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 الجريدة الرسمية

 2020لاللتزامات املالية لسنة اللجنة الفنية تعليمات 

 روعات ــــمش( من قانون 10صادرة مبوجب أحكام املادة )
 2020نة ــــلس 17م ــــالشراكة بني القطاعني العام واخلاص رق

 

( 2020تستتمى هتتذه ابنعليمتتدا ا تعليمتتدا ابلجاتت  ابفايتت  بالبنزااتتدا ابمدبيتت  بستتا   (1ا ابمداة

 ويعم   هد اأ تد)يخ شرلهد ري ابجلي)ة ابلسمي .
 

  (2ا ابمداة
دشي ابمخصصت  ابمعت هتذه ابنعليمتدايكون بلكلمدا وابعند)اا ابندبي  حيقمد و)اا ري  - ر

 بهد راشده اد ب  ت)ل ابقليا  على غيل ذبك:
بستتا   17:  تتدشون ارتلوعدا ابرتتلاك   تتيأ ابقطتدعيأ ابعتتد  وابختده ) تت   ابقتدشون

2020. 
 : وزيل ابمدبيــ  وزيلــــــــــــــــــــــــــــــاب

 : وزا)ة ابمدبي  وزا)ةــــــــــــــــــــــــــــاب

 : رايأ عد  ابوزا)ة. د ــــــــــــــــــــــاألايأ ابع

 موجتب رحكتد   ةبنزااتدا ابمدبيت  ابمارتأ: ابلجا  ابفاي  بإل  ــــــــــــــــــــابلجا  ابفاي

 ( اأ ابقدشون.10ابمداة ا

: ابوحتتت)ة ابناظيميتتت  ابمارتتتأة رتتتي ابتتتوزا)ة وابمخنصتتت   بنزااتتتدا ابمدبيتتت وحتتت)ة اإل

بتتتالز  بلجاتتت  بنزااتتتدا ابمدبيتتت  وابنتتتي تقتتت)  ابتتت)ع  ا دإل

 ابفاي .
 : )ئيس ابلجا  ابفاي . ســـــــــــــــــــــــــــابلئي

  نلتنتبمرتلوم ابرتلاك  وابم: اآلمد) ابمدبي   عي)ة ابمت)ى   ــــــــــــبنزاادا ابمدبياإل

 .على ابموازش  ابعدا   رك  اندشل او غيل اندشل

عتت) اتتأ ابلجاتت  ابفايتت   دبنرتتدو) اتتع ابجهتت   تقليتتل البنزااتتدا ابمدبيتت : ابنقليتتل ابمل

ابحكواي  وابذي يح)ا اآلمتد)  عيت)ة ابمت)ى والبنزااتدا 

 ابمدبي  ابني تنحملهد ابجه  ابمنعد )ة.

اإليلاااا ابحكواي  ري ارتلوم ابرتلاك : ايتلاااا ابموازشت  ابعدات  ابنتي تارتأ اتأ 

تافيذ وترغي  ارتلوم ابرتلاك  علتى ات)ى او)ة حيتدة 

 .ارلوم ابرلاك 

لاح  ارلوم ابرلاك  على ابحكوا : ابنكلفت  ابمقت))ة بالبنزااتدا ابمندشتلة تكلف  ا

 .وغيل ابمندشلة خالل كدر  الاح  ارلوم ابرلاك 

تعنم) ابنعد)يف ابوا)اة ري ابقدشون حيقمد و)ا اباص عليهد ري هذه ابنعليمتدا اتد بت   - ب

 ت)ل ابقليا  على غيل ذبك.

 
  (3ا ابمداة

ي  بالبنزااتدا ابمدبيت (  قتلا) اتأ ابتوزيل  اتد ا  ترك  ري ابوزا)ة بجا  تسمى اابلجا  ابفا .ر 

 على تاسيب الايأ ابعد .
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 تنأبف ابلجا  ابفاي  على ال   اأ:  .ب 

 ادا ابمدبي .ا)ئيس وح)ة البنز -

 امق  عأ اائلة ابموازش  ابعدا . -

 امق  عأ ا)يلي  اب)يأ ابعد . -

 امق  عأ ا)يلي  ابخزيا  ابعدا . -

 دسدا ال نصداي .امق  عأ ا)يلي  اب))اسدا وابسي -

 امق  عأ ا)يلي  ابرؤون ابقدشوشي . -
 على تاسيب الايأ ابعد  )ئيسد  بلجا  واقل)ا  بهد. يسمي ابوزيل  اد    . ج

تجنمع ابلجات  ابفايت   صتو)ة او)يت  او كلمتد اعتت ابحدجت  ابتى ذبتك  ت)عوة اتأ )ئيستهد ا. 

 لا)اتهتد وتوصتيدتهد ويكون الجنمدم  دشوشيد  اذا حضله مالم  رعضد  علتى ال ت  وتنختذ 

 دلجمتتدم او  أكقليتت  رصتتواا األعضتتد  ابحدضتتليأ ورتتي حدبتت  تستتدوي األصتتواا يتتلج  

 ابجدشب ابذي صوا اعه ابلئيس.
ه. بلجاتت  ابفايتت  ابحتت  رتتي اعتتوة ري اتتأ ذوي ابخنتتلة والخنصتتده بإلستتن اد   تتدألاو) 

 ابمعلوض  عليهد اون رن يكون به ح  ابنصويت.

جنمدعتتدا ابلجاتت  عاتت) ااد رتت  ارتتلوم احكوايتت  بحضتتو) يتتن  اعتتوة امقتت  ابجهتت  اب . و

 .سن اد   لريه اون رن يكون به ح  ابنصويتابرلاك  ابمنعل   هد بال
انادم عأ ابنصتويت علتى ري اوضتوم، ل يجوز ألي عضو اأ رعضد  ابلجا  ابفاي  ال . ز

 .ويجب عليه ت)ويأ  لا) اخدبف   ذبك
 :ابمهد  ابندبي ينوبى اقل) ابلجا   . ث

جنمدعتتتدا ابلجاتتت  ابفايتتت  واعتتتواا ابحضتتتو)، وتتتت)ويأ احدضتتتل اجتتت)ول تاظتتتي   .1

 جلسدتهد، وحفظ اعداالتهد وري ومدئ  تنعل   دبلجا  ابفاي  رو  دعضدئهد.
 .ابفاي إع)اا الف الجنمدم وتوزيعه على رعضد  ابلجا   .2
 وتوميقهد وحفظهد حسب األصول.ابفاي  جنمدعدا ابلجا  ااند ع  تو يع احدضل  .3
 لى يكلفه ابلئيس  هد.ري اهد  رخ .4

 بلوزيل تح)ي) اكدرــأة ادبي  ألعضد  ابلجا  ابفاي  واقل)هد. .  
 

( اتتأ ابقتتدشون ابمهتتد  وابصتتالحيدا 10تنتتوبى ابلجاتت  ابفايتت  ورقتتد  ألحكتتد  ابمتتداة ا (4ا ابمداة

 ابندبيـــ  :

تقيتتي  واند عتت  والا نتت  البنزااتتدا ابمدبيتت  بكتت  ارتتلوم شتتلاك  وري تحتت)يقدا  .ر 

 حكواي اق)  وتزوي) ابوح)ة  هد إلا)اجهد ري ابسج . عليهد والا ن  ري اع 

الا ن  رمل ري ابنزاادا  د)ئ  على ابمدبي  ابعدات  وابت)يأ ابعتد  وتحت)يد  عت)هد  .ب 

ابمتتتدبي علتتتى البنزااتتتدا ابمدبيتتت  ووضتتتع اقنلحتتتدا بنتتت)ا)  آمد)هتتتد ابستتتلني  

 ابمحنمل .
برتتلاك  عاتت) ضتتمدن إا)اج ابمتتوا)ا ابمدبيتت  ابالزاتت  إلشمتتد  وتافيتتذ ارتتلوعدا ا .ج 

 إع)اا ابموازش  ابعدا   مد ري ذبك ال د) ابمدبي انوسط ابم)ى بلافقدا.
اند عتت  )صتت) اخصصتتدا رتتي ابموازشتت  ابعداتت  بالبنزااتتدا ابمندشتتلة ابمستتنحق   .ا 

والبنزااتتتدا ابمدبيتتت  ابنتتتي تنحقتتت  رماتتتد  تافيتتتذ ارتتتلوعدا ابرتتتلاك  وابتتت)ع  

 ابحكواي ابمطلوب بنلك ابمرلوعدا.
جد  البنزااتتدا ابمندشتتلة ابمستتنحق  علتتى ابجهتت  ابمنعد تت)ة اتتع ابنأكتت) اتتأ اشستت .ه 

 ابمخصصدا ابملصواة ري ابموازش  ابعدا  بنلك ابجه .
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ا)اس  ري اع  حكتواي اقنتلث رتي ري ارتلوم شتلاك  اندشتل رو غيتل اندشتل  .و 

 واوا ا  هذا اب)ع  و ))ة ابحكوا  على تحمله.
  عليهد وابنع)يالا ابنتي تطتلر إجلا  ابمقد)ش   يأ عقوا ابرلاك  ابني ت  ابنوار .ز 

عليهد  ع) تو يعهد بلنحق  اأ ع)  وجوا اخنالع جوهلي على توزيع ابمخد ل 

 او البنزاادا ابمدبي  رو اب)ع  ابحكواي ابمقنلث.
 
تنوبى ابجه  ابحكواي   ع) ص)و) تقليتل ابجت)وى جمتع وتحليت  ابمعلواتدا ابخدصت   (5ا ابمداة

ابمندشتلة والبنزااتدا ابطد)ئت  ختالل جميتع   دلبنزاادا ابمدبيت   متد ريهتد البنزااتدا

الاح  ارلوم ابرلاك  واع)اا تقليل  ذبك وتق)يمه إبى وح)ة ابرلاك  لحدبنته إبتى 

 ابلجا  ابفاي .
 

  (6ا ابمداة

تقليتل البنزااتدا ابمدبيت   دبنرتدو) اتع ابجهت  ابحكوايت  علتى رن   إعت)ااتقو  ابلجا  ابفايت   . ر

 ينضمأ كح) راشى اد يلي:

 ابرلاك وصف اوجز بمرلوم  .1

اباق)ي  بمرلوم ابرلاك  بنيدن ات)ى  ))تته الاجع  وتحلي  اؤشل ابحسدسي  بلن)رقدا  .2

 .وغيل ابمندشلة ري تقليل ابج)وىعلى ابورد   دبنزاادته ابمدبي  ابمندشلة 

 تقيي  البنزاادا ابمدبي  ابطد)ئ . .3

 الاجع  تحلي  ابقيم  ابمضدر  اقد   ابمدل ري تقليل ابج)وى. .4

د ل ابمدبي  بمرلوم ابرلاك  اأ رجت  ابنقيتي  ابكمتي واباتوعي بلمختد ل اصفور  ابمخ .5

 ابمدبي  ابلئيسي .

 ج)وى ارلوم ابرلاك .تقليل الاجع  الرنلاضدا ابمدبي  ابوا)اة ري  .6

 بنزاادا ابمدبي  ابخدص   ك  ارلوم.ابنوصي   نح)ي) سقف بإل .7

 اند ع  ابمخصصدا ابملصواة ري ابموازش  بمرلوم ابرلاك . .8
 د  ( يوات60رع ابلجا  ابفاي  تقليل البنزاادا ابمدبي  انضماد  توصيدتهد ابتى ابتوزيل ختالل اتل . ب

 اأ تد)يخ تلقيهد اإلحدب  اأ ابوح)ة.

 .يلرع ابوزيل توصيدته حول تقليل ابلجا  ابفاي  وتاسيندتهد ابى ابلجا  ابعليد . ج
 

ة إلحدبنته ابتى  ع) إع)اا استواة عقت) ابرتلاك ، تقتو  ابجهت  ابحكوايت   لرعته بلوحت) (7ا ابمداة

 ابلجا  ابفاي  إلع)اا تقليل البنزاادا ابمدبي   دبنردو) اع ابجه  ابحكواي 
اتأ تتد)يخ  د  ( يوات60تلرع ابلجا  ابفاي  تقليلهد وتوصيدتهد ابتى ابتوزيل ختالل ا .ر 

 تلقيهد اإلحدب  اأ ابوح)ة.
يل ري ضو  الاجع  تقليل البنزاادا ابمدبي  وتوصيدا ابلجا  ابفايت  يلرتع ابتوز .ب 

 .توصيدته حول ابنقليل ابى ابلجا  ابعليد
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  (8ا ابمداة

ين  احدب  هذه ابنع)يالا ابمقنلح   هعا) ا نلاث ري تع)يالا على عق) ابرلاك   ع) تو يع . ر

 .اأ ابوح)ة ابى ابلجا  ابفاي  
تقتتو  ابلجاتت  ابفايتت   ملاجعتت  ابنعتت)يالا ابمقنلحتت  وإجتتلا  ابمقد)شتت   تتيأ عقتت) ابرتتلاك   . ب

ختتنالع جتتوهلي علتتى توزيتتع اعليتته بلنحقتت  اتتأ عتت)  وجتتوا  وابنعتت)يالا ابنتتي ستتنطلر

ابمخد ل او/و البنزاادا ابمدبي  والاجع  ابمخد ل ابكمي  واباوعي   دبنردو) اع ابجه  

 ابمنعد )ة.
( 60تلرع ابلجا  ابفاي  تقليل البنزاادا ابمدبيت  وتوصتيدتهد ابتى ابتوزيل ختالل ا .1

 اأ تد)يخ تلقيهد اإلحدب  اأ ابوح)ة. د  يوا

يلرتع ابتوزيل ري ضو  الاجع  تقليل البنزاادا ابمدبي  وتوصيدا ابلجا  ابفايت   .2

 حول ابنقليل ابى ابلجا  ابعليد. توصيدته

 
علتى تاستيب ابلجات   تلا)ا   نح)يت) ستقف  زيل ري  )اي  ك  سا  ادبيت   اتد   يص)) ابو : (9ابمداة ا

تخصيصتهد بنغطيت  ري ابنزااتدا  البنزاادا ابمدبي  اإلجمدبي  ابني تستنطيع وزا)ة ابمدبيت 

 ادبي  شدش   عأ ارد)يع ابرلاك  ورقد  ألي امد يلي:
 شسن  ا وي  اأ ابادتج ابمحلي الجمدبي. .ر 
 شسن  ا وي  اأ اليلاااا ابعدا . .ب 
 على تاسيب  ابلجا .  ليق  رخلى يقل)هد ابوزيل  اد    ري  .ج 

 
 ري هذه ابنعليمدا. تنت ابلجا  ابفاي  ري ك  اد يلا عليه شصد  : ( 10ابمداةا

 

 يص)) ابوزيل ابقلا)اا ابالزا  بنافيذ هذه ابنعليمدا. : ( 11ابمداةا
  

 ةـــــــــــــر املاليـــــــوزي  

 د. حممد حممود العسعس

 


