تعليمات السلف المالية
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم ( )30/023تاريخ  3830/3/03بموجب المادة ()83
من النظام المالي رقم ( )03لسنة ()3898

المادة (  -:) 3تسُمى هذه لتتليممذ
إق ل ه .

" تليممذ

لتسذيا لتم تمذي مملمذا اعذ لاتاذ لا مذ تذ م

المادة (  -:) 2تص ا سيفي ملتب ادم ف ئدة ضم لألسس لتت تمي-:
أ-

متم ص ا لتسيفي امملفقي ئمس لتج ملي ،ان ء ا ايى تنسمب م لتلممذد
أم مدم لتمحدة لتمختصم .

ب-

تصذ ا هذذه لتسذذيفي تيل ئذذدم مذ لتالس ذ أم لتمسذذتجدم مذ أاض ذ ء
لتعمئي لتتد مسمي ملتمح ض م لتمتف غم ملتممظفم .

ج-

ال تتجذ مز لتسذذيفي سةسذي أمسذ ا لت لتذب لتإلذذع ي لوجمذ تي ،مفذذي جممذ
لألحملا مجب أ ال تزمد قممي هه لتسيفي ايى ( )0111أتا دمن .

د-

تسدد لتسيفي م لتب لتمستيا ايى أسني اإل إلع لا لاتدلء مذ
لتإلع لتهي ميي لتإلع لتهي ص ف فمه لتسيفي.

هـ -

مقذذدم لتمسذذتيا ضذذم ن ا من س ذا ا اقممذذي لتسذذيفي لتمص ذ مفي ،مماذذم هذذهل
لتضذذذم أمذذذ امامذذذ ال إلذذذع مي مافمتذذذي أم اف تذذذي أحذذذد لتلذذذ ميم فذذذي
لتج ملي ،مم أمضمل سنتم ايى لألقا فذي خذدمتع  ،مال مجذمز تيافمذا
أ مافا مستيفم في مق ملحد.

م-

متم ص ا لتسيفي الد تلائي لتنممهج لتملد تعه لتغ مي.

ز-

مجذذذذب أ ال تتجذذذذ مز قممذذذذي سذذذذيا لت ملتذذذذب مذذذذ نسذذذذاته ( )%2مذذذذ
ملتب لتمحدة لألا دمممي أم لودل مي في لتسني لتم تمي.
مخصص

المادة (  -:) 0تص ا سيفي ،السي ايممي تيل ميم لتممفذدم فذي السذ
لتت تمي-:

لتذب

سذممي ضذم لألسذس

أ-

ال تتجذ مز لتسذذيفي سةسذذي أمس ذ ا لت لتذذب لتإلذذع ي لوجم ذ تي مفذذي جمم ذ
لألحملا مجب أ تزمد هه لتسيفي ايى ( )011خمسم ئي دمن .

ب-

تام مدة لتسيفي أسني اإل إلع لا متخصم م
نع مي لتإلع لتهي ميي لتإلع لتهي ص ف فمه.

لتب لتممفذد لاتذدلء مذ

ج-

مإلت ط تص ا لتسيفي أ مام لتممفد قد لستمفى إل مط لالمفذ د ممقذ
اقد لالمف د ،مقدم لتاف ال لتمطيماي.

د-

متم ص ا لتسيفي امملفقي لتلممد أم مدم لتمحدة لتمختصم .

المادة (  -:) 4تص ذ ا سذذيفي دم ة تد مامذذي أم معمذذي سذذممي أم احذذأل ايمذذي ضذذم لألسذذس
لتت تمي-:
أ-

تص ا لتسيفي الد صدم ق ل لتسف .

ب-

مذذتم ص ذ ا لتسذذيفي م ذ قاذذا لتذذدلئ ة لتم تمذذي ما إل ذ ة مهت ذ الذذد تلائذذي
لتنمذذمهج لتملذذد تعذذه لتغ مذذي ان ذ اء ايذذى مملفقذذي لتلممذذد أم مذذدم لتمحذذدة
لتمختصم مهت ضم لتمخصص لتمق ة تيايمي أم لتمحدة.

ج-

تام قممي سيفي لتذدم ة أم لتمعمذي لت سذممي أم لتاحذأل لتليمذي أقذا ممذ
هم مستحق تيمستيا انساي ( )%21حتى متم تسدمده حسب لألصما.

د-

ا تنسذذاي تتذذهلا لتسذذف  ،ملطذذى ات ذ ب اذذهت إتذذى إل ذ اي ا تمذذي وصذذدل
لتتذذهلا لتمطيماذذي ،مال تلطذذى أمذذي ما ذ تا نقدمذذي مق اذذا هت ذ إال امملفقذذي
ئمس لتج ملي.

هـ -

تسدد لتسيفي ح ا لنتع ء لتمعمي ،مامدة لتمستيا م لتسف .

م-

إهل تم مقم لتمستي ا اتسدمد م ايمه مذ لتسذيفي خذةا أسذام مذ تذ م
امدته تخصم قممي تي لتسيفي م ملتاه م قاا لتدلئ ة لتم تمي ما إل ة
دم لتح جي إتى أمي إج لءل  ،مهت تضم حقمق خزمني لتج ملي.

المادة (  -:) 8أحكام عامــــــة-:
أ-

إهل لنتع خدمي لتمستيا ألي ساب ا  ،مست د م متاقى ايمه م قممي
لتسيفي دفلي ملحدة م لتاه أم م أمذي ماذ تا مسذتحقه تذه مسذا لتما فذ ة
ملتتلممض .

ب-

في ح تي ادم اف مي لتماذ تا لتمسذتحقه تذه تسذدلد مذ ايمذه مط تذب لتافمذا
اسدلد لتا قي.

ج-

تسدمده .

تلد لتدلئ ة لتم تمي لتنم هج لتخ صي اص ا لتسيا مإج لءل

