إستراتيجية وزارة المالية
استتتتمرارا لرتتت ور الريتتتا و لتتتوزارة الماليتتتة ةتتتس استتتت امة اوستتتتصرار المتتتالس و او ت تتتا و
وتحصيتتتل التةميتتتة او ت تتتا ية ,اعتمتتت ج لجةتتتة الت تتتي إستتتتراتيجية التتتوزارة متتت ر يتتتة و
رسالة و أه اف إستراتيجية .
أوال  :رؤيت الوزارة:
"ىعنل أه ىكوه ميظنت حكوميت عصريت أكثر احترافيت ".
ثاىيا  :رسالت الوزارة:
"ىحوووو اسوووتارار موووالي واحتصووواهد لتحايوووي ا ووو ا التينويوووت واإلسوووترايي يت لل ولوووت ,موووو
خووودو هور وووا فوووي واووول اليياسووواث الناليوووت واالحتصووواه الكلوووي ويووووفير اإلىفوووا االسوووتثنارد
التينوووود ,وإعووواهة يكلوووت اليظووواب النوووالي ال ولوووت ,وهعووول الفوووفافيت ويينيوووت التعووواوه علووو
النيوووتوييو اإلحلينوووي والووو ولي والعنووول علووو التسووووير النمسيوووي والتيظينوووي والنعلوموووايي
مو خدو يسبيي ىظل اإلهارة الح يثت".
ثالثا  :ا

ا

اإلسترايي يت:

وتةصسم إلى مجموعتي عرى الةحو التالس:
أوو :األه اف اإلستراتيجية المرتب ة بأةش ة الوزارة األساسية :
 إع ا سياساج المالية العامة التس ت عم اوستصرار المالس واو ت ا و المست ام لر ولة
بالتةسيل والتكامل مع السياساج الةص ية واو ت ا ية ةس إ ار ر ية ال ولة واأله اف
اإلستراتيجية لرتةمية.
إعا ة هيكرة الةظام المالس لر ولة  ,وت بيل ةظام موازةاج البرامج
 استكمال
واأل اء بما يضم أولوياج موضوعية ا تيار المشروعاج والبرامج التةموية م جهة
 ,ويحصل كفاءة األ اء المالس وضب اإلةفال الحكومس م جهة أ رى .
 إعا ة هيكرة اإلةفال الحكومس  ,ةس إ ار ر ية ال ولة  ,بالتركيز عرى اإلةفال
اوستثمارو الذو يمثل ا رة لرةمو او ت ا و ومحفز لتوسيع ور الص اع ال اص ةس
التةمية.

 ت وير التشريعاج والةظم الضريبية بما ي عم ضب وتوجيه الةشا او ت ا و ,
وتةويع وتةمية إيرا اج المالية العامة  ,وتحسي بيئة اوستثمار واألعمال و التأثير
عرى ور الص اع ال اص ةس التةمية .
 تعظيم العائ او ت ا و والمالس م استغالل أمالك ال ولة بما ي عم المبا راج
والمشروعاج اوستثمارية لرص اع ال اص م جهة  ,وتةمية إيرا اج ال ولة م جهة
أ رى .
 ت وير ور الةشا الت ي س بالوزارة  ,مع اوهتمام بالت ي اوستراتيجس ورةع
كفاءة الكوا ر الت ي ية وتعميل ثصاةة وممارساج الت ي العرمس عرى كاةة
المستوياج اإل ارية.
 ت وير األ ر التشريعية والتةظيمية لرشراء الحكومس لت فيض التكاليف وترشي اإلةفال
 ,بإ ار تشريع مت ور لرشراء العام ورةع كفاءة ةظم وأساليب الشراء بالجهاج
الحكومية.
 إعا ة هيكرة ةظم وأةش ة الت زي بالص اع الحكومس بةصرها إلى الص اع ال اص
لت فيض تكرفة الم زو وترشي اإلةفال الحكومس ةس الجهاج الحكومية و الوزارة.
 ت وير ةظم وأ واج الر ابة المالية بالجهاج الحكومية وبالوزارة ل عم المساءلة
والشفاةية وترشي اإلةفال وتصريص اله ر بالص اع الحكومس ةس الجهاج الحكومية و
الوزارة.
 عم مبا راج ومشروعاج واتفا ياج التعاو او ت ا و والمالس عرى المستوى
اإل ريمس والعربس وال ريجس  ,وعرى المستوى اإلسالمس بما يعزز الم الح او ت ا ية
والمالية ل ولة الكويج ويفتح مجاوج لرعمل واوستثمار لرص اع ال اص الكويتس .
 عم وتوسيع كاةة أشكال التعاو والتةسيل المالس واو ت ا و مع التكتالج وال ول
والمةظماج ال ولية بما يعزز الم الح او ت ا ية والمالية ل ولة الكويج ويفتح مجاوج
لرعمل واوستثمار لرص اع ال اص الكويتس .
 توسيع مجاوج التعاو واوستفا ة الفةية اوستشارية م المةظماج ال ولية واإل ريمية
الم ترفة لت وير أ وار الوزارة اإلستراتيجية  ,وهياكرها األساسية وتةمية وة العمل
بها.
وتحريل اوتجاهاج المالية
 ت وير أةش ة و راج ةاعرة لروزارة ةس مجاوج  :ر
واو ت ا ية اإل ريمية والعالمية  ,إ ارة األزماج المالية عرى المستوى الكرى
والتفاوض مع ال ول والمةظماج والتكتالج اإل ريمية والعالمية .

ثاةيا  :األه اف اإلستراتيجية المرتب ة ببةاء الص راج األساسية لروزارة
 إ ال وت بيل ةظم وأ واج اإل ارة الح يثة بالوزارة مثل  :إ ارة الجو ة الشامرة ,
الت ي اوستراتيجس  ,مجاوج الشئو الصاةوةية ,إ ارة ال ماج العامة  ,موازةاج
والتحريل المستمر
البرامج واأل اء  ,إ ارة األزماج  ,ةظم عم الصرار ,وةظم الر
لرمتغيراج المحرية وال ارجية الم ثرة عرى عمل الوزارة .
 إعا ة هيكرة األوضاع التةظيمية بالوزارة ةس إ ار ر يتها المستصبرية وأه اةها
اإلستراتيجية  ,مع مراعاة وضوح األه اف واو ت ا اج المح ة لرص اعاج الرئيسة
واإل اراج الفةية  ,والتجاةس التةظيمس ا ل الص اعاج  ,والمروةة التةظيمية .
 إعا ة هيكرة وبةاء الةظم المرتب ة بصوة العمل بالوزارة ومةها  :ةظام تو يف الوظائف
 ,ةظام الت ريب  ,ةظام األجور والحواةز وةظام التصييم المرتب بمعايير موضوعية
لصياس األ اء.
متوا رة لرميكةة
 تحويل وزارة المالية إلى اإل ارة اإلليكتروةية الكامرة م الل
المكتبية والتشبيك Networkingبص اعاج وأةش ة الوزارة الم ترفة ا ريا,
والتشبيك الم سسس مع الجهاج المعةية ا ل و ارج ال ولة .
 بةاء واستكمال واع البياةاج وةظم المعروماج الةوعية األساسية ل عم أةش ة الوزارة
مثل :واع البياةاج المالية واو ت ا ية  ,ةظام معروماج الموار البشرية  ,ةظم
المعروماج الضريبية  ,ةظم المعروماج الجغراةية  ,ةظم الحفظ واألرشفة واوسترجاع
اإلليكتروةية  ,ةظام السجل العام  ,الةظم المالية المتكامرة  ,ةظام المعروماج الصاةوةية ,
وغيرها

