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-1

العتباااااااس الة اةااااة المال ااااة  ،علااااي م اااا ال واااااس ال وم ااااة اتخااااا
اإل ااا اا اس ال اااادي لتانااا د االيفااااه وت د اااد و ااا الصاااا التااا
االةاااتءيا عيواااا ،والعمااال علاااي معال اااة االخااات الس التااا

تعاااا

م ااا

لواااا

االقتصاد الوطي .
و لاااي إااا لطااااا التو ااا ي اااو الم ياااد مااا رااابا وتانااا د االيفااااه العاااا

لموا وااة االيخفااا

الكب ااا إا اإل اااداس اليفط ااة يت ااة ايخفااا

الاايفا إا األةاواه العالم ااة و لااي وإقااا لقاااا م لا
الصااادا إ ا ا تماع ا اق ا
م لا

الااو اا اقا

الااو اا اقا

ةااعاا
) 51

 ) 2014 /2-3بتااااي  ،2014/1/20وق اااا

 )1410الصااادا إا ا تماعا اقا

)2014/ 2-49

بتااي .2014/11/10
 - 2يبء علاي م ا ال وااس ال وم اة تيف ا التعل مااس الاواادي بتعما و ااي
المال ااااة اقاااا

قاااااا ااااس م لااااا

 ) 5لةااااية  2001بناااا

الااااو اا

اقااااا

 /405وال ) 9،2،1/المتعلقة بمعال ة ماواط الوادا إا اإليفااه ال اوم
وةبل تيم ة اإل ااداس إ المال ة العامة .
 - 3عتبااا صاادوا ق اايو ابااا الم اي ااة تاخ صااا لكاال وااة
االعتمااااداس المقاااااي لواااا إااا

األ ااا اا

وم ااة باةااتخدا

المخصصاااة مااا ا لواااا  ،وتكاااو

ال وااااااة ال وم ااااااة مةاااااعولة عااااا اإل ااااااا اا اس التااااا اتخ تااااااوا لتيف ااااا
م اي توااااا  ،و ااااو للت فظاااااس والم

الم اي ة قوي القايو .

ظاااااس والت ناااا ااس الااااواادي بقااااايو

مااا عتبااا مااا واد بالم ا اي اإل رااا ة م ا ب اياااس اوا رااا اس وت ن ا ااس

م م لل داول الاع ة ة طبقا أل ا الماادي  20ما ماةاو بالقاايو
اق

 ) 31لةية  1978بقواعاد لعاداد الم اي ااس العاماة و الاقاباة علااااي

تيف ها وال ةاب الختام .
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 -4علااي اإااة الااو اااس واإلداااس ال وم ااة التعاااو ماا األمايااة العامااة بم لاا
الو اا ما

ال تيف ا اةاتاات

ة العمال ال اوم و لاي تيف ا ا لقااااااا م لا

الو اا اق  376ب لةت اق
 - 5ال

ااو التقااد للااي م ل ا

 ) 23لةية . 1994
تاتااب عبااا

الااو اا الةتصااداا ق ا ااااس و ق اواي

مال ة علي الم اي اس العامة لال بعد خ اي و ااي المال ااة و لاي تطب قاا أل اا
 ) 31لةاااية  1978بقواعاااد لعاااداد

الماااادي  52مااا ماةاااو بالقاااايو اقااااا

الم اي ااااس العاماااة والاقاباااة علاااي تيف ااا ها وال اااااةاب الختاااام  ،وعمااا بقاااااااا
م لا

الاو اا اقااااا

 /1148ثالثاا ) الصاادا با تماعا اقا

الميعقد بتااي  ، 2000/12/17وقااا م ل
با تماع اق

) 2000/50

الاو اا اقا /829ثالثاا) المتخا

 )2005/32الميعقد بتااي  ،2005/7/31وقااا م ل

الو اا

اقااااااا  )603الصاااااااادا با تماعااااااا اقااااااا  )2011/2-23الميعقاااااااد بتاااااااااي
 2011/5/15ب ااااج ال واااااس ال وم ااااة االلتاااا ا بقااااااا م لاااا
/829ثالثا) المناا لل

الااااو اا اقاااا

براواي مااعاي ما ا بيص المادي  )52م ماةو

بالقايو اق  )31لةية . 1978
ما

ب علي م

ال واس ال وم ة عد لصداا ة ق ااااس تاتاب عل واا

لراااإة عبااا مال ااة د اادي علااي الم اي ااة العامااة للدولااة دو الا ااو للااي
و ااي المال ة إلبدا الاي إ واا ،و لاي اةاتيادا للاي قاااا م لا
/355ةابعا) الصادا إ ا تماع

الاو اا اقا

 )94/22الميعقد بتااي .1994/6/8

 – 6الطلباس المال ة الت تاد الي و ااي المال ة و لي االةتفةاااس والم اا عااس
الخاصة بو ه الطلباس

ب

تكو ع طايق الناعو المال اة بال وااس

ال وم ة م راواي لاإااه الب ايااس والمبااااس ال ماة للدااةاة  ،اةاتيادا

للااااي تعمااااا و ااي المال اااااااااااااة اقاااا
والمااة س المال ة .

-2-

 ) 2لةااااية  1999بناااا

الطلباااااس
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 - 7التق د ب

ا

ل ما الماادت

 14 ، 13ما القاايو اقا

 1964بإينا د اوا الم اةابة و المعادلت

 ) 30لةاية

بالماةاو بالقاايو اقا

)4

لةااااية  1977إ مااااا خااااتص بإخرااااا المياقصاااااس الخاصااااة بالتواياااااداس

واألنءاااال العاااامة و ا لي اال مناااو ااتباااا و عقااد و اتفاااه ااو م ا
نااا

لباامااا تات اااب قاااوه و الت امااااس مال اااة ل ا بلءاااس ق ماااة المياقصاااة

و االتفاه و العقد ماعة لف د ياا ويت إ كثاا للاقابة المةبقة لد ااااااااااوا
الم اةاااابة  ،والتق ااااد بتعماااا د ااااوا الم اةاااابة اقاااا

 ) 3لةااااية 1999

والخاص باالاتباا وت د اد العقاااااااود التا ةابق و واإاق عل واا الاد وا ،
وتعماااا د ااااوا الم اةاااابة اقاااا

 ) 3لةااااية  2003بناااا

وااه

عااااا

المياقصااااس ومنااااوعاس العقاااود واالاتباطااااس واالتفاقااااس الخاراااعة لاقاباااة

د وا الم اةبة المةبقة قبل يوا ة الةاية المال اة ،والتعما اقا
 2010بنااا

 )9لةاية

التق اااد بااادل ل لعاااداد وااه المياقصااااس ومنااااوعاس العقاااود

واالاتباطااس واالتفاقااس الخاراعة للاقاباة المةابقة قبال عاراوا علاي د اوا

الم اةبة.

 – 8علااي م اا ال واااس ال وم ااة االلتاا ا بم

ظاااس د ااوا الم اةاابة والاااد

عل وااا والعماال علااي ت إ وااا بالةاااعة المم يااة و لااي وإقااا لمااا ااا بالكتاااب

الاادواي اق ا

 ) 4لةااية  2009بن ا

ال وم اااة  ،وعاااد مخالفاااة

م

ظاااس د اوا الم اةاابة لل واااس

ااااااااا القاااايو اقااا  30لةاااية 1964بإيناااا

د اوا الم اةاابة خاصااة المااادي  31الت ا تقر ا براااواي مواإاااي ال واااس

ال وم ااة الااد وا بادودهااا علااي م

ظات ا خ ا ل نااوا م ا تااااي لب

وااا

لل وا ،والمادي  52المتعلقة بت د اد المخالفااس المال اة  ،والماادي  55التا
تقر ا بمواإاااي الااد وا بااالق ااااس الصاااداي بالتصااا إ ا المخالفاااس المال ااة
مص ا وبة بم ارااا الت ق ااق و اهااا م ا األوااه والمةااتيداس المتصاالة بوااا

و لااي إ ا موعااد قصاااه عناااي ااا م ا تااااي صاادواها  ،ما راااواي ت ويااد
-3-
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اإاة المااةا س التا تات ما الاد وا خا ل ةابو

و ااي المال ة بصاواي ما

ما تاااي ها ه المااةا س و اإاة اإل ا اا اس المتخا ي بنا
ال او اا اق ا

و لااي اةااتيادا لق اااا م ل ا

ت إا م

ظاتا

 ) 297ب لةاات اقااااا  18لةااية

.1996

وعلااي م ا ال واااس ال وم ااة المناامولة باقابااة د اوا الم اةاابة مااعاااي

تعما الااد وا اقا

 )18لةااية  2012بنا

التعاااو وتةاو ل مومااة ممثلا

د وا الم اةبة.
 -9طبقاااااا لتوصااااا اس ل ياااااة الناااااعو المال اااااة واالقتصااااااد ة بم لااااا
لةاااية  1998/1997بنااا
الم اةبة،

األماااااة

ل ياااة دااةاااة الظاااواها الاااااااواادي بتقاياااا د اااوا

ب علي م ا ال وااس ال وم اة االهتماا بالاقاباة والم اا عاة

الداخل ة.
وعلي م

ال واس ال وم ة مااعاي التوص اس المقتا ة بالدااةة المقدماة

ماااا و ااي المال ااااة عاااا

يظمااااة النااااعو المال ااااة إاااا ال واااااس ال وم ااااة

والمؤةةاااس اس الم اي اااس المةااتقلة وبصاافة خاصااة معال ااة رااعف دا
و ااداس التاادق ق والم اا عااة الداخل ااة ويقااص الكااوادا المتخصصااة ،اواعااادي
تيظ ه لة األ و ي المال ة واالهتماا باالبااما التدايب اة و لاي اةاتيادا للاي

قااا م ل

الو اا اق

 ) 181الصاادا إا ا تماعا اقا

) 2009/12

بتااي .2009/3/2
 -10عااا

بمختلاااف ال وااااس ال وم اااة مااقباااو ماااال و واؤةاااا لل ةااااباس

و لااي اةااتيادا للااي

ااا المااادت

 34 ، 33ماا ماةااااو بالقااااااااايو

 ) 31لةااية  1978بقواعااد لعااداد الم اي اااااس العامااااااة و الاقاباااااة علاااااي
تيف ها و ال ةاب الختام .
وعلااي م اا ال واااس ال وم ااة التق اااد ب

 2015بن ا
اق

لين اا

وااا الم اااقب

ااا القااايو اقاا

 )23لةاااية

المااال

وال ع ااة التيف ااة للقااايو

 )23لةية  2015الصاداي بالماةو اقا

 )333لةاية  ،2015وتعما
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وااا الم اااقب

بتيف ااا

المااال

 )1لةااية  2016بن ا

اق ا

اااا الماااادي  )14مااا القاااايو اقااا

باالمتيا ع توق
 -11مااعاااي عااد

اإل ا اا اس الخاصااة

 )23لةاااية  2015المتعلقاااة

االةتمااي.

ااوا التعاقااد علااي ي التاا ا باةااتثماا ماااااواد ماااا ماااااااوااد

الثااااااوي الطب ع اااااة و ماإاااااق مااااا المااإاااااق العاماااااة لال بقاااااايو ولااااا م

م دد  ،وتكفل اإل اا اس التمو د اة ت ةا ا عماال الب اج والكناف وت ق اق

الع ي ة والمياإةة

مادي  152م الدةتوا ) .

 -12مااعاااي ع اد اوا التعاقااد علااي ي ا تكاااا لال بقااايو اوالااي مااااا م اادد
مادي  153م الدةتوا ) .
- 13

اب التق اد بماا واد باالتعم اقا
وتصي فاس الم اي ة األةا

دل ال امااو

 ) 4لةااية  2015بااان

اليقدي) والتعما اقا  )5لةاية  2016بنا

دل ااال اماااو وتصاااي فاس ال ةااااباس الخاا ااااة عااا

باااواب الم اي اااة وإقاااا لاااادل ل

ل صاااا اس مال اااة ال وماااة والتعمااا اقااا  )6لةاااية  2016بنااا

المعال ااااس

الم اةب ة علي يظ لدااي مال ة ال ومة ).(GFMIS
 - 14علاااي م ااا ال وااااس ال وم اااة صاااا وتق ااا

مااا ي الدولاااة العقااياااة

األاارا والمبااي ) داخاال وخااال دولااة الكوياس وا تةاااب ق ماة اإلها ي

الةااايوي لوااا ه األمااا ي اواد اا واااا بال ةااااب الختاااام و لاااي طبقاااا أل اااا
صاااا وتق ااا األصاااول
التعمااا اقااا  ) 9لةاااية  2016بنااا ةااا
العقااية المملو ة للدولة ووإقا أل ا التعم اق

 )6لةية  2016بنا

المعال اس الم اةب ة علي يظ لدااي مال ة ال ومة ). (GFMIS
 - 15علااي م ا ال واااس ال وم ااة والنااا اس التا تااد ا ما ي الدولااة العقاايااة
ي ابة عيوا عد التعاقد م

ي مةتثما لمناوعاس تقا علاي ما ي الدولاة

العقااية وإقا ليظا البياا والتناء ل والت ويال و ي يظاا
-5-
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ني

ؤدي للي اةتء ل م ي الدولة ،قبل عا

المناو علي الل ياة

القطاع

العا والخااص إل اا ي

العل ا لمناوعاس النااكة ب

 )116لةية  2014بن

اق

المناااو م ا

م ا الي اوا

العا والخاص وإقا أل اا القاايو

القطاع

النااكة ب

الفي ااة والمال ااة والب ع ااة وصاادوا ق اااا ميوااا

بالمواإقااة علاااي طاااح الماااناو ل ةااتثماا ،وقاااااا م ل
 /24ثاي ااا  ) 2 /إ ا ا تماع ا اقاااا
وقاااااااا م لااااا

الاااااو اا اقااااا

الاااااو اا اقاااااا

 ) 2006 / 2بتااااي ، 2006/1/8

 ) 3/2/816المتخااااا إااااا ا تماعااااا اقااااا
ااب علااي

 )2006/3-51الميعقااد بتااااي  2006/8/6ال ا ي قرااي ب ي ا

ال واااس المعي ااة عااد طاااح ي مناااو ع ا طايااق القطااا الخاااص بيظااا
اه قبال اخا مواإقاة م لا

 (B.O.Tو

الاو اا بوا ا النا  ،وتكل اف

ال واااس ال وم ااة ومؤةةاااتوا بمواإاااي م ل ا

الااو اا باألاار ا الت ا ت ا

تخص صااوا والت ا تاااا طا وااا للقطااا الخااااااص ااااةب يظااااا
و

)B.O.T

ا لي .

وي ب علي ال واس العامة عياد ا بتواا إا طااح ي منااو لتيف ا ه بيظاا

البيااا والتنااء ل وت وياال الملك ااة للدولااة و بيظااا البيااا والتملااي والتنااء ل
وت ويل الملك اة للدولاة و با ي يظاا

خاا منااب مااعااي التعل مااس الاواادي

بالكتاب الدواي الصادا ع و ااي المال ة بتااي .2010/10/26
 -16علااي م ااا ال وااااس ال وم اااة المختصاااة االلتااا ا بتيف اااااااا
بالقاااايو اقااا

 ) 116لةاااية  1992إااااا ناااا
إ وا علي

االختصاصاس والتفو

و التفو

ااااا الماةااااو

التيظاااااا اإلدااي وت د ااااد
إ ال اادود التا

قاها

الو يا المختص ووإقا لمقتر اس مصل ة العمل.
 -17عم علي ت ق اق األهادا
 )2020/2019م ا

الاواادي بالخطاة اإليماع اة للدولاة -2016/2015

يااادي معاادالس اليمااو ،ومعال ااة االخاات الس الو ل ااة إ ا

االقتصاد الكويت وبصفة خاصة ياادي يةابة مةااهمة اإل اااداس
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اا اليفط اة

القواعد العامة

إا اإل اااداس العامااة ،و يااادي اإليفاااه االةاتثمااي وال ااد ما اإليفاااه ال ااااي،

وتع ي دوا القطا الخاص إ اليناا االقتصاادي ومعال اة الخلال إا ةاوه
العمل.
علي م ا ال وااس ال وم اة تيف ا منااوعاس الخطاة اإليماع اة الةايو ة

 2018/2017وإقااا لمااا هااو مخطااا لا  ،والبااد إا اتخااا

اإااة اإل ا اا اس

اعتبا اا م بدا ة الةية المال ة .2018/2017

وعلااي م ا ال واااس المعي ااة ال وااا الما ا ي للمياقصاااس العامااة – د اوا

الم اةااابة – لدااي الفتاااوا والتنااااي – و ااي المال اااة  /يظااا النااا اا ) ةااااعة
البس إ اإل اا اس الخاصة بو ه المنااي .

وعلاااي م ااا ال وااااس الماتبطاااة بتيف ااا المناااااي اإلينااااع ة ال د ااادي بلد اااة
الكويس – و ااي األناءال العاماة – و ااي الكواباا والماا  -و ااي المواصا س –
و ااي الاايفا – الو عااة العامااة للب عااة – الو عااة العامااة لنااعو ال ااعااة والثاااوي

الةااام ة ) – ااال إ ماااا خصااا – ةااااعة اتخاااا اإل ااا اا اس المتعلقاااة بتيف ااا
المنااي اإليناع ة ال د دي وإقا لماا هاو وااد باةاتمااي منااو لينااع

د اد

الصاداي ع و ااي المال ة – نعو الم اي ة العامة – لدااي م اي اس المناااي

اإليناع ة والص اية.
وعلي م

ال وااس ال وم اة مااعااي

مناااي خطاة التيم اة للةايواس

المال اااة  )2014/2013 – 2011/2010مدا اااة علاااي التاااوال باااالبااما
 )930000 ، 920000 ، 910000 ، 900000ماااا المناااااي التيمو اااة
المةتماي و ال د دي الت ت لد اا واا بم اي اة الةاية المال اة 2015/2014

إقد ت لد اا وا بالباياما  )940000بم اي ة ل وة

وم ة .

وباليةاااابة لمنااااااي خطااااة التيم ااااة للةاااايواس المال ااااة – 2016/2015
 ، )2020/2019إقاااد تااا لداال مناااااي خطاااة التيم اااة الةااايو ة للةاااية
المال ااااة  )2016/2015بالبايااااااما اقاااا

 ، )950000ومناااااااي خطاااااة

التيم ااااااة الةاااااايو ة للةااااااية المال ااااااة  )2017/2016بالباياااااااما اقاااااا
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القواعد العامة

 ،)960000وتااا لداال مناااااي خطاااة التيم اااة الةااايو ة للةاااية المال اااة
 )2018/2017بالبايااااااما اقااااا

الباياما ل ا ول

 ،)970000وةاااااو

قبل ة مياقل داخال ياوا البياد الوا اد لال بعاد مواإقاة

و ااي المال ة – نعو الم اي ة العامة.

وعلااي م ا ال واااس ال وم ااة مااعاااي

منااااي خطااة التيم ااة وتء ااة

باام وااا بم اي اتوااا تكاااو وإقااا لمااا واد باااالتعم اقاا
بن

دل ل امو وتصي فاس الم اي ة األةا

وعلي م

ااااات لقفاااااال هااااا ا

 )4لةاااية 2015

اليقدي).

ال واس ال وم ة مواإااي و ااي المال ة/ناعو الم اي اة العاماة

واألمايااة العامااة للم ل ا

األعلااي للتخط ا ا والتيم ااة بتقاااايا اب ا ةاايو ة

توراااااو الموقاااااف التيف ااااا ي لمناااااااي الخطاااااة الةااااايو ة 2017/2016
والمناااااي المةاااتماي مااا الخطاااا الةااايو ة الةاااابقة مااا

اااج االاتبااااا

والتعاقاااد والصاااا و اااة معوقااااس توا ااا تيف ااا مناااااي الخطاااة اإليماع اااة

للدولة.
 -18علاااي م ااا الاااو اااس واإلداااس ال وم اااة االلتااا ا بتطب اااق يظاااا

ةااااب

 ) 7لةاية  2008بنا

تطب ااق

الخ يياة المو ااد و لاي وإقااا للتعما اقا
يظااا

اق

ةاااب الخ ييااة المو ااد علااي الااو اااس واإلداااس ال وم ااة والتعم ا

 )2لةية  2011المل ق للتعم اق

 -19تيف اااااا ا لقااااااااا م لاااااا
اق

الااااااو اا اقاااااا

 )7المناا لل .
 /1116وال ) الصااااااادا با تماعاااااا

 ) 2009/68-2الميعقد بتااي  2009/12/20ااعي ما ل :

 علاااااي الاااااو اااس واإلداااس ال وم اااااة المعي اااااة و ااي الكواباااااا والماااااا –و ااي المواصااا س – و ااي المال اااة الراااايبة) مااعااااي التوصااا اس الخاصاااة
بالمد وي اس المتااكمة لدا ال واس ال وم ة.
ب -علي م

الو اااس واإلداااس ال وم ة مااعاي التوص اس والمعال اس التا

ترم عد تااك المبالغ المةت قة مةتقب .
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ل -علااي اإااة الااو اااس واإلداااس ال وم ااة اإا تقايااا دواي اال  ) 6نااوا
لم لااا

الاااو اا تبااا

إ ااا الخطاااواس التااا اتخااا توا إااا ةاااب ل تةاااو ة

مد وي توا مترميا المبالغ واإل صا اس المتعلقة بتلي المد وي اس.

 -20علااي م ا ال واااس ال وم ااة – اال إ مااا خص ا اتخااا اإل ا اا اس ال مااة
لت إ الم

ظااس الاواادي بتقاياا واا متابعاة األدا ال اوم بنا

د ااةاة

تقايا د وا الم اةبة ع تيف الم اي اس وال ةاباس الختام ة للةية المال اة

 2009/2008و لي تيف ا لقااا م ل
الصاااااادا إااااا ا تماعااااا اقااااا

 /1020وال-ثالثا-اابعا)

الو اا اق

 ) 2010/35الميعقاااااد بتاااااااي 2010/7/8

والمترم تكل ف ال واس ال وم ة بةاعة تيف

اإة توصا اس واا متابعاة

األدا ال اااااااااوم الصاااااااااادا بواااااااااا قااااااااا ااااس م لااااااااا

الاااااااااو اا اقاااااااااا

 2009 /1067 ،2008/738، 2006/910ومواإاي ال وا بما ت
واةتيادا للي الكتاب الدواي بن

الوا .

متابعة وا متابعة األدا ال وم لابع

المنااااوعاس ال وم اااة الصااااادا بتاااااي  2014/10/21اوالااااي قاااااا م لاااا
الااو اا اق ا  )1078الصااادا إ ا ا تماع ا االةااتثياع اق ا )2014/36-2
الميعقد بتااي  2014/8/21وال ي يص علي:

 تكل ف اإة الو اااس وال واس ال وم ة الت تقو بتيف مناوعاس ت ياد
ق متوا ع  30مل و د ياا ويت بت ويد وا متابعة األدا ال اوم
بيةخة م عقود ه ه المنااوعاس إاوا اباامواا ومواإاتا بتقااايا دواياة

ع ة ا العمل بوا.

 تكل ف الل ياة الوطي اة إلعاداد اوداس البياا الوطي اة لدولاة الكوياس بتفع ال
اليظااا ايل ا ل م ا وإواةااة اوادااي المعااا ا والمواصاافاس ال وم ااة وبااد
التطب اااق الت ايبااا لليظاااا علاااي ااال مااا بلد اااة الكوياااس ،وو ااي األناااءال
العامة ،واإ تقايا للي م ل

الو اا بو ا الن

خ ل مادي ال ت ياد عا

ةتة نوا مترميا يتاعا ه ا التطب ق والمعوقاس الت صادإت ل و دس.
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 تكل ااف اال م ا  :بلد ااة الكويااس ،وال وااا الما ا ي لتكيولو ااا المعلوماااس
لور ايل ة ال مة للباد إا تطب اق يظا المعلومااس ال ءااإ اة ) (GISإا
تخص ص األاارا وعاا

الاو اا خا ل

ماا ات االيتواا لل ا علاي م لا

ث ثة نوا العتمادها.

علااي م ا ال واااس المعي ااة العماال بمااا ااا بق اااا م ل ا

الااو اا المناااا لل ا

ع ه.

 -21ال

ااو أل ااة وااة التقااد بطلباااس د اادي إلد اا وااا إ ا مناااو الم اي ااة بع اد

تقد م للي و ااي المال ة.
واةاااااتيادا للاااااي قاااااااا م لااااا

الاااااو اا اقااااا  )631الصاااااادا إااااا ا تماعااااا

اقاااا ( )2006/2-44الميعقااااد بتااااااي  ،2006-6-25علااااي م اااا ال واااااس
ال وم ة عاد التقاد بطلبااس مال اة لرااإ ة علاي ماا ايتواس لل ا و ااي المال اة
م تقد ااس يواع ة لمصااوإاس منااو م اي اتواا و لاي عياد دعوتواا للمياقناة
إ ل ا م ل

األمة المختلفة و تقتصا المياقناة إا لطااا تقاد الب ايااس

والاد علي االةتفةاااس التا تم ا ها ه الل اا ما

دا األعماال المياطاة بواا

وإقاااا لماااا اااا إااا القاااايو اقااا  )12لةاااية  1963بنااا
لم ل

ال ع اااة الداخل اااة

األمة.

 -22علي م

ال واس ال وم ة االلت ا بقااا م لا

الاو اا اقا

 )411المتخا

إ ا تماع اق  2010/13بتاااي  2010/3/21بالمواإقاة علاي تعاد ل البياود
 )1،2،3م الفقاي خامةاا) ما قاااا م لا

الاو اا اقا

 )801المتخا إا

ا تماعااا اقااا  )2003/37-2الميعقاااد بتاااااي  2003/8/24بنااا
لدااي الفتااوا والتناااي

مقتا ااااس

ااول اإل ا اا اس الوا ااب لتباعوااا إا المةاااعل القايوي ااة

المختلفة وإقا أل ا الدةتوا.
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 -23ال

ااو ألي وااة االيف اااد باتخااا

بصاااواي
المق مااا

ا ل ا اا اس تتعلااق م ا

ورااا المق م ا

اااا قايوي اااة دو التيةااا ق مااا ال واااا الما ااا ي لمعال اااة وراااا

بصاااواي

اااا قايوي اااة باعتباااااه ال واااة الما ع اااة الاةااام ة الو ااادي

للتعامل م ه ه الفعة ،وعلاااي م

ال وااااس ال وم اة و اهااا التعااااو مااا

ال وا إلي ا عمالا  ،ومواإاتا بماا طلبا ما معلومااس و مةاتيداس ووثااعق

والتق د بما صدا ع ال وا م ق ااااس و تعام  ،و لي طبقاا أل اا الماةاو
األم ااااي اقااا  )467لةاااية  2010بإيناااا ال واااا الما ااا ي لمعال اااة وراااا
المق م

بصواي

ا قايوي ة.

 -24علااي م ا ال واااس ال وم ااة االلت ا ا ب
والقايو اق
 2010إ ن

ااا القااايو اق ا  )5لةااية 2016
اا القاايو اقا

 )101لةاية  2015بتعاد ل بعا

قوه األنخاص وي اإلعاقة وبصافة خاصاة ماا واد بالماادي

اقااا  )14مااا القاااايو اقااا  )8لةاااية  2010بااا
واألهل ة والقطا اليفطا التا تةاتخد  50عاام

يةبة م األنخاص وي اإلعاقة المؤهل
الكاااويت

 )8لةاية

تلتااا ال وااااس ال وم اااة

ويت اا علاي األقال باةاتخدا

موي ا ال تقل ع  %4م العاامل

لاااد وا )...،والماااادي اقااا  )37مااا القاااايو

عفااا الناااخص وي

اإلعاقة م دإ تكال ف الاةو ال وم اة مقابال الخادماس العاماة) ،لصناخاص
وي اإلعاقة الند دي والمتوةطة) م الكويت

.

 -25علااي م ا ال واااس ال وم ااة االلت ا ا بتطب ااق التعم ا اق ا  )4لةااية 2013
بن ا

القواعااد واإل ا اا اس الميظمااة لتطب ااق يظااا الطواب ا المال ااة االلكتاوي ااة

ال وم ااااة والمل ااااق بااااالتعم اقاااا  )9لةااااية  2015وتطب ااااق يظااااا الطاااااب
االلكتاوي ا ال ااوم بمختلااف قيوات ا علااي اإااة مواق ا ت ص ا ل الاةااو ع ا

الخااادماس ال وم اااة باةاااتخدا الااادإ االلكتاويااا الناااامل ،مااا لصاااداا اإاااة
المةتيداس الخاصة ب لي ل ا ،واعتبا اا ما الةاية المال اة  2018/2017ةاو

ال عتااااد بت صاااا ل ي اةاااا علااااي ي خدمااااة
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االلكتاوياا  ،و لاااي اةاااتيادا للاااي الكتااااب الااادواي اقااا  )2لةاااية  2015بنااا

تطب ااق قااااا م لاا

الااو اا اقاا  )432بتااااي  2015/3/23بناا

بتطب ق يظا الطواب المال ة االلكتاوي ة إ

االلتاا ا

اإة ال واس ال وم ة ،والتية ق

مااا ال واااا الما ااا ي لتكيولو اااا المعلومااااس بنااا

األ وااا ي والباااااما ال ماااة

لتطب اااق يظاااا الطااااب االلكتاويااا ومخاطباااة و ااي المال اااة – ناااعو الم اي اااة
العامة لتدب ا االعتماداس المال ة ال مة لنااعوا.
خاا

او ل م ا ال وااس ال وم اة

 -26م عد االخ ل ب ي يص اد إ قايو

إ ا ةااب ل مباناااي اختصاصاااتوا لاادا تطب ااق

ااا القااايو اق ا  )20لةااية

 2014إ ن
 -قباااول ل ااادا

المعام س االلكتاوي ة

و تقاااد المةاااتيداس و لينااااعوا و اال تفاااا بواااا إااا نااا ل

مةتيداس و ة

ب -لصااااااداا ي ل
وة

تقو بما ل -:

س الكتاوي ة.

و تاااااااخ ص و قااااااااا و مواإقااااااة إاااااا ناااااا ل مةااااااتيداس

س الكتاوي ة.

ل -قبول الاةو و ة مدإوعاس خاا بطايقة الكتاوي ة.
د -طاح العطا اس ال وم ة ا ا يوعوا واةت موا بطايقة الكتاوي ة.
علي

ت

لي وإقا أل ا القايو اق

 )20لةية  2014إ نا

االلكتاوي ة والع ت التيف ة الصااداي بقاااا و ياا الدولاة لناعو م لا

اق  )48لةية  ،2014والتية ق م

المعاام س
الاو اا

لم :

 ال وا الما ي لتكيولو ا المعلوماس بصفت المنا علاي اصاداا التاااخ صال مة لم اولة خدماس التصد ق والتوق

االلكتاوي و ا لي ما األيناطة إا

م ااال المعااام س االلكتاوي ااة والمعلوماااس و لااي طبقااا لق اااا م ل ا
 )1659لةية .2014

 الو عة العامة للمعلوماس المدي ة بصفتوا مد اطبقا لقااا م ل

ا التصد ق االلكتاوي و لاي

الو اا اق  )1660لةية .2014
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الااو اا اق ا

القواعد العامة

 -27إاا

الاااة و ااود ااااالس صااا – ل اااااد) لااا تاااد بنااا يوا قاعاادي رااام هااا ه

القواعد ،ت مخاطبة و ااي المال ة – نعو الم اي ة العامة بن يوا.
 -28علي م

ال واس ال وم ة االلت ا بقااا م ل

الو اا اقا

إ ا ا تماع ا اق ا  )2017/6الميعقااد بتااااي  2017/2/6بن ا

 )212الصاادا
تقايااا وااا

الم اااقب

المااال

المتعلااق بالب ااا الت ل ل ا عمااا ةاافاس عي ا تقاااايا م اتااب

المااقب

الماال

باالو اااس واإلداااس ال وم اة والو عااس المل قاة والمؤةةااس

المةااتقلة للةااية المال ااة  ،2016/2015و ااج ال واااس ال وم ااة علااي اتبااا
اإل اا اس الواادي بالفقاي ثاي ا م ه ا القااا.
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الفصل الثاني -اإليرادات :
 - 1إنشاااا الا ا ارئب العامااو عدعااديوإا ؤعالااال ااا

ال ااعن إ

وااانعن أ ع العف ا

دائإااا وإااا ع عاااإا ااي اياار اي اعال المنينااو الوااانعن أ ع ي ااع د وي ا
اااا داا اياااار الاااا ماااان الااااااارائب عالرسااااااعم عالد ااااااالي

إ

ااد ماان
ااد

ااااي اااادعد الواااااانعن

( مادة  134من الدسدعر ) .
-2

الااو ااال ديصااالا م إياراد ماان اإليارادات العامااو لع ا معااين ماان ع ااع

ي ااع
الصرف إ

-3

وانعن ( مادة  141من الدسدعر ) .

ي ااع إ اراا مواصااو نااين المصاارع ات الدااي دنفوإااا الدعلااو ااااي ساااانيل د ااااصيل
اإلياااارادات أ عباااين اإليااا اردات الداااي د صاااوإاأ عالاا ق واااا ي اااام الماااادة (  ) 7مااان
مرسااااعم الوااااانعن ر اااام (  ) 31لساااانو  1978وعاعااااد إعااااااداد المي انياااااااات العامااااااو
عالر ا و عو دنفيا ا عال ساب اليدامي .

-4

ي ع اسد داث م ننااااد ع نعع ديد اإلي اردات يالف ما ااع عارد ناالدعمالم

ر م (  ) 4لسنو  2015ش ن دلياال عرمااع دصنالفات المي انيااو (ايساس النودم)
إ

 -5عو

عد ال صعل مس وا عو معا وو ع ارة المالالو.
ل ع ارة ع إدارة ن دوعم ند صيل إيرادادإا ع

عل ق وا لووعانين

عالدعوالمات المالالو المعمعل نإاأ ع ال اسدنادا إل المادة (  ) 19من مرسعم
الوانعن ر اام (  ) 31لسنو  1978وعاعد إعداد المي انالات العامو عالر اناااو عو

دنفيا ا عال ساب اليدامي .
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 – 6ي ب مراعاة اليقعات الدالالو ي إيداع اإليرادات الم صوو :
( ) دعدع الع ارات عاإلدارات ال عمالو الميدوفو ي ااسانإا لاادى ننا ال عيات
المر ا م الميصااا ل ياا اارادات مالاام مااا الصااوإا ماان شاااااال ات

يااث

يد ير ال عن ثالث يعم عمل من داريخ اسدالمإا .
( ب ) دعدع الع ارات عاإلدارات ال عمالو الميدوفو ي ااااسانإا لدى ننا ال عيات
المر ااا م الميصاااا ل يااارادات مالااام الم اااال النودالاااو المااااا صوو اااال

اساادالمإا عا ندإاااا ماان دااد يه سااانإا عال ا يااالل الااام العماال الثالثااو
الدالالو سدالمإا

د ص .

( ج ) دساااديدم الاااع ارة ع اإلدارة اااي عموالاااات اإلياااداع ساااائم اإلياااااداع الياصاااو

ننن ال عيت المر مأ ع دونل م سائم م ررة نيط الياد دا علاع انات
ميدعمو من النن .

( د ) الااااع ارات عاإلدارات ال عمالااااو الدااااي صااااوت عواااا معا وااااو ع ارة المالالااااو
لد صاايل إيرادادإااا والااا ع

ئالااا عاان قريااه الننااع الم والااو عويإااا ا لد ا ام

ا ااو الوعاعااد ال اعاردة ااي دو ا المعا وااو ساعاا ماان يااث المدا عااو المالالااو ع

الم اسااانالو دااا إدماااام دعرياااد دوااا اإليااارادات ل اااااسانإا لااادى ننااا ال عيااات

المر م الميصا ل يرادات .

 -7ي ب مراعاة ما يوي النس و ل يرادات الم ووو عالم صوو :
دويااد مالاام اإلي ارادات الم ووااو عالمااعردة ل ساااب النااعع عالننااد عالفئااو عالم مععااو
عال ااب الميادا ع واا لودعوالماات الماليااو ع ساب الدعماالم ر ام (  ) 4لساانو 2015
ش ن دليل رمع عدصنالفات المي انالو ( ايساس النودم) .
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 - 8د صااال الم اااال المساااد وو مااان اي اااراد ع الاااااااشر ات ع الإيئاااااااات ع المالساااااسات
إم اا شااال مصاادي عوال ا ماان النن ا المعن اي ع نواادا ع م عساايوو د اام معدماادة ياارى

عالمشااار إليإااا ااي المااادة ( 19الفصاال الثاااني –اإليارادات) أ ع ي ااع مقووااا ن يااد م
منوااا المعامواااو العا ااادة ااا ثر مااان عسااايوو عا ااادة لواااد م عالااا

يااادالف إ اااارااات

المعامالت ع دونل الشال ات اير المصد و .

 - 9الم ااال المسااد وو عو ا المااعافين ال إااات ال عمالااو ياادم د صاايوإا ق وااا ي ااام
دعماااالم ع ارة الماليااااااو ر ااام (  ) 6لسااانو  1998شااا ن د صااايل الم اااال المساااد وو
لو إات ال عمالو عو معافيإا .

 -10ي ااب عاادم الدا ير ااي المقال ااو اااإليرادات المسااد وو مااا يراعا مدا عااو د ص ايوإا
عل ااا عل مااام إااااا دإا إلااا الناااعع عالنناااد عالفئاااو عالم مععاااو عال ااااب الميااادا
نإيرادات المي انالو ع واا لماا ااا اي الدعماالم ر ام (  ) 4لسانو  2015شا ن دليال

رمع عدصنالفات المي انالو ( ايساس النودم).

 -11فااااا عو ا ايم اعال العامااو ي ااب صاار المد ا يرات العا ااو الد صاايل ع ي اد ا ااااي
ساااب ناااامي ( ديااعن مسااد وو لو عمااوب مقوع ااات لو عمااو ) عال ا

النس ا و

لوااديعن المسااد وو لو عمااو عوا اي اراد عالإيئااات عالمالسسااات عالشاار ات عادياااا

اإل رااات الفعالو لد صيل ا الاديعن  .ماا النسا و لوم اال المساد وو لو إااااااو
ال عمالاااااو د اااااا

إاااااااااااااو

عميااااااو يااااااااااااااااارى دويااااااااااد اااااي سااااااب نااااااامي

( م ااااال عاااان ياااادمات ع عمااااال مااااالداة ب مقوع ااااات ياااادمات ع عمااااال ) عادياااااا
اإل ارااات ال فيوااو لد صاايوإا ماام مراعاااة عادم إاااا و الااو م الاااااا اياار م ااااااصوو
ل ساب اإليرادات ع مراعااااااااة ما ااا اي الدعماالم ر ام (  ) 4لسانو  2015شا ن
دليااال رماااع عدصااانالفات المي انالاااو ( ايسااااس النوااادم)أ عالدعماااالم ر ااام ( )4لسااانو
 2017شااا ن الوعاعاااد عاإل ااارااات الال ماااو إل فاااال ال ساااا ات ؤعاعاااداد ال ساااااب
اليدامي لو إات ال عمالو لوسنو المالالو 2016ب.2017
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 -12ي ااب إ ااام الر ا ااو عو ا صاارف د ااادر الد صاايل عاساااااادعمالإا عاساااادر اعإا ماام
مراعاة ما اا الدعمالم ر ام (  ) 3لسانو  1990شا ن اي اام الياصاو الاد ادر

اات الوالمو عاييدام .

 -13د صاايل اإلي ارادات عمقوع ااات ال عمااو عدعريااد ا ؤعامسااا ال سااا ات الياصااو نإااااا
ياادم ع وااا لمااا عرد ااالدعمالم ر اام (  ) 8لساانو  1956الم ااا

يدعااارو عدلياال العماال

النماااااج المالالاااو المر واااو اااالدعمالم ر ااام (  ) 8لسااانو  1973عالمعااادل اااالدعمالمين
المر ماااااين (  ) 5لااااااااسنو  1980عالدعماااالم ر ااام (  ) 16لسااانو  1986شااااااا ن دلياااال
العمااااال النمااااااج عالساااا الت الم اساااانالو ( النساااا و لو إااااات المو وااااو ) عع واااااا
لودصاانالفات الاعاردة ااالدعمالم ر اام (  ) 4لساانو  2015ش ا ن دلياال رمااع عدصاانالفات

المي انالاااو ( ايسااااس النوااادم) عالدعماااالم ر ااام ( )5لسااانو  2016شااا ن دليااال رماااع

عدصاانالفات ال ساااا ات اليار ااو عااان نااعاب المي انالاااو ع وااا لااادليل إ صااااات مالالاااو
ال عمااو عالدعمااالم ر اام ( )6لساانو  2016ش ا ن المعال ااات الم اساانالو عو ا نااام
إدارة مالالو ال عمو ).(GFMIS

 -14د صااال الماااو الرساااعم الثانداااو عالمد اااررة الم اااددة الوالماااو الداااي

دد اااااع المدإااااا

يمسااعن دينااار عاان قرياه القعا اام المالالااو ا ل درعنالااو ال عمالااو عالا ق وااا لوواارار
الاااع ارم ر ااام ( )26لسااانو  2015شااا ن ياااادة ال اااد اي صااا لورساااعم الداااي الم ااان

د صاايوإا عاان قريااه القعا اام المالالااو ا ل درعنالااو ال عمالااوأ عدعمااالم ع ارة المالالااو
ر ااااام ( )9لسااااانو  2015مو اااااه لودعماااااالم ر ااااام ( )4لسااااانو  2013شااااا ن الوعاعاااااد
عاإل رااات المنامو لدقنيه ناام القعا م المالالو ا ل درعنالو ال عمالو.

 -15ياادم الدصاارف ااي مالاام الماعاد عالمعاادات اليار ااو عاان نقاااي ا سااديدام ااي إقااااار

المرساااعم الواااانعن ر ااام (  ) 105لسااانو  1980ع ااارارات م واااس الااااااع راا الداليااااااو

" ر اام (  ) 301ا دماع ا ر اام (  ) 14لساانو  1993عالااام ياااانا عواااا دفااااعالو

ع ارة المالالاااو الدنسااايه مااام الو ناااو الدائماااو لومسااااعدات اليار الاااو ند دياااااد عد عياااااد
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الو ناااو ال عيدالاااو ل ااثاااو اااالمعاد عالمعااادات الداااي دااااااسداني عنإاااااا ع ارات الدعلااااو
عمالسساادإا الياصاو دناارع مان ال عمااو لصاالج الم دااا ينأ عر ام (  ) 590لساانو

1994أ عر ااام (  ) 832ا دماعااا ر ااام (  ) 50لسااانو  1994ناااااش ن نيااااام الماااعاد
عالمعاااااااادات الااااااااس راب اليار اااااااو عاااااان نقاااااااااي اسااااااديدام ال إااااااات ال عميااااااااو
الم ادأعع وا لدعامالم عدعوالمات ع ارة المالالو الدالالو" :دعمالم ر ام (  ) 1لاااسنو 2001

ش ن إلااا دعمالم ع ارة المالالو ر م (  ) 13لسانو  1995شا ن الدصارف اي ماال

الدعلاااو الياصاااو العوارياااو عالمنوعلاااوأ عالدعوالماااات الصاااادرة اااي يعنياااع  2003شااا ن
إ رااات الدنرع

إ ة ال اساب اللاي اليار اااو عان نقااي ا ساديدام لادى ال إاات

ال عمالااو عدعمااالم ر اام (  ) 3لساانو  2004شا ن الدصاارف ااي المع ااعدات اليار ااو
عن نقاي ا سادايدام " عواا

ن دااعرد المااو المع اعدات الداي دصارف يإاا ل سااب

إيرادات ال إو ال عمالو .
 -16الم ال الدي صوت اإيرادات اي السانو المالالاو ال ارياو ع اي سانو مالالاو سااا وو
عدورر إعاددإا يم سنب من ايس اب ي اب صار إا ا ساد عاد مان اإليارادات ساب
النااعع عالننااد الااام ساانه يااد ا عوال ا أ مااا الم ااال الدااي صاار ت عدواااارر اساادعاددإا
يم ساانب ماان ايس ا اب دسااد عد ماان المصاارع ات إاا اناات ااد صاار ت ااااي الساانو

المالالو ال اريو أ ع داااف إلا ناعع  15330101مصارع ات مسادردة إاا انات اد
صر ت ي ساانو مالالو سا وو .
 - 17ي اااع لاااع ير الد اااارة عالصاااناعو ننااااا عوااا ا داااراه م واااس إدارة الإيئاااو العاماااو

لوصناعو عع وا ي اام الماادة (  ) 14مان الواانعن ر ام (  ) 56لسانو  1996شا ن

إصدار انعن الصناعو ن يديا ار ار ما يوي - :
(  ) 1إعفااااا المنشااانت الصاااناعالو والاااا ع
الااااااعاردات الدالياااااااو -:
(

ئالاااا مااان الرساااااعم ال مر الاااو عواااا

) ال ت عالمعدات ع قم الاالار الدي د دا إا .
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( ب ) الم اعاد ايعلالااو ع السااوم ال سااالقو ع ال اااائم ناااااص

الاااامصنعو

الدي دو م يارااإا اإلندا الو .
(  ) 2إعفاااا المنشاانت الصااناعالو والااا ع
لفدرة ع لفدرات م ددة .

ئالااا ماان الرسااعم الموااررة ع عاااااإا

(  ) 3إعفاا صادرات المنشنت الصناعالو من رسعم الدصدير .
 - 18اااارعرة الدوياااد اااالدعمالم ر ااام (  ) 5لسااانو  1996اااي شااا ن اإل ااااارااات العا اااب
اد اعإااا لدنفيااا ارار م وااس الااع راا ر اام ( 215ب ) 2ن وسااد ر اام (  ) 14لااااااسنو
 1996أ ع ااارار م واااس الاااع راا ر ااام (  ) 302اااي ا دماعااا ر ااام (  ) 14لااااااسنو
 1993ندفعالو ع ير المالالو ي فظ المقال اات الوااائالو الاا انات صافو المادين
عااد عااارو ايعراي عواا إدارة الفداااعى عالدشااريم أ ماااا الفااعو ع يااااااااار المالياااااااااو

نإعفاا المعافين الاين اندإات يادمادإم الع ااة ع الدواعاد مان ساداد ماا اد ال اعن
مسااد وا عواايإم ع عو ا عرثاادإم ماان م ااال لوي انااو العامااو لودعلااو أ ع ا
اي عال ي ب

مياااااام

دد اع الماو المقال او ع الادين منوا يمساو ي ف ديناار اااااعيدي

ؤعا ل م عارو ايمار عوا م واس الاع راا ديااا ماا يا ار اي ااا الشا ن أ عواااا
ن دوا اررات م وس الع راا الدي ددعارو مم اا الورار .
 -19ي ب عو ال إات ال عمالو الدي دقنه يادمات الاد م ا ل درعناي ا لدا ام

اااااام

الدعماااالم ر ااام (  ) 3لسااانو  2008شاااا ن الوعاعاااااد عاإل ااارااات المناماااااو لدقنيااااااه
يدمات الد م ا ل درعني ي ال إاات ال عمالاوأ عالعمال عوا دعساالم عدفعيال نقااي
اساااااديدام عساااااائل الاااااد م ا ل درعناااااي ( شااااا و ا ندرنااااات -إااااا ة نواااااا النالااااام
الفردالااااو

)sale

of

 – ) (pointإاااا ة نوااااا النالاااام الفردالااااو المد امواااااو

)- (Integrated Point Of Sale
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الم والااو) ع وااا لمااا اااا و ارار م وااس الااع راا ر اام ( 1116ب ع ) الصااادر نداااريخ
29ب12ب 2009أ عدعماااااالم ع ارة المالالاااااو ر ااااام ( )9لسااااانو  2015مو اااااه لودعماااااالم
ر ااام ( )4لسااانو  2013شااا ن الوعاعاااد عاإل ااارااات المناماااو لدقنياااه نااااام القعا ااام
المالالو ا ل درعنالو ال عمالو.
 -20يراع ا

ن ياادم د ديااد الوالمااو ا ي اريااو لومداار المرباام ساانعالا ل راااااااي المموع اااااو

لودعلااو ااي المناااقه الميدوفااو ل ا اراو ا ساادثماريو قعيوااو اي اااال ق وااااا لوواااارار

الااااع ارم ر اااام (  ) 22لساااانو  1993أ عمراعااااااااة دعمااااااااالم ر اااام "1ب "1999ناااااااش ن

اساااداالل ايراااااي عالم ااااني الماااا ناااين ال إاااات ال عمالاااو ع ااارار ع يااار الماليااااااو
ر ااام " "38لسنو  2001نإصدار الدعدالالت عو الالئ او الدنفياالاو لومرساعم الواانعن
ر م  105لسنو  1980ش ن ناام مال الدعلو.

 – 21ي ااب عو ا ال إااات ال عمالااو ا لد ا ام ندقنيااه الدعميااا اام ر اام (  ) 4لساانو 1997
شااا ن الم ايااادات ال عمالاااو عناااد اساااداالل م مع ااام مااان المعا ااام الميصصاااو لإاااا

لدواااادالم يدمااااو مااااا أ ماااااا ي ااااب عواااا ال إااااااااات ال عميااااااااااو نالاااام العثائااااااااااااه

الياصاااو المنا صاااات ع واااا لماااا ااااا الماااادة ( )39مااان الواااانعن ر ااام ( )49لسااانو

 2016ش ن المنا صات العاموأ عع وا لوماعاد ( )14،13مان الدعماالم ر ام ( )2لسانو
 2017شاا ن نااام الشاااراا لو إااات العامااو عالااا

النساا و لوممارسااات عالم اياااداتأ

عالدعماالم ر م ( )4لسنو  1997شا ن الم ايادات ال عمالاو عالدعماالم ر ام (  ) 1لسانو
 1999ش ن اسداالل ايرااي عالم اني الما نين ال إات ال عمالو .
 – 22يراع ما يواي النسا و لمقال اات اليساائر ال عمالاو عاياارار النيئالاو الداي ادثت
من راا العدعان الع ار ي -:
( ) داعدع مالاام الم اال الدااي ياادم د صايوإا ااي ساااب ال إاو المااااصر ي لااااادى
نن ال عيت المر م .
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( ب ) دويد الم ال الم صاوو يناعاع ساا ات اإليارادات الاعاردة االدعمالم ر ام ( ) 4
لسنو  2015ش ن دليل رمع عدصنالفات المي انالو ( ايساس النودم).

عال دقنالوا لدعوالمات ع ارة المالالو دانإا الصادر نداريخ 2ب11ب. 1999

 – 23عواااا

مالاااام الااااع ارات عاإلدارات ال عمالااااو عالإيئااااااااات المو وااااو ع المالسااااااسات

المساادووو عالشاار ات ال عمالااو عمااا ااي
ع الإيئااااااااات الاياااااار

مإااا المدعا اادة ماام الشاار ات عالمالسسااات

عمالااااااوأإيقار ع ارة المالالااااااو  -إدارة الياااااااعع الاااااااريني

عالديقااالط -سااماا دوا الشاار ات عالمالسسااات عالإيئااات المدعا ااد معإااا ع نسااالادإا
ععناعينإااا داياال دعلااو ال عياات عيار إاااأ عو ا

ن ال ااعن اإليقااار مص ا ع ا صااعرة

ماان العوااد أ عالا يااالل شااإر ماان داااريخ الدعا ااد ماام ا لدا ام

 %5مااان إ ماااالي الماااو العواااد ع مااان ااال د عاااو مساااددةأ ع
الم ااع

ا مااا

الواال عاان

ي اااع اإل اااراج عااان

د ا دواادم ااا الشاار ات ع الإيئااااات شااإادة صااادرة عاان إدارة الياااعع

الااريني عالديقاالط اي ع ارة الماليااااو دفياد نارااة امدإاا مان م مساد وات ااارينالو
عويإااا عالااا ع وا لالئ و الدنفياالو لووانعن ر م (  ) 2لسنو  2008اي شا ن دعاديل
عو

ام مرسعم اري و الديل ال عيدالاو ر ام (  ) 3لسانو  1955الصاادرة االو ارر

الااع ارم ر اام (  ) 29لساانو  2008عالوعاعااد عالدعوالمااات الدنفياالااو الصااادرة ااالورارين
اإلدارياااين ر ااام (  ) 716لسااانو  2010أ عر ااام ( )875لسااانو  2013شااا ن إصااادار
الوعاعااد عالدعوالمااات الدنفياالااو لمرسااعم اااري و الااديل ال عيدالااو ر اام ( )3لساانو 1955

عالمعاادل الوااانعن ر اام ( )2لساانو  .2008مااا دود ا م ال إااات المااا عرة ندعريااد المااو
الاااااارائب ع الارامااااات المااااسد وو عو الشر ات إل ع ارة المالالاو – إدارة الف اا
عالمقالاااااا ات الااااارينالو – يصااما ماان م ااع الااامان الياااا الشاار ات ع ا ااو

الد ميناااات ع الاااامانات المالالاااو المع اااعدة لاااديإا مدااااااااا قوااااااااااب منإاااااااااااا الااااااااا
دااااااااب ماااااااان ع ارة المااليااااو – إدارة الف اا عالمقال اات الاارينالو – ع الا ع واا

لوااااارار ع يااااااار المالياااااو (  ) 8لسااانو  2003أ ع

ي اااع د مااال ال إاااو ال عمالاااو

ع اا اري و الديل نالا و عن الشر ات ع إعفائإا منإا .
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 -24ياادم د صاايل ال اااة عمسااا مو الشاار ات اليااااعو ي ااام الواااا ااانعن ر ااااام ( ) 46
لساانو  2006ااي شا ن ال اااة عمسااا مو الشاار ات المسااا مو العامااو عالموفواااااو ااااي
مي انالااو الدعلااو ق وااا ي ااام الوااانعن ع ئ دا الدنفياالااو الصااادرة وارار ع ياار المالالااو

ر ااام (  ) 58لاااااسنو  2007عالوااارارين اإلدارياااين ر ااام ( )697لسااانو  2010أ عر ااام

( )876لساانو  2013شااان إصاادار الوعاعااد عالدعوالمااات الدنفياالااو لووااانعن ر اام ()46
لسنو .2006

مم الد ياد عوا ماا ااا الماادة (  ) 21مان الالئ او الدنفياالاو والاام ع ارة المالالاو

الدنسيه مم ال إات ال عمالو عادم دوادالم اليادمات لوااااشر ات الياااااااعو لوواانعن
إ

عااد دواادالم ااا الشاار ات م اا الفيااد ن ارااة امدإااا ماان ا لد امااات المواااااررة عويإااا

مع ب اا الوانعن.

-25عو ع ارة ال إرباا عالماا د صيل اسادإال الوقاعاات الاعاردة وارار ع يار ال إربااا
عالماا ر ام ( )28لسانو  2017اي شا ن د دياد دعر او ع اددي ال إربااا عالمااا ع واا
لووانعن ر م ( )20لسنو  2016اعد ا ار من داريخ العمل نإا الدعر و.

-26العماال الئ اااو ناادل ا ندفااااع ااا مال الدعلااو الياصاااو العوارياااو الم ار وااو لوااارار ع يااار
المالالو ر م ( )40لسانو  2016نإصادار ئ او نادل ا ندفااع ا مال الدعلاو الياصاو
العواريو عرسعم اليدمات الصادر نداريخ 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

الميألانيــــة  ،و لــــ اســــتنادا الــــ قــــرارق مج ــــ

الــــوأل ار رقــــد  ) 17دج ــــــــستة

رقــد  ) 32لسنة  1987و رقد  ) 9دج ستة رقد  ) 30لسنة .1988
/3أ-ال اعتماد مربوط في الميألانيـة لـد يصـرف أو لـد يتقـرر صـرفة ـل السـنة الماليــــة
يبطــل العمــل بــة و ل ـ مــل عــدد اإل ــل بر اــــاد المــــادتي

 ) 28و  ) 29م ــ

مرســــود بالقانـــــو رقــــد  )31لســــنة  1978بقواعــــــد اعـــــــداد الميألانيــــــــات العامـــــــة

والرقابــة ع ـ تنفي ـ ها وال ســاب ال تــامي ووفقــا ل ــروط واةوضــا التــي ي ـــــددها
وأللر المالية .
/4أ  -ال يجــوأل ةيــة جكــة اوميــة التقيــد أو االلت ـألاد بــرق ارتبــاط مــالي فــي أيــة هي ـــــة
أو منظمة سوا أكانت اق يمية أو دولية اال بعد موافقـة 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 سـتة رقـد  ) 29لسـنة  1988مـل عـدد اإل ـل بر اـاد المـــــاد

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

التــي تـــــضعكا وألار الماليــــة  -ادار اســــاا مــوظفي الدولــة
ـ ار اةثــاث واةدوات

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

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

الفنيــة لاثــاث بالأللــاد أو النقصــا امــا جــا بــالتعميد رقــد  )2لســنة  2017ب ــر
نظد ال ار ل جكات العامة.
/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 الدورق رقد

م وأللر المالية  ،وفقا

 ) 31لــــسنة  1978بقواعـــد

تنفي ها وال ساب ال تامي  ،مل اة

بمـــا

 ) 2لسنة  2003ب ر الدفعات المقدمة.
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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 وتعمـيد وألار

المالية رقد  ) 14لـــــسنة  2001الم ق لة .

اما ينبتي ع ـ جميـل الجكـات ال اوميـة االلتـألاد بالكتـاب الـدورق 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 مـالي 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 تأللــد مــد التعاقــد ع ـ ثــلث ســنوات فــإ ا ألادت ع ـ

وجـــب ال صـــو مقدمــــــا ع ـــ ا

االعتمــادات ع ـ مســتوى النــو وف ـ
لــنص المـــاد

لــــ

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

 ) 26مـــ مرســـود بالقـــانو رقـــد  ) 31لــــــسنة  1978بقواعـــــد

اعداد الميألانيات العامة والرقابة ع

تنفي ها وال ساب ال تامي.

/3ب -ال يجوأل استيراد أصناف أو تك يف مقاولي دإج ار أعمـا اال بمناقصـة عامـة عـ
طرلق الجكاأل المراألق ل مناقصات العامـة ،اسـتنادا الـ المـاد  )14مـ القـانو

رقد  )49لسنة  2016ب ر المناقصات العامة.
اما يجب ع

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

 )49لســنة  2016ب ـــر المناقصـــات العامـــة و لــ قدـــل طـــر تورلـــد اةصـــناف
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أو مقـاوالت اةعمــا فـي المناقصـة العامــة وبعـد اعــداد التصـاميد 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 اللألمـــة 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 ابـلغ جميـل

المناقصي الم تراي في اج ار ات ال ار بـرق تعـديلت أو أق ايضـا ات لوثـا ق

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

التعديلت أق اإليضا ات بال سبا .

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

 2017ب ـــر نظــــد ال ــــ ار ل جكــــات العامــــة ،يـــث تعــــد و ــــد ال ــــ ار وثــــا ق
الممارسـة ب ـال يفســع المجـا لــد و أكثـر مـ ممـار

بالتنســيق مـل الو ــدات

ات العلقــة ،ووضــل التع يمــات اللألمــة لمقــدمي العطــا ات واإلج ـ ار ات الواجــب

اتباعكا في تنفي الممارسة وج األ ات الموردي في الة ا للكـد بال ـروط ،و لـ
قدل اإلعل ع الممارسة ،ع

أ ت مل وثيقة الممارسة التالي- :

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

ب-

لــــ

ا ا است ألد اةمر يتد ت ديد موعد لجميل الممارسي لمعاينة الموقـل واـ ل

ل ضور اجتما تمكيدق.
ج -روط اعداد وتقديد العطا ات ،بمـا فـي لـ ت ديـد الموعـد النكـا ي لتقـديمكا،
وبيا وقت وماا فتع مظارلف العطا ات.
د -أس

تقييد العطا ات والترسية.

ه -المد لسرلا العطا ات.
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و-النســبة أو القيمــة المط وبــة ل تــرمي اةولــي ال ـ ق ينبتــي تقديمــة مــل العطــا
لضما جدية العطا أو أق ترمي آ ر مط وب وأ اا ه ه الترمينات.

أل -دنود العقد ال ق سيتد ادرامة مل الممار

الفا أل.

 ت ديد ما ا ا اانت الممارسة قاد ة أو غير قاد ة ل تجأل ة.ط -ت ديد ما ا ا اا م المسمو بة تقديد عروأل ددي ة.
ق -ت ديد ما ا ا اانت الممارسة م دود أو عامة.
يجـوأل ل جكــات العامـة أ تتعاقــد ةق غـرأل مـ اةغـراأل المنصــوص ع يكـا 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

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

 75.000د ) .مســـة

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 نظـد الــــ ار ل جكـــــات
العامة ال ق يوضع في الفصل الثالث – طرق ال ار الم ت فة:

 أوال :استدراج العروأل بقيمة ال تأللد ع

 )5000مسة آالف دينار.

 ثانيا :ال ار عـ طرلـق الممارسـة بقيمـة تأللـد ع ـ

 )5000مسـة آالف دينـار

 ثالثـا :ال ـ ار عـ طرلــق الممارســة التـي تأللــد ع ـ

 )30000ثلثــي ألــف دينــار

وتقل ع

 )30000ثلثي 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 م ـ المورد/المتعكــد/المقاو ل مبــالغ التــي
وفقا لضوابط ددها التعميد.


امسا :ال ار الجماعي.
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 سادســـا :ال ـــ ار ال ـــارجي :يـــتد ال ـــ ار ال ـــارجي ل ســـفارات والمااتـــب ال ارجيـــة
التابعــة ل جكــات العامــة ل مبــالغ التــي تقــل ع ـ

 )75000مســة وســبعو ألــف

دينار.

وتراع ـ القواعــد العامــة إلج ـ ار ال ـ ار بالمناقصــة وأ اــاد القــانو رقــد  )49لس ـنة
 2016ب ــر المناقصــات العامــة ومرســود رقــد  )30لســنة  2017دإصــدار الل ــة
التنفي يــة ل قــانو  ،وا ـ ل مراعــا أيــة ق ـ اررات وتع يمــات تصــدر ع ـ مج ـ

الــوأل ار

أو وألار المالية ب ر تنظيد عم يات ال ار أو التعاقد.
/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 ـ

ال دمـة المدنيـة رقـد  )1لسـنة

 2016ب ــــر مــــنع دــــد ســــيار ل ــــاغ ي الوظــــا ف القياديــــة فــــي الجكــــات
ال اومية والتا ت صيص السيارات.

ع

أ يتد تألولد وألار المالية ادار

و الت ألل العامة ) دنس ة ع

العقود ل أسدو م تارلخ توقيل العقد.
/6ب  -ال يجــوأل ةيــة جكــة اوميــة اد ـراد أو اجــاأل أق عقــد فــي موضــو 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 اةميــرق رقــد ) 12
لســنة  ، 1960و مــا يقــل ع ـ
بالجكة ال اومية .

ل ـ يعــــــرأل ع ـــــ ادار الـــــــ و القانونيـــــة
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/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

التـــي اقتر تكـــا وألار الصـــ ة باتادكـــا رقـــد  ) 1898المـــؤر 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 م ـ 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 المراــــألق
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 الوألارق رقد  )4لسنة 2016

ب ر الل ة الدا ية لتنظيد عمل لجنة ا تيار الديوت االست ارلة.
ووفقا ل ل يراع اآلتي:
 يتول

الجكاأل المراألق ل مناقصات العامة -لجنة الديوت

االست ارلة مكامة في
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ت تاج اليكا الجكات ال اومية المعنية د صوص م ارلعكا
اإلن ا ية ،م

ل م اطبة وألار اة تا العامة لة في ه ا

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 ل

 ) 1لسنة  ، 2005مل عدد
رقد  )497الصادر في

الوأل ار

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

يث المددأ بالسما ل جكات ال اومية دإنجاأل وتصميد وتنفي

وصيانة م ارلعكا والتي ال تتجاوأل تكاليفكا المالية  )10مليي
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 المراألق 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 المراألق

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- :
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أ -أ يتد م اطبة الجكاأل المراألق ل مناقصات العامة  -لجنة الديوت
االست ارلة بالم ارلل التي تنوق الجكة طر كا ع
فور اقرار واعتماد الميألانية لت

الم ارلل.

ال جنة و ل

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 المراألق 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 المراألق ل مناقصات العامة – لجنة الديوت
االست ارلة رسميا بفتر اافية ب ر

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

اةوامر التتييرلة ال اصة
أ تكو الم اطبة في

تنظر ال جنة في أق م اطبة لا وامر

التتييرلة تتد بعد انتكا فتر سرلا العقد.

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

الجكاأل

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

الماتب الفا أل م قدل الجكة المعنية

صا بة الم رو  ،وع ية يرى الجكاأل المراألق ل مناقصات العامة-
لجنة الديوت االست ارلة أهمية التألاد الجكات ال اومية بمتابعة
م ارلعكا ت توقيل العقد و ل لتق يص الدور المستندية.
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)2

استنادا ال المرسود بالقانو رقد  )28لسـنة  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 اللألمة لكا.

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

الــــوأل ار

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

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 ع ـ 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 ـــــارلة وفقـــــا لقـــــرار مج ـــــ

الـــــوأل ار رقـــــد " "18دج ســـــتة رقــــــــــد

 ) 6لسنة . 1987
)4

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
)5

والرقابة ع

 ) 26م مرســـود

 ) 31لسنة  1978بقواعد اعـــــــداد الميألانيــــــات العامــــــة
تنفي ها وال ساب ال تامي.

عــدد تتييـــر أو اضـــافة أو أللـــاد أتعــاب المست ـــارل ع ـــ

ـــــال أوامـــــــر

تتييرلـــة ع ـــ العقـــود المدرمـــة معكـــد اال بعـــد الرجـــو واإل

دـــــــ ل مــــــ

الجكاأل المراألق ل مناقصات العامة وفقـــا 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 والمرسـود رقـد  )30لسـنة  2017دإصـدار

الل ــة التنفي يــة ل قــانو ا ا ألادت قيمــة التعاقــدات عــ  75000دينــار،
والتقيـــد دتعمـــيد وألار الماليـــة رقـــد  )2لســـنة  2017ب ـــر نظـــد ال ـــ ار
)7

ل جكات العامة ل تعاقدات التي ال تأللد ع

يجب أ

.75000

الموافقـة الكتاديـة المسـبقة مـ وألار الماليـة " ادار نظـد اةصـو "

ع ـ اجـ ار ات ترهيــل ال ــراات التــي ترغــب فــي التقــدد لتنفيـ م ــرو تقيــيد
اةصــو العقارلــة واعــاد تقييمكــا بالجكــة ال اوميــة قدــل تنفيـ ها ،ع ـ أ
يــتد ا طــار وألار الماليــة دنتــا ا الترهيــل و لـ اســتنادا لمــا ورد فــي التعمــيد
صر وتقيـيد اةصـو العقارلـة المم واـة

رقد  )9لسنة  2016ب ر أس
ل دولة.

/10ب -ت رر العقود واالتفاقيـات 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 النـــــ األ 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

أ ياو القضا الكولتي هـــو

الم تص بالفصل في أق ن األ 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

لاوضا و ال روط الوارد في ه ا القرار .
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/12ب -التقيــد بر اــاد قــانو المناقصــات العامــة رقــد ( )2016/49ب ــر المناقصــات
 )62،61م ـ القــانو  ،والمــادتي

العامــة وفقــا ل مــادتي

 )40،39م ـ المرســود

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

)95،94

تعمــيد وألار المالية رقد  )2لسنة  2017ب ـر نظـد ال ـ ار ل جكـات العامـة

وفقا لاسقف المطرو ة.

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

امـــا يجـــب ع ـــ المج ـــ

مناقصات التورلد  -أو مـا فـي امكـا – الترسـية ع ـ المنـتا الـوطني متـ اـا
مطابقا ل مواصفات وال روط واانت اةسعار المقـدد دكـا ال تأللـد ع ـ أقـل اةسـعار
التي قدمت ع منتجات مماث ة مستورد مطابقة ل مواصفات دنسبة .)15%
/13ب -التقيــد بق ـرار مج ـ

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

 1985ال اص ددعد الصناعات الم ية وال ق 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

أ يتد التجاوأل عـ الفروقـات غيـر اةساسـية دـــــ روط

المواصـــفات الفنيـــة  ،مـــل اة ـــ بعـــي االعتدـــــار نـــــــصوص االتفاقيـــــات

االقتصــادية الموقعــة دــي دو مج ـ

التعــاو ال يجــي ع ــــ أســــــا

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

ـــرطا يقضـــ بـــااللتألاد ب ـــ ار ا تياجاتكـــا مـــ المنتجـــات الم يــــــة ،

وال يســمع لكــا أ تســتورد م ـ ال ــارج منتجــات م ــادكة اال فــي الــة
عــــدد افاية اإلنتاج الم

لمتط بات السوق .
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/14ب -ع

الجكات ال اومية المعنية االلتألاد باآلتي - :
 ) 1تضـــمي

ـــروط المناقصـــات والممارســـات العامـــة ـــرط االســــتفاد مـــــ

التسكيلت 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

الوأل ار رقد  )1212الصادر في اجتماعة

 ) 2استنادا ال قرار مج

رقد  )2015/39المنعقد دتارلخ  2015/8/24التالي:
" وقف درناما اةوفست نكا يا ،وتك يف هي ة ت جيل االستثمار المبا ر
بالتنسيق واالستعانة بم

ت اره م

الجكات المعنية لتنفي التألامات درناما

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
المقارنة م

العناصر التير سعرلة بقيمة نقدية – ع
العناصر وأدرألها

ــ ار اةجكــأل والمعــدات واآلالت

روط توفير الضما

المفاض ة

النا ية المالية – و ل دتقييد

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 موضو التعاقد،
وترفل توصيتكا بالترسية ل مج

ب ر أس

 2016ب ر

ل دت فيكا و ل

وفقا ة ااد الماد

)53

التقييد ومعايير المقارنة دي العطا ات ل قانو رقد  )49لسنة
المناقصات العامة ،والماد

 2017ب ر نظد ال ار ل جكات العامة.
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/16ب -ع ـــ جميـــل الجكـــات ال اوميـــة اســـتطل رأق ادار الفتــــــوى والتــــــ رلل مســـبقا
في الدعاوى التي يط ـب اقامتكـا فـي ال ـارج وأ يـتد لـ بع مكـا وم ـورتكا ،وأ

تكــو ع ـ دينــة مـ اإلجـ ار ات التــي تــتد د صوصــكا أوال بــرو و لـ وفقــا لقـرار
الـــوأل ار دج ستة  ) 62لسنة . 1978

مج

/17ب -ال يجــوأل اد ــا تعــديلت ع ـ المناقصــات تتجــاوأل  %5مــــ مجمــو قيمتكــــا
بالأللاد أو النقص اال بموافقـة الجكـاأل المراـألق ل مناقصـات العامـة طبقـا ل مــــاد
 ) 74م قانو المناقصات العامة رقد  ) 49لسنة . 2016
اما ال يجوأل ل جكة العامة اصـدار أوامـر تتييرلـة فـي الممارسـات اال بعـد موافقـة

لجنـة ال ـ ار ع ـ هـ ا الط ــب مـل وضـل مدـررات مـ قدـل الجكـة الم ـرفة ع ـ
تنفي العقد وب د أقص

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

تعميد وألار المالية رقد  )2لسنة  2017ب ر نظد ال ار ل جكات العامة.
/18ب -التقيد بر ااد القانو رقـد  ) 25لسـنة  1996فـي ـر الك ـف عـ العمـوالت
التي تقدد في العقود التي تدرمكا الدولة  ،و ل مل اة

فـي االعتدـــــار مـــــــا ورد

دتعميد ديوا الم اسبة رقد  ) 1لسنة .1996

/19ب-

الجوق :

 ) 1ال

يجب أ
الكولت ال

ينص ع

م

دولة

تتض

عقود االستيراد م

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

اصا

ضرور أ

ياو

الكولتية و ل استنادا لقرار مج

ال

ع

طرلق

راة ال طوط الجوية

الوأل ار رقد  )444لسنة  2011ب ر بعأل

القواعد واإلج ار ات التنفي ية ل قانو
مؤسسة ال طوط الجوية ال

ال ارج أو عم يات ال

رقد  )6لسنة  2008في

ر

ت ولل

راة مساهمة ،وال الكتاب الدورق رقد  )1لسنة

 2015الصادر دتارلخ  2015/5/13ب ر
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راة ال طوط الجوية الكولتية ش.د ، ) .والكتاب الدورق رقد  )2لسنة
 2016ب ر أسعار ت اكر السفر ع
وتسديد مست قاتكا ع
 ) 2ال
يراع

طا رات راة ال طوط الجوية الكولتية

الجكات ال اومية.

الب رق:

عدد االلتألاد بال

استنادا ال قرار مج

مج

ع

طرلق

الوأل ار رقد

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

راة المل 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 المل 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
ل م رو – قيمة نسبة ال صد المقدمة م المناقص = المد غ الــــــ ق ســـــيتد

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

المراأللة رقد  10287 / 5المؤر 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

أ يتد اضــــافة

أسما الماراات التجارلة ،و ل اســــتنادا

اتاب لجنة المناقصات المراأللة رقد

دتارلخ .2000/10/30
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جميل الو األرات والجكات ال اومية وا ل الجكاأل المراألق ل مناقصات العامة

/22ب -ع

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

كرلا ،وأجر العامل في مجــــا ال راســــة واةمــــــ عـــــــ  70د.

 60د.
كرلا ،ع

أال ي صد م

ه ه اةجور مصارلف أو م صــــــصات الـــــسا

أو االعا ة أو الضما الص ي أو وسا ل االنتقا أو أق 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  ) /185لسنة  2010دوضل د أدن ةجور العام ي في القطا

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

اةه ي ،وقرار مج

 2011/1/23ب ر ت ديد ال د اةدن ةجر العامل  60د. .
الوأل ار

وطبقا لقرار مج

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 أق عطا ي الف ه ا ال رط.
/23ب -التقيد بقرار مج

الوأل ار

رقد

 )1568الصادر في اجتماعة

رقد  )2011/51-2والمنعقد دتارلخ  2011/10/31وال ق ينص ع
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 أق اعتماد في غيـر التـرأل الم صـص مـ أج ـة امـا ال يجـــــوأل
ال صد بمصروف ع

غير الدرناما والباب والدند والنو 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 دكــ ــا فيمـ ــا
يتع ــق باســت داد ل ـ االعتمــــــــــــــاد و ل ـ استنـــــــادا ل مــاد

 ) 20مـــ مرســود

بالقــانو رقــد  ) 31لـــ ــسنة  1978بقواعــد اعــداد الميألانيــات العامــة والرقاد ــة
ع

تنفي ها وال ساب ال تامي.

/3ج -عند استلد العكد النقدية ال

صـية والصـرف منكـا وتسـولتكا  ،يجـب ع ـ اافـة

الجكــات ال اوميــة االلت ـألاد 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
 ) 4لســـنة  2017ب ـــر القواعـــد واإلجـــ ار ات اللألمـــة إلقفـــا ال ســـابات واعـــداد
ال ساب ال تامي ل جكات ال اومية ل سنة المالية .2017/2016
/5ج -يجـــــب ع ـــــ الـــــو األرات والكي ـــــات والمؤسســـــات العامـــــة وال ـــــراات والجمعيـــــات
والمؤسسـات الفرديــة أو أق ـ ص طديعــي وغيــر مـا اــر ممــا تـد ت ديــده بالقواعــد
والتع يمــات التنفي يــة أ ت تجــأل مــا نســدتة  %5م ـ قيمــة العقــد أو م ـ اــل دفعــة

مســدد ال ـ م ـ أدرم ـوا معكــد عقــودا أو اتفاقيــات أو تعــاملت و ل ـ طبقــا ل مــاد

 )37فقــر  )1م ـ الل ــة التنفي يــة ل قــانو رقــد  )2لســنة  2008ب ــر تعــديل
بعأل أ ااد مرسود ضرلبة الد ل الكولتية رقد  )3لسنة .1955
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و أ تمتنل ع تس يد الدفعــة اة يـــر المــــــست قة ل ـراات والكي ـات تـ تدـرأل
لكــا ت ــــ الـــــ راات أو الكي ــات ـــــكاد صــادر ع ـ وألار الماليــة -ادار ال ضــو

الضــرلدي والت طــيط – تثدـــــت دــــــــــ ار

متكــا منكــا  ،امــا ال يجــوأل تضــمي العقــود

مـــا يفيــــــد ت مــــــل الجكـــــــة ال اوميـــة أعبـــا ضـــرلبة الـــد ل نيابـــة عـــ ال ـــراات
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 -
ادار ال ضو الضرلدي والت طيط تثدت د ار

متكا م االلتألامات المقرر ع يكا.

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

ســادكا ل ـدى دن ـ الكولــت

المراــألق ر يســي  /س ـ فة ) وفــق التفويضــات ال ــكرلة الممنو ــة لكــا م ـ قدــل
وألار المالية و ل وفقا ة ااد التعميد رقد  ) 7لسنة  2008ب ر تطديـق نظـاد
ســــــــاب ال أللنــــــــة المو ــــــــد ع ــــــــ الــــــــو األرات واإلدارات ال اوميــــــــة والتعمــــــــيد

رقد  )2لسنة  2011الم ق ل تعميد رقد  )7الم ار الية.
و ال يجوأل ةية جكة اومية صـرف مبـالغ تجـاوأل أرصـدتكا لـــــدى الدنـو التجارلـة
م يا أو ارجيا و لجميل العملت .

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

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

 - 2ياــو ال ــد اةقصـ ل صــرف النقــدق عـ طرلــق الصــندوق مســي دينـــــا ار
اولتيــــا  ،ع ـــــ أ يــــــــستثن مـــــ

لــــ صـــــــرف العكــــد النقديـــــة المؤقتـــــة

والدا مــة  ،و اةجــور اإلضــافية ل ــكر مــار
الموظفي .
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/8ج-استنادا ال

الكتاب الدورق رقد  )4لسنة  2015ب ر

الجوية الكولتية ،وال قرار مج

ار ت اكر ال طوط

الوأل ار رقد  )444لسنة  2011ب ر بعأل

القواعد واإلج ار ات التنفي ية ل قانو

رقد  )6لسنة  2008في

مؤسسة ال طوط الجوية الكولتية ال

راة مساهمة وتعديلتة.

ع

ر

ت ولل

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 العلج بال ارج ع

راة ال طوط الجوية الكولتية ش.د ) .وفقا ة ااد الكتاب الدورق

رقد  )4لسنة  2015الم ار الية.
اما ينبتي االلتألاد بقرار مج
اجتماعــــــة رقـــــد
السما

مج

الوأل ار

رقد

 ) 1166المت ــــــ فــــــــي

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

ل وأل ار باست داد

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

العلج بال ارج ومرافقيكد

استثنا ا م

قرار مج

الوأل ار

باجتماعة رقد  )84/31المنعقد دتارلخ .1984/7/15

وفيما يتع ق بسداد مست قات

راة ال طوط الجوية الكولتية

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

ت

دد ا م  2016/1/1ع

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

االلتألاد بالكتاب الدورق رقد  )2لسنة  2016الصادر ع وألار المالية.
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/9ج -الصرف مقدما  -ارج اعتمادات أدواب مصروفات الميألانية  -صما ع ــ
سابات التسوية

العكد ) دو

ال صو ع

موافقة مسبقة مـ

الميألانية العامة دوألار الماليـــــة يعتدر م الفة لقانو

ربط الميألانية تت مل

مس وليتكا الجكة المعنية مل عدد اإل ل ب اد المــاد /6أ) والماد

مـ الفصل الرابل  -ال سابات م هــــــــــ ه القواعد .
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د -االعتمادات اإلضافية والمنقولة :
/1د -ال يجــوأل بــرق 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 ياـو بقـانو واـ ل نقـل أق مد ــغ مـ بـاب الـ آ ـر مـ أدـــــواب الميألانيــــــة
ماد  146م الدستور ) .
/3د -ال يجوأل تجاوأل اعتماد دند م دنود مصروفات دراما الميألانيـة ،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 والدـــــــراما فـــــي
ميألانيـــة الجكات ال اومية اما جا بـالتعميد رقـد  ) 2لسـنة  2016ب ـر
التعديل دي اعتمادات الميألانية في الجكات ال اومية اةسا

/4د -ع

النقدق).

ـروط

جميل الجكات ال اومية مراعا ما ي ي:

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

و الميألانية العامة .

 ال يجــوأل أ تأللــد المبــالغ المصــروفة ع ـ نــو معــي عـــــ االعتمــاد الم صــصلة.
 يجــوأل ل جكــة ال اوميــة القيــاد دــإج ار المنــــــاقلت فيمـــــا دـي اةنـوا دا ــل نفـالدند والدرناما دو ال اجة ال موافقة وألار المالية .

الف ـة مـل عـدد اال ـل بـالفقر  10مـ

 -يجوأل النقل دي أنوا الدند الوا ـد دـنف

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

 أن ـوا الف ــات ال ـوارد بــالفقر  13و  14م ـ قواعــد اصــة م ـ التعمــيد
رقـد  )2لســنة  2016ب ــر
الجكات ال اومية اةسا

ــروط التعـديل دــي اعتمــادات الميألانيــة فــي
النقدق).
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 االعتمـــادات الم صصـــة لـــنظد وتكنولوجيـــا المع ومـــات الـــوارد بـــالتعميد
رقد  )4لسنة .2006

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

موافقة وألار المالية –

و الميألانية العامة.

/5د -ال يجوأل ةق جكـة تجـاوأل اعتمـاد بـاب مـ أدـواب المـــــــصروفات اال بقـــــانو  ،و لـــ
استنادا ة ااد الماد

 ) 21م مرسود بالقانو رقـد  ) 31لسـنة  1978بقواعـــــد

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 لقـرار

الــوأل ار رقــد " "81دج ســتة رقــد  ) 5لســنة  1994أو اج ـ 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 اللألمــــــة ب يــــــث يماـــــ اال نتفـــــا
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 الـــدورق الصـــادر عـــ وألار الماليـــــة دتــــــارلخ

. 1993/12/14
/7د -ال يجــوأل التقــدد بط ــب اعتمــاد اضــافي أو ط ــب ت صــيص مدــــالغ أو ط ــــب اقـــــرار
صـــرف الـــ مج ـــ

الـــــــــوأل ار مبا ـــر  ،دـــل ت ـــا هـــ ه الط دـــــــات الـــــــ وألار

الماليـــة لتقـــود ددراســـتكا ومـــــــ ثـــد ا التــــــكا الـــ الجكـــــــــات الم تـــــــصة و لــــــ

استنادا ال نص المـاد

 ) 52مـ مرسـود بالقـانو رقـد  ) 31لـــــسنة 1978

بقواعد اعداد الميألانيات العامة والرقابة ع
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المصروفات

ثانيا :المصروفات الجارلة
هـ -تعويضات العام ي

: )21
ــــروط قيــــدا ع ــــ اســــت داد

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

الوظــــا ف واالعتمــــادات المدرجــــة بالميألانيــــة ســــب الدنــــود الر يســــية وال يجــــوأل
تعــــديل هــــ ه االعتمــــادات اال بعــــد الرجــــو الــــ وألار الماليــــــــــة طبقــــــــا ل مــــــــــاد

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

تنفي ها وال ساب ال تامي .

/2هـــ -ال يجـوأل بتيــر قـانو تعـديل عــدد الوظـا ف المدرجـة بالميألانيــة أو تعــــديل درجاتكـــــــا
وال يجــوأل تعيــي موظــف ع ــ
أو قيده ع

ســاب وفــر الميألانيــة أو ترقيتــة دـــــصفة

ــــصية

درجة أدن م درجتة  ،وياو التعيـي والنقـــل والترقيــــة ع ـــــ هــــ ه

الدرجات وفقـا ل قواعـد المقـرر بقـانو ونظـاد ال دمـة المدنيـة مـل مراعـا الـــــ روط
الــــوارد بالمــــ ار اإليضــــا ية المرافقـــــــــة ل ميألانيــــــــة والمل ظـــــــات الــــــوارد ع ــــــ

اعتمادات الباب اةو – تعويضات العـام ي – ب ـر الوظـا ف الم صصـة ل تعيـي
أو ل نقــــــل واـــ ل الوظـــا ف الم صصـــة ل ترقيـــة ع ـــ أ يراعـــ ا طـــــار الجكـــــات
الم تـــــصة بصــور م ـ الق ـ اررات الصــادر فــي ه ـ ا ال ــر طبقــا لمــا ورد فــي المــاد

 ) 20مـــــ مرسود بالقانو رقد  ) 31لسنة  1978بقواعـــــد اعـــــداد الميألانيـات

العامــة والرقابة ع

تنفي ها وال ساب ال تامي .

/3هــــ  -يعتد ـر الموظفــو الكولتيــو الم صــص لكــد وظــا ف بالميألانيــــــة لـــــنق كد م ــ
االعتمـــــاد التكمي ـــــي اةو والــــــثاني ) منقولـــــو الـــــ هـــــ ه الوظـــــا ف مــــــ
 2016/ 4/1وال يجــ ــوأل صــرف مرتبــاتكد ع ـ

ســاب ه ـ ا االعتمــاد بميألانيـــــة

السنة المالية  2017/2016برق ا م اة وا .
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/4هــــــ – الوظــــا ف الم صصــــة ل نقــــل مــــ االعتمــــاد التكمي ــــي اةو ولــــد ت ــــتل فــــي
 2017/4/1يجــوأل 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 -تعتدـــر اافـــة الوظــا ف التـــي ت ـــتر ع ــ درجـــات الكـــادر العــــــــاد وع ــــــ 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 ــــضوابط
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 أق جكة م الجكات ات الميألانيات الم قة أو المستق ة.
اما ال يجوأل ندب هؤال الموظفي ممـ أن ـ ت لكـد وظـا ف فـي ميألانيـة الجكـة

التي يعم و لديكـــــا ل عمل في أق جكـة اوميـة أ ـرى اال بعـد نق كـد الـ ت ـــ
الوظا ف  ،مل مراعا قواعد وأ اـاد و ـروط النقـل والنـدب الـوارد بقـرار مج ـ

ال دمــة المدنيـــة رقـــد  )38لســنة  2006وتعديلتـــة ،مـــل مراعــا تعمـــيد ديـــوا

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

الصــادر اســـتنادا لقـــرار مج ــ

الـــوأل ار رقـــد  )758المت ــ فـــي اجتماعـــة رقـــد

 )2013/26المنعقــــد دتــــارلخ  ،2013/5/27وتعمــــيد ديــــوا ال دمــــة المدنيــــة

رقد  )6لسنة  2016ب ر استمرار وقف النقل والندب واالعار .
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/8هــــ -تنفي ـ 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 الميألانيــات العامــة والرقابــة
ع

تنفي ها وال ساب ال تامي .

/9هــــ -مــل عــدد اإل ــل بر اــاد ق ـرار مج ـ

ال دمــة المدنيــة رقــد  ) 3لــــــسنة 1982

ب ــر

ــتل الوظــا ف ال ـاغر بالجكــات ال اوميــة وقـرار رقــد  ) 2لــــــسنة 1988

ب ــر

ــتل الوظــا ف ال ــاغر فــي الكي ــات والمؤسســات العامـــــة ات الميألانيـــــات

الم قة  ،فإنة ال يجوأل تل الوظا ف التي ت تر أثنـا الـــــــسنة الماليـــــة اال بعـــــد
استنفاد الفتر التـي صـرفت عنكـا مرتبـات ل ـاغ يكا المنتكيـة ـدماتكد ) مقادــــــل
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 . 2018/2017

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

الــــــــوأل ار رقـــد " "526فــــــي

اجتماعــة رقــد  ) 92/21دتــارلخ  1992/5/31والـ ق يقضـ بقصــر العمــل فــي
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 ق يقض ـ دتعيــي الموظــــــف ع ــــ ا ــــــدى الوظـــــا ف
القيادية أو ال اصة يعتدر من ا لوظيفتـة بالميألانيـة طبقـا لمـا جـا فـي المــــاد
 ) 15مـــ قـــانو ال دمـــة المدنيـــة و المـــاد

 ) 20مـــ مرســـود بالقـــانو

رقد  ) 31لسنة 1978بقواعد اعداد الميألانيـات 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 وأق 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 البـاب اةو – تعويضـات العـام ي بميألانيـة الجكـــــة
ال اوميــــــة تك فــــة معظــد الوظــا ف التــي ســت و لد ــوغ ــاغ يكا الس ـ التقاعديــة
نظـ ار إللتــــا هــــ ه التك فــة عنــد اعـداد تقــديرات البـاب اةو – تعويضـات العــام ي
بميألانية الـــــسنة الماليـــة . 2018/2017

/15هــ -ا ا صـدر 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 القرار مل مراعـا اجــــــــ ار هـ ا
التعديل في م رو ميألانية السنة المالية التالية .
/16هــــ – يــتد نقــل المــوظفي م ـ جكــات اوميــة أ ــرى ال ـ الوظــا ف الم صصــة لكــــــ ا
الترأل بميألانية السـنة الماليـة  2018/2017مـ  ، 2017/4/1والوظــــا ف التـي

ت ــتر ــــــــــل الســنة الماليــة دنقــل ــاغ يكا ال ـ جكــات اوميــة أ ـــــــرى تعتدــر
مجمد  ،وال يجوأل ت كا برق ـا مـ اة ـوا  ،ولجـوأل اعـاد توأللـل الوظـا ف

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

ال الة الوظيفية ل موظفي الم صصة لكد ه ه الوظا ف .
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/17هــــــ -تصــــرف تعويضــــات العــــام ي فــــي مواعيــــد اســــت قاقكا وع ــــ جميــــل الجكــــات
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

النقدق) الصادر بالتعميد رقد  )4لسنة .2015

/18هــــــ -المبــــالغ 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 انقطـــا الموظـــف عـــ العمـــل بتيــــــــر ا

فـــــــل 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 دتـــــارلخ  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 االنقطــا ع ـ
العمل التالية الستنفاد الموظف ل د اةقص لإلجاألات المرضية.

/19هــــ  -ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة االلت ـألاد بر اــاد تعمــيد ديـوا ال دمــة المدنيــة رقــد
 ) 7لسنة  1996ب ر ضوابط اإلعفا مـ العمـل ـل فتـر اإلنـ ار ل مـوظفي

غير الكولتيي .

وتقيــد رواتــب اإلجــاألات التــي تصــرف أثنــا ال ــكر وا ـ ل الدــد النقــــــدق 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
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الم ية -سابات مدينة أ رى  -مصـروفات ت ـت تــــــــــسولتكا ع ـــــ أنـوا دنـود
مصــروفات الميألانيــة ،وابــلغ 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

/20هــــ -االســتقطاعات دنســبة معين ـة االترمينــات االجتماعيــة ) تــتد فــي فتـــــــر اجـــــــاأل
العام ي في الدولة ع مسـت قات ال ـكر واسـور ال ـكر  ،واالسـتقطاعات عــــــ

مد غ معي

كرلـــــا 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 هـ ه ال صـميات الـ الجكـات الم تصـة فـو ار تـ ولـو اـا ال صـد
عـ ســنة ماليــة ال قــة  ،ولجــب تســوية مبــالغ الترمينــات االجتماعيــــة عــــ مـــــدد

االنقطــا ع ـ 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 دمــة بر اـاد قضــا ية نكا يـة وفقــا ل قـانو رقــد )28
لسنة .2015
/21هــــ -ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة ســداد اال ــتراكات والمبــالغ المســت قة اة ــــــــرى
وفقـــا ة اـــاد قـــانو الترمينـــات االجتماعيــــــة بموجـــــب ا ـــــعار ايـــــدا ل ــــــساب

المؤسســـة الجـــارق فـــي دنـــ الكولـــت المراـــــــــألق رقـــد  42 – 3762مرفقــــــا دـــــة
الديانـات التفصــي ية لكـ ه المبـالغ و لـ فــي أو ال ـكر التــالي ل ــكر المــــــست ق
عنــة هــ ه اال ــتراكات  ،متبعــة فــي لــ مــا جـــــا دتعمــيد مؤســـــسة الترمينـــــــات

االجتماعيــة رق ـد  ) 1لســنة  1977وأق تــر ر فــي الســداد ع ـ أو اــــل ــــكر
ســتت مل الجكــة فوا ــد ومبــالغ اضــافية وفقــا لمــــــا جــــــا فـــــي تعمـــــيد مؤســـــسة
الترمينات االجتماعية رقد  ) 4لسنة . 1977
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/22هــ -ال يجوأل اج ار

صد أو توقيل

جأل ع

المبالغ الواجبة اةدا

م

ال ا ومة 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 اة ولوية لدي النفقة عند الت األ د ،وفيما يتع ق دت صيل المبالغ 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 مــ الدرجــة أ ) تــ الدرجـــة الرابعــــــة أو مــــا يعادلكــــا الــــ ي تنتكــــــي
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 واةوضـــــا 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 اـاد قـرار مج ـ

الـوأل ار الم ـار اليـة

بموجب التفويأل الممنو ل ديوا دك ا ال ر .
/24هــــ -التقيــد بمــا تــنص ع يــة المادتــا

 ) 30 ، ) 28م ـ المرســود رقــد ) 245

لســــــنة  2005بالل ــــــة الماليــــــة لمــــــوظفي وألار ال ارجيــــــة الــــــــــصادر دتــــــارلخ
 2005/9/27ب ر نفقات الترمي الص ي والعـلج ونفقـات التع ـيد ةدنـا مـوظفي
البعثات الدد وماسية في ال ارج والمعد بالمرسود رقد  )21لسنة .2017
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/25هــــــ -يــــتد الـــــــصرف صــــما ع ــــ الدنــــدي  - 21110401اإلجــــاألات الدراســــية
والبعثـات ) – 21110501 ،

المنتــددي والمعـارل ) ومـ ثـد يــتد النقـل اليكمـــــا

مــ الدنود الم تصة بالمجموعة اةول لمواجكة ما ي ـص اـل منكمـا وفقـا لواقــــل
الصــرف الفع ــي اــل ثلثــة 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 قـــــة فياتفـــــي بر ــــ

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

وتصنيفات الميألانية اةسا

النقدق).

/26هــــ – يجــوأل بعــد موافقــة وألار الماليــة وبالتنســيق مــل دي ـوا ال دمــة المدنيــة اع ـاد
توأللــل الوظــا ف المدرجــة فــي اــل نــو مـ اة نـوا التاليــة :مـ نــو 21110104
الـ نـو  ،21110123ومـ نــو  21110201الـ نـو  21110204ا ا ألاد عــدد
الوظــا ف اللألمــة لترقيــة المـــــوظفي باةقدميــة وفقــا ة اــاد المــادتي

) 92،23

م نظاد ال دمة المدنيـــة ع ــــ عدد الوظا ف ال ق أن ـ فـي الميألانيـة و صـص
ل ترقيـــــة وهــــ ه اإلجــــاأل ت مل الترقية وفقا لنظاد وظيفي اص.
/27هــــ -يراع ـ فــي صــرف العــل وات و الدــدالت والمااف ـ ت أ اــاد القــــــــرارات الــــــــصادر
ب ــرنكا  ،مــل التقيــد بمــا جــا دتعمــيد ديـوا ال دمــة المدنيــة رقـــــد  ) 10لــــــسنة
 1985ب ــر الديانــات واإلجـ ار ات ال اصــة بط ــب االســتثنا مـ ال ـــــد اةقـــــــص
ع اةعما اإلضافية ل السنة الماليـة ،والتقيـد بمـا ورد بقـرار مج ـ

ال دمـة

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

ال دمــة

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

ال دمـة

المدنيــة رقــد  )41لســنة  2016ب ــر دــد
ال اومية
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/28هــــ -يجــوأل بعــد موافقــة وألار الماليــة اعــاد توأللــل الوظــا ف بمجموعــة الوظــــــا ف
العامــة المدرجــة بالميألانيــة لتعــديل أوضــا المــوظفي الكــولتيي وفقـــــا ل تعــــــاميد

والقـــ اررات المعمـــو دكـــا ع ـــ أ يــــــــ ترط تــــــــوافر االعتمــــــاد المـــالي الـــــل ألد
بالميألانية ال ق يسمع د ل  ،بالتنسيق مل ديوا ال دمة المدنية.
/29هــــ -يجــوأل بعــد موافقــة وألار الماليــة وبالتنســيق مــل دي ـوا ال دمــة المدنيــة اعــاد
توأللــل الوظــا ف ال ــاغر فــي اــل م ـ نــو  21110104الوظــا ف العامــة ،نــو
 21110105الوظــا ف الفنيــة المســاعد  ،نــو  21110106الوظــا ف المعاونــة
واةنوا م  21110107ال نـو  21110123الوظـا ف ال اصـة) وأنـوا دنـد

 211102العقود بما يتما

مل اال تياجات الضرورلة لدى الجكة.

/30هــ -ي راع عدد اقت ار أية مألايا مادية أو عينية ل موظفي ا ا لد تك اعتمادات
الميألانية الباب اةو -تعويضات العام ي ) تسمع دتتطية تك فة ه ه الم األيا
في

ــــالة اقـــــــــــــرارها ولراع

اســـــتطل رأق مج ـــ

م اطبة وألار المالية إلددا الرأق وم

ثد

الوأل ار بصور مدد ية ب ر أق 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
وبصـفة عامـة ال يجـوأل مـنع أيـة مألايـا ماليـة أو عينيـة مـا لـد تكـ هنـا موافقـة
مســبقة م ـ قدــل مج ـ

ال دمــة المدنيــة ع ـ اقــرار ت ـ المألايــا أيــا اــا البــاب

الــ ق يــتد الصـــرف منــة و لـــ اســتنادا الــ تعمـــيد ديــوا ال دمـــة المدنيــة رقـــد
 ) 28لســنة  2009ب ــا تقرلــر المألايــا الماليــة أو العينيــة لمــوظفي الجكــات

ال اومية.
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/31هــ -المااف ت التي تـدفل لمـوظفي أيـة جكـة 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

الكـولتيي واـ ل اة ـ اص الـ ي تســتعي دكـد الجكــة ال اوميــــة بصفـــة مؤقتـة
لمواجكة ظروف طار ة أو لتنفي أعما لكا الصـفة الموسـمية ت مـل صـما ع ـ

البـــاب اةو – تعويضـــات العـــام ي نـــو – 21110608ماافـــ ت أعمـــا أ ـــرى
بميألانيــــــات الجكـات التـي يـتد تك ـيفكد بالعمــــل لــــديكا وفقـــــا ة اـاد التعمـيد رقـد
 ) 4لسنة  2015ب ر دليـل رمـوأل وتصـنيفات الميألانيـة اةسـا
وع

أ يراع تنفي الضوابط واة ااد الوارد بقـرار مج ـ

النقـدق) ،

ال دمـة المدنيـة رقـد

 )16لسنة  2011وتعديلتة ال ق ينظد فـرق العمـل بالجكـات ال اوميـة ،وآ رهـا

قرار ديوا ال دمة المدنية رقد  )40لسنة .2016
/32هــــــــ -يراعــــــ فــــــي اســــــت داد االعتمــــــاد التكمي ــــــي العـــــــاد الم ـــــــــصص ل بــــــاب
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 رلجـــي الـــدورات التدرلديـــة االعتمـــاد التكمي ـــي اةو ) يــــــتد
وفقا ل طة توظيف الكولتيي وع

الن و التالي -:

 ) 1مراجعـة ديـوا ال دمــة المدنيــة ب ـر تعيينــات الكــولتيي
ه ا االعتماد ع السنة المالية .2018/2017

صــما ع ـ

 ) 2يقود ديوا ال دمـة المدنيـة بالتر ـيع الــــ الجكــــات ال اوميـة و لـ
فــي ض ـو ا تياجــات الجكــة المقدمــة اليــة م ـ
ل دمة المدنية.
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 ) 3تتـــول اـــل جكـــة اوميـــة اصــــــدار قــــــرار التعيـــــي بعــــــد اســــــتكما
مسوغات التعيي م جاندكا ع

أ ي ير القـرار الـ تر ـيع الـديوا

وأ يتضــم ديانــا تفصــي يا ع ـ ال الــة الوظيفيـــــة والماليــــة ال اصــة
بــالموظف  ،ولــألود ديــوا ال دمــة المدنيــة دنســ ة مــــ هـــــ ا القــرار
ــل 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 ثلثة كـــــــــــــور موض ا بة -:
االسـد  -الدرجـة  -الدنـد  -تـارلخ التعيـي  -المد ـغ المــــــدفو ع ــــــ

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

مصروفات ت ت تسولتكا ع ـ أنـوا دنـود مصـروفات الميألانيـة موألعـا
طبقـــا لـــدليل رمـــوأل وتصـــنيفات الميألانيـــة اةســـا
بالتعميد رقد  )4لسنة . 2015

النقـــدق) الصـــادر

وتقــود وألار الماليــة فــي ضــو ه ـ ا الك ــف دتتطيــة المبــالغ المدفوعــة
لكـؤال المــوظفي و لـ دنقــل المبــالغ اللألمــة مـ االعتمــاد التكمي ــــي
العاد ال اعتماد ميألانية الجكة المعنية .

ثالثــــــــا  :تعيــــــــي الكــــــــولتيي غيــــــــر المــــــــؤه ي وتعيــــــــي غيــــــــر الكــــــــولتيي
االعتماد التكمي ي الثاني ) :

أ) تعيي الكولتيي غير ال اص ي ع

مؤهلت 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 ــغ ديـوا ال دمــة المدنيــة اــل مـ الجكــة المعنيــــــة ووألار الماليــــــة
بموافقتة ع

ه ه التعيينات أو جأل منكا .
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اإلجـ ار ات الـوارد فـي الفقــرتي

 ) 3تتبـل الجكـة ال اوميــة المعنيـة نفـ
 ) 4 ، ) 3ب ــر تعيــي الكــولتيي

رلجــي الجامعـــــات والمعاهـــ ــد

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

 ) 1تقود الجكة ال اومية المعنيـة ب صـر ا تياجاتكـا الـــــــضرورلة مـــــ هــــــ ه
الوظــا ف وعرضــكا ع ـ وأللرهــا أو ر اســتكا الع يــا مــل توضــــيع مدــــــررات
ان ا كا تمكيدا إلرسالكا ال ديوا ال دمة المدنية .
 ) 2يقــود الــديوا بمراجعتكــا بعــد التركــد مـ عــدد اماانيــة ــت كا باــولتيي ثـــــد
رفــل اةمــر لمج ـ

الــوأل ار ولتــول الــــــوأللر الم ـــــتص ـــــر الظــــــروف

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 قـرار ب ــرنكا ولد ــغ لكــل مـ الجكــة ال اوميــة المعنيــة ووألار الماليــة
وديوا ال دمة المدنية .

 ) 4ع ـــ الجكـــة المعنيـــة الصـــرف ع ـــ

ســـاب اةصـــو المتداولـــة الماليـــة

الم ية – سابات مدينة أ رى  -مصروفات ت ت تسولتكا ع ـ أنـوا دنـود
مصـــروفات الميألانيـــة  ،ومـــ ثــــــد مطالدـــــة وألار الماليــــــة دنقـــل االعتمـــادات

اللألمة لتتطية الصرف بالمبالغ التي تد صرفكا موألعة سب الدنـود والدـراما
ال ثلثة كور .
 ) 5تقــود وألار الماليــة دتتطيــة هـ ه المصــروفات و لـ دنقــل المبــالغ اللألمــــــــــة
م االعتماد التكمي ي العاد ال اعتمـاد ميألانيـة الجكـة المعنيـة اـــــل ثلثــــــة
كور  ،وفقا لواقل الصرف الفع ي .
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/33هــــ -يراع ـ فــي صــرف دــد الســا وبــد الترثيــث التع يمــات الـــــــــوارد فـــــــي تعمـــ ــيد
دي ـوا ال دمــة المدنيــة رقــد  ) 15لســنة  ، 1991والق ـ اررات المنظمــة ل ـ ل فــي
الجكات ال اومية التي تطدق نظاد وظيفي اص .

/34هــ – عـدد صـرف تـ اكر السـفر ل مـوظفي فـي صـــــــور نقديــــــة وضـرور صـرفكا فـي
صور عينية وفقا ل ق اررات الصادر والعقـود المدرمـة عـ وايـل الـوألار أو مـ فـي

مستواه .
/35هــ -تكو

تعيينات غير الكولتيي

ع

أق م

أنوا

العقود  :العقد الثاني ،

والعقد الثالـــ ـث  ،وعقد بمرتب مقطو  ،و عقد اص  ،وعقد االستعانة ع

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

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

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

ل السنة الماليـــة 2018/2017

ــــصما ع ــ

االعتمــــاد

التكمي ي الثاني اال في أضيق ال دود.
/ 36هــ – يتد ساب الدد النقدق ع رصيد اإلجـاألات الدورلــــــة عنــــــد انتكـــــا ال دمـة
بـــالتقويد المـــيلدق طبقـــا لـــنص المـــاد

 ) 84مـــ المرســـــــود الـــــــصادر دتـــارلخ

 1979/4/4في ـر نظـاد ال دمـة المدنيـة وا ا اانـت أيـاد العمـل تقــــــل عـ
ياــو

ـكر

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

الــــ ق يــــتد فيــــة ســــاب الدــــد النقــــدق ســــب موقعــــة مــــ

ــــكور الســــنة وهــــي

 28،29،30،31يــود وتطدــق ه ـ ه القاعــد أيضــا عنـــــــد ــــــــساب مرتــــب الموظ ـف
عـ جــأل ال ــكر فــي ـاالت التعيــي وانتكــا ال دمــة والعــــــود مــــــ اإلجــاأل دــدو

مرتــــب ،و لــــ وفقـــــا لمــــا جــــا باتــــاب ديــــوا ال دمــــة المدنيــــة رقــــــــد ) 2440
دتارلخ .2000/6/17
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/37هــــ -اســتنادا ال ـ ق ـرار مج ـ

الــوأل ار رقــد  ) 1124دتارلـــــــــــــــــ ــخ 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

للستعانة برص اب ال درات النادر والكفا ات المتميأل م المتقاعدي .
/38هـــــ -ع ـــ جميـــل الجكـــات ال اوميـــة االلتـــألاد بقـــ ارر مج ـــ

الــــــــوأل ار رقـــــــد )666

دج ســـتة  )27دتـــارلخ  2001/7/29ب ـــر ضـــبط نمـــو الكياكـــــــل التنظيميــــــة
بــالو األرات واالدارات ال اوميــة والكي ــات والمؤســـــــسات العامـــــــة  ،ب يـــــث ياــو

است داث او تعـديل الكياـل التنظيمـي انعااسـا لل تياجـــــات الفع يـــــة ومتناسـبا
مل عب العمل و جمة.
وياــو اســت داث أو تعــديل الكياكــل التنظيميــة بــالعرأل ع ـ مج ـ

المدنيــة مـ

ال دمــة

ــل ديـوا ال دمــة المدنيــة الـ ق يقــود بالدراســة وا اطــة الجكـة

دنتا جكا ثد العرأل ع ـ مج ـ

ال دمـة المدنيـة للعتمـاد ،و لـ اسـتنادا الـ

تعميد ديوا ال دمة المدنيـة رقـد  )15لسـنة  2001ب ـر ضـبط نمـو الكياكـل
التنظيمية بالو األرات واإلدارات والكي ات والمؤسسات العامة.

/39هــــ – تتــول وألار الماليــة تـــوفير اســاا المــوظفي  21120300برنواعــة الم ت فـــة
ل موظفي ال ي يست قو سانا اوميا طبقا لموافقة ديوا ال دمة المدنية.
/40هــــ -ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة مراعــا مــا جــا دتعمــيد دي ـوا ال دمــة المدنيــة
رقــد  ) 22لســنة  1973ب ــر الموافقــة ع ـــ صــرف ماافــر نكايــة ال دمـــة
المســت قة ل مــوظفي غيــر الكــولتيي عنــد قيــامكد دإجــــاألاتكد ا ا اانـــــت تنتكــــي
ــــدماتكد بانتكا كا.
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/41هــــ -يتــول دي ـوا ال دمــة المدنيــة دفــل مااف ـ ت نكايـــــة ال دمـــــة ل مــــوظفي غيــــــر
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
 ) 15لســـنة  1979وال ـــــــوا ع

ل قـــ اررات وال ـــوا ع التنفي يـــة ل مرســـود بالقـــانو

ال اصة ل جكات الم قة التي تد اقرارها م مج
/42هــ-يمنع الموظفو
المعينو ع

القياديو

ال اضعو

ال دمة المدنية .

لقانو

ونظاد ال دمة المدنية

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

الوألارق رقد  )10لسنة .2016

استنادا ل ق ارر

مل االلتألاد بالكتاب الدورق 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

/43هــ  -يجب ع

مج ــــ

جميل الجكات ال اومية االلتألاد بالقواني والمراسـيد وقـ اررات وتعـاميد
وديــــــوا ال دمة المدنية التالية:

 القواني :
 قـــانو رقـــد  ) 27لســـنة  2008ب ـــر صـــرف دعـــد مـــالي ـــكرق بمد ـــغ 50دينــار ل مــوظفي الكــولتيي وفقــا ل قواعــد ال ـوارد بالقــانو وتعمــيد دي ـوا
ال دمة المدنية رقـد  ) 49لسـنة  2008وقـرار مج ـ
لسنة .2008
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 قــانو رقــد  )11لســنة  2011دتعــديل المــاد اةول ـ م ـ القــانو رقــد )27لسنة  2008ب ر صرف دعد مالي كرق بمد غ مسي دينارا.

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

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

 قـــانو رقـــد  )110لســـنة  2014دتقرلـــر ماافـــر ماليـــة ل اضـــعي لقـــانوالترمينـــات 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 م ـمـواطني دو مج ـ

التعــاو لــدو ال ــيا العربيــة العــام ي فــي غيــر دولكــد
.

في أق دولة عضو في المج

 المراسيد:
 مرســود رقــد  )111لســنة  2015دتعــديل بع ـأل أ اــاد المرســود الصــادر فــي/4ادرلل 1979/في ر ال دمة المدنية.

 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.

 ق اررات مج
 ق ـرار مج ـدو مج

ال دمة المدنية:
ال دمــة المدنيــة رقــد  ) 6لســنة  2006ب ــر معام ــة م ـواطني
التعاو لدو ال يا العربية معام ة الكولتيي .
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 -قرار مج

ال دمة المدنية رقـد  ) 25لسـنة  2006ب ـر

ــــــــروط ـــــــتل

الوظــــا ف اإل ــــرافية بــــالو األرات واإلدارات ال اوميــــة والكي ــــات والمؤســــــــــسات

العامة التي تسرق 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

 -ق ـرار مج ـ

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

أقدمية المعيني .

و روط النقل والندب ،مل عدد اال ل بمـا 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

وأ ااد منع اإلجاأل المرضية.
 -ق ـرار مج ـ

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

وضوابط العمل الرسمي والمعـد بقـرار مج ـ

ال دمـة المدنيـة رقـد  )6لسـنة

.2016
 -قــــرار مج ــــ

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

االستعانة د درات غير الكولتيي ع
بقرار مج

دند المااف ت عـ أعمـا أ ـرى والمعـد

ال دمة المدنية رقد  )2لسنة .2017

 -ق ـرار مج ـ

ال دمــة المدنيــة رقــد  )13لســنة  2007ب ــر قواعــد واج ـ ار ات

 -ق ـرار مج ـ

ال دمــة المدنيــة رقــد  )6لســنة  2010ب ــر التطديــق الص ـ يع

تكولت الوظا ف ال اومية.
لق اررات مج

 -ق ـرار مج ـ

ال دمة المدنية المنظمة لصرف الددالت والمااف ت.
ال دمــة المدنيــة رقــد  )9لســنة  2010ب ــر المااف ـ ت الماليــة

مقادل ال دمات الممتاأل والمعد بقرار مج

.2016
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 -قرار مج

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

سنوية ل مـوظفي الكـولتيي العـام ي فـي مجـالي التطـولر اإلدارق واالقتصـادق
في الجكات ال اومية.

ال دمـــة المدنيــــة رقـــد  )4لســــنة  2011ب ـــر مــــنع ــــاغ ي

 -قـــرار مج ــــ

الوظا ف ال اصة في اإلدار القانونية دد دية الكولت – علو قانونية.
ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  )6لســـنة  2011ب ـــر اإلجـــاأل ال اصـــة

 -قـــرار مج ـــ

لرعاية اةمومة.

 -قرار مج

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

اصة لمرافقة طف كا المرلأل بالمست ف .
 -قـرار مج ـ

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

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

بالقرار رقد  )10لسنة .1981
 -قـــرار مج ـــ

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

 -قـــرار مج ــــ

ال دمــــة المدنيـــة رقــــد  )11لســــنة  2011ب ـــر مــــنع بعــــأل

والموظفة اجاأل اصة بمرتب لمرافقة الألوج الموظف في ال ارج.

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

" "100دينار.
 -قـرار مج ـ

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

وبدالت لمفت ي النظافة الكولتيي دد دية الكولت.

 -قرار مج

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

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 الجكـات ال اوميـة والمعـد بقـرار مج ـ

.2016
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ال دمــة المدنيــة رقــد  )18لســنة  2011ب ــر قواعــد المفاض ـ ة

 -ق ـرار مج ـ

دي المر ي ل ترقية باال تيار.
ال دمــة المدنيــة رقــد  )28لســنة  2006ب ــر مــنع المــوظفي

 -ق ـرار مج ـ

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

والمعد بالقرار رقد  )16لسنة .2012
ال دمـــة المدنيــة رقـــد  )12لســنة  2012ب ـــر التعــويأل عـــ

 -قــرار مج ــ

التك يف بالعمل اإلضـافي ونظـاد النوبـة والمعـد بقـرار مج ـ

ال دمـة المدنيـة

رقد  )42لسنة .2016
ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  )55لســـنة  2012ب ـــر اســـتددا نـــص

 -قـــرار مج ـــ

المــاد  )9مــ ق ـرار مج ــ

العمل في الجكات ال اومية.

ال دمــة المدنيــة رقــد  )2011/16ب ــر فــرق

 -قـــرار رقـــد  )6لســـنة  2014ب ـــر التـــا

ـــرط اجتيـــاأل الـــدور التدرلديـــة مـــ

روط تل وظا ف نظد وتقنية المع ومات في الجكات ال اومية.

 -قرار مج

ال دمة المدنيـة رقـد  )1لسـنة  2015ب ـر ال ـة نفقـات السـفر

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

 -قرار مج

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

ال ـــة البعثـــات واالجـــاألات الدراســـية الصـــادر بقـــرار مج ـــ
رقد  1986/10وتعديلتكا.

 -قـــرار مج ـــ

ال دمـــة المدنيـــة

ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  )41لســـنة  2016ب ـــر دـــد

ج سات ال جا في الجكات ال اومية.
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 تعاميد ديوا ال دمة المدنية:
 تعمــيد دي ـوا ال دمــة المدنيــة رقــد  ) 20لســنة  2008ب ــر تطديــــــق قـــــرارمج ـــ

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

العام ي بالقطا ال اومي علو غل معي ة.

 تعميد ديوا ال دمـة المدنيـة رقـد  ) 64لسـنة  2008ب ـر صـرف الأللــــــادفي العلو االجتماعية برثر رجعي عـ 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.
 -تعمـــيد ديـــوا ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  )3لســـنة  2011ب ـــر أللـــاد العـــلو

االجتماعية ع اةوالد وق اإلعاقة ال ـديد والمتوسـطة واسـتثنا كد مـ ال ـد
اةقص لعدد اةوالد.

 -تعمـــيد ديـــوا ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  )14لســـنة  2012ب ـــر ال جـــا الفنيـــة

الم ــا ة وفقــا لقــرار ال دمــة المدنيــة رقــد  )2011/16الصــادر دنظــاد فـــرق
العمل في الجكات ال اومية.

 تعميد ارجي رقد  )3لسنة  2014ب ـر 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 الـوألار المعنيـة تك فـة التـدرلب بمعكـدالكولـــت ل دراســـات القضـــا ية والقانونيـــة بالنســـبة ل ـــدور التدرلديـــة الترسيســـية
لترهيـــل المـــوظفي ) م ـــة المـــؤهلت الجامعيـــة ال ـــرعية ل ـــتل الوظـــا ف

القانونية الت صصية.
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 التقيــد بمــا ورد دــدليل تصــنيف الوظــا ف والـ ق تــد تعميمــة ع ـ اافــة الجكــاتال اومية بموجب اتاب ديـوا ال دمـة المدنيـة رقـد د
دتارلخ .2014/6/24

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

د) 2014 / 311 /
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.

 تعميد ديوا ال دمـة المدنيـة رقـد  )19لسـنة  2015ب ـر الدـد النقـدق 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.
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و -الس ل وال دمات : )22
/1و -ع

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

ع ـ طرلــق مقــاولي م يــي لتــوفير العمالــة والمعــدات وفقـــ ــا لمــا ورد فـــــي قـــــــ ارر
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
تنظـيد وت ديـد عكـد المـواد  ،وأ تـتد عم يــات التصـرف فيكـا و ـ ار دـديل لكـا دنـا
ع

معدالت ا ـل مدروسـة طبقـا ة اـاد التعمـيد رقـد  ) 3لسـنة  2004دـــــ ر

التصرف في الموجودات ال ارجة ع نطاق االست داد .
/3و -ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة ـ ار الص ـــ ــف والمجــلت والكتــب والن ـرات التــي
لكا علقة برعما الجكة فقط .

/4و  -ال يــتد ـ ار أق مؤلفــات فكرلــة أو أدديــة م ـ قدــل أق 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 اإلعــلد بالتعــــــاو مــــل المج ـــــ
الــوطني ل ثقافــة والفنــو واآلداب وفقــا لق ـرار مج ـ

الــوأل ار رق ـد  ) 17دج ســتة

رقد  ) 9لسنة .1979
/5و -ال يجـوأل اصـدار الكتـب والمجـلت التـي لكــا صـفة العموميـة اال بقـرار مـ مج ــــــ
الـــوأل ار ولجـــوأل اصـــدار الن ـــرات والـــدورلات والمطدوعـــات الدا يــــــة والمرتبطــــــة
بطديعة عمل الوألار أو اإلدار بقرار م الوأللر الم تص .

/6و -يجــب عــدد صــرف اةغ يــة والملب 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 .
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/7و -يراعـــ ضـــتط وعـــدد تجأل ـــة ـــ ار المــــــواد االســـــــتكلكية االقرطاســـــية واةدوات
الماتديــــة والمطدوعــــات و لــــ طبقــــا ة اــــاد المــــاد رقـــــــــــد  ) 36مــــ قــــانو
المناقصات العامـة 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 دـراما الألمنيــة
ــل الســنة الماليــة واعلنكــا فــي الموقــل االلكترونــي الرســمي مــل ددايــة الســنة
الماليــة وفقــا ل مــاد  )148م ـ تعمــيد وألار الماليــة رقــد  )2لســنة  2017ب ــر
نظـد ال ـ ار ل جكـات العامـة ،امـا يجـب ع ـ الجكـة أ ت تـألد بر اـاد المـاد )36

اســتنادا ال ـ ال طــط الســنوية المع نــة م ـ الجكــات وفقــا ل قــانو رقــد  )49لســنة
 2016ب ر المناقصات العامة.
/8و -ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة ـ ار الأللــوت والم روقــات اللألمــة ةعمالكــا مـــ ــ

الــــــوأل ار رقـــــد "  /7امســـا " دج ســـتة

المنتجـــات الم يـــة وفقـــا لقـــــرار مج ـــــ

رقــــد  ) 34لســــنة  1985مــــــــل االلتـــــــألاد بقــــــرار مج ـــــــ

الــــوأل ار رقــــد )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 اســـتكل الطاقـــة الككربا يــة والميـــاه بقـــدر اإلماــا  ،والتقيـــد بر اـــاد القـــانو

رقد  )20لسنة  2016في ر ت ديد تعرفة و دتي الككربا والما .
/10و -تقتصر دمات االتصا الم ت فة ع

اال تياجـات الفع يـة ل جكــــــات ال اوميـــــة

اللألمة لتسـيير أعمالكـا فقـط ،ع ـ أ ت تـألد الجكـات ال اوميـة بالكتـاب الــــــدورق

رقد  ) 1لسنة  1997ب ر الرقابة ع
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/11و -يراعـــ عنـــد اســـت جار المبـــاني وبالتنســـيق مـــل ادار اســـاا مــــــوظفي الدولــــــة
دـــــوألار المالية ما ي ي :

 ) 1موقل الدنـا 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 مؤجرا ل اومة ع

أ يتد دفل القيمة االيجارلة ال ثلث 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 أللــاد القيمـة االيجارلــة ل مبـاني المســترجر مـ قدــل 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

المنعقـــد دتـــارلخ  2008/1/21وتعمـــيد وألار الماليـــة رقـــد  ) 4لســـنة 2008
ب ر ضوابط توفير ا تياجات الجكات ال اومية م المباني المسترجر .
/ 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
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(  ) 2ضــرور تقيــد الجكــات ال اوميــة دتعمــيد وألار الماليــة رقـــــد  ) 9لــ ــسنة
 1992ب ــر أس ـ

الرسميي .

وض ـوابط عم يــة صــرف ت ـ اكر الســفر لـــــضيوف الدولــــــة

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

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

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

الضرورلة واللألمة لسير اةعما فقط .

 ) 2االلتــألاد بطبـــل اافــة مطدوعـــات الجكـــات ال اوميــــــة بمطبعــــــة ال اومـــــة
دوألار اإلعــــــلد ) اال ا ا تع ر ل .
/15و -ال يجــوأل ت ميــل ميألانيــات الجكــات ال اوميــة دتكــاليف اعلنــات النعـــــي والتعأللـــــة
والتي تن ر في الصـ ف الم يـة باسـد الجكـات ال اوميـة و لـ اسـتنادا الـ قـرار

مج

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

/16و -تت ول 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 تلف أنواعكا  ،والعمل بما جا بالفقر رقد

 ) 2م قــرار

الوأل ار رقد  /82رابعا) في اجتماعة رقد  )2005/4المنعقد دتارلخ

 2005/1/30بر تتول الجكات ال اومية التعاقد واإل ــــراف ع ــــــ جميـــــــــل
أعمــا الصــيانة البســيطة اليوميــة لمبانيكــا و ل ـ فــي ــدود ميألانيـــــة مقـــــــدارها
ال يجاوأل ما ة ألف دينار اولتي سنويا.
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/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 مــــؤتمرات واالجتماعــــات والنــــدوات ،مــــــــل اقتـــــــصار تقــــديد الكــــدايا ل ــــــــضيوف
الم ـــاراي فـــي مـــؤتمرات أو اجتماعـــات أو نـــدوات م يـــة ع ـــ الكـــدايا الرمأللـــة
أو الت اارلة بصفة عامة ومد غ ما تا و مسو دينار بالنسبة ل ــــــوأل ار ومد ـــــغ
ما ـــة دينـــار بالنســـبة لمـــ ينـــوب عـــنكد و لـــ وفقـــا لقـــرار مج ــــــــ

الــــــــوأل ار

رقـــــــد  ) 20دج ســتة رقــد  ) 53لســنة  .1986وااللت ـألاد بــالتعميد رقــد ) 5
لـــــسنة  2011ب ــر ض ـوابط تنظــيد الفعاليــات المقامــة ددولــة الكولــت واستضــافة
ضيوف الدولة الرسميي بالو األرات واإلدارات ال اومية.
/18و -يجب أ ال تتجاوأل تك فة اقامة أق م المعارأل الم ية مد ـــغ مــــسة آالف
دينــــار بالنسدــة ل جكات ال اومية ،ومد غ ألــــــف و ــــــمسما ة دينــــار بالنسدـــــــة
لجمعيات النفل العاد و ل وفقـــــــــــــــا لقـــــرار مج ـــــ

دج ستة رقد  ) 53لسنة . 1986
/19و -ع

الــــوأل ار رقــــد " " 20

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

الــوأل ار والــوال 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 المااتــــب المت صــــصة دفــــل
أجور ع أعما اضافية لموظفيكا أو تألولدهد دوسـا 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 رقـــــد  ) 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

الـــوأل ار

رقد  )410باجتماعة رقد  )18دتارلخ .2001/5/27
/21و  -ضـــرور التـــألاد الجكـــات ال اوميـــة بمــــــا ورد بقــــــرار مج ـــــــ

الــــــــوأل ار رقــــــــــد

 719باجتماعـة رقــد  )95/42المنعقــد دتـارلخ  1995/9/3بــر ياــو اتـــــــصالكا
بالدن الدولي وصندوق النقد الدولي م

ل وألار الماليـة.وقرار مج ـ

الـوأل ار

 2007/5/13بضــرور الت ـألاد الجكــات ال اوميــة بمــا جــا بق ـرار مج ـ

الــوأل ار

رقــــــد  )421الصــــــادر فــــــي اجتماعــــــة رقــــــد  )2007/21-2المنعقــــــد دتــــــارلخ
رقد  )719الم ار الية ،والكتاب الدورق الصادر ع وألار الماليـة رقـد  )1لسـنة

 2010ب ر آلية سـداد تكـاليف الدراسـات التـي يقـود دكـا الدنـ الـدولي وصـندوق
النقد الدولي ل جكات ال اومية.
/22و -تتول

ال 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 واإلسلمية المت صصة والمعد

مج

بقرار

الوأل ار رقد  )1433الصادر في اجتماعة رقد  )2015/48المنعقد
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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 المبالغ التي

تفوق ال مسة آالف و ت

مسة ع ر ألف دينار اولتي" .

ولجوأل ل جكــ ة 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 السنوق في هــــــــ ه الكي ات مسما ة دينـــــار ،ع

أ يـــتد

ادراج قيمـــ ة 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
لق اررق وأللر المالية المـرقمي

 ) 11لــــسنة  1964و  ) 87لـــــسنة  1975ب ـر

مااف ـ ت التــدرلب واال تيــار والمعــد بق ـرار وأللــر الماليــة رقــد  ) 27لســنة 1976

وقـــــرار مج ـ

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

 )20لسنة  1997ب ر ضوابط التعاقد واإليفاد دي الجكـات ال اوميـة والمؤسسـات

التدرلدية ال اصـة ،وتعمـيد الجكـاأل المراـألق لتكنولوجيـا المع ومـات رقـد

 ) 1لسـنة

 2012ب ر التعاقد واإليفاد ل دورات والدراما التدرلدية الم ية فـي مجـا 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 ـراما
التدرلدية ال ارجية.
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أل -االعانات : )25
/1أل -تت مل وألار النفط دعد المنتجات المارر والتـاأل المــــــسا المــــسوق م يـــا والـ ق
يمثـــل الفـــرق دـــي ســـعر التصـــدير وســـعر الســـوق الم ـــ مضـــافا اليـــة تكـــاليف
التســولق  ،ولــتد دفــل ه ـ ه المبــالغ لمؤسســة الدتـــــرو الكولتيـــــة ـــــصما ع ــــ

االعتمــــاد المــــالي الم صــــص لكــــ ا التـــــــرأل بميألانيــــــــة وألار الـــــــنفط واســــــتنادا
ل مرســود اةميــرق 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 ـــ

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 ـر ت ديـد الف ـات المسـت قة ل مـواد التمولنيـة)  ،وتـدفل
مبــالغ الــدعد ل جكــات المس ـ ولة ع ـ تــوفير ه ـ ه المــــواد مــــ االعتمـــــاد المـــــالي

الم صص ل ل بميألانية وألار التجار والصناعة وفقـا ل قـانو رقـد

 ) 6لسـنة

 ،1965والمرسود الصادر ب ر وألار التجار والصناعة دتارلخ .1986/8/12
/4أل -تتول الكي ة العامة ل و الألراعة والثرو السماية تقـديد دعـد اةعـلف والـدعد
النبـاتي ودعـد اةسـما ودعــد ال يـب ودعـد الن يـل المثمــر طبقـا لقـ اررات مج ـ
الوأل ار الصادر في ه ا ال ر وفي دود االعتمادات المدرجة بميألانيتكا.
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 المنع مصروفات ) : )26 – /1تتـــول 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
النقدق).
 - /2تتــــول وألار الماليــــة  -ال ســــابات العامــــة دفــــل التألامــــات المــــؤتمرات الجارلــــة
والرأســمالية التــي تقــدمكا دولــة الكولــت اســتنادا لللتألامــات التــي يــتد اقراره ـا فــي
مؤتمرات القمة ال يجية والعربيـة والدوليـة صـما ع ـ االعتمـاد الم صـص لـ ل

بميألانيتكا وطبقا لق اررات مج

الوأل ار التي تصدر فـي هـ ا ال ـر ووفـق التعمـيد

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

النقدق).

 - /3تتـول 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

النقــدق) ووفقــا لق ـواني

انــــ ا ت ــ الجكـــات ولتمثـل هـ ا التمولـل فـي الفـرق دـي اإليـرادات ال اتيـة لكـ ه
الجكات والمصروفات بردوادكا الم ت فة .

- 74 -

المصروفات

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
 ، 1979والمرسـود الصــادر فـي  4يوليــو  1978فـي ــر اسـت قاق وتقـــــدير وربـــــط
المساعدات العامـة والمراسـيد المعدلـة لـة  ،والمرسـود بالقـانو رقــــد  ) 14لـــــسنة
 ، 1992والقــانو رقــد  )12لســنة  2011فــي ــر المســاعدات العامــة ،والمرســود
رقـــــد  )23لســـــنة  2013ب ـــــر اســـــت قاق وتقـــــدير وربـــــط المســـــاعدات العامـــــة،
وقرار مج ـ

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

لسنة  2008ب ر صرف دعـد مـالي ـكرق بمد ـغ مـــــسي دينـــــا ار و لـــــ
ع

صـما

االعتمادات المالية الم صصة لك ا الترأل بالميألانية .

/2طــ -ياــو صــرف الماافـ ت ل ط بــة فــي اــل مـ جامعــــــة الكولــــت والكي ــة العامــة ل تع ــيد
التطديقي والتدرلب وفقا ل قانو رقد  )29لسنة  2011دتعديل بعـأل أ اـاد القـانو

رقــد  ) 10لــــسنة  1995فــي ــر ماافـ ت الط بــة دجامعــة الكولــت والكي ــة 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 التربيـــة و لــ وفقـــا لقـــرار وأللــر التربيـــة ب ـــر نفقــات تع ـــيد أدنـــا
العسارلي والمتقاعدي م

م ة السل – غير الكولتيي – ف ـة غيـر م ـددق

الجنسية ) رقد  ) 104لسنة . 1994
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/5طــ -تتــول وألار الص ـ ة نفقــات عــلج 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 رقـد  ) 68لسـنة  2008بل ـة العـلج فـــــــــي
ال ــارج ،واســتثنا ا مـ قـرار مج ـ

الــوأل ار رقــد  )15المت ـ فــي اجتماعــة رقــد

 )1984/31والمنعقــــد دتــــارلخ  1984/7/15ب ــــر االلتــــألاد باســــت داد طــــا 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 العلج بال ارج ومرافقيكد طا رات طوط الطي ار الم ت فـة تقـدي ار

لظروفكد الص ية والتي تتناسب مل مواعيد وبرناما علجكد في ال ارج.
ولتد الصرف صما ع

االعتمادات الم صصة ل علج بال ارج بميألانية اـــل

م وألارتي الدا ية والدفا ل عام ي بالوألارتي

طبقا لقرار مج

الــــــوأل ار

رقد  )304باجتماعة رقد  )2007/3-17المنعقد دتارلخ . 2007/4/15
اما يتد الصرف صما ع
ال م

الديوا

االعتمادات الم صصة ل علج بال ارج بميألانيـــــــات

اةميرق ومج

الوأل ار ووألار ال ارجيـــــــة طبقـــا ل قــــرارات

المنظمة ل ل .
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ق -مصروفات وت ويلت أ رى : )28
/1ق -يراع عند است جار اةراضـي وبالتنسـيق مـل ـ و أمـل 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 باعتب ـاره
مؤجر ل اومة  ،ع

أ يتد دفل القيمة االيجارلة ال ثلثة أ كر.

 يراعـ ا تكــو عقــود ايجــار اةراضــي المــؤجر ل اومــة باســد وعـ طرلــق ادار
عقود أمل الدولة دوألار المالية.
 أ ياو التعاقد في دود االعتمادات المقرر والم صصة لك ا الترأل.
/2ق -ع

الجكات ال اومية التي توفد بعأل موظفيكـا فـي بعثـات دراســــــية مراعـــــا قـرار

مج ـ

ال دم ـة 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 الل ـة  ،وتعمـيد ديـوا

ال دمـــة المدنيـــة رقــــــد  ) 41لســـنة  1992ب ـــر تعـــديل بعـــأل قواعـــــــد ال ــــــة
البعثـــات واإلجــــاألات الدراسية  ،وتعميد ديـوا ال دمـة المدنيـة رقـد  )6لسـنة 1996
ب ر تعديل مدد التصرلع بالسفر ل مبعـوثي والمجـاألل دراسـيا الـوارد بقـرار مج ـ

ال دمــة المدنيــة رقـــد  86/10ب ــر ال ــة البعثـــات واالجــاألات الدراســية  ،وقـــــــرار
مج

ال دمة المدنية رقد  ) 2لسـنة  ، 2003وتعمـيد ديـوا ال دمـة المدنيـة رقـد

 ) 49لســنة  2007ب ــر أللــــاد الم صــــــصات الماليــــة ل ــدورات التدرلديــة ـارج
البلد وقرار ديـوا ال دمـة المدنيـة رقـد  )11لسـنة  2014ب ـر تعـديل بعـأل مـواد
ال ـــة البعثـــات واالجــــا األت الدراســـية  ،وقــــرار مج ـــ

ال دمــــة المدنيـــة رقــــد )10

لســنة 2015ب ــر تعــديل بعــأل قواعــد ال ــة البعثــات واالجــاألات الدراســية الصــادر
بقـــرار مج ـــ

ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  1986/10وتعـــديلتكا باإلضـــافة الـــ القـــ 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 والدـراما التدرلديــة ال ارجيــة الـوارد

دتعمــيد ديــوا ال دمــة المدنيــة رقـــد  )9لســنة  2016المتضــم موافقــة مج ـــ

ال دمــة المدنيــة فــي اجتماعــة رقــد  )2016/9المنعقــد دتــارلخ  2016/5/8ع ـ
االيفــاد فــي الــدورات والد ـراما التدرلديــة ال ارجيــة وفقــا ل ض ـوابط ال ـوارد ب ـالتعميد
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 وأللرق

التربية والتع يد العالي ا ا لد يوجد ما ي الف لــ فـي ال ـــوا ع الدا ية ل جكات

الم قة .

/3ق -يــتد الصــرف ع ـ

مــلت ال ــا والعمــر وفقــا ل قــــانو رقـــــد  ) 1لســنة2015

فــي ــر تنظــيد مــلت ال ــا والعمــر والق ـ اررات التــي يصــدر دكــا وأللــر اةوقــاف

وال و اإلسلمية لتنفي أ اـاد هـ ا القـانو
الع يــا ل ــا والعمــر  ،وقــرار مج ـــ

والقـ اررات التـي تصـدر عـ ال جنـة

ال دمــة المدنيــة رقــــد  ) 9لــــــسنة 1986

والمعـــــد بـــالقرار رقـــد  ) 8لســـنة  2008ب ـــر اســـتددا جـــدو الم صصـــات
الماليــة لبعثـــة ال ـــا الكولتيـــة المعـــد بقـــرار مج ـــ

لســنة 2011وقــرار مج ـ

ال دمـــة المدنيـــة رقـــد )14

الــوأل ار رقــد  )67باجتماعــة رقــد  )2007/4المنعقــد

دتارلخ  2007/1/21ب ر مقر بعثة ال ا الكولتية في ماة المارمة.
/4ق -ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة التــي يصــدر فــي قكــا أ اامــا قضــا ية نكا يــة
ت ألمكــــا ددفل مبالغ مالية اتبا ما ي ي -:
 ) 1ا ا اانــت المطالبــة ت ــص أ اــاد قضــا ية صــادر ضــــد الجكـــــة ال اوميـــــة
إللألامكــا بســداد مبــالغ ل مــوظفي أو ع ـ

ــدمات تــد ترديتكــا لكــا  ،أو ســـ ــــل

أو عقــارات قامــت باســتلمكا بالفعــل واســتفادت منكــا الجكــة ال اوميــة غيــر

أنكــــا لد تقد بسداد قيمتكا لمست قيكا  ،يـتد ت ميـل المد ـغ الم اـود بـة ع ـ
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النـــو الم ـــتص بميألانيـــة الجكـــة ال اوميـــة والـــ ق اـــا مـــ المفتــــــــرأل أ
ت ــــــصد ع يــة مبــالغ 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 غ اةو وال ق يمثـل مبـالغ ل مـوظفي أو عـ

ـدمات تـد ترديتكـا ل جكـــة

ال اوميـــة  ،أو ســـ ل أو عقـــارات قامـــت باســـتلمكا بالفعـــل واســـــتفادت منكـــــا
الجكة غير أنكا لد تقد بسداد قيمتكا لمست قيكا .

المد غ الثاني وال ق يمثل قيمة التعويأل الجـادر ل ضـرر الـ ق ل ـق بالمـدعي
نتيجة لعدد استلمة ل مد ـغ اةو سـوا أكـا الضـرر متمـثل بضـيا الفرصـة

الددي ـة أو متمــثل بقيمــة فوا ــد التــر ير...الخ فيــتد فــي هـــــ ه ال الـــــة ــــــــصد
المد غ اةو وال ق يمثل قيمة الس ل وال ـدمات التـي تـد ترديتكـا ع ـ النــــــو
الم تص بميألانية الجكة ال اوميـة أمـا المد ـغ 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 ـالتي

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 – مبـالغ م ـــــصود

دكــا ع ـ أن ـوا دنــود مصــروفات الميألانيــة النــو الم ــتص ) ا ا اــــــا قـــــد
سدق تع يتكا ل ساب ال صود .
ب ) قيمــة التعــويأل الجــادر ل ضــرر ت مــل ع ـ اعتمــاد نــو 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 نـــو  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

الـــــــدورق الـــــــصادر دتـــارلخ  2000/10/8ب ـــا التعويضـــات التـــي تت م كـــا
ميألانية الدولة دنـــا ا ع ـــ أ ااد قضا ية .
/5ق -ع 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 القطـا ال اـومي نتيجـة اصـادتكد بـرق 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 .
/6ق -ع ـ الجكــات ال اوميــة التــي تــدفل مااف ـ ت وجـــــــوا أل لتيـــــــر المــــوظفي اتبــا
القـواني والقـ اررات الصــادر فــي هـ ا ال ــر وفقــا لمــا جــا فــي التعمــيد رقــد ) 4
لسنة  2015ب ر دليل رموأل وتصنيفات الميألانية اةسا

النقدق).

/7ق -تقــود وألار الماليــة-ال ســابات العامــة-دــدفل فوا ــد القــروأل العقارلــة والقــروأل
العقارلة المعفا ع المواطني الكولتيي واـ ل مـنع الـألواج الـ دنـ التـــــس يف

واالد ار طبقا ل ك ـوف المقدمـة برسـما المسـتفيدي واـ ل الت ـويلت اة ـــــرى

و ل استنادا ال القانو رقد  ) 12لسنة  1995الصادر دك ا ال ر .
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/8ق -يتد دعد الص ف الم ية صما ع

االعتمـاد المـالي الم صـص لكـ ا التــــرأل

بميألانية وألار اإلعلد استنادا لقرار مج

 1977والق اررات الل قة لة .

الـوأل ار دج ـــــستة رقــــــد  ) 53لسـنة

/9ق -تصـرف 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 بمسـاعدات 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 المــــــسار

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 اةميــــــرق رقــــــد

 ) 281لســــــنة  1995وقــــــرار مج ــــــ

الــــــوأل ار رقـــــــد  ) 814دج ــــــــــستة

رقـــد  ) 3لسنة .1995
/10ق -تتـــول وألار الماليـــة-ال ســـابات العامـــة دفـــل اعانـــات ديـــت الألاـــا وفقـــا ل مد ـــغ
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 االقتصــادق فــي
الدولة طبقا لما يصدر دكا م ق اررات م مج

الوأل ار .

وفــي اطــار السياســة النقديــة التــي تكــدف الـ االســتقرار النقــدق والم افظــة ع ـ
سعر صرف الدينار الكولتي ،تقود وألار الماليـة – ال سـابات العامـة دتعـويأل مـا
ي ألد مـ مبـالغ لتنفيـ سياسـة نقديـة معينـة و لـ بعـد موافقـة وأللـر الماليـة ع ـ
ه ـ ه السياســة ومقــدار المبــالغ اللألمــة لكــا ،و ل ـ اســتنادا ال ـ الفقــر هــــ) م ـ
المــاد رقــد  )31ل قــانو رقــد  )32لســنة  1968فــي ــر النقــد وبن ـ الكولــت
المراألق وتنظيد المكنة المصرفية وتعديلتة.
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/11ق -تتــــول 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 والل ة التنفي ية ل قانو ال ديـت الألاـا لتقـود بصـرفكا فـي المصـارف

ال رعية ل ألاا .
/12ق -ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة ت ميــل عجــوألات الصــناديق والعكــد النقديــة ع ـ
النو  28280101عجـوألات الصـناديق والعكـد النقديـة ،ع ـ أ يصـدر قـرار مـ
مج

الوأل ار في ال الة ،وبعد موافقة وألار المالية -و الميألانية العامة.

/13ق 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 ل ـ

صــــما ع ــــ االعتمــــاد المــــالي ل نــــو  – 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 والمااف ـ ت التــي تصــرف لط بــة المــنع الدراســية م ـ أدنــا الــدو الصــديقة
وال قيقة.
/14ق -ع ـ الجكــات ال اوميــة الم ــاراة أو المنظمــة ل مــؤتمرات واالجتماعــات والنــدوات
الم يـــة أو ال ارجيـــة مراعـــا م اطبـــة مج ـــ

الــــــوأل ار ة ـــــ موافقتــــــة ع ـــــ

مواضـــــــيل وتـــــــوارلخ المـــــــؤتمرات واالجتماعـــــــات والنـــــــدوات المـــــــراد عقدهـــــــــــــا
الدورلــة منكــا أو التــي تعقــد لمــر وا ــد )  ،ع ـ أ يــتد الصــرف ع ـ ه ـ ه
المــــؤتمرات واالجتماعـات والنـدوات فـي ـدود االعتمـادات الماليـة الم صصـة لكــا
بميألانيــــة اــل جكــة اوميــة ،و ل ـ وفقــا ة اــاد تعمــيد وألار الماليــة رقــــد ) 5
لـــسنة  2011دـــــ ر ضـوابط تنظـيد الفعاليـات المقامـة ددولـة الكولـت واستضـافة
ضيوف الدولة الرسميي بالو األرات واإلدارات ال اومية.
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وع ـ اافــة الجكــات ال اوميــة عــدد الكتابــة الـ مج ـ

الــوأل ار بالتألامــات ماليــة

و مـؤتمرات أو بطـوالت ال تكـو مدرجـة فـي الميألانيـة ،والتركيـد ع ـ أ تكـو

ضم ميألانيـة 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
والندوات في دولة الكولت االلتألاد بقرار مج ـ

الـوأل ار رقـد  )1033الصـادر فـي

اجتماعة رقد  )2009/2-64المنعقد دتارلخ .2009/11/23
/15ق-ع

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

وأعضا

ل قضا ال اليي والسابقي .

/16ق -يراع في الصرف ع
 ) 1ع

في اجتماعة رقد

م امة

دند المكمات الرسمية في ال ارج اتبا اآلتي -:

الو األرات واإلدارات ال اومية التي تك ف بعــــأل موظفيكــــــــــــا
ق اررات مج

بمكمات رسمية ارج البلد اتبا

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
- 83 -

المصروفات

المالية الدورق 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،
واتبا اتاب وألار المالية الدورق رقد  )4لسنة  2015ب ر

ال طوط الجوية الكولتية.

وفيما يتع ق بسداد مست قات

راة ال طوط الجوية الكولتية

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

ار ت اكر
ت

دد ا م 2016/1/1

راة ال طوط الجوية الكولتية وجميل الجكات ال اومية والمؤسسات

المستق ة االلتألاد بالكتاب الدورق رقد  )2لسنة  2016الصادر ع وألار
المالية.
ينبتي ع

جميل الو األرات واإلدارات ال اومية والكي ات الم قة والمؤسسات

المستق ة االلتألاد بق ارر 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 ـ

الـوأل ار رقـد  ) 372دج سـتة رقـــد  15لــــسنة

 1992ب ــر نفقــات الســفر ومصــروفات االنتقــا ل موفــدي بمكمــــات رســــمية
بال ــارج المعــد بقــرار مج ــ

الــوأل ار رقــــد  ) 51دج ــــــستة ) 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 ــل قيــامكد
بالمكمـــات الرســـمية ب يـــث ياـــو الدـــد اليـــومي ل ســـاد الـــوأل ار والمعينـــي
ددرجة وأللر  300دينـار يوميـــا ويسـت ق الـوأل ار أيـاد الـ هاب لمقـر المكمـة
الم ــدد لدــد كا والعــود منكــا الــ مقــر عم كــد بعــد انتكا كــا ســب الــنظد
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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

/17ق-يجب اتبـا قـ اررات مج ـ

الكولت بال ارج  ،وتتول وألار ال ارجية الصرف ع
ع

ه ه القنصـ يات صـما

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 .
/18ق -يراع الصرف ع

درناما ال و العسارلة دوألار الــدفا

االعتمادات الم صصة لك ا الدرناما وفقا ل قانو

رقــد

ـــــصما ع ـــ
 ) 32لــــسنة

 1967والق اررات الوألارلة التي تصدر في ه ا ال ر .
/19ق -تصرف م صصات ر ي

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 موسةنو

 - /1يتد الصرف ع

ار اةراضي  32310101في دود االعتمادات التي تد

ت صيصكا ل ار أراضي بترأل ان ا مباني تابعة ل اومة.
 - /2يـــتد الصـــرف ع ـــ نـــو اســـتمل اةراضـــي  32310102فـــي ـــدود االعتمـــادات
الم صصـــة الســـتمل اةراضـــي ل منفعـــة العامـــة ،ولـــتد تعـــويأل أصـــ اب هـــ ه

اةراضي بقيمة مـا اسـتم كتة الدولـة دـثم يسـاوق 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 واســتملككا ،او ـ ار و ــدات ســانية

واســــتملككا ،أو ــــ ار واســــتمل مبــــاني تجارلــــة أو مبــــاني اوميــــة أو ــــ ار

واســــتمل مرافــــق ال ــــدمات المدنيــــة واالجتماعيــــة ،أو ــــ ار واســــتمل مبــــاني
صــــناعية ،أو مبــــاني عامــــة وترفيكيــــة ،أو مبــــاني مؤقتــــة أو متنق ــــة أو مبــــاني
ومن ـ ت عســارلة ،أو ـ ار واســتمل ت ســينات ع ـ اةراضــي و ل ـ فــي ــدود

االعتمادات التـي ت صـص لكـ ا التـرأل بميألانيـات الجكـات المعنيـة والقـ اررات التـي
قد تصدر في ر ال منكا والموافقات اللألمة 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

 ) 3لسنة  2004ب ر التــــصرف في الموجودات ال ارجة ع

نطاق االست داد والتعديلت الل 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
الثقافي والـــص ي والعـــسارق

ال دمات في ال ارج بما فيكا سيارات الم قي
والتجارق ) ع

عـــــ

أال تقل مد االست داد ع

م

سنوات  ،وال تأللد قيمتكــــا

 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

صي ل مرابة ال اومية لموظف معي  ،اميأل عينيـــة مرتبطـــة

 - /7الت صيص ال

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

ــــــصي

 ) 19مــــ

المرسود بقانو رقد  ) 15لسنة  1979في ر ال دمة المدنية.
 - /8يـتد الصـرف ع ـ

ـ ار آالت ومعـدات النقــل الدـرق ،وسـا ال ديـد ،النقـل الجــوق،

والنقـــل الب ـــرق فـــي ـــدود االعتمـــادات الم صصـــة لكـــل منكـــا بميألانيـــات الجكـــات
ال اومية المعنية.

 - /9ع ــ جميــل الجكـــات العامــة م اطبـــة اإلدار العامــة لإلطفــا فيمـــا يتع ــق ب ـــ ار
معدات وأدوات مااف ة ال رلق واالن ار وقطل التيار والمواد اللألمـة لكـا وصـيانتكا
و لـــ لتجكيـــأل المبـــاني والمن ـــ ت برنظمـــة المااف ـــة واالنـــ ار والوقايـــة بتـــرأل
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مايتكا و مايـة ـاغ يكا مـ أ طـار ال رلـق وفقـا ل مـاد رقـد  )145مـ تعمـيد
وألار المالية رقد  )2لسنة  2017ب ر نظد ال ار ل جكات العامة.
- /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 الـو 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 المراــألق
لتكنولوجيــا المع ومـــــــات المـــــسبقة ،مــــــــل مراعــا اة اــاد اة ــرى ال ـوارد دتعمــيد

وألار المالية رقـــد  ) 4لـــــسنة  2006ب ر نظد وتكنولوجيا المع ومات.
- /12ع

جميل الجكات ال اومية عدد ت ميـل ميألانياتكـا بريـة أعدـــــا ماليـــــة تتع ـــــق

دإن ا مطابل جديد أو التوسل فيما هو موجود لديكا اليـا مـ مطـابل واالكتفـا

بمطبعة ال اومة  -وألار اإلعلد .
- /13عدد ال جو الـ

ـ ار المـواد والمعـدات اال عنـد وصـو رصـيدها الـ

وفــي ظــل الديانــات المتــوفر دــنظد ادار الم ـواد المتكام ــة ،وف ـ

ـد الط ـــــب

ــــــدود المقايــــــسة

الم ألنية السـنوية المعتمـد  ،مـل مراعـا ال ـاالت المنصـوص ع يكـا عنــــد اعـــــداد

ط ــب ال ـ ار وفقــا ل تعمــيد رقــد  ) 2لســنة  2017ب ــر نظــد ال ـ ار ل جكــــــات
العامة .
- /14يجب ع ـ اـل جكـة اوميـة االسـتفاد مـ المعـدات والتجكيـألات ووسـا ل النقـــــل
واةثــاث المســتعمل لــديكا عنــد روجــة ع ـ

اإلدارات اة ــرى التـي تســت دد نفـ

اجــة أق ادار فيكــا ،بعرضــــــة ع ــ ــ

اةصــناف أو دــدا كا ،واـ ل يجــب ع ـ اـــــل

جكــة االســتفاد ممــا يعــرأل ع يكــا م ـ جكــات اوميــــــــة أ ـــــرى ســـــوا جديـ ــد

أو مســتعمل ،و ل ـ فــي اطــار نصــوص تعمــيد التصــرف فــي الموجــودات ال ارجــة
عــــ نطاق االست داد رقد  ) 3لسنة . 2004
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- /15تصــرف المبــالغ اللألمــة ل تعألل ـألات العســارلة والتــي يقررهــــــا المج ـــــ
ل ـــــــدفا مـــ

ـــل االعتمـــادات المدرجـــة بميألانيـــة وألار الماليــــــة – ال ــــــــسابات

العامة و ل طبقا لما يقرره المج

اةع

ل دفا .

- /16يجب االلتألاد بما ورد في التعميد رقد  )9لسنة  2016ب ر أسـ
اةصو العقارلة المم واة ل دولة وفقا ل مـاد السـابعة ب ـر

ول ع

اةع ـــــ

صـر وتقيـيد

سـاب تك فـة اةصـل

الن و التالي- :

 أوال :اةراضي المم واة أو الم صصة ل جكة ال اومية:
يــتد ا تســاب تك فــة ـ ار أو اســتمل اةراضــي الجديــد وقيــد االســت داد دجمي ـل
دنود التكاليف ت تصبع اةراضي جاهأل للست داد أو التـرجير ،و لـ وفـق دنـود

التكــاليف التاليــة ســعر ال ـ ار  ،رســود مســع اةراضــي ،تكــاليف دــد اةض ـرار أو
المطالبات ،تكاليف تنظيـف اةرأل للسـت داد ،تكـاليف األالـة الدنـا الموجـود ع ـ

اةرأل ،رسود تقديد المعاملت ،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 واســتمل المبــاني الجديــد والمبــاني قيــد االســت داد،
وتتــوفر ديانــات التكــاليف الماليــة ال اصــة دكــا وفــق دنــود التكــاليف التاليــة سـعر
ال ـ ار أو تك فــة الدنــا والت ــييد ،تكــاليف الت ـ ار يص المرتبطــة بالدنــا أو تم ـ

المدن  ،أتعاب مكنيـة ،تكـاليف دـد اةضـرار أو المطالبـات المرتبطـة بمـواد الدنـا ،

رســود تقــديد المعــاملت ،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 ةق منكا في ميألانيات

الجكات ال اومية المعنية.
د -مجموعة  326ار اةصو الديولوجية أصو فل ية)
/18د-يتد ار اةصو الديولوجية م ثرو

يوانية منتجة وغير منتجة ،وثـرو

نباتيــة منتجــة وغيــر منتجــة ،وأصــو فل يــة ل تربيــة منتجــة وغيــر منتجــة
يوانية أو نباتية في 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 ـيرات مام ـــــة ل جـــــداو

الماليـــــــــة ال اصـــة بالم ـــارلل اإلن ـــا ية واةعمـــا اإلن ـــا ية الصـــتير والصـــيانة
الج رلــة ،وال يجــوأل تعــديل ماوناتكــا ومتط باتكـــــــا اال بعــد الرجــو الـ وألار المالي ـة
في ه ا ال ر طبقا ل ماد

 ) 20م مرســـود بالقـانو رقـد  ) 31لسـنة 1978

بقواعـــد اعـــداد الميألانيـــات العامــــــــة والرقادــــــــة ع ـــ تنفيـــ ها وال ســـاب ال تـــامي ،
والمرسود رقد  )306لسنة  2007في ر نقـل بعـأل ا تصاصـات وألار الت طـيط
الـ وألار الماليــة ،ولجــب ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة االلتـألاد بالقيمــة التقديرلــة
المدرجـــــة بالمـــــ ار االيضـــــا ية ل ميألانيـــــة لـــــدى طـــــر الممارســـــات والمناقصـــــات
واالتفاقيات ل م ارلل االن ا ية والصيانة الج رلة وال دمات االست ارلة.
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 - /20يجــب ع ـــ الجكـــات ال اوميــة ال صـــو ع ـــ موافقــة وألار الماليـــة  -ـــ و
الميألانية العامة ع

القيمة النكا ية المألمـل التعاقـد ع يكـا ب ـر تصـميد وا ـراف

وتنفي ـ الم ــارلل اإلن ــا ية واةعمــا اإلن ــا ية الصــتير والصــيانة الج رلــة طبقــا
لقرار الترسية قدل استكما اج ار ات التعاقد والعرأل ع ـ ديـوا الم اسـبة ،و لـ

تـــ تـــتما هـــ ه الــــــــوألار مـــ التركـــد مـــ التـــألاد الجكـــات ال اوميـــة بماونـــات
الم ـــارلل واةعمـــا المدرجـــة بالمـــ ار االيضـــا ية بميألانيـــة الجكـــة عنـــد طر كـــا
ل تصــــميد واال ــــراف والتنفيــــ  ،ودراســــة اال لتألامــــات الماليــــة المترتبــــة ع ــــ هــــ ه
التعاقدات ل سنوات التنفي .
 - /21ال يجــــوأل ةيــــة جكــــة اوميــــة تجــــاوأل اعتمــــاد أ ــــد الم ــــارلل اإلنـــــــــــ ا ية
الم ـــــــصص لكـــا بقانــــــــــو اعتمـــاد مـــالي ةكثـــر مـــ ســـنة اال ا ا قاد ـــة وفـــر فـــي
االعتماد الســـــنوق لم رو آ ر فـي نفـ

البـاب ب ـرط عـدد تجـاوأل التك فـة الك يـة

ل مـــــ رو ولـــــتد االتفاق ع يـة مـل وألار الماليـة – ـ و الميألانيـة العامـة ويعتدـر

استيفـــــا ديانــــــات تقــارلر المتابعــة النصــف ســــــنوية المرســــــ ة الـــــ وألار الماليــــــة
ـــــ ــرط أساســي لب ــث المناق ــة المط وبــة مــل مــــــــ ــراعا مـــــــا ورد دتعمــــــيد وألار
المالية رقد  ) 2لسنة  2016ب ـر

الجكات ال اومية اةسا

النقدق).

ـروط التعـديل دـي اعتمـادات الميألانيـة فـــــي

 - /22فـي الـة رفـل التكـاليف الك يـة لم ـرو مـ الم ـارلل اإلن ـا ية يجــــب مراعــــــا
تعمــــيد وألار الماليــــة رقــــــــد  ) 2لـــــــسنة  2016دـــــــ ر
اعتمادات الميألانية في الجكات ال اومية اةسا

ــــروط التعــــديل دـــــــــي

النقدق).

 - /23ال يجوأل ةية جكة اومية اصدار أوامر تتييرلة ع

عقـود الم ـارلل اإلن ـا ية

وعقود الصيانة الج رلة تأللد قيمتكـا ع ـ  %5مـ القيمـة اةصـ ية ل عقـد أو تمديـد
عقــود جارلــة اال بعــد الرجــو ال ـ وألار الماليــة – ـ و الميألانيــة العامــة لدراســة

أســـباب ت ـــ اةوامـــر وااللتألامـــات الماليـــة المترتبـــة ع يكـــا وات ـــا القـــرار المناســـب
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ب رنكا و ل قدل العرأل ع
ورد دنص الماد

الجكاأل المراألق ل مناقصات العامة مل مراعــــــا مـــــا

 ) 74م القانو رقد  ) 49لسـنة  2016ب ـر المناقـــصات

العامــة واة ـ فــي االعتبــار مــا ورد دتعمــيد ديـوا الم اســبة رقــد  )2لســنة 1989
ب ر اةوامر التتييرلة التي تصدر ع

م ت ف أنوا االرتباطــــات.

امــا ال يجــوأل ل جكــات المســتفيد التقــدد لــوألار اة ــتا العامــة بط ـــــب اجـــ ــ ار أق

تعـديل ع ـ الم ـارلل اإلن ــا ية يترتـب ع يــة أللـاد فــي التكـاليف الك يــة ل مـــــ رو

و ل بعـد اقـرار التصـاميد والدـد فـي تنفيـ الم ـرو اال بعـد ال صـو ع ـ موافقـة
مج ـــ

الـــوأل ار و لـــ وفقـــا لمـــا جــــــــا بقـــــــرار مج ـــــ

الـــــوأل ار رقــــــد ) 1001

باجتماعــــة  ) 1999/2-26لســــنة  1999مــــل عــــدد اال ــــل بر اــــاد المــــاد
/5الفصل اةو – القواعد العامة).

 - /24ا ا لد يتد تس يد أ د الم ارلل اإلن ا ية ال ق اا مقد ار تسـ يمة ــــل الـــــسنة
المالية جـاأل دـإ

سـادق وبال ـروط واةوضـا التـي ي ـددها وأللـر الماليـة تـــــسوية

االســت قاقات ال اصــة بالم ــارلل واةعمــا اإلن ــا ية الصــتير وأعمـــــا التــــــرميد
والصـــيانة وفقـــا ل تعمـــيد رقـــد  ) 2لـــــــسنة  2016دــــــ ر
اعتمادات الميألانية في الجكات ال اومية اةسا

ـــروط التعــــــديل دـــــي

النقدق) .

 - /25ع ـــ جميـــل الجكـــات ال اوميـــة عـــدد ت ميـــل الم ـــارلل اإلن ـــا ية أو اةعمـــا
االن ـــا ية الصـــتير أو الصـــيانة الج رلـــة مصـــروفات ليـــــــست ات صـــ ة مبا ـــر
بالم ـــرو  ،يـــث ينبتـــي عـــدد تضـــمي

ـــروط المناقصـــات و الممارســـات تـــوفير

ســـيارات لم ـــرفي الجكـــات ال اوميـــة أو تـــوفير أجكـــأل أو معـــدات أو غيرهـــا تلفيـــا
الرتفــــــا قيمــــــة العطــــــا ات التــــــي يتقــــــدد دكـــــــــا المناقـــــــــــصو و الممارســـــــــو
الكتاب الدورق الصادر في . ) 1995/9/20
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 - /26ع ـ الجكــات ال اوميــة صـا بة الم ــارلل اإلن ــا ية ضـــــــرور التقيـــــد دإرســــــا
تقــارلر متابعــة نصــف ســنوية ع ـ ســير العمــل دكـ ه الم ــارلل الـــــ وألار الماليــــــة
وفقــا ل ديانــات والمع ومــات التفصــي ية الـوارد باســتمار متابعــة تنفيـ ت ـ الم ــارلل
والمعد م قدل الوألار الم اور .

 - /27تتـــول وألارتـــي اة ـــتا العامـــة ،و الككربـــــــا والمـــــــا  -اـــــل فيمـــا ي ـــــــصة -
مس وليـــــــة تنفيـ أعمــا الصــيانة الدورلــة الج رلــة المت صصــة ل مبــاني واةصــــــو
ال اوميــــــة التـــي ي ـــألد لكـــا صـــيانة دورلـــة ج رلـــة مت صصـــة دــــــــالو األرات واإلدارات
ال اوميــة وفقــا ل تع يمــات ال ـوارد بــالتعميد رقــد  ) 23لســنة  1982ب ــر أعم ـا
الصــيانة ع ـ ا ــتلف أنواعكــا  ،مــل ضــرور ارفــاق المســتندات اةص ـ ية المؤلــــــد
ل صرف .

 - /28يجــــب اعطــــا اةولولـــــــــة ل م ــــارلل اإلن ــــا ية ات المـــــــــردود االقتـــصــــــــــادق
المبا ــر  ،و تضــمي عقــ ــود الم ــارلل اإلن ــا ية ــروطا ت ـــ ــألد المقــاو القيـــــاد
ب ـــ ار المـــواد و المعـــدات اللألمـــة ل م ـــرو مـــ الســـوق الم يـــة  ،مـــل اعطــــــا
اةولويـــة ل منتجـــات الوطنيـــة وفقـــا لقـــ ارر مج ـــ

الــــــوأل ار رقــــــد  ) 17دج ـــــــــستة

 32لسنة . 1987
 – /29أعما التصميد واإل راف والتنفي - :
 ) 1يجــــب أ تقتصــــر أعمــــا التصــــميد واة ــــراف الكندســــي ع ــــ المااتــــــب
الكندســية الكولتيــة  ،ع ــ أ تتعــاو مــل المااتــــب اةجنديـــــة ات ال دـــــر
المؤاد في الة الم ارلل ات الطابل ال اص  ،اما يجب أ ت تـألد المااتـب
الكندســية االست ــارلة الوطنيــة بمواصــفات تنســجد مــل مواصــفات المنتجـــــات

الوطنية و ل ا ا ما اانت ه ه المواصفات بالمستوى المتعارف ع ية .
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 ) 2اعطا اةولويـة فـي تنفيـ الم ـارلل اإلن ـا ية ل ـراات المقـاوالت الكولتيـة
باســـتثنا الم ـــروعات ات ال ـــاالت ال اصـــة مـــل وضـــل ــــروط دـــــــضرور

تعاونكــا مــل مقــاو أجندــي مــ

وى ال دــر فيمـــــا يتع ــــق بالمــــــ ارلل ات

الطديعة الت صصـية  ،ع ـ أ يـتد اـل لـ ضـم اإلطـــار العـــــاد للتفاقيــــة
التعـاو أو أيـة اتفاقيـة أ ـرى مدرمـة أو قـد

االقتصادية المو د لدو مج ـ
تدرد في ه ا ال ر .

 ) 3وع ــــــ جميــــــل الجكــــــات ال اوميــــــة االلتــــــألاد بقــــــرار مج ــــــ

الــــــوأل ار

رقــــــد  )91الصــــــادر فــــــي اجتماعــــــة رقــــــد  )2012/5المنعقــــــد دتــــــارلخ
 2012/1/22ب ر عقود التصميد والتنفي .
 - /30فــرأل العقوبــات الرادعــة ع ـ دي ـل المناقصــات لمقــاولي آ ــرل أو م ــاراتكد
دكــا لفــا 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 القيــــــــــــــــــــاد دـ ل

توصــيات لجنــة التن ــيط االقتصـادق )  ،امــا ال

يعتد بعقود التناأل التي تدرد دي ال راات اةجندية امقــــــاو ر يـــــسي وال ـراات
الم ية امقاو م الباط اال بعد ال صو ع ـــ موافقـــة مالــ الم ـرو و لـ

ل دم

االت التكرب الضرلدي .

 - /31دنـــا ع ـــ توصـــية وألار الماليـــة ووألار اة ـــتا العامـــة ووألار الت طـــيط فـــي
االجتماعـــات التـــي عقـــدت دتـــارلخ  10/12و  1992/11/18لمناقـــــــ ة تدــــــسيط
اإلج ـ ار ات المتبعــة فــي صــرف الــدفعات المســت قة لمقــاولي الــــــصيانة واةعمــــــا
اإلن ا ية الصتير ينبتي اتبا اآلتي - :

 ) 1تقــود وألار اة ــتا العامــة دتسـ يد اةعمــا المنجــأل ل جكــة صــا بة ال ـر
بموجب م ضر تس يد يوقل ع ية م قدل مندوب الجكة المستفيد .

 ) 2في الة وجود أية مل ظات مـ قدـل الجكـة المسـتفيد تـــــــدو بم ـــــضر
التسـ يد وتكـو وألار اة ــتا العامـة هـي المسـ ولة عـــــــ متابعـــــة المقــــــاو
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إلنجاأل ه ه المل ظـات وات ـا اإلجـ ار ات اللألمـة فـي الــــــة عــــــدد التألامــــــة
دتنفي العمل طبقا ل مواصفات الوارد في العقد .

 ) 3ت تـألد الجكــات المســتفيد بصـرف قيمــة ــكادات الـدفل الـوارد اليكــــــا مــــــ
وألار اة ــتا العامــة ــل مــد أقصــاها  10أيــاد م ـ تــارلخ اســتلمكا لت ــ ــ
ال كادات  ،وف

الـة عـدد التـألاد الجكـة بالصـرف ـل هـ ه المـد المـ اور

تقـــود وألار اة تــــــــا العامـــة بالكتابـــة الـــ وألار الماليــــــــة إل ــــــعارها دـــــ ل
الت ا اللألد .

 - /32ت تـــألد الجكـــات ال اوميـــة القا مـــة ع ـــ تنفيـــ الــــــم روعات الكدـــــرى دـــــــضرور

التعاو مل الكي ة العامـة ل دي ـة وابلغكـا مسـبقا وبصـور رسـمية بمــــــ روعات
التنميــة الر يســية المألمــل تنفي ـ ها ليتســن ل كي ــة دراســة ت ـــــ المـــــــ ارلل مــــــ
النا ية الدي ية و ل اسـتنادا الـ قـرار مج ـ

رقد  ) 55لسنة .1994

الـوأل ار رقــــد  ) 906دج ـــــــستة

 - /33تتــول اــل جك ـة اوميــة تنفي ـ اةعمــا اإلن ــا ية الصــتير وصــــيانة المنـــــ ت
والمرافــق ال اصــة دكــا مــل مراعــا االلت ـألاد دتعمــيد رقــــــد  ) 23لــــــسنة 1982
ب ر أعما الصيانة ع

ا تلف أنواعكا .

 – /34اســتنادا ال ـ ق ـرارات مج ـ

الــوأل ار أرقــاد  ) 1126المت ـ فــي اجتماعــة رق ـد

 ) 2003/2 – 49المنعقـــــد دتـــــارلخ  ) 1253 ، 2003/11/16المت ـــــ فـــــي
اجتماعـــة رقـــد  ) 2003/2 – 54المنعقـــد دتـــارلخ /82 ، 2003/12/23رابعـــا )
فـــي اجتماعـــة رقـــد  ) 2005/4المنعقـــد دتــــــارلخ  2005/1/30وقــــــرار مج ـــــــ

الـــوأل ار رقـــد /213أوال ) فـــــي اجتماعــــــة رقـــــد  ) 2008/7المنعقــــــد دتـــــــارلخ
 ، 2008/2/18وقـــــرار مج ـــــ

الـــــوأل ار رقـــــد  )497الصـــــادر فـــــي اجتماعـــــة

رقــد  )2013/17المنعقــد دتــارلخ  2013/4/8وفيمــا يتع ــق بالم ــارلل اإلن ــا ية
والصيانة يجب ع

جميل الجكات ال اومية مراعا ما ي ي - :
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 – 1تك يـــف وألار اة ـــتا العامـــة بالتعاقـــد واال ـــراف ع ـــ جميـــل المـــــــ ارلل
ال اوميــة ل ــو األرات والكي ــات والمؤسســات ال اوميــة  ،مــا عــدا مــــــ ارلل
جامعــة الكولــت والكي ــة العامــة ل تع ــيد التطديقــي والتــدرلب و وألار الــدفا

واإلدار العامة ل طيـ ار المـدني  ،باإلضـافة الـ المؤسسـات التـي يتـيع لكـا
قانو ان ا كا ه ا اال تصاص .

 – 2قيـاد وألار اة ـتا العامـة بال صـو ع ـ موافقـة الجكـات المسـتفيد مــــ
الم رو ع

التصميد قدل طر ة ل تنفي .

 – 3عدد تجاوأل اةوامر التتييرلة ةق م رو ع  % 10م قيمة الم رو .
 -4اسناد مسؤولية الصيانة ال الجكات ال اومية لتتول القياد بصيانة م ارلعكا.

 -5الســما بقيــاد الجكــات ال اوميــة دتــــــصميد وتنفيــــــ وصــــــيانة وادار مـــــــ ارلعكا
الصتير والتي ال تتجاوأل تكاليفكا المالية ع

م يوني دينار اولتي ).

 -6اإلبقا ع ـ تصـميد وتنفيـ وصـيانة وادار الم ـارلل الكديــــــر ت ـــــت مــــــسؤولية
وألار اة ــتا العامــة ــرلطة اســتكما اافــة متط بــات وألار اة ــتا العامــة لتنفي ـ ها
ل جكة المستفيد وفي الة ال لف يرفل اةمر ال مج

الوأل ار .

 -7الســـما لـــبعأل الجكـــات ال اوميـــة دإنجـــاأل وتصـــميد وتنفيـــ وصـــيانة م ـــارلعكا
والتي ال تتجاوأل تكاليفكا المالية  )10مليي دينار اولتي.

 - /35اليجــوأل ةق جكــة اوميــة دمــا الم ــارلل اإلن ــا ية ات الماونــات المت ــادكة التــي
تـــــد اعتمادها اال بعد الرجو ال وألار المالية دك ا ال ر ة

الموافقة.

 - /36يجب ع ـ الجكـات ال اوميـة قدـل العـرأل ع ـ الجكـاأل المراـألق ل مناقصـات العامـة
ال صــــو مقــــدما ع ــــ ا

وأللــــر الماليــــة لطــــر المناقصــــات ال اصــــة بالم ــــارلل

االن ـا ية التـي تتضـم أعمـا ت ـص الت ـتيل والصـيانة لمـد تأللـد عـ

 )3سـنوات

وا ل طر المناقصـات ال اصـة برعمـا الصـيانة الج رلـة ل م ـارلل اإلن ـا ية و لـ
في الة أللاد مــد العقـد عـ

 )3سنـوات لدراسـة االلتألامـات المالية المترتدــة ع
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ه ه التعاقدات ل سنوات تنفيـ الم ـرو و لـ ع ـ ضـو المـوارد الماليـة المتا ـة
بالدولــة اســتنادا ة اــاد المــاد  )26م ـ المرســود بالقــانو رقــد  )31لســنة 1978
بقواعد اعداد الميألانيات العامة والرقابة ع
 - /37يجب ع

تنفي ها وال ساب ال تامي.

الجكات ال اومية التركد مـ سـداد اافـة المسـت قات الماليـة لمقـاولي تنفيـ

الم ارلل اإلن ا ية وصدور كاد الدفل ال تاميـة واالسـتلد االدتـدا ي لكـا قدـل ط ـب

التا كا م الميألانية ونظاد ادار مالية ال اومة ).(GFMIS

االتفاقيـات االست ـارلة

 - /38ال يجوأل ةية جكة اومية اصدار أوامر تتييرلة أو تمديد ع

بعد ادرامكا بما يرتب التألامـات ماليـة اال بعـد م اطبـة وألار الماليـة – ـ و الميألانيـة
العامة مل ديا مدررات التتيير وأوجة ت قيق الصالع العاد ،و ل
أسباب ت

ت يتسـن دراسـة

اةوامر وااللتألامات الماليـة المترتبـة ع يكـا وات ـا القـرار المناسـب ب ـرنكا

و لــــ قدــــل العــــرأل ع ــــ الجكــــاأل المراــــألق ل مناقصــــات العامــــة  -لجنــــة الديــــوت
االست ــارلة مــل مراعــا مــا ورد بر اــاد الق ـرار الــوألارق رقــد  )4لســنة  2016ب ــر
الل ة الدا ية لتنظيد عمل لجنة ا تيار الديوت االست ارلة.
 - /39يجــب ع ـ الجكــات ال اوميــة الت قــق م ـ ت ـوافر االعتمــاد المــالي الم صــص لتــرأل
االتفاقيــــة االست ــــارلة قدــــل التقــــدد ل جنــــة الديــــوت االست ــــارلة بالجكــــاأل المراــــألق
ل مناقصات العامة وال صو ع

موافقة وألار المالية –

و الميألانية العامـة ع ـ

القيمــــة النكا يــــة للتفاقيــــات االست ــــارلة المألمــــل التعاقــــد ع يكــــا ب ــــر ال ــــدمات
االست ــارلة الم ت فــة ل م ــارلل اإلن ــا ية قدــل اســتكما اجـ ار ات التعاقــد و لـ

تـ

تـتما هـ ه الــوألار مـ دراسـة االلتألامــات الماليـة المترتبـة ع ـ هـ ه التعاقـدات ــل
ســـنوات تنفيـــ ال ـــدمات و لـــ ع ـــ ضـــو المـــوارد الماليـــة المتا ـــة ل دولـــة وا طـــار
الجكات المعنية دنتيجة ه ه الدراسة.
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 - /40يجب ع

الجكات ال اومية قدـل طـر مناقصـة عامـة ل م ـارلل اإلن ـا ية وفـق نظـاد

التصــــميد والتنفيــــ ) وضــــل المواصــــفات الفنيــــة وماونــــات الم ــــرو والرســــومات –
بمعرفتكا أو م

ل ماتب است ارق يتد ا تيـاره دنـا ع ـ موافقـة الجكـاأل المراـألق

ل مناقصات العامة دنــا ع

مــا ورد بالمــاد الثانيـة مــ مرســود رقــد  )30لسنـــة

 2017دإصدار الل ة التنفي يـة ل قـانو رقـد  )49لسـنة  2016ب ـر المناقصـات
العامة– مل ت ديد نطاق عمل المقاو بالنسبة لكل م التصميد والتنفي .
وأ يتقيد المقاو الـ ق يسـند اليـة تصـميد وتنفيـ العقـد بالديانـات والمواصـفات الفنيـة
التي اعتمدتكا الجكة ال اومية وأ يـتد لـ ت ـت ا ـرافكا ورقادتكـا المبا ـر أو مـ
ل ماتب است ارق تابل ل جكة ال اومية.

وال يجوأل ةق جكة اومية تضمي المناقصات العامة لمقاوالت الم ـارلل اإلن ـا ية
وفق نظاد التصميد والتنفي ) بقيمة تكاليف أتعاب ـدمات است ـارلة ت ـص اال ـ ارف
ع

التنفي أو أق دمات است ارلة ت صصية أ رى و ل وفقا ة اـاد المـاد )39

م القانو رقد  )49لسنة  2016ب ـر المناقصـات العامـة ،ولقـرار مج ـ

الـوأل ار

رقد  )91دتارلخ .2012/1/22
 - /41يجب ع

الجكات ال اومية عدد تضـمي وثـا ق ومسـتندات الممارسـات والمناقصـات

ل م ــارلل االن ــا ية والصــيانة الج رلــة ب ــروط تجيــأل ل منــاقص الفــا أل اماانيــة ألل ـاد

التك فة المالية وتعديل قيمـة العقـد بعـد تـارلخ التوقيـل لمراعـا أق أللـاد أو نقـص فـي
التك فة نتيجـة سـ قـواني أو التـا أو تعـديل قـواني قا مـة أو فـي التفسـير القضـا ي
أو ال اـومي الرســمي لكـ ه القـواني  ،و لـ لضـما االســت داد اةمثـل ل مـوارد الماليــة

وأ ااد متابعة تنفي ميألانيات ت

الجكات وت سي اةدا المالي.

مل مراعا االلتألاد بر اـاد القـانو رقـد  )49لسـنة  2016ب ـر المناقصـات العامـة،

وتعمـــيد ديـــوا الم اســـبة رقـــد  )9لســـنة  2010ب ـــر التقيـــد دـــدليل اعـــداد أوراق
المناقصات وم روعات العقود واالرتباطات واالتفاقيات ال اضعة ل رقابـة المسـبقة قدـل
عرضكا ع

ديوا الم اسبة.
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 - /42يجـــب ع ـــ الجكـــات ال اوميـــة تلفـــي ال جـــو الـــ اةوامـــر التتييرلـــة لتنفيـــ العقـــود
ال اصــة بم ــارلعكا االن ــا ية ،وااللتـألاد بعــدد اطالــة المــد الممتــد دــي تصــميد هـ ه
الم ـــروعات والدـــد دتنفيـــ ها ،و لـــ اســـتنادا لقـــرار مج ـــ

الـــوأل ار رقـــد )2/182

المنعقد دتارلخ  2016/2/8ب ر اةوامـر التتييرلـة لتنفيـ العقـود ال اصـة بالم ـارلل
االن ا ية ل جكات ال اومية.
 - /43يجب ع ـ الجكـات ال اوميـة ال صـو ع ـ موافقـة وألار الماليـة – ـ و الميألانيـة
العامة ب ـر مناقصـات تنفيـ اةعمـا المندثقـة عـ م رجـات االتفاقيـات االست ـارلة

ل تصــميد قدــل العــرأل ع ـ الجكــاأل المراــألق ل مناقصــات العامــة ،و ل ـ ل ت قــق م ـ

ادراجكا ضـم ماونـات المـ ار االيضـا ية بميألانيـة الجكـة ودراسـة االلتألامـات الماليـة
المترتبة ع

ه ه المناقصات ل سنوات التنفي .

 - /44ال يجـــوأل ةق جكـــة اوميـــة تفعيـــل الدنـــود اال تياطيـــة والطار ـــة بعقـــود االتفاقيـــات
االست ــارلة والم ــارلل االن ــا ية والصــيانة الج رلــة ،واســتعما المبــالغ اال تياطيــة

والطار ة دت

العقود اال بعد الرجو ال وألار الماليـة -ـ و الميألانيـة العامـة لد ارسـة

أســباب تفعيــل ت ـ الدنــود وااللتألامــات الماليــة المترتبــة ع يكــا وات ــا القـرار المناســب
ب رنكا و ل قدل العرأل ع ـ ديـوا الم اسـبة وفـق أ اـاد القـانو رقـد  )30لسـنة
 1964وتعديلتة ،والتعمـيد رقـد  )9لسـنة  2010ب ـر التقيـد دـدليل اعـداد أوراق
المناقصـــات وم ـــروعات العقـــود واالرتباطـــات واالتفاقـــات ال اضـــعة ل رقابــــة

المسبقة قدل عرضكا ع

ديوا الم اسبة.

 - /45يجــب ع ـ الجكــات ال اوميــة ات ــا اج ـ ار ات الطــر والترســية والتعاقــد لمناقصــات
الصــيانة الج رلــة قدــل انتكــا العقــود الجارلــة دوقــت اــاف ،مــل مراعــا دقــة تقــدير
اةعما والمد الألمنية ل تنفي و ل تجنبا إلصدار أوامر تتييرلـة ع ـ العقـود الجارلـة

مل االلتألاد دنص الماد  - /20النفقات 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 ــــارلة
أو متط بات ترثيث.
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الفصل الرابع -الحسابات :
 -1تك و ا الاتاتبووات الاال و

ارفقاتهووا الاتبادل و نوولا ال هووات الحت الوووو اووووا أصووووول

صووووو رة على األقل .
 - 2ت و ا الصوورو با ووت الاسووتلدات األصوول اووع درفووام الاسووتلدات الا ووووودة للقلوو وو د
الاحاسوون باتسووتاارة الاال و اسوووووتلادا دلووى التعاو ر رقوور  ) 6لسوول  2016بشو ا
الاعال ووات الاحاسوون علووى لروور ددارة اال و الحت او ) ،(GFMISفووح حالو

ود

صوع ب فووح درفوام تلووت الاسوتلدات اووع اتسوتاارة الظاصو نهوا لرو ار لكنور ح اهووا أ
لطن عتهووا الظاصووو لراعوووى حفووون تلوووت الاسوووتلدات بطر قووو سوووهل الر ووو

دللهوووا علووود

الحا و اوووع ضوور رة ظووتر الاسووتلدات باووا لفنووت صوورفها اووع توود ا رقوور اتسووتاارة
تار ظها علوووى تلت الاستلدات ارفام ص رة اا اتستاارة .

 - 3على ا ع ال هات الحت ا اتبا لروار الحفون الاشوار دل و فوح التعاو ر رقور ) 7
لسوول  2001بشو ا تةحو الاحف رووات علووى الاسووتلدات األصوول الا وودة للعاللووووات
الارفقوووو باتسووووتاارات الاشووووار دللهووووا بووووالتعا ر رقوووور  ) 6لسوووول  2016بشوووو ا

الاعال ات الاحاسن على لرر ددارة اال الحت ا ).(GFMIS

 -4ل ت أا تصرو الابالغ الاستحق با ت دذا صرو دلى الشظص الانلا اسا
فح اإلذا لفس أ دلى الاافل القال لح لل ه أ الشرت الاظتص

قع

باتستالر حست اللا ذج ال ارد فح رهر اإلذا ،تاا ل ز الصرو لل تلل عا
الشظص الصادر لصالح اإلذا دذا تاا هذا ال تلل اف ضا بقبض الابالغ

الاستحق لألصلل الشظص الصادر لصالح اإلذا) اا الصلد م ذلت با ت
ت تلل عار أ ظاص ا فق .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 الشظص الصادر لصالح اإلذا بشرط اعتااد

ت ا اسة ت عا ذلت ،أ
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لتر الدفع باستظدار سلل

الحسابات

التح ل الاباشر بالنل ت لتسدلد اتلتزااات حست الكتات الد ري الصادر نتار خ
 1994/1/30بش ا اتلتزااات الاستحق الدفع  ،اذا استلزر األار الل ء دلى
استظدار الش تات ت سلل لسداد الاستحقات طرو ال ه الحت ا

األ ل-تع ضات العااللا  ،لراعى أا تق ر ال ه الحت ا
الصادرة الها بالعبارة التال

الرقانوووووووووووو على صرو الش تات .

عدا البات

نظتر ا ع الش تات

ت صرو دت للاستفلد األ ل ) ذلت إلحتار

 -5ل ت على ال هات الحت ا و أا تتقودر شوهر ا باطالباتهوا عوا الظوداات التوح ت دلهوا
األعاال التح تق ر نتلفلذها تاا لتعولا علوى ال هوات الحت ا و الاسوتفلدة اوا هوووذه

الظداات الاطالب بالق اةر العال على تسدلدها أ ت ب ل .
 -6تحتفن ال هات الحت ا
استلادا للقال ا رقر

تلر ر الاهل الاصرف

بحساباتها لدى نلت الك ت الارتزي بالدللار الكو تح ،

 ) 32لسل  1968بش ا اللقووووود بلوووت الك ووووت الارتوووزي
الاعدل بالارس ر بقال ا رقر  ) 130لسل . 1977

 -7ل ووت ق ووار ا ووع ال هووات الحت ا و نةعووداد اووذترة تس و
الارتزي أ نل ت أظرى احل أ أ لن بصف شهر

لحسوواباتها ننل وت الك ووت
ا وووووراء التووووس ات الالزاو

أ ت ب و ل تز وود زارة الاال و نلسووظ عووا تلووت التس و ات اراعوواة الكتووات الوود ري
الصووادر نتووار خ  1993/12/19بش و ا الرقانوووووو علوووووى أرصوووودة حوووووسابات ال هوو ووات

الحت ا و ننلوت الك وت الارتووزي عهودة الط ابوع الاال و  ،الكتوات الود ري رقوور ) 5

لسوول  2009بش و ا اووذترة تس و

النلووت ،اراعوواة التعا و ر رقوور  )4لسوول 2017

بش ا الق اعد اإل راءات الالزا إلقفال الحسابات اعوداد الحسوات الظتوااح لل هوات
الحت ا للسل الاال .2017/2016

 -8ت ل ز ألي ه حت ا

أا تصدر ش ت نتار خ تحق لتار خ قلده ندفاترها،

ت ا الش ت استحق ال فاء با رد اإلطال عل  ،الش ت الاسح ت فح د ل

الك ت الاستحق ال فاء فلها ل ت تقد ا لل فاء ظالل شهر اا تار خ دصداره.
- 101 -

الحسابات

الش تات التح لر لتقدر أصحانها ظالل الادة القال ل

لصالحلتها ست أشهر اا

تار خ دلقضاء ا عاد تقد ر الش ت) ،تق ر ال ه باظاطب نلت الك ت الارتزي
أ األ لن

أ النل ت الاحل

الاسح ت عللها الش ت إل قاو صرفها ،با ت

تتات اإل قاو تق ر بقلووودها لحوووسات ظص ر اتدا ل احل -حسابات داةل أظرى

 ابالغ تحت التسالاعال ات الاحاسن

األحتار الظاص

) ذلت استلادا للتعا ر رقر

على لرر ددارة اال

 ) 6لوووسل  2016بش ا

الحت ا ) .(GFMISاع اراعاة تاف

بالش تات ال اردة بقال ا الت ارة رقر  )68لسل

1980

تعد الت .
 -9للبغووح علووى ا ووع ال هووات الحت ا و تقوود ر تشووب د اووالح الحسووابات عووا الفتووووورة
أ الفترات ربع السل

دلى زارة الاال و فوح ا عود ت لت وا ز اللو ر الظواا

عوووشر

اوا الشووهر التووالح للفتوورة التووح أعوود علهوا  ،ذلووت بعوود د وراء الاطابقووات الالزاو اووووع
األقسووار الاظتص و

ووت الترووار ر د هووذه الكش و و اسووت فاء الن الووات ال و اردة نهووا

ذلت استلادا للتعا ر رقر  )5لسول  2016بشو ا دللول راو ز تصول فات الحسوابات
الظار وووو عووووا أنوووو ات الالزال وووو

فقووووا لوووودللل دحصوووواءات اال وووو الحت اوووو التعاوووو ر

رقوووور  ) 6لوووووووسل  2016بشوووو ا الاعال ووووات الاحاسوووون علووووى لروووور ددارة اال وووو

الحت اووو )،(GFMISعلوووى أا لووو افى دلووو اا الاحاسوووب نلسوووظ اوووا هوووذه الكشووو و
الارسل دلى زارة الاال فح لف

الا عد.

 -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 الظار

عا أن ات الالزال  ،بحلث تعنر الاذترة اإللوووضاح عوووا ظطو

الالزال و الالفووذة اووع ن وواا اووا توور تلفلووذه اووا اشووار ع ظط و التلا و
الكش و ربع السل

اا أربع لسخ ترسوول دلى زارة الاال .
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ترفووق اووع

الحسابات

 -11ل ووت اتابع و حال و اترتبوواط الصوورو علووى اظتلووب أن و ات ب ورااج بل و د ألوووو ا
الاصوور فات باووا حقووق األهووداو األي وراض التووح اووا أ لهووا توووور تظصووووو ص هووووذه

اتعتاادات.

 -12تعد ال ازرات اإلدارات الحت ا ن اا نتقودلر اتحت ا وات اللقد و لاقانلو التزاااتهوا،

اإللرادات الات قع تحصللها عا تل شهر على است ى األنو ات لكول اولهر ،قودر

دلى زارة الاال قنل أسن علا اا ندا تل شهر ذلت استلادا للاوادة  ) 3اوا
التعا ر رقر  ) 7لسل  2008بشو ا تطنلوق لروار حسوات الظز لو الا حود علوى
الو ازرات اإلدارات الحت ا و التعاو ر رقوور  )2لسوول  2011الالحووق للتعاو ر رقوور
 )7الاشار دل .
 -13ل ووووت د ووووراء فحووووص د ري شووووهري  ،ربوووووووووع سوووووووول ي ) لحوووووووسابات األصوووو ل

الظصو ر ب ل اعهووا ،الحسووابات اللراا و ب ل اعهووا ا ووووراء التوووووس ات الالزاو للحوود

اا تضظر أرصدتها.
 -14للبغح عرض أي ظالو نلا ال هات الحت ا فوح شو ا تسو

الاعوااالت الاال و

علوووى زارة الاال ووو للنوووت ف ووو اتظووواذ اإل وووراءات الالزاووووو نوووووش ل اسوووووتلادا للاوووووادة
 ) 18اووا ارس و ر بالقووال ا رقوور  ) 31لسوول  1978بق اعوود دعووداد الالزاللووووات

العاا الرقاب على تلفلذها الحسات الظتااح .
 -15ل وووت تلرووو ر د ووووراءات الصووورو الت ر وووود تلر اوووا تسلوووووسل ا اوووووع ضووووور رة درفووووووام
الاسووتلدات األصوول الا وودة للصوورو باووا ت لتعووارض اووع ظط و ات العاوول الا ضووووح

بووووالتعا ر رقوووور  ) 8لسوووول  1973اسووووتلادا للتعاوووو ر رقوووور  ) 16لسوووول 1986
للهلةووات الالحقوو  ،التعاووو ر رقوور  )5لسووول  2016بشوو ا دللووول راوو ز تصووول فات
الحسابات الظار

عا أن ات الالزال

فقا لدللل دحصاءات اال و الحت او التعاو ر

رقوووور  ) 6لوووووووسل  2016بشوووو ا الاعال ووووات الاحاسوووون علووووى لروووور ددارة اال وووو
الحت ا ).(GFMIS
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الحسابات

 -16لتر دسقاط الابالغ الاستحق للغلر اا الس الت فقا لاا للح - :
أ ) لتر دسقاط الابالغ الاستحق للغلر الاقلدة بحسات الظص ر  -اووا السووو الت

بعووووو د اضى سلتلا اا تار خ اتستحقام ،ذلت بقلدهووووووووا لحسات اإللوووورادات
القلد

استلادا دلى قرار ا ل

الصادر فح ا تااع رقووور

بالحسابات اللراا

ال زراء رقر

/13-2/251فقووووورة ت )

 ) 98/2-4نتوووار خ  1998/4/26على أا تس ل

دل ا استحق على الحت ا – اطل بات اا الحت ا )

باقح ادة التقادر ،ذلوت نظالو ارت ع الارتبات أ ابالغ ا ب األداء للا رفلا،
حلووث ل ووت أا لتر دس قاط الابالغ الظاص بالا رفلا ضاا الحسات الاعلح بعد
سوول

اا تار خ علر الا رب أ ظا

أقرت  ،طبقا ألحتار الاادة

سل ات اا توووووار خ اتسووووتحقام ألهاوووا

 ) 21اا الارس ر بالقال ا رقووووور

 ) 15لسل

 1979فح ش ا الظدا الادل .
أاووووا الحقوووو م الاال وووو التووووح توووودفع للا رووووب لاوووورة احوووودة بعوووود التهوووواء الظداوووووو
فتظضع ألحتار التقادر طبقا للقال ا الادلح  15سل ) .

أاوووا باللسووووب للت اللووووات فوووةا تووووار خ اتسووووتحقام لنوووودأ اوووا قووووت التهوووواء الغوووورض
الووووذي توووور تحصووووللها اووووا أ لوووو  ،ووووتر صوووورو الانلووووغ الاسووووتحق ظصوووواا علوووووووى
حسووووات اإللوووورادات دذا تاووووت الاطالبوووو بوووو

فنووووت الحووووق قنوووول اضووووح ظاسووووووووو

عشوووورة عااووووا اووووا تووووار خ اتسووووتحقام علووووى أا لراعووووى د ووووراء القلوووو د الالزاووووووو
فح س الت الحسوابات اللراا و

فقوا للتعاو ر رقور  )4لسول  2017بشو ا الق اعود

اإل وراءات الالزا و إلقفووال الحسووابات اعووداد الحسووات الظتووااح لل هووات الحت ا و

للسل الاال .2017/2016
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الحسابات

( ب ) لتقادر الحق فح هذه الحسابات باضح ظاس
اتستحقام علاا ب ا الحق م الاستحق

بعضهوووووووا البعض ت للحقها أي تقادر ،
التعل اات الاطبق

القال ل

لصت عللو الاادة
فح ش ا الظدا

عشر سل

لل هات الحت ا

فح هذا الش ا

تر تس تها

 ،أاا الابالغ الاستحق

الغوولر فووال ل ز دسقاطها اا الس الت أ

الاظتلف

قنل

فق الق اعد

ذلت اع عدر اإلظالل باا

 ) 21اا الارس ر بالقال ا رقر

الادل

اا تار خ

 ) 15لسل 1979

لل هات الحت ا

لدى

تقاداهووا دت نووعد ظاس

عشر عااا اا تار خ اتستحقام بعد الحص ل على الترظ ص نذلت اا ال هات
الاظتص .
تر دسقاط الابالغ الاستحق عا ال اةز الاقداو اوا بعوووض ال هوووات الحت ا و

(ج)

اووا الس و الت بعوود اوور ر سووت أشووهر اووا تووار خ التهوواء أ وول النووووت فووح اسووتحقام

ال ووووواةزة أ اوووووا توووووار خ دعووووووووالا الر ووووووووو

فوووووووح ال عووووووود نهوووووووا

اوووووادة ) 226

اا الارس ر بالقوال ا رقور  ) 67لسول  1980نةصوودار القوال ا الاودلح،

فقوا

للتعا ر رقر  )4لسول  2017بشو ا الق اعود اإل وراءات الالزاو إلقفوال الحسوابات
اعداد الحسات الظتااح لل هات الحت ا للسل الاال .2017/2016

 -17علووى اظتلووب ال هووات الحت ا و د وراء وورد افووا ك للصوولد م اوورة توول فالف و شووه ر
شووترط د وراء ال وورد الظتووااح فووح ظوور ل و ر اووا أ ووار العاوول الرسوووووا اووووا شووووهر

اووار

اووا توول سوول اال و اووع اتبووا التعل اووات الاال و التووووح ردت نتعاووووو ر رقوووور

 ) 2لسوووول  2000بشوووو ا وووورد اللقد وووو الط ابووووع الاال وووو النر د وووو البطاقووووات
الااغلط

اوا فوح حتاهوا  ،هوذا اوع اراعواة د وراء الاطابقوات الد ر و الل ا و نوووولا

تشووب حرتو الصوولد م اظر ووات الحاسوووووووت ايلووح الاتافلوووووو فووووح تووووشب الحرتوووو
للووو ر / /

تصووو بات سوووابق  ،السووو الت التفوووووووصلل الاووووووستظر

الحاست ايلح .
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ن اسوووط

الحسابات

 - 18للبغووووح عوووودر اتحتفووووواظ بابالغ تنلورة فوووح الوووصلوود م دت باووووا فوح باحت ا وووووووات
ال زارة أ اإلدارة الفعللوووو اع اراعاة اوا ووووواء بالتعالوووووووور رقور  ) 1لسول 1989

نوووش ا تلرلوووور الوووصرو اللقووودي عا طر وووووق الصلووووووود م.

 -19على ا ع ال هات الحت ا و التقلود ب حتوار التعاو ر رقور  ) 7لسول  2002بشو ا
األ رام البطاقات ذات الق ا اللقد بال هات الحت ا .

 -20الابووالغ الاحصوول لحسووات اإلل ورادات لوور لتسوولى قلوودها اباشوورة لهووذا الحسووات لعوووودر
اسووت فاء اإل وراءات الالزاو أ لعوودر فنو ت الحووق فووح اعتبارهووا دلوووورادات ل سو لهووا

حسووووات ظصوووو ر -حسووووابات داةلوووو أظوووورى – اقن ضووووات تحووووت تسوووو تها إللوووورادات
الالزال  ،علد التس

لتر قلدها لحسات اإللرادات الاظتص.

 -21ت ل و ز اولح قوور ض للاو رفلا ذلووت تلفلووذا للتعل اووات الاال و

ووتر اوووولح سوووولب

للا و رفلا ال وودد الووذلا توور التعاقوود اعهوور س و اء نووداظل د ل و الك وووووت أ ظار هوووووا
لحلا دتاار د راءات التعللا تر قلودها بحسوات أصو ل  -حسوابات ادللو أظورى –

ابووالغ تحووت التحوووووصلل – علووى أا لووتر اسووتردادها ظووالل اوودة أقصوواها سووت أشووهر
ذلت فقا للكتات الووود ري الصادر نتار خ . 1995/10/24

 -22تق ر تل ه حت ا بفتح اتعتاوادات الاسوتلد
اتعتاووادات الاسووتلد

دفوع السوح بات تعودلل ق اووو

دفووع التح و الت الظار و اووا حوووووسانها ال وووواري بالوووودللار

الك و تح حاوول حسووات أص و ل – حس وابات ادلل و أظوورى  -دفعووات عووا اعتاووادات
استلد بالق ا التووح تووور ظصواها باعرفو النلوت ت ل و ز تحالول تلوت الق او علوى

نل د الاصر فات الاعللوو دت علد ص ل البضاع .
اع

ت اتلتوزار الكااول باوا واء فوح تعاو ر زارة الاال و رقور  ) 3لسول 2000

بش و ا شوور ط التعاقوود بغلوور الوودللار الك و تح فووتح اتعتاووادات الاوووووستلد
الالحق ب رقر  ) 14لسل . 2001
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التعاووووو ر

الحسابات

 -23ت اللات الااارسات الالاقصات الاقا تت اتنتداة
الالاقص ا الاقا ل ا فح ص رة تفاتت اصرف
ضااا

اللهاة

التووح قووداها

ش تات اصدق – ظطانووات

) ل ت أا تقلد فح تار خ استالاها بحسات لرااح

نلوووت شوو تات

ظطانوات ضوااا  -ت اللات ش تات ظطابات ضااا ).
علد اظالف الا ردلا الاقوووووا للا لووووشر ط العقود تحصل ق ا الكفواتت الاصورف

الاووووووصادرة تقلوووود لحووووووسات ظصووو ر – حسوووابات داةلووو أظووورى – اقن ضوووات تحوووت
تس و تها إلل ورادات الالزال و – فقووووا لاووووا وووواء نتعاوووو ر زارة الاال و رقوور  )5لس ول
 2016بش و ا دللوول را و ز تصوول فات الحسووابات الظار و عووا أن و ات الالزال و

فقووا

لدللل دحصاءات اال الحت ا التعا ر رقر  ) 6لوووسل  2016بشو ا الاعال وات

الاحاسووون علوووى لرووور ددارة اال ووو الحت اووو ) ،(GFMISاوووع ضووور رة حفووون أصووو ل
الشو تات ظطابووات الضووااا فووح الووب ظوواص ب رقووار اسلسوول

فووح عهوودة الا رووب

الاسوووة ل ذلوووت طبقوووا للتعاووو ر رقووور  ) 9لسووول  1973بشووو ا حسوووابات الكفووواتت
الاصرف .
مع مراعاة تعميم رقمم ( )4الصمارر تامار
الصارر تاار

 2013/12/22والمعمل تمالاعميم رقمم ()1

 2014/1/21عن لجنة المناقصات المركز ة -:

– اعتااد تشب تقدلري تعا ر الت الا األ لح حست لرار الشوراةح للالاقصوات الغلور
قانل للت زة .

– اعتااد تشب أسعار ن ع فاةق الالاقصات الااارسات الغلر قانل للت زة .

 -24على ا وع ال هوات الحت ا و تضوالا العقو د التوح تنراهوا اوع الغلور ل و لتوووس
الدفعات الاقدا التح قد لولص عللهوا فوح بعوض نلو د العقود قلود الووودفعات الاقداووو

علووى حسووات أصو ل –حسووابات ادللو أظوورى اصوور فات تحووت تووووووس تها علووى ألوو ا
نلوو د اوووصر فات الالزال

 -اع عدر اإلظالل ب حتوار الاوادة /6أ اوا هوذه الق اعود،

ووتر تس و تها اووووا الوودفعات التووح لووتر صوورفها اقانوول اووا توور دل ووازه اووا أعاووال أ

اهاات أ اا تر ت ر ده اا ا اد ذلت نلف
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اللسب التح تر نهوا اتل واز أ الت ر ود

الحسابات

أ حسووت اووا للرا و توول عقوود لووذلت  ،اووع اراعوواة اتلتهوواء اووا تس و
تاال و بحوود أقصووى اووع أظوووور دفع و اسووتحق

تلووت الوودفعات

ذلووت اسووتلادا دلووى الكتووات الوود ري رقوووور

 ) 2لووسل  2003نوووش ا الدفعات الاقدا .

 -25الابووالغ التووح صوورفت بغلوور

و حووق اكتشووفت ظووالل لف و

الووووسل الااللوووو التووووح

صرفت فلها ل ت أا تستبعد اا الاصور فات بالقلود علوى حسوات أصو ل – حسوابات

ادلل و أظوورى – انوووووالغ تحووت التحصوولل  -لحوولا تحصووللها اذا اووا توور اكتشووافها ف وح

سل اال تاللووو لوووتر قلدها لحووووسات دلوووو ا اووووستحق للحت اووو لحوووولا تحووووصللها
لإللووورادات ل

اصر فات اسوتردة ) طبقوا للتعاو ر رقور  ) 6لسول  2016نوووش ا

الاعال ات الاحاسن على لرر ددارة اال الحت ا ). (GFMIS
 -26تتحاووول ال هووو الحت ا ووو الالقووو ل الهوووا الا روووب بالنوووووودل اللقووووودي لرصووووولده اووووا
اإل ووازات الد ر و حتووى تووار خ اللقوول ووتر قلووده لحسووات ظص و ر – حسووابات داةل و

أظرى – انوووالغ تحووووت التسو

بال هو الالقو ل لهوا  -علوى أا لوتر صورو ارتوووت

اإل وووازات الد ر وووو الاال حووو للا روووب ظصووواا علوووى هوووذا الحسوووات لحووولا تسووو ت
بالكاال  ،تاا تتحاوول ال ه الحت ا الالق ل الها الا رب نتكلف اتافو ة لهالوووو

الظداووو للا روووب الغلر ت تح عا اودة ظداتو فلهوا ذلوت فوح يلور الحواتت التوح

تو ا فلهوووووا اللقووووول نوولا هتوولا تلوودرج الزاللتهاووا ضوواا الزال و الو ازرات اإلدارات

الحت ا ووو

ذلوووووت حسوووت قووورار ا لووو

الظداووو الادل ووو رقووووور  )6لوووووسل 1984

الكتووات الووود ري الصادر نتار خ . 1988/11/21

 -27لتعوولا علووى الو ازرات اإلدارات الحت ا و اطابقو الاقن ضووات الاوودف عات اووا الووى
حسات الظز ل الا حد اووع ددارة الحوووسابات العااوو نوووشة ا الاحاسب العااو نو زارة

الاال شهر ا ،تذلت اطابق دفعات التا وووول للهلةوووات الالحقو  ،تسو
أ ت ب ل.
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الفر قوات

الحسابات

 -28علووووى ا ووووع ال هووووات الحت ا وووو اتلتوووووووزار نتطنلوووووووق لرووووار ددارة اال وووو الحت اوووو
) (GFMISادظال الن الات الاال ل ا ا أ ت ب ل بصف الترا .
 -29لتعلا على ا ع الاسوة للا عوا الشوة ا الاال و فوح أ و
للاتلفوولا ب عاووال الا ار ع و الاال و

هو حت ا و أا قودا ا

دل و اا الاحاسووب  ،هوواز الا وراقنلا الاووالللا،

زارة الاال و  -قطاعووات الاال و العاا و الالزال و -الاحاسووب -التظووز ا) الن الوووووات

الاطل بو أا طلعو هر علوى ا وع السو الت الودفاتر الاسوتلدات تول ف اوا لظصو ،
التوح قتووضح األار اتطال عللها أفلاء ق ااهر بالا ار ع  ،ذلت اسوتلادا دلوى لوص

الاوووادة " "29اا قوال ا دلشواء دلو اا الاحاسوب رقور  ) 30لسول  ، 1964أحتوار
القووال ا رقوور  )23لسوول  2015بشوواا دلشوواء هوواز الا وراقنلا الاووالللا الالةحوو

التلفلذ ووو للقوووال ا رقووور  )23لسووول  2015الصوووادرة بالارسووو ر رقووور  )333لسووول
.2015

 -30علووى ا ووع ال هووات الحت ا و الحص و ل علووى ا افق و

زارة الااللووووو علوو وود الحا وووو

لفتح حسابات فح النل ت الاحل  ،تذلت فوح النلو ت األ لن و بالظوارج طبقوا ألحتوار

تول اووا تعاو ر زارة الاال و رقوور  ) 8لسول  2000بشو ا فووتح الحسووابات نووووالنل ت
األ لن و  ،تعا و ر زارة الاال و رقوور  )2لسوول  2005بش و ا فووتح الحسووابات ننل ووت

الك ووت الارتووزي النل و ت األظوورى الاحل و  ،الكتووات الوود ري رقوور  )2لسوول 2014
بش ا فتح الحسانووات فح النل ت الاحل

النل ت األ لن فح الظووارج  ،التفوووووا ض

اعها بش ا الحص ل علووى عاةد ربح و علوى ق او الوداعاتها لودى تلوت النلو ت اقانول

استفادتها اا بقووواء تلووت الابالغ لدلها قنل تح لها لحسات ال هو لودى نلوت الك وت

الارتووووزي طبقووووا لاووووا ووووووواء بتتووووات زارة الاال وووو الوووود ري رقوووور  ) 3651نتووووار خ
. 2001/2/11
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الحسابات

 – 31لراعووووى ت ر وووود الابووووالغ اللقد وووو الاحصوووول ن اسوووووط الووووووصلادلق الفرع وووو ل الوووووا
للصلد م الرة سوح اوع درفوام صو رة اوا د صواتت التحصولل تشو و الت ر ود علود

دعووداد اسووتاارة الت ر وود طبقووا لاووا رد فووح التعا و ر رقوور  ) 8لسوول  1973نووووش ا
دللوول العا ول باللاوواذج الاال و الاحاسوون
دللل را ز تصل فات الحسابات الظار

التعا و ر رقوور  )5لسوول  2016بشوو ا
عا أن ات الالزال

فقوا لودللل دحصواءات

اال و الحت ا و التعا و ر رق ور  ) 6لوووووسل  2016بش و ا الاعال ووات الاحاسوون
على لرر ددارة اال الحت ا ).(GFMIS

 -32ل ووت علووى ال هووات الحت ا و اراعوواة تحر وور د صوواتت ت ر وود ل ا ووا بالاتحووووصالت
اللقد وووو التووووح لووووتر اسووووتالاها عووووا طر ووووق الصوووولد م الرة سووووح ،اسووووتلادا للتعاوووو ر

رقووووووور

 ) 8لسوووول  1973بشوووو ا دللوووول العاوووول باللاوووواذج الاال وووو الاحاسوووون

التعاو ر رقوور  )5لسوول  2016بشو ا دللوول راو ز تصوول فات الحسووابات الظار و

عووا أنوو ات الالزال وو

فقووا لوودللل دحصوواءات اال و الحت اوو التعاوو ر رقوور ) 6

لوووووووووووسل  2016بشوووووووو ا الاعال ووووووووات الاحاسوووووووون علووووووووى لروووووووور ددارة اال وووووووو
الحت ا ).(GFMIS
 – 33ل ت على ا ع ال هات الحت ا
ظار

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 الاظتص و

بالعال و الاحل و ) بعوووود توووو فر

الاسوتلدات الا ودة لهوا فقوا للتعا اولا رقور  )4لسول  2015بشو ا دللول راو ز
تصووول فات الالزال ووو األسوووا

اللقووودي)

 )6لسووول  2016بشووو ا الاعال وووات

الاحاسن على لرر ددارة اال الحت ا ) (GFMISاتبا التعل اات ايت - :
أ -دضووواف فووور م العالووو الداةلووو دلوووى اإللووورادات لووو
فر قات تغلر أسعار العال .

ت-تحالل فر م العال الادلل على الاصور فات لو
فر م تغلر عال .
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 16310101دلووورادات
 28510101ظسواةر

الحسابات

 -34علوووى ال هوووات الحت ا ووو أا تلتوووزر نتصوووللب األصووو ل الظصووو ر فقوووا لفتووورة القلووود
الزال  ،ذلت تايتح-:

 أص ل/ظصو ر اتدا ل و احل و – هوح حسووابات  /اطالبووات اال و ات قووع تسو تها
ظالل  )12شهر اا تار خ القلد.
 أص ل/ظصووو ر يلووور اتدا لووو احل ووو – هوووح حسوووابات  /اطالبوووات اال ووو ات قوووع
تس تها ظالل فترة تتعدى  )12شهر اا تار خ القلد.

ذلوووت تطن قوووا لاوووا رد فوووح التعاووو ر رقووور  )5لسووول  2016بشووو ا دللووول راووو ز
تصل فات الحسابات الظار و عوا أنو ات الالزال و

فقوا لودللل دحصواءات اال و الحت او

التعاووو ر رقووور  )6لسووول  2016بشووو ا الاعال وووات الاحاسووون علوووى لرووور ددارة اال ووو

الحت ا ).(GFMIS
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السجالت

الفصل الخامس -السجالت :
 -1مسكككككج السكككككجالت الب كككككو بكككككا جككككك
م الوست

ككككك

ال ككككك ال

ككككك ( المكككككاو ( ) 3

).
م ك فككتل سككجالتبا الم اسك

 – 2تبك ك ككل جبك

لول ل ال مل النمكاج المال ك الم اسك

ل ك اوات الككككككككمص فات فبككككككا

اسكتناوا ل ت مك ك قكك (  ) 8لككككككسن 1973

الم ككوب الت ككام ك الال ب ك الت م ك ك قككك (  ) 8لسككن  1978الت م ك ك قكككككك ( ) 10
لسككككن  1978شككككل الت مككككات ال اجكككك م اداتبككككا دنككككو دككككواو شكككك
المصكك فات ال سككا ات الخا جككك دكك الفتككك ال كك سكككن

لسكككن  2002شكككل ال بكككو النبو ككككك الشخكككككككص

ا كككك اوات

الت مكك ك قكككك ( ) 6

الجبكككات ال

م ككك الت مككك ك قكككك

(  ) 16لسككن  1986الخككككاص ككككول ل ال مككككل النمككاج المال ك السككجالت ل ب ئككات
الم بكككك مككككا ت افكككك مكككك الت مكككك ك قككككك (  ) 4لسككككن  2015شككككل ول ككككل مكككك

تصن فات الم ان ( األساس النبوي) المسم ات آل ك ال مكل الك ا و فك الت مك ك
قككك ( )5لسككن  2016شككل ول ككل م ك

الم ان

فبا لول ل

الم الجكككات الم اسككك

تصككن فات ال سككا ات الخا ج ك د ك

صاءات مال ك ال

كا

مك الت مك ك قكك ( )6لسكن  2016شكل
مككك ) (GFMISالت مككك ك قكككك

د كككر نمكككك وا مال ككك ال

(  ) 2لسن  2017شل نمك الش اء ل جبات ال ام .
 -3ج ك

ل ك ج الجبككات ال

م ك  -جا ودككت الككككككض

جلككج  -مسككج سككجالت م اس ك

ضكككك ط ال مككككل الم اسكككك

واخ ك ف د ك لمككا خصككص لبكككككا مكككك ادتمكككككاوات

ل ج ال ن و الخاص لدمالبا الفن ك

تكر م ك لبكا متا ك المنصك

د كر هكج

ال نك و فك ضك ء ا ت اجاتبككا فكر ككو و مكا خصككص لبكج ال نك و فك الم ان ك مككككك
م ادا التبس ك الت ي الجي صو ت ه الم ان
جم

الكش

ال انات الم اسالت  .ما ن
112

فك

ج

االلت اك بكجا الت يك

تك

الب كككك و الم كككك ل اسك

السجالت

س ك ال ك ام

اآلل ك

تصككن فات

الفئككات ال ن ك و األن ك او ال ك ا و ف ك ول ككل م ك

الم ان ككك ( األسكككاس النبكككوي) الصكككاو كككالت م ك قكككك (  ) 4لسكككن  2015الت مككك ك
قككك ( )5لسككن  2016شككل ول ككل م ك
فبا لول ل

الم ان

 - 4ال جكككككككككككككككككك
( م اس كككك
ل

المال

صاءات مال ال

أل ككككككككك جبككككككككك

تخككك ي
سك

تصككن فات ال سككا ات الخا ج ك د ك

م.

م ككككككككك ادتمكككككككككاو ت

م كك ادت ا ا مكك . 2016/4/1

 – 5د ككر جم ك الجبككات ال

ي نمكككككككككاك مككككككككككال

ككك م اشككككك

ككككككالنمك

اسكتخواك ال اسك ات اآلل ك ال كو ال جك و لكككككر

ا المال نم ا ق ا نماك وا مال ك ال

الجبات ال

ككككككككك

شككك اء نبكككل ) ج دالقككك م اشككك

انكت و ك

كا

مك ) (GFMISالم ك د كر جم ككك

م ك االلت ك اك ككوج اءات ف ك

جات الب مك الشك ات مسككئ ل المك مف

تككوا ب مجم دكككك كك الككك ككوفات

دنبككا مككوو فمبككا التك نككص د بككككككا

الت م كككككككك قكككك (  ) 3لسكككن  1990شكككل األ كككاك الخاصككككك الكككككوفات جات الب مككككككك
األختاك

الت م ك قك ( )7لسن  2001شل الئ ك الم ف مكات

مكا ت افك مك

المسكم ات آل ك ال مكل الك ا و فك الت مك ك قكك ( )5لسككن  2016شكل ول ككل مك
تصكككن فات ال سكككا ات الخا جككك دككك

ال

فبكككا لكككول ل

صكككاءات مال ككك

م الت م ك قك ( )6لسن  2016شكل الم الجكات الم اسك

د كر نمكك وا

مال ال
 –6ت

ككك ا الم ان ككك

م ).(GFMIS

ث ات الت كو الت التك ت ك د كر ادتمكاوات الم ان ك فك السكجالت ال ككككل ب

فبا ل نو الن و المختص تكر ال ت تك د كر التكلخ فك
صككك

ككك صككك

ي ادكككر

األنك او فك سككجالت اال ت ككاق مك

ال

ث اتبكا مبك

السكجالت

كككتك ث كككات الت كككو الت فككك ادتمكككككككاوات ال نكككككك و

اقك الت ككككككككو الت التكككككك تمكككككت نمككاك وا مال ك

م ). (GFMIS
113

الشراء

الفصل السادس -الشراء :
 – 1االلـتزام بالـقواعـد واإلجـراءات واألحـكـام التـي نـص عليهـا التعمـمم رقــــــــم (  ) 2لسـن
 2017بش ـ ن نظــم الش ـراء للجهــات العام ـ أو أي تعمــمم أو تعلممــات جديــدد تصــدر
بهذا الش ن.
 - 2ال يجــوز شـراء مـواد أو معــدات أو تــوإير نــدمات ال عــن طريــا الجهــــ المنتـــــص
بالشراء إي كل جه حكومم .
 -3ال يجوز ألي جه حكومم برام عقد لتوريد ما سبا لها التنلص منه أو رإـــــض مـا
عرضته عليها جه حكوممـ أنـر مـن مـواد جديـدد ال بعـد مضـي (  ) 90يومـا مـن
تاريخ التنلص أو انتهاء مدد العرض .
 -4تعــد وزارد المالمـ نظمــا إلدنــاي وتشـ يل عملمــات الشـراء لــذا ينب ــي علـــــى الجهــــــات
الحكومم مراعاد التعلممـات التـي تصـدر بهـذا الشـ ن وال يجـوز ألمـ جهــــ حكوميـــــ
اعتماد تطبيـا أي نظـم يلمـ أنـر بهـذا الصـدد ال بعـد الحـــــــصوي علـــــى المواإقـــــ
الرسمم من وزارد المالم .

 - 5استنادا ألحكام المادد ( )142من التعممم رقم ( )2لسن  2017بش ن نظم الشراء
للجهات العام  ،يجوز للجه العام الشراء عن طريا مبادل المواد تبعاً لطرق

الشراء وإق ًا للشروط التالم - :

أ -أ ن تتطلب حاج العمل الفعلم جراء مثل هذه المبادل .

ب  -وجود مواصفات ومزاما إي المواد الجديدد التي تفوق بالفعل مواصفات المواد
القدمم .

ج -أن تكون المواد المشت اره من نفس أنواع المواد المباع .
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د -توإر االعتم اد المالي الالزم لد الجه العام لشراء المواد الجديدد.

هـ  -أ ن يتم سداد قمم المواد القدمم من المورد بالكامل دون جراء مقاص .

و -يجب أن ال تكون عملم الشراء بالمبادل قابل للتجزئ سواء إي المواد المراد
استبدالها أو شراؤها.
 - 6يراعـــى التقيـــد بالـــدليل اإلرشـــادي لت هيـــل الـــــــشركات والمؤســـــــسات لــــــد الجهـــــات
الحكومم ـ الصــادر مــن قبــل وزارد المالم ـ  -دارد نظــم الش ـراء  -وذل ـك عنــد ر بــــــ
الجهات بإجراء ت هيل مسبا لعملمات الشراء والمزايدات .
 - 7يراعــى عنــد ر بـ الجهــات الحكوممـ إــي اســتندام اســلوب الشـراء الجمــاعي بإحــد
الطرق التالم - :

أ  -مناقصات الشراء الجماعي .
ب  -الشراء المباشر عن طريا دليل شراء المواد .
اال لتـــزام بتعلممـــات الشـــراء الجمـــاعي الـــــــصادرد عــــــن وزارد الماليــــــ  -دارد نظـــــــم
الشراء بتاريخ  10يونيو . 2001

 -8علــى الوحــدد المنتصــ بالش ـراء إــي الجهــ الحكوممــ عــرض طلبــات اإلعفــاء مــن

ال رام أو تنفـمض قممـ ال رامـ المقدمـ مـن المـوردين والمقـاولين والمزايـدين علـى
لجن المشتريات مشـفوع بـرأي الوحـدات المنتصـ بمتابعـ العقـود أو أوامـر الشـراء

التنــاذ القــرار المناســب بشــ نها وذلــك اســتنادا للكتــاب الــدوري بشــ ن اإلعفــاء مــن

ال رامــات أو تنفــمض قممتهــا علــى المــوردين والمقــاولين والمزايــدين المتعاقــدين م ـع

الجهات الحكومم الصادر بتاريخ  /26يونيو. 2014/
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الفصل السابع -التخزين :
 -1ينبغييا اتبيياس ابسييعلم اللعلييا السييعال لتلييلين اللخييازن يييييالللاد لاللليييييدات بلييييييا ال
اسيل

تدداسييوا للين كييل ألدتيا ال تعفوييا ،لال اشييت م لين الليلاد ال ليا تييد ل لييييييه

حاجة الللل الفلعاة  ,ليتبع فا تحديد االحتااجات لن الللاد ليا نيع عايه التليليييييال
قل (  )6لسنة  1994بشينن

يداد الليااسيات اللخزناية السينلاة لتييدي ا تلييييييادات

الليزاناة لااة تلداالت الحية له .
 -2تيلل لجان

داد الليااسات اللخزناة لدم الجوات الحأللاية ع يييييييادة النظيييييي فيييييا

اال تليادات الليت حية بشيننوا ألييا لقالية بليا يتفيم لييع التليداالت التييييا تلييييت عيييييى

اال تلييادات اللالايية بلييد التصييديم عييى قييانلن الليزانايية نلا سييا نسييختين ليين تي يييييي

العجنيية لجلاييع أشييلا الليااسييات لييى ل از ة اللالايية  -دا ة شيينلن التخييزين اللالييييية
خال شو لاحد لن تا يخه .

 -3يجم االتتلال فع أفاءة ابداء فا لعاات التخزين بحييييث يتحييييم الويدا الل جيل

لن ل اء ضبط تذه الللعاات لتل خفض أعفة اللخزلن لى ادنيييييى حيد للأين نلاحأيال

ال قابية السييعالة عييى دا ة لتييدال الليلاد  ,لتحياييا لوييذا الويييييدا فيييد اصييد ت دا ة
شيينلن التخييزين اللاليية اللديييد ليين التلييالال لالتلعالييات التييا تيينظل لعاييات التخييزين

لالج ي د نلا ييداد الليااسييات اللخزنايية لالتص ي ا فييا الللجييلدات الخا جيية يين ن ييا
االستخدال لالتا ينبغا االلتزال لضلوا للضع الت يم -:

 التللال قل (  ) 12لسنة  1979بشنن سجل ل اقبة اللخزلن . -التللال قل (  ) 19لسنة  1986بشنن ج د الللجلدات

 -التللال قل (  ) 20لسنة  1992بشنن ب اقة ح أة اللادة فا اللخزن .

 تلعالات ج د اللويد بغي ض ضيافة ا صيدتوا ليى ل اديز اللليل بالنظيال ا ليا لل اقبيةاللخزلن لاللود الصاد فا ( ف اي . ) 1997
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 دليل اللص عحات لاللفياتال اللسيتخدلة فيا لعايات شينلن التخيزين لال ليلز الداليةعيوا فا نظال دا ة الللاد اللتدالعة الصاد فا  9لا س . 1998

 تلليييال قيييل (  ) 1لسييينة  2000علغيييييياء بليييييض العجيييييان اللخزنييييية لييييييدم الجوييييياتالحأللاة.
 تلعاليات اليدل ة اللسيتنداة اللخزناية لعتجوييزات ا لاية اللسيتخدلة فيا تيييييشغيل نظيييييلاللالاة اللالة الصاد ة فا اغس س .2000

 تلعالييات الج ي د السيينلم اللييال للوييد الل يلاد فييا النظييال ا ليييييا الييييييصاد فييييييا ادت يلب.2000
 دليييل نظييال الج ي د ( ج ي د اللوييد) يينظل دا ة الل يلاد اللتدالعيية الييييييصاد فيييييا ادتييلب. 2000

 -تللييال قييل (  ) 9لسيينة  2000بشيينن

ييداد الليااسييات اللخزنايية لتيييييدي ا تلييييادات

الليزاناة فا النظال ا لا .

 -دليل نظال الليااسات ا لا نظل دا ة الللاد اللتدالعة الصاد فا داسل

.2000

 تللال قيل ( )1لسينة  2001بشينن لغياء تلليال ل از ة اللالاية قيل ( )13لسينة 1995بشنن التص ا فا الالك الدللة الخاصة الليا ية لاللنيللة.

 -تللال قل ( )7لسنة  2001بشنن النحة اللحفلظات .

 تلعالات الساللة لاللقااة اللخزناة  -اغس س . 2002 دليل اب لا الخاصة بننشي ة لحيدات التخيزين ليدم الجويات الحأللاية الصياد فييييياا يل . 2003

 تللييال قييل ( )3لسيينة  2004بشييان التص ي ا فييا الللجييلدات الخا جييييييية ييييين ن يييييااالستخدال .
 دليل التليالال لالتلعاليات اللنظلية لللعايات التخيزين بالجويات الحأللييييية الييييصاد فييييالا س .2005

- 117 -

التخزين

 -تللال قل ( )1لسنة  2012بشنن دا ة اللخزلن الحأللا ن

 -قييي ا لجعيييس الخدلييية اللدناييية قيييل ( )1لسييينة  2016بشييينن لييين

يم الي اس الخاع.

يييد سييياا ة لشييياغعا

اللظانف اليااداة فا الجوات الحأللاة نلالغاء تخصاع الساا ات.
 تللييييال قييييل ( )7لسيييينة  2016بشيييينن اقفييييا الفتيييي ات الشييييو ية لالسيييينلاة لنظييييال دا ةاللخزلن نظل دا ة لالاة الحأللة.

 تللييال قييل ( )10لسيينة  2016بشيينن الييدل ة اللسييتنداة لللعاييات التخييزين فييا نظييال دا ةاللخزلن نظل دا ة لالاة الحأللة.

 تللال قل ( )12لسنة  2016بشنن ج د اللخيازن فيا نظيال دا ة اللخيزلن ( ينظل دا ةلالاة الحأللة).

 - 4الللجييلدات الخا جيية يين ن يييا االسييتخدال ( التالفيييييية – ال اديييييدة – اللتيادلييييية –
ييلاقا الليييلاد الخيييال – الليييلاد التيييا كلييت لعديتويييا لعجوييييية الحألليييييية بم سيييييي م –

الللجلدات التا تصد بشيننوا تلعاليات لحيددة لين الجويات اللختصية فييييا الدللييييية
بلنع استخدالوا بضيييي ا قيد تينجل ين ذليك بم سي م – الللجيلدات التيا انيييييضا
ل تيييا االفت اضيييا  ) ...يجييييييم التصييييييي ا فييييييوا بال ييييييييع ( لعجويييات الحأللييييييية –

باللزاد )  ،التص ا دلن ليا يييل ( بالت س ) ال باإلتالا لذلك بييا بحأيال الل سيلل

باليييانلن ( )105لسيينة  1980بشيينن الييالك الدلليية الللييد بالل سييلل باليييانلن قييل

( )8لسييينة  ، 1988لاحأيييال الييييانلن قيييل ( )7لسييينة  2008تنظيييال لعايييات ال نييياء

لالتشيييغيل لالتللييييل لابنظلييية اللشيييا وة  ،لالتلليييييييال قيييل ( )3لسييينة  2004بشييينن
التص ا فا الللجلدات الخا جة ن ن ا االستخدال.

لع ل ا اة ق ا لجعس اللز اء قل ( )301فيييا اجتلا ييييييه قيييييييل ( )14لسينة 1993
ل الخيياع تفييلاض ل از ة اللالايية التنسيييم لييع العجنيية الدانليية لعلسييا دات الخا جايية

تحديييد ل تزليييد العجنيية الدليتايية لاغاكيية ييييييالللاد لالللييييييدات التييا تسييتغنا نو يا

ل از ات الدلليييييييييييييية ل لنسييساتوا الخاصة أت س ليييييين الحأللة لصال اللحتاجين ،
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ل قي ا لجعيس الييلز اء قيل ( )832باجتلا ييييييه قيييييل ( )50لسينة  1994بشينن اييع
الللاد ل الللدات السيأ ام الخا جية ييين ن يييا اسيتخدال الجويات الحأللاية بياللزاد

اللعنا  ،ل تيييل د الياليية لحييسام يييي ادات الجوييية الحأللاة .
 - 5ينبغييا عييى الجوييات الحأللايية ل ا يياة التلعالييات التييا تصييد

يييييين ل از ة اللاليييييية

( دا ة شيينلن التخييزين اللاليية ) بشيينن ت يييم اليينظل ا لايية فالييا يتلعييم بيياللخزلن
لابصل لالل أبات لال يجلز بم جوة حأللاة ا تلاد ت ييم ام نظيل كلاية اخي م
وذا الييييصدد ال بلييييد الحصل

عى الللافية ال سلاة اللسبية لن ل از ة اللالاة.
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التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2017/2016
المالحظات

الصفحة

المادة

البيان

4

10

القواعد العامة

6

17

القواعد العامة

تعديل وإضا ة على نص المادة.

13

28

القواعد العامة

إضا ة مادة ءديدة .

14

4

ااي ادات

إضا ة على نص المادة.

15

7

ااي ادات

إضا ة كلمة ( الفئة ).

16

10

ااي ادات

إضا ة كلمة ( الفئة ).

16

11

ااي ادات

17

13

ااي ادات

18

16

ااي ادات

20

21

ااي ادات

22

25

ااي ادات

اضاااا ة التعماااي رقااا ( )1لسااانة  2016بشاااان ااءااا ا ات
الخاصااة بتنفيااذ محكاااد المااادة ( )14مااا القااانون رق ا ()23
لسنة  2015المتعلقة باالمتناع عا توقيع االستمارة.

إضا ة التعمي رق ( )4لسنة  2017بشاان اقفااا الحساابات
وإعداد الحساب الختامي للسنة المالية .2017/2016
إلغا التعمي رق ( )9لسنة .1956
تعديل على نص المادة.

إلغااااا التعمااااي رقاااا ( )4لساااانة  2016واضااااا ة القااااانون
رق ا ( )49لساانة  2016بشااان المناقصااات العامااة والتعمااي
رق ( )2لسنة  2017بشان نظ الش ا للجهات العامة.

إضا ة مادة ءديدة.
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للسنة المالية 2017/2016
المالحظات

الصفحة

المادة

البيان

22

26

ااي ادات

24

/5م

المص و ات – االرتباط

25

/1ب

المص و ات – التعاقد

25

/3ب

المص و ات – التعاقد

27

/4ب

المص و ات – التعاقد

تعديل على نص المادة وإلغا التعامي التالية :تعمي رق
( )4لسنة  – 2016تعمي رق ( )3لسنة  -2011تعمي رق
( )4لسنة  ، 2011مع إضا ة التعمي رق ( )2لسنة 2017
بشان نظ الش ا للجهات العامة.

28

/5ب

المص و ات – التعاقد

إلغا كلمة ( هذه المخازن) .

29

/9ب

المص و ات – التعاقد

تعديل على نص المادة.

29

/9ب ()1

المص و ات – التعاقد

تعديل على نص المادة مع إضا ة مسمى الجهاز الم كزي
للمناقصات العامة

32

/9ب()5

المص و ات – التعاقد

تعديل على الفق ة مع إلغا ق ار مجلس الوزرا رق ()34
لسنة  1987والق ار الوزاري رق ( )324لسنة ،2013
وإضا ة القانون رق ( )49لسنة .2016

إضا ة مادة ءديدة.

تعديل علاى ناص الماادة ماع إضاا ة التعماي رقا ( )2لسانة
 2017بشان نظ الش ا للجهات العامة.
إضا ة على نص المادة مع إضا ة الكتااب الادوري رقا ()1
لسنة .2017

تعااديل علااى نااص المااادة وإلغااا القااانون رق ا ( )37لساانة
 ،1964مااع إضااا ة القااانون رق ا ( )49لساانة  2016بشااان
المناقصات العامة.
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للسنة المالية 2017/2016
الصفحة

المادة

البيان

المالحظات

33

/9ب()6

المص و ات – التعاقد

تعديل على الفق ة مع إلغا كتاب لجنة المناقصات الصادر
بتاريخ  ،1997/3/2وإضا ة القانون رق ( )49لسنة
 2016والم سود رق ( )30لسنة  2017والتعمي رق ()2
لسنة .2017

33

/9ب()7

المص و ات – التعاقد

إضا ة ق ة ءديدة على المادة.

34

/12ب

المص و ات – التعاقد

35

/15ب

المص و ات – التعاقد

36

/16ب

المص و ات – التعاقد

36

/17ب

المص و ات – التعاقد

تعديل على ناص الماادة ،وإلغاا الساندات القانونياة التالياة:
القاااانون رقااا ( )37لسااانة - 1964التعماااي رقااا ( )4لسااانة
- 2016ق ار وزي التجارة والصناعة رق ( )6لسنة 1987
المعااادا باااالق ار رقااا ( )23لسااانة  1987و ( )282لسااانة
، 2000مع إضا ة القانون رق ( )49لسنة  2016والتعماي
رق ( )2لسنة .2017
تعاااديل علاااى ناااص الماااادة وإلغاااا التعماااي رقااا ( )4لسااانة
 ،2016وإضااا ة القااانون رق ا ( )49لساانة  2016والتعمااي
رق ( )2لسنة .2017
تعديل على نص المادة.

تعااديل علااى نااص المااادة وإلغااا السااندات القانونيااة التاليااة:
القانون رق ( )37لسنة  – 1964ق ار مجلس الوزرا رق
( )1126لساانة  – 2003تعمااي ديااوان المحاساابة رق ا ()2
لسااانة  ،1989وإضاااا ة القاااانون رقااا ( )49لسااانة 2016
والتعمي رق ( )2لسنة .2017
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التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2017/2016

المالحظات

الصفحة

المادة

البيان

36

/18ب

المص و ات – التعاقد

ت إلغا المادة وإعادة ت قي المواد م ة مخ ى.

36

/19ب ()1

المص و ات – التعاقد

إضا ة الكتاب الدوري رق ( )2لسنة . 2016

38

/22ب

المص و ات – التعاقد

تعاااديل مسااامى لجناااة المناقصاااات الم كزياااة إلاااى الجهااااز

39

/4ج

المص و ات  -الص ف

39

/5ج

المص و ات  -الص ف

46

/7هــ

49

/17هــ

49

/19هــ

الم كزي للمناقصات العامة.
إلغااا التعمااي رق ا ( )4لساانة  2000وإضااا ة التعمااي رق ا
(  )4لسنة .2017
إضا ة ق ة على نص المادة.

المص و ات الجارية – تعويضات
العامليا()21

إضاااا ة تعاااامي دياااوان الخدماااة المدنياااة رقااا ( )10لسااانة
 ،2013ورق ( )6لسنة  2016بشان اساتم ار وقاا النقال
والندب واالعارة.

المص و ات الجارية – تعويضات
العامليا()21

تعااديل علااى نااص المااادة وإضااا ة التعمااي رقاا ( )4لساانة
.2015

المص و ات الجارية – تعويضات
العامليا()21
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تعديل على نص المادة.

التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2017/2016
الصفحة

المادة

51

/24هــ

52

/27هــ

54

/31هــ

55

/32هــ
ثانيا ()4

56

/32هــ
ثالثا (ب)4/

58

/39هــ

59

/43هــ

المالحظات

البيان
المص و ات الجارية – تعويضات
العامليا()21

إضا ة الم سود رق ( )21لسنة .2017

المص و ات الجارية – تعويضات

إلغا ق ارات مجلس الخدمة المدنياة رقا ( )7لسانة 2008

العامليا()21

ورقااا ( )1لسااانة  ،1983وإضاااا ة قااا ار مجلاااس الخدماااة
المدنية رق ( )41لسنة .2016

المص و ات الجارية – تعويضات
العامليا()21

تعديل على نص المادة وإضا ة ق ار مجلس الخدمة المدنياة
رق ( )40لسنة .2016

المص و ات الجارية – تعويضات
تعديل على نص المادة.

العامليا()21
المص و ات الجارية – تعويضات

تعديل على نص المادة.

العامليا()21
المص و ات الجارية – تعويضات

تعديل على نص المادة.

العامليا()21

إضااا ة كلمااة (والم اسااي ) ،مااع إضااا ة السااندات القانونيااة
التالية-:
 ق ار مجلس الخدمة المدنية رق ( )2لسنة .2017
المص و ات الجارية – تعويضات

 ق ار مجلس الخدمة المدنية رق ( )43لسنة .2016

العامليا()21

 ق ار مجلس الخدمة المدنية رق ( )40لسنة .2016
 ق ار مجلس الخدمة المدنية رق ( )42لسنة .2016
 ق ار مجلس الخدمة المدنية رق ( )41لسنة .2016
 تعمااي ديااوان الخدمااة المدنيااة رق ا ( )3لساانة 2016
بشاان بعاا األحكااد الوييفياة التاي تضامنها القاانون
رق ( )21لسنة  2015ي شان حقوق الطفل.
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التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2017/2016
الصفحة

المادة

67

/7و

67

/8و

67

/9و

72

/23و

75

/2طــ

79

/4ي
(/3م/ب/ج)

81

/10ي

82

/13ي

المالحظات

البيان

إلغااا القااانون رق ا ( )37لساانة  ، 1964وإضااا ة القااانون

المص و ات الجارية – السلع

رق ( )49لسنة  2016والتعمي رق ( )2لسنة .2017

والخدمات ()22

إلغاااا قااا ار مجلاااس الاااوزرا رقااا ( )2/591لسااانة 1999
المص و ات الجارية – السلع

وإضااا ة ق ا ار مجلااس الااوزرا رق ا ( )1514لساانة 2016

والخدمات ()22

بشان وقا ص ف قسائ ش ا وقود السايارات المخصصاة
للويائا القيادية ي الجهات الحكومية.

المص و ات الجارية – السلع

إضا ة القانون رقا ( )20لسانة  2016بشاان تحدياد تع اة

والخدمات ()22

وحدتي الكه با والما .
إضاا ة تعماي دياوان الخدماة المدنياة رقا ( )9لسانة 2016

المص و ات الجارية – السلع

بشاااان ضاااوابا االيفااااد اااي الااادورات والبااا ام التدريبياااة

والخدمات ()22

الخارءية.

المص و ات الجارية – المنا ع

إلغا ءز ما نص المادة.

االءتماعية ()27
المص و ات الجارية – مص و ات
وتحويالت مخ ى ()28
المص و ات الجارية – مص و ات
وتحويالت مخ ى ()28

تعديل على نص المادة.
إضا ة على نص المادة مع إضا ة القانون رق ( )32لسانة
 1968ي شان النقد وبنك الكويت الم كزي وتنظي المهناة
المص ية وتعديالته.

المص و ات الجارية – مص و ات
وتحويالت مخ ى ()28
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إضا ة مادة ءديدة وإعادة ت قي المواد م ة مخ ى.

التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2017/2016
الصفحة

المادة

83

/15ي

87

/6ك

87

/9ك

88

/13ك

88

/14ك

89

/16ك

المالحظات

البيان
المص و ات الجارية – مص و ات
وتحويالت مخ ى ()28

إضا ة ق ار مجلس الوزرا

ي اءتماعه رق (.)2016/43

النفقات ال مسمالية –ش ا األصوا
غي المتداولة ( ) 32
ك -مجموعة  323ش ا األصوا

إلغا كلمة (ااعالمي) ما نص المادة.

غي المتداولة غي المالية الملموسة
النفقات ال مسمالية –ش ا األصوا
تعااديل علااى نااص المااادة وإلغااا التعمااي رقاا ( )10لساانة

غي المتداولة ( ) 32
ك -مجموعة  323ش ا األصوا

 ، 2001وإضا ة التعمي رق ( )2لسنة .2017

غي المتداولة غي المالية الملموسة
النفقات ال مسمالية –ش ا األصوا
إلغااااا التعمااااي رقاااا ( )4لساااانة  2016وإضااااا ة التعمااااي

غي المتداولة ( ) 32
ك -مجموعة  323ش ا األصوا

رق ( )2لسنة .2017

غي المتداولة غي المالية الملموسة
النفقات ال مسمالية –ش ا األصوا
إلغااا ءااز مااا نااص المااادة وإلغااا التعمااي رق ا  4لساانة

غي المتداولة ( ) 32
ك -مجموعة  323ش ا األصوا

. 2016

غي المتداولة غي المالية الملموسة
النفقات ال مسمالية –ش ا األصوا
غي المتداولة ( ) 32
ك -مجموعة  323ش ا األصوا
غي المتداولة غي المالية الملموسة
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إضا ة مادة ءديدة وإعادة ت قي المواد م ة مخ ى.

التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2017/2016
الصفحة

المادة

91

/23ن

96

/36ن

97

/39ن

98

/40ن

98

/41ن

99

/43ن

المالحظات

البيان
النفقات ال مسمالية –ش ا األصوا
غي المتداولة ( ) 32
ن -مجموعة  327مشاريع انشائية
وصيانة ءذرية

تعاااديل مسااامى لجناااة المناقصاااات الم كزياااة إلاااى الجهااااز
الم كزي للمناقصات العامة وإلغا القانون رق ( )37لسانة
، 1964وإضاااا ة القاااانون رقااا ( )49لسااانة  2016بشاااان
المناقصات العامة.

النفقات ال مسمالية –ش ا األصوا
تعاااديل مسااامى لجناااة المناقصاااات الم كزياااة إلاااى الجهااااز

غي المتداولة ( ) 32
ن -مجموعة  327مشاريع انشائية

الم كزي للمناقصات العامة.

وصيانة ءذرية
النفقات ال مسمالية –ش ا األصوا
غي المتداولة ( ) 32
ن -مجموعة  327مشاريع انشائية

إضا ة كلمة ( الجهاز الم كزي للمناقصات العامة ).

وصيانة ءذرية
النفقات ال مسمالية –ش ا األصوا
غي المتداولة ( ) 32
ن -مجموعة  327مشاريع انشائية
وصيانة ءذرية
النفقات ال مسمالية –ش ا األصوا
غي المتداولة ( ) 32
ن -مجموعة  327مشاريع انشائية
وصيانة ءذرية

تعااديل علااى نااص المااادة وإلغااا القااانون رق ا ( )37لساانة
 ،1964وإضا ة القانون رق ( )49لسنة  2016والم ساود
رق ( )30لسنة .2017
إلغاااا القاااانون رقااا ( )37لسااانة  1964وتعليماااات وزارة
المالية الصادرة اي  1997/2/18بشاان وثاائا المناقصاات
والممارسات ،وإضا ة القانون رق ( )49لسنة .2016

النفقات ال مسمالية –ش ا األصوا
غي المتداولة ( ) 32

تعاااديل مسااامى لجناااة المناقصاااات الم كزياااة إلاااى الجهااااز

ن -مجموعة  327مشاريع انشائية
وصيانة ءذرية
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الم كزي للمناقصات العامة.

التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2017/2016
الصفحة

المادة

99

/45ن

المالحظات

البيان
النفقات ال مسمالية –ش ا األصوا
غي المتداولة ( ) 32
ن -مجموعة  327مشاريع انشائية

تعديل ي نص المادة ما ( /19ن إلى /20ن).

وصيانة ءذرية
101

7

الحســابــات

إضا ة التعمي رق ( )4لسنة .2017

104

 (/16م )

الحســابــات

إلغاا الكتااب الاادوري الصاادر ماا وزارة الماليااة اي يوليااو

105

 (/16ج )

الحســابــات

إضا ة التعمي رق ( )4لسنة .2017

110

33

الحســابــات

إضا ة على نص المادة.

112

2

السجــالت

114

1

الـــش ا

114

5

الـــش ا

 1987وإضا ة التعمي رق ( )4لسنة .2017

إضاااا ة علاااى ناااص الماااادة وإلغاااا التعماااي رقااا ( )4لسااانة
 2016وإضا ة التعمي رق ( )2لسنة .2017

تعديل على نص المادة وإلغا التعمي رق ( )4لسانة 2016
وإضا ة التعمي رق ( )2لسنة .2017
تعديل نص المادة بالكامل.
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التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2017/2016

الصفحة

المادة

البيان

116

3

التخــزيــا

المالحظات

إلغا السندات القانونية التالية- :
 تعليمات ء د المخازن ي مارس .2001
 دليل نظاد الج د اآللي (ء د المخازن)
اب يل.2001
 تعمي رق ( )5لسنة .2002
 تعمي رق ( )3لسنة .2006
إضا ة السندات القانونية التالية- :
 ق ار مجلس الخدمة المدنية رق ( )1لسنة .2016
 تعمي رق ( )7لسنة .2016
 تعمي رق ( )10لسنة .2016
 تعمي رق ( )12لسنة .2016
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