
 إدارة التوجيه والنظم

 الكتب الدورية: رابعا 

  مبالغ االمانات التى تسوى لحسابات االيرادات :الموضوع 

  

ادم حسابات التسوية     8/9/1973بتاريخ  1973لسنة  16لتعميم وزارة المالية رقم  تطبيقا ات  ( بشأن تق ذي) األمان وال
ة المعالهالمبالغ  اسقاطينص على  بحسابات األمانات وقيدها لحساب اإليرادات بعد مضي خمس سنوات من تاريخ التعلي

  .تمت المطالبة بها قبل سقوط الحق فيها بالتقادم اذاعلى أن يتم صرفها من اإليرادات 

  -:التالية التعليمات  اتباعيراعى  -وتنظيما لصرف تلك المبالغ خصما من حساب اإليرادات 

ذه الحقوق أويتقادم حق  .1 ه به اريخ علم الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء سنة من ت
الغ و الحقوق السابقة -المدتين أقرب أى اإلستحقاقخمس سنوات من تاريخ  ه بالمب ه آتابي وتعتبر أية مطالب

ـه     ادم المنصوص عليـ ع التق باب قط ن أس اده (م م    21م ـقانون رق وم بالــ ن المرس نة  15م ي 1979لس ف
   ) .شـــــأن الخدمة المدنية 

د انقضاء خمس المعالهلغير الموظفين  المستحقهإسقاط المبالغ  .2 ك بع باألمانات وقيدها لحساب اإليرادات وذل
   .آتابيه دون أية مطالبات  اإلستحقاقسنوات من تاريخ 

ا     اجراء ولما آان اإلسقاط هو   ا قانوني يس تقادم ذلك يجب   -محاسبي ول اظ  ل الغ في سجالت الحسابات اإلحتف ك المب بتل
  -:يلي وتكون القيود المحاسبيـــــة آما ) سنة  15( النظامية حتى انقضاء أجل تقادمهـــا 

  -:المبالغ وقيدها لحساب اإليرادات اسقاط                    -أ 

  )حسب البنود و األنواع ( األمانات / من ح

  اإليرادات/ ح الى

   001نوع/04بند/1مجموعه/7باب/1توجيه 

  )قيديه ايرادات( 

  -:النظامية الحسابات  فىالمبالغ  اثبات                 -ب 

  000نوع/03بند/1مجموعة/3باب/3ديون مستحقه على الحكومة توجيه/من ح

  000نوع/04بند/1مجموعه/3باب/3مطلوبات من الحكومة توجيه/ح الى

بق       .3 ي س الغ الت ق بصرف المب احب الح دم ص ة تق ي حال قاطهاف اب اس دها لحس ات وقي ابات األمان ن حس م
تم) سنة على نشأة الحق بالنسبة للديون المستحقة لغير الموظفين   15مضى ( اإليرادات وذلك قبل تقادمها  ي

   -:مايلي  اتباع

  -:ويكون القيد  اإليرادات ،باالستبعاد من دفع المبلغ  اجراءاتاتخاذ                     - أ



  )قيديه  ايرادات( 001نوع/04بند/1مجموعة/7باب/1اإليرادات توجيه/من ح

  202نوع/01بند/1مجموعه/2باب/3بنك الكويت المرآزي توجيه/الىح

  الصندوق/ح الىأو 

  002نوع/02بند/1مجموعه/2باب/3توجيه 

  -:القيد ويكون  -النظاميهسابات استبعاد المبالغ من الح                 - ب

  000نوع/04بند/1مجموعه/3باب/3مطلوب من الحكومة توجيه/ من ح

  000نوع/03بند/1مجموعه/3باب/3ديون مستحقه على الحكومة توجيه/الىح

الغ       -دون مطالبه آتابيه) سنه 15(في حالة انقضاء مدة التقادم القانونية  .4 ة بالمب ادم الحق في المطالب ال( يتق
   -:وتستبعد من السجالت التفصيلية و تسوى الحسابات النظامية بالقيد التالي ) صرفها  يجوز

  000نوع/04بند/1مجموعه/3باب/3مطلوب من الحكومة توجيه/من ح

  000نوع/03بند/1مجموعه/3باب/3ديون مستحقة على الحكومة توجيه/ح الى

   -:يلى التسجيل في السجالت التفصيلية و إعداد الكشوف آما  اجراءاتتتخذ  .5

رادات      اسقاطعند  -أ دها لحساب اإلي ات وقي تم إعداد    -المبالغ من حسابات األمان ود تفصيليه  آشوفات ي د من بن ل بن لك
الغ موضح بها أسماء المستحقين) حسابات  42نموذج ( لحساب األمانات  التفصيليهاألمانات من واقع السجالت  و المب

  .حسابات  42وتاريخ نشأة الحق و رقم الصفحة بسجل 

  .حسابات  42بيانات قيد اإلسقاط لحساب اإليرادات في الصفحة المعنية بالسجل  اثباتيتم -ب

من واقع الكشوف التفصيلية) حسابات  44نموذج ( في صفحات السجل التفصيلي للحسابــات النظاميــة  االثباتيتم -ج
ذآورة  ي الم اله " أ " ف اق( أع ن الكشف بالصفحات   وارف خه ع هنس يرو  -)  المعني د التأش ات القي جل ببيان ي الس ف

  .بالحسابات النظامية

ة) حسابات  55نسخه عن استمارة  وارفاق(  النظاميـــهفي صفحات السجل التفصيلي للحسابــات  االثباتيتم -د في حال
  .التقادم الصرف أو التسوية النقضاء مدة 

   

  مـع أطــيب التمنيـــــات ، ، ،

 

وآيل وزارة المالية
 


