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املــقـــدمـــة
 من املبادئ األساسية ألي عمل يراد له النجاح حتديد األهداف املراد حتقيقها من هذا العمل وحتديد 

الوسائل الواجب اتباعها من أجل حتقيق هذه األهداف.

ومصروفات  إيرادات  لتقدير  مستقبلية  خطة  أنها  على  للدولة  العامة  امليزانية  تعريف  وميكن 

يبني مدى  فهو  األعمال وبذلك  نتيجة  لبيان  النهائية  اخلتامي هو احملصلة  الدولة، ويعتبر احلساب 

حتقيق األهداف املنشودة واملدرجة ببرنامج عمل امليزانية ألنه يعبر عن املركز املالي للدولة.

ويعتبر إعداد 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 

واإلدارات  الوزارات  ميزانية  مشروع  بإعداد  لها  التابعة  وإداراتها  العامة  امليزانية  شئون  تقوم 

احلكومية والهيئات امللحقة واملؤسسات املستقلة لكل سنة مالية على حدة.

 إدارة التخطيط املالي واملتابعة أحد العناصر الرئيسية في إعداد وصياغة مشروع امليزانية بشكله 

النهائي وذلك عن طريق التخطيط العلمي لتحديد األهداف االقتصادية واالجتماعية لبرامج امليزانية 

وكلما كانت هذه البرامج محددة ومدروسة وذات ارتباط وثيق باملخصصات املعتمدة، كان ذلك 

أيسر على واضعي ومنفذي هذه البرامج من حيث املتابعة والتحقق من األهداف والغايات املرجوة 

منها.
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 الهيكل التنظيمي 
 إلدارة التخطيط المالي والمتابعة
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قسم إصدارات قطاع  قسم متابعة الميزانية قسم التخطيط المالي
 الميزانية العامة

قسم التنسيق المالي 
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اجراء )1(: إعداد تقديرات ميزانيات اجلهات احلكومية والتعليمات والقواعد التي ينبغي 
اتباعها في إعدادها

توحيد العمل بجميع اجلهات احلكومية. األهـــداف

مراقبة إدارة التخطيط املالي واملتابعة – قسم التخطيط املالي مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

- إرسال كتب خالل شهر إبريل من كل عام إلى اجلهات ذات العالقة 
األعلى  للمجلس  العامة  األمانة   – املدنية  اخلدمة  ديوان  منها  والتي 
–شئون  – ديوان احملاسبة -شئون التخزين العامة  للتخطيط والتنمية 
وغيرهم  العامة  امليزانية  شئون  قطاع  إدارات   – العامة  احملاسبة 
فيما يخصه على  التعميم كل  للوقوف على رأيهم ومالحظاتهم حول 
ان يتم موافاة اإلدارة بالرد خالل 15 يوما من تاريخ إرسال الكتب.
- يتم حتليل الردود ودراستها ومتابعة اجلهات التي لم ترد مالحظاتها.

- يتم دراسة مالحظات وآراء اجلهات من قبل الباحث في إدارة التخطيط 
تعديل  أو  كمواد جديدة  بإضافتها  معاجلتها سواء  ويتم  واملتابعة  املالي 

مواد قائمة.
وتقوم  عام  كل  من  يونيو  شهر  من  األخير  الربع  في  التعميم  يصدر   -
اإلدارة بإصدار التعميم على أقراص ممغنطة توزع على اإلدارات 
املختلفة التي يكون من شأنها توزيع هذه النسخ على اجلهات احلكومية 

كل فيما يخصه، كما يتم إصدار التعميم على موقع وزارة املالية.

اإلجراء بالتفصيل

مرسوم بالقانون رقم )31( لسنة 1978  املراجع
مراقبة التخطيط املالي واملتابعة ورؤساء األقسام

هاتف:22482217 - فاكس:22441205
الدعم واملساندة



7

دليــل إجراءات العمل اخلاصة بإدارة التخطيط املالي واملتابعة

االصدار الثاني 2018

اجراء )2(: تعميم قواعد تنفيذ ميزانيات اجلهات احلكومية
القوانني  هي  القواعد  هذه  ومصادر  محددة  لقواعد  وفقا  امليزانية  تنفيذ 
ويتضمن  امليزانية  بشئون  املتعلقة  والقرارات  والتعليمات  والتعاميم 

تعليمات يجب اتباعها عند تنفيذ امليزانية ملختلف أبوابها.
األهـــداف

مراقبة إدارة التخطيط املالي واملتابعة – قسم التخطيط املالي مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

منها  والتي  العالقة  ذات  اجلهات  إلى  يناير  شهر  خالل  كتب  إرسال   -
للتخطيط  األعلى  للمجلس  العامة  -األمانة  املدنية  اخلدمة  ديوان 
العامة -شئون احملاسبة  التخزين  – ديوان احملاسبة -شئون  والتنمية 
العامة وإدارات قطاع شئون امليزانية العامة وغيرهم ملوافاة اإلدارة 

مبالحظاتهم وأراءهم حول التعميم املذكور كل فيما يخصه.
- يتم دراسة هذه املالحظات من قبل إدارة التخطيط املالي واملتابعة خالل 
إجراء  أو  جديدة  كمواد  بإضافتها  سواء  معاجلتها  ويتم  فبراير  شهر 

تعديالت على مواد قائمة في التعميم.
- يصدر التعميم مع صدور قانون ربط امليزانية ويطبع منه نسخ وتوزع 
على إدارات قطاع شئون امليزانية العامة التي تقوم بدورها بتوزيعه 
وزارة  موقع  على  التعميم  إصدار  يتم  كما  لها،  التابعة  اجلهات  على 

املالية – شئون امليزانية العامة.

اإلجراء بالتفصيل

مرسوم بالقانون رقم )31( لسنة 1978 املراجع
مراقبة التخطيط املالي واملتابعة ورؤساء األقسام

هاتف:22482217 - فاكس:22441205
الدعم واملساندة
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واإلدارات  الوزارات  ميزانيات  ربط  قانون  إصدار  حتى  الصرف  تعميم   :)3( اجراء 
احلكومية وقوانني ربط ميزانيات الهيئات امللحقة واملؤسسات املستقلة

العمل مبيزانية السنة املالية السابقة في حالة عدم صدور قانون امليزانية 
السنة املالية اجلديدة، لتسيير أعمال اجلهات احلكومية األهـــداف

مراقبة إدارة التخطيط املالي واملتابعة – قسم التخطيط املالي مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

اجلهات  أعمال  لتسيير  امليزانية  اعتماد  قبل  الصرف  تعميم  اعداد   -
احلكومية خالل السنة املالية اجلديدة.

- جتهيز نسخ توزع على اجلهات احلكومية.
اإلجراء بالتفصيل

مرسوم بالقانون رقم )31( لسنة 1978  املراجع
مراقبة التخطيط املالي واملتابعة ورؤساء األقسام

هاتف:22482217 - فاكس:22441205
الدعم واملساندة
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اجراء )4(: إعداد بيان وزير املالية عن األوضاع االقتصادية واملالية ومشروع امليزانية 
مع حتليل ألهداف املشروع

عرض الوضع املالي واالقتصادي للدولة عن الفترة املعد عنها مشروع 
امليزانية األهـــداف

مراقبة إدارة التخطيط املالي واملتابعة – قسم التخطيط املالي/ قسم متابعة 
امليزانية مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

البدء في مشروع امليزانية بشهر على األقل لألمانة  - ارسال كتب قبل 
 – املركزي  الكويت  – بنك  والتنمية  للتخطيط  األعلى  للمجلس  العامة 
وزارة النفط – الهيئة العامة لالستثمار – اإلدارة املركزية لإلحصاء 
املالية  بوزارة  الكلي  االقتصاد  إدارة   – الكويتية  البترول  مؤسسة   –
ذات  اجلهات  من  وغيرها  العامة  امليزانية  شئون  قطاع  وإدارات 

العالقة.
املالي  التخطيط  إدارة  إلى  وإرسالها  تقاريرها  بإعداد  اجلهات  تقوم   -

واملتابعة في موعد مناسب. 
- إعداد البيان من خالل هذه التقارير بعد دراستها وتلخيصها وعرضها 

بالشكل املناسب.

اإلجراء بالتفصيل

مرسوم بالقانون رقم )31( لسنة 1978  املراجع
مراقبة التخطيط املالي واملتابعة ورؤساء األقسام

هاتف:22482217 - فاكس:22441205
الدعم واملساندة
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اجراء )5(: إعداد التقارير الدورية ملتابعة تنفيذ امليزانية
معينة  زمنية  فترة  خالل  املصروفات  وكذلك  الفعلية  اإليرادات  مراقبة 
بهدف إيجاد وسيلة رقابية فعالة للجهات املسئولة عن مدى التزام اجلهات 
املختلفة بتنفيذ امليزانية وإيضاح أية انحرافات أو سلبيات في طريق التنفيذ 

ملعاجلتها أوال بأول.

األهـــداف

مراقبة إدارة التخطيط املالي واملتابعة – قسم التخطيط املالي/ قسم متابعة 
امليزانية مجاالت املسؤولية

FMIS مخرجات نظام النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

املصطلحات  FMIS النظم املالية املتكاملة
املستخدمة

- تفريغ البيانات التاريخية عن نفس الفترة من الشهر املاضي في كشف 
املتابعة للفترة احلالية.

حيث  احلكومية  واإلدارات  الوزارات  كشوف  من  البيانات  تفريغ   -
يتكون الكشف من:

واملصروفات  اإليرادات  جملة  على  يحتوي  الفترة:  لعمليات  موجز   -
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.
النفطية  )اإليرادات  اإليرادات  اإليرادات: حتتوي على جملة  - جدول 

والغير نفطية( املقدرة واملصلة والفرق بينهم ونسبة التحصيل.
الفعلية  واملصروفات  املعتمدة  املصروفات  جملة  املصروفات:  جدول   -
بيان   – االعتماد  من  املتبقي  والرصيد  االعتماد  من  الصرف  ونسبة 
حتليل باملصروفات املعتمدة والفعلية لكل باب على حده ونسبة صرف 

كل منهم من اعتماد الباب والرصيد املتبقي من االعتماد.

اإلجراء بالتفصيل

مرسوم بالقانون رقم )31( لسنة 1978  املراجع
مراقبة التخطيط املالي واملتابعة ورؤساء األقسام

هاتف:22482217 - فاكس:22441205
الدعم واملساندة
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اجراء )6(: إعداد جداول اإلنفاق العام واإليرادات العامة السنوية

حتديد حجم اإلنفاق الفعلي العام للدولة خالل فترة زمنية محددة. األهـــداف

مدير إدارة التخطيط املالي واملتابعة – قسم متابعة امليزانية. مجاالت املسؤولية
جداول مساعدة

على  العامة  املالية-احلسابات  وزارة  مصروفات  توزيع  جدول 
القطاعات.

جدول توزيع مصروفات وزارة األشغال العامة على القطاعات.
جدول اخلدمات املتبادلة للوزارات.

جدول اخلدمات املتبادلة للجهات امللحقة واملستقلة.
جداول رئيسية

جدول اإلنفاق العام على مستوى القطاعات )تفصيلي(.
جدول اإلنفاق العام على مستوى القطاعات للمصروفات العادية.

جدول اإلنفاق العام على مستوى القطاعات )مختصر(.
جدول اإلنفاق العام على مستوى األبواب.

جدول اإلنفاق العام على مستوى التقسيم االقتصادي.
جدول اإليرادات العامة للدولة.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

الفعلية  املصروفات  مبالغ  كافة  يتضمن  حساب  هو  اخلتامي:  احلساب 
واإليرادات الفعلية عن السنة املالية املنتهية وما يترتب عليهما من فائض أو 
عجز نقدي. ويعد أحد القوائم املالية الهامة التي تقوم احلكومة بإعدادها.

املصطلحات 
املستخدمة

- إعداد جداول اإلنفاق العام على مستوى امليزانية.
وإعداد  امليزانية،  إعداد  انتهاء  وقت  نفس  في  العمل  من  االنتهاء  يتم   -
بعد  أكتوبر  شهر  في  اخلتامي  احلساب  مستوى  على  اإلنفاق  جداول 

االنتهاء مباشرة من احلساب اخلتامي.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
مراقبة التخطيط املالي واملتابعة ورؤساء األقسام

هاتف:22482217 - فاكس:22441205
الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات العمل اخلاصة بإدارة التخطيط املالي واملتابعة

االصدار الثاني 2018

اجراء )7(: إعداد دراسات تخطيطية وإحصائية عن امليزانيات العامة واملالية العامة 
والبيانات الالزمة لصندوق النقد الدولي

حتليل أرقام املالية احلكومية طبقا لتقسيمات صندوق النقد الدولي األهـــداف

مدير إدارة التخطيط املالي واملتابعة – قسم متابعة امليزانية مجاالت املسؤولية
جداول مساعدة

على  العامة  املالية-احلسابات  وزارة  مصروفات  توزيع  جدول   -  1
القطاعات.

2 - جدول توزيع مصروفات وزارة األشغال العامة على القطاعات.
3 - جدول اخلدمات املتبادلة للوزارات.

جدول اخلدمات املتبادلة للجهات امللحقة واملستقلة.
جداول رئيسية

1 - جدول اإلنفاق العام على مستوى القطاعات )تفصيلي(.
2 - جدول اإلنفاق العام على مستوى القطاعات للمصروفات العادية.

3 - جدول اإلنفاق العام على مستوى القطاعات )مختصر(.
4 - جدول اإلنفاق العام على مستوى األبواب.

5 - جدول اإلنفاق العام على مستوى التقسيم االقتصادي.
6 - جدول اإليرادات العامة للدولة.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

الفعلية  املصروفات  مبالغ  كافة  يتضمن  حساب  هو  اخلتامي:  احلساب 
واإليرادات الفعلية عن السنة املالية املنتهية وما يترتب عليهما من فائض أو 
عجز نقدي. ويعد أحد القوائم املالية الهامة التي تقوم احلكومة بإعدادها.

املصطلحات 
املستخدمة

- إعداد جداول اإلنفاق العام على مستوى امليزانية.
وإعداد  امليزانية،  إعداد  انتهاء  وقت  نفس  في  العمل  من  االنتهاء  يتم   -
بعد  أكتوبر  شهر  في  اخلتامي  احلساب  مستوى  على  اإلنفاق  جداول 

االنتهاء مباشرة من احلساب اخلتامي.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
مراقبة التخطيط املالي واملتابعة ورؤساء األقسام

هاتف:22482217 - فاكس:22441205
الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات العمل اخلاصة بإدارة التخطيط املالي واملتابعة

االصدار الثاني 2018

اجراء )8(: تعميم الدليل رموز وتصنيفات امليزانية )األساس النقدي(

موحد  منطي  تقسيم  في  احلكومية  احلسابات  وجتميع  وترتيب  تصنيف 
شكل  وحتديد  والتحليلية،  واحملاسبية  املالية  واألهداف  األغراض  يخدم 

امليزانية العامة للدولة
األهـــداف

مراقبة إدارة التخطيط املالي واملتابعة – قسم التنسيق املالي واالقتصادي مجاالت املسؤولية

الدليل رموز وتصنيفات امليزانية النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

- تقوم أي جهة حكومية أو ملحقة بإرسال كتاب تستفسر فيه عن نوعية 
إلى  امليزانية  املراد تصنيفها ضمن دليل رموز وتصنيفات  احلسابات 
اإلدارة املختصة باجلهة نفسها والتي لها عالقة مباشرة بإدارات قطاع 

شئون امليزانية العامة.
- تقوم إدارات شئون امليزانية العامة بتحويل الكتب إلى إدارة التخطيط 

املالي واملتابعة إلبداء الرأي فيها.
مستوى  على  املوضوع  بدراسة  واملتابعة  املالي  التخطيط  إدارة  تقوم   -
احلسابات ضمن  هذه  إضافة  يتم  واالنواع حيث  والبنود  املجموعات 

تصنيف مشابه أو استحداث تصنيف جديد لها.
- ترسل إدارة التخطيط املالي واملتابعة ردها على الكتب لإلدارة املختصة 

التي تقوم بدورها بإبالغ اجلهة املعنية بأمر االستحداثات العامة. 
- ترسل إدارة التخطيط املالي واملتابعة نسخة إلى إدارة التوجيه والنظم 
في شئون احملاسبة العامة لإلحاطة فيما يخص احلسابات اخلارجة عن 

أبواب امليزانية.

اإلجراء بالتفصيل

مرسوم بالقانون رقم )31( لسنة 1978  املراجع
مراقبة التخطيط املالي واملتابعة ورؤساء األقسام

هاتف:22482217 - فاكس:22441205
الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات العمل اخلاصة بإدارة التخطيط املالي واملتابعة

االصدار الثاني 2018

اجراء )9(: إعداد الدراسات والبيانات املالية واالقتصادية والتقديرات األولية لإليرادات 
واملصروفات الالزمة لتحديد اإلطار العام ملشروع امليزانية وذلك وفقا لتوجهات اللجنة 

العليا للميزانية

مناقشة وحتديد اإلطار العام ملشروع امليزانية األهـــداف

مراقبة إدارة التخطيط املالي واملتابعة  مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

– بنك  للتخطيط والتنمية  للمجلس األعلى  العامة  إرسال كتب لألمانة   -
– مؤسسة  املدنية  – ديوان اخلدمة  النفط  – وزارة  املركزي  الكويت 
إدارة   – العامة  امليزانية  شئون  قطاع  إدارات  الكويتية  البترول 
العالقة  ذات  اجلهات  من  وغيرهم  املالية  والسياسة  الكلي  االقتصاد 

لتزويدها ببيانات اخلاصة باإلطار العام ملشروع امليزانية.
- إعداد بيانات اإلطار العام ملشروع امليزانية حيث يتم وضع تصور عام 

عن امليزانية العامة للسنة املالية القادمة.
- إعداد جداول البيانات التاريخية لإليرادات واملصروفات.

التي تعتمد على ثالث عوامل  النفطية  لبدائل اإليرادات  - إعداد جدول 
رئيسية وهي كمية اإلنتاج وسعر البرميل وسعر الصرف.

املقدمة  بالبيانات  للميزانية  العام  اإلطار  إعداد  لدى  االسترشاد  يتم   -
عن  معلومات  من  يتاح  ما  وكل  واملتابعة  املالي  التخطيط  إدارة  من 
التوقعات املستقبلية خالل السنة املالية كما يؤخذ في االعتبار توجهات 

الدولة وسياستها.
العام  اإلطار  الستعراض  اجتماعات  عدة  للميزانية  العليا  اللجنة  تعقد   -
ملشروع امليزانية واقتراح اخلطوط العريضة من الناحية املوضوعية 

والشكلية.

اإلجراء بالتفصيل
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دليــل إجراءات العمل اخلاصة بإدارة التخطيط املالي واملتابعة

االصدار الثاني 2018

- تعرض اللجنة العليا للميزانية نتائج اعمالها على مجلس الوزراء للبحث 
والدراسة واتخاذ القرارات املناسبة بشأنها وتبلغ وزارة املالية اجلهات 
تقديرات  إعداد  في  هديها  على  للسير  قرارات  من  يتخذ  مبا  املعنية 

ميزانيات السنة املالية اجلديدة.

اإلجراء بالتفصيل

مرسوم بالقانون رقم )31( لسنة 1978  املراجع
مراقبة التخطيط املالي واملتابعة ورؤساء األقسام

هاتف:22482217 - فاكس:22441205
الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات العمل اخلاصة بإدارة التخطيط املالي واملتابعة

االصدار الثاني 2018

اجراء )10(: إعداد مشروع قانون ربط ميزانية الوزرات واإلدارات احلكومية واجلداول 
الرئيسية واملذكرة اإليضاحية ملشروع امليزانية

إعداد مشروع امليزانية  األهـــداف

مراقبة إدارة التخطيط املالي واملتابعة  مجاالت املسؤولية
- جداول تفصيلية ملشروع امليزانية على مستوى األبواب واملجموعات 

والبنود واألنواع
- جداول على مستوى اجلهات احلكومية

- جداول على مستوى الوظائف الرئيسية والفرعية

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

- ترسل إدارات قطاع شئون امليزانية العامة جداول مدعمة مبذكرات 
إيضاحية إلى إدارة التخطيط املالي واملتابعة حيث يقوم باحثي اإلدارة 
اإليرادات  من  لكل  اإليضاحية  واملذكرة  اإلجمالية  اجلداول  بإعداد 
واملصروفات وعليه تعد البيانات جلميع أبواب اإليرادات واملصروفات 
على مستوى الوزارات واإلدارات احلكومية وعلى مستوى األبواب 
الرئيسية  الوظائف  مستوى  وعلى  واألنواع  والبنود  واملجموعات 

والفرعية مع دراسة وافية توضح أسباب الزيادة او النقص.

اإلجراء بالتفصيل

املرسوم بقانون رقم )31( لسنة 1978 ومواد الدستور املراجع
مراقبة التخطيط املالي واملتابعة ورؤساء األقسام

هاتف:22482217 - فاكس:22441205
الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات العمل اخلاصة بإدارة التخطيط املالي واملتابعة

االصدار الثاني 2018

اجراء )11(: إعداد دراسات وأبحاث وتقارير عن تطوير أسلوب إعداد امليزانيات العامة، 
والعمل على استخدام األساليب احلديثة لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية

حتديث طرق إعداد امليزانيات العامة وفقا ألحدث األساليب العاملية األهـــداف

مراقبة إدارة التخطيط املالي واملتابعة وكافة األقسام مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

- إجراء دراسة حول فكرة معينة أو من قبل اإلدارة العليا في الوزارة.
امليزانية  شئون  قطاع  إدارات  من  للدراسة  الالزمة  املعلومات  جمع   -

العامة أو أي إدارة في الوزارة إذا لزم األمر.
املعلومات  على  للحصول  خارجية  حكومية  جهة  بأي  االستعانة  يتم   -

الالزمة إذا اقتضت الضرورة.
- تزويد الدراسة باإلحصائيات واجلداول املالية والرسومات البيانية.

- التنسيق مع املكتب الفني في شئون امليزانية العامة.
- إعداد الدراسة وتقدميها للمسئولني.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
مراقبة إدارة التخطيط املالي واملتابعة وكافة األقسام

هاتف:22482217 - فاكس:22441205
الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات العمل اخلاصة بإدارة التخطيط املالي واملتابعة

االصدار الثاني 2018

اجراء )12(: املشاركة في إعداد اخلطة اإلمنائية للدولة وبرنامج عمل احلكومة والتنسيق 
مع اإلدارات املختصة بشأن توجيه األجهزة املالية في اجلهات احلكومية عند إعداد 
مشاريع ميزانياتها بان تكون متوافقة مع برنامج عمل احلكومة واخلطة اإلمنائية للدولة

توحيد الرؤى احلكومية في مجال اخلطة اإلمنائية للدولة األهـــداف

مراقبة إدارة التخطيط املالي واملتابعة وكافة األقسام مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

مبخاطبتنا  والتنمية  للتخطيط  األعلى  للمجلس  العامة  األمانة  تقوم   -
مبشاريع خطة التنمية من خالل كتب رسمية.

- إرسال مذكرة إلى إدارات قطاع شئون امليزانية العامة مبشاريع اخلطة 
لدراستها وإدراجها ضمن مشروع امليزانية.

بشأن  والتنمية  للتخطيط  األعلى  للمجلس  العامة  األمانة  مع  التنسيق   -
كل  ممثلي  بحضور  املالية  وزارة  في  تعقد  التي  اخلطة  اجتماعات 

اجلهات ذات العالقة.
ميزانيات وزارات  لكل من  التنمية  إعداد جداول مبشاريع خطة  يتم   -
اخلدمات العامة والدفاع – ميزانيات اخلدمات االجتماعية واالقتصادية 
مقسمة  املستقلة  املؤسسات  ميزانيات   – امللحقة  الهيئات  ميزانيات   –

ملشاريع إنشائية وتطويرية.
- إعداد جدول بإجمالي مشاريع اخلطة من حيث عدد املشاريع والتكلفة 

اإلجمالية.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
مراقبة إدارة التخطيط املالي واملتابعة وكافة األقسام

هاتف:22482217 - فاكس:22441205
الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات العمل اخلاصة بإدارة التخطيط املالي واملتابعة

االصدار الثاني 2018

من   )150( املادة  ألحكام  تطبيقا  للدولة  املالية  احلالة  عن  بيان  إعداد   :)13( اجراء 
الدستور

عرض احلالة املالية للدولة عن فترة محددة األهـــداف

مراقبة إدارة التخطيط املالي واملتابعة وكافة األقسام مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

ديوان   – لالستثمار  العامة  )الهيئة  املعنية  اجلهات  إلى  كتاب  إرسال   -
للتأمينات  العامة  املؤسسة   – املركزي  الكويت  بنك   – املدنية  اخلدمة 
 – التعويضات  لتقدير  العامة  الهيئة   – النفط  وزارة   – االجتماعية 
أمالك الدولة بوزارة املالية – بنك االئتمان الكويتي – املؤسسة العامة 
وزارة  إلمداد  العالقة  ذات  اجلهات  من  وغيرها  السكنية(  للرعاية 

املالية بالبيانات املطلوبة
- دراسة الردود املختلفة إلعداد احلالة املالية للدولة وعرضها على كل 

من مجلس الوزراء ومجلس األمة.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
مراقبة إدارة التخطيط املالي واملتابعة وكافة األقسام

هاتف:22482217 - فاكس:22441205
الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات العمل اخلاصة بإدارة التخطيط املالي واملتابعة

االصدار الثاني 2018

املالية  األجهزة  أداء  لتطوير  الالزمة  التدريبية  البرامج  في  املساهمة   :)14( اجراء 
العامة  العمل اجلديدة بشئون امليزانية  إلى عناصر  احلكومية ونقل اخلبرات املكتسبة 

بالتنسيق مع اإلدارات املختصة
رفع كفاءة األجهزة املالية إلى عناصر العمل اجلديدة  األهـــداف

امليزانية  قطاع  – قسم إصدارات  واملتابعة  املالي  التخطيط  إدارة  مراقبة 
العامة مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

- اإلشراف على تدريب العاملني في كافة إدارات قطاع شئون امليزانية 
العامة وذلك بالتعاون مع إدارة التدريب في وزارة املالية.

- استقبال الدورات من مركز التدريب بوزارة املالية – جهات تدريبية 
داخلية وخارجية – صندوق النقد العربي والدولي.

- ارسال مناذج الترشيح إلى كافة إدارات قطاعات شئون امليزانية العامة 
ومرفق معه البيانات اخلاصة بالدورات.

- استقبال أسماء املرشحني وإرسالهم إلى مركز التدريب إلجراء الالزم.
جلنة  إلى  املرشحني  أسماء  إرسال  يتم  اخلارجية  الدورات  حالة  في   -

املهمات الرسمية للموافقة على املرشحني.
- في حالة املوافقة على الدورات اخلارجية أو الداخلية يتم إبالغ املرشحني.
اخلاصة  الندوات واحملاضرات  إلقاء  في  اإلدارة  يشارك موظفو  كما   -
تقوم  رسمية  جهة  ألي  للدولة  العامة  وامليزانية  احلكومية  باحملاسبة 

بطلب ذلك.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
مراقبة التخطيط املالي واملتابعة – قسم إصدارات قطاع امليزانية العامة

هاتف:22482217   هاتف: 22482251   فاكس:22441205
الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات العمل اخلاصة بإدارة التخطيط املالي واملتابعة

االصدار الثاني 2018

اجراء )15(: املساهمة في البرامج التدريبية الالزمة لتطوير أداء األجهزة املالية في 
لتبويب  احلديثة  األساليب  بتطبيق  يتعلق  فيما  اخلبرات  واكتساب  احلكومية،  اجلهات 

وإعداد امليزانيات العامة
املساهمة في رفع كفاءة األجهزة املالية من اجلهات احلكومية األهـــداف

امليزانية  قطاع  – قسم إصدارات  واملتابعة  املالي  التخطيط  إدارة  مراقبة 
العامة مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

- استقبال الدورات من مركز التدريب بوزارة املالية – جهات تدريبية 
داخلية وخارجية – صندوق النقد العربي والدولي.

- ارسال مناذج الترشيح إلى كافة إدارات قطاعات شئون امليزانية العامة 
ومرفق معه البيانات اخلاصة بالدورات.

- استقبال أسماء املرشحني وإرسالهم إلى مركز التدريب إلجراء الالزم.
جلنة  إلى  املرشحني  أسماء  إرسال  يتم  اخلارجية  الدورات  حالة  في   -

املهمات الرسمية للموافقة على املرشحني.
إبالغ  يتم  الداخلية  أو  اخلارجية  الدورات  على  املوافقة  حالة  في   -

املرشحني.
اخلاصة  الندوات واحملاضرات  إلقاء  في  اإلدارة  يشارك موظفو  كما   -
تقوم  رسمية  جهة  ألي  للدولة  العامة  وامليزانية  احلكومية  باحملاسبة 

بطلب ذلك.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
مراقبة التخطيط املالي واملتابعة – قسم إصدارات قطاع امليزانية العامة

هاتف:22482217   هاتف: 22482251   فاكس:22441205
الدعم واملساندة


