
 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27896 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    مدير عام هيئة تشجيع االستثمار المباشر  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

         

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم 31)استنادا إلى المادة رقم 
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ر ذلك من اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف والتحصيل وغي
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )اليها ويتم استراد الدفعة المقدمة المشار 
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27896 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

اع فات تحت تسويتها على أنو مصرو  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -لعمل على التالي:اعن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27896 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

       ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27882 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    مدير عام هيئة تشجيع االستثمار المباشر  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

 

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31المرسوم بقانون رقم ( من 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق  تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 
من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )تم استراد الدفعة المقدمة المشار اليها وي

تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 
 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27882 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

أنواع  تسويتها علىمصروفات تحت  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -التالي: العمل علىعن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27882 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

               ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27898 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

         

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31المرسوم بقانون رقم ( من 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق  تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 
من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )تم استراد الدفعة المقدمة المشار اليها وي

تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 
 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27898 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

أنواع  تسويتها علىمصروفات تحت  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -التالي: العمل علىعن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27898 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

       ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27929 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    اإلدارة العامة -وكيل وزارة المالية   األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

    

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31المرسوم بقانون رقم ( من 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق  تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 
من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )تم استراد الدفعة المقدمة المشار اليها وي

تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 
 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27929 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

أنواع  تسويتها علىمصروفات تحت  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -التالي: العمل علىعن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

استالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات  -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27929 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

            ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27907 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    األمين العام لألمانة العامة لألوقاف  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

          

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم 31)استنادا إلى المادة رقم 
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ر ذلك من اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف والتحصيل وغي
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )اليها ويتم استراد الدفعة المقدمة المشار 
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27907 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

اع فات تحت تسويتها على أنو مصرو  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -لعمل على التالي:اعن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27907 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

      ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27914 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    وكيل وزارة اإلعالم  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

    

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31 ( من المرسوم بقانون رقم31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

 ة، كما ينظم طرق تدقيقتتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراءات الحسابي
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )لمقدمة المشار اليها ويتم استراد الدفعة ا
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27914 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

 مصروفات تحت تسويتها على أنواع -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

لعقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها تضمين ا -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

استالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات  -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27914 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

            ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27889 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

         

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم 31) استنادا إلى المادة رقم
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ير ذلك من اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف والتحصيل وغ
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )اليها ويتم استراد الدفعة المقدمة  المشار
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27889 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

اع وفات تحت تسويتها على أنو مصر  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27889 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

       ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27919 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

    

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31المرسوم بقانون رقم ( من 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق  تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 
من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )تم استراد الدفعة المقدمة المشار اليها وي

تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 
 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27919 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

أنواع  تسويتها علىمصروفات تحت  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -التالي: العمل علىعن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

استالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات  -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27919 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

            ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27904 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    األمين العام لألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

          

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتب
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
المقاول للكفالة يوم من تاريخ تقديم  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )المشار اليها ويتم استراد الدفعة المقدمة 
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27904 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

 مصروفات تحت تسويتها على أنواع -لمتداولة )العهد( وتجنبا لتضخم حساب األصول ا   
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:لإلدارة المالية لديكم عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27904 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

      ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27917 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    وكيل وزارة التربية  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

    

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31 ( من المرسوم بقانون رقم31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

 ة، كما ينظم طرق تدقيقتتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراءات الحسابي
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )لمقدمة المشار اليها ويتم استراد الدفعة ا
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27917 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

 مصروفات تحت تسويتها على أنواع -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

لعقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها تضمين ا -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

استالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات  -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27917 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

            ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27918 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    وكيل وزارة التجارة والصناعه  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

    

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31بقانون رقم ( من المرسوم 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراء
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )د الدفعة المقدمة المشار اليها ويتم استرا
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27918 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

لى أنواع عمصروفات تحت تسويتها  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

استالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات  -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27918 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

            ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27895 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

         

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم 31المادة رقم )استنادا إلى 
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

التحصيل وغير ذلك من اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف و 
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
لة ايوم من تاريخ تقديم المقاول للكف 45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )المشار اليها ويتم استراد الدفعة المقدمة 
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27895 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

 مصروفات تحت تسويتها على أنواع -عهد( وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )ال   
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:لية لديكم عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة الما

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27895 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

       ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27920 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    وكيل وزارة التعليم العالي  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

    

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31بقانون رقم ( من المرسوم 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراء
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )د الدفعة المقدمة المشار اليها ويتم استرا
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27920 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

لى أنواع عمصروفات تحت تسويتها  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

استالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات  -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27920 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

            ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27902 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

مدير عام الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي   األخ الكريم

 المحترم    الغاشم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

         

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 

لتي ا السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع
تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق 

 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يخ تقديم المقاول للكفالة يوم من تار  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )المشار اليها ويتم استراد الدفعة المقدمة 
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27902 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

 مصروفات تحت تسويتها على أنواع -األصول المتداولة )العهد(  وتجنبا لتضخم حساب   
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:باإليعاز لإلدارة المالية لديكم عن النسبة المذكورة يرجى التكرم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 الميزانية.تسويتها على أنواع بنود مصروفات 

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 مدة العقد.خالل الدفعة المقدمة 

استالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات  -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27902 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

       ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27909 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    مدير عام اإلدارة العامة للجمارك  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

          

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31المرسوم بقانون رقم  ( من31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ن اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك م
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 
من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )يتم استراد الدفعة المقدمة المشار اليها و 

تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 
 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27909 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

أنواع  تسويتها على مصروفات تحت -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -ى التالي:العمل علعن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27909 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

      ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27930 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    وكيل الحرس الوطني  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

    

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

 ، كما ينظم طرق تدقيقتتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراءات الحسابية
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )مقدمة المشار اليها ويتم استراد الدفعة ال
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27930 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

 مصروفات تحت تسويتها على أنواع -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
نود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام ب

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

عقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها تضمين ال -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

استالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات  -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27930 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

            ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27931 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    الحسابات العامة -وكيل وزارة المالية   األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

    

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31المرسوم بقانون رقم ( من 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق  تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 
من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )تم استراد الدفعة المقدمة المشار اليها وي

تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 
 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27931 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

أنواع  تسويتها علىمصروفات تحت  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -التالي: العمل علىعن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

استالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات  -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27931 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

            ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27905 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    نائب وزير الخارجية  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

          

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31بقانون رقم ( من المرسوم 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراء
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )د الدفعة المقدمة المشار اليها ويتم استرا
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27905 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

لى أنواع عمصروفات تحت تسويتها  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27905 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

      ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27921 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    وكيل وزارة الداخلية  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

    

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31رقم ( من المرسوم بقانون 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراءات الحس
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )ة المقدمة المشار اليها ويتم استراد الدفع
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27921 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

ع ا مصروفات تحت تسويتها على أنو  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

ن العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها تضمي -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

استالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات  -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27921 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

            ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27928 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    وكيل وزارة الدفاع  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

    

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

 ، كما ينظم طرق تدقيقتتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراءات الحسابية
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )مقدمة المشار اليها ويتم استراد الدفعة ال
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27928 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

 مصروفات تحت تسويتها على أنواع -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
نود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام ب

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

عقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها تضمين ال -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

استالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات  -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27928 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

            ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27927 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    وكيل الديوان األميري  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

    

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31رقم ( من المرسوم بقانون 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراءات الحس
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )ة المقدمة المشار اليها ويتم استراد الدفع
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27927 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

ع ا مصروفات تحت تسويتها على أنو  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

ن العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها تضمي -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

استالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات  -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27927 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

            ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27899 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    مدير عام الهيئة العامة للرياضة  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

         

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31المرسوم بقانون رقم ( من 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق  تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 
من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )تم استراد الدفعة المقدمة المشار اليها وي

تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 
 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27899 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

أنواع  تسويتها علىمصروفات تحت  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -التالي: العمل علىعن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27899 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

       ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27897 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة و الثروة السمكية  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

         

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم 31إلى المادة رقم )استنادا 
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

رف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الص
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
ة للكفاليوم من تاريخ تقديم المقاول  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )المشار اليها ويتم استراد الدفعة المقدمة 
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27897 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

 مصروفات تحت تسويتها على أنواع -)العهد(  وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة   
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:المالية لديكم عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27897 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

       ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27884 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    مدير عام الهيئة العامة للشباب  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

          

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31المرسوم بقانون رقم ( من 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق  تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 
من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )تم استراد الدفعة المقدمة المشار اليها وي

تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 
 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27884 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

أنواع  تسويتها علىمصروفات تحت  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -التالي: العمل علىعن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27884 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

      ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27900 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

         

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتب
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
المقاول للكفالة يوم من تاريخ تقديم  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )المشار اليها ويتم استراد الدفعة المقدمة 
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27900 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

 مصروفات تحت تسويتها على أنواع -لمتداولة )العهد( وتجنبا لتضخم حساب األصول ا   
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:لإلدارة المالية لديكم عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27900 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

       ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27881 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

     

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم 31إلى المادة رقم )استنادا 
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

رف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الص
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
ة للكفاليوم من تاريخ تقديم المقاول  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )المشار اليها ويتم استراد الدفعة المقدمة 
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27881 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

 مصروفات تحت تسويتها على أنواع -)العهد(  وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة   
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:المالية لديكم عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27881 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

          ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27908 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    وكيل وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

          

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم 31)استنادا إلى المادة رقم 
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ر ذلك من اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف والتحصيل وغي
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )اليها ويتم استراد الدفعة المقدمة المشار 
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27908 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

اع فات تحت تسويتها على أنو مصرو  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -لعمل على التالي:اعن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27908 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

      ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27915 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    وكيل وزارة الصحة  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

    

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

 ، كما ينظم طرق تدقيقتتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراءات الحسابية
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )مقدمة المشار اليها ويتم استراد الدفعة ال
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27915 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

 مصروفات تحت تسويتها على أنواع -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
نود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام ب

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

عقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها تضمين ال -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

استالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات  -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27915 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

            ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27913 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    رئيس اإلدارة العامة للطيران المدني  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

          

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31من المرسوم بقانون رقم  (31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ك من اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذل
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )ا ويتم استراد الدفعة المقدمة المشار اليه
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27913 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

واع تحت تسويتها على أنمصروفات  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -على التالي: العملعن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27913 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

      ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27922 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    وكيل وزارة العدل  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

    

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

 ، كما ينظم طرق تدقيقتتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراءات الحسابية
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )مقدمة المشار اليها ويتم استراد الدفعة ال
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27922 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

 مصروفات تحت تسويتها على أنواع -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
نود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام ب

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

عقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها تضمين ال -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

استالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات  -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27922 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

            ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27901 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

         

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم 31)استنادا إلى المادة رقم 
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ر ذلك من اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف والتحصيل وغي
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )اليها ويتم استراد الدفعة المقدمة المشار 
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27901 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

اع فات تحت تسويتها على أنو مصرو  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -لعمل على التالي:اعن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27901 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

       ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27912 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    رئيس إدارة الفتوى و التشريع  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

          

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31المرسوم بقانون رقم ( من 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق  تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 
من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )تم استراد الدفعة المقدمة المشار اليها وي

تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 
 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27912 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

أنواع  تسويتها علىمصروفات تحت  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -التالي: العمل علىعن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27912 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

      ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27886 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    أمين عام الهيئة العامة لمكافحة الفساد  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

          

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم 31)استنادا إلى المادة رقم 
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ر ذلك من اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف والتحصيل وغي
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )اليها ويتم استراد الدفعة المقدمة المشار 
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27886 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

اع فات تحت تسويتها على أنو مصرو  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -لعمل على التالي:اعن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27886 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

      ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27903 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

         

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم 31)استنادا إلى المادة رقم 
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ر ذلك من اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف والتحصيل وغي
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )اليها ويتم استراد الدفعة المقدمة المشار 
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27903 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

اع فات تحت تسويتها على أنو مصرو  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -لعمل على التالي:اعن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27903 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

       ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27923 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    وكيل وزارة الكهرباء والماء  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

    

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31بقانون رقم ( من المرسوم 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراء
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )د الدفعة المقدمة المشار اليها ويتم استرا
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27923 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

لى أنواع عمصروفات تحت تسويتها  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

استالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات  -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27923 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

            ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27911 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    األمين العام للمجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

          

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم 31إلى المادة رقم )استنادا 
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

رف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الص
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
ة للكفاليوم من تاريخ تقديم المقاول  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )المشار اليها ويتم استراد الدفعة المقدمة 
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27911 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

 مصروفات تحت تسويتها على أنواع -)العهد(  وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة   
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:المالية لديكم عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27911 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

      ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27880 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    مدير عام اإلدارة المركزية لإلحصاء  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

 

بقواعد إعداد  1978لسنة  31المرسوم بقانون رقم  ( من31استنادا إلى المادة رقم )       
الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية 
شكل السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع 

ق ن اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيالتي تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك م
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 
من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )يتم استراد الدفعة المقدمة المشار اليها و 

تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 
 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27880 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

 مصروفات تحت تسويتها على أنواع -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:لمذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم عن النسبة ا

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 بنود مصروفات الميزانية.تسويتها على أنواع 

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27880 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

 ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27890 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

         

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم 31) استنادا إلى المادة رقم
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ير ذلك من اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف والتحصيل وغ
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )اليها ويتم استراد الدفعة المقدمة  المشار
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27890 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

اع وفات تحت تسويتها على أنو مصر  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27890 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

       ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27925 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    وكيل وزارة المواصالت  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

    

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31رقم ( من المرسوم بقانون 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراءات الحس
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )ة المقدمة المشار اليها ويتم استراد الدفع
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27925 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

ع ا مصروفات تحت تسويتها على أنو  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

ن العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها تضمي -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

استالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات  -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27925 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

            ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27926 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    وكيل وزارة النفط  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

    

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

 ، كما ينظم طرق تدقيقتتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراءات الحسابية
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )مقدمة المشار اليها ويتم استراد الدفعة ال
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27926 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

 مصروفات تحت تسويتها على أنواع -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
نود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام ب

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

عقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها تضمين ال -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

استالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات  -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27926 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

            ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27883 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    للهيئة العامة لالستثمار -العضو المنتدب   األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

       

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم 31)استنادا إلى المادة رقم 
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ر ذلك من اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف والتحصيل وغي
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )اليها ويتم استراد الدفعة المقدمة المشار 
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27883 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

اع فات تحت تسويتها على أنو مصرو  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -لعمل على التالي:اعن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27883 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

         ع وكيل وزارة المالية                                                                 

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة       

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27894 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    مدير عام الهيئة العامة للبيئة  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

         

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31المرسوم بقانون رقم ( من 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق  تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 
من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )تم استراد الدفعة المقدمة المشار اليها وي

تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 
 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27894 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

أنواع  تسويتها علىمصروفات تحت  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -التالي: العمل علىعن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27894 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

       ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27893 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

مدير عام الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية   األخ الكريم

 المحترم    وعلومهما

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 المقدمةبشأن الدفعات  2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

         

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 

الشروط واألوضاع التي السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية 
تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق 

 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45ل :"يتم دفع الدفعة المقدمة خال2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )المشار اليها ويتم استراد الدفعة المقدمة 
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27893 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

 مصروفات تحت تسويتها على أنواع -جنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد( وت   
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:رة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم عن النسبة المذكو 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 مصروفات الميزانية.تسويتها على أنواع بنود 

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27893 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

       ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27892 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    مدير عام بلدية الكويت  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

         

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31بقانون رقم ( من المرسوم 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراء
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )د الدفعة المقدمة المشار اليها ويتم استرا
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27892 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

لى أنواع عمصروفات تحت تسويتها  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27892 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

       ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27885 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    أمين عام جامعة الكويت  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

          

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31بقانون رقم ( من المرسوم 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراء
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )د الدفعة المقدمة المشار اليها ويتم استرا
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27885 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

لى أنواع عمصروفات تحت تسويتها  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27885 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

      ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27910 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    رئيس ديوان الخدمة المدنية  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

          

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31المرسوم بقانون رقم ( من 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق  تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 
من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )تم استراد الدفعة المقدمة المشار اليها وي

تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 
 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27910 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

أنواع  تسويتها علىمصروفات تحت  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -التالي: العمل علىعن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27910 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

      ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27916 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    وكيل ديوان المحاسبة  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

    

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31رقم ( من المرسوم بقانون 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراءات الحس
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )ة المقدمة المشار اليها ويتم استراد الدفع
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27916 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

ع ا مصروفات تحت تسويتها على أنو  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

ن العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها تضمي -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

استالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات  -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27916 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

            ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27891 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

         

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31من المرسوم بقانون رقم ( 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

من اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق  تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )ويتم استراد الدفعة المقدمة  المشار اليها
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27891 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

نواع حت تسويتها على أمصروفات ت -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -على التالي:العمل عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27891 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

       ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27888 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    أمين عام مجلس األمة  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

          

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31بقانون رقم ( من المرسوم 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراء
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )د الدفعة المقدمة المشار اليها ويتم استرا
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27888 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

لى أنواع عمصروفات تحت تسويتها  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27888 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

      ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27906 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    األمين العام لمجلس الوزراء  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

          

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31المرسوم بقانون رقم ( من 31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق  تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 
من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )تم استراد الدفعة المقدمة المشار اليها وي

تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 
 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27906 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

أنواع  تسويتها علىمصروفات تحت  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -التالي: العمل علىعن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27906 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

      ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27887 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

          

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم 31)استنادا إلى المادة رقم 
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

ر ذلك من اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق تتبع في الصرف والتحصيل وغي
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )اليها ويتم استراد الدفعة المقدمة المشار 
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27887 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

اع فات تحت تسويتها على أنو مصرو  -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -لعمل على التالي:اعن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27887 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

      ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27924 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 المحترم    وكيل وزارة المالية  األخ الكريم

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

    

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31 ( من المرسوم بقانون رقم31استنادا إلى المادة رقم )
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

 ة، كما ينظم طرق تدقيقتتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من اإلجراءات الحسابي
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )لمقدمة المشار اليها ويتم استراد الدفعة ا
تصرف للمقاول اعتبارا من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل 

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27924 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

 مصروفات تحت تسويتها على أنواع -وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(    
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

لعقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها تضمين ا -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

استالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات  -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27924 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

            ع وكيل وزارة المالية                                                               

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27878 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 ةالمحترم    وكيل وزارة األشغال العامة  ةالكريم تاألخ

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

 

بقواعد إعداد  1978لسنة  31المرسوم بقانون رقم ( من 31)استنادا إلى المادة رقم      
الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية 
شكل السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع 

ق اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقي التي تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )تم استراد الدفعة المقدمة ويالمشار اليها 
من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل  تصرف للمقاول اعتبارا

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27878 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

 مصروفات تحت تسويتها على أنواع - وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(   
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -العمل على التالي:ديكم عن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية ل

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27878 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

      ع وكيل وزارة المالية              

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27879 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   1صفحة 

 

 ةالمحترم    نائب رئيس جهاز المراقبين الماليين  ةالكريم تاألخ

 ، ، ، ،  تحية طيبة و بعد

 بشأن الدفعات المقدمة 2018( لسنة 1الموضوع: كتاب دوري رقم )

 

بقواعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31المرسوم بقانون رقم ( من 31)استنادا إلى المادة رقم 
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على "تحدد وزارة المالية شكل 
السجالت واألوراق الالزمة للمعامالت المالية، ويحدد وزير المالية الشروط واألوضاع التي 

اإلجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق  تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من
 الحسابات العامة ومراجعتها."

( من الدفعة المقدمة من الشروط العامة الموحدة لمناقصات 1-94واستنادا إلى المادة رقم)    
يوم من تاريخ تقديم المقاول للكفالة  45:"يتم دفع الدفعة المقدمة خالل 2018عقود المقاوالت 

من قيمة كل دفعة شهرية  (%10بنسبة ال تقل عن )تم استراد الدفعة المقدمة ويالمشار اليها 
من أول دفعة انجاز شهرية على أن يكون كامل المبلغ مسترد قبل  تصرف للمقاول اعتبارا

 اصدار شهادة االستالم االبتدائي بشهر على األقل".



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27879 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   2صفحة 

 

أنواع  تسويتها علىمصروفات تحت  - وتجنبا لتضخم حساب األصول المتداولة )العهد(   
بنود مصروفات الميزانية بمبالغ الدفعات المقدمة وعدم تسويتها أوال بأول ولما لوحظ من قيام 

( فقط من الدفعة المقدمة بالرغم من ارتفاع نسبة اإلنجاز %10بعض الجهات بتسوية نسبة)
 -التالي: العمل علىعن النسبة المذكورة يرجى التكرم باإليعاز لإلدارة المالية لديكم 

 

تضمين العقود التي تبرمها مع الغير آلية لتسوية الدفعات المقدمة التي قد تنص عليها  -1
 في بعض العقود.

 مصروفات تحت-تقيد قيمة الدفعات المقدمة على حساب األصول المتداولة )العهد( -2
 تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.

يتم تسوية الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها الحقا مقابل ما تم إنجازه من  -3
( وبما يتوافق مع %10أعمال أو مهمات أو ما تم توريده من مواد بنسب تزيد عن )

نسبة االنجاز والتوريد أو حسب ما ينظمه كل عقد، مع ضرورة االنتهاء من كامل 
 خالل مدة العقد.الدفعة المقدمة 

ستالم كفالة بنكية )غير مشروطة( بكامل قيمة الدفعة المقدمة وتقيد بالحسابات ا -4
 النظامية شيكات وخطابات ضمان.



 وزارة المالية
 

 :Mon 03 Dec 2018 Date التاريخ :

   

  1440 األول، ربيع 25 اإلثنين، الموافق :

 :REG_2018_27879 Ref إشارة :

   

 
 

 

 عبدالغفار عقيل العوضي
 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 22404025فاكس :  –الكويت  13001 –)الصفاة(  9ص.ب : –مجمع الوزارات 

Ministries Complex – P.O. Box: 9 (Safat) – Postal Code 13001 Kuwait – Fax: 22404025 

@mofkw       www.mof.gov.kw 

 3من   3صفحة 

 

 2003( لسنة2يعمل بهذا الكتاب من تاريخ صدوره ويلغى العمل بالكتاب الدوري)
 .22/12/2003بتاريخ 

 

 مع أطيب التمنيات ، ، ، ،     
 

          ع وكيل وزارة المالية                                                          

 

 الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة

 
 




