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 قواعد تنفيذ االعتمادات المخصصة للنفقات الرأسمالية

 شراء األصول غير المتداولة بميزانية - ( الباب الثاني3توجيه )
 الوزارات واإلدارات الحكومية )األساس النقدي( 

  2018/2019للسنة المالية  
 

 

 شراء األصول غير المتداولة غير المالية الملموسة 323مجموعة -ك
 

في حدود االعتمادات التي تم  32310101الصرف على نوع شراء األراضي يتم  -ك/1
 تخصيصها لشراء أراضي بغرض انشاء مباني تابعة للحكومة.

 

في حدود االعتمادات  32310102يتم الصررررررررف على نوع اسرررررررتم ك األراضررررررري  -ك/2
المخصرررررصرررررة السرررررتم ك األراضررررري للمنفعة العامةذ و تم تعويض أصرررررحاب  ذ  

مة ما اسررتملهته الدولة مثمي يسرراوي أو يز د عي قيمتها االقتصررادية األراضرري بقي
 واالجتماعية واستنادا إلى قرارات مجلس الوزراء التي تصدر في  ذا الشأي.

 

و شرررراء وحدات سررركنية أيتم الصررررف على شرررراء مجمعات سررركنية واسرررتم ههاذ  -ك/3
ية أو شرررررررراء واسرررررررتم ههاذ أو شرررررررراء واسرررررررتم ك مباني تجار ة أو مباني حكوم

واسررررررررتم ك مرافت الخدمات المدنية واالجتماعيةذ أو شررررررررراء واسررررررررتم ك مباني 
صناعيةذ أو مباني عامة وترفيهيةذ أو مباني مؤقتة أو متنقلة أو مباني ومنشآت 
عسكر ةذ أو شراء واستم ك تحسينات على األراضي وذلك في حدود االعتمادات 

ت المعنية والقرارات التي قد تصدر في التي تخصص لهذا الغرض بميزانيات الجها
 شأي كل منها والموافقات ال زمة في كل حالة.
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يجب المحافظة على وسائل النقل واستخدامها االستخدام األمثل وكذلك تنظرررريم  -ك/4
عمليات تداولها مستنديا وصيانتها والتخلص منها في حدود مرررا يررررنص عليرررره 

ررات الحكوميرررة  بشأي تنظرررريم اسررتخدام المركم 1994( لسنة  1التعميم رقم ) 
بشأي التررررصرف في الموجودات الخارجة عي  2017لسنة  ( 4) والتعميم رقم 

 نطاق االستخدام والتعدي ت ال حقة له .
 
 

د.ك )فقط خمسة وعشروي ألف  25000تخصص سيارة للوز ر بقيمة ال تتجاوز  -ك/5
غير( كل سنتيي ماليتييذ وتنقل ملهيتها وتسجل باسمه وذلك استنادا  دينار كو تي ال

( المنعقد 68/2012-4( في اجتماعه رقم )1409إلى قرار مجلس الوزراء رقم )
 .30/12/2012متار خ 

 

تستمدل سيارات السفراء حسب الحاجة الفعلية على أال تقل مرررردة االسرررتخدام عررررري  -ك/6
ألف دينار ذ وتستمدل سيارات الخدمات  30د قيمة السيارة عي أربع سنوات وال تز 

في الخارج بما فيها سيارات الملحقيي ) الثقافي والرررصحي والعرررسكري والتجاري ( 
ألف  12على أال تقل مدة االستخدام عي خمس سنوات ذ وال تز د قيمتهررررا عررررري 

ذ وتخصص سيارة ألعمال  2008ة ( لسن 5دينار استنادا لقرار وز ر المالية رقم ) 
البعثات التمثيلية وتستمدل حسب الحاجة الفعلية على أي ال تقل مدة استخدامها 

ألف دينار استنادا لقرار وز ر المالية  18عي خمس سنوات وال تز د قيمتها عي 
 .2009( لسنة 56رقم )

 

ة مرتبطرررة ذ كميزة عينيرررخصي للمركبة الحكومية لموظف معييالتخصيص الش -ك/7
بمسما  الوظيفي طالما ظل مستمرا في وظيفته وال يجوز التخصيص الشخررررررصي 

( مرررري  19إال مناء على قرار يصدر عي مجلس الخدمة المدنية طبقا للمرررررادة ) 
   في شأي الخدمة المدنية. 1979( لسنة  15المرسوم بقانوي رقم ) 
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ات النقل المريذ وسررركك الحديدذ النقل الجويذ يتم الصررررف على شرررراء عالت ومعد -ك/8
ة لهل منها بميزانيات الجهات البحري في حدود االعتمادات المخصرررررررررصررررررررر والنقل

 الحكومية المعنية.
 

عامة مخاطبة اإلدارة العامة لإلطفاء فيما يتعلت بشرررررررررراء على جميع الجهات ال -ك/9
اد ال زمة لها وصريانتها معدات وأدوات مكافحة الحر ت واالنذار وقطع الغيار والمو 

وذلررك لتجهيز المبرراني والمنشررررررررررآت بررأنظمررة المكررافحررة واالنررذار والوقررايررة بغرض 
( مي تعميم 145حمايتها وحماية شررررررررراغليها مي أخطار الحر ت وفقا للمادة رقم )

المعدل   أي نظم الشرررررراء للجهات العامةبشررررر  2017 ( لسرررررنة2وزارة المالية رقم )
 .2018( لسنة 5بموجب قرار وز ر المالية رقم )

 

يتم الصررررررف على شرررررراء األثاسذ وأثاس إسررررركاي الموظفيي في حدود االعتمادات -ك/10
المخصررررررصررررررة لهذا الغرض والعقود الممرمة مع الموظفيي المسررررررتحقيي للسرررررركي 

 الحكومي.
 
 

المتعلقة متغطية احتياجاتها اذ اإلجراءات رررررررررتتولى الوزارات واإلدارات الحكومية اتخ-ك/11
الجهاز المركزي ات دوي الحصول على موافقة رررررررررالمعلوم تهنولوجيررررررام و ررررررررررررمي نظ

ع مراعاة األحكام األخرى الواردة متعميم وزارة رررذ مرررسبقةات المرررلتهنولوجيا المعلومررر
 .المعلومات تهنولوجيابشأي نظم و   2006سنة ررررر( ل 4 ) مرررالمالية رق

 
 
 
 

ت ررررة تتعلرررراء ماليررررتها بأية أعماعلى جميع الجهات الحكومية عدم تحميل ميزاني-ك/12
 مإنشرراء مطابع جديدة أو التوسررع فيما  و موجود لديها حاليا مي مطابع واالهتفاء

 .وزارة اإلع م -بمطبعة الحكومة 
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إلى حد الطلررررررررررررب  عند وصول رصيد ا عدم اللجوء إلى شراء المواد والمعدات إال-ك/13
وفى  ذمنظم إدارة مالية الحكومة في نظام إدارة المخزوي  وفي ظل الميانات المتوفرة

المخزنية السنوية المعتمدةذ مع مراعاة الحاالت المنصوص  سةرررررررررررردود المقايررررررررررررح
بشأي  2017( لسنة 1للتعليمات رقم )داد طلب الشراء وفقا ررررررررررررررررد إعررررررررررررعليها عن

 .(GFMIS)إجراءات الدورة المستندية للشراء في نظم إدارة مالية الحكومة 
 

 

ل رررررررررررررررريجب على كل جهة حكومية االستفادة مي المعدات والتجهيزات ووسائل النق-ك/14
ى ررررررررره علررررررررررررواألثاس المستعمل لديها عند خروجه عي حاجة أي إدارة فيهاذ بعرض

ل رررررررررررروكذلك يجب على كذ ارات األخرى التي تستخدم نفس األصناف أو مدائلهااإلد
     دررررررواء جديررررررررررى سرررررررررة أخررررررررررررررررررجهة االستفادة مما يعرض عليها مي جهات حكومي

أو مسررررررتعملذ وذلك في إطار نصرررررروص تعميم التصرررررررف في الموجودات الخارجة 
 . 2017( لسنة  4 ي نطاق االستخدام رقم )ررررع

 
 

ى رررررررررس األعلرررررررررا المجلررررررررررررتصرف المبالغ ال زمة للتعز زات العسكر ة والتي يقرر -ك/15
ر رلل ر سابات العامة رالح –ميزانية وزارة المالية االعتمادات المدرجة بدفاع مي خ ل ر

 .وذلك طبقا لما يقرر  المجلس األعلى للدفاع
 

بشأي أسس حصر وتقييم  2016( لسنة 9يجب االلتزام بما ورد في التعميم رقم )-ك/16
سابعةاألصول العقار ة المملوكة للدولة وفقا للمادة  بشأي حساب تهلفة األصل  ال

 -وذلك على النحو التالي: 

 

 أوال: األراضي المملوكة أو المخصصة للجهة الحكومية: ➢
 

يتم احتسررراب تهلفة شرررراء أو اسرررتم ك األراضررري الجديدة وقيد االسرررتخدام مجميع 
منود التهاليف حتى تصبح األراضي جا زة ل ستخدام أو التأجيرذ وذلك وفت منود 
التهاليف التالية )سرررعر الشرررراءذ رسررروم مسرررح األراضررريذ تهاليف مدل األضررررار أو 
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اليف إزالة المناء الموجود على المطالباتذ تهاليف تنظيف األرض ل سرررررتخدامذ ته
 األرضذ رسوم تقديم المعام تذ أية تهاليف أخرى توافت عليها وزارة المالية(.

 

 ثانيا: المباني المملوكة أو المخصصة للجهة الحكومية: ➢
 

ذ قيد االسررررتخدام والمباني الجديدة مبانياسررررتم ك الو يتم احتسرررراب تهلفة شررررراء 
) سررررررعر  وفت منود التهاليف التالية ة الخاصررررررة مهاوتتوفر ميانات التهاليف المالي

الشرررررررراء أو تهلفة المناء والتشرررررررييدذ تهاليف التراخيص المرتبطة بالمناء أو تملك 
الممنىذ أتعاب مهنيةذ تهاليف مدل األضرررررررار أو المطالبات المرتبطة بمواد المناءذ 

فت عليها رسرررروم تقديم المعام تذ رسرررروم تسررررجيل المبانيذ أية تهاليف أخرى توا
 وزارة المالية(.

 

 شراء األصول غير المتداولة غير المالية غير الملموسة 324مجموعة  -ل
 

يتم الصرف على شراء األصول غير الملموسة المقتنا  مي مرمجيات الدعم -ل/17
المكتمي واألصول الفنية والتراثية غير الملموسة وحقوق الملهية الفكر ة 

المخصصة ألي منها في ميزانيات الجهات وغير ا في حدود االعتمادات 
 الحكومية المعنية.

 
 شراء األصول الميولوجية )أصول ف حية( 326مجموعة  -م
 

يتم شراء األصول الميولوجية مي ثروة حيوانية منتجة وغير منتجةذ وثروة -م/18
نباتية منتجة وغير منتجةذ وأصرررررررررول ف حية للتربية منتجة وغير منتجة 

نباتية في حدود االعتمادات المخصررررصررررة لهذا الغرض بميزانية حيوانية أو 
الهيئة العامة لشرررئوي الزراعة والثروة السرررمكية وأية جهات حكومية أخرى 

 يتطلب نشاطها شراء  ذ  األصول.
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 مشار ع انشائية وصيانة جذر ة 327مجموعة  -ي
 
داول ررررة للجررررمكمل وتأشيرات اترررروما ورد مها مي ميان يضاحيةتعتمر المذكرة اال -ي/19    

وشررراء األراضرري وشررراء المباني والتحسررينات  المالية الخاصررة بالمشررار ع اإلنشررائية
 على األراضرررررري وشررررررراء ا الت والمعدات واألصررررررول األخرى المرتبطة بالمشررررررار ع

ا إال بعد رررررررررررررررررررررررررومتطلباتهها وال يجوز تعديل مكوناتذ والصيانة الجذر ة  االنشائية
قانوي الوم برررررررر( مي مرس 20إلى وزارة المالية في  ذا الشأي طبقا للمادة )  الرجوع
ررربقواعد إعداد الميزانيات العام 1978( لسنة  31 رقم ) ر رررة والرقامر ر ة على تنفيذ ا ر

في شررررررأي نقل بعض  2007( لسررررررنة 306ذ والمرسرررررروم رقم )والحسرررررراب الختامي 
ذ و جب على جميع الجهات الحكومية اختصرراصررات وزارة التخطيط إلى وزارة المالية

االلتزام بررالقيمررة التقرردير ررة المرردرجررة بررالمررذكرة االيضررررررررررراحيررة للميزانيررة لرردى طر  
انة الجذر ة الممارسررررررات والمناقصررررررات واالتفاقيات للمشررررررار ع االنشررررررائية والصرررررري

( لسررررنة 49قانوي رقم ) ( مي36والخدمات االسررررتشررررار ةذ مع االلتزام بالمادة رقم )
 .المناقصات العامة بشأي  2016

 
شرررررررررئوي  –يجب على الجهات الحكومية الحصرررررررررول على موافقة وزارة المالية -ي/20

الميزانية العامة على اعتماد القيمة المالية التقدير ة ال زمة لطر  ممارسررررررررررات 
دارة وتنفيذ المشرررررار ع االنشرررررائية وشرررررراء ا الت  ومناقصرررررات تصرررررميم واشرررررراف وام
والمعدات المرتبطة بالمشرررررار ع والصررررريانة الجذر ةذ وذلك قمل العرض على الجهاز 

عامة حتى تتمكي   ذ  الوزارة التحقت مي التزام الجهات المركزي للمناقصررررررررررات ال
بالمكونات المدرجة بالمذكرة االيضاحية للميزانية وتوافر االعتماد المالي المخصص 
للغرضذ وااللتزامات المالية المترتبة خ ل سرررررررررنوات التنفيذ وفقا ألحكام المادتيي 

 بشأي المناقصات العامة. 2016( لسنة 49( مي القانوي رقم )36،34)
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شررررررررئوي  -مالية يجب على الجهات الحكومية الحصررررررررول على موافقة وزارة ال -ي/21 
شررراف  النهائيةالميزانية العامة على القيمة  المزمع التعاقد عليها بشررأي تصررميم وام

دارة و و  وشررررررراء ا الت والمعدات واألصررررررول األخرى  تنفيذ المشررررررار ع اإلنشررررررائيةام
طبقا لقرار الترسية وقمل العرض والصيانة الجذر ة  االنشائية المرتبطة بالمشار ع

وذلك حتى تتمكي  ذ  الوزارة ذ على ديواي المحاسررررربة السرررررتهمال إجراءات التعاقد
التأهد مي التزام الجهات الحكومية بمكونات المشررررررررررار ع واألعمال المدرجة مي 

فيذذ بالمذكرة االيضررررررراحية بميزانية الجهة عند طرحها للتصرررررررميم واالشرررررررراف والتن
 ودراسة االلتزامات المالية المترتبة على  ذ  التعاقدات خ ل سنوات التنفيذ.

 
ال يجوز ألية جهة حكومية تجاوز اعتماد أحد المشررار ع اإلنشررائية المخصررص  -ي/22

نوي سرررررال إذا قامله وفر في االعتماد الإ سرررررنةوي اعتماد مالي ألهثر مي لها بقان
شرررررروع و تم معدم تجاوز التهلفة الهلية للرط شرررررروع عخر في نفس الباب بشرررررلم

ميانات  استيفـــاء ويعتمرشئوي الميزانية العامة  –وزارة المالية االتفاق عليه مع 
ي لبحس سرراسرررط أشررة ى وزارة الماليللة إالمرسرر نويةالنصررف سررتقار ر المتابعة 

سنة ( ل 2 يم وزارة المالية رقم )ررررررررا ورد متعمررررررررالمناقلة المطلوبة مع مررررررررراعاة م
 بشرررررررررأي شرررررررررروط التعديل ميي اعتمادات الميزانية في الجهات الحكومية 2016

  )األساس النقدي(.
 

في حالة رفع التهاليف الهلية لمشررررروع مي المشررررار ع اإلنشررررائية يجب مراعاة  -ي/23
يي ررررررشأي شروط التعديل مرررررررررم 2016سنة ررررررررر( ل 2 م )رررررررررررررقتعميم وزارة المالية 
 . )األساس النقدي( في الجهات الحكوميةاعتمادات الميزانية 

 
شررررراف  ال يجوز ألية جهة حكومية إصرررردار أوامر تغيير ه على عقود -ي/24 تصررررميم وام

دارة وتنفيذ  وشراء ا الت والمعدات واألصول األخرى المرتبطة  المشار ع اإلنشائيةوام
% مي القيمة 5 عيقيمتها  حتى التي تقل والصرريانة الجذر ة االنشررائية بالمشررار ع
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إال بعد الرجوع يترتب عليها التزامات مالية تمديد عقود تجديد أو أو  ذاألصلية للعقد
وااللتزامات  لدراسرررة أسرررباب تلك األوامر شرررئوي الميزانية العامة –مالية إلى وزارة ال

والتأهد مي وجود اعتماد مالي لدى الجهة صرررررراحبة الشررررررأي  المالية المترتبة عليها
وذلك قمل العرض على الجهاز المركزي ذ  تخاذ القرار المناسررررب بشررررأنهاوا ومي ثم 

أي يتم التقدم بطلب التجديد أو التمديد قمل موعد  اةرررررررررررررررمع مراع للمناقصات العامة
 (76،75،74) منصوص المواد التاليةا ورد ررررررررررررمب انتهاء العقد موقت كافذ وااللتزام

واألخذ في ذ  ات العامةصررررررررالمناق بشررررررررأي 2016( لسررررررررنة  49مي القانوي رقم ) 
بشرررررررأي األوامر  1989( لسرررررررنة 2بة رقم )سررررررراالعتبار ما ورد متعميم ديواي المحا

 التغيير ة التي تصدر على مختلف أنواع االرتباطررررات.
راء أي ررررررررررررب إجررررررررركما ال يجوز للجهات المستفيدة التقدم لوزارة األشغال العامة بطل

شروع رررررررررررررررراإلنشائية يترتب عليه ز ادة في التهاليف الهلية للمتعديل على المشار ع 
إال بعد الحصرررول على موافقة  وذلك بعد إقرار التصررراميم والمدء في تنفيذ المشرررروع

باجتماعه  ( 1001) مررررق وزراءرراء بقرار مجلس الرمجلس الوزراء وذلك وفقا لما ج
     الفصررررررررررل/5المادة )مع عدم االخ ل بأحكام   1999( لسرررررررررنة  26-2/1999 )

 القواعد العامة(. –األول 
 

سنة رررر ل الرررإذا لم يتم تسليم أحد المشار ع اإلنشائية الذي كاي مقدرا تسليمه خ -ي/25
سوية ررررررررررررالمالية جاز مإذي سامت وبالشروط واألوضاع التي يحدد ا وز ر المالية ت

وذلك في حدود التهاليف الهلية والصيانة الجذر ة بالمشار ع االستحقاقات الخاصة 
( مي مرسرررروم 29ألحكام المادة ) وفقالمشررررروع في ميزانية السررررنة المالية المقررة ل

نة 31بالقانوي رقم ) بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على  1978( لسررررررررر
شأي شروط ررررررررررررم 2016سنة رررررررررررررررر( ل 2 لتعميم رقم )ذ وا تنفيذ ا والحساب الختامي

   . )األساس النقدي( يي اعتمادات الميزانية في الجهات الحكوميةررل مديرررالتع
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و الصررررررريانة أ على جميع الجهات الحكومية عدم تحميل المشرررررررار ع اإلنشرررررررائية -ي/26
ينبغي عدم تضررميي  ذ حيسبالمشررروعذات صررلة مباشرررة  تمصررروفات ليسرر الجذر ة

شروط المناقصات و الممارسات توفير سيارات لمشرفي الجهات الحكومية أو توفير 
 أجهزة أو معدات أو غير ا ت فيا الرتفاع قيمة العطاءات التي يتقدم مها المناقصوي 

 ( . 20/9/1995في   ) الهتاب الدوري الصادر وي ررو الممارس
 

رورة التقيد مإرسال تقار ر رالمشار ع اإلنشائية ضعلى الجهات الحكومية صاحبة  -ي/27
وفقا للميانات ة ماليمتابعة نصف سنوية عي سير العمل مهذ  المشار ع إلى وزارة ال

والمعلومات التفصيلية الواردة باستمارة متابعة تنفيذ تلك المشار ع والمعدة مي قمل 
 الوزارة المذكورة.  

 
ة مسئولي -صه رررركل فيما يخ -اء والمراءالههربر العامةذ وتتولى وزارتي األشغال  -ي/28

ة ررررررررررتنفيذ أعمال الصيانة الدور ة الجذر ة المتخصصة للمباني واألصول الحكوميررررر
الوزارات واإلدارات الحكومية وفقا رررررررررررررررالتي يلزم لها صيانة دور ة جذر ة متخصصة م

شرررررأي أعمال الصررررريانة على ب 1982( لسرررررنة  23 للتعليمات الواردة بالتعميم رقم )
 دة للصرف . رررراخت ف أنواعها ذ مع ضرورة إرفاق المستندات األصلية المؤ 

 
ذ ادي المباشرررررصررررللمشررررار ع اإلنشررررائية ذات المردود االقت ةيجب إعطاء األولوي -ي/29

ررود المشار ع اإلنشائية شروطا تلررتضميي عقو  ر ررزم المقاول القير ر ام بشراء المواد و ر
ذ مع إعطاء األولوية للمنتجات ل زمة للمشرررررررررروع مي السررررررررروق المحليةالمعدات ا

 .  1987لسنة   32سته ررررررمجل ( 17 ) مررروزراء رقرررالوطنية وفقا لقرار مجلس ال
 

 -أعمال التصميم واإلشراف والتنفيذ :  – ي/30
 
 

ب ي على المكاتسرررررررصرررررررر أعمال التصرررررررميم واألشرررررررراف الهند( يجب أي تقت 1 )
يررة الهو تيررة ذ على أي تتعرراوي مع المكرراتررب األجنميررة ذات الخمرة سرررررررررالهنررد
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زم المكاتب تالمؤكدة في حالة المشار ع ذات الطابع الخاص ذ كما يجب أي تل
الهندسرررية االسرررتشرررار ة الوطنية بمواصرررفات تنسرررجم مع مواصرررفات المنتجات 

 يه . الوطنية وذلك إذا ما كانت  ذ  المواصفات بالمستوى المتعارف عل
 

( إعطاء األولوية في تنفيذ المشرررار ع اإلنشرررائية لشرررركات المقاوالت الهو تية  2 )
باستثناء المشروعات ذات الحاالت الخاصة مع وضع شروط بضرورة تعاونها 

ار ع ذات الطميعررة مشرررررررررررت بررالمع مقرراول أجنمي مي ذوى الخمرة فيمررا يتعل
 تفاقية االقتصررادية التخصررصررية ذ على أي يتم كل ذلك ضررمي اإلطار العام ل

الموحدة لدول مجلس التعاوي أو أية اتفاقية أخرى ممرمة أو قد تمرم في  ذا 
 الشأي .   

 
  فرض العقوبات الرادعة على ميع المناقصرررررررات لمقاوليي عخر ي أو مشررررررراركتهم  -ي/31

ذ ومنع المقاوليي الهو تييي أو مؤسررررررسرررررراتهم مي التعاقد مي مها خ فا للشررررررروط
يي باستطاعتهم رررشركات أجنمية في حالة توافر مقاوليي محلييي مؤ لررالباطي مع 

مذلك ) توصررريات لجنة التنشررريط االقتصرررادي ( ذ كما ال يعتد بعقود التنازل  لقياما
اول رئيسي والشركات المحلية كمقاول مي رررررررالتي تمرم ميي الشركات األجنمية كمق

المشروع وذلك للحد مي حاالت  كررررررة مالرررررررررى موافقرررررررررالباطي إال بعد الحصول عل
 التهرب الضر مي . 

 

في  مناء على توصرررررررررية وزارة المالية ووزارة األشرررررررررغال العامة ووزارة التخطيط -ي/32
سيط ررررررررررشة تمررررررررررلمناق 18/11/1992و  12/10االجتماعات التي عقدت متار خ 

ال ررررررررررررصيانة واألعمرررررررررررراإلجراءات المتبعة في صرف الدفعات المستحقة لمقاولي ال
  -:شائية الصغيرة ينبغي اتباع ا تياإلن

 

( تقوم وزارة األشرررغال العامة متسرررليم األعمال المنجزة للجهة صررراحبة الشرررأي  1 )
 بموجب محضر تسليم يوقع عليه مي قمل مندوب الجهة المستفيدة .
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ررر( في حالة وجود أية م حظات مي قمل الجهة المستفيدة ت 2 ) ر ر ررردوي بمحر ضر ر
التسليم وتهوي وزارة األشغال العامة  ي المسئولة عي متابعة المقاول إلنجاز 

ه متنفيذ العمل رردم التزامررة عر ذ  الم حظات واتخاذ اإلجراءات ال زمة في حال
 طبقا للمواصفات الواردة في العقد .  

 

زارة ( تلتزم الجهات المستفيدة بصرف قيمة شهادات الدفع الواردة إليها مي و  3 )
  ذأيام مي تار خ است مها لتلك الشهادات 10األشغال العامة خ ل مدة أقصا ا

وفى حالة عدم التزام الجهة بالصررررررررررف خ ل  ذ  المدة المذكورة تقوم وزارة 
 ذلك التخاذ ال زم .ررعار ا مرررة إلشرررررالمالي ةال العامة بالهتابة إلى وزار رررراألشغر

 
رى بضرورة التعاوي ررمشروعات الهمرالحكومية القائمة على تنفيذ التلتزم الجهات  -ي/33

ب غها مسرررربقا وبصررررورة رسررررمية بمشررررروعات التنمية  مع الهيئة العامة للميئة وام
الرئيسية المزمع تنفيذ ا ليتسنى للهيئة دراسة تلك المشار ع مي الناحية الميئية 

( لسررنة  55)  ته رقمسررلمج ( 906 ) وذلك اسررتنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم
1994. 

 
تتولى كل جهة حكومية صررررررريانة المنشرررررررآت والمرافت الخاصرررررررة مها مع مراعاة  -ي/34

عمال الصررررررريانة على اخت ف بشرررررررأي أ 1982( لسرررررررنة 23متعميم رقم )االلتزام 
 أنواعها.

 

 
       ( المتخررذ في اجتمرراعرره 1126تنررادا الى قرارات مجلس الوزراء أرقررام ) اسررررررررر –ي /35

( المتخذ في  1253ذ )  16/11/2003( المنعقد متار خ  2/2003 – 49رقم  ) 
رابعا( في /82ذ) 23/12/2003( المنعقد متار خ  2/2003 – 54اجتماعه رقم ) 
وقررررار مجلررررس الوزراء  30/1/2005( المنعقد مترررار خ  4/2005اجتماعه رقم )

ذ  18/2/2008ار خ المنعقرد مت( 7/2008( فري اجتماعره رقرم )  أوال/213رقم ) 
( المنعقد 17/2013( الصرررررادر في اجتماعه رقم )497وقرار مجلس الوزراء رقم )
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وفيما يتعلت بالمشررار ع اإلنشررائية والصرريانة يجب على جميع  8/4/2013متار خ 
  -الجهات الحكومية مراعاة ما يلي : 

 

لى جميع المشررررررررار ع تهليف وزارة األشررررررررغال العامة بالتعاقد واالشررررررررراف ع – 1
ذ ما عدا مشرررررررار ع رات والهيئات والمؤسرررررررسرررررررات الحكوميةالحكومية للوزا

وزارة الرردفرراع و  جررامعررة الهو ررت والهيئررة العررامررة للتعليم التطميقي والترردر ررب
لها  واإلدارة العامة للطيراي المدنيذ باإلضرررافة إلى المؤسرررسررررات التي يتيح

 .قانوي إنشائها  ذا االختصاص
قيام وزارة األشغال العامة بالحصول على موافقة الجهات المستفيدة مرررررررررررري  – 2

 . وع على التصميم قمل طرحه للتنفيذالمشر 
 .% مي قيمة المشروع 10عدم تجاوز األوامر التغيير ة ألي مشروع عي  – 3
 إسناد مسؤولية الصيانة إلى الجهات الحكومية لتتولى القيام بصيانة مشار عها. -4
ررشار عها  -5 ر ر دارة مر ريانة وام ر ر رذ وصر ر ر ررصميم وتنفير ر السما  بقيام الجهات الحكومية متر

 الصغيرة والتي ال تتجاوز تهاليفها المالية ) مليوني دينار كو تي (.
ررسؤولية  -6 ر ر ررت مر ر رررة تحر ر ر دارة المشار ع الهمير اإلبقاء على تصميم وتنفيذ وصيانة وام

ر طة اسرررتهمال كافة متطلبات وزارة األشرررغال العامة لتنفيذ ا وزارة األشرررغال العامة شررر
 للجهة المستفيدة وفي حالة الخ ف يرفع األمر إلى مجلس الوزراء.

السما  لبعض الجهات الحكومية مإنجاز وتصميم وتنفيذ وصيانة مشار عها والتي  -7
 ( م ييي دينار كو تي.10ال تتجاوز تهاليفها المالية )

 
يجوز ألي جهة حكومية دمج المشررار ع اإلنشررائية ذات المكونات المتشررامهة التي  ال  -ي/36

 ترررررم اعتماد ا إال بعد الرجوع إلى وزارة المالية مهذا الشأي ألخذ الموافقة.
 

يجب على الجهات الحكومية قمل العرض على الجهاز المركزي للمناقصررررررررات العامة    -ي/37
لية لطر  المناقصرررررررات الخاصرررررررة بالمشرررررررار ع الحصرررررررول مقدما على إذي وز ر الما

 واترر( سن3ي )رد عردة تز رص التشغيل والصيانة لمري تتضمي أعمال تخراالنشائية الت
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شائية وذلك     وكذلك طر  المناقصات الخاصة بأعمال الصيانة الجذر ة للمشار ع اإلن
 لىرالية المترتمررة عر( سنروات لدراسرة االلتزامرات الم3في حالة ز ادة مرردة العقرد عري )

 ذ  التعاقدات خ ل سرررنوات تنفيذ المشرررروع وذلك على ضررروء الموارد المالية المتاحة  
 1978( لسررررنة 31( مي المرسرررروم بالقانوي رقم )26بالدولة اسررررتنادا ألحكام المادة )

 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذ ا والحساب الختامي. 
 

يجب على الجهات الحكومية التأهد مي سرررداد كافة المسرررتحقات المالية لمقاولي تنفيذ  -ي/38
المشار ع اإلنشائية وصدور شهادة الدفع الختامية واالست م االمتدائي لها قمل طلب 

 .(GFMIS)إلغائها مي الميزانية ونظام إدارة مالية الحكومة 
 

في حالة تغير  – ز ادة أو نقص –ألي جهة حكومية تعديل أسرررررررررعار العقد  يجوز ال -ي/39
إال  –والتي تحدد أسعار ا عالميا  –أسعار المواد الرئيسية الداخلة في منود المناقصة 

وفقا لمعادلة منصررررررروص عليها بالوثائت والعقود الخاصرررررررة بالمشرررررررار ع االنشرررررررائية 
شررئوي الميزانية العامة لدراسررة  –لمالية بعد الرجوع إلى وزارة او ذوالصرريانة الجذر ة 

األسباب وااللتزامات المالية المترتبة واعتماد القيمة المالية ال زمة وذلك قمل العرض 
( مي القانوي 76،75على الجهاز المركزي للمناقصررررات العامة وفقا ألحكام المادتيي )

 بشأي المناقصات العامة. 2016( لسنة 49رقم )
 

جهرررات الحكوميرررة ت في اللجوء إلى األوامر التغيير رررة لتنفيرررذ العقود يجرررب على ال -ي/40
الخاصرررة بمشرررار عها االنشرررائيةذ وااللتزام بعدم إطالة المدة الممتدة ميي تصرررميم  ذ  

( 182/2المشرررررررررروعات والمدء متنفيذ اذ وذلك اسرررررررررتنادا لقرار مجلس الوزراء رقم )
ة لتنفيذ العقود الخاصررة بالمشررار ع بشررأي األوامر التغيير  8/2/2016المنعقد متار خ 

 االنشائية للجهات الحكومية.
 

شررررئوي الميزانية  –يجب على الجهات الحكومية الحصررررول على موافقة وزارة المالية  -ي/41
مي ممارسررررات  العامة بشررررأي األعمال المنمثقة عي مخرجات االتفاقيات االسررررتشررررار ة

أو أية خدمات استشار ة أخرى تتعلت مها وذلك  االنشائية ومناقصات لتنفيذ المشار ع
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قمل العرض على الجهاز المركزي للمناقصرررات العامةذ قمل اتخاذ أي إجراءات للطر  و 
وذلك للتحقت مي ادراجها ضرررمي مكونات المذكرة االيضررراحية بميزانية الجهة ودراسرررة 

 خ ل سنوات التنفيذ.عليها االلتزامات المالية المترتبة 
 

يجوز ألي جهررة حكوميررة تفعيررل المنود االحتيرراطيررة والطررارئررة بعقود االتفرراقيررات ال  -ي/42
االسرررتشرررار ة والمشرررار ع االنشرررائية والصررريانة الجذر ةذ واسرررتعمال المبالغ االحتياطية 

شررئوي الميزانية العامة لدراسررة -والطارئة متلك العقود إال بعد الرجوع إلى وزارة المالية
لتزامات المالية المترتبة عليها واتخاذ القرار المناسررررررب أسررررررباب تفعيل تلك المنود واال 

( لسررنة 30بشررأنها وذلك قمل العرض على ديواي المحاسرربة وفت أحكام القانوي رقم )
بشرررأي التقيد مدليل إعداد أوراق  2010( لسرررنة 9وتعدي تهذ والتعميم رقم ) 1964

للرقابة  المناقصرررررررات ومشرررررررروعات العقود واالرتباطات واالتفاقات الخاضرررررررعة
 المسبقة قمل عرضها على ديواي المحاسبة.

 
ية والتعاقد لمناقصرررررررررات   والترسررررررررريجب على الجهات الحكومية اتخاذ إجراءات الطر  -ي/43

نةالص        بل يا ية ق جذر هاء ال يةالعقود  انت جار قديرموقت كافذ مع مراعاة دقة  ال  ت
للتنفيذ وذلك تجنبا إلصررردار أوامر تغيير ة على العقود  ال زمة األعمال والمدة الزمنية

 النفقات الرأسمالية(. -ي /12)الجار ة مع االلتزام منص المادة 
كما يجب على جميع الجهات الحكومية عدم تضرررررميي مناقصرررررات الصررررريانة الجذر ة   

للمشرررررار ع االنشرررررائية بقيمة أتعاب تصرررررميم أو اشرررررراف أو أية خدمات اسرررررتشرررررار ة        
 أو متطلبات تأثيس.
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