ادلِورًة اًخووس َة
رئاسة احلىومة
املدرسة اًوظيَة ً ؤلدارت

ثلٌَاث ؤاػداد مرشوع املزياهَة
ا ألس خاذ :حمي ادلٍن لكَةل
ؤاػداد  :أبهُس خََفي _ ؤابراُمي املزوؾي
دورت اًخىوٍن املس متر ً 2016لرثلاء ؤاىل رثبة مذرصف مسدشار

المق ّدمة

املزياهَة كبي اذلاًة
غِد ا ألمان اًطادر يف  10سبمترب 1857
أبكر اًواحب اجلبايئ ػىل لك اًخووس َني وا ألخاهب ماًيك اًؼلاراث واملٌلرسني
ألوشعة ضياغَة.
دس خور  26أبفرًي 1861
ثضمن أبحاكم أبساس َة ثؤند اًواحب اجلبايئ اذلي هص ػَََ غِد ا ألمان،
ًىن مت ؤاًلاف اًؼمي بَ مٌذ س ية  1864زورت ػًل بن ؿذامه.

املزياهَة زمن اذلاًة
أبمر  4هومفرب 1882
حىوهت مبلذضاٍ اؤدارت املاًَة بخووس ٍر أبسِا موظف فرويس وخاضؼة ًركابة لكَة من كبي اًسَعة اًفروس َة.
أبمر  12مارس 1883
ضبط هَفِة اؤػداد املزياهَة اًيت أبضبحت من مشموالث اؤدارت املاًَة وثيفذ بؼد موافلة احلىومة اًفروس َة.
أبمر  12ماي 1906
أبدخي بؼظ اًخؼدًلث ػىل ظرًلة اؤػداد املزياهَة حِر ًخوىل رؤساء االؤداراث اًؼمومِة اؤػداد مزياهَاث
اؤداراهتم وًخوىل جتمَؼِا مدٍر املال وًضَف ًِا املداخِي ،وًؼرض املزيان اًؼام ػىل جمَس اًوزراء
ورؤساء اخلدماث حتت ؤارشاف امللمي اًؼام ابحلارضت و ًؼرض ػىل موافلة وزٍر اخلارحِة ٌدلوةل
اًفروس َة.

املزياهَة مٌذ ا ؤالس خللل
دس خور ؾرت حوان 1959
أبكر املبادئ اًرئُس َة ٌٌَلًَة اًؼمومِة  :اًفطول من  33اؤىل .36
اًلاهون ا ألسايس ٌَمزياهَة ػدد ً 1س ية  1960املؤرخ يف  12مارس 1960
أبول كاهون وافق ػَََ أبول جمَس أبمة ًخووس املس خلةل ،أبرىس املفِوم اًخلََدي ٌَمزياهَة ابغخبارُا
ثلدٍراث ٌَموارد و اًيفلاث .
اًلاهون ا ألسايس ٌَمزياهَة ػدد ً 53س ية  1967املؤرخ يف  08دٌسمرب .1967
أبًـى اًلاهون ا ألسايس ًس ية  1960و أبضبح ُو املرحع اًرئُيس ٌٌَلًَة اًؼمومِة يف ثووس ،و أبكر بطفة
خََة اًرتابط بني املزياهَة وخمخَف مظاُر احلَات اًؼامة.
مت ثيلِح ُذا اًلاهون ا ألسايس وؤامتامَ خاضة ابًلاهون ا ألسايس ػدد ً 103س ية  1996املؤرخ يف 25
هومفرب  1996واًلاهون ا ألسايس ً 42س ية  2004املؤرخ يف  13ماي .2004

مراحي ؤاػداد مرشوع مزياهَة ّادلوةل
ًثري اؤػداد املزياهََ ػددا من املسائي ذاث اجلواهب اًس َاس َة واالؤكذطادًَ واملاًَة ًخؼَق
بؼضِا بخحدًد اًسَعة اخملخطَ ابالػداد وًخؼَق الآخر بعرق االؤػداد املخبؼة يف ضبط
ثلدٍراث املوارد واًخفلاث .
كما ّمت ضبط مراحي اؤػداد املزياهَة وهَفِة اؤػداد ثلدٍراث املوارد واًيفلاث مبلذىض اًفطول
( 23خدًد) و( 24خدًد) و ( 27خدًد) من اًلاهون ا ألسايس ٌَمزياهَة.
ثيعَق معََة اؤػداد مرشوع مزياهَة ادلّ وةل بطدور مًشور اًس َد رئُس احلىومة ومتر
ػرب ػدت مراحي ثَؼب فهيا وزارت املاًَة دورا حموراي.

ًمت ؤاػداد املزياهَة ًس ية مؼَية ( )2017ػىل أبساس
ثلدٍراث اًس ية ( )2016اًفارظة وػىل أبساس
ؤاجنازاث اًس ية اًيت كبَِا ( )2015من هجة أبخرى

المقابيض

النفقات

العنوان األول

العنوان األول

الجزء :1المداخيل الجبائية
الصنف  : 1األداءات المباشرة
الصنف  : 2األداءات والمعاليم غير المباشرة
الجزء  : 2المداخيل غير الجبائية
الصنف  : 3المداخيل المالية
الصنف  : 4مداخيل أمالك الدّ ولة

الجزء  : 1نفقات التصرف
القسم  : 1التأجير العمومي
القسم  : 2وسائل المصالح
القسم  : 3التدخل العمومي
القسم  : 4نفقات التصرف الطارئة
الجزء  : 2فوائد الدين
القسم  : 5فوائد الدين العمومي

العنوان الثاني

العنوان الثاني

الجزء  : 3مداخيل غير اعتيادية
الصنف  : 5استرجاع أصل القروض
الصنف  : 6مداخيل غير إعتيادية أخرى
الجزء  : 4موارد اإلقتراض
الصنف  : 7اإلقتراض الداخلي
الصنف  : 8اإلقتراض الخارجي
الصنف  : 9اإلقتراض الخارجي الموظف

الجزء  : 3نفقات التنمية
القسم  : 6اإلستثمارات المباشرة
القسم  : 7التمويل العمومي
القسم  : 8نفقات التنمية الطارئة
القسم  : 9نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
الجزء  : 4تسديد أصل الدين
القسم  : 10تسديد أصل الدين

صناديق الخزينة

صناديق الخزينة

الجزء  : 5الموارد الموظفة
الصنف  : 10الموارد الجبائية

الجزء  : 5نفقات صناديق الخزينة
الصنف  : 11نفقات الحسابات الخاصة
الصنف  : 12نفقات أموال المشاركة

دورت املزياهَة

قبل نهاية الثالثي
األول من السنة

بداية من  31ماي
 30جوان
 1جويمية 15 -
أوت
 30سبتمبر

أوائل شهر أكتوبر

روزنامة إعداد
مشروع
الميزانية وقانون المالية
منشور رئاسة الحكومة

تقييم تنفيذ الميزانية لمسنة المنقضية
ضبط النفقات اإللزامية
آخر أجل لتوجيه مشاريع ميزانيات الوزارات إلى وزارة
المالية
مناقشة مشاريع الميزانيات بين ممثمي الو ازرات المعنية
ومصالح وزارتي المالية والتنمية الجهوية والتخطيط
حوصمة نتائج المناقشات من طرف وزارة المالية
ضبط الموارد والتوازنات العامة

عرض قانون المالية وميزانية الدولة عمى أنظار مجمس
الوزراء لممصادقة

مًشور رئاسة احلىومة
ًضبط
• اًخوهجاث اًؼامة اًيت حتدد االؤظار اًؼام اذلي ًيدرج فَِ اؤػداد ثلدٍراث اًيفلاث
ابًؼلكة خاضة مع مرحةل ثيفِذ اخملعط واملؼعَاث واًخوكؼاث املخؼَّلة ابًوضع
الاكذطادي.
• اًخوهجاث اخلطوضَة ّاًيت ًخؼني ػىل رؤساء االؤداراث اؤثباغِا غيد ضبط ثلدٍراث
هفلاهتا الاغخَادًة وهفلاث الاسدامثر.
• روزانمة اؤػداد مرشوع كاهون املاًَة.

ظرق ؤاػداد املزياهَة :
ختخَف ظرق ثلدٍر اًيفلاث وموراد مزياهَة ادلوةل حسب هوغِا:
1ـ ثلدٍر املطارًف:
أبـ مطارًف اًخرصف depense de gestion
خرصف ػىل اساس ظرًلذني مذاكمَخني :
ًمت ثلدٍر مطارًف اً ّ
اًعرًلة  :1ظرًلة االؤغامتداث امللرتع ػَهيا

اًعرًلة  : 2ظرًلة اًخدابري اجلدًدت
ظرًلة االؤغامتداث امللرتع ػَهيا :حمتثي ُذٍ اًعرًلة يف االؤهعلق من
مزياهَة اًس ية اجلارًة ويه مزياهَة مطادق ػَهيا مث هدخي ػَهيا بؼظ
اًخؼدًلث جسمى اًخؼدًلث حسب احلاخة ( ajustement aux
)besoins
اتخذ اب ؤالغخبار اًخـرياث امليخظرت واًيت ًِا ثأأزري ػىل اًس ية اًلادمة مثال:
اًخأأخري

ظرًلة اًخدابري اجلدًدت  :متثي اًخدابري اجلدًدت ؤاحراءاث مل حىن
موحودت أبضل يف مزياهَة اًس ية اجلارًة اي اهنا ثلرتح أل ّول مرت  :مثال
ا ؤالهخداابث اجلدًدت
رضورت أبن ثلدم اًوزارت املؼيَة واًخربٍراث اًلزمة ٌَحطول ػىل املوافلة
يف خطوص اًخدابري اجلدًدت امللرتحة وًعَب من اًوزاراث يف
خطوص اًخدابري اجلدًدت ثلدمي ُذت اًخدابري وحرثُهبا حسب الاوًَة

ملحظة :ثؼخرب من اًخدابري اجلدًدت :ا ؤالهخداابث ونذزل اًرتكِاث واًزايداث
يف ا ألحور غيدما حىون ألول مرت ثؼخرب اًخؼدًلث حسب احلاخة اًزايداث
يف ا ألحور غيدما حىون مربجمة مس بلا ونذزل اًخدرج اًؼادي ابًًس بة
ٌَموظفني واًؼمةل ونذزل املـادرت االؤدارت بسبب اًخلاػد واالؤحاظة أبو االؤحلاق
ونذزل االؤغامتداث واالؤحراءاث ؿري املخجدّ دت (مثال  :اًؼمةل اًوكذَني )
اًخدابري اجلدًدت ميىن ان حىون وًَدت زايدت خدًدت حٌاح أبوكسم مبسدشفى

وبطفة ػامة فان ضبط اًخلدٍراث هفلاث مزياهَة اًخرصف ًمت حسب
ا ألوًوايث اًيت ثؼعهيا ادلوةل خملخَف كعاػاث اًًشاط وحسب
الاًزتاماث وحسب اًضـوظاث اًعرفِة ادلاخََة واخلارحِة املسَعة
ػىل املزياهَة

ة  :مطارًف اًخمتَة
حمتثي مطارًف اًخمنَة يف االؤسدامثراث املبارشت واٍمتوًي اًؼمويم
االؤسدامثراث املبارشت  investisement direct :يه املشارًع اًيت ثيجزُا
ادلوةل ممثةل يف اًوزاراث ثيفذُا بيفسِا مثي بياء مسدشفى ظرًق س َارت
وزارت اًخجِزي (يه اًيت جرشف)
ما مؼىن ثيجزُا بيفسِا؟ اي ان ادلوةل حتدد احلاحِاث ،حلكَف مىذب
دراساث ٌَلِام ابدلراساث ؤاػداد رشوط فٌَة ضبط اًمكَاث ،ؤاػداد
هراساث اًرشوط ،الاػلن غن ظَباث غروض اًخؼاكد مع املزودٍن،
مراكبة الاجناز مذابؼة الاجناز مث خلص املس خحلاث...

الاسدامثراث املبارشت ًمت ضبعِا نذزل بعرًلذني مذاكمَخني:
ـ املشارًع اًيت يه بطدد االؤجناز projet en court
ـ املشارًع اجلدًدت
ابًًس بة ٌَطيف  Iفاؤن اًخلدٍراث ثمت ػىل أبساس كمية الاكساط امليجزت
وا ألكساط اًيت ًًذظر ؤاجنازُا خلل اًس ية املؼيَة حبسب ثلدم وسق
االؤجناز
ابًًس بة ٌَطيف  ( IIاملشارًع اجلدًدت) فِيي مشارًع ًعَب ضاحهبا
حرس ميِا ألول مرت وذزل حسب ثوهجاث اخملعط واملزيان االؤكذطادي
وحسب الاوًوايث أبما ثلدٍر احلاحِاث فِو ًمت ػىل أبساس دراساث أبو
وشوفاث أبسؼار أبو غروض أبمثان

اٍمتوًي اًؼمويمٍ :متثي اٍمتوًي اًؼمويم يف اًخدخلث
ذاث اًطبـة اًخمنوًة اًيت ثلوم هبا ادلوةل ًفائدت
املؤسساث اًؼمومِة ،وُذٍ املؤسساث يه اًيت ثخوىل
ا ؤالرشاف ػىل ا ؤالجناز وحىذفي ادلوةل بخحوًي أبموال يف
شلك ثدخي أبو متوًي معويم (ادلوةل ال ثيجز بيفسِا
ؤامنا جسامه يف اٍمتوًي) وًمت حتدًد جحم اٍمتوًي اًؼمويم
ػىل اساس الاوًوايث واًوضؼَاث

2ـ مطارًف اًخمنَة اًعارئة ومطارًف اًخرصف
اًعارئة ٌُل ابابن خيطان وزارت املاًَة  .وزٍر املاًَة
ُو اذلي ًؼد اًخلدٍراث اخلاضة هبذٍن اًبابني وُو
اذلي ًخوىل اًخرصف خلل اًس ية فهيٌل وًمت ثلدٍر
ُذت احلاحِاث بياء خاضة ػىل احلاحِاث احللِلِة
اًيت برزث خلل اًس يواث اًفارظة

3ـ من امليخظر أبن ًدخي اًخوهجاث
املس خلبََة املخؼَلة ابًخرصف حسب
ا ألُداف أبن ثدخي ظرق ؤاػداد خدًدت
ٌَخلدٍراث

ثلدٍراث املوارد
حىديس معََة ثلدٍر املوارد أبمهَة ابًـة ؤابغخبارُا املؤرش اًرئُيس
ًضبط احلجم ادلًل ًيفلاث ادلوةل:
أبـ ثلدٍر املوارد يف اًؼيوان :1ثخوزع املوارد يف اًؼيوان 1ؤاىل موارد
حبائَة وموارد ؿري حبائَة

ـ املوارد اجلبائَة  recette fiscaleفِيي مذأأثَة من دفوػاث ًخحمَِّا
ا ألشخاص اًعبَؼَون واملؼيوًون وذزل بطفة ؤاحبارًة ودون ملابي
مبارش
اجلبائَة ًِا ضيفان  :ا ألداءاث املبارشت وا ألداءاث ؿري املبارشت
أب ّما ا ألداءاث املبارشت فِو ًؼمتد ػىل ادلخي وًدفؼَ املعاًبون اب ألداء
اٌرلٍن ميىن الؤدارت اجلبائَة اًخؼرف ػَهيم أب ّما ا ألداء ؿري مبارش فِو
مؤسسة ػىل الاس هتلك وال ٌشؼر من ًدفؼِا بأأن ٌسامه بأأدائَ يف
مزياهَة ادلوةل وال ثخؼرف ػَََ ؤادارت اجلبائَة
هَف ًمت اًخلدٍر؟

ا ألداءاث املبارشت ًمت ثلدٍر جحمِا ابًًس بة ٌَس ية اًلادمة ػىل أبساس ػدّ ت
غيارص أب ّمهِا:
ثعور احملاضَي احللِلِة ػىل مدى اًس يواث اًفارظة ،ثعور اًياجت ّ
احملًل
اخلام (موحودت يف املزيان االؤكذطادي) ثعور وسب ا ألداء
ابًًس بة ً ألداءاث اًـري مبارشت ثؼمتد نذزل ػدت غيارص أبمهِا :ثعور ا ألداء
ؿري املبارشت ابًًس بة ٌَس يواث اًفارظة ،ثعور واالؤس هتلك اًوظين
(موحودت يف املزيان ال ),,,ا ألسؼار :ثعورُا (امليخظر) ،اًوارداث ألهنا
حزءُا ُام من ا ألداءاث ؿري املبارشت (االؤثفاكِة مع أبورواب  :احلجم ٍزًد
ثعور وسب ا ألداءاث (كد
ًىن اًًسب ثيلص هدِجة ًخحرٍر االؤكذطاد)ّ ،
ثخـري يف مرشوع كاهون املاًَة)

ـ املوارد ؿري اجلبائَة :يه اب ألساس املداخِي من اًيفط
وا ألداء ػىل غبور اًـاز اجلزائري ػىل ا ألرايض اًخووس َة
حتوًِا
مداخِي املك ادلوةل ونذزل املرابَح اًيت ّ
املؤسساث واملًشأأث اًؼمومِة ،مساٌُلث ٌَطيادًق
......يف خطوص مؼاجلة امليخرظني يف املسدشفِاث
اًؼمومِة :اخلعااي
هَف ًمت ثلدٍرُا؟

ًمت ثلدٍر اب ؤالغامتد ػىل :
حماضَي اًس يواث اًفارظة ،ا ؤالهخاج اًوظين امليخظر يف
مادت اًيفط ،ونذزل جحم اًـاز اجلزائري امليخظر ٌَس ية
اًلادمة واٍمثن املرابَح امليخظرت يف مس خوى أبمه
املؤسساث اًؼمومِة ( أبمه وحدت يه اًبيم املرنزي
ورشنة ؤاثطاالث ثووس وبؼظ اًبيوك ا ألخرى

ة ـ موارد اًؼيوان:2
يه اب ألساس موارد االؤكرتاض أبو املوارد اًيت جسرتحع من اًلروض
اًيت جس يدُا ادلوةل ًفائدت املؤسساث موارد االؤكرتاض يه داخََة
وخارحِة هَف ًمت اًخلدٍر؟ ًمت ثلدٍر املوارد ادلاخََة واخلارحِة:
ٍمتوًي اًؼجز بني املوارد اذلاثَة واًيفلاث امليخظرت
ٍمتوًي اًؼجز ثَجأأ ادلوةل ػادت ؤاىل االؤكرتاض من اًسوق ادلاخََة
(ؿاًبا يف حدود اًيطف) ومن اًسوق اخلارحِة يف حدود اًيطف
الآخر

اًلروض اخلارحِة 3أبضياف :اًلروض املخاثَة من اًخؼاون اًثيايئ
 copération bilatéraleأبي اًخؼاون بني دوةل واخرى وبطفَ
ػامة جس يد ُذت اًلروض برشوط ٌسريت (وس بة فائظ مٌخفظ
ومدت ؤارخاع ظوًةل) واًيوع اًثاينٍ :متثي يف اًلروض املخؼددت
ا ألظرف اي املؤسساث اًيت جسامه فهيا ُذت اًلروض جس يد
برشوط مذوسعة :اًيوع  3يه اًلروض املخأأثَة من اًسوق املاًَة
رشوظَ ضؼبة ذلزل فاؤن اٌَجوء ؤاىل اًيوع من اًلروض ُو ًيجز
غيد رضورت فلط(.ا ؤالًخجاء) وًمت ثلدٍر جحم االؤكرتاض بياء ػىل ػدت
خاضة:
مؼعَاث مهنا ّ

ـ وس بة جعز املزياهَة :وس بة اًخداٍن اًؼام ،املوارد امليخظرت بؼيوان
اًلروض املرثبعة مبشارًع (هيظر ؤاىل وس بة ثعور االؤجناز) ُذت
املشارًع مث هيظر ؤاىل اماكهَة ؤابرام ؤاثفاكِة خدًدت غن ظرًق
وزارت اخلارحِة)
كدرت االؤكذطاد اًوظين ػىل ثوفري اًلروض املؤمةل ػىل املس خوى
ادلاخًل وكدرت ادلوةل ػىل اس خلعاة كروض من اخلارج
ابحلجم املعَوة

ـ املوارد امليخظرت بؼيوان اسرتخاع اًلروض ػىل املس خوى ادلاخًل ًمت
ثلدٍرُا ػىل أبساس احلاالث اخلاضة ٌَمؤسساث امليخفؼة هبذت
اًلروض ونذزل غىي اساس برانمج اًدسدًد (رزانمة اًدسدًد
احملمتةل)
مفِوم جعز املزياهَة :خيخَف مفِوم جعز يف اًؼامل من ادلوةل ؤاىل دوةل
ومن مؤسسة ػاملَة ؤاىل بآخرى ،ابًًس بة ًخووس :جعز املزياهَة ٌساوي
اًفارق بني املوارد اذلاثَة ٌدلوةل (دون احدساة االؤكرتاض) واًيفلاث
(دون احدساة جسدًد اضي ادلٍن) وجش متي اًيفلاث ػىل خلص
اًفوائد

دراسة اًخلدٍراث من كبي وزارت املاًَة وؤاػداد ثلدٍراث املداخِي
وؤاػداد مرشوع كاهون املاًَة
ضبط اًخلدٍراث ا ألوًَة ٌَيفلاث
االؤًزامِة ٌَس ية امللبةل

غلد خَساث مع املسؤوًني املؼيَني ابًوزاراث ً ّمت خلًِا ثلِمي ثيفِذ مزياهَة اًس ية
امليلضَة وحتَني بؼظ مؼعَاث اًس ية اجلارًة وذزل كطد ضبط اًخلدٍراث ا ألوًَة
ٌَيفلاث االؤًزامِة ٌَس ية امللبةل.

اًخلدٍراث ا ألوًَة

ثخوىل املطاحل املؼيَة بوزارت املاًَة اؤػداد ثلدٍراث بأوًَة ملس خوى اًيفلاث ٌَس ية
املواًَة مث ملارىهتا ابملس خوى امليخظر ٌَموارد بياء ػىل املوارد احملللة ٌَس ية امليلضَة
وحتَني ثلدٍراث موارد اًس ية اجلارًة غيد الاكذضاء.

دراسة مشارًع املزياهَاث

حال ثَلي مشارًع املزياهَاث ،ثخوىل املطاحل املؼيَة بوزارت املاًَة دراسة ُذٍ املشارًع
واًخثبت يف املؤًداث امللدمة من كبي اًوزاراث واًَِالك اًخابؼة ًِا كطد ضبط
الاغامتداث ّاًيت ً ّمت اكرتاهحا ملابي اًعَباث.

مٌاكشة مشارًع املزياهَاث ػىل مس خوى وزارت املاًَة
 .1ثؼلد خَساث مع ممثًل اًوزاراث املؼيَة وحبضور ممثَني غن رئاسة احلىومة ( اًوظَفة اًؼمومِة
ومراكيب املطارًف اًؼمومِة) .
ً .2ضبط مبَؽ الاغامتداث املخفق ػَهيا ،وغيد الاكذضاء ًضبط مبَؽ الاغامتداث اًيت مل ًخفق
بشأأهنا رمغ مراحؼة اًوزارت املؼيَة ًعَباهتا ابًيلص أبو مراحؼة امللرتح ا ألويل ًوزارت املاًَة
ابًزايدت .حوضةل هخاجئ ُذٍ املياكشـاث وملاربهتا بخلدٍراث املوارد ّاًيت ثؼدُا اًَِالك املؼيَة
ابملوارد كطد ضبط جحم املزياهَة.
 .3ابًخوازيّ ً ،مت اؤػداد مرشوع كاهون املاًَة ابًخًس َق مع اًلعاػاث املؼيَة اب ألحاكم امللرتح
اؤدراهجا يف اؤظار خمخَف حواهب س َاسة ادلوةل.

غرض مرشوع املزياهَة وكاهون املاًَة ػىل جمَس اًوزراء
• ًؼرض مرشوع املزياهَة ومرشوع كاهون املاًَة ػىل خَساث وزارًة الختاذ
اًلرار امللمئ خبطوص ثوازن مزياهَة ادلوةل حسب فرضَاث ثخؼَق أبساسا
مبس خوى بؼظ اًيفلاث وخاضة مهنا هفلاث دمع املواد ا ألساس َة ودمع
احملروكاث ابغخبارُا مرثبعة ابًخوخَ اذلي سُمت ؤاكرارٍ خبطوص مس خوى
ا ألسؼار ادلاخََة ًِذٍ املواد.
• وثفيض ّ
لك ُذٍ املراحي ؤاىل ؤاػداد مرشوع كاهون املاًَة اذلي ًؼرض ػىل
جمَس اًوزراء و ًضبط يف ضَـخَ اٍهنائَة ّاًيت ثؼرض ػىل اًسَعة
اًدرشًؼَة دلراس هتا ومٌاكش هتا كبي املطادكة ػَهيا

املطادكة ػىل مرشوع املزياهَة من كبي اًسَعة اًدرشًؼَة

املياكشاث ػىل مس خوى جلية املاًَة مبجَس هواة اًشؼب
املياكشاث ػىل مس خوى اجلَسة اًؼامة واملطادكة ػىل املرشوع

وضع الاغامتداث ػىل ذمة املخرصفني
ثوضع االؤغامتداث ػىل ذمة املخرصفني مبلذىض:
كاهون املاًَة
•ًوزع الاغامتداث حسب اًؼياوٍن وا ألحزاء وا ألكسام أبمر ثوزًع الاغامتداث
•ٍىون اًخوزًع حسب ا ألبواة وا ألكسام واًفطوًلرار ثوزًع الاغامتداث
•ًوزع ابًًس بة ًلك ابة الاغامتداث داخي اًفطول بني اًفلراث واًفلراث اًفرغَة
•ًطدر ُذا اًلرار يف بداًة اًس ية املاًَة ابًًس بة ًيفلاث اًخرصف وخلل اًس ية املاًَة
ابًًس بة ًيفلاث اًخمنَة.

الخاتمة

