسارا
اةه ية فيجب أ تـدفل صـما ع ـ االعتمـاد المـالي الم صـص لــــ ل بميألانيــــة

المج ـ

الــوطني ل ثقافــة والفنــو واآلداب دنــا ع ـ المرســــــود اةميــــــر رقــــــد

 ) 281لســــــنة  1995وقــــــرار مج ــــــ

رقـــد  ) 3لسنة .1995

الــــــوأل ار رقـــــــد  ) 814دج ــــــــــستة

 - /10تتـــول وألار الماليـــة-ال ســـابات العامـــة دفـــل اعانـــات ديـــت الألاـــا وفقـــا ل مد ـــ
الم صص لك ا الترأل بميألانيتكا.

امــا تقــود دتعــويأل ســا ر بعــأل ال ــراات أو اةن ــطة ال اصــة أو اةن ــطة

الم ت فــة التــي تقــدد ــدمات عامــة أو تمثــل بعــأل أوجــة الن ــاط االقتصــاد فــي
الدولة طبقا لما يصدر دكا م ق اررات م مج

الوأل ار .

وفــي اطــار السياســة النقديــة التــي تكــدف الـ االســتقرار النقــد والم افظــة ع ـ

سعر صرف الدينار الكولتي ،تقود وألار الماليـة – ال سـابات العامـة دتعـويأل مـا

ي ألد مـ مبـال لتنفيـ سياسـة نقديـة معينـة و لـ بعـد موافقـة وأللـر الماليـة ع ـ

ه ـ ه السياســة ومقــدار المبــال الةألمــة لكــا ،و ل ـ اســتنادا ال ـ الفقــر هــــ) م ـ

المــاد رقــد  )31ل قــانو رقــد  )32لســنة  1968فــي ــر النقــد وبن ـ الكولــت
المراأل وتنظيد المكنة المصرفية وتعديةتة.
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 - /11تتــــول وألار الماليــــة ت ولــــل ألاــــا ال ــــراات الم صــــ ة طبقــــا ة اــــاد القــــانو

رقــد  )46لســنة  2006فــي ــر الألاــا ومســاهمة ال ــراات المســاهمة العامــة
والمقف ة والة ة التنفي ية ل قانو ال ديـت الألاـا لتقـود بصـرفكا فـي المصـارف

ال رعية ل ألاا .

 - /12ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة ت ميــل عجــوألات الصــناديق والعكــد النقديــة ع ـ

النوت  28280101عجوألات الصـناديق والعكـد النقديـة ،ع ـ أ يصـدر قـرار مـ
مج

/13

الوأل ار في ال الة ،وبعد موافقة وألار المالية -و الميألانية العامة.

تصــرف مااف ـ ت الط بــة فــي الجامعــات ال اصــة والط بــة المبعــوثي ال ـ ال ــارج

والمبعــوثي وال اضــعي إل ـراف وألار التع ــيد العــالي طبقــا ة اــاد القــانو رقــد
 )29لســنة  2011دتعــديل بعــأل أ اــاد القــانو رقــد  )10لســنة  ،1995و لـ

صــــما ع ــــ االعتمــــاد المــــالي ل نــــوت  – 28240201ماافــــ ت وجــــوا أل لتيــــر

الموظفي و ل لتتطية ماافـ ت الط بـة الكـولتيي الدارسـي دا ـل و ـارج الكولـت

ضم البعثات الدا ية وال ارجية ،والمااف ت ال كرلة التي تعط لط بـة المعاهـد

الفنيــة والماافـ ت التــي تصــرف لط بــة المــنع الدراســية مـ أدنــا الــدو الصــديقة

وال قيقة.

 - /14ع ـ الجكــات ال اوميــة الم ــاراة أو المنظمــة ل مــؤتمرات واالجتماعــات والنــدوات
الم ية مراعا م اطبة مج ـ

الــــوأل ار ة ـــ موافقتــــة ع ـــ مواضـيل وتـوارلخ

المــؤتمرات واالجتماعــات والنــدوات الم ـراد عقدهــــــــا الدورلــة منكــا أو التــي تعقــد
لمر وا د )  ،ع

أ يتد الصرف ع

هـ ه المــــؤتمرات واالجتماعـات والنـدوات

في ـدود االعتمـادات الماليـة الم صصـة لكـا بميألانيـــة اـل جكـة اوميـة ،و لـ

وفقا ة ااد تعمـيد وألار الماليـة رقـــد  ) 5لــــسنة  2011دـــــ ر ضـوابط تنظـيد

الفعاليــات المقامــة ددولــة الكولــت واستضــافة ضــيوف الدولــة الرســميي بــالو األرات

واإلدارات ال اومية.
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وع ـ اافــة الجكــات ال اوميــة عــدد الكتابــة الـ مج ـ

الــوأل ار بالتألامــات ماليــة

و مؤتمرات أو بطـوالت ال تكـو مدرجـة فـي الميألانيـة ،والتركيـد ع ـ أ تكـو

ضم ميألانية الجكـات ال اوميـة بموجـب التنسـيق مـل وألار الماليـة وااللتـألاد دكـا
الــــوأل ار رقــــد  ) 847فــــي اجتماعــــة رقــــد

و لــــ وفقــــا ة اــــاد قــــرار مج ــــ

 ) 2008/2-38المنعقد دتارلخ .2008/8/4

وع ـــ اافـــة الجكـــات ال اوميـــة الراغبـــة فـــي استضـــافة المـــؤتمرات واالجتماعـــات
الـوأل ار رقـد  )1033الصـادر فـي

والندوات في دولة الكولت االلتألاد بقرار مج

اجتماعة رقد  )2009/64-2المنعقد دتارلخ .2009/11/23
- /15ع

تنفي اعتمادات ال و

وألار العد

القضا ية طبقا ة ااد القانو

رقــــد  ) 10لسنـــة  1996دتعديل بعأل أ ااد قانو تنظيد القضا الصادر

بالمرسود بالقانو
المست ارل

رقد

 ) 23لسنة  1990مل مراعا استددا سيارات

فـــي وألار العد

الم امة الدستورلة  ،ر ي

ري

االست ناف الع يا  ،وايل م امة االست ناف الع يا  ،ر ي

النا ب العاد ) و ل استنادا ال موافقـــــة مج
وقرار مج

الوأل ار

 2016/10/17ب ا
المج

اةع

الم امة الك ية ،

ال دمة المدنية في ه ا ال ر ،
 )2016/43المنعقد دتارلخ

تتطية تكاليف السيارات الم صصة لر ي

ل قضا ال اليي والسابقي .

 - /16يراع في الصرف ع
 ) 1ع

في اجتماعة رقد

م امة

وأعضا

دند المكمات الرسمية في ال ارج اتبات اآلتي -:

الو األرات واإلدارات ال اومية التي تك ف بعــــأل موظفيكــــــــــــا

بمكمات رسمية ارج البةد اتبات ق اررات مج

ال دمة المدنيـــة أرقـــاد

 , 1988/3 , 1985/9 , 1980/8, 1979/8والماد

رقد  2015/1 ,1992/2ب ر

 )11م القرار

ال ة نفقات السفر ومصروفات االنتقا

المعد بالقرار رقد  2015/5والقرار رقد  )7لسنة  ) 2015واتاب وألار
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المالية الدور رقد

 ) 5لسنة  2007ورقد

 ) 3لسنة  2008ب ر

القواعد ال اصة دتنظيد صرف نفقـــــات السفر ومصروفات االنتقا ورسود

اال ت ار في المكمات الرسمية ل جكات ال اومية ،وت تألد الجكات الم قة

دك ه الق اررات  -في الة عدد وجــــود ما ي الف ل في لوا كا ال اصة،
مل االلتألاد بقرار مج

الوأل ار رقد  )958لسنة  2017في ر ضوابط
ال اومية ل راة ال طوط الجوية

ت ديد أسعار ت اكر السفر وبوالص ال

الكولتية واالتفاقية المدرمة دي وألار المالية و راة ال طوط الجوية الكولتية

الصادر دتارلخ  2017/9/12دك ا ال ر .

راة ال طوط الجوية الكولتية

وفيما يتع ق بسداد مست قات

 ،2015/12/31وأسعار ت اكر السفر وبوالص ال
ع

ت

دد ا م 2016/1/1

راة ال طوط الجوية الكولتية وجميل الجكات ال اومية والمؤسسات

المستق ة االلتألاد بالكتاب الدور رقد  )2لسنة  2016الصادر ع وألار
المالية.

ينبتي ع

جميل الو األرات واإلدارات ال اومية والكي ات الم قة والمؤسسات

المستق ة االلتألاد بقرار مج

الوأل ار رقد  )434الصادر في اجتماعة

رقد  )2015/13المنعقد دتارلخ  2015/3/23ب ر ق اررات مج

ال دمة

المدنية ب ر ال ة نفقات السفر ومصروفات االنتقا لموظفي الدولة.

 ) 2استنادا ال قرار مج

الـوأل ار رقـد  ) 372دج سـتة رقـــد  15لــــسنة

 1992ب ــر نفقــات الســفر ومصــروفات االنتقــا ل موفــدي بمكمــــات رســــمية

بال ــارج المعــد بق ـرار مج ـ

الــوأل ار رقــــد  ) 51دج ـــــستة ) 2004/2

دتــــــارلخ  ، 2004/1/11وقــــــرار مج ــــــ

الــــــوأل ار رقــــــد  )1133دج ســــــتة

رقـــد  )2015/35المنعقـــد دتـــارلخ  2015/8/3ب ـــر

فـــأل نفقـــات الســـفر

ومصــروفات االنتقــا ل قيــاديي بالدولــة وبــاقي الوظــا ف العامــة ــة قيــامكد
بالمكمـــات الرســـمية ب يـــث ياـــو الدـــد اليـــومي ل ســـاد الـــوأل ار والمعينـــي
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ددرجــة وأللــر  300دينــار يوميــــا ويســت ق الــوأل ار أيــاد الـ هاب لمقــر المكمــة
الم ــدد لدــد كا والعــود منك ـا ال ـ مقــر عم كــد بعــد انتكا كــا ســب الــنظد
المتبعــــة فــــي ديــــوا ال دمــــة المدنيــــة ،وياــــو دــــد االكراميــــات والكــــدايا

الم صصــة ل ـــــــوأللر ر ــــــي

الوفــــد )  500دينــار ل ــــــسفر الوا ــد  ،ولجــوأل

استددا  %25م الدد اليومي لدفل ا فة اإلقامة فـي الفنـادق و لـ ل ـوأل ار

وم يرافقكد.

الـوأل ار التـي تصـدر ب ـر القنصـ يات الف رلـة لدولـة

- /17يجب اتبات قـ اررات مج ـ

الكولت بال ارج ،وتتول وألار ال ارجية الصرف ع ـ هـ ه القنصـ يات صـما

ع

االعتمادات المالية الم صصة لكا وفقا ل قـانو رقـد  )79لسـنة 2015

دتعـــديل بعـــأل أ اـــاد القـــانو رقـــد  ) 21لــــــسنة  1962دنظـــاد الســـ كي
الدد وماسي والقنص ي والق اررات المتع قة دكا .

 - /18يراع الصرف ع

درنامل ال و العسارلة دوألار الــدفات ـــــصما ع ـــ

االعتمادات الم صصة لك ا الدرنامل وفقا ل قانو

 1967والق اررات الوألارلة التي تصدر في ه ا ال ر .
 - /19تصرف م صصات ر ي

رقــد

 ) 32لــــسنة

الدولة وفقا ل قانو رقد  ) 44لسنة . 2006
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ثالثا :النفقات الرأسمالية
❖ ار اةصو غير المتداولة )32
مجموعة  323ار اةصو غير المتداولة غير المالية الم موسةنوت ار اةراضي  32310101في دود االعتمادات التي تد

 - /1يتد الصرف ع

ت صيصكا ل ار أراضي بترأل ان ا مباني تابعة ل اومة.

 - /2يـــتد الصـــرف ع ـــ نـــوت اســـتمة اةراضـــي  32310102فـــي ـــدود االعتمـــادات
الم صصـــة الســـتمة اةراضـــي ل منفعـــة العامـــة ،ولـــتد تعـــويأل أصـــ اب هـــ ه

اةراضي بقيمة مـا اسـتم كتة الدولـة دـثم يسـاو أو يأللـد عـ قيمتكـا االقتصـادية
واالجتماعية واستنادا ال ق اررات مج

 - /3يــتد الصــرف ع ـ

الوأل ار التي تصدر في ه ا ال ر .

ـ ار مجمعــات ســانية واســتمةككا ،أو ـ ار و ــدات ســانية

واســــتمةككا ،أو ــــ ار واســــتمة مبــــاني تجارلــــة أو مبــــاني اوميــــة أو ــــ ار

واســــتمة مرافــــق ال ــــدمات المدنيــــة واالجتماعيــــة ،أو ــــ ار واســــتمة مبــــاني
صــــناعية ،أو مبــــاني عامــــة وترفيكيــــة ،أو مبــــاني مؤقتــــة أو متنق ــــة أو مبــــاني
ومن ـ ت عســارلة ،أو ـ ار واســتمة ت ســينات ع ـ اةراضــي و لـ فــي ــدود
االعتمادات التي ت صـص لكـ ا التـرأل بميألانيـات الجكـات المعنيـة والقـ اررات التـي

قد تصدر في ر ال منكا والموافقات الةألمة في ال الة.
 - /4يجب الم افظة ع

وسا ل النقل واست دامكا االست داد اةمثل وا ل تنظــــيد

عم يات تداولكا مستنديا وصيانتكا والت ص منكا في دود مـــا يــــنص ع يــــة

التعميد رقد

 ) 1لسنة  1994ب ر تنظــــيد اســت داد المرادــات ال اوميـــة

والتعميد رقد (  ) 4لسنة  2017ب ر التــــصرف في الموجودات ال ارجة ع
نطاق االست داد والتعديةت الة قة لة .
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 - /5ت صص سيار ل وأللر بقيمة ال تتجاوأل  25000د.

فقط مسة وع رو ألف

دينار اولتي ال غير) ال سنتي ماليتي  ،وتنقل م كيتكا وتسجل باسمة و ل

استنادا ال قرار مج

الوأل ار رقد  )1409في اجتماعة رقد )2012/4-68

المنعقد دتارلخ .2012/12/30
 - /6تستدد سيارات السف ار

سب ال اجة الفع ية ع

أال تقل مــــد االســـت داد

عـــــ أربل سنوات وال تأللد قيمة السيار ع  30ألف دينار  ،وتستدد سيارات

ال دمات في ال ارج بما فيكا سيارات الم قي
أال تقل مد االست داد ع

والتجار ) ع

م

الثقافي والـــص ي والعـــسار

سنوات  ،وال تأللد قيمتكــــا

عـــــ  12ألف دينار استنادا لقرار وأللر المالية رقد
وت صص سيار ةعما البعثات التمثي ية وتستدد
ال تقل مد است دامكا ع

م

 ) 5لسنة ، 2008

سب ال اجة الفع ية ع

أ

سنوات وال تأللد قيمتكا ع  18ألف دينار

استنادا لقرار وأللر المالية رقد  )56لسنة .2009
 - /7الت صيص ال

صي ل مرابة ال اومية لموظف معي  ،اميأل عينيـــة مرتبطـــة

بمسماه الوظيفي طالما ظل مستم ار في وظيفتة وال يجوأل الت صيص ال
اال دنا ع

قرار يصدر ع مج

ال دمة المدنية طبقا ل مـــــاد

المرسود بقانو رقد  ) 15لسنة  1979في ر ال دمة المدنية.
 - /8يتد الصـرف ع ـ

ــــــصي

 ) 19مــــ

ـ ار آالت ومعـدات النقـل الدـر  ،وسـا ال ديـد ،النقـل الجـو ،

والنقـــل الب ـــر فـــي ـــدود االعتمـــادات الم صصـــة لكـــل منكـــا بميألانيـــات الجكـــات
ال اومية المعنية.

 - /9ع ــ جميـــل الجكــات العامـــة م اطبــة اإلدار العامـــة لإلطفــا فيمـــا يتع ــق ب ـــ ار

معدات وأدوات مااف ة ال رلق واالن ار وقطل التيار والمواد الةألمـة لكـا وصـيانتكا
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و لـــ لتجكيـــأل المبـــاني والمن ـــ ت برنظمـــة المااف ـــة واالنـــ ار والوقايـــة بتـــرأل
مايتكا و مايـة ـاغ يكا مـ أ طـار ال رلـق وفقـا ل مـاد رقـد  )145مـ تعمـيد

وألار الماليــة رقــد  )2لســنة  2017ب ــر نظــد ال ـ ار ل جكــات العامــة المعــد
بموجب قرار وأللر المالية رقد  )5لسنة .2018

- /10يــتد الصــرف ع ـ

ـ ار اةثــاث ،وأثــاث اســاا المــوظفي فــي ــدود االعتمــادات

الم صصـــة لكـــ ا التـــرأل والعقـــود المدرمـــة مـــل المـــوظفي المســـت قي ل ســـا

ال اومي.

- /11تتول الو األرات واإلدارات ال اوميـة ات ــــا اإلجـ ار ات المتع قـة دتتطيـة ا تياجاتكـا
م ـ نظــــــد وتكنولوجيــــا المع ومـــــات دو ال صــو ع ـ موافقــة الجكــاأل المراــأل

لتكنولوجيا المع ومــات المـــسبقة ،مــل مراعـا اة اـاد اة ـرى الـوارد دتعمـيد وألار

المالية رقـــد  ) 4لـــــسنة  2006ب ر نظد وتكنولوجيا المع ومات.
- /12ع

جميل الجكات ال اومية عدد ت ميل ميألانياتكـا بريـة أعدـــــا ماليـــــة تتع ـــــق

دإن ا مطابل جديد أو التوسل فيما هو موجود لديكا اليـا مـ مطـابل واالكتفـا

بمطبعة ال اومة  -وألار اإلعةد.
- /13عدد ال جو ال

ـ ار المـواد والمعـدات اال عنـد وصـو رصـيدها الـ

ـد الط ـــــب

وفــي ظــل الديانــات المتــوفر فــي نظــاد ادار الم ــألو دــنظد ادار ماليــة ال اومــة،

وفــــ

ــــــــدود المقايــــــــسة الم ألنيــــة الســــنوية المعتمــــد  ،مــــل مراعــــا ال ــــاالت

المنصوص ع يكا عنـــد اعــــداد ط ب ال ار وفقا ل تع يمـات رقـد  )1لسـنة 2017
ب ر اج ار ات الدور المستندية ل ار في نظد ادار مالية ال اومة ).(GFMIS

- /14يجب ع ـ اـل جكـة اوميـة االسـتفاد مـ المعـدات والتجكيـألات ووسـا ل النقـــــل
واةثــاث المســتعمل لــديكا عنــد روجــة عـ
اإلدارات اة ـرى التـي تســت دد نفـ

اجــة أ ادار فيكــا ،بعرضــــــة ع ـــــ

اةصــناف أو دـدا كا ،واـ ل يجــب ع ـ اـــــل

- 90 -

المصروفات

جكــة االســتفاد ممــا يعــرأل ع يكــا م ـ جكــات اوميــــــــة أ ـــــرى ســـــوا جديــــد
أو مســتعمل ،و ل ـ فــي اطــار نصــوص تعمــيد التصــرف فــي الموجــودات ال ارجــة

عــــ نطاق االست داد رقد  ) 4لسنة . 2017

- /15تصــرف المبــال الةألمــة ل تعألل ـألات العســارلة والتــي يقررهــــــا المج ـــــ
ل ــــدفات م

ة االعتمـادات المدرجـة بميألانيـة وألار الماليـة – ال ــسابات العامـة

و ل طبقا لما يقرره المج

اةع

ل دفات.

- /16يجب االلتألاد بما ورد في التعميد رقد  )9لسنة  2016ب ر أس
اةصو العقارلة المم واة ل دولة وفقا ل مـاد السابعة ب ـر

ول ع

اةع ـــــ

الن و التالي- :

صـر وتقيـيد

سـاب تك فـة اةصـل

➢ أوال :اةراضي المم واة أو الم صصة ل جكة ال اومية:
يــتد ا تســاب تك فــة ـ ار أو اســتمة اةراضــي الجديــد وقيــد االســت داد دجميــل
دنود التكاليف ت تصبع اةراضي جاهأل لةست داد أو الترجير ،و لـ وفـق دنـود

التكــاليف التاليــة ســعر ال ـ ار  ،رســود مســع اةراضــي ،تكــاليف دــد اةض ـرار أو
المطالبات ،تكاليف تنظيف اةرأل لةسـت داد ،تكـاليف األالـة الدنـا الموجـود ع ـ

اةرأل ،رسود تقديد المعامةت ،أية تكاليف أ رى توافق ع يكا وألار المالية).
➢ ثانيا :المباني المم واة أو الم صصة ل جكة ال اومية:

يــتد ا تســاب تك فــة ـ ار واســتمة المبــاني الجديــد والمبــاني قيــد االســت داد،

وتتــوفر ديانــات التكــاليف الماليــة ال اصــة دكــا وفــق دنــود التكــاليف التاليــة ســعر
ال ـ ار أو تك فــة الدنــا والت ــييد ،تكــاليف الت ـ ار يص المرتبطــة بالدنــا أو تم ـ

المدن  ،أتعاب مكنية ،تكـاليف دـد اةضـرار أو المطالبـات المرتبطـة بمـواد الدنـا ،

رســود تقـديد المعــامةت ،رســود تســجيل المبــاني ،أيــة تكــاليف أ ــرى توافــق ع يكــا
وألار المالية).
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 مجموعة  324ار اةصو غير المتداولة غير المالية غير الم موسة- /17يتد الصرف ع

ار

اةصو

غير الم موسة المقتناه م

درمجيات

الدعد الماتدي واةصو الفنية والتراثية غير الم موسة و قوق الم كية
الفارلة وغيرها في دود االعتمادات الم صصة ة

الجكات ال اومية المعنية.

منكا في ميألانيات

د -مجموعة  326ار اةصو الديولوجية أصو فة ية)
/18د-يتد ار اةصو الديولوجية م ثرو

يوانية منتجة وغير منتجة ،وثـرو

نباتيــة منتجــة وغيــر منتجــة ،وأصــو فة يــة ل تربيــة منتجــة وغيــر منتجــة
يوانية أو نباتية فـي ـدود االعتمـادات الم صصـة لكـ ا التـرأل بميألانيـة

الكي ة العامة ل و الألراعة والثـرو السـماية وأيـة جكـات اوميـة أ ـرى
يتط ب ن اطكا ار ه ه اةصو .

 مجموعة  327م ارلل ان ا ية وصيانة ج رلة - /19تعتدر الم ار االيضا ية وما ورد دكا م ديانــــات وتر يرات مام ـــــة ل جـــــداو

الماليــة ال اصــة بالم ــارلل اإلن ــا ية و ـ ار اةراضــي و ـ ار المبــاني والت ســينات
ع ـــ اةراضــــي و ــــ ار اآلالت والمعــــدات واةصــــو اة ــــرى المرتبطــــة بالم ــــارلل

االن ـــا ية والصـــيانة الج رلـــة  ،وال يجـــوأل تعـــديل ماوناتكـــا ومتط باتكــــــــا اال بعـــد
الرجوت ال وألار المالية في ه ا ال ـر طبقـا ل مـاد

 ) 20مـ مرســـود بالقـانو

رقد  ) 31لسنة  1978بقواعد اعداد الميألانيـات العامــــــة والرقادــــــة ع ـ تنفيـ ها

وال ـساب ال ــتـامي  ،والمـرسـود رقــد  )306لسنـة  2007فــي ــر نقـــل بعـــأل
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ا تصاصــــات وألار الت طــــيط الــــ وألار الماليــــة ،ولجــــب ع ــــ جميــــل الجكــــات
ال اومية االلتألاد بالقيمة التقديرلة المدرجة بالم ار االيضا ية ل ميألانيـة لـدى طـرا

الممارســـــات والمناقصـــــات واالتفاقيـــــات ل م ـــــارلل االن ـــــا ية والصـــــيانة الج رلـــــة

وال ــدمات االست ــارلة ،مــل االلتـألاد بالمــاد رقــد  )36مـ قــانو رقــد  )49لســنة
 2016ب ر المناقصات العامة.

- /20يجـــب ع ـــ الجكـــات ال اوميـــة ال صـــو ع ـــ موافقـــة وألار الماليـــة – ـــ و

الميألانيـــة العامـــة ع ـــ اعتمـــاد القيمـــة الماليـــة التقديرلـــة الةألمـــة لطـــرا ممارســـات

ومناقصــــات تصــــميد وا ــــراف وادار وتنفيــــ الم ــــارلل االن ــــا ية و ــــ ار اآلالت
والمعــدات المرتبطــة بالم ــارلل والصــيانة الج رلــة ،و لـ قدــل العــرأل ع ـ الجكــاأل
المراــأل ل مناقصــات العامــة ت ـ تــتما ه ـ ه الــوألار الت قــق م ـ الت ـألاد الجكــات

بالماونات المدرجة بالم ار االيضا ية ل ميألانية وتوافر االعتماد المـالي الم صـص

ل تــرأل ،وااللتألامــات الماليــة المترتبــة ــة ســنوات التنفي ـ وفقــا ة اــاد المــادتي
 )36،34م القانو رقد  )49لسنة  2016ب ر المناقصات العامة.

 - /21يجــب ع ــ الجكــات ال اوميــة ال صــو ع ــ موافقــة وألار الماليــة  -ــ و
الميألانية العامة ع

القيمة النكا ية المألمـل التعاقـد ع يكـا ب ـر تصـميد وا ـراف

وادار وتنفيــــ الم ــــارلل اإلن ــــا ية و ــــ ار اآلالت والمعــــدات واةصــــو اة ــــرى

المرتبطة بالم ارلل االن ا ية والصيانة الج رلة طبقا لقـرار الترسـية وقدـل العـرأل

ع

ديـوا الم اسـبة السـتكما اجـ ار ات التعاقـد ،و لـ

تـ تـتما هـ ه الـوألار

م ـ التركــد م ـ الت ـألاد الجكــات ال اوميــة بماونــات الم ــارلل واةعمــا المدرجــة
بالمـــ ار االيضـــا ية بميألانيـــة الجكـــة عنـــد طر كـــا ل تصـــميد واال ـــراف والتنفيـــ ،
ودراسة االلتألامات المالية المترتبة ع

ه ه التعاقدات ة سنوات التنفي .
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 - /22ال يجوأل ةية جكة اومية تجاوأل اعتمـاد أ ـد الم ـارلل اإلن ـا ية الم صـص
لكا بقـانو اعتمـاد مـالي ةكثـر مـ سـنة اال ا ا قاد ـة وفـر فـي االعتمـاد السـنو

لم ـروت آ ــر فــي نفـ

البــاب ب ـرط عــدد تجــاوأل التك فــة الك يــة ل م ــروت ولــتد

االتفـــاق ع يـــة مـــل وألار الماليـــة – ـــ و الميألانيـــة العامـــة ويعتدـــر استيفــاااـب

ديانــات تقــارلر المتابعــة النصــف ســنوية المرسـ ة الـ وألار الماليــة ـرط أساسـي

لب ث المناق ة المط وبة مل مـراعا مـا ورد دتعمـيد وألار المالية رقـد  ) 2لسـنة

 2016ب ـــر
اةسا

ـــروط التعـــديل دـــي اعتمـــادات الميألانيـــة فـــي الجكـــات ال اوميـــة

النقد ).

 - /23فــي الــة رفــل التكــاليف الك يــة لم ــروت مـ الم ــارلل اإلن ــا ية يجــب مراعــا
تعمـــيد وألار الماليـــة رقـــــــد  ) 2لــــــسنة  2016دــــــ ر
اعتمادات الميألانية في الجكات ال اومية اةسا

ـــروط التعـــديل دـــــي

النقد ).

 - /24ال يجــوأل ةيــة جكــة اوميــة اصــدار أوامــر تتييرلــة ع ـ عقــود تصــميد وا ـراف
وادار وتنفيـــــ الم ـــــارلل اإلن ـــــا ية و ـــــ ار اآلالت والمعـــــدات واةصـــــو اة ـــــرى
المرتبطــة بالم ــارلل االن ــا ية والصــيانة الج رلــة تـ التــي تقــل قيمتكــا عـ %5

م القيمة اةص ية ل عقد ،أو تجديد أو تمديد عقود يترتب ع يكـا التألامـات ماليـة اال
بعد الرجوت ال وألار الماليـة – ـ و الميألانيـة العامـة لدراسـة أسـباب ت ـ اةوامـر

وااللتألامــات الماليــة المترتبــة ع يكــا والتركــد مــ وجــود اعتمــاد مــالي لــدى الجكــة

صـا بة ال ــر ومـ ثــد وات ــا القـرار المناســب ب ــرنكا  ،و لـ قدــل العــرأل ع ـ

الجكــاأل المراــأل ل مناقصــات العامــة مــل مراعـــــــا أ يــتد التقــدد بط ــب التجديــد أو

التمدي ـد قدــل موعــد انتكــا العقــد دوقــت اــاف ،وااللت ـألاد بمــــــا ورد دنصــوص الم ـواد
التاليـــة  )76،75،74مـــ القـــانو رقـــد  ) 49لســـنة  2016ب ـــر المناقصـــات
العامة  ،واة

في االعتبار ما ورد دتعمـيد ديـوا الم اسـبة رقـد  )2لسـنة 1989

ب ر اةوامر التتييرلة التي تصدر ع

م ت ف أنوات االرتباطــــات.
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امــا ال يجــوأل ل جكــات المســتفيد التقــدد لــوألار اة ــتا العامــة بط ـــــب اجــــــ ار أ
تعـديل ع ـ الم ـارلل اإلن ــا ية يترتــب ع يـة أللــاد فــي التكـاليف الك يــة ل مــــــ روت
و ل بعد اقـرار التصـاميد والدـد فـي تنفيـ الم ـروت اال بعـد ال صـو ع ـ موافقـة

مج

الوأل ار و ل وفقا لما جـا بقرار مج

الــوأل ار رقــــد  ) 1001باجتماعـة

 ) 1999/2-26لســــنة  1999مــــل عــــدد اال ــــة بر اــــاد المــــاد /5الفصــــل

اةو – القواعد العامة).

 - /25ا ا لد يتد تس يد أ د الم ارلل اإلن ا ية ال
المالية جاأل دـإ

اا مقد ار تس يمة ــــة الـــــسنة

سـادق وبال ـروط واةوضـات التـي ي ـددها وأللـر الماليـة تـــــسوية

االست قاقات ال اصة بالم ارلل والصيانة الج رلة و لـ فـي ـدود التكـاليف الك يـة

المقــرر ل م ــروت فــي ميألانيــة الســنة الماليــة وفقــا ة اــاد المــاد  )29مـ مرســود
بالقـــانو رقـــد  )31لســـنة  1978بقواعـــد اعـــداد الميألانيـــات العامـــة والرقابـــة ع ـــ
تنفيـــ ها وال ســـاب ال تـــامي  ،والتعمـــيد رقـــد  ) 2لـــــــسنة  2016دــــــ ر

التعـــديل دــي اعتمادات الميألانية في الجكات ال اومية اةسا

النقد ) .

ـــروط

 - /26ع ـــ جميـــل الجكـــات ال اوميـــة عـــدد ت ميـــل الم ـــارلل اإلن ـــا ية أو الصـــيانة
الج رلة مصروفات ليسـت ات صـ ة مبا ـر بالم ـروت ،يـث ينبتـي عـدد تضـمي

ـــروط المناقصـــات و الممارســـات تـــوفير ســـيارات لم ـــرفي الجكـــات ال اوميـــة أو

تــوفير أجكــأل أو معــدات أو غيرهــا تةفيــا الرتفــات قيمــة العطــا ات التــي يتقــدد دكــا

المناقصو و الممارســو

الكتاب الدور الصادر في . ) 1995/9/20

 - /27ع ـــ الجكـــات ال اوميـــة صـــا بة الم ـــارلل اإلن ـــا ية ضــــرور التقيـــد دإرســـا

تقارلر متابعة نصف سنوية ع سير العمـل دكـ ه الم ـارلل الـ وألار الماليـة وفقـا

ل ديانات والمع ومات التفصي ية الوارد باستمار متابعة تنفي ت ـ الم ـارلل والمعـد

م قدل الوألار الم اور .
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 - /28تتــــول وألارتــــي اة ــــتا العامــــة ،و الككربـــــا والمـــــا  -اــــل فيمــــا ي ــــــــصة -
مســـ ولية تنفيـــ أعمـــا الصـــيانة الدورلـــة الج رلـــة المت صصـــة ل مبـــاني واةصـــو

ال اوميــــــة التـــي ي ـــألد لكـــا صـــيانة دورلـــة ج رلـــة مت صصـــة دــــــــالو األرات واإلدارات

ال اوميــة وفقــا ل تع يمــات الـوارد بــالتعميد رقــد  ) 23لســنة  1982ب ــر أعمــا

الصــيانة ع ـ ا ــتةف أنواعكــا  ،مــل ضــرور ارفــاق المســتندات اةصـ ية المؤلــــــد

ل صرف .

 - /29يجــب اعطــا اةولوي ـة ل م ــارلل اإلن ــا ية ات المــردود االقتص ـاد المبا ــر،
وتضمي عقـــود الم ارلل اإلن ا ية ـروطا ت ـــــألد المقـاو القيــــاد ب ـ ار المـواد و
المعــدات الةألمــة ل م ــروت م ـ الســوق الم يــة ،مــل اعطــا اةولويــة ل منتجــات

الوطنية وفقا لقرار مج

الـــوأل ار رقـــد  ) 17دج ــــــستة  32لسنة . 1987

 – /30أعما التصميد واإل راف والتنفي - :
 ) 1يجــــب أ تقتصــــر أعمــــا التصــــميد واة ــــراف الكندســــي ع ــــ المااتــــب
الكندســـية الكولتيـــة  ،ع ـــ أ تتعـــاو مـــل المااتـــب اةجنديـــة ات ال دـــر

المؤاد في الة الم ارلل ات الطابل ال اص  ،اما يجب أ ت تـألد المااتـب

الكندســية االست ــارلة الوطنيــة بمواصــفات تنســجد مــل مواصــفات المنتجــات
الوطنية و ل ا ا ما اانت ه ه المواصفات بالمستوى المتعارف ع ية .

 ) 2اعطا اةولويـة فـي تنفيـ الم ـارلل اإلن ـا ية ل ـراات المقـاوالت الكولتيـة
باســـتثنا الم ـــروعات ات ال ـــاالت ال اصــــة مـــل وضـــل ـــروط بضــــرور

تعاونكا مل مقاو أجندي م

وى ال در فيما يتع ـق بالم ـارلل ات الطديعـة

الت صصية  ،ع ـ أ يـتد اـل لـ ضـم اإلطـار العـاد لةتفاقيـة االقتصـادية
المو د لدو مج

ال ر .

التعاو أو أية اتفاقية أ رى مدرمة أو قد تدـرد فـي هـ ا
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 - /31فــرأل العقوبــات الرادعــة ع ـ ديــل المناقصــات لمقــاولي آ ــرل أو م ــاراتكد
دكــا ةفــا ل ــروط ،ومنــل المقــاولي الكــولتيي أو مؤسســاتكد م ـ التعاقــد م ـ
البــــاط مــــل ــــراات أجنديــــة فــــي الــــة تــــوافر مقــــاولي م يــــي مؤه ـــــــــي

باســتطاعتكد القيــاد د ـ ل

توصــيات لجنــة التن ــيط االقتصــاد )  ،امــا ال يعتــد

بعقـــود التنـــاأل التـــي تدـــرد دـــي ال ـــراات اةجنديـــة امقــــاو ر يســـي وال ـــراات
الم ية امقاو م الباط اال بعد ال صو ع ـــ موافقـــة مالــ الم ـروت و لـ
ل دم

االت التكرب الضرلدي .

 - /32دنـــا ع ـــ توصـــية وألار الماليـــة ووألار اة ـــتا العامـــة ووألار الت طـــيط فـــي
االجتماعــــات التــــي عقــــدت دتــــارلخ  10/12و  1992/11/18لمناقـــــ ة تدـــــسيط
اإلجـ ار ات المتبعــة فــي صــرف الــدفعات المسـت قة لمقــاولي الــــــصيانة واةعمــــــا
اإلن ا ية الصتير ينبتي اتبات اآلتي-:

 ) 1تقــود وألار اة ــتا العامــة دتسـ يد اةعمــا المنجــأل ل جكــة صــا بة ال ــر
بموجب م ضر تس يد يوقل ع ية م قدل مندوب الجكة المستفيد .

 ) 2في الة وجود أية مة ظات م قدـل الجكـة المسـتفيد تـــــــدو بم ـــــضر
التس يد وتكو وألار اة تا العامة هي المس ولة ع متابعة المقـاو إلنجـاأل

ه ه المة ظات وات ا اإلج ار ات الةألمة في الـة عــدد التألامــة دتنفيـ العمـل
طبقا ل مواصفات الوارد في العقد .

 ) 3ت تألد الجكات المستفيد بصرف قيمة كادات الدفل الوارد اليكـا مـ وألار
اة ــــتا العامــــة ــــة مــــد أقصــــاها 10أيــــاد مــــ تــــارلخ اســــتةمكا لت ــــ

ال كادات ،وف

الـة عـدد التـألاد الجكـة بالصـرف ـة هـ ه المـد المـ اور

تقـــود وألار اة تــــــــا العامـــة بالكتابـــة الـــ وألار الماليــــــــة إل ــــــعارها دـــــ ل

الت ا الة ألد .
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 - /33ت تألد الجكات ال اومية القا مة ع

تنفي الـم روعات الكدــرى بضـرور التعـاو

مــل الكي ــة العامــة ل دي ــة وابةغكــا مســبقا وبصــور رســمية بم ــروعات التنميــة
الر يسية المألمل تنفي ها ليتسن ل كي ة دراسة ت

و ل استنادا ال قرار مج ـ

.1994

الم ارلل مـ النا يـة الدي يـة

الـوأل ار رقـد  ) 906دج سـتة رقـد  ) 55لسـنة

 - /34تتــول اــل جكــة اوميــة صــيانة المن ـ ت والمرافــق ال اصــة دكــا مــل مراعــا

االلتـــألاد دتعمـــيد رقـــد  )23لســـنة  1982ب ـــر أعمـــا الصـــيانة ع ـــ ا ـــتةف
أنواعكا.

 – /35اســـتنادا الـــ قـــ اررات مج ـــ
رقد

الـــوأل ار أرقـــاد  ) 1126المت ـــ فـــي اجتماعـــة

 ) 2003/2 – 49المنعقد دتارلخ  ) 1253 ، 2003/11/16المت ـ فـي

اجتماعة رقد  ) 2003/2 – 54المنعقد دتارلخ /82 ، 2003/12/23رابعـا) فـي

اجتماعة رقد  ) 2005/4المنعقد دتــــارلخ  2005/1/30وقــــرار مج ـــــ

الـوأل ار

رقد /213أوال ) فـي اجتماعـة رقــد ) 2008/7المنعقــد دتـارلخ ، 2008/2/18
وقرار مج

الوأل ار رقـد  )497الصـادر فـي اجتماعـة رقـد  )2013/17المنعقـد

دتارلخ  2013/4/8وفيما يتع ق بالم ـارلل اإلن ـا ية والصـيانة يجـب ع ـ جميـل
الجكات ال اومية مراعا ما ي ي - :

 – 1تك يـــف وألار اة ـــتا العامـــة بالتعاقـــد واال ـــراف ع ـــ جميـــل الم ـــارلل
ال اوميـــة ل ـــو األرات والكي ـــات والمؤسســـات ال اوميـــة ،مـــا عـــدا م ـــارلل
جامعــة الكولــت والكي ــة العامــة ل تع ــيد التطديقــي والتــدرلب ووألار الــدفات

واإلدار العامــة ل طيـ ار المــدني ،باإلضــافة الـ المؤسســات التــي يتــيع لكــا
قانو ان ا كا ه ا اال تصاص.

 – 2قياد وألار اة ـتا العامـة بال صـو ع ـ موافقـة الجكـات المسـتفيد مــــ
الم روت ع

التصميد قدل طر ة ل تنفي .
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 – 3عدد تجاوأل اةوامر التتييرلة ة م روت ع  % 10م قيمة الم روت.
 -4اسناد مسؤولية الصيانة ال الجكات ال اومية لتتول القياد بصيانة م ارلعكا.

 -5السماا بقيـاد الجكـات ال اوميـة دتـــــصميد وتنفيـــــ وصـــــيانة وادار مــــــ ارلعكا
الصتير والتي ال تتجاوأل تكاليفكا المالية م يوني دينار اولتي ).

 -6اإلبقا ع

تصميد وتنفيـ وصـيانة وادار الم ـارلل الكديــــــر ت ـــــت مــــــسؤولية

وألار اة ـتا العامــة ــرلطة اســتكما اافـة متط بــات وألار اة ــتا العامــة لتنفيـ ها
ل جكة المستفيد وفي الة ال ةف يرفل اةمر ال مج

الوأل ار .

 -7الســماا لــبعأل الجكــات ال اوميــة دإنجــاأل وتصــميد وتنفي ـ وصــيانة م ــارلعكا
والتي ال تتجاوأل تكاليفكا المالية  )10مةيي دينار اولتي.
 - /36ال يجوأل ة جكة اومية دمل الم ـارلل اإلن ـا ية ات الماونـات المت ـادكة التـي
تـــــد اعتمادها اال بعد الرجوت ال وألار المالية دك ا ال ر ة
 - /37يجب ع

الموافقة.

الجكات ال اومية قدـل العـرأل ع ـ الجكـاأل المراـأل ل مناقصـات العامـة

ال صـــو مقـــدما ع ـــ ا

وأللـــر الماليـــة لطـــرا المناقصـــات ال اصـــة بالم ـــارلل

االن ا ية التـي تتضم أعما ت ـص الت تيل والصيانة لمـد تأللـد عـ

 )3سنــوات

وا ل طرا المناقصات ال اصة برعما الصيانة الج رلـة ل م ـارلل اإلن ـا ية و لـ

في الة أللاد مــد العقـد عـ

 )3سنـوات لدراسـة االلتألامـات المـالية المترتدــة عـ

ه ه التعاقدات ة سنوات تنفي الم روت و لـ ع ـ ضـو المـوارد الماليـة المتا ـة
بالدولــة اســتنادا ة اــاد المــاد  )26مـ المرســود بالقــانو رقــد  )31لســنة 1978
بقواعد اعداد الميألانيات العامة والرقابة ع
 - /38يجب ع

تنفي ها وال ساب ال تامي.

الجكات ال اومية التركد م سداد اافـة المسـت قات الماليـة لمقـاولي تنفيـ

الم ارلل اإلن ا ية وصدور كاد الدفل ال تامية واالستةد االدتدا ي لكـا قدـل ط ـب
التا كا م الميألانية ونظاد ادار مالية ال اومة ).(GFMIS

- 99 -

المصروفات

 - /39ال يجوأل ة جكـة اوميـة تعـديل أسـعار العقـد – أللـاد أو نقـص – فـي الـة تتيـر
أسعار المواد الر يسية الدا ة في دنود المناقصة – والتي ت دد أسعارها عالميا – اال
وفقـــا لمعادلـــة منصـــوص ع يكـــا بالوثـــا ق والعقـــود ال اصـــة بالم ـــارلل االن ـــا ية

والصيانة الج رلة  ،وبعد الرجوت ال وألار الماليـة – ـ و الميألانيـة العامـة لدراسـة
اةسباب وااللتألامات المالية المترتبة واعتماد القيمة المالية الةألمة و ل قدل العرأل

ع

 )76،75مـ القـانو

الجكاأل المراأل ل مناقصات العامة وفقا ة ااد المـادتي

رقد  )49لسنة  2016ب ر المناقصات العامة.

 - /40يجــب ع ــ الجكــات ال اوميــة تةفــي ال جــو الــ اةوامــر التتييرلــة لتنفيــ العقــود
ال اصة بم ـارلعكا االن ـا ية ،وااللتـألاد بعـدد اطالـة المـد الممتـد دـي تصـميد هـ ه

الم ـــروعات والدـــد دتنفيـــ ها ،و لـــ اســـتنادا لقـــرار مج ـــ

الـــوأل ار رقـــد )2/182

المنعقد دتارلخ  2016/2/8ب ر اةوامر التتييرلة لتنفيـ العقـود ال اصـة بالم ـارلل
االن ا ية ل جكات ال اومية.
 - /41يجب ع

الجكات ال اوميـة ال صـو ع ـ موافقـة وألار الماليـة – ـ و الميألانيـة

العامــة ب ــر اةعمــا المندثقــة عـ م رجــات االتفاقيــات االست ــارلة مـ ممارســات

ومناقصــات لتنفي ـ الم ــارلل االن ــا ية أو أيــة ــدمات است ــارلة أ ــرى تتع ــق دكــا
و ل قدل ات ـا أ اجـ ار ات ل طـرا وقدـل العـرأل ع ـ الجكـاأل المراـأل ل مناقصـات

العامة ،و ل ل ت قق م ادراجكا ضـم ماونـات المـ ار االيضـا ية بميألانيـة الجكـة

ودراسة االلتألامات المالية المترتبة ع يكا ة سنوات التنفي .
 - /42ال يجـــوأل ة جكـــة اوميـــة تفعيـــل الدنـــود اال تياطيـــة والطار ـــة بعقـــود االتفاقيـــات
االست ــارلة والم ــارلل االن ــا ية والصــيانة الج رلــة ،واســتعما المبــال اال تياطيــة

والطار ة دت

العقود اال بعد الرجوت ال وألار المالية -و الميألانيـة العامـة لدراسـة

أســباب تفعيــل ت ـ الدنــود وااللتألامــات الماليــة المترتبــة ع يكــا وات ــا القـرار المناســب
ب رنكا و ل قدل العرأل ع

ديوا الم اسبة وفـق أ اـاد القـانو رقـد  )30لسـنة
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 1964وتعديةتة ،والتعميد رقد  )9لسـنة  2010ب ـر التقيـد دـدليل اعـداد أوراق
المناقصــــات وم ــــروعات العقــــود واالرتباطــــات واالتفاقــــات ال اضــــعة ل رقابــــة
المسبقة قدل عرضكا ع

ديوا الم اسبة.

 - /43يجــب ع ـ الجكــات ال اوميــة ات ــا اج ـ ار ات الطــرا والترســية والتعاقــد لمناقصــات
الصاايب الجذري ا بلع ا ا تهااب العقــود الجبري ا دوقــت اــاف ،مــل مراعــا دقــة تقاارير

اةعما والمد الألمنية الةألمة ل تنفي و ل تجنبا إلصدار أوامر تتييرلة ع ـ العقـود

الجارلة مل االلت األد دنص الماد  - /21النفقات الرأسمالية).

امــا يجــب ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة عــدد تضــمي مناقصــات الصــيانة الج رلــة

ل م ـــارلل االن ـــا ية بقيمـــة أتعـــاب تصـــميد أو ا ـــراف أو أيـــة ـــدمات است ـــارلة
أو متط بات ترثيث.
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الفصل الرابع -الحسابات :
 -1تك و ا الاتاتبووات الاال و
صووووو رة على األقل.

ارفقاتهووا الاتبادل و نوولا ال هووات الحت الوووو اووووا أصووووول

 - 2ت و ا الصوورو با ووت الاسووتلدات األصوول اووع درفووام الاسووتلدات الا ووووودة للقلوو وو د
الاحاسوون باتسووتاارة الاال و اسووو ووتلادا دلووى التعا و م رقووم  )8لسوول  2017بش و ا
الاعال ووات الاحاسوون علووى لرووم ددارة اال و الحت او ) ،(GFMISفووح حالو

ود

صوع ب فوح درفوام تلوم الاسوتلدات اووع اتسوتاارة ال اصو نهوا لرو ار لكنور ح اهووا أ

لطن عتهووا ال اصوو لراعووى حفووم تلووم الاسووتلدات بطر قوو سووهل الر وو

دللهووا علووود

الحا و ا ووع ضوور رة وتم الاسووتلدات باووا لصنووت صوورفها اووع توود ا رقووم اتسووتاارة
تار ها علوووى تلم الاستلدات ارفام ص رة اا اتستاارة.

 - 3على ا ع ال هات الحت ا اتبا لروام الحفوم الاشوار دل و فوح التعاو م رقوم ) 7

لسوول  2001بشو ا تةحو الاحف رووات علووى الاسووتلدات األصوول الا وودة للعاللووووات
الارفقوووو باتسووووتاارات الاشووووار دللهووووا بووووالتعا م رقووووم  ) 8لسوووول  2017بشوووو ا

الاعال ات الاحاسن على لرم ددارة اال الحت ا ).(GFMIS

 -4ل ت أا تصرو الابالغ الاستحق با ت دذا صرو دلى الش ص الانلا اسا
فح اإلذا لفس أ دلى الااصل القال لح لل ه أ الشرت الا تص

قع

باتستالم حست اللا ذج ال ارد فح رهر اإلذا ،تاا ل ز الصرو لل تلل عا
الش ص الصادر لصالح اإلذا دذا تاا هذا ال تلل اف ضا بقبض الابالغ

الاستحق لألصلل الش ص الصادر لصالح اإلذا) اا الصلد م ذلم با ت
ت تلل عام أ

اص ا صق .اذا دعوت الضر رة الووعاللو  -تاوا فووح حوالوو

تو توو الت الارتنووات استحقووات نوووووودل السفر  ..الخ  -ف تتفح فح هذه الحال
نت تلل بالقبض ا قعا عل

الت ق ع اا تلل ال زارة

اا الش ص الصادر لصالح اإلذا بشرط اعتااد

ت ا اسة ت عا ذلم ،أ
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لتم الدفع باست دام سلل

الحسابات

التح ل الاباشر بالنل م لتسدلد اتلتزااات حست الكتات الد ري الصادر نتار خ
 1994/1/30بش ا اتلتزااات الاستحق الدفع  ،اذا استلزم األار الل ء دلى
است دام الش تات ت سلل لسداد الاستحقات طرو ال ه الحت ا

األ ل-تع ضات العااللا  ،لراعى أا تق م ال ه الحت ا
الصادرة الها بالعبارة التال

الرقانوووووووووووو على صرو الش تات .

عدا البات

ن تم ا ع الش تات

ت صرو دت للاستفلد األ ل ) ذلم إلحتام

 -5ل ت على ال هات الحت ا و أا تتقودم شوهر ا باطالباتهوا عوا ال وداات التوح ت دلهوا
األعاال التح تق م نتلفلذها تاا لتعولا علوى ال هوات الحت ا و الاسوتفلدة اوا هوووذه

ال داات الاطالب بالق اةم العال على تسدلدها أ ت ب ل.
 -6تحتفم ال هات الحت ا
استلادا للقال ا رقم

تلر م الاهل الاصرف

بحساباتها لدى نلم الك ت الارتزي بالدللار الكو تح ،

 ) 32لسل  1968بش ا اللقووووود بلوووم الك ووووت الارتوووزي
الاعدل بالارس م بقال ا رقم  ) 130لسل . 1977

 -7ل ووت ق ووام ا ووع ال هووات الحت ا و نةعووداد اووذترة تس و
الارتزي أ نل م أ رى احل أ أ لن بصف شهر
أ ت ب و ل تز وود زارة الاال و نلس و

لحسوواباتها ننلووم الك ووت

ا ووووراء التووووس ات الالزاو

عووا تلووم التس و ات اراعوواة الكتووات الوود ري

الصووادر نتووار خ  1993/12/19بش و ا الرقانوووووو علوووووى أرصوووودة حوووووسابات ال هوو ووات
الحت ا ننلوم الك وت الارتوزي عهودة الط ابوع الاال و  ،الكتوات الود ري رقوم ) 5

لسوول  2009بش و ا اووذترة تس و

النلووم ،اراعوواة التعا و م رقووم  )2لسوول 2018

بش ا الق اعد اإل راءات الالزا إلقفال الحسابات اعداد الحسوات ال توااح لل هوات

الحت ا للسل الاال .2018/2017
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الحسابات

 -8ت ل ز ألي ه حت ا

أا تصدر ش م نتار خ تحق لتار خ قلده ندفاترها،

ت ا الش م استحق ال فاء با رد اإلطال عل  ،الش م الاسح ت فح د ل

الك ت الاستحق ال فاء فلها ل ت تقد ا لل فاء الل شهر اا تار خ دصداره.
الش تات التح لم لتقدم أصحانها الل الادة القال ل

لصالحلتها ست أشهر اا

تار خ دلقضاء ا عاد تقد م الش م) ،تق م ال ه با اطب نلم الك ت الارتزي
أ األ لن

أ النل م الاحل

الاسح ت عللها الش م إل قاو صرفها ،با ت

تتات اإل قاو تق م بقلووودها لحوووسات

 ابالغ تحت التسالاعال ات الاحاسن

األحتام ال اص
تعد الت .

ص م اتدا ل احل -حسابات داةل أ رى

) ذلم استلادا للتعا م رقم

على لرم ددارة اال

 ) 8لوووسل  2017بش ا

الحت ا ) .(GFMISاع اراعاة تاف

بالش تات ال اردة بقال ا الت ارة رقم  )68لسل

1980

 -9ل ت على ا ع ال هات الحت ا اتلتزام نةقفال الفترات الشهر نولرم ددارة اال و

الحت او ( )GFMISفقووا للتعاو م رقووم  )1لسوول  2018بشو ا الق اعوود اإل وراءات
الالزا و إلقفووال الفت ورات الشووهر لل هووات الحت ا و علووى لرووم ددارة اال و الحت ا و
).(GFMIS

تاا للبغح على ا ع ال هات الحت ا تقود م تشوإ د اوالح الحسوابات عوا الفتوووورة
أ الفترات ربع السل

دلى زارة الاال و فوح ا عود ت لت وا ز اللو م ال واا

عوووشر

اوا الشووهر التووالح للفتوورة التووح أعوود علهووا  ،ذلووم بعوود د وراء الاطابقووات الالزاو اووووع
األقسووام الا تصو

ووت الترووام ر د هووذه الكشو و اسووت فاء الن الووات الو اردة نهووا

ذلم استلادا للتعا م رقم  )5لسول  2016بشو ا دللول راو ز تصول فات الحسوابات

ال ار وووو عووووا أنوووو ات الالزال وووو

فقووووا لوووودللل دحصوووواءات اال وووو الحت اوووو التعاوووو م

رقووووم  ) 8لوووووووسل  2017بشوووو ا الاعال ووووات الاحاسوووون علووووى لرووووم ددارة اال وووو

الحت اووو )،(GFMISعلوووى أا لووو افى دلووو اا الاحاسوووب نلسووو
الارسل دلى زارة الاال فح لف

الا عد.
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اوووا هوووذه الكشووو و

الحسابات

وووت علوووى ا وووع ال هوووات الحت ا ووو اصبوووات ا وووع الشووو تات الاحصووول بال هوووات
الحت ا بالقلد اللرااح الا تص لاتابع عاا تحصللها ،ذلم فقوا لاوا واء فوح

التعا و م رقووم  )8لسوول  2017بش و ا الاعال ووات الاحاسوون علووى لرووم ددارة اال و
الحت ا ).(GFMIS

 -10تعوود اووذترة د ضوواح شوواال عووا اإلل ورادات الاحصوول اإلل ورادات الاسووتحق ا ب و

التحصوووولل الاصوووور فات الفعل وووو اترتباطووووات علووووى اووووووست ى النلووووو د النوووووورااج
الحسابات ال ار

عا أن ات الالزال  ،بحلث تعنر الاذترة اإللووضاح عوووا طو

الالزال و الالفووذة اووع ن وواا اووا تووم تلفلووذه اووا اشووار ع ط و التلا و
الكش و ربع السل

اا أربع لسخ ترسوول دلى زارة الاال .

ترفووق اووع

 -11ل ووت اتابع و حال و اترتبوواط الصوورو علووى ا تلووإ أن و ات ب ورااج بل و د ألوووو ا

الاصوور فات باووا حقووق األهووداو األي وراض التووح اووا أ لهووا تووووم ت صووووو ص هووووذه
اتعتاادات.

 -12ل ووووت علووووى الوووو ازرات اإلدارات الحت ا وووو اتلتووووزام نتز وووود زارة الاال وووو – ددارة
الحسابات العاا بتشإ تحلللح للاصر فات الفعل التح لتم الفاقها شوهر ا
لكشووإ حسووات ال ز ل و الا حوود ) ا زع و علووى أن و ات الالزال و
ال ص م فح ا عود أقصواه األسون

فقوا

توول اووا األص و ل

األ ل اوا الشوهر التوالح فقوا للكشو و الاعودة

فح هذا الش ا  ،ذلم حرصا على تحقلوق التو ازا الاوالح اوا وال ل ضوع س اسو
اال ات ازل تساعد على فحص تقل م ادى تفا

فعال و

طوا السول ل اللقد و

دة األداء فح تلفلذ الاس ل ات الا تل لتحقلق األهداو الاحددة حرصوا علوى

تط ر ددارة العال ات اللقد ل راةإ ال زال العاا للد ل .

 -13تعد ال ازرات اإلدارات الحت ا ن اا نتقدلر اتحت ا وات اللقد و لاقانلو التزاااتهوا،
اإللرادات الات قع تحصللها عا تل شهر على است ى األنو ات لكول اولهم ،قودم

دلى زارة الاال – ددارة الحسابات العاا قنل أسن علا اا ندا الشهر السانق
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الحسابات

للشهر الاعلح ،ذلوم اسوتلادا للاوادة  ) 3اوا التعاو م رقوم  ) 7لسول 2008

بشووو ا تطنلوووق لروووام حسوووات ال ز لووو الا حووود علوووى الووو ازرات اإلدارات الحت ا ووو
التعاووو م رقوووم  )2لسووول  2011الالحوووق للتعاووو م رقوووم  )7الاشوووار دل ووو

فقوووا

للكش و الاعدة فح هذا الش ا) ،اع اإلحاط ب ل فوح حوال تو ر أ عودم صو ل

الكشإ ال واص نهوذه التقودلرات فوح ال قوت الاحودد سو و تل و الو زارة دلوى ضوع

تلم التقدلرات اا النها د ا أي اسة ل .

 -14ل ت د راء فحص د ري شهري  ،ربوووووع سووووول ي ) لحووووسابات األصو ل ال صو م
ب ل اعها ،الحسابات اللراا ب ل اعها ا وووراء التووووس ات الالزاو للحود اوا تضو م
أرصدتها.

 -15للبغح عرض أي الو نلا ال هات الحت ا فح شو ا تسو

الاعوااالت الاال و

علوووى زارة الاال ووو للنوووت ف ووو ات ووواذ اإل وووراءات الالزاووووو نوووووش ل اسوووووتلادا للاوووووادة
 ) 18اووا ارس و م بالقووال ا رقووم  ) 31لسوول  1978بق اعوود دعووداد الالزاللووووات

العاا

الرقاب على تلفلذها الحسات ال تااح .

 -16ل وووت تلرووو م د وووراءات الصووورو الت ر ووود تلر اوووا تسلوووووسل ا اووووع ضووووور رة درفوووووام
الاسووتلدات األصوول الا وودة للصوورو باووا ت لتعووارض اووع ط و ات العاوول الا ضووووح

بووووالتعا م رقووووم  ) 8لسوووول  1973اسووووتلادا للتعاوووو م رقووووم  ) 16لسوووول 1986

للهلةووات الالحقوو  ،التعاوو م رقووم  )5لسوول  2016بشوو ا دللوول راوو ز تصوول فات
الحسابات ال ار

عا أن ات الالزال

فقا لدللل دحصاءات اال و الحت او التعاو م

رقووووم  ) 8لوووووووسل  2017بشوووو ا الاعال ووووات الاحاسوووون علووووى لرووووم ددارة اال وووو
الحت ا ).(GFMIS
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الحسابات

 -17لتم دسقاط الابالغ الاستحق للغلر اا الس الت فقا لاا للح - :
أ -الابالغ الاستحق للغلر الاقلدة بحسات ال ص م  -لتم دسقاطها اووا
السووو الت بعووووود اضى سلتلا اا تار خ اتستحقام ،ذلم بقلدهووووووووا لحسات
اإللوووورادات القلد استلادا دلى قرار ا ل

ت ) الصادر فح ا تااع رقوووم

أا تس ل بالحسابات اللراا

ال زراء رقم /13-2/251فقووووورة

 ) 98/2-4نتوووار خ  1998/4/26على

دل ا استحق على الحت ا – اطل بات

اا الحت ا ) باقح ادة التقادم ،ذلوم ن الو ارت ع الارتبات أ

ابالغ

ا ب األداء للا رفلا،حلووث ل ووت أا لتم دسقاط الابالغ ال اص بالا رفلا

ضاا الحسات الاعلح بعد سوول اا تار خ علم الا رإ أ

اا توووووار خ اتسووووتحقام ألهاوووا أقرت ،طبقا ألحتام الاادة

ا

سل ات

 ) 21اا

الارس م بالقال ا رقوووووم  ) 15لسل  1979فح ش ا ال دا الادل .

ت -أاوووا الحقووو م الاال ووو التوووح تووودفع للا روووإ لاووورة احووودة بعووود التهووواء ال داووو
فت ضع ألحتام التقادم طبقا للقال ا الادلح  15سل ) .

ج -أاووا باللسووب للت اللووات فوةا تووار خ اتسووتحقام لنوودأ اووا قووت التهوواء الغوورض

الوووذي توووم تحصوووللها اوووا أ لووو  ،وووتم صووورو الانلوووغ الاسوووتحق صووواا علوووى
حسووووات اإللوووورادات دذا تاووووت الاطالبوووو بوووو

صنووووت الحووووق قنوووول اضووووح اسوووو

عشووورة عااوووا اوووا توووار خ اتسوووتحقام علوووى أا لراعوووى د وووراء القلووو د الالزاووو
فووح س و الت الحسووابات اللراا و

فقووا للتعا و م رقووم  )2لسوول  2018بش و ا

الق اعد اإل راءات الالزا إلقفال الحسابات اعداد الحسوات ال توااح لل هوات

الحت ا للسل الاال .2018/2017
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الحسابات

 -18أاا الابالغ الاستحق لل هات الحت ا قنل بعضها البعض الابوالغ الاسوتحق
لل هات الحت ا لدى الغلر لتم اسقاطها فقا لاا للح- :
أ ) الابالغ الاستحق لل هوات الحت ا و قنول بعضوها الوبعض  :الحقو م الاسوتحق

لل هووات الحت ا و الا تلف و قنوول بعضووها الووبعض ت للحقهووا أي تقووادم  ،ووتم
تس و تها س و اء تس و

لقد و أ قلد و طبقووا لاووا قوورره ز وور الاال و

ذلووم

دعاووات لوولص الاووادة  )18اووا الارس و م بالقووال ا رقووم  )31لسوول ، 1978

ذلم اع عدم اإل الل باا لصوت عللوو الاوادة  ) 21اوا الارسو م بالقوال ا

رقم  ) 15لسل  1979فح ش ا ال دا الادل .

ت ) أاووووا الابووووالغ الاسووووتحق لل هووووات الحت ا وووو لوووودى الغلوووور باووووا فلهووووا الوووودل ا
الاسووووتحق للحت اوووو

السوووو الت أ

الاسووووتحقات الضوووور ن ) فووووال ل وووو ز دسووووقاطها اووووا

تقاداهووووا دت نووووووعد اضووووح اسوووو عشوووور عااووووا اووووا تووووار خ

اتسووتحقام ذلووم اسووتلادا لوولص الاووادة  )438اووا القووال ا الاوودلح بعوود أ ووذ
ا افق

زارة الاال .

ج ) أاا الابالغ الاستحق عا ال اةز الاقدا اا بعووض ال هووات الحت ا لتم
اسقاطها اا الس الت بعد ار ر ست أشهر اا تار خ التهاء أ ل النووووت فوح

استحقووام ال اةووزة أ اووا تار وخ دعوووالا الر وووو

 )226اا الارس م بالقال ا رقم
الادلح،

فوووح ال عووود نهوووا اادة

 ) 67لسل  1980نةصدار القال ا

فقا للتعا م رقم  )2لسل  2018بش ا الق اعد اإل راءات الالزا

إلقفال الحسابات اعداد الحسات ال تااح لل هات الحت ا

.2018/2017

للسل الاال

 -19علووى ا تلووإ ال هووات الحت ا و د وراء وورد افووا ة للصوولد م اوورة توول صالص و

شه ر شترط د راء ال رد ال تااح فح آ ر لو م اوا أ وام العاول الرسووووا اوووا

شووهر اار

اا تل سل اال

اع اتبا التعل اات الاال التوووح ردت نتعاوووو م
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الحسابات

رقووووووم

 ) 2لسوووول  2000بشوووو ا وووورد اللقد وووو الط ابووووع الاال وووو النر د وووو

البطاقات الااغلط

اوا فوح حتاهوا  ،هوذا اوع اراعواة د وراء الاطابقوات الد ر و

الل ا نووولا تشإ حرت الصولد م ا ر وات الحاسووووووت اللوح الاتاصلوووووو فوووح

تووووووشإ الحرتوووووو للوووو م / /
الاوووست ر

تصوووو بات سووووابق  ،السوووو الت التفووووووووصلل

ن اسط الحاست اللح .

 - 20للبغوووووووووح عووووووووودم اتحتفوووووووووواظ بابوووووالغ تنلووووورة فوووووووح الوووصلوووووود م دت باووووووووا فوووووح
باحت ا وووووووووات الووو زارة أ اإلدارة الفعللووووووو اوووع اراعووواة اوووا ووووووواء بالتعالووووووووووم رقوووم
 ) 1لسل  1989نوووش ا تلرلووووم الوووصرو اللقووودي عا طر وووووق الصلووووووود م.

 -21علووى ا ووع ال هووات الحت ا وو التقلوود ب حتووام التعا و م رقووم  ) 7لسوول 2002
بش ا األ رام البطاقات ذات الق ا اللقد بال هات الحت ا .

 -22الابالغ الاحصل لحسات اإللرادات لوم لتسولى قلودها اباشورة لهوذا الحسوات لعووودم
است فاء اإل راءات الالزا أ لعدم صنو ت الحوق فوح اعتبارهوا دلوووورادات ل سوا لهوا

حسوووات صووو م -حسوووابات داةلووو أ ووورى – اقن ضوووات تحوووت تسووو تها إللووورادات

الالزال  ،علد التس

لتم قلدها لحسات اإللرادات الا تص.

 -23ت ل ز الح قر ض للا رفلا ذلم تلفلذا للتعل اوات الاال و

وتم اووولح سووولإ

للا رفلا ال ودد الوذلا توم التعاقود اعهوم سو اء نودا ل د لو الك ووووت أ

ار هووووا

لحلا دتاام د راءات التعللا تم قلودها بحسوات أصو ل  -حسوابات ادللو أ ورى

– ابالغ تحت التحوووصلل – على أا لتم استردادها الل ادة أقصاها سوت أشوهر
ذلم فقا للكتات الووود ري الصادر نتار خ . 1995/10/24

 -24تق و م توول ه و حت ا و بفووتح اتعتاووادات الاسووتلد
ق اوووو اتعتاووادات الاسووتلد

دفووع السووح بات تعوودلل

دفووع التح و الت ال ار و اووا حوووووسانها ال وووواري
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بالوووودللار الكو تح حاوول حسووات أصو ل – حسووابات ادللو أ وورى  -دفعووات عووا
اعتاادات استلد بالق ا التووح تووم صاها باعرف النلوم ت ل و ز تحالول تلوم
الق ا على نل د الاصر فات الاعللوو دت علد ص ل البضاع .

اوووع

ووو ت اتلتوووزام الكااووول باوووا ووواء فوووح تعاووو م زارة الاال ووو رقوووم  ) 3لسووول

 2000بش ا شور ط التعاقود بغلور الودللار الكو تح فوتح اتعتاوادات الاووووستلد
التعاووو م الالحق ب رقم  ) 14لسل . 2001

اللهاة

التووح قووداها

 -25ت اللات الااارسات الالاقصات الاقا تت اتنتداة

ضااا) ل ت أا تقلد فح تار خ استالاها بحسات لرااح

نلوووم شوو تات

الالاقص ا الاقا ل ا فح ص رة تفاتت اصرف
طانوات ضوااا  -ت اللات ش تات

ش تات اصدق – طانووات

طابات ضااا ).

علووود ا الفووو الاووو ردلا الاقووووووووا للا لوووووووشر ط العقوووود تحصووول ق اووو الكفووواتت

الاصرف الاوووصادرة تقلود لحوووسات ص م – حسابات داةل أ ورى – اقن ضوات

تحووت تس و تها إلل ورادات الالزال و – فقووووا لاووووا وووواء نتعاوووو م زارة الاال و رقووم
 )5لسوول  2016بش و ا دللوول را و ز تصوول فات الحسووابات ال ار و عووا أن و ات

الالزال

فقا لدللل دحصاءات اال الحت او التعاو م رقوم  ) 8لووووسل 2017

بشووو ا الاعال وووات الاحاسووون علوووى لروووم ددارة اال ووو الحت اووو ) ،(GFMISاوووع
ضر رة حفم أص ل الش تات

طابات الضااا فح الإ اص ب رقوام اسلسول

فح عهدة الا رإ الاسة ل ذلم طبقوا للتعاو م رقوم  ) 9لسول  1973بشو ا

حسابات الكفاتت الاصرف .

مع مراعاة تعميم قمي  )4الصيارق تاياق
 )1الصارق تااق

 2013/12/22والمعيل تيالاعمم قمي

 2014/1/21عن لجنة المنامصات المركز ة -:

– اعتااد تشوإ تقودلري تعاو م التو الا األ لوح حسوت لروام الشوراةح للالاقصوات

الغلر قانل للت زة .

– اعتااد تشإ أسعار ن ع صاةق الالاقصات الااارسات الغلر قانل للت زة .
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 -26على ا ع ال هات الحت ا تضالا العق د التح تنراها اوع الغلور آل و لتوووس

الووودفعات الاقداووو التوووح قووود لووولص عللهوووا فوووح بعوووض نلووو د العقووود قلووود الووووودفعات

الاقداوو على حسوات أصو ل –حسوابات ادللو أ ورى اصور فات تحوت توووووس تها

علووى ألوو ا نلوووو د اوووووصر فات الالزال و

 -اووع عوودم اإل ووالل ب حتووام الاووادة /6أ

اا هذه الق اعد ،تم تس تها اووا الدفعات التح لتم صرفها اقانل اوا توم دل وازه
اللسوب التوح توم نهوا

اا أعاال أ اهاات أ اا تم ت ر ده اا ا اد ذلوم نولف

اتل از أ الت ر د أ حست اوا للراو تول عقود لوذلم  ،اوع اراعواة اتلتهواء اوا

تس

تلم الدفعات تاال بحد أقصى اع أ وور دفعو اسوتحق

ذلوم اسوتلادا دلوى

الكتووات الوود ري رقووووم  ) 2لووووسل  2003نوووووش ا الوودفعات الاقدا و  ،اووع األ ووذ
فح اتعتبار الكتات الد ري رقم  )1لسل  2015بش ا تفال ال واز التعاقود نولا
ال هات الحت ا .

 -27الابووالغ التووح صوورفت بغلوور

و حووق اكتشووفت ووالل لفو

الووووسل الااللوووو التووووح

صووورفت فلهوووا ل وووت أا تسوووتبعد اوووا الاصووور فات بالقلووود علوووى حسوووات أصووو ل –
حسووابات ادلل و أ وورى – انوووووالغ تحووت التحصوولل  -لحوولا تحصووللها اذا اووا تووم
اكتشافها فح سل اال و تاللوووو لووووتم قلودها لحوووووسات دلوووو ا اووووستحق للحت اووو

لحووولا تحوووصللها لإللووورادات ل

اصر فات اسوتردة ) طبقوا للتعاو م رقوم ) 8

لسوووول  2017نووووووش ا الاعال ووووات الاحاسوووون علووووى لرووووم ددارة اال وووو الحت اوووو
). (GFMIS

 -28تتحاوول ال ه و الحت ا و الالق و ل الهووا الا رووإ بالنووووودل اللقوووودي لرصوووولده ا ووا
اإل ووازات الد ر و حتووى تووار خ اللقوول ووتم قلووده لحسووات صو م – حسووابات داةلو
أ رى – انووالغ تحوووت التس

بال ه الالق ل لها  -علوى أا لوتم صورو ارتوووت

اإل ووازات الد ر وو الاال ح و للا رووإ صوواا علووى هووذا الحسووات لحوولا تس و ت
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بالكااوول  ،تاووا تتحاوووول ال ه و الحت ا و الالق و ل الهووا الا رووإ نتكلف و اتاف و ة
لهالووووو ال داووووو للا روووووإ الغلوور ت و تح عووا اوودة دات و فلهووا ذلووم فووح يلوور

الح واتت التووح ت و ا فلهوووووا اللقووووول نوولا هتوولا تلوودرج الزاللتهاووا ضوواا الزال و
الو ازرات اإلدارات الحت ا و

ذلوووم حسوت قورار ا لو

ال داو الادل و رقوووم )6

لووسل  1984الكتووات الووود ري الصادر نتار خ . 1988/11/21

 -29لتعوولا علووى ال و ازرات اإلدارات الحت ا وو اطابق و الاقن ضووات الاوودف عات اووا
الووى حسووات ال ز ل و الا حوود اووووع ددارة الحوووووسابات العااوووو نوووووشة ا الاحاسووب

العاا نو زارة الاال و شوهر ا ،توذلم اطابقو دفعوات التا وووول للهلةوووات الالحقو ،
تس

الفر قات أ ت ب ل.

 -30علوووى ا وووع ال هوووات الحت ا ووو اتلتووووووزام نتطنلووووووق لروووام ددارة اال ووو الحت اووو
) (GFMISاد ال الن الات الاال ل ا ا أ ت ب ل بصف الترا .

 -31لتعوولا علووى ا ووع الاسووة للا عووا الشووة ا الاال و فووح أ و
قوودا ا للاتلفوولا ب عاووال الا ار ع و الاال و

ه و حت ا و أا

دل و اا الاحاسووب  ،هوواز الا وراقنلا

الاالللا ،زارة الاال  -قطاعات الاال العااو

الالزال و -الاحاسوب -الت وز ا)

الن الووووات الاطل بو أا طلعو هم علووى ا ووع السو الت الوودفاتر الاسووتلدات توول

ف اا ل ص  ،التوح قتووضح األار اتطال عللها أصلواء ق وااهم بالا ار عو  ،ذلوم
اسووتلادا دلووى لووص الاوووووادة " "29اووا قووال ا دلشوواء دل و اا الاحاسووب رقووم ) 30

لسووول  ، 1964أحتوووام القوووال ا رقوووم  )23لسووول  2015بشووواا دلشووواء هووواز
الا وراقنلا الاووالللا الالةح و التلفلذ و للقووال ا رقووم  )23لسوول  2015الصووادرة
بالارس م رقم  )333لسل .2015
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 -32على ا ع ال هات الحت ا و الحصو ل علوى ا افقو

زارة الااللوووو علوووود الحا ووو

لفووتح حسووابات فووح النل و م الاحل و  ،تووذلم فووح النل و م األ لن و بال ووارج طبق وا

ألحتام تل اا تعا م زارة الاال رقم  ) 8لسول  2000بشو ا فوتح الحسوابات
نوووووالنل م األ لن ووو  ،تعاووو م زارة الاال ووو رقوووم  )2لسووول  2005بشووو ا فوووتح

الحسووابات ننل ووم الك ووت الارتووزي النل و م األ وورى الاحل و  ،الكتووات الوود ري رقووم
 )2لسل  2014بش ا فتح الحسانووات فح النل م الاحل

النل م األ لن و فوح

ال ووارج  ،التفوا ض اعها بش ا الحص ل علووى عاةد ربح على ق او الوداعاتها

لوودى تلووم النل و م اقانوول اسووتفادتها اووا بقووووواء تلووووم الابووالغ لوودلها قنوول تح لهووا
لحسووات ال ه و لوودى نلووم الك ووت الارتووزي طبقووا لاووا ووووواء بتتووات زارة الاال و
الد ري رقم  ) 3651نتار خ . 2001/2/11

 – 33لراعووووى ت ر وووود الابووووالغ اللقد وووو الاحصوووول ن اسوووووط الووووووصلادلق الفرع وووو ل الوووووا

للصلد م الرة سح اع درفام صو رة اوا د صواتت التحصولل تشو و الت ر ود علود

دعداد اسوتاارة الت ر ود طبقوا لاوا رد فوح التعاو م رقوم  ) 8لسول  1973نوووش ا
دللوول العا ول باللاوواذج الاال و الاحاسوون

التعا و م رقووم  )5لسوول  2016بش و ا

دللوووول راوووو ز تصوووول فات الحسووووابات ال ار وووو عووووا أنوووو ات الالزال وووو

فقووووا لوووودللل

دحصوواءات اال و الحت ا و التعا و م رقووم  ) 8لوووووسل  2017بش و ا الاعال ووات
الاحاسن على لرم ددارة اال الحت ا ).(GFMIS

 -34ل ووت علووى ال هووات الحت ا و اراعوواة تحر وور د صوواتت ت ر وود ل ا ووا بالاتحووووصالت
اللقد ووو التوووح لوووتم اسوووتالاها عوووا طر وووق الصووولد م الرة سوووح ،اسوووتلادا للتعاووو م

رقوووووم  ) 8لسوووول  1973بشوووو ا دللوووول العاوووول باللاوووواذج الاال وووو الاحاسوووون

التعاو م رقووم  )5لسوول  2016بشو ا دللوول راو ز تصوول فات الحسووابات ال ار و

عا أن ات الالزال

فقا لدللل دحصاءات اال الحت ا التعا م رقوم  ) 8لسول

 2017بش ا الاعال ات الاحاسن على لرم ددارة اال الحت ا ).(GFMIS
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 – 35ل ت على ا ع ال هات الحت ا
ار

تس و

التح ست ت لوووشاطها د ووراء تحووو الت

بالعاالت األ لن  ،األاوور الذي قد سفوور عل رووه ر فر م عال علوووود

هووذه التح و الت علووى حسوواباتها الا تص و

بالعال و الاحل و ) بعوووود توووو فر

الاسووتلدات الا وودة لهووا فقووا للتعا اوولا رقووم  )4لسوول  2015بش و ا دللوول را و ز
تصووول فات الالزال ووو األسوووا

اللقووودي)

 )8لسووول  2017بشووو ا الاعال وووات

الاحاسن على لرم ددارة اال الحت ا ) (GFMISاتبا التعل اات الت - :
أ -دضاف فور م العالو الداةلو دلوى اإللورادات لو
تغلر أسعار العال .

 16310101دلورادات فر قوات

ت-تحالووول فووور م العالووو الادللووو علوووى الاصووور فات لووو
فر م تغلر عال .

 28510101سووواةر

 -36علوووى ال هوووات الحت ا ووو أا تلتوووزم نتصوووللإ األصووو ل ال صووو م فقوووا لفتووورة القلووود
الزال  ،ذلم تالتح-:

▪ أص ل /ص و م اتدا ل و احل و – هووح حسووابات  /اطالبووات اال و ات قووع تس و تها
الل  )12شهر اا تار خ القلد.

▪ أص ل /صووو م يلووور اتدا لووو احل ووو – هوووح حسوووابات  /اطالبوووات اال ووو ات قوووع
تس تها الل فترة تتعدى  )12شهر اا تار خ القلد.

ذلووووم تطن قووووا لاووووا رد فووووح التعاوووو م رقووووم  )5لسوووول  2016بشوووو ا دللوووول راوووو ز
تصوول فات الحسووابات ال ار و عووا أن و ات الالزال و

فقووا لوودللل دحصوواءات اال و

الحت ا و التعا و م رقووم  )8لسوول  2017بش و ا الاعال ووات الاحاسوون علووى لرووم
ددارة اال الحت ا ).(GFMIS
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الفصل الخامس -السجالت :
ككككك

 -1مسكككككج السكككككجالت الب كككككو بكككككا جككككك

ال ككككك ال

م الوست

).

 – 2تبكككك

ككككل جبكككك س م كككك فككككتإل سككككجالتبا المساسكككك

السسكككا ات الخا جككك اككك

المساس ك
الت مككككك

اسككت اوا ل ت م ك

ككك ا الم ا ككك

ككككك ( المكككككاو ( ) 3

ل كككك اوات الككككككككككمص فات

فبكككككككا لكككول ل ال مكككل ال مكككاذج المال ككك

ك (  ) 8لكككككككس  1973الم ككوب الت ككام الالسب ك
كككككككك (  ) 10لسككككك  1978شككككك

ككككك (  ) 8لسككككك  1978الت مككككك

الت مككات ال اج ك م اااتبككا ا ككو فاككواو شككا اص ك اوات المص ك فات السسككا ات

الخا ج ك ا ك الفت ك ال ك س ك
ال بو كك الشخككككص

 ،الت م ك

الجبات الس م

ك (  ) 6لس ك  2002ش ك

الت م

ال بككو

(  ) 16لسك  1986الخكككاص

كككول ل ال مككككل ال مككاذج المال ك السككجالت ل ب لككات الم سبك مكا ت افككع مك الت مك
(  ) 4لس  2015ش

ول ل مك

المسم ات آل ال مل الك ا و فكا الت مك
تصككك فات السسكككا ات الخا جككك اككك

الس م الت م

تصك فات الم ا ك ( األسكاس ال بكو )،
ك ( )5لسك  2016شك

ككك ا الم ا ككك

( )8لس  2017ش

فبكككا لكككول ل فسصكككا ات مال ككك

الم الجكات المساسك

ا كظ إك فوا

مال ك الس م ك ) ، (GFMISالت مككات ك (  ) 1لس ك  2017ش ك
الو

 -3ج ك

المست و ل ش ا فا إ فوا مال الس م ). (GFMIS

ل ك ج الجبككات الس م ك  -فذا واككت الككككككض

ذلككج  -مسككج سككجالت مساس ك
ل ج ال و الخاص

ال و فكا ضك

م ااا التبس

ول كل مك

فج ك ا ات

ضكككك ط ال مككككل المساسكككك ا

واخ ك ف ا ك لمككا خصككص لبكككككا مكككك ااتمكك ككاوات

امالبا الف ك ستكظ م ك لبكا متا ك الم صك ه ا كظ كذ

است اجاتبكا فكظ سكو و مكا خصكص لبكذ ال ك و فكا الم ا ك مكككك

الت ي الذ صو ت ه الم ا
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ج

االلت ا بذا الت يك

فكا

السجالت

جم

الكش ه ال ا ات الم اسالت  .ما

اآللككا سس ك ال ك ام

ا

الفلككات ال ك و األ ك او ال ك ا و فككا ول ككل م ك

الم ا ككك ( األسكككاس ال بكككو ) الصكككاو كككالت م
ك ( )5لسك  2016شك

الم ا

تك

الب كككك و الم كككك ل ساسك

ول ككل مك

تص ك فات

ككك (  ) 4لسككك  2015الت مككك

تصك فات السسككا ات الخا جك اك

فبا لول ل فسصا ات مال الس م .

أل ككككككككك جبككككككككك س م ككككككككك ااتمكككككككككاو ت

 - 4ال جكككككككككككككككككك

( مساس كككك  ،تخككك ي  ،شككك ا  ،بكككل ) ذ اال ككك م اشككك
المال

ا المال

سك

ا كت و ك

كككككككككع

كا

إكككككككككا مككككككككككالا

ككك م اشككككك

ككككككال إ

اسكتخوا الساسك ات اآلل ك فال كو ال جك و فلكككككظ

إ ا ص ا إا فوا مال الس مك ) (GFMISالم كع ا كظ جم ككك

الجبات الس م كك اات ا ا مكك . 2016/4/1

 – 5ا ككظ جم ك الجبككات الس م ك االلتك ا ككتج ا ات سفك
ذات الب مك الشك ات مسككل ل المك إف

الت م ككككككك
األختا

ككك (  ) 3لسككك  1990شككك

الت م

المسم ات آل ك ال مكل الك ا و فكا الت مك
الس م الت م

اللس المسف إكات ،مكا ت افكع مك

ك ( )5لسك  2016شك

ككك ا الم ا ككك

( )8لس  2017ش

مال الس م ).(GFMIS
 –6ت

ا بككا مككوو سفإبككا التككا ككص ا بككككككا

األس كككا الخاصككككك الكككككوفات ذات الب مككككككك

( )7لس  2001ش

تصككك فات السسكككا ات الخا جككك اككك

تككوا ب مجم اكككككك الككككككوفات

فبكككا لكككول ل فسصكككا ات مال ككك

الم الجكات المساسك

ا كظ إك فوا

فث ات الت و الت التكا ت ك ا كظ ااتمكاوات الم ا ك فكا السكجالت ال كككك ب

فبا ل و ال و المختص ستكظ ال ت تك ا كظ التك خ فكا فث اتبكا إبك

صككك

ول كل مك

ككك صكككس س

ي ااكككظ

األ او فكا سكجالت اال ت كا مك

الس م ). (GFMIS

السكجالت

كككت فث كككات الت كككو الت فكككا ااتمكككككككاوات ال كككككك و

ا ك الت كككككككو الت التكككككا تمككككت إكا فوا مال ك
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الفصل السادس -الشراء :
 – 1االلـتزام بالـقواعـد واإلجـراءات واألحـكـام التـي نـص عليها التعمـمم رقــــــــم (  ) 2لسـن
 2017بشـــ ن نظـــم الشـــراء للجهـــات العامـــ المعـــدا بـــالقرار الـــوزار رقـــم ( )5لســـن

 2018والتعلممــات رقــم ( )1لســن  2017بش ـ ن رج ـراءات الــدورت المســتندم للش ـراء

في نظم ردارت مالمـ الحكومـ ) (GFMISأو أ تعمـمم أو تعلممـات جديـدت تصـدر
بهذا الش ن.

 - 2ال يجــوز شـراء مـواد أو معــدات أو تــوفير نــدمات رال عــن ر ـ الوحــدت المنتـــــص
بالشراء في كل جه حكومم .

 -3ال يجوز أل جهـ عامـ ربـرام عقـد تور ـد مـا سـب لهـا التصـر فمـ أو رفـــــض مـا
عرضــت عليهــا جه ـ عام ـ أنــرم مــن م ـواد رال بعــد مض ـي (  ) 90يومــا مــن تــار

التصر أو انتهاء مدت العرض وذلك وفقا للمـادت ( )126مـن التعمـمم رقـم ( )2لسـن
 2017بشـــ ن نظـــم الشـــراء للجهـــات العامـــ المعـــدا بـــالقرار الـــوزار رقـــم ( )5لســـن

. 2018

 -4تعــد وزارت المالمـ نظمــا إلدنــاا وتشــليل عملمــات الشـراء لــذا ينبلــي االلتـزام بمــا ورد
بالتعلممــات رقــم ( )1لســن  2017بشـ ن رجـراءات الــدورت المســتندم للشـراء فــي نظــم

ردارت مالم ـ الحكوم ـ ) ،(GFMISوال يجــوز ألم ـ جهـــــ عام ـ اعتمــاد ت بي ـ أ

نظم آلمـ أنـرم بهـذا الصـدد رال بعـد الحـــــــصوا علـــــى الموافقـــــ الرسـمم مـن وزارت

المالم .

 - 5استنادا ألحكام المادت ( )142من التعممم رقم ( )2لسـن  2017بشـ ن نظـم الشـراء
للجهات العام المعدا بالقرار الـوزار رقـم ( )5لسـن  ، 2018و جـوز للجهـ العامـ
الشراء عن ر

مبادل المواد تبعاً ل رق الشراء وفقاً للشروط التالم - :
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أ -أن تت لب حاج العمل الفعلم رجراء مثل هذه المبادل .

ب  -وجود مواصفات ومزاما في المواد الجديدت التي تفوق بالفعل مواصفات المواد
القدمم .

ج -أن تكون المواد المشت اره من نفس أنواع المواد المباع .

د -توفر االعتماد المالي الالزم لدم الجه العام لشراء المواد الجديدت.

هـ  -أن يتم سداد قمم المواد القدمم من المورد بالكامل دون رجراء مقاص .

و -يجب أن ال تكون عملم الشراء بالمبادل قابل للتجزئ سواء في المواد المراد
استبدالها أو شراؤها.

 - 6يراعـــى التقيـــد بالـــدليل اإلرشـــاد لت هيـــل الـــــــشركات والمؤســـــــسات لــــــدم الجهـــــات
العامـــ الصـــادر مـــن قبـــل وزارت المالمـــ  -ردارت نظـــم الشـــراء  -وذلـــك عنـــد ر بـــــــ
الجهات بإجراء ت هيل مسب لعملمات الشراء والمزايدات.

 - 7يراعــى عنــد ر ب ـ الجهــات العام ـ فــي اســتندام اســلوب الش ـراء الجمــاعي بإحــدم
ال رق التالم - :

أ  -مناقصات الشراء الجماعي .
ب  -الشراء المباشر عن ر

دليل شراء المواد .

االلتـــزام بتعلممـــات الشـــراء الجمـــاعي الـــــــصادرت عــــــن وزارت الماليــــــ  -ردارت نظـــــــم
الشراء بتار

 10يونيو . 2001

 -8يجـــب علـــى وحـــدت الشـــراء بالجهـــ العامـــ عـــرض لبـــات االعفـــاء مـــن اللرامـــ أو
تنفمض قمم اللرام المقدم من الموردين  /المتعهدين  /المقـاولين مشـفوع بـ أر

الوحدات المنتص بمتابع أوامـر الشـراء أو العقـود علـى لجنـ الشـراء التنـاذ القـرار

المناســـب بشـــ نها وذلـــك وفقـــا لمـــا ورد بالمـــادت ( )116مـــن التعمـــمم رقـــم ( )2لســـن
 2017بشــ ن نظــم الشــراء للجهــات العامــ المعــدا بــالقرار الــوزار رقــم ( )5لســن
.2018
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الفصل السابع -التخزين :
 -1ينبغييا اتبيياس ابسييعلم اللعلييا السييعال لتلييلين اللخييازن يييييالللاد لاللليييييدات بلييييييا ال
اسيل

تدداسي ا للين ريل هالدويا فل تعف يا ،لال اشيته لين الليلاد مال ليا تيديل مليييييه

حاجة الللل الفلعاة  ،ليتبع فا تحديد االحتااجات لن الللاد ليا نيع يعايه التليليييييال

هقل (  )6لسنة  1994بشينن مييداد الليااسيات اللخزناية السينلاة لتييديه ايتلييييييادات
الليزاناة لفاة تلداالت الحية له .

 -2تيلل لجان ميداد الليااسات اللخزناة لد الج ات الحاللاية عييييييييادة النظييييييه فيييييا
االيتلادات الليتهحية بشينن ا اليا لقالية بليا يتفيم ليع التليداالت التييييا تلييييت يعييييى

االيتلييادات اللالايية بلييد التصييديم يعييى قييانلن الليزانايية نلاهسييا نسييختين ليين تيهييييييه
العجنيية لجلاييع اشييلا الليااسييات ملييى لزاهة اللالايية  -مداهة شيينلن التخييزين اللالييييية
خال ش ه لاحد لن تاهيخه.
 -3يجم االوتلال هفع افاءة ابداء فا يلعاات التخزين بحييييث يتحييييم ال يدا اللهجيل
لن لهاء ضبط وذه الللعاات لول خفض اعفة اللخزلن ملى فدنييييى حيد للاين نلاحايال

الهقابة السيعالة يعيى مداهة لتيدال الليلاد  ،لتحياييا ل يذا ال ييييدا فييد فصيدهت مداهة

شيينلن التخييزين اللاليية اللديييد ليين التلييالال لالتلعالييات الت يا تيينظل يلعاييات التخييزين

لالجييهد نلايييداد الليااسييات اللخزنايية لالتصييها فييا الللجييلدات الخاهجيية ييين ن ييا
االستخدال لالتا ينبغا االلتزال لضل ا للضع الت يم -:

 التللال هقل (  ) 12لسنة  1979بشنن سجل لهاقبة اللخزلن . -التللال هقل (  ) 19لسنة  1986بشنن جهد الللجلدات

 التللال هقل (  ) 20لسنة  1992بشنن ب اقة حهاة اللادة فا اللخزن . تلعالات جهد الل يد بغيهض مضيافة فهصيدت ا مليى لهاديز اللليل بالنظيال اقليا للهاقبيةاللخزلن لالل د الصاده فا ( ف هايه . ) 1997
- 119 -

التخزين

 دليل اللص عحات لاللفياوال اللسيتخدلة فيا يلعايات شينلن التخيزين لالهليلز الداليةيعي ا فا نظال مداهة الللاد اللتدالعة الصاده فا  9لاهس . 1998

 تلليييال هقيييل (  ) 1لسييينة  2000علغيييييياء بليييييض العجيييييان اللخزنييييية لييييييد الج ييييياتالحاللاة.

 تلعالات اليدلهة اللسيتنداة اللخزناية لعتج ييزات اقلاية اللسيتخدلة فيا تيييييشغيل نظييييلاللالاة اللالة الصادهة فا فغس س .2000

 تلعالييات الجييهد السيينلم اللييال لل ييد الل يلاد فييا النظييال اقليييييا الييييييصاده فييييييا فدتييل ه.2000

 دليييل نظييال الجييهد ( جييهد الل ييد) يينظل مداهة الل يلاد اللتدالعيية الييييييصاده فيييييا فدتييل ه. 2000

 تللييال هقييل (  ) 9لسيينة  2000بشيينن ميييداد الليااسييات اللخزنايية لتيييييديه ايتليييياداتالليزاناة فا النظال اقلا .

 -دليل نظال الليااسات اقلا نظل مداهة الللاد اللتدالعة الصاده فا داسل ه .2000

 تللال هقل ( )1لسينة  2001بشينن ملغياء تلليال لزاهة اللالاية هقيل ( )13لسينة 1995بشنن التصها فا فلالك الدللة الخاصة اللياهية لاللنيللة.

 -تللال هقل ( )7لسنة  2001بشنن النحة اللحفلظات .

 -تلعالات الساللة لاللقااة اللخزناة  -فغس س . 2002

 دليل ابيلا الخاصة بننش ة لحيدات التخيزين ليد الج يات الحاللاية الصياده فييييياا هيل . 2003

 دليل التلالال لالتلعالات اللنظلية لللعايات التخيزين بالج يات الحاللييييية الييييصاده فييييالاهس .2005

 تللال هقل ( )1لسنة  2012بشنن مداهة اللخزلن الحاللا ين هيم الي اس الخاع. -ق يهاه لجعييس الخدليية اللدنايية هقييل ( )1لسيينة  2016بشيينن ليين

اللظانف اليااداة فا الج ات الحاللاة نلالغاء تخصاع السااهات.
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 تلليييال هقيييل ( )7لسييينة  2016بشييينن اقفيييا الفتيييهات الشييي هية لالسييينلاة لنظييييال مداهةاللخزلن نظل مداهة لالاة الحاللة.

 تللال هقل ( )10لسينة  2016بشينن اليدلهة اللسيتنداة لللعايات التخيزين فيا نظيال مداهةاللخزلن نظل مداهة لالاة الحاللة.

 تللال هقل ( )12لسنة  2016بشنن جهد اللخازن فا نظال مداهة اللخيزلن ( ينظل مداهةلالاة الحاللة).

 تللال هقل ( )4لسنة  2017بشان التصها فا الللاد الخاهجييييية يييين ن يييا االستخدال( فا نظال مداهة اللخزلن نظل مداهة لالاة الحاللة ) .

 تللييال هقييل ( )7لسيينة  2017بشيينن تسييليه لتيييلال الل يلاد اللخزنايية ( فييا نظييال مداهةاللخزلن نظل مداهة لالاة الحاللة).

 - 4الللجييلدات الخاهجيية ييين ن ييا االسييتخدال ( التالفيييييية – الهاديييييدة – اللتيادليييية –
ييلاقا اللييلاد الخييال – اللييلاد التييا ملييت لعديت ييا لعج يييية الحاللييييية بم سيييييي م –

الللجلدات التا تصده بشنن ا تلعاليات لحيددة لين الج يات اللختصية فييييا الدللييييية

بلنع استخدال ا بضييييهاه قيد تينجل يين ذليك بم سي م – الللجيلدات التيا انيييييضا

يلهويييا االفتهاضيييا  ) ...يجييييييم التصيييييييها فيييييي ا بال ييييييييع ( لعج يييات الحاللييييييية –

باللزاد )  ،التصها دلن ليا يييل ( بالت هس ) فل باإلتالا لذلك بيا بحايال اللهسيلل

باليييانلن ( )105لسيينة  1980بشيينن فلييالك الدلليية الللييد باللهسييلل باليييانلن هقييل

( )8لسيينة  ، 1988لاحايييال الييييانلن هقيييل ( )7لسييينة  2008تنظيييال يلعايييات ال نييياء
لالتشيييغيل لالتللييييل لابنظلييية اللشيييا ة  ،لالتلليييييييال هقيييل ( )4لسييينة  2017بشييينن

التصييها فييا الليلاد الخاهجيية ييين ن ييا االسييتخدال ( فييا نظييال مداهة اللخييزلن يينظل
مداهة لالاة الحاللة ) .

لع لهاياة قهاه لجعس اللزهاء هقل ( )301فييا اجتلايييييييه هقيييييييل ( )14لسينة 1993

لالخيياع تفييلاض لزاهة اللالايية التنسيييم لييع العجنيية الدانليية لعلسييايدات الخاهجايية
تحدييييد لتزلييييد العجنييية الدليتاييية ل غارييية يييييييالللاد لاللليييييييدات التيييا تسيييتغنا ين يييا

ل ازهات الدلليييييييييييييية للنسييسات ا الخاصة ات هس ليييييين الحاللة لصال اللحتاجين،
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لقيهاه لجعييس الييلزهاء هقييل ( )832باجتلاييييييييه هقيييييل ( )50لسيينة  1994بشيينن اييع

الليلاد لالللييدات السيياهام الخاهجيية ييييين ن ييييا اسييتخدال الج ييات الحاللايية بياللزاد
اللعنا ،لتيييلهد الياليية لحييسام مييييهادات الج ييية الحاللاة.

 - 5ينبغييا يعييى الج ييات الحاللايية لهاييياة التلعالييات التييا تصييده ييييييين لزاهة اللاليييييية

( مداهة شيينلن التخييزين اللاليية ) بشيينن ت يييم اليينظل اقلايية فالييا يتلعييم بيياللخزلن

لاللهابييات لال يجييلز بم ج يية حاللايية ايتليياد ت يييم فم نظييل ملايية فخييه

الييييصدد مال بلييييد الحصل يعى الللافية الهسلاة اللسبية لن لزاهة اللالاة.
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ييذا

التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2018/2017

المالحظات

الصفحة

المادة

البيان

1

1

القواعد العامة

4

10

القواعد العامة

إضافة على نص المادة.

5

13

القواعد العامة

إلغاء التعميم رقم ( )6لسنة  2016وإضافة التعميم

5

14

القواعد العامة

6

17

القواعد العامة

13

27

القواعد العامة

إلغاء المادة وإعادة تسلسل المواد.

13

28

القواعد العامة

إضافة مادة جديدة.

13

29

القواعد العامة

إضافة مادة جديدة.

16

11

اإليرادات

17

13

اإليرادات

إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم ( )1410لسنة  ، 2014مع
إضافة على نص المادة.

رقم ( )8لسنة .2017
إلغاء التعميم رقم ( )6لسنة  2016وإضافة التعميم
رقم ( )8لسنة .2017
تعديل على نص المادة مع إضافة فقرة وإضافة القانون
رقم ( )49لسنة  2016بشأن المناقصات العامة.

إلغاء التعميم رقم ( )4لسنة  2017وإضافة التعميم
رقم ( )2لسنة .2018
إلغاء التعميم رقم ( )6لسنة  2016وإضافة التعميم
رقم ( )8لسنة .2017
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التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2018/2017

الصفحة

المادة

البيان

17

15

اإليرادات

20

21

اإليرادات

21

23

اإليرادات

24

/5أ

المصروفات – االرتباط

24

/6أ

المصروفات – االرتباط

25

/3

المصروفات – التعاقد

تعديل على نص المادة مع إضافة القرار الوزاري
رقم ( )5لسنة .2018

27

/4

المصروفات – التعاقد

إضافة القرار الوزاري رقم ( )5لسنة .2018

28

/5

المصروفات – التعاقد

إلغاء الفقرة األخيرة من البند (.)2

المصروفات – التعاقد

إضافة القرار الوزاري رقم ( )5لسنة .2018

المصروفات – التعاقد

إضافة على نص المادة مع إضافة القرار الوزاري
رقم ( )5لسنة .2018

33
34

)6( /9
/12

المالحظات
إلغااء التعمايم رقام ( )3لسانة  2004وإضاافة التعمايم
رقم ( )4لسنة .2017

تعااااديل علااااى نااااص المااااادة مااااع إضااااافة القاااارار الااااوزاري
رقم ( )5لسنة .2018
إضافة النص التالي على المادة (عند بداية النشاط).
تعااااديل علااااى نااااص المااااادة مااااع إضااااافة القاااارار الااااوزاري
رقم ( )5لسنة .2018
إضااااافة علااااى نااااص المااااادة مااااع إضااااافة الكتااااا الاااادوري
رقم ( )1لسنة .2015
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التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2018/2017

الصفحة

المادة

المالحظات

البيان

35

/15

المصروفات – التعاقد

إضافة القرار الوزاري رقم ( )5لسنة .2018

36

/17

المصروفات – التعاقد

إضافة فقرة على نص المادة.

37

)1( /19

المصروفات – التعاقد

تعديل على نص المادة مع إلغاء الكتا الدوري
رقم ( )1لسنة  ،2015وإضافة قرار مجلس الوزراء
رقم ( )958لسنة  2017واالتفاقية المبرمة بين وزارة
المالية وشركة الخطوط الجوية الكويتية.

40

/4ج

المصروفات  -الصرف

إلغاء التعميم رقم ( )4لسنة  2017وإضافة التعميم
رقم ( )2لسنة .2018

40

/5ج

المصروفات  -الصرف

تعديل على نص المادة.

41

/6ج

المصروفات  -الصرف

تعاااااااديل علااااااااى نااااااااص الماااااااادة مااااااااع إلغاااااااااء التعاااااااااميم

42

/8ج

المصروفات  -الصرف

43

/9ج

المصروفات  -الصرف

رقم ( )2لسنة  2011ورقم ( )7لسنة .2008
تعااديل علااى نااص المااادة مااع إلغاااء الكتااا الاادوري رقاام ()4
لساانة  ،2015وإضااافة قاارار مجلااس الااوزراء رقاام ()958
لسنة  2017واالتفاقية المبرماة باين وزارة المالياة وشاركة
الخطوط الجوية الكويتية.

تعديل على نص المادة مع إضافة الكتا الدوري
رقم ( )3لسنة .2017
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التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2018/2017

الصفحة

المادة

47

/7هــ

53

/27هــ

55

/31هــ

61

/43هــ

المالحظات

البيان
المصروفات الجارية – تعويضات
العاملين ()21
المصروفات الجارية – تعويضات
العاملين ()21
المصروفات الجارية – تعويضات
العاملين ()21

إضافة تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ( )5لسنة .2017

إضافة على نص المادة في نهاية الفقرة.

إضافة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )2لسنة .2017

إضافة فقرة في نهاياة الماادة ماع إضاافة الساندات القانونياة
التالية-:
▪ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )15لسنة .2017
المصروفات الجارية – تعويضات
العاملين ()21

▪ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )11لسنة .2017
▪ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )8لسنة .2017
▪ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )7لسنة .2017
▪ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )3لسنة .2017
▪ تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ( )13لسنة .2017
▪ تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ( )10لسنة .2017
▪ تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ( )7لسنة .2017
▪ تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ( )3لسنة .2017
▪ تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ( )2لسنة .2017
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التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2018/2017

الصفحة

المادة

68

/2و

69

/7و

79

/2ي

84

/14ي

85

/16ي ()1

88

/4ك

89

/9ك

البيان

المالحظات

المصروفات الجارية – السلع

إلغاء التعميم رقم ( )3لسنة  2004وإضافة التعميم رقم ()4

والخدمات ()22

لسنة .2017

المصروفات الجارية – السلع
إضافة القرار الوزاري رقم ( )5لسنة .2018

والخدمات ()22
المصروفات الجارية – مصروفات
وتحويالت أخرى ()28

إضااافة علااى نااص المااادة مااع إضااافة تعماايم ديااوان الخدمااة
المدنية رقم ( )7لسنة .2016

المصروفات الجارية – مصروفات
وتحويالت أخرى ()28

إلغاء كلمة (الخارجية).
تعااااديل علااااى نااااص المااااادة مااااع إلغاااااء الكتااااا الاااادوري

المصروفات الجارية – مصروفات

رقاااام ( )4لساااانة  ،2015وإضااااافة قاااارار مجلااااس الااااوزراء

وتحويالت أخرى ()28

رقااام ( )958لسااانة  2017واالتفاقياااة المبرماااة باااين وزارة
لمالية وشركة الخطوط الجوية الكويتية.

النفقات الرأسمالية –شراء األصول
غير المتداولة ( ) 32
ك -مجموعة  323شراء األصول
غير المتداولة غير المالية الملموسة

إلغاااااء التعماااايم رقاااام ( )3لساااانة  2004وإضااااافة التعماااايم
رقم ( )4لسنة .2017

النفقات الرأسمالية –شراء األصول
غير المتداولة ( ) 32
ك -مجموعة  323شراء األصول
غير المتداولة غير المالية الملموسة
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إضافة القرار الوزاري رقم ( )5لسنة .2018

التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2018/2017

الصفحة

المادة

90

/13ك

90

/14ك

92

/19ن

93

/20ن

93

/21ن

94

/24ن

المالحظات

البيان
النفقات الرأسمالية –شراء األصول

تعااديل علااى نااص المااادة مااع إلغاااء التعماايم رقاام ( )2لساانة

غير المتداولة ( ) 32
ك -مجموعة  323شراء األصول

 2017وإضافة التعليمات رقم ( )1لسنة .2017

غير المتداولة غير المالية الملموسة
النفقات الرأسمالية –شراء األصول
إلغاااااء التعماااايم رقاااام ( )3لساااانة  2004وإضااااافة التعماااايم

غير المتداولة ( ) 32
ك -مجموعة  323شراء األصول

رقم ( )4لسنة .2017

غير المتداولة غير المالية الملموسة
النفقات الرأسمالية –شراء األصول
تعديل على نص المادة ماع إضاافة القاانون رقام ( )49لسانة

غير المتداولة ( ) 32
ن -مجموعة  327مشاريع انشائية

 2016بشأن المناقصات العامة.

وصيانة جذرية
النفقات الرأسمالية –شراء األصول
غير المتداولة ( ) 32
ن -مجموعة  327مشاريع انشائية

إضافة مادة جديدة وإعادة تسلسل المواد.

وصيانة جذرية
النفقات الرأسمالية –شراء األصول
غير المتداولة ( ) 32
ن -مجموعة  327مشاريع انشائية

تعديل على نص المادة.

وصيانة جذرية
النفقات الرأسمالية –شراء األصول
غير المتداولة ( ) 32
ن -مجموعة  327مشاريع انشائية
وصيانة جذرية
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تعديل على نص المادة.

التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2018/2017

الصفحة

المادة

95

/25ن

95

/26ن

96

/30ن ()3

98

/34ن

99

/38ن
/39ن
/40ن

المالحظات

البيان
النفقات الرأسمالية –شراء األصول

تعاااديل علاااى ناااص الماااادة ماااع إضاااافة مرساااو بالقاااانون

غير المتداولة ( ) 32
ن -مجموعة  327مشاريع انشائية

رقم ( )31لسنة 1978

وصيانة جذرية
النفقات الرأسمالية –شراء األصول
غير المتداولة ( ) 32

إلغاء كلمة ( األعمال االنشائية الصغيرة ) .

ن -مجموعة  327مشاريع انشائية
وصيانة جذرية

النفقات الرأسمالية –شراء األصول
غير المتداولة ( ) 32

إلغاء البند.

ن -مجموعة  327مشاريع انشائية
وصيانة جذرية
النفقات الرأسمالية –شراء األصول
غير المتداولة ( ) 32
ن -مجموعة  327مشاريع انشائية

إلغاء الكلمة ( تنفيذ األعمال االنشائية الصغيرة).

وصيانة جذرية
النفقات الرأسمالية –شراء األصول
غير المتداولة ( ) 32
ن -مجموعة  327مشاريع انشائية
وصيانة جذرية
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إلغاء المواد وإعادة تسلسل المواد.

التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2018/2017

الصفحة

المادة

100

/39ن

100

/41ن

101

/43ن

102

2

الحسابات

102

3

الحسابات

103

7

الحسابات

104

8

الحسابات

المالحظات

البيان
النفقات الرأسمالية –شراء األصول
غير المتداولة ( ) 32
ن -مجموعة  327مشاريع انشائية

إعادة صياغة للمادة.

وصيانة جذرية
النفقات الرأسمالية –شراء األصول
غير المتداولة ( ) 32
ن -مجموعة  327مشاريع انشائية

تعديل على نص المادة.

وصيانة جذرية
النفقات الرأسمالية –شراء األصول
غير المتداولة ( ) 32
ن -مجموعة  327مشاريع انشائية

إضافة كلمة ( الالزمة ) على نص المادة.

وصيانة جذرية
إلغاء التعميم رقم ( )6لسنة  2016وإضافة التعميم
رقم ( )8لسنة .2017
إلغاء التعميم رقم ( )6لسنة  2016وإضافة التعميم
رقم ( )8لسنة .2017
إلغاء التعميم رقم ( )4لسنة  2017وإضافة التعميم
رقم ( )2لسنة .2018
إلغاء التعميم رقم ( )6لسنة  2016وإضافة التعميم
رقم ( )8لسنة .2017

130

التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2018/2017

المالحظات

الصفحة

المادة

البيان

104

9

الحسابات

105

12

الحسابات

إضافة مادة جديدة وإعادة تسلسل المواد.

105

13

الحسابات

إضافة على نص المادة.

106

16

الحسابات

إلغاء التعميم رقم ( )6لسنة  2016وإضافة التعميم

107

17

الحسابات

108

18

الحسابات

إضافة مادة جديدة وإعادة تسلسل المواد.

110

25

الحسابات

إلغاء التعميم رقم ( )6لسنة  2016وإضافة التعميم

111

26

الحسابات

إضافة الكتا الدوري رقم ( )1لسنة .2015

111

27

الحسابات

إلغاء التعميم رقم ( )6لسنة  2016وإضافة التعميم

113

33

الحسابات

إضافة فقرتين على نص المادة مع إلغاء التعميم رقم ()6
لسنة  2016وإضافة التعميم رقم ( )8لسنة .2017

رقم ( )8لسنة .2017
تعديل على نص المادة مع إلغاء التعميم رقم ( )4لسنة
 2017وإضافة التعميم رقم ( )2لسنة .2018

رقم ( )8لسنة .2017

رقم ( )8لسنة .2017
إلغاء التعميم رقم ( )6لسنة  2016وإضافة التعميم
رقم ( )8لسنة .2017
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التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2018/2017

المالحظات

الصفحة

المادة

البيان

113

34

الحسابات

114

35

الحسابات

114

36

الحسابات

115

2

السجالت

116

5

السجالت

117

1

الشراء

117

2

الشراء

استبدال كلمة ( الجهة ) بــ (الوحدة)

117

3

الشراء

تعديل على نص المادة مع إضافة التعميم رقم ( )2لسنة

117

4

الشراء

إلغاء التعميم رقم ( )6لسنة  2016وإضافة التعميم
رقم ( )8لسنة .2017
إلغاء التعميم رقم ( )6لسنة  2016وإضافة التعميم
رقم ( )8لسنة .2017
إلغاء التعميم رقم ( )6لسنة  2016وإضافة التعميم
رقم ( )8لسنة .2017
إلغاء التعاميم رقم ( )6لسنة  2016ورقم ( )2لسنة ،2017
وإضافة التالي على نص المادة  (:الحسابات الخارجة عن
أبوا

الميزانية) مع إضافة التعميم رقم ( )8لسنة 2017

والتعليمات رقم ( )1لسنة .2017
إلغاء التعميم رقم ( )6لسنة  2016وإضافة التعميم
رقم ( )8لسنة .2017
إضافة القرار الوزاري رقم ( )5لسنة  2018والتعليمات
رقم ( )1لسنة .2017

 2017والقرار الوزاري رقم ( )5لسنة .2018
تعديل على نص المادة مع إضافة التعليمات رقم ( )1لسنة
.2017
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التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2018/2017

المالحظات

الصفحة

المادة

البيان

117

5

الشراء

إضافة القرار الوزاري رقم ( )5لسنة .2018

118

6

الشراء

استبدال كلمة ( الحكومية ) بــ (العامة)

118

7

الشراء

استبدال كلمة ( الحكومية ) بــ (العامة)

118

8

الشراء

إعادة صياغة للمادة مع إضافة التعميم رقم ( )2لسنة

119

3

التـخــزيــن

121

4

التـخــزيــن

122

5

التـخــزيــن

 2017والقرار الوزاري رقم ( )5لسنة .2018
إلغاء السندات القانونية التالية- :
▪ تعميم رقم ( )3لسنة .2004
إضافة السندات القانونية التالية- :
▪ تعميم رقم ( )4لسنة .2017
▪ تعميم رقم ( )7لسنة .2017

إلغاء التعميم رقم ( )3لسنة  2004وإضافة التعميم
رقم ( )4لسنة .2017
إلغاء كلمة ( األصول).
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