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 املقدمة

 
قـامــت وزارة المـالـيـة بـإعــادة هـيـكـلــة من أجل إصالح قطاع المالية العامة وتحسين األداء المالي 

 والتبويب تصنيفال تحديثالميزانية حيث تم البدء في عملية التحول التدريجي لمحاسبة االستحقاق من خالل 

إعداد تبويب جديد بشأن الدليل النمطي الموحد للجهات الحكومية وذلك ب 1998( لسنة 5وفقا للتعميم رقم )

ً  للمفاهيم و التعريفات المطبقة والمتفق عليها دوليا وبما يتوافق مع دلـيـل للميزانية العامة  للدولة وفقا

 حدةـــــــــم المتــــــائـف الحـكـومـيـة لألمــــو تـصـنـيـفـات الـوظ (GFS 2001)إحـصـاءات مـالـيـة الـحـكــومـة

(COFOG)  وفقا لمعايير المحاسبة الدولية (IPSAS) 2015( لسنة 4رقم ) تـعـمـيــمالمـن خـالل إصـدار 

ً  لهذا الدلـيـل إعـادة  التصنيف  تبويببشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية )األساس النقدي( ، حيـث تم وفقا

إلـى مـصـروفـات  الوزارات واإلدارات الحكومية وميزانيات الهيئات الملحقة ميـزانـيـةاالقتصادي للمصروفات  ب

باب/ مجموعة / فئة / بند / نوع ( بهدف إضفاء المزيد توجيه/ اريـة ونـفـقــات رأسـمـالـيـة مـوزعـة عـلـى  )جــ

 اجهزة من الدقة في تقدير اعتمادات الميزانية ومن أجل الوصول إلى أدق التفاصيل بها ، األمر الذي يساعد

هولة إجراء التحليالت المالية لبنود الميزانية العامة على أنشطة الدولة المختلفة ، وبما يكفل س الماليةرقابة ال

 كما يلي :

 الجارية:المصروفات 

 

 العاملين.تعويضات   األول:الباب 

 والخدمات.السلع   الثاني:الباب 

 التمويل.تكلفة   الرابع:الباب 

 اإلعانات.  الخامس:الباب 

 )مصروفات(.المنح   السادس:الباب 

 االجتماعية.المنافع   السابع:الباب 

 مصروفات وتحويالت أخرى.  الثامن:الباب 

 

 الرأسمالية:النفقات 

 

 المتداولة.شراء األصول غير  الثاني:الباب 
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إلبى سبتة البوزارات واإلدارات الحكوميبة وميزانيبات الهيئبات الملحقبة ميزانيبة اإليبرادات ب تبويببكما تم 

 هي:أبواب 

 النفطية.اإليرادات   األول:الباب 

 والرسوم.الضرائب   الثاني:الباب 

 المساهمات االجتماعية.  الثالث:الباب 

 .(إيرادات)المنح   الرابع:الباب 

 .أخرى إيرادات  الخامس:الباب 

 إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى.  السادس:الباب 

 

 التصنيف الوظيفي:

 ( COFOG )كما تبم تصبنيف النفقبات الحكوميبة وفقباً  لتصبنيفات الوظبائف الحكوميبة لألمبم المتحبدة  

Classification of the Functions of Government   تصببنيفاً وظيفيبباً يببوزع  تلببك النفقببات علببى

الوظببائف واألهببداف التببي تسببعى الحكومببة لتحقيقهببا سببواء كانببت تلببك األهببداف اجتماعيببة أو اقتصببادية ، حيببث 

يستطيع الباحث أو المحلل المالي للميزانية العامة للدولة أو القائمين على تقييم أداء الماليبة العامبة بصبفة عامبة 

وظيفي لبيانبات الميزانيبة وضبع التحلبيالت الماليبة الالزمبة للتعبرف علبى االتجاهبات العامبة من خالل التصنيف ال

 األهداف الحكومية المختلفة . ومن ثم الوقوف على مدى تحقيقاإلنفاق الحكومي  ونصيب كل وظيفة منللدولة 

سببيم الوظببائف والتصببنيف الببوظيفي لبيانببات الميزانيببة يختلببف عببن التصببنيف االقتصببادي لهببا حيببث تببم تق  

 التالي:الحكومية إلى أربع مستويات وينقسم المستوى األول إلى عشرة أقسام وظيفية على النحو 

 
 

 الــوصــف رمز القسم الوظيفي

 الخدمات العمومية العامة 701

 الدفاع 702

 النظام العام وشئون السالمة العامة 703

 الشؤون االقتصادية 704

 حماية البيئة 705

 اإلسكان ومرافق المجتمع 706

 الصحة 707

 الدين والثقافة والترفيه 708

 التعليم 709

 الحماية االجتماعية 710
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ومن خالل هذا التصنيف يتم تجميع كافة الوحدات الحكومية التي تباشر وتقوم بأنشبطة متماثلبة تحبت ذات 

 الوحدة.فالعبرة هنا بنوع النشاط الذي تقوم به  الوظيفة،

عندما نتحدث عن وظيفة التعليم فإننا نجد أن هذه الوظيفة وفقاً للتصنيف الوظيفي لبيانات الميزانية العامة  مثال:

 تشمل:للدولة 

 

  التعليمية.كافة األجهزة القائمة على العملية 

 

  لهذايتم تصنيف النفقات ً التصنيف على مستوى أبواب اإلنفاق الحكومي دون التطرق إلى  وفقا

 االقتصادي.ألخرى التي تضمنها التصنيف التفصيالت ا

 

  األنواع.ال يتم التطرق إلى التفاصيل المتعلقة بالمجموعات وال الفئات وال البنود وال 

 

  يساعد هذا التصنيف على إجراء المقارنات بين الدول بعضها البعض للوقوف على مدى مساهمة

الحكومات في النواحي االقتصادية واالجتماعية وكذلك التمييز بين الخدمات الفردية والجماعية التي 

 الحكومات.تقدمها تلك 

 

 االستحقاق: على أساسإجيابيات التحول من احملاسبة على األساس النقدي إىل احملاسبة 
 

  األمر الذي يؤدي إلى إدارة أفضل للموارد  ،دولةالإحصاء شامل ألصول والتزامات وحقوق ملكية

 وااللتزامات.

  اتساقا.سجالت محاسبية أدق وأكثر 

 دقة.بالمقارنة والتحليل بصورة أكثر  رؤية أفضل للبيانات المالية تسمح 

  دولةللرفع مستوى وفعالية عمليتي اإلدارة وصنع القرار وتقييم أفضل للمركز المالي. 

  الثابتة.توفير قاعدة بيانات شاملة لألصول 

  منها.تعزيز عملية صنع القرار في مجال شراء وصيانة األصول والتخلص 

  وفعاليتها.الخدمة المقدمة  وفقاً لتكلفةتقييم أفضل ألداء الحكومة 

 م عملية إدارة الحكومة للموارد.تعزيز فه 

  للبنود من صعوبة الحد من اإلهدار للموارد ً العيوب التي ظهرت من خالل تنفيذ ميزانية الدولة وفقا

 وصعوبة ربطها بأهداف معينة ألجهزة الدولة المختلفة.
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 ً ميزانيبة العامبة ولتطبوير بيانبات ال أشبمل،إصالح اإلدارة المالية للقطاع العبام علبى نحبو في  وللمضي قدما

وفقبباً تببم إعببداد ذلببك التعمببيم  المببالي،والمتكامببل لالصببالحات الهيكليببة وتحسببين األداء  وللتفعيببل الشببامل للدولببة،

وذلبك كنقطبة ارتكباز  النقبدي( )األساسعلى األساس النقدي من خالل دليل رموز وتصنيفات الميزانية  للمحاسبة

 االستحقاق.أساس  بة علىللمضي قدما نحو التحول التدريجي إلى المحاس

 

كامل لتقديم كافة  استعدادشئون الميزانية العامة بوزارة المالية على ب جميع المختصينفإن  بالذكر،وجدير 

 التعميم.السليم والكامل لهذا  لتحقيق التطبيقاإليضاحات الالزمة 

 

 

 وهللا ولي التوفيق  ، ، ، ،
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 أوالً:
 القواعد العامة 
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 -أواًل: القواعد العامة:
 

وزارة  وتمثل فيها  2018/2017تقديرات ميزانية السنة الماليةإلعداد حكومية تشكل لجنة في كل جهة  -1
من  الل أسبوعقرار تشكيل اللجنة إلى وزارة المالية خ صورة منويتم إرسال  ،العامةالميزانية  شئون  -الية ــالم

هذا  تشكيلها،ويبدأ عمل اللجنة في استيفاء البيانات والنماذج المطلوبة فور  تعميم،الإصدار هذا تاريخ 
 زمة.الالية الميزانية العامة على أتم االستعداد للتعاون ولتقديم المشورة الفن شئون  - وزارة المالية وموظفو

إرسال  وعلى جميع الجهات الحكومية ممكن،في أقرب وقت  ينتهي عمل اللجنة المشار إليها آنفا  يجب أن  -2
 التعميم معمشاريع ميزانياتها إلى وزارة المالية مستوفاة كافة الجداول والنماذج وأسس التقدير الواردة بهذا 

  يلي:ما  مراعاة

 .2016/ 9/ 1في موعد أقصاه 

مشاريع انشائية وصيانة  327يتم ارسال ثالث نسخ ورقية ونسخة الكترونية من تقديرات مجموعة 
 ي حينه.فن وجدت إجذرية الى وزارة المالية مع ضرورة ترقيم الصفحات تالفيا ألية نواقص 

 .6201/ 9/ 30في موعد أقصاه 
واب يتم إرسال ثالث نسخ متكاملة مع نسخة الكترونية من مشروع الميزانية متضمنة جميع أب     

دت نواقص إن وجألية مع ضرورة ترقيم الصفحات تالفيا  المصروفات واإليرادات إلى وزارة المالية
       .في حينه

 ويراعى بالنسبة للنسخ المرسلة:

 .16، حجم الخط  (  Simplified Arabicاستخدام خط )  -

 (.  123,456,000استخدام األرقام العربية )  -

 

 
 

 :الماليةواعيد تقديم مشاريع ميزانيات الجهات الحكومية إلى وزارة م –أ 
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ة ـالخاصـ النظـامحسـب مراحـل  GFMISيتم تغذية مشروع الميزانية في نظم ادارة مالية الحكومـة  
  وهي:ة ــبالجه
 

 اسم المرحلة االسم المختصر  رقم المرحلة

 إعداد خطة عمل الجهة 1الجهة  10
 إعداد ميزانية وبرامج الجهة 2الجهة  20
 المراجعة الفنية 3الجهة  30
 التسليم إلى وزارة المالية 4الجهة  40

 
 ومن ثم استخراج النماذج التالية آليا  من النظام:

  نموذج تغذية إيرادات مشروع الميزانية ورقمه(1/GFMIS) . 
  2) ورقمهمشروع الميزانية  مصروفاتنموذج تغذية/. (GFMIS 

وزارة المالية حيث لى إ نسخة مشروع الميزانيةمع  وارسالها 30 / 9 / 2016قصاه أموعد  في
 .مشروع ميزانية الجهة بوزارة المالية األساسية لدراسةجراءات يعد ذلك من اإل

من نظـم ها باحتياجاتالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على جميع الجهات الحكومية موافاة 
( 4التعميم رقم ) إلى واستنادا  ميم ، للقواعد والنماذج الواردة في هذا التع طبقا  المعلومات  وتكنولوجيا

 أقصـاه موعدتقدم هذه االحتياجات في و المعلومات،  وتكنولوجيابشأن نظم  2006لسنة 
تها وتحديد دراس مختصة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلوماتال لألجهزةلكي يتسنى  15/7/2016

هيكل دليل ل وفقا  موزعة  مواصفاتها الفنية وتقدير تكلفتها المالية وموافاة وزارة المالية بنتائج الدراسة 
لكافة  هواألنواع المختصة لكل باب على حدالبنود  لكافة )األساس النقدي( الميزانية وتصنيفات رموز

في (  2018/2017)  مشـاريع خطـة التنميـة السنـوية تقديرات  صما يخالجهات الحكومية متضمنة 
االحتياجات التدريبية  ب و تنفيذـ، كما يراعى اتباع التعليمات الخاصة لطل15/9/2016موعد أقصاه 

 GFMISتغذية المشروع في نظم إدارة مالية الحكومة  –ب 

 لدراسة الفنية والمالية لنظم وتكنولوجيا المعلوماتا – ـج
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 2012لسنة  (1)لتكنولوجيا المعلومات رقم  لجهاز المركزي بتعميم ا لما هو وارد وفقا  الخاصة بالجهة 
ومية بشأن التعاقد وااليفاد للدورات التدريبية المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات بين الجهات الحك

 .والمؤسسات التدريبية الخاصة

 

شئون التخزين العامة ( باحتياجاتها من المواد  على جميع الجهات الحكومية موافاة وزارة المالية )
موعد أقصاه  فيللقواعد والنماذج الواردة في هذا التعميم ،  طبقا  المخزنية ووسائل النقل 

وتحديد مواصفاتها الفنية وتقدير تكلفتها المالية وموافاة شئون لكي يتسنى دراستها  15/7/2016
البنود واألنواع  الفئات وو المجموعات  كافة ج الدراسة الفنية موزعة علىـائـة بنتـالميزانية العام

ـة ـــــــــــــاريع خطــــــمشيخص تقديرات  لكافة الجهات الحكومية متضمنة ما ةدـالمختصة لكل باب على ح
 . 15/9/2016في موعد أقصاه (  2018/2017نـوية  ) ـــــــــالتنميـة الس

 
 رات(والمؤتم العامة الضيافة )إدارةموافاة وزارة المالية  الوزاررات واإلدارات الحكوميةعلى جميع 
بشأن  2011لسنة  5رقم  وفقا  للتعميمالمؤتمرات المحلية واألنشطة والفعاليات واالستضافات باحتياجاتها من 

ات ضوابط تنظيم الفعاليات المقامة بدولة الكويت واستضافة ضيوف الدولة الرسميين بالوزارات واإلدار 
عامة شئون الميزانية ال موافاة توالمؤتمرا، وعلى إدارة الضيافة  15/7/2016، في موعد أقصاه الحكومية

 .15/9/2016بنتائج دراستها الفنية في موعد أقصاه 
 

دارة الض شئون الميزانية العامة وشئون التخزين العامة ممثلوالتي يطلبها  يراعى توفير البيانات -3 يافة وا 
ا تابعة ممن أهمية في ملذلك  لمركزي لتكنولوجيا المعلومات لماالجهاز ا ممثلورة المالية و بوزا والمؤتمرات

 وكذلك إيضاح أية مستجدات أو توجهات عامة تؤثر في الميزانية،تنجزه اللجنة من مراحل إعداد مشروع 
ك وأي تأخير أو تقصير في توفير وتقديم هذه البيانات يتحمل مسئوليته الموظف المختص عن ذل المشروع،

 في الجهة الحكومية.

 لدراسة الفنية والمالية لشئون التخزين العامةا –د

 2017/2018ية للسنة المالية وزارة المال - توالمؤتمرا إلدارة الضيافةالدراسة الفنية والمالية  –هـ 
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مات اإلنفاق قدر اإلمكان والعمل على إيجاد نوع من التوازن بين الخد على الجهات الحكومية ضغط وترشيد -4
ثل التي تؤدى إلى المواطنين وترشيد المصروفات التي تعتمد لتأدية هذه الخدمات وذلك باالستخدام األم

 لسنة ( 32( بجلسته رقم )  17لقرار مجلس الوزراء رقم )  وفقا  وذلك  المتاحة للموارد المالية والبشرية
 1999( لسنة 24رقم ) اجتماعهب ( في  ، وثانيا   / أوال   956والتقيد بقرار مجلس الوزراء رقم )  1987

 405أرقام )  بشأن قرارات مجلس الوزراء 2001( لسنة 5بتعميم وزارة المالية رقم )ذ التعليمات الواردة ـيـفـوتن
،  لعامةالمالية ا( المتعلقة بمعالجة الهدر في االنفاق الحكومي وسبل تنمية اإليرادات في  9، 2، 1أوال  /

ريخ ( المنعقد بتا49/2014-2الصادر في اجتماعه رقم )( 1410وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم )
المتضمن تكليف السادة الوزراء بتوجيه أوجه الصرف وترشيد اإلنفاق في موضعه المستحق  10/11/2014

 العليا اللجنةتوجهات وتعليمات كما تراعى  ،الذي يؤدي إلى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية العليا
 ي هذات أخرى تصدر عن مجلس الوزراء فجهاللميزانية التي تصدر خالل فترة إعداد مشروع الميزانية وأية تو 

  .الشأن
 

 استنادا  و  ، يةإلى وزارة المال وع الميزانية بعد تقديمهال يجوز ألية جهة التقدم بطلبات جديدة إلدراجها في مشر  -5
عقد بتاريخ ن( الم 2 / 2006- 44رقم ) ه( الصادر في اجتماع631قرار مجلس الوزراء رقم ) إلى
زارة ليه و إ، على جميع الجهات الحكومية عدم التقدم بطلبات مالية اضافية على ما انتهت 25/6/2006

ألمة مصروفات مشروع ميزانياتها وذلك عند دعوتها للمناقشة في لجان مجلس االمالية من تقديرات نهائية ل
ان من تمكن هذه اللجالمختلفة وأن تقتصر المناقشة في اطار تقديم البيانات والرد على االستفسارات التي 

مجلس ن الالئحة الداخلية لبشأ 1963لسنة  12لما جاء في القانون رقم  وفقا  أداء األعمال المناطة بها 
 األمة. 
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زارة تشكل لجنة في كل جهة حكومية إلعداد المقايسات المخزنية تمثل فيها إدارة شئون التخزين العامة بو  -6
ايسات الداخلة ضمن نطاق المق المصروفات ألنواعللجنة إعداد المقايسات المخزنية تتولى هذه ا، و  المالية

اقشة مع من،  ملتزمة في ذلك بالتعاميم الصادرة عن إدارة شئون التخزين العامة بوزارة الماليةالمخزنية 
ت ي السنواسات المخزنية فياألسباب التي أدت إلى طلب التعزيز والنقل لبعض البنود التي تشملها المقا

ود والبن  بالفئات مع ضرورة تطابق تقديرات الجهة المتعلقة  ، السابقة والعمل على تالفي هذه األسباب
لواردة اوالتي يتم تزويد شئون التخزين العامة بها مع تلك  المقايسة المخزنيةالواقعة ضمن نطاق األنواع و 

ة وستقوم اإلدارة المذكورة بدراسة ومناقشة االحتياجات المقدمة نتيج ضمن تقديرات مشروع الميزانية،
 المقايسات المخزنية مع الجهات المختصة .

 
 

طنية بشأن دعم العمالة الو  2000لسنة  19على جميع الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم  -7
فاقها تقدير اإليرادات المتوقع تحصيلها والمصروفات المقدر إن الحكومية،وتشجيعها للعمل في الجهات غير 

ون رقم بتعديل المادة الثالثة من القان 2003لسنة  32رقم بالقانون  عمال    2018/2017السنة الماليةخالل 
الصادر عن 2010لسنة  696باإلضافة إلى القرار اإلداري رقم  تعليمات،من  وما تضمنه 2000لسنة  19

 .سالف الذكر 19القواعد والتعليمات التنفيذية للقانون  بشأن الماليةوزارة 
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 يلي: وفقا  لمالمقترحات الجديدة توضح كل من المقترحات الحتمية وا -8
 الحتمية:المقترحات  -أ

 الجارية:للمصروفات  بالنسبة 
 يلي:حات الحتمية فيما قتر تتمثل الم العاملين( )تعويضاتلباب األول فيما يخص ا

  المالية.تعديالت تمت بناء على تنفيذ قوانين وقرارات صدرت خالل السنة 
 رار ـلقانون أو مرسوم أو ق ذا  ـفيـدرجات أو اعتمادات منقولة من جهات إلى جهات أخرى تن

 الوزراء.من مجلس 
  الميزانية.لتأشيرات  طبقا  اعتمادات ملغاة أو مخفضة 
  الفعلي.إضافة أو خفض اعتمادات على ضوء حال الصرف 
  فترتان(.العالوات الدورية( 
  باألقدميـــة.الترقيات 

 يلي:حات الحتمية فيما قتر فتتمثل الم الجارية لباقي أبواب المصروفاتبالنسبة 
 الميزانية.مالية على  وترتب أعباءصدرت  يتقوانين وقرارات مجلس الوزراء ال 
  وفقا   والصيانة والتوريدات الدورية اإليجارالفعلية المبرمة بشأن االستخدام و التعاقدات

 .1978لسنة  31( من المرسوم بالقانون رقم 26المادة ) ألحكام

  الرأسمالية: للنفقاتبالنسبة  
  بالنسبة للنفقات الرأسمالية. االعتمادات المالية المعتمدة ألكثر من سنة مالية

 

 الجديـــدة:المقترحات  -ب

 لجميع أبواب المصروفات بالنسبة: 
  جديدة تمت.درجات واعتمادات الزمة لتشغيل مشاريع أو خدمات 
  )درجات واعتمادات مطلوبة للتوسع في خدمة قائمة امتدادا لنشاطها األصلي )توسع أفقي

 رأسي(. )توسعوتحسين مستوى خدمة قائمة 
  األبواب،وذلك حسب طبيعة كل مصروف حسب الموظفين درجات واعتمادات لتحسين مراكز 

 مع الفصل بين المصروفات على ميزانية الجهة والمصروفات على االعتماد التكميلي العام
  .واإلدارات الحكوميةبالنسبة للوزارات  للباب األول
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ات طرح أن تتخذ اجراء شئون الميزانية العامة –بعد موافقة وزارة المالية  يجوز لجميع الجهات الحكومية -9
ة ة الماليبمشروع ميزانية الجهة الحكومية للسن المدرجةالممارسات والمناقصات الخاصة بالمقترحات الجديدة 

نية بعد صدور قانون ربط ميزاال إمجلس األمة، على أال تتم الترسية والتعاقد  إلىالمقدم  2018/2017
 .2018/2017السنة المالية 

 :سليمةينبغي على كل جهة أن تتبع اآلتي حتى يتم إعداد ميزانية البرامج على أسس  -10
وضع خريطة تنظيمية تعكس المهام الوظيفية لمختلف اإلدارات واألقسام والشعب بما يتفق مع  -أ

 إنشائها.مرسوم  والتي حددهااختصاصات كل جهة 

 ة.للخريطة التنظيمية السابقة وذلك على مستوى اإلدارة العام طبقا  توزيع المهام واالختصاصات  -ب

 }برنامج وأنشطتـهـا الرئيسية البرامـج تحـديد ومنها – يـرئيـس اختصـاصح لكل ـف واضـتعري -ج
ة ال مترابطوالبرنامج هو اإلطار الذي يضم عدة أعم ({،مشروع أو)نشاط  / فرعي ي/ـــــــــــــــــرئيس

 والغاية.ومتكاملة تكون مجموعة واحدة من حيث الهدف 

عديل هذه ت( وال يجوز البرامج) لمراكز النشاط الرئيسية دليل-تضع كل جهة بناء على هذه الدراسات  -د
 المالية.البرامج إال بعد الرجوع إلى وزارة 

وكلفتها  المتوقعة،االحتياجات  أساسعلى  2018/2017 سنة الماليةإيضاح المقترحات الخاصة بال -ح
مرتبة وفق أولوياتها  ({مشروع نشاط أو) / فرعي / رئيسي }برنامجالمتقدم  ساسموزعة على األ

 تقسيمبين ال البنود واألنواع النمطية وبذلك يمكن الربطالفئات و وموزعة على األبواب والمجموعات و 
 األخرى.البرامج والتقسيمات  أساسعلى 

 تقديراتمع ضرورة استيفاء كافة النماذج ذات العالقة بتوضيح ما تقدم حسب ما ورد بالنماذج المرفقة  -ط
 بالتعميم.الجهات والمرفقة 

عميم من القواعد العامة الواردة بهذا الت (17 ،16ن تراعي ما ورد بالفقرات )أينبغي على كل جهة  -ي
 تقدير المقترحات الخاصة بها. عندوالجغرافي الوظيفي  يفنصوالخاصة بالت
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لم يتم ابقة و راعى عدم إدراج اعتمادات جديدة لبنود وأنواع تم تقدير اعتمادات لها خالل السنوات الثالث السي -11
إال بعد عرض األسباب التي حالت دون الصرف عليها  ،أو تدنت معدالت الصرف عليها عليهاالصرف 

على  رالتقديل حاعتمادات لها بالسنة المالية موما استجد من ظروف تستدعي تقدير  خالل السنوات السابقة
 .وزارة المالية

 رموز وتصنيفات بشأن دليل 2015 ( لسنة4رقم ) تعميم في يراعى عند إعداد مشروع الميزانية ما ورد -12
قيم مع مراعاة تر  والمصروفات،اإليرادات  ألبوابالتسلسل النمطي  من حيث النقدي( ساسالميزانية )األ
 الصفحات.

خطة ال إعداد مشاريع ميزانياتها مراعاة ما يخصها من المشاريع الواردة فيعلى كافة الجهات الحكومية  -13
لخطة اوأن تكون تقديرات الميزانية ترجمة لألهداف والبرامج والسياسات الواردة في  2018/2017السنوية 
 (.2019/2020 – 2015/2016للدولة ) اإلنمائية

 اإليجارات: -14
 :لإليجاراتالعقود القائمة  -أ

ضرورة إدراج التقديرات الخاصة بالعقود الفعلية فقط حيث سيتم حذف التقديرات غير  -
     آالت – معدات – مركبات - : مبانيإيجارات)المؤيدة بعقود فعلية من تقديرات الجهات 

الخ ( مع تقديم ملف متكامل يرفق بمشروع الميزانية يتضمن كشوف تفصيلية  .. أجهزة -
اعاة والتعديالت التي طرأت أو ستطرأ عليها خالل السنة المالية مع مر العقود القائمة  عن

ي ساسعدم تضمين تلك العقود أية بنود تنص على تأدية خدمات تختلف عن الغرض األ
 .من التعاقد

 يةيير أوامر تغ في إجراء أيالحكومية  وزارة المالية في حالة رغبة الجهةضرورة أخذ موافقة  -
يادة واء بالز ــــبات ستئجار المركـــــــل على عقود اســـــالية أو إجراء أي تعديــــــــالح عقودالعلى 

موز ر ليل لد وفقا  ات تصنيفالمع مراعاة  أو النقص بأعداد المركبات خالل فترة سريان العقد
 النقدي(. ساسوتصنيفات الميزانية )األ

 الجديدة:ات اإليجار  -ب
 هاس تقدير ات بمختلف أنواعها، فيتم بيان أساإليجار الجديدة من المقترحات  يخصفيما أما  -

 .ليل رموز وتصنيفات الميزانية )األساس النقدي(لدوفقا  مع مراعاة التصنيفات 
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وظائف على درجات مجموعة ال المعينون  القياديين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية يمنح الموظفون  -15
 واقعببدل سيارة لكل منهم ألنظمة وظيفية خاصة  نظرائهم الخاضعين وا بجدول المرتبات العامة القيادية
 يارةسبشأن منح بدل  2016( لسنة 1استناد إلى قرارا مجلس الخدمة المدنية رقم ) وذلكدينار شهريا  250

 2016 ( لسنة1رقم ) الدوري الكتاب  ألحكاموفقا  و  الحكوميةمركبات لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات 
 . 16/2/2016بتاريخ وزارة المالية  عن الصادر

الخاص  (4)جاء بالملحق رقم  وفقا  لمايتعين على كل جهة حكومية تفعيل مقطع التصنيف الوظيفي  -16
نية تصنيفات الميزارموز و دليل  بشأن 2015( لسنة 4تعميم رقم ) بالتصنيف الوظيفي الوارد ضمن

 نةوالوظائف للس( الخاص بتوزيع االعتمادات حسب البرامج 1النموذج رقم ) ومن خاللالنقدي(  ساس)األ
ن التصنيف مع األخذ في االعتبار أ لها، ةول الرئيسياضمن الجد تهضافمع إ 2018/2017المالية 

ق في التطبيوزارة المالية لضمان سالمة و  الجهات الحكومية والتنسيق بينالوظيفي يتطلب مزيد من الجهد 
 المرحلة القادمة.

ء جا لماوفقا   نشائية )فقط(مقطع التصنيف الجغرافي للمشاريع اإليتعين على كل جهة حكومية تفعيل  -17
لمالية اع االعتمادات حسب التصنيف الجغرافي للسنة يالخاصة بتوز  النفقات الرأسمالية(  /13)نموذج رقم الب

 ضمن الجداول الرئيسية لها. إضافته مع2018 /2017

 

 :2017/2018بالنسبة لمشاريع الخطة السنوية 

 2017/2018يجب على كل جهة تحديد التصنيف الوظيفي لكل مشروع من مشاريع خطة التنمية السنوية 
 اداالعتمو )سواء تطويرية أو إنشائية وذلك بعد التنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية 

ع صة بمشرو شئون الميزانية العامة للتصنيف الوظيفي للمشروع والتأكد من ان النماذج الخا –من وزارة المالية 
 خطة التنمية يتضمن التصنيف الوظيفي له.
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ة لسن 46على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة األخذ بعين االعتبار أحكام القانون رقم  -18
ذه ة الدولة، حيث يحق لهومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانيفي شأن الزكاة  2006

لى إالسنوية( كله أو جزء منه  % من صافي أرباحها1ن توجه المبلغ المستحق عليها )نسبة أالشركات 
 وهي: حدى الخدمات العامةإ

 الفساد(الهيئة العامة لمكافحة  الداخلية، العدل، وزارة)وزارة  :األمن والعدالة وتشمل. 
  الوطني(الحرس  الدفاع،الدفاع وتشمل: )وزارة. 
  لعامة االهيئة  الكويت،جامعة  العالي،وزارة التعليم  التربية،الخدمات التعليمية وتشمل: )وزارة

 للتعليم التطبيقي والتدريب(.
  (.غذيةيئة العامة للغذاء والتاله للبيئة،الهيئة العامة  الصحة،الخدمات الصحية وتشمل: )وزارة 
  ءاألميري "مكتب تكريم أسر الشهدا )الديوان وتشمل:التكافل االجتماعي والشئون االجتماعية،" 

لهيئة ا ،“ اللجنة الوطنية لشئون االسرى والمفقودينمجلس الوزراء "  "،"مكتب اإلنماء االجتماعي
ن ذوي لرياضة، الهيئة العامة لشئو لالهيئة العامة  ،الهيئة العامة للشباب القصر،العامة لشئون 

 .اإلعاقة(
  واآلداب(المجلس الوطني للثقافة والفنون  االعالم،)وزارة  وتشمل:الخدمات اإلعالمية. 
  لألوقاف(األمانة العامة  اإلسالمية،األوقاف والشئون  )وزارةالخدمات الدينية وتشمل. 
 .اإلسكان 
  الكويت( )بلدية وتشمل:المرافق. 
  والماء(الكهرباء  )وزارة وتشمل:الكهرباء والماء. 
 العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية(. )الهيئة :الزراعة والثروة السمكية وتشمل 

لتقديم  ابميزانياته دراج االعتمادات الالزمةإ –ه كل فيما يخص –ليها إعلى جميع الجهات الحكومية المشار 
 .الخدمات العامة والعمل على تحسينها

واإلدارات  فراد فقرة بالمذكرة اإليضاحية لمشروع ميزانية الوزاراتإالعامة  شئون الميزانية –لمالية وعلى وزارة ا
 121205بند ألنواع رادات المتوقع تحصيلها ـديرات اإليـقـح تـتوض 2018/2017ة للسنة المالية ـوميـالحك

وعلى  ليه،إ المشار 2006لسنة  46ون رقم ـانـام القـكـألح قا  ـوفوذلك  الدولة،مساهمة الشركات في خدمات 
 . 2017/2016مستوى كل خدمة مقارنة بتقديرات السنة المالية السابقة 
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على كل جهة حكومية موافاة المراقب المالي بالجهة بنسخة من مشروع ميزانيتها للسنة المالية  -19
 2015 ( لسنة23القانون رقم ) ألحكامالرأي وذلك وفقا  إلبداءقبل تقديمها الى وزارة المالية  2017/2018
 .التنفيذية للقانون  بإصدار الالئحة 2015( لسنة 333والمرسوم رقم )جهاز المراقبين المالين  بإنشاء

 

 على جميع الجهات الحكومية المعنية مراعاة ما يلي: -20

  ع ماشرة ، نوع مبــــت التقديــــــــراب مرفقاالتي تخص كل نوع التأكيد على إرفاق نسخة من العقود
دراج كشف يوضح العقود المستمرة والجديدة  ،ضرورة إدراج بيانات مجمعة للبرامج لكل نوع وا 

رفاق والبرامج بمشروع الميزانية المرسل إلى وزارة المالية ، والتأكيد على ضرورة إحسب النوع 
 ترشادرية وتلك الجاري تجديدها طي مشروع الميزانية لالسانسخة من كافة العقود واالتفاقيات الس

 عر جميوزارة المالية ، مع ضرورة تقديت من قبل شئون الميزانية العامة ببها لدى إعداد التقديرا
تم ت ليك التقديرالاألنواع والبنود لكل أبواب المصروفات واإليرادات وفقا ألسس ومبررات واضحة لت

 دراستها وأخذها باالعتبار.

 

ول ــــاب األــــــالنمـــــــــــاذج الخاصة بالب التأكيد على جميع الجهات الحكومية بضرورة تحديث بيانات جميع -21
ريخ ــــــــــاتبيانات نظام الخـــــــــدمة المدنية حتى  وفقا آلخر المستجدات والمطابقة مع (ينتعويضات العامل -21)

 مع اإليعاز للمختصين باإلدارات 20/10/2016وموافاة وزارة المالية بها في موعد أقصاه  10/10/2016
م مراسي خالل تضمينها ألي المعنية التعاون بشأن توفير جميع البيانات والمستندات المؤيدة لطلبهم وذلك من

 بة لكلأو قرارات أو موافقات صادرة عن ديوان الخدمة المدنية مع مراعاة توضيح أسس تقدير المبالغ المطلو 
 نوع حتى يتم أخذها باالعتبار عند الدراسة .
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اة ـــــــــمراع 2017/2018علـى جميـع الجهـات الحكوميـة لـدى اعــداد تقـديرات ميزانياتهـا للسـنة الماليـة  -22
 :يما يل

شــركات لالقــدرة التنفيذيــة لألجهــزة الماليــة واإلداريــة والفنيــة بالجهــة ، والقــدرة التنفيذيــة  -
 ا طبقا لما هو مخطط له.هالقطاع الخاص المختصة وذلك عمال على تنفيذ ميزانيات

علــى مســتوى األبــواب وفقــا  2017/2018للســنة الماليــة  مصــروفاتهاتقــديرات اعــداد  -
والخـــــدمات والمشـــــروعات الجديـــــدة المطلـــــوب  لألعمـــــالاحتياجـــــات الجهـــــة  ألولويـــــات

ئولية قيـــام وزارة الماليـــة لـــدى دراســـتها لمشـــروع ميزانيتهـــا تنفيـــذها، وتتحمـــل الجهـــة مســـ
 بإلغاء اية اعمال أو خدمات أو مشروعات لم تدرج وفقا لألولويات.

 
  ث سنوات مستمرةتقديرات الميزانية على أساس تقدير ثال اعداد -23

عقـد فـي ( المن2/2011-48( الصادر فـي اجتماعـه رقـم )1422استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم ) 
 ، بالموافقــة علــى مبــدأ اعــداد الميزانيــة علــى أســاس تقــدير ثــالث ســنوات مســتمرة 10/10/2011تــاريخ 

الثالثـة و الثانيـة  ينالمـاليت على ان يتم اعداد تقديرات السنة األولى وفقـا للدسـتور وتكـون تقـديرات السـنتين
 .(Medium Term Budget)بمثابة خطة متوسطة االجل

 

ووفقــا لــذلك والتزامــا بــالمنهج اإلصــالحي الــذي تضــمنته وثيقــة اإلجــراءات الداعمــة لمســار اإلصــالح 
 – 2015/2016) الماليــة ، والخطــة اإلنمائيــة للدولــة للســنواتمتوســط المــدى ال - االقتصــاديالمــالي و 
( والـــذي يهـــدف الـــى االنضـــباط المـــالي والتخطـــيط األمثـــل للمـــوارد الماليـــة المتاحـــة بمـــا 2019/2020

  وضمان خدمة اهداف االقتصاد الوطني.يضمن استقرار واستدامة المالية العامة 
 

 تعـد تقـديراتحيـث تضمن هذا التعميم وألول مرة إعداد تقـديرات الميزانيـة لـثالث سـنوات مسـتمرة فقد 
 2018/2019ليتين اــــــــــالم ــرات السنتينتقديــــــــتور ، وتكــــــــــون ـــــــــــوفقا للدس 2017/2018السنة األولى 

 .بمثابة خطه متوسطة األجل على مستوى األبواب 2019/2020و 
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سـتوى وفات علـى مللمصـر  سقف كلـي واستنادا الى ماتقدم ، وبناء على توجه مجلس الوزراء بوضع
وســــقوف  2017/2018الحكوميــــة للســــنة الماليــــة  لميزانيــــات الجهــــاتالدولــــة وســــقوف جزئيــــة ميزانيــــة 

 .2019/2020،  2018/2019 لية وجزئية )تأشيرية( للسنتين الماليتينكللمصروفات 
ــــك لضــــمان  ــــل  التخصــــيصوذل ــــا لألاألمث ــــة المتاحــــة وفق ــــق األهــــداف للمــــوارد المالي ــــات ولتحقي ولوي

يـة االقتصادية واالجتماعية واألمنية وتحسين مستوى كافة الخدمات العامـة التـي تقـدمها الجهـات الحكوم
 .للمواطنين 

للمصــروفات علــى مســتوى الدولــة وكــذلك الســقوف الجزئيــة لمصــروفات  الكلــيوســيتم تحديــد الســقف 
 جهة حكومية استنادا الى التوجهات التالية: كل

  .(2019/2020 – 2015/2016اإلنمائية للدولة للسنوات ) ماد مخرجات الخطةعتإ  -1
 توسط.مالمدى ال -المالي واالقتصادي وثيقة اإلجراءات الداعمة لمسار اإلصالح  -2
ـــة العامـــة -3 ـــواء ضـــبط المالي حت ـــامي الـــدين العـــام لتعزيـــز  وا  عجـــز الميزانيـــة المتوقـــع والحـــد مـــن تن

 االستقرار المالي والنقدي في دولة الكويت.
الحرص على تنويع مصادر الدخل عن طريق تشجيع القطاعات غيـر النفطيـة وتقليـل االعتمـاد  -4

 على القطاع النفطي.
 توجيه الدعم لمستحقيه. -5

د للدسـتور والقواعـ وفقـا  2017/2018للسنة المالية  ميزانياتهاوعلى جميع الجهات الحكومية إعداد 
 والجداول والنماذج الواردة بهذا التعميم.

شــــيريتين( وفقــــا )ميــــزانيتين تأ 2019/2020، 2018/2019واعــــداد ميزانياتهــــا للســــنتين المــــاليتين 
 دة من قبل وزارة المالية.للسقوف الجزئية المحد

اإلرشادية الخاصة بضوابط وأسـس  الحكومية الحقا بالجداول والقواعدوسيتم مخاطبة جميع الجهات 
 .والسقوف الجزئية المحددة لكل جهة حكومية، ( األجل)متوسطة  ةإعداد تقديرات الميزانية التأشيري

 

 

mailto:Budget@mof.gov.kw


 

 

 

                                                                    Email: Budget@mof.gov.kw  شئون الميزانية العامة   

                           
 106من  26صفحة 

 Budget Estimates Circular 11/2016 (Cash Bases))األساس النقدي(   2016/11تقديرات الميزانية تعميم 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 ثانيًا:
 راداتـاإلي
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 -:اإليرادات: ثانياً 

الثالث  المحصلة في السنوات اإليراداتعلى أسس علمية سليمة مع االسترشاد ب اإليراداتتقدير  يتمينبغي أن  -1
 ل السنةينتظر تحصيله خال مع األخذ في االعتبار ماالسابقة والمنتظر تحصيله خالل السنة المالية الحالية  

 دمات تمغير المحصلة والمتراكمة عن سنوات مالية سابقة والواجب تحصيلها الرتباطها بخ اإليراداتمن 
سواء  اإليراداتتأديتها فعال على أن تؤخذ في الحسبان جميع العوامل التي من شأنها التأثير على تقديرات 

دية القتصاكانت عوامل خاصة باإليراد  ذاته لتغيير فئة ، أو عوامل عامة تؤثر على اتجاه اإليراد كالعوامل ا
زارة بل تنمية إيرادات الجهة تمهيدا لعرضها على و أو الطبيعية أو االجتماعية ، مع وضع التصورات حول س

   المالية عند تقديم مشروع الميزانية .

 د.اإليراية التي يحصل بموجبها ساسيجب أن يستند في التقدير إلى معايير ومعدالت من واقع العناصر األ -2

 إيراد.يجب اإلشارة إلى القوانين والقرارات الخاصة بكل  -3

 بغيره.يجب عدم استبعاد أية مصروفات خاصة بالتحصيل أو  -4

  يلي:ما  اإليراداتيجب أن يرفق بكشوف تقديرات  -5

 التقديرات.مذكرة إيضاحية مفصلة باألسس التي بنيت عليها  -أ

 التقديرات. عداداإلحصاءات التي أخذت في الحسبان عند إ  -ب

     رة المنقضية من السنة الماليةـلفتالسابقة وابيان بالمحصل الفعلي في السنوات المالية الثالث  -ج
 .2017/2016والمتوقع تحصيله خالل الفترة المتبقية من السنة المالية  2017/2016

عن السنة المالية محل التقدير وكذلك المتأخرات التي  المستحقة اإليراداتيرفق بالتقديرات بيان يوضح  -د
تخص سنوات مالية سابقة وينتظر تحصيلها في تلك السنة مع إيضاح رصيد هذه المتأخرات حتى آخر 

 ممكنة.سنة مالية منقضية مع بيان الوسائل والخطط العملية واإلدارية لتحصيل المتأخرات في أقصر فترة 
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 لبعض البنود منها: اإليراداتتقدير  عندأسس خاصة هناك  -6

ومضى  (األمانات) خصوم لحساب هما تم تعليت أساسيقدر على  قيدية: يراداتإ  15520101نوعال (1
ا لحساب من السجالت بعد ذلك وقيده ويتم إسقاطها لهذه الحسابات (فترة التقادم) المدة القانونية عليها

سب تاريخ ح بالسجالتالمالية التي تنظم المدد المحددة للتقادم  للتعليماتوفقا  وذلك القيدية  اإليرادات
 .(األمانات) خصومحساب كل مبلغ بل االستحقاق

سنوات مالية حق في  بدون وجهما سبق صرفه  أساسيقدر على  مستردة:مصروفات  15530101 نوعال (2
 سابقة وتم اكتشافه.

الناشــئة مــن  فــروق العملــة أســاسيقــدر علــى  :ســعار العملــةتغييــر أفروقــات  يــراداتإ 16310101 نــوعال (3
صـــة بالمصـــروفات حســـاباتها المختالتحـــويالت البنكيـــة بالعملـــة األجنبيـــة والتـــي تظهـــر عنـــد تســـويتها علـــى 

 .السابقة ةسنوات المالية الثالثالالفعلية في  اإليراداتمتوسط  أساس وتقدر على (،)بالعملة المحلية

 

اطع مقى مستوى لعالنقدي(  ساسدليل رموز وتصنيفات الميزانية )األلوفقا   اإليراداتيجب تقديم تقديرات  -7
 إليراداتابمقترحات تقديرات الخاصة )رئيسي(  يرادات(إ /1رقم ) مع االستعانة بالنموذج ،تصنيفات الميزانية 

 األبواب.موزعة حسب 
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 ثالثًا:
املصروفات 

 اجلارية
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 -:اجلارية تاملصروفا ثالثًا:
 األول:الباب 

 تعويضات العاملني. 21
توزيع هذه التعليمات على كافة  عويضات العاملينت –لباب األول ا يراعى فيما يتعلق بإعداد تقديرات -1

ية ة لالسترشاد بها عند إعداد مقترحاتها للسنة المالـة للجهـالوحدات التنظيمية التابع أو اإلدارات
 يلي:ية ما أساس وعليها أن توضح بصفة 2017/2018

 وعدد الموظفين لكل منها في مختلفبيان اختصاصات كل إدارة أو وحدة تنظيمية رئيسية  -أ
 .ذلكليدة مؤيدة باألسباب الداعية لوظائفهم مع تحديد احتياجاتها الجد طبقا  المجموعات الرئيسية 

 

ة لها من لتابعات واألقسام بيان بالتعديالت التي تقترح اإلدارة أو الوحدة التنظيمية إدخالها على المراقبا -ب
 ، مع مراعاة عدم إجراء أي تعديل فيمنها أو إلغاء أو دمج البعض اآلخر ناحية استحداث بعضا  

يوان دإال بعد الرجوع إلى  إشرافيهالهيكل التنظيمي الخاص بإنشاء وحدات تنظيمية جديدة أو وظائف 
اء رقم س الوزر ـــــبشأن  قرارات مجل 2001لسنة  5 بتعميم وزارة المالية رقم الخدمة المدنية عمال  

( المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في اإلنفاق الحكومي وسبل تنمية 9 ، 2،  1/ أوال / 405)
بتاريخ ( 27بجلسته رقم ) 666/2001اإليرادات في المالية العامة وقرار مجلس الوزراء رقم 

سات دارات الحكومية والهيئات والمؤسواإل بالوزاراتبشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية  29/7/2001
  .العامة

ق التنسيمن مقترحات و  تجميع البيانات الواردة من مختلف اإلدارات والوحدات التنظيمية لدراسة ما ورد بها -2
زمة دات الالبينها ومحاولة ضغطها بقدر اإلمكان بحيث ال يدرج بمشروع الميزانية إال الوظائف واالعتما

 .لحسن سير العمل فعال  
 

 جهة معإعداد الهيكل التنظيمي للجهة بحيث يتضمن كافة اإلدارات أو الوحدات التنظيمية القائمة لتلك ال -3
ا شاغليهمسميات هذه الوظائف وعدد  للتقسيم الهيكلي موضحا فيه إرفاق دليل للوظائف المشغولة تبعا  

 منهم.يتبعها كل  ومجموعات الوظائف الرئيسية التي كويتي(كويتي / غير )
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ع م 2018/2017 الميزانية للجهة بما يمثل احتياجاتها على مستوى البرامج عن السنة الماليةيعد مشروع  -4
ذلك مراعاة تحميل كل برنامج نصيبه الحقيقي من عدد الموظفين وذلك عن طريق النقل من والى البرامج و 

 لنماذجالتحقيق الهدف المرجو من تحديد التكلفة المالية الصحيحة لكل برنامج مع مراعاة الدقة في إعداد 
 (.1/1) وفقا  للنموذجالواردة في هذا التعميم 

 
           الخاص بحركة الوظائف فئة كويتي المعتمدة في الميزانية للسنة المالية (2/1)يعد النموذج  -5

ف ــــــحسب البرامج والدرجة والوظائف المشغولة باألصالة والوظائف المشغولة بالتكلي موزعا   2018/2017
ة ( والوظائف الشاغر ة واالختيار ولم يتم تنفيذها بعدبالوظائف المخصصة للترقية باألقدمي )وتتمثل

لقوى مجلس الخدمة المدنية وا وفقا  لقراراتالمخصصة للتعيين أو النقل والوظائف المحظور شغلها سواء 
 الميزانية. وفقا  لتأشيرةأو  الوطنية،العاملة 

 
مزمع على االعتماد التكميلي األول ال ( الخاص بالموظفين الكويتيين المعينين خصما  3/1يعد النموذج ) -6

لعمل لوال يجوز ندب هؤالء الموظفين  والدرجة،اء وظائف لهم في مشروع الميزانية وذلك حسب البرامج إنش
 في أي جهة من الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة كما ال يجوز ندب هؤالء الموظفين ممن

لهم أخرى إال بعد نقأنشئت لهم وظائف في ميزانية الجهة التي يعملون لديها للعمل في أي جهة حكومية 
 الوظائف.إلى تلك 

 
لك على االعتماد التكميلي الثاني وذ ( الخاص بحركة الوظائف المنشأة للجهة خصما  4/1يعد النموذج ) -7

 .ج والعقد بالنسبة لغير الكويتيينحسب البرامج والدرجة بالنسبة للكويتيين وحسب البرام
 
النسبة بها من والى البرامج موزعة حسب البرامج والدرجة ( الخاص بالوظائف المقترح نقل5/1يعد النموذج ) -8

 الكويتيين.للكويتيين وحسب البرامج والعقد بالنسبة لغير 
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ل على ك( الخاص بالترقيات المقترحة للكويتيين باألقدمية واالختيار )معاق/غير معاق( 6/1يعد النموذج ) -9
الخاص بذوي  2010لسنة  8القانون رقم من  17حده موزعة حسب البرامج والدرجة استنادا للمادة 

اة ع مراعم، أما بالنسبة للترقيات المقترحة لشاغلي الوظائف الخاصة فيفرد لها نموذجا خاصا بها ، اإلعاقة
ن السنة خير متنفيذ الترقية باالختيار بالنسبة للموظفين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية في الربع األ

هة ويراعى زيادة عدد الدرجات المخصصة للترقية باالختيار لتصبح بميزانية كل ج، 2018/2017المالية 
لقرار مجلس الخدمة  طبقا  ( من عدد الموظفين بكل درجات الكادر العام وذلك %20حكومية لتصبح )

 ، ويراعي في حصر عدد المستوفين 2010/  4/  22المنعقد بتاريخ   2010 / 3المدنية باجتماعه رقم 
( 11/2013ة باالختيار تطبيق الضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم )للترقي

 وهي كالتالي : 30/5/2013المنعقد بتاريخ 
حصر عدد المستوفين للترقية باالختيار بكل درجة من الموظفين ذوي اإلعاقة وكذلك  -أ

 األصحاء.حصر عدد المستوفين للترقية باالختيار من الموظفين 

( على كل فئة مع جبر الكسر في كل درجة وكل فئة وعلى مستوى %20تطبيق نسبة ) -ب
 كل برنامج.

 .مراعاة عدم جواز النقل من فئة إلى أخرى أو من برنامج إلى برنامج آخر -ج

تلك بفيه كافة البيانات الخاصة  ( الخاص بالوظائف المقترح إنشاؤها للتعيين موضحا  7/1يعد النموذج ) -10
ع ميتيين الوظائف موزعة حسب البرامج والدرجة بالنسبة للكويتيين وحسب البرامج والعقد بالنسبة لغير الكو 

ت لبيانابأن ترشيح الكويتيين للعمل لدى الجهة سيكون من خالل ا بيان أسباب اقتراح هذه الوظائف ، علما  
جتماعه افي  526ضرورة التزام الجهة الحكومية بقرار مجلس الوزراء رقم  ، مع التي يتضمنها هـذا النموذج

والذي يقضي بقصر العمل في وظائف مدراء المكاتب والسكرتارية  31/5/1992بتاريخ (  21/92)رقم 
يفة لغي وظبمكاتب السادة الوزراء وشاغلي الوظائف القيادية على الموظفين الكويتيين فقط ، مع مراعاة أن ت

حقها فور حصوله على الجنسية الكويتية على أن تنشأ له الوظيفة بالدرجة التي يستوظف غير الكويتي الم
يزانيات بقواعد إعداد الم 1978لسنة  31من المرسوم بقانون رقم  20لما ورد في المادة  طبقا  بفئة كويتي 

 . العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
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تعيين الموظفين بمجموعة الوظائف القيادية ومجموعة الوظائف العامة من الدرجة )أ(  مع مراعاة حظر         
 كوميةحتى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها للذين تنتهي خدماتهم باالستقالة أو الفصل في كافة الجهات الح

ية نصيب في العامة المحلية والشركات التي يكون للدولة أو أحد األشخاص المعنو والهيئات والمؤسسات 
 لسنة 50واألوضاع التي قررها مجلس الوزراء بقراره رقم  للشروطوفقا  % منه  51رأسمالها ال يقل عن 

 .هار إليدا الحاالت التي يوافق ديوان الخدمة المدنية على استثناءها من قرار مجلس الوزراء المشـماع 1976

بمرتب  وعقد والعقد الثالث، الثاني،تكون تعيينات غير الكويتيين على أي من أنواع العقود " العقد و    
ديوان  مجلس الخدمة المدنية وتعاميمألحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وقرارات  طبقا  وعقد خاص  مقطوع،

ية صة فتحكمها األنظمة الوظيفالخدمة المدنية الصادرة في هذا الشأن أما التعيينات على الوظائف الخا
 ماليةالالخاصة بها وعلى الجهات الحكومية عدم المطالبة بإنشاء وظائف جديدة لغير الكويتيين خالل السنة 

  .التكميلي الثاني إال في أضيق الحدود االعتماد على خصما   2018/2017

هات جلى ا  الكويتيين المنتظر نقلهم من و ير ( الخاص بالموظفين الكويتيين والموظفين غ8/1يعد النموذج ) -11
 حكومية على أن يتضمن الحاالت التي تم أخذ موافقة الجهات الحكومية األخرى عليها واستيفاء كافة

 .البيانات الخاصة عن الموظف المقترح نقله

اذج ( الخاص بتوزيع الوظائف فئة كويتي حسب البرامج في ضوء ما تم إعداده من النم9/1يعد النموذج ) -12
ذا ه الوظائف،السابق ذكرها وقد روعي في إعداد هذا النموذج التسهيل على المعد في عملية ربط حركة 
عجز في عدد  مع التأكد من عدم استبعاد أية وظيفة ضمن الحركة حتى ال يترتب في حالة حدوثه

 خحتى تاريالمستجدات  آلخروفقا  وعلى جميع الجهات الحكومية تحديث بيانات هذا النموذج  الوظائف،
د التعديالت على وظائف العقود بنفس التاريخ وموافاة وزارة المالية به في موع وكذلك 10/10/2016

 .20/10/2016أقصاه 

خرى أما المزايا المادية األ فقط، يةساساألاألجور والرواتب  211101 البند يراعى أن تمثل اعتمادات -13
 الميزانية.فتحمل على البنود المخصصة لذلك في 

عدم إدراج أية مخصصات مالية لمزايا عينية أو بدالت أو أية مزايا مادية ما لم يصدر بها قوانين خاصة  -14
 المدنية.أو قرار من مجلس الخدمة 

mailto:Budget@mof.gov.kw


 

 

 

                                                                    Email: Budget@mof.gov.kw  شئون الميزانية العامة   

                           
 106من  34صفحة 

 Budget Estimates Circular 11/2016 (Cash Bases))األساس النقدي(   2016/11تقديرات الميزانية تعميم 

                                                                                 

عدا  فيما - (21110123وحتى النوع  21110107)بداية من النوع خاصة يراعى فصل الوظائف ال -15
 .األولوظائف كويتي وغير كويتي كما هو وارد في النماذج الخاصة بالباب  إلى -الوظائف العسكرية 

قوى تدرج العالوة الخاصة لمجموعة الوظائف القيادية المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية وال -16
  .(وبدالت أخرى  )عالوات 21110399 نوعضمن  1994( لسنـة 3نية رقم )العاملة الوط

وع ــــندا ـــــع ةـــيــاســــسب األــواتر ـــور والــــاألج 211101د ـنـبــال واعـــــألنات ـــــدرجـط الـاب ربـــــد في حســـعتــي -17
للوظائف  الفعلية السنويةبالمرتبات  حكمهم في نمالوزراء و رئيس مجلس الوزراء و  (21110102)

لغ المشغولة وبمتوسط المربوط السنوي لباقي الوظائف الحتمية والوظائف الجديدة على أن تخصم المبا
 10/1 )نموذجالمنتظر عدم صرفها في ضوء األسلوب الذي ستنتهجه الجهة في استخدام تلك الوظائف 

،11 /1.) 

 وعقد -رتب مقطوع بم قدع -الثالث  -)الثاني العقود 211102البند ب( الخاص 12/1يعد النموذج ) -18
 البابويقصد بها العقود المبرمة مع الموظفين المؤقتين الذين يتقاضون مرتباتهم خصما  على  خاص(
 العاملين. تعويضات -األول

 نوعوال والبعثات،اإلجازات الدراسية  21110401 نوعالعدم إدراج وظائف أو اعتمادات مالية في  -19
سيحمالن  نوعينحيث أن هذين ال أجور ورواتب نقدية 2111من فئة المنتدبين والمعارين  21110501

ال من نق اتهممراعاة أنه سيتم تغطية اعتماد الفعلي معبالمبالغ التي تخص كل منهما تبعا لواقع الصرف 
 .هؤالء الموظفين خالل السنة الماليةباستحقاقات المختصة  األنواع

األجور والرواتب  211101وبند  نقدية،أجور ورواتب  2111فئة المكافآت من  211106بند  أنواع إن -20
طبيعة خاصة  تذا . اجو ورواتب عينية2112فئة  من ،سفر تذاكر - 21120101نوع  -األساسية 

الجزء  الحتمية لكل منهما من واقع المصروف الفعلي في 2017/2016ويمكن االهتداء إلى مقترحات 
الثالث  مع مراعاة متوسط المصروف في السنوات المالية 2016/2015من السنة المالية  المنقضي
 .السابقة

( 21/1،  20/1،  19/1،  18/1،  17/1،  16/1،  15/1،  14/1،  13/1د النماذج ) تع  -21
حتى  للمراسيم والقرارات و التعاميم المنظمة لهذه العالوات والبدالت طبقا  الخاصة بالعالوات والبدالت 
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وال تدرج في هذه النماذج العالوات والبدالت اإلضافية التي احتسبت للموظفين غير الكويتيين   تاريخه،
عقد  -عقد راتب مقطوع  -ثالث ال -الثاني  ملة عند إبرام أحد العقود معهم )ضمن مكافآتهم الشهرية الشا

المقترحات الجديدة الخاصة بالعالوة ( عدم المبالغة في 13/1ويراعى عند إعداد النموذج ) ،خاص(
في تعميم ديوان ، على أن يراعى في صرف بدل السكن وبدل التأثيث التعليمات الواردة  االجتماعية
والقرارات المنظمة لذلك في الجهات الحكومية التي تطبق نظام  1991( لسنة 15دنية رقم )ــمـــــالخدمة ال

 . وظيفي خاص

التعاميم  للقوانين والقرارات و طبقا  من الباب األول  المكافآت 211106بند  واعألن يراعى إدراج تقديرات -22
 رحا  ش( ويجب أن تتضمن المذكرة التفسيرية 22/1المنظمة لهذه المكافآت وعلى النحو الموضح بالنموذج )

لمقترح ا يمثلال  2018/2017مع األخذ في االعتبار أن المعتمد في ميزانية أنواع البند لتقديرات  وافيا  
اضرين الحتمي إال المكافآت التي لها الصفة الدورية أو مكافآت عن أعمال لم تنجز بعد أو مكافآت المح

ذين أو مكافآت األشخاص ال والمشرفين والعاملين باالمتحانات وأعضاء اللجان التي تم تشكيلها فعال  
 قا  وفهم بموجب عقد االستعانة بخبرات والذين تم التعاقد مع تستعين بهم الجهة الحكومية بصفة مؤقتة

زراء و ـــــس الـــــــلــــرار مجــــاة قــــراعـــ، مع موهكذا  2007لسنة  5م ــــــــــس الخدمة المدنية رقـــــــلــــــرار مجــــلق
بوقف التعاقدات الجديدة  26/4/1998بتاريخ  ( المنعقد19/98-2( في  اجتماعه )1/أوال  /251م )ـــــــــــــــرق

وزراء س الـــــــــ، ومراعاة قرار مجل على بند المكافآت إال بعد الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية
الصادر عن المؤسسة العامة للتأمينات  2004لسنة  1والتعميم رقم  2005 /31/7بتاريخ  844رقم 

دنية ومراعاة الشروط الواردة لقرار مجلس الخدمة الم بالمتقاعدين نةاالستعاضوابط  االجتماعية بشأن
 .بتفويض كل جهة حكومية بتشكيل فرق العمل لديها 8/4/2010 المنعقد بتاريخ 2/2010ماعها رقم باجت

ة الذين ورد في العقود المبرم للموظفين سفر تذاكر - 21120101 نوعبال( الخاص 23/1يعد النموذج ) -23
بشأن  2015( لسنة 4أحكام الكتاب الدوري رقم ) يفيد بمنحهم هذه الميزة العينية مع مراعاة معهم نصا  

السفر  صرف تذاكرمراعاة عدم و  الكويتية،تذاكر السفر المعلن عنها من قبل الخطوط الجوية شراء 
عن  المحددة بقرار صادر للمخصصاتوفقا  للموظفين في صورة نقدية وضرورة صرفها في صورة عينية 

 مستواه.في  من وكيل الوزارة أو
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وتحسب   ي التأمينات االجتماعيةحصة الحكومة ف 21210101 بالنوع ( الخاص24/1يعد النموذج ) -24
ررة عن إليه العالوة االجتماعية بما في ذلك العالوة المق ي مضافا  ساس% من المرتب األ10الحصة بنسبة 

  21210201النوع  ( الخاص ب25/1لقانون التأمينات االجتماعية ، كما يعد النموذج ) طبقا  األوالد 
% من 10حسب العناصر التي تدخل في احتساب الحصة بنسبة  التأمين التكميلي حصة الحكومة في

 حصة الحكومة في 21210301بالنوع ( الخاص 26/1يعد النموذج )كما ، مجموع تلك العناصر
قانون التأمينات بتعديل بعض أحكام  2001لسنة  25لقانون رقم ل وفقا   المعاشاتزيادة  صندوق 

تكلفة حصة % من مجموع  1 بنسبةالحصة هذه ويتم احتساب  االجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية
 اصـــــــــ( الخ27/1وذج )ـــــــــــــــنم، كما يعد ال ين التكميليـــــــــات االجتماعية والتأمــــــومة في التأمينـــــــــــالحك

 .مواطني دول مجلس التعاون  التأمينات على 21230101بالنوع 

 :2018/2017 التالية عن الوظائف بميزانية البيانات - األولالباب  - يرفق بمشروع الميزانية -25
وى نية والقمجلس الخدمة المد لقراراتوفقا  بيان بعدد الوظائف الشاغرة في الميزانية التي ال يجوز شغلها 

 :هذا الشأن وذلك على النحو التاليالعاملة الوطنية الصادرة في 
 للتقاعد اإلحالة االستقالة الوظيفة البيـان

 
 المجموع أسباب أخرى  الوفـاة الفصل بقرار تأديبي

  1 2 3 4 5 6 
        
 ك / غ.ك ك / غ.ك ك / غ.ك ك / غ.ك ك / غ.ك ك / غ.ك  
        

  (.5 إلى العمود 1العمود  )من يمثل مجموع األعمدة )المجموع(مربع 
 ما يلي: ىيراعن أعلى 

 :االستقالةيندرج ضمن مفهوم  -أ
o  الموظف.االستقالة الصريحة التي تقدم بناء على طلب 
o  نية )االنقطاع عن العمل(من نظام الخدمة المد (81) للمادةوفقا  االستقالة الحكمية . 
o  العقد.عدم رغبة الموظف في تجديد 
o  العقد.رغبة الموظف في إنهاء 
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 القانونية.اء الخدمة لبلوغ السن تشمل حاالت انته -ب
            ةدد أوالد الكويتيين الذين احتسبت لهم العالوة االجتماعية بمشروع ميزانية السنة الماليع  -ج

 التالي:موزعين على النحو  2018/2017
 خاصة.قيادية / عامة / فنية مساعدة / معاونة / وظائف 

 :موزعين على النحو التالي متزوج(/  )أعزبالحـالة االجتماعية للموظفين الكويتيين  -د
 خاصة.قيادية / عامة / فنية مساعدة / معاونة / وظائف 

وذلك  2018/2017ية الموظفين المنتظر انتهاء خدماتهم لبلوغ السن القانونية خالل السنة المال عدد-هـ 
ء اريخ انتهاتتحديد و للبرنامج والعقد بالنسبة لغير الكويتيين  للبرنامج والدرجة بالنسبة للكويتيين وتبعا   تبعا  

 منهم.خدمة كل 
ة الذين يتقاضون بدل السكن موزعين حسب عدد الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين كل على حد -و

 له.فئات هذا البدل مع بيان التكلفة المالية السنوية 
ب نوع لسياسة اإلحالل موزعة حس التي سيتم إلغاؤها بالميزانية تنفيذا   كويتي( )غيرعدد الوظائف  -ز

 الوظيفي.العقد والمسمى 

 

-الحالية  لوظيفةا-التعيين  تاريخ- االسم-يرفق مع المشروع كشف باألقدمية يتضمن الرقم المسلسل  -26
 وذلك 2016/  1/  1تشمل عالوة  العالوات الدورية عدد-العلمي  المؤهل-منح الدرجة الحالية  تاريخ

 .األجور والرواتب األساسية 211101البند  على حده من درجات لكل درجةلنسبة با

 .ميالختا وفقا  للحساب السابقة ةالمالية الثالثسنوات ال( الخاص بالمصروفات عن 28/1يعد النموذج ) -27

ملة على جميع الجهات الحكومية اجراء دراسة حول الوظائف التي يمكن الغاؤها والمشغولة بالقوى العا -28
جراءات تكويت الوظائف الحكومية ل الوافدة تنفيذا    داء،يؤثر على مستوى األ بالقدر الذي القواعد وا 

مة لقرار مجلس الخد وذلك تطبيقا   2016/ 7/ 15 المدنية في موعد أقصاه لى ديوان الخدمةإوارسالها 
 .2007لسنة  13المدنية رقم 
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لمسمى ل طبقا  على مستوى البرامج  أخرى أعمال  مكافآت -تفصيليبيان الخاص ب( 29/1يعد النموذج ) -29
ى صدور التكلفة المترتبة علكما يجب أن يراعي في اإلعداد  السنوية،الوظيفي والفئة واجمالي المكافأة 

دة أو قرارات من مجلس الخدمة المدنية أو تعاميم ديوان الخدمة المدنية والخاصة باستحداث مميزات جدي
 .تعديل مميزات قائمة وذلك بعد إعداد مشروع ميزانية السنة المالية السابقة وحتى اآلن

لزم تزويدنا بالبيان التفصيلي للنوع  )حيث أن جميع الجهات الحكومية تطلب هذه المبالغ لذلك
 مكافآت أعمال أخرى(. – 21110699

 
 

( الخاص بتوزيع الوظائف المصنفة حسب المجموعات الوظيفية على مستوى الجهة 30/1عد النموذج )ي -30
( وحسب يغير كويت / كويتي)حسب الجنسية  مع بيان عدد الموظفين في كل مجموعة على حدة موزعا  

مع ربط هذا العدد بعدد الوظائف  (أنثى / ذكر)جامعي( وحسب الجنس  غير )جامعي/مستوى التأهيل 
 الوظائف.الخاص بتوزيع  (1/9)المشغولة بحركة الوظائف في نموذج 

 

 يكون عدد أنلوزارة المالية  المقدمةتراعي في مشاريع ميزانياتها  أنعلى جميع الجهات الحكومية  -31
تهية ود للمناألول والثاني وكذلك عدد الدرجات والعقالوظائف والعقود المقترح نقلها من االعتماد التكميلي 

فس عن نة المدني المتكاملة للخدمةلنفس األعداد الواردة بالتقارير المستخرجة من النظم  خدماتهم مساويا  
 الفترة.

 
 

ن ، على أالهواتف المتنقلة صها للموظفين كمزايا عينية وكذلكصيعدم اقتراح أية مبالغ لتأجير سيارات لتخ -32
ت بشأن تنظيم استخدام المركبا 1994لسنة  1رقم ميم وزارة المالية اتع وفقا  ألحكاميتم التخصيص 

  الحكومية.بشأن تخصيص هواتف السيارات بالجهات  1990لسنة  13رقم ، و  الحكومية
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 يلي: وفقا  لما موظفينال سكانا – 211203ببند تعد النماذج الخاصة  -33
 :المبانييجار إ –الموظفين  إسكان 21120301نوع  (1

وضيح ات الجديدة مع تاإليجار اليها  ات الفعلية مضافااإليجار قيمة  أساسعلى  اإليجارتقدر اعتمادات 
 (.31/1وعدد الطلبات الجديدة حسب النموذج ) القائمة،ات اإليجار من  سر المنتفعة فعال  عدد األ

نون سوم بقالما يقتضي به المر  عدم زيادة القيمة اإليجارية للمباني عمال   يراعىوفيما يخص إيجار المباني 
 وتعميم ديوان 1979لسنة  7بشأن إيجارات العقارات وتعميم وزارة المالية رقم  1978لسنة  35رقم 

 الستعاضة عنه ببدل السكن( بشأن إلغاء نطاق منح السكن الحكومي وا15/1991الخدمة المدنية رقم )
 .وبدل األثاث للموظفين غير الكويتيين

 :وكهرباءمياه  –الموظفين  إسكان 21120302نوع  (2
  (.32/1للنموذج ) طبقا  معدل االستهالك الشهري × عدد الوحدات السكنية  أساسعلى  هذا النوعقدر ي

 :أثاثصيانة  –الموظفين  إسكان 21120303نوع  (3
ة سنوات الماليالخالل متوسط الصرف  أساسو على العقود أو االرتباطات أ أساسعلى  هذا النوعقدر ي

 (.33/1مع االسترشاد بالنموذج ) السابقة ةالثالث
 مباني:صيانة  –الموظفين  إسكان 21120304نوع  (4

ة سنوات الماليالمتوسط الصرف خالل  أساسعلى  أواالرتباطات  أوالعقود  أساسعلى  هذا النوعقدر ي
 (.34/1بالنموذج ) مع االسترشاد السابقة ةالثالث

 متنوعة:مصروفات  –الموظفين  إسكان 21120399نوع  (5
 .الفعلية للجهة لالحتياجاتوفقا   هذا النوعقدر ي

الموظفين غير يتم تقدير هذا النوع في ضوء فإنه  تعويضات نهاية الخدمة 21310101نوع يما يخص ف -34
 (.35/1) للنموذجوفقا  خدماتهم خالل السنة المالية الجديدة  ءنهاالكويتيين المتوقع إ
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  الثاني:الباب 
 . السلع واخلدمات22
 لفعلية مع ضغطها قدر اإلمكان دون السلع والخدمات في حدود المتطلبات ا استخدامينبغي تقدير  -1

ات عن والتوجه نحو طرح أعمال الصيانة والنظافة واستئجار السيار  الخدمات واإلنتاج،خالل بمستوى اإل
 اإلنجاز.طريق مقاولين محليين لتوفير العمالة وتقليل التكلفة وسرعة 

 يلي:يمكن تقسيم أنواع بنود هذا الباب من حيث طريقة تقديرها إلى ما  -2

 فعلية:اعتمادات تقدر على أساس التزامات  -أ
ذ أن إلى حد بعيد إ دقيقا   المبالغ المتوقع صرفها منها تقديرا   وهذه االعتمادات يمكن تقدير

 عقود أو ارتباطات بمبالغ محددة أو اشتراكات أساسالتزامات الجهات الحكومية بها تقوم على 
اك اشتر  لألعمال،إيجار سيارات  مباني،إيجار  هاتف، االعتمادات: اشتراكمعلومة ومن أمثلة هذه 

 األنباء.اشتراك في وكاالت في مجالت وصحف ونشرات و 

 :ةمخزني مقاساتاعتمادات تقدر على أساس  -ب
لها وهذه االعتمادات خاصة لشراء األنواع التي تخضع لألنظمة المخزنية في ضبط توريدها وتداو 

لخ ا …طة والقرطاسية واألدوات المكتبيةقطع الغيار واألفالم واألشر  مثل:داخل الجهات الحكومية 
ر ولتقدير هذه االعتمادات يجب على الجهات الحكومية في كل عام أن تعد مقايسات مخزنية لتقدي

 المقبلة.في السنة المالية  وقيمة   المواد الالزمة لها كما  

 خاصة:اعتمادات تقدر على أساس مقايسات  -ج
لة وهذه االعتمادات خاصة بأنواع البنود التي يمكن أن تخدم األغراض المعتمد لها سياسة مقب

صيانة  النقل،صيانة وسائل  والتلفزيون،للتقيد بالعمل في حدودها وعلى سبيل المثال برامج اإلذاعة 
ء هذه وعمل مقايسات تفصيلية لها وعلى ضو  يمكن معرفتها مقدما   وهذه األعمال ومرافق،ت آمنش

 المصروفات.المقايسات يمكن استخراج تقديرات 
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 تقديري:اعتمادات تقدر على أساس  -د
قبلة المبالغ المنتظر صرفها في السنة المالية الم أساسوتوضع تقديرات أنواع هذه البنود على 

من السنة المالية الحالية  ويمكن الوصول إلى رقمها باالهتداء بالمصروف في الجزء المنقضي
ديل العوامل التي تدعو إلى تع مع مراعاة السابقة ةسنوات المالية الثالثالالمصروف في ومتوسط 

 كزيادة أعمال الجهة أو إنشاء فروع أو وحدات جديدة بها أو التوسع في بعض المشاريع ساساأل
ق والبر  المكالمات الخارجية ساسا األومن أمثلة أنواع هذه االعتمادات التي توضع تقديراتها على هذ

 .والبريد

ت دليل رموز وتصنيفال مطابقة تماما   2018/2017السنة المالية يراعى تقديم كشوف مشروع ميزانية  -3
 .2015( لسنة 4الصادر بالتعميم رقم ) الميزانية )األساس النقدي(

ما يصرف على  أساس واألنواع على لبنودواوالفئات تقسم مصروفات الباب الثاني وفق المجموعات  -4
 .(1/2رقم ) للنموذجوفقا   لقطاعين الحكومي واألهليمن اخدمات السلع وتكاليف الء شرا

 باتلك المطالمع إرفاق تالسابقة  الفعلية للسنواتالمطالبات  لقوائموفقا  بعض البنود  تقديرضرورة التقيد ب -5
 بأنواعها المياه –االشتراك في المعارض –الصحف والمجالت  –اشتراكات  –تلكس  –هاتف  – بريد)

   الخ(. … والكهرباء

ي الفعل ينبغي مراعاة الدقة في التقدير واالسترشاد بمعدالت الصرف لكل نوع من األنواع والمصروف -6
جهة ل كيجب على  للسنوات المالية الثالث السابقة مع مراعاة الظروف والتغيرات التي تؤثر في التقدير،

مع توزيع  2018/2017المالية به مقترحات السنة  ( موضحا  2/2حكومية أن تعد النموذج رقم )
لتعليمات اكما تراعى  (3/2)رقم  وفقا  للنموذج والبنود واالنواع والبرامجالفئات  االعتمادات على مستوى 

 نوع:بند أو أو  فئة بالنسبة لكل التالية

 . السلع221
 وأدوات صغيرة. قطع غيار وعدد 2211

 نقل بري آالت ومعداتقطع غيار . 221101

 : قطع غيار آالت ومعدات نقل بري . 22110101
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 قطع غيار آالت ومعدات نقل جوي. 221102

 : قطع غيار آالت ومعدات نقل جوي . 22110201

 قطع غيار آالت ومعدات نقل بحري. 221103

 : قطع غيار آالت ومعدات نقل بحري . 22110301

 قطع غيار آالت و معدات تكنولوجيا معلومات. 221106

 :قطع غيار آالت و معدات تكنولوجيا معلومات. 22110601

 عدد وأدوات صغيرة . 221107

 :صغيرةدوات أعدد و . 22110701

 قطع غيار آالت ومعدات نقل سكك حديد. 221108

 :قطع غيار آالت ومعدات نقل سكك حديد. 22110801

 ومعدات اتصال ومعدات مكتبيةقطع غيار آالت . 092211

 :قطع غيار آالت ومعدات اتصال ومعدات مكتبية. 22110901

 قطع غيار آالت ومعدات ثقيلة. 022111

 :قطع غيار آالت ومعدات ثقيلة. 22111001

 قطع غيار معدات كهربائية. 122111

 :قطع غيار معدات كهربائية. 22111101

 ميكانيكيةقطع غيار آالت ومعدات . 222111

 :قطع غيار آالت ومعدات ميكانيكية. 22111201

 قطع غيار معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة. 322111

 :قطع غيار معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة. 22111301

 قطع غيار معدات خاصة. 422111

 :قطع غيار معدات خاصة. 22111401
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 مختبرات ومعاملقطع غيار معدات طبية و . 522111

 :مختبرات ومعاملو قطع غيار معدات طبية . 22111501

 قطع غيار معدات تنظيم المرور والسير. 622111

 :قطع غيار معدات تنظيم المرور والسير. 22111601

 للتالي: طبقا  مقايسات مخزنية  أساسيتم تقدير االعتمادات الالزمة لهذه األنواع على 

 لمنصوصجراءات إعداد المقايسات اإلوفقا   المتكاملة:الجهات الحكومية المنفذة لنظم إدارة المواد  (1
 بشأن إعداد المقايسات المخزنية. 2000 لسنة 9 عليها في التعميم رقم

ص المواد ( ويخ4/2الجهات الحكومية غير المنفذة لنظم إدارة المواد المتكاملة: باستخدام النموذجين ) (2
 األنواع،( ويخص المواد الدائمة ضمن نفس 5/2رقم )النموذج و  األنواع،الكية ضمن هذه االسته

 إلى دليل التعاميم والتعليمات المنظمة لعمليات التخزين لدى الجهات الحكومية ويمكن الرجوع
 لتعريف ما هي المواد الدائمة والمواد االستهالكية. 2005الصادر في مارس 

 مواد وخامات. 2212

 أدوية وعقاقير ومواد كيماوية. 221201

 :يةو أدوية وعقاقير ومواد كيما. 22120101

صة الخاطبقا  لما ذكر في تقدير اعتمادات األنواع  ةعلى أساس مقايسات مخزنيـ يقدر هذا النوع
 .قطع غيار وعدد وأدوات صغيرة 2211بالفئة 

 . كتب 221202

 . كتب: 22120201

ارتباط وثيق باألعمال التي تقوم بها  والتي لهايجب االقتصار على شراء الكتب الضرورية فقط 
اإلدارة المطلوب لها الشراء مع بيان موضوع الكتاب والعدد المطلوب ومتوسط السعـر والقيمة على أن 

أما بالنسبة للكتب  ،(6/2ويتم تقدير االعتماد طبقا  للنموذج رقم ) وأنشطته،يكون التقسيم حسب البرنامج 
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الستمرارية استخدامها فيتم تقدير اعتماداتها على أساس مقايسات مخزنية  التي لها أرصدة مخزنية نظرا  
 قطع غيار وعدد وأدوات صغيرة. 2211بالفئة األنواع الخاصة طبقا  لما ذكر في تقدير اعتمادات 

 

 صحف ونشرات. 221203

 :صحف ونشرات. 22120301

المجالت والصحف والنشرات التي لها عالقة بعمل الجهة الحكومية مع بيان اسم توضح أسماء 
وذج ــــــــالنم ه حسبج وأنشطتـــــــــحسب البرنام ة االشتراك والعدد المطلوب موزعا  ــــــالمجلة أو الجريدة وقيم

ث سنوات مالية ( وأما بخصوص النشرات فيتم تقديرها على أساس متوسط الصرف الفعلي لثال7/2رقم )
 سابقة.

 

 فالم واشرطةأ. 221204

 : فالم واشرطةأ. 22120401

عدد قطع غيار و  2211بالفئة طبقا  لما ذكر في تقدير اعتمادات األنواع الخاصة  يقدر هذا النوع
ير تم تقدي أما بالنسبة لألفالم واألشرطة غير الخام أو التي ال يتوافر لها أرصدة مخزنية ،صغيرةوأدوات 

 (.8/2االعتماد الالزم لها طبقا  للنموذج )
 

 مالبس. 221205

 : موظفينللمالبس . 22120501

تي فيها مسمى الوظيفة ال يتم تقدير المبالغ الخاصة بالمالبس للموظفين وفق مقايسة مخزنية موضحا  
ادرة تم تحديده في القرارات الص وفقا  لماتستحق أن يصرف لها هذه المواد ومخصص الفرد السنوي وذلك 

خزنية الم المقترحة لها وذلك في ضوء تعاميم إعداد المقايسات الحكومية والمبالغبهذا الشأن في الجهة 
ظائف كل مجموعة من مجموعات الو الصادرة عن وزارة المالية بهذا الشأن مع مراعاة تحديد التكلفة حسب 

 ة. الرئيسي
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 . مالبس لغير الموظفين: 22120502

واع ويتم تقدير المالبس على أساس المقايسات المخزنية طبقا  لما ذكر في تقدير اعتمادات األن
 الموضحة في هذا التعميم في وفقا  للتعليمات ،صغيرةقطع غيار وعدد وأدوات  2211بالفئة الخاصة 

 (.9/2/1/1) و( 9/2/1) ينذجو الجزء الخاص بالمقايسات المخزنية وفقا  للنم

 أغذية. 221206

 غذية للموظفين:. أ 22120601

 تيفيها مسمى الوظيفة ال األغذية للموظفين وفق مقايسة مخزنية موضحا  بيتم تقدير المبالغ الخاصة 
ادرة تستحق أن يصرف لها هذه المواد ومخصص الفرد السنوي وذلك وفقا  لما تم تحديده في القرارات الص

خزنية الم بهذا الشأن في الجهة الحكومية والمبالغ المقترحة لها وذلك في ضوء تعاميم إعداد المقايسات
ظائف مجموعة من مجموعات الو كل الصادرة عن وزارة المالية بهذا الشأن مع مراعاة تحديد التكلفة حسب 

 ة.الرئيسي
 : غذية لغير الموظفينأ . 22120602

اع يتم تقدير األغذية على أساس المقايسات المخزنية طبقا  لما ذكر في تقدير اعتمادات األنو 
 في ووفقا  للتعليمات الموضحة في هذا التعميم ،صغيرةقطع غيار وعدد وأدوات  2211بالفئة الخاصة 

ت بالمقايسات المخزنية مع األخذ في االعتبار قيمة العقود الفعلية ومصروفات السنواالجزء الخاص 
 (.9/2/2/1) و( 9/2/2) ينذجو المالية الثالث السابقة وفقا  للنم

 

 أغطية ومفروشات. 221207

 :غطية ومفروشاتأ . 22120701

 قرطاسية وأدوات مكتبية. 221208

 : دوات مكتبيةأقرطاسية و . 22120801

 نباتات وبذور. 221209

 :نباتات وبذور. 22120901
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 أعالف وأسمدة . 221210

 : أعالف وأسمدة. 22121001

ير على أساس مقايسة مخزنية طبقا  لما ذكر في تقد لألنواع السابقةتقدر االعتمادات الالزمة 
 .قطع غيار وعدد وأدوات صغيرة 2211بالفئة اعتمادات األنواع الخاصة 

 

 برامج حاسب آلي . 221211

 : ليآبرامج حاسب . 22121101

 ذجوفقا  للنمو لحاجة الجهات الحكومية الفعلية من برامج الحاسب اآللي  وفقا   يقدر هذا النوع
 يلي: ( وفقا  لما10/2)

 .العدد(× األسعار السائدة  وفقا  لمتوسطالبرنامج  )قيمة

 

 متنوعة  -وخامات . مواد 221299

 متنوعة: -وخامات . مواد 22129901

حسب احتياجات الجهة على أساس مقايسات مخزنية طبقا  لما ذكر في تقدير  يقدر هذا النوع
 .قطع غيار وعدد وأدوات صغيرة 2211بالفئة اعتمادات األنواع الخاصة 

 

 وقود وزيوت وقوى محركة. 2213

 وقود . 221301

 : وقود. 22130101

 .(11/2) النموذج رقممعدل االستهالك( حسب × على أساس )العدد  يقدر هذا النوع
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 وقود تشغيل المحطات. 221302

 : وقود تشغيل المحطات. 22130201

ة لكويتياالتفاق عليه مع مؤسسة البترول ا والذي يتموفقا  لنوع الوقود المستخدم  يقدر هذا النوع
 االستهالك(.معدل ×  )العددعلى أساس 

 زيوت وشحومات . 221303

 : زيوت وشحومات. 22130301
صة على أساس مقايسات مخزنية طبقا  لما ذكر في تقدير اعتمادات األنواع الخا يقدر هذا النوع

االستهالك( معدل × الوحدات  )عددأو على أساس  ،صغيرةقطع غيار وعدد وأدوات  2211بالفئة 
 بالنسبة للجهات التي ال تحتفظ بمخزون. ( وذلك11/2/1ج نموذ)

 . غاز 221304

 . غاز: 22130401
 ةثسنوات المالية الثالالخالل  بمتوسط الصرفعلى أساس تقديري مع االسترشاد  يقدر هذا النوع

 .السابقة

 مياه وكهرباء. 2214

 . مياه221401

 . مياه:22140101
وذج ــحسب النم الوحدة(سعر × االستهالك السنوي المتوقع  )معدلعلى أساس  يقدر هذا النوع

د من ( مع مراعاة التقيد بتعليمات وزارة الكهرباء والماء قطاع الكهرباء والماء بشأن الح12/2رقم )
  اإلمكان.الطاقة الكهربائية والماء بقدر  استهالك

 . كهرباء 221402

 . كهرباء: 22140201
حسب النموذج  الوحدة(سعر × االستهالك السنوي المتوقع  )معدلعلى أساس  يقدر هذا النوع

 (.13/2م )ــرق
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 ياه معالجة م. 2215

 . مياه معالجة221501

 . مياه معالجة:22150101
مع  (/12/21وذج رقم )ــحسب النمالوحدة( سعر × االستهالك السنوي المتوقع  )معدلعلى أساس  يقدر هذا النوع

ء ئية والمالكهرباالطاقة ا استهالكمراعاة التقيد بتعليمات وزارة الكهرباء والماء قطاع الكهرباء والماء بشأن الحد من 
 اإلمكان.بقدر 

 مستلزمات أخرى. 2219

 . مستلزمات أخرى221901

  أخرى:. مستلزمات 22190101
 ةثسنوات المالية الثالالروفات ـعلى أساس احتياجات الجهة مع االسترشاد بمص يقدر هذا النوع

 .السابقة

 اخلدمات.222
 . نقل ومواصالت2221

 انتقال ونقل . 222101

 : انتقال ونقل. 22210101
 الســـــــابقة ةســـــــنوات الماليـــــــة الثالثـــــــالعلـــــــى أســـــــاس متوســـــــط المنصـــــــرف فـــــــي  يقـــــــدر هـــــــذا النـــــــوع

ــــــة الحاليــــــة، ــــــدير علــــــ والجــــــزء المنقضــــــي مــــــن الســــــنة المالي ــــــتم التق ــــــوافرت األعــــــداد والكميــــــات في ذا ت ى وا 
  القيمة(.× أو الكمية  )العددأساس 

 برق وهاتف وتلكس. 222102

 : برق وهاتف وتلكس. 22210201

سنوات الالبرق والمكالمات الهاتفية والتلكسات على أساس معدل الصرف في  يقدر هذا النوع
شتراك قيمة اال×  )العددأما أجهزة الهاتف والتلكس فيتم تقديرها على أساس  السابقة، ةالمالية الثالث

( مع مراعاة أن تقتصر خدمات االتصال على االحتياجات الفعلية 14/2حسب النموذج رقم ) السنوي(
على  بشأن الرقابة 1997لسنة  1وااللتزام بالكتاب الدوري رقم  فقط،للجهة والالزمة لتسيير أعمالها 

 االت الدولية.االتص
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 . بريد 222103

 . بريد:22210301

 .السابقة ةسنوات المالية الثالثالعلى أساس معدل الصرف في  يقدر هذا النوع
 
 قنوات اذاعة واتصال. 222104

 : ذاعة واتصالإقنوات . 22210401
 وفقا  للتالي:على أساس قيمة االشتراكات الفعلية  يقدر هذا النوع

 (.15/2النموذج رقم ) دقيقة( حسب / السعر × )المدة 
 
 

 . إيجارات2222

 مباني إيجار . 222201

 : مبانيإيجار . 22220101

 ةنقل بري معداتإيجار . 222202

 ة: معدات نقل بريإيجار . 22220201

 معدات نقل جوية إيجار . 222203

 : معدات نقل جويةإيجار . 22220301

 معدات نقل بحرية إيجار . 222204

 :معدات نقل بحريةإيجار . 22220401

 برامج حاسب آلي إيجار . 222207

 :ليآبرامج حاسب إيجار . 22220701

 آالت ومعدات تكنولوجيا معلوماتإيجار . 222208

 :آالت ومعدات تكنولوجيا معلوماتإيجار . 22220801

 ىأخر آالت ومعداتإيجار . 222298

 :آالت ومعدات أخرى إيجار . 22229801
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 خرى أيجارات إ. 222299

 :خرى أيجارات إ. 22229901
 التعليمات وفيما يخص ايجار المباني تراعى ،( 16/2) وفقا  للنموذج السابقة األنواعتقدر 

 2008( لسنة 4وتعميم وزارة المالية رقم ) 21/1/2008( بتاريخ 74المنظمة بقرار مجلس الوزراء رقم )
  .بشأن ضوابط توفير احتياجات الجهات الحكومية في المباني المستأجرة 

 

   . صيانة2223

رج أنواعها أن الصيانة البسيطة تد اختالفبشأن أعمال الصيانة على  1982لسنة  23حدد التعميم رقم 
 يلي: وفقا  لمااعتماداتها ضمن الباب الثاني المستلزمات السلعية والخدمات 

 صيانة آالت ومعدات نقل بري. 222301

 صيانة آالت ومعدات نقل بري: . 22230101

 صيانة آالت ومعدات نقل جوي. 222302

 صيانة آالت ومعدات نقل جوي: . 22230201

 صيانة آالت ومعدات نقل بحري . 222303

 صيانة آالت ومعدات نقل بحري: . 22230301

 صيانة أثاث . 222306

 صيانة أثاث:. 22230601

 ت ومرافق صيانة منشآ. 222307

 ت ومرافق: آصيانة منش. 22230701

 صيانة آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات. 222308

 صيانة آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات: . 22230801

 صيانة برامج حاسب آلي . 222309

 صيانة برامج حاسب آلي: . 22230901

 صيانة آالت ومعدات اتصال ومعدات مكتبية. 222310

 صيانة آالت ومعدات اتصال ومعدات مكتبية:. 22231001
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 صيانة آالت ومعدات ثقيلة. 222311

 صيانة آالت ومعدات ثقيلة: . 22231101

 صيانة معدات كهربائية. 222312

 صيانة معدات كهربائية: . 22231201

 صيانة آالت ومعدات ميكانيكية. 222313

 صيانة آالت ومعدات ميكانيكية: . 22231301

 صيانة معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة. 222314

 صيانة معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة: . 22231401

 صيانة معدات خاصة. 222315

 صيانة معدات خاصة:. 22231501

 ومختبرات ومعاملصيانة معدات طبية . 222316

 صيانة معدات طبية ومختبرات ومعامل: . 22231601

 صيانة معدات تنظيم المرور والسير. 222317

 المرور والسير:صيانة معدات تنظيم . 22231701

لوزراء رقم بقرار مجلس ا، وفي مجال الصيانة يتم التقيد (17/2) وفقا  للنموذجالسابقة األنواع  تقدر
والذي يوضح أن تقوم الجهات  3/1/2006( بتاريخ 4/2006( الصادر باجتماعه رقم )رابعا   /82)

يزانية ماليومية لمبانيها وذلك في حدود الحكومية بالتعاقد واإلشراف على جميع أعمال الصيانة البسيطة 
  .مقدارها ال يجاوز مائة ألف دينار كويتي سنويا  

 

 خدمات إعالمية واجتماعية. 2224

 ذاعة وتلفزيون إبرامج . 222401

  ذاعة وتلفزيون:إبرامج . 22240101
 يلي:تقدر اعتمادات هذا النوع كما   

  عمل خطة مدروسة لبرامج اإلذاعة والتلفزيون على مدار السنة المالية حسب عدد ساعات
 اليومي.اإلرسال 
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  ويقدر سعر  الحلقة(سعر ×  )عدد الحلقاتترجمة هذه الخطة إلى اعتمادات مالية على أساس
 (الخأو ديني... )ثقافي، رياضيويختلف سعر الدقيقة حسب نوع البرنامج  مدتها،الحلقة حسب 
 (.18/2النموذج رقم ) ويراعى إعداد

 

 إصدار كتب ومجالت ونشرات . 222402

 إصدار كتب ومجالت ونشرات: . 22240201
ات مع االسترشاد بمصروفات السنو  للنسخة(،تكلفة اإلصدار ×  )العددعلى أساس  يقدر هذا النوع

 (.19/2ويتم إعداد النموذج رقم ) السابقة،المالية 
 

 ضيافة وحفالت وهدايا ورحالت . 222403

 ضيافة وحفالت وهدايا ورحالت:. 22240301
ع احتياجات الوزارات واإلدارات الحكومية من اعداد الضيوف المتوقعلى أساس  يقدر هذا النوع

وسط مع مت استضافتهم خالل السنة المالية والحفالت المقامة على شرفهم والهدايا المقدمة لهم مع مقارنتها
ارة المـــــــالية ( لوز 5الل السنوات المالية الثالثة السابقة مع مراعاة ما جاء في التعــــــميم رقم )الصرف خ

 .2011لسنة 
 

 معارض محلية وخارجية . 222404

 معارض محلية وخارجية: . 22240401
على أساس تقديم بيان بالمعارض المحلية التي ستقام بالكويت خالل السنة  يقدر هذا النوع

وذج ــــــــــلنمها طبقا  لكل من ةـــــــــــل تكلفــــــــوتفاصي فيها،ارك الكويت ـــــالمالية، والمعارض الخارجية التي ستش
 مع مراعاة أال تتجاوز تكلفة المعرض المحلي مبلغ خمسة آالف دينار بالنسبة للجهات (،20/2رقم )

 (20قم )مجلس الوزراء ر  وفقا  لقرارعيات النفع العام الحكومية ومبلغ ألف وخمسمائة دينار بالنسبة لجم
 .1986 ( لسنة53بجلسته رقم )
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 عالنات ودعاية إ. 222405

 عالنات ودعاية: إ . 22240501
والصرف  السابقة ةسنوات المالية الثالثالعلى أساس متوسط الصرف خالل  يقدر هذا النوع

ن صدر بشأمع األخذ في االعتبار القرارات التي ت الحالية،الفعلي في الفترة المنقضية من السنة المالية 
 الحمالت الدعائية عن الكويت في الداخل والخارج.

 خدمات اجتماعية ورياضية وثقافية . 222406

  خدمات اجتماعية ورياضية وثقافية:. 22240601
قيمها على أساس تكلفة الخدمات االجتماعية واألنشطة الرياضية والثقافية التي ت يقدر هذا النوع

ت الجهة الحكومية في المناسبات المختلفة حسب طبيعة عملها مثال ذلك الندوات والمحاضرات والدورا
 المدارس.الرياضية التي تقام في 

 
 أبحاث ودراسات واستشارات. 2225

على أساس العقود المبرمة مع بيوت الخبرة لتقديم األبحاث والدراسات واالستشارات  هذه الفئة أنواع تقدر 
النقد  يتم إدراج تكاليف الدراسات المقترح أن يقوم بها البنك الدولي أو صندوق و  ،الجديدةوالمقترحات 

ة مؤيدمشفوعا بالمبررات واألسباب والمستندات ال المعنية،الدولي بمشروع ميزانية الجهة الحكومية 
قرار التقديرات  –ليتسنى لوزارة المالية  المطلوبة،للدراسات   بة،المناسشئون الميزانية العامة دراستها وا 

 وتنقسم هذه الفئة إلى التالي:

 أبحاث ودراسات . 222501

 أبحاث ودراسات تكنولوجيا المعلومات: . 22250101

 أبحاث ودراسات أخرى: . 22250102

 استشارات . 222502

 استشارات تكنولوجيا المعلومات: . 22250201

  أخرى:استشارات . 22250202
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ويرفق بمشروع  المتخصصة،على أساس العقود أو االرتباطات مع الجهات  تقدر األنواع السابقة 
رات بند ( على أال تتضمن تقدي21/2الميزانيـة بيـان باألبحاث والدراسات وتكلفتها طبقا  للنموذج رقم )

رقم  مجلس الوزراء وفقا  لقرارأبحاث ودراسات واستشارات أية مبالغ ذات طبيعة مرتبطة بالباب األول 
 .1987( لسنة 6( بجلسته رقم )18)

 

 مصروفات خاصة. 2226

 مصروفات خاصة. 222601

  خاصة:مصروفات . 22260101
 ةسنوات المالية الثالثالحسب طبيعة عمل الجهة، ويتم االسترشاد بالمصروف خالل  يقدر هذا النوع

 .السابقة
 

 خدمات أخرى. 9222

 

 . طبع 019222

 . طبع: 22290101
مع مراعاة  السعر{×  الخ(....  استمارات - })دفاترعلى أساس اإلعداد  يقدر هذا النوع

 أما بالنسبة للمطبوعات التي لها أرصدة مخزنية نظرا   السابقة ةسنوات المالية الثالثالمصروفات 
( 4/2)م تقدير اعتماداتها على أساس مقايسات مخزنية طبقا  للنموذجين ـا فيتـدامهـرارية استخـمـالست
 (.5/2و)

 

 تأمين وعمولة . 029222

 تأمين وعمولة:. 22290201
جديدة مع إضافة االلتزامات ال ارتباطات( - )عقودعلى أساس االلتزامات الفعلية  يقدر هذا النوع

 .السابقة ةسنوات المالية الثالثالأو على أساس متوسط الصرف خالل  أسبابها،وبيان 
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 رسوم حكومية . 039222

 رسوم حكومية:. 22290301

 انينوفقا  للقو تقدر الرسوم الحكومية على أساس حجم البضائع المستوردة والرسوم المقررة عليها 
 أخرى.حكومية  وأي رسوموالقرارات المعمول بها 

 
 حماية وأمن . 049222

 حماية وأمن:. 22290401
 يةبقيمة العقود التي يتم إبرامها مع الشركات المتخصصة للقيام بمهمة الحما يقدر هذا النوع

 الحكومية.واألمن للممتلكات 
 

 خدمات نظافة . 069222

 خدمات نظافة: . 22290601
 

 خدمات المراسلين والفندقة . 079222

 خدمات المراسلين والفندقة: . 22290701
 

 خدمات ادخال البيانات والطباعة . 089222

 خدمات ادخال البيانات والطباعة: . 22290801

 صرف فية مع االسترشاد بمتوسط الـليـات الفعـزامـود وااللتـقـعلى أساس الع تقدر األنواع السابقة
 (.22/2نموذج ) السابقة ةالثالثسنوات المالية ال

 
 اشتراكات ورسوم خارجية. 099222

 

 هيئات ومنظمات دولية: . اشتراكات 22290901
 مؤسسات علمية: . اشتراكات 22290902

 .(25/2) وفقا  للنموذجالفعلية  وفقا  لاللتزامات النوعين السابقينيقدر  
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  رسوم اشتراك في مهمات رسمية:. 22290903

الفعلية، ولخطة المهمات الرسمية والرسوم المتوقع سدادها مع مراعاة  وفقا  لاللتزامات النوعيقدر هذا  
والمصروفات  في هذا الشأن، 2008( لسنة 3و) 2007( لسنة 5رقمي ) المالية الدوريينكتابي وزارة 

 .(25/2)الفعلية للسنوات المالية السابقة طبقا  للنموذج 
 

    . تدريب109222
 

وترفق هذه  ،وخارجيا   على كل جهة حكومية إعداد خطة سنوية لتدريب موظفيها محليا  يجب   
لسنة  (87) ،1964لسنة  (11)وزير المالية أرقام  وفقا  لقراراتالخطة بنماذج إعداد تقديرات أنواع هذا البند 

نة لس (3)بشأن مكافآت التدريب واالختبار وقرار وتعميم مجلس الخدمة المدنية رقمي  1976لسنة  (27) ،1975
 اصةـة الخـيـبـات التدريـبشأن ضوابط التعاقد واإليفاد بين الجهة الحكومية والمؤسس 1997لسنة  (20) ،1989

الخارجية  بشأن ضوابط االيفاد في الدورات والبرامج التدريبية 2016( لسنة 9وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم )
 :لتاليوفقا  ل (الخ...)وخارجيا   ب موظفيها محليا  ـدريـوية لتـة السنـطـداد الخـد إعـعن

 تدريب محلي: . 22291001

{ (المكافأة الشهرية للمتدرب أو تكلفة المتدرب× على أساس })عدد المتدربين  يقدر هذا النوع
 .(2/23)حسب النموذج 

 
 تدريب خارجي: . 22291002

حسب  المكافأة الشهرية للمتدرب أو تكلفة المتدرب(× على أساس )عدد المتدربين  يقدر هذا النوع
 .(2/24)النموذج 

 خدمات متنوعة. 999222

  :خدمات متنوعة. 22299901

مع االسترشاد بمتوسط  والمقترحات الجديدة على أساس العقود وااللتزامات الفعلية يقدر هذا النوع 

 .(22/2نموذج ) السابقة ةسنوات المالية الثالثالالصرف في 
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 الرابع:الباب 

 . تكلفة التمويل24
 

 هذا الباب غير معمول به حالياً 

 
 اخلامس:الباب 

 . اإلعانات25
 

 لشركات عامة –. اإلعانات 251
 ير مالية لشركات عامة غ –.اإلعانات 2511

251101 ً   . دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا

 : . دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا  25110101
جات تسويق المنتبا ـامهـر قيـبما تقدمه الحكومة لمؤسسة البترول الكويتية نظي هذا النوع يقدر

لمكررة تجات اطبقا  لألسعار المتفق عليها ويمثل الدعم الفرق بين أسعار المن المكررة والغاز المسال محليا  
 .قإليها تكاليف التسوي والغاز المسال مقوما بسعر التصدير وبين األسعار في السوق المحلي مضافا  

 
 
  طائرات شركات النقل الجوي الوطنيةوقود دعم . 251102

 : الجوي الوطنيةدعم وقود طائرات شركات النقل . 25110201

 .بما تقدمه الحكومة للخطوط الجوية الكويتية مقابل دعمها لوقود الطائرات يقدر هذا النوع
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 . دعم تخفيض تكلفة الوقود 251103

 . دعم تخفيض تكلفة الوقود: 25110301
وزراء ــــــــــلاس ـــــــــمجل وفقا  لقـراراتض تكلفة الوقود ـيـابل تخفـبما تقدمه الحكومة مق يقدر هذا النوع

المتخذ  534ورقم  11/2/2007د بتاريخ المنعق (7/2007( المتخذ في اجتماعه رقم )1-أوال  /129رقم )
الخطوط  شركةبشأن خطة تطوير  10/6/2007خ ( المنعقد بتاري2/2007-26)في اجتماعه رقم 

 الطائرات(.تعرفة وقود  )تخفيضالجوية الكويتية 

 
 عامة مالية لشركات –.اإلعانات 2512

 لية لشركات عامة ما –.اإلعانات 251201

 :لشركات عامة مالية –.اإلعانات 25120101

 ت.يقدر هذا النوع باإلعانات المقدمة دون مقابل إلى الشركات العامة المالية في دولة الكوي
 

 ملشروعات خاصة –اإلعانات . 252

 اليةم لمشروعات خاصة غير –.اإلعانات 2521

 خفض تكاليف المعيشة. 252101

 خفض تكاليف المعيشة:. 25210101

 لموضوعةا وفقا  للخطةدعمها  واإلنشائية المنتظرالمواد الغذائية  تكلفة على أساس يقدر هذا النوع
 أو حسب تعليمات مجلس الوزراء.

 

 دعم الشركات . 252102

 دعم الشركات:. 25210201
 دعم أعالف . 252103

 دعم أعالف: . 25210301
 دعم نباتي . 252104

 دعم نباتي:. 25210401
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 دعم أسماك . 252105

 دعم أسماك:. 25210501
 دعم الحليب . 252106

 دعم الحليب:. 25210601
 . دعم النخيل المثمر 252107

 . دعم النخيل المثمر: 25210701
 . دعم أنواع أخرى 252199

 . دعم أنواع أخرى:25219901
قيمة نوع على حدة يوضح  لكلعلى أساس تقديم بيان لألنواع السابقة يقدر االعتماد الالزم 

 .(1/5) رقم النموذجحسب  تفصيليا   هاالمبالغ المقدرة ل
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 السادس:الباب 

 (مصروفات)املنح . 26
 حلكومات أجنبية –. املنح 261

 جارية –لحكومات أجنبية  –. المنح 2611

 لمنح الخارجية ا –. منح جارية لحكومات أجنبية 261101

 لمنح الخارجية:ا –. منح جارية لحكومات أجنبية 26110101
على أساس حصر قرارات مجلس الوزراء التي يترتب عليها التزام سنوي ثابت  يقدر هذا النوع

 .الخارجية على الحكومة وبما يتم اتخاذه من قرارات صادرة عن اللجنة الدائمة لإلعانات
 
 لتزامات مؤتمراتا –منح جارية لحكومات أجنبية . 261102

 لتزامات مؤتمرات: ا –منح جارية لحكومات أجنبية . 26110201
والتي يصدر  في ضوء االلتزامات التي سبق تحديدها من قبل الجهات المختصة يقدر هذا النوع
  الوزراء.بها قرارات من مجلس 

 
 أسماليةر –لحكومات أجنبية  –المنح . 2612

 

 لمنح الخارجية ا –. منح رأسمالية لحكومات أجنبية 261201

 لمنح الخارجية: ا –. منح رأسمالية لحكومات أجنبية 26120101
على أساس حصر قرارات مجلس الوزراء التي يترتب عليها التزام سنوي ثابت  يقدر هذا النوع

 .من قرارات صادرة عن اللجنة الدائمة لإلعانات الخارجيةعلى الحكومة وبما يتم اتخاذه 
 

 لتزامات مؤتمرات ا –منح رأسمالية لحكومات أجنبية . 261202

 لتزامات مؤتمرات:ا –منح رأسمالية لحكومات أجنبية . 26120201
 لدى انعقاد مؤتمرات القمة الخليجيةفي ضوء االلتزامات التي سبق تحديدها  يقدر هذا النوع

 الوزراء.والتي يصدر بها قرارات من مجلس  والعربية والدولية
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 ملنظمات دولية –املنح . 262

 جارية –المنح لمنظمات دولية . 2621

 لمنح الخارجية ا –. منح جارية لمنظمات دولية 262101

 لمنح الخارجية:ا –. منح جارية لمنظمات دولية 26210101
مجلس الوزراء التي يترتب عليها التزام سنوي ثابت على أساس حصر قرارات  يقدر هذا النوع

 .على الحكومة وبما يتم اتخاذه من قرارات صادرة عن اللجنة الدائمة لإلعانات الخارجية

 لتزامات مؤتمرات ا –منح جارية لمنظمات دولية . 262102

 لتزامات مؤتمرات: ا –منح جارية لمنظمات دولية . 26210201
والتي يصدر  في ضوء االلتزامات التي سبق تحديدها من قبل الجهات المختصة يقدر هذا النوع
 الوزراء.بها قرارات من مجلس 

 CEFركز التدريب المالي واالقتصادي م –منح جارية لمنظمات دولية . 262103

 : CEFصادي مركز التدريب المالي واالقت –منح جارية لمنظمات دولية . 26210301
ء الصادرة على أساس حصر قرارات مجلس الوزراو  2014لسنة  112وفقا  للقانون رقم  يقدر هذا النوع

 بهذا الشأن.
  

 رأسمالية –المنح لمنظمات دولية . 2622

 

 لمنح الخارجية ا –. منح رأسمالية لمنظمات دولية 262201

 لمنح الخارجية: ا –. منح رأسمالية لمنظمات دولية 26220101
أساس حصر قرارات مجلس الوزراء التي يترتب عليها التزام سنوي ثابت على  يقدر هذا النوع

 .على الحكومة وبما يتم اتخاذه من قرارات صادرة عن اللجنة الدائمة لإلعانات الخارجية
 

 لتزامات مؤتمرات ا –منح رأسمالية لمنظمات دولية . 262202

  لتزامات مؤتمرات:ا –منح رأسمالية لمنظمات دولية . 26220201
 لدى انعقاد مؤتمرات القمة الخليجيةفي ضوء االلتزامات التي سبق تحديدها  يقدر هذا النوع

  الوزراء.والتي يصدر بها قرارات من مجلس  والعربية والدولية
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 لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة –املنح . 263

 اريةج –المنح لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة . 2631

 

 لى الهيئات الملحقةإ –جارية لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة . منح 263101

 . مجلس األمة: 26310101
 األمة.يمثل التعويض المقدر ألبواب مصروفات مجلس  

 جامعة الكويت: . 26310102
 يمثل التعويض المقدر للجامعة لتغطية الزيادة في المصروفات عن اإليرادات. 

 الهيئة العامة للمعلومات المدنية: . 26310103
 .والمصروفات التقديريةيمثل التعويض المقدر لتغطية الفرق بين اإليرادات التقديرية  

 الهيئة العامة للبيئة: . 26310104
 .والمصروفات التقديريةيمثل التعويض المقدر لتغطية الفرق بين اإليرادات التقديرية  

 بلدية الكويت: . 26310105
 الذاتية.ل تعويض البلدية عن تقديرات مصروفاتها بعد استبعاد إيراداتها يمث 

 اإلدارة العامة لإلطفاء: . 26310106
 الهيئة العامة لالستثمار: . 26310107
 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب: . 26310108
 الهيئة العامة لشئون القصر: . 26310109
 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية: . 26310110
  الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي:. 26310111
 لرياضة: لالهيئة العامة . 26310112
  اإلعاقة:. الهيئة العامة لشئون ذوي 26310113
 . الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما: 26310114
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  الفساد:. الهيئة العامة لمكافحة 26310115
 العاملة:. الهيئة العامة للقوى 26310116
 والتغذية:. الهيئة العامة للغذاء 26310117
  المباشر:. هيئة تشجيع االستثمار 26310118
 وعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص:. هيئة مشر 26310119
 وحدة التحريات: .26310120
 الهيئة العامة للشباب: .26310121

 ( بالفرق بين المصروفات26310121إلى النوع  26310106النوع  )منهذه األنواع يتم تقدير 
 .حكوميةالارات واإلدمن ميزانية الوزارات  ويتم تمويلهاالتقديرية واإليرادات التقديرية الذاتية لهذه الجهات 

 لى المؤسسات المستقلةإ –منح جارية لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة . 263102

 . بنك االئتمان الكويتي: 26310201
سنة ل 30م ون رقـانـوم بقـمرسلطبقا  ل الكويتي لى بنك االئتمانإبما تدفعه الحكومة  يقدر هذا النوع

 .2014لسنة  1وتعديله بقانون رقم  1965
 

 معهد الكويت لألبحاث العلمية: . 26310202
 واإليرادات.المقدر إلجراء الموازنة بين المصروفات  وفقا  للتعويض يقدر هذا النوع 

 

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية:. 26310203
في القطاع  والمرض والوفاة للعاملينوالعجز مين الشيخوخة أيمثل مساهمة الدولة في صندوق ت 

ابقة الس الخدمة وضم مددالعامة لزيادة المعاشات  ودعم الخزانة والنفطي، والقطاعيين األهليالحكومي 
 لشأن.افي هذا  والقوانين الصادرةرارات ـالق وذلك بمـوجبا ـللعاملين في القطاعات الثالث المشار إليه

 

 نباء الكويتية: وكالة األ. 26310204
 والمصروفات التقديرية.يمثل التعويض المقدر لتغطية الفرق بين اإليرادات التقديرية 
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 بيت الزكاة: . 26310206
 واإليرادات.المقدر إلجراء الموازنة بين المصروفات  وفقا  للتعويض يقدر هذا النوع 

 العامة للرعاية السكنية:  المؤسسة. 26310207

 واإليرادات.المقدر إلجراء الموازنة بين المصروفات  وفقا  للتعويض يقدر هذا النوع 

  والمتوسطة:الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة . 26310208
 واإليرادات.المقدر إلجراء الموازنة بين المصروفات  وفقا  للتعويض يقدر هذا النوع 

 .الهيئة العامة للطرق والنقل البري:26310209
 .يقدر هذا النوع وفقا  للتعويض المقدر إلجراء الموازنة بين المصروفات واإليرادات 
 

 . تحويالت أخرى 263199

 . تحويالت للهيئات والمؤسسات األخرى:26319901

 ةن السنمضي ـالمنق وباالسـتـرشـاد بالجـزءعلى أساس مقارنة السنة المالية السابقة  يقدر هذا النوع    
 الحالية.

 

 جلهات أجنبية أخرى –. املنح 264

 جارية –. المنح لجهات أجنبية أخرى 2641

 لمنح الخارجية ا –. منح جارية لجهات أجنبية أخرى 264101

 لمنح الخارجية:ا –. منح جارية لجهات أجنبية أخرى 26410101

ثابت على أساس حصر قرارات مجلس الوزراء التي يترتب عليها التزام سنوي  يقدر هذا النوع
 .على الحكومة وبما يتم اتخاذه من قرارات صادرة عن اللجنة الدائمة لإلعانات الخارجية
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 رأسمالية –. المنح لجهات أجنبية أخرى 2642

 لمنح الخارجيةا –. منح رأسمالية لجهات أجنبية أخرى 264201

 لمنح الخارجية:ا –. منح رأسمالية لجهات أجنبية أخرى 26420101

على أساس حصر قرارات مجلس الوزراء التي يترتب عليها التزام سنوي ثابت  النوعيقدر هذا 
 .على الحكومة وبما يتم اتخاذه من قرارات صادرة عن اللجنة الدائمة لإلعانات الخارجية

 

غ المقدرة قيمة المبالنوع على حدة يوضح  لكلعلى أساس تقديم بيان لألنواع السابقة يقدر االعتماد الالزم 
 .(1/6) رقم النموذجحسب  تفصيليا   هال
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 السابع:الباب 

 االجتماعية. املنافع 27

 منافع املساعدة االجتماعية. 272

 . منافع المساعدة االجتماعية النقدية2721

 . الرعاية االجتماعية 272101

 : الرعاية االجتماعية. 27210101

في قيمة اإلعانة  األعداد التي تمنح مثل هـذه اإلعانات مضروبا  تقدر الرعاية االجتماعية على أساس  
 (.1/7مضافا إليها الحاالت الجديدة والحاالت التي سترفع إعانتها حسب النموذج )

 . منح الزواج 272102

  :منح الزواج. 27210201
 2018/  2017على أساس عدد حاالت الزواج المقدر عقدها خالل السنة المالية  يقدر هذا النوع

ار مع االسترشاد بمتوسط الصرف في السنوات المالية السابقة مع مراعاة قر  المنحة،مضروبا في قيمة 
 في هذا الشأن. 2000لسنة  22وزير المالية رقم 

 ومكافآت الخريجين عانات الباحثين عن عملإ. 272103

 .(2/7نموذج رقم ) :عانات الباحثين عن عملإ . 27210301
 (.2/7نموذج رقم ) :المكافأة االجتماعية للخريجين. 27210302

 عالوة اجتماعية للعمالة الوطنية . 272104

 .(3/7نموذج رقم ): عالوة اجتماعية للعمالة الوطنية. 27210401

 والد للعمالة الوطنية أعالوة . 272105

 .(4/7نموذج رقم ): والد للعمالة الوطنيةأعالوة . 27210501
 للعمالة الوطنية . عالوة غالء معيشة 272106

 .(5/7نموذج رقم ): للعمالة الوطنية. عالوة غالء معيشة 27210601
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 مكافأة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص. 272107

  :مكافأة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص. 27210701

ا  ـــقــبـبقة طاـالساألنواع ر ــــــلة القوى العاملة تقديـعلى ديوان الخدمة المدنية برنامج إعادة هيك
  (.6/7 ،5/7)للنماذج 

 

 دعم خدمات تعليمية وتربوية. 272108

 : دعم خدمات تعليمية وتربوية. 27210801
وذلك  (7/7)ب النموذج ــــــحس (قيمة الدعم لكل طالب× الطالب  )عدداس ـــــــعلى أس النوعيقدر  
 .2010لسنة  8ون رقم ــــــــــوفقا  للقانو  وزراء الصادرة في هذا الشأنـس الـــــــــب قرارات مجلــبموج

 
 

 منافع المساعدة االجتماعية العينية. 2722

 ملة ا. تنمية القوى الع012722

  :ملةاتنمية القوى الع. 27220101

 .(8/7)طبقا  للنموذج هذا النوع على ديوان الخدمة المدنية تقدير  
 

 الصحية بالخارج. الخدمات 272202

 : مواطنين –الخدمات الصحية بالخارج . 27220201
العالج من استشارات طبية وتكاليف إقامة  )تكاليفيقدر بإجمالي نفقات العالج للمواطنين بالخارج  

 .بهذا الشأن الصادرة وفقا  للقراراتفي المستشفيات وثمن أدوية وأجور أطباء ونفقات أخرى( 
 

 طلبة ومبعوثين:  –الخدمات الصحية بالخارج . 27220202
هذا  رارات التي تصدر فيـات السنوات الثالث المالية السابقة والقـروفـعلى أساس مص در هذا النوعـيق 

 الشأن.
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 . المنافع االجتماعية العينية المقدمة من أرباب العمل2732

 . عالج طبي 273201

  :عالج طبي. 27320101
( 9/7وفقا  للنموذج )تقدر النفقات الالزمة لعالج موظفي البعثات التمثيلية في الخارج وعائالتهم  

ة من بالتكلفة المالية لنفقات العالج الطبي بحيث تمثل هذه التكلفة ما تتحمله الجهة الحكومي الخاص
 2005لسنة  245من المرسوم  (،30) (،29(، )28نصت عليه المواد ) وفقا  لمانفقات عالج طبي 

هذا  وكذلك بعض الجهات الملحقة ،2/10/2005لخارجية الصادر بتاريخ بالالئحة المالية لموظفي وزارة ا
 .سابقةعلى أن يسترشد عند تحديد التكلفة المالية بالمنصرف الفعلي عن ثالث سنوات مالية 

 

 . تعليم 273203

  :تعليم. 27320301
تقدر نفقات تعليم أبناء موظفي البعثات التمثيلية في الخارج وكذلك أبناء موظفي بعض الجهات  

تكلفة ما تمثل هذه ال ( بحيث10/7) وفقا  للنموذجالملحقة التي تسمح اللوائح الخاصة بها منح تلك الميزة 
وم من المرس (،30) (،29(، )28نصت عليه المواد ) وفقا  لماتتحمله الجهة الحكومية من نفقات تعليم 

وكذلك بعض  ،2/10/2005بالالئحة المالية لموظفي وزارة الخارجية الصادر بتاريخ  2005لسنة  245
الية مثالث سنوات  الجهات الملحقة هذا على أن يسترشد عند تحديد التكلفة المالية بالمنصرف الفعلي عن

 .سابقة
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 الباب الثامن
  . مصروفات وحتويالت أخرى28

 
 . إجيار أصول طبيعية 281

 . إيجار أراضي2811

 

 . إيجار أراضي281101

 أراضي:. إيجار 28110101

 (.1/8)وفقا  للنموذج رقم على أساس العقود القائمة والحاجة الفعلية  النوعهذا  يقدر 
 

 مصروفات وحتويالت أخرى متنوعة. 282

 . بعثات2821

 بعثات دراسية للموظفين . 282101

 : للموظفين. بعثات دراسية 28210101

 يدرس به وطبقا  ـحسب البلد الذي س (تكلفة المبعوث× المبعوثين  )عددعلى أساس  يقدر هذا النوع
 (.2/8موذج )ــــللن
 

 بعثات دراسية للطلبة . 282102

 : . بعثات دراسية للطلبة28210201

 سيدرس د الذيـلـب البـالطالب المبعوث( حستكلفة × اس )عدد الطلبة المبعوثين ـعلى أس در هذا النوعـيق
 (.3/8للنموذج ) به وطبقا  
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 الحمالت الدينية. 2822

 الحمالت الدينية. 282201

 :الحمالت الدينية. 28220101
 أساس:تقدر اعتمادات الحمالت الدينية على 

o  الفعلية.االلتزامات 
o  المنقضي والمبلغ المنصرف في الجزء السابقة ةسنوات المالية الثالثالمتوسط الصرف في 

 (.4/8مع إعداد النموذج ) الميزانية،من السنة المالية التي تعد خاللها 
 

 حكام قضائيةأتنفيذ . 2823

 حكام قضائيةأتنفيذ . 282301

 قضائية:حكام أتنفيذ . 28230101
 الجهة درة ضدالقضائية الصاة الناتجة عن األحكام ـيـلـعـات الفـزامـا  لاللتـقـوف وعـذا النـدر هـيق
 الحكومية.

 تحويالت لألفراد. 2824

 تعويضات حوادث . 282401

 : تعويضات حوادث. 28240101
در التعويضات على أساس مصروفات الثالث سنوات المالية السابقة وفى ضوء األحكام الصادرة ـتق 
 القضاء.من 

 مكافآت وجوائز لغير الموظفين . 282402

  :ت وجوائز لغير الموظفينآمكاف. 28240201

يقدر هذا النوع على أساس االلتزام الفعلي مع أخذ مصروفات الثالث سنوات المالية السابقة  
 (.5/8حسب النموذج المرفق رقم ) الجائزة(قيمة المكافأة أو ×  )العددباالعتبار، على أساس 
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 فوائد قروض عقارية . 282403

 : فوائد قروض عقارية. 28240301

           من قبل بنك االئتمان الكويتي على أساس القروض العقارية التي تم منحها حتى تقدر
الوزراء  ســـــــــرار مجلــوالمعدل بق 1966( لسنة 22تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم ) ،2016/  3/  31
ة بالموافقة على إعاد ،26/9/2001( المنعقد بتاريخ 2001/  34المتخذ في اجتماعه رقم ) (823)رقم 

 ،1999/  2 /7( المنعقد بتاريخ 6/96المتخذ في اجتماعه ) /رابعا( 92النظر بقرار مجلس الوزراء رقم )
ين لمواطنلوائد السنوية على القروض العقارية التي يقدمها بنك االئتمان الكويتي ـوذلك بتحمل الدولة للف

 %. 2والبالغة 
 
 عفاء من قروض عقارية إ. 282404

 : عفاء من قروض عقارية. إ 28240401
 على أساس عدد الحاالت التي تقرر إعفاؤها من سداد القروض العقارية حسب يقدر هذا النوع 

 الشأن.القرارات والقوانين المتعلقة بهذا 

 عباء المديونيات الصعبة أ. 282405

 :عباء المديونيات الصعبةأ . 28240501
ة بعض ـبشأن شراء الدول 1993لسنة  41للقانون رقم  قبل بنك الكويت المركزي تنفيذا  تقدر من  

 63ون رقم ـــــــــوالقان ،1995نة ــــــــــلس 80رقم  والمعـدل بالقـانـون  وكيـفـيـة تحـصيـلهاات الصعبة ــــــــالمديوني
 .1998لسنة 

 المنحة األميرية. 282406

  :األميريةالمنحة . 28240601
صادرة بالمبالغ المحولة لألفراد على شكل منحة من سمو األمير حسب المراسيم ال النوعهذا  يتمثل
 بهذا الشأن.
 .ال تدرج اعتمادات لهذا البند 
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 تحويالت أخرى لألفراد. 282499

  :تحويالت أخرى لألفراد. 28249901
هذا  قدريبالمصروفات التي ال تندرج ضمن البنود السابقة الخاصة بتحويالت األفراد و  النوعهذا  يتمثل 

على أساس متوسط الصرف خالل السنوات المالية السابقة والجزء المنقضي من السنة المالية النوع 
 .الحالية

 هليةدعم المؤسسات األ. 2825

 دعم الصحف المحلية . 282502

 : المحليةدعم الصحف . 28250201

وقيمة  األجنبية(باللغات  العربية،باللغة  )تصدرعلى أساس تقديم بيان بالصحف المحلية  يقدر هذا النوع
 (.6/8الدعم لكل منها حسب النموذج رقم )

 
 مساعدات االندية واالنشطة الرياضية . 282503

 : نشطة الرياضيةندية واألمساعدات األ. 28250301

على أساس تقديم بيان باللجنة األولمبية الكويتية واالتحادات الرياضية واألندية  يقدر هذا النوع 
 (.7/8األهداف المختلفة التي تقدم لها مساعدة طبقا  للنموذج رقم ) واألندية ذاتالرياضية 

 
 مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام . 282504

 : مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام. 28250401
التي  على أساس تقديم بيان بالنقابات وجمعيات النفع العام والمسارح والفرق الشعبية يقدر هذا النوع 

 (.8/8تقدم لها مساعدة طبقا  للنموذج رقم )

 تحويالت زكاة. 2826

 . اعانات بيت الزكاة 282601

 : اعانات بيت الزكاة. 28260101

 الزكاة.تمثل اإلعانات السنوية المخصصة ألغراض  
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 زكاة الشركات المحولة . 282602

 زكاة الشركات المحولة: . 28260201

تمثل المبالغ التي تتولى وزارة المالية تحويلها إلى المصارف الشرعية من المبلغ المحصل بموجب  
يزانية ملة في ـفـة والمقـاة ومساهمة الشركات المساهمة العامـأن الزكـفي ش 2006لسنة  46ون رقم ـالقان

 الدولة.
 

 . تعويض األنشطة الخاصة والمختلفة2827

 نشطة الخاصة األ. 282701

 : نشطة الخاصةاأل. 28270101
 

 مختلفة النشطة ألا. 282702

 : مختلفةالنشطة ألا. 28270201
 

يتضمن األنشطة  دةعلى ح نوععلى أساس تقديم بيان لكل  للنوعين السابقينيقدر االعتماد الالزم 
 (.9/8حسب النموذج ) الخاصة أو األنشطة المختلفة وقيمة المبالغ المقدرة لكل نوع منها تفصيليا  

 

 التزامات ومصروفات أخرى. 2829

 

 . مؤتمرات محلية 282902

 . مؤتمرات محلية: 28290201

ا ـالمقرر عقدهتقدر اعتمادات المؤتمرات المحلية على أساس تقديم بيان تفصيلي بالمؤتمرات 
عاة ما ( مع مرا 10/8وتكلفة كل منها تفصيليا طبقا  للنموذج ) 2018/2017المالية بالكويـت خالل السنة 

 5رقم  وزارة الماليةويراعى االلتزام بأحكام تعميم  الشأن،ذا ـيصدر من قرارات من مجلس الوزراء في ه
ضيوف الدولة الرسميين  الكويت واستضافةبشأن ضوابط تنظيم الفعاليات المقامة بدولة  2011لسنة 

 .بالوزارات واإلدارات الحكومية
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 . مؤتمرات خارجية 282903

 . مؤتمرات خارجية: 28290301

يت على أساس تقديم بيان تفصيلي بالمؤتمرات الخارجية التي ستشارك فيها الكو  يقدر هذا النوع
ا مويراعى في ذلك  (،11/8وتكلفة كل منها تفصيليا طبقا  للنموذج ) 2018/2017خالل السنة المالية 

 يصدر من قرارات من مجلس الوزراء في هذا الشأن.
 
 . الدورات الرياضية 282904

 . الدورات الرياضية: 28290401

ائرة تخصص اعتماداتها لتغطية نفقات الدورات الرياضية الداخلية والخارجية واستقبال الفرق الز 
رسال موفدين رياضيين لحضور دراسات رياضية في  ( مع 12/8ويتم تقديرها حسب النموذج ) الخارج،وا 

ت في من قرارا على أن يراعى ما يصدر تقديم بيان تفصيلي بالدورات الرياضية وتكلفة كل منها تفصيليا  
 هذا الشأن.

 

 . الشئون القضائية 282905

 . الشئون القضائية: 28290501
 ـواعـد للـقوفقا  ويتم إعداد تقديراتها  العدل،يمثل أبواب المصروفات الخاصة بالشئون القضائية بوزارة 

 .1996 لسنة 10ات الميزانية مع مراعاة أحكام قانون رقم ـروفـصـواب مـديرات أبـداد تقـالمطبقة عند إع
 
 
 

 . مهمات رسمية في الخارج 282906

 . مهمات رسمية في الخارج: 28290601
 2007لسنة  5ي ــــــقمن ر ــــــيـدوريـالية الــــــابي وزارة المـتـواردة بكـا  للتعليمات الـقـطب النوعهذا  يقدر

 بشأن القواعد الخاصة بتنظيم صرف نفقات السفر ومصروفات االنتقال ورسوم االشتراك 2008 لسنة 3و
 (.13/8) وفقا  للنموذجفي المهمات الرسمية للجهات الحكومية 
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 . قنصليات فخرية 282907

 . قنصليات فخرية: 28290701
لمالية اوالمقرر افتتاحها في السنة  ،حاليا  رية ـخـيات الفـصلـدد القنـحسب ع وعـالنذا ـه درـيق

 بقا  ـــــــوط ابقةــــــــالس ةوات المالية الثالثــــسنالروفات ـــــــاد بمصــــــــويتم التقدير باالسترش 2017/2016
 ( .14/8) موذجــــللن

 . تكاليف تشغيل الطائرات الحكومية 282908

 : تكاليف تشغيل الطائرات الحكومية. 28290801
 .بالمصروفات اإلجمالية لتكاليف تشغيل الطائرات الحكومية النوعهذا  يقدر

 . مخصصات رئيس الدولة102829

 : مخصصات رئيس الدولة. 28291001
  .2006لسنة  44مخصصات صاحب السمو أمير البالد محددة بناء على القانون رقم 

 لتزامات أخرى ا. 282999

 : لتزامات أخرى . ا28299901
 .العامة فقط الحسابات - الماليةبمبالغ ذات طابع خاص بوزارة  النوعهذا  يتمثل

 

 خسائر فروقات تغري العملة. 285

 . خسائر فروقات تغير العملة2851

 . خسائر فروقات تغير العملة285101

 العملة:. خسائر فروقات تغير 28510101

التي قد تظهر نتيجة تغطية مصاريف تثبيت  يقدر هذا النوع بالمبالغ الالزمة لتسوية الفروقات المدينة 
 أسعار صرف بعض العمالت األجنبية مقابل الدينار الكويتي.
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 :رابعاً 
 النفقات

 الرأمسالية
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 الثالث:التوجيه 3
 الرأمسالية النفقات. 3

 األصول غري املتداولة. شراء 32

 األصول غري املتداولة غري املالية امللموسة. شراء 323
 شراء األراضي. 3231

 

 األراضيواستمالك شراء . 323101

 األراضي:شراء . 32310101

 .بغرض إنشاء مباني تابعة للحكومةيقدر هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء أراضي خارج الدولة  

  األراضي:استمالك . 32310102

 القيمة× على أساس )المساحات المراد استمالكها  لألراضي يتم تقدير اعتمادات االستمالكات الجديدة 

 التقديرية للمتر المربع الواحد(، مع مراعاة ما يلي:

 .2016/  2015المصروفات الفعلية للسنة المالية  (1

 .31/9/2016حتى  1/4/2016المصروفات من  (2

 .2017/2016المصروفات المتوقعة حتى نهاية السنة المالية  (3

 لتأكيد هذه البيانات. ويراعى تقديم مذكرة وافية

سعار القرارات الصادرة من الجهات المختصة بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، مع مراعاة األ (4

 التقديرية لالستمالكات العامة وفقا  لرأي الجهات الفنية المختصة.
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 شراء المباني والتحسينات على األراضي. 3232

 

 مجمعات سكنيةواستمالك شراء . 323201

 :مجمعات سكنيةشراء . 32320101
 : مجمعات سكنيةاستمالك . 32320102

 وحدات سكنيةواستمالك . شراء 323202

 :وحدات سكنية. شراء 32320201
  :وحدات سكنية. استمالك 32320202

 مباني تجارية واستمالك . شراء323203

 : مباني تجارية. شراء 32320301
 : مباني تجارية. استمالك 32320302

 . شراء مباني حكومية323204

 : مباني حكومية. شراء 32320401

 مرافق الخدمات المدنية واالجتماعيةواستمالك . شراء 323205

 : مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية. شراء 32320501

 : مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية. استمالك 32320502

 مباني صناعيةواستمالك . شراء 323206

 : مباني صناعية. شراء 32320601
 : مباني صناعية. استمالك 32320602

 مباني عامة وترفيهية واستمالك . شراء323207

 : ترفيهيةو مباني عامة . شراء 32320701
 : ترفيهيةو مباني عامة . استمالك 32320702
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 يلي:يتم التقدير لألنواع السابقة حسب ما  
 
  أنواعها:فيما يخص شراء المباني على اختالف  

 الدولة.مبالغ المدفوعة لشراء المباني خارج تقدر بال

  أنواعها:فيما يخص استمالك المباني على اختالف 
 القيمة× على أساس )المساحات المراد استمالكها للمباني يتم تقدير اعتمادات االستمالكات الجديدة  

  التالي:راعاة ـالتقديرية للمتر المربع الواحد(، مع م
 .2016/  2015المصروفات الفعلية للسنة المالية  (1
 .31/9/2016حتى  1/4/2016المصروفات من  (2
 .2017/2016المصروفات المتوقعة حتى نهاية السنة المالية  (3

 ويراعى تقديم مذكرة وافية لتأكيد هذه البيانات.
سعار الجهات المختصة بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، مع مراعاة األالقرارات الصادرة من  (4

 .التقديرية لالستمالكات العامة وفقا  لرأي الجهات الفنية المختصة
 

 . شراء مباني مؤقتة / متنقلة323208

  / متنقلة: مباني مؤقتة. شراء 32320801
 النفقات /7) وطبقا  للنموذجخاصة  على أساس مقايسات أو متنقلة مؤقتةالمباني اليتم تقدير  

 (.الرأسمالية
 

 . شراء مباني ومنشآت عسكرية 323209

  عسكرية:مباني ومنشآت . شراء 32320901
 .هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء جميع المباني والمنشآت التي تخدم أغراض عسكرية يتمثل 
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 تحسينات على األراضيواستمالك . شراء 323250

 : تحسينات على األراضي. شراء 32325001

 الدولة.مبالغ المدفوعة لشراء التحسينات على األراضي خارج تقدر بال

 : تحسينات على األراضي. استمالك 32325002

يتم تقدير اعتمادات االستمالكات الجديدة للتحسينات على األراضي على أساس )المساحات المراد  

 التقديرية للمتر المربع الواحد(، مع مراعاة ما يلي: القيمة× استمالكها 

 .2016/  2015المصروفات الفعلية للسنة المالية  (1

 .31/9/2016حتى  1/4/2016المصروفات من  (2

 .2017/2016المصروفات المتوقعة حتى نهاية السنة المالية  (3

 ويراعى تقديم مذكرة وافية لتأكيد هذه البيانات.

سعار الجهات المختصة بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، مع مراعاة األالقرارات الصادرة من  (4

 التقديرية لالستمالكات العامة وفقا  لرأي الجهات الفنية المختصة.
 

 آالت ومعدات وأصول أخرى . شراء 3233
 

 . شراء آالت ومعدات نقل بري 323301

 : آالت ومعدات نقل بري . شراء 32330101

مع مراعاة  مكرر (الرأسمالية النفقات /4) (،الرأسمالية النفقات /3) ينللنموذج طبقا  هذا النوع  يتم تقدير 
وتعميم  لمركبات،اتخدام ـــــأن اســــــــبش 1994لسنة  1الضوابط المنظمة بتعليمات وزارة المالية بتعميم رقم 

بشأن  2004لسنة  3بشأن تخصيص المركبات لشاغلي الوظائف القيادية وتعميم  2006لسنة  3رقم 
 التصرف في الموجودات.
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 . شراء آالت ومعدات نقل سكك حديد 323302

 : آالت ومعدات نقل سكك حديد. شراء 32330201

 . شراء آالت ومعدات نقل جوي 323303

 : نقل جوي آالت ومعدات . شراء 32330301

 . شراء آالت ومعدات نقل بحري 323304

 :آالت ومعدات نقل بحري . شراء 32330401

مع مكرر  (الرأسمالية النفقات /4) (،الرأسمالية النفقات /3) ينللنموذج طبقا   األنواع السابقة يتم تقدير 
 ت،المركبابشأن استخدام  1994لسنة  1مراعاة الضوابط المنظمة بتعليمات وزارة المالية بتعميم رقم 

 بشأن التصرف في الموجودات. 2004لسنة  3وتعميم 

  . شراء أثاث 323306
 :أثاث. شراء 32330601

 موظفين: الإسكان  – أثاث. شراء 32330602

االستبدال  وما هبها  يسات مخزنية موضحا  اعلى أساس مق السابقينللنوعين تقدر االعتمادات الالزمة  
  يلي:لما  لإلضافة وفقا   وما هو

ت إلجراءات إعداد المقياسا وفقا   المتكاملة:الجهات الحكومية المنفذة لنظم إدارة الموارد  -أ
 ة.بشأن إعداد المقياسات المخزني 2000لسنة  (9)المنصوص عليها في التعميم رقم 

 النفقات /8)حسب النموذج  المتكاملة:دارة الموارد إجهات الحكومية غير المنفذة لنظم ال -ب
 وعن وفيما يخص ن تخصيص األثاث المكتبيأترشاد بتعليمات وزارة المالية بشمع االس (الرأسمالية

 ررمك (الرأسمالية النفقات /6االسترشاد بما ورد بالنموذج )يتم  موظفينالإسكان  – أثاثشراء 
دات عدد الوح)  باإلضافة إلى للوحدة(تكلفة التأثيث × )عدد الوحدات الجديدة المطلوب تأثيثها 

ن أية بشترشاد بتعليمات وزارة المال( مع االس تكلفة التأثيث للوحدة× المطلوب استبدالها أثاثها 
 تخصيص األثاث المكتبي.

 

mailto:Budget@mof.gov.kw


 

 

 

                                                                    Email: Budget@mof.gov.kw  شئون الميزانية العامة   

                           
 106من  82صفحة 

 Budget Estimates Circular 11/2016 (Cash Bases))األساس النقدي(   2016/11تقديرات الميزانية تعميم 

                                                                                 

 وتكنولوجيا معلومات ومعدات مكتبية ومعدات اتصالآالت . شراء 323307

 : اتصالمعدات . شراء آالت و 32330701

 : وجيا معلوماتلمعدات تكنو . شراء آالت و 32330702

 : معدات مكتبية. شراء آالت و 32330703

تقديم  بشأن نظم وتكنلوجيا المعلومات 2006( لسنة 4التعميم رقم ) على أساس السابقةنواع األتقدر  
ت داراإلاان ـــــب كل نوع على حدة مع بيـــــــحس اآلالت والمعداتن هذه كشف تفصيلي يبين حاجة الجهة م

 /7) للنموذج ا  طبقضافة ما هو لإلو  إتالف(و أو تبرع أ )بيعرف فيه ــــيتم التص وفـــــا ســــوم المطلوب لها
  .(الرأسمالية النفقات

 

 ثقيلة معداتو. شراء آالت 323308

  :معدات ثقيلةو آالت . شراء 32330801

مع مكرر  (الرأسمالية النفقات /4) ،مكرر (الرأسمالية النفقات /4)ذج اللنم طبقا  هذا النوع  يتم تقدير 
 ت،المركبابشأن استخدام  1994لسنة  1مراعاة الضوابط المنظمة بتعليمات وزارة المالية بتعميم رقم 

 بشأن التصرف في الموجودات. 2004لسنة  3وتعميم 

 . شراء معدات كهربائية 323309

  :معدات كهربائية. شراء 32330901
 مكرر، (الرأسمالية النفقات /4) مكرر، (الرأسمالية النفقات /4للنماذج ) طبقا  النوع  هذا رــــــيتم تقدي 
 (.الرأسمالية النفقات /7)

 

 معدات ميكانيكيةآالت و. شراء 323310

  والمصاعد:معدات التبريد والتكييف و  آالت . شراء32331001
 . شراء محركات وتوربينات وملحقاتها الرئيسية: 32331002
 . شراء مضخات ومكابس:32331003
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  والتلقيم:معدات مناولة المواد . شراء 32331004
 : تدريب طلبة. شراء آالت ومعدات 32331005
  أخرى: ميكانيكية ت ومعدات. شراء آال32331099

 مكرر، (الرأسمالية النفقات /4) مكرر، (الرأسمالية النفقات /4للنماذج ) طبقا  السابقة األنواع  يتم تقدير 
 .(الرأسمالية النفقات /7)

 

 معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة . شراء323311

 :القياس والمعايرة.شراء معدات 32331101

 :معدات ورش الصيانة.شراء 32331102

 .(الرأسمالية النفقات /7) مكرر، (الرأسمالية النفقات /4للنموذجين ) طبقا  األنواع السابقة يتم تقدير  

 . شراء معدات خاصة 323312

 : معدات خاصة. شراء 32331201

 (،الرأسمالية النفقات /6) مكرر، الرأسمالية( النفقات /4اذج )ــــــللنم بقا  ـــــــــــطوع ـــــــــــالن ر هذاـــــــيتم تقدي 

 .(الرأسمالية النفقات /7)

 ات ومعاملبرت. شراء معدات طبية ومخ323313

 : معدات طبية ومختبرات ومعامل. شراء 32331301

 . شراء معدات تنظيم المرور والسير 323314

 : معدات تنظيم المرور والسير. شراء 32331401

 . شراء معدات رياضية 323315

 : معدات رياضية. شراء 32331501
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 . شراء آالت موسيقية 323316

 : آالت موسيقية. شراء 32331601

 . شراء معدات وأدوات خارجية متنوعة 323317

  :معدات وأدوات خارجية متنوعة. شراء 32331701

 (.الرأسمالية النفقات /7) مكرر، الرأسمالية( النفقات /4للنموذجين ) طبقا  األنواع السابقة يتم تقدير  

 . شراء معدات عسكرية 323318

 عسكرية:  معدات. شراء 32331801
للنموذج وفقا   هذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء اآلالت والمعدات للشرطة ولألغراض العسكرية يقدر 
 .الرأسمالية( النفقات /9) رقم
 

 . شراء أصول ثقافية وتراثية3235

 . شراء تحف فنية وأثرية 323501

 : تحف فنية وأثرية. شراء 32350101

الفعلية للجهات الحكومية  وطبقا  لالحتياجات (،سعر الوحدة× العدد )يتم تقدير هذا النوع على أساس  
  .الرأسمالية( النفقات /11) نموذج رقمحسب طبيعة عملها 

 

 غري امللموسةاألصول غري املتداولة غري املالية شراء . 324

 شراء األصول غير الملموسة المقتناة. 3241

 

 رمجيات األعمال ب –شراء األصول غير الملموسة المقتناة . 324101

 : البرمجيات األعم –األصول غير الملموسة المقتناةشراء . 32410101
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 رمجيات الدعم المكتبي وأخرىب –شراء األصول غير الملموسة المقتناة . 324102

 :المكتبي وأخرى  برمجيات الدعم –األصول غير الملموسة المقتناةشراء . 32410201
 

) قيمة البرنامج وفقا لمتوسط األسعار السائدة على أساس حاجة الفعلية لل وفقا   النوع السابق يتم تقدير 
  .الرأسمالية( النفقات /10رقم ) وفقا  للنموذج العدد (× 

 
 (أصول فالحية)األصول البيولوجية شراء . 326

 شراء أصول بيولوجية )أصول فالحية( مستهلكة. 3261

 

 روة حيوانية منتجة ث –. شراء أصول بيولوجية مستهلكة 326101

 منتجة: حيوانية ثروة – ستهلكةمأصول بيولوجية . شراء 32610101
 دواجن وغيرها ماشية،خيول،  المنتجة مثل الثروة الحيوانيةهذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء  يقدر 

 .الرأسمالية( النفقات /12) نموذج رقموالوفقا  للحاجة الفعلية للجهة 
 

 روة حيوانية غير منتجة ث –شراء أصول بيولوجية مستهلكة . 326102

 غير منتجة:  ثروة حيوانية –ستهلكةمأصول بيولوجية شراء . 32610201
 دواجن وغيرها ماشية،خيول،  مثلالمنتجة  غير حيوانيةالثروة الهذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء  يقدر 

 .الرأسمالية( النفقات /12) نموذج رقموالوفقا  للحاجة الفعلية للجهة وتكون 
 

 روة نباتية منتجة ث –شراء أصول بيولوجية مستهلكة . 326103

 منتجة:  ثروة نباتية –ستهلكةمأصول بيولوجية شراء . 32610301
 حنطة(صفراء،  )ذرة، محاصيل  مثل أشجارالمنتجة نباتية الثروة الهذا النوع بالمبالغ لشراء  يقدر 

 .الرأسمالية( النفقات /12) نموذج رقموالوفقا  للحاجة الفعلية للجهة وغيرها 
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 روة نباتية غير منتجة ث –شراء أصول بيولوجية مستهلكة . 326104

 غير منتجة: ثروة نباتية –ستهلكةمأصول بيولوجية شراء . 32610401
وفقا  للحاجة مثل أشجار وغيرها غير المنتجة نباتية الثروة اللشراء  المدفوعة هذا النوع بالمبالغ يقدر 

 .الرأسمالية( النفقات /12) نموذج رقموالالفعلية للجهة 
 

 للتربيةشراء أصول بيولوجية )أصول فالحية( . 3262

 روة حيوانية منتجة ث –. شراء أصول بيولوجية للتربية 326201

 منتجة:  ثروة حيوانية –للتربية أصول بيولوجية . شراء 32620101
وفقا  دواجن وغيرها  ماشية،مثل  المنتجة حيوانيةالثروة الهذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء  يقدر 

 .الرأسمالية( النفقات /12) نموذج رقموالللحاجة الفعلية للجهة 
 غير منتجة  ثروة حيوانية –للتربية أصول بيولوجية . شراء 326202

 غير منتجة:  ثروة حيوانية –للتربية أصول بيولوجية . شراء 32620201
وفقا  دواجن وغيرها  ماشية،مثل  ةغير المنتج حيوانيةالثروة الهذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء  يقدر 

 .المصروفات الرأسمالية( /12) نموذج رقموالللحاجة الفعلية للجهة 
 منتجة  ثروة نباتية –للتربية أصول بيولوجية شراء . 326203

 منتجة:  ثروة نباتية –للتربية أصول بيولوجية شراء . 32620301
 فواكه، نخيل، كروم العنبمثل أشجار المنتجة نباتية الثروة الهذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء  يقدر 

 .الرأسمالية( النفقات /12) نموذج رقموالوفقا  للحاجة الفعلية للجهة وغيرها 
 غير منتجة  ثروة نباتية –للتربية أصول بيولوجية . شراء 326204

 غير منتجة:  ثروة نباتية –للتربية أصول بيولوجية . شراء 32620401

وفقا  وغيرها  نخيل ،مثل أشجارغير المنتجة نباتية الثروة الهذا النوع بالمبالغ المدفوعة لشراء  يقدر 
 .الرأسمالية( النفقات /12) نموذج رقموالللحاجة الفعلية للجهة 
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 صيانة جذرية:ونشائية إ. مشاريع 327

انيات رة ميز إلدا وفقا  للدراسات الفنيةتقدر االعتمادات المالية للمشاريع اإلنشائية وأعمال الصيانة الجذرية  -
 المشاريع اإلنشائية والصيانة بوزارة المالية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.

 دليل رموز وتصنيفاتإعداد مشروع الميزانية حسب التصنيف االقتصادي والوظيفي والجغرافي الوارد في  -
 الميزانية )األساس النقدي(.

 على أن يتضمن المشروع ما يلي:  2016 /1/9 مية مشروع الميزانية في موعد أقصاهتقدم الجهات الحكو  -
 

  اإلنشائية:فيما يخص المشاريع 

ات تنفيذها، واالعتمادتقديرات االعتمادات المطلوبة الستكمال تنفيذ المشروعات المعتمدة الجاري  -أ
ع لمشاريلعلى أن يتم األخذ بعين االعتبار عند إعداد التقديرات المالية  الجديدة،للمشروعات  المقترحة

ة العام صدور قانون ربط الميزانية حتىالجاري تنفيذها الفترة الزمنية من وقت إعداد مشروع الميزانية 
 . للمناقالت المالية خالل السنة للدولة تجنبا  

 

متضمنة ما  2018/2017ة خالل السنة الماليتنفيذه ما هو مخطط المذكرة االيضاحية التي توضح  -ب
   يلي:
 .التنفيذيالموقف المكونات و  -
 عقود المشاريع الجاري العمل بها والصيانة الجذرية. -
 عقود اآلالت والمعدات واصول أخرى مرتبطة بمشروع انشائي والصيانة الجذرية. -
 .عليهعقد وااللتزامات المالية المترتبة  ونهاية كل بداية -
     حطات م –تجهيزات  –المبنى  )إنشاءبالقيمة إذا كان العقد شامل  ةمكونات العقد محددتفصيل  -

 (.وغيرهاأثاث  –المياه أو الكهرباء 
 وأصول المناقصات أو الممارسات الجديدة للمشاريع االنشائية والصيانة الجذرية واآلالت والمعدات -

الل وتقديرات تكاليفها المالية المزمع طرحها خأخرى مرتبطة بمشروع انشائي والصيانة الجذرية 
 . 2018/2017السنة المالية
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 يـزانيــــــــةها لــــــــدى إعــــــــداد مشــــــــروع المــــــــــوفيمـــــــا يلـــــــي القواعـــــــد والتعليمـــــــات التـــــــي يجـــــــب مراعات
 :2018/2017 للسنة المالية 

  حاجة عند دراسة المشاريع اإلنشائية للجهات الحكومية يجب مراعاة وضع خطة توضح بموجبها مدى
ين حجم ببين تحديد أولويات المشاريع كما يراعى أهمية الربط  وينبغي الربطلتنفيذ هذه المشاريع  الجهة

 .التنفيذية للجهة قدرةالمشاريع المدرجة وال
 
 الل خيل األعمال التي سيتم تنفيذها بعد االتفاق عليها لكل مشروع تقوم الجهات الحكومية ببيان تفاص

 .السنة المالية والمبالغ المطلوب اعتمادها لها
 
   لمذكرةاتوضح كل جهة إجمالي المبالغ التفصيلية التي يتضمنها الموقف التنفيذي لكل مشروع والوارد في 

 الميزانية.لمشروع  يضاحيةاال
 

  جديدة:مشاريع إنشائية  أوال : 

ية على الجهات الحكومية عدم طلب أية مشاريع إنشائية جديدة لم يتم تخصيص موقع لها من قبل بلد .1
 الكويت.

 صــــوالذي ين 7/2/2005بتاريخ  5/2005( في اجتماعه رقم 134مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم ) .2
بات بشأن المشاريع والطل " حث الوزارات والجهات الرسمية بالدولة على التنسيق مع بلدية الكويت

 الهامة لديها".

ر  دراسات الجدوى ضرورة إجراء  .3 ة فاق نسخعلى المشاريع اإلنشائية الكبرى بالتنسيق مع وزارة المالية وا 
 من تلك الدراسات التي تمت على تلك المشروعات مما ينعكس أثره على خدمات وقطاعات الدولة.
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ت لمشروعات إنشائية جديدة إعداد دراسات الجدوى عن على الجهات الحكومية عند طلبها اعتمادا .4

 تلك المشاريع مع ترتيبها حسب األولوية التنموية و األهمية النسبية لكل مشروع ضمن مشروعات
 الجهة مع األخذ باالعتبار التقدير الزمني لمراحل تنفيذ كل مشروع ، مع ضرورة استيفاء كامل

ا  ارة شرطويعد استيفاء هذه االستممشروعات اإلنشائية الجديدة الجداول و النماذج وبيانات استمارة ال
 ( لدراسة المشروع ومن ثم TOR، وعلى أن تتضمن توصيف المشروع  والشروط المرجعية )  أساسيا  

 نمائية، كما يراعى إدراج المشاريع اإلنشائية وفق ما هو وارد بالخطة اإل إدراجه بمشروع الميزانية
  للدولة.

واء من افية ستقديرات اعتمادات مالية ألية مشاريع إنشائية لم تتوفر لها الدراسة المسبقة الك عدم إدراج .5
ادي النواحي الفنية المتعلقة بالتصاميم والرسومات الهندسية أو دراسات الجدوى والمردود االقتص

فل ة بما يكواالجتماعي أو تلك المتعلقة بالتنسيق بين الجهات المختصة في الجهاز اإلداري للدول
ن ستوى مانجاز تلك المشاريع في مواعيدها المحددة و بما ال يسمح بكثرة التعديالت وانجازها بأعلى م

 الكفاءة وحتى ال يتم تخصيص اعتمادات دون استخدامها فيما خصصت من أجله أو تعديل االستفادة
 لمشاريعلبالدراسات المطلوبة منها في تحقيق أهداف أخرى في إطار الميزانية العامة للدولة و التقيد 

 اإلنشائية والحصول على الموافقات المبدئية لطرح المشاريع قبل التنفيذ بفترة كافية.

عند اقتراح مشروعات جديدة يجب على الجهات المستفيدة إجراء التنسيق والتكامل بين تلك  .6
 على سبيل أخرى،جهات بتنفيذها  والتي تقوم المشروعات وبين توافر الخدمات المطلوبة لتشغيلها

 . نية(المعمع أخذ كافة الموافقات من الجهات  والماء والطرق وخطوط الهاتفالكهرباء  )خدمات المثال

بالنسبة للمشروعات الجديدة التي تحتاج إلى مكاتب استشارية للتصميم يكون طلب االعتمادات  .7
بعد  لتنفيذلبقيمة األتعاب االستشارية لتصميم المشروع على أن تحدد التكاليف الكلية  الخاصة بها أوال  

  يذ.للتنفالمقترح  والبرنامج الزمنيالكلية المقدرة  ووفقا  للتكلفةاالنتهاء من تصميم المشروع 
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 : وجاري تنفيذهامشاريع إنشائية معتمدة  ثانيا :

لزمني ا برنامجووفقا  للفي حدود التكاليف الكلية  والجاري تنفيذهاتعد تقديرات المشاريع اإلنشائية المعتمدة  .1
الل لصرف خومعدالت ا اإلنشائية،للتنفيذ مع األخذ باالعتبار القدرة التنفيذية للجهات المعنية بالمشاريع 

 السنوات المالية السابقة. 

ن سداد كافة المستحقات للمقاولين وصدور شهادات الدفع الختامية على الجهات الحكومية التحقق م .2
 واالستالم االبتدائي للمشاريع قبل إلغائها من مشروع الميزانية.

 يلي:يجب أن تقدم الجهات المعنية فيما يختص بهذه المشاريع إلى وزارة المالية ما  .3
  لية ه يتم تحديد االعتمادات الماعلى ضوء والذيبيان الموقف التنفيذي للمشاريع الجاري تنفيذها

 المطلوبة لكل مشروع.

  تنفيذها.االلتزامات المالية المترتبة على مشاريع الجاري 

 تي باب الااللتزامات المالية المترتبة على مشاريع الجاري تنفيذها ومطلوب رفع تكلفتها الكلية واألس
 مالي.إجدعت إلى ذلك ويوضح كل منها في كشف مستقل ثم تجمع في كشف 

  لكلية.اأي تعديالت جديدة على مكونات المشروع مع بيان أسبابها وما يترتب عليها من تعديل للتكلفة 

 بشأن األوامر التغيرية ومنها: مجلس الوزراء اتقرار بكافة يراعى االلتزام  .4

والذي يقضي بضرورة التزام كافة الجهات  13/1/1997بتاريخ  (97/  25)باجتماعه رقم  (536)رقم   -
ريع الحكومية بالضوابط المقررة من مجلس الوزراء في شأن األوامر التغييرية بالمناقصات الخاصة بالمشا

 الحكومية.اإلنشائية المختلفة في سائر الجهات 
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لتقدم لوزارة بأنه ال يجوز للجهات المستفيدة ا 1999( لسنة 2/1999-26( بإجتماعه رقم ) 1001رقم ) -
شروع ية للماالشغال العامة بطلب إجراء أي تعديل على المشاريع االنشائية يترتب عليه زيادة في التكاليف الكل

 وذلك بعد إقرار التصاميم والبدء في تنفيذ المشروع إال بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

% من قيمة 10لتغييرية ألي مشروع عن بشأن عدم تجاوز األوامر ا 16/11/2003( بتاريخ 1126رقم ) -
 المشروع.

نشائية ، بشأن تالفي األوامر التغييرية لتنفيذ العقود الخاصة بمشاريعها اإل 8/2/2016( بتاريخ 182/2رقم ) -
 وااللتزام بعدم إطالة المدة الممتدة بين تصميم هذه المشروعات والبدء بتنفيذها.

يضاح إفي حالة الحاجة إلى تعديل التكلفة الكلية ألي مشروع معتمد عند تقديم مشروع الميزانية ينبغي  .5
 المالية.إال بعد موافقة وزارة  وال يعتبر هذا التعديل ساريا   والمبررات،األسباب 
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 :فيما يخص الصيانة الجذرية 

تؤدي و والتي تمثل إضافة إلى أصل قائم أعمال الصيانة الجذرية تشتمل على أعمال اإلحالل والتجديد  -أ
 لزيادة القيمة اإلنتاجية أو زيادة العمر االفتراضي لألصل.

 
لك يلي بتعلى الجهات الحكومية عند إعداد تقديرات المبالغ المطلوبة للصيانة الجذرية تقديم بيان تفص -ب

 األعمال المراد تنفيذها واالعتمادات المالية التقديرية لها.
 

 

فصل  يتم أنعدم تحميل الصيانة الجذرية بأي تقديرات تخص أعمال التصميم واإلشراف على  -ج
تجهيزات  –آالت  – )مباني املـــــــد الصيانة الجذرية شــــــان عقــــــــذا كحدد بالقيمة إــــات العقد مــــــــمكون
 محطات المياه أو الكهرباء وغيرها(. –

 

 مبالغ مالية أليوالصيانة للخدمات الهندسية للمرافق التابعة للجهة عدم تضمين عقود التشغيل  -د
 .تخص أعمال اإلدارة واإلشراف لهذه العقود

 

 اآلالت ومعدات واصول أخرى. 3272

 صول األخرى المرتبطة بمشروع إنشائي والصيانة الجذريةاألو تقديرات االعتمادات المطلوبة لآلالت والمعدات  -

 وذلك وفق دليل رموز وتصنيفات الميزانية. 

 

 أصول البنية التحتية. - مشاريع إنشائية وصيانة جذرية. 3273

م التعميم رقق وفألصول البنية التحتية وذلك  –المطلوبة للمشاريع اإلنشائية والصيانة الجذرية االعتمادات  تقدر -
  .)األساس النقدي(  دليل رموز وتصنيفات الميزانيةبشأن  2015( لسنة 4)
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 خامسًا:
التعليمات اخلاصة 
 باملقايسات املخزنية

 2017/2018للسنة املالية 
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من البيانات التاريخية بهدف  أساسالمقايسة هي تقدير إحصائي كما  وقيمة  لالحتياجات من المواد مبنى على 
ويجب عند إعداد المقايسات مراعاة التعاميم الصادرة عن إدارة  الحكومية.تضمينها لمشروع ميزانية الجهة 

  يلي:شئون التخزين العامة بوزارة المالية مع مالحظة ما 

 

  المقايســـــة:نطاق  - 1
حسب على المواد التي تربط اعتماداتها على البنود التالية كل ب أحكام المقايسة المخزنية تسري 

  به.طريقة إعداده والنموذج الخاص 
 

 المقايسات:لجنة إعداد  - 2
دير إعداد المقايسات المخزنية برئاسة م لجنة-عن وكيل / مدير عام الجهة  بقرار صادرتشكل  -أ

 محاسبة -أمناء المخازن  من:على األقل عن كل  ممثلالمخازن أو من في مستواه وعضوية 
الوحدات  –شئون الميزانية  – المشتريات -المخازن  شئون -والترميزالتوصيف  –المخازن والعهد 
وأية جهة أخرى يرى  العامة(شئون التخزين  )إدارةالمالية  وزارة-الموظفين  شئون -التنظيمية الطالبة 
 ضرورة إشراكها.

عى ويرا  بها(التي يعمل  الجهة -وظيفته  مسمى - )اسمهالقرار المذكور بالنسبة لكل عضو  يحدد في -ب
 الجهات الطالبة أن يمثلوا أكثر هذه الجهات استخداما للمواد التي تدخل ضمن ممثليفي ترشيح 

 وقيمة.نطاق المقايسات كما 

 المالية:مع ممثل وزارة وذلك بالتنسيق  أساسية،تختص اللجنة بتنفيذ المهام التالية بصورة  -ج
 

   اد عن تنفيذ الجهة التي يمثلها لألعمال المطلوبة منها في إعد يعتبر عضو اللجنة مسئوال
 المقايسات.
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 ــم توجيه مذكرة إلى الجهات المستخدمة لبنود المقايسة داخل الجهة بطلب تحديد احتياجاتهـ
 من التالي:

  المالية السابقة.المواد التي لم تتحرك بالصرف خالل السنة 
 .المواد الدائمة 
 .مواد األثاث 
 .المواد الجديدة 

 لذلك.وتزويد اللجنة بها خالل الفترة التي تحددها 

ك مناقشة مسؤولي الوحدات التنظيمية الطالبة في احتياجاتهم من المواد المخزنية التي لم تتحر  -د
المواد و السنة المالية السابقة لسنة إعداد المقايسة( والمواد الدائمة ومواد األثاث  )خاللبالصرف 
 الجديدة.

الرقم المسلسل في أسفل كشوف المقايسات بعد تجميعها من الجهات المنفذة وترتيبها بنفس  وضع -هـ
مسلسلة  ( في أول كشف مــــع تجنب إعطاء أرقام1من الرقم ) الترتيب الوارد في نطاق المقايسات بدءا  

 (.في الجهات الحكومية غير المنفذة لنظم إدارة المواد المتكاملة )وذلكمستقلة لكل بند حسابي 

لسنة للمالي ا )الصرفمقارنة إجمالي االعتمادات المقترحة لكل نـــوع مع المؤشرات الماليــــة األخـــرى  -و
مالية وذلك من واقع الحساب الختامي للسنة ال الحالية(للسنة المالية  المعتمد -ية المالية الماض

ي للجنة ر النمطدراسة األنواع المرفقة بالتقري ووفقا  لكشوفالماضية وميزانية السنة المالية الحاليــــة 
 اإلعداد.

زارة ج المعد من قبل و إعداد تقرير نهائي يوقع عليه رئيس اللجنة وجميع األعضاء وذلك حسب النموذ -ز
 .من بياناته رض مع تجنب إغفال أيا  المالية لهذا الغ

ية ترسل نسخة من التقرير النمطي الخاص بنتائج أعمال اللجنة ومرفقاته إلى لجنة إعداد الميزان -ح
 القادمة.بالجهة إلدراج نتائج المقايسة ضمن مشروع الميزانية للسنة المالية 

طي الخاص بنتائج أعمال اللجنة ومرفقاته ونسخة من كشوف المقايسات ترسل نسخة من التقرير النم -ط
ويحتفظ باألصول  إدارة شئون التخزين العامة في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو –إلى وزارة المالية 
 .لدى رئيس اللجنة
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 إعداد تقرير على نفس النحو المذكور في )و( وترسل نسخة من التقرير وجميع الكشوف إلى وزارة -ي
فظ بنسخة ويحت المعتمدة،  الشراء، خالل اسبوعين من إبالغ الجهات بميزانيتها   إدارة نظم  –المالية 

 ونسخة لدى وحدة محاسبة المخازن والعهد. المشتريات،لدى وحدة 

 سات:المقايإعداد كشوف  - 3
 يرجع في إعداد كشوف المقايسات إلى مالحق التعاميم الصادرة عن إدارة شئون التخزين العامة

 التها.وتعديبوزارة المالية مع مراعاة أن تلتزم كل جهة بتنفيذ دورها كما تم تحديده في هذه التعليمات 

 المخزنية:دور الميزانية في إعداد المقايسات  - 4

لتي اتحت البنود الحسابية  األخرى بالجهة الحكومية بشأن إدراج الموادتوجيه الوحدات التنظيمية  -أ
 المخازن.وذلك في جميع الكشوف وبالتنسيق مع حسابات تخصها 

 .وزارة المالية والصادرة عنمراعاة تنفيذ تعليمات إعداد الميزانية الخاصة بالجهة  -ب

 يلي:لجنة إعداد المقايسات بما  تزويد -ج
  لى ع من العهدة النقدية والتي لم تدخل إلى المخازن موزعا   المشتراتكشف يبين قيمة المواد

 السابقة.أنواع المقايسات عن السنة المالية 

  لسابقةاكشف يبين قيمة المواد المتعاقد عليها التي لم يتم توريدها حتى نهاية السنة المالية. 

  مالية لى أنواع المقايسة وأسباب ذلك خالل السنة الا  كشف يبين قيمة المناقالت التي تمت من و
 السابقة.

   ن خاللوَردة إلى مواقع االستخدام مباشرة دون مرورها على المخاز كشف يبين قيمـة المواد الم 
 السابقة.السنة المالية 

مؤشرات إجراء الدراسة التحليلية لالعتمادات المالية المقترحة لألنواع ضمن نطاق المقايسات مقارنة بال -ه
للسنة المالية الحالية( وذلك بالتنسيق  المعتمد -المالي للسنة المالية الماضية  )الصرفالمالية األخرى 

 مع وحدة محاسبة المخازن والعهد.
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ذلك نية و ضمن مشروع الميزا التنسيق مع لجنة إعداد الميزانية بالجهة إلدراج نتائج المقايسة المخزنية -و
 بعد اعتمادها من قبل لجنة إعداد المقايسات.

 
 العامة:شئون التخزين  إدارة-ة وزارة المالي ممثلدور  - 5

 .المشاركة ضمن عضوية لجنة إعداد المقايسات المخزنية 

  ية،لمخزناالتوجيه واإلرشاد الفني لتنفيذ اإلجراءات والقواعد الواردة ضمن تعميم إعداد المقايسات 

 وأية تعديالت الحقة له. 

 وعلى المسؤولين في  صلة،الطالع واالستفسار على أية مستندات أو سجالت أو عقود ذات ا

 الجهات الحكومية تسهيل مهمته في هذا الشأن.

  حضور االجتماعات التمهيدية للجنة إعداد المقايسات المخزنية بالجهة وأية اجتماعات يرى

 .فيهاضرورة المشاركة 

 مهام المكلف بها في الوقت المحددالتعاون والتنسيق مع رئيس اللجنة في إنجاز ال. 

 
 عامـة:أحكام  - 6

 
 ة لبندتدرج المواد الجديدة التي تطلب ألول مرة وليست لها بيانات تاريخية وكذلك المواد التابع -أ

االحتياجات عن باقي المواد لكل نوع وذلك في ضوء  األثاث في كشوف المقايسات بصفة مستقلة
اد ذه المو كافية تفيد حاجة الجهات الطالبة له مستنديهبمبررات  التي تقدرها الجهات الطالبة مؤيدا  

من مواد أخرى ألغي استخدامها أو أن تكون خاصة بنشاط جديد أو توسع في أداء نشاط  بدال  
 المختص. معين والبد أن تكون المستندات المقدمة بهذا الشأن معتمدة من وكيل الوزارة
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من  أرصدة المخازن يجب أن تؤخذ ،فمثال  تتم تعبئة النماذج باالعتماد على المستندات المؤيدة  -ب
ية في الجهات الحكوم) وتنظيما   بطاقة حركة المادة أو سجل مراقبة المخزون أيهما أكثر ضبطا  

 غير المنفذة لنظم إدارة المواد المتكاملة(.

لتي اعند احتساب كمية المنصرف من المادة خالل السنة المالية الماضية يراعى استبعاد الكميات  -ج
ي تم والكميات الت المخازن(تكرار احتسابها عند صرفها من تلك  )لتجنبتم تحويلها لمخازن أخرى 

 الجرد.التصرف فيها وكذلك الكميات التي تم خصمها نتيجة فروق 

لمواد ابط المواد باألنواع وكذلك التصنيف النوعي للمواد ومعدالت إهالك يجب مراعاة الثبات في ر  -د
ي ألخذ فاالدائمة بحسب ما تم اعتماده من قبل ممثل وزارة المالية في السنوات المالية السابقة مع 

 .)األساس النقدي(تصنيفات الميزانية رموز و على دليل االعتبار أية تعديالت الحقة 

لمنفذة االجهات الحكومية غير  )فييراعى أن أرقام النماذج المستخدمة في تعاميم إعداد المقايسات  -ه
ذا هة في مقابل بأنها قد أعطيت أرقاما   لنظم إدارة المواد المتكاملة( تخص النماذج المخزنية علما  

 يلي:التعميم بما يتناسب ومسلسل النماذج فيه كما 

 

 

 

 

 

 
ظام يتم االستـعـاضـة عن بعض اإلجراءات والنماذج المشار إليها أعاله في الجهات التي تطبق ن -و

 لي.ام اآلاآللـي ضمـن نظم إدارة المـواد المتكاملة بالكشوف والتقارير الصادرة عن النظ المقايسات
 

رقم النموذج في 
 التعميم

م النموذج في رق
 مسمـى النمــــوذج تعميم المقايسات

 كشف المقايسات المخزنية للمالبس واألغذية للموظفين مخازن  81 9/2/1/1، 9/2/2/1

 كشف المقايسات المخزنية للمالبس واألغذية لغير الموظفين مخازن  82 9/2/1، 9/2/2
 كشف المقايسات المخزنية للمواد االستهالكية مخازن  83 4/2
 كشف المقايسات المخزنية للمواد الدائمة في الباب الثاني مخازن  84 5/2
 كشف المقايسات المخزنية لألثاث مخازن  85 8/3
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 المخزنية:أحكام خاصة بإعداد كشوف المقايسات  - 7
 

ل عند إعداد المقايسات المخزنية للمالبس واألغذية للموظفين يجب أن يحدد المخصص السنوي لك -أ
ية المدن ديوان الخدمةمراعيا فيه أية تعليمات تصدر عن  المعنية،وظيفة بقرار من وكيل الجهة 

في  ة لذلكويعمل بالقرارات الصادرة في األعوام السابقة إذا كانت ال تزال سارية المفعول مع اإلشار 
 اإلعداد.تقرير لجنة 

عند إعداد المقايسات المخزنية للمالبس واألغذية لغير الموظفين يجب أن يحدد المخصص  -ب
ارات عن الجهة المسئولة عن تحديد هذه المعدالت ويعمل بالقر  الموظفين بقرار يصدر السنوي لغير

جنة لالصادرة في األعوام السابقة إذا كانت ال تزال سارية المفعول مع اإلشارة لذلك في تقرير 
 اإلعداد.

 

 يلي:المخزنية للمواد االستهالكية يالحظ ما  إعداد المقايساتعند  -ج

  بشأن تحديد وتنظيم عهد المواد 3/83االستهالكية حسب نص التعميم رقم يقصد بالمواد       
ادة بذات مواصفات مادة عنها م وال تتخلف" هي المواد التي تتغير طبيعتها باالستخدام 

 صنعها " .

 ة تمرارييقصد باألفالم واألشرطة الخام منها فقط أو تلك التي لها أرصدة مخزنية بالنظر إلى اس
 ها.استخدام

 
دائمة واد الإعداد المقايسات المخزنية للمواد الدائمة في الباب الثاني ، يالحظ أن المقصود بالم عند -د

ر هي المواد التي تتوافو " بشأن تحديد وتنظيم عهد المواد  1983لسنة  3حسب نص التعميم رقم 
 فيها الشروط التالية ":

  ا.عنهيبقى لها كيان مادي من ذات نوع مادة صنعها بعد االستخدام عند تلفها أو االستغناء 
  كاملة.أن يزيد عمرها اإلنتاجي عن سنة 
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 الة عدميراعى أنه في ح واألثاث،عند إعداد المقايسات المخزنية في الباب الثاني للمواد الدائمة  -ه
 للمعادالت المنصوص عليها في ايسة استنادا  وجود سجالت لمراقبة العهد لدى الجهة تعد المق

 (.الجهات غير المنفذة لنظم إدارة المواد المتكاملة )في التعميم
 
ع في ضوء يراعى أن يتم تقدير المبالغ المقترحة لمواد النو  لألثاث،المخزنية  إعداد المقايساتعند  -و

دارة إ –لية االحتياجات الفعلية التي تحددها الجهات الطالبة مع ضرورة االلتزام بتعليمات وزارة الما
 المكتبي.بشأن تخصيص األثاث  – نظم الشراء
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 سادسًا:
التعليمات اخلاصة بالدراسة 

 واملالية لنظمالفنية 
وتكنولوجيا املعلومات 

 2018/2017للسنة املالية 
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 الجهاز المركزي و  العامة،شئون الميزانية  –كل من وزارة المالية على جميع الجهات الحكومية مخاطبة      
( 4م رقم )ـــــــام التعميــــــــألحك طبقا  وذلك  لمعلوماتا تكنولوجيابشأن احتياجاتها من نظم و وجيا المعلومات ــلتكنول
مذكرة ايضاحية للدراسة الفنية والمالية لنظم  اذ ينبغي اعداد المعلومات،بشأن نظم وتكنولوجيا  2006لسنة 

 :يما يلتوضح  2018/2017للسنة المالية المعلومات  وتكنولوجيا
 .2018/2017المعلومات للسنة المالية  تكنولوجيااستخدامات ومبررات تقديرات نظم و  - 1

 على مستوى النوع. 2016/2017أسباب الزيادة / النقص عن اعتمادات السنة المالية  - 2

، ذه منهاتم تنفي بصورة عن كافة التعاقدات القائمة وما الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلوماتتزويد  - 3
 .31/3/2017حتى نهاية السنة المالية في  1/7/2016والمخطط تنفيذه خالل الفترة من 

 يلي: المعلومات ينبغي ايضاح ما تكنولوجياوجود مشاريع متكاملة أو خطة لنظم و في حالة  - 4
 الخطة. / الجدوى الفنية واالقتصادية للمشروع 
 الخطة. / البرنامج السنوي لتنفيذ المشروع 
 نوع. / بند فئة / / مجموعة / باب / مخصصات كل سنة مالية على مستوى برنامج 

 الخطة: أساسبيانات سنة  - 5

 :يما يلحصائية حديثة لبيانات الوضع الحالي شاملة ئم إقواتوفير  (1
 األنواع واألعداد وتراخيص البرامج اآللية من أجهزة وبرامج، موضحا   التجهيزات 

 وأوجه االستخدام.
   األنواع والمكونات وأعدادها. الشبكات، موضحا 
   مة الى األنظ باإلضافةأنظمة االنتاج وعدد المستخدمين  األنظمة التطبيقية، موضحا

 تحت التطوير واألدوات المستخدمة في تطويرها.
   ة، ، جغرافي)هندسية مجال عملها من حيث كونها األنظمة المتخصصة، موضحا

 الخ(.حفظ واسترجاع وثائق، بصمات، . . . 
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في كافة  2018/2017توفير صورة من كافة العقود المراد تجديدها خالل السنة المالية  (2
، ايجار، صيانة، اشتراكات، خدمات استشارية،....الخ(، على أن )تراخيصالمجاالت 

 يكون قد تم التعاقد أو التجديد على تلك العقود خالل السنة المالية الحالية.

، المجال التخصصي، المهام المكلفين بها، نسبة )أعدادالعمالة الفنية والمستشارين  (3
من  في مجال تدريب الكوادر الوطنيةالعمالة غير الكويتية(، مع االفادة عما تم انجازه 

الى  باإلضافةخالل عقود الخدمات االستشارية، ومواجهة حاالت الطوارئ والكوارث 
 ليه بالحكومة االلكترونية.ئة العمل للمشروع الوطني المشار إتهيئة بي

 الجديدة:االحتياجات  - 6
مج ومستلزمات شبكات تجهيزات آلية من أجهزة وبرا )عناصرصياغة االحتياجات الجديدة  (1

كات( على هيئة مشاريع مقرونة استشارية، خدمات دعم أو اشترا واتصاالت آلية، خدمات
المالية لكل منها، مع بيان دراسات أو أبحاث توضح المبررات وأسس تقدير التكلفة بأي 

 المخططات الزمنية للتنفيذ.مراحل 
اف يتها ومدى مشاركتها في تحقيق أهدتحديد أولويات االحتياجات الجديدة استنادا الى أهم  (2

 الخطة.
بأي وثائق أو كتيبات أو عروض اتخذت  الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلوماتتزويد  (3

 ة.األنواع واألعداد والمواصفات والتكلفة التقديرية لالحتياجات الجديد كمرجعيات لتحديد
انية بخطة الميز  االحتياجات فور تزويدهبدراسة المعلومات  الجهاز المركزي لتكنولوجياقوم يوسوف 

 .لشأناهو متبع في هذا  وفقا  لمابالسرعة الممكنة  أعالهليها إاملة البيانات المشار المذكورة ش
ى كل دونة علللتعليمات الم طبقا  المعلومات  تكنولوجيااستيفاء نماذج الدراسات الفنية والمالية لنظم و  - 7

 مع إضافة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلوماتطلبها ينموذج وأية بيانات أو ايضاحات أخرى 
المعلومات وتقديرات كافة عناصر تنفيذه من  تكنولوجيانموذج خاص بمشاريع مجال نظم و 

دريب لكون تلك استشارات وأجهزة وبرامج ومعدات الشبكات واالتصاالت وخدمات الدعم والت
 .مع بعضها البعض وال يجوز اتخاذ إجراءات منفردة لكل منها متكاملةالعناصر 
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 ًا:بعسا
املتطلبات املالية لتنفيذ 

 2018/2017اخلطة السنوية 
من اخلطة اإلمنائية للدولة 

(2015/2016 – 2019/2020) 
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لدور  ( ، وتأكيدا  2019/2020 -2015/2016للدولة ) بالخطة اإلنمائية كبيرا   تولي الحكومة اهتماما      
لما هو مخطط له وما هو مدرج بميزانيات الوزارات  وزارة المالية في تنفيذ الخطة اإلنمائية للدولة وفقا  
، فان وزارة المالية تبدي رغبتها الجادة  2018/2017 واإلدارات الحكومية والهيئات الملحقة للسنة المالية

في التعاون البناء مع كافة األجهزة المعنية بالدولة لتنفيذ مشاريع الخطة اإلنمائية والعمل على تحقيق 
زالة المع ، وقات التي تواجه الجهات الحكوميةاألهداف االقتصادية واالجتماعية وتصحيح االنحرافات وا 

يع الخطة على مستوى كل جهة حكومية من خالل استحداث برنامج خاص حيث سيتم متابعة تنفيذ مشار 
م  ـــــــرقوزارة المالية تحت مسمى ) برنامج خطة التنمية السنوية ( وفقا للتبويب النوعي الذي حدده تعميم 

 الحكومية ضمنات ــــــلجهلدي ( ـــــاس النقــــــبشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية ) األس 2014لسنة  (3)
بنظم إدارة مالية الحكومة ( 970000ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية والهيئات الملحقة ، يحمل رقم )

GFMIS   على أن  2018/  2017لكافة الجهات الحكومية للمشاريع التي يبدأ تنفيذها خالل ميزانية
،  2012/2013،  2011/2012،  2010/2011يبقى رقم المشاريع المعتمدة من السنوات 

( ، 900000تحت رقم )  2016/2017،  2015/2016،  2014/2015،  2013/2014
 ،على التوالي (960000، ) (950000، )( 940000( ، )930000( ، )920000( ، )910000)

على الحصول وال يقبل أي مناقلة مالية داخل أنواع البند الواحد إال بعد  وسوف يتم إقفال البرنامج آلياً 
 .شئون الميزانية العامة – موافقة وزارة المالية

ن ة في شأمن دور رقابي على الجهات الحكومي تتمتع بهلدور وزارة المالية من خالل ما  وذلك تفعيال       
ذ تلك التأكد من مدى مطابقة المشاريع الواردة ضمن الخطة السنوية للجهات الحكومية بإلزامها في تنفي

 قدمت بها في برنامج خطة التنمية السنوية.المشاريع التي ت
 

 2018/2017والمرجو من جميع الجهات الحكومية تضمين مشاريع ميزانياتها للسنة المالية      
مع  والتي تم االتفاق بشأنها 2018/2017المشاريع التي تخصها من الخطة السنوية و والبرامج األهداف 

دليل  وبنود األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية مع تحديد تكلفتها المالية موزعة وفقا ألنواع
مع ضرورة توحيد مسميات  المرفقة،وذلك حسب النماذج  النقدي( )األساسرموز وتصنيفات الميزانية 

 الميزانية.مشروع المشاريع بين الخطة و 
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نوية الجهات الحكومية مراعاة توفير البيانات الخاصة بالمشاريع الواردة بالخطة الس وعلى جميع     
مثلي التي يطلبها ممثلي شئون الميزانية العامة وشئون التخزين العامة بوزارة المالية وم 2018/2017

لك ، وكذ لمالية للمشروعالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لما لذلك من أهمية في دراسة المتطلبات ا
ذه إيضاح  أية مستجدات أو توجهات عامة تؤثر في المشروع ، وأي تأخير أو تقصير في توفير وتقديم ه

البيانات يتحمل مسؤوليته الموظف المختص عن ذلك في الجهة الحكومية ، ليتسنى للوزارة إدراج 
، كما يراعى  2018/2017ة المالية متطلباتها المالية ضمن مشروع ميزانية الجهات الحكومية للسن

 استيفاء الجداول والنماذج الخاصة ببرنامج عمل الحكومة الواردة بهذا التعميم .
 

الفنية  شئون الميزانية العامة على أتم االستعداد للتعاون وتقديم المشورة –هذا وموظفو وزارة المالية      
 الالزمة.
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