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  :القواعد العامة : أوال
  

ــع  - 1 ــة يراعــى ترشــيد اإلنفــاق العــام ، و علــى جمي ــارات السياســة المالي العتب

  الجهـــات الحكوميـــة العمـــل علـــى إيجـــاد نـــوع مـــن التـــوازن بـــين إيـــرادات 

الخــدمات التــي تــؤدى إلــى المــواطنين والمصــروفات التــي تنفــق لتأديــة هــذه  

  د الماليـــة والبشـــرية تنفيـــذاالخـــدمات ، وذلـــك باالســـتخدام  األفضـــل للمـــوار 

 1987لســــنة )  32 (بجلســــته رقــــم )  17( لقــــرار مجلــــس الــــوزراء رقـــــم 

 فـــــي ) أوال ، ثانيـــــا ب " / 956( " والتقيـــــد بقـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  . 1999لسنة )  24( اجتماعه رقم 
  

ينبغــي علــى جميــع الجهــات الحكوميــة تنفيــذ التعليمــات الــواردة بتعمــيم وزارة   - 2

       س الــــوزراء أرقــــام ـرارات مجلــــــــــبشــــأن ق 2001لســــنة   ) 5 (ماليــــة رقــــم ال

المتعلقة بمعالجة مـواطن الهـدر فـي اإلنفـاق الحكـومي )  9،2،1/أوال/405 (

  . وسبل تنمية اإليرادات في المالية العامة 
  

ــة باســتخدام  - 3 ــة ترخيصــا لكــل جهــة حكومي ــانون ربــط الميزاني ــر صــدور ق يعتب

لمقـــررة لهـــا فـــي  األغـــراض المخصصـــة مـــن اجلهـــا ، وتكـــون االعتمـــادات ا

      ها لتنفيــــــذ ـراءات التــــــي اتخذتــــــــــــــة مســــــئولة عــــــن اإلجـة الحكوميـــــــالجهــــــ

ــــواردة بقــــانون  ميزانيتهــــا ، ويكــــون للتحفظــــات والمالحظــــات والتأشــــيرات ال

  .الميزانية قوة القانون 
  

 ت وتأشــيرات كمــا يعتبــر مــا ورد بالمــذكرة اإليضــاحية مــن بيانــات وٕايضــاحا

القـانون مرسـوم بمـن "  20" طبقا ألحكـام المـادة  مكمال للجداول الرئيسية 

بقواعـد إعـداد الميزانيـات العامـة و الرقابـة علــــى  1978لسنة )  31( رقم 

  .تنفيذها والحساب الختامي
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علــى كافــة الــوزارات واإلدارات الحكوميــة التعــاون مــع األمانــة العامــة بمجلــس  -4

ـــوزراء مـــ ـــذا لقال ـــك تنفي ـــذ اســـتراتيجية العمـــل الحكـــومي وذل ــــن أجـــل تنفي   رار ــ

  .  1994لسنة )  23 (بجلسته رقم " 376"مجلس الوزراء رقم 
  

ال يجــوز التقــدم إلــى مجلــس الــوزراء الستصــدار قــرارات أو قــوانين ترتــب أعبــاء  - 5

ألحكـام  يقـاتطب ة وذلـكــإال بعد أخذ رأي وزارة المالي العامة اتمالية على الميزاني

بقواعـــد إعـــداد  1978لســـنة )  31 (م ـــــمرســـوم بالقـــانون رقمـــن " 52"المـــادة 

ــــابـــة علـــى تنفيـــذها والحالميزانيـــات العامـــة والرق رار ـوعمـــال بقــــ، ساب الختـــاميـ

)  50/2000 (الصـادر باجتماعـه رقـم  )ثالثـا / 1148(  ـم ــــمجلس الـوزراء رق

المتخـذ ) ثالثـا/829(س الوزراء رقـم وقرار مجل،  17/12/2000المنعقد بتاريخ 

وقرار مجلس الوزراء ، 31/7/2005المنعقد بتاريخ ) 32/2005(باجتماعه رقم 

المنعقـــــــد بتـــــــاريخ ) 2/2011-23(الصـــــــادر باجتماعـــــــه رقـــــــم ) 603(رقـــــــم 

لقــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم  حــــث الجهــــات الحكوميــــة االلتــــزامب 15/5/2011

من مرسوم ) 52(ة ما جاء بنص المادة بضرورة مراعا إليهالمشار ) ثالثا/829(

  . 1978لسنة ) 31(بالقانون رقم 

أية قرارات يترتـب عليهـا  إصدارجميع الجهات الحكومية عدم  كما يجب على  

 إلــىأعبــاء ماليــة جديــدة علــى الميزانيــة العامــة للدولــة دون الرجــوع  إضــافة

س الـوزراء رقـم قـرار مجلـإلـى وذلـك اسـتنادا  ،الرأي فيهـا إلبداءوزارة المالية 

  .8/6/1994المنعقد بتاريخ ) 22/94(الصادر في اجتماعه ) سابعا/355(
  

ــة يجــب أن تكــون عــن طريــق  –  6 ــرد الــى وزارة المالي ــة التــي ت ــات المالي الطلب

الشــئون الماليــة بالجهــات الحكوميــة مــع ضــرورة إرفــاق البيانــات والمبــررات 

ـــــى تعمـــــ ـــــلماليــيم وزارة اـالالزمـــــة للدراســـــة ، اســـــتنادا ال ـــــم ــــــ       )  2( ـة رق

  . بشأن الطلبات والمراسالت المالية 1999لسنة 
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 1964لسـنة )  30( مـن القـانون رقـم "  14،  13" التقيد بأحكام كل مـن المـادتين  - 7

 1977لســنة )  4( بالقــانون رقــم بالمرســوم بإنشــاء ديــوان المحاســبة و المعــدلتين 

الخاصة بالتوريــدات واألشغــال العــامة وكـذلك كـل  فيما يختص بإخضاع المناقصات

شـأن إبرامـه ترتيـب حقـوق أو التزامـات  مشروع ارتباط أو عقد أو اتفاق يكـون مـن 

مالية إذا بلغت قيمـة المناقصـة أو االتفـاق أو العقـد مائـة ألـف دينـار كـويتي فأكثــر 

)  3( وان المحاسـبة رقـم وان المحاسـبة ، والتقيـد بتعمـيم ديـــــــــــللرقابة المسـبقة لدي

ــــوالخـــاص باالرتبـــاط وتجديـــد العق 1999لســـنة    ود التـــي ســـبق وأن وافـــق عليهـــاـــــ

بشــأن عــرض أوراق  2003لســنة )  3(    ، وتعمــيم ديــوان المحاســبة رقــم  الــديوان

المناقصـــات ومشـــروعات العقـــود واالرتباطـــات واالتفاقـــات الخاضـــعة لرقابـــة ديـــوان 

بشـأن  2010لسـنة ) 9(نهاية السنة الماليـة، والتعمـيم رقـم قبل  المحاسبة المسبقة

ــات  ــود واالرتباطــات واالتفاق ــدليل إعــداد أوراق المناقصــات ومشــروعات العق ــد ب التقي

   .الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها على ديوان المحاسبة
  

والعمل  على جميع الجهات الحكومية االلتزام بمالحظات ديوان المحاسبة والرد عليها – 8

لسنة )  4(    وذلك وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم  على تالفيها بالسرعة الممكنة

ام ــــــ، وعـدم مخالفـة أحك بشأن مالحظات ديوان المحاسـبة للجهـات الحكوميـة 2009

التــي " 31"اء ديــوان المحاســبة خاصــة المــادة بإنشــ 1964لســنة" 30"القــانون رقــم 

ته خـالل شـهر االحكومية الديوان بردودها على مالحظ تقضي بضرورة موافاة الجهات

والمـادة ،  المخالفـات الماليـة المتعلقة بتحديـد" 52"والمادة  ، هامن تاريخ إبالغها إلي

يوان بـالقرارات الصـادرة بالتصـرف فـي المخالفـات الماليـة التي تقضي بموافاة الد" 55"

فـي  وذلـك ات المتصـلة بهـامصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرهـا مـن األوراق والمسـتند

ــام مــن تــاريخ  صــدورها ، مــع ضــرورة تزويــد وزارة الماليــة    موعــد أقصــاه عشــرة أي

مــن تــاريخ هــذه  أســبوعبصــورة مــن كافــة المراســالت التــي تــتم مــع الــديوان خــالل 

ظاتــه وذلــك اســتنادا لقــرار المراســالت وكافــة اإلجــراءات المتخــذة بشــأن تالفــي مالح

  .1996لسنة  " 18"م ـــبجلسته رق ) 297( رقموزراء مجلس ال

وعلــى جميــع الجهــات الحكوميــة المشــمولة برقابــة ديــوان المحاســبة مراعــاة تعمــيم   

بشــــأن التعــــاون وتســــهيل مهمــــة ممثلــــي ديــــوان  2012لســــنة ) 18(الــــديوان رقــــم 

  .المحاسبة
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جلـــس األمـــة لســـنة بم طبقـــا لتوصـــيات لجنـــة الشـــئون الماليـــة واالقتصـــادية -9

واردة بتقريــــــر ديــــــوان  ــــــــــن لجنــــــة دراســــــة الظــــــواهر الأشــــــب 1997/1998

المحاسبة، يجب علـى جميـع الجهـات الحكوميـة االهتمـام بالرقابـة والمراجعـة 

  .  الداخلية

وعلى جميع الجهات الحكومية مراعاة التوصيات المقترحة بالدراسـة المقدمـة   

 مــــن وزارة الماليــــة عــــن أنظمــــة الشــــئون الماليــــة فــــي الجهــــات الحكوميــــة

والمؤسســات ذات الميزانيــات المســتقلة وبصــفة خاصــة معالجــة ضــعف أداء 

وحــدات التــدقيق والمراجعـــة الداخليــة ونقــص الكـــوادر المتخصصــة، وٕاعـــادة 

تنظيم هيكلة األجهزة المالية واالهتمـام بـالبرامج التدريبيـة وذلـك اسـتنادا إلـى 

)  12/2009( الصـادر فـي اجتماعـه رقـم )  181( قرار مجلس الوزراء رقم 

  .2/3/2009بتاريخ 

  

    يعـــين بمختلـــف الجهـــات الحكوميـــة مراقبـــون مـــاليون ورؤســـاء للحســـابات  -10

    انون ـــــــــوم بالقـــــمرسمـــن "  34،  33" أحكـــام المـــادتين وذلـــك اســـتنادا إلـــى 

بقواعــد إعــداد الميزانيــــات العامــــــة و الرقابـــــة علـــــى    1978لســنة )  31 (

 ) 1181 (ـم ــــــوزراء رقــــــــو قــــرار مجلــــس الاب الختــــامي تنفيــــذها و الحســــ

وعلــى جميــع الجهــات الحكوميــة التقيــد بأحكــام )  2/92-56( بجلســته رقــم 

بشـــأن اختصاصـــات وتبعيـــة  2000 لســـنة ) 10 (قـــرار وزيـــر الماليـــة رقـــم 

  .المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات 

  
  

وارد ـــــــن مــــورد مـــــاســتثمار ممراعــاة عــدم جــواز التعاقــد علــى أي التــزام ب -11

             الثــــــروة الطبيعيــــــة أو مرفــــــق مــــــن المرافــــــق العامــــــة إال بقــــــانون ولــــــزمن 

محدد ، وتكفل اإلجـراءات التمهيديـة تيسـير أعمـال البحـث والكشـف وتحقيـق 

  ) .من الدستور  152مادة ( العالنية والمنافسة 
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ــى أي احت -12 ــانون وٕالــى زممراعــاة عــدم جــواز التعاقــد عل ـــكــار إال بق      ن محــددــ

  ) .من الدستور  153مادة ( 
  

        على جميع الجهات الحكومية المختصـة االلتـزام بتنفيـذ أحكـام القـانون رقـم  - 13

بشــأن دعــم العمالــة الوطنيــة وتشــجيعها للعمــل فــي  2000لســنة )  19( 

 وذلـك ،2003لسـنة )  32( المعـدل بالقـانون رقـم و الجهات غير الحكوميـة 

، والقـرار اإلداري رقـم س الـوزراء التـي تصـدر بهـذا الشـأنوفقا لقـرارات مجلـ

بشــأن إصــدار القواعــد والتعليمــات التنفيذيــة للقــانون  2010لســنة ) 696(

   .2000لسنة ) 19(رقم 
 

ـــيجـــب التق - 14 ـــم ي ـــالتعميم رق ـــا ورد ب ــــب 1998لســـنة )  5 (د بم ــــشأن الـ دليل ـ

شأن أرقـــام ـللجهـــات الحكوميـــة وتعديالتـــه بـــ النمطـــي الموحـــد للحســـابات

الجهـــات الحكوميـــة والحســـابات ومســـمياتها فـــي الميزانيـــة والتحليـــل إلـــى 

جـوع د الر ـــوظائف رئيسية وفرعية حسب البرامج الواردة وعدم تعديلها إال بع

  .إلى وزارة المالية 
   

        العقاريـــةمـــالك الدولـــة جميـــع الجهـــات الحكوميـــة حصـــر وتقيـــيم أ علـــى - 15

داخــل وخــارج دولــة الكويــت واحتســاب قيمــة اإلهــالك ) بــاني موال األراضــي( 

وذلـــك طبقـــا الحكـــام  بالحســـاب الختـــامي الســـنوي لهـــذه األمـــالك وٕادراجهـــا

م امــالك الدولــة صــر وتقيــيبشــأن اســس ح 2005لســنة )  5( تعمــيم رقــم ال

ات بشـــأن اإلجـــراء 2007لســـنة ) 2(حكـــام التعمـــيم رقـــم العقاريـــة ووفقـــا أل

المالية والمحاسبية الالزمة إلثبات قيم أمالك الدولـة العقاريـة فـي حسـابات 

  .الجهات الحكومية  
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والشــركات التــي تــدير أمــالك الدولــة العقاريــة علــى جميــع الجهــات الحكوميــة  - 16

نيابة عنها عدم التعاقد مع أي مستثمر لمشروعات تقـام علـى أمـالك الدولـة 

ظـام البنـاء والتشـغيل والتحويـل أو أي نظـام آخـر مشـابه مـن العقارية وفقا لن

قبل عرض المشروع على اللجنـة  استغالل أمالك الدولة، إلىشأنه أن يؤدي 

عات التي تقـام علـى أمـالك الدولـة العقاريـة المنشـأة بالمرسـوم العليا للمشرو 

إلجــازة المشــروع مــن جميــع النــواحي الفنيــة والماليــة  2008لســنة  145رقــم 

، وذلـك والبيئية وصدور قـرار منهـا بالموافقـة علـى طـرح المشـروع لالسـتثمار

بتنظــــيم عمليــــات البنــــاء  2008لســــنة )   7( ألحكــــام القــــانون رقــــم  طبقــــا

ـــل واألنظمـــة المشـــابهة و تعـــديلوالتشـــ بعـــض أحكـــام المرســـوم  غيل والتحوي

قـــرار و فــي شـــأن نظــام أمـــالك الدولــة  1980لســـنة )  105( بالقــانون رقــم 

)  2006/  2(  مــــرق هفــي اجتماعــ)  2/ ثانيــا / 24( م ــــوزراء رقــــمجلــس ال

المتخــذ فــي )  816/2/3(وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم   ، 8/1/2006تــاريخ ب

 الـذي يقضـى بأنـه 6/8/2006المنعقد بتاريخ  )3/2006-51(عه رقم اجتما

عدم طرح أي مشروع عن طريق القطاع الخـاص  يجب على الجهات المعنية

 ،غيــره قبــل اخــذ موافقــة مجلــس الــوزراء بهــذا الشــأن أو B.O.T)( بنظــام

الجهــات الحكوميــة ومؤسســاتها بموافــاة مجلــس الــوزراء باألراضــي وتكليــف 

ـــم تخصي ــــصـــها والتـــي تالتـــي ت ــــم طرحهـــا للقطـــاع الخـ ــــاص حــ ــــسب نظـ        ام ـ

 )B.O.T (  أو غير ذلك .   
  

ويجب على الجهات العامة عنـد رغبتهـا فـي طـرح أي مشـروع لتنفيـذه بنظـام   

البنــاء والتشــغيل وتحويــل الملكيــة للدولــة أو بنظــام البنــاء والتملــك والتشــغيل 

مشــابه مراعــاة التعليمــات الــواردة  وتحويــل الملكيــة للدولــة أو بــأي نظــام آخــر

  .26/10/2010بالكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 
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يخصص للقياديين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية المعينين على  - 17

وظيفية  ةألنظمرائهم الخاضعين و نظمجموعة الوظائف القيادية ،  درجات

ة على الشكل العام ـفظعينية للمحا سيارة لكل منهم كميزه - خاصة 

  ة ـــحكام قرار مجلس الخدمفي الذي يشغلونه، وذلك وفقا ألوالمستوى الوظي

والتعميم رقم  28/3/2006الصادر بتاريخ  2006لسنة ) 7(المدنية رقم 

بشان تخصيص مركبات لشاغلي الوظائف القيادية في  2006لسنة ) 3(

   . الجهات الحكومية
 

ـام المرســــوم ة االلتـــزام بتنفيــــــــذ أحكـــالجهـــات الحكوميـــة المختصــ علــى جميـــع  -18

ـــم  ـــانون رق ــــأن التنظـــــي شـــف 1992لســـنة )  116( بالق  ـدوتحديـــ اإلداريـيم ــ

 ي يقرهـايها على أن يكون التفويض في الحــدود التـاالختصاصات والتفويض ف

  .الوزير المختص ووفقا لمقتضيات مصلحة العمل
 

للدولـة مـن زيـادة معـدالت  اإلنمائيةحقيق األهداف الواردة بالخطة عمال على ت  -19

ــويتي وبصــفة خاصــة  ــة فــي االقتصــاد الك النمــو، ومعالجــة االخــتالالت الهيكلي

ــادة نســبة مســاهمة  ــراداتزي ــة فــي  اإلي ــراداتغيــر النفطي ــة، وزيــادة  اإلي العام

 الخــاص دور القطــاع تعزيــزالجــاري، و  اإلنفــاقاالســتثماري والحــد مــن  اإلنفــاق

  . في النشاط االقتصادي ومعالجة الخلل في سوق العمل

ـــــــذ الخطـــــــة    ـــــــات الحكوميـــــــة تنفي ـــــــى جميـــــــع الجه ـــــــةعل ـــــــة اإلنمائي     للدول

، 2010لســــنة ) 9(الصــــادرة بالقــــانون رقــــم  2010/2011-2013/2014

وفقــا لمــا هــو مخطــط لــه، والبــدء  2013/2014ومشــاريع الخطــة الســنوية 

 2013/2014تبــارا مــن بدايــة الســنة الماليــة اع اإلجــراءاتفــي اتخــاذ كافــة 

  .1/4/2013في 

ديـوان المحاسـبة  –لجنـة المناقصـات المركزيـة ( المعنية  وعلى جميع الجهات  

ســـرعة البـــت فـــي ) نظـــم الشـــراء / وزارة الماليـــة  –الفتـــوى والتشـــريع  إدارة –

  .اصة بهذه المشاريعالخ اإلجراءات
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بلديـــة (الجديـــدة  اإلنشــائيةلمشـــاريع وعلــى جميـــع الجهـــات المرتبطــة بتنفيـــذ ا  

 –وزارة المواصـالت  -وزارة الكهربـاء والمـاء –وزارة األشغال العامـة  –الكويت 

الهيئــة العامــة لشــئون الزراعــة والثــروة  –الهيئــة العامــة للبيئــة  –وزارة الــنفط 

المتعلقـــة بتنفيـــذ  اإلجـــراءاتســـرعة اتخـــاذ  –كـــل فيمـــا يخصـــه  –) الســـمكية 

جديـد  إنشـائيالجديدة وفقا لما هـو وارد باسـتمارة مشـروع  شائيةاإلنالمشاريع 

ميزانيات المشاريع  إدارة –شئون الميزانية العامة  –الصادرة عن وزارة المالية 

  .والصيانة اإلنشائية

وعلــــى جميــــع الجهــــات الحكوميــــة مراعــــاة أن مشــــاريع الخطــــة الســــنوية   

ع الخطـــة الســـنوية أمـــا مشـــاري )90(تـــم إدراجهـــا بالبرنـــامج  2010/2011

أمــــــــا الخطــــــــة الســــــــنوية )91(تــــــــم إدراجهــــــــا بالبرنــــــــامج  2011/2012

ـــــــامج  2012/2013 ـــــــم إدراجهـــــــا بالبرن أمـــــــا الخطـــــــة الســـــــنوية  )92(ت

مشـاريع خطـة التنميـة بميزانيـة  ) 93(تم إدراجهـا بالبرنـامج  2013/2014

كل جهة حكومية وسوف يتم إقفال هذا البرنامج آليـا ولـن يقبـل أيـه مناقلـة 

شــئون الميزانيــة  –اخــل أنــواع البنــد الواحــد إال بعــد موافقــة وزارة الماليــة د

  .العامة

شـئون الميزانيـة العامـة /وعلى جميع الجهات الحكومية موافاة وزارة الماليـة  

واألمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للتخطــيط والتنميــة بتقــارير ربــع ســنوية 

 2012/2013توضــــــح الموقــــــف التنفيــــــذي لمشــــــاريع الخطــــــة الســــــنوية 

ـــاط  والمشـــاريع المســـتمرة مـــن الخطـــط الســـنوية الســـابقة مـــن حيـــث االرتب

  .اإلنمائيةوالتعاقد والصرف وأية معوقات تواجه تنفيذ مشاريع الخطة 

  

ـــزام بتطبيـــق نظـــام حســـاب   -20 ـــة االلت ـــوزارات واإلدارات الحكومي ـــع ال علـــى جمي

أن تطبيــق بشــ 2008لســنة )  7( الخزينــة الموحــد وذلــك وفقــا للتعمــيم رقــم 

على الوزارات واإلدارات الحكومية والتعميم رقـم نظام حساب الخزينة الموحد 

  .إليهالمشار ) 7(الملحق للتعميم رقم  2011لسنة ) 2(
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الصــــادر باجتماعــــه رقــــم         ) أوال /1116( تنفيــــذا لقــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم   -21

  :ا يلييراعى م 20/12/2009المنعقد بتاريخ )  68-2/2009( 
  

ــــة   - أ ــــوزارات واإلدارات الحكوميــــة المعني ــــى ال ــــاء والمــــاء ( عل       –وزارة الكهرب

ــة  الضــريبة  –وزارة المواصــالت  مراعــاة التوصــيات الخاصــة ) وزارة المالي

 .بالمديونيات المتراكمة لدى الجهات الحكومية

 الحكومية مراعاة التوصيات والمعالجات التـي واإلداراتعلى جميع الوزارات   - ب

 .تضمن عدم تراكم المبالغ المستحقة مستقبال

أشــهر )  6( كــل  ريالحكوميــة رفــع تقريــر دو  واإلداراتعلـى كافــة الــوزارات   -ج

الخطـــوات التـــي اتخـــذتها فـــي ســـبيل تســـوية  لمجلـــس الـــوزراء تبـــين فيـــه

  .مديونيتها متضمنا المبالغ واإلحصاءات المتعلقة بتلك المديونيات

  

الالزمــة  اإلجــراءات اتخــاذكــل فيمــا يخصــه  –وميــة علــى جميــع الجهــات الحك  -22

حظات الـواردة بتقريـر جهـاز متابعـة األداء الحكـومي بشـأن دراسـة لتالفي المال

تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية للسنة المالية 

) رابعا-ثالثا-أوال/1020( ا لقرار مجلس الوزراء رقم وذلك تنفيذ 2008/2009

ـــــي اجتماعـــــه رقـــــم  ـــــاريخ )  35/2010( الصـــــادر ف  8/7/2010المنعقـــــد بت

والمتضمن تكليف الجهات الحكومية بسرعة تنفيذ كافة توصيات جهـاز متابعـة 

                 األداء الحكـــــــــومي الصـــــــــادر بهـــــــــا قـــــــــرارات مجلـــــــــس الـــــــــوزراء أرقـــــــــام

  .ا وموافاة الجهاز بما يتم حياله 2009/ 1067، 738/2008، 910/2006
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ال يجــوز أليــة جهــة التقــدم بطلبــات جديــدة إلدراجهــا فــي مشــروع الميزانيــة بعــد >-23

  . إلى وزارة المالية تقديمه

   الصـــادر فـــي اجتماعـــه رقـــم ) 631(واســـتنادا إلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم       

، على جميع الجهات الحكومية  2006-6-25المنعقد بتاريخ  )44-2006/2(

لبات مالية إضافية على ما انتهت إليه وزارة الماليـة مـن تقـديرات عدم التقدم بط

نهائيــة لمصــروفات مشــروع ميزانياتهــا وذلــك عنــد دعوتهــا للمناقشــة فــي لجــان 

مجلس األمة المختلفة وأن تقتصر المناقشة في إطار تقديم البيانات والـرد علـى 

بهــا وفقــا لمــا االستفســارات التــي تمكــن هــذه اللجــان مــن أداء األعمــال المناطــة 

  . بشأن الالئحة الداخلية لمجلس األمة 1963لسنة ) 12(جاء في القانون رقم 
  

المتخـذ ) 411(على جميع الجهات الحكومية االلتزام بقرار مجلـس الـوزراء رقـم  -24

بالموافقـة علـى تعـديل البنـود  21/3/2010بتـاريخ  13/2010في اجتماعه رقم 

المتخـذ فـي ) 801(ار مجلـس الـوزراء رقـم مـن قـر ) خامسا(من الفقرة ) 1،2،3(

بشــأن مقترحــات  24/8/2003المنعقــد بتــاريخ ) 2/2003-37(اجتماعــه رقــم 

إدارة الفتــوى والتشــريع حــول اإلجــراءات الواجــب إتباعهــا فــي المســائل القانونيــة 

  .المختلفة وفقا ألحكام الدستور
  
  

مــع أوضــاع المقيمــين ال يجــوز ألي جهــة االنفــراد باتخــاذ أيــه إجــراءات تتعلــق   -25

ـــة دون التنســـيق مـــع الجهـــاز ـــر قانوني المركـــزي لمعالجـــة أوضـــاع  بصـــورة غي

باعتبـــاره الجهـــة المرجعيـــة الرســـمية الوحيـــدة  المقيمـــين بصـــورة غيـــر قانونيـــة

للتعامــل مــع هــذه الفئــة، وعلــى جميــع الجهــات الحكوميــة وغيرهــا التعــاون مــع 

معلومات و مستندات ووثـائق و  الجهاز النجاز أعماله، وموافاته بما يطلبه من

در عن الجهاز عن قرارات و تعاميم، وذلـك طبقـا ألحكـام المرسـوم التقيد بما يص

بإنشـــاء الجهـــاز المركـــزي لمعالجـــة أوضـــاع  2010لســـنة ) 467(األميـــري رقـــم 

  .المقيمين بصورة غير قانونية
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فـي  2010لسـنة ) 8(على جميع الجهات الحكومية االلتزام بأحكام القانون رقم   -26

) 14(شأن حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وبصـفة خاصـة مـا ورد بالمـادة رقـم 

عـامال  50بأن تلتزم الجهات الحكومية واألهليـة والقطـاع النفطـي التـي تسـتخدم 

كويتيا على األقل باستخدام نسـبة مـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة المـؤهلين مهنيـا 

مـــن ) 37(والمـــادة رقـــم ...) ا،مـــن العـــاملين الكـــويتيين لـــديه% 4ال تقـــل عـــن 

يعفي الشخص ذوي اإلعاقة من دفع تكاليف الرسوم الحكوميـة مقابـل ( القانون 

مــــن ) الشــــديدة والمتوســــطة( ، لألشــــخاص ذوي اإلعاقــــة )الخــــدمات العامــــة

  .الكويتيين
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  :  اإليرادات: انيا ث
  

إنشــاء الضــرائب العامــة وتعــديلها وٕالغاؤهــا ال يكــون إال بقــانون ، وال يعفــى أحــد مــن  - 1

أدائهــا كلهــا أو بعضــها فــي غيــر األحــوال المبينــة بالقــانون ، وال يجــوز تكليــف أحــد 

ــــك مــــن  ال ــــر ذل ــــأداء غي ـــــب ـــــضرائب والرسـ ـــــوم والتكـ ـــــ            انون ـاليف إال فــــي حــــدود الق

  ) .من الدستور  134مادة ( 

   

 وجــوهال يجــوز بأيــة حــال تخصــيص أي إيــراد مــن اإليــرادات العامــة لوجــه معــين مــن  -2 

  ) .من الدستور   141مادة ( الصرف إال بقانون 

  

ـــصيل ال يجــوز إجــراء مقاصــة بــين المصــروفات التــي تنفقهــا الدولــة -3 ـــبيل تحـ ـــي سـ  فـ

ــام المــادة  تــي تحصــلها،وبــين اإليــرادات ال اإليــــرادات ، ــا ألحك ــك طبق مــن )  7( وذل

ة ـــــات العامــــــداد الميزانيـــــبقواعـــد إع 1978لســـنة )  31( القـــانون رقـــم بســـوم مر 

  . والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي  

  

 التعميم ــــــو وارد بــــخــالف مــا ه بــاإليراداتد أو نــوع جديــد ـــــأي بنـ ســتحداثاال يجــوز  -4

بشــأن الــدليل النمطــي الموحــد للحســابات وتعديالتــه إال بعــد  1998ســنة ل)  5 (رقــم 

  . الحصول مسبقا على موافقة وزارة المالية 

  

   على كل وزارة أو إدارة أن تقوم بتحصيل إيراداتها أوال بأول طبقا للقوانين - 5

مرسوم من )  19( المادة ذلك استنادا إلى  ووالتعليمات المالية المعمول بها ، 

ة على ـــبقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقاب 1978لسنة )  31 (م ــلقانون رقبا

  .  تنفيذها والحساب الختامي  

    

  



  
  اإليرادات

13 
 

  :  يجب مراعاة الخطوات التالية في إيداع اإليرادات المحصلة  – 6

  

ـــي ح  )  أ(  ـــة ف ـــة المختلف ـــوزارات واإلدارات الحكومي ـــودع ال ــــت ــــسابها لـ دى بنـــك ـ

يكات ـــــــرادات جميـــع مـــا يصـــلها مـــن شـــــص لإليالكويـــت المركـــزي المخصـــ

  . بحيث ال يتأخر ذلك عن ثالث يوم عمل من تاريخ استالمها 

ـــي ح  )  ب(  ـــة ف ـــة المختلف ـــوزارات واإلدارات الحكومي ـــودع ال ــــت ـــدى بنـــك ـــ سابها ل

ــة الم ــالغ النقدي ــع المب ــرادات جمي ـــالكويــت المركــزي المخصــص لإلي حصلة ـ

سابها وذلك خالل أيام العمـل الثالثـة حال استالمها واالنتهاء من تدقيق ح

  .التالية الستالمها كحد أقصى 

داع الخاصــة ــــتســتخدم الــوزارة أو اإلدارة فــي عمليــات اإليــداع قســائم اإلي )  ج (

  .ببنك الكويت المركزي 

الــــوزارات واإلدارات الحكوميــــة التــــي حصــــلت علــــى موافقــــة وزارة الماليــــة )  د (          

ــزام لتحصــيل إيراداتهــا  ــا عــن طريــق البنــوك المحليــة عليهــا االلت ــا أو جزئي كلي

بكافــة القواعــد الــواردة فــي تلــك الموافقــة ســواء مــن حيــث المتابعــة الماليــة أو 

ــــالمحاســـبية حتـــى إتمـــام توريـــد تلـــك اإليـــرادات لح سابها لـــدى بنـــك الكويـــت ـ

  .المركزي المخصص لإليرادات 

  

  : لمحققة والمحصلةما يلي بالنسبة لإليرادات ايجب  مراعاة  -7
  

تقيــد جميــع اإليــرادات المحققــة والمــوردة لحســاب النــوع والبنــد والمجموعــة والبــاب 

المخـــتص وفقـــا للتعليمـــات الماليــــة وحســـب التقســـيم النمطـــي الموحـــد للحســـابات 

بشـأن الـدليل النمطـي الموحـد للحسـابات   1998لسنة )  5( الواردة بالتعميم رقم 

  .   للجهات الحكومية 

  



  اإليرادات
 

  14

ـــراد أو ال - 8 ـــالغ المســـتحقة مـــن األف ــــتحصـــل المب ــــشركات أو الهيئـــ ــــسات اتـــ        أو المؤسـ

 أو أي وســيلة دفــع معتمــدة أخــرى أو نقــدا يا بشــيك مصــدق عليــه مــن البنــك المعنــإمــ

مبلغ المعاملة الواحدة بأكثر  وال يجوز مطلقا أن يدفع ،) 19(والمشار إليها في المادة 

راءات المعـامالت وال تقبــل الشـيكات غيــر ـالخــتالف إجـوذلـك   فعمـن وسـيلة واحــدة للـد

  .المصدقة 
      

المبــالغ المســتحقة علــى المــوظفين بالجهــات الحكوميــة يــتم تحصــيلها طبقــا ألحكــام  - 9

ــــة رقـــم ـتعمـــيم وزارة المالي ـــالغ المســـتحقة  1998لســـنة )  6( ـ بشـــأن تحصـــيل المب

  .للجهات الحكومية على موظفيها  
  

ب عــدم التــأخر فــي المطالبــة بــاإليرادات المســتحقة كمــا يراعــى متابعــة تحصــيلها يجــ -10

أول بــأول مــع إضــافتها إلــى النــوع  والبنــد والمجموعــة والبــاب  المخــتص بــإيرادات 

بشـأن الـدليل النمطـي  1998لسـنة )  5( الميزانية وفقا لما جـاء فـي التعمـيم رقـم 

  .الموحد للحسابات للجهات الحكومية 
  

ي ـــاظا علـى األمـوال العامـة يجـب حصـر المتـأخرات  الواجبـة التحصـيل وقيـدها فحف -11

وذلـــك بالنســـبة )  مطلوبـــات للحكومـــة/ ديـــون مســـتحقة للحكومـــة (حســـاب نظـــامي 

للـــديون المســـتحقة للحكومـــة علـــى األفـــراد والهيئـــات والمؤسســـات والشـــركات واتخـــاذ 

ــللمبــالغ المســتحقة للجهـأمــا بالنســبة . اإلجــراءات الفعالــة لتحصــيل هــذه الــديون  ـة ـــ

              ـد فـــــي حســـــاب نظـــــامي ـــــــــــــــرى فتقيــــــــــة حكوميــــــة أخــــــــــــالحكوميـــــة تجـــــاه جهــ

واتخـاذ اإلجـراءات )  مطلوبـات خـدمات وأعمـال/  ةمبالغ عـن خـدمات وأعمـال مـؤدا (

ـــــغ غيـــر محـــــــالكفيلـــة لتحصـــيلها مـــع مراعـــاة عـــدم إضـــافة أيـــة مبال لحســـاب صلة ـــ

ــرادات و مراعــ ــاإلي ــم ــــ ــا جــاء فــي التعمــيم رق ــدليل   1998لســنة )  5( ـاة م بشــأن ال

  .النمطي الموحد للحسابات للجهات الحكومية 
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ــاتر التحصــيل واس -12 ــى صــرف دف ــة عل ــام الرقاب ـــيجــب إحك ـــتعمالها واســـ ترجاعها مــع ـ

الخاصـة بالـدفاتر  بشـأن األحكـام 1990لسـنة )  3( مراعاة  ما جاء بالتعميم رقم 

  .ذات القيمة واألختام 
  

ا ــــتحصــيل اإليــرادات ومطلوبــات الحكومــة وتوريــدها وٕامســاك الحســابات الخاصــة به -13

ا ال ـفيمــــ 1956لســــنة )  9 (، )  8 (يــــتم وفقــــا لمــــا ورد بــــالتعميمين  المــــرقمين 

ــم  ــالتعميم رق  1973لســنة )  8( يتعــارض ودليــل العمــل بالنمــاذج الماليــة المرفقــة ب

          1988سنة ـــــــــــل)  7( و 1980نة ـــــــــــسل)  5( المرقمــــــــين  والمعــــــدل بــــــالتعميمين

أن دليـــــل العمـــــل ـــــــبشـ 1986لســــنة )  16( والتعمــــيم رقــــم ) بالنســــبة للــــوزارات ( 

ـــا للتق) بالنســبة للجهــات الملحقــة ( بالنمــاذج والســجالت المحاســبية  ـــووفق سيمات ــ

ــدليل النمطــي الموحـــد للحســابات  1998لســنة )  5 (الــواردة بــالتعميم رقــم  بشــأن ال

  . للجهات الحكومية 
  

ا ـاوز قيمتهـــتحصــل قيمــة الرســوم الثابتــة والمتكــررة المحــددة القيمــة التــي ال تتجــ -14

رارات ـــــاة أحكـــام القـــــخمســـة وعشـــرين دينـــار عـــن طريـــق الطوابـــع الماليـــة مـــع مراع

ــي هــذا ا ـــا الصــادرة ف ــة وتعديالته ــم الوزاري )  75 (،  1977لســنة )  47 (لشــأن رق

  .1993لسنة )  16 (،  1986لسنة )  56 (، )  48 (،  1980لسنة 
  

ار ـــيتم التصـرف فـي جميـع المـواد والمعـدات الخارجـة عـن نطـاق االسـتخدام فـي إط -15

التاليــــــة      وزراء ــــــمجلـــس ال اتوقـــرار  1980لســـنة )  105 (المرســـوم بالقـــانون رقـــم 

ـــويض  1993لســنة )  14( باجتماعــه رقــم )  301( رقــم "  ـــى تفـ ـــنص علـ والــذي يـ

ــة ــة التنســيق مــع اللجن  الدائمــة للمســاعدات الخارجيــة بتحديــــد وتزويــــد وزارة المالي

ــــاللجنـــة الكويتيـــة لإلغاثـــة بـــالمواد والمعـــدات التـــي ت ــــستغني عنهــ ة ـا وزارات الدولــــ

 لسـنة  )  590( ، ورقـم المحتـاجين ومؤسساتها الخاصـة كتبـرع مـن الحكومـة لصـالح

ــــب 1994لســـنة )  50( ه رقـــم باجتماعـــ)  832( ، ورقـــم 1994 ــــعـ  المـــواد شأن بيـ

ـــــــوالمع ـــــــدات الـ ـــــــة عــــــن نطـسكراب الخارجـــــــ ـــــــاق اســــــتخدام الجهــــــات الحكوميـ          ة ـ
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 2001لـــسنة )  1( تعميم رقم " :لتعاميم وتعليمات وزارة المالية التالية ا،ووفقبالمزاد

التصـرف فـي أمـالك  بشـأن 1995لسنة )  13( إلغاء تعميم وزارة المالية رقم  بشأن

ــة الخاصــة العقاريــة والمنقولــة، والتعليمــات الصــادرة فــي يونيــو بشــأن  2003 الدول

ة عـن نطـاق االسـتخدام لـدى الجهـات ـــإجراءات التبرع بأجهزة الحاسب اآللـي الخارج

بشــأن التصــرف فــي الموجــودات الخارجــة  2004لســنة )  3( وتعمــيم رقــم  الحكوميــة

لحسـاب  الموجـودات التـي تصـرف فيهـا ةـورد قيمــتعلــى أن  "عن نطاق االسـتـخدام 

  .إيرادات الجهة الحكومية 
  

ابقة ـفي السـنة الماليـة الجاريـة أو فـي سـنة ماليـة سـ اتالمبالغ التي حصلت كإيراد -16

حسـب  وتقرر إعادتها ألي سبب من األسباب يجب صـرفها باالسـتبعاد مـن اإليـرادات

  رر اســتعادتهاــــأمــا المبــالغ التــي صــرفت وتق ، النــوع والبنــد الــذي ســبق قيــدها عليــه

ي الســنة ــــألي ســبب مــن األســباب فتســتبعد مــن المصــروفات إذا كانــت قــد صــرفت ف

مصـروفات  001إيـرادات أخـرى نـوع  7/1/5حساب المالية الجارية ، أو تضاف إلى 

  . نة مالية سابقة ــإذا كانت قد صرفت في س مستردة
    

يجــوز لــوزير التجــارة والصــناعة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس إدارة الهيئــة العامـــة   - 17

بشـأن  1996لسـنة )  56( قـانون رقـم مـن ال)  14( حكام المادة أل للصناعة ووفقا

  -: خذ قرارا بما يلي إصدار قانون الصناعة أن يت

ى ـوم الجمركيـــة علــــــــإعفـــاء المنشـــآت الصـــناعية كليـــا أو جزئيـــا مـــن الرس)  1( 

   -:ـة ـــــــواردات التاليــــالـ

  .اآلالت والمعدات وقطع الغيار التي تحتاجها )   أ  (           

ـــالبضــائع نأو المــواد األوليــة أو الســلع البســيطة  )  ب ( ـــصف الــ مصنعة ـ

  .تلزم ألغراضها اإلنتاجية التي 

ضها ـــإعفاء المنشـآت الصـناعية كليـا أو جزئيـا مـن الرسـوم المقـررة أو بع)   2( 

  .لفترة أو لفترات محددة 

  . إعفاء صادرات المنشآت الصناعية من رسوم التصدير )   3( 
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ــــفـــي شـــأن اإلج 1996لســـنة )  5( ضـــرورة التقيـــد بـــالتعميم رقـــم  - 18 راءات الواجـــب ـ

ـــل)  14( بجلســته رقــم  ) 215/2( عهــا لتنفيــذ قــرار مجلــس الــوزراء رقــم اتبا     سنةـــ

ــــل)  14( فـــي اجتماعـــه رقـــم  ) 302( مجلـــس الـــوزراء رقـــم  ، وقـــرار 1996       سنةــ

     بتفويض وزير المالية في حفظ المطالبات القضـائية أيـا كانـت صـفة المـدين 1993

ــوى وا ــد عــرض األوراق علــى إدارة الفت ــا يفــوض وزيبع ـــلتشــريع ، كم      ةــــــــر الماليـــــ

بإعفاء الموظفين الذين انتهت خـدماتهم بالوفـاة أو التقاعـد مـن سـداد مـا قـد يكـون 

ـــمســتحقا علــيهم أو علــى ورثــتهم مــن مبــالغ للخزانــة العامــة للدولــة ، وفــى جمي      ع ـــ

      ويتيـــــالف دينـار كاألحوال يجب أال تتجاوز قيمة المطالبـة أو الـدين مبلـغ خمسـة آ

       ى ــــوٕاال لزم عرض األمـر علـى مجلـس الـوزراء التخـاذ مـا يـراه فـي هـذا الشـأن ، عل

  .أن تلغى قرارات مجلس الوزراء التي تتعارض مع هذا القرار 
   

خدمات الـدفع االلكترونـي االلتـزام بأحكـــــام  على الجهات الحكومية التي تطبقيجب  -19

ـــم  ـــيم رق ــــبشـــأن القواع 2008لســـنة )  3( التعم ــــق  واإلجـــراءاتد ـ ــــة لتطبيـ المنظمـ

ع االلكتروني في الجهات الحكوميـة، والعمـل علـى توسـيع وتفعيـل نطـاق خدمات الدف

أجهـــــزة نقـــــاط البيـــــع  -شـــــبكة االنترنـــــت( اســـــتخدام وســـــائل الـــــدفع االلكترونـــــي 

ــــة املــــة   أجهــــزة نقــــاط البيــــع الفرديــــة المتك –)   (point of sale)الفردي

(Integrated Point Of Sale)  - أجهـزة السـحب اآللـي -  (ATM)  البنـوك

الصــادر بتــاريخ ) أوال /1116( لمــا جــاء بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم وفقــا  )المحليــة

29/12/2009.  
  

ـــيراعــى أن يــتم تحديــد القيمــة االيجاريــة للمتــر المربــع ســنويا لألراض -20 ـــي المملوكــ ة ــ

ــاطق ــة فــي المن ــة األج للدول ــة لألغــراض االســتثمارية طويل ـــالمختلف ـــل طبقـ ـــا للقـ رار ـ

ـــــ، ومراع 1993لســــنة )  22 (الــــوزاري رقــــم  ـــــيماة ــ ـــــب" 1/1999"رقــــم  تعمـــ شأن ــ

م ـــــة رقـــــاســتغالل األراضــي والمبــاني فيمــا بــين الجهــات الحكوميــة وقــرار وزيــر المالي

التنفيذيـة للمرسـوم بالقـانون رقـم بإصدار التعديالت على الالئحـة  2001لسنة " 38"

  .بشأن نظام أمالك الدولة 1980لسنة  105
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ــيجــب علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بتطبيــق التعميـ – 21  1997لســنة )  4( ـم رقــم ــ

بشـــأن المزايـــدات الحكوميـــة عنـــد اســـتغالل أي موقـــع مـــن المواقـــع المخصصـــة لهـــا  

ـــــات ــلتقــــديم خدمــــة مــــا ،  كمـــــا يجــــب علــــى الجه ـــــالحكوميــــ ــــة بيــــع الوثائـــ      ـقــــــ

       يم رقـــم ـام التعمـــــــــالخاصـــة بالمناقصـــات و الممارســـات و المزايـــدات اســـتنادا ألحك

بشــأن  1997لســنة )  4 (بشــأن نظــم الشــراء والتعمــيم رقــم  1995لســنة )  16( 

ـــم  ـــة والتعمـــيم رق ـــدات الحكومي بشـــأن اســـتغالل األراضـــي  1999لســـنة )  1 (المزاي

  .المباني فيما بين الجهات الحكومية و 
  

يراعى ما يلي بالنسـبة لمطالبـات الخسـائر الحكوميـة واألضـرار البيئيـة التـي حـدثت  – 22

  -:من جراء العدوان العراقي 

دى ــــصرفي لـــتودع جميع المبـالغ التـي يـتم تحصـيلها فـي حسـاب الجهـة الم)  أ ( 

  .بنك الكويت المركزي 

ــــلمحصـــلة ألنـــواع حســـابات اإليـــرادات التتقيـــد المبـــالغ ا) ب (  ــــي تـ ــــم اسـ تحداثها ـ

سابات ـــــد للحـــــبشـــأن الـــدليل النمطـــي الموح 1998لســـنة )  5 (بـــالتعميم رقـــم 

  .للجهات الحكومية 

  . 2/11/1999وذلك تطبيقا لتعليمات وزارة المالية بكتابها الصادر بتاريخ 
  

ــــوزارات  – 23 ــــع ال ــــى جمي ــــة والعل ـــــاتواإلدارات الحكومي ــــة و هيئـــ ـــــسات  الملحق المؤسـ

 والمؤسســات  المتعاقــدة مــع الشــركات المســتقلة والشــركات الحكوميــة ومــا فــي حكمهــا

ـــــــو الهيئ ــــــةات ـ ــــــر حكومي إدارة الخضــــــوع الضــــــريبي  -،إخطار وزارة الماليــــــة الغي

اتها الشـركات والمؤسســات والهيئـات المتعاقــد معهـا وجنســي تلــك بأسـماء -والتخطـيط

علــى أن يكــون اإلخطــار مصــحوبا بصــورة  ،ل دولــة الكويــت وخارجهــانهــا داخــوياوعن

مـن العقــد ، وذلــك خـالل شــهر مــن تــاريخ التعاقـد مــع االلتــزام بحجـز مــا ال يقــل عــن 

و ال يجـــوز اإلفـــراج عـــن  ،أو مـــن كـــل دفعـــة مســـددة مــن إجمـــالي قيمـــة العقـــد% 5

ـــالمحجــوز حتــى تقــدم هــذه الشــركات و الهيئ الخضــوع شــهادة صــادرة عــن إدارة ات ـ

ة تفيـد بـراءة ذمتهـا مـن أي مسـتحقات ضـريبية ــــفـي وزارة المالي الضريبي والتخطيط
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في شأن تعـديل  2008لسنة )  2( التنفيذية للقانون رقم  لالئحة ك وفقاـــا وذلــعليه

الصـادرة بـالقرار  1955لسـنة )  3( بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقـم 

والقواعـــد والتعليمـــات التنفيذيـــة الصـــادرة بـــالقرار  2008ة لســـن)  29( الـــوزاري رقـــم 

القواعـــد والتعليمـــات التنفيذيـــة  إصـــداربشـــأن  2010لســـنة )  716(   رقـــم  اإلداري

) 2(والمعــدل بالقــانون رقــم  1955لســنة ) 3(لمرســوم ضــريبة الــدخل الكويتيــة رقــم 

ات ــــــب و الغرامضرائـــــــكمــا تلتــزم الجهــات المــذكورة بتوريــد قيمــة ال .2008لســنة 

ــــــالم ـــــة ـــ ـــــى وزارة المالي ـــــى الشـــــركات إل ــــــإدارة الفحـــــص والمطال –ستحقة عل    باتـــ

ـــال ــات   خصــما مــن محجــوز الضــمان – ضريبيةـ ــة التأمين     الخــاص بالشــركات و كاف

ن ـــــــــم ابــــــــك بكتـــــــا ذلـــــــــب منهـــــــى طلــــــلديها متو الضمانات المالية الموجودة 

ر ـــــرار وزيـــوفقـا لقو ذلك  – إدارة الفحص والمطالبات الضريبية –   ة ـــاليـوزارة الم

ـــالمالي ــاء ضــريبة ، و ال يجــوز تحمــل الجهــة الحك 2003لســنة  ) 8(  ة ـ ــة أعب ومي

   .الدخل نيابة عن الشركات أو إعفائها منها 

  

ــ  -24 ــاة ومســاهمة الشــركات الخاضــعة ألحك ــتم تحصــيل الزك ــام القــي )  46( ـانون رقـــــم ــ

فـي شـأن الزكـاة ومسـاهمة الشـركات المسـاهمة العامـة والمقفلــــة فــــي  2006لسنة 

والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة طبقــا ألحكــام القــانون  ميزانيــة الدولــة

ــم  ـــسنة )  58( رق ــم  2007لـ ــرار اإلداري رق بشــان إصــدار  2010لســنة ) 697(والق

  .2006لسنة ) 46(قواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم ال

مـن الالئحـة التنفيذيـة بقيـام وزارة الماليـة )  21( مع التأكيد على مـا جـاء بالمـادة  

بالتنسيق مع الجهات الحكومية بعدم تقـديم الخـدمات للــــشركات الخاضـــــعة للقـانون 

ــ إال ــد بــراءة ذمتهــبعــد تقــديم هــذه الشــركات م ـــررة عليهــا ا يفي ا مــن االلتزامــات المقــ

 .بموجب هذا القانون
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  : ـاتــــالمصروف: ثالثا 
  : االرتباط -أ
  

اوز ـــــال يجــوز أليــة جهــة حكوميــة االرتبــاط علــى توريــدات أو أعمــال أو خــدمات تج -أ/1

ـــود المختصـــة ب ـــك تاعتمـــادات البن ـــا ألحكـــام المـــادة ميزانيتهـــا وذل  مـــن )  22( طبيق

ــــبقواعـــد إعـــداد الميزاني 1978لســـنة )  31( قـــانون رقــــم المرســـوم ب ــــالعام اتــــــ ة ـــ

  . والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي 
    

سنة ـــــيجــب أن تتجنــب كــل جهــة حكوميــة مــا تلجــأ إليــه فــي األشــهر األخيــرة مــن ال -أ/2

ـــالماليــة مــن االرتبــاط علــى أعمــال أو خــدمات أو مشــتريات عاجل ـــة ال يتــوفر فيهـ ا ـ

ــــالبحـــث والدراســـة بغيـــة اســـتنفاد األرص ــــدة المتبقيــ صروفات ـــــــادات مــــــن اعتمة مـــــ

ــــبجل)  17( وذلـــك اســـتنادا إلـــى قـــراري مجلـــس الـــوزراء رقـــم، الميزانيـــة  ــــسته رقــ         مـ

  . 1988لسنة )  30 (بجلسته رقم  )  9( و رقم 1987لسنة )  32( 
  

ة ــــكل اعتماد مربوط في الميزانية لـم يصـرف أو لـم يتقـرر صـرفه خـالل السـنة المالي-أ/3

ـــل بــه وذلــك مــع عــدم اإلخــالل بأحكيبطــل العمــ ـــام المـ ن ـمــ)  29( و )  28( ادتين ـ

ة ــــــات العامـــــــداد الميزانيــــــد إعـــــبقواع 1978لســـنة ) 31(مرســـوم بالقانــــون رقـــم 

ـــوالرقابــة علــى تنفيــذها والحســاب الختــامي ووفقــا للشــروط واألوضــاع التــي يح ددها ــ

  .وزير المالية 
  

ـــحكوميــة التقيــد أو االلتــزام بــأي ارتبــاط مــالي فــي أيــة هيئال يجــوز أليــة جهــة  -أ /4     ةــ

سيق ـــــوزراء والتنـــــأو منظمة سواء أكانت إقليمية أو دولية إال بعد موافقة مجلـس ال

رار ــــى قــــتنادا إلـــــــمســبقا مــع وزارتــي الخارجيــة والماليــة كــل فيمــا يخصــه و ذلــك اس

ادة ـــــمـع عـدم اإلخـالل بأحكـام الم 1988 لسـنة)  29( مجلس الوزراء بجلسته رقم 

  .  ط من هذه القواعد /  27
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ــــيجـــب االلتـــزام باألســـس والتعليمـــات التـــي ت -أ/5 ــــضعها وزارة الماليــ ــــإدارة إس -ة ـ كان ـ

ـــد االرتب ـــة وٕادارة شـــئون التخـــزين العامـــة وٕادارة نظـــم الشـــراء عن ــــمـــوظفي الدول       اطـــ

اب ـــــزام بالكتــــث واألدوات والتجهيـزات والمركبـات مـع االلتأو التعاقد على شـراء األثـا

ـــالــدوري الصـ بشــأن تخصــيص األثــاث المكتبــي وأســعاره  29/11/1995ادر بتــاريخ ـ

  .اإلرشادية 

  

ير ــسن ســــرورة حـــــعلى كل جهة حكومية أن تنفق اعتماداتها فيما تقتضيه ض - أ /6

    لخدمات على أحسن وجه وبأقل تكلفةاألعمال بحيث تنجز األعمال أو تؤدى ا

وال يجوز الدفع مقدما لحساب أعمال لم يتم أداؤها أو مقابل مشتريات لم يتم 

ى ـــمن قيمتها ، وبعد الحصول عل% 20فحصها وٕاحصائها وتسلمها إال في حدود 

ة ـــوبشرط موافق ،بكامل قيمة الدفعة المقدمة ) غير مشروطة ( ة بنكية ــــكفال

وزير المختص ، وال يجوز تجاوز هذه النسبة إال بإذن من وزير المالية ، وفقا ـــال

د ـــبقواع 1978سنة ــــل)  31 (مرسوم بالقانون رقم من )  27( نص المادة  ـــل

ا ـــ، مع األخذ بم لحساب الختاميداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها واـــإع

  . بشأن الدفعات المقدمة 2003لسنة )  2(  ة الدوري رقم اء بكتاب وزارة الماليـــــج
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        : ــدــــــــــــــــــــالتعاقـــ -ب
   

ـع ــــــــــــــدين مــــــــيجــب التقيــد بكافــة الشــروط الــواردة بــالعقود المبرمــة مــع المتعه -ب/1

دينار ــــــلبشأن شـروط التعاقـد بغيـر ا 2000لسنة )  3( مراعاة ما جاء بالتعميم رقم 

ـــم  ــــل)  14( الكـــويتي وفـــتح االعتمـــادات المســـتندية وتعمـــيم وزارة الماليـــة رق سنة ــــ

  .الملحق له  2001
  
سنة ــــــاوز الـــــال يجوز أليـة جهـة حكوميـة إبـرام عقـد يترتـب عليـه التـزام مـالي يج -ب/2

ذا ــــد لهاـــــالمالية إلى سنة مالية مقبلة  ما لم ينص القانون على تخصيص اعتم

تخدام ـــود االســـــالغرض ألكثـر مـن سـنة ماليـة واحـدة ، ومـع ذلـك يجـوز إبـرام عق

شرط أال ــــــواإليجــار والصــيانة والتوريــدات الدوريــة لمــدة تجــاوز الســنة الماليــة ، ب

              يترتـــــــب علـــــــى التعــــــــاقد زيـــــــادة فـــــــي اعتمـــــــادات الميزانيـــــــة فـــــــي الســـــــنوات 

ـــمــدة التعاقــد علــى ثــالث ســنوات فــإذا زادت عــن ذل المقبلــة ، وبشــرط أال تزيــد ك ـ

ـــوجـــب الحصـــول مقدم ـــى أن تجـــرى دراســ ـــة عل ـــر المالي ـــى إذن مـــن وزي ـــــا عل ة ـ

ـــاالعتمــادات علــى مســتوى النــوع وفــى حــدود اعتمــاد البنــد المخــتص وذل ا ــــك وفقـ

ــادة  ــنص الم ــانون رقــم مــن )  26( ل د ــــبقواع 1978سنة ـــــل)  31 (مرســوم بالق

  .الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختاميإعداد 
  
 ةــــصة عامـــــين بـإجراء أعمـال إال بمناقال يجوز اسـتيراد أصـناف أو تكليـف مقـاول -ب/3

ن ـــــة مـــــــادة الثانيــــــــات المركزيــة ، اســتنادا إلــى المـــــة المناقصــــــعــن طريــق لجنــ

  .شأن المناقصات العامة وتعديالته  في 1964لسنة )  37( القانون رقم 

ــــتيراد أصـــــو يجـــوز للجهـــة الحكوميـــة أن تســـتقل باس ــــالتكليف بـــــناف أو بـ إجراء ـ

ة ـــاألعمال بالممارسة عـن غيـر طريـق لجنـة المناقصـات المركزيـة إذا لـم تـزد قيم

  مـن القـانون رقـم"  3"الـخ طبقـا ألحكـام المـادة …ـار ــالعقد على خمسة آالف دين

  .  1977لسنة )  81( بالقانون رقم  بمرسوم المعدلة 1964لسنة )  37( 
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ـــة رقـــم  -ب /4 ـــد بتعمـــيم وزارة المالي ــــل)  16 (التقي ــــب 1995سنة ـــ ــــشأن نظـــم الــ شراء ــ

                  أرقــــــــــــــام وادات الحكوميــــــــــــــة والــــــــــــــذي يــــــــــــــنص فــــــــــــــي المــــــــــــــــــــــــــــــــهللج

ـــى ا )أ-3/2(،)2-د-3/1(،)أ -3/1(  ـــة شـــراء معل ـــي حال ــــلشـــراء المباشـــر ف      وادـ

ـــا علــى ألفــــــــــخــدمات ال تزيــد قيمتهـتــوفير  وأ راء ـــــــوب إجـــــــى وجــــــدينــار ، وعل يـ

ة ـــــــسعيرة جبريــــــممارســة فــي حالــة شــراء مــواد ومعــدات غيــر محتكــرة وال تحكمهــا ت

وضــرورة إبــرام عقــد  وتزيــد قيمتهــا علــى ألفــى دينــار وال تتجــاوز خمســة آالف دينــار

عنــد ترســية الممارســة مــع صــاحب العطــاء الفــائز بعــد إبالغــه بنتيجــة الممارســة 

اة أحكـــام المناقصـــات التـــي ينظمهـــا ـــــــ، وذلـــك مـــع مراع وٕايداعـــه التـــأمين النهـــائي

ي هـذا الشـأن وكـذلك مراعـاة أيـة ــــــه فـــــوتعديالت 1964لسـنة )  37 (القانون رقـم 

تنظيم عمليـات أو وزارة المالية بشأن  وزراءـــس الــــر عن مجلقرارات وتعليمات تصد

  :، وبصفة خاصةالشراء أو التعاقد
  

الصـــــادر بتـــــاريخ  2011لســـــنة ) 3(تعمـــــيم لجنـــــة المناقصـــــات المركزيـــــة رقـــــم  - 

المتضــمن دعــوة اللجنــة لجميــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة الحــرص  26/7/2011

تنــا بنتيجــة الدراســة تلــك المناقصــات وموافاعلــى االلتــزام بــالفترة المحــددة لدراســة 

 .من قانون المناقصات العامة) 38(عمال بنص المادة 

الصـــــادر بتـــــاريخ  2011لســـــنة ) 4(تعمـــــيم لجنـــــة المناقصـــــات المركزيـــــة رقـــــم  - 

المتضمن دعوة اللجنة لجميع الجهات الحكومية العمل علـى مخاطبـة  5/9/2011

مطروحة قبل اإلقفال بمدة ال تتجـاوز اللجنة بشأن طلب تأجيل موعد المناقصات ال

 .أسبوع ولن تنظر بطلبات التأجيل بعد هذه المدة
  
إدارة شــئون التخــزين العامــة عنــد قيــام الجهــات  -يجــب أخــذ موافقــة وزارة الماليــة  -ب/5

  -: الحكومية بما يلي 

  .استئجار مخازن جديدة )   1( 

ـــوفقــا ألحك ســتئجار وســائل النقــل بأنواعهــا المختلفــة وذلــكا)  2(  ـــام تعمـــ يم وزارة   ـــ

ات الحكوميــة ـــــــبشــأن تنظــيم اســتخدام المركب 1994لســنة )  1 (الماليــة رقــم 
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تئجار هــذه ــــــاس ىإلــة ــــــوذلــك للتأكــد مــن الحاجــة الفعليــة للجهــات الحكومي

صيص ـــــشأن تخــــــب 2006لسـنة ) 3(، والتعميم رقـم  المخازن ووسائل النقل

  . اغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكوميةالمركبات لش

بنسخة عن ) إدارة شئون التخزين العامة ( على أن يتم تزويد وزارة المالية 

  .العقود خالل أسبوع من تاريخ توقيع العقد
  
ـــال يجــوز أليــة جهــة حكوميــة إبــرام أو إجــازة أي عقــد فــي موضــوع تزيــد قيمت  -ب /6 ه ــ

ـــف دين ـــى خمســـة و ســـبعين أل ــــــعل ـــد عرضـ ــــار إال بع ــــه علـ ــــى إدارة الفتــ           وىــ

)  12( و التشريع ، و ذلك تنفيـذا للمـادة الخامسـة مـن المرسـوم األميـري رقـم 

ة ـــــشئون القانونيـــــــى إدارة الـــــرض علــــــ، و مــا يقــل عــن ذلــك يع 1960لســنة 

  .بالجهة الحكومية 
  
اتها ـــــا ووثــائق مناقصــاتها وممارسيجــب علــى الجهــات الحكوميــة تضــمين عقودهــ -ب/7

ـــومزايــداتها التــي تبرمهــا مــع مقــاولي توريــد وتجهيــز وتقــديم األغذيــة ، ال شروط ـــ

ـــم  ـــي اقترحتهـــا وزارة الصـــحة بكتابهـــا رق ـــي )  1898 (الت    4/3/1984المـــؤرخ ف

  .  1984لسنة )  12 (بجلسته " 20"وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 
  
ي ــــــة التــــــلجهــات الحكوميــة تضــمين مناقصــاتها لشــراء األجهــزة الفنيعلــى جميــع ا -ب/8

تتطلــب إدارة وصــيانة فنيــة مســتمرة شــرطا بــإلزام المــوردين بتــدريب مــن تعيــنهم 

الجهــة الحكوميــة المشــترية مــن الكــويتيين للقيــام بــإدارة وصــيانة األجهــزة الفنيــة 

سنة ــــــل)  2 (م ـــــته رقالتي سـتقتنيها ، وذلـك وفقـا لقـرار مجلـس الـوزراء بجلسـ

ـــوذلــك لمواجهــة ال 1985لســنة )  1 (وتعمــيم وزارة الماليــة رقــم   1985 نقص ــ

  .  في الكوادر الفنية 

  

  

  

  



  
  المصروفات

   - 25 - 

  -:يراعى عند االتصال بالبيوت االستشارية ما يلي  -ب/9
  

تقوم  أن المؤسسات العامة أو للوزارات أو الهيئات العامةال يجوز  ) 1( 

         عملها ارية مهما كانت طبيعةبيوت االستشباالتصال مباشرة بال

لجنة البيوت االستشارية  طريق غير عنمعها  التعاقد أواستدعائها  أو

التابعة و  ،1971لسنة )  11( المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

  .2009لسنة )  145( رقم  بموجب المرسوم لوزير الدولة لشئون التنمية

بشأن  2009 لسنة)  3( رقم الدولة لشئون التنمية ويعمل بقرار وزير 

 2011لسنة ) 26(وزاري رقم القرار الو تشكيل لجنة البيوت االستشارية 

  .بشأن الالئحة الداخلية لتنظيم عمل لجنة اختيار البيوت االستشارية

  :ووفقا لذلك يراعى اآلتي

  

تتولى لجنة البيوت االستشارية مهامها في شأن اختيار البيوت  

الجهات الحكومية المعنية بخصوص  إليهااالستشارية التي تحتاج 

، من خالل مخاطبة وزارة األشغال العامة لها اإلنشائيةمشاريعها 

في هذا الشأن، ويمتنع على اللجنة النظر في طلبات الجهات 

المعنية التي ترد لها مباشرة في هذا الشأن دون التنسيق المسبق 

ومخاطبة األخيرة للجنة في هذا  مع وزارة األشغال العامة،

لسنة )  1( الخصوص، وذلك وفقا لتعميم وزارة التخطيط رقم 

2005. 

لسنة )  4( ال تعفى المادة الرابعة من تعميم وزارة المالية رقم  

بشأن نظم وتكنولوجيا المعلومات من ضرورة مخاطبة لجنة  2006

ت االستشارية قبل االتصال أو التعاقد مع البيو  البيوت االستشارية

 .الخاصة بنظم وتكنولوجيا المعلومات
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البيوت  شغال العامة من أخذ موافقة لجنةوتستثنى وزارة األ 

االستشارية على اتفاقيات التصميم واإلشراف وذلك طبقا لقرار 

الصادر في اجتماعه رقم )  420( مجلس الوزراء رقم 

  .14/4/2008بتاريخ ) 17/2008(
 

ـــوميــة إعطــاء األولويــة بإســناد االستشــارات التيجــب علــى الجهــات الحك ) 2(  ي ـ

تحتاجها إلى معهـد الكويـت لألبحـاث العلميـة للموضـوعات التـي تـدخل فـي 

وزراء رقـم ــــاختصاصه بصفته مؤسسة وطنية ، وذلك وفقا لقـرار مجلـس ال

  . 2001لسنة )  18( في اجتماعه رقم "  410" 

ــود االستشــارية مــع المكات  ) 3(  ـــيجــب أال تتضــمن العق ـــب المتخصــ ـــصة دفــ ع ــ

أجــور عــن أعمــال إضــافية لموظفيهــا أو تزويــدهم بوســائل نقــل أو توظيــف 

ى تكلفة العقـود ـــخبير يدرج أجره أو توفير بعض المستلزمات والخدمات عل

ـــــوزراء رقـــــم  ـــــس ال ــــــبجلســـــته رقـ" 18"االستشـــــارية وفقـــــا لقـــــرار مجل             مـــ

  .   1987لسنة )  6( 

انون ـــــنص قــــود استشارية تجاوز السنة المالية ما لم يعدم توقيع عق ) 4( 

ربط ميزانية الجهة الحكومية على تخصيص اعتماد مالي لهذا الغرض 

 ومـــمرسمن )  26( ما نصت علية المـادة طبقا ل ةألكثر من سنة مالي

 ـــةبقواعد إعـــــــداد الميزانيــــــات العامـــ 1978لسنة )  31( بالقانون رقم 

  .والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
  

ــادة أتعــاب المستشــارين علــى ش ) 5(  ر ــــــكل أوامــــعــدم تغييــر أو إضــافة أو زي

 ن لجنـةــــذلك مــــتغييرية على العقود المبرمة معهم إال بعد الرجوع واإلذن ب

بجلسـته )  ثانيـا/23 (س الوزراء رقـم ــرار مجلــا لقـــوفقالبيوت االستشارية 

  .1987لسنة )  34 (رقم 

ـــــموافقــــة لجن إلــــىعــــدم خضــــوع التعاقــــدات مــــع البيــــوت االستشــــارية    ) 6(  ة ـ

ــك اســتنادا  ــة وذل ــىالمناقصــات المركزي ــة  إل ــة المناقصــات المركزي ــاب لجن  كت

  . 2/3/1997بتاريخ )  6393/ 19/1( رقم ل م م 
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دها ـــــة العربيـة وحتحرر العقود واالتفاقيات التي تبرمهـا الجهـات الحكوميـة باللغـ -ب/10

ك ـــــات وذلــــــود أو االتفاقيــــــذه العقــــــأو اعتبارهــا اللغــة التــي يعتــد بهــا عنــد إبــرام ه

  . 1988لسنة  " 49 "بجلسته رقم  ) 10 (استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 
  

  

    1988سنة ــل " 14 "م ــبجلسته رق ) 11 (التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم  - ب/11

ع ــد مـــشأن التعاقـــة بــالخاص بالموافقة على توصيات لجنة الخدمات العامو 

   ا ــة معالجتهـــدث و كيفيـــــزاع التي يمكن أن تحــــالمقاولين األجانب وأسباب الن

سات ــــوبصفة خاصة ضرورة النص في العقود التي تبرمها الوزارات و المؤس

و ـــل للدولة على أن يكون القضاء الكويتي هالعامة والشركات المملوكة بالكام

ب ـــــالمختص بالفصل في أي نزاع ينشأ وأن القانون الكويتي هو القانون الواج

االت ــــي حــــالتطبيق و عدم اللجوء إلى التحكيم الدولي أو التحكيم المحلي إال ف

ا ـــوطبق اــود و ظروفهـــض العقــــالضرورة القصوى التي تنشأ عن طبيعة بع

  . لألوضاع و الشروط الواردة في هذا القرار 
  

يم ــــوتعديالتــه وتعم)  37/1964 (التقيــد بأحكــام قــانون المناقصــات العامــة رقــم  -ب/12

بشــأن نظــم الشــراء للجهــات الحكوميــة مــع  1995لســنة )  16 (وزارة الماليــة رقــم 

      صة ـــــروض المناقـــــمن عـــــة ضــــــاءات المقدمـــــمراعاة أنه إذا كـان مـن بـين العط

ـــأو الممارســة أي عــرض عــن منتجــات محليــة وكــان العــرض مطابقــا للمواص فات ــ

ت ــــــه إذا كانـــــى مقدمـــــوالشــروط ، تقــوم اللجنــة المختصــة بــالوزارة بالترســية عل

ـة ــــسبـــــــد علـى أقـل األسـعار األخـرى التـي قـدمت بنــــاألسعار التي تقدم بها ال تزي

ــ، وذلــك طبقــا لقــرار وزيــر التجــارة وال% 10 ــــصناعة رقــــــ ـــل)  6( م ــ  1987سنة ـــ

شأ ــــــبشأن إعطاء األولوية فـي المشـتريات الحكوميـة للمنتجـات الوطنيـة ذات المن

ــوطني  ـــل)  23( بقــراري وزيــر التجــارة والصــناعة رقمــي ، المعــدل ال   1987سنة ــــ

  . 2000لسنة )  282( و
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ـــل)  34( م ـــــــسته رقـــــبجل) خامســا /7( التقيــد بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم  -ب/13 سنة ـــ

  -: الخاص بدعم الصناعات المحلية والذي يتضمن   1985
  

شارية ــــــــشركات االستــــــإلـــزام اإلدارات الفنيـــة فـــي الجهـــات الحكوميـــة وال ) 1( 

ــــة مــــع الدول ـــــالعامل ـــــة عنـ ـــــد وضــــع مواصــــفات المـ ـــــيشاريع الحكومــ ة ـ

ـــواحتياجاتهـــا ، إعطـــاء األولوي ـــــة لمواصفـــ ــــــــاعـــــــات منتجـــات الصنــ ـة ـ

ــــالمحليــة متــى تحقــق الغــرض المنشــود ، بشــرط أن تخضــع للمواص فات ــ

شروط ـــــالعالمية ، وعلى أن يتم التجاوز عن الفروقـات غيـر األساسـية ب

ات ـــــص االتفاقيصو ــــــار نــــالمواصــفات الفنيــة ، مــع األخـــذ بعــين االعتب

اس ــــــى أســــاالقتصــادية الموقعــة بــين دول مجلــس التعــاون الخليجــي عل

 . المعاملة بالمثل 
  

ة ـــات الحكوميــــالتأكيد علـى أن تتضـمن جميـع العقـود التـي تبرمهـا الجه ) 2( 

اطن ــــاولي البــــــذلك مقـــــمــع شــركات المقــاوالت العالميــة والمحليــة ، وك

ـــااللتزام بشـــرا ــــء احتياجاتهـــا مـــن المنتجـــات المحليشـــرطا يقضـــى ب     ة ، ــ

وال يســمح لهــا  أن تســتورد مــن الخــارج منتجــات مشــابهة إال فــي حالــة 

 .   دم كفاية اإلنتاج المحلى لمتطلبات السوق ــــع
  

  -: على الجهات الحكومية المعنية االلتزام باآلتي  -ب/14
  

ن ـــــتفادة مـلعامـــة شـــرط االســـتضــمين شـــروط المناقصـــات والممارســـات ا)  1 (          

دول ــــض الــــالتسهيالت التي تقـدمها بعـض البنـوك والمؤسسـات الماليـة فـي بع

س ــــــــرار مجلـــــــــى قــــــــا إلالصـــديقة والمعنيـــة بتشـــجيع صـــادراتها وذلـــك اســـتناد

  .   1993لسنة  " 29" باجتماعه رقم  ) أوال/  576 (وزراء رقم ـــــــالـ
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 1992لسنة  ) 694( م ـمجلس الوزراء رق راتضرورة التقيد بقرا)   2 (          

لة ـــنامج العمليات المقابوالخاص بالموافقة على ما تضمنته نتائج دراسة بر 

بشأن إعادة تفعيل برنامج العمليات  2005لسنة )  863( ورقم  ،"تاألوفس"

وزير المالية  روفقا لتوصيات دراسة البنك الدولي  وقرا" األوفست" المقابلة 

ة     ــــات المقابلـــامج العمليــــتفعيل برن إعادةبشأن  2005لسنة )  13( م ـــرق

وزراء ــــال ، وقرار مجلس  2005لسنة ) 20(المعدل بالقرار رقم  "األوفست " 

بكافة  التزام الجهات الحكوميةضرورة شأن ــب 2006سنة ــــل)  420 (مـــرق

  والتأكيد على أهمية تفعيل البرنامج الصادرة ببرنامج االوفستالقرارات واللوائح 

        ودـــم جهـــــى دعــــل علـــوالعم له، وتطبيقه وفقا للقواعد المنظمة

ن وزارة ـة عــامج نيابــــبرنالالتي تتولى إدارة ) الشركة الوطنية لالوفست(

شاريع ـــبالم وطنيــال دالمالية سعيا لتحقيق المصلحة العامة وتدعيم االقتصا

رار ــقالمجاالت، وتنفيذا لذلك فقد صدر  في مختلفثمارية والتنموية االست

امج ــام إدارة برنــنقل مهبشأن  2006لسنة )  41(  ر المالية رقمــوزي

ة ــوزارة الماليـــمن حكومة دولة الكويت الممثلة ب"األوفست "  المقابلة اتـالعملي

،  وقرار وزير  )شركة مملوكة للدولة (  طنية لالوفستالو   ى الشركةــإل

بشأن العمل بدليل الخطوط العريضة  2007لــــــسنة ) 38(المالية رقــــــم 

وما جاء  ،2007لسنة ) 9(رقم " االوفـــــــست " لبرنامج العمليات المقابلة 

اضي والق 29/5/2011الصادر بتاريخ ) ثانيا/692(بقرار مجلس الوزراء رقم 

بتوسيع نطاق برنامج األوفست الكويتي ليشمل كافة المؤسسات والشركات 

للمشتريات والمشروعات الحكومية  األجنبية التي تفوز بعقود

 ،مع اإلبقاء على قرار)الخ...إنشائيةسلع،خدمات،استشارات،صيانة،تدريب،(

رار ، والصادر على غراره تفعيال لذلك الق2005لسنة ) 20(وزير المالية رقم 

بشأن توسيع نطاق برنامج العمليات المقابلة  2011لسنة ) 45(الوزاري رقم 

  ".األوفست"
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ــــالشـــركات والمؤسســـات األجنبيـــة الت إلـــزامويســـتهدف برنـــامج األوفســـت  ي ـ

وز بعقــود حكوميــة مــن مشــتريات ومشــروعات تســاوي قيمتهــا أو تفــوق ـــــتف

 3وتســـاوي أو تفـــوق ون دينـــار كـــويتي بالنســـبة للعقـــود المدنيـــة، ـــــملي 10

لنســـبة للعقـــود العســـكرية،بالدخول فـــي اســـتثمارات ويتي باـــــمليـــون دينـــار ك

من القيمـة النقديـة % 35وفنيا لصالح دولة الكويت بنسبة اديا مجدية اقتص

ــ ــد علــى ـللعقــد، وفــرض ضــمانة ماليــة غي المتعهــدين ر معلقــة بشــرط أو قي

لتزاماتهـا تجـاه البرنـامج فـي تنفيـذ ا  األجانب لضمان جدية الشركة األجنبيـة

ــادل  ــ% 6بقيمــة تع ــد وذل ــة للعق ك بالتنســيق مــع الشــركة ـمــن القيمــة النقدي

  .الوطنية لألوفست

-41(الصــــادر باجتماعــــه رقــــم ) 867(وطبقــــا لقــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

، تعفـــــى العقـــــود المبرمـــــة لشـــــراء 18/8/2008المنعقـــــد بتـــــاريخ ) 2/2008

، )األوفســـت(نـــامج العمليـــات المقابلـــة الطـــائرات الحكوميـــة مـــن اشـــتراطات بر 

  .وتكليف وزارة المالية بهذا الشأن
  

  
دات واآلالت ـــزة والمعـــراء األجهـــيجب على جميع الجهات الحكومية عنـد ش -ب/15

ــة دراســة العــروض وتكــاليف الصــيانة المتوقعــة       والمركبــات بأنواعهــا المختلف

ام ــــمـن األحك)  10( اء بالبنـد العمـر اإلنتـاجي لألصـل وااللتـزام بمـا جـخالل   

 بشـأن نظـم الشـراء للجهـات 1995سـنة ل)  16 ( رقـم الواردة بالتعميمالعامة   

     .الحكومية
  

   شأن ــــشريع بــــوى والتــــعلى جميع الجهات الحكومية الرجـوع إلـى إدارة الفت -ب/16

وأن أي دعـــوى أو أي تعاقـــد أو أي إجـــراء قضـــائي يـــراد اتخـــاذه فـــي الخـــارج 

د إلى تلك اإلدارة جميـع مـا يتعلـق بـذلك مـن إجـراءات وفقـا لقـرار مجلـس ــيعه

  .  1978لسنة )  62 (وزراء بجلسته ـــال
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ـــى المناقصـــات تتجـــاوز  -ب/17  ــــم% 5ال يجـــوز إدخـــال تعـــديالت عل ن مجمـــوع ـ

ا بالزيـــادة أو الـــنقص إال بموافقـــة لجنـــة المناقصـــات المركزيـــة طبقـــا ـــــقيمته

  . 1964لسنة )  37 (من قانون المناقصات العامة رقم )  64 (ادة ـــللم

اوز ــــــوبالنســـبة للمشـــاريع اإلنشـــائية للجهـــات الحكوميـــة يراعـــى عـــدم تج

ك ــــــمــــن قيمــــة المشــــروع وذل% 10ر التغييريــــة ألي مشــــروع عــــن ـــــــاألوام

ـــاس ـــتنادا لقــ ــ ) 1126( قــم رار مجلــس الــوزراء ر ـ    م ـالمتخــذ فــي اجتماعــه رق

  . 16/11/2003المنعقد بتاريخ  ) 49-2/2003 (

)  2( وذلــك مــع األخــذ فــي االعتبــار مــا ورد بتعمــيم ديــوان المحاســبة رقــم 

بشــأن األوامــر التغييريــة التــي تصــدر علــى مختلــف أنــواع  1989لــــــــسنة 

  .االرتباطات
  
  

  صادرة ــــــة الـــــات وزارة الماليــــزام بتعليمـــعلى جميع الجهات الحكوميـة االلت -ب/18

بشـــأن وثـــائق المناقصـــات والممارســـات بـــإذن وتجديـــد  18/2/1997بتـــاريخ 

  .العقود 
  
  

فــي شــأن الكشــف عــن  1996لســنة )  25 (حكــام القــانون رقــم أالتقيــد ب -ب/19

، وذلــك مــع األخــذ فــي م فــي العقــود التــي تبرمهــا الدولــة العمــوالت التــي تقــد

  .1996لسنة )  1( حاسبة رقم بتعميم ديوان الم االعتبــــار مــــــا ورد
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  :الشحن الجوي  ) 1(   -ب/20

أو عمليات الشحن من دولة             ن عقود االستيراد من الخارجيجب أن تتض

الكويت إلى الخارج مع مختلف الهيئات والمؤسسات والشركات بندا خاصا           

لجوية         ينص على ضرورة أن يكون الشحن عن طريق مؤسسة الخطوط ا

  .1972لسنة  ) 12(  الكويتية أو بواسطتها وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم

  :الشحن البحري)  2(     

يراعى عدم االلتزام بالشحن عن طريق شركة المالحة العربية المتحدة وذلك       

)  37( بجلسته رقم )  4/  519( استنادا إلى قرار مجلس مجلس الوزراء رقم  

             ـمـــــوزراء رقـــــــــس الـــــرار مجلــــــق بإلـــــــغــــــاء 28/5/2006عقدة بتاريخ المن

المنعقد بتاريخ )  86/  47( المتخذ في اجتماعه رقم )  1/ ثالثا /  984( 

       المتعهد باستخدام بواخر شركة المالحة العربية بإلزامالقاضي  21/9/1986

     شحن البضائع والمواد المستوردة لحساب الوزارات والمؤسساتالمتحدة في 

  .كانت تمر بميناء الدولة المصدرة إذاالحكومية 
  

ة ــــشروط الخاصــــى الـــــيتعين على الجهات الحكومية إضافة المعادلة التالية إل - ب/21

  ة ــــــتقديريالقيمة ال" للمناقصات التي يتم تسعيرها وفقا لنسبة الخصم والزيادة  

     يتم ـــــذي ســــــالمبلغ ال= قيمة نسبة الخصم المقدمة من المناقص  –للمشروع 

    صاتــــــة المناقــــاب لجنـــــا لكتـــــوذلك وفق" التعاقد بموجبه مع المناقص الفائز 

  .6/9/2003المؤرخ في تاريخ  10287/  5المركزية رقم 
  

شركات ـــــكومية عند إعداد وثائق المناقصات تحديد أسماء اليجوز للجهات الح - ب/22

افة ــــوالمؤسسات الوطنية وال يجوز لها تحديد اسم بلد المنشأ على أن يتم إض

تنادا ــــعبارة أو ما يماثله عند النص على أسماء الماركات التجارية، وذلك اس

ة ـــر لوزارة الماليالصاد)  10624( على كتاب لجنة المناقصات المركزية رقم 

  .30/10/2000بتاريخ 
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ة ــــصات المركزيــــــعلى جميع الوزارات والجهات الحكومية وكذلك لجنة المناق - ب/23

ال ـــــتضمين العقود التي تبرمها هذه الجهات مع الشركات المتخصصة في أعم

ن ـــــة عـــــالنظافة والحراسة، شرطا يقضي بأال يقل أجر العامل في مجال النظاف

ك .د 70ن ـــــــن عــــــة واألمــــال الحراســــك شهريا، و أجر العامل في مج.د 60

   سكن ـــــصات الــــــشهريا، على أال يخصم من هذه األجور مصاريف أو مخص

ك ــــوذل. أو االعاشة أو الضمان الصحي أو وسائل االنتقال أو أي التزامات أخرى

      مـــــــــه رقــــذ باجتماعـــالمتخ)  814( وزراء رقم ـــــــس الـــــار مجلر ـــــاستنادا لق

، وقرار وزير الشئون االجتماعية 28/7/2008يخ المنعقد بتار )  2/2008- 37( 

ألجور العاملين في القطاع بوضع حد أدنى  2010لسنة ) ع/185(والعمل رقم 

بتاريخ ) 5/2011(جتماعه رقم با) 142(األهلي، وقرار مجلس الوزراء رقم 

  .ك.د 60بشأن تحديد الحد األدنى ألجر العامل  23/1/2011

يجب على الجهات  2012لسنة ) 399(وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم   

الحكومية أن تضمن وثائق الشروط الخاصة بعمليات الحراسة والتغذية شرطا بأن 

متقدمة بعطاءات من يكون جميع مشرفي الحراسة والتغذية بالشركات ال

  .الكويتيين،وال يقبل أي عطاء يخالف هذا الشرط

  

الصادر في اجتماعه رقم           ) 1568(بقرار مجلس الوزراء رقم  دالتقي - ب/24

والذي ينص على الموافقة     31/10/2011والمنعقد بتاريخ ) 2/2011- 51(

ان العمالة التابعة على أن تقوم الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية بإسك

لها في المدن العمالية المزمع إنشاؤها، وتكليف الجهاز الفني لدراسة 

المشروعات التنموية والمبادرات التنسيق مع كل من وزارة المالية وٕادارة الفتوى 

  .والتشريع التخاذ اإلجراءات القانونية والتعاقدية المناسبة لتنفيذ هذا القرار
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       : ــرفـــــــــــــــــــــالصــ -ج
  

وز ـــــال يجوز صرف أي اعتماد في غير الغـرض المخصـص مـن أجلـه كمـا ال يج -ج/1

  . الخصم بمصروف على غير البرنامج والباب والبند والنوع المختص 
  

ا ـــإن وجـود اعتمـاد لغـرض معـين مـن المصـروفات فـي كـل جهـة حكوميـة ال يعفيه -ج/2

ـــوانين والقــرارات والتعــاميم المعممــن أن تتبــع بكــل دقــة أحكــام القــ ـــا فيمـــــول بهـــ ا ـ

ـــاد وذلــك استنــــــــــيتعلــق باســتخدام ذلــك االعتمـ ــــ مرســوم مـــن )  20( ادا للمــادة ـــ

ــل)  31( بالقــانون رقــم  ــ 1978ـسنة ـــ ــات العامــة والرقاب ة ـبقواعــد  إعــداد الميزاني

  .    على تنفيذها والحساب الختامي
   

ستالم العهد النقدية الشخصية والصـرف منهـا وتسـويتها ، يجـب علـى كافـة عند ا -ج/3 

لســنة )  6( الجهــات الحكوميــة االلتــزام بالقواعــد والتعليمــات الــواردة بــالتعميم رقــم 

  . بشأن تنظيم العهد النقدية الشخصية بالجهات الحكومية  2002
  

ـــيجــب تحميــل ميزانيــة كــل ســنة ماليــة بمــا يخصــها مــن م -ج/4 ـــفات لكصرو ــ ـــي يكـ ون ـ

ـــــالحســــاب الخت ـــــــ ـــــامي معب ـــــرا صــــادقا عـرا تعبي ـــــن مـ ـــــصروفات الـــ ــــــ          ةـسنة المالي

ـــالمعنيــة ، ويراعــى فــي نهايــة الســنة الماليــة األحكــام ال ـــواردة فــــ ـــي التعمــ ـــيم رقــ         مــ

وٕاعــداد بشــأن القواعــد واإلجــراءات الالزمــة إلقفــال الحســابات  2000لســنة )  4( 

  . وتعديالته الحساب الختامي للجهات الحكومية
  

يجـــــب علـــــى الـــــوزارات والهيئـــــات والمؤسســـــات العامـــــة والشـــــركات والجمعيـــــات   -ج/5

والمؤسسات الفرديـة أو أي شـخص طبيعـي وغيـر مـا ذكـر ممـا تـم تحديـده بالقواعـد 

ة مــن قيمــة العقــد أو مــن كــل دفعــ% 5والتعليمــات التنفيذيــة أن تحتجــز مــا نســبته 

ــا للمــادة مســددة إلــى مــن أبرمــوا مع ــات أو تعــامالت وذلــك طبق هــم عقــودا أو اتفاقي

بشــأن تعــديل  2008لســنة ) 2(مــن الالئحــة التنفيذيــة للقــانون رقــم ) 1(فقــرة ) 37(

  . 1955لسنة ) 3(بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 
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ة للشـركات والهيئـات حتـى تبـرز ستحقـــــرة المـــة األخيــأن تمتنع عن تسليم الدفع و 

الخضــوع إدارة  -وزارة الماليــة هادة صــادرة عــنـــــشركات أو الهيئــات شـــــك الــــلهــا تل

ـــتثب –الضــريبي والتخطــيط      راءة ذمتهــا منهــا ،كمــا ال يجــوز تضــمين العقــودــــــــــت بــ

ـــمــا يفي ـــد تحمــ ـــل الجهــ  أوكات ة الحكوميــة أعبــاء ضــريبة الــدخل نيابــة عــن الشــر ـــ

  .منها  اــــإعفائه

  

تقــوم الــوزارات واإلدارات الحكوميــة بــدفع التزاماتهــا مــن حســابها لــدى بنــك الكويــت  -ج/6

ويضــات الشــهرية الممنوحــة لهــا مــن قبــل وفــق التف) ســلفة / رئيســي ( لمركــزي ا

بشأن تطبيق نظـام  2008لسنة )  7( وزارة المالية وذلك وفقا ألحكام التعميم رقم 

ـــــــة الموحـــــــد حســـــــاب الخ ـــــــة زين ـــــــوزارات واإلدارات الحكومي ـــــــى ال ـــــــيم عل              والتعم

  .إليهالمشار ) 7(الملحق للتعميم رقم  2011لسنة  )2(رقم 

دى البنـوك التجاريـة ـــــال يجوز ألية جهة حكومية صرف مبالغ تجـاوز أرصـدتها لو   

  .محليا أو خارجيا و لجميع العمالت 

  

صرف ــــــيم  الـــــشأن تنظـــــــب 1989لســـنة )  1 (لماليـــة رقـــم وفقـــا لتعمـــيم وزارة ا -ج / 7

  -: النقدي عن طريق الصندوق يراعى اآلتي 

  

    صندوق لمبـــــالغ المرتبـــــات ـــــــق الـصرف النقـــــدي عـــــن طريــــــــــــــيحظـــــر  ال  - 1

ستحقات المقـــــاولين ـــــــم –المكافـــــآت  -اإلجـــــازات الدوريـــــة  -الشـــــهرية 

  .  والموردين 

ارا ـــــللصــرف النقــدي عــن طريــق الصــندوق خمســين دينيكــون الحــد األقصــى  - 2

ــــى أن ي ــــا ، عل ـــــكويتي ــــك صـــ ــــن ذل ـــــستثنى م ــــة المؤقتــــة ـ ــــد النقدي           رف العه

ـــوالدائمــة ، و األجــور اإلضــافية لشــهر مــارس ، والمكافــآت والج ـــوائز لغيـــ ر ـــ

  .الموظفين 
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ة في الخارج والموفدين يجب أن يكون انتقال الموظفين المكلفين بمهمات رسمي - ج/8

في بعثات أو إجازات دراسية والقائمين بإجازات دورية أو العالج في الخارج 

والمتعاقدين عند بدء التعاقد وفي نهايته على طائرات مؤسسة الخطوط الجوية 

 المتخذ في)  15 (رقم  الوزراءمجلس  لقرارالكويتية أو بمعرفتها وذلك طبقا 

   ــيـــبشأن االلتزام فـــــ 1984/ 15/7المنعقد بتاريخ   ) 31/84(  اجتماعه رقم  

، وقرار مجلس الوزراء رقم    استخدام طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية  

اريخ ـــــد بتــــالمنعق)  2005/  49( م ـــــه رقــــــي اجتماعــــــــذ فــــــالمتخ)  1166( 

خدام خطوط طيران مختلفة في المهام بشأن السماح للوزراء باست 3/10/2005

 1992سنة ــــل)  2( م ـــــة رقـــــالرسمية، كما يراعى قرار مجلس الخدمة المدني

ة ــــــمجلس الخدم ات االنتقال المعدل بقراراتبشأن الئحة نفقات السفر ومصروف

لسنة ) 47(ورقم  2006لسنة )  34( ورقم  2006لسنة )  31( رقم  المدنية

) 2/2012- 15( المتخذ باجتماعه رقم) 266(اء رقم مجلس الوزر وقرار  ،2012

بشأن الموافقة على استخدام مرضى العالج بالخارج  18/3/2012بتاريخ 

ومرافقيهم طائرات خطوط الطيران المختلفة وذلك استثناءا من قرار مجلس 

  .15/7/1984المنعقد بتاريخ ) 31/84(المتخذ باجتماعه رقم ) 15(الوزراء رقم 

   

ـــخصــما عل -خــارج اعتمــادات أبــواب مصــروفات الميزانيــة   -الصــرف مقــدما  -ج/9 ى ـ

ــ) العهــد ( حســابات التســوية  ــة مســبقة م ــى موافق ـــن شـدون الحصــول عل ئون ـ

ــة العامــة بــوزارة الماليـ ــط الميزانيــة تتحمــل ـــــالميزاني ــة لقــانون رب ــر مخالف ـة يعتب

ــــالل بحكـــم الممســـئوليتها الجهـــة المعنيـــة مـــع عـــدم  اإلخـــ  والمـــادة        ) أ/6( ادةـ

  .    ذه القواعد ــــــــا الحسابات من هــــن رابعـم)  24 (
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  : االعتمادات اإلضافية والمنقولة -د
  
  
انون ـــــــي قـــــواردة فــــاق الــــال يجــوز بــأي حــال تجــاوز الحــد األقصــى لتقــديرات اإلنف -د/1

  ) .من الدستور  147مادة ( الميزانية والقوانين المعدلة له 
      

ـــوف غيــر وارد فــي الميزانيــة أو زائــد علــى التقــديرات الــواردة فيهــا يجر كــل مصــ -د/2   ب ـــ

   ة ـــــواب الميزانيـــــأن يكون بقانون وكـذلك نقـل أي مبلـغ مـن بـاب إلـى آخـر مـن أب

  ) . من الدستور  146مادة ( 
  

ل ـــــروفات بــرامج الميزانيــة ، ويجــوز النقال يجــوز تجــاوز اعتمــاد بنــد مــن بنــود مصــ -د/3

ا ــــمن الوفر المحتمل في اعتماد بند إلى اعتماد بند آخر من نفس البـاب وذلـك وفق

ة ـــــي ميزانيــــرامج فــــــلشــروط وتعليمــات وزارة الماليــة بشــأن النقــل بــين البنــود والب

ط التعـديل بشـأن شـرو  1992لسـنة )  2 (الجهات الحكومية كما جاء بـالتعميم رقـم 

  .بين اعتمادات الميزانية في الجهات الحكومية
  
ة ـــــد موافقـــــــال يجــوز الصــرف علــى أنــواع لــم يــدرج لهــا اعتمــادات بالميزانيــة إال بع -د/4

ن ـــــوزارة الماليــة ، كمــا ال يجــوز أن تزيــد المصــروفات المســجلة علــى نــوع معــين ع

ا ــــاقالت فيمـــــيـام بـإجراء المناالعتماد المخصص لـه ، ويجـوز للجهـة الحكوميـة الق

 -دون الحاجــة إلــى موافقــة وزارة الماليــة  والبرنــامج بــين األنــواع داخــل نفــس البنــد

المشــاريع  -للمجموعــة األولــى مــن البــاب الرابــع فيمــا عــدا االعتمــادات المخصصــة

اإلنشــائية ويكــون النقــل بــين اعتمــادات المشــاريع اإلنشــائية طبقــا ألحكــام الفقــرة   

بشــأن شــروط التعــديل بــين  1992لســنة ) 2(قواعــد خاصــة مــن التعمــيم رقــم -12

ــذلك االعتمــادات المخصصــة ــة، وك ــة فــي الجهــات الحكومي ــنظم  اعتمــادات الميزاني ل

ــاو  ــة حيــث يجــب المعلومــات  تكنولوجي شــئون  -الحصــول علــى موافقــة وزارة المالي

  2006لسـنة )   4( رقـم الميزانية العامة طبقا لمـا ورد بالمـادة الثالثـة مـن التعمـيم 

ى أن يكــون ذلــك قبــل الصــرف وبشــرط ـــــعل –المعلومــات  وتكنولوجيــابشــأن نظــم 
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ـــــــالحصــــــول عل ـــــــى موافقـ ـــــــة الـ ـــــــسلطة المختــ ــــــصة بالجهـــ ــــــوابـــ ــــــك لألب                 ـة وذل

ـــاني -األول(  ـــث  -الث ــــطبق) الثال ــــا للتعمـ ــــيم رقــ وتســـتثنى  1992لســـنة )  2( م ــ

لملحقـة مــن شـرط الحصــول علـى الموافقــة المسـبقة بشــأن المنـاقالت بــين الهيئـات ا

  .  ة والمدفوعات التحويلية ــصروفات المختلفـــــالم –اب الخامس ـأنواع بنود الب

  
  

 إال بقـــــانون، وذلـــك صروفاتـــــــمالمن أبواب  اعتماد باب تجاوز  ال يجوز ألي جهة -د/5

بقواعــــد  1978لسنة )  31( من مرسوم بالقانون رقم  ) 21( استنادا ألحكام المادة 

      .إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

  

على كل جهة حكومية عدم اللجوء الـى طلـب اعتمـادات إضـافية وذلـك طبقـا لقـرار  –د /6

ي ــــف أو إجــراء تعــديل 1994لســنة )  5( بجلســته رقــم " 81"مجلــس الــوزراء رقــم 

ــة الضــرورة القصــوى  ـــوفــي حال. اعتمــادات مصــروفاتها إال فــي حال ـــة االحتيــ اج ـ

دم ـــــالفعلي يجب القيام بدراسة جدية مسبقة عـن حالـة االعتمـادات ، علـى أن تتق

ــا به ــة بطلباتهــا الــى وزارة الماليــة مرفق ـــكــل جهــة حكومي ـــا المبــ ـــررات والبيانــ ات ــ

ــة وفــي وقــت يســمح بإتمــا ـــم اإلجــراءات الالزمالوافي ـــة بحيـــ ـــث يمكـــ ـــن االنتفــ اع ــ

يم ـــــباالعتمادات فيما طلبت من أجله قبل نهايـة السـنة الماليـة ، وذلـك طبقـا لتعم

ـــعلــى أن يرســل طلــب تع 1992لســنة )  2 (وزارة الماليــة رقــم  ـــديل االعتمـــ ادات ـ

اريخ ـــــة بتــــالماليوفقــا للنمــوذج المرفــق مــع الكتــاب الــدوري الصــادر عــن وزارة 

14/12/1993  .  

  

رار ـــــب إقــــالغ أو طلــــال يجــوز التقــدم بطلــب اعتمــاد إضــافي أو طلــب تخصــيص مب -د/7

ـــــوزراء مباشـــرة ، بـــل تحـــال هـــذه الطلبـــــــصـــرف إلـــى مجلـــس الـ ــــات إلـــ    ى وزارةـــ

ك ـــــصة وذلــــــات المختــــــــها إلــى الجهــــــن ثــم إحالتـــــالماليــة لتقــوم بدراســتها وم

 1978سنة ـــــل)  31 (مرسـوم بالقـانون رقـم من )  52( تنادا إلى نص المادة اس

  .بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي 
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  :       ــاتـــــــــــــــــــــالمرتبــ:   ـــهـ
   

     شــــروط قيــــدا علــــى اســــتخدام تعتبــــر المــــذكرة اإليضــــاحية ومــــا ورد فيهــــا مــــن -هـــــ/1 

    الوظــــائف واالعتمــــادات المدرجــــة بالميزانيــــة حســــب البنــــود الرئيســــية وال يجــــوز

ـــتعــديل هــذه االعتمــادات إال بعــد الرجــوع إلــى وزارة المالي ـــة طبقـــــ ـــا للمـــ    ادة رقــم ـــــ

 بقواعــد إعــداد الميزانيــات 1978لســنة )  31( قــانون رقــم المرســوم بمــن )  20( 

  .العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي 

     

ا ــــــديل درجاتهــــال يجوز بغيـر قـانون تعـديل عـدد الوظـائف المدرجـة بالميزانيـة أو تع -هـ/2

ــه ب ــة أو ترقيت ــين موظــف علــى حســاب وفــر الميزاني ـــوال يجــوز تعي ـــصفة شخــ     صيةـ

ذه ــــى هـــــة علــــل والترقيـــوالنق ويكون التعيين، أو قيده على درجة أدنى من درجته 

شروط ـــــالدرجات وفقا للقواعد المقـررة بقـانون ونظـام الخدمـة المدنيـة مـع مراعـاة ال

ى ـــــواردة علـــــات الــــــة والمالحظـــــــة للميزانيــــــــالـــواردة بالمـــذكرة اإليضـــاحية المرافق

ل ــــلتعيـين أو للنقبشأن الوظـائف المخصصـة ل –مرتبات ال –اعتمادات الباب األول 

ـــوكــذلك الوظــائف المخصصــة للترقيــة علــى أن يراعــى إخط ـــار الجهـ ـــات المختـ صة ــ

ن ــــــم)  20( بصورة من القرارات الصادرة في هـذا الشـأن طبقـا لمـا ورد فـي المـادة 

ــــبقواع 1978لســـنة )  31 (قـــانون رقـــم المرســـوم ب ــــد إعـــ ــــداد الميزانيـــات العامـــ ة ـ

  .تنفيذها والحساب الختامي  والرقابة على

       

ن ـنقلهم مـــــــــة لـــــــيعتبـــر الموظفـــون الكويتيـــون المخصـــص لهـــم وظـــائف بالميزاني -هــــ/3

       ن ـمنقولـــــون إلـــــى هـــــذه الوظـــــائف مـــــ) ثاني ـاألول والـــــ( االعتمـــــاد التكميلـــــي 

ــوال يج 2013/ 1/4 ــــوز صــرف مرتبــاتهم علــى حســاب هــذا االعتمــاد بميزانيــ ة ــ

  . بأي حال من األحوال  2013/2014المالية  السنة
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الوظــــائف المخصصــــة للنقــــل مــــن االعتمــــاد التكميلــــي األول ولــــم تشــــغل فــــي  –هـــــ /4

ـــيجــوز إعــادة توزيعهــا بــين ال 1/4/2013 ـــدرجات فــــ ـــة الوظيفيــــي المجموعـــ ة ــ

       .الواحدة لمواجهة تعيين الكويتيين تبعا لما تقتضيه متطلبات التوظيف 

  

ــــيراعـــى فـــي اســـتخدام الوظ -هــــ/5 ــــائف المخصـــ ــــصة بالميزانيــ ــــة لمواجهــ ــــة تعيينــ ات ــ

  -:الكويتيين المنتظرة وفقا لخطة التوظيف اآلتي 

  .أال يتم شغل هذه الوظائف إال عن طريق ديوان الخدمة المدنية  -

ة ـــــــة  الوظيفيـــــجــواز إعــادة توزيــع هــذه الوظــائف بــين الــدرجات فــي المجموع -

  . الواحدة تبعا لما تقتضيه متطلبات التوظيف 

  

ــادر العــ -هـــ / 6 ــى درجــات الك ــر كافــة الوظــائف التــي تشــغر عل ـــتعتب ـــام وعلـــ ــى بنــ   ـد ــــــ

ــذا لسياســة  -العقــود   –تكويــت الوظــائفبعــد اســتبعاد الوظــائف التــي تشــغر تنفي

ـــمجم ـــدنيــة علــى شدة باســتثناء الوظــائف التــي يوافــق ديــوان الخدمــة المــ غلها ، ـــ

ضوابط ــــا للــــرورة القصـوى ووفقــــــى أن يكـون ذلـك فـي أضـيق الحـدود وللضـــــعل

  .  ي يضعها مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن ـــالت

  

ـــال يجــوز نــدب المــوظفين الكــويتيين المعينــين خصــما عل -هـــ/7 ـــى االعتمــ ـــاد التكميلــ ي ــ

  . الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة  األول للعمل في أي جهة من

كما ال يجوز ندب هؤالء الموظفين ممن أنشـئت لهـم وظـائف فـي ميزانيـة الجهـة 

ك ـــا للعمل في أي جهة حكوميـة أخـرى إال بعـد نقلهـم إلـى تلــــالتي يعملون لديهـ

جلـس ، مع مراعاة قواعد وأحكام وشـروط النقـل والنـدب الـواردة بقـرار مالوظائف 

  .وتعديالته 2006لسنة ) 38(الخدمة المدنية رقم 
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ور ــــــويتي فــــــــتنفيــذا ألحكــام قــانون ربــط الميزانيــة تلغــى وظيفــة الموظــف غيــر الك -هـــ/8

ـــحصــوله علــى الجنســية الكويتيــة ، علــى أن تنشــأ لــه الوظيف ـــة بالدرجـــ ـــة التـــ ي ــ

ــــيســـتحقها بفئـــة كـــويتي  طبقـــا لمـــا ورد ف ــــي المــــ ـــم)  20( ـادة ـــ ـــمرسـن ـــ ـوم ـــــــ

بقـــواعد إعــداد الميزانيــات العامــة والرقابــة  1978لســنة )  31 (ـون رقــم ـــــــقانالب

  .  على تنفيذها والحساب الختامي 
  

 1982سنة ــــــل)  3 (مــع عــدم اإلخــالل بأحكــام قــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم  -هـــ/9

 1988سنة ــــــل)  2 (الحكوميــة وقــرار رقــم بشــأن شــغل الوظــائف الشــاغرة بالجهــات 

ـــبشــأن شــغل الوظــائف الشــاغرة فــي الهيئــات والمؤسســات العام ـــة ذات الميزانيــ ات ــ

د ـــــة إال بعـــــسنة الماليــــــالملحقة ، فإنه ال يجوز شغل الوظائف التي تشغر أثناء ال

ل ــــــمقاب) خـدماتهم  المنتهيـة (استنفاد الفترة التي صـرفت عنهـا مرتبـات لشـاغليها 

  .    رصيد إجازاتهم الدورية 
  

ار ـــــة باالختيـــــذ الترقيـــــــدم تنفيـــــــيراعـــى عتنفيـــذا ألحكـــام قـــانون ربـــط الميزانيـــة  -هــــ/10

ــانون ونظــام الخدمــة المدني ـــبالنســبة للمــوظفين الخاضــعين لق ـــة إال فــ ـــي الربـ ع ـ

  . 2013/2014األخير من السنة المالية 
  

ـــس ال -هــــ/11 ـــرار مجل ـــة بق ـــزام الجهـــات الحكومي ــــضـــرورة الت ـــم ــــ ــــف" 526"وزراء رق ي ــ

والـذي يقضـى بقصـر العمـل فـي  31/5/1992بتـاريخ )  21/92 (اجتماعه رقم 

ــــوظـــائف مـــدراء المكاتـــب والســـكرتارية بمكات ــــب الـــ ــــسادة الـــ ــــوزراء وشــ اغلي ـــ

   .  الوظائف القيادية على الموظفين الكويتيين فقط 
  

ــين الموظ -هـــ/12 ــذي يقضــى بتعي ـــإن صــدور المرســوم ال ـــف علـــ ـــى إحـ ـــدى الوظـــ ائف ــ

ادة ــــالقيادية أو الخاصة يعتبر منشئا لوظيفته بالميزانية طبقـا لمـا جـاء فـي الم

قـانون رقـم المرسـوم بمـن )  20( مة المدنيـة و المـادة من قانون الخد)  15( 

ذها ــــميزانيــات العامــة والرقابــة علــى تنفيبقواعــد إعــداد ال1978لســنة )  31 (

  .والحساب الختامي 
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ي حـدود ـــاب األول فــــعلى كل جهة حكومية معالجة أوجه الصرف لديها على الب -هـ/13 

تقديرات المصروفات لهذا الباب الواردة في قانون ربط الميزانية وأي تجاوز فـي 

ا لمـا ورد تص طبقـــــالمخ الصرف على تلك التقديرات يتحمل مسئوليته الموظف

ــي المــادة  ــم المرســوم بمــن )  22( ف بقواعــد  1978سنة ــــــل)  31( قــانون رق

  .ساب الختامي ـــــى تنفيذها والحـــإعداد الميزانيات العامة والرقابة عل
  

  

ـــال يــدخل فــي حســاب وفــورات البــاب األول بميزانيــة الجه -هـــ/14 ـــة الحكوميـــ ـــة تكلفـــ ة ـ

ذه ـــــاء هـــــائف التـي ســتخلو لبلــوغ شـاغليها الســن التقاعديــة نظـرا إللغمعظـم الوظــ

ــاب األول  ــديرات الب ـــد إعــداد تق ــة عن ــة ال –التكلف ــات بميزاني ـــالمرتب ـــسنة الماليــــ ة ــ

2013/2014       .  
  

  

إذا صدر قـرار عـن السـلطة المختصـة بإلغـاء إحـدى الوظـائف أو خفـض درجتهـا  -هـ/15

ـــأو إدارة إلــى أخــرى ، ينبغــي تنفيــذ القــرار مــع مراعــاة إج أو نقلهــا مــن وزارة   راء ــــــ

  . هذا التعديل في مشروع ميزانية السنة المالية التالية 
  

  

ذا ـــــيـتم نقـل المـوظفين مـن جهـات حكوميـة أخـرى إلـى الوظـائف المخصصـة له –هـ /16

ائف ـــــ، والوظ 1/4/2013مــن  2013/2014الغــرض بميزانيــة الســنة الماليــة 

رى ــــــجهـات حكوميـة أخ إلـىالل السـنة الماليـة بنقـل شـاغليها ــــــالتي تشغر خــ

تعتبر مجمدة ، وال يجوز شغلها بـأي حـال مـن األحـوال ، ويجـوز إعـادة توزيـع 

ـــالوظــائف المخصصــة للنقــل بــين الــدرجات فــي المجموعــة الوظيفي ـــة الواحـــ دة ـــ

يفيـة للمـوظفين المخصصـة لهـم هـذه لمواجهة أي تغيير يطرأ علـى الحالـة الوظ

  .الوظائف 
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ة أن تقـوم ــــــتصرف المرتبات في مواعيد استحقاقها وعلى جميـع الجهـات الحكومي -هـ/17

ـــــــــبإع ـــــــــداد كـــ ــــــــق ـــ ــــــــات عــــــــن طري ــــــــةشوف المرتب ــــــــوان الخدمــــــــة المدني                   دي

ي ــــت علـى الحاســب اآللوذلــك وفـق دليــل إعـداد المرتبــا)  الــنظم المتكاملـةمركـز ( 

ـــالصــادر مــن المركــز المــذكور  ووفقــا لمــا جــاء بالتعليمــات التنفيذي ـــة مــــ ن وزارة ــ

  .المالية 
  

ـــالمبــالغ المخصــومة مــن مرتبــات المــوظفين كعقوبــة أو جــزاء لمخ -هـــ/18 ـــالفتهم نظــــ م ــ

صروفات ـــــــساب المـــــــى حــــصمها علــــــــالعمل تقيد لحساب اإليرادات بالجهة بعد خ

  .العتبارها حرمان من الراتب

ـــام انقطـــاع الموظـــف عـــن العمـــل بغي  ــــأمـــا أي ــــر إذن فــــ ـــى حســـاب ـــ ال تخصـــم عل

ستحق عليهـا أجـر وذلـك ــــــل المـــــــالمصروفات بسبب عـدم احتسـابها مـن أيـام العم

فــي  4/4/1979خ اريـــــصادر بتـــــــوم الــــمــن المرس)  81 (اســتنادا إلــى المــادة رقــم 

  .شأن نظام الخدمة المدنية 

) 39(وينبغــي علــى الجهــات الحكوميــة االلتــزام بقــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم 

، وتعمــيم المؤسســة العامــة للتأمينــات 21/10/2006الصــادر بتــاريخ  2006لســنة 

فــي شــأن الوضــع التــأميني لمــدد االنقطــاع عــن  2009لســنة ) 2(االجتماعيــة رقــم 

  .الية الستنفاد الموظف للحد األقصى لإلجازات المرضيةالعمل الت
  
 1996لســنة )  7( علــى جميــع الجهــات الحكوميــة االلتــزام بأحكــام التعمــيم رقــم  -هـــ /19

  .بشأن ضوابط اإلعفاء من العمل خالل فترة اإلنذار للموظفين غير الكويتيين 

رة ـــــــدي لفتــــــالنقوتقيــد مرتبــات اإلجــازات التــي تصــرف أثنــاء الشــهر وكــذلك البــدل 

اء ــــــاإلنذار المصروفة أثناء الشهر للموظفين الـذين قـررت الجهـة الحكوميـة إنه

ص ــــــي تخـــــ، عـدا الفتـرة الت بالمصـروفات البنـد المخـتص خدماتهم على حساب

ى ـــــسويتها علــــــــــمصروفات تحت ت -عهد  سنة مالية تالية فتقيد على حساب 

ـــب )الــنظم المتكاملــة( وٕابــالغ  ،صــروفات الميزانيــةأنــواع بنــود م ـــديوان الخدمــــ ة ـــ

  .بذلك عند إعداد كشوف المرتبات الشهرية  المدنية
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ـــا المدفوعــــــــالدوريــة وكيفيــة تســوية رواتبه اإلجــازةاالت قطــع وفيمــا يتعلــق بحــ ة ــــ

                 دما، يجــــــب االلتــــــزام بأحكــــــام تعمــــــيم ديــــــوان الخدمــــــة المدنيــــــة رقــــــم ـــــــــمق

  . 1996لسنة )  8( 

  

ـــتــتم فــي فت) كالتأمينــات االجتماعيــة ( االســتقطاعات بنســبة معينــة  -هـــ/20  ـــرة إجــــ ازة ــــ

ن ــــــالعاملين في الدولة عن مستحقات الشـهر وكسـور الشـهر ، واالسـتقطاعات ع

ة ــــــامليـتم علـى أسـاس أشـهر ك) الـخ …القـرض  –النفقة ( ا ـــمبلغ معين شهريـ

رورة ــــــع ضــــا ، مــــــة عشــر يومــــــإال فــي حالــة اإلجــازة التــي تقــل مــدتها عــن خمس

مراعاة توريد هذه الخصميات إلـى الجهـات المختصـة فـورا حتـى ولـو كـان الخصـم 

دد ــــــن مــــة عــــعــن ســنة ماليــة الحقــة ، ويجــب تســوية مبــالغ التأمينــات االجتماعي

  .    1981لسنة )  6( يم وزارة المالية رقم االنقطاع عن العمل وفقا لتعم

    
  

رى ــــــــعلــى جميــع الجهــات الحكوميــة ســداد االشــتراكات والمبــالغ المســتحقة األخ -هـــ/21

ساب ــــــداع لحـــــعار إيـــــب إشـــــة بموجــــــوفقـــا ألحكـــام قـــانون التأمينـــات االجتماعي

ه ـــــا بــــــمرفق 42 – 3762زي رقـــم ـــــــــالمؤسســـة الجـــاري فـــي بنـــك الكويـــت المرك

ستحق ــــــالبيانات التفصيلية لهذه المبالغ وذلك في أول الشهر التـالي للشـهر الم

ـــعنــه هــذه االشــتراكات ، متبعــة فــي ذلــك مــا ج ـــاء بتعمــيم مؤســ ـــسة التأمينــ ات ـــ

هر ــــل شــــوأي تــأخر فــي الســداد عــن أول ك 1977لســنة  ) 1(  االجتماعيــة رقــم

ـــلغ إضــافية وفقــا لمســتتحمل الجهــة فوائــد ومبــا ـــا جـــ ـــاء فـــ ـــيم مؤســـــي تعمــ سة ـ

  .  1977لسنة  ) 4 (التأمينات االجتماعية  رقم 
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     ال يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة األداء من  - هـ/22

    الحكومة للموظف بأية صفة كانت إال وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء ، 

  ا يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته ، أو ألداء م

من )  20 (أو السترداد ما صرف له بغير وجه حق ، وذلك تنفيذا لنص المادة 

  في شأن الخدمة المدنية ، وال يجوز  1979لسنة )  15( المرسوم بالقانون رقم 

عــن نصــفه أن يتجــاوز مــا يخصــم مــن المســتحق للموظــف  فــي هــاتين الحــالتين 

،  وفيمـــا يتعلـــق بتحصـــيل المبـــالغ ولويـــة لـــدين النفقـــة عنـــد التـــزاحموتكـــون األ 

  المســتحقة للجهــات الحكوميــة علــى موظفيهــا ينبغــي االلتــزام بأحكــام التعمــيم رقــم 

  .1998لسنة ) 6(
  

ـــيحظــر تعيــين المــوظفين بمجموعــة الوظــائف القيادي -هـــ/23 ـــة ومجموعــــ ـــة الوظــ ائف ــــ

ـــحتــى الدرجــة الرابع)  أ (الدرجــة العامــة مــن  ـــة أو مـــ ـــا يعادلهـ ـــا الـ ـــذين تنتهـ ي ــ

خدماتهم باالستقالة أو الفصل فـي كافـة الجهـات الحكوميـة والهيئـات والمؤسسـات 

صيب ــــــالعامة المحلية والشركات التي يكون للدولة أو أحـد األشـخاص المعنويـة ن

ــل عــن  ــا لل%  51فــي رأســمالها ال يق ــك وفق ـــشــروط واألوضوذل ــــ ـــي قررهـاع الت ا ــ

، مــا عــدا الحــاالت التــي يوافــق  1976لســنة  ) 50 (مجلــس الــوزراء بقــراره رقــم 

ديوان الخدمة المدنية على استثناءها من أحكام قرار مجلس الـوزراء المشـار إليـه 

     .بموجب التفويض الممنوح للديوان بهذا الشأن
  

 ) 245( رقــم  مــن المرســوم)  30 (، )  28 (ن التقيــد بمــا تــنص عليــه المادتــا -هـــ/24 

ـــــة 2005لســـــنة  ـــــوظفي بالالئحـــــة المالي ـــــة ال لم ــــــوزارة الخارجي ـــــاريخ  ةصادر ـــ بت

بشأن نفقات التأمين الصحي والعالج ونفقـات التعلـيم ألبنـاء مـوظفي  27/9/2005

  .      البعثات الدبلوماسية في الخارج
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              اإلجــــــــازات الدراســــــــية (  -  9ن خصــــــــما علــــــــى البنــــــــدي صرفـــــــــــيــــــــتم ال -ـهــــــــ/25

ن ــــا مـــــومـن ثــم يــتم النقـل إليهم) المنتــدبين والمعــارين  (  – 10، ) ات ثـوالبع

ع ــــالبنود المختصة بالمجموعة األولى لمواجهـة مـا يخـص كـل منهمـا وفقـا لواق

الصرف الفعلي كل ثالثة أشـهر وبعـد أخـذ موافقـة وزارة الماليـة فـي هـذا الشـأن 

ي ـــــة فيكتفـــــوٕاخطار ديـوان الخدمـة المدنيـة ، أمـا فيمـا يتعلـق بالجهـات الملحق

ـــبأخ بشــأن  1998لســنة )  5( ذ موافقــة وزارة الماليــة فقــط وفقــا للتعمــيم رقــم ــ

  . الدليل النمطي الموحد للحسابات للجهات الحكومية 

  

إعــادة  خدمــة المدنيــةوبالتنســيق مــع ديــوان ال وزارة الماليــةيجــوز بعــد موافقــة  –هـــ /26

إذا زاد   7،  5،  4،  3مــن البنــود    د ـــــتوزيــع الوظــائف المدرجــة فــي كــل بن

ــــعـــدد الوظـــائف الالزمـــة لترقيـــة الم       وظفين باألقدميـــة وفقـــا ألحكـــام المـــادتين ــ

ى عـدد الوظـائف الـذي أنشـئ فـي ـــــة علــــمن نظـام الخدمـة المدني)  23،92( 

ازة تشـمل الترقيـة وفقـا لنظـام وظيفـي ـــــذه اإلجــــة وهـــــالميزانية وخصص للترقي

   .خاص
  

ـــأحكــام القوالمكافــآت البــدالت  ويراعــى فــي صــرف العــالوات  -هـــ/27 ـــرارات الـــــ صادرة ـــــ

سنة ـــــل)  10 (م ــــمـع التقيـد بمـا جـاء بتعمـيم ديـوان الخدمـة المدنيـة رق، بشأنها 

صى ــــــد األقــــالخاصـة بطلـب االسـتثناء مـن الح بشأن البيانـات واإلجـراءات 1985

، وقـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة رقــــــم   اإلضـافية خـالل السـنة الماليــة عن األعمال

بشأن استبدال المادة الثالثة من قـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة  2008لسنة )  7( 

، جلســـات اللجـــان فـــي الجهـــات الحكوميـــةبشـــأن بـــدل حضـــور )  1/1983( رقـــم 

بشـأن  2010لسـنة ) 6(وكذلك التقيـد بمـا ورد بقـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة رقـم 

ـــة لصـــرف البـــدالت  ـــة المدنيـــة المنظم ـــس الخدم ـــق الصـــحيح لقـــرارات مجل التطبي

  .والمكافآت
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ـــــإعــادة توزيــع الوظــائف بمجموعــة الوظ وزارة الماليــةيجــوز بعــد موافقــة  -هـــ/28  ائف ـ

اميم ــــــا للتعـــــديل أوضــاع المــوظفين الكــويتيين وفقالعامــة المدرجــة بالميزانيــة لتعــ

ـــى أن ي ـــرارات المعمـــول بهـــا عل ــــوالق ــــشترط تــــ ــــوافر االعتمــــ ــــاد المـــالي الــ الزم ـ

      .، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنيةبالميزانية الذي يسمح بذلك

  

ـــ/29 ــة  -ه ــد موافق ــةيجــوز بع ــ وزارة المالي ــوان الخدم ــةوبالتنســيق مــع دي إعــادة  ة المدني

 – 4ة ، ـــــائف العامــــالوظ – 3البنــود    توزيــع الوظــائف الشــاغرة فــي كــل مــن

ـــالوظ ــائف الفنيــــ ــــة المــــ   العقــود ، – 6الوظــائف المعاونــة ،  – 5   ساعدة ،ــــــ

      .وظائف خاصة ، بما يتمشى مع االحتياجات الضرورية لدى الجهة  –   7

  

قتراح أية مزايا مادية أو عينية للموظفين إذا لم تكن اعتمادات يراعى عدم ا - هـ/30 

  رارها ـــــــــــــالة إقــــفة هذه المزايا في حتسمح بتغطية تكل) الباب األول ( الميزانية 

ـــس تطالع رأي مجلـــــاس مخاطبة وزارة المالية إلبداء الرأي ومن ثم ويراعى

    تحداثـــضمن اســــات تتــــحات أو طلبأن أي مقتر الوزراء بصورة مبدئية بش

وان ــــأو تعديل كوادر أو تخصيص مزايا عامة للعاملين فيها قبل التقدم إلى دي

ذ ــــالمتخ) 475(م ـــــوزراء رقــــالخدمة المدنية بها وذلك تطبيقا لقرار مجلس ال

  .27/5/2007بتاريخ  2/2007- 24بجلسته رقم 

أيــة مزايــا ماليــة أو عينيــة مــا لــم تكــن هنــاك موافقــة  وبصــفة عامــة ال يجــوز مــنح

مســبقة مــن قبــل مجلــس الخدمــة المدنيــة علــى إقــرار تلــك المزايــا أيــا كــان البــاب 

الــذي يــتم الصــرف منــه وذلــك اســتنادا إلــى تعمــيم ديــوان الخدمــة المدنيــة رقــم        

ــا الماليــة أو العينيــة لمــوظفي الج 2009لســنة )  28(  هــات بشــان تقريــر المزاي

  .الحكومية
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ى ـــــدمات إلـــــؤدون خــــــالمكافــآت التـي تــدفع لمـوظفي أيــة جهـة حكوميــة الـذين ي -هــ/31

والمـوظفين اللـذين يـتم االسـتعانة بهـم طبقـا لقـرار مجلـس  جهات حكومية أخرى

بشــأن  نمــوذج عقــد االســتعانة بخبــرات  2007لســنة ) 5(الخدمــة المدنيــة رقــم 

ة بصفــة ــــخاص الـذين تسـتعين بهـم الجهـة الحكوميوكذلك األشـ غير الكويتيين

مؤقتــة لمواجهــة ظــروف طارئــة أو لتنفيــذ أعمــال لهــا الصــفة الموســمية تحمــل 

ــاب األول  ــى الب ـــالمرتب –خصــما عل ــوع ــ ـــمكاف ( – 1/1/11/6ات ن آت أعمــال ــ

كــام ا ألحــــــديها وفقـــــل لــــــات الجهــات التــي يــتم تكلــيفهم بالعمـــــــبميزاني)  أخــرى

د للحســـابات ــــشأن الــدليل النمطـــي الموحـــــب 1998سنة ـــــل)  5 (التعمــيم رقـــم 

،وعلـــى أن يراعـــى تنفيـــذ الضـــوابط واألحكـــام الـــواردة بقـــرار للجهـــات الحكوميـــة 

الـــذي يـــنظم فـــرق العمـــل  2011لســـنة ) 16(مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة رقـــم 

  .بالجهات الحكومية

  

ــــــي العــــــفــــــي اســــــتخدام االعتمــــــاد ال ىيراعــــــ -هـــــــ/32  ـــــــام المخـتكميل                 صص للبــــــاب ــ

   -:المرتبات ما يلي  -األول 

وافر ــــال يجوز تعيين الكويتيين على االعتماد التكميلي إال في حالة عدم ت: أوال         

ع ـــين ، مــــبميزانية الجهة تسمح بهذا التعي) فئة كويتي ( وظائف شاغرة 

ا ــــئف إال بعد استنفاد الفترة التي صرفت عنهمراعاة عدم شغل هذه الوظا

  . مقابل رصيد إجازاتهم الدورية ) المنتهية خدماتهم ( مرتبات لشاغليها 

ـد ــــــــا والمعاهــــــد العليــــــات والمعاهـــــــــي الجامعــــــــتعيــــين الكــــويتيين خريج: ثانيــــا         

ــالمتوسط ــة ـــ ــدورات التدريبي ــي األول االعتمــاد التك( ـة وخريجــي ال ـــي) ميل تم ــ

  -:وفقا لخطة توظيف الكويتيين وعلى النحو التالي 

  

مراجعة ديـوان الخدمـة المدنيـة بشـأن تعيينـات الكـويتيين خصـما علـى )  1( 

  .2013/2014هذا االعتماد عن السنة المالية 
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ات الحكوميـة وذلـك ــــى الجهــــإل بالترشـيحيقوم ديوان الخدمة المدنيـة )  2( 

مــن خــالل الــنظم المتكاملــة وء احتياجــات الجهــة المقدمــة إليــه فــي ضــ

 .للخدمة المدنية

تكمال ــــــد اســــــين بعـــــار التعيقــــــر دار ــــــتتـــولى كـــل جهـــة حكوميـــة إص)   3( 

مسوغات التعيين من جانبها على أن يشير القرار إلـى ترشـيح الـديوان 

ــا تفصــيليا عــن الحالــة الوظيفي ـــوأن يتضــمن بيان ـــلية والماــ ة الخاصــة ـ

ــة بنســخة م ــوان الخدمــة المدني ــزود دي ــالموظف ، وي ـــب ـــن هـ ــرار ــ ذا الق

، مــع خمســة عشــر يومــا مــن تــاريخ صــدوره  خــالل مــدة ال تزيــد عــن

التأكيـــد علـــى تغذيـــة بيانـــات قـــرار التعيـــين بـــالنظم المتكاملـــة للخدمـــة 

      .المدنية

  -:ــور موضحا به ـــــــــــالمالية بكشف كل ثالثة شه وزارةود تز )   4( 

ى ـــــدفوع علــــــالمبلـغ الم -تـاريخ التعيـين  -البنـد  -الدرجة  -االسم   

مصـروفات تحـت تسـويتها علـى أنـواع بنـود مصـروفات / حساب عهـد 

  .الميزانية موزعا طبقا للتقسيم النمطي للحسابات 

وتقــوم وزارة الماليــة فــي ضــوء هــذا الكشــف بتغطيــة المبــالغ المدفوعــة   

ي ـــــء المـوظفين وذلــك بنقـل المبــالغ الالزمـة مــن االعتمـاد التكميللهـؤال

  .العام إلى اعتماد ميزانية الجهة المعنية 
  

ــــــــر الكــــــــويتيين: ثالثــــــــا    ــــــــين الكــــــــويتيين غيــــــــر المــــــــؤهلين وتعيــــــــين غي                   تعي

  ) :الثاني  االعتماد التكميلي(            
  

  -:على مؤهالت علمية أو دورات تدريبية لحاصلين تعيين الكويتيين غير ا) أ(   

    ين ـــــة تعيــــــتقوم كل جهة حكومية بالطلـب مـن ديـوان الخدمـة المدني)   1(   

 ي ـــــالكويتيين الذين تقدموا بطلبات العمل لديها علـى االعتمـاد التكميل       

   .الثاني       
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ة ـــــة ووزارة الماليـــــة المعنييبلغ ديـوان الخدمـة المدنيـة كـل مـن الجهـ)  2(   

  .بموافقته على هذه التعيينات أو جزء منها        

      تتبع الجهة الحكوميـة المعنيـة نفـس اإلجـراءات الـواردة فـي الفقـرتين )   3( 

د ــــــات والمعاهـــــبشــأن تعيــين الكــويتيين خريجــي الجامع)  4 (، )  3 (

  .  ورات التدريبية العليا والمعاهد المتوسطة وخريجي الد
  

     -: تعيين غير الكويتيين  )ب (    
    

ذه ــــــن هـــــضرورية مـــــــتقوم الجهة الحكومية المعنية بحصر احتياجاتهـا ال)  1( 

ــا مــع توض ــى وزيرهــا أو رئاســتها العلي ـــالوظــائف وعرضــها عل ـــيح مبـ ررات ـــ

   .إنشائها تمهيدا إلرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية 

م ـــــيقــوم الــديوان بمراجعتهــا بعــد التأكــد مــن عــدم إمكانيــة شــغلها بكــويتيين ث)  2( 

ــولى ال ــوزراء ويت ـــرفــع األمــر لمجلــس ال ـــوزير المخـــ ـــتص شــ ـــرح الظــ روف ـــ

  .الداعية إلنشاء هذه الوظائف للمجلس 

ا ـــــزء منهــــــفــي حالــة موافقــة مجلــس الــوزراء علــى الطلبــات المقترحــة أو ج)  3( 

يصـدر قــرار بشـأنها ويبلــغ لكــل مـن الجهــة الحكوميـة المعنيــة ووزارة الماليــة 

  .وديوان الخدمة المدنية 

مصـروفات تحـت تسـويتها / على الجهة المعنية الصرف على حساب عهـد )  4( 

ة ــــــة وزارة الماليـــــم مطالبــــــعلـــى أنـــواع بنـــود مصـــروفات  الميزانيـــة ، ومـــن ث

  . شهورموزعة حسب البنود والبرامج كل ثالثة بالمبالغ التي يتم  صرفها 

ة ـــــــــتقوم وزارة الماليـة بتغطيـة هـذه المصـروفات وذلـك بنقـل المبـالغ الالزم)  5( 

ة ــــــل ثالثـــــمن االعتماد التكميلي العام إلى اعتماد ميزانيـة الجهـة المعنيـة ك

  .شهور ، وفقا لواقع الصرف الفعلي 
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يم ــــــي تعمـــــــواردة فـــــــــدل الســكن وبــدل التأثيــث التعليمــات اليراعــى فــي صــرف بــ -هـــ/33

ــذلك فــي  1991لســنة )  15 (ديــوان الخدمــة المدنيــة رقــم  ، والقــرارات المنظمــة ل

     .وظيفي خاص  نظامالجهات الحكومية التي تطبق 
   

ة ـــــــورة نقديــــــــعــدم صــرف المالبــس واألغذيــة وتــذاكر الســفر للمــوظفين فــي ص –هـــ /34

ــوضــرورة صــرفها فــي صــورة عينيــة وفقــا للمخصصــات المحــددة بقــرار ص    ـادرـــــــ

عــن وكيــل الــوزارة أو مــن فــي مســتواه وبموجــب المقايســات المخزنيــة فيمــا يتعلــق 

  . بالمالبس واألغذية 
  

   العقد الثاني ،: تكون تعيينات غير الكويتيين على أي من أنواع العقود  - هـ/35

  وعقد االستعانة على ـث ، وعقد بمرتب مقطوع ، و عقد خاص ،ـــوالعقد الثال

  ة ـــدنيــــــة المـــــــخدمــــام الـــطبقا ألحكام قانون ونظبند المكافآت عن أعمال أخرى 

ي ــــــوقــرارات مجلــس الخدمــة المدنيــة وتعــاميم  ديــوان الخدمــة المدنيــة الصــادرة ف   

ة ـــــة الوظيفيـــــلوظائف الخاصـة فتحكمهـا األنظمهذا الشأن ، أما التعيينات على ا

دة ــــائف جديــــــالخاصة بها ، وعلـى الجهـات الحكوميـة عـدم المطالبـة بإنشـاء وظ

ـــلغيــر الكــويتيين خــالل الســنة المالي ـــخ  2013/2014ة ــ ـــصما علـــ ـــى االعتمـ اد ـــ

  . التكميلي الثاني إال في أضيق الحدود 
  

اء الخدمـة ـــــد انتهــــــة عنــــــبدل النقدي عن رصيد اإلجازات الدورييتم حساب ال – هـ/ 36

ـــالتقويم المـــيالدي طبقـــا لـــنص المـــادة  ــــمـــن المرس)  84 (ب ــــوم الـــ ـــاريخ ـــ صادر بت

عـن شـهر  لــــــفي شأن نظـام الخدمـة المدنيـة وٕاذا كانـت أيـام العمـل تق 4/4/1979

أيــام الشــهر  ددــــــــع إلــىإلجــازات يكــون حســاب هــذا البــدل بنســبة عــدد أيــام رصــيد ا

الـــذي يـــتم فيـــه حســـاب البـــدل النقـــدي حســـب موقعـــه مـــن شـــهور الســـنة وهـــي 

ـــيــوم وتطبــق هــذه القاعــدة أيضــا عن 28،29،30،31 ـــد حــــ ب الموظــف ــــساب مرتـــــ

اإلجـازة بـدون  نـــــودة مــــــمـة والععن جزء الشـهر فـي حـاالت التعيـين وانتهـاء الخد

     )  2440 ( مــــــــقـــــا لمــــا جــــاء بكتـــاب ديــــوان الخدمــــة المدنيــــة رقوذلــــك وف، مرتـــب

  .17/6/2000بتاريخ 
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 16/11/2003ـخ ــــــــــــــــــبتاريـ)  1124( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  إلــىاســتنادا  -هـــ/37

ات ــــــة للتأمينـــــــــسة العامـــــــالمؤسن ـــــعالصادر  2004لسنة )  1( والتعميم رقم 

   -: الجتماعية على جميع الجهات الحكومية مراعاة ما يلي ا
  
  . وقف االستعانة بالمتقاعدين على بند المكافآت  – 1    

د ــــــدة التعاقــــــاء مـــــد انتهـــــعدم التجديد للمتقاعدين المتعاقد معهم حاليا عن – 2

  . المبرمة معهم مع عدم خصم ما تم دفعه لهم 

وزراء ـــــلن اــــــمة ـــــالمقدم اتــــبالطلبمــة المدنيــة بالبــت تكليــف مجلــس الخد – 3

  . لالستعانة بأصحاب الخبرات النادرة والكفاءات المتميزة من المتقاعدين 

  
  

ــزام بقــرار مجلــس ال -هـــ /38 ــة االلت ـــعلــى جميــع الجهــات الحكومي ـــوزراء رقــــ ) 666(م ـــ

ة ــــــل التنظيميـــــــبشـــأن ضـــبط نمـــو الهياك 29/7/2001بتـــاريخ ) 27(بجلســـتة 

ث يكـون ــــة ، بحيــــــسات العامــــــبالوزارات واالدارات الحكومية والهيئـات والمؤس

ومتناسـبا  ةـــــالفعلي اتـــــانعكاسـا لالحتياج الهيكـل التنظيمـي استحداث او تعديل

   . مع عبء العمل وحجمه

الخدمــة ويكــون اســتحداث أو تعــديل الهياكــل التنظيميــة بــالعرض علــى مجلــس   

المدنيــة مــن خــالل ديــوان الخدمــة المدنيــة الــذي يقــوم بالدراســة وٕاحاطــة الجهــة 

لالعتمـاد، وذلـك اسـتنادا إلـى بنتائجها ثم العرض على مجلـس الخدمـة المدنيـة 

بشـأن ضـبط نمـو الهياكـل  2001لسـنة ) 15(تعميم ديوان الخدمة المدنية رقـم 

  .سسات العامةالتنظيمية بالوزارات واإلدارات والهيئات والمؤ 

  

  

  

  



  
  المصروفات

   - 53 - 

    
تعــاميم  قــرارات وو  بــالقوانين االلتــزام الجهــات الحكوميــة جميــع يجــب علــى -هــــ  /39

  :مجلــــس وديــــــوان الخدمة المدنية التالية

  :القوانين 
بشـــأن مـــد الحمايـــة التأمينيـــة لمـــواطني دول  2007لســـنة ) 44(قـــانون رقـــم  -

فــي غيــر دولهــم فــي أي دولــة مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــة العــاملين 

  .عضو في المجلس

ـــم  - ـــانون رق ـــالي شـــهري بمبلـــغ 2008لســـنة )  27( ق        بشـــأن صـــرف دعـــم م

دينــار للمــوظفين الكــويتيين وفقــا للقواعــد الــواردة بالقــانون وتعمــيم ديــوان  50

)  906( وقـرار مجلـس الـوزراء رقـم  2008لسـنة )  49( الخدمة المدنية رقم 

 .2008لسنة 

) 27(بتعــديل المــادة األولــى مــن القــانون رقــم  2011لســنة ) 11(رقــم قــانون  -

 .بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا 2008لسنة 

بشــأن مــنح بــدالت ومكافــآت ألعضــاء الهيئــة  2011لســنة ) 28(قــانون رقــم  -

 .اإلسالميةالتعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة األوقاف والشئون 
 

 :الخدمة المدنية قرارات مجلس 
  

بشــأن معاملــة مــواطني  2006لســنة )  6( قــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم  -

 .دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين

بشـأن شــــــــروط شـــــــغل  2006لسنة )  25( قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  -

والهيئـــات والمؤســـــــــسات  الوظـــائف اإلشـــرافية بـــالوزارات واإلدارات الحكوميـــة

 . العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية

ــم  - ــة رق ــرار مجلــس الخدمــة المدني بشــأن قواعــد ترتيــب  2006لســنة )  35( ق

 .أقدمية المعينين
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بشـأن قواعـد المفاضـلة  2006لسـنة )  37( قرار مجلس الخدمة المدنية رقـم  -

 .الختياربين المرشحين للترقية با

بشــأن قواعــد وأحكـــــام  2006لســنة )  38( قــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم  -

 .وشروط النقل والندب

بشــأن مــدد وقواعــد  2006لســنة )  39( قــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم  -

 .المرضية اإلجازةوأحكام منح 

بشــأن قواعــد وأحكـــــام  2006لســنة )  41( قــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم  -

 .ابط العمل الرسميوضو 

بشــــأن نمــــوذج عقــــد  2007لســــنة ) 5(قــــرار مجلــــس الخدمــــة المدنيــــة رقــــم  -

 .االستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند المكافآت عن أعمال أخرى

بشــأن قواعــد وٕاجــراءات  2007لســنة ) 13(قــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم  -

 .تكويت الوظائف الحكومية

بشــأن التطبيــق الصــحيح  2010لســنة ) 6(قــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم  -

 .لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف البدالت والمكافآت

بشــأن المكافــآت الماليــة  2010لســنة ) 9(قــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم  -

 .مقابل الخدمات الممتازة

بشأن تقريـر مكافـأة ماليـة  2010لسنة ) 13(قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  -

للموظفين الكـويتيين العـاملين فـي مجـالي التطـوير اإلداري واالقتصـادي  سنوية

 .في الجهات الحكومية

بشـــأن مـــنح شـــاغلي  2011لســـنة ) 4(قـــرار مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة رقـــم  -

 .عالوة قانونية –الوظائف الخاصة في اإلدارة القانونية ببلدية الكويت 

ن اإلجــازة الخاصــة بشــأ 2011لســنة ) 6(قــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم  -

 .لرعاية األمومة

بشـان مـنح الموظفـة إجـازة  2011لسـنة ) 7(قرار مجلس الخدمة المدنية رقـم  -

 .خاصة لمرافقة طفلها المريض بالمستشفى
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بشـأن تعـديل قـرار مجلـس  2011لسـنة ) 8(قرار مجلـس الخدمـة المدنيـة رقـم  -

لخاصـة المعـدل بقواعـد وأحكـام اإلجـازة ا 1979لسنة )13(الخدمة المدنية رقم 

 .1981لسنة ) 10(بالقرار رقم 

بشـــأن مـــنح الموظـــف  2011لســـنة ) 9(قـــرار مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة رقـــم  -

 .والموظفة إجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج

بشـــأن مـــنح بعـــض  2011لســـنة ) 11(قـــرار مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة رقـــم  -

كوميــة مكافــأة ماليــة شــهرية المــوظفين الكــويتيين العــاملين فــي الجهــات الح

 .دينار" 100"بواقع 

بشــأن وظــائف ومكافــآت  2011لســنة ) 12(قــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم  -

 .وبدالت لمفتشي النظافة الكويتيين ببلدية الكويت

بشأن زيـادة فئـات البـدالت  2011لسنة ) 13(قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  -

لين للوظــائف الهندســية المســاندة فــي والمكافــآت للمــوظفين الكــويتيين الشــاغ

 .الجهات الحكومية

بشـأن نظـام فـرق العمـل  2011لسـنة ) 16(قـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة رقـم  -

 .في الجهات الحكومية

بشــأن قواعــد المفاضــلة  2011لســنة ) 18(قــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم  -

 .بين المرشحين للترقية باالختيار
 

 :يةتعاميم ديوان الخدمة المدن 
 

بشــأن تطبيــــــق قـــــرار  2008لســنة )  20( تعمــيم ديــوان الخدمــة المدنيــة رقــم  -

بـــــشأن مــــنح المـــــوظفين  2008لـــــسنة )  3( مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم 

 .العاملين بالقطاع الحكومي عالوة غالء معيشة
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ـــادة بشـأن صـرف الزيـــ 2008لسـنة )  64( تعميم ديوان الخدمة المدنيـة رقـم  -

يتعـذر اكتشـاف  في العالوة االجتماعية بأثر رجعي عن األوالد المعـاقين اللـذين

 .إعاقتهم

ــم  - ــا  2009لســنة )  28( تعمــيم ديــوان الخدمــة المدنيــة رق بشــأن تقريــر المزاي

 .المالية أو العينية لموظفي الجهات الحكومية

ـــم  - ـــة رق ـــوان الخدمـــة المدني ـــ 2011لســـنة ) 3(تعمـــيم دي ـــادة الع الوة بشـــان زي

االجتماعية عن األوالد ذوي اإلعاقة الشديدة والمتوسـطة واسـتثنائهم مـن الحـد 

 .األقصى لعدد األوالد

بشــأن اللجــان الفنيــة  2012لســنة ) 14(تعمــيم ديــوان الخدمــة المدنيــة رقــم  -

الصــادر بنظــام فــرق ) 16/2011(المشــكلة وفقــا لقــرار الخدمــة المدنيــة رقــم 

 .العمل في الجهات الحكومية
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  :   المستلزمات السلعية والخدمات -و   
  

ة ــــعلى الجهات الحكومية طرح أعمـال الخـدمات فـي مناقصـات أو ممارسـات عام -و/1 

ــــا لمــا ورد فـــــعــن طريــق مقــاولين محليــين لتــوفير العمالــة والمعــدات وفق رار ـــــــي قــ

  .   بهذا الخصوص  1982لسنة )  30( مجلس الوزراء بجلسته رقم 
  

ـــيجــب المحافظــة علــى حســن اســتخدام المــواد والمعــدات الدائمــة وت -و/2 ـــداولها بــ شكل ــ

شأن ـــــب 1983سنة ـــــل)  3( مــنظم حســب مــا يــنص عليــه تعمــيم وزارة الماليــة رقــم 

تنظيم وتحديد عهد المـواد ، وأن تـتم عمليـات التصـرف منهـا وشـراء بـديل لهـا بنـاء 

شأن ـــــب 2004لسـنة )  3 (ا ألحكـام التعمـيم رقـم على معدالت إحالل مدروسة طبقـ

  .     التصرف في الموجودات الخارجة عن نطاق االستخدام 
  

ـف والمجــالت والكتــب والنشــرات التــي ـــــعلــى جميــع الجهــات الحكوميــة شــراء الصح -و/3

  .لها عالقة بأعمال الجهة فقط 
  

ــتم شــراء أي مؤلفــات فكريــة أو أدبيــة مــن قبــل أ -و /4    ي وزارة أو إدارة حكوميــة إال ال ي

ات ذات ـــــمــا يتصــل باختصــاص عملهــا مباشــرة وأن يكــون قــرار تقيــيم وشــراء المؤلف

ــة مــن اختصــاص وزارة اإلالصــبغة األدب ـــعــالم بالتعيــة والثقافي ـــاون مـــ ـــع المجلـ س ــ

 بجلســته  ) 17(  الــوطني للثقافــة والفنــون واآلداب وفقــا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم

  .1979لسنة )  9 ( رقم
  

س ـــــال يجوز إصدار الكتـب والمجـالت التـي لهـا صـفة العموميـة إال بقـرار مـن مجل -و/5

ـــدوريات والمطبوعـــات الداخلي ـــوزراء ويجـــوز إصـــدار النشـــرات وال ــــال ــــة والمرتبطــ ة ــ

  . بطبيعة عمل الوزارة أو اإلدارة بقرار من الوزير المختص 
  

صرف ـــــــمالبس لغير الموظفين فـي صـورة نقديـة بـل تيجب عدم صرف األغذية وال -و/6

ـــفــي صــورة عينيــة وفقــا للمخصصــات المحــددة بموجــب الق ـــرارات الــــــ ـــصادرة عـــ ن ـــ

ات ـــــب الكميـة وبموجـــي الجهــــــالجهــة المســئولة عــن تحديــد هــذه المخصصــات ف

  . المعتمدة بالمقايسات المخزنية 
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ـــة شـــراء -و/7 ــــالم يراعـــى ضـــغط وعـــدم تجزئ ــــواد االســ ــــتهالكية كالقرطاســـ ية واألدوات ـ

لســنة )  37( ـم ـــــــالمكتبيــة والمطبوعــات وذلــك طبقــا ألحكــام قــانون المناقصــات رقـ

سات ـــــــب المقايـــــررة بموجـــــوتعديالتـــه ، وأال يتجـــاوز شـــرائها الكميـــات المق 1964

ل ــــــرى مثــــــجهــات أخ ـا تجــب االســتفادة مــن المــواد المعروضــة مــن ـــــــالمخزنيــة كم

واد  ــــــن المــــــادة مــــــالعــدد وقطــع الغيــار ، إذ ال يجــوز إبــرام عقــود توريــد تتضــمن م

اريخ ـــــن تـــــالمعروضة على الجهة من جهة أخرى إال بعـد انقضـاء ثالثـة شـهور م

  .العرض إذا كانت المواد جديدة 
  

ن ــــــحروقــات الالزمــة ألعمالهــا معلــى جميــع الجهــات الحكوميــة شــراء الزيــوت والم -و/8

ــــــة البت ــــــمنتجـــــات شرك ـــــرول الوطنـــ ـــــا لقــ ـــــــية وفق ــــــرار مجلـ ــــــس الـ ــــــوزراء رقــ                  م ـ

س ـــــرار مجلــــزام بقـــــع االلتــــــم 1985لســنة )  34( بجلســته رقــم " خامســا / 7" 

ـــم  ـــوزراء رق ــــفـــي اجتماع" 591/2"ال ــــه رقـ ــــبت)  7/2/99 (م ــــ  30/8/1999يخ ار ـ

  ـى السـتهالك الوقـود للمسـئولين بالجهـات الحكوميـة بمـاــــوالذي حدد السـقف األعل

أجير ـــــود تــــــه عقــــمــع مراعــاة مــا تــنص علي)  ســتة آالف لتــر ســنويا (ال يتجــاوز 

  .السيارات بين الجهات الحكومية والشركات 
  

فـي الحـد   اءـــــاء والمــــالكهربعلى جميع الجهات الحكوميـة التقيـد بتعليمـات وزارة  -و/9

  . من استهالك الطاقة الكهربائية والمياه بقدر اإلمكان 
  

ة ـــــات الحكوميــــــتقتصر خدمات االتصال المختلفة على االحتياجات الفعليـة للجه -و/10

دوري ــــــالالزمة لتسيير أعمالها فقط ، على أن تلتـزم الجهـات الحكوميـة بالكتـاب ال

  .بشأن الرقابة على االتصاالت الدولية  1997لسنة  ) 1 (رقم 
  

بــــــوزارة  ةـــوظفي الدولـــد استئجار المباني وبالتنسيق مع إدارة إسكان منيراعى ع -و/11 

  :ما يلي  المالية

ات ـــــه بمـا يتناسـب مـع االحتياجـــــموقع البناء ومساحته وعـدد غرفـه ونوعـ)  1 (

  .الفعلية 
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ـــالقيمــة االيجاريــة معادلــة لإليجــارات ال أن تكــون)   2 ( ـــم تكـــــسائدة إن لـــ ـــن أقــ ل ــ

  .باعتباره مؤجرا للحكومة على أن يتم دفع القيمة االيجارية  كل ثالث شهور 

سنة ــــل ) 15 (م ــــيجب مراعاة مـا تضـمنه تعمـيم ديـوان الخدمـة المدنيـة رق)  3 (

ـــمــنح ببشــأن إلغــاء نظــام مــنح الســكن الحكــومي و  1991 دل ـــــسكن وبـــــدل الـ

  .األثاث للموظفين غير الكويتيين 

عدم زيادة القيمـة االيجاريـة للمبـاني المسـتأجرة مـن قبـل الحكومـة إال وفـق )  4 (

ار ــــفـي شـأن إيج 1978لسـنة )  35 (ما نص عليه  المرسوم بالقـانون رقـم 

ــاني المــؤجرة ـــللحكوم العقــارات ، مــع مراعــاة أن تكــون عقــود إيجــارات المب ة ــ

ــة -باســم وعــن طريــق  ــة   إدارة إســكان مــوظفي الدول ــوزارة المالي ـــوفق – ب ا ــ

ـــبشــأن عقــود إيجــارات المب 1979لســنة )  7 (للتعمــيم رقــم  ـــاني المـ ستأجرة ــــ

  .للحكومة 

مــع مراعــاة مـــــا االعتمــادات المقــررة بالميزانيــة  أن يكــون التعاقــد فــي حــدود)  5 (

) 3/2008( فــــــي اجتماعــــــه رقـــــــم "  74" راء رقـــم جـــاء بقـــرار مجلـــس الـــوز 

 2008لســنة )  4( وتعمــيم وزارة الماليــة رقــم  21/1/2008المنعقــد بتــاريخ 

  .بشأن ضوابط توفير احتياجات الجهات الحكومية من المباني المستأجرة
  

  

  -: تتولى وزارة المالية ما يلي  -و/ 12

  

ـــلمســتأجرة وفقــا للتعمــيم رقدفــع إيجــارات المبــاني ا)  1 (         ـــل)  7 (م ـ  1979سنة ــ

الصــــــادر بتــــــاريخ  جــــــارات المبــــــاني المســــــتأجرة للحكومــــــةبشـــــأن عقــــــود إي

12/2/1979.  

ـــضــرورة تقيــد الجهــات الحكوميــة بتعمــيم وزارة الماليــة رق ) 2 (  ـــل)  9 (م ــ سنة ــ

ة ــــــضيوف الدولـــــبشــأن أســس وضــوابط عمليــة صــرف تــذاكر الســفر ل 1992

   . لرسميينا
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طبقـا لموافقـة ديـوان ظفين الذين يستحقون سكنا حكوميـا توفير السكن للمو )  3 (

  .الخدمة المدنية

ـــذلك الم)  4 (         ـــة وك ـــوزارات واإلدارات الحكومي ـــاه لل ـــع المي ــــتوزي ــــساكن المـــ ؤجرة ـ

  .للحكومة 
  

ــار ض -و/13 ــديوان األميــري استضــافة كب ـــيتــولى ال ـــيوف الدولــ ــــة فــ ـــي القـ صور ودور ــــ

  .الضيافة وقاعة التشريفات في المطار والفنادق 
  

  

  -:تتولى وزارة اإلعالم ما يلي  -و/14

دمات ـــــى الخـــــاإلشراف على جميع إعالنات الحكومـة علـى أن تقتصـر عل)   1 (

  .الضرورية والالزمة لسير األعمال فقط 

ــزام بطبــع كافــة مطبوعــات الجهــات ال)  2 ( ـــبمطبع( ة ــــــحكوميااللت ة ــــة الحكومــ

  . إال إذا تعذر ذلك ) الم ـــــبوزارة اإلعـ
  

ة ــــي والتعزيــــال يجوز تحميـل ميزانيـات الجهـات الحكوميـة بتكـاليف إعالنـات النع -و/15

والتي تنشر في الصحف المحليـة باسـم الجهـات الحكوميـة وذلـك اسـتنادا إلـى قـرار 

  . 1983لسنة )  24 (سته رقم بجل ) 22 (مجلس الوزراء رقم
  

  

  

ع ــا مــتتولى الجهات الحكومية أعمال الصيانة البسيطة لألصول المملوكة له - و/16

ال ــــبشأن أعم 1982لسنة)  23 (مراعاة تعليمات وزارة المالية والتعميم رقم 

رار ــمن ق)  2 (والعمل بما جاء بالفقرة رقم  ، الصيانة على اختالف أنواعها

المنعقد بتاريخ ) 4/2005(في اجتماعه رقم ) رابعا/ 82(الوزراء رقم  مجلس

  ع ـــــــــى جميــــــراف علــــبأن تتولى الجهات الحكومية التعاقد واإلش 30/1/2005

ـــأعمــال الصــيانة البســيطة اليوميــة لمبانيهــا وذلــك فــي حــدود ميزاني   ـــة مقــ    دارهاــــ

  .نوياال يجاوز مائة ألف دينار كويتي س
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تكليف شـركة النقـل العـام الكويتيـة القيـام بأعمـال اإلدارة واإلشـراف علـى عمليـات  -و/17

صــيانة وتشــغيل كــراج وزارة الماليــة وال يجــوز أليــة جهــة حكوميــة إبــرام أيــة عقــود 

د ــــإلدارة الكراجات الخاصة فيهـا مـع أي شـركة مـن شـركات القطـاع الخـاص إال بع

ــة الرســ ــة اسالحصــول علــى الموافق ـــمية لــوزارة المالي ـــتنادا إلــــ ـــى قـــ س ـــــرار مجلــ

ــــالمنعق)  10/1986( الـــوزراء بجلســـته رقـــم  ــــبت ةدـــــ ــــوالعق 19/2/1986اريخ ــ د ـ

األولويـة  إعطـاء،  مـع 1/11/1997عـام الكويتيـة بتـاريخ المبرم مع شركة النقل ال

ت النقـــــل لكافــــة الجهـــــات لشــركة النقــل العــام الكويتيــة فيمــا يتعلــق بعقــود خــــــدما

 المتعلقـة بتخلـيص معـامالت الــــــــشركة اإلجراءاتالحكومية الخاصة بها، وتسهيل 

فــــــي اجتماعــــــــه رقـــــــــم       ) رابــــــعا/887(وذلـــك طبقـــا لقـــرار مجلـــس الــــــوزراء رقــــــم 

  . 25/8/2008المنعقد بتاريخ )  42-2/2008( 
  

سته ـــــــوزراء بجلــــــس الـــــرار مجلــــــزام بقـــــــــات الحكوميـــة االلتعلـــى جميـــع الجهـــ -و/18 

ــــــب 1/6/1986بتـــــاريخ ) 28/86( ــــــشأن أســـ س وضـــــوابط استضـــــافة الكويـــــت ـــ

ـــــللمــــؤتمرات واالجتماعــــات والنــــدوات، م ـــــاقت عـــ ـــــصار تقــــديم الهــــدايا للــ ضيوف ـــ

     هـــدايا الرمزيـــة المشـــاركين فـــي مـــؤتمرات أو اجتماعـــات أو نـــدوات محليـــة علـــى ال

غ ـــــوزراء ومبلـــــأو التذكارية بصفة عامة ومبلغ مائتان وخمسون دينار بالنسبة لل

     م ـــــــوزراء رقـــــــس الـــــــمائــة دينــار بالنســبة لمــن ينــوب عــنهم وذلــك وفقــا لقــرار مجل

نة لـــــس)  5( وااللتــزام بــالتعميم رقــم  .1986لســنة )  53 (بجلســته رقــم   ) 20 (

الفعاليــات المقامــة بدولــة الكويــت واستضــافة ضــيوف بشــأن ضــوابط تنظــيم  2011

  .الدولة الرسميين بالوزارات واإلدارات الحكومية
  

سة آالف ــــغ خمـــيجب أن ال تتجاوز تكلفة إقامة أي من المعارض المحلية مبل - و/19

  ة ـــــــار بالنسبــــئة دينمسماــــــف وخــــــدينار بالنسبة للجهات الحكومية ، ومبلغ أل

ــلجمعيــات النفــع العــام وذلــك وفقـ   "  20" م ــــــوزراء رقــــــس الـــــــرار مجلــــــــا لقـــــــــــــ

  . 1986لسنة )  53( بجلسته رقم 
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سادة ــــــن الـــــعلى الجهات الحكومية مراعـاة تخصـيص هـاتف سـيارة واحـد لكـل م -و/20

)  13 (فــي مســتواهم وذلــك طبقــا لتعمــيم وزارة الماليــة رقــم  الــوزراء والــوكالء ومــن

  .بشأن تخصيص هواتف السيارات بالجهات الحكومية  1990لسنة 

  
  

ة ــــــة مرتبطــــــعــدم تحميــل بنــد أبحــاث ودراســات واستشــارات بمصــاريف ذات طبيع -و/21

ـــا لقــــــبالبــاب األول وذلــك وفق ــــ ــرار مجلــس الـــــ      بجلســته رقــم ) 18 (قــم ـوزراء ر ــــــــــ

،وعلـــى جميـــع الجهـــات الحكوميـــة دعـــم دور معهـــد الكويـــت  1987لســـنة )  6( 

لألبحاث  العلمية وذلـك بالعمـل علـى االسـتعانة بجهـود المعهـد فيمـا يتعلـق بالبحـث 

العلمي والدراسـات واالستشـارات التـي تـدخل ضـمن اختصاصـه، وذلـك اسـتنادا لقـرار 

  .27/5/2001بتاريخ ) 18(باجتماعه رقم ) 410(مجلس الوزراء رقم 

  
  

  مــــــــــوزراء رقــــــــس الـــــــرار مجلــــــا ورد بقــــــضـــرورة التـــزام الجهـــات الحكوميـــة بم -و /22

صالها ــــــبـأن يكـون ات 3/9/1995المنعقـد بتـاريخ ) 42/95(باجتماعه رقم   719

مجلـس الـوزراء وقرار .بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من خالل وزارة المالية

المنعقــــــد بتــــــاريخ ) 2/2007-21(الصــــــادر فــــــي اجتماعــــــه رقــــــم ) 421(رقــــــم 

بضرورة التزام الجهات الحكومية بما جاء بقرار مجلـس الـوزراء رقـم  13/5/2007

لســنة ) 1(، والكتــاب الــدوري الصــادر عــن وزارة الماليــة رقــم إليــهالمشــار ) 719(

التـي يقـوم بهـا البنـك الـدولي وصـندوق سداد تكاليف الدراسـات بشأن آلية  2010

  .النقد الدولي للجهات الحكومية
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  : وسائل النقل والمعدات والتجهيزات -ز

  
  

يم ـــــيجب المحافظـة علـى وسـائل النقـل واسـتخدامها االسـتخدام األمثـل وكـذلك تنظ -ز/1 

ه ـــــنص عليـــــا يــــعمليات تـداولها مسـتنديا وصـيانتها والـتخلص منهـا فـي حـدود م

       ةــــــات الحكوميـــــتخدام المركبـــــيم اســـــــبشـــأن تنظ 1994لســـنة )  1 (التعمـــيم رقـــم 

ائف ــــبشـأن تخصـيص المركبـات لشـاغلي الوظ 2006لسـنة )   3 (و التعميم رقـم 

صرف ـــــبشـأن الت 2004لسـنة )  3 (والتعمـيم رقـم  فـي الجهـات الحكوميـة قياديةال

  .    اق االستخدام والتعديالت الالحقة له في الموجودات الخارجة عن نط

  
  

فقـط خمسـة وعشـرين ألـف (ك .د 25000تخصص سيارة للوزير بقيمـة ال تتجـاوز  -ز/2

كـل سـنتين ماليتين،وتنقـل ملكيتهـا باسـم الـوزير حـين طلبـه، ) دينار كويتي ال غيـر

ــم  ــوزراء رق ــرار مجلــس ال ــم ) 542(وذلــك اســتنادا إلــى ق  2/2009-35بجلســته رق

    .6/7/2009يخ بتار 

  
  

ي ـــــدمتهم فــــيتم نقل ملكية السيارات التـي تـم تخصيصـها للـوزراء ممـن انتهـت خ –ز /3

ــالعمــل الــوزاري ، علــى أن يســري ذلــك علــى آخــر ســيارة تــم تخصيصــها للوزيـ     ـرـــــ

ة ـــــقبـل نهايـة خدمتـه ، وتتــولى األمانـة العامـة لمجلـس الــوزراء إجـراءات نقـل ملكي

ـــــوزراء الســـــابقين وذلالســـــيارات ل ــــــل ــــــك اســ ـــــوزراء رقــ ــــــتنادا لقـــــرار مجلـــــس ال               مـ

المعـدل  18/2/2001المنعقد بتاريخ )  5/2001 (الصادر باجتماعه رقم   ) 67 (

المنعقـد ) 2/2006-44(الصـادر باجتماعـه رقـم ) 650(بقرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  .25/6/2006بتاريخ 
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ن ــــــتخدام عــــدة االســـــسيارات السفراء حسب الحاجة الفعلية علـى أال تقـل م تستبدل -ز/4

ألـف دينـار ، وتسـتبدل سـيارات الخـدمات  30أربع سـنوات وال تزيـد قيمـة السـيارة عـن 

ـــالثقــافي واإلعالمــي وال (فــي الخــارج بمــا فيهــا ســيارات الملحقــين  ـــصحي والعــ سكري ــ

ن ــــــعا ـــــسـتخدام عـن خمـس سـنوات ، والتزيـد قيمتهعلى أال تقل مـدة اال)  والتجاري

، وتخصـص سـيارة  2008لسـنة )  5 (دينار استنادا لقرار وزير المالية رقـم  ألف 12

ـــة علـــى أن ال تقـــل مـــدة  ـــات التمثيليـــة وتســـتبدل حســـب الحاجـــة الفعلي ألعمـــال البعث

لقـرار وزيـر  ألف دينار اسـتنادا 18استخدامها عن خمس سنوات وال تزيد قيمتها عن 

  .2009لسنة ) 56(المالية رقم 
    

  

  

ة ـــــة مرتبطـــــالتخصــيص الشخصــي للمركبــة الحكوميــة لموظــف معــين ، كميــزة عيني -ز/5

صي ـــــــالوظيفي طالما ظل مستمرا فـي وظيفتـه وال يجـوز التخصـيص الشخ هبمسما

ن ـــــم)  19 (ادة ــــــإال بناء على قرار يصدر عـن مجلـس الخدمـة المدنيـة طبقـا للم

  . .في شأن الخدمة المدنية 1979لسنة )  15 (المرسوم بقانون رقم 

  

ــم -ز/6  ــة رق ــام تعمــيم وزارة المالي ــزام بأحك ــة االلت )  10(  علــى جميــع الجهــات الحكومي

ي ــــــق فــــبشــأن شــراء أنظمــة المكافحــة واإلنــذار والوقايــة مــن الحري 2001لســنة 

  . ي والمنشآت بهذه األنظمة الجهات الحكومية عند تجهيز المبان
 
اذ ـــــــتتــــولى الــــوزارات واإلدارات الحكوميــــة والجهــــات ذات الميزانيــــات الملحقــــة اتخ -ز/7

ات دون ـــــالمعلوم اــــتكنولوجيم و ــــــاإلجــراءات المتعلقــة بتغطيــة احتياجاتهــا مــن نظ

ع ــــــــم ، الجهــاز المركــزي لتكنولوجيــا المعلومـــــــات المـــــسبقةالحصــول علــى موافقــة 

ــــمراعـــاة األحكـــام األخـــرى الـــواردة بتعمـــيم وزارة الماليـــة رق ــــل)  4 (م ــ   2006سنة ــــ

ب مـن هـذه / 9المعلومات ، مع عدم اإلخـالل بأحكـام المـادة  تكنولوجيابشأن نظم و 

  .القواعد 
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ق ـــــة تتعلـــــاء ماليـــــتهـا بأيـة أعباعلى جميع الجهات الحكومية عـدم تحميـل ميزاني -ز/8

بإنشاء مطابع جديدة أو التوسع فيما هو موجـود لـديها حاليـا مـن مطـابع واالكتفـاء 

  .وزارة اإلعالم  -بمطبعة الحكومة 

  

ب ـــــعنـد وصـول رصـيدها إلـى حـد الطل عدم اللجوء إلـى شـراء المـواد والمعـدات إال -ز/9

سة ــــــدود المقايــــــوفــى ح وفــي ظــل البيانــات المتــوفرة بــنظم إدارة المــواد المتكاملــة ،

داد ـــــد إعــــالمخزنية السنوية المعتمـدة ، مـع مراعـاة الحـاالت المنصـوص عليهـا عن

ات ـــــبشـأن نظـم الشـراء للجه 1995لسـنة )  16 ( طلب الشـراء وفقـا للتعمـيم رقـم 

  .الحكومية 

  

ل ـــــيجب على كل جهة حكوميـة االسـتفادة مـن المعـدات والتجهيـزات ووسـائل النق -ز/10

ى ــــه علـــــواألثاث المستعمل لـديها عنـد  خروجـه عـن حاجـة أي إدارة فيهـا ، بعرض

ل ــــوكـذلك يجـب علـى ك, اإلدارات األخرى التـي تسـتخدم نفـس األصـناف أو بـدائلها 

د أو ــــواء جديـــــرى ســـــة أخــــــــجهــة االســتفادة ممــا يعــرض عليهــا مــن جهــات حكومي

ن ـــــالتصـرف فـي الموجـودات الخارجـة ع مستعمل ، وذلك في إطـار نصـوص تعمـيم

   شراء ــــــات الــــمـن سياس)  9 (والمـادتين  2004لسـنة )  3 (نطاق االسـتخدام رقـم 

)  16 (م ـــــمن األحكـام العامـة لتعمـيم نظـم الشـراء للجهـات الحكوميـة رق)  19 (و 

  .  1995لسنة 
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  : المشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات العامة -ح

  
  

ة ـــــــداول الماليـــــة للجـــــات مكملـــــتعتبر المذكرة التفسـيرية ومـا ورد بهـا مـن بيان -ح/1    

ــة، الخاصــة بالمشــاريع اإلنشــائية     واألعمــال اإلنشــائية الصــغيرة والصــيانة الجذري

ا إال بعـد الرجـوع إلـى وزارة الماليـة فـي هـذا ــــــومتطلباتههـا وال يجوز تعديل مكونات

ـــا للمـــادة ا ــــمـــن مرس)  20( لشـــأن طبق ـــم الوم بـ ـــانون رق  1978لســـنة )  31 (ق

ـــبقواعــد إعــداد الميزانيــات العام ـــــة والرقابــــ ، ة علــى تنفيــذها والحســاب الختــامي ــ

فـــي شـــأن نقـــل بعـــض اختصاصـــات وزارة  2007لســـنة ) 306(لمرســـوم رقـــم او 

   .التخطيط إلى وزارة المالية

  

د ـــــقبــل التعاقـ ماليــةحكوميــة الحصــول علــى موافقــة وزارة اليجــب علــى الجهــات ال -ح/2 

وزارة ــــــعلى دراسة وتصـميم وتنفيـذ المشـاريع اإلنشـائية وذلـك حتـى تـتمكن هـذه ال

ذ ـــــــنوات تنفيــــــمن دراسة االلتزامات المالية المترتبة على هـذه التعاقـدات خـالل س

ــك علــى ضــوء المــوارد الماليــة المتاحــ ـــة للدولالمشــروع وذل ـــة وٕاخطــ ـــار الجهـــ ات ـ

  .ذه الدراسة  ـــــجة هــــــــالمعنية بنتيـ

  

صص ـــــشائية المخــــــــال يجوز ألية جهة حكومية تجاوز اعتماد أحد المشاريع اإلن -ح/3

ـنوي ــــــون اعتماد مالي ألكثر من سنة إال إذا قابله وفر فـي االعتمـاد الســــــلها بقان

تم ــــــشروع ويــــــفـي نفـس البـاب بشـرط عـدم تجـاوز التكلفـة الكليـة للملمشروع آخر 

ويعتبـر اسـتيفاء بيانـات  شـئون الميزانيـة العامـة   –وزارة الماليـة االتفاق عليه مع 

ـرط أساســي ـــــــش  ة ــــــى وزارة الماليـــــلة إلــــــالمرس النصــف ســــــنويةتقــارير المتابعــة 

)  2 (يم وزارة الماليــة رقــم ــــــا ورد بتعمــــــــراعاة مــــــــــم لبحــث المناقلــة المطلوبــة مــع

   .ي الجهات الحكوميةــــبشأن شروط التعديل بين اعتمادات الميزانية ف 1992لسنة 
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اة ــــــب مراعـــــفــي حالــة رفــع التكــاليف الكليــة لمشــروع مــن المشــاريع اإلنشــائية يج -ح/4

ــادة  ــام الم ــيم وزارة)  13 (أحك ــة رق مــن تعم ـــالمالي ـــل)  2 (م ـــ ـــب 1992سنة ــ شأن ــ

  . ـين اعتمادات الميزانية في الجهات الحكومية ــــشروط التعديل ب

  

 ال يجوز ألية جهة حكومية إصدار أوامـر تغييريـه علـى عقـود المشـاريع اإلنشـائية -ح/5

يـد أو تمد مـن القيمـة األصـلية للعقـد% 5تزيد قيمتها علـى  الجذرية الصيانةوعقود 

ــة ــةإال بعــد الرجــوع إلــى وزارة ال عقــود جاري ــة العامــة – مالي لدراســة  شــئون الميزاني

واتخـــاذ القـــرار المناســـب  وااللتزامـــات الماليـــة المترتبـــة عليهـــا أســـباب تلـــك األوامـــر

ا ورد ــــــاة مـــــــمــع مراع وذلــك قبــل العــرض علــى لجنــة المناقصــات المركزيــة بشــأنها

صات ـــفـي شـأن المناق 1964لسـنة )   37( ن رقـم من القـانو)  64 (بنص المادة 

لسـنة ) 2(األخذ في االعتبار ما ورد بتعميم ديوان المحاسـبة رقـم و العامة وتعديالته 

كمـا ال  .بشأن األوامر التغييرية التي تصدر على مختلف أنـواع االرتباطـــــات 1989

ـــيجــوز للجهــات المســتفيدة التقــدم لــوزارة األشــغال العامــة بطل ـــإج بــ راء أي تعــديل ـــ

شروع وذلــك ــــــعلــى المشــاريع اإلنشــائية يترتــب عليــه زيــادة فــي التكــاليف الكليــة للم

إال بعــد الحصــول علــى موافقــة     بعــد إقــرار التصــاميم والبــدء فــي تنفيــذ المشــروع

 ) 1001 (مــــــوزراء رقـــــس الـــــرار مجلـــــــاء بقـــــــمجلــس الـــوزراء وذلـــك وفقـــا لمـــا ج

م ـمــع عــدم اإلخــالل بأحكــام المــادة رقــ 1999لســنة )  2/1999-26 (باجتماعــه 

  .من القواعد العامة / أوال/5

  

سنة ـــــالل الــــإذا لم يتم تسليم أحد المشاريع اإلنشائية الذي كـان مقـدرا تسـليمه خ -ح/6

سوية ـــــالمالية جاز بـإذن سـابق وبالشـروط واألوضـاع التـي يحـددها وزيـر الماليـة ت

ـــت الخاصــة بالمشــاريع واألعمــال اإلنشــائية الصــغيرة وأعماالســتحقاقا ـــال التــ رميم ـــ

ين ـــــديل بــــــشأن شـــروط التعــــــب 1992سنة ـــــــل)  2 (والصـــيانة وفقـــا للتعمـــيم رقـــم 

  .  اعتمادات الميزانية في الجهات الحكومية 
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 تســـــعلى جميع الجهات الحكومية عدم تحميل المشاريع اإلنشـائية مصـروفات لي -ح/7

        ينبغــــي عــــدم تضــــمين شــــروط المناقصــــات  ، حيــــثذات صــــلة مباشــــرة بالمشــــروع

و الممارسات توفير سيارات لمشرفي الجهـات الحكوميـة أو تـوفير أجهـزة أو معـدات 

ــــــأو غيرهـــــا تالفيـــــا الرتفـــــاع قيمـــــة العطـــــاءات التـــــي يتقـــــدم به ــــــا المناقــ              صونــــ

 ) . 20/9/1995دوري الصادر في الكتاب ال(  ون ـــو الممارس
  

ـــعلــى الجهــات الحكوميــة صــاحبة المشــاريع اإلنشــائية ض -ح/8 ـــرورة التقيــــ ـــد بإرســ ال ـــ

ماليــــــة ى وزارة الـــــتقــارير متابعــة نصــف ســنوية عــن ســير العمــل بهــذه المشــاريع إل

المشــاريع  وفقــا للبيانــات والمعلومــات التفصــيلية الــواردة باســتمارة متابعــة تنفيــذ تلــك

  .  والمعدة من قبل الوزارة المذكورة
  
 -صه ـــــــل فيمـــا يخـــــك -اءـــــــاء والمـــــــالكهرب تتـــولى وزارتـــي األشـــغال العامـــة ، و -ح/9

ول ـــــة تنفيـذ أعمـال الصـيانة الدوريـة الجذريـة المتخصصـة للمبـاني واألصــــمسئوليـ

ــزم لهــا صــيانة دوريــة جذريــة متخصصــــــالحكوميـ الوزارات واإلدارات ـــــــة بة التــي يل

بشـأن أعمـال  1982لسـنة )   23 (الحكومية وفقا للتعليمـات الـواردة بـالتعميم رقـم 

دة ــــــالصــيانة علــى اخــتالف أنواعهــا ، مــع ضــرورة إرفــاق المســتندات األصــلية المؤي

  . للصرف 
  

ـــيجـــب إعطـــاء األولوي -ح/10    ــــللمشـــاريع اإلنشـــائية ذات الم ةـــــ ـــصــــقتردود االــــ ـادي ــــ

ام ــــــزم المقــاول القيــــــود المشــاريع اإلنشــائية شــروطا تلــــالمباشــر ، و تضــمين عق

ـــبشــراء المــواد و المعــدات الالزمــة للمشــروع مــن الســوق المحليــة ، مــع إعط اء ــ

ـــاألولويــة للمنتجــات الوطنيــة وفقــا لقــرار مجلــس ال ـــوزراء رقــ ـــبجل ) 17 (مــ      سته ـــــ

  .  1987ة لسن  32
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  -: أعمال التصميم واإلشراف والتنفيذ  –ح /11

ب ــــــيجــــب أن تقتصــــر أعمــــال التصــــميم واألشــــراف الهندســــي علــــى المكات)  1 (

ــاون مــع المكات ــى أن تتع ــة ، عل ـــالهندســية الكويتي ـــب األجنبيـ ـــة ذات الخبــ رة ــ

لمكاتـب المؤكدة في حالة المشاريع ذات الطابع الخاص ، كمـا يجـب أن تلـزم ا

ـــالهندســية االستشــارية الوطنيــة بمواصــفات تنســجم مــع مواصــفات المنتج ات ــ

  . الوطنية وذلك إذا ما كانت هذه المواصفات بالمستوى المتعارف عليه 

إعطاء األولوية فـي تنفيـذ المشـاريع اإلنشـائية لشـركات المقـاوالت الكويتيـة )  2 (

ضرورة ـــــــروط بـع شـــباســـتثناء المشـــروعات ذات الحـــاالت الخاصـــة مـــع وضـــ

ــرة فيم ــي مــن ذوى الخب ــاول أجنب ـــتعاونهــا مــع مق ـــا يتعلــ ـــق بالمـ شاريع ذات ـــ

ة ــــام لالتفاقيـــــار العـــالطبيعة التخصصية ، علـى أن يـتم كـل ذلـك ضـمن اإلط

االقتصادية الموحدة لدول مجلس التعـاون أو أيـة اتفاقيـة أخـرى مبرمـة أو قـد 

  .    تبرم في هذا الشأن 

ــــم  ) 3(  ــــوزراء رق ــــس ال ــــرار مجل ــــزام بق ــــة االلت ــــع الجهــــات الحكومي ــــى جمي        وعل

ــم  ) 91( ــاريخ ) 5/2012(الصــادر فــي اجتماعــه رق ــد بت  22/1/2012المنعق

  .بشأن عقود التصميم والتنفيذ
  

  فــرض العقوبــات الرادعــة علــى بيــع المناقصــات لمقــاولين آخــرين أو مشــاركتهم  -ح/12 

ومنــع المقــاولين الكــويتيين أو مؤسســاتهم مــن التعاقــد مــن بهــا خالفــا للشــروط ، 

ــــين مؤهلــ ــــاولين محلي ــــوافر مق ــــة ت ــــي حال ــــة ف ــــاطن مــــع شــــركات أجنبي ـــــالب ين ــ

   ، ) توصيات لجنة التنشيط االقتصادي ( ــام بذلك ــــــــــــــباستطاعتهم القيــ

ـــــكمــا ال يعتــد بعقــود التنــازل التــي تبــرم بــين الشــركات األجنبيــة كمق سي ــــــاول رئيــ

ـــوالشــركات المحليــة كمقــاول مــن البــاطن إال بعــد الحصــول عل ـــى موافقــ ـــة مالــ ك ـ

  . المشروع وذلك للحد من حاالت التهرب الضريبي 
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ـــي  -ح/13 ـــة ووزارة األشـــغال العامـــة ووزارة التخطـــيط ف ـــى توصـــية وزارة المالي ـــاء عل بن

سيط ــــــشة تبـــــــلمناق 18/11/1992و  12/10االجتماعـــات التـــي عقـــدت بتـــاريخ 

ال ــــــصيانة واألعمــــــاإلجــراءات المتبعــة فــي صــرف الــدفعات المســتحقة لمقــاولي ال

   -: اإلنشائية الصغيرة ينبغي اتباع اآلتي 
  

تقــوم وزارة األشــغال العامــة بتســليم األعمــال المنجــزة للجهــة صــاحبة الشــأن )  1 (

  .  الجهة المستفيدة بموجب محضر تسليم يوقع عليه من قبل مندوب 

ضر ـــــدون بمحـــــــفي حالة وجود أية مالحظات من قبل الجهـة المسـتفيدة ت)  2 (

اول ـــــة المقـــــن متابعـــــــالتسليم وتكون وزارة األشـغال العامـة هـي المسـئولة ع

ه ــــــدم التزامــــــة عــــــإلنجاز هذه المالحظات واتخاذ اإلجـراءات الالزمـة فـي حال

  .  تنفيذ العمل طبقا للمواصفات الواردة في العقد ب

ن ـــــا مـــــتلتزم الجهات المسـتفيدة بصـرف قيمـة شـهادات الـدفع الـواردة إليه)  3 (

ك ـــــأيــام مــن تــاريخ اســتالمها لتل 10وزارة األشــغال العامــة خــالل مــدة أقصــاها 

لمـذكورة الشهادات ، وفى حالة عـدم التـزام الجهـة بالصـرف خـالل هـذه المـدة ا

ــــتقـــوم وزارة األشغـ ــــالمالي ةال العامـــة بالكتابـــة إلـــى وزار ـــ ــــإلشة ــــ ــــعارها بــ ذلك ـ

  . التخاذ الالزم 
  

  

ضرورة ـــــــرى بـــــمشروعات الكبــــــتلتـــزم الجهـــات الحكوميـــة القائمـــة علـــى تنفيـــذ ال -ح/14

روعات شــــــالتعاون مع الهيئة العامـة للبيئـة وٕابالغهـا مسـبقا وبصـورة رسـمية بم

ن ــــــشاريع مـــــــك المـــــالتنميــة الرئيســية المزمــع تنفيــذها ليتســنى للهيئــة دراســة تل

سته ـــــــبجل ) 906 (مــــالناحية البيئية وذلـك اسـتنادا إلـى قـرار مجلـس الـوزراء رق

  .1994لسنة )  55( رقم 
  

  

شآت ـــــلمنيانة اــــتتــولى كــل جهــة حكوميــة تنفيــذ األعمــال اإلنشــائية الصــغيرة وص -ح/15

ــزام بتعمــيم رق ـــوالمرافــق الخاصــة بهــا مــع مراعــاة االلت ـــل)  23 (م ـــ  1982سنة ـــ

  . بشأن أعمال الصيانة على اختالف أنواعها 
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  المتخــذ فــي اجتماعــه رقــم )  1126(  أرقــاممجلــس الــوزراء  اتاســتنادا الــى قــرار  –ح /16

المتخــــذ فــــي )  1253( ،  16/11/2003المنعقــــد بتــــاريخ )  2/2003 – 49( 

) رابعـــا /82(، 23/12/2003المنعقـــد بتـــاريخ )  2/2003 – 54( اجتماعـــه رقـــم 

وقــــــرار مجلـــــــس  30/1/2005اريخ ــــــالمنعقـــد بت)  4/2005(فـــي اجتماعـــه رقـــم 

المنعقـــــد بتــــــاريخ )  7/2008( فــــي اجتماعـــــه رقــــم )  أوال/213( الــوزراء رقــم 

يجــب علــى جميــع لمشــاريع اإلنشــائية والصــيانة ، وفيمــا يتعلــق با 18/2/2008

   -: الجهات الحكومية مراعاة ما يلي 
  

ــــتكليـــف وزارة األشـــغال العامـــة بالتعاقـــد واالشـــراف علـــى جميـــع الم – 1 شاريع ـــ

ــات والمؤسســات الحكوميــة ، مــا عــدا م ــوزارات والهيئ ـــالحكوميــة لل شاريع ـــ

و وزارة الــدفاع  ي والتــدريبجامعــة الكويــت والهيئــة العامــة للتعلــيم التطبيقــ

المؤسسـات التـي يتـيح لهـا  إلـى باإلضـافة،  واإلدارة العامة للطيران المـدني

  .قانون إنشائها هذا االختصاص 

ن ــــقيام وزارة األشـغال العامـة بالحصـول علـى موافقـة الجهـات المسـتفيدة م – 2

  . المشروع على التصميم قبل طرحه للتنفيذ 

  . من قيمة المشروع%  10ألي مشروع عن التغييرية ر عدم تجاوز األوام – 3

  .إسناد مسؤولية الصيانة إلى الجهات الحكومية لتتولى القيام بصيانة مشاريعها -4

السماح بقيـام الجهـات الحكوميـة بتـــــصميم وتنفيـــــذ وصـــــيانة وٕادارة مــــــشاريعها  -5

  ).مليوني دينار كويتي ( الصغيرة والتي ال تتجاوز تكاليفها المالية عن 

اإلبقاء على تصميم وتنفيـذ وصـيانة وٕادارة المشـاريع الكبيــــــرة تحـــــت مــــــسؤولية  -6

وزارة األشـغال العامـة شـريطة اسـتكمال كافـة متطلبـات وزارة األشـغال العامـة لتنفيـذها 

  .للجهة المستفيدة وفي حالة الخالف يرفع األمر إلى مجلس الوزراء

  

ـم ـوز ألي جهة حكومية دمج المشاريع اإلنشائية ذات المكونات المتشابهة التي تـــاليج-ح/17

  .اعتمادها إال بعد الرجوع إلى وزارة المالية بهذا الشأن ألخذ الموافقة
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  :    المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية -ط
  

  . 2006لسنة )  44 (تصرف مخصصات رئيس الدولة وفقا للقانون رقم  -ط/1 
  

ى ـــــصما علـــــــدفاع خــــيراعــى الصــرف علــى برنــامج الشــئون العســكرية بــوزارة ال -ط/2

 1967سنة ــــــل ) 32( م ــــاالعتمــادات المخصصــة لهــذا البرنــامج وفقــا للقــانون رق

  .والقرارات الوزارية التي تصدر في هذا الشأن 
  

ى ـــــس األعلـــــا المجلــــــهتصــرف المبــالغ الالزمــة للتعزيــزات العســكرية والتــي يقرر  -ط/3

ـــللـ ــادات المدرجــة بدفاع مــن خــالل ــ ـــميزانيــة وزارة المالياالعتم سابات ـــــــالح –ة ــ

  .لما يقرره المجلس األعلى للدفاع طبقا وذلك العامة 
  

أو المنظمــة للمــؤتمرات واالجتماعــات والنــدوات  ةالحكوميــة المشــارك الجهــاتعلــى  -ط/4

ى ـــــه علــــــذ موافقتـــــوزراء ألخــــــاعـــاة مخاطبـــة مجلـــس الالمحليـــة أو الخارجيـــة مر 

ــــــــمواضـــــــيع وتـــــــواريخ المـــــــؤتمرات واالجتماعـــــــات والنـــــــدوات المـــــــراد عقدهـ                ا ــــ

ــتم الصــرف علــى هــذه ) الدوريــة منهــا أو التــي تعقــد لمــرة واحــدة (  ، علــى أن ي

اليـة المخصصـة لهـا ؤتمرات واالجتماعات والنـدوات فـي حـدود االعتمـادات المـــالم

لــــــسنة )  5( حكـــام التعمـــيم رقـــــم كـــل جهـــة حكوميـــة، وذلـــك وفقـــا أل  ة ـــــبميزاني

الفعاليات المقامة بدولـة الكويـت واستضـافة ضـيوف بــــشأن ضوابط تنظيم  2011

  .الدولة الرسميين بالوزارات واإلدارات الحكومية

لـوزراء بالتزامـات ماليــة وعلـى كافـة الجهـات الحكوميــة عـدم الكتابـة إلـى مجلــس ا  

حول مؤتمرات أو بطوالت ال تكـون مدرجـة فـي الميزانيـة، والتأكيـد علـى أن تكـون 

ضمن ميزانية الجهات الحكوميـة بموجـب التنسـيق مـع وزارة الماليـة وااللتـزام بهـا 

فــــي اجتماعــــه رقــــم           )  847( وذلــــك وفقــــا ألحكــــام قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  .4/8/2008نعقد بتاريخ الم)  38-2/2008( 
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وعلـــى كافـــة الجهـــات الحكوميـــة الراغبـــة فـــي استضـــافة المـــؤتمرات واالجتماعـــات 

الصـادر فـي ) 1033(والندوات في دولة الكويت االلتزام بقرار مجلس الوزراء رقـم 

  .22/11/2009المنعقد بتاريخ ) 2/2009-64(اجتماعه رقم 

  

  -:ية في الخارج اتباع اآلتي يراعى في الصرف على بند المهمات الرسم -ط/5

ـــا ــــــــض موظفيهـــــعلى الوزارات واإلدارات الحكومية التي تكلف بع)  1 (        

               ام   ـــة أرقـــبمهمات رسمية خارج البالد اتباع قرارات مجلس الخدمة المدني

لمعدل بالقرار ا 2/1992,  3/1988,  9/1985,  8/1980, 8/1979 (

وزارة  يابوكت ) 34/2006, 31/2006, 5/1999,  )47/2012(رقم 

بشأن  2008لسنة )  3( و  2007لسنة )  5(  يرقم ةالمالية الدوري

ات السفر ومصروفات االنتقال ورسوم ـــــتنظيم صرف نفقبالقواعد الخاصة 

الملحقة وتلتزم الجهات  ،االشتراك في المهمات الرسمية للجهات الحكومية

   .ما يخالف ذلك في لوائحها الخاصة  ودــــفي حالة عدم وج  -  بهذه القرارات

ـــبجلســته رق)  372( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  إلــىاســتنادا )  2 (         ـــل 15م ـ سنة ــ

مية ــــات رســــبشــأن نفقــات الســفر ومصــروفات االنتقــال للموفــدين بمهم 1992

)  2/2004( سته ـــــبجل)  51( م ــــراء رقبالخــارج المعــدل بقــرار مجلــس الــوز 

ا ــــدينــار يومي 350يكــون البــدل اليــومي للســادة الــوزراء  11/1/2004بتــاريخ 

ـــرئ(وزير ـــــــوبــدل االكراميــات والهــدايا المخصصــة لل  دينــار 500 )د ــــيس الوفـــ

مـن البـدل اليـومي لـدفع كلفـة اإلقامـة % 25سفرة الواحدة، ويجوز استبدال ــــلل

  .الفنادق وذلك للوزراء ومن يرافقهمفي 
  
يجب اتبـاع قـرارات مجلـس الـوزراء التـي تصـدر بشـأن القنصـليات الفخريـة لدولـة  -ط /6

الكويــت بالخــارج ، وتتــولى وزارة الخارجيــة الصــرف علــى هــذه القنصــليات خصــما 

 1962سنة ــــل)  21( على االعتمادات المالية المخصصـة لهـا وفقـا للقـانون رقـم 

  .  السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديالته والقرارات المتعلقة بها  بنظام 
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اة قـرار ـــــية مراعــــــعلى الجهات الحكومية التي توفد بعض موظفيها في بعثـات دراس -ط /7

ـــل)  12 (مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم  ـــالمع 1980سنة ــ )  10 (  مــــــالقرار رقــــدل بـ

رار مجلـــس ـــــــدل بقــــــوالمععثـــات واإلجـــازات الدراســـية بشـــأن الئحـــة الب 1986لســـنة 

)  4 ( وقــرار ديــوان الخدمــة المدنيــة رقــم  2003لســنة )  2( الخدمــة المدنيــة رقــم 

)  41 (م ــــبشأن تطبيق تلك الالئحـة وتعمـيم ديـوان الخدمـة المدنيـة رق 1986لسنة 

 ازات الدراســـيةـــــــجات واإلــــــة البعثــــــد الئحـــــــبشـــأن تعـــديل بعـــض قواع 1992لســـنة 

ـــدورات  2007لســـنة )  49( وتعمـــيم رقـــم  ــــة لل ــــصات الماليـ ــــادة المخصـــ بشـــأن زيـ

   .التدريبية خارج البالد باإلضافة إلى القرارات الوزارية التي تصدر في هذا الشأن

ـــأمــا بالنســبة للبعثــات الدراســية للطلبــة فيــتم ال   ـــا وفقـــــصرف عليهــــ رار مجلــس ـــــا لقــ

وما يصدر مـن قـرارات فـي هـذا الشـأن عـن وزيـري  1988لسنة )  16 (وزراء رقم ال

وائح الداخليـة للجهـات ــــي اللـك فــــالتربية والتعلـيم العـالي إذا لـم يوجـد مـا يخـالف ذل

  .الملحقة 
  
  
ــى الحمــالت الدينيــة  -ط/8 ـــوفقــا للق) بعثــات الحــج ( يــتم الصــرف عل )  58 (م ـــــانون رقـ

دل بالقرار ــوالمع 1986سنة ـــل)  9 (م ــمجلس الخدمة المدنية رقوقرار  1976لسنة

ــم  ــة الحــج اســتبدال جــدول بشــأن 2008لســنة )  8 (رق ــة لبعث  المخصصــات المالي

وقـرار مجلـس  2011لسـنة) 14(المعدل بقرار مجلس الخدمـة المدنيـة رقـم  الكويتية

بشــأن  21/1/2007المنعقــد بتــاريخ ) 4/2007(باجتماعــه رقــم ) 67(الــوزراء رقــم 

   .مقر بعثة الحج الكويتية في مكة المكرمة
  
  
علــى الجهــات الحكوميــة المــدرج بميزانياتهــا اعتمــادات للتــدريب الصــرف منهــا وفقــا  -ط/9

ـــرقمين  ـــة الم ـــراري وزيـــر المالي ــــل)  11( لق  1975سنة ـــــــل)  87( و  1964سنة ــ

لســنة )  27( اليــة رقــم ار والمعــدل بقــرار وزيــر الميــبشــأن مكافــآت التــدريب واالخت

وتعمـيم بهذا الشأن ، 1989سنة ـــل)  3 (رار مجلس الخدمة المدنية رقم ـــوق 1976

ـــة  1997لســـنة ) 20(رقـــم  بشـــأن ضـــوابط التعاقـــد واإليفـــاد بـــين الجهـــات الحكومي

    الجهـــاز المركـــزي لتكنولوجيـــا المعلومـــات تعمـــيمو ، والمؤسســـات التدريبيـــة الخاصـــة
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للـدورات والبـرامج التدريبيـة المحليـة  بشأن التعاقـد واإليفـاد 2012لسنة )  1 (رقم  

ين الجهـــات الحكوميـــة والمؤسســـات التدريبيـــة ـــــب فـــي مجـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات

   .الخاصة
  

ــــالحســـابات العامـــة دفـــع تعوي -علـــى وزارة الماليـــة  -ط /10 املين ـــــوادث للعـــــضات الحـ

     إصــــــابتهم أو وفــــــاتهم أثنــــــاء العمــــــل ة ـــــــــبــــــالوزارات واإلدارات الحكوميــــــة نتيج

ع ـــوبسببه ، ولغير العـاملين فـي القطـاع الحكـومي نتيجـة إصـابتهم بـأي ضـرر يق

ـــــــعل ــــــدات التابعــــــة للــــــوزارة أو اإلدارةــــــــــيهم بــــــ ــــــل أو المع        سبب وســــــائل النق

ــــا لق ــــة ، وفق ــــم ــــــــالحكومي ــــة رق ـــــل)  22( رار وزيــــر المالي ــــدفع  2000سنة ــ وت

  .ويضات بموجب أحكام صادرة عن الجهات القضائية المختصة التع
  
 نهائيــة علــى جميــع الجهــات الحكوميــة التــي يصــدر فــي حقهــا أحكامــا قضــائية -ط/11 

  -:ما يلي  إتباعا بدفع مبالغ مالية ــــتلزمه
  

ـــإذا كانــت المطالبــة تخــص أحكــام قضــائية صــادرة ض)  1 ( ـــد الجهـ ة ـــــة الحكوميــ

  عــــلـــد مبــالغ للمــوظفين أو عــن خــدمات تــم تأديتهــا لهــا ، أو سإللزامهــا بســدا

ــر  ــة غي ــارات قامــت باســتالمها بالفعــل واســتفادت منهــا الجهــة الحكومي أو عق

ا لم تقم بسداد قيمتها لمستحقيها ، يتم تحميـل المبلـغ المحكـوم بـه علـى ــــأنه

رض أن ــــــــالنـــوع المخـــتص بميزانيـــة الجهـــة الحكوميـــة والـــذي كـــان مـــن المفت

ـــتخ ــة فــي الوضــع الطبيعــي إلظهــار العمــل المنجــز ـــ ــالغ المطالب ــه مب    صم علي

  .كم قد صدر في نفس السنة الماليةة على حقيقتها ، إذا كان الحـــــأو الخدم
  
ـــإذا كانــت المطالبــة تخــص أحكــام قضــائية صــادرة ضــد الجه)  2 ( ـــة الحكوميــ ة ـ

  :وتتضمن تلك المطالبة مبلغين هما 

ة ـــوالذي يمثل مبالغ للمـوظفين أو عـن خـدمات تـم تأديتهـا للجه لغ األولالمب

ا ــــتفادت منهــــالحكوميــة ، أو ســلع أو عقــارات قامــت باســتالمها بالفعــل واس

  .الجهة غير أنها لم تقم بسداد قيمتها لمستحقيها 
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والذي يمثل قيمة التعويض الجـابر للضـرر الـذي لحـق بالمـدعي  المبلغ الثاني

عدم استالمه للمبلغ األول سـواء أكـان الضـرر متمـثال بضـياع الفرصـة نتيجة ل

صم ـــــــة خــــذه الحالــــلـخ فيـتم فـي ها...ة أو متمثال بقيمة فوائـد التـأخيرالبديل

وع ــــــالمبلغ األول والذي يمثل قيمة السلع والخدمات التي تـم تأديتهـا علـى الن

التعويض ـــــــاص بــــالثـاني والخ المختص بميزانية الجهة الحكوميـة أمـا المبلـغ

ة ـــــة الجهـــــضائية بميزانيــــــذ أحكــام قـــــد تنفيــــــفيــتم خصــمه علــى اعتمــاد بن

  .ة ، إذا كان الحكم قد صدر في نفس السنة المالية ــــــالحكومي

  

         ةــــتالي ةــــمالي نةــــسإذا صدر الحكـم القضـائي فـي )  2،  1( في الحالتين )  3 (

  :  فتكون المعالجة المحاسبية على النحو التالي 

صوم ـــــمبـالغ مخ –تخصم قيمة السلعة أو الخدمة من حسابات أمانـات ) أ ( 

د ـــــان قــــــإذا ك)  النــوع المخــتص (بهــا علــى أنــواع بنــود مصــروفات الميزانيــة 

  . سبق تعليتها لحساب األمانات 

ــ) ب (  ـــى اعتمــاد بنقيمــة التعــويض الجــابر للضــرر تحمــل عل  – 5/1/12د ــ

  .تنفيذ أحكام قضائية بميزانية الجهة الحكومية المعنية 

تم ــــات يـــــوفي حالة عدم تعلية قيمة السـلعة أو الخدمـة لحسـاب األمان) ج ( 

ضائية ــــــام قــــتنفيـذ أحك 5/1/12تحميل قيمة الحكم بالكامل على اعتماد بنـد 

  .بميزانية الجهة الحكومية  
  

ـــم القضـــائي الرجـــوع علويجـــ ـــة الصـــادر ضـــدها الحك ــــوز للجهـــة الحكومي ى ــ

ـــالموظ ـــبقيمــة التعــويض وذلــك طبق –ف المتســبب إذا مــا ثبتــت مســئوليته ــ ا ـ

ة ــــــمن القانون المدني وما جاء بكتـاب وزارة المالي)  241 (  ادةـــام المــألحك

ــــال ــــدوري الـــ ت التـــي تتحملهـــا بشـــان التعويضـــا 8/10/2000صادر بتـــاريخ ـــ

  .ى أحكام قضائية ـــاءا علـــميزانية الدولة بن

  

  



  
  المصروفات

   - 77 - 

   مــــــعلــى وزارة العــدل تنفيــذ اعتمــادات الشــئون القضــائية طبقــا ألحكــام القــانون رق –ط /12     

ــــلسنـ)   10 ( بتعـــديل بعـــض أحكـــام قـــانون تنظـــيم القضـــاء الصـــادر   1996ة ـ

مـــع مراعـــاة اســـتبدال ســـيارات  1990لســـنة )  23( بالمرســـوم بالقـــانون رقـــم 

رئـــيس المحكمـــة الدســـتورية ، رئـــيس محكمـــة ( ي وزارة العـــدل ــــــالمستشـــارين ف

ــة ،   ــا ، رئــيس المحكمــة الكلي ــل محكمــة االســتئناف العلي ــا ، وكي االســتئناف العلي

فــي هــذا  ـة مجلــس الخدمــة المدنيــةــــــموافق إلــىاســتنادا وذلــك ) النائــب العــام 

  .الشأن

  

ـــهــات الحكوميــة التــي تــدفع مكافــآت وجعلــى الج -ط/13 ـــوائز لغيــــ ـــر المــــ  اعإتبــوظفين ـ

)  5( القــوانين والقــرارات الصــادرة فــي هــذا الشــأن وفقــا لمــا جــاء فــي التعمــيم رقــم 

  .بشأن الدليل النمطي الموحد للحسابات للجهات الحكومية  1998لسنة 

  

يم ديـوان الخدمـة المدنيـة رقـم على جميع الجهات الحكومية مراعاة مـا جـاء بتعمـ -ط/14

بشأن الموافقة على صـرف مكافـأة نهايـة الخدمـة المسـتحقة  1973لسنة )  22 (

ــامهم بإج ــد قي ــر الكــويتيين عن ـــللمــوظفين غي ـــازاتهم إذا كانـ ـــت تنتهــ ـــي خـ دماتهم ـــ

  .بانتهائها

   

ـــيتــولى ديــوان الخدمــة المدنيــة دفــع مكافــآت نهاي -ط/15  ـــة الخدمــ ـــة للمــ ـــوظفين غيـ ر ـــ

ـــالكــويتيين بــالوزارات واإلدارات الحكوميــة الخاضــعين لنظــام الخدمــة المدنيــة ف ور ــ

ـا ــــانتهاء عقودهم وفقا لمـا تـنص عليـة تلـك العقـود و يـتم حسـاب المكافـآت طبقـ

ــــــوالل 1979لســـنة )  15( للقـــرارات واللـــوائح التنفيذيـــة للمرســـوم بالقـــانون  وائح ـ

  .حقة التي تم إقرارها من مجلس الخدمة المدنية الخاصة للجهات المل
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مرســــوم ا للـــــة وفقــــــعلى وزارة الشـئون االجتماعيـة والعمـل دفـع المسـاعدات العام -ط/16

سنة ـــــل ) 54 (انون رقــم ـــــقب بالمرســوم والمعــدل 1978لســنة )  22 (رقــم  بقــانون

ط ــــدير وربــــسـتحقاق وتقفـي شـأن ا 1978يوليـو  4، والمرسوم الصـادر فـي  1979

سنة ـــــل)  14 (م ــــالمساعدات العامـة والمراسـيم المعدلـة لـه ، والمرسـوم بالقـانون رق

 وم  والمرســ فــي شــأن المســاعدات العامــة، 2011لســنة ) 12(والقــانون رقــم  ، 1992

        بشـــــأن اســـــتحقاق وتقـــــدير وربـــــط المســـــاعدات العامـــــة، 2013لســـــنة ) 23(رقـــــم 

)  27( بشـأن تنفيـذ القـانون رقــــم  2008لسـنة )  906( الـوزراء رقـم  وقرار مجلـس

ك خصـما ـــــوذلبشأن صرف دعـم مـالي شـهري بمبلـغ خمـــــسين دينـــــارا  2008لسنة 

  . على االعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض بالميزانية 

  

عقاريــة والقــروض بــدفع فوائــد القــروض ال-الحســابات العامــة-تقــوم وزارة الماليــة -ط/17

سليف ـــــالعقارية المعفاة عن المـواطنين الكـويتيين وكـذلك مـنح الـزواج إلـى بنـك الت

رى ــــــواالدخــار طبقــا للكشــوف المقدمــة بأســماء المســتفيدين وكــذلك التحــويالت األخ

  .الشأن  الصادر بهذا 1995لسنة )  12 (وذلك استنادا إلى القانون رقم

  

خاصة خصما على االعتماد المـالي المخصـص لهـذا الغـرض يتم دعم المدارس ال -ط/18

ــا لقــرار ــاء  بميزانيــة وزارة التربيــة وذلــك وفق ــيم أبن ــر التربيــة بشــأن نفقــات تعل وزي

ـــة الســـالح  فئـــة غيـــر (  –غيـــر الكـــويتيين  –العســـكريين والمتقاعـــدين مـــن حمل

  . 1994لسنة )  104( رقم  )محددي الجنسية 

  

رض ــــخصما على االعتماد المالي المخصـص لهـذا الغ يتم دعم الصحف المحلية -ط/19

)  53 (م ــــــــسته  رقـــــــبميزانيـــة وزارة اإلعـــالم اســـتنادا لقـــرار مجلـــس الـــوزراء بجل

  . والقرارات الالحقة له  1977لسنة 
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ة ــــتصرف إعانات النقابات وجمعيـات النفـع العـام خصـما علـى االعتمـادات المالي -ط/20

ا ــــــل طبقــــــغـــراض بميزانيـــة وزارة الشـــئون االجتماعيـــة والعمالمخصصـــة لهـــذه األ

ـــلقـ ــوزراء وقــرارات وزيــر الشــئون االجتماعيــة والعمــل فــي هـــــ ـــرارات مجلــس ال ذا ـ

الشان ، وفيما يتعلق بمساعدات اتحاد الشـرطة الرياضـي فيجـب أن تـدفع خصـما 

ـــسعلــى االعتمــاد المــالي المخصــص لــذلك بميزانيــة وزارة الداخليــة ا ــــتنادا لقـــ رار ـ

ـــ، أمــا بالنســبة لم 1976لســنة )  14 (وزيــر الداخليــة رقــم  ـــساعدات المــ سارح ـــ

ة ــــذلك بميزانيــــاألهلية فيجب أن تدفع خصـما علـى االعتمـاد المـالي المخصـص ل

ـــالمجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون واآلداب بنــاء علــى المرس ـــوم األميـــ ـــري رقـــ     م  ـــ

ـــ 1995لســـنة )   281 ( ـــوزراء رق ـــرار مجلـــس ال ــــبجل ) 814 (م ـوق ــــسته رقـــ       مــ

  .1995لسنة )  3( 

  

تقــوم وزارة التجــارة والصــناعة بــدعم الســلع الضــرورية األساســية بهــدف خفــض  -ط/21

ــــي هــــذا الشــــأن ــــر التجــــارة والصــــناعة ف ــــرارات وزي ــــا لق ــــاليف المعيشــــة وفق           تك

، وتـدفع  )ديد الفئـات المسـتحقة للمـواد التموينيـةبشأن تح 238/2011قرار رقم (

الي ـــــاد المـــــن االعتمــــواد مــــمبــالغ الــدعم للجهــات المســئولة عــن تــوفير هــذه الم

لسـنة )  6(   قـانون رقـمللالمخصص لذلك بميزانية وزارة التجارة والصناعة  وفقا 

  .12/8/1986، والمرسوم الصادر بشأن وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 1965

  
   

ــررة والغــاز الم -ط/22 ــنفط دعــم المنتجــات المك ـــسال المـــــــتتحمــل وزارة ال ـــسوق محليــ ا ـ

والذي يمثل الفرق بين سعر التصدير وسعر السوق المحلـى مضـافا إليـه تكـاليف 

ـــالتســويق ، ويــتم دفــع هــذه المبــالغ لمؤسســة البت ـــرول الكويتيــ ـــة خــ ـــصما علــ ى ـ

ـــالي ال ــــة وزارة الـــــــرض بميزانيــــــمخصـــص لهـــذا الغاالعتمـــاد الم تنادا ـــــنفط واســ

سويق ـــــباألسـس الماليـة المتعلقـة بت 17/1/1981للمرسوم األميـري الصـادر فـي 

  . النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية 
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ـــة  -ط/23  ـــولى وزارة المالي ــــتموي –الحســـابات العامـــة  -تت ــــئل الهيــ ــــات والمؤســ سات ــ

ـــالعامــة ذات الميزانيــات الملحقــة والمســتقلة وفقــا لقــوانين إن ـــشاء تلـــ ـــك الجهـ ات ــ

ويتمثل هذا التمويل في الفـرق بـين اإليـرادات الذاتيـة لهـذه الجهـات والمصـروفات 

  . بأبوابها المختلفة 
  

  

لهيئـة العامـة للتعلـيم ت واـــة الكويـــــللطلبة في كـل مـن جامع يكون صرف المكافآت -ط/24

بتعـــديل بعـــض أحكـــام  2011لســـنة ) 29( التطبيقـــي والتـــدريب وفقـــا للقـــانون رقـــم

في شأن مكافآت الطلبة بجامعـة الكويـت والهيئـة  1995سنة ــل)  10 ( القانون رقم

شـــهرية لطلبـــة الجامعـــات  مكافـــأةكمـــا يمـــنح   العامـــة للتعلـــيم التطبيقـــي والتـــدريب،

ين إلى الخارج والمبعوثين والخاضعين إلشـراف وزارة التعلـيم الخاصة والطلبة المبعوث

                وذلــــــك طبقــــــا لقــــــرار مجلــــــس الــــــوزراء رقــــــم  1/1/2008العــــــالي اعتبــــــارا مــــــن 

المنعقــــد بتــــاريخ )  2/2007-52( الصــــادر باجتماعــــه رقــــم ) سادســــا /1178( 

ميزانيـة صـص لهـذا الغـرض بوذلك خصما علـى االعتمـاد المـالي المخ 3/12/2007

  .كال منها
  

ــى الجهــات الحكوميــة المــدرج بميزانياته -ط/25 شطة ــــــويض األنـــــادات لتعـــــا اعتمــــــعل

ــا لق ــة صــرف هــذه التعويضــات وفق رارات ــــــالخاصــة والشــركات واألنشــطة المختلف

ة ــــــح الداخليــــرارات واللوائــــــــمجلــس الــوزراء التــي تصــدر فــي هــذا الشــأن و الق

  . الملحقة للهيئات 
  

تتــولى وزارة الصــحة نفقــات عــالج المــواطنين والطلبــة المبعــوثين بالخــارج خصــما -ط/26

ـــعلــى االعتمــاد المــالي المــدرج بميزانيتهــا له ـــذا الغــرض وذلــك وفقـــ ـــا للضوابــ ط ـــ

ــــــاريخ بت) 35(باجتماعـــــه رقـــــم ) 885(الـــــواردة بقـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم  ـ

بالئحـة العـالج فـــــــــي  2008لسنة )  68( رقم ، وقرار وزير الصحة 8/8/2005

المتخــذ فــي اجتماعــه رقــم ) 15(الخارج،واســتثناءا مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

ـــاريخ ) 31/1984( ـــد بت ـــزام باســـتخدام طـــائرات  15/7/1984والمنعق بشـــأن االلت
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ـــرار رقـــم  ـــس الـــوزراء ق ـــة أصـــدر مجل ـــة الكويتي       ) 266(مؤسســـة الخطـــوط الجوي

بالموافقــة علــى  18/3/2012المنعقــد بتــاريخ ) 2/2012-15(اعــه رقــم فــي اجتم

استخدام مرضى العالج بالخارج ومرافقيهم طائرات خطوط الطيران المختلفة تقـديرا 

  .لظروفهم الصحية والتي تتناسب مع مواعيد وبرنامج عالجهم في الخارج

ل ـــــانيــة كويــتم الصــرف خصــما علــى االعتمــادات المخصصــة للعــالج بالخــارج بميز   

ـــمــن وزارتــي الداخليــة والــدفاع للعــاملين بــالوزارتين طبقــا لقــرار مجلــس ال  وزراء ـــــ

  . 15/4/2007المنعقد بتاريخ ) 3/2007-17(باجتماعه رقم ) 304(رقم 

ات ــــــــكما يتم الصرف خصما على االعتمـادات المخصصـة للعـالج بالخـارج بميزاني

رارات ــــــا للقـــــة طبقـــــــــزراء ووزارة الخارجيكــل مــن الــديوان األميــري ومجلــس الــو 

  .المنظمة لذلك
  

تتولى كال من وزارتي الخارجية والمالية تسديد اشتراكات الوزارات واإلدارات  - ط/27

ة ــــة ذات الطبيعـــــالحكومية في الهيئات والمنظمات العربية واإلقليمية والدولي

ـذا الشأن ــلس الوزراء التي تصدر في هالسياسية والفنية استنادا لقرارات مج

رض ــــذا الغـــا لهـــوخصما على االعتمادات المالية المدرجة بميزانية كل منهم

 1988سنة ــــل)  29 (م ـــرق ه ــــفي اجتماع استنادا إلى قرار مجلس الوزراء

ي ــف) 786(م ــالمعدل بقرار مجلس الوزراء رق 12/6/1988المنعقد بتاريخ 

والمعدل بقرار مجلـــس  17/7/2005المنعقد بتاريخ  28/2005جتماعه رقم ا

المنعقد بتــــاريخ )  19/2008( في اجتماعه رقم ) تاسعا /479( الوزراء رقم 

ات ـي المنظمــساهمة المالية فــــبشان ضوابط االنضمام والم 28/4/2008

ة ــويجوز للجه تخصصة،والهيئات الدولية والعربية واإلقليمية واإلسالمية الم

  رة دون ـــــــة مباشــــــــــالحكومية المعنية االشتراك بالهيئات الفنية والعلمية والمهني

تراك ـــيتجاوز قيمة االش أن الـة إلى العرض على مجلس الوزراء شرط ـــالحاجـ

ة ـــمتم إدراج قيـــار ، على أن يــــــذه الهيئات خمسمائة دينــــــالسنوي في هـ

رار ــــــتنادا لقــــة اســــاالشتراك في ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية المعني

  . 1987لسنة )  7 (مجلس الوزراء بجلسته رقم 
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ـــــــــات الخارجيــــــــع اإلعانـــــــدفــ -الحســـابات العامـــة   -تتـــولى وزارة الماليـــة  -ط/28   ةــــــ

ـــويتــــالتــي تقــدمها دولــة الك ــدول الصــديقة خ ـ ـــإلــى ال ـــلى االعتمــــــصما عـــ ــــ اد ـــــ

ــا لقــرارات مجلــس ال ــذلك بميزانيتهــا وطبق ـــالمــالي المخصــص ل ـــوزراء فـــ ـــي هــ ذا ـــ

ي ــــــــدليل النمطـــــــشأن الـــــب 1998لســنة )  5( ــــأن ووفــق التعمــيم رقــم ـــــــــالشــ

 .الموحد للحسابات للجهات الحكومية 
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  : ـاتـالحساب: رابعا 
  
ة -1 ات المالي ون المكاتب ا تك ين الجھات الحكومي ومرفقاتھ ة ب ـالمتبادل ـة مـ ـن أصـ ل ــ

  .ــورة على األقل ـــوص
  

اق المستندات المؤي - 2 ـيكون الصرف بموجب المستندات األصلية مع إرف ود ـــدة للقيــ

م  تمارة رق بية باالس ابات /1(المحاس د ،  تورص-ح حس د رف ، قي   تناداــــاس) ي

م  يم رق نة )  5 (للتعم م  1980لس يم رق نة )  16 (، والتعم ـب 1986لس ـشأن دليـ ل  ـ

م  يم رق ة والتعم ة والسجالت المحاسبية بالجھات الملحق اذج المالي )  9 (العمل بالنم

ة وجود صعوبة  1994لسنة  ة ، وفي حال ود المحاسبية للجھات الحكومي بشأن القي

ا في إرفاق تلك الم ا أو لطبيعتھ ر حجمھ ا نظرا لكب ستندات مع االستمارة الخاصة بھ

د الحاجة م ا عن ة يسھل الرجوع إليھ ك المستندات بطريق ع ـالخاصة يراعى حفظ تل

ا عل م االستمارة وتاريخھ ــضرورة ختم المستندات بما يثبت صرفھا مع تدوين رق ى ـ

  .تلك المستندات وإرفاق صورة من االستمارة 
  
يم وزارة الماليعلى جم - 3 ه بتعم ام الحفظ المشار إلي اع نظ ـيع الجھات الحكومية اتب ة ــ

دة لعملي 2001لسنة )  7 (رقم  ى المستندات المؤي ـبشأن الئحة المحفوظات عل ات ـ

ي الصرف ا للتعميم م والقيد والتوريد ووفق ل العمل  1973لسنة )  8 (ن رق بشأن دلي

ة والمحاسبية م  بالنماذج المالي ـبشأن اس 1988لسنة )  7 (ورق ـتخدام الحـ سابات ــ

  .اآللية في العمليات الخاصة بالميزانية والحسابات الحكومية
  
اسمه في  بموجب إذن صرف إلى الشخص المبين يجب أن تصرف المبالغ المستحقة -4 

اإلذن نفسه أو إلى الممثل القانوني للجھة أو الشركة المختصة ويوقع باالستالم 

كما يجوز الصرف للوكيل عن الشخص لوارد في ظھر اإلذن، حسب النموذج ا

المستحقة   الصادر لصالحه اإلذن إذا كان ھذا الوكيل مفوضا بقبض المبالغ

من الصندوق وذلك بموجب توكيل عام أو  )اإلذنالشخص الصادر لصالحه (لألصيل

يالت ــوكـة تــالـي حــا فـكم   - ة ـعمليــت الضرورة الـوإذا دع. خاص موثق 



  
  الحسابات

  - 84 -  

فيكتفي في ھذه الحالة  -الخ .. السفر   دلــــــات بــــــــــــومستحق ات ـــمرتبـــال

بتوكيل بالقبض موقعا عليه من الشخص الصادر لصالحه اإلذن بشرط اعتماد 

يتم الدفع باستخدام وسيلة   أو ،التوقيع من وكيل الوزارة ويكون مسئوال عن ذلك

االلتزامات حسب الكتاب الدوري الصادر بتاريخ   سديدالتحويل المباشر بالبنوك لت

بشأن االلتزامات المستحقة الدفع ، وإذا استلزم األمر  اللجوء إلى   30/1/1994

عدا الباب  لسداد المستحقات طرف الجھة الحكومية استخدام الشيكات كوسيلة

لصادرة ، يراعى أن تقوم الجھة الحكومية بختم جميع الشيكات ا المرتبات-االول

ة ـــــــــــحكام الرقابـإلوذلك )  ال يصرف إال للمستفيد األول ( منھا بالعبارة التالية

  .     على صرف الشيكات 
  
ا  -5  ي تؤديھ ا عن الخدمات الت دم شھريا بمطالباتھ ة أن تتق يجب على الجھات الحكومي

ة المست ى الجھات الحكومي ين عل ـفيدة من ھواألعمال التي تقوم بتنفيذھا كما يتع ذه ـ

  . الخدمات المطالبة بالقوائم والعمل على تسديدھا أوال بأول 
  
ويتي ، ـتحتفظ الجھات الحكومية بحساباتھا لدى بنك الكويت المركزي بالدينار الك -6 

زي ـــت المركــــك الكويـــد وبنـــــبشأن النق 1968لسنة )  32 (استنادا للقانون رقم 

  . 1977لسنة )  130 (قانون رقم بالمرسوم ب ة والمعدلوتنظيم المھنة المصرفي
  
ك الكوي -7  اباتھا ببن وية لحس ذكرة تس داد م ة بإع ات الحكومي ع الجھ ام جمي ت ـيجب قي

ة بيالمركزي وأ ة أو أجنبي وك أخرى محلي ــراء التــــفة شھرية وإجصة بن سويات ـ

ك التس ة بنسخة عن تل اب الالزمة أوال بأول وتزويد وزارة المالي اة الكت ويات ومراع

اريخ  دوري الصادر بت ـبشأن الرقاب 19/12/1993ال ـة علـــ ـى أرصــ ـدة حـ سابات ــ

ة والتعمــالجھ ع المالي دة الطواب ك الكويت المركزي وعھ ــات الحكومية ببن ـيم رقـ    م ـ

نة )  1 ( ات ــبشـ 1988لس ات والمؤسس ھرية للھيئ ة الش ابات المالي ان الحس ـأن بي

ةات زانيذات المي م الملحق دوري رق اب ال نة )  5( ، والكت ذكرة  2009لس ان م بش

  .تسوية البنك
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ھا،ويكون أن تصدر شيك بتاريخ الحق لتاريخ قيده بدفاتر ألي جھة حكومية يجوز ال -8 

ولة الكويت الشيك المسحوب في دالشيك مستحق الوفاء بمجرد اإلطالع عليه، و

  .دارهلوفاء خالل شھر من تاريخ إصيجب تقديمه ل والمستحق الوفاء فيھا

ة لصالحيتھا  دة القانوني أشھر من ستة (والشيكات التي لم يتقدم أصحابھا خالل الم

اريخ إ يكت ديم الش اد تق اء ميع زي ،)نقض ت المرك ك الكوي ة بن ة بمخاطب وم الجھ        تق

اف صرفھا ، وبموجب  ا الشيك إليق ة المسحوب عليھ ة أو األجنبي وك المحلي أو البن

ك  –مبالغ تحت التسوية  -كتاب اإليقاف تقوم بقيـــدھا لحـــساب أمانات  استنادا وذل

م   يم رق ـسنة )  4( للتعم ال  2000لــ ة إلقف راءات الالزم د واإلج ـشأن القواع بــ

ه  ة ل ق التابع ة والمالح ـات الحكومي ـامي للجھـ اب الختـ داد الحس ابات وإع         الحس

م (  يم رق نة )  3(  تعم ـم ، والتعمـ 2001 لس ـيم رقــــ نة) 1( ــ         ).  2007  لس

م مع مراعاة كافة األ انون التجارة رق واردة بق لسنة ) 68(حكام الخاصة بالشيكات ال

  .وتعديالته 1980

  
  

ابات عن الفت -9 الي الحس ديم كشف إجم ة تق ات الحكومي ع الجھ ى جمي ي عل ـينبغ       رةــ

ـوزارة المالية في موعد ال يتجاوز اليوم الخامس عأو الفترات ربع السنوية إلى  شر ـ

ة م ات الالزم د إجراء المطابق ك بع ا ، وذل رة التي أعد عنھ ـمن الشھر التالي للفت ع ـ

ا  واردة بھ ات ال ذه الكشوف واستيفاء البيان ام ورود ھ األقسام المختصة ويجب انتظ

م  يم رق ه التعم ص علي ا ن ق م ـوزارات واإلدارات ــللـ 1982ة ـسنـــــل)  4( وف

م  يم رق ة والتعم نة  )  2( الحكومي ات الملحق 1988لس ـللجھ ـة ، علـ ـى أن يـ وافى ـ

ة في نفــدي ى وزارة المالي ذه الكشوف المرسلة إل ــوان المحاسبة بنسخة من ھ س ـ

  .  الموعد 
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ة -10  رادات المستحقة واجب رادات المحصلة واإلي ذكرة إيضاحية شاملة عن اإلي د م  تع

ى م ات عل ة واالرتباط روفات الفعلي يل والمص ـالتحص ـود والبـستوى البنـ رامج ـ

ذكرة اإلي ر الم ة ، بحيث تعب واب الميزاني ـوالحسابات الخارجة عن أب ـضاحية عـ ن ـ

ة خطة الميزانية المنفذة ذه من مشاريع خطة التنمي م تنفي وترفق مع  مع بيان ما ت

  .ل إلى وزارة المالية ــالكشوف ربع السنوية من أربع نسخ وترس
  

ود وأن -11 رامج وبن واب وب ى مختلف أب اط والصرف عل ة االرتب ة حال ـيجب متابع واع ـ

ا ت ي من أجلھ ـالمصروفات بما يحقق األھداف واألغراض الت ـم تخصـ ـيص ھــ ذه ـ

  .االعتمادات 

وزارات  -12  د ال ة واإلداراتتع ات النقدي دير االحتياج ان بتق ة بي ة  الحكومي لمقابل

ل  واب لك ى مستوى األب ل شھر عل التزاماتھا، واإليرادات المتوقع تحصيلھا عن ك

تنادا  ك اس ل شھر وذل ة ك ل أسبوعين من بداي ة قب ى وزارة المالي دم إل نھم، ويق م

ة  2008لسنة )  7( من التعميم رقم )  3( للمادة  بشأن تطبيق نظام حساب الخزين

ة وزارات واإلدارات الحكومي ى ال د عل م وا الموح يم رق نة ) 2(لتعم  2011لس

 .إليهالمشار ) 7(الملحق للتعميم رقم 
  
ـلحـــسابات التــــسوية ) شھري  ، ربـــــع ســــنوي  (يجب إجراء فحص  دوري  -13    ـ

ا وإج   ــاألمانات والعھد  ة بأنواعھ ـبأنواعھا ، والحسابات النظامي ـراء التـ سويات ــ

  . الالزمة للحد من تضخم أرصدتھا
   

ة  -14 امالت المالي ة في شأن تسوية المع ين الجھات الحكومي ينبغي عرض أي خالف ب

راءات الالزم اذ اإلج ه واتخ ت في ة للب ى وزارة المالي ـعل ـة بـ ـشأنه اسـ ـتنادا للمـ       ادة ـ

ن )  18 ( وم بم م المرس انون رق نة )  31 (ق داد الميزاني 1978لس د إع ـبقواع ات ـ

  .فيذھا والحساب الختامي العامة والرقابة على تن
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ا تسل -15 د تنظيم راءات الصرف والتوري يم إج ب تنظ ـيج ـع ضـسليا مـ ـرورة إرفـ اق ـ

ارض مع خطوات العمل الموض ا ال يتع دة للصرف بم ـالمستندات األصلية المؤي حة ـ

م  م  1973لسنة )  8 (بالتعميم رق يم رق ات  1986لسنة )  16( واستنادا للتعم للھيئ

ة  م و ،الملحق يم رق نة )  9 (التعم ات ـب 1994لس بية للجھ ود المحاس شأن القي

  . الحكومية 
    

    -: يتم إسقاط المبالغ المستحقة للغير من السجالت وفقا لما يلي  -16
  

       غ ـــمبالـ –ات ـــيتم إسقاط المبالغ المستحقة للغير المقيدة بحساب األمان) أ (      

    د ـــــجالت بعـــن الســم  -يزانية ــات المــع بنود مصروفواـــلى أنــا عــوم بھــمخص

     راداتـــــا لحساب اإليـــــمضى سنتين من تاريخ االستحقاق، وذلك بقيدھــ

      ) رة ب ــــفقـ/13-251/2( القيدية استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 

على أن تسجل  26/4/1998اريخ ـــبت)  4/98-2( م ـــالصادر في اجتماعه رق

باقي ) الحكومة  من مطلوبات –ديون مستحقة على الحكومة ( بالحسابات النظامية 

 وأية مبالغ واجبة األداء للموظفين، ك بخالف مرتجع المرتباتـ، وذلمدة التقادم

أن يتم إسقاط المبالغ الخاصة بالموظفين ضمن الحساب المعني بعد  بــث يجــحي

    ا ـــتحقاق أيھمــــاريخ االســـــم الموظف أو خمس سنوات من تمن تاريخ عل نة ــس

         )  15( ـم ــــمن المرسوم بالقانون رق)  21 (أقرب ، طبقا ألحكام المادة 

  . في شأن الخدمة المدنية  1979لسنة 

اء الخدم د انتھ دة بع رة واح ف لم دفع للموظ ي ت ة الت وق المالي ا الحق ـأم        ة ـ

  ) .سنة  15( ألحكام التقادم طبقا للقانون المدني فتخضع 

ات ف بة للتأمين ا بالنس رضإأم اء الغ ت انتھ ن وق دأ م تحقاق يب اريخ االس            ن ت

ما عل تحق خص غ المس رف المبل تم ص ه ، وي ن أجل يلھا م م تحص ذي ت ـال        ى ــ

ي خمسـ ل مض ق قب ت الح ه و ثب ة ب ت المطالب رادات إذا تم اب اإلي         ة ــــحس

ود الالزم راء القي ى إج ى أن يراع تحقاق عل اريخ االس ن ت ا م رة عام ـعش           ة ــ
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ادر م دوري الص اب ال ا للكت ة وفق ابات النظامي جالت الحس ي س ـف         ن وزارة ــ

  .  1987المالية في يوليو 
  

           يتقادم الحق في ھذه الحسابات بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ           ) ب ( 

االستحقاق علما بأن الحقوق المستحقة للجھات الحكومية المختلفة قبل      

         ــا البعض ال يلحقھا أي تقادم ، ويتم تسويتھا وفق القواعد ـــبعضھــ

           القانونية والتعليمات المطبقة في ھذا الشأن وذلك مع عدم اإلخالل بما

         1979لسنة )  15 (من المرسوم بالقانون رقم )  21( نصت عليـه المادة 

          لدى  في شأن الخدمة المدنية ، أما المبالغ المستحقة للجھات الحكومية

  عشر خمسة  عد ــب إال   اــتقادمھ أو  السجالت  من  إسقاطھا   يجوز  الــف ير ــالغ

ن    ذلك م رخيص ب ى الت د الحصول عل تحقاق وبع اريخ االس ن ت ا م ات     عام الجھ

  .المختصة 
  

ـويتم إسقاط المبالغ المستحقة عن الجوائز المقدمة من بع    ) ج (  ـض الجھـ ة ـ ات الحكومي

ل الب اء أج اريخ انتھ ن ت ھر م تة أش رور س د م ن السجالت بع ـم تحقاق ـ ي اس ت ف

اريخ إع ن ت ائزة أو م ـالج ـن الرجالــ ـوع فـــ ـي الوعـ ـد بھـ ادة (  ا ـ          )  226م

  .دار القانون المدني ـبإص 1980لسنة )   67( من المرسوم بالقانون رقم 
  
ھور  -17 ة ش ل ثالث رة ك اجئ للصندوق م رد مف راء ج ة إج ات الحكومي ف الجھ ى مختل عل

ام العمل الرس وم من أي امي في آخر ي ـويشترط إجراء الجرد الخت ـة مميــ ـن شـ ھر ـ

ة الت اع التعليمات المالي ة  مع اتب ل سنة مالي ارس من ك ـم ـي وردت بتعمـ ـيم رقــ       م ـ

نة )  2 ( ات  2000لس ة والبطاق ة والبريدي ع المالي ة والطواب رد النقدي أن ج بش

ة ب ة اليومي ات الدوري ـالممغنطة وما في حكمھا ، ھذا مع مراعاة إجراء المطابق ين ــ

ن ة الص ف حرك ات الحاسكش ي والمتمثلـــــدوق ومخرج ـب اآلل ــة فـــ ـي كـ شف ـ

وم   ـة لي جالت التف   /  / الحركـ ابقة ، والس ويبات س ـوتص ـصيلية المـــ ستخرجة ــ

  .بواسطة الحاسب اآللي 
  



  
  الحسابات

  - 89 -  

ـينبغــ - 18 رة فــــدم االحتفـــي عــ الغ كبي ــاظ بمب ـدوق إال بمـــي الـ ـصن ي ــ ا يف

وـــباحتياجــ ا جــزارة أو اإلدارة الفعليــات ال اة م ع مراع ــة م    ـم ـــــاء بالتعميــــ

م  نة )  1 (رق ـب 1989لس ـشأن تنظيـــ ـم الــ ـصرف النقــ ن طريـــ ـق ـــدي ع

  .  دوقـــــالصنــ
  

م  -19 يم رق ام التعم د بأحك ة التقي ات الحكومي ع الجھ ى جمي نة )  7( عل بشأن  2002لس

  .لقيمة النقدية بالجھات الحكومية األوراق والبطاقات ذات ا
  

ذا الحساب لع -20 دھا مباشرة لھ م يتسنى قي رادات ول ـالمبالغ المحصلة لحساب اإلي دم ـ

ا إي ا ــاستيفاء اإلجراءات الالزمة أو لعدم ثبوت الحق في اعتبارھ ـرادات يوسط لھ

د التسوية  –حساب أمانات  ة ، وعن رادات الميزاني تم مقبوضات تحت تسويتھا إلي ي

  .قيدھا لحساب اإليرادات المختص
  

تم م -21 ة وي ات المالي ذا للتعليم ك تنفي وظفين وذل روض للم نح ق ـال يجوز م ـنح سـ لف ـ

ة الكوي داخل دول م سواء ب د معھ م التعاق ذين ت ـللموظفين الجدد ال ـت أو خارجھــ ا ــ

د  الغ تحت التح –لحين إتمام إجراءات التعيين ويتم قيدھا بحساب العھ  –صيل ـــمب

اب ال ا للكت ك وفق دة أقصاھا ستة أشھر وذل ـعلى أن يتم استردادھا خالل م دوري ــ

  . 24/10/1995الصادر بتاريخ 
   

ديل قيم -22 ع السحوبات وتع ادات المستندية ودف تح االعتم ة بف ـتقوم كل جھة حكومي ة ـ

ة من ح ع التحويالت الخارجي ـاالعتمادات المستندية ودف ـسابھا الجــ ـاري بالـ دينار ـ

د  اب العھ ل حس ويتي ويحم ة الت -الك تنديه بالقيم ادات مس ن اعتم ات ع ـدفع ـي تـ م ـ

ود المصروفات المعني ى بن ة عل ك القيم ل تل ـخصمھا بمعرفة البنك وال يجوز تحمي   ة ـ

  .إال عند وصول  البضاعة 

م  ة رق يم وزارة المالي ا جاء في تعم  2000لسنة )  3 (مع وجوب االلتزام الكامل بم

ادات الم تح االعتم ويتي وف دينار الك ر ال ـبشأن شروط التعاقد بغي ـوالتعمستندية ــ يم ــ

    . 2001لسنة )  14( الملحق به رقم 
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دمھا ــي يقــتأمينات الممارسات والمناقصات والمقاوالت االبتدائية والنھائية الت -23

ات ــطابخ –شيكات مصدقة ( المناقصون والمقاولون في صورة كفاالت مصرفية 

يكات ــك شـــبن( حساب نظامي ب في تاريخ استالمھا يجب أن تقيد) ضمان  

  ). تأمينات شيكات وخطابات ضمان  -مان ـات ضـوخطاب

وردين والمق ة الم د مخالف ـوعن ـاولين لــــ االت  شروط ـــ ة الكف ل قيم ـد تحص العق

رفية الم ـالمص ـد لحـصادرة وتقيــ ـساب األمانــ ات  –ات ــ ويتھا  مقبوض ت  تس تح

م ــاء بتعمــا جــا لمــوفق –إليرادات الميزانية   1998لسنة )  5 (يم وزارة المالية رق

د للح ي الموح دليل النمط أن ال ـبش ـسابات للجھــ ةـ يم                  ات الحكومي والتعم

ة 1994لسنة ) 9(رقم  د   بشأن القيود المحاسبية للجھات الحكومي مع مراعاة تجدي

ك ا ل نھايتل مان قب ات الض دقة وخطاب يكات المص ـلش ريانھاـ ددة لس دة المح          ة الم

ة  ي حال ا ف هأو إلغاؤھ ن أجل دمت م ذي ق رض ال اء الغ التعميم           انتھ اء ب ا ج ا لم وفق

م  ة بشأن 2000لسنة ) 4(رق راءات الالزم د واإلج داد إل القواع ابات وإع ال الحس قف

امي ات الحكومي الحساب الخت ات ةللجھ يكات وخطاب ظ أصول الش ع ضرورة حف ، م

ا  ك طبق دة الموظف المسئول وذل ام مسلسلة وفي عھ الضمان في ملف خاص وبأرق

     .بشأن حسابات الكفاالت المصرفية 1973لسنة )  9( للتعميم رقم 
            

ة لت -24 ر آلي ا مع الغي ي تبرمھ ود الت ة تضمين العق ع الجھات الحكومي ـعلى جمي سوية ـ

د والد ود العق ا في بعض بن دفعات المقدمة التي قد ينص عليھ ـال قي ـدفعات المقدمـ ة ـ

د  اب العھ ى حس ت ت/ عل روفات تح ـمص ى أنـــ ـواع بنـسويتھا عل ـود مـ صروفات ــ

ة ادة  الميزاني ام الم تم تسويتھا مأ من ھذه القواعد، /6مع عدم اإلخالل بأحك ـوي ن ـ

م  ا ت ده الدفعات التي يتم صرفھا مقابل م م توري ا ت ال أو مھمات أو م إنجازه من أعم

ل  ه ك ا ينظم د أو حسب م ا االنجاز أو التوري م بھ من مواد وذلك بنفس النسبة التي ت

ة  دفعات كامل ك ال ـبحد أقصى مع أخعقد لذلك ، مع مراعاة االنتھاء من تسوية تل ر ـ

ك استنادا  ة مستحقة وذل ىدفع دوري رق إل اب ال ـالكت ـل)  2( م ـ ـب 2003سنة ـ شأن ــ

  . الدفعات المقدمة 
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ر وجه حق واكتشفت خالل نفس ال -25  ي صرفت بغي الغ الت ـالمب ـسنة الماليـ ـة التـ ي ـ

ى حساب العھ د عل ـصرفت فيھا يجب أن تستبعد من المصروفات بالقي ـمب –د ـ الغ ــ

ة تالي -تحت التحصيل  م اكتشافھا في سنة مالي ا ت ـلحين  تحصيلھا وإذا م ـة يــ تم ــ

دھا لح ـقي ـساب ديـــ ـون مــ ـستحقة للحكومــ ـة لحـ ـين تحــ ـصيلھا لإليــ         رادات ــ

تردة (  روفات مس وع مص م ) ن يم رق ا للتعم نة )  9 (طبق ـب 1994لس ـشأن القيـ ود ـ

  .المحاسبية للجھات الحكومية 
    
ل  -26  ةتتحم ول  الجھ ة المنق ا الموظف بالبالحكومي ـمنھ ـدل النقــ ـدي لرصـ ن ـم يدهـ

ازات دها اإلج تم قي ل وي اريخ النق ى ت ة حت ـمب – اتاألمانلحساب  لدوري ت ـــالغ تحـ

وية ا التس ول لھ ة المنق ى  - بالجھ رف مرت أنعل تم ص ـي ة ـالدوري اتازاإلجب ـ

ذا الحساب لحين  الممنوحة ى ھ ا تتحم تسويتهللموظف خصما عل ـبالكامل ، كم ل ـ

أة بتكلفة الحكومية المنقول منھا الموظف الجھة ـنھاي مكاف ـة الخدمــ ـة للموظــ ف ــ

ر الحاالت التي يكون فيھ هالغير كويتي عن مدة خدمت ـفيھا وذلك في غي ـا النقــ ل ــ

وزارات  ة ال ة وذل واإلداراتبين جھتين تندرج ميزانيتھما ضمن ميزاني ـالحكومي ك ـ

ة رق ة المدني س الخدم رار مجل ـحسب ق ـل) 6(م ـ ـوالكت 1984سنة ـ دوري ـــالاب ـ

  . 21/11/1988والصادر بتاريخ 
  

ى يتعين على الوزارات واإلدارات الحكومية مطابقة  -27 المقبوضات والمدفوعات من وال

د ة الموح ـم حساب الخزين ـع إدارة الحـ ـسابات العامــ ـة بـ ة ــ بة العام شئون المحاس

ة اتــل للھيئـــبوزارة المالية شھريا ، وكذلك مطابقة دفعات التموي وتسوية  ، الملحق

  .الفروقات أوال بأول 
  

ة االلت -28 ات الحكومي ع الجھ ى جمي ـعل ـزام بتطبيــ ـق األنظمــ ـة الماليـ ـة المتكاملـ           ة ـ

 )I.F.S (  وإدخال البيانات المالية يوميا وأوال بأول وبصفة منتظمة.  
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ة جھ -29 ة في أي ع المسئولين عن الشئون المالي ى جمي دموا يتعين عل ة أن يق ة حكومي

ة  ة المالي ال المراجع ين بأعم بة ( للمكلف وان المحاس ة , دي ـات ــالبيان) وزارة المالي

تندات الت دفاتر والمس ع السجالت وال ى جمي وھم عل ة وأن يطلع ـي يقتـالمطلوب ضي ـ

ـ، وذلك استنادا إلى نص المع عليھا أثناء قيامھم بالمراجعة األمر االطال " 29"ادة ــ

وانمن قا م نون إنشاء دي رار، و 1964لسنة  ) 30( المحاسبة رق ة  يق ر المالي وزي

ـل ) 10(  يرقم ـل) 21(و 2000سنة ــ ـب 2002سنة ـ ـشأن اختـ ة ـصاصات وتبعيــ

  .المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات
  
ة وزارة المالي -30 ى موافق ة الحصول عل ـعلى جميع الجھات الحكومي ـة عنــ ـد الحاجــ ة ـ

ة بالخارج طبقلف وك األجنبي ام  اتح حسابات في البنوك المحلية ، وكذلك في البن ألحك

ل من  م ك ة رق يم وزارة المالي تح الحسابات ب 2000لسنة )  8 (تعم ـبشأن ف     البنوك ـ

ة ، م  األجنبي ة رق يم وزارة المالي نة ) 2(وتعم ابات ببن 2005لس تح الحس أن ف ك ـبش

وك األخرى ة الكويت المركزي والبن ا بشأن الحصول عل ،المحلي اوض معھ ـوالتف ى ـ

ة  داعائد ربحية على قيم ل استفادتھا من بقاي وك مقاب ك البن دى تل ـعاتھا ل ـاء تلــ ك ـ

ا ج ةالمبالغ لديھا قبل تحويلھا لحساب الجھ ا لم ك الكويت المركزي طبق دى بن ـل  اءــ

  . 11/2/2001بتاريخ )  3651 (بكتاب وزارة المالية الدوري رقم 
    

لة بواس – 31 ة المحص الغ النقدي د المب ى توري ـطة الـيراع ة يوميـ ا ـصناديق الفرعي

د  د عن للصندوق الرئيسي مع إرفاق صورة من إيصاالت التحصيل وكشوف التوري

تمارة داد اس اميم إع ي التع ا ورد ف ا لم د طبق م  التوري نة )  8 (رق ـب 1973لس شأن ـ

بية ة والمحاس اذج المالي ل بالنم ل العم نة )  7( و  دلي ـب 1988لس ـشأن اسـ تخدام ـ

ة والتعم ة والحسابات الحكومي ات الخاصة بالميزاني ـالحسابات اآللية في العملي م يــ

  .بشان القيود المحاسبية للجھات الحكومية 1994لسنة )  9( رقم 
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ا بالمتح -32 د يومي ر إيصاالت توري اة تحري ة مراع ات الحكومي ى الجھ ـيجب عل صالت ـ

ين رقالنقدية  ـالتي يتم استالمھا عن طريق الصندوق الرئيسي، استنادا للتعميم م  ــ

ة والمحاسبية  1973لسنة )  8(  اذج المالي ـل)  7( و  بشأن دليل العمل بالنم سنة ــ

تخدام الح 1988 أن اس ـبش ة ــ ة بالميزاني ات الخاص ي العملي ة ف سابات اآللي

  .والحسابات الحكومية
  

ويالت ـــراء تحــشاطھا إجـــات الحكومية التي يستوجب نيجب على جميع الجھ – 33

  د ــــاألمر الذي قد يسفر عنه ظھور فروق عمله عن ،   خارجية بالعمالت األجنبية

ى حساباتھا  ة ( المختصة تسوية ھذه التحويالت عل ة المحلي ـبع) بالعمل ـد تـ وفر ـ

   -: المستندات المؤيدة لھا اتباع التعليمات اآلتية 
  

ة –أ  روق العمل افة ف ة إض ى الدائن رادات إل ابع  – اإلي اب الس ة  –الب المجموع

  .  فروق عملة دائنةنوع  –بند إيرادات أخرى  –ى ـــاألول
  

ة تحميل فروق العملة –ب  ى المصروفات  المدين اني  –عل اب الث المجموعة  –الب

                       .ه ــعمل فروق –وع ــــن –رى ــــدمات أخـــبند خ –الثانية 

دوري   2009لسنة )  1( رقم الدوري للكتاب وذلك استنادا  اب ال ملحق للكت

م  نة )  10( رق ـروق  2007لس أن فــ اريخ بش ادر بت ة الص العمل

17/12/2007.   
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  :   التــــــجــالس: خامسا 
  

          )  3 (المـــــادة  (ة يـــــمســـــك الســـــجالت والقيـــــد بهـــــا يجـــــب أن يكـــــون باللغـــــة العرب -1

  ) .من الدستور 
  

ا ــــــمصروفات وفقــــــــتقــوم كــل جهــة حكوميــة بفــتح ســجالتها المحاســبية لإليــرادات وال – 2

 1973سنة ــــــل)  8 (عمـيم رقـم لدليل العمل بالنماذج المالية والمحاسـبية اسـتنادا للت

ـــوالتعمــيم رق 1978لســنة )  8 (والمعــدل بالتعــاميم الالحقــة والتعمــيم رقــم  )  12 (م ــ

صية ـــــــة الشخـــــبشـــأن العهـــد النقدي 2002لســـنة )  6( والتعمـــيم رقـــم  1978لســنة 

ـــم  ــــوالخ 1986لســـنة )  16 (بالجهـــات الحكوميـــة والتعمـــيم رق ــــاص بـ ــــدليل العمـ ل ـ

 1988سنة ــــــل)  7 (م ــــــيم رقـــــمــاذج الماليــة والســجالت للهيئــات الملحقــة والتعمبالن

بشأن استخدام الحاسبات اآللية في العمليـات الخاصـة بالميزانيـة والحسـاب الختـامي 

ـــبشــأن الــدليل النمطــي الموحــد للحســابات للجه1998لســنة  )  5 (والتعمــيم رقــم ات ــ

بشـأن نظـم الشـراء للجهـات  1995لسـنة )  16 (قـم الحكومية  وتعديالته والتعمـيم ر 

  . الحكومية 
  

ـــإذا دعــت ال -يجــوز لــبعض الجهــات الحكوميــة  -3 ـــضرورة ضـــ ـــبط العمـ ـــل المحاسـ     بي ـ

ـــا مـــــمســك ســجالت محاســبية داخليــة فرعيــة لمــا يخصــص له - ذلــك ادات ـــــن اعتمـ

تابعـة المنصـرف علـى هـذه لبعض البنود والخاصة بأعمالها الفنية حتـى يمكـن لهـا م

ع ــــالبنود في ضـوء احتياجاتهـا وفـى حـدود مـا يخصـص لهـذه البنـود فـي الميزانيـة م

  مراعــاة التقســيم والتبويــب الــذي صــدرت بــه الميزانيــة ووجــوب االلتــزام بهــذا التبويــب

ـــكمــا ينبغــي أن تكــون القي.فــي جميــع الكشــوف والبيانــات والمراســالت  ـــود المبلغــ ة ــ

د ـــــلــي حســب البــرامج والبنــود واألنــواع الــواردة فــي الــدليل النمطــي الموحللحاســب اآل

د ــــي الموحــــبشـأن الـدليل النمط 1998لسـنة )  5 (للحسابات الصادر بـالتعميم رقـم 

  . للحسابات للجهات الحكومية 
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                 وز أليـــــــــة جهـــــــــة حكوميـــــــــة اعتمـــــــــاد تطبيـــــــــق أي نظـــــــــام مــــــــــالي ــــــــــــــــــال يج - 4

النظم ـــــرة بــــذو عالقــة مباشــرة أو غيــر مباش) محاسبـــة ، تخــزين ، شــراء ، نقــل (    

ى ـــــالمالية بأية وسـيلة كانـت يدويـة أو باسـتخدام الحاسـبات اآلليـة إال بعـد الرجـوع إل

واد ـــــــم إدارة المــــــونظ)  I.F.S( وزارة الماليـــة نظـــرا إلقـــرار الـــنظم الماليـــة المتكاملـــة 

ـــــالمع)  G.P.S( ونظــــم الشــــراء الحكوميــــة المتكاملــــة )  S.C.I.S(  المتكاملــــة دة ـ

ـــــبواســــطة وزارة الماليــــة والمطبقــــة علــــى جمي ـــــع الجهــــات الحكوميـ ـــــة اعتبــــارا مـ ن ـ

1/7/1994 .  

  

دفاتر ـــــــة الــــــعلــى جميــع الجهــات الحكوميــة االلتــزام بــإجراءات حفــظ وتــداول مجموع – 5

ا ــــــحفظهـا والتـي نـص عليه دة المـوظفين عنهـا ومـدذات القيمـة والشـيكات ومسـئولي

ة ــــــدفاتر ذات القيمــــة بالــــبشــأن األحكــام الخاص 1990لســنة )  3 (ـم رقــم ـــــالتعمي

  .بشأن الئحة المحفوظات 2001لسنة ) 7(و التعميم رقم واألختام 

  

أول ــــأوال بيتعين إثبات التعديالت التي تطـرأ علـى اعتمـادات الميزانيـة فـي السـجالت  – 6

حتى ال يترتـب علـى التـأخير فـي إثباتهـا ظهـور السـجالت المختص وفقا للبند والنوع 

ــــبصـــورة غيـــر صـــحيحة ويراعـــى أن يـــتم إثبـــات التعـــديالت فـــي اعتم ــــادات البنـــ ود ــ

ة ـــــالنظم الماليـــــت بــــي تمـــــديالت التـــــــالتعواألنـواع فـي سـجالت االرتبـاط مـن واقــع 

  ) .  I.F.S( ة متكاملال
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  :  ــراءـــــــــالش: سادسا  
  

 م ـــــــم رقـص عليها التعميـي نـام التـكـات واألحـياسـراءات والسـد واإلجـقواعـتزام بالـاالل – 1

               أي تعميم أو تعليمات  ن نظم الشراء للجهات الحكومية أوبشأ 1995لسنة  ) 16 (     

  .جديدة تصدر بهذا الشأن
  

صة ـــــة المختــــال يجــوز شــراء مــواد أو معــدات أو تــوفير خــدمات إال عــن طريــق الجه - 2

  .بالشراء في كل جهة حكومية
  

ض ـــــال يجوز ألي جهة حكوميـة إبـرام عقـد لتوريـد مـا سـبق لهـا الـتخلص منـه أو رف -3

يومـا )  90 ( ية أخـرى مـن مـواد جديـدة إال بعـد مضـما عرضته  عليها جهة حكوميـ

  .     التخلص أو انتهاء مدة العرض من تاريخ 
  

ات ـــــى الجهــــتعد وزارة الماليـة نظمـا إلدخـال وتشـغيل عمليـات الشـراء لـذا ينبغـي عل -4 

ة ـــــة حكوميــــالحكومية مراعاة التعليمات التـي تصـدر بهـذا الشـأن وال يجـوز أليـة جه

ة ـــــى الموافقـــــول علصـــــــاعتماد تطبيق أي نظم آليـة أخـرى بهـذا الصـدد إال بعـد الح

  . الرسمية من وزارة المالية 
  

ة ــــبشأن عمليات الشراء بمبادل 2001لسنة )  13( االلتزام بأحكام التعميم رقم   -  5

المواد عند حاجة الجهة الحكومية بمبادلة مواد مستهلكة أو مستعملة سواء كانت 

هذه المواد خارجة عن نطاق االستخدام أو مازالت بالخدمة بمواد جديدة ، على أن 

  .دون إجراء مقاصة إلى المورد تقوم الجهة الحكومية بسداد قيمة المواد بالكامل 
  

ات ـــــدى الجهــــــسات لـــــــشركات والمؤســـــــدي لتأهيـــل اليراعـــى التقيـــد بالـــدليل اإلرشـــا - 6

ــوذ -إدارة نظــم الشــراء  -الماليــة الحكوميــة الصــادر مــن قبــل وزارة  ـــك عنــد رغبل ة ـــ

  . الجهات بإجراء تأهيل مسبق لعمليات الشراء والمزايدات 
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 يراعـى عنــد رغبــة الجهــات الحكوميــة فــي اســتخدام اســلوب الشــراء الجمــاعي بإحــدى - 7

   -: الطرق التالية 

  . مناقصات الشراء الجماعي  -أ   

  . الشراء المباشر عن طريق دليل شراء المواد  -ب   

ــــااللتـــزام بتعليمـــات الشـــراء الجمـــاعي ال   ــــصادرة عـــ ــــن وزارة الماليــ ــــإدارة نظ -ة ــ م ـــ

  . 2001يونيو  10الشراء بتاريخ 
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  :  ـزينـــــالتخ: سابعا 
  

ـــالمواد والمعـــــينبغــي اتبــاع األســلوب العلمــي الســليم لتمــوين المخــازن ب -1 ا ال ــــــدات بمــ

ه ــــوال يشـترى مـن المـواد إال مـا تـدعو إلي ،يسمح بتكديسـها ومـن ثـم ركودهـا أو تلفهـا

يم ـــــمـه التعويتبع في تحديد االحتياجات من المواد ما نـص عليـ, حاجة العمل الفعلية 

ادات ــــــبشأن إعداد المقايسات المخزنيـة السـنوية لتقـدير اعتم 2000لسنة )  9 (رقم 

  .الميزانية وأية تعديالت الحقة  له 

  

ي ـــــر فــــــادة النظـــــــتقوم لجان إعداد المقايسات المخزنية لدى الجهات الحكومية بإع -2

ى ــــت علــــي تمــــبمـا يتفـق مـع التعـديالت التاالعتمادات المقترحة بشـأنها كمـا وقيمـة 

ر ـــــاالعتمــادات الماليــة بعــد التصــديق علــى قــانون الميزانيــة وٕارســال نســختين مــن تقري

ة ـــــإدارة شــئون التخــزين العام -اللجنــة وجميــع كشــوف المقايســات إلــى وزارة الماليــة 

  .خالل شهر واحد من تاريخه 

  

ق الهـدف المرجـو ــث يتحقـــاء في عمليات التخزين بحييجب االهتمام برفع كفاءة األد -3

ى حـد ممكـن وٕاحكـام ــــمن وراء ضبط هذه العمليات وهو خفض كلفة المخزون إلى أدن

إدارة  صـدرتأ فقـد  دفــــوتحقيقـا لهـذا اله, الرقابة السليمة علـى إدارة وتـداول المـواد 

لتــي تــنظم عمليــات التخــزين العديــد مــن التعــاميم والتعليمــات ا شــؤون التخــزين العامــة

ــة والتصــرف فــي الموجــودات الخارجــة عــن نطــاق  والجــرد وٕاعــداد المقايســات المخزني

   -:ينبغي االلتزام بوضعها موضع التطبيق  االستخدام والتي

  .بشأن سجل مراقبة المخزون  1979لسنة )  12( التعميم رقم  - 

  بشأن جرد الموجودات  1986لسنة )  19 (التعميم رقم  - 

  .بشأن بطاقة حركة المادة في المخزن  1992لسنة )  20 (عميم رقم الت - 

تعليمات جرد العهد بغـرض إضـافة أرصـدتها إلـى مراكـز العمـل بالنظـام اآللـي لمراقبـة   - 

  ) .  1997فبراير  (المخزون  والعهد الصادر في 
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دليل المصطلحات والمفاهيم المسـتخدمة فـي عمليـات شـؤون التخـزين والرمـوز الدالـة  - 

 . 1998مارس  9ليها في نظام إدارة المواد المتكاملة الصادر في ع

ــــبإلغ 2000لســـنة )  1( تعمـــيم رقـــم  -  ــــاء بعــ ــــة لـان المخزنيــــــــض اللجـ ــــدى الجهــ ات ـ

 .الحكومية

م ــــشغيل نظـــــتعليمات الدورة المسـتندية المخزنيـة للتجهيـزات اآلليـة المسـتخدمة فـي ت - 

 .2000سطس المالية العامة الصادرة في أغ

 أكتــوبري ــــــصادر فــــــي الـــــظــام اآللتعليمــات الجــرد الســنوي العــام لعهــد المــواد فــي الن - 

2000. 

ــة ال) جــرد العهــد( دليــل نظــام الجــرد  -  ــنظم إدارة المــواد المتكامل ـــب ـــصادر فـــ    أكتــوبري ــ

2000 . 

ادات ــــتمدير اعــــبشــأن إعــداد المقايســات المخزنيــة لتق 2000لســنة )  9( تعمــيم رقــم  - 

  .الميزانية في النظام اآللي 

 .2000دليل نظام المقايسات اآللي بنظم إدارة المواد المتكاملة الصادر في ديسمبر  - 

 1995لسـنة ) 13(بشـأن إلغـاء تعمـيم وزارة الماليـة رقـم  2001لسـنة ) 1(تعميم رقم  - 

 .بشأن التصرف في أمالك الدولة الخاصة العقارية والمنقولة

  . 2001الصادر في مارس لمخازن في النظام اآللي تعليمات جرد ا - 

ي ـــــصادر فـــــبـنظم إدارة المـواد المتكاملـة ال) جـرد المخـازن ( دليل نظام الجرد اآللـي  - 

  .2001ابريل 

  .ن الئحة المحفوظات أبش 2001لسنة ) 7(تعميم رقم  - 

ـــبشــأن الــدورة المســتندية لعمليــات التخ 2002لســنة )  5( تعمــيم رقــم  -  ـــتزين و ــ داول ــ

  . العهد في النظام اآللي 

 . 2002أغسطس  -تعليمات السالمة والوقاية المخزنية  - 

ي ـــــدليل األعمال الخاصة بأنشطة وحدات التخـزين لـدى الجهـات الحكوميـة الصـادر ف - 

 .  2003ابريل 
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ـــبشــان التصــرف فــي الموجــودات الخارج 2004لســنة ) 3(تعمــيم رقــم  - ـــة عــــ ـــن نطــ اق ــ

 .دام االستخ

ي ــــصادر فــــة الــــدليل التعاميم والتعليمات المنظمـة لعمليـات التخـزين بالجهـات الحكومي -

 .2005مارس 

ي ـــــة فـــــبشأن تخصيص المركبات لشاغلي الوظائف اإلداري 2006لسنة ) 3(تعميم رقم  -

 .الجهات الحكومية

 .القطاع الخاص بشأن إدارة المخزون الحكومي عن طريق 2012لسنة ) 1(تعميم رقم  -
 

  
ـــالتالف( الموجــودات الخارجــة عــن نطــاق االســتخدام  - 4 ـــالراك –ة ـــ ـــالمتقادم –دة ــ  –ة ـ

 –بب ـــــة ألي ســــة الحكوميــــالمــواد التــي آلــت ملكيتهــا للجه –بــواقي المــواد الخــام 

ة ـــــي الدولــــالموجودات التي تصدر بشأنها تعليمات محـددة مـن الجهـات المختصـة ف

ضي ــــالموجـودات التـي انق –ـرار قـد تـنجم عـن ذلـك ألي سـبب ــع استخدامها ألضبمن

 –ة ــــــللجهـــات الحكومي( ع ـــــــها بالبيـــــرف فيـــــــب التصــــــيج) ... عمرهـــا االفتراضـــي 

 يم ــــــطبقــا لنصـوص التعم  بـاإلتالفأو ) بــالتبرع (  ـلـــ، التصــرف دون مقاب) المزاد بـ

ن التصــــرف فــــي الموجــــودات الخارجــــة عــــن نطــــاق بشــــأ 2004لســــنة )  3( رقــــم 

ــوزراء رقــم  ،االســتخدام ــرار مجلــس ال ـــف ) 301 (مــع مراعــاة ق ـــي اجتماعـ     م ــــــــه رقــــ

و الخــاص بتفــويض وزارة الماليــة التنســيق مــع اللجنــة الدائمــة  1993لســنة )  14( 

 والمعــــــدات الموادــــــللمســاعدات الخارجيــة بتحديــد و تزويــد اللجنــة الكويتيــة لإلغاثــة ب

 مــــــــــن      ساتها الخاصــــة كتبــــرعـــــــــــــة و مؤســــــــــالتــــي تســــتغني عنهــــا وزارات الدولـ

  م ـــــرق اجتماعـــــــهب) 832(رقــم مجلــس الــوزراء  قــرارو الحكومــة لصــالح المحتــاجين ، 

ــع المــواد و المعــدات الســكراب الخارجــة ع 1994لســنة )  50(  ـــبشــأن بي ـــن نطـ اق ـ

رادات ــــــساب إيـــــة لحـــــورد القيمــــــ، و تالمزاد العلنـــي بـــســـتخدام الجهـــات الحكوميـــة ا

  .ة الحكومية ـــالجه
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ـــينبغــي علــى الجهــات الحكوميــة مراعــاة التعليمــات التــي تصــدر ع - 5     ة ـــــن وزارة الماليـــ

خزون الــنظم اآلليــة فيمــا يتعلــق بــالمبشــأن تطبيــق ) إدارة شــئون التخــزين العامــة ( 

وال يجوز ألي جهة حكومية اعتماد تطبيق أي نظـم آليـة أخـري  واألصول والمركبات

   .الماليةمن وزارة  المسبقة د الحصول على الموافقة الرسميةــــصدد إال بعــــبهذا ال
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ة  القوانين(إضافة كلم ة ) ب وان الخدم اميم دي ع إضافة تع م
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