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< <

  األولالفصل 
  
  امــةـــقواعـد ع
 

  
  

رارات نيصدر م ماو قوانين الدولة التقيد بأحكام )1 وزراء  ق رارات  ومجلس ال اميم والق التع
انون إنشاء  وتعديالتھا الصادرة من الجھات المختصة  ة ونظم فيما ال يتعارض مع ق الھيئ

ة المؤسسة المستقلة أو  ة أو المؤسسة المستقلة الدراسة القانوني د إجراء الھيئ ك بع وذل
 .مة وتدعيمھا برأي الفتوى والتشريع الالز

 

وانين أو عامة قرارات الستصدار الوزراء مجلس إلى التقدم يجوز ال )2 اء  ترتب ق ة أعب  مالي
ة  وزارة رأي أخذ بعد إال للدولة العامة الميزانيات على ك، المالي ام استنادا وذل ادة  ألحك الم

انون المرسوم نـم )52( م   بالق ات إعداد دبقواع 1978لسنة  )31(رق ـالعام الميزاني  ةـ
ه  والحساب الختامي تنفيذھا على والرقابة راروالذي أكد علي وزراء مجلس بق م  ال  603رق

 . 15/5/2011المنعقد بتاريخ )2/2011–23(الصادر في اجتماعه رقم 
  

وذلك والقطاعات األخرى ذات العالقة  ضرورة التنسيق داخل الجھات بين الشئون المالية )3
لتالفي ة وزارة المالية فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية وكافة الطلبات المالية قبل مخاطب

رقم  ماعهـفي اجت) 181(تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم  السلبيات إن وجدت
الالزمة ألي  والمبررات  البيانات إرفاق ضرورة ، مع2/3/2009بتاريخ )  12/2009(

وخصوصا الجوانب القانونية والمالية موضوع وذلك بعد تغطية الجھة كافة جوانبه 
 .والفنية 

   

ابات  )4 اء للحس اليون ورؤس ون م تقلة مراقب ات المس ات ذات الميزاني ف الجھ ين بمختل يع
ادة  ام الم ى أحك تنادا ال رر 51"اس انون " مك وم بالق ن المرس نة ) 31(م ى  1978لس وعل

ر ا رار وزي ام ق د بأحك م جميع الجھات ذات الميزانيات المستقلة التقي ة رق لسنة ) 21(لمالي
  .بشأن اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات 2002
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تتسم  بياناتھا و إيضاحاتھا التي قد تطلب  نينبغي على الھيئات و المؤسسات المستقلة أ )6
بالشفافية و قابليتھا للفھم وأن تكون المعلومات مالئمة الحتياجات  من الجھات المختصة

تي تؤثر على القرارات المختلفة منھا االقتصادية الجھة الطالبة وخصوصا للمعلومات ال
 .واإلحصائية والمالية والرقابية 

  

بموجب   على كافة الجھات المستقلة االلتزام بممارسة المھام واالختصاصات المنوطة بھا )7
 القانونية المقررة دون عرضھا لإلجراءاتالقوانين والمراسيم الصادرة بشأنھا ووفقا 

 في الموضوعات ذات الطابع االستثنائي فقط و التي يختص بھا على مجلس الوزراء إال
مع تحديد  المجلس وفقا ألحكام القوانين ، وبعد استيفاء جميع اإلجراءات الواجبة للعرض

اإلجراء المطلوب والسند القانوني الختصاص مجلس الوزراء في شأن الموضوع 
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- 47(رقم سته بجل )749(الوزراء رقم  مجلس قرارالمعروض وذلك طبقا ل
 . 7/9/2009المنعقدة بتاريخ )2/2009
  

ديث  )8 راح تح تقلة واقت ات المس ة للمؤسس وائح المالي وانين والل ة الق رورة مراجع ض
ا يتماشى  ة وبم ة العام ر في السياسات المالي الضروري منھا بما يتفق مع التطور والتغيي

ى  رار مع النظم المالية اآللية الحديثة المزمع تطبيقھا والعمل عل ذا لق ك تنفي ا ، وذل إقرارھ
 .2/3/2009بتاريخ )  12/2009(في اجتماعه رقم ) 181(مجلس الوزراء رقم 

  

ضرورة مراجعة األساليب المتبعة في عمليات التشغيل وإجراء  الدراسات واألبحاث التي  )9
من شأنھا رفع األداء التشغيلي مقارنة بنظيراتھا من الجھات األخرى التي تتبع نفس 

ط سواء المحلية أو اإلقليمية أو العالمية على أن تنعكس تلك الدراسات على الواقع النشا
التشغيلي من خالل خطط مبنية على أسس علمية وواقـــعية وقابلة للقياس ومرتبطة 
بعامل الزمن ووضع السبل الكفيلة لمواكبة التطورات المختلفة لتحقيق أعلى عائد ممكن 

- 54( المتخذ في اجتماعه رقم ) 910(لس الوزراء رقم وفقا لقرار مج  وبأقل تكلفة
  . 2/8/2006المنعقد بتاريخ )  3/2006
  

 

< <

  الفصل الثاني
  

  الخطة اإلنمائيةمشاريع 
< <
< <

ى )1 ة عل اون الجھات المستقلة كاف ام  التع عالت ة م ى للتخطيط  األمان ة للمجلس االعل العام
أن ي من ش ة الت ات وااليضاحات الالزم ة البيان وفير كاف داد وت اء بإع اون البن ھا تحقق التع

 . ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية والخطة االنمائية 
< <

 لتنفيذ المخصصة بالميزانية المالية االعتمادات بإنفاق االلتزام المستقلة جھاتال جميع على )2
   .مع مراعاة االلتزام  بالتأشيرات المتعلقة بھا الخطة اإلنمائيةمشاريع  في الواردة البرامج

< <

ة   )3 ون حزم أن تك ة بالجھة ب رامج المختلف ذ الخطط والب ات تنفي دء في عملي ل الب ينبغي قب
ة  رامج مبني د من أن تلك الخطط والب واحدة ومترابطة ومتفاعلة مع بعضھا البعض والتأك

ة للقي ة وقابل ة محددة على أسس علمية وعملي رة زمني اك اس ومرتبطة بفت وأن تكون ھن
د جدوى اقتصادية مجدية للجھة  مع مراعاة التدفقات النقدية على المنظور القريب أو البعي

  .اإلنمائيةالخطة مشاريع تناغمھا مع وواألخذ باالعتبار النواحي االقتصادية 
< <

م  )4 وزراء رق ا /326التزام بقرار مجلس ال م ثاني اريخ )  11/2010(باجتماعه رق د بت المنعق
ى  11/3/2010 ة" والذي ينص عل د  تكليف الجھات الحكومي ة المعتم ا لنظام المتابع وفق

الي  ى الت ة مشتملة عل ائق الفني الخطوات التفصيلية المحددة  -1( باستيفاء النماذج والوث
لتنفيذ كل مشروع وارد بالخطة السنوية والمدة المعينة لتنفيذ كل خطوه من ھذه الخطوات 

ام  -2 رف الع د المش ذي ( تحدي ل وزار لال يقوال ن وكي ة ع ه الوظيفي اعد درجت ) ة مس
ي  رف الفن دير إدارة ( والمش ن م ة ع ه الوظيفي ل درجت ذي ال تق ان ) وال ذان يتولي الل

 .المسئولية عن تنفيذ كل مشروع وارد في الخطة السنوية بالجھة الحكومية 
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@ @

  الثالث الفصل 
< <

  إليراداتا
@ @

@ @

ين لوجه العامة اإليرادات من إيراد أي تخصيص حال بأية يجوز ال )1  صرفوجوه ال من مع
 . من الدستور  141وفقا لما جاء بالمادة   بقانون إال

< <

ة سابقة )2 ة أو في سنة مالي ة الجاري رر   المبالغ التي حصلت كإيرادات في السنة المالي وتق
رادات حسب د  إعادتھا ألي سبب من األسباب يجب صرفھا باالستبعاد من اإلي وع والبن الن

  . الذي سبق قيدھا عليه
< <

ت )3 الغ المس ل المب ات إمتحص ات أو المؤسس ركات أو الھيئ راد أو الش ن األف يك ا حقة م بش
دة أخرى وال المعنيمصدق عليه من البنك  ع معتم د ا أو أي وسيلة دف ا  أو نق يجوز مطلق

ل  أن يدفع جزء بشيك وباقي مبلغ المعاملة نقدا وذلك الختالف إجراءات امالت وال تقب المع
 . الشيكات غير المصدقة

< <

ل المؤسسات المستقلة عن السياسات الالزمة لمواجھة ضرورة البحث وال )4 دراسة من قب
ى  ك المؤسسات المستقلة من خالل العمل عل وارد بعض تل وال وم ع في أم العجز المتوق

رات  أنشطةوالعمل على إيجاد  اإليراديةتنمية مواردھا  تزيد من تلك الموارد في ظل المتغي
ة وبم ة المحيطة بالمنطق وانين والمستجدات العالمي دافھا والمحددة بق ا ال يتعارض مع أھ

م وذلك التزاما .إنشائھا  وزراء رق رار مجلس ال م )  1/سابعا/812(بق -28( باجتماعه رق
 . 18/7/2004بتاريخ )  2004

 
على الجھات ذات الميزانيات المستقلة التي لديھا معامالت مباشرة مع المواطنين تستحق   )5

ة اإل اذ كاف ة باتخ ا رسوم مالي ن خالل عنھ وم م ذه الرس و تحصيل ھ ة نح راءات الالزم ج
ة ) االنترنت ( الموقع اإللكتروني الرسمي لتلك الجھات   دفع اآللي ) كي نت ( ، ووسائل ال

وزراء  ورفع تقرير ربع سنوي لجھاز متابعة األداء الحكومي وذلك التزاما بقرار مجلس ال
 .   14/7/2008بتاريخ )  2/2008-35( أوال باجتماعه رقم / 738رقم 

  
  

< <
  الرابعالفصل 

l]…^Ûnj‰÷]< <
 

دخول ي مؤسسة أو ھيئة مستقلة أل زال يجو )1 انون ال م ينص ق ا ل في مجال االستثمارات م
 .   إنشائھا على ذلك

< <

د جدواھا مع  )2 ينبغي عدم الدخول في استثمارات إال بعد إجراء الدراسات الالزمة التي تؤك
استثماري داخل المؤسسة المستقلة على المستوى مراعاة وجود الئحة استثمارية وجھاز 

ي ستتخذ في االستثمارات  رارات الت ار الحيطة والحذر في الق المطلوب مع األخذ باالعتب
زام ب م وااللت وزراء رق س ال رار مجل م  910ق ه رق د باجتماع )  3/2006-54( المنعق
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اريخ  ى   28/8/2006بت ذي ينص عل تثم" وال ديھا اس ي ل ات الت ام الجھ وير قي ارات بتط
لوائحھا الخاصة باالستثمارات وإجراء دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية 

 " .على أن يراعى وضع اآللية الالزمة لمتابعة ھذه االستثمارات 
 

م  )3 م  1/سابعا/ 812التزام بقرار مجلس الوزراء رق اريخ ) 28/2004(في اجتماعه رق بت
ى  18/7/2004 نص عل ذي ي ر" وال ض ض ات بع ب مكون ي نس ر ف ادة النظ ورة أع

ك الجھات ،  استثمارات المؤسسات وذلك بما يتفق مع أحوال السوق وسياسة وأنشطة تل
ة  ة وحصر التعامل في االسواق المالي ل مخاطر ممكن د بأق ى عائ مع ضرورة تحقيق أعل

 .التي تتميز باالستقرار والنمو االقتصادي واالبتعاد عن المضاربة 
 

ي عل> )4 ل أو ينبغ ة بالكام واء مملوك ه س ركات تابع ديھا ش ي ل تقلة الت ات المس ى المؤسس
دوى  ات الج راء دراس ركات وإج ك الش ى تل دوري عل التقييم ال وم ب ا أن تق اھمة بھ مس

 .االقتصادية واتخاذ ما يلزم عما تسفره نتيجة ذلك
< <

  الخامس الفصل
< <

  لمصروفـــاتا
@ @

@ @

نة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء الس  )1
، ويصدر بذلك تعميم من وزير المالية ، وإذا كانت بعض أبواب الميزانية الجديدة قد أقرت 

واب  ك األب ادة ( من قبل السلطة التشريعية يعمل بتل م  16م انون رق لسنة  31مرسوم بالق
1978 . ( 

< <

2D ن ا ة م ي الميزاني اد  ف ود اعتم ي وج رارات ال يعف وائح والق وانين والل ام الق زام بأحك اللت
انون  ة بق ات المرفق ذ التعميمي اد أو بتنفي ك االعتم تخدام ذل ق باس ا يتعل ا ، فيم ول بھ المعم

 >) . 1978لسنة  31مرسوم بالقانون رقم  20مادة ( الميزانية أو الواردة بجداولھا 
< <

3D المقررة باستخدام االعتمادات حكومية جھة لكل ترخيصا الميزانية ربط قانون صدور يعتبر 
ة وتكون الجھة ، اجلھا من المخصصة األغراض في لھا  اإلجراءات عن مسئولة الحكومي
واردة والتأشيرات والمالحظات للتحفظات ويكون ، لتنفيذ ميزانيتھا اتخذتھا التي انون  ال بق

ة وة الميزاني ا ق انون ،  كم ر الق ا يعتب ذكرة ورد م  وإيضاحات اتبيان من اإليضاحية بالم
ادة ألحكام طبقا الرئيسية للجداول وتأشيرات مكمال م مرسوم من " 20 " الم انون رق  بالق

ات إعداد بقواعد 1978 لسنة )31( ة العامة الميزاني ذھا والرقاب ى تنفي  والحساب عل
 . الختامي

< <

ة  )4 ات من مجلس الخدم ضرورة اعتماد اللوائح الداخلية للمؤسسات المستقلة ونظم المرتب
م  ا ادة رق تنادا للم ك اس ة وذل انون ) 5(و )  38(لمدني نة  15من المرسوم بالق  1979لس

 .بشأن الخدمة المدنية وتعديالته
 

< <

اد إذا إالال يجوز تجاوز اعتماد بند من بنود مصروفات الميزانية  )5 ر في اعتم ود قابله وف  بن
 . ويكون النقل بين بنود الباب الواحد الباب،من نفس  أخرى

< <

6D  ن ال يج د م رض المرص ر الغ ي غي اد ف ه،وز صرف أي اعتم م  أجل وز الخص ا ال يج كم
 Jالمختصبمصروف على غير الباب والمجموعة والبند والنوع 
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< <

إذا  المصروفات من فتستبعد األسباب من سبب استعادتھا ألي وتقرر صرفت التي المبالغ  )7
 في قد صرفت كانت إذا اتاإليراد إلى تضاف أو ، الجارية السنة المالية في صرفت قد كانت
 .مالية سابقة  سنة

< <

ن   )8 ة  ألي سبب م ة الجاري نة المالي رت خالل الس ي ظھ بابالمصروفات  الت ت  األس وكان
ة  مع  ة الجاري ى مصروفات السنة المالي حسب  اإلفصاحتخص سنوات سابقة  تحمل عل

 .عن تلك المصروفات في المذكرة التفسيريةمادية المبلغ 
< <

ة أ )9 ل مؤسس ى ك ق عل ان تنف دون  اعتماداتھ ال ب ير األعم ا تقتضيه ضرورة حسن س فيم
ك إسراف بحيث تنجز األعمال أو تؤدى الخدمات على أحسن وجه وبأقل تكلفة  مراعاة وذل

الجدوى االقتصادية دراسات مع إجراء  المصروفات،وضغط  اإلنفاقللتوجه العام بترشيد 
 . الالزمة

 

ادأن وجود أي  )10 ين من ال اعتم ة أو لغرض مع ل ھيئ  مؤسسة المصروفات الخاصة بك
ن  ا م االت ذات يعفيھ بعض الح ادية  ل دوى االقتص ن الج ذ م ل التنفي ة قب ة النھائي المراجع

 . الموضوعوحسب مادية  الخ.....الطبيعة الخاصة مثل الشراء أو التأجير 
< <

ع سن )11 ارير الرب وية ضرورة إيضاح األسباب التفصيلية للمناقالت التي تمت وترفق بالتق
 وفي أضيق الحدود وعلى أن يكون النقل لحاجة ضرورية وملحة 

< <

م  )12 وزراء رق س ال رار مجل زام بق اريخ  22االلت ى 1983-6-12بت نص عل ذي ي : " وال
تم بالص ذي ي ة ال ات النعي والتعزي اليف إعالن ة تك ة العام ود الميزاني ل بن ع تحمي ـيمن حف ـ

 " .المحلية 
< <

ى أي ال  )13 ات ةتعل الغ لحساب األمان وفرت شروط  إالأو المصروفات المستحقة  مب إذا ت
 .المحاسبيةالتعلية التي يتضمنھا تعميم إقفال القيود 

< <

< <

ة )14 ى مصروفاتھا بأي ة الخصم عل وز ألي جھ ات أو ال يج ة  رعاي نح لجھ ات أو م تبرع
 .أخرى

 

ى استنادا )15 رار إل وزراء مجلس ق م  ال م بجلسته) 372(رق  بشأن 1992 لسنة 15 رق
 مجلس بقرار المعدل بالخارج رسمية   بمھمات للموفدين االنتقال روفاتومص السفر نفقات

 نارـــــــدي 350  الوزراء للسادة اليومي البدل ونــيك 2/2004 بجلسته ) 51(رقم  الوزراء
دل يوميا ات وب دايا اإلكرامي وزير المخصصة والھ د رئيس(لل ك ليصبح .د 300من   ) الوف
و.د  500 دة، ويج فرة الواح تبدال ك للس ي % 25ز اس ة ف دفع اإلقام ومي ل دل الي ن الب م

 .الفنادق وذلك للوزراء ومن يرافقھم
< <

العمل على ترشيد القيام بالمھمات الرسمية واقتصارھا على ما تستوجب الضرورة   )16
ب في / ، ثانيا أوال/ 956االيجابي في تطوير األداء وذلك التزاما بقرار رقم  اإلسھام

 .   5/12/1999منعقد بتاريخ ال)  2/99- 24( اجتماعه 
< <

وذلك ) إدارة التنفيذ(تصرف مستحقات الموظف المتوفى عن طريق وزارة العدل  )17
بقيمة المستحقات وإرفاق المستندات ) إدارة التنفيذ(بإصدار شيك باسم وزارة العدل 

الالزمة، ويجوز تسليم مستحقات الموظف غير الكويتي عن طريق الشخص المعني 
 . اته قبل وفاته ضمن كتاب إقرار منه ضمن بنود العقدباستالم مستحق
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ضرورة وجود قواعد وقرارات منظمة للتبرعات النقدية والعينية المقدمة من  )18

الشركات أو البنوك لبعض المؤسسات المستقلة لدعم بعض األنشطة وايداع المبلغ في 
ات ذلك في سجالت حسابات الجھة وتطبيق اإلجراءات واللوائح والنظم عند الصرف واثب

 .المؤسسة حسب النظام المحاسبي المتبع فيھا
< <

بشأن نظم وتكنولوجيا  2006لسنة ) 4(االلتزام بتعميم وزارة المالية رقم العمل على  )19
 .المعلومات

 
العمل على تجنب جميع أوجه الصرف غير الضرورية التي من شأنھا تضخيم اإلنفاق  )20

ن يكون لھا مردود اقتصادي ، مع مراعاة برمجة على األبواب المختلفة للميزانية دون أ
الصرف على مدار السنة المالية حتى ال يتم صرف النسب الكبيرة  منه في األشھر 

 .األخيرة من السنة ما لم تكن ھناك حاجة ضرورية وملحة
  

تقنين معدالت استخدام المستلزمات السلعية واالستفادة إلى أقصى درجة ممكنة من   )21
من السنة المالية  وذلك التزاما  األخيرةي وتجنب شرائھا في الشھور المخزون السلع

المنعقد  )  2/99-24( ب في اجتماعه رقم / ، ثانيا أوال/ 956بقرار مجلس الوزراء رقم 
 .   5/12/1999بتاريخ 

 
على االحتياجات  األثاثللضيافة والحفالت واقتصار شراء  اإلنفاقالعمل على تخفيض  )22

وذلك التزاما بقرار مجلس ون الصرف على االلتزامات الحتمية والمستمرة  الفعلية وأن يك
المنعقد  بتاريخ )  2/99- 24( رقم  اجتماعهب في / ، ثانيا أوال/ 956الوزراء رقم 

5/12/1999   . 
  

الميزانية وترتب أعباء  إعدادقرارات جديدة لم تؤخذ في االعتبار عند  اتخاذتجنب  )23
)  2/99- 24( ب في اجتماعه / ، ثانيا أوال/ 956اما بقرار رقم مالية إضافية وذلك التز

 .   5/12/1999المنعقد بتاريخ 
  

ضرورة العمل على وضع معايير واضحة في إدارة وتمويل مصروفات المكاتب  )24
الخارجية وتفعيل الرقابة عليھا وذلك للمؤسسات التي لديھا فروع خارج الدولة وذلك 

بتاريخ )  28/2004( في اجتماعه رقم  812رقم  التزاما بقرار مجلس الوزراء
18/7/2004 . 

  
العمل على تطبيق نظام فعال ينظم عملية صرف المبالغ المدفوعة كعموالت وإعالنات  )25

في  812وما يرتبط بھا من إيرادات الدولة وذلك التزاما بقرار مجلس الوزراء رقم 
 . 18/7/2004بتاريخ )  28/2004( اجتماعه رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
< <
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< <

  السادسالفصل 
حكام عامة للشئون الوظيفية أ

  والمكافآت
< <

< <
< <
< <

أن  )1 ة بش ة المدني س الخدم وزراء و مجل س ال ات مجل رارات وتوجھ اء بق ا ج زام بم االلت
 . سياسة اإلحالل

< <

رارات )2 ام الق آت أحك دالت والمكاف الوات و الب رف الع ي ص ى ف اميم يراع ادرة و التع  الص
   .دنية ديوان الخدمة الم من قبلبشأنھا 

 
ى مجلس   )3 ة عل ات والمؤسسات العام ضرورة عرض نظم المرتبات المعمول بھا في الھيئ

ادة  ذا للم ا تنفي ا واعتمادھ ر فيھ ة للنظ ة المدني م ) 38(الخدم انون رق ن الق نة  15م لس
د في  910وذلك التزاما بقرار مجلس الوزراء رقم في شان الخدمة المدنية  1979 المنعق

 . 28/8/2006بتاريخ )  3/2006-54( اجتماعه رقم 
  

م ا )4 يم وزارة ) 1/أوالً /405(اللتزام بما جاء في قرار مجلس الوزراء رق وارد ضمن تعم وال
ة بمعالجة مواطن  2001لسنة ) 5(المالية رقم  وزراء و المتعلق رارات مجلس ال بشأن ق

 :الھدر والذي نص من ضمنه على
  
  
  
  
  

  

ة عدم إجراء أي تعديل في ال  -ھـ          ھيكل التنظيمي الخاص بإنشاء وحدات تنظيمي
ا  ا لم ة تالفي ة المدني جديدة أو وظائف إشرافية إال بعد الرجوع إلى ديوان الخدم

  .يترتب على ذلك من آثار مالية على الباب األول في الميزانية العامة للدولة
  

ون بوظ  -و       ويتيين ممن يعمل ة العمل على اإلحالة للتقاعد بالنسبة للك ائف  إداري
ة  ات االجتماعي ولديھم خدمة بالدولة جاوزت الحد األعلى المقرر بقانون التأمين

ا ين عليھ دة للتعي اد شواغر جدي ا كأسلوب إليج ة بسبب    ونظمھ وخفض التكلف
  .وقف صرف البدالت والعالوات اإلضافية الغير داخلة بالراتب

< <

ه وال ال يجوز تعيين موظف على حساب وفر الميزانية أو قي )5 ى من درجت ى درجة أدن ده عل
ين  ل ب ادل  نق وز تب داديج ة  األع ر كويتي ة والغي ائف الكويتي ين الوظ ا ب وب تعيينھ المطل

  .والعقود بالميزانية المعتمدة 
< <

   . والرأسمالية اإلنشائيةال يجوز تعيين موظفين خصما على المشاريع   )6
< <

ى عدة سنوات ينبغي قبل الصرف على التدريب والبعثات بضرورة وجود  )7 دة عل خطة ممت
ة  ا للمؤسس ن اإلدارة العلي دة م تقبلية ومعتم ة والمس ات الحالي ة االحتياج ة لتغطي مالي
دوري  يم ال ة تحقق األھداف المرجوة مع التقي ة وعملي المستقلة ومبنية على أسس علمي

 . للخطة سنويا
< <

ى  ينبغي وجود ضوابط وشروط محددة وواضحة نحو التعيين أو النقل من سلم )8 الرواتب إل
ى  ة بالصالحية عل ة المتعلق ار الجوانب القانوني العقود الخاصة للكويتيين مع األخذ باالعتب
ى  ات  والتي ينبغي الرجوع إل نظم المرتب ود مع عدم اإلخالل ب ى العق ل عل التعيين أو النق

 .ديوان الخدمة المدنية ألخذ الموافقة الالزمة 
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أي شكل من أشكالھا أو ضرورة اخذ موافقة ديوان الخدمة ال )9 مدنية قبل صرف أية بدالت ب
 .منح أية حوافز نقدية أو عينية أو تعديالت في سلم الرواتب 

< <

م  )10 ة رق ة المدني وان الخدم يم دي زام بتعم رورة االلت أن  11/1991ض ادة بش دم زي ع
 .مكافآت ورواتب غير الكويتيين إال بعد أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية

 

دة من  الجھات ينبغي أن تكو )11 ن ھناك قرارات وقواعد وشروط محددة وواضحة ومعتم
آت  ازة ومكاف ال الممت آت األعم افية و مكاف ال اإلض آت األعم و صرف مكاف ة نح المختص
لحضور جلسات ولجان ومكافآت أخرى مع مراعاة مبدأ ترشيد اإلنفاق والصرف في حدود 

 . االعتمادات المقررة بالميزانية
< <

زام )12 ا االلت ا ج م بم وزراء رق رار مجلس ال يم ) 1/أوالً /405(ء في ق وارد ضمن تعم وال
م  ة رق ة  2001لسنة ) 5(وزارة المالي ة بمعالج وزراء و المتعلق رارات مجلس ال بشأن ق

قصر صرف المكافآت بجعلھا للضرورة  -ج "   على  من ضمنه والذي نص مواطن الھدر
غيل وأداء ة بالتش ون   القصوى المتعلق ة وأن يك رارات الخدم وانين والق ا للق رفھا وفق ص

 " .الشأن المنظمة لھذا 
  

ة الجھات جميع على )13 زام الحكومي رار االلت وزراء مجلس بق م  ال  27بجلسته  666رق
 الحكومية واإلدارات التنظيمية بالوزارات الھياكل نمو ضبط بشأن  2001/ 29/7 بتاريخ

د أو استحداث بحيث يكون ، العامة والمؤسسات والھيئات ل يلتع  انعكاسا التنظيمي الھيك
  .وحجمه العمل عبء مع الفعلية ومتناسبا لالحتياجات

< <

م  )14 ة رق ة المدني وان الخدم رار دي زام بق بشأن وقف  2009لسنة ) 9(التأكيد على االلت
 .التعيين على بند المكافآت لغير الكويتيين 

< <

رض    )15 رورة ع ل التنظيمالض ل والھياك رق العم آت ف ة بمكاف ات الخاص ى طلب ة عل ي
رأي  داء ال مجلس الخدمة المدنية قبل صرفھا وإقرارھا بوقت كاف حتى يتسنى للمجلس إب
ذا  بشأنھما ،وعلى المجلس اإلسراع في البت فيھا لتالفي مالحظات ديوان المحاسبة في ھ

م / 738الشأن وذلك التزاما بقرار مجلس الوزراء رقم   2/2008-35( أوال باجتماعه رق
 .  14/7/2008بتاريخ ) 

< <

الي في الجھات    )16 از الم العمل على عقد دورات تدريبية مكثفة ومستمرة لعناصر الجھ
ا الحكومية  رار ل والمؤسسات المستقلة طبق وزراء ق م مجلس ال ا/1181رق ) أ ، ب ( ثالث

 . 11/11/2006المنعقد بتاريخ )  3/2006-68( باجتماعه المنعقد رقم 
< <

ى مشاركة الموظفين التنفي العمل  )17 ة طعل دورات التدريبي رار مجلس ذيين في ال ا لق بق
 . 2/3/2009المنعقد بتاريخ ) 12/2009( في اجتماعه رقم  181الوزراء رقم 

< <

اع  )18 بالد إتب ا بمھمات رسمية خارج ال على الجھات المستقلة التي تكلف بعض موظفيھ
ام  ة أرق ة المدني س الخدم رارات مجل ،  3/1988،  9/1985،  8/1980،  8/1979(ق

وائح )  34/2006،  31/2006،  5/1999،  2/1992 ك في الل ا يخالف ذل د م م يوج إذا ل
 J>>الداخلية للجھات المستقلة

 

رار  )19 اة ق ية مراع ات دراس ي بعث ا ف د بعض موظفيھ ي توف تقلة الت ات المس ى الجھ عل
بشأن  1986لسنة ) 10(المعدل بقرار رقم   1980لسنة ) 12(مجلس الخدمة المدنية رقم 

م الئحة ال ة رق ة المدني رار مجلس الخدم دل بق لسنة ) 2(بعثات واإلجازات الدراسية والمع
م  2003 ة رق ة المدني وان الخدم رار دي نة ) 4(وق ة  1986لس ك  الالئح ق تل ان تطبي بش

م  ة رق ة المدني وان الخدم يم دي نة ) 41(وتعم ة  1992لس د الئح ديل بعض قواع ان تع بش
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يم رق ية وتعم ازات الدراس ات واإلج نة ) 49(م البعث ات  2007لس ادة المخصص أن زي بش
ذا  ة التي تصدر بھ رارات الوزاري ى الق بالد باإلضافة إل المالية للدورات التدريبية خارج ال
س  رار مجل ا لق ا وفق رف عليھ تم الص ة في ية للطلب ات الدراس بة للبعث ا بالنس أن ، أم الش

ة  وما يصدر من قرارات في ھذا الشأن 1988لسنة ) 16(الوزراء رقم  ري التربي عن وزي
 .والتعليم العالي إذا لم يوجد ما يخالف ذلك في اللوائح الداخلية للجھات المستقلة 

< <
  السابع  الفصل

< <

، المعارض ،  الھيئات ، المنظمات
  المؤتمرات ، الندوات

< <
< <

ة ھيئة أية في مالي ارتباط بأي االلتزام أو التقيد مستقلة جھة ألية يجوز ال )1  سواء أو منظم
ة كانت ة أو إقليمي د إال دولي ة بع وزراء مجلس موافق  وزارتي مع والتنسيق مسبقا ال

ل والمالية الخارجية ا ك ك و يخصه فيم ى استنادا ذل رار مجلس إل وزراء ق م بجلسته ال  رق
  .23/11/2009بتاريخ ) 1033(والقرار رقم  1988  لسنة )29(

 
غ المحلية المعارض من أي إقامة تكلفة تتجاوز ال أن يجب  )2 ار خمسة مبل  بالنسبة آالف دين

ات دينار وخمسمائة ألف ومبلغ ، الحكومية للجھات ع بالنسبة لجمعي ام النف ك الع ا وذل  وفق
 .1986 لسنة )53( رقم بجلسته  20  رقم الوزراء مجلس لقرار

 
م  )3 وزراء رق رار مجلس ال زام  بق ى االلت د عل م   847التأكي -38(الصادر في  اجتماعه رق

 :الذي ينص على  4/8/2008قد بتاريخ المنع) 2/2008
  

ة "  وزراء بالتزامات مالي ى مجلس ال ة إل دم الكتاب ة بع ة الجھات الحكومي التعميم على كاف
ى أن تكون من ضمن  حول مؤتمرات أو بطوالت ال تكون مدرجة في الميزانية والتأكيد عل

  "م بھا ميزانية الجھات الحكومية بموجب التنسيق مع وزارة المالية وااللتزا
 

) 2/2009-64(الصادر في اجتماعه رقم  1033وكذلك االلتزام  بقرار مجلس الوزراء رقم     
  :الذي ينص على  23/11/2009المنعقد بتاريخ 

 

دوات "  ؤتمرات واالجتماعات والن ة في استضافة الم ة الراغب ة الجھات الحكومي على كاف
  : االلتزام بما يلي 

ة   - 1 ع وزارة المالي يق م ة التنس ة الالزم ادات المالي أن االعتم بش
دھا  ة عق ات الحكومي ع الجھ ي تزم دوات الت ات والن ؤتمرات واالجتماع للم
نوية  ا الس روع ميزانياتھ ي مش مينھا ف ت لتض ة الكوي ي دول افتھا  ف واستض
على أن تتولى وزارة المالية التعميم على كافة الجھات الحكومية الراغبة في 

ؤتمرات واالجتما ى استضافة الم د عل ا و التأكي يق معھ دوات التنس ات والن ع
 .ضرورة االلتزام بھذه الضوابط

 
تثنائية  - 2 ات االس أن الطلب وزراء بش س ال ى مجل دم إل وز التق ال يج

ل من موعد  ى األق الستضافة المؤتمرات واالجتماعات إال قبل ثالثة اشھر عل
 .شأنھاندوات ألخذ موافقة المجلس بإقامة ھذه المؤتمرات واالجتماعات وال

  
بشأن ضوابط الفعاليات المقامة في دولة  5/2011االلتزام بتطبيق تعميم وزارة المالية  )4

 .الكويت واستضافة الوفود الرسمية
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< <

  الثامنالفصل 
  

  اإلعالم والمطبوعات
@ @

<< 
 

ا والنشرات والكتب والمجالت الصحف شراء الجھات المستقلة جميع على )1 ة التي لھ  عالق
 . فقط الجھة بأعمال

< <

 باختصاص يتصل إال فيما جھة مستقلة أي قبل من أدبية أو فكرية مؤلفات أي شراء يتم ال )2
ة ذات  الصبغة المؤلفات وشراء تقييم قرار يكون وأن مباشرة عملھا ة األدبي  من والثقافي

اون اإلعالم وزارة اختصاص وطني مع بالتع ة المجلس ال ون للثقاف ا واآلداب والفن  وفق
 .1979 لسنة )9(رقم  بجلسته  )17(رقم  الوزراء مجلس لقرار

< <

وزراء من بقرار إال العمومية صفة لھا التي والمجالت الكتب إصدار يجوز ال )3 وال  مجلس ال
دوريات النشرات إصدار يجوز ة والمطبوعات وال ة الداخلي الجھة  عمل والمرتبطة  بطبيع
 . المختص الوزير من بقرار إال

< <

 .وزارة اإلعالم-نسيق كأولوية مع مطبعة الحكومةيراعى عند طباعة أية مطبوعات الت )4
< <

ا بالمؤسسة المستقلة مع  )5 ة من اإلدارة العلي دة للحمالت اإلعالمي ينبغي وضع خطة معتم
زمن ،  مراعاة أن تكون ھذه الخطة موضوعية وقابلة للتحقق والقياس ومرتبطة بعامل ال

 .ية ومھنية مع األخذ باالعتبار ضرورة التقييم الدوري لھا على أسس علم
< <

  التاسعالفصل            
<<<< <

 األبحاث واالستشارات          
 

 
د  إعطاء األولوية بإسناد االستشارات التي  المستقلةيجب على الجھات  )1 ى معھ ا إل تحتاجھ

ي دخل ف ة ،  الكويت لألبحاث العلمية للموضوعات التي ت اختصاصه بصفته مؤسسة وطني
 .2001لسنة )  18( ماعه رقم ـفي اجت"  410" رقم   ءوذلك وفقا لقرار مجلس الوزرا

< <

ود تتضمن أال يجب  )2 ع المتخصصة المكاتب مع االستشارية العق ال عن أجور  دف  أعم
ل بوسائل تزويدھم أو لموظفيھا إضافية ر أو نق درج توظيف خبي وفير أو أجره ي  بعض ت

ا االستشارية تكلفة العقود على والخدمات المستلزمات رار وفق وزراء مجلس لق م ال  " رق
 .1987 لسنة )6(رقم  بجلسته " 18

  

ى شكل أوامر )3 اب المستشارين عل ادة أتع ر أو إضافة أو زي ود  عدم تغيي ى العق ة عل تغييري
رار  المبرمة معھم إال بعد الرجوع واإلذن بذلك من ا لق لجنة اختيار البيوت االستشارية وفق

 .1987لسنة )  34( بجلسته رقم ) ثانيا / 23( الوزراء رقم   مجلس
 

  .األول مرتبطة بالباب طبيـعة ذات بمصاريف واستشارات ودراسات أبحاث بند ميلتح عدم )4
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< <

>العاشرالفصل  <
  

  الدولة الـعـقـود  والمـناقصات وأمالك
< <

  
  
 

ا  )1 على جميع الجھات المستقلة وكذلك لجنة المناقصات المركزية تضمين العقود التي تبرمھ
ل ھذه الجھات مع الشر كات المتخصصة في أعمال النظافة والحراسة، شرطا يقضي بأال يق

ن  ة ع ال النظاف ي مج ل ف ر العام ة .د  60أج ال الحراس ي مج ل ف ر العام ھريا، و أج ك ش
ن  ن ع ات .د 70واألم اريف أو مخصص ور مص ذه األج ن ھ م م ى أال يخص ھريا، عل ك ش

ال أو أ ك . ي التزامات أخرى السكن أو اإلعاشة أو الضمان الصحي أو وسائل االنتق وذل
م  وزراء رق س ال رار مجل تنادا لق م )  814( اس ه رق ذ باجتماع )  2/2008-37(المتخ

 ).ك.د 40ك بدال  من .د 60.  (2008/ 28/7المنعقد بتاريخ 
 

وت االستشارية بشان الشركات  )2 ة البي ة ولجن ة المناقصات المركزي العمل على إخطار لجن
م ــــــــة حال إخاللوالمقاولين والمكاتب االستشاري ھم بتعاقداتھم أو التقصير في أداء عملھ

م (  وزراء رق س ال رار مجل م أوال /  910ق ه رق ي اجتماع اريخ )  2/2006-42(ف بت
18/6/2006  .          
     

ة  )3 روعات العمراني ة للمش ات الفني ة بالدراس ارية الخاص ود االستش رض العق رورة ع ض
وت ة البي ى لجن ئون اإلدارة عل رار  وش تنادا لق ك اس ا وذل ذ موافقتھ ارية ألخ االستش

 . بتشكيل لجنة اختيار البيوت االستشارية  11/1971
 

ة  )4 ة العربي تقلة باللغ ات المس ات ذات الميزاني ا الجھ ي تبرمھ ات الت ود واالتفاقي رر العق تح
اق مع  وحدھا وعدم جواز الخروج عن ھذا االلتزام إال في حالة الضرورة القصوى وباالتف

رار مجلس إ ك استنادا لق ة وذل ة العربي د باللغ دارة الفتوى والتشريع مع إعداد ترجمة للعق
  .1988لسنة ) 49(بجلسته رقم " 10"الوزراء رقم 

 

ات  )5 ركات والھيئ ع الش دة م تقلة المتعاق ات المس ات ذات الميزاني ات والمؤسس ى الھيئ عل
ة ار وزارة المالي ة إخط ركات إدارة الخضوع الضريبي وا - األجنبي ماء الش يط بأس لتخط

ت  ة الكوي ا داخل دول يتھا وعنوانھ ا وجنس دة معھ ة المتعاق ات األجنبي والمؤسسات والھيئ
اريخ  ك خالل شھر من ت د وذل وخارجھا ،على أن يكون اإلخطار مصحوبا بصورة من العق

 يجوز اإلفراج عنال العقد، وقيمة من إجمالي % 5التعاقد مع االلتزام بحجز ما ال يقل عن 
دم  ذه المحجوز حتى تق ة شھادة صادرة ھ ات األجنبي ن إدارة الخضوع عالشركات والھيئ

ا،  ة مستحقات ضريبية عليھ ا  من أي راءة ذمتھ د ب الضريبي والتخطيط بوزارة المالية تفي
ى الشركات  ة الضرائب والغرامات المستحقة عل د قيم ذكورة بتوري زم الجھات الم ا تلت كم

ى وزارة المال ة إل ة األجنبي وز  –ي ن محج ما م ريبية خص ات الض إدارة الفحص والمطالب
ات والضمانات الموجودة  ة التأمين ة وكاف ات األجنبي الضمان الخاص بتلك الشركات والھيئ

ة  لديھا اب من وزارة المالي ات الضريبية  -متى طلب منھا ذلك بكت إدارة الفحص والمطالب
دل  1955لسنة  3يتية رقم ،وذلك وفقا ألحكام ونصوص مرسوم ضريبة الدخل الكو والمع

م 2008لسنة  2بالقانون رقم  وزاري رق القرار ال لسنة  29، والئحته التنفيذية الصادرة ب
اء  2008 تقلة أعب ات المس ة ذات الميزاني ات العام ات والمؤسس ل الھيئ وز تحم ، وال يج

 .ضريبة الدخل نيابة عن الشركات األجنبية أو إعفائھا منھا
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وز السماح )6 واد أخرى  ال يج ة م دات واآلالت وأي زة والمع ادة تصدير األجھ بتصدير أو إع
د  ت ق ة الكوي ي دول ارة ف ل أو التج ت العم ي زاول ة الت ة األجنبي ة المؤسس ون الھيئ تك
ديم  د تق ة إال بع استوردتھا من الخارج أو حصلت عليھا من دولة الكويت ألغراض المزاول

ر ت ب ريبية تثب ن اإلدارة الض ادرة م ھادة ص ا ش تحقاتھا الضريبية طبق ن مس ا م اءة ذمتھ
م  1955لسنة  3من الالئحة التنفيذية للمرسوم ) 46(لنص المادة انون رق دل بالق  2والمع

 .2008لسنة 
 

ات والمؤسسات )7 زم الھيئ ات تلت ة ذات الميزاني ديم  العام ود أو تق ع عق دم توقي تقلة بع المس
وق  ي س ة ف ركات المدرج دمات للش ت لخ م ألوراق الماالكوي انون دع عة لق ة والخاض لي

م  ة رق ة الوطني نة  19العمال ة  2000لس ة والمقفل اھمة العام ركات المس ذلك الش ،  وك
م  انون رق اة ومساھمة الشركات المساھمة   2006لسنة  46الخاضعة للق في شأن الزك

ا من  راءة ذمتھ د ب ا يفي ذه الشركات م ديم ھ د تق ة إال بع ة الدول العامة والمقفلة في ميزاني
 .اللتزامات المقررة عليھا بموجب القانونا

  
 .وتعديالته)  37/1964(التقيد بأحكام قانون  المناقصات العامة رقم  )8

 

د )9 ام التقي ل بأحك ادتين من ك م  14،  13 الم انون  رق  بإنشاء  1964لسنة   30من الق
وان دلتين و المحاسبة دي انون بالمرسوم المع م بالق ا 1977 لسنة 4 رق  يختص فيم
دات واألشغال المناقصات الخاصة عبإخضا ة بالتوري ذلك العام ل وك اط مشروع ك  أو ارتب
د اق أو عق ه من شأن يكون اتف ة التزامات أو حقوق ترتيب إبرام ة بلغت إذا مالي  قيم

 لديوان المحاسبة المسبقة للرقابة فأكثر كويتي دينار ألف مائة العقد أو واالتفاق المناقصة
 العقود وتجديد باالرتباط والخاص 1999 لسنة )3(رقم  لمحاسبةا ديوان بتعميم والتقيد ،

ه وافق سبق وأن التي ديوان ، علي يم ال وان وتعم م  ر المحاسبة دي  2003 لسنة )3(ق
ود ومشروعات المناقصات عرض أوراق بشأن ات واالرتباطات العق الخاضعة  واالتفاق
 . المالية السنة نھاية قبل المسبقة المحاسبة ديوان لرقابة

< <

م > )10 التعميم رق بشأن أسس حصر أمالك  2005لسنة ) 5(على الجھات المستقلة االلتزام ب
م  يم رق ام التعم ة وألحك ة العقاري نة ) 2(الدول ة  2007لس راءات المالي أن اإلج بش

ك  ة وذل والمحاسبية الالزمة إلثبات قيم أمالك الدولة العقارية في حسابات الجھات الحكومي
و ع ق ارض م ا ال يتع ا فيم داد بياناتھ تم إع ا وي نظم أعمالھ ي ت ا الت ائھا ولوائحھ انين إنش

ؤثر  ة وال ت ابات الختامي ق بالحس ائية ترف ة بموجب كشوف إحص وزارة المالي ة ل المطلوب
 .على بياناتھا المالية المعدة وفقا للنظام المحاسبي المتبع بالجھة المستقلة

 

م  )11 وزراء رق رارات مجلس ال د بق نة ل)  694(ضرورة التقي ة  1992س والخاص بالموافق
م  ة األوفست ، ورق ات المقابل امج العملي ة برن ائج دراس منته نت ا تض ى م نة  863عل لس

ات  2005لسنة  20ورقم  13وقراري وزير المالية رقم  2005 بشأن إعادة تفعيل العملي
ة  م   " األوفست " المقابل وزراء رق رار مجلس ال بشأن ضرورة  2006لسنة  420وق
ه  " األوفست " لجھات الحكومية لكافة القرارات واللوائح الصادرة لبرنامجالتزام ا وتطبيق

ود  ى دعم الجھ ه والعمل عل ة ل د المنظم ة لألوفست ( وفق للقواع ي ) الشركة الوطني الت
دعيم  ة وت لحة العام ق المص عيا لتحقي ة س ن وزارة المالي ة ع امج نياب ولى إدارة البرن تت

د صدر االقتصاد الوطني للمشاريع ا ذلك فق ذا ل الستثمارية والتنموية وكافة المجاالت وتنفي
م  ة رق ات الم 2006لسنة  41قرار وزير المالي امج العملي ام برن ل مھ ـبشأن نق  " قابلةــ

ة لألوفست  " األوفست من حكومة دولة الكويت الممثلة بوزارة المالية إلى الشركة الوطني
امج العريضة الخطوط بدليل العمل شأنب 2007 لسنة )38(رقم  المالية وزير وقرار  لبرن

م  " األوفست " المقابلة العمليات امج ويستھدف 2007 لسنة )9(رق  " األوفست " برن
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 ومشروعات مشتريات من حكومية تفوز بعقود التي األجنبية والمؤسسات الشركات إلزام
ا تساوي ار 10 تفوق أو قيمتھ ون دين ويتي ملي ود بالنسبة ك ة، للعق  أو وتساوي المدني
ون 3تفوق  ار ملي ويتي بالنسبة دين ود ك دخول العسكرية، للعق ة استثمارات في بال  مجدي

 ضمانة وفرض للعقد، النقدية القيمة من %35 بنسبة الكويت لصالح دولة وفنيا اقتصاديا
ة لضمان األجانب المتعھدين على قيد أو بشرط غير معلقة مالية ة الشركة جدي في  األجنبي
ة من% 6 تعادل بقيمة البرنامج تجاه اماتھاالتز تنفيذ ة القيم د النقدي ك بالتنسيق للعق  وذل

 .لألوفست  الوطنية مع الشركة
 

ة عن ممارسات أو مناقصات في الخدمات أعمال طرح المستقلة الجھات على )12  طريق عام
رار مجلس في ورد لما وفقا والمعدات العمالة لتوفير محليين مقاولين وزراء ق  بجلسته ال

 . الخصوص بھذا 1982 لسنة )30( رقم
< <

ة األجھزة لشراء مناقصاتھا تضمين الحكومية الجھات جميع على )13  إدارة التي تتطلب الفني
ة وصيانة إلزام شرطا مستمرة فني دريب الموردين ب نھم  الجھة من بت ة تعي  الحكومي
ة التي األجھزة وصيانة بإدارة للقيام الكويتيين من المشترية ك ، استقتنيھ الفني ا وذل  وفق
رار وزراء مجلس لق م  بجلسته ال يم  1985لسنة  )2(رق ة وزارة وتعم م المالي  )1( رق
 .الفنية الكوادر النقص في لمواجھة وذلك 1985 لسنة

< <

ى الرادعة العقوبات فرض )14 ع عل اولين المناقصات بي ا أو آخرين لمق ا مشاركتھم  بھ  خالف
ع ، للشروط اولين ومن ويتيين المق د من تھممؤسسا أو الك اطن التعاق  شركات مع من الب
ام مؤھلين باستطاعتھم محليين مقاولين توافر حالة في أجنبية ذلك القي ة توصيات (ب  لجن
 كمقاول األجنبية الشركات بين تبرم التي التنازل بعقود يعتد ال ، كما ) االقتصادي التنشيط

ة رئيسي والشركات اول المحلي اطن من كمق د إال الب ى الحصول بع ة عل مالك  موافق
 . الضريبي التھرب حاالت من للحد وذلك المشروع

< <

نة  )15 اوز الس ا يج ا مالي ب التزام ود ترت ع عق دم توقي تقلة ع ات المس ع الجھ ى جمي يجب عل
ر  ذا الغرض ألكث الي لھ اد م ى تخصيص اعتم المالية ما لم ينص قانون ربط ميزانياتھا عل

ادة  ه الم ا نصت علي ا لم ة طبق نة مالي ن س م م 26م انون رق وم بالق نة  31ن المرس لس
 . بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذھا والحساب الختامي 1978

< <

المنعقد بتاريخ ) 5/2012(الصادر باجتماعه رقم  91االلتزام  بقرار مجلس الوزراء رقم  )16
  :والذي ينص على  22/1/2012

كام قانون المناقصات العامة بوضع قيام الجھات الحكومية الخاضعة إلح: أوال 
المواصفات الفنية ومكونات المشروع والرسومات مع تحديد نطاق عمل المقاول 
بالنسبة لكل من التصميم والتنفيذ قبل طرح تصميم وتنفيذ المشروع في مناقصة 

في شأن  1964لسنة ) 37(من القانون رقم ) 14(عامة يتفق وأحكام المادة 
  .المناقصات العامة 

  

يتقيد المقاول الذي يسند إليه تصميم وتنفيذ العقد بالبيانات والمواصفات : ثانيا
الفنية التي اعتمدتھا الجھة الحكومية وان يتم ذلك تحت إشرافھا ورقابتھا 

  . المباشرة أو من خالل مكتب استشاري تابع للجھة الحكومية
< <

ع الشركات األجنبية التي تؤدي إخطار وزارة المالية بالتعاقدات الحالية والمستقبلية م  )17
عماال داخل الدولة ضمانا لتحصيل الضرائب المقررة قانونا ، وعلى وزارة المالية متابعة أ

تلك العقود ، مع االلتزام على أن تتضمن كافة العقود المستقبلية نصا يفيد عدم صرف 
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ن وزارة المالية  الدفعة النھائية لتك الشركات إال بعد إصدار شھادة براءة ذمة ضريبية م
)  2/2008- 35( أوال باجتماعه رقم / 738وذلك التزاما بقرار مجلس الوزراء رقم 

 .  14/7/2008بتاريخ 
 

االلتزام بتحصيل الغرامات المترتبة على اإلخالل بتنفيذ العقود وذلك التزاما بقرار مجلس  )18
د بتاريخ المنعق) 2/99-24( ب في اجتماعه / اوال ، ثانيا/ 956الوزراء رقم 

5/12/1999   . 
 

عدم توقيع عقود جديدة ترتب أعباء مالية على الميزانية في الشھور االخيرة من السنة  )19
المنعقد )  2/99-24( ب في اجتماعه / اوال ، ثانيا/ 956المالية وذلك التزاما بقرار رقم 

 .   5/12/1999بتاريخ 

< <

>عشر الحاديالفصل  <
< <

 استئجار العقارات
< <
< <

ة للمفاضلة بأن لتزام  ضرورة اال> )1 د الدراسة الالزم ال تتم عملية االستئجار من الغير إال بع
ر  بين الشراء أو التأجير أو البناء ويجوز إذا ما اقتضت الضرورة استئجار مبنى من الغي
زه بالكامل  ه وتجھي اء المبنى المزمع بنائ بصفة مؤقتة  وحسب الحاجة الفعلية لحين انتھ

 .وزارة المالية  -ع إدارة إسكان موظفي الدولةمع التنسيق المسبق م
 

2D <<<<<î{×Â<Ô{Öƒ<†{’jÏè<á_æ<ì‚{è‚¢]<êÞ^f¹]<…^ròj‰]<»<Ä‰çjÖ]<Ý‚Â<î×Â<ØÛÃÖ]<<ì^Â]†Ú
í×ÇjŠ¹]<Æ<íéÚçÓ£]<êÞ^f¹]<ÙøÇj‰]<±c<äqçjÖ]<ÄÚ<íè…æ†–Ö]<êu]çßÖ]<J 

 

3D م االلتزام ب ر ا 1992لسنة  125المرسوم بالقانون رق ائالت في بشأن حظر إسكان غي لع
 J>بعض المناطق السكنية

ع للمتر ةاإليجاري القيمة تحديد يتم أن يراعى )4 ة لألراضي سنويا المرب ة للدول  في المملوك
اطق ة المن ة االستثمارية لألغراض المختلف ا األجل طويل م  طبق رار رق لسنة )  22(للق
م  1993 يم رق اة التعم اني 1999/ 1ومراع افي بشأن استغالل األراضي والمب ين م  ب
ة الجھات رار الحكومي ر وق ة وزي م  المالي ديالت بإصدار 2001 لسنة 38 رق ى التع  عل
 .الدولة أمالك نظام بشأن 1980 لسنة 105 رقم بالقانون للمرسوم التنفيذية الالئحة

 

م  )5 وزراء رق س ال رار مجل زام  بق ى االلت د عل م  74التأكي ه رق ي  اجتماع ادر  ف الص
 :الذي ينص على  21/1/2008المنعقد بتاريخ ) 3/2008(

  

الموافقة على الضوابط المقترحة من وزارة المالية الواردة فيما بعد في : أوال
شأن مقار المؤسسات الحكومية المستأجرة والطلب من الجھات الحكومية 

  :االلتزام بھا في حال طلب استئجار مبان لھا وھي كالتالي
  

إلعداد تصاميم تنفيذ المباني  اتخاذ اإلجراءات الالزمة وبالسرعة الممكنة - 1
 الدائمة في األراضي المخصصة لھا بما يتناسب و احتياجاتھا الفعلية 
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والمستقبلية الستيعاب جميع القطاعات التابعة لھا، وذلك بحد أقصى ثالث 
 .سنوات

عدم التركيز على توفير طلباتھا في محافظة العاصمة والتوجه إلى  - 2
الضغط على العاصمة، وترشيد اإلنفاق فيما المحافظات األخرى وذلك لتخفيف 

 .يخص التكلفة اإليجارية

< <
>عشر الثانيالفصل  <

 المخازنو المشتريات ، الصيانة، األصول
< <
< <

 
 

ة  اإلطفاءشراء أدوات ومعدات  )1 والمواد الالزمة لھا وصيانتھا وكذلك قطع الغيار يتم بمعرف
ة  اإلدارة يم وزارة المالالعام ا لتعم ك وفق اء وذل م لإلطف ة رق نة ) 10(ي ان  2001لس بش

وكذلك شراء ،  شراء أنظمة المكافحة واإلنذار والوقاية من الحريق في الجھات الحكومية 
 .المواصالت الت االلكترونية يكون بمعرفة وزارة االبد

< <

دة  -التالفة( يتم التصرف في جميع المواد والمعدات الخارجة عن نطاق االستخدام  )2  –الراك
ة  و –المتقادم ام ب واد الخ ن  -اقي الم ددة م ات مح أنھا تعليم در بش ي تص ودات الت الموج

ك ألي سبب  نجم عن ذل د ت ع استخدامھا ألضرار ق ة بمن في ) الجھات المختصة في الدول
وزراء  1980لسنة )  105( إطار المرسوم بالقانون رقم  رارات مجلس ال ه و ق وتعديالت

ة  م " التالي م )  301( رق ه رق نة )  14( باجتماع ويض  1993لس ى تف نص عل ذي ي وال
ة  د اللجن د وتزوي ة بتحدي اعدات الخارجي ة للمس ة الدائم ع اللجن يق م ة التنس وزارة المالي
الكويتية لإلغاثة بالمواد والمعدات التي تستغني عنھا وزارات الدولة ومؤسساتھا الخاصة 

م  اجين، ورق الح المحت ة لص ن الحكوم رع م م )  832( كتب ه رق نة )  50( باجتماع لس
ات  1994 تخدام الجھ اق اس ن نط ة ع كراب الخارج دات الس واد والمع ع الم أن بي بش

ة  ة التالي اميم وتعليمات وزارة المالي ا لتع المزاد، ووفق م: " الحكومية ب يم رق لسنة   1تعم
م    2001 ة رق يم وزارة المالي اء تعم أن إلغ الك  13/1995بش ي أم رف ف أن التص بش

و الدولة الخاصة العقارية و بشأن إجراءات  2003المنقولة، والتعليمات الصادرة في يوني
يم  التبرع بأجھزة الحاسب اآللي الخارجة عن نطاق االستخدام لدى الجھات الحكومية وتعم

" بشأن التصرف في الموجودات الخارجة عن نطاق االستخدام  2004لسنة )  3( رقم 
ك  على أن تورد قيمة الموجودات التي تصرف فيھا لحساب ة، وذل رادات الجھة الحكومي إي

  . فيما ال يتعارض مع قوانين إنشاء الجھات واللوائح التي تنظم أعمالھا
< <

ار لتالفي  )3 د قطع الغي على جميع الجھات المستقلة عند إبرام عقود الصيانة أن يتضمن العق
ى عملية شراء قطع الغيار مما يؤدي إلى تقليل األعباء اإلدارية كالتخزين مع وضع حد  أدن

اني بسبب  اب الث للمخزون من قطع غيار المعدات واآلالت وذلك بھدف تقليل الھدر في الب
تقادم المخزون الراكد نتيجة للتطور التكنولوجي وظھور أجھزة ومعدات وآالت بمواصفات 
تم  ار ال ي ع غي ود قط اھرة وج ى ظ اء عل ى القض ؤدي إل ا ي ر مم ات أكب دث وإمكاني أح

 .استخدامھا
ادة ينبغي على ا )4 ا ورد في الم د بم ا التقي ى ممتلكاتھ ؤمن عل ) 50(لجھات المستقلة التي ت

ى  1961لسنة  24من قانون  شركات ووكالء التأمين رقم  ال يجوز : " والتي نصت عل
 ".ألي شخص أن يؤمن خارج الكويت مباشرة على عقارات أو أموال موجودة في الكويت
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راء  )5 ة وإج ول الثابت ى األص اظ عل ب الحف ى  يج ا حت ة لھ يانة الدوري ؤدالص وء  يال ي س
 .االفتراضيسرعة استھالكھا قبل نفاذ عمرھا  إلىاالستخدام 

< <

مح   )6 ا ال يس دات بم المواد والمع ازن  ب وين المخ ليم لتم ي الس لوب العلم اع األس ي إتب ينبغ
ه  دعو إلي ا ت دات إال م واد والمع بتكديس المواد فيھا وركودھا أو تلفھا وأال يشترى من الم

 .حاجة العمل الفعلية
< <

ة   )7 ة الدوري ى المراجع ة والعمل عل ال المخزني تطوير النظم والقواعد الخاصة لتنظيم األعم
زون  ة المخ ن حرك س اإلدارة ع ة لمجل ارير الالزم ع التق كاله ورف ة أش زون بكاف للمخ
ان أسبابھا  الف مع بي ة أو الت وخصوصا للمخزون الراكد منذ فترة طويلة أو بطيء الحرك

ذا الشأن  تراح المعالجات المناسبة مع مراعاة األصول والقواعد واق ة بھ المحاسبية المتعلق
م  910وذلك التزاما بقرار مجلس الوزراء رقم  )  3/2006-54( المنعقد في اجتماعه رق

 .28/8/2006بتاريخ 
 

< <

دف  )8 ق الھ ث يتحق ة بحي زين المختلف ات التخ ي عملي اءة األداء ف ع كف ام برف ب االھتم يج
ن الم د ممك ى ح ى أدن زون إل ة المخ و خفض كلف ات وھ ذه العملي ن وراء ضبط ھ و م رج

د أصدرت إدارة  ذا الھدف فق وإحكام الرقابة السليمة على إدارة وتداول المواد، وتحقيقا لھ
ة  شؤون التخزين العامة العديد من التعاميم والتعليمات التي تنظم عمليات التخزين المختلف

 .نين إنشاء الجھات واللوائح التي تنظم أعمالھاوفيما ال يتعارض مع قوا
< <

ة 1995لسنة  16االلتزام  بتعميم وزارة المالية رقم  )9  بشأن نظم الشراء للجھات الحكومي
 .وذلك فيما ال يتعارض مع النظم واللوائح المعتمدة للجھات المستقلة 

  
< <

 

  الثالث عشر الفصل
  

  الوطنيةات والمنتج واالستيراد النقلعمليات 
 

  
  
 

م  )1 وزراء رق رار مجلس ال زام بق ا /  887( االلت اريخ ) رابع بشأن  3/09/2008الصادر بت
ا،  ل الخاصة بھ ود خدمات النق ا يتعلق بعق ة فيم إعطاء األولوية لشركة النقل العام الكويتي

 . وتسھيل اإلجراءات المتعلقة بتخليص معامالت الشركة
< <

ى االلتزام بالشحن عن طريق شركة الم عدميراعى  )2 ك استنادا إل ة المتحدة وذل الحة العربي
م  وزراء رق س ال رار مجل م ) 519/4( ق ته رق اريخ) 37(بجلس دة بت  28/5/2006المنعق

م ) 1/ثالثا /984(بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم  د )  47/86(المتخذ باجتماعه رق المنعق
اريخ  ركة المالح 21/9/1986بت واخر ش تخدام ب د باس إلزام المتعھ ي ب ة القاض ة العربي

وزارا واد المستوردة لحساب ال ة  تالمتحدة في شحن البضائع والم والمؤسسات الحكومي
 .إذا كانت تمر بميناء الدولة المصدرة

  

ات  يجب أن يكون انتقال الموظفين المكلفين بمھمات رسمية في الخارج والموفدين )3 في بعث
دء  لخارجأو إجازات دراسية والقائمين بإجازات دورية أو العالج في ا د ب دين عن والمتعاق

ا  التعاقد وفي نھايته على طائرات مؤسسة الخطوط الجوية ك طبق الكويتية أو بمعرفتھا وذل
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م وزراء رق س ال رار مجل م ) 15( لق ه رق ي اجتماع ذ ف د ) 31/84(المتخ اريخ بالمنعق ت
م 15/7/1984 وزراء رق س ال رار  مجل نة  ) 21(  وق س  1985لس رار مجل دل بق والمع

ائرات مؤسسة  ستخدامبابشأن االلتزام  12/4/1987بتاريخ ) 18(ء بجلسته رقم الوزرا ط
م  اجتماعهالمتخذ في )  1166(  الخطوط الجوية الكويتية، وقرار مجلس الوزراء رقم رق

اريخ )   49/2005(  د بت أن 30/10/2005المنعق تخدام بش ى اس ة عل وزراء ا  الموافق ل
رافقيھم  ائروم مية ط ات الرس ي المھم وط  اتف ران الخط ةالطي ي مختلف ع  الت ب م تتناس

وزراء مواعيد مھماتھم م  )15/6(وذلك استثناء من قرار مجلس ال المتخذ في اجتماعه رق
   . 15/7/1984المنعقد بتاريخ ) 31/84(

< <

4D  م م ) خامسا /7( التقيد بقرار مجلس الوزراء رق  الخاص  1985 لسنة)  34( بجلسته رق
 V>لذي يتضمنبدعم الصناعات المحلية وا

  

_<<I  ات ال ي الجھ ة ف زام اإلدارات الفني تقلة إل ارية  مس ة  والشركات االستش العامل
ة اريع الحكومي د وضع مواصفات المش ة عن ع الدول ة  م اء األولوي ا ، إعط واحتياجاتھ

ة متى تحقق الغرض المنشود ، بشرط أن تخضع  لمواصفات منتجات الصناعة المحلي
فات ى أن  للمواص ة ، وعل روطالعالمي ية بش ر األساس ات غي ن الفروق اوز ع تم التج  ي

االقتصادية الموقعة بين  المواصفات الفنية ، مع األخذ بعين االعتبار نصوص االتفاقيات
 J>المعاملة بالمثل دول مجلس التعاون الخليجي على أساس

  

ات ال    -  ب ا الجھ ي تبرمھ ود الت ع العق من جمي ى أن تتض د عل تقلةالتأكي ع  مس م
اوال ركات المق اطنش اولي الب ذلك مق ة وك ة والمحلي االلتزام  ت العالمي رطا يقضى ب ش

ة ، وال ات المحلي ن المنتج ا م راء احتياجاتھ ارج  بش ن الخ تورد م ا أن تس مح لھ يس
 .لمتطلبات السوقكفاية اإلنتاج المحلى  منتجات مشابھة إال في حالة عدم

 

< <
  الرابع عشرالفصل 

  
  المركباتو تاالتصاال

< <

 
  30/8/1999بتاريخ  7/2/99في اجتماعه رقم  591/2الوزراء رقم  مجلس اربقر االلتزام )1

يتجاوز  بما ال ستقلةـــــمال بالجھات للمسئولين الوقود الستھالك األعلى السقف حدد والذي
قرار والذي أكده   تأجير السيارات عقود عليه تنص ما مراعاة مع سنويا لتر آالف ستة 

بتاريخ )  2/99-24( اجتماعهفي  ب المنعقد/ ، ثانيا اوال/ 956مجلس الوزراء رقم 
5/12/1999     
 

ووكالء واحد لكل من السادة الوزراء  سيارةمراعاة تخصيص ھاتف  المؤسساتعلى  )2
 1990لسنة )  13( ومن في مستواھم وذلك طبقا لتعميم وزارة المالية رقم الوزارات 

أعباء مالية مترتبة على  أية اءوإلغللجھات الحكومية  سياراتالبشأن تخصيص ھواتف 
وأجھزة المناداة والھواتف النقالة وأية التزامات مالية سابقة  للسياراتتخصيص ھواتف 

 .المشار إليهميم ــللغرض المذكور تخالف ما جاء بالتع
 

م  )3 وزراء رق يم وزارة ) 2/أوال/405(االلتزام بما جاء في قرار مجلس ال وارد ضمن تعم وال
م  ة رق واطن  2001لسنة  )5(المالي ة بمعالجة م وزراء و المتعلق رارات مجلس ال بشأن ق

ل وأن يكون تخصيص  )د ( منه على الذي نص الھدر و تنظيم عملية استئجار وسائل النق
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ة إال  إلىالسيارات للخدمات الضرورية فقط إضافة  زة عيني إلغاء التخصيص الشخصي كمي
 .بذلك يصدر من مجلس الخدمة المدنية  على قراربناء 

  

م  )4 م  2006لسنة  7االلتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية رق ة رق يم وزارة المالي ) 3( وتعم
  .ائف القيادية في الجھات الحكوميةلشاغلي الوظ المركبات بشأن تخصيص  2006لسنة 

  
< <

م  )5 ة رق يم وزارة المالي زام بتعم نة ) 1(االلت أن  1994لس يمبش ات  تنظ تخدام المركب اس
 .الحكومية 

 
6D جب قصر خدمات البرق والھاتف والتلكس والخدمات البريدية على األعمال الرسمية فقط ي

 Jورودھاوحصر المطالبات عن تلك الخدمات وسدادھا فور 
< <

7D ى المالية االعتمادات توافر شرط سنتين كل مرة الوزراء سيارات تستبدل د عل ة أال تزي  قيم
م  قاوف وذلك كويتي دينار ألف وعشرين خمسة عن السيارة وزراء رق  542لقرار مجلس ال

م  اريخ  2/2009-35بجلسته رق ى 6/7/2009بت تم أن عل ل ي ة تحوي  السيارات ملكي
ة الحكومية إلى واإلدارات بالوزارات المستبدلة ات مراقب وزارة النقلي ة ب ى استنادا المالي  إل
 1984J لسنة )2( رقم التعميم

< <

تم )8 ل ي ة نق م التي السيارات ملكي وز تخصيصھا ت  في  العمل خدمتھم انتھت ممن راءلل
م سيارة آخر على ذلك يسري أن على ، لملكيتھم الوزاري ل تخصيصھا ت وزير قب ة لل  نھاي
ه ولى ، خدمت ة وتت وزراء لمجلس العامة األمان ل إجراءات ال ة السيارات نق وزراء ملكي  لل

م   الوزراء مجلس لقرار استنادا وذلك السابقين م  باجتماعهالصادر  67رق )  5/2001(رق
   . 18/2/2001المنعقد بتاريخ 

< <
 

  عشر الخامسالفصل 
 المشـــــاريع  اإلنشائية والرأسمالية

  
 

 
ة ألية يجوز ال )1 اد تجاوز مؤسسة أو ھيئ ا (اإلنشائية  المشاريع أحد اعتم  المخصص لھ

 .آخر السنوي لمشروع االعتماد في وفر قابله إذا إال )سنة من ألكثر مالي اعتماد بقانون
< <

 تضمين و ، االقتصادي المباشر المردود ذات اإلنشائية للمشاريع األولوية إعطاء يجب   )2
زم شروطا اإلنشائية المشاريع عقود اول تل ام بشراء المق واد القي دات و الم ة المع  الالزم

ة للمنتجات إعطاء األولوية مع ، المحلية السوق من للمشروع ا الوطني رار وفق  مجلس لق
 .1987 لسنة 32 بجلسته )17(رقم  الوزراء

< <

إدارة الفتوى والتشريع بشأن أي دعوى أو  إلىالرجوع المؤسسات المستقلة على جميع   )3
د  إجراءأي تعاقد أو أي  ىقضائي يراد اتخاذه في الخارج وان يعھ ك  إل ا  اإلدارةتل ع م جمي
  .1978لسنة  62رقم  وفقا لقرار مجلس الوزراء بجلسته إجراءاتيتعلق بذلك من 

على خمسة و سبعين  إبرام أو إجازة أي عقد في موضوع تزيد قيمته  يجوز ألية جھة  ال )4
وى ى إدارة الفت ادة الخامسة    ألف دينار إال بعد عرضه عل ذا للم ك تنفي و التشريع ، و ذل

انون تنظيم إدارة الفتوى  1960 لسنة )  12  ( من المرسوم األميري رقم  ه بق وتعديالت
 .والتشريع 
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م االلتزا )5 يم وزارة ) 1/أوالً /405(م بما جاء في قرار مجلس الوزراء رق وارد ضمن تعم وال
ة بمعالجة مواطن  2001لسنة ) 5(المالية رقم  وزراء و المتعلق رارات مجلس ال بشأن ق

 :الھدر والذي نص من ضمنه  على
< <

ة   -|> ن النفق تفادة م ن االس ى يمك روعات حت ي المش ل ف از العم ي إنج رعة ف الس
  .تالفي أثر التضخم في األسعار الذي قد ينشأ عن طول فترة التنفيذالعامة و

< <

<<½I< راءات ائية وتبسيط اإلج اريع اإلنش رار المش ادئ إق د ومب ي قواع ر ف ادة النظ إع
ة  د الخاص ي القواع ر ف ادة النظ ذلك إع رح، وك ميم والط ات التص ة بعملي المتعلق

ا بوضعھا ا حيث أنھ ادة  باألوامر التغييرية بھدف الحد منھ ى زي ؤدي إل الحالي ت
>.التنفيذ ةالتكاليف الكلية للمشروعات وإطالة مد <

< <

<ëI<< دات زة ومع ا تتضمنه من أجھ ة وبم االھتمام بالصيانة الدورية للمشاريع القائم
اــــللحفاظ على األصل وبما يحق  ق االستفادة الكاملة من تلك األصول خالل عمرھ

  .االفتراضي أو اإلنتاجي
  

 :بار ما يلي بالنسبة للمشاريع اإلنشائية والرأسمالية األخذ باالعت
  

ار   -  ذ باالعتب ع األخ روع م ة للمش ادية الالزم دوى االقتص ة الج داد دراس إع
  .التغيرات واالحتياجات المستقبلية 

  

ذلك   - ذ وك ل التنفي ة قب ات المختص ن الجھ ة م ات الالزم ذ الموافق رورة أخ ض
 .ثناء التنفيذ األوامر التغييرية التي قد تطرأ أ

 

العمل على دراسة أسباب التأخير في تنفيذ العديد من المشاريع ووضع السبل   -
تقبال ا مس دم تكرارھ ة بع م . الكفيل وزراء رق س ال رار مجل ا /  910ق أوال، ثاني

  ) 9فقرة  - 2006لسنة 
< <

 لھيئةا مع بضرورة التعاون الكبرى المشروعات تنفيذ على القائمة المستقلة الجھات تلتزم )6
ة ة العام ا للبيئ ة رسمية وبصورة مسبقا وإبالغھ  المزمع الرئيسية بمشروعات التنمي
 قرار إلى استنادا البــــــيئية  وذلك من الناحية المشاريع تلك دراسة للھيئة ليتسنى تنفيذھا
 . 1994 لسنة) 55( رقم بجلسته  )906(رقم  الوزراء مجلس

< <

ى استنادا )7 رارات إل وزراء مجلس ق امأ ال ـاجتم في المتخذ )1126( رق م  اعهـ -49رق
اريخ   2/2003 د بت م   1253،  16/11/2003المنعق ه رق ي اجتماع ذ ف -54المتخ
اريخ  2/2003 م /82،  23/12/2003بت ه رق ي اجتماع ا ف د   2005/  4رابع المنعق

اريخ  اريخ  30/1/2005بت د بت ة   18/2/2008المنعق ع الجھات الحكومي ى جمي يجب عل
 :يلي  مراعاة ما

 

ة األشغال وزارة تكليف - 1 د العام ى واإلشراف بالتعاق ع عل المشاريع  جمي
 مشاريع جامعة عدا ما ، الحكومية والمؤسسات والھيئات للوزارات الحكومية
 إلى المؤسسات باإلضافة ب، بوالتدري التطبيقي للتعليم العامة والھيئة الكويت
 . االختصاص ھذا إنشائھا قانون لھا يتيح التي

  
  

ام  - 2 ة األشغال وزارة قي ى بالحصول العام ة عل من  المستفيدة الجھات موافق
 . للتنفيذ طرحه قبل التصميم على المشروع

  
  

 .المشروع قيمة من% 10 عن مشروع ألي التغييرية األوامر تجاوز عدم  - 3
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ولى  - 4 ة الجھات تت د الحكومي ى واإلشراف التعاق ع عل ال جمي  الصيانة أعم
ة يجاوز ال مقدارھا ميزانية حدود في وذلك نيھالمبا البسيطة اليومية  ألف مائ

 .كويتي سنويا دينار
  

  

ى الصيانة مسؤولية إسناد  - 5 ة الجھات إل ولى الحكومي ام لتت  بصيانة القي
 .مشاريعھا

  
  

ام السماح   - 6 ة الجھات بقي ذ بتصميم الحكومي مشاريعھا  وإدارة وصيانة وتنفي
 .كويتي  دينار مليوني   عن ةالمالي تكاليفھا تتجاوز ال والتي الصغيرة

  
  

ذ تصميم على اإلبقاء - 7 رة المشاريع وإدارة وصيانة وتنفي مسئولية  تحت الكبي
ة استكمال شريطة العامة األشغال وزارة ات كاف ة األشغال وزارة متطلب  العام

 .الوزراء مجلس إلى األمر يرفع الخالف حالة وفي المستفيدة لتنفيذھا للجھة
< <

ع الجھات عد )8 ة على جمي ة الدول ى ملكي ل إل اء والتشغيل والتحوي ا لنظام البن د وفق م التعاق
)B.O.T  ( ل ة قب الك الدول تغالل أم ى اس ؤدي إل انه أن ي ن ش ابه م ر مش ام أخ أو أي نظ

دي  ذا الشأن والمجلس البل ة بھ الحصول على موافقة الجھات الحكومية المختصة والمعني
ل  2008لسنة  7وذلك طبقا ألحكام القانون رقم  بتنظيم عمليات التنظيم والتشغيل والتحوي

م انون رق ام المرسوم بالق ديل بعض أحك في  1980لسنة ) E105>واألنظمة المشابھة وتع
م  وزراء رق س ال رار مجل ة وق الك الدول ام أم ان نظ ا/24(ش م ) 2/ثاني ه رق ي  اجتماع ف

م  8/1/2006بتاريخ ) 2/2006( ماعه المتخذ باجت 816/2/3وقرار مجلس الوزراء رق
م  اريخ ) 3/2006-51( رق د بت ات  6/8/2006المنعق ى الجھ ه يجب عل ذي يقضي بأن ال

ل ) B.O.T(المعنية عدم طرح أي مشروع عن طريق القطاع الخاص بنظام  ره قب أو غي
اة  ة ومؤسساتھا بمواف ذا الشأن، وتكليف الجھات الحكومي اخذ موافقة مجلس الوزراء بھ

خصيصھا والتي تم طرحھا للقطاع الخاص حسب نظام مجلس الوزراء باألراضي التي تم ت
)B.O.T (أو غير ذلك. 
 

وفير الممارسات و المناقصات شروط تضمين عدم ينبغي )9  الجھات سيارات لمشرفي ت
وفير أو المستقلة  دات أو أجھزة ت ر   مع ة بشكل مباشر أو غي ا عالق ا  ليست لھ أو غيرھ

ا ال مباشر بموضوع المناقصة أو الممارسة  اعتالفي ة رتف دم التي العطاءات قيم ا يتق  بھ
  .الممارسون  و المناقصون

 

 
  السادس عشر الفصل

< <

  األبواببين  والنقل اإلضافية اإلعتمادات
                                       

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <

 
غ  )1 كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيھا وكذلك نقل أي مبل

ة يجب أن  إلىمن باب  ادة آخر من أبواب مصروفات الميزاني ا للم انون وفق  146يكون بق
 .من الدستور

 
  

انون مستقلة يجوز ألية جھة ال )2 واب المصروفات إال بق اب من أب اد ب استناد   تجاوز اعتم
 .1978لسنة  31من المرسوم بالقانون رقم  21إلى نص المادة رقم 
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ىعدم اللجوء مستقلة على كل مؤسسة   )3 تحطلب  إل اد إضافي ف واب  اعتم ل أو بعض أب لك
ة ب  أو الميزاني ة طل واب الميزاني ين أب ل ب ا  أوالنق ة الضرورة  إالكليھم ي حال  القصوىف

ا يجب ،1994لسنة  5لسته رقم بج 81طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم  ام بدراسة  كم القي
ة ب دقيقة ة الصرف مقارن اداتمسبقة عن حال ا  االعتم ل مؤسسة بطلباتھ دم ك ى أن تتق عل
ات  إلى المبررات والبيان لوزارة المالية مشفوعة ب ة قب ة  الوافي ة السنة المالي  ةبأربعنھاي

ام اإلجراءات الالزمة  أشھر ى يتسنى إتم ل حت ادات بحيعلى األق ث يمكن استخدام االعتم
 . الماليةفيما طلبت من اجله قبل نھاية السنة 

  

4D رار الغ أو طلب إق اد إضافي أو طلب تخصيص مب دم بطلب اعتم ى  ال يجوز التق صرف إل
م  مجلس الوزراء مباشرة ، بل تحال ھذه الطلبات إلى وزارة المالية لتقوم بدراستھا ومن ث

ادة  كإحالتھا إلى الجھات المختصة وذل ى نص الم انون )  52( استنادا إل من مرسوم بالق
م   نة   31رق ذھا والحساب 1978لس ى تنفي ة عل ة والرقاب ات العام داد الميزاني د إع بقواع

 J>>الختامي
  

العمل على التنسيق مع مجلس األمة باعتماد مشاريع الحسابات الختامية واالعتمادات  )5
في ) 1/سابعا/812(س الوزراء رقماالضافية المتأخرة وذلك التزاما بقرار مجل

 . 18/7/2004بتاريخ )  28/2004( اجــــــتماعه رقـــــــم 
< <

 
  السابع عشرالفصل 

< <

  الديون  واإليرادات المستحقة
  و االستقطاعات  و الخصميات

 
 

1D  م التعميم رق د ب رورة التقي نة )  5( ض راءات 1996لس أن اإلج ي ش ب  ف ا  الواج  إتباعھ
ى 1/4/1996الصادر في  )  215/2(  الوزراء رقم لتنفيذ قرار مجلس  ذي ينص عل : وال

ة مع أي موظف يتسبب بترتيب " ات الالزم ة إجراء التحقيق ع الجھات الحكومي على جمي
ا  ك تالفي ة ، وذل ئولية القانوني ه المس ه حق وتحميل ة دون وج ى الدول ة عل ات مالي التزام

 ".لحدوث ھذا األمر مستقبال
 
2D ومة م الغ المخص مالمب الفتھم نظ زاء لمخ ة أو ج وظفين كعقوب ات الم د  ن مرتب ل تقي العم

اب المصروفات ى حس مھا عل د خص ة بع رادات بالجھ اب اإلي ن  لحس ان م ا حرم العتبارھ
ال ر إذن ف ى حساب المصروفات  الراتب أما أيام انقطاع الموظف عن العمل بغي تخصم عل

ام العمل المستحق ا أجر و بسبب عدم احتسابھا من أي م  عليھ ادة رق ى الم ك استنادا إل ذل
 J>في شأن نظام الخدمة المدنية 4/4/1979 من المرسوم الصادر بتاريخ )81(

< <
< <
3D   المستحقة وتحصيلھا  باإليراداتيلزم للحفاظ على األموال العامة عدم التأخر في المطالبة

ة التحصيل أو  راداتأوالً بأول وحصر المتأخرات الواجب اذالمستحقة  اإلي  جراءاتاإل واتخ
 : يلي الكفيلة بتحصيلھا وذلك تنفيذا لما

_<<I   م وزراء رق رار مجلس ال ة ) 1/أوال/405(ق يم وزارة المالي وارد ضمن تعم وال
م  نة ) 5(رق واطن  2001لس ة م ة بمعالج وزراء و المتعلق رارات مجلس ال بشأن ق
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در ص  الھ ذي ن ىوال اذ " :عل ة  اتخ راءاتكاف يل  اإلج ة لتحص راداتالكفيل  اإلي
 . ة أوالً بأول منعا لتراكمھا وكذلك الديون المستحقة للحكومةالمستحق

< <
h<<I   م وزراء رق س ال رار مجل ابعا/812(ق م )  1/س ه رق )  2004-28( باجتماع

اريخ  وية  18/7/2004بت يل وتس ى تحص ل عل رورة العم ى ض نص عل ذي ي وال
راداتحسابات  تم تضخيمھا من  اإلي ى ال ي أول حت ة أوال ب ذمم المدين المستحقة وال

ك س ة لتل ة الدوري ك من خالل المتابع ة ألخرى وذل ىباإلضافة  األرصدةنة مالي  إل
 .القانونية بحق الممتنعين عن السداد  اإلجراءاتسرعة اتخاذ 

< <
م   -  ج وزراء رق س ال رار مجل م  910ق ه رق ي اجتماع د )  3/2006-54(ف المنعق

ة ال" والذي ينص على  28/8/2006بتاريخ  ة لمتابع ديون وضع نظام وقواعد فعال
ى تسوية وتحصيل المتبقي من أرصدة حسابات التسوية  المستحقة مع العمل عل

ة ألخرى وحتى ال  األرصدةالدائنة حتى ال يترتب على ذلك تدوير تلك  من سنة مالي
ابات  دة حس راداتتتضخم أرص و  اإلي ا ول تالف أنواعھ ى اخ د عل تحقة والعھ المس

 .تطلب ذلك تقسيطھا بما يتناسب مع حجم الدين 
 

ة   - د ر  اإلجراءاتاتخاذ كاف دى الغي ة ل ة بشأن المستحقات المالي ة واإلداري القانوني
وزراء  رار مجلس ال ا بق ك التزام ا وذل حفاظا عليھا من التقادم الزمني المقرر قانون

 14/7/2008بتاريخ )  2/2008-35( أوال باجتماعه رقم / 738رقم 
 
يم طبقا تحصيلھا يتم ةالمستقل بالجھات الموظفين على المستحقة المبالغ )4  وزارة ألحكام تعم

ة م  المالي الغ تحصيل بشأن 1998 لسنة )6(رق ة المستحقة للجھات المب ى الحكومي  عل
 .موظفيھا 

انون  )5 ام ق ا ألحك الغ المستحقة األخرى وفق ع المؤسسات سداد االشتراكات والمب على جمي
ة  ات االجتماعي ادرة التأمين اميم الص ار التع ذ باالعتب ع األخ ات م ة التأمين ن مؤسس م

 .االجتماعية الخاصة بذلك الشأن
 
6D  ة الغ الواجب ة  األداءال يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المب من الجھة للموظف بأي

ت  ا من القضاء أو  إالصفة كان وم بھ ة محك اء لنفق ة من  ألداءوف ا للجھ ون مطلوب ا يك م
ا يصرف ر وجه حق  الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو السترداد م مع مراعاة ( بغي

 >).أحكام وقوانين الخدمة المدنية 
< <
ة  )7 تحقات مالي ات ومس ن التزام ا م ا عليھ داد م زام بس ة االلت ات الحكومي ع الجھ ى جمي عل

رار مجل ا بق ك التزم رى وذل ة أخ ات حكومي اه جھ داد تج ة الس وزراء           سوواجب ال
    5/12/1999المنعقد بتاريخ )  2/99-24( في اجتماعه ) ب/ أوال ، ثانيا/ 956( رقم
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>عشرالثامن  صلالف <

  

 أحــكام عامة للحسابات
  

 
امي  )1 اب الخت داد الحس بية وأع ود المحاس ال القي أن إقف ة بش يم وزارة المالي زام بتعم االلت

 .للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة 
 

وانين  مراعاة تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  )2 فيما ال يتعارض مع أحكام الق
ال السنة  والنظم األساسية واللوائح المالية ل إقف وأخذ موافقة مدقق الحسابات الخارجي قب

  .المالية وبوقت كافي على منھجية وأسلوب المعالجة المحاسبية سواء القائمة أو الجديدة 
  

ت )3 ة من المخصصات واالس ي تخص السنة المالي الغ الت ا يجب حصر المب ھالكات وتحميلھ
ة السنة  ة، وعلى نفس ميزاني رادات المالي ا يخصھا من إي ة بم ل سنة مالي ل ك د وتحمي قي

ة  ن نتيج ادقا ع را ص را تعبي امي معب اب الخت ون الحس ي يك ات لك روفات ومخصص ومص
 .  أعمال السنة المالية المعنية

  

ر )4 الغ مدفوعة لحساب أف د ضمن مصروفاتھا مب اد أو جھات ال يجوز ألي مؤسسة أن تقي
اكما ال يجوز لھا أن تقيد ضمن  بعد،أخرى سيتم تحصيلھا أو تسويتھا فيما  الغ  إيراداتھ مب

ا  دادھا فيم يتم س رى س ات أخ اب جھ لة لحس د،محص ي  بع الغ ف ذه المب ل ھ الج مث وتع
  .الميزانيةالحسابات الخارجة عن أبواب 

  

و )5 رامج وبن ف ب ى مختل اط عل ة الصرف واالرتب ة حال ي متابع ة ينبغ روفات متابع د المص
 .ة الواقع الفعلي لحالة المصروفاتحقيقية صحيحة حتى تبرز ھذه المتابع

 

ا عن الخدمات  )6 يعلى كل مؤسسة أن تتقدم شھريا بمطالباتھ ال الت ا أو التي  واألعم تؤديھ
اء والھيئات  واإلداراتلمختلف الوزارات  تؤدى إليھا افور االنتھ ى تسوية  منھ والعمل عل
   .أوال بأول المطالبات 

 

ً زام بالدورة المستندية وتنظيم إجـراءات الصرف والتوريد تنظيماً ــــضرورة االلت )7  .تسلسليا
  

ع سنوية ويجب  )8 ارير الرب التعميم الخاص بالتق زام ب ذه  انتظاميجب االلت ارير  ورود ھ التق
 .متكاملةعلى أن تكون البيانات الواردة بھا 

  

رد  )9 راء ج ى مختلف المؤسسات إج ة  اجئمفعل نة المالي رات خالل الس ى فت للصندوق عل
ة،وبشرط إجراء الجرد الختامي في آخر يوم عمل في السنة  ذا مع مراعاة إجراء  المالي ھ

ا ينبغي  ة كم ة العام ة الصندوق وسجل اليومي ين كشف حرك المطابقات الدورية اليومية ب
ة  في حدود االحتياجات إالعدم االحتفاظ بمبالغ كبيرة في الصندوق  ة،النقدي ويجب  العاجل

 .بالصندوقأن تتضمن اللوائح المالية لكل جھة الحد األقصى لرصيد النقدية 
  

  .بإجراء التسويات البنكية في حينھا وعدم التأخر في ذلك على الجھات المستقلة االلتزام )10
 

لشھرية أو  يجب إجراء مطابقة  )11 ى األق اق   – ربع سنوية عل للحسابات  -حسب االتف
ة وتسوية  داراتاإلمع  وزارة المالي ة ب االمعني أول وذلك للمؤسسـات التي  تالفروق أوالً ب

 .الماليةلھا حسابات مع وزارة 
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ا  )12 ة بأنواعھ واب الميزاني ووضع يراعى إجراء فحص دوري للحسابات الخارجة عن أب
ة لمتا د فعال م وقواع ابات نظ ك الحس ة تل خم بع ن تض د م ة للح ويات الالزم راء التس وإج

 .تھا أرصد
 

دم أصحابھا  )13 م يتق يراعى إلغاء الشيكات المسحوبة على بنك الكويت المركزي والتي ل
اريخ  رة صالحية  اإلصدارلصرفھا خالل سبعة شھور من ت ذلك ومراعاة فت وإخطارھم ب

ا  د قيمتھ الشيكات المسحوبة على البنوك التجارية وكذلك إخطار البنك بإيقاف الصرف وقي
 .الدائنةمم لحساب األمانات أو الذ

  

ال يجوز ألي مؤسسة كشف أرصدتھا لدى البنوك وذلك بصرف مبالغ تجاوز األرصدة  )14
ودة  دة الموج ة أرص بة لمتابع ة مناس ع آلي ى وض ل عل رورة العم ع ض اباتھا ، م بحس

ى  حب عل ة الس ي مخالف وع ف تم الوق ى ال ي البنوك حت تقلة ب ات المس ابات المؤسس الحس
م  812لس الوزراء رقم وذلك التزاما بقرار مج المكشوف )  28/2004( في اجتماعه رق

 . 18/7/2004بتاريخ 
  

ات   )15 العمل على تطبيق نظام فعال ينظم عملية صرف المبالغ المدفوعة كعموالت وإعالن
م  وزراء رق س ال رار مجل ا بق ك التزام ة وذل رادات الدول ن إي ا م رتبط بھ ا ي ي  812وم ف

 . 18/7/2004بتاريخ )  28/2004( اجتماعه رقم 
 

اد إمساك السجالت والقيد بھا يجب أن يكون )16 ا للم ك وفق ة وذل  من)  3(  ةباللغة العربي
  .الدستور

 

أول  )17 د بمختلف السجالت المحاسبية أوالً ب ام في القي ى  حتى الينبغي االنتظ يترتب عل
 .المحاسبيةفيه اضطراب األعمال  واإلھمالالتأخير في القيد 

< <

ي ت )18 رص ف ة والح اة الدق ب مراع ي يج ة وھ دفاتر ذات القيم ة ال ظ مجموع ليم وحف س
 .نقديةالدفاتر التي يصرف أو يحصل بمقتضاھا نقود أو تستخدم في أغراض ذات قيمة 

< <

ذ  )19 ع األخ دة م تندات المؤي اق المس ع إرف تندات األصلية م ون الصرف بموجب المس يك
 .للوائح  في حالة فقدان األصل اباالعتبار ما تنظمه 

 

كافة المعالجات المحاسبية والسياسات المحاسبية وخصوصا التي المراجعة الدورية ل )20
ر  ا يتفق مع القواعد واألصول المحاسبية وعدم تغيي لھا أثر مادي على المركز المالي بم
ة  ى أسس علمي ة عل أو استحداث أي معالجة محاسبية ما لم تكن ھناك دراسة مسبقة مبني

ذا  ارجي بھ ابات الخ دقق الحس ذ رأي م ة وأخ أن ومھني س الش رار مجل ا بق ك التزام وذل
 .28/8/2006بتاريخ )  3/2006-54( المنعقد في اجتماعه رقم  910الوزراء رقم 

< <

دات واليجب المطالبة بالقوائم المستحقة عن   )21 ال واألتوري أول حتى العم خدمات أوال ب
ى حس ة عل دفعات المقدم د ال ة، وتقي رة كافي ة بفت ة السنة المالي ل نھاي اب يمكن سدادھا قب

ـية ود مصروفات الميزانـ واع بن ى أن ة (  العھد مصروفات تحت تسويتھا عل ات مقدم  ) دفع
دفع تم صرفھا بموجب شھادة ال دفعات التي ي ة ال ة و واستردادھا من كاف ة بنكي ديم كفال تق

 .)دفعة مقدمة ( مقابل 
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< <

  التاسع عشرالفصل 
  

  

 ضـــبط الــــرقابة الــــداخلية    
 

 
 

ة مرضرورة  )1 ة والعملي اجعة أنظمة وخرائط سير العمل والتأكد بأنھا مطابقة لألصول العلمي
تفعيل  أنظمة الرقابة الداخلية للتحقق من دقة سير العمل وفقا للقواعد وإجراءات العمل  و

المعتمدة ودعم الجھات بالمؤھالت المتخصصة لذلك ورفع التقارير الالزمة لمجلس اإلدارة 
م  كوذلالتخاذ ما يلزم  د في اجت 910التزاما بقرار مجلس الوزراء رق ـالمنعق م ــــ ماعه رق

 J   28/8/2006بتاريخ )  54-3/2006( 
 

ى  )2 ل عل دى العم ات وم ات والمعلوم دفق البيان ة بت نظم المرتبط ديث ال يم وتح ة وتقي دراس
ين اإلدارانعكاسھا على انسياب المعلومات وتدفق المستندات بين ا ات إلدارات وأقسامھا وب

ة قابة على األبعضھا البعض بالسرعة الممكنة وفي الوقت المناسب إلحكام  الر عمال المالي
 . والمحاسبية 

< <

ة  )3 ة بالھيئ إلدارات المختلف المؤسسة المستقلة  أووضع دليل تصنيف وتوصيف الوظائف ل
د المسئوليات وأ حتى تقوم أقسام كل إدارة بالدور المناط بھا وفصل  الاالختصاصات وتحدي

ة  تتم عملية التفويض إال بإجازة من المسئولين في نطاق  السلطات والصالحيات المخول
 . لھم 

< <

ادل  )4 دفاتر أو تب ات بالسجالت وال ات اإلثب االلتزام بنظم محاسبة المسئولية سواء في عملي
الوثائق أو تنفيذ العمليات ، مع ضرورة إحكام الرقابة على الدفاتر والسجالت والمستندات 

 .يتم استخدامھا في أداء األعمال المالية والمحاسبية حتى ال يساء  استخدامھا التي 
  

وادر   )5 ين ك ة تعي ى أھمي د عل ع التأكي داخلي م دقيق ال دات للت اء وح ام بإنش ضرورة االھتم
ة الضعف الواضح في عمل  ك لمراجع ذه الوحدات وذل تخصص محاسبة ذات خبرة في ھ

رار مجلس  االدارات المالية في الدولة وللحد من ارتكاب المخالفات المالية وذلك التزاما بق
م /1181( الوزراء رقم  اع رق ا ا ، ب المتخذ باالجتم اريخ  3/2006-68( ثالث د بت المنعق

11/11/2006 . 
< <

ة   )6 ة الداخلي ة من مجلس ضرورة تعزيز أنظمة الرقاب داخلي منبثق دقيق ال ة للت بتشكيل لجن
ئ ولى المس ة تت ة االدارة ضمانا للحيادي ة الداخلي ة الرقاب اطر ومتابع ة المخ ولية عن مراقب

رى مجلس  ا من االختصاصات التي ي داخلي والخارجي وغيرھ واالشراف على التدقيق ال
  .االدارة 

< <

ة أو > )7 ل مؤسس ون لك ب أن يك تقلةيج ة مس ع  ھيئ ي تتب دقيق داخل يس  إدارة ت س رئ مجل
 .اإلدارة 
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< <
  العشرونالفصل 

  

  بةمالحظات ديوان المحاس
< <
< <

  
 ، الممكنة بالسرعة تالفيھا على والعمل والرد عليھا المحاسبة ديوان بمالحظات االلتزام )1

 المادة  خاصة المحاسبة ديوان بإنشاء 1964لسنة  )30(رقم القانون أحكام  مخالفة وعدم
 على مـالحظاته الديوان بــــردودھا المستقلة الجھات موافاة بضرورة تقضي التي)  31(

 ، المالية المخالفات المتعلقة  بتحديد )52(والمادة  ، إليھا إبالغھا تاريخ من رشھ خالل
 المخالفات في بالتصرف الصادرة الديوان بالقرارات بموافاة تقضي التي )55(والمادة 
 في وذلك بھا المتصلة والمستندات األوراق من وغيرھا بمحاضر التحقيق مصحوبة المالية

 من المالية بصورة وزارة تزويد ضرورة مع ، صدورھا تاريخ نم أيام عشرة موعد أقصاه
 وكافة المراسالت تاريخ ھذه من أسبوع خالل الديوان مع تتم التي المراسالت كافة

) 297(رقم  الوزراء مجلس  لقرار وذلك استنادا مالحظاته تالفي بشأن المتخذة اإلجراءات
  .1996 لسنة  "18" رقم بجلسته

  
2D  ل دور مجالس ر تفعي رد في تقري إدارات الجھات المستقلة في معالجة المالحظات التي ت

بة و وان المحاس ات دي ات ذات الميزاني الس إدارات المؤسس وزراء لمج اءلة مجلس ال مس
اذ  بة دون اتخ وان المحاس ر دي ي تقري رد ف ي ت ررة والت ات المتك ول المالحظ تقلة ح المس

ا  وزراإجراء لتفاديھ رار مجلس ال ا بق ك التزام م وذل م    )  1/سابعا/812(ء رق باجتماعه رق
 . 18/7/2004بتاريخ )  28-2004( 
 

3D  عرض األجھزة التنفيذية على مجالس إدارتھا تقرير دوري عن مالحظات ديوان المحاسبة
ا  دم  تكرارھ ات وع ك المالحظ ي تل أن تالف ذت بش ي اتخ ات الت ة والمعالج ان اآللي ع بي م

ام مجلس اإلدارة بتزوي ع قي ك مستقبال م ع سنوية حول تل ارير رب وزير المختص بتق د ال
ذ بشأنھا  ا أتخ م المالحظات وم وزراء رق رار مجلس ال ا بق ك التزام ي  910وذل د ف المنعق

 J>>28/8/2006بتاريخ )  3/2006-54( اجتماعه رقم 
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