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 القواعد العامة : -الفصل األول
 
 

علىىىم عماىىىا العحىىىاة اللتوماىىىة اذلمىىىاا  امقفوىىىل مىىىا عىىىا   ىىىالقوود الىىىوا د   -1
 .قاقون  بط الموااقاةمكون م فقة  والمي  موااقااة العحاة اللتوماة 

 

امخىىال  علىىم عماىىا العحىىاة اللتوماىىةوق غىىي  ،ةاىىالسااسىىة المالذعم ىىا اة  -2
 اداة المسىىملقة الوذ  ىىوول والمىىدووقااة اإلعىى ا اة الفو  ىىة لملصىىول اإلوىى

      المم اكمىىىة عىىىن سىىىقواة مالاىىىة سىىىا قة وللىىىا وفقىىىا لقىىى ا  معلىىى  الىىىوا ا 
( المقعقىىد 36/2020( الصىىاد  فىىي اعمماعىىث اذسىىممقا ي  قىى   728 قىى   
اإلصىحلاة ومقم لىاة ممو ىل  – شىون المالاىة العامىة  4/6/2020اما  خ 

( الصىىىاد  فىىىي  51 قىىى     علىىى  الىىىوا ا اذلمىىىاا   قىىى ا  مالموااقاىىىة، مىىىا 
 شىىىىىون  ىىىىى ط  20/1/2014( امىىىىىا  خ  2014/  3-2اعمماعىىىىىث  قىىىىى    

وم شود اذقفاق والعمل علم مقواىا مصىاد  اإلوى اداة ومعالعىة اذخىمحذة 
مقفوىل المعلامىاة الىوا د  امعمىا  واا   ، و المي ومع ض لحا اذقمصاد الىونقي

        الىىىوا ا  ال قىىىا  ى ا اة معلىىىىىىىىق  شىىىون 2001لسىىىقة   ( 5 المالاىىىة  قىىى   
( الممعلقىىىىىة  معالعىىىىىة مىىىىىوانن الحىىىىىد  فىىىىىي اإلقفىىىىىاق  9،2،1الوذ//405  

ومىا اشىمملة علاىث ملىا  اللتومي وسال مقماة اإلو اداة في المالاة العامىة
ع ا اة مقفولاة لحا.  الق ا اة من قواعد وا 

 

ة إذ فىي لالىة اذلماا   عد  إع ا  الي مقىاقح عماا العحاة اللتوماةعلم  -3
، لوث الن إع ا  المقاقلة المالاىة ذ ممخىل لمغناىة معىاوا ال  و   القصوى 

 2016لسىىقة  2( مىىن معمىىا   قىى  3،2لىىدث فعىىح وللىىا اسىىمقادا للمىىادمون  
  شون ش وط المعدول اون اعمماداة الموااقاة في العحاة اللتوماة.

صىل، وللىا لمىم ذ تما الن إع ا  المقاقحة المالاىة اعماى  اسىممقا  مىن األ
مفقىىىىد الموااقاىىىىة العامىىىىة للدولىىىىة عىىىىا  مىىىىن دو  ىىىىا تىىىىودا  لملدوىىىىد و ىىىى ط 

 مىىىا فىىىي للىىىا األوامىىى  المغوو  ىىىة علىىىم المشىىىا  ا اذقشىىىا اة  المصىىى وفاة
 والصااقة.
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خدا  اعماىى  صىىدو  قىىاقون  بىىط الموااقاىىة م خاصىىا لكىىل عحىىة لتوماىىة  اسىىم - 4
ة ىعلحا ، ومكىون العحىالصصة من اذعمماداة المق    لحا في األغ اض المخ

حا لمقفوىل موااقومحىا ، واتىون ى ا اة المىي امخلمىىىىة مس ولة عىن اإلعىاللتومو
 للملفظاة والمحلظاة والموشو اة الوا د   قاقون الموااقاة قو  القاقون .

 

ا ىىالاة و  موشىىو اة  تمىىا اعماىى  مىىا و د  المىىلت   اإلا ىىالاة مىىن اااقىىاة وا 
القىاقون م سىو     مىن  20ن قىا أللتىا  المىاد     اة متمح للعىداول ال  اسى

 قواعىىد إعىىداد الموااقاىىاة العامىىة و ال قا ىىة علىىىىىم  1978( لسىىقة  31 قىى    
 مقفول ا واللساب الخمامي.

 

علىىم تافىىة الىىواا اة واإلدا اة اللتوماىىة المعىىاون مىىا األماقىىة العامىىة  معلىى   -5
 للاقىد المالىث مىن تومي وللا مقفوىلاالوا ا  من العل مقفول اسم اموعاة العمل الل

  . 1994( لسقة  23   اعلسمث  ق   376معل  الوا ا   ق     ا ىىىق
 

ذ وعىىوا المقىىد  إلىىم معلىى  الىىوا ا  ذسمصىىدا  قىى ا اة الو قىىواقون م مىىب الع ىىا   - 6
أللتىا   منااقىا ة وللىاىىإذ  عد الخل  الي واا   المالو العامة اةمالاة علم الموااقا

 قواعىىىد إعىىىداد  1978( لسىىىقة  31    ىىىىىم سىىىو   القىىىاقون  ق  مىىىن 52المىىىاد   
 ا  ىوعمىىىح  قىىىى، ساب الخمىىىاميىىىىىا ىىىة علىىىم مقفوىىىل ا واللالموااقاىىىاة العامىىىة وال ق

(  50/2000 الصىىاد   اعمماعىىث  قىى    مالمىىا ( /1148ى    ىىىىىمعلىى  الىىوا ا   ق
المىا( الممخىل م/829وق ا  معل  الىوا ا   قى   ،  17/12/2000المقعقد اما  خ 
وق ا  معل  الوا ا  ، 31/7/2005( المقعقد اما  خ 32/2005 اعمماعث  ق   

( المقعقىىىىىىىد امىىىىىىىا  خ 2/2011-23( الصىىىىىىىاد   اعمماعىىىىىىىث  قىىىىىىى   603 قىىىىىىى   
قىىىى ا  معلىىىى  الىىىىوا ا   قىىىى    لىىىىث العحىىىىاة اللتوماىىىىة اذلمىىىىاا   15/5/2011
( من م سو  52    و   م اعا  ما عا  اقص الماد   إلاثمالما( المشا  /829 

 . 1978( لسقة 31 القاقون  ق   
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الاة ق ا اة وم مىب علوحىا  إصدا عماا العحاة اللتوماة عد   تما وعب علم 
 إلىىمالع ىىا  مالاىىة عدوىىد  علىىم الموااقاىىة العامىىة للدولىىة دون ال عىىو   إ ىىافة

اىىدا و  لد اسىىمحا واا   المالاىىة قىى ا  معلىى  إلىىم وللىىا اسىىمقادا  ،الىى الي فوحىىا ا 
( المقعقىىد امىىا  خ 22/94سىىا عا( الصىىاد  فىىي اعمماعىىث  /355قىى   الىىوا ا    

8/6/1994. 
 

وتللا اذسمفسا اة والم اععىاة  النل اة المالاة المي م د الم واا   المالاة –  7
وعب الن مكون عن ن  ق الشى ون المالاىة  العحىاة  الخاصة احله النل اة

ة للد اسىة ، اسىمقادا   اة الحامىاللتوماة ما   و   إ فىاق الاااقىاة والماى
 شون النل ىاة والم اسىحة  1999( لسقة  2ا  واا   المالاة  ق    ىلم معمإ

 . المالاة
 

( لسىقة  30  مىن القىاقون  قى     14،  13المقود  ولتا  تل مىن المىادمون    - 8
(  4 القىاقون  قى     الم سىو  اإقشا  دوىوان الملاسى ة و المعىدلمون  1964
مص اإخ ىىىىا  المقاقصىىىىاة الخاصىىىىة  المو  ىىىىىداة فامىىىىا وخىىىى 1977لسىىىىقة 

 واألشغىىىال العىىىامة وتىىللا تىىل مشىى و  ا م ىىاط الو عقىىد الو امفىىاق اتىىون مىىن 
      شىىىون إا امىىىث م موىىىب لقىىىوق الو الماامىىىاة مالاىىىة إلا الغىىىة قامىىىة المقاقصىىىة 

وان ىىىىىىىىىىالو اذمفاق الو العقد ما ة اللف دوقا  تو مي فوكمى  لل قا ة المس قة لدو
 1999( لسىىىىقة  3لاسىىىى ة ، والمقوىىىىد امعمىىىىا  دوىىىىوان الملاسىىىى ة  قىىىى    الم

،  الىدووان  ود المىي سىاق والن وافىق علوحىاىىىىىىىوالخاص  اذ م اط ومعدوىد العق
 شىىىىون عىىىى ض الو اق  2003( لسىىىىقة  3ومعمىىىىا  دوىىىىوان الملاسىىىى ة  قىىىى    

المقاقصىىىاة ومشىىى وعاة العقىىىود واذ م انىىىاة واذمفاقىىىاة الخا ىىىعة ل قا ىىىة 
( لسىقة 6قال قحااة السىقة المالاىة، والمعمىا   قى    الملاس ة المس قة دووان
ال وا ط والقواعد الواعب علم تافة العحىاة المشىمولة ا قا ىة   شون 2018

المقوىىد اىىدلول و  دوىىوان الملاسىى ة ام اعحىىا عقىىد العىى ض علىىم ال قا ىىة المسىى قة
اة إعىىىىىداد الو اق المقاقصىىىىىاة ومشىىىىى وعاة العقىىىىىود واذ م انىىىىىاة واذمفاقىىىىى

  .الخا عة لل قا ة المس قة 
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علىىم عماىىا العحىىاة اللتوماىىة اذلمىىاا   محلظىىاة دوىىوان الملاسىى ة والىى د  – 9

وللىىا وفقىىا لمىىا عىىا   الكمىىاب  علوحىىا والعمىىل علىىم محفوحىىا  السىى عة الممتقىىة
 شىىون محلظىىاة دوىىوان الملاسىى ة للعحىىاة  2009( لسىىقة  4   الىىدو ي  قىى  
ا  اإقشىىى 1964  لسىىىقة30ا  القىىىاقون  قىىى   ىىىىىىىى، وعىىىد  مخالفىىىة اللت اللتوماىىىة

  المىىي مق ىىي   ىى و   موافىىا  العحىىاة 31دوىىوان الملاسىى ة خاصىىة المىىاد   
مىىث خىىحل شىىح  مىىن مىىا  خ إ حغحىىا االلتوماىىة الىىدووان ا دود ىىا علىىم محلظ

  المىي 55والمىاد   ،  المخالفىاة المالاىة   الممعلقة املدوىد52والماد     ،حاإلو
ووان  ىىالق ا اة الصىىاد    المصىى ل فىىي المخالفىىاة المالاىىة لىىدمق ىىي  موافىىا  ا

 مصىىلو ة  ملا ىى  الملقوىىق وغو  ىىا مىىن األو اق والمسىىمقداة الممصىىلة احىىا
، ما  ى و   ماو ىد واا   القصاه عش   الاا  من ما  خ صدو  افي موعد  وللا

مىىن  السىىاو المالاىىة  صىىو   مىىن تافىىة الم اسىىحة المىىي مىىم  مىىا الىىدووان خىىحل 
ظامىث وللىا  له الم اسحة وتافة اإلع ا اة الممخىل   شىون محفىي محلما  خ 

 .1996لسقة    18   ىىىاعلسمث  ق ( 297   ق وا ا  اسمقادا لق ا  معل  ال
وعلىىم عماىىا العحىىاة اللتوماىىة المشىىمولة ا قا ىىة دوىىوان الملاسىى ة م اعىىا   

مملىىي  شىون المعىىاون ومسىحول محمىىة م 2012( لسىىقة 18معمىا  الىىدووان  قى   
 .دووان الملاس ة

 

         علىىىىى  األمىىىىىة  م ن قىىىىىا لموصىىىىىااة لعقىىىىىة الشىىىىى ون المالاىىىىىة واذقمصىىىىىاداة -10
دوىىىوان  وا د  امق  ىىى  ىىىىىىىن لعقىىىة د اسىىىة الظىىىوا   الو شىىى 1997/1998لسىىىقة 

، وعب علم عماا العحاة اللتوماة اذ ممىا   ال قا ىة والم اععىة  الملاس ة
 الداخلاة.  

للتوماة م اعا  الموصااة المقم لة  الد اسة المقدمىة وعلم عماا العحاة ا 
مىىىىن واا   المالاىىىىة عىىىىن القظمىىىىة الشىىىى ون المالاىىىىة فىىىىي العحىىىىاة اللتوماىىىىة 

 ف الدا ىعة  عىة معالىفة خاصىقلة و صىااة المسمىوالمؤسساة لاة الموااق
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عىىاد     ولىىداة المىىدقوق والم اععىىة الداخلاىىة وققىىص الكىىواد  الممخصصىىة، وا 
ألعحا  المالاة واذ ممىا   ىالا اما المد  ااىة وللىا اسىمقادا إلىم مقظا   اتلة ا

(  12/2009( الصىاد  فىي اعمماعىث  قى     181ق ا  معل  الوا ا   ق    
 .2/3/2009اما  خ 

 

 2015( لسىقة 23القاقون  قى   علم عماا العحاة اللتوماة المقود  ولتا   -11
( 23 قى   المقفولاىة للقىاقون  ون والح لىةاون المىالو شون إقشا  عحاا الم اق

عحىىىاا  ومعمىىا  ،2015( لسىىقة 333    الم سىىو   قىى   الصىىاد 2015لسىىقة 
 شىىون اإلعىى ا اة الخاصىىة امقفوىىل  2018( لسىىقة 3 قىى    المىى اقاون المىىالوون

قىة  اذممقىىا  الممعل 2015( لسىقة 23( مىن القىىاقون  قى   14اللتىا  المىاد   
 ى صاد   من معلى  الىوا ا  اقىا  عن موقاا اذسمما  ، الو الي موصااة الخ

 علم المقا    الدو  ة ومحلظاة عحاا الم اقاون المالوون.
 

 

وا د ىىىىىىىن مىىىىو د مىىىىىم اعىىا  عىىد  عىىواا المعاقىىد علىىم الي المىىاا   اسىىممما  م -12
             المىىىىى و  النااعاىىىىىة الو م فىىىىىق مىىىىىن الم افىىىىىق العامىىىىىة إذ  قىىىىىاقون ولىىىىىامن 

الممحوداىة ماسىو  العمىال ال لىث والكشىف وملقوىق  ملدد ، ومكفل اإلع ا اة
 من الدسمو  ( . 152العحقاة والمقافسة   ماد  

 

لىىم ام -13      ن ملىىددىىىىىم اعىىا  عىىد  عىىواا المعاقىىد علىىم الي المكىىا  إذ  قىىاقون وا 
 من الدسمو  ( . 153  ماد  

 
 

 مىىوا  دلوىلشون ىىىا 2015( لسىىقة  4 د  مىا و د  ىالمعما   قى   وىوعىب المق - 14
 2016( لسىىىقة 5المعمىىىا   قىىى   و  ومصىىىقافاة الموااقاىىىة  األسىىىا  الققىىىدي(

 شون دلول  موا ومصىقافاة اللسىا اة الخا عىة عىن الاىواب الموااقاىة وفقىا 
 شىىىون  2017( لسىىىقة 8والمعمىىىا   قىىى   لىىىدلول إلصىىىا اة مالاىىىة اللتومىىىة 

 . (GFMIS)المعالعاة الملاسااة علم قظ  إدا   مالاة اللتومة 
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         العقا  ىىىةمىىىحا الدولىىىة عماىىىا العحىىىاة اللتوماىىىة لصىىى  ومقوىىىا  ال علىىىم - 15
 ىاقي ( داخىىل وخىا ل دولىىة الكو ىة والمسىىاب قامىة اإل ىىحا موال األ ا ىي  

د اعحىىىا لتىىىا  وللىىىا ن قىىىا أل  اللسىىىاب الخمىىىامي السىىىقوي لحىىىله األمىىىحا وا 
 األصىىىول  صىىى  ومقوىىىاسىىى  ل شىىىون ال 2016( لسىىىقة  9معمىىىا   قىىى    ال

 .المملوتة للدولة ا  ة العق
 
 

والشىى تاة المىىي مىىدو  المىىحا الدولىىة العقا  ىىة علىىم عماىىا العحىىاة اللتوماىىة  - 16
قاا ة عقحا عد  المعاقد ما الي مسممم  لمش وعاة مقا  علىم المىحا الدولىة 
العقا  ة وفقا لقظا  الاقىا  والمشىغول والملو ىل الو الي قظىا  مخى  مشىا ث مىن 

قال ع ض المش و  علم اللعقىة  المحا الدولة، اسمغحل إلمشوقث الن وؤدي 
لمش وعاة الش اكة اون القناعون العا  والخاص وفقا أللتىا  القىاقون  العلاا
إلعىاا    شون الش اكة اون القناعون العا  والخىاص 2014( لسقة 116 ق   

المشىى و  مىىن عماىىا القىىوالي الفقاىىة والمالاىىة والاو اىىة وصىىدو  قىى ا  مقحىىا 
   ىىىىىىوا ا   قىىىىى ا  معل  الىىىقو ، ممما ىىش و  لحسىىى ح المىىم نىىىلة عىى الموافق

  ، 8/1/2006مىىا  خ ا(  2006/  2    ىىىى ق ث( فىىي اعمماعىى 2ماقاىىا /  /24        
       الممخىىىىىل فىىىىىي اعمماعىىىىىث  قىىىىى  (  816/2/3 وقىىىىى ا  معلىىىىى  الىىىىىوا ا   قىىىىى  

وعىىب علىىم   وقىىثالىىلي اق ىىم  6/8/2006المقعقىىد امىىا  خ  (51-3/2006 
     عىىد  نىى ح الي مشىى و  عىىن ن  ىىق القنىىا  الخىىاص اقظىىا  العحىىاة المعقاىىة

  (B.O.T ومكلوىف  ،غو ه قاىل اخىل موافقىة معلى  الىوا ا  احىلا الشىون الو
العحىىاة اللتوماىىة ومؤسسىىامحا  موافىىا  معلىى  الىىوا ا   األ ا ىىي المىىي مىى  

   ( B.O.T    اىىىىسب قظىىىىاص لىىىىى  ن لحىىا للقنىىا  الخىىىىمخصاصىىحا والمىىي م
 الكمىاب الىدو ي الصىاد  عىن واا   المالاىة ، والمعلامىاة الىوا د  الو غو  للىا

 .26/10/2010اما  خ 
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 2014( لسىىقة 116و عىىب م اعىىا  مناوىىق الح لىىة المقفولاىىة للقىىاقون  قىى    
، وم اعا ما ن ال مىن معىداحة علىم 2015( لسقة 78الصاد    الم سو   ق   
 2014( لسىىقة 116  فىىي  ىىو  إلىىحل القىىاقون  قىى   قىى ا اة معلىى  الىىوا ا

وتىىللا الكمىىب الصىىاد   عىىن  2008( لسىىقة 7المىىلتو  ملىىل القىىاقون  قىى   
واا   المالاىىة فىىي  ىىلا الشىىون، مىىا عىىد اذخىىحل امقفوىىل العقىىود المىىي سىىاق 

 اذلماا  احا وفقا لقواقون سا قة.
 

 

ىا  الم سىىىىو  ىىىىىىىل اللتىىىة اذلمىىىاا  امقفوىعلىىم عماىىىا العحىىىاة اللتوماىىىة المخمصىىى -17
 ىدوملدوىىى اإلدا ي ىا  ىىىىىىون المقظىىىىىي شىىىف 1992( لسىىىقة  116 القىىىاقون  قىىى    

 ي اق  اوحا علم الن اتون المفواض في اللىىدود المىاذخمصاصاة والمفواض ف
 الوا   المخمص ووفقا لمقم ااة مصللة العمل.

 

 

مىن  2020/2021اة اخنىة المقماىة السىقوعمح علم ملقوق األ ىدال الىوا د   -18
ا ىىىاد  معىىىدذة القمىىىو، ومعالعىىىة اذخىىىمحذة الحاتلاىىىة فىىىي اذقمصىىىاد الكىىىو مي 

 اإلوىى اداةغوىى  القفناىىة فىىي  اإلوىى اداةو صىىفة خاصىىة ا ىىاد  قسىى ة مسىىا مة 
دو   معا ىىاالعىىا ي، و  اإلقفىىاقاذسىىممما ي واللىىد مىىن  اإلقفىىاقالعامىىة، وا ىىاد  
 .عة الخلل في سوق العملفي القشاط اذقمصادي ومعال القنا  الخاص

خنىىىة المقماىىىة السىىىقواة  مقفوىىىل مشىىى وعاة اللتوماىىىة علىىىم عماىىىا العحىىىاة 
 اإلعىى ا اةوفقىىا لمىىا  ىىو مخنىىط لىىث، والاىىد  فىىي امخىىال تافىىة  2020/2021

 .2020/2021اعم ا ا من ادااة السقة المالاة 
دوىىوان  – العحىىاا الم تىىاي للمقاقصىىاة العامىىةالمعقاىىة    وعلىىم عماىىا العحىىاة 

اصىة احىله الخ اإلعى ا اةالفموى والمش  ا( س عة الاىة فىي  إدا   –لملاس ة ا
 .المشا  ا

وعلىىىم عماىىىا العحىىىاة الم م نىىىة امقفوىىىل المشىىىا  ا اإلقشىىىا اة العدوىىىد   الداىىىة  
 –واا   المواصىحة  -واا   الكح بىا  والمىا  –واا   األشىغال العامىة  –الكو ة 

الحو ىىة العامىىة لشىى ون الا اعىىة والمىى و   –الحو ىىة العامىىة للاو ىىة  –واا   الىىقفط 
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سىىى عة امخىىىال اإلعىىى ا اة الممعلقىىىة امقفوىىىل  –تىىىل فامىىىا وخصىىىث  –السىىىمتاة ( 
المشا  ا اإلقشا اة العدود  وفقا لمىا  ىو وا د  اسىمما   مشى و  إقشىا ي عدوىد 

إدا   موااقااة المشىا  ا  –ش ون الموااقاة العامة  –الصاد   عن واا   المالاة 
 والصااقة.اإلقشا اة 

 

 شىون المقاقصىاة  2016( لسىقة 49( من قاقون  ق   34ما اذلماا   الماد    
العامة والمي مقص علم   وعب علم العحة قال الن ح للمعاقد الن ملصل علىم 
الموافقاة والم اخاص الحامة لاة الصلة  مو و  المعاقد من العحاة المعقاة 

لىىا، و  اقىىب العحىىاا مواف  ىىا قاىىل وفقىىا للقىىواقون والقىى ا اة المىىي مىىقص علىىم ل
( لسقة 1، وم اعا  ال وا ط الوا د  في المعما   ق   اإلعحن عن نلب المعاقد 

 شىىون  ىىوا ط عىى ض نل ىىاة العحىىاة العامىىة علىىم العحىىاا الم تىىاي  2019
 للمقاقصاة العامة وما وم مب علاث من مومو .

 

 مقماىة للسىقواةخنىة الحىاة اللتوماىة م اعىا  الن مشىا  ا وعلم عماا الع
( مد عىىىة علىىىم المىىىوالي  ىىىالا اما 2013/2014 – 2010/2011  المالاىىىة

المقمواىىىة  المىىىا المشىىىا  ا (930000،  920000،  910000،  900000 
 2014/2015المي م  إد اعحىا  موااقاىة السىقة المالاىة العدود   المسمم   و

 .تل عحة لتوماة (  موااقاة 940000م  إد اعحا  الا قاما  فقد 
 

 – 2015/2016و القسىىىى ة لمشىىىىا  ا خنىىىىة المقماىىىىة للسىىىىقواة المالاىىىىة  
مىىى  إد ال مشىىىا  ا خنىىىة المقماىىىة السىىىقواة للسىىىقة فقىىىد ، ( 2019/2020

ومشىىىىىا  ا خنىىىىىة  ( ،950000(  الا قىىىىىاما  قىىىى   2015/2016المالاىىىىة  
(   الا قىىىىىىاما  قىىىىىى  2016/2017المقماىىىىىىة السىىىىىىقواة للسىىىىىىقة المالاىىىىىىة  

المقماىىىىىىىىة السىىىىىىىىقواة للسىىىىىىىىقة المالاىىىىىىىىة مشىىىىىىىىا  ا خنىىىىىىىىة و (، 960000 
واد ال مشىىا  ا خنىىة المقماىىة  (،970000(  الا قىىاما  قىى   2017/2018 

واد ال (،980000(  الا قىىىىىاما  2018/2019السىىىىىقواة للسىىىىىقة المالاىىىىىة  
(  الا قىىاما 2019/2020مشىىا  ا خنىىة المقماىىة السىىقواة للسىىقة المالاىىة  

قواة للسىىىىىىىقة ومىىىىىىى  اد ال مشىىىىىىىا  ا خنىىىىىىىة المقماىىىىىىىة السىىىىىىى(،990000 
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ل  ىىىىلا وسىىىىول وىىىىم  إقفىىىىا ،(200000(  الا قىىىىاما  2020/2021المالاىىىىة 
داخىل القىوا  الاقىد الوالىد إذ  عىد موافقىة  الا قاما ملاا ولن اقال الاة مقاقلث

 ش ون الموااقاة العامة. –واا   المالاة 
 

وعلىىم عماىىا العحىىاة اللتوماىىة م اعىىا  الن مشىىا  ا خنىىة المقماىىة ومغلاىىة 
 2015( لسىىىقة 4اقاامحىىا مكىىىون وفقىىا لمىىا و د  ىىىالمعما   قىى   ا امعحىىا  موا 

  شون دلول  موا ومصقافاة الموااقاة  األسا  الققدي(.
 

وعلم عماا العحاة اللتوماة موافىا  واا   المالاة/شى ون الموااقاىة العامىة  
واألماقىىة العامىىة للمعلىى  األعلىىم للمخنىىاط والمقماىىة امقىىا     بىىا سىىقواة 

 2020/2021فوىىىىىلي لمشىىىىىا  ا الخنىىىىىة السىىىىىقواة مو ىىىىىو الموقىىىىىف المق
المسىىىمم   مىىىن الخنىىىط السىىىقواة السىىىا قة مىىىن لوىىىث اذ م ىىىاط والمشىىىا  ا 

 اإلقما اىىىةوالمعاقىىىد والصىىى ل والاىىىة معوقىىىاة مواعىىىث مقفوىىىل مشىىىا  ا الخنىىىة 
 .للدولة

 

علىىىم عماىىىا الىىىواا اة واإلدا اة اللتوماىىىة اذلمىىىاا  امناوىىىق قظىىىا  لسىىىاب  -19
 شىىون مناوىىق  2008( لسىقة  7وفقىىا للمعمىا   قىى    الخا قىة المولىىد وللىا 

  علىىم الىىواا اة واإلدا اة اللتوماىىة والمعمىىا  قظىىا  لسىىاب الخا قىىة المولىىد 
 .إلاث( المشا  7المللق للمعما   ق    2011( لسقة 2 ق   

 
 

 

          الوذ ( الصىىىىىىاد   اعمماعىىىىىىث /1116مقفوىىىىىىلا لقىىىىىى ا  معلىىىىىى  الىىىىىىوا ا   قىىىىىى     -20
 شىىىىون مق  ىىىى  لعقىىىىة  20/12/2009( المقعقىىىىد امىىىىا  خ  2/2009-68   قىىىى  

د اسىىىة ومفعوىىىل ملاىىىة ملصىىىول مسىىىملقاة الىىىواا اة واإلدا اة اللتوماىىىة غوىىى  
 و اعم ما ولي:الملصلة لدى المقمفعون اخدمامحا 

     -واا   الكح بىىىىا  والمىىىىا  اة واإلدا اة اللتوماىىىىة المعقاىىىىة  علىىىىم الىىىىواا   -ال
م اعىىىا   ( - ال ىى   ة - اإلدا   العامىىة /واا   المالاىىة -واا   المواصىىحة 

 الموصااة الخاصة  المدووقااة المم اكمة لدى العحاة اللتوماة.
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اللتوماة م اعا  الموصااة والمعالعاة المىي  واإلدا اةعلم عماا الواا اة  -ب
 م من عد  م اك  الم الغ المسملقة مسمق ح.

( الشىىح   6تىىل     ي دو  اللتوماىىة  فىىا مق  ىى  واإلدا اةعلىىم تافىىة الىىواا اة  -ل
الخنىىىواة المىىىي امخىىىلمحا فىىىي سىىىاول مسىىىواة  لمعلىىى  الىىىوا ا  ماىىىون فاىىىث

 مدووقومحا مم مقا الم الغ واإللصا اة الممعلقة املا المدووقااة.
 

الحامىىة  اإلعىى ا اة امخىىالتىىل فامىىا وخصىىث  –علىىم عماىىا العحىىاة اللتوماىىة  -21
دا  اللتىومي  شىون د اسىة لظىاة الىوا د  امق  ى  عحىاا مما عىة األلمحفي المح

مق    دووان الملاس ة عن مقفول الموااقااة واللسا اة الخماماة للسقة المالاىة 
(  ا عا-مالما-الوذ/1020  ا لق ا  معل  الوا ا   ق  وللا مقفول 2008/2009

 8/7/2010( المقعقىىىىىد امىىىىىا  خ  35/2010الصىىىىىاد  فىىىىىي اعمماعىىىىىث  قىىىىى    
 س عة مقفول تافة موصىااة عحىاا مما عىة والمم من مكلوف العحاة اللتوماة 

            األدا  اللتىىىىىىىىىومي الصىىىىىىىىىاد  احىىىىىىىىىا قىىىىىىىىى ا اة معلىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىوا ا  ال قىىىىىىىىىا 
 وموافا  العحاا  ما وم  لاالحا . 2009 /1067، 738/2008، 910/2006

واسمقادا إلم الكماب الدو ي  شون مما عة عحاا مما عة األدا  اللتومي لى عض  
لىىىىم قىىى ا  معلىىىى   21/10/2014اد  امىىىا  خ المشىىى وعاة اللتوماىىىة الصىىىى وا 

( 2/2014-36( الصىىاد  فىىي اعمماعىىث اذسىىممقا ي  قىى   1078 قىى    الىىوا ا 
 :واللي وقص علم 21/8/2014المقعقد اما  خ 

 

مكلوىف تافىة الىواا اة والعحىاة اللتوماىة المىي مقىو  امقفوىل مشىى وعاة  ▪
عىىة األدا  ملوىون دوقىا  تىو مي اماو ىد عحىاا مما  30ما ىد قاممحىا عىن 

اللتىىومي اقسىىخة مىىن عقىىود  ىىله المشىى وعاة فىىو  اا امحىىا وموافامىىث 
 امقا    دو  ة عن سو  العمل احا.

 

مكلوىىف اللعقىىة الونقاىىة إلعىىداد تىىوداة الاقىىا  الونقاىىة لدولىىة الكو ىىة  ▪
دا   المعىىىىاوو  والمواصىىىىفاة  امفعوىىىىل القظىىىىا  ا لىىىىي لعمىىىىا وفح سىىىىة وا 

ا  علىم تىل مىن الداىة الكو ىة، اللتوماة وبد  المناوىق المع  اىي للقظى
احىىلا الشىىون  وواا   األشىىغال العامىىة، و فىىا مق  ىى  إلىىم معلىى  الىىوا ا 
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 عىىىن سىىىمة الشىىىح  مم ىىىمقا قمىىىا ا  ىىىلا المناوىىىق دخىىىحل مىىىد  ذ ما ىىى
 والمعوقاة المي صادفمث إن وعدة.

 

مكلوف تل من : الداة الكو ة، والعحاا الم تاي لمكقولوعاىا المعلومىاة  ▪
امىىىة للاىىىد  فىىىي مناوىىىق قظىىى  المعلومىىىاة العغ افاىىىة لو ىىىا ا لاىىىة الح 

(GIS)  فىىي مخصىىاص األ ا ىىي وعىى ض مىىا وىىم  اذقمحىىا  إلاىىث علىىم
 معل  الوا ا  خحل محمة الشح  ذعمماد ا.

 

علم عماىا العحىاة المعقاىة العمىل  مىا عىا   قى ا  معلى  الىوا ا  المشىا  إلاىث 
 العحه.

 

د اعحىىا فىىي مشىى و  الموااقاىىة  عىىد ذ وعىىوا ألاىىة عحىىة المقىىد   نل ىىاة عدوىىد  إل -22
 إلم واا   المالاة. مقدامث

          ( الصىىىىىاد  فىىىىىي اعمماعىىىىىث 631واسىىىىىمقادا إلىىىىىم قىىىىى ا  معلىىىىى  الىىىىىوا ا   قىىىىى         
، علىىىىم عماىىىىا العحىىىىاة 2006-6-25المقعقىىىىد امىىىىا  خ  (2006/2-44)  قىىىى 

مالاىة اللتوماة عىد  المقىد   نل ىاة مالاىة إ ىافاة علىم مىا اقمحىة إلاىث واا   ال
من مقدو اة قحا اة لمصى وفاة مشى و  موااقاامحىا وللىا عقىد دعومحىا للمقاقشىة 

   الاااقاةىا  مقدوىان معل  األمة المخملفة والن مقمص  المقاقشة في إنىفي لع
وال د علىم اذسمفسىا اة المىي ممتىن  ىله اللعىان مىن الدا  األعمىال المقانىة احىا      

 شىىىون الح لىىىة الداخلاىىىة  1963لسىىىقة  (12وفقىىىا لمىىىا عىىىا  فىىىي القىىىاقون  قىىى   
 لمعل  األمة. 

 

( الممخىل 411علم عماا العحاة اللتوماة اذلماا   ق ا  معلى  الىوا ا   قى    -23
 الموافقىة علىم معىدول الاقىود  21/3/2010امىا  خ  13/2010في اعمماعث  ق  

 يىخل ف( المم801   ىوا ا   قىل  الى ا  معىىا( من قى( من الفق    خامس1،2،3 
 شىىون مقم لىىاة  24/8/2003( المقعقىىد امىىا  خ 2/2003-37اعمماعىىث  قىى    

إدا   الفمىىوى والمشىى  ا لىىول اإلعىى ا اة الواعىىب إم اعحىىا فىىي المسىىا ل القاقوقاىىة 
 المخملفة وفقا أللتا  الدسمو .
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ذ وعىىوا ألي عحىىة اذقفىى اد  امخىىال الاىىث إعىى ا اة ممعلىىق مىىا الو ىىا  المقامىىون  -24
الم تىىىاي لمعالعىىىة الو ىىىا   اقوقاىىىة دون المقسىىىوق مىىىا العحىىىاا صىىىو   غوىىى  ق

 اعم ىىىا ه العحىىىة الم ععاىىىة ال سىىىماة الولوىىىد   المقامىىىون  صىىىو   غوىىى  قاقوقاىىىة
 ا ىىىاون مىىىا المعىىة وغو  ىاة اللتوموىىىم عماا العحىىىللمعامل ما  له الف ة، وعل

  مقداة وومىا قالعمالىث، وموافامىث  مىا انل ىث مىن معلومىاة و مسى إلقعااالعحاا 
ق ا اة و معاما ، وللا ن قىا أللتىا  الم سىو   مند  عن العحاا المقود  ما اصو 

اإقشىىىا  العحىىىاا الم تىىىاي لمعالعىىىة الو ىىىا   2010( لسىىىقة 467األموىىى ي  قىىى   
 المقامون  صو   غو  قاقوقاة.

 

 2016( لسىىقة 5  علىىم عماىىا العحىىاة اللتوماىىة اذلمىىاا   ولتىىا  القىىاقون  قىى  -25
( لسىقة 8  امعىدول  عىض اللتىا  القىاقون  قى  2015( لسىقة 101 ون  ق  والقاق
في شون لقوق األشخاص لوي اإلعاقة و صىفة خاصىة مىا و د  المىاد   2010
 ىىىون ملمىىىا  العحىىىاة اللتوماىىىة  2010( لسىىىقة 8مىىىن القىىىاقون  قىىى   ( 14 قىىى   

ا  عىامح تو ماىا علىم األقىل  اسىمخد 50واأل لاة والقنا  القفنىي المىي مسىمخد  
% من العىاملون 4قس ة من األشخاص لوي اإلعاقة المؤ لون محقاا ذ مقل عن 

( مىىىن القىىىاقون   اعفىىىي الشىىىخص لوي 37الكىىىو موون لىىىدوحا،...( والمىىىاد   قىىى   
اإلعاقة من دفا مكالوف ال سو  اللتوماىة مقااىل الخىدماة العامىة(، لصشىخاص 

 لوي اإلعاقة   الشدود  والمموسنة( من الكو موون.
 

 2019( لسىىقة 1 قىى    المعمىىا  علىىم عماىىا العحىىاة اللتوماىىة اذلمىىاا  امناوىىق -26
 شىىىون   2015( لسىىىقة 9 قىىى    ومعدولىىىث 2013( لسىىىقة 4 قىىى    مللىىىق للمعمىىىا 

القواعىىىىد واإلعىىىى ا اة المقظمىىىىة لمناوىىىىق قظىىىىا  النوا ىىىىا المالاىىىىة اذلكم وقاىىىىة 
وامث علىم تافىة قظا  النا ا اذلكم وقي اللتومي  مخملف قق ومناوقاللتوماة، 

مواقىىا ملصىىول ال سىىو  عىىن الخىىدماة اللتوماىىة  اسىىمخدا  الىىدفا اذلكم وقىىي 
الشىىامل، مىىا إصىىدا  تافىىة المسىىمقداة الخاصىىة اىىللا ملاىىا، واعم ىىا ا مىىن السىىقة 

املصىول الي  سى  علىم الي خدمىة لتوماىة  عمدا سول ذ 2017/2018المالاة 
( 2كمىىاب الىىدو ي  قىى   الم إذ مىىن خىىحل النىىا ا اذلكم وقىىي، وللىىا اسىىمقادا إلىى
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( امىىىىىا  خ 432 شىىىىىون مناوىىىىىق قىىىىى ا  معلىىىىى  الىىىىىوا ا   قىىىىى    2015لسىىىىىقة 
 شون اذلماا  امناوق قظىا  النوا ىا المالاىة اذلكم وقاىة فىي تافىة  23/3/2015

مىا العحىاا الم تىاي لمكقولوعاىا المعلومىاة  شىون  العحاة اللتوماة، والمقسىوق
واا   المالاىة  مخان ةا  النا ا اذلكم وقي و األعحا  والا اما الحامة لمناوق قظ

 ش ون الموااقاة العامة لمداو  اذعمماداة المالاة الحامة لش ا حا. –
 

وعىوا لعماىا العحىاة اللتوماىة  ما عد  اذخحل  وي قص و د في قاقون مخى  -27
( لسىىقة 20لىىدى مناوىىق اللتىىا  القىىاقون  قىى    فىىي سىىاول م اشىى   اخمصاصىىامحا

 -الن مقو   ما ولي: المعامحة اذلكم وقاة في شون 2014
 

إوىىىدا  الو مقىىىدا  المسىىىمقداة الو إقشىىىا حا الو اذلمفىىىا  احىىىا فىىىي شىىىتل  اىىىولق -ال
 مسمقداة الو سعحة الكم وقاة.

            و موافقىىىىىة فىىىىىي شىىىىىتل مسىىىىىمقداةا  الي إلن الو مىىىىى خاص الو قىىىىى ا  الإصىىىىىد -ب
 الو سعحة الكم وقاة.

 قة الكم وقاة. سو  الو الاة مدفوعاة الخ ى  ن  لا اولق -ل

 ن ح العنا اة اللتوماة الاا تان قوعحا واسمحمحا  ن  قة الكم وقاة. -د
 

في شىون المعىامحة  2014( لسقة 20وفقا أللتا  القاقون  ق   علم الن وم  للا 
معلى  الىوا ا  اذلكم وقاة وذ لمث المقفولاة الصىاد    قى ا  وا ى  الدولىة لشى ون 

 تل من: ، والمقسوق ما2014( لسقة 48 ق   
العحاا الم تاي لمكقولوعاا المعلوماة  صفمث المش ل علىم اصىدا  المى اخاص  -

الحامة لمااولة خدماة المصدوق والموقاا اذلكم وقي وغو  للا مىن األقشىنة فىي 
        معىىىال المعىىىامحة اذلكم وقاىىىة والمعلومىىىاة وللىىىا ن قىىىا لقىىى ا  معلىىى  الىىىوا ا 

 .2014( لسقة 1659 ق   
العامة للمعلوماة المدقاة  صفمحا مدو  عل  المصدوق اذلكم وقي وللىا الحو ة  -

 .2014( لسقة 1660ن قا لق ا  معل  الوا ا   ق   
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( الصىاد  212علم عماا العحاة اللتوماة اذلماا   ق ا  معل  الوا ا   قى    -28
 شىىون مق  ىى  عحىىاا  6/2/2017( المقعقىىد امىىا  خ 6/2017فىىي اعمماعىىث  قىى   

اون المىىالوون الممعلىىق  الااىىان المللولىىي عمىىا السىىف ة عقىىث مقىىا    متامىىب المىى اق
الم اقاون المىالوون  ىالواا اة واإلدا اة اللتوماىة والحو ىاة المللقىة والمؤسسىاة 

، ولىىث العحىىاة اللتوماىىة علىىم ام ىىا  2015/2016المسىىمقلة للسىىقة المالاىىة 
  الق ا .  لا اإلع ا اة الوا د   الفق   ماقاا من

 

( 742  علم عماا العحاة اللتوماة اذلماا   ما عا   ق ا  معل  الوا ا   قى  -29
والمم ىىمن  3/6/2019( المقعقىىد امىىا  خ 23/2019الممخىىل فىىي اعمماعىىث  قىى   

لث العحاة اللتوماة  امخال اإلعى ا اة المصىلالاة الحامىة لمحفىي محلظىاة 
قاىل معلى  الىوا ا  احىلا  عحاا الم اقاون المىالوون مقفوىلا للقى ا اة الصىاد   مىن

 الشون.
 

عمىىح علىىم اللىىد مىىن المخالفىىاة المالاىىة ومقلىىاص لىىاذة اذممقىىا  المىىي ال   ىىا -30
عحاا الم اقاون المالوون، علىم العحىاة اللتوماىة والمؤسسىاة المسىمقلة المقوىد 

( 6/2017ماقاىىا( الصىىاد  فىىي اعمماعىىث  قىى   /212 قىى ا  معلىى  الىىوا ا   قىى   
 .6/2/2017المقعقد اما  خ 

 

 
 

وم  ع ض ود اسة مو وعاة الخحل اون العحاة اللتوماة ودوىوان الملاسى ة  -31
المىي مى د مىىن العحىاة اللتوماىة الو مىىن دوىوان الملاسى ة علىىم معلى  الىىوا ا     

( الصاد  844وللا وفقا لل وا ط واإلع ا اة الوا د   ق ا  معل  الوا ا   ق   
 .19/6/2017اما  خ  ( المقعقد25/2017في اعمماعث  ق   

 

اذلمىىاا   مىىا عىىا   قىى ا   –تىىل فامىىا وخصىىث  –علىىم عماىىا العحىىاة اللتوماىىة  -32
( المقعقىىىد 13/2019فىىىي اعمماعىىىث  قىىى   الممخىىىل ( 426معلىىى  الىىىوا ا   قىىى   

لسىىاب   شىىون المق  ىى  القحىىا ي لف  ىىق عمىىل معالعىىة م ىىخ  1/4/2019امىىا  خ 
 .األصول الممداولة   العحد 
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ألي عحىىىة لتوماىىىة صىىى ل م ىىىالغ قاا ىىىة عىىىن عحىىىاة لتوماىىىة الخىىى ى      ذ وعىىىوا  -33
الممداولىة  خصىو إذ  عد ملصول الم الغ من ملا العحاة وقود ا علم لسىاب ال

 م الغ ملة المسواة. –
 

 

علىىم عماىىا العحىىاة اللتوماىىة اذلمىىاا   مىىا عىىا   قىى ا  معلىى  الىىوا ا   قىى   -34 
 1/4/2019المقعقىىىد امىىىا  خ ( 13/2019( الممخىىىل فىىىي اعمماعىىىث  قىىى   444 

والمم ىىمن اذلمىىاا   ال ىىوا ط واإلعىى ا اة المىىي سىىول اصىىد  ا م تىىا المواصىىل 
اللتىىىومي  شىىىون ملاىىىة المعامىىىل مىىىا وسىىىا ل اذعىىىح ، مىىىا مكلوىىىف واا   المالاىىىة 
 المقسوق ما م تا المواصل اللتومي الما ا لصماقة العامة لمعل  الوا ا  قاىل 

اىىة العحىىاة اللتوماىىة الممعلقىىة فىىي اقىىد   إعحقىىاة اعممىىاد الي م ىىالغ لىىدى موااق
 ودعااة(.

 

ذ وعوا اسملداث الي اقد الو قىو  عدوىد  ىاإلو اداة والمصى وفاة خىحل مىا  ىو  -35
 شىىىون دلوىىىل و مىىىوا مصىىىقافاة الموااقاىىىة       2015( لسىىىقة 4وا د  ىىىالمعما   قىىى   

 الاة.  األسا  الققدي( إذ  عد اللصول مس قا علم موافقة واا   الم
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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  . 
 
   عغ  نل ه ارة  ه إدارة  ، اعهم نا صيل إيراداااا  هب ي هل قيعا لغعهاني، -4

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

 انفيانا هال ساع اليااتي  .  
 
 ي ع تراعاة اليقهات الاالاي  ي إيداع اإليرادات الت صغي :   – 5
 

دى ننا  ال هتات ااساناا لاال نهتاي التياغفي  ي  اهدع اله ارات هاإلدارات ا (  ) 
انات ي يااال ب اااااارادات  تااام تااا اصااغاا تاا، شااااالترناا م التيصااا ل ي

 يا ير ال  ع، ثالال يهم عتل ت، اارتخ اساالتاا . 
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ساناا لدى ننا  ال هتات اااااهدع اله ارات هاإلدارات ال نهتاي التياغفي  ي   ( ع) 
 صغي  اااال اااااالتياااالل النعدااااي التالترنااا م التيصاااا ل يااارادات  تاااام 

اساااالتاا هابناااااا تاا، اااد ي   ساااناا هالاا  يااالل  اااام ال تاال الثالثااي 
 الاالاي بساالتاا ن د   ص  .

داع الياصاااي ااااااساااايدم الاااه ارة  ه اإلدارة  اااي عتغااااات اإلياااداع  ساااالم اإلي (  ج )
لاه نانات م هب اعنل  م  سالم ت ررة نيط الياد  اا  ه ننن  ال هتت الترن م 
 تياهتي ت، النن .

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

ساناا لااادى ننااا  ال هتااات اااااإاتاااام اهرتاااد اغااا  اإليااارادات ل  الت اساااناي  اااا 
 الترن م التيصا ل يرادات .

 

هالت تهعاي هاليااع  هالفلاي اعيد  تام اإليرادات الت ععي هالتهردة ل سااع الناهع هالنناد -6
 ، يشاا  2015( لسااني  4) الا تااام ر اام التياااا ه عااا لغا غاتااات التالياااي ه سااع 

 .     اناي ) ايساس النعدم(رته  هاصنافات التيدليل 
 

        ه التوساااااسات اتاااااااشرنات  ه الايلاااااااا صااال التياااالل التساااا عي تااا، اي اااراد  ه ال - 7
  ه  م هسايغي د ام ت اتادة  يارى   ه نعادا يا يشا  تصدق عغاا  تا، الننا  الت ناإت

  ، ياد م هب ي اه  تقغعاا م اإليارادات(–الفصل الثااني  18)هالتشار إلياا  ي التادة 
رااات ابياااالف إ ااهالاا    تنغاال الت اتغااي الها اادة ياا  ثر تاا، هساايغي ها اادة لغااد م

 الت اتالت هب اعنل الشانات اير التصد ي .
    

التيااالل التسااا عي عغاا  التااهجفي، يال اااات ال نهتاااي يااام ا صاايغاا قيعااا ي نااام  - 8
لتياااالل التساااا عي يشااا ، ا صااايل ا 1998( لساااني  6اااااي ر ااام ) اا تاااام ه ارة التالي

 لغ اات ال نهتاي عغ  تهجفياا  .
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  هب ي ع عدم الا ير  ي التقاليي يااإليرادات التساا عي نتاا يراعا  تااي اي ا صايغاا -9
 .ي هل 

 

ي ااااالها يااي الا صاايل ه ياادنا  تااهال ال اتااي ي ااع  صاار التااا يرات  فاجااا عغاا  اي -10
( هالاا  يالنساايي  نهتاايديااه، تسااا عي لغ نهتاايب تقغهيااات لغ   ساااع نجاااتي )

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

 2017ب9ب18( التن عاد نااارتخ 2017ب36( الصادر  ي ا اتاع  ر ام )1243ر م )
 تااا يالنساايي لغتيااالل  م سااا عي هاليياار ت صااغي لغدهلااييشاا ، ا صاايل الااديه، الت

اد  اي  سااع ااااااارى  اعيااااااااااي  نهتيااي  يااااااااي ال نهتاي ا ا   ااااااالتسا عي لغ اا
( هااياااا  ب تقغهيااات ياادتات ه عتااال ةتيااالل عاا، ياادتات ه عتااال تاودا ) نجااتي

صغي ااااااال اياار ت ااااااتيال اإل ارااات ال فيغااي لا صاايغاا تاام تراعاااة عادم إاااا ي  اااي
  ،يش  2015( لسني  4) ااة تا  اا  ي الا تام ر م اااال ساع اإليرادات ه تراعاا

( لساااني 4م هالا تاااام ر ااام )رتاااه  هاصااانافات التي انااااي ) ايسااااس النعااادم(دليااال  
يشاا ، العهاعااد هاإل اارااات الال تااي  2020( لسااني 1تغ اا  لغا تااام ر اام ) 2020

عاااداد ال سااااعات إل فاااال ال سااااي الياااااتي لغ ااااات ال نهتااااي لغساااني التالااااي  هاال
 .2020ب2019

 

ار اعاا تاام ااااا تالاا هاسااااااي ااع إ نااام الر ايااي عغاا  صاارف د اااار الا صاايل هاس -11
يشا ، اي ناام الياصاي يالاد اار  1990( لساني  3تاا  ااا ياالا تام ر ام ) تراعاة 

 اات العاتي هايياام .
 

تسااا  ال سااايات الياصااي ناا صاايل اإلياارادات هت -12 ا ااااقغهيااات ال نهتااي هاهرتاادنا هاال
ا ب يا ااارو هدلياال ال تاال ا اتاا 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، ) 
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ال تااااال يالنتااااااج هالساااا الت الت اسااااناي ) يالنساااايي لغ اااااات التغ عااااي ( هه عاااااا 
رتااه  هاصاانافات دلياال  ، يشاا  2015( لسااني  4) الااهاردة يااالا تام ر اام  صاانافاتلغا

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

يشاا ، الت ال ااات الت اسااناي عغاا  نجاام  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 -13
هالاا  قيعااا لغعاارار  ابل ارهناااي ال نهتاااي دينااار عاا، قرتاا  القهاياام التالاااي يتسااه، 

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

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

 ال نهتاي.
 

ار اااايااام الاصاارف  ااي  تااام التااهاد هالت اادات اليار ااي عاا، نقاااق ابسااايدام  ااي إق -14
الااليااااااي      ه راا اااااات غاااس ال اته ااارار  1980( لساااني  105 الترساااهم يالعاااانه، ر ااام )

هالااام ياااانا عغاااا  افااااهاو  1993( لسااني  14اتاعاا  ر اام ) ( يا  301" ر اام ) 
 الدالتاااي لغتسااااعدات اليار ااااي نا دياااااد ها هتاااااد ه ارة التالااااي الانساااي  تااام الغ ناااي

ي اا ه ارات الدهلااااااااسايني عناااااااالغ ناااي ال هتاااااي 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 اااااااااق اسااااااايدام ال اااااااات ال نهتيااااااااي عاااااا، نقاسنراع اليار اااااااااااااادات الااااااااهالت 
 2001( لاااسني  1"ا تام ر ام )  لا اتام ها غاتات ه ارة التالاي الاالاي: امهه عيالت اد
الاصارف  اي  تاال   يشا ، 1995( لساني  13لياا ا تام ه ارة التالاي ر م ) إ يش ،

يشااا ،  2003 الدهلاااي الياصاااي ال عارتاااي هالتنعهلااايم هالا غاتاااات الصاااادرة  اااي يهنياااه
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ي عا، نقااق ابساايدام لادى ال ااات اااإ رااات الانرع ي  ا ة ال اساع اللاي اليار 
اليار ااي عاا،  اداصاارف  ااي التااه يشاا ، ال 2017( لسااني  4ها تااام ر اام )  ال نهتاااي

عغااا   ،  ")  اي نجاام إدارة التيا ه، نانجم إدارة تالااي ال نهتاي( نقاق ابساااايدام 
 ل ساع إيرادات ال اي ال نهتاي . الته هدات الاي اصرف  ياا ياهرد  اتااا

 
ايعي ا اي الساني التالااي ال ارتاي  ه  اي ساني تالااي سا اتالتيالل الاي  صغت ناييراد -15

 ساع  رر إعادااا يم سنع ت، ايسياع ي اع صار اا يابسااي اد تا، اإلياراداتهاع
يم  رر اساا اداااااا تاا التياالل الااي صار ت هاع مالنهع هالنند الام سن   يدنا عغا 

ي الساني التالااي اااسنع ت، ايسياع  اساي د ت، التصره ات إاا نانات  اد صار ت  
إاا ناناات  ااد صاار ت   ات تساااردةتصااره  15330101نااهع  م  ه اااااف إلاا ال ارتااي
 . ني تالاي سايعياا ي س

   
ي اااه  لاااه تر الا اااارة هالصاااناعي ننااااا عغااا  ا اااارال ت غاااس إدارة الايلاااي ال اتاااي   - 16

يشا ،  1996( لساني  56عاانه، ر ام ) ( تا، ال 14 ناام التاادة ) ي لغصناعي هه عا
 -إصدار  انه، الصناعي  ، يايا  رارا يتا يغي : 

 

  اهم ال ترنااااي عغاااااااافااااا التنشااانت الصاااناعاي نغااااا  ه   لااااا تااا، الرس( إع 1) 
  -اي :اااااااهاردات الااليااااالا

 

 ( البت هالت دات ه قم الياار الاي ا اا اا .     )         
تصن ي ااااص  الاااااالياااالم ن ه  هساااقيالتااهاد ايهلاااي  ه السااغم ال (  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 .
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 (  إعفاا صادرات التنشنت الصناعاي ت، رسهم الاصدير .  3) 
 

هانااي،  هاعااد هشاارهر هاال اارااات ه ااابت هتاادد ابعفاااا يعاارار ت غااس الااه راا نناااا 
 ة هالصناعي.عغ  عرو ه ترم التالايم هالا ار 

 

رااات الها اااع ااااا اااي شااا ، اإل  1996( لساااني  5اااارهرة الاعياااد ياااالا تام ر ااام )  - 17
    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
     الاي  ي  فظ التقالياات العااالاي  ااا نانات صافي التادي،نافهاو ه تر الت 1993

     يااااااااار التالياااااااااي ااد عااارو ايهراق عغاا  إدارة الفااااهى هالاشاارتم م نتاااا افااهو ه ت
نيعفاا التهجفي، الاي، انااات يادتااام ياله ااة  ه الاعاعاد تا، ساداد تاا  اد اناه، 

     م اااااال اتااي لغدهلاايم ه اا   تيتسااا عا عغاايام  ه عغاا  هرثاااام تاا، تيااالل لغي انااي ا
      هتايااااااي هال ي ع  ب اا اه   اتاي التقالياي  ه الادي، تنغال يتساي يبف ديناار ن

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

 
يادتات الاد م ابل ارهناي ابلاا ام ي  ناااااام  عغ  ال اات ال نهتاي الاي اقن  ع ي -18

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

                 ااااااااا ة نعااااااااار  -ني ابنارنااااااااتاسااااااااايدام هسااااااااالل الااااااااد م ابل ارهنااااااااي ) شااااااااي
  اااا ة نعاااار النااااام الفردااااي التا اتغااااي    –(   (point of sale)الناااام الفردااااي

(Integrated Point Of Sale)  - ياااااع اللاااا ة الس ااااا  ا -  (ATM) 

 هب ( الصاادر ب 1116لتاا  ااا يعارار ت غاس الاه راا ر ام ) ه عاا  ه  الت غااي(ااااالنن
تغ اا  لغا تااام  2019( لسااني 1ر اام ) ها تااام ه ارة التالااايم  2009ب12ب29اااارتخ ن

يشااا ، العهاعاااد هاإل ااارااات  2015( لساااني 9ر ااام ) ها ديغااا  2013( لساااني 4ر ااام )
 التنجتي لاقني  نجام القهايم التالاي ابل ارهناي ال نهتاي.
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هرساهم اليادتات  اإلياراداتقغع قنا ي ا صايل اعغ   تام ال اات ال نهتاي الاي ا-19
 ا ابلاتاناااي ) الفياا ياسااايدام اليقا ااات رهنااياإلل الياصااي ناااا اف ياال يدتااي الااد م ا

ناا يقا ات ال اي نات تياقياي ه ارة  مالتها م الاي ب اسايدهالتاسار نارد(  عط  ي 
ي الااي ي لااا ه اام الرساهم الياصا    اليدتياتاات، تها م تر  الاي ينااع رستيالت

متام اارهرة 2020ب8ب24لغ اع الصاادرة تا، ه ارة التالااي نااارتخ ناا هال  اسانادا 
اعاتااادات تالاااي اااي ال اتااي لاااه ير شااله، التي ان قاااع  –الانسااي  تاام ه ارة التالاااي 
 لتعدتي ت، ال اي ال نهتاي.تا غعي نا غفي اليدتات ا

 
ي اااااي التتغهنااااالألراا يراعاا   ، يااام ا ديااد العاتااي ابي ارتااي لغتااار الترباام ساانهاا -20

رار ااااا لغعاااال قيعاااالغدهلااي  ااي التناااق  التياغفااي لألاااراو ابساااثتارتي قهتغااي اي 
ش ، ااااااا" ن1999ب1ر اااام " ا تاااااااااماة ااااااام هتراع 1993( لسااااني  22 الااااه ارم ر اااام )

      ي اااااااساااايالل ايراااااي هالتيااااني  اتاااا ناااي، ال ااااات ال نهتااااي ه ااارار ه تااار التالي
نيصدار الا داالت عغ  الالل اي الانفياااي لغترساهم يالعاانه،  2001" لسني 38م "ااار 

 يش ، نجام  تال  الدهلي. 1980لسني  105ر م 
 

يشاا ،  1997( لسااني  4ام ر اام ) ااااعغاا  ال اااات ال نهتاااي ابلااا ام ناقنياا  الا تيا– 21
لاعاادام  الت اياادات ال نهتاااي عنااد اسااايالل  م ته اام تاا، التها اام التيصصااي لاااا 

يشاا ، اسااايالل  1999( لسااني  1 الا تام ر اام )ياا اتاام تراعاااة تااا  ااايدتااي تااا م 
 .ايرااي هالتياني  اتا ني، ال اات ال نهتاي 

 
ه عاا لتاا  ااا  الياصاي يالتنا صاات ا اااااانام الهثالا  اتيااات الاانتاا ي ع عغ  ال ا -22

ديل ي ااو   نااام العااانه، نا اا 2019( لسااني 74) ( تاا، العااانه، ر اام2ب39يالتااادة )
( تاا، الا تااام 15هه عااا لغتااادة )، التنا صااات ال اتاايم يشاا  2016( لسااني 49) ر اام
 يش ، نجم الشراا لغ اات ال اتي. 2020( لسني 5ر م )
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يراع  تا يغاي يالنسايي لتقالياات اليساالر ال نهتااي هاياارار النيلااي الااي  ادثت  – 23
 -ت،  راا ال دها، ال را ي :

دى اااااصر ي لاااا(  ااهدع  تااام التياالل الاااي يااام ا صايغاا  ااي  ساااع ال ااي الت )  
 نن  ال هتت الترن م .

 

        ياااالا تام ر ااام  الاااهاردةاعياااد التياااالل الت صاااغي يناااهاع  ساااايات اإليااارادات ) ع ( 
 .) ايساس النعدم(رته  هاصنافات التي اناي دليل  ، يش  2015( لسني  4) 

 . 1999ب11ب2غاتات ه ارة التالاي ينااناا الصادر ناارتخ هال  اقناعا لا 
 

التوسااااااسات  التغ عااااي ه ايلاااااااااتهاإلدارات ال نهتاااااي هالعغاااا   تااااام الااااه ارات  – 24
 هالتوسسااات  التا ا اادة تاام الشاارنات التساااعغي هالشاارنات ال نهتاااي هتااا  ااي  نتاااا

 -ليااهع الاارتني هالايقااطإدارة ا -مإيقار ه ارة التالااي اليير  نهتاايات ااهالايل
ناااا هتااااا هعنالشاارنات هالتوسسااات هالايلااات التا ا ااد ت اااا ه نسااا اغاا  ي سااتاا

عغا   ، اناه، اإليقاار تصا هيا يصاهرة تا، ال عاد م  مدايل دهلي ال هتات هيار ااا
% تاا، 5هالاا  يااالل شااار تاا، اااارتخ الا ا ااد تاام ابلااا ام ي  اا  تااا ب اعاال عاا، 

ه ب ي اه  اإل اراج عا، الت  اه   اا   منل د  ي تساددة  ه ت، إ تالي  اتي ال عد
 شاادة صادرة عا، إدارة اليااهع الاارتني هالايقااطات اااعدم نا  الشرنات ه الايل

   ه عااااااااا هالااااي افيااد نارااة اتااااا تاا،  م تسااا عات اارتناي عغياااااا اي ه ارة التالي
ديل ي اااو   ناااام  اااي شااا ، ا ااا 2008( لساااني  2الانفياااااي لغعاااانه، ر ااام )  لالل اااي

  الصاادرة ياالعرار الاه ارم ر ام 1955( لساني  3ترسهم ارتيي الاديل ال هتاااي ر ام ) 
ر ام  ي،اإلدارتا ت،هالعهاعاد هالا غاتاات الانفياااي الصاادرة ياالعرار  2008( لسني  29) 
العهاعااااااد  إصااااااداريشاااااا ،  2013( لسااااااني 875م هر اااااام ) 2010( لسااااااني  716) 

هالت ادل  1955( لساني 3اارتيي الاديل ال هتاااي ر ام ) هالا غاتات الانفياااي لترساهم
ارالع اااااانتا اغا م ال ااات التاانهرة ناهرتاد  اتاي ال .2008( لسني 2يالعانه، ر م )

إدارة الف ااااااا  –سا عي عغاااااا  الشاااااارنات إلاااااا  ه ارة التالاااااااي ااااااااااات التااااااااااهاليرات
شاارنات هنا ااي الياااا يال يصااتا تاا، ت  ااه  الاااتا، – ارتنايااااال ياتااااااهالتقال
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، ااااات اعاااا  ينااا الااااااااااع تناا  قغاالاادياا تاااهالاااتانات التالاااي الته ااهدة  الا تينااات
 ماالنا التادة ر ه عا هال   – إدارة الف ا هالتقاليات الارتناي –ي ااالياه ارة الت

 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 3اااارتيي الاااديل ال هتاااااي ر ااام )  ناااام ترساااهم 

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

 –إدارة اليااااهع الاااارتني هالايقااااط  –ه اااي  اااال ابياااالل نييقاااار ه ارة التالااااي -25
ه نسايااا هعنهانااا   ادة ت اااهالايلات اي نناي التا ا ي ستاا الشرنات هالتوسسات

% تاا، إ تااالي  اتااي 5داياال دهلااي ال هتاات هيار اااا  ه ابيااالل ي  اا  تااا نساانا  
ال عد  ه ت، نل د  اي تساددة إلا  تا،  نرتاه ت اام ععاهد  ه اافا ااات  ه ا ااتالتم 
 ه ابيالل ناهرتد  اتي الاارالع هاليراتاات التساا عي عغا  الايلاي التوسساي لاه ارة 

يصااااتا تاااا، ت  ااااه  الاااااتا،  –ارة الف ااااا هالتقاليااااات الااااارتناي إد –التالاااااي 
اليااااا يالشااارنات هنا اااي الا تيناااات هالااااتانات التالااااي الته اااهدة لااادياام اناااه، 
التيال  تسلهب ع، سداد دي، الارتيي التسا عي عغا  الشارني  ه الايلاي اي ننااي 

فياااي لغعاانه، ر ام ( تا، الالل اي الان39التا ا د ت اا هال  ه عا لانا التاادة ر ام )
 ااي شاا ، ا اديل ي ااو   نااام ترسااهم اارتيي الااديل ال هتااااي ر اام  2008( لساني 2)
 .1955( لسني 3)

 
(  46اانه، ر ااااام ) اااايااام ا صاايل ال ناااة هتسااانتي الشاارنات الياااا ي ي نااام العاا -26

 ااي شاا ، ال ناااة هتسااانتي الشاارنات التسااانتي ال اتااي هالتعفغاااااي  اااااي  2006لسااني 
هبل ااا  الانفيااااي الصااادرة يعاارار ه تاار التالاااي قيعااا ي نااام العااانه،  ي اناااي الدهلاايت

م هر ااام  2010( لساااني 697ر ااام ) ي،اإلدارتااا ت،هالعااارار  2007( لاااااسني  58ر ااام ) 
( 46يشااا، إصاادار العهاعااد هالا غاتااات الانفيااااي لغعااانه، ر اام ) 2013( لسااني 876)

 .2006لسني 
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( تاا، الالل ااي الانفيااااي يعاااام ه ارة التالاااي  21التااادة ) تاام الا  يااد عغاا  تااا  اااا ي

يالانسي  تم ال اات ال نهتاي ي ادم اعادام اليادتات لغااااشرنات اليااااااا ي لغعاانه، 
ا افيااد ناارااة اتااااا تاا، ابلا اتااات التعاااااررة عغياااا ي ااد اعاادام نااا  الشاارنات تاا إب

 يته ع ناا العانه،.
 
 

باا هالتاا ا صيل اساااال  العقاعاات الاهاردة يعارار ه تار ال اربااا عغ  ه ارة ال ار -27
 اي شا ، ا دياد ا ر اي ه اداي ال اربااا هالتااا ه عاا  2017( لساني 28هالتاا ر ام )
 اعايارا ت، اارتخ ال تل ناا  الا ر ي. 2016( لسني 20لغعانه، ر م )

 

ي الترا عااي لعااارار ه تااار ا تاال يالل اااي ناادل ابنافااااع يااا تال  الدهلااي الياصاااي ال عارتااا-28
نيصادار بل اي نادل ابنافااع يا تال  الدهلاي الياصاي  2016( لساني 40التالاي ر م )

 .2016ب4ب21ال عارتي هرسهم اليدتات الصادر ناارتخ 
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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/  21
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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 
( 5د رقــد  لتعمــيا مــ  (107امــا جــا  بالمــاد    الفنيــة لاثــاث بالأللــاد  أو النقصــا 

 ب ر  نظد ال را  ل جكات العامة. 2020لسنة 
 
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 م ترلات لد يتد وال يجوأل الدفل مقدما ل ساب أعما  لد يتد أداؤها أو مقاد

  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
وأللر الم تص ، وال يجوأل تجاوأل ه ه النسبة اال دإ   م  وأللر المالية ، وفقا 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
 ب ر  الدفعات المقدمة 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 ــالتعميــــــــ ــا جــا  ب ــد   ـل مراعــا  م ب ــر   2000( لســنة  3د رق
دينار الكــولتي وفــتع االعتمــادات المســتندية وتعمــيد وألار  ـــــــ ــروط التعاقــد بتيــر ال

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

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

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

 ا ــــاد لكــــــالمالية ال  سنة مالية مقد ة  ما لد ينص القانو  ع   ت صيص اعتم
ت داد ــــود االســــــ، ومــل  لــ  يجــوأل ادــراد عقالتــرأل ةكثــر مــ  ســنة ماليــة وا ــد  

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

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

ا ــــ  وفقــــص و لـد الم تـــنـــ   ــدود اعتمــاد الدـاالعتمــادات ع ــ  مســتوى النــوت وفــ
ـــ( ل 31 مرســود بالقــانو  رقــد  ( مــ   26   اد ـلــنص المــ ـــبقواع 1978سنة ــ د ـ

  ها وال ساب ال تامي.اعداد الميألانيات العامة والرقابة ع   تنفي
 
ـــاولي   -ب/3 ـــ  مق ـــ ال يجـــوأل اســـتيراد أصـــناف أو تك ي ـــد ل ـــرا        أعمـــا  دتنفي أو التعاق

الجكـاأل المراـأل  ل مناقصــات اال عــ  طرلـق  أو اسـت جار أ ـيا  أو لتقـديد  ـدمات
 ب ــر  2016لســنة  (49  مــ  القــانو  رقــد (أوال/2  ، اســتنادا الــ  المــاد العامــة

 .مةالمناقصات العا
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ــ  جميــل الجكــات ال  ــد بر اــاد المــاد   عامــةامــا يجــب ع  ــانو  المــ   (39 التقي    ق
      ب ر  المناقصات العامـة و لـ  قدـل طـرر تورلـد اةصـناف 2016( لسنة 49رقد  

وبعـد اعــداد التصـاميد النكا يــة وفصــل  العامــة ةأو مقـاوالت اةعمــا  فـي المناقصــ
ــود الجكــة صــا بة ال ــر   ،أعمــا  التصــميد عــ  اةعمــا  االن ــا ية ــ  أ  تق ع 

دإعداد وثا ق المناقصة وتقود دوضـل مواصـفات تفصـي ية عـ  اـل صـن  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 ـــود االكمي ـــراد الدن ـــي  أف ـــي تد ـــ  وتراعـــ وجـــداو  اةســـعارلت ـــي  ل   ف

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

الترهيل المسدق أو وثا ق المناقصات ددو  تـر ير لكـي تتـار الفرصـة ل مناقصـي  
 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 يــ   2018( لســنة 46( الصــادر باجتماعــة رقــد  1691الــوألرا  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 المو  ـــل ف ـــي أصـــادتكا مظـــاهر ال   ـــة والطـــرق الت ـــة الت تي اقـــل اإلســـاا  والدني
 المتضرر  م  اةمطار.

( لســنة 5( مــ  التعمــيد رقــد  11بالمــاد   أمــا بالنســبة ل ممارســات فيجــب االلتــألاد  
و ــــد  ال ــــرا  وثــــا ق ب ـــر  نظــــد ال ــــرا  ل جكــــات العامــــة،  يـــث تعــــد  2020

الممارسـة ب ـال يفســع المجـا  لــد و  أكثـر مــ  ممـار  بالتنســيق مـل الو ــدات 
التع يمـات  تضـل، و نة ال ـرا  ع ـ  طـرر الممارسـةبعد أ   موافقة لج  ات العةقة

ـــ  الممارســـة  ـــي تنفي ـــا ف ـــدمي العطـــا ات واإلجـــرا ات الواجـــب اتباعك الةألمـــة لمق
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لمــــوردي  فــــي  الــــة ا ةلكــــد بال ــــروط، و لــــ  قدــــل اإلعــــة  عــــ  وجــــألا ات ا
 -التالي: ، ع   أ  ت مل وثيقة الممارسة الممارسة

لتنفيــ  العقــد والمواصــفات الفنيــة طديعــة موضــوت الممارســة واإلطــار الألمنــي  -أ
 .وال روط التعاقدية ال اصة بالممارسة

 أوا ا اســـت ألد اةمـــر يـــتد ت ديـــد موعـــد لجميـــل الممارســـي  لمعاينـــة الموقـــل  -ب
، مـل مراعـا  أ  ياـو   لـ  قدـل الموعـد النكـا ي لتقـديد ل ضور اجتمـات تمكيـد 
 العطا ات دوقت اافي.

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

 أس  تقييد العطا ات والترسية. -د

 مد  سرلا  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.

 العقد ال   سيتد ادرامة مل الممار  الفا أل. م روت ددنو  -أل

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

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

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

العامة والم دود   مل ضرور  التألاد الجكات العامة عند التعاقد بطرلق الممارسة
( لسنة 49( م  القانو  رقد  18،17أو اةمر المبا ر بما ورد في المادتي   

دتعديل بعأل  2019( لسنة 74والقانو  رقد   ب ر  المناقصات العامة 2016
 ب ر  المناقصات العامة. 2016( لسنة 49أ ااد القانو  رقد  

ةغـراأل المنصـوص ع يكـا أ  تتعاقـد ة  غـرأل مـ  ا عامـةيجـوأل ل جكـات الاما 
دـــدو  ا   مـــ   ب ـــر  المناقصـــات العامـــة 2016( لســـنة 49رقـــد   فـــي القـــانو  

بالتنســيق  الجكــاأل وبالطرلقــة المناســبة ووفقــاي ل تعــاميد التــي تصــدرها وألار  الماليــة
 ســـب  مـــل الصـــندوق الـــوطني لرعايـــة وتنميـــة الم ـــروعات الصـــتير  والمتوســـطة
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ــد تــألد قيمــة التعاقــد ع ــ     ا تياجــات الجكــة صــا بة ال ــر  ا ا د. (  75.000ل
    قــانو  ال( مــ  19  رقــد مــاد ال طبقــا ة اــاد  مســة وســبعي  ألــ  دينــار اــولتي

 2019( لسـنة 74والقـانو  رقـد   ب ر  المناقصـات العامـة 2016لسنة  (49 رقد 
 ب ر  المناقصات العامة. 2016( لسنة 49دتعديل بعأل أ ااد القانو  رقد  

 

ات ـــــك را  ل جــــ ر  نظـد الـــد 2020سنة ــــ( ل 5 يد دتعميد وألار  المالية رقد  التق -ب /4
 الم ت فة:طرق ال را   – الفصل الثالث في يوضع ال   عامةال
 (  مسة آالف دينار.5000    أوال: استدراج العروأل بقيمة ال تأللد ع ▪

ــق الممارســة ▪ ــا: ال ــرا  عــ  طرل ــة ثاني ــ    الدا  ي ــد ع  (  مســة 5000بقيمــة تألل
   أل  دينار.و( ثةث30000  وال تأللد ع  آالف دينار 

ــ30000التــي تأللــد ع ــ    الدا  يــة ثالثــا: ال ــرا  عــ  طرلــق الممارســة ▪   و( ثةث
   أل  دينار.و(  مسة وسبع75000  وال تأللد ع  أل  دينار 

ال لتـي رابعا: ال را  المبا ر: ال را  مبا ر  م  المورد/المتعكـد/المقاو  ل مبـالا ا ▪
 .  أل  دينار وتعتدر ه ه الطرلقة استثنا يةو(  مسة وسبع75000  تأللد ع  

 الجماعي. ع  طرلق أدلة ال را   امسا: ال را  ▪

سادســـا: ال ـــرا  ال ـــارجي: يـــتد ال ـــرا  ال ـــارجي ل ســـفارات والمااتـــب ال ارجيـــة  ▪
لـ  (  مسـة وسـبعو  أ75000  ال تأللد ع  التابعة ل جكات العامة ل مبالا التي 

 دينار.
 

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

   أيــة قــرارات وتع يمــات تصــدر عــ  مج ــ  الــوألرا  مراعــا  واــ ل  التنفي يــة ل قــانو ،
 .عم يات ال را  أو التعاقد تنظيد أو وألار  المالية ب ر 
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ادار   ــ و  الت ــألل  العامــة عنــد قيــاد الجكــات  -يجــب أ ــ  موافقــة وألار  الماليــة  -ب/5
 -ال اومية بما ي ي : 

 (  است جار م األ  جديد  . 1  
يد وألار    ــــــاد تعمــــــسـت جار وســا ل النقــل برنواعكـا الم ت فــة و لــ  وفقـا ة ا( ا 2) 

ات ال اوميـة و لـ  ــــــب ر  تنظـيد اسـت داد المراد 1994( لسنة  1 المالية رقد  
مـل ،  ت جار وسـا ل النقـلـــــاس  الـة ـــــل تركد م  ال اجة الفع يـة ل جكـات ال اومي

ب ــر   2016( لســنة 1اة ـ  باالعتبــار أ اـاد قــرار مج ــ  ال دمـة المدنيــة رقـد  
لتــــا   مــــنع دــــد  ســــيار  ل ــــاغ ي الوظــــا   القياديــــة فــــي الجكــــات ال اوميــــة وا 

 ت صيص السيارات.
 
ة ع ـ  ــــال يجوأل ةية جكة  اومية ادراد أو اجاأل  أ  عقد في موضوت تأللـد قيمت -ب /6

          وى ــــــــــ  ادار  الفتــــــــــة ع ـــــــــار اال بعـــــــد عرضـــــــــــ مســـــــة و ســـــــبعي  ألـــــــ  دين
سـنة ( ل 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 ـــ  ادار  الــ 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 ار  الصـــ ة باتادكـــا رقـــد  التـــي اقتر تكـــا وأل 
 .  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 الجكــة ال اوميــة الم ــترلة مــ  الكــولتيي  ل قيــاد دــإدار  وصــيا

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 .  
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  -: ي يما التعاقد ب ر  ال دمات االست ارلة راع  عند ي -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 
تقود بالطرر والترسية والتعاقد  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  أل  دد.  (  مسة وسبعي 75000 

 األ  ل مناقصات العامة.المر 
 

وتصني  وا تيار الديوت  يتول  الجكاأل المراأل  ل مناقصات العامة تسجيل ( 2  
االست ارلة التي ت تاج اليكا الجكات العامة ل دراسات والعقود االست ارلة 
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   ار  والدعد الفنيو  و  اإلد عما  المسع والتقويدأو 
 ب ر  المناقصات العامة وال  تة التنفي ية. 2016( لسنة 49رقد  

 

قدل الطرر 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 ، ع   أ  يراقب الجكاألل قواني  والقرارات التي تنص ع
توافرها قدل اإلعة  ع  ط ب التعاقد و ل  طبقا  مدى العامة ل مناقصات

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

 

 2006( لسنة  4لرابعة م  تعميد وألار  المالية رقد   ال تعف  الماد  ا ( 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.
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ولت ب ر  معكد الك 1981( لسنة 28استنادا ال  المرسود بالقانو  رقد   ( 5  

عكد لاب اث الع مية، ع   جميل الجكات ال اومية االلتألاد دتك ي  الم
  المط وب التعاقد ع يكا.  قياد بالب وث والدراسات الع مية والتكنولوجيةل
 

يجــب ع ــ  الجكــات ال اوميــة اعطــا  اةولويــة دإســناد االست ــارات امــا 
 ل ت التـي تـدي ت تاجكا ال  معكد الكولت لاب اث الع ميـة ل موضـوعاــالت

    وألرا ــــ، و ل  وفقا لقرار مج ـ  المؤسسة 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 
لمعكـد لت دية ا تياجات ت   الجكات م  االست ارات الع ميـة التـي يقـدمكا ا

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 توظيــ   أجــور عــ  أعمــا  اضــافية لموظفيكــا أو تألول

  تك فـة العقـود االست ـارلة وفقـا لقـرار مج ـ  الـوألرا  ـــيدرج أجره ع   دير
 .   1987( لسنة  6   دــ" دج ستة رقـ18رقد "

 
 

 

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    طبقا ل ةسنة ماليم  
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  مـــــقـود المدرمـة اال بعـد الرجـوت واإل   د علتتييرلـة 
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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.
 

مـ  وألار  الماليـة " ادار  نظـد اةصـو " يجب أ   الموافقـة الكتاديـة المسـبقة   ( 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 

ب ـر  أســ   صـر وتقيــيد اةصـو  العقارلــة  2016ســنة ( ل9التعمـيد 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  وألرا  رقد استنادا لقرار مج   ال
 
 

    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  ــــال جو  ال  الت ايد الدولي أو الت ايد الم  ي اال ف التطديق و عدد
ا ـــا وطبقــود و ظروفكـــأل العقــــالضرور  القصوى التي تن ر ع  طديعة بع
 لاوضات و ال روط الوارد  في ه ا القرار . 
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   والقـــانو  ب ـــر  المناقصـــات العامـــة  (2016/49)رقـــد  القـــانو  التقيـــد بر اـــاد  -ب/12
ب ـر   2016( لسـنة 49دتعديل بعأل أ ااد القانو  رقد   2019( لسنة 74رقد  

ــــ   ــــادتي   المناقصــــات العامــــة و ل ــــا ل م ــــانو ، والمــــادتي 62،61وفق  ( مــــ  الق
دإصـــــدار الة  ـــــة التنفي يـــــة  2017( لســـــنة 30( مــــ  المرســـــود رقـــــد  40،39 

 2020( لســـنة 5  وألار  الماليـــة رقـــديد ـــــتعم( مـــ  94،93،92  والمـــوادل قـــانو ، 
 .عامةب ر  نظد ال را  ل جكات ال

 

ـــ ـــ  المج  فـــي  –ب ســـب اة ـــوا   –أو الجكـــة صـــا بة ال ـــر    امـــا يجـــب 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 
( 62( و لـ  وفقـا ل مـاد   %20د  دنسـبة  دمت ع  منتجات مماث ة مسـتور التي ق
( لسـنة 49لقـانو  رقـد  ا دتعـديل بعـأل أ اـاد 2019( لسنة 74  رقد القانو  م  

( مــ  القــانو  87، مــل مراعــا  مــا جــا  بالمــاد   ب ــر  المناقصــات العامــة 2016
ضـافة الـ  المقـاو  الم ار الية أعةه ب ـر  أفضـ ية المنـتت الم  ـي والـوطني باإل

 الم  ي والم روعات الصتير  والمتوسطة.
 

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 ة  ارلــــ
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
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ة ــــات ال اوميـــــالتركيــد ع ــ  أ  تتضــم  جميــل العقــود التــي تدرمكــا الجك ( 2  
ــــا، و اات 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 

 . لمتط بات السوق افاية اإلنتاج الم    

 

 -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 الالصـــديقة والمعنيـــة دت ـــجيل صـــادراتكا و لـــ  اســـتناد ـــــرار مج ـــــــــ  قــــ   ـــ
    . 1993لسنة  " 29" ماعة رقد باجت ( / أوال 576  وألرا  رقد ـــــــالـ

 

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

 

" وق  درنامت اةوفست نكا يا، وتك ي  هي ة ت جيل االستثمار المبا ر  
لجكات المعنية لتنفي  التألامات درنامت بالتنسيق واالستعانة بم  تراه م  ا

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

 
 
  

دات واآلالت ــأل  والمعــرا  اةجكــيجب ع   جميل الجكات ال اومية عند   -ب/15
ج العروأل  ساب ا فةوالمرابات برنواعكا الم ت فة  را  المفاض ة 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

العناصر وأدرألها  روط توفير الضما  والصيانة وقطل التيار ومست ألمات 
العناصر غير السعرلة التي تؤثر الت تيل و روط السداد والتس يد وغيرها م  

في ت ديد القيمة المالية المقارنة ل عطا ات ب سب ظروف وطديعة موضوت 
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التعاقد، وترفل توصيتكا بالترسية ل مج   ل دت فيكا و ل  وفقا ة ااد الماد  
 (49ا ات ل قانو  رقد  ـ  العطـة ديـارنــير المقـايـيد ومعـ  التقيـر  أسـب  (53 
( 5ج( م  التعميد رقد  /28والماد    مناقصات العامة،ب ر  ال 2016لسنة  

 . ب ر  نظد ال را  ل جكات العامة 2020لسنة 
 
 

 
 
 

ـــادار  الفت اســتطةت رأ ع 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

 
ل جكـــة صـــا بة ال ـــر  اصـــدار أوامـــر تتييرلـــة تجـــاوأل المجمـــوت غيـــر ال يجــوأل  -ب/17 

( مــــ  مجمــــوت قيمــــة العقــــد       %5 بالأللــــاد  أو الــــنقص  الجدــــر  لقيمتكــــا ســــوا 
( مـ  قـانو   74 اد   ــــطبقـا ل م الجكاأل المراـأل  ل مناقصـات العامـةال بموافقة ا

 . 2016( لسنة  49 المناقصات العامة رقد  
اما ي ترط في جميل اة وا  التي تصدر فيكا أوامر تتييرلة وجـود اعتمـاد مـالي  

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

طـرق ال ـرا  ال اضـعة ل اـاد اما يجوأل ل جكة العامة اصدار أوامر تتييرلة فـي  
بعد موافقة لجنة ال را  ع   ه ا الط ـب مـل وضـل مدـررات مـ  قدـل  ه ا التعميد

( مــ  قيمــة العقــد، و لــ  25%الجكــة الم ــرفة ع ــ  تنفيــ  العقــد وب ــد أقصــ   
ــا ل مــاد    ــد  ( مــ  تع130وفق ــة رق ب ــر  نظــد  2020( لســنة 5مــيد وألار  المالي

 .ال را  ل جكات العامة
 

 
  

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

 .1996( لسنة  1 دتعميد ديوا  الم اسبة رقد   ورد
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 ال    الجو  : ( 1    -ب/19
 

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

ال طوط الجوية           راةينص ع   ضرور  أ  ياو  ال    ع  طرلق 
في  ر   2017( لسنة 958  مج   الوألرا  رقد   لقرار  استناداو ل   لكولتيةا

ضوابط ت ديد أسعار ت اكر السفر وبوالص ال    ال اومية ل راة ال طوط 
( 31/2019( الصادر في اجتماعة رقد  1058والقرار رقد   الجوية الكولتية
الجوية  ب ر  است داد طا رات  راة ال طوط 29/7/2019المنعقد دتارلخ 

واالتفاقية المدرمة دي  وألار  المالية و راة ال طوط الكولتية في نقل البضا ل ، 
دك ا ال ر ، مل اة   في  20/12/2018الجوية الكولتية الصادر  دتارلخ 
ب ر  بعأل القواعد  2011( لسنة 444  االعتبار قرار مج   الوألرا  رقد
في  ر  ت ولل مؤسسة  2008( لسنة 6واإلجرا ات التنفي ية ل قانو  رقد  

  2016( لسنة 2  والكتاب الدور  رقدال طوط الجوية ال   راة مساهمة، 
وتسديد ب ر  أسعار ت اكر السفر ع   طا رات  راة ال طوط الجوية الكولتية 

 مست قاتكا ع   الجكات ال اومية.
 

 ال    الب ر :(  2        
 

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

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

     المت د  في     البضا ل والمواد المستورد  ل ساب الوألارات والمؤسسات
 اانت تمر بمينا  الدولة المصدر . ا اال اومية 
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ة ــــ روط ال اصــــ  الـــــت ال اومية اضافة المعادلة التالية اليتعي  ع   الجكا -ب/20
  ة ــــــ" القيمة التقديرليرها وفقا لنسبة ال صد والأللاد  ل مناقصات التي يتد تسع

     يتد ـــــ   ســــــقيمة نسبة ال صد المقدمة م  المناقص = المد ا ال –ل م روت 
    صاتــــــة المناقــــاب لجنـــــا لكتـــــو ل  وفقأل " التعاقد بموجبة مل المناقص الفا 

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

 الجكاأل المراأل  ل مناقصات العامةع   جميل الوألارات والجكات ال اومية وا ل   -ب/21
ا  ـــــتضمي  العقود التي تدرمكا ه ه الجكات مل ال راات المت صصة في أعم
 ةـــــالنظافة وال راسة،  رطا يقضي برال يقل أجر العامل في مجا  النظاف

و ل  استنادا لقرار وألار  ال  و  االجتماعية  د.   كرلا 75  ـــــع وال راسة
ب ر  ال د اةدن  ةجور العام ي  في القطات  2017( لسنة 14والعمل رقد  

 2017( لسنة 21الوألار  رقد   اةه ي والنفطي، مل االلتألاد بما جا  بالقرار
بسرلا  أ ااد القرار ع   عقود العمل التي يتد ادرامكا أو تجديدها اعتبارا م  

صات ــــــع   أال ي صد م  ه ه اةجور مصارل  أو م ص تارلخ العمل بة،
سا  أو االعا ة أو الضما  الص ي أو وسا ل االنتقا  أو أ  التألامات ـــــال

  ـــالمت (  814  وألرا  رقد ـــــــ  الـــــرار مج ـــــتنادا لق  اســــأ رى. و ل
 .28/7/2008لخ ( المنعقد دتار  2/2008-37   دـــــــــة رقــــباجتماع

يجب ع   الجكات  2012( لسنة 399وطبقا لقرار مج   الوألرا  رقد   
ا بر  ال اومية أ  تضم  وثا ق ال روط ال اصة بعم يات ال راسة والتت ية  رط

ياو  جميل م رفي ال راسة والتت ية بال راات المتقدمة بعطا ات م  
 وال يقدل أ  عطا  ي ال  ه ا ال رط. الكولتيي ،

 
                 ( الصادر في اجتماعة 1568بقرار مج   الوألرا  رقد   دالتقي -ب/22

ة    وال   ينص ع   الموافق 31/10/2011( والمنعقد دتارلخ 51/2011-2  رقد
ع   أ  تقود ال راات المتعاقد  مل الجكات ال اومية دإساا  العمالة التابعة 
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لكا في المد  العمالية المألمل ان اؤها، وتك ي  الجكاأل الفني لدراسة الم روعات 
دار  الفتوى والت رلل  التنموية والمبادرات التنسيق مل ال م  وألار  المالية وا 

  تعاقدية المناسبة لتنفي  ه ا القرار.الت ا  اإلجرا ات القانونية وال
 

يجب ع   اافة الجكات العامة ال اضعة ة ااد قانو  المناقصات العامة عند  -ب/23
اعداد العقود وغيرها م  الوثا ق ال اصة باافة صور ال را  الم دد  بقانو  

 2019( لسنة 24المناقصات العامة االلتألاد دنما ج العقود المرفقة بالتعميد رقد  
 ب ر  العقود النمو جية. 22/10/2019الصادر دتارلخ 
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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 ــــعتمــاد لتــرأل معــي  مــ  المصــروفات فــي اــل جكــة  اوميــة ال يعفيكا  وجــود ا -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  ـاعداد الميألانيات العامة والرقادـواعد بق 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   

 ل  صية بالجكات ال اومية . ب ر  تنظيد العكد النقدية ا 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
ب ـر  القواعـد واإلجـرا ات  2020( لسـنة 1م  ق ل تعمـيد رقـد   2020 ( لسنة 4  

عداد ال ساب ال تامي ل جكـات ال اوميـة ل سـنة الماليـة  الةألمة إلقفا  ال سابات وا 
2019/2020. 

 

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

أو مــ  اــل دفعــة  % مــ  قيمــة العقــد5والتع يمــات التنفي يــة أ  ت تجــأل مــا نســدتة 
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 
 . 1955( لسنة 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 الجكـــد ت مـــما يفي العقود
 .منكا اــــاعفا ك أو

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

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

كا لــدى دنــ  اتالتألاماتكــا مــ   ســاب جميــل تقــود الــوألارات واإلدارات ال اوميــة دــدفل -ج/6
 ـارج باستثنا  الجكات التي لديكا مصـروفات لمااتـب (  ر يسي لمراأل   الكولت ا

  دنـ    دولة الكولت فيتد الصرف ع  طرلق  سـاب  ـاص ددنـ  الكولـت المراـأل  
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
دى الدنــو  التجارلــة م  يـــا     أو أرصــدتكا لــ 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 اإلجـــــا -ال ـــــكرلة  ـــــ ت  -ألات الدورل ــــــم –المااف ـــــاولي  ـ ست قات المق
 .  والموردي 

ارا ـــــياــو  ال ــد اةقصــ  ل صــرف النقــد  عــ  طرلــق الصــندوق  مســي  دين - 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 ــــلتيوا أل ـــ 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

( الصادر في 1058والقرار رقد   ال اومية ل راة ال طوط الجوية الكولتية
ب ر  است داد طا رات  29/7/2019( المنعقد دتارلخ 31/2019اجتماعة رقد  

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

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

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

 

ع   جميل الوألارات واإلدارات ال اومية والكي ات الم  قة والمؤسسات المستق ة  
، والموظفي  المتمتعي  االلتألاد بسفر موظفيكا في مكماتكد الرسمية وبعثاتكد

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. (

 االتفاقية المدرمة دك ا ال ر .القرار الوألار  و و 
 

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

وقرار السمار ل وألرا  باست داد  طوط طيرا  م ت فة في المكاد الرسمية، 
ب ر  ال  ة نفقات السفر  2015( لسنة 1مج   ال دمة المدنية رقد  

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

 ، اما يستمر العملدد  ل مكمة الرسميةــرات الم ــرا ات والفتــد باإلجـقيـب ر  الت
ب ر   1992ــــسنة ( ل 2( م  قرار مج   ال دمة المدنيــة رقــد   11بالماد    

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

( 31/84( المت   باجتماعة رقد  15د  استثنا ا م  قرار مج   الوألرا  رق
 .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

 راة ال طوط الجوية الكولتية وجميل الجكات ال اومية والمؤسسات المستق ة 
 الصادر ع  وألار  المالية. 2016( لسنة 2لتألاد بالكتاب الدور  رقد  اال 

 

 
 
 

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

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

 الفة، أما باقي الجكة الم تت مل مس وليتةو لقانو  ربط الميألانية  ام الف
نظمة وفقا لما ت فيتد است دامكا وتسولتكا أوال برو  اةصو  (العكد  سابات 

( 3ية وقانو  ربط الميألانية و ل  طبقا ل كتاب الدور  رقد  تعاميد وألار  المال
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
 القواعد .    

 

طرلق وألار  العد    ادار  التنفي  ( تصرف مست قات الموظ  المتوفي ع   -ج/10
رفاق  و ل  دإصدار  ي  باسد وألار  العد   ادار  التنفي  ( بقيمة المست قات وا 
المستندات الةألمة، ولجوأل تس يد مست قات الموظ  غير الكولتي ع  طرلق 
ال  ص المعني باستةد مست قاتة قدل وفاتة ضم  اتاب اقرار منة ضم  دنود 

 العقد.
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 : عتمادات اإلضافية والمنقولةاال -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  

     

ــوارد  فيكــا يجر اــل مصــ -د/2 ــد ع ــ  التقــديرات ال ــة أو ألا  ـــوف غيــر وارد فــي الميألاني   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 ـــــوفقالــوفر الم تمــل فــي اعتمــاد دنــد الــ  اعتمــاد دنــد آ ــر مــ  نفــ  البــاب و لــ  

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
 

 مراعا  ما ي ي: ع   جميل الجكات ال اومية -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  ـــــفيماقةت ــــــيجــوأل ل جكــة ال اوميــة القيــاد دــإجرا  المن -

 .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  أنـــوات الف ــــات الــــوارد  بــــالفقر  ❖

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 لكــا بالميألانيــة اةنــوات التــي لــد يســدق ت صــيص اعتمــادات ماليــة ❖
   و  الميألانية العامة. –يجب ال صو  ع   موافقة وألار  المالية 

 
 

ــــانو ،  صروفاتـــــــــمالمـــ  أدـــواب اعتمـــاد بـــاب تجـــاوأل  ال يجـــوأل ة  جكـــة -د/5 اال بقـــ
ــــ  ( لســـنة  31( مـــ  مرســـود بالقـــانو  رقـــد    21اســـتنادا ة اـــاد المـــاد     و لـ
     لميألانيات العامة والرقابة ع   تنفي ها وال ساب ال تامي.بقواعــــد اعداد ا 1978

 

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

ــي  ــة الضــرور  القصــوى . وف ــي  ال ـــ الاعتمــادات مصــروفاتكا اال ف 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 ـــث يماـــ ـــ  االنتفــ ات ــ

يد ـــــتمادات فيما ط دت م  أج ة قدـل نكايـة السـنة الماليـة ، و لـ  طبقـا لتعمباالع
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  . 

 
 

 

مية ضرور  اد ا  المناق ة فـي نظـاد اةوراكـل عنـد ارسـا  ط ـب ع   الجكات ال او  -د/7
 المناق ة ال  وألار  المالية ليتدي  االرتباط والرصيد ال ر.
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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 
    العتمــــادات المدرجــــة بالميألانيــــة  ســــب الدنــــود الر يســــية وال يجــــوألالوظــــا   وا

       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

 اب ال تامي .الميألانيات العامة والرقابة ع   تنفي ها وال س
    

ا ــــــديل درجاتكــــال يجوأل بتير قانو  تعديل عدد الوظا   المدرجـة بالميألانيـة أو تع -هــ/2
     صيةــــصفة   ـــــوال يجــوأل تعيــي  موظــ  ع ــ   ســاب وفــر الميألانيــة أو ترقيتــة د

ـــل والترقيــــوياــو  التعيــي  والنق، أو قيــده ع ــ  درجــة أدنــ  مــ  درجتــة  ـــة ع ــ   ـــ
ــــه  ه الــدرجات وفقــا ل قواعــد المقــرر  بقــانو  ونظــاد ال دمــة المدنيــة مــل مراعــا  ـ
وارد  ــــات الـــــة والمة ظــــــة ل ميألانيـــــــ روط الــوارد  بالمــ ار  اإليضــا ية المرافقـــــال
ب ـر  الوظـا   الم صصـة  – تعويضات العـام ي  – الباب اةو   اعتمادات ــع 

ـــأو ل نق ل تعيــي   ـــ  الوظــا   الم صصــة ل ترقيــة ع ــ  أ  يراعــ  ا طل واــ لــ ار ـ
صة بصور  م  القرارات الصادر  في ه ا ال ـر  طبقـا لمـا ورد فـي ـــات الم تــالجك
داد ـــــد اعـــــبقواع 1978( لسـنة  31 قانو  رقـد  المرسود ب  ـــــ( م 20    الماد 

 مي .ة والرقابة ع   تنفي ها وال ساب ال تاــالميألانيات العام
      

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

ة ـــــــوأل صـــرف مرتبـــاتكد ع ـــ   ســاب هـــ ا االعتمـــاد ميألانيــــوال يج 2020/ 1/4
    ا  م  اة وا  . بر 2020/2021السنة المالية 
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ـــــ/4 الوظــــا   الم صصــــة ل نقــــل مــــ  االعتمــــاد التكمي ــــي اةو  ولــــد ت ــــتل فــــي  – هـ
ــي  ال 1/4/2020 ـــيجــوأل اعــاد  توأللعكــا د ـــدرجات فــــ ـــي المجموعـــ ـــة الوظيفيـ ة ــ

      .تبعا لما تقتضية متط بات التوظي الوا د  لمواجكة تعيي  الكولتيي  
 

ــــ/5 ـــي ا -هـ ــــســـت داد الوظيراعـــ  ف ــــا   الم صـــ ــــصة بالميألانيــ ــــة لمواجكــ ــــة تعيينــ ات ــ
 -الكولتيي  المنتظر  وفقا ل طة التوظي  اآلتي :

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

  ب رط توافر االعتمادات المالية. ا تقتضية متط بات التوظي بعا لمالوا د  ت
 

  ـد ـــــــــ  دنــــــاد وع ــــــتعتدـــر اافـــة الوظــا   التـــي ت ـــتر ع ــ  درجـــات الكـــادر العــ -هــــ /6
ــود  ــ ا لسياســة  -العق ــي ت ــتر تنفي ــد اســتبعاد الوظــا   الت ــت الوظــا  بع  –تكول
ـــمجم ـــال دمــة المدنيــة ع ــ   د  باســتثنا  الوظــا   التــي يوافــق ديــوا  ــ 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 ي أ  جكة م  الجكات  اتاةو  ل عمل ف

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

د  بقـرار مج ـ  ، مل مراعا  قواعد وأ اـاد و ـروط النقـل والنـدب الـوار الوظا   
وتعديةتـــة، مـــل مراعــا  تعمـــيد ديـــوا   2006( لســنة 38يـــة رقـــد  ال دمــة المدن

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

ديــــوا  ال دمــــة المدنيــــة     ميد ا، وتعــــ27/5/2013( المنعقــــد دتــــارلخ 26/2013 
ب ـــر  اســـتمرار وقـــ  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 الموظــ  غيــر الك -هــــ/8
ــ  الجنســية الكولتيــة ــ  أ  تن ــر لــة الوظيف صــولة ع  ـــ، ع  ـــة بالدرجـــ ي ـــــالت ةـــ

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

المنتكيــة  ــدماتكد (  تنفاد الفتــر  التــي صــرفت عنكــا مرتبــات ل ــاغ يكا  د اســـــــبع
 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

 .2020/2021اة 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   م ــــب الـــ ــــساد  الـــ ـــــوألرا  و ــ اغ ي ــ
مــل مراعــا  مــا جــا  بمــ ار   ،الوظــا   القياديــة ع ــ  المــوظفي  الكــولتيي  فقــط 

ـــد   ـــي اجتماعـــة رق ـــة ف ـــة المدني ـــ  ال دم ـــب  ـــ و  مج  ( 26/2015ادار  مات
ب ـــر  مــنع ماافــ ت  ـــكرلة ل عــام ي  بمااتـــب  28/11/2015المنعقــد دتــارلخ 

   الساد  الوألرا  ب روط وضوابط م دد .
 

ـــ/12 ــي  الموظ ا  صــدور -هـ ــ   يقضــ  دتعي ـــالمرســود ال ـــ  ع ـــ ـــ  ا ـ ـــدى الوظـــ ا   ــ
اد  ــــالقيادية أو ال اصة يعتدر من  ا لوظيفتـة بالميألانيـة طبقـا لمـا جـا  فـي الم
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    قـــانو  المرســـود ب( مـــ   20مـــة المدنيـــة و المـــاد    ( مـــ  قـــانو  ال د 15  
 ها ـــة والرقابـة ع ـ  تنفيبقواعد اعداد الميألانيـات العامـ1978( لسنة  31 رقد  

 وال ساب ال تامي .
 

 

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 ــي ــ ــوارد  ف ــاب ال ــديرات المصــروفات لكــ ا الب ي  ــدود تق

ـــ  التقـــديرات يت مـــل  ـــ  ت  ـــة وأ  تجـــاوأل فـــي الصـــرف ع  ـــط الميألاني قـــانو  رب
ـــموظــ  الم مســ وليتة ال 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  -هــ/14
ة معظد الوظا   التـي سـت  و لد ـو   ـاغ يكا السـ  التقاعديـة ــة تك فــــيال اوم
 تعويضـات العـام ي  –البـاب اةو  ه التك فة عنـد اعداد تقديرات ـــا  هـــنظرا إللت
 .       2020/2021ة ـــسنة الماليـــــبميألانية ال

 

أو  فـأل درجتكـا أو ا ا صدر قرار ع  الس طة الم تصة دإلتا  ا دى الوظا    -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  اة اوميـــة الجكـــات ال فـــييـــتد نقـــل المـــوظفي   – هـ
 ل  التعيــي  ع ــ  الــدرجات الجديــد  فــور الســنة الماليــة، واــ ددايــة بالميألانيــة مــ 

 نتيجـة ة  السـنة الماليـةـــــــا   التـي ت ـتر  ـــــوالوظ اقرار قانو  ربط الميألانية،
رى تعتدــر مجمــد   وال يجــوأل  ــت كا ـــــــ اة اوميــة الجكــات ال الــ نقــل  ــاغ يكا 

اعـاد  ، ولجـوأل   ت  اسـتيفا  المبـالا المترتبـة ع ـ  نق كـا بر   ا  م  اة وا 
ـــي المجموعـــة الوظيفي ـــدرجات ف ـــي  ال ـــل د ـــل الوظـــا   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   .
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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 اــــدإعة أ  تقود ـــــال اومي

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

 .2015( لسنة 4  الميألانية  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 

 

ــــبتي أمـــا أيـــاد انقطـــات الموظـــ  عـــ  العمـــل   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 .

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

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

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

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

ــد  ــد  النق اإلجــاألات رواتــبوتقي ــ ل  الد ــا  ال ــكر وا ــي تصــرف أثن ـــالت ـــد  لفتـــ ر  ــــ
ا  ـــــــفي  الــ ي  قــررت الجكــة ال اوميــة انكاإلنــ ار المصــروفة أثنــا  ال ــكر ل مــوظ

ــ   ســاب ــد الم ــتص  ــدماتكد ع  ـــ، عــدا الفتــر  التبالمصــروفات الدن ـــي ت ـــ ص ــــ
 -اةصو  المتداولـة الماليـة الم  يـة 311902سنة مالية تالية فتقيد ع    ساب 
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فات   أنـوات دنـود مصـرو ــــسولتكا ع ـــــــــمصروفات ت ت ت - سابات مدينة أ رى 
بــة   ،الميألانيــة ـــد الــنظد المتكام ــة( وا  ـــديوا  ال دمــــ عنــد اعــداد دــ ل   ة المدنيــةـــ
 .ال كرلة رواتبا وف ال

 

ـــالدورلــة وايفيــة تســوية رواتدك اإلجــاأل االت قطــل وفيمــا يتع ــق ب ــ ـــا المدفوعـــــ 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 ـــمد ا معي   كرلـ
رور  مراعـا  ـــــل ضـــا ، مـــــة ع ـر يومـــــإلجاأل  التي تقل مدتكا عـ   مسفي  الة ا

تورلد ه ه ال صميات ال  الجكات الم تصة فـورا  تـ  ولـو اـا  ال صـد عـ  سـنة 
دد االنقطـات عـ  ـــــ  مـــة عــمالية ال قة ، ولجب تسوية مبالا الترمينات االجتماعي

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

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

رى وفقــا ــــــــ ع 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

ة الديانـات التفصـي ية ـــا 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 مؤســـــعــة فــي  لــ  مــا جمتب
كر ســـتت مل الجكـــة فوا ـــد ومبـــالا ـــــل  ـــــوأ  تـــر ر فـــي الســـداد عـــ  أو  ا 1977

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

ة ، أو السترداد ما ـ ق بردا  وظيفتــياو  مط وبا ل  اومة م  الموظ  بسدب يتع
  المرسود بالقانو  ( م 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 موظ  

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

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

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

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  الـــوألرا  بقـــراره رقـــد 

كا م  أ ااد قرار مج   الـوألرا  الم ـار اليـة بموجـب تثنا ال دمة المدنية ع   اس
    التفويأل الممنور 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
ات التـــرمي  الصـــ ي والعـــةج ونفقـــات التع ـــيد ةدنـــا  مـــوظفي البعثـــات ب ـــر  نفقـــ

، 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 ـــــيـــــتد ال -هـ                 اإلجـــــاألات الدراســـــية  -  21110401 ي نـــــوع صـــــما ع ـــــ  ال صرفـــ
ا ـــــالمنتــددي  والمعــارل  ( ومــ  ثــد يــتد النقــل اليكم    – 21110501ات ( ، ثــوالبع
ل ــــ  الدنود الم تصة بالمجموعة اةول  لمواجكـة مـا ي ـص اـل منكمـا وفقـا لواقــم

ــد أ ــ  م ــة أ ــكر وبع ــي اــل ثةث ــي هــ ا ال ــر  الصــرف الفع  ــة ف ــة وألار  المالي وافق
  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   المدرجة في ال 

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

ة ــــــ  عدد الوظا   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  ويراع  في صرف العةوات  -هــ/27
ب ــر   1985سنة ــــــ( ل 10 د  ـــــمــا جــا  دتعمــيد ديــوا  ال دمــة المدنيــة رقمــل التقيــد ب

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  ، اإلضافية  ة  السنة الماليـة

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

مــل االلتــألاد دتعمــيد ديــوا   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 الموظــ  ع ــ   1/8/2018الصــادر دت
( 1180مـل االلتـألاد بقـرار مج ـ  الـوألرا  رقـد   ،التك ي  بعضوية فرق العمل وال جا 

ــارلخ  ــد دت ــ ت أعضــا  مجــال  ب ــر   26/8/2019المنعق ــنع مااف ضــوابط و ــروط م
مراعـــا  اافـــة القـــرارات و  اإلدارات فـــي الجكـــات ال اوميـــة وف ـــات الماافـــ ت الســـنوية،

 هــــ م  ه ه القواعد./42المتع قة بالددالت والعةوات الوارد  بالماد  
 

 

ـــــاعــاد  توأللــل الوظــا   بمجموعــة الوظ وألار  الماليــةيجــوأل بعــد موافقــة  -هــــ/28     العامــة اـ
ـــولتيي  وفق ـــديل أوضـــات المـــوظفي  الك ـــة لتع ــــالمدرجـــة بالميألاني ــــا ل تعــ 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 الماليــة وألار يجــوأل بعــد موافقــة  -هــــ/29
 21110105الوظــا   العامــة، نــوت  21110104نــوت  الوظــا   ال ــاغر  فــي اــل مــ 

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

     .لدى الجكة   مل اال تياجات الضرورلة ابما يتم
 

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

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

             دج ستة رقدــــ( المت 475د  ـــــقر  وألرا ــــدكا و ل  تطديقا لقرار مج   ال
 .27/5/2007دتارلخ  24-2/2007
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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    يد ديــوا  ال دمــة المدنيــةمنــة و لــ  اســتنادا الــ  تعمــ
 تقرلر المألايا المالية أو العينية لموظفي الجكات ال اومية.

 

  جكــات ـــــدمات الــــــؤدو   ـــــالماافــ ت التــي تـدفل لمــوظفي أيــة جكـة  اوميــة الــ ي  ي -هـــ/31
  ال دمـة المدنيــة والمــوظفي  ال ـ ي  يـتد االســتعانة دكـد طبقـا لقــرار مج ـ  اوميـة أ ـرى 

المعـــد   ب ـــر   نمـــو ج عقـــد االســـتعانة د دـــرات غيـــر الكـــولتيي  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 لــــــات الجكــات التــي يــتد تك ــيفكد بالعمـــبميألاني
وع ـــ  أ   ،ب ـــر  دليـــل رمـــوأل وتصـــنيفات الميألانيـــة   اةســـا  النقـــد (   2015لســـنة 

ــوارد  ــاد ال ــ  الضــوابط واة ا ــد   يراعــ  تنفي ــة رق ــرار مج ــ  ال دمــة المدني ( لســنة 16بق
ينظد فرق العمـل بالجكـات ال اوميـة، وآ رهـا قـرار ديـوا  ال دمـة ال   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   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   اال بعد استنفاد الفتر  التي صرفت عنك

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

تد وفقــــا ل طــــة توظيــــ  ـــــــو رلجــــي الــــدورات التدرلديــــة   االعتمــــاد التكمي ــــي اةو  ( ي
 -الكولتيي  وع   الن و التالي :
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ــ  هــ ا ( مراجعــة  1   ــات الكــولتيي   صــما ع  ــة ب ــر  تعيين ــوا  ال دمــة المدني دي
 .2020/2021االعتماد ع  السنة المالية 

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.

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

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

     بالنظد المتكام ة ل  دمة المدنية.
 

 -ــور موض ا بة :ـــــــــــالمالية با   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 ت تسولتكا ع   أنوات دنـود مصـروفات الميألانيـة موألعـا طبقـا 

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

بــالا المدفوعــة لكــؤال  وتقـود وألار  الماليــة فــي ضــو  هــ ا الك ــ  دتتطيــة الم 
لـــ  ي العـــاد اــــــالمـــوظفي  و لـــ  دنقـــل المبـــالا الةألمـــة مـــ  االعتمـــاد التكمي 

 .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 
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    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      

ة ــــــة ووألار  الماليــــــدمــة المدنيــة اــل مــ  الجكــة المعني( يد ــا ديــوا  ال  2   
 بموافقتة ع   ه ه التعيينات أو جأل  منكا .      

 

      (  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

 اهد المتوسطة و رلجي الدورات التدرلدية . الع يا والمع
 

       -: تعيي  غير الكولتيي     ب (   
  ــــــضرورلة مـــــــ( تقـود الجكـة ال اوميـة المعنيــة ب صـر ا تياجاتكـا ال 1  

يع ـــ ه الوظـا   وعرضـكا ع ـ  وأللرهـا أو ر اسـتكا الع يـا مـل توضـــــه
 ديوا  ال دمة المدنية . ررات ان ا كا تمكيدا إلرسالكا ال  ــــمد

 

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

 روف الداعية إلن ا  ه ه الوظا   ل مج   .ــــالظ
 

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

 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 الميألانيةأنوات دنود مصروفات 
صــرفكا موألعــة بالمبــالا التــي تــد  االعتمــادات الةألمــة لتتطيــة الصــرف

 .  كور سب الدنود والدرامت ال ثةثة 
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ـــود وألار  الماليـــة دتتطيـــة هـــ ه المصـــروفات و لـــ  دنقـــل المبـــالا  5   ( تق
عــاد الــ  اعتمــاد ميألانيــة الجكــة ة مــ  االعتمــاد التكمي ــي الــــــــــالةألم

 ة  كور ، وفقا لواقل الصرف الفع ي .ـــــل ثةثــــالمعنية ا
 
 

 
 

ي تعمـيد ديـوا  ال دمـة ـــوارد  فـــــــيراع  في صرف دد  السا  وبد  الترثيث التع يمات ال -هــ/33
ة التـي ، والقـرارات المنظمـة لـ ل  فـي الجكـات ال اوميـ 1991( لسنة  15 المدنية رقد  

    وظيفي  اص . نظادتطدق 
  

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

 
والعقد  العقد الثاني ،تكو  تعيينات غير الكولتيي  ع   أ  م  أنوات العقود :  -هــ/35

دند المااف ت   وعقد االستعانة ع   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  ال اصة دكا، ةـــوظيفيــال ةــــا اةنظمــة فت امكــالوظا   ال اص

ة ـــد  لتير الكولتيي   ة  السنة الماليـــا   جديـــــال اومية عدد المطالبة دإن ا  وظ
 . كمي ي الثاني اال في أضيق ال دوداد التــــ  االعتمــصما ع ــــ  2020/2021

 
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 ة عــدد أيــاد رصــيد اإلجــاألات دنســب أيــاد ال ــكر الــ   يــتد فيــة  ســاب الدــد   ددـــــ
  ه القاعد  ـيود وتطدق ه 28،29،30،31نة وهي ـالنقد   سب موقعة م   كور الس

 كا ـي  وانتـيـاالت التعـي  ـكر فـأل  ال ـ  جــ  عـب الموظـــساب مرتــــــد  ـــــأيضا عن 
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و لـ  وفقــا لمــا جـا  باتـاب ديـوا  ال دمــة ، اإلجـاأل  دــدو  مرتـب  ـــــم ود ــــــمـة والعال د 
 .17/6/2000( دتارلخ  2440   دــــالمدنية رق

 
 

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

 -جكات ال اومية مراعا  ما ي ي :جميل ال
 . نة بالمتقاعدي  ع   دند المااف توق  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 دي  مج   ال دمة المدنية بالدت تك  – 3
 . الكفا ات المتميأل  م  المتقاعدي برص اب ال درات النادر  و 

  

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 التنظيميــــــنمــو الكياك ب ــر  ضــبط 29/7/2001( دتــارلخ 27 

الكياــل  و تعــديلث ياــو  اســت داث أـــــ، ب يةـسات 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 رقـــــد26بقـــــرار مج ـــــ  الـــــوألرا  رقـــــد  
ــر الماليــة  2/1/2017 ــوألرا  ووألل ــ  ال ــي  مج  ــب ر  ــل مــ  نا  ــ  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   

 ــة  ديــوا  ال دمــة المدنيــة الــ   يقــود بالدراســة وا  اطــة الجكــة دنتا جكــا ثــد العــرأل 
لةعتمـاد، و لـ  اسـتنادا الـ  تعمـيد ديـوا  ال دمـة المدنيـة ع   مج   ال دمة المدنيـة 

نمـو الكياكـل التنظيميـة بـالوألارات واإلدارات والكي ـات  ب ر  ضبط 2001( لسنة 15رقد  
 والمؤسسات العامة.



 
 المصروفات

  - 62 - 

 

(  22   رقـدع   جميل الجكات ال اومية مراعا  ما جـا  دتعمـيد ديـوا  ال دمـة المدنيـة  -هــ/39
ب ر  الموافقة ع   صرف ماافر  نكاية ال دمة المسـت قة ل مـوظفي  غيـر  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/40 
ــة ال اضــعي  لنظــاد ال دمــة المدنيــة ف ــالوألارات واإلدارات ال اومي ـــب انتكــا  عقــودهد  ورــ

ـا ل قـــرارات وال ـــوا ع ــــــو يـــتد  ســـاب الماافـــ ت طبقـت ـــ  العقـــود  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.
 

  ع   يمنع الموظفو  القياديو  ال اضعو  لقانو  ونظاد ال دمة المدنية المعينو-هــ/41
دد   –، و نظرا كد ال اضعي  ةنظمة وظيفية  اصة مجموعة الوظا   القيادية درجات

( 7" دينارا  كرلا، ول ت  قرار مج   ال دمـــة المدنية رقد  250سيار  لكل منكد دواقل "
و ل  استنادا لقرار مج   ال دمة المدنية  28/3/2006الصادر دتارلخ  2006لسنة 
ب ر  ت صيص مرابات  2006( لسنة 3اما ي ت  التعميد رقد   ، 2016( لسنة 1رقد  

( 10ل اغ ي الوظا   القيادية في الجكات ال اومية و ل  استنادا ل قرار الوألار  رقد  
  .2016لسنة 

 

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

 .16/2/2016المالية دتارلخ 
 

ـــ/42 ــل يجــب ع ــ  - هـ ــالقواني  االلتــألاد الجكــات ال اوميــة جمي تعــاميد القــرارات و الو  والمراســيد ب
 مج ــــ  وديــــــوا  ال دمة المدنية التالية:الصادر  ع  

 

 :القواني  ❖
 

       دعـــد مـــالي  ـــكر  بمد ـــاب ـــر  صـــرف  2008( لســـنة  27قـــانو  رقـــد    -
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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   -

 صرف دعد مالي  كر  بمد ا  مسي  دينارا.ب ر   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  2013( لســــنة 98قــــانو  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 .

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

 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

ـــد   - ـــص المـــاد    2015( لســـنة 260مرســـود رق ـــ  المرســـود 41دتعـــديل ن ( م
 الصادر في  ر  نظاد ال دمة المدنية.

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

ب ر  نظاد تعيـي  مـراقدي   2002( لسنة 10قرار مج   ال دمة المدنية رقد   -
ل  و  التوظ  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    -
 معام ة الكولتيي . دو  مج   التعاو  لدو  ال  يت العربية

ب ـر   ــــــــروط  ـــــــتل  2006( لسـنة  25قرار مج   ال دمة المدنية رقـد    -
ـــــسات  الوظــــا   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 30قد  مج   ال دمة المدنية ر 

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 

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

ب ـــر  مـــدد وقواعـــد  2006( لســـنة  39قـــرار مج ـــ  ال دمـــة المدنيـــة رقـــد    -
 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
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 11  ورق
جرا ات تكولت الوظا   ال اومية. 2017  ب ر  قواعد وا 
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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 43ل دمات الممتاأل  والمعد  بقرار مج   ال دمة المدنيـة رقـد  مقادل ا
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 4  قـــرار مج ــــ  ال دمـــة المدنيــــة رقـــد -
 عةو  قانونية. –الوظا   ال اصة في اإلدار  القانونية دد دية الكولت 

 

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   -
 طف كا المرلأل بالمست ف . اصة لمرافقة 

ب ــر  تعــديل قــرار مج ــ   2011( لســنة 8قــرار مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد   -
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 الموظـــ   2011( لســـنة 9ق

 األ   اصة بمرتب لمرافقة الألوج الموظ  في ال ارج.والموظفة اج

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   وماافــ ت  2011( لســنة 12قــرار مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد   -
 ت لمفت ي النظافة الكولتيي  دد دية الكولت.وبدال
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ب ـر  أللـاد  ف ـات الدـدالت  2011( لسنة 13قرار مج   ال دمة المدنية رقد   -
ــي  ــولتيي  ال ــاغ ي  ل وظــا   الكندســية المســاند  ف ــ ت ل مــوظفي  الك والمااف

 الجكات ال اومية.

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

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   -

دنيـة اإلضـافي ونظـاد النوبـة والمعـد  بقـرار مج ـ  ال دمـة المالتك ي  بالعمل 
 .2016( لسنة 42رقد  

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

 العمل في الجكات ال اومية.

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

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 
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ب ـر  تعـديل بعـأل قواعـد  2015( لسـنة 10قرار مج   ال دمة المدنية رقد   -
البعثـــات واالجـــاألات الدراســـية الصـــادر  بقـــرار مج ـــ  ال دمـــة المدنيـــة      ال  ـــة
 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   -
ــ ــة المصــنفة المســتوى ال ــي المجموعــات الوظيفي ــدد و وظيفي ف قواعــد  ســاب م

 ال در  ل تل الوظا   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 9ج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد  قــرار م -
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  3ل دمـــة المدنيـــة رقـــد   مج ـــ  ا

 العام ي  بالقطات ال اومي عةو  غة  معي ة.

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  28تعمــيد دي ب ــر  تقرل

 المالية أو العينية لموظفي الجكات ال اومية.
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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 

 دد اةوالد.اةقص  لع

ب ـــر  ال جـــا  الفنيـــة  2012( لســـنة 14تعمـــيد ديـــوا  ال دمـــة المدنيـــة رقـــد   -
( 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   -
ة فـــي االيفـــاد الـــ  اافـــة الـــدورات التدرلديـــة ا تصـــاص ديـــوا  ال دمـــة المدنيـــ

 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 وقـــ  النقـــل والنـــدب  2014( لســـنة 5تعم
 واالعار .

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

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

يمــة ع ــ  اافــة الجكــات التقيــد بمــا ورد دــدليل تصــني  الوظــا   والــ   تــد تعم -
(  2014/  311ال اومية بموجب اتاب ديـوا  ال دمـة المدنيـة رقـد   د ي د/ 

 .24/6/2014دتارلخ 
ب ـــر  قـــرار مج ـــ  ال دمـــة المدنيـــة  2015( لســـنة 12تعمـــيد  ـــارجي رقـــد   -

دتفسير مفكـود التـدرج ار ـد ال ـروط اةساسـية ل ـتل الوظـا   اإل ـرافية فـي 
   التدرج اال رافي أو غير المتدرجة ا رافيا.الو دات التنظيمية م دود
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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 19تعميد 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.

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

 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   -
 التعيي  لادنا  غير الكولتيي  م  أد اولتية.

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
ــ ــي الجكــات ال دم ــد  الم ــا ة ف ة المدنيــة فــي  ــر  ال جــا  غيــر م ــدد  الم

 ال اومية.

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

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

ب ــر  توجيكــات مج ــ   2020( لســنة 4تعمــيد ديــوا  ال دمــة المدنيــة رقــد   -
الــوألرا  المتضــم  ال ــد مــ  التك يــ  بالمكمــات الرســمية وااليفــاد فــي الــدورات 

 التدرلدية ال ارجية لمنل انت ار فيرو  اورونا.

 
 

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

ــدات وفقعــ  طرلــق مقــاولي  م  يــي  لتــوفير العمالــة والمعــ 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 3مــنظد  ســب مــا يــنص ع يــة تعمــيد وألار  الماليــة رقــد    ـــد 1983سنة ــ  ر  ــ

كـا و ـرا  دـديل لكـا دنــا  فييـد عكـد المـواد ، وأ  تـتد عم يــات التصـرف تنظـيد وت د
 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
     ادار  مالية ال اومة(.

 

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

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

 .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 مــ  ا تصــاص وألار  اإلالصــبتة اةدد ــة والثقافي ـــعــةد بالتعي ـــاو  مـــ ـــل المج ـ   ــ
 دج ســتة  ( 17   الــوطني ل ثقافــة والفنــو  واآلداب وفقــا لقــرار مج ــ  الــوألرا  رقــد

 .1979( لسنة  9 رقد  
 
 
 



 
 المصروفات

  - 72 - 

  ــــــال يجـوأل اصـدار الكتـب والمجـةت التـي لكــا صـفة العموميـة اال بقـرار مـ  مج  -و/5
ة ــــــطة والمرتبــــــالـــوألرا  ولجـــوأل اصـــدار الن ـــرات والـــدورلات والمطدوعـــات الدا  ي

 . 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

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

 

يراعـــي أ  ياـــو  التعاقـــد فـــي  ـــدود اال تياجـــات الفع يـــة الضـــرورلة لســـير العمـــل      -و/7
أو اإلنتـــاج ع ـــ  أســـا  دراســـات واقعيـــة وموضـــوعية و لـــ  طبقـــا ة اـــاد المـــاد     

 .2016( لسنة 49( م  قانو  المناقصات العامة رقد  36رقد  
 طة ال را  ل صر اال تياجات السـنوية ل جكـة العامـة   تألد الجكة اعدادأ  تع   

بالتنســيق مــل الو ــدات الم تصــة دا ــل الجكــة مــل جــدولتكا وفقــا ل دــرامت الألمنيــة 
ــة الســنة  ــي الرســمي مــل دداي ــي الموقــل االلكترون عةنكــا ف ــة وا   ــة  الســنة المالي

ب ــر   2020( لســنة 5رقــد  ( مــ  تعمــيد وألار  الماليــة 148الماليــة وفقــا ل مــاد   
 .نظد ال را  ل جكات 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  ـــــــ  الــــوألرا  مــــــــل االلتـــــــألاد بقــــــرار مج 1985( لســــنة  34رقــــد   
ـــد   ـــارلخ 46/2016باجتماعـــة رق ـــد دت ب ـــر  وقـــ  صـــرف   7/11/2016( المنعق

 . قسا د  را  وقود السيارات الم صصة ل وظا   القيادية في الجكات ال اومية
 
 

فــي ال ــد  ا ــــــا  والمـــــالككربع ــ  جميــل الجكــات ال اوميــة التقيــد دتع يمــات وألار   -و/9
    ، والتقيـــد بر اـــاد القـــانو  الككربا يــة والميـــاه بقـــدر اإلماــا اقـــة مــ  اســـتكة  الط

 في  ر  ت ديد تعرفة و دتي الككربا  والما . 2016( لسنة 20رقد  
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ة ـــــات ال اوميــــــتقتصر  دمات االتصا  الم ت فة ع   اال تياجـات الفع يـة ل جك -و/10
دور  ــــــال اوميـة بالكتـاب ال ع ـ  أ  ت تـألد الجكـات الةألمة لتسـيير أعمالكـا فقـط،

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

ع   جميل الجكات العامة التعاقد د اتكا عند است جار مباني لصـال كا فـي  ـدود  -و/11 
( المت ـ  فـي 1042الميألانية المقرر  لكـا و لـ  اسـتنادا لقـرار مج ـ  الـوألرا  رقـد  

ـــد   ـــارلخ 31/2019اجتماعـــة رق ـــد دت ـــة  29/7/2019( المنعق ب ـــر  انكـــا  مراألل
( 49التعاقد في  ر  عقود ايجارات المبـاني ال اوميـة تنفيـ ا ة اـاد القـانو  رقـد  

( 5في  ر  المناقصات العامة، مل االلتألاد دتعميد وألار  الماليـة رقـد   2016لسنة 
، ولجـــوأل ل جكـــة ســـداد دفعـــات العـــي  18/8/2019الصـــادر دتـــارلخ  2019لســـنة 

 المسترجر  ع   أربل دفعات.
 

ــدي -و/12 ــول  ال ــار ضيت ــر  استضــافة اب ـــوا  اةمي ـــيوف الدولــ ـــة فــ صور ودور ـــــــي القــ
 .والفنادق الضيافة وقاعة الت رلفات في المطار

 
 

 -تتول  وألار  اإلعةد ما ي ي : -و/13
 

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 والتعأللـــــال يجــوأل ت ميــل ميألانيــات الجكــات ال اوميــة دتكــالي  اعةنــات النع -و/14
ل  اسـتنادا الـ  قـرار والتي تن ر في الص   الم  ية باسد الجكات ال اومية و 

 . 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/15
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 ــــبر  تتول  الجكات ال اومية التعاقد واإل  30/1/2005  
   دارهاـــــة مقـــأعما  الصيانة البسيطة اليومية لمبانيكا و ل  في  دود ميألاني

 .ال يجاوأل ما ة أل  دينار اولتي سنويا
 

 
 

ـــة االلت -و/16 ـــل الجكـــات ال اومي ـــ  جمي ــــع  ــــألاد بقـــــ ــــرار مج ــ ــــ  الـ ــــوألرا  دج ــ ستة ـــ
ــــــد 1/6/1986( دتـــــارلخ 28/86  ــــــ ر  أســـ   وضـــــوابط استضـــــافة الكولـــــت ـــ

ضيوف ـالكـــــدايا ل ـــــ صار تقـــــديدـاقتـــــ لـل مــــؤتمرات واالجتماعـــــات والنـــــدوات، مـــــ
الم اراي  في مـؤتمرات أو اجتماعـات أو نـدوات م  يـة ع ـ  الكـدايا الرمأللـة أو 

ا ـــــوألرا  ومد ــــــالت اارلة بصفة عامة ومد ـا ما تـا  و مسـو  دينـار بالنسـبة ل 
  دــــــوألرا  رقــــــ  الــــــما ة دينار بالنسبة لمـ  ينـوب عـنكد و لـ  وفقـا لقـرار مج 

ــــرقي  وااللتـــألاد بـــالتعميم .1986( لســـنة  53 ج ســـتة رقـــد  د  ( 20   (  9 د  ــ
ــــل ـــ اكر الســـفر ل 1992سنة ــ ـــة صـــرف ت ــــب ـــر  أســـ  وضـــوابط عم ي ضيوف ــ

الفعاليـــات ب ـــر  ضـــوابط تنظـــيد  2011( لــــــسنة  5رقـــد   و  ة الرســـميي ـــــــالدول
إلدارات المقامــة ددولــة الكولــت واستضــافة ضــيوف الدولــة الرســميي  بــالوألارات وا

 ال اومية.
 

ف سة آالــــا  مـــال تتجاوأل تك فة اقامة أ  م  المعارأل الم  ية مد  يجب أ  -و/17
 ة ـــــــار بالنسدــــمسما ة دينــــــ  و ــــــ، ومد ا ألة ل جكات ال اوميةــار بالنسدــــدين

" دج ستة  20د " ــــا  رقوألر ــــ  الـــــرار مج ـــــا لقــلجمعيات النفل العاد و ل  وفقـ 
 . 1986( لسنة  53رقد   
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ساد  ــــــ  الـــــع   الجكات ال اومية مراعـا  ت صـيص هـات  سـيار  وا ـد لكـل م -و/18
(  13 الوألرا  والـواة  ومـ  فـي مسـتواهد و لـ  طبقـا لتعمـيد وألار  الماليـة رقـد  

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

ل أجـور عـ  ــــصة دفــــب المت صــــأال تتضم  العقود االست ارلة مل الماات يجب -و/19
أجــره أعمــا  اضــافية لموظفيكــا أو تألولــدهد دوســا ل نقــل أو توظيــ   ديــر يــدرج 

ــــع   (18 وفقـــا لقـــرار مج ـــ  الـــوألرا  رقـــد و لـــ    تك فـــة العقـــود االست ـــارلة ــ
 .  1987( لسنة  6   دــدج ستة رقـ

  
 

  719  دـــوألرا  رقــــــ  الـــــرار مج ــــا ورد بقــــضرور  التألاد الجكات ال اومية بم - و/20
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 2/2007-21قــد  ( الصــادر فــي اجتماعــة ر 421 

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

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

 

تتول  اة م  وألارتي ال ارجية والمالية تسديد ا تراكات الوألارات واإلدارات  -و/21
ة ــــة  ات الطديعـــــال اومية في الكي ات والمنظمات العربية واإلق يمية والدولي

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

 1988سنة ــــ( ل 29 د  ـــرقفي اجتماعــــة  استنادا ال  قرار مج   الوألرا 
( فــي 786المعد  بقرار مج   الوألرا  رقــد   12/6/1988المنعقد دتارلخ 
عد  بقرار مج ـــ  والم 17/7/2005المنعقد دتارلخ  28/2005اجتماعة رقد 
( المنعقد دتــــارلخ  19/2008تاسعا ( في اجتماعة رقد   /479الوألرا  رقد   
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ب ر  ضوابط االنضماد والمــــساهمة المالية فــي المنظمـات  28/4/2008
والكي ات الدولية والعربية واإلق يمية واإلسةمية المت صصة والمعد  بقرار 

( المنعقد 48/2015در في اجتماعة رقد  ( الصا1433مج   الوألرا  رقد  
" دتفويأل وايل وألار  المالية بالموافقة ع   الأللادات  19/10/2015دتارلخ 

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

 آالف و ت   مسة ع ر أل  دينار اولتي" .تفوق ال مسة 
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 رار مج   الوألرا  دج ستة رقد  ــــــلق
 

ع   الجكـات ال اوميـة المـدرج بميألانياتكـا اعتمـادات ل تـدرلب الصـرف منكـا وفقـا -و/22
ــــ( ل 11ليـــة المـــرقمي    لقـــرار  وأللـــر الما ــــ( ل 87و    1964سنة ــ  1975سنة ـــ

( لســنة  27ار والمعــد  بقــرار وأللــر الماليــة رقــد   يــب ــر  ماافــ ت التــدرلب واال ت
ب ــر  ماافــ ت  1989سنة ـــــ( ل 3 رار مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد  ـــــوق 1976

 ،2019لســنة  (28تـدرلب المــوظفي  فــي الجكـات ال اوميــة والمعــد  بـالقرار رقــد  
ب ــــر  ضــــوابط التعاقــــد واإليفــــاد دــــي  الجكــــات  1997( لســــنة 20وتعمـــيد رقــــد  

الجكـــاأل المراـــأل  لتكنولوجيـــا  وتعمـــيد ال اوميـــة والمؤسســـات التدرلديـــة ال اصـــة،
ل ــــدورات والدــــرامت  ب ــــر  التعاقــــد واإليفــــاد 2012( لســــنة  1 رقــــد  المع ومــــات 

ي  الجكــــات ال اوميــــة ــــــد  ومــــاتالتدرلديــــة الم  يــــة فــــي مجــــا  تكنولوجيــــا المع
( لســـنة 9، وتعمـــيد ديـــوا  ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  والمؤسســـات التدرلديـــة ال اصـــة

مـل االلتـألاد  ب ر  ضـوابط االيفـاد فـي الـدورات والدـرامت التدرلديـة ال ارجيـة 2016
ب ــر  اعتمــادات  8/8/2018( الصــادر دتــارلخ 19849باتــاب وألار  الماليــة رقــد  

 .التدرلب ال ارجي
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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 ـــالي  يمث ـــة تك ـــ  مضـــافا الي  الســـوق الم  

ـــالا لمؤسســـة الدت ،التســـولق ـــتد دفـــل هـــ ه المب ــــول ــــرو  الكولتيــ ــــة  ــ ــــصما ع ــ   ـ
تنادا ل مرسـود ـــنفط واســــة وألار  الـــــرأل بميألانيـــماد المالي الم صص لك ا التاالعت

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

 

 طة ــــــــويأل اةنـــــــادات لتعـــــــعتما اــــــــع 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 اةساســـ -أل/3 ية دكـــدف  فـــأل تقـــود وألار  التجـــار  والصـــناعة د
 قــرار رقــد  تكــالي  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 المــــ  االعتمـــواد مـــل جكات المس ولة عـ  تـوفير هـ ه الم

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

 

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

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

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

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

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

 
ــــول  وألار  الماليــــة  -ر/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
مؤتمرات القمة ال  يجية والعربيـة والدوليـة  صـما ع ـ  االعتمـاد الم صـص لـ ل  

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

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

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

ـــان ـــ ا  ت ـــ ـــ  الجكـ ــل فــي ــ المصــروفات  الفــرق دــي مقــدار ات ولتمثــل هــ ا التمول
الفع ية بردوادكا الم ت فة بعد  صد اإليرادات ال اتية لك ه الجكـات، ع ـ  أال تعتدـر 

نمـا يجـب أ  الفوا أل المالية التي ت  ققكا ه ه الجكات ضـم  ايراداتكـا ال اتيـة، وا 
  تؤو  ل  ألانة العامة ل دولة.
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   :  (72  المنافل االجتماعية -ـطــ
مرســــود ا ل ـــــة وفقــــــع   وألار  ال  و  االجتماعيـة والعمـل دفـل المسـاعدات العام -طــ/1

سنة ـــــل ( 54 انو  رقــد  ـــــبق بالمرســود والمعــد  1978( لســنة  22 رقــد   بقــانو  
ـــي  1979 ـــو  4، والمرســـود الصـــادر ف ـــي  ـــر  اســـت قاق وتق 1978يولي ــــف دير ــ
(  14 د  ــــط المساعدات العامة والمراسيد المعدلة لة ، والمرسود بالقـانو  رقـــورب
ـــل فــي  ــر  المســاعدات العامــة،  2011( لســنة 12والقــانو  رقــد   ، 1992سنة ـــ

ب ـــر  اســـت قاق وتقـــدير وربـــط المســـاعدات  2013( لســـنة 23والمرســـود  رقـــد  
ــوألرا  رقــد    ــ  ال ــة، وقــرار مج  ــ  القــانو   2008( لســنة  906العام ب ــر  تنفي

ب ر  صرف دعد مالي  ـكر  بمد ـا  مـــــسي  دينـــــارا  2008( لسنة  27رقـــد   
 .   صما ع   االعتمادات المالية الم صصة لك ا الترأل بالميألانية ــــو ل

 

ت والكي ـة العامـة ل تع ـيد ـــة الكولـــــل ط بة في ال مـ  جامع ياو  صرف المااف ت -طــ/2
دتعـــديل بعـــأل أ اـــاد  2011( لســـنة 29  التطديقـــي والتـــدرلب وفقـــا ل قـــانو  رقـــد

ــــ( ل 10   القـــانو  رقـــد فـــي  ـــر  ماافـــ ت الط بـــة دجامعـــة الكولـــت  1995سنة ـ
 .رلبوالكي ة العامة ل تع يد التطديقي والتد

 

         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   ــر لقــرارات مج ــ  الــوألرا  التــي تصــدر دكــ ا ال

ب ــــر  اصــــدار القواعــــد والتع يمــــات  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
تربيـــة ب ـــر  نفقــات تع ـــيد أدنـــا  وأللــر ال بميألانيــة وألار  التربيـــة و لــ  وفقـــا لقـــرار

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

ـــ ــالي المــدرج بميألانيتكــا لكـــ ــاد الم ــ  االعتم ـــط ع  ـــا ل ضوادـــ ــ  وفقــ  ا التــرأل و ل
ـــــد   ـــــوألرا  رق ـــــ  ال ـــــرار مج  ـــــوارد  بق ـــــد  885ال ــــــارلخ 35( باجتماعـــــة 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  15/7/1984عقــــد دتــــارلخ ( والمن31/1984 
(       266مؤسســـة ال طـــوط الجويـــة الكولتيـــة أصـــدر مج ـــ  الـــوألرا  قـــرار رقـــد  

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

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

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

 . 15/4/2007د دتارلخ ( المنعق3/2007-17( باجتماعة رقد  304رقد  
 

اما يتد الصرف  صما ع   االعتمادات الم صصة ل عةج بال ارج بميألانيـــــــات 
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  - 
 

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

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

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

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

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

ا  ــــــية مراعـــــــع ــ  الجكــات ال اوميــة التــي توفــد بعــأل موظفيكــا فــي بعثــات دراس - /2
      دـــــــالقرار رقـــــد  دـــــالمع 1980سنة ــــــ( ل 12 ج ـــ  ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  قـــرار م

ـــد   ، ب ــر  ال  ــة البعثــات واإلجــاألات الدراســية 1986( لســنة  10   قــرار بوالمعــ
وتعمـيد ،  ب ر  تطديق ت ـ  الة  ـة 1986( لسنة  4 ديوا  ال دمة المدنية رقد  
د ـــــــب ـــر  تعـــديل بعـــأل قواع 1992لســـنة  ( 41 د  ــــــديـــوا  ال دمـــة المدنيـــة رق

ـــال   ـــة البعثــ ـــات واإلجــ ــة رقــد   األات الدراســيةـــ ( 6، وتعمــيد ديــوا  ال دمــة المدني
ب ـــر  تعـــديل مـــدد التصـــرلع بالســـفر ل مبعـــوثي  والمجـــاألل  دراســـيا  1996لســـنة 

 ب ـر  ال  ـة البعثـات واالجـاألات 10/86الوارد  بقرار مج ـ  ال دمـة المدنيـة رقـد 
وتعمـيد ديـوا  ،  2003( لسـنة  2، وقــــرار مج   ال دمة المدنية رقد    الدراسية

ب ـــر  أللـــــاد  الم صـــــــصات الماليـــــة  2007( لســـنة  49ال دمـــة المدنيـــة رقـــد   
 2016( لسـنة 7وتعميد ديوا  ال دمة المدنيـة رقـد  ل دورات التدرلدية  ارج البةد 

وقــرار ديــوا  ال دمــة المدنيــة رقــد المت ــا  ، ب ــا  التــا  اجــاأل  ت ضــير وترديــة ا
ب ــر  تعــديل بعــأل مــواد ال  ــة البعثــات واالجــاألات الدراســية ،  2014( لســنة 11 

ب ــر  تعــديل بعــأل قواعــد  2015( لســنة10وقــرار مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد  
ال  ـــة البعثـــات واالجـــاألات الدراســـية الصـــادر  بقـــرار مج ـــ  ال دمـــة المدنيـــة رقـــد 
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  تعديةتكا باإلضافة ال  القرارات الوألارلة التي تصدر في ه ا ال ر .و  10/1986
وع ــــ  جميــــل الــــوألارات واإلدارات ال اوميــــة والكي ــــات  ات الميألانيــــات المســــتق ة  

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 ال   ل
 الم  قة .

 

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

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

ــــوالمع ـــالقرار رقـــد  ـ الم صصـــات    جـــدو اســـتددا ب ـــر  2008( لســـنة  8 د  ب
( 14الكولتيـــة المعـــد  بقـــرار مج ـــ  ال دمـــة المدنيـــة رقـــد   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 ي  قكــا أ اامــا قضــا يةع ــ  جميــل الجكــات ال اوميــة التــي يصــدر فــ - /4
 -ما ي ي : اتباتا ددفل مبالا مالية ــــت ألمك

 

ـــ( ا 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

ــل واســتفا ــارات قامــت باســتةمكا بالفع ــر أو عق ــا الجكــة ال اوميــة غي دت منك
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ا لد تقد بسداد قيمتكا لمست قيكا ، يـتد ت ميـل المد ـا الم اـود بـة ع ـ  ــــأنك
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 الماليةيقتكا ، ا ا اا  ال ة ع    قـــــأو ال دم

 
 

ــاد قضــا ية صــادر  ضــد الجك 2   ــة ت ــص أ ا ــت المطالب ـــ( ا ا اان 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 منكـــــمـــت باســـتةمكا بالفعـــل واسال اوميـــة ، أو ســـ ل أو عقـــارات قا

 الجكة غير أنكا لد تقد بسداد قيمتكا لمست قيكا .
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...ايرة أو متمــثة بقيمــة فوا ــد التــر الددي ـ

وت ــــــالمد ا اةو  وال   يمثل قيمة الس ل وال ـدمات التـي تـد ترديتكـا ع ـ  الن
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 
ـــ( ا ا ا النــوت الم ــتص دكــا ع ــ  أنــوات دنــود مصــروفات الميألانيــة   ـــا  قـــ 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  صــودقيمــة الســ عة أو ال دمــة ل ســاب ال   ج ( وفــي  الــة عــدد تع يــة
اد ــــــتنفيـــ  أ ا 28230101 نـــوتت ميـــل قيمـــة ال اـــد بالكامـــل ع ـــ  اعتمـــاد 

 ضا ية بميألانية الجكة ال اومية  .ـــــق
 

ــد القضــا ي ـــالموظ أ  ترجــل ع ــ  ل جكــة ال اوميــة الصــادر ضــدها ال ا   ــ
ــــ لـــ  طبقبقيمـــة التعـــويأل و  –المتســـدب ا ا مـــا ثدتـــت مســـ وليتة  ــــا ة اـ اد ـ

دور  ـــــة الــــــ( م  القانو  المدني وما جا  باتـاب وألار  المالي 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 عـــــت ال ضاـــــال ســـابات العامــــة دفـــل تعول -ع ـــ  وألار  الماليـــة  - /5
ــــــة نتيج ــــــالوألارات واإلدارات ال اومي ـــــــب ــــــا  العمــــــل ــ ــــــاتكد أثن      ة اصــــــادتكد أو وف

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 

ــــــا لق، وفقـــــال اوميـــــة ـــــر الماليـــــة رقـــــد   ـــ ــــــ( ل 22رار وألل وتـــــدفل  2000سنة ــ
 التعويضات بموجب أ ااد صادر  ع  الجكات القضا ية الم تصة .

 

ــ ت وج - /6 ــدفل مااف ــي ت ــة الت ــ  الجكــات ال اومي ـــع  ـــوا أل لتيــــ ـــر المــــ  اتبــاتوظفي  ـ
(  4د رقــد   القــواني  والقــرارات الصــادر  فــي هــ ا ال ــر  وفقــا لمــا جــا  فــي التعمــي

 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 ي  ـــــالعقارلة المعفا  ع  المواطني  الكولتيي  واـ ل  مـنع الـألواج الـ  دنـ  الت

رى ـــــبرسـما  المسـتفيدي  واـ ل  الت ـويةت اة  واالد ار طبقا ل ك ـوف المقدمـة
 ال ر  . الصادر دك ا 1995( لسنة  12   و ل  استنادا ال  القانو  رقد
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رأل ــــيتد دعد الص   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 ـــــتصـرف اعانـات النقابـات وجمعيـات النفــل العـاد  صـما ع ـ  االعتمـادات المالي - /9
ا ــــــل طبقــــــالم صصـــة لكـــ ه اةغـــراأل بميألانيـــة وألار  ال ـــ و  االجتماعيـــة والعم

ـــلقـ ـــــــ ــة والعم ــر ال ــ و  االجتماعي ــرارات وألل ــوألرا  وق ــ  ال ــي هرارات مج  ـــل ف  ا ـ
  ، وفيما يتع ق بمسـاعدات ات ـاد ال ـرطة الرلاضـي فيجـب أ  تـدفل  صـما رال 

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 سارر ـــ

أ  تـدفل  صـما ع ـ  االعتمـاد المـالي الم صـص  فيجـب والفرق ال عدية اةه ية
ـــ ل  بميألانيـــــل ود ــــــة المج ــ  الــوطني ل ثقافــة والفنــو  واآلداب دنــا  ع ــ  المرســ

ــــاةمي ـــرار مج ـــ  الـــوألرا  رقـــ 1995(  لســـنة  281 د  ـــــــر  رقـــ  ( 814  د ـوق
 .1995( لسنة  3  دج ستة رقد 

 

لعامـــة دفـــل اعانـــات ديـــت الألاـــا  وفقـــا ل مد ـــا ال ســـابات ا-تتـــول  وألار  الماليـــة - /10
 الم صص لك ا الترأل بميألانيتكا.

امــا تقــود دتعــويأل  ســا ر بعــأل ال ــراات أو اةن ــطة ال اصــة أو اةن ــطة  
الم ت فــة التــي تقــدد  ــدمات عامــة أو تمثــل بعــأل أوجــة الن ــاط االقتصــاد  فــي 

 الدولة طبقا لما يصدر دكا م  قرارات م  مج   الوألرا .
ي اطــار السياســة النقديــة التــي تكــدف الــ  االســتقرار النقــد  والم افظــة ع ــ  وفــ 

ال سـابات العامـة دتعـويأل مـا  –سعر صرف الدينار الكولتي، تقود وألار  الماليـة 
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
فــي  ــر  النقــد وبنــ  الكولــت  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  وم 2006( لســنة 46رق ســاهمة ال ــراات المســاهمة العامــة فــي  ــر  الألا

والمقف ة والة  ة التنفي ية ل قانو  ال  ديـت الألاـا  لتقـود بصـرفكا فـي المصـارف 
 ال رعية ل ألاا .

 

ع ــ  جميــل الجكــات ال اوميــة ت ميــل عجــوألات الصــناديق والعكــد النقديــة ع ــ   - /12
ر مـ  عجـوألات الصـناديق والعكـد النقديـة، ع ـ  أ  يصـدر قـرا 28280101النوت 

   و  الميألانية العامة.-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 10القــانو  رقــد   دتعــديل بعــأل أ اــاد 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 

ت التــي تصــرف لط بــة المــنع الدراســية مــ  أدنــا  الــدو  الصــديقة الفنيــة والماافــ 
 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 المــر  ـــاد عقدهـالمــؤتمرات واالجتماعــات والن ــد اــــ ــي تعق ــة منكــا أو الت   الدورل
ؤتمرات واالجتماعـات والنـدوات ــــلمر  وا د  ( ، ع   أ  يتد الصرف ع ـ  هـ ه الم

اـل جكـة  اوميـة، و لـ  ة ـــفي  ـدود االعتمـادات الماليـة الم صصـة لكـا بميألاني
ط تنظـيد دـــــ ر  ضـواب 2011( لــــسنة  5وفقا ة اـاد تعمـيد وألار  الماليـة رقـــد   

الفعاليــات المقامــة ددولــة الكولــت واستضــافة ضــيوف الدولــة الرســميي  بــالوألارات 
 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  

لجكـات ال اوميـة بموجـب التنسـيق مـل وألار  الماليـة وااللتـألاد دكـا ضم  ميألانيـة ا
             ( فــــــي اجتماعــــــة 847و لــــــ  وفقــــــا ة اــــــاد قــــــرار مج ــــــ  الــــــوألرا  رقــــــد   

 .4/8/2008( المنعقد دتارلخ  2/2008-38رقد   
 

وع ـــ  اافـــة الجكـــات ال اوميـــة الراغبـــة فـــي استضـــافة المـــؤتمرات واالجتماعـــات 
( الصـادر فـي 1033ة الكولت االلتألاد بقرار مج ـ  الـوألرا  رقـد  والندوات في دول
 .23/11/2009( المنعقد دتارلخ 2/2009-64اجتماعة رقد  

 

      ع   وألار  العد  تنفي  اعتمادات ال  و  القضا ية طبقا ة ااد القانو   - /15
صادر دتعديل بعأل أ ااد قانو  تنظيد القضا  ال  1996ة ــ(  لسنـ 10   دــــرق

وفي ضو  قواعد التنفي  المتفق  1990( لسنة  23بالمرسود بالقانو  رقد   
ع يكا ما دي  وأللر  العد  والمالية  و  آلية تنفي  ما ي صص ل  ؤو  

 القضا ية م  اعتمادات.
 

 -يراع  في الصرف ع   دند المكمات الرسمية في ال ارج اتبات اآلتي :  - /16
 

ـــا ــــــــأل موظفيكـــــات واإلدارات ال اومية التي تك   بع( ع   الوألار  1          
        ادـــة أرقـــبمكمات رسمية  ارج البةد اتبات قرارات مج   ال دمة المدني

رقد ( م  القرار 11والماد    , 3/1988,  9/1985,  8/1980, 8/1979  
المعد   ب ر  ال  ة نفقات السفر ومصروفات االنتقا  1/2015, 2/1992

واتاب وألار  المالية الدور   (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 
المدنية الصادر  واتاب ديوا  ال دمة المكمات الرسمية ل جكات ال اومية

ب ر  التقيد باإلجرا ات والفترات الم دد  ل مكمة  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 ال   ل  في لوا  كا ال اصة

ر ت اكر السفر وبوالص ال    في  ر  ضوابط ت ديد أسعا 2017لسنة 
ال اومية ل راة ال طوط الجوية الكولتية واالتفاقية المدرمة دي  وألار  المالية 

 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   
 1/1/2016سفر وبوالص ال    دد ا م  ، وأسعار ت اكر ال31/12/2015

ع    راة ال طوط الجوية الكولتية وجميل الجكات ال اومية والمؤسسات 
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 اجتماعة434اللتألاد بقرار مج   الوألرا  رقد  المستق ة ا

ب ر  قرارات مج   ال دمة المدنية  23/3/2015( المنعقد دتارلخ 13/2015 
 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 

فر ب ـــــــر   فـــــــأل نفقـــــــات الســـــــ 3/8/2015( المنعقـــــــد دتـــــــارلخ 35/2015 
ومصــروفات االنتقــا  ل قيــاديي  بالدولــة وبـــاقي الوظــا   العامــة  ــة  قيـــامكد 
بالمكمـات الرسـمية ب يــث ياـو  الدــد  اليـومي ل سـاد  الــوألرا  والمعينـي  ددرجــة 

ـــا ويســت ق الــوألرا  أيــاد الــ هاب لمقــر المكمــة الم ــدد   300وأللــر  دينــار يوميـ
  كا  سب النظد المتبعة في ديوا ال  مقر عم كد بعد انتكا الدد كا والعود  منك
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ال دمــة المدنيــة، وياــو  دــد  االكراميــات والكــدايا الم صصــة ل ـــــــوأللر  ر ــــــي   
% 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 رارات مج ـ  الـوألرا  التـي تصـدر ب ـر  القنصـ ييجب اتبات قـ - /17
، وتتــول  وألار  ال ارجيــة الصــرف ع ــ  هــ ه القنصــ يات  صــما 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

 لدد وماسي والقنص ي والقرارات المتع قة دكا  . ا
 
ـــدفات  ــــيراعــ  الصــرف ع ــ  درنــامت ال ــ و  العســارلة دــوألار  ال  - /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  صصات ر ي  الدولة وفقا ل قانو  رقد  تصرف م - /19
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 ثالثا: النفقات الرأسمالية
 

 (32 را  اةصو  غير المتداولة   ❖
 

  را  اةصو  غير المتداولة غير المالية الم موسة 323مجموعة - 
 
 

تد  في  دود االعتمادات التي 32310101يتد الصرف ع   نوت  را  اةراضي  - /1
 ت صيصكا ل را  أراضي بترأل ان ا  مباني تابعة ل  اومة.

 

فـــي  ـــدود االعتمـــادات  32310102يـــتد الصـــرف ع ـــ  نـــوت اســـتمة  اةراضـــي  - /2
ـــ ه  ـــويأل أصـــ اب ه ـــتد تع ـــة، ول ـــة العام الم صصـــة الســـتمة  اةراضـــي ل منفع
ية اةراضي بقيمة مـا اسـتم كتة الدولـة دـثم  يسـاو  أو يأللـد عـ  قيمتكـا االقتصـاد

 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  

را  واســــتمة  مبــــاني واســــتمة  مرافــــق ال ــــدمات المدنيــــة واالجتماعيــــة، أو  ــــ
ــــاني  ــــة أو مب ــــة أو متنق  ــــاني مؤقت ــــة، أو مب ــــاني عامــــة وترفيكي صــــناعية، 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 

 الةألمة في ال  الة.قد تصدر في  ر  ال منكا والموافقات 
 

يجب الم افظة ع   وسا ل النقل واست دامكا االست داد اةمثل وا ل  تنظــــيد  - /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) عميد رقد والت

 االست داد والتعديةت الة قة لة .
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د.   فقط  مسة وع رو  أل   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  1409رار مج   الوألرا  رقد  استنادا ال  ق
 .30/12/2012المنعقد دتارلخ 

 

تستدد  سيارات السفرا   سب ال اجة الفع ية ع   أال تقل مــــد  االســـت داد  - /6
أل  دينار ، وتستدد  سيارات  30عـــــ  أربل سنوات وال تأللد قيمة السيار  ع  

ا فيكا سيارات الم  قي    الثقافي والـــص ي والعـــسار  ال دمات في ال ارج بم
والتجار  ( ع   أال تقل مد  االست داد ع   م  سنوات ، وال تأللد قيمتكــــا 

،  2008( لسنة  5أل  دينار استنادا لقرار وأللر المالية رقد    12عـــــ  
ع ية ع   أ  وت صص سيار  ةعما  البعثات التمثي ية وتستدد   سب ال اجة الف
أل  دينار  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 لموظ  معي ، اميأل  عينيـــة مرتبطـــة  - /7
ص ال  ــــــصي بمسماه الوظيفي طالما ظل مستمرا في وظيفتة وال يجوأل الت صي

( مــــ   19اال دنا  ع   قرار يصدر ع  مج   ال دمة المدنية طبقا ل مـــــاد    
   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
مـــادات الم صصـــة لكـــل منكـــا بميألانيـــات الجكـــات والنقـــل الب ـــر  فـــي  ـــدود االعت

 ال اومية المعنية.
 

عامــة م اطبـــة اإلدار  العامــة لإلطفــا  فيمـــا يتع ــق ب ـــرا  ع ــ  جميــل الجكـــات ال - /9
معدات وأدوات مااف ة ال رلق واالن ار وقطل التيار والمواد الةألمـة لكـا وصـيانتكا 

ـــة المااف ـــة  ـــاني والمن ـــ ت برنظم ـــأل المب ـــ  لتجكي ـــرأل و ل ـــة بت ـــ ار والوقاي واالن
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( مـ  تعمـيد 145 مايتكا و مايـة  ـاغ يكا مـ  أ طـار ال رلـق وفقـا ل مـاد  رقـد  
 .ر  نظد ال را  ل جكات العامةب  2020 ( لسنة5وألار  المالية رقد  

 

يــتد الصــرف ع ــ   ــرا  اةثــاث، وأثــاث اســاا  المــوظفي  فــي  ــدود االعتمــادات - /10
ـــود  ـــرأل والعق ـــ ا الت ـــوظفي  المســـت قي  ل ســـا  الم صصـــة لك ـــل الم ـــة م المدرم

 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

د اة ـرى الـوارد  دتعمـيد وألار  ل مراعـا  اة اـاـ، 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
فـا  دإن ا  مطابل جديد  أو التوسل فيما هو موجود لديكا  اليـا مـ  مطـابل واالكت

 وألار  اإلعةد. -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 ــــا سةـــ الت الم ألني
 2017( لسـنة 1ل تع يمـات رقـد  داد ط ب ال را  وفقـا ــــد اعـــالمنصوص 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. 2020( لسنة 5والتعميد رقد  

 
 

ل ـــــات والتجكيـألات ووسـا ل النقيجب ع ـ  اـل جكـة  اوميـة االسـتفاد  مـ  المعـد- /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
ــا يعــرأل ع يكــا مــ  جكــات  اومي ـــجكــة االســتفاد  مم ـــة أ ـــــ ـــرى ســ ـــوا  جديــ      دـ
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( 5( مـ  تعمـيد وألار  الماليـة رقـد  142وفقا لنص المـاد  رقـد  مستعمل، و ل  أو 
في اطار نصـوص تعمـيد التصـرف و  ب ر  نظد ال را  ل جكات العامة 2020لسنة 
 . 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 اةصو  العقارلة المم واة ل دولة وفقا ل ماد  

 -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 
 ت  تصبع اةراضي جاهأل  لةست داد أو التـرجير، و لـ  وفـق دنـود  دنود التكالي 

التكــالي  التاليــة  ســعر ال ــرا ، رســود مســع اةراضــي، تكــالي  دــد  اةضــرار أو 
المطالبات، تكالي  تنظيـ  اةرأل لةسـت داد، تكـالي  األالـة الدنـا  الموجـود ع ـ  

 يكا وألار  المالية(.اةرأل، رسود تقديد المعامةت، أية تكالي  أ رى توافق ع 
 
 

 ثانيا: المباني المم واة أو الم صصة ل جكة ال اومية: ➢
 

ــة  ــرا   ــتد ا تســاب تك ف ــد االســت داد والمبــاني الجديــد  مبــانياســتمة  الو ي ، قي
  ســعر  وفــق دنــود التكــالي  التاليــة وتتــوفر ديانــات التكــالي  الماليــة ال اصــة دكــا

ــال ي  التــرا يص المرتبطــة بالدنــا  أو تم ــ  ال ــرا  أو تك فــة الدنــا  والت ــييد، تك
المدن ، أتعاب مكنيـة، تكـالي  دـد  اةضـرار أو المطالبـات المرتبطـة بمـواد الدنـا ، 
رســود تقــديد المعــامةت، رســود تســجيل المبــاني، أيــة تكــالي  أ ــرى توافــق ع يكــا 

 وألار  المالية(.
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 ر الم موسة را  اةصو  غير المتداولة غير المالية غي 324مجموعة  - 
 

يتد الصرف ع    را  اةصو  غير الم موسة المقتناه م  درمجيات الدعد - /16
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.
 
 الديولوجية  أصو  فة ية(  را  اةصو  326مجموعة  -د
 

يتد  را  اةصو  الديولوجية م  ثرو   يوانية منتجة وغيـر منتجـة، وثـرو  نباتيـة -د/17
منتجـــة وغيـــر منتجـــة، وأصـــو  فة يـــة ل تربيـــة منتجـــة وغيـــر منتجـــة  يوانيـــة أو 
نباتيـــة فـــي  ـــدود االعتمـــادات الم صصـــة لكـــ ا التـــرأل بميألانيـــة الكي ـــة العامـــة 

الثرو  السماية وأية جكـات  اوميـة أ ـرى يتط ـب ن ـاطكا  ـرا  ل  و  الألراعة و 
 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    

المبــاني والت ســينات  و ــرا  اةراضــي و ــرا  الماليــة ال اصــة بالم ــارلل اإلن ــا ية
ع ــــ  اةراضــــي و ــــرا  اآلالت والمعــــدات واةصــــو  اة ــــرى المرتبطــــة بالم ــــارلل 

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 والرقادــــــبقواعد اعـداد الميألانيـات العام 1978ة ( لسن 31 رقد  
ـــامي  فـــي  ـــر  نقـــل بعـــأل  2007( لســـنة 306، والمرســـود رقـــد  وال ســـاب ال ت

 ا تصاصات وألار  الت طيط ال  وألار  المالية، ولجب ع   جميل الجكات ال اومية
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ــــدى طــــرر االلتــــألاد بالقيمــــة التقديرلــــة المدرجــــة بالمــــ ار  االيضــــا   ية ل ميألانيــــة ل
ـــــة  الممارســـــات والمناقصـــــات واالتفاقيـــــات ل م ـــــارلل االن ـــــا ية والصـــــيانة الج رل

( لســنة 49( مــ  قــانو  رقــد  36وال ــدمات االست ــارلة، مــل االلتــألاد بالمــاد  رقــد  
 .ب ر  المناقصات العامة 2016

 

 و   ـــ –يجـــب ع ـــ  الجكـــات ال اوميـــة ال صـــو  ع ـــ  موافقـــة وألار  الماليـــة - /19
الميألانيــة العامـــة ع ــ  اعتمـــاد القيمــة الماليـــة التقديرلــة الةألمـــة لطــرر ممارســـات 
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 

ــتما  هــ ه ــ  ت ــألاد الجكــات  المراــأل  ل مناقصــات العامــة  ت ــوألار  الت قــق مــ  الت ال
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 يجــب ع ـــ  الجكـــات ال اوميــة ال صـــو  ع ـــ  موافقــة وألار  ال - /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 

ل توضــيع تفصــيل الماونــات المرتبطــة بالم ــارلل االن ــا ية والصــيانة الج رلــة مــ
الترسـية وقدـل العـرأل ع ـ  ديـوا  طبقـا لقـرار م دد بالقيمـة ا ا اـا  العقـد  ـامل 
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 
لجكة عند طر كا ل تصميد واال راف والتنفي ، ودراسـة االلتألامـات الماليـة بميألانية ا

 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  سـلاال ا ا قاد ـة وفـر فـي االعتمـاد ا سـنةلكا بقـانو  اعتمـاد مـالي ةكثـر مـ  
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 ــروت ولــتد مرط عــدد تجــاوأل التك فــة الك يــة ل  ــروت آ ــر فــي نفــ  البــاب ب ــلم
 استيفــاااـب  ويعتدـــر ـــ و  الميألانيـــة العامـــة  –وألار  الماليـــة االتفـــاق ع يـــة مـــل 

ي ســاسرط أ ــ  وألار  الماليــة لــالمرســ ة ا النصــ  ســنويةديانــات تقــارلر المتابعــة 
( لسـنة  2 يد وألار  الماليـة رقـد  ـد دتعما ور ـلب 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 التكــالي  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 د ر   ـــرو ــ ي  ـــــط التع

 .  اةسا  النقد ( اعتمادات الميألانية في الجكات ال اومية
 

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 تقـل رلـة والصيانة الج 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 

، و لــــ  قدــــل العــــرأل ع ــــ  الجكــــاأل المراــــأل   ا  القــــرار المناســــب ب ــــرنكاات ــــ
أ  يتد التقدد بط ب التجديد أو التمديـد قدـل موعـد  ا ـــــمل مراع ل مناقصات العامة

دنصــوص المــواد ا ورد ــــــمب دوقــت اــاف، وااللتــألاد أو التمديــد اة يــر انتكــا  العقــد
ات صــالمناق ب ــر  2016لســنة  ( 49   مــ  القــانو  رقــد (76،75،74  التاليــة
( لســـنة 2، واة ـــ  فـــي االعتبـــار مـــا ورد دتعمـــيد ديـــوا  الم اســـبة رقـــد   العامـــة
 .ب ر  اةوامر التتييرلة التي تصدر ع   م ت   أنوات االرتباطـات 1989

 

را  أ  ـــــب اجــــاما ال يجوأل ل جكـات المسـتفيد  التقـدد لـوألار  اة ـتا  العامـة بط 
 روت ـــــ ارلل اإلن ا ية يترتب ع ية أللـاد  فـي التكـالي  الك يـة ل متعديل ع   الم

اال بعـد ال صـو  ع ـ  موافقـة  و ل  بعد اقرار التصاميد والدد  في تنفي  الم ـروت
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ـــا لمـــا جـــ ـــ  وفق ـــوألرا  و ل ـــ  ال ـــ  الـمج  ـــرار مج  ــــا  بق ــــرق وألرا ـ  ( 1001  دــ
ر اــــاد المــــاد  مــــل عــــدد اال ــــة  ب  1999( لســــنة  2/1999-26 باجتماعــــة  

 القواعد العامة(. –الفصل اةو  /5 
 

سنة ـــــة  الــــا ا لد يتد تسـ يد أ ـد الم ـارلل اإلن ـا ية الـ   اـا  مقـدرا تسـ يمة   - /24
سوية ـــــالمالية جاأل دـإ   سـادق وبال ـروط واةوضـات التـي ي ـددها وأللـر الماليـة ت

 لـ  فـي  ـدود التكـالي  الك يـة بالم ارلل والصيانة الج رلة و االست 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  ر   ـــروط ــ

   .  اةسا  النقد ( ي  اعتمادات الميألانية في الجكات ال اوميةــد ديلـــالتع
 

 أو الصـيانة الج رلـة ع   جميل الجكات ال اومية عدد ت ميل الم ـارلل اإلن ـا ية - /25
ينبتــي عــدد تضــمي   ــروط  بالم ــروت،  يــث ات صــ ة مبا ــر   تمصــروفات ليســ

ال اوميـة أو تـوفير أجكـأل   المناقصات و الممارسات توفير سيارات لم رفي الجكات
غيرهــا تةفيــا الرتفــات قيمــة العطــا ات التــي يتقــدد تعيــي  مــوظفي  أو  أو معــدات أو

 20/9/1995فـي  كتـاب الـدور  الصـادرو ل  وفقـا ل  و  سو الممار  دكا المناقصو  
   ب ــر  دليــل رمــوأل وتصــنيفات الميألانيــة 2015( لســنة 4وتعمــيد وألار  الماليــة رقــد  

 . قد (  اةسا  الن
 

رور  التقيـــد دإرســـا  ـع ـــ  الجكـــات ال اوميـــة صـــا بة الم ـــارلل اإلن ـــا ية ضـــ - /26
وفقـا ماليـة تقارلر متابعة نص  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  
 ر .  م  قدل الوألار  الم او 
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 -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  

الوألارات واإلدارات ــــــــة التـــي ي ـــألد لكـــا صـــيانة دورلـــة ج رلـــة مت صصـــة دـــــال اوميـ
ب ــر  أعمــا   1982( لســنة  23 وارد  بــالتعميد رقــد  ال اوميــة وفقــا ل تع يمــات الــ

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 ــــلمقـاو  القيـألد اـــــود الم ارلل اإلن ـا ية  ـروطا ت 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 ســــيد واة ــــراف الكند( يجــــب أ  تقتصــــر أعمــــا  التصــــم 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 

 ه المواصفات بالمستوى المتعارف ع ية . الوطنية و ل  ا ا ما اانت ه 
 

( 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  

ارلل  ات الطديعـة م ـتعاونكا مل مقاو  أجندي م   وى ال در  فيما يتع ـق بال
أ  يـتد اـل  لـ  ضـم  اإلطـار العـاد لةتفاقيـة االقتصـادية الت صصية ، ع ـ  

المو د  لدو  مج   التعاو  أو أية اتفاقية أ رى مدرمة أو قد تدـرد فـي هـ ا 
 ال ر  .   
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ــاولي  آ ــرل  أو م ــاراتكد  - /30 ــل المناقصــات لمق ــ  دي ــات الرادعــة ع    فــرأل العقوب
ــاولي  الكــولتيي  أو م ــل المق ــا ل  ــروط، ومن ــد مــ  دكــا  ةف ؤسســاتكد مــ  التعاق

ــــي  مؤه ــ ــــاولي  م  ي ــــوافر مق ــــة ت ــــي  ال ــــة ف ــــل  ــــراات أجندي ــــاط  م ـــــالب ي  ــ
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  موافقـــد ال صو  ع الم  ية امقاو  م  الباط  اال بع

 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 واةعمــــــقة لمقــاولي الاإلجــرا ات المتبعــة فــي صــرف الــدفعات المســت 
  -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 ـــــــتفيد  ت( في  الة وجود أية مة ظـات مـ  قدـل الجكـة المسـ 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 .  

 

ات الـدفل الـوارد  اليكـا مـ  وألار  ( ت تألد الجكات المستفيد  بصرف قيمة  كاد 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  الةألدــعارها دـــإل 
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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     الـوألرا  رقـدو ل  استنادا ال  قـرار مج ـ
1994. 

 

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.
 

 

ـــاد    –  /34 ـــوألرا  أرق ـــ  ال ـــرارات مج  ـــ  ق ـــي اجتماعـــة       ( المت 1126اســـتنادا ال  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  7/2008تماعــة رقــد   أوال ( فــي اج/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 : 

 

بالتعاقـــد واال ـــراف ع ـــ  جميـــل الم ـــارلل تك يـــ  وألار  اة ـــتا  العامـــة  – 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 

 صاص.قانو  ان ا كا ه ا اال ت
قيـاد وألار  اة ـتا  العامـة بال صـو  ع ــ  موافقـة الجكـات المسـتفيد  مـــــ   – 2

 الم روت ع   التصميد قدل طر ة ل تنفي . 
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 % م  قيمة الم روت. 10عدد تجاوأل اةوامر التتييرلة ة  م روت ع   – 3
اســــناد مســــؤولية الصــــيانة الــــ  الجكــــات ال اوميــــة لتتــــول  القيــــاد بصــــيانة  -4

كا، بعــد االســتةد النكــا ي ةعمــا  العقــود االن ــا ية وانتكــا  فتــر  الصــيانة م ــارلع
 ال اصة دكا.

دار  مــــــ ارلعكا  -5 السمار بقياد الجكات ال اومية دتــــصميد وتنفيـــــ  وصـــــيانة وا 
 الصتير  والتي ال تتجاوأل تكاليفكا المالية   م يوني دينار اولتي (.

ــــــت اإلبقـــــا  ع ـــــ  تصـــــميد وت -6 ــــــر  ت ـــ دار  الم ـــــارلل الكديــــ نفيـــــ  وصـــــيانة وا 
مـــــــسؤولية وألار  اة ــتا  العامــة  ـــرلطة اســتكما  اافــة متط بــات وألار  اة ـــتا  
العامـــة لتنفيـــ ها ل جكـــة المســـتفيد  وفـــي  الـــة ال ـــةف يرفـــل اةمـــر الـــ  مج ـــ  

 الوألرا .
انة م ــارلعكا الســمار لــبعأل الجكــات ال اوميــة دإنجــاأل وتصــميد وتنفيــ  وصــي -7

 ( مةيي  دينار اولتي.10والتي ال تتجاوأل تكاليفكا المالية  
 
 

ــة دمــت الم ــارلل اإلن ــا ية  ات الماونــات المت ــادكة   - /35 ال يجــوأل ة  جكــة  اومي
 التي تـــــد اعتمادها اال بعد الرجوت ال  وألار  المالية دك ا ال ر  ة   الموافقة.

 

 اوميـــة قدـــل العـــرأل ع ـــ  الجكـــاأل المراـــأل  ل مناقصـــات يجـــب ع ـــ  الجكـــات ال   - /36
ــــة لطــــرر المناقصــــات ال اصــــة  ــــر المالي ــــ  ا   وألل ــــدما ع  العامــــة ال صــــو  مق
بالم ارلل االن ا ية التـي تتضم  أعما  ت ـص الت تيل والصيانة لمـد  تأللــد عــ  

( سنــــوات واــ ل  طــرر المناقصــات ال اصــة برعمــا  الصــيانة الج رلــة ل م ــارلل 3 
ـــد  العقـــد عـــ    ( سنـــوات لدراســـة االلتألامـــات 3اإلن ــا ية و لــ  فــي  الــة أللــاد  مـ

ـــة عـــ   ــ  ع ــ   المـــالية المترتدـ ــ  الم ــروت و ل ـــوات تنفي هــ ه التعاقــدات  ــة  سن
( مــ  المرســود 26بالدولــة اســتنادا ة اــاد المــاد    ضــو  المــوارد الماليــة المتا ــــة

قواعــد اعــداد الميألانيــات العامــة والرقابــة ع ـــ  ب 1978( لســنة 31بالقــانو  رقــد  
 تنفي ها وال ساب ال تامي. 
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يجــب ع ــ  الجكــات ال اوميــة التركــد مــ  ســداد اافــة المســت قات الماليــة لمقــاولي  - /37
تنفيــ  الم ــارلل اإلن ــا ية وصــدور  ــكاد  الــدفل ال تاميــة واالســتةد االدتــدا ي لكــا 

مـل التركيـد  (GFMIS)د ادار  ماليـة ال اومـة قدل ط ب التا كا م  الميألانية ونظـا
ع   االسـتةد النكـا ي لكـا نظـرا لمـا ي ضـل لـة الم ـروت مـ  صـيانة بعـد االسـتةد 
ــر بعــأل المعــامةت ال اصــة دكــ ا  ــة تمرل ــب ع ي ــا يترت ــد لســنوات مم ــدا ي تمت االدت

 .(GFMIS)ال ر  في نظاد ادار  مالية ال اومة 
 

فـي  الـة تتيـر  –أللـاد  أو نقـص  –عديل أسعار العقـد ال يجوأل ة  جكة  اومية ت - /38
 –والتـي ت ـدد أسـعارها عالميـا  –أسعار المواد الر يسية الدا  ة في دنود المناقصة 

اال وفقــا لمعادلــة منصــوص ع يكــا بالوثــا ق والعقــود ال اصــة بالم ــارلل االن ــا ية 
يألانيـــة العامـــة  ـــ و  الم –والصـــيانة الج رلـــة ، وبعـــد الرجـــوت الـــ  وألار  الماليـــة 

لدراسة اةسـباب وااللتألامـات الماليـة المترتبـة واعتمـاد القيمـة الماليـة الةألمـة و لـ  
ـــادتي   ـــاد الم ـــا ة ا ـــة وفق ـــأل  ل مناقصـــات العام ـــاأل المرا ـــ  الجك ـــرأل ع  ـــل الع قد

 ب ر  المناقصات العامة. 2016( لسنة 49( م  القانو  رقد  76،75 
 

فــي ال جــو  الــ  اةوامــر التتييرلــة لتنفيــ  العقــود يجــب ع ــ  الجكــات ال اوميــة تة - /39
ال اصة بم ارلعكا االن ا ية، وااللتألاد بعدد اطالـة المـد  الممتـد  دـي  تصـميد هـ ه 

ــد   ــوألرا  رق ــ  ال ــ  اســتنادا لقــرار مج  ــ ها، و ل ــد  دتنفي ( 182/2الم ــروعات والد
ــــارلخ  ــــد دت ــــود ا 8/2/2016المنعق ــــ  العق ــــة لتنفي ــــر التتييرل ل اصــــة ب ــــر  اةوام

 بالم ارلل االن ا ية ل جكات ال اومية.
 

 ـ و  الميألانيـة  –يجب ع   الجكات ال اومية ال صو  ع   موافقة وألار  المالية  - /40
العامة ب ر  اةعما  المندثقة عـ  م رجـات االتفاقيـات االست ـارلة مـ  ممارسـات 

تتع ــق دكــا  ومناقصــات لتنفيــ  الم ــارلل االن ــا ية أو أيــة  ــدمات است ــارلة أ ــرى 
و ل  قدل ات ا  أ  اجرا ات ل طرر وقدل العرأل ع ـ  الجكـاأل المراـأل  ل مناقصـات 
العامـــة، و لـــ  ل ت قـــق مـــ  ادراجكـــا ضـــم  ماونـــات المـــ ار  االيضـــا ية بميألانيـــة 

 الجكة ودراسة االلتألامات المالية المترتبة ع يكا  ة  سنوات التنفي .
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لدنــود اال تياطيــة والطار ــة بعقــود االتفاقيــات ال يجــوأل ة  جكــة  اوميــة تفعيــل ا - /41
االست ـارلة والم ـارلل االن ــا ية والصـيانة الج رلـة، واســتعما  المبـالا اال تياطيــة 

 ــ و  الميألانيــة العامــة -والطار ــة دت ــ  العقــود اال بعــد الرجــوت الــ  وألار  الماليــة
 يكــا وات ــا  القــرار لدراســة أســباب تفعيــل ت ــ  الدنــود وااللتألامــات الماليــة المترتبــة ع

المناسب ب رنكا و ل  قدل العـرأل ع ـ  ديـوا  الم اسـبة وفـق أ اـاد القـانو  رقـد 
ـــد   1964( لســـنة 30  ـــيد رق ـــة، والتعم ب ـــر  الضـــوابط  2018( لســـنة 6وتعديةت

والقواعد الواجب ع   اافة الجكات الم مولة درقابة ديـوا  الم اسـبة اتباعكـا عنـد 
والتقيــد دــدليل اعــداد أوراق المناقصــات وم ــروعات  العــرأل ع ــ  الرقابــة المســبقة

 العقود واالرتباطات واالتفاقات ال اضعة ل رقابة المسبقة.
 

يجــب ع ــ  الجكــات ال اوميــة ات ــا  اجــرا ات الطــرر والترســية والتعاقــد لمناقصــات  - /42
 تقااريردوقــت اــاف، مــل مراعــا  دقــة  الجبرياا العقــود  ا تهااب  الجذرياا  لعاا  الصاايب  
ا  والمــد  الألمنيــة الةألمــة ل تنفيــ  و لــ  تجنبــا إلصــدار أوامــر تتييرلــة ع ــ  اةعمــ

 النفقات الرأسمالية(. -  /20 العقود الجارلة مل االلتألاد دنص الماد  
اما يجب ع ـ  جميـل الجكـات ال اوميـة عـدد تضـمي  مناقصـات الصـيانة الج رلـة   

يـــة  ـــدمات است ـــارلة        ل م ـــارلل االن ـــا ية بقيمـــة أتعـــاب تصـــميد أو ا ـــراف أو أ
 أو متط بات ترثيث.

 

ـــوألرا              - /43 ـــ  ال ـــرار مج  ـــ  مـــا جـــا  بق ـــألاد دتنفي ـــة االلت ـــل الجكـــات ال اومي ـــ  جمي ع 
 4/3/2019( المنعقـد دتـارلخ 9/2019ثانيا( الصادر فـي اجتماعـة رقـد  /264رقد  

 مناقصـات العامــة المتضـم  " تك يـ  الـوألرا  المعنيـي  بم اطبــة الجكـاأل المراـأل  ل
( 4( دنــد  85بالم ــارلل المتعثــر  أو التــي لــد تنفــ  بال ــال المط ــوب انفــا ا ل مــاد   

 ب ر  المناقصات العامة". 2016لسنة  49م  القانو  رقد 
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 :  حساباتال -رابعالفصل ال
 

علىىىىي  الىىىىع ال وىىىىات الحداالىىىىىت عتىىىىا يعىىىىااا الادامبىىىىىات الااللىىىىت اار  اموىىىىا الامباالىىىىىت  -1
( 15/2016( الامخىىىىىت با مااعىىىىى  ر ىىىىىا  445االلمىىىىىقاا ب ىىىىىرار ا لىىىىى  الىىىىىاقرا  ر ىىىىىا  

بشىىىىىىىم  معاىىىىىىىلا المراسىىىىىىىل االل مراتىىىىىىى   ىىىىىىى   ال وىىىىىىىات  4/4/2016الاتع ىىىىىىىا  مىىىىىىىار   
ل اف المراسل  الار  . الحداالت اا 

 
اا ىىىىىىىىاة لل  ىىىىىىىلدىىىىا  الصىىىىرف باا ىىىىا الاسىىىىىمتاات امصىىىىللت اىىىىع ير ىىىىىا  الاسىىىىمتاات الا   - 2

بشىىىىىم   2017( لسىىىىىتت 8معاىىىىىلا ر ىىىىىا  يلىىىىي ال متاااىىىىىىىىىاس الااللىىىىىت الاحاسىىىى لت باالسىىىىىماارة
ا ىىىى  حالىىىىت ا ىىىىاا  ،(GFMIS)الاعال ىىىىات الاحاسىىىى لت علىىىىي تيىىىىا ياارة االلىىىىت الحدااىىىىت 

لاسىىىمتاات اىىىع االسىىىماارة الخاصىىىت  وىىىا تيىىىرا ل  ىىىر ح اوىىىا  ا صىىىعابت  ىىى  ير ىىىا  ملىىى  ا
لط لعموىىىىا الخاصىىىىىت  راعىىىىي حفىىىىىر ملىىىى  الاسىىىىىمتاات بطر  ىىىىت لسىىىىىول الر ىىىىا  يل وىىىىىا عتىىىىىا 

ع ضىىىىرارة خىىىىما الاسىىىىمتاات باىىىىا  ي ىىىىت صىىىىر وا اىىىىع مىىىىاا   ر ىىىىا االسىىىىماارة ىالحا ىىىىت اىىىى
ر ا  صارة ا  االسماارةي مل  الاىىىامار خوا عل  .سمتاات اا 

 
(  7 ر ىىىا   ىىى  المعاىىىلا الىىىع ال وىىىات الحداالىىىت امبىىىا  تيىىىاا الحفىىىر الاشىىىار يللىىى  علىىىي   - 3

ات ىىىىىىعال لالا  ىىىىاة ل امصىىىىللت بشىىىىم  الاحىىىىت الاحفايىىىىات علىىىىي الاسىىىىمتاات 2001لسىىىىتت 
بشىىىىىىىم   2017( لسىىىىىىىتت  8  االار  ىىىىىىىت باالسىىىىىىىماارات الاشىىىىىىىار يل وىىىىىىىا بىىىىىىىالمعالا ر ىىىىىىىا 

 .(GFMIS)ت الاعال ات الاحاس لت علي تيا ياارة االلت الحداا
 

اسا  باا ا يت  صرف يلي الشخص الا       ا    مصرف الابالغ الاسمح ت -4 
   اإلت  تفس   ا يلي الاايل ال اتات  لل وت  ا الشردت الاخمصت ا ا ع 

داا   اق الصرف للاد ل ع  حسا التااتج الاارا    يور اإلت ، باالسمالا 
 اد ل افاضا ب بض الابالغالشخص الصاار لصالح  اإلت  يتا دا  هتا ال

تل  باا ا ا  الصتاا  ا  (اإلت  الشخص الصاار لصالح   الاسمح ت لألص ل
تا اعماد ل عاا  ا خاص اايق ت ىىالى  حىىا  ىدا -ت ىعال ىىت الضرارة الى. اا 

 لدمف     هته الحالت  -السفر .. ال   الىىىىىىات  ىىات ااسمح ىىلالت الارم ىىادىم
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ا عا علل  ا  الشخص الصاار لصالح  اإلت  بشرط اعمااا  ماد ل بال بض ا
  ما الا ع باسمخااا اس لت   ا ، ىلتاال ع  ىا  اساىىاقارة الدى ل الىا لع ا  ادىالم

االلمقااات حسا ال ماا الااري الصاار  مار    المحا ل الاباشر بال تا  لمسا ا
تا اسمبشم  االلمقااات الاسمح ت الا ع 30/1/1994 الل ا  يلي  لقا امار، اا 

عاا الباا  لسااا الاسمح ات طرف ال وت الحداالت اسمخااا الشلدات داس لت
،  راعي    م اا ال وت الحداالت  خما  الع الشلدات  معالضات العاال  -الام

حداا إل( اتل   ال لصرف يال للاسمف ا امال   الصاارة اتوا بالعبارة الماللت
ىىىىالر ا ى ىىى  .     ي صرف الشلدات علت ىىىى

 
  ىىىا علىىىي ال وىىىات الحداالىىىت    مم ىىىاا شىىىىور ا باطالباموىىىا عىىى  الخىىىااات المىىى  م ا وىىىىا  -5 

ته ىىىىىاامعاىىىال المىىى  م ىىىاا  متف ىىىتها داىىىا  معىىى   علىىىي ال وىىىات الحداالىىىت الاسىىىمف اة اىىى  ه
  .اا االعال علي مسا اها  اال بمالالخااات الاطالبت بال اا

 
،  ا م ىال  لاى  ت  ال ا ت الاردقي بالا تارالت بحساباموا محمفر ال وات الحدا  -6 

قي ىىىت الاردىىىى  ال ا ىىىا ابتىىىىىبشم  الت  1968( لستت  32 اسمتااا لل اتا  ر ا  
 . 1977( لستت  130  اتا  ر ا  بالارساا ب امتيلا الاوتت الاصر لت االاعال

 
ىت رة مسىىىىالت لحسىىىىاباموا   تىىىى  ال ا ىىىى  ىىىىا  لىىىىاا  الىىىىع ال وىىىىات الحداالىىىىت   عىىىىااا اىىىىتد -7 

سالات الالقاىىىت ىىىىىىرا  المىىىىىىفت شىىىور ت اا  الاردىىقي ا لىىىت  تىىا   خىىىرى احللىىىت  ا   ت لىىت بصىىى
 اال بىىىىمال امقا ىىىىا اقارة الااللىىىىت  تسىىىىخت عىىىىى  ملىىىى  المسىىىىالات ااراعىىىىاة ال مىىىىاا الىىىىىااري 

ىات ىىىىىىىل وسابات اىىىىىىىىاة حىىىىىىىي  رصىىىىىىىىت علىىىىىىىىىبشىىىىىم  الر ا  19/12/1993الصىىىىىاار  مىىىىىار   
( 4ااراعىىىىاة المعاىىىىلا ر ىىىىا  ، ت الاردىىىىقي اعوىىىىاة الطاابىىىىع الااللىىىىتالحداالىىىىت   تىىىى  ال ا ىىىى

بشىىىىىىم  ال ااعىىىىىىا ااإل ىىىىىىرا ات  2020( لسىىىىىىتت 1الحىىىىىىق للمعاىىىىىىلا ر ىىىىىىا   2020لسىىىىىىتت 
عىىىىااا الحسىىىىاا الخمىىىاا  لل وىىىىات الحداالىىىىت للسىىىىتت الااللىىىىت  الالقاىىىت إل فىىىىال الحسىىىىابات اا 

2019/2020. 
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 ها،   مصار شل   مار   الحق لمار     اه  ا امر   وت حداالت مي   اق ال -8 
الت الشل  الاسحاا    االدا  الشل  اسمحق الا ا  با را اإلطال  علل ، ا 

 ااره.  ا م الا  للا ا  خالل شور ا  مار   يص ال ا ت االاسمحق الا ا    وا
 شور ا  سمت موا  االشلدات الم  لا  م اا  صحا وا خالل الااة ال اتاتلت لصالح 

       م اا ال وت باخاطبت  ت  ال ا ت الاردقي  ،(ت ضا  العاا م الا الشل مار   ي
، اباا ا لاسحاا عل وا الشل  إلل اف صر وا ا ال تا  الاحللت  ا ام ت لت ا

 حسابات اااتت  خرى - خصاا امااالت احللتدماا اإلل اف م اا ب  ىىىاها لحىىىساا 
بشم   2017( لىىىستت  8  اسمتااا للمعالا ر ا اتل   (التالمس ابالغ محت -

اع اراعاة دا ت  .(GFMIS)الاعال ات الاحاس لت علي تيا ياارة االلت الحداات 
 1980( لستت 68حداا الخاصت بالشلدات الااراة ب اتا  الم ارة ر ا  ام

 امعالالم .
صىىىىىلت بال وىىىىىات ا  ىىىىىا علىىىىىي  الىىىىىع ال وىىىىىات الحداالىىىىىت ايبىىىىىات  الىىىىىع الشىىىىىلدات الاح

الحداالىىت بال  ىىىا التيىىاا  الاخىىىمص لامابعىىت عاالىىىت محصىىى لوا، اتلىى  ا  ىىىا لاىىا  ىىىا   ىىى  
بشىىىىم  الاعال ىىىىات الاحاسىىىىى لت علىىىىي تيىىىىا ياارة االلىىىىىت  2017( لسىىىىىتت 8المعاىىىىلا ر ىىىىا  

 . (GFMIS)الحداات

 
ت الفمىىىرات الشىىىور ت  ىىىتيا ياارة االلىىى    فىىىال  ىىىا علىىىي  الىىىع ال وىىىات الحداالىىىت االلمىىىقاا   -9

بشىىىىم  ال ااعىىىىا ااإل ىىىىرا ات  2018( لسىىىىتت 1  ا  ىىىىا للمعاىىىىلا ر ىىىىا (GFMIS)الحدااىىىىت 
الالقاىىىىت إل فىىىىال الفمىىىىرات الشىىىىور ت لل وىىىىات الحداالىىىىت علىىىىي تيىىىىا ياارة االلىىىىت الحدااىىىىت 

(GFMIS). 
 رةىىىىىى تبغىىى  علىىىي  الىىىع ال وىىىات الحداالىىىت م ىىىالا دشىىىا ي اىىىال  الحسىىىابات عىىى  الفمداىىا 

سىىىىىتالت يلىىىىىي اقارة الااللىىىىىت  ىىىىى  ااعىىىىىا ال  م ىىىىىااق ال ىىىىىىاا  ا الفمىىىىىرات ربىىىىىع ال الشىىىىىور ت
شر اىىى  الشىىور المىىال  للفمىىىرة المىى   عىىىا عتوىىا ، اتلىى  بعىىىا ي ىىرا  الاطاب ىىىات ىىىىالخىىاا  ع
 اتىلفا  ال لاتىته ال شاف ااسمىياا اراا هىع ام ساا الاخمصت ا  ا اتمىىالالقات ا
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بشىىىىىم   لىىىىىا  الحسىىىىىابات  2018( لسىىىىىتت 3 لمعاىىىىىلا ر ىىىىىا اتلىىىىى  اسىىىىىمتااا لالىىىىىااراة  وىىىىىا  
علىىىي     ىىىاا ي ا ىىىاا  الاحاسىىىبت  تسىىىخت اىىى   ،للىىىت الربىىىع سىىىتالت لل وىىىات الحداالىىىتالاا

 هته ال شاف الارسلت يلي اقارة الااللت    تف  الااعا.
 

معىىىىا اىىىىتدرة يلضىىىىاحلت شىىىىىاالت عىىىى  اإل ىىىىرااات الاحصىىىىىلت ااإل ىىىىرااات الاسىىىىمح ت اا بىىىىىت  -10 
رااج االحسىىىىابات ىىىىىىاا اال ىسماى ال تىىىىىىىىىىاطىىىىات علىىىىي االمحصىىىى ل االاصىىىىرا ات الفعللىىىىت ااالرمب

  خطىىىىت الا قاتلىىىىت ىىىىىىضاحلت عىىىىىى، بح ىىىىب مع ىىىىر الاىىىىتدرة اإل تالخار ىىىىت عىىىى    ىىىىااا الا قاتلىىىى
امر ىىىق اىىىع ال شىىىاف ربىىىع  اىىىع  لىىىا  اىىىا مىىىا متف ىىىته اىىى  اشىىىار ع خطىىىت المتالىىىت الاتفىىىتة

 .ل يلي اقارة الااللتىىالستالت ا   ربع تس  امرس
 

 اا ااعىىىات ا اىىىات حالىىىت االرمبىىىاط االصىىىرف علىىىي اخملىىىا   ىىىااا ابىىىرااج   ىىىا امابعىىىت -11
ا ىىىىىىىىاا  الاصىىىىىىرا ات باىىىىىا لح ىىىىىق امهىىىىىىااف اام ىىىىىراض المىىىىى  اىىىىىى    لوىىىىىا مىىىىىىىابتىىىىىاا ا ت

 .ته االعمااااتىىلص هىىىمخص
 

ياارة  –  ىىىىىىىىا علىىىىىىىىي الىىىىىىىىاقارات ااإلاارات الحداالىىىىىىىىت االلمىىىىىىىىقاا  مقا ىىىىىىىىا اقارة الااللىىىىىىىىت  -12
محل لىىى  للاصىىىرا ات الفعللىىىت المىىى   ىىىما اتفا وىىىا شىىىور ا   ا  ىىىا  الحسىىىابات العااىىىت بدشىىىا

ل شىىىىا حسىىىىاا الخق تىىىىت الااحىىىىا ( ااقعىىىىت علىىىىي   ىىىىااا الا قاتلىىىىت ادىىىىل اىىىى  امصىىىىال 
االخصىىىاا  ىىىى  ااعىىىىا   صىىىىاه امسىىىى ا  امال اىىى  الشىىىىور المىىىىال  ا  ىىىىا لل شىىىىاف الاعىىىىاة 

الخار لىىىىىت اال  ىىىىىما ماا ىىىىىل حسىىىىىابات الاحىىىىىاات المتيلالىىىىىت بىىىىىال تا   ىىىىى  هىىىىىتا الشىىىىىم  ، 
 –ادامىىىىىا ي ا لىىىىىت  –المابعىىىىىت لل وىىىىىات الحداالىىىىىت بالخىىىىىارج  سىىىىىفارات اادامىىىىىا صىىىىىحلت 

اتلىىىى  حرصىىىا علىىىىي مح  ىىىىق ادامىىىا يعالالىىىىت... ا  رهىىىا( يال بعىىىىا م ىىىىالا ال شىىىاف يل وىىىىا 
المىىىااق  الاىىىال  اىىىى  خىىىالل اضىىىىع سلاسىىىت االلىىىت امااقتىىىىت مسىىىاعا علىىىىي  حىىىص ام  ىىىىلا 

ا ىىىىىااة اماا   ىىىىى  متف ىىىىىت الاسىىىىى اللات اىىىىاى دفالىىىىىت ا عاللىىىىىت خطىىىىى  السىىىىى الت الت الىىىىت 
الاادلىىىىىىت لمح  ىىىىىىق امهىىىىىىااف الاحىىىىىىااة احرصىىىىىىا علىىىىىىي مطىىىىىىا ر ياارة العاللىىىىىىات الت الىىىىىىت 

 لايااا الخقاتت العاات للاالت.
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لا ا لت المقاااموا،  الحداالت  لا   م ا ر االحملا ات الت الت ااإلااراتمعا الاقارات  -13 
ور علي اسماى ام ااا ل ل اتوا، ال اا ااإل رااات الاما ع محص لوا ع  دل ش

 ق ىور السا ىالشاع   ا   االت ى ل  س ى  تىابات العااىياارة الحس – ي اقارة الااللتىيل
 2008( لستت  7( ا  المعالا ر ا    3اتل  اسمتااا للاااة    للشور الاعت ،

 التبشم  مط  ق تياا حساا الخق تت الااحا علي الاقارات ااإلاارات الحدا 
  ا  ا يلل  ( الاشار7الالحق للمعالا ر ا   2011( لستت 2االمعالا ر ا  

لل شاف الاعاة    هتا الشم (، اع اإلحاطت بمت     حال ممخر  ا عاا اصال 
ال شا الخاص  وته الم ا رات    الا ت الاحاا ساف مل م الاقارة يلي اضع مل  

 الم ا رات ا   ات وا اا   ي اسااللت.
 

امصىىىىال االخصىىىىاا ( لحىىىىىىىسابات  سىىىىىىىىتاي  ، ربىىىىىىىىىعشىىىىوري   ااري ا ي ىىىىرا   حىىىىص   ىىىى -14
سالات الالقاىىىت للحىىىا اىىى  مضىىىخا ىىىىىىرا  المىىىىى، االحسىىىابات التياالىىىت بمتااعوىىىا اا  بمتااعوىىىا

  رصاموا. 
  

 تبغىىى  عىىىرض  ي خىىىالف  ىىى   ال وىىىات الحداالىىىت  ىىى  شىىىم  مسىىىالت الاعىىىااالت الااللىىىت  -15
      ااة ىىىىىىىمتااا للاىىىىىىىشمت  اسىىىىىىىت  ىىىىىىىل ىىىىىت  لىىىىى  اامخىىىىىات اإل ىىىىىرا ات الالقاعلىىىىىي اقارة الااللىىىىىت ل

ات ىىىىىىىب ااعىىىىىا يعىىىىىااا الا قات  1978( لسىىىىتت  31  ىىىىىاتا  ر ىىىىىا  الارسىىىىىاا ب( اىىىى   18  
 العاات االر ابت علي متف تها االحساا الخماا  .

 
ا  ىىىىىىىىرارة ير ىىىىىىىىع ضىسللا اىىىىىىىىىىىىىى  ىىىىىىا متيىىىىىىلا ي ىىىىىىرا ات الصىىىىىىرف االمار ىىىىىىا متيلاىىىىىىا مسل -16

حت ىىىىىىالاسىىىىمتاات امصىىىىللت الا  ىىىىاة للصىىىىرف باىىىىا ال  معىىىىارض اىىىىع خطىىىىاات العاىىىىل الااض
 1986( لسىىىىىىىتت  16ااسىىىىىىمتااا للمعاىىىىىىىلا ر ىىىىىىىا    1973( لسىىىىىىىتت  8 بىىىىىىالمعالا ر ىىىىىىىا  

بشىىىىىم  ال ىىىىىل راىىىىىاق امصىىىىىتلفات  2016( لسىىىىىتت 5االمعاىىىىىلا ر ىىىىىا   ،للو اىىىىىات الالح ىىىىىت 
 ل يحصىىىا ات االلىىىت الحدااىىىت االمعاىىىلا          الحسىىابات الخار ىىىت عىىى    ىىىااا الا قاتلىىىت ا  ىىىا لىىىال

بشىىىىىىىم  الاعال ىىىىىىىات الاحاسىىىىىىى لت علىىىىىىىي تيىىىىىىىا ياارة االلىىىىىىىت  2017( لىىىىىىىىىىستت  8ر ىىىىىىا   
 .(GFMIS)الحداات
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   - ما يس اط الابالغ الاسمح ت للغ ر ا  الس الت ا  ا لاا  ل  :  -17

ت علي  تاا  اصرا ا الابالغ الاسمح ت للغ ر الا  اة بحساا الخصاا - 
اىى  السىىى الت بعىىىىىا اضي ستم   ا  مار    وا ما يس اط - الا قاتلت

ىا لحساا اإل ىىىىرااات ال  الت اسمتااا يلي  رار ىىىىىاالسمح ا ، اتل  ب  اهىى
       ىىىىىرة ا ( الصاار    ا مااع  ر ىىىا/13-251/2ا ل  الاقرا  ر ا   

    س ل بالحسابات التياالتعلي    م 26/4/1998(  مىىىار    2-4/98  
الحداات ( با   ااة الم ااا،  اطلابات ا  –اسمح ت علي الحداات   ا ا  

ح ىىب   ىىا ا لت ابالغ اا بت اماا  للاايف  ، اتلى   خالف ارم ع الارمبات
الحساا الاعت  بعا سىىتت     ما يس اط الابالغ الخاصت بالاايف   ضا  

 ىىىار   االسىىىىمح ا    واىىىا  ستاات ا  مىىا  مار   علا الاايا  ا خا
( لستت  15( ا  الارساا بال اتا  ر ىىىىىا    21   ، طب ا محداا الاااة  را

    شم  الخاات الااتلت .  1979
 

 

 اىىىىىا الح ىىىىىا  الااللىىىىىت المىىىىى  مىىىىىا ع للاايىىىىىا لاىىىىىرة ااحىىىىىاة بعىىىىىا اتموىىىىىا  الخااىىىىىت         -ا
 ستت ( . 15الاات     مخضع محداا الم ااا طب ا لل اتا  

 

 

   ىىىما مسىىىا موا لحسىىىاا اإل ىىىرااات ال  الىىىت بعىىىا المم ىىىا تىىى  اىىىا بالتسىىىبت للمما تىىىات    -ج
يباموىىىا ب  ىىىىاها بالحسىىىىابات  ،ااىىىى    لوىىىى الىىىىتي مىىىىا محصىىى ل  اتموىىىىا  الغىىىرضاىىى   اا 

الاطالبىىىىت بىىىى  اي ىىىت الحىىىىق   ىىىىل اضىىى   مىىىىرة الم ىىىىااا ا ىىىى  حىىىىال ماىىىت  التياالىىىت،
ا صىىرف الابىىىالغ الاسىىىمح ت خصىىاا اىىى  حسىىىاا سىىتت( اىىى  مىىار   المسىىىالت  ىىىم15 

( 1الحىىىىق للمعاىىىىلا ر ىىىىا   2020( لسىىىىتت 4للمعاىىىىلا ر ىىىىا  ا  ىىىىا  اإل ىىىىرااات اتلىىىى 
عىىىىىىااا  2020لسىىىىىتت  بشىىىىىىم  ال ااعىىىىىىا ااإل ىىىىىىرا ات الالقاىىىىىت إل فىىىىىىال الحسىىىىىىابات اا 

 .2019/2020الحساا الخماا  لل وات الحداالت للستت الااللت 
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  بعضىىوا الىىبعض االابىىالغ الاسىىمح ت    ىىل وىىات الحداالىىتلل الابىىالغ الاسىىمح ت   اىىا -18
   -: ا  ا لاا  ل لل وات الحداالت لاى الغ ر  ما اس اطوا  

 

الح ىىىىا  الاسىىىىمح ت بعضىىىىوا الىىىىبعض :   ىىىل الابىىىالغ الاسىىىىمح ت لل وىىىىات الحداالىىىىت (     
ا الىىىىبعض ال  لح وىىىىا  ي م ىىىىااا ، ا ىىىىما بعضىىىىولل وىىىىات الحداالىىىىت الاخملفىىىىت   ىىىىل 

اا  مسىىىىالت ت الىىىىت  ا   الىىىىت طب ىىىىا لاىىىىا ل ىىىىرره اق ىىىىر الااللىىىىت اتلىىىى  سىىىى مسىىىىا موا
،  1978( لسىىىىتت 31( اىىىى  الارسىىىىاا بال ىىىىاتا  ر ىىىىا  18يعاىىىىاال لىىىىتص الاىىىىااة  

( اىىى  الارسىىىاا بال ىىىاتا   21اتلىىى  اىىىع عىىىاا اإلخىىىالل باىىىا تصىىىت عل ىىىى  الاىىىااة   
 .   شم  الخاات الااتلت   1979( لستت  15ر ا   

 

لاسىىىىىىمح ت لل وىىىىىىات الحداالىىىىىىت لىىىىىىاى الغ ىىىىىىر باىىىىىىا   وىىىىىىا الىىىىىىا ا   اىىىىىىا الابىىىىىىالغ ا   ا (
الاسىىىمح ت للحدااىىىت   الاسىىىمح ات الضىىىر  لت(  ىىىال   ىىىاق يسىىى اطوا اىىى  السىىىى الت 
 ا م اااوىىىىىا يال بعىىىىىا اضىىىىى  خاسىىىىىت عشىىىىىر عااىىىىىا اىىىىى  مىىىىىار   االسىىىىىمح ا  اتلىىىىى  

( اىىىىى  ال ىىىىىاتا  الاىىىىىىات  ابعىىىىىا  خىىىىىت ااا  ىىىىىىت اقارة 438اسىىىىىمتااا لىىىىىتص الاىىىىىىااة  
 .الااللت

 

 ما الابالغ الاسمح ت ع  ال اااق الا اات ا  بعىىض ال وىىات الحداالت  اا   ج (  
  ىىت  ىىال ى ار سمت  شور ا  مار   اتموا    لا  الس الت بعا ار اس اطوا 

 اااة  ىىاىىىا  وى  الاعىىالر ىىىىا   ى   يعىىىال ى  مار ىىقة  ا اىىا  ال ااىىاسمح 
  صاار ال اتا   1980(  لستت  67   ر ا ا  الارساا بال اتا   (226

( لستت 1الحق للمعالا ر ا   2020( لستت 4الاات ، اا  ا للمعالا ر ا  
عااا الحساا  2020 بشم  ال ااعا ااإل را ات الالقات إل فال الحسابات اا 

 .2019/2020الخماا  لل وات الحداالت للستت الااللت 
 

 

   ىىىىرا افىىىىا ق للصىىىىتاا  اىىىىرة دىىىىل ياليىىىىت اخملىىىىا ال وىىىىات الحداالىىىىت ي ىىىىرا علىىىىي -19
  ىىىىىالت اىىىىىشىىوار الشىىمرط ي ىىىرا  ال ىىرا الخمىىاا   ىىى  مخىىر  ىىىاا اىى   لىىاا العاىىىل الرس

لا ىىىىىى  ارات  معاىىىىور اىىار  اىى  دىىل سىىتت االلىىىت  اىىع امبىىا  المعللاىىات الااللىىت المىىىىش
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بشىىىىىىىم   ىىىىىىىرا الت الىىىىىىىت االطاابىىىىىىىع الااللىىىىىىىت اال ر الىىىىىىىت  2000( لسىىىىىىىتت  2   ا ىىىىىىىىىر 
 ىىىات الااغتطىىىت ااىىىا  ىىى  حداوىىىا ، هىىىتا اىىىع اراعىىىاة ي ىىىرا  الاطاب ىىىات الاار ىىىت االبطا

  ىىىىىىت  ىىىىىىىىىىا ا لىىى  االامايلىىىىى   دشىىىا حردىىىت الصىىىتاا  ااخر ىىىات الحاسىىىىىىال االىىىت  
ص للت ىىىىىىىىىىىىامصىىىىىىىا بات سىىىىىىىىاب ت ، االسىىىىىىى الت المف   /  شا الحردىىىىىىىىىت ل ىىىىىىىىاا  / ىىىىىىىىىد
 سمخر ت  ااسطت الحاسا ا ل  .ىىىالا

 

ا لفىىىىىىى  ىىىىىىىىىىصتىىىىىىىىاا  يال باىىى  الىىىىىىىىىىاظ بابىىىىىىىالغ د  ىىىىىىىرة  ىىىىىىىىىىاالحمفى ىااىىىىىىىىى  عىىىىىىىىىىبغىى ت - 20
       ىا ر ىىىىىاىىىىىىىىىىا  بالمعا ىىىىىىىىىىىت اىىىىىع اراعىىىىىاة اىىىىىا  ىىىىىىىىات الىىىىىاقارة  ا اإلاارة الفعل ىىىىىىىىىباحملا ىى

ىىىىق الصتىىىىىاي ع  طر ىىىىصرف الت ىىىا الىىىشم  متي ىىىى  1989( لستت  1    اا .  ىى
 

 2002( لسىىىىىتت  7علىىىىي  الىىىىىع ال وىىىىىات الحداالىىىىىت الم  ىىىىىا بمحدىىىىىاا المعاىىىىىلا ر ىىىىىا    -21
 .بشم  امارا  االبطا ات تات ال لات الت الت بال وات الحداالت 

 
 

اا ىىىىىىالابىىىالغ الاحصىىىلت لحسىىىاا اإل ىىىرااات الىىىا  مسىىىتي   ىىىاها اباشىىىرة لوىىىتا الحسىىىاا لع -22
ىرااات  اسىىى  لوىىىا ىىىىىاعمبارهىىىا ي  اسىىىملفا  اإل ىىىرا ات الالقاىىىت  ا لعىىىاا ي ىىىات الحىىىق  ىىى 

ا  اضىىىىىات محىىىىىت مسىىىىىا موا إل ىىىىىرااات  – حسىىىىىابات اااتىىىىىت  خىىىىىرى  -خصىىىىىااحسىىىىىاا 
 اعتا المسالت  ما   اها لحساا اإل رااات الاخمص. ،الا قاتلت

 

لا ىىىىىت  سىىىىىال   ىىىاق اىىىت   ىىىراض للاىىىايف   اتلىىى  متف ىىىتا للمعللاىىىات الااللىىىت ا ىىىما ا -23
ا ىىىىىىىت  ا خار وىىىىىىا اعوىىىىا سىىىاا   ىىىااخل االىىىت ال ا للاىىىايف   ال ىىىاا الىىىت   مىىىا المعا ىىى

 حسىىىابات اا تىىىت  خىىىرى  - صىىىال لحىىى   يماىىىاا ي ىىىرا ات المع ىىى   ا ىىىما   ىىىاها بحسىىىاا 
علىىىي     ىىىما اسىىمراااها خىىىالل اىىىاة   صىىاها سىىىمت  شىىىور  –ص ل ىىىىىابىىالغ محىىىت المح –

 . 24/10/1995ااري الصاار  مار   ىىىاتل  ا  ا لل ماا ال
  

ت حداالىىىىت بفىىىىم  االعماىىىىااات الاسىىىىمتالت اا ىىىىع السىىىىحابات امعىىىىا ل م ىىىىاا دىىىىل  وىىىى -24
اري ىىىىىىىسا وا ال ىىىىىىىت االعماىىىىااات الاسىىىىىمتالت اا ىىىىع المحىىىىالالت الخار لىىىىىت اىىىى  حىىىىىى لا
 ا عات ع  -رى ىتت  خىابات اا ىحس –ال ىى صساا ىال حىا تار ال ا م  الحىىبال
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ل تىىى  اال   ىىىاق محا ىىىل ملىىى  ا خصىىىاوا باعر ىىىت اىىىىى  مىىىىىاعماىىىااات اسىىىمتال  بال لاىىىت الم

 .البضاعتيال عتا اصال ت ىىال لات علي  تاا الاصرا ات الاعت 
( لسىىىىىتت  3 اىىىىع ا ىىىىاا االلمىىىىقاا ال ااىىىىل باىىىىا  ىىىىا   ىىىى  معاىىىىلا اقارة الااللىىىىت ر ىىىىا  

سمتالت ىىىىىىىبشىىىم  شىىىىراط المعا ىىىىا بغ ىىىىر الىىىا تار ال ىىىىا م  ا ىىىىم  االعماىىىىااات الا 2000
   . 2001( لستت  14لا الالحق ب  ر ا   ىىىاالمعا

 

ااوا ىى  ل ىىمما تات الااارسات االاتا صات االا ااالت اال مااالت االتواالت الم -25
ات ىىخطا  –الاتا صا  االا االا     صارة دفاالت اصر لت   شلدات اصا ت 

لدات ىى  شىىىحساا تياا     تب    مار   اسمالاوا ضاا (   ا    م  ا
 شلدات اخطابات ضاا  (. مما تات  -اا  ىات ضىاخطا 

 

الع ىىىىىىىا محصىىىىىل  لاىىىىىىت ال فىىىىىىاالت  شراط ىىىىىىىىىىاال   لىىىىىىىىىىاعتىىىىىا اخالفىىىىىىت الاىىىىىىارا   االا 
ا  اضىىىات   – حسىىىابات اااتىىىت  خىىىرى  –خصىىىاا الاصىىىر لت الاىىىىىىصاارة ام  ىىىىا لحىىىىىىساا 
ا  ىىىىىىا لاىىىىىىا  ىىىىىىا   معاىىىىىىلا اقارة الااللىىىىت ر ىىىىا  –محىىىىت  مسىىىىا موا إل ىىىىرااات الا قاتلىىىىت 

بشىىىىم  ال ىىىىل راىىىىاق امصىىىىتلفات الحسىىىىابات الخار ىىىىت عىىىى    ىىىىااا  2016سىىىىتت ( ل5 
 2017( لىىىىىىستت  8ر ىىىا   يحصىىىا ات االلىىىت الحدااىىىت االمعاىىىلا الا قاتلىىىت ا  ىىىا لىىىال ل 

 اىىىىىىع ،(GFMIS)بشىىىىىم  الاعال ىىىىىىات الاحاسىىىىىى لت علىىىىىىي تيىىىىىىا ياارة االلىىىىىىت الحدااىىىىىىت
الاىىىاة الاحىىىااة اراعىىىاة م ا ىىىا ملىىى  الشىىىلدات الاصىىىا ت اخطابىىىات الضىىىاا    ىىىل توالىىىت 

ضىىىىىىرارة حفىىىىىر  صىىىىىىال ا  لسىىىىىر اتوا  ا يلغا هىىىىىا  ىىىىىى  حالىىىىىت اتموىىىىىىا  الغىىىىىرض اتوىىىىىا،
الشىىلدات اخطابىىىات الضىىاا   ىىى  الىىىا خىىاص ابمر ىىىاا اسلسىىىلت ا ىى  عوىىىاة الاايىىىا 

بشىىىىم  حسىىىىابات ال فىىىىاالت  1973( لسىىىىتت  9الاسىىىىاال اتلىىىى  طب ىىىىا للمعاىىىىلا ر ىىىىا   
 الاصر لت. 
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االاعىىىال بىىىالمعالا ر ىىىا  22/12/2013ر   ( الصىىىاار  مىىىا4اىىىع اراعىىىاة معاىىىلا ر ىىىا  
 -: ع  ل تت الاتا صات الاردق ت 21/1/2014( الصاار  مار   1 
معاىىىىلا المىىىما   امالىىىى  حسىىىا تيىىىىاا الشىىىراا  للاتا صىىىىات  اعماىىىاا دشىىىىا م ىىىا ري  – 

 الغ ر  ا لت للم قات.
   اعمااا دشا  سعار  لع ايااق الاتا صات االااارسات الغ ر  ا لت للم قات. – 

 

 
سالت ىىىىىعلىىي  الىىىع ال وىىىات الحداالىىىت مضىىىا   الع ىىىاا المىى  م راوىىىا اىىىع الغ ىىىر مللىىىت لم -26

ا عات ىىىىىىال   ىىىىاالىىىىا عات الا ااىىىىت المىىىى   ىىىىا  ىىىىتص عل وىىىىا  ىىىى  بعىىىىض  تىىىىاا الع ىىىىا ا 
سا موا ىىىىىىىىاصىىىىرا ات محىىىت محسىىىىابات اا تىىىت  خىىىرى –  صىىىالت علىىىي حسىىىىاا ىىىىىالا اا

  /6اىىىىع عىىىىاا اإلخىىىىالل بمحدىىىىاا الاىىىىااة  -  صرا ات الا قاتلىىىىتىىىىىىىاا اىىىىىىاا   تىعلىىىي  تىىىى
  الىىا عات المىى   ىىما صىىر وا ا ا ىىل اىىا مىىا يت ىىاقه ىىىىا ىىما مسىىا موا ااىى  هىىته ال ااعىىا، 

( 10% تسىىىبت مق ىىىا عىىى   اىىى   عاىىىال  ا اواىىىات  ا اىىىا مىىىا مار ىىىاه اىىى  اىىىااا اتلىىى  
 خىىالل اىىاة الع ىىا، اىىع اراعىىاة االتموىىا  اىى  مسىىالت ملىى  الىىا عات داالىىت اىى  دىىل ا عىىت

شم  الىىىىىا عات ىىىىىىىى  2018ستت ىىىىىىى( ل 1ا   ىىىىىىىال مىىىىىاا الىىىىىااري ر  يلىىىىىيسىىىىىمتااا اتلىىىىى  ا
بشىىىىم   2015( لسىىىىتت 1، اىىىىع امخىىىىت  ىىىى  االعمبىىىىار ال مىىىىاا الىىىىااري ر ىىىىا  الا ااىىىت 

 دفالت ات اق المعا ا     ال وات الحداالت.
 

  ىىىىىىت المىىىىىستت الاال ىىىىىالابىىىالغ المىىى  صىىىىر ت بغ ىىىر ا ىىى  حىىىىق اا مشىىىفت خىىىالل تفىىىى  ال -27
 – صىىىىىال   وىىىىىا   ىىىىىا    مسىىىىىمبعا اىىىىى  الاصىىىىىرا ات بال  ىىىىىا علىىىىىي حسىىىىىاا صىىىىىر ت 

تا اىىىىا مىىىىىا لحىىىى    -الغ محىىىىت المحصىىىى ل ىىىىىىىا  – حسىىىىابات اا تىىىىت  خىىىىرى  محصىىىى لوا اا 
ت ىىىىىسمح ت للحدااىىىىىىا  اىىىىىىساا ا ىىىىىىىما   ىىىاها لحىىىىىىت  ىىىىىىا مشىىىا وا  ىىى  سىىىتت االلىىىت مال 

(  8 ( طب ىىىا للمعاىىىلا ر ىىىىا   رااات   تىىىا  اصىىىىرا ات اسىىىمراةىىىىىىص لوا لإل ىىىىىى   محىىىىىىلح
علىىىىىىي تيىىىىىىا ياارة االلىىىىىىت الحدااىىىىىىت الاحاسىىىىىى لت  اعال ىىىىىىاتشم  الىىىىىىىى  2017لسىىىىىىتت 

(GFMIS) . 
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  ىاىىىىى  اهىىىىىىىاي لرصىىىىىىىال الت ىىىىىىىىاتوىىىىىا الاايىىىىا بال الحداالىىىىىت الات ىىىىىال  ال وىىىىىتممحاىىىىل  -28
حسىىىابات اااتىىىىت  –خصىىىاا لحسىىىىاا  لاار ىىىت حمىىىي مىىىىار   الت ىىىل ا ىىىما   ىىىاها اإل ىىىاقات
ا ىىىىى ىىىما صىىىرف ارم   علىىىي  - بال وىىىت الات ىىىال لوىىىا ت المسىىىالتىىىىىىالغ محىىىىىا  –  خىىىرى 

 مسىىىىا م للاايىىىىا خصىىىىاا علىىىىي هىىىىتا الحسىىىىاا لحىىىى    الااتاحىىىىتت ىالاار ىىىى اإل ىىىىاقات
 ادا ىىىىمة الحداالىىىىت الات ىىىىال اتوىىىىا الاايىىىىا  م لفىىىىت ال وىىىىتل ىىىىىىبال ااىىىىل ، داىىىىا ممحا

  وىىىىا اتلىىىى   ىىىى    ىىىىر   ا الغ ىىىىر دىىىىا م  عىىىى  اىىىىاة خاامىىىىىىىىىىىت للاايىىىىىىىت الخااىىىىىىىتوا 
ل  ىىىى    ومىىىى   متىىىىارج ا قات مواىىىىا ضىىىىا  ا قاتلىىىىت ىىىىىىىا الت ىىىىىىىالحىىىىاالت المىىىى  لدىىىىا    و

( 6ا  ىىىىىى  حسىىىىا  ىىىرار ا لىىىى  الخااىىىىت الااتلىىىىت ر ىىىىىىالحداالىىىىت اتل ااإلااراتالىىىاقارات 
 . 21/11/1988ااري االصاار  مار   ىىىاا الىىاال م 1984ستت ىىل

 

الا  اضىىىىىات االاىىىىىا اعات اىىىىىى  ارات الحداالىىىىىت اطاب ىىىىىت  معىىىىى   علىىىىىي الىىىىىاقارات ااإلا -29
سىىىىىبت شاا  الاحاىىىىىىىىت  ىىىىىىسابات العااىىىىىىىىع ياارة الحىىىىىىىا االىىىىي حسىىىىىاا الخق تىىىىىت الااحىىىىا
، ات الالح ىىىىتىىىىىل للو اىىىىىىى، ادىىىتل  اطاب ىىىىت ا عىىىات الماا العااىىىت  ىىىىاقارة الااللىىىت شىىىىور ا
 .امسالت الفرا ات  اال بمال

 
 تيىىىىىىاا ياارة االلىىىىىت الحدااىىىىىىت قىىىىىىىىقاا  مط  ىىىىىىىىىاللمعلىىىىىي  الىىىىىع ال وىىىىىىات الحداالىىىىىت ا -30

(GFMIS) اخال ال لاتات الاالل  .ت  االا ا اال بمال ابصفت اتمياتاا 
 

 

 
 

 معىىىى   علىىىىي  الىىىىع الاسىىىىاال   عىىىى  الشىىىىاا  الااللىىىىت  ىىىى   لىىىىت  وىىىىت حداالىىىىت     -31
 وىىىىاق الاىىىىىرا      ،ل ىىىىاااا للادلفىىىى   بمعاىىىىال الارا عىىىىت الااللىىىىت   ا ىىىىاا  الاحاسىىىىبت 

( المخىىىىق  -الاحاسىىىبت- طاعىىىات الااللىىىىت العااىىىت  الا قاتلىىىىت - ، اقارة الااللىىىىتلاىىىال   ا
دىىىىل  ىات الاطلابىىىىت ا   لطلعىىىىاها علىىىىي  الىىىىع السىىىى الت االىىىىا امر االاسىىىىمتااتىىىىىىال لات

 ، اتل   عل وا  يتا   لااوا بالارا عت ض  امار االطالىى  ل مىالما   لاا  خص ،
 ( 30  الاحاسىىىىبت ر ىىىىا اىىىى   ىىىىاتا  يتشىىىىا  ا ىىىىاا " 29ااة "ىىىىىىىاسىىىىمتااا يلىىىىي تىىىىص الا 

 وىىىىىاق  بشىىىىىا  يتشىىىىىا  2015( لسىىىىىتت 23ا حدىىىىىاا ال ىىىىىاتا  ر ىىىىىا  ،  1964لسىىىىىتت 
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الصىىىىىاارة  2015( لسىىىىتت 23الاىىىىرا     الاىىىىال    االالاحىىىىت المتف تلىىىىىت لل ىىىىاتا  ر ىىىىا  
 .2015( لستت 333بالارساا ر ا  

 
 

ت ىىىىىىا الحا ىىىىىىت عتىىىىىىىارة الاال علىىىي  الىىىىع ال وىىىات الحداالىىىىت الحصىىىال علىىىىي ااا  ىىىت اق  -32
 الفىىىىم  حسىىىىابات  ىىىى  ال تىىىىا  الاحللىىىىت ، ادىىىىتل   ىىىى  ال تىىىىا  ام ت لىىىىت بالخىىىىارج طب ىىىى

بشىىىم   ىىىم  الحسىىىابات  2000( لسىىىتت  8 معاىىىلا اقارة الااللىىىت ر ىىىا  دىىىل اىىى  محدىىاا 
بشىىىىىىم   ىىىىىىم   2005( لسىىىىىىتت 2امعاىىىىىىلا اقارة الااللىىىىىىت ر ىىىىىىا   ال تا  ام ت لىىىىىىت ،ىىىىىىىى 

اال مىىىىاا الىىىىااري ر ىىىىا  ،ال ا ىىىىت الاردىىىىقي اال تىىىىا  امخىىىىرى الاحللىىىىت  ىالحسىىىىابات   تىىىى
ات  ىىى  ال تىىا  الاحللىىىت اال تىىىا  ام ت لىىىت  ىىى  ىىىىىبشىىىم   ىىىم  الحسا  2014( لسىىتت 2 

عاموا ا ىىىااي عااىىىا ربحلىىىت علىىىي  لاىىىت ىىىىااض اعوىىىا بشىىىم  الحصىىىال علىاالمفىىى،  ارجىىىىالخ
الغ لىىىىا وا   ىىىىل محا لوىىىىا   الابىىىىىىىىىىا  ملىىىىىىىلىىىىاى ملىىىى  ال تىىىىا  ا ا ىىىىل اسىىىىمفااموا اىىىى  ب 

بدمىىىىاا اقارة الااللىىىىت  ا ىىىىىىىلىىىىاى  تىىىى  ال ا ىىىىت الاردىىىىقي طب ىىىىا لاىىىىا   تلحسىىىىاا ال وىىىى
 . 11/2/2001(  مار    3651  الااري ر ا 

 

 
ا ىصتاا ق الفرعلىىىىىىت  اا ىىىىىىىىىىىىىىىطت الى راعىىىىىىي مار ىىىىىىا الابىىىىىىالغ الت الىىىىىىت الاحصىىىىىىلت  ااسىىىىىى – 33

ل ادشىىىاف المار ىىىا عتىىىا للصىىىتاا  الرالسىىى  اىىىع ير ىىىا  صىىىارة اىىى  يلصىىىاالت المحصىىى 
شم  ىىىىىى  1973( لسىىىتت  8 ر ىىىا   المار ىىىا طب ىىىىا لاىىىا ارا  ىىى  المعاىىىىلا يعىىىااا اسىىىماارة

بشىىىىم   2016( لسىىىىتت 5ل بالتاىىىىاتج الااللىىىىت االاحاسىىىى لت االمعاىىىىلا ر ىىىىا  ال ىىىىل العاىىىى
ال ىىىىىىل راىىىىىىاق امصىىىىىىتلفات الحسىىىىىىابات الخار ىىىىىىت عىىىىىى    ىىىىىىااا الا قاتلىىىىىىت ا  ىىىىىىا لىىىىىىال ل 

بشىىىىىم  الاعال ىىىىىات  2017( لىىىىىىىىستت  8ر ىىىىىا   عاىىىىىلا الحدااىىىىىت االميحصىىىىا ات االلىىىىىت 
 .(GFMIS)الاحاس لت علي تيا ياارة االلت الحداات

 
صالت ىىىىىى  ىىىىا علىىىىي ال وىىىىات الحداالىىىىت اراعىىىىاة محر ىىىىر يلصىىىىاالت مار ىىىىا  االىىىىا بالامح -34

    اىر ىىىى اىىىىلاالت الىىىىت المىىىى   ىىىىما اسىىىىمالاوا عىىىى  طر ىىىىق الصىىىىتاا  الرالسىىىى ، اسىىىىمتااا للمع
ر ىىىىا المعاىىىىلا ا  شىىىىم  ال ىىىىل العاىىىل بالتاىىىىاتج الااللىىىىت االاحاسىىى لتب 1973( لسىىىتت  8  
بشىىىىىم  ال ىىىىىل راىىىىاق امصىىىىىتلفات الحسىىىىىابات الخار ىىىىت عىىىىى    ىىىىىااا  2016( لسىىىىتت 5 
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 2017 لسىىىىتت(  8ر ىىىىا   اىىىىت االمعاىىىىلا الا قاتلىىىت ا  ىىىىا لىىىىال ل يحصىىىىا ات االلىىىت الحدا 
 .(GFMIS)بشم  الاعال ات الاحاس لت علي تيا ياارة االلت الحداات

 

الالت ىىىرا  محىىشاطوا ي ىىى  ا علي  الع ال وات الحداالت الم  لسما ا ت – 35
 ا ىىىى  عتىرا  عالىوار  ىىر عت  يىىا لسفىتي  ىر الىىلت، اماىالت ام ت ىخار لت بالعا

ا ر ىىا مىى( بع بالعالت الاحللتالاخمصت مسالت هته المحالالت علي حساباموا       
بشم  ال ل رااق  2015( لستت 4ا  ا للمعالا   ر ا  ا الاسمتاات الا  اة لو

بشم  الاعال ات  2017( لستت 8امصتلفات الا قاتلت  امسا  الت اي( ا  
 -امبا  المعللاات ا ملت:  (GFMIS)الاحاس لت علي تيا ياارة االلت الحداات

 

ي ىىىىىىرااات  16310101يضىىىىىا ت  ىىىىىىرا  العالىىىىىىت الاااتىىىىىىت يلىىىىىىي اإل ىىىىىىرااات تىىىىىىا   - 
 مغ ر  سعار العالت. را ات 

 

خسىىىىىاار  28510101محا ىىىىل  ىىىىرا  العالىىىىىت الاا تىىىىت علىىىىي الاصىىىىىرا ات تىىىىا  -ا
  را  مغ ر عالت.

 

 -حسا ا م  : GFMIS ما يعااا االسماارات الااللت  تيا االلت الحداات  -36
 اإل رااات : بصالحلت اإل رااات  تياا امسمات العاا. ▪
اال    تيىىىىىاا امسىىىىىمات العىىىىىاا،  اىىىىىا معالضىىىىىات العىىىىى –الاصىىىىىرا ات: البىىىىىاا امال  ▪

 با   ام ااا  ما ا  خالل امتيات الفرعلت.
الحسىىىىىابات الخار ىىىىىىت عىىىىىى    ىىىىىىااا الا قاتلىىىىىىت   امصىىىىىىال، الخصىىىىىىاا، الحسىىىىىىابات  ▪

 .مما حسا ط لعت الحسااالتياالت(: 
بشىىىىىم  الاعال ىىىىات الاحاسىىىىى لت  2017( لسىىىىتت 8اتلىىىى  اسىىىىمتااا يلىىىىىي المعاىىىىلا ر ىىىىىا  

 .(GFMIS)الحداات  علي تيا ياارة االلت
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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. ما     كا    تكك   الب  اسكالتجم   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   ( 5 م )ــــــــرقالتعمـمم ص عليهـا ـي نـام التـكـراءات واألحـد واإلجـقواعـتزام بالـاالل – 1
بشــ ن  2017( لســن  1والتعلممــات رقــم ) عامــ ن نظــم الشــراء للجهــات البشــ  2020

أي  أو  (GFMIS)إجراءات الدورة المسـتندم  للشـراء  ـي نظـم إدارة مالمـ  الحكومـ  
 أو تعلممات جديدة تصدر بهذا الش ن. تعممم 

 

ص  ـــــالمنت وحــدةال يجــوز شــراء مــواد أو معــدات أو تــو ير نــدمات إال عــن  ر ــ  ال - 2
 بالشراء  ي كل جه  حكومم .

 

ض مـا ـــــأو ر  التصـر   مـ تور ـد مـا سـب  لهـا إبـرام عقـد  عامـ ال يجوز ألي جهـ   -3
( يومــا مــن تــار    90 ) يمــواد إال بعــد مضــ أنــرم مــن عامــ عليهــا جهــ  عرضــت  

( لسـن  5( مـن التعمـمم رقـم )126وذلك و قـا للمـادة )أو انتهاء مدة العرض  صر الت
 .بش ن نظم الشراء للجهات العام  2020

 

االلتــزام بمــا ورد  تعــد وزارة المالمــ  نظمــا إلدنــا  وتشــ يل عملمــات الشــراء لــذا ينب ــي -4 
بشــ ن إجــراءات الــدورة المســتندم  للشــراء  ــي نظــم  2017( لســن  1بالتعلممــات رقــم )

ــ  الحكومــ   ـــوال يجــوز ألمــ  جه ،(GFMIS)إدارة مالم ــ   ــ اعتمــاد ت بيــ  أي  عام
  الرسـمم  مـن وزارة ـــــى الموا قـــــصو  علـــــــنظم آلمـ  أنـرم بهـذا الصـدد إال بعـد الح

 . المالم 
 

بشـ ن نظـم الشـراء  2020( لسـن  5مم رقـم )( من التعمـ142استنادا ألحكام المادة )  - 5
  ــر  ليجــوز للجهـ  العامــ  الشــراء عــن  ر ـ  مبادلــ  المــواد تبعــا   ، للجهـات العامــ 

 -: التالم الشراء و قا  للشروط 
 أن تت لب حاج  العمل الفعلم  إجراء مثل هذه المبادل . -أ
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مواصفات المواد وجود مواصفات ومزاما  ي المواد الجديدة التي تفو  بالفعل  -ب 
 القدمم .

 من نفس أنواع المواد المباع . هأن تكون المواد المشترا -ج
 تو ر االعتماد المالي الالزم لدم الجه  العام  لشراء المواد الجديدة. -د
 أن يتم سداد قمم  المواد القدمم  من المورد بالكامل دون إجراء مقاص . -هـ 
يجب أن ال تكون عملم  الشراء بالمبادل  قابل  للتجزئ  سواء  ي المواد المراد  -و

 استبدالها أو شراؤها.
 

ات ـــــدم الجهــــــسات لـــــــشركات والمؤســـــــيراعـــى التقيـــد بالـــدليل اإلرشـــادي لت هيـــل ال - 6
ـــ  الصـــادر مـــن قبـــل وزارة  عامـــ ال ـــوذ -إدارة نظـــم الشـــراء  -المالم ــــك عنـــد ر بل   ـــ

 . مسب  لعملمات الشراء والمزايدات الجهات بإجراء ت هيل
 

 ــي اســتندام اســلوب الشــراء الجمــاعي بإحــدم  عامــ يراعــى عنــد ر بــ  الجهــات ال - 7
  -ال ر  التالم  : 

 مناقصات الشراء الجماعي .  -أ  
 الشراء المباشر عن  ر   دليل شراء المواد .  -ب  
ـــزام بتعلممـــات الشـــراء الجمـــاعي  ــــال االلت ــــصادرة عـــ ــــن وزارة الماليــ ــــإدارة نظ -  ــ م ـــ

 . 2001يونيو  10الشراء بتار   
 

يجـــب علـــى وحـــدة الشـــراء بالجهـــ  العامـــ  عـــرض  لبـــات االعفـــاء مـــن ال رامـــ  أو  -8
تنفمض قمم  ال رام  المقدم  من الموردين / المتعهدين / المقـاولين مشـفوع  بـرأي 

الشـراء أو العقـود علـى لجنـ  الشـراء التنـاذ القـرار  الوحدات المنتص  بمتابعـ  أوامـر
لســـن   (5رقـــم )( مـــن التعمـــمم 116المناســـب بشـــ نها وذلـــك و قـــا لمـــا ورد بالمـــادة )

 .بش ن نظم الشراء للجهات العام  2020
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االلتــزام بتنفيــذ أحكــام المرســوم  –كــل  ممـا 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 
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 :  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 



 
 التخزين
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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

 2019/2020 للسنة المالية
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1 1 

 

 القواعد العامة

 

 

التي  إضافة مادة جديدة وإعادة ترتيب تسلسل أرقام المواد

 .تليها

1 2 

 

 القواعد العامة

 

 

، واضافة قرار هاجزء منإلغاء تعديل على نص المادة مع 

وتعميم وزارة  2020لسنة  (728)مجلس الوزراء رقم 

 .2001لسنة  (5المالية رقم )

 القواعد العامة 3 1
 

 الغاء المادة واضافة مادة جديدة.

 

2 5 

 

 القواعد العامة

 

 إضافة كلمة ) للبند الثالث من (على نص المادة.

 القواعد العامة 6 2

 

 

في الفقرة  إضافة كلمة ) لدراستها و (على نص المادة

 .الثانية

 القواعد العامة 15 6
 

 .2017( لسنة 8الغاء التعميم رقم )

 القواعد العامة 16 6
تعديل على نص المادة بعد إلغاء جزء من النص وإضافة 

 .2015( لسنة 78المرسوم رقم )

 القواعد العامة 18 7

 

 

تعديل السنة المالية لخطة التنمية مع إضافة الضوابط 

 .2019( لسنة 1الواردة بالتعميم رقم )

 القواعد العامة 20 9

 

أوال( لسنة /1116)الوزراء رقم إضافة مسمى قرار مجلس 

2009. 

 القواعد العامة 29-34 15-14
 

 المواد.أرقام إعادة ترتيب تسلسل 

 القواعد العامة 33 15
 

 تعديل كلمة )األصول( إلى )الخصوم(.

 القواعد العامة 35 15

 

 إضافة مادة جديدة.



 
 )األساس النقدي( التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية

 2019/2020 للسنة المالية
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 االيرادات 4 16

 

 .مع إعادة تسلسل المواد التي تليهاإلغاء المادة 

 االيرادات 6 17

 

 .عنوان المادة فقطإلغاء 

 

 االيرادات 7 17

 

الفصل  18اإليرادات( إلى ) –الفصل الثاني  19تعديل )

 .اإليرادات(  –الثاني 

 االيرادات 9 18
 

 حذف جزء من نص المادة.

 االيرادات 10 18

 

(  4ضافة التعميم رقم )وإ 2019( لسنة 2إلغاء التعميم رقم )

بشأن  2020( لسنة 1ملحق للتعميم رقم ) 2020لسنة 

 القواعد الالزمة إلقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي.

 

 االيرادات (1) ب/16 20

 

 

 .تعديل كلمة البسيطة إلى الوسيطة

 االيرادات (3) /16 21
 

 إضافة فقرة على النص.

 االيرادات 19 22
دة مع إعادة ترتيب تسلسل أرقام المواد إضافة مادة جدي

 التي تليها.

 تعديل على المادة مع إلغاء جزء منها. االيرادات 21 22

 اإليرادات 22 22

 

 

 إضافة مادة جديدة.

 رتباطاال –المصروفات  أ/4 26

 

 و(./21و( إلى )/22ة )متعديل كل

 رتباطاال –المصروفات  أ/5 27

 

( لسينة 5والتعمييم رقيم ) 2017( لسنة 2إلغاء التعميم رقم )

بشييأن نظييم  2020( لسيينة 5وإضييافة التعميييم رقييم ) 2018

 الشراء.



 
 )األساس النقدي( التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية

 2019/2020 للسنة المالية
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 ب/3 28

 

 تعاقدال –المصروفات 

 

إلغياء التعمييم  لغاء جيزء منهيا وعلى نص المادة مع إ تعديل

  2018( لسيييينة 5والتعميييييم رقييييم ) 2017( لسيييينة 2رقييييم )

بشييأن نظييم الشييراء  2020( لسيينة 5يم رقييم )وإضييافة التعميي

 . 2019( لسنة 74إضافة القانون رقم )و

 تعاقدال –المصروفات  ب/4 31

( لسنة 5والتعميم رقم ) 2017( لسنة 2إلغاء التعميم رقم )

بشأن نظم  2020( لسنة 5وإضافة التعميم رقم )  2018

 .الشراء

 لتعاقدا –المصروفات  (6) ب/9 34
التالية ) توفير بعض المستلزمات والخدمات( إلغاء الجملة 

 من نص المادة.

 التعاقد  –المصروفات  ب/12 36

وإلغاء التعميم  جزء منها إلغاءتعديل على نص المادة مع 

 2018( لسنة 5والتعميم رقم ) 2017( لسنة 2رقم )

 بشأن نظم الشراء ، 2020( لسنة 5وإضافة التعميم رقم )

  .2019( لسنة 74وإضافة القانون رقم )

 التعاقد  –المصروفات  ب/15 37

( لسنة 5والتعميم رقم ) 2017( لسنة 2إلغاء التعميم رقم )

بشأن نظم  2020( لسنة 5وإضافة التعميم رقم ) 2018

 الشراء

 التعاقد  –المصروفات  ب/17 38

( لسنة 5والتعميم رقم ) 2017( لسنة 2إلغاء التعميم رقم )

بشأن نظم  2020( لسنة 5رقم )وإضافة التعميم  2018

تعديل على نص المادة مع إلغاء جزء منها الشراء ، مع 

 ( من قانون المناقصات العامة.74طبقا لنص المادة رقم )

 التعاقد  –المصروفات  (1ب )/19 39

 2019( لسنة 1058رقم ) قرار مجلس الوزراءإضافة 

بشأن نقل البضائع على طائرات شركة الخطوط الجوية 

 لكويتية.ا



 
 )األساس النقدي( التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية

 2019/2020 للسنة المالية
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 التعاقد  –المصروفات  ب/21 40

 

مع إعادة تسلسل المواد  في التعميم السابق، إلغاء المادة

بعد إعادة تعديل على نص المادة  ، بحيث تمالتي تليها

وإلغاء جزء منها وإضافة قراري وزارة الشئون  تسلسلها

( 21ورقم ) 2017نة ( لس114االجتماعية والعمل رقم )

 .2017لسنة 
 

 إضافة مادة جديدة. التعاقد  –المصروفات  ب/23 41

 الصرف -المصروفات  ج/4 42

 

(  4وإضافة التعميم رقم ) 2019( لسنة 2إلغاء التعميم رقم )

بشأن  2020( لسنة 1ملحق للتعميم رقم ) 2020لسنة 

 تامي.القواعد الالزمة إلقفال الحسابات وإعداد الحساب الخ

 تعديل كلمة ) سلفة ( إلى ) رئيسي(. الصرف -المصروفات  ج/6 43

 الصرف -المصروفات  ج/8 44

 

 2019( لسنة 1058إضافة قرار مجلس الوزراء رقم )

بشأن نقل البضائع على طائرات شركة الخطوط الجوية 

 الكويتية.

 تعديل على نص المادة.  الصرف -المصروفات  ج/9 45

 إضافة مادة جديدة. الصرف -روفات المص ج/10 45

 د/7 47
االعتمادات اإلضافية  –المصروفات 

 والمنقولة

 
 

 وإضافة مادة جديدة. في التعميم السابق إلغاء المادة

 

 هـ/11 50

 

تعويضات  –المصروفات الجارية 

 (21) العاملين

 

 

 إضييافة مييذكرة إدارة مكتييب شييئون مجلييس الخدميية المدنييية 

بشيييأن مكافيييات العييياملين بمكتيييب  2015( لسييينة 26م )قييير

 السادة الوزراء.

 



 
 )األساس النقدي( التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية

 2019/2020 للسنة المالية
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 هــ/19 52

تعويضات  –المصروفات الجارية 

 (21) العاملين

 

 .311902إلى  31190200تعديل مسمى الحساب من  

 هــ/25 55

تعويضات  –المصروفات الجارية 

 (21) العاملين

 

 تعديل كلمة )البندين( إلى )النوعين(.

 هــ/27 55

تعويضات  –المصروفات الجارية 

 (21) العاملين

 

 2019( لسيينة 1180إضييافة قييرار مجلييس الييوزراء رقييم )

بشيييأن ضيييوابط وشيييروط مييينا مكافيييات ألعضييياء مجيييالس 

 اإلدارات في الجهات الحكومية.

 هــ/39 62

تعويضات  –المصروفات الجارية 

 (21) العاملين

 

 عادة تسلسل أرقام المواد.إلغاء المادة في التعميم السابق وإ

 

 هــ/42 70

تعويضات  –المصروفات الجارية 

 (21) العاملين

 

 2020( لسينة 4إضيافة تعمييم دييوان الخدمية المدنيية رقيم )

بشييأن الحييد ميين التكليييا بالمهمييات الرسييمية وااليفيياد قييي 

 الدورات التدريبية الخارجية.

 و/7 72

السلع   –صروفات الجارية الم

 (22والخدمات )

 

 

( لسينة 5والتعمييم رقيم ) 2017( لسنة 2إلغاء التعميم رقم )

بشييأن نظييم  2020( لسيينة 5وإضييافة التعميييم رقييم ) 2018

إلغيياء جييزء مين نييص المييادة وإعييادة صيييا تها الشيراء، مييع 

 ( من قانون المناقصات العامة.36وفقا ألحكام المادة رقم )

 و/11+12 73

السلع   –المصروفات الجارية 

 (22والخدمات )

 

تنييدرج تحييم رقييم إلغيياء المييادتين واسييتبدالهما بمييادة جديييدة 

 مع إعادة تسلسل المواد التي تليها.( 11المادة )

 



 
 )األساس النقدي( التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية

 2019/2020 للسنة المالية
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 و/16 74

السلع   –المصروفات الجارية 

 (22والخدمات )

 

بشيأن أسيس وضيوابط  1992( لسينة 9إضافة التعميم رقم )

عملية صرف تذاكر السيفر لضييوف الدولية الرسيميين عليى 

 نص المادة.

 و/19 75

السلع   –المصروفات الجارية 

 (22والخدمات )

 

 

 تعديل على نص المادة مع إلغاء جزء منها.

 و/22 76

السلع   –المصروفات الجارية 

 (22والخدمات )

 

المعدل بيالقرار و 1989( لسنة 3إضافة مسمى القرار رقم )

 .2019( لسنة 28رقم )

 (26)المنا  –المصروفات الجارية  ح/3 78

 

 تعديل على نص المادة مع إلغاء جزء منها.

 ي/9 85

مصروفات  -المصروفات الجارية 

 (28وتحويالت أخرى )

 

 

 إضافة كلمة )والفرق الشعبية (.

 ك/9 91

شراء األصول  –النفقات الرأسمالية 

 ( 32)  ير المتداولة 

شراء األصول  323مجموعة -ك

  ير المتداولة  ير المالية الملموسة

 

( لسينة 5والتعمييم رقيم ) 2017( لسنة 2إلغاء التعميم رقم )

بشييأن نظييم  2020( لسيينة 5وإضييافة التعميييم رقييم ) 2018

 الشراء.

 ك/13 92

شراء األصول  –النفقات الرأسمالية 

 ( 32 ير المتداولة ) 

ء األصول شرا 323مجموعة -ك

  ير المتداولة  ير المالية الملموسة

 

( 5وإضافة التعميم رقم ) 2017( لسنة 2إلغاء التعميم رقم )

 بشأن نظم الشراء. 2020لسنة 



 
 )األساس النقدي( التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية

 2019/2020 للسنة المالية
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 ك/14 92

شراء األصول  –النفقات الرأسمالية 

 ( 32 ير المتداولة ) 

شراء األصول  323مجموعة -ك

 اولة  ير المالية الملموسة ير المتد

 

( لسينة 5والتعمييم رقيم ) 2017( لسنة 2إلغاء التعميم رقم )

بشييأن نظييم  2020( لسيينة 5وإضييافة التعميييم رقييم ) 2018

 الشراء.

 ن/23 96

 

شراء األصول  –النفقات الرأسمالية 

 ( 32 ير المتداولة ) 

مشاريع انشائية  327مجموعة  -ن

 وصيانة جذرية

 

  2019( لسيينة 5مييع إلغيياء التعميييم رقييم )إضييافة علييى نييص 

 بشأن أوامر التمديد الزمني للعقود.

 (4) ن/34 100

 

شراء األصول  –النفقات الرأسمالية 

 ( 32 ير المتداولة ) 

مشاريع انشائية  327مجموعة  -ن

 وصيانة جذرية

 

 

 

 

 إضافة على نص المادة.

 الحسابات 1 104

 

( 445س الوزراء رقم )إعادة صيا ة المادة وفقا لقرار مجل

 بشأن التراسل االلكتروني. 2016لسنة 

 

 الحسابات 7 105

 

(  4وإضافة التعميم رقم ) 2019( لسنة 2إلغاء التعميم رقم )

بشييأن  2020( لسيينة 1ملحييق للتعميييم رقييم ) 2020لسيينة 

 القواعد الالزمة إلقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي.

 الحسابات 8 106

 

 المادة. نص ة جديدة في آخرفقرإضافة 



 
 )األساس النقدي( التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية

 2019/2020 للسنة المالية
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 الحسابات 9 106

 

كلمة )الشيهرية( ميع إلغياء الفقيرة األخييرة مين نيص إضافة 

 المادة.

 الحسابات ج/17 109

 

 

 

(  4وإضافة التعميم رقم ) 2019( لسنة 2إلغاء التعميم رقم )

ن بشييأ 2020( لسيينة 1ملحييق للتعميييم رقييم ) 2020لسيينة 

 القواعد الالزمة إلقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي.

 الحسابات ب/18 110

 

 

 

 إلغاء جزء من نص المادة.

 الحسابات ج/18 110

 

  

(  4وإضافة التعميم رقم ) 2019( لسنة 2إلغاء التعميم رقم )

بشييأن  2020( لسيينة 1ملحييق للتعميييم رقييم ) 2020لسيينة 

 ات وإعداد الحساب الختامي.القواعد الالزمة إلقفال الحساب

 الشراء 1 119

 

 

( لسينة 5والتعمييم رقيم ) 2017( لسنة 2إلغاء التعميم رقم )

بشييأن نظييم  2020( لسيينة 5وإضييافة التعميييم رقييم ) 2018

 الشراء.

 الشراء 3 119

 

( لسينة 5والتعمييم رقيم ) 2017( لسنة 2إلغاء التعميم رقم )

بشييأن نظييم  2020( لسيينة 5وإضييافة التعميييم رقييم ) 2018

 الشراء.



 
 )األساس النقدي( التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية

 2019/2020 للسنة المالية
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 المالحظات البيان المادة الصفحة

 الشراء 5 119

 

( لسينة 5والتعمييم رقيم ) 2017( لسنة 2إلغاء التعميم رقم )

بشييأن نظييم  2020( لسيينة 5وإضييافة التعميييم رقييم ) 2018

 الشراء.

 الشراء 8 120

 

( لسينة 5والتعمييم رقيم ) 2017( لسنة 2إلغاء التعميم رقم )

بشييأن نظييم  2020( لسيينة 5التعميييم رقييم )وإضييافة  2018

 الشراء.




