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 القواعد العامة : -الفصل األول
 

اتخااااا   علااااي  م اااا  ال واااااس ال  وم ااااة ، العتباااااااس الة اةااااة المال ااااة -1
اإل ااااا اس ال اااادي لتانااا د االيفااااه وت د اااد  و ااا  الصاااا  التااا   م ااا  
االةاااتءيا  عيواااا، والعمااال علاااي معال اااة االخااات الس التااا   تعاااا  لواااا 

 .الوطي االقتصاد 

ياااد مااا  رااابا وتانااا د االيفااااه العاااا  و لاااي إااا  لطااااا التو ااا  ي اااو الم  
الكب ااا إاا  اإل ااااداس اليفط ااة يت  ااة ايخفااا   ةااعاا  خفااا لموا وااة االي

 ( 51الاايفا إاا  األةااواه العالم ااة و لااي وإقااا لقااااا م لاا  الااو اا  اقاا    
، وقااااا 20/1/2014( بتااااي   2014 /2-3الصااادا إاا  ا تماعاا  اقاا    

( 2014/ 49-2 تماعاا  اقاا   ( الصااادا إاا  ا1410م لاا  الااو اا  اقاا   
 .10/11/2014بتااي  

 

م ا  ال وااس ال  وم اة تيف ا  التعل مااس الاواادي بتعما   و ااي   يبء  علاي   - 2
         الااااو اا   اقااااا  اااااس م لاااااااااابناااا   ق 2001لةااااية   ( 5 المال ااااة اقاااا   

  ( المتعلقة بمعال ة ماواط  الوادا إا  اإليفااه ال  اوم 9،2،1 وال//405  
 بل تيم ة اإل ااداس إ  المال ة العامة . وة

 

ايو  ابااا الم  اي ااة تاخ صااا لكاال  وااة   وم ااة باةااتخدا  قاا عتبااا صاادوا  - 3
االعتمااااداس المقاااااي لواااا إااا   األ ااااا  المخصصاااة مااا  ا لواااا ، وتكاااو  

      وا لتيف ااااا  ااا اس التااااا  اتخ تااااااااااااة مةاااااعولة عااااا  اإل اة ال  وم ااااااال وااااا
ظاااااس والم  ظاااااس والت ناااا ااس الااااواادي بقااااايو  م  اي توااااا ، و  ااااو  للت ف

 الم  اي ة قوي القايو  .
 

  مااا  عتبااا مااا واد بالماا  اي اإل رااا  ة ماا  ب اياااس واا رااا اس وت ناا ااس 
و  القاايماةاو  ب  ما   20طبقا أل  ا  الماادي    م م  لل داول الاع ة ة 

اااي قاباة علابقواعاد لعاداد الم  اي ااس العاماة و الا  1978( لةية  31اق    
 تيف  ها وال ةاب الختام .

 



 
 القواعد العامة

 
 - 2 - 

علااي  اإااة الااو اااس واإلداااس ال  وم ااة التعاااو  ماا  األمايااة العامااة بم لاا   -4
لا  م  اااااااالو اا  ما    ال تيف ا  اةاتاات   ة العمال ال  اوم  و لاي تيف ا ا لق

  . 1994( لةية  23   ب لةت  اق   376الو اا  اق   
 

عبااا   لاا  الااو اا  الةتصااداا قااااااس  و قااواي   تاتااب  ال   ااو  التقااد  للااي م - 5
ا  أل  ا قااتطب  ة و لاياالال بعد  خ  ا ي و ااي المال  العامة اسمال ة علي الم  اي 

بقواعاااد لعاااداد  1978( لةاااية  31    اااااماةاااو  بالقاااايو  اق  مااا  52الماااادي  
اا ا ا بقااااوعمااا ، ةاب الختاااام ااااااباااة علاااي تيف ااا ها وال الم  اي ااااس العاماااة والاق

 ( 50/2000 الصاادا با تماعا  اقاا    ثالثاا ( /1148   ا  اااام لا  الاو اا  اق
  ثالثاا( المتخا/829وقااا م ل  الاو اا  اقا   ،  17/12/2000الميعقد بتااي  
وقااا م ل  الو اا  ، 31/7/2005( الميعقد بتااي  32/2005با تماع  اق   

( الميعقاااااااد بتاااااااااي  2/2011-23( الصاااااااادا با تماعااااااا  اقااااااا   603اقااااااا   
لقااااااا م لاااا  الااااو اا  اقاااا    ااااج ال واااااس ال  وم ااااة االلتاااا ا ب 15/5/2011
  ( م  ماةو 52براواي مااعاي ما  ا  بيص المادي   لل  ثالثا( المناا /829 

 . 1978( لةية 31بالقايو  اق   
  ة قااااس  تاتاب عل واا  لصداا م   ال واس ال  وم ة عد    ما   ب علي 

 للاايبااا  مال ااة  د اادي علااي الم  اي ااة العامااة للدولااة دو  الا ااو   ع لراااإة
ا  اقا  قاااا م لا  الاو ا للاي و لاي اةاتيادا  ،الا ي إ واا إلبدا و ااي المال ة 

 .8/6/1994( الميعقد بتااي  22/94ةابعا( الصادا إ  ا تماع   /355 
 

 ماا عااساااس والو  لي االةتفة الطلباس المال ة الت  تاد الي و ااي المال ة –  6
  ب    تكو  ع  طايق الناعو  المال اة بال وااس  الخاصة بو ه الطلباس

يادا اااس ال  ماة للدااةاة ، اةاتال  وم ة م  راواي لاإااه الب ايااس والمبا
اس بناااا   الطلباااا 1999( لةااااية  2اة اقاااا    اااااااااا   و ااي المال ااالااااي تعماااال

 . والمااة س المال ة
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لةاية  ( 30  ما  القاايو  اقا     14،  13ا   ل ما  الماادت     التق د ب    - 7
 ( 4بالقاايو  اقا    بالماةاو  بإينا  د اوا  الم اةابة و المعادلت    1964
إ مااااا  خااااتص بإخرااااا  المياقصاااااس الخاصااااة بالتواياااااداس  1977لةااااية 

 واألنءاااال العاااامة و اا لي  اال مناااو  ااتباااا  و عقااد  و اتفاااه   ااو  ماا  
      تات اااب  قاااوه  و الت امااااس مال اااة ل ا بلءاااس ق ماااة المياقصاااة نااا   لباامااا  

وا  ااااااااااد  و االتفاه  و العقد ماعة  لف د ياا  ويت  إ كثاا للاقابة المةبقة ل
 1999( لةااااية  3الم اةاااابة ، والتق ااااد بتعماااا   د ااااوا  الم اةاااابة اقاااا    

،  وا الاد    وااود التا  ةابق و   واإاق علاااااااوالخاص باالاتباا وت د اد العق
بناااا   عااااا   وااه  2003( لةااااية  3وتعماااا   د ااااوا  الم اةاااابة اقاااا    

المياقصااااس ومنااااوعاس العقاااود واالاتباطااااس واالتفاقااااس الخاراااعة لاقاباااة 
ةاية ل( 9قبل يوا ة الةاية المال اة، والتعما   اقا    د وا  الم اةبة المةبقة

عاس العقاااود بنااا   التق اااد بااادل ل لعاااداد  وااه المياقصااااس ومنااااو  2010
  واالاتباطااس واالتفاقااس الخاراعة للاقاباة المةابقة قبال عاراوا علاي د اوا

  الم اةبة.
 

علااي  م اا  ال واااس ال  وم ااة االلتاا ا  بم  ظاااس د ااوا  الم اةاابة والاااد  – 8
و لااي وإقااا لمااا  ااا  بالكتاااب  عل وااا والعماال علااي ت إ وااا بالةاااعة المم يااة

  م  ظاااس د ااوا  الم اةاابة لل واااس بناا  2009( لةااية  4   الاادواي اقاا  
ا  بإينااا 1964  لةاااية30ا  القاااايو  اقااا   اااااااا، وعاااد  مخالفاااة     ال  وم اااة

  التاا  تقراا  براااواي مواإاااي ال واااس 31د ااوا  الم اةاابة خاصااة المااادي  
تاا  خاا ل نااوا ماا  تااااي  لب  وااا اال  وم ااة الااد وا  بادودهااا علااي م  ظ

  التا  55والماادي  ،  المخالفااس المال اة بت د اد  المتعلقة 52والمادي    ،والل 
 وا  بااالقااااس الصاااداي بالتصااا  إاا  المخالفاااس المال ااة تقراا  بمواإاااي الااد

 مصاا وبة بم ارااا الت ق ااق و  اهااا ماا  األوااه والمةااتيداس المتصاالة بوااا
إاا  موعااد  قصاااه عناااي   ااا  ماا  تااااي  صاادواها ، ماا  راااواي ت ويااد  و لااي
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  ةابو ي ما   اإاة المااةا س التا  تات  ما  الاد وا  خا ل و ااي المال ة بصاوا 
ظاتاا  ما  تاااي  ها ه المااةاا س و اإاة اإل ااا اس المتخاا ي بنا   ت إا  م  

لةااية    18   اااااب لةاات  اق ( 297  اقاا و اا  و لااي اةااتيادا لقااااا م لاا  الاا
1996. 

 وعلااي  م اا  ال واااس ال  وم ااة المناامولة باقابااة د ااوا  الم اةاابة مااعاااي 
بنا   التعاااو  وتةاو ل مومااة ممثلاا   2012( لةااية 18تعما   الااد وا  اقا   

 .د وا  الم اةبة
 

          لااااا  األماااااة بم طبقاااااا لتوصااااا اس ل ياااااة الناااااعو  المال اااااة واالقتصااااااد ة -9
واادي بتقاياااا د اااوا   ااااااا  ل ياااة دااةاااة الظاااواها ال بنااا 1997/1998لةاااية 

ة الهتماا  بالاقاباة والماا عاالم اةبة،   ب علي  م ا  ال وااس ال  وم اة ا
 الداخل ة.  

وعلي  م   ال واس ال  وم ة مااعاي التوص اس المقتا ة بالدااةة المقدماة  
ماااا  و ااي المال ااااة عاااا   يظمااااة النااااعو  المال ااااة إاااا  ال واااااس ال  وم ااااة 
والمؤةةاااس  اس الم  اي اااس المةااتقلة وبصاافة خاصااة معال ااة رااعف  دا  

عااادي و ااداس التاادق ق والماا عااة الد اخل ااة ويقااص الكااوادا المتخصصااة، واا
ي يادا للاتيظ   ه  لة األ و ي المال ة واالهتماا  باالبااما التدايب اة و لاي اةات

(  12/2009( الصاادا إا  ا تماعا  اقا     181قااا م ل  الو اا  اق    
 .2/3/2009بتااي  

 

     عااا   بمختلاااف ال وااااس ال  وم اااة مااقباااو  ماااال و  واؤةاااا  لل ةااااباس  -10
    يو  اااااااااو  بالقااااماة  ماا   34،  33   ااا  المااادت     و لااي اةااتيادا للااي 

ة علاااااي   بقواعااد لعااداد الم  اي اااااس العامااااااة و الاقابااااا 1978( لةااية  31  
 .تيف  ها و ال ةاب الختام  

( لةاااية 23القااايو  اقاا   وعلااي  م اا  ال واااس ال  وم ااة التق اااد ب   ااا   
    ب   المااال    وال ع ااة التيف   ااة للقااايوا   وااا  المااااقبناا   ليناا 2015
 .2015( لةية 333الصاداي بالماةو  اق    2015( لةية 23اق   
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وااد ااااااا  مااااواد ماااااالتعاقااد علااي  ي التاا ا  باةااتثماا م مااعاااي عااد   ااوا  -11
             الثااااااوي الطب ع اااااة  و ماإاااااق مااااا  المااإاااااق العاماااااة لال بقاااااايو  ولااااا م  
م دد ، وتكفل اإل اا اس التمو د اة ت ةا ا  عماال الب اج والكناف وت ق اق 

 م  الدةتوا ( . 152الع ي ة والمياإةة   مادي 
 

لااي  ممااعاااي عاا -12        م اادداااااد   ااوا  التعاقااد علااي  ي ا تكاااا لال بقااايو  واا
 م  الدةتوا ( . 153  مادي 

 
 

امااو   لدل ان   اااب 2015( لةااية  4  د بماا واد باالتعم   اقا   ا  اب التق - 13
 بنا   2016( لةاية 5التعما   اقا   و وتصي فاس الم  اي ة  األةا  اليقدي(

دل ااال اماااو  وتصاااي فاس ال ةااااباس الخاا ااااة عااا   باااواب الم  اي اااة وإقاااا لاااادل ل 
بنااا   المعال ااااس  2016( لةاااية 6ل صاااا اس مال اااة ال  وماااة والتعمااا   اقااا   

 .(GFMIS)ل ة ال  ومة الم اةب ة علي يظ  لدااي ما
  

         قااياااةالعمااا ي الدولاااة  م ااا  ال وااااس ال  وم اااة  صاااا وتق ااا     علاااي - 14
 بااي  ( داخاال وخااال دولااة الكوياس وا تةاااب ق ماة اإلهاا يموال األاارا   

داا واااا   اااا  و لاااي طبقاااا أل بال ةااااب الختاااام  الةااايوي لوااا ه األمااا ي واا
 األصاااول  صاااا وتق ااا    ةااابنااا     2016( لةاااية  9تعمااا   اقااا    ال

نا   ب 2016( لةية 6  ا  التعم   اق   ووإقا ألالمملو ة للدولة العقااية 
 . (GFMIS)المعال اس الم اةب ة علي يظ  لدااي مال ة ال  ومة 

 
 

والنااا اس التاا  تااد ا  ماا ي الدولااة العقاايااة علااي  م اا  ال واااس ال  وم ااة  - 15
لمناوعاس تقا  علاي  ما ي الدولاة ي ابة عيوا عد  التعاقد م   ي مةتثما 

العقااية وإقا ليظا  البياا  والتناء ل والت ويال  و  ي يظاا  مخاا منااب  ما  
قبل عا  المناو  علي الل ياة  اةتء ل  م ي الدولة، للين ي      ؤدي 

لمناوعاس النااكة ب   القطاع   العا  والخاص وإقا أل  اا  القاايو   العل ا
إل اا ي  بن   النااكة ب   القطاع   العا  والخااص 2014( لةية 116اق   
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المناااو  ماا   م اا  اليااوا   الفي ااة والمال ااة والب ع ااة وصاادوا قااااا ميوااا 
   ااااااو اا  اقاااااااا م ل  الاااقو ، تثمااااناو  ل ةااااح المااي طاااة علاابالمواإق

  ، 8/1/2006ي  تاااا ب(  2006/  2    اااااق  ( إاا  ا تماعاا 2ثاي ااا /  /24        
       المتخااااا  إااااا  ا تماعااااا  اقااااا  (  816/2/3 وقاااااااا م لااااا  الاااااو اا  اقااااا  

  ااب علااي   ياا الاا ي  قرااي ب 6/8/2006الميعقااد بتااااي   (51-3/2006 
     عااد  طاااح  ي مناااو  عاا  طايااق القطااا  الخاااص بيظااا  ال واااس المعي ااة

  (B.O.T وتكل اف  ،  اه قبال اخا  مواإقاة م لا  الاو اا  بوا ا النا    و
ال واااس ال  وم ااة ومؤةةاااتوا بمواإاااي م لاا  الااو اا  باألااراا  التاا  تاا  

   ( B.O.T  ا  ااااةب يظاااااص  ااااا  طا وااا للقطااا  الخااااتخص صااوا والتاا  ت
  و   ا  لي .

وي ب علي ال واس العامة عياد ا بتواا إا  طااح  ي منااو  لتيف ا ه بيظاا   
تنااء ل بيظااا  البيااا  والتملااي وال البيااا  والتنااء ل وت وياال الملك ااة للدولااة  و

ادي وت ويل الملك اة للدولاة  و با ي يظاا  مخاا منااب  مااعااي التعل مااس الاوا
 .26/10/2010بالكتاب الدواي الصادا ع  و ااي المال ة بتااي  

 
 

اا  الماةااااو  ة االلتااا ا  بتيف اااااااا     اااعلااي  م ااا  ال وااااس ال  وم اااة المختصااا -16
 ادوت د ااا اإلدااي ا   اااااا   التيظااااا  ناااإ 1992ةاااية ( ل 116بالقاااايو  اقااا    

    قاها وا علي      و  التفو   إ  ال اادود التااالختصاصاس والتفو   إ
 الو يا المختص ووإقا لمقتر اس مصل ة العمل.

 

-2015/2016  للدولاة اإليماع اةعم  علي ت ق اق األهادا  الاواادي بالخطاة  -17
ليمااو، ومعال ااة االخاات الس الو  ل ااة إاا  ماا   يااادي معاادالس ا (2019/2020

  اا اليفط اة  اإل اااداساالقتصاد الكويت  وبصفة خاصة  ياادي يةابة مةااهمة 
ال ااااي،  اإليفاااهاالةاتثمااي وال ااد ماا   اإليفاااهالعامااة، و يااادي  اإل ااااداسإا  

إ  اليناا االقتصاادي ومعال اة الخلال إا  ةاوه  دوا القطا  الخاص تع ي و 
 .العمل
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الخطاة اإليماع اة الةايو ة  تيف ا  منااوعاس ال  وم اة علي  م ا  ال وااس 
 اإل اااا اسوإقااا لمااا هااو مخطااا لاا ، والبااد  إاا  اتخااا   اإااة  2016/2017

 .2016/2017اعتبااا م  بدا ة الةية المال ة 
د اوا  الم اةابة  –المعي اة   ل ياة المياقصااس الما  ياة  وعلي  م   ال واس 

 و ااي المال اااة / يظااا  النااااا  ( ةااااعة الباااس إااا  –اي  الفتاااوا والتنااا لدااي –
 .اصة بو ه المنااي الخ اإل اا اس

 

وعلاااي  م ااا  ال وااااس الماتبطاااة بتيف ااا  المناااااي  اإلينااااع ة ال د ااادي  بلد اااة  
 –صا س و ااي الموا -و ااي الكواباا  والماا  –و ااي األناءال العاماة  –الكويس 

الو عااة العامااة لنااعو  ال ااعااة والثاااوي  – لو عااة العامااة للب عااةا –و ااي الاايفا 
ةااااعة اتخاااا  اإل ااااا اس المتعلقاااة بتيف ااا   – ااال إ ماااا  خصااا   –الةااام  ة ( 

د اد المنااي  اإليناع ة ال د دي وإقا لماا هاو وااد باةاتمااي منااو  لينااع   
لدااي م  اي اس المناااي   –نعو  الم  اي ة العامة  –الصاداي ع  و ااي المال ة 

  ة والص اية.اإليناع
 

 تيم اة للةايواسخطاة الوااس ال  وم اة مااعااي    مناااي  وعلي  م   ال 
( مدا اااة علاااي التاااوال  باااالبااما 2013/2014 – 2010/2011  المال اااة

التيمو اااة   ماااا المناااااي  (930000،  920000،  910000،  900000 
 2014/2015الت  ت  لداا واا بم  اي اة الةاية المال اة ال د دي  المةتماي و

 . ل  وة   وم ة ( بم  اي ة 940000ت  لداا وا بالباياما  إقد 
 – 2015/2016وباليةاااابة لمنااااااي  خطااااة التيم ااااة للةاااايواس المال ااااة  

تااا  لداال مناااااي  خطاااة التيم اااة الةااايو ة للةاااية إقاااد ، ( 2019/2020
وتادال مناااي  خطاة  ( ،950000( بالباياما اقا   2015/2016المال ة  

(  بالباياااااااما اقاااااا  2016/2017و ة للةااااااية المال ااااااة  التيم ااااااة الةااااااي
 ل هاا ا الباياااما مل ااا ولاا   قباال   ااة مياقلاا وةااو   اات  لقفااا(، 960000 

اي ااة نااعو  الم    –داخاال  يااوا  البيااد الوا ااد لال بعااد مواإقااة و ااي المال ااة 
 العامة.
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وعلااي  م اا  ال واااس ال  وم ااة مااعاااي    منااااي  خطااة التيم ااة وتء  ااة 

 2015( لةاااية 4بم  اي اتوااا تكاااو  وإقااا لمااا واد باااالتعم   اقاا    باام وااا
 بن   دل ل امو  وتصي فاس الم  اي ة  األةا  اليقدي(.

وعلي  م   ال واس ال  وم ة مواإااي و ااي المال ة/ناعو  الم  اي اة العاماة  
 واألمايااة العامااة للم لاا  األعلااي للتخطاا ا والتيم ااة بتقاااايا اباا  ةاايو ة

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

 اإليماع اااةوالتعاقاااد والصاااا  و  اااة معوقااااس توا ااا  تيف ااا  مناااااي  الخطاااة 
 .للدولة

 

علاااي  م ااا  الاااو اااس واإلداااس ال  وم اااة االلتااا ا  بتطب اااق يظاااا   ةااااب  -18
بناا   تطب ااق  2008( لةاية  7 لاي وإقااا للتعما   اقاا    الخ يياة المو ااد و 

    علااي الااو اااس واإلداااس ال  وم ااة والتعماا يظااا   ةاااب الخ ييااة المو ااد 
 .لل  ( المناا 7المل ق للتعم   اق    2011( لةية 2اق   

 
 

           وال ( الصااااااادا با تماعاااااا  /1116تيف اااااا ا لقااااااااا م لاااااا  الااااااو اا  اقاااااا     -19
  : ااعي ما  ل 20/12/2009( الميعقد بتااي   2/2009-68  اق  

      –و ااي الكواباااااا  والماااااا  اس واإلداااس ال  وم اااااة المعي اااااة  علاااااي الاااااو اا  - 
( مااعااااي التوصااا اس الخاصاااة و ااي المال اااة الراااايبة –و ااي المواصااا س 

 بالمد وي اس المتااكمة لدا ال واس ال  وم ة.

لتا   وم ة مااعاي التوص اس والمعال اس اال  واإلداااسعلي  م   الو اااس  -ب
 ترم  عد  تااك  المبالغ المةت قة مةتقب .

(  نااوا  6 اال    اي ال  وم ااة اإاا  تقايااا دو  واإلداااسعلااي  اإااة الااو اااس  -ل
الخطاااواس التااا  اتخااا توا إااا  ةاااب ل تةاااو ة  لم لااا  الاااو اا  تبااا   إ ااا 

 المد وي اس.مد وي توا مترميا المبالغ واإل صا اس المتعلقة بتلي 
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ال  مااة  اإل اااا اس اتخااا  اال إ مااا  خصاا   –علااي  م اا  ال واااس ال  وم ااة  -20
ةاة  ظااس الاواادي بتقاياا  واا  متابعاة األدا  ال  اوم  بنا   داالت إ  الم 

لمال اة تقايا د وا  الم اةبة ع  تيف   الم  اي اس وال ةاباس الختام ة للةية ا
( ابعاا -ثالثا- وال/1020  ل  الو اا  اق  ا لقااا م و لي تيف   2008/2009

 8/7/2010( الميعقاااااد بتاااااااي   35/2010الصاااااادا إااااا  ا تماعااااا  اقااااا    
والمترم  تكل ف ال واس ال  وم ة بةاعة تيف    اإة توصا اس  واا  متابعاة 
            األدا  ال  اااااااااوم  الصاااااااااادا بواااااااااا قاااااااااااااس م لااااااااا  الاااااااااو اا   اقاااااااااا 

 ومواإاي ال وا  بما  ت    الوا . 2009 /1067، 738/2008، 910/2006
واةتيادا للي الكتاب الدواي بن   متابعة  وا  متابعة األدا  ال  وم  لابع   

لااااي قاااااا م لاااا   21/10/2014المنااااوعاس ال  وم اااة الصااااادا بتاااااي   واا
( 2/2014-36( الصااادا إاا  ا تماعاا  االةااتثياع  اقاا   1078اقاا    الااو اا 

 :ال ي  يص عليو  21/8/2014الميعقد بتااي  
   ياد تكل ف  اإة الو اااس وال واس ال  وم ة الت  تقو  بتيف   مناوعاس ت

 مل و  د ياا  ويت  بت ويد  وا  متابعة األدا  ال  اوم  30ق متوا ع  
بيةخة م  عقود ه ه المنااوعاس إاوا اباامواا ومواإاتا  بتقااايا دواياة 

 ع  ة ا العمل بوا.

 ال وداس البياا  الوطي اة لدولاة الكوياس بتفعتكل ف الل ياة الوطي اة إلعاداد  ا 
دااي المعااا  ا والمواصاافاس ال  وم ااة وبااد   اليظااا  ايلاا  ل ماا  وإواةااة واا
التطب اااق الت ايبااا  لليظاااا  علاااي  ااال مااا  بلد اااة الكوياااس، وو ااي األناااءال 

 عا  دبو ا الن   خ ل مادي ال ت يا العامة، واإ  تقايا للي م ل  الو اا 
 والمعوقاس الت  صادإت  ل  و دس. ا ه ا التطب قةتة  نوا مترميا يتاع

  تكل ااف  اال ماا  : بلد ااة الكويااس، وال وااا  الما اا ي لتكيولو  ااا المعلوماااس
إا   (GIS)لور  ايل ة ال  مة للباد  إا  تطب اق يظا  المعلومااس ال ءااإ اة 

تخص ص األاارا  وعاا  ماا  ات  االيتواا  لل ا  علاي م لا  الاو اا  خا ل 
 ادها.ث ثة  نوا العتم

علااي  م اا  ال واااس المعي ااة العماال بمااا  ااا  بقااااا م لاا  الااو اا  المناااا لل اا  
  ع ه.
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د ال   ااو  أل ااة  وااة التقااد  بطلباااس  د اادي إلداا وااا إاا  مناااو  الم  اي ااة بعاا -21
 للي و ااي المال ة. تقد م 

          ( الصاااااادا إااااا  ا تماعااااا  631واةاااااتيادا للاااااي قاااااااا م لااااا  الاااااو اا  اقااااا         
  ال واااااس ، علااااي  م اااا2006-6-25الميعقااااد بتااااااي   (2006/2-44) اقاااا 

ل اة ال  وم ة عاد  التقاد  بطلبااس مال اة لرااإ ة علاي ماا ايتواس لل ا  و ااي الما
 م  تقد ااس يواع ة لمصااوإاس منااو  م  اي اتواا و لاي عياد دعوتواا للمياقناة

س قاد   الب ايااإ  ل ا  م ل  األمة المختلفة و   تقتصا المياقناة إا  لطااا ت
واا والاد علي االةتفةاااس التا  تم ا  ها ه الل اا  ما   دا  األعماال المياطاة ب

بنااا   ال ع اااة الداخل اااة  1963( لةاااية 12وإقاااا لماااا  اااا  إااا  القاااايو  اقااا   
 لم ل  األمة. 

 

( المتخا  411لي  م   ال واس ال  وم ة االلت ا  بقااا م لا  الاو اا  اقا   ع -22
بالمواإقاة علاي تعاد ل البياود  21/3/2010بتاااي   13/2010إ  ا تماع  اق  

( المتخا  إا  801( م  الفقاي  خامةاا( ما  قاااا م لا  الاو اا  اقا   1،2،3 
بنااا   مقتا ااااس  24/8/2003عقاااد بتاااااي  ( المي2/2003-37ا تماعااا  اقااا   

ي ااة لدااي الفتااوا والتناااي   ااول اإل اااا اس الوا ااب لتباعوااا إاا  المةاااعل القايو 
 لفة وإقا أل  ا  الدةتوا.المخت

 
ال   ااو  ألي  وااة االيفااااد باتخااا    اا  ل اااا اس تتعلااق ماا   ورااا  المق ماا    -23

الما ااا ي لمعال اااة  وراااا   بصاااواي   اااا قايوي اااة دو  التيةااا ق مااا  ال واااا 
باعتباااااه ال واااة الما ع اااة الاةااام ة الو  ااادي  المق مااا   بصاااواي   اااا قايوي اااة

   اااماو  اااا التعااة و  اهااس ال  وم ااا م   ال و ياااللتعامل م  ه ه الفعة، وعل
   عمالا ، ومواإاتا  بماا  طلبا  ما  معلومااس و مةاتيداس ووثااعق إلي ا ال وا  

ةاو  دا ع  ال وا  ع  قااااس و تعام  ، و لي طبقا أل  اا  الما التق د بما  صو 
ا  بإيناااا  ال واااا  الما ااا ي لمعال اااة  ورااا 2010( لةاااية 467األم ااااي اقااا   

 المق م   بصواي   ا قايوي ة.
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 2016( لةااية 5  علااي  م اا  ال واااس ال  وم ااة االلتاا ا  ب   ااا  القااايو  اقاا  -24
( لةاية 8  بتعاد ل بعا     اا  القاايو  اقا  2015( لةاية 101 والقايو  اق  

إ  ن    قوه األنخاص  وي اإلعاقة وبصافة خاصاة ماا واد بالماادي  2010
بااا   تلتااا   ال وااااس ال  وم اااة  2010( لةاااية 8   مااا  القاااايو  اقااا( 14اقااا   

ا  عاام   ويت اا علاي األقال باةاتخد 50واألهل ة والقطا  اليفطا  التا  تةاتخد  
% م  العاامل   4يةبة م  األنخاص  وي اإلعاقة المؤهل   موي ا ال تقل ع  

( مااا  القاااايو     عفااا  الناااخص  وي 37الكاااويت    لاااد وا،...( والماااادي اقااا   
   دإ  تكال ف الاةو  ال  وم اة مقابال الخادماس العاماة(، لصناخاصاإلعاقة م

  وي اإلعاقة   الند دي والمتوةطة( م  الكويت   .
 

 2013( لةااية 4التعماا   اقاا    علااي  م اا  ال واااس ال  وم ااة االلتاا ا  بتطب ااق -25
ي ااة بناا   القواعااد واإل اااا اس الميظمااة لتطب ااق يظااا  الطواباا  المال ااة االلكتاو 

يظااااا  الطاااااب   وتطب ااااق 2015( لةااااية 9م ااااة والمل ااااق بااااالتعم   اقاااا   ال  و 
االلكتاوياا  ال  ااوم  بمختلااف قيواتاا  علااي  اإااة مواقاا  ت صاا ل الاةااو  عاا  
الخااادماس ال  وم اااة باةاااتخدا  الااادإ  االلكتاويااا  الناااامل، مااا  لصاااداا  اإاااة 

ةاو   2017/2018المةتيداس الخاصة ب لي مل ا، واعتبااا ما  الةاية المال اة 
بت صاااا ل  ي اةاااا  علااااي  ي خدمااااة   وم ااااة لال ماااا  خاااا ل الطاااااب   عتااااد  ال

بنااا    2015( لةاااية 2كتااااب الااادواي اقااا   الااللكتاوياا ، و لاااي اةاااتيادا للاااي 
بناا   االلتاا ا   23/3/2015( بتااااي  432تطب ااق قااااا م لاا  الااو اا  اقاا   

 ية قالتبتطب ق يظا  الطواب  المال ة االلكتاوي ة إ   اإة ال واس ال  وم ة، و 
ماااة مااا  ال واااا  الما ااا ي لتكيولو  اااا المعلومااااس بنااا   األ وااا ي والباااااما ال        

 ناااعو  الم  اي اااة –و ااي المال اااة  مخاطباااةلتطب اااق يظاااا  الطااااب  االلكتاويااا  و 
 العامة لتدب ا االعتماداس المال ة ال  مة لنااعوا.
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 م ا  ال وااس ال  وم اة   او  ل م  عد  االخ ل ب ي يص  اد إ  قايو  مخاا -26
( لةااية 20لاادا تطب ااق    ااا  القااايو  اقاا    إاا  ةااب ل مباناااي اختصاصاااتوا

 -   تقو  بما  ل : إ  ن   المعام س االلكتاوي ة 2014
ل ااادا   و تقاااد   المةاااتيداس  و لينااااعوا  و اال تفاااا  بواااا إااا  نااا ل  باااولق - 

 مةتيداس  و ة  س الكتاوي ة.

            و مواإقااااااة إاااااا  ناااااا ل مةااااااتيداساا  اا  ي ل    و تاااااااخ ص  و قااااااا لصااااااد -ب
  و ة  س الكتاوي ة.

 اةو   و   ة مدإوعاس  خاا بطايقة الكتاوي ة.لا بولق -ل

 طاح العطا اس ال  وم ة   ا  ا  يوعوا واةت موا بطايقة الكتاوي ة. -د

س إ  نا   المعاام  2014( لةية 20وإقا أل  ا  القايو  اق   علي     ت   لي 
 اا  م لا  الاو والع ت  التيف   ة الصااداي بقاااا و ياا الدولاة لناعو  االلكتاوي ة 

 ، والتية ق م   ل م :2014( لةية 48اق   
ل وا  الما  ي لتكيولو  ا المعلوماس بصفت  المنا  علاي اصاداا التاااخ ص ا -

إا   ال  مة لم اولة خدماس التصد ق والتوق   االلكتاوي  و  ا  لي ما  األيناطة
   س االلكتاوي ااة والمعلوماااس و لااي طبقااا لقااااا م لاا  الااو اا  اقاام ااال المعااام

 .2014( لةية 1659 
لو عة العامة للمعلوماس المدي ة بصفتوا مد ا   ا التصد ق االلكتاوي  و لاي ا -

 .2014( لةية 1660طبقا لقااا م ل  الو اا  اق   
 
 

لقواعاد، م  ها ه ال  تاد بن يوا قاعادي را  اادل - إ   الة و ود  االس صا  -27
 نعو  الم  اي ة العامة بن يوا. – ت  مخاطبة و ااي المال ة 
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 :  اإليرادات -الفصل الثاني
 
لااال ااا   ال ااعن إ   وااانعن أ ع  العفاا    ااد ماان إنشاااا الااارا - 1 ئب العامااو عدعااديوإا عاؤ

 ااد  دائإااا  وإااا  ع  عاااإا  ااي اياار اي ااعال المنينااو  الوااانعن أ ع  ي ااع  د وياا   
           انعن االي  إ   ااااي  اااادعد الوااااااااااعم عالد ااااااارائب عالرساااااا اااا داا اياااار الاااا  ماااان  ال

 من الدسدعر ( . 134) مادة 
  
 ع ااع  ي ااع    الااو  ااال ديصااالا  م إيااراد ماان اإلياارادات العامااو لع اا  معااين ماان   -2 

 من الدسدعر ( .  141الصرف إ   وانعن ) مادة 
 
  ااااي ساااانيل د ااااصيل  ي ااع  إ ااراا مواصااو نااين المصاارع ات الدااي دنفوإااا الدعلااو  -3

ن مااا(  7عالاا  ق واااا ي  اااام الماااادة )  دات الداااي د صاااوإاأعباااين اإليااارا اإلياااارادات أ
و ااااااات العاماااااااداد المي انياااااا وعاعااااد إع 1978( لساااانو  31الوااااانعن ر اااام )  سااااعم مر 

 عالر ا و عو  دنفيا ا عال ساب اليدامي  . 
 
   الدعمالماع عارد نااااااالف مااا  ياا  اااإليراداتد  ع نااعج  ديااد ااااا م ننا اسااد دا   ي ااع   -4

  عرمع  دصنالفات المي انالو )ايساس النودم(. دليل ش ن  2015( لسنو  4 ر م )
 
   ة  ع إدارة  ن دوعم ند صيل إيرادادإا  ع    عل ق وا لووعانينعو   ل ع ار  -5

رسعم م( من  19المادة ) ال  اسدنادا إل   عأ عالدعوالمات المالالو المعمعل نإا
و عو  ااا انداد المي انالات العامو عالر  وعاعد إع 1978( لسنو  31 م )اا الوانعن ر 

 دنفيا ا عال ساب اليدامي  .  
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 ي ب مراعاة اليقعات الدالالو  ي إيداج اإليرادات الم صوو :   – 6
 

ل عيات دى ننا  اااسانإا لاادعدج الع ارات عاإلدارات ال  عمالو الميدوفو  ي   (  ) 
ات   ياا    ال اااااارادات  مالاام مااا الصااوإا ماان شااااالمر اا م الميصااا ل ي

 يد ير ال  عن ثال  يعم عمل من داريخ اسدالمإا . 
ل عيات اسانإا لدى ننا  اااادعدج الع ارات عاإلدارات ال  عمالو الميدوفو  ي   ( ب) 

 صوو  اااال اااااالمر ااا م الميصاااا ل يااارادات  مالااام الم اااال  النودالاااو الم
اساادالمإا عا ندإاااا ماان دااد ي   سااانإا عالاا  يااالل  الااام العماال الثالثااو 

 الالو  سدالمإا   د   ص  .الد
اصاااو داج اليااااادساااديدم الاااع ارة  ع اإلدارة  اااي عموالاااات اإلياااداج  ساااائم اإلي (  ج )

ت أ ع  دونل  م  سائم م ررة نيط الياد  دا  علاع  اناننن  ال عيت المر  م 
 ميدعمو من النن .

الااااو لمال( الااااع ارات عاإلدارات ال  عمالااااو الدااااي  صااااوت عواااا  معا وااااو ع ارة ا د )          
ام لد صاايل إيرادادإااا  والااا  ع   ئالااا عاان قرياا  الننااع  الم والااو عويإااا ا لداا  
 ع    ا ااو الوعاعااد الااعاردة  ااي دواا  المعا وااو سااعاا ماان  ياا  المدا عااو المالالااو

سانإا لااادى ننااا  ال عيااات اااااالم اسااانالو  دااا  إدماااام دعرياااد دوااا  اإليااارادات ل 
 المر  م الميصا ل يرادات .

 
 : يوي  النس و ل يرادات الم ووو عالم صووما مراعاة ي ب  -7

 

 اااب دويااد  مالاام اإلياارادات الم ووااو عالمااعردة ل ساااب النااعج عالننااد عالم مععااو عال
 ن  شا  2015( لسانو  4) الدعماالم ر ام الميدا ع واا لودعوالماات الماليااو ع ساب 

 .    رمع  عدصنالفات المي انالو ) ايساس النودم(دليل 
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        ع المالساااااسات اتاااااااشر ات  ع الإيئااااااالالمساااد وو مااان اي اااراد  ع د صااال الم اااال  ا - 8
  ع  م عساايوو د اام معدماادة  ياارى   ع نواادا يا  شااال  مصاادي عوالاا  ماان النناا  المعنااإماا

 يااد م ع  ي ااع  مقووااا  ن أ اإلياارادات(–الفصاال الثاااني  19)عالمشااار إليإااا  ااي المااادة 
رااات ا يااادالف إ اااعالااا    ا ااادة لواااد ممنوااا  المعامواااو العا ااادة  ااا  ثر مااان عسااايوو ع 
 المعامالت ع  دونل الشال ات اير المصد و .

     

سااد وو عواا  المااعافين  ال إااات ال  عمالااو ياادم د صاايوإا ق وااا ي  ااام الم ااال  الم - 9
 شااا ن د صااايل الم اااال  المساااد وو  1998( لسااانو  6اااااو ر ااام ) ادعماااالم ع ارة المالي

 لو إات ال  عمالو عو  معافيإا  .
 

 يوإاي ااب عاادم الداا ير  ااي المقال ااو  اااإليرادات المسااد وو  مااا يراعاا  مدا عااو د صاا -10
 المياادا نااديرادات عل  اا عل ماام إاااا دإا إلاا  النااعج عالننااد عالم مععااو عال اااب 

رمااع  دلياال  ن  شاا  2015( لساانو  4) المي انالااو ع وااا لمااا  اااا  ااي الدعمااالم ر اام 
 .عدصنالفات المي انالو ) ايساس النودم(

 

ي ااااد ا  العا  ااو الد صاايل ع ياامااعال العامااو ي ااب  صاار المداا يرات  فااااا عواا  اي -11
( عالاا   النساا و  ديااعن مسااد وو لو  عمااوب مقوع ااات لو  عمااو  ساااب ناااامي )

ا لوااديعن المسااد وو لو  عمااو عواا  اي ااراد عالإيئااات عالمالسسااات عالشاار ات عاديااا
 اواااا إانسا و لوم اال  المساد وو لواإل رااات الفعالو لد صيل  ا  الاديعن .  ماا  ال

              ااااااامي ناد  اااااي  سااااااب ااااااااااااااارى  دويااااااااااو   عميااااااو  يااااااااااااال  عمالاااااو د اااااا   إاا
( عادياااااا  ب مقوع ااااات ياااادمات ع عمااااال ةم ااااال  عاااان ياااادمات ع عمااااال مااااالدا )

صوو ااااااا  اياار م اااااااإل ارااات ال فيوااو لد صاايوإا ماام مراعاااة عادم إاااا و  الااو م ال
 ن شا   2015( لسانو  4) ااة ما  ااا  اي الدعماالم ر ام اااال ساب اإليرادات ع مراعاا

 .رمع  عدصنالفات المي انالو ) ايساس النودم(دليل 
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در اعإا ماام اااادعمالإا عاساااااا ااب إ  ااام الر ا ااو عواا  صاارف د ااادر الد صاايل عاسي -12
ادر   اام الياصاو  الاد  شا ن اي 1990( لسانو  3مراعاة  ما  اا  الدعمالم ر ام ) 

 اات الوالمو عاييدام .
 

مسااا  ال سااا ات الياصااو نإد -13 ا اااا صاايل اإلياارادات عمقوع ااات ال  عمااو عدعريااد ا عاؤ
ا   ا الماااا 1956( لساااانو  9 ( أ ) 8 ياااادم ع وااااا لمااااا عرد  ااااالدعمالمين  الماااار مين )

 1973نو ( لساا 8يدعااارو عدلياال العماال  النمااااج المالالااو المر وااو  ااالدعمالم ر اام ) 
سااانو ل(  16عالدعماااالم ر ااام )  1980نو ااااااااس( ل 5المر ماااااين )  عالمعااادل  اااالدعمالمين

  ن دلياااال العماااال  النماااااج عالسااا الت الم اسااانالو )  النسااا و لو إااااتاااااا شا 1986
دليال   ن شا  2015( لسانو  4) الاعاردة  االدعمالم ر ام سالمات ااااالمو وو ( عع وااا لودو

 2016( لسااانو 5الدعماااالم ر ااام )ع و ) ايسااااس النوااادم(رماااع  عدصااانالفات المي انالااا
 شاا ن دلياال رمااع  عدصاانالفات ال سااا ات اليار ااو عاان  نااعاب المي انالااو ع وااا لاادليل 

 شاااا ن المعال ااااات  2016( لساااانو 6إ صااااااات مالالااااو ال  عمااااو عالدعمااااالم ر اااام )
 .(GFMIS)الم اسنالو عو  نام إدارة مالالو ال  عمو 

 

ا ااع   المدإااااو عالمد اااررة الم اااددة الوالماااو الداااي   دد اااثانداااد صااال  الماااو الرساااعم ال -14
ار عالاا  ق وااا لوواار  ا ل درعنالااو ال  عمالااو دينااار عاان قرياا  القعا اام المالالااو يمسااعن 

 شااا ن  ياااادة ال اااد اي صااا  لورساااعم الداااي الم ااان  2015( لسااانو 26الاااع ارم ر ااام )
   الااورة المالعدعمااالم ع ا د صاايوإا عاان قرياا  القعا اام المالالااو ا ل درعنالااو ال  عمالااوأ

 شااااا ن الوعاعاااااد  2013( لسااااانو 4مو ااااا  لودعماااااالم ر ااااام ) 2015( لسااااانو 9ر ااااام )
 عاإل رااات المنامو لدقني  ناام القعا م المالالو ا ل درعنالو ال  عمالو.

 

ار ااااياادم الدصاارف  ااي  مالاام المااعاد عالمعاادات اليار ااو عاان نقاااي ا سااديدام  ااي إق -15
الداليااااااو      ع راا اااااام واااس ال اتع ااارار  1980( لسااانو  105 المرساااعم  الواااانعن ر ااام )

عالااام ياااانا عواااا  دفااااعالو  1993( لساانو  14(  ا دماعاا  ر اام )  301" ر اام ) 
 الدائماااو لومسااااعدات اليار الاااو ند دياااااد عد عياااااد ع ارة المالالاااو الدنساااي  مااام الو ناااو

و ارات الدعلاااا ع ااااااسداني عنإااااااالو ناااو ال عيدالاااو ل ااثاااو  اااالمعاد عالمعااادات الداااي د
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 ( لساانو   590أ عر ام ) عمالسساادإا الياصاو  دناارج مان ال  عمااو لصاالج الم دااا ين
 الماااعاد ش ن نيااااامااااان 1994( لسااانو  50  ر ااام ) (  ا دماعااا 832أ عر ااام ) 1994
         و اااااااااي اسااااااديدام ال إااااااات ال  عميااااااااو عاااااان نقاس راب اليار اااااااااااااادات الااااااااعالمع

 2001( لاااسنو  1"دعمالم ر ام )  ت ع ارة المالالو الدالالو:لدعامالم عدعوالما اأعع و الم اد
الدصارف  اي  ماال    شا ن 1995( لسانو  13إلااا دعمالم ع ارة المالالو ر م )   ش ن

 شااا ن  2003 الدعلاااو الياصاااو العوارياااو عالمنوعلاااوأ عالدعوالماااات الصاااادرة  اااي يعنياااع
ديدام لادى ال إاات و عان نقااي ا سااااإ رااات الدنرج    إ ة ال اساب اللاي اليار 

 شاا ن الدصاارف  ااي المع ااعدات اليار ااو  2004( لساانو  3عدعمااالم ر اام )  ال  عمالااو
ل سااب  المع اعدات الداي دصارف  يإاا واعرد  المااادعواا   ن  عن نقاي ا سادايدام "

 إيرادات ال إو ال  عمالو .
 

ا وو ا اي السانو المالالاو ال ارياو  ع  اي سانو مالالاو سا ات اديراد الم ال  الدي  صوت -16
 ساب  عدورر إعاددإا يم سنب من ايس اب ي اب صار إا  ا ساد عاد مان اإليارادات

  إارر اساادعادداااا مااا الم ااال  الدااي صاار ت عدو أ النااعج عالننااد الااام ساان   يااد ا عوالاا 
ي الساانو اااايم ساانب ماان ايساا اب  دسااد عد ماان المصاارع ات إاا  اناات  ااد صاار ت  

مصارع ات  001إيارادات  يارى ناعج  5ب1ب7 سااب المالالو ال اريو أ  ع دااف إلا  
   نو مالالو سا وو . ااإاا  انت  د صر ت  ي س مسدردة

الد اااارة عالصاااناعو ننااااا عوااا  ا داااراه م واااس إدارة الإيئاااو العاماااو  ي اااع  لاااع ير  - 17
  شا ن 1996( لسانو  56واانعن ر ام ) ( مان ال 14  اام الماادة ) ي لوصناعو عع وا

 -إصدار  انعن الصناعو  ن يديا  رارا  ما يوي : 
  اعم ال مر الاااو عواااااااا( إعفااااا المنشااانت الصاااناعالو  والاااا  ع   ئالاااا مااان الرس 1) 
  -او :اااااااعاردات الداليااااالا

 ( ال ت عالمعدات ع قم الاالار الدي د دا إا .     )         
و مصنعااااص  الاااااال اااائم ن ع وم ال سااالقو المااعاد ايعلالااو  ع الساا (  ب )

 الدي دو م يارااإا اإلندا الو .
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إا ااااا(  إعفاااا المنشاانت الصااناعالو  والااا  ع   ئالااا ماان الرسااعم الموااررة  ع  ع 2) 
 لفدرة  ع لفدرات م ددة .

 (  إعفاا صادرات المنشنت الصناعالو من رسعم الدصدير .  3) 
 

رااات العا اااب ااااا اااي شااا ن اإل  1996( لسااانو  5) الدعمالم ر ااام  ااااااارعرة الدوياااد  - 18
    نوساااااا( ل 14ن وسااد  ر اام )  ( 2ب215) اد اعإااا لدنفيااا  اارار م وااس الااع راا ر اام 

      سنواااااا( ل 14 اااي ا دماعااا  ر ااام )  ( 302) م واااس الاااع راا ر ااام  أ ع ااارار 1996
     المادينندفعالو ع ير المالالو  ي  فظ المقال اات الوااائالو  الاا  انات صافو  1993

     وااااااااار الماليااااااااا عااد عااارو ايعراي عواا  إدارة الفداااعى عالدشااريم أ  ماااا الفااعو ع ي
 اعن ندعفاا المعافين الاين اندإات يادمادإم  الع ااة  ع الدواعاد مان ساداد ماا  اد ال

     م اااااامسااد وا عواايإم  ع عواا  عرثاادإم ماان م ااال  لوي انااو العامااو لودعلااو أ ع اا   مي
      عيديااااا   دد اع   الماو المقال او  ع الادين منوا  يمساو ي ف ديناار   اي عال ي ب

         ااااعاؤ  ل م عارو ايمار عوا  م واس الاع راا  ديااا ماا يارا   اي  ااا الشا ن أ عو
  ن دوا   رارات م وس الع راا الدي ددعارو مم  اا الورار .

 
  اااااام م ا ل درعناي ا لدا ام   يادمات الاد  عو  ال إات ال  عمالو الدي دقن ي ب  -19

  المناماااااو لدقنياااااا عاإل اااراااتد ااااا شاااا ن الوعاع 2008( لسااانو  3الدعماااالم ر ااام ) 
 م ا ل درعني  ي ال إاات ال  عمالاوأ عالعمال عوا  دعساالم عدفعيال نقااييدمات الد 

 إااااا ة نواااااا  النالااااام   -اساااااديدام عساااااائل الاااااد م ا ل درعناااااي ) شااااا  و ا ندرنااااات
  إاااا ة نوااااا  النالاااام الفردالااااو المد امواااااو    –(   (point of sale)الفردالااااو

(Integrated Point Of Sale)  -   ة السا ب اللاي  إا -  (ATM)   النناع
خ  ع  ( الصااادر نداااريب1116لمااا  اااا  واارار م وااس الااع راا ر اام ) ع وااا  الم والااو(

      مو ااااا  لودعماااااالم   2015( لسااااانو 9عدعماااااالم ع ارة المالالاااااو ر ااااام )أ  2009ب12ب29
 شااا ن الوعاعاااد عاإل ااارااات المناماااو لدقنيااا  نااااام القعا ااام  2013( لسااانو 4ر ااام )

 المالالو ا ل درعنالو ال  عمالو.
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و اااااي المموع ااااادم د ديااد الوالمااو ا ي اريااو لومداار المرباام ساانعالا ل رااياايراعاا   ن  -20
رار اااالووا اااال ق واااالودعلااو  ااي المناااق  الميدوفااو ل اااراو ا ساادثماريو قعيوااو اي 

 ش نااااااا" ن1999ب1ر اااام " دعمااااااااالماة اااااااأ عمراع 1993( لساااانو  22 الااااع ارم ر اااام )
      و اااااااساااداالل ايراااااي عالم ااااني  الماااا ناااين ال إاااات ال  عمالاااو ع ااارار ع يااار المالي

لواانعن ندصدار الدعدالالت عو  الالئ او الدنفياالاو لومرساعم  ا 2001" لسنو 38م "ااار 
  ش ن ناام  مال  الدعلو. 1980لسنو  105ر م 

 

 1997( لساانو  4ام ر اام ) ااااي ااب عواا  ال إااات ال  عمالااو ا لداا ام ندقنياا  الدعميا – 21
 شااا ن الم ايااادات ال  عمالاااو عناااد اساااداالل  م مع ااام مااان المعا ااام الميصصاااو لإاااا  

     ا ااااااااااو نالاااام العثائااااااااااااااات ال  عميااااالدواااادالم يدمااااو مااااا أ   ماااااا ي ااااب عواااا  ال إ
        الم ر ااااماام الدعماااااااااااو  المنا صااااات ع الممارسااااات ع الم اياااادات اساااادنادا ي  الياصاااا

( لسانو  4 عالدعماالم ر ام ) لو إاات ال  عمالاو  شا ن ناام الشاراا 2016( لسنو  4) 
 شاا ن اسااداالل  1999( لساانو  1  شاا ن الم اياادات ال  عمالااو عالدعمااالم ر اام ) 1997

 .مالو ايرااي عالم اني  الما نين ال إات ال  ع 
 

دثت  ايراع  ما يواي  النسا و لمقال اات اليساائر ال  عمالاو عاياارار النيئالاو الداي  – 22
 -من  راا العدعان العرا ي :

 

ى داااااصر ي لاااا)   (  داعدج  مالاام الم اال  الدااي ياادم د صايوإا  ااي  ساااب ال إاو الم
 نن  ال عيت المر  م .

(  4) م  االدعمالم ر ا الاعاردةات دويد الم ال  الم صاوو يناعاج  ساا ات اإلياراد) ب ( 
 .) ايساس النودم(رمع  عدصنالفات المي انالو دليل  ن  ش  2015لسنو 

 . 1999ب11ب2عال  دقنالوا لدعوالمات ع ارة المالالو   دانإا الصادر نداريخ 
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 المالسااااااسات المو وااااو ع إيئاااااااااتعاإلدارات ال  عمالااااو عالعواااا   مالاااام الااااع ارات  – 23
 عالمالسسااات  المدعا اادة ماام الشاار ات شاار ات ال  عمالااو عمااا  ااي   مإاااالمساادووو عال

إدارة الياااااااعج الاااااااريني  -أإيقار ع ارة المالالااااااو الاياااااار   عمالااااااوات ااااااااع الإيئ
ادإا الشاار ات عالمالسسااات عالإيئااات المدعا ااد معإااا ع نسااال دواا    سااماا -عالديقااالط

مصاا ع ا  صااعرة عواا   ن ال ااعن اإليقااار  أنإااا داياال دعلااو ال عياات عيار إاااعياععن
 ماان العوااد أ عالاا  يااالل شااإر ماان داااريخ الدعا ااد ماام ا لداا ام    اا  مااا   الواال عاان

ع   ي اااع  اإل اااراج عااان  أ ع مااان  ااال د عاااو مساااددة % مااان إ ماااالي  الماااو العواااد5
شااإادة صااادرة عاان إدارة الياااعج ات ااااالم  ااع   داا  دواادم  ااا  الشاار ات ع الإيئ

نالو دفياد نارااة امدإاا مان  م مساد وات اااري واااا اي ع ارة المالي الااريني عالديقاالط
ن دعاديل  اي شا  2008( لسنو  2الدنفياالو لووانعن ر م )  لالئ و   ع وااااا عالااعويإ

ر الصاادرة  االورا 1955( لسانو  3 عو    ام مرسعم اري و الديل ال عيدالاو ر ام ) 
 ينار ة  ااالور عالوعاعااد عالدعوالمااات الدنفياالااو الصااادر  2008( لساانو  29الااع ارم ر اام ) 

 إصااادار شااا ن  2013( لسااانو 875أ عر ااام ) 2010( لسااانو  716ر ااام )  يناإلداريااا
 1955( لساانو 3الوعاعااد عالدعوالمااات الدنفياالااو لمرسااعم اااري و الااديل ال عيدالااو ر اام )

مااو  مااا دوداا م ال إااات المااا عرة ندعريااد  ال .2008( لساانو 2عالمعاادل  الوااانعن ر اام )
لف اا اإدارة  –سد وو عو  الشر ات إل  ع ارة المالالاو اااالمات اااااارائب ع الاراماااااال

الياااا  الشاار ات ع  ا ااو  يصااما ماان م  ااع  الااامان – ارينالوااااال  اتااااااعالمقال
  اااااااااا الاااااااااااب منإاااااااااا  قوااااااااالاااديإا مدع الاااامانات المالالاااو المع اااعدة  الد ميناااات

ع واا لا  اع  – ينالوإدارة الف اا عالمقال اات الاار  – واااااليان ع ارة الماااااااام ابااااااا  د
عمالاااو أ ع   ي اااع  د مااال ال إاااو ال   2003لسااانو  ( 8)  و ااااار الماليااااااارار ع يااااالو

   ع اا اري و الديل نالا و عن الشر ات  ع إعفائإا منإا .
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(  46 اانعن ر ااااام )ااااياادم د صاايل ال  اااة عمسااا مو الشاار ات اليااااعو ي  ااام الواا -24
اي  ااي شاا ن ال  اااة عمسااا مو الشاار ات المسااا مو العامااو عالموفواااااو  اااا 2006لساانو 

 المالالااو ع ئ داا  الدنفياالااو الصااادرة  واارار ع ياارق وااا ي  ااام الوااانعن  مي انالااو الدعلااو
أ عر ااام  2010( لسااانو 697ر ااام ) يناإلداريااا ينعالوااارار  2007( لاااااسنو  58ر ااام ) 

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

 

لمالالاو ا( مان الالئ او الدنفياالاو  والاام ع ارة  21مم الد  ياد عوا  ماا  ااا  الماادة )  
وواانعن  الدنسي  مم ال إات ال  عمالو  عادم دوادالم اليادمات لوااااشر ات الياااااااعو ل

ويإااا عامدإااا ماان ا لد امااات المواااااررة ا الفيااد ناارااة  عااد دواادالم  ااا  الشاار ات ماا إ 
  مع ب  اا الوانعن.
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 ـات :ــــالمصروف -الفصل الثالث 
 ولةأوال: االرتباط والتعاقد والصرف واالعتمادات اإلضافية المنق

 

 : االرتباط -أ
 

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

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

   

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

ــــالب ـــث والدراســـة بتيـــة اســـتنفاد اةرص ــــد  المتبقيــ ــــة مـــ  اعتمــ ــــادات مــ روفات صـــ
         ستة ــــــــدج (  17   و لــــ  اســــتنادا الــــ  قــــرارق مج ــــ  الــــوألرا  رقــــد، الميألانيــــة 

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

ة ــــو لـد يتقـرر صـرفة  ـل  السـنة الماليبوط في الميألانيـة لـد يصـرف أال اعتماد مر -أ/3
ـــيبطــل العمــل بــة و لــ  مــل عــدد اإل ــل  بر ا ـــاد المـ   ـ( مــ 29( و    28ادتي    ـ

ة ـــــــمات العاــــــــداد الميألانيـــــــد اعــــــبقواع 1978( لســــنة 31مرســــود بالقانـــــو  رقــــد  
ـــقــا ل  ــروط واةوضــا  التــي ي والرقابــة ع ــ  تنفيــ ها وال ســاب ال تــامي ووف ا ددهــ

 وأللر المالية .
 

ــاط مــا -أ /4 ــألاد بــرق ارتب ــد أو االلت ــة التقي ــة جكــة  اومي ــة هي ال يجــوأل ةي ـــلي فــي أي     ةــ
سيق ـــــتنوألرا  والـــــأو منظمة سوا  أكانت اق يمية أو دولية اال بعد موافقـة مج ـ  ال

ـــتنادا الـــــــي صــة و  لــ  اس مســبقا مــل وألارتــي ال ارجيــة والماليــة اــل فيمــا ـــق  ـ رار ـ
  ادـــــمـل عـدد اإل ـل  بر اـاد الم 1988( لسـنة  29مج   الوألرا  دج سـتة رقـد   

 م  ه ه القواعد .   و/  22
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ـــي تي -أ/5 ـــألاد باةســـ  والتع يمـــات الت ــــجـــب االلت ــــضعكا وألار  الماليــ ــــدار  اسا -ة ـ اا  ـ

دار   ـــ و  الت ـــألل   ـــة واش ـــد االرتدمـــوظفي الدول دار  نظـــد ال ـــرا  عن ــــالعامـــة واش       اطـــ
اب ــــــالكتبألاد ــــأو التعاقـد ع ـ   ــرا  اةثـاث واةدوات والتجكيــألات والمرابـات مــل االلت

ــدورق الصـ ـــال ــارل  ـ ــاث الماتدــي وأســعاره  29/11/1995ادر دت ب ــر  ت صــيث اةث
 اإلر ادية .

 
ير ــس  ســــرور   ـــــفيما تقتضية ض   ال جكة  اومية أ  تنفق اعتماداتكا ع -أ /6

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

  ـــ% م  قيمتكا ، وبعد ال صو  ع 20ف صكا واش صا كا وتس مكا اال في  دود 
ة ـــفقوب رط موا ،باامل قيمة الدفعة المقدمة ة دناية   غير م روطة ( ــــافال
فقا و ية ، وأللر الم تث ، وال يجوأل تجاوأل ه ه النسبة اال دإ   م  وأللر المالـــال
د ـــاعبقو  1978سنة ــــ( ل 31 مرسود بالقانو  رقد  ( م   27نث الماد     ـــل
ا ـــ   بماة ، مل ل ساب ال تامي   تنفي ها واداد الميألانيات العامة والرقابة عـــاع
 . ات المقدمةب ر  الدفع 2003( لسنة  2   ا  باتاب وألار  المالية الدورق رقد ـــــج
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       : ــدــــــــــــــــــــالتعاقـــ -ب
  
ـل ــــــــــــــــدي  مــــــــجـــب التقيـــد باافـــة ال ـــروط الـــوارد  بـــالعقود المدرمـــة مـــل المتعكي -ب/1

دينار ــــــب ـر   ـروط التعاقـد بتيـر ال 2000( لسنة  3مراعا  ما جا  بالتعميد رقد   
ـــد    ـــة رق ـــيد وألار  المالي ـــادات المســـتندية وتعم ـــتم االعتم ـــولتي وف ــــ( ل 14الك سنة ــــ

 الم  ق لة . 2001
 
سنة ـــــــاوأل الــــــ يجــوأل ةيــة جكــة  اوميــة ادــراد عقــد يترتــب ع يــة التــألاد مــالي يجال -ب/2

 ا ــــكاد لــــــالمالية ال  سنة مالية مقد ة  ما لد ينث القانو  ع   ت صيث اعتم
اد ت دــــود االســــــالتــرأل ةكثــر مــ  ســنة ماليــة وا ــد  ، ومــل  لــ  يجــوأل ادــراد عق

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

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

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

 اعداد الميألانيات العامة والرقابة ع   تنفي ها وال ساب ال تامي.
 
 ةـــــصة عامــــــي  دــإجرا  أعمــا  اال بمناق يجــوأل اســتيراد أصــناف أو تك يــ  مقــاولال -ب/3

ـــتنادا الــ  المـات المراأللــة ، اســـــــة المناقصــــــعــ  طرلــق لجنــ ــــــثانياد  الــــ   ـــــة مـ
 في  ر  المناقصات العامة وتعديلتة . 1964( لسنة  37القانو  رقد   

ــاد    ــاد الم ــد بر ا ــة التقي ــل الجكــات ال اومي ــ  جمي ــا يجــب ع  ــانو       14ام مــ  ق
ب ر  المناقصات العامة و لـ  دوضـل مواصـفات تفصـي ية  1964( لسنة 37رقد  

عمـل و لـ  قدـل طـرر تورلـد اةصـناف أو مقـاوالت اةعمـا  فـي  ع  ال صن  أو
المناقصة العامة. وتضل التع يمـات اللألمـة الـ  المقـاولي  والرسـومات التفصـي ية 
الكام ــة، وجــداو  الكميــات المفصــ ة الدقيقــة التــي تدــي  أفــراد الدنــود، واإلجــرا ات 
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قيعكـا فـي  الـة اال ـل  الواجب اتباعكا في تنفي  العقد، والجألا ات التـي يماـ  تو 
بر اــاد العقــد، أو التــر ر فــي تنفيــ ه. وهــ ا ا ــة باإلضــافة الــ  صــيتة المناقصــة 

 و روط العقد العامة.
ــــو يجـــوأل ل جكـــة ال اوميـــة أ  تســـتقل باس ــــتيراد أصـ ــــناف أو دـ ــــالتك ي  دـ ا  إجر ـ

ة ـــاةعما  بالممارسـة عـ  غيـر طرلـق لجنـة المناقصـات المراأللـة ا ا لـد تـألد قيم
   مــ  القــانو     3الــ  طبقــا ة اــاد المــاد   …ـار ــــالعقــد ع ــ   مســة نالف دين

 .  1977( لسنة  81بالقانو  رقد    بمرسود المعدلة 1964( لسنة  37    رقد
 

ـــــ( ل 4 التقيــــد دتعمــــيد وألار  الماليــــة رقــــد   -ب /4 ـــــد 2016سنة ـــ ـــــر  نظــــد ال ــ  را  ــ
 ةمربـا ع ـ  ال ـرا طـر  ال ـرا  –الفقر  رابعـا  يات ال اومية وال ق ينث فــــكل ج

ــة  ــرا  م ــي  ال ـــالمبا ــر ف ــوفير  أو  وادـ ــد قيمتكـت ـــا عــــــــ ــدمات ال تألل ــ  ألفـــ  ي 
  ــدمات أو را  ممارســة فــي  الــة  ــرا  مــواد ومعــداتـــــــوب اجـــــــ  وجــــــوع  ،دينــار

جـاوأل ر وال تتكا ع   ألفـ  دينـاة وتأللد قيمتـــــسعير  جدرلــــغير م تكر  وال ت امكا ت
ر لكــل مــ  ال ــرا  بــاةمر المبا ــ –مــل مراعــا  القواعــد العامــة   مســة نالف دينــار

عمـا  وال را  بالممارسة، وال را  بالمناقصـة عنـد  ـرا  مـواد أو  ـدمات أو تنفيـ  أ
ــد قيمتكــا عــ   ــة وتألل ــر م تكــر  وال ت امكــا تســعير  جدرل ــار وتراعــ   5000غي دين

 1964( لسـنة  37 القـانو  رقـد  امة إلجـرا  ال ـرا  بالمناقصـة وأ اـاد القواعد الع
ــــوتعديلت ــــة فـــ ـــة قـــرارات وتع يمـــات تصـــدر ــــ   عـــي هـــ ا ال ـــر  واـــ ل  مراعـــا  أي
، وبصـفة قـدتنظـيد عم يـات ال ـرا  أو التعاأو وألار  المالية ب ـر   وألرا ـــ  الــــمج 

   اصة:
 

ـــــة ر  - الصـــــادر دتـــــارل   2011( لســـــنة 3قـــــد  تعمـــــيد لجنـــــة المناقصـــــات المراألل
المتضــم  دعــو  ال جنــة لجميــل الجكــات ال اوميــة المعنيــة ال ــرث  26/7/2011

ــالفتر  الم ــدد  لدراســة ت ــ  المناقصــات وموافا ــألاد ب ــا دنتيجــة الع ــ  االلت دراســة تن
 ( م  قانو  المناقصات العامة.38عمل دنث الماد   
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ـــــة رقـــــد  - الصـــــادر دتـــــارل   2011( لســـــنة 4 تعمـــــيد لجنـــــة المناقصـــــات المراألل
المتضم  دعو  ال جنة لجميل الجكات ال اومية العمـل ع ـ  م اطبـة  5/9/2011

اوأل ال جنة ب ر  ط ب ترجيل موعد المناقصات المطرو ة قدل اإلقفـا  بمـد  ال تتجـ
 أسدو  ول  تنظر بط بات الترجيل بعد ه ه المد .

 

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

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

ـــب ــر  تنظــيد اســت داد المراد 1994( لســنة  1 الماليــة رقــد   ات ال اوميــة ــــ
ت جار هـــ ه ـــــــاس  الـــة ـــــــل اجـــة الفع يـــة ل جكـــات ال اوميو لـــ  ل تركـــد مـــ  ا

ــل ــ  ال دمــة ،  الم ــاأل  ووســا ل النق ــاد قــرار مج  مــل اة ــ  باالعتبــار أ ا
ـــد   ـــة رق ـــد  ســـيار  ل ـــاغ ي الوظـــا    2016( لســـنة 1المدني ب ـــر  مـــنم د

لتا  ت صيث السيارات.  القيادية في الجكات ال اومية واش
  س ة عالية   ادار    و  الت ألل  العامة ( دنع   أ  يتد تألولد وألار  الم

 العقود  ل  أسدو  م  تارل  توقيل العقد.
 

ـــ يجــوأل ةيــة جكــة  اوميــة ادــراد أو اجــاأل  أق عقــد فــي موضــو  تأللــد قيمتال  -ب /6 ة ــ
ـــ  دين ـــ   مســـة و ســـبعي  أل ــــع  ـــد عرضـــ ــــار اال بع ــــة ع ـ ــــ  ادار  الفتــ           وى ــ

ــ  توالت ــرلل ــد   ، و  ل ــ ا ل مــاد  ال امســة مــ  المرســود اةميــرق رق  ( 12نفي
ـــ، و مــا يقــل عــ   لــ  يع 1960لســنة  ـــني  و  القانو ـــــــ  ادار  الـــــرأل ع ـــ ة ــ

 بالجكة ال اومية .
 

ـــجــب ع ــ  الجكــات ال اوميــة تضــمي  عقودهــا ووثــا ق مناقصــاتكا وممارسي -ب/7 اتكا ــ
ــا ـــ، ال وتجكيــأل وتقــديد اةغ يــة ولي تورلــدومألايــداتكا التــي تدرمكــا مــل مق روط  ـــ

   4/3/1984( المـــؤري فـــي  1898 التـــي اقتر تكـــا وألار  الصـــ ة باتادكـــا رقـــد  
 .  1984( لسنة  12   دج ستة  20و ل  وفقا لقرار مج   الوألرا  رقد  
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ي ــــــة التــــــ ــ  جميــل الجكــات ال اوميــة تضــمي  مناقصــاتكا ل ــرا  اةجكــأل  الفنيع -ب/8
ــإلألاد المــوردي  دتــدرلب مــ  تعيــنكدتتط ــب   ادار  وصــيانة فنيــة مســتمر   ــرطا د

فنيــة الجكــة ال اوميــة الم ــترلة مــ  الكــولتيي  ل قيــاد دــإدار  وصــيانة اةجكــأل  ال
سنة ـــــــ( ل 2 د  ــــــالتــي ســتقتنيكا ، و لــ  وفقــا لقــرار مج ــ  الــوألرا  دج ســتة رق

ــد    1985 ــة رق ــ  لمواجكــة ال 1985( لســنة  1 وتعمــيد وألار  المالي ـــو ل نقث ــ
 في الكوادر الفنية .  

 

 -راع  عند االتصا  بالديوت االست ارلة ما ي ي :ي -ب/9
 

تقود  أ  المؤسسات العامة أو ل وألارات أو الكي ات العامةال يجوأل  ( 1  
         عم كا ارلة مكما اانت طديعةباالتصا  مبا ر  بالديوت االست 

لة لجنة الديوت االست ار  طرلق غير ع  معكا التعاقد أواستدعا كا  أو
ة التابعو  ،1971( لسنة  11الم ا ة بموجب قرار مج   الوألرا  رقد   

  .2009( لسنة  145رقد    بموجب المرسود لوأللر الدولة ل  و  التنمية
 ب ر  2009 ( لسنة 3رقد   ويعمل بقرار وأللر الدولة ل  و  التنمية 

 2016( لسنة 4وألارق رقد  القرار الو  ت ايل لجنة الديوت االست ارلة
 ة.لجنة ا تيار الديوت االست ارل عمل ب ر  الل  ة الدا  ية لتنظيد

 ووفقا ل ل  يراع  اآلتي:
 

  تتول  لجنة الديوت االست ارلة مكامكا في  ر  ا تيار الديوت
الجكات ال اومية المعنية د صوث  اليكااالست ارلة التي ت تاج 

، م   ل  م اطبة وألار  اة تا  العامة لكا ةاإلن ا يم ارلعكا 
في ه ا ال ر ، ويمتنل ع   ال جنة النظر في ط بات الجكات 
المعنية التي ترد لكا مبا ر  في ه ا ال ر  دو  التنسيق المسدق 
مل وألار  اة تا  العامة، وم اطبة اة ير  ل جنة في ه ا 

( لسنة  1ار  الت طيط رقد   ال صوث، و ل  وفقا لتعميد وأل 
( 497مل عدد اال ل  بر ااد قرار مج   الوألرا  رقد  ،  2005
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 8/4/2013المنعقد دتارل   (17/2013الصادر في اجتماعة رقد  
بالموافقة م   يث المددأ بالسمار ل جكات ال اومية دإنجاأل 
وتصميد وتنفي  وصيانة م ارلعكا والتي ال تتجاوأل تكاليفكا 

 را اولتيا، و ل  وفقا ل ضوابط المقرر .( مليي  دينا10المالية  
 

    سنة ل(  4ال تعف  الماد  الرابعة م  تعميد وألار  المالية رقد
ب ر  نظد وتكنولوجيا المع ومات م  ضرور  م اطبة لجنة  2006

  ارلةقدل االتصا  أو التعاقد مل الديوت االست الديوت االست ارلة
 ال اصة دنظد وتكنولوجيا المع ومات.

 

 الديوت   تا  العامة م  أ   موافقة لجنةتثن  وألار  اةوتس
 االست ارلة ع   اتفاقيات التصميد واإل راف و ل  طبقا لقرار

              ( الصادر في اجتماعة  420مج   الوألرا  رقد   
 .14/4/2008( دتارل  17/2008رقد  

 

رل           ( دتا6501واستنادا ال  اتاب لجنة ا تيار الديوت االست ارلة رقد  
 -، ع   جميل الجكات ال اومية االلتألاد باآلتي: 1/12/2015 
 

تي أ  يتد م اطبة لجنة ا تيار الديوت االست ارلة بالم ارلل ال -أ
انية تنوق الجكة طر كا ع   ال جنة و ل  فور اقرار واعتماد الميأل 

 لت   الم ارلل.

ر  ارلة مل ادات ديد ضابط اتصا  ل جكة لمتابعة الم ارلل االست  -ب
 المست ارل  واتماد اإلجرا ات ال اصة دكا.

ات التألاد الجكات دتعاميد وألار  المالية والتركد م  وجود م صص -ج
ل مالية لم ارلعكا االست ارلة وأ   الموافقة المسبقة منكا قد

العرأل ع   ال جنة مل التركد م  اةولوية التنموية لك ه 
  دولة.الم ارلل في  طة التنمية العامة ل

م اطبة ال جنة رسميا بفتر  اافية ب ر  اةوامر التتييرلة ال اصة  -د
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بالم ارلل الجارق تنفي ها وال رث ع   أ  تكو  الم اطبة في 
ال ف   تنظر ال جنة في أق م اطبة لألوامر  فتر  سرلا  العقد واش

 التتييرلة تتد بعد انتكا  فتر  سرلا  العقد.
 

 ارلة التي تعرأل ع   ال جنة لو ظ وجود بعأل الم ارلل االست -ه
دل ال تنتكي دإدراد العقد بعد الترسية ع   الماتب الفا أل م  ق
اد الجكة المعنية صا بة الم رو ، وع ية ترى ال جنة أهمية التأل 

الجكات ال اومية بمتابعة م ارلعكا  ت  توقيل العقد و ل  
 لتق يث الدور  المستندية.

 

ب ـر  معكـد الكولـت  1981( لسـنة 28د  استنادا ال  المرسود بالقانو  رق ( 2  
لألب ــاث الع ميــة، ع ــ  جميــل الجكــات ال اوميــة االلتــألاد دتك يــ  المعكــد 

 القياد بالب وث والدراسات الع مية والتكنولوجية اللألمة لكا.

يجــب ع ــ  الجكــات ال اوميــة اعطــا  اةولويــة دإســناد االست ــارات امــا 
  لث الع ميـة ل موضـوعات التـي تـدي ت تاجكا ال  معكد الكولت لألب اــالت

    وألرا ــــ، و لـ  وفقـا لقـرار مج ـ  الفي ا تصاصة بصـفتة مؤسسـة وطنيـة
 . 2001( لسنة  18  في اجتماعة رقد    410رقد   

وع   معكد الكولت لألب اث الع ميـة التنسـيق مـل اافـة الجكـات ال اوميـة 
كـد لتـي يقـدمكا المعلت دية ا تياجات ت   الجكات م  االست ارات الع ميـة ا

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

 

ل ـــــصة دفـــــب المت صـــــيجــب أال تتضــم  العقــود االست ــارلة مــل الماات  ( 3  
  أجــور عــ  أعمــا  اضــافية لموظفيكــا أو تألولــدهد دوســا ل نقــل أو توظيــ

ود   تك فـة العقــــ دير يدرج أجره أو توفير بعأل المست ألمات وال دمات ع 
ـــــد   ـــــوألرا  رق ـــــ  ال ـــــرار مج  ـــــا لق ــــــ  دج ســـــتة رقـ18االست ـــــارلة وفق             دـــ

 .   1987( لسنة  6  
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و  انـــــنث قــــعدد توقيل عقود است ارلة تجاوأل السنة المالية ما لد ي ( 4  
ة ع   ت صيث اعتماد مالي لك ا الترأل ربط ميألانية الجكة ال اومي

 دو ـــمرس( م   26ما نصت ع ية المـاد    طبقا ل ةةكثر م  سنة مالي
 ـــــةـــات العامـبقواعد اعـــــــداد الميألانيـــ 1978( لسنة  31بالقانو  رقد   

 والرقابة ع   تنفي ها وال ساب ال تامي.
ر ـــــــال أوامـــــ ـــارل  ع ـــ   عــدد تتييـــر أو اضـــافة أو أللـــاد  أتعــاب المست ( 5  

 ة  لجنـــــ ل  مـــــتتييرلة ع   العقود المدرمة معكد اال بعد الرجو  واإل   د
ج ســتة ثانيــا( د/23  الــوألرا  رقــد  ــــرار مج ــــا لقـــــوفقالديــوت االست ــارلة 

ب ـر   2013( لسـنة 324، والقرار الوألارق رقـد   1987( لسنة  34 رقد  
  يد لجنة ا تيار الديوت االست ارلة.الل  ة الدا  ية لتنظ

ـــــموافقــــة لجن الــــ عــــدد  ضــــو  التعاقــــدات مــــل الديــــوت االست ــــارلة    ( 6   ة ـ
ــ  اســتنادا  ــة و ل ــ المناقصــات المراألل ــة  ال ــة المناقصــات المراألل ــاب لجن   ات

 . 2/3/1997( دتارل   6393 /19/1رقد   د د   
 
 

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

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

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

   ا ــعالجتكمة ـــدث و ايفيـــــألا  التي يما  أ  ت ــــالمقاولي  اةجانب وأسباب الن
 ساتــــوبصفة  اصة ضرور  النث في العقود التي تدرمكا الوألارات و المؤس

و ـــه مم واة بالكامل ل دولة ع   أ  ياو  القضا  الكولتيالعامة وال راات ال
ب ـــــالم تث بالفصل في أق نألا  ين ر وأ  القانو  الكولتي هو القانو  الواج

ت االــــي  ــــالتطديق و عدد ال جو  ال  الت ايد الدولي أو الت ايد الم  ي اال ف
ا ـــا وطبقــود و ظروفكـــأل العقــــالضرور  القصوى التي تن ر ع  طديعة بع
 لألوضا  و ال روط الوارد  في ه ا القرار . 
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ـــ( وتعديلتــة وتعم 37/1964 لتقيــد بر اــاد قــانو  المناقصــات العامــة رقــد  ا -ب/12 يد ـ
 ب ــر  نظـــد ال ــرا  ل جكـــات ال اوميــة مـــل 2016( لســـنة 4 وألار  الماليــة رقــد  

      صة ـــــلمناقروأل اـــــم  عـــــة ضــــــا ات المقدمـــــمراعا  أنـة ا ا اـا  مـ  دـي  العط
ـــأو الممارســة أق عــرأل عــ  منتجــات م  يــة واــا  العــرأل مطابقــا ل مواص فات ــ

ت ـــــــنة ا ا ااــــــ  مقدمــــــوال ــروط ، تقـــود ال جنـــة الم تصـــة بــالوألار  بالترســـية ع 
ـة ــــسدـــــــد ع ـ  أقـل اةسـعار اة ـرى التـي قـدمت دنــــاةسعار التي تقـدد دكـا ال تألل

ــر التجــار  وال10 ــا لقــرار وألل ــ% ، و لــ  طبق ــــصناعة رقــــــ ـــ( ل 6د   ــ  1987نة ســـ
                ب ــــــر  اعطــــــا  اةولويــــــة فــــــي الم ــــــترلات ال اوميــــــة ل منتجــــــات الوطنيــــــة

(  23بقـــرارق وأللـــر التجـــار  والصـــناعة رقمـــي   ، المعـــد   ر الـــوطني ــــــــ ات المن
 . 2000( لسنة  282   و  1987سنة ـــــل

 

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

 
 

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

ـة ـــــــــعــاــــــات منتجــــات الصنــــــــة لمواصفـــــــوا تياجاتكــــا ، اعطــــا  اةولول
ــــالم  يــة متــ  ت قــق التــرأل المن ــود ، ب ــرط أ  ت ضــل ل مواص فات ــ
ط  رو ـــــالعالمية ، وع   أ  يتد التجاوأل عـ  الفروقـات غيـر اةساسـية د

ت اـــــصوث االتفاقيـــــــار نـــــ  بعـــي  االعتدالمواصـــفات الفنيـــة ، مـــل اة ـــ
ـــاالقتصــادية الموقعــة دــي  دو  مج ــ  التعــاو  ال  يجــي ع  ـــ  أسـ ا  ـــ

 المعام ة بالمثل . 
ة ــــات ال اوميـــــالتركيــد ع ــ  أ  تتضــم  جميــل العقــود التــي تدرمكــا الجك ( 2  

اط  ـــــاولي الدـــــــ ل  مقــــــمـــل  ـــراات المقـــاوالت العالميـــة والم  يـــة ، وا
ـــ  المنتجـــات الم  ي ـــا م ــــ ـــرطا يقضـــ  بـــااللتألاد ب ـــرا  ا تياجاتك     ة ، ــ

ــة  وال يســمم لكــا  أ  تســتورد مــ  ال ــارج منتجــات م ــادكة اال فــي  ال
 دد افاية اإلنتاج الم    لمتط بات السو  .   ــــع
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 -   الجكات ال اومية المعنية االلتألاد باآلتي : ع -ب/14
 
 

  ـــــتفاد  مـط المناقصـــات والممارســـات العامـــة  ـــرط االســـ( تضـــمي   ـــرو  1            
  دوــــأل الــــالتسكيلت التـي تقـدمكا بعـأل الدنـو  والمؤسسـات الماليـة فـي بع

ــــا الالصـــديقة والمعنيـــة دت ـــجيل صـــادراتكا و لـــ  اســـتناد ــــج ـرار مـــــــــ  قــــ   ـــ
 .   1993لسنة    29  باجتماعة رقد  ( / أوال 576  وألرا  رقد ـــــــالـ

 

  تماعة ( الصادر في اج1212استنادا ال  قرار مج   الوألرا  رقد  (   2            
 التالي: 24/8/2015( المنعقد دتارل  39/2015رقد  

 

  وق  درنامج اةوفست نكا يا، وتك ي  هي ة ت جيل االستثمار المبا ر  
 نامجالتألامات در بالتنسيق واالستعانة بم  تراه م  الجكات المعنية لتنفي  

ات ولوياةوفست القا مة  اليا، مل مراعا  ت قيق أهداف التنمية المن ود  وأ
  طة التنمية  .

 
  

دات واآلالت ــأل  والمعــرا  اةجكــيجب ع   جميل الجكات ال اومية عند   -ب/15
   والمرابات برنواعكا الم ت فة دراسة العروأل وتكالي  الصيانة المتوقعة  
ب ر  نظد  2016سنة ( ل 4   رقد بالتعميدالعمر اإلنتاجي لألصل وااللتألاد  ل   

    ال اومية. ال را  ل جكات
 
 

 

ــــع ـــ  جميـــل الجكـــات ال اوميـــة الرجـــو  الـــ  ادار  الفت -ب/16 ــــوى والتــ ــــد رلل ــ     ر  ــ
ـــأق دعــوى أو أق تعاقــد أو أق اجــرا  قضــا ي يــراد ات ــا ه فــي ال ــارج وأ  يعك  دـ

ـــ ــ  اإلدار  جميــل مــا يتع ــق دــ ل  مــ  اجــرا ات وفقــا لقــرار مج ــ  الالــ  ت ا  وألر ــ
 .  1978( لسنة  62 دج ستة  

 
ــ  المناقصــات تتجــاوأل ال -ب/17  ــديلت ع  ـــ% م5 يجــوأل اد ــا  تع ـــ  مجمــو  قيمتكـ ا ـ

(  64  اد  ـــــبالأللــاد  أو الــنقث اال بموافقــة لجنــة المناقصــات المراأللــة طبقــا ل م
 . 1964( لسنة  37 مناقصات العامة رقد  م  قانو  ال
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ـــوبالنســبة ل م ــارلل اإلن ــا ية ل جكــات ال اوميــة يراعــ  عــدد تج ـــاوأل اةوامــ ر ــ
ــــ% مـــ  قيمـــة الم ـــرو  و ل10التتييرلـــة ةق م ـــرو  عـــ   ــــتنادا لقــــــ  اسـ رار ـ

 ( 2/2003-49   د ـالمت ـــ  فـــي اجتماعـــة رقـــ ( 1126  قـــد مج ـــ  الـــوألرا  ر 
 . 16/11/2003تارل  المنعقد د

ـــــسنة ( لــ 2و ل  مل اة   فـي االعتبـار مـا ورد دتعمـيد ديـوا  الم اسـبة رقـد   
 ب ر  اةوامر التتييرلة التي تصدر ع   م ت   أنوا  االرتباطات. 1989

 
ـــ   -ب/18 ـــة االلتجع  ـــل الجكـــات ال اومي ــــمي ــــألاد دتع يمـ ــــات وألار  الماليــ ــــة الـــ     صادر ــــ

 ب ر  وثا ق المناقصات والممارسات دإ   وتجديد العقود . 18/2/1997دتارل  
 

 
 

فـي  ـر  الك ـ  عـ  العمـوالت  1996( لسـنة  25  ااد القانو  رقـد  رالتقيد ب -ب/19
 ا وردر مـــــــ، و ل  مل اة   فـي االعتدـــــاد في العقود التي تدرمكا الدولة التي تقد

 .1996لسنة (  1دتعميد ديوا  الم اسبة رقد   
 
 ال    الجوق : ( 1    -ب/20

 

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

ال طوط الجوية           راةينث ع   ضرور  أ  ياو  ال    ع  طرلق 
عأل بب ر   2011( لسنة 444لقرار مج   الوألرا  رقد   استناداو ل   ةالكولتي

ل في  ر  ت ول 2008( لسنة 6القواعد واإلجرا ات التنفي ية ل قانو  رقد  
ل  الكتاب الدورق رقد   نة ( لس1مؤسسة ال طوط الجوية ال   راة مساهمة، واش

طا رات ب ر  أسعار ت اكر السفر ع    13/5/2015الصادر دتارل   2015
 . راة ال طوط الجوية الكولتية  ش.د. (
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 ال    الب رق:(  2   
        يراع  عدد االلتألاد بال    ع  طرلق  راة المل ة العربية المت د  و ل

(  37( دج ستة رقد   4/  519استنادا ال  قرار مج   مج   الوألرا  رقد    
             ـدـــــ  رقــــــوألراـــلا  ـــــرار مج ــــــق ا دإلـــــــتــــــ 28/5/2006المنعقد  دتارل  

ل  ( المنعقد دتار  86/  47( المت   في اجتماعة رقد    1/ ثالثا /  984  
       ةالمتعكد باست داد دوا ر  راة المل ة العربي دإلألادالقاضي  21/9/1986

     ألارات والمؤسساتالمت د  في     البضا ل والمواد المستورد  ل ساب الو 
 اانت تمر بمينا  الدولة المصدر . ا اال اومية 

 
 

ة ــــل اص روط اــــ  الـــــيتعي  ع   الجكات ال اومية اضافة المعادلة التالية ال -ب/21
  ة ــــــديرل  القيمة التقيرها وفقا لنسبة ال صد والأللاد  ل مناقصات التي يتد تسع

     تد يـــــ ق ســــــد المقدمة م  المناقث = المد غ الصقيمة نسبة ال  –ل م رو  
    صاتــــــلمناقة اــــاب لجنـــــا لكتـــــو ل  وفقالتعاقد بموجبة مل المناقث الفا أل   

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

ت  رااـــــأسما  ال يجوأل ل جكات ال اومية عند اعداد وثا ق المناقصات ت ديد -ب/22
فة اــــوالمؤسسات الوطنية وال يجوأل لكا ت ديد اسد د د المن ر ع   أ  يتد اض
ادا تنــــعبار  أو ما يماث ة عند النث ع   أسما  الماراات التجارلة، و ل  اس

ة ـــي( الصادر لوألار  المال 10624ع   اتاب لجنة المناقصات المراأللة رقد   
 .30/10/2000دتارل  

 
 
 
 

ة ــــصات المراأللــــــع   جميل الوألارات والجكات ال اومية وا ل  لجنة المناق -ب/23
ا  ـــــتضمي  العقود التي تدرمكا ه ه الجكات مل ال راات المت صصة في أعم

  ـــــة عـــــالنظافة وال راسة،  رطا يقضي برال يقل أجر العامل في مجا  النظاف
د.   70  ـــــــ  عــــــة واةمــــا  ال راســــمل في مجأجر العاد.   كرلا، و  60

   سا  ـــــصات الــــــ كرلا، ع   أال ي صد م  ه ه اةجور مصارل  أو م ص
  ــــأو االعا ة أو الضما  الص ي أو وسا ل االنتقا  أو أق التألامات أ رى. و ل
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      دـــــــــة رقــــ  باجتماعـــالمت (  814  وألرا  رقد ـــــــ  الـــــرار مج ـــــاستنادا لق
، وقرار وأللر ال  و  االجتماعية 28/7/2008ل  ( المنعقد دتار  37-2/2008  

ةجور العام ي  في القطا  دوضل  د أدن   2010 ( لسنة /185والعمل رقد  
( دتارل  5/2011( باجتماعة رقد  142اةه ي، وقرار مج   الوألرا  رقد  

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

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

 أق عطا  ي ال  ه ا ال رط. وال يقدل الكولتيي ،
 

 

                 ة ( الصادر في اجتماع1568بقرار مج   الوألرا  رقد   دالتقي -ب/24
وال ق ينث ع   الموافقة     31/10/2011نعقد دتارل  ( والم2/2011-51  رقد

ة لتابعع   أ  تقود ال راات المتعاقد  مل الجكات ال اومية دإساا  العمالة ا
مد  العمالية المألمل ان اؤها، وتك ي  الجكاأل الفني لدراسة لكا في ال

دا فتوى ر  الالم روعات التنموية والمبادرات التنسيق مل ال م  وألار  المالية واش
 رار.ا القوالت رلل الت ا  اإلجرا ات القانونية والتعاقدية المناسبة لتنفي  ه 
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      : ــرفـــــــــــــــــــــالصــ -ج
 
وأل ـــــ يجوأل صرف أق اعتماد في غيـر التـرأل الم صـث مـ  أج ـة امـا ال يجال -ج/1

 ال صد بمصروف ع   غير الدرنامج والباب والدند والنو  الم تث . 
 

ا ــــ  وجــود اعتمــاد لتــرأل معــي  مــ  المصــروفات فــي اــل جكــة  اوميــة ال يعفيكا -ج/2
ـــاميد المعممــ  أ  تتبــل باــل دقــة أ اــاد القــواني  والقــرارات والتعــ ــو  دكـــ ــا فيمـــ ا ــ

ــ  االعتمـ ــق باســت داد  ل ــ  استنــــــــــيتع  ـــاد و ل ــــ مرســود مـــ   ( 20ادا ل مــاد    ـــ
ــانو  رقــد  ــ( ل 31  بالق ــة وال 1978ـسنة ـــ ة ـرقادــبقواعــد  اعــداد الميألانيــات العام

 ع   تنفي ها وال ساب ال تامي.    
  

ل  صـية والصـرف منكـا وتسـولتكا ، يجـب ع ـ  اافـة العكد النقدية ا عند استلد -ج/3 
( لســنة  6الجكــات ال اوميــة االلتــألاد بالقواعــد والتع يمــات الــوارد  بــالتعميد رقــد   

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

ــة بمــا ي صــكا مــ  مي -ج/4 ــة اــل ســنة مالي ــل ميألاني ـــجــب ت مي ـــصروفات لكــ ـــي ياـ و  ـ
         ةـيــــسنة المالـــــــصروفات الــــــــ  مــــــرا صــــادقا عـرا تعديـــــامي معدــــــــــــاب ال تال ســــ

ــة الســنة الماليــة اة اــاد ال ــة ، ولراعــ  فــي نكاي ـــالمعني ـــوارد  فــــ ـــمي التعــ ـــقر يد ــ         دــ
عـــداد 2000( لســـنة  4    ب ـــر  القواعـــد واإلجـــرا ات اللألمـــة إلقفـــا  ال ســـابات واش

 . وتعديلتة ل جكات ال اومية ال ساب ال تامي
 

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

% مــ  قيمــة العقــد أو مــ  اــل دفعــة 5والتع يمــات التنفي يــة أ  ت تجــأل مــا نســدتة 
ــا ل مــاد مع مســدد  الــ  مــ  أدرمــوا ــ  طبق ــودا أو اتفاقيــات أو تعــاملت و ل  كــد عق

ل ب ــر  تعــدي 2008( لســنة 2( مــ  الل  ــة التنفي يــة ل قــانو  رقــد  1( فقــر   37 
 . 1955( لسنة 3بعأل أ ااد مرسود ضرلبة الد ل الكولتية رقد  
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رأل   تدـت  تـست قة ل  ـراات والكي ـاــــــر  المـــة اة يــأ  تمتنل ع  تس يد الدفع و 

ـــلكــا ت  ـــ  الـ ـــ راات أو الكي ــات  ــ ال ضــو  دار  ا -وألار  الماليــة كاد  صــادر  عــ ــ
      العقــودامــا ال يجــوأل تضــمي را    متكــا منكــا ،ــــــــــت دـــــتثد –الضــرلدي والت طــيط 

ــــمـــا يفي ــــد ت مــ ــــل الجكــ       ات ة ال اوميـــة أعبـــا  ضـــرلبة الـــد ل نيابـــة عـــ  ال ـــراـــ
 منكا . اــــاعفا ك أو
 

دى دنــ  الكولــت لــتقــود الــوألارات واإلدارات ال اوميــة دــدفل التألاماتكــا مــ   ســادكا  -ج/6
ــل لمراــألق   ر يســي / ســ فة ( وفــق التفا ويضــات ال ــكرلة الممنو ــة لكــا مــ  قد

نظـاد  ب ر  تطديـق 2008( لسنة  7وألار  المالية و ل  وفقا ة ااد التعميد رقد   
             والتعمــــــــيد   الــــــــوألارات واإلدارات ال اوميــــــــة ع ــــــــ ســــــــاب ال أللنــــــــة المو ــــــــد 

 .الية( الم ار 7الم  ق ل تعميد رقد   2011لسنة  (2 رقد 
دى الدنـو  التجارلـة ـــــال يجوأل ةية جكة  اومية صـرف مبـالغ تجـاوأل أرصـدتكا لو  

 م  يا أو  ارجيا و لجميل العملت .
 

ــــد 1989( لســـنة  1 فقـــا لتعمـــيد وألار  الماليـــة رقـــد  و  -ج  /7 ــــ ر  تنظـــ ــــيد  الـ صرف ــ
 -النقدق ع  طرلق الصندو  يراع  اآلتي : 

 

ــــــالي ظـــــر   - 1 ــــــــ ـــــدق عـــــ  طرل ــــــق الـصرف النق ـــــاـ ـــــات صندو  لمب     لغ المرتب
ـــــة ا -ال ـــــكرلة  ـــــ ت -إلجـــــاألات الدورل ــــــم – المااف ـــــاولي  ـ ست قات المق

 والموردي  .  
ارا ـــــطرلــق الصــندو   مســي  دين اــو  ال ــد اةقصــ  ل صــرف النقــدق عــ ي - 2

          رف العكــــد النقديـــــة المؤقتـــــة ـــــــستثن  مـــــ   لــــ  صــــــــاولتيــــا ، ع ـــــ  أ  ي
ـــوالدا مــة ، و اةجــور اإلضــافية ل ــكر مــار  ، والماافــ ت والج ـــوا أل لتيـــ ر ـــ

 الموظفي  .
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وط ت اكر ال ط  را  ب ر  2015لسنة  (4 ال  الكتاب الدورق رقد  استنادا-ج/8
ل  قرار مج   الوألرا  رقد   ،الجوية الكولتية عأل بب ر   2011( لسنة 444واش

لل في  ر  ت و  2008( لسنة 6القواعد واإلجرا ات التنفي ية ل قانو  رقد  
 مؤسسة ال طوط الجوية الكولتية ال   راة مساهمة وتعديلتة.

سسات المستق ة ع   جميل الوألارات واإلدارات ال اومية والكي ات الم  قة والمؤ  
 متعي االلتألاد بسفر موظفيكا في مكماتكد الرسمية وبعثاتكد، والموظفي  المت
   ارج عبالت اكر السنوية والط بة والمواطني  المدتعثي ، وت اكر العلج بال 

 ورق  وفقا ة ااد الكتاب الد طا رات  راة ال طوط الجوية الكولتية  ش.د. (
 ية.الم ار ال 2015( لسنة 4رقد  

 

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

 وقرارالسمار ل وألرا  باست داد  طوط طيرا  م ت فة في المكاد الرسمية، 
ب ر  ال  ة نفقات السفر  2015 ( لسنة1مج   ال دمة المدنية رقد  

( لسنة 7والقرار رقد   2015( لسنة 5ومصروفات االنتقا  والمعد  بالقرار رقد  
ــة رقـــــد ( م  قرار مج   ال دمة المدنيـــ11، اما يستمر العمل بالماد    2015
ار ب ر  ال  ة نفقات السفر ومصروفات االنتقا . وقر  1992( لــــسنة  2  

ل  ( دتار 2/2012-15( المت   باجتماعة رقد  266ألرا  رقد  مج   الو 
 ب ر  الموافقة ع   است داد مرض  العلج بال ارج ومرافقيكد 18/3/2012

       طا رات  طوط الطيرا  الم ت فة و ل  استثنا ا م  قرار مج   الوألرا  
 .15/7/1984( المنعقد دتارل  31/84( المت   باجتماعة رقد  15رقد  

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

ق ة  راة ال طوط الجوية الكولتية وجميل الجكات ال اومية والمؤسسات المست
 .الصادر ع  وألار  المالية 2016( لسنة 2االلتألاد بالكتاب الدورق رقد  
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  ــصما ع   -ارج اعتمادات أدواب مصروفات الميألانية    -لصرف مقدما ا -ج/9
 و  ــ   ـ سابات التسوية   العكد ( دو  ال صو  ع   موافقة مسبقة م

تت مل  ألانيةـة يعتدر م الفة لقانو  ربط الميـــالميألانية العامة دوألار  الماليـ
(  24  د  أ( والما/6  اد ــ  ب اد الممس وليتكا الجكة المعنية مل عدد  اإل ل 

  ه القواعد .    ــــــــال سابات م  هــ - الفصل الرابل  ـم
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 : االعتمادات اإلضافية والمنقولة -د
 
 

ـــ يجــوأل بــرق  ــا  تجــاوأل ال ــد اةقصــ  لتقــديرات اإلنفال -د/1 ـــا  الـ ـــوارد  فـ ـــي قــ   انوــــ
 م  الدستور ( . 147المعدلة لة   ماد   الميألانية والقواني 

     

ــد ع ــ  التقــدير اــل مصــ -د/2 ــة أو ألا  ــوارد  فيكــا يجوف غيــر وارد فــي الميألاني ـــرات ال   ب ـــ
   ة ــــــواب الميألانيـــــأ  ياـو  بقـانو  واــ ل  نقـل أق مد ــغ مـ  بـاب الــ  ن ـر مــ  أد

 م  الدستور ( .  146  ماد  
 

ل مـ  ــــ، ولجـوأل النقم  دنود مصروفات درامج الميألانيـةند دال يجوأل تجاوأل اعتماد  -د/3
ا ـــــالــوفر الم تمــل فــي اعتمــاد دنــد الــ  اعتمــاد دنــد ن ــر مــ  نفــ  البــاب و لــ  وفق

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

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

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

 .  و  الميألانية العامة  –وألار  المالية 
  االعتمــاد الم صــث ـــــع ــ  نــو  معــي  ع المبــالغ المصــروفةال يجــوأل أ  تأللــد   -

 .لة
ا ــل نفــ  ا دــي  اةنــوا  دـــــاقلت فيمــــــيجــوأل ل جكــة ال اوميــة القيــاد دــإجرا  المن -

 .دو  ال اجة ال  موافقة وألار  المالية  والدرنامج الدند
مـ   10ال ـل  بـالفقر  يجوأل النقل دي  أنوا  الدند الوا ـد دـنف  الف ـة مـل عـدد ا -

 -الم ار الية أعله فيما عدا: 2016( لسنة 2قواعد عامة م  التعميد رقد  
   مــ  قواعــد  اصــة مــ  التعمــيد  14و  13أنــوا  الف ــات الــوارد  بــالفقر   

ب ــر   ــروط التعـديل دــي  اعتمــادات الميألانيــة فــي  2016( لســنة 2رقـد  
 الجكات ال اومية  اةسا  النقدق(.
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 ـــادات االعتمـــ ـــالتعميدالم صصـــة ل ـــوارد  ب ـــا المع ومـــات ال     نظد وتكنولوجي
 .2006( لسنة 4رقد  

 يــث اةنــوا  التــي لــد يســدق ت صــيث اعتمــادات ماليــة لكــا بالميألانيــة  ،
   و  الميألانية العامة. –يجب ال صو  ع   موافقة وألار  المالية 

 
 

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

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

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

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

ــة مرف ــ  وألار  المالي ــة بط باتكــا ال ـــقــا دكاــل جكــة  اومي ـــا المدــ ـــيانررات والدــ ت اــ
ــاد اإلجــرا ات اللألم ــت يســمم دإتم ــي وق ــة وف ـــالوافي ـــة ب يـــ ـــث يماـــ ـــنتف  اال ــ   اــ

يد ـــــمباالعتمادات فيما ط دت م  أج ة قدـل نكايـة السـنة الماليـة ، و لـ  طبقـا لتع
ــة رقــد   ــب تع 2016( لســنة  2 وألار  المالي ـــع ــ  أ  يرســل ط  ـــمديل االعتـــ ات ادـ

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

 

ـــ يجــوأل التقــدد بط ــب اعتمــاد اضــافي أو ط ــب ت صــيث مدال -د/7 ـــالغ أو ط ـ ـــب اقـ رار ــ
ـــ  مج ـــ  الـ ـــصـــرف ال ـــل ت ـــا  هـــ ه الط دــــ ـــــوألرا  مبا ـــر  ، د ــــات الـــ    ار   وأل ـــ

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

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



 
 المصروفات

  - 42 - 

 المصروفات الجارلةثانيا: 
 

  : (21العام ي    تعويضات -هـ
 

     لمــــ ار  اإليضــــا ية ومــــا ورد فيكــــا مــــ   ــــروط قيــــدا ع ــــ  اســــت داداتعتدــــر  -هـــــ/1 
    الوظــــا   واالعتمــــادات المدرجــــة بالميألانيــــة  ســــب الدنــــود الر يســــية وال يجــــوأل

       اد ــــــــــ ما لــــــــة طبقــــــــــتعــــديل هــــ ه االعتمــــادات اال بعــــد الرجــــو  الــــ  وألار  المالي
بقواعــــد اعــــداد  1978( لســــنة  31قــــانو  رقــــد   المرســــود ب( مــــ   20   رقــــد

 الميألانيات العامة والرقابة ع   تنفي ها وال ساب ال تامي .
    

ا ـــــــرجاتكدديل ــــال يجـوأل بتيــر قـانو  تعـديل عــدد الوظـا   المدرجـة بالميألانيــة أو تع -هـــ/2
     صيةــــصفة   ـــــيتــة دوال يجــوأل تعيــي  موظــ  ع ــ   ســاب وفــر الميألانيــة أو ترق

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

  ــــــ عوارد  ــــــات الـــــــة والمل ظــــــــة ل ميألانيـــــــــالــــوارد  بالمــــ ار  اإليضــــا ية المرافق
 الوظـا   الم صصـة ل تعيـي   ب ـر  – تعويضات العـام ي  – الباب اةو اعتمادات 
ات ـــــار الجكـــــل واـــ ل  الوظـــا   الم صصـــة ل ترقيـــة ع ـــ  أ  يراعـــ  ا طــــــأو ل نق
ـــالم ت        صة بصــور  مــ  القــرارات الصــادر  فــي هــ ا ال ــر  طبقــا لمــا ورد فــي المــادــ
لميألانيـات اداد ـــــد اعـــــبقواع 1978( لسنة  31 قانو  رقد  الب مرسود  ـــــ( م 20  

 ة والرقابة ع   تنفي ها وال ساب ال تامي .ــالعام
      

ـــ/3   ـنق كد مـــــــة لــــــالكولتيــو  الم صــث لكــد وظــا   بالميألاني يعتدــر الموظفــو   - هـ
         ـمـــــ منقولـــــو  الـــــ  هـــــ ه الوظـــــا   ثاني (ـاالعتمـــــاد التكمي ـــــي   اةو  والـــــ

ــوال يج 2016/ 1/4 ــ   ســاب هــ ا االعتمــاد بميألانيــ ــاتكد ع  ــــوأل صــرف مرتب ة ــ
 برق  ا  م  اة وا  .  2016/2017السنة المالية 
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ـــــ/4 الوظــــا   الم صصــــة ل نقــــل مــــ  االعتمــــاد التكمي ــــي اةو  ولــــد ت ــــتل فــــي  – هـ
ــي  ال 1/4/2016 ـــيجــوأل اعــاد  توأللعكــا د ـــدرجات فــــ ـــوعي المجمـــ ـــية الوظيفـ ة ــ

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

ــــ/5 ـــي اســـت داد الوظ -هـ ــــيراعـــ  ف ــــا   الم صـــ ــــألانيصة بالميــ ــــة لمواجكــ ــــة تعيينــ  اتــ
 -الكولتيي  المنتظر  وفقا ل طة التوظي  اآلتي :

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

  ية.ب رط توافر االعتمادات المال بعا لما تقتضية متط بات التوظي الوا د  ت
 

  د ــــــــــ  دنــــــاد وع ــــــظــا   التـــي ت ـــتر ع ــ  درجـــات الكـــادر العــتعتدـــر اافـــة الو  -هــــ /6
ــ ــ ا لسياســة ب -ود العق ــي ت ــتر تنفي ــد اســتبعاد الوظــا   الت ــت الوظــا  ع  –تكول
ـــمجم ـــد  باســتثنا  الوظــا   التــي يوافــق ديــوا  ال دمــة المدنيــة ع ــ   ــ ا ، ت كـــ
ضوابط ـــــا ل ـــــرور  القصــوى ووفقـــــــ  أ  ياــو   لــ  فــي أضــيق ال ــدود ول ضـــــــع 
 ال ر  .  ي يضعكا مج   ال دمة المدنية في ه ا ـــالت

 

ـــ/7 ـــ  الكــولتيي  المعينــي   صــما ع ال يجــوأل نــدب المــوظفي -هـ ـــ  االعتمــ ـــاد التكمي ــ  يــ
  اةو  ل عمل في أق جكة م  الجكات  ات الميألانيات الم  قة أو المستق ة .

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

 ـ  ، مل مراعا  قواعد وأ اـاد و ـروط النقـل والنـدب الـوارد  بقـرار مجالوظا   
 وتعديلتة. 2006( لسنة 38ال دمة المدنية رقد  

 

ور ــــــولتي فــــــــ اــاد قــانو  ربــط الميألانيــة ت تــ  وظيفــة الموظــ  غيــر الكتنفيــ ا ة -هــــ/8
ي ـــــلتة اــــــة بالدرجــــــلة ع ــ  الجنســية الكولتيــة ، ع ــ  أ  تن ــر لــة الوظيف صــو 

ـود ــــــــــسـ  مر ــــــ( م 20ـاد    ـــــــي المــــــــيســـت قكا بف ـــة اـــولتي  طبقـــا لمـــا ورد ف
ــقانالب الرقابــة و بقـــواعد اعــداد الميألانيــات العامــة  1978( لســنة  31 ـو  رقــد  ـــــ

 مي .  ع   تنفي ها وال ساب ال تا
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 1982سنة ــــــ( ل 3 بر اــاد قــرار مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد   مــل عــدد اإل ــل  -هــــ/9
 1988سنة ــــــ( ل 2 ب ــر   ــتل الوظــا   ال ــاغر  بالجكــات ال اوميــة وقــرار رقــد  
ــات والمؤسســات العام ـــب ــر   ــتل الوظــا   ال ــاغر  فــي الكي  ـــة  ات الميألانيــ ات ــ

د ـــــبع ة االـــــسنة الماليـــــــ تل الوظا   التي ت تر أثنـا  ال الم  قة ، فإنة ال يجوأل
ل ــــــدالمنتكيـة  ـدماتكد ( مقا استنفاد الفتر  التـي صـرفت عنكـا مرتبـات ل ـاغ يكا  

 رصيد اجاألاتكد الدورلة .    
 

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

 . 2016/2017اة ير م  السنة المالية 
 

ــــ/11 ـــألاد الجكـــات ال  -هـ ـــ  الضـــرور  الت ـــرار مج  ـــة بق ــــاومي ــــ  ف526وألرا  رقـــد  ــــ ي ــ
والــ ق يقضــ  بقصــر العمــل فــي  31/5/1992( دتــارل   21/92 اجتماعــة رقــد  

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

 

ـــ/12 ــ ق يقضــ  د -هـ ــي  الموظا  صــدور المرســود ال ـــتعي ـــ  ع ـــ ـــ  ا ـ ـــدى الوظـــ ا   ــ
 اد ــــلمقـا لمـا جـا  فـي االقيادية أو ال اصة يعتدر من  ا لوظيفتـة بالميألانيـة طب

    قـــانو  المرســـود ب( مـــ   20مـــة المدنيـــة و المـــاد    ( مـــ  قـــانو  ال د 15  
 ها ـــيبقواعد اعداد الميألانيـات العامـة والرقابـة ع ـ  تنف1978( لسنة  31 رقد  

 وال ساب ال تامي .
ــــ/13  ـــة معا -هـ ـــل جكـــة  اومي ـــ  ا ـــع  ـــديكا ع  ـــاب اةو   لجـــة أوجـــة الصـــرف ل  – الب

ــام ي تعو ـــف يضــات الع ــيــ ــوارد  ف ــاب ال ــديرات المصــروفات لكــ ا الب  ي  ــدود تق
ـــ  التقـــديرات يت مـــل  ـــ  ت  ـــة وأق تجـــاوأل فـــي الصـــرف ع  ـــط الميألاني قـــانو  رب

ـــمســ وليتة الموظــ  الم  ـــــ مرســود ( مــ   22ا لمــا ورد فــي المــاد    تث طبق
ـــ( ل 31قــانو  رقــد   الب رقابــة مــة والبقواعــد اعــداد الميألانيــات العا 1978سنة ـــ
 ساب ال تامي .ـــــ  تنفي ها وال ـــع 
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ة ـــــبميألانيـة الجك ات العـام ي تعويضـ – البـاب اةو ال يد ل في  ساب وفورات  -هــ/14
ـــال اومي عديــة ة معظــد الوظــا   التــي ســت  و لد ــوا  ــاغ يكا الســ  التقاــــة تك فـــ
 لعــام ي اتعويضـات  –البـاب اةو  ه التك فــة عنــد اعـداد تقــديرات ــــا  هــــنظـرا إللت
 .       2016/2017ة ـــسنة الماليـــــبميألانية ال

 

 ا صـدر قـرار عـ  السـ طة الم تصـة دإلتـا  ا ـدى الوظـا   أو  فـأل درجتكـا ا -هــ/15
ا  هـ ا ر ــــــــأو نق كا م  وألار  أو ادار  ال  أ رى ، ينبتي تنفي  القرار مل مراعـا  اج

 ألانية السنة المالية التالية . التعديل في م رو  مي
 

 ا ــــــيــتد نقــل المــوظفي  مــ  جكــات  اوميــة أ ــرى الــ  الوظــا   الم صصــة لك – هـــ/16
ا   ــــــ، والوظ 1/4/2016مـــ   2016/2017التـــرأل بميألانيـــة الســـنة الماليـــة 

رى ــــــ جكـات  اوميـة أ الـ ل  السـنة الماليـة دنقـل  ـاغ يكا ـــــــالتي ت تر  ــ
 مد  ، وال يجـوأل  ـت كا بـرق  ـا  مـ  اة ـوا  ، ولجـوأل اعـاد  توأللـلتعتدر مج

ـــالوظــا   الم صصــة ل نقــل دــي  الــدرجات فــي المجموعــة الوظيفي ـــة الوا ـــ د  ـــ
لمواجكة أق تتييـر يطـرأ ع ـ  ال الـة الوظيفيـة ل مـوظفي  الم صصـة لكـد هـ ه 

 الوظا   .
 

كا وع ــــ  جميــــل الجكــــات فــــي مواعيــــد اســــت قاق تعويضــــات العــــام ي  تصــــرف -هــــــ/17
ــــال اومي ــــة أ  تقـــود دإعــــ ــــداد اـــ ا  ديـــو عـــ  طرلـــق  تعويضـــات العـــام ي  وف ـــ

 ــ  ع( و لــ  وفــق دليــل اعــداد المرتبــات  الــنظد المتكام ــةمراــأل    ال دمــة المدنيــة
ة ــــــفي يووفقا لمـا جـا  بالتع يمـات التني الصادر م  المراأل الم اور ــاآلل ال اسب

   المالية .  وألار ـــم
 
ـــــ/18 ــــالغ الم صــــومة مــــ  -هـ ــــام ي  المب ــــة أو جــــألا  االمــــوظفي   تعويضــــات الع عقوب

  ـــــــكا ع صمـــــــــــد العمـــل تقيـــد ل ســـاب اإليـــرادات بالجكـــة بعـــد  ــــــالفتكد نظـــــــلم 
 .صروفات العتبارها  رما  م  الراتبــــــساب المــــــ 
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ـــل بتي  ـــاد انقطـــا  الموظـــ  عـــ  العم ـــا أي ـــــأم ــــر ا   فـــ ـــ   ســـاب ـــ ل ت صـــد ع 
و لــ   ست ق ع يكـا أجــرـــــــل المــــــــالمصـروفات بســدب عـدد ا تســادكا مــ  أيـاد العم

ـــ( مــ  المرس 81 اســتنادا الــ  المــاد  رقــد   ـــود الـ ـــصادر دتــــ فــي  4/4/1979ارل  ــ
  ر  نظاد ال دمة المدنية .

ــ ــألاد بقــرار مج  ــة االلت ــ  الجكــات ال اومي ــد  ولنبتــي ع  ــة رق  (39  ال دمــة المدني
ــارل   2006لســنة  ــات 21/10/2006الصــادر دت ، وتعمــيد المؤسســة العامــة ل ترمين

فــي  ــر  الوضــل التــرميني لمــدد االنقطــا  عــ   2009( لســنة 2االجتماعيــة رقــد  
 العمل التالية الستنفاد الموظ  ل  د اةقص  لإلجاألات المرضية.

 

 1996( لســنة  7االلتــألاد بر اــاد التعمــيد رقــد    ات ال اوميــةع ــ  جميــل الجكــ - هــــ/19
 . ب ر  ضوابط اإلعفا  م  العمل  ل  فتر  اإلن ار ل موظفي  غير الكولتيي 

ــا  ال ــكر واــ ل  الدــد  النق اإلجــاألات رواتــبوتقيــد  ـــالتــي تصــرف أثن ــــدق لفتـــ ر  ـــ
ا  ــــــانك اإلن ار المصروفة أثنا  ال كر ل مـوظفي  الـ ي  قـررت الجكـة ال اوميـة

ث ـــــــي ت ــــــ، عــدا الفتــر  التبالمصــروفات الدنــد الم ــتث  ــدماتكد ع ــ   ســاب
  ـــــسولتكا ع ــــــــــصـروفات ت ـت تم -عكـد سنة مالية تالية فتقيد ع ـ   سـاب 
ــة ــود مصــروفات الميألاني ــوا  دن بــلا  ،أن ــنظد المتكام ــة( واش ـــد ال ة ــــــ دمديوا  الــــ

 .ال كرلة رواتبد ا وف العند اعداد ل   المدنية
 

ـــالدورلــة وايفيــة تســوية رواتدك اإلجــاأل االت قطــل وفيمــا يتع ــق ب ــ ـــفوعا المدـــــ ة ــــ
          دما، يجـــــــب االلتـــــــألاد بر اـــــــاد تعمـــــــيد ديـــــــوا  ال دمـــــــة المدنيـــــــة رقـــــــد        ــــــــــمق
 . 1996( لسنة  8  

 

ـــ/20  ـــيــة ( تــتد فــي فتاالســتقطاعات دنســبة معينــة   االترمينــات االجتماع -هـ ـــر  اجــــ األ  ــــ
  ــــــالعام ي  في الدولة ع  مسـت قات ال ـكر واسـور ال ـكر ، واالسـتقطاعات ع

ة ــــــالـ  ( يـتد ع ـ  أسـا  أ ـكر اام …القـرأل  –ا   النفقـة ــــمد غ معي   كرلـ
رور  ــــــل ضــــا ، مــــــة ع ــر يومــــــاال فــي  الــة اإلجــاأل  التــي تقــل مــدتكا عــ   مس

اعا  تورلد هـ ه ال صـميات الـ  الجكـات الم تصـة فـورا  تـ  ولـو اـا  ال صـد مر 
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دد ــــــ  مــــة عــــعــ  ســنة ماليــة ال قــة ، ولجــب تســوية مبــالغ الترمينــات االجتماعي
، والتقيــد  1981( لســنة  6الماليــة رقــد    االنقطــا  عــ  العمــل وفقــا لتعمــيد وألار 

ب ـر  تسـوية  2015( لسنة 3رقد   دتعميد المؤسسة العامة ل ترمينات االجتماعية
( 28نثـار التـا  قــرارات انتكـا  ال دمــة بر اـاد قضــا ية نكا يـة وفقــا ل قـانو  رقــد  

    .2015لسنة 
 

ـــ/21 ـــجميــل الجكــات ال اوميــة ســداد اال ــتراكات والمبــالغ المســت قة اة  ع ــ  -هـ رى ـــــ
ـــــدا  ل ـــــر ايعاـــــب ا ـــــة بموجــــــوفقـــا ة اـــاد قـــانو  الترمينـــات االجتماعي ساب ـ
ــــالمؤسســـة الجـــارق فـــي دنـــ  الكولـــت المرا ــــمرفق 42 – 3762ألق رقـــد ـــــ ــــا دــ ة ـ

ست ق ــــــالديانات التفصي ية لك ه المبالغ و ل  فـي أو  ال ـكر التـالي ل  ـكر الم
ـــعنــة هــ ه اال ــتراكات ، متبعــة فــي  لــ  مــا ج ـــا  دتعمــيد مؤســ ـــــسة الترمينــ ات ـ

كر ــــل  ــــوأق تــر ر فــي الســداد عــ  أو  ا 1977لســنة  ( 1   االجتماعيــة رقــد
ـــســتت مل الجكــة فوا ــد ومبــالغ اضــافية وفقــا لم ـــا جـــ ـــا  فـــ ـــي تعمــ ـــؤسميد ــ سة ـ

 .  1977لسنة  ( 4 الترمينات االجتماعية  رقد  
 

      يجوأل اجرا   صد أو توقيل  جأل ع   المبالغ الواجبة اةدا  م  ال -هــ/22
    ل موظ  برية صفة اانت اال وفا  لنفقة م اود دكا م  القضا  ،  ال اومة

   ة ،ـ ق بردا  وظيفتــأو ةدا  ما ياو  مط وبا ل  اومة م  الموظ  بسدب يتع
  ( م 20 أو السترداد ما صرف لة بتير وجة  ق ، و ل  تنفي ا لنث الماد   

 وأل ـــجيالمدنية ، وال  في  ر  ال دمة 1979( لسنة  15المرسود بالقانو  رقد   
في هاتي  ال التي  ع  نصفة جاوأل ما ي صد م  المست ق ل موظ  أ  يت

ت قة المس وفيما يتع ق دت صيل المبالغ، ولوية لدي  النفقة عند التألا دوتكو  اة 
سنة ل( 6ل جكات ال اومية ع   موظفيكا ينبتي االلتألاد بر ااد التعميد رقد  

1998. 
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ـــ/23 ــي  المــوظفي  بمجموعــة الوظــا   القياديي ظــر  -هـ ـــتعي ـــة ومجموعــــ ـــالوظ ةــ ا   ــــ

ي ــــــ  تنتك يــــا الــــا يعادلكــــة أو مــــــ(  تــ  الدرجـــة الرابع أ العامــة مــ  الدرجــة  
ت  دماتكد باالستقالة أو الفصـل فـي اافـة الجكـات ال اوميـة والكي ـات والمؤسسـا

صيب ــــــ دولـة أو أ ـد اة ـ اث المعنويـة نالعامة الم  ية وال راات التي ياو  ل
 اـــــي قررهـا  التـــــــ% و لــ  وفقــا ل  ــروط واةوض 51فــي رأســمالكا ال يقــل عــ  
ــد  ــوألرا  بقــراره رق ، مــا عــدا ال ــاالت التــي يوافــق  1976لســنة  ( 50  مج ــ  ال

ليـة اديوا  ال دمة المدنية ع   استثنا ها م  أ ااد قرار مج ـ  الـوألرا  الم ـار 
    وجب التفويأل الممنور ل ديوا  دك ا ال ر .بم

 
 

 ( 245  رقــد  ( مــ  المرســود 30 ،   ( 28 التقيــد بمــا تــنث ع يــة المادتــا    -هــــ/24 
دتــــــارل    صادر ــــــــــوألار  ال ارجيــــــة ال لمــــــوظفي بالل  ــــــة الماليــــــة 2005لســــــنة 

وظفي ب ر  نفقات الترمي  الص ي والعـلج ونفقـات التع ـيد ةدنـا  مـ 27/9/2005
 .     البعثات الدد وماسية في ال ارج

  
ـــــ/25 ـــــيــــتد ال -هـ ــــ  الدنــــدي  صرفــ               دراســــية   اإلجــــاألات ال -  21110401  صــــما ع 

ا ـــــمالمنتــددي  والمعـارل  ( ومــ  ثـد يــتد النقـل اليك    – 21110501ات ( ، ثـوالبع
ل ــــل منكمـا وفقـا لواق  الدنود الم تصة بالمجموعة اةول  لمواجكة ما ي ـث اـــم

ــة أ ــكر وبعــد أ ــ  موافقــة وألار  الماليــة فــي هــ ا ال ــر   الصــرف الفع ــي اــل ثلث
  ــــي بر ـــــة فياتفـــــأما فيما يتع ق بالجكات الم  قواش طار ديوا  ال دمة المدنية ، 

مـوأل ب ـر  دليـل ر   2015( لسـنة  4  موافقة وألار  الماليـة فقـط وفقـا ل تعمـيد رقـد 
 .ات الميألانية   اةسا  النقدق(وتصنيف
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ـــ/26 اد  اعــ وبالتنســيق مــل ديــوا  ال دمــة المدنيــة وألار  الماليــةيجــوأل بعــد موافقــة  – هـ

 21110104: مـ  نـو  نوا  التاليةم  اة نو  توأللل الوظا   المدرجة في ال 
ــو   ــ  ن ــو  21110123ال ــو   21110201، ومــ  ن ــ  ن ا ا ألاد  21110204ال
ــــ   اللألمـــة لترقيـــة المعـــدد الوظـــا        ي باةقدميـــة وفقـــا ة اـــاد المـــادت وظفي ــ

ي   عــدد الوظــا   الــ ق أن ــ  فــــــــة ع ـــــ( مــ  نظــاد ال دمــة المدني 23،92  
فـي نظـاد وظيلاأل  ت ـمل الترقيـة وفقـا ـــــ ه اإلجـــــة وهـــــالميألانية و صث ل ترقي

  . اث
 

ـــ/27 ــدالت ال ويراعــ  فــي صــرف العــلوات  -هـ ــ ت د ــاد القأوالمااف ـــ ا ـــرارات الـــــ صادر  ـــــ
سنة ــــــ( ل 10 د  ـــــمــل التقيــد بمــا جــا  دتعمــيد ديــوا  ال دمــة المدنيــة رق، ب ــرنكا 
ص  ـــــــد اةقـــــب ــر  الديانــات واإلجــرا ات ال اصــة بط ــب االســتثنا  مــ  ال  1985

ــــــد   ال دمـة المدنيـة رق، وقـرار مج ـ  اإلضـافية  ـل  السـنة الماليــة ع  اةعمـا 
يـة ب ر  استددا  الماد  الثالثـة مـ  قـرار مج ـ  ال دمـة المدن 2008( لسنة  7  

ج ســـات ال جـــا  فـــي الجكـــات ال اوميـــة، ( ب ـــر  دـــد   ضـــور  1/1983رقـــد   
 ب ــر  2010( لســنة 6واــ ل  التقيــد بمــا ورد بقــرار مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد  

  ال دمـــة المدنيـــة المنظمـــة لصـــرف الدـــدالت التطديـــق الصـــ يم لقـــرارات مج ـــ
 والمااف ت.

 
ـــ/28  ــةيجــوأل بعــد موافقــة  -هـ ــل الوظــا وألار  المالي ـــــ   بمجموعــة الوظاعــاد  توألل ا   ـ

ـــالعامــة المدرجــة بالميألانيــة لتعــديل أوضــا  المــوظفي  الكــولتيي  وفق ـــعا ل تــ يد امـــ
ـــ  أ  ي ـــرارات المعمـــو  دكـــا ع  ــــفر االعتمواــــــــ ترط تــــــــوالق ألد ل ـــــال اد المـــاليــ

     ، بالتنسيق مل ديوا  ال دمة المدنية.بالميألانية ال ق يسمم د ل 
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ـــ/29 ــد موافقــة  -هـ ــةيجــوأل بع ــة وألار  المالي ــوا  ال دمــة المدني عــاد  ا وبالتنســيق مــل دي
الوظــا   العامــة، نــو   21110104نــو   توأللــل الوظــا   ال ــاغر  فــي اــل مــ 

الوظــا   المعاونــة  21110106ا   الفنيــة المســاعد ، نــو  الوظــ 21110105
ــوا  مــ   ــو   21110107واةن ــ  ن ــوا   21110123ال  الوظــا   ال اصــة( وأن

     .بما يتم   مل اال تياجات الضرورلة لدى الجكة  العقود 211102دند 
 

 ادات راع  عدد اقترار أية مألايا مادية أو عينية ل موظفي  ا ا لد تك  اعتمي -هــ/30 
يا فة ه ه المألاية تك تسمم دتتط ( تعويضات العام ي -الباب اةو  الميألانية   

 ثد رأق وم ا  الم اطبة وألار  المالية إلدد ولراع رارها ـــــــــــــالة اقــــفي  
ات ــــ دطر  أق مقتر ات أو ـــ  الوألرا  بصور  مدد ية ب تطل  رأق مج ـــــاس
دل قيكا فأو تعديل اوادر أو ت صيث مألايا عامة ل عام ي   ت داثـــضم  اســــتت

د ـــــقوألرا  ر ــــوا  ال دمة المدنية دكا و ل  تطديقا لقرار مج   الــــالتقدد ال  دي
 .27/5/2007دتارل   2/2007-24  دج ستة رقد ــــ( المت 475 
   موافقـةوبصـفة عامـة ال يجـوأل مـنم أيـة مألايـا ماليـة أو عينيـة مـا لـد تكـ  هنـا 

 مســبقة مــ  قدــل مج ــ  ال دمــة المدنيــة ع ــ  اقــرار ت ــ  المألايــا أيــا اــا  البــاب
      الــ ق يــتد الصـــرف منــة و لـــ  اســتنادا الــ  تعمـــيد ديــوا  ال دمـــة المدنيــة رقـــد  

ــر المألايــا الماليــة أو العينيــة لمــوظفي الجكــات 2009( لســنة  28    ب ــا  تقرل
 ال اومية.

 

  ـــــدمات الــــــؤدو   ــــــفل لمــوظفي أيــة جكــة  اوميــة الــ ي  يالماافــ ت التــي تــد -هــــ/31
والمـوظفي  ال ـ ي  يـتد االسـتعانة دكـد طبقـا لقـرار مج ـ   جكات  اومية أ ـرى 
ب ــر   نمــو ج عقــد االســتعانة د دــرات  2007( لســنة 5ال دمــة المدنيــة رقــد  

صفــة ة بــــواـ ل  اة ـ اث الـ ي  تسـتعي  دكـد الجكـة ال اومي غير الكولتيي 
مؤقتــة لمواجكــة ظــروف طار ــة أو لتنفيــ  أعمــا  لكــا الصــفة الموســمية ت مــل 

ــــــاب اةو   ــــــ  الب ــــــام ي  – صــــــما ع  ــــــو   تعويضــــــات الع            – 21110699ن
 ديكاـــــل لــــــات الجكــات التــي يــتد تك ــيفكد بالعمـــــــبميألاني  أعمــا  أ ــرى ماافــ ت 
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ـــوفق ب ــر  دليــل رمــوأل وتصــنيفات   2015( لســنة  4  رقــد التعمــيد ا ة اــاد ـــ
وع ـ  أ  يراعـ  تنفيـ  الضـوابط واة اـاد الـوارد   ،الميألانية   اةسا  النقدق( 

الــ ق يــنظد فــر  العمــل  2011( لســنة 16بقــرار مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد  
 بالجكات ال اومية.

 

ـــــــ/32  ــــــي العــــــ  يراعــــــ -هـ ــــــي اســــــت داد االعتمــــــاد التكمي  ـــــــاد الم ـف ــــــاب ــ                 صث ل ب
  -ما ي ي : تعويضات العام ي  –اةو  

وافر ــــد تلة عدأوال : ال يجوأل تعيي  الكولتيي  ع   االعتماد التكمي ي اال في  ا        
ل ـــم ،ي  ــــوظا    اغر    ف ة اولتي ( بميألانية الجكة تسمم دك ا التعي

ا ــــلتي صرفت عنكمراعا  عدد  تل ه ه الوظا   اال بعد استنفاد الفتر  ا
 لة . مرتبات ل اغ يكا   المنتكية  دماتكد ( مقادل رصيد اجاألاتكد الدور 

ـــــثانيــــا : تعيــــي  الكــــولتيي   رلج         ـــــي الجامعـــ ـــــات والمعاهــــ ــــد الع يـ ــــاها والمعـــ ـد ـــ
تد ــــــيـة و رلجـــي الـــدورات التدرلديـــة   االعتمـــاد التكمي ـــي اةو  ( ـــــالمتوسط
 -طة توظي  الكولتيي  وع   الن و التالي :وفقا ل 

( مراجعـة ديــوا  ال دمــة المدنيــة ب ـر  تعيينــات الكــولتيي   صــما ع ــ   1  
 .2016/2017ه ا االعتماد ع  السنة المالية 

 لـ  و ات ال اوميـة ــــ  الجكــــال بالتر ـيم( يقود ديوا  ال دمـة المدنيـة  2  
 ــل  الــنظد المتكام ــة  مــ و  ا تياجــات الجكــة المقدمــة اليــة فــي ضــ

 ل  دمة المدنية.

كما  تــــــد اســــــي  بعـــــار التعيقــــــر دار ــــــ(  تتـــول  اـــل جكـــة  اوميـــة اص 3  
مسوغات التعيي  م  جاندكا ع   أ  ي ير القـرار الـ  تر ـيم الـديوا  

ــة الوظيفي ــا تفصــي يا عــ  ال ال ـــوأ  يتضــم  ديان ـــة والماليــ  ة ال اصــةـ
 ا القــرار ـــــ  هــــ  ال دمــة المدنيــة دنســ ة مبــالموظ  ، ولــألود ديــوا
، مــل  مســة ع ــر يومــا مــ  تــارل  صــدوره   ــل  مــد  ال تأللــد عــ 

التركيـــد ع ـــ  تت يـــة ديانـــات قـــرار التعيـــي  بـــالنظد المتكام ـــة ل  دمـــة 
     المدنية.
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 -: ــور موض ا بةـــــــــــالمالية با   ال ثلثة  ك وألار ود تأل (   4  
  ــــــدفو  ع ــــــالمد ـغ الم -تـارل  التعيـي   -الدنـد  - الدرجـة -االسـد  

 ســاب عكــد / مصــروفات ت ــت تســولتكا ع ــ  أنــوا  دنــود مصــروفات 
 الميألانية موألعا طبقا ل تقسيد النمطي ل  سابات .

وتقــود وألار  الماليــة فــي ضــو  هــ ا الك ــ  دتتطيــة المبــالغ المدفوعــة  
ي ـــــألمــة مــ  االعتمــاد التكمي لكــؤال  المــوظفي  و لــ  دنقــل المبــالغ الل 
 العاد ال  اعتماد ميألانية الجكة المعنية .

 
 

ــــــــر الكــــــــولتيي   ــــــــي  غي ــــــــؤه ي  وتعي ــــــــر الم ــــــــولتيي  غي ــــــــي  الك ــــــــا : تعي                           ثالث
 الثاني ( :   االعتماد التكمي ي          

 

 -ت تدرلدية :ع   مؤهلت ع مية أو دورا( تعيي  الكولتيي  غير ال اص ي    أ 
    ي  ـــــة تعيــــــ(  تقود ال جكة  اوميـة بالط ـب مـ  ديـوا  ال دمـة المدني 1   
 ي ـــــالكولتيي  ال ي  تقدموا بط بات العمـل لـديكا ع ـ  االعتمـاد التكمي       
  .الثاني      
ة ــــــة ووألار  الماليــــــ( يد ــغ ديــوا  ال دمــة المدنيــة اــل مــ  الجكــة المعني 2   
 بموافقتة ع   ه ه التعيينات أو جأل  منكا .      
      ي  (  تتبـل الجكـة ال اوميــة المعنيـة نفــ  اإلجـرا ات الــوارد  فـي الفقــرت 3  

ـــ( ب ــر  تعيــي  الكــولتيي   رلجــي الجامع 4 ( ،   3   ــات والمعاهــ د ــــ
 الع يا والمعاهد المتوسطة و رلجي الدورات التدرلدية . 

 

       -:   غير الكولتيي تعيي    ب (   
 ه ــــــ  هـــــضرورلة مـــــــ( تقود الجكة ال اومية المعنيـة ب صـر ا تياجاتكـا ال 1  

ررات ــــــيم مدــــالوظــا   وعرضــكا ع ــ  وأللرهــا أو ر اســتكا الع يــا مــل توض
 ان ا كا تمكيدا إلرسالكا ال  ديوا  ال دمة المدنية . 
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د ـــــث د التركــد مــ  عــدد اماانيــة  ــت كا باــولتيي ( يقــود الــديوا  بمراجعتكــا بعــ 2  
روف ــــــرر الظـــــتث  ـــــوأللر الم ــــــرفــل اةمــر لمج ــ  الــوألرا  ولتــول  ال
 الداعية إلن ا  ه ه الوظا   ل مج   .

ـــ( فــي  الــة موافقــة مج ــ  الــوألرا  ع ــ  الط بــات المقتر ــة أو ج 3   ــــأل  منكـــ ا ـ
يــة لجكــة ال اوميــة المعنيــة ووألار  الماليصــدر قــرار ب ــرنكا ولد ــغ لكــل مــ  ا

 وديوا  ال دمة المدنية .
( ع   الجكة المعنية الصرف ع    سـاب عكـد / مصـروفات ت ـت تسـولتكا  4  

قـل دن ةــــية وألار  المالـــد مطالدــــع   أنوا  دنود مصروفات  الميألانية ، ومـ  ث
ا موألعــة  ســب صــرفكبالمبــالغ التــي تــد  االعتمــادات اللألمــة لتتطيــة الصــرف

 .  كورالدنود والدرامج ال ثلثة 
ة ــــــــــم( تقــود وألار  الماليــة دتتطيــة هــ ه المصــروفات و لــ  دنقــل المبــالغ اللأل  5  

ة ــــــثلث لـــــم  االعتماد التكمي ي العاد ال  اعتمـاد ميألانيـة الجكـة المعنيـة ا
  كور ، وفقا لواقل الصرف الفع ي .

 

ــــــــدــد  الســا  وبــد  الترثيــث التع يمــات ال يراعــ  فــي صــرف -هــــ/33 يد ــــــي تعمـــــــوارد  فـ
ــة المدنيــة رقــد   ــوا  ال دم ــي 1991( لســنة  15 دي ــ ل  ف  ، والقــرارات المنظمــة ل
    وظيفي  اث . نظادالجكات ال اومية التي تطدق 

  
فـي  رفكاة وضـرور  صـــــــور  نقديـــــــالسـفر ل مـوظفي  فـي ص تـ اكرعـدد صـرف  – هــ/34

  فـي عـ  وايـل الـوألار  أو مـ ل قرارات الصادر  والعقـود المدرمـةصور  عينية وفقا 
 .مستواه 

 

   كو  تعيينات غير الكولتيي  ع   أق م  أنوا  العقود : العقد الثاني ،ت -هــ/35
  ع   وعقد االستعانة ـث ، وعقد بمرتب مقطو  ، و عقد  اث ،ـــوالعقد الثال

 ة ـــدنيــــــلماة ـــــــ دمــــاد الـــطبقا ة ااد قانو  ونظأعما  أ رى دند المااف ت ع  
 ا هي ــــف ديوا  ال دمة المدنية الصادر ات مج   ال دمة المدنية وتعاميد وقرار    

 ة ــــوظيفيـــة الــــما اةنظــة فت امكــ  الوظا   ال اصــات ع ـــــ، أما التعيينر ــال 
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لتيـر  د ــــا   جديــــــوع   الجكات ال اومية عـدد المطالبـة دإن ـا  وظ، ال اصة دكا
ـــالكــولتيي   ــل  الســنة المالي ـــ  2016/2017ة ــ ـــصما ع ـــ ـــ  االعتمـ ــي تاد الـــ كمي 
 . الثاني اال في أضيق ال دود

 
 دمـة الا  ـــــد انتكــــــة عنــــــيتد  ساب الدد  النقدق ع  رصيد اإلجـاألات الدورل – هــ/ 36

ـــنث المـــاد    ـــا ل ـــالتقويد المـــيلدق طبق ــــ( مـــ  المرس 84 ب ــــود الـــ ـــار ـــ ل  صادر دت
ر عـ   ـك لــــــفي  ـر  نظـاد ال دمـة المدنيـة واش ا اانـت أيـاد العمـل تق 4/4/1979

كر أيــاد ال ــ ددــــــــع الــ ياــو   ســاب هــ ا الدــد  دنســبة عــدد أيــاد رصــيد اإلجــاألات 
دق  ســــب موقعــــة مــــ   ــــكور الســــنة وهــــي الــــ ق يــــتد فيــــة  ســــاب الدــــد  النقــــ

ـــيــود وتطدــق هــ ه القاعــد  أيضــا عن 28،29،30،31 ـــد  ــــ ـــساب مرتـــــ   ب الموظـــ
  دــدو  اإلجــاأل   ــــــود  مــــــمــة والععـ  جــأل  ال ــكر فــي  ـاالت التعيــي  وانتكــا  ال د

     (  2440   دــــــــو لــــ  وفقـــــا لمــــا جــــا  باتــــاب ديــــوا  ال دمــــة المدنيــــة رق، مرتــــب
 .17/6/2000دتارل  

 
ـــ/37 ــــــــــ( دتارلـ 1124قــرار مج ــ  الــوألرا  رقــد    الــ اســتنادا  -هـ  16/11/2003ـ  ــــــــ

 اتــــــة ل ترمينـــــــــسة العامـــــــالمؤس  ــــــعالصادر  2004( لسنة  1والتعميد رقد   
  -االجتماعية ع   جميل الجكات ال اومية مراعا  ما ي ي : 

 ق  االستعانة بالمتقاعدي  ع   دند المااف ت . و  – 1 
د ــــــاقد  التعــــــا  مـــــد انتكـــــعدد التجديد ل متقاعدي  المتعاقد معكـد  اليـا عن – 2

 المدرمة معكد مل عدد  صد ما تد دفعة لكد . 
وألرا  ــــــل  اـــــــمة ــــــالمقدم اتـــــبالط دتك يـــ  مج ـــ  ال دمـــة المدنيـــة بالدـــت  – 3

 .  عانة برص اب ال درات النادر  والكفا ات المتميأل  م  المتقاعدي للست
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( 666د  ـــــــوألرا  رقــــــــ اوميـــة االلتـــألاد بقـــرار مج ـــ  الع ـــ  جميـــل الجكـــات ال -هـــــ/38
ــــب ـــر  ضـــبط نمـــو الكياك 29/7/2001( دتـــارل  27دج ســـتة   ــــل التنظيميـــ ة ــ

اــو  ث يـــــ ية ، بـــــــسات العامـــــــوالمؤسبــالوألارات واالدارات ال اوميــة والكي ــات 
متناسـبا و  ةـــــالفع ي اتـــــانعااسـا لل تياج الكياـل التنظيمـي است داث او تعـديل

  مل عب  العمل و جمة. 
وياــو  اســت داث أو تعــديل الكياكــل التنظيميــة بــالعرأل ع ــ  مج ــ  ال دمــة  

ة دراســة واش اطــة الجكــالمدنيــة مــ   ــل  ديــوا  ال دمــة المدنيــة الــ ق يقــود بال
  للعتمـاد، و لـ  اسـتنادا الـدنتا جكا ثد العرأل ع ـ  مج ـ  ال دمـة المدنيـة 

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

 

ـــــ/39 ــــة  – هـ ــــول  وألار  المالي ــــوفير تت ــــة  211203 ظفي مــــو لا اســــاا ت ــــرنوا  الم ت ف ب
 ة.طبقا لموافقة ديوا  ال دمة المدنيال ي  يست قو  سانا  اوميا  ل موظفي 

 

ـــ/40     يــة ع ــ  جميــل الجكــات ال اوميــة مراعــا  مــا جــا  دتعمــيد ديــوا  ال دمــة المدن -هـ
ـــد ـــة  1973( لســـنة  22   رق ـــة ال دم ـــر  نكاي ـــ  صـــرف مااف ـــة ع  ب ـــر  الموافق

ي ــــكت تنتـــــاألاتكد ا ا اانــــظفي  غيــر الكــولتيي  عنــد قيــامكد دإجالمســت قة ل مــو 
 .دماتكد بانتكا كاــــ 

 

ـــ/41  ـــدنيــة دفــل ماافــ ت نكاييتــول  ديــوا  ال دمــة الم -هـ ـــة ال دمــ ـــة ل مــ ر ــــــوظفي  غيـ
ـــفالكــولتيي  بــالوألارات واإلدارات ال اوميــة ال اضــعي  لنظــاد ال دمــة المدنيــة   ورــ

ـا ــــت ـ  العقـود و يـتد  سـاب الماافـ ت طبقـ ةودهد وفقـا لمـا تـنث ع يـانتكا  عق
ـــوا م التنفي يـــة ل مرســـود بالقـــانو     ــــوال  1979( لســـنة  15ل قـــرارات وال  وا م ـــ

 ال اصة ل جكات الم  قة التي تد اقرارها م  مج   ال دمة المدنية .
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ة اد ال دمة المدنيلقانو  ونظ يمنم الموظفو  القياديو  ال اضعو  -هــ/42

ي  را كد ال اضعمجموعة الوظا   القيادية ، و نظ ع   درجات ينو  المع
رلا،   دينارا  ك250دد  سيار  لكل منكد دواقل   –وظيفية  اصة  ةةنظم
رل  الصادر دتا 2006( لسنة 7ة المدنية رقد  ـــقرار مج   ال دم ول ت 
 ( لسنة1لمدنية رقد  و ل  استنادا لقرار مج   ال دمة ا 28/3/2006

ب ر  ت صيث مرابات  2006( لسنة 3، اما ي ت  التعميد رقد   2016
ر و ل  استنادا ل قرا ل اغ ي الوظا   القيادية في الجكات ال اومية

  .2016( لسنة 10الوألارق رقد  
ب ر  منم دد  سيار  ل اغ ي  2016( لسنة 1مل االلتألاد بالكتاب الدورق رقد   

لتا  ت صيث السيارات الصادر عالوظا   القي   ادية في الجكات ال اومية واش
 .16/2/2016وألار  المالية دتارل  

 
 

قـرارات وتعـاميد مج ـــــ  و   بـالقواني االلتـألاد الجكات ال اوميـة جميل يجب ع   - هــ/43
 وديــــــوا  ال دمة المدنية التالية:

 

  القواني: 
 

       دعـــد مـــالي  ـــكرق بمد ـــغ ب ـــر  صـــرف 2008( لســـنة  27قـــانو  رقـــد    -
ــ 50 ــوارد  بالقــانو  وتعمــيد دي ــار ل مــوظفي  الكــولتيي  وفقــا ل قواعــد ال وا  دين

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

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

ــد   - ــانو  رق ــة  2011( لســنة 28ق ــ ت ةعضــا  الكي  ــدالت ومااف ب ــر  مــنم د
 .اإلسلميةالتع يمية الكولتيي  دوألار  التربية ووألار  اةوقاف وال  و  
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لرعايــــة وتنميــــة الصــــندو  الــــوطني  ب ــــر  2013( لســــنة 98قــــانو  رقــــد   -
 ة.الم روعات الصتير  والمتوسط

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

 انتكا  اال ترا .

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

 في أق دولة عضو في المج  .

 

 المراسيد: 
 

 

ــد   - ــي  2015( لســنة 111مرســود رق ــاد المرســود الصــادر ف دتعــديل بعــأل أ ا
 في  ر  ال دمة المدنية. 1979ادرلل//4

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

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

 
 

 :قرارات مج   ال دمة المدنية 
  

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

ــــتل ب ـر   ــــــــروط  ـــ 2006( لسـنة  25قرار مج   ال دمة المدنية رقـد    -
ــــ ـسات الوظــــا   اإل ــــرافية بــــالوألارات واإلدارات ال اوميــــة والكي ــــات والمؤســـــ

رار اـاد قـانو  ونظـاد ال دمـة المدنيـة والمعـد  بقـالعامة التي تسرق ب ـرنكا أ 
 .2015( لسنة 30مج   ال دمة المدنية رقد  
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ــة المدنيــة رقــد    - ب ــر  قواعــد ترتيــب  2006( لســنة  35قــرار مج ــ  ال دم
 أقدمية المعيني .

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

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

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

ـــاد ب ــر  قواعــ 2006( لســنة  41قــرار مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد    - د وأ اــ
 ( لسـنة6والمعـد  بقـرار مج ـ  ال دمـة المدنيـة رقـد    وضوابط العمل الرسمي

2016. 
ب ــــر  نمــــو ج عقــــد  2007( لســــنة 5ر مج ــــ  ال دمــــة المدنيــــة رقــــد  قــــرا -

 االستعانة د درات غير الكولتيي  ع   دند المااف ت ع  أعما  أ رى.

جــرا ات  2007( لســنة 13قــرار مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد   - ب ــر  قواعــد واش
 تكولت الوظا   ال اومية.

 

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

ــد   - ــة رق ــرار مج ــ  ال دمــة المدني ــة  2010( لســنة 9ق ــ ت المالي ب ــر  المااف
 مقادل ال دمات الممتاأل .

 ب ـر  تقرلـر ماافـر  ماليـة 2010( لسنة 13قرار مج   ال دمة المدنية رقد   -
دق سنوية ل مـوظفي  الكـولتيي  العـام ي  فـي مجـالي التطـولر اإلدارق واالقتصـا

 في الجكات ال اومية.

ب ـــر  مــــنم  ــــاغ ي  2011( لســــنة 4قـــرار مج ــــ  ال دمـــة المدنيــــة رقـــد   -
 علو  قانونية. –الوظا   ال اصة في اإلدار  القانونية دد دية الكولت 
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ب ـــر  اإلجـــاأل  ال اصـــة  2011( لســـنة 6ة المدنيـــة رقـــد  قـــرار مج ـــ  ال دمـــ -
 لرعاية اةمومة.

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

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

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

 والموظفة اجاأل   اصة بمرتب لمرافقة الألوج الموظ  في ال ارج.

ب ـــر  مــــنم بعــــأل  2011( لســــنة 11قـــرار مج ــــ  ال دمــــة المدنيـــة رقــــد   -
واقـل الكولتيي  العام ي  في الجكات ال اومية ماافر  مالية  ـكرلة دالموظفي  

   دينار.100 

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

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

 الجكات ال اومية.

ب ــر  نظــاد فــر  العمــل  2011( لســنة 16قــرار مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد   -
 في الجكات ال اومية.

ب ــر  قواعــد المفاضــ ة  2011( لســنة 18قــرار مج ــ  ال دمــة المدنيــة رقــد   -
 تيار.دي  المر  ي  ل ترقية باال 

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

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

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

 العمل في الجكات ال اومية.

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

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

 . 2015لسنة 

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

 وتعديلتكا. 10/1986رقد 

 
 

 :تعاميد ديوا  ال دمة المدنية 
 

 

 
 

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

 بالقطا  ال اومي علو  غل  معي ة.العام ي  

د  ب ـر  صـرف الأللــــــا 2008( لسـنة  64تعميد ديوا  ال دمـة المدنيـة رقـد    -
 ـاف يتعـ ر اكت في العلو  االجتماعية برثر رجعي عـ  اةوالد المعـاقي  ال ـ ي 

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

 لية أو العينية لموظفي الجكات ال اومية.الما
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ـــد   - ـــة رق ـــة المدني ـــوا  ال دم ـــيد دي ـــلو   ب ـــر  2011( لســـنة 3تعم ـــاد  الع ألل
ل ـد االجتماعية ع  اةوالد  وق اإلعاقة ال ـديد  والمتوسـطة واسـتثنا كد مـ  ا

 اةقص  لعدد اةوالد.

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

 العمل في الجكات ال اومية.

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

ـــيد  ـــارجي رقـــد   - ســـتمرار وقـــ  النقـــل والنـــدب ب ـــر  ا 2014( لســـنة 5تعم
 واالعار .

كـد ب ر  ت مل الـوألار  المعنيـة تك فـة التـدرلب بمع 2014( لسنة 7تعميد رقد   -
ســـية الكولـــت ل دراســـات القضـــا ية والقانونيـــة بالنســـبة ل ـــدور  التدرلديـــة الترسي

لترهيـــل  المـــوظفي  (  م ـــة المـــؤهلت الجامعيـــة ال ـــرعية ل ـــتل الوظـــا   
 .القانونية الت صصية

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

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

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

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

دنظـــاد الســـ كي   1962لســـنة  21 دتعـــديل بعـــأل أ اـــاد القـــانو  رقـــد 2015
 الدد وماسي والقنص ي.
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ب ـر  الدـد  النقـدق عـ   2015( لسـنة 19تعميد ديوا  ال دمـة المدنيـة رقـد   -
ــد  ــا ل مرســود رق ــد انتكــا  ال دمــة وفق ــة عن لســنة  260رصــيد االجــاألات الدورل

مــ  المرســود الصــادر فــي  ــر  نظــاد ال دمــة  41دتعــديل نــث المــاد   2015
 المدنية.
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 :   (22الس ل وال دمات   -و 
 

ة ــــلجكات ال اومية طـرر أعمـا  ال ـدمات فـي مناقصـات أو ممارسـات عامع   ا -و/1 
ــعــ  طرلــق مقــاولي  م  يــي  لتــوفير العمالــة والمعــدات وفق ــــا لمــا ورد فـــ ـــي قــ ر راــــ

 .   دك ا ال صوث  1982( لسنة  30مج   الوألرا  دج ستة رقد   
 

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

ا  تنظيد وت ديـد عكـد المـواد ، وأ  تـتد عم يـات التصـرف منكـا و ـرا  دـديل لكـا دنـ
   رـــــد 2004( لسـنة  3 ا ة اـاد التعمـيد رقـد  ع   معدالت ا ـل  مدروسـة طبقـ

 التصرف في الموجودات ال ارجة ع  نطا  االست داد .     
 

ـ  والمجــلت والكتــب والن ــرات التــي ـــــع ــ  جميــل الجكــات ال اوميــة  ــرا  الص  -و/3
 لكا علقة برعما  الجكة فقط .

 

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

ــة مــ  ا تصــاث وألار  اإلالصــبتة اةدد ــة والثقافي ـــعــلد بالتعي ـــاو  مـــ ـــ ل المجـ   ــ
 ة دج ســت ( 17   الــوطني ل ثقافــة والفنــو  واآلداب وفقــا لقــرار مج ــ  الــوألرا  رقــد

 .1979( لسنة  9   رقد
 

  ــــــيجـوأل اصـدار الكتـب والمجـلت التـي لكــا صـفة العموميـة اال بقـرار مـ  مج  ال -و/5
ة ــــــة والمرتبطــــــالـــوألرا  ولجـــوأل اصـــدار الن ـــرات والـــدورلات والمطدوعـــات الدا  ي

 بطديعة عمل الوألار  أو اإلدار  بقرار م  الوأللر الم تث . 
 

ــة وال -و/6 ــيجــب عــدد صــرف اةغ ي ــة د ـــل تملبــ  فــي صــور  نقدي صرف فــي صــور  ـــــ
جكـــة   الـــــــصادر  عـــــــرارات الــــــــــعينيـــة وفقـــا ل م صصـــات الم ـــدد  بموجـــب الق

ـــالمســ ولة عــ  ت ديــد هــ ه الم صصــات ف ـــب الكميـة وبموجـــي الجكـــ ات المعتمــد  ــ
 بالمقايسات الم ألنية . 
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ية واةدوات ـــــتكلكية االقرطاســـــــسواد االــــــيراعـــ  ضـــتط وعـــدد تجأل ـــة  ـــرا  الم -و/7
ســنة ل(  37ـد   ـــــــالماتديــة والمطدوعــات و لــ  طبقــا ة اــاد قــانو  المناقصــات رقـ

ــــوتعديلتـــة ، وأال يتجـــاوأل  ـــرا كا الكميـــات المق 1964 ــــرر  بموجـ ـــب المقايـ سات ــــ
ل ــــــثم رى ـــــــا تجــب االســتفاد  مــ  المــواد المعروضــة مــ   جكــات أ ـــــــالم ألنيــة ام

ـــالعــدد وقطــل التيــار ، ا  ال يجــوأل ادــراد عقــود تورلــد تتضــم  م ـــاد  مـــ ـــلم  اـــ اد  و ـــ
ل  ار ـــــ  تـــــالمعروضة ع   الجكة م  جكة أ ـرى اال بعـد انقضـا  ثلثـة  ـكور م

 العرأل ا ا اانت المواد جديد  .
 

  ــــــةعمالكــا م ات ال اوميــة  ــرا  الأللــوت والم روقــات اللألمــةع ــ  جميــل الجكــ -و/8
ـــرار مج ــــوفقــا لق الم  يــةمنتجــات ال    ســتة رقــد  امســا   دج  /7د   ــــوألرا  رقـــــ  الـ
ــــم 1985( لســـنة  34   ــــل االلتـــ ــــألاد بقــ ــــرار مج ـ ـــد  ــ ـــوألرا  رق ـــي 591/2  ال   ف

ـــاجتماع ـــة رقـ ـــ( دت 7/2/99 د  ــــ ــوالــ ق  ــدد الســق  اةع  30/8/1999ارل  ـ ـ  ـــ
ر سـتة نالف لتـ ال يتجـاوأل      الوقـود ل مسـ ولي  بالجكـات ال اوميـة بمـاالستكل 
ـــنث ع ي ســـنويا ـــا ت ــــ( مـــل مراعـــا  م ــــة عقـ ــــود تـــ ـــي  الجكـــات ــ رجير الســـيارات د

 ال اومية وال راات .
 

 فــي ال ــد ا ــــــا  والمـــــالككربميــة التقيــد دتع يمــات وألار  ع ــ  جميــل الجكــات ال او  -و/9
 . الككربا ية والمياه بقدر اإلماا ة م  استكل  الطاق

 

 ةـــــات ال اوميــــــاالتصا  الم ت فة ع   اال تياجـات الفع يـة ل جك تقتصر  دمات -و/10
دورق ــــــع ـ  أ  ت تـألد الجكـات ال اوميـة بالكتـاب ال اللألمة لتسـيير أعمالكـا فقـط،

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

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

ات ـــــة بمـا يتناسـب مـل اال تياجـــــ( موقل الدنـا  ومسـا تة وعـدد غرفـة ونوعـ 1  
 الفع ية .
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ــة لإليجــارات ال(   2   ــة معادل ـــأ  تكــو  القيمــة االيجارل ـــل سا د  ا ـــ ـــد تكــ ـــ  أقــ  لــ
 . باعتباره مؤجرا ل  اومة ع   أ  يتد دفل القيمة االيجارلة  ال ثلث  كور

سنة ــــل ( 15 د  ــــ( يجب مراعـا  مـا تضـمنة تعمـيد ديـوا  ال دمـة المدنيـة رق 3  
ـــب ــر  التــا  نظــاد مــنم الســا  ال اــومي ومــنم د 1991 ـــد  الـ ـــسا  وبــ د  ــ

 كولتيي  .اةثاث ل موظفي  غير ال
وفــق  ( عـدد أللــاد  القيمـة االيجارلــة ل مبـاني المســترجر  مـ  قدــل ال اومـة اال 4  

ار ــــفـي  ـر  ايج 1978( لسـنة  35 ما نث ع ية  المرسـود بالقـانو  رقـد  
ــاني المــؤجر  ل  اوم ــود ايجــارات المب ــارات ، مــل مراعــا  أ  تكــو  عق ـــالعق ة ــ

ــوألار  الماليــة   ولــةدار  اســاا  مــوظفي الدا -باســد وعــ  طرلــق  ا ـــــوفق – د
ـــب ــر  عقــود ايجــارات المد 1979( لســنة  7 ل تعمــيد رقــد   ـــاني المـ جر  سترــــ
 ل  اومة .

ـــــا ممــل مراعــا  االعتمــادات المقــرر  بالميألانيــة  ( أ  ياــو  التعاقــد فــي  ــدود 5  
ــــد    74جـــا  بقـــرار مج ـــ  الـــوألرا  رقـــد    ــــة رقـــ ــــي اجتماعــ  (3/2008  فــ

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

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

 

ــيد رق 1           ــا ل تعم ــل ايجــارات المبــاني المســترجر  وفق ـــ( دف ـــ( ل 7 د  ـ  1979ة سنــ
الصــــــادر دتــــــارل   جــــــارات المبــــــاني المســــــترجر  ل  اومــــــة  عقــــــود ايب ــــــر
12/2/1979. 

ــة رق ( 2 )  ــد الجكــات ال اوميــة دتعمــيد وألار  المالي ـــضــرور  تقي ــ( ل 9 د  ــ سنة ـــ
ـــب ــر  أســ  وضــوابط عم يــة صــرف تــ اكر الســفر ل 1992 ة ــــــضيوف الدولــ

  . الرسميي 
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ــرق استضــافة  -و/13 ــديوا  اةمي ــول  ال ــار ضيت ــــاب ـــيوف الدولـ ـــة فــ صور ودور ـــــــي القــ
 الضيافة وقاعة الت رلفات في المطار والفناد  .

 
 

 -تتول  وألار  اإلعلد ما ي ي : -و/14
ات دمـــــ  ال ـــــ(  اإل راف ع   جميل اعلنـات ال اومـة ع ـ  أ  تقتصـر ع  1  

 الضرورلة واللألمة لسير اةعما  فقط .
ة ـــــمة ال او ــــــة   بمطبعــــــبـــل اافــة مطدوعـــات الجكـــات ال اومي( االلتــألاد بط 2  

 لد ( اال ا ا تع ر  ل  . ـــــدوألار  اإلعـ
 

ة ـــــي والتعأللـــــ ميــل ميألانيــات الجكــات ال اوميــة دتكــالي  اعلنــات النعال يجــوأل ت -و/15
 والتي تن ر في الصـ   الم  يـة باسـد الجكـات ال اوميـة و لـ  اسـتنادا الـ  قـرار

 . 1983( لسنة  24 دج ستة رقد   ( 22   ج   الوألرا  رقدم
 

 

ل ــا مــول  الجكات ال اومية أعما  الصيانة البسيطة لألصو  المم واة لكتت -و/16
ا  ــــعمب ر  أ 1982 لسنة ( 23 مراعا  تع يمات وألار  المالية والتعميد رقد  

رار ــق( م   2   رقد  والعمل بما جا  بالفقر  ، الصيانة ع   ا تلف أنواعكا
رل  ( المنعقد دتا4/2005رابعا( في اجتماعة رقد   /82مج   الوألرا  رقد  

 ل ـــــــــ  جميــــــراف ع ــــبر  تتول  الجكات ال اومية التعاقد واإل  30/1/2005
ـــأعمــا  الصــيانة البســيطة اليوميــة لمبانيكــا و لــ  فــي  ــدود ميألاني  ـــة مقــ    دارهاــــ

 .اوأل ما ة أل  دينار اولتي سنوياال يج
 
 

 

ــــألاد بقـــــــــع ـــ  جميـــل الجكـــات ال اوميـــة االلت -و/17  ــــ  الـــــرار مج ــ ــــوألرا  دج ــ ستة ـــ
  وضـــــوابط استضـــــافة الكولـــــت ـــــــــ ر  أســـــــــد 1/6/1986( دتـــــارل  28/86 

ــــدوات، م ـــــل مــــؤتمرات واالجتماعــــات والن ـــــاقت لـــ ــــديد الكــــدايا ل ــ ـــــصار تق  ضيوفـــ
     الم ـــاراي  فـــي مـــؤتمرات أو اجتماعـــات أو نـــدوات م  يـــة ع ـــ  الكـــدايا الرمأللـــة 

غ ـــــوألرا  ومد ــــــأو الت اارلة بصفة عامة ومد غ ما تا  و مسو  دينار بالنسبة ل 
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ـــرار مج  ـــا لق ـــ  وفق ـــوب عـــنكد و ل ـــار بالنســـبة لمـــ  ين ـــة دين ــــما  ــــ  الــــ        وألرا ــــ
(  5وااللتــألاد بــالتعميد رقــد    .1986( لســنة  53 رقــد  دج ســتة   ( 20  د ـــــــرق

ـــسنة  ــة الكولــت واستضــافة ب ــر  ضــوابط تنظــيد  2011لــ ــات المقامــة ددول الفعالي
 ضيوف الدولة الرسميي  بالوألارات واإلدارات ال اومية.

 

ف سة نالــــغ  مـــال تتجاوأل تك فة اقامة أق م  المعارأل الم  ية مد  يجب أ  -و/18
 ة ـــــــبالنسد ارــــندي مسما ةــــــ  و ــــــ، ومد غ ألة ل جكات ال اوميةــار بالنسدــــدين
   20د   ــــوألرا  رقــــ  الـــــرار مج ــــــا لقـــــــــــــلجمعيات النفل العاد و ل  وفقـ 

 . 1986( لسنة  53دج ستة رقد   
 

ساد  ــــــ  الـــــت  سـيار  وا ـد لكـل مهـا ع   الجكـات ال اوميـة مراعـا  ت صـيث -و/19
(  13 الــوألرا  والــوال  ومــ  فــي مســتواهد و لــ  طبقــا لتعمــيد وألار  الماليــة رقــد  

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

ـــأب ــاث ودراســات واست ــارات بمصــارل   ات طديع عــدد ت ميــل دنــد -و/20 ـــة مرتبطـــ ة ـــ
ل ــــدف صةــــب المت صــــلجب أال تتضم  العقود االست ارلة مل المااتو  بالباب اةو 

 أجور ع  أعما  اضافية لموظفيكا أو تألولدهد دوسـا ل نقـل أو توظيـ   ديـر يـدرج
فقــا   تك فــة العقــود االست ــارلة و ـــــأجــره أو تــوفير بعــأل المســت ألمات وال ــدمات ع 

 .  1987( لسنة  6   دــــدج ستة رقـ (18 لقرار مج   الوألرا  رقد 
الع مية و ل  ية دعد دور معكد الكولت لألب اث وع   جميل الجكات ال اوم

بالعمل ع   االستعانة دجكود المعكد فيما يتع ق بالب ث الع مي والدراسات 
 وألرا ـــ  الــرار مج ــ  استنادا لقـــم  ا تصاصة، و لــد ل ضــواالست ارات التي ت

 .27/5/2001( دتارل  18رقد  ( باجتماعة 410رقد   
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ــــور  التـــألاد الجكـــات ال اوميـــة بمضـــر  - و/21 ــــا ورد بقــ ــــ  الـــــــرار مج ــ ـــــــوألرا  رقــــ   دـــ
ا صالكـــــــبــر  ياــو  ات 3/9/1995( المنعقــد دتـارل  42/95 باجتماعـة رقــد   719

ألرا  ج ـ  الـو موقرار بالدن  الدولي وصندو  النقد الدولي م   ل  وألار  الماليـة.
ــــــارل  ( المن2/2007-21( الصــــــادر فــــــي اجتماعــــــة رقــــــد  421رقــــــد   عقــــــد دت

ــوألرا  13/5/2007 ــ  ال ــرار مج  ــا جــا  بق ــة بم    بضــرور  التــألاد الجكــات ال اومي
لسـنة  (1، والكتاب الدورق الصادر ع  وألار  الماليـة رقـد  الية( الم ار 719رقد  
 يقـود دكـا الدنـ  الـدولي وصـندو  سـداد تكـالي  الدراسـات التـي ب ر  نلية  2010

 النقد الدولي ل جكات ال اومية.
 

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

 ل ر اـ ا ــلوألرا  التي تصدر في هالسياسية والفنية استنادا لقرارات مج   ا
رأل ــــلتا ا ـــا لكـــو صما ع   االعتمادات المالية المدرجة بميألانية ال منكم

 1988ة سنــــ( ل 29 د  ـــرقفي اجتماعــــة  استنادا ال  قرار مج   الوألرا 
ـي ( فـ786المعد  بقرار مج   الوألرا  رقــد   12/6/1988المنعقد دتارل  

  والمعد  بقرار مج ـــ 17/7/2005المنعقد دتارل   28/2005ة رقد اجتماع
ــارل  ( المنعقد دتــ 19/2008تاسعا ( في اجتماعة رقد   /479الوألرا  رقد   

ت ب ر  ضوابط االنضماد والمــــساهمة المالية فــي المنظمـا 28/4/2008
 قراروالمعد  ب والكي ات الدولية والعربية واإلق يمية واإلسلمية المت صصة

( المنعقد 48/2015( الصادر في اجتماعة رقد  1433مج   الوألرا  رقد  
دات   دتفويأل وايل وألار  المالية بالموافقة ع   الأللا 19/10/2015دتارل  

  م  المالية لمساهمات دولة الكولت في المنظمات المت صصة ا ا اانت الأللاد
لتي أل وأللر المالية ع  المبالغ ا مسة نالف دينار اولتي وأقل، ولبق  تفوي

 تفو  ال مسة نالف و ت   مسة ع ر أل  دينار اولتي  .
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ة ــــــــــنيالمكو ة ال اومية المعنية اال ترا  بالكي ات الفنية والع مية ــولجوأل ل جك 
وأل يتجا أ  الـة ال  العرأل ع   مج   الوألرا   رط ـــر  دو  ال اجــــــــمبا 

 دتـــع   أ  ي ،ارــــــ ه الكي ات  مسما ة دينــــــا  السنوق في هـتر ـــقيمة اال 
تنادا ــــة اســــعنية اال ترا  في ميألانية الوألارات واإلدارات ال اومية المـــادراج قيم

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

ــ-و/23 ــة المــدرج بميألانياتكــا اعتم ــ  الجكــات ال اومي ــاع  ــدرلب الصــرف منكــا وفق  ادات ل ت
 ـر  ب 1975سنة ـــــ( ل 87و    1964سنة ــــ( ل 11لقرارق وأللر المالية المـرقمي    

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

سـنة ل(  1 رقـد   الجكـاأل المراـألق لتكنولوجيـا المع ومـات  تعمـيدو ، التدرلدية ال اصـة
 كنولوجيـال دورات والدرامج التدرلدية الم  ية فـي مجـا  ت ب ر  التعاقد واإليفاد 2012

 .مية والمؤسسات التدرلدية ال اصةي  الجكات ال او ــد المع ومات
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 :   (52  االعانات -أل
 

الـ ق ا و ـــسو  م  يــــسا  المــــــعد المنتجات المارر  والتـاأل المتت مل وألار  النفط د -أل/1
يمثـــل الفـــر  دـــي  ســـعر التصـــدير وســـعر الســـو  الم  ـــ  مضـــافا اليـــة تكـــالي  

ــالغ لمؤسســة الد ــتد دفــل هــ ه المب ـــتالتســولق ، ول ـــرو  الكولتيــ ـــة  ــ ـــ صما عــ   ـ
تنادا ــــــنفط واســـــــة وألار  الــــــــرأل بميألانيـــــــاالعتمــــاد المــــالي الم صــــث لكــــ ا الت

 سولقــــــباةســ  الماليــة المتع قــة دت 17/1/1981ل مرســود اةميــرق الصــادر فــي 
 النفط ال اد والتاأل العا د ل دولة م  قدل مؤسسة الدترو  الكولتية .

 

ـــ   -أل/2 ـــة المـــدرج بميألانياتكع  ــــالجكـــات ال اومي ــــا اعتمـــ ــــادات لتعــ ــــاةن ويألــ  طة ـــ
رارات ــــــال اصــة وال ــراات واةن ــطة الم ت فــة صــرف هــ ه التعويضــات وفقــا لق

ة ـــــــيم الدا  ـــــرارات وال وا ـــــــــمج ـــ  الـــوألرا  التـــي تصـــدر فـــي هـــ ا ال ـــر  و الق
 ل كي ات الم  قة . 

 

ة دكـــدف  فـــأل لتجـــار  والصـــناعة دـــدعد الســـ ل الضـــرورلة اةساســـيتقـــود وألار  ا -أل/3
          تكــــالي  المعي ــــة وفقــــا لقــــرارات وأللــــر التجــــار  والصــــناعة فــــي هــــ ا ال ــــر 

ل ، وتـدف ب ـر  ت ديـد الف ـات المسـت قة ل مـواد التمولنيـة( 238/2011 قرار رقد 
ـــمبــالغ الــدعد ل جكــات المســ ولة عــ  تــوفير هــ ه الم ـــعتم  االــــواد مـ ـــاد المــ الي ــ

سـنة ( ل 6    قـانو  رقـدل الم صث ل ل  بميألانية وألار  التجار  والصناعة  وفقـا 
 .12/8/1986، والمرسود الصادر ب ر  وألار  التجار  والصناعة دتارل  1965

 

تتول  الكي ة العامة ل  و  الألراعة والثرو  السماية تقـديد دعـد اةعـلف والـدعد  -أل/4
 ةسـما  ودعــد ال  يـب ودعـد الن يـل المثمــر طبقـا لقـرارات مج ــ النبـاتي ودعـد ا

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

جارلـــة ال ةــــــــــال ارجي مـــنمل الـــــــدفــ -ل ســـابات العامـــة ا -ألار  الماليـــة تتـــول  و  – ر/1
ـــة الك والرأســـمالية ـــ ــــالتـــي تقـــدمكا دول ــــولت ال ظمـــات ال اومـــات اةجنديـــة والمن ـ

 ل  لم صـث لـاد المـالي اــــــــــ   االعتمــــــصما عــــ  الدولية وجكات أجندية أ رى 
ـــبميألانيتكــا وطبقــا لقــرارات مج ــ  ال ـــوألرا  فـــ ـــي هــ ـــر  وو ـــــــــ ا ال ـــــ   فــق التعمــيد ـ

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

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

ــتد اقرار  ــي ي ــت اســتنادا لللتألامــات الت ــة الكول ــدمكا دول ــي تق ــي والرأســمالية الت هــا ف
  مـاد الم صـث لـ لمؤتمرات القمة ال  يجية والعربيـة والدوليـة  صـما ع ـ  االعت

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

 
 سات العامـةــــات والمؤســــل الكي ــــتمول –ل سـابات العامـة ا -تتـول  وألار  الماليـة  -ر/3

ــالتعميد رقــد  نيــات الم  قــة والمســتق ة  ات الميألا ــوارد ب لســنة  (4طبقــا ل تدولــب ال
ــة  اةســا  النقــدق( ووفقــا  2015 لقــواني  ب ــر  دليــل رمــوأل وتصــنيفات الميألاني
كـ ه ل اتيـة لات ولتمثـل هـ ا التمولـل فـي الفـر  دـي  اإليـرادات اـــ  الجكــ ا  ت ــــان

  الجكات والمصروفات بردوادكا الم ت فة .
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 :  (72  المنافل االجتماعية -ـطــ
  
ـــع ــ  وألار  ال ــ و  االجتماعيــة والعمــل دفــل المســاعدات العام -طــ/1 ـــة وفقــــ ـــود ا ل ـــ مرســ

ة سنـــــل ( 54 انو  رقــد  ـــــقب بالمرســود والمعــد  1978( لســنة  22 رقــد   بقــانو  
ط ـــــدير وربـــــقفـي  ــر  اسـت قا  وت 1978يوليــو  4، والمرسـود الصــادر فـي  1979

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

(  27ب ـر  تنفيـ  القـانو  رقــــد    2008( لسـنة  906رقـد   وقرار مج ـ  الـوألرا  
ا    صـمـــــو لب ر  صرف دعـد مـالي  ـكرق بمد ـغ  مـــــسي  دينـــــارا  2008لسنة 

 ع   االعتمادات المالية الم صصة لك ا الترأل بالميألانية .
 

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

ة فــي  ــر  ماافــ ت الط بــة دجامعــة الكولــت والكي ــة العامــ 1995سنة ــــ( ل 10   رقــد
 امــا يمــنم ماافــر   ــكرلة لط بــة الجامعــات ال اصــة  ل تع ــيد التطديقــي والتــدرلب،
العــالي   ــارج والمبعــوثي  وال اضــعي  إل ـــراف وألار  التع ــيدوالط بـة المبعــوثي  الــ  ال

ــارا مــ   ــا لقــرار مج ــ  الــوألرا  رقــد     1/1/2008اعتب سادســا ( /1178و لــ  طبق
و لـ   صـما  3/12/2007نعقـد دتـارل  ( الم 2/2007-52الصادر باجتماعة رقد   

 ع   االعتماد المالي الم صث لك ا الترأل بميألانية ال منكا.
 

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

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

ب ــــر  اصــــدار القواعــــد والتع يمــــات  2013( لســــنة 877، ورقــــد   2010لســــنة 
 .2000( لسنة 19التنفي ية ل قانو  رقد  
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يتد دعد المدار  ال اصـة  صـما ع ـ  االعتمـاد المـالي الم صـث لكـ ا التـرأل  -طــ/4
دنـــا  أنفقــات تع ـــيد وأللــر التربيـــة ب ـــر   بميألانيــة وألار  التربيـــة و لــ  وفقـــا لقـــرار
ق ف ـة غيـر م ـدد   –غير الكولتيي   –العسارلي  والمتقاعدي  م   م ة السلر 

 . 1994( لسنة  104رقد    الجنسية (
 
تتــول  وألار  الصــ ة نفقــات عــلج المــواطني  والط بــة المبعــوثي  بال ــارج  صــما  -طــ/5

ـــ ا التــرأل و  ــالي المــدرج بميألانيتكــا لكـــ ــاد الم ــ  االعتم ـــا ل ضع  ــ  وفقــ ـــطل  وادـــ
ـــــد   ـــــوألرا  رق ـــــ  ال ـــــرار مج  ـــــوارد  بق ـــــد  885ال ــــــارل  35( باجتماعـــــة رق ( دتـ

ـــي بل  ـة العـلج فــــــ 2008( لسـنة  68، وقرار وأللر الص ة رقـد   8/8/2005
 ( المت ــ  فــي اجتماعــة رقــد15ال ــارج، واســتثنا ا مــ  قــرار مج ــ  الــوألرا  رقــد  

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

بالموافقــة ع ــ   18/3/2012عقــد دتــارل  ( المن2/2012-15فــي اجتماعــة رقــد  
ديرا است داد مرض  العلج بال ارج ومرافقيكد طا رات  طوط الطيرا  الم ت فـة تقـ

 الص ية والتي تتناسب مل مواعيد وبرنامج علجكد في ال ارج.لظروفكد 
ولتد الصرف  صما ع   االعتمادات الم صصة ل علج بال ارج بميألانية اـــل  

 ـوألرا  ـــــم  وألارتي الدا  ية والدفا  ل عام ي  بالوألارتي  طبقا لقرار مج   ال
 . 15/4/2007( المنعقد دتارل  3/2007-17( باجتماعة رقد  304رقد  

ـات ــــاما يتد الصرف  صما ع   االعتمادات الم صصة ل علج بال ارج بميألانيــ
ات ــــرار ا ل قال م  الديوا  اةميرق ومج   الوألرا  ووألار  ال ارجيـــــــة طبقـــ

 المنظمة ل ل .
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 :   (82  مصروفات وت ويلت أ رى  -ق
 

ق مـل  ـ و  أمـل  الدولـة دـوألار  الماليـة يراع  عند است جار اةراضـي وبالتنسـي -ق/1
 -ماي ي:

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

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

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

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

ا  قـرار ـــــية مراعــــــع   الجكات ال اومية التي توفد بعأل موظفيكـا فـي بعثـات دراس -ق/2
ـــ( ل 12 يــة رقــد  مج ــ  ال دمــة المدن ـــالمع 1980سنة ــ ـــد  دـ ـــالقرار رقـ (  10    دـــ

ـــات واإلجـــاألات الدراســـية 1986لســـنة  ــــد  ، ب ـــر  ال  ـــة البعث ـــوا ب والمعــ  قـــرار دي
  وتعمـيد ديـوا،  ب ـر  تطديـق ت ـ  الل  ـة 1986( لسـنة  4   ال دمة المدنية رقد 
ـــة رق ــــال دمـــة المدني ــــيل بعـــأل قواعب ـــر  تعـــد 1992( لســـنة  41 د  ــ ــــد ال  ـــ  ةــ

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

رار قـــــــ، و  ب ــر  ال  ــة البعثـــات واالجــاألات الدراســية 10/86ال دمــة المدنيــة  رقـــد 
د رقـ ديـوا  ال دمـة المدنيـة وتعمـيد،  2003( لسـنة  2مج   ال دمة المدنية رقد   

ـــة ل ــدورات التدرلديــة  2007( لســنة  49   ـــصات الماليـ ـــاد  الم صـــ ارج  ــب ــر  أللـ
د ب ـر  تعـديل بعـأل مـوا 2014( لسـنة 11وقرار ديـوا  ال دمـة المدنيـة رقـد   البلد

( 10ســـية ، وقــــرار مج ـــ  ال دمــــة المدنيـــة رقــــد  ال  ـــة البعثـــات واالجــــاألات الدرا
ب ــر  تعــديل بعــأل قواعــد ال  ــة البعثــات واالجــاألات الدراســية الصــادر   2015لســنة

باإلضـــافة الـــ  القـــرارات وتعـــديلتكا  10/1986بقـــرار مج ـــ  ال دمـــة المدنيـــة رقـــد 
  الوألارلة التي تصدر في ه ا ال ر .
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والكي ــــات  ات الميألانيــــات المســــتق ة وع ــــ  جميــــل الــــوألارات واإلدارات ال اوميــــة  
لــوارد  اوالم  قــة مراعــا  ضــوابط االيفــاد فــي الــدورات والدــرامج التدرلديــة ال ارجيــة 

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

ــ ــاد فــي ال ــااليف ــوارد  ب ــا ل ضــوابط ال ــة ال ارجيــة وفق ــرامج التدرلدي التعميد دورات والد
 الم ار الية.

ج   رار مـــلق اـــا وفقـــصرف ع يكـــــأما بالنسبة ل بعثات الدراسية ل ط بة فيتد ال
رق وما يصدر م  قرارات في ه ا ال ر  ع  وألل 1988( لسنة  16 الوألرا  رقد  

ات ية ل جكدا  وا م الـــي ال ـ  فــا لد يوجد ما ي ال   لالتربية والتع يد العالي ا 
 الم  قة .

 

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

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

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

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

 

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

 

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

ــر  ــا الجكــة ال اوميــة غي ــل واســتفادت منك ــارات قامــت باســتلمكا بالفع أو عق
ا لد تقد بسداد قيمتكا لمست قيكا ، يـتد ت ميـل المد ـغ الم اـود بـة ع ـ  ــــأنك
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رأل أ  ــــــــالم ـــتث بميألانيـــة الجكـــة ال اوميـــة والـــ ق اـــا  مـــ  المفت النـــو 
ـــت  ــل المنجــأل ـــ    صد ع يــة مبــالغ المطالبــة فــي الوضــل الطديعــي إلظكــار العم

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

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

ة ـــوال ق يمثـل مبـالغ ل مـوظفي  أو عـ   ـدمات تـد ترديتكـا ل جك المد غ اةو 
 اـــــتفادت منكـــــال اوميـــة ، أو ســـ ل أو عقـــارات قامـــت باســـتلمكا بالفعـــل واس

 الجكة غير أنكا لد تقد بسداد قيمتكا لمست قيكا .
ي يمثل قيمة التعويأل الجـادر ل ضـرر الـ ق ل ـق بالمـدعوال ق  المد غ الثاني

ة نتيجة لعدد استلمة ل مد ـغ اةو  سـوا  أكـا  الضـرر متمـثل بضـيا  الفرصـ
صد ــــــــة  ـــــ ه ال الـــــل  فيــتد فــي ه...اة أو متمــثل بقيمــة فوا ــد التــر يرالددي ـ

 و ــــــ ـ  النالمد غ اةو  وال ق يمثل قيمة الس ل وال ـدمات التـي تـد ترديتكـا ع
لتعويأل اـــــــاث دــــالم تث بميألانية الجكة ال اوميـة أمـا المد ـغ الثـاني وال 

 ةــــــلجكاة ــــــضا ية بميألانيـــــــ  أ اـــاد قــــــد تنفيـــــــفيـــتد  صـــمة ع ـــ  اعتمـــاد دن
 ة ، ا ا اا  ال اد قد صدر في نف  السنة المالية .ــــــال اومي

 

         ةــــاليت ةــــمالي نةــــسا صـدر ال اـد القضـا ي فـي ( ا  2،  1( في ال ـالتي     3  
 فتكو  المعالجة الم اسدية ع   الن و التالي :  

 

 صودـــــمبـالغ م  –  أ ( ت صد قيمة الس عة أو ال دمة م   سـابات أمانـات 
ـــ( ا ا ا النــو  الم ــتث دكــا ع ــ  أنــوا  دنــود مصــروفات الميألانيــة   ـــا  قـــ د ــ

  ساب اةمانات . سدق تع يتكا ل
ــاد دن ــ  اعتم ـــ  ب ( قيمــة التعــويأل الجــادر ل ضــرر ت مــل ع   – 5/1/12د ــ

 تنفي  أ ااد قضا ية بميألانية الجكة ال اومية المعنية .
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تد ــــات يـــــ  ج ( وفي  الة عدد تع ية قيمـة السـ عة أو ال دمـة ل سـاب اةمان

ضا ية ــــــاد قــــتنفيـ  أ ا 5/1/12ت ميل قيمة ال اد بالكامل ع   اعتمـاد دنـد 
 بميألانية الجكة ال اومية  .

 

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

ة ـــــــــ( مــــ  القــــانو  المــــدني ومــــا جــــا  باتــــاب وألار  المالي 241    اد ـــــــالم
ــــلا ــــدورق الـــ ـــارل  ـــ  ب ـــا  التعويضـــات التـــي تت م كـــا 8/10/2000صادر دت

   أ ااد قضا ية .ـــا ا ع ـــميألانية الدولة دن
 

ام ي  ــــــوادث ل عـــــضات ال ـــــال ســـابات العامــــة دفـــل تعول -ع ـــ  وألار  الماليـــة  -ق/5
ــــــة نتيج ــــــالوألارات واإلدارات ال اومي ـــــــب ــــــا  العمــــــلــ ــــــاتكد أثن       ة اصــــــادتكد أو وف

ل ـــوبسدبة ، ولتير العـام ي  فـي القطـا  ال اـومي نتيجـة اصـادتكد بـرق ضـرر يق
       ر سدب وســـــــا ل النقـــــــل أو المعـــــــدات التابعـــــــة ل ـــــــوألار  أو اإلداـــــــــــيكد دــــــــــــــع 

وتـــــدفل  2000سنة ــــــــ( ل 22رار وأللـــــر الماليـــــة رقـــــد   ـــــــــال اوميـــــة ، وفقـــــا لق
 جكات القضا ية الم تصة .التعويضات بموجب أ ااد صادر  ع  ال

 

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

 ب ر  دليل رموأل وتصنيفات الميألانية   اةسا  النقدق(.  2015لسنة 
 

ــةتقــود وأل  -ق/7 ــة والقــروأل -ال ســابات العامــة-ار  المالي ــد القــروأل العقارل ــدفل فوا  د
س ي  ـــــالعقارلة المعفا  ع  المواطني  الكولتيي  واـ ل  مـنم الـألواج الـ  دنـ  الت

رى ـــــواالد ار طبقا ل ك ـوف المقدمـة برسـما  المسـتفيدي  واـ ل  الت ـويلت اة 
 ال ر  . الصادر دك ا 1995( لسنة  12   و ل  استنادا ال  القانو  رقد
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رأل ــــيتد دعد الص   الم  ية  صما ع   االعتمـاد المـالي الم صـث لكـ ا الت -ق/8
نة ( لسـ 53  د ــــــرقستة ـــــبميألانية وألار  اإلعلد استنادا لقرار مج   الـوألرا  دج 

 والقرارات الل قة لة . 1977
 

ة ـــــ صـما ع ـ  االعتمـادات الماليتصـرف اعانـات النقابـات وجمعيـات النفــل العـاد  -ق/9
ا ــــــل طبقــــــالم صصـــة لكـــ ه اةغـــراأل بميألانيـــة وألار  ال ـــ و  االجتماعيـــة والعم

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

ــة اسع ــ  االعتمــ ــة وألار  الدا  ي ــ ل  بميألاني ـــاد المــالي الم صــث ل ـــتنادا لقـــ رار ــ
ــد   ــة رق ــر الدا  ي ـــ، أمــا بالنســبة لم 1976( لســنة  14 وألل ـــساعدات المــ رر ساـــ

ة ــــ ل  بميألانيــــاةه ية فيجب أ  تـدفل  صـما ع ـ  االعتمـاد المـالي الم صـث ل
ـــع ــ  المرسالمج ــ  الــوطني ل ثقافــة والفنــو  واآلداب دنــا   ـــود اةميـــ ـــرق رق ـــ       دـــ

ــــــ 1995(  لســــــنة  281   ــــــوألرا  رق ــــــرار مج ــــــ  ال          ستةــــــــــدج  ( 814  د ـوق
 .1995( لسنة  3   دـــرق

 

ال ســـابات العامـــة دفـــل اعانـــات ديـــت الألاـــا  وفقـــا ل مد ـــغ -تتـــول  وألار  الماليـــة -ق/10
 الم صث لك ا الترأل بميألانيتكا.

 

ت ولــــل ألاــــا  ال ــــراات الم صــــ ة طبقــــا ة اــــاد القــــانو          ألار  الماليــــةتتــــول  و  -ق/11
ــد   ــا  ومســاهمة ال ــراات المســاهمة العامــة  2006( لســنة 46رق فــي  ــر  الألا

مصـارف والمقف ة والل  ة التنفي ية ل قانو  ال  ديـت الألاـا  لتقـود بصـرفكا فـي ال
 ال رعية ل ألاا .

 

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

 ية العامة.  و  الميألان-مج   الوألرا  في ال  الة، وبعد موافقة وألار  المالية
 



 
 المصروفات

  - 79 - 

ات أو المنظمــة ل مــؤتمرات واالجتماعــات والنــدو  ةال اوميــة الم ــارا الجكــاتع ــ   -ق/13
  ـــــة ع ــــــ  موافقتـــــوألرا  ة ــــــالم  يـــة أو ال ارجيـــة مراعـــا  م اطبـــة مج ـــ  ال

ـــــــدوات المـــــــراد عقدهـ ـــــــوارل  المـــــــؤتمرات واالجتماعـــــــات والن ــــــــمواضـــــــيل وت                ا ــــ
ــ  هــ ه  ــتد الصــرف ع  ــ  أ  ي ــد لمــر  وا ــد  ( ، ع  ــي تعق ــة منكــا أو الت   الدورل

كــا لات فـي  ـدود االعتمـادات الماليـة الم صصـة ؤتمرات واالجتماعـات والنـدو ــــالم
ـــبميألاني ـــد ة ـ (  5  اــل جكــة  اوميــة، و لــ  وفقــا ة اــاد تعمــيد وألار  الماليــة رقـ
ضـافة دـــــ ر  ضـوابط تنظـيد الفعاليـات المقامـة ددولـة الكولـت واست 2011لـــسنة 

 ضيوف الدولة الرسميي  بالوألارات واإلدارات ال اومية.
 

جكــات ال اوميــة عــدد الكتابــة الــ  مج ــ  الــوألرا  بالتألامــات ماليــة وع ــ  اافــة ال 
   و  مـؤتمرات أو بطـوالت ال تكـو  مدرجـة فـي الميألانيـة، والتركيـد ع ـ  أ  تكـو
كـا دضم  ميألانيـة الجكـات ال اوميـة بموجـب التنسـيق مـل وألار  الماليـة وااللتـألاد 

ــــوألرا  رقــــد    ــــ  ال    ماعــــة رقــــد        ( فــــي اجت 847و لــــ  وفقــــا ة اــــاد قــــرار مج 
 .4/8/2008( المنعقد دتارل   38-2/2008  

 

وع ـــ  اافـــة الجكـــات ال اوميـــة الراغبـــة فـــي استضـــافة المـــؤتمرات واالجتماعـــات 
فـي  ( الصـادر1033والندوات في دولة الكولت االلتألاد بقرار مج ـ  الـوألرا  رقـد  

 .23/11/2009( المنعقد دتارل  2/2009-64اجتماعة رقد  
 

    دــــع   وألار  العد  تنفي  اعتمادات ال  و  القضا ية طبقا ة ااد القانو  رق -ق/14
دتعديل بعأل أ ااد قانو  تنظيد القضا  الصادر   1996ة ــ(  لسنـ 10  

مل مراعا  استددا  سيارات  1990( لسنة  23بالمرسود بالقانو  رقد   
ة تورلة ، ر ي  م امي وألار  العد    ر ي  الم امة الدســـالمست ارل  ف

   ية ،االست ناف الع يا ، وايل م امة االست ناف الع يا ، ر ي  الم امة الك
  ر .ه ا ال في ـة مج   ال دمة المدنيةــــموافق ال استنادا و ل  النا ب العاد ( 
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 -يراع  في الصرف ع   دند المكمات الرسمية في ال ارج اتبا  اآلتي :  -ق/15
 

ـــا ــــــــأل موظفيكـــــع   الوألارات واإلدارات ال اومية التي تك   بع ( 1          
                           اد   ـــة أرقـــبمكمات رسمية  ارج البلد اتبا  قرارات مج   ال دمة المدني

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

  واتاب وألار  ( 2015( لسنة 7والقرار رقد   5/2015المعد  بالقرار رقد 
ب ر   2008( لسنة  3ورقد    2007( لسنة  5المالية الدورق رقد   

سود القواعد ال اصة دتنظيد صرف نفقـــــات السفر ومصروفات االنتقا  ور 
 قة وت تألد الجكات الم  ل جكات ال اومية، اال ترا  في المكمات الرسمية

، ا  كا ال اصةما ي ال   ل  في لو   ودــــفي  الة عدد وج  - دك ه القرارات
كر ا  ت اب ر   ر  2015( لسنة 4واتبا  اتاب وألار  المالية الدورق رقد  

 ال طوط الجوية الكولتية.
 ت   وفيما يتع ق بسداد مست قات  راة ال طوط الجوية الكولتية 

 1/1/2016، وأسعار ت اكر السفر وبوالث ال    دد ا م  31/12/2015
 ع    راة ال طوط الجوية الكولتية وجميل الجكات ال اومية والمؤسسات

ار  الصادر ع  وأل  2016( لسنة 2المستق ة االلتألاد بالكتاب الدورق رقد  
 المالية.

 

 ات الم  قة والمؤسسات ينبتي ع   جميل الوألارات واإلدارات ال اومية والكي 
ة    ( الصادر في اجتماع434المستق ة االلتألاد بقرار مج   الوألرا  رقد  

ب ر  قرارات مج   ال دمة  23/3/2015( المنعقد دتارل  13/2015رقد  
 المدنية ب ر  ال  ة نفقات السفر ومصروفات االنتقا  لموظفي الدولة.
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لــــسنة  15( دج سـتة رقـــد  372 ـ  الـوألرا  رقـد   استنادا ال  قرار مج(   2           
ب ــر  نفقــات الســفر ومصــروفات االنتقــا  ل موفــدي  بمكمــــات رســــمية  1992

 ( 2/2004( دج ــــــستة    51بال ــارج المعــد  بقــرار مج ــ  الــوألرا  رقــــد   
ــــــارل   ــــــد   11/1/2004دت ــــــوألرا  رق ــــــ  ال ــــــرار مج           ( دج ســــــتة1133، وق
ب ـــر   فـــأل نفقـــات الســـفر  3/8/2015( المنعقـــد دتـــارل  35/2015رقـــد  

كد ومصــروفات االنتقــا  ل قيــاديي  بالدولــة وبــاقي الوظــا   العامــة  ــل  قيــام
بالمكمـــات الرســـمية ب يـــث ياـــو  الدـــد  اليـــومي ل ســـاد  الـــوألرا  والمعينـــي  

مـة دينـار يوميـــا ويسـت ق الـوألرا  أيـاد الـ هاب لمقـر المك 300ددرجة وأللر  
د  لدـــد كا والعـــود  منـــة الـــ  مقـــر عم كـــد بعـــد انتكا كـــا  ســـب الـــنظد الم ـــد

ــــد  االكراميــــات والكــــدايا  ــــة المدنيــــة، وياــــو  د ــــة فــــي ديــــوا  ال دم المتبع
ـــد (  د ، ولجــوأل دينــار ل ــــــسفر  الوا ــ 500الم صصــة ل ـــــــوأللر  ر ــــــي  الوفـ

ا   لـ  ل ـوألر % م  الدد  اليومي لدفل ا فة اإلقامة فـي الفنـاد  و 25استددا  
 وم  يرافقكد.

 

يجب اتبـا  قـرارات مج ـ  الـوألرا  التـي تصـدر ب ـر  القنصـ يات الف رلـة لدولـة -ق/16
ا الكولت بال ارج ، وتتول  وألار  ال ارجية الصرف ع   ه ه القنصـ يات  صـم

 2015( لسـنة 79  ع   االعتمادات المالية الم صصة لكا وفقا ل قـانو  رقـد
دنظـــاد الســـ كي   1962سنة ــــــ( ل 21   انو  رقـــددتعـــديل بعـــأل أ اـــاد القـــ

 الدد وماسي والقنص ي والقرارات المتع قة دكا  .  
 

  ـــصما ع ـــــدفا   ــيراع  الصرف ع   درنامج ال  و  العسارلة دوألار  ال  -ق/17
سنة ــــل ( 32  د ــاالعتمادات الم صصة لك ا الدرنامج وفقا ل قانو  رق

 وألارلة التي تصدر في ه ا ال ر  .والقرارات ال 1967
 

 . 2006( لسنة  44 تصرف م صصات ر ي  الدولة وفقا ل قانو  رقد    -ق/18
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 ثالثا: النفقات الرأسمالية

 

 32   را  اةصو  غير المتداولة) :  
  را  اةصو  غير المتداولة غير المالية الم موسة 323مجموعة - 
 

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

 

فـــي  ـــدود االعتمـــادات  32310102تد الصـــرف ع ـــ  نـــو  اســـتمل  اةراضـــي يـــ - /2
ـــ ه  ـــويأل أصـــ اب ه ـــتد تع ـــة، ول ـــة العام الم صصـــة الســـتمل  اةراضـــي ل منفع

دية ثم  يسـاوق أو يأللـد عـ  قيمتكـا االقتصـااةراضي بقيمة مـا اسـتم كتة الدولـة دـ
 واالجتماعية واستنادا ال  قرارات مج   الوألرا  التي تصدر في ه ا ال ر .

 

ــتد الصــرف  - /3 ع ــ   ــرا  مجمعــات ســانية واســتملككا، او  ــرا  و ــدات ســانية ي
واســــتملككا، أو  ــــرا  واســــتمل  مبــــاني تجارلــــة أو مبــــاني  اوميــــة أو  ــــرا  

و  ــــرا  واســــتمل  مبــــاني ت المدنيــــة واالجتماعيــــة، أفــــق ال ــــدماواســــتمل  مرا
ــــاني  ــــة أو مب ــــة أو متنق  ــــاني مؤقت ــــة، أو مب ــــاني عامــــة وترفيكي صــــناعية، أو مب

راضــي و لــ  فــي  ــدود ومن ــ ت عســارلة، أو  ــرا  واســتمل  ت ســينات ع ــ  اة 
ي تـاالعتمادات التـي ت صـث لكـ ا التـرأل بميألانيـات الجكـات المعنيـة والقـرارات ال

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

يد ــــــيجــب الم افظــة ع ــ  وســا ل النقــل واســت دامكا االســت داد اةمثــل واــ ل  تنظ - /4
ة ـــــنث ع يـــــا يــــعم يات تـداولكا مسـتنديا وصـيانتكا والـت  ث منكـا فـي  ـدود م

  ةــــــيات ال اومـــــت داد المرادـــــيد اســـــــب ـــر  تنظ 1994( لســـنة  1 التعمـــيد رقـــد  
 صرف فــي الموجــودات ال ارجــة عــ ــــــب ــر  الت 2004( لســنة  3   والتعمــيد رقــد 

 نطا  االست داد والتعديلت الل قة لة .
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د.   فقـط  مسـة وع ـرو  ألـ   25000ت صث سيار  ل وأللر بقيمة ال تتجاوأل  - /5
م كيتكــا وتســجل باســمة و لــ  دينــار اــولتي ال غيــر( اــل ســنتي  مــاليتي ، وتنقــل 

( 4/2012-68( فـي اجتماعـة رقـد  1409استنادا الـ  قـرار مج ـ  الـوألرا  رقـد  
 .30/12/2012المنعقد دتارل  

 
 

  ــــــت داد عــــد  االســـــتستدد  سيارات السفرا   سب ال اجة الفع يـة ع ـ  أال تقـل م - /6
ات ر ، وتسـتدد  سـيارات ال ـدمألـ  دينـا 30أربل سنوات وال تأللـد قيمـة السـيار  عـ  
ـــالثقــافي واإلعلمــي وال فــي ال ــارج بمــا فيكــا ســيارات الم  قــي    سارق ـــــص ي والعــ

  ــــــعا ـــــتأللـد قيمتك ( ع   أال تقل مد  االست داد ع   مـ  سـنوات ، وال والتجارق 
  ، وت صـث سـيار  2008( لسـنة  5 دينار استنادا لقرار وأللر المالية رقد   أل  12

ةعمـــا  البعثـــات التمثي يـــة وتســـتدد   ســـب ال اجـــة الفع يـــة ع ـــ  أ  ال تقـــل مـــد  
لـر أل  دينار اسـتنادا لقـرار وأل  18است دامكا ع   م  سنوات وال تأللد قيمتكا ع  

  .2009( لسنة 56المالية رقد  
 

ة ـــــة مرتبطـــــالت صــيث ال  صــي ل مرابــة ال اوميــة لموظــ  معــي  ، اميــأل  عيني - /7
 صيـــــــالوظيفي طالما ظل مستمرا فـي وظيفتـة وال يجـوأل الت صـيث ال   هبمسما

  ـــــم(  19 اد   ــــــاال دنا  ع   قرار يصدر عـ  مج ـ  ال دمـة المدنيـة طبقـا ل م
    في  ر  ال دمة المدنية. 1979نة ( لس 15 المرسود بقانو  رقد  

 

 سـا  ال ديـد، النقـل الجــوق،يـتد الصـرف ع ـ   ـرا  نالت ومعـدات النقــل الدـرق، و  - /8
والنقـــل الب ـــرق فـــي  ـــدود االعتمـــادات الم صصـــة لكـــل منكـــا بميألانيـــات الجكـــات 

 ال اومية المعنية.
 

( لسـنة  10ع   جميل الجكات ال اومية االلتألاد بر ااد تعمـيد وألار  الماليـة رقـد   - /9
كــات ي الجــــــق فــــب ــر   ــرا  أنظمــة المااف ــة واإلنــ ار والوقايــة مــ  ال رل 2001

 ال اومية عند تجكيأل المباني والمن  ت دك ه اةنظمة .
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يــتد الصــرف ع ــ   ــرا  اةثــاث، وأثــاث اســاا  المــوظفي  فــي  ــدود االعتمــادات - /10
ـــوظفي  المســـت قي  ل ســـا   ـــل الم ـــة م ـــود المدرم ـــرأل والعق ـــ ا الت الم صصـــة لك

 ال اومي.
 

ا  ـــــــ ت الميألانيــــات الم  قــــة اتتتــــول  الــــوألارات واإلدارات ال اوميــــة والجكــــات  ا- /11
ــة ا تياجاتكــا مــ  نظ ــة دتتطي ـــاإلجــرا ات المتع ق ـــاد و ـــ ــالمع وم تكنولوجيـ  ات دو  ـــ

ل ــــــــ، مالجكــاأل المراــألق لتكنولوجيــا المع ومـــــــات المـــــسبقةال صــو  ع ــ  موافقــة 
  2006سنة ــــــــ( ل 4   دــــــمراعـــا  اة اـــاد اة ـــرى الـــوارد  دتعمـــيد وألار  الماليـــة رق

 ه هـب مـ   /9المع ومات ، مل عدد اإل ل  بر ااد المـاد   تكنولوجياب ر  نظد و 
 القواعد .

 

ق ـــــة تتع ـــــا  ماليـــــتكـا بريـة أعداع   جميل الجكات ال اومية عدد ت ميـل ميألاني- /12
تفـا  دإن ا  مطابل جديد  أو التوسل فيما هو موجود لديكا  اليـا مـ  مطـابل واالك

 اإلعلد . وألار  -بمطبعة ال اومة 
 

ـــــب عنـد وصـو  رصـيدها الـ   ـد الط  عدد ال جو  الـ   ـرا  المـواد والمعـدات اال- /13
ـــوفــ    ،فر  دــنظد ادار  المــواد المتكام ــةوفــي ظــل الديانــات المتــو  ـــقايدود المـــ سة ـــ

داد ـــــد اعــــ، مـل مراعـا  ال ـاالت المنصـوث ع يكـا عنالم ألنية السـنوية المعتمـد 
ـــب ــر  نظــد ال ــرا  ل جك 2016( لســنة  4   ط ــب ال ــرا  وفقــا ل تعمــيد رقــد  اتـــ

 ال اومية .
 

 لـــــيجب ع ـ  اـل جكـة  اوميـة االسـتفاد  مـ  المعـدات والتجكيـألات ووسـا ل النق- /14
  ــــة ع ـــــ روجـة عـ   اجـة أق ادار  فيكـا ، بعرض واةثاث المستعمل لديكا عنـد 

ل ــــواـ ل  يجـب ع ـ  ا، ة رى التي تسـت دد نفـ  اةصـناف أو دـدا  كا اإلدارات ا
د أو ــــوا  جديــــرى ســــة أ ـــــــجكـة االسـتفاد  ممـا يعـرأل ع يكـا مـ  جكـات  اومي

  ـــــمستعمل ، و ل  في اطار نصوث تعمـيد التصـرف فـي الموجـودات ال ارجـة ع
والفقـر     راــــــات الــــسياس الفقـر  ثالثـا:و  2004( لسـنة  3 نطا  االست داد رقـد  

ســنة ل(  4   دــــــاة اــاد العامــة لتعمــيد نظــد ال ــرا  ل جكــات ال اوميــة رق  امســا:
2016 . 
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  ـــــةع   اـــــا المج ــــــتصــرف المبــالغ اللألمــة ل تعأللــألات العســارلة والتــي يقرره- /15
ــــل ـ ـــميألانيـــة وألار  المالياالعتمـــادات المدرجـــة بدفا  مـــ   ـــل  ــ ـــــال  –ة ـــ سابات ـــ

 .لما يقرره المج   اةع   ل دفا طبقا و ل  العامة 
 
 ةالم موسغير  را  اةصو  غير المتداولة غير المالية  432مجموعة  - 
 

 يتد الصرف ع    را  اةصو  غير الم موسة المقتناه م  درمجيات- /16
 كيةالم  الدعد الماتدي واةصو  الفنية والتراثية غير الم موسة و قو  

ت الفارلة وغيرها في  دود االعتمادات الم صصة ةق منكا في ميألانيا
 الجكات ال اومية المعنية.

 
 الديولوجية  أصو  فل ية( را  اةصو   632مجموعة  -د
 

ثـرو  و يتد  را  اةصو  الديولوجية م  ثرو   يوانية منتجة وغير منتجة، -د/17
تربيــة منتجــة وغيــر منتجــة  يــة ل نباتيــة منتجــة وغيــر منتجــة، وأصــو  فل

 و نباتية في  ـدود االعتمـادات الم صصـة لكـ ا التـرأل بميألانيـة يوانية أ
ى الكي ة العامة ل  و  الألراعة والثـرو  السـماية وأيـة جكـات  اوميـة أ ـر 

  را  ه ه اةصو . يتط ب ن اطكا
 
 م ارلل ان ا ية وصيانة ج رلة 732مجموعة  - 
 
داو  ـــــة ل جـــــمام  وتر ـيرات اتــــوما ورد دكا م  ديان يضا ية  االتعتدر الم ار  - /18    

ــــالمالي واةعمـــا  اإلن ـــا ية الصـــتير  والصـــيانة  ة ال اصـــة بالم ـــارلل اإلن ـــا يةـــــ
ا اال بعــد الرجــو  الــ  وألار  الماليــة ـــــــومتط باتككــا وال يجــوأل تعــديل ماوناتالج رلــة، 

 1978( لسـنة  31 قـانو  رقـد  الود بـــ( م  مرس 20في ه ا ال ر  طبقا ل ماد    
، ة ع ـــ  تنفيـــ ها وال ســـاب ال تـــامي ــــــــة والرقادــــــــبقواعـــد اعـــداد الميألانيـــات العام
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في  ر  نقـل بعـأل ا تصاصـات وألار  الت طـيط  2007( لسنة 306والمرسود رقد  
ة التقديرلــة الــ  وألار  الماليــة، ولجــب ع ــ  جميــل الجكــات ال اوميــة االلتــألاد بالقيمــ

المدرجـــــة بالمـــــ ار  االيضـــــا ية ل ميألانيـــــة لـــــدى طـــــرر الممارســـــات والمناقصـــــات 
 واالتفاقيات ل م ارلل االن ا ية والصيانة الج رلة وال دمات االست ارلة.

 

 و   ـــ -ماليـــة ل اوميــة ال صـــو  ع ـــ  موافقــة وألار  اليجــب ع ـــ  الجكـــات ا - /19 
اش ـراف و لمألمـل التعاقـد ع يكـا ب ـر  تصـميد الميألانية العامة ع   القيمة النكا ية ا

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

ــــ تـــ  تـــتما  هـــ ه ال ت التركـــد مـــ  التـــألاد الجكـــات ال اوميـــة بماونـــاوألار  مـــ  ــــ
 الم ـــارلل واةعمـــا  المدرجـــة بالمـــ ار  االيضـــا ية بميألانيـــة الجكـــة عنـــد طر كـــا
 ل تصــــميد واال ــــراف والتنفيــــ ، ودراســــة االلتألامــــات الماليــــة المترتبــــة ع ــــ  هــــ ه

 التعاقدات  ل  سنوات التنفي .
 

 ا ية ـــــــــــال يجــــوأل ةيــــة جكــــة  اوميــــة تجــــاوأل اعتمــــاد أ ــــد الم ــــارلل اإلن - /20
ر فـــي ـو  اعتمـــاد مـــالي ةكثـــر مـــ  ســـنة اال ا ا قاد ـــة وفــــــــــــلكـــا بقان صثـــــــالم 

ك يـة ـنوق لم رو  ن ر فـي نفـ  البـاب ب ـرط عـدد تجـاوأل التك فـة الــــاالعتماد الس
ر ويعتدـلعامـة ا ـ و  الميألانيـة  –وألار  الماليـة تد االتفا  ع يـة مـل ـــــ رو  ولـــــل م

ة ــــــلماليا  وألار  ـــــ ة الــــــالمرس النصــ  ســــــنويةتابعــة ات تقــارلر المــــــا  ديانـــــاستيف
يد وألار  ــــــتعما ورد دــــــــراعا  مـــــــــــرط أساســي لب ــث المناق ــة المط وبــة مــل مـــــــ 

ي ـــــب ـر   ـروط التعـديل دـي  اعتمـادات الميألانيـة ف 2016( لسنة  2 المالية رقد  
   اةسا  النقدق(. الجكات ال اومية

 
ا  ــــــب مراعــــفـل التكـالي  الك يـة لم ـرو  مـ  الم ـارلل اإلن ـا ية يجفـي  الـة ر  - /21

ــــة  ـــــرقتعمــــيد وألار  المالي ـــــ( ل 2   دـــ ـــــد 2016سنة ــ ــــــ ر   ــــروط التعــــديل دــ ـي  ــ
 .  اةسا  النقدق( اعتمادات الميألانية في الجكات ال اومية
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 ر تتييرلة ع   عقـود الم ـارلل اإلن ـا يةمال يجوأل ةية جكة  اومية اصدار أوا - /22

يـد أو تمد % مـ  القيمـة اةصـ ية ل عقـد5تأللد قيمتكـا ع ـ   وعقود الصيانة الج رلة
ــة ــود جارل ــ  وألار  ال عق ــد الرجــو  ال ــة العامــة –ماليــة اال بع اســة لدر   ــ و  الميألاني

اســـب لمنوات ـــا  القـــرار ا وااللتألامـــات الماليـــة المترتبـــة ع يكـــا أســـباب ت ـــ  اةوامـــر
ـــمــل مراع و لــ  قدــل العــرأل ع ــ  لجنــة المناقصــات المراأللــة ب ــرنكا ـــا  مــــ ورد  اـــ

صات ـــفـي  ـر  المناق 1964(  لسـنة  37( مـ  القـانو  رقـد    64 دنث الماد   
( لسـنة 2واة   في االعتبار ما ورد دتعميد ديوا  الم اسـبة رقـد  العامة وتعديلتة 

 لة التي تصدر ع   م ت   أنوا  االرتباطــــات.ب ر  اةوامر التتيير  1989
   

ـــامــا ال يجــوأل ل جكــات المســتفيد  التقــدد لــوألار  اة ــتا  العامــة بط   را  أقــــــب اجــ
 رو  ــــــتعـديل ع ــ  الم ـارلل اإلن ــا ية يترتـب ع يــة أللـاد  فــي التكـالي  الك يــة ل م

فقـة بعـد ال صـو  ع ـ  موااال  و ل  بعـد اقـرار التصـاميد والدـد  فـي تنفيـ  الم ـرو 
 ( 1001  دــــــرق وألرا ـــــ  الـــــرار مج ـــــــا  بقــــــــمج ـــ  الـــوألرا  و لـــ  وفقـــا لمـــا ج

       اد المـــــاد مـــــل عـــــدد اإل ـــــل  بر اـــــ 1999( لســـــنة  2/1999-26 باجتماعـــــة  
 .(القواعد العامة  - الفصل اةو  /5  دـرق

 
سنة ـــــل  الــــال ق اا  مقدرا تسـ يمة  لل اإلن ا ية ا ا لد يتد تس يد أ د الم ار  - /23

وية ســـــالمالية جـاأل دـإ   سـادق وبال ـروط واةوضـا  التـي ي ـددها وأللـر الماليـة ت
رميد ــــــا  التـــــاالســت قاقات ال اصــة بالم ــارلل واةعمــا  اإلن ــا ية الصــتير  وأعم

ــــ( ل 2 والصـــيانة وفقـــا ل تعمـــيد رقـــد   ــــد 2016سنة ـــ ــــ ر   ـــروط التعــ ــــديل دــ ي  ـ
   .  اةسا  النقدق( اعتمادات الميألانية في الجكات ال اومية
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أو اةعمـــا   ت ال اوميـــة عـــدد ت ميـــل الم ـــارلل اإلن ـــا يةع ـــ  جميـــل الجكـــا - /24
ــــمصـــروفات لي االن ـــا ية الصـــتير  أو الصـــيانة الج رلـــة  ات صـــ ة مبا ـــر   تســـ

ـــثبالم ـــرو  ـــوفير ينبتـــي عـــدد تضـــمي   ـــروط  ،  ي المناقصـــات و الممارســـات ت
ســـيارات لم ـــرفي الجكـــات ال اوميـــة أو تـــوفير أجكـــأل  أو معـــدات أو غيرهـــا تلفيـــا 

ـــــــالرتفــــــا  قيمــــــة العطــــــا ات التــــــي يتقــــــدد دك ـــــــا المناقــ ـــــــو الممارس صو  ــــ                و  ــ
 ( . 20/9/1995  الكتاب الدورق الصادر في 

 
 ا ــــــد دإرســـــرور  التقيـــــــ ــا ية ضلم ــارلل اإلنع ــ  الجكــات ال اوميــة صــا بة ا - /25

ـــــة ماليـ  وألار  الـــــتقــارلر متابعــة نصــ  ســنوية عــ  ســير العمــل دكــ ه الم ــارلل ال
لم ــارلل وفقــا ل ديانــات والمع ومــات التفصــي ية الــوارد  باســتمار  متابعــة تنفيــ  ت ــ  ا

 والمعد  م  قدل الوألار  الم اور .  
 
 -صة ـــــــل فيمـــا ي ـــــا -الككربـــــــا  والمـــــــا  ، وتـــي اة ـــتا  العامـــةتتـــول  وألار  - /26

و  ــــــصة تنفيــ  أعمــا  الصــيانة الدورلــة الج رلــة المت صصــة ل مبــاني واةــــــمس وليـ
دارات الوألارات واإلــــــــة التـــي ي ـــألد لكـــا صـــيانة دورلـــة ج رلـــة مت صصـــة دـــــال اوميـ

ا  ب ــر  أعمــ 1982لســنة (  23 تعميد رقــد  ال اوميــة وفقــا ل تع يمــات الــوارد  بــال
د  ــــــالصــيانة ع ــ  ا ــتلف أنواعكــا ، مــل ضــرور  ارفــا  المســتندات اةصــ ية المؤل

 ل صرف . 
 

دق ـاــــــــصــــردود االقتـــــــــلمال م ــــارلل اإلن ــــا ية  ات  ةـــــــــيجـــب اعطــــا  اةولول - /27   
 ادـــــلقيـألد المقــاو  اـــــروطا ت ـود الم ــارلل اإلن ــا ية  ــــــالمبا ــر ، و تضــمي  عق

ـــب ــرا  المــواد و المعــدات اللألمــة ل م ــرو  مــ  الســو  الم  يــة ، مــل اعط ا  ــ
ـــاةولويــة ل منتجــات الوطنيــة وفقــا لقــرار مج ــ  ال ـــوألرا  رقــ ــــدج  ( 17  دــ      ستة ــــ

 .  1987لسنة   32
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 -أعما  التصميد واإل راف والتنفي  :  –  /28
 

ب ــــــجــــب أ  تقتصــــر أعمــــا  التصــــميد واة ــــراف الكندســــي ع ــــ  الماات( ي 1  
ر  ـــــة  ات ال دـــــب اةجنديــــالكندســية الكولتيــة ، ع ــ  أ  تتعــاو  مــل الماات

ب المؤاد  في  الة الم ارلل  ات الطابل ال ـاث ، امـا يجـب أ  ت ـألد المااتـ
ـــتجالكندســية االست ــارلة الوطنيــة بمواصــفات تنســجد مــل مواصــفات المن ات ــ
 الوطنية و ل  ا ا ما اانت ه ه المواصفات بالمستوى المتعارف ع ية . 

ولتيـة ( اعطا  اةولويـة فـي تنفيـ  الم ـارلل اإلن ـا ية ل ـراات المقـاوالت الك 2  
ــــروط دـباســـتثنا  الم ـــروعات  ات ال ـــاالت ال اصـــة مـــل وضـــل  ـــ ضرور  ـــ

ات   ارلل ــــــق بالمــــتع ا يـــــتعاونكــا مــل مقــاو  أجندــي مــ   وى ال دــر  فيم
ة ــــياد للتفاقـــــار العـــالطديعة الت صصـية ، ع ـ  أ  يـتد اـل  لـ  ضـم  اإلط

د قـاالقتصادية المو د  لدو  مج ـ  التعـاو  أو أيـة اتفاقيـة أ ـرى مدرمـة أو 
 تدرد في ه ا ال ر  .    

ــــــ  الــــــوألرا  3   ــــــرار مج  ــــــألاد بق ــــــة االلت ــــــات ال اومي ــــــل الجك ــــــ  جمي              ( وع 
ــــــارل  5/2012(  الصــــــادر فــــــي اجتماعــــــة رقــــــد  91رقــــــد    ( المنعقــــــد دت

 ب ر  عقود التصميد والتنفي . 22/1/2012
 

  رأل العقوبــات الرادعــة ع ــ  ديــل المناقصــات لمقــاولي  ن ــرل  أو م ــاراتكد فــ - /29 
 دكــا  لفــا ل  ــروط ، ومنــل المقــاولي  الكــولتيي  أو مؤسســاتكد مــ  التعاقــد مــ 

ــــ ــــاط  م ــــي  مؤه ــالب ــــاولي  م  ي ــــوافر مق ــــة ت ــــي  ال ــــة ف ـــــل  ــــراات أجندي ي  ــ
مــا ال اادق ( ، ــــاد دــ ل    توصــيات لجنــة التن ــيط االقتصــــــــــــــــباســتطاعتكد القيــ

اات ي وال ـر ســـــاو  ر يــــــيعتد بعقود التناأل  التي تدرد دي  ال راات اةجندية امق
  و لـ    الم ـرو ــة مالـــ  موافقـــ صو  ع الم  ية امقاو  م  الباط  اال بعد ال
 ل  د م   االت التكرب الضرلدي . 

 
 
 
 



 
 المصروفات

  - 90 - 

نـــا  ع ـــ  توصـــية وألار  الماليـــة ووألار  اة ـــتا  العامـــة ووألار  الت طـــيط فـــي د - /30
ــــلمناق 18/11/1992و  12/10االجتماعـــات التـــي عقـــدت دتـــارل   ــــ ة تدـــ سيط ــ

ـــــصيانة واةعمــــــمســت قة لمقــاولي الاإلجــرا ات المتبعــة فــي صــرف الــدفعات ال ا  ـ
 -اإلن ا ية الصتير  ينبتي اتبا  اآلتي : 

  
 ــر  ( تقــود وألار  اة ــتا  العامــة دتســ يد اةعمــا  المنجــأل  ل جكــة صــا بة ال 1  

 بموجب م ضر تس يد يوقل ع ية م  قدل مندوب الجكة المستفيد  .
ضر ـــــدو  بم ـــــــالمسـتفيد  ت ( في  الة وجود أية مل ظات مـ  قدـل الجكـة 2  

او  ــــــلمقة اـــــ  متابعـــــــالتسـ يد وتكـو  وألار  اة ــتا  العامـة هـي المســ ولة ع
ة ــــــلتألامادد ــــــة عــــــإلنجاأل ه ه المل ظـات وات ـا  اإلجـرا ات اللألمـة فـي  ال

 دتنفي  العمل طبقا ل مواصفات الوارد  في العقد .  
  ــــــما ــــــكــات المســتفيد  بصـرف قيمــة  ــكادات الـدفل الــوارد  اليك( ت تـألد الج 3  

  ـــــأيــاد مــ  تــارل  اســتلمكا لت  10وألار  اة ــتا  العامــة  ــل  مــد  أقصــاها 
 ال كادات ، وف   الـة عـدد التـألاد الجكـة بالصـرف  ـل  هـ ه المـد  المـ اور 

ــــتقـــود وألار  اة تـ ـــة الـــ  وألار ـــ ــــيالمال  ا  العامـــة بالكتاب ـــإل ة ــــ ــــعارها دـــ  ل  ـ
 الت ا  اللألد . 

 
 

ــــرى دـــــم روعات الكدــــــا مـــة ع ـــ  تنفيـــ  الت تـــألد الجكـــات ال اوميـــة الق - /31 ضرور  ـــ
بلغكـا مسـبقا وبصـور  رسـمية بم وعات  ر ــــــالتعاو  مل الكي ة العامـة ل دي ـة واش

ـــــرلل م اـــــــ  المـــــالتنميــة الر يســية المألمــل تنفيــ ها ليتســن  ل كي ــة دراســة ت    ـ
ستة ـــــــدج  ( 906   دــــالنا ية الدي ية و ل  اسـتنادا الـ  قـرار مج ـ  الـوألرا  رق

 .1994( لسنة  55رقد   
 
 

ـــيانة المنــــاوميــة تنفيــ  اةعمــا  اإلن ــا ية الصــتير  وص تتــول  اــل جكــة  - /32   ت ــ
 1982سنة ــــــ( ل 23 د  ــــــوالمرافــق ال اصــة دكــا مــل مراعــا  االلتــألاد دتعمــيد رق

 ب ر  أعما  الصيانة ع   ا تلف أنواعكا . 
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     د ( المت ــ  فــي اجتماعــة رقــ 1126   أرقــادمج ــ  الــوألرا   اتاســتنادا الــ  قــرار  –  /33
ـــــارل   2/2003 – 49   ـــــد دت ـــــي  1253،    16/11/2003( المنعق ( المت ـــــ  ف

رابعـــا ( /82 ، 23/12/2003( المنعقـــد دتـــارل   2/2003 – 54اجتماعـــة رقـــد   
ــــارل   4/2005فـــي اجتماعـــة رقـــد   ــــ 30/1/2005( المنعقـــد دتــ ــــرار مج ـــ   وقــ

تـــــــارل  د( المنعقــــــد  7/2008أوال ( فـــــي اجتماعــــــة رقـــــد   /213الـــوألرا  رقـــد   
ـــــد   18/2/2008 ـــــوألرا  رق ـــــ  ال ـــــرار مج  ـــــي اجتماعـــــة 497، وق         ( الصـــــادر ف

ــارل  ( المن17/2013رقــد    وفيمــا يتع ــق بالم ــارلل اإلن ــا ية 8/4/2013عقــد دت
  -يجب ع   جميل الجكات ال اومية مراعا  ما ي ي : والصيانة 

 

ــــتك يـــ  وألار  اة ـــتا  العامـــة بالتعاقـــد واال ـــراف ع ـــ  جميـــل الم – 1 ل  ارلـــ
ــوألارات والكي ــات والمؤسســات ال اوميــة ، مــا عــدا م  ارلل ــــــال اوميــة ل 

ــيد التطديقــي والتــدرلبجامعــة الك ــد ولــت والكي ــة العامــة ل تع  فا  و وألار  ال
كـا ل، باإلضـافة الـ  المؤسسـات التـي يتـيم  واإلدار  العامة ل طيـرا  المـدني

 قانو  ان ا كا ه ا اال تصاث .
  ـــــقيـاد وألار  اة ـتا  العامـة بال صـو  ع ــ  موافقـة الجكـات المسـتفيد  م – 2

  ة ل تنفي  . الم رو  ع   التصميد قدل طر 
 . % م  قيمة الم رو  10ةق م رو  ع  التتييرلة عدد تجاوأل اةوامر  – 3
 لعكا.اسناد مسؤولية الصيانة ال  الجكات ال اومية لتتول  القياد بصيانة م ار  -4
دار  -5 لعكا   مـــــــ ار الســمار بقيــاد الجكــات ال اوميــة دتــــــصميد وتنفيــــــ  وصــــــيانة واش

 ي ال تتجاوأل تكاليفكا المالية ع    م يوني دينار اولتي (.الصتير  والت
دار  الم ـارلل الكديــــــر  ت ـــــ -6 لية ت مــــــسؤو اإلبقا  ع ـ  تصـميد وتنفيـ  وصـيانة واش

فيــ ها وألار  اة ــتا  العامــة  ــرلطة اســتكما  اافــة متط بــات وألار  اة ــتا  العامــة لتن
 اةمر ال  مج   الوألرا .ل جكة المستفيد  وفي  الة ال لف يرفل 

الســـمار لـــبعأل الجكـــات ال اوميـــة دإنجـــاأل وتصـــميد وتنفيـــ  وصـــيانة م ـــارلعكا  -7
 ( مليي  دينار اولتي.10والتي ال تتجاوأل تكاليفكا المالية  
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ي اليجــوأل ةق جكــة  اوميــة دمــج الم ــارلل اإلن ــا ية  ات الماونــات المت ــادكة التــ  - /34
 قة.د الرجو  ال  وألار  المالية دك ا ال ر  ة   الموافتـــــد اعتمادها اال بع

 

ال صــو   قدــل العــرأل ع ــ  لجنـة الناقصــات المراأللــة يجـب ع ــ  الجكــات ال اوميـة   - /35
ي لطــرر المناقصــات ال اصــة بالم ــارلل االن ــا ية التــ مقــدما ع ــ  ا   وأللــر الماليــة

ــد عــ    ــا  ت ــث الت ــتيل والصــيانة لمــد  تألل ــ ل ( ســن3تتضــم  أعم طــرر  وات وا
ــة  ــ  فــي  ال ــة ل م ــارلل اإلن ــا ية و ل المناقصــات ال اصــة برعمــا  الصــيانة الج رل

( ســـنوات لدراســـة االلتألامـــات الماليـــة المترتبـــة ع ـــ  هـــ ه 3أللـــاد  مـــد  العقـــد عـــ   
ــوارد الماليــة المتا ــة  ــ  ع ــ  ضــو  الم ــدات  ــل  ســنوات تنفيــ  الم ــرو  و ل التعاق

 1978( لســنة 31( مــ  المرســود بالقــانو  رقــد  26اد   بالدولــة اســتنادا ة اــاد المــ
 بقواعد اعداد الميألانيات العامة والرقابة ع   تنفي ها وال ساب ال تامي. 

 

جب ع   الجكات ال اومية التركد مـ  سـداد اافـة المسـت قات الماليـة لمقـاولي تنفيـ  ي - /36
ل ط ـب االدتـدا ي لكـا قدـ دالم ارلل اإلن ا ية وصدور  كاد  الدفل ال تاميـة واالسـتل

 .(GFMIS)ونظاد ادار  مالية ال اومة  الميألانيةم   التاؤها
 

 يجوأل ةية جكة  اومية اصدار أوامر تتييرلة أو تمديد ع   االتفاقيـات االست ـارلة ال - /37
لميألانيـة  ـ و  ا –بعد ادرامكا بما يرتب التألامـات ماليـة اال بعـد م اطبـة وألار  الماليـة 

ديــا  مدــررات التتييــر وأوجــة ت قيــق الصــالم العــاد ، و لــ   تــ  يتســن   العامــة مــل
 المناسـب دراسة أسباب ت ـ  اةوامـر وااللتألامـات الماليـة المترتبـة ع يكـا وات ـا  القـرار

 ب ــرنكا و لــ  قدــل العــرأل ع ــ  لجنــة ا تيــار الديــوت االست ــارلة مــل مراعــا  مــا ورد
لجنـة  ب ر  الل  ة الدا  يـة لتنظـيد عمـل 2016( لسنة 4بر ااد القرار الوألارق رقد  
 ا تيار الديوت االست ارلة.
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جــب ع ــ  الجكــات ال اوميــة الت قــق مــ  تــوافر االعتمــاد المــالي الم صــث لتــرأل ي - /38
 ــ  االتفاقيــة االست ــارلة قدــل التقــدد ل جنــة ا تيــار الديــوت االست ــارلة وال صــو  ع

ـــة  ـــة وألار  المالي ـــة  –موافق ـــة للتفاق ـــ و  الميألاني ـــ  القيمـــة النكا ي ـــات العامـــة ع  ي
ل االست ــارلة المألمــل التعاقــد ع يكــا ب ــر  ال ــدمات االست ــارلة الم ت فــة ل م ــارل
ة اإلن ــا ية قدــل اســتكما  اجــرا ات التعاقــد و لــ   تــ  تــتما  هــ ه الــوألار  مــ  دراســ

لــ  و  االلتألامــات الماليــة المترتبــة ع ــ  هــ ه التعاقــدات  ــل  ســنوات تنفيــ  ال ــدمات
ع ـــ  ضـــو  المـــوارد الماليـــة المتا ـــة ل دولـــة واش طـــار الجكـــات المعنيـــة دنتيجـــة هـــ ه 

 الدراسة.
 

جب ع   الجكات ال اومية قدـل طـرر مناقصـة عامـة ل م ـارلل اإلن ـا ية وفـق نظـاد ي - /39
 – التصــــميد والتنفيــــ ( وضــــل المواصــــفات الفنيــــة وماونــــات الم ــــرو  والرســــومات 

 تــب است ــارق يــتد ا تيــاره دنــا  ع ــ  موافقــة لجنــة ا تيــاربمعرفتكــا أو مــ   ــل  ما
مــل ت ديــد نطــا  عمــل المقــاو  بالنســبة لكــل مــ  التصــميد  –الديــوت االست ــارلة 

 والتنفي .
 
 

ة ات الفنيــأ  يتقيـد المقــاو  الــ ق يســند اليــة تصــميد وتنفيــ  العقــد بالديانــات والمواصــف         
و مـ   لـ  ت ـت ا ـرافكا ورقادتكـا المبا ـر  أ التي اعتمدتكا الجكة ال اومية وأ  يـتد

  ل  ماتب است ارق تابل ل جكة ال اومية.
 

وال يجوأل ةق جكة  اومية تضمي  المناقصات العامة لمقاوالت الم ـارلل اإلن ـا ية    
ف وفق نظاد  التصميد والتنفي ( بقيمة تكالي  أتعاب  ـدمات است ـارلة ت ـث اال ـرا

( 14است ارلة ت صصية أ رى و ل  وفقا ة اـاد المـاد    ع   التنفي  أو أق  دمات
    ب ـر  المناقصـات العامـة، ولقـرار مج ـ  الـوألرا  1964( لسنة 37م  القانو  رقد  

 .   22/1/2012( دتارل  91رقد  
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يجب ع   الجكات ال اومية عدد تضـمي  وثـا ق ومسـتندات الممارسـات والمناقصـات  - /40
اد  ا ية والصــيانة الج رلــة ب ــروط تجيــأل ل منــاقث الفــا أل اماانيــة أللــل م ــارلل االن ــ

قـث فـي نالتك فة المالية وتعديل قيمـة العقـد بعـد تـارل  التوقيـل لمراعـا  أق أللـاد  أو 
ضـا ي التك فة نتيجـة سـ  قـواني  أو التـا  أو تعـديل قـواني  قا مـة أو فـي التفسـير الق

اليــة لضـما  االســت داد اةمثـل ل مــوارد المأو ال اـومي الرســمي لكـ ه القــواني ، و لــ  
 وأ ااد متابعة تنفي  ميألانيات ت   الجكات وت سي  اةدا  المالي.

 

فـــي  ـــر  المناقصـــات  1964( لســـنة 37مـــل مراعـــا  االلتـــألاد بر اـــاد القـــانو  رقـــد    
 ب ــر  وثــا ق المناقصــات 18/2/1997العامــة، وتع يمــات وألار  الماليــة الصــادر  فــي 

 2010( لســـنة 9ت دــإ   وتجديـــد العقــود، وتعمــيد ديـــوا  الم اســبة رقــد  والممارســا
ب ـــــر  التقيـــــد دـــــدليل أعـــــداد أورا  المناقصـــــات وم ـــــروعات العقـــــود واالرتباطـــــات 

 واالتفاقيات ال اضعة ل رقابة المسبقة قدل عرضكا ع   ديوا  الم اسبة.
 

ييرلـــة لتنفيـــ  العقـــود يجـــب ع ـــ  الجكـــات ال اوميـــة تلفـــي ال جـــو  الـــ  اةوامـــر التت - /41
هــ ه  ال اصــة بم ــارلعكا االن ــا ية، وااللتــألاد بعــدد اطالــة المــد  الممتــد  دــي  تصــميد
( 182/2الم ـــروعات والدـــد  دتنفيـــ ها، و لـــ  اســـتنادا لقـــرار مج ـــ  الـــوألرا  رقـــد  

 ـارلل ب ر  اةوامـر التتييرلـة لتنفيـ  العقـود ال اصـة بالم 8/2/2016المنعقد دتارل  
 ل جكات ال اومية.االن ا ية 

 

 ـ و  الميألانيـة  –يجب ع ـ  الجكـات ال اوميـة ال صـو  ع ـ  موافقـة وألار  الماليـة  - /42
لة العامة ب ـر  مناقصـات تنفيـ  اةعمـا  المندثقـة عـ  م رجـات االتفاقيـات االست ـار 

ــ  ل ت قــق مــ  ادراجكــا  ــة، و ل ــة المناقصــات المراألل ــ  لجن ل تصــميد قدــل العــرأل ع 
مترتبـة  ار  االيضـا ية بميألانيـة الجكـة ودراسـة االلتألامـات الماليـة الضم  ماونات الم

 ع   ه ه المناقصات  ل  سنوات التنفي .
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ـــات  - /43 ـــود االتفاقي ـــة بعق ـــة والطار  ـــود اال تياطي ـــل الدن ـــة تفعي ال يجـــوأل ةق جكـــة  اومي
ــة، واســتعما  المبــالغ اال طيــة  تيااالست ــارلة والم ــارلل االن ــا ية والصــيانة الج رل

اسـة يـة العامـة لدر  ـ و  الميألان-والطار ة دت   العقود اال بعد الرجو  ال  وألار  الماليـة
لمناســب اأســباب تفعيــل ت ــ  الدنــود وااللتألامــات الماليــة المترتبــة ع يكــا وات ــا  القــرار 
 ( لسـنة30ب رنكا و ل  قدل العرأل ع ـ  ديـوا  الم اسـبة وفـق أ اـاد القـانو  رقـد  

ا  ب ـر  التقيـد دـدليل اعـداد أور  2010( لسـنة 9تة، والتعمـيد رقـد  وتعديل  1964
المناقصـــات وم ـــروعات العقـــود واالرتباطـــات واالتفاقـــات ال اضـــعة ل رقابــــة 

 المسبقة قدل عرضكا ع   ديوا  الم اسبة.
 

يجــب ع ــ  الجكــات ال اوميــة ات ــا  اجــرا ات الطــرر والترســية والتعاقــد لمناقصــات  - /44
ة قدــل انتكــا  العقــود الجارلــة دوقــت اــاف، مــل مراعــا  دقــة تقــدير الصــيانة الج رلــ

 د الجارلـةأوامر تتييرلـة ع ـ  العقـو  إلصداراةعما  والمد  الألمنية ل تنفي  و ل  تجنبا 
 ثالثا: النفقات الرأسمالية(. –  /19مل االلتألاد دنث الماد   

ج رلــة انة الامــا يجــب ع ــ  جميــل الجكــات ال اوميــة عــدد تضــمي  مناقصــات الصــي  
         ـــدمات است ــــارلة تعـــاب تصـــميد أو ا ـــراف أو أيـــةل م ـــارلل االن ـــا ية بقيمـــة أ

 أو متط بات ترثيث.
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 :  حساباتال -رابعالفصل ال
 

ل وووووصا أوووو  اووووالاتبادلوو  نوولا ال هووات الحت ال  ارفقاتهووا تكوو ا الاتاتبووات الاال وو  -1
 وو رة على األقل .ووو ص
 

 د وووووة للقلدووووو توو ا الصوورو با  ووت الاسووتلدات األصوول   اووع درفووام الاسووتلدات الا   - 2
بشوو ا  2016( لسوول   6 اوو ر رقوور  تعدلووى ال تلاداوووووواس الاال وو  الاحاسوون   باتسووتاارة

 فووح حالوو    وو د  ،(GFMIS)الاعال ووات الاحاسوون   علووى لروور ددارة اال وو  الحت اوو  
 صوع ب  فووح درفوام تلووت الاسوتلدات اووع اتسوتاارة الظاصوو  نهوا لروورا لكنور ح اهووا أ 
لطن عتهووا الظاصووو  لراعوووى حفووون تلوووت الاسوووتلدات بطر قووو   سوووهل الر ووو   دللهوووا علووود 

ة ظووتر الاسووتلدات باووا لفنووت صوورفها اووع توود  ا رقوور اتسووتاارة ع ضوور ر والحا وو  اوو
رفام ص رة اا اتستاارة .ووو تار ظها عل  ى تلت الاستلدات  ا 

 
(  7 رقور  ر فوح التعاو على  ا ع ال هات الحت ا   اتبا  لروار الحفون الاشوار دل و   - 3

ات ووووللعالالا  وودة ل األصوول   بشوو ا تةحوو  الاحف رووات علووى الاسووتلدات 2001لسوول  
بشوووو ا  2016( لسوووول   6   الارفقوووو  باتسووووتاارات الاشووووار دللهووووا بووووالتعا ر رقوووور 
 .(GFMIS)الاعال ات الاحاسن   على لرر ددارة اال   الحت ا  

 
اسا  با  ت دذا صرو دلى الشظص الانلا  ل ت أا تصرو الابالغ الاستحق  -4 

لاظتص     قع فح اإلذا لفس  أ  دلى الاافل القال لح لل ه  أ  الشرت  ا
تاا ل  ز الصرو لل تلل عا حست اللا ذج ال ارد فح رهر اإلذا، باتستالر 

 الشظص الصادر لصالح  اإلذا دذا تاا هذا ال تلل اف ضا بقبض الابالغ
ذلت با  ت اا الصلد م    (اإلذا الشظص الصادر لصالح   الاستحق  لألصلل

ذا دعت تلل عار أ  ظاص ا فق   ووالوح حووا فوتا -  وعاللووت الضر رة الو.  ا 
ف تتفح فح هذه الحال   -السفر .. الخ  دلووووووات نووات  استحقوو الت الارتنوو توت

نت تلل بالقبض ا قعا عل   اا الشظص الصادر لصالح  اإلذا بشرط اعتااد 
لتر الدفع باستظدار  سلل    أ  ،الت ق ع اا  تلل ال زارة   ت ا اسة ت عا ذلت



 
 الحسابات

 - 97 -  

اتلتزااات حست الكتات الد ري الصادر نتار خ   اباشر بالنل ت لتسدلدالتح  ل ال
ذا استلزر األار  الل  ء دلى   30/1/1994 بش ا اتلتزااات الاستحق  الدفع ،  ا 

عدا البات  لسداد الاستحقات طرو ال ه  الحت ا   استظدار الش تات ت سلل 
 ا   نظتر  ا ع الش تات ، لراعى أا تق ر ال ه  الحت تع  ضات العااللا- لاأل 

حتار إل(  ذلت  ت  صرو دت للاستفلد األ ل   الصادرة الها بالعبارة التال  
 .     على صرو الش تات   وووووووووووالرقانو

 

لتوح ت دلهوا ل ت على ال هات الحت ا و  أا تتقودر شوهر ا باطالباتهوا عوا الظوداات ا -5 
ذه وووهلوى ال هوات الحت ا و  الاسوتفلدة اوا  األعاال التح تق ر نتلفلذها تاا لتعولا ع

  الظداات الاطالب  بالق اةر  العال على تسدلدها أ ت ب  ل .
 

،    تحودللار الكتحتفن ال هات الحت ا   بحساباتها لدى نلت الك  ت الارتزي بال -6 
 زي وووت الارتووووت الك  ووود  بلوووووبش ا اللق 1968( لسل   32 استلادا للقال ا رقر  

 . 1977( لسل   130 قال ا رقر  بالارس ر ب  تلر ر الاهل  الاصرف    الاعدل
 

وت ت الك  وول ووت ق ووار  ا ووع ال هووات الحت ا وو  نةعووداد اووذترة تسوو    لحسوواباتها ننلوو -7 
  الالزاو س  اتووووراء التوووووف  شهر    ا  الارتزي  أ   نل ت أظرى احل   أ  أ لن   بص

 ري لاال وو  نلسووظ  عووا تلووت التسوو  ات  اراعوواة الكتووات الوودأ ت بوو  ل  تز  وود  زارة ا
وات ووووسابات ال هووووودة حووووى أرصووووو  علووووووبشوو ا الرقان 19/12/1993الصووادر نتووار خ 

(  5  ت الود ري رقوور ،  الكتوات الارتووزي  عهودة الط ابوع الاال وو الحت ا و  ننلوت الك  و
 ا اذترة تس    النلت.بش  2009لسل  

 

 ها،ندفاتر  أا تصدر ش ت نتار خ تحق لتار خ قلده  ه  حت ا  ألي  ل  ز ت -8 
 ل  الش ت الاسح ت فح د  ت ا الش ت استحق ال فاء با رد اإلطال  عل  ،   

 ره.دال ت تقد ا  لل فاء ظالل شهر اا تار خ دص الك  ت  الاستحق ال فاء فلها
أشهر اا ست  ها   الش تات التح لر لتقدر أصحانها ظالل الادة القال ل   لصالحلت

       تق ر ال ه  باظاطب  نلت الك  ت الارتزي  ،(لقضاء ا عاد تقد ر الش تتار خ د
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،  با  ت لاسح ت عللها الش ت إل قاو صرفهاأ  النل ت الاحل   أ  األ لن   ا
 حسابات داةل  أظرى - ظص ر اتدا ل  احل  تتات اإل قاو تق ر بقلووودها لحوووسات 

بش ا  2016( لوووسل   6  استلادا للتعا ر رقر  ذلت  (  التس  ابالغ تحت -
اع اراعاة تاف   .(GFMIS)الاعال ات الاحاسن   على لرر ددارة اال   الحت ا  

 1980( لسل  68حتار الظاص  بالش تات ال اردة بقال ا الت ارة رقر  األ
  تعد الت .

 

      رةوووووحسووابات عووا الفتللبغووح علووى  ا ووع ال هووات الحت ا وو  تقوود ر تشوو  د اووالح ال -9
شر وووع أ  الفترات ربع السل    دلى  زارة الاال و  فوح ا عود ت لت وا ز اللو ر الظواا 

ع ووووا اوا الشووهر التووالح للفتوورة التووح أعوود علهوا ،  ذلووت بعوود د ووراء الاطابقووات الالزاوو 
هووا األقسووار الاظتصوو     ووت الترووار  ر د هووذه الكشوو و  اسووت فاء الن الووات الوو اردة ن

 ا دللول راو ز  تصول فات الحسواباتبشو  2016( لسول  5 لتعا ر رقر لت استلادا ل ذ
        التعاوووو ر    الظار وووو  عووووا أنوووو ات الالزال وووو   فقووووا لوووودللل دحصوووواءات اال وووو  الحت اوووو 

بشوووو ا الاعال ووووات الاحاسوووون   علووووى لروووور ددارة اال وووو   2016( لوووووووسل   6رقوووور   
ب  نلسوووظ  اوووا هوووذه الكشووو و ،علوووى أا لووو افى دلووو اا الاحاسووو(GFMIS)الحت اووو 

 الارسل  دلى  زارة الاال   فح لف  الا عد.
 
 بوو  تعوود اووذترة د ضوواح   شوواال  عووا اإللوورادات الاحصوول   اإللوورادات الاسووتحق   ا -10 

رااج وووووو د  النوست ى النلووووووووووالتحصوووولل  الاصوووور فات الفعل وووو   اترتباطووووات علووووى ا
ا ظطو  وووضاح   عووونر الاذترة اإلل، بحلث تع  الحسابات الظار   عا أن ات الالزال 

 ترفووق اووع  اووع ن وواا اووا توور تلفلووذه اووا اشووار ع ظطوو  التلا وو  الالزال وو  الالفووذة
 .ل دلى  زارة الاال  ووالكش و ربع السل    اا أربع لسخ  ترس

 

 ا  ووووابعوو  حالوو  اترتبوواط  الصوورو علووى اظتلوو  أنوو ات  بوورااج  بلوو د  ألل ووت ات -11
ذه وووو ص هووووور تظصووووهووداو  األاووراض التووح اووا أ لهووا تالاصوور فات باووا  حقووق األ

 .اتعتاادات
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هوا، لو  التزاااتلاقان الحت ا   ن اا نتقودلر اتحت ا وات اللقد و   اإلداراتتعد ال زارات  -12 
ر  اإللرادات الات قع تحصللها عا تل شهر على است ى األنو ات لكول اولهر،   قود

( اوا  3ندا   تل شهر  ذلت استلادا للاوادة   دلى  زارة الاال   قنل أسن علا اا 
بشو ا تطنلوق لروار حسوات الظز لو  الا حود علوى  2008( لسل   7التعا ر رقر   

رقوور  الالحووق للتعاوو ر 2011( لسوول  2 التعاوو ر رقوور   الو زارات  اإلدارات الحت ا وو 
 .دل  ( الاشار 7 

 

األصوووو ل ابات حوووووووس( ل سوووووووول ي  ، ربوووووووووعشووووهري   د ري ل ووووت د ووووراء فحووووص  -13 
 اوو  للحوودس  ات الالز وووووراء التوووو،  الحسووابات اللراا وو  ب ل اعهووا  ا   الظصوو ر ب ل اعهووا

 اا تضظر أرصدتها. 
  

لبغح عرض أي ظالو نلا ال هات الحت ا   فوح شو ا تسو    الاعوااالت الاال و  ل -14
       ادةووووولالتلادا وووووش ل  اسووووو  نوووووعلوووى  زارة الاال ووو  للنوووت ف ووو   اتظووواذ اإل وووراءات الالزا

ات ووووبق اعوود دعووداد الالزالل 1978( لسوول   31 قووال ا رقوور  الارسوو ر ب( اووا  18  
 العاا   الرقاب  على تلفلذها  الحسات الظتااح .

 
 اموووووور رة درفوووووع ضوسل ا اووووووووول وووت تلرووو ر د ووووراءات الصووورو  الت ر وووود تلر اوووا تسل -15

ح  ووووارض اووع ظطوو ات العاوول الا ضالاسووتلدات األصوول   الا  وودة للصوورو باووا ت لتعوو
 1986( لسوووول   16 اسووووتلادا للتعاوووو ر رقوووور    1973( لسوووول   8 بووووالتعا ر رقوووور  

بشوو ا دللووول راوو ز  تصووول فات  2016( لسووول  5 التعاووو ر رقوور   ،للهلةووات الالحقوو  
        لتعاو ر  الحسابات الظار   عا أن ات الالزال    فقا لدللل دحصاءات اال و  الحت او   ا

بشوووو ا الاعال ووووات الاحاسوووون   علووووى لروووور ددارة اال وووو   2016( لوووووووسل   6  رقوووور 
 .(GFMIS)الحت ا 
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   -لتر دسقاط الابالغ الاستحق  للغلر اا الس الت  فقا لاا للح :  -16

ت  الوووا السووا  -الظص ر   أ ( لتر دسقاط الابالغ الاستحق  للغلر الاقلدة بحسات      
     راداتوووولوا لحسات اإلوووووتار خ اتستحقام،  ذلت بقلدهوو د اضى سلتلا ااوووووبع

      رة ت ( ووووفقو/13-251/2القلد   استلادا دلى قرار ا ل  ال زراء رقر   
على أا تس ل  26/4/1998ار خ ووو( نت 4/98-2ر   وووالصادر فح ا تااع  رق

الحت ا  (  اا تطل باا –بالحسابات اللراا     دل ا استحق  على الحت ا  
  رفلا،للا  أ   ابالغ  ا ب  األداء ت نظالو ارت ع الارتباتو،  ذلباقح ادة التقادر

عد بأا لتر دسقاط الابالغ الظاص  بالا رفلا ضاا الحسات الاعلح  تووث ل ووحل
    ا ووولهاتحقام أووووار خ اتسووووواا تار خ علر الا ر  أ  ظا  سل ات اا ت ل  ووس

سل  ل(  15ور   وووو( اا الارس ر بالقال ا رق 21 قا ألحتار الاادة  أقرت ، طب
 فح ش ا الظدا  الادل   .  1979

 

         ووووووأاووووا الحقوووو م الاال وووو  التووووح توووودفع للا روووو  لاوووورة  احوووودة بعوووود التهوووواء الظدا
 سل  ( . 15فتظضع ألحتار التقادر طبقا للقال ا الادلح   

 

           اتسووووتحقام لنوووودأ اوووا  قووووت التهوووواء الغوووورض ا تووووار خةأاوووا باللسووووب  للت اللووووات فووو
       ى وووووووالووووذي توووور تحصووووللها اووووا أ لوووو  ،   ووووتر صوووورو الانلووووغ الاسووووتحق ظصوووواا عل
        و  وووووووحسووووات اإللوووورادات دذا تاووووت الاطالبوووو  بوووو    فنووووت الحووووق قنوووول اضووووح ظاسو
            وووووووعشوووورة عااووووا اووووا تووووار خ اتسووووتحقام علووووى أا لراعووووى د ووووراء القلوووو د الالزا

        ا  زارة ووووووووفوووووح سووووو الت الحسوووووابات اللراا ووووو   فقوووووا للكتوووووات الووووود ري الصوووووادر ا
 .  1987الاال   فح ل لل  

 

لتقادر الحق فح هذه الحسابات باضح ظاس  عشر سل  اا تار خ                            ) ب ( 
ل      اتستحقام علاا ب ا الحق م الاستحق  لل هات الحت ا   الاظتلف  قن

         ووا البعض ت للحقها أي تقادر ،   تر تس  تها  فق الق اعد وووبعضهوو
           القال ل    التعل اات الاطبق  فح هذا الش ا  ذلت اع عدر اإلظالل باا
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         1979( لسل   15 ( اا الارس ر بالقال ا رقر   21لصت عللو  الاادة   
لدى            ا الابالغ الاستحق  لل هات الحت ا  فح ش ا الظدا  الادل   ، أا

 ظاس   عد وون دت   اووتقاداه أ   الس الت  اا  دسقاطها   ل  ز  الووف لر ووالغ
 عشر

عااوووا اوووا توووار خ اتسوووتحقام  بعووود الحصووو ل علوووى التووورظ ص نوووذلت اوووا ال هوووات  
 الاظتص  .

 

حت ا و  ات الوووض ال هووواقداو  اوا بع  تر دسقاط الابالغ الاستحق  عا ال  اةز ال    ) ج ( 
ت فووح اسووتحقام وووواووا السوو الت بعوود اوور ر سووت  أشووهر اووا تووار خ التهوواء أ وول الن

          ( 226  اوووووادة  ا ووووووود نهوووووووح ال عووووووو   فوووووووووالا الر ووووووووال ووووواةزة أ  اوووووا توووووار خ دع
 دار القال ا الادلح .ونةص 1980(  لسل   67اا الارس ر بالقال ا رقر   

 

ى اظتلوو  ال هووات الحت ا وو  د ووراء  وورد افووا ة للصوولد م اوورة توول فالفوو  شووه ر علوو -17
ر هووووا شووووا   اووووو  شووترط د ووراء ال وورد الظتووااح فووح  ظوور لوو ر اووا أ ووار العاوول الرس

      ر ووووق ر ر وووووح  ردت نتعاوووواووار  اووا توول سوول  اال وو   اووع اتبووا  التعل اووات الاال وو  الت
بشوووو ا  وووورد اللقد وووو   الط ابووووع الاال وووو   النر د وووو   البطاقووووات  2000( لسوووول   2  

لا ووووالااغلط   اوا فوح حتاهوا ، هوذا اوع اراعواة د وراء الاطابقوات الد ر و  الل ا و  ن
رتوووو  ش  الحووووح تووووو  فووووووووت ايلووح  الاتافلوووووتشوو  حرتوو  الصوولد م  اظر ووات الحاس

  ستظر   ن اسوووطووووووصلل   الاووووووو الت التف تصووو  بات سوووابق  ،  السووو   /  للووو ر  / 
 الحاست ايلح .

 

 واتوووواحت ا ووبا  فوح ووووصلوود م دت باوووح الوووواظ بابالغ تنلورة فوووودر اتحتفوووح عوووللبغوو - 18
 1989سول  ل(  1   ور رقوروووووواء بالتعالووووووو  اع اراعاة اوا  ووال زارة أ  اإلدارة الفعللو

 د م.  ووووووق الصلووووودي عا طر ووووصرو اللقووور الوووش ا تلرلوووون
 

شو ا ب 2002( لسول   7على  ا ع ال هات الحت ا و  التقلود ب حتوار التعاو ر رقور    -19
 .األ رام  البطاقات ذات الق ا  اللقد   بال هات الحت ا   
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در ووووت لعالابووالغ الاحصوول  لحسووات اإللوورادات  لوور لتسوولى قلوودها اباشوورة لهووذا الحسووا -20
لهووا  ورادات ل سوو وووواسووت فاء اإل ووراءات الالزاوو  أ  لعوودر فنوو ت الحووق فووح اعتبارهووا دل

اقن ضووووات تحووووت تسوووو  تها إللوووورادات  – حسووووابات داةلوووو  أظوووورى  -ظصوووو رحسووووات 
  علد التس    لتر قلدها لحسات اإللرادات الاظتص. ،الالزال  

 

ل  وووولو سووووالاال وو    ووتر ارفلا  ذلووت تلفلووذا للتعل اووات ت ل وو ز اوولو قوور ض للاوو   -21
ا وووووت أ  ظار هوووووللاوو رفلا ال وودد الووذلا توور التعاقوود اعهوور سوو اء نووداظل د لوو  الك  

 – سوابات ادللو  أظورى ح -أصو ل لحلا دتاار د راءات التعللا   تر قلودها بحسوات 
علووى أا لووتر اسووتردادها ظووالل اوودة أقصوواها سووت  أشووهر  –صلل وووووابووالغ تحووت التح
 . 24/10/1995د ري الصادر نتار خ وووت ال ذلت  فقا للكتا

  
  وووق ر تل  ه  حت ا   بفتو اتعتاوادات الاسوتلد    دفوع السوح بات  تعودلل ق ات -22

دللار وووواري بالووووسانها ال ووووواتعتاووادات الاسووتلد    دفووع التحوو  الت الظار  وو  اووا ح
دات دفعووات عووا اعتاووا -ابات ادللوو  أظوورى حسوو –أصوو ل الكوو  تح   حاوول حسووات 

  علوى ر ظصواها باعرفو  النلوت  ت ل و ز تحالول تلوت الق اووووح توواستلد   بالق ا  الت
 البضاع  .دت علد  ص ل   وونل د الاصر فات الاعلل

 2000( لسول   3 اع    ت اتلتوزار الكااول باوا  واء فوح تعاو ر  زارة الاال و  رقور  
 ر وووووعا التستلد   وووووات الابشوو ا شوور ط التعاقوود بغلوور الوودللار الكوو  تح  فووتو اتعتاوواد

   . 2001( لسل   14الالحق ب  رقر   
 

داها ووح  قووت اللات الااارسات  الالاقصات  الاقا تت اتنتداة    اللهاة   الت -23
ات ووظطان –الالاقص ا  الاقا ل ا فح ص رة تفاتت اصرف     ش تات اصدق  

 تات ووت شووولرااح   نل حساتب فح تار خ استالاها ضااا  ( ل ت أا تقلد
  اللات ش تات  ظطابات ضااا (. ت -ااا وات ضو ظطان

العقود تحصل ق ا  الكفواتت الاصورف    شر ط ووووا للا لووووو علد اظالف  الا ردلا  الاق
اقن ضوووات  تحوووت   – حسوووابات داةلووو  أظووورى  –ظصووو ر الاووووووصادرة  تقلوووود لحووووووسات 
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( لسوول  5 ووووا لاووووا  وووواء نتعاوووو ر  زارة الاال وو  رقوور  فق –تسوو  تها إللوورادات الالزال وو  
بشوو ا دللوول راوو ز  تصوول فات الحسووابات الظار وو  عووا أنوو ات الالزال وو   فقووا  2016

بشو ا الاعال وات  2016( لوووسل   6لدللل دحصاءات اال   الحت ا   التعا ر  رقر   
أصووو ل  اوووع ضووور رة حفووون ،(GFMIS)الاحاسووون   علوووى لرووور ددارة اال ووو  الحت اووو 

الشوو تات  ظطابووات الضووااا فووح الوو  ظوواص  ب رقووار اسلسوول   فووح عهوودة الا روو  
بشووو ا حسوووابات الكفووواتت  1973( لسووول   9الاسوووة ل  ذلوووت طبقوووا للتعاووو ر رقووور   

 الاصرف  . 

( 1والمعمل  تمالاعميم رقمم ) 22/12/2013( الصمارر تامار   4مع مراعاة تعميم رقمم )

 -: لمناقصات المركز ةعن لجنة ا 21/1/2014الصارر تاار   

لا األ لح حست لرار الشوراةو للالاقصوات الغلور تعا ر الت ا اعتااد تش  تقدلري  – 
 قانل  للت زة .

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

 

    سوووتعلى  ا وع ال هوات الحت ا و  تضوالا العقو د التوح تنراهوا اوع الغلور  ل و  ل -24
  وووادفعات الاقدوووال قلودالدفعات الاقدا  التح قد لولص عللهوا فوح بعوض نلو د العقود   

 ا  وتها علووى ألووس  وووووواصوور فات تحووت تحسووابات ادللوو  أظوورى – أصوو لعلووى حسووات 
ا هوذه الق اعود، أ او/6اع عدر اإلظالل ب حتوار الاوادة  -  صر فات الالزال  ووو د اوونل

 ات التووح لووتر صوورفها اقانوول اووا توور دل ووازه اووا أعاووال أ ا الوودفعوووو  ووتر تسوو  تها ا
لت ر ود اهاات أ  اا تر ت ر ده اا ا اد  ذلت نلف  اللسب  التح تر نهوا اتل واز أ  ا

أ  حسووت اووا للراوو  توول عقوود لووذلت ، اووع اراعوواة اتلتهوواء اووا تسوو    تلووت الوودفعات 
     رووووالوود ري رق الكتووات دلووىر دفعوو  اسووتحق   ذلووت اسووتلادا ووووبحوود أقصووى اووع أظتاالوو  

 ش ا الدفعات الاقدا  . ووون 2003سل  وو( ل 2  
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ح وووو  التووووسل  الااللووووالابووالغ التووح صوورفت بغلوور   وو  حووق  اكتشووفت ظووالل لفوو  ال -25 
حسوابات  –أصو ل صرفت فلها ل ت أا تستبعد اا الاصور فات بالقلود علوى حسوات 

ذا اووا توور اكتشووافها تحصوولللحوولا  -الغ تحووت التحصوولل وووووان – ادللوو  أظوورى  ح فووها  ا 
صللها ووووحلا توووو  لحوووستحق  للحت اوووو ا اووووسات دلووووتر قلدها لحووو  لوووسل  اال   تالل

ش ا ووون 2016( لسول   6 رادات   ل   اصر فات اسوتردة ( طبقوا للتعاو ر رقور  ووولإلل
 . (GFMIS)على لرر ددارة اال   الحت ا  الاحاسن    اعال اتال

 

 

ا واووو لدهووووودي لرصووووودل اللقووووووالهوووا الا رووو  بالنالحت ا ووو  الالقووو ل  ال هووو تتحاووول  -26 
حسووابات داةلوو   –ظصوو ر لحسووات  لد ر وو  حتووى تووار خ اللقوول   ووتر قلوودها اإل ووازات

ت ووولوتر صورو ارت أاعلوى  - بال هو  الالقو ل لهوا ت التسو   ووووالغ تحوووان – أظرى 
 تسووو  ت ى هوووذا الحسوووات لحووولا للا رووو  ظصووواا علووو الاال حووو   والد ر ووو اإل وووازات

  ووووهالل اتافو ة الحت ا   الالق ل الها الا ر  نتكلف  ال ه ل ووبالكاال ، تاا تتحا
لتوح افلهوا  ذلوت فوح الور الحواتت    الغلر ت  تح عا اودة ظداتو ووو  للا روووالظدا

 راتاإلدا  ل نوولا  هتوولا تلوودرج الزاللتهاووا ضوواا الزال وو  الوو زارات وووووا اللقووووو توو ا فله
 1984سل  ووووو( ل6ر  وووووت حسوووت قووورار ا لووو  الظداووو  الادل ووو  رقوووووالحت ا ووو   ذل

 . 21/11/1988د ري  الصادر نتار خ وووات الوو الكت
 

 الووى  الاقن ضووات  الاوودف عات اووالتعوولا علووى الوو زارات  اإلدارات الحت ا وو  اطابقوو   -27
زارة عااو  نو  سب  ال ا الاحاشةووو  نووسابات العااوووع ددارة الحووا حسات الظز ل  الا حد

لفر قوات  تسو    ا، ات الالحقو ووول للهلةوووو،  تذلت اطابق  دفعات التا  الاال   شهر ا
 .أ ت ب  ل

 
  اوووو لرووووار ددارة اال وووو  الحت قوووووووزار نتطنلوووووووعلووووى  ا ووووع ال هووووات الحت ا وووو  اتلت -28

(GFMIS)   دظال الن الات الاال   ل ا ا  أ ت ب  ل  بصف  الترا  . ا 
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 ا لتعلا على  ا ع الاسوة للا عوا الشوة ا الاال و  فوح أ و   هو  حت ا و  أا  قودا -29
، لللا هوواز الاووراقنلا الاووا ،للاتلفوولا ب عاووال الارا عوو  الاال وو    دلوو اا الاحاسووب  

وات ووووال( الن لتظووز اا-لاحاسووب ا-قطاعووات الاال وو  العااوو   الالزال وو  -  زارة الاال وو 
 تول ف اوا لظصوو ، الاطل بو   أا  طلعو هر علوى  ا وع السوو الت  الودفاتر  الاسوتلدات

ا دلوى لوص ،  ذلت اسوتلاد  عللها أفلاء ق ااهر بالارا ع  ضح األار اتطالووح  قتوالت  
ر  أحتوا،  1964لسول   ( 30  الاحاسوب  رقور " اا قوال ا دلشواء دلو اا29ادة "وووالا

 هوواز الاووراقنلا الاووالللا  الالةحوو   بشوواا دلشوواء 2015( لسوول  23القووال ا رقوور  
( لسووول  333الصوووادرة بالارسووو ر رقووور   2015( لسووول  23التلفلذ ووو  للقوووال ا رقووور  

2015. 
 
 

  ووووا د الحووووو  علوووووعلووى  ا ووع ال هووات الحت ا وو  الحصوو ل علووى ا افقوو   زارة الاالل -30
حتوار أل ا لن و  بالظوارج طبقولفتو حسابات فح النل ت الاحل   ،  تذلت فوح النلو ت األ

    ت النل  ووووبشوو ا فووتو الحسووابات ن 2000( لسول   8 تعاوو ر  زارة الاال وو  رقوور  تول اووا 
ت وبشوو ا فووتو الحسووابات ننلوو 2005( لسوول  2 تعاوو ر  زارة الاال وو  رقوور   األ لن وو  ،

 2014( لسوول  2 الكتووات الوود ري رقوور   ،الك  ووت الارتووزي  النلوو ت األظوورى الاحل وو 
  ا ضوووووتف ال،  ارجووات فح النل ت الاحل    النل ت األ لن   فح الظووفتو الحسانبش ا 

نول عاتها لودى تلوت النلو ت اقاالوداى عاةد ربح و  علوى ق او  وواعها بش ا الحص ل عل
 الك  وت لودى نلوت  ت الابالغ لدلها قنل تح  لها لحسات ال هووواء تلووواستفادتها اا بق

( نتووووار خ  3651  بتتووووات  زارة الاال وووو  الوووود ري رقوووور  اءوووووووالارتووووزي طبقووووا لاووووا  
11/2/2001 . 

 

 

ا وصلادلق الفرع وووو  ل الووووووووووط  الولراعووووى ت ر وووود الابووووالغ اللقد وووو  الاحصوووول  ن اسوووو – 31
للصلد م الرة سوح اوع درفوام صو رة اوا د صواتت التحصولل  تشو و الت ر ود علود 

ش ا وووون 1973( لسوول   8 رقوور   الت ر وود طبقووا لاووا  رد فووح التعاوو ر دعووداد اسووتاارة
بشوو ا  2016( لسوول  5ل باللاوواذج الاال وو   الاحاسوون    التعاوو ر رقوور  دللوول العاوو

دللل را ز  تصل فات الحسابات الظار   عا أن ات الالزال    فقوا لودللل دحصواءات 
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بشوو ا الاعال ووات الاحاسوون    2016( لوووووسل   6اال وو  الحت اوو   التعاوو ر  رقوور   
 .(GFMIS)  الحت ا على لرر ددارة اال 

 
 صالتوووول ووت علووى ال هووات الحت ا وو  اراعوواة تحر وور د صوواتت ت ر وود ل ا ووا بالاتح -32

       اوووو راللقد وووو  التووووح لووووتر اسووووتالاها عووووا طر ووووق الصوووولد م الرة سووووح، اسووووتلادا للتع
        بشوووو ا دللوووول العاوووول باللاوووواذج الاال وووو   الاحاسوووون    1973( لسوووول   8ر    ووووووورق
بشوو ا دللوول راوو ز  تصوول فات الحسووابات الظار وو   2016( لسوول  5 التعاوو ر  رقوور   

 ( 6عووا أنوو ات الالزال وو   فقووا لوودللل دحصوواءات اال وو  الحت اوو   التعاوو ر  رقوور   
بشوووووووو ا الاعال ووووووووات الاحاسوووووووون   علووووووووى لروووووووور ددارة اال وووووووو   2016لوووووووووووسل  
 .(GFMIS)الحت ا 

 

  الت وووراء تحووا د شاطهووو ت على  ا ع ال هات الحت ا   التح  ست  ت لل – 33
 د وووولعل  ه ر فر م عاوور عل  روور الذي قد  سفووظار    بالعاالت األ لن  ، األا

ر  فوووود توووو( بع بالعالوو  الاحل وو الاظتصوو  تسوو    هووذه التحوو  الت علووى حسوواباتها 
 بشو ا دللول راوو ز 2015( لسول  4 فقوا للتعا اولا رقور  الاسوتلدات الا  ودة لهوا 

بشووو ا الاعال وووات  2016( لسووول  6ال ووو   األسوووا  اللقووودي(     تصووول فات الالز 
 .(GFMIS)الاحاسن   على لرر ددارة اال   الحت ا 

 

لقلووود اصووو ر  فقوووا لفتووورة ظا تلتوووزر نتصووولل  األصووو ل  العلوووى ال هوووات الحت ا ووو  أ -34
 -الزال  ،  ذلت تايتح:

   تها ح حسووابات / اطالبووات اال وو  ات قووع تسوو  هوو –أص ل/ظصوو ر اتدا لوو  احل وو
 ( شهر اا تار خ القلد.12ظالل  

   هوووح حسوووابات / اطالبوووات اال ووو  ات قوووع  –أص ل/ظصووو ر الووور اتدا لووو  احل ووو
 ( شهر اا تار خ القلد.12تتعدى   تس  تها ظالل فترة
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بشووو ا دللووول راووو ز  2016( لسووول  5 ذلوووت تطن قوووا لاوووا  رد فوووح التعاووو ر رقووور  
 او     فقوا لودللل دحصواءات اال و  الحت تصل فات الحسابات الظار و  عوا أنو ات الالزال و

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

 



 
 السجالت
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 :  سجالتال -خامسالفصل ال
 

          (  3 المكككككاو  )   ) كككككمسكككككج السكككككجالت  الب كككككو  بكككككا  جككككك       ككككك    ال  ككككك  ال    -1
 م  الوست   ( .

 
ا ككككككبمص  فات  فككككككككتبكك ك  ككل جبكك     م كك   فككتل سككجالتبا الم اسكك    ل  كك اوات  ال – 2

 1973سن  كككككك( ل 8 ك  قكك )لول ل ال مل  النمكاج  المال ك   الم اسك    اسكتناوا ل ت مك 
(  12 ك )ككككك الت مكك ك  ق 1978( لسككن   8  الم ككوب  الت ككام ك الال بكك   الت مكك ك  قككك )

ص   ككككككك  الشخككككك شكككا  ال بكككو النبو  2002( لسكككن   6 الت مككك ك  قكككك )  1978لسكككن  
ل كككككول ل ال مكككككاص  ككككك الخ 1986( لسكككن   16  الجبكككات ال   م ككك   الت مككك ك  قكككك )

لسكن   ( 4)  الت مك ك  قكك  ما  ت افق مع   المال    السجالت ل ب ئات الم  ب  النماج
 ك  ،  المسكم ات  لل شا  ول ل  م ز  تصن فات الم زان   ) األسكاس النبكو (  2015

 شكككا  ول كككل  مككك ز  تصكككن فات  2016( لسكككن  5ال مكككل الككك ا و  فككك  الت مككك ك  قكككك )
ل ل إ صكككا ات مال ككك  ال   مككك  ال سكككا ات الخا جككك  اككك    ككك ا  الم زان ككك   فبكككا لكككو

  شككا  الم الجككات الم اسكك    ا ككا ن ككك إوا   مال كك  2016( لسككن  6 الت مكك ك  قككك )
 شككا  ن ككك الشكك ا  ل جبككات  2016( لسككن   4  الت مكك ك  قككك ) (GFMIS)ال   مكك  

  ال   م   .
 

       ككككل الم اسكككك ط ال مككككض     ضككككككإجا واككت ال - جكك ز لكك  ج الجبككات ال   م كك   -3
اوات ككككك  ااتمككككا مكككككمسككج سككجالت م اسكك    واخ  كك  ف ا كك  لمككا  خصككص لب - جلككج

ل  ج ال ن و  الخاص   اامالبا الفن ك   تكا  م ك  لبكا متا  ك  المنصك ه ا كا  كج  
ع كككككال نك و فكك  ضك   ا ت اجاتبككا  فكا  ككو و مكا  خصككص لبكج  ال نكك و فك  الم زان كك  م

فك    لم زان     ج   االلتزاك  بكجا الت  يك م ااا  التبس ك  الت  ي  الج  صو ت  ه ا
  ل  اسك  كككك و الم   ككككجم ع الكش ه  ال  انات  الم اسالت . ما  ن       تك   الب 

ول ككل  مكك ز  تصككن فات  ال نكك و  األنكك او الكك ا و  فكك    الفئككات اآللكك   سكك  ال كك ام 



 
 السجالت

 
 

109 

الت مككك ك        2015( لسكككن   4)  كككالت م ك  قكككك الصكككاو   ) األسكككاس النبكككو ( الم زان ككك 
 شككا  ول ككل  مكك ز  تصككن فات ال سككا ات الخا جكك  اكك    كك ا   2016( لسككن  5 قككك )

 الم زان    فبا لول ل إ صا ات مال   ال   م .
 

                       ز أل ككككككككك  جبككككككككك     م ككككككككك  ااتمكككككككككاو ت   كككككككككق    ن كككككككككاك مككككككككككال  ككككككككككككككككككال  ج - 4
 ك النكككككك    كككككبكككل ( ج  االقككك  م اشككك        ككك  م اش) م اس كككك  ، تخكككزي  ، شككك ا  ، ن

ا كككككو إلالمال    ا    سك     انكت  و  ك      اسكتخواك ال اسك ات اآلل ك  إال   كو ال جك  
ع ككك ا كا جم  الم  كق (GFMIS)ن اك إوا   مال ك  ال   مك  زا   المال   ن  ا إلق ا  

 . 1/4/2016  كك  اات ا ا مككالجبات ال   م 
 
وفات  ككككككك  الككككككجم ككع الجبككات ال   م كك  االلتككزاك  ككظج ا ات  فككو  تككوا ب مجم اا ككا  – 5

 اكككككك ف بككا  التكك  نككص ا  ب وجات الب مكك   الشكك  ات  مسككئ ل   المكك  ف   انبككا  مككو
  كككككككب موفات  جات الككككك   الككككك شكككا  األ  كككاك الخاص 1990( لسكككن   3 كك  قكككك )ككككككالت م 

ع مك شا  الئ ك  الم ف  كات،   مكا  ت افكق  2001ن  لس (7  الت م ك  قك ) األختاك 
ز  شكا  ول ككل  مكك   2016( لسككن  5 قكك )المسكم ات  لل كك  ال مكل الكك ا و  فك  الت مكك ك 

 تصكككن فات ال سكككا ات الخا جككك  اككك    ككك ا  الم زان ككك   فبكككا لكككول ل إ صكككا ات مال ككك  
  إوا   شكا  الم الجكات الم اسك    ا كا ن كك  2016( لسن  6ال   م   الت م ك  قك )

 .(GFMIS)مال   ال   م  
 
 ا بكككك   ت    إث ات الت كو الت التك  ت ك   ا كا ااتمكاوات الم زان ك  فك  السكجالت   ال – 6

ت  تكا ال  ت تك  ا كا التكاخ   فك  إث اتبكا  بك   السكجالالمختص  فبا ل  نو  الن و 
 و ككككككاوات ال نككككككك صككك      ككك  صككك      ي ااكككا     كككتك إث كككات الت كككو الت فككك  ااتم

ل كك  إوا   ما  ن ككاك تككككك  تمككككككو الت التككككككككالت  األنك او فكك  سككجالت اال ت ككاق مكك   اقككع 
 . (GFMIS)ال   م  
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 :  شراءال -سادسالفصل ال
 
 

           م التعمي    ص عليه   ا ي ن    ام الت    ك    ات واألح ياس    راءات والس د واإلج    قواع    تزام بال االل    – 1
        ي تعم    يم  ن نظ    م الش    راء للجه    ات الحكومي       وبش      2016لس    ن   ( 4 م )           رق

 جديدة تصدر بهذا الش ن.  و تعليمات 
 

ص         الممت    ت  ورير م  دمات نال ع  ن لره    الجه  و مع  دات  و ال يج  وز ش  راء م  واد - 2
 بالشراء ري كل جه  حكومي .

 

ض م ا       يجوز ألي جه  حكومي  نبرام عقد لتورهد ما سب  لها التملص منه  و ررال -3
( يوم ا م ن  90 ) ي   م ر  م ن م واد جدي دة نال بع د مض عليها جه  حكومي عرضته 

 ة العرض .     تارهخ التملص  و انتهاء مد
 

ات       ى الجه     ع  د وزارة المالي    نظم  ا إلدم  ا  وتش   يل عملي  ات الش  راء ل  ذا ينب   ي علت -4 
       ي  حكوم    الحكومي  مراعاة التعليم ات الت ي تص در به ذا الش  ن وال يج وز ألي   جه

       موارقى ال     صو  عل       اعتماد تلبي    ي نظ م يلي    م ر  به ذا الص دد نال بع د الح
 الرسمي  من وزارة المالي  . 

 

      بش ن عمليات الشراء بمبادل 2001( لسن   13 حكام التعميم رقم ) االلتزام ب  - 5
انت كالمواد عند حاج  الجه  الحكومي  بمبادل  مواد مستهلك   و مستعمل  سواء 
ن لى  هذه المواد مارج  عن نلاق االستمدام  و مازالت بالمدم  بمواد جديدة ، ع

 اص  .دون نجراء مقنلى المورد تقوم الجه  الحكومي  بسداد قيم  المواد بالكامل 
 

ات      د  الجه      سات ل       شركات والمؤس       راع   ى التقي   د بال   دليل اإلرش   ادي لت هي   ل الي - 6
        ك عن  د ر بل  ذو  -دارة نظ  م الش  راء ن -المالي    الحكومي    الص  ادر م  ن قب  ل وزارة 

 الجهات بإجراء ت هيل مسب  لعمليات الشراء والمزايدات . 
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 ب    الجه  ات الحكومي    ر  ي اس  تمدام اس  لوم الش  راء الجم  اعي بإح  د  يراع  ى عن  د ر  - 7
  -اللرق التالي  : 

 مناقصات الشراء الجماعي .  -   
 الشراء المباشر عن لره  دليل شراء المواد .  -م  
م        ندارة نظ -        ن وزارة المالي      صادرة ع       جم   اعي الااللت   زام بتعليم   ات الش   راء ال 

 . 2001يونيو  10الشراء بتارهخ 
 

لممتص    بالش  راء ر  ي الجه    الحكومي    ع  رض للب  ات اإلعف  اء م  ن اعل  ى الوح  دة  -8
عل ى  ال رام   و تمف يض قيم   ال رام   المقدم   م ن الم وردين والمق اولين والمزاي دين

اء ر ي الوح دات الممتص   بمتابع   العق ود  و  وام ر الش ر لجن  المشترهات مش فوع  ب 
 التم  اذ الق  رار المناس  م بش   نها وذل  ك اس  تنادا للكت  ام ال  دوري بش   ن اإلعف  اء م  ن
ع م  ال رام  ات  و تمف  يض قيمته  ا عل  ى الم  وردين والمق  اولين والمزاي  دين المتعاق  دين 

 .   2014يونيو/ /26الجهات الحكومي  الصادر بتارهخ 
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 :  تخزينال -سابعالفصل ال
 

 الا ييييييدات بليييييالللاد لالللييييينبغييا اتبيياس ابسييعلم اللعلييا السييعال لتلييلين اللخييازن  ي -1
ه ييييييلال اشييت م لين اللييلاد  ال ليا تييد ل  ل ،اسيل   تدداسييوا للين كييل  ألدتيا ال تعفوييا

 اليييييليه التلحاجة الللل الفلعاة , ليتبع فا تحديد االحتااجات لن الللاد ليا نيع  عاي
ادات ييييييبشينن   يداد الليااسيات اللخزناية السينلاة لتييدي  ا تل 1994( لسنة 6  قل )

 الليزاناة لااة تلداالت الحية  له .
 
ا ييييي  فييييييادة النظييييييييلل لجان   داد الليااسات اللخزناة لدم الجوات الحأللاية  ع ت -2

 ىييييي ع تييييا تلييييليا يتفيم لييع التليداالت التاال تليادات الليت حية بشيننوا ألييا لقالية ب
  ييييياال تلييادات اللالايية بلييد التصييديم  عييى قييانلن الليزانايية لان سييا  نسييختين ليين تي ي

ة يييييلتخييزين اللالا دا ة شيينلن  -العجنيية لجلاييع أشييلا الليااسييات  لييى لزا ة اللالايية 
 خال  شو  لاحد لن تا يخه .

 
م الويدا الل جيل يييث يتحييييء فا  لعاات التخزين بحيال   فع أفاءة ابدايجم االتتل -3

حأيايييييلن ل اء ضبط تذه الللعاات لتل خفض أعفة اللخزلن  لى ادن ل ى حيد للأين لان
 دا ة  تصييد  ا فيييد  دايييييال قابية السييعالة  عييى  دا ة لتييدال  اللييلاد , لتحياييا لوييذا الو

ين تييا تيينظل  لعاييات التخييز اللديييد ليين التلييالال لالتلعالييات ال شيينلن التخييزين اللاليية
لان ييداد الليااسييات اللخزنايية لالتصيي ا فييا الللجييلدات الخا جيية  يين ن ييا   لالجيي د

  -ينبغا االلتزال  لضلوا للضع الت  يم : االستخدال لالتا
 بشنن سجل ل اقبة اللخزلن . 1979( لسنة  12التللال  قل )  -
 بشنن ج د الللجلدات  1986( لسنة  19 التللال  قل ) -
 بشنن ب اقة ح أة اللادة فا اللخزن . 1992( لسنة  20 لال  قل )التل -
اقبية تلعالات ج د اللويد بغي ض  ضيافة ا صيدتوا  ليى ل اديز اللليل بالنظيال ا ليا لل    -

 ( .  1997ف  اي   اللخزلن  لاللود الصاد  فا )
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ة دليل اللص عحات لاللفياتال اللسيتخدلة فيا  لعايات شينلن التخيزين لال ليلز الدالي -
 . 1998لا س  9يوا فا نظال  دا ة الللاد اللتدالعة الصاد  فا  ع

ات يييييدم الجويييييية ليان اللخزنيييييييييض العجييييياء بليييييي علغ 2000( لسييينة  1تلليييال  قيييل )  -
 .الحأللاة

ل يييييل نظشغييييييتلعاليات اليدل ة اللسيتنداة اللخزناية لعتجوييزات ا لاية اللسيتخدلة فيا ت -
 .2000 س اللالاة اللالة الصاد ة فا اغس

 لب ادتييا ييييييصاد  فييييييا اليييييظييال ا لتلعالييات الجيي د السيينلم اللييال للوييد اللييلاد فييا الن -
2000. 

    ادتييلبا يييييصاد  فييييييدليييل نظييال الجيي د ) جيي د اللوييد(  يينظل  دا ة اللييلاد اللتدالعيية ال -
2000 . 

دات اييييلدي  ا تييييبشيينن   ييداد الليااسييات اللخزنايية لتي 2000( لسيينة  9تللييال  قييل )  -
 الليزاناة فا النظال ا لا .

 .2000دليل نظال الليااسات ا لا  نظل  دا ة الللاد اللتدالعة الصاد  فا داسل    -

 1995( لسينة 13بشينن  لغياء تلليال لزا ة اللالاية  قيل ) 2001( لسينة 1تللال  قيل ) -
 بشنن التص ا فا الالك الدللة الخاصة الليا ية لاللنيللة.

 . 2001الصاد  فا لا س لخازن فا النظال ا لا تلعالات ج د ال -
ا يييييصاد  فيييييدليل نظيال الجي د ا ليا ) جي د اللخيازن (  ينظل  دا ة الليلاد اللتدالعية ال -

 .2001ا  يل 
 ن النحة اللحفلظات .نبش 2001( لسنة 7تللال  قل ) -
دال  يييييزين لتيييييبشيينن الييدل ة اللسييتنداة لللعاييات التخ 2002( لسيينة  5تللييال  قييل )  -

 اللود فا النظال ا لا . 
 . 2002غس س ا -تلعالات الساللة لاللقااة اللخزناة  -

ا يييييدليل اب لا  الخاصة بننشي ة لحيدات التخيزين ليدم الجويات الحأللاية الصياد  ف -
 .  2003ا  يل 
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  اييييين ن ييييية  يييييييبشييان التصيي ا فييا الللجييلدات الخا ج 2004( لسيينة 3تللييال  قييل ) -
 ال .االستخد

ا ييييصاد  فيييية الييييدليل التليالال لالتلعاليات اللنظلية لللعايات التخيزين بالجويات الحأللي -
 .2005لا س 

ا ييييية فيييييبشنن تخصاع الل أبات لشياغعا اللظيانا اادا ي 2006( لسنة 3تللال  قل ) -
 الجوات الحأللاة.

 الي اس الخاع.بشنن  دا ة اللخزلن الحأللا  ن   يم  2012( لسنة 1تللال  قل ) -
  
 –ة ييييياللتيادل –دة يييييال اد –ة ييييييلللجييلدات الخا جيية  يين ن يييا  االسييتخدال ) التالفا - 4

 – م يييييية بم سييييية الحأللييييييالليييلاد التيييا كلييت لعديتويييا لعجو – ييلاقا الليييلاد الخيييال 
ة يييييا الدللييييالللجلدات التا تصد  بشيننوا تلعاليات لحيددة لين الجويات اللختصية ف

ا ضييييالللجيلدات التيا اني –ي ا  قيد تينجل  ين ذليك بم سي م ييياستخدالوا بض بلنع
 –ة ييييييلليع ) لعجويييات الحأيييييييوا بال يييييي ا فييييييييم التصيييييي( يج...  ل تيييا االفت اضيييا 

الل سيلل  بحأيال بييا  لذلك بااتالا) بالت  س ( ال  يليياللزاد ( ، التص ا دلن ليا ب
 الل سييلل باليييانلن  قييلب الللييد بشيينن الييالك الدلليية  1980( لسيينة 105باليييانلن )

 تنظيييال  لعايييات ال نييياء  2008( لسييينة 7) ، لاحأيييال الييييانلن  قيييل 1988( لسييينة 8)
ن بشييين 2004( لسييينة 3ال  قيييل )يييييييالتلللالتشيييغيل لالتللييييل لابنظلييية اللشيييا وة ، ل 

 .التص ا فا الللجلدات الخا جة  ن ن ا  االستخدال
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 1993سينة ل( 14) ليييييييه  قييييييا اجتلا يييف (301) اة ق ا  لجعس اللز اء  قل لع ل ا    

ايية ل الخيياع  تفييلاض لزا ة اللالايية التنسيييم لييع العجنيية الدانليية لعلسييا دات الخا ج
ا غنا  نوييالتييا تسييت لالللييييييدات الللاديييييي تحديييد ل تزليييد العجنيية الدليتايية ل غاكيية  

حتياجين ، صيال  اللالحأللية ل ليييييين ساتوا الخاصة أت  سيية ل لنسيييييييييييييلزا ات الدللي
اييع  بشيينن  1994( لسيينة 50) لييييي ق اجتلا يييييييهب( 832 قييل )لجعييس الييلز اء  قيي ا ل 

لزاد البييا  اسييتخدال الجويات الحأللايية ييين ن ييييالليلاد ل الللييدات السيأ ام الخا جيية  
 ة الحأللاة .ييي ادات الجويييسام  ييية لحييل د اليالييي، ل تاللعنا 

 
    ة ييييين لزا ة اللالييييييينبغييا  عييى الجوييات الحأللايية ل ا يياة التلعالييات التييا تصييد   ي - 5

زلن اليينظل ا لايية فالييا يتلعييم بيياللخ)  دا ة شيينلن التخييزين اللاليية ( بشيينن ت  يييم 
م لال يجلز بم جوة حأللاة ا تلاد ت  ييم ام نظيل كلاية اخي   لابصل  لالل أبات

  ة.اللالا لن لزا ة اللسبية د الحصل   عى الللافية ال سلاةييييصدد  ال بليييي وذا ال
 


