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 الحكؽمية العقؽد تشفيح دليل
  العخاق في

 

 
 ثالثالجزء ال

 –اإلطار المالي واإلداري للتوريد في القطاع العام 
 لربط الشراء بإطار اإلدارة المالية العامة 
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 مقدمة
لتفديخ اإلطار القانؽني والتشعيسي لتقجيػ وتشفيح الدمع واألشغال  مخجعا   الجليل ىحا يذكل

ندخة عؼ القؽانيؼ واألنعسة والتعميسات أرفق بو في قخص مجمج  قجوالخجمات في العخاق. و 
الخسسية/القخارات/الشساذج السخجعية السعتسجة حاليا  لمتخطيط ولتشفيح عسمية التعاقج العام في 

 ويحتؽي ىحا الجدء عمى: .العخاق

 السىوية( التعاقد خطةقاوون الموازوة )  .اول  

 العامة: العتبات السعتسجة سشؽيا .الخطة الدشؽية والسؽازنة  ثانيا .

)اقميػ كخدستان  لمؽزارات والجيات غيخ السختبطة بؽزارة الرالحيات السالية ثالثا .
 والحكؽمات السحمية...( 
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 قانون الموازنة  .أولا 

( 37( مؼ السادة )( والبشج )ثالثا  16ألحكام البشج )أول( مؼ السادة ) طبقا  و  سشؽيا  قخ مجمذ الشؽاب ي
 قانؽن السؽازنة العامة التحادية لجسيؽرية العخاق. ،مؼ الجستؽر

  .تػ نذخ القانؽن في الؽقائع العخاقية )الجخيجة الخسسية لجسيؽرية العخاق(ي

 فرؽل وىي:( 7) ثالثةيتألف القانؽن مؼ 
 اإليخادات الفرل األول .6

 الشفقات والعجد  الفرل الثاني .2

 أحكام عامة وختامية الفرل الثالث .7

 :مشياججاول  عجةمخفق بالقانؽن 
 ؛الجاري  لمعاماليخادات وفق الحدابات الخئيدية   ) أ ( ججول  .6

 )والجوائخ  الجاري  لمعامالشفقات حدب القطاعات والنذطة   ) ب ( ججول  .2
 السسؽلة مخكدية(؛ الخجمية

 ؛ والتبؽيب وحدب الجاري  معامالشفقات حدب الؽزارات ل  ) ج( ججول  .7

 .الجاري  معامالشفقات الحاكسة ل  ) ىـ (  ججول  .4

 

 فيسا يمي ممخص لقانؽن السؽازنة العامة.

 اإليرادات  -الفصل األول

 :يمي لسا ا  وفق سشة لكل قيستيايعشى الفرل األول بتفريل اليخادات حيث تقجر 

 الزخائب 6.6

 السداىسات الجتساعية 6.2

 السشح 6.7

 اليخادات الخخى بزسشيا مبيعات الشفط 6.4
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 بيع السؽجؽدات غيخ السالية 6.1

 النفقات والعجز -الفصل الثاني
يعشى ىحا الفرل بتحجيج الشفقات لكل القطاعات في الجولة والتي تتغيخ كل سشة حدب تؽقعات 

 اإليخادات وحدب إحتياجات السؤسدات الحكؽمية والغيخ حكؽمية. 

السبالغ الشقجية السجورة في صشجوق العخاق ومؼ القتخاض  مؼحالة وجؽد العجد تتػ تغطيتو  في
 فخ الستؽقع مؼ زيادة أسعار بيع الشفط او زيادة النتاج.الجاخمي والخارجي وندبة مؼ الؽ 

 

 الفصل الثالث: أحكام عامة وختامية

يعشى ىحا الفرل بتؽضيح صخف التخريرات السالية السجرجة في الفرل الثاني وتقجيػ الحدابات 
اقميػ الذيخية مؼ قبل دوائخ الجولة لؽزارة السالية. كسا يحجد حرص السحافعات غيخ السشتعسة في 

كسا يؽضح دور ديؽان الخقابة السالية التحادي في مخاقبة  بشدبة عجد سكانيا مؼ اجسالي الشفقات.
 التدام دوائخ الجولة في تشفيح بشؽد القانؽن. 
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 تعليمات تنفيذ الموازنة  .ثانياا 

لكل مؼ وزيخي تدييال  لتشفيح قانؽن السؽازنة التحادية لجسيؽرية العخاق وعسال  بالرالحية السخؽلة 
( ترجر وزارة السالية والتخطيط التحادييؼ تعميسات  12السالية والتخطيط التحادييؼ بأحكام السادة )

التي تتطمبيا السخحمة الخاىشة  الستخاتيجيةفي الطار العام  تزعبعج ان  ىحه تشفيح السؽازنة التحادية
السالية السعتسجة في السؽازنة لتؽظيف  مع التأكيج عمى أىسية الستفاده القرؽى مؼ التخريرات

 الطاقات مؼ اجل مؽاصمة البشاء الحزاري الستطؽر لمسجتسع العخاقي .

 يمي :   زسؼ التعميسات السعجة وفقا  لحكام قانؽن السؽازنة العامة التحادية ماتت . 6

: الزؽابط الالزمة لتشديق صالحية الؽزارات والجوائخ غيخ السختبطة بؽزارة  القدػ الول
والسحافعات ومجالديا ومكاتب السفتذيؼ العسؽمييؼ في استخجام التخريرات 

 السعتسجه في السؽازنة. 

 . الجاري  معام: تعميسات تشفيح السؽازنة التحادية ل القدػ الثاني

 : السالكات. القدػ الثالث

 معام: تعميسـات وصالحيـات تشفيـح نفقات السذـاريع الخأسسـاليـة )الستثسارية( ل الخابعالقدػ 
 .  الجاري 

ضخورة التقيج التام بسا ورد في ىحه التعميسات تحقيقا  لمسرمحة العامة وتجشب التجاوز عمى  . 2
 السال العام وبالتالي التعخض لمسحاسبة القانؽنية.
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 لجان المشتريات تعاقدصالحيات ال .ثالثاا 

الرادرة عؼ  الدشؽيةالدقؽف السالية الؽاردة في تعميسات السؽازنة العامة اإلتحادية  مخاعاة يتػ .6
  .السمؽب ىحا إستخجام عشجوزارة السالية 

 ساليبالعؼ طخيق احج التعاقج  يتػالسحجد في تعميسات العام الجاري  الدقفاكثخ مؼ   1.1
والتعميسات ذات  2014( لدشة / 2رقػ )السشرؽص عمييا في تعميسات تشفيح العقؽد الحكؽمية 

 .العالقة

)صالحيات وإجخاءات مشح العقؽد(  2990( لدشة / 09بسؽجب قخار مجمذ الؽزراء السخقػ )  2.6
بؽزارة تػ رفع صالحيات السؽافقة عمى العقؽد لمدادة الؽزراء، رؤساء الجيات غيخ السختبطة 

 والسحافعيؼ كالتالي:

 ( مميؽن دولر لمدادة الؽزراء ورؤساء الجيات غيخ السختبطة بؽزارة؛699لغاية ) 
 ( مميؽن دولر لمدادة السحافعيؼ؛19لغاية ) 
  لمخئيذ األعمى تخؽيل رؤساء التذكيالت السختبطة بو، مخاجعة ومرادقة العقؽد بسا ل

( 1( مميؽن دولر بالشدبة لمؽزارات والجيات غيخ السختبطة بؽزارة، والى )69يتجاوز قيستيا )
 مميؽن دولر بالشدبة لمسحافعات. 

 :2966( لدشة / 732بسؽجب قخار مجمذ الؽزراء السخقػ ) 7.6

  لجان مجمذ الؽزراء القطاعية صالحية السؽافقة عمى إحالة العقؽد التي تديج عمى تخؽيل
 ( مميؽن دولر؛219صالحية رؤساء جيات التعاقج ولغاية )

    .ما زاد عؼ ذلغ، تعخض عمى مجمذ الؽزراء مؼ قبل المجشة السعشية 

ات الؽاردة في يجؽز تجدئة السذتخيات او مبالغ السشاقرات بقرج ادخاليا ضسؼ الرالحي ل .2
مادة معيشة او القيام بشفذ العسل  تعاقجاو العسل مجدءا  اذا تكخر  تعاقجالفقخة /أ اعاله ويعتبخ ال

 وألكثخ مؼ مخة خالل الذيخ الؽاحج.

(  6/7مؼ الدؽق وبسعجل ) تعاقجيخاعى استبجال اعزاء لجان السذتخيات التي ليا عالقة بال .7
اعزاء المجشة بذكل دوري حفاظا" عمى حقؽق الخديشة العامة وتحجيج مجة بقاء اعزاء المجان 

السحكؽرة لسجة لتديج عمى ستة اشيخ وليجؽز تججيجىا باي حال مؼ الحؽال ال في حالة 
السذتخيات  الزخورة القرؽى وتحقق الحاجة الساسة وليجؽز بعجىا اشخاك العزؽ في لجشة

  .ثانية ال بعج مزي مجة لتقل عؼ سشة واحجة
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يخاعى عشج اشخاك العزؽ السالي في لجان السذتخيات ان ليكؽن مدؤول" عؼ تجقيق وقبؽل  .4
 .مدتشجات المجان التي شارك فييا سؽاء في الرخف او التجقيق

 اللتزام بشروط العقد 

الؽزارات والجيات غيخ السختبطة بؽزارة والقاليػ ضخورة اللتدام بذخوط العقؽد التي تبخميا  -أ 
والسحافعة غيخ السشتعسة بأقميػ ومجالذ السحافعات وفق الريغة السثبتة في تاريخ ابخاميا مع 

 بسؽجبيا الرادرة والزؽابط  الشافحةمخاعاة تعميسات تشفيح العقؽد الحكؽمية 

 لمتعاقجاتالعام الجاري  مؼاألول  كانؽن  61مخاعاة عجم الجخؽل بأي التدام تعاقجي بعج تاريخ  –ب 
 ؛ وجاريةال السؽازنة مؼ السسؽلة

يخاعى عشج اللتدام بعقؽد يستج تشفيحىا ألكثخ مؼ سشة ان يتػ وضع التخريرات السالية  –ج 
الالزمة ليا في مؽازنة الدشة القــــادمة حيــــث يتعحر تجويخ او نقل اي مبالغ متبقية مؼ مؽازنة سشة 

  01( مؼ قانؽن الدارة السالية رقػ 4مؼ القدػ ) 6الى سشة اخخى عجا مانرت عميو الفقخة / معيشة
 .2994لدشة /

 


