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القواعد العامة

الفصل األول -القواعد العامة :
 -1علىىىم عماىىىا العحىىىاة اللتوماىىىة اذلمىىى اا امقفوىىىل مىىىا عىىىا

ىىىالقوود الىىىوا د

موااقااة العحاة اللتوماة والمي مكون م فقة قاقون بط الموااقاة.

 -2ذعم ىىا اة السااسىىة المالا ىة ،وق غىىي علىىم عماىىا العحىىاة اللتوماىىة امخىىال
اإلعىى ا اة الفو ىىة لملصىىول اإلوىى اداة المسىىملقة الوذ ىىوول والمىىدووقااة
المم اكمىىىة عىىىن سىىىقواة مالاىىىة سىىىا قة وللىىىا وفقىىىا لقىىى ا معلىىى
قىى

 )728الصىىاد فىىي اعمماعىىث اذسىىممقا ي قىى

الىىىوا ا

 )2020/36المقعقىىد

اما خ  2020/6/4شىون المالاىة العامىة – اإلصىحلاة ومقم لىاة ممو ىل

الموااقاىىىة ،مىىىا اذلمىىى اا قىىى ا معلىىى
اعمماعىىىىىث قىىىىى

الىىىوا ا

قىىى

 ) 51الصىىىاد فىىىي

 ) 2014 / 2-3امىىىىىا خ  2014/1/20شىىىىىون

ىىىىى ط

وم شود اذقفاق والعمل علم مقواىا مصىاد اإلوى اداة ومعالعىة اذخىمحذة

المي ومع ض لحا اذقمصاد الىونقي ،ومقفوىل المعلامىاة الىوا د امعمىا و اا
المالاىىىة قىىى

 ) 5لسىىىقة  2001شىىىون قىىىىى ا اة معلىىىى

الىىىوا ا ال قىىىا

/405الوذ ) 9،2،1/الممعلقىىىىىة معالعىىىىىة مىىىىىوانن الحىىىىىد فىىىىىي اإلقفىىىىىاق

اللتومي وسال مقماة اإلو اداة في المالاة العامىة ومىا اشىمملة علاىث ملىا
الق ا اة من قواعد واع ا اة مقفولاة لحا.
 -3علم عماا العحاة اللتوماة اذلم اا عد إع ا الي مقىاقحة إذ فىي لالىة
ال

و القصوى ،لوث الن إع ا المقاقلة المالاىة ذ ممخىل لمغناىة معىاوا

لىىدث فعىىح وللىىا اسىىمقادا للمىىادمون  )3،2مىىن معمىىا

قى  2لسىىقة 2016

شون ش وط المعدول اون اعمماداة الموااقاة في العحاة اللتوماة.
تما الن إع ا المقاقحة المالاىة اعماى اسىممقا مىن األصىل ،وللىا لمىم ذ
مفقىىىىد الموااقاىىىىة العامىىىىة للدولىىىىة عىىىىا مىىىىن دو ىىىىا تىىىىودا لملدوىىىىد و ىىىى ط

المصىىى وفاة مىىىا فىىىي للىىىا األوامىىى المغوو ىىىة علىىىم المشىىىا ا اذقشىىىا اة
والصااقة.
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 - 4اعما ى صىىدو قىىاقون بىىط الموااقاىىة م خاصىىا لكىىل عحىىة لتوماىىة اسىىمخدا

لحا في األغ اض المخصصة من العلحا  ،ومكىون العحىىة

اذعمماداة المق

اللتوموىة مس ولة عىن اإلعىىى ا اة المىي امخلمىىحا لمقفوىل موااقومحىا  ،واتىون
للملفظاة والمحلظاة والموشو اة الوا د قاقون الموااقاة قو القاقون .

تمىىا اعما ى مىىا و د المىىلت اإلا ىىالاة مىىن اااقىىاة واا ىىالاة و موشىىو اة
متمح للعىداول ال اسىاة ن قىا أللتىا المىاد
قى

 20مىن م سىو القىاقون

 ) 31لسىىقة  1978قواعىىد إعىىداد الموااقاىىاة العامىىة و ال قا ىىة علىىىىىم

مقفول ا واللساب الخمامي.
 -5علىىم تافىىة الىىو اا اة واإلدا اة اللتوماىىة المعىىاون مىىا األماقىىة العامىىة معلىى

الوا ا من العل مقفول اسم اموعاة العمل اللتومي وللا مقفوىلا للاقىد المالىث مىن

قىىى ا معل

الوا ا

ق  376اعلسمث ق

 - 6ذ وعىىوا المقىىد إلىىم معل ى

 ) 23لسقة . 1994

الىىوا ا ذسمصىىدا ق ى ا اة الو ق ىواقون م مىىب الع ىىا

مالاة علم الموااقااة العامة إذ عد الخل الي و اا المالوىىة وللىا منااقىا أللتىا

المىىىاد  52مىىىن م سىىىو القىىىاقون قىىىىى

 ) 31لسىىىقة  1978قواعىىىد إعىىىداد

الموااقاىىىاة العامىىىة وال قا ىىىة علىىىم مقفوىىىل ا واللىىىىىساب الخمىىىامي ،وعمىىىح قىىىىى ا
معل ى

الىىوا ا

قىىى ىى

 /1148مالمىىا ) الصىىاد

المقعقد اما خ  ، 2000/12/17وق ا معل
اعمماعث ق

اعمماعىىث ق ى

الىوا ا

) 2000/50

قى /829مالمىا) الممخىل

 )2005/32المقعقد اما خ  ،2005/7/31وق ا معل

قىىىىىىى  )603الصىىىىىىىاد

اعمماعىىىىىىىث قىىىىىىى  )2011/23-2المقعقىىىىىىىد امىىىىىىىا خ

 2011/5/15لىىىىث العحىىىىاة اللتوماىىىىة اذلمىىىى اا قىىىى ا معلىىىى
/829مالما) المشا إلاث

الوا ا

الىىىىوا ا

قىىىى

و م اعا ما عا اقص الماد  )52من م سو

القاقون ق  )31لسقة . 1978
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تما وعب علم عماا العحاة اللتوماة عد إصدا الاة ق ا اة وم مىب علوحىا

إ ىىافة الع ىىا مالاىىة عدوىىد علىىم الموااقاىىة العامىىة للدولىىة دون ال عىىو إلىىم
و اا المالاىىة لد اسىىمحا وااىىدا ال ى الي فوحىىا ،وللىىا اسىىمقادا إلىىم ق ى ا معل ى

الىىوا ا

قى

/355سىىا عا) الصىىاد فىىي اعمماعىىث  )94/22المقعقىىد امىىا خ

.1994/6/8
 – 7النل اة المالاة المي م د الم و اا المالاة وتللا اذسمفسا اة والم اععىاة

الخاصة احله النل اة وعب الن مكون عن ن ق الشى ون المالاىة العحىاة
اللتوماة ما

و إ فىاق الاااقىاة والماى اة الحامىة للد اسىة  ،اسىمقادا

إلم معمىا و اا المالاة ق

 ) 2لسقة  1999شون النل ىاة والم اسىحة

المالاة .
 - 8المقود ولتا تل مىن المىادمون  14 ، 13مىن القىاقون قى

 ) 30لسىقة

 1964اإقشا دوىوان الملاسى ة و المعىدلمون الم سىو القىاقون قى

)4

لسىىىىقة  1977فامىىىىا وخىىىىمص اإخ ىىىىا المقاقصىىىىاة الخاصىىىىة المو ىىىىىداة

واألشغىىىال العىىىامة وتىىللا تىىل مش ى و ا م ىىاط الو عقىىد الو امفىىاق اتىىون مىىن
شىىىون إا امىىىث م موىىىب لقىىىوق الو الماامىىىاة مالاىىىة إلا الغىىىة قامىىىة المقاقصىىىة
الو اذمفاق الو العقد ما ة اللف دوقا تو مي فوكمى لل قا ة المس قة لدوىىىىىىىىىىوان
الملاسىىىى ة  ،والمقوىىىىد امعمىىىىا دوىىىىوان الملاسىىىى ة قىىىى

 ) 3لسىىىىقة 1999

والخاص اذ م اط ومعدوىد العقىىىىىىىود المىي سىاق والن وافىق علوحىا الىدووان ،
ومعمىىىىا دوىىىىوان الملاسىىىى ة قىىىى

 ) 3لسىىىىقة  2003شىىىىون عىىىى ض الو اق

المقاقصىىىاة ومشىىى وعاة العقىىىود واذ م انىىىاة واذمفاقىىىاة الخا ىىىعة ل قا ىىىة

دووان الملاس ة المس قة قال قحااة السىقة المالاىة ،والمعمىا

قى

 )6لسىقة

 2018شون ال وا ط والقواعد الواعب علم تافة العحىاة المشىمولة ا قا ىة
دوىوان الملاسى ة ام اعحىىا عقىىد العى ض علىىم ال قا ىىة المسى قة والمقوىىد اىىدلول
إعىىىىىداد الو اق المقاقصىىىىىاة ومشىىىىى وعاة العقىىىىىود واذ م انىىىىىاة واذمفاقىىىىىاة

الخا عة لل قا ة المس قة .
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 – 9علىىم عماىىا العحىىاة اللتوماىىة اذلمىى اا محلظىىاة دوىىوان الملاسىى ة والىى د
علوحىىا والعمىىل علىىم محفوحىىا الس ى عة الممتقىىة وللىىا وفقىىا لمىىا عىىا

الىىدو ي ق ى

الكمىىاب

 ) 4لسىىقة  2009شىىون محلظىىاة دو ىوان الملاس ى ة للعحىىاة

اللتوماىىىة  ،وعىىىد مخالفىىىة اللتىىىىىىىىا القىىىاقون قىىى  30لسىىىقة 1964اإقشىىىا
دو ىوان الملاس ى ة خاصىىة المىىاد  31المىىي مق ىىي

ى و موافىىا العحىىاة

اللتوماىىة الىىدووان ا دود ىىا علىىم محلظامىىث خىىحل شىىح مىىن مىىا خ إ حغحىىا
إلوحا ،والماد  52الممعلقة املدوىد المخالفىاة المالاىة  ،والمىاد  55المىي
مق ىىي موافىىا الىىدووان ىىالق ا اة الصىىاد

المص ى ل فىىي المخالفىىاة المالاىىة

مصىىلو ة ملا ى الملقوىىق وغو ىىا مىىن األو اق والمسىىمقداة الممصىىلة احىىا

وللا في موعد القصاه عش الاا من ما خ صدو ا ،ما

ى و ماو ىد و اا

المالاىىة صىىو مىىن تافىىة الم اسىىحة المىىي مىىم مىىا الىىدووان خىىحل السىىاو مىىن
ما خ له الم اسحة وتافة اإلع ا اة الممخىل شىون محفىي محلظامىث وللىا
اسمقادا لق ا معل

الوا ا

ق

 ) 297اعلسمث قىىى  18لسقة .1996

وعلىىم عماىىا العحىىاة اللتوماىىة المشىىمولة ا قا ىىة دو ىوان الملاس ى ة م اعىىا
معمىا الىىدووان قى

 )18لسىىقة  2012شىون المعىىاون ومسىحول محمىىة ممملىىي

دووان الملاس ة.
 -10ن قىىىىىا لموصىىىىىااة لعقىىىىىة الشىىىىى ون المالاىىىىىة واذقمصىىىىىاداة معلىىىىى
لسىىىقة  1998/1997شىىىون لعقىىىة د اسىىىة الظىىىوا

األمىىىىىة

الىىىىىىىوا د امق ىىى دوىىىوان

الملاس ة  ،وعب علم عماا العحاة اللتوماة اذ ممىا

ال قا ىة والم اععىة

الداخلاة.

وعلم عماا العحاة اللتوماة م اعا الموصااة المقم لة الد اسة المقدمىة

مىىىىن و اا المالاىىىىة عىىىىن القظمىىىىة الشىىىى ون المالاىىىىة فىىىىي العحىىىىاة اللتوماىىىىة
والمؤسساة لاة الموااقىااة المسمىقلة و صىفة خاصىة معالىعة
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عىف الدا
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ولىىداة المىىدقوق والم اععىىة الداخلاىىة وققىىص الكىىواد الممخصصىىة ،واعىىاد
مقظا

اتلة األعحا المالاة واذ ممىا ىالا اما المد ااىة وللىا اسىمقادا إلىم

ق ا معل

الوا ا

اما خ .2009/3/2

ق

 ) 181الصىاد فىي اعمماعىث قى

 -11علم عماا العحاة اللتوماة المقود ولتا القاقون قى

) 2009/12

 )23لسىقة 2015

شون إقشا عحاا الم اقاون المىالوون والح لىة المقفولاىة للقىاقون قى

)23

لسىىقة  2015الصىىاد

الم سىىو قىى

الم ى اقاون المىىالوون ق ى

 )3لسىىقة  2018شىىون اإلع ى ا اة الخاصىىة امقفوىىل

اللتىا المىاد

 )14مىن القىىاقون قى

 )333لسىىقة  ،2015ومعمىىا عحىىىاا
 )23لسىقة  2015الممعلقىة اذممقىىا

عن موقاا اذسمما  ،الو الي موصااة الخ ى صاد من معلى
علم المقا

الىوا ا اقىا

الدو ة ومحلظاة عحاا الم اقاون المالوون.

 -12م اعىىا عىىد عىىواا المعاقىىد علىىم الي المىى اا اسىىممما مىىىىىو د مىىىىن مىىىىىىىوا د

المىىىىى و النااعاىىىىىة الو م فىىىىىق مىىىىىن الم افىىىىىق العامىىىىىة إذ قىىىىىاقون ولىىىىىامن
ملدد  ،ومكفل اإلع ا اة الممحوداىة ماسىو العمىال ال لىث والكشىف وملقوىق
العحقاة والمقافسة

ماد  152من الدسمو ) .

 -13م اعىىا عىىد ع ىواا المعاقىىد علىىم الي المكىىا إذ قىىاقون والىىم امىىىىىن ملىىدد
ماد  153من الدسمو ) .
 - 14وعىب المقوىد مىا و د ىالمعما
ومصىىىقافاة الموااقاىىىة األسىىىا

قى

 ) 4لسىىقة  2015اىىىشون دلوىل مىىوا

الققىىىدي) والمعمىىىا

قىىى

 )5لسىىىقة 2016

شون دلول موا ومصىقافاة اللسىا اة الخا عىة عىن الاىواب الموااقاىة وفقىا

لىىىدلول إلصىىىا اة مالاىىىة اللتومىىىة والمعمىىىا

قىىى

 )8لسىىىقة  2017شىىىون

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

السىىىقوي لحىىىله األمىىىحا واد اعحىىىا اللسىىىاب الخمىىىامي وللىىىا ن قىىىا أللتىىىا

المعمىىىا

قىىى

 ) 9لسىىىقة  2016شىىىون السىىى

لصىىى ومقوىىىا األصىىىول

العقا ة المملوتة للدولة .
 - 16علىىم عماىىا العحىىاة اللتوماىىة والشى تاة المىىي مىىدو المىىحا الدولىىة العقا ىىة
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
شوقث الن وؤدي إلم اسمغحل المحا الدولة ،قال ع ض المش و علم اللعقىة

العلاا لمش وعاة الش اكة اون القناعون العا والخاص وفقا أللتىا القىاقون
ق

 )116لسقة  2014شون الش اكة اون القناعون العا والخىاص إلعىاا

المش ى و مىىن عماىىا الق ىوالي الفقاىىة والمالاىىة والاو اىىة وصىىدو ق ى ا مقحىىا
الموافقىىة علىىىم نىى ح المىىىش و لحسىىممما  ،وقىىى ا معل
 /24ماقاىىا  ) 2 /فىىي اعمماع ىث قىىىى
وقىىىىى ا معلىىىىى

الىىىىىوا ا

قىىىىى

الىىىىىوا ا

قىىىىىى

 ) 2006 / 2امىىا خ ، 2006/1/8

 ) 3/2/816الممخىىىىىل فىىىىىي اعمماعىىىىىث قىىىىى

 )2006/3-51المقعقىىد امىىا خ  2006/8/6الىىلي اق ىىم وقىىث وعىىب علىىم

العحىىاة المعقاىىة عىىد ن ى ح الي مش ى و عىىن ن ىىق القنىىا الخىىاص اقظىىا
 (B.O.Tالو غو ه قاىل اخىل موافقىة معلى

العحىىاة اللتوماىىة ومؤسسىىامحا موافىىا معل ى

الىوا ا احىلا الشىون ،ومكلوىف
الىىوا ا

األ ا ىىي المىىي م ى

مخصاصىىحا والمىىي مىىىى ن لحىىا للقنىىا الخىىىىىاص لىىىىسب قظىىىىا

)B.O.T

الو غو للىا ،والمعلامىاة الىوا د الكمىاب الىدو ي الصىاد عىن و اا المالاىة
اما خ .2010/10/26
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و عىىب م اعىىا مناوىىق الح لىىة المقفولاىىة للقىىاقون ق ى
الصاد

الم سو ق

ق ى ا اة معل ى

 )116لسىىقة 2014

 )78لسقة  ،2015وم اعا ما ن ال مىن معىداحة علىم

الىىوا ا فىىي

المىىلتو ملىىل القىىاقون ق ى

ىىو إلىىحل القىىاقون ق ى

 )116لسىىقة 2014

 )7لسىىقة  2008وتىىللا الكمىىب الصىىاد عىىن

و اا المالاىىة فىىي ىىلا الشىىون ،مىىا عىىد اذخىىحل امقفوىىل العقىىود المىىي سىىاق
اذلم اا احا وفقا لقواقون سا قة.
 -17علىىم عماىىىا العحىىىاة اللتوماىىىة المخمصىىىة اذلمىىى اا امقفوىىىىىىىىل اللتىىىىا الم سىىىىو
القىىىاقون قىىى

 ) 116لسىىىقة  1992فىىىىىي شىىىىون المقظىىىىىىا اإلدا ي وملدوىىىىد

اذخمصاصاة والمفواض فوحا علم الن اتون المفواض في اللىىدود المىي اق ا
الوا المخمص ووفقا لمقم ااة مصللة العمل.
 -18عمح علم ملقوق األ ىدال الىوا د اخنىة المقماىة السىقواة  2021/2020مىن
ا ىىىاد معىىىدذة القمىىىو ،ومعالعىىىة اذخىىىمحذة الحاتلاىىىة فىىىي اذقمصىىىاد الكىىىو مي

و صىىفة خاصىىة ا ىىاد قس ى ة مسىىا مة اإلو ى اداة غو ى القفناىىة فىىي اإلوىى اداة

العامىىة ،وا ىىاد اإلقفىىاق اذسىىممما ي واللىىد مىىن اإلقفىىاق العىىا ي ،ومعا ىىا دو
القنا الخاص في القشاط اذقمصادي ومعالعة الخلل في سوق العمل.

علىىىم عماىىىا العحىىىاة اللتوماىىىة مقفوىىىل مشىىى وعاة خنىىىة المقماىىىة السىىىقواة
 2021/2020وفقىىا لمىىا ىىو مخنىىط لىىث ،والاىىد فىىي امخىىال تافىىة اإلعى ا اة
اعم ا ا من ادااة السقة المالاة .2021/2020

وعلىىم عماىىا العحىىاة المعقاىىة العحىىاا الم تىىاي للمقاقصىىاة العامىىة – دو ىوان

الملاس ة – إدا الفموى والمش ا) س عة الاىة فىي اإلعى ا اة الخاصىة احىله
المشا ا.
وعلىىىم عماىىىا العحىىىاة الم م نىىىة امقفوىىىل المشىىىا ا اإلقشىىىا اة العدوىىىد الداىىىة

الكو ة – و اا األشىغال العامىة – و اا الكح بىا والمىا  -و اا المواصىحة –

و اا الىىقفط – الحو ىىة العامىىة للاو ىىة – الحو ىىة العامىىة لش ى ون الا اعىىة والم ى و
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السىىىمتاة ) – تىىىل فامىىىا وخصىىىث – سىىى عة امخىىىال اإلعىىى ا اة الممعلقىىىة امقفوىىىل
المشا ا اإلقشا اة العدود وفقا لمىا ىو وا د اسىمما مشى و إقشىا ي عدوىد

الصاد عن و اا المالاة – ش ون الموااقاة العامة – إدا موااقااة المشىا ا

اإلقشا اة والصااقة.

ما اذلم اا الماد  )34من قاقون ق

 )49لسىقة  2016شىون المقاقصىاة

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
وفقىىا للق ىواقون والق ى ا اة المىىي مىىقص علىىم للىىا ،و اقىىب العحىىاا مواف ىىا قاىىل
اإلعحن عن نلب المعاقد  ،وم اعا ال وا ط الوا د في المعما ق  )1لسقة

 2019شىىون

ىىوا ط عىى ض نل ىىاة العحىىاة العامىىة علىىم العحىىاا الم تىىاي

للمقاقصاة العامة وما وم مب علاث من مومو .
وعلم عماا العحىاة اللتوماىة م اعىا الن مشىا ا خنىة المقماىة للسىقواة

المالاىىىة  )2014/2013 – 2011/2010مد عىىىة علىىىم المىىىوالي ىىىالا اما
 )930000 ، 920000 ، 910000 ، 900000المىىىا المشىىىا ا المقمواىىىة

المسمم و العدود المي م إد اعحىا موااقاىة السىقة المالاىة 2015/2014

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

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

 ، )950000ومشىىىىىا ا خنىىىىىة

المقماىىىىىىة السىىىىىىقواة للسىىىىىىقة المالاىىىىىىة  )2017/2016الا قىىىىىىاما قىىىىىى
 ،)960000ومشىىىىىىىىا ا خنىىىىىىىىة المقماىىىىىىىىة السىىىىىىىىقواة للسىىىىىىىىقة المالاىىىىىىىىة
 )2018/2017الا قىىاما ق ى

 ،)970000واد ال مشىىا ا خنىىة المقماىىة

السىىىىىقواة للسىىىىىقة المالاىىىىىة  )2019/2018الا قىىىىىاما ،)980000واد ال
مشىىا ا خنىىة المقماىىة السىىقواة للسىىقة المالاىىة  )2020/2019الا قىىاما
،)990000ومىىىىىىى اد ال مشىىىىىىىا ا خنىىىىىىىة المقماىىىىىىىة السىىىىىىىقواة للسىىىىىىىقة
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المالاىىىىة  )2021/2020الا قىىىىاما  ،)200000وسىىىىول وىىىىم إقفىىىىال ىىىىلا
الا قاما ملاا ولن اقال الاة مقاقلث داخىل القىوا الاقىد الوالىد إذ عىد موافقىة

و اا المالاة – ش ون الموااقاة العامة.

وعلىىم عماىىا العحىىاة اللتوماىىة م اعىىا الن مشىىا ا خنىىة المقماىىة ومغلاىىة

ا امعحىىا موااقاامحىىا مكىىىون وفقىىا لمىىا و د ىىىالمعما
شون دلول موا ومصقافاة الموااقاة األسا

قىى

الققدي).

 )4لسىىىقة 2015

وعلم عماا العحاة اللتوماة موافىا و اا المالاة/شى ون الموااقاىة العامىة
واألماقىىة العامىىة للمعل ى

األعلىىم للمخنىىاط والمقماىىة امقىىا

بىىا سىىقواة

مو ىىىىىو الموقىىىىىف المقفوىىىىىلي لمشىىىىىا ا الخنىىىىىة السىىىىىقواة 2021/2020

والمشىىىا ا المسىىىمم مىىىن الخنىىىط السىىىقواة السىىىا قة مىىىن لوىىىث اذ م ىىىاط

والمعاقىىىد والصىىى ل والاىىىة معوقىىىاة مواعىىىث مقفوىىىل مشىىىا ا الخنىىىة اإلقما اىىىة
للدولة.
 -19علىىىم عماىىىا الىىىو اا اة واإلدا اة اللتوماىىىة اذلمىىى اا امناوىىىق قظىىىا لسىىىاب
الخا قىة المولىىد وللىا وفقىىا للمعمىا

 ) 7لسىقة  2008شىىون مناوىىق

قى

قظىىا لسىىاب الخا قىىة المولىىد علىىم الىىو اا اة واإلدا اة اللتوماىىة والمعمىىا
ق

 )2لسقة  2011المللق للمعما

 -20مقفوىىىىىىلا لقىىىىىى ا معلىىىىىى
قىىىى

الىىىىىىوا ا

قىىىىىى

ق

 )7المشا إلاث.
/1116الوذ ) الصىىىىىىاد

اعمماعىىىىىىث

 ) 2009/68-2المقعقىىىىد امىىىىا خ  2009/12/20شىىىىون مق ىىىى لعقىىىىة

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

ال -علىىىىم الىىىىو اا اة واإلدا اة اللتوماىىىىة المعقاىىىىة و اا الكح بىىىىا والمىىىىا -
و اا المواصىىحة  -و اا المالاىىة /اإلدا العامىىة  -ال ىى ة  ) -م اعىىىا
الموصااة الخاصة المدووقااة المم اكمة لدى العحاة اللتوماة.
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ب -علم عماا الو اا اة واإلدا اة اللتوماة م اعا الموصااة والمعالعاة المىي
م من عد م اك الم الغ المسملقة مسمق ح.

ل -علىىم تافىىة الىىو اا اة واإلدا اة اللتوماىىة فىىا مق ى دو ي تىىل  ) 6الشىىح

الىىىوا ا ماىىىون فاىىىث الخنىىىواة المىىىي امخىىىلمحا فىىىي سىىىاول مسىىىواة

لمعلىىى

مدووقومحا مم مقا الم الغ واإللصا اة الممعلقة املا المدووقااة.
 -21علىىم عماىىا العحىىاة اللتوماىىة – تىىل فامىىا وخصىىث امخىىال اإلع ى ا اة الحامىىة
لمحفي المحلظىاة الىوا د امق ى عحىاا مما عىة األدا اللتىومي شىون د اسىة
دووان الملاس ة عن مقفول الموااقااة واللسا اة الخماماة للسقة المالاىة

مق

 2009/2008وللا مقفولا لق ا معل
الصىىىىىاد فىىىىىي اعمماعىىىىىث قىىىىى

الوا ا

ق

/1020الوذ-مالما -ا عا)

 ) 2010/35المقعقىىىىىد امىىىىىا خ 2010/7/8

والمم من مكلوف العحاة اللتوماة س عة مقفول تافة موصىااة عحىاا مما عىة
األدا اللتىىىىىىىىىومي الصىىىىىىىىىاد احىىىىىىىىىا قىىىىىىىىى ا اة معلىىىىىىىىى

الىىىىىىىىىوا ا ال قىىىىىىىىىا

 2009 /1067 ،2008/738، 2006/910وموافا العحاا ما وم لاالحا .

واسمقادا إلم الكماب الدو ي شون مما عة عحاا مما عة األدا اللتومي لى عض
المشىىى وعاة اللتوماىىىة الصىىىىاد امىىىا خ  2014/10/21والىىىىم قىىى ا معلىىىى
الىىوا ا

ق ى  )1078الصىىاد فىىي اعمماعىىث اذسىىممقا ي ق ى )2014/36-2

المقعقد اما خ  2014/8/21واللي وقص علم:

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

اللتىىومي اقسىىخة مىىن عقىىود ىىله المش ى وعاة فىىو اا امحىىا وموافامىىث
امقا

دو ة عن سو العمل احا.

▪ مكلوىىف اللعقىىة الونقاىىة إلعىىداد تىىوداة الاقىىا الونقاىىة لدولىىة الكو ىىة

امفعوىىىىل القظىىىىا ا لىىىىي لعمىىىىا وفح سىىىىة وادا المعىىىىاوو والمواصىىىىفاة
اللتوماة وبد المناوىق المع اىي للقظىا علىم تىل مىن الداىة الكو ىة،
وو اا األشىىغال العامىىة ،و فىىا مق ى إلىىم معلى
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خىىىحل مىىىد ذ ما ىىىد عىىىن سىىىمة الشىىىح مم ىىىمقا قمىىىا ا ىىىلا المناوىىىق
والمعوقاة المي صادفمث إن وعدة.
▪ مكلوف تل من  :الداة الكو ة ،والعحاا الم تاي لمكقولوعاىا المعلومىاة
لو ىىىا ا لاىىىة الح امىىىة للاىىىد فىىىي مناوىىىق قظىىى المعلومىىىاة العغ افاىىىة

) (GISفىىي 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

الىوا ا المشىا إلاىث

قى ا معلى

العحه.
 -22ذ وعىىوا ألاىىة عحىىة المقىىد نل ىىاة عدوىىد إلد اعحىىا فىىي مش ى و الموااقاىىة عىىد
مقدامث إلم و اا المالاة.

واسىىىىىمقادا إلىىىىىم قىىىىى ا معلىىىىى

الىىىىىوا ا

قىىىىى  )631الصىىىىىاد فىىىىىي اعمماعىىىىىث

قىىىى ( )2006/2-44المقعقىىىىد امىىىىا خ  ،2006-6-25علىىىىم عماىىىىا العحىىىىاة

اللتوماة عىد المقىد نل ىاة مالاىة إ ىافاة علىم مىا اقمحىة إلاىث و اا المالاىة
من مقدو اة قحا اة لمصى وفاة مشى و موااقاامحىا وللىا عقىد دعومحىا للمقاقشىة
في لعىان معل

األمة المخملفة والن مقمص المقاقشة في إنىا مقدوى الاااقاة

وال د علىم اذسمفسىا اة المىي ممتىن ىله اللعىان مىن الدا األعمىال المقانىة احىا
وفقىىىا لمىىىا عىىىا فىىىي القىىىاقون قىىى  )12لسىىىقة  1963شىىىون الح لىىىة الداخلاىىىة
لمعل

األمة.

 -23علم عماا العحاة اللتوماة اذلم اا ق ا معلى

الىوا ا

قى

 )411الممخىل

في اعمماعث ق  2010/13امىا خ  2010/3/21الموافقىة علىم معىدول الاقىود
 )1،2،3من الفق

خامسىا) من قىى ا معىل

الىوا ا

قى  )801الممخل فىي

اعمماعىىث ق ى  )2003/37-2المقعقىىد امىىا خ  2003/8/24شىىون مقم لىىاة

إدا الفمىىوى والمش ى ا لىىول اإلع ى ا اة الواعىىب إم اعحىىا فىىي المسىىا ل القاقوقاىىة

المخملفة وفقا أللتا الدسمو .
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 -24ذ وعىىوا ألي عحىىة اذقف ى اد امخىىال الاىىث إع ى ا اة ممعلىىق مىىا الو ىىا المقامىىون
صىىىو غوىىى قاقوقاىىىة دون المقسىىىوق مىىىا العحىىىاا الم تىىىاي لمعالعىىىة الو ىىىا

المقامىىىون صىىىو غوىىى قاقوقاىىىة اعم ىىىا ه العحىىىة الم ععاىىىة ال سىىىماة الولوىىىد

للمعامل ما له الف ة ،وعلىىىم عماا العحىىىاة اللتوموىة وغو ىىا المعىىىاون مىىىا
العحاا إلقعاا العمالىث ،وموافامىث مىا انل ىث مىن معلومىاة و مسىمقداة وومىا ق
والمقود ما اصد عن العحاا من ق ا اة و معاما  ،وللا ن قىا أللتىا الم سىو
األموىىى ي قىىى  )467لسىىىقة  2010اإقشىىىا العحىىىاا الم تىىىاي لمعالعىىىة الو ىىىا
المقامون صو غو قاقوقاة.
 -25علىىم عماىىا العحىىاة اللتوماىىة اذلم ى اا ولتىىا القىىاقون ق ى  )5لسىىقة 2016
والقاقون ق

 )101لسىقة  2015امعىدول عىض اللتىا القىاقون قى

 )8لسىقة

 2010في شون لقوق األشخاص لوي اإلعاقة و صىفة خاصىة مىا و د المىاد

قىىى  )14مىىىن القىىىاقون قىىى  )8لسىىىقة  2010ىىىون ملمىىىا العحىىىاة اللتوماىىىة

واأل لاة والقنا القفنىي المىي مسىمخد  50عىامح تو ماىا علىم األقىل اسىمخدا

قس ة من األشخاص لوي اإلعاقة المؤ لون محقاا ذ مقل عن  %4من العىاملون

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

لوي اإلعاقة الشدود والمموسنة) من الكو موون.

 -26علىىم عماىىا العحىىاة اللتوماىىة اذلم ى اا امناوىىق المعمىىا ق ى  )1لسىىقة 2019
مللىىىق للمعمىىىا قىىى  )4لسىىىقة  2013ومعدولىىىث قىىى  )9لسىىىقة  2015شىىىون
القواعىىىىد واإلعىىىى ا اة المقظمىىىىة لمناوىىىىق قظىىىىا النوا ىىىىا المالاىىىىة اذلكم وقاىىىىة
اللتوماة ،ومناوق قظا النا ا اذلكم وقي اللتومي مخملف ققوامث علىم تافىة
مواقىىا ملصىىول ال سىىو عىىن الخىىدماة اللتوماىىة اسىىمخدا الىىدفا اذلكم وقىىي

الشىىامل ،مىىا إصىىدا تافىىة المسىىمقداة الخاصىىة اىىللا ملاىىا ،واعم ىىا ا مىىن السىىقة
المالاة  2018/2017سول ذ اعمد املصىول الي سى علىم الي خدمىة لتوماىة

إذ مىىن خىىحل النىىا ا اذلكم وقىىي ،وللىىا اسىىمقادا إل ىم الكمىىاب الىىدو ي ق ى )2
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لسىىىىىقة  2015شىىىىىون مناوىىىىىق قىىىىى ا معلىىىىى

الىىىىىوا ا

قىىىىى  )432امىىىىىا خ

 2015/3/23شون اذلم اا امناوق قظىا النوا ىا المالاىة اذلكم وقاىة فىي تافىة

العحاة اللتوماة ،والمقسىوق مىا العحىاا الم تىاي لمكقولوعاىا المعلومىاة شىون
األعحا والا اما الحامة لمناوق قظا النا ا اذلكم وقي ومخان ة و اا المالاىة

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

 -27ما عد اذخحل وي قص و د في قاقون مخى وعىوا لعماىا العحىاة اللتوماىة
فىىي سىىاول م اش ى اخمصاصىىامحا لىىدى مناوىىق اللتىىا القىىاقون ق ى  )20لسىىقة

 2014في شون المعامحة اذلكم وقاة الن مقو ما ولي-:
ال -قاىىىول إوىىىدا الو مقىىىدا المسىىىمقداة الو إقشىىىا حا الو اذلمفىىىا احىىىا فىىىي شىىىتل
مسمقداة الو سعحة الكم وقاة.

ب -إصىىىىىدا الي إلن الو مىىىىى خاص الو قىىىىى ا الو موافقىىىىىة فىىىىىي شىىىىىتل مسىىىىىمقداة
الو سعحة الكم وقاة.

ل -قاول ال سو الو الاة مدفوعاة الخ ى ن قة الكم وقاة.
د -ن ح العنا اة اللتوماة الاا تان قوعحا واسمحمحا ن قة الكم وقاة.
علم الن وم للا وفقا أللتا القاقون ق
اذلكم وقاة وذ لمث المقفولاة الصىاد

 )20لسقة  2014في شىون المعىامحة

قى ا وا ى الدولىة لشى ون معلى

الىوا ا

ق  )48لسقة  ،2014والمقسوق ما تل من:

 العحاا الم تاي لمكقولوعاا المعلوماة صفمث المش ل علىم اصىدا المى اخاصالحامة لمااولة خدماة المصدوق والموقاا اذلكم وقي وغو للا مىن األقشىنة فىي

معىىىال المعىىىامحة اذلكم وقاىىىة والمعلومىىىاة وللىىىا ن قىىىا لقىىى ا معلىىى
ق  )1659لسقة .2014

الىىىوا ا

 الحو ة العامة للمعلوماة المدقاة صفمحا مدو عل المصدوق اذلكم وقي وللىان قا لق ا معل

الوا ا

ق  )1660لسقة .2014
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 -28علم عماا العحاة اللتوماة اذلم اا ق ا معل

قى

الوا ا

 )212الصىاد

فىىي اعمماعىىث ق ى  )2017/6المقعقىىد امىىا خ  2017/2/6شىىون مق ى عحىىاا
متامىىب

الم ى اقاون المىىالوون الممعلىىق الااىىان المللولىىي عمىىا السىىف ة عقىىث مقىىا

الم اقاون المىالوون ىالو اا اة واإلدا اة اللتوماىة والحو ىاة المللقىة والمؤسسىاة

المسىىمقلة للسىىقة المالاىىة  ،2016/2015ولىىث العحىىاة اللتوماىىة علىىم ام ىىا
اإلع ا اة الوا د الفق ماقاا من لا الق ا .
 -29علم عماا العحاة اللتوماة اذلم اا ما عا

ق ا معل

قى

الوا ا

)742

الممخىىل فىىي اعمماعىىث قى  )2019/23المقعقىىد امىىا خ  2019/6/3والمم ىىمن
لث العحاة اللتوماة امخال اإلعى ا اة المصىلالاة الحامىة لمحفىي محلظىاة

عحاا الم اقاون المىالوون مقفوىلا للقى ا اة الصىاد مىن قاىل معلى

الىوا ا احىلا

الشون.
ىىا

-30عمىىح علىىم اللىىد مىىن المخالفىىاة المالاىىة ومقلىىاص لىىاذة اذممقىىا المىىي ال

عحاا الم اقاون المالوون ،علىم العحىاة اللتوماىة والمؤسسىاة المسىمقلة المقوىد
ق ى ا معل ى

الىىوا ا

ق ى /212ماقاىىا) الصىىاد فىىي اعمماعىىث ق ى )2017/6

المقعقد اما خ .2017/2/6

 -31وم ع ض ود اسة مو وعاة الخحل اون العحاة اللتوماة ودوىوان الملاسى ة
المىي مى د مىىن العحىاة اللتوماىة الو مىىن دوىوان الملاسى ة علىىم معلى
وللا وفقا لل وا ط واإلع ا اة الوا د ق ا معل

الوا ا

الىىوا ا

ق  )844الصاد

في اعمماعث ق  )2017/25المقعقد اما خ .2017/6/19
 -32علىىم عماىىا العحىىاة اللتوماىىة – تىىل فامىىا وخصىىث – اذلم ى اا مىىا عىىا
معلىىى

الىىىوا ا

قى ا

قىىى  )426الممخىىىل فىىىي اعمماعىىىث قىىى  )2019/13المقعقىىىد

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

– م الغ ملة المسواة.

 -34علىىم عماىىا العحىىاة اللتوماىىة اذلم ى اا مىىا عىىا

ق ى ا معل ى

الىىوا ا

قى

 )444الممخىىىل فىىىي اعمماعىىىث قىىى  )2019/13المقعقىىىد امىىىا خ 2019/4/1
والمم ىىمن اذلم ى اا ال ىوا ط واإلع ى ا اة المىىي سىىول اصىىد ا م تىىا المواصىىل
اللتىىىومي شىىىون ملاىىىة المعامىىىل مىىىا وسىىىا ل اذعىىىح  ،مىىىا مكلوىىىف و اا المالاىىىة
المقسوق ما م تا المواصل اللتومي الما ا لصماقة العامة لمعل

الوا ا قاىل

اعممىىاد الي م ىىالغ لىىدى موااقاىىة العحىىاة اللتوماىىة الممعلقىىة فىىي اقىىد إعحقىىاة
ودعااة).
 -35ذ وعوا اسملداث الي اقد الو قىو عدوىد ىاإلو اداة والمصى وفاة خىحل مىا ىو

وا د ىىىالمعما قىىى  )4لسىىىقة  2015شىىىون دلوىىىل و مىىىوا مصىىىقافاة الموااقاىىىة
األسا

الققدي) إذ عد اللصول مس قا علم موافقة و اا المالاة.
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الفصل الثاني -اإليرادات :
 - 1إنشاااا الا ارالع ال اتااي ها ااديغاا الهالياونااا ب انااه ،إب يعااانه ،م هب ا ف ا

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

ياااا داا اياااار الاااا تاااا ،الااااااارالع هالرسااااااهم هالا ااااااالي

ااد تاا،
ااد

إب ااااي اااادهد العاااااانه،

( تادة  134ت ،الدساهر ) .
 -2ب ي ااه ي اااي ااال ايصاااا م إياراد تاا ،اإليارادات ال اتااي له ا ت ااي ،تاا ،ه ااه
الصرف إب يعانه ( ،تادة  141ت ،الدساهر ) .

 -3ب ي ااه إ اراا تعاصااي نااي ،التصااره ات الاااي انفعاااا الدهلااي ااااي ساااانيل ا ااااصيل
اإلياااارادات م هباااي ،اإليااا اردات الااااي ا صاااغاام هالاا قيعاااا ي ناااام التاااادة (  ) 7تااا،

ترسااااهم يالعااااانه ،ر اااام (  ) 31لسااااني  1978يعهاعااااد إعااااااداد التي انياااااااات ال اتااااااي
هالر ايي عغ انفيانا هال ساع اليااتي .

 -4عغ

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

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

يالعانه ،ر اام (  ) 31لسني  1978يعهاعد إعداد التي اناات ال اتي هالر اناااي عغ
انفيانا هال ساع اليااتي .

 – 5ي ع تراعاة اليقهات الاالاي ي إيداع اإليرادات الت صغي :
( ) اهدع اله ارات هاإلدارات ال نهتاي التياغفي ي ااساناا لاادى ننا ال هتات
الترن ا م التيصااا ل ياا اارادات تااام تااا اصااغاا تاا ،شاااااانات ي يااال ب
يا ير ال ع ،ثالال يهم عتل ت ،اارتخ اساالتاا .
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( ع ) اهدع اله ارات هاإلدارات ال نهتاي التياغفي ي ااااساناا لدى ننا ال هتات
الترنااا م التيصاااا ل يااارادات تاااام التياااالل النعدااااي التااااا صغي اااال
اساااالتاا هابناااااا تاا ،اااد ي

ساااناا هال ا يااالل اااام ال تاال الثالثااي

الاالاي بساالتاا ن د ص .

( ج ) اساااايدم الاااه ارة ه اإلدارة اااي عتغااااات اإلياااداع ساااالم اإلياااااداع الياصاااي
ننن ال هتت الترن مم هب اعنل م سالم ت ررة نيط الياد اا هلاه نانات
تياهتي ت ،النن .
( د ) الااااه ارات هاإلدارات ال نهتاااااي الاااااي صااااغت عغاااا تها عااااي ه ارة التالاااااي
لا صاايل إيراداااااا نغاااا ه

لاااا عاا ،قرت ا الننااه الت غاااي عغياااا ابلا ا ام

ينا ااي العهاعااد ال اهاردة ااي اغ ا التها عااي ساهاا تاا ،يااال التااي ااي التالاااي ه
الت اساااناي اااا إاتاااام اهرتاااد اغااا اإليااارادات ل اااااساناا لااادى ننااا ال هتااات

الترن م التيصا ل يرادات .

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

دليل رته هاصنافات التي اناي ( ايساس النعدم) .
 - 7ا صااال التياااالل التساااا عي تااا ،اي اااراد ه الاااااااشرنات ه الايلاااااااات ه التوساااااسات
إتا يشا تصدق عغاا تا ،الننا الت ناي ه نعادا ه م هسايغي د ام ت اتادة يارى
هالتشار إلياا ي التادة ( 18الفصل الثااني –اإليارادات) م هب ي اه تقغعاا  ،ياد م
تنغاال الت اتغااي الها اادة ي ا ثر تاا ،هساايغي ها اادة لغااد م هال ا بياااالف إ اارااات
الت اتالت هب اعنل الشانات اير التصد ي .

 - 8التيااالل التسااا عي عغ ا التااهجفي ،يال اااات ال نهتاااي يااام ا صاايغاا قيعااا ي نااام
ا تاااام ه ارة التاليااااااي ر ااام (  ) 6لساااني  1998يشااا  ،ا صااايل التياااالل التساااا عي
لغ اات ال نهتاي عغ تهجفياا .
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 -9ي ع عدم الا ير ي التقاليي يااإليرادات التساا عي نتاا يراعا تااي اي ا صايغاا هب
ي هل .

 -10فاجااا عغ ا ايت اهال ال اتااي ي ااع صاار التا ا يرات الها يااي الا صاايل ه ياادنا ااااي
ساااع نجاااتي ( ديااه ،تسااا عي لغ نهتاايب تقغهيااات لغ نهتااي ) هال ا يالنساايي

لغااديه ،التسااا عي لغ نهتااي عغا اي اراد هالايلااات هالتوسسااات هالشاارنات هااياااا

اإل رااات الف الي لا صيل نا الديه،م تم ابلا ام يتا اا يعارار ت غاس الاه راا

ر م ( )1243الصادر ي ا اتاع ر ام (36ب )2017التن عاد نااارتخ 18ب9ب2017

يش ا  ،ا صاايل الااديه ،التسااا عي هاليياار ت صااغي لغدهلااي م تااا يالنساايي لغتيااالل
التسا عي لغ ااااااي ال نهتاي ا ا

اااااااااي نهتيااي يااااااااااااارى اعيااااااد اي سااع

نجااتي ( تيااالل عاا ،ياادتات ه عتااال تاوداة ب تقغهيااات ياادتات ه عتااال ) هااياااا
اإل ارااات ال فيغااي لا صاايغاا تاام تراعاااة عادم إاااا ي اااي تيالاااااال اياار ت ااااااصغي
ل ساع اإليرادات ه تراعااااااااة تا اا ي الا تام ر م (  ) 4لسني  2015يش ،

دليااال رتاااه هاصااانافات التي انااااي ( ايسااااس النعااادم)م هالا تاااام ر ااام ( )4لساااني
 2020تغ ا لغا تااام ر اام ( )1لسااني  2020يش ا  ،العهاعااد هاإل ارااات الال تااي
إل فاااال ال ساااايات الهاعاااداد ال سااااع الياااااتي لغ ااااات ال نهتااااي لغساااني التالااااي

2019ب.2020

 -11ي ااع إ نااام الر ايااي عغ ا صاارف د اااار الا صاايل هاسااااااا تالاا هاسااااار اعاا تاام
تراعاة تاا ااا ياالا تام ر ام (  ) 3لساني  1990يشا  ،اي ناام الياصاي يالاد اار

اات العاتي هايياام .
 -12ا صاايل اإلي ارادات هتقغهيااات ال نهتااي هاهرتاادنا الهاتسااا ال سااايات الياصااي ناااااا
يااام ه عااا لتااا هرد يااالا تام ر اام (  ) 8لسااني  1956ات ااا ب يا ااارو هدلياال ال تاال

يالنتاااااج التالااااي التر عاااي ياااالا تام ر ااام (  ) 8لساااني  1973هالت ااادل ياااالا تاتي،

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

لغاصاانافات الاهاردة يااالا تام ر اام (  ) 4لسااني  2015يش ا  ،دلياال رتااه هاصاانافات
التي انااااي ( ايسااااس النعااادم) هالا تاااام ر ااام ( )5لساااني  2016يشااا  ،دليااال رتاااه
هاصاانافات ال ساااايات اليار ااي عااا ،نااهاع التي انااااي ه عااا لااادليل إ صااااات تالااااي

ال نهتااي هالا تااام ر اام ( )8لسااني  2017يش ا  ،الت ال ااات الت اسااناي عغ ا نجاام
إدارة تالاي ال نهتي ).(GFMIS
 -13ا صااال اتاااي الرساااهم الثانااااي هالتا اااررة الت اااددة العاتاااي الااااي ب اا اااااه اتااااااا
يتسااه ،دينااار عاا ،قرتا القهاياام التالاااي ابل ارهناااي ال نهتاااي هالا قيعااا لغعارار

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

ر اام ( )1لسااني  2019تغ ا لغا تااام ر اام ( )4لسااني  2013ها ديغا ر اام ( )9لسااني
 2015يش  ،العهاعد هاإل رااات التنجتاي لاقنيا نجاام القهايام التالااي ابل ارهنااي
ال نهتاي.
 -14يااام الاصاارف ااي تااام التاهاد هالت اادات اليار ااي عاا ،نقاااق ابسااايدام ااي إقااااار

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

ه ارة التالااااي الانساااي تااام الغ ناااي الدالتاااي لغتسااااعدات اليار ااااي نا دياااااد ها هتاااااد
الغ ناااي ال هتاااااي ل ااثاااي ياااالتهاد هالت ااادات الااااي اااااااسايني عنااااااا ه ارات الدهلااااي

هتوسسااااا الياصاي ناناارع تا ،ال نهتااي لصاالج الت اااا ي،م هر ام (  ) 590لسااني

1994م هر ااام (  ) 832يا اتاعااا ر ااام (  ) 50لساااني  1994ناااااش  ،نيااااام التاااهاد
هالت اااااااادات الااااااااسنراع اليار اااااااي عاااااا ،نقاااااااااق اسااااااايدام ال اااااااات ال نهتيااااااااي
يالت ادمهه عا لا اتام ها غاتات ه ارة التالاي الاالاي" :ا تام ر ام (  ) 1لاااسني 2001
يش  ،إلياا ا تام ه ارة التالاي ر م (  ) 13لساني  1995يشا  ،الاصارف اي تاال

الدهلاااي الياصاااي ال عارتاااي هالتنعهلااايم هالا غاتاااات الصاااادرة اااي يهنياااه  2003يشااا ،
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إ رااات الانرع ي ا ة ال اساع اللاي اليار اااي عا ،نقااق ابساايدام لادى ال ااات

ال نهتاااي ها تااام ر اام (  ) 4لسااني  2017يش ا  ،الاصاارف ااي التااهاد اليار ااي عاا،
نقاق ابساااايدام ( اي نجاام إدارة التيا ه ،نانجم إدارة تالااي ال نهتاي) " عغااا

،

اااهرد اتاي الته هدات الاي اصرف ياا ل ساع إيرادات ال اي ال نهتاي .
 -15التيالل الاي صغت ناييرادات اي الساني التالااي ال ارتاي ه اي ساني تالااي سااايعي
هاعرر إعادااا يم سنع ت ،ايسياع ي اع صار اا يابسااي اد تا ،اإليارادات ساع
النهع هالنند الام سن

يدنا عغا م تاا التياالل الااي صار ت هاعااارر اساا ادااا يم

سنع ت ،ايسياع اساي د ت ،التصره ات إاا نانات اد صار ت اااي الساني التالااي

ال ارتاايم ه اااااف إلا نااهع  15330101تصااره ات تساااردة إاا ناناات ااد صاار ت
ي سااني تالاي سايعي.
 - 16ي اااه لاااه تر الا اااارة هالصاااناعي ننااااا عغااا ا اااارال ت غاااس إدارة الايلاااي ال اتاااي
لغصناعي هه عا ي ناام التاادة (  ) 14تا ،العاانه ،ر ام (  ) 56لساني  1996يشا ،

إصدار انه ،الصناعي  ،يايا ار ار يتا يغي - :
(  ) 1إعفااااا التنشااانت الصاااناعاي نغااااا ه

لااااا تااا ،الرساااااهم ال ترنااااي عغاااا

الااااااهاردات الاالياااااااي -:
(

) البت هالت دات ه قم الياار الاي ا اا اا .

( ع ) الت اهاد ايهلاااي ه السااغم الهساااقي ه الياااالم ناااااص

الااااتصن ي

الاي اغ م ياراااا اإلناا اي .
(  ) 2إعفاااا التنشاانت الصااناعاي نغاااا ه
لفارة ه لفارات ت ددة .
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(  ) 3إعفاا صادرات التنشنت الصناعاي ت ،رسهم الاصدير .
هانااي ،هاعااد هشاارهر الها ارااات ه ااابت هتاادد ابعفاااا يعارار ت غااس الااه راا نناااا
عغ عرو ه ترم التالايم هالا ارة هالصناعي.
 - 17اااارهرة الاعياااد ياااالا تام ر ااام (  ) 5لساااني  1996اااي شااا  ،اإل ااااارااات الها اااع

ااياعاااا لانفيااا ارار ت غااس الااه راا ر اام ( 215ب ) 2ن غسااا ر اام (  ) 14لااااااسني
 1996م ه ااارار ت غاااس الاااه راا ر ااام (  ) 302اااي ا اتاعااا ر ااام (  ) 14لااااااسني
 1993نافهاو ه تر التالاي ي فظ التقالياات العااالاي ااا نانات صافي التادي،
ي ااد عااارو ايهراق عغاا إدارة الفااااهى هالاشاارتم م نتاااا افااهو ه تااااااااار التالياااااااااي

نيعفاا التهجفي ،الاي ،انااات يادتااام ياله ااة ه الاعاعاد تا ،ساداد تاا اد اناه،
تسااا عا عغاايام ه عغ ا هرثاااام تاا ،تيااالل لغي انااي ال اتااي لغدهلاايم ه ا

تياااااام

اي هال ي ع ب اا اه اتاي التقالياي ه الادي ،تنغال يتساي يبف ديناار ناااااهتاي

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

 -18ي ع عغ ال اات ال نهتاي الاي اقن يادتات الاد م ابل ارهناي ابلاا ام ي ناااااام
الا تاااام ر ااام (  ) 3لساااني  2008يشاااا  ،العهاعاااااد هاإل ااارااات التنجتاااااي لاقنياااااا
يدتات الد م ابل ارهني ي ال ااات ال نهتاايم هال تال عغا اهساام هاف يال نقااق

اسااااااااايدام هسااااااااالل الااااااااد م ابل ارهنااااااااي ( شاااااااايني ابنارناااااااات -ااااااااا ة نعااااااااار
الناااام الفردااااي) – ) (point of saleاااا ة نعاااار النااااام الفردااااي التا اتغااااي
) - (Integrated Point Of Saleاااااا ة الس ااااع اللاااااي )- (ATM
الننااااه الت غااي) ه عاا لتاا ااا يعارار ت غاس الاه راا ر ام (  1116ب هب ) الصاادر
ناااارتخ 29ب12ب 2009م ها تااام ه ارة التالاااي ر اام ( )1لسااني  2019تغ ا لغا تااام
ر ااام ( )4لساااني  2013ها ديغااا ر ااام ( )9لساااني  2015يشااا  ،العهاعاااد هاإل ااارااات
التنجتي لاقني نجام القهايم التالاي ابل ارهناي ال نهتاي.
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-19عغ

تام ال اات ال نهتاي الاي ااقغع قنا ي ا صايل اإليارادات هرساهم اليادتات

الياصااي ناااا اف ياال يدتااي الااد م اإلل ارهنااي ياسااايدام اليقا ااات ابلاتاناااي ( الفي ا ا
هالتاسار نارد) عط ي التها م الاي ب اسايدم ناا يقا ات ال اي نات تياقياي ه ارة

تر
التالاي ينااع رستي تاات ،تها م ا

اليدتي الااي ي لااا ه اام الرساهم الياصاي

ناا هال اسانادا لغ اع الصاادرة تا ،ه ارة التالااي نااارتخ 24ب8ب2020متام اارهرة

الانسااي تاام ه ارة التالاااي – قاااع شااله ،التي اناااي ال اتااي لاااه ير اعاتااادات تالاااي
تا غعي نا غفي اليدتات التعدتي ت ،ال اي ال نهتاي.
 -20يراع ا

 ،يااام ا ديااد العاتااي ابي ارتااي لغتااار الترباام ساانهاا لأل راااااااي التتغهناااااي

لغدهلااي ااي التناااق التياغفااي لألا اراو ابساااثتارتي قهتغااي اي اااال قيعااااا لغعاااارار

الااااه ارم ر اااام (  ) 22لسااااني  1993م هتراعااااااااة ا تااااااااام ر اااام "1ب "1999ناااااااش ،

اساااايالل ايراااااي هالتيااااني اتاااا ناااي ،ال ااااات ال نهتااااي ه ااارار ه تااار التاليااااااي

ر ااام " "38لسني  2001نيصدار الا داالت عغ الالل اي الانفياااي لغترساهم يالعاانه،
ر م  105لسني  1980يش  ،نجام تال الدهلي.
– 21عغ ا ال اااات ال نهتاااي ابلا ا ام ناقني ا الا تيااا اام ر اام (  ) 4لسااني  1997يش ا ،
الت اياادات ال نهتاااي عنااد اسااايالل م ته اام تاا ،التها اام التيصصااي لاااا لاعاادام

يدتااي تااا م تاام تراعاااة تااا اااا ي االا تام ر اام (  ) 1لسااني  1999يش ا  ،اسااايالل
ايرااي هالتياني اتا ني ،ال اات ال نهتاي .
 -22نتاا ي ع عغ ال اااااات ال اتي نام الهثالاااااااا الياصاي يالتنا صاات ه عاا لتاا ااا
يالتااادة (39ب )2تاا ،العااانه ،ر اام ( )74لسااني  2019نا اديل ي ااو

نااام العااانه،

ر اام ( )49لسااني  2016يش ا  ،التنا صااات ال اتاايم هه عااا لغتااادة ( )15تاا ،الا تااام
ر م ( )5لسني  2020يش  ،نجم الشراا لغ اات ال اتي.
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 – 23يراع تا يغاي يالنسايي لتقالياات اليساالر ال نهتااي هاياارار النيلااي الااي ادثت
ت ،راا ال دها ،ال ار ي -:

( ) ااهدع تااام التياالل الاااي يااام ا صايغاا ااي ساااع ال ااي التااااصر ي لااااادى
نن ال هتت الترن م .

( ع ) اعياااد التياااالل الت صاااغي يناااهاع ساااايات اإليااارادات الاااهاردة ياااالا تام ر ااام
(  ) 4لسني  2015يش  ،دليل رته هاصنافات التي اناي ( ايساس النعدم).
هال اقناعا لا غاتات ه ارة التالاي ينااناا الصادر ناارتخ 2ب11ب. 1999
 – 24عغاااا

تااااام الااااه ارات هاإلدارات ال نهتاااااي هالايلااااااااات التغ عااااي ه التوسااااااسات

التساااعغي هالشاارنات ال نهتاااي هتااا ااي نتاااا التا ا اادة تاام الشاارنات هالتوسسااات
هالايلااات اليير نهتاايمإيقار ه ارة التالااي  -إدارة اليااهع الاارتني هالايقااط-
ي سااتاا اغ ا الشاارنات هالتوسسااات هالايلااات التا ا ااد ت اااا ه نسااااااا هعناهتناااا
دايل دهلي ال هتات هيار ااام عغا

 ،اناه ،اإليقاار تصا هيا يصاهرة تا ،ال عاد م

هال ا يااالل شااار تاا ،اااارتخ الا ا ااد تاام ابلا ا ام ي ا تااا ب اعاال عاا %5 ،تاا،
إ تالي اتي ال عد ه ت ،نل د ي تساددةم ه ب ي اه اإل اراج عا ،الت اه

اا

اعدم نا الشرنات ه الايلااات شاادة صادرة عا ،إدارة اليااهع الاارتني هالايقااط
اي ه ارة التالياااااي افيااد نارااة اتااااا تاا ،م تسااا عات اارتناي عغياااااا هالااااا ه عااا

لالل اااي الانفياااااي لغعاااانه ،ر ااام (  ) 2لساااني  2008اااي شااا  ،ا اااديل ي اااو

ناااام

ترسهم ارتيي الاديل ال هتاااي ر ام (  ) 3لساني  1955الصاادرة ياالعرار الاه ارم ر ام

(  ) 29لسني  2008هالعهاعاد هالا غاتاات الانفياااي الصاادرة ياالعرارت ،اإلدارتاي ،ر ام
(  ) 716لسااااااني  2010م هر اااااام ( )875لسااااااني  2013يشاااااا  ،إصاااااادار العهاعااااااد
هالا غاتات الانفياااي لترساهم اارتيي الاديل ال هتاااي ر ام ( )3لساني  1955هالت ادل

يالعانه ،ر م ( )2لسني  .2008نتا اغا م ال ااات التاانهرة ناهرتاد اتاي الااااااارالع
هاليراتااااااااااات التااااااااااسا عي عغاااااا الشاااااارنات إلاااااا ه ارة التالاااااااي – إدارة الف ااااااا
هالتقالاااااايات الااااارتناي – يصااتا تاا ،ت ااه الاااتا ،الياااا يالشاارنات هنا ااي
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الا تينااات هالاااتانات التالاااي الته ااهدة لاادياا تاا قغااع تناااااااااا الاا ينااااااع تااااا،
ه ارة التااليااي – إدارة الف ا هالتقاليات الارتناي – هال ه عا لنا التادة ر اام

( )37تاا ،الالل ااي الانفيااااي لغعااانه ،ر اام ( )2لسااني  2008ااي شا  ،ا ااديل ي ااو
ناااام ترساااهم اااارتيي الاااديل ال هتاااااي ر ااام ( )3لساااني 1955م ه ب ي اااه ا تااال

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

-25ه اااي اااال ابياااالل نييقاااار ه ارة التالااااي – إدارة اليااااهع الاااارتني هالايقااااط –
ي ستاا الشرنات هالتوسسات هالايلات اي نناي التا ا ادة ت ااا ه نسايااا هعنهانااا
داياال دهلااي ال هتاات هيار اااا ه ابيااالل ي ا تااا نساانا  %5تاا ،إ تااالي اتااي
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
التالاااااي – إدارة الف ااااا هالتقاليااااات الااااارتناي – يصااااتا تاااا ،ت ااااه الاااااتا،

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

التا ا د ت اا هال ه عا لانا التاادة ر ام ( )39تا ،الالل اي الانفياااي لغعاانه ،ر ام

( )2لساني  2008ااي شا  ،ا اديل ي ااو
( )3لسني .1955

نااام ترسااهم اارتيي الااديل ال هتااااي ر اام

 -26يااام ا صاايل ال ناااة هتسااانتي الشاارنات الياااا ي ي نااام العاااا ااانه ،ر ااااام ( ) 46
لسااني  2006ااي شا  ،ال ناااة هتسااانتي الشاارنات التسااانتي ال اتااي هالتعفغاااااي اااااي
تي اناااي الدهلااي قيعااا ي نااام العااانه ،هبل اا الانفيااااي الصااادرة يعارار ه تاار التالاااي

ر ااام (  ) 58لاااااسني  2007هالعااارارت ،اإلدارتاااي ،ر ااام ( )697لساااني  2010م هر ااام

( )876لسااني  2013يشااا ،إصاادار العهاعااد هالا غاتااات الانفيااااي لغعااانه ،ر اام ()46
لسني .2006
24

اإليرادات

تاام الا يااد عغا تااا اااا يالتااادة (  ) 21تاا ،الالل ااي الانفيااااي يعاااام ه ارة التالاااي

يالانسي تم ال اات ال نهتاي ي ادم اعادام اليادتات لغااااشرنات اليااااااا ي لغعاانه،
إب ي ااد اعاادام نااا الشاارنات ت اا افيااد ن ارااة اتااااا تاا ،ابلا اتااات التعاااااررة عغياااا
يته ع ناا العانه.،

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

-28ا تاال يالل اااي ناادل ابنافااااع يااا تال الدهلااي الياصاااي ال عارتاااي الت ار عااي لعااارار ه تااار
التالاي ر م ( )40لساني  2016نيصادار بل اي نادل ابنافااع يا تال الدهلاي الياصاي
ال عارتي هرسهم اليدتات الصادر ناارتخ 21ب4ب.2016
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الفصل الثالث  -المصروفـــــات :

أوال :االرتباط والتعاقد والصرف واالعتمادات اإلضافية المنقولة

أ -االرتباط :
/1أ -ال يجــوأل ةيــة جكــة اوميــة االرتبــاط ع ـ تورلــدات أو أعمــا أو ــدمات تجـــــاوأل
اعتمـــادات الدنـــود الم تصـــة بميألانيتكـــا و لـــ تطديقـــا ة اـــاد المـــاد

 ) 22مـــ

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

تنفي ها وال ساب ال تامي .

/2أ -يجــب أ تتجنــب اــل جكــة اوميــة مــا ت جــر اليــة فــي اة ــكر اة يــر م ـ الـــــسنة

الماليــة م ـ االرتبــاط ع ـ أعمــا أو ــدمات أو م ــترلات عاج ــــة ال يتــوفر فيكــــا

الب ـــث والدراســـة بتيـــة اســـتنفاد اةرصــــــد المتبقيــــــة مـــ اعتمــــــادات مـــــــصروفات
الميألانيـــــة ،و لـــــ اســـــتنادا الـــــ قـــــرار مج ـــــ

الـــــوأل ار رقـــــد  ) 17دج ــــــــستة

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

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

 ) 28و  ) 29م ــ

مرســــود بالقانـــــو رقــــد  )31لســــنة  1978بقواعــــــد اعـــــــداد الميألانيــــــــات العامـــــــة
والرقابــة ع ـ تنفي ـ ها وال ســاب ال تــامي ووفق ـا ل ــروط واةوضــات التــي ي ـــــددها
وأللر المالية .
/4أ  -ال يجــوأل ةيــة جكــة اوميــة التقيــد أو االلت ـألاد بــر ارتبــاط مــالي فــي أيــة هي ـــــة
أو منظمة سوا أكانت اق يمية أو دولية اال بعد موافقـة مج ـ

الـــــوأل ار والتنـــــسيق

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

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

 / 21و م ه ه القواعد .
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/5أ -يجــب االلتـألاد باةسـ

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

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

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

الفنيــة لاثــاث بالأللــاد أو النقصــا امــا جــا بالمــاد  )107م ـ التعمــيد رقــد )5
لسنة  2020ب ر نظد ال ار ل جكات العامة.
/6أ  -ع

ال جكة اومية أ تنفق اعتماداتكا فيما تقتضية ضـــــرور ــــس ســير

اةعما ب يث تنجأل اةعما أو تؤدى ال دمات ع

أ س

وجة وبرقل تك فة

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

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

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

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

 ) 27م مرسود بالقانو رقد

اعـــداد الميألانيات العامة والرقابة ع
جـــــا باتاب وألار المالية الدور رقد
مل اة

م وأللر المالية  ،وفقا

 ) 31لــــسنة  1978بقواعـــد

تنفي ها وال ساب ال تامي  ،مل اة

بمـــا

 ) 1لسنة  2018ب ر الدفعات المقدمة

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

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

ــروط التعاقــد بتيــر الـــــــدينار الكــولتي وفــتع االعتمــادات المســتندية وتعمــيد وألار

المالية رقد  ) 14لـــــسنة  2001الم ق لة .
اما ينبتي ع ـ جميـل الجكـات ال اوميـة االلتـألاد بالكتـاب الـدور رقـد  )1لسـنة
 2017ب ر سداد مست قات المقاولي والموردي والمتعكـدي الصـادر عـ وألار
المالية دتارلخ .2017/6/19
/2ب -ال يجــوأل ةيــة جكــة اوميــة ادـراد عقــد يترتــب ع يــة التـألاد مــالي يجــــــاوأل الـــــــسنة
المالية ال سنة مالية مقد ة ما لد ينص القانو ع

ت صيص اعتمــــــاد لكــــ ا

التــرأل ةكثــر مـ ســنة ماليــة وا ــد  ،ومــل لـ يجــوأل ادـراد عقــــــود االســــت داد
واإليجــار والصــيانة والتورلــدات الدورلــة لمــد تجــاوأل الســنة الماليــة  ،دــــــ رط أال

يترتـــــــب ع ـــــــ التعــــــــاقد أللـــــــاد فـــــــي اعتمـــــــادات الميألانيـــــــة فـــــــي الســـــــنوات
المقد ــة  ،وب ــرط أال تأللــد مــد التعاقــد ع ـ ثــةث ســنوات فــإ ا ألادت ع ـ
وجـــب ال صـــو مقدمــــــا ع ـــ ا

االعتمــادات ع ـ مســتوى النــوت وفــ
لــنص الم ــاد

لــــ

مـــ وأللـــر الماليـــة ع ـــ أ تجـــرى دراســـــة
ــدود اعتمــاد الدـنــد الم تــص و لــــ وفقــــا

 ) 26م ـ مرســود بالقــانو رقــد  ) 31لـــــسنة  1978بقواعــــد

اعداد الميألانيات العامة والرقابة ع
/3ب -ال يجـــوأل اســـتيراد أصـــناف أو تك يـــ

تنفي ها وال ساب ال تامي.
مقـــاولي دتنفيـــ أعمـــا أو التعاقـــد ل ـــ ار

أو اسـت جار أ ـيا أو لتقـديد ـدمات اال عـ طرلـق الجكـاأل المراـأل ل مناقصــات
العامــة ،اســتنادا ال ـ المــاد /2أوال) م ـ القــانو رقــد  )49لســنة  2016ب ــر

المناقصات العامة.
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امــا يجــب ع ـ جميــل الجكــات العامــة التقيــد بر اــاد المــاد  )39م ـ القــانو

رقد  )49لسنة  2016ب ر المناقصات العامـة و لـ قدـل طـرر تورلـد اةصـناف
أو مقـاوالت اةعمــا فـي المناقصـة العامــة وبعـد اعــداد التصـاميد النكا يــة وفصــل
أعمــا التصــميد ع ـ اةعمــا االن ــا ية ،ع ـ أ تقــود الجكــة صــا بة ال ــر
دإعداد وثا ق المناقصة وتقود دوضـل مواصـفات تفصـي ية عـ اـل صـن

أو أدا

ال عمل ونطاق عم ية ال ار والوقت الم دد لتنفيـ العقـد وماانـة ومعـايير تقيـيد
العطـــا ات ،امـــا تضـــل التع يمـــات الةألمـــة الـــ المقـــاولي والرســـومات وجـــداو
الكميـــات الدقيقـــة التـــي تدـــي أفـــراد الدنـــود وجـــداو اةســـعار وتراعـــ فـــي لـــ

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

الفني والمالي  /ع

أسا

عينات) مل ابـة جميـل

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

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

التعديةت أ اإليضا ات بال سبا .

مـــل مراعـــا تعمـــيد الجكـــاأل المراـــأل ل مناقصـــات العامـــة رقـــد  )3لســـنة 2018

الصــادر دتــارلخ  2018/12/5والمتضــم الض ـوابط ال اصــة دتنفي ـ ق ـرار مج ـ

الــوأل ار رقــد  )1691الصــادر باجتماعــة رقــد  )46لســنة  2018ب ــر تك يــ
الجكــاأل المراــأل ل مناقصــات العامــة بات ــا اإلج ـ ار ات الةألمــة ووضــل الض ـوابط
الستبعاد جميل ال راات والمااتـب الكندسـية التـي قامـت دتصـميد وتنفيـ م ـارلل

اإلســـاا والدنيـــة الت تيـــة والطـــرق التـــي أصـــادتكا مظـــاهر ال ـــل فـــي المواقـــل
المتضرر م اةمطار.
أمــا بالنســبة ل ممارســات فيجــب االلتـألاد بالمــاد  )11مـ التعمــيد رقــد  )5لســنة
 2020ب ـــر نظــــد ال ــــ ار ل جكــــات العامــــة ،يـــث تعــــد و ــــد ال ــــ ار وثــــا ق
الممارسـة ب ـال يفســع المجـا لــد و أكثـر مـ ممـار
ات العةقة بعد أ

بالتنســيق مـل الو ــدات

موافقة لجنة ال ـ ار ع ـ طـرر الممارسـة ،وتضـل التع يمـات

الةألمـــة لمقـــدمي العطـــا ات واإلجـــ ار ات الواجـــب اتباعكـــا فـــي تنفيـــ الممارســـة
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وجــــ األ ات المــــوردي فــــي الــــة ا ةلكــــد بال ــــروط ،و لــــ قدــــل اإلعــــة عــــ
الممارسة ،ع

أ ت مل وثيقة الممارسة التالي- :

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

ب -ا ا اســـت ألد اةمـــر يـــتد ت ديـــد موعـــد لجميـــل الممارســـي لمعاينـــة الموقـــل أو
ل ضور اجتمـات تمكيـد  ،مـل مراعـا أ ياـو

لـ قدـل الموعـد النكـا ي لتقـديد

العطا ات دوقت اافي.
ج-

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

وبيا وقت وماا فتع مظارل

د -أس

العطا ات.

تقييد العطا ات والترسية.

ه -مد سرلا العطا ات.

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

ينبتــي تقديمــة مــل العطــا

لضما جدية العطا أو أ ترمي آ ر مط وب وأ اا ه ه الترمينات.
أل -دنود م روت العقد ال

سيتد ادرامة مل الممار

الفا أل.

ر -ت ديد ما ا ا اانت الممارسة قاد ة أو غير قاد ة ل تجأل ة.
ط -ت ديد ما ا ا اا م المسمور بة تقديد عروأل ددي ة.
 -ت ديد ما ا ا اانت الممارسة م دود أو عامة.

مل ضرور التألاد الجكات العامة عند التعاقد بطرلق الممارسة العامة والم دود
أو اةمر المبا ر بما ورد في المادتي

 )18،17م القانو رقد  )49لسنة

 2016ب ر المناقصات العامة والقانو رقد  )74لسنة  2019دتعديل بعأل
أ ااد القانو رقد  )49لسنة  2016ب ر المناقصات العامة.
اما يجـوأل ل جكـات العامـة أ تتعاقـد ة غـرأل مـ اةغـراأل المنصـوص ع يكـا
فـــي القـــانو رقـــد  )49لســـنة  2016ب ـــر المناقصـــات العامـــة دـــدو ا

مـــ

الجكــاأل وبالطرلقــة المناســبة ووفقـاي ل تعــاميد التــي تصــدرها وألار الماليــة بالتنســيق
مـــل الصـــندوق الـــوطني لرعايـــة وتنميـــة الم ـــروعات الصـــتير والمتوســـطة ســـب
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ا تياجــات الجكــة صــا بة ال ــر ا ا لــد تــألد قيمــة التعاقــد ع ـ
مســة وســبعي أل ـ

 75.000د) .

دينــار اــولتي طبقــا ة اــاد المــاد رقــد  )19م ـ القــانو

رقد  )49لسنة  2016ب ر المناقصـات العامـة والقـانو رقـد  )74لسـنة 2019
دتعديل بعأل أ ااد القانو رقد  )49لسنة  2016ب ر المناقصات العامة.
/4ب  -التقيد دتعميد وألار المالية رقد  ) 5لــــسنة  2020دـــ ر نظـد الــــ ار ل جكـــــات
العامة ال

يوضع في الفصل الثالث – طرق ال ار الم ت فة:

▪ أوال :استدراج العروأل بقيمة ال تأللد ع

 )5000مسة آالف دينار.

▪ ثانيــا :ال ـ ار ع ـ طرلــق الممارســة الدا يــة بقيمــة تأللــد ع ـ
آالف دينار وال تأللد ع

 )30000ثةثو أل

دينار.

▪ ثالثــا :ال ـ ار ع ـ طرلــق الممارســة الدا يــة التــي تأللــد ع ـ
أل

دينار وال تأللد ع

 )75000مسة وسبعو أل

 )5000مســة
 )30000ثةث ـو

دينار.

▪ رابعا :ال ار المبا ر :ال ار مبا ر م المورد/المتعكـد/المقاو ل مبـالا التـي ال
تأللد ع

▪

 )75000مسة وسبعو أل

دينار وتعتدر ه ه الطرلقة استثنا ية.

امسا :ال ار ع طرلق أدلة ال ار الجماعي.

▪ سادســـا :ال ـــ ار ال ـــارجي :يـــتد ال ـــ ار ال ـــارجي ل ســـفارات والمااتـــب ال ارجيـــة
التابعة ل جكات العامة ل مبالا التي ال تأللد ع

دينار.

 )75000مسـة وسـبعو ألـ

وتراع ـ القواعــد العامــة إلج ـ ار ال ـ ار بالمناقصــة وأ اــاد القــانو رقــد  )49لســنة

 2016ب ــر المناقصــات العامــة ومرســود رقــد  )30لســنة  2017دإصــدار الة ــة
التنفي يــة ل قــانو  ،وا ـ ل مراعــا أيــة ق ـ اررات وتع يمــات تصــدر ع ـ مج ـ
أو وألار المالية ب ر تنظيد عم يات ال ار أو التعاقد.
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/5ب -يجــب أ ـ موافقــة وألار الماليــة  -ادار ـ و الت ــألل العامــة عنــد قيــاد الجكــات
ال اومية بما ي ي - :

 ) 1است جار م األ جديد .

(  ) 2اسـت جار وســا ل النقــل برنواعكـا الم ت فــة و لـ وفقـا ة اــــــاد تعمــــــيد وألار
المالية رقد  ) 1لسنة  1994ب ر تنظـيد اسـت داد المرادــــــات ال اوميـة و لـ
ل تركد م ال اجة الفع يـة ل جكـات ال اوميـــــة الـ اســـــت جار وسـا ل النقـل  ،مـل
ال دمـة المدنيــة رقـد  )1لســنة  2016ب ــر

اة ـ باالعتبــار أ اـاد قـرار مج ـ
مــــنع دــــد ســــيار ل ــــاغ ي الوظــــا

القياديــــة فــــي الجكــــات ال اوميــــة والتــــا

ت صيص السيارات.
/6ب  -ال يجوأل ةية جكة اومية ادراد أو اجاأل أ عقد في موضوت تأللـد قيمتــــة ع ـ
مســـــــة و ســـــــبعي ألـــــــ

دينـــــــــــار اال بعـــــــد عرضـــــــــة ع ــــــــــ ادار الفتــــــــــوى

والت رلل ،و ل تنفي ا ل مـاد ال امسـة مـ المرسـود اةميـر رقـد  ) 12لسـنة
 ، 1960و مــا يقــل ع ـ

ل ـ يعــــــرأل ع ـــــ ادار الـــــــ و القانونيـــــة بالجكــة

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

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

/8ب -ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة تضــمي مناقصــاتكا ل ـ ار اةجكــأل الفنيــــــة التــــــي
تتط ــب ادار وصــيانة فنيــة مســتمر ــرطا دــإلألاد المــوردي دتــدرلب م ـ تعيــنكد
الجكــة ال اوميــة الم ــترلة م ـ الكــولتيي ل قيــاد دــإدار وصــيانة اةجكــأل الفنيــة
التــي ســتقتنيكا ،و ل ـ وفقــا لق ـرار مج ـ

الــوأل ار دج ســتة رقــــــد  ) 2لـــــــسنة

 1985وتعمــيد وألار الماليــة رقــد  ) 1لســنة  1985و ل ـ لمواجكــة الـــــنقص
في الكوادر الفنية .
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/9ب -يراع عند التعاقد ب ر ال دمات االست ارلة ما ي ي -:
 ) 1ال يجوأل ل جكات العامة التي تسر ع يكا أ ااد القانو رقد  )49لسنة
 2016ب ر المناقصات العامة وال تة التنفي ية الصادر بالمرسود رقد
 )30لسنة  2017أ

تقود باالتصا مبا ر بالديوت االست ارلة أو

استدعا كا مكما اانت طديعة عم كا  ،وال تقود بالطرر والترسية والتعاقد
ل دمات االست ارلة باافة أنواعكا ا ا ألادت قيمة التعاقدات ع
دينار اولتي اال ع طرلق الجكاأل

 75000د ) .مسة وسبعي أل
المراأل ل مناقصات العامة.
)2

يتول الجكاأل المراأل ل مناقصات العامة تسجيل وتصني

وا تيار الديوت

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

وأعما المسع والتقويد و و اإلدار والدعد الفني وفقا ة ااد القانو
رقد  )49لسنة  2016ب ر المناقصات العامة وال تة التنفي ية.
)3

ع

الجكات ال اومية قدل الطرر ل تعاقد ال صو

ع

الموافقات

والت ار يص الةألمة ات الص ة بموضوت العقد م الجكات المعنية وفقا
ل قواني والق اررات التي تنص ع

ل  ،ع

أ يراقب الجكاأل المراأل

ل مناقصات العامة مدى توافرها قدل اإلعة ع ط ب التعاقد و ل طبقا
ة ااد الماد  )34م القانو رقد  )49لسنة  2016ب ر المناقصات
العامة ،مل عدد اال ة بر ااد المادتي
)4

20/19

ال تعف الماد الرابعة م تعميد وألار المالية رقد

) م ه ه القواعد.
 ) 4لسنة 2006

ب ر نظد وتكنولوجيا المع ومات م ضرور م اطبة الجكاأل المراأل
ل مناقصات العامة د صوص ال دمات االست ارلة ال اصة دنظد

وتكنولوجيا المع ومات.
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)5

استنادا ال المرسود بالقانو رقد  )28لسنة  1981ب ر معكد الكولت
لاب اث الع مية ،ع

جميل الجكات ال اومية االلتألاد دتك ي

المعكد

ل قياد بالب وث والدراسات الع مية والتكنولوجية المط وب التعاقد ع يكا.
امــا يجــب ع ـ الجكــات ال اوميــة اعطــا اةولويــة دإســناد االست ــارات
التــي ت تاجكا ال معكد الكولت لاب اث الع ميـة ل موضـوعات التـي تـد ل
في ا تصاصة باعتبارها مؤسسة وطنية ،و ل وفقا لقرار مج ـ

الــــوأل ار

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

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

لت دية ا تياجات ت

الجكات م االست ارات الع ميـة التـي يقـدمكا المعكـد
الوأل ار رقـد /2،1/646سـابعا) الصـادر فـي

و ل استنادا ال قرار مج

اجتماعة رقد  )2015/20المنعقد دتارلخ .2015/5/4
)6

يجـــب أال تتضـــم العقـــود االست ـــارلة مـــل المااتــــــب المت صــــــصة دفــــــل

أجــور ع ـ أعمــا اضــافية لموظفيكــا أو تألولــدهد دوســا ل نقــل أو توظي ـ
دير يدرج أجره ع ـــ تك فـة العقـود االست ـارلة وفقـا لقـرار مج ـ

الـوأل ار

رقد " "18دج ستة رقـــد  ) 6لسنة . 1987
)7

عدد توقيل عقود است ارلة تجاوأل السنة المالية ما لد يــــنص قـــــانو ربط
ميألانية الجكة ال اومية ع

ت صيص اعتماد مالي لك ا الترأل ةكثر

م سنة مالية طبقا لما نصت ع ية المـاد

رقد
ع
)8

 ) 26م مرســـود بالقانو

 ) 31لسنة  1978بقواعد اعـــــــداد الميألانيــــــات العامــــــة والرقابة

تنفي ها وال ساب ال تامي.

عـــدد تتييـــر أو اضـــافة أو أللـــاد أتعـــاب المست ـــارل ع ـــ
تتييرلـة ل عقـود المدرمـة اال بعـد الرجـوت واإل
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ل مناقصات العامـة وفقــــا ة اـاد المـاد  )74مـ القـانو رقـد  )49لسـنة

 2016ب ــر المناقصــات العامــة ،مــل عــدد اال ــة بر اــاد المــاد ) /24
م ه ه القواعد.
)9

يجب أ

الموافقـة الكتاديـة المسـبقة مـ وألار الماليـة " ادار نظـد اةصـو "

ع ـ اج ـ ار ات ترهيــل الديــوت االست ــارلة التــي ترغــب فــي التقــدد لم ــارلل
تقيــيد اةصــو العقارلــة أو اعــاد تقييمكــا بالجكــة ال اوميــة قدــل تنفي ـ ها،
ع

أ يـتد ا طـار وألار الماليـة دنتـا ت الترهيـل و لـ اسـتنادا لمـا ورد فـي

التعمـيد رقـد  )9لســنة  2016ب ـر أسـ

صـر وتقيــيد اةصـو العقارلــة

المم واة ل دولة.
/10ب -ت رر العقود واالتفاقيـات التـي تدرمكـا الجكـات ال اوميـة بال تـة العربيـة و ـــــدها
أو اعتبارهــا ال تــة التــي يعتــد دكــا عنــد ادـراد هــــــ ه العقــــــود أو االتفاقيــــــات و لـــــ
استنادا لقرار مج
/11ب -التقيد بقرار مج

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

وال اص بالموافقة ع

الوأل ار رقد

 ) 11دج ستة رقــد "  " 14لــسنة 1988

توصيات لجنة ال دمات العامــة دـــ ر

التعاقـــد مــل

المقاولي اةجانب وأسباب النـــــألات التي يما أ ت ــــدث و ايفيـــة معالجتكــا
وبصفة اصة ضرور النص في العقود التي تدرمكا الو األرات و المؤســــسات
العامة وال راات المم واة بالكامل ل دولة ع
الم تص بالفصل في أ

أ ياو القضا الكولتي هـــو

نألات ين ر وأ القانو الكولتي هو القانو الواجـــــب

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

الضرور القصوى التي تن ر ع

طديعة بعــــأل العقـــود و ظروفكــا وطبقـــا

لاوضات و ال روط الوارد في ه ا القرار .
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/12ب -التقيـــد بر اـــاد القـــانو رقـــد ( )2016/49ب ـــر المناقصـــات العامـــة والقـــانو

رقد  )74لسنة  2019دتعديل بعأل أ ااد القانو رقد  )49لسـنة  2016ب ـر

المناقصــــات العامــــة و لــــ وفقــــا ل مــــادتي

 )62،61مــــ القــــانو  ،والمــــادتي

 )40،39مــــ المرســـــود رقـــــد  )30لســـــنة  2017دإصـــــدار الة ـــــة التنفي يـــــة

ل قـــانو  ،والمـــواد  )94،93،92مـــ تعمـــــيد وألار الماليـــة رقـــد  )5لســـنة 2020
ب ر نظد ال ار ل جكات العامة.
امـــا يجـــب ع ـــ المج ـــ

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

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

مطابقا ل مواصفات وال روط واانت اةسعار المقـدد دكـا ال تأللـد ع ـ أقـل اةسـعار
التي قدمت ع منتجات مماث ة مسـتورد دنسـبة  )20%و لـ وفقـا ل مـاد )62
م القانو رقد  )74لسنة  2019دتعـديل بعـأل أ اـاد القـانو رقـد  )49لسـنة

 2016ب ــر المناقصــات العامــة ،مــل مراعــا مــا جــا بالمــاد  )87مـ القــانو
الم ار الية أعةه ب ـر أفضـ ية المنـتت الم ـي والـوطني باإلضـافة الـ المقـاو

الم ي والم روعات الصتير والمتوسطة.
/13ب -التقيــد بق ـرار مج ـ

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

 1985ال اص ددعد الصناعات الم ية وال

يتضم

-:

 ) 1الـــألاد اإلدارات الفنيـــة فـــي الجكـــات ال اوميـــة والــــــ راات االستــــــــ ارلة
العام ــــة مــــل الدولــــــة عنــــــد وضــــل مواصــــفات المـــــــ ارلل ال اوميــــــة
وا تياجاتكــــا ،اعطــــا اةولولـــــــة لمواصفـــــــات منتجــــات الصنــــــــاعـــــــــــة
الم يــة مت ـ ت قــق التــرأل المن ــود ،ب ــرط أ ت ضــل ل مواصــــــفات
العالمية ،وع ـ أ يـتد التجـاوأل عـ الفروقـات غيـر اةساسـية دـــــ روط
المواصـــفات الفنيـــة ،مـــل اة ـــ بعـــي االعتدـــــار نـــــــصوص االتفاقيـــــات
االقتصــادية الموقعــة دــي دو مج ـ
المعام ة بالمثل.
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 ) 2التركيــد ع ـ أ تتضــم جميــل العقــود التــي تدرمكــا الجكـــــات ال اوميــــة
مـــل ـــراات المقـــاوالت العالميـــة والم يـــة ،واــــــ ل مقـــــــاولي الدـــــاط

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

افاية اإلنتاج الم

/14ب -ع

الجكات ال اومية المعنية االلتألاد باآلتي - :
 ) 1تضـــمي

ـــروط المناقصـــات والممارســـات العامـــة ـــرط االســــتفاد مـــــ

التسكيةت التـي تقـدمكا بعـأل الدنـو والمؤسسـات الماليـة فـي بعــــأل الــــدو
الصـــديقة والمعنيـــة دت ـــجيل صـــادراتكا و لـــ اســـتنادا الـــــــ قـــــــــــرار مج ـــــــ
الــــــــوأل ار رقد  / 576أوال ) باجتماعة رقد "  " 29لسنة . 1993
الوأل ار رقد  )1212الصادر في اجتماعة

 ) 2استنادا ال قرار مج

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

درنامت اةوفست نكا يا ،وتك ي

بالتنسيق واالستعانة بم

تراه م

هي ة ت جيل االستثمار المبا ر

ا لجكات المعنية لتنفي التألامات درنامت

اةوفست القا مة اليا ،مل مراعا ت قيق أهداف التنمية المن ود وأولويات
طة التنمية".
/15ب -يجب ع

جميل الجكات ال اومية عند

والمرابات برنواعكا الم ت فة
والمقارنة دينكا بعد تو يد أس

ساب ا فة العروأل الفنية واج ار المفاض ة
المقارنة م النا ية المالية – و ل دتقييد

العناصر التير سعرلة بقيمة نقدية – ع
العناصر وأدرألها

ــ ار اةجكــأل والمعــدات واآلالت

روط توفير الضما

أ تفصع اراسة ال روط ع ه ه

والصيانة وقطل التيار ومست ألمات

الت تيل و روط السداد والتس يد وغيرها م العناصر غير السعرلة التي تؤثر
في ت ديد القيمة المالية المقارنة ل عطا ات ب سب ظروف وطديعة موضوت
- 37 -

المصروفات

التعاقد ،وترفل توصيتكا بالترسية ل مج
 )53ب ـر أسـ

ل دت فيكا و ل وفقا ة ااد الماد

التقيـيد ومعـايـير المقــارنـة ديـ العطـا ات ل قانو رقد )49

لسنة  2016ب ر المناقصات العامة ،والماد

/28ج) م التعميد رقد )5

لسنة  2020ب ر نظد ال ار ل جكات العامة .
/16ب -ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة اســتطةت أر ادار الفتـــــوى والتـــــ رلل مســبقا
في الدعاوى التي يط ب اقامتكا في ال ارج وأ يتد لـ بع مكـا وم ـورتكا ،وأ

تكو ع
مج

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

الـــوأل ار دج ستة  ) 62لسنة . 1978

/17ب -ال يجــوأل ل جكـــة صـــا بة ال ـــر اصـــدار أوامـــر تتييرلـــة تجـــاوأل المجمـــوت غيـــر
الجدــــر لقيمتكــــا ســــوا بالأللــــاد أو الــــنقص  )5%مــــ مجمــــوت قيمــــة العقــــد

اال بموافقة الجكاأل المراـأل ل مناقصـات العامـة طبقـا ل مــــاد

 ) 74مـ قـانو

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

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

اما يجوأل ل جكة العامة اصدار أوامر تتييرلة فـي طـرق ال ـ ار ال اضـعة ل اـاد

ه ا التعميد بعد موافقة لجنة ال ار ع

ه ا الط ـب مـل وضـل مدـررات مـ قدـل

الجكــة الم ــرفة ع ـ تنفيـ العقــد وب ــد أقصـ

 )%25مـ قيمــة العقــد ،و ل ـ

وفقــا ل مــاد  )130م ـ تعمــيد وألار الماليــة رقــد  )5لســنة  2020ب ــر نظــد
ال ار ل جكات العامة.
/18ب -التقيد بر ااد القانو رقد  ) 25لسـنة  1996فـي ـر الك ـ

عـ العمـوالت

التي تقدد فـي العقـود التـي تدرمكـا الدولـة  ،و لـ مـل اة ـ فـي االعتدـــــار مـــــــا

ورد دتعميد ديوا الم اسبة رقد  ) 1لسنة .1996
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/19ب-

 ) 1ال

يجب أ

الكولت ال

الجو :
تتض

ينص ع

عقود االستيراد م

ال ارج مل م ت

ضرور أ

م

ال ارج أو عم يات ال

الكي ات والمؤسسات وال راات دندا

ال

ياو

الكولتية و ل استنادا لقرار مج

طرلق

ع

دولة

اصا

راة ال طوط الجوية

الوأل ار رقد  )958لسنة  2017في ر

ضوابط ت ديد أسعار ت اكر السفر وبوالص ال

ال اومية ل راة ال طوط

الجوية الكولتية والقرار رقد  )1058الصادر في اجتماعة رقد )2019/31
المنعقد دتارلخ  2019/7/29ب ر

است داد طا رات

راة ال طوط الجوية

الكولتية في نقل البضا ل  ،واالتفاقية المدرمة دي وألار المالية و راة ال طوط
الجوية الكولتية الصادر دتارلخ  2018/12/20دك ا ال ر  ،مل اة
الوأل ار رقد  )444لسنة  2011ب ر

االعتبار قرار مج

واإلج ار ات التنفي ية ل قانو
ال طوط الجوية ال

رقد  )6لسنة  2008في

 ) 2ال
يراع

ت ولل مؤسسة

طا رات راة ال طوط الجوية الكولتية وتسديد

الجكات ال اومية.
الب ر :

عدد االلتألاد بال

استنادا ال قرار مج

ع
مج

طرلق
الوأل ار رقد

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

راة المة ة العربية المت د و ل
 ) 4 / 519دج ستة رقد )37

قـــــرار مج ــــــ

في اجتماعة رقد

الــــــوأل ار

رقـــــــــد

 ) 86 / 47المنعقد دتارلخ

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

بعأل القواعد

راة مساهمة ،والكتاب الدور رقد  )2لسنة 2016

ب ر أسعار ت اكر السفر ع

مست قاتكا ع

ر

في

راة المة ة العربية

البضا ل والمواد المستورد ل ساب الو األرات والمؤسسات

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

الجكات ال اومية اضافة المعادلة التالية الـــــ الــــ روط ال اصــــة

ل مناقصات التي يتد تسعيرها وفقا لنسبة ال صد والأللاد " القيمة التقديرلــــــة

ل م روت – قيمة نسبة ال صد المقدمة م المناقص = المد ا الــــــ

ســـــيتد

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

المراأللة رقد  10287 / 5المؤري في تارلخ .2003/9/6
/21ب -ع

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

تضمي العقود التي تدرمكا ه ه الجكات مل ال راات المت صصة في أعمـــــا
النظافة وال راسة،

رطا يقضي برال يقل أجر العامل في مجا

وال راسة عـــــ  75د.

النظافـــــة

كرلا و ل استنادا لقرار وألار ال و االجتماعية

والعمل رقد  )14لسنة  2017ب ر ال د اةدن ةجور العام ي في القطات
اةه ي والنفطي ،مل االلتألاد بما جا بالقرار الوألار رقد  )21لسنة 2017
بسرلا أ ااد القرار ع

تارلخ العمل بة ،ع
الـــــ سا

عقود العمل التي يتد ادرامكا أو تجديدها اعتبا ار م

أال ي صد م ه ه اةجور مصارل

أو م صــــــصات

أو االعا ة أو الضما الص ي أو وسا ل االنتقا أو أ

أ رى .و لــــ

استنادا لقـــــرار مج ـــــ

الـــــــوأل ار

رقد

التألامات

 ) 814المت ـــ

باجتماعــــة رقـــــــــد  ) 2008/2-37المنعقد دتارلخ .2008/7/28
وطبقا لقرار مج

الوأل ار

رقد  )399لسنة  2012يجب ع

الجكات

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

ياو

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

الكولتيي  ،وال يقدل أ عطا ي ال
/22ب -التقيد بقرار مج

الوأل ار

ه ا ال رط.
رقد

 )1568الصادر في اجتماعة

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

ينص ع

الموافقة

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

التنموية والمبادرات التنسيق مل ال م

الجكاأل الفني لدراسة الم روعات

وألار المالية وادار الفتوى والت رلل

الت ا اإلج ار ات القانونية والتعاقدية المناسبة لتنفي ه ا القرار.
/23ب -يجب ع

اافة الجكات العامة ال اضعة ة ااد قانو المناقصات العامة عند

اعداد العقود وغيرها م الوثا ق ال اصة باافة صور ال ار الم دد بقانو
المناقصات العامة االلتألاد دنما ج العقود المرفقة بالتعميد رقد  )24لسنة 2019
الصادر دتارلخ  2019/10/22ب ر العقود النمو جية.
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ج -الصـــــــــــــــــــــــــرف :
/1ج -ال يجوأل صرف أ اعتماد في غيـر التـرأل الم صـص مـ أج ـة امـا ال يجـــــوأل
ال صد بمصروف ع

غير الدرنامت والباب والدند والنوت الم تص.

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

 ) 20مـــ مرســود

بالقانو رقد  ) 31لــــسنة  1978بقواعد اعداد الميألانيات العامة والرقادــة ع ـ
تنفي ها وال ساب ال تامي.
/3ج -عند اسـتةد العكـد النقديـة ال

صـية والصـرف منكـا وتسـولتكا ،يجـب ع ـ اافـة

الجكــات ال اوميــة االلت ـألاد بالقواعــد والتع يمــات ال ـوارد بــالتعميد رقــد  ) 6لســنة

 2002ب ر تنظيد العكد النقدية ال

صية بالجكات ال اومية .

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

ال ســــاب ال تــــــــامي معدـــــ ار تعديـــــ ار صــــادقا عــــــ مــــــــصروفات الـــــــسنة الماليـــــة
المعنيــة ،ولراع ـ فــي نكايــة الســنة الماليــة اة اــاد الـــــــوارد فـــــي التعمـــــيد رقـــــد
 ) 4لسنة  2020م ق ل تعمـيد رقـد  )1لسـنة  2020ب ـر القواعـد واإلجـ ار ات

الةألمة إلقفا ال سابات واعداد ال ساب ال تامي ل جكـات ال اوميـة ل سـنة الماليـة
.2020/2019
/5ج -يجـــــب ع ـــــ الـــــو األرات والكي ـــــات والمؤسســـــات العامـــــة وال ـــــراات والجمعيـــــات
والمؤسسـات الفرديــة أو أ

ـ ص طديعــي وغيــر مـا اــر ممــا تـد ت ديــده بالقواعــد

والتع يمــات التنفي يــة أ ت تجــأل مــا نســدتة  %5م ـ قيمــة العقــد أو م ـ اــل دفعــة
مســدد ال ـ م ـ أدرم ـوا معكــد عقــودا أو اتفاقيــات أو تعــامةت و ل ـ طبقــا ل مــاد

 )37فقــر  )1مـ الة ــة التنفي يــة ل قــانو رقــد  )2لســنة  2008ب ــر تعــديل

بعأل أ ااد مرسود ضرلبة الد ل الكولتية رقد  )3لسنة .1955
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وأ تمتنــل ع ـ تس ـ يد قيمــة م جــوأل الضــما المســت ق ل ــراات والكي ــات تـ
تدـــرأل لكـــا ت ـــــ الــــــ راات أو الكي ـــات ــــــكاد صـــادر عـــ وألار الماليـــة -ادار
متكـا منكـا ،امـا ال يجـوأل تضـمي

ال ضوت الضـرلدي والت طـيط – تثدــــت دـــــــــ ار

العقود ما يفيـــد ت مـــل الجكــــة ال اوميـة أعبـا ضـرلبة الـد ل نيابـة عـ ال ـراات

أو اعفا كــــا منكا.

وع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة عــدد تقــديد ــدمات ل ــراات الكولتيــة المســاهمة
العامــة والمقف ــة اال بعــد تقــديد ه ـ ه ال ــراات ــكاد صــادر ع ـ وألار الماليــة -
ادار ال ضوت الضرلدي والت طيط تثدت د ار

متكا م االلتألامات المقرر ع يكا.

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

ســاباتكا لــدى دن ـ

ر يسي ) باستثنا الجكات التي لديكا مصـروفات لمااتـب ـارج

دولة الكولت فيتد الصرف ع طرلق سـاب ـاص ددنـ الكولـت المراـأل

دنـ

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

اعتماداتكــا بالميألانيــة لت ــ ال ســابات أو أرصــدتكا لــدى الدنــو التجارلــة م يـــا
أو ارجيا ولجميل العمةت.
 /7ج  -وفقـــا لتعمـــيد وألار الماليـــة رقـــد  ) 1لســـنة  1989دـــــــ ر تنظـــــيد الــــــصرف
النقد ع طرلق الصندوق يراع اآلتي - :

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

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

لـــــ صـــــــرف العكـــــد النقديـــــة المؤقتـــــة

والدا مـــة ،واةجـــور اإلضـــافية ل ـــكر مـــار  ،والماافـــ ت والجـــــــوا أل لتيـــــــر

الموظفي .
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/8ج-استنادا ال

قرار مج

 2017/7/20في

ر

الوأل ار

رقد  )958لسنة  2017الصادر دتارلخ

ضوابط ت ديد أسعار ت اكر السفر وبوالص ال

ال اومية ل راة ال طوط الجوية الكولتية والقرار رقد  )1058الصادر في
اجتماعة رقد  )2019/31المنعقد دتارلخ  2019/7/29ب ر است داد طا رات
راة ال طوط الجوية الكولتية في تقل البضا ل ،واالتفاقية المدرمة دي وألار

المالية و راة ال طوط الجوية الكولتية الصادر دتارلخ  2018/12/20دك ا
ال ر  ،وال قرار مج

الوأل ار رقد  )444لسنة  2011ب ر بعأل القواعد

واإلج ار ات التنفي ية ل قانو رقد  )6لسنة  2008في
ال طوط الجوية الكولتية ال

ر ت ولل مؤسسة

راة مساهمة وتعديةتة والقرار الوألار رقد )12

لسنة .2017
ع

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

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

طا رات

المدتعثي  ،وت اكر العةج بال ارج ع

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

الوأل ار

والقرار الوألار واالتفاقية المدرمة دك ا ال ر .
اما ينبتي االلتألاد بقرار مج
اجتماعــــــة رقـــــد

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

السمار ل وأل ار باست داد

مج

الوأل ار

رقد

 ) 1166المت ــــــ فــــــــي

طوط طي ار

م ت فة في المكاد الرسمية ،وقرار

ال دمة المدنية رقد  )1لسنة  2015ب ر

ال ة نفقات السفر

ومصروفات االنتقا والمعد بالقرار رقد  )5لسنة  2015والقرار رقد  )7لسنة
 2015مل االلتألاد باتاب ديوا ال دمة المدنية الصادر دتارلخ 2018/9/19
ب ر التـقيـد باإلجــ ار ات والفتــرات الم ــدد ل مكمة الرسمية ،اما يستمر العمل
بالماد  )11م قرار مج

ال دمة المدنيــة رقــد  ) 2لــــسنة  1992ب ر

ال ة نفقات السفر ومصروفات االنتقا  .وقرار مج
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باجتماعة رقد  )2012/15-2دتارلخ  2012/3/18ب ر الموافقة ع

المت

است داد مرض العةج بال ارج ومرافقيكد طا رات طوط الطي ار الم ت فة و ل

استثنا ا م قرار مج

الوأل ار رقد  )15المت

المنعقد دتارلخ .1984/7/15

وفيما يتع ق بسداد مست قات

باجتماعة رقد )84/31

راة ال طوط الجوية الكولتية

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

ت

دد ا م  2016/1/1ع

راة ال طوط الجوية الكولتية وجميل الجكات ال اومية والمؤسسات المستق ة
اال لتألاد بالكتاب الدور رقد  )2لسنة  2016الصادر ع وألار المالية.
/9ج -الصرف مقدما  -ارج اعتمادات أدواب مصروفات الميألانية  -صما ع ــ
سابات التسوية العكد ) اةصو المتداولة المالية الم ية – سابات مدينة

أ رى – مصروفات ت ت تسولتكا ع
ال صو ع
م الفا لقانو

موافقة مسبقة مـ

أنوات دنود مصروفات الميألانية دو

ــ و الميألانية العامة دوألار الماليـــــة يعتدر

ربط الميألانية وتت مل مس وليتة الجكة الم الفة ،أما باقي

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

تعاميد وألار المالية وقانو ربط الميألانية و ل طبقا ل كتاب الدور رقد )3
لسنة  2017ب ر
ب اد المــاد

سابات التسوية المدينة العكد) اةصو  ،مل عدد اإل ة

/6أ) والماد

 )26مـ الفصل الرابل  -ال سابات م هــــــــــ ه

القواعد .
/10ج -تصرف مست قات الموظ

المتوفي ع طرلق وألار العد

و ل دإصدار ي باسد وألار العد

ادار التنفي ) بقيمة المست قات وارفاق

المستندات الةألمة ،ولجوأل تس يد مست قات الموظ

ال

ادار التنفي )

غير الكولتي ع طرلق

ص المعني باستةد مست قاتة قدل وفاتة ضم اتاب اقرار منة ضم دنود

العقد.
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د -االعتمادات اإلضافية والمنقولة :
/1د -ال يجــوأل بــر

ــا تجــاوأل ال ــد اةقص ـ لتقــديرات اإلنفــــاق الــــوارد فـــــي قـــــــانو

الميألانية والقواني المعدلة لة ماد  147م الدستور ) .

/2د -اــل مص ـروف غيــر وارد فــي الميألانيــة أو األ ــد ع ـ التقــديرات ال ـوارد فيكــا يجــــــب
أ ياـو بقـانو واـ ل نقـل أ مد ــا مـ بـاب الـ آ ـر مـ أدـــــواب الميألانيــــــة
ماد  146م الدستور ) .
/3د -ال يجوأل تجاوأل اعتماد دند م دنود مصروفات درامت الميألانيـة ،ولجـوأل النقــــل مـ
الــوفر الم تمــل فــي اعتمــاد دنــد الـ اعتمــاد دنــد آ ــر مـ نفـ

البــاب و لـ وفقـــــا

ل ـــروط وتع يمـــات وألار الماليـــة ب ـــر النقـــل دـــي الف ـــات والدنـــود والدـــــــرامت فـــــي
ميألانيـــة الجكات ال اومية اما جا بـالتعميد رقـد  ) 2لسـنة  2016ب ـر
التعديل دي اعتمادات الميألانية في الجكات ال اومية اةسا

/4د -ع

النقد ).

ـروط

جميل الجكات ال اومية مراعا ما ي ي:

 ال يجوأل الصـرف ع ـ أنـوات لـد يـدرج لكـا اعتمـادات بالميألانيـة اال بعــــــد موافقــــة-

وألار المالية –

و الميألانية العامة .

ال يجــوأل أ تأللــد المبــالا المصــروفة ع ـ نــوت معــي عـــــ االعتمــاد الم صــص

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

 -يجوأل النقل دي أنوات الدند الوا ـد دـنف

الف ـة مـل عـدد اال ـة بـالفقر  10مـ

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

❖ أنـــوات الف ــــات الــــوارد بــــالفقر  )14-13-12مـــ قواعــــد اصــــة مــــ
التعمـــيد رقـــد  )2لســـنة  2016ب ـــر

ـــروط التعـــديل دـــي اعتمـــادات

الميألانية في الجكات ال اومية اةسا

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

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

موافقة وألار المالية –

و الميألانية العامة.

/5د -ال يجـــوأل ة جكـــة تجـــاوأل اعتمـــاد بـــاب مـــ أدـــواب المـــــــــصروفات اال بقـــــــانو ،
و لـــــ اســـتنادا ة اـــاد المـــاد

 ) 21مـــ مرســـود بالقـــانو رقـــد  ) 31لســـنة

 1978بقواعــــد اعداد الميألانيات العامة والرقابة ع
/6د – ع

تنفي ها وال ساب ال تامي.

ال جكة اومية عدد ال جـو الـ ط ـب اعتمـادات اضـافية و لـ طبقـا لقـرار

مج ـ

الــوأل ار رقــد " "81دج ســتة رقــد  ) 5لســنة  1994أو اج ـ ار تعــديل فــــي

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

الـة االعتمـادات  ،ع ـ أ تتقـــــدد

اــل جكــة اوميــة بط باتكــا ال ـ وألار الماليــة مرفقــا دكـــــا المدـــــررات والديانـــــات
الوافيــة وفــي وقــت يســمع دإتمــاد اإلج ـ ار ات الةألمــــــة ب يــــــث يماـــــ االنتفـــــات

باالعتمادات فيما ط دت م أج ة قدـل نكايـة السـنة الماليـة  ،و لـ طبقـا لتعمـــــيد
وألار الماليــة رقــد  ) 2لســنة  2016ع ـ أ يرســل ط ــب تعــــــديل االعتمــــادات
وفقـــا ل نمـــو ج المرفـــق مـــل الكتـــاب الـــدور الصـــادر عـــ وألار الماليـــــة دتــــــارلخ

. 1993/12/14
/7د -ع

الجكات ال اومية ضرور اد ا المناق ة فـي نظـاد اةوراكـل عنـد ارسـا ط ـب

المناق ة ال وألار المالية ليتدي االرتباط والرصيد ال ر.
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ثانيا :المصروفات الجارلة
: )21

هـ -تعويضات العام ي

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

ــــروط قيــــدا ع ــــ اســــت داد

واالعتمــــادات المدرجــــة بالميألانيــــة ســــب الدنــــود الر يســــية وال يجــــوأل

تعــــديل هــــ ه االعتمــــادات اال بعــــد الرجــــوت الــــ وألار الماليــــــــــة طبقــــــــا ل مــــــــــاد
رقــــد  ) 20مــــ مرســــود بالقــــانو رقــــد  ) 31لســــنة  1978بقواعــــد اعــــداد
الميألانيات العامة والرقابة ع

تنفي ها وال ساب ال تامي .

/2هــ -ال يجوأل بتير قانو تعديل عدد الوظا
وال يجــوأل تعيــي موظـ

عـ

المدرجـة بالميألانيـة أو تعــــديل درجاتكــــــا

ســاب وفــر الميألانيــة أو ترقيتــة دـــــصفة

ــــصية

أو قيــده ع ـ درجــة أدن ـ م ـ درجتــة  ،وياــو التعيــي والنقــــل والترقيـــــة ع ــــــ

هـــــ ه الــدرجات وفقــا ل قواعــد المقــرر بقــانو ونظــاد ال دمــة المدنيــة مــل مراعــا
الـــــ روط الـوارد بالمـ ار اإليضــا ية المرافقـــــــة ل ميألانيــــــة والمة ظـــــات الــــوارد
ع ــ اعتمادات الباب اةو – تعويضات العـام ي – ب ـر الوظـا
ل تعيــي

أو ل نقـــــل وا ـ ل الوظــا

الم صصـة

الم صصــة ل ترقيــة ع ـ أ يراع ـ ا طــــار

الجكــات الم تـــصة بصور م الق اررات الصادر في ه ا ال ـر طبقـا لمـا ورد فـي
الماد

 ) 20مـــــ مرسود بالقانو رقـد  ) 31لسـنة  1978بقواعـــــد اعـــــداد

الميألانيات العامــة والرقابة ع

تنفي ها وال ساب ال تامي .

/3هــــ  -يعتدــر الموظفــو الكولتيــو الم صــص لكــد وظــا

بالميألانيــــــة لـــــنق كد م ــ

االعتمـــــاد التكمي ـــــي اةو والــــــثاني ) منقولـــــو الـــــ هـــــ ه الوظـــــا
 2020/ 4/1وال يجـــــوأل صـــرف مرتبـــاتكد ع ـــ
السنة المالية  2021/2020بر

ســاب هـــ ا االعتمـــاد ميألانيــــــة

ا م اة وا .
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/4هــــــ – الوظــــا

الم صصــــة ل نقــــل مــــ االعتمــــاد التكمي ــــي اةو ولــــد ت ــــتل فــــي

 2020/4/1يجــوأل اعــاد توأللعكــا دــي الـــــــدرجات فــــــي المجموعــــة الوظيفيـــــة
الوا د لمواجكة تعيي الكولتيي تبعا لما تقتضية متط بات التوظي .
الم صــــــصة بالميألانيــــــة لمواجكــــــة تعيينــــــات

/5هـــــ -يراعـــ فـــي اســـت داد الوظـــــــا

الكولتيي المنتظر وفقا ل طة التوظي

 -أال يتد تل ه ه الوظا

اآلتي -:

اال ع طرلق ديوا ال دمة المدنية .

 -ج ـواأل اعــاد توأللــل ه ـ ه الوظــا

دــي الــدرجات فــي المجموعـــــة الوظيفيـــــــة

الوا د تبعا لما تقتضية متط بات التوظي
 /6هــــ -تعتدـــر اافـــة الوظــا

التـــي ت ـــتر ع ــ درجـــات الكـــادر العــــــــاد وع ــــــ دنــــــــــد

العقــود  -بعــد اســتبعاد الوظــا
مجمـــــد باســتثنا الوظــا

ع ـــــ أ ياــو

التـــي يضعكا مج

ب رط توافر االعتمادات المالية.

التــي ت ــتر تنفي ـ ا لسياســة تكولــت الوظــا –

التــي يوافــق دي ـوا ال دمــة المدنيــة ع ـ

ــــــت كا ،

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

/7هــــ -ال يجــوأل نــدب المــوظفي الكــولتيي المعينــي

صــما ع ـــــ االعتمـــــاد التكمي ـــــي

اةو ل عمل في أ جكة م الجكات ات الميألانيات الم قة أو المستق ة.
اما ال يجوأل ندب هؤال الموظفي ممـ أن ـ ت لكـد وظـا

فـي ميألانيـة الجكـة

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

 ،مل مراعا قواعد وأ اـاد و ـروط النقـل والنـدب الـوارد بقـرار مج ـ

ال دمــة المدنيـــة رقـــد  )38لســنة  2006وتعديةتـــة ،مـــل مراعــا تعمـــيد ديـــوا
ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  )10لســـنة  2013ب ـــر وقـــ
الصــادر اســـتنادا لقـــرار مج ــ

النقـــل والنـــدب واالعـــار

الـــوأل ار رقـــد  )758المت ــ فـــي اجتماعـــة رقـــد

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

رقـــد  )6لســـنة  2016ورقـــد  )5لســـنة  2017ب ـــر اســـتمرار وقـــ
والندب واالعار .
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/8هــــ -تنفيـ ا ة اــاد قــانو ربــط الميألانيــة ت تـ وظيفــة الموظـ

غيــر الكــــــــولتي فــــــور

صــولة ع ـ الجنســية الكولتيــة ،ع ـ أ تن ــر لــة الوظيفــــــة بالدرجــــــة التـــــي

يســـت قكا بف ـــة اـــولتي طبقـــا لمـــا ورد فــــــــي المــــــــاد

 ) 20مـــــــ مرســـــــــــود

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

ع

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

ب ر

تل الوظا

ـتل الوظـا

ال دمــة المدنيــة رقــد  ) 3لــــــسنة 1982

ال اغر بالجكـات ال اوميـة وقـرار رقـد  ) 2لـــــسنة 1988
ال ـاغر فـي الكي ـات والمؤسسـات العامــــة ات الميألانيــــات

الم قــة  ،فإنــة ال يجــوأل ــتل الوظــا

التــي ت ــتر أثنــا الــــــــسنة الماليــــــة اال

بعـــــد اسـتنفاد الفتــر التــي صــرفت عنكــا مرتبــات ل ــاغ يكا المنتكيــة ــدماتكد )
مقادـــــل رصيد اجاألاتكد الدورلة .

/10هـــــ -تنفيـــ ا ة اـــاد قـــانو ربـــط الميألانيـــة يراعـــ عـــــــدد تنفيـــــــ الترقيـــــة باال تيـــــار
بالنســبة ل مــوظفي ال اضــعي لقــانو ونظــاد ال دمــة المدنيـــــة اال فــــي الربــــل
اة ير م السنة المالية .2021/2020

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

اجتماعــة رقــد  ) 92/21دتــارلخ  1992/5/31والـ

الــــــــوأل ار رقـــد " "526فــــــي
يقضـ بقصــر العمــل فــي

وظـــا

مـــد ار المااتـــب والســـارتارلة بمااتـــــــب الـــــــساد الــــــوأل ار و ـــــــاغ ي

الوظــا

القياديــة ع ـ المــوظفي الكــولتيي فقــط  ،مــل مراعــا مــا جــا بمـ ار

ادار ماتـــب ـــ و مج ـــ

ال دمـــة المدنيـــة فـــي اجتماعـــة رقـــد )2015/26

المنعقــد دتــارلخ  2015/11/28ب ـــر مــنع ماافــ ت ـــكرلة ل عــام ي بمااتـــب
الساد الوأل ار ب روط وضوابط م دد .
/12هــــ -ا صــدور المرســود ال ـ

يقض ـ دتعيــي الموظــــــ

ع ــــ ا ــــــدى الوظـــــا

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

 ) 20مـــ مرســـود بالقـــانو

رقد  ) 31لسنة 1978بقواعد اعداد الميألانيـات العامـة والرقابـة ع ـ تنفيـــ ها
وال ساب ال تامي .
/13هـــــ -ع ـــ اـــل جكـــة اوميـــة معالجـــة أوجـــة الصـــرف لـــديكا ع ـــ البـــاب اةو –
تعويضــات العــام ي فـــــي ــدود تقــديرات المصــروفات لك ـ ا البــاب ال ـوارد فــي

قـــانو ربـــط الميألانيـــة وأ تجـــاوأل فـــي الصـــرف ع ـــ ت ـــ التقـــديرات يت مـــل
الم ــــــتص طبق ـا لمــا ورد فــي المــاد

مس ـ وليتة الموظ ـ

 ) 22م ـ مرســود

بالقــانو رقــد  ) 31لــــــسنة  1978بقواعــد اعــداد الميألانيــات العامــة والرقابــة
ع ـــ تنفي ها وال ـــــساب ال تامي .

/14هــ -ال يد ل في ساب وفـورات البـاب اةو – تعويضـات العـام ي بميألانيـة الجكـــــة
التـي سـت و لد ـو

ال اوميــــة تك فــة معظد الوظا

ـاغ يكا السـ التقاعديـة

نظ ار إللتـــا هـــ ه التك فة عنـد اعداد تقديرات البـاب اةو – تعويضـات العـام ي
بميألانية الـــــسنة الماليـــة . 2021/2020

/15هــ -ا ا صدر قرار ع الس طة الم تصة دإلتا ا دى الوظا

أو فـأل درجتكـا أو

نق كا مـ وألار أو ادار الـ أ ـرى ،ينبتـي تنفيـ القـرار مـل مراعـا اجــــــــ ار هـ ا
التعديل في م روت ميألانية السنة المالية التالية.

/16هـــــ – يـــتد نقـــل المـــوظفي فـــي الجكـــات ال اوميـــة اة ـــرى الـــ الوظـــا

الم تصـــة

بالميألانيــة مـ ددايــة الســنة الماليــة ،واـ ل التعيــي ع ـ الــدرجات الجديــد فــور
اقرار قانو ربط الميألانية ،والوظـــا

التـي ت ـتر ـــــــــة السـنة الماليـة نتيجـة

نقــل ــاغ يكا الـ الجكــات ال اوميــة اة ـــــــرى تعتدــر مجمــد وال يجــوأل ــت كا
بر

ا م اة وا

توأللـــل الوظـــا

ت اسـتيفا المبـالا المترتبـة ع ـ نق كـا  ،ولجـوأل اعـاد

الم صصـــة ل نقـــل دـــي الـــدرجات فـــي المجموعـــة الوظيفيـــــــة

الوا ــــــد لمواجكــة أ تتييــر يط ـ أر ع ـ ال الــة الوظيفيــة ل مــوظفي الم صصــة
لكد ه ه الوظا

.
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/17هــ -تصرف تعويضات العام ي
ال اوميـــــة أ

في مواعيد است قاقكا وع

تقود دإعــــداد اــــ وف تعويضات العام ي

ع

جميل الجكات
طرلق ديوا

ال دمة المـدنية مـراأل النظـد المتكام ـة ) و لـ وفـــق دليــل اعـــداد المــرتـدــات
ع

ال اسب اآللــي الصادر م المراأل الم اور ووفقا لدليل رموأل وتصنيفات

الميألانية اةسا

النقد ) الصادر بالتعميد رقد  )4لسنة .2015

/18هـــــــ -المبـــــالا الم صـــــومة مـــــ تعويضـــــات العـــــام ي المـــــوظفي اعقوبـــــة أو جـــــ األ
لم ـــــــالفتكد نظـــــد العمــل تقيــد ل ســاب اإلي ـرادات بالجكــة بعــد ــــــــــصمكا ع ــــــ
ــــــساب المــــــصروفات العتبارها رما م الراتب.

أمـــا أيـــاد انقطـــات الموظـــ

عـــ العمـــل بتيــــــــر ا

فـــــــة ت صـــد ع ـــ

ســـاب

المصروفات بسدب عدد ا تسادكا م أياد العمـــــــل المــــــست ق ع يكـا أجـر و لـ

استنادا ال المـاد رقـد  ) 81مـ المرســـود الــــــصادر دتــــارلخ  1979/4/4فـي
ر نظاد ال دمة المدنية .

ولنبتــي ع ـ الجكــات ال اوميــة االلتـألاد بقـ ارر مج ـ

ال دمــة المدنيــة رقــد )39

لسنة  2006الصـادر دتـارلخ  ،2006/10/21وتعمـيد المؤسسـة العامـة ل ترمينـات
االجتماعية رقـد  )2لسـنة  2009فـي ـر الوضـل التـرميني لمـدد االنقطـات عـ
العمل التالية الستنفاد الموظ

ل د اةقص لإلجاألات المرضية.

/19هـــــ  -ع ـــ جميـــل الجكـــات ال اوميـــة االلتـــألاد بر اـــاد تعمـــيد ديـــوا ال دمـــة المدنيـــة
رقـــد  ) 7لســـنة  1996ب ـــر ضـــوابط اإلعفـــا مـــ العمـــل ـــة فتـــر اإلنـــ ار
ل موظفي غير الكولتيي .
وتقيــد رواتــب اإلجــاألات التــي تصــرف أثنــا ال ــكر وا ـ ل الدــد النقــــــد لفتـــــــر
اإلنـ ار المصــروفة أثنــا ال ــكر ل مــوظفي الـ ي قــررت الجكــة ال اوميــة انكـــــــا
ــدماتكد ع ـ

ســاب الدنــد الم ــتص بالمصــروفات ،عــدا الفتــر التــــــي ت ـــــــص

سنة مالية تالية فتقيد ع

ساب  311902اةصو المتداولـة الماليـة الم يـة-
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سابات مدينة أ رى  -مصروفات ت ت تـــــــــسولتكا ع ــــ أنـوات دنـود مصـروفات

الميألانيــة ،وابــة

الــنظد المتكام ــة) دـــــــديوا ال دمــــــة المدنيــة د ـ ل عنــد اعــداد

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

مقــــــدما ،يجـــب االلتـــألاد بر اـــاد تعمـــيد ديـــوا ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  ) 8لســـنة
.1996
/20هـــــ -االســـتقطاعات دنســـبة معينـــة االترمينـــات االجتماعيـــة ) تـــتد فـــي فتــــــــر اجــــــــاأل
العـام ي فـي الدولـة عـ مسـت قات ال ـكر واسـور ال ـكر  ،واالسـتقطاعات عــــــ
مد ا معي

كرلــــا النفقة – القرأل …الخ ) يتد ع

في الة اإلجاأل التي تقل مدتكا عـ

أسـا

أ ـكر اام ــــــة اال

مســــــة ع ـر يومــــا  ،مـــل ضـــــرور مراعـا

تورلد ه ه ال صميات ال الجكات الم تصة فـو ار تـ ولـو اـا ال صـد عـ سـنة
مالية ال قة  ،ولجب تسوية مبالا الترمينات االجتماعيــة عـــ مـــــدد االنقطـات عـ

العمل وفقا لتعميد وألار المالية رقـد  ) 6لسـنة  ، 1981والتقيـد دتعمـيد المؤسسـة
العامة ل ترمينات االجتماعية رقد  )3لسنة  2015ب ـر تسـوية آثـار التـا قـ اررات
انتكا ال دمة بر ااد قضا ية نكا ية وفقا ل قانو رقد  )28لسنة .2015
/21هــــ -ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة ســداد اال ــتراكات والمبــالا المســت قة اة ــــــــرى وفقــا
ة اــاد قــانو الترمينــات االجتماعيـــــة بموجــــب ا ــــعار ايــــدات ل ـــــساب المؤسســة
الجار في دن الكولت المراـــــــأل رقـد  42 – 3762مرفقــــا دـــة الديانـات التفصـي ية
لك ه المبالا و ل في أو ال كر التالي ل ـكر المــــــست ق عنـة هـ ه اال ـتراكات ،
متبعــة فــي لـ مــا جـــــا دتعمــيد مؤســـــسة الترمينــــــات االجتماعيــة رقــد  ) 1لســنة
 1977وأ تـــر ر فـــي الســـداد عـــ أو اـــــل ـــــكر ســـتت مل الجكـــة فوا ـــد ومبـــالا

اضــافية وفقــا لمــــــا جــــــا فـــــي تعمـــــيد مؤســــسة الترمينــات االجتماعيــة رقــد ) 4
لسنة . 1977
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/22هــ -ال يجوأل اج ار
ل موظ

صد أو توقيل جأل ع

المبالا الواجبة اةدا م ال اومة

برية صفة اانت اال وفا لنفقة م اود دكا م القضا ،أو ةدا ما

ياو مط وبا ل اومة م الموظ

بسدب يتعــ ق بردا وظيفتـة  ،أو السترداد ما

صرف لة بتير وجة ق  ،و ل تنفي ا لنص الماد

رقد

 ) 20م المرسود بالقانو

 ) 15لسنة  1979في ر ال دمة المدنية  ،وال يجـــوأل أ يتجاوأل ما

ي صد م المست ق ل موظ

في هاتي ال التي ع نصفة وتكو اةولوية لدي

النفقة عند الت األ د ،وفيما يتع ق دت صيل المبالا المست قة ل جكات ال اومية
ع

موظفيكا ينبتي االلتألاد بر ااد التعميد رقد  )6لسنة .1998

/23هــ -ي ظر تعيي الموظفي بمجموعة الوظا

القياديــــــة ومجموعــــة الوظــــــا

العامـة

م ـ الدرجــة أ ) ت ـ الدرجــة الرابعــــــة أو مــــا يعادلكــــا الــــ ي تنتكـــــي ــدماتكد
باالســتقالة أو الفصــل فــي اافــة الجكــات ال اوميــة والكي ــات والمؤسســات العامــة

الم يــة وال ــراات التــي ياــو ل دولــة أو أ ــد اة ـ اص المعنويــة نـــــــصيب فــي
رأســمالكا ال يقــل ع ـ  % 51و لـ وفقــا ل ــروط واةوضـــــات الت ــي قررهـــــا مج ـ

الـــوأل ار بقـــراره رقـــد  ) 50لســـنة  ، 1976مـــا عـــدا ال ـــاالت التـــي يوافـــق ديـــوا
ال دمة المدنية ع

استثنا كا م أ ااد قرار مج

الـوأل ار الم ـار اليـة بموجـب

التفويأل الممنور ل ديوا دك ا ال ر .
/24هــ -التقيد بما تنص ع ية المادتا

 ) 30 ، ) 28مـ المرسـود رقـد  ) 245لسـنة

 2005بالة ـــة الماليـــة لمـــوظفي وألار ال ارجيـــة الـــــــصادر دتـــارلخ 2005/9/27

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

ال دمة المدنية رقـد  )4لسـنة  2018ب ـر تعـديل بعـأل الدـدالت بالة ـة

المالية لموظفي وألار ال ارجية.
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/25هـــــــ -يـــــتد الــــــــصرف صـــــما ع ـــــ النـــــوعي  - 21110401اإلجـــــاألات الدراســـــية
والبعثـات ) – 21110501 ،

المنتــددي والمعــارل ) وم ـ ثــد يــتد النقــل اليكمـــــا

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

وا طار ديوا ال دمة المدنية  ،أما فيما يتع ق بالجكـات الم قـــــة فياتفـــــي بر ــــ
موافقــة وألار الماليــة فقــط وفقــا ل تعمــيد رقــد  ) 4لســنة  2015ب ــر دليــل رمــوأل
وتصنيفات الميألانية اةسا

النقد ).

/26هــ – يجوأل بعـد موافقـة وألار الماليـة وبالتنسـيق مـل ديـوا ال دمـة المدنيـة اعـاد توأللـل
الوظا

المدرجة في ال نـوت مـ اة نـوات التاليـة :مـ نـوت  21110104الـ نـوت

 ،21110123وم نوت  21110201الـ نـوت  21110204ا ا ألاد عـدد الوظـا
الةألمــة لترقيــة المـــــوظفي باةقدميــة وفقــا ة اــاد المــادتي
ال

ال دمة المدنيـــة ع ــــ عدد الوظا

 ) 92،23م ـ نظــاد

أن ئ فـي الميألانيـة و صـص ل ترقيــــــة

وهــــ ه اإلجــــاأل ت مل الترقية وفقا لنظاد وظيفي اص.
/27هــ -يراع في صرف العة وات و الددالت والمااف ت أ اـاد القـــــــ اررات الـــــــصادر ب ـرنكا،
مــل التقيــد بمــا جــا دتعمــيد ديـوا ال دمــة المدنيــة رقـــــد  ) 10لــــــسنة  1985ب ــر
الديانـــات واإلجـــ ار ات ال اصـــة بط ـــب االســـتثنا مـــ ال ــــــد اةقــــــــص عـــ اةعمـــا
اإلضافية ة السنة الماليـة ،والتقيـد بمـا ورد بقـرار مج ـ

لسنة  2010ب ر التطديق الص يع لق اررات مج ـ
الددالت والمااف ت ،وا ل التقيد بقرار مج
ب ــر دــد

ال دمـة المدنيـة رقـد )6

ال دمـة المدنيـة المنظمـة لصـرف

ال دمـة المدنيـة رقـد  )41لسـنة 2016

ضــور ج ســات ال جــا فــي الجكــات ال اوميــة مــل االلت ـألاد دتعمــيد دي ـوا

ال دمـة المدنيـة رقـد  )10لســنة  2017ب ـر قـرار مج ـ

ال دمــة المدنيـة فـي ــر

ال جا غير م دد المد الم ا ة في الجكات ال اومية واتاب ديوا ال دمة المدنية
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الصــادر دتــارلخ  2018/8/1ب ــر الموافقــة المســبقة م ـ جكــة عمــل الموظ ـ
التك ي

بعضوية فرق العمل وال جا  ،مـل االلتـألاد بقـرار مج ـ

عـ

الـوأل ار رقـد )1180

المنعقــد دتــارلخ  2019/8/26ب ــر ض ـوابط و ــروط مــنع مااف ـ ت أعضــا مجــال
اإلدارات فـــي الجكـــات ال اوميـــة وف ـــات الماافـــ ت الســـنوية ،ومراعـــا اافـــة القـــ اررات
المتع قة بالددالت والعة وات الوارد بالماد /42هــــ م ه ه القواعد.

بمجموعــة الوظــــــا

/28هــــ -يجــوأل بعــد موافقــة وألار الماليــة اعــاد توأللــل الوظــا

العامــة

المدرجـــة بالميألانيـــة لتعـــديل أوضـــات المـــوظفي الكـــولتيي وفقــــــا ل تعـــــــاميد والقـــ اررات
المعمو دكا ع

أ يـــــ ترط تــــــوافر االعتمــــاد المـالي الـــةألد بالميألانيـة الـ

د ل  ،بالتنسيق مل ديوا ال دمة المدنية.

يسـمع

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

الوظـــــا

ال ــاغر فــي اــل م ـ نــوت  21110104الوظــا

الفنيـــــة المســـــاعد  ،نـــــوت  21110106الوظـــــا

 21110107ال ـ نــوت  21110123الوظــا
بما يتما

العامــة ،نــوت 21110105
المعاونـــــة واةنـــــوات مـــــ

ال اصــة) وأن ـوات دنــد  211102العقــود

مل اال تياجات الضرورلة لدى الجكة.

/30هــ -يراع عدد اقترار أية مألايا مادية أو عينية ل موظفي ا ا لد تك اعتمادات الميألانية
الباب اةو -تعويضات العام ي

) تسمع دتتطية تك فة ه ه المألايا في ــــالة

اقـــــــــــــرارها ولراع م اطبة و األر المالية إلددا ال أر وم ثد اســـــتطةت أر مج ـــ
الوأل ار بصور مدد ية ب ر أ

مقتر ات أو ط دــــات تتــــضم اســـت داث أو تعديل

اوادر أو ت صيص مألايا عامة ل عام ي فيكا قدل التقدد ال ديــــوا ال دمة المدنية
دكا و ل

تطديقا لقرار مج

الــــوأل ار

 2007/2-24دتارلخ .2007/5/27
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المصروفات

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

منــة و ل ـ اســتنادا ال ـ تعم ـيد دي ـوا ال دمــة المدنيــة رقــد  ) 28لســنة  2009ب ــر
تقرلر المألايا المالية أو العينية لموظفي الجكات ال اومية.
/31هـــ -الماافـ ت التــي تـدفل لمــوظفي أيــة جكـة اوميــة الـ ي يـــــؤدو

ــــــدمات الـــــ جكــات

اوميـة أ ـرى والمــوظفي ال ـ ي يـتد االســتعانة دكـد طبقـا لقـرار مج ـ

رقـــد  )5لســـنة  2007ب ـــر

ال دمـة المدنيــة

نمـــو ج عقـــد االســـتعانة د دـــرات غيـــر الكـــولتيي المعـــد

بــالقرار رقــد  )2لســنة  2017وا ـ ل اة ـ اص ال ـ ي تســتعي دكــد الجكــة ال اوميـــــة
بصفـة مؤقتة لمواجكة ظروف طار ة أو لتنفي أعما لكا الصفة الموسمية ت مـل صـما
البـاب اةو – تعويضـات العـام ي نـوت –21110608ماافـ ت المسـتعا د ـدماتكد

ع

بميألانيـــات الجكــات التــي يــتد تك ــيفكد بالعمـــــل لـــــديكا وفقــــــا ة اــاد التعمــيد رقــد ) 4
لســـنة  2015ب ـــر دليـــل رمـــوأل وتصـــنيفات الميألانيـــة اةســـا
يراع ـ تنفي ـ الض ـوابط واة اــاد ال ـوارد بق ـرار مج ـ

 2011وتعديةتة ال

النقـــد )  ،وع ـــ أ

ال دمــة المدنيــة رقــد  )16لســنة

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

المدنية رقد  )40لسنة .2016
/32هـــــ -يراعـــ فـــي اســـت داد االعتمـــاد التكمي ـــي العــــاد الم ــــــصص ل بـــاب اةو – تعويضـــات
العام ي ما ي ي -:
أوال  :ال يجوأل تعيي الكولتيي ع

االعتماد التكمي ي اال في الة عدد تــــوافر وظا

اغر

ف ة اولتي ) بميألانية الجكة تسمع دك ا التعيــــي  ،مـــل مراعا عدد تل ه ه

الوظا

اال بعد استنفاد الفتر التي صرفت عنكــــا مرتبات ل اغ يكا المنتكية

دماتكد) مقادل رصيد اجاألاتكد الدورلة .

ثانيــا  :تعيــي الكــولتيي

رلجــــــي الجامعـــــــات والمعاهــــد الع يــ ــا والمعاهـــ ــد المتوسطـــ ــة

و رلجــــي الــــدورات التدرلديــــة االعتمــــاد التكمي ــــي اةو ) يـــــــتد وفقــــا ل طــــة توظيــــ
الكولتيي وع

الن و التالي -:
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 ) 1مراجعــة دي ـوا ال دمــة المدنيــة ب ــر تعيينــات الكــولتيي
االعتماد ع السنة المالية .2021/2020

صــما ع ـ ه ـ ا

 ) 2يقــود دي ـوا ال دمــة المدنيــة بالتر ــيع الـــــ الجكـــــات ال اوميــة و ل ـ فــي
ضــو ا تياجــات الجكــة المقدمــة اليـــة مــ

المدنية.

ــة الــنظد المتكام ــة ل دمـــة

 ) 3تتــول اــل جكــة اوميــة اصـــــدار قـــــرار التعيــــي بعـــــد اســـــتكما مســوغات
التعيــي م ـ جاندكــا ع ـ أ ي ــير الق ـرار ال ـ تر ــيع الــديوا وأ يتضــم

ديانــا تفصــي يا ع ـ ال الــة الوظيفيـــــة والماليــــة ال اصــة بــالموظ

ديوا ال دمة المدنية دنس ة مــ هـــ ا القرار ة مـد ال تأللـد عـ

 ،ولــألود
مسـة

ع ر يوما مـ تـارلخ صـدوره  ،مـل التركيـد ع ـ تت يـة ديانـات قـرار التعيـي

بالنظد المتكام ة ل دمة المدنية.
 ) 4تألود وألار المالية با

ال ثةثة كـــــــــــــور موض ا بة -:

االسد  -الدرجة  -الدند  -تارلخ التعيـي  -المد ـا المــــــدفوت ع ـــــ

سـاب

اةصـــو المتداولـــة الماليـــة الم يـــة – ســـابات مدينـــة أ ـــرى  -مصـــروفات
ت ت تسولتكا ع

أنوات دنـود مصـروفات الميألانيـة موألعـا طبقـا لـدليل رمـوأل

وتصـــنيفات الميألانيـــة اةســـا

. 2015

النقـــد ) الصـــادر بـــالتعميد رقـــد  )4لســـنة

وتقـود وألار الماليــة فــي ضــو هـ ا الك ـ

دتتطيــة المبــالا المدفوعــة لكـؤال

المـــوظفي و لـــ دنقـــل المبـــالا الةألمـــة مـــ االعتمـــاد التكمي ــــــي العـــاد الـــ
اعتماد ميألانية الجكة المعنية.
ثالثـــــــــــا  :تعيـــــــــــي الكـــــــــــولتيي غيـــــــــــر المـــــــــــؤه ي وتعيـــــــــــي غيـــــــــــر الكـــــــــــولتيي
االعتماد التكمي ي الثاني ) :
أ ) تعيي الكولتيي غير ال اص ي ع
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 ) 1تقود ال جكة اوميـة بالط ـب مـ ديـوا ال دمـة المدنيــــــة تعيـــــي

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

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

ه ه التعيينات أو جأل منكا .

 ) 3تتبـل الجكـة ال اوميــة المعنيـة نفـ

اإلجـ ار ات الـوارد فـي الفقــرتي
رلجــي الجامعـــــات والمعاهــــــد

 ) 4 ، ) 3ب ــر تعيــي الكــولتيي

الع يا والمعاهد المتوسطة و رلجي الدورات التدرلدية .
ب ) تعيي غير الكولتيي -:
 ) 1تقـود الجكـة ال اوميـة المعنيــة ب صـر ا تياجاتكـا الـــــــضرورلة مــــــ
هـــــ ه الوظـا

وعرضـكا ع ـ وأللرهـا أو ر اسـتكا الع يـا مـل توضـــيع

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

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

الـــوأل ار ولتـــول الـــــــوأللر الم ــــــتص ــــــرر

الظــــروف الداعية إلن ا ه ه الوظا
 ) 3فــي الــة موافقــة مج ـ

ل مج

.

الــوأل ار ع ـ الط بــات المقتر ــة أو جــــــأل

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

)4ع

الجكـة المعنيـة الصـرف ع ـ

سـاب اةصـو المتداولـة الماليـة

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

أنوات دنود مصروفات الميألانية  ،وم ثـــد مطالدــة وألار الماليــــة دنقـل

االعتمــادات الةألمــة لتتطيــة الصــرف بالمبــالا التــي تــد صــرفكا موألعــة
سب الدنود والدرامت ال ثةثة كور .
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 ) 5تقـــود وألار الماليـــة دتتطيـــة هـــ ه المصـــروفات و لـــ دنقـــل المبـــالا
الةألمــــــــــة م ـ االعتمــاد التكمي ــي العــاد ال ـ اعتمــاد ميألانيــة الجكــة
المعنية اــــل ثةثـــــة كور  ،وفقا لواقل الصرف الفع ي .
/33هــ -يراع في صرف دد السا وبد الترثيث التع يمات الـــــــوارد فـــي تعمـيد ديـوا ال دمـة
المدنية رقد  ) 15لسنة  ، 1991والقـ اررات المنظمـة لـ ل فـي الجكـات ال اوميـة التـي

تطدق نظاد وظيفي اص .
/34هــــ – عــدد صــرف تـ اكر الســفر ل مــوظفي فــي صــــــــور نقديـــــــة وضــرور صــرفكا فــي صــور
عينية وفقا ل ق اررات الصادر والعقود المدرمة ع وايل الوألار أو م في مستواه.

/35هــ -تكو

تعيينات غير الكولتيي

ع

أ

م

أنوات العقود  :العقد الثاني  ،والعقد

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

دند المااف ت

ع أعما أ رى طبقا ة ااد قانو ونظـــاد ال دمــة المـــدنيـة وقرارات مج

ال دمة

المدنية وتعاميد ديوا ال دمة المدنية الصادر فــــي ه ا ال ــر  ،أما التعيينـــــات ع ــ

الوظا

ال اصــة فت امكــا اةنظمــــة الــوظيفيـــة ال اصة دكا ،وع

ال اومية عدد المطالبة دإن ا وظـــــا

جديـــد لتير الكولتيي

الجكات

ة السنة الماليـــة

 2021/2020ــــصما ع ــ االعتمــــاد التكمي ي الثاني اال في أضيق ال دود.
/36هــ – يتد ساب الدد النقد ع رصيد اإلجـاألات الدورلــــــة عنــــــد انتكـــــا ال دمـة بـالتقويد
المــيةد طبقــا لــنص المــاد

 ) 84م ـ المرســــــود الــــــصادر دتــارلخ  1979/4/4فــي

ر نظاد ال دمة المدنية وا ا اانت أياد العمل تقـــــل ع

كر ياو

دنســبة عــدد أيــاد رصــيد اإلجــاألات ال ـ عــــــــدد أيــاد ال ــكر ال ـ
النقد

سب موقعة م

ساب هـ ا الدـد

يــتد فيــة ســاب الدــد

كور السـنة وهي  28،29،30،31يود وتطدق هـ ه القاعد

أيضا عنـــــد ــــــساب مرتـــب الموظـ

عــ جـأل ال ـكر فـي ـاالت التعـيـي وانتـكا
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ال دمـة والعــــــود مـــــ اإلجـاأل دــدو مرتـب ،و لـ وفقــا لمــا جـا باتـاب ديـوا ال دمــة
المدنية رقــــد  ) 2440دتارلخ .2000/6/17

/37هــــ -اســتنادا ال ـ ق ـرار مج ـ

الــوأل ار رقــد  ) 1124دتارل ــخ  2003/11/16والتعمــيد رقــد

 ) 1لســنة  2004الصــادر عـــــــ المؤســــــــسة العامــــــــــة ل ترمينـــــــات االجتماعيــة ع ـ
جميل الجكات ال اومية مراعا ما ي ي -:
 –1وق

االستعانة بالمتقاعدي ع

دند المااف ت.

 – 2عـــدد التجديـــد ل متقاعـــدي المتعاقـــد معكـــد اليـــا عنـــــــد انتكـــــــا مــــــــد التعاقــــــــد
المدرمة معكد مل عدد صد ما تد دفعة لكد.

 – 3تك ي

مج

ال دمة المدنية بالدت بالط دــات المقدمـــة مـــــ الــــوأل ار لةسـتعانة

برص اب ال درات النادر والكفا ات المتميأل م المتقاعدي .
/38هــــ -ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة االلت ـألاد بق ـرار مج ـ

الـــــــوأل ار رقــــــد  )666دج ســتة

 )27دتــارلخ  2001/7/29ب ــر ضــبط نمــو الكياكــــــل التنظيميـــــة بــالو األرات واالدارات
ال اوميــة والكي ــات والمؤســـــــسات العام ــة ،ب يـــــث ياــو اســت داث أو تعــديل الكياــل

التنظيمي انعااسا لة تياجــــات الفع يــــة ومتناسبا مل عب العمـل و جمـة ،مـل االلتـألاد
بقـــــرار مج ـــــ

الـــــوأل ار رقـــــد  )26فـــــي اجتماعـــــة رقـــــد  )2017/1المنعقـــــد دتـــــارلخ

 2017/1/2والمتضــم " تك ي ـ
ووأللر الدولة ل و مج ـ

اــل م ـ نا ــب ر ــي

مج ـ

الــوأل ار ووأللــر الماليــة

الـوأل ار دإعـاد النظـر فـي قـ اررات مج ـ

الـوأل ار ال اصـة

بضـــبط نمـــو الكياكـــل التنظيميـــة بـــالو األرات واإلدارات ال اوميـــة والكي ـــات والمؤسســـات
العامة".
وياو است داث أو تعديل الكياكل التنظيمية بالعرأل ع
ــة دي ـوا ال دمــة المدنيــة ال ـ
ع

مج

مج ـ

ال دمـة المدنيـة مـ

يقــود بالدراســة وا اطــة الجكــة دنتا جكــا ثــد العــرأل

ال دمة المدنيـة لةعتمـاد ،و لـ اسـتنادا الـ تعمـيد ديـوا ال دمـة المدنيـة

رقد  )15لسنة  2001ب ر ضبط نمـو الكياكـل التنظيميـة بـالو األرات واإلدارات والكي ـات
والمؤسسات العامة.
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جميل الجكات ال اومية مراعا ما جـا دتعمـيد ديـوا ال دمـة المدنيـة رقـد ) 22

/39هــ -ع

لسنة  1973ب ر الموافقة ع

صرف ماافر نكاية ال دمة المسـت قة ل مـوظفي غيـر

الكولتيي عند قيامكد دإجــاألاتكد ا ا اانـــت تنتكــي ــــدماتكد بانتكا كا.
/40هــ -يتـول ديـوا ال دمـة المدنيـة دفـل ماافـ ت نكايــــة ال دمــــة ل مـــوظفي غيـــــر الكـولتيي

بــالو األرات واإلدارات ال اوميــة ال اضــعي لنظــاد ال دمــة المدنيــة فـــــور انتكــا عقــودهد

وفقـــا لمـــا تـــنص ع يـــة ت ـــ العقـــود و يـــتد ســـاب الماافـــ ت طبقــــــــا ل قـــ اررات وال ـــوا ع
 ) 15لســنة  1979وفيمــا يتع ــق بالجكــات الم قــة فيــتد

التنفي يــة ل مرســود بالقــانو
صد المبالا المترتبة ع

/41هــ-يمنع الموظفو

القياديو

درجات مجموعة الوظا

ل م ميألانية الجكة المعنية.
ال اضعو

لقانو

ونظاد ال دمة المدنية المعينو

ع

القيادية ،و نظ ار كد ال اضعي ةنظمة وظيفية اصة – دد

سيار لكل منكد دواقل " " 250دينا ار كرلا ،ول ت قرار مج

ال دمـــة المدنية رقد )7

لسنة  2006الصادر دتارلخ  2006/3/28و ل استنادا لقرار مج

ال دمة المدنية

رقد  )1لسنة  ، 2016اما ي ت التعميد رقد  )3لسنة  2006ب ر ت صيص مرابات
ل اغ ي الوظا

القيادية في الجكات ال اومية و ل استنادا ل قرار الوألار رقد )10

لسنة .2016
مل االلتألاد بالكتاب الدور رقد  )1لسنة  2016ب ر
الوظا

منع دد سيار ل اغ ي

القيادية في الجكات ال اومية والتا ت صيص السيارات الصادر ع وألار

المالية دتارلخ .2016/2/16
/42هــــ  -يجــب ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة االلت ـألاد بــالقواني والمراســيد والق ـ اررات والتعــاميد
الصادر ع مج ــــ

وديــــــوا ال دمة المدنية التالية:

❖ القواني :
 قـــانو رقـــد  ) 27لســـنة  2008ب ـــر صـــرف دعـــد مـــالي ـــكر بمد ـــا- 62 -
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 50دينــار ل مــوظفي الكــولتيي وفقــا ل قواعــد ال ـوارد بالقــانو وتعمــيد دي ـوا
ال دمة المدنية رقـد  ) 49لسـنة  2008وقـرار مج ـ

الـوأل ار رقـد ) 906

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

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

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

 قـــانو رقـــد  )110لســـنة  2014دتقرلـــر ماافـــر ماليـــة ل اضـــعي لقـــانوالترمينـــات االجتماعيـــة وقـــانو معا ـــات وماافـــ ت التقاعـــد ل عســـارلي عنـــد

انتكا اال ت ار .

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

التعــاو لــدو ال ــيت العربيــة العــام ي فــي غيــر دولكــد

في أ دولة عضو في المج

.

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

 مرســـود رقـــد  )260لســـنة  2015دتعـــديل نـــص المـــاد  )41مـــ المرســـودالصادر في ر نظاد ال دمة المدنية.

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

❖ ق اررات مج

ال دمة المدنية رقد  )10لسنة  2002ب ر نظاد تعيـي مـراقدي

 -قرار مج

بالو األرات واإلدارات ال اومية والجكـات الم قـة تـابعي لـديوا

ل و التوظ

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

 -ق ـرار مج ـ

التعاو لدو ال يت العربية معام ة الكولتيي .

دو مج

 قرار مجالوظــــا

ال دمة المدنية رقـد  ) 25لسـنة  2006ب ـر

ــــــــروط ـــــــتل

اإل ــــرافية بــــالو األرات واإلدارات ال اوميــــة والكي ــــات والمؤســــــــــسات

العامة التي تسر ب ـرنكا أ اـاد قـانو ونظـاد ال دمـة المدنيـة والمعـد بقـرار
مج

ال دمة المدنية رقد  )30لسنة .2015

 -ق ـرار مج ـ

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

أقدمية المعيني .

 -ق ـرار مج ـ

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

و روط النقل والندب ،مل عدد اال ة بمـا ورد دتعمـيد ديـوا ال دمـة المدنيـة
رقد  )5لسنة  2014ب ر استمرار وق

 -قـــرار مج ـــ

النقل والندب واالعار .

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

وأ ااد منع اإلجاأل المرضية.
 -ق ـرار مج ـ

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

وضوابط العمل الرسمي والمعد بقـرار مج ـ

ال دمـة المدنيـة رقـد  )6لسـنة

 2016ورقد  )8لسنة .2017
 -قــــرار مج ــــ

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

االستعانة د درات غير الكولتيي ع
بقرار مج

 -قـــرارات مج ـــ

دند المااف ت عـ أعمـا أ ـرى والمعـد

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

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

 -ق ـرار مج ـ

ال دمة المدنية المنظمة لصرف الددالت والمااف ت.

لق اررات مج

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

 -ق ـرار مج ـ

مقادل ال دمات الممتاأل والمعد بقرار مج

ال دمة المدنيـة رقـد  )43لسـنة

.2016
ال دمة المدنية رقد  )13لسنة  2010ب ـر تقرلـر ماافـر ماليـة

 -قرار مج

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

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

 -قـــرار مج ـــ

ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  )6لســـنة  2011ب ـــر اإلجـــاأل ال اصـــة

الوظا

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

لرعاية اةمومة.

 -قرار مج

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

اصة لمرافقة طف كا المرلأل بالمست ف .

 -قـرار مج ـ

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

ال دمة المدنية رقد  )13لسنة  1979بقواعد وأ اـاد اإلجـاأل ال اصـة المعـد
بالقرار رقد  )10لسنة .1981

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

 -قـــرار مج ـــ

والموظفة اجاأل اصة بمرتب لمرافقة الألوج الموظ
 -قـــرار مج ــــ

في ال ارج.

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

الموظفي الكولتيي العام ي في الجكات ال اومية ماافر مالية ـكرلة دواقـل
" "100دينار.
 -قـرار مج ـ

ال دمــة المدنيــة رقــد  )12لســنة  2011ب ــر وظــا

وبدالت لمفت ي النظافة الكولتيي دد دية الكولت.
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ال دمة المدنية رقد  )13لسنة  2011ب ـر أللـاد ف ـات الدـدالت

 -قرار مج

والمااف ـ ت ل مــوظفي الكــولتيي ال ــاغ ي ل وظــا

الكندســية المســاند فــي

الجكات ال اومية.
 -قـرار مج ـ

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

في الجكـات ال اوميـة والمعـد بقـرار مج ـ

ال دمـة المدنيـة رقـد  )40لسـنة

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

 -ق ـرار مج ـ

دــي المر ـ ي ل ترقيــة باال تيــار والمعــد بق ـرار مج ـ
 )7لسنة . 2017

 -ق ـرار مج ـ

ال دمــة المدنيــة رقــد

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

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

والمعد بالقرار رقد  )16لسنة .2012
 قــرار مج ــالتك ي

ال دمـــة المدنيــة رقـــد  )12لســنة  2012ب ـــر التعــويأل عـــ

بالعمل اإلضـافي ونظـاد النوبـة والمعـد بقـرار مج ـ

رقد  )42لسنة .2016

 -قـــرار مج ـــ

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

المــاد  )9مــ ق ـرار مج ــ

العمل في الجكات ال اومية.

ال دمــة المدنيــة رقــد  )2011/16ب ــر فــرق

 قـــرار رقـــد  )6لســـنة  2014ب ـــر التـــاروط تل وظا
 -قرار مج

ال دمـة المدنيـة

ـــرط اجتيـــاأل الـــدور التدرلديـــة مـــ

نظد وتقنية المع ومات في الجكات ال اومية.

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

ومصــروفات االنتقــا والمعــد بــالقرار رقــد  )5لســنة  2015والق ـرار رقــد )7
لسنة .2015
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ال دمة المدنية رقد  )10لسـنة  2015ب ـر تعـديل بعـأل قواعـد

 -قرار مج

ال ـــة البعثـــات واالجـــاألات الدراســـية الصـــادر بقـــرار مج ـــ

ال دمـــة المدنيـــة

رقد  1986/10وتعديةتكا.
 -قـــرار مج ـــ

ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  )41لســـنة  2016ب ـــر دـــد

ج سات ال جا في الجكات ال اومية.

ال دمة المدنية رقـد  )3لسـنة  2017ب ـر

 -قرار مج

ضـــور

ـروط ومواعيـد رفـل

المســتوى ال ـوظيفي فــي المجموعــات الوظيفيــة المصــنفة وقواعــد ســاب مــدد
ال در ل تل الوظا

 -قرار مج

المدرجة دكا.

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

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

واجــــ ار ات

ومواعيد تقييد أدا الموظفي والتظ د منة.

 -قـرار مج ـ

ال دمــة المدنيــة رقــد  )9لســنة  2018ب ــر تعــديل قـرار مج ـ

ال دمة المدنيـة رقـد  )18لسـنة  2012ب ـر مـنع عـةو ت ـجيعية ل عـام ي
في المناطق النا ية.

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

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

العام ي بالقطات ال اومي عةو غة معي ة.

 تعميد ديوا ال دمـة المدنيـة رقـد  ) 64لسـنة  2008ب ـر صـرف الأللــــــادفي العةو االجتماعية برثر رجعي عـ اةوالد المعـاقي ال ـ ي يتعـ ر اكت ـاف
اعاقتكد.

 تعمــيد دي ـوا ال دمــة المدنيــة رقــد  ) 28لســنة  2009ب ــر تقرلــر المألايــاالمالية أو العينية لموظفي الجكات ال اومية.
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 -تعمـــيد ديـــوا ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  )3لســـنة  2011ب ـــر أللـــاد العـــةو

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

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

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

 تعمــــيد ديــــوا ال دمــــة المدنيــــة رقــــد  )5لســــنة  2013ب ــــر التركيــــد ع ــــا تصـــاص ديـــوا ال دمـــة المدنيـــة فـــي االيفـــاد الـــ اافـــة الـــدورات التدرلديـــة

ال ارجية.

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

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

 -تعمـــيد ـــارجي رقـــد  )5لســـنة  2014ب ـــر اســـتمرار وقـــ

النقـــل والنـــدب

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

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

 -التقيــد بمــا ورد دــدليل تصــني

الوظــا

والـ

تــد تعميمــة ع ـ اافــة الجكــات

ال اومية بموجب اتاب ديـوا ال دمـة المدنيـة رقـد د ي د) 2014 / 311 /
دتارلخ .2014/6/24
 تعمـــيد ـــارجي رقـــد  )12لســـنة  2015ب ـــر قـــرار مج ـــدتفسير مفكـود التـدرج ار ـد ال ـروط اةساسـية ل ـتل الوظـا

ال دمـــة المدنيـــة
اإل ـرافية فـي

الو دات التنظيمية م دود التدرج اال رافي أو غير المتدرجة ا رافيا.
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 تعمــيد دي ـوا ال دمــة المدنيــة رقــد  )15لســنة  2015ب ــر االجــاأل ال اصــةلمرافقـــة الـــألوج وفقـــا ل مـــاد  28المســـتددلة بموجـــب القـــانو رقـــد  79لســـنة

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

 تعميد ديوا ال دمـة المدنيـة رقـد  )19لسـنة  2015ب ـر الدـد النقـد عـرصــيد االجــاألات الدورلــة عنــد انتكــا ال دمــة وفقــا ل مرســود رقــد  260لســنة
 2015دتعــديل نــص المــاد  41مـ المرســود الصــادر فــي ــر نظــاد ال دمــة
المدنية.

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

قـــوق

الطفل.

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

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

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

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

 تعمـــيد ديـــوا ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  )10لســـنة  2017ب ـــر قـــرار مج ـــال دم ـة المدنيــة فــي ــر ال جــا غيــر م ــدد المــد الم ــا ة فــي الجكــات
ال اومية.
 تعمــيد دي ـوا ال دمــة المدنيــة رقــد  )13لســنة  2017ب ـر فــتع بــاب تقــديدالط بـات لإلت ــاق بالدرنــامت التـدرلدي المؤهــل ل عمــل دوظيفـة – مراقــب ـ و
التوظ ).
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 تعميد ديوا ال دمة المدنية رقـد  )5لسـنة  2019ب ـر اسـتمرار وقـوالندب واالعار .

النقـل

 تعمــيد دي ـوا ال دمــة المدنيــة رقــد  )4لســنة  2020ب ــر توجيكــات مج ـالــوأل ار المتضــم ال ــد مـ التك يـ

التدرلدية ال ارجية لمنل انت ار فيرو

بالمكمــات الرســمية وااليفــاد فــي الــدورات
اورونا.

مل مراعا اافة القواني والمراسيد وق اررات مج ـ
لد يرد ارها ولكا أثر مالي ة تنفي الميألانية.
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و -الس ل وال دمات : )22
/1و -ع

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

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

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

/2و -يجــب الم افظــة ع ـ

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

مــنظد ســب مــا يــنص ع يــة تعمــيد وألار الماليــة رقــد  ) 3لـــــسنة  1983دـــــ ر
تنظـيد وت ديـد عكـد المـواد  ،وأ تـتد عم يــات التصـرف فيكـا و ـ ار دـديل لكـا دنــا
ع

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

التصرف في المواد ال ارجة عـ نطـاق االسـت داد فـي نظـاد ادار الم ـألو دـنظد
ادار مالية ال اومة).
/3و -ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة االقتصــار ع ـ
والن رات التي لكا عةقة برعما الجكة ولي
التعاقدات ال اصة بالص

ـ ار الص ـــ ــ

والمجــةت والكتــب

لكا مواقـل الكترونيـة فقـط مـل وقـ

والمجةت والكتب والن ـرات التـي لكـا مواقـل الكترونيـة

و لـــ اســـتنادا لكتـــاب وألار الماليـــة الموجـــة ل جكـــات ال اوميـــة والصـــادر دتـــارلخ
 2018/1/23دك ا ال ر .
/4و  -ال يــتد ـ ار أ مؤلفــات فكرلــة أو أدديــة م ـ قدــل أ وألار أو ادار اوميــة اال
مــا يتصــل با تصــاص عم كــا مبا ــر وأ ياــو قـرار تقيــيد و ـ ار المؤلفـــــات ات

الصــبتة اةدديــة والثقافيــة م ـ ا تصــاص وألار اإلعــةد بالتعــــــاو مــــل المج ـــــ
الــوطني ل ثقافــة والفنــو واآلداب وفقــا لق ـرار مج ـ
رقد  ) 9لسنة .1979
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/5و -ال يجـوأل اصـدار الكتـب والمجـةت التـي لكــا صـفة العموميـة اال بقـرار مـ مج ــــــ

الـــوأل ار ولجـــوأل اصـــدار الن ـــرات والـــدورلات والمطدوعـــات الدا يــــــة والمرتبطــــــة
بطديعة عمل الوألار أو اإلدار بقرار م الوأللر الم تص.

/6و -يجــب عــدد صــرف اةغ يــة والمةب ـ

فــي صــور نقديــة دــل تــــــــصرف فــي صــور

عينيـــة وفقـــا ل م صصـــات الم ـــدد بموجـــب القــــــــــ اررات الـــــــصادر عـــــــ الجكـــة

المس ـ ولة ع ـ ت ديــد ه ـ ه الم صصــات فــــي الجك ــة وبموج ــب الكميـــــات المعتمــد
بالمقايسات الم ألنية.
/7و -يراعـــي أ ياـــو التعاقـــد فـــي ـــدود اال تياجـــات الفع يـــة الضـــرورلة لســـير العمـــل
أو اإلنتـــاج ع ـــ أســـا

دراســـات واقعيـــة وموضـــوعية و لـــ طبقـــا ة اـــاد المـــاد

رقد  )36م قانو المناقصات العامة رقد  )49لسنة .2016
ع

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

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

الماليــة وفقــا ل مــاد  )148م ـ تعمــيد وألار الماليــة رقــد  )5لســنة  2020ب ــر
نظد ال ار ل جكات العامة.
/8و -ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة ـ ار الأللــوت والم روقــات الةألمــة ةعمالكــا مــــــ
المنتجـــات الم يـــة وفقـــا لقـــــرار مج ـــــ

الــــــوأل ار رقـــــد "  /7امســـا " دج ســـتة

رقــــد  ) 34لســــنة  1985مــــــــل االلتـــــــألاد بقــــــرار مج ـــــــ

الــــوأل ار رقــــد )1514

باجتماعـــة رقـــد  )2016/46المنعقـــد دتـــارلخ  2016/11/7ب ـــر وقـــ
قسا د ار وقود السيارات الم صصة ل وظا

صـــرف

القيادية في الجكات ال اومية .

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

اال تياجـات الفع يـة ل جكــــــات ال اوميـــــة

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

رقد  ) 1لسنة  1997ب ر الرقابة ع
/11و -ع

االتصاالت الدولية .

جميل الجكات العامة التعاقد د اتكا عند است جار مباني لصـال كا فـي ـدود

الميألانية المقرر لكـا و لـ اسـتنادا لقـرار مج ـ

الـوأل ار رقـد  )1042المت ـ فـي

اجتماعـــة رقـــد  )2019/31المنعقـــد دتـــارلخ  2019/7/29ب ـــر انكـــا مراأللـــة

التعاقد في ر عقود ايجارات المبـاني ال اوميـة تنفيـ ا ة اـاد القـانو رقـد )49
لسنة  2016في ر المناقصات العامة ،مل االلتألاد دتعميد وألار الماليـة رقـد )5
لســـنة  2019الصـــادر دتـــارلخ  ،2019/8/18ولجـــوأل ل جكـــة ســـداد دفعـــات العـــي
المسترجر ع

أربل دفعات.

/12و -يتــول الــديوا اةميــر استضــافة ابــار ضـــــيوف الدولـــــة فـــــي القـــــــصور ودور
الضيافة وقاعة الت رلفات في المطار والفنادق.

/13و -تتول وألار اإلعةد ما ي ي -:
 ) 1اإل راف ع

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

الضرورلة والةألمة لسير اةعما فقط .
 ) 2االلتــألاد بطبـــل اافــة مطدوعـــات الجكـــات ال اوميــــــة بمطبعــــــة ال اومـــــة
دوألار اإلعــــــةد ) اال ا ا تع ر ل .
/14و -ال يجــوأل ت ميــل ميألانيــات الجكــات ال اوميــة دتكــالي
والتي تن ر في الص

مج

اعةنــات النعـــــي والتعأللـــــة

الم ية باسد الجكات ال اومية و ل اسـتنادا الـ قـرار

الوأل ار رقد  ) 22دج ستة رقد  ) 24لسنة . 1983
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/15و -تتول الجكات ال اومية أعما الصيانة البسيطة لاصو المم واة لكــا مــل
مراعا تع يمات وألار المالية والتعميد رقد

الصيانة ع
مج

 ) 23لسنة  1982ب ر أعمــــا

ا تةف أنواعكا  ،والعمل بما جا بالفقر رقد

 ) 2م قــرار

الوأل ار رقد  /82رابعا) في اجتماعــة رقــد  )2005/4المنعقـد دتارلـــخ

 2005/1/30بر تتول الجكات ال اومية التعاقد واإل ــــراف ع ــــــ جميـــل
أعما الصيانة البسيطة اليومية لمبانيكا و ل في دود ميألانيـــة مقـــــدارها
ال يجاوأل ما ة أل

دينار اولتي سنويا.

/16و -ع ـــ جميـــل الجكـــات ال اوميـــة االلتـــــــــألاد بقــــــرار مج ـــــ
 )86/28دتـــــارلخ  1986/6/1دـــــــــ ر أســـــــــ

الــــــوأل ار دج ـــــــستة

وضـــــوابط استضـــــافة الكولـــــت

ل مــــؤتمرات واالجتماعـــــات والنـــــدوات ،مــــــل اقتــــــصار تقـــــديد الكـــــدايا ل ــــــضيوف
الم اراي في مـؤتمرات أو اجتماعـات أو نـدوات م يـة ع ـ الكـدايا الرمأللـة أو
الت اارلة بصفة عامة ومد ـا ما تـا و مسـو دينـار بالنسـبة ل ــــــوأل ار ومد ـــــا
ما ة دينار بالنسبة لمـ ينـوب عـنكد و لـ وفقـا لقـرار مج ــــــ

الــــــوأل ار رقــــــد

 ) 20دج ســـتة رقـــد  ) 53لســـنة  .1986وااللتـــألاد بـــالتعميمي رقــــــد ) 9
لــــــسنة  1992ب ـــر أســـ

وضـــوابط عم يـــة صـــرف تـــ اكر الســـفر لــــــضيوف

الدولـــــــة الرســـميي ورقـــد  ) 5لــــــسنة  2011ب ـــر ضـــوابط تنظـــيد الفعاليـــات
المقامــة ددولــة الكولــت واستضــافة ضــيوف الدولــة الرســميي بــالو األرات واإلدارات

ال اومية.
/17و -يجب أ ال تتجاوأل تك فة اقامة أ م المعارأل الم ية مد ـــا مــــسة آالف
دينــــار بالنسدــة ل جكات ال اومية ،ومد ا ألــــــ

و ــــــمسما ة دينــــار بالنسدـــــــة

لجمعيات النفل العاد و ل وفقـــا لقـــــرار مج ـــــ

وألر رقــــد "  " 20دج ستة
الــــ ا

رقد  ) 53لسنة . 1986

- 74 -

المصروفات

/18و -ع

الجكات ال اومية مراعـا ت صـيص هـات

سـيار وا ـد لكـل مـــــ الــــــساد

الوأل ار والـواة ومـ فـي مسـتواهد و لـ طبقـا لتعمـيد وألار الماليـة رقـد ) 13

لسنة  1990ب ر ت صيص هوات

السيارات بالجكات ال اومية .

/19و -يجب أال تتضم العقود االست ارلة مل المااتــــب المت صــــصة دفــــل أجـور عـ
أعمــا اضــافية لموظفيكــا أو تألولــدهد دوســا ل نقــل أو توظي ـ
ع ــــــ تك فـــة العقـــود االست ـــارلة و لـــ وفقـــا لقـــرار مج ـــ

ديــر يــدرج أجــره

الـــوأل ار رقـــد )18

دج ستة رقـــد  ) 6لسنة . 1987
/20و  -ضرور التألاد الجكات ال اومية بمــــا ورد بقــــرار مج ـــــ

الــــــوأل ار رقـــد 719

باجتماعــة رقــد  )95/42المنعقــد دتــارلخ  1995/9/3بــر ياــو اتــــصالكا بالدنـ

الـدولي وصـندوق النقـد الـدولي مـ

ـة وألار الماليـة.وقرار مج ـ

الـوأل ار رقــد

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

بضـــرور التـــألاد الجكـــات ال اوميـــة بمـــا جـــا بقـــرار مج ـــ

الـــوأل ار رقـــد )719

الم ــار اليــة ،والكتــاب الــدور الصــادر ع ـ وألار الماليــة رقــد  )1لســنة 2010
ب ــر آليــة ســداد تكــالي

الدراســات التــي يقــود دكــا الدنـ الــدولي وصــندوق النقــد

الدولي ل جكات ال اومية.
/21و -تتول

اة م

وألارتي ال ارجية والمالية تسديد ا تراكات الو األرات واإلدارات

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

و صما ع

الوأل ار التي تصدر في هـــ ا ال ر

االعتمادات المالية المدرجة بميألانية ال منكمـــا لكـــ ا التــــرأل

استنادا ال قرار مج

الوأل ار في اجتماعــــة رقـــد

المنعقد دتارلخ  1988/6/12المعد بقرار مج

 ) 29لــــسنة 1988

الوأل ار رقــد  )786فــي

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

/479تاسعا ) في اجتماعة رقد
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 2008/4/28ب ر

ضوابط االنضماد والمــــساهمة المالية فــي المنظمـات

والكي ات الدولية والعربية واإلق يمية واإلسةمية المت صصة والمعد

مج

بقرار

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

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

الأللادات

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

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

تفوق ال مسة آالف و ت

مسة ع ر أل

دينار اولتي" .

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

مبا ـــــــر دو ال اجـــــة ال العرأل ع

مج

الوأل ار

رط أ ال يتجاوأل

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

أ يـــتد

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

لقــــــرار مج
/22و-ع

الوأل ار دج ستة رقد  ) 7لسنة . 1987

الجكـات ال اوميـة المـدرج بميألانياتكـا اعتمـادات ل تـدرلب الصـرف منكـا وفقـا

لقـــرار وأللـــر الماليـــة المـــرقمي

 ) 11لــــــسنة  1964و  ) 87لـــــــسنة 1975

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

ال دمــة المدنيــة رقــد  ) 3لـــــسنة  1989ب ــر ماافــ ت

تـدرلب المــوظفي فــي الجكـات ال اوميــة والمعــد بـالقرار رقــد  )28لســنة ،2019

وتعمـــيد رقــــد  )20لســــنة  1997ب ــــر ضــــوابط التعاقــــد واإليفــــاد دــــي الجكــــات
ال اوميـــة والمؤسســـات التدرلديـــة ال اصـــة ،وتعمـــيد الجكـــاأل المراـــأل لتكنولوجيـــا
المع ومــــات رقــــد  ) 1لســــنة  2012ب ــــر التعاقــــد واإليفــــاد ل ــــدورات والدــــرامت
التدرلديــــة الم يــــة فــــي مجــــا تكنولوجيــــا المع ومــــات دــــــي الجكــــات ال اوميــــة
والمؤسســـات التدرلديـــة ال اصـــة ،وتعمـــيد ديـــوا ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  )9لســـنة
 2016ب ر ضـوابط االيفـاد فـي الـدورات والدـرامت التدرلديـة ال ارجيـة مـل االلتـألاد
باتــاب وألار الماليــة رقــد  )19849الصــادر دتــارلخ  2018/8/8ب ــر اعتمــادات

التدرلب ال ارجي.
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أل -االعانات : )25
/1أل -تت مل وألار النفط دعد المنتجات الماـرر والتـاأل المــــــسا المــــسوق م يـــا والـ

يمثـــل الفـــرق دـــي ســـعر التصـــدير وســـعر الســـوق الم ـــ مضـــافا اليـــة تكـــالي
التســـولق ،ولـــتد دفـــل هـــ ه المبـــالا لمؤسســـة الدتــــــرو الكولتيــــــة ــــــصما ع ـــــ

االعتماد المالي الم صص لك ا التـــرأل بميألانيـــــة وألار الــــنفط واســـتنادا ل مرسـود
اةمير الصادر في  1981/1/17باةسـ

الماليـة المتع قـة دتـــــسولق الـنفط ال ـاد

والتاأل العا د ل دولة م قدل مؤسسة الدترو الكولتية.
/2أل -ع ــــ الجكــــات ال اوميــــة المــــدرج بميألانياتكــــــــا اعتمـــــــادات لتعـــــــويأل اةنــــــــ طة
ال اصـــة وال ـــراات واةن ـــطة الم ت فـــة صـــرف هـــ ه التعويضـــات وفقـــا لقـــــــ اررات
مج

الوأل ار التي تصدر في ه ا ال ر والقــــــ اررات وال وا ــــع الدا يـــــة ل كي ـات

الم قة.
/3أل -تقـــود وألار التجـــار والصـــناعة دـــدعد الســـ ل الضـــرورلة اةساســـية دكـــدف فـــأل
تكــالي

المعي ــة وفقــا لق ـ اررات وأللــر التجــار والصــناعة فــي ه ـ ا ال ــر

ق ـرار رقــد

 2011/238ب ر ت ديد الف ات المست قة ل مـواد التمولنيـة)  ،وتـدفل مبـالا الـدعد
ل جكات المس ولة عـ تـوفير هـ ه المـــواد مـــ االعتمــــاد المــــالي الم صـص لـ ل

بميألانيــة وألار التجــار والصــناعة وفقــا ل قــانو رقــد  ) 6لســنة  ،1965والمرســود
الصادر ب ر وألار التجار والصناعة دتارلخ .1986/8/12
/4أل -تتول الكي ة العامة ل و الألراعـة والثـرو السـماية تقـديد دعـد اةعـةف والـدعد
النبــاتي ودعــد اةســما ودعــد ال يــب ودعــد الن يــل المثمــر طبقــا لق ـ اررات مج ـ
الوأل ار الصادر في ه ا ال ر وفي دود االعتمادات المدرجة بميألانيتكا.
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ر -المنع مصروفات ) : )26
/1ر – تتـــول وألار الماليـــة  -ال ســـابات العامـــة  -دفـــــــــل المـــنع ال ارجيــــــــــة الجارلـــة
والرأســـمالية التـــي تقـــدمكا دولـــة الكـــــــــولت الـــ ال اومـــات اةجنديـــة والمنظمـــات

الدولية وجكات أجندية أ رى ــــصما عـــــــــ
بميألانيتكــا وطبقــا لق ـ اررات مج ـ

االعتمـــــــاد المـالي الم صـص لـ ل

الــــــوأل ار فـــــي هــــــ ا ال ـــــــــــــــر ووفــق التعمــيد

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

النقد ).

/2ر -تتــــول وألار الماليــــة  -ال ســــابات العامــــة دفــــل التألامــــات المــــؤتمرات الجارلــــة
والرأســمالية التــي تقــدمكا دولــة الكولــت اســتنادا لةلتألامــات التــي يــتد اقرارهــا فــي
مؤتمرات القمة ال يجية والعربيـة والدوليـة صـما ع ـ االعتمـاد الم صـص لـ ل

بميألانيتكا وطبقا لق اررات مج

الوأل ار التي تصدر فـي هـ ا ال ـر ووفـق التعمـيد

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

النقد ).

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

 2015ب ــر دليــل رمــوأل وتصــنيفات الميألانيــة اةســا

النقــد ) ووفقــا لق ـواني

انــــــ ا ت ــــ الجكـــــات ولتمثــل ه ـ ا التمولــل فــي مقــدار الفــرق دــي المصــروفات
الفع ية بردوادكا الم ت فة بعد صد اإليرادات ال اتية لك ه الجكـات ،ع ـ أال تعتدـر

الفوا أل المالية التي ت ققكا ه ه الجكات ضـم ايراداتكـا ال اتيـة ،وانمـا يجـب أ
تؤو ل ألانة العامة ل دولة.
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طـــ -المنافل االجتماعية : )27
/1طــ -ع

وألار ال و االجتماعيـة والعمـل دفـل المسـاعدات العامــــــة وفقـــــا ل مرســــود

بقــانو رقــد  ) 22لســنة  1978والمعــد بالمرســود بقـــــانو رقــد  ) 54لـــــسنة
 ، 1979والمرســـود الصـــادر فـــي  4يوليـــو  1978فـــي ـــر اســـت قاق وتقــــــدير

وربـــط المساعدات العامة والمراسيد المعدلة لة  ،والمرسود بالقـانو رقــــد ) 14
لــــــسنة  ، 1992والقــانو رقــد  )12لســنة  2011فــي ــر المســاعدات العامــة،
والمرســـود رقـــد  )23لســـنة  2013ب ـــر اســـت قاق وتقـــدير وربـــط المســـاعدات
العامــة ،وق ـرار مج ـ

الــوأل ار رقــد  ) 906لســنة  2008ب ــر تنفي ـ القــانو

رقـــد  ) 27لسنة  2008ب ر صرف دعد مالي ـكر بمد ـا مـــــسي دينـــــا ار

و لــــ

صما ع

االعتمادات المالية الم صصة لك ا الترأل بالميألانية .

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

القـــانو رقـــد  ) 10لـــــسنة  1995فـــي ـــر ماافـــ ت الط بـــة دجامعـــة الكولـــت
والكي ة العامة ل تع يد التطديقي والتدرلب.
/3طــ -ع ـــــ جميـــــل الجكـــــات ال اوميـــــة الم تصـــــة االلتـــــألاد دتنفيـــــ أ اـــــاد القـــــانو

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

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

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

لســــنة  ، 2010ورقــــد  )877لســــنة  2013ب ــــر اصــــدار القواعــــد والتع يمــــات
التنفي ية ل قانو رقد  )19لسنة .2000
/4طــ -يتد دعد المدار

ال اصـة صـما ع ـ االعتمـاد المـالي الم صـص لكـ ا التـرأل

بميألانيــة وألار التربيـــة و لــ وفقـــا لقـــرار وأللــر التربيـــة ب ـــر نفقــات تع ـــيد أدنـــا
العسارلي والمتقاعدي م

م ة السةر – غير الكولتيي – ف ـة غيـر م ـدد

الجنسية ) رقد  ) 104لسنة . 1994
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/5طــ -تتــول وألار الص ـ ة نفقــات عــةج الم ـواطني والط بــة المبعــوثي بال ــارج صــما
ع ـ االعتمــاد المــالي المــدرج بميألانيتكــا لكــــــ ا التــرأل و ل ـ وفقـــــا ل ضوادــــــط
الـــــوارد بقـــــرار مج ـــــ

الـــــوأل ار رقـــــد  )885باجتماعـــــة رقـــــد  )35دتـــــــارلخ

 ،2005/8/8وقرار وأللر الص ة رقـد  ) 68لسـنة  2008بة ـة العـةج فـــــــــي
ال ــارج ،واســتثنا ا مـ قـرار مج ـ

الــوأل ار رقــد  )15المت ـ فــي اجتماعــة رقــد

 )1984/31والمنعقــــد دتــــارلخ  1984/7/15ب ــــر االلتــــألاد باســــت داد طــــا رات
مؤسســـة ال طـــوط الجويـــة الكولتيـــة أصـــدر مج ـــ

الـــوأل ار قـــرار رقـــد )266

فــي اجتماعــة رقــد  )2012/15-2المنعقــد دتــارلخ  2012/3/18بالموافقــة ع ـ

است داد مرض العةج بال ارج ومرافقيكد طا رات طوط الطي ار الم ت فـة تقـدي ار
لظروفكد الص ية والتي تتناسب مل مواعيد وبرنامت عةجكد في ال ارج.
ولتد الصرف صما ع
م

االعتمادات الم صصة ل عةج بال ارج بميألانية اـــل

وألارتي الدا ية والدفات ل عام ي

بالوألارتي

طبقا لقرار مج

الـوأل ار

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

الديوا

االعتمادات الم صصة ل عةج بال ارج بميألانيـــــــات

اةمير ومج

الوأل ار ووألار ال ارجيـــــــة طبقـــا ل قــــ اررات

المنظمة ل ل .
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 مصروفات وت ويةت أ رى : )28 - /1يراع عند است جار اةراضـي وبالتنسـيق مـل ـ و أمـة الدولـة دـوألار الماليـة
ماي ي-:

▪ موقل اة راضي ومسا تكا بما يتناسب مل اال تياجات الفع ية ل جكة.
▪ أ تكــو القيمــة االيجارلــة معادلــة لإليجــارات الســا د ا لــد تك ـ أقــل باعتبــاره
أ يتد دفل القيمة االيجارلة ال ثةثة أ كر.

مؤجر ل اومة  ،ع

▪ يراعـ ا تكــو عقــود ايجــار اةراضــي المــؤجر ل اومــة باســد وعـ طرلــق ادار
عقود أمة الدولة دوألار المالية.
▪ أ ياو التعاقد في دود االعتمادات المقرر والم صصة لك ا الترأل.
 - /2ع ـ الجكــات ال اوميــة التــي توفــد بعــأل موظفيكــا فــي بعثــات دراســـــــية مراعــــــا
قـــرار مج ـــ

ال دمـــة المدنيـــة رقـــد  ) 12لــــــسنة  1980المعـــــد دـــــالقرار رقـــــــد

 ) 10لســنة  1986ب ــر ال ــة البعثــات واإلجــاألات الدراســية ،والمعـــــد بق ـرار

ديوا ال دمة المدنية رقد  ) 4لسنة  1986ب ر تطديق ت ـ الة ـة  ،وتعمـيد
ديـــوا ال دمـــة المدنيـــة رقــــــد  ) 41لســـنة  1992ب ـــر تعـــديل بعـــأل قواعـــــــد
ال ـــــة البعثـــــات واإلجــــــاألات الدراســية  ،وتعمــيد دي ـوا ال دمــة المدنيــة رقــد )6

لســـنة  1996ب ـــر تعـــديل مـــدد التصـــرلع بالســـفر ل مبعـــوثي والمجـــاألل دراســـيا
الوارد بقرار مج ـ

ال دمـة المدنيـة رقـد  86/10ب ـر ال ـة البعثـات واالجـاألات

الدراسية  ،وقــــرار مج

ال دمة المدنية رقد  ) 2لسـنة  ، 2003وتعمـيد ديـوا

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

ب ــا التــا اجــاأل ت ضــير وترديــة االمت ــا  ،وق ـرار دي ـوا ال دمــة المدنيــة رقــد
 )11لســنة  2014ب ــر تعــديل بعــأل مـواد ال ــة البعثــات واالجــاألات الدراســية ،

وق ـرار مج ـ

ال دمــة المدنيــة رقــد  )10لســنة 2015ب ــر تعــديل بعــأل قواعــد

ال ـــة البعثـــات واالجـــاألات الدراســـية الصـــادر بقـــرار مج ـــ
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 1986/10وتعديةتكا باإلضافة ال الق اررات الوألارلة التي تصدر في ه ا ال ر .

وع ــــ جميــــل الــــو األرات واإلدارات ال اوميــــة والكي ــــات ات الميألانيــــات المســــتق ة

والم قــة مراعــا ضـوابط االيفــاد فــي الــدورات والدـرامت التدرلديــة ال ارجيــة الـوارد
دتعمــيد ديــوا ال دمــة المدنيــة رقـــد  )9لســنة  2016المتضــم موافقــة مج ـــ

ال دمــة المدنيــة فــي اجتماعــة رقــد  )2016/9المنعقــد دتــارلخ  2016/5/8ع ـ

االيفــاد فــي الــدورات والد ـرامت التدرلديــة ال ارجيــة وفقــا ل ض ـوابط ال ـوارد بــالتعميد
الم ار الية.
أما بالنسبة ل بعثات الدراسية ل ط بة فيتد الـــــصرف ع يكـــا وفقـــا لقـــرار مج

الوأل ار رقد  ) 16لسنة  1988وما يصدر م ق اررات في ه ا ال ر ع وأللر
التربية والتع يد العالي ا ا لد يوجد ما ي ال

لــ فـي ال ـــوا ع الدا ية ل جكات

الم قة .
 - /3يــتد الصــرف ع ـ

مــةت ال ــت والعمــر وفقــا ل قــــانو رقـــــد  ) 1لســنة2015

فــي ــر تنظــيد مــةت ال ــت والعمــر والق ـ اررات التــي يصــدر دكــا وأللــر اةوقــاف

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

والقـ اررات التـي تصـدر عـ ال جنـة

ال دمــة المدنيــة رقــــد  ) 9لــــــسنة 1986

والمعـــــد بـــالقرار رقـــد  ) 8لســـنة  2008ب ـــر اســـتددا جـــدو الم صصـــات
الماليــة لبعثـــة ال ـــت الكولتيـــة المعـــد بقـــرار مج ـــ
لســنة 2011وق ـرار مج ـ

ال دمـــة المدنيـــة رقـــد )14

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

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

ــدمات تــد ترديتكــا لكــا  ،أو ســـ ــــل

أو عقــارات قامــت باســتةمكا بالفعــل واســتفادت منكــا الجكــة ال اوميــة غيــر
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أنكــــا لد تقد بسداد قيمتكا لمست قيكا  ،يـتد ت ميـل المد ـا الم اـود بـة ع ـ
النـــوت الم ـــتص بميألانيـــة الجكـــة ال اوميـــة والـــ

اـــا مـــ المفتــــــــرأل أ

ت ــــــصد ع يــة مبــالا المطالبــة فــي الوضــل الطديعــي إلظكــار العمــل المنجــأل
أو ال دمـــــة ع

قيقتكا  ،ا ا اا ال اد قد صدر في نف

السنة المالية.

 ) 2ا ا اانــت المطالبــة ت ــص أ اــاد قضــا ية صــادر ضــد الجكـــــة ال اوميــــة
وتتضم ت

المطالبة مد تي هما :

المد ا اةو وال

يمثـل مبـالا ل مـوظفي أو عـ

ـدمات تـد ترديتكـا ل جكـــة

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

المد ا الثاني وال

يمثل قيمة التعويأل الجـادر ل ضـرر الـ

ل ـق بالمـدعي

نتيجة لعدد استةمة ل مد ـا اةو سـوا أكـا الضـرر متمـثة بضـيات الفرصـة
الددي ـة أو متمــثة بقيمــة فوا ــد التــر ير...الخ فيــتد فــي هـــــ ه ال الـــــة ــــــــصد
المد ا اةو وال

يمثل قيمة الس ل وال ـدمات التـي تـد ترديتكـا ع ـ النــــــوت

الم تص بميألانية الجكة ال اوميـة أمـا المد ـا الثـاني وال ــــاص دـــــــالتعويأل
فيـــتد صـــمة ع ـــ اعتمـــاد دنـــــــد تنفيــــــ أ اـــاد قـــــــضا ية بميألانيــــــة الجكــــــة
ال اوميــــــة  ،ا ا اا ال اد قد صدر في نف
 ) 3في ال ـالتي

السنة المالية .

 ) 2 ، 1ا ا صـدر ال اـد القضـا ي فـي ســــنة ماليــــة تاليــــة

فتكو المعالجة الم اسدية ع

الن و التالي :

أ ) ت صد قيمة الس عة أو ال دمة م

سـابات صـود – مبـالا م ـــــصود

دكــا ع ـ أن ـوات دنــود مصــروفات الميألانيــة النــوت الم ــتص ) ا ا اــــــا قـــــد
سدق تع يتكا ل ساب ال صود .

ب ) قيمــة التعــويأل الجــادر ل ضــرر ت مــل ع ـ اعتمــاد نــوت 28230101

تنفي أ ااد قضا ية بميألانية الجكة ال اومية المعنية .
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ج ) وفــي الــة عــدد تع يــة قيمــة السـ عة أو ال دمــة ل ســاب ال صــود يـــــتد

ت ميـــل قيمـــة ال اـــد بالكامـــل ع ـــ اعتمـــاد نـــوت  28230101تنفيـــ أ اــــــاد
قـــــضا ية بميألانية الجكة ال اومية .
ل جكــة ال اوميــة الصــادر ضــدها ال اــد القضــا ي أ ترجــل ع ـ الموظـــــ
المتســـدب ا ا مـــا ثدتـــت مســـ وليتة – بقيمـــة التعـــويأل و لـــ طبقـــــا ة اـــــاد
المـــاد

 ) 241م القانو المدني وما جا باتـاب وألار الماليــــــة الـــــدور

الــــصادر دتارلخ  2000/10/8ب ا التعويضات التي تت م كا ميألانيـة الدولـة
دنـــا ا ع ـــ أ ااد قضا ية .
 - /5ع ـــ وألار الماليـــة  -ال ســـابات العامــــة دفـــل تعولـــــضات ال ـــــوادث ل عــــــام ي
بــــــالو األرات واإلدارات ال اوميــــــة نتيجـــــــــة اصــــــادتكد أو وفــــــاتكد أثنــــــا العمــــــل
وبســدبة ،ولتيــر العــام ي فــي القطــات ال اــومي نتيجــة اصــادتكد بــر ضــرر يقــــل
ع ــــــــــــــيكد دـــــــــــسدب وســـــــا ل النقـــــــل أو المعـــــــدات التابعـــــــة ل ـــــــوألار أو اإلدار

ال اوميـــــة ،وفقـــــا لقـــــــــرار وأللـــــر الماليـــــة رقـــــد  ) 22لــــــــسنة  2000وتـــــدفل
التعويضات بموجب أ ااد صادر ع الجكات القضا ية الم تصة .
 - /6ع ـ الجكــات ال اوميــة التــي تــدفل مااف ـ ت وجـــــــوا أل لتيـــــــر المــــوظفي اتبــات

القـواني والقـ اررات الصــادر فــي هـ ا ال ــر وفقــا لمــا جــا فــي التعمــيد رقــد ) 4
لسنة  2015ب ر دليل رموأل وتصنيفات الميألانية اةسا

النقد ).

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

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

و ل استنادا ال القانو رقد  ) 12لسنة  1995الصادر دك ا ال ر .
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 - /8يتد دعد الص

الم ية صما ع

بميألانية وألار اإلعةد استنادا لقرار مج

االعتمـاد المـالي الم صـص لكـ ا التــــرأل
الـوأل ار دج ـــــستة رقــــــد  ) 53لسـنة

 1977والق اررات الة قة لة .
 - /9تصـرف اعانـات النقابـات وجمعيـات النفــل العـاد صـما ع ـ االعتمـادات الماليـــــة
الم صصـــة لكـــ ه اةغـــراأل بميألانيـــة وألار ال ـــ و االجتماعيـــة والعمــــــل طبقــــــا

لقـــــــــ اررات مج ـ

الــوأل ار وق ـ اررات وأللــر ال ـ و االجتماعيــة والعم ـل فــي هــــ ا

ال ر  ،وفيما يتع ق بمسـاعدات ات ـاد ال ـرطة الرلاضـي فيجـب أ تـدفل صـما
ع ـ االعتمــاد المــالي الم صــص ل ـ ل بميألانيــة وألار الدا يــة اســــــتنادا لقـــــرار

وأللــر الدا يــة رقــد  ) 14لســنة  ، 1976أمــا بالنســبة لمـــــساعدات المــــــسارر

اةه ية والفرق ال عدية فيجـب أ تـدفل صـما ع ـ االعتمـاد المـالي الم صـص
لـــــ ل بميألانيـــــة المج ـ

الــوطني ل ثقافــة والفنــو واآلداب دنــا ع ـ المرســــــود

اةميـــــــر رقـــــــد  ) 281لســـنة  1995وقـــرار مج ـــ

الـــوأل ار رقــــد ) 814

دج ستة رقد  ) 3لسنة .1995
 - /10تتـــول وألار الماليـــة-ال ســـابات العامـــة دفـــل اعانـــات ديـــت الألاـــا وفقـــا ل مد ـــا
الم صص لك ا الترأل بميألانيتكا.
امــا تقــود دتعــويأل ســا ر بعــأل ال ــراات أو اةن ــطة ال اصــة أو اةن ــطة

الم ت فــة التــي تقــدد ــدمات عامــة أو تمثــل بعــأل أوجــة الن ــاط االقتصــاد فــي
الدولة طبقا لما يصدر دكا م ق اررات م مج

الوأل ار .

وفـي اطــار السياســة النقديــة التــي تكــدف الـ االســتقرار النقــد والم افظــة ع ـ
سعر صرف الدينار الكولتي ،تقود وألار الماليـة – ال سـابات العامـة دتعـويأل مـا
ي ألد مـ مبـالا لتنفيـ سياسـة نقديـة معينـة و لـ بعـد موافقـة وأللـر الماليـة ع ـ
ه ـ ه السياســة ومقــدار المبــالا الةألمــة لكــا ،و ل ـ اســتنادا ال ـ الفقــر هــــ) م ـ

المــاد رقــد  )31ل قــانو رقــد  )32لســنة  1968فــي ــر النقــد وبن ـ الكولــت
المراأل وتنظيد المكنة المصرفية وتعديةتة.
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 - /11تتــــول وألار الماليــــة ت ولــــل ألاــــا ال ــــراات الم صــــ ة طبقــــا ة اــــاد القــــانو

رقــد  )46لســنة  2006فــي ــر الألاــا ومســاهمة ال ــراات المســاهمة العامــة
والمقف ة والة ة التنفي ية ل قانو ال ديـت الألاـا لتقـود بصـرفكا فـي المصـارف
ال رعية ل ألاا .

 - /12ع ـ جميــل الجكــات ال اوميــة ت ميــل عجــوألات الصــناديق والعكــد النقديــة ع ـ
النوت  28280101عجـوألات الصـناديق والعكـد النقديـة ،ع ـ أ يصـدر قـ ارر مـ
مج
/13

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

تصــرف مااف ـ ت الط بــة فــي الجامعــات ال اصــة والط بــة المبعــوثي ال ـ ال ــارج
والمبعــوثي وال اضــعي إل ـراف وألار التع ــيد العــالي طبقــا ة اــاد القــانو رقــد
 )29لســنة  2011دتعــديل بعــأل أ اــاد القــانو رقــد  )10لســنة  ،1995و ل ـ

صــــما ع ــــ االعتمــــاد المــــالي ل نــــوت  – 28240201ماافــــ ت وجــــوا أل لتيــــر
الموظفي و ل لتتطية ماافـ ت الط بـة الكـولتيي الدارسـي دا ـل و ـارج الكولـت
ضم البعثات الدا ية وال ارجية ،والمااف ت ال كرلة التي تعط لط بـة المعاهـد

الفنيــة والمااف ـ ت التــي تصــرف لط بــة المــنع الدراســية م ـ أدنــا الــدو الصــديقة
وال قيقة.
 - /14ع ـ الجكــات ال اوميــة الم ــاراة أو المنظمــة ل مــؤتمرات واالجتماعــات والنــدوات
الم ية مراعا م اطبة مج ـ

الــــوأل ار ة ـــ موافقتــــة ع ـــ مواضـيل وتـوارلخ

المــؤتمرات واالجتماعــات والنــدوات المــراد عقدهــــــــا الدورلــة منكــا أو التــي تعقــد
لمر وا د )  ،ع

أ يتد الصرف ع ـ هـ ه المــــؤتمرات واالجتماعـات والنـدوات

في ـدود االعتمـادات الماليـة الم صصـة لكـا بميألانيـــة اـل جكـة اوميـة ،و لـ
وفقا ة اـاد تعمـيد وألار الماليـة رقـــد  ) 5لــــسنة  2011دـــــ ر ضـوابط تنظـيد
الفعاليــات المقامــة ددولــة الكولــت واستضــافة ضــيوف الدولــة الرســميي بــالو األرات

واإلدارات ال اومية.
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وع ـ اافــة الجكــات ال اوميــة عــدد الكتابــة الـ مج ـ

الــوأل ار بالتألامــات ماليــة

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

ضم ميألانيـة الجكـات ال اوميـة بموجـب التنسـيق مـل وألار الماليـة وااللتـألاد دكـا
الــــــوأل ار رقــــــد  ) 847فــــــي اجتماعــــــة

و لــــــ وفقــــــا ة اــــــاد قــــــرار مج ــــــ

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

وع ـــ اافـــة الجكـــات ال اوميـــة الراغبـــة فـــي استضـــافة المـــؤتمرات واالجتماعـــات
والندوات في دولة الكولت االلتألاد بقرار مج ـ

الـوأل ار رقـد  )1033الصـادر فـي

اجتماعة رقد  )2009/64-2المنعقد دتارلخ .2009/11/23
وألار العد

 - /15ع

تنفي اعتمادات ال و

القضا ية طبقا ة ااد القانو

رقــــد  ) 10لسنـــة  1996دتعديل بعأل أ ااد قانو تنظيد القضا الصادر
بالمرسود بالقانو رقد
ع يكا ما دي

 ) 23لسنة  1990وفي ضو قواعد التنفي المتفق

وأللر العد والمالية

و آلية تنفي ما ي صص ل ؤو

القضا ية م اعتمادات.
 - /16يراع في الصرف ع
 ) 1ع

دند المكمات الرسمية في ال ارج اتبات اآلتي -:

الوألارات واإلدارات ال اومية التي تك

بمكمات رسمية

ارج البةد اتبات ق اررات مج

بعــــأل موظفيكــــــــــــا
ال دمة المدنيـــة أرقـــاد

 , 1988/3 , 1985/9 , 1980/8, 1979/8والماد  )11م القرار رقد

 2015/1 ,1992/2ب ر ال ة نفقات السفر ومصروفات االنتقا المعد
بالقرار رقد  2015/5والقرار رقد  )7لسنة  )2015واتاب وألار المالية الدور
رقد

 ) 5لسنة  2007ورقد

 ) 3لسنة  2008ب ر القواعد ال اصة

دتنظيد صرف نفقـــــات السفر ومصروفات االنتقا
المكمات الرسمية ل جكات ال اومية واتاب ديوا

دتارلخ  2018/9/19ب ر

ورسود اال ت ار

ال دمة المدنية الصادر

التقيد باإلج ار ات والفترات الم دد
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الرسمية ،وت تألد الجكات الم قة دك ه الق اررات  -في الة عدد وجــــود ما
ي ال

ل في لوا كا ال اصة ،مل االلتألاد بقرار مج

لسنة  2017في

ر

الوأل ار رقد )958

ضوابط ت ديد أسعار ت اكر السفر وبوالص ال

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

و راة ال طوط الجوية الكولتية الصادر دتارلخ  2018/12/20دك ا ال ر .
وفيما يتع ق بسداد مست قات

راة ال طوط الجوية الكولتية

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

ت

دد ا م 2016/1/1

راة ال طوط الجوية الكولتية وجميل الجكات ال اومية والمؤسسات

المستق ة االلتألاد بالكتاب الدور رقد  )2لسنة  2016الصادر ع

وألار

المالية.
ينبتي ع

جميل الو األرات واإلدارات ال اومية والكي ات الم قة والمؤسسات

المستق ة االلتألاد بقرار مج

الوأل ار رقد  )434الصادر في اجتماعة رقد

 )2015/13المنعقد دتارلخ  2015/3/23ب ر ق اررات مج

ال دمة المدنية

ب ر ال ة نفقات السفر ومصروفات االنتقا لموظفي الدولة.
 ) 2استنادا ال قـرار مج ـ

الـوأل ار رقـد  ) 372دج سـتة رقـــد  15لــــسنة

 1992ب ـــر نفقـــات الســـفر ومصـــروفات االنتقـــا ل موفـــدي بمكمـــــات رســـــمية

بال ــــارج المعــــد بقــــرار مج ــــ

الــــوأل ار رقــــــد  ) 51دج ـــــــستة ) 2004/2

دتـــــارلخ  ، 2004/1/11وقـــــرار مج ـــــ

الـــــوأل ار رقـــــد  )1133دج ســـــتة رقـــــد

 )2015/35المنعقـــــــد دتـــــــارلخ  2015/8/3ب ـــــــر
ومصــروفات االنتقــا ل قيــاديي بالدولــة وبـــاقي الوظــا

فـــــــأل نفقـــــــات الســـــــفر
العامــة ــة قيـــامكد

بالمكمـات الرسـمية ب يــث ياـو الدــد اليـومي ل سـاد الــوأل ار والمعينـي ددرجــة
وأللــر  300دينــار يوميــــا ويســت ق الــوأل ار أيــاد ال ـ هاب لمقــر المكمــة الم ــدد
لدد كا والعود منكا ال مقر عم كد بعد انتكا كا سب النظد المتبعة في ديوا
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ال دمــة المدنيــة ،وياــو دــد االكراميــات والكــدايا الم صصــة ل ـــــــوأللر ر ــــــي

الوفـــد )  500دينـار ل ــــــسفر الوا ـد  ،ولجــوأل اسـتددا  %25مـ الدـد اليــومي
لدفل ا فة اإلقامة في الفنادق و ل ل وأل ار وم يرافقكد.
 - /17يجب اتبات قـ اررات مج ـ

الـوأل ار التـي تصـدر ب ـر القنصـ يات الف رلـة لدولـة

الكولــت بال ــارج ،وتتــول وألار ال ارجيــة الصــرف ع ـ ه ـ ه القنص ـ يات صــما

ع ـ االعتمــادات الماليــة الم صصــة لكــا وفقــا ل قــانو رقــد  )79لســنة 2015

دتعــــديل بعــــأل أ اــــاد القــــانو رقــــد  ) 21لـــــــسنة  1962دنظــــاد الســــ كي
الدد وماسي والقنص ي والق اررات المتع قة دكا .
 - /18يراعـ الصــرف ع ـ درنــامت ال ـ و العســارلة دــوألار الــــدفات ـــــــصما ع ـــــ

االعتمـادات الم صصـة لكـ ا الدرنـامت وفقـا ل قـانو رقـــد  ) 32لــــــسنة 1967
والق اررات الوألارلة التي تصدر في ه ا ال ر .

 - /19تصرف م صصات ر ي

الدولة وفقا ل قانو رقد  ) 44لسنة . 2006
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ثالثا :النفقات الرأسمالية
❖ ار اةصو غير المتداولة )32
مجموعة  323ار اةصو غير المتداولة غير المالية الم موسةنوت ار اةراضي  32310101في دود االعتمادات التي تد

 - /1يتد الصرف ع

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

اةراضي بقيمة مـا اسـتم كتة الدولـة دـثم يسـاو أو يأللـد عـ قيمتكـا االقتصـادية
واالجتماعية واستنادا ال ق اررات مج
 - /3يــتد الصــرف ع ـ

الوأل ار التي تصدر في ه ا ال ر .

ـ ار مجمعــات ســانية واســتمةككا ،أو ـ ار و ــدات ســانية

واســــتمةككا ،أو ــــ ار واســــتمة مبــــاني تجارلــــة أو مبــــاني اوميــــة أو ــــ ار

واســــتمة مرافــــق ال ــــدمات المدنيــــة واالجتماعيــــة ،أو ــــ ار واســــتمة مبــــاني
صــــناعية ،أو مبــــاني عامــــة وترفيكيــــة ،أو مبــــاني مؤقتــــة أو متنق ــــة أو مبــــاني

ومن ـ ت عســارلة ،أو ـ ار واســتمة ت ســينات ع ـ اةراضــي و ل ـ فــي ــدود
االعتمادات التـي ت صـص لكـ ا التـرأل بميألانيـات الجكـات المعنيـة والقـ اررات التـي
قد تصدر في ر ال منكا والموافقات الةألمة في ال الة.
 - /4يجب الم افظة ع

وسا ل النقل واست دامكا االست داد اةمثل وا ل تنظــــيد

عم يات تداولكا مستنديا وصيانتكا والت ص منكا في دود مـــا يــــنص ع يــــة
التعميد رقد

 ) 1لسنة  1994ب ر تنظــــيد اســت داد المرادــات ال اوميـــة

والتعميد رقد (  ) 4لسنة  2017ب ر التــــصرف في المواد ال ارجة ع نطاق
االست داد والتعديةت الة قة لة .
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فقط مسة وع رو أل

 - /5ت صص سيار ل وأللر بقيمة ال تتجاوأل  25000د.

دينار اولتي ال غير) ال سنتي ماليتي  ،وتنقل م كيتكا وتسجل باسمة و ل

استنادا ال قرار مج

الوأل ار رقد  )1409في اجتماعة رقد )2012/4-68

المنعقد دتارلخ .2012/12/30
 - /6تستدد سيارات السف ار

أال تقل مــــد االســـت داد

سب ال اجة الفع ية ع

عـــــ أربل سنوات وال تأللد قيمة السيار ع  30أل
ال دمات في ال ارج بما فيكا سيارات الم قي
والتجار ) ع

عـــــ

أال تقل مد االست داد ع

 12أل

م

دينار  ،وتستدد سيارات

الثقافي والـــص ي والعـــسار

سنوات  ،وال تأللد قيمتكــــا

دينار استنادا لقرار وأللر المالية رقد

وت صص سيار ةعما البعثات التمثي ية وتستدد
ال تقل مد است دامكا ع

م

 ) 5لسنة ، 2008

سب ال اجة الفع ية ع

سنوات وال تأللد قيمتكا ع  18أل

أ

دينار

استنادا لقرار وأللر المالية رقد  )56لسنة .2009
 - /7الت صيص ال

صي ل مرابة ال اومية لموظ

معي  ،اميأل عينيـــة مرتبطـــة

بمسماه الوظيفي طالما ظل مستم ار في وظيفتة وال يجوأل الت صيص ال
اال دنا ع

قرار يصدر ع مج

ال دمة المدنية طبقا ل مـــــاد

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

ــــــصي

 ) 19مــــ

ـ ار آالت ومعـدات النقــل الدـر  ،وسـا ال ديـد ،النقـل الجــو ،

والنقـــل الب ـــر فـــي ـــدود االعتمـــادات الم صصـــة لكـــل منكـــا بميألانيـــات الجكـــات
ال اومية المعنية.
 - /9ع ــ جميــل الجكـــات العامــة م اطبـــة اإلدار العامــة لإلطفــا فيمـــا يتع ــق ب ـــ ار
معدات وأدوات مااف ة ال رلق واالن ار وقطل التيار والمواد الةألمـة لكـا وصـيانتكا

و لـــ لتجكيـــأل المبـــاني والمن ـــ ت برنظمـــة المااف ـــة واالنـــ ار والوقايـــة بتـــرأل
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مايتكا و مايـة ـاغ يكا مـ أ طـار ال رلـق وفقـا ل مـاد رقـد  )145مـ تعمـيد

وألار المالية رقد  )5لسنة  2020ب ر نظد ال ار ل جكات العامة.
- /10يــتد الصــرف ع ـ

ـ ار اةثــاث ،وأثــاث اســاا المــوظفي فــي ــدود االعتمــادات

الم صصـــة لكـــ ا التـــرأل والعقـــود المدرمـــة مـــل المـــوظفي المســـت قي ل ســـا

ال اومي.
- /11تتول الـو األرات واإلدارات ال اوميـة ات ــــا اإلجـ ار ات المتع قـة دتتطيـة ا تياجاتكـا
م ـ نظــــــد وتكنولوجيــــا المع ومـــــات دو ال صــو ع ـ موافقــة الجكــاأل المراــأل

لتكنولوجيا المع ومــات المـــسبقة ،مــل مراعـا اة اـاد اة ـرى الـوارد دتعمـيد وألار

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

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

دإن ا مطابل جديد أو التوسل فيما هو موجود لديكا اليـا مـ مطـابل واالكتفـا
بمطبعة ال اومة  -وألار اإلعةد.
- /13عدد ال جو الـ

ـ ار المـواد والمعـدات اال عنـد وصـو رصـيدها الـ

ـد الط ـــــب

وفــي ظــل الديانــات المتــوفر فــي نظــاد ادار الم ــألو دــنظد ادار ماليــة ال اومــة،

وفــــ

ــــــــدود المقايــــــــسة الم ألنيــــة الســــنوية المعتمــــد  ،مــــل مراعــــا ال ــــاالت

المنصوص ع يكا عنـــد اعــــداد ط ب ال ار وفقـا ل تع يمـات رقـد  )1لسـنة 2017
ب ر اج ار ات الدور المسـتندية ل ـ ار فـي نظـد ادار ماليـة ال اومـة )(GFMIS
والتعميد رقد  )5لسنة  2020ب ر نظد ال ار ل جكات العامة.
- /14يجب ع ـ اـل جكـة اوميـة االسـتفاد مـ المعـدات والتجكيـألات ووسـا ل النقـــــل
واةثــاث المســتعمل لــديكا عنــد روجــة ع ـ

اإلدارات اة ــرى التــي تســت دد نفـ

اجــة أ ادار فيكــا ،بعرضــــــة ع ـــــ

اةصــناف أو دــدا كا ،واـ ل يجــب ع ـ اـــــل

جكــة االســتفاد ممــا يعــرأل ع يكــا م ـ جكــات اوميــــــــة أ ـــــرى ســـــوا جديــــد
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أو مستعمل ،و ل وفقا لنص المـاد رقـد  )142مـ تعمـيد وألار الماليـة رقـد )5
لسنة  2020ب ر نظد ال ار ل جكات العامة وفي اطار نصـوص تعمـيد التصـرف

في المواد ال ارجة عــــ نطاق االست داد رقد  ) 4لسنة . 2017
- /15يجب االلتألاد بما ورد في التعميد رقد  )9لسنة  2016ب ر أسـ
اةصو العقارلة المم واة ل دولة وفقا ل ماد السابعة ب ـر

ول ع

الن و التالي- :

صـر وتقيـيد

سـاب تك فـة اةصـل

➢ أوال :اةراضي المم واة أو الم صصة ل جكة ال اومية:
يــتد ا تســاب تك فــة ـ ار أو اســتمة اةراضــي الجديــد وقيــد االســت داد دجميــل
دنود التكالي
التكــالي

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

التاليــة ســعر ال ـ ار  ،رســود مســع اةراضــي ،تكــالي

المطالبات ،تكالي

تنظيـ

اةرأل لةسـت داد ،تكـالي

اةرأل ،رسود تقديد المعامةت ،أية تكالي

دــد اةض ـرار أو

األالـة الدنـا الموجـود ع ـ

أ رى توافق ع يكا وألار المالية).

➢ ثانيا :المباني المم واة أو الم صصة ل جكة ال اومية:
يــتد ا تســاب تك فــة ـ ار واســتمة المبــاني الجديــد والمبــاني قيــد االســت داد،
وتتــوفر ديانــات التكــالي

الماليــة ال اصــة دكــا وفــق دنــود التكــالي

ال ـ ار أو تك فــة الدنــا والت ــييد ،تكــالي
المدن  ،أتعاب مكنيـة ،تكـالي

التاليــة ســعر

الت ـ ار يص المرتبطــة بالدنــا أو تم ـ

دـد اةضـرار أو المطالبـات المرتبطـة بمـواد الدنـا ،

رســود تقــديد المعــامةت ،رســود تســجيل المبــاني ،أيــة تكــالي
وألار المالية).
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 مجموعة  324ار اةصو غير المتداولة غير المالية غير الم موسة - /16يتد الصرف ع

ار اةصو غير الم موسة المقتناه م

درمجيات الدعد

الماتدي واةصو الفنية والتراثية غير الم موسة و قوق الم كية الفارلة وغيرها
في

دود االعتمادات الم صصة ة

منكا في ميألانيات الجكات ال اومية

المعنية.
د -مجموعة  326ار اةصو الديولوجية أصو فة ية)
/17د-يتد ار اةصو الديولوجية م ثرو يوانية منتجة وغيـر منتجـة ،وثـرو نباتيـة
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
ل و الألراعة والثرو السماية وأية جكـات اوميـة أ ـرى يتط ـب ن ـاطكا ـ ار

ه ه اةصو .
 مجموعة  327م ارلل ان ا ية وصيانة ج رلة - /18تعتدر الم ار االيضا ية وما ورد دكا م ديانــــات وتر ـيرات مام ـــــة ل جـــــداو
الماليــة ال اصــة بالم ــارلل اإلن ــا ية و ـ ار اةراضــي و ـ ار المبــاني والت ســينات

ع ــــ اةراضــــي و ــــ ار اآلالت والمعــــدات واةصــــو اة ــــرى المرتبطــــة بالم ــــارلل
االن ـــا ية والصـــيانة الج رلـــة  ،وال يجـــوأل تعـــديل ماوناتكـــا ومتط باتكــــــــا اال بعـــد
الرجوت ال وألار المالية في هـ ا ال ـر طبقـا ل مـاد

 ) 20مـ مرســـود بالقـانو

رقد  ) 31لسنة  1978بقواعد اعـداد الميألانيـات العامــــــة والرقادــــــة ع ـ تنفيـ ها
وال ســـاب ال تـــامي  ،والمرســـود رقـــد  )306لســـنة  2007فـــي ـــر نقـــل بعـــأل
ا تصاصات وألار الت طيط ال وألار المالية ،ولجب ع
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االلتــــألاد بالقيمــــة التقديرلــــة المدرجــــة بالمــــ ار االيضــــا ية ل ميألانيــــة لــــدى طــــرر

الممارســـــات والمناقصـــــات واالتفاقيـــــات ل م ـــــارلل االن ـــــا ية والصـــــيانة الج رلـــــة
وال ــدمات االست ــارلة ،مــل االلت ـألاد بالمــاد رقــد  )36م ـ قــانو رقــد  )49لســنة
 2016ب ر المناقصات العامة.
- /19يجـــب ع ـــ الجكـــات ال اوميـــة ال صـــو ع ـــ موافقـــة وألار الماليـــة – ـــ و
الميألانيــة العامـــة ع ــ اعتمـــاد القيمــة الماليـــة التقديرلــة الةألمـــة لطــرر ممارســـات
ومناقصــــات تصــــميد وا ــــراف وادار وتنفيــــ الم ــــارلل االن ــــا ية و ــــ ار اآلالت
والمعــدات المرتبطــة بالم ــارلل والصــيانة الج رلــة ،و لـ قدــل العــرأل ع ـ الجكــاأل
المراــأل ل مناقصــات العامــة ت ـ تــتما ه ـ ه الــوألار الت قــق م ـ الت ـألاد الجكــات
بالماونات المدرجة بالم ار االيضا ية ل ميألانية وتوافر االعتمـاد المـالي الم صـص
ل تــرأل ،وااللتألامــات الماليــة المترتبــة ــة ســنوات التنفي ـ وفقــا ة اــاد المــادتي
 )36،34م القانو رقد  )49لسنة  2016ب ر المناقصات العامة.
 - /20يجــب ع ـــ الجكـــات ال اوميــة ال صـــو ع ـــ موافقــة وألار الماليـــة  -ـــ و
الميألانية العامة ع

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

وادار وتنفيــــ الم ــــارلل اإلن ــــا ية و ــــ ار اآلالت والمعــــدات واةصــــو اة ــــرى
المرتبطــة بالم ــارلل االن ــا ية والصــيانة الج رلــة م ـل توضــيع تفصــيل الماونــات
م دد بالقيمـة ا ا اـا العقـد ـامل طبقـا لقـرار الترسـية وقدـل العـرأل ع ـ ديـوا

الم اسبة الستكما اج ار ات التعاقد ،و ل

ت تتما ه ه الوألار مـ التركـد مـ

التألاد الجكات ال اومية بماونات الم ارلل واةعمـا المدرجـة بالمـ ار االيضـا ية
بميألانية الجكة عند طر كا ل تصميد واال راف والتنفي  ،ودراسـة االلتألامـات الماليـة
المترتبة ع

ه ه التعاقدات ة سنوات التنفي .

 - /21ال يجوأل ةية جكة اومية تجـاوأل اعتمـاد أ ـد الم ـارلل اإلن ـا ية الم صـص
لكا بقـانو اعتمـاد مـالي ةكثـر مـ سـنة اال ا ا قاد ـة وفـر فـي االعتمـاد السـنو
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لم ـروت آ ــر فــي نف ـ

البــاب ب ـرط عــدد تجــاوأل التك فــة الك يــة ل م ــروت ولــتد

االتفـــاق ع يـــة مـــل وألار الماليـــة – ـــ و الميألانيـــة العامـــة ويعتدـــر استيفــاااـب
ديانــات تقــارلر المتابعــة النصـ

ســنوية المرسـ ة الـ وألار الماليــة ـرط أساسـي

لب ث المناق ة المط وبة مل مـراعا مـا ورد دتعمـيد وألار الماليـة رقـد  ) 2لسـنة

 2016ب ـــر
اةسا

ـــروط التعـــديل دـــي اعتمـــادات الميألانيـــة فـــي الجكـــات ال اوميـــة

النقد ).

 - /22فــي الــة رفــل التكــالي

الك يــة لم ــروت م ـ الم ــارلل اإلن ــا ية يجــب مراعــا

تعمـــيد وألار الماليـــة رقـــــــد  ) 2لــــــسنة  2016دــــــ ر
اعتمادات الميألانية في الجكات ال اومية اةسا

ـــروط التعـــديل دـــــي

النقد ).

 - /23ال يجوأل ةيـة جكـة اوميـة اصـدار أوامـر تتييرلـة ع ـ عقـود تصـميد وا ـراف
وادار وتنفيــــ الم ــــارلل اإلن ــــا ية و ــــ ار اآلالت والمعــــدات واةصــــو اة ــــرى

المرتبطة بالم ارلل االن ا ية والصيانة الج رلـة تـ التـي تقـل قيمتكـا عـ %5
م ـ القيمــة اةص ـ ية ل عقــد ،أو تجديــد أو تمديــد عقــود اال بعــد الرجــوت ال ـ وألار

المالية – ـ و الميألانيـة العامـة لدراسـة أسـباب ت ـ اةوامـر وااللتألامـات الماليـة
المترتبة ع يكا والتركد م وجود اعتماد مالي لدى الجكة صا بة ال ـر ومـ ثـد

ات ــــا القــــرار المناســــب ب ــــرنكا  ،و لــــ قدــــل العــــرأل ع ــــ الجكــــاأل المراــــأل
ل مناقصات العامة مل مراعـــــا أ يتد التقدد بط ب التجديد أو التمديـد قدـل موعـد

انتكــا العقــد أو التمديــد اة يــر دوقــت اــاف ،وااللتـألاد بمــــــا ورد دنصــوص المـواد
التاليــة  )76،75،74م ـ القــانو رقــد  ) 49لســنة  2016ب ــر المناقصــات
العامـــة  ،واة ـــ فـــي االعتبـــار مـــا ورد دتعمـــيد ديـــوا الم اســـبة رقـــد  )2لســـنة
 1989ب ر اةوامر التتييرلة التي تصدر ع

م ت

أنوات االرتباطـات.

اما ال يجوأل ل جكـات المسـتفيد التقـدد لـوألار اة ـتا العامـة بط ــــب اجـــــ ار أ
تعديل ع

الم ارلل اإلن ا ية يترتب ع ية أللـاد فـي التكـالي

الك يـة ل مـــــ روت

و ل بعد اقرار التصاميد والدد في تنفي الم ـروت اال بعـد ال صـو ع ـ موافقـة
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مج ـــ

الـــوأل ار و لـــ وفقـــا لمـــا جــــا بقـــرار مج ـــ

الـــــوأل ار رقــــــد ) 1001

باجتماعــــة  ) 1999/2-26لســــنة  1999مــــل عــــدد اال ــــة بر اــــاد المــــاد
/5الفصل اةو – القواعد العامة).
 - /24ا ا لد يتد تسـ يد أ ـد الم ـارلل اإلن ـا ية الـ
المالية جاأل دـإ

اـا مقـد ار تسـ يمة ــــة الـــــسنة

سـادق وبال ـروط واةوضـات التـي ي ـددها وأللـر الماليـة تـــــسوية

االست قاقات ال اصة بالم ارلل والصيانة الج رلة و لـ فـي ـدود التكـالي

الك يـة

المقــرر ل م ــروت فــي ميألانيــة الســنة الماليــة وفقــا ة اــاد المــاد  )29مـ مرســود
بالقـــانو رقـــد  )31لســـنة  1978بقواعـــد اعـــداد الميألانيـــات العامـــة والرقابـــة ع ـــ
تنفيـــ ها وال ســـاب ال تـــامي  ،والتعمـــيد رقـــد  ) 2لـــــــسنة  2016دــــــ ر

التعـــديل دــي اعتمادات الميألانية في الجكات ال اومية اةسا
 - /25ع

النقد ) .

ـــروط

جميل الجكات ال اومية عدد ت ميل الم ـارلل اإلن ـا ية أو الصـيانة الج رلـة

مصــروفات ليس ـت ات ص ـ ة مبا ــر بالم ــروت ،يــث ينبتــي عــدد تضــمي

ــروط

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

دكا المناقصو و الممارسو و ل وفقـا ل كتـاب الـدور الصـادر فـي 1995/9/20
وتعمــيد وألار الماليــة رقــد  )4لســنة  2015ب ــر دليــل رمــوأل وتصــنيفات الميألانيــة
اةسا

النقد ) .

 - /26ع ـــ الجكـــات ال اوميـــة صـــا بة الم ـــارلل اإلن ـــا ية ضــــرور التقيـــد دإرســـا
تقارلر متابعة نص

سنوية ع سير العمـل دكـ ه الم ـارلل الـ وألار الماليـة وفقـا

ل ديانات والمع ومات التفصي ية الوارد باستمار متابعة تنفي ت ـ الم ـارلل والمعـد
م قدل الوألار الم اور .
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 - /27تتــــول وألارتــــي اة ــــتا العامــــة ،و الككربـــــا والمـــــا  -اــــل فيمــــا ي ــــــــصة -
مســـ ولية تنفيـــ أعمـــا الصـــيانة الدورلـــة الج رلـــة المت صصـــة ل مبـــاني واةصـــو

ال اوميــــــة التـــي ي ـــألد لكـــا صـــيانة دورلـــة ج رلـــة مت صصـــة دــــــــالو األرات واإلدارات
ال اوميــة وفقــا ل تع يمــات ال ـوارد بــالتعميد رقــد  ) 23لســنة  1982ب ــر أعمــا

الصــيانة ع ـ ا ــتةف أنواعكــا  ،مــل ضــرور ارفــاق المســتندات اةص ـ ية المؤلــــــد
ل صرف .

 - /28يجــب اعطــا اةولويــة ل م ــارلل اإلن ــا ية ات المــردود االقتصــاد المبا ــر،
وتضمي عقـــود الم ارلل اإلن ـا ية ـروطا ت ـــــألد المقـاو القيــــاد ب ـ ار المـواد و

المعــدات الةألمــة ل م ــروت م ـ الســوق الم يــة ،مــل اعطــا اةولويــة ل منتجــات
الوطنية وفقا لقرار مج

الـــوأل ار رقـــد  ) 17دج ــــــستة  32لسنة . 1987

 – /29أعما التصميد واإل راف والتنفي - :
 ) 1يجــــب أ تقتصــــر أعمــــا التصــــميد واة ــــراف الكندســــي ع ــــ المااتــــب
الكندســـية الكولتيـــة  ،ع ـــ أ تتعـــاو مـــل المااتـــب اةجنديـــة ات ال دـــر

المؤاد في الة الم ارلل ات الطابل ال اص  ،اما يجب أ ت تـألد المااتـب
الكندســية االست ــارلة الوطنيــة بمواصــفات تنســجد مــل مواصــفات المنتجــات
الوطنية و ل ا ا ما اانت ه ه المواصفات بالمستوى المتعارف ع ية .

 ) 2اعطا اةولويـة فـي تنفيـ الم ـارلل اإلن ـا ية ل ـراات المقـاوالت الكولتيـة
باســــتثنا الم ــــروعات ات ال ــــاالت ال اصــــة مــــل وضــــل ــــروط بضــــرور

تعاونكا مل مقاو أجندي م

وى ال در فيما يتع ـق بالم ـارلل ات الطديعـة

الت صصية  ،ع ـ أ يـتد اـل لـ ضـم اإلطـار العـاد لةتفاقيـة االقتصـادية

المو د لدو مج

التعاو أو أية اتفاقية أ رى مدرمة أو قد تدـرد فـي هـ ا

ال ر .
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 - /30فــرأل العقوبــات الرادعــة ع ـ ديــل المناقصــات لمقــاولي آ ــرل أو م ــاراتكد
دكــا ةفــا ل ــروط ،ومنــل المقــاولي الكــولتيي أو مؤسســاتكد م ـ التعاقــد م ـ
البــــاط مــــل ــــراات أجنديــــة فــــي الــــة تــــوافر مقــــاولي م يــــي مؤه ـــــــــي
باســتطاعتكد القيــاد د ـ ل

توصــيات لجنــة التن ــيط االقتصــاد )  ،امــا ال يعتــد

بعقـــود التنـــاأل التـــي تدـــرد دـــي ال ـــراات اةجنديـــة امقــــاو ر يســـي وال ـــراات
الم ية امقاو م الباط اال بعد ال صو ع ـــ موافقـــة مالــ الم ـروت و لـ
ل دم

االت التكرب الضرلدي .

 - /31دنـــا ع ـــ توصـــية وألار الماليـــة ووألار اة ـــتا العامـــة ووألار الت طـــيط فـــي
االجتماعــــات التــــي عقــــدت دتــــارلخ  10/12و  1992/11/18لمناقـــــ ة تدـــــسيط
اإلج ـ ار ات المتبعــة فــي صــرف الــدفعات المســت قة لمقــاولي الــــــصيانة واةعمــــــا
اإلن ا ية الصتير ينبتي اتبات اآلتي-:
 ) 1تقــود وألار اة ــتا العامــة دتس ـ يد اةعمــا المنجــأل ل جكــة صــا بة ال ــر
بموجب م ضر تس يد يوقل ع ية م قدل مندوب الجكة المستفيد .
 ) 2في الة وجود أية مة ظـات مـ قدـل الجكـة المسـتفيد تـــــــدو بم ـــــضر
التس ـ يد وتكــو وألار اة ــتا العامــة هــي المس ـ ولة ع ـ متابعــة المقــاو

إلنجاأل ه ه المة ظـات وات ـا اإلجـ ار ات الةألمـة فـي الــة عـــدد التألامـــة
دتنفي العمل طبقا ل مواصفات الوارد في العقد .
 ) 3ت تألد الجكات المستفيد بصرف قيمة كادات الـدفل الـوارد اليكـا مـ وألار
اة ـــتا العامـــة ـــة مـــد أقصـــاها 10أيـــاد مـــ تـــارلخ اســـتةمكا لت ـــ
ال ـــكادات ،وفـــ

الـــة عـــدد التـــألاد الجكـــة بالصـــرف ـــة هـــ ه المـــد

المـــــ اور تقـــــود وألار اة تــــــــــا العامـــــة بالكتابـــــة الـــــ وألار الماليــــــــــة
إل ـــعارها دــ ل الت ا الةألد .
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 - /32ت تألد الجكات ال اومية القا مة ع

تنفي الـم روعات الكدــرى بضـرور التعـاو

مــل الكي ــة العامــة ل دي ــة وابةغكــا مســبقا وبصــور رســمية بم ــروعات التنميــة
الر يسية المألمل تنفي ها ليتسن ل كي ة دراسة ت

و ل استنادا ال قـرار مج ـ

.1994

الم ارلل مـ النا يـة الدي يـة

الـوأل ار رقـد  ) 906دج سـتة رقـد  ) 55لسـنة

 - /33تتــول اــل جكــة اوميــة صــيانة المن ـ ت والمرافــق ال اصــة دكــا مــل مراعــا
االلتـــألاد دتعمـــيد رقـــد  )23لســـنة  1982ب ـــر أعمـــا الصـــيانة ع ـــ ا ـــتةف

أنواعكا.

 – /34اســـتنادا الـــ قـــ اررات مج ـــ
رقد

الـــوأل ار أرقـــاد  ) 1126المت ـــ فـــي اجتماعـــة

 ) 2003/2 – 49المنعقـد دتـارلخ  ) 1253 ، 2003/11/16المت ـ فـي

اجتماعة رقد  ) 2003/2 – 54المنعقـد دتـارلخ /82 ، 2003/12/23رابعـا) فـي
اجتماعة رقـد  ) 2005/4المنعقـد دتــــارلخ  2005/1/30وقــــرار مج ـــــ

الـوأل ار

رقد /213أوال ) فــي اجتماعــة رقــد ) 2008/7المنعقــد دتـارلخ ، 2008/2/18
وقرار مج

الـوأل ار رقـد  )497الصـادر فـي اجتماعـة رقـد  )2013/17المنعقـد

دتارلخ  2013/4/8وفيما يتع ـق بالم ـارلل اإلن ـا ية والصـيانة يجـب ع ـ جميـل
الجكات ال اومية مراعا ما ي ي - :
 – 1تك يـــ

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

ال اوميـــة ل ـــو األرات والكي ـــات والمؤسســـات ال اوميـــة ،مـــا عـــدا م ـــارلل
جامعــة الكولــت والكي ــة العامــة ل تع ــيد التطديقــي والتــدرلب ووألار الــدفات
واإلدار العامــة ل طيـ ار المــدني ،باإلضــافة الـ المؤسســات التــي يتــيع لكــا
قانو ان ا كا ه ا اال تصاص.
 – 2قيـاد وألار اة ـتا العامـة بال صـو ع ـ موافقـة الجكـات المسـتفيد مـــــ
الم روت ع

التصميد قدل طر ة ل تنفي .
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 – 3عدد تجاوأل اةوامر التتييرلة ة م روت ع  % 10م قيمة الم روت.

 -4اســــناد مســــؤولية الصــــيانة الــــ الجكــــات ال اوميــــة لتتــــول القيــــاد بصــــيانة
م ــارلعكا ،بعــد االســتةد النكــا ي ةعمــا العقــود االن ــا ية وانتكــا فتــر الصــيانة
ال اصة دكا.

 -5السمار بقياد الجكات ال اومية دتــــصميد وتنفيـــــ وصـــــيانة وادار مــــــ ارلعكا
الصتير والتي ال تتجاوأل تكاليفكا المالية م يوني دينار اولتي ).
 -6اإلبقـــــا ع ـــــ تصـــــميد وتنفيـــــ وصـــــيانة وادار الم ـــــارلل الكديــــــــــر ت ـــــــــت
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
الوأل ار .

 -7الســمار لــبعأل الجكــات ال اوميــة دإنجــاأل وتصــميد وتنفي ـ وصــيانة م ــارلعكا
والتي ال تتجاوأل تكاليفكا المالية  )10مةيي دينار اولتي.

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

الموافقة.

 - /36يجـــب ع ـــ الجكـــات ال اوميـــة قدـــل العـــرأل ع ـــ الجكـــاأل المراـــأل ل مناقصـــات
العامــــة ال صــــو مقــــدما ع ــــ ا

وأللــــر الماليــــة لطــــرر المناقصــــات ال اصــــة

بالم ارلل االن ا ية التـي تتضم أعما ت ـص الت تيل والصيانة لمـد تأللــد عــ
 )3سنــــوات واـ ل طــرر المناقصــات ال اصــة برعمــا الصــيانة الج رلــة ل م ــارلل

اإلن ــا ية و ل ـ فــي الــة أللــاد مــــد العقـــد عـــ
المـــالية المترتدــــة عـــ

 )3سنـــوات لدراســـة االلتألامـــات

ه ـ ه التعاقــدات ــة سنـــوات تنفي ـ الم ــروت و ل ـ ع ـ

ضــو الم ـوارد الماليــة المتا ــــة بالدولــة اســتنادا ة اــاد المــاد  )26م ـ المرســود

بالقــانو رقــد  )31لســنة  1978بقواعــد اعــداد الميألانيــات العامــة والرقابــة ع ـــ
تنفي ها وال ساب ال تامي.
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 - /37يجــب ع ـ الجكــات ال اوميــة التركــد م ـ ســداد اافــة المســت قات الماليــة لمقــاولي
تنفيـ الم ــارلل اإلن ــا ية وصــدور ــكاد الــدفل ال تاميــة واالســتةد االدتــدا ي لكــا
قدل ط ب التا كا م الميألانية ونظـاد ادار ماليـة ال اومـة ) (GFMISمـل التركيـد
ع

االسـتةد النكـا ي لكـا نظـ ار لمـا ي ضـل لـة الم ـروت مـ صـيانة بعـد االسـتةد

االدتــدا ي تمتــد لســنوات ممــا يترتــب ع يــة تمرلــر بعــأل المعــامةت ال اصــة دك ـ ا
ال ر في نظاد ادار مالية ال اومة ).(GFMIS
 - /38ال يجوأل ة جكة اومية تعديل أسعار العقـد – أللـاد أو نقـص – فـي الـة تتيـر

أسعار المواد الر يسية الدا ة في دنود المناقصة – والتـي ت ـدد أسـعارها عالميـا –

اال وفقــا لمعادلــة منصــوص ع يكــا بالوثــا ق والعقــود ال اصــة بالم ــارلل االن ــا ية
والصـــيانة الج رلـــة  ،وبعـــد الرجـــوت الـــ وألار الماليـــة – ـــ و الميألانيـــة العامـــة
لدراسة اةسـباب وااللتألامـات الماليـة المترتبـة واعتمـاد القيمـة الماليـة الةألمـة و لـ

قدـــل العـــرأل ع ـــ الجكـــاأل المراـــأل ل مناقصـــات العامـــة وفقـــا ة اـــاد المـــادتي
 )76،75م القانو رقد  )49لسنة  2016ب ر المناقصات العامة.
 - /39يجــب ع ـ الجكــات ال اوميــة تةفــي ال جــو ال ـ اةوامــر التتييرلــة لتنفي ـ العقــود
ال اصة بم ارلعكا االن ا ية ،وااللتألاد بعدد اطالـة المـد الممتـد دـي تصـميد هـ ه
الم ــروعات والدــد دتنفي ـ ها ،و ل ـ اســتنادا لق ـرار مج ـ

الــوأل ار رقــد )2/182

المنعقــــد دتــــارلخ  2016/2/8ب ــــر اةوامــــر التتييرلــــة لتنفيــــ العقــــود ال اصــــة
بالم ارلل االن ا ية ل جكات ال اومية.
 - /40يجب ع

الجكات ال اومية ال صو ع

موافقة وألار المالية – ـ و الميألانيـة

العامة ب ر اةعما المندثقة عـ م رجـات االتفاقيـات االست ـارلة مـ ممارسـات

ومناقصــات لتنفيـ الم ــارلل االن ــا ية أو أيــة ــدمات است ــارلة أ ــرى تتع ــق دكــا
و ل قدل ات ا أ اج ار 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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 - /41ال يجــوأل ة جكــة اوميــة تفعيــل الدنــود اال تياطيــة والطار ــة بعقــود االتفاقيــات
االست ـارلة والم ـارلل االن ــا ية والصـيانة الج رلـة ،واســتعما المبـالا اال تياطيــة
والطار ــة دت ــ العقــود اال بعــد الرجــوت الــ وألار الماليــة -ــ و الميألانيــة العامــة
لدراســة أســباب تفعيــل ت ـ الدنــود وااللتألامــات الماليــة المترتبــة ع يكــا وات ــا القـرار

المناسب ب رنكا و ل قدل العـرأل ع ـ ديـوا الم اسـبة وفـق أ اـاد القـانو رقـد
 )30لســـنة  1964وتعديةتـــة ،والتعمـــيد رقـــد  )6لســـنة  2018ب ـــر الضـــوابط
والقواعد الواجب ع

اافة الجكات الم مولة درقابة ديـوا الم اسـبة اتباعكـا عنـد

العــرأل ع ـ الرقابــة المســبقة والتقيــد دــدليل اعــداد أوراق المناقصــات وم ــروعات
العقود واالرتباطات واالتفاقات ال اضعة ل رقابة المسبقة.
 - /42يجــب ع ـ الجكــات ال اوميــة ات ــا اجـ ار ات الطــرر والترســية والتعاقــد لمناقصــات
الصاايب الجذريا لعا ا تهااب العقــود الجبريا دوقــت اــاف ،مــل مراعــا دقــة تقاارير
اةعم ـا والمــد الألمنيــة الةألمــة ل تنفي ـ و ل ـ تجنبــا إلصــدار أوامــر تتييرلــة ع ـ
العقود الجارلة مل االلتألاد دنص الماد  - /20النفقات الرأسمالية).

اما يجب ع ـ جميـل الجكـات ال اوميـة عـدد تضـمي مناقصـات الصـيانة الج رلـة
ل م ـــارلل االن ـــا ية بقيمـــة أتعـــاب تصـــميد أو ا ـــراف أو أيـــة ـــدمات است ـــارلة

أو متط بات ترثيث.

 - /43ع ـــ جميـــل الجكـــات ال اوميـــة االلتـــألاد دتنفيـــ مـــا جـــا بقـــرار مج ـــ

الـــوأل ار

رقد /264ثانيا) الصادر فـي اجتماعـة رقـد  )2019/9المنعقـد دتـارلخ 2019/3/4

المتضـم " تك يـ

الـوأل ار المعنيـي بم اطبــة الجكـاأل المراـأل ل مناقصـات العامــة

بالم ــارلل المتعثــر أو التــي لــد تنفـ بال ــال المط ــوب انفــا ا ل مــاد  )85دنــد )4

م القانو رقد  49لسنة  2016ب ر المناقصات العامة".
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الفصل الرابع  -الحسابات :
 - 1على ىىي الى ىىع ال وى ىىات الحداال ى ىىت عتى ىىا يعى ىىااا الادامب ى ىىات الااللى ىىت اار اموى ىىا الامباال ى ىىت
االلمى ى ىقاا ب ى ى ىرار ا لى ى ى

ال ى ىىاقرا ر ى ىىا  )445الامخ ى ىىت با مااعى ى ى ر ى ىىا )2016/15

الاتع ى ى ىىا م ى ى ىىار  2016/4/4بش ى ى ىىم معا ى ى ىىلا المراس ى ى ىىل االل مراتى ى ى ى

ى ى ى ى ال و ى ى ىىات

الحداالت اال اف المراسل الار .
 - 2لدى ىىا الصى ىىرف باا ى ىىا الاس ى ىىمتاات امصى ىىللت اى ىىع ير ى ىىا الاسى ىىمتاات الا ى ى ى ىاة لل ى ى ى ىاا
الاحاس ى ى لت باالس ى ىىماارة الاالل ى ىىت اسى ى ى ى ىمتااا يلى ىىي المعا ى ىىلا ر ى ىىا  )8لس ى ىىتت  2017بش ى ىىم
الاعال ى ىىات الاحاس ى ى لت على ىىي تيى ىىا ياارة االلى ىىت الحدااى ىىت ) ،(GFMISا ى ى حالى ىىت ا ى ىىاا
ص ىىعابت ى ى ير ىىا ملى ى الاس ىىمتاات ا ىىع االس ىىماارة الخاص ىىت و ىىا تيى ىرا ل ىىر ح او ىىا ا
لط لعموى ىىا الخاص ى ىىت راعى ىىي حف ى ىىر مل ى ى الاس ى ىىمتاات بطر ى ىىت لس ى ىىول الر ى ىىا يل و ى ىىا عت ى ىىا
الحا ى ىىت اى ى ىع ضى ىىرارة خى ىىما الاسى ىىمتاات باى ىىا ي ى ىىت صى ىىر وا اى ىىع مى ىىاا ر ى ىىا االسى ىىماارة
امار خوا على ىي مل الاسمتاات اار ا

صارة ا االسماارة.

 - 3عل ىىي ال ىىع ال و ىىات الحداال ىىت امب ىىا تي ىىاا الحف ىىر الاش ىىار يللى ى ى ى المعا ىىلا ر ىىا ) 7
لسى ىىتت  2001بشى ىىم الاحى ىىت الاحفايى ىىات على ىىي الاسى ىىمتاات امصى ىىللت الا ى ىىاة للعال ى ى ىات
االار ى ى ىىت باالس ى ى ىىماارات الاش ى ى ىىار يل و ى ى ىىا ب ى ى ىىالمعالا ر ى ى ىىا  ) 8لس ى ى ىىتت  2017بش ى ى ىىم
الاعال ات الاحاس لت علي تيا ياارة االلت الحداات ).(GFMIS
-4

مصرف الابالغ الاسمح ت باا ا يت

ا
اإلت

تفس

ا يلي الاايل ال اتات

باالسمالا حسا التااتج الاارا
الشخص الصاار لصالح

اإلت

صرف يلي الشخص الا

لل وت ا الشردت الاخمصت ا ا ع

يور اإلت  ،داا
يتا دا

اق الصرف للاد ل ع

هتا الاد ل افاضا ب بض الابالغ

الاسمح ت لألص ل الشخص الصاار لصالح اإلت ) ا

الصتاا

اتل

ماد ل عاا ا خاص اايق .ااتا اعىت الضرارة ال ىعال ىت  -داىا ى
مىاد ىلالت الارم ىات ااسمح ىات ى ى ىال السفر  ..ال
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 -لدمف

باا ا
حىال ىت

هته الحالت
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ماد ل بال بض اا عا علل

ا

المىا لع ا ادى ل الىاقارة الد ىا
المحا ل الاباشر بال تا
 1994/1/30بشم

الشخص الصاار لصالح

اإلت

بشرط اعمااا

اساىاال ع تلى  ،ا ما الا ع باسمخااا اس لت

لمسا ا االلمقااات حسا ال ماا الااري الصاار مار

االلمقااات الاسمح ت الا ع ،ااتا اسملقا امار الل ا يلي

اسمخااا الشلدات داس لت لسااا الاسمح ات طرف ال وت الحداالت عاا الباا
امال -معالضات العاال

 ،راعي

الصاارة اتوا بالعبارة الماللت

م اا ال وت الحداالت خما

الع الشلدات

ال لصرف يال للاسمف ا امال ) اتل

إلحداا

الر ا ى ى ى ى ى ى ىت علي صرف الشلدات .
 - 5ىىا عل ىىي ال و ىىات الحداال ىىت

مم ىىاا شى ىىور ا باطالبامو ىىا عى ى الخ ىىااات المى ى م ا وى ىىا

اامعا ىىال المى ى م ىىاا متف ىىتها دا ىىا معى ى عل ىىي ال و ىىات الحداال ىىت الاس ىىمف اة اى ى هى ى ىته
الخااات الاطالبت بال اااا االعال علي مسا اها اال بمال.
 - 6محمفر ال وات الحداالت بحساباموا لاى ت
اسمتااا لل اتا

را

ال ا ت الاردقي بالا تار ال ىا م

،

 ) 32لستت  1968بشم الت ى ى ىا ابتى ى ال ا ى ىت الاردى ىقي

امتيلا الاوتت الاصر لت االاعال بالارساا ب اتا ر ا

 ) 130لستت . 1977

 - 7ى ىىا لى ىىاا الى ىىع ال وى ىىات الحداالى ىىت عى ىىااا اى ىىتدرة مسى ىىالت لحسى ىىاباموا ت ى ى ال ا ى ىىت
الاردىىقي ا ل ىىت تىىا خ ىىرى احلل ىىت ا ت لىىت بصى ىفت ش ىىور ت اا ى ى ىرا الم ى ى ىسالات الالقا ىىت

اال بى ىىمال امقا ى ىىا اقارة الااللى ىىت تسى ىىخت عى ى ى مل ى ى المسى ىىالات ااراعى ىىاة ال مى ىىاا ال ى ىىااري

الص ى ىىاار م ى ىىار  1993/12/19بش ى ىىم الر ا ى ى ى ى ىت عل ى ى ى ىي رصى ى ى ىاة ح ى ى ى ىسابات ال وى ى ى ىىات

الحداالى ىىت ت ى ى ال ا ى ىت الاردى ىىقي اعوى ىىاة الطاابى ىىع الااللى ىىت ،ااراعى ىىاة المعاى ىىلا ر ى ىىا )4

لسى ى ىىتت  2020الحى ى ىىق للمعاى ى ىىلا ر ى ى ىىا  )1لسى ى ىىتت  2020بشى ى ىىم ال ااعى ى ىىا ااإل ى ى ىرا ات
الالقا ىىت إل فى ىىال الحسى ىىابات ااعى ىىااا الحسى ىىاا الخم ىىاا لل وى ىىات الحداالى ىىت للسى ىىتت الااللى ىىت
.2020/2019
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 - 8ال
الدا

اق مي

وت حداالت

مصار شل

الشل

اسمحق الا ا

با را اإلطال

ال ا ت االاسمحق الا ا
االشلدات الم
مار

الحق لمار

علل  ،االشل

الاسحاا

ا م الا للا ا خالل شور ا مار

االت
يصااره.

لا م اا صحا وا خالل الااة ال اتاتلت لصالح موا سمت شور ا

يت ضا

ا ال تا

وا

مار

اه ا امرها،

العاا م الا الشل ) ،م اا ال وت باخاطبت ت

الاحللت ا ام ت لت الاسحاا عل وا الشل

ال ا ت الاردقي

إلل اف صر وا ،اباا ا

دماا اإلل اف م اا ب ىىاها لح ىىساا خصاا امااالت احللت -حسابات اااتت خرى
 -ابالغ محت المسالت) اتل

اسمتااا للمعالا ر ا

 ) 8ل ىىستت  2017بشم

الاعال ات الاحاس لت علي تيا ياارة االلت الحداات ) .(GFMISاع اراعاة دا ت
امحداا الخاصت بالشلدات الااراة ب اتا

الم ارة ر ا

 )68لستت 1980

امعالالم .
ا ى ىىا عل ى ىىي ال ى ىىع ال و ى ىىات الحداال ى ىىت ايب ى ىىات ال ى ىىع الش ى ىىلدات الاحص ى ىىلت بال و ى ىىات
الحداالىىت بال ىىا التيىىاا الاخ ىىمص لامابعىىت عاال ىىت محصى ى لوا ،اتل ى ا ىىا لاىىا ىىا ى ى
المعاى ىىلا ر ى ىىا  )8لس ى ىىتت  2017بشى ىىم الاعال ى ىىات الاحاسى ى ى لت على ىىي تيى ىىا ياارة االل ى ىىت
الحداات ).(GFMIS
-9

ىىا عل ىىي ال ىىع ال و ىىات الحداال ىىت االلمى ىقاا ف ىىال الفمى ىرات الش ىىور ت ىىتيا ياارة االلى ىت
الحدااى ىىت ( )GFMISا ى ىىا للمعاى ىىلا ر ى ىىا  )1لسى ىىتت  2018بشى ىىم ال ااعى ىىا ااإل ى ىرا ات
الالقاى ىىت إل فى ىىال الفم ى ىرات الشى ىىور ت لل وى ىىات الحداالى ىىت على ىىي تيى ىىا ياارة االلى ىىت الحدااى ىىت
).(GFMIS
داىىا تبغى ى عل ىىي ال ىىع ال و ىىات الحداال ىىت م ىىالا دش ىىا ي ا ىىال الحس ىىابات عى ى الفم ى ى ىرة
الش ى ىىور ت ا الفمى ى ىرات رب ى ىىع الس ى ىىتالت يل ى ىىي اقارة الاالل ى ىىت ى ى ى ااع ى ىىا ال م ى ىىااق ال ى ى ىىاا
الخىىاا

ع ى ىشر اى ى الشىىور المىىال للفمى ىرة الم ى ع ىىا عتوىىا  ،اتل ى بع ىىا ي ىرا الاطاب ىىات

الالقات ا ىع ام ساا الاخمصت ا ا اتمىياا اراا هىته ال شاف ااسمىلفا ال لاتىات
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الى ى ىااراة و ى ىىا اتلى ى ى اس ى ىىمتااا للمعا ى ىىلا ر ى ىىا  )3لس ى ىىتت  2018بش ى ىىم ل ى ىىا الحس ى ىىابات
الاالل ىىت الرب ىىع س ىىتالت لل و ىىات الحداال ىىت ،عل ىىي
هته ال شاف الارسلت يلي اقارة الااللت

تف

ى ىاا ي ا ى ىاا الاحاس ىىبت تس ىىخت اى ى
الااعا.

 - 10معى ىىا اى ىىتدرة يلضى ىىاحلت ش ى ىىاالت ع ى ى اإل ى ىرااات الاحص ى ىىلت ااإل ى ىرااات الاسى ىىمح ت اا ب ى ىىت
المحص ى ى ل االاصى ىىرا ات الفعللى ىىت ااالرمباطى ىىات على ىىي ا ى ى ىسماى ال تى ى ىاا اال ى ى ىرااج االحسى ىىابات

الخار ى ىىت ع ى ى

ى ىااا الا قاتل ى ىت ،بح ى ىىب مع ى ىىر الاى ىىتدرة اإل ى ى ىضاحلت ع ى ى ى خطى ىىت الا قاتلى ىىت

الاتف ىىتة ا ىىع ل ىىا ا ىىا م ىىا متف ىىته اى ى اش ىىار ع خط ىىت المتال ىىت امر ىىق ا ىىع ال ش ىىاف رب ىىع
الستالت ا

ربع تس امرسىىل يلي اقارة الااللت.

 - 11ىىا امابع ىىت حال ىىت االرمب ىىاط االص ىىرف عل ىىي اخمل ىىا ى ىااا ابى ىرااج اا ااع ىىات ا ا ىىات
ابت ى ىىاا ا تى ى ى ىاا الاصى ى ىىرا ات با ى ىىا لح ى ىىق امهى ى ىىااف اام ى ى ىراض المى ى ى ا ى ى ى

لو ى ىىا م ى ى ى ىا

مخصى ى لص ه ىته االعماااات.
 - 12ى ى ى ىىا على ى ى ىىي الى ى ى ىىاقارات ااإلاارات الحداالى ى ى ىىت االلم ى ى ى ىقاا مقا ى ى ى ىىا اقارة الااللى ى ى ىىت – ياارة
الحس ىىابات العاا ىىت بدش ىىا محل لى ى للاص ىىرا ات الفعلل ىىت المى ى

ىىما اتفا و ىىا ش ىىور ا ا ىىا

ل شى ىىا حسى ىىاا الخق تى ىىت الااحى ىىا ) ااقعى ىىت على ىىي ى ىااا الا قاتلى ىىت ادى ىىل ا ى ى امصى ىىال
االخص ىىاا ى ى ااعى ىىا صى ىىاه امس ى ى ا امال اى ى الشى ىىور المى ىىال ا ى ىىا لل شى ىىاف الاعى ىىاة
ى ى ى ه ى ىىتا الش ى ىىم  ،اال ى ىىما ماا ى ىىل حس ى ىىابات الاح ى ىىاات المتيلال ى ىىت ب ى ىىال تا الخار ل ى ىىت
المابع ى ىىت لل و ى ىىات الحداال ى ىىت بالخ ى ىىارج س ى ىىفارات اادام ى ىىا ص ى ىىحلت – ادام ى ىىا ي ا ل ى ىىت –
ادام ىىا يعالالى ىىت ...ا ره ىىا) يال بعى ىىا م ى ىىالا ال ش ىىاف يل وى ىىا اتل ى ى حرص ىىا على ىىي مح ى ىىق
المى ىااق الا ىىال ا ى ى خ ىىالل اضى ىىع سلاس ىىت االل ىىت امااقتى ىىت مس ىىاعا على ىىي ح ىىص ام ى ىىلا
اى ىىاى دفال ى ىىت ا عالل ى ىىت خطى ى ى السى ى ى الت الت الى ىىت ا ى ىىااة اماا ى ى ى متف ى ىىت الاسى ى ى اللات
الاادلى ى ىىت لمح ى ى ىىق امهى ى ىىااف الاحى ى ىىااة احرصى ى ىىا على ى ىىي مطى ى ىىا ر ياارة العاللى ى ىىات الت الى ى ىىت
لايااا الخقاتت العاات للاالت.

- 107 -

الحسابات

 - 13معا الاقارات ااإلاارات الحداالت لا
ااإل رااات الاما ع محص لوا ع

م ا ر االحملا ات الت الت لا ا لت المقاااموا،

دل شور علي اسماى ام ااا ل ل اتوا ،ال اا

يلىي اقارة الااللت – ياارة الحسىابات العااىت ى ل س ىاع
للشور الاعت  ،اتل اسمتااا للاااة
بشم

ا

االت الشىور السا ىق

 ) 3ا المعالا ر ا

 ) 7لستت 2008

مط ق تياا حساا الخق تت الااحا علي الاقارات ااإلاارات الحداالت

االمعالا ر ا

 )2لستت  2011الالحق للمعالا ر ا
هتا الشم ) ،اع اإلحاطت بمت

لل شاف الاعاة

ال شا الخاص وته الم ا رات
الم ا رات ا

ات وا اا

 )7الاشار يلل

ا ا

حال ممخر ا عاا اصال

الا ت الاحاا ساف مل م الاقارة يلي اضع مل

ي اسااللت.

 - 14ى ىا ي ى ىرا حى ىىص ااري شى ىىوري  ،رب ى ى ى ىىع سى ى ى ىىتاي ) لح ى ى ىىسابات امصى ىىال االخصى ىىاا
بمتااعو ىىا ،االحس ىىابات التياال ىىت بمتااعو ىىا اا ى ى ىرا الم ى ى ىسالات الالقا ىىت للح ىىا اى ى مض ىىخا
رصاموا.
 - 15تبغى ى ع ىىرض ي خ ىىالف ى ى ال و ىىات الحداال ىىت ى ى ش ىىم مس ىىالت الاع ىىااالت الاالل ىىت
عل ى ىىي اقارة الاالل ى ىىت لل ى ىىت لى ى ى اامخ ى ىىات اإل ى ى ىرا ات الالقاى ى ى ىت ى ى ى ىشمت اسى ى ى ىمتااا للاى ى ى ىااة
 ) 18ا ى ى ارس ى ىىاا بال ى ىىاتا ر ى ىىا  ) 31لسى ىىتت  1978ب ااع ى ىىا يع ى ىىااا الا قات ى ى ى ىات
العاات االر ابت علي متف تها االحساا الخماا

.

 - 16ى ى ىىا متيى ى ىىلا ي ى ى ىرا ات الصى ى ىىرف االمار ى ى ىىا متيلاى ى ىىا مسل ى ى ى ىسللا اى ى ى ىع ض ى ى ى ىرارة ير ى ى ى ىا
الاسى ىىمتاات امصى ىىللت الا ى ىىاة للصى ىىرف باى ىىا ال معى ىىارض اى ىىع خط ى ىاات العاى ىىل الااض ى ى ىحت
بى ى ىىالمعالا ر ى ى ىىا  ) 8لس ى ى ىىتت  1973ااسى ى ىىمتااا للمعا ى ى ىىلا ر ى ى ىىا  ) 16لس ى ى ىىتت 1986
للو ا ى ىىات الالح ى ىىت  ،االمعا ى ىىلا ر ى ىىا  )5لس ى ىىتت  2016بش ى ىىم ال ى ىىل را ى ىىاق امص ى ىىتلفات
الحسىىابات الخار ىىت عى ى

ى ىااا الا قاتل ىىت ا ىىا ل ىىال ل يحص ىىا ات االل ىىت الحداا ىىت االمعا ىىلا

ر ى ى ىىا  ) 8لى ى ى ى ىىستت  2017بش ى ى ىىم الاعال ى ى ىىات الاحاسى ى ى ى لت عل ى ى ىىي تي ى ى ىىا ياارة االل ى ى ىىت
الحداات).(GFMIS
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 - 17ما يس اط الابالغ الاسمح ت للغ ر ا الس الت ا ا لاا ل - :
 الابالغ الاسمح ت للغ ر الا اة بحساا الخصاا علي تااالا قاتلت  -ما يس اطوا ا ى
االسمح ا  ،اتل
الاقرا

ا ل

اتلى

السى ى الت بع ى ىىا اضي ستم

را

 /2-13/251ى ى ىرة ا ) الصاار
 1998/4/26علي

مار

را ،طب ا محداا الاااة
1979

رار

مس ل بالحسابات التياالت
ااة الم ااا،

خالف ارم ع الارمبات ا لت ابالغ اا بت اماا للاايف ،ح ىىب
علا الاايا ا خا

مار

ا مااع ر ىىا

اسمح ت علي الحداات – اطلابات ا الحداات ) با

ما يس اط الابالغ الخاصت بالاايف
ا

ا

ب اهى ى ى ىىا لحساا اإل ى ىرااات ال الت اسمتااا يلي

 ) 98/4- 2م ىىار
اا

اصرا ات

ضا

ستاات ا

الحساا الاعت
م ى ىىار

بعا سىىتت

االسى ىىمح ا

 ) 21ا الارساا بال اتا ر ى ىىا

ىىا
وا ىىا

 ) 15لستت

شم الخاات الااتلت .

ا  -ا ى ىىا الح ى ىىا الاالل ى ىىت المى ى ى م ى ىىا ع للااي ى ىىا لاى ى ىرة ااح ى ىىاة بع ى ىىا اتمو ى ىىا الخاا ى ىىت
مخضع محداا الم ااا طب ا لل اتا
ج-

الاات

 15ستت ) .

ا ىىا بالتس ىىبت للمما ت ىىات تى ى ىىما مس ىىا موا لحس ىىاا اإل ى ىرااات ال ال ىىت بع ىىا المم ىىا
اى ى اتموى ىىا الغ ىىرض الى ىىتي مى ىىا محصى ى ل ا ى ى

لو ى ىا ،اايبامو ىىا ب ى ىىاها بالحسى ىىابات

التياال ىىت ،ا ى ى حى ىىال ما ىىت الاطالبى ىىت ب ى ى اي ىىت الحى ىىق ى ىىل اضى ى

م ى ىرة الم ى ىىااا

15سىىتت) اى ى مىىار المس ىىالت ىىما صىىرف الاب ىىالغ الاس ىىمح ت خصىىاا اى ى حس ىىاا
اإل ى ىرااات اتل ى ى ا ى ىىا للمعاى ىىلا ر ى ىىا  )4لسى ىىتت  2020الحى ىىق للمعاى ىىلا ر ى ىىا )1
لس ى ىىتت  2020بشى ى ىىم ال ااعى ى ىىا ااإل ى ى ىرا ات الالقا ى ىىت إل فى ى ىىال الحسى ى ىىابات ااعى ى ىىااا
الحساا الخماا

لل وات الحداالت للستت الااللت .2020/2019
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 - 18اىىا الابىىالغ الاسىىمح ت لل وىىات الحداالىىت ىىل بعضىىوا الىىبعض االابىىالغ الاسىىمح ت
لل وات الحداالت لاى الغ ر ما اس اطوا ا ا لاا ل - :
) الاب ىىالغ الاسى ىىمح ت لل وى ىىات الحداالى ىىت ىىل بعضى ىىوا الى ىىبعض  :الح ى ىىا الاسى ىىمح ت
لل وى ىىات الحداالى ىىت الاخملفى ىىت ى ىىل بعضى ىىوا الى ىىبعض ال لح وى ىىا ي م ى ىىااا  ،ا ى ىىما
مسى ىىا موا س ى ىاا مسى ىىالت ت الى ىىت ا الى ىىت طب ى ىىا لاى ىىا ل ى ىىرره اق ى ىىر الااللى ىىت اتل ى ى
يعاى ىىاال لى ىىتص الاى ىىااة  )18ا ى ى الارسى ىىاا بال ى ىىاتا ر ى ىىا  )31لسى ىىتت ، 1978
اتلى ى ا ىىع ع ىىاا اإلخ ىىالل با ىىا تص ىىت عل ى ى الا ىىااة  ) 21اى ى الارس ىىاا بال ىىاتا
را

شم الخاات الااتلت .

 ) 15لستت 1979

ا ) اى ى ىىا الابى ى ىىالغ الاسى ى ىىمح ت لل وى ى ىىات الحداالى ى ىىت لى ى ىىاى الغ ى ى ىىر باى ى ىىا وى ى ىىا الى ى ىىا ا
الاس ىىمح ت للحداا ىىت الاس ىىمح ات الض ىىر لت) ىىال ىىاق يسى ى اطوا اى ى الس ى ى الت
ا م اااو ى ىىا يال بع ى ىىا اضى ى ى خاس ى ىىت عش ى ىىر عاا ى ىىا اى ى ى م ى ىىار االس ى ىىمح ا اتلى ى ى
اس ى ىىمتااا ل ى ىىتص الاى ى ىىااة  )438اى ى ى ال ى ىىاتا الاى ى ىىات ابع ى ىىا خ ى ىىت ااا ى ى ىىت اقارة
الااللت.
ج )

اا الابالغ الاسمح ت ع ال اااق الا اات ا بعىىض ال وىىات الحداالت ما

اس اطوا ا الس الت بعا ارار سمت شور ا مار
ال اا ىقة ا ا ى

اسمح ىا
 )226ا

الارساا بال اتا

مار ى

يع ىىال

را

الر ى ىىا

) 67

اتموا
ىى

ل ال ى ىىت ى

الاع ىىا و ىىا اااة

لستت  1980صاار ال اتا

الاات  ،اا ا للمعالا ر ا  )4لستت  2020الحق للمعالا ر ا  )1لستت
 2020بشم
الخماا

ال ااعا ااإل را ات الالقات إل فال الحسابات ااعااا الحساا

لل وات الحداالت للستت الااللت .2020/2019

 - 19على ىىي اخملى ىىا ال وى ىىات الحداالى ىىت ي ى ىرا
شىىوار الشىىمرط ي ى ىرا ال ىىرا الخمىىاا

ى ىىرا افى ىىا ق للصى ىىتاا ا ى ىرة دى ىىل يال يى ىىت

ى ى مخىىر ىىاا ا ى لىىاا العا ىىل الرسى ى ىالت اى ى ى

ش ى ىور اىىار ا ى دىىل سىىتت االل ىىت اىىع امبىىا المعللاىىات الااللىىت الم ى ى ارات معا ى ى ىلا
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ر ى ى ى ى ىا

ى ى ىىرا الت ال ى ى ىىت االطااب ى ى ىىع الاالل ى ى ىىت اال ر ال ى ى ىىت

 ) 2لس ى ى ىىتت  2000بش ى ى ىىم

االبطا ىىات الااغتط ىىت اا ىىا ى ى حداو ىىا  ،ه ىىتا ا ىىع اراع ىىاة ي ى ىرا الاطاب ىىات الاار ىىت
ال اال ىىت ى ى ى

دش ىىا حرد ىىت الص ىىتاا ااخر ىىات الحاسى ى ى ىىا ا لى ى االامايلى ى ى ىىت ى ى ى

دى ى ى ى ىشا الحرد ى ى ى ىىت ل ى ى ى ىىاا  / /امص ى ى ىىا بات سى ى ى ىىاب ت  ،االسى ى ى ى الت المف ى ى ى ى ى ىص للت
الاى ىسمخر ت ااسطت الحاسا ا ل .
 - 20تبغى ى ى ى ى ى ع ى ى ى ى ىىاا االحمفى ى ى ى ى ىىاظ باب ى ى ىىالغ د ى ى ى ىرة ى ى ى ى ى الى ىصتى ى ى ىىاا يال با ى ى ى ى ىا لفى ى ى ى
باحملا ى ى ى ى ىىات ال ى ىىاقارة ا اإلاارة الفعل ى ى ى ىىت ا ى ىىع اراع ى ىىاة ا ى ىىا ى ى ى ى ىا بالمعا ى ى ى ى ى ىىا ر ى ىىا
 ) 1لستت  1989ى ىشم

متي ى ىا الى ىصرف الت ى ى اي ع طر ى ىىق الصت ى ى ىىىاا .

 - 21على ىىي ال ى ىىع ال و ى ىىات الحداال ى ىىت الم ى ىىا بمحد ى ىىاا المعا ى ىىلا ر ى ىىا  ) 7لس ى ىىتت 2002
بشم امارا

االبطا ات تات ال لات الت الت بال وات الحداالت .

 - 22الاب ىىالغ الاحص ىىلت لحس ىىاا اإل ى ىرااات ال ىىا مس ىىتي ىىاها اباشى ىرة لو ىىتا الحس ىىاا لع ى ى ىاا
اس ىىملفا اإل ى ىرا ات الالقا ىىت ا لع ىىاا ي ىىات الح ىىق ى ى اعمباره ىىا ي ى ى ىىرااات اسى ى لو ىىا

حس ى ىىاا خص ى ىىاا  -حس ى ىىابات ااات ى ىىت خ ى ىىرى – ا اض ى ىىات مح ى ىىت مس ى ىىا موا إل ى ى ىرااات
الا قاتلت ،اعتا المسالت ما اها لحساا اإل رااات الاخمص.
 - 23ال ىىاق ا ىىت

ىىراض للا ىىايف اتلى ى متف ىىتا للمعللا ىىات الاالل ىىت ا ىىما اى ى ىت سى ى ىلا

للا ىىايف ال ىىاا ال ىىت م ىىا المعا ى ىا اعوى ىىا سى ىاا ىىااخل اال ىىت ال ا ى ى ىت ا خار وى ى ى ىا
لحى ى يما ىىاا ي ى ىرا ات المع ى ى ا ىىما ىىاها بحس ىىاا ص ىىال  -حس ىىابات اا ت ىىت خ ىىرى
– ابىىالغ مح ىىت المحى ى ىص ل – عل ىىي

ىىما اسىىمراااها خ ىىالل ا ىىاة صىىاها س ىىمت ش ىىور

اتل ا ا لل ماا الى ىااري الصاار مار

. 1995/10/24

 - 24م ى ىىاا دى ىىل و ى ى ت حداالى ىىت بفى ىىم االعماى ىىااات الاسى ىىمتالت اا ى ىىع السى ىىحابات امعى ىىا ل

لا ى ى ى ت االعماى ىىااات الاس ى ىىمتالت اا ى ىىع المحى ىىالالت الخار ل ى ىىت ا ى ى حى ى ى ىسا وا ال ى ى ى ىاري

بال ىا تار ال ا م الحىال حىساا ص ىال – حسىابات اا ىتت خىرى  -ا عات ع
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اعما ىىااات اس ىىمتال بال لا ىىت المى ى ى مى ى ىا خص ىىاوا باعر ىىت ال تى ى اال ىىاق محا ىىل ملى ى
ال لات علي تاا الاصرا ات الاعت ىت يال عتا اصال البضاعت.
اى ىىع ا ى ىىاا االلم ى ىقاا ال ااى ىىل باى ىىا ى ىىا ى ى معاى ىىلا اقارة الااللى ىىت ر ى ىىا  ) 3لس ى ىىتت
 2000بش ىىم شى ىىراط المعا ى ىىا بغ ى ىىر ال ىىا تار ال ى ىىا م ا ى ىىم االعماى ىىااات الاى ى ى ىسمتالت
االمعاى ى لا الالحق ب ر ا

 ) 14لستت . 2001

 - 25مما تات الااارسات االاتا صات االا ااالت اال مااالت االتواالت الم ى
الاتا صا

االا االا

ضاا )

ا

اخطا ى ات ضىاا

صارة دفاالت اصر لت
م ا

مار

ل ىااوا

شلدات اصا ت – خطا ىات

اسمالاوا بحساا تياا

تى ى

ش ىلدات

 -مما تات شلدات اخطابات ضاا ).

اعت ى ىىا اخالفى ى ىىت الاى ى ىىارا االا ى ى ى ى ىاال ل ى ى ى ى ىشراط الع ى ى ىىا محص ى ىىل لاى ى ىىت ال فى ى ىىاالت
الاص ىىر لت الاى ى ىىصاارة ام ى ىىا لحى ى ىىساا خص ىىاا – حس ىىابات ااات ىىت خ ىىرى – ا اض ىىات

محى ىىت مسى ىىا موا إل ى ىرااات الا قاتلى ىىت – ا ى ى ىىا لاى ى ىىا ى ى ىىا معاى ى ىىلا اقارة الااللى ىىت ر ى ىىا
 )5لسى ىىتت  2016بشى ىىم ال ى ىىل راى ىىاق امصى ىىتلفات الحسى ىىابات الخار ى ىىت ع ى ى

ى ىااا

الا قاتل ىىت ا ىىا ل ىىال ل يحص ىىا ات االل ىىت الحداا ىىت االمعا ىىلا ر ىىا  ) 8لى ى ىىستت 2017
بش ى ىىم الاعال ى ى ىىات الاحاس ى ى ى لت على ى ىىي تيى ى ىىا ياارة االلى ى ىىت الحدااى ى ىىت) ،(GFMISاى ى ىىع
اراع ىىاة م ا ىىا ملى ى الش ىىلدات الاص ىىا ت اخطاب ىىات الض ىىاا

ىىل توال ىىت الا ىىاة الاح ىىااة

لس ى ىىر اتوا ا يلغا ه ى ىىا ى ى ى حال ى ىىت اتموى ى ىىا الغ ى ىىرض اتو ى ىىا ،اضى ى ىىرارة حف ى ىىر صى ى ىىال
الشىىلدات اخطاب ىىات الضىىاا

ى ى ال ىىا خىىاص ابمر ىىاا اسلس ىىلت ا ى عو ىىاة الااي ىىا

الاسى ىىاال اتل ى ى طب ى ىىا للمعاى ىىلا ر ى ىىا  ) 9لسى ىىتت  1973بشى ىىم حسى ىىابات ال فى ىىاالت
الاصر لت.
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ا ىىع اراع ىىاة معا ىىلا ر ىىا  )4الص ىىاار م ىىار  2013/12/22االاع ىىال ب ىىالمعالا ر ىىا
 )1الصاار مار

 2014/1/21ع ل تت الاتا صات الاردق ت - :

– اعما ىىاا دشى ىىا م ىىا ري معاى ىىلا الم ىىما امال ى ى حس ىىا تيى ىىاا الشى ىراا للاتا صى ىىات

الغ ر ا لت للم قات.
– اعمااا دشا سعار لع ايااق الاتا صات االااارسات الغ ر ا لت للم قات.
 - 26علىىي ال ىىع ال و ىىات الحداال ىىت مض ىىا الع ىىاا الم ى م راو ىىا ا ىىع الغ ىىر ملل ىىت لمى ى ىسالت
الى ىىا عات الا ااى ىىت الم ى ى

ى ىىا ى ىىتص عل وى ىىا ى ى بعى ىىض تى ىىاا الع ى ىىا ا ى ىىا ال ى ى ىا عات

الا ااى ى ىت عل ىىي حسى ىىاا ص ىىال –حسى ىىابات اا ت ىىت خ ىىرى اصى ىىرا ات مح ىىت م ى ى ى ىسا موا
عل ىىي تى ى ىاا ت ى ى ىاا اى ى ى ىصرا ات الا قاتلى ىىت  -اى ىىع عى ىىاا اإلخى ىىالل بمحدى ىىاا الاى ىىااة /6
ا ى هىىته ال ااعىىا ،ا ىىما مسىىا موا ا ى ى الىىا عات الم ى

ىىما صىىر وا ا ا ىىل اىىا مىىا يت ىىاقه

اى ى عا ىىال ا اوا ىىات ا ا ىىا م ىىا مار ىىاه اى ى اى ىااا اتلى ى تس ىىبت مق ىىا عى ى

)%10

ا ى دىىل ا عىىت ،اىىع اراعىىاة االتموىىا ا ى مسىىالت مل ى الىىا عات داالىىت خىىالل اىىاة الع ىىا

اتلى ى ى اس ى ىىمتااا يل ى ىىي ال م ى ىىاا ال ى ىىااري ر ى ى ى ىا  ) 1لى ى ى ىستت  2018ى ى ى ىشم ال ى ىىا عات
الا اا ىىت  ،اى ىىع امخى ىىت ى ى االعمبى ىىار ال مى ىىاا الى ىىااري ر ى ىىا  )1لسى ىىتت  2015بشى ىىم
دفالت ات اق المعا ا

ال وات الحداالت.

 - 27الاب ىىالغ المى ى صى ىىر ت بغ ىىر ا ى ى حى ىىق اا مش ىىفت خ ىىالل تف ى ى
ص ى ىىر ت و ى ىىا ى ىىا

الى ى ىستت الاال ى ى ىت الم ى ى ى

مس ى ىىمبعا اى ى ى الاص ى ىىرا ات بال ى ىىا عل ى ىىي حس ى ىىاا ص ى ىىال –

حسى ىىابات اا تى ىىت خى ىىرى – ا ى ى ى ىالغ محى ىىت المحص ى ى ل  -لح ى ى محص ى ى لوا ااتا اى ىىا م ى ىىا

ا مش ىىا وا ى ى س ىىتت االل ىىت مال ى ى ىت ى ى ىما ىىاها لحى ى ى ىساا ا ى ى ىا ا ى ى ىسمح ت للحدااى ى ىت
لح ى ى ى مح ى ى ىص لوا لإل ى ى ىرااات ت ىىا اصى ىىرا ات اس ىىمراة ) طب ىىا للمعا ىىلا ر ى ىىا ) 8
لسى ى ىىتت  2017ى ى ى ىشم الاعال ى ى ىىات الاحاس ى ى ى لت على ى ىىي تيى ى ىىا ياارة االلى ى ىىت الحدااى ى ىىت
). (GFMIS
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 - 28ممحاى ىىل ال و ى ىىت الحداال ى ىىت الات ى ىىال اتو ى ىىا الاايى ىىا بال ى ى ى ىال الت ى ى ى ىاي لرصى ى ى ى اه ا ى ى ى
اإل ىىاقات الاار ىىت حم ىىي مى ىىار الت ىىل ا ىىما ىىاه لحسى ىىاا خص ىىاا – حس ىىابات اااتى ىىت
خ ىىرى – ا ى ى ىالغ مح ى ى ىت المس ىىالت بال و ىىت الات ىىال لو ىىا  -عل ىىي

ىىما ص ىىرف ارمى ى ىا

اإل ى ىىاقات الاار ى ى ىت الااتاحى ىىت للاايى ىىا خصى ىىاا على ىىي هى ىىتا الحسى ىىاا لح ى ى مسى ىىا م
بال ااى ىىل  ،داى ىىا ممحا ى ى ىل ال وى ىىت الحداالى ىىت الات ى ىىال اتوى ىىا الاايى ىىا م لفى ىىت ادا ى ىىمة
توا ى ى ى ىت الخااى ى ى ىت للاايى ى ى ىا الغ ى ىىر دى ىىا م ع ى ى اى ىىاة خاام ى ى
الحى ىىاالت الم ى ى لدى ىىا

وى ى ى ىا الت ى ى ى ىل ى ى

وى ىىا اتل ى ى

ى ىىر

ىى

وم ى ى متى ىىارج ا قات مواى ىىا ضى ىىا ا قاتلى ىىت

ال ىىاقارات ااإلاارات الحداالى ىىت اتل ى ى ى حسى ىىا ى ىرار ا ل ى ى

ل ىستت  1984اال م ى اا الى ىااري االصاار مار

الخااى ىىت الااتلى ىىت ر ى ى ىا )6

. 1988/11/21

 - 29معى ى ى عل ى ىىي ال ى ىىاقارات ااإلاارات الحداال ى ىىت اطاب ى ىىت الا اض ى ىىات االا ى ىىا اعات ا ى ى ى
االى ىىي حس ى ىىاا الخق ت ى ىىت الااحى ىىا اى ى ى ىع ياارة الح ى ى ى ىسابات العاا ى ى ىت ى ى ى ىشاا الاحاس ى ىىبت
العاا ىىت ى ىىاقارة الاالل ىىت شى ىىور ا ،اد ىىتل اطاب ى ىىت ا ع ىىات الماا ى ى ى ىل للو اى ى ىات الالح ى ىىت،
امسالت الفرا ات اال بمال.
 - 30عل ى ىىي ال ى ىىع ال وى ى ىىات الحداال ى ىىت االلمى ى ى ى ىقاا مط ى ى ى ىق تيى ى ىىاا ياارة االل ى ىىت الحدااى ى ىىت
) (GFMISاااخال ال لاتات الااللت االا ااال بمال ابصفت اتميات.
 - 31مع ى ى على ىىي الى ىىع الاسى ىىاال ع ى ى الشى ىىاا الااللى ىىت ى ى لى ىىت وى ىىت حداالى ىىت
ل ى ىىاااا للادلف ى ى بمعاى ىىال الارا عى ىىت الااللى ىىت ا ى ىاا الاحاسى ىىبت  ،وى ىىاق الاى ى ىرا
الا ىىال  ،اقارة الااللى ىىت  -طاع ىىات الااللى ىىت العاا ىىت الا قاتلى ىىت -الاحاس ىىبت -المخى ىىق )
ال لات ى ى ىىات الاطلابى ىىت ا لطلعى ىىاها على ىىي الى ىىع الس ى ى الت االى ىىا امر االاسى ىىمتاات دى ىىل
لاا خص  ،االمى

ل م ىض

امار االطال عل وا يتا

اسى ىىمتااا يلى ىىي تى ىىص الاى ى ى ىااة " "29ا ى ى

لااوا بالارا عت  ،اتل

ى ىىاتا يتشى ىىا ا ى ىاا الاحاسى ىىبت ر ى ىىا ) 30

لس ى ىىتت  ، 1964ا حد ى ىىاا ال ى ىىاتا ر ى ىىا  )23لس ى ىىتت  2015بش ى ىىا يتش ى ىىا
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الا ى ىرا

الاى ىىال

االالاحى ىىت المتف تل ى ىىت لل ى ىىاتا ر ى ىىا  )23لسى ىىتت  2015الص ى ىىاارة

بالارساا ر ا  )333لستت .2015
 - 32عل ىىي الى ىىع ال و ىىات الحداالى ىىت الحص ىىال على ىىي ااا ىىت اقارة الاال ى ى ى ىت عت ى ى ىا الحا ى ى ىت
لفى ىىم حسى ىىابات ى ى ال تى ىىا الاحللى ىىت  ،ادى ىىتل

ى ى ال تى ىىا ام ت لى ىىت بالخى ىىارج طب ى ىا

محدىىاا د ىىل اى ى معا ىىلا اقارة الاالل ىىت ر ىىا  ) 8لس ىىتت  2000بش ىىم

ىىم الحس ىىابات

ى ى ى ىال تا ام ت لى ى ىىت  ،امعاى ى ىىلا اقارة الااللى ى ىىت ر ى ى ىىا  )2لسى ى ىىتت  2005بشى ى ىىم

ى ى ىىم

الحسى ىىابات تى ى ى ال ا ى ىىت الاردى ىىقي اال تى ىىا امخى ىىرى الاحللى ىىت ،اال مى ىىاا الى ىىااري ر ى ىىا
 )2لسىىتت  2014بش ىىم

ىىم الحسا ى ى ىات ى ى ال تىىا الاحلل ىىت اال ت ىىا ام ت ل ىىت ى ى

الخ ى ىارج  ،االمف ى ىااض اعو ىىا بش ىىم الحص ىىال عل ى ىي عاا ىىا ربحل ىىت عل ىىي لا ىىت ا ىىااعاموا
لى ىىاى مل ى ى ال تى ىىا ا ا ى ىىل اسى ىىمفااموا ا ى ى ب ى ى ى ىا مل ى ى ى الاب ى ىالغ لى ىىا وا ى ىىل محا لوى ىىا

لحسى ىىاا ال و ى ىت لى ىىاى ت ى ى ال ا ى ىىت الاردى ىىقي طب ى ىىا لاى ىىا ى ى ى ىا بدمى ىىاا اقارة الااللى ىىت
الااري ر ا

 ) 3651مار

. 2001/2/11

 – 33راعى ى ىىي مار ى ى ىىا الابى ى ىىالغ الت الى ى ىىت الاحصى ى ىىلت ااسى ى ى ىطت ال ى ى ى ىصتاا ق الفرعلى ى ىىت اا ى ى ى ىا
للص ىىتاا الرالسى ى ا ىىع ير ىىا ص ىىارة اى ى يلص ىىاالت المحصى ى ل ادش ىىاف المار ىىا عت ىىا
يع ىىااا اس ىىماارة المار ىىا طب ى ىىا لا ىىا ارا ى ى المعاى ىىلا ر ىىا  ) 8لس ىىتت  1973ى ى ىشم
ال ى ىىل العا ى ىل بالتاى ىىاتج الااللى ىىت االاحاس ى ى لت االمعاى ىىلا ر ى ىىا  )5لسى ىىتت  2016بشى ىىم
ال ى ى ىىل راى ى ىىاق امصى ى ىىتلفات الحسى ى ىىابات الخار ى ى ىىت ع ى ى ى

ى ى ىااا الا قاتلى ى ىىت ا ى ى ىىا لى ى ىىال ل

يحصى ىىا ات االل ى ىىت الحداا ى ىىت االمعا ى ىىلا ر ى ىىا  ) 8لى ى ى ىىستت  2017بش ى ىىم الاعال ى ىىات
الاحاس لت علي تيا ياارة االلت الحداات ).(GFMIS
 - 34ى ىىا على ىىي ال وى ىىات الحداالى ىىت اراعى ىىاة محر ى ىىر يلصى ىىاالت مار ى ىىا االى ىىا بالامح ى ى ىصالت
الت الى ىىت الم ى ى

ى ىىما اسى ىىمالاوا ع ى ى طر ى ىىق الصى ىىتاا الرالس ى ى  ،اسى ىىمتااا للمعاى ىىلا ر ى ى ىا

 ) 8لس ىىتت  1973بشى ىىم ال ى ىىل العا ىىل بالتاى ىىاتج الااللى ىىت االاحاسى ى لت االمعاى ىىلا ر ى ىىا
 )5لسى ىىتت  2016بش ى ىىم ال ى ىىل راى ىىاق امص ى ىىتلفات الحس ى ىىابات الخار ى ىىت عى ى ى
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ى ى ىااا

الحسابات

الا قاتل ىىت ا ى ىىا لى ىىال ل يحصى ىىا ات االل ىىت الحدااى ىىت االمعاى ىىلا ر ى ىىا  ) 8لسى ىىتت 2017
بشم الاعال ات الاحاس لت علي تيا ياارة االلت الحداات).(GFMIS
– 35

ا علي

الع ال وات الحداالت الم

لسما ا تى ىشاطوا ي ىرا

خار لت بالعاىالت ام ت ىلت ،اما ىر الىتي ىا لسف ىر عت ي ىوار ىرا
مسالت هته المحالالت علي حساباموا الاخمصت
الاسمتاات الا اة لوا ا ا للمعالا
امصتلفات الا قاتلت

امسا

محى ىالالت

عالى عت ى ىا

بالعالت الاحللت) بع ىا م ىا ر

ر ا  )4لستت  2015بشم

ال ل رااق

 )8لستت  2017بشم

الاعال ات

الت اي) ا

الاحاس لت علي تيا ياارة االلت الحداات) (GFMISامبا المعللاات ا ملت- :
 يض ى ىىا ت ى ى ىىرا العالى ى ىىت الاااتى ى ىىت يلى ى ىىي اإل ى ى ىرااات تى ى ىىا  16310101ي ى ى ىراااترا ات مغ ر سعار العالت.
ا -محا ى ىىل ى ىىرا العال ى ىىت الاا تى ىىت على ىىي الاص ى ىىرا ات تى ىىا  28510101خس ى ىىاار
را

مغ ر عالت.

 - 36ما يعااا االسماارات الااللت تيا االلت الحداات  GFMISحسا ا م - :
▪ اإل رااات  :بصالحلت اإل رااات تياا امسمات العاا.
▪ الاص ى ىىرا ات :الب ى ىىاا امال – معالض ى ىىات العى ى ىاال
با

تي ى ىىاا امس ى ىىمات الع ى ىىاا ،ا ى ىىا

ام ااا ما ا خالل امتيات الفرعلت.

▪ الحس ى ىىابات الخار ى ى ىىت ع ى ى ى

ى ى ىااا الا قاتلى ى ىىت امصى ى ىىال ،الخصى ى ىىاا ،الحسى ى ىىابات

التياالت) :مما حسا ط لعت الحساا.
اتل ى ى اسى ىىمتااا يل ى ىىي المعاى ىىلا ر ى ىىا  )8لسى ىىتت  2017بش ى ىىم الاعال ى ىىات الاحاسى ى ى لت
علي تيا ياارة االلت الحداات ).(GFMIS
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الفصل الخامس -السجالت :
ككككك

 -1مسكككككج السكككككجالت الب كككككو بكككككا جككككك

ال ككككك ال

م الوست

).

 – 2تبكككك

ككككل جبكككك س م كككك فككككتإل سككككجالتبا المساسكككك

السسكككا ات الخا جككك اككك
المساس ك

الت مككككك

ككك ا الم ا ككك

اسككت اوا ل ت م ك

ككككك ( المكككككاو ( ) 3

ل كككك اوات الككككككككككمص فات

فبكككككككا لكككول ل ال مكككل ال مكككاذج المال ككك

كك (  ) 8لكككككككس  1973الم ككوب الت ككام الالسبكك
كككككككك (  ) 10لسككككك  1978شككككك

ككككك (  ) 8لسككككك  1978الت مككككك

الت مككات ال اجكك م اااتبككا ا ككو فاكككواو شككل ار كك اوات المصكك فات السسكككا ات
الخا ج ك ا ك الفت ك ال ك س ك

ال بو كك الشخككككص

 ،الت م ك

الجبات الس م

ك (  ) 6لس ك  2002ش ك

الت م

ال بككو

ك (  ) 16لسك  1986الخكككاص

كككول ل ال مككككل ال مكاذج المال ك السككجالت ل ب لكات الم سبك مككا ت افكع مك الت مك
(  ) 4لس  2015ش

ول كل مك

المسم ات آل ال مل الك ا و فكا الت مك
تصككك فات السسكككا ات الخا جككك اككك
الس م الت م

تصك فات الم ا ك ( األسكاس ال بكو )،
ك ( )5لسك  2016شك

ككك ا الم ا ككك

( )8لس  2017شك

فبكككا لكككول ل فسصكككا ات مال ككك

الم الجكات المساسك

ا كم دك فوا

مال ك الس م ك ) ، (GFMISالت مككات ك (  ) 1لس ك  2017ش ك
الو

 -3ج ك

ول كل مك

فج ك ا ات

المست و ل ش ا فا د فوا مال الس م ). (GFMIS
ل ك ج الجبككات الس م ك  -فذا واككت الككككككض

ذلككج  -مسككج سككجالت مساس ك
ل ج ال و الخاص
ال ك و فككا ضك
م ااا التبس

ضكككك ط ال مككككل المساسكككك ا

واخ ك ف ا ك لمككا خصككص لبكككككا مكككك ااتمكك ككاوات

امالبا الف ك ستكم م ك لبكا متا ك الم صك ه ا كم كذ

است اجاتبككا فكم سككو و مكا خصككص لبكذ ال ك و فكا الم ا ك مككككك

الت ي الذ صو ت ه الم ا
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ج

االلت ا بكذا الت يك

فكا

السجالت

جم

الكش ه ال ا ات الم اسكالت .ما

اآللككا سس ك ال ك ام

كا

الفلككات ال ك و األ ك او ال ك ا و فككا ول ككل م ك

الم ا ككك ( األسكككاس ال بكككو ) الصكككاو كككالت م
ك ( )5لس ك  2016ش ك

ول ككل م ك

الم ا

 - 4ال جككككككككك

أل جب س م ااتماو تط ع
ك

المال ك

ا المال

سك

م ككك م اشكككك

ا ككت و ك

تص ك فات

ككك (  ) 4لسككك  2015الت مككك

تص ك فات السسككا ات الخا ج ك ا ك

فبا لول ل فسصا ات مال الس م .

اال كك م اشكك

تكك

الب كككك و الم كككك ل ساسك

كا

دا ( تخك ي  ،شك ا  ،بكل ) ذ

( دككا مساسككك ا) ذ اال كك م اشكك

األ دمككك

اسككتخوا الساس ك اآللككا فال ككو ال ج ك و فلككككككم

د ا ر ا دا فوا مال ك الس مك ) (GFMISالمط كع ا كم جم ككك

الجبات الس م كك اات ا ا مكك . 2016/4/1
 – 5ا ككم جم ك الجبككات الس م ك االلت ك ا ككءج ا ات سفككو تككوا ب مجم اكككك كك الككككككوفات
ذات الب مك الشك ات مسككل ل المك دف
الت م ككككككك
األختا

ككك (  ) 3لسككك  1990شككك

الت م

ا بككا مككوو سفدبككا التككا ككص ا بككككككا
األس كككا الخاصككككك الكككككوفات ذات الب مككككككك

( )7لس  2001ش

المسكم ات آل ك ال مكل الك ا و فكا الت مك
تصككك فات السسكككا ات الخا جككك اككك

الس م الت م

اللسك المسف دكات ،مكا ت افكع مك

ك ( )5لسك  2016شك

ككك ا الم ا ككك

( )8لس  2017شك

ول ككل مك

فبكككا لكككول ل فسصكككا ات مال ككك

الم الجكات المساسك

ا كم دك فوا

مال الس م ).(GFMIS
 –6ت

فث ات الت كو الت التكا تطك ا كم ااتمكاوات الم ا ك فكا السكجالت ال كككك ب

فبا ل و ال و المختص ستكم ال ت تك ا كم التك خ فكا فث اتبكا دبك
صككك

م ككك صكككس س

ي ااكككم

األ ك او فككا سككجالت اال ت ككام مك

الس م ). (GFMIS

السكجالت

كككت فث كككات الت كككو الت فكككا ااتمكككككككاوات ال كككككك و
ا ك الت ككككككككو الت التككككككا تمكككككت دككا فوا مال ك
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الشراء

الفصل السادس -الشراء :
 – 1االلـتزام بالـقواعـد واإلجـراءات واألحـكـام التـي نـص عليهـا التعمـمم رقــــــــم (  ) 5لسـن
 2020بش ـ ن نظــم الش ـراء للجهــات العام ـ والتعلممــات رقــم ( )1لســن  2017بش ـ ن
إجراءات الدورة المسـتندم للشـراء ـي نظـم إدارة مالمـ الحكومـ ) (GFMISأو أي

تعممم أو تعلممات جديدة تصدر بهذا الش ن.
 - 2ال يجــوز ش ـراء مـواد أو معــدات أو تــو ير نــدمات إال عــن ر ـ الوحــدة المنتـــــص
بالشراء ي كل جه حكومم .
 -3ال يجوز ألي جهـ عامـ إبـرام عقـد تور ـد مـا سـب لهـا التصـر

مـ أو ر ـــــض مـا

عرضــت عليهــا جه ـ عام ـ أنــرم مــن م ـواد إال بعــد مض ـي (  ) 90يومــا مــن تــار

التصر أو انتهاء مدة العرض وذلك و قـا للمـادة ( )126مـن التعمـمم رقـم ( )5لسـن
 2020بش ن نظم الشراء للجهات العام .

 -4تعــد وزارة المالمـ نظمــا إلدنــا وتشـ يل عملمــات الشـراء لــذا ينب ــي االلتـزام بمــا ورد
بالتعلممــات رقــم ( )1لســن  2017بشـ ن إجـراءات الــدورة المســتندم للشـراء ــي نظــم
إدارة مالم ـ الحكوم ـ ) ،(GFMISوال يجــوز ألم ـ جهـــــ عام ـ اعتمــاد ت بي ـ أي

نظم آلمـ أنـرم بهـذا الصـدد إال بعـد الحـــــــصو علـــــى الموا قـــــ الرسـمم مـن وزارة
المالم .
 - 5استنادا ألحكام المادة ( )142من التعمـمم رقـم ( )5لسـن  2020بشـ ن نظـم الشـراء
للجهـات العامـ  ،يجــوز للجهـ العامـ الشـراء عــن ر ـ مبادلـ المـواد تبعــا ل ــر
الشراء و قا للشروط التالم - :

أ -أن تت لب حاج العمل الفعلم إجراء مثل هذه المبادل .
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ب  -وجود مواصفات ومزاما ي المواد الجديدة التي تفو بالفعل مواصفات المواد
القدمم .

ج -أن تكون المواد المشت اره من نفس أنواع المواد المباع .
د -تو ر االعتماد المالي الالزم لدم الجه العام لشراء المواد الجديدة.

هـ  -أن يتم سداد قمم المواد القدمم من المورد بالكامل دون إجراء مقاص .

و -يجب أن ال تكون عملم الشراء بالمبادل قابل للتجزئ سواء ي المواد المراد
استبدالها أو شراؤها.

 - 6يراعـــى التقيـــد بالـــدليل اإلرشـــادي لت هيـــل الـــــــشركات والمؤســـــــسات لــــــدم الجهـــــات
العامـــ الصـــادر مـــن قبـــل وزارة المالمـــ  -إدارة نظـــم الشـــراء  -وذلـــك عنـــد ر بـــــــ
الجهات بإجراء ت هيل مسب لعملمات الشراء والمزايدات.
 - 7يراعــى عنــد ر ب ـ الجهــات العام ـ ــي اســتندام اســلوب الش ـراء الجمــاعي بإحــدم
ال ر التالم - :

أ  -مناقصات الشراء الجماعي .
ب  -الشراء المباشر عن ر

دليل شراء المواد .

االلتـــزام بتعلممـــات الشـــراء الجمـــاعي الـــــــصادرة عــــــن وزارة الماليــــــ  -إدارة نظـــــــم

الشراء بتار

 10يونيو . 2001

 -8يجـــب علـــى وحـــدة الشـــراء بالجهـــ العامـــ عـــرض لبـــات االعفـــاء مـــن ال رامـــ أو
تنفمض قمم ال رام المقدم من الموردين  /المتعهدين  /المقـاولين مشـفوع بـرأي

الوحدات المنتص بمتابعـ أوامـر الشـراء أو العقـود علـى لجنـ الشـراء التنـاذ القـرار
المناســـب بشـــ نها وذلـــك و قـــا لمـــا ورد بالمـــادة ( )116مـــن التعمـــمم رقـــم ( )5لســـن

 2020بش ن نظم الشراء للجهات العام .
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 -9علـى الــو ازرات والجهــات المعنمـ – كــل ممـا ينصـ – االلتـزام بتنفيــذ أحكــام المرســوم
رقــم ( )95لســن  2017بش ـ ن تشــكيل لجــان مشــتر ات الم ـواد العســكر ومقــاوالت
المنشآت العسكر وآلم واجراءات عملها والرقاب عليها.
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الفصل السابع -التخزين :
 -1ينبغييا اتبييا ااسييب ا المب ييا السييبوي لت ي ين ال خييازن يييييال اد ال ميييييدات ب ييييييا ا
ين كييي أ دتيا ا تبفوييا ،ا وشييت م ين ال ي اد ا يا تييد

لييييييه

حاجيييل الم يييل الفمبويييل  ،يتبيييع تيييا تحدييييد ااحتواجيييات ييين ال ييي اد يييا تييين

بويييه

وسي

تددوسييوا

التمبو ات السن ول التا تصد

ن از ة ال الول – دا ة شؤ ن التخيزين الما يل بشي ن

داد ال قاوسات ال خزنول السن ول لتقدي ا ت ادات ال يزانول.

 -2تق ي لجان

داد ال قاوسات ال خزنول لدم الجوات الحأ ويل ع يييييييادة النظيييييي تيييييا

اا ت يادات ال قت حيل بشي نوا أ ييا مو يل ب يا يتفيا ييع التميدو ت التييييا ت ييييت بيييييى

اا ت ييادات ال الوييل بمييد التصييديا بييى مييان ن ال يزانوييل نا سييا نسييختين يين تق يييييي

البجنييل ج وييع أش ي ا ال قاوسييات لييى از ة ال الوييل  -دا ة شيين ن التخييزين الما يييييل
خ

شو

احد ن تا يخه.

 -3يجا ااتت اي تع أفاءة األداء تا

بوات التخزين بحييييث يتحقيييا الويدا ال جي

ن اء ضبط تذه الم بوات ت خفض أبفل ال خز ن لى ادنيييييى حيد

ال مابييل السييبو ل بييى دا ة تييدا

أين ناحأياي

ال ي اد ،تحقوقييا لوييذا الويييييدا تقييد اصييد ت دا ة

شييؤ ن التخييزين الما ييل المديييد يين التمييا وي التمبو ييات التييا تيينظي

بوييات التخييزين

الج ي د نا ييداد ال قاوسييات ال خزنوييل التص ي ا تييا ال ج ي دات الخا جييل يين ن ييا
ااستخداي التا ينبغا االتزاي ضموا ضع الت يا-:
 التم وي مي (  ) 19لسنل  1986بش ن ج د ال ج دات( تو ا يتمبا ج د المود). التم وي مي (  ) 20لسنل  1992بش ن ب امل ح أل ال ادة تا ال خزن . -دليل ال ص بحات ال فياتوي ال سيتخد ل تيا

بويات شيؤ ن التخيزين ال ي ز الداليل

بيوا تا نظاي دا ة ال اد ال تدا بل الصاد تا  9ا س . 1998
 تم يييوي ميييي (  ) 1لسييينل  2000علغيييييياء بميييييض البجيييييان ال خزنيييييل لييييييدم الجوييييياتالحأ ول.
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 تمبو يات اليد ة ال سيتندول ال خزنويل لبتجوييزات االويل ال سيتخد ل تيا تيييييشغيل نظييييييال الول الما ل الصاد ة تا اغس س .2000

 تم وي ميي ( )1لسينل  2001بشي ن لغياء تم يوي از ة ال الويل ميي ( )13لسينل 1995بش ن التص ا تا ا ك الد لل الخاصل المقا يل ال نق لل.

 -تم وي مي ( )7لسنل  2001بش ن انحل ال حف ظات.

 تمبو ات الس ل ال ماول ال خزنول  -اغس س . 2002 دليل األ ا الخاصل ب نشي ل حيدات التخيزين ليدم الجويات الحأ ويل الصياد تييييياا يل . 2003

 دليل التميا وي التمبو يات ال نظ يل لم بويات التخيزين بالجويات الحأ يييييل الييييصاد تيييياا س .2005

 تم وي مي ( )1لسنل  2012بش ن دا ة ال خز ن الحأ ا ن -مييي ا

جبيييس الخد يييل ال دنويييل ميييي ( )1لسييينل  2016بشييي ن ييين

السوا ات.

يا الق ا الخا

.

يييد سيييوا ة لشييياغبا

ال ظانف القوادول تا الجوات الحأ ول نالغاء تخصو
 تم ييييوي مييييي ( )7لسيييينل  2016بشيييي ن امفييييا الفتيييي ات الشييييو يل السيييين ول لنظيييياي دا ةال خز ن نظي دا ة الول الحأ ل.

 تم ييوي مييي ( )10لسيينل  2016بشي ن الييد ة ال سييتندول لم بوييات التخييزين تييا نظيياي دا ةال خز ن نظي دا ة الول الحأ ل.

 تم وي مي ( )12لسنل  2016بش ن ج د ال خيازن تيا نظياي دا ة ال خيز ن ( ينظي دا ةالول الحأ ل).
 تم وي مي ( )4لسنل  2017بشان التص ا تا ال اد الخا جيييييل ييين ن ييييا ااسيتخداي( تا نظاي دا ة ال خز ن نظي دا ة الول الحأ ل ) .

 تم ييوي ميييي ( )7لسيينل  2017بشييي ن تسييميال خز ن نظي دا ة الول الحأ ل).

تقييي وي ال يي اد ال خزنويييل ( تييا نظييياي دا ة

 - 4ال جيي دات الخا جييل يين ن يييا ااسييتخداي ( التالفييييييل – ال اديييييدة – ال تقاد يييييل –
يي اما ال ييي اد الخييياي – ال ييي اد التيييا كلييت بديتويييا لبجويييييل الحأ ييييييل ألي سيييييي ا –
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التخزين

ال ج دات التا تصد بشي نوا تمبو يات حيددة ين الجويات ال ختصيل تييييا الد ليييييل

ب نع استخدا وا ألضيييي ا ميد تينجي ين ذليك ألي سي ا – ال جي دات التيا انقييييضا
تيييا ااتت اضيييا  ) ...يجييييييا التصييييييي ا تييييييوا بال ييييييييع ( لبجويييات الحأ يييييييل –

ب يال زاد )  ،التص ي ا د ن قا يي ييل ( بييالت

) ا بيياالت ا ا بال بادلييل ذلييك بق يا

ألحأاي ال س ي بالقان ن ( )105لسنل  1980بشي ن ا ي ك الد ليل ال ميد بال سي ي

بالقيييان ن ميييي ( )8لسييينل  ، 1988احأييياي القيييان ن ميييي ( )7لسييينل  2008تنظيييوي
بوييات ال نيياء التشييغيل الت يييل األنظ ييل ال شييا ول  ،التم ييييييوي مييي ( )4لسيينل
 2017بش ي ن التص ي ا تييا ال ي اد الخا ج يل يين ن ييا ااسييتخداي ( تييا نظيياي دا ة
ال خز ن نظي دا ة الول الحأ ل ) .

ع ا اة م ا
الخييا

جبس ال ز اء مي ( )301تيييا اجت ا ييييييه ميييييييي ( )14لسينل 1993

تف ي وض از ة ال الوييل التنسيييا ييع البجنييل الدان ييل لب سييا دات الخا جوييل

تحدييييد تز ييييد البجنيييل الد يتويييل لثغاكيييل يييييييال اد ال ميييييييدات التيييا تسيييتغنا نويييا
از ات الد لييييييييييييييييل
مي ا

ؤسييييساتوا الخاصييل أت ي

يييييييين الحأ ييل لصييال ال حتيياجين،

جبييس ال ي ز اء مييي ( )832باجت ا يييييييه ميييييي ( )50لسيينل  1994بش ي ن وييع

ال ي اد ال مييدات السييأ اا الخا جييل يييين ن ي ييا اسييتخداي الجوييات الحأ وييل ب يال زاد
المبنا ،تييي د القو ييل لحييساا يييي ادات الجويييل الحأ ول.
 - 5ينبغييا بييى الجوييات الحأ وييل ا يياة التمبو ييات التييا تصييد

يييييين از ة ال الييييييل

( دا ة شيين ن التخييزين الما ييل ) بشي ن ت يييا اليينظي االوييل تو ييا يتمبييا بييال خز ن
ال أبييات ا يج ي ز ألي جوييل حأ وييل ا ت يياد ت يييا اي نظييي كلوييل اخ ي م وييذا

الييييصدد ا بمييييد الحص

بى ال اتقل ال س ول ال سبقل ن از ة ال الول.
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التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2020/2019

المالحظات

الصفحة

المادة

البيان

1

1

القواعد العامة

1

2

القواعد العامة

1

3

القواعد العامة

الغاء المادة واضافة مادة جديدة.

2

5

القواعد العامة

إضافة كلمة ( للبند الثالث من )على نص المادة.

2

6

القواعد العامة

6

15

القواعد العامة

6

16

القواعد العامة

7

18

القواعد العامة

9

20

القواعد العامة

15-14

34-29

القواعد العامة

إعادة ترتيب تسلسل أرقام المواد.

15

33

القواعد العامة

تعديل كلمة (األصول) إلى (الخصوم).

15

35

القواعد العامة

إضافة مادة جديدة.

إضافة مادة جديدة وإعادة ترتيب تسلسل أرقام المواد التي
تليها.
تعديل على نص المادة مع إلغاء جزء منها ،واضافة قرار
مجلس الوزراء رقم ) (728لسنة  2020وتعميم وزارة
المالية رقم ( )5لسنة .2001

إضافة كلمة ( لدراستها و )على نص المادة في الفقرة
الثانية.
الغاء التعميم رقم ( )8لسنة .2017
تعديل على نص المادة بعد إلغاء جزء من النص وإضافة
المرسوم رقم ( )78لسنة .2015
تعديل السنة المالية لخطة التنمية مع إضافة الضوابط
الواردة بالتعميم رقم ( )1لسنة .2019
إضافة مسمى قرار مجلس الوزراء رقم (/1116أوال) لسنة
.2009
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التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2020/2019

المالحظات

الصفحة

المادة

البيان

16

4

االيرادات

إلغاء المادة مع إعادة تسلسل المواد التي تليها.

17

6

االيرادات

إلغاء عنوان المادة فقط.

17

7

االيرادات

تعديل ( 19الفصل الثاني – اإليرادات) إلى ( 18الفصل

18

9

االيرادات

18

10

االيرادات

20

/16ب ()1

االيرادات

21

)3( /16

االيرادات

إضافة فقرة على النص.

22

19

االيرادات

إضافة مادة جديدة مع إعادة ترتيب تسلسل أرقام المواد
التي تليها.

22

21

االيرادات

تعديل على المادة مع إلغاء جزء منها.

22

22

اإليرادات

إضافة مادة جديدة.

26

/4أ

المصروفات – االرتباط

27

/5أ

المصروفات – االرتباط

الثاني – اإليرادات) .
حذف جزء من نص المادة.
إلغاء التعميم رقم ( )2لسنة  2019وإضافة التعميم رقم ()4
لسنة  2020ملحق للتعميم رقم ( )1لسنة  2020بشأن
القواعد الالزمة إلقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي.

تعديل كلمة البسيطة إلى الوسيطة.

تعديل كلمة (/22و) إلى (/21و).
إلغاء التعميم رقم ( )2لسنة  2017والتعمييم رقيم ( )5لسينة
 2018وإضييافة التعميييم رقييم ( )5لسيينة  2020بشييأن نظييم
الشراء.
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التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2020/2019

المالحظات

الصفحة

المادة

البيان

28

/3ب

المصروفات – التعاقد

31

/4ب

المصروفات – التعاقد

إلغاء التعميم رقم ( )2لسنة  2017والتعميم رقم ( )5لسنة
 2018وإضافة التعميم رقم ( )5لسنة  2020بشأن نظم
الشراء.

34

/9ب ()6

المصروفات – التعاقد

إلغاء الجملة التالية ( توفير بعض المستلزمات والخدمات)
من نص المادة.

36

/12ب

المصروفات – التعاقد

تعديل على نص المادة مع إلغاء جزء منها وإلغاء التعميم
رقم ( )2لسنة  2017والتعميم رقم ( )5لسنة 2018
وإضافة التعميم رقم ( )5لسنة  2020بشأن نظم الشراء ،
وإضافة القانون رقم ( )74لسنة .2019

37

/15ب

المصروفات – التعاقد

إلغاء التعميم رقم ( )2لسنة  2017والتعميم رقم ( )5لسنة
 2018وإضافة التعميم رقم ( )5لسنة  2020بشأن نظم
الشراء

38

/17ب

المصروفات – التعاقد

إلغاء التعميم رقم ( )2لسنة  2017والتعميم رقم ( )5لسنة
 2018وإضافة التعميم رقم ( )5لسنة  2020بشأن نظم
الشراء  ،مع تعديل على نص المادة مع إلغاء جزء منها
طبقا لنص المادة رقم ( )74من قانون المناقصات العامة.

39

/19ب ()1

المصروفات – التعاقد

إضافة قرار مجلس الوزراء رقم ( )1058لسنة 2019
بشأن نقل البضائع على طائرات شركة الخطوط الجوية
الكويتية.

تعديل على نص المادة مع إلغاء جيزء منهيا و إلغياء التعمييم
رقييييم ( )2لسيييينة  2017والتعميييييم رقييييم ( )5لسيييينة 2018
وإضييافة التعم ييم رقييم ( )5لسيينة  2020بشييأن نظييم الشييراء
وإضافة القانون رقم ( )74لسنة . 2019
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التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2020/2019

الصفحة

المادة

البيان

المالحظات

40

/21ب

المصروفات – التعاقد

إلغاء المادة في التعميم السابق ،مع إعادة تسلسل المواد
التي تليها ،بحيث تم تعديل على نص المادة بعد إعادة
تسلسلها وإلغاء جزء منها وإضافة قراري وزارة الشئون
االجتماعية والعمل رقم ( )114لسنة  2017ورقم ()21
لسنة .2017

41

/23ب

المصروفات – التعاقد

إضافة مادة جديدة.

42

/4ج

المصروفات  -الصرف

إلغاء التعميم رقم ( )2لسنة  2019وإضافة التعميم رقم ()4
لسنة  2020ملحق للتعميم رقم ( )1لسنة  2020بشأن
القواعد الالزمة إلقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي.

43

/6ج

المصروفات  -الصرف

تعديل كلمة ( سلفة ) إلى ( رئيسي).

44

/8ج

المصروفات  -الصرف

إضافة قرار مجلس الوزراء رقم ( )1058لسنة 2019
بشأن نقل البضائع على طائرات شركة الخطوط الجوية
الكويتية.

45

/9ج

المصروفات  -الصرف

تعديل على نص المادة.

45

/10ج

المصروفات  -الصرف

إضافة مادة جديدة.

47

/7د

50

/11هـ

المصروفات – االعتمادات اإلضافية إلغاء المادة في التعميم السابق وإضافة مادة جديدة.
والمنقولة
إضييافة مييذكرة إدارة مكتييب شييئون مجلييس الخدميية المدنييية

المصروفات الجارية – تعويضات

رقيييم ( )26لسييينة  2015بشيييأن مكافيييات العييياملين بمكتيييب

العاملين ()21

السادة الوزراء.
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التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2020/2019

الصفحة

المادة

52

/19هــ

55

/25هــ

55

/27هــ

62

/39هــ

70

/42هــ

72

/7و

73

/12+11و

المالحظات

البيان
المصروفات الجارية – تعويضات

تعديل مسمى الحساب من  31190200إلى .311902

العاملين ()21
المصروفات الجارية – تعويضات

تعديل كلمة (البندين) إلى (النوعين).

العاملين ()21

إضييافة قييرار مجلييس الييوزراء رقييم ( )1180لسيينة 2019

المصروفات الجارية – تعويضات

بشيييأن ضيييوابط وشيييروط مييينا مكافيييات ألعضييياء مجيييالس

العاملين ()21

اإلدارات في الجهات الحكومية.

المصروفات الجارية – تعويضات

إلغاء المادة في التعميم السابق وإعادة تسلسل أرقام المواد.

العاملين ()21

إضيافة تعمييم دييوان الخدمية المدنيية رقيم ( )4لسينة 2020

المصروفات الجارية – تعويضات

بشييأن الحييد ميين التكليييا بالمهمييات الرسييمية وااليفيياد قييي

العاملين ()21

الدورات التدريبية الخارجية.
إلغاء التعميم رقم ( )2لسنة  2017والتعمييم رقيم ( )5لسينة

المصروفات الجارية – السلع

 2018وإضييافة التعميييم رقييم ( )5لسيينة  2020بشييأن نظييم

والخدمات ()22

الشيراء ،مييع إلغيياء جييزء مين نييص المييادة وإعييادة صيييا تها
وفقا ألحكام المادة رقم ( )36من قانون المناقصات العامة.

المصروفات الجارية – السلع

إلغيياء المييادتين واسييتبدالهما بمييادة جديييدة تنييدرج تحييم رقييم

والخدمات ()22

المادة ( )11مع إعادة تسلسل المواد التي تليها.
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التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2020/2019

الصفحة

المادة

74

/16و

75

/19و

76

/22و

78

/3ح

85

/9ي

91

/9ك

92

/13ك

المالحظات

البيان

إضافة التعميم رقم ( )9لسينة  1992بشيأن أسيس وضيوابط

المصروفات الجارية – السلع

عملية صرف تذاكر السيفر لضييوف الدولية الرسيميين عليى

والخدمات ()22

نص المادة.

المصروفات الجارية – السلع

تعديل على نص المادة مع إلغاء جزء منها.

والخدمات ()22
المصروفات الجارية – السلع

إضافة مسمى القرار رقم ( )3لسنة  1989والمعدل بيالقرار

والخدمات ()22

رقم ( )28لسنة .2019

المصروفات الجارية – المنا ()26

تعديل على نص المادة مع إلغاء جزء منها.

المصروفات الجارية  -مصروفات
إضافة كلمة (والفرق الشعبية ).

وتحويالت أخرى ()28
النفقات الرأسمالية – شراء األصول
ير المتداولة ( ) 32

إلغاء التعميم رقم ( )2لسنة  2017والتعمييم رقيم ( )5لسينة
 2018وإضييافة التعميييم رقييم ( )5لسيينة  2020بشييأن نظييم

ك-مجموعة  323شراء األصول
ير المتداولة ير المالية الملموسة

الشراء.

النفقات الرأسمالية – شراء األصول
ير المتداولة ( ) 32

إلغاء التعميم رقم ( )2لسنة  2017وإضافة التعميم رقم ()5

ك-مجموعة  323شراء األصول

لسنة  2020بشأن نظم الشراء.

ير المتداولة ير المالية الملموسة
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التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2020/2019

البيان

الصفحة

المادة

92

/14ك

96

/23ن

100

/34ن ()4

104

1

الحسابات

105

7

الحسابات

106

8

الحسابات

المالحظات

النفقات الرأسمالية – شراء األصول
ير المتداولة ( ) 32

إلغاء التعميم رقم ( )2لسنة  2017والتعمييم رقيم ( )5لسينة
 2018وإضييافة التعميييم رقييم ( )5لسيينة  2020بشييأن نظييم

ك-مجموعة  323شراء األصول
ير المتداولة ير المالية الملموسة

الشراء.

النفقات الرأسمالية – شراء األصول
إضييافة علييى نييص مييع إلغيياء التعميييم رقييم ( )5لسيينة 2019

ير المتداولة ( ) 32
ن -مجموعة  327مشاريع انشائية

بشأن أوامر التمديد الزمني للعقود.

وصيانة جذرية
النفقات الرأسمالية – شراء األصول
إضافة على نص المادة.

ير المتداولة ( ) 32
ن -مجموعة  327مشاريع انشائية
وصيانة جذرية

إعادة صيا ة المادة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ()445
لسنة  2016بشأن التراسل االلكتروني.
إلغاء التعميم رقم ( )2لسنة  2019وإضافة التعميم رقم ()4
لسيينة  2020ملحييق للتعميييم رقييم ( )1لسيينة  2020بشييأن
القواعد الالزمة إلقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي.

إضافة فقرة جديدة في آخر نص المادة.
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التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2020/2019

الصفحة

المادة

البيان

المالحظات

106

9

الحسابات

إضافة كلمة (الشيهرية) ميع إلغياء الفقيرة األخييرة مين نيص

109

/17ج

الحسابات

110

/18ب

الحسابات

110

/18ج

الحسابات

119

1

الشراء

119

3

الشراء

المادة.
إلغاء التعميم رقم ( )2لسنة  2019وإضافة التعميم رقم ()4
لسيينة  2020ملحييق للتعميييم رقييم ( )1لسيينة  2020بشييأن
القواعد الالزمة إلقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي.

إلغاء جزء من نص المادة.

إلغاء التعميم رقم ( )2لسنة  2019وإضافة التعميم رقم ()4
لسيينة  2020ملحييق للتعميييم رقييم ( )1لسيينة  2020بشييأن
القواعد الالزمة إلقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي.

إلغاء التعميم رقم ( )2لسنة  2017والتعمييم رقيم ( )5لسينة
 2018وإضييافة التعميييم رقييم ( )5لسيينة  2020بشييأن نظييم
الشراء.

إلغاء التعميم رقم ( )2لسنة  2017والتعمييم رقيم ( )5لسينة
 2018وإضييافة التعميييم رقييم ( )5لسيينة  2020بشييأن نظييم
الشراء.
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التعديالت على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (األساس النقدي)
للسنة المالية 2020/2019

الصفحة

المادة

البيان

119

5

الشراء

120

8

الشراء

المالحظات

إلغاء التعميم رقم ( )2لسنة  2017والتعمييم رقيم ( )5لسينة
 2018وإضييافة التعميييم رقييم ( )5لسيينة  2020بشييأن نظييم
الشراء.

إلغاء التعميم رقم ( )2لسنة  2017والتعمييم رقيم ( )5لسينة
 2018وإضييافة التعميييم رقييم ( )5لسيينة  2020بشييأن نظييم
الشراء.

133

