وزارة املالية
ادارة شؤون التخزين العامة

تعليمات إعداد مقايسات المركبات الحكومية (البرية – الجوية – البحرية)
وأنواع بنود المصروفات المتعلقة بها
لتقدير اعتمادات ميزانيات الجهات الحكومية والملحقة
للسنة المالية 2019/2018

توجـيـــه
تعتبر المقايسات السنوية للمركبات الحكومية وأنواع بنود المصروفات المتعلقة بها لتقدير
اعتمادات الميزانية من عمليات التخطيط المالي الهامة والتي يبنى عليها تحديد احتياجات الجهة
الحكومية من المركبات (المملوكة والمستأجرة) وأنواع بنود المصروفات المتعلقة بها وبالتالي
االعتمادات المالية التـي تمكنها من تسيير نشاطاتها وتأدية خدماتها.
لذلك يجب على المختصين لدى الجهات الحكومية تحقيق االستيعاب الكامل للقواعد
واإلجراءات الواردة ضمن هذه التعليمات وتنفيذها في مواعيدها المحددة.
كما أن وزارة المالية (إدارة شؤون التخزين العامة) تضع خبرتها وجهود العاملين لديها
للتعاون مع المختصين بالجهات لتحقيق األهداف المرجوة منها.

وهللا الموفق،،

وكيل وزارة المالية
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أوال :تعريف المقايسة:
هي تقدير إحصائي كما وقيمة لالحتياجات من المركبات الحكومية المملوكة والمستأجرة (البرية
 البحرية  -الجوية) وأنواع بنود المصروفات المتعلقة بها وذلك بهدف تضمينها مشروع ميزانيةالجهة الحكومية للحصول على االعتمادات المالية الالزمة بغرض توفير هذه االحتياجات.
ثانيا :نطاق المقايسة:
تسري أحكام المقايسة على أنواع بنود المصروفات التالية بحسب طريقة إعدادها والنموذج الخاص
بها.
النوع الحسابي
رقم النوع

النموذج المستخدم

المسمى

22220201

إيجار معدات نقل بري (وسائل نقل برية)

22220301

إيجار معدات نقل جوي (وسائل نقل جوية)

22220401

إيجار معدات نقل بحري (وسائل نقل بحرية)

22130101

وقــود

كشف مقايسة المركبات الحكومية
المستأجرة.
(نموذج رقم  1مركبات)

كشف مقايسة وقود المركبات
الحكومية
(نماذج من رقم  2إلى  8مركبات)

22230101
22230201
22230301
32330101
32330301
32330401
32331201

صيانة آالت ومعدات نقل بري (وسائل نقل
بريه)
صيانة آالت ومعدات نقل جوي (وسائل نقل
جوية)
صيانة آالت ومعدات نقل بحري (وسائل نقل
بحرية)
شراء آالت ومعدات نقل بري (وسائل نقل بريه
وآلياتها التي تزيد من عمرها اإلنتاجي)
شراء آالت ومعدات نقل جوي (وسائل نقل
جوية وآلياتها التي تزيد من عمرها اإلنتاجي)
شراء آالت ومعدات نقل بحري (وسائل نقل
بحرية وآلياتها التي تزيد من عمرها اإلنتاجي)
شراء معدات خاصة (معدات مكافحة الحرائق
واالطفاء)
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كشف مقايسة صيانة المركبات
الحكومية.
(نموذج رقم  9مركبات)

كشف مقايسة المركبات الحكومية
المملوكة.
(نموذج رقم  10مركبات)

ثالثا :إعداد المقايسات:
تقوم لجنة تخصيـص المركبات الحكومية (أو الوحدة التنظيمية التي تقوم بعملها) بدراسـة احتياجات
الجهة الحكومية من المركبات (المملوكة والمستأجرة) وأنواع بنـود المصروفات األخرى المتعلقة
بها لتقدير االعتمادات المالية المقترحة بشأنها والتوصية بإدراجها في مشروع ميزانية الجهة وذلك
وفق اإلجراءات التالية:
 .1مخاطبة الوحدات التنظيمية الطالبة لتحديد احتياجاتها مـن المركبات الحكومية ومواد أنواع
بنود المصروفات األخرى المتعلقة بها لسنة المقايسة مؤيده بمبررات مستنديه كافية
ومعتمدة من رئيس الوحدة التنظيمية الطالبة.
 .2مخاطبة وحدة المركبات لتوفير نسخة من التالي:
 بيان بالمركبات المقترح التصرف فيها خالل سنة إعداد المقايسة 2018/2017(نموذج رقم  1للتصرف في المركبات).
 بيان بمعدالت االستهالك السنوي من الوقود للمركبات المستخدمة بالجهة والمعتمدةمن لجنة تخصيص المركبات.
 بيان بأعداد المركبات المملوكة للجهة (وبياناتها التفصيلية) حتى .2017/3/31 .3مخاطبة وحدة الميزانية إلعداد كشف يبين قيمة المناقالت التي تمت من وإلى أنواع
مقايسات المركبات الحكومية وأنواع بنود المصروفات المتعلقة بها وأسباب ذلك خالل
السنة المالية السابقة لسنة اعداد المقايسة (.)2017/2016
 .4مخاطبة وحدة المشتريات لتوفير نسخ من التالي:
 عقود استئجار المركبات بالجهة. عقود صيانة المركبات. عروض أسعار شراء المركبات الجديدة. .5مخاطبة وحدة الشؤون اإلدارية لتوفير نسخة من المراسيم األميرية الصادرة بشأن تسمية
القياديين الذين الزالت عقود استئجار مركبات القياديين الخاصة بهم سارية خالل سنة
المقايسة ( )2019/2018أو جزء منها.
 .6استيفاء بيانات جميع كشوف مقايسات المركبات الحكومية المستأجرة والمملوكة (البرية
والبحرية والجوية) وأنواع بنود المصروفات األخرى المتعلقة بها لسنة المقايسة حسب ما
هو منصوص عليه بالتعليمات.
 .7تحديد االحتياجات من كافة المركبات بجميع أنواعها وبنود المصروفات المتعلقة بها
والخاصة بتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة اإلنمائية للدولة (بشكل منفصل) على أن تكون
تلك التقديرات ترجمة لألهداف والبرامج والسياسات الواردة في الخطة اإلنمائية.
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 .8إرسال نسخة من التقرير النمطي الخاص بنتائج أعمال اللجنة ومرفقاته إلى لجنة اعداد
مشروع الميزانية للسنة المالية  2019/2018إلدراج التقديرات المقترحة للمركبات
الحكومية وأنواع بنود المصروفات األخرى المتعلقة بها بمشروع الميزانية لضمان تطابق
أعداد المركبات والتقديرات المالية المقترحة بشأنها (من لجنة تخصيص المركبات) مع ما
يتم إدراجه ضمن مشروع الميزانية.
رابعاً :إخطار وزارة المالية:
ترسل إلى وزارة المالية (في المواعيد المحددة) نسخة من القرارات والبيانات التالية:
 .1قرار تشكيل لجنة تخصيص المركبات الحكومية والتعديالت التي تمت عليه في موعد
أقصاه .2017/4/30
 .2قرارات تخصيص المركبات (الصادرة عن لجنة تخصيص المركبات) والتعديالت عليها
وبصفة خاصة التخصيص العام الفردي.
 .3محاضر اجتماعات لجنة تخصيص المركبات بشأن إعداد مقايسات المركبات وأنواع بنود
المصروفات المتعلقة بها.
 .4بيان بمعدالت االستهالك السنوي للوقود للمركبات المستخدمة بالجهة معتمدة من لجنة
تخصيص المركبات.
 .5بيان بأعداد المركبات المملوكة للجهة الحكومية وبياناتها التفصيلية حتى تاريخ انتهاء السنة
المالية السابقة لسنة إعداد المقايسة ( )2017/3/31حسب الكشف المعد بواسطة وزارة
المالية والمرفق نسخة منه.
 .6عقود استئجار المركبات.
 .7عقود صيانة المركبات.
 .8عروض أسعار شراء المركبات (الجديدة).
 .9بيان بالمركبات المقترح التصرف فيهــا خالل سنة إعداد المقايسة ( 2018/2017على
النموذج رقم  1للتصرف في المركبات).
.10التقرير النمطي الخاص بنتائج أعمال اللجنة ومرفقاته وكشوف مقايسات المركبات
الحكومية وأنواع بنود المصروفات المتعلقة بها في موعد أقصاه .2017/6/30
.11نسخة القرارات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية بشأن تخصيص المركبات.
 .12نسخة من المراسيم األميرية الصادرة بشأن تسمية القياديين (الذين لديهم عقود استئجار
مركبات قياديين سارية خالل سنة المقايسة  2019/2018أو جزء منها).
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خامساً :أحكام عامة:
 .1تدرج المركبات الحكومية الجديدة (بكشوف المقايسات) مؤيدة بمبررات مستنديه كافية
معتمدة من الوحدة التنظيمية الطالبة لها.
 .2تستبعـد المواصفات التكميلية الخارجة عن احتياجات التشغيل عند تقدير االحتياجات من
المركبات (شراء  /استئجار).
 .3مراعاة مدد االستبدال المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وديوان
الخدمة المدنية.
 .4الجهات الحكومية التي لديها عقود استئجار مركبات للقياديين سارية خالل السنة المالية
التي تعد عنها المقايسة ( )2019/2018أو جزء منها يجب عليها تقدير احتياجاتها من
مركبات القياديين باستخدام نموذج مركبات القياديين رقم ( )11كما هو موضح بملحق
التعليمات.
 .5يحق لباحث إدارة شؤون التخزين العامة بوزارة المالية حضور اجتماعات لجنة تخصيص
المركبات ومتابعة تنفيذ اإلجراءات المنصوص عليها في هذا التعميم لدى أي موظف أو
وحدة معنية داخل الجهة الحكومية بما في ذلك توجيه االستفسارات وطلب االطالع على
أية مستندات أو سجالت أو عقود ذات صلة وعلى المسؤولين في الجهة الحكومية تسهيل
مهمته في هذا الخصوص.
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سادساً :كشوف إعداد المقايسات
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كشف مقايسة المركبات الحكومية المستأجرة
(نموذج رقم  1مركبات)
نطاق االستخدام:
يستخدم هذا الكشف في إعداد مقايسات المركبات الحكومية المستأجرة التي تربط اعتماداتها على
األنواع الحسابية التالية:
  22220201إيجار معدات نقل بري.  22220301إيجار معدات نقل جوي.  22220401إيجار معدات نقل بحري.شرح الحقول:
حقل ( :)1البيانات األساسية
-

اسم الجهة الحكومية.
السنة المالية التي تعد عنها المقايسة.
مسمى النوع الحسابي (مذكور ضمن نطاق استخدام الكشف).
رقم النوع الحسابي (مذكور ضمن نطاق استخدام الكشف).

حقل ( :)2مسلسل
تسلسل البيانات المدرجة بالكشف.
حقل ( :)3الوحدة التنظيمية
مسمى الوحدة التنظيمية التابع لها المركبات الحكومية المستأجرة.
حقل ( :)4النوع
تحديد ما إذا كانت المركبة :صالون ،جيب ،وانيت ،باص ،نساف ،لوري ،شاحنة ،طراد،
طائرة ...إلخ.
حقل ( :)5المواصفات ونوع االستئجار
 المواصفات :عدد السلندرات وسنة الصنع. نوع االستئجار :مع سائق ووقود ،مع سائق بدون وقود ،بدون سائق مع وقود ،بدونسائق بدون وقود.
حقل ( :)6نوع التخصيص
شخصي ،عام فردي ،عام مشترك.
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حقل ( :)7العدد المعتمد
عدد المركبات المستأجرة المعتمد بميزانية الجهة الحكومية في سنة إعداد المقايسة (السنة
المالية الحالية).
حقل ( :)8اإلضافة /الخصم
عدد المركبات المستأجرة الذي ترغب الجهة الحكومية في إضافته إلى عدد المركبات
المعتمد أو خصمه منه للسنة المالية التي تعد عنها المقايسة.
حقل ( :)9إجمالي العدد المطلوب
إجمالي عدد المركبات المطلوبة للسنة المالية التي تعد عنها المقايسة
= عدد المركبات المعتمد  ±اإلضافة /الخصم
حقل ( :)10تكلفة االستئجار الشهرية
قيمة االستئجار الشهرية للمركبة الواحدة لكل نوع من المركبات التي يتم استئجارها
بالشهر (بالدينار الكويتي).
حقل ( :)11تكلفة االستئجار اليومية
قيمة االستئجار اليومية للمركبة الواحدة لكل نوع من المركبات التي يتم استئجارها باليوم
(بالدينار الكويتي).
حقل ( :)12عدد أيام االستئجار
عدد أيام استئجار المركبة الواحدة في السنة لكل نوع من المركبات التي يتم استئجارها
باليوم.
حقل ( :)13االعتماد المقترح
إجمالي المبلغ المطلوب الستئجار المركبة في السنة ويحسب كالتالي:
 في حالة االستئجار الشهري:= إجمالي العدد المطلوب × تكلفة االستئجار الشهرية × 12شهر.
 في حالة االستئجار اليومـي:= إجمالي العدد المطلوب × تكلفة االستئجار اليوميـة × عدد أيام االستئجار في
السنة.
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حقل ( :)14جملة االعتماد المقترح
إجمالي قيمة االعتماد المقترح ويرحل من كشف آلخر حسب الترتيب حتى نهاية آخر
كشف للنوع الحسابي.
حقل ( :)15الرقم المسلسل
الرقم المسلسل للكشف ضمن كشوف المقايسات لكل األنواع الحسابية.
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كشف مقايسة المركبات الحكومية المستأجرة
(نموذج رقم  1مركبات)
الجهة الحكومية ---------------------- :
السنــة الماليـة :

/

مسمى النوع الحسابي -------------------- :

()1

رقــم النـوع الحسابي :

م

الوحدة
التنظيمية

النوع

المواصفات
ونوع االستئجار

نوع
التخصيص

()2

()3

()4

()5

()6

العـدد
المعتمد

اإلضافة /
الخصم

العدد المطلوب

2018/2017

2019/2018

2019/2018

()7

()8

()9

إجمالي

تكلفة
االستئجار الشهرية

فلس

دينار

()10

تكلفة
االستئجار اليومية

دينار

فلس

()11

عدد أيام
االستئجار

االعتماد المقترح
دينار

فلس

()13

()12

()14

اإلجمــالــي
الرقم المسلسل ( )

()15

التوقيعات
معد
الكشف

االسم

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

معتمد
الكشف
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االسم

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

كشف مقايسة وقود وسائل نقل برية مستأجرة
(نموذج رقم  2مركبات)
نطاق االستخدام:
يستخدم هذا الكشف في إعداد مقايسة وقود وسائل النقل البرية المستأجرة.
شرح الحقول:
حقل ( :)1البيانات األساسية
-

اسم الجهة الحكومية.
السنة المالية التي تعد عنها المقايسة.
مسمى النوع الحسابي( :مطبوع).
رقم النوع الحسابي( :مطبوع).

حقل ( :)2مسلسل
تسلسل أنواع وسائل النقل البرية المستأجرة.
حقل ( :)3النوع
مسمى نوع وسائل النقل البرية المستأجرة المطلوب تقدير االحتياجات من الوقود لها
(صالون ،جيب ،وانيت ،باص ،نساف ،لوري ،شاحنة ... ،إلخ).
حقل ( :)4المواصفات
عدد السلندرات وسنة الصنع وأية مواصفات أخرى.
حقل ( :)5العدد المعتمد
عدد وسائل النقل البرية المستأجرة المعتمد بالميزانية لكل نوع لسنة اعداد المقايسة (السنة
المالية الحالية).
حقل ( :)6اإلضافة  /الخصم
عدد وسائل النقل البرية المستأجرة المضاف على أو المخصوم من العدد المعتمد
الموضح أعاله (لكل نوع).
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حقل ( :)7إجمالي العدد
مجموع عدد وسائل النقل البرية المستأجرة المعتمد (لكل نوع) لسنة اعداد المقايسة +
االضافة  /الخصم.
حقل ( :)8معدل االستهالك السنوي
عدد اللترات التي تستهلكها كل وسيلة من وسائل النقل البرية المستأجرة في السنة.
حقل ( :)9إجمالي كمية الوقود المطلوبة
إجمالي العدد × معدل االستهالك السنوي  /لتر.

(لكل نوع)

حقل ( :)10سعر اللتر
سعر شراء اللتر الواحد من الوقود بالدينار الكويتي.
حقل ( :)11االعتماد المقترح
إجمالي المبلغ المطلوب لوقود وسائل النقل البرية المستأجرة لكل نوع لسنة المقايسة
(السنة المالية القادمة) = إجمالي كمية الوقود المطلوبة × سعر اللتر
حقل ( :)12جملة االعتماد المقترح
إجمالي قيمة االعتماد المقترح لوقود وسائل النقل البرية المسـتأجرة ويرحل من كشف
آلخر حسب الترتيب حتى نهاية آخر كشف للنوع الحسابي.
حقل ( :)13الرقم المسلسل
الرقم المسلسل للكشف ضمن كشوف المقايسات لكل األنواع الحسابية.
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كشف مقايسة وقود
وسائل نقل برية مستأجرة
(نموذج رقم  2مركبات)
الجهة الحكومية ---------------------- :
السنــة الماليــة :

مسمى النـوع الحسابي  :وقود

()1

رقـــم النـوع الحسابي 22130101 :

/

م

النــوع

المواصفات

()2

()3

()4

العـدد
المعتمد

اإلضافة /
الخصم

العــدد

2018/2017

2019/2018

2019/2018

()5

()6

()7

إجمالي

معدل
االستهالك
السنوي
()8

إجمالي
كمية الوقود
المطلوبة
()9

سعـر اللتر
فلس

دينار

االعتماد المقترح
فلس

()10

دينار

()11

()12

اإلجمــالــي
الرقم المسلسل ( )

()13

التوقيعات
معد
الكشف

االسم

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

معتمد
الكشف
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االسم

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

كشف مقايسة وقود وسائل نقل جوية مستأجرة
(نموذج رقم  3مركبات)
نطاق االستخدام:
يستخدم هذا الكشف في إعداد مقايسة وقود وسائل النقل الجوية المستأجرة.
شرح الحقول:
حقل ( :)1البيانات األساسية
-

اسم الجهة الحكومية.
السنة المالية التي تعد عنها المقايسة.
مسمى النوع الحسابي( :مطبوع).
رقم النوع الحسابي( :مطبوع).

حقل ( :)2مسلسل
تسلسل أنواع وسائل النقل الجوية المستأجرة.
حقل ( :)3النوع
مسمى نوع وسائل النقل الجوية المستأجـرة المطلوب تقدير االحتياجات من الوقود لها
(طائرة مدنية ،طائرة حربية ،طائرة شحن ،طائرة هليكوبتر ... ،إلخ).
حقل ( :)4المواصفات
عدد السلندرات وسنة الصنع وأية مواصفات أخرى.
حقل ( :)5العدد المعتمد
عدد وسائل النقل الجوية المستأجرة المعتمد بالميزانية لكل نوع لسنة اعداد المقايسة
(السنة المالية الحالية).
حقل ( :)6اإلضافة  /الخصم
عدد وسائل النقل الجوية المستأجرة المضاف على أو المخصوم من العدد المعتمد
الموضح أعاله (لكل نوع).
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حقل ( :)7إجمالي العدد
مجموع عدد وسائل النقل الجوية المستأجرة المعتمد (لكل نوع) لسنة اعداد المقايسة +
االضافة  /الخصم.
حقل ( :)8معدل االستهالك السنوي
عدد اللترات التي تستهلكها كل وسيلة من وسائل النقل الجوية المستأجرة في السنة.
حقل ( :)9إجمالي كمية الوقود المطلوبة
إجمالي العدد × معدل االستهالك السنوي  /لتر( .لكل نوع)
حقل ( :)10سعر اللتر
سعر شراء اللتر الواحد من الوقود بالدينار الكويتي.
حقل ( :)11االعتماد المقترح
إجمالي المبلغ المطلوب لوقود وسائل النقل الجوية المستأجرة لكل نوع لسنة المقايسة
(السنة المالية القادمة) = إجمالي كمية الوقود المطلوبة × سعر اللتر
حقل ( :)12جملة االعتماد المقترح
إجمالي قيمة االعتماد المقترح لوقود وسائل النقل الجوية المسـتأجرة ويرحل من كشف
آلخر حسب الترتيب حتى نهاية آخر كشف للنوع الحسابي.
حقل ( :)13الرقم المسلسل
الرقم المسلسل للكشف ضمن كشوف المقايسات لكل األنواع الحسابية.
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كشف مقايسة وقود
وسائل نقل جوية مستأجرة
(نموذج رقم  3مركبات)
الجهة الحكومية ---------------------- :
السنــة الماليــة :

مسمى النـوع الحسابي  :وقود

()1

رقـــم النـوع الحسابي 22130101 :

/

م

النــــوع

المواصفات

()2

()3

()4

العـدد
المعتمد

اإلضافة /
الخصم

العــدد

2018/2017

2019/2018

2019/2018

()5

()6

()7

إجمالي

معدل
االستهالك
السنوي

إجمالي
كمية الوقود
المطلوبة

()8

()9

سعــر
اللتــر
فلس

دينار

االعتماد
المقترح
فلس

()10

دينار

()11

()12

اإلجمــالــي
الرقم المسلسل ( )

() 13

التوقيعات
معد
الكشف

االسم

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

معتمد
الكشف
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االسم

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

كشف مقايسة وقود وسائل نقل بحرية مستأجرة
(نموذج رقم  4مركبات)
نطاق االستخدام:
يستخدم هذا الكشف في إعداد مقايسة وقود وسائل النقل البحرية المستأجرة.
شرح الحقول:
حقل ( :)1البيانات األساسية
-

اسم الجهة الحكومية.
السنة المالية التي تعد عنها المقايسة.
مسمى النوع الحسابي( :مطبوع).
رقم النوع الحسابي( :مطبوع).

حقل ( :)2مسلسل
تسلسل أنواع وسائل النقل البحرية المستأجرة.
حقل ( :)3النوع
مسم ى نوع وسائـل النقل البحرية المستأجرة المطلوب تقدير االحتياجات من الوقود لها
(باخرة ،لنج ،طراد ،جت سكي ... ،إلخ).
حقل ( :)4المواصفات
عدد السلندرات وسنة الصنع وأية مواصفات أخرى.
حقل ( :)5العدد المعتمد
عدد وسائل النقل البحرية المستأجرة المعتمد بالميزانية لكل نوع لسنة اعداد المقايسة
(السنة المالية الحالية).
حقل ( :)6اإلضافة  /الخصم
عدد وسائل النقل البحرية المستأجرة المضاف على أو المخصوم من العدد المعتمد
الموضح أعاله (لكل نوع).
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حقل ( :)7إجمالي العدد
مجموع عدد وسائل النقل البحرية المستأجرة المعتمد (لكل نوع) لسنة اعداد المقايسة +
االضافة/الخصم.
حقل ( :)8معدل االستهالك السنوي
عدد اللترات التي تستهلكها كل وسيلة من وسائل النقل البحرية المستأجرة في السنة.
حقل ( :)9إجمالي كمية الوقود المطلوبة
إجمالي العدد × معدل االستهالك السنوي  /لتر.

(لكل نوع)

حقل ( :)10سعر اللتر
سعر شراء اللتر الواحد من الوقود بالدينار الكويتي.
حقل ( :)11االعتماد المقترح
إجمالي المبلغ المطلوب لوقود وسائل النقل البحرية المستأجرة لكل نوع لسنة المقايسة
(السنة المالية القادمة) = إجمالي كمية الوقود المطلوبة × سعر اللتر
حقل ( :)12جملة االعتماد المقترح
إجمالي قيمة االعتماد المقترح لوقود وسائل النقل البحرية المستأجرة ويرحل من كشف
آلخر حسب الترتيب حتى نهاية آخر كشف للنوع الحسابي.
حقل ( :)13الرقم المسلسل
الرقم المسلسل للكشف ضمن كشوف المقايسات لكل األنواع الحسابية.
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كشف مقايسة وقود
وسائل نقل بحرية مستأجرة
(نموذج رقم  4مركبات)
الجهة الحكومية ---------------------- :
السنــة الماليــة :

مسمى النـوع الحسابي  :وقود

()1

رقـــم النـوع الحسابي 22130101 :

/

م

النــــوع

المواصفات

العـدد
المعتمد
2018/2017

اإلضافة  /الخصم
2019/2018

إجمالي
العدد
2019/2018

معدل
االستهالك
السنوي

إجمالي
كمية الوقود
المطلوبة

()2

()3

()4

()5

()6

()7

()8

()9

سعـر اللتر
فلس

دينار

االعتماد المقترح
فلس

()10

اإلجمــالــي

دينار

()11

()12
الرقم المسلسل ( )

()13

التوقيعات
معد
الكشف

االسم

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

معتمد
الكشف
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االسم

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

كشف مقايسة وقود وسائل نقل برية مملوكه
(نموذج رقم  5مركبات)
نطاق االستخدام:
يستخدم هذا الكشف في إعداد مقايسة وقود وسائل النقل البرية المملوكة.
شرح الحقول:
حقل ( :)1البيانات األساسية
-

اسم الجهة الحكومية.
السنة المالية التي تعد عنها المقايسة.
مسمى النوع الحسابي( :مطبوع).
رقم النوع الحسابي( :مطبوع).

حقل ( :)2مسلسل
تسلسل أنواع وسائل النقل البرية المملوكة.
حقل ( :)3النوع
مسمى نوع وسائـل النقل البرية المملوكة المطلـوب تقديـر االحتياجات من الوقود لها
(صالون ،جيب ،وانيت ،باص ،نساف ،لوري ،شاحنة ... ،إلخ).
حقل ( :)4المواصفات
عدد السلندرات وسنة الصنع وأية مواصفات أخرى.
حقل ( :)5العدد الفعلي
عدد وسائل النقل البرية المملوكة في السنة المالية السابقة لسنة اعداد المقايسة (لكل
نوع).
حقل ( :)6العدد المعتمد
عدد وسائل النقل البرية المملوكة المعتمد بالميزانية لكل نوع لسنة اعداد المقايسة (السنة
المالية الحالية).
حقل ( :)7العدد المطلوب
عدد وسائل النقل البرية المطلوب شرائهـا لسنـة المقايسة (السنة المالية القادمة) لكل
نوع.
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حقل ( :)8إجمالي العدد
مجموع العدد الفعلي  +العدد المعتمد  +العدد المطلوب (لكل نوع).
حقل ( :)9معدل االستهالك السنوي
عدد اللترات التي تستهلكها كل وسيلة من وسائل النقل البرية المملوكة في السنة.
حقل ( :)10إجمالي كمية الوقود المطلوبة
إجمالي العدد × معدل االستهالك السنوي  /لتر.

(لكل نوع)

حقل ( :)11سعر اللتر
سعر شراء اللتر الواحد من الوقود بالدينار الكويتي.
حقل ( :)12االعتماد المقترح
إجمالي المبلغ المطلوب لوقود وسائل النقل البرية المملوكة لكل نوع لسنة المقايسة (السنة
المالية القادمة) = إجمالي كمية الوقود المطلوبة × سعر اللتر
حقل ( :)13جملة االعتماد المقترح
إجمالي قيمة االعتماد المقترح لوقود وسائل النقل البرية المملوكة ويرحل من كشف
آلخر حسب الترتيب حتى نهاية آخر كشف للنوع الحسابي.
حقل ( :)14الرقم المسلسل
الرقم المسلسل للكشف ضمن كشوف المقايسات لكل األنواع الحسابية.
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كشف مقايسة وقود
وسائل نقل برية مملوكة
(نموذج رقم  5مركبات)
الجهة الحكومية ---------------------- :
السنــة الماليــة :

مسمى النـوع الحسابي  :وقود

()1

رقـــم النـوع الحسابي 22130101 :

/

م

النــوع

المواصفات

()2

()3

()4

العدد
الفعلي

العدد
المعتمد

العدد
المطلوب

إجمالي
العدد

2017/2016

2018/2017

2019/2018

2019/2018

معدل
االستهالك
السنوي

إجمالي
كمية الوقود
المطلوبة

()5

()6

()7

()8

()9

()10

سعر اللتر
فلس

دينار

االعتماد
المقترح
فلس

()11

اإلجمــالــي

دينار

()12

()13
الرقم المسلسل ( )

()14

التوقيعات
معد
الكشف

االسم

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

معتمد
الكشف
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االسم

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

كشف مقايسة وقود وسائل نقل جوية مملوكه
(نموذج رقم  6مركبات)
نطاق االستخدام:
يستخدم هذا الكشف في إعداد مقايسة وقود وسائل النقل الجوية المملوكة.
شرح الحقول:
حقل ( :)1البيانات األساسية
-

اسم الجهة الحكومية.
السنة المالية التي تعد عنها المقايسة.
مسمى النوع الحسابي( :مطبوع).
رقم النوع الحسابي( :مطبوع).

حقل ( :)2مسلسل
تسلسل أنواع وسائل النقل الجوية المملوكة.
حقل ( :)3النوع
مسمى نوع وسائل النقل الجوية المملوكة المطلـوب تقدير االحتياجات من الوقود لها
(طائرة مدنية ،طائرة حربية ،طائرة شحن ،طائرة هليكوبتر ... ،إلخ).
حقل ( :)4المواصفات
عدد السلندرات وسنة الصنع وأية مواصفات أخرى.
حقل ( :)5العدد الفعلي
عدد وسائل النقل الجوية المملوكة في السنة المالية السابقة لسنة اعداد المقايسة (لكل
نوع).
حقل ( :)6العدد المعتمد
عدد وسائل النقل الجوية المعتمد بالميزانية لكل نوع لسنة اعداد المقايسة (السنة المالية
الحالية).
حقل ( :)7العدد المطلوب
عدد وسائل النقل الجوية المطلوب شرائهـا لسنة المقايسة (السنـة المالية القادمة) لكل
نوع.
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حقل ( :)8إجمالي العدد
مجموع العدد الفعلي  +العدد المعتمد  +العدد المطلوب (لكل نوع).
حقل ( :)9معدل االستهالك السنوي
عدد اللترات التي تستهلكها كل وسيلة من وسائل النقل الجوية المملوكة في السنة.
حقل ( :)10إجمالي كمية الوقود المطلوبة
إجمالي العدد × معدل االستهالك السنوي  /لتر( .لكل نوع)
حقل ( :)11سعر اللتر
سعر شراء اللتر الواحد من الوقود بالدينار الكويتي.
حقل ( :)12االعتماد المقترح
إجمالي المبلغ المطلوب لوقود وسائل النقل الجوية المملوكة لكل نوع لسنة المقايسة
(السنة المالية القادمة) = إجمالي كمية الوقود المطلوبة × سعر اللتر
حقل ( :)13جملة االعتماد المقترح
إجمالي قيمة االعتماد المقترح لوقود وسائل النقل الجوية المملوكة ويرحل من كشف
آلخر حسب الترتيب حتى نهاية آخر كشف للنوع الحسابي.
حقل ( :)14الرقم المسلسل
الرقم المسلسل للكشف ضمن كشوف المقايسات لكل األنواع الحسابية.
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كشف مقايسة وقود
وسائل نقل جوية مملوكة
(نموذج رقم  6مركبات)
الجهة الحكومية ---------------------- :
السنــة الماليــة :

مسمى النـوع الحسابي  :وقود

()1

رقـــم النـوع الحسابي 22130101 :

/

م

النــــوع

المواصفات

()2

()3

()4

العدد
الفعلي

العدد
المعتمد

العدد
المطلوب

إجمالي
العــدد

2017/2016

2018/2017

2019/2018

2019/2018

معدل
االستهالك
السنوي

إجمالي
كمية الوقود
المطلوبة

()5

()6

()7

()8

()9

()10

سعــر
اللتــر
فلس

دينار

االعتماد
المقترح
فلس

()11

اإلجمــالــي

دينار

()12

()13
الرقم المسلسل ( )

()14

التوقيعات
معد
الكشف

االسم

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

معتمد
الكشف
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االسم

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

كشف مقايسة وقود وسائل نقل بحرية مملوكه
(نموذج رقم  7مركبات)
نطاق االستخدام:
يستخدم هذا الكشف في إعداد مقايسة وقود وسائل النقل البحرية المملوكة.
شرح الحقول:
حقل ( :)1البيانات األساسية
-

اسم الجهة الحكومية.
السنة المالية التي تعد عنها المقايسة.
مسمى النوع الحسابي( :مطبوع).
رقم النوع الحسابي( :مطبوع).

حقل ( :)2مسلسل
تسلسل أنواع وسائل النقل البحرية المملوكة.
حقل ( :)3النوع
مسمى نوع وسائل النقل البحرية المطلوب تقدير االحتياجات من الوقود لها (باخرة ،لنج،
طراد ،جت سكي ... ،إلخ).
حقل ( :)4المواصفات
عدد السلندرات وسنة الصنع وأية مواصفات أخرى.
حقل ( :)5العدد الفعلي
عدد وسائل النقل البحرية المملوكة في السنة المالية السابقة لسنة المقايسة (لكل نوع).
حقل ( :)6العدد المعتمد
عدد وسائل النقل البحرية المعتمد بالميزانية لكل نوع لسنة اعداد المقايسة (السنة المالية
الحالية).
حقل ( :)7العدد المطلوب
عدد وسائل النقل البحرية المطلوب شرائهـا لسنة المقايسة (السنـة المالية القادمة) لكل
نوع.
27

حقل ( :)8إجمالي العدد
مجموع العدد الفعلي  +العدد المعتمد  +العدد المطلوب (لكل نوع).
حقل ( :)9معدل االستهالك السنوي
عدد اللترات التي تستهلكها كل وسيلة من وسائل النقل البحرية في السنة.
حقل ( :)10إجمالي كمية الوقود المطلوبة
إجمالي العدد × معدل االستهالك السنوي  /لتر( .لكل نوع)
حقل ( :)11سعر اللتر
سعر شراء اللتر الواحد من الوقود بالدينار الكويتي.
حقل ( :)12االعتماد المقترح
إجمالي المبلغ المطلوب لوقود وسائل النقل البحرية المملوكة لكل نوع لسنة المقايسة
(السنة المالية القادمة) = إجمالي كمية الوقود المطلوبة × سعر اللتر
حقل ( :)13جملة االعتماد المقترح
إجمالي قيمة االعتماد المقترح لوقود وسائل النقل البحرية المملوكة ويرحل من كشف
آلخر حسب الترتيب حتى نهاية آخر كشف للنوع الحسابي.
حقل ( :)14الرقم المسلسل
الرقم المسلسل للكشف ضمن كشوف المقايسات لكل األنواع الحسابية.
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كشف مقايسة وقود
وسائل نقل بحرية مملوكة
(نموذج رقم  7مركبات)
الجهة الحكومية ---------------------- :
السنــة الماليــة :

مسمى النـوع الحسابي  :وقود

()1

رقـــم النـوع الحسابي 22130101 :

/

م

النــــوع

المواصفات

()2

()3

()4

العدد
الفعلي

العدد
المعتمد

العدد
المطلوب

إجمالي
العــدد

2017/2016

2018/2017

2019/2018

2019/2018

معدل
االستهالك
السنوي

إجمالي
كمية الوقود
المطلوبة

()5

()6

()7

()8

()9

()10

سعــر
اللتــر
فلس

دينار

االعتماد
المقترح
فلس

()11

دينار

()12

()13

اإلجمــالــي
الرقم المسلسل ( )

()14

التوقيعات
معد
الكشف

االسم

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

معتمد
الكشف
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االسم

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

كشف إجمالي وقود المركبات الحكومية
(نموذج رقم  8مركبات)
نطاق االستخدام:
يستخدم هذا الكشف في حساب إجمالي كمية وقيمة الوقود المطلوب لكافة المركبات الحكومية
المستأجرة والمملوكة لسنة المقايسة (السنة المالية القادمة).
شرح الحقول:
حقل ( :)1البيانات األساسية
-

اسم الجهة الحكومية.
السنة المالية التي تعد عنها المقايسة.
مسمى النوع الحسابي( :مطبوع).
رقم النوع الحسابي( :مطبوع).

حقل ( :)2مسلسل
تسلسل نوع المركبات المستأجرة والمملوكة.
حقل ( :)3نوع المركبات المستأجرة والمملوكة
مسمى نوع المركبات التي تم تقديـر احتياجاتها من الوقــود لسنة المقايسة (السنة المالية
القادمة) حسب كشف المقايسة الخاص بكل منها.
حقل ( :)4إجمالي كمية الوقود المطلوبة
إجمالي كمية الوقود المطلوبة لكافة أنواع المركبات المستأجرة والمملوكة من واقع
كشوف مقايسات الوقود التي تم إعدادها لكل نوع على حدة.
حقل ( :)5االعتماد المقترح
إجمالي المبلغ المطلوب لوقود كل نوع من المركبات المستأجرة والمملوكة.
حقل ( :)6جملة االعتماد المقترح
إجمالي قيمة االعتماد المقترح لوقود المركبات المستأجرة والمملوكة لكافة األنواع التي
تم اعداد مقايسة لها.
حقل ( :)7الرقم المسلسل
الرقم المسلسل للكشف ضمن كشوف المقايسات لكل األنواع الحسابية.
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كشف إجمالي وقود المركبات الحكومية
(نموذج رقم  8مركبات)
الجهة الحكومية ---------------------- :
السنــة الماليــة :

()1

رقـــم النـوع الحسابي 22130101 :

/

م
()2

مسمى النـوع الحسابي  :وقود

إجمالي
كمية الوقود
المطلوبة

نوع المركبات (مستأجر  /مملوك)
()3

وسائل نقل برية مستأجــرة

االعتماد المقترح
فلس

()4

دينار

()5

وسائل نقل جوية مستأجـرة
وسائل نقل بحرية مستأجرة
وسائل نقل برية مملوكـــــة
وسائل نقل جوية مملوكـــة
وسائل نقل بحرية مملوكــة
()6

اإلجمــالــي
الرقم المسلسل ( )

()7

التوقيعات
معد
الكشف

االسم

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

معتمد
الكشف
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االسم

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

كشف مقايسة صيانة المركبات الحكومية
(نموذج رقم  9مركبات)
نطاق االستخدام:
يستخدم هذا الكشف في إعداد مقايسات صيانة المركبات الحكومية المملوكة للجهة والتي تربط
اعتماداتها على األنواع الحسابية التالية:
  22230101صيانة آالت ومعدات نقل بري.  22230201صيانة آالت ومعدات نقل جوي.  22230301صيانة آالت ومعدات نقل بحري.شرح الحقول:
حقل ( :)1البيانات األساسية
-

اسم الجهة الحكومية.
السنة المالية التي تعد عنها المقايسة.
مسمى النوع الحسابي (مذكور ضمن نطاق استخدام الكشف).
رقم النوع الحسابي (مذكور ضمن نطاق استخدام الكشف).

حقل ( :)2مسلسل
الرقم المسلسل لنوع المركبة.
حقل ( :)3النوع
تحديد ما إذا كانت المركبة :صالون ،جيب ،وانيت ،باص ،نساف ،لوري ،شاحنة،
طراد ،طائرة ...إلخ.
حقل ( :)4المواصفات
عدد السلندرات ،سنة الصنع وأية مواصفات أخرى.
حقل ( :)5عدد المركبات
عدد المركبات المملوكة المطلوب تقدير قيمة المبلغ الالزم إلجراء الصيانة لها ويتكون
من:
 العدد الفعلي :عدد المركبات المملوكة للجهة خالل السنة المالية السابقة لسنة إعدادالمقايسة.
 العـدد المعتمد :عدد المركبات المعتمد بميزانيـة الجهة في سنة إعداد المقايسة (السنةالمالية الحالية).
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حقل ( :)6اجمالي عدد المركبات
إجمالي عدد المركبات المطلوب تقدير قيمة المبلغ الالزم إلجراء الصيانة لها =
العدد الفعلي  +العدد المعتمد
حقل ( :)7مبلغ الصيانة
قيمة المبلغ المطلوب إلجراء الصيانة للمركبة الواحدة في السنة.
حقل ( :)8االعتماد المقترح
إجمالي المبلغ المطلوب لصيانة عـدد المركبات من النوع الواحد لسنة المقايسة (السنة
المالية القادمة) = إجمالي عدد المركبات  xمبلغ الصيانة
حقل ( :)9إجمالي االعتماد المقترح
إجمالي قيمة االعتماد المقترح ويرحل من كشف آلخر حسب الترتيب حتى نهاية آخر
كشف للنوع الحسابي.
حقل ( :)10الرقم المسلسل
الرقم المسلسل للكشف ضمن جميع كشوف المقايسات لكل األنواع الحسابية.
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كشف مقايسة صيانة المركبات الحكومية
(نموذج رقم  9مركبات)
الجهة الحكومية ---------------------- :
السنــة الماليــة :

مسمى النـوع الحسابي -------------------- :

()1

رقـــم النـوع الحسابي :

/
عــدد المركبات

م

النوع

المواصفات

()2

()3

()4

إجمالي
عدد المركبات

الفعلي

المعتمد

2017/2016

2018/2017

2019/2018

()5

()6

مبلغ الصيانة
فلس

دينار

االعتماد المقترح
فلس

()7

اإلجمــالــي

دينار

()8

()9
الرقم المسلسل ( )

()10

التوقيعات
معد
الكشف

االسم

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

معتمد
الكشف
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االسم

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

كشف مقايسة المركبات الحكومية المملوكة
(نموذج رقم  10مركبات)
نطاق االستخدام:
يستخدم هـذا الكشف في إعداد مقايسات المركبات الحكومية المملوكة والتي تربط اعتماداتها على
األنواع الحسابية التالية:
  32330101شراء آالت ومعدات نقل بري  32330301شراء آالت ومعدات نقل جوي  32330401شراء آالت ومعدات نقل بحري  32331201شراء معدات خاصة (معدات مكافحة الحرائق واإلنقاذ السالمة)شرح الحقول:
حقل ( :)1البيانات األساسية
-

اسم الجهة الحكومية.
السنة المالية التي تعد عنها المقايسة.
مسمى النوع الحسابي (مذكور ضمن نطاق استخدام الكشف).
رقم النوع الحسابي (مذكور ضمن نطاق استخدام الكشف).

حقل ( :)2مسلسل
تسلسل البيانات المدرجة بالكشف.
حقل ( :)3الوحدة التنظيمية
مسمى الوحدة التنظيمية التابع لها المركبات الحكومية المملوكة.
حقل ( :)4النوع
تحديد ما إذا كانت المركبة :صالون ،جيب ،وانيت ،باص ،نساف ،لوري ،شاحنة،
طراد ،طائرة ...إلخ.
حقل ( :)5المواصفات
عدد السلندرات ،سنة الصنع.
حقل ( :)6نوع التخصيص
شخصي ،عام فردي ،عام مشترك.
35

حقل ( :)7العدد الفعلي
عدد المركبات المملوكة الموجودة بالجهة الحكومية في السنة المالية السابقة لسنة
إعداد المقايسة (بعد استبعاد المركبات التي تم التصرف فيها أو جاري إتمام إجراءات
التصرف بشأنها).
حقل ( :)8العدد المعتمد
عدد المركبات المعتمد للجهة الحكومية بميزانيتها في سنة إعداد المقايسة (السنة المالية
الحالية).
حقل ( :)9العدد المطلوب
عدد المركبات الجديدة الذي تحتاجها الجهة الحكومية لسنة المقايسة (السنة المالية
القادمة).
حقل ( :)10سعر المركبة
سعر السوق للمركبة المطلوب شرائها في سنة المقايسة (السنة المالية القادمة) بالدينار
الكويتي (من واقع عروض األسعار).
حقل ( :)11االعتماد المقترح
إجمالي المبلغ المطلوب لشراء المركبات لكل نوع في سنة المقايسة (السنة المالية
القادمة) = العدد المطلوب  xسعر المركبة
حقل ( :)12جملة االعتماد المقترح
إجمالي قيمة االعتماد المقترح ويرحل من كشف آلخر حسب الترتيب حتى نهاية آخر
كشف للنوع الحسابي.
حقل ( :)13الرقم المسلسل
الرقم المسلسل للكشف ضمن جميع كشوف المقايسات لكل األنواع الحسابية.
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كشف مقايسة المركبات الحكومية المملوكة
(نموذج رقم  10مركبات)
الجهة الحكومية ---------------------- :
السنــة الماليــة :

مسمى النـوع الحسابي -------------------- :

()1

رقـــم النـوع الحسابي :

/

م

الوحدة التنظيمية

النوع

المواصفات

نوع
التخصيص

العدد الفعلي

العدد المعتمد

العدد المطلوب

2017/2016

2018/2017

2019/2018

()2

()3

()4

()5

()6

()7

()8

()9

سعر المركبة
فلس

دينار

االعتماد المقترح
فلس

()10

دينار
()11

.

()12

اإلجمــالــي
الرقم المسلسل ( )

()13

التوقيعات
معد
الكشف

االسم

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

معتمد
الكشف
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االسم

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

ملحق:
كشف مقايسة مركبات القياديين
(نموذج رقم  11مركبات)
نطاق االستخدام:
يستخدم هذا الكشف في إعــداد مقايسـة مركبات القياديين والتي يربــط االعتماد الخاص بها
على النوع الحسابي:
  21120201مركبات القياديين.شرح الحقول:
حقل ( :)1البيانات األساسية
-

اسم الجهة الحكومية.
السنة المالية التي تعد عنها المقايسة.
مسمى النوع الحسابي( :مطبوع).
رقم النوع الحسابي( :مطبوع).

حقل ( :)2مسلسل
تسلسل البيانات المدرجة بالكشف.
حقل ( :)3الوظيفة
المسمى الوظيفي للقيادي المخصص له المركبة.
حقل ( :)4مرسوم  /قرار التخصيص
رقم وتاريخ المرسوم األميري /القـرار الصادر بتعيين القيادي المخصص له
المركبة.
حقل ( :)5نوع المركبة
تحديد ما إذا كانت المركبة :صالون ،جيب... ،إلخ.
حقل ( :)6المواصفات ونوع االستئجار
المواصفات :عدد السلندرات وسنة الصنع.
نوع االستئجار :بدون سائق مع وقود ،بدون سائق بدون وقود.
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حقل ( :)7العدد المعتمد
عدد المركبات المستأجرة المعتمد بميزانية الجهة الحكومية في سنة إعداد المقايسة
(السنة المالية الحالية).
حقل ( :)8اإلضافة /الخصم
عدد المركبات المستأجرة الذي ترغب الجهة الحكومية في إضافتــه إلى عدد
المركبات المعتمد أو خصمه منه للسنة المالية التي تعد عنها المقايسة (السنة
المالية القادمة) طبقا للمراسيم األميرية المؤيدة لها.
حقل ( :)9إجمالي العدد المطلوب
إجمالي عدد المركبات المطلوبة للسنة المالية التي تعد عنها المقايسة =
عدد المركبات المعتمد  ±اإلضافة /الخصم
حقل ( :)10تكلفة االستئجار الشهرية
قيمـة االستئجـار الشهريـة للمركبـة الواحــدة لكـل نـوع من المركبـات (بالدينار
الكويتي).
حقل ( :)11االعتماد المقترح
إجمالي المبلغ المطلوب الستئجار المركبة في السنة =
إجمالي العدد المطلوب × تكلفة االستئجار الشهرية ×  12شهر
حقل ( :)12جملة االعتماد المقترح
إجمالي قيمة االعتماد المقترح ويرحل من كشف آلخر حسب الترتيب حتى نهاية
آخر كشف للنوع الحسابي.
حقل ( :)13الرقم المسلسل
الرقم المسلسل للكشف ضمن كشوف المقايسات لكل األنواع الحسابية.
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كشف مقايسة مركبات القياديين
(نموذج رقم  11مركبات)
الجهة الحكومية ---------------------- :
السنـة الماليــة :

مسمى النوع الحسابي  :مركبات القياديين

( )1

/

م

الوظيفة

()2

()3

رقـــم النـوع الحسابي 21120201 :
مرسوم  /قرار التخصيص
الرقم

التاريخ

نـوع
المركبة

المواصفات
ونوع االستئجار

()5

()6

() 4

العـدد
المعتمد

اإلضافة /
الخصم

إجمالي
العدد المطلوب

2018/2017

2019/2018

2019/2018

()7

()8

()9

تكلفة
االستئجار الشهرية
فلس

دينار

االعتماد المقترح
فلس

()10

دينار

()11

()12

اإلجمــالــي
الرقم المسلسل ( )

()13

التوقيعات
معد
الكشف

االسم

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

معتمد
الكشف
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االسم

الوظيفة

التاريخ

التوقيع

