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املــقـــدمـــة
العامة وهي  إدارة ميزانيات املشاريع االنشائية والصيانة احدى إدارات قطاع شئون امليزانية 

املعنية بوضع استراتيجية املشاريع املزمع القيام بها من قبل اجلهات احلكومية وفق اطار عام يحدد 

مساره على أساس القدرات الفنية واملالية التي وضعتها الدولة من خالل جلنة مختصة بهذا الشأن 

او  احلكومية  اجلهات  بها  تقوم  التي  اجلذرية  الصيانة  واعمال  املشاريع  تلك  متابعة  على  تقوم  كما 

لصاحلها ، كما تقوم بدراسة اية معوقات ان وجدت اثناء تنفيذ املشاريع االنشائية والعمل على تذليلها 

من خالل القوانني والتعاميم املنظمة للعمل ، واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتالشيها مستقبال .

باإلضافة الى التنسيق مع كافة اإلدارات األخرى إلعداد التعاميم املتعلقة بشئون امليزانية العامة 

احلكومية  اجلهات  تنفيذ  متابعة  كذلك   ، والصيانة  االنشائية  للمشاريع  األولية  التقديرات  وحتديد 

ملشاريعها ومتابعة حالة الصرف .
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اجراء )1(: دراسة مقترحات اجلهات احلكومية إلعداد مشروع امليزانية

لتنفيذ  مالية  اعتمادات  من  احلكومية  اجلهات  احتياجات  على  التعرف 
مشاريعها وصيانتها  األهـــداف

 – الوزارات واالدارات احلكومية  – مراقبة ميزانيات  اجلهة احلكومية 
مراقبة اجلهات امللحقة  مجاالت املسؤولية

استمارة مشروع إنشائي جديد  النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

لتوفير  احلكومية  اجلهات  متطلبات  دراسة  امليزانية:  مشروع   -  1
احتياجاتها املالية لسنة مالية مقبلة.

إلعداد  جديد  نظام  عن  عبارة   ) اوراكل   ( احلكومة  مالية  نظام   -  2
)األساس  امليزانية  وتصنيفات  رموز  دليل  وفق  امليزانية  مشروع 

النقدي( تعميم رقم )4( لسنة 2015.

املصطلحات 
املستخدمة

مرحلة اعداد مشروع امليزانية 
وحتديد  بها  اخلاص  امليزانية  مشروع  بإعداد  احلكومية  اجلهة  تقوم   -
النفقات الرأسمالية املختصة ويتم  املالية لبنود ومجموعات  احتياجاتها 

ذلك وفق التعميم اخلاص رقم ) 6 ( لسنة 2017
- تتقدم اجلهة احلكومية مبشروع ميزانيتها لوزارة املالية .

مالية  إدارة  نظم  على  امليزانية  مشروع  بتغذية  احلكومية  اجلهة  تقوم   -
.)GFMIS( احلكومة

مرحلة دراسة مشروع امليزانية 
- استكمال كافة البيانات من قبل الباحث املختص باإلدارة ان كان هناك 
اعداد  بتعميم  مطابقتها  ومدى  للدراسة  متهيدا  البيانات  بتلك  نقص 

تقديرات امليزانية .
احلكومية  واجلهة  اإلدارة  مسؤولي  بني  لالجتماعات  موعدا  حتديد   -
اجلذرية  الصيانة  واعمال  مشاريعها  لتنفيذ  املالية  متطلباتها  للمناقشة 

اخلاصة بها.

اإلجراء بالتفصيل
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ابتداء  املقدم  امليزانية  مشروع  دراسة  على  اإلدارة  مسؤولي  يعكف   -
اإلدارة  اليه  توصلت  ما  لبيان  باملراقب  مرورا  املختص  الباحث  من 
للجهة احلكومية مبا ال يؤثر على حسن األداء  املالية  من االحتياجات 

واالستخدام األمثل للمتطلبات املالية املناحة . 
ان  مالحظات  اية  إلبداء  اإلدارة  مدير  على  الدراسة  نتيجة  عرض   -

وجدت.
- تعديل مقترح اجلهة مبا توصلت اليه اإلدارة من مقترحات نظم إدارة 

.)GFMIS(  مالية احلكومة
- تعديل مقترح اجلهة مبا توصلت اليه اإلدارة من خالل نظم إدارة مالية 

احلكومة.
- إحالة مشروع امليزانية الى جهات االختصاص في املوعد الدستوري 

إلقراره.

اإلجراء بالتفصيل

تعميم اعداد تقديرات مشروع امليزانية للجهات احلكومية رقم ) 6 ( لسنة 
2017 املراجع

22482279 – 22482280 – 22482214 – 22482260 الدعم واملساندة
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اجراء )2(: مرحلة تنفيذ امليزانية

املالية  االعتمادات  من  والصرف  اجلهات  ميزانيات  تنفيذ  متابعة  إحكام 
املخصصة .  األهـــداف

 – الوزارات واإلدارات احلكومية  – مراقبة ميزانيات  اجلهة احلكومية 
مراقبة اجلهات امللحقة مجاالت املسؤولية

ـــــــ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

بها  والصادر  االمة  مجلس  من  املعتمدة  امليزانية  املعتمدة:  امليزانية   -  1
والتعاقد  تنفيذها  في  للبدء  احلكومية  للجهة  بقانون  مرسوم  او  قانون 

على اعمالها املختلفة  
2 -  نظم إدارة مالية احلكومية ) GFMIS ( – ملتابعة تنفيذ امليزانية بعد 

صدور القانون 

املصطلحات 
املستخدمة

مرحلة متابعة تنفيذ امليزانية 
1 - تقوم اإلدارة بإبالغ اجلهة احلكومية باالعتمادات النهائية املخصصة 
للصرف على كل من مجموعات النفقات الرأسمالية املختصة بها بعد 
اصدار قانون ربط امليزانية مبوجب كتاب رسمي مرفق به نسخة من 
عند  اتباعها  الواجب  اإلجراءات  كافة  متضمنة  امليزانية  تنفيذ  قواعد 

الصرف .
2 -  متابعة الصرف اليومي او كلما دعت احلاجة اثناء التنفيذ من خالل 

.)GFMIS( نظم إدارة مالية احلكومة
من  احتياجها  مدى  لبيان  الواردة  الكتب  من  اجلهة  طلبات  دراسة   -  3

تلك الطلبات .
اإلدارة  مدير  على  لعرضها  االمر  لزم  ان  الالزمة  املذكرة  اعداد   -  4
مبوجب صالحياته املخولة اليه ومن ثم الوكيل املساعد ان كان هناك 

ما يستدعى ذلك إلبداء اية مالحظات .
5 - اصدار كتاب للجهة مبا اسفرت عنة الدراسة .

6 -  متابعة اجلهة باإلجراء الذى مت اتخاذه .

اإلجراء بالتفصيل
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قواعد تنفيذ امليزانية – تعميم شروط التعديل بني اعتمادات امليزانية رقم 
)2( لسنة 2016 بشأن شروط التعديل بني اعتمادات امليزانية في اجلهات 

احلكومية )األساس النقدي(.
املراجع

22482279 – 22482280 – 22482214 – 22482260 الدعم واملساندة
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اجراء )3(: مرحلة االقفال

املساهمة في اقفال حسابات اجلهات احلكومية في نهاية السنة املالية وتسوية 
مصروفاتها متهيدا الصدار احلساب اخلتامي  األهـــداف

اجلهات  مراقبة   – احلكومية  واإلدارات  الوزارات  ميزانيات  مراقبة 
امللحقة مجاالت املسؤولية

ـــــــ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

امليزانية املعتمدة : هي امليزانية املعتمدة من مجلس االمة للجهة احلكومية 
للبدء في تنفيذ ميزانيتها والتعاقد على اعمالها املختلفة . 

املصطلحات 
املستخدمة

مرحلة االقفال
التعميم  الصدار  باملالحظات  وابالغها  املختصة  اجلهة  مع  التعاون   -  1

اخلاص بإقفال السنة املالية .
2 - تلقى طلبات اجلهات بتحميل مصروفات امليزانية باألعمال املنجزة 
خالل السنة املالية ولم يتسنى لها صرف قيمتها قبل انتهاء السنة املالية 

في 3 / 31 .
دراسة طلبات اجلهة احلكومية بتعلية املبالغ املستحقة عن اجناز اعمال   - 3

تخص السنة املالية موضوع االقفال .
4  - اصدار كتاب للجهة مبا اسفرت عنة الدراسة .

5 - متابعة اجلهة باإلجراء الذى مت اتخاذه .

اإلجراء بالتفصيل

الالزمة إلقفال  واإلجراءات  القواعد  بشان   2018 لسنة   )2( رقم  تعميم 
املالية  للسنة  احلكومية  للجهات  اخلتامي  احلساب  وإعداد  احلسابات 

.2018/2017
املراجع

22482279 – 22482280 – 22482214 – 22482260 الدعم واملساندة
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اجراء )4(: دراسة معوقات اجلهات احلكومية والعمل على تذليلها 

تنفيذ  دون  حتول  معوقات  وايه  احلكومية  اجلهات  امام  العقبات  تذليل 
ميزانيتها بشكل سليم  األهـــداف

ميزانيات  مراقبة   – احلكومية  واإلدارات  الوزارات  ميزانيات  مراقبة 
اجلهات امللحقة مجاالت املسؤولية

ـــــــ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

امليزانية هي امليزانية املعتمدة من مجلس االمة للجهة احلكومية .  املصطلحات 
املستخدمة

1. تلقى طلبات اجلهات بأى معوقات قد حتول دون تنفيذ ميزانيتها .
2. دراسة طلبات اجلهة احلكومية باملعوق الذى تواجهه 

3. اصدار كتاب للجهة مبا اسفرت عنة الدراسة باإلجراء املناسب .
4. متابعة اجلهة باإلجراء الذى مت اتخاذه .

اإلجراء بالتفصيل

ـــــــ املراجع
22482279 – 22482280 – 22482214 – 22482260 الدعم واملساندة
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اجراء )5(: دراسة طلبات مجلس االمة وأي مشاريع قوانني يتقدم بها أعضاء مجلس 
االمة 

الرد على استفسارات مجلس االمة ودراسة مقترحات االعضاء  األهـــداف
ميزانيات  مراقبة   – احلكومية  واإلدارات  الوزارات  ميزانيات  مراقبة 

اجلهات امللحقة مجاالت املسؤولية

ـــــــ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

ـــــــ املصطلحات 
املستخدمة

بها  يتقدم  التي  القوانني  مشاريع  من  واي  االمة  مجلس  طلبات  1. تلقى 
األعضاء إلبداء الرأي .

2. دراسة االستفسارات ومشاريع القوانني . 
3. اصدار كتاب بالرأي املالي والفني .

اإلجراء بالتفصيل

ـــــــ املراجع
22482279 – 22482280 – 22482214 – 22482260 الدعم واملساندة


