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4املقدمة

5الهيكل التنظيمي

العامة  امليزانية  املتعلقة بشئون  املالية  التعاميم  إجراء )1( املساهمة في دراسة وإعداد 
6فيما يختص باجلهات احلكومية.

وتنفيذ  إعداد  فيما يخص  بها  املتعلقة  والتعاميم  املالية  النظم  تطبيق  متابعة   )2( إجراء 
7امليزانية.

إجراء )3( توجيه األجهزة املالية باجلهات املختصة في كل ما له عالقة بشرح وتفسير 
وحسن تطبيق القوانني والقرارات اخلاصة بقواعد إعداد امليزانيات العامة والرقابة 

على تنفيذها.
8

أهدافها  ضوء  في  املختصة  اجلهات  مليزانيات  املبدئية  التقديرات  دراسة   )4( إجراء 
لتقديرات  العليا  املقررة والتوجيهات  التنمية واألولويات  التنظيمية وخطط  وهياكلها 
لكل  الفنية  باملالحظات  االسترشاد  مع  وذلك  والرقابة  التخطيط  وأجهزة  امليزانية 
والتخطيط واجلهاز  للتنمية  األعلى  العامة ملجلس  املدنية واألمانة  اخلدمة  ديوان  من 

املركزي لتكنولوجيا املعلومات.

9

11إجراء )5( عرض ما تسفر عنه دراسة التقديرات املبدئية على مجلس الوزراء.

أبواب  جلميع  املختصة  اجلهات  مليزانيات  النهائية  التقديرات  إعداد   )6( إجراء 
ربط  قانون  إصدار  حتى  املعنية  اجلهات  مع  ومتابعتها  واإليرادات  املصروفات 

امليزانية.
12

13إجراء )7( الرقابة على تنفيذ ميزانية اجلهات احلكومية.

14إجراء )8( دراسة الطلبات التي تتقدم بها اجلهات احلكومية لتعديل اعتماداتها.

15إجراء )9( دراسة طلبات اجلهات احلكومية في التعلية حلساب اخلصوم.

إجراء )10( دراسة ما تسفر عنه تقارير اجلهات الرقابية من مالحظات على احلسابات 
16اخلتامية للوزارات واإلدارات احلكومية املختصة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ امليزانية.

17إجراء )11( إعداد الدراسات واألبحاث ذات الصلة بأعمال اإلدارة.

التدريبية وإعداد وإلقاء احملاضرات التي تتعلق  إجراء )12( املشاركة في الدورات 
18بإعداد تقديرات امليزانية ومتابعة تنفيذها لرفع كفاءة العاملني باجلهات احلكومية.
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تقديرات  بدراسة  اخلاصة  الرسمية  واالجتماعات  اللجان  في  املشاركة   )13( اجراء 
ميزانية الوزارات واإلدارات احلكومية واحلساب اخلتامي لإلدارة املالية للدولة فيما 

له عالقة بتنفيذ امليزانية.
19

االجراء )14( املشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء ومجلس األمة وجهات 
االختصاص األخرى ) ديوان اخلدمة املدنية – ديوان احملاسبة - األمانة العامة 
املعلومات(  لتكنولوجيا  املركزي  – واجلهاز  للتخطيط والتنمية  للمجلس األعلى 

فيما يتعلق بشئون امليزانية أو أي موضوعات مطروحة ذات الصلة .
20
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املــقـــدمـــة
      تختص إدارة ميزانيات وزارات اخلدمات االجتماعية واالقتصادية - شئون امليزانية العامة 

بوزارة املالية مبهام على درجة كبيرة من األهمية ، يأتي على رأسها إعداد امليزانية العامة للدولة 

بالوزارات واإلدارات  العامة  امليزانية  املتعلقة بشئون  املالية  التعاميم  واملساهمة في دارسة وإعداد 

احلكومية ومتابعة تطبيق النظم املالية والتعاميم املتعلقة بها فيما يخص إعداد وتنفيذ امليزانية والرقابة 

املخصصة  االعتمادات  حدود  في  يتم  والصرف  االرتباط  من  احلاالت  جميع  في  والتحقق  عليها 

التي  األغراض  في  بامليزانية  املخصصة  املالية  االعتمادات  استخدام  من  التحقق  وكذلك  بامليزانية 

رصدت من أجلها ودراسة طلبات اجلهات احلكومية لتعديل اعتماداتها أو تعزيز هذه االعتمادات 

باعتمادات إضافية أو بالنقل من االعتماد التكميلي ودراسة طلبات اجلهات التعلية حلساب اخلصوم 

باحلسابات  يتعلق  فيما  الرقابية  اجلهات  تقارير  ودراسة  لتعليتها  إتباعها  الواجب  الشروط  ووضع 

باألبحاث  والقيام  امليزانية  وتنفيذ  بإعداد  يتعلق  فيما  احلكومية  واإلدارات  للوزارات  اخلتامية 

والدراسات املالية الالزمة.

     وتهدف إدارة ميزانيات وزارات اخلدمات االجتماعية واالقتصادية من إعداد دليل إجراءات 

الوظيفية ومبا  املهام  املطلوبة في إجناز  الكفاءة  لتحقيق  العمل  أساليب  إلى تطوير وحتديث  أعمالها 

يؤدي إلعداد وعرض امليزانية العامة لتواكب أحدث النظم العاملية في مجال إعداد امليزانية ومبا 

يتماشى مع كافة التطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية احمللية والعاملية.
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مدير ادارة ميزانيات وزارات الخدمات االجتماعية واالقتصادية
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االقتصادية
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قسم ميزانيات وزارات الخدمات 
التعليمية والصحية
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اجراء )1(: املساهمة في دراسة وإعداد التعاميم املالية املتعلقة بشئون امليزانية العامة 
فيما يختص باجلهات احلكومية

توحيد العمل بجميع اجلهات احلكومية. األهـــداف

مدير اإلدارة، مراقب االدارة ورؤساء األقسام. مجاالت املسؤولية

التعديالت  ملعرفة  املالية  وزارة  داخل  العالقة  ذات  لإلدارات  مذكرات 
املطلوب إضافتها او خذفها او تعديلها.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

التعاميم املالية : عبارة عن القواعد واإلجراءات والضوابط التي تصدرها 
وزارة املالية فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ امليزانية العامة واحلساب اخلتامي.

املصطلحات 
املستخدمة

واالقتصادية  االجتماعية  اخلدمات  وزارات  ميزانيات  إدارة  تقوم   -
إدارة  املالية والتي منها  العالقة بوزارة  بالتنسيق مع اإلدارات ذات 
فيما  وغيرها  العامة  امليزانية  شئون  بقطاع  واملتابعة  املالي  التخطيط 

يتعلق بدراسة وإعداد التعاميم املالية املتعلقة بشئون امليزانية العامة.

اإلجراء بالتفصيل

مرسوم بالقانون رقم )31( لسنة 1978  املراجع
هاتف: 22482518 - 22482766        الدعم واملساندة
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اجراء )2(: متابعة تطبيق النظم املالية والتعاميم املتعلقة بها فيما يخص إعداد وتنفيذ 
امليزانية

القوانني  هي  القواعد  هذه  ومصادر  محددة  لقواعد  وفقا  امليزانية  تنفيذ 
ويتضمن  امليزانية  بشئون  املتعلقة  والقرارات  والتعليمات  والتعاميم 

تعليمات يجب إتباعها عند تنفيذ امليزانية ملختلف أبوابها.
األهـــداف

مدير اإلدارة، مراقب االدارة ورؤساء االقسام مجاالت املسؤولية

كتب للجهات احلكومية ومذكرات لإلدارات ذات العالقة داخل وزارة 
املالية ملعرفة التعديالت املطلوب إضافتها او خذفها او تعديلها.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

نظام األوراكل: إعداد امليزانية على األساس النقدي اجلديد.
امليزانية  وتصنيفات  رموز  دليل  بشأن   :2015 لسنة   )4( رقم  تعميم 

)األساس النقدي(.

املصطلحات 
املستخدمة

دمج أوراق العمل بناء على نظام االوراكل.  -
مراجعة امليزانية املختصة )النسخة املعتمدة من السيد مدير ادارة(.  -

نسخ  منه  ويطبع  امليزانية  ربط  قانون  صدور  مع  القواعد  تصدر   -
القواعد على موقع  يتم إصدار  وتوزع على اجلهات احلكومية، كما 

وزارة املالية – شئون امليزانية العامة.

اإلجراء بالتفصيل

مرسوم بالقانون رقم )31( لسنة 1978 املراجع
هاتف: 22482518 - 22482766        الدعم واملساندة
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اجراء )3(: توجيه األجهزة املالية باجلهات املختصة في كل ما له عالقة بشرح وتفسير 
والرقابة  العامة  امليزانيات  إعداد  بقواعد  اخلاصة  والقرارات  القوانني  تطبيق  وحسن 

على تنفيذها
إعداد  بقواعد  اخلاصة  والقرارات  القوانني  تطبيق  بحسن  االلتزام 

امليزانيات العامة والرقابة على تنفيذها. األهـــداف

مدير اإلدارة، مراقب اإلدارة باإلضافة ورؤساء األقسام.  مجاالت املسؤولية

بشأن  للتنسيق  العامة  امليزانية  شئون  قطاع  من  احلكومية  للجهات  كتب 
القوانني والقرارات اخلاصة بقواعد إعداد امليزانيات العامة.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

ـــــ املصطلحات 
املستخدمة

يتم إصدار قواعد تنفيذ امليزانية وتعميم الصرف حتى إصدار قانون   -
الربط في حالة تأخر اعتماد امليزانية للسنة املالية اجلديدة.

واالقتصادية  االجتماعية  اخلدمات  وزارات  ميزانيات  إدارة  تتولى   -
مبساعدة إدارة التخطيط املالي واملتابعة وباقي إدارات شئون امليزانية 
العامة إعداد تعميم الصرف قبل اعتماد امليزانية بهدف تيسير أعمال 
اجلهات احلكومية خالل السنة املالية اجلديدة في 1 أبريل حلني اعتماد 

امليزانية إصدار كتب للجهات احلكومية بذلك.

اإلجراء بالتفصيل

مرسوم بالقانون رقم )31( لسنة 1978 ومواد الدستور املراجع
هاتف: 22482518 - 22482766        الدعم واملساندة
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اجراء )4(: دراسة التقديرات املبدئية ملشاريع ميزانيات اجلهات احلكومية املختصة 
في ضوء أهدافها وهياكلها التنظيمية وخطط التنمية واألولويات املقررة والتوجيهات 
العليا لتقديرات امليزانية وأجهزة التخطيط والرقابة وذلك مع االسترشاد باملالحظات 
الفنية لكل من ديوان اخلدمة املدنية واألمانة العامة ملجلس األعلى للتنمية والتخطيط 

واجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات

دراسة احتياجات اجلهات احلكومية وتخصيص االعتمادات الالزمة لها 
لتحقيق أهدافها. األهـــداف

مدير اإلدارة، مراقب اإلدارة ورؤساء األقسام   مجاالت املسؤولية

النماذج املرفقة بتعميم اعداد تقديرات امليزانية. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

ـــــ املصطلحات 
املستخدمة

بعد ورود مشاريع ميزانيات اجلهات احلكومية تقوم إدارة ميزانيات   -
وزارات اخلدمات االجتماعية واالقتصادية باآلتي:

1. مراجعة كافة البيانات واملستندات الواردة مبشاريع اجلهات احلكومية 
متهيدا لدراستها ومدى مطابقتها لتعميم اعداد تقديرات امليزانية.

2. الستكمال الدراسة يتم تنسيق مع املختصني باجلهات احلكومية وعقد 
االجتماعات لديهم الستيفاء الدراسة املطلوبة ملشاريع امليزانية املقدمة 

إلينا.
اسفرت  مقترح اجلهات مبا  تعديل  يتم  للمشاريع  3. وفي ضوء دراستنا 
املتخصصة  الفنية  بالدراسات  االسترشاد  مع  الدراسة  نتائج  عنه 
)ديوان اخلدمة املدنية واجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات، شئون 
التخزين العامة، األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية(..

السادة  مع  باإلدارة  املختصني  الباحثني  إليه  توصل  ما  مناقشة  4. يتم 
والسيد  اإلدارة  مدير  السيد  من  واعتمادها  واملراقب  األقسام  رؤساء 

الوكيل املساعد لشئون امليزانية العامة.

اإلجراء بالتفصيل
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املرسوم بقانون رقم )31( لسنة 1978
تعميم إعداد تقديرات امليزانية للجهات احلكومية

املراجع

هاتف: 22482518 - 22482766        الدعم واملساندة
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اجراء )5(: عرض ما تسفر عنه دراسة التقديرات املبدئية على مجلس الوزراء

اعداد مشروع ميزانيات اجلهات احلكومية وفقا للمواعيد املقررة. األهـــداف
مدير اإلدارة، مراقب اإلدارة ورؤساء األقسام.   مجاالت املسؤولية

اصدار كتب مبشاريع التقديرات املبدئية مليزانية اجلهات احلكومية ملجلس 
الوزراء.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

ـــــ املصطلحات 
املستخدمة

إحالة مشروع امليزانية إلى مجلس الوزراء في املواعيد املقررة.  -
مناقشة االعتمادات التي اسفرت عنها دراستنا ورد على استفسارات   -

مجلس الوزراء بشأنها.
األخذ باالعتبار مالحظات مجلس الوزراء واجراء التعديالت املطلوبة   -

ان وجدت.

اإلجراء بالتفصيل

مرسوم بقانون رقم )31( لسنة 1978 املراجع

هاتف: 22482518 - 22482766        الدعم واملساندة
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أبواب  جلميع  املختصة  اجلهات  مليزانيات  النهائية  التقديرات  إعداد   :)6( اجراء 
املصروفات واإليرادات ومتابعتها مع اجلهات املعنية حتى إصدار قانون ربط امليزانية

ادراج االعتمادات املخصصة للجهات احلكومية مبشاريع ميزانياتها وفقا 
ملا اسفرت عنه دراسة وزارة املالية وجهات االختصاص. األهـــداف

مدير اإلدارة، مراقب اإلدارة ورؤساء األقسام.   مجاالت املسؤولية

مذكرات لإلدارات املعنية داخل الوزارة وكتب للجهات احلكومية النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

إقرارها واعتمادها من  التي مت  باالعتمادات  بيان  املعتمدة )هي  امليزانية 
جهات االختصاص(.

بامليزانية  ما جاء  مدلول  إيضاح  تتضمن  والتفسيرية  االيضاحية  املذكرة 
ملزمة  املذكرة  هذه  وتكون  امليزانية  في  التفاصيل  بعض  عن  وتكشف 

للجهة.

املصطلحات 
املستخدمة

املطلوبة  التعديالت  األمة واجراء  باالعتبار مالحظات مجلس  األخذ   -
ان وجدت.

ربط  قانون  صدور  بعد  املعتمدة  بامليزانية  احلكومية  اجلهات  ابالغ   -
امليزانية.

اإلجراء بالتفصيل

املرسوم بقانون رقم )31( لسنة 1978 ومواد الدستور املراجع

هاتف: 22482518 - 22482766        الدعم واملساندة



13

دليــل إجراءات أعمال ميزانيات وزارات اخلدمات االجتماعية واالقتصادية

االصدار الثاني 2018

اجراء )7(: الرقابة على تنفيذ ميزانية اجلهات احلكومية
متابعة تنفيذ ميزانيات اجلهات احلكومية وفق للضوابط والتعليمات املالية 

املنظمة.  األهـــداف

مدير اإلدارة، مراقب اإلدارة ورؤساء األقسام   مجاالت املسؤولية

األنظمة املالية املعمول بها في وزارة املالية. النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

بامليزانية  ما جاء  مدلول  إيضاح  تتضمن  والتفسيرية  االيضاحية  املذكرة 
ملزمة  املذكرة  هذه  وتكون  امليزانية  في  التفاصيل  بعض  عن  وتكشف 

للجهة.

املصطلحات 
املستخدمة

تنفيذ  ملرحلة  موازيه  مرحلة  هي  امليزانية  تنفيذ  على  الرقابة  مرحلة   -
إلى  للوصول  ودراستها  امليزانية  اعداد  عمليات  متثل  حيث  امليزانية 
درجة  على  رقابي  جانب  وااليرادات  للمصروفات  دقيقه  تقديرات 

كبيره من األهمية.
رقابة سابقة على التنفيذ والتي تتطلب ضرورة احلصول على موافقة   -
للتأكد من أن  اجلهات املعنية قبل االرتباط والتعاقد والصرف وذلك 
واألغراض  األهداف  مع  تتفق  بها  القيام  املزمع  املالية  التصرفات 

املقررة في امليزانية وأنها في حدود اعتماداتها.
املصروفات  اعتمادات  على  التعديالت  دراسة  خالل  من  الرقابة   -
االعتماد  من  النقل  وكذلك  )املناقالت(  احلكومية  اجلهات  تطلبها  التي 

التكميلي.

اإلجراء بالتفصيل

املرسوم بقانون رقم )31( لسنة 1978 ومواد الدستور املراجع

هاتف: 22482518 - 22482766        الدعم واملساندة



14

دليــل إجراءات أعمال ميزانيات وزارات اخلدمات االجتماعية واالقتصادية

االصدار الثاني 2018

اجراء )8(: دراسة الطلبات التي تتقدم بها اجلهات احلكومية لتعديل اعتماداتها

حتقيق ملبدأ املرونة في اعداد امليزانية للجهات احلكومية لتنفيذ اعمالها. األهـــداف

مدير اإلدارة، مراقب اإلدارة ورؤساء األقسام. مجاالت املسؤولية

للجهات  وكتب  العامة  امليزانية  لشئون  املساعد  الوكيل  للسيد  مذكرات 
احلكومية.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

ــــ املصطلحات 
املستخدمة

اعتمادات  لتعديل  املختصة  اجلهات  بها  تتقدم  التي  الطلبات  دراسة   -
بعض أنواع وبنود ميزانياتها واتخاذ الالزم بشأنها.

لتعزيز  املختصة  اجلهات  ترد من  التي  املالية  الطلبات  بحث ودراسة   -
بالنقل من االعتماد  أو  باعتمادات إضافية  اعتمادات ميزانياتها سواء 

التكميلي واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.
دراسة استحداث برامج وبنود منطية جديدة لإليرادات أو املصروفات   -

بالتنسيق مع إدارة التخطيط املالي واملتابعة.

اإلجراء بالتفصيل

تعميم رقم )2( لسنة 2016 بشأن شروط التعديل بني االعتمادات امليزانية 
في اجلهات احلكومية )األساس النقدي(. املراجع

هاتف: 22482518 - 22482766        الدعم واملساندة



15

دليــل إجراءات أعمال ميزانيات وزارات اخلدمات االجتماعية واالقتصادية

االصدار الثاني 2018

اجراء )9(: دراسة طلبات اجلهات احلكومية في التعلية حلساب اخلصوم

حتقيق ملبدأ املرونة في اعداد امليزانية للجهات احلكومية لتنفيذ اعمالها. األهـــداف

مدير اإلدارة، مراقب اإلدارة ورؤساء األقسام. مجاالت املسؤولية

للجهات  وكتب  العامة  امليزانية  لشئون  املساعد  الوكيل  للسيد  مذكرات 
احلكومية.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

ــــ املصطلحات 
املستخدمة

األعمال  بقيمة  العامة  امليزانية  شئون   – املالية  وزارة  مخاطبة  يتم   -
اإلقفال  محل  املالية  السنة  خالل  متت  التي  واخلدمات  واملشتريات 
والتي لم تتوفر لها مستندات وكذلك في موعد أقصاه نهاية األسبوع 

األول من شهر مايو من نهاية السنة املالية.
بنود  على  واخلصم  للتعلية  الالزمة  موافقات  وإصدار  دراسة  يتم   -

مصروفات ميزانية السنة املالية محل اإلقفال.

اإلجراء بالتفصيل

تعميم رقم )1( لسنة 2007 ملحق للتعميم رقم )4( لسنة 2000 وتعديله رقم 
احلسابات  لإلقفال  الالزمة  القواعد واإلجراءات  بشأن   2001 لسنة   )3(

وإعداد احلساب اخلتامي للجهات احلكومية.
املراجع

هاتف: 22482518 - 22482766        الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات أعمال ميزانيات وزارات اخلدمات االجتماعية واالقتصادية

االصدار الثاني 2018

اجراء )10(: دراسة ما تسفر عنه تقارير اجلهات الرقابية من مالحظات على احلسابات 
اخلتامية للوزارات واإلدارات احلكومية املختصة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ امليزانية

تالفي مالحظات األجهزة الرقابية فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ امليزانية. األهـــداف

مدير اإلدارة، مراقب اإلدارة ورؤساء األقسام. مجاالت املسؤولية

النماذج املستخدمة  تقارير األجهزة الرقابية.
في تنفيذ اإلجراء

ــــ املصطلحات 
املستخدمة

املالحظات  على  للوقوف  الرقابية  األجهزة  تقارير  على  االطالع   -
املتعلقة بشئون امليزانية العامة.

الواردة  املالحظات  تالفي  على  للعمل  احلكومية  اجلهات  مخاطبة   -
بتقارير األجهزة الرقابية وااللتزام مبا جاء فيها.

اإلجراء بالتفصيل

املرسوم بقانون رقم )31( لسنة 1978 ومواد الدستور املراجع

هاتف: 22482518 - 22482766        الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات أعمال ميزانيات وزارات اخلدمات االجتماعية واالقتصادية

االصدار الثاني 2018

اجراء )11(: إعداد الدراسات واألبحاث ذات الصلة بأعمال اإلدارة

لتحقيق الكفاءة املطلوبة إلجناز األعمال اخلاصة باإلدارة وتوفير البيانات 
الالزمة ملتخذ القرار. األهـــداف

مدير اإلدارة، مراقب اإلدارة ورؤساء األقسام. مجاالت املسؤولية

مذكرات وتقارير وباإلضافة للبيانات املالية.  النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

ــــ املصطلحات 
املستخدمة

وضع خطة عمل لإلجراء الدراسة أو البحث املطلوب.  -
حتديد الهدف من إعداد الدراسة أو البحث.  -

إعداد املذكرات والتقارير الالزمة لدراسات واألبحاث املطلوبة.  -
-  رفعها لإلدارة لالتخاذ الالزم.

اإلجراء بالتفصيل

ــــ املراجع

هاتف: 22482518 - 22482766        الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات أعمال ميزانيات وزارات اخلدمات االجتماعية واالقتصادية

االصدار الثاني 2018

اجراء )12(: املشاركة في الدورات التدريبية وإعداد وإلقاء احملاضرات التي تتعلق 
بإعداد تقديرات امليزانية ومتابعة تنفيذها لرفع كفاءة العاملني باجلهات احلكومية

باجلهات  امليزانية   – املالية  بالشئون  في  العاملني  كفاءة  رفع  على  العمل 
احلكومية. األهـــداف

مدير اإلدارة، مراقب اإلدارة ورؤساء األقسام. مجاالت املسؤولية

عرض إصدارات خاصة بشئون امليزانية العامة.  النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

ــــ املصطلحات 
املستخدمة

امليزانية   – املالية  بالشئون  العاملني  تدريب  احلكومية  اجلهات  تطلب   -
لرفع كفاءتهم.

تقوم إدارة التدريب بوزارة املالية مبخاطبتنا بإدارة ميزانيات وزارات   -
اخلدمات االجتماعية واالقتصادية فيما يتعلق بتدريب موظفني اجلهات 

التابعة إلدارتنا.
تقوم اإلدارة بترشيح املختصني لإلجراء التدريب املطلوب.  -

وارسالها  ومراجعتها  التدريبية  املادة  بتجهيز  اإلدارة  موظفو  يقوم   -
ملركز التدريب بالوزارة ومن ثم إلقاء الندوات واحملاضرات الالزمة 

لتدريب العاملني باجلهات، التي تقوم بطلب ذلك.

اإلجراء بالتفصيل

تنفيذ  وقواعد  الدستور  ومواد   1978 لسنة   )31( رقم  بقانون  املرسوم 
امليزانية والتعاميم املالية ومراجع أخرى املراجع

هاتف: 22482518 - 22482766        الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات أعمال ميزانيات وزارات اخلدمات االجتماعية واالقتصادية

االصدار الثاني 2018

اخلاصة  الرسمية  واالجتماعات  اللجان  في  احلكومية  اجلهات  مشاركة   :)13( اجراء 
لإلدارة  اخلتامي  واحلساب  احلكومية  واإلدارات  الوزارات  ميزانية  تقديرات  بدراسة 

املالية للدولة فيما له عالقة بتنفيذ امليزانية
حتقيق التواصل املطلوب مع اجلهات احلكومية للوصول إلى الدقة املطلوبة 

في إدراج االعتمادات الالزمة. األهـــداف

مدير اإلدارة، مراقب اإلدارة ورؤساء األقسام. مجاالت املسؤولية

كتب ومراسالت من إلى اجلهات احلكومية النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

ــــ املصطلحات 
املستخدمة

ميزانيات  مشاريع  دراسة  إلمتام  الالزمة  االجتماعات  لعقد  الدعوة   -
اجلهات احلكومية. 

اجلهات  ميزانيات  باملشروع  املتعلقة  اللجان  بتشكيل  قرارات  صدور   -
احلكومية تقوم هذه اللجان التي يتمثل فيها املوظفني املختصني بشئون 

امليزانية العامة الستكمال دراسات الالزمة ملشاريع هذه اجلهات.
بشأن  اللجان  هذه  اجتماعات  عنه  تسفر  ما  االعتبار  بعني  األخذ   -

االعتمادات املخصصة مبشاريع ميزانياتها.

اإلجراء بالتفصيل

ــــ املراجع

هاتف: 22482518 - 22482766        الدعم واملساندة
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دليــل إجراءات أعمال ميزانيات وزارات اخلدمات االجتماعية واالقتصادية

االصدار الثاني 2018

اجراء )14(: املشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء ومجلس األمة وجهات االختصاص 
األعلى  للمجلس  العامة  األمانة   - احملاسبة  ديوان   – املدنية  اخلدمة  )ديوان  األخرى 
بشئون  يتعلق  فيما  املعلومات..(  لتكنولوجيا  املركزي  واجلهاز   – والتنمية  للتخطيط 

امليزانية أو أي موضوعات مطروحة ذات الصلة

االختصاص  وجهات  الرقابية  اجلهات  مع  املطلوب  التواصل  حتقيق 
األخرى للوصول إلى الدقة املطلوبة فيما يتعلق بشئون امليزانية . األهـــداف

مدير اإلدارة، مراقب اإلدارة ورؤساء األقسام. مجاالت املسؤولية

كتب ومراسالت من إلى اجلهات احلكومية النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

ــــ املصطلحات 
املستخدمة

مناقشة مشاريع  الالزمة وحضور جلسات  االجتماعات  لعقد  الدعوة   -
االختصاص  وجهات  الرقابية  باجلهات  احلكومية  اجلهات  ميزانيات 

األخرى. 
بشئون  املختصني  املوظفني  فيها  يتمثل  التي  االجتماعات  هذه  تعقد   -

امليزانية العامة الستكمال الدراسات الالزمة ملشروع امليزانية.
االعتمادات  بشأن  االجتماعات  عنه  تسفر  ما  االعتبار  بعني  األخذ   -

املخصصة مبشاريع ميزانيات اجلهات احلكومية .

اإلجراء بالتفصيل

ــــ املراجع

هاتف: 22482518 - 22482766        الدعم واملساندة


