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إجراء( )1إعداد تعميم تقديرات ميزانيات اجلهات املستقلة والقواعد والتعليمات التي
ينبغي اتباعها في اعدادها.
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إجراء ( )2قواعد تنفيذ ميزانيات اجلهات املستقلة.
إجراء( )3تعميم الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانيات اجلهات ذات امليزانيات
املستقلة وقوانني ربط ميزانيات الهيئات واملؤسسات املستقلة.
إجراء( )4إعداد تقارير املتابعة الدورية لتنفيذ ميزانيات املؤسسات املستقلة.
إجراء( )5اعداد تعميم اقفال القيود احملاسبية واعداد احلساب اخلتامي للمؤسسات
املستقلة
إجراء( )6إعداد الدراسات والبيانات املالية واالقتصادية والتقديرات األولية
لإليرادات واملصروفات الالزمة لتحديد اإلطار العام ملشروع امليزانية وذلك وفقا
لتوجهات اللجنة العليا للميزانية.
إجراء( )7إعداد قانون ربط ميزانية اجلهات ذات امليزانيات املستقلة واجلداول
الرئيسية واملذكرة اإليضاحية ملشروع امليزانية
إجراء( )8املشاركة في إعداد اخلطة اإلمنائية للدولة وبرنامج عمل احلكومة والتنسيق
مع اإليرادات املختصة بشأن توجيه األجهزة املالية في اجلهات املستقلة عند إعداد
مشاريع ميزانياتها بان تكون متوافقة مع برنامج عمل احلكومة واخلطة اإلمنائية
للدولة
إجراء( )9إعداد مشاريع قوانني فتح االعتمادات اإلضافية والنقل بني األبواب
للمؤسسات املستقلة واجلداول الرئيسية واملذكرة اإليضاحية ملشاريع احلسابات
اخلتامية
إجراء( )10إعداد مشاريع قوانني احلسابات اخلتامية للمؤسسات املستقلة واجلداول
الرئيسية واملذكرة اإليضاحية ملشاريع احلسابات اخلتامية.
إجراء( )11املساهمة في دراسة مشروعات قوانني انشاء املؤسسات املستقلة اجلديدة أو
القائمة او االقتراحات بقوانني ذات الصلة إذا عرضت على اإلدارة.
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إجراء( )12املساهمة في دراسة املشاكل احملاسبية والفنية لدى املؤسسات املستقلة
واقتراح احللول املناسبة لها ،وتوجيه األجهزة املالية باملؤسسات املستقلة في كل ما
له عالقة بشرح وحسن تطبيق القوانني والقرارات املنظمة ،ودراسة النظام املالي
للمؤسسات املستقلة ولوائحها واقتراح ما يلزم من تعديالت عليها ،استحداث أنواع
وبنود جديدة مبيزانية املؤسسات املستقلة.
اجراء ( )13دراسة ما تسفر عنه تقارير اجلهات الرقابية من مالحظات على مشاريع
ميزانيات واحلسابات اخلتامية للمؤسسات املستقلة واتخاذ ما يلزم بشأنها ،ومتابعة
تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتوصيات مجلس األمة ذات التأثير املباشر على
ميزانيات املؤسسات املستقلة.
إجراء( )14املساهمة في البرامج التدريبية الالزمة لتطوير أداء األجهزة املالية في
اجلهات املستقلة ،واكتساب اخلبرات فيما يتعلق بتطبيق األساليب احلديثة لتبويب
وإعداد امليزانيات العامة ،واقفال القيود احملاسبية واعداد احلسابات اخلتامية.
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املــقـــدمـــة
مت إعداد هذا الدليل إستنادا الى التعميم اإلداري رقم ( )15لسنة  2013بشأن إعداد دليل إجراءات
العمل ،وقد روعي في هذ الدليل تعريف املؤسسات املستقلة وذكر أسمائها حسب أخر املستجدات
ومن ثم عرض الهيكل التنظيمي لإلدارة ،كذلك سيتم التطرق باختصار الى اهم االعمال التي تقوم
بها اإلدارة واإلجراءات املرتبطة بها مع شرح أللية تنفيذ كل اجراء واملراجع التي استند عليها في
تنفيذ اإلجراءات من قانون  /تعميم  /قرار والنماذج املستخدمة في تنفيذ االجراء.
وتعرف املؤسسات املستقلة على أساس طبيعة النشاط الذي ميارس ،فنجد ان بعض املؤسسات
املستقلة تتسم بطبيعة اقتصادية يغلب عليها الطابع التجاري ،في حني ان البعض اآلخر يتسم بطبيعة
خدمية خاصة وميول فرق ايراداته عن مصروفاته من امليزانية العامة للدولة وقد افرد املشرع
لهذه املؤسسات املرونة املالية والقانونية ألداء أعمالها من خالل مواد خاصة باملرسوم بالقانون رقم
 31/1978بشأن قواعد إعداد امليزانيات العامة والرقابة على تنفيذها واحلساب اخلتامي والقوانني
املعدلة له ،ومبا ال يتعارض مع قوانني انشائها.
ويعتبر إعداد مشروع امليزانية العامة للدولة عمل مشترك يساهم فيه متخذو القرارات املالية
على مستوى اإلدارة املالية في الدولة بشكل عام ،وتعتبر وزارة املالية هي املصب الرئيسي لهذه
القرارات حيث تقوم شئون امليزانية العامة وإداراتها التابعة لها بإعداد مشروع ميزانية الوزارات
واإلدارات احلكومية والهيئات امللحقة ومشاركة املؤسسات املستقلة بإعداد مشاريع ميزانياتها.
وتتلخص االعمال الرئيسية التي متارسها اإلدارة في االتي:
 .1مشاركة املؤسسات املستقلة في اعداد مشروع امليزانية واإلجراءات املترتبة بشأنها (تعميم
إعداد تقديرات ميزانيات املؤسسات املستقلة والتعليمات والقواعد الواجب اتباعها).
 .2متابعة تنفيذ امليزانية من خالل دراسة التقارير الدورية الربع سنوية وإعداد ما يلزم بشأنها
(تعميم تقارير املتابعة الربع سنوية للمؤسسات ذات امليزانيات املستقلة).
 .3دراسة احلسابات اخلتامية وإبداء املالحظات اخلاصة بها ومخاطبة اجلهات بشأنها (تعميم
اقفال القيود احملاسبية وإعداد احلساب اخلتامي).
وتستند اإلدارة في تنفيذ اعمالها الى عدة قوانني وقرارات باإلضافة إلى ما سبق اإلشارة إليه
من التعاميم الصادرة من وزارة املالية والتي يتم حتديثها كل سنة مالية إذا استدعى األمر ذلك
ومالحظات اجلهات الرقابية كذلك على سبيل املثال ال احلصر:
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 .1الدستور
 .2املرسوم 31لسنة  1978بشأن قواعد إعداد امليزانيات العامة والرقابة على تنفيذها واحلساب
اخلتامي والقوانني املعدلة له.
 .3قرارات مجلس الوزراء وديوان اخلدمة املدنية.
 .4تقارير ديوان احملاسبة وجهاز املراقبني املاليني.
 .5اية تعاميم أو قرارات أخرى ذات صلة باملؤسسات املستقلة التابعة لإلدارة.
كما ان اإلدارة تقوم بأعمال أخرى من اجل تطوير العمل ورفع كفاءة العاملني بها ومنها على
سبيل املثال ال احلصر تقدمي املشورة املالية ملجلس الوزراء واملؤسسات املستقلة وأية جهات أخرى
واملساهمة في دراسة مشروعات قوانني إنشاء املؤسسات املستقلة إذا عرضت على اإلدارة وكذلك
بحث ودراسة الطلبات املالية التي ترد من املؤسسات املستقلة لتعزيز إعتمادات ميزانياتها وإتخاذ
اإلجراءات الالزمة بشأنها وتوجيه األجهزة املالية باملؤسسات املستقلة في كل ما له عالقة بشرح
وحسن تطبيق القوانني والقرارات املنظمة لعملها.
كما تقوم اإلدارة بدراسة مقترحات إستحداث األنواع والبنود اجلديدة في احلسابات اخلاصة
بكل مؤسسة مستقلة كذلك دراسة األنظمة املالية للمؤسسات املستقلة ولوائحها وإقتراح ما يلزم من
تعديالت عليها قبل اتخاذ إجراءات اعتمادها من وزارة املالية وذلك حسب قانون كل جهة كما تقوم
اإلدارة على متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتوصيات مجلس األمة ذات التأثير املباشر على
ميزانيات املؤسسات املستقلة وما قد حتتاجه من توجيه بشأن تنفيذ تلك القرارات وتضمينها تعاميم
وزارة املالية وكذلك املساهمة في إعداد الدراسات واألبحاث واإلحصاءات واالشتراك في اللجان
وفرق العمل الالزمة لتطوير العمل باإلدارة واملشاركة في الدورات التدريبية وإعداد وإلقاء
احملاضرات التي تتعلق بأعمال اإلدارة لرفع كفاءة العاملني في هذا املجال.
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الهيكل التنظيمي إلدارة ميزانيات المؤسسات المستقلة

مدير إدارة ميزانيات المؤسسات المستقلة

مراقب إدارة ميزانيات المؤسسات المستقلة

رئيس قسم أول

.1بنك االئتمان الكويتي
 .2بنك الكويت المركزي
.3المؤسسة العامة للرعاية السكنية
.4الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
 .5مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة
.6الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات
 .7الهيئة العامة للطرق والنقل البري

رئيس قسم ثاني

الباحثين
المختصين

][7
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.8بيت الزكاة
 .9مؤسسة الموانئ الكويتية
 .10الهيئة العامة للصناعة
.11معهد الكويت لألبحاث العلمية
.12المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
 .13الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة
 .14وكالة االنباء الكويتية

دليــل إجراءات أعمال إدارة ميزانيات املؤسسات املستقلة

اجراء ( :)1إعداد تعميم تقديرات ميزانيات اجلهات املستقلة والتعليمات والقواعد التي
ينبغي اتباعها في إعدادها
األهـــداف

توحيد العمل بجميع اجلهات احلكومية.

مجاالت املسؤولية مراقبة إدارة التخطيط املالي واملتابعة – قسم التخطيط املالي
النماذج املستخدمة مذكرات لإلدارات ذات العالقة داخل وزارة املالية ملعرفة التعديالت
في تنفيذ اإلجراء املطلوب إضافتها او خذفها او تعديلها.

املصطلحات
املستخدمة

تعرف امليزانية على أنها بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على
اإليرادات التي يتوقع أن يتم حتصيلها  ،والنفقات التي يلزم إنفاقها خالل
سنة مالية قادمة  ،لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية.
 تقوم إدارة ميزانيات املؤسسات املستقلة خالل شهر إبريل من كل عامإذا لزم االمر لذلك بإرسال كتب إلى اإلدارات ذات العالقة بوزارة
املالية والتي منها إدارة التخطيط املالي واملتابعة بقطاع شئون امليزانية
العامة وغيرهم للوقوف على رأيهم ومالحظاتهم حول التعميم كل
فيما يخصه على أن يتم موافاة اإلدارة بالرد خالل  15يوما من تاريخ
إرسال املذكرة.

اإلجراء بالتفصيل

 يتم حتليل الردود ودراستها ومتابعة االدارات التي لم ترد مالحظاتها. يتم دراسة مالحظات وآراء االدارات من قبل الباحث في إدارةامليزانيات واملؤسسات املستقلة ويتم معاجلتها سواء بإضافتها كمواد
جديدة أو تعديل مواد قائمة.
 يصدر التعميم خالل شهر مايو من كل عام وتقوم اإلدارة بإصدارالتعميم على أقراص ممغنطة وتوزع هذه النسخ على املؤسسات
املستقلة كل فيما يخصه ،كما يتم اصدار التعميم على موقع وزارة
املالية.

املراجع
الدعم واملساندة
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اجراء ( :)2إعداد قواعد تنفيذ ميزانيات اجلهات املستقلة
األهـــداف

تنفيذ امليزانية وفقا لقواعد محددة ومصادر هذه القواعد هي القوانني
والتعاميم والتعليمات والقرارات املتعلقة بشئون امليزانية ويتضمن
تعليمات يجب إتباعها عند تنفيذ امليزانية ملختلف أبوابها.

مجاالت املسؤولية مدير اإلدارة ،مراقب االدارة باإلضافة لرؤساء االقسام
النماذج املستخدمة مذكرات لإلدارات ذات العالقة داخل وزارة املالية ملعرفة التعديالت
في تنفيذ اإلجراء املطلوب إضافتها او خذفها او تعديلها.

املصطلحات
املستخدمة

__
 تقوم إدارة ميزانيات املؤسسات املستقلة بإرسال كتب خالل شهريناير إذا لزم االمر لذلك إلى االدارات ذات العالقة ملوافاة اإلدارة
مبالحظاتهم وأراءهم حول قواعد تنفيذ ميزانيات املؤسسات املستقلة
املذكور كل فيما يخصه.

اإلجراء بالتفصيل

 يتم دراسة هذه املالحظات من قبل إدارة ميزانيات املؤسسات املستقلةخالل شهر فبراير ويتم معاجلتها سواء بإضافتها كمواد جديدة أو
إجراء تعديالت على مواد قائمة في القواعد.
 تصدر القواعد مع صدور قانون ربط امليزانية ويطبع منه نسخوتوزع على اجلهات املستقلة ،كما يتم إصدار القواعد على موقع
وزارة املالية – شئون امليزانية العامة.

املراجع
الدعم واملساندة
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اجراء ( :)3إعداد تعميم الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانيات الوزارات واإلدارات
احلكومية وقوانني ربط ميزانيات الهيئات امللحقة واملؤسسات املستقلة
األهـــداف

إذا لم يصدر قانون امليزانية قبل بدء السنة املالية يعمل بامليزانية القدمية
حلني صدوره او اجلديدة ايهما أقل.

مجاالت املسؤولية مدير اإلدارة ،مراقب اإلدارة باإلضافة الى رؤساء األقسام
النماذج املستخدمة مذكرة إلدارة التخطيط املالي واملتابعة بقطاع شئون امليزانية العامة
في تنفيذ اإلجراء للتنسيق بشأن التعميم املذكور

املصطلحات
املستخدمة

تعميم الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانيات معني باألسس والقواعد
املتبعة حلني إقرار امليزانية من السلطة التشريعية.

اإلجراء بالتفصيل

 في حالة تأخر اعتماد امليزانية للسنة املالية اجلديدة تتولى إدارةميزانيات املؤسسات املستقلة مبساعدة إدارة التخطيط املالي واملتابعة
وباقي إدارات شئون امليزانية العامة إعداد تعميم الصرف قبل اعتماد
امليزانية بهدف تيسير أعمال اجلهات املستقلة خالل السنة املالية اجلديدة
حلني اعتماد امليزانية ويتم جتهيز نسخ توزع على اجلهات املستقلة.

املراجع
الدعم واملساندة
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اجراء ( :)4إعداد تعميم التقارير الدورية الربع سنوية ملتابعة تنفيذ امليزانية

األهـــداف

مقارنة االيرادات احملصلة باملقدرة بامليزانية وكذلك املصروفات الفعلية
باالعتمادات على مستوى كل بند ونوع وبيان أسباب االنحراف عن
النسب املعتادة إن وجدت وايضاح املناقالت التي أجريت على بنود
امليزانية ،بهدف إيجاد وسيلة رقابية فعالة للجهات املسئولة عن مدى
التزام املؤسسات املستقلة بتنفيذ امليزانية وإيضاح أية انحرافات أو سلبيات
في طريق التنفيذ ملعاجلتها أو ً
ال بأول.

مجاالت املسؤولية مدير اإلدارة ،مراقب اإلدارة باإلضافة الى رؤساء األقسام

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

مناذج مرفقة بالتعميم
التقرير الربع سنوي هو قائمة مالية تصدر عن فترة زمنية محددة تقل
مدتها عن سنة مالية كاملة وعادة ما تكون عن فترة ثالثة أشهر
 تفريغ البيانات من كشوف املؤسسات ذات امليزانيات املستقلة حيثيتكون الكشف من:

اإلجراء بالتفصيل

.1موجز لعمليات الفترة :يحتوي على جملة اإليرادات واملصروفات
الفعلية ومقارنتها بجملة اإليرادات واملصروفات املقدرة لنفس الفترة
من نفس العام وبيان ما إذا كان هناك زيادة عن املعدل أو النقص ثم
بيان نسبة الزيادة والنقص.
.2جدول اإليرادات :حتتوي على جملة اإليرادات املقدرة واحملصلة
والفرق بينهم ونسبة التحصيل.
.3جدول املصروفات :جملة املصروفات املعتمدة واملصروفات الفعلية
ونسبة الصرف من االعتماد والرصيد املتبقي من االعتماد – بيان
حتليل باملصروفات املعتمدة والفعلية لكل باب على حده ونسبة صرف
كل منهم من اعتماد الباب والرصيد املتبقي من االعتماد.

املراجع
الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2018
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اجراء ( :)5إعداد تعميم إقفال القيود احملاسبية وإعداد احلساب اخلتامي للمؤسسات
ذات امليزانيات املستقلة
األهـــداف

توحيد العمل بجميع اجلهات املستقلة

مجاالت املسؤولية مدير اإلدارة ،مراقب اإلدارة باإلضافة الى رؤساء األقسام
النماذج املستخدمة مذكرة لإلدارات ذات العالقة داخل وزارة املالية ملعرفة التعديالت
في تنفيذ اإلجراء املطلوب إضافتها او خذفها او تعديلها

املصطلحات
املستخدمة

احلساب اخلتامي هو وثائق تتضمن البيانات املالية واإليضاحية اخلاصة
باملصروفـــات الفعلية واإليرادات احملصلة خالل السنة املالية املنقضية وما
حتقق من أهداف وتعد هذه البيانات مقارنة باعتمادات امليزانية ،وبيان
حركة وأرصدة احلسابات اخلارجة عن أبواب امليزانية واملوجودات.
تقرير مدقق احلسابات اخلارجي هو تقرير يوضح البيانات املالية وفق ًا
للمحاسبة التجارية واملعايير والتقارير احملاسبية الدولية
 تقوم إدارة امليزانيات واملؤسسات املستقلة بإرسال مذكرات إلىاالدارات ذات العالقة والتي منها إدارة التخطيط املالي واملتابعة
بقطاع شئون امليزانية العامة وغيرهم إذا لزم االمر للوقوف على
رأيهم ومالحظاتهم حول التعميم كل فيما يخصه على أن يتم موافاة
اإلدارة بالرد خالل  15يوما من تاريخ إرسال الكتب.

اإلجراء بالتفصيل

 يتم حتليل الردود ودراستها ومتابعة االدارات التي لم ترد مالحظاتها. يتم دراسة مالحظات وآراء االدارات من قبل الباحث في إدارةامليزانيات واملؤسسات املستقلة ويتم معاجلتها سواء بإضافتها كمواد
جديدة أو تعديل مواد قائمة.
 يصدر التعميم وتقوم اإلدارة بإصدار التعميم على أقراص ممغنطةتوزع هذه النسخ على اجلهات املستقلة كل فيما يخصه ،كما يتم اصدار
التعميم على موقع وزارة املالية.

املراجع
الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2018
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دليــل إجراءات أعمال إدارة ميزانيات املؤسسات املستقلة

اجراء ( :)6إعداد الدراسات والبيانات املالية واالقتصادية والتقديرات األولية لإليرادات
واملصروفات الالزمة لتحديد اإلطار العام ملشروع امليزانية وذلك وفقا لتوجهات اللجنة
العليا للميزانية
األهـــداف

مناقشة وحتديد اإلطار العام ملشروع امليزانية

مجاالت املسؤولية مدير اإلدارة ،مراقب اإلدارة باإلضافة الى رؤساء األقسام
النماذج املستخدمة • مذكرات لإلدارات املعنية داخل الوزارة
في تنفيذ اإلجراء • كتب رسمية من والى املؤسسات املستقلة.

املصطلحات
املستخدمة

اإلطار العام ملشروع امليزانية لتحديد أسقف االنفاق وااليرادات املتوقعة
للسنة املالية القادمة.
 تقوم إدارة ميزانيات املؤسسات املستقلة ومن خالل مشاريع ميزانياتاملؤسسات املستقلة مبخاطبة االدارات ذات العالقة داخل الوزارة
لتزويدها بالبيانات اخلاصة باإلطار العام ملشروع امليزانية.
 تقوم إدارة ميزانيات املؤسسات املستقلة بإعداد بيانات اإلطار العامملشروع امليزانية حيث يتم وضع تصور عام عن امليزانية العامة
(املؤسسات املستقلة) للسنة املالية القادمة.
 تقوم اإلدارة بإعداد جداول البيانات التاريخية لإليراداتواملصروفات والقوى العاملة.

اإلجراء بالتفصيل

 إعداد جدول لبدائل اإليرادات النفطية التي تعتمد على ثالث عواملرئيسية وهي كمية اإلنتاج وسعر البرميل وسعر الصرف.
 يتم االسترشاد لدى إعداد اإلطار العام للميزانية بالبيانات املقدمةمن إدارة التخطيط املالي واملتابعة وكل ما يتاح من معلومات عن
التوقعات املستقبلية خالل السنة املالية كما يؤخذ في االعتبار توجهات
الدولة وسياستها.
 تعقد اللجنة العليا للميزانية عدة اجتماعات الستعراض اإلطار العامملشروع امليزانية واقتراح اخلطوط العريضة من الناحية املوضوعية
والشكلية.

االصدار الثاني 2018
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اإلجراء بالتفصيل
املراجع
الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2018

 تعرض اللجنة العليا للميزانية نتائج اعمالها على مجلس الوزراءللبحث والدراسة واتخاذ القرارات املناسبة بشأنها وتبلغ وزارة
املالية اجلهات املعنية مبا يتخذ من قرارات للسير على هديها في إعداد
تقديرات ميزانيات السنة املالية اجلديدة.
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دليــل إجراءات أعمال إدارة ميزانيات املؤسسات املستقلة

اجراء ( :)7إعداد قانون ربط ميزانية اجلهات ذات امليزانيات املستقلة واجلداول
الرئيسية واملذكرة اإليضاحية ملشروع امليزانية.
األهـــداف

متابعة وإعداد مشاريع ميزانيات املؤسسات املستقلة

مجاالت املسؤولية مدير اإلدارة ،مراقب اإلدارة باإلضافة الى رؤساء األقسام
ديباجة القانون واجلداول الرئيسية والتفصيلية ملشروع امليزانية على
النماذج املستخدمة
مستوى األبواب واملجموعات والبنود واألنواع على مستوى اجلهات
في تنفيذ اإلجراء
املستقلة واملذكرة االيضاحية.

املصطلحات
املستخدمة

املذكرة االيضاحية والتفسيرية تقتصر على إيضاح مدلول ما جاء بامليزانية
وتكشف عن تفاصيل ال تذكر في امليزانية وتكون هذه املذكرة ملزمة من
قبل اجلهة.
 ترسل املؤسسات املستقلة مشروع امليزانية إلى إدارة ميزانياتاملؤسسات املستقلة في موعد أقصاه  9/15من كل عام حيث يقوم باحثي
اإلدارة مبراجعة  /تعديل اجلداول الرئيسية واملذكرة اإليضاحية لكل
من اإليرادات واملصروفات والتي اعدت هذه البيانات على مستوى
األبواب واملجموعات والبنود واألنواع مع دراسة وافية توضح
أسباب الزيادة او النقص ،وإبداء الرأي النهائي بشأنها من قبل
الوزارة.

اإلجراء بالتفصيل

 صدور كتاب رسمي من الوزارة يتضمن أية مالحظات او توصياتاو تعديالت للجهة وطلب النسخ النهائية.
 يتم تصدير نسخ ميزانيات املؤسسات املستقلة الى مجلس الوزراء قبلتاريخ  1/31من كل عام حتى يتسنى إحالتها ملجلس األمة قبل هذا
املوعد.
 يتم مناقشة مشاريع ميزانيات املؤسسات املستقلة مبجلس األمة (جلنةامليزانيات واحلساب اخلتامي) متهيدا لعرضها وإقرارها باجللسة
العامة ملجلس األمة.
 -يتم اخطار املؤسسات املستقلة بقوانني ربط ميزانياتها حال صدورها.

املراجع
الدعم واملساندة
االصدار الثاني 2018
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اجراء ( :)8املشاركة في إعداد اخلطة اإلمنائية للدولة والتنسيق مع اإلدارات املختصة
بشأن توجيه األجهزة املالية في املؤسسات املستقلة عند إعداد مشاريع ميزانياتها بان
تكون متوافقة مع برنامج عمل احلكومة واخلطة اإلمنائية للدولة.
األهـــداف

توحيد الرؤى احلكومية في مجال اخلطة اإلمنائية للدولة

مجاالت املسؤولية مدير اإلدارة ،مراقب اإلدارة باإلضافة الى رؤساء األقسام.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

املصطلحات
املستخدمة

النماذج الواردة من األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
اخلطة اإلمنائية هي مسار الدولة لتحقيق التطور والتنمية املستدامة
للسنوات القادمة وتوضح الرؤية االستراتيجية املتكاملة التي تالمس
تطلعات املستقبل.
املشروع اإلنشائي :املشروع الذي يتطلب تنفيذه إقامة مباني أو تشييدات
تتعلق بالبنية األساسـية.
املشروع التطويري :مشروع يستحدث نظم ًا أو خدمات ،أو يطور
األداء التنموي في املجاالت املختلفة.
 تقوم األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية مبخاطبتنامبشاريع خطة التنمية من خالل كتب رسمية.
 تقوم إدارة ميزانيات املؤسسات املستقلة مبخاطبة املؤسسات املستقلةمبشاريع اخلطة ملراجعتها مع ما أدرج ضمن مشروع امليزانية.

اإلجراء بالتفصيل

 تقوم إدارة ميزانيات املؤسسات املستقلة بالتنسيق مع إدارة التخطيطاملالي واملتابعة بقطاع شئون امليزانية واألمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية بشأن اجتماعات اخلطة التي تعقد في وزارة املالية
إذا لزم االمر بحضور ممثلي عن اجلهات ذات العالقة.
 يتم إعداد جداول مبشاريع خطة التنمية لكل من ميزانيات املؤسساتاملستقلة مقسمة ملشاريع إنشائية وتطويرية.

املراجع
الدعم واملساندة
االصدار الثاني 2018
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اجراء ( :)9إعداد مشاريع قوانني فتح االعتمادات اإلضافية والنقل بني األبواب للمؤسسات
املستقلة واجلداول الرئيسية واملذكرة اإليضاحية ملشاريع احلسابات اخلتامية
متابعة وإعداد مشاريع فتح اعتماد اإلضافي والنقل بني األبواب
األهـــداف
للمؤسسات املستقلة
مجاالت املسؤولية مدير اإلدارة ،مراقب اإلدارة باإلضافة الى رؤساء األقسام
ديباجة القانون واجلداول الرئيسية والتفصيلية ملشاريع فتح اعتماد
النماذج املستخدمة
اإلضافي والنقل بني األبواب على مستوى األبواب واملجموعات والبنود
في تنفيذ اإلجراء
واألنواع على مستوى املؤسسات املستقلة في حال طلبها.

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

في حالة الضرورة القصوى تلجأ بعض املؤسسات املستقلة إلى طلب فتح
اعتماد إضافي لكل أو بعض أبواب امليزانية أو طلب النقل بني أبواب
امليزانية أو كليهما.
 ترسل املؤسسات املستقلة مشاريع فتح اعتماد اإلضافي والنقل بنياألبواب إلى إدارة ميزانيات املؤسسات املستقلة قبل نهاية السنة املالية
بثالثة اشهر لدراستها واعداد مشروع قانون بشأنها حيث يقوم باحثي
اإلدارة مبراجعة اجلداول الرئيسية والتفصيلية واملذكرة اإليضاحية
لكل من واملصروفات واجراء التعديل عليها اما بفتح اعتماد إضافي في
حال زيادة املصروفات عما مت تقديره ،أو بالنقل بني األبواب املعتمدة
بقانون امليزانية وعليه تعد البيانات جلميع أبواب املصروفات للجهة
املستقلة مع دراسة وافية توضح أسباب فتح االعتماد اإلضافي ،أو
النقل بني األبواب واعداد التقرير الالزم ورفعه للمسئولني بالوزارة ،
صدور كتاب رسمي من الوزارة يتضمن أي مالحظات أو توصيات
للجهة على أدائها خالل السنة املالية املنتهية وطلب النسخ الالزمة .
 يتم تصدير نسخ مشاريع فتح اعتماد اإلضافي والنقل بني األبوابملجلس الوزراء ومن ثم ملجلس األمة وذلك قبل انتهاء السنة املالية
املعنية متهيدا ملناقشة االعتماد اإلضافي او النقل بني األبواب واعتماده
(جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي) قبل مناقشة احلساب اخلتامي في
مجلس األمة ومن ثم إقرارها واعتمادها من مجلس األمة.
 يتم اخطار املؤسسات املستقلة بقوانني اعتماد فتح اعتماد اإلضافي والنقلبني األبواب حال صدورها.

االصدار الثاني 2018
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املراجع
الدعم واملساندة
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اجراء ( :)10إعداد مشاريع قوانني احلسابات اخلتامية للمؤسسات املستقلة واجلداول
الرئيسية واملذكرة اإليضاحية ملشاريع احلسابات اخلتامية
األهـــداف

متابعة وإعداد مشروعات احلسابات اخلتامية للمؤسسات املستقلة

مجاالت املسؤولية مدير اإلدارة ،مراقب اإلدارة باإلضافة الى رؤساء األقسام.
ديباجة القانون واجلداول الرئيسية والتفصيلية ملشاريع احلسابات
النماذج املستخدمة
اخلتامية على مستوى األبواب واملجموعات والبنود واألنواع على
في تنفيذ اإلجراء
مستوى املؤسسات املستقلة

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

- ترسل املؤسسات املستقلة مشاريع احلسابات اخلتامية إلى إدارةميزانيات املؤسسات املستقلة في موعد أقصاه  5/15من كل عام حيث
يقوم باحثي اإلدارة مبراجعة اجلداول الرئيسية والتفصيلية واملذكرة
اإليضاحية لكل من اإليرادات واملصروفات واحلسابات اخلارجة
عن أبواب امليزانية وعليه تعد البيانات جلميع أبواب اإليرادات
واملصروفات واحلسابات اخلارجة عن أبواب امليزانية على مستوى
اجلهات املستقلة مع دراسة وافية توضح أسباب االنحرافات واعداد
التقرير الالزم ورفعه للمسئولني بالوزارة  ،صدور كتاب رسمي من
الوزارة يتضمن أي مالحظات أو توصيات للجهة على أدائها خالل
السنة املالية املنتهية وطلب النسخ الالزمة .
 يتم تصدير نسخ احلساب اخلتامي ملجلس الوزراء ومن ثم ملجلس األمةوذلك قبل املوعد الدستوري في  7/31متهيدا ملناقشة احلساب اخلتامي
في مجلس األمة (جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي) ومن ثم إقرارها
واعتمادها من مجلس األمة.
 يتم اخطار املؤسسات املستقلة بقوانني اعتماد احلسابات اخلتامية حالصدورها.

املراجع
الدعم واملساندة
االصدار الثاني 2018
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دليــل إجراءات أعمال إدارة ميزانيات املؤسسات املستقلة

اجراء ( :)11املساهمة في دراسة مشروعات قوانني انشاء املؤسسات املستقلة اجلديدة
أو القائمة او االقتراحات بقوانني ذات الصلة إذا عرضت على اإلدارة
املساهمة في دراسة مشروعات قوانني انشاء املؤسسات املستقلة من
األهـــداف
اجلانب املالي
مجاالت املسؤولية مدير اإلدارة ،مراقب اإلدارة باإلضافة الى رؤساء األقسام

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

دراسة االقتراحات بقوانني وابداء الرأي الفني من اجلانب املالي بشأنها.

املصطلحات
املستخدمة

- ورود مخاطبات من إدارة الفتوى والتشريع ،أو إدارة الشئونالقانونية بوزارة املالية بشأن االقتراحات بقوانني لدراستها قبل
صدورها.

اإلجراء بالتفصيل

 يقوم موظفو اإلدارة بدراسة املواد التي لها أثر مالي باالقتراحاتبقوانني وابداء الرأي بشأنها.
 رفعها لإلدارة العليا بالوزارة إلصدار كتب رسمية بشأن مالحظاتوزارة املالية على تلك االقتراحات بقوانني ملراعاة ذلك عند افراغ
الصيغة القانونية النهائية لالقتراحات.

املراجع
الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2018
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دليــل إجراءات أعمال إدارة ميزانيات املؤسسات املستقلة

اجراء (:)12املساهمة في دراسة املشاكل احملاسبية والفنية لدى املؤسسات املستقلة
واقتراح احللول املناسبة لها ،وتوجيه األجهزة املالية باملؤسسات املستقلة في كل
ما له عالقة بشرح وحسن تطبيق القوانني والقرارات املنظمة ،ودراسة النظام املالي
للمؤسسات املستقلة ولوائحها واقتراح ما يلزم من تعديالت عليها ،استحداث أنواع
وبنود جديدة مبيزانية املؤسسات املستقلة
األهـــداف

املساهمة في دراسة املشاكل احملاسبية والفنية لدى املؤسسات املستقلة،
وتوجيه األجهزة املالية بها ،ودراسة النظام املالي ولوائحها واقتراح ما
يلزم من تعديالت عليها إذا لزم االمر.

مجاالت املسؤولية مدير اإلدارة ،مراقب اإلدارة باإلضافة الى رؤساء األقسام

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

كتب رسمية من والى املؤسسات املستقلة ،ومذكرات داخلية بالوزارة.

املصطلحات
املستخدمة

--

اإلجراء بالتفصيل

 ورود مخاطبات من املؤسسات املستقلة باملشاكل احملاسبية والفنية التيتواجه املؤسسة أو طلب تعديل النظام املالي للمؤسسة ولوائحها.
 يقوم موظفو اإلدارة بدراسة املوضوع من كافة جوانبه وفق ًا للمعاييراحملاسبية املتعارف عليها فيما ال يتعارض مع االحكام الدستورية
والقانونية والنظم «القرارات والتعاميم والقواعد احملاسبية املعتمدة
بدولة الكويت وابداء الرأي بشأنها واقتراح ما يلزم من معاجلات
وحلول أو تعديالت عليها فيما يخص النظام املالي أو اللوائح ،أو
استحداث نوع جديد او بند مليزانية املؤسسة.
 رفعها لإلدارة العليا بالوزارة إلصدار كتب رسمية لتوجيه األجهزةاملالية باملؤسسات املستقلة بشأن تلك املعاجلات واحللول أو التعديالت
عليها فيما يخص النظام املالي أو اللوائح او استحداث بند جديد او نوع.

املراجع
الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات أعمال إدارة ميزانيات املؤسسات املستقلة

اجراء ( )13دراسة ما تسفر عنه تقارير اجلهات الرقابية من مالحظات على مشاريع
ميزانيات واحلسابات اخلتامية للمؤسسات املستقلة واتخاذ ما يلزم بشأنها ،ومتابعة
تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتوصيات مجلس األمة ذات التأثير املباشر على ميزانيات
املؤسسات املستقلة
األهـــداف

توجيه املؤسسات املستقلة بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتوصيات
مجلس األمة وتضمينها تعاميم وزارة املالية.

مجاالت املسؤولية مدير اإلدارة ،مراقب اإلدارة باإلضافة الى رؤساء األقسام
النماذج املستخدمة • قرارات تصدر من اجلهات الرقابية بالدولة.
في تنفيذ اإلجراء • كتب رسمية الى املؤسسات املستقلة.

املصطلحات
املستخدمة

اجلهة الرقابية تتولى التدقيق والرقابة عند اعداد وتنفيذ امليزانية واعداد
احلسابات اخلتامية وتعمل على تقوميها وتصحيحها لتفادي تكرار األخطاء
مرة أخرى.
 كتب رسمية من اجلهات الرقابية او صدور قرارات وتوصيات ذاتالتأثير املباشر على ميزانيات املؤسسات املستقلة.

اإلجراء بالتفصيل

 يقوم موظفو اإلدارة بتجهيز كتب رسمية للمؤسسات املستقلة لتبليغهمبالقرارات والتوصيات الصادرة من اجلهات الرقابية النعكاس ذلك
على مشروع ميزانيات السنوات املالية الالحقة ومراعاتها عند اعداد
احلسابات اخلتامية.
 رفعها لإلدارة العليا بالوزارة إلصدار كتب رسمية لتوجيه املؤسساتاملستقلة بشأن تنفيذ تلك القرارات والتوصيات الصادرة.
 -تضمني تعاميم وزارة املالية بتلك بالقرارات والتوصيات.

املراجع
الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات أعمال إدارة ميزانيات املؤسسات املستقلة

اجراء ( )14املساهمة في البرامج التدريبية الالزمة لتطوير أداء األجهزة املالية في
املؤسسات املستقلة ،واكتساب اخلبرات فيما يتعلق بتطبيق األساليب احلديثة لتبويب
وإعداد امليزانيات العامة ،واقفال القيود احملاسبية واعداد احلسابات اخلتامية
األهـــداف

املساهمة في رفع كفاءة األجهزة املالية باملؤسسات املستقلة

مجاالت املسؤولية مدير اإلدارة ،مراقب اإلدارة باإلضافة الى رؤساء األقسام
النماذج املستخدمة مذكرات من اجلهات ذات االختصاص بوزارة املالية أو كتب رسمية من
في تنفيذ اإلجراء والى املؤسسات املستقلة.

املصطلحات
املستخدمة

- استقبال الدورات من مركز التدريب بوزارة املالية وإدارة التخطيطواملتابعة – جهات تدريبية داخلية وخارجية.

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2018

 يقوم موظفو اإلدارة بتجهيز املادة التدريبية ومراجعتها وارسالهاملركز التدريب بالوزارة ومن ثم إلقاء الندوات واحملاضرات اخلاصة
بتعاميم اإلدارة واملواضيع ذات العالقة باملؤسسات املستقلة ،واقفال
القيود احملاسبية واعداد احلسابات اخلتامية وكذلك املساهمة في البرامج
التدريبية ألي مؤسسة مستقلة تقوم بطلب ذلك.
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