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 الالئحة المالیة للجامعة
ــ ـالفص  ل األول ــــ

 ة ـــأوال : المیزانی
 ) 1مادة (

تحصیلھا  المنظور  اإلیرادات  جمیع  تشمل  خاصة  میزانیة  العالي  للتعلیم  یكون 

بدایتھا  والمصروفات المقرر صرفھا خالل السنة المالیة . وتتبع السنة المالیة للتعلیم العالي في  

 ونھایتھا التواریخ المقررة لمیزانیة الدولة . 

 ) 2مادة (
یعد التعلیم العالي مشروع المیزانیة السنویة على أساس تقدیرات إدارتھ العامة والكلیات  

ویعرض    . التقریر  علیھا  بنى  التي  والمبررات  األسس  بیان  التقدیرات  ویصحب  الجامعیة 

یقدم   ثم   ، الجامعة  مجلس  على  جھات  المشروع  على  عرضھ  لیتولى  التربیة  وزیر  إلى 

 االختصاص وفقاً ألحكام القانون .

 ) 3مادة (

 السنویة للمیزانیة :  تتشمل تقدیرات اإلیرادا 

 المخصصة للجامعة بمیزانیة الدولة . االعتمادات   -1

 غلة أموال الجامعة الثابتة والمنقولة .  -2

 ) . 1رسوم النشاطات الطالبیة وغیرھا من الرسوم المقررة (   -3

 ) 4مادة (
 تشمل تقدیرات مصروفات المیزانیة السنویة : 

 المرتبات واألجور والمكافآت وما في حكمھا (الباب األول) .  -1

 المصروفات العامة (الباب الثاني) .  -2

 اإلنشاءات واألعمال الجدیدة (الباب الثالث) . -3
 

 .  2000) لسنة  36(  قرار وزاري رقم )1(
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 ) 5مادة (
یجوز لمجلس الجامعة قبول مساھمات وتبرعات وإعانات وھبات وأوقاف ووصایا ومــنح 

مع الغرض األساسي الذي أنشئت من أجلھ الجامعــة ، ویفــرد لھــا حســاب   ضوھدایا ، ال تتعار

ــس  ــعھ مجلــ ــذي یضــ ــام الــ ــا للنظــ ــھ وفقــ ــرف فیــ ــتم التصــ ــة یــ ــوك الكویتیــ ــد البنــ                        بأحــ

 )2الجامعة (

 ) 6( مادة
كما ال یجوز الصرف من اعتمــاد المیزانیة  بأعمال غیر واردة في بنود    طال یجوز االرتبا

غیــر األبــواب والبنــود   في غیر الغرض المخصص لــھ أو الخصــــــم بمصروفـــــــات علـــــى  

 لھا .المخصصة 

 ) 7مادة (
طة المختصة  ال یجوز فتح اعتماد إضافي أو نقل اعتماد من باب إلى آخر إال بموافقة السل

 بإقرار المیزانیة . 

 ) 8مادة (
یمسك سجل لالرتباطات الخاصة بكل بند أو اعتماد وارد في المیزانیة ویقید بھــذا الســجل 

جمیع المبالغ المرتبط بھا على كل بند أو اعتماد ، وبیانات وافیة عن كل ارتباط وبصفة خاصة 

 الرصید بدون ارتباط بعد كل قید .تواریخ التنفیذ المتفق علیھا ویستخرج تباعا  

 ) 9مادة (
مــن بعــض   زءً لمجلس التعلیم العالي بناء على اقتراح مجلس األقســام العلمیــة أن یقســم جــ 

البنود أو االعتمادات بین الكلیات واألقسام العلمیة ، وفــي ھــذه الحالــة یجــب التأشــیر بــذلك فــي 

سجل االرتباطات الممسوك بمعرفة المراقبة المالیة كما تتولى الكلیة أو القسم العلمــي المخــتص 

 إمساك سجل االرتباطات الخاصة بھذه المیزانیات الفرعیة .

 
 . 2000لسنة   )36(قرار وزاري رقم  ) 2(
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 )10مادة (
التعلیم العالي وعمداء الكلیات ورؤساء األقســام العلمیــة التصــرف فــي المبــالغ ألمین عام  

وفي حدود المیزانیــات الفرعیــة   ،  حسب احتیاجات التعلیم العاليعلى  المربوطة ألقسام كل بند  

ي تخصص لإلدارة العامة أو إلدارة الكلیة أو القسم العلمي على التوالي بشــرط عــدم تجــاوز الت 

 المقرر لذلك البند .  االعتماد مجموع  

ــیة  ــة الرئیسـ ــروفات بالمیزانیـ ــود المصـ ــد بنـ ــاد أحـ ــاوز اعتمـ ــوز تجـ ــك یجـ ــع ذلـ  ومـ

وذلــك بتــرخیص مــن أمــین عــام   ،أو المیزانیات الفرعیة مقابل وفر في باقي بنــود البــاب ذاتــھ  

وبتــرخیص مــن ،  دینار كویتي ) أیھما أكبر  5000شر قیمة البند أو (التعلیم العالي في حدود عُ 

 ستشار التعلیم العالي فیما یزید على ذلك .م

 ً  ثانیــــــــــــا
 الحسابات وإجراءات الصرف 

 )11مادة (
أموال التعلیم العالي بأحد المصارف الذي یختاره المجلس األعلى للتعلــیم العــالي ،   تودع  

ن عــام ویكون الصرف منھا بموجب شیكات یوقع علیھا أوالً من مستشار التعلیم العالي ، أو أمی 

التربیة وذلك بمقتضــى مســتندات صــرف یوقــع   ری وزم ثانیاً من  ث التعلیم العالي بحسب األحوال  

 . المالیة بأن یطابق المبالغ المرصودة بالشیكات الشئونعلیھا مراقب  

 )12مادة (
 ، الصندوق  الصرف من  اعتماد مستندات  ینیبھ سلطة  أو من  العالي  التعلیم     ألمین عام 

 .  التسویة كشوف  اوكذ

 )13مادة (
لمكافآت   الالزمة  النفقات  المیزانیة  حدود  في  العالي  للتعلیم  األعلى  المجلس  یقرر 

تستوجبھا     ومكافآتالمحاضرات العامة والممتحنین واألساتذة الزائرین وغیر ذلك من نفقات  

 دواعي العمل . 
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 )14مادة (
رین  مقدما لألساتذة الزائ   ومكافآتلمستشار التعلیم العالي أن یرخص في صرف مرتبات  

المعینین   من  الموظفین  وسائر  التدریس  ھیئة  خارج    والمتعاقدینوأعضاء  من  والمستعارین 

الكویت ، وكذلك لمن انتھت مدة عقودھم أو استعارتھــــم  واتخذت اإلجراءات لتجدیدھا مره  

 أخرى ما داموا قائمین بالعمل ، وذلك بصفة مؤقتة لحین إتمام إجراءات التجدید . 

 )15مادة (
ن عام التعلیم العالي أن یرخص الدفع المقدم في الحاالت الضروریة بشرط أن یكــون ألمی 

الدفع مقدما مقابل خدمات أو مشتریات أو تنفیذ أعمال یتم تنفیذھا قبل نھایــة الســنة المالیــة التــي 

 صدر فیھا الترخیص بالدفع .

 )3( )16مادة (

 ما یأتي :ب ألمین عام التعلیم العالي أن یرخص  

بالغ بمستندات بدل فاقد بعد التأكد من فقدھا وعــدم تكــرار الصــرف مــع تحدیــد صرف م - أ

 .  ةالمسئولی 

 من حساب اإلیرادات .  باالستبعادصرف أو تسویة مبالغ  - ب

 الموظفین للمدة التي یحددھا.  قبلمنح وتقسیط سلفیات أو مبالغ مستحقة   - ج

 )4( )17مادة (

في   الترخیص  ت  التعاقدیكون  التي  الحاالت  في  المباشر  األمر  علیھا الئحة    نصبطریق 

 مناقصات الجامعة في الحدود اآلتیة : 

 . ادینار 500رئیس القسم فیما ال یجاوز  -1

 
 .  2016) لسنة 214) قرار وزاري رقم ( 3(  
 .  2018) لسنة 271) قرار وزاري رقم ( 4(  
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 . ادینار 1000عمید الكلیة فیما ال یجاوز  -2

 دینار .  5000مدیر إدارة المشتریات فیما ال یجاوز     -3

 . دینار 50000عام المساعد للشئون المالیة فیما ال یجاوز أمین عام الجامعة واألمین ال -4

 ر .دینا 75000مدیر الجامعة فیما ال یجاوز  -5

 فیما زاد على ذلك .  رئیس األعلى للجامعةال -6

علیھــا الئحــة   تنصوكذلك یكون الترخیص في التعاقد بطریق الممارسة في الحاالت التي  

 تیة :مناقصات التعلیم العالي في الحدود اآل

 دینار . 1000رئیس القسم فیما ال یجاوز   -1

 دینار . 2000عمید الكلیة فیما ال یجاوز   -2

 دینار . 5000مدیر إدارة المشتریات فیما ال یجاوز      -3

 . دینار 50000أمین عام الجامعة واألمین العام المساعد للشئون المالیة فیما ال یجاوز  -4

 ر .دینا 75000مدیر الجامعة فیما ال یجاوز  -5

 فیما زاد على ذلك . رئیس األعلى للجامعة -6

 )18مادة (
الفاقــدة مــن العھــد إذا كــان  و ألمین عام التعلیم العالي أن یعتمــد خصــم األصــناف التالفــة أ

         التلف أو الفقــدان أو الضــیاع ناشــئاً عــن أســباب قھریــة ولــم یســفر التحقیــق عــن مســئولیة أحــد 

دینــار (خمســمائة دینــار) ، ولمستشــار التعلــیم العــالي فیمــا زاد )    500  (  جاوز القیمةت على أال  

 . على ذلك

 )19مادة (
إبرام عقود اإلیجار عن األماكن التي یحتاجھــا التعلــیم   لمستشار التعلیم العالي أو من ینیبھ

أال تجاوز مــدة التعاقــد ثــالث   العالي وتجدید تلك العقود في حدود اعتمادات  المیزانیة وبشرط  

سنوات ، فإذا زادت المدة على ذلك یكون بترخیص من المجلس األعلى للتعلیم العالي وبموافقة 

 وزیر المالیة .
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 )20مادة (
أشــھر إال بعــد الحصــول علــى إذن   ةیجوز دفع اإلیجارات مقدما لمــدة تزیــد علــى ثالثــ ال  

 خاص من مستشار التعلیم العالي .

 )21مادة (
یجوز للتعلیم العالي أن یتولى إجراءات الشراء والصیانة واإلصالح الالزمة لھ في حــدود 

ون الرجــوع للــوزارات التــي القــوانین واللــوائح د بالمیزانیــة وفقــا ألحكــاماالعتمادات المقــررة  

 تعینھا األحكام المالیة العامة .

 )22مادة (
 بحساب األمانات في نھایة السنة المالیة :  ىتعل

المبالغ التي ارتبط بھا فعال ولم یتسن صرفھا بسبب عدم تقــدیم المطالبــات الخاصــة بھــا ،  -1

قة الصرف وتتعلق أو لعدم استیفاء الشروط المقررة لصرفھا وذلك على أساس أنھا مستح 

 بالسنة المالیة ذاتھا .

 نســ ت المرتبات واألجور والمكافآت واإلیجارات المستحقة لغایة نھایــة الســنة المالیــة ولــم ی  -2

صرفھا ، وكذلك أجور النقل وبدل السفر ومصروفات االنتقال بشرط أن تكون المطالبات 

 یة التالیة .الخاصة بھا قد قدمت حتى نھایة الشھر األول من السنة المال

أثمان المشتریات والتوریدات التي تــم تســلمھا لغایــة نھایــة الســنة المالیــة وتعــذر صــرفھا  -3

 بسبب ما .

ســواء تــم توریــدھا   ون الســنة المالیــة (ضــ المبالغ المرتبط بھا في العقود التي تبرم فــي غ -4

 للمخازن قبل نھایة السنة المالیة أو لم یتم ) .

 )23مادة (
ة المالیة حســابا شــھریا عــن كــل نــوع مــن أنــواع النشــاط المــالي ، ویجــب أن تعد المراقب 

        یتضمن ھــذا الحســاب بیانــات شــاملة عــن تقــدیرات اإلیــرادات واعتمــاد المصــروفات الســنویة 
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أشــھر  ةكمــا یعــد حســاب لكــل ثالثــ  وما صرف فعال لیبلغ إلى الجھة المختصة وما تم تحصیلھ  

للعرض على المجلــس األعلــى للتعلــیم العــالي موضــحا بــھ مراكــز االعتمــادات المالیــة مقارنــة 

باالعتمادات التقدیریة ومثیالتھا فــي الســنة الســابقة وتوضــح الفــروق زیــادة و نقصــا مــع بیــان 

ان أسبــــاب زیـــــادة أو نقص المصروف من االعتمادات المختلفــة خــالل ـــبی   ااألسباب ، وكذ

 . المدةتلك 

 )24مادة (
یعد التعلیم العالي خالل الشھرین التالیین النتھاء السنة المالیة حســابا ختامیــا موضــحا بــھ 

اإلیرادات والنفقات الفعلیة بالنسبة لكل بند مقارنة بالتقدیرات ، ویعرض الحساب الختامي على 

 لمختصة .المجلس األعلى للتعلیم العالي العتماده قبل إرسالھ إلى الجھات ا

 ً  ثالثـــا
 السلــــــــــــف 

 السلــف المستدیمـــــة  -أ

 )5( )25مادة (
ومراكز العمل بالجامعة التي تحتاج لســلفة مســتدیمة                  تبعـض اإلدارالة و ـــى لكل كلی طتع

، وبحیــث ال تتعــدى قیمتھــا        )  د.ك.  3000  (  لــىال تزیــد قیمتھــا عأحسب حاجتھا بشرط  ب سلفة  

د.ك.) لكل طلب عھدة ، وأن ال یكــون لــدى الموظــف الواحــد أكثــر مــن عھــدة نقدیــة   1000(  

         یصــرف منھــا علــى النثریــات والمصــروفات العاجلــة التــي ال تتجــاوز قیمتھــا مستدیمة واحــدة  

المــدیر ة أو رئــیس القســم العلمــي أو ـــــد الكلی ـــــمن عمی  بإذنفي المرة الواحدة   )  د.ك.  100(  

اإلداري أو مــدیر اإلدارة أو رئــیس مركــز العمــل أو مســاعد المــدیر اإلداري أو الوظــائف 

 .لى حسب األحوال  اإلشرافیة بمكتب المدیر اإلداري ع

 
 .  2006) لسنة  30(قرار وزاري رقم  ) 5(
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 )26مادة (
صرف من السلف المستدیمة أي مبالغ لشراء أدوات أو مھمات موجودة فــي ی ال یجوز أن  

 أو الكلیة أو التعلیم العالي . مخازن القسم

ال مــا إكما ال یجوز أن یصرف من ھذه السلفة أیة مبالغ على حساب األجــور والمرتبــات  

 كان منھا مقابل أجور عمال ألعمال عرضیة .

 )27مادة (
فظ بھــا فــي خزانــة فــي مقــر عملــة وتقیــد ت یعھد بالسلفة المستدیمة إلى موظف مسئول یحــ 

 .  مستدیمة)المبالغ علیة (عھد سلفة 

 )28مادة (
في حالة تغییــر الموظــف المعھــود إلیــھ بالســلفة المســتدیمة ألي ســبب كــان یلــزم إخطــار 

إلى الموظف الجدید موقعــاً  ةالمراقبة المالیة بھذا التغییر مع موافاتھا بأصل محضر تسلیم العھد

 منھ ومعتمد من رئیس الجھة المختصة . ھعلی 

 )29مادة (
الســلفة بموجــب أذون صــرف خاصــة یوضــح فیھــا فــي كــل حالــة بنــد مــن صــرف الیــتم 

 المیزانیة أو الحساب المختص .

 )30مادة (
عند استعاضة السلفة یعد كشف ملخص بالمنصرف موزعا على البنود المختلفة من واقــع 

ویرسل إلى اإلدارة المالیــة التخــاذ إجــراءات المراجعــة مستندات الصرف المرسلة مع الكشف  

 والتأكد من سالمة المستندات المؤیدة للصرف ثم اعتماد الصرف والقید في الدفاتر الحسابیة .

تضح عند المراجعة أن بین المستندات المؤیدة للصرف مستند غیر مستوف أو غیر اوإذا  

إلــى الجھــة التــي أرســلتھ الســتیفائھ وإرســالھ   قانوني  فتستبعد قیمتھ من طلب االستعاضة ویرد

 ضمن طلب االستعاضة التالي أو رد قیمتھ لعھد نقود السلفة تبعا لكل حالة .
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 )31مادة ( 
یستعاض المنصرف من نقود السلفة المستدیمة بترخیص من أمین التعلیم العالي كلمــا بلــغ 

نھایــة كــل شــھر ، ویجــب أن % من قیمة السلفة أو على األقل مــرة قبــل  75المنصرف الفعلي  

تكون المبالغ المنصرفة مؤیدة بكافة مستندات الصرف مرتبــة تواریخھــا ومعتمــدة مــن الســلطة 

 المختصة .

 )32مادة (
یجوز أن ینتدب مدیر الشئون المالیة أحــد مــوظفي اإلدارة للقیــام بجــرد الســلفة المســتدیمة 

طــرف   ةالموجــودالنقدیــة  د  ی ومطابقة رصــید حســابھا علــى مــا ھــو موجــود بالمســتندات ورصــ 

إبالغھ في تقریر واف إلى أمــین عــام  ھالموظف المسئول ، وإذا وجد عجزا أو زیادة وجب علی 

صة لھا الســلفة ومــدیر الشــئون المالیــة التخــاذ مــا یلــزم إلجــراء صالجامعة ورئیس الجھة المخ 

 التحقیق وتسویة العجز أو الزیادة .

 السلفـــة المؤقتــــة  –ب 
 )33مادة (

یجوز بترخیص من أمین عام الجامعة صرف سلفة مؤقتــة بقــدر الحاجــة فــي حــدود مبلــغ 

دینار للصرف منھا في األغراض التي تتطلب ذلك كما یجـوز لــھ أن یــرخص بصــرف   1000

 سلف على بدل السفر ، ویشترط في جمیع األحوال وجود اعتماد في المیزانیة مخصــص لــنفس

 الغرض ویسمح بتسویة السلفة .

 )34مادة (
یراعى تسویة السلفة المؤقتة في خالل شھر على األكثر من انتھاء الغرض الذي صــرفت 

 من أجلھ . 

 )35مادة (
ال یجوز صرف سلفة لغرض سبق صرف سلفة  لھ إال إذا قدمت مستندات السلفة األولــى 

 ما لم یكن ھناك سبب یعتمده أمین عام الجامعة .
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 الفصل الثاني  
 مكافآت التدریس واالمتحانات وفحص اإلنتاج العلمي 

 مكافأة التدریس -أ 
 )36مادة (

یقوم مجلس األقسام بتوزیع الدروس والمحاضرات والتمارین العلمیة علــى أعضــاء ھیئــة 

التدریس والمعیدین وسائر القائمین بالتدریس ، وذلك وفقا للنظام الذي یضعھ ھــذا المجلــس فــي 

 وزیع الدروس والمحاضرات والتمارین العلمیة .شأن ت 

كما یجوز النــدب للتــدریس مــن خــارج الجامعــة إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك وبنــاء علــى 

 اقتراح القسم المختص ویكون ذلك بقرار من مدیر الجامعة .

 )6( )37مادة (
لتدریس من العاملین بالكویــت مــن غیــر أعضــاء ھیئــة التــدریس وســائر لیمنح من ینتدب  

 وفقاً لما یلي :مكافأة بالجامعة  القائمین بالتدریس  

للحاصلین على درجــة الــدكتوراة مــن جامعــة عن الدرس الواحد  د.ك.)  25(مكافأة بواقع   أوالً :

د.ك.) شــھریاً وبمــا   500ین الحكومي واألھلي بحد أقصى (  معتمدة لمن یعمل في القطاع

 .ساعات ) أسبوعیاً  6( ال یتجاوز  

 ثانیاً : الحاصلون على درجة الماجستیر من جامعة معتمدة : 

د.ك.) عن الدرس الواحــد ، لمــن یعمــل فــي القطــاعین الحكــومي   15مكافأة بواقع (   -أ

 د.ك.) شھریاً . 400واألھلي ، وبحد أقصى ( 

الواحد ، للمكلــف بالتــدریس بمركــز تــدریس   د.ك.) عن الدرس  15مكافأة بواقع (     -ب

ســاعة)  15اللغــات وال یعمــل فــي القطــاعین الحكــومي واألھلــي ، نظیــر تــدریس ( 

 د.ك.) شھریاً . 600أسبوعیاً ، وبما ال یتجاوز ( 

 
 .   2007) لسنة  34قرار وزاري رقم ( )  6 (



 المكتب الفني -جامعة الكویت   ]  3[           الالئحة المالیة                                                
 

11 
 

 ثالثاً : الحاصلون على درجة البكالوریوس أو اللیسانس :

عــن الســاعة الواحــدة ، لمــن د.ك.)    10مكافأة نظیر المساعدة في التدریس بواقع  (   -أ

 د.ك.) شھریاً . 250یعمل في القطاعین الحكومي واألھلي ، وبحد أقصى ( 

د.ك.) عن الساعة الواحدة ، لمن ال   10مكافأة نظیر المساعدة في التدریس بواقع  (   -ب

 د.ك.) شھریاً . 300یعمل في القطاعین الحكومي واألھلي ، وبحد أقصى ( 

 )38مادة (
رس ســاعة فیمــا یتعلــق بالــدروس النظریــة وســاعتین فیمــا یتعلــق بالــدروس تعتبر مدة الد

  العملیة .

 )39مادة(
یجوز لمجلس التعلیم العالي أن یقرر مكافأة إجمالیة لمن یدعون من خــارج التعلــیم إللقــاء 

شــراف علــى الجانــب التطبیقــي البا محاضرات أو دروس بصفة عرضــیة أو لمــن یعھــد إلــیھم 

 لزم خبرة خاصة .لدراسات معینة تست 

 مكافأة االمتحان -ب
 )40مادة (

تمنح مكافأة عن أعمال االمتحانــات للمنتــدبین مــن خــارج الجامعــة إذا باشــروا عمــال مــن 

 األعمال اآلتیة :

امتحانات الطلبة الذین یتقدمون المتحانــات القبــول بالكلیــات الجامعیــة أو الــذین یعقــد لھــم  -أ

 التكمیلیة .امتحان خاص للمواد 

 تصحیح أوراق امتحان الطلبة أو حضور االمتحانات الشفویة أو العملیة . -ب

 . فحص البحوث التي تقدم في امتحانات الدراسة العلیا ومناقشتھا -جـ

 عداد لالمتحان والمالحظة .العمل في لجان االمتحان وتشمل أعمال اإل -د 

 یأتي :وتقدر المكافآت عن ھذه األعمال وفقا لما 
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دینــار عــن كــل   2  تصحیح أوراق االمتحانات التحریریة مكافأة مقــدارھالدب  ت ح من ین ن یم -1
ورقة كاملة ، بحیث ال تقل مكافأة التصحیح للممتحن الواحد في مادة واحدة أو عــدة مــواد 

 . ادینار 20  عن
احدا عــن كــل یمنح من ینتدب لتصحیح أوراق االمتحانات العملیة مكافأة مقدارھا دینارا و  -2

 قل مكافأة التصحیح عن عشرة دنانیر .ت ورقة كاملة بحیث ال 
        یمنح مــن ینتــدب لالمتحانــات الشــفویة مكافــأة بواقــع خمســة دنــانیر عــن الجلســة الواحــدة  -3

  . )  نظم الكلیة عدد الجلسات تنظیما مناسبات و  (
ریر والمقــاالت التــي تقــدم یمنح مكافأة خمسة دنانیر لمن یشترك في فحص البحوث والتقا -4

 في امتحانات الدراسة العلیا عن كل بحث .
وفي جمیع األحوال یكون منح المكافأة بقرار من مدیر الجامعة بعد أخذ رأي رئــیس 

 القسم العلمي المختص .
% مــن 2دل  ایمنح من یعمل في لجان االمتحان و اإلعداد لھا وأعمال المالحظة مكافأة تع -5

      عــین مــدیر الجامعــة مكافأتــھ بمــا فإذا لم یكن موظفــاً  بدایة مربوط الدرجة إذا كان موظفا  
 ال یجاوز خمسة دنانیر عن الیوم الواحد .

 )7( )41مادة (

 یُمــنح عضــو ھیئــة التــدریس بالجامعــة مكافــأة لإلشــراف علــى رســالة الماجســتیر بواقــع 
 د.ك) للمشرف المشارك . 200(لمشرف الرئیسي  و لد.ك)  400(

د.ك) للمشــرف الرئیســي ،   500كما یُمنح مكافأة لإلشراف على رسالة الدكتوراة بواقــع (
 د.ك) للمشرف المشارك . 200و(

د.ك.) عــن فحــص الرســالة   100ویُمنح المحكم الخارجي لرســالة علمیــة مكافــأة قــدرھا (
إذا   -المناقشــة، وفــي الحالــة األخیــرة  د.ك.) في حالــة الفحــص و   250وتقدیم تقریر عنھا ، أو (

یكون صرف المكافأة باإلضافة إلى اإلقامة في ضیافة الجامعة   -الكویت    خارجكان المحكم من  
 وتذاكر سفر بدرجة الواحة.

 
 

   .  9200) لسنة  48قرار وزاري رقم (  )7(
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مكافأة التحكیم الداخلي والتحكیم الخارجي لمشروعات األبحاث التي تشرف علیھــا   وتكون
 إدارة األبحاث على الوجھ التالي :

 :أوالً : التحكیم الداخلي 
د.ك) لتحكیم مشروع البحث ، والمكافأة ذاتھــا لتحكــیم التقریــر   100تكون المكافأة ( -1

 النھائي والتقاریر االستمراریة لمشاریع التسھیالت العامة .
 د.ك) لتحكیم التقاریر المرحلیة لمشاریع األبحاث . 50تكون المكافأة ( -2

 ً   الخارجي: التحكیم   ثانیا
د.ك) لتحكیم مشروع البحث ، والتقــاریر المرحلیــة ، والنھائیــة  100تكون المكافأة (

 .  لكل أنواع مشاریع األبحاث
 )42مادة (

تكون نفقات السفر واإلقامة الكاملة على جانب الجامعة بالنســبة للممتحنــین المنتــدبین مــن 
 خارج الكویت .

 اإلنتاج العلميمكافأة فحص  - جـ
 )43مادة (

تمنح مكافأة لمن یشترك من العاملین في جامعــة الكویــت أو خارجھــا فــي فحــص اإلنتــاج 
 :العلمي ألحد أعضاء ھیئة التدریس المتقدمین للترقیة بالفئات التالیة 

 دینار عن فحص اإلنتاج العلمي للترقیة لوظیفة أستاذ مساعد .)  200( 
 نتاج العلمي للترقیة لوظیفة أستاذ .دینار عن فحص اإل)  300( 

وفي حالة االستعانة بنفس المحكم لفحص إنتاج علمي إضافي لشخص سبق فحص إنتاجــھ 
 .) 8% من قیمة المكافأة المقررة ( 50العلمي ، یمنح المحكم  

  

 
 .  1992لسنة  ) 39(قرار وزاري رقم   )8(
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 الفصل الثالث
 )9(  اتنظیم توفیر الدروع والھدای

 ) 44مادة (

 والھدایا للفئات التالیة :توفر الجامعة الدروع  

 شخصیات بما ال یتجاوز ألفي دینار. الضیوف من رؤساء الدول ومن في مستواھم ، وكبار ال -1

 الضیوف بدرجة وزیر ومن في مستواه بما ال یتجاوز خمسمائة دینار .  -2

 .اھم بما ال یتجاوز خمسمائة دینارالضیوف بدرجة رؤساء أو مدراء الجامعات ومن في مستو  -3

بدرجة وكیل وزارة أو وكیل وزارة مساعد ومن في مستواھما بما ال یتجاوز  الضیوف  -4

 ثالثمائة دینار . 

 ضیوف الجامعة من غیر الفئات المذكورة أعاله بما ال یتجاوز مائتي دینار . -5

الزیارات والمھمات الرسمیة لمدیر الجامعة ونوابھ واألمین العام ومساعدیھ بما ال یتجاوز   -6

 ثالثمائة دینار . 

 . ائة دینارلوفود التي تبتعثھا الجامعة إلى الخارج بما ال یتجاوز ما -7

 الفائزون بالمراكز الثالثة األولى في األنشطة والفعالیات التي تقیمھا عمادة شئون الطلبة ،   -8

 أیاً كانت فئة الفائز (عضو ھیئة تدریس ، موظف ، طالب) وفق الجدول التالي :

 الداخلیة والخارجیة ) األنشطة الفردیة ( 
 الحد األقصى لقیمة الھدیة أو الجائزة مركز الفائز  

 د.ك  250 األول  
 د.ك  200 الثاني
 د.ك  150 الثالث 

 األنشطة الجماعیة ( الداخلیة والخارجیة ) 
 للفرد الواحد داخل الفریق  الحد األقصى لقیمة الھدیة أو الجائزة مركز الفائز 

 د.ك 100 األول 
 د.ك  70 الثاني
 د.ك  50 الثالث 
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تحدد وتعتمد قیمة الھدایا والجوائز الخاصة باإلنجازات االستثنائیة من قبل مدیر الجامعة وفقاً  -9

 . اعد العامة شریطة توفر المیزانیةللقو 

العمل والندوات التي تقیمھا مراكز العمل  توفر الجامعة الھدایا والدروع للمؤتمرات وورش  ال -10

 األكادیمیة . 

 ) 45مادة (

تختص إدارة الخدمات العامة بالجامعة بتوفیر الدروع والھدایا وفقاً لإلجراءات المتبعة ،  

وعلى مركز العمل المعني بالفعالیة أو النشاط تقدیم الطلب إلى تلك اإلدارة التي تقوم بدراستھ  

عتمد الطلب من أمین عام الجامعة وفقاً لنظم الشراء وقواعد یُ   وتحدید الفئة ، و وتقدیم توصیتھا  

 تنفیذ المیزانیة . 

 الرابعالفصل 
 )10( أحكــــــام ختامیــــــــة

 ) 46مادة (

تطبق أحكام القوانین واللوائح المالیة المعمول بھا في الدولة فیما لم یرد فیھ نص بالقانون  

واللوائح الداخلیة وھذه في شأن الجامعات الحكومیة والئحتھ التنفیذیة    2019) لسنة  76رقم (

 . الالئحة

 
 
 
 

 
 . 2021) لسنة  807( رقم  مدیر الجامعة قرار ) 9(
 . 2021) لسنة  807( رقم  الجامعة مدیر قرار ) 10(
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