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ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
<

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻷﻭﻝ
ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻋـــﺎﻣــﺔ
 (1ﺍﻟﺗﻘﻳﺩ ﺑﺄﺣﻛﺎﻡ ﻗ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺔ ﻭﻣ ﺎ ﻳﺻ ﺩﺭ ﻣ ﻥ ﻗ ﺭﺍﺭﺍﺕ ﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء ﻭﺍﻟﺗﻌ ﺎﻣﻳﻡ ﻭﺍﻟﻘ ﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻭﺗﻌﺩﻳﻼﺗﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﻳﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺇﻧﺷﺎء ﻭﻧﻅﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳ ﺔ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﻠﺔ ﻭﺫﻟ ﻙ ﺑﻌ ﺩ ﺇﺟ ﺭﺍء ﺍﻟﻬﻳﺋ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳ ﺔ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳ ﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳ ﺔ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺗﺩﻋﻳﻣﻬﺎ ﺑﺭﺃﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ.
 (2ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺇﻟ ﻰ ﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء ﻹﺳﺗﺻ ﺩﺍﺭ ﻗ ﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻗ ﻭﺍﻧﻳﻥ ﺗﺭﺗ ﺏ ﺃﻋﺑ ﺎء ﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ
ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺩ ﺃﺧﺫ ﺭﺃﻱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻭﺫﻟ ﻙ ﺍﺳ ﺗﻧﺎﺩﺍ ﻷﺣﻛ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﺩﺓ )(52
ﻣـﻥ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗ ﻡ ) (31ﻟﺳ ﻧﺔ  1978ﺑﻘﻭﺍﻋ ﺩ ﺇﻋ ﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـ ـﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑ ﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻭﺍﻟ ﺫﻱ ﺃﻛ ﺩ ﻋﻠﻳ ﻪ ﻗ ﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء ﺭﻗ ﻡ )/1148ﺛﺎﻟﺛ ﺎ (
ﺍﻟﺻ ﺎﺩﺭ ﺑﺎﺟﺗﻣﺎﻋ ﻪ ﺭﻗ ﻡ ) (50/2000ﺍﻟﻣﻧﻌﻘ ﺩ ﺑﺗ ﺎﺭﻳﺦ  ، 2000/12/17ﻭﻗ ﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠ ﺱ
ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء)/829ﺛﺎﻟﺛ ﺎ ( ﺍﻟﻣﺗﺧ ﺫ ﺑﺎﺟﺗﻣﺎﻋ ﻪ ﺭﻗ ﻡ ) (2005/32ﺍﻟﻣﻧﻌﻘ ﺩ ﺑﺗ ﺎﺭﻳﺦ ، 2005/7/31
ﻭﻗ ﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟ ﻭﺯﺭﺍء ﺭﻗ ﻡ ) (603ﺍﻟﺻ ﺎﺩﺭ ﻓ ﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋ ﻪ ﺭﻗ ﻡ ) (2011/2–23ﺍﻟﻣﻧﻌﻘ ﺩ
ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  2011/5/15ﺑﺣﺙ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء.
 (3ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺫﻟﻙ
ﻗﺑﻝ ﻣﺧﺎﻁﺑﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﻼﻓﻲ
ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺎﺕ ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ ﺗﻧﻔﻳﺫﺍ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺭﻗﻡ ) (181ﻓﻲ ﺍﺟﺗـﻣﺎﻋﻪ ﺭﻗﻡ
) (2009/12ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  ،2009/3/2ﻣﻊ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺑﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻷﻱ
ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻌﺩ ﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺟﻭﺍﻧﺑﻪ ﻭﺧﺻﻭﺻﺎ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻧﻳﺔ.
 (4ﻳﺟﺏ ﺇﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻣ ﺎﺩﺓ
) (43ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺑﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗ ﻡ  31ﻟﺳ ﻧﺔ  1978ﺑﺷ ﺄﻥ ﻗﻭﺍﻋ ﺩ ﺇﻋ ﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ
ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ.
 (5ﻳﻌﻳﻥ ﺑﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺭﺍﻗﺑ ﻭﻥ ﻣ ﺎﻟﻳﻭﻥ ﺇﺳ ﺗﻧﺎﺩﺍ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗ ﻡ
 23ﻟﺳﻧﺔ  2015ﺑﺷﺄﻥ ﺇﻧﺷﺎء ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳﻥ ﻭﻻﺋﺣﺗﻪ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﻣﺭﺳﻭﻡ
ﺭﻗﻡ ) (333ﻟﺳﻧﺔ .2015
 (6ﻳﻧﺑﻐ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳ ﻳﻡ ﺍﻟ ﺩﻭﺭﻱ ﻟﻸﻧﺷ ﻁﺔ ﺍﻟﺗﺷ ﻐﻳﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺄﻛ ﺩ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﺗﺳ ﻳﺭ
ﺑﻛﻔﺎءﺓ ،ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺑﻘﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺟﺎﺩ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺇﻳﺭﺍﺩﻳ ﻪ ﺟﺩﻳ ﺩﺓ
ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺟﺩﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ ﻣﺎ ﻧﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺇﻧﺷﺎء ﺍﻟﺟﻬﺔ.
 (7ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻣﻬﺎﻡ ﻭﺍﻹﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻭﻁﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻳﻡ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﻋﺭﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺑﻊ ﺍﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺧﺗﺹ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ،ﻭﺑﻌﺩ ﺇﺳﺗﻳﻔﺎء ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺟﺑﺔ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻣﻊ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻹﺟﺭﺍء
ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻭﺍﻟﺳﻧﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺽ ﻭﺫﻟﻙ
ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺭﻗﻡ ) (749ﺑﺟﻠﺳﺗﻪ ﺭﻗﻡ ) (2009/47-2ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩﺓ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ
.2009/9/7
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 )8ضرورة مراجعة القوانين واللوائح المالية للمؤسسات المستقلة وإقتراح تحديث الضوروري
منها بموا يتفوق موع التطوور والتغييور فوي السياسوات الماليوة العاموة وبموا يتماشو موع الونظم
الماليووة ايلي وة الحديثووة المزمووع تطبيقهووا والعموول عل و إقرارهووا ،وذلووك تنفيووذا لقوورار مجلووس
الوزرا رقم  )181في اجتماع رقم  )2009/12بتاري .2009/3/2
 )9ضرورة مراجعة األساليب المتبعة في عمليات التشغيل وإجرا الدراسات واألبحاث التي
من شأنها رفع األدا التشغيلي مقارنة بنظيراتها من الجهات األخرى التي تتبع نفس
النشاط سوا المحلية أو اإلقليمية أو العالمية عل أن تنعكس تلك الدراسات عل الواقع
التشغيلي من خالل خطط مبنية عل أسس علمية وواقـــعية وقابلة للقياس ومرتبطة بعامل
الزمن ووضع السبل الكفيلة لمواكبة التطورات المختلفة لتحقيق أعل عائد ممكن وبأقل
تكلفة وفقا لقرار مجلس الوزرا رقم  )910المتخذ في اجتماع رقم )2006/54-3
المنعقد بتاري .2006/8/2
 )10ال يوووتم مخاطبوووة مجلوووس الووووزرا إال عووون طريوووق الووووزير المخوووتص فقوووط وعووودم عووورض
الموضوعات التي تدخل في نطاق السلطة المنوطة بالوزير وفقا للقوانون واللووائح السوارية
عل مجلس الوزرا وذلك وفقا لقرار مجلس الوزرا رقم  1296المتخذ في إجتماع -49
 2013/2المنعقد بتاري .2013/3/30
 )11عل كافة الجهات المستقلة اإللتزام بقرار مجلس الوزرا رقم  212المتخذ في إجتماع
رقم  )2017/6بتاري  2017/2/6بشأن تقرير جهاز المراقبين الماليين المتعلق بالبيان
التحليلي عما أسفرت عن تقارير مكاتب المراقبين الماليين بالوزارات واإلدارات الحكومية
والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية .2016/2015

الفصل الثاني
مشاريع الخطة اإلنمائية

 )1علو كافوة الجهوات المسوتقلة التعواون التوام موع األمانوة العاموة للمجلوس األعلو للتخطويط
والتنمية وتوفير كافة البيانات واإليضاحات الالزموة التوي مون شوأنها تحقيوق التعواون البنوا
باعداد ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية والخطة االنمائية.
 )2عل جميع الجهات المستقلة اإللتزام بانفاق االعتمادات المالية المخصصة بالميزانية لتنفيوذ
البرامج الواردة في مشاريع الخطة اإلنمائية مع مراعاة االلتزام بالتأشيرات المتعلقة بها.
 )3ينبغووي قبوول البوود فووي عمليووات تنفيووذ الخطووط والبوورامج المختلفووة بالجهووة بووأن تكووون حزمووة
واحدة ومترابطة ومتفاعلة مع بعضوها الوبعض والتأكود مون أن تلوك الخطوط والبورامج مبنيوة
عل أسس علميوة وعمليوة وقابلوة للقيواس ومرتبطوة بفتورة زمنيوة محوددة وأن تكوون هنواك
جدوى اقتصادية مجدية للجهة مع مراعاة التدفقات النقدية علو المنظوور القريوب أو البعيود
واألخذ باالعتبار النواحي اإلقتصادية وتناغمها مع مشاريع الخطة اإلنمائية.
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 )4اإللتزام بقرار مجلس الوزرا رقوم /326ثانيوا باجتماعو رقوم  ) 2010/11المنعقود بتواري
 2010/3/11والووذي يوونص علو ف تكليووف الجهووات الحكوميوة وفقووا لنظووام المتابعووة المعتموود
باستيفا النمواذ والوثوائق الفنيوة مشوتملة علو التوالي  -1الخطووات التفصويلية المحوددة
لتنفيذ كل مشروع وارد بالخطة السنوية والمدة المعينة لتنفيذ كل خطوه مون هوذه الخطووات
 -2تحديووود المشووورف العوووام والوووذي ال يقووول درجتووو الوظيفيوووة عووون وكيووول وزارة مسووواعد )
والمشووورف الفنوووي والوووذي ال تقووول درجتووو الوظيفيوووة عووون مووودير إدارة ) اللوووذان يتوليوووان
المسئولية عن تنفيذ كل مشروع وارد في الخطة السنوية بالجهة الحكومية .

الفصل الثالث
اإليرادات

 )1ال يجوز بأية حال تخصيص أي إيراد من اإليرادات العامة لوج معين من وجوه الصرف إال
بقانون وفقا لما جا بالمادة  141من الدستور.
 )2المبالغ التوي حصولت كوايرادات فوي السونة الماليوة الجاريوة أو فوي سونة ماليوة سوابقة وتقورر
إعادتها ألي سبب من األسباب يجوب صورفها باإلسوتبعاد مون اإليورادات حسوب النووع والبنود
الذي سبق قيدها علي .
 )3تحصوول المبووالغ المسووتحقة موون األفووراد أو الشووركات أو الهيئووات أو المؤسسووات إم وا بشوويك
مصدق علي من البنك المعني أو نقدا أو أي وسيلة دفع معتمدة أخورى وال يجووز مطلقوا أن
يوودفع جووز بشوويك وبوواقي مبلووغ المعاملوة نقوودا وذلووك إلخووتالف إجوورا ات المعووامالت وال تقبوول
الشيكات غير المصدقة.
 )4ضرورة البحوث والدراسوة مون قبول المؤسسوات المسوتقلة عون السياسوات الالزموة لمواجهوة
العجووز المتوقووع فووي أموووال وموووارد بعووض تلووك المؤسسووات المسووتقلة موون خووالل العموول علو
تنمية مواردها اإليرادية والعمل عل إيجاد أنشطة تزيد من تلك الموارد فوي ظول المتغيورات
والمسووتجدات العالميووة المحيطووة بالمنطقووة وبمووا ال يتعووارض مووع أهوودافها والمحووددة بقوووانين
إنشووائها .وذلووك إلتزامووا بقوورار مجلووس الوووزرا رقووم /812سووابعا )1/باجتماع و رقووم -28
 )2004بتاري .2004/7/18
 )5عل الجهات ذات الميزانيات المستقلة التي لديها معامالت مباشرة موع الموواطنين تسوتحق
عنهووا رسوووم ماليووة باتخوواذ كافووة اإلجوورا ات الالزمووة نحووو تحصوويل هووذه الرسوووم موون خووالل
الموقع اإللكتروني الرسمي لتلك الجهات االنترنت) ،ووسائل الدفع ايليوة كوي نوت) ورفوع
تقرير ربع سنوي لجهواز متابعوة األدا الحكوومي وذلوك إلتزاموا بقورار مجلوس الووزرا رقوم
 /738أوال باجتماع رقم  )2008/35-2بتاري .2008/7/14
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الفصل الرابع
االستثمارات
 )1ال يجوز ألي مؤسسوة أو هيئوة مسوتقلة الودخول فوي مجوال اإلسوتثمارات موا لوم يونص قوانون
إنشائها عل ذلك.
 )2ينبغي عدم الدخول في إستثمارات إال بعود إجورا الدراسوات الالزموة التوي تؤكود جودواها موع
مراعاة وجود الئحة إستثمارية وجهاز إستثماري داخل المؤسسة المسوتقلة علو المسوتوى
المطلوووب مووع األخووذ باإلعتبووار الحيطووة والحوذر فووي القوورارات التووي سووتتخذ فووي اإلسووتثمارات
واإللتزام بقرار مجلس الوزرا رقم  910المنعقد باجتماع رقم  ) 2006/54-3بتواري
 2006/8/28والووذي يوونص علو ف قيووام الجهووات التووي لووديها إسووتثمارات بتطوووير لوائحهووا
الخاصة باإلستثمارات وإجورا دراسوة الجودوى االقتصوادية للمشواريع اإلسوتثمارية علو أن
يراع وضع ايلية الالزمة لمتابعة هذه اإلستثمارات ف.
 )3اإللتزام بقرار مجلس الوزرا رقم / 812سابعا 1/فوي إجتماعو رقوم  )2004/28بتواري
 2004/7/18والوووذي يووونص علووو ف ضووورورة إعوووادة النظووور فوووي نسوووب مكونوووات بعوووض
إستثمارات المؤسسات وذلك بما يتفق مع أحوال السوق وسياسة وأنشطة تلك الجهات ،مع
ضرورة تحقيق أعلو عائود بأقول مخواطر ممكنوة وحصور التعامول فوي األسوواق الماليوة التوي
تتميز باألستقرار والنمو اإلقتصادي واألبتعاد عن المضاربة.
 )4ينبغووي علوو المؤسسووات المسووتقلة التووي لووديها شووركات تابعوو سوووا مملوكووة بالكاموول أو
مسووواهمة بهوووا أن تقووووم بوووالتقييم الووودوري علووو تلوووك الشوووركات وإجووورا دراسوووات الجووودوى
اإلقتصادية وإتخاذ ما يلزم عما تسفره نتيجة ذلك.
 )5ينبغي عل الجهات المستقلة التي لديها إستثمارات موافواة رئويس ديووان المحاسوبة بتقريور
شامل عن األموال المستثمرة في  6/30و 12/31مون كول عوام وفقوا للنمواذ التوي أرسولت
من الديوان للجهات المستقلة وأن يوتم إرسوال التقريور فوي المواعيود المحوددة بالقوانون رقوم
 )1لسنة  1993بشأن حماية األموال العامة ومن قبول الووزير المخوتص ،كموا يتعوين علو
المؤسسات المستقلة اإللتزام بقرار ديوان المحاسبة رقم  147لسنة  2017بشوأن مباشورة
ديوووان المحاسووبة إلختصاصووات المنصوووص عليهووا بالقووانون رقووم  )1993/1بشووأن حمايووة
األموال العامة.

الفصل الخامس
المصروفـــات
 )1إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بد السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحوين صودوره،
ويصدر بذلك تعميم من وزير المالية ،وإذا كانت بعض أبواب الميزانية الجديدة قد أقرت من
قبوول السوولطة التشووريعية يعموول بتلووك األبووواب مووادة  16مرسوووم بالقووانون رقووم  31لسوونة
.)1978
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 )2ال يعفووي وجووود إعتموواد فووي الميزانيووة موون اإللتووزام بأحكووام القوووانين واللوووائح والقوورارات
المعمووول بهووا ،فيمووا يتعلووق باسووتخدام ذلووك األعتموواد أو بتنفيووذ التعميم وات المرفقووة بقووانون
الميزانية أو الواردة بجداولها مادة  20مرسوم بالقانون رقم  31لسنة .)1978
 )3يعتبر صدور قانون ربط الميزانية ترخيصا لكل جهة مستقلة باسوتخدام األعتموادات المقوررة
لها في األغراض المخصصوة مون أجلهوا ،وتكوون الجهوة المسوتقلة مسوئولة عون اإلجورا ات
التي اتخذتها لتنفيوذ ميزانيتهوا ،ويكوون للتحفظوات والمالحظوات والتأشويرات الوواردة بقوانون
الميزانيوة قووة القوانون ،كموا يعتبور موا ورد بالموذكرة اإليضواحية مون بيانوات وإيضواحات
وتأشيرات مكمال للجداول الرئيسية طبقوا ألحكوام الموادة "  " 20مون مرسووم بالقوانون رقوم
 )31لسنة  1978بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة عل تنفيذها والحساب الختامي.
 )4يووتم اإللتووزام بالصوورف موون األعتمووادات الماليووة التووي يوورد عليهووا تحفظووا مشووروطا لصوورفها
بالميزانية المعتمدة للجهة بعد تحقوق الشورط الووارد بهوا وذلوك وفقوا لقورار مجلوس الووزرا
رقووووووووووووم  212المتخووووووووووووذ بجلسووووووووووووت رقووووووووووووم  2017/6بتوووووووووووواري  ،2017/2/6علوووووووووووو
أن يتم موافاة وزارة المالية باإلجرا ات المتخذة لتالفي التحفظ المشروط.
 )5ال يجوووز صوورف أي إعتموواد فووي غيوور الغوورض المرصوود موون أجل و  ،كمووا ال يجوووز الخصووم
بمصروف عل غير الباب والمجموعة والبند والنوع المختص.
 )6المبالغ التي صرفت وتقرر إسوتعادتها ألي سوبب مون األسوباب فتسوتبعد مون المصوروفات إذا
كانت قد صرفت في السنة المالية الجارية ،أو تضاف إل اإليرادات إذا كانت قود صورفت فوي
سنة مالية سابقة.
 )7المصروفات التي ظهرت خالل السنة المالية الجارية ألي سبب من األسوباب وكانوت تخوص
سنوات سابقة تحمل عل مصروفات السنة المالية الجارية مع اإلفصاح حسب مادية المبلغ
عن تلك المصروفات في المذكرة التفسيرية.
 )8عل و كوول مؤسسووة أن تنفووق إعتماداتهووا فيمووا تقتضووي ضوورورة حسوون سووير األعمووال بوودون
إسراف بحيث تنجز األعمال أو تؤدى الخدمات عل أحسن وج وبأقول تكلفوة وذلوك مراعواة
للتوج العام بترشيد اإلنفاق وضغط المصوروفات ،موع إجورا دراسوات الجودوى اإلقتصوادية
الالزمة.
 )9أن وجود أي إعتماد لغرض معين من المصروفات الخاصة بكل هيئوة أو مؤسسوة ال يعفيهوا
موون المراجعووة النهائيووة قبوول التنفيووذ موون الجوودوى اإلقتصووادية لووبعض الحوواالت ذات الطبيعووة
الخاصة مثل الشرا أو التأجير  .....ال وحسب مادية الموضوع.
 )10اإللتزام بقورار مجلوس الووزرا رقوم  22بتواري  1983-6-12والوذي يونص علو ف يمنوع
تحميل بنود الميزانية العامة تكاليف إعالنات النعي والتعزية الذي يتم بالصــحف المحليةف.
 )11ال تعل أية مبالغ لحساب األمانات أو المصروفات المسوتحقة إال إذا تووفرت شوروط التعليوة
التي يتضمنها تعميم إقفال القيود المحاسبية.
 )12ال يجوز ألي جهة الخصم عل مصروفاتها بأية رعايات أو تبرعات أو منح لجهة أخرى.
 )13اإللتووزام بقوورار مجلووس الوووزرا رقووم  )43بجلسووت رقووم  ) 2016/2المنعقوود بتوواري
 2016/1/11بشوأن خفوض نفقوات السوفر ومصوروفات األنتقوال للجهوات الحكوميوة الغيور
خاضعة لديوان الخدمة المدنية خالل قيامهم بالمهمات الرسمية والذي نص من ضمن عل
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ف التأكيوود علو قوورار مجلووس الوووزرا رقووم  )2/434المتخووذ باجتماعو رقووم )2015/13
المنعقوود بتوواري  2015/3/23القاضووي بتطبيووق الئحووة نفقووات السووفر ومصووروفات األنتقووال
الصووادرة بقوورار مجلووس الخدمووة المدنيووة رقووم  )2015/1وتعديالت و  ،عل و كافووة الجهووات
والهيئووات والمؤسسووات العامووة المسووتقلة والملحقووة) ذات الكووادر الخوواص ،وعل و الشوورائح
الوظيفية المختلفة مدنيين ،عسكريين ،دبلوماسيين) ......
 )14اإللتزام بقرار مجلوس الووزرا بجلسوت  )53المنعقود بتواري  1986/11/1بشوأن إقتصوار
تقديم الهدايا للمشاركين في مؤتمرات أو إجتماعات أو ندوات بحيث ال تزيد عن  250دينار
للوزرا  100 ،دينار لمن ينوب عن الوزرا للمشاركة في مثل تلك اللقا ات.
 )15العمل عل ترشيد القيام بالمهمات الرسمية وإقتصارها عل ما تستوجب الضرورة
اإلسهام االيجابي في تطوير األدا وذلك إلتزاما بقرار رقم  /956أوال ،ثانيا /ب في
إجتماع  )99/24-2المنعقد بتاري .1999/12/5
 )16تصرف مستحقات الموظف المتوف عن
شيك باسم وزارة العدل إدارة التنفيذ)
ويجوز تسليم مستحقات الموظف غير
مستحقات قبل وفات ضمن كتاب إقرار من

طريق وزارة العدل إدارة التنفيذ) وذلك باصدار
بقيمة المستحقات وإرفاق المستندات الالزمة،
الكويتي عن طريق الشخص المعني باستالم
ضمن بنود العقد.

 )17المؤسسات المستقلة التي يسمح قانون إنشائها بقبول تبرعات نقدية أو عينية ينبغي
وضع قواعد وقرارات منظمة لقبول تلك التبرعات النقدية والعينية المقدمة من الشركات أو
البنوك لبعض المؤسسات المستقلة لدعم بعض األنشطة وإيداع المبلغ في حسابات الجهة
وتطبيق اإلجرا ات واللوائح والنظم عند الصرف وإثبات ذلك في سجالت المؤسسة حسب
النظام المحاسبي المتبع فيها.
 )18العمل عل اإللتزام بتعميم وزارة المالية رقم  )4لسنة  2006بشأن نظم وتكنولوجيا
المعلومات.
 )19العمل عل تجنب جميع أوج الصرف غير الضرورية التي من شأنها تضخيم اإلنفاق عل
األبواب المختلفة للميزانية دون أن يكون لها مردود إقتصادي ،مع مراعاة برمجة الصرف
عل مدار السنة المالية حت ال يتم صرف النسب الكبيرة من في األشهر األخيرة من
السنة ما لم تكن هناك حاجة ضرورية وملحة.
 )20تقنين معدالت إستخدام المستلزمات السلعية واإلستفادة إل أقص درجة ممكنة من
المخزون السلعي وتجنب شرائها في الشهور األخيرة من السنة المالية وذلك إلتزاما بقرار
مجلس الوزرا رقم  /956أوال ،ثانيا /ب في إجتماع رقم  )99/24-2المنعقد بتاري
.1999/12/5
 )21العمل عل تخفيض اإلنفاق للضيافة والحفالت وإقتصار شرا األثاث عل اإلحتياجات
الفعلية وأن يكون الصرف عل األلتزامات الحتمية والمستمرة وذلك إلتزاما بقرار مجلس
الوزرا رقم  /956أوال ،ثانيا /ب في إجتماع رقم  )99/24-2المنعقد بتاري
.1999/12/5
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 )22تجنب إتخاذ قرارات جديدة لم تؤخذ في األعتبار عند إعداد الميزانية وترتب أعبا مالية
إضافية وذلك إلتزاما بقرار رقم  /956أوال ،ثانيا /ب في إجتماع  )99/24-2المنعقد
بتاري .1999/12/5
 )23ضرورة العمل عل وضع معايير واضحة في إدارة وتمويل مصروفات المكاتب الخارجية
وتفعيل الرقابة عليها والعمل عل تسويتها أوال بأول لكي ال تتضخم أرصدتها ،وذلك
للمؤسسات المستقلة التي لديها فروع خار الدولة وذلك إلتزاما بقرار مجلس الوزرا رقم
 812في إجتماع رقم  )2004/28بتاري .2004/7/18
 )24العمل عل تطبيق نظام فعال ينظم عملية صرف المبالغ المدفوعة كعموالت وإعالنات وما
يرتبط بها من إيرادات الدولة وذلك إلتزاما بقرار مجلس الوزرا رقم  812في إجتماع
رقم  )2004/28بتاري .2004/7/18

الفصل السادس
أحكام عامة للشئون الوظيفية
والمكافآت
 )1اإللتووزام بمووا جووا بقوورارات وتوجهووات مجلووس الوووزرا ومجلووس الخدمووة المدنيووة بشووأن
سياسة اإلحالل.
 )2يراع في صرف العالوات والبدالت والمكافآت أحكام القرارات والتعاميم الصادرة بشأنها
من قبل ديوان الخدمة المدنية.
 )3ضرورة إعتماد اللوائح الداخلية للمؤسسات المستقلة ونظم المرتبات من مجلس الخدموة
المدنيووة وذلووك إسووتنادا للمووادة رقووم  )5و  )38موون المرسوووم بالقووانون  15لسوونة 1979
بشوووأن الخدموووة المدنيوووة وتعديالتووو  ،وعووورض نظوووم المرتبوووات المعموووول بهوووا فوووي الهيئوووات
والمؤسسات العامة عل مجلس الخدمة المدنية للنظر فيها وإعتمادها تنفيذا للمادة )38
من القانون رقم  15لسونة  1979فوي شوأن الخدموة المدنيوة وذلوك إلتزاموا بقورار مجلوس
الوزرا رقم  910المنعقد في إجتماع رقم  )2006/54-3بتاري .2006/8/28
 )4عل و جميووع الجهووات الحكوميووة اإللتووزام بقوورار مجلووس الوووزرا رقووم  666بجلسووت 27
بتاري  2001 /7/29بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات واإلدارات الحكوميوة
والهيئات والمؤسسات العامة ،بحيث يكوون إسوتحداث أو تعوديل الهيكول التنظيموي إنعكاسوا
للحتياجووات الفعليووة ومتناسووبا مووع عووب العموول وحجمو  ،مووع األلتووزام بمووا جووا فووي قوورار
مجلووس الوووزرا رقووم /405أوالً )1/والوووارد ضوومن تعموويم وزارة الماليووة رقووم  )5لسوونة
 2001بشأن قرارات مجلس الوزرا والمتعلقة بمعالجوة موواطن الهودر والوذي نوص مون
ضمن عل
هـ  -عدم إجرا أي تعديل في الهيكول التنظيموي الخواص بانشوا وحودات تنظيميوة
جديدة أو وظائف إشرافية إال بعد الرجوع إلو ديووان الخدموة المدنيوة تالفيوا لموا
يترتب عل ذلك من آثار مالية عل الباب األول في الميزانية العامة للدولة.
 )5ال يجوز تعيين موظف عل حساب وفر الميزانية أو قيده عل درجة أدن من درجت .
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 )6ال يجوز تعيين موظفين خصما عل المشاريع اإلنشائية والرأسمالية.
 )7ينبغي قبل الصرف عل التدريب والبعثات بضرورة وجود خطة ممتودة علو عودة سونوات
ماليوووة لتغطيوووة األحتياجوووات الحاليوووة والمسوووتقبلية ومعتمووودة مووون اإلدارة العليوووا للمؤسسوووة
المستقلة ومبنية عل أسس علمية وعملية تحقوق األهوداف المرجووة موع التقيويم الودوري
للخطووة سوونويا مووع مراعوواة قوورار ديوووان الخدمووة المدنيووة رقووم  )11لسوونة  2014بتعووديل
مواد الئحة البعثات وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم  )10لسونة  2015وقورار مجلوس
الخدمة المدنية رقم  10لسنة . 2016
 )8ينبغي وجود ضوابط وشروط محددة وواضحة نحو التعيين أو النقل من سلم الرواتب إل
العقود الخاصة للكويتيين مع األخذ باالعتبار الجوانب القانونية المتعلقوة بالصوالحية علو
التعيين أو النقل عل العقوود موع عودم اإلخوالل بونظم المرتبوات والتوي ينبغوي الرجووع إلو
ديوان الخدمة المدنية ألخذ الموافقة الالزمة.
 )9ضرورة اخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل صرف أية بدالت بأي شكل من أشكالها أو
منح أية حوافز نقدية أو عينية أو تعديالت في سلم الرواتب.
 )10ضرورة اإللتزام بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم  1991/11بشأن عدم زيادة مكافآت
ورواتب غير الكويتيين إال بعد أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية.
 )11ينبغي أن تكون هناك قرارات وقواعود وشوروط محوددة وواضوحة ومعتمودة مون الجهوات
المختصووة نحووو صوورف مكافووآت األعمووال اإلضووافية ومكافووآت األعمووال الممتووازة ومكافووآت
لحضووور جلسووات ولجووان ومكافووآت أخوورى مووع مراعوواة مبوودأ ترشوويد اإلنفوواق والصوورف فووي
حدود األعتمادات المقررة بالميزانية.
 )12اإللتووزام بمووا جووا فووي قوورار مجلووس الوووزرا رقووم /405أوالً )1/والوووارد ضوومن تعموويم
وزارة المالية رقوم  )5لسونة  2001بشوأن قورارات مجلوس الووزرا والمتعلقوة بمعالجوة
مواطن الهدر والذي نص من ضمن عل ف  -قصر صرف المكافآت بجعلهوا للضورورة
القصوووى المتعلقووة بالتشووغيل وأدا الخدمووة وأن يكووون صوورفها وفقووا للقوووانين والقوورارات
المنظمة لهذا الشأن “.
 )13التأكيد عل اإللتوزام بتعمويم ديووان الخدموة المدنيوة رقوم  )9لسونة  2009بشوأن وقوف
التعيين عل بند المكافآت لغير الكويتيين.
 )14ضرورة عرض الطلبات الخاصة بمكافآت فرق العمل والهياكل التنظيمية علو مجلوس
الخدمووة المدنيووة قبوول صوورفها وإقرارهووا بوقووت كوواف حت و يتسوون للمجلووس إبوودا الوورأي
بشأنهما ،وعل المجلس اإلسراع في البت فيها لتالفي مالحظات ديوان المحاسبة في هذا
الشوووأن وذلوووك إلتزاموووا بقووورار مجلوووس الووووزرا رقوووم  /738أوال باجتماعووو رقوووم -35
 )2008/2بتاري .2008/7/14
 )15العمل عل عقد دورات تدريبية مكثفوة ومسوتمرة لعناصور الجهواز الموالي فوي الجهوات
الحكوميووة والمؤسسووات المسووتقلة طبقووا لقوورار مجلووس الوووزرا رقووم /1181ثالثووا أ ،ب)
باجتماع المنعقد رقم  )2006/68-3المنعقد بتاري .2006/11/11
 )16العموول عل و مشوواركة الموووظفين التنفيووذيين فووي الوودورات التدريبيووة طبقووا لقوورار مجلووس
الوزرا رقم  181في اجتماع رقم  )2009/12المنعقد بتاري .2009/3/2
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 )17عل الجهات المستقلة التوي تكلوف بعوض موظفيهوا بمهموات رسومية خوار الوبالد إتبواع
قووووورارات مجلوووووس الخدموووووة المدنيوووووة أرقوووووام ،1988/3 ،1985/9 ،1980/8 ،1979/8
 2015/1 ،1992/2وتعديالت ) إذا لم يوجد موا يخوالف ذلوك فوي اللووائح الداخليوة للجهوات
المستقلة.
 )18عل و الجهووات المسووتقلة التووي توفوود بعووض موظفيهووا فووي بعثووات دراسووية مراعوواة قوورار
مجلووس الخدمووة المدنيووة رقووم  )12لسوونة  1980المعوودل بقوورار رقووم  )10لسوونة 1986
بشأن الئحة البعثات واإلجازات الدراسية والمعدل بقرار مجلوس الخدموة المدنيوة رقوم )2
لسووونة  2003وقووورار ديووووان الخدموووة المدنيوووة رقوووم  )4لسووونة  1986بشوووان تطبيوووق تلوووك
الالئحة وتعميم ديوان الخدمة المدنيوة رقوم  )41لسونة  1992بشوان تعوديل بعوض قواعود
الئحووووة البعثووووات واإلجووووازات الدراسووووية وتعموووويم رقووووم  )49لسوووونة  2007بشووووأن زيووووادة
المخصصات المالية للدورات التدريبية خار البالد باإلضافة إل القرارات الوزارية التوي
تصدر بهذا الشأن .
وعل جميع المؤسسات المستقلة مراعاة ضوابط اإليفاد في الدورات والبورامج التدريبيوة
الخارجية الواردة بتعميم ديووان الخدموة المدنيوة رقوم  )9لسونة  2016المتضومن موافقوة
مجلس الخدمة المدنية في إجتماع رقم  2016/9المنعقد بتواري  2016/5/8عون اإليفواد
في الدورات والبرامج التدربية الخارجية وفقا للضوابط الواردة بالتعميم المشار الي .
أما بالنسبة للبعثوات الدراسوية للطلبوة فيوتم الصورف عليهوا وفقوا لقورار مجلوس الووزرا
رقم  )16لسنة  1988وما يصدر من قرارات في هذا الشأن عن وزيري التربية والتعليم
العالي إذا لم يوجد ما يخالف ذلك في اللوائح الداخلية للجهات المستقلة.
 )19ينبغووي علوو الجهووات التووي توفوود موظفيهووا فووي مهمووات رسوومية أو دورات تدريبيووة أن
يقتصوور ذلووك عل و الموووظفين الووذين لهووم عالقووة مباشوورة بالمهمووات الرسوومية أو الوودورة
التدريبيووة وأن يقوودموا تقريوورا عوون مشوواركتهم بالمهمووة أو الوودورة ومووا تحقووق موون نتووائج
وتوصيات.
 )20اإللتوووزام بقووورار مجلوووس الخدموووة المدنيوووة المتخوووذ باجتماعووو رقوووم  2013/11بتووواري
 2013/5/30بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والذي يتضمن عل
 .1حصر عدد المستوفين للترقية باألختيوار بكول درجوة مون المووظفين ذوي اإلعاقوة
وكذلك حصر عدد المستوفين للترقية باألختيار من الموظفين األصحا .
 .2تطبيق نسبة  )20%عل كل فئة مع جبور الكسور فوي كول درجوة وكول فئوة علو
مستوى كل برنامج
 ....... .4ال “.
 )21اإللتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم  14لسنة  2015بشأن تعوديل قوراره رقوم )4
لسنة  2001بشأن اإلعالن عن الوظائف والذي ينص عل
مووادة أولو يسووتبدل البنوود  )1موون الفقوورة األولو موون المووادة  )5موون القوورار )2001/4
لتصبح كالتالي
الحاصل عل تقدير  90%فأعل ) للمؤهل.
مادة ثانية تضاف مادة برقم ف4ف مكرر يكون نصها كالتالي
إستثنا من أحكام المواد السابقة ف يتم تعيين من إنهيوت خودماتهم مون العمول فوي القطواع
الخوواص بوووزارات الدولووة المختلفووة دون إلتووزامهم بآليووة التعيووين والوودور ،علوو أن يووتم
تسجيلهم كفئة مميوزة يكوون لهوم األولويوة فوي الترشوح فوي تلوك الووزارات وفقوا للضووابط
التالية
 .............-1ال .
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الفصل السابع
الهيئات ،المنظمات ،المعارض،
المؤتمرات ،الندوات

)1

ال يجوز ألية جهة مستقلة التقيد أو اإللتزام بأي إرتباط مالي في أيوة هيئوة أو منظموة سووا
كانت إقليمية أو دولية إال بعد موافقة مجلس الوزرا والتنسيق مسبقا مع وزارتي الخارجية
والمالية كل فيما يخصو وذلوك إسوتنادا إلو قورار مجلوس الووزرا بجلسوت رقوم  )29لسونة
 1988والقرار رقم  )1033بتاري .2009/11/23

)2

يجوب أال تتجواوز تكلفوة إقاموة أي مون المعوارض مبلوغ خمسوة آالف دينوار بالنسوبة للجهوات
الحكوميوة ،ومبلوغ ألوف وخمسومائة دينوار بالنسوبة لجمعيوات النفوع العوام وذلوك وفقوا لقورار
مجلس الوزرا رقم  20بجلست رقم  )53لسنة .1986

)3

التأكيوود عل و اإللتووزام بقوورار مجلووس الوووزرا رقووم  847الصووادر فووي إجتماع و رقووم -38
 )2008/2المنعقد بتاري  2008/8/4الذي ينص عل
ف التعميم علو كافوة الجهوات الحكوميوة بعودم الكتابوة إلو مجلوس الووزرا بالتزاموات ماليوة
حول مؤتمرات أو بطوالت ال تكون مدرجة في الميزانيوة والتأكيود علو أن تكوون مون ضومن
ميزانية الجهات الحكومية بموجب التنسيق مع وزارة المالية واأللتزام بها ف
وكذلك اإللتزام بقرار مجلس الوزرا رقم  1033الصادر في إجتماع رقوم )2009/64-2
المنعقد بتاري  2009/11/23الذي ينص عل
ف علو كافووة الجهووات الحكوميووة الراغبووة فووي إستضووافة المووؤتمرات واالجتماعووات والنوودوات
اإللتزام بما يلي
 -1التنسيق مع وزارة المالية بشأن االعتمادات المالية الالزمة للمؤتمرات
واألجتماعات والندوات التي تزمع الجهات الحكومية عقدها وغستضوافتها فوي
دولة الكويت لتضمينها في مشروع ميزانياتها السونوية علو أن تتوول وزارة
المالية التعميم عل كافة الجهات الحكومية الراغبوة فوي إستضوافة الموؤتمرات
واالجتماعووات والنوودوات التنسوويق معهووا والتأكيوود عل و ضوورورة األلتووزام بهووذه
الضوابط.
 -2ال يجوز التقدم إل مجلس الوزرا بشأن الطلبات األستثنائية ألستضافة
المؤتمرات واألجتماعات إال قبل ثالثة أشهر علو األقول مون موعود إقاموة هوذه
المؤتمرات واالجتماعات والندوات ألخذ موافقة المجلس بشأنها.

 )4اإللتزام بتطبيق تعميم وزارة المالية  2011/5بشأن ضوابط الفعاليات المقامة في دولة
الكويت وإستضافة الوفود الرسمية.
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الفصل الثامن
اإلعالم والمطبوعات
 )1عل جميع الجهات المستقلة شرا الصحف والمجالت والكتوب والنشورات التوي لهوا عالقوة
بأعمال الجهة فقط.
 )2ال يتم شرا أي مؤلفات فكرية أو أدبية من قبل أي جهة مستقلة إال فيما يتصل باختصاص
عملها مباشرة وأن يكون قرار تقيويم وشورا المؤلفوات ذات الصوبغة األدبيوة والثقافيوة مون
إختصاص وزارة اإلعالم بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون وايداب وفقا لقرار
مجلس الوزرا رقم  )17بجلست رقم  )9لسنة .1979
 )3ال يجوز إصدار الكتب والمجالت التي لها صفة العمومية إال بقرار مون مجلوس الووزرا وال
يجوز إصدار النشرات والدوريات والمطبوعات الداخلية والمرتبطة بطبيعة عمل الجهوة إال
بقرار من الوزير المختص.
 )4يراع عند طباعة أية مطبوعات التنسيق كأولوية مع مطبعة الحكومة  -وزارة اإلعالم.
 )5ينبغووي وضووع خطووة معتموودة للحمووالت اإلعالميووة موون اإلدارة العليووا بالمؤسسووة المسووتقلة مووع
مراعاة أن تكون هذه الخطة موضوعية وقابلة للتحقق والقياس ومرتبطة بعامل الزمن ،مع
األخذ باألعتبار ضرورة التقييم الدوري لها عل أسس علمية ومهنية.

الفصل التاسع
األبحاث واإلستشارات

 )1يجب عل الجهات المستقلة إعطا األولوية باسناد األستشارات التي تحتاجها إل معهد
الكويت للبحاث العلمية للموضوعات التي تدخل في إختصاص بصفت مؤسسة وطنية،
وذلك وفقا لقرار مجلس الوزرا رقم ف  410ف في إجتـماع رقم  )18لسنة .2001
وعل معهد الكويت للبحاث العلمية التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتلبية إحتياجات
تلك الجهات من األستشارات العلمية التي يقدمها المعهد وذلك إستنادا ال قرار مجلس
الوزرا رقم /2 ،1/646سابعا) الصادر في إجتـماع رقم  )2015/20المنعقد بتاري
.2015/5/4
 )2يجب أال تتضمن العقود األستشارية مع المكاتب المتخصصة دفع أجور عن أعمال إضافية
لموظفيها أو تزويدهم بوسائل نقل أو توظيف خبير يدر أجره أو توفير بعض المستلزمات
والخدمات عل تكلفة العقود االستشارية وفقا لقرار مجلس الوزرا رقوم "  " 18بجلسوت
رقم  )6لسنة .1987
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 )3عوودم تغييوور أو إضووافة أو زيووادة أتعوواب المستشووارين علو شووكل أواموور تغييريووة علو العقووود
المبرمة معهم إال بعد الرجوع واإلذن بذلك من من الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفقوا
للقانون رقم  49لسنة  2016بشأن المناقصات العامة والئحت التنفيذية.
 )4عدم تحميل بند أبحاث ودراسات وإستشارات بمصاريف ذات طبيـعة مرتبطة بالباب األول.
 )5ضرورة إلتزام الجهات المستقلة بموا ورد بقورار مجلوس الووزرا رقوم  719باجتماعو رقوم
 )95/42المنعقوود بتوواري  1995/9/3بووأن يكووون إتصووالها بالبنووك الوودولي وصووندوق النقوود
الوودولي موون خووالل وزارة الماليووة ،وقوورار مجلووس الوووزرا رقووم  )2007/21- 2المنعقوود
بتوواري  2007/5/13بضوورورة إلتووزام الجهووات الحكوميووة بمووا جووا بقوورار مجلووس الوووزرا
رقووم  )719المشووار إليوو  ،والكتوواب الوودوري الصووادر عوون وزارة الماليووة رقووم  )1لسوونة
 2010بشووأن آليووة سووداد تكوواليف الدراسووات التووي يقوووم بهووا البنووك الوودولي وصووندوق النقوود
الدولي للجهات الحكومية.

الفصل العاشر
الـعـقـود والمـناقصات وأمالك
الدولة
 )1عل جميع الجهات المستقلة وكذلك الجهاز المركزي للمناقصات العامة تضمين العقود التي
تبرمها هذه الجهات مع الشركات المتخصصة في أعموال النظافوة والحراسوة ،شورطا يقضوي
بووأال يقوول أجوور العاموول فووي مجووال النظافووة عوون  60د .ك شووهريا ،وأجوور العاموول فووي مجووال
الحراسوووة واألمووون عووون  70د.ك شوووهريا ،علووو أال يخصوووم مووون هوووذه األجوووور مصووواريف أو
مخصصوووات السوووكن أو اإلعاشوووة أو الضووومان الصوووحي أو وسوووائل األنتقوووال أو أي إلتزاموووات
أخوورى .وذلووك إسووتنادا لقوورار مجلووس الوووزرا رقووم  )814المتخووذ باجتماعوو رقووم -37
 )2008/2المنعقد بتاري  60 2008 /7/28د.ك بدال من  40د.ك).
 )2العمل عل إخطار الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن الشركات والمقاولين والمكاتوب
اإلستشارية حال إخاللــــــــهم بتعاقداتهم أو التقصير في أدا عملهم قرار مجلس الووزرا
رقم  / 910أوال في اجتماع رقم  )2006/42-2بتاري .2006/6/18
 )3ضووورورة عووورض العقوووود األستشوووارية الخاصوووة بالدراسوووات الفنيوووة للمشوووروعات العمرانيوووة
وشئون اإلدارة عل الجهاز المركزي للمناقصات العامة ألخوذ موافقتو وذلوك إسوتنادا لموادة
رقووم  2موون المرسوووم رقووم  30لسوونة  2017باصوودار الالئحووة التنفيذيووة لقووانون المناقصووات
العامة.
 )4تحوورر العقووود واألتفاقيووات التووي تبرمهووا الجهووات ذات الميزانيووات المسووتقلة باللغووة العربيووة
وحدها وعدم جواز الخرو عن هذا األلتزام إال في حالة الضورورة القصووى وباألتفواق موع
إدارة الفتوى والتشريع مع إعداد ترجموة للعقود باللغوة العربيوة وذلوك إسوتنادا لقورار مجلوس
الوزرا رقم ف10ف بجلست رقم  )49لسنة .1988
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 )5علووو الهيئوووات والمؤسسوووات ذات الميزانيوووات المسوووتقلة المتعاقووودة موووع الشوووركات والهيئوووات
األجنبيووة إخطووار وزارة الماليووة  -إدارة الخضوووع الضووريبي والتخطوويط بأسووما الشووركات
والمؤسسووات والهيئووات األجنبيووة المتعاقوودة معهووا وجنسوويتها وعنوانهووا داخوول دولووة الكويووت
وخارجها ،عل أن يكون اإلخطار مصحوبا بصوورة مون العقود وذلوك خوالل شوهر مون تواري
التعاقد مع األلتزام بحجز ما ال يقل عن  %5من إجمالي قيمة العقد ،وال يجوز اإلفورا عون
المحجوووز حتو تقوودم هووذه الشووركات والهيئووات األجنبيووة شووهادة صووادرة عون إدارة الخضوووع
الضريبي والتخطيط بووزارة الماليوة تفيود بورا ة ذمتهوا مون أيوة مسوتحقات ضوريبية عليهوا،
كمووا تلتووزم الجهووات المووذكورة بتوريوود قيمووة الضوورائب والغرامووات المسووتحقة علو الشووركات
األجنبيووة إلوو وزارة الماليووة – إدارة الفحووص والمطالبووات الضووريبية خصووما موون محجوووز
الضمان الخاص بتلوك الشوركات والهيئوات األجنبيوة وكافوة التأمينوات والضومانات الموجوودة
لديها مت طلب منها ذلك بكتواب مون وزارة الماليوة  -إدارة الفحوص والمطالبوات الضوريبية،
وذلك وفقا ألحكام ونصوص مرسوم ضوريبة الودخل الكويتيوة رقوم  3لسونة  1955والمعودل
بالقانون رقم  2لسنة  ،2008والئحت التنفيذيوة الصوادرة بوالقرار الووزاري رقوم  29لسونة
 ،2008وال يجووووز تحمووول الهيئوووات والمؤسسوووات العاموووة ذات الميزانيوووات المسوووتقلة أعبوووا
ضوووريبة الووودخل نيابوووة عووون الشوووركات األجنبيوووة أو إعفائهوووا منهوووا ،وإخطوووار وزارة الماليوووة
بالتعاقدات الحالية والمستقبلية مع الشركات األجنبية التي تؤدي أعماال داخل الدولة ضومانا
لتحصيل الضرائب المقررة قانونا ،وعل وزارة المالية متابعة تلك العقود ،مع األلتزام عل
أن تتضمن كافة العقود المستقبلية نصوا يفيود عودم صورف الدفعوة النهائيوة لتوك الشوركات إال
بعوود إصوودار شووهادة بوورا ة ذمووة ضووريبية موون وزارة الماليووة وذلووك إلتزامووا بقوورار مجلووس
الوزرا رقم  /738أوال باجتماع رقم  ) 2008/35-2بتاري .2008/7/14
 )6تلتووزم الهيئووات والمؤسسووات ذات الميزانيووات المسووتقلة المتعاقوودة مووع الشووركات والهيئووات
األجنبيووة فووي حووال اإلخووالل باخطووار وزارة الماليووة – إدارة الخضوووع الضووريبي والتخطوويط -
بأسما الشركات والمؤسسات والهيئات األجنبية المتعاقدة معها وجنسيتها وعنوانهوا داخول
دولة الكويوت وخارجهوا أو اإلخوالل بحجوز موا نسوبت خمسوة بالمائوة  )5%مون قيموة العقود
تحجز في بداية التعاقد) أو من كل دفعة مسددة إل من أبرموا معهم عقودا أو إتفاقيوات أو
تعامالت ،أو اإلخالل بتوريد قيمة الضرائب والغرامات المسوتحقة علو الهيئوة أو المؤسسوة
لوووزارة الماليوووة – إدارة الخضووووع الضوووريبي والتخطوويط – خصوووما مووون محجووووز الضووومان
الخوواص بالشووركات وكافووة التأمينووات والضوومانات الماليووة الموجووودة لووديها يكووون المخووالف
مسئوال عن سداد دين الضريبة المستحقة عل الهيئة أو المؤسسة وفقا لنص المادة )39
من مواد الالئحوة التنفيذيوة لمرسووم ضوريبة الودخل رقوم  3لسونة  1955والمعودل بالقوانون
رقم  2لسنة  2008والصادر بقرار وزير المالية رقم  29لسنة .2008
 )7لمووووظفي اإلدارة الضوووريبية الحوووق بووواألطالع علووو كافوووة المسوووتندات واألوراق والملفوووات
والمعلومات األخرى التي قد تتعلق بالربط الضريبي سوا كانت في حوزة دافع الضريبة أو
الوكيل أو شوخص أخور أو أي جهوة وال يجووز إخفوا المعلوموات عون اإلدارة الضوريبية ألي
سووبب كووان إلتزامووا بوونص المووادة رقووم  )45موون الالئحووة التنفيذيووة لمرسوووم ضووريبة الوودخل
الكويتية رقم  3لسنة  1955المعدل بالقانون رقم  2لسنة .2008
 )8ال يجوووز السووماح بتصوودير أو إعووادة تصوودير األجهووزة والمعوودات وايالت وأيووة مووواد أخوورى
تكوووون الهيئوووة المؤسسوووة األجنبيوووة التوووي زاولوووت العمووول أو التجوووارة فوووي دولوووة الكويوووت قووود
إستوردتها من الخار أو حصلت عليها من دولوة الكويوت ألغوراض المزاولوة إال بعود تقوديم
شهادة صادرة من اإلدارة الضريبية تثبت برا ة ذمتها من مستحقاتها الضريبية طبقوا لونص
المادة  )46من الالئحة التنفيذية للمرسوم  3لسنة  1955والمعدل بالقانون رقوم  2لسونة
.2008
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 )9تلتووزم الهيئووات والمؤسسووات العامووة ذات الميزانيووات المسووتقلة بعوودم توقيووع عقووود أو تقووديم
خدمات للشركات المدرجة في سوق الكويت للوراق المالية والخاضعة لقانون دعم العمالوة
الوطنيووة رقووم  19لسوونة  ،2000وكووذلك الشووركات المسوواهمة العامووة والمقفلووة الخاضووعة
للقوووانون رقوووم  46لسووونة  2006فوووي شوووأن الزكووواة ومسووواهمة الشوووركات المسووواهمة العاموووة
والمقفلة في ميزانية الدولة إال بعد تقديم هذه الشركات ما يفيد برا ة ذمتهوا مون األلتزاموات
المقررة عليها بموجب القانون.
 )10التقيد بأحكوام القوانون رقوم  49لسونة  2016بشوأن المناقصوات العاموة والمرسووم رقوم
 )30لسنة  2017باصدار الالئحة التنفيذية لقانون  49لسنة .2016
 )11التقيد بأحكام كل من الموادتين  14 ،13مون القوانون رقوم  30لسونة  1964بانشوا
ديوان المحاسبة والمعدلتين بالمرسوم بالقانون رقم  4لسنة  1977فيما يختص باخضاع
المناقصات الخاصة بالتوريدات واألشغال العامة وكذلك كل مشروع إرتباط أو عقد أو اتفاق
يكون من شأن إبرام ترتيب حقوق أو إلتزامات مالية إذا بلغت قيمة المناقصة واألتفاق أو
العقد مائة ألف دينار كويتي فأكثر للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ،والتقيد بتعميم ديوان
المحاسبة رقم  )3لسنة  1999والخاص باألرتبواط وتجديود العقوود التوي سوبق وأن وافوق
عليو الوديوان ،وتعمويم ديووان المحاسوبة رقوم  )3لسونة  2003بشوأن عورض أوراق
المناقصات ومشروعات العقود واالرتباطات واالتفاقوات الخاضوعة لرقابوة ديووان المحاسوبة
المسبقة قبل نهاية السنة المالية .
 )12عل و الجهووات المسووتقلة اإللتووزام بتعموويم وزارة الماليووة رقووم  9لسوونة  2016بشووأن أسووس
حصوور وتقيوويم األصووول العقاريووة المملوكووة للدولووة بتحووديث تعموويم رقووم  )5لسوونة 2005
وألحكام التعميم رقم  )2لسنة  2007بشأن اإلجرا ات المالية والمحاسبية الالزمة إلثبوات
قيم أمالك الدولة العقارية في حسابات الجهات الحكومية وذلك فيما ال يتعوارض موع قووانين
إنشائها ولوائحها التي تنظم أعمالها ويوتم إعوداد بياناتهوا المطلوبوة لووزارة الماليوة بموجوب
كشوووف إحصووائية ترفووق بالحسووابات الختاميووة وال تووؤثر عل و بياناتهووا الماليووة المعوودة وفقووا
للنظام المحاسبي المتبع بالجهة المستقلة.
 )13عل و جميووع الجهووات المعنيووة مراعوواة أن و تووم وقووف برنووامج العمليووات المقابلووة “األوفسووتف
نهائيا إستنادا لتعميم الجهواز المركوزي للمناقصوات العاموة رقوم  )2016/1ولقورار مجلوس
الوووزرا رقووم  )1212المتخووذ باجتماع و رقووم  )2015/3المنعقوود بتوواري 2015/7/13
ونص عل التالي
وقووف برنووامج األوفسووت نهائيووا ،وتكليووف هيئووة تشووجيع األسووتثمار المباشوور بالتنسوويق
واألسووتعانة بموون تووراه موون الجهووات المعنيووة لتنفيووذ إلتزامووات برنووامج األوفسووت القائمووة
الحالية ،مع مراعاة تحقيق أهداف التنمية المنشودة وأولويات خطة التنمية.
 )14عل الجهات المستقلة طرح أعمال الخدمات في مناقصوات أو ممارسوات عاموة عون طريوق
مقاولين محليين لتوفير العمالة والمعدات وفقا لما ورد فوي قورار مجلوس الووزرا بجلسوت
رقم  )30لسنة  1982بهذا الخصوص.
 )15عل جميع الجهات الحكومية تضمين مناقصاتها لشورا األجهوزة الفنيوة التوي تتطلوب إدارة
وصيانة فنية مستمرة شرطا بالزام الموردين بتدريب من تعينهم الجهة الحكومية المشترية
من الكويتيين للقيام بادارة وصيانة األجهزة الفنية التي ستقتنيها ،وذلك وفقا لقرار مجلس
الوزرا بجلست رقم  )2لسنة  1985وتعميم وزارة المالية رقم  )1لسنة  1985وذلوك
لمواجهة النقص في الكوادر الفنية.
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 (16ﻓ ﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺩﻋ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻳ ﻊ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻ ﺎﺕ ﻟﻣﻘ ﺎﻭﻟﻳﻥ ﺁﺧ ﺭﻳﻥ ﺃﻭ ﻣﺷ ﺎﺭﻛﺗﻬﻡ ﺑﻬ ﺎ ﺧﻼﻓ ﺎ
ﻟﻠﺷ ﺭﻭﻁ ،ﻭﻣﻧ ﻊ ﺍﻟﻣﻘ ﺎﻭﻟﻳﻥ ﺍﻟﻛ ﻭﻳﺗﻳﻳﻥ ﺃﻭ ﻣﺅﺳﺳ ﺎﺗﻬﻡ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗ ﺩ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺑ ﺎﻁﻥ ﻣ ﻊ ﺷ ﺭﻛﺎﺕ
ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻣﻘ ﺎﻭﻟﻳﻥ ﻣﺣﻠﻳ ﻳﻥ ﻣ ﺅﻫﻠﻳﻥ ﺑﺈﺳ ﺗﻁﺎﻋﺗﻬﻡ ﺍﻟﻘﻳ ﺎﻡ ﺑ ﺫﻟﻙ )ﺗﻭﺻ ﻳﺎﺕ ﻟﺟﻧ ﺔ
ﺍﻟﺗﻧﺷﻳﻁ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ( ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺗﺩ ﺑﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﻧ ﺎﺯﻝ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﺑ ﺭﻡ ﺑ ﻳﻥ ﺍﻟﺷ ﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳ ﺔ ﻛﻣﻘ ﺎﻭﻝ
ﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻛﻣﻘﺎﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﻁﻥ ﺇﻻ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺎﻟﻙ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻬﺭﺏ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻲ.
< <

 (17ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﻗﻳﻊ ﻋﻘﻭﺩ ﺗﺭﺗﺏ ﺇﻟﺗﺯﺍﻣﺎ ﻣﺎﻟﻳﺎ ﻳﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﻧﺹ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺭﺑﻁ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺇﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬ ﺫﺍ ﺍﻟﻐ ﺭﺽ ﻷﻛﺛ ﺭ ﻣ ﻥ ﺳ ﻧﺔ
ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻧﺻﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻣ ﺎﺩﺓ  26ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣﺭﺳ ﻭﻡ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗ ﻡ  31ﻟﺳ ﻧﺔ  1978ﺑﺷ ﺄﻥ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ.
< <

 (18ﺍﻷﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺭﻗﻡ  91ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺑﺈﺟﺗﻣﺎﻋﻪ ﺭﻗﻡ ) (2012/5ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ
 2012/1/22ﻭﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ  49ﻟﺳﻧﺔ  2016ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺭﻗﻡ  30ﻟﺳﻧﺔ  2017ﺑﺈﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ.
 (19ﺍﻷﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻟﻐﺭﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻟﺗﺯﺍﻣﺎ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺭﻗﻡ  /956ﺍﻭﻻ ،ﺛﺎﻧﻳﺎ /ﺏ ﻓﻲ ﺇﺟﺗﻣﺎﻋﻪ ) (99/24-2ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ
.1999/12/5
 (20ﻋﺩﻡ ﺗﻭﻗﻳﻊ ﻋﻘﻭﺩ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺗﺭﺗﺏ ﺃﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻬﻭﺭ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻟﺗﺯﺍﻣﺎ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺭﻗﻡ  /956ﺃﻭﻻ ،ﺛﺎﻧﻳﺎ /ﺏ ﻓﻲ ﺃﺟﺗﻣﺎﻋﻪ )-24
 (99/2ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ .1999/12/5
 (21ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺟﻬ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﻠﺔ ﺍﻹﻟﺗ ﺯﺍﻡ ﺑﺗﻌﻣ ﻳﻡ ﺍﻟﺟﻬ ﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯﻱ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻ ﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺭﻗ ﻡ
) (1ﻟﺳﻧﺔ  2017ﺑﺷﺄﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺭﻗﻡ  49ﻟﺳ ﻧﺔ  ،2016ﻭﻗ ﺭﺍﺭ ﺭﻗ ﻡ 113
ﻟﺳ ﻧﺔ  2017ﺑﺗﺣﺩﻳ ﺩ ﺭﺳ ﻭﻡ ﺍﻟﺧ ﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗ ﻲ ﻳﻘ ﺩﻣﻬﺎ ﺍﻟﺟﻬ ﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯﻱ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻ ﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ
ﻭﺭﺳ ﻭﻡ ﺗ ﻭﻓﻳﺭ ﻭﺛ ﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻ ﺎﺕ ،ﻭﻗ ﺭﺍﺭ ﺭﻗ ﻡ  114ﻟﺳ ﻧﺔ  2017ﺑﺗﺣﺩﻳ ﺩ ﺭﺳ ﻭﻡ ﻁﻠﺑ ﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻅﻠﻡ .

< <

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻋﺷﺭ< <
< <

ﺇﺳﺗﺋﺟﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
< <
< <

< (1ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺄﻥ ﻻ ﺗﺗﻡ ﻋﻣﻠﻳ ﺔ ﺍﻹﺳ ﺗﺋﺟﺎﺭ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻐﻳ ﺭ ﺇﻻ ﺑﻌ ﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳ ﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣ ﺔ ﻟﻠﻣﻔﺎﺿ ﻠﺔ
ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﺭﺍء ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺟﻳﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﻧﺎء ﻭﻳﺟ ﻭﺯ ﺇﺫﺍ ﻣ ﺎ ﺇﻗﺗﺿ ﺕ ﺍﻟﺿ ﺭﻭﺭﺓ ﺇﺳ ﺗﺋﺟﺎﺭ ﻣﺑﻧ ﻰ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻐﻳ ﺭ
ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺅﻗﺗﺔ ﻭﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﺣﻳﻥ ﺇﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﻣﺑﻧﻰ ﺍﻟﻣﺯﻣﻊ ﺑﻧﺎﺋﻪ ﻭﺗﺟﻬﻳﺯﻩ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣ ﻝ ﻣ ﻊ
ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﺍﻟﻣﺳﺑﻖ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺳﻛﺎﻥ ﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  -ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
 (2ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻭﺳﻊ ﻓﻲ ﺇﺳﺗﺋﺟﺎﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺗﺻﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧ ﻭﺍﺣﻲ
ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ.
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 )3اإللتزام بالمرسوم بالقوانون رقوم  125لسونة  1992بشوأن حظور إسوكان غيور العوائالت فوي
بعض المناطق السكنية.
 )4يراع أن يتم تحديد القيمة اإليجاريوة للمتور المربوع سونويا للراضوي المملوكوة للدولوة فوي
المناطق المختلفة للغراض األستثمارية طويلة األجل طبقا للقرار رقوم  )22لسونة 1993
ومراعواة التعمويم رقوم  1999 /1بشوأن إسوتغالل األراضوي والمبواني فيموا بوين الجهوات
الحكوميوة وقورار وزيور الماليوة رقوم 38لسونة  2001باصودار التعوديالت علو الالئحوة
التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم  105لسنة  1980بشأن نظام أمالك الدولة.
 )5التأكيد عل اإللتزام بقرار مجلس الووزرا رقوم  74الصوادر فوي إجتماعو رقوم )2008/3
المنعقد بتاري  2008/1/21الذي ينص عل
أوال الموافقة عل الضوابط المقترحة من وزارة المالية الواردة فيما بعد في
شأن مقار المؤسسات الحكومية المستأجرة والطلب من الجهات الحكومية األلتزام
بها في حال طلب إستئجار مبان لها وهي كالتالي
 -1إتخاذ اإلجرا ات الالزمة وبالسرعة الممكنة إلعداد تصاميم تنفيذ المباني
الدائمة في األراضي المخصصة لها بما يتناسب وإحتياجاتها الفعلية والمستقبلية
إلستيعاب جميع القطاعات التابعة لها ،وذلك بحد أقص ثالث سنوات.
 -2عدم التركيز عل توفير طلباتها في محافظة العاصمة والتوج إل
المحافظات األخرى وذلك لتخفيف الضغط عل العاصمة ،وترشيد اإلنفاق فيما
يخص التكلفة اإليجارية.
 )6التأكيد عل اإللتزام بقرار مجلس الوزرا رقم  7/666بتاري  2008/6/23بشأن
الموافقة عل ضرورة وضع برنامج إلنشا مقرات دائمة للوزارات والمؤسسات
الحكومية التي تستغل حاليا مقرات مؤقتة مستأجرة.

الفصل الثاني عشر
المشتريات ،الصيانة ،األصول
والمخازن
 )1شرا أدوات ومعدات المكافحة الحريق واإلنذار وقطع الغيار والمواد الالزمة لها وصيانتها
يتم بمعرفة اإلدارة العامة لإلطفا .
 )2يتم التصرف في جميع المواد والمعدات الخارجة عن نطاق اإلستخدام التالفة  -الراكودة –
المتقادمووة – بووواقي المووواد الخووام  -الموجووودات التووي تصوودر بشووأنها تعليمووات محووددة موون
الجهات المختصوة فوي الدولوة بمنوع إسوتخدامها ألضورار قود تونجم عون ذلوك ألي سوبب ) فوي
إطار المرسوم بالقوانون رقوم  ) 105لسونة  1980وتعديالتو و قورارات مجلوس الووزرا
التاليووة ف رقووم  ) 301باجتماع و رقووم  ) 14لسوونة  1993والووذي يوونص عل و تفووويض
وزارة الماليووة التنسوويق مووع اللجنووة الدائمووة للمسوواعدات الخارجيووة بتحديوود وتزويوود اللجنووة
الكويتية لإلغاثة بالمواد والمعدات التي تستغني عنها وزارات الدولوة ومؤسسواتها الخاصوة
كتبووورع مووون الحكوموووة لصوووالح المحتووواجين ،ورقوووم  ) 832باجتماعووو رقوووم  ) 50لسووونة
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 1994بشأن بيع المواد والمعدات السكراب الخارجة عن نطاق إستخدام الجهات الحكومية
بالمزاد ،ووفقا لتعاميم وتعليمات وزارة المالية التالية ف تعميم رقم 1لسنة  2001بشأن
إلغووا تعموويم وزارة الماليووة رقووم  1995/13بشووأن التصوورف فووي أمووالك الدولووة الخاصووة
العقارية والمنقولة ،والتعليمات الصادرة في يونيوو  2003بشوأن إجورا ات التبورع بوأجهزة
الحاسووب ايلووي الخارجووة عوون نطوواق األسووتخدام لوودى الجهووات الحكوميووة وتعموويم رق وم ) 4
لسنة  2017بشأن التصرف في الموجودات الخارجة عون نطواق األسوتخدام فوي نظوام إدارة
المخزون بنظم إدارة مالية الحكومة) ف عل أن تورد قيمة الموجوودات التوي تصورف فيهوا
لحساب إيرادات الجهة الحكومية ،وذلك فيما ال يتعارض مع قوانين إنشا الجهات واللوائح
التي تنظم أعمالها.
 )3عل جميع الجهات المستقلة عند إبرام عقود الصيانة أن يتضومن العقود قطوع الغيوار لتالفوي
عملية شرا قطع الغيار مما يؤدي إل تقليل األعبا اإلدارية كالتخزين مع وضوع حود أدنو
للمخزون من قطع غيار المعدات وايالت وذلك بهودف تقليول الهودر فوي البواب الثواني بسوبب
تقادم المخزون الراكد نتيجة للتطور التكنولوجي وظهور أجهزة ومعودات وآالت بمواصوفات
أحووودث وإمكانيوووات أكبووور مموووا يوووؤدي إلووو القضوووا علووو ظووواهرة وجوووود قطوووع غيوووار ال يوووتم
إستخدامها.
 )4ينبغي عل الجهات المستقلة التي تؤمن عل ممتلكاتها التقيد بما ورد في المادة  )50مون
قووانون شووركات ووكووال التووأمين رقووم  24لسوونة  1961والتووي نصووت علو ف ال يجوووز ألي
شخص أن يؤمن خار الكويت مباشرة عل عقارات أو أموال موجودة في الكويتف.
 )5تلتووزم الجهووة بحصوور وتوصوويف وتقيوويم األصووول الثابتووة الخاصووة بهووا بالتعوواون مووع وزارة
الماليووة وفقووا للبنوود رقووم  )3موون قوورار مجلووس الوووزرا رقووم /1067ثانيووا) بشووأن مشووروع
إعادة هندسة العمليات المالية وذلك للحفاظ عليها وصيانتها حت ال يوؤدي سوو األسوتخدام
إل سرعة إستهالكها قبل نفاذ عمرها اإلفتراضي.
 )6ينبغووي إتبوواع األسوولوب العلمووي السووليم لتموووين المخووازن بووالمواد والمعوودات بمووا ال يسوومح
بتكديس المواد فيها وركودها أو تلفهوا وأال يشوترى مون الموواد والمعودات إال موا تودعو إليو
حاجة العمل الفعلية.
 )7تطوير النظم والقواعد الخاصوة لتنظويم األعموال المخزنيوة والعمول علو المراجعوة الدوريوة
للمخوووزون بكافوووة أشوووكال ورفوووع التقوووارير الالزموووة لمجلوووس اإلدارة عووون حركوووة المخوووزون
وخصوصا للمخزون الراكد منذ فتورة طويلوة أو بطوي الحركوة أو التوالف موع بيوان أسوبابها
وإقتراح المعالجات المناسبة مع مراعاة األصول والقواعد المحاسوبية المتعلقوة بهوذا الشوأن
وذلك إلتزاما بقورار مجلوس الووزرا رقوم  910المنعقود فوي إجتماعو رقوم )2006/54-3
بتاري .2006/8/28
 )8يجب االهتمام برفع كفا ة األدا في عمليات التخزين المختلفة بحيث يتحقق الهدف المرجو
من ورا ضبط هذه العمليات وهو خفض كلفة المخزون إل أدن حد ممكن وإحكام الرقابوة
السليمة عل إدارة وتداول المواد ،وتحقيقا لهذا الهدف فقد أصودرت إدارة شوؤون التخوزين
العاموة العديود موون التعواميم والتعليموات التووي تونظم عمليوات التخووزين المختلفوة والتوي يرجو
العمل بها ،وفيما ال يتعارض مع قوانين إنشا الجهات واللوائح التي تنظم أعمالها.
 )9اإللتوووزام بتعمووويم وزارة الماليوووة رقوووم  2لسووونة  2017بشوووأن نظوووم الشووورا للجهوووات العاموووة
وتعديالت .
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 )10يراعي التقيود بالودليل اإلرشوادي لتأهيول الشوركات والمؤسسوات لودي الجهوات الحكوميوة
الصوادرة موون قبوول وزارة الماليوة – إدارة نظووم الشوورا – وذلووك عنود رغبووة الجهووات بوواجرا
تأهيل مسبق لعمليات الشرا والمزايدات.
 )11يراعووي عنوود رغبووة الجهووات الحكوميووة فووي إسووتخدام أسوولوب الشوورا الجموواعي باحوودى
الطرق التالية
مناقصات الشرا الجماعي.
.1
الشرا المباشر عن طرق دليل شرا المواد.
.2
األلتزام بتعليمات الشرا الجماعي الصادرة عن وزارة المالية – إدارة نظم الشرا -
بتاري  10يونيو .2001

الفصل الثالث عشر
عمليات النقل واإلستيراد
والمنتجات الوطنية
 )1اإللتزام بقرار مجلس الوزرا رقم / 887رابعا) الصادر بتاري  2008/09/3بشأن إعطا
األولوية لشركة النقل العام الكويتية فيما يتعلق بعقود خودمات النقول الخاصوة بهوا ،وتسوهيل
اإلجرا ات المتعلقة بتخليص معامالت الشركة.
 )2يراع عدم اإللتزام بالشحن عن طريوق شوركة المالحوة العربيوة المتحودة وذلوك إسوتنادا إلو
قرار مجلس الوزرا رقم  )4/519بجلست رقم  )37المنعقدة بتاري  2006/5/28بالغا
قرار مجلس الوزرا رقوم /984ثالثوا  )1/المتخوذ باجتماعو رقوم  )86/47المنعقود بتواري
 1986/9/21القاضي بالزام المتعهود باسوتخدام بوواخر شوركة المالحوة العربيوة المتحودة فوي
شحن البضائع والمواد المستوردة لحسواب الووزارات والمؤسسوات الحكوميوة إذا كانوت تمور
بمينا الدولة المصدرة.
 )3يجب أن يكون إنتقال الموظفين المكلفين بمهمات رسمية في الخوار والموفودين فوي بعثوات
أو إجازات دراسية والقائمين باجوازات دوريوة أو العوال فوي الخوار والمتعاقودين عنود بود
التعاقد وفي نهايت عل طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو بمعرفتهوا وذلوك طبقوا
لقووورار مجلوووس الووووزرا رقوووم  )15المتخوووذ فوووي إجتماعووو رقوووم  )84/31المنعقووود بتووواري
 1984/7/15وقوورار مجلوووس الووووزرا رقوووم  ) 21لسووونة  1985والمعووودل بقووورار مجلوووس
الوزرا بجلست رقم  )18بتاري  1987/4/12بشوأن األلتوزام باسوتخدام طوائرات مؤسسوة
الخطوط الجوية الكويتيوة ،وقورار مجلوس الووزرا رقوم  )1166المتخوذ فوي إجتماعو رقوم
 )2005/49المنعقوووود بتوووواري  2005/10/30بشووووأن الموافقووووة علوووو إسووووتخدام الوووووزرا
ومرافقيهم في المهمات الرسمية طائرات خطوط الطيران المختلفة التي تتناسب مع مواعيد
مهماتهم وذلك إستثنا من قرار مجلس الوزرا  )6/15المتخذ في إجتماع رقوم )84/31
المنعقد بتاري  ،1984/7/15كذلك مع األخذ باألعتبار قرار مجلس الوزرا رقم  444لسنة
 2011بشووأن بعووض القواعوود واإلجوورا ات التنفيذيووة للقووانون رقووم  6لسوونة  2008فووي شووأن
تحويوول مؤسسووة الخطوووط الجويووة الكويتيووة إل و شووركة مسوواهمة ،وعل و أن يراعووي العموول
باإلتفاقية المبرمة بين وزارة المالية وشركة الخطوط الجوية الكويتية بتواري 2017/9/12
بشأن قرار مجلوس الووزرا رقوم  )958لسونة  2017فوي شوأن تحديود أسوعار توذاكر السوفر
وبوالص الشحن الحكومية لشركة الخطوط الجوية الكويتية ،مع إلغوا الكتواب الودوري رقوم
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 )4لسوونة  2015بنووا عل و الكتووب الصووادرة موون وزارة الماليووة للجهووات الحكوميووة بتوواري
 2017/10/5بهذا الشأن.
 )4التقيد بدعم الصناعات المحلية وفقا لما ورد بأحكام المادة رقم  )62من القانون رقم )49
لسوووونة  2016بشووووأن المناقصووووات العامووووة والمووووادة رقووووم  )40موووون المرسوووووم رقووووم )30
لسوونة 2017باصوودار الالئحووة التنفيذيووة للقووانون 2016/49بووأن يووتم الترسووية عل و المنووتج
الوطني مت كان مطابقا ً للمواصفات والشروط وكانت األسعار المقدم بهوا ال تزيود علو أقول
األسووعار التووي قوودمت عوون منتجووات مماثلووة مسووتوردة مطابقووة للمواصووفات بنسووبة )15%
خمسة عشرة في المائة.

الفصل الرابع عشر
اإلتصاالت والمركبات
 )1اإللتزام بقرار مجلس الوزرا رقم  /956أوال ،ثانيا /ب المنعقد في إجتماع )99/24-2
بتاري  1999/12/5والذي أكد عل مراعاة ما تنص علي عقود تأجير السيارات.
 )2عل المؤسسات مراعاة تخصيص هاتف سيارة واحد لكل من السادة الوزرا ووكال
الوزارات ومن في مستواهم وذلك طبقا لتعميم وزارة المالية رقم  )13لسنة  1990بشأن
تخصيص هواتف السيارات للجهات الحكومية وإلغا أية أعبا مالية مترتبة عل
تخصيص هواتف للسيارات وأجهزة المناداة والهواتف النقالة وأية التزامات مالية سابقة
للغرض المذكور تخالف ما جا بالتعــميم المشار إلي .
 )3اإللتزام بما جا في قورار مجلوس الووزرا رقوم /405أوال )2/والووارد ضومن تعمويم وزارة
الماليووة رقووم  )5لسوونة  2001بشووأن قوورارات مجلووس الوووزرا والمتعلقووة بمعالجووة مووواطن
الهدر والذي نوص منو علو د) تنظويم عمليوة إسوتئجار وسوائل النقول وأن يكوون تخصويص
السيارات للخدمات الضرورية فقط إضافة إل إلغا التخصويص الشخصوي كميوزة عينيوة إال
بنا عل قرار يصدر من مجلس الخدمة المدنية بذلك.
 )4اإللتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية رقوم 1لسونة  )2016بشوأن مونح بودل سويارة لشواغلي
الوظائف القيادية في الجهات الحكومية وإلغا تخصيص السيارات.
 )5يجب قصر خدمات البرق والهاتف والتلكس والخدمات البريدية عل األعموال الرسومية فقوط
وحصر المطالبات عن تلك الخدمات وسدادها فور ورودها.
 )6تستبدل سيارات الوزرا مرة كل سنتين شرط توافر اإلعتموادات الماليوة علو أال تزيود قيموة
السيارة عن خمسة وعشرين ألف دينار كويتي عل أن تنقل ملكيتهوا وتسوجل باسوم وذلوك
إستنادا لقرار مجلس الوزرا رقم  )1409في إجتماعو رقوم  2012/4-68المنعقود بتواري
.2012/12/30
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الفصل الخامس عشر
المشـــــاريع اإلنشائية
والرأسمالية
 )1ال يجووز أليوة مؤسسوة أو هيئوة تجواوز إعتمواد أحود المشواريع اإلنشوائية المخصوص لهوا
بقانون إعتماد مالي ألكثر من سنة) إال إذا قابل وفر في اإلعتماد السنوي لمشروع آخر.
)2

يجوب إعطوا األولويوة للمشواريع اإلنشوائية ذات الموردود االقتصوادي المباشور ،وتضومين
عقوود المشواريع اإلنشوائية شوروطا تلوزم المقواول القيوام بشورا الموواد والمعودات الالزموة
للمشروع من السوق المحلية ،مع إعطوا األولويوة للمنتجوات الوطنيوة وفقوا لقورار مجلوس
الوزرا رقم  )17بجلست  32لسنة .1987

)3

عل جميع المؤسسات المستقلة الرجوع إل إدارة الفتووى والتشوريع بشوأن أي دعووى أو
أي تعاقد أو أي إجرا قضائي يراد إتخاذه فوي الخوار وأن يعهود إلو تلوك اإلدارة جميوع موا
يتعلق بذلك من إجرا ات وفقا لقرار مجلس الوزرا بجلست رقم  62لسنة .1978

)4

ال يجوز ألية جهة إبرام أو إجازة أي عقد فوي موضووع تزيود قيمتو علو خمسوة وسوبعين
ألف دينوار إال بعود عرضو علو إدارة الفتووى والتشوريع ،وذلوك تنفيوذا للموادة الخامسوة مون
المرسوم األميري رقم  )12لسنة  1960وتعديالت بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.

)5

اإللتزام بما جا في قرار مجلوس الووزرا رقوم /405أوالً )1/والووارد ضومن تعمويم وزارة
الماليووة رقووم  )5لسوونة  2001بشووأن قوورارات مجلووس الوووزرا والمتعلقووة بمعالجووة مووواطن
الهدر والذي نص من ضمن عل
ح  -السرعة في إنجاز العمل في المشروعات حت يمكن اإلستفادة من النفقوة العاموة
وتالفي أثر التضخم في األسعار الذي قد ينشأ عن طول فترة التنفيذ.
ط  -إعووادة النظوور فووي قواعوود ومبووادم إقوورار المشوواريع اإلنشووائية وتبسوويط اإلجوورا ات
المتعلقووة بعمليووات التصووميم والطوورح ،وكووذلك إعووادة النظوور فووي القواعوود الخاصووة
باألوامر التغييرية بهودف الحود منهوا حيوث أنهوا بوضوعها الحوالي توؤدي إلو زيوادة
التكاليف الكلية للمشروعات وإطالة مدة التنفيذ.
ي  -األهتمام بالصيانة الدورية للمشاريع القائمة وبموا تتضومن مون أجهوزة ومعودات
للحفاظ عل األصل وبما يحقــــق األستفادة الكاملة مون تلوك األصوول خوالل عمرهوا
األفتراضي أو اإلنتاجي.
األخذ باألعتبار ما يلي بالنسبة للمشاريع اإلنشائية والرأسمالية
 إعووداد دراسووة الجوودوى اإلقتصووادية الالزمووة للمشووروع مووع األخووذ باألعتبووارالتغيرات واإلحتياجات المستقبلية.
 ضوورورة أخووذ الموافقووات الالزمووة موون الجهووات المختصووة قبوول التنفيووذ وكووذلكاألوامر التغييرية التي قد تطرأ أثنا التنفيذ.
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العمل عل دراسة أسباب التأخير فوي تنفيوذ العديود مون المشواريع ووضوع السوبلالكفيلة بعدم تكرارهوا مسوتقبال وفقوا لموا ورد بقورار مجلوس الووزرا رقوم / 910
أوال ،ثانيا لسنة  - 2006فقرة )9
)6

تلتزم الجهات المستقلة القائمة عل تنفيذ المشروعات الكبرى بضرورة التعاون مع الهيئة
العامة للبيئة وإبالغها مسبقا وبصورة رسمية بمشروعات التنمية الرئيسية المزمع تنفيذها
ليتسن للهيئة دراسة تلك المشاريع من الناحية البــــــيئية وذلك إستنادا إلو قورار مجلوس
الوزرا رقم  )906بجلست رقم  )55لسنة .1994

)7

إسوتنادا إلو قورارات مجلوس الووزرا أرقوام  )1126المتخوذ فوي إجتمـوـاع رقوم -49
 2003/2المنعقوووود بتوووواري  )1253 ،2003/11/24المتخووووذ فووووي إجتماعوووو رقووووم -54
 2003/2بتووواري /82 ،2003/12/23رابعووووا) فووووي إجتماعووو رقووووم  2005 /4المنعقوووود
بتووواري /213 ،2005/1/30أوال) المتخوووذ باجتماعووو رقوووم  )2008/7المنعقووود بتووواري
 ،2008/2/18يجب عل جميع الجهات الحكومية مراعاة ما يلي
 -1تكليف وزارة األشغال العامة بالتعاقد واإلشراف عل جميع المشاريع الحكومية
للووزارات والهيئوات والمؤسسوات الحكوميوة ،موا عودا مشواريع جامعوة الكويوت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،باإلضافة إل المؤسسات التي يتويح
لها قانون إنشائها هذا االختصاص.
 -2قيوام وزارة األشوغال العاموة بالحصوول علو موافقوة الجهوات المسوتفيدة مون
المشروع عل التصميم قبل طرح للتنفيذ.
 -3تتول الجهات الحكومية التعاقد واإلشراف عل جميع أعمال الصيانة البسيطة
اليوميوة لمبانيهوا وذلوك فوي حودود ميزانيوة مقودارها ال يجواوز مائوة ألوف دينوار
كويتي سنويا.
الجهوات الحكوميوة لتتوول

القيوام بصويانة

 -4إسوناد مسوؤولية الصويانة إلو
مشاريعها.
 -5السوماح بقيوام الجهوات الحكوميوة بتصوميم وتنفيوذ وصويانة وإدارة مشواريعها
الصغيرة والتي ال تتجاوز تكاليفها المالية عن مليوني دينار كويتي.
 -6اإلبقوا علو تصوميم وتنفيوذ وصويانة وإدارة المشواريع الكبيورة تحوت مسوئولية
وزارة األشغال العاموة شوريطة إسوتكمال كافوة متطلبوات وزارة األشوغال العاموة
لتنفيذها للجهة المستفيدة وفي حالة الخالف يرفع األمر إل مجلس الوزرا .
)8

ينبغوي عودم تضومين شوروط المناقصوات والممارسوات تووفير سويارات لمشورفي الجهوات
المستقلة أو توفير أجهزة أو معدات أو غيرها ليست لها عالقة بشكل مباشر أو غير مباشر
بموضوع المناقصة أو الممارسة تالفيا إلرتفاع قيمة العطا ات التي يتقدم بهوا المناقصوون
والممارسون.

)9

اإللتزام بقرار مجلس الوزرا رقم  )2/25المتخذ باجتماع رقم  2018/1المنعقد بتاري
 2018/1/3الوووذي يووونص علووو التأكيووود علووو كافوووة الجهوووات الحكوميوووة بضووورورة اإللتوووزام
بالجداول الزمنية المدرجة في خطة عمل كل منها لتنفيذ المشاريع التي تخصوها ،والحورص
عل و اإللتووزام بالمواعيوود الالزمووة للحصووول عل و الموافقووات الضوورورية للمضووي بوواجرا ات
طرح وترسية المنافصة العامة ذات الصلة بأعمالها.
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الفصل السادس عشر
األعتمادات اإلضافية والنقل
بين األبواب والمناقالت
 )1كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد عل التقديرات الواردة فيها وكوذلك نقول أي مبلوغ
من باب إل آخر من أبوواب مصوروفات الميزانيوة يجوب أن يكوون بقوانون وفقوا للموادة 146
من الدستور.
 )2ال يجوز ألية جهة مستقلة تجاوز إعتماد باب من أبواب المصروفات إال بقوانون إسوتناد إلو
نص المادة رقم  21من المرسوم بالقانون رقم  31لسنة .1978
 )3ال يجوز تجاوز إعتماد بند من بنود مصروفات الميزانيوة إال إذا قابلو وفور فوي إعتمواد بنوود
أخرى من نفس الباب ،ويكون النقل بين بنود الباب الواحد.
 )4ال يجووز الصوورف علو أنووواع لووم يوودر لهووا إعتمووادات فووي الميزانيووة إال بعوود موافقووة وزارة
المالية.
 )5عل كل مؤسسة مستقلة عودم اللجوو إلو طلوب فوتح إعتمواد إضوافي لكول أو بعوض أبوواب
الميزانية أو طلب النقل بين أبواب الميزانية أو كليهما إال في حالة الضرورة القصوى طبقوا
لقرار مجلس الوزرا رقم  81بجلست رقم  5لسنة  ،1994كما يجوب القيوام بدراسوة دقيقوة
مسووبقة عوون حالووة الصوورف مقارنووة باإلعتمووادات عل و أن تتقوودم كوول مؤسسووة بطلباتهووا إل و
وزارة الماليووة مشووفوعة بووالمبررات والبيانووات الوافيووة فووي وقووت يسوومح باتمووام اإلجوورا ات
الالزمة بحيث يمكن إستخدام اإلعتمادات فيما طلبت من أجل قبل نهاية السنة المالية.
 )6ال يجوووز التقوودم بطلووب إعتموواد إضووافي أو طلووب تخصوويص مبووالغ أو طلووب إقوورار صوورف إلو
مجلس الوزرا مباشرة ،بل تحال هذه الطلبات إل وزارة الماليوة لتقووم بدراسوتها ومون ثوم
إحالتها إل الجهات المختصة وذلك إستنادا إل نص المادة  )52من مرسوم بالقانون رقوم
 31لسنة  1978بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة عل تنفيذها والحساب الختامي.
 )7العمل عل التنسيق مع مجلس األمة باعتماد مشاريع الحسابات الختامية واإلعتمادات
اإلضافية المتأخرة وذلك إلتزاما بقرار مجلس الوزرا رقم /812سابعا )1/في
إجــــــتماع رقـــــــم  )2004/28بتاري .2004/7/18
 )8ضرورة إيضاح األسباب التفصيلية للمناقالت التي تمت وترفق بالتقارير الربع سنوية
وعل أن يكون النقل لحاجة ضرورية وملحة وفي أضيق الحدود.
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الفصل السابع عشر
الديون واإليرادات المستحقة
واألستقطاعات والخصميات
 )1ضرورة التقيود بوالتعميم رقوم  )5لسونة  1996فوي شوأن اإلجورا ات الواجوب إتباعهوا لتنفيوذ
قرار مجلس الوزرا رقم  )2/215الصادر في  1996/4/1والذي ينص عل فعل جميع
الجهات الحكومية إجرا التحقيقات الالزمة موع أي موظوف يتسوبب بترتيوب إلتزاموات ماليوة
علو الدولوة دون وجو حووق وتحميلو المسوئولية القانونيوة ،وذلووك تالفيوا لحودوث هوذا األموور
مستقبالف.
 )2المبووالغ المخصووومة موون مرتبووات الموووظفين كعقوبووة أو جووزا لمخووالفتهم نظووم العموول تقيوود
لحسوواب اإليوورادات بالجهووة بعوود خصوومها عل و حسوواب المصووروفات إلعتبارهووا حرمووان موون
الراتب أما أيام انقطواع الموظوف عون العمول بغيور إذن فوال تخصوم علو حسواب المصوروفات
بسبب عدم إحتسابها من أيام العمل المستحق عليها أجر وذلك إستنادا إل المادة رقم )81
من المرسوم الصادر بتاري  1979/4/4في شأن نظام الخدمة المدنية.
 )3يلزم للحفاظ عل األموال العامة عدم التأخر في المطالبوة بواإليرادات المسوتحقة وتحصويلها
أوالً بأول وحصور المتوأخرات الواجبوة التحصويل أو اإليورادات المسوتحقة وإتخواذ اإلجورا ات
الكفيلة بتحصيلها وذلك تنفيذا لما يلي
أ -قوورار مجلووس الوووزرا رقووم /405أوال )1/والوووارد ضوومن تعموويم وزارة الماليووة
رقووم  )5لسوونة  2001بشووأن قوورارات مجلووس الوووزرا والمتعلقووة بمعالجووة مووواطن
الهووودر والوووذي نوووص علووو ف اتخووواذ كافوووة اإلجووورا ات الكفيلوووة لتحصووويل اإليووورادات
المستحقة أوالً بأول منعا لتراكمها وكذلك الديون المستحقة للحكومةف.
ب -قرار مجلس الووزرا رقوم /812سوابعا )1/باجتماعو رقوم  )28-2004بتواري
 2004/7/18والووذي يوونص علووو ضوورورة العمووول علوو تحصووويل وتسوووية حسوووابات
اإليرادات المستحقة والذمم المدينة أوال بوأول حتو ال يوتم تضوخيمها مون سونة ماليوة
ألخرى وذلك من خوالل المتابعوة الدوريوة لتلوك األرصودة باإلضوافة إلو سورعة إتخواذ
اإلجرا ات القانونية بحق الممتنعين عن السداد.
 قرار مجلس الوزرا رقم  910في إجتماع رقم  )2006/54-3المنعقد بتواري 2006/8/28والوووذي يووونص علووو ف وضوووع نظوووام وقواعووود فعالوووة لمتابعوووة الوووديون
المسووتحقة مووع العموول علو تسوووية وتحصوويل المتبقووي موون أرصوودة حسووابات التسوووية
الدائنة حت ال يترتب عل ذلك تدوير تلك األرصدة مون سونة ماليوة ألخورى وحتو ال
تتضخم أرصدة حسابات اإليرادات المستحقة والعهد عل إختالف أنواعها ولو تطلب
ذلك تقسيطها بما يتناسب مع حجم الدين.
د -اتخوواذ كافووة اإلجوورا ات القانونيووة واإلداريووة بشووأن المسووتحقات الماليووة لوودى الغيوور
حفاظا عليها من التقادم الزمني المقورر قانونوا وذلوك إلتزاموا بقورار مجلوس الووزرا
رقم  /738أوال باجتماع رقم  )2008/35-2بتاري .2008/7/14
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 )4المبالغ المستحقة عل الموظفين بالجهات المستقلة يتم تحصيلها طبقا ألحكوام تعمويم وزارة
الماليوة رقوم  )6لسونة  1998بشوأن تحصويل المبوالغ المسوتحقة للجهوات الحكوميوة علو
موظفيها.
 )5علو جميووع المؤسسووات سووداد األشووتراكات والمبووالغ المسووتحقة األخوورى وفقووا ألحكووام قووانون
التأمينوووات اإلجتماعيوووة موووع األخوووذ باإلعتبوووار التعووواميم الصوووادرة مووون مؤسسوووة التأمينوووات
اإلجتماعية الخاصة بذلك الشأن.
 )6ال يجوز إجرا خصم أو توقيع حجوز علو المبوالغ الواجبوة األدا مون الجهوة للموظوف بأيوة
صووفة كانووت إال وفوا لنفقووة محكوووم بهووا موون القضووا أو ألدا مووا يكووون مطلوبووا للجهووة موون
الموظف بسوبب يتعلوق بوأدا وظيفتو أو إلسوترداد موا يصورف بغيور وجو حوق موع مراعواة
أحكام وقوانين الخدمة المدنية).
 )7عل و جميووع الجهووات الحكوميووة اإللتووزام بسووداد مووا عليهووا موون إلتزامووات ومسووتحقات ماليووة
وواجبة السداد تجاه جهات حكومية أخرى وذلك إلتزموا بقورار مجلوس الووزرا رقوم /956
أوال ،ثانيا /ب) في إجتماع  )99/24-2المنعقد بتاري .1999/12/5
 )8اإللتزام بتطبيق التعميم رقم  )4لسنة  1997بشوأن المزايودات الحكوميوة كموا جوا بالفصول
الثاني نطاق تطبيق التعميم تخضع الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة لنصووص
هذا التعميم فيما ال يتعارض مع قوانين إنشائها واللوائح التي تنظم أعمالها.

الفصل الثامن عشر
أحــكام عامة للحسابات
 )1اإللتووزام بتعموويم وزارة الماليووة رقووم  2لسوونة  2003بشووأن إقفووال القيووود المحاسووبية وأعووداد
الحساب الختامي للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة.
 )2مراعاة تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية فيموا ال يتعوارض موع أحكوام القووانين
والنظم األساسية واللوائح المالية وأخذ موافقة مدقق الحسابات الخوارجي قبول إقفوال السونة
المالية وبوقت كافي عل منهجية وأسلوب المعالجة المحاسبية سوا القائمة أو الجديدة.
 )3يجب حصر المبالغ التي تخص السنة المالية من المخصصات واإلستهالكات وتحميلها علو
نفوووس ميزانيوووة السووونة الماليوووة ،وقيووود وتحميووول كووول سووونة ماليوووة بموووا يخصوووها مووون إيووورادات
ومصروفات ومخصصات لكي يكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا عن نتيجة أعموال
السنة المالية المعنية.
 )4ال يجوووز ألي مؤسسووة أن تقيوود ضوومن مصووروفاتها مبووالغ مدفوعووة لحسوواب أفووراد أو جهووات
أخرى سيتم تحصيلها أو تسويتها فيما بعد ،كما ال يجوز لها أن تقيود ضومن إيراداتهوا مبوالغ
محصلة لحساب جهات أخرى سيتم سدادها فيما بعد ،وتعالج مثل هذه المبالغ في الحسوابات
الخارجة عن أبواب الميزانية.
 )5ينبغي متابعة حالة الصرف واألرتباط عل مختلف برامج وبنود المصروفات متابعة حقيقية
صحيحة حت تبرز هذه المتابعة الواقع الفعلي لحالة المصروفات.
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 )6عل كل مؤسسة أن تتقدم شوهريا بمطالباتهوا عون الخودمات واألعموال التوي تؤديهوا أو التوي
تؤدى إليها لمختلف الوزارات واإلدارات والهيئوات فوور اإلنتهوا منهوا والعمول علو تسووية
المطالبات أوال بأول.
 )7ضرورة اإللتــــزام بالدورة المستندية وتنظيم إجـرا ات الصرف والتوريد تنظيما ً تسلسلياً.
 )8يجب اإللتزام بالتعميم الخاص بالتقارير الربع سنوية ويجب إنتظام ورود هذه التقارير علو
أن تكون البيانات الواردة بها متكاملة.
 )9عل و مختلووف المؤسسووات إجوورا جوورد مفوواج للصووندوق عل و فتوورات خووالل السوونة الماليووة
وبشرط إجرا الجرد الختامي في آخر يوم عمل في السونة الماليوة ،هوذا موع مراعواة إجورا
المطابقات الدوريوة اليوميوة بوين كشوف حركوة الصوندوق وسوجل اليوميوة العاموة كموا ينبغوي
عدم االحتفاظ بمبالغ كبيرة في الصوندوق إال فوي حودود اإلحتياجوات النقديوة العاجلوة ،ويجوب
أن تتضمن اللوائح المالية لكل جهة الحد األقص لرصيد النقدية بالصندوق.
 )10عل الجهات المستقلة اإللتزام باجرا التسويات البنكية في حينها وعدم التأخر في ذلك.
 )11يجب إجرا مطابقة شهرية أو ربع سنوية عل األقل – حسب اإلتفواق  -للحسوابات موع
اإلدارات المعنيووة بوووزارة الماليووة وتسوووية الفروقووات أوالً بووأول وذلووك للمؤسسووـات التووي لهووا
حسابات مع وزارة المالية.
 )12يراع إجرا فحص دوري للحسوابات الخارجوة عون أبوواب الميزانيوة بأنواعهوا ووضوع
نظووم وقواعوود فعالووة لمتابعووة تلووك الحسووابات وإجوورا التسووويات الالزمووة للحوود موون تضووخم
أرصدتها.
 )13ال يجوووز ألي مؤسسووة مسووتقلة أن تصوودر شوويك بتوواري الحووق لتوواري قيووده بوودفاترها ،
ويكون الشيك مسوتحق الوفوا بمجورد اإلطوالع عليو  ،والشويك المسوحوب فوي دولوة الكويوت
والمستحق الوفا فيها يجب تقديم للوفا خالل شهر مون تواري إصوداره ،والشويكات التوي
لم يتقدم أصحابها خوالل المودة القانونيوة لصوالحيتها سوتة اشوهر مون تواري إنقضوا ميعواد
تقديم الشيك) ،تقووم الجهوة بمخاطبوة بنوك الكويوت المركوزي أو البنووك المحليوة أو األجنبيوة
المسووحوب عليهووا الشوويك إليقوواف ص ورفها ،وبموجووب كتوواب اإليقوواف تقوووم بقيوودها لحسوواب
األمانووات – أو الووذمم الدائنووة ،مووع مراعوواة كافووة األحكووام الخاصووة بالشوويكات الووواردة بقووانون
التجارة رقم  )68لسنة  1980وتعديالت .
 )14ال يجوز ألي مؤسسة كشف أرصدتها لدى البنوك وذلك بصورف مبوالغ تجواوز األرصودة
الموجودة بحساباتها ،مع ضرورة العمل عل وضع آلية مناسبة لمتابعوة أرصودة الحسوابات
المؤسسات المستقلة بالبنوك حت ال يتم الوقوع في مخالفوة السوحب علو المكشووف وذلوك
إلتزامووووا بقوووورار مجلووووس الوووووزرا رقووووم  812فووووي إجتماعوووو رقووووم  )2004/28بتوووواري
.2004/7/18
 )15العمل عل تطبيق نظام فعال ينظم عملية صرف المبالغ المدفوعوة كعمووالت وإعالنوات
ومووا يوورتبط بهووا موون إيوورادات الدولووة وذلووك إلتزامووا بقوورار مجلووس الوووزرا رقووم  812فووي
إجتماع رقم  )2004/28بتاري .2004/7/18
 )16إمساك السوجالت والقيود بهوا يجوب أن يكوون باللغوة العربيوة وذلوك وفقوا للموادة  )3مون
الدستور.
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 )17ينبغووي األنتظووام فووي القيوود بمختلووف السوجالت المحاسووبية أوالً بووأول حتو ال يترتووب علو
التأخير في القيد واإلهمال في أضطراب األعمال المحاسبية.
 )18يجب مراعاة الدقة والحرص في تسليم وحفظ مجموعة الدفاتر ذات القيمة وهي الدفاتر
التي يصرف أو يحصل بمقتضاها نقود أو تستخدم في أغراض ذات قيمة نقدية.
 )19يكووون الصوورف بموجووب المسووتندات األصوولية مووع إرفوواق المسووتندات المؤيوودة مووع األخووذ
باألعتبار ما تنظم اللوائح في حالة فقدان األصل.
 )20المراجعة الدورية لكافة المعالجوات المحاسوبية والسياسوات المحاسوبية وخصوصوا التوي
لها أثر مادي عل المركز المالي بما يتفق مع القواعد واألصول المحاسبية وعودم تغييور أو
إسووتحداث أي معالجووة محاسووبية مووا لووم تكوون هنوواك دراسووة مسووبقة مبنيووة علو أسووس علميووة
ومهنيووة وأخووذ رأي موودقق الحسووابات الخووارجي بهووذا الشووأن وذلووك إلتزامووا بقوورار مجلووس
الوزرا رقم  910المنعقد في إجتماع رقم  )2006/54-3بتاري .2006/8/28
 )21يجب المطالبة بالقوائم المستحقة عن التوريدات واألعموال والخودمات الموؤداة للغيورأوال
بأول حت يمكن سدادها قبل نهاية السنة المالية بفترة كافية.
 )22يجب أن تقيد الدفعات المقدمة عل حساب العهد مصوروفات تحوت تسوويتها علو أنوواع
بنود مصروفات الميزانــية دفعات مقدمة) وإستردادها من كافوة الودفعات التوي يوتم صورفها
بموجب شهادة الدفع وتقديم كفالة بنكية مقابل دفعة مقدمة).

الفصل التاسع عشر

ضـــبط الــــرقابة الــــداخلية
 )1ضرورة مراجعة أنظمة وخرائط سير العمل والتأكد بأنها مطابقوة للصوول العلميوة والعمليوة
وتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية للتحقق من دقوة سوير العمول وفقوا للقواعود وإجورا ات العمول
المعتمدة ودعم الجهات بالمؤهالت المتخصصة لذلك ورفع التقارير الالزموة لمجلوس اإلدارة
إلتخاذ ما يلزم وذلك إلتزاما بقرار مجلس الووزرا رقوم  910المنعقود فوي إجتــــوـماع رقوم
 )2006/3-54بتاري .2006/8/28
 )2العموول عل و دراسووة وتقيوويم وتحووديث الوونظم المرتبطووة بتوودفق البيانووات والمعلومووات وموودى
إنعكاسها عل إنسياب المعلومات وتدفق المستندات بوين اإلدارات وأقسوامها وبوين اإلدارات
بعضها البعض بالسرعة الممكنة وفي الوقت المناسب إلحكوام الرقابوة علو األعموال الماليوة
والمحاسبية.
 )3وضع دليل تصونيف وتوصويف الوظوائف لوإلدارات المختلفوة بالهيئوة أو المؤسسوة المسوتقلة
حت تقوم أقسام كل إدارة بالدور المناط بها وفصول األختصاصوات وتحديود المسوئوليات وأال
توتم عمليوة التفوويض إال باجووازة مون المسوئولين فوي نطوواق السولطات والصوالحيات المخولووة
لهم.
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 )4اإللتووزام بوونظم محاسووبة المسووئولية سوووا فووي عمليووات اإلثبوات بالسووجالت والوودفاتر أو تبووادل
الوثائق أو تنفيذ العمليات ،مع ضرورة إحكوام الرقابوة علو الودفاتر والسوجالت والمسوتندات
التي يتم إستخدامها في أدا األعمال المالية والمحاسبية حت ال يسا إستخدامها.
 )5ضوورورة األهتمووام بانشووا وحوودات للتوودقيق الووداخلي مووع التأكيوود عل و أهميووة تعيووين كوووادر
تخصص محاسوبة ذات خبورة فوي هوذه الوحودات وذلوك لمراجعوة الضوعف الواضوح فوي عمول
األدارات المالية في الدولة وللحد من غرتكاب المخالفات المالية وذلك إلتزاما بقرار مجلوس
الوووزرا رقووم /1181ثالثووا أ ،ب) المتخووذ باإلجتموواع رقووم  )2006/68-3المنعقوود بتوواري
.2006/11/11
 )6يجب أن يكون لكل مؤسسة أو هيئة مستقلة إدارة تدقيق داخلي وذلك إستنادا لقرار مجلس
الووووزرا رقوووم  181الصوووادر باجتماعووو رقوووم  )2009/12المنعقووود بتووواري ،2009/3/2
ولضوومان حياديووة عملهووا تتبووع مجلووس اإلدارة أو أعل و سوولطة إشوورافية وفقووا لقوورار مجل وس
الووووووزرا رقوووووم  283المتخوووووذ باجتماعووووو رقوووووم  )11لسووووونة  2011المنعقووووود بتووووواري
.2011/2/13
 )7لتعزيووز أنظمووة الرقابووة الداخليووة يمكوون لكوول مؤسسووة أو هيئووة مسووتقلة قيووام مجلووس إدارتهووا
بتشووكيل لجنووة للتوودقيق الووداخلي منبثقووة من و تتووول دراسووة تقووارير إدارة التوودقيق الووداخلي
والخارجي وغيرها من المهام التي يرى مجلس اإلدارة ضرورة إجرائها.

الفصل العشرون
مالحظات ديوان المحاسبة
 )1اإللتزام بمالحظات ديوان المحاسبة والرد عليها والعمل عل تالفيها بالسرعة الممكن ،
وعدم مخالفة أحكام القانون رقم  )30لسنة  1964بانشا ديوان المحاسبة خاصة المادة
 )31التي تقضي بضرورة موافاة الجهات المستقلة الديوان بــــردودها عل مـالحظات
خالل شهر من تاري إبالغها إليها ،والمادة  )52المتعلقة بتحديد المخالفات المالية ،
والمادة  )55التي تقضي بموافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات
المالية مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من األوراق والمستندات المتصلة بها وذلك في
موعد أقصاه عشرة أيام من تاري صدورها  ،مع ضرورة تزويد وزارة المالية بصورة من
كافة المراسالت التي تتم مع الديوان خالل أسبوع من تاري هذه المراسالت وكافة
اإلجرا ات المتخذة بشأن تالفي مالحظات وذلك إستنادا لقرار مجلس الوزرا رقم )297
بجلست رقم"  "18لسنة .1996
)2

تفعيوول دور مجووالس إدارات الجهووات المسووتقلة فووي معالجووة المالحظووات التووي توورد فووي تقريوور
ديوووان المحاسووبة ومسووا لة مجلووس الوووزرا لمجووالس إدارات المؤسسووات ذات الميزانيووات
المستقلة حول المالحظات المتكررة والتي ترد في تقرير ديوان المحاسبة دون إتخاذ إجورا
لتفاديهووا وذلووك إلتزامووا بقوورار مجلووس الوووزرا رقووم /812سووابعا )1/باجتماع و رقووم -28
 )2004بتاري .2004/7/18
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قواعد تنفيذ ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة
)3

عرض األجهزة التنفيذية عل مجالس إدارتها تقرير دوري عن مالحظات ديووان المحاسوبة
مع بيان ايلية والمعالجات التي إتخذت بشأن تالفي تلك المالحظات وعدم تكرارهوا مسوتقبال
مع قيام مجلس اإلدارة بتزويد الووزير المخوتص بتقوارير ربوع سونوية حوول تلوك المالحظوات
وما أتخذ بشأنها وذلك إلتزاموا بقورار مجلوس الووزرا رقوم  910المنعقود فوي إجتماعو رقوم
 )2006/3-54بتاري .2006/8/28

)4

عل جميع الجهات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المحاسبة مراعاة تعمويم الوديوان رقوم
 )18لسنة  2012بشأن التعاون وتسهيل مهمة ممثلي ديوان المحاسبة.

وباهلل التوفيق ،،،
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