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  احملتويــــــــــــــات
  صفحة  التعليمات والقواعد الواجب أتباعها:  اجلزء األول

  
  

  إلى  من

  8  2  .املقدمة

  16  9   .القواعد العامة: أوال 

  19  17  .اإليرادات: ثانيا 

  67  20  .اجلارية املصروفات: ثالثا 

  86  68  .ة املصروفات الرأمسالي : رابعا 

  96  87  .ة باملقايسات املخزنية التعليمات اخلاص: خامسا 

ــنظم : سادســا ــة ل ــة واملالي التعليمــات اخلاصــة بالدراســة الفني
  2014/2015  للسنة املاليةوتكنولوجيا املعلومات 

97  99  
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  قدمةامل
  

لتفعيل المنظومة الشاملة والمتكاملة لإلصالحات الھيكلية من أجل إصالح قطاع المالية  استكماال

تطويربيانات الميزانية العامة للدولة المقدمة لمجلس الوزراء ومجلس وء المالي العامة وتحسين األدا

تحديث التصنيف تم  ، حيث )على سبيل المثال  كصندوق النقد الدولي( األمة والمؤسسات الدولية 

 بشأن الدليل النمطي الموحد للحسابات للجھات 1998لسنة )   5( رقم  للتعميموالتبويب المعمول به وفقا 

فات بشأن دليل ھيكل رموز وتصني 2013لسنة)  3( لتعميم رقم اوذلك من خالل إصدار الحكومية 

المحاسبة عمليات إلى التحول  وذلك بھدف) األساس النقدي (  رشادية لھا الميزانية الجديد والمواد اال

الشفافية مزيد من الإضفاء من أجل  بدال من المحاسبة على األساس المعدل األساس النقديعلى 

إصالح اإلدارة المالية على نحو أشمل من خالل بھدف الميزانية العامة بيانات  والبساطة والوضوح على

شمل وصحيح أاالستحقاق بشكل على أساس محاسبة الإلى عمليات  تحوللانتقالية ل وضع إستراتيجية

 International Public Sector  (IPSAS)معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  استخداموب

Accounting Standards .  

  

آثر العمليات واألحداث األخرى عند حدوثھا اظھاريتم ساألستحقاق أساس فمن خالل المحاسبة على 

ا ( ا يعادلھ ة وم ع النقدي ا  ) وليس عند استالم أو دف ا س، كم ر عنھ دفاتر المحاسبية والتقري ا بال يتم إثباتھ

ن كذلك،  لتي تخصھابالبيانات المالية للفترات ا ا  ل دة طبق ة المع ات المالي ذا اتقتصر البيان ى لھ ألساس عل

ا  ة ولكنھ ع نقدي تالم ودف ن اس منته م ا تض ي وم ي الماض دثت ف ي ح ات الت ان العملي ا سبي ح أيض توض

ة الموارد كذلك ونقدية البدفع  الخاصة لمستخدميھا االلتزامات ا في صورة نقدي التي سيتم الحصول عليھ

ر وستوفر ، قبل في المست البيانات المالية معلومات عن العمليات المنصرمة وغيرھا من األحداث التي تعتب

  .ھامة للمستخدمين في اتخاذ قراراتھم االقتصادية 

  

ة الالحيث تم  إعادة ھيكلة الميزانيةبوتنفيذا لذلك قامت وزارة المالية  دريجي بدء في عملي تحول الت

تحقاق  بة االس الل لمحاس ن خ نيفإم ادة تص دليل ع بة  ال ايير المحاس ا لمع د وفق ي الموح ة  النمط الدولي

(IPSAS)  ا  للمفاھيم و وفقا تبويب جديد للميزانية العامة للدولةوإعداد التعريفات المطبقة والمتفق عليھ

لوبما يتوافق مع دوليا  ة دلي ة الحكوم ة GFS 2001إحصاءات مالي م  وتصنيفات الوظائف الحكومي لألم

بشأن دليل ھيكل رموز وتصنيفات  2013لسنة)  3( من خالل إصدار التعميم رقم  ( COFOG )    المتحدة
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واد اال د والم ة الجدي ا الميزاني ادية لھ دي ( رش اس النق دلي )األس ن ال دال م ابات  لب د لحس ي الموح النمط

ه ول ب ة المعم ات الحكومي ة للجھ م ، الحكوم ث ت ذا حي ا لھ دليل وفق نيال يم التص ادة تقس ادي إع ف االقتص

(             مصروفات جارية ومصروفات رأسمالية موزعة على ىإل بالميزانية العامة للدولة  مصروفاتلل

ة ومزيد من اللبھدف إضفاء ا) نوع / بند / فئة / مجموعة / باب ادات الميزاني دير اعتم من أجل دقة في تق

ام رقابة الجھاز التشريعي على أنشطة الدولة حكإيساعد على األمر الذي ، بھا إلى أدق التفاصيل  لوصولا

   -:ما يلي كالتحليالت المالية لبنود الميزانية العامة إجراء المختلفة ، وبما يكفل سھولة 

  

  -) :تشمل ( المصروفات الجارية 
  

 . )تعويضات العاملين : ( الباب األول  •

 . )استخدام السلع والخدمات : ( الباب الثاني  •

 . )تكلفة التمويل ( : الباب الرابع  •

 . )اإلعانات : ( الباب الخامس  •

 . " )مصروفات" المنح : ( الباب السادس  •

 . )المنافع االجتماعية : ( الباب السابع  •

 . ) أخرىمصروفات وتحويالت : ( الباب الثامن  •

 

  -) :تشمل ( المصروفات الرأسمالية
  

 .شراء األصول غير المتداولة :  الثانيباب ال •
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واب التي كم ة أب دال من الثماني واب ب ا تم تقسيم جانب إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى ستة أب

  -:كان معمول بھا في السابق وھذه األبواب الستة ھي 
  

 . )اإليرادات النفطية : ( الباب األول  •

 . )الضرائب : ( الباب الثاني  •

 . )المساھمات االجتماعية : ( الباب الثالث  •

 . " )اإليرادات"المنح : ( لرابع الباب ا •

 . ) أخرىإيرادات : ( الباب الخامس  •

 . ) أخرىالتخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية  إيرادات: ( الباب السادس  •

  

ا ة وفق كم ات الحكومي نيف النفق م تص دةت م المتح ة لألم ائف الحكومي نيفات الوظ                     ا لتص

( COFOG )  تحقيقھا لالحكومة  تسعىتلك النفقات على الوظائف واألھداف التي  يوزع يفيا تصنيفا وظ

ة حيث ، سواء كانت تلك األھداف اجتماعية أو اقتصادية  ة العام الي للميزاني يستطيع الباحث أو المحلل الم

ة أو ة  للدول فة عام ة بص ة العام يم أداء المالي ى تقي ائمين عل وظيفي لبيانالق نيف ال الل التص ن خ ات م

ة الو مدى للدولة االتجاھات العامة التحليالت المالية الالزمة للتعرف على  وضعالميزانية  ع في عدال توزي

  .على الوظائف أو األھداف الحكومية المختلفة اإلنفاق الحكومي 

  

ة و  ات الميزاني وظيفي لبيان نيف ال ف التص نيختل اديا ع نيف االقتص ا لتص ث  لھ يم حي م تقس ت

ائف الحكومي ى الوظ م المستوى األول إلة إل تويات وينقس ع مس رة  ىأرب دأ  عش ة تب ام وظيفي الرقمأقس         ب

  -:على النحو التالي )  701( 
  

  

  الــوصــف  رمز القسم الوظيفي
  

  الخدمات العمومية العامة  701

  الدفاع  702

  النظام العام وشئون السالمة العامة  703

  الشؤون االقتصادية  704
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  لبيئةحماية ا  705

  اإلسكان ومرافق المجتمع  706

  الصحة  707

  الدين والثقافة والترفيه  708

  التعليم  709

  الحماية االجتماعية  710

  

تم تجميع كافة الوحدات الحكومية التي تباشر وتقوم بأنشطة متماثلة تحت يلتصنيف ا خالل ھذا ومن

  .حدة بنوع النشاط الذي تقوم به الوھنا فالعبرة ،  الوظيفةذات 
  

الوظيفي لبيانات للتصنيف وفقا  الوظيفة هالتعليم فإننا نجد أن ھذ وظيفةعندما نتحدث عن : مثال 

  :شمل تالميزانية العامة للدولة 
  

  .كافة األجھزة القائمة على العملية التعليمية  •
  

ى يتم تصنيف النفقات وفقا لھذا التصنيف على مستوى أبواب اإلنفاق الحكومي دون التطرق إل •

 . التفصيالت األخرى التي تضمنھا التصنيف االقتصادي 
  

 . األنواعوال البنود وال  وال الفئات التطرق إلى التفاصيل المتعلقة بالمجموعات ال يتم •
  

مساھمة ى بين الدول بعضھا البعض للوقوف على مد اتإجراء المقارنيساعد ھذا التصنيف على  •

التمييز بين الخدمات الفردية والجماعية  لكماعية وكذظائف االقتصادية واالجتالحكومات في الو

 .الحكومات  تلك التي تقدمھا
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  :أساس االستحقاق  احملاسبة على  األساس النقدي إىلاحملاسبة على التحول من  إجيابيات
  

يؤدي إلى إدارة أفضل  ياألمر الذإحصاء شامل ألصول والتزامات وحقوق ملكية الحكومة ،  •

 .لتزامات للموارد واال

 . تساقاسجالت محاسبية أدق وأكثر ا •

 .رؤية أفضل للبيانات المالية تسمح بالمقارنة والتحليل بصورة أكثر دقة  •

 .وفعالية عمليتي اإلدارة وصنع القرار وتقييم أفضل للمركز المالي للحكومة  ىرفع مستو •

 .الثابتة  لتوفير قاعدة بيانات شاملة لألصو •

 .في مجال شراء وصيانة األصول والتخلص منھا  عملية صنع القرارتعزيز  •

 .تقييم أفضل ألداء الحكومة وفقا لتكلفة الخدمة المقدمة وفعاليتھا  •

 .فھم عملية إدارة الحكومة للموارد زتعزي •
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  احملاسبة على أساس االستحقاق و احملاسبة على األساس النقدي الفرق بني 
  

  االستحقاقعلى أساس  اسبةاحمل  ألساس النقديا على اسبةاحمل  جماالت االختالف

    دفرت األستاذ العام

دفتر  فييتم تسجيل اإليرادات والمصروفات 

األستاذ العام عندما يتم استالم أو دفع المبالغ 

  .االقتصادي النقدية وليس عند حصول النشاط 

يرادات والمصروفات واألصول تسجيل اإليتم 

) ول الصافية األص ( والخصوم وحقوق الملكية

دفتر األستاذ العام عند حصول النشاط  في

عندما يتم استالم أو دفع  وأذا الصلة  االقتصادي

  .المبالغ النقدية 

 الذمم املدينة 

ة • ذمم المدين ات ال جيل عملي تم تس داف  ال ي ألھ

  .محاسبية 

ذمم  • ات ال درج ميزاني ةال ت ي المدين جالت  ف الس

  .بھدف متابعتھا 

ات • ة  يتم تسجيل عملي ذمم المدين يال تشكل  الت

  .جزء متكامال من نظام المحاسبة 

تم  • كل  جإدراي ة بش ذمم المدين ات ال ميزاني

  .نظام المحاسبة  فيواضح 

      الذمم الدائنة

ة • ذمم الدائن ات ال جيل عملي تم تس داف  ال ي ألھ

  .محاسبية 

ة  • ذمم الدائن ات ال درج ميزاني يال ت جالت  ف الس

  .بھدف متابعتھا 

تم ت • ة ي ذمم الدائن ات ال يسجيل عملي تشكل  الت

  .جزء متكامال من نظام المحاسبة 

ميزانيات الذمم الدائنة بشكل واضح  جإدرايتم  •

  .نظام المحاسبة  في

  املخزون

زون  • واد المخ جيل م تم تس يي راؤھا  الت م ش ت

  .كمصروفات

  .يتم وضع سجل للمخزون ألغراض رقابية  •

  

زون  • واد المخ جيل م تم تس يي ر الت م ش اؤھا ت

تم  دما ي روفات عن ول وكمص تھالكھاكأص  اس

  .خالل السنة 

ات  • جيل الميزاني تم تس ةي ة  االبتدائي والختامي

  .للمخزون فى نظام المحاسبة 

  األصول الثابتة

ة  • ول الثابت جيل األص تم تس يي راؤھا  الت م ش ت

  .كمصروفات 

السجالت معلومات حول فترة استخدام بال تظھر  •

  .األصول المتوقعة وقيمتھا 

ة  • جيل األصول الثابت تم تس يي راؤھا  الت م ش ت

ة ( رأسماليكمصروف   إضافة، ) أصول ثابت

ى بة  إل اب نس ااحتس رة  إھالكھ الل فت خ

  .االستخدام المتوقعة 

ا  • ة وفق يتم تسجيل قيمة أو تكلفة األصول الثابت

  .لمعايير المحاسبة الدولية 
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ى نحو أشمل ، ول و للمضي قدما في إصالح اإلدارة المالية للقطاع العام ة تطوير عل ات الميزاني بيان

الي الشامل والمتكامل ليتفعللو  ،العامة للدولة  ة وتحسين األداء الم م إعداد ،  لإلصالحات الھيكلي ك ت ذل

ا لال يم وفق بة لتعم ى محاس ديعل اس النق الل األس ن خ د  م ة الجدي نيفات الميزاني وز وتص ل رم ل ھيك دلي

ا  دي األس( والمواد األرشادية لھ ك  )اس النق دما نحو التحول الوذل از للمضي ق دريجي كنقطة ارتك ى ت إل

  .المحاسبة على أساس االستحقاق 

  

ة  ات الحكومي ات الجھ اريع ميزاني ديم مش تم تق د ي ة  الجدي نيف الميزاني ا لتص وفق

دي (  اس النق ة  )األس نة المالي اه  2014/2015للس د اقص ي موع ة ف ى وزارة المالي إل

واد  تط  31/10/2013 ا للم م )  10،  9،  5( بيق انون رق وم بالق ن المرس )  31( م

نة  اب  1978لس ذھا والحس ى تنفي ة عل ة والرقاب ات العام داد الميزاني د إع اص بقواع الخ

امي ،  د الخت ديال لموع اريخ تع ذا الت د ھ ة ويع ات الحكومي ات الجھ اريع ميزاني ديم مش تق

ة ى وزارة المالي يم وذ إل ذا التعم ي ھ ذكور ف ة الم نة المالي تثنائية للس فة اس ك بص ل

  . فقط  2014/2015

  

تم و يم تعميماي ذا التعم ار ھ افيا  اعتب م اض يم رق نة ) 6(للتعم أن   2013لس بش

د الت ات والقواع ة والتعليم ات الحكومي ات الجھ ديرات ميزاني داد تق ا إع ي اتباعھ ي ينبغ

دادھا  ي إع ة ف نة المالي داده  2014/2015للس ابق اع لوب الس نوات باالس ي الس ف

  .السابقة 

  

ة العامةوجدير بالذكر ، فإن جميع  المختصين ب ة  شئون الميزاني وزارة المالي ىب كامل  ستعدادأ عل

 .التعميم التطبيق السليم والكامل لھذا  تحقيقكافة اإليضاحات الالزمة ل تقديمل
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  القواعد العامة: أوال 
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1<I<< ة تشكل لجنة في كل جھة ة إلعداحكومي ة السنة المالي ديرات ميزاني ا  2015/  2014د تق ل فيھ وتمث

شئون الميزانية العامة بوزارة المالية ، ويتم إرسال صورة  من قرار تشكيل اللجنة إلى وزارة المالية 

اريخ  ن ت بوع م الل أس ذا خ دار ھ اذج الإص ات والنم تيفاء البيان ي اس ة ف ل اللجن دأ عم يم ، ويب تعم

كيلھا ور تش ة ف و،  المطلوب ذا وموظف ة ھ تعداد  وزارة المالي م االس ى أت ة عل ة العام ئون الميزاني ش

  .للتعاون ولتقديم المشورة الفنية الالزمة 
  

ةيجب أن ينتھي عمل اللجنة المشار إليھا آنفا في أقرب وقت ممكن ،  - 2 ع الجھات الحكومي ى جمي  وعل

واردة إرسال مشاريع ميزانياتھا إلى وزارة المالية مستوفاة كافة  دير ال الجداول والنماذج وأسس التق

  - : ما يلي مراعاةبھذا التعميم  مع 

  
< <
< <

   وزارة الماليةإلى  مواعيد تقديم مشاريع ميزانيات الجھات الحكومية –أ:   
 

 30/9/3120في موعد أقصاه  

ة متكاملة ثالث نسخ إرساليتم       ة مع نسخة الكتروني ع  من مشروع الميزاني متضمنة جمي

       وزارة المالية  إلى اب المصروفات واإليراداتأبو

             

    I.S .MG.F.إدارة مالية الحكومة  نظمتغذية المشروع في –ب   
  

تم  ة مشروع الي ة تغذي ة الحكومةفي ميزاني ة م حسب مراحل نظ G.F.M.I.S نظم إدارة مالي مالي

ة ة الحكوم ة بالجھ ن(  الخاص ة ال م ةمرحل ل -1جھ ة عم داد خط ة إع ة )الجھ ى مرحل                     إل

ة -4 جھةال ( ى وزارة المالي ا ) التسليم إل ا للنم ة     ذوفق ة الحكوم نظم إدارة مالي ه والخاصة ب ج المرفق

)1 /G.F.M.I.S 2و /G.F.M.I.S ( اه د أقص ي موع رورة مطابق 30/9/2013ف ع ض ام ع  تھ م

لدراسة يعد ذلك من اإلجراءات األساسية حيث  ليةالنسخة المرسلة لمشروع الميزانية إلى وزارة الما

 . مشروع ميزانية الجھة بوزارة المالية
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  المعلومات وتكنولوجياالدراسة الفنية والمالية لنظم  – ج  
  

ـم ھا باحتياجاتالجھاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على جميع الجھات الحكومية موافاة  من نظ

ذا التعطبقا لالمعلومــات  وتكنولوجيا واردة في ھ اذج ال يملقواعد والنم ىواستنادا ،  م م  إل يم رق التعم

نة ) 4( م  2006لس أن نظ ابش ات،  وتكنولوجي ي والمعلوم ات ف ذه االحتياج دم ھ ـاهتق د أقص  موع

نى  15/7/2013 ي يتس زةلك اتال لألجھ ا المعلوم زي لتكنولوجي از المرك ة بالجھ تھا دراس مختص

ا موزعة  ير تكلفتھا المالية وموافاة وزارة المالية بنتائج الدراسة وتحديد مواصفاتھا الفنية وتقد وفق

ةعلى ) األساس النقدي ( الميزانية  اتتصنيفدليل ل ات و  كاف اب الفئ ل ب واع المختصة لك ود واألن البن

ى  دةعل اه  ح د أقص ي موع ة ف ات الحكومي ة الجھ ات  15/9/2013لكاف اع التعليم ى اتب ا يراع ، كم

ب وت يالخاصة بطل و وارد ف ا ھ ا لم ة وفق ة الخاصة بالجھ ات التدريبي ذ األحتياج يم نفي از  تعم الجھ

  . 2012لسنة  1المركزي لتكنولجيا المعلومات رقم 
  

   لشئون التخزين العامةالدراسة الفنية والمالية  –د
  

باحتياجاتھا من ) شئون التخزين العامة (على جميع الجھات الحكومية موافاة وزارة المالية 

النقل طبقا للقواعد والنماذج الواردة في ھذا التعميم ، وتقدم ھذه  مواد المخزنية ووسائلال

شئون (المختصة بوزارة المالية  لألجھزةلكي يتسنى  15/7/2013االحتياجات في موعد أقصاه 

انية وتحديد مواصفاتھا الفنية وتقدير تكلفتھا المالية وموافاة شئون الميزدراستھا ) التخزين العامة 

 حدةالبنود واألنواع المختصة لكل باب على الفئات و كافة العامة بنتائج الدراسة الفنية موزعة على

  . 30/9/2013لكافة الجھات الحكومية متضمنة في موعد أقصاه 
  

ا  - 3 ي يطلبھ ات الت وفير البيان ويراعى ت وزا ممثل ة ب زين العام ة وشئون التخ ة العام رة شئون الميزاني

من أھمية في متابعة ما تنجزه اللجنة لذلك  لمركزي لتكنولوجيا المعلومات لماالجھاز امثلو ومالمالية 

ي  ؤثر ف ة ت ات عام تجدات أو توجھ ة مس اح أي ذلك إيض ة ، وك روع الميزاني داد مش ل إع ن مراح م

وأي تأخير أو تقصير في توفير وتقديم ھذه البيانات يتحمل مسئوليته الموظف المختص  ،المشروع 

  .لك في الجھة الحكوميةعن ذ
  

ين  وترشيد على الجھات الحكومية ضغط - 4 وازن ب وع من الت اد ن ى إيج ان والعمل عل در اإلمك اق ق اإلنف

واطنين و ى الم ؤدى إل ي ت دمات الت يد الخ ك ترش دمات وذل ذه الخ ة ھ د لتأدي ي تعتم المصروفات الت

رار ا لق م  باالستخدام األمثل للموارد المالية والبشرية وذلك وفق وزراء رق بجلسته )  17( مجلس ال

 اجتماعهفي ) أوال ، وثانيا ب /  956( التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم  و 1987لسنة )  32( رقم 
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م بوتنفيذ التعليمات الواردة  1999لسنة ) 24(رقم  ة رق يم وزارة المالي بشأن  2001لسنة ) 5(تعم

الحكومي  اإلنفاقفي المتعلقة بمعالجة الھدر )  9، 2، 1أوال  / 405( قرارات مجلس الوزراء أرقام 

التي  اللجنة العليا للميزانية وتعليمات توجھاتكما تراعى ،  المالية العامةفي  اإليرادات تنميةوسبل 

ذا توجھات وأية  تصدر خالل فترة إعداد مشروع الميزانية وزراء في ھ أخرى تصدر عن مجلس ال

  .الشأن 
  

  . إلى وزارة المالية وع الميزانية بعد تقديمهقدم بطلبات جديدة إلدراجھا في مشرال يجوز ألية جھة الت - 5

تنادا        ىواس م  إل وزراء رق رار مجلس ال ي اجتماع) 631(ق ادر ف م  هالص د نالم) 2006/2-44(رق عق

اريخ  ة  2006-6-25بت ات مالي دم بطلب دم التق ة ع ات الحكومي ع الجھ ى جمي افية، عل ا  إض ى م عل

ة لو هإليانتھت  ديرات نھائي ة من تق ا زارة المالي د دعوتھ ك عن ا وذل مصروفات مشروع ميزانياتھ

ارللمناقشة في لجان مجلس األمة المختلفة وأن تقتصر المناقشة في  ى  إط رد عل ات وال ديم البيان تق

) 12(بھا وفقا لما جاء في القانون رقم  المناطاالستفسارات التي تمكن ھذه اللجان من أداء األعمال 

  . ن الالئحة الداخلية لمجلس األمةبشأ 1963لسنة 
  

ة  - 6 ا إدارة شئون التخزين العام ل فيھ ة تمث تشكل لجنة في كل جھة حكومية إلعداد المقايسات المخزني

ة ذه ا، و بوزارة المالي ولى ھ ة تت ة إعداد المقايسات المخزني واعللجن ة ضمن  المصروفات ألن الداخل

لتزمة في ذلك بالتعاميم الصادرة عن إدارة شئون التخزين العامة بوزارة مالمخزنية نطاق المقايسات 

ود التي تشملھا المقا  المالية سات يمع مناقشة األسباب التي أدت إلى طلب التعزيز والنقل لبعض البن

ديرات الجھة  ، المخزنية في السنوات السابقة والعمل على تالفي ھذه األسباب مع ضرورة تطابق تق

ود  المتعلقة واع والبن ة ضمن نطاق بالفئات واألن ةالواقع د شئون  المقايسة المخزني تم تزوي والتي ي

ة، ديرات مشروع الميزاني واردة ضمن تق ك ال ع تل ا م ة بھ زين العام ذكورة  التخ تقوم اإلدارة الم وس

  .بدراسة ومناقشة االحتياجات المقدمة نتيجة المقايسات المخزنية مع الجھات المختصة 
  

بشأن دعم العمالة 2000لسنة )  19( جميع الجھات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم على – 7

ة ر الحكومي ات غي ي الجھ ل ف جيعھا للعم ة وتش م   الوطني احيه رق ه االيض نة  32ومذكرت  2003لس

در المتوقع تحصيلھا والمصروفات  اداترياإل تقديرالخاصة بتعديل المادة الثالثة من ھذا القانون  المق

وزراء الصادرة 2014/2015إنفاقھا خالل السنة المالية  رارات مجلس ال طبقا ألحكام ھذا القانون وق

  .ھذا الشأنفي 
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  -:توضح كل من المقترحات الحتمية والمقترحات الجديدة وفقا لما يلي  - 8
  

  :المقترحات الحتمية  -أ 
  

  

 :حات الحتمية فيما يلي رقتتتمثل المتعويضات العاملين : للباب األول بالنسبة  
 

  
  .تعديالت تمت بناء على تنفيذ قوانين وقرارات صدرت خالل السنة المالية   •

انون أو مرسوم أو  • ذا لق ى جھات أخرى تنفي درجات أو اعتمادات منقولة من جھات إل

  .قرار من مجلس الوزراء 

  .اعتمادات ملغاة أو مخفضة طبقا لتأشيرات الميزانية  •

  .تمادات على ضوء حال الصرف الفعلي إضافة أو خفض اع •

  ) .فترتان ( العالوات الدورية  •

 .الترقيات باألقدميـــة  •
  

 :حات الحتمية فيما يلي قترلباقي أبواب المصروفات فتتمثل المبالنسبة  
 

 

  .ترتب أعباء مالية على الميزانية  صدرت و يتقوانين وقرارات مجلس الوزراء ال •

ة  • ة المبرم دات الفعلي اربشأن االستخدام التعاق د اوالصيانة  واإليج ة  توالتوري الدوري

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

 
ة للمشاريع  اإلعتمادات  ر من سنة مالي دة ألكث اليف  حدودوفي  اإلنشائيةالمالية المعتم التك

  .الكلية لكل مشروع 
  

  :المقترحات الجديـــدة  -ب 
  

  

  .ت واعتمادات الزمة لتشغيل مشاريع أو خدمات جديدة  تمت درجا •

ات و • اطھا األصلي  درج دادا لنش ة امت ة قائم ي خدم ة للتوسع ف ادات مطلوب ع (اعتم توس

  ) .توسع رأسي ( وتحسين مستوى خدمة قائمة ) أفقي

  .اعتمادات لتحسين مراكز الموظفين  درجات و •

ة مع ا األبواب،وذلك حسب طبيعة كل مصروف حسب  • ى ميزاني لفصل بين المصروفات عل

  .الحكوميةالجھة والمصروفات على االعتماد التكميلي العام بالنسبة للوزارات و اإلدارات 
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ات ا - 9 ة بالمقترح ة خاص ة أو مناقص رح أي ممارس دم ط ي ع ةينبغ نة المالي ة الس ن ميزاني دة م           لجدي

 إجراءاتجوز لجميع الجھات الحكومية أن تتخذ وي،  الميزانيةقبل صدور قانون ربط   2015/ 2014

ة  ة الجھ روع ميزاني واردة بمش دة ال ات الجدي ة بالمقترح ات الخاص ات والمناقص رح الممارس ط

د  إلىالمقدم   2015/ 2014الحكومية للسنة المالية  د  إالمجلس األمة على أال تتم الترسية والتعاق بع

  .  2015/ 2014صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 
  

  -:سليمةينبغي على كل جھة أن تتبع اآلتي حتى يتم إعداد ميزانية البرامج على أسس  - 10
  

  
ا يتفق مع  -أ   وضع خريطة تنظيمية تعكس المھام الوظيفية لمختلف اإلدارات واألقسام والشعب بم

  .اختصاصات كل جھة و التي حددھا مرسوم إنشائھا 
  

  .ات طبقا للخريطة التنظيمية السابقة وذلك على مستوى اإلدارة العامةتوزيع المھام واالختصاص -ب 

ف–ج  ي  تعري اص رئيس ل اختص ح لك طتھا  -واض ية وأنش رامج الرئيس د الب ا تحدي                    ومنھ

ال ، ) مشروع أو نشاط (   / فرعي/ برنامج رئيسي  ذي يضم عدة أعم امج ھو اإلطار ال والبرن

  .لة تكون مجموعة واحدة من حيث الھدف والغاية مترابطة ومتكام
  

وال يجوز تعديل ) البرامج( لمراكز النشاط الرئيسيةدليل  -تضع كل جھة بناء على ھذه الدراسات  -د 

  .ھذه البرامج إال بعد الرجوع إلى وزارة المالية 
  

ات المتوقعة ، على أساس االحتياج 2015/  2014إيضاح المقترحات الخاصة بالسنة المالية  –ھـ

مرتبة ، )  مشروع أونشاط / فرعي / برنامج رئيسي ( وكلفتھا موزعة على األساس المتقدم 

البنود واألنواع النمطية وبذلك الفئات ووفق أولوياتھا وموزعة على األبواب والمجموعات و

  .يمكن الربط بين التقسيم على أساس البرامج والتقسيمات األخرى 
  

مع ضرورة استيفاء كافة النماذج ذات العالقة دم حسب ما ورد بالنماذج المرفقة توضيح ما تق -و   

 .بتقديرات الجھات والمرفقة بالتعميم 

من القواعد العامة الواردة بھذا )  17،  16( تراعي ما ورد بالفقرات  ينبغي على كل جھة أن -د

  .بھا المقترحات الخاصة  التعميم والخاصة بالتوصيف الوظيفي والتوصيف اإلداري عند تقدير
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ثالث ي -11 نوات ال الل الس ا خ ادات لھ دير اعتم م تق واع ت ود وأن دة لبن ادات جدي دم إدراج اعتم ى ع راع

السابقة ولم يتم الصرف منھا أو تدنت معدالت الصرف عليھا إال بعد عرض األسباب التي حالت دون 

ا استجد من ظروف  الصرف عليھا خالل السنوات السابقة دير وم ا بالسنة تستدعي تق ادات لھ اعتم

  .ل التقديرحالمالية م

  ) .األساس النقدي (  دليل تصنيفات الميزانية يراعى عند إعداد مشروع الميزانية ما ورد بتعميم  -12
  

  

  العقود القائمة لإليجارات - 13
  
  

ديرات  • ذف التق يتم ح ث س ط حي ة فق العقود الفعلي ة ب ديرات الخاص رورة إدراج التق               ض

ديرات  ن تق ة م ود فعلي دة بعق ر المؤي غي

ات ارات(الجھ دات،مركبات،مباني:إيج خ .…أجھزة،آالت،مع ف ) ال ديم مل ع تق م

ن يلية ع وف تفص من كش ة يتض روع الميزاني ق بمش ل يرف ة  متكام ود القائم العق

دم  اة ع ع مراع ة م نة المالي الل الس ا خ تطرأ عليھ رأت أو س ي ط ديالت الت والتع

ك مين تل ي  تض رض األساس ن الغ ف ع دمات تختل ة خ ى تأدي نص عل ود ت ة بن ود أي العق

 من التعاقد 
  

ة  • ة الجھةضرورة أخذ موافق ة رغب ة في حال ة  وزارة المالي ر  في إجراء أيالحكومي أوام

عقود الحالية أو إجراء أي تعديل على عقود استئجار المركبات سواء بالزيادة ال ىالتغيير عل

داد المرك نقص بأع دأو ال ريان العق رة س الل فت ات خ اة  ب ع مراع نيفات الم ا لتص دليل وفق

 .)األساس النقدي (  تصنيفات الميزانية

  
  

 اإليجارات الجديدة •
  

ا ان أسأما بالنسبة للمقترحات الجديدة من اإليج تم بي ا، في ديرھارات بمختلف أنواعھ  س تق

  . )األساس النقدي (  دليل تصنيفات الميزانيةوفقا لوإعدادھا 

  

ى درجات  – 14 ة عل ة المدني ام الخدم انون ونظ اديين الخاضعين لق ل من القي يراعى تخصيص سيارة لك

ة  زة عيني ك كمي ة وذل ة خاص ة وظيفي عين ألنظم رائھم الخاض ة و نظ ائف القيادي ة الوظ مجموع

ام ا ألحك ك طبق غلونه وذل ذي يش وظيفي ال توى ال ام والمس كل الع ى الش ة عل رار مجلس  للمحافظ ق

اريخ  2006لسنة ) 7(رقم مدنية الالخدمة  م  و 28/3/2006الصادر بت يم رق  2006لسنة ) 3(التعم

  .بشأن تخصيص مركبات لشاغلي الوظائف القيادية في الجھات الحكومية 
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وظيف – 15 ع التصنيف ال ل مقط ة تفعي ة حكومي ل جھ ى ك ين عل اء ييتع ا ج ا لم م  وفق الملحق رق ) ب ( ب

واد اإلرشادية  الخاص بالتصنيف الوظيفي الوارد ة والم ل تصنيفات الميزاني ضمن ھيكل رموز ودلي

ا  دي ( لھ وذجالمن خالل و) األساس النق م  نم ع اإلالخاص ب )1(رق رامج توزي ادات حسب الب عتم

   .الجداول الرئيسية لھا  ته ضمنإضافمع  2015/  2014للسنة المالية  والوظائف
  

وظيفي ي   ار أن التصنيف ال ة مع األخذ في األعتب ين وزارة المالي د والتنسيق ب د من الجھ تطلب مزي

  .والجھات الحكومية لضمان سالمة التطبيق في المرحلة القادمة 
  

الخاص )  و( وفقا لما جاء بالملحق رقم  ن على كل جھة حكومية تفعيل مقطع التصنيف اإلداريييتع  -16

ل رموز ود) مراكز التكلفة ( اإلداري بالتصنيف  وارد ضمن ھيك واد ال ة والم ل تصنيفات الميزاني لي

وذجالمن خالل  و )األساس النقدي ( اإلرشادية لھا  م  نم ع اإلالخاص ب )2(رق ادات حسب توزي عتم

ة واإلدارات البرامج  ل مجلس  2015/  2014للسنة المالي دة من قب ة المعتم ل التنظيمي ا للھياك وفق

  . مع إضافته ضمن الجداول الرئيسية لھا  الخدمة المدنية

  

ا   )فقط ( للمشاريع اإلنشائية يتعين على كل جھة حكومية تفعيل مقطع التصنيف الجغرافي   -17 ا لم وفق

ال م  نموذججاء ب ة  األصول/  3/1( رق ر المتداول ع اإلالخاص ب) غي ادات حسبتوزي التصنيف  عتم

  . مع إضافته ضمن الجداول الرئيسية لھا  2015/  2014الجغرافي للسنة المالية 
  

  

ام  - 18 ق نظ ة بتطبي ة المتعلق النواحي العملي زام ب ة االلت ات الحكومي ع الجھ ى جمي ة                 عل إدارة مالي

ة وارد المؤسسية  ،  )F.M.I.S ) G.الحكوم ة وإدارة نظم تخطيط الم ة العام ذا وشئون الميزاني ھ

  .لشأن بوزارة المالية على أتم االستعداد لتقديم اإليضاحات المطلوبة في ھذا ا
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ينبغي أن يكون تقدير اإليرادات على أسس علمية سليمة مع االسترشاد باإليرادات المحصلة في   - 1

 مع األخذ في االعتبار ماالسنوات الثالث السابقة والمنتظر تحصيله خالل السنة المالية الحالية  

من اإليرادات غير المحصلة والمتراكمة عن سنوات مالية سابقة  ل السنةينتظر تحصيله خال

والواجب تحصيلھا الرتباطھا بخدمات تم تأديتھا فعال على أن تؤخذ في الحسبان جميع العوامل التي 

من شأنھا التأثير على تقديرات اإليرادات سواء كانت عوامل خاصة باإليراد  ذاته لتغيير فئة ، أو 

تؤثر على اتجاه اإليراد كالعوامل االقتصادية أو الطبيعية أو االجتماعية ، مع وضع  عوامل عامة

التصورات حول سبل تنمية إيرادات الجھة تمھيدا لعرضھا على وزارة المالية عند تقديم مشروع 

    .الميزانية 
< <

2<I< ي ع العناصر األساسية الت دالت من واق ايير ومع ى مع دير إل ي التق تند ف ا يجب أن يس يحصل بموجبھ

  اإليراد 

  

  .يجب اإلشارة إلى القوانين والقرارات الخاصة بكل إيراد  - 3

  

  .يجب عدم استبعاد أية مصروفات خاصة بالتحصيل أو بغيره  - 4
  
   :يلييجب أن يرفق بكشوف تقديرات اإليرادات ما  - 5

  
< <

  .التقديراتمذكرة إيضاحية مفصلة باألسس التي بنيت عليھا  -أ 
  

  .التقديرات  عدادحصاءات التي أخذت في الحسبان عند إاإل -ب 
  

لفترة المنقضية من السنة المالية بيان بالمحصل الفعلي في السنوات المالية الثالث السابقة وا -ج 

  .2014/  2013والمتوقع تحصيله خالل الفترة المتبقية من السنة المالية  2013/2014
  

رادات المستحقة عن السنة المالية محل التقدير وكذلك يرفق بالتقديرات بيان يوضح اإلي -د 

المتأخرات التي تخص سنوات مالية سابقة وينتظر تحصيلھا في تلك السنة مع إيضاح رصيد 

ھذه المتأخرات حتى آخر سنة مالية منقضية مع بيان الوسائل والخطط العملية واإلدارية 

  .لتحصيل المتأخرات في أقصر فترة ممكنة 
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  :ك أسس خاصة في تقدير اإليرادات لبعض البنود منھاھنا – 6
  
< <

د  -أ   رادات   7/1/04بن ه إي ه ويقابل ا لقيدي ةوفق نيفات الميزاني دي (  دليل تص اس النق وع  )األس               ن

م تعليت: إيرادات قيدية ) 15520101(  ا ت ات هيقدر على أساس م ا لحساب األمان دة  ومضى عليھ الم

دھا لحساب  ويتم إسقاطھا لھذه الحسابات )التقادم فترة( القانونية ك وقي د ذل راداتمن السجالت بع  اإلي

 االستحقاقحسب تاريخ  بالسجالتوذلك وفقا للتعليمات المالية التي تنظم المدد المحددة للتقادم  هالقيدي

  .األمانات حساب كل مبلغ بل
  

وع  )األساس النقدي ( تصنيفات الميزانيةدليل وفقا لويقابله مصروفات مستردة  7/1/05/001نوع -ب   ن

ا سبق صرفه : مصروفات مستردة ) 15530101( ى أساس م در عل هيق دون وج ي  ب سنوات حق ف

ة ابات النظامي ده ضمن الحس افه وقي م اكتش ابقة وت ة س ة  (  مالي تحقة للحكوم ون مس الغ عن  –دي مب

  ) . مؤداهخدمات وأعمال 
  

ه  7/1/05/003نوع  -ج   ةدائفروق عمل ه  ن ا لويقابل ةوفق دي (  دليل تصنيفات الميزاني   )األساس النق

ةالأسعار تغير فروقات إيرادات) 16310101( نوع  ة الناشئة من : عمل روق العمل ى أساس ف در عل يق

ى  د تسويتھا عل ة والتي تظھر عن حساباتھا المختصة بالمصروفات التحويالت البنكية بالعملة األجنبي

   .تقدر على اساس متوسط االيرادات الفعلية في السنوات الثالث األخيرة ، و )بالعملة المحلية(
  

واب ى مستوى الع )األساس النقدي (  دليل تصنيفات الميزانيةوفقا ليجب تقديم تقديرات اإليرادات  -7 ألب

واردة  والفئات والمجموعات واع ال ود واألن م دليل البوالبن النموذج رق رادات /1( ، مع اإلستعانة ب ) إي

  .الخاص بتقديرات اإليرادات موزعة حسب األبواب 
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  : تعويضات العاملني –الباب األول 
  

  
املين –لباب األول  يراعى فيما يتعلق بإعداد تقديرات  - 1 ة  تعويضات الع ى كاف ذه التعليمات عل ع ھ توزي

دات ا ةاإلدارات  أو الوح ا للسنة المالي داد مقترحاتھ د إع ا عن اد بھ ة لالسترش ة للجھ ة التابع         لتنظيمي

  :أساسية ما يلي  وعليھا أن توضح بصفة 2015/  2014
  

ية  -أ  ة رئيس دة تنظيمي ل إدارة أو وح ات ك ان اختصاص فبي ي مختل ا ف ل منھ وظفين لك دد الم  وع

  .يدة مؤيدة باألسباب الداعية لذلكجاتھا الجدالمجموعات الرئيسية طبقا لوظائفھم مع تحديد احتيا
  

ة  -ب  بيان بالتعديالت التي تقترح اإلدارة أو الوحدة التنظيمية إدخالھا على المراقبات واألقسام التابع

ديل  ،اآلخر بعضا منھا أو إلغاء أو دمج البعضلھا من ناحية استحداث  اة عدم إجراء أي تع مع مراع

ى في الھيكل التنظيمي الخاص  د الرجوع إل دة أو وظائف إشرافية إال بع ة جدي بإنشاء وحدات تنظيمي

ال ة عم ة المدني وان الخدم م  دي ة رق يم وزارة المالي نة ) 5(بتعم أن  2001لس رار بش س  اتق مجل

وز م ال بل ) 9، 2،  1/أوال /  405(راء رق ومي وس اق الحك ي اإلنف در ف واطن الھ ة م ة بمعالج المتعلق

م  666/2001الية العامة وقرار مجلس الوزراء رقم تنمية اإليرادات في الم اريخ )  27(بجلسته رق بت

ة  29/7/2001 ل التنظيمي و الھياك بط نم أن ض الوزارات بش ات  واإلداراتب ة والھيئ الحكومي

   والمؤسسات العامة
  

ا - 2 ا ورد بھ ة لدراسة م ات من مقترح تجميع البيانات الواردة من مختلف اإلدارات والوحدات التنظيمي

ائف  ة إال الوظ روع الميزاني درج بمش ث ال ي ان بحي در اإلمك غطھا بق ة ض ا ومحاول يق بينھ والتنس

  .الالزمة فعال لحسن سير العمل تواالعتماد ا
< <

ك الجھة   - 3 ة لتل ة القائم إعداد الھيكل التنظيمي للجھة بحيث يتضمن كافة اإلدارات أو الوحدات التنظيمي

همع إرفاق دليل للوظائف المشغو ا للتقسيم الھيكلي موضحا في ذه الوظائف وعدد  لة تبع مسميات ھ

  .ومجموعات الوظائف الرئيسية التي يتبعھا كل منھم ) غير كويتي / كويتي (   شاغليھا
< <

ة - 4 نة المالي ن الس رامج ع توى الب ى مس ا عل ل احتياجاتھ ا يمث ة بم ة للجھ روع الميزاني د مش  يع

من عدد الموظفين وذلك عن طريق النقل  يمج نصيبه الحقيقاة تحميل كل برنامع مراع 2014/2015

امج مع  ل برن ة الصحيحة لك ة المالي د التكلف من والى البرامج وذلك لتحقيق الھدف المرجو من تحدي

  .)  1/1( وفقا للنموذج مراعاة الدقة في إعداد النماذج الواردة في ھذا التعميم 
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وذج  - 5 د النم ة الوظ)  2/1( يع اص بحرك ةالخ نة المالي ة للس ي الميزاني دة ف ويتي المعتم ة ك            ائف فئ

موزعا حسب البرامج والدرجة والوظائف المشغولة باألصالة والوظائف المشغولة   2015/  2014

دوتتمثل بالوظائف المخصصة للترقية باألقدمي( بالتكليف  ذھا بع تم تنفي والوظائف ) ة واالختيار ولم ي

ة الشاغرة المخصصة للت رارات مجلس الخدم عيين أو النقل والوظائف المحظور شغلھا سواء وفقا لق

  .المدنية والقوى العاملة الوطنية ، أو وفقا لتأشيرة الميزانية 
< <

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

روع الميز ي مش م ف ائف لھ اء وظ ةإنش رامج والدرج ك حسب الب ة وذل ؤالء ،  اني دب ھ وز ن وال يج

دب  وز ن ا ال يج تقلة كم ة أو المس ات الملحق ات ذات الميزاني ن الجھ ة م ي أي جھ ل ف وظفين للعم الم

ديھا للعمل في أي جھة  ون ل ة الجھة التي يعمل ھؤالء الموظفين ممن أنشئت لھم وظائف في ميزاني

  . الوظائف حكومية أخرى إال بعد نقلھم إلى تلك
  

الخاص بحركة الوظائف المنشأة للجھة خصما على االعتماد التكميلي الثاني وذلك ) 4/1(يعد النموذج  - 7

  .ج والعقد بالنسبة لغير الكويتيينحسب البرامج والدرجة بالنسبة للكويتيين وحسب البرام
  

وذج  - 8 د النم رامج) 5/1(يع ى الب ن وال ا م رح نقلھ ائف المقت اص بالوظ رامج  الخ ب الب ة حس موزع

  .والدرجة بالنسبة للكويتيين وحسب البرامج والعقد بالنسبة لغير الكويتيين 
  

ار) 6/1(يعد النموذج  - 9 ة واالختي اق (  الخاص بالترقيات المقترحة للكويتيين باألقدمي اق / مع ر مع ) غي

ة)  8/2010( من القانون رقم  17استنادا للمادة  ذوي اإلعاق ل عل الخاص ب موزعة حسب  حدةى ك

البرامج والدرجة ، أما بالنسبة للترقيات المقترحة لشاغلي الوظائف الخاصة فيفرد لھا نموذجا خاصا 

ة  بھا ة المدني ام الخدم انون ونظ ، مع مراعاة تنفيذ الترقية باالختيار بالنسبة للموظفين الخاضعين لق

ة  درجات المخصص، ويراعى زي 2014/2015في الربع األخير من السنة المالي ة ادة عدد ال ة للترقي

ة لتصبح  ةباالختيار لتصبح بميزاني ادر %) 20(كل جھة حكومي ل درجات الك من عدد الموظفين بك

  .  2010-4-22 بتاريخالمنعقد  3/2010تماعه رقم العام وذلك طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية باج

ات الخاصة الخاص بالوظائف المقترح إنشا) 7/1(يعد النموذج  - 10 ة البيان ه كاف ين موضحا في ؤھا للتعي

بتلك الوظائف موزعة حسب البرامج والدرجة بالنسبة للكويتيين وحسب البرامج والعقد بالنسبة لغير 

ة  دى الجھ ل ل ويتيين للعم يح الك أن ترش ا ب ائف ، علم ذه الوظ راح ھ باب اقت ان أس ع بي ويتيين م الك

رار  ـذا النموذجسيكون من خالل البيانات التي يتضمنھا ھ ة بق زام الجھة الحكومي ، مع ضرورة الت

م  وزراء رق س ال م  526مجل ه رق ي اجتماع اريخ )  21/92(ف ذي يقضي بقصر  31/5/1992بت وال
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ة  وزراء وشاغلي الوظائف القيادي دراء المكاتب والسكرتارية بمكاتب السادة ال العمل في وظائف م

ويتي على الموظفين الكويتيين فقط ، مع مراعاة أ ى ن تلغي وظيفة الموظف غير الك ور حصوله عل ف

الجنسية الكويتية على أن تنشأ له الوظيفة بالدرجة التي يستحقھا بفئة كويتي طبقا لما ورد في المادة 

ذھا  1978لسنة  31من المرسوم بقانون رقم  20 ى تنفي ة عل ة والرقاب بقواعد إعداد الميزانيات العام

  . والحساب الختامي
< <

مع مراعاة حظر تعيين الموظفين بمجموعة الوظائف القيادية ومجموعة الوظائف العامة من الدرجة        

ة الجھات ) أ( ذين تنتھي خدماتھم باالستقالة أو الفصل في كاف ا لل ا يعادلھ حتى الدرجة الرابعة أو م

ات  ات والمؤسس ة والھيئ د الحكومي ة أو أح ون للدول ي يك ركات الت ة والش ة المحلي خاص العام األش

ل عن  ة نصيب في رأسمالھا ال يق ا مجلس % 51المعنوي ا للشروط واألوضاع التي قررھ ه وفق من

م  راره رق وزراء بق نة )  50(ال ى  1976 لس ة عل ة المدني وان الخدم ق دي ي يواف االت الت دا الح ماع

  .استثناءھا من قرار مجلس الوزراء المشار إليه
< <

العقد الثاني ، و العقد الثالث ، وعقد بمرتب " لى أي من أنواع العقود تكون تعيينات غير الكويتيين عو>>>>>>>

رارات  ة وق ة المدني ام الخدم انون ونظ ام ق ا ألحك د خاص طبق ة مقطوع ، وعق ة المدني مجلس الخدم

ا  ى الوظائف الخاصة فتحكمھ ات عل وتعاميم ديوان الخدمة المدنية الصادرة في ھذا الشأن أما التعيين

ة الوظيف ر األنظم دة لغي ائف جدي ة بإنشاء وظ دم المطالب ة ع ات الحكومي ى الجھ ا وعل ة الخاصة بھ ي

ة  نة المالي الل الس ويتيين خ ى  2014/2015الك ما عل ادخص يق  االعتم ي أض اني إال ف ي الث التكميل

  الحدود 

الى الخاص بالموظفين الكويتيين والموظفين غير الكويتيين المنتظر نقلھم من و) 8/1(يعد النموذج  – 11

ا  رى عليھ ة األخ ات الحكومي ة الجھ ذ موافق م أخ ي ت االت الت من الح ى أن يتض ة عل ات حكومي جھ

  .واستيفاء كافة البيانات الخاصة عن الموظف المقترح نقله 
  

م إعداده من ) 9/1(يعد النموذج  - 12 ا ت رامج في ضوء م الخاص بتوزيع الوظائف فئة كويتي حسب الب

ة النماذج السابق ذكرھا وقد ر ط حرك ة رب د في عملي ى المع وعي في إعداد ھذا النموذج التسھيل عل

ه  ة حدوث ة حتى ال يترتب في حال ة ضمن الحرك ة وظيف الوظائف ، ھذا مع التأكد من عدم استبعاد أي

ائف دد الوظ ي ع ز ف ر  عج ا آلخ وذج وفق ذا النم ات ھ ديث بيان ة تح ات الحكومي ع الجھ ى جمي ، وعل

نفس 10/10/2013 تاريخالمستجدات حتى  ود ب ى وظائف العق اريخ وكذلك التعديالت عل اة  الت ومواف

  .20/10/2013وزارة المالية به في موعد أقصاه 
  



 : Budget@mof.gov.kwEmail                                                                                  ة    شئون الميزانية العام
  99من  24صفحة 

 : Accounting@mof.gov.kwEmail                                                                         شئون المحاسبة العامة    

 

  

ادات - 13 ل اعتم ى أن تمث د يراع ب  211101 البن ور والروات ة األج ا المادي ا المزاي ط ، أم ية فق األساس

  .األخرى فتحمل على البنود المخصصة لذلك في الميزانية 
  

وانين عد - 14 ا ق م يصدر بھ ا ل ة م ا مادي ة مزاي م إدراج أية مخصصات مالية لمزايا عينية أو بدالت أو أي

  .خاصة أو قرار من مجلس الخدمة المدنية 
  

ا  -فيما عدا الوظائف العسكرية  -يراعى فصل الوظائف الخاصة  - 15 ويتي كم إلى وظائف كويتي وغير ك

  . ھو وارد في النماذج الخاصة بالباب األول
  

ة  - 16 ة المدني رار مجلس الخدم ا بق ة المنصوص عليھ تدرج العالوة الخاصة لمجموعة الوظائف القيادي

  ) .  أخرىعالوات و بدالت (  21110399 نوع نضم 1994ـة لسن) 3(والقوى العاملة الوطنية رقم 
  

درجات  – 17 ط ال اب رب ي حس د ف واعيعت د  ألن ية  211101البن ب األساس ور والروات دا األج                 ع

وع  21110101نوع  ة والن وزراء  21110102مخصصات رئيس الدول وزراء رئيس مجلس ال وال

اقي  )حكمھم  فيوما  وط السنوي لب ة السنوية للوظائف المشغولة وبمتوسط المرب ات الفعلي بالمرتب

ضوء األسلوب الوظائف الحتمية والوظائف الجديدة على أن تخصم المبالغ المنتظر عدم صرفھا في 

  ) .1/ 11، 10/1نموذج ( الذي ستنتھجه الجھة في استخدام تلك الوظائف 
  

د الخاص ب) 12/1(يعد النموذج  - 18 ود  211102البن اني  و( العق د  و -الثالث  الث   -رتب مقطوع بمعق

ً  )  عقد خاصو اتھم خصما ذين يتقاضون مرتب ؤقتين ال  ويقصد بھا العقود المبرمة مع الموظفين الم

  . تعويضات العاملين -على الباب األول
  

د - 19 ي البن ة ف ادات مالي ائف أو اعتم دم إدراج وظ ات ،211104  ع ية و البعث ازات الدراس د و اإلج  البن

حيث أن ھذين البندين سيحمالن  أجور ورواتب نقدية  2111فئة   المنتدبين والمعارين من 211105

نقال  ماعتمادا تھمع مراعاة أنه سيتم تغطية  الصرف الفعلي  بالمبالغ التي تخص كل منھما تبعا لواقع

  .ھؤالء الموظفين خالل السنة الماليةباستحقاقات من البنود المختصة 
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د   - 20 ن  - 211106بن آت م ة   المكاف ة  2111فئ ب نقدي ور وروات د  .أج وع   211201 والبن ن

ة  21120101 ب عيني ور وروات ة  -أج فر ذا طبيع ذاكر س اتت ى مقترح داء إل ن االھت ة ويمك    خاص

ة  2015/  2014 الحتمية لكل منھما من واقع المصروف الفعلي في الجزء المنقضي من السنة المالي

  . ابقة مع مراعاة متوسط المصروف في السنوات المالية الثالث الس 2014/2015
  

اذج  - 21 د النم العالوات ) 20/1،  19/1،  18/1،  17/1،  16/1،  15/1،  14/1،  13/1( تع الخاصة ب

دالت  ذه العالوات والب ة لھ اميم المنظم رارات و التع وال حتى تاريخه ، و البدالت طبقا للمراسيم والق

ويتيين ضمن  ر الك وظفين غي ي احتسبت للم دالت اإلضافية الت الوات والب اذج الع ذه النم ي ھ درج ف ت

ود معھ رام أحد العق اني ( م مكافآتھم الشھرية الشاملة عند إب د راتب مقطوع  -ثالث ال-الث د  -عق عق

العالوة ) 13/1(، و يراعى عند إعداد النموذج )خاص دة الخاصة ب عدم المبالغة في المقترحات الجدي

واردة  االجتماعية وان ، على أن يراعى في صرف بدل السكن وبدل التأثيث التعليمات ال يم دي في تعم

م  ة رق ة التي تطبق وا 1991لسنة ) 15(الخدمة المدني ذلك في الجھات الحكومي ة ل رارات المنظم لق

  . نظام وظيفي خاص
  

ديرات  - 22 د يراعى إدراج تق اميم 211106بن رارات و التع وانين والق ا للق اب األول طبق آت من الب المكاف

ويجب أن تتضمن المذكرة التفسيرية ) 21/1(المنظمة لھذه المكافآت وعلى النحو الموضح بالنموذج 

ة شرحا و د في ميزاني ار أن المعتم د مع األخذ في االعتب ذا البن ل 2014/2015افيا لتقديرات ھ ال يمث

آت  د أو مكاف م تنجز بع ال ل آت عن أعم ة أو مكاف المقترح الحتمي إال المكافآت التي لھا الصفة الدوري

ال أو  كيلھا فع م تش ي ت ان الت اء اللج ات وأعض املين باالمتحان رفين والع آت المحاضرين والمش مكاف

ة ة بصفة مؤقت ة الحكومي م الجھ ذين تستعين بھ د  األشخاص ال م بموجب عق د معھ م التعاق ذين ت وال

ذا  2007لسنة ) 5(االستعانة بخبرات وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم  رار وھك اة ق ، مع مراع

م  وزراء رق ه ) 1/أوال/251(مجلس ال ي  اجتماع د) 19/98-2(ف اريخ المنعق ف  26/4/1998 بت بوق

ة ة المدني ة مجلس الخدم ى موافق اة  التعاقدات الجديدة على بند المكافآت إال بعد الحصول عل ، ومراع

م  اريخ) 844(قرار مجلس الوزراء رق م  2005/ 31/7 بت يم رق الصادر عن  2004لسنة ) 1(والتعم

الشروط الواردة  ومراعاة بالمتقاعدين االستعانةضوابط  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بشأن

د  2/2010ماعھا رقم لقرار مجلس الخدمة المدنية باجت اريخالمنعق ل جھة  8/4/2010 بت بتفويض ك

  .حكومية بتشكيل فرق العمل لديھا
< <
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د الخاص ) 23/1(يعد النموذج  - 23 ة  211201بالبن ذين  -أجور ورواتب عيني ذاكر سفر للموظفين ال ت

ذاكر السفر ورد في العقود المبرمة معھم نصا يفي اة أسعار ت ة مع مراع زة العيني ذه المي نحھم ھ د بم

ة ة الكويتي وط الجوي ة الخط ل مؤسس ن قب ا م ن عنھ رف  و،  المعل دم ص اة ع فر  مراع ذاكر الس ت

رار  ددة بق ا للمخصصات المح ة وفق ي صورة عيني ة وضرورة صرفھا ف ي صورة نقدي وظفين ف للم

  .في مستواه  منصادر عن وكيل الوزارة أو

وذج  – 24 د النم ا 24/1يع اص ب ة   21120201لنوعالخ ب عيني ور وروات ة  -أج زة عيني ات كمي مركب

  . 2006لسنة ) 3(لشاغلي الوظائف القيادية من الجھات الحكومية مع مراعاة أحكام التعميم رقم 
< <

وتحسب  ي التأمينات االجتماعية حصة الحكومة ف 21210101بالنوع الخاص) 25/1(يعد النموذج  - 25

بة ا ة بنس الوة % 10لحص ك الع ي ذل ا ف ة بم الوة االجتماعي ه الع افا إلي ي مض ب األساس ن المرت م

وذج  د النم ا يع ة ، كم ات االجتماعي انون التأمين ا لق ررة عن األوالد طبق النوع  الخاص ب) 26/1(المق

ة في  21210201 دخل في احتساب الحصة  حصة الحكوم ي حسب العناصر التي ت أمين التكميل الت

حصة  21210301بالنوع الخاص ) 27/1(يعد النموذج كما ، من مجموع تلك العناصر% 10بة بنس

ام  2001لسنة  )25(لقانون رقم المعاشات وفقا لزيادة  صندوق الحكومة في انون بتعديل بعض أحك ق

من مجموع %  1 بنسبةالحصة ھذه ويتم احتساب  التأمينات االجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية

د النموذج  فة حصة الحكومة في التأمينات االجتماعية والتأمين التكميليتكل  الخاص) 28/1(، كما يع

  . مواطني دول مجلس التعاون  التأمينات على 21230101بالنوع 
  

  :2014/2015 البيانات التالية عن الوظائف بميزانية -الباب األول-يرفق بمشروع الميزانية - 62
  

ائف الش • دد الوظ ان بع ة بي رارات مجلس الخدم ا لق غلھا وفق وز ش ي ال يج ة الت ي الميزاني اغرة ف

 -:ھذا الشأن وذلك على النحو التاليالمدنية والقوى العاملة الوطنية الصادرة في 

  االستقالة  الوظيفة  البيـــــــــان
 اإلحالة

  لتقاعدل
 

الفصل 
بقرار 
 تأديبي

أسباب   الوفـاة
  * وعمالمج  أخرى

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

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ) 5 إلي العمود 1 من العمود( يمثل مجموع األعمدة) المجموع ( مربع *
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   -: ييل يراعي ماعلى أن 
< <

 :يندرج ضمن مفھوم االستقالة  
  

  

  .االستقالة الصريحة التي تقدم بناء على طلب الموظف  

  . )االنقطاع عن العمل(نية دمة المدمن نظام الخ)  81( االستقالة الحكمية وفقا للمادة  

  .عدم رغبة الموظف في تجديد العقد  

  .رغبة الموظف في إنھاء العقد  
< <

 .اء الخدمة لبلوغ السن القانونية تشمل حاالت انتھ  
  

ةع   نة المالي ة الس روع ميزاني ة بمش الوة االجتماعي م الع بت لھ ذين احتس ويتيين ال             دد أوالد الك

 -:التاليموزعين على النحو   2015/  2014
 

  

  .وظائف خاصة / معاونة / فنية مساعدة / عامة / قيادية  

  -:موزعين على النحو التالي) تزوج م/ أعزب ( الحـــالة االجتماعية للموظفين الكويتيين  

  .وظائف خاصة / معاونة / فنية مساعدة / عامة / قيادية  

           غ السن القانونية خالل السنة الماليةعدد الموظفين المنتظر انتھاء خدماتھم لبلو 

وذلك تبعا للبرنامج والدرجة بالنسبة للكويتيين وتبعا للبرنامج والعقد بالنسبة  2015/  2014

  .لغير الكويتيين وتحديد تاريخ انتھاء خدمة كل منھم 

موزعين الذين يتقاضون بدل السكن  حدةعدد الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين كل على  

  .لهحسب فئات ھذا البدل مع بيان التكلفة المالية السنوية 

التي سيتم إلغاؤھا بالميزانية تنفيذا لسياسة اإلحالل موزعة ) غير كويتي ( عدد الوظائف  

  . حسب نوع العقد والمسمى الوظيفي 
  

ل  - 27 رقم المسلس ة يتضمن ال روع كشف باألقدمي ع المش ق م م  -يرف ي -االس اريخ التعي ة  -ن ت الوظيف

ة  ة  -الحالي ة الحالي نح الدرج اريخ م ي  -ت ل العلم ة -المؤھ الوات الدوري دد الع الوة  ع مل ع               تش

الوظائف 21110104 نوع - األنواع من درجات حدةدرجة على   لنسبة لكلوذلك با  2013/  1/  1

ة  21110106 نوعالوظائف الفنية المساعدة و  21110105نوع العامة و  ومن  الوظائف المعاون

واع ائف الدب 21110107 درجات األن يةالوظ وع  والقنصلية لوماس ى الن ائف  21110121 حت وظ

  .الھيئة المساندة 
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وذج  - 28 د النم اب ) 29/1(يع ا للحس رة وفق ثالث األخي ة ال نوات المالي ن الس روفات ع اص بالمص الخ

  الختامي 
  

اة حول الوظائف التي يمكن دراس إجراءعلى جميع الجھات الحكومية  – 29 القوى  إلغاؤھ والمشغولة ب

ذا ل دة تنفي ة الواف ة العامل ائف الحكومي ت الوظ راءات تكوي د وإج ذي القواع در ال ى  بالق ؤثر عل ي

ة في موعد أقصاه إلى وإرسالھامستوى األداء،  ة المدني ا  2013/ 7/ 15 ديوان الخدم ك تطبيق وذل

  . 2007نة لس 13لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 
  

ة أخرىمكافآت أعمال  -بيان تفصيليالخاص ب) 30/1(يعد النموذج  – 30 د ، الخاص بالجھات الملحق ويع

  .المكافأة السنوية وإجماليعلى مستوى البرامج طبقا للمسمى الوظيفي والفئة 
  

ى مست) 31/1(عد النموذج ي - 31 ة عل وى الخاص بتوزيع الوظائف المصنفة حسب المجموعات الوظيفي

غير /كويتي(          موزعا حسب الجنسية حدةالجھة مع بيان عدد الموظفين في كل مجموعة على 

مع ربط ھذا العدد ) أنثى/ذكر(وحسب الجنس ) يغير جامع/جامعي(وحسب مستوى التأھيل ) يكويت

  .بتوزيع الوظائف   الخاص {1/9}بعدد الوظائف المشغولة بحركة الوظائف في نموذج 
  

يكون عدد  أنلوزارة المالية  المقدمةتراعي في مشاريع ميزانياتھا  أنجميع الجھات الحكومية على  -32

ي  ود الوظائف والعقود المقترح نقلھا من االعتماد التكميل درجات والعق ذلك عدد ال اني وك األول والث

نظم المتك ارير المستخرجة من ال ة للمنتھية خدماتھم مساويا لنفس األعداد الواردة بالتق ة امل للخدم

  .عن نفس الفترةالمدنية 
  

ة،   -33 ذلك الھواتف المتنقل عدم اقتراح أية مبالغ لتأجير سيارات لتخصيصھا للموظفين كمزايا عينية وك

م  يم رق ام التعم ا ألحك ات  1994لسنة ) 1(على أن يتم التخصيص وفق بشأن تنظيم استخدام المركب

ة في بش 2006لسنة ) 3(الحكومية ،و التعميم رقم  ات لشاغلي الوظائف القيادي أن تخصيص مركب

م  يم رق ة، والتعم ات الحكومي نة ) 13(الجھ ات  1990لس يارات بالجھ ف الس أن تخصيص ھوات بش

  .الحكومية 

  

   -:موظفين وفقا لما يلي  إسكان –أجور ورواتب عينية  211203الخاصة ببند ذج االنم تعد -34

 مباني ارإيج -الموظفيــــن  إسكان 21120301نوع  •
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دة مع  ا اإليجارات الجدي تقدر اعتمادات اإليجار على أساس قيمة اإليجارات الفعلية مضافا إليھ
توضيح عدد األسر المنتفعة فعال من اإليجارات القائمة ، وعدد الطلبات الجديدة حسب النموذج 

)32/1.(  
  

 الموظفين ــ مياه وكھرباء إسكان 21120302نوع  •

ى أساس عدد الوحدات السكنية  ءالكھرباتقدر المياه و  ا × عل دل االستھالك الشھري طبق مع
  )  .33/1(للنموذج 

 

 موظفين ــ  صيانة أثاث إسكان 21120303نوع  •

ثالث سنوات  ى أساس متوسط الصرف خالل ال ود أو االرتباطات أو عل تقدر على أساس العق
  ) .34/1(المالية األخيرة مع االسترشاد بالنموذج 

 
 موظفين ــ  صيانة مباني إسكان 42112030نوع  •

ثالث سنوات  ى أساس متوسط الصرف خالل ال ود أو االرتباطات أو عل تقدر على أساس العق
 ) .35/1(المالية األخيرة مع االسترشاد بالنموذج 

  
 مصروفات متنوعةموظفين ــ   إسكان 99211203نوع  •

 .الفعلية للجھةيتم تقدير األعتمادات الخاصة بھذا النوع وفقا لإلحتياجات 
 

 أخرى  أجور وراوتب عينية 211299بند  •

  أخرى  أجور وراوتب عينية 01211299نوع        

 يقدر ھذا النوع وفقا لالحتياجات الفعلية       

  

  تعويضات نھاية الخدمة 2131فئة   -35

  تعويضات نھاية الخدمة 213101بند            

  اية الخدمة تعويضات نھ 21310101نوع               
  

ويتيين يتم تقدير ھذا النوع في ضوء       ر الك ة الموظفين غي اء خدماتھم خالل السنة المالي ع إنھ المتوق

  ) .36/1(نموذج لل وفقاالجديدة 
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  :السلع واخلدمات  إستخدام –الباب الثانـي 
  

  

ة مع ضغطھا ق استخدامينبغي تقدير  -1 ات الفعلي ا السلع والخدمات في حدود المتطلب ان دونم در اإلمك

والتوجه نحو طرح أعمال الصيانة والنظافة واستئجار السيارات  ، واإلنتاج  إخالل بمستوى الخدمات

  .عن طريق مقاولين محليين لتوفير العمالة وتقليل التكلفة وسرعة اإلنجاز 
  

  :يمكن تقسيم أنواع بنود ھذا الباب من حيث طريقة تقديرھا إلى ما يلي  -2
  

  :تقدر على أساس التزامات فعلية  اعتمادات -أ 
  

يمكن تقدير المبالغ المتوقع صرفھا منھا تقديرا دقيقا إلى حد بعيد إذ أن  اإلعتماداتوھذه 

التزامات الجھات الحكومية بھا تقوم على أساس عقود أو ارتباطات بمبالغ محددة أو اشتراكات 

، إيجار سيارات لألعمال ، مباني اتف ، إيجار اشتراك ھ: اإلعتماداتمعلومة ومن أمثلة ھذه 

  .اشتراك في مجالت وصحف ونشرات واشتراك في وكاالت األنباء 
< <

  :اعتمادات تقدر على أساس مقايسات مخزنية  -ب 
  

خاصة لشراء األنواع التي تخضع لألنظمة المخزنية في ضبط توريدھا  اإلعتماداتوھذه 

طة والقرطاسية واألدوات واألفالم واألشر قطع الغيار: وتداولھا داخل الجھات الحكومية مثل 

يجب على الجھات الحكومية في كل عام أن تعد مقايسات  اإلعتماداتالخ ولتقدير ھذه  …المكتبية

  .لتقدير المواد الالزمة لھا كما وقيمة في السنة المالية المقبلة  مخزنيه
< <

  :اعتمادات تقدر على أساس مقايسات خاصة  -ج
  

صة بأنواع البنود التي يمكن أن تخدم األغراض المعتمد لھا سياسة مقبلة خا اإلعتماداتوھذه 

بالعمل في حدودھا وعلى سبيل المثال برامج اإلذاعة والتلفزيون ، صيانة وسائل النقل ،  دللتقيي

، و ھذه األعمال يمكن معرفتھا مقدما وعمل مقايسات تفصيلية لھا وعلى  ت ومرافقمنشآصيانة 

  .ت يمكن استخراج تقديرات المصروفات ضوء ھذه المقايسا
  

  :اعتمادات تقدر على أساس تقديري  -د 
  
  

وتوضع تقديرات أنواع ھذه البنود على أساس المبالغ المنتظر صرفھا في السنة المالية المقبلة 

ويمكن الوصول إلى رقمھا باالھتداء بالمصروف في الجزء المنقضي من السنة المالية الحالية 

روف في السنوات المالية  الثالث األخيرة مع مراعاة العوامل التي تدعو إلى تعديل ومتوسط المص

األساس كزيادة أعمال الجھة أو إنشاء فروع أو وحدات جديدة بھا أو التوسع في بعض المشاريع 
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التي توضع تقديراتھا على ھذا األساس المكالمات الخارجية  اإلعتماداتومن أمثلة أنواع ھذه 

  .لبريد والبرق وا
  

وف  - 4 ديم كش ى تق اذج يراع ة ونم نة المالي ة الس روع ميزاني ا  2015/  2014مش ة تمام دليل لمطابق

  .         )األساس النقدي (  تصنيفات الميزانية

 ىعلى أساس ما يصرف علواألنواع لبنود واوالفئات تقسم مصروفات الباب الثاني وفق المجموعات  - 5

  ) .1/2(رقم  لنموذجوفقا ل لقطاعين الحكومي واألھليمن اات خدمالسلع وتكاليف الء شرا
  

ة  تقديرب دالتقييضرورة  – 6 ات الفعلي وائم المطالب ا لق ك للسنوات السابقة  بعض البنود وفق اق تل مع إرف

ات اتف  –دبري( المطالب تراكات  –تلكس  –ھ الت  –اش ارض –الصحف والمج ي المع تراك ف  –االش

  ) .  خ ال … -والكھرباء  المياه
  

الفعلي  ينبغي مراعاة الدقة في التقدير واالسترشاد بمعدالت الصرف لكل نوع من األنواع والمصروف - 7

دير، ل  للسنوات المالية الثالث السابقة مع مراعاة الظروف والتغيرات التي تؤثر في التق ى ك يجب عل

ة  موضحا به مقترحات السنة)  2/  2( جھة حكومية أن تعد النموذج رقم  مع   2015/  2014المالي

اداتتوزيع  ى مستوي  اإلعتم ود وعل ات والبن م الفئ ا للنموذج رق رامج وفق واع والب ا )  3/2( األن كم

  -:بند أو نوع  فئة أو تراعى التعليمات التالية بالنسبة لكل
  

  :استخدام السلع  – 221جمموعة 
< <

  .صغيرة أدواتقطع غيار وعدد و  2211فئة 
  

  . سائل نقل بريةغيار وقطع  221101بند 
  .قطع غيار وسائل نقل جوية  221102بند 
  .قطع غيار وسائل نقل بحرية  221103بند 
  . واآلالتقطع غيار المعدات  221104بند 
  .قطع غيار التجھيزات  221105بند 
  .وميكروفيلم  آليقطع غيار حاسب  221106بند 
  .صغيرة  وأدواتعدد  221107بند 

  
  :طبقا للتالي مخزنيهعلى أساس مقايسات  البنودالالزمة لھذه  اداتاإلعتميتم تقدير 

  
ة  - أ واد المتكامل نظم إدارة الم ذة ل ة المنف ات الحكومي ات : الجھ داد المقايس راءات إع ا إلج وفق

 .بشأن إعداد المقايسات المخزنية 2000لسنة )  9(  المنصوص عليھا في التعميم رقم
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ةالجھات الحكومية غير المنفذة لنظ -ب ويخص ) 4/2(باستخدام النموذجين : م إدارة المواد المتكامل

واع ، و ذه األن تھالكية ضمن ھ واد االس وذج الم م النم ة ضمن نفس ) 5/2(رق واد الدائم ويخص الم

وع ن الرج واع ، ويمك ات  األن دى الجھ زين ل ات التخ ة لعملي ات المنظم اميم والتعليم ل التع ى دلي إل

  .لتعريف ما ھي المواد الدائمة والمواد االستھالكية 2005الحكومية الصادرة في مارس 
< <

  مواد وخامات 2212فئة 

  .أدوية وعقاقير ومواد كيماوية  221201بند            
  .أدوية وعقاقير ومواد كيماوية 22120101نوع                  

  

دير االعتم ـم تق ييتـ ر ف ا ذك ا لم ـه طبق ات مخزني ى أساس مقايس ا عل الزم لھ ادات  اد ال دير اعتم تق

  . 2211بالفئة رقم األنواع الخاصة 
< <

  مواد وخامات 2212فئة       

  .كتب  221202بند  
  .كتب  22120201نوع 

< <

ا  وم بھ ال التي تق اط وثيق باألعم ا ارتب ط و التي لھ ى شراء الكتب الضرورية فق يجب االقتصار عل

ى  اإلدارة المطلوب لھا الشراء مع بيان موضوع الكتاب والعدد ة عل ـر والقيم المطلوب ومتوسط السع

م  وذج رق ا للنم اد طبق دير االعتم تم تق طته ، وي امج وأنش يم حسب البرن ون التقس ا ) 6/2(أن يك ، أم

ا أرصدة  ي لھ ب الت بة للكت هبالنس دير  مخزني تم تق تخدامھا في تمرارية اس را الس ى إنظ ا عل عتماداتھ

  . 2211رقم  بالفئةمادات األنواع الخاصة طبقا لما ذكر في تقدير اعت مخزنيهأساس مقايسات 
  

  مواد وخامات 2212فئة       

  .صحف ونشرات  221203بند        
  .صحف ونشرات  22120301نوع        

ان اسم  ع بي ة م ة الحكومي ل الجھ ة بعم ا عالق ي لھ توضح أسماء المجالت والصحف والنشرات الت

طلوب موزعا حسب البرنامج وأنشطته حسب النموذج المجلة أو الجريدة وقيمة االشتراك والعدد الم

ثالث سنوات ) 7/2(رقم  ي ل وأما بخصوص النشرات فيتم تقديرھا على أساس متوسط الصرف الفعل

  .مالية سابقة 
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  مواد وخامات 2212فئة        

  .أفالم وأشرطة  221204بند                                  
  .أفالم وأشرطة  22120401نوع                                       

< <

أما  ، 2211بالفئة رقم ات األنواع الخاصة يتم تقدير االعتماد الالزم لھا طبقا لما ذكر في تقدير اعتماد

هال يتوافر لھا أرصدة  بالنسبة لألفالم واألشرطة غير الخام أو التي الزم  مخزني اد ال دير االعتم تم تق ي

  . )8/2(لھا طبقا للنموذج 
< <

  مواد وخامات 2212فئة >

 .مالبس  221205بند >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  .لموظفين لمالبس  22120501نوع                                                
  .مالبس لغير الموظفين  22120502نوع                                              

< <

دير المال تم تق واع وي ادات األن دير اعتم ي تق ر ف ا ذك ا لم ة طبق ات المخزني ى أساس المقايس بس عل

، وفقـا للتعليمات الموضحة في ھذا التعميم في الجزء الخاص بالمقايسات  2211بالفئة رقم الخاصة 

  .  })  9/2/1/1( ،  ) 9/2/1(  {ذج اوفقا للنم المخزنية
  

  مواد وخامات 2212فئة 

  . أغذية 221206بند                                 
  .لموظفين ل أغذية 22120601نوع                                              

  . لغير الموظفين أغذية 22120602نوع                                              
  

واع الخاصة يتم تقدير األغذية على أساس المقايسات المخزنية طبقا لما ذكر في تقدير اع ادات األن تم

م  ة رق ات  2211بالفئ اص بالمقايس زء الخ ي الج يم ف ذا التعم ي ھ حة ف ات الموض ا للتعليم ،ووفق

ا  السنوات المالية الثالث السابقة المخزنية مع األخذ في االعتبار قيمة العقود الفعلية ومصروفات وفق

  .  }) 9/2/2/1( ،  ) 9/2/2(  {  ذجاللنم

  اتمواد وخام 2212فئة 

  .ومفروشات  أغطية 221207بند                                
  .ومفروشات أغطية 22120701نوع                                         

در  اد اتق ة  تاالعتم ى أساس مقايس ا عل ة لھ هالالزم ادات  مخزني دير اعتم ي تق ر ف ا ذك ا لم طبق

  .2211بالفئة رقم األنواع الخاصة 
< <
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  مواد وخامات 2212فئة 

  .قرطاسيه وأدوات مكتبية  221208بند                         
  .قرطاسيه وأدوات مكتبية  22120801نوع                                 

< <

ادات  دير اعتم تم تق يي واع   ةالقرطاس ادات األن دير اعتم ي تق ر ف ا ذك ا لم ة طبق واألدوات المكتبي

  .2211بالفئة رقم الخاصة 
< <

  مواد وخامات 2212 فئة

  .نباتات وبذور   221209بند                          
  .نباتات وبذور   22120901نوع                                 

< <
اداتتقــــدر  ى أساس مقايسة  اإلعتم ا عل ة لھ هالالزم ادات  مخزني دير اعتم ر في تق ا ذك ا لم طبق

  .2211بالفئة رقم األنواع الخاصة 
< <

  مواد وخامات 2122فئة 

  .أعالف وأسمدة   221210بند     

  .أعالف وأسمدة   22121001نوع               
  

طبقا لما ذكر في تقدير اعتمادات األنواع  مخزنيهالالزمة لھا على أساس مقايسة  اإلعتماداتتقدر 

  .2211بالفئة رقم الخاصة 
  

  مواد وخامات 2212فئة  

  .  آليبرامج حاسب  221211بند                             

  .  آليبرامج حاسب  22121101نوع                                     
  

ذا  ل ھ وعيحم ة  الن ة وتعليمي راض تثقيفي ي ألغ رامج الحاسب اآلل راء ب الغ المخصصة لش بالمب
رامج الحاسب اآلحيث  ومكتبية ة من ب ة الفعلي ا لحاجة الجھات الحكومي دير وفق تم التق يي ا  ل وفق

  -:وفقا لما يلي   ) 10/2(للنموذج 
  

  

  

 )العدد × قيمة البرنامج وفقا لمتوسط األسعار السائدة ( 
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  مواد وخامات 2212فئة 

  .متنوعة    –مواد وخامات  221299بند                         

  .متنوعة    –مواد وخامات  22129901نوع                                 

تم ت ات ي اس مقايس ى أس ة عل ات الجھ ب احتياج ديرھا حس هق دير  مخزني ي تق ر ف ا ذك ا لم طبق

  .2211بالفئة رقم اعتمادات األنواع الخاصة 
  

  وقود وزيوت وقوى محركة 2213فئة 

  وقود  221301بند                         

  وقود  22130101نوع                               
  

دد (على أساس  زمة لھذا النوعالال اإلعتماداتتقدر  دل ا× الع م   حسب النموذج )الستھالكمع رق

م لمع مراعاة اال )11/2/1( وزراء رق م ) 591/2(تزام بقرار مجلس ال ) 7/2/99(في اجتماعه رق

ى  30/8/1999بتاريخ  وزراء  الستھالكوالذي حدد السقف األعل ود المخصص الستخدام ال الوق

ه ) ستة آالف لتر سنويا(ية بما ال يتجاوز في الجھات الحكوم والمسئولين مع مراعاة ما تنص علي

  .عقود تأجير السيارات
  

  وقود وزيوت وقوى محركة 2213فئة 

  وقود تشغيل المحطات 221302بند                          

  وقود تشغيل المحطات 22130201نوع                             
  

در  اداتتق ة وفق اإلعتم ة الالزم ع مؤسس ه م اق علي تم االتف ذي ي تخدم و ال ود المس وع الوق ا لن

  .معدل االستھالك × البترول الكويتية على أساس العدد 
  

  وقود وزيوت وقوى محركة 2213فئة 

  زيوت وشحومات 221303بند                          

  زيوت وشحومات 22130301نوع                             
  

در  ادتق ى أساس مقايسات  اتاإلعتم ا عل ة لھ هالالزم ادات  مخزني دير اعتم ي تق ر ف ا ذك ا لم طبق

ة  واع الخاص م األن ة رق ى أس ، 2211بالفئ دات أو عل دد الوح تھالك × اس ع دل االس ( مع

  .سبة للجھات التي ال تحتفظ بمخزونوذلك بالن)  11/2/2جنموذ

  



 : Budget@mof.gov.kwEmail                                                                                  ة    شئون الميزانية العام
  99من  36صفحة 

 : Accounting@mof.gov.kwEmail                                                                         شئون المحاسبة العامة    

 

  وقود وزيوت وقوى محركة 2213فئة 

  غاز 221304بند                           

  غاز 22130401نوع                              
< <

در  اداتتق ع االسترشاد بمتوسط  الصرف خالل السنوات  اإلعتم ديري م ى أساس تق ة عل الالزم

  .الثالث األخيرة 
  

  وكھرباء مياه 2214فئة 

  مياه 221401بند                          

  مياه 22140101نوع                                
  

ع  نوي المتوق تھالك الس دل االس ى أساس مع ديره عل تم تق م × ي وذج رق دة حسب النم عر الوح س

قطاع الكھرباء والماء بشأن الحد من  الكھرباء والماءبتعليمات وزارة  التقيدمع مراعاة ) 12/2(

  . الطاقة الكھربائية والماء بقدر اإلمكان  استھالك

  
  رباءوكھ مياه 2214فئة 

  كھرباء 221402بند                         

  كھرباء 22140201نوع                             
  

ع  نوي المتوق تھالك الس دل االس ى أساس مع ديره عل تم تق م × ي وذج رق دة حسب النم عر الوح س

)13/2 (  
  

  أخرىمستلزمات  2219فئة 

  أخرىمستلزمات  221901بند                          

  أخرىمستلزمات  22190101نوع                             

  
 .د بمصروفات الثالث سنوات األخيرةيتم تقديرھا على أساس احتياجات الجھة مع االسترشا
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  .اخلدمـات استخدام   222جمموعة  
< <

  نقل ومواصالت 2221فئة 

  انتقال ونقل 222101بند                          

  انتقال ونقل 22210101نوع                            
< <

يتم التقدير على أساس متوسط المنصرف في الثالث سنوات المالية األخيرة والجزء المنقضي من 

وافرت األ ة ، و إذا ت ة الحالي نة المالي اسالس ى أس دير عل تم التق ات في داد والكمي                     ع

     ) يمةالق× العدد أو الكمية   (  
  

  نقل ومواصالت 2221فئة 

  برق وھاتف وتلكس 222102بند                         

  برق وھاتف وتلكس 22210201نوع                            
  

يتم تقدير البرق والمكالمات الھاتفية والتلكسات على أساس معدل الصرف في الثالث سنوات 

قيمة االشتراك × العدد (ف والتلكس فيتم تقديرھا على أساس المالية األخيرة ، أما أجھزة الھات

مع مراعاة أن تقتصر خدمات االتصال على االحتياجات ) 14/2(حسب النموذج رقم  )السنوي 

بشأن  1997لسنة  1الفعلية للجھة والالزمة لتسيير أعمالھا فقط ، وااللتزام بالكتاب الدوري رقم 

  .الرقابة على االتصاالت الدولية 
< <

  نقل ومواصالت 2221فئة 

  بريد 222103بند                          

  بريد 22210301نوع                             
  

  .يتم التقدير على أساس معدل الصرف في الثالث سنوات المالية األخيرة 
  

  نقل ومواصالت 2221فئة 

  قنوات إذاعة واتصال 222104بند                          

  قنوات إذاعة واتصال 22210401نوع                            
  

  

                    وفقا يتم تقدير االعتماد الالزم لھذا النوع على أساس قيمة االشتراكات الفعلية

  ) .15/2(حسب النموذج رقم )  دقيقة /السعر×للمدة (
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  إيجارات 2222فئة 

  انيمب إيجار 102222بند         

  مباني إيجار 22220101نوع               

  وسائل نقل برية إيجار 222202بند 

  وسائل نقل برية إيجار 22220201نوع 

  وسائل نقل جوية إيجار 222203بند 

  وسائل نقل جوية إيجار 22220301نوع 

  وسائل نقل بحرية إيجار 222204بند 

  وسائل نقل بحرية إيجار 22220401نوع 

  المعدات واآلالت ارإيج 222205بند 

  المعدات واآلالت إيجار 22220501نوع 

  التجھيزات إيجار 222206بند 

  التجھيزات إيجار 22220601نوع 

  آليبرامج حاسب  إيجار 222207بند 

  آليبرامج حاسب  إيجار 22220701نوع 

  أخرىإيجارات  222299بند 

  أخرىإيجارات  22229901نوع 
  

ا  واع وفق ل األن اني  )16/2( للنموذج يتم التقدير لك ة للمب ة اإليجاري ادة القيم اة عدم زي مع مراع

م  انون رق ه المرسوم بق ا يقتضي ب يم وزارة  إيجاراتبشأن ) 35/1978(عمال لم ارات وتعم العق

ة ر 1979لسنة ) 7(المالية رقم  ة المدني وان الخدم يم دي م وتعم اء نطاق ) 15/1991(ق بشأن إلغ

ويتيينالسكن الحكومي واالستعاضة  منح ر الك اث للموظفين غي دل األث دل السكن وب ه بب ، مع  عن

م  وزراء رق رار مجلس ال اء بق ا ج اة م اريخ )  74( مراع يم وزارة  21/1/2008الصادر بت وتعم

م  ة رق نة )  4( المالي اني  2008لس ن المب ة م ات الحكومي ات الجھ وفير احتياج وابط ت أن ض بش

  .المستأجرة 
< <
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  صيانة 2223فئة 
< <

أن الصيانة البسيطة أنواعھا  اختالفبشأن أعمال الصيانة على  1982لسنة  23تعميم رقم حدد ال

>:ضمن الباب الثاني المستلزمات السلعية والخدمات وفقا لما يلي  إعتماداتھاتدرج  <

  صيانة وسائل نقل برية 222301بند 

  صيانة وسائل نقل برية 22230101نوع               

  ئل نقل جويةصيانة وسا 222230بند 

  صيانة وسائل نقل جوية 22230201نوع 

  صيانة وسائل نقل بحرية 322230بند 

  صيانة وسائل نقل بحرية 22230301نوع 

  صيانة المعدات واآلالت  222304بند

  صيانة المعدات واآلالت 22230401نوع 

  صيانة  أجھزة 522230بند 

  صيانة أجھزة 22230501نوع 

  صيانة  أثاث 622230بند 

  صيانة أثاث 22230601ع نو

  صيانة  منشات ومرافق 722230بند 

  صيانة منشات ومرافق 22230701نوع 

  آليصيانة  أجھزة حاسب  822230بند 

  آليصيانة أجھزة حاسب  22230801نوع 

  آليصيانة  برامج حاسب  922230بند 

  آليصيانة برامج حاسب  22230901نوع 
< <

زم م  يلت وزراء رق س ال رار مجل ارا /82(بق م ) بع ه رق ادر باجتماع اريخ) 4/2005(الص  بت

يانة  30/1/2005 ال الص ع أعم ى جمي راف عل د واإلش ة بالتعاق ات الحكومي وم الجھ ذي يوضح أن تق وال

دارھا ال  ة مق ويتي سنويا جاوز يالبسيطة اليومية لمبانيھا وذلك في حدود ميزاني ار ك ة ألف دين تم و مائ ي

  ) .17/2(التقدير لكل األنواع وفقا للنموذج 
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  .خدمات إعالمية واجتماعية  2224فئة 

  .برامج إذاعة وتلفزيون  222401بند               

  .برامج إذاعة وتلفزيون  22240101نوع                    
  

  -:تقدر اعتمادات ھذا النوع كما يلي    

ب ع - ة حس نة المالي دار الس ى م ون عل ة والتلفزي رامج اإلذاع ة لب ة مدروس ل خط دد عم

  .ساعات اإلرسال اليومي 

< <
اس  - ى أس ة عل ادات مالي ى اعتم ة إل ذه الخط ة ھ دد ( ترجم ات  ع ة × الحلق عر الحلق )  س

دتھا  ب م ة حس عر الحلق در س امج  ،ويق وع البرن ب ن ة حس عر الدقيق ف س                ويختل

  ) .18/2(و يراعى إعداد النموذج رقم ، ) الخ ...ثقافي ، رياضي أو ديني( 

  

  .خدمات إعالمية واجتماعية  2224فئة 

  إصدار كتب ومجالت ونشرات 222402بند              

  .إصدار كتب ومجالت ونشرات 22240201نوع                   
< <

تكلفة اإلصدار للنسخة ، مع االسترشاد بمصروفات السنوات × على أساس العدد  إعتماداتھاتقدر 

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

  .خدمات إعالمية واجتماعية  2224فئة 

  وحفالت وھدايا ورحالتضيافة  222403بند 

  وحفالت وھدايا ورحالتضيافة  22240301نوع 
  

ى أساس متوسط الصرف خال ةيقدر االعتماد عل ثالث سنوات المالي رة  ل ال ة األخي ، وحسب قيم

بالد الھدايا التي تقدم لضيوف الدولة والوالئم و الض دومھم لل اة يافة التي تقام بمناسبة ق مع مراع

  .1986لسنة  53بجلسته ) 20(جاء بقرار مجلس الوزراء رقم  ما
< <

  .خدمات إعالمية واجتماعية  2224فئة 

  معارض محلية وخارجية 222404بند 

  معارض محلية وخارجية 22240401نوع 
< <
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ةلتي سيقدر االعتماد على أساس تقديم بيان بالمعارض المحلية ا ، تقام بالكويت خالل السنة المالي

م  ا للنموذج رق ا طبق ل منھ ة ك ا ، وتفاصيل تكلف ة التي ستشارك الكويت فيھ والمعارض الخارجي

ار بالنسبة للجھات ) 20/2( ، مع مراعاة أال تتجاوز تكلفة المعرض المحلي مبلغ خمسة آالف دين

اتبالحكومية وم ار بالنسبة لجمعي وزراء  لغ ألف وخمسمائة دين رار مجلس ال ا لق ام وفق ع الع النف

  .1986لسنة ) 53(بجلسته رقم ) 20(رقم 
< <

  .خدمات إعالمية واجتماعية  2224فئة 

  ودعايـة اتإعالن 222405بند 

  ودعايـة اتإعالن 22240501نوع 

رة  يقدر على أساس متوسط الصرف خالل الثالث سنوات المالية األخيرة والصرف الفعلي في الفت

رارات التي تصدر بشأن الحمالت المنقضي ار الق ة من السنة المالية الحالية ، مع األخذ في االعتب

  .ئية عن الكويت في الداخل والخارجالدعا
< <

  .خدمات إعالمية واجتماعية  2224فئة 

  خدمات اجتماعية ورياضية وثقافية 222406بند 

  خدمات اجتماعية ورياضية وثقافية 22240601نوع 
< <

ا  يقدر االعتماد ة التي تقيمھ ة واألنشطة الرياضية والثقافي ة الخدمات االجتماعي على أساس تكلف

دوات والمحاضرات  ك الن ال ذل ا مث ة عملھ ة حسب طبيع ي المناسبات المختلف ة ف ة الحكومي الجھ

  .والدورات الرياضية التي تقام في المدارس 
< <

  .  واستشارات أبحاث ودراسات 2225فئة 
< <

< دولي بمشروع تم إدراج تكاليف الدي> د ال دولي او صندوق النق راسات المقترح أن يقوم بھا البنك ال

دة للدراسات  المبررات واألسباب والمستندات المؤي ميزانية الجھة الحكومية المعنية ، مشفوعا ب

  .شئون الميزانية العامة دراستھا وإقرار التقديرات المناسبة  –المطلوبة ، ليتسنى لوزارة المالية 
< <

  أبحاث ودراسات   222501بند 

  أبحاث ودراسات   22250101نوع 

  استشارات   222502بند 

  استشارات   22250201نوع 
< <
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يقدر االعتماد على أساس العقود أو االرتباطات مع الجھات المتخصصة ، ويرفق بمشروع 

تقديرات  على أال تتضمن )21/2(الميزانيـة بيـان باألبحاث والدراسات وتكلفتھا طبقا للنموذج رقم 

بند أبحاث ودراسات واستشارات أية مبالغ ذات طبيعة مرتبطة بالباب األول وفقا لقرار مجلس 

  . 1987لسنة ) 6(بجلسته رقم ) 18(الوزراء رقم 
< <

  .مصروفات خاصة 2226فئة 

  مصروفات خاصة 222601بند 

  مصروفات خاصة 22260101نوع 

اد  تم االسترش ة ، وي ل الجھ ـة عم ب طبيعــ در حس ة تق نوات المالي ثالث س الل ال روف خ بالمص

  .األخيرة 
  

  .خدمات أخرى 2227فئة 

  طبـــــع 222701بند 

  طبـــــع 22270101نوع      
<<<< <

خ ... استمارات -دفاتر (  {يتم التقدير على أساس اإلعداد  اة مصروفات  }السعر × ) ال مع مراع

هالتي لھا أرصدة الثالث سنوات المالية األخيرة أما بالنسبة للمطبوعات  نظرا الستمرارية  مخزني

  ) .5/2(و) 4/2(طبقا للنموذجين  مخزنيهعلى أساس مقايسات  إعتماداتھااستخدامھا فيتم تقدير 

< <
  .خدمات أخرى 2227فئة 

  تأمين وعمولـــة 222702بند 

  تأمين وعمولـــة 22270201نوع      
  

ة  ات الفعلي ى أساس االلتزام دير عل تم التق ود ( ي دة ) ارتباطات  -عق ات الجدي ع إضافة االلتزام م

  . ل الثالث سنوات المالية األخيرةوبيان أسبابھا ، أو على أساس متوسط الصرف خال
< <

  .خدمات أخرى 2227فئة 

  رسوم حكومية 222703بند 

  رسوم حكومية 22270301نوع 
< <

ررة ع وم المق توردة والرس ائع المس م البض اس حج ى أس ة عل وم الحكومي در الرس ا تق ا وفق ليھ

  .للقوانين والقرارات المعمول بھا و أي رسوم حكومية أخرى 
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  .خدمات أخرى 2227فئة 

  حماية وأمن 222704بند 

  حماية وأمن 22270401نوع 
< <

ن  ة واألم ة الحماي ام بمھم ة للقي ركات المتخصص ع الش ا م تم إبرامھ ي ي ود الت ة العق در بقيم يق

  .للممتلكات الحكومية 

  .خدمات أخرى 2227فئة 

  خدمات متنوعة 222705بند 

  خدمات متنوعة 22270501نوع 

  خدمات النظافــة 222706بند 

  خدمات النظافــة 22270601نوع 

  خدمات المراسلين والفندقة 222707بند 

  خدمات المراسلين والفندقة 22270701نوع 

  خدمات إدخال البيانات والطباعـة 222708بند 

  ت والطباعـةخدمات إدخال البيانا 22270801نوع 
  

ثالث  ة مع االسترشاد بمتوسط الصرف في السنوات ال ات الفعلي ود وااللتزام ى أساس العق در عل تق

  ) .22/2(المالية األخيرة نموذج 

  اشتراكات ورسوم خارجية 222709بند 

  ھيئات ومنظمات دولية  –اشتراكات ورسوم خارجية  22270901نوع 

  مؤسسات علمية  –اشتراكات ورسوم خارجية  22270902نوع 

  رسوم اشتراك في مھمات رسمية   22270903نوع 

ذا  ريتقديتم  وزراء الصادرة في ھ رارات مجلس ال ا لق ة وطبق ا لاللتزامات الفعلي الزم وفق األعتماد ال

  ) .25/2( للنموذج رقم  وفقاالشأن 
  

  تدريب 222710بند 
  

ذه الخطة يجب على كل جھة حكومية إعداد خطة سنوية لتدريب موظفيھا مح اً، وترفق ھ اً وخارجي لي

ام  ة أرق ر المالي رارات وزي ا لق د وفق ذا البن واع ھ ) 87(،  1964لسنة ) 11(بنماذج إعداد تقديرات أن

نة  نة ) 27(،  1975لس ة  1976لس س الخدم يم مجل رار وتعم ار وق دريب واالختب آت الت أن مكاف بش
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ذا الشأن ،  1989لسنة ) 3(المدنية رقمي  ين  1997لسنة ) 20(بھ اد ب د واإليف بشأن ضوابط التعاق

ا  ا محلي دريب موظفيھ الجھات الحكومية والمؤسسات التدريبية الخاصة عند إعداد الخطة السنوية لت

  :الخ وفقاً لما يلي..وخارجيا 

  

  تدريب محلي 22271001نوع 

اس  ى أس در عل دربين ( {يق دد المت درب× ع ھرية للمت أة الش درب المكاف ة المت  } )أوتكلف

  ) .23/2(ب النموذج سح
  

  تدريب خارجي 22271002نوع 

اس ى أس در عل دربين ( {يق دد المت درب× ع ة المت درب أو تكلف ھرية للمت أة الش  }) المكاف

  ) .24/2(حسب النموذج 
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  تكلفة التمويل –الباب الرابع 
  
ع (خصومالوحدات الحكومية التي تتحمل أنواعا معينة من المدفوعات تلتزم بھا ھي  • ، األوراق  الودائ

دفعھا  ة ب روض، الحسابات الدائن دا األسھم، الق ة ع دما تقترض  أوتنش ، )المالي دفوعات عن ك الم تل

 .وحدة من الوحدات الحكومية أمواال من وحدة أخرى
  

ائم، وھو ) المدين(المصروفات التي تتحملھا الوحدة الحكومية كما تمثل  • دين الق عن استخدام أصل ال

ة  دائنالقيم دمھا ال ي ق ادية الت تحق و االقتص ود التس رة وج وال فت تمرة ط ورة مس روفات بص مص

رة . الخصوم ل  فت دين المستحق في ك وقد يتم إثبات السعر الذي تستحق به كنسبة مئوية من أصل ال

ى مؤشر محدد أو مزيج من  زمنية، أو مبلغ من المال محدد سلفا، أو مبلغ متغير من المال يعتمد عل

   -: قسم إلى المجموعات التاليةتساليب، وھذه األ

  
  تكلفة التمويل  24  باب 

 لغير المقيمين –تكلفة التمويل     241  مجموعة

  لغير المقيمين –تكلفة التمويل       2411  فئة

  لغير المقيمين – تكلفة التمويل         241101  بند

  لغير المقيمين –تكلفة التمويل            24110101  نوع

 للمقيمين عدا الحكومة العامة –تكلفة التمويل   242  موعةمج

  للمقيمين عدا الحكومة العامة – تكلفة التمويل  2421  فئة

  للمقيمين عدا الحكومة العامة – تكلفة التمويل  242101  بند

  للمقيمين عدا الحكومة العامة – تكلفة التمويل  24210101  نوع

 منشآت أخرى للحكومة العامة/تلوحدا – تكلفة التمويل    243  مجموعة

  منشآت أخرى للحكومة العامة/لوحدات – تكلفة التمويل  2431  فئة

 منشآت أخرى للحكومة العامة/لوحدات –تكلفة التمويل   243101  بند

 منشآت أخرى للحكومة العامة/لوحدات –تكلفة التمويل   24310101  نوع

  
  

 

  



 : Budget@mof.gov.kwEmail                                                                                  ة    شئون الميزانية العام
  99من  46صفحة 

 : Accounting@mof.gov.kwEmail                                                                         شئون المحاسبة العامة    

 

  اإلعانات – اخلامسالباب 
 
 

ي  ات ھ داإلعان اس  فوعاتم ى أس روعات عل ى المش ة إل دات الحكومي دمھا الوح ل تق دون مقاب ة ب جاري

ا أو تصدرھا  ا أو تبيعھ مستويات أنشطتھا اإلنتاجية أو أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات التي تنتجھ

ا  اع بھ ي تب عار الت ى األس اج أو عل تويات اإلنت ى مس أثير عل ات للت مم اإلعان د تص توردھا ، وق أو تس

ط . لمخرجاتا ة فق ة تحويالت جاري ائي، وھي بمثاب ى المستھلك النھ تدفع اإلعانات إلى المنتجين وليس إل

ة لتعويضھا عن  وليست تحويالت رأسمالية ، كما تشمل اإلعانات أيضا على التحويالت إلى الشركات العام

ل عن متوسط تكلف اج وھى موزعة خسائر تتحملھا في أنشطتھا اإلنتاجية نتيجة لتقاضي أسعار تق ة اإلنت

  -:وفقا للتالي 
 
 
 

  اإلعانات  25  باب 

  لشركات عامة –اإلعانات    251  مجموعة

تشمل ھذه المجموعة على اإلعانات المقدمة دون مقابل للشركات العامة المالية وغير المالية في 
  .دولة الكويت

 

 لشركات عامة غير مالية –اإلعانات        2511  فئة

  دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا           251101  بند

  دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا            25110101  نوع

يقدر بما تقدمه الحكومة لمؤسسة البترول الكويتية نظير قيامھا لتسويق المنتجات المكررة 
أسعار المنتجات  والغاز المسال محليا طبقا لألسعار المتفق عليھا ويمثل الدعم الفرق بين

المكررة والغاز المسال مقوما بسعر التصدير وبين األسعار في السوق المحلي مضافا إليھا 
  تكاليف التسويق

  

  دعم الوقود للخطوط الجوية الكويتية  251102  بند

  دعم الوقود للخطوط الجوية الكويتية    25110201  نوع

  مقابل دعمھا لوقود الطائراتيقدر بما تقدمه الحكومة للخطوط الجوية الكويتية 
  

  دعم تخفيض تكلفة الوقود    251103  بند

  دعم تخفيض تكلفة الوقود                25110301  نوع
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 رقمقرارات مجلس الوزراء وفقا ليقدر بما تقدمه الحكومة مقابل تخفيض تكلفة الوقود 

 534ورقم  11/2/2007المنعقد بتاريخ  )7/2007(المتخذ في اجتماعه رقم  )1-أوال/129(

بشأن خطة تطوير  10/6/2007المنعقد بتاريخ ) 2/2007-26( المتخذ في اجتماعه رقم 

  ) . فة وقود الطائرات يتخفيض تعر( مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية 

  لشركات عامة مالية   –اإلعانات   2512  فئة

 لشركات عامة مالية   –اإلعانات    251201  بند

  لشركات عامة مالية  –اإلعانات                25120101  نوع

  .يقدر ھذا النوع باإلعانات المقدمة دون مقابل إلى الشركات العامة المالية في دولة الكويت 

  لمشروعات خاصة –اإلعانات    252  مجموعة

الكويت  تشمل ھذه المجموعة على اإلعانات المقدمة دون مقابل للمشروعات الخاصة في دولة
  .لدعم إنتاجھا

 

  لمشروعات خاصة غير مالية –اإلعانات    2521  فئة

ھذه الفئة باإلعانات لبعض الشركات أو األنشطة الخاصة أو األنشطة المختلفة غير المالية  تقدر
التي تقدم خدمات عامة أو تمثل بعض أوجه النشاط االقتصادي في الدولة طبقا لما يصدر بھا 

 .س الوزراء وتحتوي ھذه الفئة على البنود التاليةمن قرارات من مجل
  خفض تكاليف المعيشة    252101  بند

  خفض تكاليف المعيشة     25210101  نوع

تقدر على أساس المواد الغذائية و اإلنشائية المنتظر دعمھا وفقا للخطة الموضوعة أو حسب 
  .تعليمات مجلس الوزراء

  دعم الشركات    252102  بند

  دعم الشركات       25210201  نوع

بتعويض الخسائر التي تسجلھا حسابات بعض الشركات ويصدر  النوعيحمل ھذا 
بالتعويض قرار من مجلس الوزراء وتساھم الدولة مع ضمان تحقيق نسبة من 

 .األرباح لمساھمي القطاع الخاص 

تية، شركة النقل العام، شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكوي  : على سبيل المثال(
وشركة المشروعات السياحية وھذه الشركات ذات طبيعة خدمية أكثر مما ھي 

 .تجارية
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  دعم أعالف   252103  بند

 دعم أعالف   25210301  نوع

  يقدر بالمبالغ التي يتقرر تخصيصھا سنويا لدعم أعالف الحيوانات

  دعم نباتي    252104  بند

  دعم نباتي                   25210401  نوع

  ر بالمبالغ التي يتقرر تخصيصھا سنويا لدعم اإلنتاج النباتييقد

  دعم أسماك    252105  بند

  دعم أسماك      25210501  نوع

  يقدر بالمبالغ التي يتقرر تخصيصھا سنويا لدعم صيادي األسماك واالستزراع السمكي

  دعم الحليب    252106  بند

  دعم الحليب    25210601  نوع

  يتقرر تخصيصھا سنويا لدعم إنتاج الحليبيقدر بالمبالغ التي 

  دعم النخيل المثمر    252107  بند

  دعم النخيل المثمر     25210701  نوع

  يقدر بالمبالغ التي يتقرر تخصيصھا سنويا لدعم إنتاج النخيل المثمر

  دعم أنواع أخرى    252199  بند

  دعم أنواع أخرى    25219901  نوع

لدعم أي مشروعات عامة غير مالية بخالف األنواع األخرى  يقدر بالمبالغ المخصصة سنويا

  الذكورة سابقاً 

 لمشروعات خاصة مالية –اإلعانات    2522  فئة

  لمشروعات خاصة مالية –اإلعانات    252201  بند

  لمشروعات خاصة مالية –اإلعانات   25220101  نوع

 التيو األنشطة المختلفة المالية تقدر ھذه الفئة باإلعانات لبعض الشركات أو األنشطة الخاصة أ
الدولة طبقا لما يصدر بھا من  فيتقدم خدمات عامة أو تمثل بعض أوجه النشاط االقتصادي 

  .قرارات من مجلس الوزراء
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  )مصروفات (  املنح – السادسالباب 
  

ى  ة يتم التقدير على أساس حصر قرارات مجلس الوزراء التي يترتب عليھا التزام سنوي ثابت عل الحكوم

ي عن الستة  ذلك المصروف الفعل ثالث الماضية وك ودراسة مستويات الصرف الفعلي خالل السنوات ال

ة  ات الخارجي ة لإلعان ة الدائم أشھر األولى من السنة المالية وبما يتم اتخاذه من قرارات صادرة عن اللجن

   -:وفقا لما يلي 
 
 

 )مصروفات(المنح    26  باب

 حكومات أجنبيةل –المنح    261  مجموعة

 جارية – لحكومات أجنبية المنح        2611  فئة

  المنح الخارجية –منح جارية لحكومات أجنبية             261101  بند

  المنح الخارجية –منح جارية لحكومات أجنبية                 26110101  نوع

  التزامات مؤتمرات  –منح جارية لحكومات أجنبية    261102  بند

  التزامات مؤتمرات –منح جارية لحكومات أجنبية   26110201  نوع
  يتم التقدير في ضوء االلتزامات التي سبق تحديدھا من قبل الجھات المختصة 

  
  رأسمالية – لحكومات أجنبية المنح   2612  فئة

  المنح الخارجية  –منح رأسمالية لحكومات أجنبية      261201  بند

  المنح الخارجية –لحكومات أجنبية منح رأسمالية   26120101  نوع
  يتم التقدير في ضوء االلتزامات التي سبق تحديدھا من قبل الجھات المختصة 

  

  التزامات مؤتمرات  –منح رأسمالية لحكومات أجنبية               261202  بند

  التزامات مؤتمرات  –منح رأسمالية لحكومات أجنبية   26120201  نوع
  ء االلتزامات التي سبق تحديدھا من قبل الجھات المختصةيتم التقدير في ضو 

  

  لمنظمات دولية –المنح    262  مجموعة

  جارية –المنح لمنظمات دولية    2621  فئة

  المنح الخارجية –منح جارية لمنظمات دولية    262101  بند

  المنح الخارجية –منح جارية لمنظمات دولية                 26210101  نوع

  التزامات مؤتمرات –منح جارية لمنظمات دولية              262102  بند
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  التزامات مؤتمرات –منح جارية لمنظمات دولية                 26210201  نوع

  رأسمالية –المنح لمنظمات دولية    2622  فئة

  المنح الخارجية –منح رأسمالية لمنظمات دولية    262201  بند

  المنح الخارجية –ية لمنظمات دولية منح رأسمال   26220101  نوع

  التزامات مؤتمرات –منح رأسمالية لمنظمات دولية    262202  بند

  التزامات مؤتمرات –منح رأسمالية لمنظمات دولية    26220201  نوع

  لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة –المنح    263  مجموعة

  جارية –ة المنح لوحدات أخرى تابعة للحكومة العام   2631  فئة

   إلى الھيئات الملحقة –منح جارية لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة   263101  بند

  مجلس األمة   26310101 نوع

  .المقدر ألبواب مصروفات مجلس األمة يمثل التعويض 
  جامعة الكويت   26310102 نوع

يمثل التعويض المقدر للجامعة لتغطية الزيادة في المصروفات عن 
  .اتاإليراد

  الھيئة العامة للمعلومات المدنية   26310103 نوع

يمثل التعويض المقدر لتغطية الفرق بين اإليرادات التقديرية والمصروفات 

  .التقديرية 

  الھيئة العامة للبيئة   26310104 نوع

يمثل التعويض المقدر لتغطية الفرق بين اإليرادات التقديرية والمصروفات 
  .التقديرية 

  بلدية الكويت   26310105 نوع

  يمثل تعويض البلدية عن تقديرات مصروفاتھا بعد استبعاد ايرادتھا الذاتية 
  اإلدارة العامة لإلطفاء   26310106 نوع

  الھيئة العامة لالستثمار   26310107 نوع

  الھيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب   26310108 نوع

  القصرالھيئة العامة لشؤون    26310109 نوع

  الھيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية   26310110 نوع

  الھيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي   26310111 نوع
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  الھيئة العامة للشباب والرياضة   26310112 نوع

  الھيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة    26310113 نوع

 مة للعناية بطباعة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومھاالھيئة  العا   26310114 نوع
  

)  26310114إلي النوع  6310106من النوع (تتمثل تقديرات ھذه االنواع
بالفرق بين المصروفات التقديرية وااليرادات التقديرية الذاتية لھذه الجھات 

  .ويتم تمويلھا من ميزانية الوزارات واالدارات الحكومية 
  

  إلى المؤسسات المستقلة –منح جارية لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة    263102  بند

  بنك التسليف واالدخار   26310201  نوع

يحمل ھذا النوع بما تدفعه الحكومة إلى بنك التسليف واإلدخارطبقا للمرسوم 
 .بإنشاء بنك التسليف واإلدخار  1965لسنة )  30( بقانون رقم 

  
  الكويت لألبحاث العلمية معھد    26310202 نوع

 .يمثل التعويض المقدر إلجراء الموازنة بين المصروفات واإليرادات
  

  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية   26310203 نوع

مساھمة الدولة في صندوق تأمين الشيخوخة والعجز ھذا النوع يمثل 
والنفطي  والمرض والوفاة للعاميلن في القطاع الحكومي والقطاعين األھلي

ودعم الخزانة العامة لزيادة المعاشات وضم مدد الخدمة السابقة للعاملين في 
القطاعات الثالث المشار إليھا وذلك بموجب القرارات والقوانين الصادرة 

  . في ھذا الشأن
  

  وكالة األنباء الكويتية   26310204 نوع

رية والمصروفات يمثل التعويض المقدر لتغطية الفرق بين اإليرادات التقدي
 .التقديرية 

  

  مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية   26310205 نوع

يمثل تغطية خسارة المؤسسة الناتجة عن زيادة المصروفات الفعلية عن 
بشأن  1965لسنة )  21( اإليرادات الفعلية ، وذلك طبقا ألحكام القانون رقم 

  .نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتعديالته 
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  بيت الزكاة   26310206 وعن

 .تمثل التعويض المقدر ألبواب المصروفات 

 
  المؤسسة العامة للرعاية السكنية   26310207 نوع

  

ديرات ل تق وع   تتمث ذا الن رادات ھ ة واالي ين المصروفات التقديري الفرق ب ب
ذه الجھ ة لھ ة الذاتي وزارات واالدارات  ةالتقديري ة ال ا من ميزاني تم تمويلھ وي

 يةالحكوم
  

  تحويالت أخرى   263199  بند

  تحويالت أخرى   26319901  نوع

يتم التقدير على اساس مقارنة السنة المالية السابقة وباألسترشاد بالجزء 
 .المنقضي من السنة الحالية

  
  رأسمالية –المنح لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة    2632  فئة

  رأسمالية –تابعة للحكومة العامة  المنح لوحدات أخرى              263201  بند

 رأسمالية –المنح لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة    26320101  نوع

  

  لجھات أجنبية أخرى –المنح    264  مجموعة

  جارية –المنح لجھات أجنبية أخرى    2641  فئة

  المنح الخارجية –منح جارية لجھات أجنبية أخرى    264101  بند

  المنح الخارجية –ح جارية لجھات أجنبية أخرى من   26410101  نوع

  رأسمالية –المنح لجھات أجنبية أخرى    2642  فئة

  المنح الخارجية  –منح رأسمالية لجھات أجنبية أخرى    264201  بند

   المنح الخارجية –منح رأسمالية لجھات أجنبية أخرى    26420101  نوع
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  يةاملنافع اإلجتماع – السابعالباب 
  

  المنافع االجتماعية  27باب 

المنافع االجتماعية ھي تحويالت نقدية أو عينية لحماية المجتمع بأسره أو فئات معينة منه من مخاطر 

والخطر االجتماعي ھو حدث أو ظرف يمكن أن يؤثر تأثيراً معاكسا على رفاھية األسر  ، اجتماعية معينة

ومن أمثلة المنافع . واردھا أو بأن يؤدي إلى انخفاض دخلھاالمعنية إما بأن يفرض أعباء إضافية على م

  .االجتماعية تقديم الخدمات الطبية وتعويضات البطالة، ومعاشات الضمان االجتماعي

    منافع الضمان االجتماعي   271مجموعة 

  .ھي منافع اجتماعية مستحقة الدفع نقداً أو عيناً من برامج الضمان االجتماعي إلى األسر

    منافع الضمان االجتماعي النقدية   7112فئة 

تشمل منافع الضمان االجتماعي النقدية في العادة منافع المرض والعجز وبدالت الوالدة وبدالت األطفال 

  .أو األسرة ومنافع البطالة ومعاشات المتقاعدين ومعاشات ورثتھم والمنافع التي تقدم في حال حدوث وفاة

    تماعي العينيةمنافع الضمان االج   2712فئة 

تتألف منافع الضمان االجتماعي العينية من سلع وخدمات مشتراة من منتج سوقي نيابة عن األسر 

أن تشمل ھذه المنافع  حوالمرج ، وتعويضات المنافع التي اشترتھا األسر وفق قواعد البرنامج المعني

مة بالمستشفيات، والنظارات الطبية، عادة على العالج الطبي وعالج األسنان والعمليات الجراحية، واإلقا

  .والمنتجات الصيدالنية، والرعاية المنزلية وسلع أو خدمات مشابھة

ال تدرج لھا اعتمادات بميزانية دولة الكويت وال توضع لھا تقديرات ، نظرا ألن منافع الضمان  

 .ية االجتماعي النقدية والعينية تكون عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات االجتماع
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    منافع المساعدة االجتماعية   272مجموعة 

ھي تحويالت تدفع إلى األسر لتلبية نفس االحتياجات التي تلبيھا منافع التأمين االجتماعي دون أن تقدم 

ويمكن دفع منافع المساعدة االجتماعية في حالة عدم وجود برامج . بموجب برامج التأمين االجتماعي

ة الظروف المعنية، أو في حالة عدم اشتراك أسر معينة في برامج التامين التأمين االجتماعي لتغطي

  . االجتماعي القائمة، أو إذا اعتبرت منافع التأمين االجتماعي غير كافية للوفاء باحتياجات معينة

    منافع المساعدة االجتماعية النقدية   2721فئة

  .البنود التاليةقدمة عدات االجتماعية النقدية الموتشمل ھذه الفئة على المسا

  272101بند 

  

    : الرعاية االجتماعية 

  الرعاية االجتماعية  27210101نوع       
  

ا  ة مضافا إليھ ة اإلعان تقدر الرعاية االجتماعية على أساس األعداد التي تمنح مثل ھـذه اإلعانات مضروبا في قيم

  ) .1/7( الحاالت الجديدة والحاالت التي سترفع إعانتھا حسب النموذج
  

 منح الزواج  بند 272102

27210201نوع    منح الزواج 

 الباحثين عن عمل إعانات   بند 272103

 الباحثين عن عمل إعانات 27210301نوع 

 عالوة اجتماعية للعمالة الوطنية  بند 272104

 عالوة اجتماعية للعمالة الوطنية 27210401نوع 

 الوطنيةللعمالة  أوالدعالوة   بند 272105

 للعمالة الوطنية أوالدعالوة  27210501نوع 

  للعمالة الوطنية عالوة غالء معيشة   بند 272106

  للعمالة الوطنية عالوة غالء معيشة 27210601نوع 

ة ة المدني وان الخدم ى دي ة  عل وي العامل ة الق ادة ھيكل امج إع اً  برن ابقة طبق ود الس دير البن تق

  ). 4/7،  3/7،  2/7( للنماذج 
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  272199بند 

  27219901نوع

  أخرى  –منافع المساعدة االجتماعية النقدية  

  أخرى –منافع المساعدة االجتماعية النقدية 

  

  .يحمل ھذا البند بأية مصروفات أخرى تخصص كمساعدات اجتماعية نقدية وال تندرج تحت البنود السابقة

    اعدة االجتماعية العينيةمنافع المس   2722فئة

  .وتشمل البنود التالية ھذه الفئة على المساعدات االجتماعية العينية المقدمة تحتوى

  272201بند 

  27220101نوع 

   ملةاتنمية القوى الع 

  ملةاتنمية القوى الع

  

  ) 7-5( اً للنموذج تقدير البنود السابقة طبق برنامج إعادة ھيكلة القوي العاملة على ديوان الخدمة المدنية 

     : الخدمات الصحية بالخارج   272202بند 

  يحمل ھذا البند بنفقات عالج المواطنين والطلبة المبعوثين بالخارج ويشمل النوعين التاليين

    : مواطنين – الخدمات الصحية بالخارج   27220201نوع

ليف العالج من استشارات طبية وتكاليف تكا(  لمواطنين بالخارجلعالج النفقات بإجمالي ھذا النوع يقدر 

للقرارات الصادرة بشأن كل حالة على وفقا )  إقامة في المستشفيات وثمن أدوية وأجور أطباء ونفقات أخرى

  . حدة

    : طلبة ومبعوثين –الخدمات الصحية بالخارج    27220202نوع 

  .والقرارات التي تصدر في ھذا الشأنيتم التقدير على أساس مصروفات السنوات الثالث المالية السابقة 

  272299بند 

  27229901نوع 

  : أخرى –منافع المساعدة االجتماعية العينيّة  

  أخرى –منافع المساعدة االجتماعية العينيّة 

  

أية مصروفات بويحمل  عن طريق ديوان الخدمة المدنية برنامج إعادة ھيكلة القوي العاملة ھذا البند  يقدر

  .منافع مساعدات اجتماعية عينية وال تندرج تحت البنود السابقةأخرى تخصص ك
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    المنافع االجتماعية المقدمة من أرباب العمل   273 مجموعة

حكومية إلى الوحدات التدفعھا التي عينية النقدية أو ال االجتماعيةمنافع تشتمل ھذه المجموعة علي ال

أو إلى ورثتھم أو من (في البرنامج المعني موظفيھا أو إلى موظفي وحدات حكومية أخرى مشاركة 

  ).يعولون ممن يستوفون أھلية الحصول على ھذه المدفوعات

    المنافع االجتماعية النقدية المقدمة من أرباب العمل   2731فئة 

  .تشمل ھذه الفئة على المنافع االجتماعية النقدية المقدمة من أرباب العمل

العامة تدفع للمؤسسة ) الحكومة ( نظرا ألن حصة رب العمل  بالميزانية اعتماداتال يقدر لھا  

 .للتأمينات االجتماعية ضمن مساھمة الخزانة العامة في التأمينات االجتماعية بالباب السادس

 

    المنافع االجتماعية العينية المقدمة من أرباب العمل   2732فئة 

  .البنود التالية  من أرباب العمل وتشمل تشمل ھذه الفئة على المنافع االجتماعية العينية المقدمة

  

  273201بند 

  27320101نوع 

  عالج طبي  

  عالج طبي
  

  

الخاص )  7-6( تقدر النفقات الالزمة لعالج موظفي البعثات التمثيلية في الخارج وعائالتھم وفقا للنموذج 

جھة الحكومية من نفقات عالج طبي بالتكلفة المالية لنفقات العالج الطبي بحيث تمثل ھذه التكلفة ما تتحمله ال

موظفي بالالئحة المالية ل 2005لسنة ) 245(من المرسوم ) 30(، ) 29(، ) 28(المواد وفقا لما نصت عليه 

، ھذا على أن يسترشد عند تحديد التكلفة المالية بالمنصرف  2/10/2005وزارة الخارجية الصادر بتاريخ 

  .الفعلي عن ثالث سنوات مالية مضت 
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  273202بند 

  27320201نوع 

  الخدمات الصحية بالخارج للموظفين  

  الخدمات الصحية بالخارج للموظفين

  

  

بالخارج ويشمل تكاليف العالج من استشارات طبية وتكاليف إقامة  الموظفينبنفقات عالج  البنديحمل ھذا 

حدةلصادرة بشأن كل حالة على أدوية وأجور أطباء ونفقات أخرى تتم طبقا للقرارات ا منفي المستشفيات وث

    

 تعليم            273203بند 

 تعليم       27320301نوع      

تعليم أبناء موظفي البعثات التمثيلية في الخارج وكذلك أبناء موظفي بعض الجھات الملحقة التي  تقدر نفقات

ل ھذه التكلفة ما تتحمله الجھة بحيث تمث) 7-7( وفقا للنموذج  تسمح اللوائح الخاصة بھا منح تلك الميزة

 2005لسنة ) 245(من المرسوم  )30(،)29(،)28(المواد الحكومية من نفقات تعليم وفقا لما نصت عليه 

، ھذا على أن يسترشد عند تحديد  2/10/2005وزارة الخارجية الصادر بتاريخ موظفي بالالئحة المالية ل

  .وات مالية مضت التكلفة المالية بالمنصرف الفعلي عن ثالث سن
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   ىمصروفات وحتويالت أخر: الباب الثامن 
  
    وتحويالت أخرىمصروفات    28باب

ايجار تشتمل المصروفات األخرى على أنواع أخرى من المصروفات لم يرد ذكرھا في األبواب السابقة، ك

  .ومصروفات أخرى متنوعة وخسائر فروقات تغير عملة اصول طبيعية

     صول طبيعيةأايجار    281مجموعة 

المصروفات التي تنشأ ارتباطا بعمليات تأجير معينة لألراضي وغيرھا من  يصول طبيعية ھألايجار ا

  . األصول التي تتوافر طبيعيا

  

  إيجار أراضي          2811فئة 

  281101بند

  28110101نوع 

  إيجار أراضي  

  إيجار أراضي

  

ن ھذا البند تقديرا دقيقا إلى حد بعيد إذ أن التزامات الجھات يمكن تقدير المبالغ المتوقع صرفھا م

  الحكومية بھا تقوم على أساس عقود أو ارتباطات بمبالغ محددة

    مصروفات أخرى متنوعة   282مجموعة 

تضم مجموعة المصروفات األخرى المتنوعة عددا من التحويالت التي تخدم أغراضا مختلفة تماما، وأي 

  .ات أخرى غير مصنفة في مكان آخرمصروفأو معامالت 

    بعثات             2821فئة

  :تحمل ھذه الفئة بنوعين من البعثات، بعثات خاصة بالموظفين وأخرى خاصة بالطلبة على النحو التالي
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  282101بند 

  28210101نوع 

  بعثات دراسية للموظفين  

 بعثات دراسية للموظفين

  

  

  ).1/8(حسب البلد الذي سيدرس به وطبقا للنموذج ) كلفة المبعوث ت× عدد المبعوثين ( تقدر على أساس

  282102بند 

  28210201نوع 

  بعثات دراسية للطلبة  

 بعثات دراسية للطلبة

  

  

حسب البلد الذي سيدرس به وطبقا ) تكلفة الطالب المبعوث × عدد الطلبة المبعوثين ( تقدر على أساس 

  ).2/8(للنموذج 

  

  الحمالت الدينية              2822فئة 

  282201بند 

  28220101نوع 

  الحمالت الدينية 

 الحمالت الدينية
  

  

  -:تقدر اعتمادات الحمالت الدينية على أساس 

  .االلتزامات الفعلية  -أ 

غ المنصرف في الجزء المنقضي  -ب  متوسط الصرف في الثالث سنوات المالية األخيرة والمبل

  ) .3/8(اللھا الميزانية ، مع إعداد النموذج من السنة المالية التي تعد خ

  

  282301بند 

  28230101نوع 

  تنفيذ أحكام قضائية 

 تنفيذ أحكام قضائية

  

  

ام القضائية الصادرة ضد الجھة  يتم تقدير االعتماد الالزم للبند وفقا لاللتزامات الفعلية الناتجة عن األحك

  .الحكومية 
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    تحويالت لألفراد   2824فئة 

ل ھذه الفئة بالمدفوعات التحويلية الداخلية لألفراد سواء كانوا عاملين بالدولة أو من غير العاملين حمت

  :في الدولة وتصرف ھذه المبالغ نتيجة لحاالت معينة حسب البنود التالية

    تعويضات حوادث   282401بند 

  تعويضات حوادث      28240101نوع    

صروفات الثالث سنوات المالية السابقة وفى ضوء األحكام الصادرة من تقدر التعويضات على أساس م
  .القضاء 

  
  282402بند 

  28240201نوع 

  مكافآت وجوائز لغير الموظفين  

 مكافآت وجوائز لغير الموظفين

  

   

  

ار،  ى يقدر ھذا النوع على أساس االلتزام الفعلي مع أخذ مصروفات الثالث سنوات المالية السابقة باالعتب عل

 ) .4/8(حسب النموذج المرفق رقم ) قيمة المكافأة أو الجائزة × العدد  ( :أساس 

  

  282403بند 

  28240301نوع 

  قروض عقارية فوائد 

 قروض عقارية فوائد

  

  

تنفيذا  2013/  3/  31من قبل بنك التسليف واالدخار على أساس القروض العقارية التي تم منحھا حتى تقدر

المتخذ في اجتماعه )  823( والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 1966لسنة ) 22(راء رقم لقرار مجلس الوز

 92(، بالموافقة على إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم  26/9/2001المنعقد بتاريخ ) 2001/ 34(رقم

 فة التمويلتكل، وذلك بتحمل الدولة ل 1999/  2 /7المنعقد بتاريخ ) 6/96(المتخذ في اجتماعه )رابعا/

 . % 2السنوية على القروض العقارية التي يقدمھا بنـــك التسليف واالدخار للمواطنين و البالغة 
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  282404بند 

  28240401نوع 

  إعفاء من قروض عقارية 

 إعفاء من قروض عقارية

  

  

رارات  ة حسب  الق ا من سداد القروض العقاري رر إعفاؤھ وانين تقدر على أساس عدد الحاالت التي تق والق

 .المتعلقة بھذا الشأن 

  

  282405بند 

  28240501نوع 

  أعباء المديونيات الصعبة  

  أعباء المديونيات الصعبة

  

  

م  انون رق ذا للق زي تنفي ت المرك ك الكوي ل بن ن قب در م نة )  41( تق ض  1993لس ة بع راء الدول أن ش بش

م  انون رق م  1995لسنة ) 80(المديونيات الصعبة و كيفية تحصيلھا و المعدل بالق انون رق لسنة ) 63(، والق

1998  .  

  282406بند 

  28240601نوع 

  المنحة األميرية 

 المنحة األميرية

  

  

يحمل ھذا البند بالمبالغ المحولة لألفراد على شكل منحة من سمو األمير حسب المراسيم الصادرة بھذا 

  .الشأن

 .ال تدرج اعتمادات لھذا البند 

  

  282499بند 

  28249901نوع 

  تحويالت أخرى –تحويالت لألفراد  

 تحويالت أخرى –تحويالت لألفراد 

  

  

وتقدر علي أساس  يحمل ھذا البند بالمصروفات التي ال تندرج ضمن البنود السابقة الخاصة بتحويالت األفراد

 متوسط الصرف خالل السنوات المالية السابقة والجزء المنقضي من السنة المالية الحالية 
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    دعم المؤسسات األھلية   2825ئة ف

كالمدارس الخاصة والصحف (ھذه الفئة على أساس الدعم الذي تقدمة الدولة للمؤسسات األھلية قدرت

وذلك لتشجيعھا على تقديم خدماتھا ) المحلية واألندية الرياضية وجمعيات النفع العام والنقابات العمالية

  :كما يلي ھاين أو القرارات المتعلقة بكل بند من بنودوفقا للقوان معينةالعامة أو لدعم أنشطة 

  دعم المدارس الخاصة 282501بند

 دعم المدارس الخاصة 28250101نوع

وذلك ) 5/8(قيمة الدعم لكل طالب حسب النموذج × يقدر دعم المدارس الخاصة على أساس عدد الطالب 

 .بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادرة في ھذا الشأن 

  دعم الصحف المحلية  022825بند

 دعم الصحف المحلية  28250201نوع 
  

وقيمة الدعم ) تصدر باللغة العربية ، باللغات األجنبية ( يقدر على أساس تقديــــم بيان بالصحف المحلية 

  ) .6/8(لكل منھا حسب النموذج رقم 

  دات األندية و األنشطة الرياضية مساع  282503بند 

  األندية و األنشطة الرياضيةمساعدات  28250301نوع 

تقدر على أساس تقديم بيان باللجنة األولمبية الكويتية واالتحادات الرياضية واألندية الرياضية و األندية 

  ) .7/8(ذات األھداف المختلفة التي تقدم لھا مساعدة طبقا للنموذج رقم 

  ت النقابات وجمعيات النفع العام مساعدا  282504بند 

  مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام  28250401نوع 

تقدر على أساس تقديم بيان بالنقابات وجمعيات النفع العام والمسارح والفرق الشعبية التي تقدم لھا 

  ) .8/8(مساعدة طبقا للنموذج رقم 
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    تحويالت زكاة   2826فئة 

 -:شرعية البنود التاليةتشمل ھذه الفئة على المبالغ المستحقة على سبيل الزكاة إلى المصارف ال

  

  282601بند 

  28260101نوع 

  : إعانات بيت الزكاة 

 إعانات بيت الزكاة

  

  

 .تمثل اإلعانات السنوية المخصصة ألغراض الزكاة 

  

  282602بند 

  28260201نوع 

  زكاة الشركات المحولة 

  زكاة الشركات المحولة

  

 المصارف الشرعية من المبلغ المحصل بموجب القانون المبالغ التي تتولى وزارة المالية تحويلھا إلى تمثل

 .في شأن الزكاة ومساھمة الشركات المساھمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة  2006لسنة  46رقم 

  

    تعويض األنشطة الخاصة والمختلفة   2827فئة 

تقدم خدمات عامة  حمل ھذه الفئة بتعويض خسائر بعض األنشطة الخاصة أو األنشطة المختلفة التيت

 .طبقا لما يصدر بھا من قرارات من مجلس الوزراء

  282701بند 

  28270101نوع 

  األنشطة الخاصة 

 األنشطة الخاصة

  

  

 . يحمل ھذا البند باإلعانات التي تقدم لبعض األنشطة الخاصة

  

  282702بند 

 28270201نوع 

  

  : أنشطة مختلفة 

  أنشطة مختلفة
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  .يضات واإلعانات المختلفة أو أي مصروفات طارئة ال تندرج ضمن البند أعاله يحمل ھذا البند بالتعو

ديم  2827يقدر االعتماد الالزم للبنود الواردة في الفئة   ى أساس تق ة عل تعويض األنشطة الخاصة والمختلف

درة  حدةبيان لكل بند على  الغ المق ة المب وع يتضمن النشاطات أو الشركات أو األنشطة المختلفة وقيم ل ن لك

 ) .9/8(منھا تفصيليا حسب النموذج 

  

  282801بند 

  28280101نوع 

  عجوزات الصناديق والعھد النقدية 

 عجوزات الصناديق والعھد النقدية

  

  

 .شئون الميزانية العامة  –ال تدرج تقديرات لھذا البند إال بعد مراجعة وزارة المالية 

  

     ) ل ھذه الفئة على البنود التاليةتشم    (التزامات ومصروفات أخرى   2829فئة 

  

  282901بند 

  282901نوع 

  : مصروفات طارئة 

 مصروفات طارئة

  

  

 يحمل ھذا البند بالمصروفات التحويلية الخارجية الطارئة فقط

  

  282902بند 

  282902نوع 

  : مؤتمرات محلية 

 مؤتمرات محلية

  

  

ـت تقدر اعتمادات المؤتمرات المحلية على أساس تقديم  ـا بالكوي رر عقدھـ المؤتمرات المق ان تفصيلي ب بي
ا للنموذج   2014/2015خالل السنة المالية   ا يصدر ) 10/8(وتكلفة كل منھا تفصيليا طبق اة م مع مراع

 .من قرارات من مجلس الوزراء في ھذا الشأن 
  

  282903بند 

  28290301نوع 

  : مؤتمرات خارجية 

 مؤتمرات خارجية
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ة تقدر على أساس  تقديم بيان تفصيلي بالمؤتمرات الخارجية التي ستشارك فيھا الكويت خالل السنة المالي

، ويراعى في ذلك ما يصدر من قرارات من ) 11/8(وتكلفة كل منھا تفصيليا طبقا للنموذج  2015/ 2014

 .مجلس الوزراء في ھذا الشأن

  

  282904بند 

  28290401نوع 

  الدورات الرياضية 

 ضيةالدورات الريا

  

  

لتغطية نفقات الدورات الرياضية الداخلية والخارجية واستقبال الفرق الزائرة وإرسال  إعتماداتھاتخصص 

ديرھا حسب النموذج  ديم ) 12/8(موفدين رياضيين لحضور دراسات رياضية في الخارج ، ويتم تق مع تق

ى أن يراعى  ذا بيان تفصيلي بالدورات الرياضية وتكلفة كل منھا تفصيليا عل رارات في ھ ا يصدر من ق م

 .الشأن

  

  282905بند 

  28290501نوع 

  ون القضائيةئالش 

 ون القضائيةئالش

  

  

يمثل أبواب المصروفات الخاصة بالشئون القضائية بوزارة العدل ، ويتم إعداد تقديراتھا وفقا للقواعد 

 . 1996لسنة ) 10(نون رقم المطبقة عند إعداد تقديرات أبواب مصروفات الميزانية مع مراعاة أحكام قا

  

  282906بند 

  28290601نوع 

  مھمات رسمية في الخارج 

 مھمات رسمية في الخارج

  

  

دوريين رقمي  ة ال ابي وزارة المالي واردة بكت ا للتعليمات ال لسنة ) 3(و  2007لسنة ) 5(يتم تقديرھا طبق

فر ومصروفات االنت 2008 ات الس يم صرف نفق د الخاصة بتنظ أن القواع ي بش تراك ف وم االش ال ورس ق

  ).8/ 13(المھمات الرسمية للجھات الحكومية وفقا للنموذج 
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  282907بند 
  

  28290701نوع 

  قنصليات فخرية 
  

  

 قنصليات فخرية
  

  

ويتم التقدير 2014/2015تقدر حسب عدد القنصليات الفخرية حاليا ، والمقرر افتتاحھا في السنة المالية 

 ) .8/  14(لثالث سنوات المالية األخيرة وطبقا للنموذج باالسترشاد بمصروفات ا
  

  282908بند 

  28290801نوع 

  : تكاليف تشغيل الطائرات الحكومية 
  

 تكاليف تشغيل الطائرات الحكومية
  

  

  يحمل ھذا البند بالمصروفات اإلجمالية لتكاليف تشغيل الطائرات الحكومية 

  

  282999بند 

  28299901نوع 

  رىالتزامات أخ 

 التزامات أخرى

  

  

 . الحسابات العامة فقط -يحمل ھذا البند بمبالغ ذات طابع خاص بوزارة المالية

  

  خسائر فروقات تغير العملة    285مجموعة 

تمل ي  تش ائر عل ة الخس ي الناتج ة والت ة الوطني ة بالعمل ة مقارن الت األجنبي عار العم ر أس ن تغي ع

الل الس ة خ ات مالي ذ عملي د تنفي أ عن ةتنش ات، و نة المالي وية الفروق ة لتس الغ الالزم د  المب ي ق الت

ة  ويالت خارجي راء تح ا إج ة عملھ توجب طبيع ي تس ة الت ات الحكومي ابات الجھ ر بحس تظھ

ة  العمالت األجنبي ل  ،ب ة مقاب الت األجنبي ض العم رف بع عار ص ت أس اليف تثبي ة تك ذلك لتغطي وك

  . )خارجية الدبلوماسيين بوزارة ال لصالح( الدينار الكويتي
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    تغير العملةخسائر فروقات    2851فئة 

  285101بند 

  28510101نوع 

  تغير العملةخسائر فروقات  

  تغير العملةخسائر فروقات 

  

 

  . على أساس متوسط الصرف الفعلي خالل السنوات المالية  الثالث السابقة تقدر
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  )املصروفات الرأمسالية( :  رابعا
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  فــوصـــال نوع  بند  فئة  جمموعة  باب
  لمصروفات الرأسماليةا     32
 األصول غير المتداولة غير المالية الملموسةشراء     323 
 األراضيشراء   3231  
 األراضيشراء  323101   
 األراضيشراء 32310101    
 المباني والتحسينات على األراضيشراء   3232  
 نيةمجمعات سكشراء  323201   
 مجمعات سكنيةشراء 32320101    
 وحدات سكنيةشراء  323202   
 وحدات سكنيةشراء 32320201    
 مباني تجاريةشراء  323203   
 مباني تجاريةشراء 32320301    
 مباني حكوميةشراء  323204   
 مباني حكوميةشراء 32320401    
 ية واالجتماعيةمرافق الخدمات المدنشراء  323205   
 مرافق الخدمات المدنية واالجتماعيةشراء 32320501    
 مباني صناعيةشراء  323206   
 مباني صناعيةشراء 32320601    
 ترفيهيةو مباني عامة شراء  323207   
 ترفيهيةو مباني عامة شراء 32320701    
 متنقلة\مباني مؤقتةشراء  323208   
 متنقلة\مباني مؤقتةشراء 32320801    
  مباني ومنشآت عسكريةشراء  323209   
 إلى وزارة الداخلية – مباني ومنشآت عسكريةشراء 32320901    
 إلى وزارة الدفاع – مباني ومنشآت عسكريةشراء 32320902    
 إلى الحرس الوطني – مباني ومنشآت عسكريةشراء 32320903    
  سينات على األراضيتحشراء  323250   
  تحسينات على األراضيشراء 32325001    
  آالت ومعدات وأصول أخرىشراء   3233  
 آالت ومعدات نقل بريشراء  323301   
 آالت ومعدات نقل بريشراء 32330101    
 آالت ومعدات نقل سكك حديدشراء  323302   
 آالت ومعدات نقل سكك حديدشراء 32330201    
 آالت ومعدات نقل جويشراء  323303   
 آالت ومعدات نقل جويشراء 32330301    
 آالت ومعدات نقل بحريشراء  323304   
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  فــوصـــال نوع  بند  فئة  جمموعة  باب
 آالت ومعدات نقل بحريشراء 32330401    
  آالت ومعدات نقل شرطة ودفاع مدنيشراء  323305   
  آالت ومعدات نقل شرطة ودفاع مدنيشراء 32330501    
  أثاث وتجهيزاتشراء  323306   
  أثاث وتجهيزاتشراء 32330601    
  وجيا معلومات ومعدات مكتبيةلوتكنو  اتصالمعدات شراء  323307   
  وجيا معلومات لوتكنو  اتصالمعدات شراء 32330701    
  معدات مكتبيةشراء 32330702    
 معدات وآالت ثقيلةشراء  323308   
 معدات وآالت ثقيلةشراء 32330801    
 معدات كهربائيةشراء  323309   
 معدات كهربائيةشراء 32330901    
 معدات ميكانيكيةشراء  323310   
 شراء معدات التبريد والتكييف والمصاعد32331001    
  شراء محركات وتوربينات وملحقاتها الرئيسية32331002    
  كابسشراء مضخات وم32331003    
  شراء معدات مناولة المواد والتلقيم32331004    
  شراء معدات أخرى32331005    
 معدات القياس والمعايرة وورش الصيانةشراء  323311   
 معدات القياس والمعايرة شراء 32331101    
  ورش الصيانةشراء معدات 32331102    
 معدات خاصةشراء  323312   
 معدات خاصةشراء 32331201    
 ومخبريةمعدات طبية شراء  323313   
 ومخبريةمعدات طبية شراء 32331301    
 معدات تنظيم المرور والسيرشراء  323314   
 معدات تنظيم المرور والسيرشراء 32331401    
 معدات رياضيةشراء  323315   
 معدات رياضيةشراء 32331501    
 آالت موسيقيةاء شر  323316   
 آالت موسيقيةشراء 32331601    
  معدات وأدوات خارجية متنوعةشراء  323317   
  معدات وأدوات خارجية متنوعةشراء 32331701    
  مشاةلل عسكرية معداتشراء  323318   
  مشاةلل عسكرية معداتشراء 32331801    
 آالت ومعدات عسكرية جويةشراء  323319   

 إلى وزارة الداخلية –آالت ومعدات عسكرية جوية 32331901    
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  فــوصـــال نوع  بند  فئة  جمموعة  باب

 إلى وزارة الدفاع –آالت ومعدات عسكرية جوية 32331902  
 إلى الحرس الوطني –آالت ومعدات عسكرية جوية 32331903    

 آالت ومعدات عسكرية بريةشراء  323320   
 وزارة الداخلية إلى – آالت ومعدات عسكرية برية32332001    
 إلى وزارة الدفاع – آالت ومعدات عسكرية برية32332002    
 إلى الحرس الوطني – آالت ومعدات عسكرية برية32332003    
 آالت ومعدات عسكرية بحريةشراء  323321   
 إلى وزارة الداخلية – آالت ومعدات عسكرية بحرية32332101    
 إلى وزارة الدفاع – ت عسكرية بحريةآالت ومعدا32332102    
 إلى الحرس الوطني – آالت ومعدات عسكرية بحرية32332103    
  خاصةآالت ومعدات عسكرية شراء  323322   
  خاصةآالت ومعدات عسكرية شراء 32332201    
  أصول ثقافية وتراثيةشراء   3235  
 تحف فنية وأثريةشراء  323501   
 تحف فنية وأثريةشراء 32350101    
 اريخيةالمعالم األثرية والتشراء  323502   
 اريخيةالمعالم األثرية والتشراء 32350201    
 النفائسشراء  323503   
 النفائسشراء 32350301    
  األصول غير المتداولة غير المالية غير الملموسةشراء     324 
  وسة المقتناةاألصول غير الملمشراء   3241  

برمجيات األعمال –شراء األصول غير الملموسة المقتناة  324101 
برمجيات األعمال –شراء األصول غير الملموسة المقتناة 32410101    

  برمجيات الدعم المكتبي وأخرى – األصول غير الملموسة المقتناةشراء  324102   
  برمجيات الدعم المكتبي وأخرى – ة المقتناةاألصول غير الملموسشراء 32410201    
 أصول فنية وتراثية غير ملموسة – األصول غير الملموسة المقتناةشراء  324103   
 أصول فنية وتراثية غير ملموسة – األصول غير الملموسة المقتناةشراء 32410301    
 ة الفكريةحقوق الملكي – األصول غير الملموسة المقتناةشراء  324104   
 حقوق الملكية الفكرية – األصول غير الملموسة المقتناةشراء 32410401    
 حقوق أخرى – األصول غير الملموسة المقتناةشراء  324105   
 حقوق أخرى – األصول غير الملموسة المقتناةشراء 32410501    
 )فالحيهأصول (األصول البيولوجية شراء     326 
 مستهلكة) فالحيهأصول (أصول بيولوجية راء ش  3261  
 منتجة ثروة حيوانية – ستهلكةمأصول بيولوجية شراء  326101   
 منتجة ثروة حيوانية – ستهلكةمأصول بيولوجية شراء 32610101    
  غير منتجة ثروة حيوانية – ستهلكةمأصول بيولوجية شراء  326102   
  غير منتجة ثروة حيوانية – ستهلكةمية أصول بيولوجشراء 32610201    
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  فــوصـــال نوع  بند  فئة  جمموعة  باب

 ثروة نباتية منتجة –شراء أصول بيولوجية مستهلكة  326103   
 ثروة نباتية منتجة –شراء أصول بيولوجية مستهلكة 32610301    
 ثروة نباتية غير منتجة –شراء أصول بيولوجية مستهلكة  326104   

  غير منتجة ثروة نباتية – لكةستهمأصول بيولوجية شراء 32610401    
 للتربية) فالحيهأصول (أصول بيولوجية شراء   3262  
 منتجة ثروة حيوانية –للتربية أصول بيولوجية شراء  326201   
 منتجة ثروة حيوانية –للتربية أصول بيولوجية شراء 32620101    
  ير منتجةغ ثروة حيوانية –للتربية أصول بيولوجية شراء  326202   
  غير منتجة ثروة حيوانية –للتربية أصول بيولوجية شراء 32620201    
 منتجة ثروة نباتية –للتربية أصول بيولوجية شراء  326203   
 منتجة ثروة نباتية –للتربية أصول بيولوجية شراء 32620301    
  ةغير منتج ثروة نباتية –للتربية أصول بيولوجية شراء  326204   
  غير منتجة ثروة نباتية –للتربية أصول بيولوجية شراء 32620401    
 ئية وصيانة جذريةإنشامشاريع     327 
 ني وتحسينات على األراضيمبا – وصيانة جذرية مشاريع إنشائية  3271  
 مجمعات سكنية –مشاريع إنشائية و صيانة جذرية  327101   
 مجمعات سكنية –مشاريع إنشائية 32710101    
 مجمعات سكنية –صيانة جذرية 32710102    
  وحدات سكنية –مشاريع إنشائية و صيانة جذرية  327102   

 وحدات سكنية –مشاريع إنشائية 32710201    
 وحدات سكنية –صيانة جذرية 32710202    
 مباني تجارية –مشاريع إنشائية و صيانة جذرية  327103   
 مباني تجارية –مشاريع إنشائية 32710301    

 ي تجاريةمبان –صيانة جذرية 32710302    
 ي حكوميةمبان –مشاريع إنشائية و صيانة جذرية  327104   
 ي حكوميةمبان –مشاريع إنشائية 32710401    
 ي حكوميةمبان –صيانة جذرية 32710402    
 رافق الخدمات المدنية واالجتماعيةم –ذرية مشاريع إنشائية و صيانة ج 327105   
 رافق الخدمات المدنية واالجتماعيةم –مشاريع إنشائية 32710501    
 رافق الخدمات المدنية واالجتماعيةم –صيانة جذرية 32710502    
 ي صناعيةمبان –مشاريع إنشائية و صيانة جذرية  327106   
 ي صناعيةبانم –مشاريع إنشائية 32710601    
 ي صناعيةمبان –صيانة جذرية 32710602    
 

 ي عامة وترفيهيةمبان –مشاريع إنشائية وصيانة جذرية  327107  

 ي عامة وترفيهيةمبان –مشاريع إنشائية 32710701    
 ي عامة وترفيهيةمبان –صيانة جذرية 32710702    
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  فــوصـــال نوع  بند  فئة  جمموعة  باب
 متنقلة\ي مؤقتةمبان –مشاريع إنشائية وصيانة جذرية  327108   
 متنقلة\ي مؤقتةمبان –مشاريع إنشائية 32710801    
 متنقلة\ي مؤقتةمبان –صيانة جذرية 32710802    
 ي ومنشآت عسكريةمبان –مشاريع إنشائية وصيانة جذرية  327109   

 مباني ومنشآت عسكرية إلى وزارة الداخلية -مشاريع إنشائية 32710901    
 مباني ومنشآت عسكرية إلى وزارة الداخلية -صيانة جذرية 32710902    
 مباني ومنشآت عسكرية إلى وزارة الدفاع -مشاريع إنشائية 32710903    
 مباني ومنشآت عسكرية إلى وزارة الدفاع -صيانة جذرية 32710904    
 طنيمباني ومنشآت عسكرية إلى الحرس الو  -مشاريع إنشائية 32710905    
 

 
  32710906

 مباني ومنشآت عسكرية إلى الحرس الوطني -صيانة جذرية 

 تحسينات على األراضي -مشاريع إنشائية وصيانة جذرية  327150   

 تحسينات على األراضي -مشاريع إنشائية 32715001    

 تحسينات على األراضي -صيانة جذرية 32715002    
 ت ومعدات وأصول أخرىآال -صيانة جذرية   3272  

  نقل بري  آالت ومعدات -صيانة جذرية  327201   
  آالت ومعدات  نقل بري -صيانة جذرية 32720102    
 سكك حديدآالت ومعدات  نقل  -صيانة جذرية  327202   
  آالت ومعدات  نقل سكك حديد -صيانة جذرية 32720202    
 جويعدات  نقل آالت وم -صيانة جذرية  327203   
  آالت ومعدات  نقل جوي -صيانة جذرية 32720302    
 بحريآالت ومعدات  نقل  -صيانة جذرية  327204   
  آالت ومعدات  نقل بحري -صيانة جذرية 32720402    
 شرطة ودفاع مدنيآالت ومعدات  نقل  -صيانة جذرية  327205   
  دات  نقل شرطة ودفاع مدنيآالت ومع -صيانة جذرية 32720502    
 أثاث وتجهيزات –صيانة جذرية  327206   
  أثاث وتجهيزات –صيانة جذرية 32720602    
 معدات اتصال وتكنولجيا معلومات ومعدات مكتبية –صيانة جذرية  327207   

  معدات اتصال وتكنولجيا معلومات ومعدات مكتبية –صيانة جذرية 32720702    
 معدات واالت ثقيلة –صيانة جذرية  327208   
  معدات واالت ثقيلة –صيانة جذرية 32720802    
 معدات كهربائية–صيانة جذرية  327209   
  معدات كهربائية–صيانة جذرية 32720902    
 معدات ميكانيكية –صيانة جذرية  327210   
 ت التبريد والتكييف والمصاعدمعدا/ معدات ميكانيكية –صيانة جذرية 32721002    
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  فــوصـــال نوع  بند  فئة  جمموعة  باب

 محركات وتوربينات وملحقاتها الرئيسية/معدات ميكانيكية –صيانة جذرية 32721003    
 مضخات ومكابس/معدات ميكانيكية –صيانة جذرية 32721004    
 معدات مناولة المواد والتلقيم/معدات ميكانيكية –صيانة جذرية 32721005    

  معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة –جذرية صيانة  327211   
  معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة –صيانة جذرية 32721102    
  معدات خاصة–صيانة جذرية  327212   
  معدات خاصة–صيانة جذرية 32721202    
  معدات طبية ومخبرية–صيانة جذرية  327213   
  ات طبية ومخبريةمعد–صيانة جذرية 32721302    
  معدات تنظيم المرور والسير–صيانة جذرية  327214   
  معدات تنظيم المرور والسير–صيانة جذرية 32721402    
  رياضيةمعدات –صيانة جذرية  327215   
  معدات رياضية–صيانة جذرية 32721502    
  آالت موسيقية–صيانة جذرية  327216   
  آالت موسيقية–جذرية صيانة 32721602    
  معدات وادوات خارجية متنوعة –صيانة جذرية  327217   
  معدات وادوات خارجية متنوعة –صيانة جذرية 32721702    
  معدات عسكرية للمشاة –صيانة جذرية  327218   
  معدات عسكرية للمشاة –صيانة جذرية 32721802    
  دات عسكرية جويةآالت ومع –صيانة جذرية  327219   
  آالت ومعدات عسكرية جوية إلى وزارة الداخلية –صيانة جذرية 32721902    
  آالت ومعدات عسكرية جوية إلى وزارة الدفاع  –صيانة جذرية 32721904    
  آالت ومعدات عسكرية جوية إلى الحرس الوطني –صيانة جذرية 32721906    
  ومعدات عسكرية برية آالت –صيانة جذرية  327220   
  آالت ومعدات عسكرية برية إلى وزارة الداخلية –صيانة جذرية 32722002    
  آالت ومعدات عسكرية برية إلى وزارة الدفاع  –صيانة جذرية 32722004    
  آالت ومعدات عسكرية برية إلى الحرس الوطني –صيانة جذرية 32722006    
  معدات عسكرية بحرية –صيانة جذرية  327221   
  معدات عسكرية بحرية إلى وزارة الداخلية –صيانة جذرية 32722102    
  معدات عسكرية بحرية إلى وزارة الدفاع  –صيانة جذرية 32722104    
  معدات عسكرية بحرية إلى الحرس الوطني –صيانة جذرية 32722106    
  ةمعدات عسكرية خاص –صيانة جذرية  327222   
  معدات عسكرية خاصة –صيانة جذرية 32722202    
 أصول البنية التحتية -وصيانة جذرية مشاريع إنشائية   3273  

 طرقال -مشاريع إنشائية وصيانة جذرية  327301   
 طرقال -مشاريع إنشائية 32730101    
 طرقال -صيانة جذرية 32730102    
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  فــوصـــال نوع  بند  فئة  جمموعة  باب
 جسور وأنفاق –يانة جذرية مشاريع إنشائية وص 327302   
 جسور وأنفاق –مشاريع إنشائية 32730201    
 جسور وأنفاق –صيانة جذرية 32730202    
 

 سكك حديدية –مشاريع إنشائية وصيانة جذرية  327303  

 سكك حديدية –مشاريع إنشائية 32730301    
 سكك حديدية –صيانة جذرية 32730302    
 ميناء جوي –اريع إنشائية وصيانة جذرية مش 327304   

 ميناء جوي –مشاريع إنشائية 32730401    
 ميناء جوي –صيانة جذرية 32730402    
 ميناء بحري –مشاريع إنشائية وصيانة جذرية  327305   

 ميناء بحري –مشاريع إنشائية 32730501    
 ميناء بحري –صيانة جذرية 32730502    
 شبكة المياه –مشاريع إنشائية وصيانة جذرية  327306   

 شبكة المياه –مشاريع إنشائية 32730601    
 شبكة المياه –صيانة جذرية 32730602    
 شبكة الصرف الصحي –مشاريع إنشائية وصيانة جذرية  327307   

 شبكة الصرف الصحي –مشاريع إنشائية 32730701    
 شبكة الصرف الصحي –نة جذرية صيا32730702    
 شبكة االتصاالت –مشاريع إنشائية وصيانة جذرية  327308   

 شبكة االتصاالت –مشاريع إنشائية 32730801    
 شبكة االتصاالت –صيانة جذرية 32730802    
 شبكة الكهرباء –مشاريع إنشائية وصيانة جذرية  327309   

 شبكة الكهرباء –ية مشاريع إنشائ32730901    
 شبكة الكهرباء –صيانة جذرية 32730902    
 شبكة الغاز –مشاريع إنشائية وصيانة جذرية  327310   

 شبكة الغاز –مشاريع إنشائية 32731001    
 شبكة الغاز –صيانة جذرية 32731002    
  مشاريع تطوير ذاتي ألصول غير ملموسة  3274   

  يع تطوير ذاتي ألصول غير ملموسةمشار  327401    

  مشاريع تطوير ذاتي ألصول غير ملموسة32740101     
  االعتماد التكميلي العام32999999    
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  شراء األصول غير المتداولة 32أسس تقدير الباب 

وفقا  يتم تقدير ھذه األصول I.F.Sحسابات األصول غير المتداولة التى يقابلھا حساب فى نظام ال : أوال 

  .لالسس المتبعة فى إعداد تقديراتھا كما ھو في السابق 

تعد  2014/2015حسابات األصول غير المتداولة المستحدثة بمشروع الميزاينة للسنة المالية : ثانيا 

يراعى التنسيق مع اإلدارات المختصة بشئون الميزانية العامة وذلك بشأن  وفقا لإلحتياجات الفعلية و

  خاصة بھذه الحسابات أسس التقدير ال

  

  

  : شراء األصول غري املتداولة غري املالية امللموسة  - 323جمموعة 

  ) شراء المباني و التحسينات على األراضي - 3232( الفئة ، ) شراء األراضي   - 3231 ( لفئةا: أوال 

  

راد استمالكھا (يتم تقدير اعتمادات اإلستمالكات الجديدة على أساس  ر  ×المساحات الم ة للمت ة التقديري القيم

  :مع مراعاة ما يلي ) المربع الواحد
  

  . 2013/  2012 المصروفات الفعلية للسنة المالية .1
  

  . 2013/  9/  31حتى  2013/  4/  1المصروفات من  .2
  

  . 2014/  2013المصروفات المتوقعة حتى نھاية السنة المالية  .3
  

 .يراعى تقديم مذكرة وافية لتأكيد ھذه البيانات  .4
  

اة  .5 ة، مراع ة العام ة للمنفع زع الملكي أن ن ة بش ات المختص ن الجھ ادرة م رارات الص عار والق األس
 .التقديرية لإلستمالكات العامة وفقا لرأي الجھات الفنية المختصة 
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  .التقديرات الخاصة بكال من : ثانيا 

  

ةا -1 راء   - 3233 ( لفئ رىش ول أخ دات وأص ة  و)  آالت ومع راء  - 3235( الفئ ة ش ول ثقافي أص

 ) .وتراثية 

 326( و المجموعة ) شراء األصول غير المتداولة غير المالية غير الملموسة  – 324( المجموعة  -2

 . ))  ةأصول فالحي( شراء األصول البيولوجية  –

  

ل يتم تقدير االعتمادات الخاصة بحسابات األصول غير المتداولة وفقا لما تقدم والتى يقابلھا حساب فى نظام ا

I.F.S  وفقا لالسس المتبعة فى إعداد تقديراتھا كما ھو في السابق ، وما يخص حسابات األصول غير

يتم التنسيق مع اإلدارات المختصة   2014/2015المتداولة المستحدثة بمشروع الميزاينة للسنة المالية 

  .بشئون الميزانية العامة بشأن أسس التقدير الخاصة بھذه الحسابات 

  

  :مشاريع إنشائية و صيانة جذرية – 327جمموعة 

  
نوات -: أوال  ة للس ات الحكومي ع الجھ يق م ة بالتنس ات الفني ا للدراس ادات وفق در االعتم                     تق

 )2010/2011 – 2014/2015.( 

 
ع على أن يتضمن المشرو 1/9/2013تقدم الجھات الحكومية مشروع الميزاينة في موعد أقصاه  -:ثانيا 

  :ما يلي 

  :مشاريع إنشائية ) 1(نوع 

ذھا ، و  – أ اري تنفي دة والج روعات المعتم ذ المش تكمال تنفي ة الس ادات المطلوب ديرات االعتم تق

  ).مع مراعاة الشروط الموضحة فيما بعد( االعتمادات المقترحة للمشروعات الجديدة 
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ذه خالل الالمذكرة التفسيرية التي توضح  -ب ا ھو مخطط لتنفي ة م نة المالي الموقف و 2014/2015س

و نھاية كل عقد وااللتزامات  مع بيان عقود التنفيذ للمشروعات الجاري العمل بھا و بيان بداية ،التنفيذي

ه ة علي ة المترتب ى ،  المالي امل أن عل د ش ان العق ة اذا ك دد بالقيم د مح ات العق تم تفصيل مكون اء ( ي انش

  .). ...أثاث  –محطات  –تجھيزات  –المبنى

  
ة نة المالي ة للس روع الميزاني داد مش دى إع ا ل ب مراعاتھ ي يج ات الت د والتعليم ي القواع ا يل                 و فيم

2014/2015 :-  

  

عند دراسة المشاريع اإلنشائية للجھات الحكومية يجب مراعاة وضع خطة توضح بموجبھا مدى حاجة  .1

ين ، يد أولويات المشاريع الجھة لتنفيذ ھذه المشاريع و ينبغي الربط بين تحد ربط ب ة ال ا يراعى أھمي كم

 .حجم المشاريع المدرجة والطاقة التنفيذية للجھة 

  

ا لكل مشروع خالل  .2 اق عليھ د االتف ذھا بع تقوم الجھات الحكومية ببيان تفاصيل األعمال التي سيتم تنفي

  .السنة المالية والمبالغ المطلوب اعتمادھا لھا 

الي ا  .3 ة إجم وارد في توضح كل جھ ذي لكل مشروع وال الغ التفصيلية التي يتضمنھا الموقف التنفي لمب

 .المذكرة التفسيرية لمشروع الميزانية 

  

  : مشاريع إنشائية جديدة  - 1/1
  

ة  .1 ل بلدي على الجھات الحكومية عدم طلب أية مشاريع إنشائية جديدة لم يتم تخصيص موقع لھا من قب

  .الكويت 

   

داد دراسات الجدوى عن على الجھات الحكومية ع .2 ند طلبھا اعتمادات لمشروعات إنشائية جديدة إع

تلك المشاريع مع ترتيبھا حسب األولوية التنموية و األھمية النسبية لكل مشروع ضمن مشروعات 

تيفاء كامل  ذ كل مشروع ، مع ضرورة اس ي لمراحل تنفي دير الزمن ار التق الجھة مع األخذ باالعتب

 . انات استمارة المشروعات اإلنشائية الجديدة  الجداول والنماذج وبي
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روط           روع والش يف المش من توص ى أن تتض يا ،و عل رطاً أساس تمارة ش ذه االس تيفاء ھ د اس ويع

ة  ى إدراج )  TOR( المرجعي ا يراع ة، كم روع الميزاني ه بمش م إدراج ن ث روع وم ة المش لدراس

  .نمائية للدولةالمشاريع اإلنشائية وفق ما ھو وارد بالخطة اإل

  

ك  .3 ين تل ل ب يق و التكام راء التنس تفيدة إج ات المس ى الجھ دة يجب عل روعات جدي راح مش د اقت عن

بيل  المشروعات و بين توافر الخدمات المطلوبة لتشغيلھا و التي تقوم بتنفيذھا جھات أخرى وعلى س

ة الم( المثال اتف مع أخذ كاف اء و الطرق و خطوط الھ اء و الم ات من الجھات خدمات الكھرب وافق

  ). المعنية 

  

ا  .4 ادات الخاصة بھ بالنسبة للمشروعات الجديدة التي تحتاج إلى مكاتب استشارية يكون طلب االعتم

اء  د االنتھ ذ بع ة للتنفي اليف الكلي ى أن تحدد التك أوال بقيمة األتعاب االستشارية لتصميم المشروع عل

  . ة و البرنامج الزمني المقترح للتنفيذ من تصميم المشروع و وفقا للتكلفة الكلية المقدر

 

ة سواء  .5 بقة الكافي عدم إدراج تقديرات اعتمادات مالية ألية مشاريع إنشائية لم تتوفر لھا الدراسة المس

ردود  دوى والم ات الج ية أو دراس ومات الھندس اميم والرس ة بالتص ة المتعلق واحي الفني ن الن م

ة االقتصادي واالجتماعي أو تلك المتعلقة با از اإلداري للدول لتنسيق بين الجھات المختصة في الجھ

أعلى  ا ب ديالت وانجازھ بما يكفل انجاز تلك المشاريع في مواعيدھا المحددة وبما ال يسمح بكثرة التع

ه أو  ا خصصت من أجل ادات دون استخدامھا فيم تم تخصيص اعتم ى ال ي اءة وحت مستوى من الكف

د بالدراسات تعديل االستفادة منھا في تحقيق أھدا ة و التقي ة للدول ة العام ف أخرى في إطار الميزاني

رة  ذ بفت ل التنفي ة لطرح المشاريع قب ات المبدئي ى الموافق المطلوبة للمشاريع اإلنشائية والحصول عل

  .كافية

  
  : مشاريع إنشائية معتمدة و جاري تنفيذها - 2/1

  
امج تعد تقديرات المشاريع اإلنشائية المعتمدة الجاري تنفيذھ .1 ا للبرن ة و وفق اليف الكلي ا في حدود التك

 . الزمني للتنفيذ
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ان  .2 ذلك مع بي ة ب ة وزارة المالي في حالة الحاجة إلى تعديل التكاليف الكلية ألي مشروع يجب مخاطب

ديل بوقت كاف يسمح  ذا التع ى ھ دعو إل ي ت ذي للمشروع واألسباب الت ررات و الموقف التنفي المب

ديالت المطلو ة التع ة ألي بدراس ة الكلي ديل التكلف ى تع ة إل ة الحاج ي حال ا ، و ف ة عليھ ة و الموافق ب

ذا  ر ھ ررات ، وال يعتب باب و المب ة ينبغي إيضاح األس ديم مشروع الميزاني د تق د عن مشروع معتم

ة            يم وزارة المالي واردة بتعم روط ال اة الش ع مراع ة ، م ة وزارة المالي د موافق اريا إال بع ديل س التع

  .بشأن شروط التعديل بين اعتمادات الميزانية في الجھات الحكومية 1992 لسنة) 2(م رق

  

  -:يجب أن تقدم الجھات المعنية فيما يختص بھذه المشاريع إلى وزارة المالية ما يلي   3
  

بيان الموقف التنفيذي للمشاريع الجاري تنفيذھا والتي على ضوءه يتم تحديد االعتمادات المالية  •

 . بة لكل مشروعالمطلو
  

 .االلتزامات المالية المترتبة على مشاريع الجاري تنفيذھا •
  

ى   • االلتزامات المالية المترتبة على مشاريع الجاري تنفيذھا ومطلوب رفع تكلفتھا الكلية واألسباب إل

 .دعت إلى ذلك ويوضح كل منھا في كشف مستقل ثم تجمع في كشف إجمالي 
  

ا • ى مكون دة عل ديالت جدي ة أي تع ديل للتكلف ن تع ا م ا يترتب عليھ بابھا وم ان أس ع بي ت المشروع م

  .الكلية

  

  
  :ويجب مراعاة اآلتي عند تقدير اعتمادات المشاريع 

  
م ) 134(قرار مجلس الوزراء رقم  .1 اريخ  5/2005في اجتماعه رق ذي ينص  7/2/2005بت حث " وال

ة الك ى التنسيق مع بلدي ة عل ة الوزارات والجھات الرسمية بالدول ات الھام ويت بشأن المشاريع والطلب

  . "لديھا

  

  ) . األساس النقدي ( بيان التصنيف االقتصادي و الوظيفي والجغرافي حسب دليل تصنيفات الميزانية  .2

    

اق  .3 ة وإرف رى بالتنسيق مع وزارة المالي ائية الكب ى المشاريع اإلنش ضرورة إجراء دراسات الجدوى عل

ي تم دوى الت ات الج ن دراس خة م ي نس رى ھ ائية الكب اريع اإلنش روعات، والمش ك المش ى تل ت عل
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ادي  د الم ون بالعائ رطا أن يك يس ش ع ل د مرتف الي ذات عائ ة وبالت ة العالي ة المالي اريع ذات التكلف المش

ى  ره عل نعكس أث ا ي ة بشكل مباشر مم ة التحتي المباشر وتحتاج لدراسة جدوى مفصلة وھي تخدم البني

  .تلفة وتخدم الدولة لسنوات قادمة خدمات وقطاعات الدولة المخ

  

م  .4 وزراء رق م )  536( يراعى االلتزام بقرار مجلس ال اريخ )  97/  25( باجتماعه رق  13/1/1997بت

وزراء في شأن  ررة من مجلس ال والذي يقضي بضرورة التزام كافة الجھات الحكومية بالضوابط المق

  .نشائية المختلفة في سائر الجھات الحكومية األوامر التغييرية بالمناقصات الخاصة بالمشاريع اإل

 
 

  :صيانة جذرية) 2(نوع 

يلي  ان تفص ديم بي ة تق يانة الجذري ة للص الغ المطلوب ديرات المب داد تق د إع ة عن ات الحكومي ى الجھ عل

اة أن ع مراع ا ، م ة لھ ة التقديري ادات المالي ذھا واالعتم راد تنفي ال الم ك األعم يانة  بتل ال الص أعم

ة تش ادة ى تمل عالجذري ؤدي لزي ائم و ت ل ق ى أص افة إل ل إض ي تمث د و الت الل و التجدي ال اإلح أعم

أي  ة ب يانة الجذري ل الص دم تحمي اة ع ع مراع ل ، م ي لألص ر االفتراض ادة العم ة و زي ة اإلنتاجي القيم

راف ميم واإلش ال التص ص أعم ديرات تخ ة إذا ،  تق دد بالقيم د مح ات العق ل مكون تم فص ى أن ي عل

  . ....)محطات –تجھيزات  –آالت  –مباني ( الصيانة الجذرية شامل  كان العقد

  
تم  ديرات وفقي داد التق اب والمل اإع ه و الب توي التوجي ى مس وظيفي عل ة لتصنيف االقتصادي و ال      جموع

وع  ى والفئة والبند والن م ، وعل التعميم رق وارد ب ا للتقسيم ال ديم مقترحاتھا،وفق ة تق ) 3(الجھات الحكومي

) األساس النقدي (  الجديد والمواد اإلرشادية لھا تصنيفات الميزانيةھيكل رموز ودليل بشأن  2013 نةلس

   -:  وفقا لما يلي 

  

  

  

  

  

  



 : Budget@mof.gov.kwEmail                                                                                  ة    شئون الميزانية العام
  99من  82صفحة 

 : Accounting@mof.gov.kwEmail                                                                         شئون المحاسبة العامة    

 

  :    جذرية صيانة و إنشائية مشاريع – 327
  

  مباني و تحسينات على األراضي  –مشاريع إنشائية و صيانة جذرية  – 3271

  مجمعات سكنية   -ذرية مشاريع إنشائية و صيانة ج – 327101

  مجمعات سكنية -مشاريع إنشائية   – 32710101

  مجمعات سكنية  -صيانة جذرية   - 32710102

  وحدات سكنية   -مشاريع إنشائية و صيانة جذرية  - 327102

  وحدات سكنية -مشاريع إنشائية   - 32710201

  وحدات سكنية  -صيانة جذرية  - 32710202

  مباني تجارية  -شائية و صيانة جذرية مشاريع إن  - 327103

  مباني تجارية  -مشاريع إنشائية   - 32710301

  مباني تجارية  -صيانة جذرية  - 327100302

  مباني حكومية  -مشاريع إنشائية و صيانة جذرية  - 327104

  مباني حكومية -مشاريع إنشائية   - 32710401 

  مباني حكومية -صيانة جذرية  - 32710402

  مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية   -مشاريع إنشائية و صيانة جذرية  - 327105

  مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية -مشاريع إنشائية   - 32710501

  مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية -صيانة جذرية  - 32710502

  مباني صناعية   -مشاريع إنشائية و صيانة جذرية  - 327106

  مباني صناعية -مشاريع إنشائية   - 32710601

  مباني صناعية -صيانة جذرية  - 32710602

  مباني عامة وترفيھية   -مشاريع إنشائية و صيانة جذرية  - 327107
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  مباني عامة وترفيھية -مشاريع إنشائية   - 32710701

  مباني عامة وترفيھية  -صيانة جذرية  - 32710702

  متنقلة \مباني مؤقتة  -و صيانة جذرية مشاريع إنشائية  - 327108

  متنقلة  \مباني مؤقتة -مشاريع إنشائية   - 32710801

  متنقلة\مباني مؤقتة -صيانة جذرية  - 32710802

  مباني ومنشآت عسكرية   -مشاريع إنشائية و صيانة جذرية  - 327109

  ة وزارة الداخلي–مباني ومنشآت عسكرية  -مشاريع إنشائية   - 32710901

  وزارة الداخلية  –مباني ومنشآت عسكرية  -صيانة جذرية  - 32710902

  وزارة الدفاع–مباني ومنشآت عسكرية  -مشاريع إنشائية   - 32710903

  وزارة الدفاع –مباني ومنشآت عسكرية  -صيانة جذرية  - 32710904

  الحرس الوطنى –مباني ومنشآت عسكرية  -مشاريع إنشائية   - 32710905

  الحرس الوطنى –مباني ومنشآت عسكرية  -صيانة جذرية  - 32710906

  تحسينات على األراضي   -مشاريع إنشائية و صيانة جذرية  - 327150

  تحسينات على األراضي -مشاريع إنشائية   - 32715001

  تحسينات على األراضي -صيانة جذرية  - 32715002

  رى آالت ومعدات وأصول أخ -صيانة جذرية   - 3272 

  نقل بريآالت ومعدات  -صيانة جذرية  - 32720102

    -أصول البنية التحتية -مشاريع إنشائية و صيانة جذرية  – 3273

  الطرق  -مشاريع إنشائية و صيانة جذرية  - 327301

  الطرق -مشاريع إنشائية   -32730101

  الطرق  -صيانة جذرية   -32730102
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  جسور وأنفاق  -ذرية مشاريع إنشائية و صيانة ج – 327302

  جسور وأنفاق -مشاريع إنشائية   - 32730201

  جسور وأنفاق  -صيانة جذرية   - 32730202

  سكك حديدية  -مشاريع إنشائية و صيانة جذرية  - 327303

  سكك حديدية -مشاريع إنشائية   -32730301

  سكك حديدية  -صيانة جذرية   -32730302

  ميناء جوي  -انة جذرية مشاريع إنشائية و صي - 327304

  ميناء جوي -مشاريع إنشائية   -32730401

 ميناء جوي  -صيانة جذرية   -32730402

  ميناء بحري  -مشاريع إنشائية و صيانة جذرية  - 327305

  ميناء بحري -مشاريع إنشائية   -32730501

 ميناء بحري  -صيانة جذرية   -32730202

  شبكة المياه  -جذرية  مشاريع إنشائية و صيانة - 327306

  شبكة المياه -مشاريع إنشائية   - 32730601

 شبكة المياه  -صيانة جذرية   - 32730602

  شبكة الصرف الصحي  -مشاريع إنشائية و صيانة جذرية  - 327307

  شبكة الصرف الصحي -مشاريع إنشائية   -32730701

   شبكة الصرف الصحي -صيانة جذرية   -32730702

  شبكة االتصاالت  -مشاريع إنشائية و صيانة جذرية  - 327308

  شبكة االتصاالت -مشاريع إنشائية   - 32730801

 شبكة االتصاالت  -صيانة جذرية   - 32730802
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  شبكة الكھرباء  -مشاريع إنشائية و صيانة جذرية  - 327309

  شبكة الكھرباء -مشاريع إنشائية   -32730901

  شبكة الكھرباء  -صيانة جذرية   -32730902

  شبكة الغاز  -مشاريع إنشائية و صيانة جذرية  - 327310

  شبكة الغاز -مشاريع إنشائية   -32731001

  شبكة الغاز  -صيانة جذرية   -32731002
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  :إعداد التقديرات وفق التصنيف الوظيفي واجلغرايف 
  

ھيكل دليل بشأن  2013 لسنة) 3(رقم ، وفقا للتقسيم الوارد بالتعميم  على الجھات الحكومية تقديم مقترحاتھا 

ى ) األساس النقدي (  الجديد والمواد اإلرشادية لھا تصنيفات الميزانيةرموز و ى أن تصنف المشاريع عل عل

  : المستوى الرابع للتصنيف الوظيفي وفقا لما يلي 

  

  :التصنيف الوظيفي 
   

  مة الخدمات العمومية العا - 701

  الدفاع  - 702

  النظام العام وشؤون السالمة العامة  - 703

  الشؤون االقتصادية   - 704

  حماية البيئة  - 705

  اإلسكان ومرافق المجتمع  - 706

  الصحة  - 707

  الدين والثقافة والترفيه  - 708

  التعليم  - 709

 الحماية االجتماعية  - 710

  

  : التصنيف اجلغرايف 
 
  

 رمز المحافظة •

  رمز المنطقة •
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  تعليمات اخلاصة باملقايسات املخزنيةال:  خامسا 
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ى أساس من  المخزنية المقايسة واد مبنى عل ةً لالحتياجات من الم اً وقيم دير إحصائي كم ھي تق

ة  ة الحكومي ة الجھ روع ميزاني مينھا لمش دف تض ة بھ ات التاريخي ات  .البيان داد المقايس د إع ب عن ويج

  : تخزين العامة بوزارة المالية مع مالحظة ما يلي مراعاة التعاميم الصادرة عن إدارة شئون ال

  

  : نطاق المقايســـــة  - 1
ربط  اتسرى أحكام المقايسة المخزنية على المواد التي ت ل بحسب  إعتماداتھ ة ك ود التالي ى البن عل

  . طريقة إعداده والنموذج الخاص به 

  



 : Budget@mof.gov.kwEmail                                                                                  ة    شئون الميزانية العام
  99من  89صفحة 

 : Accounting@mof.gov.kwEmail                                                                         شئون المحاسبة العامة    

 

  

  البند احلسابي
 النموذج املستخدم املسمى

 نوع دبن فئة جمموعة باب

)للموظفين ( مالبس  22120501 221205 2212 221 22  
ات المخزنيك ف المقايس ةش

وظفين س للم م  مالب وذج رق نم
 )9/2/1/1 ( 

)للموظفين ( أغذيــة  22120601 221206 2212 221 22  
ات المخزنيك ف المقايس ة ةش أغذي

وظفين م  للم وذج رق نم
) 9/2/2/1 ( 

  قطع غيار وسائل نقل برية 22110101 221101 2211 221 22

  قطع غيار وسائل نقل جوية 22110201 221102 2211 221 22

 كشف المقايسات المخزنية قطع غيار وسائل نقل بحرية 22110301 221103 2211 221 22

 للمواد االستھالكية قطع غيار المعدات واآلالت 22110401 221104 2211 221 22

  قطع غيار التجھيزات 22110501 221105 2211 221 22

) 2/  4( نموذج رقم   قطع غيار حاسب آلي وميكروفيلم 22110601 221106 2211 221 22  

  عدد وأدوات صغيرة 22110701 221107 2211 221 22

  أدوية و عقاقير و مواد كيماوية 22120101 221201 2212 221 22

  كتب 22120201 221202 2212 221 22

  أفالم و أشرطة 22120401 221204 2212 221 22

 مالبس لغير الموظفين 22120502 221205 2212 221 22
س ة للمالب ات المخزني ف المقايس كش

 )9/2/1( نموذج رقم  لغير الموظفين
 

 أغذية لغير الموظفين 22120602 221206 2212 221 22
ة  ات المخزني ف المقايس ةكش لألغذي

 )9/2/2(نموذج رقم  لغير الموظفين
 

 واألغذية لغير الموظفين أغطية و مفروشات 22120701 221207 2212 221 22

و أدوات مكتبية قرطاسيه 22120801 221208 2212 221 22  كشف المقايسات المخزنية 

 للمواد االستھالكية نباتات و بذور 22120901 221209 2212 221 22

الف و أسمدةأع 22121001 221210 2212 221 22   

متنوعة -مواد وخامات  22129901 221299 2212 221 22 ) 2/  4( نموذج رقم    

  زيوت و شحومات 22130301 221303 2219 221 22

  طبع 22270101 222701 2227 221 22

شراء أثاث إسكان موظفي   أثاث 32330601 323306 3233 323 32
 الدولة

ة ات المخزني ف المقايس اث كش لألث
 ) 3/  8(  نموذج رقم  -

 المواد الدائمة ضمن نفس البنود     
.أعاله  

واد ة للم ات المخزني ف المقايس كش
وذج اني نم اب الث ي الب ة ف الدائم

 ) . 5/2(      رقم
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  :لجنة إعداد المقايسات  - 2
  

دير لجنة إعداد المقايسات المخزنية برئا -مدير عام الجھة / تشكل بقرار  صادر عن وكيل   - 1 سة م

لالمخازن أو من في مستواه وعضوية  ل عن كل من  ممث ى األق اء المخازن : عل محاسبة  -أمن

د  ازن والعھ ز –المخ يف والترمي ازن  -التوص ئون المخ تريات  -ش ة  –المش ئون الميزاني  –ش

ة  ة الطالب دات التنظيمي وظفين  -الوح ئون الم ة  -ش ة ( وزارة المالي زين العام ئون التخ ) إدارة ش

  .أية جھة أخرى يرى ضرورة إشراكھاو

  

ه  -اسمه ( يحدد  في القرار المذكور بالنسبة لكل عضو  - 2 ا  -مسمى وظيفت ة التي يعمل بھ ) الجھ

يح  ي ترش يويراعى ف ي  ممثل واد الت تخداما للم ات اس ذه الجھ ر ھ وا أكث ة أن يمثل ات الطالب الجھ

  .تدخل ضمن نطاق المقايسات كما وقيمة 

  

  :نة بتنفيذ المھام التالية بصورة أساسية ، وذلك بالتنسيق مع ممثل وزارة المالية تختص اللج - 3

  

داد  -أ  ي إع ا ف ة منھ ال المطلوب ا لألعم ي يمثلھ ة الت ذ الجھ ئوال عن تنفي ة مس ر عضو اللجن يعتب

  .المقايسات 
  

د احتي -ب  ـم توجيه مذكرة إلى الجھات المستخدمة لبنود المقايسة داخل الجھة بطلب تحدي اجاتھــ

  :من التالي

  

  .المواد التي لم تتحرك بالصرف خالل السنة المالية السابقة ♦

  .المواد الدائمة ♦

  .مواد األثاث ♦

 .المواد الجديدة ♦

  

  .وتزويد اللجنة بھا خالل الفترة التي تحددھا لذلك 
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ة التي  مسئوليمناقشة  –ج  واد المخزني اتھم من الم ة في احتياج م تتحرك الوحدات التنظيمية الطالب ل

والمواد الدائمة ومواد األثاث والمواد ) خالل السنة المالية السابقة لسنة إعداد المقايسة( بالصرف 

  .الجديدة

  

نفس  -د ا ب ذة وترتيبھ ا من الجھات المنف وضع الرقم المسلسل في أسفل كشوف المقايسات بعد تجميعھ

ام في أ) 1(الترتيب الوارد في نطاق المقايسات بدءا من الرقم  ـع تجنب إعطاء أرق ول كشف مـــ

ابي  د حس ل بن تقلة لك لة مس واد ( مسلس نظم إدارة الم ذة ل ر المنف ة غي ات الحكومي ي الجھ ك ف وذل

  ) .المتكاملة

  

ـرى  اإلعتماداتمقارنة إجمالي  – ھـ ـة األخــ الصرف ( المقترحة لكل نـــوع مع المؤشرات الماليـــ

ة المع -المالي للسنة المالية الماضية  ة الحالي د للسنة المالي امي ) تم ع الحساب الخت ك من واق وذل

ة  واع المرفق ا لكشوف دراسة األن ـة ووفق ة الحاليـــ نة المالي ة الس ة الماضية وميزاني نة المالي للس

  .بالتقرير النمطي للجنة اإلعداد 

  

وذج ا – و ل إعداد تقرير نھائي يوقع عليه رئيس اللجنة وجميع األعضاء وذلك حسب النم د من قب لمع

  .رض مع تجنب إغفال أيا من بياناتهوزارة المالية لھذا الغ

ة  - ز داد الميزاني ة إع ى لجن ه إل ة ومرفقات ترسل نسخة من التقرير النمطي الخاص بنتائج أعمال اللجن

  .بالجھة إلدراج نتائج المقايسة ضمن مشروع الميزانية للسنة المالية القادمة 

  

ن التقري - ح خة م ل نس وف ترس ن كش خة م ه ونس ة ومرفقات ال اللجن ائج أعم ي الخاص بنت ر النمط

ة  و –المقايسات إلى وزارة المالي ة شھر يوني ة في موعد أقصاه نھاي  إدارة شئون التخزين العام

  .ويحتفظ باألصول لدى رئيس اللجنة

  

ذكور في  – ط ع الكشوف) و(إعداد تقرير على نفس النحو الم ر وجمي ى  وترسل نسخة من التقري إل

ا أالشراء، خالل   إدارة نظم  –وزارة المالية  الغ الجھات بميزانيتھ دة ،   سبوعين من إب المعتم

  .ويحتفظ بنسخة لدى وحدة المشتريات ، ونسخة لدى وحدة محاسبة المخازن والعھد
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  :إعداد كشوف المقايسات  - 3
  

ة يرجع في إعداد كشوف المقايسات إلى مالحق التعاميم الصادرة عن إد ارة شئون التخزين العام

ات  ذه التعليم ي ھ ده ف م تحدي ا ت ا كم ذ دورھ ة بتنفي ل جھ زم ك اة أن تلت ع مراع ة م وزارة المالي ب

  .وتعديالتھا 

  

  :دور الميزانية في إعداد المقايسات المخزنية  - 4
  

ود الح -أ   ابية توجيه الوحدات التنظيمية األخرى بالجھة الحكومية بشأن إدراج المواد تحت البن س

  .التي تخصھا وذلك في جميع الكشوف وبالتنسيق مع حسابات المخازن 

  

  .ادرة عن وزارة الماليةمراعاة تنفيذ تعليمات إعداد الميزانية الخاصة بالجھة و الص -ب 

  

  -:تزويد لجنة إعداد المقايسات بما يلي  -ج 
  

دخل • م ت ي ل ة والت ا  كشف يبين قيمة المواد المشتراة من العھدة النقدي ى المخازن موزع إل

 .على أنواع المقايسات عن السنة المالية السابقة 
   
 كشف يبين قيمة المواد المتعاقد عليھا التي لم يتم توريدھا حتى نھاية السنة المالية السابقة  •

  

نة  • ك خالل الس واع المقايسة وأسباب ذل كشف يبين قيمة المناقالت التي تمت من والى أن

 .المالية السابقة 
  

ى  • ا عل رة دون مرورھ تخدام مباش ع االس ى مواق وَردة إل واد الم ـة الم ين قيم ف يب كش

 .المخازن خالل السنة المالية السابقة 

  
  

ة  -د  اداتلإلإجراء الدراسة التحليلي واع ضمن نطاق المقايسات  عتم ة المقترحة لألن المالي

ة ( مقارنة بالمؤشرات المالية األخرى  الي للسنة المالي د  -الماضية الصرف الم المعتم

  .وذلك بالتنسيق مع وحدة محاسبة المخازن والعھد) للسنة المالية الحالية 
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التنسيق مع لجنة إعداد الميزانية بالجھة إلدراج نتائج المقايسة المخزنية ضمن مشروع   -ھـ 

  .الميزانية وذلك بعد اعتمادھا من قبل لجنة إعداد المقايسات
  

  -:إدارة شئون التخزين العامة  -ية وزارة المال ممثلدور  - 5
  

 .المشاركة ضمن عضوية لجنة إعداد المقايسات المخزنية -1
 

ات  -2 داد المقايس يم إع من تعم واردة ض د ال راءات والقواع ذ اإلج ي لتنفي اد الفن ه واإلرش التوجي

 . المخزنية ، وأية تعديالت الحقة له
  

ود اإلطالع -3 تندات أو سجالت أو عق ة مس ى أي ى  واالستفسار عل في  المسئولينذات صلة ، وعل

 .الجھات الحكومية تسھيل مھمته في ھذا الشأن
  

رى  -4 ات ي ة اجتماع ة وأي ة بالجھ ات المخزني داد المقايس ة إع ة للجن ات التمھيدي حضور االجتماع

 .ضرورة المشاركة فيھا 
  

  .مھام المكلف بھا في الوقت المحددالتعاون والتنسيق مع رئيس اللجنة في إنجاز ال -5

  

  :أحكام عامـة  - 6
  

د    – 1 ة لبن واد التابع ذلك الم ة وك ات تاريخي تدرج المواد الجديدة التي تطلب ألول مرة وليست لھا بيان

عن باقي المواد لكل نوع وذلك في ضوء االحتياجات  األثاث في كشوف المقايسات بصفة مستقلة

واد كافية تفيد  مستنديهالتي تقدرھا الجھات الطالبة مؤيدا بمبررات  حاجة الجھات الطالبة لھذه الم

د أو توسع في أداء نشاط  واد أخرى ألغي استخدامھا أو أن تكون خاصة بنشاط جدي بدال من م

  .معين والبد أن تكون المستندات المقدمة بھذا الشأن معتمدة من وكيل الوزارة المختص 

ثال    - 2 أرصدة المخازن يجب أن تؤخذ من  ، تتم تعبئة النماذج باالعتماد على المستندات المؤيدة فم

ا ر ضبطا وتنظيم ة ( بطاقة حركة المادة أو سجل مراقبة المخزون أيھما أكث في الجھات الحكومي

  ).غير المنفذة لنظم إدارة المواد المتكاملة
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عند احتساب كمية المنصرف من المادة خالل السنة المالية الماضية يراعى استبعاد الكميات التي    - 3

ك المخازن( حويلھا لمخازن أخرى تم ت د صرفھا من تل ابھا عن رار احتس ات ) لتجنب تك والكمي

  .التي تم التصرف فيھا وكذلك الكميات التي تم خصمھا نتيجة فروق الجرد 
  

واد ومعدالت إھالك    - 4 وعي للم ذلك التصنيف الن األنواع وك واد ب ط الم يجب مراعاة الثبات في رب

ابقة مع  المواد الدائمة بحسب ما ة الس ة في السنوات المالي ل وزارة المالي ل ممث تم اعتماده من قب

ى  ة عل ة األخذ في االعتبار أية تعديالت الحق ل تصنيفات الميزاني دي ( دلي ذلك ) األساس النق وك

  . )األساس النقدي (  دليل تصنيفات الميزانيةلدليل الموارد اإلرشادية 
  

ذة ( دمة في تعاميم إعداد المقايساتيراعى أن أرقام النماذج المستخ - 5 ر المنف ة غي في الجھات الحكومي

ذا ) لنظم إدارة المواد المتكاملة ة في ھ ا مقابل تخص النماذج المخزنية علما بأنھا قد أعطيت أرقام

  -:التعميم بما يتناسب ومسلسل النماذج فيه كما يلي 
  

< <
  

رقم النموذج 
رقم النموذج يف   يف التعميم

  اتتعميم املقايس

  
  مسمـى النمــــوذج

  
  كشف المقايسات المخزنية للمالبس واألغذية للموظفين  مخازن 81  20/1

  كشف المقايسات المخزنية للمالبس واألغذية لغير الموظفين  مخازن 82  9/2

  كشف المقايسات المخزنية للمواد االستھالكية  مخازن 83  4/2

  لدائمة في الباب الثانيكشف المقايسات المخزنية للمواد ا  مخازن 84  5/2

  كشف المقايسات المخزنية لألثاث  مخازن 85  8/3

< <
يتم االستعاضة عن بعض اإلجراءات والنماذج المشار إليھا أعاله في الجھات التي تطبق نظام  - 6 

  .المقايسات اآللي ضمن نظم إدارة المواد المتكاملة بالكشوف والتقارير الصادرة عن النظام اآللي

  

  :ام خاصة بإعداد كشوف المقايسات المخزنية أحك - 7
  

عند إعداد المقايسات المخزنية للمالبس واألغذية للموظفين يجب أن يحدد المخصص السنوي  - 1

ة  لكل وظيفة بقرار من وكيل الجھة المعنية ، مراعيا فيه أية تعليمات تصدر عن ديوان  الخدم
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زال سارية المفعول مع المدنية ويعمل بالقرارات الصادرة في األعوام ا ابقة إذا كانت ال ت لس

  .اإلشارة لذلك في تقرير لجنة اإلعداد 
  

ر الموظفين يجب أن يحدد المخصص  - 2 ة لغي ة للمالبس واألغذي عند إعداد المقايسات المخزني

رار يصدر وظفين بق ذه المعدالت ويعمل  السنوي لغير الم د ھ ة المسئولة عن تحدي عن الجھ

ة في األعوام السابقة إذا كانت ال تزال سارية المفعول مع اإلشارة لذلك في بالقرارات الصادر

  .تقرير لجنة اإلعداد 
  

  -:عند إعداد  المقايسات المخزنية للمواد االستھالكية يالحظ ما يلي  - 3
  

واد  3/83يقصد بالمواد االستھالكية حسب نص التعميم رقم  • د الم " بشأن تحديد وتنظيم عھ

واد الت ادة ھي الم ذات مواصفات م ادة ب ا م ا باالستخدام و ال تتخلف عنھ ر طبيعتھ ي تتغي

  " . صنعھا 

  

دة  • ا أرص ي لھ ك الت ط أو تل ا فق ام منھ رطة الخ األفالم واألش د ب هيقص ى  مخزني النظر إل ب

 .استخدامھااستمرارية 

  
  

اني ، يالحظ أن ا - 4 اب الث ة في الب واد الدائم ة للم المواد عند إعداد المقايسات المخزني لمقصود ب

وافر  3/83الدائمة حسب نص التعميم رقم  واد التي تت بشأن تحديد وتنظيم عھد المواد ھي الم

  ":فيھا الشروط التالية 
  

  دام عند تلفھا أو االستغناء عنھايبقى لھا كيان مادي من ذات نوع مادة صنعھا بعد االستخ  -أ 

 .أن يزيد عمرھا اإلنتاجي عن سنة كاملة   -ب 

  
  

ة  - 5 ه في حال اث ، يراعى أن ة واألث واد الدائم عند إعداد المقايسات المخزنية في الباب الثاني للم

ادالت المنصوص  تنادا للمع ة اس د المقايس ة تع دى الجھ د ل ة العھ ود سجالت لمراقب دم وج ع

 ) .في الجھات غير المنفذة لنظم إدارة المواد المتكاملة( عليھا في التعميم
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وع في عند إعداد   - 6 واد الن المقايسات المخزنية لألثاث ،يراعى أن يتم تقدير المبالغ المقترحة لم

زام بتعليمات وزارة  ة مع ضرورة االلت ضوء االحتياجات الفعلية التي تحددھا الجھات الطالب

  .بشأن تخصيص األثاث المكتبي  –الشراء   إدارة نظم –المالية 
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التعليمات اخلاصة بالدراسة الفنية :  سادسا
 للسنةواملالية لنظم وتكنولوجيا املعلومات 

  2015/  2014 املالية
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ة على جميع الجھات الحكومية مخاطبة  ة ، و –كل من وزارة المالي ة العام از شئون الميزاني الجھ

زي ات  المرك ا المعلوم م ولتكنولوجي ن نظ ا م أن احتياجاتھ ابش اتا تكنولوجي ام  لمعلوم ا ألحك ك طبق وذل

للدراسة  إيضاحيةمذكرة  دادإعينبغي  إذ، بشأن نظم وتكنولوجيا المعلومات  2006لسنة ) 4(التعميم رقم 

  :يلي توضح ما 2014/2015للسنة المالية المعلومات  وتكنولوجياالفنية والمالية لنظم 
  

  . 2014/2015المعلومات للسنة المالية  تكنولوجيااستخدامات ومبررات تقديرات نظم و -1

 .على مستوى النوع 2013/2014النقص عن اعتمادات السنة المالية / أسباب الزيادة  -2

د  -3 اتتزوي ا المعلوم زي لتكنولوجي از المرك ا الجھ ة وم دات القائم ة التعاق م  بصورة عن كاف ت

ن  رة م الل الفت ذه خ ط تنفي ا، والمخط ذه منھ ي  1/7/2013تنفي ة ف نة المالي ة الس ى نھاي حت

31/3/2014 . 

 :يلي ما إيضاحالمعلومات ينبغي  تكنولوجيافي حالة وجود مشاريع متكاملة أو خطة لنظم و -4

 

  .الخطة/الجدوى الفنية واالقتصادية للمشروع •

  .الخطة/البرنامج السنوي لتنفيذ المشروع •

 .نوع/ بند/ فئة/ مجموعة/ باب/ مخصصات كل سنة مالية على مستوى برنامج •
  

  .بيانات سنة أساس الخطة -5

  :يلي حديثة لبيانات الوضع الحالي شاملة ما إحصائيةتوفير قوائم  -أ  

ن • ة م زات اآللي راخيص  التجھي داد وت واع واألع حا األن رامج، موض زة وب أجھ

  .البرامج وأوجه االستخدام

  .الشبكات، موضحا األنواع والمكونات وأعدادھا •

ة  • حا أنظم ة، موض ة التطبيقي اجاألنظم تخدمين  اإلنت دد المس افةوع ى باإلض  إل

  .األنظمة تحت التطوير واألدوات المستخدمة في تطويرھا

ا األنظمة المتخصصة، موضحا • ة، ھندسية، جغرافي(  مجال عملھا من حيث كونھ

  ).الخ. . . حفظ واسترجاع وثائق، بصمات، 
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ة  -ب دھا خالل السنة المالي راد تجدي ود الم ة العق في  2014/2015توفير صورة من كاف

خ....، صيانة، اشتراكات، خدمات استشارية،إيجارتراخيص، ( كافة المجاالت  ى )ال ، عل

  .د أو التجديد على تلك العقود خالل السنة المالية الحاليةأن يكون قد تم التعاق
  

ا، نسبة ( العمالة الفنية والمستشارين  -ج ين بھ ام المكلف أعداد، المجال التخصصي، المھ

ادة، مع )العمالة غير الكويتية ة من  اإلف وادر الوطني دريب الك م انجازه في مجال ت ا ت عم

ة ارية، ومواجھ دمات االستش ود الخ الل عق وارث  خ وارئ والك االت الط ى باإلضافةح  إل

  .بالحكومة االلكترونية إليهتھيئة بيئة العمل للمشروع الوطني المشار 
  

 .االحتياجات الجديدة -6

  

رامج ومستلزمات ( صياغة االحتياجات الجديدة   - أ عناصر تجھيزات آلية من أجھزة وب

دمات ة، خ بكات واتصاالت آلي تراكات ش م أو اش دمات دع ارية، خ ة  )استش ى ھيئ عل

ة  دير التكلف س تق ررات وأس ح المب اث توض ات أو أبح أي دراس ة ب اريع مقرون مش

  .المالية لكل منھا، مع بيان مراحل المخططات الزمنية للتنفيذ

ىتحديد أولويات االحتياجات الجديدة استنادا   - ب ا ومدى مشاركتھا في تحقيق  إل أھميتھ

 .أھداف الخطة

د  -ج زي لتكنولوجتزوي از المرك اتالجھ ا المعلوم روض  ي ات أو ع ائق أو كتيب أي وث ب

د ات لتحدي ذت كمرجعي ة  اتخ ة التقديري فات والتكلف داد والمواص واع واألع األن

  .لالحتياجات الجديدة

وف  وم يوس اق زي لتكنولوجي از المرك ات  الجھ دهالمعلوم ور تزوي ات ف ة االحتياج ة  بدراس بخط

ذا  إليھاالميزانية المذكورة شاملة البيانات المشار  عاليه بالسرعة الممكنة وفقا لما ھو متبع في ھ

  . الشأن
    

ة  تكنولوجيااستيفاء نماذج الدراسات الفنية والمالية لنظم و -7 ا للتعليمات المدون المعلومات طبق
ات أو  ة بيان وذج وأي ل نم ى ك احاتعل رى  إيض ا يأخ ا طلبھ زي لتكنولوجي از المرك الجھ

ات وذج خاص بمشاريع  المعلوم م ومع إضافة نم ال نظ امج ديرات  تكنولوجي ات وتق المعلوم
دات الشبكات واالتصاالت وخدمات  رامج ومع كافة عناصر تنفيذه من استشارات وأجھزة وب

ك العناصر  ون تل دريب لك دعم والت ةال راءات  متكامل اذ إج وز اتخ بعض وال يج ع بعضھا ال م
 .منفردة لكل منھا


