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 القواعد العامة : -الفصل األول
 

اتخاذ اإلجررااات  على جميع الجهات الحكومية ،ةيالعتبارات السياسة المال -1
الجادة لترشيد االنفاق وتحديد أوجر  الصررا الترم يمكرس االسرتعناا عنهرا، 

 .الوطنموالعمل على معالجة االختالالت التم يتعرض لها االقتصاد 

د مرررس  ررربي وترشررريد االنفررراق العرررا  وذلررري إرررم لطرررار التوجررر  نحرررو الم  ررر
الكبيررر إررم اإليرررادات النفطيررة نتيجررة انخفرراض أسررعار  خفرراضلمواجهررة االن

(  51الررنفي إررم األسررواق العالميررة وذلرري وإقررا لقرررار مجلرر  الررو راا رقرر    
، بحرر  20/1/2014( بتررار    2014 / 3-2الصررادر إررم اجتماعرر  رقرر    

اات الجررادة لترشرريد االنفرراق جميررع الجهررات الحكوميررة علررى اتخرراذ اإلجرررا
 وتحديد أوج  الصرا التم يمكس االستعناا عنها.

 

ينبعم علرى جميرع الجهرات الحكوميرة تنفيرذ التعليمرات الرواردة بتعمري  و ارة   - 2
         الررررو راا أرقررررا  ررارات مجلرررررررررربشرررر س ق 2001لسررررنة   ( 5 الماليررررة رقرررر   

الهردر إرم اإلنفراق الحكرومم ( المتعلقة بمعالجة مرواطس  9،2،1أوال//405  
 وسبل تنمية اإليرادات إم المالية العامة . 

 

خدا  يعتبررر صرردور قررانوس ريرري المي انيررة ترخيصررا لكررل جهررة حكوميررة باسررت - 3
ة رجلها ، وتكروس الجهرأاالعتمادات المقررة لها إم األغراض المخصصة مس 

انيتهرا ، ويكروس ها لتنفيرذ مي  ررااات الترم اتخذتررررة مسئولة عرس اإلجرالحكومي
 للتحفظات والمالحظات والت شيرات الواردة بقانوس المي انية قوة القانوس .

 

ي رراحات و  ت شرريرات  كمررا يعتبررر مررا ورد بالمررذكرة اإلي رراحية مررس بيانررات وا 
القرانوس مرسرو  ب  مرس  20طبقا ألحكا  المرادة    مكمال للجداول الرئيسية 

مي انيرات العامرة و الرقابرة علررررى بقواعرد لعرداد ال 1978( لسنة  31رق    
 تنفيذها والحساب الختامم.
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علررى كاإررة الررو ارات واإلدارات الحكوميررة التعرراوس مررع األمانررة العامررة بمجلرر   -4
مجلر   رارررررالو راا مرس أجرل تنفيرذ اسرتراتيجية العمرل الحكرومم وذلري تنفيرذا لق

  . 1994( لسنة  23   بجلست  رق   376الو راا رق   
 

ال يجررو  التقررد  للررى مجلرر  الررو راا الستصرردار قرررارات أو قرروانيس ترتررب أعبرراا  - 5
ألحكرا   تطبيقرا ة وذلريررلال بعد أخذ رأي و ارة المالي العامة اتمالية على المي اني

بقواعرررد لعرررداد  1978( لسرررنة  31    رررررمرسرررو  بالقرررانوس رق  مرررس 52المرررادة  
رار روعمرررال بقرررر، ساب الختررراممرررررلحابرررة علرررى تنفيرررذها واالمي انيرررات العامرررة والرق

(  50/2000 الصررادر باجتماعرر  رقرر    ثالثررا ( /1148ر    رررررمجلرر  الررو راا رق
ثالثرا( المتخرذ /829وقرار مجل  الرو راا رقر   ،  17/12/2000المنعقد بتار   
وقرار مجل  الو راا ، 31/7/2005( المنعقد بتار   32/2005باجتماع  رق   

( المنعقرررررررد بترررررررار   2/2011-23اجتماعررررررر  رقررررررر   ( الصرررررررادر ب603رقررررررر   
قرررررار مجلرررر  الررررو راا رقرررر  ب حرررر  الجهررررات الحكوميررررة االلترررر ا ب 15/5/2011
( مس مرسو  52ب رورة مراعاة ما جاا بنص المادة   للي ثالثا( المشار /829 

 . 1978( لسنة 31بالقانوس رق   
يترترب عليهرا أية قرارات  لصدارجميع الجهات الحكومية عد   كما يجب على 

 للررىأعبرراا ماليررة جديرردة علررى المي انيررة العامررة للدولررة دوس الرجررو   ل رراإة
قررار مجلر  الرو راا رقر  للرى وذلري اسرتنادا  ،الرأي إيهرا إلبدااو ارة المالية 

 .8/6/1994( المنعقد بتار   22/94سابعا( الصادر إم اجتماع   /355 
 

وكذلي االستفسارات والمراجعرات  لماليةالطلبات المالية التم ترد الى و ارة ا –  6
يجب أس تكوس عس طر ق الشرئوس الماليرة بالجهرات  الخاصة بهذه الطلبات

ررات الال مرة للدراسرة ، اسرتنادا الحكومية مع  رورة لرإراق البيانرات والمبر
بش س الطلبرات والمراسرالت  1999( لسنة  2ي  و ارة المالية رق    رلى تعمل

 . المالية
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( لسرنة  30  مرس القرانوس رقر     14،  13التقيد ب حكا  كل مرس المرادتيس    - 7
(  4بالقرانوس رقر    بالمرسرو  بإنشاا ديرواس المحاسربة و المعردلتيس  1964
إيمررررا يخررررتص بإخ ررررا  المناقصررررات الخاصررررة بالتور ررررردات  1977لسررررنة 

 واألشعرررال العرررامة وكررذلي كررل مشرررو  ارتبرراا أو عقررد أو اتفرراق يكرروس مررس 
      شررر س لبرامررر  ترتيرررب حقررروق أو الت امرررات ماليرررة لذا بلعرررت قيمرررة المناقصرررة 

واس ررررررررررأو االتفاق أو العقد مائة ألف دينار كو تم إ كثرر للرقابة المسبقة لدي
 1999( لسررررنة  3المحاسرررربة ، والتقيررررد بتعمرررري  ديررررواس المحاسرررربة رقرررر    

،  الرديواس  وأس واإرق عليهراود الترم سربق ررررررروالخاص باالرتباا وتجديرد العق
بشرررر س عرررررض أوراق  2003( لسررررنة  3وتعمرررري  ديررررواس المحاسرررربة رقرررر    

المناقصرررات ومشرررروعات العقرررود واالرتباطرررات واالتفاقرررات الخا رررعة لرقابرررة 
( لسرنة 6قبل نهاية السرنة الماليرة، والتعمري  رقر    ديواس المحاسبة المسبقة

اإة الجهرات المشرمولة برقابرة ال وابي والقواعد الواجب على ك بش س 2018
التقيررد برردليل و  ديررواس المحاسرربة اتباعهررا عنررد العرررض علررى الرقابررة المسرربقة

لعرررررداد أوراق المناقصرررررات ومشرررررروعات العقرررررود واالرتباطرررررات واالتفاقرررررات 
  .الخا عة للرقابة المسبقة 

 
علررى جميررع الجهررات الحكوميررة االلترر ا  بمالحظررات ديررواس المحاسرربة والرررد  – 8

وذلرري وإقررا لمررا جرراا بالكترراب  والعمررل علررى تالإيهررا بالسرررعة الممكنررة عليهررا
بشرر س مالحظررات ديررواس المحاسرربة للجهررات  2009( لسررنة  4   الرردوري رقرر  
اا بإنشررر 1964  لسرررنة30ا  القرررانوس رقررر   رررررررر، وعرررد  مخالفرررة أحك الحكوميرررة

  التررم تق ررم ب رررورة مواإرراة الجهررات 31ديررواس المحاسرربة خاصررة المررادة  
ترر  خررالل شررهر مررس تررار   لبالغهررا الحكوميررة الررديواس بردودهررا علررى مالحظا
  الترم 55والمرادة  ،  المخالفرات الماليرة   المتعلقة بتحديرد52والمادة    ،هاللي

يواس بررالقرارات الصررادرة بالتصرررا إررم المخالفررات الماليررة تق ررم بمواإرراة الررد
 المتصررلة بهررا مصررحوبة بمحا ررر التحقيررق وغيرهررا مررس األوراق والمسررتندات



 
 القواعد العامة

 
 - 4 - 

، مع  ررورة ت و رد و ارة أقصاه عشرة أيا  مس تار   صدورهاإم موعد  وذلي
مررس  أسرربو الماليررة بصررورة مررس كاإررة المراسررالت التررم تررت  مررع الررديواس خررالل 
ظاتر  وذلري تار   هذه المراسالت وكاإة اإلجرااات المتخرذة بشر س تالإرم مالح

 .1996لسنة    18   رررست  رقبجل ( 297  رق و راا استنادا لقرار مجل  ال
وعلررى جميررع الجهررات الحكوميررة المشررمولة برقابررة ديررواس المحاسرربة مراعرراة  

بشر س التعرراوس وتسرهيل مهمررة ممثلررم  2012( لسررنة 18تعمري  الررديواس رقر   
 .ديواس المحاسبة

 

         جلررررر  األمرررررة بم طبقرررررا لتوصررررريات لجنرررررة الشرررررئوس الماليرررررة واالقتصرررررادية -9
ديرررواس  واردة بتقر رررر رررررررس لجنرررة دراسرررة الظرررواهر ال بشررر 1997/1998لسرررنة 

، يجب على جميع الجهات الحكومية االهتمرا  بالرقابرة والمراجعرة  المحاسبة
 الداخلية.  

وعلى جميع الجهات الحكومية مراعاة التوصيات المقترحة بالدراسة المقدمرة  
وميررررة مررررس و ارة الماليررررة عررررس أنظمررررة الشررررئوس الماليررررة إررررم الجهررررات الحك

والمؤسسررات ذات المي انيررات المسررتقلة وبصررفة خاصررة معالجررة  ررعف أداا 
عررادة  وحرردات الترردقيق والمراجعررة الداخليررة ونقررص الكرروادر المتخصصررة، وا 
تنظي  هيكلة األجه ة المالية واالهتمرا  برالبراما التدر بيرة وذلري اسرتنادا للرى 

(  12/2009 ( الصرادر إرم اجتماعر  رقر    181قرار مجل  الو راا رق    
 .2/3/2009بتار   

 

 2015( لسرنة 23القانوس رقر   على جميع الجهات الحكومية التقيد ب حكا   -10
( 23رقر   يس والالئحرة التنفيذيرة للقرانوس بيس المراليبش س لنشاا جها  المراق

جهرررا   وتعمرري  ،2015( لسررنة 333رة بالمرسررو  رقرر   الصرراد 2015لسررنة 
بشرر س اإلجرررااات الخاصررة بتنفيررذ  2018لسررنة  (3رقرر    المررراقبيس المررالييس

قرة باالمتنررا  المتعل 2015( لسرنة 23( مرس القررانوس رقر   14أحكرا  المرادة  
عس توقيع االستمارة، أو أي توصيات أخرى صادرة مس مجلر  الرو راا بنراا 

 على التقار ر الدور ة ومالحظات جها  المراقبيس المالييس.
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وارد رررررررس مررررورد مرررررعلررى أي الترر ا  باسررتثمار م مراعرراة عررد  جرروا  التعاقررد -11
             الثرررررروة الطبيعيرررررة أو مرإرررررق مرررررس المراإرررررق العامرررررة لال بقرررررانوس ولررررر مس 
محدد ، وتكفل اإلجرااات التمهيديرة تيسرير أعمرال البحر  والكشرف وتحقيرق 

 مس الدستور ( . 152العالنية والمناإسة   مادة 
 

لررى  ممراعرراة عررد  جرروا  التعا -12      س محررددرررررقررد علررى أي احتكررار لال بقررانوس وا 
 مس الدستور ( . 153  مادة 

 
 

رمررو   دليرلش س رررب 2015( لسررنة  4 د بمرا ورد برالتعمي  رقر   يريجرب التق - 13
بشر س  2016( لسرنة 5التعمري  رقر   و وتصنيفات المي انية  األسا  النقدي(

اب المي انيرررة وإقرررا لرررردليل دليرررل رمرررو  وتصرررنيفات الحسرررابات الخارجررررة عرررس أبرررو 
بشررر س المعالجرررات  2017( لسرررنة 8لحصرررااات ماليرررة الحكومرررة والتعمررري  رقررر   
 .(GFMIS)المحاسبية على نظ  لدارة مالية الحكومة 

  
         العقار رررةمرررالي الدولرررة جميرررع الجهرررات الحكوميرررة حصرررر وتقيررري  أ علرررى - 14

سرراب قيمرة اإلهررالي برانم ( داخررل وخرارل دولررة الكو رت واحتموال األرا رم  
دراجهرررا حكرررا  وذلررري طبقرررا أل بالحسررراب الخترررامم السرررنوي لهرررذه األمرررالي وا 

 األصرررول  صرررر وتقيررريسررر  حبشررر س أ 2016( لسرررنة  9تعمررري  رقررر    ال
بشر س  2017( لسنة 8حكا  التعمي  رق   ووإقا ألالمملوكة للدولة العقار ة 

 . (GFMIS)المعالجات المحاسبية على نظ  لدارة مالية الحكومة 
 
 

والشررركات التررم ترردير أمررالي الدولررة العقار ررة علررى جميررع الجهررات الحكوميررة  - 15
نيابة عنها عد  التعاقد مع أي مستثمر لمشروعات تقا  علرى أمرالي الدولرة 
العقار ة وإقا لنظا  البنراا والتشرعيل والتحو رل أو أي نظرا  مخرر مشراب  مرس 

عرض المشرو  على اللجنرة  قبل استعالل أمالي الدولة، للىش ن  أس يؤدي 
لمشروعات الشراكة بيس القطاعيس العا  والخاص وإقا ألحكرا  القرانوس  العليا
إلجرا ة  بش س الشراكة بيس القطاعيس العا  والخراص 2014( لسنة 116رق   
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المشرررو  مررس جميررع النررواحم الفنيررة والماليررة والبيئيررة وصرردور قرررار منهررا 
   ررررررو راا رقررررررار مجل  الرررقو ، تثمارررشرو  لالسررررح المررى طرررة علرربالمواإق

  ، 8/1/2006تررار   ب(  2006/  2    رررررق  ( إررم اجتماعرر 2ثانيررا /  /24        
       المتخرررررذ إرررررم اجتماعررررر  رقررررر  (  816/2/3 وقررررررار مجلررررر  الرررررو راا رقررررر  

يجررب علررى  الررذي يق ررى ب نرر  6/8/2006المنعقررد بتررار    (51-3/2006 
     عررد  طرررح أي مشرررو  عررس طر ررق القطررا  الخرراص بنظررا  ت المعنيررةالجهررا

  (B.O.T وتكليرف  ،غيره قبرل اخرذ مواإقرة مجلر  الرو راا بهرذا الشر س أو
الجهررات الحكوميررة ومؤسسرراتها بمواإرراة مجلرر  الررو راا باألرا ررم التررم ترر  

   ( B.O.T  ا  ررررسب نظرررراص حررررر  طرحهررا للقطررا  الخررررتخصيصررها والتررم ت
 ير ذلي .أو غ

و جب على الجهات العامة عنرد رغبتهرا إرم طررح أي مشررو  لتنفيرذه بنظرا   
البنرراا والتشررعيل وتحو ررل الملكيررة للدولررة أو بنظررا  البنرراا والتملرري والتشررعيل 
وتحو ل الملكيرة للدولرة أو بر ي نظرا  مخرر مشراب  مراعراة التعليمرات الرواردة 

 .26/10/2010ر   بالكتاب الدوري الصادر عس و ارة المالية بتا
 
 

را  المرسررررو  ة االلتررر ا  بتنفيررررررررذ أحكرررعلررى جميرررع الجهرررات الحكوميرررة المختصررر -16
 ردوتحديررر اإلداري ري  رررررر س التنظرررررم شرررإ 1992( لسرررنة  116بالقرررانوس رقررر    

 م يقرهايها على أس يكوس التفويض إم الحرردود التراالختصاصات والتفويض إ
 ت مصلحة العمل.الو  ر المختص ووإقا لمقت يا

 

 

-2015/2016  للدولرة اإلنمائيرةعمال على تحقيرق األهرداا الرواردة بالخطرة  -17
مررس   ررادة معرردالت النمررو، ومعالجررة االخررتالالت الهيكليررة إررم  (2019/2020

غيرر النفطيرة  اإليرراداتاالقتصاد الكو تم وبصفة خاصة   رادة نسربة مسراهمة 
الجرراري،  اإلنفرراقاالسرتثماري والحررد مررس  اإلنفرراقالعامررة، و  ررادة  اإليررراداتإرم 
إم النشاا االقتصرادي ومعالجرة الخلرل إرم سروق  دور القطا  الخاص تع   و 

 .العمل
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الخطرة اإلنمائيرة السرنوية  تنفيرذ مشرروعات الحكوميرة على جميرع الجهرات 
 اإلجررراااتوإقررا لمررا هررو مخطرري لرر ، والبرردا إررم اتخرراذ كاإررة  2019/2020

 .2019/2020المالية  اعتبارا مس بداية السنة
ديررواس  – الجهررا  المركرر ي للمناقصررات العامررةالمعنيررة    وعلررى جميررع الجهررات 

اصرة بهرذه الخ اإلجرراااتالفتوى والتشر ع( سرعة البرت إرم  لدارة –المحاسبة 
 .المشار ع

 

وعلرررى جميرررع الجهرررات المرتبطرررة بتنفيرررذ المشرررار ع اإلنشرررائية الجديررردة  بلديرررة  
 –و ارة المواصرالت  -و ارة الكهريراا والمراا –ال العامرة و ارة األشرع –الكو ت 

الهيئررة العامررة لشررئوس ال راعررة والثررروة  –الهيئررة العامررة للبيئررة  –و ارة الررنفي 
سررررعة اتخررراذ اإلجررررااات المتعلقرررة بتنفيرررذ  –كرررل إيمرررا يخصررر   –السرررمكية ( 

جديرد المشار ع اإلنشائية الجديدة وإقا لمرا هرو وارد باسرتمارة مشررو  لنشرائم 
لدارة مي انيات المشرار ع  –شئوس المي انية العامة  –الصادرة عس و ارة المالية 

 اإلنشائية والصيانة.

بشر س المناقصرات  2016( لسرنة 49( مس قانوس رق   34مع االلت ا  بالمادة   
العامة والتم تنص على   يجب على الجهة قبل الطرح للتعاقد أس تحصل علرى 

الال مة ذات الصلة بمو و  التعاقد مس الجهات المعنية المواإقات والتراخيص 
وإقررا للقرروانيس والقرررارات التررم تررنص علررى ذلرري، و راقررب الجهررا  تواإرهررا قبررل 

 اإلعالس عس طلب التعاقد .
 

 تنميرة للسرنواتخطرة الهرات الحكوميرة مراعراة أس مشرار ع وعلى جميع الج
( مدرجرررة علرررى التررروالم برررالبراما 2013/2014 – 2010/2011  الماليرررة

التنمويرررة  أمرررا المشرررار ع (930000،  920000،  910000،  900000 
 2014/2015التم ت  لدراجهرا بمي انيرة السرنة الماليرة الجديدة  المستمرة و

 .كل جهة حكومية ( بمي انية 940000ت  لدراجها بالبرناما  إقد 
 – 2015/2016نوات الماليررررة  وبالنسرررربة لمشررررار ع خطررررة التنميررررة للسرررر

تررر  لدرال مشرررار ع خطرررة التنميرررة السرررنوية للسرررنة إقرررد ، ( 2019/2020
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ومشرررررار ع خطرررررة  ( ،950000( بالبرنررررراما رقرررر   2015/2016الماليررررة  
(  بالبرنرررررراما رقرررررر  2016/2017التنميررررررة السررررررنوية للسررررررنة الماليررررررة  

مشررررررررار ع خطررررررررة التنميررررررررة السررررررررنوية للسررررررررنة الماليررررررررة و (، 960000 
وادرال مشررار ع خطررة التنميررة  (،970000( بالبرنرراما رقرر   2017/2018 

وترر  ادرال (،980000( بالبرنرراما  2018/2019السررنوية للسررنة الماليررة  
( بالبرنرراما 2019/2020مشررار ع خطررة التنميررة السررنوية للسررنة الماليررة  

 ل هررذا البرنرراما مليررا ولررس يقبررل أيررة مناقلرر وسرروا يررت  لقفررا (،990000 
شررئوس المي انيررة  –البنررد الواحررد لال بعررد مواإقررة و ارة الماليررة  داخررل أنرروا 

 العامة.
وعلررى جميررع الجهررات الحكوميررة مراعرراة أس مشررار ع خطررة التنميررة وتعذيررة 

 2015( لسرررنة 4برامجهررا بمي انياتهررا تكررروس وإقررا لمررا ورد برررالتعمي  رقرر   
 بش س دليل رمو  وتصنيفات المي انية  األسا  النقدي(.

الجهات الحكومية مواإراة و ارة المالية/شرئوس المي انيرة العامرة  وعلى جميع 
واألمانررة العامررة للمجلرر  األعلررى للتخطرريي والتنميررة بتقررار ر ريررع سررنوية 

 2019/2020تو رررررو الموقرررررف التنفيرررررذي لمشرررررار ع الخطرررررة السرررررنوية 
المسرررتمرة مرررس الخطررري السرررنوية السرررابقة مرررس حيررر  االرتبررراا والمشرررار ع 

 اإلنمائيرررةيرررة معوقرررات تواجررر  تنفيرررذ مشرررار ع الخطرررة والتعاقرررد والصررررا وأ
 .للدولة

 

علرررى جميرررع الرررو ارات واإلدارات الحكوميرررة االلتررر ا  بتطبيرررق نظرررا  حسررراب  -18
بشرر س تطبيررق  2008( لسرنة  7الخ  نرة الموحررد وذلري وإقررا للتعمري  رقرر    

  علررى الررو ارات واإلدارات الحكوميررة والتعمرري  نظررا  حسرراب الخ  نررة الموحررد 
 .للي ( المشار 7الملحق للتعمي  رق    2011( لسنة 2  رق 

 

 

          أوال ( الصررررررادر باجتماعرررررر  /1116تنفيررررررذا لقرررررررار مجلرررررر  الررررررو راا رقرررررر     -19
 يراعى ما يلم: 20/12/2009( المنعقد بتار    2/2009-68  رق  
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     -و ارة الكهريرررراا والمرررراا ات واإلدارات الحكوميررررة المعنيررررة  علررررى الررررو ار  -أ
مراعررراة  ( - ال ررر بة - اإلدارة العامررة /و ارة الماليررة -ارة المواصررالت و  

 التوصيات الخاصة بالمديونيات المتراكمة لدى الجهات الحكومية.

الحكومية مراعاة التوصيات والمعالجات الترم  واإلداراتعلى جميع الو ارات  -ب
 ت مس عد  تراك  المبالغ المستحقة مستقبال.

( أشررهر  6كررل    ري الحكوميررة رإررع تقر ررر دو  واإلدارات علررى كاإررة الررو ارات -ل
الخطررروات الترررم اتخرررذتها إرررم سررربيل تسررروية  لمجلررر  الرررو راا تبررريس إيررر 

 مديونيتها مت منا المبالغ واإلحصااات المتعلقة بتلي المديونيات.
 

الال مررة  اإلجرررااات اتخرراذكررل إيمررا يخصرر   –علررى جميررع الجهررات الحكوميررة  -20
لرواردة بتقر رر جهرا  متابعرة األداا الحكرومم بشر س دراسرة حظرات التالإم المال

تقر ر ديواس المحاسبة عس تنفيذ المي انيات والحسابات الختامية للسنة الماليرة 
( رابعا-ثالثا-أوال/1020  ا لقرار مجل  الو راا رق  وذلي تنفيذ 2008/2009

 8/7/2010( المنعقرررررد بترررررار    35/2010الصرررررادر إرررررم اجتماعررررر  رقررررر    
لمت مس تكليف الجهات الحكومية بسرعة تنفيذ كاإة توصريات جهرا  متابعرة وا

            األداا الحكرررررررررومم الصرررررررررادر بهرررررررررا قررررررررررارات مجلررررررررر  الرررررررررو راا أرقرررررررررا 
 ومواإاة الجها  بما يت  حيالها . 2009 /1067، 738/2008، 910/2006

م لربعض واستنادا للى الكتاب الدوري بش س متابعة جها  متابعة األداا الحكوم 
لررررى قررررار مجلرررر   21/10/2014المشرررروعات الحكوميرررة الصررررادر بترررار    وا 

( 2/2014-36( الصررادر إررم اجتماعرر  االسررتثنائم رقرر   1078رقرر    الررو راا
 :والذي ينص على 21/8/2014المنعقد بتار   

 

تكليرف كاإرة الرو ارات والجهرات الحكوميرة الترم تقرو  بتنفيرذ مشررروعات  ▪
دينرار كرو تم بت و رد جهرا  متابعررة األداا  مليروس  30ت  رد قيمتهرا عرس 

الحكررومم بنسررخة مررس عقررود هررذه المشررروعات إررور ابرامهررا ومواإاترر  
 بتقار ر دور ة عس سير العمل بها.
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تكليررف اللجنررة الوطنيررة إلعررداد كررودات البنرراا الوطنيررة لدولررة الكو ررت  ▪
دارة المعررررايير والمواصررررفات  بتفعيررررل النظررررا  ا لررررم لجمررررع وإهرسررررة وا 

ية ويدا التطبيرق التجر برم للنظرا  علرى كرل مرس بلديرة الكو رت، الحكوم
بهررذا الشرر س  وو ارة األشررعال العامررة، ورإررع تقر ررر للررى مجلرر  الررو راا

 عرررس سرررتة أشرررهر مت رررمنا نترررائا هرررذا التطبيرررق دخرررالل مررردة ال ت  ررر
 والمعوقات التم صادإت  لس وجدت.

 

يرا المعلومرات تكليف كل مس : بلدية الكو ت، والجها  المرك ي لتكنولوج ▪
لو رررع ا ليرررة الال مرررة للبررردا إرررم تطبيرررق نظررر  المعلومرررات الجعراإيرررة 

(GIS)  إررم تخصرريص األرا ررم وعرررض مررا يررت  االنتهرراا لليرر  علررى
 مجل  الو راا خالل ثالثة أشهر العتمادها.

 

على جميرع الجهرات المعنيرة العمرل بمرا جراا بقررار مجلر  الرو راا المشرار للير  
 أعاله.

 

يررة جهررة التقررد  بطلبررات جديرردة إلدراجهررا إررم مشرررو  المي انيررة بعررد ال يجررو  أل -21
 للى و ارة المالية. تقديم 

          ( الصرررررادر إرررررم اجتماعررررر  631واسرررررتنادا للرررررى قررررررار مجلررررر  الرررررو راا رقررررر         
، علررررى جميررررع الجهررررات 2006-6-25المنعقررررد بتررررار    (2006/2-44) رقرررر 

ية علرى مرا انتهرت للير  و ارة الماليرة الحكومية عرد  التقرد  بطلبرات ماليرة ل راإ
مس تقديرات نهائية لمصرروإات مشررو  مي انياتهرا وذلري عنرد دعوتهرا للمناقشرة 
إم لجاس مجل  األمة المختلفة وأس تقتصر المناقشرة إرم لطرار تقردي  البيانرات 
والرد على االستفسارات الترم تمكرس هرذه اللجراس مرس أداا األعمرال المناطرة بهرا 

بشررر س الالئحرررة الداخليرررة  1963( لسرررنة 12ا إرررم القرررانوس رقررر   وإقرررا لمرررا جرررا
 لمجل  األمة. 

 

( المتخرذ 411على جميع الجهات الحكومية االلت ا  بقرار مجلر  الرو راا رقر    -22
بالمواإقرة علرى تعرديل البنرود  21/3/2010بترار    13/2010إم اجتماع  رق  

 مر( المتخذ إ801   رو راا رقرل  الررار مجررا( مس قر( مس الفقرة  خامس1،2،3 
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بشرر س مقترحررات  24/8/2003( المنعقررد بتررار   2/2003-37اجتماعرر  رقرر    
لدارة الفترروى والتشررر ع حررول اإلجرررااات الواجررب لتباعهررا إررم المسررائل القانونيررة 

 المختلفة وإقا ألحكا  الدستور.
 
المقيمرريس  ال يجررو  ألي جهررة االنفررراد باتخرراذ أيرر  لجرررااات تتعلررق مررع أو ررا  -23

المركررر ي لمعالجرررة أو رررا   بصرررورة غيرررر قانونيرررة دوس التنسررريق مرررع الجهرررا 
باعتبررراره الجهرررة المرجعيرررة الرسرررمية الوحيررردة  المقيمررريس بصرررورة غيرررر قانونيرررة

 ع ررراوس مرررا التعررة وغيرهرات الحكوميرررى جميع الجهرررللتعامل مع هذه الفئة، وعل
  يطلبر  مرس معلومرات و مسرتندات ووثرائقأعمالر ، ومواإاتر  بمرا  إلنجا الجها  

قرارات و تعامي ، وذلي طبقرا ألحكرا  المرسرو   مسدر عس الجها  التقيد بما يصو 
بإنشررراا الجهرررا  المركررر ي لمعالجرررة أو رررا   2010( لسرررنة 467األميرررري رقررر   

 المقيميس بصورة غير قانونية.
 

 2016( لسررنة 5  علررى جميررع الجهررات الحكوميررة االلترر ا  ب حكررا  القررانوس رقرر  -24
( لسرنة 8  بتعرديل بعرض أحكرا  القرانوس رقر  2015( لسرنة 101 والقانوس رق  

إم ش س حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبصرفة خاصرة مرا ورد بالمرادة  2010
بررر س تلتررر   الجهرررات الحكوميرررة  2010( لسرررنة 8مرررس القرررانوس رقررر   ( 14رقررر   

 تيرا علرى األقرل باسرتخدا  عرامال كو  50واألهلية والقطا  النفطرم الترم تسرتخد  
% مس العرامليس 4نسبة مس األشخاص ذوي اإلعاقة المؤهليس مهنيا ال تقل عس 

( مرررس القرررانوس   يعفرررم الشرررخص ذوي 37الكرررو تييس لرررديها،...( والمرررادة رقررر   
اإلعاقة مس دإع تكاليف الرسو  الحكوميرة مقابرل الخردمات العامرة(، لصشرخاص 

 طة( مس الكو تييس.ذوي اإلعاقة   الشديدة والمتوس
 

 2019( لسررنة 1رقرر    التعمرري  علررى جميررع الجهررات الحكوميررة االلترر ا  بتطبيررق -25
بشررر س   2015( لسرررنة 9رقررر    وتعديلررر  2013( لسرررنة 4رقررر    ملحرررق للتعمررري 

القواعررررد واإلجرررررااات المنظمررررة لتطبيررررق نظررررا  الطوابررررع الماليررررة االلكترونيررررة 
ونم الحكومم بمختلف قنوات  علرى كاإرة نظا  الطابع االلكتر  وتطبيقالحكومية، 
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مواقررع تحصرريل الرسررو  عررس الخرردمات الحكوميررة باسررتخدا  الرردإع االلكترونررم 
الشررامل، مررع لصرردار كاإررة المسررتندات الخاصررة بررذلي مليررا، واعتبررارا مررس السررنة 

بتحصريل أي رسر  علرى أي خدمرة حكوميرة  عتدي سوا ال 2017/2018المالية 
( 2كترراب الرردوري رقرر   الرونررم، وذلرري اسررتنادا للررى لال مررس خررالل الطررابع االلكت

( بترررررار   432بشررررر س تطبيرررررق قررررررار مجلررررر  الرررررو راا رقررررر    2015لسرررررنة 
بش س االلت ا  بتطبيق نظرا  الطوابرع الماليرة االلكترونيرة إرم كاإرة  23/3/2015

مرع الجهرا  المركر ي لتكنولوجيرا المعلومرات بشر س  الجهات الحكومية، والتنسريق
و ارة الماليرة  مخاطبةوالبراما الال مة لتطبيق نظا  الطابع االلكترونم و األجه ة 

 شئوس المي انية العامة لتدبير االعتمادات المالية الال مة لشرائها. –
 

يجرو  لجميرع الجهرات الحكوميرة  مع عد  االخالل ب ي نص يرد إم قانوس مخرر -26
( لسررنة 20رقرر    لرردى تطبيررق أحكررا  القررانوس  إررم سرربيل مباشرررة اختصاصرراتها

 -أس تقو  بما يلم: إم ش س المعامالت االلكترونية 2014
 

ليررردا  أو تقررردي  المسرررتندات أو لنشرررائها أو االحتفرررا  بهرررا إرررم شررركل  برررولق -أ
 مستندات أو سجالت الكترونية.

            و مواإقرررررة إرررررم شررررركل مسرررررتنداتار أي لذس أو تررررررخيص أو قررررررار ألصرررررد -ب
 أو سجالت الكترونية.

   أو أية مدإوعات أخرى بطر قة الكترونية.رسو لا بولق -ل

 طرح العطااات الحكومية أيا كاس نوعها واستالمها بطر قة الكترونية. -د
 

إم شر س المعرامالت  2014( لسنة 20وإقا ألحكا  القانوس رق   على أس يت  ذلي 
مجلر  الرو راا االلكترونية والئحت  التنفيذية الصرادرة بقررار و  رر الدولرة لشرئوس 

 ، والتنسيق مع كل مس:2014( لسنة 48رق   
الجها  المرك ي لتكنولوجيا المعلومات بصفت  المشرا علرى اصردار الترراخيص  -

الال مة لم اولة خدمات التصديق والتوقيع االلكترونم وغير ذلي مرس األنشرطة إرم 



 
 القواعد العامة

 
 - 13 - 

        مجرررال المعرررامالت االلكترونيرررة والمعلومرررات وذلررري طبقرررا لقررررار مجلررر  الرررو راا
 .2014( لسنة 1659رق   
الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصفتها مدير جذر التصديق االلكترونم وذلري  -

 .2014( لسنة 1660طبقا لقرار مجل  الو راا رق   
 

( الصرادر 212على جميع الجهات الحكومية االلت ا  بقرار مجل  الو راا رقر    -27
بشرر س تقر ررر جهررا   6/2/2017( المنعقررد بتررار   6/2017إررم اجتماعرر  رقرر   

المررراقبيس المررالييس المتعلررق بالبيرراس التحليلررم عمررا أسررفرت عنرر  تقررار ر مكاتررب 
المراقبيس المرالييس برالو ارات واإلدارات الحكوميرة والهيئرات الملحقرة والمؤسسرات 

، وحرر  الجهررات الحكوميررة علررى اتبررا  2015/2016المسررتقلة للسررنة الماليررة 
 القرار. هذا ثانيا مساإلجرااات الواردة بالفقرة 

 

يت  عرض ودراسة مو وعات الخالا بيس الجهات الحكومية وديرواس المحاسربة  -28
    الترم تررد مررس الجهرات الحكوميرة أو مررس ديرواس المحاسربة علررى مجلر  الررو راا

( الصادر 844وذلي وإقا لل وابي واإلجرااات الواردة بقرار مجل  الو راا رق   
 .19/6/2017( المنعقد بتار   25/2017إم اجتماع  رق   

 

عمررال علررى الحررد مررس المخالفررات الماليررة وتقلرريص حرراالت االمتنررا  التررم يحررهررا -29
جها  المراقبيس المالييس، علرى الجهرات الحكوميرة والمؤسسرات المسرتقلة التقيرد 

( 6/2017ثانيررا( الصررادر إررم اجتماعرر  رقرر   /212بقرررار مجلرر  الررو راا رقرر   
 .6/2/2017المنعقد بتار   

 

االلترر ا  بمررا جرراا بقرررار  –كررل إيمررا يخصرر   –علررى جميررع الجهررات الحكوميررة  -30
( المنعقرررد 13/2019إرررم اجتماعررر  رقررر   المتخرررذ ( 426مجلررر  الرررو راا رقررر   

حسرراب  بشرر س التقر ررر النهررائم لفر ررق عمررل معالجررة ت ررخ  1/4/2019بتررار   
 .األصول المتداولة   العهد 
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كوميرررة صررررا مبرررالغ نيابرررة عرررس جهرررات حكوميرررة أخررررى      ال يجرررو  ألي جهرررة ح -31

لال بعد تحصيل المبالغ مس تلي الجهات وقيدها علرى حسراب األصرول المتداولرة 
 مبالغ تحت التسوية. –

 
 

علررى جميررع الجهررات الحكوميررة االلترر ا  بمررا جرراا بقرررار مجلرر  الررو راا رقرر   -32 
 1/4/2019ترررار   ( المنعقرررد ب13/2019( المتخرررذ إرررم اجتماعررر  رقررر   444 

والمت ررمس االلترر ا  بال رروابي واإلجرررااات التررم سرروا يصرردرها مركرر  التواصررل 
الحكرررومم بشررر س مليرررة التعامرررل مرررع وسرررائل االعرررال ، مرررع تكليرررف و ارة الماليرررة 
بالتنسيق مع مرك  التواصل الحكومم التابع لصمانة العامة لمجل  الو راا قبرل 

الحكوميررة المتعلقررة إررم بنررد   لعالنررات  اعتمرراد أي مبررالغ لرردى مي انيررة الجهررات
 ودعاية(.

 

( 742  على جميع الجهات الحكومية االلت ا  بما جاا بقرار مجل  الو راا رق  -33
والمت ررمس  3/6/2019( المنعقررد بتررار   23/2019المتخررذ إررم اجتماعرر  رقرر   

ح  الجهات الحكومية باتخاذ اإلجررااات التصرحيحية الال مرة لتالإرم مالحظرات 
ها  المراقبيس المرالييس تنفيرذا للقررارات الصرادرة مرس قبرل مجلر  الرو راا بهرذا ج

 الش س.
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 :  اإليرادات -الفصل الثاني
 
لياونااا ب انااه، إب يعااانه، م هب ا فاا    ااد تاا،  - 1 إنشاااا الااارالع ال اتااي ها ااديغاا هاال

 دالاااا نغاااا  ه ي ااااا  ااي اياار اي ااهال التنينااي يالعااانه، م هب ي ااه  ا غياا    ااد 
           انه، االي  إب  ااااي  اااادهد العااااااااااهم هالا ااااااارالع هالرسااااااياااا داا اياااار الاااا  تاااا،  ال

 ت، الدساهر ( . 134) تادة 
  
 ه ااه ب ي ااه  ي اااي  ااال ايصاااا  م إيااراد تاا، اإلياارادات ال اتااي له اا  ت ااي، تاا،  -2 

 ت، الدساهر ( .  141الصرف إب يعانه، ) تادة 
 
  ااااي ساااانيل ا ااااصيل ب ي ااه  إ ااراا تعاصااي نااي، التصااره ات الاااي انفعاااا الدهلااي -3

( تااا،  7هالاا  قيعاااا ي ناااام التاااادة )  دات الااااي ا صاااغاامهباااي، اإليااارا اإلياااارادات م
ي ااااااات ال اتاااااااداد التي انياااااايعهاعااااد إع 1978( لسااااني  31العااااانه، ر اااام ) يسااااهم تر 

 هالر ايي عغ  انفيانا هال ساع اليااتي  . 
 
   الا تاماه هارد ناايالف تا ن ياإليراداتد  ه نهع  ديد ااا م ننا اسا داثب ي ه   -4

نافات التي انيااي )ايساس النعدم(  ه  اصااهرت لاادلييش ،  2015( لسني  4 ر م )
  إب ي د ال صهل تسيعا عغ  تها عي ه ارة التالاي. 

 
   عغ  نل ه ارة  ه إدارة  ، اعهم نا صيل إيراداااا  هب ي هل قيعا لغعهاني، -5

ترسهم ( ت،  19التادة ) ال  اسانادا إل   هم هالا غاتات التالاي الت تهل ناا
ي عغ  ااايعهاعد إعداد التي اناات ال اتي هالر ان 1978( لسني  31 م )اايالعانه، ر 

 انفيانا هال ساع اليااتي  .  
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 ي ع تراعاة اليقهات الاالاي  ي إيداع اإليرادات الت صغي :   – 6
 

يات دى ننا  ال ه ااساناا لاااهدع اله ارات هاإلدارات ال نهتاي التياغفي  ي   (  ) 
انات ي يااث ب اااااارادات  تااام تااا اصااغاا تاا، شااااالترناا م التيصااا ل ي

 يا ير ال  ع، ثالث يهم عتل ت، ااريخ اساالتاا . 
ساناا لدى ننا  ال هيات اااااهدع اله ارات هاإلدارات ال نهتاي التياغفي  ي   ( ع) 

 صغي  اااال اااااالترنااا م التيصاااا ل يااارادات  تاااام التياااال  النعدااااي الت
ناااااا تاا، اااد يه  ساااناا هالاا  يااالل  اااام ال تاال الثالثااي اساااالتاا هاب 

 الاالاي بساالتاا ن د   ص  .
داع الياصاااي ااااااساااايدم الاااه ارة  ه اإلدارة  اااي عتغااااات اإلياااداع  ساااالم اإلي (  ج )

م هب اعنل  م  سالم ت ررة نيط الياد  اا  هلاه نانات ننن  ال هيت الترن م 
 تياهتي ت، النن .

ه ارات هاإلدارات ال نهتاااااي الاااااي  صااااغت عغاااا  تها عااااي ه ارة التالاااااي ( الاااا د )          
لا صاايل إيراداااااا نغاااا  ه   لاااا عاا، قريااه الننااه  الت غاااي عغياااا ابلااا ام 
ينا ااي العهاعااد الااهاردة  ااي اغاا  التها عااي سااهاا تاا،  يااث التااي ااي التالاااي  ه 

  ال هيااات ساناا لااادى ننااااااااالت اساااناي  اااا  إاتاااام اهرياااد اغااا  اإليااارادات ل 
 الترن م التيصا ل يرادات .

 
 : تا يغي يالنسيي ل يرادات الت ععي هالت صغيتراعاة ي ع  -7

 

هالت تهعااي  هالفلااي اعيااد  تااام اإلياارادات الت ععااي هالتااهردة ل ساااع النااهع هالننااد
  2015( لسااني  4) الا تاام ر ام هاليااع التيااا ه عاا لغا غاتاات التاليااي ه ساع 

 .    هاصنافات التي اناي ) ايساس النعدم(رته  دليل  ، يش
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        ه التوساااااسات اتاااااااشرنات  ه الايلاااااااا صااال التياااال  التساااا عي تااا، اي اااراد  ه ال - 8
  ه  م هساايغي د اام ت اتاادة  ياارى   ه نعاادا يا يشااا  تصاادي عغااا  تاا، النناا  الت نااإتاا

 ب ي ااه  تقغعااا  ، يااد مه  م اإلياارادات(–الفصاال الثاااني  19)هالتشااار إلياااا  ااي التااادة 
رااات ابيااااالف إ اااهالااا    تنغااا  الت اتغاااي الها ااادة يااا  ثر تااا، هسااايغي ها ااادة لغاااد م

 الت اتالت هب اعنل الشانات اير التصد ي .
    

التيااال  التسااا عي عغاا  التااهجفي، يال اااات ال نهتاااي يااام ا صاايغاا قيعااا ي نااام  - 9
يشااا ، ا صااايل التياااال  التساااا عي  1998( لساااني  6اااااي ر ااام ) اا تاااام ه ارة التالي

 لغ اات ال نهتاي عغ  تهجفياا  .
 

 ي ااع عاادم الااا ير  ااي التقاليااي ياااإليرادات التسااا عي نتااا يراعاا  تااي ااي ا صاايغاا -10
التيااااا هالت تهعاااي هاليااااع  هالفلاااي  هل يااا هل تااام إااااا ااا إلااا  الناااهع هالنناااد

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

 

ي ااااالها يااي الا صاايل ه ياادنا  تااهال ال اتااي ي ااع  صاار التااا يرات  فاجااا عغاا  اي -11
( هالاا  يالنساايي  ديااه، تسااا عي لغ نهتاايب تقغهيااات لغ نهتااي  ساااع نجاااتي )

سسااات هالشاارنات هااياااا لغااديه، التسااا عي لغ نهتااي عغاا  اي ااراد هالايلااات هالتو 
م تم ابلا ام يتا  اا يعارار ت غاس الاه راا اإل رااات الف الي لا صيل نا  الديه، 

 2017ب9ب18( التن عاد ناااريخ 2017ب36( الصادر  ي ا اتاع  ر ام )1243ر م )
 تااا يالنساايي لغتيااال   م يشاا ، ا صاايل الااديه، التسااا عي هاليياار ت صااغي لغدهلااي

اد  اي  سااع ااااااارى  اعيااااااااااي  نهتيااي  يااااااا نهتاي ا ا   ااااي الاااالتسا عي لغ اا
( هااياااا  ب تقغهيااات ياادتات ه عتااال ةتيااال  عاا، ياادتات ه عتااال تاودا ) نجااتي

صغي ااااااا  اياار ت اااااااإل ارااات ال فيغااي لا صاايغاا تاام تراعاااة عادم إاااا ي  اااي تيال
  ،يش  2015( لسني  4) ا تام ر م ااة تا  اا  ي الاااال ساع اإليرادات ه تراعاا
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( لساااني 2م هالا تاااام ر ااام )رتاااه  هاصااانافات التي انااااي ) ايسااااس النعااادم(دليااال  
عاااداد ال ساااااعيشااا ، العهاعاااد هاإل ااارااات الال تاااي إل فاااال ال سااااي 2019  ات هاال

 .2019ب2018اليااتي لغ اات ال نهتاي لغسني التالاي 
 

ار اعاا تاام ااااا تالاا هاساااااالا صاايل هاسي ااع إ نااام الر ايااي عغاا  صاارف د اااار ا -12
يشا ، اي ناام الياصاي يالاد اار  1990( لساني  3تاا  ااا ياالا تام ر ام ) تراعاة 

 اات العاتي هايياام .
 

تسااا  ال سااايات الياصااي نا -13 ا ااااا صاايل اإلياارادات هتقغهيااات ال نهتااي هاهرياادنا هاال
ا ب يا ااارو هدلياال ال تاال اتاا ا 1956لسااني (  8 ) ر اام ميااام ه عااا لتااا هرد يااالا تا

 هالت ااادل ياااالا تاتي، 1973( لساااني  8يالنتاااااج التالااااي التر عاااي ياااالا تام ر ااام ) 
 ، دلياااال اااااايشا 1986( لساااني  16هالا تاااام ر ااام )  1980ني ااااااااس( ل 5التر تاااااي، ) 

ال تااااال يالنتااااااج هالساااا الت الت اسااااناي ) يالنساااايي لغ اااااات التغ عااااي ( هه عاااااا 
رتااه  هاصاانافات دلياال  ، يشاا  2015( لسااني  4) لااهاردة يااالا تام ر اام ا صاانافاتلغا

يشااا ، دليااال رتاااه   2016( لساااني 5الا تاااام ر ااام )ه التي انااااي ) ايسااااس النعااادم(
هاصاانافات ال ساااايات اليار ااي عااا،  نااهاع التي انااااي ه عااا لااادليل إ صااااات تالااااي 

ناي عغاا  نجاام يشاا ، الت ال ااات الت اساا 2017( لسااني 8ال نهتااي هالا تااام ر اام )
 .(GFMIS)إدارة تالاي ال نهتي 

 

ا ااه   اتااااااا صااال  اتاااي الرساااهم الثانااااي هالتا اااررة الت اااددة العاتاااي الااااي ب اا ااا -14
هالاا  قيعااا لغعاارار  ابل ارهناااي ال نهتاااي دينااار عاا، قريااه القهاياام التالاااي يتسااه، 

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

( لسااني 9ر اام )ها ديغاا   2013( لسااني 4لغا تااام ر اام ) تغ ااه 2019( لسااني 1ر اام )
يش ، العهاعد هاإل رااات التنجتاي لاقنياه نجاام القهايام التالااي ابل ارهنااي  2015

 ال نهتاي.
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ار ااااي  تااام التااهاد هالت اادات اليار ااي عاا، نقاااي ابسااايدام  ااي إقيااام الاصاارف  اا -15
الااليااااااي      ه راا اااااات غاااس ال اته ااارار  1980( لساااني  105 الترساااهم يالعاااانه، ر ااام )

هالااام ياااانا عغاااا  افااااهاو  1993( لسااني  14( يا اتاعاا  ر اام )  301" ر اام ) 
 ت اليار ااااي نا دياااااد ها هيااااادالدالتاااي لغتسااااعدا ه ارة التالااااي الانسااايه تااام الغ ناااي

ي اا ه ارات الدهلااااااااسايني عناااااااالغ ناااي ال هياااااي ل ااثاااي ياااالتهاد هالت ااادات الااااي ا
 ( لسااني   590م هر ام ) هتوسسااااا الياصاي ناناارع تا، ال نهتااي لصاالج الت اااا ي،

 التاااهاد ش ، نيااااامااااان 1994( لساااني  50  ر ااام ) ( يا اتاعااا 832م هر ااام ) 1994
         ي اااااااااي اسااااااايدام ال اااااااات ال نهتيااااااااي عاااااا، نقاسنراع اليار اااااااااااااات الداااااااااهالت 
 2001( لاااسني  1"ا تام ر ام )  لا اتام ها غاتات ه ارة التالاي الاالاي: امهه عيالت اد
الاصارف  اي  تاال   يشا ، 1995( لساني  13إلياا ا تام ه ارة التالاي ر م )  يش ،

يشااا ،  2003 هالا غاتاااات الصاااادرة  اااي يهنياااهالدهلاااي الياصاااي ال عارياااي هالتنعهلااايم 
ي عا، نقااي ابساايدام لادى ال ااات اااإ رااات الانرع ي  ا ة ال اساع اللاي اليار 

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

 ل ساع إيرادات ال اي ال نهتاي . الته هدات الاي اصرف  ياا ياهرد  اتااا
 

ايعي ا اي الساني التالااي ال ارياي  ه  اي ساني تالااي سا اتالتيال  الاي  صغت ناإيراد -16
 ساع  هاعرر إعادااا يم سنع ت، ايسياع ي اع صار اا يابسااي اد تا، اإليارادات

يم  رر اساا اداااااا تاا التياال  الااي صار ت هاع مالنهع هالنند الام سنه  يدنا عغا 
ي الساني التالااي اااسنع ت، ايسياع  اساي د ت، التصره ات إاا نانات  اد صار ت  

إاا ناناات  ااد صاار ت  تصااره ات تساااردة 15330101نااهع  م  ه اااااف إلاا ال اريااي
   . ني تالاي سايعياا ي س

ح ت غاااس إدارة الايلاااي ال اتاااي ي اااه  لاااه ير الا اااارة هالصاااناعي ننااااا عغااا  ا اااارا  - 17
يشا ،  1996( لساني  56عاانه، ر ام ) ( تا، ال 14 ناام التاادة ) ي لغصناعي هه عا

 -إصدار  انه، الصناعي  ، يايا  رارا يتا يغي : 
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  اهم ال ترنااااي عغاااااااا( إعفااااا التنشااانت الصاااناعاي نغااااا  ه   لااااا تااا، الرس 1) 
  -اي :اااااااهاردات الااليااااالا

 ( البت هالت دات ه قم الياار الاي ا اا اا .     )         
تصن ي ااااص  الاااااالياااالم ن ه التااهاد ايهلاااي  ه السااغم اليساااقي  (  ع )

 الاي اغ م ياراااا اإلناا اي .
 

ااا اااا(  إعفاااا التنشاانت الصااناعاي نغاااا  ه   لاااا تاا، الرسااهم التعااررة  ه ي  2) 
 لفارة  ه لفارات ت ددة .

 عفاا صادرات التنشنت الصناعاي ت، رسهم الاصدير . (  إ 3) 
 

رااات الها اااع ااااا اااي شااا ، اإل  1996( لساااني  5اااارهرة الاعياااد ياااالا تام ر ااام )  - 18
    سنياااااا( ل 14ن غسااا  ر اام )  ( 2ب215) ااياعاااا لانفيااا  اارار ت غااس الااه راا ر اام 

      سنياااااا( ل 14 اااي ا اتاعااا  ر ااام )  ( 302) ت غاااس الاااه راا ر ااام  م ه ااارار 1996
     نافهاو ه ير التالاي  ي  فظ التقالياات العااالاي  ااا نانات صافي التادي، 1993

     يااااااااار التالياااااااااي ااد عااارو ايهراي عغاا  إدارة الفااااهى هالاشااريم م نتاااا افااهو ه ي
نإعفاا التهجفي، الاي، انااات يادتااام ياله ااة  ه الاعاعاد تا، ساداد تاا  اد اناه، 

     م اااااايام  ه عغاا  هرثاااام تاا، تيااال  لغي انااي ال اتااي لغدهلااي م ه اا   تيتسااا عا عغاا
      هيايااااااي هال ي ع  ب اا اه   اتاي التقالياي  ه الادي، تنغا  يتساي يبف ديناار ن

ب ل م عارو ايتار عغا  ت غاس الاه راا بايااا تاا يارا   اي نااا الشا ، م عغ          ااااهاال
 اا الاي اا ارو تم ناا العرار . ، اغي   رارات ت غس اله ر 

 
يادتات الاد م ابل ارهناي ابلاا ام ي  ناااااام  عغ  ال اات ال نهتاي الاي اقنهي ع  -19

التنجتاااااي لاقنيااااااه  هاإل اااراااتد ااااايشاااا ، العهاع 2008( لساااني  3الا تاااام ر ااام ) 
ي م ابل ارهني  ي ال ااات ال نهتاايم هال تال عغا  اهساام هاف يال نقاايدتات الد 

                 ااااااااا ة نعااااااااا   -اسااااااااايدام هسااااااااالل الااااااااد م ابل ارهنااااااااي ) شاااااااايني ابنارناااااااات
  اااا ة نعاااا  النااااام الفردااااي التا اتغااااي    –(   (point of sale)الناااام الفردااااي
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(Integrated Point Of Sale)  - ياااااع اللاااا ة الس ااااا  ا -  (ATM) 

 هب ( الصاادر ب 1116س الاه راا ر ام ) لتاا  ااا يعارار ت غاه عاا  ه  الت غااي(ااااالنن
تغ ااه لغا تااام  2019( لسااني 1ر اام ) ها تااام ه ارة التالااايم  2009ب12ب29نااااريخ 
يشااا ، العهاعاااد هاإل ااارااات  2015( لساااني 9ر ااام ) ها ديغااا  2013( لساااني 4ر ااام )

 التنجتي لاقنيه نجام القهايم التالاي ابل ارهناي ال نهتاي.
 

ي اااااي التتغهناااااد العاتااي ابي اريااي لغتااار الترباام ساانهاا ل راايراعاا   ، يااام ا دياا -20
رار ااااا لغعاااال قيعاااالغدهلااي  ااي التناااقه التياغفااي ل اااراو ابساااثتاريي قهيغااي اي 

ش ، ااااااا" ن1999ب1ر اااام " ا تاااااااااماة ااااااام هتراع 1993( لسااااني  22 الااااه ارم ر اااام )
      ي ااااااهتااااي ه ااارار ه يااار التالياساااايالل ايراااااي هالتيااااني  اتاااا ناااي، ال ااااات ال ن

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

 

 1997( لسااني  4ام ر اام ) ااااي ااع عغاا  ال اااات ال نهتاااي ابلااا ام ناقنيااه الا تيا – 21
ناااد اساااايالل  م ته ااام تااا، التها ااام التيصصاااي لااااا  يشااا ، الت ايااادات ال نهتااااي ع

     اهااااااااااي نااااام الهثالااااااااااااااات ال نهتيااااالاعاااادام يدتااااي تااااا م  نتاااااا ي ااااع عغاااا  ال ا
( لسااني 49( تاا، العااانه، ر اام )2ب39ه عااا لتااا  اااا يالتااادة ) الياصااي يالتنا صااات

( لسااني 2)( تاا، الا تااام ر اام 13) ، التنا صااات ال اتاايم هه عااا لغتااادةيشاا  2016
( لسااني 5الت اادل يااالعرار الااه ارم ر اام ) يشاا ، نجاام الشااراا لغ اااات ال اتااي 2017
يشا ،  1997لساني ( 4)ام ر ام االا تاه  مهال  يالنسايي لغتتارساات هالت ايادات 2018

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

 
 

 
 
 

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

دى اااااصر ي لاااا)   (  ااهدع  تااام التياال  الاااي يااام ا صايغاا  ااي  ساااع ال ااي الت
 نن  ال هيت الترن م .
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        ياااالا تام ر ااام  الاااهاردةات اعياااد التياااال  الت صاااغي يناااهاع  ساااايات اإلياااراد) ع ( 
 .) ايساس النعدم(رته  هاصنافات التي اناي دليل  ، يش  2015( لسني  4) 

 . 1999ب11ب2هال  اقناعا لا غاتات ه ارة التالاي ينااناا الصادر نااريخ 
 

التوسااااااسات  التغ عااااي ه ايلاااااااااتهاإلدارات ال نهتاااااي هالعغاااا   تااااام الااااه ارات  – 23
 هالتوسسااات  التا ا اادة تاام الشاارنات هالشاارنات ال نهتاااي هتااا  ااي  نتااااالتساااعغي 
إدارة الياااااااهع الاااااااريني  -مإيقار ه ارة التالاااااااي اليياااااار  نهتااااااايات ااااااااه الايل

اااا الشاارنات هالتوسسااات هالايلااات التا ا ااد ت اااا ه نسااا اغاا  ي سااتاا -هالايقاااط
ار تصاا هيا يصااهرة عغاا   ، انااه، اإليقاا مناااا داياال دهلااي ال هياات هيار ااااهياهعن

تاا، ال عااد م هالاا  يااالل شااار تاا، ااااريخ الا ا ااد تاام ابلااا ام ي  اا  تااا ب اعاال عاا، 
ه ب ي اااه  اإل اااراج عااا،  م ه تااا، نااال د  اااي تساااددة % تااا، إ تاااالي  اتاااي ال عاااد5

شاااادة صااادرة عاا، إدارة الياااهع ات ااااالت  ااه   ااا  اعاادم نااا  الشاارنات ه الايل
ي افياد نارااة اتاااا تا،  م تساا عات اااريناي اااا اي ه ارة التالي الااريني هالايقااط

 اي شا ، ا اديل  2008( لسني  2الانفيااي لغعانه، ر م )  لالل ي   ه عااااا هالااعغيا
الصاادرة ياالعرار  1955( لساني  3ي و   نام ترسهم ارييي الديل ال هياااي ر ام ) 

 ي،ادرة يااالعرار هالعهاعااد هالا غاتااات الانفيااااي الصاا 2008( لسااني  29الااه ارم ر اام ) 
 إصاااداريشااا ،  2013( لساااني 875م هر ااام ) 2010( لساااني  716ر ااام )  ي،اإلداريااا

 1955( لسااني 3العهاعااد هالا غاتااات الانفيااااي لترسااهم ااارييي الااديل ال هيااااي ر اام )
نتااا اغااا م ال اااات التااانهرة ناهريااد  اتااي  .2008( لسااني 2هالت اادل يالعااانه، ر اام )

إدارة الف اا  –سا عي عغا  الشارنات إلا  ه ارة التالااي اااااالت اتاااااارالع هاليراتاااااال
الياااا يالشاارنات ه نا ااي  يصااتا تاا، ت  ااه  الاااتا، – ارينايااااال ياتااااااهالتقال

، اااات اعااا  ينااا الااااااااع تناا  قغالادياا تااه الاتانات التالاي الته هدة  الا تينات
 لنا التادة ر مه عا ه ال   – ارينايإدارة الف ا هالتقاليات ال –ي ااالياه ارة الت
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 ااي شاا ، ا ااديل ي ااو  2008( لسااني 2( تاا، الالل ااي الانفيااااي لغعااانه، ر اام )37) 
ي اااه  ا تااال  ه ب م1955( لساااني 3اااارييي الاااديل ال هياااااي ر ااام )  ناااام ترساااهم 

  هتاي  عياا ارييي الديل ناايي ع، الشرنات  ه إعفالاا تناا .ال اي ال ن
 

 –إدارة اليااااهع الااااريني هالايقااااط  –ياااالل نإيقاااار ه ارة التالااااي ه اااي  اااال اب-24
ه نسايااا هعنهانااا  هالايلات اي نناي التا ا ادة ت ااا ي ستاا الشرنات هالتوسسات

% تاا، إ تااالي  اتااي 5داياال دهلااي ال هياات هيار اااا  ه ابيااالل ي  اا  تااا نساانا  
اافا ااات  ه ا ااتالتم ال عد  ه ت، نل د  اي تساددة إلا  تا،  نرتاه ت اام ععاهد  ه 

 ه ابيالل ناهريد  اتي الاارالع هاليراتاات التساا عي عغا  الايلاي التوسساي لاه ارة 
يصااااتا تاااا، ت  ااااه  الاااااتا،  –إدارة الف ااااا هالتقاليااااات الاااااريناي  –التالاااااي 

اليااااا يالشااارنات هنا اااي الا تيناااات هالااااتانات التالااااي الته اااهدة لااادياام اناااه، 
يااان، الاااارييي التساااا عي عغااا  الشااارني  ه الايلاااي التياااال  تسااالهب عااا، ساااداد د

( تاا، الالل ااي الانفيااااي 39اي نناااي التا ا ااد ت اااا هالاا  ه عااا لاانا التااادة ر اام )
 ااي شاا ، ا ااديل ي ااو   نااام ترسااهم ااارييي الااديل  2008( لسااني 2لغعااانه، ر اام )
 .1955( لسني 3ال هيااي ر م )

 

(  46اانه، ر ااااام ) ااااي نااام العاا يااام ا صاايل ال ناااة هتسااانتي الشاارنات الياااا ي -25
 ااي شاا ، ال ناااة هتسااانتي الشاارنات التسااانتي ال اتااي هالتعفغاااااي  اااااي  2006لسااني 

هبل ااا  الانفيااااي الصااادرة يعاارار ه ياار التالاااي قيعااا ي نااام العااانه،  تي اناااي الدهلااي
 ااام م هر  2010( لساااني 697ر ااام ) ي،اإلداريااا ي،هالعااارار  2007( لاااااسني  58ر ااام ) 

( 46يشااا، إصاادار العهاعااد هالا غاتااات الانفيااااي لغعااانه، ر اام ) 2013( لسااني 876)
 .2006لسني 

( تا، الالل اي الانفياااي يعااام ه ارة التالااي  21تم الا  ياد عغا  تاا  ااا يالتاادة )  
يالانسيه تم ال اات ال نهتاي ي ادم اعادام اليادتات لغااااشرنات اليااااااا ي لغعاانه، 

ا افيااد ناارااة اتااااا تاا، ابلا اتااات التعاااااررة عغياااا م نااا  الشاارنات تااي ااد اعاادا إب
 يته ع ناا العانه،.
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عغ  ه ارة ال ارباا هالتاا ا صيل اساااال  العقاعاات الاهاردة يعارار ه يار ال اربااا -26
 اي شا ، ا دياد ا ر اي ه اداي ال اربااا هالتااا ه عاا  2017( لساني 28هالتاا ر ام )
 اعايارا ت، ااريخ ال تل ناا  الا ر ي. 2016ني ( لس20لغعانه، ر م )

 

ا تاال يالل اااي ناادل ابنافااااع يااا تال  الدهلااي الياصاااي ال عارياااي الترا عااي لعااارار ه يااار -27
نإصادار بل اي نادل ابنافااع يا تال  الدهلاي الياصاي  2016( لساني 40التالاي ر م )

 .2016ب4ب21ال عاريي هرسهم اليدتات الصادر نااريخ 
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 ـات :ــــالمصروف -الفصل الثالث 
 أوال: االرتباط والتعاقد والصرف واالعتمادات اإلضافية المنقولة

 

 : االرتباط -أ
 

اوأل ـــــال يجــوأل ةيــة جكــة  اوميــة االرتبــاط ع ــ  تورلــدات أو أعمــا  أو  ــدمات تج -أ/1
ـــود الم تصـــة ب ـــادات الدن ـــ  تاعتم ـــاد المـــاد    ميألانيتكـــا و ل ـــا ة ا ـــ  22طديق   ( م

ــــبقواعـــد اعـــداد الميألاني 1978( لســـنة  31قـــانو  رقــــد   المرســـود ب ــــات العامــــــ ة ـــ
 والرقابة ع   تنفي ها وال ساب ال تامي . 

   

ـــيجــب أ  تتجنــب اــل جكــة  اوميــة مــا ت جــر اليــة فــي اة ــكر اة يــر  مــ  ال -أ/2 سنة ــ
ــ  أعمــا  أو  ــدمات أو م ــترلات عاج  ــاط ع  ــة مــ  االرتب ـــالمالي ــوفر فيك ةـ ـــال يت ا ـ

ــــالب ـــث والدراســـة بتيـــة اســـتنفاد اةرص ــــد  المتبقيــ ــــة مـــ  اعتمــ ــــادات مــ صروفات ـــ
ــــــدج (  17   و لـــــ  اســـــتنادا الـــــ  قـــــرار  مج ـــــ  الـــــوألرا  رقـــــد، الميألانيـــــة          ستة ــ

 . 1988( لسنة  30 دج ستة رقد   (  9   و رقد 1987( لسنة  32   دــرق
 

ة ــــوط في الميألانيـة لـد يصـرف أو لـد يتقـرر صـرفة  ـة  السـنة الماليال اعتماد مرب-أ/3
ـــيبطــل العمــل بــة و لــ  مــل عــدد اإل ــة  بر ا ـــاد المـ   ـ( مــ 29( و    28ادتي    ـ

ة ـــــــات العامــــــــداد الميألانيـــــــد اعــــــبقواع 1978( لســــنة 31مرســــود بالقانـــــو  رقــــد  
ـــا ل  ــروط واةوضــات التــي ي والرقابــة ع ــ  تنفيــ ها وال ســاب ال تــامي ووفقــ ددها ــ

 وأللر المالية .
 

ــة هي  -أ /4 ــاط مــالي فــي أي ــألاد بــر  ارتب ــد أو االلت ــة التقي ــة جكــة  اومي ـــال يجــوأل ةي     ةــ
سيق ـــــوألرا  والتنـــــأو منظمة سوا  أكانت اق يمية أو دولية اال بعد موافقـة مج ـ  ال

ـــتنادا الـــــــي صــة و  لــ  اسمســبقا مــل وألارتــي ال ارجيــة والماليــة اــل فيمــا  ـــ  قـ رار ـ
اد  ـــــمـل عـدد اإل ـة  بر اـاد الم 1988( لسـنة  29مج   الوألرا  دج سـتة رقـد   

 م  ه ه القواعد .   و/  22
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اا  مــوظفي الدولــة ــــادار  اس -ة ــــضعكا وألار  الماليـــــيجــب االلتــألاد باةســ  التــي ت -أ/5

دار   ــ و  الت ــألل  العامــة عنــد ا أو التعاقــد ع ــ   ــرا  اةثــاث واةدوات  اطــــــالرتدوا 
ـــات ـــألات والمراب ـــا ق الممارســـة المســـميات والتجكي ـــألاد الجكـــة دتضـــمي  وث ـــل الت ، م

الوظيفية المستفيد  عند  را  اةثاث الماتدي مـل اضـافة نسـبة ا ـتةف المواصـفات 
( 2د رقــد  التعمــي( مــ  106بالمــاد    الفنيــة لاثــاث بالأللــاد  أو النقصــا  امــا جــا 

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

 
ير ــس  ســــرور   ـــــع   ال جكة  اومية أ  تنفق اعتماداتكا فيما تقتضية ض -أ /6

    اةعما  ب يث تنجأل اةعما  أو تؤدى ال دمات ع   أ س  وجة وبرقل تك فة
ل مقدما ل ساب أعما  لد يتد أداؤها أو مقادل م ترلات لد يتد وال يجوأل الدف

  ـــ% م  قيمتكا ، وبعد ال صو  ع 20ف صكا وا  صا كا وتس مكا اال في  دود 
ة ـــوب رط موافق ،باامل قيمة الدفعة المقدمة ة دناية   غير م روطة ( ــــافال
م  وأللر المالية ، وفقا  وأللر الم تص ، وال يجوأل تجاوأل ه ه النسبة اال دإ  ـــال
د ـــبقواع 1978سنة ــــ( ل 31 مرسود بالقانو  رقد  ( م   27نص الماد     ـــل
ا ـــ، مل اة   بم ل ساب ال تاميداد الميألانيات العامة والرقابة ع   تنفي ها واـــاع
 ةب ر  الدفعات المقدم 2018( لسنة  1ا  باتاب وألار  المالية الدور  رقد   ـــــج

ب ر  افالة  2015( لسنة 1رقد   الدور   مل اة   في االعتبار اتاب وألار  المالية
  انجاأل التعاقد دي  الجكات ال اومية.
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       : ــدــــــــــــــــــــالتعاقـــ -ب
  
المقـــاولي  والمـــوردي        يجـــب التقيـــد باافـــة ال ـــروط الـــوارد  بـــالعقود المدرمـــة مـــل -ب/1

ـــدي  مــــــــالمتعكو  ـــ ــد   ــــــــ ــالتعميد رق ــا جــا  ب ب ــر   2000( لســنة  3ـل مراعــا  م
دينار الكــولتي وفــتع االعتمــادات المســتندية وتعمــيد وألار  ـــــــ ــروط التعاقــد بتيــر ال

 الم  ق لة . 2001سنة ـــــ( ل 14المالية رقد   
( لسـنة 1 اما ينبتي ع ـ  جميـل الجكـات ال اوميـة االلتـألاد بالكتـاب الـدور  رقـد  

ب ر  سداد مست قات المقاولي  والموردي  والمتعكـدي  الصـادر عـ  وألار   2017
 .19/6/2017المالية دتارلخ 

 
سنة ـــــــاوأل الــــــال يجــوأل ةيــة جكــة  اوميــة ادــراد عقــد يترتــب ع يــة التــألاد مــالي يج -ب/2

 ا ــــد لكاــــــالمالية ال  سنة مالية مقد ة  ما لد ينص القانو  ع   ت صيص اعتم
ت داد ــــود االســــــالتــرأل ةكثــر مــ  ســنة ماليــة وا ــد  ، ومــل  لــ  يجــوأل ادــراد عق

ـــواإليجــار والصــيانة والتورلــدات الدورلــة لمــد  تجــاوأل الســنة الماليــة ، د  رط أال ـــ
ـــــــي الســـــــنوات  ـــــــة ف ـــــــي اعتمـــــــادات الميألاني ـــــــاد  ف ــــــــاقد ألل ـــــــ  التع ـــــــب ع                يترت

ــد ــة ، وب ــرط أال تألل ــإ ا ألادت عــ   ل المقد  ــد ع ــ  ثــةث ســنوات ف ـــمــد  التعاق   ـ
ـــوجـــب ال صـــو  مقدم ـــ  أ  تجـــرى دراســ ـــة ع  ـــر المالي ـــ  وألل ـــ  ا   م ـــــا ع  ة ـ

ـــاالعتمــادات ع ــ  مســتوى النــوت وفــ   ــدود اعتمــاد الدنــد الم ــتص و ل ـــ  وفقـ ا ـ
د ـــــبقواع 1978سنة ــــــ( ل 31 مرســـود بالقـــانو  رقـــد  ( مـــ   26لــنص المـــاد    

 الميألانيات العامة والرقابة ع   تنفي ها وال ساب ال تامي.اعداد 
 
ال يجوأل استيراد أصناف أو تك يف مقاولي  دإجرا  أعمـا  اال بمناقصـة عامـة عـ   -ب/3

مـــ   (أوال/2  ، اســـتنادا الـــ  المـــاد الجكـــاأل المراـــأل  ل مناقصـــات العامـــةطرلـــق 
 .المناقصات العامة ب ر  2016لسنة  (49  القانو  رقد

قـانو  رقـد المـ   (39 التقيـد بر اـاد المـاد   عامةا يجب ع   جميل الجكات الام 
      ب ـــر  المناقصـــات العامـــة و لــ  قدـــل طـــر  تورلـــد اةصـــناف 2016( لســنة 49 
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وبعـد اعــداد التصـاميد النكا يــة وفصــل  العامــة ةأو مقـاوالت اةعمــا  فـي المناقصــ
ــأعمــا  التصــميد عــ  اةعمــا  االن ــا ية ــ  أ  تق ود الجكــة صــا بة ال ــر  ، ع 

دإعداد وثا ق المناقصة وتقود دوضـل مواصـفات تفصـي ية عـ  اـل صـنف أو أدا  
ال عمل ونطاق عم ية ال را  والوقت الم دد لتنفيـ  العقـد وماانـة ومعـايير تقيـيد 

ـــاولي  والرســـومات وجـــداو  العطـــا ات ـــ  المق ، امـــا تضـــل التع يمـــات الةألمـــة ال
ـــة  ـــات الدقيق ـــي  أالكمي ـــي تد ـــود الت ـــراد الدن ـــ  وتراعـــ وجـــداو  اةســـعارف ـــي  ل   ف

المواصــــفات القياســــية العالميــــة ومواصــــفات التورلــــدات ال اوميــــة، مــــل ت ديــــد 
المناقصات دنمط العرضي   الفني والمالي / ع   أسا  عينات( مل ابـة  جميـل 
المناقصي  الم تراي  في اجرا ات ال را  بـر  تعـديةت أو أ  ايضـا ات لوثـا ق 

المسدق أو وثا ق المناقصات ددو  تـر ير لكـي تتـا  الفرصـة ل مناقصـي  الترهيل 
 ة   التعديةت أ  اإليضا ات بال سبا .

 2018( لســـنة 3مـــل مراعـــا  تعمـــيد الجكـــاأل المراـــأل  ل مناقصـــات العامـــة رقـــد   
ــارلخ  ــ   5/12/2018الصــادر دت ــرار مج  ــ  ق والمتضــم  الضــوابط ال اصــة دتنفي
ب ــر  تك يــف  2018( لســنة 46در باجتماعــة رقــد  ( الصــا1691الــوألرا  رقــد  

الجكــاأل المراــأل  ل مناقصــات العامــة بات ــا  اإلجــرا ات الةألمــة ووضــل الضــوابط 
م ـارلل ندسـية التـي قامـت دتصـميد وتنفيـ  الستبعاد جميل ال راات والمااتـب الك

ـــي المواقـــل  ـــل ف ـــي أصـــادتكا مظـــاهر ال   ـــة والطـــرق الت ـــة الت تي اإلســـاا  والدني
 ر  م  اةمطار.المتضر 

( لســنة 2( مــ  التعمــيد رقــد  12بالمــاد   أمــا بالنســبة ل ممارســات فيجــب االلتــألاد  
( لســنة 5المعــد  بــالقرار الــوألار  رقــد   ب ــر  نظــد ال ــرا  ل جكــات العامــة 2017
و د  ال را  وثا ق الممارسة ب ال يفسع المجـا  لـد و  أكثـر ،  يث تعد 2018

ت  ات العةقـــة، ووضـــل التع يمـــات الةألمـــة مـــ  ممـــار  بالتنســـيق مـــل الو ـــدا
لمقـــدمي العطـــا ات واإلجـــرا ات الواجـــب اتباعكـــا فـــي تنفيـــ  الممارســـة وجـــألا ات 

، ع ـ  أ  لموردي  في  الة ا ةلكد بال روط، و ل  قدل اإلعة  عـ  الممارسـةا
 -التالي: ت مل وثيقة الممارسة 
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ــــ  العقــــد  -أ ــــي لتنفي ــــ  طديعــــة موضــــوت الممارســــة واإلطــــار الألمن ا  أماــــ   ل
 .والمواصفات الفنية وال روط التعاقدية ال اصة بالممارسة

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

 روط اعداد وتقديد العطا ات، بما في  لـ  ت ديـد الموعـد النكـا ي لتقـديمكا،  -ج
 طا ات.وبيا  وقت وماا  فتع مظارلف الع

 أس  تقييد العطا ات والترسية. -د

 المد  لسرلا  العطا ات. -ه

ــرمي  اةولــي الــ   ينبتــي تقديمــة مــل العطــا   -و ــة ل ت النســبة أو القيمــة المط وب
 لضما  جدية العطا  أو أ  ترمي  آ ر مط وب وأ اا  ه ه الترمينات.

 دنود العقد ال   سيتد ادرامة مل الممار  الفا أل. -أل

 لممارسة قاد ة أو غير قاد ة ل تجأل ة.ت ديد ما ا ا اانت ا - 
 

 ت ديد ما ا ا اا  م  المسمو  بة تقديد عروأل ددي ة. -ط
 

 ت ديد ما ا ا اانت الممارسة م دود  أو عامة. - 

 

مل ضرور  التألاد الجكات العامة عند التعاقد بطرلق الممارسة العامة والم دود  
( لسنة 49انو  رقد  ( م  الق18،17أو اةمر المبا ر بما ورد في المادتي   

 ب ر  المناقصات العامة. 2016
أ  تتعاقـد ة  غـرأل مـ  اةغـراأل المنصـوص ع يكـا  عامـةيجـوأل ل جكـات الاما 

دـــدو  ا   مـــ   ب ـــر  المناقصـــات العامـــة 2016( لســـنة 49رقـــد   فـــي القـــانو  
الجكـــاأل وبالطرلقـــة المناســـبة ووفقـــال ل تعـــاميد التـــي تصـــدرها وألار  الماليـــة  ســـب 

ــد تــألد قيمــة التعاقــد ع ــ    ا تياجــ د. (  75.000ات الجكــة صــا بة ال ــر  ا ا ل
قـانو  رقـد ال( مـ  19  رقـد مـاد ال طبقـا ة اـاد  مسة وسبعي  ألف دينـار اـولتي

 .ب ر  المناقصات العامة 2016لسنة  (49 
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ات ـــــكج را  ل ــــ ر  نظـد الـــد 2017سنة ــــ( ل 2 التقيد دتعميد وألار  المالية رقد   -ب /4
الفصـــل  فـــي يوضـــع الـــ   2018( لســـنة 5المعـــد  بـــالقرار الـــوألار  رقـــد   عامـــةال

 الم ت فة:طرق ال را   – الثالث
 (  مسة آالف دينار.5000    أوال: استدراج العروأل بقيمة ال تأللد ع ▪

(  مسـة آالف دينـار 5000ثانيا: ال را  عـ  طرلـق الممارسـة بقيمـة تأللـد ع ـ    ▪
 ( ثةثي  ألف دينار.30000  وال تأللد ع  

( ثةثــي  ألــف دينــار 30000ثالثـا: ال ــرا  عــ  طرلــق الممارســة التـي تأللــد ع ــ    ▪
 (  مسة وسبعي  ألف دينار.75000  وال تأللد ع  

ال رابعا: ال را  المبا ر: ال را  مبا ر  م  المورد/المتعكـد/المقاو  ل مبـالا التـي  ▪
تدــر هــ ه الطرلقــة اســتثنا ية (  مســة وســبعي  ألــف دينــار وتع75000  تأللــد ع ــ 

 وفقا لضوابط  ددها التعميد.

  امسا: ال را  الجماعي. ▪

سادســـا: ال ـــرا  ال ـــارجي: يـــتد ال ـــرا  ال ـــارجي ل ســـفارات والمااتـــب ال ارجيـــة  ▪
(  مسـة وسـبعو  ألـف 75000  ال تأللد ع  التابعة ل جكات العامة ل مبالا التي 

 دينار.

ــانو  رقــد  وتراعــ  القواعــد العامــة إلجــرا  ال ــر  ( لســنة 49ا  بالمناقصــة وأ اــاد الق
ــد   2016 دإصــدار الة  ــة  2017( لســنة 30ب ــر  المناقصــات العامــة ومرســود رق

    مراعــا  أيــة قــرارات وتع يمــات تصــدر عــ  مج ــ  الــوألرا التنفي يــة ل قــانو ، واــ ل  
 .تنظيد عم يات ال را  أو التعاقد أو وألار  المالية ب ر 

  
 

ــة وألار  الماليــة يجــب أ ــ   -ب/5 ــاد الجكــات  -موافق ادار   ــ و  الت ــألل  العامــة عنــد قي
 -ال اومية بما ي ي : 

 (  است جار م األ  جديد  . 1  
ــا ة ا( ا 2)  ــ  وفق ـــســت جار وســا ل النقــل برنواعكــا الم ت فــة و ل ـــاد تعمـــ يد وألار    ـــ

ـــب ــر  تنظــيد اســت داد المراد 1994( لســنة  1 الماليــة رقــد   ات ال اوميــة ــــ
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ت جار وســا ل ــــــاس  الــة ــــــو لــ  ل تركــد مــ  ال اجــة الفع يــة ل جكــات ال اومي
( لسـنة 1مل اة   باالعتبار أ ااد قرار مج ـ  ال دمـة المدنيـة رقـد  ،  النقل

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

 
ـــيجــوأل ةيــة جكــة  اوميــة ادــراد أو اجــاأل  أ  عقــد فــي موضــوت تأللــد قيمتال   -ب /6 ة ــ

ــــف دين ــــ   مســــة و ســــبعي  أل ـــــع  ــــد عرضـــ ـــــار اال بع ـــــة ع ـ ـــــ  ادار  الفتــ           وى ــ
( لسـنة  12، و  ل  تنفي ا ل مـاد  ال امسـة مـ  المرسـود اةميـر  رقـد   والت رلل
ــ  يع 1960 ـــ، و مــا يقــل عــ   ل ـــرأل ع ـــ ـــادار  ال  ــ ـــ  و  القانونيــــ ة بالجكــة ــ

 ال اومية .
 

ـــيجــب ع ــ  الجكــات ال اوميــة تضــمي  عقودهــا ووثــا ق مناقصــاتكا وممارس -ب/7 اتكا ــ
ــا ـــ، ال ولي تورلــد وتجكيــأل وتقــديد اةغ يــةومألايــداتكا التــي تدرمكــا مــل مق  روط ـــ

   4/3/1984( المـــؤري فـــي  1898 التـــي اقتر تكـــا وألار  الصـــ ة باتادكـــا رقـــد  
 .  1984( لسنة  12 " دج ستة  20و ل  وفقا لقرار مج   الوألرا  رقد "

 
ي ــــــة التــــــع ــ  جميــل الجكــات ال اوميــة تضــمي  مناقصــاتكا ل ــرا  اةجكــأل  الفني -ب/8

ــإلألاد المــوردي  دتــدرلب مــ  تعيــنكد  تتط ــب ادار  وصــيانة فنيــة مســتمر   ــرطا د
نة اةجكــأل  الفنيــة تيي  ل قيــاد دــإدار  وصــياالجكــة ال اوميــة الم ــترلة مــ  الكــول

ـــ، و لــ  وفقــا لقــرار مج ــ  الــوألرا  دج ســتة رقالتــي ســتقتنيكا ـــ( ل 2 د  ـــ سنة ــــ
ــد    1985 ــة رق ــ  لمواجكــة ال 1985( لســنة  1 وتعمــيد وألار  المالي ـــو ل نقص ــ

 في الكوادر الفنية .  
 

  -: ي يا مالتعاقد ب ر  ال دمات االست ارلة يراع  عند  -ب/9
 

( لسنة 49التي تسر  ع يكا أ ااد القانو  رقد   العامة ل جكاتال يجوأل  ( 1  
ب ر  المناقصات العامة وال  تة التنفي ية الصادر  بالمرسود رقد  2016

أو  أ  تقود باالتصا  مبا ر  بالديوت االست ارلة 2017( لسنة 30 
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لترسية والتعاقد تقود بالطر  وا والمكما اانت طديعة عم كا ،  استدعا كا
عاقدات ع    ل  دمات االست ارلة باافة أنواعكا ا ا ألادت قيمة الت

اال ع  طرلق الجكاأل  ينار اولتي  ألف دد.  (  مسة وسبعي 75000 
 األ  ل مناقصات العامة.المر 

 

يتول  الجكاأل المراأل  ل مناقصات العامة تسجيل وتصنيف وا تيار الديوت  ( 2  
اج اليكا الجكات العامة ل دراسات والعقود االست ارلة االست ارلة التي ت ت

ةعما  تصميد الم روعات واال راف ع يكا والدراسات والعقود واةب اث 
المتع قة بالنوا ي العمرانية والمدنية والت طيطية والصناعية والدي ة 

وفقا ة ااد القانو   و  و  اإلدار  والدعد الفني واعما  المسع والتقويد
 ب ر  المناقصات العامة وال  تة التنفي ية. 2016( لسنة 49رقد  

 

قدل الطر  ل تعاقد ال صو  ع   الموافقات  ات ال اوميةع   الجك ( 3  
قد م  الجكات المعنية وفقا ص الةألمة  ات الص ة بموضوت العوالترا ي

المراأل   ل قواني  والقرارات التي تنص ع    ل ، ع   أ  يراقب الجكاأل
توافرها قدل اإلعة  ع  ط ب التعاقد و ل  طبقا ة ااد  صات مدىل مناق

ب ر  المناقصات العامة،  2016( لسنة 49( م  القانو  رقد  34الماد   
   ( م  ه ه القواعد. 19/20مل عدد اال ة  بر ااد المادتي    

 

 2006( لسنة  4ال تعف  الماد  الرابعة م  تعميد وألار  المالية رقد    ( 4  
الجكاأل المراأل    ب ر  نظد وتكنولوجيا المع ومات م  ضرور  م اطبة

ال اصة دنظد د صوص ال دمات االست ارلة  ل مناقصات العامة
 وتكنولوجيا المع ومات.

 

 

ب ر  معكد الكولت  1981( لسنة 28استنادا ال  المرسود بالقانو  رقد   ( 5  
عكد لتألاد دتك يف الملاب اث الع مية، ع   جميل الجكات ال اومية اال 

  المط وب التعاقد ع يكا.  قياد بالب وث والدراسات الع مية والتكنولوجيةل
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يجــب ع ــ  الجكــات ال اوميــة اعطــا  اةولويــة دإســناد االست ــارات امــا 
 ل ي ت تاجكا ال  معكد الكولت لاب اث الع ميـة ل موضـوعات التـي تـدــالت

    وألرا ــــل  وفقا لقرار مج ـ  ال، و مؤسسة وطنية اعتبارهافي ا تصاصة ب
 . 2001( لسنة  18" في اجتماعة رقد    410رقد " 

 

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 

سـابعا( الصـادر فـي /646/2،1و ل  استنادا ال  قرار مج   الوألرا  رقـد  
 .4/5/2015( المنعقد دتارلخ 20/2015اجتماعة رقد  

 

ــــيجـــب أال تتضـــم  العقـــود االست ـــارلة مـــل الماات  ( 6   ــــب المت صــ ــــصة دفــ ل ــ
ــدهد دوســا ل نقــل أو توظيــف  أجــور عــ  أعمــا  اضــافية لموظفيكــا أو تألول

  تك فـة العقـود ــــ دير يدرج أجره أو توفير بعـأل المسـت ألمات وال ـدمات ع 
( لسـنة  6   دـــ" دج سـتة رقـ18االست ارلة وفقا لقـرار مج ـ  الـوألرا  رقـد "

1987   . 
 

 
 
 
 

انو  ربط ـــــنص قــــعدد توقيل عقود است ارلة تجاوأل السنة المالية ما لد ي ( 7  
ميألانية الجكة ال اومية ع   ت صيص اعتماد مالي لك ا الترأل ةكثر 

بالقانو   ودـــمرس( م   26ما نصت ع ية المـاد    ل طبقا ةم  سنة مالي
والرقابة  بقواعد اعـــــــداد الميألانيــــــات العامــــــة 1978( لسنة  31رقد   

 ع   تنفي ها وال ساب ال تامي.
 

 

ــــعـــدد تتييـــر أو اضـــافة أو أللـــاد  أتعـــاب المست ـــارل  ع ـــ    ( 8   ــــال أوامـ ر ـــ
الجكـاأل المراـأل    ــــ ل  مـــــال بعـد الرجـوت واإل   د عقـود المدرمـة التتييرلـة 

لسـنة ( 49( مـ  القـانو  رقـد  74ة اـاد المـاد   ا ــــوفق ل مناقصات العامـة
 ( /24ب ــر  المناقصــات العامــة، مــل عــدد اال ــة  بر اــاد المــاد    2016

 م  ه ه القواعد.
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ليـة " ادار  نظـد اةصـو " يجب أ   الموافقـة الكتاديـة المسـبقة مـ  وألار  الما  ( 9  
لم ــارلل التــي ترغــب فــي التقــدد  الديــوت االست ــارلةع ــ  اجــرا ات ترهيــل 

اعــاد  تقييمكــا بالجكــة ال اوميــة قدــل تنفيــ ها، أو اةصــو  العقارلــة تقيــيد 
ع   أ  يـتد ا طـار وألار  الماليـة دنتـا ت الترهيـل و لـ  اسـتنادا لمـا ورد فـي 

أســ   صـر وتقيــيد اةصـو  العقارلــة  ب ـر  2016( لســنة 9التعمـيد رقـد  
 المم واة ل دولة.

 
 
 

دها ـــــت رر العقود واالتفاقيـات التـي تدرمكـا الجكـات ال اوميـة بال تـة العربيـة و  -ب/10
  ـــــات و لــــــود أو االتفاقيــــــ ه العقــــــأو اعتبارهــا ال تــة التــي يعتــد دكــا عنــد ادــراد ه

 . 1988لسنة  " 49 "دج ستة رقد  ( 10  استنادا لقرار مج   الوألرا  رقد 
 
 

    1988سنة ــل " 14 "د ــدج ستة رق ( 11  التقيد بقرار مج   الوألرا  رقد  -ب/11
ل ــد مـــ ر  التعاقـــة دــوال اص بالموافقة ع   توصيات لجنة ال دمات العام

   ا ــة معالجتكـــدث و ايفيـــــألات التي يما  أ  ت ــــالمقاولي  اةجانب وأسباب الن
سات ــــوبصفة  اصة ضرور  النص في العقود التي تدرمكا الوألارات و المؤس

و ـــالعامة وال راات المم واة بالكامل ل دولة ع   أ  ياو  القضا  الكولتي ه
ب ـــــالم تص بالفصل في أ  نألات ين ر وأ  القانو  الكولتي هو القانو  الواج

االت ــــي  ــــلت ايد الدولي أو الت ايد الم  ي اال فالتطديق و عدد ال جو  ال  ا
ا ـــا وطبقــود و ظروفكـــأل العقــــالضرور  القصوى التي تن ر ع  طديعة بع
 لاوضات و ال روط الوارد  في ه ا القرار . 

 

ب ر  المناقصات العامـة وفقـا ل مـادتي   (2016/49)رقد  القانو  التقيد بر ااد  -ب/12
 2017( لسـنة 30( مـ  المرسـود رقـد  40،39  القانو ، والمـادتي  ( م 62،61 

وألار  الماليــة يد ــــتعم( مــ  95،94  دإصــدار الة  ــة التنفي يــة ل قــانو ، والمــادتي 
قرار الــوألار  المعــد  بــالعامــة ب ــر  نظــد ال ــرا  ل جكــات ال 2017( لســنة 2 رقــد 
 وفقا لاسقف المطرو ة. 2018( لسنة 5رقد  
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ـــامـــا يجـــب  ـــ  المج  فـــي  –ب ســـب اة ـــوا   –أو الجكـــة صـــا بة ال ـــر    ع 
الترسـية ع ـ  المنـتت الـوطني متـ  اـا   –أو مـا فـي  امكـا  - مناقصات التورلد

مطابقا ل مواصفات وال روط واانت اةسعار المقـدد دكـا ال تأللـد ع ـ  أقـل اةسـعار 
ــة مســتور  ــدمت عــ  منتجــات مماث  ــي ق ــة ل مواصــفات دنســبة  الت ( %15د  مطابق

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

 

ـــ امســا ( دج /7التقيــد بقــرار مج ــ  الــوألرا  رقــد    -ب/13 ـــستة رقــ ـــ( ل 34د   ــــ سنة ـــ
 -ال اص ددعد الصناعات الم  ية وال   يتضم   :  1985

 
 
 

ــــالـــألاد اإلدارات الفنيـــة فـــي الجكـــات ال اوميـــة وال ( 1   ــــ راات االستــ  ارلة ــــ
ــــل الدول ــــة م ـــــالعام  ـــــة عنـ ـــــد وضــــل مواصــــفات المـ ـــــ ارلل ال اوميــ ة ـ

ــــ، اعطــــا  اةولولوا تياجاتكــــا ــــــة لمواصفـــ ـــــــــاعـــــــات منتجــــات الصنــ  ـةـ
ــق التــرأل المن ــود ــ  ت ق ــة مت ــــ، ب ــرط أ  ت ضــل ل مواصالم  ي فات ــ

 روط ـــــ، وع ـ  أ  يـتد التجـاوأل عـ  الفروقـات غيـر اةساسـية دالعالمية
ــــ، مـــل اة ـــ  بعـــي  االعتدالمواصـــفات الفنيـــة ــــار نـ ــــصوص االتفاقيـــ ات ـ

ـــاالقتصــادية الموقعــة دــي  دو  مج ــ  التعــاو  ال  يجــي ع  ـــ  أسـ ا  ـــ
 . المعام ة بالمثل

 

ة ــــات ال اوميـــــتدرمكــا الجك التركيــد ع ــ  أ  تتضــم  جميــل العقــود التــي ( 2  
ــــ، وااات المقـــاوالت العالميـــة والم  يـــةمـــل  ـــر  ــــ ل  مقــ ــــاولي الدـــ اط  ـ

وال  ة،ـــــ ــرطا يقضــ  بــااللتألاد ب ــرا  ا تياجاتكــا مــ  المنتجــات الم  ي
دد ـــــأ  تسـتورد مـ  ال ـارج منتجـات م ـادكة اال فـي  الـة عيسمع لكا 

 . سوق لمتط بات الافاية اإلنتاج الم    
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 -ع   الجكات ال اومية المعنية االلتألاد باآلتي :  -ب/14
 
 
 

  ـــــتفاد  مـ( تضـــمي   ـــروط المناقصـــات والممارســـات العامـــة  ـــرط االســـ 1            
دو  ــــأل الــــالتسكيةت التـي تقـدمكا بعـأل الدنـو  والمؤسسـات الماليـة فـي بع

ــــا الدالصـــديقة والمعنيـــة دت ـــجيل صـــادراتكا و لـــ  اســـتنا ـــــرار مج ـــــــــ  قــــ   ـــ
    . 1993لسنة  " 29" باجتماعة رقد  ( / أوال 576  وألرا  رقد ـــــــالـ

 

  ( الصادر في اجتماعة 1212استنادا ال  قرار مج   الوألرا  رقد  (  2            
 التالي: 24/8/2015( المنعقد دتارلخ 39/2015رقد  

 

ا، وتك يف هي ة ت جيل االستثمار المبا ر " وقف درنامت اةوفست نكا ي 
بالتنسيق واالستعانة بم  تراه م  الجكات المعنية لتنفي  التألامات درنامت 

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

 
 
  

دات واآلالت ــلمعأل  واــرا  اةجكــيجب ع   جميل الجكات ال اومية عند   -ب/15
جرا  المفاض ة  العروأل  ساب ا فةوالمرابات برنواعكا الم ت فة  الفنية وا 

و ل  دتقييد  –والمقارنة دينكا بعد تو يد أس  المقارنة م  النا ية المالية 
ع   أ  تفصع اراسة ال روط ع  ه ه  –نقدية  العناصر التير سعرلة بقيمة

والصيانة وقطل التيار ومست ألمات  العناصر وأدرألها  روط توفير الضما 
الت تيل و روط السداد والتس يد وغيرها م  العناصر غير السعرلة التي تؤثر 
في ت ديد القيمة المالية المقارنة ل عطا ات ب سب ظروف وطديعة موضوت 
التعاقد، وترفل توصيتكا بالترسية ل مج   ل دت فيكا و ل  وفقا ة ااد الماد  

 (49ا ات ل قانو  رقد  ـ  العطـة ديـارنــير المقـايـيد ومعـالتقي  ـر  أسـب  (53 
( 2ج( م  التعميد رقد  /29والماد    مناقصات العامة،ب ر  ال 2016لسنة  

( 5قرار الوألار  رقد  المعد  بال ب ر  نظد ال را  ل جكات العامة 2017لسنة 
 . 2018لسنة 
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ـــادار  الفت ت رأ اســتطةع ــ  جميــل الجكــات ال اوميــة  -ب/16 ـــوى والتــ    مســبقا رلل ــ
يتد  لـ  بع مكـا وم ـورتكا، وأ   في ال ارج وأ  التي يط ب اقامتكاوى ادعال في

وفقـا لقـرار  تكو  ع   دينة مـ  اإلجـرا ات التـي تـتد د صوصـكا أوال بـرو  و لـ 
 .  1978( لسنة  62 وألرا  دج ستة  ـــمج   ال

 
ــديةت -ب/17  ــ  المناقصــات تتجــاوأل  ال يجــوأل اد ــا  تع ـــ% م5ع  ـــ  مجمــوت قيمتكـ ا ـ

اد  ــــطبقـا ل م الجكـاأل المراـأل  ل مناقصـات العامـةبالأللاد  أو النقص اال بموافقـة 
 . 2016( لسنة  49 ( م  قانو  المناقصات العامة رقد   74  
اما ي ترط في جميل اة وا  التي تصدر فيكا أوامر تتييرلة وجـود اعتمـاد مـالي  

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

اما ال يجوأل ل جكة العامة اصـدار أوامـر تتييرلـة فـي الممارسـات اال بعـد موافقـة  
لجنـة ال ـرا  ع ـ  هـ ا الط ــب مـل وضـل مدـررات مــ  قدـل الجكـة الم ـرفة ع ــ  

( مـ  131م  قيمـة العقـد، و لـ  وفقـا ل مـاد    (25%تنفي  العقد وب د أقص   
ال ــرا  ل جكــات العامـــة ب ـــر  نظــد  2017( لســنة 2تعمــيد وألار  الماليــة رقــد  

 .2018( لسنة 5قرار الوألار  رقد  المعد  بال
 
 
  

فـي  ـر  الك ـف عـ  العمـوالت  1996( لسـنة  25  ااد القانو  رقد  رالتقيد ب -ب/18
، و لـ  مـل اة ـ  فـي االعتدـــــار مـــــــا درمكـا الدولـة د فـي العقـود التـي تالتي تقد

 .1996( لسنة  1دتعميد ديوا  الم اسبة رقد    ورد
 
 
 

 ال    الجو  : ( 1    -ب/19
 

عم يات ال    م  دولة            أو    عقود االستيراد م  ال ارجيجب أ  تتض
ت دندا  اصا           الكولت ال  ال ارج مل م ت ف الكي ات والمؤسسات وال راا

ال طوط الجوية           راةينص ع   ضرور  أ  ياو  ال    ع  طرلق 
في  ر   2017( لسنة 958  لقرار مج   الوألرا  رقد استناداو ل   الكولتية
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ضوابط ت ديد أسعار ت اكر السفر وبوالص ال    ال اومية ل راة ال طوط 
وألار  المالية و راة ال طوط الجوية  واالتفاقية المدرمة دي الجوية الكولتية 

دك ا ال ر ، مل اة   في االعتبار قرار  20/12/2018الكولتية الصادر  دتارلخ 
ب ر  بعأل القواعد واإلجرا ات  2011( لسنة 444  مج   الوألرا  رقد

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

وتسديد مست قاتكا ع   السفر ع   طا رات  راة ال طوط الجوية الكولتية 
 الجكات ال اومية.

 

 ال    الب ر :(  2        
 

يراع  عدد االلتألاد بال    ع  طرلق  راة المة ة العربية المت د  و ل        
(  37( دج ستة رقد   4/  519مج   الوألرا  رقد     استنادا ال  قرار مج  

             ـدـــــوألرا  رقـــــــــ  الـــــرار مج ــــــق دإلـــــــتــــــا  28/5/2006المنعقد  دتارلخ 
( المنعقد دتارلخ  86/  47( المت   في اجتماعة رقد    1/ ثالثا /  984  
       است داد دوا ر  راة المة ة العربيةالمتعكد ب دإلألادالقاضي  21/9/1986

     المت د  في     البضا ل والمواد المستورد  ل ساب الوألارات والمؤسسات
 اانت تمر بمينا  الدولة المصدر . ا اال اومية 

 
 

ة ــــ روط ال اصــــ  الـــــيتعي  ع   الجكات ال اومية اضافة المعادلة التالية ال -ب/20
  ة ــــــ" القيمة التقديرليرها وفقا لنسبة ال صد والأللاد  تي يتد تسعل مناقصات ال
     يتد ـــــ   ســــــقيمة نسبة ال صد المقدمة م  المناقص = المد ا ال –ل م روت 

    صاتــــــة المناقــــاب لجنـــــا لكتـــــو ل  وفقالتعاقد بموجبة مل المناقص الفا أل " 
 .6/9/2003المؤري في تارلخ  10287/  5المراأللة رقد 

 
 

 راات ـــــيجوأل ل جكات ال اومية عند اعداد وثا ق المناقصات ت ديد أسما  ال -ب/21
افة ــــوالمؤسسات الوطنية وال يجوأل لكا ت ديد اسد د د المن ر ع   أ  يتد اض
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 تناداــــعبار  أو ما يماث ة عند النص ع   أسما  الماراات التجارلة، و ل  اس
ة ـــ( الصادر لوألار  المالي 10624ع   اتاب لجنة المناقصات المراأللة رقد   

 .30/10/2000دتارلخ 
 

 
 

 الجكاأل المراأل  ل مناقصات العامةع   جميل الوألارات والجكات ال اومية وا ل   -ب/22
ا  ـــــتضمي  العقود التي تدرمكا ه ه الجكات مل ال راات المت صصة في أعم

  ـــــة عـــــراسة،  رطا يقضي برال يقل أجر العامل في مجا  النظافالنظافة وال 
د.   70  ـــــــ  عــــــة واةمــــا  ال راســــأجر العامل في مجد.   كرلا، و  60

   سا  ـــــصات الــــــ كرلا، ع   أال ي صد م  ه ه اةجور مصارلف أو م ص
  ــــتقا  أو أ  التألامات أ رى. و لأو االعا ة أو الضما  الص ي أو وسا ل االن

      دـــــــــة رقــــ  باجتماعـــالمت (  814  وألرا  رقد ـــــــ  الـــــرار مج ـــــاستنادا لق
، وقرار وأللر ال  و  االجتماعية 28/7/2008لخ ( المنعقد دتار  37-2/2008  

  في القطات ةجور العام يدوضل  د أدن   2010ت( لسنة /185والعمل رقد  
( دتارلخ 5/2011( باجتماعة رقد  142اةه ي، وقرار مج   الوألرا  رقد  

 د. . 60ب ر  ت ديد ال د اةدن  ةجر العامل  23/1/2011
يجب ع   الجكات  2012( لسنة 399وطبقا لقرار مج   الوألرا  رقد   

طا بر  ال اومية أ  تضم  وثا ق ال روط ال اصة بعم يات ال راسة والتت ية  ر 
ياو  جميل م رفي ال راسة والتت ية بال راات المتقدمة بعطا ات م  

 وال يقدل أ  عطا  ي الف ه ا ال رط. الكولتيي ،

 
                 ( الصادر في اجتماعة 1568بقرار مج   الوألرا  رقد   دالتقي -ب/23

قة    وال   ينص ع   المواف 31/10/2011( والمنعقد دتارلخ 51/2011-2  رقد
ع   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 
دار  الفتوى والت رلل  التنموية والمبادرات التنسيق مل ال م  وألار  المالية وا 

 لتعاقدية المناسبة لتنفي  ه ا القرار.الت ا  اإلجرا ات القانونية وا
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      : ــرفـــــــــــــــــــــالصــ -ج
 
وأل ـــــال يجوأل صرف أ  اعتماد في غيـر التـرأل الم صـص مـ  أج ـة امـا ال يج -ج/1

 . امت والباب والدند والنوت الم تصال صد بمصروف ع   غير الدرن
 

ا ــــفــي اــل جكــة  اوميــة ال يعفيكا  وجــود اعتمــاد لتــرأل معــي  مــ  المصــروفات  -ج/2
ـــمــ  أ  تتبــل باــل دقــة أ اــاد القــواني  والقــرارات والتعــاميد المعم ـــو  دكـــ ـــا فيمــ ا ـ

ــ  االعتمـ ــق باســت داد  ل ــ  استنــــــــــيتع  ـــاد و ل ــــ مرســود ( مـــ   20ادا ل مــاد    ـــ
ة ع ـ  ـوالرقادـاعداد الميألانيات العامة بقواعد  1978ـسنة ـــ( ل 31  بالقانو  رقد 

 تنفي ها وال ساب ال تامي.    
  

، يجـب ع ـ  اافـة يـة ال  صـية والصـرف منكـا وتسـولتكاعند اسـتةد العكـد النقد -ج/3 
( لســنة  6الجكــات ال اوميــة االلتــألاد بالقواعــد والتع يمــات الــوارد  بــالتعميد رقــد   

 ب ر  تنظيد العكد النقدية ال  صية بالجكات ال اومية .  2002
 

ــة بمــا ي صــكا مــ  م -ج/4 ــة اــل ســنة مالي ــل ميألاني ـــيجــب ت مي ـــصروفات لكــ ـــي ياـ و  ـ
         ةـسنة الماليـــــــــــصروفات الــــــــ  مــــــرا صــــادقا عـرا تعديـــــامي معدــــــــــــال ســــاب ال ت

ــة         دـــــيد رقـــــي التعمـــــوارد  فـــــــ، ولراعــ  فــي نكايــة الســنة الماليــة اة اــاد الالمعني
عـــداد  2019 ( لســـنة 2   ب ـــر  القواعـــد واإلجـــرا ات الةألمـــة إلقفـــا  ال ســـابات وا 

 .2018/2019ل سنة المالية  ال ساب ال تامي ل جكات ال اومية
 

ـــــات   -ج/5 ـــــات والمؤسســـــات العامـــــة وال ـــــراات والجمعي ـــــوألارات والكي  ـــــ  ال يجـــــب ع 
والمؤسسـات الفرديــة أو أ   ـ ص طديعــي وغيــر مـا  اــر ممــا تـد ت ديــده بالقواعــد 

أو مــ  اــل دفعــة  % مــ  قيمــة العقــد5التع يمــات التنفي يــة أ  ت تجــأل مــا نســدتة و 
ــا ل مــاد  مســدد  الــ  مــ  أدرمــوا مع ــ  طبق ــودا أو اتفاقيــات أو تعــامةت و ل كــد عق

ب ــر  تعــديل  2008( لســنة 2( مــ  الة  ــة التنفي يــة ل قــانو  رقــد  1( فقــر   37 
 . 1955لسنة  (3بعأل أ ااد مرسود ضرلبة الد ل الكولتية رقد  
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ل  ــراات والكي ــات  تــ   قيمــة م جــوأل الضــما  المســت قأ  تمتنــل عــ  تســ يد و  
ــــتدـــرأل لكـــا ت  ــــ  الـ ـــات  ــ ــــ راات أو الكي  ـــة كاد  صـــادر  عـــ ــ ادار   -وألار  المالي

امـا ال يجـوأل تضـمي   ،را    متكـا منكـاـــــــــت دــــتثد –ال ضوت الضـرلدي والت طـيط 
      ة ال اوميـة أعبـا  ضـرلبة الـد ل نيابـة عـ  ال ـراات ــــل الجكـــمد ت ـــما يفي العقود
 .منكا اــــاعفا ك أو

ــة المســاهمة  وع ــ  جميــل الجكــات ال اوميــة عــدد تقــديد  ــدمات ل  ــراات الكولتي
 -العامــة والمقف ــة اال بعــد تقــديد هــ ه ال ــراات  ــكاد  صــادر  عــ  وألار  الماليــة  

 يط تثدت درا    متكا م  االلتألامات المقرر  ع يكا.ادار  ال ضوت الضرلدي والت ط
 

ــدفل -ج/6 ــة د ــوألارات واإلدارات ال اومي ــود ال ــل تق ــدى دنــ   جمي التألاماتكــا مــ   ســادكا ل
باستثنا  الجكات التي لـديكا مصـروفات لمااتـب  ـارج  س فة (  لمراأل   الكولت ا

أل    دنـ  دولة الكولت فيتد الصـرف عـ  طرلـق  سـاب  ـاص ددنـ  الكولـت المراـ
ويضــات ال ــكرلة الممنو ــة وفــق التفدفعــات تمول يــة  ارجيــة ( لت ــ  المصــروفات 

ــل وألار  الماليــة  ال يجــوأل ةيــة جكــة  اوميــة صــرف مبــالا تجــاوأل و لكــا مــ  قد
أو أرصــدتكا لــدى الدنــو  التجارلــة م  يـــا      اعتماداتكــا بالميألانيــة لت ــ  ال ســابات

 .أو  ارجيا ولجميل العمةت
 

ـــد   -ج  /7 ـــة رق ـــيد وألار  المالي ـــا لتعم ــــد 1989( لســـنة  1 وفق ــــ ر  تنظـــ ــــاليد ـ صرف ــ
 -النقد  ع  طرلق الصندوق يراع  اآلتي : 

 

ــــــــــــــالي ظـــــر   - 1     صندوق لمبـــــالا المرتبـــــات ـــــــق الـصرف النقـــــد  عـــــ  طرل
ـــــة  -ال ـــــكرلة  ـــــ ت  -اإلجـــــاألات الدورل ــــــم –المااف ـــــاولي  ـ ست قات المق
 .  والموردي 

ارا ـــــاــو  ال ــد اةقصــ  ل صــرف النقــد  عــ  طرلــق الصــندوق  مســي  ديني - 2
ــــــ، ع ـــــ  أ  ياولتيـــــا ــــــستثن  مـــــ   لـــــ  صـــ           رف العكـــــد النقديـــــة المؤقتـــــة ـ

ـــار  ـــ ت والجوالدا مـــة، واةجـــور اإلضـــافية ل ـــكر م ــــ، والمااف ــــوا أل لتيـــ ر ـــ
 .الموظفي 
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الصادر دتارلخ  2017( لسنة 958مج   الوألرا  رقد  قرار ال   استنادا-ج/8
في  ر  ضوابط ت ديد أسعار ت اكر السفر وبوالص ال     20/7/2017

ال اومية ل راة ال طوط الجوية الكولتية واالتفاقية المدرمة دي  وألار  المالية 
 ،دك ا ال ر  20/12/2018در  دتارلخ و راة ال طوط الجوية الكولتية الصا

ل  قرار مج   الوألرا  رقد  ب ر  بعأل القواعد  2011( لسنة 444 وا 
في  ر  ت ولل مؤسسة  2008( لسنة 6واإلجرا ات التنفي ية ل قانو  رقد  

( 12والقرار الوألار  رقد   ال طوط الجوية الكولتية ال   راة مساهمة وتعديةتة
 .2017لسنة 

 

 ة ع   جميل الوألارات واإلدارات ال اومية والكي ات الم  قة والمؤسسات المستق 
االلتألاد بسفر موظفيكا في مكماتكد الرسمية وبعثاتكد، والموظفي  المتمتعي  
بالت اكر السنوية والط بة والمواطني  المدتعثي ، وت اكر العةج بال ارج ع   

وفقا لقرار مج   الوألرا   طا رات  راة ال طوط الجوية الكولتية  ش.د. (
  ر .االتفاقية المدرمة دك ا الالقرار الوألار  و و 

 

( المت ــــــ  فــــــــي  1166بقرار مج   الوألرا  رقد   اما ينبتي االلتألاد  
ب ر   3/10/2005( المنعقــــد دتـــــارلخ  2005/  49اجتماعــــــة رقـــــد   

وقرار السما  ل وألرا  باست داد  طوط طيرا  م ت فة في المكاد الرسمية، 
ب ر  ال  ة نفقات السفر  2015ة ( لسن1مج   ال دمة المدنية رقد  

( لسنة 7والقرار رقد   2015( لسنة 5ومصروفات االنتقا  والمعد  بالقرار رقد  
 19/9/2018مل االلتألاد باتاب ديوا  ال دمة المدنية الصادر دتارلخ  2015

، اما يستمر العمل ب ر  التقيد باإلجرا ات والفترات الم دد  ل مكمة الرسمية
ب ر   1992( لــــسنة  2م  قرار مج   ال دمة المدنيـــــة رقـــــد   ( 11بالماد   

( 266ال  ة نفقات السفر ومصروفات االنتقا . وقرار مج   الوألرا  رقد  
 ب ر  الموافقة ع   18/3/2012( دتارلخ 2/2012-15المت   باجتماعة رقد  
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را  الم ت فة و ل  است داد مرض  العةج بال ارج ومرافقيكد طا رات  طوط الطي 
( 31/84( المت   باجتماعة رقد  15استثنا ا م  قرار مج   الوألرا  رقد  

 .15/7/1984المنعقد دتارلخ 
 

وفيما يتع ق بسداد مست قات  راة ال طوط الجوية الكولتية  ت   
ع    1/1/2016، وأسعار ت اكر السفر وبوالص ال    دد ا م  31/12/2015

لكولتية وجميل الجكات ال اومية والمؤسسات المستق ة  راة ال طوط الجوية ا
 الصادر ع  وألار  المالية. 2016( لسنة 2االلتألاد بالكتاب الدور  رقد  

 
 

 

  ــ صما ع  -تمادات أدواب مصروفات الميألانية  ارج اع -الصرف مقدما  -ج/9
مدينة  سابات  –اةصو  المتداولة المالية الم  ية   سابات التسوية   العكد (

دو   مصروفات ت ت تسولتكا ع   أنوات دنود مصروفات الميألانية –أ رى 
ـة يعتدر ـــ و  الميألانية العامة دوألار  الماليـــ   ـال صو  ع   موافقة مسبقة م

 الفة، أما باقي م الفة لقانو  ربط الميألانية تت مل مس وليتكا الجكة الم
نظمة وفقا لما ت سولتكا أوال برو فيتد است دامكا وت اةصو  (العكد  سابات 

( 3تعاميد وألار  المالية وقانو  ربط الميألانية و ل  طبقا ل كتاب الدور  رقد  
مل عدد  اإل ة   ب ر   سابات التسوية المدينة  العكد( اةصو ، 2017لسنة 

 ه ــــــــال سابات م  هــ - الفصل الرابل  ـ( م26 أ( والماد  /6  اد ــب اد الم
 قواعد .    ال
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 : االعتمادات اإلضافية والمنقولة -د
 
 

ـــال يجــوأل بــر   ــا  تجــاوأل ال ــد اةقصــ  لتقــديرات اإلنف -د/1 ـــاق الـ ـــوارد  فـ ـــي قــ انو  ــــ
 م  الدستور ( . 147الميألانية والقواني  المعدلة لة   ماد  

     

ــد ع ــ  التقــدر اــل مصــ -د/2 ــة أو ألا  ــوارد  فيكــا يجوف غيــر وارد فــي الميألاني ـــيرات ال   ب ـــ
   ة ــــــواب الميألانيـــــأ  ياـو  بقـانو  واــ ل  نقـل أ  مد ــا مـ  بـاب الــ  آ ـر مــ  أد

 م  الدستور ( .  146  ماد  
 

ل مـ  ــــ، ولجـوأل النقم  دنود مصروفات درامت الميألانيـةال يجوأل تجاوأل اعتماد دند  -د/3
ا ـــــد آ ــر مــ  نفــ  البــاب و لــ  وفقالــوفر الم تمــل فــي اعتمــاد دنــد الــ  اعتمــاد دنــ

ي ـــــرامت فـــــــالدنـــود والدالف ـــات و  ل ـــروط وتع يمـــات وألار  الماليـــة ب ـــر  النقـــل دـــي 
ب ـر   ـروط  2016( لسـنة  2 ة الجكات ال اومية اما جا  بـالتعميد رقـد  ـــميألاني

 . اةسا  النقد ( ات الميألانية في الجكات ال اوميةالتعديل دي  اعتماد
 

 ع   جميل الجكات ال اومية مراعا  ما ي ي: -د/4
ة ــــد موافقــــــال يجوأل الصـرف ع ـ  أنـوات لـد يـدرج لكـا اعتمـادات بالميألانيـة اال بع -

 .  و  الميألانية العامة  –وألار  المالية 
  االعتمــاد الم صــص ـــــع ــ  نــوت معــي  ع المبــالا المصــروفةال يجــوأل أ  تأللــد   -

 .لة
ا دــي  اةنــوات دا ــل نفــ  ـــــاقةت فيمــــــاد دــإجرا  المنيجــوأل ل جكــة ال اوميــة القيــ -

 .دو  ال اجة ال  موافقة وألار  المالية  والدرنامت الدند
مـ   10يجوأل النقل دي  أنوات الدند الوا ـد دـنف  الف ـة مـل عـدد اال ـة  بـالفقر   -

 -الم ار الية أعةه فيما عدا: 2016( لسنة 2قواعد عامة م  التعميد رقد  
  مـــ  قواعــــد  اصــــة مــــ (14-13-12  الف ــــات الــــوارد  بــــالفقر أنـــوات  ❖

ب ـــر   ـــروط التعـــديل دـــي  اعتمـــادات  2016( لســـنة 2رقـــد   التعمـــيد
 الميألانية في الجكات ال اومية  اةسا  النقد (.
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ـــاالعتمـــادات  ❖ ـــالتعميدالم صصـــة ل ـــوارد  ب ـــا المع ومـــات ال     نظد وتكنولوجي
 .2006( لسنة 4رقد  

،  يــث دق ت صــيص اعتمــادات ماليــة لكــا بالميألانيــةاةنــوات التــي لــد يســ ❖
   و  الميألانية العامة. –يجب ال صو  ع   موافقة وألار  المالية 

 
 

 اال بقـــــانو ، و لـــ  صروفاتـــــــمالمـ  أدـواب اعتمـاد بـاب تجـاوأل  ال يجوأل ة  جكـة -د/5
بقواعـــــد  1978( لسـنة  31( م  مرسود بالقانو  رقـد    21استنادا ة ااد الماد    

     اعداد الميألانيات العامة والرقابة ع   تنفي ها وال ساب ال تامي.
 

ع   ال جكة  اومية عدد ال جـو  الـ  ط ـب اعتمـادات اضـافية و لـ  طبقـا لقـرار  –د /6
ـــأو اجــرا  تعــديل ف 1994( لســنة  5" دج ســتة رقــد   81مج ــ  الــوألرا  رقــد " ي ـ

ــ ــي  ال ــي  الاعتمــادات مصــروفاتكا اال ف ـــة الضــرور  القصــوى . وف ـــة اال تيــ اج ـ
دد ـــــالفع ي يجب القياد ددراسة جدية مسـبقة عـ   الـة االعتمـادات ، ع ـ  أ  تتق

ــة مرفقــا دك ــ  وألار  المالي ــة بط باتكــا ال ـــاــل جكــة  اومي ـــا المدــ ـــررات والديانــ ات ــ
ــاد اإلجــرا ات الةألم ــت يســمع دإتم ــي وق ــة وف ـــالوافي ـــة ب يـــ ـــاث يمـــ ـــ  االنتفــ ات ــ

يد ـــــباالعتمادات فيما ط دت م  أج ة قدـل نكايـة السـنة الماليـة ، و لـ  طبقـا لتعم
ــة رقــد   ــب تع 2016( لســنة  2 وألار  المالي ـــع ــ  أ  يرســل ط  ـــديل االعتمـــ ادات ـ

ارلخ ــــــة دتـــــوفقـــا ل نمـــو ج المرفـــق مـــل الكتـــاب الـــدور  الصـــادر عـــ  وألار  المالي
14/12/1993  . 

 

ـــال يجــوأل التقــدد بط ــب اعتمــاد اضــافي أو ط ــب ت صــيص مد -د/7 ـــالا أو ط ـ ـــب اقـ رار ــ
ـــ  الـ ــــ، دـــل ت ـــا  هـــ ه الط دا  مبا ـــر ـوألر ـــــــصـــرف الـــ  مج       وألار ـــــــات الـــ

  ــــــصة و لـــــــات الم تـــــــــكا الـــ  الجكـــــــ  ثـــد ا التــــــالماليـــة لتقـــود ددراســـتكا وم
 1978سنة ـــــ( ل 31 مرسـود بالقـانو  رقـد  ( مـ   52  تنادا ال  نص المـاد  اس

 بقواعد اعداد الميألانيات العامة والرقابة ع   تنفي ها وال ساب ال تامي .
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 المصروفات الجارلةثانيا: 
 

  : (21تعويضات العام ي    -هـ
 

     تعتدــــر المــــ ار  اإليضــــا ية ومــــا ورد فيكــــا مــــ   ــــروط قيــــدا ع ــــ  اســــت داد -هـــــ/1 
     ف واالعتمــــادات المدرجــــة بالميألانيــــة  ســــب الدنــــود الر يســــية وال يجــــوألالوظــــا

       اد ــــــــــا ل مــــــــة طبقــــــــــتعــــديل هــــ ه االعتمــــادات اال بعــــد الرجــــوت الــــ  وألار  المالي
بقواعــــد اعــــداد  1978( لســــنة  31قــــانو  رقــــد   المرســــود ب( مــــ   20   رقــــد

 وال ساب ال تامي .الميألانيات العامة والرقابة ع   تنفي ها 
    

ا ـــــــديل درجاتكــــال يجـوأل بتيــر قـانو  تعـديل عــدد الوظـا ف المدرجـة بالميألانيــة أو تع -هـــ/2
     صيةــــصفة   ـــــوال يجــوأل تعيــي  موظــف ع ــ   ســاب وفــر الميألانيــة أو ترقيتــة د

 ه ــــ  هـــــة ع ــــل والترقيـــوياو  التعيـي  والنق، أو قيده ع   درجة أدن  م  درجتة 
 روط ـــــالدرجات وفقـا ل قواعـد المقـرر  بقـانو  ونظـاد ال دمـة المدنيـة مـل مراعـا  ال

  ــــــوارد  ع ــــــات الـــــــة والمة ظــــــــة ل ميألانيـــــــــالــــوارد  بالمــــ ار  اإليضــــا ية المرافق
 الوظـا ف الم صصـة ل تعيـي   ب ـر  – تعويضات العـام ي  – الباب اةو اعتمادات 
ات ـــــار الجكـــــواـــ ل  الوظـــا ف الم صصـــة ل ترقيـــة ع ـــ  أ  يراعـــ  ا ط لــــــأو ل نق
ـــالم ت       صة بصــور  مــ  القــرارات الصــادر  فــي هــ ا ال ــر  طبقــا لمــا ورد فــي المــاد ــ
داد الميألانيـات ـــــد اعـــــبقواع 1978( لسنة  31 قانو  رقد  المرسود ب  ـــــ( م 20  

 ساب ال تامي .ة والرقابة ع   تنفي ها وال ــالعام
      

ـــ/3   ـنق كد مـــــــة لــــــيعتدــر الموظفــو  الكولتيــو  الم صــص لكــد وظــا ف بالميألاني - هـ
         ـمنقولـــــو  الـــــ  هـــــ ه الوظـــــا ف مـــــ ثاني (ـاالعتمـــــاد التكمي ـــــي   اةو  والـــــ

ــوال يج 2019/ 1/4 ــ   ســاب هــ ا االعتمــاد بميألانيــ ــاتكد ع  ــــوأل صــرف مرتب ة ــ
 بر   ا  م  اة وا  .  2019/2020السنة المالية 
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ـــــ/4 الوظــــا ف الم صصــــة ل نقــــل مــــ  االعتمــــاد التكمي ــــي اةو  ولــــد ت ــــتل فــــي  – هـ
ــي  ال 1/4/2019 ـــيجــوأل اعــاد  توأللعكــا د ـــدرجات فــــ ـــي المجموعـــ ـــة الوظيفيـ ة ــ

      .تبعا لما تقتضية متط بات التوظيفالوا د  لمواجكة تعيي  الكولتيي  
 

ــــ/5 ـــي اســـت داد الوظي -هـ ــــراعـــ  ف ــــا ف الم صـــ ــــصة بالميألانيــ ــــة لمواجكــ ــــة تعيينــ ات ــ
 -الكولتيي  المنتظر  وفقا ل طة التوظيف اآلتي :

 أال يتد  تل ه ه الوظا ف اال ع  طرلق ديوا  ال دمة المدنية . -
ــدرجات فــي المجموع - ــي  ال ــل هــ ه الوظــا ف د ـــجــواأل اعــاد  توألل ـــالوظيفية ــ ة ــــ

  ب رط توافر االعتمادات المالية. بعا لما تقتضية متط بات التوظيف  تالوا د
 

  ـد ـــــــــ  دنــــــاد وع ــــــتعتدـــر اافـــة الوظــا ف التـــي ت ـــتر ع ــ  درجـــات الكـــادر العــ -هــــ /6
ــود  ــ ا لسياســة  -العق ــي ت ــتر تنفي ــد اســتبعاد الوظــا ف الت ــت الوظــا فبع  –تكول
ـــمجم ـــفــق ديــوا  ال دمــة المدنيــة ع ــ   د  باســتثنا  الوظــا ف التــي يواــ ت كا ، ـــ
ضوابط ـــــا ل ـــــرور  القصــوى ووفقـــــــ  أ  ياــو   لــ  فــي أضــيق ال ــدود ول ضـــــــع 
 ي يضعكا مج   ال دمة المدنية في ه ا ال ر  .  ـــالت

 

ـــ/7 ـــال يجــوأل نــدب المــوظفي  الكــولتيي  المعينــي   صــما ع  -هـ ـــ  االعتمــ ـــاد التكمي ــ ي ــ
 . الميألانيات الم  قة أو المستق ة   ل عمل في أ  جكة م  الجكات  اتاةو

اما ال يجوأل ندب هؤال  الموظفي  ممـ  أن ـ ت لكـد وظـا ف فـي ميألانيـة الجكـة 
  ـــا ل عمل في أ  جكـة  اوميـة أ ـرى اال بعـد نق كـد الـ  ت ــــالتي يعم و  لديكـ

نـدب الـوارد  بقـرار مج ـ  ، مل مراعا  قواعد وأ اـاد و ـروط النقـل والالوظا ف 
وتعديةتـــة، مـــل مراعــا  تعمـــيد ديـــوا   2006( لســنة 38يـــة رقـــد  ال دمــة المدن

ب ـــر  وقـــف النقـــل والنـــدب واالعـــار   2013( لســـنة 10ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  
( المت ــ  فـــي اجتماعـــة رقـــد 758الصــادر اســـتنادا لقـــرار مج ــ  الـــوألرا  رقـــد  

ميد ديــــوا  ال دمــــة المدنيــــة     اوتعــــ ،27/5/2013( المنعقــــد دتــــارلخ 26/2013 
ب ـــر  اســـتمرار وقـــف النقـــل  2017( لســـنة 5ورقـــد    2016( لســـنة 6رقـــد  

 والندب واالعار .
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ور ــــــولتي فــــــــتنفيــ ا ة اــاد قــانو  ربــط الميألانيــة ت تــ  وظيفــة الموظــف غيــر الك -هــــ/8
ــ  الجنســية الكولتيــة ــ  أ  تن ــر لــة الوظيف صــولة ع  ـــ، ع  ـــلدرجة باـــ ي ـــــة التـــ

ـــولتي  ـــا ورد فيســـت قكا بف ـــة ا ـــا لم ــــطبق ـــي المــــ ـــ( م 20ـاد    ــــ ــــ  مرســـ ـود ـــــــ
بقـــواعد اعــداد الميألانيــات العامــة والرقابــة  1978( لســنة  31 ـو  رقــد  ـــــــقانالب

 ع   تنفي ها وال ساب ال تامي .  
 

ـــ( ل 3 مدنيــة رقــد  مــل عــدد اإل ــة  بر اــاد قــرار مج ــ  ال دمــة ال -هــــ/9  1982سنة ـــ
 1988سنة ـــــ( ل 2 ب ر   تل الوظا ف ال اغر  بالجكـات ال اوميـة وقـرار رقـد  
ات ــــة  ات الميألانيــــب ر   ـتل الوظـا ف ال ـاغر  فـي الكي ـات والمؤسسـات العام
ـــالم  قــة ، فإنــة ال يجــوأل  ــتل الوظــا ف التــي ت ــتر أثنــا  ال ـــسنة الماليـــــ ة اال ـــ

المنتكيــة  ــدماتكد (  د اســتنفاد الفتــر  التــي صــرفت عنكــا مرتبــات ل ــاغ يكا  ـــــعب
 ل رصيد اجاألاتكد الدورلة .    ـــــمقاد

 

ار ـــــة باال تيـــــ  الترقيـــــــدد تنفيـــــــيراعـــ  عتنفيـــ ا ة اـــاد قـــانو  ربـــط الميألانيـــة  -هـــــ/10
ل ــــي الربــــة اال فـــــبالنســبة ل مــوظفي  ال اضــعي  لقــانو  ونظــاد ال دمــة المدني

 .2019/2020اة ير م  السنة المالية 
 

ــــ/11 ـــ  ال -هـ ـــرار مج  ـــة بق ـــات ال اومي ـــألاد الجك ــــضـــرور  الت ــــ" ف526وألرا  رقـــد "ــــ ي ــ
والــ   يقضــ  بقصــر العمــل فــي  31/5/1992( دتــارلخ  21/92 اجتماعــة رقــد  

ـــب والســـارتارلة بماات ـــدرا  الماات ــــوظـــا ف م ــــب الـــ ــــساد  الـــ ــــوألرا  و ــ اغ ي ـــ
 الوظا ف القيادية ع   الموظفي  الكولتيي  فقط .   

 

ـــ/12 ــي  الموظ -هـ ــ   يقضــ  دتعي ـــا  صــدور المرســود ال ـــف ع ـــ ـــ  ا ـ ـــدى الوظـــ ا ف ــ
اد  ــــالقيادية أو ال اصة يعتدر من  ا لوظيفتـة بالميألانيـة طبقـا لمـا جـا  فـي الم

    قـــانو  المرســـود ب( مـــ   20مـــاد    مـــة المدنيـــة و ال( مـــ  قـــانو  ال د 15  
 ها ـــبقواعد اعداد الميألانيـات العامـة والرقابـة ع ـ  تنفي1978( لسنة  31 رقد  

 وال ساب ال تامي .
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ــــ/13  ـــ -هـ ـــديكا ع  ـــة معالجـــة أوجـــة الصـــرف ل ـــل جكـــة  اومي ـــ  ا ـــاب اةو   ع   – الب
ــام ي  ـــف تعويضــات الع ــو ــ ــاب ال ــديرات المصــروفات لكــ ا الب ــي ي  ــدود تق ارد  ف

ـــ  التقـــديرات يت مـــل  ـــ  ت  ـــة وأ  تجـــاوأل فـــي الصـــرف ع  ـــط الميألاني قـــانو  رب
ـــمســ وليتة الموظــف الم  ـــــ مرســود ( مــ   22ا لمــا ورد فــي المــاد    تص طبق

ـــ( ل 31قــانو  رقــد   الب بقواعــد اعــداد الميألانيــات العامــة والرقابــة  1978سنة ـــ
 ساب ال تامي .ـــــ  تنفي ها وال ـــع 

 

 

ة ـــــبميألانيـة الجك تعويضـات العـام ي  – البـاب اةو ال يد ل في  ساب وفـورات  -ـهـ/14
ة معظد الوظا ف التـي سـت  و لد ـو   ـاغ يكا السـ  التقاعديـة ــة تك فــــال اومي
 تعويضـات العـام ي  –البـاب اةو  ه التك فة عنـد اعداد تقديرات ـــا  هـــنظرا إللت
 .       2019/2020ة ـــسنة الماليـــــبميألانية ال

 

ا ا صدر قرار ع  الس طة الم تصة دإلتا  ا دى الوظا ف أو  فـأل درجتكـا أو  -هــ/15
را  هـ ا ــــــــ، ينبتـي تنفيـ  القـرار مـل مراعـا  اجق كا مـ  وألار  أو ادار  الـ  أ ـرى ن

 . ت ميألانية السنة المالية التاليةالتعديل في م رو 
 

ــــ/16 الم تصـــة   ـــرى الـــ  الوظـــا فاة اوميـــة الجكـــات ال يفـــيـــتد نقـــل المـــوظفي   – هـ
الســنة الماليــة، واــ ل  التعيــي  ع ــ  الــدرجات الجديــد  فــور  ددايــة بالميألانيــة مــ 

 نتيجـة ة  السـنة الماليـةـــــــا ف التـي ت ـتر  ـــــوالوظ اقرار قانو  ربط الميألانية،
ا موال يجـوأل  ـت ك رى تعتدـر مجمـد  ــــــ اة اوميـة الجكـات ال الـ نقل  اغ يكا 

، ولجـوأل اعـاد    ت  اسـتيفا  المبـالا المترتبـة ع ـ  نق كـا بر   ا  م  اة وا 
ـــي المجموعـــة الوظيفي ـــدرجات ف ـــي  ال ـــل د ـــل الوظـــا ف الم صصـــة ل نق ــــتوألل ة ـــ

ـــالوا  د  لمواجكــة أ  تتييــر يطــرأ ع ــ  ال الــة الوظيفيــة ل مــوظفي  الم صصــة ـــ
 لكد ه ه الوظا ف .
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في مواعيد است قاقكا وع   جميل الجكات  تعويضات العام ي  تصرف -هــ/17
ديوا  ع  طرلق  تعويضات العام ي  وف ــــداد اــــة أ  تقود دإعـــــال اومي

 اتــدـرتــداد المـــل اعــق دليـــ  وفـو ل (  ةـد المتكام ـالنظراأل ـم   دنيةـال دمة الم
لدليل رموأل وتصنيفات ووفقا راأل الم اور ي الصادر م  المــاآلل ع   ال اسب  

 .2015( لسنة 4الميألانية  اةسا  النقد ( الصادر بالتعميد رقد  
 
المـــــوظفي  اعقوبـــــة أو جـــــألا   تعويضـــــات العـــــام ي  المبـــــالا الم صـــــومة مـــــ  -هـــــــ/18

ـــلم  ـــالفتكد نظــــ ـــد العمــل تقيــد ل ســاب اإليــرادات بالجكــة بعــد  ــ ـــصمكا ع ـــــــ   ـــ
 .صروفات العتبارها  رما  م  الراتبــــــساب المــــــ 

 

ــــأمـــا أيـــاد انقطـــات الموظـــف عـــ  العمـــل بتي   ــــر ا   فــــ ة ت صـــد ع ـــ   ســـاب ـــ
ست ق ع يكـا أجـر و لـ  ــــــل المـــــــالمصروفات بسدب عدد ا تسادكا م  أياد العم

فـي  4/4/1979ارلخ ــــصادر دتــــــود الـــ( مـ  المرس 81 استنادا ال  المـاد  رقـد  
  ر  نظاد ال دمة المدنية .

( 39ولنبتــي ع ــ  الجكــات ال اوميــة االلتــألاد بقــرار مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد  
، وتعمـيد المؤسسـة العامـة ل ترمينـات 21/10/2006الصـادر دتـارلخ  2006لسنة 

فـي  ـر  الوضـل التـرميني لمـدد االنقطـات عـ   2009( لسـنة 2االجتماعية رقـد  
 التالية الستنفاد الموظف ل  د اةقص  لإلجاألات المرضية.العمل 

 
ــــ/19 ـــة االلتـــألاد بر اـــاد  - هـ ـــ  جميـــل الجكـــات ال اومي ـــةع        تعمـــيد ديـــوا  ال دمـــة المدني

ب ـــر  ضـــوابط اإلعفـــا  مـــ  العمـــل  ـــة  فتـــر  اإلنـــ ار  1996( لســـنة  7رقـــد   
 ل موظفي  غير الكولتيي  .

ــد  ــي تصــ اإلجــاألات رواتــبوتقي ــد  النقالت ــ ل  الد ــا  ال ــكر وا ـــرف أثن ـــد  لفتـــ ر  ــــ
ا  ـــــــاإلنــ ار المصــروفة أثنــا  ال ــكر ل مــوظفي  الــ ي  قــررت الجكــة ال اوميــة انك

ــ   ســاب ــد الم ــتص  ــدماتكد ع  ـــ، عــدا الفتــر  التبالمصــروفات الدن ـــي ت ـــ ص ــــ
ـــ   ســـاب  ـــد ع  ـــة فتقي ـــة تالي ـــة الما 31190200ســـنة مالي ـــة اةصـــو  المتداول لي

  أنـوات دنـود ـــــسولتكا ع ــــــــــمصـروفات ت ـت ت - سابات مدينة أ رى  -الم  ية
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ــة بــة   ،مصــروفات الميألاني ــة( وا  ــنظد المتكام  ـــد ال ـــديوا  ال دمــــ ــةـــ ــ ل   ة المدني د
 .ال كرلة رواتبعند اعداد ا وف ال

 

ـــــــالدورلــة وايفيــة تســوية رواتدك اإلجــاأل االت قطــل وفيمــا يتع ــق ب ــ ـــا المدفوعـ ة ــــ
ــــمق ـــة رقـــد دما، يجـــب االلتـــألاد بر اـــاد تــ ( لســـنة  8  عمـــيد ديـــوا  ال دمـــة المدني

1996. 
 

ــــاالســـتقطاعات دنســـبة معينـــة   االترمينـــات االجتماعيـــة ( تـــتد فـــي فت -هـــــ/20  ــــر  اجــــ األ  ــــ
  ــــــالعـام ي  فـي الدولـة عـ  مسـت قات ال ـكر واسـور ال ـكر ، واالسـتقطاعات ع

ة اال ــــــالخ ( يتد ع   أسـا  أ ـكر اام …القرأل  –ا   النفقة ـــد ا معي   كرلـم
رور  مراعـا  ـــــل ضـــا ، مـــــة ع ـر يومـــــفي  الة اإلجاأل  التي تقل مدتكا عـ   مس

تورلد ه ه ال صميات ال  الجكات الم تصة فـورا  تـ  ولـو اـا  ال صـد عـ  سـنة 
دد االنقطـات عـ  ـــــ  مـــة عــلترمينات االجتماعيمالية ال قة ، ولجب تسوية مبالا ا

، والتقيـد دتعمـيد المؤسسـة  1981( لسـنة  6المالية رقـد    العمل وفقا لتعميد وألار 
ب ـر  تسـوية آثـار التـا  قـرارات  2015( لسنة 3العامة ل ترمينات االجتماعية رقد  

  .2015لسنة ( 28انتكا  ال دمة بر ااد قضا ية نكا ية وفقا ل قانو  رقد  
  
 

رى وفقــا ــــــــع ــ  جميــل الجكــات ال اوميــة ســداد اال ــتراكات والمبــالا المســت قة اة  -هــــ/21
ــات االجتماعي ــانو  الترمين ـــة اــاد ق ـــة بموجــ ـــب ا ـ ـــعار ايـ ـــدات ل ـ ساب المؤسســة ــ

 ية ة الديانـات التفصـيـــا دــــمرفق 42 – 3762أل  رقـد ـــــــالجار  في دن  الكولت المرا
ست ق عنـة هـ ه اال ـتراكات ، ــــــلك ه المبالا و ل  في أو  ال كر التالي ل  ـكر الم

لســنة  ( 1   ات االجتماعيــة رقــدــــــسة الترمينـــــا  دتعمــيد مؤســـــمتبعــة فــي  لــ  مــا ج
كر ســـتت مل الجكـــة فوا ـــد ومبـــالا ـــــل  ـــــوأ  تـــر ر فـــي الســـداد عـــ  أو  ا 1977

ـــاضــافية وفقــا لم ـــا جـــ ـــف ا ـــ ـــي تعمــ ـــيد مؤســ  ( 4 سة الترمينــات االجتماعيــة  رقــد  ـ
 .  1977لسنة 
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ال اومة  أل ع   المبالا الواجبة اةدا  م ال يجوأل اجرا   صد أو توقيل  ج -هــ/22
أو ةدا  ما فا  لنفقة م اود دكا م  القضا  ،ل موظف برية صفة اانت اال و 

ة ، أو السترداد ما ـ ق بردا  وظيفتــياو  مط وبا ل  اومة م  الموظف بسدب يتع
( م  المرسود بالقانو   20 صرف لة بتير وجة  ق ، و ل  تنفي ا لنص الماد   

جاوأل ما وأل أ  يتـــفي  ر  ال دمة المدنية ، وال يج 1979( لسنة  15   رقد
ولوية لدي  في هاتي  ال التي  ع  نصفة وتكو  اة ي صد م  المست ق ل موظف 

وفيما يتع ق دت صيل المبالا المست قة ل جكات ال اومية ، التألا دالنفقة عند 
 .1998( لسنة 6ع   موظفيكا ينبتي االلتألاد بر ااد التعميد رقد  

 
ا ف العامـة ــــــة الوظــــة ومجموعــــــي ظر تعيي  الموظفي  بمجموعة الوظا ف القيادي -هــ/23

ــ  الدرجــة الرابع أ مــ  الدرجــة   ـــ(  ت ــة أو مـــ ـــا يعادلكــ ـــا الـ ـــ ي  تنتكـ ي  ــدماتكد ــ
باالســتقالة أو الفصــل فــي اافــة الجكــات ال اوميــة والكي ــات والمؤسســات العامــة 

ــة ن ــة أو أ ــد اة ــ اص المعنوي ــي ياــو  ل دول ــة وال ــراات الت ـــالم  ي ــي ــــ صيب ف
ا مج ــ  ـــــي قررهـات التـــــــ% و لــ  وفقــا ل  ــروط واةوض 51رأســمالكا ال يقــل عــ  

ديـــوا  ، مـــا عـــدا ال ـــاالت التـــي يوافـــق  1976لســـنة  ( 50  را  بقـــراره رقـــد الـــوأل 
كا م  أ ااد قرار مج   الـوألرا  الم ـار اليـة بموجـب ال دمة المدنية ع   استثنا 

    التفويأل الممنو  ل ديوا  دك ا ال ر .
 

لسـنة  ( 245  رقـد  ( مـ  المرسـود 30 ( ،   28 التقيد بما تنص ع ية المادتا    -هــ/24 
ــــوألار  ال ارجيـــة ال لمـــوظفي بالة  ـــة الماليـــة 2005  27/9/2005دتـــارلخ   صادر ـــ

ب ـــر  نفقـــات التـــرمي  الصـــ ي والعـــةج ونفقـــات التع ـــيد ةدنـــا  مـــوظفي البعثـــات 
، مـل مراعـا  قـرار 2017( لسـنة 21عد  بالمرسود رقد  والم الدد وماسية في ال ارج

ب ـر  تعـديل بعـأل الدـدالت بالة  ـة  2018( لسـنة 4مج   ال دمة المدنية رقـد  
  المالية لموظفي وألار  ال ارجية.
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ــــــ/25 ـــــتد ال -هـ ــــــي ـــــدي  صرفــ ـــــ  الدن                 اإلجـــــاألات الدراســـــية  -  21110401  صـــــما ع 
ا ـــــالمنتــددي  والمعــارل  ( ومــ  ثــد يــتد النقــل اليكم    – 21110501ات ( ، ثــوالبع
ل ــــموعة اةول  لمواجكـة مـا ي ـص اـل منكمـا وفقـا لواق  الدنود الم تصة بالمجــم

ــي هــ ا ال ــر   ــة ف ــة وألار  المالي ــد أ ــ  موافق ــة أ ــكر وبع ــي اــل ثةث الصــرف الفع 
  ــــي بر ـــــة فياتفـــــأما فيما يتع ق بالجكـات الم  قوا  طار ديوا  ال دمة المدنية ، 

ب ــر  دليــل رمــوأل   2015 ( لســنة 4  موافقــة وألار  الماليــة فقــط وفقــا ل تعمــيد رقــد 
 .وتصنيفات الميألانية   اةسا  النقد (

 
  

اعـاد  توأللـل  وبالتنسـيق مـل ديـوا  ال دمـة المدنيـة وألار  الماليـةيجوأل بعـد موافقـة  – هــ/26
الـ  نـوت  21110104: مـ  نـوت نـوات التاليـةمـ  اة نـوت الوظا ف المدرجة في ال 

ا ا ألاد عـدد الوظـا ف  21110204الـ  نـوت  21110201، وم  نوت 21110123
( مــ  نظــاد  23،92   باةقدميــة وفقــا ة اــاد المــادتي  وظفي ـــــالةألمــة لترقيــة الم

ة ــــــ  عدد الوظا ف ال   أن ئ فـي الميألانيـة و صـص ل ترقيــــة ع ـــال دمة المدني
  .األ  ت مل الترقية وفقا لنظاد وظيفي  اصــــ ه اإلجــــوه

 
 

 ،صادر  ب ـرنكاـــــــرارات الـــــــأ اـاد القوالمااف ت الددالت  وصرف العةوات يراع  في  -هــ/27
ب ــر   1985سنة ــــــ( ل 10 د  ـــــمــل التقيــد بمــا جــا  دتعمــيد ديــوا  ال دمــة المدنيــة رق

ــــالديانـــات واإلجـــرا ات ال اصـــة بط ـــب االســـتثنا  مـــ  ال  ــــد اةقــ  ص  عـــ  اةعمـــا ــــ
( 6والتقيـد بمـا ورد بقـرار مج ـ  ال دمـة المدنيـة رقـد  ، يـةاإلضافية  ة  السنة المال

ب ر  التطديق الص يع لقرارات مج ـ  ال دمـة المدنيـة المنظمـة لصـرف  2010لسنة 
 2016( لسـنة 41وا ل  التقيد بقرار مج   ال دمـة المدنيـة رقـد   ،الددالت والمااف ت

تــألاد دتعمــيد ديــوا  مــل االل ب ــر  دــد   ضــور ج ســات ال جــا  فــي الجكــات ال اوميــة
ب ـر  قـرار مج ـ  ال دمــة المدنيـة فـي  ــر   2017( لســنة 10ال دمـة المدنيـة رقـد  

 ال جا  غير م دد  المد  الم ا ة في الجكات ال اومية واتاب ديوا  ال دمة المدنية 
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ــارلخ   ب ــر  الموافقــة المســبقة مــ  جكــة عمــل الموظــف ع ــ   1/8/2018الصــادر دت
مراعـــا  اافـــة القـــرارات المتع قـــة بالدـــدالت و ، العمـــل وال جـــا التك يـــف بعضـــوية فـــرق 
 هــــ م  ه ه القواعد./43والعةوات الوارد  بالماد  

 

 

ـــــاعــاد  توأللــل الوظــا ف بمجموعــة الوظ وألار  الماليــةيجــوأل بعــد موافقــة  -هــــ/28  ا ف العامــة ـ
ـــولتيي  وفق ـــديل أوضـــات المـــوظفي  الك ـــة لتع ــــالمدرجـــة بالميألاني ــــعا ل تــ ـــرارات ـــ اميد والق

ةألد بالميألانيـة الـ   يسـمع ـــاد المـالي الــــوافر االعتمــــــ ترط تـــــالمعمو  دكا ع   أ  ي
     ، بالتنسيق مل ديوا  ال دمة المدنية.د ل 

 

اعــاد  توأللــل  وبالتنســيق مــل ديــوا  ال دمــة المدنيــة وألار  الماليــةيجــوأل بعــد موافقــة  -هــــ/29
 21110105الوظــا ف العامــة، نــوت  21110104نــوت  ي اــل مــ الوظــا ف ال ــاغر  فــ

الوظـــــا ف المعاونـــــة واةنـــــوات مـــــ   21110106الوظـــــا ف الفنيـــــة المســـــاعد ، نـــــوت 
 العقــود 211102 الوظــا ف ال اصــة( وأنــوات دنــد  21110123الــ  نــوت  21110107

     .لدى الجكة   مل اال تياجات الضرورلة ابما يتم
 

الميألانية  ترا  أية مألايا مادية أو عينية ل موظفي  ا ا لد تك  اعتمادات يراع  عدد اق -هــ/30 
الة ــــفة ه ه المألايا في  تسمع دتتطية تك  ( تعويضات العام ي -الباب اةو    
ـــ  تطةت رأ  مج ـــــاس م اطبة وألار  المالية إلددا  الرأ  وم  ثد ولراع رارها ـــــــــــــاق

ت داث أو تعديل ـــضم  اســــات تتــــر  أ  مقتر ات أو ط دد ية ب الوألرا  بصور  مد
وا  ال دمة المدنية ــــاوادر أو ت صيص مألايا عامة ل عام ي  فيكا قدل التقدد ال  دي

             دج ستة رقدــــ( المت 475د  ـــــرق وألرا ــــدكا و ل  تطديقا لقرار مج   ال
 .27/5/2007دتارلخ  24-2/2007

وبصفة عامة ال يجوأل مـنع أيـة مألايـا ماليـة أو عينيـة مـا لـد تكـ  هنـا  موافقـة مسـبقة   
م  قدل مج   ال دمة المدنية ع   اقـرار ت ـ  المألايـا أيـا اـا  البـاب الـ   يـتد الصـرف 

  ب ــر 2009( لســنة  28رقــد    منــة و لــ  اســتنادا الــ  تعمــيد ديــوا  ال دمــة المدنيــة
 العينية لموظفي الجكات ال اومية. تقرلر المألايا المالية أو
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  جكــات ـــــدمات الــــــؤدو   ـــــالماافــ ت التــي تـدفل لمــوظفي أيــة جكـة  اوميــة الــ ي  ي -هـــ/31
والمــوظفي  ال ـ ي  يـتد االســتعانة دكـد طبقـا لقــرار مج ـ  ال دمـة المدنيــة   اوميـة أ ـرى 

المعـــد   ولتيي ب ـــر   نمـــو ج عقـــد االســـتعانة د دـــرات غيـــر الكـــ 2007( لســـنة 5رقـــد  
ــالقرار رقــد   ــ ي  تســتعي  دكــد الجكــة ال اومي 2017( لســنة 2ب ـــواــ ل  اة ــ اص ال ة ــ

 صـما بصفـة مؤقتة لمواجكة ظروف طار ة أو لتنفي  أعما  لكا الصفة الموسمية ت مـل 
  المسـتعا  د ـدماتكدماافـ ت –21110608نـوت  تعويضـات العـام ي  –ع   البـاب اةو  

(  4   رقــد  التعمــيدا ة اــاد ــــــوفق ديكاـــــل لـــــت التــي يــتد تك ــيفكد بالعمـات الجكــاـــبميألاني
وع ـــ  أ   ،ب ـــر  دليـــل رمـــوأل وتصـــنيفات الميألانيـــة   اةســـا  النقـــد (   2015لســـنة 

ــد   ــة رق ــرار مج ــ  ال دمــة المدني ــوارد  بق ــاد ال ــ  الضــوابط واة ا ( لســنة 16يراعــ  تنفي
بالجكـات ال اوميـة، وآ رهـا قـرار ديـوا  ال دمـة  ينظد فرق العمـلال   وتعديةتة  2011

 .2016( لسنة 40المدنية رقد  
 

تعويضـــات  –اةو   صص ل بـــابــــــاد الم ـفـــي اســـت داد االعتمـــاد التكمي ـــي العـــ  يراعـــ -هـــــ/32 
  -ما ي ي : العام ي 

وافر وظا ف ــــأوال : ال يجوأل تعيي  الكولتيي  ع   االعتماد التكمي ي اال في  الة عدد ت        
ل مراعا  عدد  تل ه ه ـــي  ، مــــ اغر    ف ة اولتي ( بميألانية الجكة تسمع دك ا التعي
المنتكية ا مرتبات ل اغ يكا  ــــالوظا ف اال بعد استنفاد الفتر  التي صرفت عنك

 مقادل رصيد اجاألاتكد الدورلة .  ( دماتكد
ـــثانيــا : تعيــي  الكــولتيي   رلج         ـــلجامعي اـــ ـــات والمعاهــــ ــد الع يـ ـــا والمعاهــ ـــد المتوسطـــ ـة ـــ

تد وفقــــا ل طــــة توظيــــف ـــــــو رلجــــي الــــدورات التدرلديــــة   االعتمــــاد التكمي ــــي اةو  ( ي
 -الكولتيي  وع   الن و التالي :

 

ــ  هــ ا  1   ــات الكــولتيي   صــما ع  ــة ب ــر  تعيين ــوا  ال دمــة المدني ( مراجعــة دي
 .2019/2020المالية االعتماد ع  السنة 

 
 
 



 
 المصروفات

  - 56 - 

ــة  2   ــوا  ال دمــة المدني ـــال بالتر ــيع( يقــود دي ـــ  الجكــ ــ  فــي ــ ــة و ل ات ال اومي
مــ   ــة  الــنظد المتكام ــة ل  دمـــة و  ا تياجــات الجكــة المقدمــة اليـــة ضــ

 المدنية.
 

ـــ(  تتــول  اــل جكــة  اوميــة اص 3   ـــر دار ــ ـــار التعيقــ ـــي  بعـ ـــد اســ تكما  مســوغات ــ
مــ  جاندكــا ع ــ  أ  ي ــير القــرار الــ  تر ــيع الــديوا  وأ  يتضــم   التعيــي 

ــة الوظيفي ــا تفصــي يا عــ  ال ال ـــديان ـــة والماليــ ــألود ـ ــالموظف ، ول ة ال اصــة ب
 مسـة   ا القرار  ة  مـد  ال تأللـد عـ ـــ  هــديوا  ال دمة المدنية دنس ة م
ر التعيـي  ، مـل التركيـد ع ـ  تت يـة ديانـات قـراع ر يوما مـ  تـارلخ صـدوره 

     بالنظد المتكام ة ل  دمة المدنية.
 

 -ــور موض ا بة :ـــــــــــالمالية با ف ال ثةثة  ك وألار ود تأل (   4  
   سـاب ـــــدفوت ع ــــــالمد ـا الم -تارلخ التعيـي   -الدند  -الدرجة  -االسد  

مصـــروفات  -  ســـابات مدينـــة أ ـــرى –اةصـــو  المتداولـــة الماليـــة الم  يـــة 
لـدليل رمـوأل  ت تسولتكا ع   أنوات دنـود مصـروفات الميألانيـة موألعـا طبقـا ت

ـــد   ـــالتعميد رق ـــد ( الصـــادر ب ـــة  اةســـا  النق ( لســـنة 4وتصـــنيفات الميألاني
2015 . 

وتقـود وألار  الماليــة فــي ضــو  هــ ا الك ــف دتتطيــة المبــالا المدفوعــة لكــؤال   
لـــ  ي العـــاد اــــــكمي المـــوظفي  و لـــ  دنقـــل المبـــالا الةألمـــة مـــ  االعتمـــاد الت

 .اعتماد ميألانية الجكة المعنية
 
  

ـــــــــــر الكـــــــــــولتيي   ـــــــــــي  غي ـــــــــــر المـــــــــــؤه ي  وتعي ـــــــــــي  الكـــــــــــولتيي  غي ـــــــــــا : تعي                           ثالث
 الثاني ( :   االعتماد التكمي ي          

 

 -ع   مؤهةت ع مية أو دورات تدرلدية :( تعيي  الكولتيي  غير ال اص ي     أ 
 

    ي  ـــــة تعيــــــ(  تقود ال جكة  اوميـة بالط ـب مـ  ديـوا  ال دمـة المدني 1   
 ي ـــــالكولتيي  ال ي  تقدموا بط بات العمـل لـديكا ع ـ  االعتمـاد التكمي       
  .الثاني      
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ة ــــــة ووألار  الماليــــــ( يد ــا ديــوا  ال دمــة المدنيــة اــل مــ  الجكــة المعني 2   
   ه ه التعيينات أو جأل  منكا .بموافقتة ع       

 

      (  تتبـل الجكـة ال اوميــة المعنيـة نفــ  اإلجـرا ات الــوارد  فـي الفقــرتي   3  
ـــ( ب ــر  تعيــي  الكــولتيي   رلجــي الجامع 4 ( ،   3   ـــات والمعاهــ د ـــ

 الع يا والمعاهد المتوسطة و رلجي الدورات التدرلدية . 
 

       -: تعيي  غير الكولتيي     ب (   

  ــــــضرورلة مـــــــ( تقـود الجكـة ال اوميـة المعنيــة ب صـر ا تياجاتكـا ال 1  
يع ـــ ه الوظـا ف وعرضـكا ع ـ  وأللرهـا أو ر اسـتكا الع يـا مـل توضـــــه
 ررات ان ا كا تمكيدا إلرسالكا ال  ديوا  ال دمة المدنية . ــــمد

 

اماانيـة  ـت كا باـولتيي  ( يقود الديوا  بمراجعتكا بعـد التركـد مـ  عـدد  2  
ر  ــــــتص  ــــــوأللر الم ـــــــد رفـــل اةمـــر لمج ـــ  الـــوألرا  ولتـــول  الــــــث

 روف الداعية إلن ا  ه ه الوظا ف ل مج   .ــــالظ
 

ــات المقتر ــة أو ج 3   ــة موافقــة مج ــ  الــوألرا  ع ــ  الط ب ـــ( فــي  ال أل  ـــ
ـــمنك ــة اــ ــا لكــل مــ  الجكــة ال اومي ــة ا يصــدر قــرار ب ــرنكا ولد  لمعني

 ووألار  المالية وديوا  ال دمة المدنية .
 

اةصـو  المتداولـة الماليـة ( ع   الجكـة المعنيـة الصـرف ع ـ   سـاب  4  
ــ   - ســابات مدينــة أ ــرى  –الم  يــة  مصــروفات ت ــت تســولتكا ع 

دنقـل  ةــــة وألار  الماليــد مطالدـــ، وم  ث أنوات دنود مصروفات الميألانية
صــرفكا موألعــة بالمبــالا التــي تــد  لتتطيــة الصــرفاالعتمــادات الةألمــة 

 .  كور سب الدنود والدرامت ال ثةثة 
 

 

ـــود وألار  الماليـــة دتتطيـــة هـــ ه المصـــروفات و لـــ  دنقـــل المبـــالا  5   ( تق
ة مــ  االعتمــاد التكمي ــي العــاد الــ  اعتمــاد ميألانيــة الجكــة ــــــــــالةألم

 الصرف الفع ي .ة  كور ، وفقا لواقل ـــــل ثةثــــالمعنية ا
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ي تعمـيد ديـوا  ال دمـة ـــوارد  فـــــــيراع  في صرف دد  السا  وبد  الترثيث التع يمات ال -هــ/33
، والقـرارات المنظمـة لـ ل  فـي الجكـات ال اوميـة التـي  1991( لسنة  15 المدنية رقد  

    وظيفي  اص . نظادتطدق 
  

ة وضــرور  صــرفكا فــي صــور  ـــــــور  نقديــــــــص الســفر ل مــوظفي  فــي تــ اكرعــدد صــرف  – هــــ/34
 .م  في مستواهع  وايل الوألار  أو  ل قرارات الصادر  والعقود المدرمةعينية وفقا 

 

والعقد  تكو  تعيينات غير الكولتيي  ع   أ  م  أنوات العقود : العقد الثاني ، -هــ/35
دند المااف ت   تعانة ع  وعقد االس وعقد بمرتب مقطوت ، و عقد  اص ، ،ـثـــالثال

ات مج   ال دمة ة وقرار ـدنيـــة المــاد ال دمـــطبقا ة ااد قانو  ونظع  أعما  أ رى 
  ــات ع ـــــ، أما التعيينر ــي ه ا ال ــــديوا  ال دمة المدنية الصادر  فالمدنية وتعاميد 
وع   الجكات  دكا،ال اصة  ةـــوظيفيــال ةــــا اةنظمــة فت امكــالوظا ف ال اص

ة ـــد  لتير الكولتيي   ة  السنة الماليـــا ف جديـــــال اومية عدد المطالبة دإن ا  وظ
 . كمي ي الثاني اال في أضيق ال دوداد التــــ  االعتمــصما ع ــــ  2019/2020

 
ا  ال دمـة بـالتقويد ـــــد انتكــــــة عنــــــيتد  ساب الدد  النقد  ع  رصيد اإلجـاألات الدورل – هــ/36

ــنص المــاد    ــا ل ـــ( مــ  المرس 84 المــيةد  طبق ـــود الـــ ــارلخ ـــ فــي  4/4/1979صادر دت
ع   كر ياو   ساب هـ ا الدـد   لـــــ ر  نظاد ال دمة المدنية وا  ا اانت أياد العمل تق

ـــع الــ دنســبة عــدد أيــاد رصــيد اإلجــاألات  أيــاد ال ــكر الــ   يــتد فيــة  ســاب الدــد   ددـــــ
يـود وتطدـق هـ ه القاعـد   28،29،30،31النقد   سب موقعـة مـ   ـكور السـنة وهـي 

ـــأيضــا عن ـــد  ــــ ـــساب مرتـــــ ــي  وانتكــا  ـ ــي  ــاالت التعي ب الموظــف عــ  جــأل  ال ــكر ف
و لـ  وفقــا لمـا جـا  باتـاب ديـوا  ال دمـة ، اإلجـاأل  دـدو  مرتـب  ـــــود  مــــــمة والعال د

 .17/6/2000تارلخ ( د 2440   دــــالمدنية رق
 

ـــ/37    والتعمــيد رقــد  16/11/2003ـخ ( دتارلــ 1124قــرار مج ــ  الــوألرا  رقــد    الــ اســتنادا  -هـ
ات االجتماعيــة ع ــ  ـــــــة ل ترمينــــــــــسة العامــــــــالمؤس  ـــــــعالصــادر  2004( لســنة  1  

 -جكات ال اومية مراعا  ما ي ي :جميل ال
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 . متقاعدي  ع   دند المااف تنة بالوقف االستعا –1    
د ــــــــد  التعاقــــــــا  مـــــــد انتكـــــــعـــدد التجديـــد ل متقاعـــدي  المتعاقـــد معكـــد  اليـــا عن – 2

 . معكد مل عدد  صد ما تد دفعة لكد المدرمة
وألرا  لةسـتعانة ــــل  اـــــمة ـــالمقدم اتــبالط دتك يف مج   ال دمة المدنية بالدت  – 3

 . الكفا ات المتميأل  م  المتقاعدي ت النادر  و برص اب ال درا
 

ـــ/38 ــ  ال -هـ ــرار مج  ــألاد بق ــة االلت ــل الجكــات ال اومي ــ  جمي ـــع  ـــوألرا  رقــــ ( دج ســتة 666د  ـــ
ة بــالوألارات واالدارات ـــــل التنظيميــــــب ــر  ضــبط نمــو الكياك 29/7/2001( دتــارلخ 27 

الكياــل  و تعــديلث ياــو  اســت داث أـــــ ي، بةـسات العامـــــــــال اوميــة والكي ــات والمؤس
ومتناسبا مل عب  العمـل و جمـة، مـل االلتـألاد  ةــــالفع ي اتــــانعااسا لة تياج التنظيمي

( المنعقـــــد دتـــــارلخ 1/2017( فـــــي اجتماعـــــة رقـــــد  26بقـــــرار مج ـــــ  الـــــوألرا  رقـــــد  
ــة 2/1/2017 ــر المالي ــوألرا  ووألل ــ  ال ــي  مج  ــب ر  ــل مــ  نا  ــف ا  والمتضــم  " تك ي

ووأللر الدولة ل  و  مج ـ  الـوألرا  دإعـاد  النظـر فـي قـرارات مج ـ  الـوألرا  ال اصـة 
ـــة والكي ـــات والمؤسســـات  ـــل التنظيميـــة بـــالوألارات واإلدارات ال اومي بضـــبط نمـــو الكياك

   العامة".
 

وياو  است داث أو تعديل الكياكل التنظيمية بالعرأل ع   مج ـ  ال دمـة المدنيـة مـ   
المدنيــة الــ   يقــود بالدراســة وا  اطــة الجكــة دنتا جكــا ثــد العــرأل   ــة  ديــوا  ال دمــة

لةعتمـاد، و لـ  اسـتنادا الـ  تعمـيد ديـوا  ال دمـة المدنيـة ع   مج   ال دمة المدنيـة 
ب ر  ضبط نمـو الكياكـل التنظيميـة بـالوألارات واإلدارات والكي ـات  2001( لسنة 15رقد  

 والمؤسسات العامة.
 

 الم ت فــة ل مــوظفي  ةبرنواعــ 21120300 ظفي لمــو ا اســاا تــوفير الماليــة تتــول  وألار   – هـــ/39
 طبقا لموافقة ديوا  ال دمة المدنية.ال ي  يست قو  سانا  اوميا 
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(  22   رقـدع   جميل الجكات ال اومية مراعا  ما جـا  دتعمـيد ديـوا  ال دمـة المدنيـة  -هــ/40
نكاية ال دمة المسـت قة ل مـوظفي  غيـر ب ر  الموافقة ع   صرف ماافر   1973لسنة 

 .دماتكد بانتكا كاــــي  ــت تنتكـــاألاتكد ا ا اانــالكولتيي  عند قيامكد دإج
 

ر الكـولتيي  ـــــوظفي  غيـــة ل مــــة ال دمــــيتـول  ديـوا  ال دمـة المدنيـة دفـل ماافـ ت نكاي -هــ/41 
ــة ال اضــعي  لنظــاد ال دمــ ــالوألارات واإلدارات ال اومي ـــة المدنيــة فب انتكــا  عقــودهد  ورــ

ـا ل قـــرارات وال ـــوا ع ــــــت ـــ  العقـــود و يـــتد  ســـاب الماافـــ ت طبقـ ةوفقـــا لمـــا تـــنص ع يـــ
وفيمــا يتع ــق بالجكــات الم  قــة فيــتد  1979( لســنة  15التنفي يــة ل مرســود بالقــانو    

  صد المبالا المترتبة ع    ل  م  ميألانية الجكة المعنية.
 

 ينو  لقانو  ونظاد ال دمة المدنية المع وظفو  القياديو  ال اضعو  يمنع الم-هــ/42
وظيفية  ةرا كد ال اضعي  ةنظم، و نظمجموعة الوظا ف القيادية ع   درجات

قرار مج    " دينارا  كرلا، ول ت 250دد  سيار  لكل منكد دواقل " – اصة 
و ل   28/3/2006الصادر دتارلخ  2006( لسنة 7ة المدنية رقد  ـــال دم

، اما ي ت  التعميد  2016( لسنة 1استنادا لقرار مج   ال دمة المدنية رقد  
ب ر  ت صيص مرابات ل اغ ي الوظا ف القيادية في  2006( لسنة 3رقد  

  .2016( لسنة 10و ل  استنادا ل قرار الوألار  رقد   الجكات ال اومية
 

  منع دد  سيار  ل اغ ي ب ر 2016( لسنة 1مل االلتألاد بالكتاب الدور  رقد   
لتا  ت صيص السيارات الصادر ع  وألار   الوظا ف القيادية في الجكات ال اومية وا 

 .16/2/2016المالية دتارلخ 
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ـــ/43 ــل يجــب ع ــ  - هـ ــالقواني  االلتــألاد الجكــات ال اوميــة جمي تعــاميد القــرارات و الو  والمراســيد ب
 دمة المدنية التالية:مج ــــ  وديــــــوا  ال الصادر  ع  

 

 :القواني  ❖
 

       ب ـــر  صـــرف دعـــد مـــالي  ـــكر  بمد ـــا 2008( لســـنة  27قـــانو  رقـــد    -
ــوا   50 ــوارد  بالقــانو  وتعمــيد دي ــار ل مــوظفي  الكــولتيي  وفقــا ل قواعــد ال دين

(  906وقـرار مج ـ  الـوألرا  رقـد    2008( لسـنة  49ال دمة المدنية رقـد   
 .2008لسنة 

( 27دتعــديل المــاد  اةولــ  مــ  القــانو  رقــد   2011( لســنة 11قــانو  رقــد   -
 ب ر  صرف دعد مالي  كر  بمد ا  مسي  دينارا. 2008لسنة 

ــد   - ــانو  رق ــة  2011( لســنة 28ق ــ ت ةعضــا  الكي  ــدالت ومااف ب ــر  مــنع د
 .اإلسةميةالتع يمية الكولتيي  دوألار  التربية ووألار  اةوقاف وال  و  

لرعايــــة وتنميــــة الصــــندوق الــــوطني  ب ــــر  2013ة ( لســــن98قــــانو  رقــــد   -
 الم روعات الصتير  والمتوسطة.

ـــانو  رقـــد   - ـــر  ماليـــة ل  اضـــعي  لقـــانو   2014( لســـنة 110ق دتقرلـــر مااف
الترمينـــات االجتماعيـــة وقـــانو  معا ـــات وماافـــ ت التقاعـــد ل عســـارلي  عنـــد 

 انتكا  اال ترا .

الترمينيــة ل عســارلي  مــ  فــي  ــر  مــد ال مايــة  2016( لســنة 6قــانو  رقــد   -
مــواطني دو  مج ــ  التعــاو  لــدو  ال  ــيت العربيــة العــام ي  فــي غيــر دولكــد 

 في أ  دولة عضو في المج  .

 

 :المراسيد ❖
 

 

ــد   - ــي  2015( لســنة 111مرســود رق ــاد المرســود الصــادر ف دتعــديل بعــأل أ ا
 في  ر  ال دمة المدنية. 1979ادرلل//4
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ـــد   - ـــص المـــاد   دتعـــد 2015( لســـنة 260مرســـود رق ـــ  المرســـود 41يل ن ( م
 الصادر في  ر  نظاد ال دمة المدنية.

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

 
 

 قرارات مج   ال دمة المدنية: ❖
  

اد تعيـي  مـراقدي  ب ر  نظ 2002( لسنة 10قرار مج   ال دمة المدنية رقد   -
ل  و  التوظف بالوألارات واإلدارات ال اومية والجكـات الم  قـة تـابعي  لـديوا  

 ال دمة المدنية.

ب ــر  معام ــة مــواطني  2006( لســنة  6قــرار مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد    -
 دو  مج   التعاو  لدو  ال  يت العربية معام ة الكولتيي .

ب ـر   ــــــــروط  ـــــــتل  2006( لسـنة  25قرار مج   ال دمة المدنية رقـد    -
ـــــسات  الوظــــا ف اإل ــــرافية بــــالوألارات واإلدارات ال اوميــــة والكي ــــات والمؤســـــ

اـاد قـانو  ونظـاد ال دمـة المدنيـة والمعـد  بقـرار العامة التي تسر  ب ـرنكا أ 
 .2015( لسنة 30مج   ال دمة المدنية رقد  

ــة المدنيــة رقــد    - ب ــر  قواعــد ترتيــب  2006( لســنة  35قــرار مج ــ  ال دم
 أقدمية المعيني .

ـــاد ب ــر  قوا 2006( لســنة  38قــرار مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد    - عــد وأ اــ
و روط النقل والندب، مل عدد اال ة  بمـا ورد دتعمـيد ديـوا  ال دمـة المدنيـة 

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

ب ـــر  مـــدد وقواعـــد  2006( لســـنة  39 دمـــة المدنيـــة رقـــد   قـــرار مج ـــ  ال -
 المرضية. اإلجاأل وأ ااد منع 

ـــاد ب ــر  قواعــ 2006( لســنة  41قــرار مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد    - د وأ اــ
( لسـنة 6ل دمـة المدنيـة رقـد  مج ـ  ا   والمعد  بقـرار  وضوابط العمل الرسمي

 .2017( لسنة 8ورقد   2016
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ب ــــر  نمــــو ج عقــــد  2007( لســــنة 5قــــرار مج ــــ  ال دمــــة المدنيــــة رقــــد   -
المااف ت عـ  أعمـا  أ ـرى والمعـد  االستعانة د درات غير الكولتيي  ع   دند 

 .2017( لسنة 2بقرار مج   ال دمة المدنية رقد  
ـــرار  - ـــد   اتق ـــة رق ـــ  ال دمـــة المدني ـــد   2007( لســـنة 13مج  ( لســـنة 11ورق

جرا  2017  ات تكولت الوظا ف ال اومية.ب ر  قواعد وا 
 

ب ــر  التطديــق الصــ يع  2010( لســنة 6قــرار مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد   -
 لقرارات مج   ال دمة المدنية المنظمة لصرف الددالت والمااف ت.

ــد   - ــة رق ــرار مج ــ  ال دمــة المدني ــ ت المال 2010( لســنة 9ق ــة ب ــر  المااف ي
( لسـنة 43  ال دمة المدنيـة رقـد  مقادل ال دمات الممتاأل  والمعد  بقرار مج 

2016. 
ب ـر  تقرلـر ماافـر  ماليـة  2010( لسنة 13قرار مج   ال دمة المدنية رقد   -

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

ب ـــر  مــــنع  ــــاغ ي  2011( لســــنة 4قـــرار مج ــــ  ال دمـــة المدنيــــة رقـــد   -
 عةو  قانونية. –ظا ف ال اصة في اإلدار  القانونية دد دية الكولت الو 

 

ب ـــر  اإلجـــاأل  ال اصـــة  2011( لســـنة 6قـــرار مج ـــ  ال دمـــة المدنيـــة رقـــد   -
 لرعاية اةمومة.

مـنع الموظفـة اجـاأل   ب ـر  2011( لسـنة 7قرار مج   ال دمة المدنيـة رقـد   -
  اصة لمرافقة طف كا المرلأل بالمست ف .

ب ــر  تعــديل قــرار مج ــ   2011( لســنة 8ال دمــة المدنيــة رقــد   قــرار مج ــ  -
بقواعد وأ اـاد اإلجـاأل  ال اصـة المعـد   1979لسنة  (13ال دمة المدنية رقد  

 .1981( لسنة 10بالقرار رقد  
ـــد   - ـــة رق ـــ  ال دمـــة المدني ـــرار مج  ب ـــر  مـــنع الموظـــف  2011( لســـنة 9ق

 ظف في ال ارج.والموظفة اجاأل   اصة بمرتب لمرافقة الألوج المو 
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ب ـــر  مــــنع بعــــأل  2011( لســــنة 11قـــرار مج ــــ  ال دمــــة المدنيـــة رقــــد   -
الموظفي  الكولتيي  العام ي  في الجكات ال اومية ماافر  مالية  ـكرلة دواقـل 

 " دينار.100"

ب ــر  وظــا ف وماافــ ت  2011( لســنة 12قــرار مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد   -
 دية الكولت.وبدالت لمفت ي النظافة الكولتيي  دد 

ب ـر  أللـاد  ف ـات الدـدالت  2011( لسنة 13قرار مج   ال دمة المدنية رقد   -
ــي  ــولتيي  ال ــاغ ي  ل وظــا ف الكندســية المســاند  ف ــ ت ل مــوظفي  الك والمااف

 الجكات ال اومية.

اد فــرق العمــل ب ــر  نظــ 2011( لســنة 16قــرار مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد   -
( لسـنة 40قـرار مج ـ  ال دمـة المدنيـة رقـد  في الجكـات ال اوميـة والمعـد  ب

2016. 
 ب ــر  قواعــد المفاضــ ة 2011( لســنة 18قــرار مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد   -

ل دمــة المدنيــة رقــد دــي  المر ــ ي  ل ترقيــة باال تيــار والمعــد  بقــرار مج ــ  ا
 . 2017لسنة ( 7 

ــة رقــد   - ــة المدني ــ  ال دم ــرار مج  ــنع المــوظفي   2006( لســنة 28ق ب ــر  م
الكــــولتيي  العــــام ي  ع ــــ  ال ا ــــات بالجكــــات ال اوميــــة ماافــــر  ت ــــجيعية 

 .2012( لسنة 16المعد  بالقرار رقد  و 
ب ـــر  التعــويأل عـــ   2012( لســنة 12قــرار مج ــ  ال دمـــة المدنيــة رقـــد   -

اإلضـافي ونظـاد النوبـة والمعـد  بقـرار مج ـ  ال دمـة المدنيـة التك يف بالعمل 
 .2016( لسنة 42رقد  

ب ـــر  اســـتددا  نـــص  2012( لســـنة 55 ـــ  ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  قـــرار مج -
  فــرق ( ب ــر16/2011( مــ  قــرار مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد  9المــاد   

 العمل في الجكات ال اومية.
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ب ـــر  التـــا   ـــرط اجتيـــاأل الـــدور  التدرلديـــة مـــ   2014( لســـنة 6قـــرار رقـــد   -
  اومية. روط  تل وظا ف نظد وتقنية المع ومات في الجكات ال

ب ـر  ال  ـة نفقـات السـفر  2015( لسـنة 1قرار مج   ال دمة المدنيـة رقـد   -
ــد   ــالقرار رق ــد  ب ــا  والمع ــد   2015( لســنة 5ومصــروفات االنتق ــرار رق ( 7والق

 . 2015لسنة 

ب ـر  تعـديل بعـأل قواعـد  2015( لسـنة 10قرار مج   ال دمة المدنية رقد   -
در  بقـــرار مج ـــ  ال دمـــة المدنيـــة     ال  ـــة البعثـــات واالجـــاألات الدراســـية الصـــا

 وتعديةتكا. 10/1986رقد 

ـــد   - ـــة رق ـــة المدني ـــ  ال دم ـــرار مج  ـــد   ضـــور  2016( لســـنة 41ق ب ـــر  د
 ج سات ال جا  في الجكات ال اومية.

ب ـر   ـروط ومواعيـد رفـل  2017( لسـنة 3قرار مج   ال دمة المدنية رقـد   -
ــة المصــ ــي المجموعــات الوظيفي ــوظيفي ف ــدد و نفة المســتوى ال قواعــد  ســاب م

 ال در  ل تل الوظا ف المدرجة دكا.

ب ـر  تعـديل قـرار مج ـ   2017( لسـنة 15قرار مج   ال دمة المدنية رقـد   -
جــــرا ات  2006( لســــنة 36ال دمــــة المدنيــــة رقــــد   ب ــــر  قواعــــد وأســــ  وا 

 ومواعيد تقييد أدا  الموظفي  والتظ د منة.

ب ــر  تعــديل قــرار مج ــ   2018( لســنة 9قــرار مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد   -
ب ـر  مـنع عـةو  ت ـجيعية ل عـام ي   2012( لسـنة 18ال دمة المدنيـة رقـد  
 في المناطق النا ية.

 
 

 تعاميد ديوا  ال دمة المدنية: ❖
 

 

 
 

ـــرار  2008( لســنة  20تعمــيد ديــوا  ال دمــة المدنيــة رقــد    - ب ــر  تطديــــــق قــ
دــــــ ر  مـــــنع المــــــوظفي   2008( لــــــسنة  3مج ـــ  ال دمـــة المدنيـــة رقـــد   

 العام ي  بالقطات ال اومي عةو  غة  معي ة.
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ب ـر  صـرف الأللــــــاد   2008( لسـنة  64تعميد ديوا  ال دمـة المدنيـة رقـد    -
يتعـ ر اكت ـاف  في العةو  االجتماعية برثر رجعي عـ  اةوالد المعـاقي  ال ـ ي 

 .اعاقتكد
ــد - ــوا  ال دمــة المدنيــة رق ــر المألايــا  2009( لســنة  28   تعمــيد دي ب ــر  تقرل

 المالية أو العينية لموظفي الجكات ال اومية.
 

ـــد   - ـــة رق ـــة المدني ـــوا  ال دم ـــيد دي ـــةو   ب ـــر  2011( لســـنة 3تعم ـــاد  الع ألل
االجتماعية ع  اةوالد  و  اإلعاقة ال ـديد  والمتوسـطة واسـتثنا كد مـ  ال ـد 

 اةقص  لعدد اةوالد.

ب ـــر  ال جـــا  الفنيـــة  2012( لســـنة 14المدنيـــة رقـــد  تعمـــيد ديـــوا  ال دمـــة  -
( الصــادر دنظــاد فـــرق 16/2011الم ــا ة وفقــا لقــرار ال دمــة المدنيــة رقــد  

 العمل في الجكات ال اومية.

ب ــــر  التركيــــد ع ــــ   2013( لســــنة 5تعمــــيد ديــــوا  ال دمــــة المدنيــــة رقــــد   -
لتدرلديـــة ا تصـــاص ديـــوا  ال دمـــة المدنيـــة فـــي االيفـــاد الـــ  اافـــة الـــدورات ا

 ال ارجية.

ب ـر  التقيـد بر اـاد القـرارات الصـادر  مـ   2014( لسنة 3 تعميد  ارجي رقد  -
 (. ... مدنية  مااف ت ال جا  وفرق العملمج   ال دمة ال

ـــيد  ـــارجي رقـــد   - ب ـــر  اســـتمرار وقـــف النقـــل والنـــدب  2014( لســـنة 5تعم
 واالعار .

عنيـة تك فـة التـدرلب بمعكـد ب ر  ت مل الـوألار  الم 2014( لسنة 7تعميد رقد   -
لديـــة الترسيســـية الكولـــت ل دراســـات القضـــا ية والقانونيـــة بالنســـبة ل ـــدور  التدر 

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

التقيــد بمــا ورد دــدليل تصــنيف الوظــا ف والــ   تــد تعميمــة ع ــ  اافــة الجكــات  -
(  2014/  311وجب اتاب ديـوا  ال دمـة المدنيـة رقـد   د ي د/ ال اومية بم

 .24/6/2014دتارلخ 
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ب ـــر  قـــرار مج ـــ  ال دمـــة المدنيـــة  2015( لســـنة 12تعمـــيد  ـــارجي رقـــد   -
دتفسير مفكـود التـدرج ار ـد ال ـروط اةساسـية ل ـتل الوظـا ف اإل ـرافية فـي 

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

ب ــر  االجــاأل  ال اصــة  2015( لســنة 15تعمــيد ديــوا  ال دمــة المدنيــة رقــد   -
لســـنة  79المســـتددلة بموجـــب القـــانو  رقـــد  28لمرافقـــة الـــألوج وفقـــا ل مـــاد  

دنظـــاد الســـ كي   1962لســـنة  21دتعـــديل بعـــأل أ اـــاد القـــانو  رقـــد  2015
 الدد وماسي والقنص ي.

ب ـر  الدـد  النقـد  عـ   2015( لسـنة 19  تعميد ديوا  ال دمـة المدنيـة رقـد -
ــد  ــا ل مرســود رق ــد انتكــا  ال دمــة وفق ــة عن لســنة  260رصــيد االجــاألات الدورل

مــ  المرســود الصــادر فــي  ــر  نظــاد ال دمــة  41دتعــديل نــص المــاد   2015
 المدنية.

ب ـــر  بعـــأل اة اـــاد  2016( لســـنة 3تعمـــيد ديـــوا  ال دمـــة المدنيـــة رقـــد   -
فـــي  ـــر   قـــوق  2015( لســـنة 21القـــانو  رقـــد   الوظيفيـــة التـــي تضـــمنكا

 الطفل.

ب ــر  اجــرا ات ال صــو   2017( لســنة 2تعمــيد ديــوا  ال دمــة المدنيــة رقــد   -
 ع   اإلجاأل  ال اصة ل تفر  إلدار  ا دى الم روعات الصتير  أو المتوسطة.

ب ــر  مــنع اةفضــ ية فــي  2017( لســنة 3تعمــيد ديــوا  ال دمــة المدنيــة رقــد   -
 ادنا  غير الكولتيي  م  أد اولتية.التعيي  ل

ـــيد ديـــوا  ال دمـــة المدنيـــة رقـــد   - ب ـــر  ضـــوابط ايفـــاد  2017ســـنة ل( 7تعم
 الموظفي  الفنيي  والم  قي  ل عمل بالبعثات التمثي ية بال ارج.

ـــد   - ـــة رق ـــوا  ال دمـــة المدني ـــ   2017( لســـنة 10تعمـــيد دي ـــرار مج  ب ـــر  ق
ــة المدنيــة فــي  ــر  ال جــا  غيــر م ــدد ــي الجكــات ال دم ــد  الم ــا ة ف   الم

 ال اومية.
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ر  فــتع بــاب تقــديد ب ــ 2017( لســنة 13تعمــيد ديــوا  ال دمــة المدنيــة رقــد   -
 مراقــب  ــ و   –بالدرنــامت التـدرلدي المؤهــل ل عمــل دوظيفـة  الط بـات لإلت ــاق

 التوظف(.

ب ـر  اسـتمرار وقـف النقـل  2019( لسـنة 5تعميد ديوا  ال دمة المدنية رقـد   -
 واالعار . والندب

 
 

مراعا  اافة القواني  والمراسيد وقرارات مج ـ  ال دمـة المدنيـة والتعـاميد التـي مل 
 لد يرد  ارها ولكا أثر مالي  ة  تنفي  الميألانية.
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 :  (22الس ل وال دمات   -و
  
ة ــــع   الجكات ال اومية طـر  أعمـا  ال ـدمات فـي مناقصـات أو ممارسـات عام -و/1 

ــعــ  طرلــق مقــاولي  م  يــي  لتــوفير العمالــة والمعــدات وفق ــــا لمــا ورد فـــ ـــي قــ رار ــــ
 دك ا ال صوص .    1982( لسنة  30مج   الوألرا  دج ستة رقد   

 

ـــيجــب الم افظــة ع ــ   ســ  اســت داد المــواد والمعــدات الدا مــة وت -و/2 ـــداولكا دــ  ال ــ
ـــ( ل 3ماليــة رقــد   مــنظد  ســب مــا يــنص ع يــة تعمــيد وألار  ال ـــد 1983سنة ــ  ر  ــ

كـا و ـرا  دـديل لكـا دنــا  فيتنظـيد وت ديـد عكـد المـواد ، وأ  تـتد عم يــات التصـرف 
 ر  ـــــد 2017( لسـنة  4 ع   معدالت ا ـة  مدروسـة طبقـا ة اـاد التعمـيد رقـد  

  فـي نظـاد ادار  الم ـألو  دـنظد ال ارجة عـ  نطـاق االسـت داد  وادالتصرف في الم
     دار  مالية ال اومة(.ا

 

ـف والمجــةت والكتــب ـــــ ــرا  الص االقتصــار ع ــ  ع ــ  جميــل الجكــات ال اوميــة  -و/3
ولي  لكا مواقـل الكترونيـة فقـط مـل وقـف والن رات التي لكا عةقة برعما  الجكة 

التعاقدات ال اصة بالص ف والمجةت والكتب والن ـرات التـي لكـا مواقـل الكترونيـة 
ادا لكتـــاب وألار  الماليـــة الموجـــة ل جكـــات ال اوميـــة والصـــادر دتـــارلخ و لـــ  اســـتن

 .دك ا ال ر  23/1/2018
 

ــة اال  - و/4 ــل أ  وألار  أو ادار   اومي ــة مــ  قد ــتد  ــرا  أ  مؤلفــات فكرلــة أو أددي    ال ي
ـــمــا يتصــل با تصــاص عم كــا مبا ــر  وأ  ياــو  قــرار تقيــيد و ــرا  المؤلف ات  ات ــ

ــة والالصــبتة اةدد ــة مــ  ا تصــاص وألار  اإلي ـــعــةد بالتعثقافي ـــاو  مـــ ـــل المج ـ   ــ
 دج ســتة  ( 17   الــوطني ل ثقافــة والفنــو  واآلداب وفقــا لقــرار مج ــ  الــوألرا  رقــد

 .1979( لسنة  9 رقد  
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  ــــــال يجـوأل اصـدار الكتـب والمجـةت التـي لكــا صـفة العموميـة اال بقـرار مـ  مج  -و/5
ة ــــــة والمرتبطــــــلن ـــرات والـــدورلات والمطدوعـــات الدا  يالـــوألرا  ولجـــوأل اصـــدار ا
 . اإلدار  بقرار م  الوأللر الم تص بطديعة عمل الوألار  أو

 

ــل ت -و/6 ــة د ــة والمةبــ  فــي صــور  نقدي ـــيجــب عــدد صــرف اةغ ي صرف فــي صــور  ـــــ
  الجكـــة ـــــــصادر  عـــــــرارات الــــــــــعينيـــة وفقـــا ل م صصـــات الم ـــدد  بموجـــب الق

ـــمســ ولة عــ  ت ديــد هــ ه الم صصــات فال ـــب الكميـة وبموجـــي الجكـــ ات المعتمــد  ــ
 . بالمقايسات الم ألنية

 

ية واةدوات ـــــتكةكية االقرطاســـــــواد االســــــيراعـــ  ضـــتط وعـــدد تجأل ـــة  ـــرا  الم -و/7
ــــ  طبقــــا ة اــــاد  ــــرقـ المــــاد الماتديــــة والمطدوعــــات و ل مــــ  قــــانو  (  36ـد   ـــــ

رر  ـــوأال يتجـاوأل  ـرا كا الكميـات المق ، 2016( لسـنة 49مـة رقـد  المناقصات العا
  .سات الم ألنيةــــب المقايــبموج

ع   أ  ت تألد الجكة اعداد  طة ال را  ل صر اال تياجات السـنوية ل جكـة العامـة  
بالتنســيق مــل الو ــدات الم تصــة دا ــل الجكــة مــل جــدولتكا وفقــا ل دــرامت الألمنيــة 

ــ ــة الســنة  ــة  الســنة المالي ــي الرســمي مــل دداي ــي الموقــل االلكترون عةنكــا ف ة وا 
ب ــر   2017( لســنة 2( مــ  تعمــيد وألار  الماليــة رقــد  148الماليــة وفقــا ل مــاد   

ــد   نظــد ال ــرا  ل جكــات العامــة ــوألار  رق ــالقرار ال ــد  ب ، امــا 2018( لســنة 5المع
الســـنوية  ( اســـتنادا الـــ  ال طـــط36يجـــب ع ـــ  الجكـــة أ  ت تـــألد بر اـــاد المـــاد   
ـــد   ـــانو  رق ـــا ل ق ب ـــر  المناقصـــات  2016( لســـنة 49المع نـــة مـــ  الجكـــات وفق

 العامة.
 

  ــــــع ــ  جميــل الجكــات ال اوميــة  ــرا  الأللــوت والم روقــات الةألمــة ةعمالكــا م -و/8
ـــةمنتجـــات ال ـــا لق الم  ي ــــوفق ــــرار مج ـ ــــ  الـ ــــوألرا  رقــ       دج ســـتة امســـا "  /7" د ـ

( 1514رقــــد مــــــــل االلتـــــــألاد بقــــــرار مج ـــــــ  الــــوألرا   1985( لســــنة  34رقــــد   
ـــد   ـــارلخ 46/2016باجتماعـــة رق ـــد دت ب ـــر  وقـــف صـــرف   7/11/2016( المنعق

 . قسا د  را  وقود السيارات الم صصة ل وظا ف القيادية في الجكات ال اومية
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فــي ال ــد  ا ــــــالما  و ـــــالككربع ــ  جميــل الجكــات ال اوميــة التقيــد دتع يمــات وألار   -و/9
    ، والتقيـــد بر اـــاد القـــانو  الككربا يــة والميـــاه بقـــدر اإلماــا مــ  اســـتكة  الطاقـــة 

 في  ر  ت ديد تعرفة و دتي الككربا  والما . 2016( لسنة 20رقد  
 

ة ـــــات ال اوميــــــتقتصر  دمات االتصا  الم ت فة ع   اال تياجـات الفع يـة ل جك -و/10
دور  ــــــع ـ  أ  ت تـألد الجكـات ال اوميـة بالكتـاب ال أعمالكـا فقـط،الةألمة لتسـيير 

 ب ر  الرقابة ع   االتصاالت الدولية . 1997( لسنة  1 رقد  
 
 

ـــيراعـــ  ع -و/11  ـــل ادار  اســـاا  من ــــد اســـت جار المبـــاني وبالتنســـيق م  ةــــــوظفي الدولــ
 ما ي ي : دـــــوألار  المالية

 

ات ـــــة بمـا يتناسـب مـل اال تياجـــــدد غرفـة ونوعـ( موقل الدنـا  ومسـا تة وعـ 1  
 الفع ية .

 

ــة لإليجــارات ال(   2   ــة معادل ـــأ  تكــو  القيمــة االيجارل ـــسا د  ا  لـــ ـــد تكــ ـــ  أقــ ل ــ
 باعتباره مؤجرا ل  اومة ع   أ  يتد دفل القيمة االيجارلة  ال ثةث  كور .

 

سنة ــــل ( 15 د  ــــدمـة المدنيـة رق( يجب مراعـا  مـا تضـمنة تعمـيد ديـوا  ال  3  
ـــب ــر  التــا  نظــاد مــنع الســا  ال اــومي ومــنع د 1991 ـــد  الـ ـــسا  وبــ د  ــ

 اةثاث ل موظفي  غير الكولتيي  .
 

( عـدد أللــاد  القيمـة االيجارلــة ل مبـاني المســترجر  مـ  قدــل ال اومـة اال وفــق  4  
ار ــــفـي  ـر  ايج 1978( لسـنة  35 ما نص ع ية  المرسـود بالقـانو  رقـد  

ــاني المــؤجر  ل  اوم ــود ايجــارات المب ــارات ، مــل مراعــا  أ  تكــو  عق ـــالعق ة ــ
ــوألار  الماليــة   ادار  اســاا  مــوظفي الدولــة -باســد وعــ  طرلــق  ا ـــــوفق – د

ـــب ــر  عقــود ايجــارات المد 1979( لســنة  7 ل تعمــيد رقــد   ـــاني المـ سترجر  ــــ
 ل  اومة .
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مــل مراعــا  مـــــا االعتمــادات المقــرر  بالميألانيــة  قــد فــي  ــدود( أ  ياــو  التعا 5  
ــــد    74جـــا  بقـــرار مج ـــ  الـــوألرا  رقـــد "  ــــة رقـــ ــــي اجتماعــ ( 3/2008" فــ

 2008( لســـنة  4وتعمـــيد وألار  الماليـــة رقـــد    21/1/2008المنعقـــد دتـــارلخ 
 ب ر  ضوابط توفير ا تياجات الجكات ال اومية م  المباني المسترجر .

 

 

 -تتول  وألار  المالية ما ي ي :  -و/ 12
 

ــيد رق 1           ــا ل تعم ــل ايجــارات المبــاني المســترجر  وفق ـــ( دف ـــ( ل 7 د  ـ  1979سنة ــ
الصــــــادر دتــــــارلخ  جــــــارات المبــــــاني المســــــترجر  ل  اومــــــةب ــــــر  عقــــــود اي

12/2/1979. 
ــة رق ( 2 )  ــد الجكــات ال اوميــة دتعمــيد وألار  المالي ـــضــرور  تقي ـــ( ل 9 د  ــ سنة ــ

ـــب ــر  أســ  وضــوابط عم يــة صــرف تــ اكر الســفر ل 1992 ة ــــــضيوف الدولــ
  . الرسميي 

 

ــار ض -و/13 ــر  استضــافة اب ــديوا  اةمي ــول  ال ـــيت ـــيوف الدولــ ـــة فــ صور ودور ـــــــي القــ
 .والفنادق الضيافة وقاعة الت رلفات في المطار

 
 

 -تتول  وألار  اإلعةد ما ي ي : -و/14
 

دمات ـــــ  ال ـــــ(  اإل راف ع   جميل اعةنـات ال اومـة ع ـ  أ  تقتصـر ع  1  
 الضرورلة والةألمة لسير اةعما  فقط .

ة ـــــة ال اومــــــة   بمطبعــــــ( االلتــألاد بطبـــل اافــة مطدوعـــات الجكـــات ال اومي 2  
 ةد ( اال ا ا تع ر  ل  . ـــــدوألار  اإلعـ

 

ة ـــــي والتعأللـــــلجكــات ال اوميــة دتكــاليف اعةنــات النعال يجــوأل ت ميــل ميألانيــات ا -و/15
والتي تن ر في الص ف الم  ية باسد الجكات ال اومية و ل  اسـتنادا الـ  قـرار 

 . 1983( لسنة  24 دج ستة رقد   ( 22   مج   الوألرا  رقد
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ل ــا مــتتول  الجكات ال اومية أعما  الصيانة البسيطة لاصو  المم واة لك -و/16
ا  ــــب ر  أعم 1982 لسنة ( 23 مراعا  تع يمات وألار  المالية والتعميد رقد  

رار ــ( م  ق 2 والعمل بما جا  بالفقر  رقد   ، الصيانة ع   ا تةف أنواعكا
 خـــد دتارلـ( المنعق4/2005د  ــة رقــرابعا( في اجتماع /82مج   الوألرا  رقد  

 

ل ـــ  جميــــــراف ع ــــومية التعاقد واإل بر  تتول  الجكات ال ا 30/1/2005  
   دارهاـــــة مقـــأعما  الصيانة البسيطة اليومية لمبانيكا و ل  في  دود ميألاني

 .ال يجاوأل ما ة ألف دينار اولتي سنويا
 

 
 

ـــ  جميـــل الجكـــات ال اوميـــة االلت -و/17  ستة ـــــــوألرا  دج ــــــ  الـــــرار مج ــــــألاد بقـــــــــع 
ـــــارلخ ( د28/86  ــــــد 1/6/1986ت ــــــ ر  أســـ ـــــت ـــ   وضـــــوابط استضـــــافة الكول

ضيوف الم ـاراي  ـصار تقديد الكـدايا ل ــاقت لـل مؤتمرات واالجتماعات والندوات، م
ــة  ــة أو الت اارل ــ  الكــدايا الرمألل ــة ع  فــي مــؤتمرات أو اجتماعــات أو نــدوات م  ي

ا ما ـة دينـار ـــــ  ومد وألراــــــبصفة عامة ومد ا ما تا  و مسو  دينار بالنسـبة ل 
  ( 20  د ــــــــوألرا  رقــــــــ  الــــــــبالنســـبة لمـــ  ينـــوب عـــنكد و لـــ  وفقـــا لقـــرار مج 

 2011( لــــــسنة  5وااللتـــألاد بــالتعميد رقــد    .1986( لســنة  53 دج ســتة رقــد  
الفعاليــات المقامــة ددولــة الكولــت واستضــافة ضــيوف الدولــة ب ــر  ضــوابط تنظــيد 

 رات واإلدارات ال اومية.الرسميي  بالوألا
 

ف سة آالــــا  مـــال تتجاوأل تك فة اقامة أ  م  المعارأل الم  ية مد  يجب أ  -و/18
 ة ـــــــار بالنسدــــمسما ة دينــــــف و ــــــ، ومد ا ألة ل جكات ال اوميةــار بالنسدــــدين
" دج ستة  20د " ــــوألرا  رقــــ  الـــــرار مج ـــــا لقــلجمعيات النفل العاد و ل  وفقـ 

 . 1986( لسنة  53رقد   
 

ساد  ــــــ  الـــــع   الجكات ال اومية مراعـا  ت صـيص هـاتف سـيار  وا ـد لكـل م -و/19
(  13 الوألرا  والـواة  ومـ  فـي مسـتواهد و لـ  طبقـا لتعمـيد وألار  الماليـة رقـد  

 مية .ب ر  ت صيص هواتف السيارات بالجكات ال او  1990لسنة 
 



 
 المصروفات

  - 74 - 

ة ــــــة مرتبطــــــعــدد ت ميــل دنــد أب ــاث ودراســات واست ــارات بمصــارلف  ات طديع -و/20
ــاب اةو   ـــلجــب أال تتضــم  العقــود االست ــارلة مــل المااتو بالب ـــب المت صــ صة ــ

ـــدف ل أجــور عــ  أعمــا  اضــافية لموظفيكــا أو تألولــدهد دوســا ل نقــل أو توظيــف ــ
  تك فـــة العقـــود ــــــت ألمات وال ـــدمات ع أجـــره أو تـــوفير بعـــأل المســـ ديـــر يـــدرج 

ـــدج ســـتة رقـ (18 االست ـــارلة وفقـــا لقـــرار مج ـــ  الـــوألرا  رقـــد  ( لســـنة  6   دــ
1987  . 

 

الع مية و ل  ية دعد دور معكد الكولت لاب اث وع   جميل الجكات ال اوم
بالعمل ع   االستعانة دجكود المعكد فيما يتع ق بالب ث الع مي والدراسات 

  ــرار مج ــ  استنادا لقـــم  ا تصاصة، و لــد ل ضــ ارات التي تواالست
 .27/5/2001( دتارلخ 18( باجتماعة رقد  410 رقد  وألرا ــال

 
 

  719  دـــوألرا  رقــــــ  الـــــرار مج ــــا ورد بقــــضرور  التألاد الجكات ال اومية بم - و/21
صالكا بالدنــ  ــــبــر  ياــو  ات 3/9/1995( المنعقــد دتــارلخ 42/95 باجتماعــة رقــد 

رقــد مج ـ  الـوألرا  وقرار الـدولي وصـندوق النقـد الـدولي مـ   ـة  وألار  الماليـة.
 13/5/2007( المنعقــد دتــارلخ 2/2007-21( الصــادر فــي اجتماعــة رقــد  421 

( 719رقـــد   بضـــرور  التـــألاد الجكـــات ال اوميـــة بمـــا جـــا  بقـــرار مج ـــ  الـــوألرا 
ــةالم ــار  ــدو الي ــاب ال ــد  ، والكت  2010( لســنة 1ر  الصــادر عــ  وألار  الماليــة رق

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

 

تتول  اة م  وألارتي ال ارجية والمالية تسديد ا تراكات الوألارات واإلدارات  -و/22
ة ــــة  ات الطديعـــــواإلق يمية والدولي ال اومية في الكي ات والمنظمات العربية

ـ ا ال ر  ــالسياسية والفنية استنادا لقرارات مج   الوألرا  التي تصدر في ه
رأل ــــ ا التـــا لكـــو صما ع   االعتمادات المالية المدرجة بميألانية ال منكم

 1988ة سنــــ( ل 29 د  ـــرقفي اجتماعــــة  استنادا ال  قرار مج   الوألرا 
( فــي 786المعد  بقرار مج   الوألرا  رقــد   12/6/1988المنعقد دتارلخ 
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والمعد  بقرار مج ـــ   17/7/2005المنعقد دتارلخ  28/2005اجتماعة رقد 
( المنعقد دتــــارلخ  19/2008تاسعا ( في اجتماعة رقد   /479الوألرا  رقد   

ة المالية فــي المنظمـات ب ر  ضوابط االنضماد والمــــساهم 28/4/2008
والكي ات الدولية والعربية واإلق يمية واإلسةمية المت صصة والمعد  بقرار 

( المنعقد 48/2015( الصادر في اجتماعة رقد  1433مج   الوألرا  رقد  
" دتفويأل وايل وألار  المالية بالموافقة ع   الأللادات  19/10/2015دتارلخ 

ت في المنظمات المت صصة ا ا اانت الأللاد  م  المالية لمساهمات دولة الكول
 مسة آالف دينار اولتي وأقل، ولبق  تفويأل وأللر المالية ع  المبالا التي 

 تفوق ال مسة آالف و ت   مسة ع ر ألف دينار اولتي" .
ة ــــــــــة ال اومية المعنية اال ترا  بالكي ات الفنية والع مية والمكنيــولجوأل ل جك 

يتجاوأل  أ  الـة ال  العرأل ع   مج   الوألرا   رط ـــر  دو  ال اجــــــــمبا 
تد ـــ، ع   أ  يارــــــ ه الكي ات  مسما ة دينــــــترا  السنو  في هــــقيمة اال 
تنادا ــــة اســــة اال ترا  في ميألانية الوألارات واإلدارات ال اومية المعنيـــادراج قيم

 . 1987( لسنة  7 دج ستة رقد   رار مج   الوألرا ــــــلق
 

ــا -و/23 ــدرلب الصــرف منكــا وفق ــة المــدرج بميألانياتكــا اعتمــادات ل ت ــ  الجكــات ال اومي ع 
ب ـر   1975سنة ـــــ( ل 87و    1964سنة ــــ( ل 11لقرار  وأللر المالية المـرقمي    

 1976( لســنة  27ار والمعــد  بقــرار وأللــر الماليــة رقــد   يــماافــ ت التــدرلب واال ت
ـــوق ـــ( ل 3 رار مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد  ــ وتعمــيد رقــد دكــ ا ال ــر  ، 1989سنة ــ
ب ر  ضوابط التعاقد واإليفاد دي  الجكـات ال اوميـة والمؤسسـات  1997( لسنة 20 

( لســنة  1 رقــد  الجكــاأل المراــأل  لتكنولوجيــا المع ومــات  تعمــيدو  التدرلديــة ال اصــة،
ورات والدرامت التدرلدية الم  ية فـي مجـا  تكنولوجيـا ل د ب ر  التعاقد واإليفاد 2012

ـــد المع ومــات ــة ال اصــةـ ، وتعمــيد ديــوا  ي  الجكــات ال اوميــة والمؤسســات التدرلدي
ب ــر  ضــوابط االيفــاد فــي الــدورات والدــرامت  2016( لســنة 9ال دمــة المدنيــة رقــد  
( الصــادر دتــارلخ 19849مــل االلتــألاد باتــاب وألار  الماليــة رقــد   التدرلديــة ال ارجيــة

 ب ر  اعتمادات التدرلب ال ارجي. 8/8/2018
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 :   (52  االعانات -أل
 
 

ا والـ   ـــسوق م  يــــسا  المــــــتت مل وألار  النفط دعد المنتجات الماـرر  والتـاأل الم -أل/1
ـــي  ســـعر التصـــدير وســـعر ـــرق د ـــل الف ـــاليف يمث ـــة تك ـــ  مضـــافا الي  الســـوق الم  

ـــ ،التســـولق ـــتد دفـــل هـــ ه المب ــــالا لمؤسســـة الدتول ــــرو  الكولتيــ ــــة  ــ ــــصما ع ــ   ـ
تنادا ل مرسـود ـــنفط واســــة وألار  الـــــرأل بميألانيـــاالعتماد المالي الم صص لك ا الت

سولق الـنفط ال ـاد ـــــباةسـ  الماليـة المتع قـة دت 17/1/1981اةمير  الصادر في 
 .ةة م  قدل مؤسسة الدترو  الكولتيوالتاأل العا د ل دول

 

 طة ــــــــويأل اةنـــــــادات لتعـــــــا اعتمــــــــع ــــ  الجكــــات ال اوميــــة المــــدرج بميألانياتك -أل/2
رارات ـــــــال اصـــة وال ـــراات واةن ـــطة الم ت فـــة صـــرف هـــ ه التعويضـــات وفقـــا لق

ة ل كي ـات ـــــع الدا  يـــرارات وال وا ـــــــالقر في ه ا ال ر  و مج   الوألرا  التي تصد
 . الم  قة

 

ـــدعد الســـ ل الضـــرورلة اةساســـية دكـــدف  فـــأل ت -أل/3 قـــود وألار  التجـــار  والصـــناعة د
 قــرار رقــد  تكــاليف المعي ــة وفقــا لقــرارات وأللــر التجــار  والصــناعة فــي هــ ا ال ــر 

، وتـدفل مبـالا الـدعد  ب ر  ت ديد الف ات المست قة ل مـواد التمولنيـة( 238/2011
الي الم صـص لـ ل  ــــاد المــــالعتم  اـــواد مـــل جكات المس ولة عـ  تـوفير هـ ه الم

، والمرســود 1965( لســنة  6   قــانو  رقــدل وفقــا ميألانيــة وألار  التجــار  والصــناعة ب
 .12/8/1986الصادر ب ر  وألار  التجار  والصناعة دتارلخ 

 

تتول  الكي ة العامة ل  و  الألراعـة والثـرو  السـماية تقـديد دعـد اةعـةف والـدعد  -أل/4
ةســما  ودعــد ال  يــب ودعــد الن يــل المثمــر طبقــا لقــرارات مج ــ  النبــاتي ودعــد ا

 الوألرا  الصادر  في ه ا ال ر  وفي  دود االعتمادات المدرجة بميألانيتكا.
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 :   (62  المنع  مصروفات ( - 
 
 

الجارلـــة  ةــــــــــال ارجي مـــنعل الـــــــدفــ -ال ســـابات العامـــة  -ألار  الماليـــة تتـــول  و  –  /1
ـــة الك والرأســـمالية ـــ ــــالتـــي تقـــدمكا دول ــــولت ال ال اومـــات اةجنديـــة والمنظمـــات  ـ

اد المـالي الم صـص لـ ل  ــــــــــ   االعتمــــــصما عــــ  الدولية وجكات أجندية أ رى 
ـــبميألانيتكــا وطبقــا لقــرارات مج ــ  ال ـــوألرا  فـــ ـــي هــ ـــر  ووفــق التعمــيد ـــــــــ ا ال ـــــ   ـ

 ــــر  دليــــل رمــــوأل وتصــــنيفات الميألانيــــة   اةســــا  ب  2015( لســــنة  4  رقــــد 
 .النقد (

 
ــــول  وألار  الماليــــة  - /2 ال ســــابات العامــــة دفــــل التألامــــات المــــؤتمرات الجارلــــة  -تت

ــي  ــتد اقرارهــا ف ــي ي ــت اســتنادا لةلتألامــات الت ــة الكول ــدمكا دول ــي تق والرأســمالية الت
مـاد الم صـص لـ ل  مؤتمرات القمة ال  يجية والعربيـة والدوليـة  صـما ع ـ  االعت

بميألانيتكا وطبقا لقرارات مج   الوألرا  التي تصدر فـي هـ ا ال ـر  ووفـق التعمـيد 
 ب ر  دليل رموأل وتصنيفات الميألانية   اةسا  النقد (. 2015( لسنة 4رقد  

 
سات العامـة ــــات والمؤســــل الكي ــــتمول –ال سـابات العامـة  -تتـول  وألار  الماليـة  - /3

ــالتعميد رقــد  نيــات الم  قــة والمســتق ة  ات الميألا ــوارد ب ( لســنة 4طبقــا ل تدولــب ال
ــة  اةســا  النقــد ( ووفقــا  2015 لقــواني  ب ــر  دليــل رمــوأل وتصــنيفات الميألاني

ات ولتمثـل هـ ا التمولـل فـي الفـرق دـي  اإليـرادات ال اتيـة لكـ ه ـــ  الجكــ ا  ت ــــان
  .ات والمصروفات بردوادكا الم ت فةالجك
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 :  (72  المنافل االجتماعية -ـطــ
  
ـــع ــ  وألار  ال ــ و  االجتماعيــة والعمــل دفــل المســاعدات العام -طــ/1 ـــة وفقــــ ـــود ا ل ـــ مرســ

سنة ـــــل ( 54 انو  رقــد  ـــــقب بالمرســود والمعــد  1978( لســنة  22 رقــد   بقــانو  
ط ـــــدير وربـــــفـي  ــر  اسـت قاق وتق 1978يوليــو  4، والمرسـود الصــادر فـي  1979

سنة ـــــ( ل 14 د  ــــالمساعدات العامـة والمراسـيد المعدلـة لـة ، والمرسـود بالقـانو  رق
فــي  ــر  المســاعدات العامــة، والمرســود    2011( لســنة 12والقــانو  رقــد   ، 1992
ب ـــــر  اســـــت قاق وتقـــــدير وربـــــط المســـــاعدات العامـــــة،         2013( لســـــنة 23رقـــــد  

(  27ب ـر  تنفيـ  القـانو  رقــــد    2008( لسـنة  906قـد   وقرار مج ـ  الـوألرا  ر 
   صـما ـــــو لب ر  صرف دعـد مـالي  ـكر  بمد ـا  مـــــسي  دينـــــارا  2008لسنة 

 ع   االعتمادات المالية الم صصة لك ا الترأل بالميألانية .
 

مــة ل تع ــيد ت والكي ــة العاــــة الكولــــــل ط بــة فــي اــل مــ  جامع ياــو  صــرف الماافــ ت -طــ/2
دتعديل بعـأل أ اـاد القـانو   2011( لسنة 29  التطديقي والتدرلب وفقا ل قانو  رقد

فــي  ــر  ماافــ ت الط بــة دجامعــة الكولــت والكي ــة العامــة  1995سنة ــــ( ل 10   رقــد
 .ل تع يد التطديقي والتدرلب

 

          ع ـــــ  جميـــــل الجكـــــات ال اوميـــــة الم تصـــــة االلتـــــألاد دتنفيـــــ  أ اـــــاد القـــــانو   -طــ/3
ـــد    ـــي  2000( لســـنة  19رق ـــة وت ـــجيعكا ل عمـــل ف ـــة الوطني ب ـــر  دعـــد العمال

وفقــا ، و لــ  2003( لســنة  32والمعــد  بالقــانو  رقــد   الجكــات غيــر ال اوميــة 
( 696، والقــرارل  اإلدارلــي  رقــد  لقــرارات مج ــ  الــوألرا  التــي تصــدر دكــ ا ال ــر 

دار القواعــــد والتع يمــــات ب ــــر  اصــــ 2013( لســــنة 877، ورقــــد   2010لســــنة 
 .2000( لسنة 19التنفي ية ل قانو  رقد  

 

يتد دعد المدار  ال اصـة  صـما ع ـ  االعتمـاد المـالي الم صـص لكـ ا التـرأل  -طــ/4
وأللــر التربيـــة ب ـــر  نفقــات تع ـــيد أدنـــا   بميألانيــة وألار  التربيـــة و لــ  وفقـــا لقـــرار

ف ـة غيـر م ـدد     –ولتيي  غير الك –العسارلي  والمتقاعدي  م   م ة السة  
 . 1994( لسنة  104رقد    الجنسية (
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تتــول  وألار  الصــ ة نفقــات عــةج المــواطني  والط بــة المبعــوثي  بال ــارج  صــما  -طــ/5

ـــط  ـــا ل ضوادـــ ــ  وفقــ ـــ ا التــرأل و ل ــالي المــدرج بميألانيتكــا لكـــ ــاد الم ــ  االعتم ع 
ـــــد   ـــــوألرا  رق ـــــ  ال ـــــرار مج  ـــــوارد  بق ـــــد  ( باجت885ال ــــــارلخ 35ماعـــــة رق ( دتـ

بة  ـة العـةج فـــــــــي  2008( لسـنة  68، وقرار وأللر الص ة رقـد   8/8/2005
( المت ــ  فــي اجتماعــة رقــد 15ال ــارج، واســتثنا ا مــ  قــرار مج ــ  الــوألرا  رقــد  

ب ــــر  االلتــــألاد باســــت داد طــــا رات  15/7/1984( والمنعقــــد دتــــارلخ 31/1984 
(       266لتيـــة أصـــدر مج ـــ  الـــوألرا  قـــرار رقـــد  مؤسســـة ال طـــوط الجويـــة الكو 

بالموافقــة ع ــ   18/3/2012( المنعقــد دتــارلخ 2/2012-15فــي اجتماعــة رقــد  
است داد مرض  العةج بال ارج ومرافقيكد طا رات  طوط الطيرا  الم ت فـة تقـديرا 

 لظروفكد الص ية والتي تتناسب مل مواعيد وبرنامت عةجكد في ال ارج.
 

لصرف  صما ع   االعتمادات الم صصة ل عةج بال ارج بميألانية اـــل ولتد ا 
     ـوألرا  م  وألارتي الدا  ية والدفات ل عام ي  بالوألارتي  طبقا لقرار مج   ال

 . 15/4/2007( المنعقد دتارلخ 3/2007-17( باجتماعة رقد  304رقد  
 

ارج بميألانيـــــــات اما يتد الصرف  صما ع   االعتمادات الم صصة ل عةج بال 
ال م  الديوا  اةمير  ومج   الوألرا  ووألار  ال ارجيـــــــة طبقـــا ل قــــرارات 

 المنظمة ل ل .
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 :   (82  مصروفات وت ويةت أ رى  - 
 

يراع  عند است جار اةراضـي وبالتنسـيق مـل  ـ و  أمـة  الدولـة دـوألار  الماليـة  - /1
 -ماي ي:

 ومسا تكا بما يتناسب مل اال تياجات الفع ية ل جكة.راضي موقل اة  ▪

ــو  القيمــة االيجارلــة معادلــة لإليجــارات الســا د  ا  لــد تكــ  أقــل باعتبــاره  ▪ أ  تك
 مؤجر ل  اومة ، ع   أ  يتد دفل القيمة االيجارلة ال ثةثة أ كر.

يراعــ  ا  تكــو  عقــود ايجــار اةراضــي المــؤجر  ل  اومــة باســد وعــ  طرلــق ادار   ▪
 د أمة  الدولة دوألار  المالية.عقو 

 أ  ياو  التعاقد في  دود االعتمادات المقرر  والم صصة لك ا الترأل. ▪
 

ا  قـرار ـــــية مراعــــــع   الجكات ال اومية التي توفد بعأل موظفيكـا فـي بعثـات دراس - /2
(  10   دــــــالقرار رقــــد  دــــالمع 1980سنة ـــــ( ل 12 مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد  

ـــات واإلجـــاألات الدراســـية 1986لســـنة  ــــد  ، ب ـــر  ال  ـــة البعث ـــوا  ب والمعــ قـــرار دي
وتعمـيد ديــوا  ،  ب ــر  تطديـق ت ـ  الة  ــة 1986( لسـنة  4 ال دمـة المدنيـة رقــد  
ـــة رق ــــال دمـــة المدني ــــب ـــر  تعـــديل بعـــأل قواع 1992( لســـنة  41 د  ــ ــــد ال  ـــ ة ــ

 1996( لسـنة 6وتعميد ديـوا  ال دمـة المدنيـة رقـد   ، األات الدراسيةــــات واإلجـــالبعث
ب ر  تعديل مدد التصرلع بالسفر ل مبعـوثي  والمجـاألل  دراسـيا الـوارد  بقـرار مج ـ  

قـــــــرار ، و  ب ــر  ال  ــة البعثـــات واالجــاألات الدراســية 10/86ال دمــة المدنيــة  رقـــد 
رقـد   دمـة المدنيـةديـوا  ال وتعمـيد،  2003( لسـنة  2مج   ال دمة المدنية رقد   

ـــة ل ــدورات التدرلديــة  ــارج  2007( لســنة  49   ـــصات الماليـ ـــاد  الم صـــ ب ــر  أللـ
ب ا  التـا  اجـاأل  ت ضـير  2016( لسنة 7وتعميد ديوا  ال دمة المدنية رقد   البةد

ب ـر  تعـديل  2014( لسـنة 11وقرار ديوا  ال دمـة المدنيـة رقـد  وتردية االمت ا  ، 
 ــة البعثــات واالجــاألات الدراســية ، وقــرار مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد بعــأل مــواد ال 

ب ـــر  تعـــديل بعـــأل قواعـــد ال  ـــة البعثـــات واالجـــاألات الدراســـية  2015( لســـنة10 
باإلضـــافة الـــ  وتعـــديةتكا  10/1986الصـــادر  بقـــرار مج ـــ  ال دمـــة المدنيـــة رقـــد 
  القرارات الوألارلة التي تصدر في ه ا ال ر .



 
 المصروفات

  - 81 - 

وألارات واإلدارات ال اوميــــة والكي ــــات  ات الميألانيــــات المســــتق ة وع ــــ  جميــــل الــــ 
والم  قــة مراعــا  ضــوابط االيفــاد فــي الــدورات والدــرامت التدرلديــة ال ارجيــة الــوارد  

المتضــم  موافقــة مج ـــ   2016( لســنة 9دتعمــيد ديــوا  ال دمــة المدنيــة رقـــد  
ــد   ــة فــي اجتماعــة رق ــارلخ 9/2016ال دمــة المدني ــد دت ــ   8/5/2016( المنعق ع 

ــالتعميد  ــوارد  ب ــا ل ضــوابط ال ــة ال ارجيــة وفق ــرامت التدرلدي ــدورات والد ــاد فــي ال االيف
 الم ار الية.

رار مج   ـــا لقـــا وفقـــصرف ع يكـــــأما بالنسبة ل بعثات الدراسية ل ط بة فيتد ال
وما يصدر م  قرارات في ه ا ال ر  ع  وأللر   1988( لسنة  16 الوألرا  رقد  

وا ع الدا  ية ل جكات ـــي ال ـ  فــالتربية والتع يد العالي ا ا لد يوجد ما ي الف  ل
 الم  قة .

 

ـــوفقــا ل ق مــةت ال ــت والعمــر  يــتد الصــرف ع ــ   - /3 ـــانو  رقـ   2015( لســنة 1 د  ــ
فــي  ــر  تنظــيد  مــةت ال ــت والعمــر  والقــرارات التــي يصــدر دكــا وأللــر اةوقــاف 

والقـرارات التـي تصـدر عـ  ال جنـة   لتنفي  أ اـاد هـ ا القـانو  وال  و  اإلسةمية 
 1986سنة ــــــ( ل 9 د  ــــوقــرار مج ـــ  ال دمــة المدنيــة رقالع يــا ل  ــت والعمــر ، 

ــــوالمع ـــالقرار رقـــد  ـ الم صصـــات  اســـتددا  جـــدو  ب ـــر  2008( لســـنة  8 د  ب
( 14د  الكولتيـــة المعـــد  بقـــرار مج ـــ  ال دمـــة المدنيـــة رقـــ الماليــة لبعثـــة ال ـــت

( المنعقــد 4/2007( باجتماعــة رقــد  67وقــرار مج ــ  الــوألرا  رقــد   2011لســنة
 ب ر  مقر بعثة ال ت الكولتية في ماة المارمة. 21/1/2007دتارلخ 

 

 نكا يــة ع ــ  جميــل الجكــات ال اوميــة التــي يصــدر فــي  قكــا أ اامــا قضــا ية - /4
 -ما ي ي : اتباتا ددفل مبالا مالية ــــت ألمك

 

ـــا ا اانــت المطالبــة ت ــص أ اــاد قضــا ية صــادر  ض(  1   ـــد الجكـ ـــة ال اوميــ ة ــ
ـــ ـــإللألامكــا بســداد مبــالا ل مــوظفي  أو عــ   ــدمات تــد ترديتكــا لكــا ، أو س   لـ

ــر  ــا الجكــة ال اوميــة غي ــل واســتفادت منك ــارات قامــت باســتةمكا بالفع أو عق
لمد ـا الم اـود بـة ع ـ  ا لد تقد بسداد قيمتكا لمست قيكا ، يـتد ت ميـل اــــأنك
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ــــالنـــوت الم ـــتص بميألانيـــة الجكـــة ال اوميـــة والـــ   اـــا  مـــ  المفت رأل أ  ــــ
ـــت  ــل المنجــأل ـــ    صد ع يــة مبــالا المطالبــة فــي الوضــل الطديعــي إلظكــار العم

 .اد قد صدر في نف  السنة الماليةة ع    قيقتكا ، ا ا اا  ال ـــــأو ال دم
 
 

ــة ت ــ 2   ــت المطالب ــاد قضــا ية صــادر  ضــد الجك( ا ا اان ـــص أ ا ـــة ال اوميــ ة ـ
 وتتضم  ت   المطالبة مد تي  هما :

ة ـــوال   يمثـل مبـالا ل مـوظفي  أو عـ   ـدمات تـد ترديتكـا ل جك المد ا اةو 
ا ـــــتفادت منكـــــال اوميـــة ، أو ســـ ل أو عقـــارات قامـــت باســـتةمكا بالفعـــل واس

 يكا .الجكة غير أنكا لد تقد بسداد قيمتكا لمست ق
وال   يمثل قيمة التعويأل الجـادر ل ضـرر الـ   ل ـق بالمـدعي  المد ا الثاني

نتيجة لعدد استةمة ل مد ـا اةو  سـوا  أكـا  الضـرر متمـثة بضـيات الفرصـة 
صد ــــــــة  ـــــ ه ال الـــــلخ فيــتد فــي ه...اة أو متمــثة بقيمــة فوا ــد التــر يرالددي ـ

وت ــــــوال ـدمات التـي تـد ترديتكـا ع ـ  النالمد ا اةو  وال   يمثل قيمة الس ل 
التعويأل ـــــــاص دــــالم تص بميألانية الجكة ال اوميـة أمـا المد ـا الثـاني وال 

ة ــــــة الجكــــــضا ية بميألانيـــــــ  أ اـــاد قــــــد تنفيـــــــفيـــتد  صـــمة ع ـــ  اعتمـــاد دن
 ة ، ا ا اا  ال اد قد صدر في نف  السنة المالية .ــــــال اومي

 

         ةــــتالي ةــــمالي نةــــس( ا ا صـدر ال اـد القضـا ي فـي  2،  1( في ال ـالتي     3  
 فتكو  المعالجة الم اسدية ع   الن و التالي :  

 

صود ـــــمبـالا م  –  صـود  أ ( ت صد قيمة الس عة أو ال دمة م   سـابات 
ـــــ( ا ا ا النــوت الم ــتص دكــا ع ــ  أنــوات دنــود مصــروفات الميألانيــة   ـــا  قـ د ــ

 .   صودسدق تع يتكا ل ساب ال
 28230101 نــوت  ب ( قيمــة التعــويأل الجــادر ل ضــرر ت مــل ع ــ  اعتمــاد 

 تنفي  أ ااد قضا ية بميألانية الجكة ال اومية المعنية .
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تد ـــــي  صــود  ج ( وفــي  الــة عــدد تع يــة قيمــة الســ عة أو ال دمــة ل ســاب ال

اد ــــــتنفيـــ  أ ا 28230101 نـــوتد ت ميـــل قيمـــة ال اـــد بالكامـــل ع ـــ  اعتمـــا
 ضا ية بميألانية الجكة ال اومية  .ـــــق

 

ــد القضــا ي ـــالموظ أ  ترجــل ع ــ  ل جكــة ال اوميــة الصــادر ضــدها ال ا ف ــ
ــــبقيمـــة التعـــويأل و لـــ  طبق –المتســـدب ا ا مـــا ثدتـــت مســـ وليتة  ــــا ة اـ اد ـ

دور  ـــــة الــــــلمالي( م  القانو  المدني وما جا  باتـاب وألار  ا 241   اد ـــالم
ب ا  التعويضات التي تت م كا ميألانيـة الدولـة  8/10/2000صادر دتارلخ ــــال
   أ ااد قضا ية .ـــا ا ع ـــدن
 

ام ي  ــــــوادث ل عـــــضات ال ـــــال ســـابات العامــــة دفـــل تعول -ع ـــ  وألار  الماليـــة  - /5
ــــــة نتيج ــــــالوألارات واإلدارات ال اومي ـــــــب ــــــاتكــ ــــــا  العمــــــل ة اصــــــادتكد أو وف      د أثن

ل ــــ، ولتيــر العــام ي  فــي القطــات ال اــومي نتيجــة اصــادتكد بــر  ضــرر يقوبســدبة
       سدب وســـــــا ل النقـــــــل أو المعـــــــدات التابعـــــــة ل ـــــــوألار  أو اإلدار ـــــــــــيكد دــــــــــــــع 

ــــــ، وفقـــــا لقال اوميـــــة ـــــر الماليـــــة رقـــــد   ـــ ــــــ( ل 22رار وألل وتـــــدفل  2000سنة ــ
 صادر  ع  الجكات القضا ية الم تصة .التعويضات بموجب أ ااد 

 

ــ ت وج - /6 ــدفل مااف ــي ت ــة الت ــ  الجكــات ال اومي ـــع  ـــوا أل لتيــــ ـــر المــــ  اتبــاتوظفي  ـ
(  4القــواني  والقــرارات الصــادر  فــي هــ ا ال ــر  وفقــا لمــا جــا  فــي التعمــيد رقــد   

 ب ر  دليل رموأل وتصنيفات الميألانية   اةسا  النقد (.  2015لسنة 
 

ــة - /7 ــة والقــروأل -ال ســابات العامــة-تقــود وألار  المالي ــد القــروأل العقارل ــدفل فوا  د
س يف ـــــالعقارلة المعفا  ع  المواطني  الكولتيي  واـ ل  مـنع الـألواج الـ  دنـ  الت

رى ـــــواالد ار طبقا ل ك ـوف المقدمـة برسـما  المسـتفيدي  واـ ل  الت ـويةت اة 
 ال ر  . الصادر دك ا 1995( لسنة  12   و ل  استنادا ال  القانو  رقد
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رأل ــــيتد دعد الص ف الم  ية  صما ع   االعتمـاد المـالي الم صـص لكـ ا الت - /8
( لسـنة  53 د  ــــــرقستة ـــــبميألانية وألار  اإلعةد استنادا لقرار مج   الـوألرا  دج 

 والقرارات الة قة لة . 1977
 

ة ـــــلنفــل العـاد  صـما ع ـ  االعتمـادات الماليتصـرف اعانـات النقابـات وجمعيـات ا - /9
ا ــــــل طبقــــــالم صصـــة لكـــ ه اةغـــراأل بميألانيـــة وألار  ال ـــ و  االجتماعيـــة والعم

ـــلقـ ــي هـــــ ــة والعمــل ف ــر ال ــ و  االجتماعي ــرارات وألل ــوألرا  وق ــ  ال ـــرارات مج   ا ـ
   ، وفيما يتع ق بمسـاعدات ات ـاد ال ـرطة الرلاضـي فيجـب أ  تـدفل  صـمارال 

ــة اس ــة وألار  الدا  ي ــ ل  بميألاني ـــع ــ  االعتمــاد المــالي الم صــص ل ـــتنادا لقـــ رار ــ
ــد   ــة رق ــر الدا  ي ـــ، أمــا بالنســبة لم 1976( لســنة  14 وألل ـــساعدات المــ سار  ـــ

ة ــــ ل  بميألانيــــاةه ية فيجب أ  تـدفل  صـما ع ـ  االعتمـاد المـالي الم صـص ل
ـــآلداب دنــا  ع ــ  المرسالمج ــ  الــوطني ل ثقافــة والفنــو  وا ـــود اةميـــ ـــر  رقـــ     د  ـــ

ــــــ 1995(  لســــــنة  281   ــــــوألرا  رق ــــــرار مج ــــــ  ال          ستةــــــــــدج  ( 814  د ـوق
 .1995( لسنة  3   دـــرق

 

ال ســـابات العامـــة دفـــل اعانـــات ديـــت الألاـــا  وفقـــا ل مد ـــا -تتـــول  وألار  الماليـــة - /10
 الم صص لك ا الترأل بميألانيتكا.

ا تقــود دتعــويأل  ســا ر بعــأل ال ــراات أو اةن ــطة ال اصــة أو اةن ــطة امــ 
الم ت فــة التــي تقــدد  ــدمات عامــة أو تمثــل بعــأل أوجــة الن ــاط االقتصــاد  فــي 

 الدولة طبقا لما يصدر دكا م  قرارات م  مج   الوألرا .
وفــي اطــار السياســة النقديــة التــي تكــدف الــ  االســتقرار النقــد  والم افظــة ع ــ   

ال سـابات العامـة دتعـويأل مـا  –رف الدينار الكولتي، تقود وألار  الماليـة سعر ص
ي ألد مـ  مبـالا لتنفيـ  سياسـة نقديـة معينـة و لـ  بعـد موافقـة وأللـر الماليـة ع ـ  
ـــ( مــ   هــ ه السياســة ومقــدار المبــالا الةألمــة لكــا، و لــ  اســتنادا الــ  الفقــر   هـ

ي  ــر  النقــد وبنــ  الكولــت فــ 1968( لســنة 32( ل قــانو  رقــد  31المــاد  رقــد  
 المراأل  وتنظيد المكنة المصرفية وتعديةتة.
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ت ولــــل ألاــــا  ال ــــراات الم صــــ ة طبقــــا ة اــــاد القــــانو          تتــــول  وألار  الماليــــة - /11
ــد   ــا  ومســاهمة ال ــراات المســاهمة العامــة  2006( لســنة 46رق فــي  ــر  الألا

الألاـا  لتقـود بصـرفكا فـي المصـارف  والمقف ة والة  ة التنفي ية ل قانو  ال  ديـت
 ال رعية ل ألاا .

 

ع ــ  جميــل الجكــات ال اوميــة ت ميــل عجــوألات الصــناديق والعكــد النقديــة ع ــ   - /12
عجـوألات الصـناديق والعكـد النقديـة، ع ـ  أ  يصـدر قـرار مـ   28280101النوت 

 عامة.  و  الميألانية ال-مج   الوألرا  في ال  الة، وبعد موافقة وألار  المالية
 

ــ  ال ــارج   /13 ــة المبعــوثي  ال ــي الجامعــات ال اصــة والط ب ــة ف ــ ت الط ب تصــرف مااف
ــد  ــانو  رق ــاد الق ــا ة ا ــالي طبق ــيد الع والمبعــوثي  وال اضــعي  إل ــراف وألار  التع 

، و لــ  1995( لســنة 10دتعــديل بعــأل أ اــاد القــانو  رقــد   2011( لســنة 29 
ــــوت  ــــ  االعتمــــاد المــــالي ل ن ــــر  – 28240201 صــــما ع  ماافــــ ت وجــــوا أل لتي

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 والماافــ ت التــي تصــرف لط بــة المــنع الدراســية مــ  أدنــا  الــدو  الصــديقة 

 وال قيقة.
 

أو المنظمــة ل مــؤتمرات واالجتماعــات والنــدوات  ةال اوميــة الم ــارا الجكــاتع ــ   - /14
  مواضـيل وتـوارلخ ـــة ع ــــ  موافقتـــوألرا  ة ــــالم  ية مراعا  م اطبة مج ـ  ال

ــدوات المــراد عقدهـ ـــالمــؤتمرات واالجتماعــات والن ــد اــــ ــي تعق ــة منكــا أو الت   الدورل
ؤتمرات واالجتماعـات والنـدوات ــــع ـ  هـ ه الم لمر  وا د  ( ، ع   أ  يتد الصرف

اـل جكـة  اوميـة، و لـ  ة ـــفي  ـدود االعتمـادات الماليـة الم صصـة لكـا بميألاني
دـــــ ر  ضـوابط تنظـيد  2011( لــــسنة  5وفقا ة اـاد تعمـيد وألار  الماليـة رقـــد   

ألارات الفعاليــات المقامــة ددولــة الكولــت واستضــافة ضــيوف الدولــة الرســميي  بــالو 
 واإلدارات ال اومية.
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وع ــ  اافــة الجكــات ال اوميــة عــدد الكتابــة الــ  مج ــ  الــوألرا  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 

ــــوألرا  رقــــد   و لــــ  وفقــــا ة  ــــ  ال ( فــــي اجتماعــــة رقــــد            847اــــاد قــــرار مج 
 .4/8/2008( المنعقد دتارلخ  38-2/2008  

 

وع ـــ  اافـــة الجكـــات ال اوميـــة الراغبـــة فـــي استضـــافة المـــؤتمرات واالجتماعـــات 
( الصـادر فـي 1033والندوات في دولة الكولت االلتألاد بقرار مج ـ  الـوألرا  رقـد  

 .23/11/2009( المنعقد دتارلخ 2/2009-64اجتماعة رقد  
 

      ع   وألار  العد  تنفي  اعتمادات ال  و  القضا ية طبقا ة ااد القانو   - /15
دتعديل بعأل أ ااد قانو  تنظيد القضا  الصادر   1996ة ــ(  لسنـ 10   دــــرق

وفي ضو  قواعد التنفي  المتفق  1990( لسنة  23بالمرسود بالقانو  رقد   
يكا ما دي  وأللر  العد  والمالية  و  آلية تنفي  ما ي صص ل  ؤو  ع 

 القضا ية م  اعتمادات.
 

 -يراع  في الصرف ع   دند المكمات الرسمية في ال ارج اتبات اآلتي :  - /16
 

ـــا ــــــــأل موظفيكـــــ( ع   الوألارات واإلدارات ال اومية التي تك ف بع 1          
        ادـــة أرقـــرج البةد اتبات قرارات مج   ال دمة المدنيبمكمات رسمية  ا

رقد ( م  القرار 11والماد    , 3/1988,  9/1985,  8/1980, 8/1979  
ب ر  ال  ة نفقات السفر ومصروفات االنتقا  المعد   1/2015, 2/1992

لدور  واتاب وألار  المالية ا (2015( لسنة 7والقرار رقد   5/2015بالقرار رقد 
ب ر  القواعد ال اصة  2008( لسنة  3ورقد    2007( لسنة  5رقد   

دتنظيد صرف نفقـــــات السفر ومصروفات االنتقا  ورسود اال ترا  في 
واتاب ديوا  ال دمة المدنية الصادر  المكمات الرسمية ل جكات ال اومية

مكمة ب ر  التقيد باإلجرا ات والفترات الم دد  ل  19/9/2018دتارلخ 
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ما   ودــــفي  الة عدد وج  - وت تألد الجكات الم  قة دك ه القرارات ،الرسمية
( 958مل االلتألاد بقرار مج   الوألرا  رقد  ، ي الف  ل  في لوا  كا ال اصة

في  ر  ضوابط ت ديد أسعار ت اكر السفر وبوالص ال     2017لسنة 
المدرمة دي  وألار  المالية  ال اومية ل راة ال طوط الجوية الكولتية واالتفاقية
 دك ا ال ر . 20/12/2018و راة ال طوط الجوية الكولتية الصادر  دتارلخ 

 

وفيما يتع ق بسداد مست قات  راة ال طوط الجوية الكولتية  ت   
 1/1/2016، وأسعار ت اكر السفر وبوالص ال    دد ا م  31/12/2015

كات ال اومية والمؤسسات ع    راة ال طوط الجوية الكولتية وجميل الج
الصادر ع  وألار   2016( لسنة 2المستق ة االلتألاد بالكتاب الدور  رقد  

 المالية.
 

ينبتي ع   جميل الوألارات واإلدارات ال اومية والكي ات الم  قة والمؤسسات  
رقد  ( الصادر في اجتماعة434المستق ة االلتألاد بقرار مج   الوألرا  رقد  

ب ر  قرارات مج   ال دمة المدنية  23/3/2015د دتارلخ ( المنعق13/2015 
 ب ر  ال  ة نفقات السفر ومصروفات االنتقا  لموظفي الدولة.

 
 

لــــسنة  15( دج سـتة رقـــد  372استنادا ال  قـرار مج ـ  الـوألرا  رقـد   (   2           
 ب ـــر  نفقـــات الســـفر ومصـــروفات االنتقـــا  ل موفـــدي  بمكمـــــات رســـــمية 1992

(  2/2004( دج ـــــــستة    51بال ــــارج المعــــد  بقــــرار مج ــــ  الــــوألرا  رقــــــد   
رقـــــد  ( دج ســـــتة1133، وقـــــرار مج ـــــ  الـــــوألرا  رقـــــد   11/1/2004دتـــــارلخ 

ب ـــــــر   فـــــــأل نفقـــــــات الســـــــفر  3/8/2015( المنعقـــــــد دتـــــــارلخ 35/2015 
ومصــروفات االنتقــا  ل قيــاديي  بالدولــة وبـــاقي الوظــا ف العامــة  ــة  قيـــامكد 

مكمـات الرسـمية ب يــث ياـو  الدــد  اليـومي ل سـاد  الــوألرا  والمعينـي  ددرجــة بال
ـــا ويســت ق الــوألرا  أيــاد الــ هاب لمقــر المكمــة الم ــدد   300وأللــر  دينــار يوميـ

 ال  مقر عم كد بعد انتكا كا  سب النظد المتبعة في ديوا  الدد كا والعود  منك
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ايا الم صصــة ل ـــــــوأللر  ر ــــــي  ال دمــة المدنيــة، وياــو  دــد  االكراميــات والكــد 
% مــ  الدـد  اليــومي 25دينـار ل ــــــسفر  الوا ـد ، ولجــوأل اسـتددا   500الوفـــد ( 

 لدفل ا فة اإلقامة في الفنادق و ل  ل وألرا  وم  يرافقكد.
 

ات الف رلـة لدولـة يجب اتبات قـرارات مج ـ  الـوألرا  التـي تصـدر ب ـر  القنصـ ي - /17
تتــول  وألار  ال ارجيــة الصــرف ع ــ  هــ ه القنصــ يات  صــما ، و الكولــت بال ــارج

 2015( لســنة 79  ع ــ  االعتمــادات الماليــة الم صصــة لكــا وفقــا ل قــانو  رقــد
دنظــــاد الســــ كي   1962سنة ـــــــ( ل 21   دتعــــديل بعــــأل أ اــــاد القــــانو  رقــــد

 الدد وماسي والقنص ي والقرارات المتع قة دكا  . 
 
ـــدفات  ــــت ال ــ و  العســارلة دــوألار  اليراعــ  الصــرف ع ــ  درنــام  - /18   ـــــصما ع ــــ

 1967سنة ــــــل ( 32  د ـــاالعتمـادات الم صصـة لكـ ا الدرنـامت وفقـا ل قـانو  رق
 والقرارات الوألارلة التي تصدر في ه ا ال ر  .

 
  . 2006( لسنة  44 تصرف م صصات ر ي  الدولة وفقا ل قانو  رقد   - /19
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 لنفقات الرأسماليةثالثا: ا
 

 (32 را  اةصو  غير المتداولة   ❖
 

  را  اةصو  غير المتداولة غير المالية الم موسة 323مجموعة - 
 
 

في  دود االعتمادات التي تد  32310101يتد الصرف ع   نوت  را  اةراضي  - /1
 ت صيصكا ل را  أراضي بترأل ان ا  مباني تابعة ل  اومة.

 

فـــي  ـــدود االعتمـــادات  32310102نـــوت اســـتمة  اةراضـــي  يـــتد الصـــرف ع ـــ  - /2
ـــ ه  ـــويأل أصـــ اب ه ـــتد تع ـــة، ول ـــة العام الم صصـــة الســـتمة  اةراضـــي ل منفع
اةراضي بقيمة مـا اسـتم كتة الدولـة دـثم  يسـاو  أو يأللـد عـ  قيمتكـا االقتصـادية 

 واالجتماعية واستنادا ال  قرارات مج   الوألرا  التي تصدر في ه ا ال ر .
 

ــتد الصــرف ع ــ   ــرا  مجمعــات ســانية واســتمةككا، أو  ــرا  و ــدات ســانية  - /3 ي
واســــتمةككا، أو  ــــرا  واســــتمة  مبــــاني تجارلــــة أو مبــــاني  اوميــــة أو  ــــرا  
واســــتمة  مرافــــق ال ــــدمات المدنيــــة واالجتماعيــــة، أو  ــــرا  واســــتمة  مبــــاني 

ــــة ــــة أو متنق  ــــاني مؤقت ــــة، أو مب ــــاني عامــــة وترفيكي ــــاني  صــــناعية، أو مب أو مب
ومن ــ ت عســارلة، أو  ــرا  واســتمة  ت ســينات ع ــ  اةراضــي و لــ  فــي  ــدود 
االعتمادات التـي ت صـص لكـ ا التـرأل بميألانيـات الجكـات المعنيـة والقـرارات التـي 

 قد تصدر في  ر  ال منكا والموافقات الةألمة في ال  الة.
 

اةمثل وا ل  تنظــــيد  يجب الم افظة ع   وسا ل النقل واست دامكا االست داد - /4
عم يات تداولكا مستنديا وصيانتكا والت  ص منكا في  دود مـــا يــــنص ع يــــة 

ب ر  تنظــــيد اســت داد المرادــات ال اوميـــة   1994( لسنة  1التعميد رقد   
ال ارجة ع  نطاق  ادب ر  التــــصرف في المو  2017لسنة  ( 4) والتعميد رقد 

 د والتعديةت الة قة لة .االست دا
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د.   فقط  مسة وع رو  ألف  25000ت صص سيار  ل وأللر بقيمة ال تتجاوأل  - /5
دينار اولتي ال غير( ال سنتي  ماليتي ، وتنقل م كيتكا وتسجل باسمة و ل  

( 68/2012-4( في اجتماعة رقد  1409استنادا ال  قرار مج   الوألرا  رقد  
 .30/12/2012المنعقد دتارلخ 

 

تستدد  سيارات السفرا   سب ال اجة الفع ية ع   أال تقل مــــد  االســـت داد  - /6
ألف دينار ، وتستدد  سيارات  30عـــــ  أربل سنوات وال تأللد قيمة السيار  ع  

ال دمات في ال ارج بما فيكا سيارات الم  قي    الثقافي والـــص ي والعـــسار  
قل مد  االست داد ع   م  سنوات ، وال تأللد قيمتكــــا والتجار  ( ع   أال ت

،  2008( لسنة  5ألف دينار استنادا لقرار وأللر المالية رقد    12عـــــ  
وت صص سيار  ةعما  البعثات التمثي ية وتستدد   سب ال اجة الفع ية ع   أ  

ار ألف دين 18ال تقل مد  است دامكا ع   م  سنوات وال تأللد قيمتكا ع  
 .2009( لسنة 56استنادا لقرار وأللر المالية رقد  

 

الت صيص ال  صي ل مرابة ال اومية لموظف معي ، اميأل  عينيـــة مرتبطـــة  - /7
بمسماه الوظيفي طالما ظل مستمرا في وظيفتة وال يجوأل الت صيص ال  ــــــصي 

( مــــ   19د    اال دنا  ع   قرار يصدر ع  مج   ال دمة المدنية طبقا ل مـــــا
   في  ر  ال دمة المدنية. 1979( لسنة  15المرسود بقانو  رقد   

 

يـتد الصـرف ع ـ   ـرا  آالت ومعـدات النقــل الدـر ، وسـا  ال ديـد، النقـل الجــو ،  - /8
والنقـــل الب ـــر  فـــي  ـــدود االعتمـــادات الم صصـــة لكـــل منكـــا بميألانيـــات الجكـــات 

 ال اومية المعنية.
 

عامــة م اطبـــة اإلدار  العامــة لإلطفــا  فيمـــا يتع ــق ب ـــرا  جكـــات الع ــ  جميــل ال - /9
معدات وأدوات مااف ة ال رلق واالن ار وقطل التيار والمواد الةألمـة لكـا وصـيانتكا 
ـــرأل  ـــة بت ـــ ار والوقاي ـــة المااف ـــة واالن ـــاني والمن ـــ ت برنظم ـــأل المب ـــ  لتجكي و ل
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( مـ  تعمـيد 145قـد   مايتكا و مايـة  ـاغ يكا مـ  أ طـار ال رلـق وفقـا ل مـاد  ر 
المعــد  ر  نظــد ال ــرا  ل جكــات العامــة ب ــ 2017 ( لســنة2وألار  الماليــة رقــد  

 .2018( لسنة 5بموجب قرار وأللر المالية رقد  
 

يــتد الصــرف ع ــ   ــرا  اةثــاث، وأثــاث اســاا  المــوظفي  فــي  ــدود االعتمــادات - /10
ـــوظفي  المســـت  ـــل الم ـــة م ـــود المدرم ـــرأل والعق ـــ ا الت قي  ل ســـا  الم صصـــة لك

 ال اومي.
 

 

ا  اإلجـرا ات المتع قـة دتتطيـة ا تياجاتكـا ــــتتول  الـوألارات واإلدارات ال اوميـة ات - /11
ـــمــ  نظ ـــاد و ـــ ـــالمع وم تكنولوجيـ الجكــاأل المراــأل  ات دو  ال صــو  ع ــ  موافقــة ــ

ار  ل مراعـا  اة اـاد اة ـرى الـوارد  دتعمـيد وأل ـ، مـلتكنولوجيا المع ومــات المـــسبقة
 .المع ومات تكنولوجياب ر  نظد و  2006سنة ـــــ( ل 4   دـــالمالية رق

 
 

 

ق ـــــة تتع ـــــا  ماليـــــتكـا بريـة أعداع   جميل الجكات ال اومية عدد ت ميـل ميألاني- /12
دإن ا  مطابل جديد  أو التوسل فيما هو موجود لديكا  اليـا مـ  مطـابل واالكتفـا  

 اإلعةد. وألار  -بمطبعة ال اومة 
 

 

عنـد وصـو  رصـيدها الـ   ـد الط ـــــب  عدد ال جو  الـ   ـرا  المـواد والمعـدات اال- /13
 وفــي ظــل الديانــات المتــوفر  فــي نظــاد ادار  الم ــألو  دــنظد ادار  ماليــة ال اومــة،

ـــــوفــــ    ـــــدود المقايـــ ــــة الســــنوية المعتمــــد ، مــــل مراعــــا  ال ــــاالت  سةـــ الم ألني
 2017( لسـنة 1ل تع يمـات رقـد  داد ط ب ال را  وفقـا ــــعد اـــالمنصوص ع يكا عن

 (GFMIS)ب ر  اجرا ات الدور  المسـتندية ل  ـرا  فـي نظـد ادار  ماليـة ال اومـة 
 ب ر  نظد ال را  ل جكات العامة. 2017( لسنة 2والتعميد رقد  

 
 

ل ـــــيجب ع ـ  اـل جكـة  اوميـة االسـتفاد  مـ  المعـدات والتجكيـألات ووسـا ل النق- /14
  ـــــة ع ــــــواةثــاث المســتعمل لــديكا عنــد  روجــة عــ   اجــة أ  ادار  فيكــا، بعرض

ل ـــــواــ ل  يجــب ع ــ  ا، اإلدارات اة ــرى التــي تســت دد نفــ  اةصــناف أو دــدا  كا
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ــا يعــرأل ع يكــا مــ  جكــات  اومي ـــجكــة االســتفاد  مم ـــة أ ـــــ ـــرى ســ ـــوا  جديــ      دـ
( 2( مـ  تعمـيد وألار  الماليـة رقـد  142د  رقـد  وفقا لنص المـاأو مستعمل، و ل  

في اطار نصـوص تعمـيد التصـرف ب ر  نظد ال را  ل جكات العامة و  2017لسنة 
 . 2017( لسنة  4   نطاق االست داد رقد  ــــال ارجة ع ادفي المو 

 
 
 

ب ر  أسـ   صـر وتقيـيد  2016( لسنة 9يجب االلتألاد بما ورد في التعميد رقد  - /15
ب ـر   سـاب تك فـة اةصـل  السابعة   العقارلة المم واة ل دولة وفقا ل ماد  اةصو

 -و ل  ع   الن و التالي: 
 

 أوال: اةراضي المم واة أو الم صصة ل جكة ال اومية: ➢
 

يــتد ا تســاب تك فــة  ــرا  أو اســتمة  اةراضــي الجديــد  وقيــد االســت داد دجميــل 
ست داد أو التـرجير، و لـ  وفـق دنـود دنود التكاليف  ت  تصبع اةراضي جاهأل  لة

التكــاليف التاليــة  ســعر ال ــرا ، رســود مســع اةراضــي، تكــاليف دــد  اةضــرار أو 
المطالبات، تكاليف تنظيـف اةرأل لةسـت داد، تكـاليف األالـة الدنـا  الموجـود ع ـ  

 اةرأل، رسود تقديد المعامةت، أية تكاليف أ رى توافق ع يكا وألار  المالية(.
 

 المباني المم واة أو الم صصة ل جكة ال اومية: ثانيا: ➢
 

ــة  ــرا   ــتد ا تســاب تك ف ــد االســت داد والمبــاني الجديــد  مبــانياســتمة  الو ي ، قي
  ســعر  وفــق دنــود التكــاليف التاليــة وتتــوفر ديانــات التكــاليف الماليــة ال اصــة دكــا

أو تم ــ   ال ــرا  أو تك فــة الدنــا  والت ــييد، تكــاليف التــرا يص المرتبطــة بالدنــا 
المدن ، أتعاب مكنيـة، تكـاليف دـد  اةضـرار أو المطالبـات المرتبطـة بمـواد الدنـا ، 
رســود تقــديد المعــامةت، رســود تســجيل المبــاني، أيــة تكــاليف أ ــرى توافــق ع يكــا 

 وألار  المالية(.
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  را  اةصو  غير المتداولة غير المالية غير الم موسة 324مجموعة  - 
 

    را  اةصو  غير الم موسة المقتناه م  درمجيات يتد الصرف ع- /16
الدعد الماتدي واةصو  الفنية والتراثية غير الم موسة و قوق الم كية 
الفارلة وغيرها في  دود االعتمادات الم صصة ة  منكا في ميألانيات 

 الجكات ال اومية المعنية.
 
  را  اةصو  الديولوجية  أصو  فة ية( 326مجموعة  -د
 

يتد  را  اةصو  الديولوجية م  ثرو   يوانية منتجة وغير منتجة، وثـرو  -د/17
نباتيــة منتجــة وغيــر منتجــة، وأصــو  فة يــة ل تربيــة منتجــة وغيــر منتجــة 
 يوانية أو نباتية في  ـدود االعتمـادات الم صصـة لكـ ا التـرأل بميألانيـة 

ميـة أ ـرى الكي ة العامة ل  و  الألراعة والثـرو  السـماية وأيـة جكـات  او 
 يتط ب ن اطكا  را  ه ه اةصو .

 
 م ارلل ان ا ية وصيانة ج رلة 327مجموعة  - 
 
داو  ـــــة ل جـــــمام  وتر ـيرات اتــــوما ورد دكا م  ديان يضا يةتعتدر الم ار  اال - /18    

و ــرا  اةراضــي و ــرا  المبــاني والت ســينات  الماليــة ال اصــة بالم ــارلل اإلن ــا ية
اضــــي و ــــرا  اآلالت والمعــــدات واةصــــو  اة ــــرى المرتبطــــة بالم ــــارلل ع ــــ  اةر 

ـــة  ـــديل ماونات، االن ـــا ية والصـــيانة الج رل ــــومتط باتككـــا وال يجـــوأل تع ـــد ــــ ا اال بع
قـانو  الود بـــ( مـ  مرس 20الرجوت ال  وألار  المالية في هـ ا ال ـر  طبقـا ل مـاد    

ة ع ـ  تنفيـ ها ــــــة والرقادــــــات العامبقواعد اعـداد الميألانيـ 1978( لسنة  31 رقد  
ـــامي  فـــي  ـــر  نقـــل بعـــأل  2007( لســـنة 306، والمرســـود رقـــد  وال ســـاب ال ت

ا تصاصات وألار  الت طيط ال  وألار  المالية، ولجـب ع ـ  جميـل الجكـات ال اوميـة 
ــــدى طــــر   ــــة ل ــــة المدرجــــة بالمــــ ار  االيضــــا ية ل ميألاني االلتــــألاد بالقيمــــة التقديرل
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والمناقصـــــات واالتفاقيـــــات ل م ـــــارلل االن ـــــا ية والصـــــيانة الج رلـــــة  الممارســـــات
( لســنة 49( مــ  قــانو  رقــد  36وال ــدمات االست ــارلة، مــل االلتــألاد بالمــاد  رقــد  

 .ب ر  المناقصات العامة 2016
 

 ـــ و   –يجـــب ع ـــ  الجكـــات ال اوميـــة ال صـــو  ع ـــ  موافقـــة وألار  الماليـــة - /19
د القيمــة الماليـــة التقديرلــة الةألمـــة لطــر  ممارســـات الميألانيــة العامـــة ع ــ  اعتمـــا

دار  وتنفيــــ  الم ــــارلل االن ــــا ية و ــــرا  اآلالت  ومناقصــــات تصــــميد وا ــــراف وا 
والمعــدات المرتبطــة بالم ــارلل والصــيانة الج رلــة، و لــ  قدــل العــرأل ع ــ  الجكــاأل 
ــألاد الجكــ ــوألار  الت قــق مــ  الت ــتما  هــ ه ال ــ  ت ات المراــأل  ل مناقصــات العامــة  ت

بالماونات المدرجة بالم ار  االيضا ية ل ميألانية وتوافر االعتمـاد المـالي الم صـص 
ل تــرأل، وااللتألامــات الماليــة المترتبــة  ــة  ســنوات التنفيــ  وفقــا ة اــاد المــادتي  

 ب ر  المناقصات العامة. 2016( لسنة 49( م  القانو  رقد  36،34 
 
 

 ـــ و   -ماليـــة ع ـــ  موافقــة وألار  ال يجــب ع ـــ  الجكـــات ال اوميــة ال صـــو  - /20 
الميألانية العامة ع   القيمة النكا ية المألمـل التعاقـد ع يكـا ب ـر  تصـميد وا  ـراف 
ــــ  الم ــــارلل اإلن ــــا ية و ــــرا  اآلالت والمعــــدات واةصــــو  اة ــــرى  دار  وتنفي وا 
المرتبطــة بالم ــارلل االن ــا ية والصــيانة الج رلــة مــل توضــيع تفصــيل الماونــات 

الترسـية وقدـل العـرأل ع ـ  ديـوا  طبقـا لقـرار لقيمـة ا ا اـا  العقـد  ـامل م دد با
التركـد مـ  و ل   ت  تتما  ه ه الوألار  مـ  الم اسبة الستكما  اجرا ات التعاقد، 

التألاد الجكات ال اومية بماونات الم ارلل واةعمـا  المدرجـة بالمـ ار  االيضـا ية 
ف والتنفي ، ودراسـة االلتألامـات الماليـة بميألانية الجكة عند طر كا ل تصميد واال را

 المترتبة ع   ه ه التعاقدات  ة  سنوات التنفي .
 

ال يجوأل ةية جكة  اومية تجـاوأل اعتمـاد أ ـد الم ـارلل اإلن ـا ية الم صـص  - /21
نو  سـاال ا ا قاد ـة وفـر فـي االعتمـاد ال سـنةلكا بقـانو  اعتمـاد مـالي ةكثـر مـ  

 ــروت ولــتد مرط عــدد تجــاوأل التك فــة الك يــة ل  ــبروت آ ــر فــي نفــ  البــاب  ــلم
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 استيفــاااـب  ويعتدـــر ـــ و  الميألانيـــة العامـــة  –وألار  الماليـــة االتفـــاق ع يـــة مـــل 
ي ســاسرط أ ــ  وألار  الماليــة لــالمرســ ة ا النصــف ســنويةديانــات تقــارلر المتابعــة 

( لسـنة  2 يد وألار  الماليـة رقـد  ـا ورد دتعمـلب ث المناق ة المط وبة مل مـراعا  م
 ب ـــر   ـــروط التعـــديل دـــي  اعتمـــادات الميألانيـــة فـــي الجكـــات ال اوميـــة 2016

   اةسا  النقد (.
 

 

فــي  الــة رفــل التكــاليف الك يــة لم ــروت مــ  الم ــارلل اإلن ــا ية يجــب مراعــا   - /22
ـــة  ـــيد وألار  المالي ــــرقتعم ــــ( ل 2 د  ـــ ــــد 2016سنة ــ ـــديل دــ ي  ـــــ ر   ـــروط التع

 .  اةسا  النقد ( انية في الجكات ال اوميةاعتمادات الميأل 
 

تصـميد وا  ـراف  ع ـ  عقـود ةال يجوأل ةيـة جكـة  اوميـة اصـدار أوامـر تتييرلـ - /23
دار  وتنفيــــ   و ــــرا  اآلالت والمعــــدات واةصــــو  اة ــــرى  الم ــــارلل اإلن ــــا يةوا 

 %5 عـ قيمتكـا   تـ  التـي تقـلوالصيانة الج رلـة  االن ا ية المرتبطة بالم ارلل
ــد عقــود مــ  القيمــة اةصــ ية ل عقــد ــد أو تمدي ــ  وألار  ، أو تجدي اال بعــد الرجــوت ال

وااللتألامـات الماليـة  لدراسـة أسـباب ت ـ  اةوامـر  ـ و  الميألانيـة العامـة –مالية ال
المترتبة ع يكا والتركد م  وجود اعتماد مالي لدى الجكة صا بة ال ـر  ومـ  ثـد 

  قدــــل العــــرأل ع ــــ  الجكــــاأل المراــــأل  ، و لــــ ات ــــا  القــــرار المناســــب ب ــــرنكا
أ  يتد التقدد بط ب التجديد أو التمديـد قدـل موعـد  ا ـــــمل مراع ل مناقصات العامة

ـــــألاد ـــــاف، وااللت ـــــت ا ـــــد دوق ـــــا  العق ــــــمب انتك ـــــةا ورد ـــ ـــــواد التالي  دنصـــــوص الم
،  ات العامــةصــالمناق ب ــر  2016( لســنة  49   مــ  القــانو  رقــد (76،75،74 

ب ـر   1989( لسـنة 2عتبـار مـا ورد دتعمـيد ديـوا  الم اسـبة رقـد  واة   في اال
( 5اةوامــر التتييرلــة التــي تصــدر ع ــ  م ت ــف أنــوات االرتباطـــات والتعمــيد رقــد  

 ب ر  أوامر التمديد الألمني ل عقود. 2019لسنة 
 

ـــامــا ال يجــوأل ل جكــات المســتفيد  التقــدد لــوألار  اة ــتا  العامــة بط  ـــب اجــ را  أ  ـــ
 روت ـــــعديل ع ـ  الم ـارلل اإلن ـا ية يترتـب ع يـة أللـاد  فـي التكـاليف الك يـة ل مت

اال بعـد ال صـو  ع ـ  موافقـة  و ل  بعد اقـرار التصـاميد والدـد  فـي تنفيـ  الم ـروت
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باجتماعـة  ( 1001  دــــرق وألرا ــا  بقرار مج   الـمج   الوألرا  و ل  وفقا لما ج
الفصــــل     /5دد اال ــــة  بر اــــاد المــــاد   مــــل عــــ  1999( لســــنة  26-2/1999  

 القواعد العامة(. –اةو  
 

سنة ـــــة  الــــا ا لد يتد تس يد أ د الم ارلل اإلن ا ية ال   اا  مقدرا تسـ يمة   - /24
سوية ـــــالمالية جـاأل دـإ   سـادق وبال ـروط واةوضـات التـي ي ـددها وأللـر الماليـة ت

لصيانة الج رلة و لـ  فـي  ـدود التكـاليف الك يـة بالم ارلل وااالست قاقات ال اصة 
( مــ  مرســود 29ة اــاد المــاد    وفقــاالمقــرر  ل م ــروت فــي ميألانيــة الســنة الماليــة 

بقواعـــد اعـــداد الميألانيـــات العامـــة والرقابـــة ع ـــ   1978( لســـنة 31بالقـــانو  رقـــد  
ــــ( ل 2 لتعمـــيد رقـــد  ، وا تنفيـــ ها وال ســـاب ال تـــامي ــــد 2016سنة ـــ  ـــروط   ر ــ

   .  اةسا  النقد ( ي  اعتمادات الميألانية في الجكات ال اوميةــديل دـــالتع
 

أو الصـــيانة  ع ـــ  جميـــل الجكـــات ال اوميـــة عـــدد ت ميـــل الم ـــارلل اإلن ـــا ية - /25
ينبتـي عـدد تضـمي   بالم ـروت،  يـث ات صـ ة مبا ـر   تمصـروفات ليسـ الج رلة

ــــوفير ســــيار  ــــة ــــروط المناقصــــات و الممارســــات ت          ات لم ــــرفي الجكــــات ال اومي
غيرهــــا تةفيــــا الرتفــــات قيمــــة تعيــــي  مــــوظفي  أو  أو تــــوفير أجكــــأل  أو معــــدات أو

ــدد دكــا المناقصــو   كتــاب الــدور  و لــ  وفقــا ل  و  ســو الممار  العطــا ات التــي يتق
ب ــر  دليــل  2015( لســنة 4وتعمــيد وألار  الماليــة رقــد   20/9/1995فــي  الصــادر

 . الميألانية   اةسا  النقد (رموأل وتصنيفات 
 

رور  التقيـــد دإرســـا  ـع ـــ  الجكـــات ال اوميـــة صـــا بة الم ـــارلل اإلن ـــا ية ضـــ - /26
وفقـا ماليـة تقارلر متابعة نصف سنوية ع  سير العمـل دكـ ه الم ـارلل الـ  وألار  ال

 ل ديانات والمع ومات التفصي ية الوارد  باستمار  متابعة تنفي  ت ـ  الم ـارلل والمعـد 
 م  قدل الوألار  الم اور .  

 
 -صة ــــــــاــــل فيمــــا ي  -الككربـــــا  والمـــــا  تتــــول  وألارتــــي اة ــــتا  العامــــة، و - /27

مســـ ولية تنفيـــ  أعمـــا  الصـــيانة الدورلـــة الج رلـــة المت صصـــة ل مبـــاني واةصـــو  
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الوألارات واإلدارات ــــــــة التـــي ي ـــألد لكـــا صـــيانة دورلـــة ج رلـــة مت صصـــة دـــــال اوميـ
ب ــر  أعمــا   1982( لســنة  23 ة وفقــا ل تع يمــات الــوارد  بــالتعميد رقــد  ال اوميــ

د  ــــــالصــيانة ع ــ  ا ــتةف أنواعكــا ، مــل ضــرور  ارفــاق المســتندات اةصــ ية المؤل
 ل صرف . 

 

اد  المبا ــر، صــل م ــارلل اإلن ــا ية  ات المــردود االقت ةيجــب اعطــا  اةولويــ - /28
اد ب ـرا  المـواد و ـــــألد المقـاو  القيــــية  ـروطا ت ـود الم ارلل اإلن ـا ــوتضمي  عق

ــة ل منتجــات  ــدات الةألمــة ل م ــروت مــ  الســوق الم  يــة، مــل اعطــا  اةولوي المع
 .  1987لسنة   32ستة ــــــدج  ( 17   دـــوألرا  رقـــالوطنية وفقا لقرار مج   ال

 

 -أعما  التصميد واإل راف والتنفي  :  –  /29
 

 

ــــب ســــ  تقتصــــر أعمــــا  التصــــميد واة ــــراف الكند( يجــــب أ 1   ــــ  الماات ي ع 
ية الكولتيـــة ، ع ـــ  أ  تتعـــاو  مـــل المااتـــب اةجنديـــة  ات ال دـــر  ســـالكند

ألد المااتـب تـالمؤاد  في  الة الم ارلل  ات الطابل ال اص ، اما يجب أ  ت 
الكندســية االست ــارلة الوطنيــة بمواصــفات تنســجد مــل مواصــفات المنتجــات 

 و ل  ا ا ما اانت ه ه المواصفات بالمستوى المتعارف ع ية . الوطنية 
 

( اعطا  اةولويـة فـي تنفيـ  الم ـارلل اإلن ـا ية ل ـراات المقـاوالت الكولتيـة  2  
باســــتثنا  الم ــــروعات  ات ال ــــاالت ال اصــــة مــــل وضــــل  ــــروط بضــــرور  

يعـة ارلل  ات الطدم ـتعاونكا مل مقاو  أجندي م   وى ال در  فيما يتع ـق بال
الت صصية ، ع ـ  أ  يـتد اـل  لـ  ضـم  اإلطـار العـاد لةتفاقيـة االقتصـادية 
المو د  لدو  مج   التعاو  أو أية اتفاقية أ رى مدرمة أو قد تدـرد فـي هـ ا 

 ال ر  .   
 

ــاولي  آ ــرل  أو م ــاراتكد  - /30 ــل المناقصــات لمق ــ  دي ــات الرادعــة ع    فــرأل العقوب
ــاو  ــل المق ــا ل  ــروط، ومن ــد مــ  دكــا  ةف لي  الكــولتيي  أو مؤسســاتكد مــ  التعاق

ــــي  مؤه ــ ــــاولي  م  ي ــــوافر مق ــــة ت ــــي  ال ــــة ف ــــل  ــــراات أجندي ــــاط  م ـــــالب ي  ــ
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دــ ل    توصــيات لجنــة التن ــيط االقتصــاد  ( ، امــا ال يعتــد  لقيــادباســتطاعتكد ا
ـــة امقـــ ـــرد دـــي  ال ـــراات اةجندي ـــاأل  التـــي تد او  ر يســـي وال ـــراات ـبعقـــود التن

  الم ـروت و لـ  ــة مالـــ  موافقـــ  م  الباط  اال بعد ال صو  ع الم  ية امقاو
 ل  د م   االت التكرب الضرلدي . 

 

فـــي  دنـــا  ع ـــ  توصـــية وألار  الماليـــة ووألار  اة ـــتا  العامـــة ووألار  الت طـــيط - /31
سيط ـ ة تدـــــلمناقــــ 18/11/1992و  12/10االجتماعــــات التــــي عقــــدت دتــــارلخ 

ا  ــــــصيانة واةعمــــــصــرف الــدفعات المســت قة لمقــاولي الاإلجــرا ات المتبعــة فــي 
  -اإلن ا ية الصتير  ينبتي اتبات اآلتي:

 

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

 

ضر ـــــدو  بم ـــــــمـ  قدـل الجكـة المسـتفيد  ت ( في  الة وجود أية مة ظـات 2  
التســ يد وتكــو  وألار  اة ــتا  العامــة هــي المســ ولة عــ  متابعــة المقــاو  

ة ـــدد التألامـــة عـإلنجاأل ه ه المة ظـات وات ـا  اإلجـرا ات الةألمـة فـي  الـ
 دتنفي  العمل طبقا ل مواصفات الوارد  في العقد .  

 

يد  بصرف قيمة  كادات الـدفل الـوارد  اليكـا مـ  وألار  ( ت تألد الجكات المستف 3  
أيـــاد مـــ  تـــارلخ اســـتةمكا لت ـــ   10اة ـــتا  العامـــة  ـــة  مـــد  أقصـــاها

ـــألاد الجكـــة بالصـــرف  ـــة  هـــ ه المـــد    ،ال ـــكادات ـــة عـــدد الت وفـــ   ال
ــــــالمـــــ اور  تقـــــود وألار  اة تـ ـــــ  وألار ـــ ــــــالمالي  ا  العامـــــة بالكتابـــــة ال ة ــــ

  ل  الت ا  الةألد .ــعارها دـــإل 
 

رى بضـرور  التعـاو  ــم روعات الكدـت تألد الجكات ال اومية القا مة ع   تنفي  ال - /32
بةغكــا مســبقا وبصــور  رســمية بم ــروعات التنميــة  مــل الكي ــة العامــة ل دي ــة وا 
الر يسية المألمل تنفي ها ليتسن  ل كي ة دراسة ت   الم ارلل مـ  النا يـة الدي يـة 

( لسـنة  55   تة رقـدسـدج  ( 906   نادا ال  قـرار مج ـ  الـوألرا  رقـدو ل  است
1994. 
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تتــول  اــل جكــة  اوميــة صــيانة المن ــ ت والمرافــق ال اصــة دكــا مــل مراعــا   - /33

ب ـــر  أعمـــا  الصـــيانة ع ـــ  ا ـــتةف  1982( لســـنة 23االلتـــألاد دتعمـــيد رقـــد  
 أنواعكا.

 

 

ـــوألرا  أر  –  /34 ـــ  ال ـــرارات مج  ـــ  ق ـــاد   اســـتنادا ال ـــي اجتماعـــة        1126ق ( المت ـــ  ف
( المت ـ  فـي  1253،    16/11/2003( المنعقـد دتـارلخ  2/2003 – 49رقد    

رابعـا( فـي /82،  23/12/2003( المنعقـد دتـارلخ  2/2003 – 54اجتماعة رقد   
وقــــرار مج ـــــ  الـوألرا   30/1/2005( المنعقـد دتــــارلخ  4/2005اجتماعة رقـد  

،  18/2/2008(المنعقــد دتـارلخ  7/2008أوال ( فــي اجتماعــة رقــد   /213رقد   
( المنعقـد 17/2013( الصـادر فـي اجتماعـة رقـد  497وقرار مج   الـوألرا  رقـد  

وفيما يتع ـق بالم ـارلل اإلن ـا ية والصـيانة يجـب ع ـ  جميـل  8/4/2013دتارلخ 
  -الجكات ال اومية مراعا  ما ي ي : 

 

  اة ـــتا  العامـــة بالتعاقـــد واال ـــراف ع ـــ  جميـــل الم ـــارلل تك يـــف وألار  – 1
ـــة، مـــا عـــدا م ـــارلل  ـــات والمؤسســـات ال اومي ـــوألارات والكي  ـــة ل  ال اومي
جامعــة الكولــت والكي ــة العامــة ل تع ــيد التطديقــي والتــدرلب ووألار  الــدفات 
واإلدار  العامــة ل طيــرا  المــدني، باإلضــافة الــ  المؤسســات التــي يتــيع لكــا 

 ان ا كا ه ا اال تصاص.قانو  
قيـاد وألار  اة ـتا  العامـة بال صـو  ع ــ  موافقـة الجكـات المسـتفيد  مـــــ   – 2

 الم روت ع   التصميد قدل طر ة ل تنفي . 
 .% م  قيمة الم روت 10عدد تجاوأل اةوامر التتييرلة ة  م روت ع   – 3
 اد بصيانة م ارلعكا.اسناد مسؤولية الصيانة ال  الجكات ال اومية لتتول  القي -4
دار  مـــــــ ارلعكا  -5 الســما  بقيــاد الجكــات ال اوميــة دتــــــصميد وتنفيــــــ  وصــــــيانة وا 

 الصتير  والتي ال تتجاوأل تكاليفكا المالية   م يوني دينار اولتي (.
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دار  الم ـارلل الكديــــــر  ت ـــــت مــــــسؤولي -6 ة اإلبقا  ع ـ  تصـميد وتنفيـ  وصـيانة وا 

وألار  اة ــتا  العامــة  ــرلطة اســتكما  اافــة متط بــات وألار  اة ــتا  العامــة لتنفيــ ها 
 ل جكة المستفيد  وفي  الة ال ةف يرفل اةمر ال  مج   الوألرا .

الســـما  لـــبعأل الجكـــات ال اوميـــة دإنجـــاأل وتصـــميد وتنفيـــ  وصـــيانة م ـــارلعكا  -7
 نار اولتي.( مةيي  دي10والتي ال تتجاوأل تكاليفكا المالية  

 
 

ال يجوأل ة  جكـة  اوميـة دمـت الم ـارلل اإلن ـا ية  ات الماونـات المت ـادكة التـي   - /35
 تـــــد اعتمادها اال بعد الرجوت ال  وألار  المالية دك ا ال ر  ة   الموافقة.

 
 

يجب ع ـ  الجكـات ال اوميـة قدـل العـرأل ع ـ  الجكـاأل المراـأل  ل مناقصـات العامـة    - /36
مقــــدما ع ــــ  ا   وأللــــر الماليــــة لطــــر  المناقصــــات ال اصــــة بالم ــــارلل  ال صــــو 

 ( سنــوات3االن ا ية التـي تتضم  أعما  ت ـص الت تيل والصيانة لمـد  تأللـد عـ   
وا ل  طر  المناقصات ال اصة برعمـا  الصـيانة الج رلـة ل م ـارلل اإلن ـا ية و لـ     

 لدراسـة االلتألامـات المـالية المترتدــة عـ   ( سنـوات3في  الة أللاد  مــد  العقـد عـ   
ه ه التعاقدات  ة  سنوات تنفيـ  الم ـروت و لـ  ع ـ  ضـو  المـوارد الماليـة المتا ـة  

 1978( لســنة 31( مــ  المرســود بالقــانو  رقــد  26بالدولــة اســتنادا ة اــاد المــاد   
 ال تامي.  بقواعد اعداد الميألانيات العامة والرقابة ع   تنفي ها وال ساب

 
 

يجب ع   الجكات ال اومية التركد مـ  سـداد اافـة المسـت قات الماليـة لمقـاولي تنفيـ   - /37
الم ارلل اإلن ا ية وصدور  كاد  الدفل ال تاميـة واالسـتةد االدتـدا ي لكـا قدـل ط ـب 

ـــة  ـــة ونظـــاد ادار  ماليـــة ال اوم ـــ  الميألاني ـــا م ـــد ع ـــ   (GFMIS)التا ك ـــل التركي م
ا ي لكا نظرا لما ي ضل لـة الم ـروت مـ  صـيانة بعـد االسـتةد االدتـدا ي االستةد النك

تمتد لسنوات مما يترتب ع ية تمرلر بعـأل المعـامةت ال اصـة دكـ ا ال ـر  فـي نظـاد 
 .(GFMIS)ادار  مالية ال اومة 
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فــي  الــة تتيــر  –أللــاد  أو نقــص  –ال يجــوأل ة  جكــة  اوميــة تعــديل أســعار العقــد  - /38
اال  –والتي ت دد أسـعارها عالميـا  –اد الر يسية الدا  ة في دنود المناقصة أسعار المو 

وفقــــا لمعادلــــة منصــــوص ع يكــــا بالوثــــا ق والعقــــود ال اصــــة بالم ــــارلل االن ــــا ية 
 ـ و  الميألانيـة العامـة لدراسـة  –والصيانة الج رلة ، وبعـد الرجـوت الـ  وألار  الماليـة 

واعتماد القيمة المالية الةألمة و لـ  قدـل العـرأل  اةسباب وااللتألامات المالية المترتبة
( مـ  القـانو  76،75ع   الجكاأل المراأل  ل مناقصات العامة وفقـا ة اـاد المـادتي   

 ب ر  المناقصات العامة. 2016( لسنة 49رقد  
 

يجـــب ع ـــ  الجكـــات ال اوميـــة تةفـــي ال جـــو  الـــ  اةوامـــر التتييرلـــة لتنفيـــ  العقـــود  - /39
رلعكا االن ــا ية، وااللتــألاد بعــدد اطالــة المــد  الممتــد  دــي  تصــميد هــ ه ال اصــة بم ــا

( 182/2الم ـــروعات والدـــد  دتنفيـــ ها، و لـــ  اســـتنادا لقـــرار مج ـــ  الـــوألرا  رقـــد  
ب ر  اةوامـر التتييرلـة لتنفيـ  العقـود ال اصـة بالم ـارلل  8/2/2016المنعقد دتارلخ 

 االن ا ية ل جكات ال اومية.
 

 ـ و  الميألانيـة  –الجكـات ال اوميـة ال صـو  ع ـ  موافقـة وألار  الماليـة  يجب ع ـ  - /40
العامــة ب ــر  اةعمــا  المندثقــة عــ  م رجــات االتفاقيــات االست ــارلة مــ  ممارســات 
ــق دكــا  ــة  ــدمات است ــارلة أ ــرى تتع  ــ  الم ــارلل االن ــا ية أو أي ومناقصــات لتنفي

الجكــاأل المراـأل  ل مناقصــات  و لـ  قدـل ات ــا  أ  اجـرا ات ل طــر  وقدـل العــرأل ع ـ 
العامة، و ل  ل ت قـق مـ  ادراجكـا ضـم  ماونـات المـ ار  االيضـا ية بميألانيـة الجكـة 

 ودراسة االلتألامات المالية المترتبة ع يكا  ة  سنوات التنفي .
 

ـــات  - /41 ـــود االتفاقي ـــة بعق ـــة والطار  ـــود اال تياطي ـــل الدن ـــة تفعي ال يجـــوأل ة  جكـــة  اومي
ــة، واســتعما  المبــالا اال تياطيــة االست ــارلة وال م ــارلل االن ــا ية والصــيانة الج رل

 ـ و  الميألانيـة العامـة لدراسـة -والطار ة دت   العقود اال بعد الرجوت ال  وألار  الماليـة
أســباب تفعيــل ت ــ  الدنــود وااللتألامــات الماليــة المترتبــة ع يكــا وات ــا  القــرار المناســب 

( لسـنة 30  الم اسـبة وفـق أ اـاد القـانو  رقـد  ب رنكا و ل  قدل العرأل ع ـ  ديـوا
ب ـر  الضـوابط والقواعـد الواجـب  2018( لسنة 6وتعديةتة، والتعميد رقد   1964



 
 المصروفات

  - 102 
- 

ع ــ  اافــة الجكــات الم ــمولة درقابــة ديــوا  الم اســبة اتباعكــا عنــد العــرأل 
ـــد دـــدليل اعـــداد أوراق المناقصـــات وم ـــروعات  ع ـــ  الرقابـــة المســـبقة والتقي

 رتباطات واالتفاقات ال اضعة ل رقابة المسبقة.واال  العقود
 

يجــب ع ــ  الجكــات ال اوميــة ات ــا  اجــرا ات الطــر  والترســية والتعاقــد لمناقصــات  - /42
ــود  ا تهااب  الجذرياا  لعاا  الصاايب   ــة  الجبرياا العق ــاف، مــل مراعــا  دق  تقااريردوقــت ا

تتييرلـة ع ـ  العقـود  اةعما  والمد  الألمنية الةألمة ل تنفي  و ل  تجنبا إلصـدار أوامـر
 النفقات الرأسمالية(. -  /02 الجارلة مل االلتألاد دنص الماد  

امــا يجــب ع ــ  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.
 

ل الجكــــات ال اوميــــة االلتــــألاد دتنفيــــ  مــــا جــــا  بقــــرار مج ــــ  الــــوألرا             ع ــــ  جميــــ - /43
ــا( الصــادر فــي اجتماعــة رقــد  /264رقــد    4/3/2019( المنعقــد دتــارلخ 9/2019ثاني

ــة الجكــاأل المراــأل  ل مناقصــات العامــة  ــي  بم اطب ــف الــوألرا  المعني المتضــم  " تك ي
( مـ  4( دنـد  85المط ـوب انفـا ا ل مـاد    بالم ارلل المتعثر  أو التي لد تنف  بال ال

 ب ر  المناقصات العامة". 2016لسنة  49القانو  رقد 
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 :  حساباتال -رابعالفصل ال
 

ل وووووا أصوووو  اووووالاتبادلوو  نوولا ال هووات الحت ال  ارفقاتهووا تكوو ا الاتاتبووات الاال وو  -1
 .وو رة على األقلووو ص

 
 د ووووودة للقلووووو توو ا الصوورو با  ووت الاسووتلدات األصوول   اووع درفووام الاسووتلدات الا   - 2

بشوو ا  2017( لسوول  8 م رقووم  تعاوودلووى ال تلاداوووووواس الاال وو  الاحاسوون   باتسووتاارة
 فووح حالوو    وو د  ،(GFMIS)الاعال ووات الاحاسوون   علووى لرووم ددارة اال وو  الحت اوو  

صوع ب  فووح درفوام تلووت الاسوتلدات اووع اتسوتاارة الظاصوو  نهوا لروورا لكنور ح اهووا أ  
لطن عتهووا الظاصووو  لراعوووى حفووون تلوووت الاسوووتلدات بطر قووو   سوووهل الر ووو   دللهوووا علووود 

تم الاسووتلدات باووا لصنووت صوورفها اووع توود  ا رقووم اتسووتاارة ع ضوور رة ظوووالحا وو  اوو
رفام ص رة اا اتستاارةى تلت الاووو تار ظها عل  .ستلدات  ا 

 
(  7 رقوم  فوح التعاو م على  ا ع ال هات الحت ا   اتبا  لروام الحفون الاشوار دل و   - 3

ات ووووعالللالا  وودة ل األصوول   بشوو ا تةحوو  الاحف رووات علووى الاسووتلدات 2001لسوول  
بشوووو ا  2017( لسوووول   8   الارفقوووو  باتسووووتاارات الاشووووار دللهووووا بووووالتعا م رقووووم 

 .(GFMIS)الاعال ات الاحاسن   على لرم ددارة اال   الحت ا  
 
اسا  با  ت دذا صرو دلى الشظص الانلا  ل ت أا تصرو الابالغ الاستحق  -4 

ص     قع فح اإلذا لفس  أ  دلى الااصل القال لح لل ه  أ  الشرت  الاظت
تاا ل  ز الصرو لل تلل عا حست اللا ذج ال ارد فح رهر اإلذا، باتستالم 

 الشظص الصادر لصالح  اإلذا دذا تاا هذا ال تلل اف ضا بقبض الابالغ
ذلت با  ت اا الصلد م    (اإلذا الشظص الصادر لصالح   الاستحق  لألصلل

ذا دعت تلل عام أ  ظاص ا صق   ووالوح حووا فوتا -  وعاللووت الضر رة الو.  ا 
ف تتفح فح هذه الحال   -السفر .. الخ  دلووووووات نووات  استحقوو الت الارتنوو توت

نت تلل بالقبض ا قعا عل   اا الشظص الصادر لصالح  اإلذا بشرط اعتااد 
 لتم الدفع باستظدام  سلل   أ  ،تولذ ت عا و ا اسةوو زارة   تولل الو ق ع اا  توالت
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اتلتزااات حست الكتات الد ري الصادر نتار خ  ل الاباشر بالنل ت لتسدلدالتح  

ذا استلزم األاربش ا اتلتزااات الاستحق  الدفع 30/1/1994 الل  ء دلى  ،  ا 
عدا البات  لسداد الاستحقات طرو ال ه  الحت ا   استظدام الش تات ت سلل 

 ا   نظتم  ا ع الش تات ، لراعى أا تق م ال ه  الحت تع  ضات العااللا- لاأل 
حتام إل(  ذلت  ت  صرو دت للاستفلد األ ل   الصادرة الها بالعبارة التال  

 .     على صرو الش تات   وووووووووووالرقانو
 

ل ت على ال هات الحت ا و  أا تتقودم شوهر ا باطالباتهوا عوا الظوداات التوح ت دلهوا  -5 
ذه ووولوى ال هوات الحت ا و  الاسوتفلدة اوا ه األعاال التح تق م نتلفلذها تاا لتعولا ع

  .ةم  العال على تسدلدها أ ت ب  لالظداات الاطالب  بالق ا

 
،    تحوالك لدى نلت الك  ت الارتزي بالدللارتحتفن ال هات الحت ا   بحساباتها  -6 

ي ز وووت الارتووووت الك  ووود  بلوووووبش ا اللق 1968( لسل   32 استلادا للقال ا رقم  
 . 1977( لسل   130 قال ا رقم  بالارس م ب  تلر م الاهل  الاصرف    الاعدل

 
وت ل ووت ق ووام  ا ووع ال هووات الحت ا وو  نةعووداد اووذترة تسوو    لحسوواباتها ننلووت الك  وو -7 

س  ات الالزاو  ووووراء التوووووف  شهر    ا  الارتزي  أ   نل ت أظرى احل   أ  أ لن   بص
اال وو  نلسووظ  عووا تلووت التسوو  ات  اراعوواة الكتووات الوود ري أ ت بوو  ل  تز  وود  زارة ال

وات ووووسابات ال هووووودة حووووى أرصووووو  علووووووبشوو ا الرقان 19/12/1993الصووادر نتووار خ 
( 2 اراعوواة التعاوو م رقووم  ، ت الارتووزي  عهوودة الط ابووع الاال وو الحت ا وو  ننلووت الك  وو

عووداد الحسووات بشوو ا الق اعوود  اإل ووراءات الالزاوو  إلقفووال الحسوو 2019لسوول   ابات  ا 
 .2018/2019الظتااح لل هات الحت ا   للسل  الاال   
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 ها،أا تصدر ش ت نتار خ تحق لتار خ قلده ندفاتر  ألي  ه  حت ا   ل  ز ت -8 
 ل  الش ت الاسح ت فح د  ت ا الش ت استحق ال فاء با رد اإلطال  عل  ،   

 داره.  لل فاء ظالل شهر اا تار خ دصل ت تقد ا الك  ت  الاستحق ال فاء فلها
أشهر اا ست   الش تات التح لم لتقدم أصحانها ظالل الادة القال ل   لصالحلتها  

       تق م ال ه  باظاطب  نلت الك  ت الارتزي  ،(لقضاء ا عاد تقد م الش تتار خ د
ت ،  با  لاسح ت عللها الش ت إل قاو صرفهاأ  النل ت الاحل   أ  األ لن   ا

 حسابات داةل  أظرى - ظص م اتدا ل  احل  تتات اإل قاو تق م بقلووودها لحوووسات 
بش ا  2017( لوووسل   8  استلادا للتعا م رقم  ذلت  (التس    ابالغ تحت -

اع اراعاة تاف   .(GFMIS)الاعال ات الاحاسن   على لرم ددارة اال   الحت ا  
 1980( لسل  68ا الت ارة رقم  حتام الظاص  بالش تات ال اردة بقال األ

  تعد الت .
 
الفترات الشوهر   نولرم ددارة اال و   نةقفالل ت على  ا ع ال هات الحت ا   اتلتزام   -9

بشوو ا الق اعوود  اإل ووراءات  2018( لسوول  1   فقووا للتعاوو م رقووم (GFMIS)الحت اوو  
ال وو  الحت اوو  الالزاوو  إلقفووال الفتوورات الشووهر   لل هووات الحت ا وو  علووى لرووم ددارة ا

(GFMIS). 
 

      رةووووللبغح على  ا ع ال هات الحت ا   تقود م تشوإ د اوالح الحسوابات عوا الفتتاا 
شر وووأ  الفترات ربع السل    دلى  زارة الاال و  فوح ا عود ت لت وا ز اللو م الظواا  ع

 عوووواوا الشووهر التووالح للفتوورة التووح أعوود علهوا ،  ذلووت بعوود د ووراء الاطابقووات الالزاوو  ا
األقسووام الاظتصوو     ووت الترووام  ر د هووذه الكشوو و  اسووت فاء الن الووات الوو اردة نهووا 

ل وو  الربووع بشوو ا ن وواا الحسووابات الاا 2018( لسوول  3 لتعاوو م رقووم  ذلووت اسووتلادا ل
على أا ل افى دل اا الاحاسوب  نلسوظ  اوا هوذه الكشو و  ،سل    لل هات الحت ا  

 د.الارسل  دلى  زارة الاال   فح لف  الا ع
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   وووت علوووى  ا وووع ال هوووات الحت ا ووو  اصبوووات  ا وووع الشووو تات الاحصووول  بال هوووات 
 فقوا لاوا  واء فوح تص لاتابع  عاا   تحصللها،  ذلت الحت ا   بالقلد اللرااح الاظ

بشوو ا الاعال ووات الاحاسوون   علووى لرووم ددارة اال وو   2017( لسوول  8التعاوو م رقووم  
 . (GFMIS)الحت ا 

 
شوواال  عووا اإللوورادات الاحصوول   اإللوورادات الاسووتحق   ا بوو  تعوود اووذترة د ضوواح    -10 

رااج وووووو د  النوست ى النلووووووووووالتحصوووولل  الاصوووور فات الفعل وووو   اترتباطووووات علووووى ا
ا ظطو  وووضاح   عووو، بحلث تعنر الاذترة اإلل  الحسابات الظار   عا أن ات الالزال 

 ترفووق اووع  لا وو اووع ن وواا اووا تووم تلفلووذه اووا اشووار ع ظطوو  الت الالزال وو  الالفووذة
 .ل دلى  زارة الاال  ووالكش و ربع السل    اا أربع لسخ  ترس

 

  ا ا عوات  فةوات ل ت اتابع  حال  اترتباط  الصرو على اظتلوإ أنو ات  بورااج -11
م ووووو ا  الاصووور فات باوووا  حقوووق األهوووداو  األ وووراض التوووح اوووا أ لهوووا تووووو بلووو د  أل

 .ذه اتعتااداتوو ص هوووتظص
 

ددارة  –الووووو زارات  اإلدارات الحت ا ووووو  اتلتوووووزام نتز  ووووود  زارة الاال ووووو   ل وووووت علوووووى -12
الحسابات العاا  بتشإ تحلللح للاصر فات الفعل   التح لتم الفاقها شوهر ا    فقوا 
لكشووإ حسووات الظز لوو  الا حوود ( ا زعوو  علووى أنوو ات الالزال وو   توول اووا األصوو ل 

لتوالح  فقوا للكشو و الاعودة  الظص م فح ا عود أقصواه األسون   األ ل اوا الشوهر ا
 ت لوووتم تا  ووول حسوووابات ال حووودات التلر ا ووو  بوووالنل ت الظار  ووو  فوووح هوووذا الشووو ا ، 

 –اتاتووت صقاف وو   –التابعوو  لل هووات الحت ا وو  بالظووارج  سووفارات  اتاتووت صووح   
 ذلوت حرصوا علوى تحقلوق اتاتت دعالا و ...   لرهوا( دت بعود تقود م الكشو و دللهوا 

الل  ضوع س اسو  اال و  ات ازلوو  تسواعد علوى فحوص  تقلوو م التو ازا الاوالح اوا ظوو
اوودى تفا وو   فعال وو  ظطووة السوول ل  اللقد وو    وو دة األداء فووح تلفلووذ الاسوو  ل ات 
الا تلووو  لتحقلوووق األهوووداو الاحوووددة  حرصوووا علوووى تطووو  ر ددارة العال وووات اللقد ووو  

 ل راةإ الظزال  العاا  للد ل .
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لاقانل  التزاااتها،    ن اا نتقدلر اتحت ا ات اللقد  الحت ا   اإلداراتتعد ال زارات  -13 
 اإللرادات الات قع تحصللها عا تل شهر على است ى األن ات لكل الهم،   قدم 

 ق وهر السانوالش علا اا ندا   ونل أسنوق  وابات العااوددارة الحس – ى  زارة الاال  ودل
 2008( لسل   7 م رقم   ( اا التعا 3 ذلت استلادا للاادة    للشهر الاعلح،

 بش ا تطنلق لرام حسات الظز ل  الا حد على ال زارات  اإلدارات الحت ا  
   فقا دل  ( الاشار 7الالحق للتعا م رقم   2011( لسل  2 التعا م رقم  

للكش و الاعدة فح هذا الش ا(، اع اإلحاط  ب ل  فح حال ت ظر أ  عدم  ص ل 
ح ال قت الاحدد س و تل   ال زارة دلى  ضع تلت الكشإ الظاص نهذه التقدلرات ف

 التقدلرات اا  النها د ا أي اسة ل  .
 

األصو ل  الظصو م ( لحووووسابات  سووووول ي  ، ربووووووعشوهري   د ري ل ت د وراء فحوص  -14
س  ات الالزاو  للحود اوا تضوظم وووراء التوو،  الحسابات اللراا   ب ل اعها  ا  ب ل اعها

 أرصدتها. 
  

لبغح عرض أي ظالو نلا ال هات الحت ا و  فوح شو ا تسو    الاعوااالت الاال و  ل -15
      ادة وووووتلادا للاوووووش ل  اسووووو  نوووووعلوووى  زارة الاال ووو  للنوووت ف ووو   اتظووواذ اإل وووراءات الالزا

ات ووووبق اعوود دعووداد الالزالل 1978( لسوول   31 قووال ا رقووم  الارسوو م ب( اووا  18  
 الحسات الظتااح .العاا   الرقاب  على تلفلذها   

 
ام وووووور رة درفوووووع ضوسل ا اووووووووول وووت تلرووو م د ووووراءات الصووورو  الت ر وووود تلر اوووا تسل -16

ح  ووووالاسووتلدات األصوول   الا  وودة للصوورو باووا ت لتعووارض اووع ظطوو ات العاوول الا ض
 1986( لسوووول   16 اسووووتلادا للتعاوووو م رقووووم    1973( لسوووول   8 بووووالتعا م رقووووم  

بشوو ا دللووول راوو ز  تصووول فات  2016( لسووول  5رقووم    التعاووو م ،للهلةووات الالحقوو  
الحسابات الظار   عا أن ات الالزال    فقا لدللل دحصاءات اال و  الحت او   التعاو م          

بشوووو ا الاعال ووووات الاحاسوووون   علووووى لرووووم ددارة اال وووو   2017( لوووووووسل   8رقووووم   
 .(GFMIS)الحت ا 
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   -الس الت  فقا لاا للح : لتم دسقاط الابالغ الاستحق  للغلر اا  -17

على أل ا  اصر فات  الابالغ الاستحق  للغلر الاقلدة بحسات الظص م -أ
اووا السووو الت بعووووود اضى سلتلا اا تار خ  هالتم دسقاط - الالزال  

وا لحسات اإللوووورادات القلد   استلادا دلى قرار ووووواتستحقام،  ذلت بقلدهوو
     فقووووورة ت ( الصادر فح ا تااع  رقوووم/13-251/2ا ل  ال زراء رقم   

    على أا تس ل بالحسابات اللراا   26/4/1998( نتوووار خ  2-4/98  
الحت ا  ( باقح ادة التقادم،  اطل بات اا –استحق  على الحت ا    دل ا 

حلووث ل ووت  أ   ابالغ  ا ب  األداء للا رفلا،  ذلوت نظالو ارت ع الارتبات
الحسات الاعلح بعد سوول  تم دسقاط الابالغ الظاص  بالا رفلا ضاا أا ل

 وووار خ اتسووووتحقام ألهاوووااا تار خ علم الا رإ أ  ظا  سل ات اا توو
( لسل   15( اا الارس م بالقال ا رقوووووم    21   ، طبقا ألحتام الاادةأقرت

 فح ش ا الظدا  الادل   .  1979
 

 

التوووح تووودفع للا روووإ لاووورة  احووودة بعووود التهووواء الظداووو         أاوووا الحقووو م الاال ووو   -ت
 سل  ( . 15فتظضع ألحتام التقادم طبقا للقال ا الادلح   

 

 

  لوتم تسو  تها لحسوات اإللورادات القلد و  بعود الت كود لوةأاا باللسب  للت اللات ف  -ج
صباتهووا بقلوودها بالحسووابات  ،ااووا أ لهوو الووذي تووم تحصوولل  التهوواء الغوورضاووا   ا 
الاطالبوو  بوو   صنووت الحووق قنوول اضووح فتوورة التقووادم  فووح حووال تاووت  ا وو ،اللرا

سل ( اا تار خ التس    لتم صرو الابالغ الاسوتحق  ظصواا اوا حسوات 15 
بشو ا الق اعود  اإل وراءات  2019( لسول  2للتعاو م رقوم   فقوا  اإللرادات  ذلت

عووداد الحسووات الظتووااح لل هووات الحت ا وو  ل لسوول  الالزاوو  إلقفووال الحسووابات  ا 
 .2018/2019الاال   
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  بعضها البعض  الابوالغ الاسوتحق   قنل لل هات الحت ا  الابالغ الاستحق   أاا -18
   -:  فقا لاا للحلل هات الحت ا   لدى الغلر لتم اسقاطها  

 

الحقو م الاسوتحق  بعضوها الوبعض : قنول الابالغ الاستحق  لل هوات الحت ا و  (  أ  
ا الووبعض ت للحقهووا أي تقووادم ،   ووتم بعضووهتلفوو  قنوول لل هووات الحت ا وو  الاظ

سوو اء تسوو    لقد وو  أ  قلد وو  طبقووا لاووا  قوورره  ز وور الاال وو   ذلووت  تسوو  تها
،  1978( لسوول  31( اووا الارسوو م بالقووال ا رقووم  18دعاووات لوولص الاووادة  

( اوا الارسو م بالقوال ا  21 ذلت اع عدم اإلظالل باوا لصوت عللوو  الاوادة   
 .فح ش ا الظدا  الادل     1979لسل   ( 15رقم   

 

باووووا فلهووووا الوووودل ا  لوووورالغغ الاسووووتحق  لل هووووات الحت ا وووو  لوووودى أاووووا الابووووال   ت (
دسووووقاطها  اووووا  فووووال ل وووو ز  الاسووووتحق  للحت اوووو    الاسووووتحقات الضوووور ن  (

عشوووور عااووووا اووووا تووووار خ ظاسوووو   اضووووح دت  نووووووعد  تقاداهوووواالسوووو الت  أ   
 .اتستحقام

 

لتم الابالغ الاستحق  عا ال  اةز الاقدا  اا بعووض ال هووات الحت ا   أاا   ج (  
ح ووت فووالنو  ر ست  أشهر اا تار خ التهاء أ لاا الس الت بعد ار اسقاطها 

 اادة  وواووود نهوح ال عووالر وووو   فو خ دعوووالاوا تار ووزة أ  اووام ال اةوواستحق
نةصدار القال ا  1980لسل    ( 67   اا الارس م بالقال ا رقم  (226

بش ا الق اعد  اإل راءات الالزا   2019( لسل  2الادلح،   فقا للتعا م رقم  
عداد الحسات الظتااح لل هات الحت ا   للسل  الاال    إلقفال الحسابات  ا 

2018/2019. 
 

 

اظتلووإ ال هووات الحت ا وو  د ووراء  وورد افووا ة للصوولد م اوورة توول صالصوو   علووى -19
ا وووا   اوووورط د راء ال رد الظتااح فح آظر لو م اوا أ وام العاول الرسشه ر   شت

 م ووووح  ردت نتعاوووهر اار  اا تل سل  اال    اع اتبا  التعل اات الاال   التووش
بشوووو ا  وووورد اللقد وووو   الط ابووووع الاال وووو   النر د وووو   2000( لسوووول   2   م وووووورق
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د وراء الاطابقوات الد ر و   البطاقات الااغلطو   اوا فوح حتاهوا ، هوذا اوع اراعواة 
ح وووو  فووووووت اللوح  الاتاصلووووولا تشإ حرت  الصولد م  اظر وات الحاسوووالل ا   ن

صلل   وووووووو تصوووو  بات سووووابق  ،  السوووو الت التف   /  شإ الحرتوووووو  للوووو م  / ووووووت
 ستظر   ن اسط  الحاست اللح .وووالا

 
ا  فوووووح ووووووووصلوووووود م دت باوووح الوووووووف واظ بابوووووالغ تنلووووورةوووووووواتحتفو ودموووووووح عووووووووللبغوو - 20

       وم رقوووموووووووواء بالتعالووووووووو  اوووع اراعووواة اوووا  ووووووات الووو زارة أ  اإلدارة الفعللوووووووباحت ا وو
 د م.  ووووووق الصلووووودي عا طر ووووصرو اللقوووم الوووش ا تلرلوووون 1989( لسل   1  

 
 2002( لسووول   7لتعاووو م رقووم   علووى  ا ووع ال هوووات الحت ا وو  التقلووود ب حتووام ا -21

 .بش ا األ رام  البطاقات ذات الق ا  اللقد   بال هات الحت ا   
 
 

دم وووالابالغ الاحصل  لحسات اإللورادات  لوم لتسولى قلودها اباشورة لهوذا الحسوات لع -22
ورادات ل سوة لهوا ووواست فاء اإل راءات الالزا  أ  لعدم صنو ت الحوق فوح اعتبارهوا دل

اقن ضوووات تحوووت تسووو  تها إللووورادات  – سوووابات داةلووو  أظووورى ح -ظصووو محسوووات 
  علد التس    لتم قلدها لحسات اإللرادات الاظتص. ،الالزال  

 
لإ ووولح سوووت ل  ز الح قر ض للا رفلا  ذلت تلفلذا للتعل اوات الاال و    وتم ا -23

ا ووووت أ  ظار هووووللا رفلا ال ودد الوذلا توم التعاقود اعهوم سو اء نوداظل د لو  الك  
 حسوابات ادللو  أظورى  -أصو ل لحلا دتاام د راءات التعللا   وتم قلودها بحسوات 

على أا لتم استردادها ظالل ادة أقصواها سوت  أشوهر  –صلل وووابالغ تحت التح –
 . 24/10/1995د ري الصادر نتار خ ووو ذلت  فقا للكتات ال

  
سووح بات  تعوودلل تقوو م توول  هوو  حت ا وو  بفووتح اتعتاووادات الاسووتلد    دفووع ال -24

اري ووووسانها ال ووووو  اتعتاووادات الاسووتلد    دفووع التحوو  الت الظار  وو  اووا حووووق ا
 دفعات عا  -رى ول  أظوابات ادلوحس – ل ووأصسات وال حودللار الك  تح   حووبال
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م ظصواها باعرفو  النلوت  ت ل و ز تحالول تلوت وووح توواعتاادات استلد   بالق ا  الت

 .البضاع دت علد  ص ل   وواصر فات الاعللالق ا  على نل د ال
( لسووول   3 اوووع   ووو ت اتلتوووزام الكااووول باوووا  ووواء فوووح تعاووو م  زارة الاال ووو  رقوووم  

ستلد   ووووبش ا شور ط التعاقود بغلور الودللار الكو  تح  فوتح اتعتاوادات الا 2000
   . 2001( لسل   14 م الالحق ب  رقم   ووو التعا

 

 

داها ووح  قوولالاقصات  الاقا تت اتنتداة    اللهاة   التت اللات الااارسات  ا -25
ات ووظطان –الالاقص ا  الاقا ل ا فح ص رة تفاتت اصرف     ش تات اصدق  

 تات ووت شوووحسات لرااح   نلب فح تار خ استالاها ضااا( ل ت أا تقلد
 ت اللات ش تات  ظطابات ضااا (.  -ااا وات ضو ظطان

 

العقوووود تحصووول ق اووو  الكفووواتت  شر ط وووووووا للا لوووووووودلا  الاق علووود اظالفووو  الاووو ر 
اقن ضوات   – حسابات داةل  أظورى  –ظص م الاصرف   الاوووصادرة  تقلود لحوووسات 

 فقووووا لاووووا  وووواء نتعاوووو م  زارة الاال وو  رقووم  –تحووت  تسوو  تها إللوورادات الالزال وو  
الظار وو  عووا أنوو ات  بشوو ا دللوول راوو ز  تصوول فات الحسووابات 2016( لسوول  5 

 2017( لووووسل   8رقوم   دحصاءات اال   الحت او   التعاو م الالزال    فقا لدللل 
 اوووع ،(GFMIS)بشووو ا الاعال وووات الاحاسووون   علوووى لروووم ددارة اال ووو  الحت اووو 

اراعاة ت دلد تلت الش تات الاصدق   ظطابات الضااا قنل لها و  الاودة الاحوددة 
ضووور رة حفووون أصووو ل    التهووواء الغووورض الهوووا، لسووور الها أ  دلغا هوووا فوووح حالووو 

الش تات  ظطابات الضااا فح الإ ظاص  ب رقام اسلسل   فح عهودة الا روإ 
بشوو ا حسووابات الكفوواتت  1973( لسوول   9الاسووة ل  ذلووت طبقووا للتعاوو م رقووم   

 الاصرف  . 
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وعلميعل  تع لايمرق  )عق  22/12/2013( علصع ر  تاع     4مع  ماعاع ت ميمعرق  )عق  

 -: ان لجنة علمن )ص ت علماكز ة 21/1/2014( علص ر  تا     1 

تعاو م التو الا األ لوح حسوت لروام الشوراةح للالاقصوات  اعتااد تشوإ تقودلري  – 
 الغلر قانل  للت زة .

   اعتااد تشإ أسعار ن ع  صاةق الالاقصات  الااارسات الغلر قانل  للت زة . – 
 

 
س    وووالعق د التح تنراهوا اوع الغلور آل و  لت على  ا ع ال هات الحت ا   تضالا -26

دفعات وووووال قلووودالووودفعات الاقداووو  التوووح قووود لووولص عللهوووا فوووح بعوووض نلووو د العقووود   
س  تها ووووواصور فات تحوت تحسوابات ادللو  أظورى – أصو ل  على حسوات ووالاقدا

أ /6اووع عوودم اإلظووالل ب حتووام الاووادة  -  صر فات الالزال وو ووووو د اوووو ا  نلوعلووى ألوو
ا الدفعات التح لتم صرفها اقانول اوا توم دل وازه وو  تم تس  تها اذه الق اعد، اا ه

( 10%نلسوب  تز ود عوا  اا أعاال أ  اهاات أ  اوا توم ت ر وده اوا او اد  ذلوت 
 ظوالل اودة العقود، اع اراعاة اتلتهاء اا تس    تلت الدفعات تاال  اا تل دفع 

ش ا الووودفعات وووووون 2018سل  ووووو( ل 1م   وووووالكتوووات الووود ري رق دلوووى ذلوووت اسوووتلادا 
بشوو ا  2015( لسوول  1، اووع األظووذ فووح اتعتبووار الكتووات الوود ري رقووم  الاقداوو  

 تفال  ال از التعاقد نلا ال هات الحت ا  .
 

ح وووو  التووووسل  الااللووووالابووالغ التووح صوورفت بغلوور   وو  حووق  اكتشووفت ظووالل لفوو  ال -27
 –أصووو ل علوووى حسوووات  صووورفت فلهوووا ل وووت أا تسوووتبعد اوووا الاصووور فات بالقلووود

ذا اووا تووم لحوولا  -الغ تحووت التحصوولل وووووان – حسووابات ادللوو  أظوورى  تحصووللها  ا 
  وووستحق  للحت اوووو ا اووووسات دلوووووتم قلودها لحوووو  لوووواكتشافها فح سل  اال و  تالل

(  8 رادات   ل   اصور فات اسوتردة ( طبقوا للتعاو م رقوم  وووصللها لإللووولا تحووولح
علووووى لرووووم ددارة اال وووو  الحت اوووو  الاحاسوووون    اعال وووواتش ا الوووووون 2017لسوووول  

(GFMIS) . 
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ا واوو لدهوووودي لرصوووودل اللقوووووالهووا الا رووإ بالنالحت ا وو  الالقوو ل  ال هوو تتحاوول  -28
حسووابات داةلوو   –ظصوو م لحسووات  لد ر وو  حتووى تووار خ اللقوول   ووتم قلوودها اإل ووازات

ت ووولوتم صورو ارت أاعلوى  - لها بال ه  الالق ل ت التس   وووالغ تحووان – أظرى 
 تسوو  ت للا رووإ ظصوواا علووى هووذا الحسووات لحوولا  الاال حوو   والد ر وو اإل ووازات

 اتافوو ة الحت ا وو  الالقوو ل الهووا الا رووإ نتكلفوو  ال هوو ل ووووبالكااوول ، تاووا تتحا
فلهووا  ذلووت فووح  لوور  إ الغلوور توو  تح عووا اوودة ظداتوو ووووو  للا رووووو  الظداووووولهال

ل نوولا  هتوولا تلوودرج الزاللتهاووا ضوواا الزال وو  وووووا اللقووووولهالحوواتت التووح  توو ا ف
( 6م  ووووت حسووت قوورار ا لوو  الظداوو  الادل وو  رقووووالحت ا وو   ذل  اإلداراتالوو زارات 

 . 21/11/1988د ري  الصادر نتار خ وووات الوو الكت 1984سل  وول

 

عات اوووا الاقن ضووات  الاوودف  لتعوولا علووى الوو زارات  اإلدارات الحت ا وو  اطابقوو   -29
سووب  شة ا الاحاووووو  نووووسابات العااوووووع ددارة الحووووا  الووى حسووات الظز لوو  الا حوود

، ات الالحقو ووول للهلةوووو،  توذلت اطابقو  دفعوات التا  العاا  نو زارة الاال و  شوهر ا
 . تس    الفر قات أ ت ب  ل

 
 الحت اووو لروووام ددارة اال ووو   قووووووزام نتطنلووووووعلوووى  ا وووع ال هوووات الحت ا ووو  اتلت -30

(GFMIS)  دظال الن الات الاال  .  ل ا ا  أ ت ب  ل  بصف  الترا  ا 
 

 

 
 

لتعوولا علووى  ا ووع الاسووة للا عووا الشووة ا الاال وو  فووح أ وو   هوو  حت ا وو  أا  -31
 هوواز الاووراقنلا  ، قوودا ا للاتلفوولا ب عاووال الارا عوو  الاال وو    دلوو اا الاحاسووب  

( التظوز ا-الاحاسوب -  العااو   الالزال و قطاعات الاال  - ،  زارة الاال  الاالللا
توول  وات الاطل بوو   أا  طلعوو هم علووى  ا ووع السوو الت  الوودفاتر  الاسووتلداتووووالن ال

 ،  ذلت  عللها أصلاء ق ااهم بالارا ع  ضح األار اتطالووح  قتوالت   ف اا لظص ،
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 ( 30  الاحاسووب  رقووم " اووا قووال ا دلشوواء دلوو اا29ادة "ووووواسووتلادا دلووى لووص الا 

 هووواز  بشووواا دلشووواء 2015( لسووول  23 أحتوووام القوووال ا رقوووم  ،  1964لسووول  
الصووادرة  2015( لسوول  23الاووراقنلا الاووالللا  الالةحوو  التلفلذ وو  للقووال ا رقووم  

 .2015( لسل  333بالارس م رقم  
 
 

  ووود الحا وووو  علووووعلى  ا ع ال هات الحت ا و  الحصو ل علوى ا افقو   زارة الاالل -32
 اح حسووابات فووح النلوو ت الاحل وو  ،  تووذلت فووح النلوو ت األ لن وو  بالظووارج طبقوولفووت

بشو ا فوتح الحسوابات  2000( لسول   8 تعا م  زارة الاال   رقم  تل اا ألحتام 
بشووو ا فوووتح  2005( لسووول  2 تعاووو م  زارة الاال ووو  رقوووم   النل ت األ لن ووو  ،ووووون

 الكتووات الوود ري رقووم  ،ل وو ت الك  ووت الارتووزي  النلوو ت األظوورى الاحوالحسووابات ننلوو
ات فح النل ت الاحل    النلو ت األ لن و  فوح ووبش ا فتح الحسان 2014( لسل  2 

عاتها الوداى عاةد ربح   على ق او  ووا ض اعها بش ا الحص ل علو التف،  ارجووالظ
ت الابووالغ لوودلها قنوول تح  لهووا وووواء تلووووولوودى تلووت النلوو ت اقانوول اسووتفادتها اووا بق

بتتووات  زارة الاال وو   اءووووولوودى نلووت الك  ووت الارتووزي طبقووا لاووا    لحسووات ال هوو
 . 11/2/2001( نتار خ  3651  الد ري رقم 

 

 
ا وصلادلق الفرع وووو  ل الووووووووووط  الولراعووووى ت ر وووود الابووووالغ اللقد وووو  الاحصوووول  ن اسوووو – 33

للصلد م الرة سح اع درفام صو رة اوا د صواتت التحصولل  تشو و الت ر ود علود 
ش ا وووون 1973( لسوول   8 رقوم   الت ر ود طبقووا لاووا  رد فوح التعاوو م دعوداد اسووتاارة

بشوو ا  2016( لسوول  5ل باللاوواذج الاال وو   الاحاسوون    التعاوو م رقووم  دللوول العاوو
دللوووول راوووو ز  تصوووول فات الحسووووابات الظار وووو  عووووا أنوووو ات الالزال وووو   فقووووا لوووودللل 

لاعال ووات بشوو ا ا 2017( لوووووسل   8رقووم   الحت اوو   التعاوو م دحصوواءات اال وو  
 .(GFMIS)الاحاسن   على لرم ددارة اال   الحت ا 
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صالت ووووول وووت علوووى ال هوووات الحت ا ووو  اراعووواة تحر ووور د صووواتت ت ر ووود ل ا وووا بالاتح -34
(  8  م ورقو او ماللقد   التح لتم استالاها عا طر ق الصلد م الرة سوح، اسوتلادا للتع

( لسول  5رقوم  التعاو م    اسون  بش ا دللل العال باللااذج الاال    الاح 1973لسل  
بشوو ا دللوول راوو ز  تصوول فات الحسووابات الظار وو  عووا أنوو ات الالزال وو   فقووا  2016

بشو ا الاعال وات  2017 لسول (  8رقوم   او   التعاو م لدللل دحصواءات اال و  الحت  
 .(GFMIS)الاحاسن   على لرم ددارة اال   الحت ا 

 

  الت وووراء تحووشاطها د ووو ست  ت لل ت على  ا ع ال هات الحت ا   التح  – 35
 د وووو  علور م عالوه ر فوور عل  روود  سفوذي قور الوو  ، األاوالت األ لنوظار    بالعا

 فر وود توو( بع بالعال  الاحل  الاظتص  تس    هذه التح  الت على حساباتها       
 ا دللل را ز بش 2015( لسل  4 فقا للتعا الا رقم  الاستلدات الا  دة لها 

بش ا الاعال ات  2017( لسل  8 تصل فات الالزال    األسا  اللقدي(    
 -اتبا  التعل اات الت  :  (GFMIS)الاحاسن   على لرم ددارة اال   الحت ا 

 

دلوووورادات  16310101دضووواف  فووور م العالووو  الداةلووو  دلوووى اإللووورادات لووو    -أ
 فر قات تغلر أسعار العال .

 

ظسوواةر  28510101لوو  الادللوو  علووى الاصوور فات لوو   تحالوول فوور م العا-ت
 فر م تغلر عال .

 

 -حست التح : GFMISلتم دعداد اتستاارات الاال   نلرم اال   الحت ا   -36
 اإللرادات : بصالح   اإللرادات نلرام األستاذ العام. ▪
تع  ضوووات العوووااللا نلروووام األسوووتاذ العوووام، أاوووا  –الاصووور فات: البوووات األ ل  ▪

 ألن ات لتم اا ظالل األلرا  الفرع  .باقح ا
الحسوووابات الظار ووو  عوووا أنووو ات الالزال ووو    األصووو ل، الظصووو م، الحسوووابات  ▪

 .تتم حست طن ع  الحساتاللراا  (: 
بشوو ا الاعال ووات الاحاسوون    2017( لسوول  8 ذلووت اسووتلادا دلووى التعاوو م رقووم  

 .(GFMIS)على لرم ددارة اال   الحت ا  
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 :  سجالتال -خامسالفصل ال
 

          (  3 المكككككاو  )   ) كككككمسكككككج السكككككجالت  الب كككككو  بكككككا  جككككك       ككككك    ال  ككككك  ال    -1
 م  الوست   ( .

 
 مص  فاتككككككككككتبكككك    ككككل جبكككك  س  م كككك   فككككتإل سككككجالتبا المساسكككك    ل  كككك اوات  ال – 2

اذج المال ككك  ا لكككول ل ال مكككل  ال مكككككككككك فب  السسكككا ات الخا جككك  اككك    ككك ا  الم  ا  ككك 
 الم ككوب  الت ككام   الالسبكك   1973س   ككككككك( ل 8  المساسكك    اسككت اوا ل ت مكك     كك  )

 شككككك    1978( لسككككك    10   )كككككككك الت مككككك      1978( لسككككك    8  الت مككككك     ككككك  )
الت   مككات ال اجكك  م اااتبككا ا ككو فاكككواو  شككل ار كك اوات  المصكك  فات  السسكككا ات 

 شكك   ال بككو  2002( لسكك    6 الت مكك     كك  )   ، الخا جكك  اكك  الفتكك   ال  كك  سكك   
اص ككك الخ 1986( لسك    16 ص    الجبات الس  م    الت م     ك  )كككك  الشخككال بو 

الت مكك     مككا  ت افكع مكك  ل  ال مكاذج المال كك   السككجالت ل ب لكات الم سبكك ككككول ل ال مككك 
، ) األسكاس ال بكو (  ش   ول كل  مك    تصك  فات الم  ا  ك   2015( لس    4)     

 شك   ول كل  مك    2016( لسك   5 المسم ات  آل   ال مل الك ا و  فكا الت مك     ك  )
 تصككك  فات السسكككا ات الخا جككك  اككك    ككك ا  الم  ا  ككك   فبكككا لكككول ل فسصكككا ات مال ككك  

 شك   الم الجكات المساسك    ا كم  دك  فوا    2017( لس   8الس  م   الت م       )
فجكك ا ات   شكك   2017( لسكك    1 )   كك   الت   مككات،  (GFMIS)مال كك  الس  مكك  

  . (GFMIS)الو    المست و   ل ش ا  فا  د  فوا   مال   الس  م  
 

     ا ككككل المساسكككك ط ال مككككض     ضككككككفذا واككت ال - جكك   لكك  ج الجبككات الس  م كك   -3
اوات ككككك  ااتمككككا مكككككمسككج سككجالت مساسكك    واخ  كك  ف ا كك  لمككا  خصككص لب - ذلككج

ل  ج ال   و  الخاص    امالبا الف  ك  ستكم  م ك  لبكا متا  ك  الم صك ه ا كم  كذ  
  كككككال  ك و فككا ضك   است اجاتبككا  فكم سككو و مكا  خصككص لبكذ  ال  كك و فكا الم  ا  كك  م
فكا   م ااا  التبس    الت  ي  الذ  صو ت  ه الم  ا      ج   االلت ا   بكذا الت  يك 
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  ل ساسك  كككك و الم   كككك اسالت . ما     ا    تك   الب جم   الكش ه  ال  ا ات  الم
ول ككل  مكك    تصكك  فات  ال  كك و  األ كك او الكك ا و  فككا   الفلككات اآللككا سسكك  ال كك ام 

الت مككك          2015( لسككك    4)  كككالت م     ككك  الصكككاو   ) األسكككاس ال بكككو ( الم  ا  ككك 
 شكك   ول ككل  مكك    تصكك  فات السسككا ات الخا جكك  اكك    كك ا   2016( لسكك   5  كك  )

 الم  ا     فبا لول ل فسصا ات مال   الس  م .
 

تخك ي  ، شك ا  ،  بكل ( ذ   )    أل   جب  س  م   ااتماو تط  ع     دا كككككككككال  ج - 4
 ذ  اال كك  م اشكك    األ دمككك    )  دككا  مساسككك ا(    ككككاال كك  م اشكك      م ككك  م اش

م ككككككفال   ككو ال جكك و فل اآللككا    ا ككت  و  كك      اسككتخوا  الساسكك المال كك     كك   سكك  
  كككا كم جم   المط كع (GFMIS) دا  فوا   مال ك  الس  مك   ا   المال    د ا ر  ا  

 . 1/4/2016  كك  اات ا ا مككالجبات الس  م 
 

وفات  ككككككك  الككككككتكك ا   ككءج ا ات سفككو  تككوا ب مجم اا ككم جم كك  الجبككات الس  م كك  االل – 5
ا ككككككسفدبككا  التككا  ككص ا  ب وذات الب مكك   الشكك  ات  مسككل ل   المكك دف   ا بككا  مككو

  كككككككوفات  ذات الب مككككك   الككككك شككك   األس كككا  الخاص 1990( لسككك    3 ك    ككك  )ككككككالت م 
دكات،   مكا  ت افكع مك   ش   اللسك  المسف   2001لس    (7  الت م       ) األختا  

 شك   ول ككل  مكك    2016( لسكك   5  ك  )المسكم ات  آل كك  ال مكل الكك ا و  فكا الت مكك   
 تصككك  فات السسكككا ات الخا جككك  اككك    ككك ا  الم  ا  ككك   فبكككا لكككول ل فسصكككا ات مال ككك  

 شك   الم الجكات المساسك    ا كم  دك  فوا    2017( لس   8الس  م   الت م       )
 .(GFMIS)مال   الس  م  

 

  ب كككك ت    فث ات الت كو الت التكا تطك   ا كم ااتمكاوات الم  ا  ك  فكا السكجالت   ال   – 6
ستكم ال  ت تك  ا كم التك خ   فكا فث اتبكا دبك   السكجالت المختص  فبا ل   و  ال  و 

 و ككككككاوات ال  ككككككك صككك    م ككك  صكككس س   ي ااكككم     كككت  فث كككات الت كككو الت فكككا ااتم
  دككا  فوا   مال كك   تكككككا تمككككككو الت التككككككككالت ت ككام مكك   ا كك   األ ك او فككا سككجالت اال  

 . (GFMIS)الس  م  
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 :  شراءال -سادسالفصل ال
 
 

لسـن   ( 2 م )ــــــــرقالتعمـمم ص عليهـا ـي نـام التـكـراءات واألحـد واإلجـقواعـتزام بالـاالل – 1
( لســـن  5المعـــدا بـــالقرار الـــوزار  رقـــم ) عامـــ ن نظـــم الشـــراء للجهـــات البشـــ  2017
للشــراء بشــ ن رجــراءات الــدورت المســتندم   2017( لســن  1والتعلممــات رقــم )  2018

أو تعلممـات جديـدت تصـدر  أ  تعمـمم  أو  (GFMIS)فـي نظـم ردارت مالمـ  الحكومـ  
 بهذا الش ن.

 

ص  ـــــالمنت وحــدتال يجــوز شــراء مــواد أو معــدات أو تــوفير نــدمات رال عــن  ر ــ  ال - 2
 بالشراء في كل جه  حكومم .

 

ض مـا ـــــأو رف التصـر  فمـ تور ـد مـا سـب  لهـا ربـرام عقـد  عامـ ال يجوز أل  جهـ   -3
( يومــا مــن تــار    90 ) يأنــرم مــن مــواد رال بعــد مضــ عامــ عليهــا جهــ  عرضــت  

( لسـن  2( مـن التعمـمم رقـم )126وذلك وفقـا للمـادت )أو انتهاء مدت العرض  صر الت
( لســـن  5بشـــ ن نظـــم الشـــراء للجهـــات العامـــ  المعـــدا بـــالقرار الـــوزار  رقـــم ) 2017
2018  .  

 

االلتــزام بمــا ورد    نظمــا إلدنــاا وتشــليل عملمــات الشــراء لــذا ينبلــيتعــد وزارت المالمــ -4 
بشــ ن رجــراءات الــدورت المســتندم  للشــراء فــي نظــم  2017( لســن  1بالتعلممــات رقــم )

ــ  الحكومــ   ـــوال يجــوز ألمــ  جه ،(GFMIS)ردارت مالم ــ   ــ اعتمــاد ت بيــ  أ   عام
  الرسـمم  مـن وزارت ـــــى الموافقـــــصوا علـــــــنظم آلمـ  أنـرم بهـذا الصـدد رال بعـد الح

 . المالم 
 

بشـ ن نظـم الشـراء  2017( لسـن  2( من التعمـمم رقـم )142استنادا ألحكام المادت )  - 5
 جـوز للجهـ  العامـ  و  ، 2018( لسـن  5المعدا بالقرار الـوزار  رقـم ) للجهات العام 

 -: التالم وط  رق الشراء وفقًا للشر الشراء عن  ر   مبادل  المواد تبعًا ل
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 أن تت لب حاج  العمل الفعلم  رجراء مثل هذه المبادل . -أ
وجود مواصفات ومزاما في المواد الجديدت التي تفوق بالفعل مواصفات المواد  -ب 

 القدمم .
 من نفس أنواع المواد المباع . هأن تكون المواد المشترا -ج
 توفر االعتماد المالي الالزم لدم الجه  العام  لشراء المواد الجديدت. -د
 أن يتم سداد قمم  المواد القدمم  من المورد بالكامل دون رجراء مقاص . -هـ 
يجب أن ال تكون عملم  الشراء بالمبادل  قابل  للتجزئ  سواء في المواد المراد  -و

 استبدالها أو شراؤها.
 

ات ـــــدم الجهــــــسات لـــــــشركات والمؤســـــــد بالـــدليل اإلرشـــاد  لت هيـــل اليراعـــى التقيـــ - 6
ـــ  الصـــادر مـــن قبـــل وزارت  عامـــ ال ـــوذ -ردارت نظـــم الشـــراء  -المالم ــــك عنـــد ر بل   ـــ

 . مسب  لعملمات الشراء والمزايدات الجهات بإجراء ت هيل
 

مــاعي بإحــدم فــي اســتندام اســلوب الشــراء الج عامــ يراعــى عنــد ر بــ  الجهــات ال - 7
  -ال رق التالم  : 

 مناقصات الشراء الجماعي .  -أ  
 الشراء المباشر عن  ر   دليل شراء المواد .  -ب  
ـــزام بتعلممـــات الشـــراء الجمـــاعي ال  ــــااللت ــــصادرت عـــ ــــن وزارت الماليــ ــــردارت نظ -  ــ م ـــ

 . 2001يونيو  10الشراء بتار   
 

لعامـــ  عـــرض  لبـــات االعفـــاء مـــن اللرامـــ  أو يجـــب علـــى وحـــدت الشـــراء بالجهـــ  ا -8
تنفمض قمم  اللرام  المقدم  من الموردين / المتعهدين / المقـاولين مشـفوع  بـرأ  
الوحدات المنتص  بمتابعـ  أوامـر الشـراء أو العقـود علـى لجنـ  الشـراء التنـاذ القـرار 

لســـن   (2( مـــن التعمـــمم رقـــم )116المناســـب بشـــ نها وذلـــك وفقـــا لمـــا ورد بالمـــادت )
( لســـن  5بشــ ن نظـــم الشـــراء للجهــات العامـــ  المعـــدا بــالقرار الـــوزار  رقـــم ) 2017
2018. 
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االلتــزام بتنفيــذ أحكــام المرســوم  –كــل فممـا ينصــ   –علـى الــوزارات والجهــات المعنمــ   -9

بشــ ن تشــكيل لجــان مشــتر ات المــواد العســكر   ومقــاوالت  2017( لســن  95رقــم )
 جراءات عملها والرقاب  عليها.المنشآت العسكر   وآلم  وا  

 



 
 التخزين

 - 121 - 

 :  تخزينال -سابعالفصل ال
 

ا ا ييييييدات ب يييييال  اد  ال ميييييسييب ا المب ييا السييبوي لت يي ين ال خييازن  ينبغييا اتبييا  اا -1
ه ييييي ا وشييت م  ين ال يي اد  ا  يا تييد    لي ،وسي    تددوسييوا   ين كييي  أ دتيا ا  تبفوييا

ويييه  يييا تييين   ب  يتبيييع تيييا تحدييييد ااحتواجيييات  ييين ال ييي اد ،حاجيييل الم يييل الفمبويييل 
 دا ة شؤ ن التخيزين الما يل بشي ن  –التمبو ات السن ول التا تصد   ن  زا ة ال الول 

   داد ال قاوسات ال خزنول السن ول لتقدي  ا ت ادات ال يزانول.
 
ا ييييي  تييييييادة النظيييييييتق ي لجان   داد ال قاوسات ال خزنول لدم الجوات الحأ  ويل  ع  -2

ى يييييت  بييييا ت ييييا أ ييا  مو يل ب يا يتفيا  ييع التميدو ت التاا ت يادات ال قت حيل بشي نو
  ييييياا ت ييادات ال الوييل بمييد التصييديا  بييى مييان ن ال يزانوييل  ان سييا  نسييختين  يين تق ي

ل ييييي دا ة شيين ن التخييزين الما  -البجنييل  ج وييع أشيي ا ال قاوسييات  لييى  زا ة ال الوييل 
 .خ   شو   احد  ن تا يخه

 
ا الويدا ال  جي  يييث يتحقيييأفاءة األداء تا   بوات التخزين بحي يجا ااتت اي   تع -3

حأياي ييييي ن   اء ضبط تذه الم بوات  ت  خفض أبفل ال خز ن  لى ادن ى حيد   أين  ان
 دا ة  صييد تتقييد ا داييييي تحقوقييا لوييذا الو ،السييبو ل  بييى  دا ة  تييدا   ال يي ادال مابييل 

تمبو ييات التييا تيينظي   بوييات التخييزين المديييد  يين التمييا وي  ال شييؤ ن التخييزين الما ييل
 ان ييداد ال قاوسييات ال خزنوييل  التصيي ا تييا ال  جيي دات الخا جييل  يين ن ييا    الجيي د

  -:غا االتزاي   ضموا   ضع الت  ياينب ااستخداي  التا
 ) تو ا يتمبا  ج د المود(.بش ن ج د ال  ج دات 1986( لسنل  19 التم وي  مي ) -
 بش ن ب امل ح أل ال ادة تا ال خزن . 1992( لسنل  20 التم وي  مي ) -
دليل ال ص بحات  ال فياتوي ال سيتخد ل تيا   بويات شيؤ ن التخيزين  ال  ي ز الداليل  -

 . 1998 ا س  9 بيوا تا نظاي  دا ة ال  اد ال تدا بل الصاد  تا 

ات يييييدم الجوييييييل ليان ال خزنيييييييييض البجييييياء بميييييي علغ 2000( لسييينل  1تم يييوي  ميييي )  -
 .لالحأ  و
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ي يييييشغيل نظيييييتمبو يات اليد  ة ال سيتندول ال خزنويل لبتجوييزات االويل ال سيتخد ل تيا ت -
 .2000ال الول الما ل الصاد ة تا اغس س 

 1995( لسينل 13بشي ن  لغياء تم يوي  زا ة ال الويل  ميي ) 2001( لسينل 1تم وي  ميي ) -
 بش ن التص ا تا ا  ك الد لل الخاصل المقا يل  ال نق لل.

 .ن انحل ال حف ظات بش 2001( لسنل 7 مي ) تم وي -
 . 2002اغس س  -تمبو ات الس  ل  ال ماول ال خزنول  -

ا يييييدليل األ  ا  الخاصل ب نشي ل  حيدات التخيزين ليدم الجويات الحأ  ويل الصياد  ت -
 .  2003ا  يل 

ا يييي  تصادييييل الييييدليل التميا وي  التمبو يات ال نظ يل لم بويات التخيزين بالجويات الحأ  ي -
 .2005 ا س 

 بش ن  دا ة ال خز ن الحأ  ا  ن   يا الق ا  الخا . 2012( لسنل 1تم وي  مي ) -

بشييي ن  ييين   يييد  سيييوا ة لشييياغبا  2016( لسييينل 1مييي ا   جبيييس الخد يييل ال دنويييل  ميييي ) -
لغاء تخصو  السوا ات.  ال ظانف القوادول تا الجوات الحأ  ول  ان

بشيييي ن امفييييا  الفتيييي ات الشييييو يل  السيييين ول لنظيييياي  دا ة  2016( لسيييينل 7تم ييييوي  مييييي ) -
 ال خز ن  نظي  دا ة  الول الحأ  ل.

بشيي ن الييد  ة ال سييتندول لم بوييات التخييزين تييا نظيياي  دا ة  2016( لسيينل 10تم ييوي  مييي ) -
 ال خز ن  نظي  دا ة  الول الحأ  ل.

زن تيا نظياي  دا ة ال خيز ن )  ينظي  دا ة بش ن ج د ال خيا 2016( لسنل 12تم وي  مي ) -
 . الول الحأ  ل(

بشان التص ا تا ال  اد الخا جيييييل  ييين ن ييييا  ااسيتخداي  2017( لسنل 4تم وي  مي ) -
 ) تا نظاي  دا ة ال خز ن  نظي  دا ة  الول الحأ  ل ( .

ي  دا ة بشييي ن تسييمي   تقييي وي ال يي اد ال خزنويييل ) تييا نظيييا 2017( لسيينل 7تم ييوي  ميييي ) -
 ال خز ن  نظي  دا ة  الول الحأ  ل(.

 
 –ل يييييال تقاد  –دة يييييال اد –ل ييييييال  جيي دات الخا جييل  يين ن يييا  ااسييتخداي ) التالف - 4

 – ا ييييييل ألي سيييييل الحأ  ييييييال ييي اد التيييا كلييت  بديتويييا لبجو – يي اما ال ييي اد الخييياي 
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ل يييييا الد لييييل ختصيل تال  ج دات التا تصد  بشي نوا تمبو يات  حيددة  ين الجويات ا
ضا ييييال  جي دات التيا انق –ي ا  ميد تينجي  ين ذليك ألي سي ا يييب نع استخدا وا ألض
 –ل ييييييع ) لبجويييات الحأ  ييييييييوا بال يييييي ا تييييييييا التصيييييي( يج...    تيييا ااتت اضيييا 

ا  بقيي  ذلييك ا  بال بادلييل بيياالت ا) بييالت    ( ا   يلييييال زاد ( ، التصيي ا د ن  قا بيي
ال  سي ي ب ال ميد بشي ن ا ي ك الد ليل  1980( لسنل 105ألحأاي ال  س ي بالقان ن )

 تنظيييوي  2008( لسييينل 7) حأييياي القيييان ن  ميييي،  ا 1988( لسييينل 8بالقيييان ن  ميييي )
( لسيينل 4وي  مييي )ييييييالتم   بوييات ال نيياء  التشييغيل  الت  يييل  األنظ ييل ال شييا ول ،   

) تييا نظيياي  دا ة  ل  يين ن ييا  ااسييتخدايالخا جيياد    ييبشيي ن التصيي ا تييا ال 2017
 ال خز ن  نظي  دا ة  الول الحأ  ل ( .

 1993( لسينل 14) ييييييييه  مييييييا اجت ا يييت (301) ع   ا اة م ا   جبس ال ز اء  مي     
ن ييل لب سييا دات الخا جوييل الخييا   تفيي وض  زا ة ال الوييل التنسيييا  ييع البجنييل الدا  

التيييا تسيييتغنا  نويييا   ال ميييييييدات ال  ادييييييييتويييل لثغاكيييل  تز ييييد البجنيييل الد   تحدييييد   
 ،الحأ  ييل لصييال  ال حتيياجين  يييييييين ساتوا الخاصييل أت يي  يييي ؤسيييييل   يييييييييي زا ات الد لي

بشيي ن  وييع  1994( لسيينل 50) يييييي م اجت ا يييييييهب( 832 مييي ) جبييس اليي ز اء  ميي ا   
ال زاد بييا  اسييتخداي الجوييات الحأ  وييل يييين ن ييييال مييدات السييأ اا الخا جييل  ال يي اد   
 .ل الحأ  ولييي ادات الجويييساا  يييل لحيي  د القو يييتالمبنا،   

 
    ل ييييين  زا ة ال اليييييييينبغييا  بييى الجوييات الحأ  وييل   ا يياة التمبو ييات التييا تصييد    - 5

ز ن اليينظي االوييل تو ييا يتمبييا بييال خ)  دا ة شيين ن التخييزين الما ييل ( بشيي ن ت  يييا 
 وييذا  م  ا يجيي ز ألي جوييل حأ  وييل ا ت يياد ت  يييا اي نظييي كلوييل اخيي    ال  أبييات

  ال الول. ن  زا ة  ال سبقل د الحص    بى ال  اتقل ال س ولييييصدد  ا بمييييال
 



 
 )األساس النقدي( التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية

 2018/2019 للسنة المالية
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3 7 

 

 القواعد العامة

 

 

( 6وإضافة التعميم رقم ) 2010( لسنة 9رقم ) التعميمإلغاء 

 . 2018لسنة 

 

4 10 

 

 القواعد العامة

 

( لسنة 1الغاء جزء من نص المادة مع الغاء التعميم رقم )

 .2018( لسنة 3وإضافة التعميم رقم ) 2016

 ةالقواعد العام 17 8

 

 

 إضافة على نص المادة.

 القواعد العامة أ/19 9

 

 

 إضافة كلمة ) اإلدارة العامة( على نص المادة.

 القواعد العامة 25 11

 

التعميم رقم إضافة مع إعادة صياغة جزء من نص المادة 

 بشأن نظام الطوابع المالية االلكترونية. 2019( لسنة 1)

 القواعد العامة 30 13
 

 .يدةجدإضافة مادة 

 

 القواعد العامة 31 14
 

 .جديدةإضافة مادة 

 القواعد العامة 32 14
 

 .جديدةإضافة مادة 

 القواعد العامة 33 14
 

 .جديدةإضافة مادة 

 االيرادات 11 17

 

إضافة على نص المادة مع إضافة قرار مجلس الوزراء   

بشأن تحصيل الديون المستحقة  2017( لسنة 1243رقم )

 للدولة. والغير محصلة

 االيرادات 14 18
إعادة صياغة جزء من نص المادة مع إضافة التعميم رقم 

 بشأن نظام الطوابع المالية االلكترونية. 2019( لسنة 1)



 
 )األساس النقدي( التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية

 2018/2019 للسنة المالية
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 اإليرادات 19 21

 

إعادة صياغة جزء من نصص المصادة مصع إضصافة التعمصيم رقصم 

 وابع المالية االلكترونية.بشأن نظام الط 2019( لسنة 1)

 اإليرادات 23 22

 

مع إلغاء قرار وزير الماليصة  لغاء كلمة ) عند بداية النشاط(إ

، وإضصصافة الالةحصصة التنفيذيصصة للقصصانون 2003( لسصصنة 8رقصصم )

 .2008( لسنة 2رقم )

 إليراداتا 24 23

 

 إضافة مادة جديدة وإعادة تسلسل المواد.

 طرتبااال –المصروفات  أ/6 26

 

وإضصافة الكتصاب  2003( لسصنة 2إلغاء الكتاب الدوري رقصم )

 بشأن الدفعات المقدمة. 2018( لسنة 1الدوري رقم )

 ب/3 27

 

 تعاقدال –المصروفات 

 

إضافة على نص المادة مصع إضصافة تعمصيم الجهصاز المركصزي 

، وإضصصصافة فقصصصرة 2018( لسصصنة 3للمناقصصصات العامصصصة رقصصصم )

رسصصصة العامصصصة والمحصصصدودة       بشصصصأن التعاقصصصد عصصصن طريصصص  المما

 أو األمر المباشر.

 تعديل كلمة ) وتقل عن ( لتصبح ) و ال تزيد على (. التعاقد –المصروفات  ب/4 30

 إعادة صياغة المادة بالكامل. لتعاقدا –المصروفات  ب/9 31

 التعاقد  –المصروفات  ب/12 34
لمة      إلغاء كلمة )قانون المناقصات العامة( واستبدالها بك

 ) القانون(.

 التعاقد  –المصروفات  (1ب )/19 37
واستبدالها  12/9/2017الغاء االتفاقية الصادرة بتاريخ 

 .20/12/2018باالتفاقية الصادرة بتاريخ 



 
 )األساس النقدي( التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية

 2018/2019 للسنة المالية

 
 

 

   

 

126 

 المالحظات البيان المادة الصفحة

 .( لغاء كلمة ) عند بداية النشاطإ الصرف -المصروفات  ج/5 40

 إضافة على نص المادة. الصرف -المصروفات  ج/6 41

 الصرف -المصروفات  ج/8 42

 

واستبدالها  12/9/2017الغاء االتفاقية الصادرة بتاريخ 

، مع إضافة القرار 20/12/2018باالتفاقية الصادرة بتاريخ 

وكتاب ديوان الخدمة  2017( لسنة 12الوزاري رقم )

 .19/9/2018المدنية الصادر بتاريخ 
 

 د/4 44
االعتمادات اإلضافية  –ت المصروفا

 والمنقولة

 
 

 إضافة على نص المادة.

 

 هـ/16 49

 

تعويضات  –المصروفات الجارية 

 (21) العاملين

 

 

 تعديل على نص المادة.

 

 هـ/24 52

 

تعويضات  –المصروفات الجارية 

 (21) العاملين

 

 2018( لسصصنة 4إضصافة قصصرار مجلصصس الخدمصة المدنيصصة رقصصم )

 زارة الخارجية. بشأن بدالت موظفي و

 هـ/27 53

تعويضات  –المصروفات الجارية 

 (21) العاملين

 

 2017( لسصنة 10إضافة تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ) 

بشأن فرق العمل  1/8/2018وكتاب الديوان الصادر بتاريخ 

 واللجان.

 

 هـ/38 59

تعويضات  –المصروفات الجارية 

 (21) العاملين

 

بشأن  2017( لسنة 26زراء رقم )إضافة قرار مجلس الو

 ضبط نمو الهياكل التنظيمية.

 هـ/41 60

 

تعويضات  –المصروفات الجارية 

 (21) العاملين

 

 

 تعديل على نص المادة.



 
 )األساس النقدي( التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية

 2018/2019 للسنة المالية
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 هــ/43 61

تعويضات  –المصروفات الجارية 

 (21) العاملين

 

 -: ضافة السندات القانونية التاليةإ

 .2002( لسنة 10ر مجلس الخدمة المدنية رقم )قرا ▪

 .2018( لسنة 9قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) ▪

 .2013( لسنة 5تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ) ▪

 .2019( لسنة 5تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ) ▪

 و/3 69

السلع   –المصروفات الجارية 

 (22والخدمات )

 

كتصصاب وزارة الماليصصة  إضصصافة علصصى نصصص المصصادة مصصع إضصصافة

بشصصصصصأن شصصصصصراء الصصصصصصح   23/1/2018الصصصصصصادر بتصصصصصاريخ 

 والمجالت والكتب والنشرات.

 و/23 75

السلع   –المصروفات الجارية 

 (22والخدمات )

 

 2018( لسصصصنة 19849إضصصصافة كتصصصاب وزارة الماليصصصة رقصصصم )

 بشأن التدريب الخارجي.

 

 ي/15 86

 

مصروفات  –المصروفات الجارية 

 (28)رى وتحويالت أخ

 

 

 
 

 تعديل على نص المادة مع الغاء جزء منها.

 ي/16 86

 

مصروفات  –المصروفات الجارية 

 (28)وتحويالت أخرى 

 

 

واسصصتبدالها  12/9/2017الغصصاء االتفاقيصصة الصصصادرة بتصصاريخ 

، مع إضصافة كتصاب 20/12/2018باالتفاقية الصادرة بتاريخ 

 .  19/9/2018ديوان الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 

 ك/4 89

شراء األصول  –النفقات الرأسمالية 

 ( 32غير المتداولة ) 

شراء األصول  323مجموعة  -ك

 ر المالية الملموسةغير المتداولة غي

 

 

 تعديل كلمة ) الموجودات ( إلى ) المواد (.



 
 )األساس النقدي( التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية

 2018/2019 للسنة المالية
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 ك/13 91

 

شراء األصول  –النفقات الرأسمالية 

 ( 32غير المتداولة ) 

شراء األصول  323مجموعة  -ك

 غير المتداولة غير المالية الملموسة

 

 

 

أن نظصصم الشصصراء بشصص 2017( لسصصنة 2إضصصافة التعمصصيم رقصصم )

 للجهات العامة.

 ك/14 91

 

شراء األصول  –النفقات الرأسمالية 

 ( 32غير المتداولة ) 

شراء األصول  323مجموعة  -ك

 غير المتداولة غير المالية الملموسة

 

( لسصنة 2إضافة علصى نصص المصادة مصع إضصافة التعمصيم رقصم )

 بشأن نظم الشراء للجهات العامة. 2017

 ك/15 92

شراء األصول  –ت الرأسمالية النفقا

 ( 32غير المتداولة ) 

شراء األصول  323مجموعة  -ك

 غير المتداولة غير المالية الملموسة

 

 

 التي تليها. إلغاء المادة مع إعادة تسلسل المواد

 ن/20 94

 

شراء األصول  –النفقات الرأسمالية 

 ( 32غير المتداولة ) 

مشاريع انشاةية  327مجموعة  -ن

 ة جذريةوصيان

 

 

 إضافة على نص المادة. 

 ن/23 95

 

شراء األصول  –النفقات الرأسمالية 

 ( 32غير المتداولة ) 

مشاريع انشاةية  327مجموعة  -ن

 وصيانة جذرية

 

 

 

 

( لسصصنة 5تعصصديل علصصى نصصص المصصادة مصصع إضصصافة التعمصصيم رقصصم )

 بشأن أوامر التمديد الزمني للعقود. 2019



 
 )األساس النقدي( التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية

 2018/2019 للسنة المالية

 
 

 

   

 

129 

 الحظاتالم البيان المادة الصفحة

 ن/25 96

شراء األصول  –النفقات الرأسمالية 

 ( 32غير المتداولة ) 

مشاريع انشاةية  327مجموعة  -ن

 وصيانة جذرية

  
 

تعصصديل علصصى نصصص المصصادة مصصع إضصصافة تعمصصيم وزارة الماليصصة     

بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية  2015( لسنة 4رقم )

 )األساس النقدي(.
 

 ن/37 100

 

شراء األصول  –الرأسمالية  النفقات

 ( 32غير المتداولة ) 

مشاريع انشاةية  327مجموعة  -ن

 وصيانة جذرية

 

 

 إضافة على نص المادة.  

 ن/41 101

 

شراء األصول  –النفقات الرأسمالية 

 ( 32غير المتداولة ) 

مشاريع انشاةية  327مجموعة  -ن

 وصيانة جذرية

 

ضصصصصافة التعمصصصصيم        وإ 2010( لسصصصصنة 9إلغصصصصاء التعمصصصصيم رقصصصصم )

 .2018( لسنة 6رقم )

 

 ن/43 102

 

شراء األصول  –النفقات الرأسمالية 

 ( 32غير المتداولة ) 

مشاريع انشاةية  327مجموعة  -ن

 وصيانة جذرية

 

 

 إضافة مادة جديدة. 

 الحسابات 7 104

 

 

والتعمصصيم رقصصم  2009( لسصصنة 5إلغصصاء الكتصصاب الصصدوري رقصصم )

 2019( لسصصصنة 2ة التعمصصصيم رقصصصم )وإضصصصاف 2018( لسصصصنة 2)

بشصصأن القواعصصد الالزمصصة إلقفصصال الحسصصابات وإعصصداد الحسصصاب 

 الختامي.



 
 )األساس النقدي( التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية

 2018/2019 للسنة المالية
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 الحسابات 9 105

 

( لسصصصنة 8ورقصصصم ) 2016( لسصصصنة 5إلغصصصاء التعميمصصصين رقصصصم )

 .2018( لسنة 3وإضافة التعميم رقم ) 2017

 الحسابات 11 106

 

 مجموعات وفئات (.إضافة كلمة ) و

 الحسابات 12 106

 

 إضافة على نص المادة.

 الحسابات أ/17 108

 

 

 إضافة كلمة ) على أنواع مصروفات الميزانية(. 

 الحسابات ج/17 108

 

 

 

( لسصصنة 2تعصصديل علصصى نصصص المصصادة مصصع إلغصصاء التعمصصيم رقصصم )

بشأن القواعصد  2019( لسنة 2وإضافة التعميم رقم ) 2018

 ال الحسابات وإعداد الحساب الختامي.الالزمة إلقف

 الحسابات )ب(/18 109

 

  

 إلغاء جزء من نص المادة.

 الحسابات )ج( /18 109

 

( 2وإضافة التعميم رقم ) 2018( لسنة 2إلغاء التعميم رقم )

بشأن القواعد الالزمة إلقفال الحسابات وإعداد  2019لسنة 

 الحساب الختامي.

 الحسابات 25 111

 

 

 

 على نص المادة. إضافة



 
 )األساس النقدي( التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية

 2018/2019 للسنة المالية
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 الحسابات 26 112

 

( 2مصع إلغصاء الكتصاب الصدوري رقصم ) تعصديل علصى نصص المصادة

 2018( لسصنة 1وإضافة الكتاب الصدوري رقصم ) 2003لسنة 

 بشأن الدفعات المقدمة.

 الحسابات 36 115

 

 إلغاء المادة وإضافة مادة جديدة.
 

 السجالت 4 117

 

 

 تعديل على نص المادة.

 الشراء 9 120
 

 إضافة مادة جديدة.

 التخزين 1 121

 

 

( لسنة 6تعديل على نص المادة مع إلغاء التعميم رقم )

 بشأن إعداد المقايسات المخزنية. 1994

 التخزين 3 121

 

 -إلغاء السندات القانونية التالية :

 .1979( لسنة 12تعميم رقم ) ▪

 (.1997ايرتعليمات جرد العهد )فبر ▪

 (.2000تعليمات الجرد السنوي لعهد المواد )أكتوبر ▪

 .2000دليل نظام الجرد )جرد العهد( أكتوبر  ▪

بشأن اعداد المقايسات  2000( لسنة 9تعميم رقم ) ▪

 المخزنية.

 .2000دليل نظام المقايسات اآللي ديسمبر  ▪
 

 التخزين 4 122

 

 

 

 إضافة كلمة ) أو بالمبادلة ( على نص المادة .

 


