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املــقـــدمـــة
تسعى ادارة التدريب  لتحقيق األهداف االستراتيجية للوزارة وذلك من خالل املراقبات واالقسام 

لديها مع البحث عن املستجدات في مجال العملية التدريبية واضافتها اوال بأول في البرامج التدريبية 

مبا يساعد على رفع كفاءة االداء الوظيفي للموارد البشرية في الوزارة.

وقد قامت االدارة بإعداد دليل  اجراءات خاصة بها والذي يهدف الى حتديد االجراءات املستخدمة 

االجراءات  هذه  على  التدريبية  واجلهات  واملتدربني  املوظفني  اطالع  إلمكانية  ووضوح  بدقة 

واالستفادة منها في تقدمي اخلدمات املطلوبة في سهولة ويسر.

  وتأمل االدارة أن يحقق هذا الدليل الهدف املنشود في نشر ثقافة الشفافية بني املوظفني، واالرتفاع 

مبستوى األداء الوظيفي من خالل تطبيق الضوابط والقواعد واإلجراءات بكل دقة ووضوح في 

مختلف املستويات اإلدارية في الوزارة .

والله ولي التوفيق
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الهيكل التنظيمي
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اجراء )1(: إعداد اخلطة التدريبية السنوية

املالية  الى تأهيل وتنمية مهارات موظفي وزارة  يهدف هذا االجراء 
من خالل دورات تدريبية تساهم في رفع مستوى ادائهم الوظيفي. األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية

- كشف حصر االحتياجات التدريبية
- كشف اجمالي برامج اخلطة التدريبية

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - حتديد االحتياجات التدريبية:
- حصر االحتياجات التدريبية لكل ادارة.

- تفريغ االحتياجات في الكشوفات املعتمدة.
- حصر االدارات الطالبة للبرامج واالدارات املستفيدة.

2 - اختيار البرامج التدريبية واعتمادها
15 ( مشارك  ادني)  للعدد املطلوب بحد  املستوفية  البرامج  يتم اختيار   -

لتنفيذ البرنامج.
- ادراج البرامج التي ال يوجد بها اعداد كافية ضمن البرامج احمللية.

- وضع اهداف ومحاور البرامج التدريبية املختارة.
3 - حتديد مواعيد تنفيذ البرنامج:

بناء  التدريبية  البرامج  لتنفيذ  االنعقاد  املناسبة ومواعيد  الفترات  - حتديد 
على رغبة االدارات.

- حجز القاعات التدريبية لبرامج اخلطة وادراجها بالكشوفات.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
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اجراء )2(: اعداد امليزانية التقديرية لبرامج اخلطة التدريبية

يهدف هذا االجراء الى وضع تكاليف تقديرية لبرامج خطة التدريب 
السنوية. األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية

- منوذج امليزانية التقديرية النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - اجراءات عمل امليزانية التقديرية:
- وضع البرامج املعتمدة خلطة التدريب.

املطلوبة  االعداد  على  بناء  برنامج  كل  في  املشاركني  أعداد  حتديد   -
باالحتياجات

- وضع التكاليف اخلاصة بكل برنامج بناء على متوسط تكلفة البرنامج 
في امليزانيات الفعلية للسنوات السابقة .

- اختيار البرامج املتعلقة بالنظم األلية وبرامج احلاسب االلي التي سيتم 
صرف تكلفتها ضمن ميزانية اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات .
- اختيار البرامج التعاقدية التي سيتم صرف  تكلفتها على ميزانية ديوان 

اخلدمة املدنية مبتوسط تكلفة مالية  قدرها) 1500 (د. ك .
التكلفة  اجمالي  البرامج مبختلف نوعيتها واعتماد  تكاليف جلميع  - جمع 

املتوقعة لبرامج اخلطة التدريبية.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
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اجراء )3(: دراسة االحتياجات من البرامج الطارئة

برنامج  لتنفيذ  االدارات  االحتياجات  الى دراسة  االجراء  هذا  يهدف 
طارئ. األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - اجراءات تنفيذ برنامج طارئ:
- دراسة احتياج االدارة الطالبة للبرنامج الطارئ .

- التأكد من مدى توافر ميزانية لتنفيذ البرنامج .
- حتويل البرنامج لقسم املتابعة وتقييم البرامج التدريبية في حال  استيفائه 

للمعايير الالزمة لتنفيذه  .
تنفيذ  امكانية  عدم  حال  في  الطالبة  لإلدارة  اعتذار  مذكرة  ارسال   -

البرنامج  .

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
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اجراء )4(: حتديث أعداد املشاركني في برنامج املعينني اجلدد

يهدف هذا االجراء الى حصر اعداد املوظفني الذين لم يجتازا برنامج 
املعينني اجلدد وذلك لتحديد عدد سالسل املعينني اجلدد في خطة التدريب.   األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية

كشف بأعداد املوظفني الذين لم يشاركوا في سلسلة املعينني اجلدد  النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - اجراءات حتديث أعداد املشاركني في برنامج املعينني اجلدد:
لم  والذين  الوزارة  إدارات  جميع  في  اجلدد  املعينني  اسماء  حتديد   -

يشاركوا في سلسة املعينني اجلدد.
- حتديث سلسة من برنامج املعينني اجلدد إلغاء أسماء املجتازين للبرنامج 

في الكشف. 
للبرنامج  املجتازين  غير  اجلدد  املعينني  عدد  بإجمالي  احصائية  اعداد   -
تدريبهم  املتوقع  املشاركني  وأعداد  السابقة،  املالية  السنة  نهاية  إلى 
بالسنة املالية القادمة بناء على عدد السالسل املطلوب ادراجها في خطة 

التدريب القادمة الستيفاء هذه األعداد .

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
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اجراء )5(: اعداد مشاريع اخلطة التشغيلية

يهدف هذا االجراء الى وضع املشاريع اخلاصة بإدارة التدريب التي 
سيتم اجنازها خالل السنة املالية احلالية . األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - اجراءات عمل مشروع اخلطة التشغيلية :-
أو  منطية  مشاريع  سواء  التدريب  بإدارة  اخلاصة  املشاريع  حتديد   -

مشاريع تطويرية.
أهداف  من  التشغيلية  اخلطة  مبشروعات  اخلاص  النموذج  تعبئة   -

ومؤشرات وخطوات تنفيذية وفترة تنفيذ املشروع    .
- ارسالها  إلى إدارة التخطيط واملتابعة ملراجعتها والتعديل عليها من ثم 

اعتمادها .
- متابعة تنفيذ اجراءات املشروع اخلاص بإدارة التدريب بالتنسيق مع 

إدارة التخطيط واملتابعة.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
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اجراء )6(: حتديث بيانات املوظفني في النظام االلي
يهدف هذا االجراء الى حتديث النظام االلي اخلاص ببيانات  موظفي 

الوزارة . األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - اجراءات حتديث بيانات املوظفني في النظام االلي للتدريب:-
- ادخال قرارات التعيني الواردة من إدارة الشئون االدارية في نظام 

التدريب .
 – تقاعد   ( املوظفني من خالل قرارات االدارية  بيانات  التعديل على   -

استقالة – ندب-  وفاة (   . 
- ارسال مذكرة رسمية إلى إدارة الشئون االدارية لتزويدنا بالكشوفات 
احملدثة بأسماء املوظفني ومسمياتهم الوظيفية في جميع إدارات الوزارة  

وذلك إلدخالها في النظام االلي.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
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اجراء )7(: تقييم املواد العلمية املقدمة من اجلهات التدريبية للتدريب
يهدف هذا االجراء الى متابعة و تقييم املواد العلمية املقدمة من اجلهات 
التدريبية املنفذة للبرامج للتأكد من مطابقتها للمعايير املوضوعية والشكلية 

إلعداد املواد العلمية.
األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية

معايير تقييم املواد العلمية النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

من  التدريب  ادارة  إلى  املقدمة  العلمية  املواد  تقييم  اجراءات   -  1
الشركات التدريبية قبل بداية البرنامج :-

- قراءة املادة العلمية وتقيمها بناء على املعايير الشكلية املوضوعية   .
- ارسال املادة العلمية مع النموذج التقييم إلى االدارة الطالبة للبرنامج 

املتخصص وذلك لتقيمها وإعادة ارسالها.
- تسليم منوذج تقييم املادة العلمية لقسم املتابعة وتقييم البرامج التدريبية 

التخاذ االجراءات الالزمة بشان املالحظات الواردة . 
- النماذج املستخدمة ) معايير تقييم املواد العلمية(

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع

22481637-22481623 الدعم واملساندة
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اجراء )8(: تنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج التدريبية
التدريب  مبستويات  لالرتقاء  البرامج  تقييم  الى  االجراء  هذا  يهدف 

وتطويره حتى يتحقق الهدف من التدريب. األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية
كشف الشركات املقترحة – تفريغ العروض التدريبية - محضر االجتماع 
– تقييم اجلهات التدريبية -   استبيانات املتابعة اليومية - استبيانات نهاية 
االثر  قياس  وتقرير  استبيانات  منوذج   – البرنامج  تقرير    - البرنامج  

التدريبي

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - االجراءات املتبعة قبل انعقاد البرامج التدريبية   :-
التدريبية من خالل  بالبرامج املدرجة في اخلطة  - اعداد كشف شهري 
اجلهاز   / املدنية  اخلدمة  ديوان  في  ) مسجلة  تدريبية  ترشيح شركات 

املركزي لتكنولوجيا املعلومات ( لتقدمي العروض .
وخبرة  كفاءة   ( واملالية  الفنية  اجلوانب  من  املقدمة  العروض  دراسة   -
الهيئة التدريبية / احملاور التدريبية املدرجة / التكلفة املالية املقترحة( .

- اختيار العروض املناسبة واعتماده من قبل املسؤولني .
- عقد اجتماع تنسيقي بني االدارة الطالبة والشركة املنفذة بإشراف إدارة 

التدريب 
- إعداد محضر اجتماع يتضمن ما مت االتفاق عليه حول اجلوانب الفنية 

واالدارية للبرنامج واملادة العلمية املطبوعة . 
- تقييم للجهات التدريبية املنفذة للبرنامج.

2 - االجراءات املتبعة أثناء انعقاد البرامج التدريبية : 
على  انعقاده  أثناء  البرنامج  سير  مبتابعة  اخلاصة  االستبانات  -توزيع 

املدرب واملتدربني  .
- حضور اجللسات التدريبية وذلك لتقييم ومتابعة سير البرنامج .

اإلجراء بالتفصيل
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3 - االجراءات املتبعة بعد انتهاء البرنامج التدريبي :
- توزيع استبيانات التقييم من قبل الباحث على أطراف التدريب في نهاية 

البرنامج التدريبي .
- حتليل االستبانات من خالل نظام التدريب األلي .

التدريبية  والهيئة  التدريبي  البرنامج  تقييم  يتضمن  تقرير  -اعداد 
ومالحظات وتوصيات الباحث املختص .

- قياس االثر التدريبي من البرامج التدريبية خالل فترة تتراوح ما بني 
) 3 شهور إلى 6 شهور ( وفقا للمهارات واملعلومات املطلوب قياسها .

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
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اجراء )9(: اعداد تقرير تقييم اخلطة التدريبية في نهاية السنة املالية
يهدف هذا االجراء الى تقييم سير اخلطة التدريبية في نهاية السنة املالية 
املالحظات  أهم  بها، وحتديد  اخلاصة  االهداف  والتأكد من مدى حتقيق 

الواردة لتنفيذ اخلطة التدريبية.
األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية

منوذج تقييم اخلطة التدريبية النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - اعداد تقرير تقييم اخلطة التدريبية في نهاية السنة املالية بهدف 
تقييم سير اخلطة وفقا للمعايير التالية:-

- االهداف العامة للخطة التدريبية.
- قياس مدى حتقيق البرامج التدريبية ألهدافها من حيث اعداد البرامج 

واملشاركني فيها.
- جودة العملية التدريبية.

- النتائج احملققة من تنفيذ اخلطة.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
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اجراء )10(: اعداد كشف تفصيلي للبرامج التدريبية التي نفذت خالل السنة املالية:
مستوى  ومعرفة  التدريبية  الشركات  تقييم  الى  االجراء  هذا  يهدف   

الرضا من قبل املتدربني. األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية
- كشف تفصيلي للبرامج التدريبية التي نفذت خالل السنة املالية

– منوذج تقييم الشركات
النماذج املستخدمة 

في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 -متابعة كشف البرامج التدريبية التي نفذت خالل السنة املالية.
- ادراج اسم البرنامج، تاريخ االنعقاد وتكلفة البرنامج، اسم احملاضر، 

نسبة تقييم البرنامج، عدد املشاركني، اسم الباحث.
- معدل التعامل مع الشركات وتقييمها.

- جدول البرامج امللغية.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
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اجراء )11(: تقييم وحتديث االستبانات املستخدمة في متابعة وتقييم البرامج:
يهدف هذا االجراء الى قياس مستوى االستفادة من البرامج التدريبية 

واحلصول على نتائج أكثر مصداقية من خالل شفافية الطرح. األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - تقييم وحتديث االستبانات املستخدمة في متابعة وتقييم البرامج 
لتدريبية وفقا حلاجة العمل:-

- حتديد الهدف من االستبيان.
- صياغة االسئلة.

- مراجعة االسئلة واختبارها.
- طباعة االستبيان بالصورة املناسبة.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
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اجراء )12(: اعداد وحتديث قاعدة بيانات اخلاصة باجلهات التدريبية احلديثة وجتديد 
تسجيل الديوان سنويا اخلاص بالشركات التدريبية:

اخلاصة  التفصيلية  للبيانات  قاعدة  توفير  الى  االجراء  هذا  يهدف 
باجلهات التدريبية. األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية

بيانات اجلهة التدريبية النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - اجراءات عمل إعداد وحتديث قاعدة بيانات اخلاصة بالشركات 
التدريبية:

لديهم،  املسئولني  قبل  الشركات من  ببيانات  النموذج اخلاص  استيفاء   -
واجلاز  املدنية  اخلدمة  ديوان  في  الشركة  تسجيل  منوذج  ارفاق  مع 

املركزي لتكنولوجيا املعلومات.
املعاهد  كشف  على  استنادا  دوريا  الشركات  بيانات  قاعدة  حتديث   -
التدريبية املعتمدة لدى ديوان اخلدمة املدنية وكشف الشركات املعتمدة 

لدى اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع

22481646-22481642 الدعم واملساندة
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اجراء )13( تنفيذ البرامج الداخلية ضمن خطة التدريب السنوية:

اخلاصة  التفصيلية  للبيانات  قاعدة  توفير  الى  االجراء  هذا  يهدف 
باجلهات التدريبية. األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية
داخل  من  محاضرين  بيانات  كشف   – تدريبي  لبرنامج  ترشيح  منوذج 
– كشف نسب  – كشف بيانات محاضرين من خارج الوزارة  الوزارة 
حضور املشاركني – منوذج لقسم التقنيات –  بيان معلومات البرنامج- 

كشف احلضور والغياب

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - اجراءات تنفيذ البرامج االدارية والتخصصية:
- مخاطبة ادارات الوزارة لطلب الترشيحات .

- التنسيق مع قسم متابعة وتقييم البرامج جلمع العروض التدريبية وتفريغ 
العرض لتقدميه كمرفق في كتب مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية. 

- انشاء البرنامج في نظام ديوان اخلدمة املدنية.
- مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية للموافقة على البرنامج.

- جتهيز عقد لتنفيذ برنامج تدريبي .
او  يدويا  املنظمة  للجهة  البرنامج  في  املشاركني  بأسماء  كشف  تسليم   -

بالفاكس اسماء  واعداد املشاركني وحتضير املادة العلمية.
البرنامج  في  املشاركني  لتفرغ  االدارية  الشئون  ادارة  مخاطبة   -

التدريبي.
- توزيع بيان معلومات على املشاركني.

- حصر نسب حضور املشاركني للبرنامج.
- تسليم بيانات البرنامج لقسم التقنيات.

- االطالع على تقرير تقييم البرنامج التدريبي واعتماده.
- انشاء البرنامج في نظام التدريب االلي.

اإلجراء بالتفصيل
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2 - اجراءات تنفيذ البرامج التدريبية )تكلفة محاضرين - بند الباب 
االول من امليزانية( :

- مخاطبة ادارات الوزارة لطلب الترشيحات.
- مخاطبة االدارات املعنية لترشيح محاضر لتقدمي البرنامج.

- استالم ردود الترشيحات من قبل االدارات.
- استالم ردود االدارة املعنية بترشيح محاضر منها لتقدمي البرنامج.

- توزيع بيان معلومات على املشاركني.
البرنامج  في  املشاركني  لتفرغ  االدارية  الشئون  ادارة  مخاطبة   -

التدريبي.
-تسليم بيانات البرنامج لقسم التقنيات لتحضير القاعات واعداد الشهادات.

- جتهيز النموذج املالي اخلاص مبكافآت احملاضرين .
- االطالع على تقرير تقييم البرنامج التدريبي واعتماده.

- انشاء البرنامج التدريبي في النظام االلي.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع

22481646-22481642 الدعم واملساندة
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اجراء )14( التدريب امليداني:
يهدف هذا االجراء الى تدريب طلبة وطالبات جامعات ومعاهد الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي لدولة الكويت على اجلانب العملي واكسابهم خبرة 

في مجال العمل.
األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية
- منوذج التخصصات املطروحة من اجلهة العلمية

– كشف التدريب امليداني
– كشف احلضور واالنصراف لطلبة امليداني 

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

الكويت  جامعة  وطالبات  لطلبة  امليداني  التدريب  اجراءات   -  1
واجلامعات اخلاصة  ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي :

التدريب  بوقت  العلمية  اجلهة  من  بالفاكس  او  رسمي  كتاب  استالم   -
امليداني والتخصصات املطلوب تدريبها .

- مخاطبة ادارات الوزارة لتحديد اعداد الطلبة والتخصصات املطلوب 
تدريبها .

والتخصصات  الطلبة  اعداد  بها  مرفق  االدارات  من  الردود  استالم   -
وحصر اعداد الطلبة وتخصصاتهم.

املطلوب  والتخصصات  الطلبة  اعداد  يبني  العلمية  اجلهة  مخاطبة   -
تدريبها.

تدريبهم  املطلوب  الطلبة  اعداد  يبني  العلمية  اجلهة  من  كتاب  استالم   -
وتخصصاتهم.

- توزيع املتدربني بجدول حسب تخصصاتهم على االدارات الطالبة.
- طباعة كشف باحلضور بأسماء املتدربني لكل ادارة وتوزيعها اسبوعيا 

على االدارات .
املتعلقة  اجلوانب  بعض  لتوضيح  املتدربني  للطلبة  تنويري  لقاء  عقد   -

بالتدريب امليداني وتوزيع قائمة ضوابط التدريب.

اإلجراء بالتفصيل
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- توزيع كشوف احلضور ملسؤولي التدريب امليداني لإلدارات املختصة 
بالتدريب.

- استالم كشوفات احلضور اسبوعيا من االدارات.
- متابعة املتدربني والتنسيق مع مشرف املادة من اجلهة العلمية التابع لها 

واملساهمة بتقييم املتدربني في نهاية فترة التدريب امليداني .

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع

22481646-22481642 الدعم واملساندة
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اجراء )15( تنفيذ خطط اجلهات احلكومية:

املالية من خالل  كفاءة موظفي وزارة  الى رفع  االجراء  هذا  يهدف 
تغطية االحتياجات التدريبية الفردية. األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية
- كشف بالبرامج التدريبية واملشاركني فيها

– تفرغ املوظفني – منوذج ترشيح موظفني للبرامج احمللية
النماذج املستخدمة 

في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1.اجراءات االلتحاق بدورات ديوان اخلدمة املدنية  :
- فرز اخلطة املرسلة من قبل ديوان اخلدمة املدنية .

- توزيع البرامج التدريبية كل حسب االحتياجات التدريبية لإلدارات .
- مراسلة االدارات بالبرامج املختارة.
- استالم رد االدارات بالترشيحات .

- مراسلة ديوان اخلدمة املدنية وادخال بيانات املرشحني في نظام ديوان 
اخلدمة املدنية.

- ارسال مذكرة قبول او اعتذار للموظفني الذين مت ترشيحهم من قبل كل 
ادارة حسب كل برنامج.

من  البرنامج  في  املشاركني  لتفرغ  االدارية  للشئون  مذكرة  ارسال   -
الدوام الرسمي خالل فترة الدورة التدريبية.

- انشاء البرامج في نظام التدريب.
2.اجراءات االلتحاق بدورات املعهد العربي للتخطيط :

- فرز اخلطة املرسلة من قبل املعهد العربي للتخطيط .
- توزيع البرامج التدريبية كل حسب االحتياجات التدريبية لإلدارات .

- مراسلة االدارات املختصة بالبرامج املختارة .
- استالم رد االدارات بالترشيحات .

- مراسلة املعهد العربي للتخطيط .

اإلجراء بالتفصيل
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على  االعتذار  او  باملوافقة  للتخطيط  العربي  املعهد  من  كتاب  استالم   -
مشاركة املوظفني بالبرامج .

الذين مت ترشيحهم من قبل  للموظفني  او اعتذار  - ارسال مذكرة قبول 
كل ادارة .

من  البرنامج  في  املشاركني  لتفرغ  االدارية  للشئون  مذكرة  ارسال   -
الدوام الرسمي خالل فترة الدورة التدريبية.

- انشاء البرامج في نظام التدريب.
3 - اجراءات االلتحاق بدورات ديوان احملاسبة :

- فرز اخلطة املرسلة من قبل ديوان احملاسبة .
- توزيع البرامج التدريبية كل حسب االحتياجات التدريبية لإلدارات.

- مراسلة االدارات املختصة بالبرامج املختارة.
- استالم رد االدارات بالترشيحات.

- مراسلة ديوان احملاسبة.
االعتذار على مشاركة  او  باملوافقة  احملاسبة  ديوان  كتاب من  استالم   -

املوظفني بالبرامج.
الذين مت ترشيحهم من قبل  للموظفني  او اعتذار  - ارسال مذكرة قبول 

كل ادارة.
من  البرنامج  في  املشاركني  لتفرغ  االدارية  للشئون  مذكرة  ارسال   -

الدوام الرسمي خالل فترة الدورة التدريبية.
- انشاء البرامج في نظام التدريب.

-4 اجراءات االلتحاق بدورات املجلس االعلى للتخطيط والتنمية:
- فرز اخلطة املرسلة من قبل املجلس االعلى للتخطيط والتنمية .

- توزيع البرامج التدريبية كل حسب االحتياجات التدريبية لإلدارات .
- مراسلة االدارات املختصة بالبرامج املختارة .

- استالم رد االدارات بالترشيحات .
- مراسلة املجلس االعلى للتخطيط والتنمية.

اإلجراء بالتفصيل
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- استالم كتاب من املجلس االعلى للتخطيط والتنمية باملوافقة او االعتذار 
على مشاركة املوظفني بالبرامج .

الذين مت ترشيحهم من قبل  للموظفني  او اعتذار  - ارسال مذكرة قبول 
كل ادارة .

من  البرنامج  في  املشاركني  لتفرغ  االدارية  للشئون  مذكرة  ارسال   -
الدوام الرسمي خالل فترة الدورة التدريبية.

- انشاء البرامج في نظام التدريب.
5 -اجراءات االلتحاق بدورات اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات:
ودورات  االلي  احلاسب  ببرامج  اخلاصة  التدريبية  اخلطة  استالم   -

الترقي الوظيفي  .
- مخاطبة ادارتي مركز املعلومات االلي ونظم تخطيط املوارد املؤسسية 
باجلهاز  اخلاص  الترشيح  منوذج  بها  ويرفق  التدريبية  باخلطة 

املركزي.
- استالم رد االدارات بالترشيحات.

منوذج  بها  ويرفق  املعلومات  لتكنولوجيا  املركزي  اجلهاز  مخاطبة   -
الترشيح اخلاص باجلهاز املركزي.

- استالم استمارة االلتحاق بالدورة التدريبية من قبل اجلهاز املركزي 
وتوقيع االستمارة واعادة ارسالها بالفاكس للجهاز املركزي.

مت  الذين  للموظفني  االعتذار  او  القبول  بشان  االدارات  مخاطبة   -
ترشيحهم من قبل كل ادارة .

الدوام  من  البرنامج  في  املشاركني  لتفرغ  االدارية  الشئون  مخاطبة   -
الرسمي خالل فترة الدورة التدريبية.

- انشاء البرامج في نظام التدريب.
6 - اجراءات االلتحاق بدورات صندوق النقد الدولي )داخل الكويت( :
- استالم الدورات التي ينظمها صندوق النقد الدولي عن طريق البريد 
ومنوذج  باملوظف  اخلاص  الترشيح  منوذج  بها  مرفق  االلكتروني 

ترشيح اخلاص بالوكيل املساعد للشئون االدارية والقانونية  .

اإلجراء بالتفصيل
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الترشيح  منوذج  بها  ويرفق  بالبرامج  املختصة  القطاعات  مراسلة   -
اخلاص باملوظف.

- استالم رد االدارات بالترشيحات والتأكد من تطابقها لشروط البرنامج 
وتعبئة استمارة الوكيل املساعد للشئون االدارية والقانونية العتمادها.
البريد  طريق  عن  بالترشيحات  الدولي  النقد  صندوق  مخاطبة   -

االلكتروني.
البريد االلكتروني  الدولي عن طريق  النقد  الرد من صندوق  - استالم 

باملوافقة او االعتذار على مشاركة املوظفني بالبرنامج.
- مخاطبة االدارة بشان القبول او االعتذار للموظفني الذين مت ترشيحهم 

من قبل القطاعات.
الدوام  من  البرنامج  في  املشاركني  لتفرغ  االدارية  الشئون  مخاطبة   -

الرسمي خالل فترة الدورة التدريبية.
انشاء البرامج في نظام التدريب.

7 - اجراءات االلتحاق )مؤمترات – برامج تدريبية( والتى تكون ضمن 
االحتياجات التدريبية :

- استالم االحتياجات التدريبية الفردية من قسم تخطيط وتصميم البرامج 
التدريبية.

التدريبية  للبرامج  ترشيح  بنموذج  االدارات  احتياجات  تفريغ   -
ودراستها.

- مخاطبة االدارات الطالبة للبرامج التدريبية بشان تعبئة مناذج الترشيح.
- استالم مذكرات واردة من االدارات الطالبة للبرامج التدريبية.

- مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية واجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
بيانات  وادخال  الفردية  املشاركات  ترشيحات  على  املوافقة  بشان 

املشاركني في نظام ديوان اخلدمة املدنية.
- ادخال ترشيحات املشاركات الفردية بنظام ديوان اخلدمة املدنية.

قبل  قبولهم من  املشاركني في حالة  بأسماء  التدريب  - مخاطبة شركات 
الديوان.

اإلجراء بالتفصيل
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اعتذار  او  قبول  بشان  التدريبية  للبرامج  الطالبة  االدارات  مخاطبة   -
املرشحني.

- اعداد حجز تكلفة لقسم املتابعة املالية في حالة كانت التكلفة على ميزانية 
الوزارة.

- مخاطبة الشئون االدارية بشان تفرغ املوظفني.
- انشاء البرامج في نظام التدريب.

8 - اجراءات االلتحاق )مؤمترات – برامج تدريبية طارئة( :
- استالم مذكرات واردة من ادارات الوزارة بشان ترشيحات املوظفني 

لبرامج طارئة.
- تفريغ بيانات املرشحني في منوذج )ترشيح للبرامج التدريبية(

- مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية بشان املوافقة على املشاركات الفردية.
املدنية وميزانية الوزارة   التى تنفذ على ميزانية ديوان اخلدمة  املشاركة 
يتم ادخال بيانات املرشحني بنظام ديوان اخلدمة املدنية اخلاص بهم.

- مخاطبة جهات التدريب باملرشحني حلجز املقاعد في حالة موافقة ديوان 
اخلدمة املدنية.

- مخاطبة ادارة الشئون االدارية بشان تفرغ املوظفني من خالل مذكرة 
رسمية.

- انشاء البرامج في نظام التدريب.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع

22481659-22481692 الدعم واملساندة
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اجراء )16( متابعة البرامج اخلارجية:

 يهدف هذا االجراء الى رفع كفاءة العاملني في وزارة املالية من خالل 
املشاركة في البرامج اخلارجية. األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية
– منوذج ترشيح  البرامج اخلارجية  للمشاركة في  منوذج طلب ترشيح 
للبرامج اخلارجية – اقرار وتعهد حضور دورة تدريبية – منوذج تقرير 

دورة خارجية (

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - حتديد احتياجات الوزارة :
- ارسال مذكرة للشئون االدارية لطلب احصائية لعدد موظفي الوزارة.

- حتديد عدد املقاعد لكل ادارة بناء على رد مذكرة الشئون االدارية .
- ابالغ ضباط االتصال في االدارات بعدد املقاعد املخصصة لهم.

مالية-  – )ادارية  املطلوبة  البرامج  نوعية  من  االدارة  احتياج  حتديد   -
قيادية ...( .

2 - طلب البرامج من اجلهات التدريبية:
- التنسيق مع اجلهات التدريبية حول البرامج املؤكد تنفيذها لديهم وعليها 

مشاركات متنوعة.
- استالم البرامج من الشركات وتوزيعها على االدارات .

3 - استالم مذكرات الترشيح :
- استالم مذكرات الترشيح للبرامج املقترحة واملوزعة مسبقا.

التأكد من تعبئة استمارة  بيانات املرشحني باإلضافة الى  التدقيق على   -
الترشيح للدورات التدريبية اخلارجية التابعة لديوان اخلدمة املدنية.

-توزيع البرنامج على ادارات مختلفة يتناسب البرنامج مع طبيعة عملها 
وذلك بناء على طلب االدارات لتلبية احتياجاتها .

اإلجراء بالتفصيل
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4.اعداد جداول الترشيح:
-التأكد من استيفاء املرشح لضوابط جلنة املهمات الرسمية.

اعداد جدول يشمل جميع البيانات اخلاصة باملرشح مثل )املسمى الوظيفي 
و  التعيني  تاريخ  الوظيفي-  والوصف  القسم  اسم   – االدارة  اسم   –

تاريخ اخر دورة خارجية وعنوانها وعدد املقاعد املتبقية لإلدارة(
- مطابقة الوصف الوظيفي للمرشح مع محتوى البرنامج .

- كتابة راي الباحثة بالقسم حول مطابقة البرنامج مع الوصف الوظيفي 
للمرشح

من  العتماده  االدارة  ومدير  واملراقب  القسم  لرئيس  اجلدول  حتويل   -
خالل  )امانة السر(.

5 - اعداد مذكرة متريريه :
- اعداد مذكرة متريريه تشمل بيانات املرشح وبيانات البرنامج وارفاقها 

مع احملتوى العلمي
- اعتماد املذكرة التمريريه من امانة السر.

- مترير املذكرة على اعضاء جلنة املهمات الرسمية والتي تشمل خمس 
وكالء مساعدين العتمادها.

6 - مخاطبة اجلهة املنظمة للبرنامج
- اعداد كتاب ملخاطبة اجلهة املنفذة للبرنامج بترشيح املوظفني املعتمدين .
- استالم رد الشركة وتوزيعه على املرشحني والذي يشمل اعتماد املرشح 

وبيانات اقامة البرنامج والفاتورة اخلاصة بتكلفة اقامة البرنامج.
- توقيع املرشح على اقرار وتعهد.

- تزويد املرشح بنموذج تقرير ملهمة رسمية.
7. مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية:

- اعداد كتاب لديوان اخلدمة املدنية للمرشح للدورة التدريبية مع ارفاق 
استمارة  الى  باإلضافة  املنظمة  اجلهة  من  احلجز  وتأكيد  الفاتورة 

املشاركة بالدورات التدريبية اخلارجية التابعة للديوان.

اإلجراء بالتفصيل
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8 - استالم كتاب املوافقة او  الرفض على الدورة من ديوان اخلدمة 
املدنية:

9 - مذكرة مخاطبة االدارة:- 
الرسمية وديوان  املهمات  - اعداد مذكرة ملخاطبة االدارة مبوافقة جلنة 

اخلدمة املدنية على املرشح حلضور الدورة. 
10 - اعداد مذكرة تفرغ من الدوام الرسمي للشئون االدارية

اخلارجية  التدريبية  للدورة  تقرير  بنموذج  تزويداملشاركني   -  11
باالضافة الى توقيعه على تعهد  االلتزام باحلضور.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع

22481646-22481642 الدعم واملساندة



30

دليل اجراءات ادارة التدريب

االصدار الثاني 2018

اجراء )17( دورات صندوق النقد الدولي والعربي والبنك االسالمي:
 يهدف هذا االجراء الى تنفيذ ومتابعة دورات صندوق النقد الدولي 
في  العاملني  كفاءة  ورفع  بها،  واالشتراك  االسالمي  والبنك  والعربي 
وزارة املالية في بعض القطاعات من خالل املشاركة في تلك الدورات 
التدريبية املكثفة املنعقدة في مقر الصندوق في واشنطن او اي مكان اخر.

األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية
– منوذج ترشيح  البرامج اخلارجية  للمشاركة في  منوذج طلب ترشيح 
للبرامج اخلارجية – اقرار وتعهد حضور دورة تدريبية – منوذج تقرير 

دورة خارجية (

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 -  دورات صندوق النقد الدولي والعربي والبنك االسالمي  :
- ترشيح لدورات صندوق النقد الدولي والعربي والبنك االسالمي من 
الصندوق  موقع  على  الدخول  او  به  اخلاص  الدورات  كتيب  خالل 

لالطالع على خطته املعروضة لسنة كاملة .
- قراءة محتوى الدورة والشروط الواجب توافرها باملرشحني وتاريخ 

اخر موعد للترشيح وذلك إلمكانية تعميمها على القطاعات املعنية .
املبينة  بالدورة  املختصني  املساعدين  الوكالء  ملخاطبة  مذكرة  اعداد   -
مهله   – االنعقاد  ومكان  تاريخ   - واللغة  الدورة  اسم   ( على  حتتوي 

مدتها اسبوع للرد للترشيح( مرفق به بيان معلومات الدورة .
- استالم الكتب من القطاعات التي مت مخاطبتها بالدورة بأسماء املرشحني 
عليها والتأكد من رد كافة القطاعات سواء بالترشيح او االعتذار عن 

الدورة.
- فرز املرشحني واعداد جدول ترشيح للدورة يشمل على )اسم الدورة 
وتاريخها – مكان االنعقاد – اخر موعد للترشيح – اسم املرشح ومسماه 
الوظيفي- املؤهل العلمي – تاريخ التعيني – وصف موجز للعمل – راي 
العلمي  املؤهل  الدورة من حيث  املنسق حول مطابقة املرشح لشروط 

وطبيعة العمل – مطابقة لضوابط وشروط جلنة املهمات الرسمية(.

اإلجراء بالتفصيل
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- التأكد من تعبئة كافة البيانات املوجودة في استمارات الترشيح اخلاصة 
بالصندوق الدولي للمرشحني وترتيب اسماءهم حسب مدى مطابقتهم 

لشروط الدورة .
- حتويل اجلدول ألمانة السر في االدارة العتماده.

- بعد اعتماد املرشحني من امانة السر يتم اعداد كتاب ترشيح للجهة املنظمة 
وارساله الى الوكيل املساعد للشئون االدارية والقانونية العتماده مع 

استمارات الترشيح.
- ارسال الكتاب الى اجلهة املنظمة الكترونيا عن طريق البريد االلكتروني
ترشيحهم  على  اللجنة  قبل  من  اعتمادهم  مت  الذين  املرشحني  ابالغ   -
املوقع  خالل  )من  الدولي  النقد  لصندوق  الترشيح  استمارات  بتعبئة 

االلكتروني التابع للصندوق(.
- مخاطبة املرشحني من قبل اجلهة املنظمة بالقبول او الرفض عن طريق 

البريد االلكتروني.
- مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية لترشيحه على البرنامج ويرفق مع الكتاب 

كافة البيانات املطلوبة مثل نسخة من )قبول املرشح(.
- بعد قبول املرشح من قبل ديوان اخلدمة املدنية يتم اخذ نسخة من قبول 
املرشح  حضور  جدية  من  والتأكد  اجراءاتهم  الستكمال  املرشحني 
للدورة ) يحتوي الكتاب على مكان سكن املرشح واجراءات ارسال 

التذكرة(.
- ارسال كتاب تأكيد حضور املرشح للدورة الى اجلهة املنظمة الكترونيا 
في  املشاركة  عن  اعتذار  كتاب  او  االلكتروني،  البريد  طريق  عن 
الدورة في حال اعتذار املشارك عن املشاركة ألي سبب من االسباب، 

وفي حالة عدم قبوله من ديوان اخلدمة املدنية.
- متابعة ارسال الصندوق لتذاكر السفر للمرشحني املقبولني.

اخلدمة  ديوان  من  املالية  املخصصات  صرف  ملتابعة  املشارك  ابالغ   -
املدنية.

عليه  باملوافقة  باملرشح متضمن  اخلاصة  االدارة  كتاب مخاطبة  اعداد   -
حلضور الدورة.

اإلجراء بالتفصيل
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بصرف  اخلاصة  الضوابط  الرسمية،  املهمات  جلنة  ضوابط 
االوروبية،  والدول  االمريكية  املتحدة  للواليات  املالية  املخصصات 
والبنك  والدولي  العربي  النقد  صندوق  لبرامج  اخلاصة  االجراءات 

االسالمي.

املراجع

__ الدعم واملساندة
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اجراء )18( متابعة تقارير البرامج اخلارجية:
 يهدف هذا االجراء الى متابعة تقارير البرامج  اخلارجية واملؤمترات 
في  الواردة  البيانات واملالحظات  التدقيق على  و  والزيارات اخلارجية 

التقرير .
األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - متابعة استالم التقارير :
-  متابعة املرشح لتسليم التقرير بعد نهاية البرامج اخلارجية .

استالمه  بعد  التقرير  في  الواردة  واملالحظات  البيانات  على  التدقيق   -
والتي تخص اجلهة املنظمة واحملاضر ومكان االنعقاد .

في  الواردة  املالحظات  لتالفي  )الشركة(  املنظمة  اجلهة  مع  التنسيق   -
التقارير ان وجدت.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
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اجراء )19( حتديد العائد من التدريب اخلارجية:
ومتابعة  الوزارة  في  العاملني  كفاءة  تطوير  الى  االجراء  هذا  يهدف 
مدى استفادة املتدربني من املؤمترات التدريبية اخلارجية وامكانية تطبيق 

ما جاء بها في مجال العمل.
األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية
- استبيان الرئيس املباشر

– استبيان املوظف
النماذج املستخدمة 

في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - حتديد العائد من التدريب :
تسليمه  يتم  التدريبي  املؤمتر  من  املوظف  رجوع  من  شهور   )3( بعد   -
لها  التابع  لإلدارة  تسليمه  خالل  باملتدرب(من  اخلاص  )االستبيان 

املوظف املبتعث لتعبئته واالجابة عليه.
- بعد )3( شهور من رجوع املوظف من املؤمتر التدريبي يتم تسليم رئيسه 
لإلدارة  تسليمه  خالل  من  املباشر(  بالرئيس  خاص  )استبيان  املباشر 

التابع لها املوظف املبتعث ورئيسه لتعبئته واالجابة عليه.
املباشر(  ورئيسه  )املوظف  العينات  جميع  من  االستبيانات  استالم  بعد   -
يتم فرز االستبانات وتفريغ البيانات منها وحصرها إلعداد نتائج تقييم 

العائد من التدريب في نهاية السنة املالية.
- ترفق نتائج تقييم العائد من التدريب مع التقرير النهائي للجنة املهمات 

الرسمية في نهاية السنة املالية.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
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اجراء )20( اعداد تقرير جلنة املهمات الرسمية:
البرامج اخلارجية خالل  الى  حتليل وتقييم سير  يهدف هذا االجراء 
السنة املالية  والتأكد من مدى حتقيق االهداف اخلاصة بها، وحتديد أهم 
سير  اثناء  القسم  يواجها  التي  املشاكل  وعرض  الواردة،  املالحظات 

العمل.

األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية
- استبيان الرئيس املباشر

– استبيان املوظف
النماذج املستخدمة 

في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - تقرير جلنة املهمات الرسمية:
- في نهاية السنة املالية يتم حصر البيانات املوثقة للجنة املهمات الرسمية 
الرسمية واملهمات  املهمات  املعتمدة من جلنة  االيفاد والضوابط  خلطة 
املالية  والتكلفة  لها  املنظمة  واجلهات  املالية  السنة  خالل  نفذت  التى 
ونتائج تقييم العائد من التدريب اخلاص باملشاركني باملهمات اخلارجية 
واملسئولني املباشرين لهم واخيرا النتائج النهائية  وذلك لعرضها على 

رئيس جلنة املهمات الرسمية.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع

22481644-22481653 الدعم واملساندة
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اجراء )21( اعداد  كشف البرامج الشهري  للبرامج:

املنفذة خالل  التدريبية  البرامج  اعداد  الى حصر  االجراء  هذا  يهدف 
شهر معني في السنة املالية. األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية

- كشف تنفيذ البرامج التدريبية النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - كشف البرامج الشهري :
الطارئة  والبرامج  التدريب  في خطة  املوجودة  بالبرامج  اعداد كشف   -

على شكل جدول شهري .
البرامج  وتقييم  متابعة  وقسم  التدريبية  البرامج  تنفيذ  قسم  مع  التنسيق   -
البرامج  على  واملشرفني  الباحثني  أسماء  وضع  بخصوص  التدريبية 

التدريبية وأسماء الشركات واحملاضرين .

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع

22481644-22481653 الدعم واملساندة
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اجراء )22( كشف حركة القاعات السنوي:

__ األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية

كشف حركة القاعات النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 -اجراءات عمل كشف حركة القاعات السنوي :-
- اعداد جدول لسنة مالية كاملة من شهر ابريل إلى شهر مارس.

- كتابة البرامج التدريبية على الكشف مع عمل تنسيق أليام العطل الرسمية 
بالتعاون مع قسم التخطيط وتصميم البرامج التدريبية .

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
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دليل اجراءات ادارة التدريب

االصدار الثاني 2018

اجراء )23( حجز القاعات:

__ األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية

كشف حركة القاعات النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - حجز القاعات التدريبية وفقا لالجـــــراءات التالية :
- ترسل مذكرة من االدارة الطالبة تنص في طيها مايلي:-

 - مبررات حجز القاعة 
- التاريخ املطلوب 

- عدد املشاركني
 - املساعدات التدريبية املطلوبة

-  نوع القاعة املطلوبة، باإلضافة الى اي خدمات اخرى.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة



39

دليل اجراءات ادارة التدريب

االصدار الثاني 2018

اجراء )24( توفير االجهزة واملساعدات التدريبية:

__ األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية

كشف حركة القاعات النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 -االجراءات:
في طيها  تنص  التدريب  ادارة  الى  الطالبة  االدارة  ترسل مذكرة من   -
املساعدات التدريبية املطلوبة واملوقع املطلوب جتهيزه او عقد االجتماع 

به والفترة املطلوبة.
في  وتشغيلها  وتركيبها  املطلوبة  واملواد  اجلهاز  التدريب  ادارة  توفر   -
الوزارات او خارجه  الوزارة داخل مجمع  املوقع املطلوب بإدارات 
االنتهاء  حتى  الطالبة  االدارة  مسئولية  حتت  واملواد  االجهزة  وتكون 

منها.
التدريب  ادارة  الى  منها  االنتهاء  فور  املستعارة  االجهزة  ارجاع  يتم   -
حيث يقوم املختصني بإدارة التدريب برفع االجهزة واملواد للتأكد من 

سالمتها.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
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دليل اجراءات ادارة التدريب

االصدار الثاني 2018

اجراء )25( تفريغ عروض شركات التجهيزات الغذائية ومتابعة خدماتها:
وخطوات  بآليات  العالقة  ذوي  تعريف  إلى  اإلجراء  هذا  يهدف 
العقد  مدة  طوال  خدماتها  ومتابعة  الغذائية  التجهيزات  شركات  اختيار 
املنوعة  البوفيهات  من  اإلدارة  احتياجات  لتلبية  لها  الكتب  إرسال  وآلية 

للمتدربني في البرامج التدريبية.

األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

الغذائية  التجهيزات  شركات  اختيار  وخطوات  وآليات  إجراءات   -  1
ومتابعة خدماتها طوال مدة العقد وآلية إرسال الكتب لها لتلبية احتياجات 

اإلدارة من البوفيهات املنوعة للمتدربني في البرامج التدريبية:
- استقبال العروض املختلفة من الشركات املختصة بالتجهيزات الغذائية 
الواردة رسميًا من إدارة الشؤون املالية، فرزها واختيار أفضلها بعد 

تفريغ بياناتها في جدول تفريع العروض لتقدمي اخلدمات الغذائية.
- بعد اختيار الشركة املناسبة يتم مخاطبة الشؤون املالية مع توصية برأي 

اإلدارة.
التدريب  بإدارة  املنعقدة  بالبرامج  اخلاصة  البيانات  وطباعة  تعبئة   -

وتاريخه وعدد املتدربني في النموذج املعد إلرساله للمطعم.
- ثم يراجع الكتاب املعد من قبل رئيس القسم.

- حتويل الكتاب املعد من قبل رئيس القسم إلى مراقب التقنيات العتماده.
- يرسل الكتاب إلى الشركة )املتعاقد معها مسبقًا( عن طريق الفاكس.

يتم  الشركة  الفاكس واستالمه من قبل املسؤول في  للتأكد من وصول   -
االتصال هاتفيًا من قبل املوظف املختص في قسم التقنيات.

- يحفظ الكتاب املرسل للشركة في امللف اخلاص بالقسم )ملف كتب مطعم(

اإلجراء بالتفصيل
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دليل اجراءات ادارة التدريب

االصدار الثاني 2018

عينات  خالل  من  للمشاركني  املقدمة  الغذائية  الوجبات  تقييم  متابعة   -
القسم  رئيس  إلى  وتسليمها  التدريبية  البرامج  في  فترة  كل  عشوائية 
العتمادها، وفي حال وجود أي مالحظات او مخالفات يتم االتصال 
بالشركة وبالغها باملالحظات ومن ثم تكتب املخالفة في مذكرة صرف 

الفواتير الشهرية.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
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دليل اجراءات ادارة التدريب

االصدار الثاني 2018

اجراء )26( تصريح دخول املواقف األرضية ملجمع الوزارات:

__ األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - إجراءات عمل تصريح دخول املواقف األرضية ملجمع الوزارات:
- تزويد أسماء احملاضرين ملشرف التقنيات عن طريق موظفي قسم تنفيذ 

البرامج التدريبية أو موظفي قسم متابعة وتقييم البرامج التدريبية.
- طباعة أسماء احملاضرين على منوذج تصريح دخول املواقف األرضية 

ملجمع الوزارات املوجود في جهاز الكمبيوتر ملوظفي القسم.
- حتــويـل الـنمــوذج واعـتماده مـن قـبـل رئيس قسم التقنيات.

مجمع  إدارة  في  األمن  قسم  من  لتوقيعه  املراسل  مع  النموذج  يرسل   -
الوزارات.

- يقوم املراسل بتصوير نسخة من النموذج وإرسال األصل الى البوابة 
اخلاصة بدخول املراجعني )بوابة 17(.

حفظ نسخة من النموذج في )ملف تصاريح دخول املواقف األرضية   
ملجمع الوزارات(.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
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دليل اجراءات ادارة التدريب

االصدار الثاني 2018

اجراء )27( تصريح أمني لدخول و خروج املواد:

__ األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

اختالف  على  املواد  خروج  لدخول/  أمني  تصريح  عمل  إجراءات   -  1
أنواعها  )أجهزة- معدات- قرطاسية- مواد أخرى(:

إخراجها من  او  اإلدارة  الى  إدخالها  والقائم على  املواد  أسماء  إعطاء   -
اإلدارة من قبل موظفي اإلدارة.

- ملء النموذج اخلاص بتصاريح دخول/ خروج املواد يدويا )اخلاص 
بإدارة املجمع(.

- توقيع النموذج من رئيس قسم التقنيات.
- إرسال النموذج إلى قسم األمن والسالمة عن طريق املراسل. 

- يقوم املراسل بتصوير نسخة من النموذج وإرسال االصل إلى البوابة 
اخلاصة بدخول / خروج املواد )بوابة 6(.

- حفظ نسخة من النموذج في الرف اخلاص بالنماذج اخلاصة بتصريح 
أمني لدخول/ خروج املواد.

جدول  النموذج  استخدام  خالل  من  استالمها  مت  التي  املواد  مطابقة   -
استالم املواد، ومن ثم يحفظ في امللف اخلاص باإلجراء ت ق ن 3 مع 

تصريح أمني/ دخول أو خروج املواد.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
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دليل اجراءات ادارة التدريب

االصدار الثاني 2018

اجراء )28( إبالغ عن عطل )رسالة الفاكس(:
يهدف هذا اإلجراء إلى تعريف ذوي العالقة بآليات وخطوات اإلبالغ 
وأعطال  والطابعات  الكمبيوتر  ألجهزة  حتدث  التي  الفنية  األعطال  عن 

الشبكة الداخلية.
األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - إجراءات عمل اإلبالغ عن عطل:
قبل موظفي  فني من  القسم عن أي عطل  في  التقنيات  ابالغ مشرف   - 

اإلدارة.
 - ملء منوذج )إبالغ عن عطل- رسالة بالفاكس( يدويًا.

 - ارسال النموذج بالفاكس الى إدارة مركز املعلومات االلي قسم )نظم 
على  فيكتب  السرعة  يستدعي  االمر  كان  وإذا  االتصال(،  وشبكات 

النموذج عاجل.
- حفظ النموذج املرسل في امللف اخلاص بالنماذج.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
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دليل اجراءات ادارة التدريب

االصدار الثاني 2018

اجراء )29( تعريف أو إلغاء مستخدم على شبكة الوزارة الداخلية:
 يهدف هذا اإلجراء الى تعريف ذوي العالقة بآليات وخطوات إعطاء 
اسم مستخدم ملوظف جديد أو إلغاء اسم موظف من على شبكة اإلنترنت 

الداخلية للوزارة.
األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

الوزارة  شبكة  على  مستخدم  إلغاء  أو  تعريف  عمل  إجراءات   -  1
الداخلية:

- طباعة مذكرة ملركز املعلومات اآللي بتوفير نقطة شبكة للمستخدم )إذا 
كان املوظف تعيني جديد(.

- ملء منوذج )تعريف أو إلغاء مستخدم( اخلاص مبركز املعلومات يدويًا 
ويتم إرفاقه مع املذكرة إذا كان املستخدم تعيني جديد مع إرفاق قرار 

التعيني.
- توقيع النموذج من قبل املوظف صاحب العالقة.

التقنيات  قسم  رئيس  قبل  من  وتوقيعهما  املذكرة  مع  النموذج  إرفاق   -
ومراقب التقنيات ومدير اإلدارة وارسالها إلى مركز املعلومات اآللي.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
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دليل اجراءات ادارة التدريب

االصدار الثاني 2018

اجراء )30( تصليح آالت وأجهزة:
يهدف هذا االجراء الى تعريف ذوي العالقة بآليات وخطوات ابالغ 
الشئون اإلدارية عن األعطال الفنية التي حتدث ألجهزة آالت التصوير 

والتخرمي والتغليف واخلزائن والفاكسات فقط.
األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 - إجراءات عمل تصليح آالت وأجهزة:
بإدارة  املوظفني  قبل  من  الفني  العطل  عن  التقنيات  مشرف  ابالغ   -

التدريب.
- ملء منوذج )منوذج تصليح آالت وأجهزة( يدويًا من قبل موظف قسم 

التقنيات.
اخلدمات  )قسم  اإلدارية  الشؤون  إلى  بالفاكس  النموذج  ارسال   -
النموذج  على  فيكتب  السرعة  يستدعي  األمر  كان  وإذا  اإلدارية(، 

عاجل.
- حفظ النموذج في امللف اخلاص بالنماذج ملدة شهر ملتابعة ما مت إجنازه 

من تصليح اجلهاز.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع
__ الدعم واملساندة
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االصدار الثاني 2018

اجراء )31( نقل جهاز من موقع آلخر:
__ األهـــداف
__ مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

1 -  إجراءات عمل نقل جهاز من موقع آلخر: 
- ابالغ مشرف التقنيات عن اجلهاز الذي سينقل من قبل املوظف طالب 

النقل.
- تعبئة منوذج )نقل جهاز من موقع آلخر( يدويًا.

- طباعة مذكرة نقل جهاز من موقع آلخر وارفاق النموذج مع املذكرة.
- ارسال املذكرة مع النموذج إلى مركز املعلومات اآللي بعد اعتمادها من 

رئيس القسم واملراقب.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع

22481672-22481648 الدعم واملساندة
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اجراء )32( املكتبة وخدمات التدريب:
ملساعدة  اشكالها  مبختلف  حديثة  معلومات  مصادر  االلية  املكتبة  توفر 
)للبحث  وخارجها  الوزارة  داخل  من  والباحثني  املوظفني  من  روادها 
أفضل  الى  للوصول  بحوثهم ومجاالت تخصصهم  يتناسب مع  فقط( مبا 

مستوى من الثقافة واملعرفة.
تعمل املكتبة على نظام آلي متكامل متخصص باملكتبات واملعلومات يتيح 
جلميع العاملني في ادارات الوزارة استخدامه من خالل موقع الكتروني 
مرتبط بصفحة الوزارة حيث يقدم النظام اخلدمات املكتبية للمستفيدين من 
املعلومات  االنترنت عن مصادر  االلـي عبر شبكة  البحــث  خالل خدمة 

املـــوجــودة فــي مكتبة وزارة املالية من خالل املوقع التالــي:
www.mof.gov.kw

األهـــداف

منوذج تسجيل مستعير جديد مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

اوال( خدمة البحث:
طرق البحث عن املراجع والكتب منها: -

الكشاف العام
البحث بالعنوان
البحث باملؤلف

البحث بالكلمات االفتتاحية بالعنوان
البحث بالكلمات االفتتاحية باملوضوع

ثانيا( خدمة اإلحاطة االخبارية
املستفيد  ابالغ  وهي  االخبارية  االحاطة  خدمة  االلية  املكتبة  في  تتوفر   -
املتعددة  اوعيتها  في  معلومات  من  باملكتبة  االصدارات  احدث  عن 

وبالصورة التي يهتم بها املستفيد وتلبي حاجته.

اإلجراء بالتفصيل
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ثانيا( خدمة اإلحاطة االخبارية
املستفيد  ابالغ  وهي  االخبارية  االحاطة  خدمة  االلية  املكتبة  في  تتوفر   -
املتعددة  اوعيتها  في  معلومات  من  باملكتبة  االصدارات  احدث  عن 

وبالصورة التي يهتم بها املستفيد وتلبي حاجته.

ثالثا( البث االنتقائي
- تقدم املكتبة خدمة البث االنتقائي للموظفني و عن طريق شبكة االنترنت 

حيث تقوم املكتبة بإرسال كل ماهو جديد عبر البريد االلكتروني.

رابعا( خدمة املرجعية االرشادية
الى  القراء  ارشاد  في  وتتمثل  املكتبة  تقدمها  التي  الهامة  اخلدمات  من   -
اماكن تواجد املواد املعرفية واملعلومات التي يريدونها، ارشاد الباحثني 
استفسارات  على  الرد  منها،  واالستفادة  املراجع  استخدام  كيفية  الى 
استخدام  كيفية  شرح  االلي،  البحث  استخدام  كيفية  شرح  الباحثني، 

قواعد البيانات.

خامسا( خدمة الربط بني الفهارس
- لقد مت الربط بني فهرس مكتبة وزارة املالية وفهرس مكتبة الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب وجاري الربط مع جهات حكومية اخرى.

سادسًا( خطةالدورات التدريبية
عرض خطة التدريب السنوية بشكل الكتروني.

سابعًا( األرشيف االلكتروني
بهدف  املعلومات،  ومصادر  والتقارير  القرارات  حلفظ  نظام  وهو   -
الرجوع اليها اليا من قبل الباحثني ومتخذي القرار، ومت ربط نظام 
االرشيف مبوقع املكتبة االلكتروني ويضم عدة وثائق منها: )تقارير 
دراسات   – اليوم  كويت  صحف  اعالنات   – التدريبية  البرامج 

وابحاث....الخ(.

اإلجراء بالتفصيل
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ثامنا( االستعارة
- تتيح خدمة االستعارة ملستخدمي املكتبة احلصول على احتياجاتهم من 
مصادر املعلومات املتوفرة واملتمثلة في) كتب – CD – تقارير – مواد 
رقمك  تفعيل  يجب  حيث  معينة،  لفترة  املكتبة  خارج  ونقلها  علمية(  
املدني في نظام االلي للمكتبة لالستفادة من خدمات االستعارة و تقدم 
للباحثني من خارج  الوزارة وكذلك  في  العاملني  اخلدمة جلميع  هذه 

الوزارة لبعض املواد املعروضة.
احلجز:

مبصادر  املرتبطة  املواد  من  وغيرها  للكتب  حجز  بخدمة  املكتبة  تقوم   -
املعلومات بناء على طلب املستفيدين او بسبب كثرة الطلب عليها حيث 
االعارة،  في وحدة  الكتب احملجوزة  املصادر على رف  هذه  توضع 

ويسمح بإعارتها داخل املكتبة فقط او تصويرها.
قوانني عامة لالستعارة:

- يحق للمستفيد جتديد االستعارة عن طريق االتصال مرة واحدة ملدة 15 
يوم اضافية.

- سيتم تذكير املستعرين بضرورة ارجاع الكتب بعد تأخير اعادتها بسبعة 
ايام.

- بعد انذار التأخير 3 مرات سيتم مخاطبته من خالل البريد االلكتروني.
- في حالة فقدان الكتاب او اتالفه سيتم دفع قيمة الكتاب.

تاسعا( شهادة ملن يهمه االمر
للراغبني  التدريب  ادارة  تصدرها  شهادة  هي  االمر  يهمه  ملن  شهادة   -

باحلصول عليها وهي نوعان:
- شهادة ملن يهمه االمر للمتدرب.

- شهادة ملن يهمه االمر للمدرب او احملاضر.
االجراءات:

قبل  من  التدريبية  الدورات  الشهادة  بطلب  اخلاص  النموذج  تعبئة   -
املوظف نفسه الطالب للشهادة.

اإلجراء بالتفصيل
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بالدورات  كشف  متضمنة  الشهادة  باستخراج  املختص  املوظف  يقوم   -
التدريبية من خالل نظام التدريب املتكامل.

- اعتماد الشهادة من قبل املدير.
- تسليم الشهادة للموظف الطالب للشهادة واالحتفاظ بنسخة إلدارة التدريب.

عاشرًا( املشاركة في تنفيذ سلسلة املعينني اجلدد
- يتم املشاركة في سلسلة املعينني اجلدد من خالل تقدمي موضوع املكتبة 
املعلومات  عن  البحث  امكانية  حيث  املعلومات  ومصادر  االلكترونية 

عن طريق:
- فهرس املكتبة 

- االرشيف االلكتروني
- قواعد البيانات.

احلادي عشر( اعداد العروض التقدميية
- يتم اعداد العروض التقدميية وفقا ملا تتطلبه اعمال االدارة.

الطالبة(  التدريب  ادارة  التنظيمية في  الوحدات   / املدير   ( التنسيق مع   -
بشأن محتوى العرض.

Power Point وعرضه  باستخدام برنامج  العرض  اعداد وتصميم   -
على الوحدات التنظيمية الطالبة.

- اجراء التعديالت على العرض ان وجدت.
- االنتهاء من تصميم العرض بالشكل النهائي واملوافقة عليه.

التنظيمية  - تقدمي العرض املرئي في املوعد احملدد بالتعاون مع الوحدة 
الطالبة.

الثاني عشر( ادخال بيانات خطة التدريب السنوية:
- التنسيق مع مراقبة تخطيط وتطوير البرامج التدريبية لتزويدنا بخطة 
النظام  في  ادخالها  بهدف  احمللية  البرامج  وخطة  السنوية  التدريب 

املتكامل لديوان اخلدمة املدنية.
- التنسيق مع قسم متابعة البرامج احمللية لتحديد عدد املشاركني والتكلفة 

املالية املتوقعة لكل برنامج.

اإلجراء بالتفصيل
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الفترة  في  املدنية  اخلدمة  ديوان  نظام  في  التدريبية  البرامج  ادخال   -
احملددة من قبل الديوان.

االدارة  مدير  الى  ادخالها  مت  التي  التدريبية  البرامج  كشف  حتويل   -
العتمادها.

الثالث عشر( متابعة االنظمة االلية في ادارة التدريب.
نظام الفهرسة: 

- ادخال بيانات الكتاب في نظام الفهرسة للمكتبة، حتى ميكن البحث عنه 
ومعرفة مصادر املعلومات املوجودة في املكتبة.

صيانة نظام املكتبة: 
- يتم االتصال بالشركة املتعاقد معها لصيانة النظام وارسال كتاب رسمي 

بذلك، ومراسلة ادارة الشئون املالية لتجديد عقد الصيانة.
نظام االدلب ) االرشيف اإللكتروني(:

- ادخال الوثائق في نظام االرشيف وحفظها للرجوع اليها .
النظام وارسال كتاب رسمي  املتعاقد معها لصيانة  بالشركة  - االتصال 

بذلك اضافة الى مراسلة ادارة الشئون املالية لتجديد عقد الصيانة.
نظام التدريب املتكامل:

املطلوبة  التعديالت  االدارة حول  في  التنظيمية  الوحدات  مع  التنسيق   -
على النظام.

- متابعة تطوير وصيانة النظام مع ادارة مركز املعلومات االلي.
الرابع عشر( التغطية االعالمية لفعاليات ادارة التدريب.

بكشف خاص  كل شهر  نهاية  في  واملتابعة  التخطيط  ادارة  تزويد  يتم   -
وذلك  الشهر  خالل  باإلدارة  عقدها  مت  التي  والندوات  بالبرامج 

لعرضها على موقع الوزارة االلكتروني.
التدريب  تقنيات  قسم  من  التدريبية  للبرامج  الشهري  الكشف  استالم   -
تنفيذ  قسم  مع  واملتدربني  التدريبية  للبرامج  الفعلية  االعداد  ومراجعة 

البرامج التدريبية.

اإلجراء بالتفصيل
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اخلامس عشر( اعداد كشف بالدورات التدريبية ملوظفي االدارات في 
وزارة املالية

) شهادة ملن يهمه االمر(:
التدريبية  بالدورات  الوزارة بطلب كشف  ادارات  - استالم مذكرة من 

ملوظفي االدارة الطالبة.
نظام  من  الطالبة  االدارة  لوظفي  التدريبية  الدورات  استخراج كشف   -

التدريب.
- اعداد مذكرة وارسالها لإلدارة الطالبة.

اإلجراء بالتفصيل

__ املراجع

22481634-22481691 الدعم واملساندة
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اجراء )33( تنفيذ البرامج التدريبية للجهاز املالي في دولة الكويت

في  املالية  الوظيفة  في  العاملني  كفاءة  رفع  إلى  االجراء  هذا  يهدف 
اجلهاز املالي في اجلهات احلكومية والهيئات امللحقة واملؤسسات املستقلة 
من خالل تنفيذ البرامج التدريبية املدرجة ضمن خطة التدريب السنوية 

للعاملني في اإلدارات احلكومية والهيئات امللحقة واملؤسسات املستقلة.

األهـــداف

__ مجاالت املسؤولية

– منوذج  – منوذج مكافأة محاضر  لبرنامج تدريبي  منوذج ترشيح 
طلب جتهيز عقد – كشف نسب حضور املشاركني – منوذج لقسم التقنيات 

– بيان معلومات البرنامج – كشف حضور والغياب(.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

وزارة  إدارات  من  مدربون  فيها  يحاضر  التي  البرامج  أواًل(تنفيذ 
املالية:

- مخاطبة اإلدارات املعنية في الوزارة لطلب ترشيح مدربني.
- مخاطبة اجلهات احلكومية والهيئات امللحقة واملؤسسات املستقلة لترشيح 

املشاركني في البرنامج التدريبي.
لترشيح  املالية  وزارة  في  املالية  القطاعات  في  اإلدارات  مخاطبة   -

املشاركني في البرنامج.
- استالم ردود اجلهات واإلدارات املالية في الوزارة بشأن الترشيحات 
والتدقيق على األسماء الستبعاد من ال تنطبق علية شروط االلتحاق.

مطابقتها  من  والتأكد  املدربني  أسماء  بشأن  اإلدارات  ردود  استالم 
لشروط تقدمي البرامج.

- التنسيق مع قسم متابعة وتقييم البرامج للتأكيد على أسماء املدربني.
- التنسيق مع املدربني املرشحني إلعداد املادة العلمية.

الدوام  من  واملدربني  املشاركني  لتفرغ  اإلدارية  الشئون  مخاطبة   -
الرسمي )موظفي وزارة املالية(.

اإلجراء بالتفصيل
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للبرنامج يتضمن مواعيد املوضوعات املطروحة  - اعداد جدول زمني 
وأسماء املدربني.

- اعداد كشف حضور وغياب املشاركني في البرنامج التدريبي.
- اعداد بيان معلومات عن البرنامج لتوزيعه على املشاركني.

انعقاد  ومكان  موعد  على  للتأكيد  املشاركني  عمل  بجهة  االتصال   -
البرنامج.

- تعبئة منوذج بيانات البرنامج وحتويله ملراقبة تقنيات التدريب.
- التنسيق مع قسم تقنيات التدريب للتجهيز للبرنامج.

- استقبال املتدربني وافتتاح البرنامج.
- متابعة سير البرنامج.

- التنسيق مع قسم التقنيات للتأكد من طباعة شهادات حضور املشاركني.
- ختام البرنامج وتوزيع الشهادات على املشاركني.

- تعبئة النموذج اخلاص مبكافئة احملاضرين في البرنامج.
- حصر نسب املشاركني في البرنامج واعداد كشف بذلك وتسليم نسخة 

لقسم متابعة وتقييم البرامج.
- ادخال بيانات البرنامج في نظام التدريب اآللي.

- مخاطبة اجلهات اخلارجية املشاركة في البرنامج بكتب رسمية الستالم 
شهادات حضور املشاركني )في حالة عدم استالمها شخصيا(.

- االطالع على تقرير تقييم البرنامج التدريبي واعتماده.
ثانيا( تنفيذ البرامج التي يحاضر فيها مدربون من جهات تدريبية:

- مخاطبة اجلهات التدريبية لتقدمي عروض تدريبية. 
- مخاطبة اجلهات احلكومية والهيئات امللحقة واملؤسسات املستقلة لترشيح 

املشاركني في البرنامج التدريبي.
لترشيح  املالية  وزارة  في  املالية  القطاعات  في  اإلدارات  مخاطبة   -

املشاركني في البرنامج.
- استالم ردود اجلهات واإلدارات املالية في الوزارة بشأن الترشيحات 

والتدقيق على األسماء الستبعاد

اإلجراء بالتفصيل
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من ال تنطبق علية شروط االلتحاق بالبرنامج. 
التنسيق مع قسم متابعة وتقييم البرامج بشأن االنتهاء من تقييم العروض 

املقدمة الشركات.
اعداد كتاب ملخاطبة ديوان اخلدمة املدنية للموافقة على تنفيذ البرنامج.

املتابعة مع ديوان اخلدمة املدنية حول املوافقة على تنفيذ البرنامج.
تعبئة منوذج طلب لتجهيز عقد لتنفيذ برنامج تدريبي.

مخاطبة الشئون اإلدارية لتفرغ املشاركني من الدوام الرسمي )موظفي 
وزارة املالية(.

للبرنامج يتضمن مواعيد  املنفذة إلعداد جدول زمني  التنسيق مع اجلهة 
احملاضرات وأسماء املدربني.

اعداد كشف حضور وغياب املشاركني في البرنامج التدريبي.
تسليم كشف أسماء املشاركني في البرنامج للجهة املنفذة.

اعداد بيان معلومات عن البرنامج لتوزيعه على املشاركني.
االتصال بجهة عمل املشاركني للتأكيد موعد ومكان انعقاد البرنامج.

تعبئة منوذج بيانات البرنامج وحتويله ملراقبة تقنيات التدريب.
التنسيق مع قسم تقنيات التدريب للتجهيز للبرنامج.

استقبال املتدربني وافتتاح البرنامج.
متابعة سير البرنامج.

التنسيق مع اجلهة املنفذة للتأكد من طباعة شهادات حضور املشاركني.
ختام البرنامج وتوزيع الشهادات على املشاركني.

نسخة  وتسليم  بذلك  كشف  واعداد  البرنامج  في  املشاركني  نسب  حصر 
لقسم متابعة وتقييم البرامج التدريبية.

ادخال بيانات البرنامج في نظام التدريب اآللي.
البرنامج بكتب رسمية الستالم  مخاطبة اجلهات اخلارجية املشاركة في 

شهادات حضور املشاركني )في حالة عدم استالمها شخصيا(.
االطالع على تقرير تقييم البرنامج التدريبي واعتماده.  
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__ املراجع

22481660 - 22481639-22481693 -  22481602-22481615 الدعم واملساندة
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اجراء )34( وحدة املتابعة املالية:
__ األهـــداف
__ مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

__ املصطلحات 
املستخدمة

املالية،  وزارة  إدارات  في  العاملني  املـحاضرين  مـكـافـآت  أوال( 
ومكافآت املـشـرفـيـن:

لتسـجيل  ثابت  احملاضـرين  مبكافآت  خـاص  مـالـي  منـوذج  تعـبئـة   -
البيـانات اخلاصة بالدورة الــتـدريبـيـة .

- تـوقـيـع الـنمـوذج املالي اخلاص مبكـافآت احملاضرين من قـبل مشرف 
البرنامج، احملاضر، رئـيـس القسم، مراقب تنفيذ البرامج التدريبية.

- تـحـويـل النماذج واعتمادها من قبل مراقب تنفيذ البرامج التدريبية بعد 
ذلك تتم االجراءات الالزمة اخلاصة بعملية الصرف بإرسال مـذكـرة 

رسـمـيـه إلـى إدارة الشئـون.
اجلهة  فـاتـورة  وصرف  التدريـبـية  البرامج  تنفيذ  عقود  إعداد  ثانيا( 

املنـفـذة :
- تـعـبئة منوذج طـلب جتهيز العقد اخلاص بتنفيذ البرنامج التدريبي .

- تعبئة النموذج من قبل قسم تنفيذ البرامج التدريبيـة ثم يتم حتويلة الى 
املتابعة  تزويد وحدة  ويتم  التدريبية العتماده،  البرامج  تنفيذ  مراقب 
اجلهاز  أو  املدنية  اخلـدمة  ديوان   ( موافـقـة    كتاب  بنسخة من  املالية 
البرنامج، ويتم بعد ذلك  تنفيذ  املعلومات ( على  لتكنولوجيا  املركزي 

جتهيز العقد املطلوب .
لتقـديـم  العقد، وحتديد موعد  لـتـوقـيـع  املنـفـذة  الـجـهــة  الـتنسـيق مع   -
عــنـد  الـفـاتــورة  صـرف  طـلب  بشـأن  الالزم  إلجراء  الـفاتورة 
عــدم وجـود اي مخالفة مع اجلهة املنفذة و يتم ذلك بعد االنتهاء من 

تنفيذ البرنامج .
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- إعداد مذكرة رسمية الى ادارة الشئون املالية بشأن حجز تكلفة مالـيـة 
االجـراءات  تتم  بأسبـوع  البرنامج  تنـفيذ  قبل  التدريـبي  للبرنامج 
وبعد  املنفذة  الـجـهة  مـع  الـعـقد  تـوقـيـع  بـعـد  الـشـأن  بـهذا  الالزمة 
لتكنولوجيا  املـركـزي  الـجـهـاز  أو  املدنـيـة  اخلدمة  )ديوان  موافقه 

املعلومات( على تنفيذ البرنامج .
صرف  طلب  بشأن  املالية  الشئون  ادارة  الى  رسميه  مذكرة  اعداد   -
كتاب    - االصلية  )الفاتورة  التالية  املرفقات  على  وحتتوي  الفاتورة 
موافقة ديوان اخلدمة املدنية أو اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
على تنفيذ البرنامج -اعتماد حجز التكلفة( وذلك عند عدم وجود اي 

مخالفات على اجلهة املنفذة للبرنامج.
رابعا( البرامج التدريبية التي تقع تكلفتها حتت نطـاق ميزانية ديوان 

اخلدمة املدنية أو اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات :
- تـعـبئة منوذج طـلب جتهيز عقد لتنفيذ برنامج تدريبي .

الى  يتـم حتـويـلة  التدريبيـة  البرامج  تنفيذ  قبل قسم  النموذج من  تعبئة   -
املتابعة  تزويد وحدة  ويتم  التدريبية العتماده،  البرامج  تنفيذ  مراقب 
اجلهاز  أو  املدنية  اخلدمة  )ديوان  موافقة  كتاب  من  بنسخة  املالية 
ذلك  بعد  ويتم  البرنامج،  تنفيذ  على  املعلومات(  لتكنولوجيا  املركزي 

جتهيز العقد املطلوب .
- الـتنسـيق مع الـجـهــة املنـفـذة لـتـوقـيـع العقد، وحتديد مـوعد لتـقـديـم 
عــنـد  الـفـاتــورة  صـرف  طـلب  بشـأن  الالزم  إلجراء  الـفاتورة 
عــدم وجـود اي مخالفة مع اجلهة املنفذة و يتم ذلك بعد االنتهاء من 

تنفيذ البرنامج.
املركزي  اجلهاز  أو  املدنية  اخلدمة  ديوان  الي  رسمي  كتاب  اعداد   -
و  التدريبي  البرنامج  مــن  االنـتــهــاء  عــند  املعلومات  لتكنولوجيا 
يتم ارسال املسـتندات التـاليـة وهــي: ) فاتورة الصـرف االصلـيـة، 
كتاب  من  نسـخة  التدريبـية،  الدورة  مجتازي  شهادات  من  نسخة 
تقييم  حـول  التدريـب  إدارة  من  تقرير  البرنامج،  تنفيذ  على  املوافقة 
البرنامج بعد تنفيذه تبني فيه السلبيات وااليجابـيـات ومـدى انـضـبـاط 

املـشـاركـيـن مـن نـاحية احلضور والغياب وتفاعلهم مع البرنامج (.
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 خامسا( حجز تكلفة مشاركة الــعـامـلـيــن فــي وزارة املالية بالبرامج 
تـحــت  تكلفتها  تقـع  التي  باملشاركات  اخلاص  الـعمل  )سـير  الفردية 

نطــاق ميـزانـيـة إدارة التـدريــب بالوزارة ( :
الفردية  للمشاركات  مـالـية  تـكـلـفـة  حجـز  طـلـب  منوذج  تعبـئة   -

)الـدورات احمللية( .
إلـى  البرامج احمللية يتم حتويله  النموذج من قبـل قـسـم مـتابعة  - تعبئـه 
وحدة  تزويد  ويتم  العتمـاده،  التـدريبـية  البـرامـج  تنـفـيـذ  مـراقـب 
اخلــدمــة  ديـوان  مـوافـقـة  كـتـاب  مـن  بنـسخـة  الـمـاليـة  املـتـابـعـة 
املشاركات  على  املعلومات  لتكنولوجيا  املركزي  اجلهاز  أو  الـمدنية 

الفردية .
- إعداد مذكرة رسمية الى ادارة الشئون املالية بـشـأن حجــز تـكــلـفـة 
البرنامج  تنـفيذ  قـبـل  التـدريبـيـة  البـرامج  فـي  للـمـشـاركـات  مـاليـة 
بأسبوع تتم االجـراءات الالزمـة بـهـذا الـشـأن بعـد مـوافـقـه ديـوان 
عـلـى  املعلومات  لتكنولوجيا  املركزي  اجلهاز  أو  الـمـدنيـة  الـخـدمة 

املشاركات .
طــلـب  بـشأن  املـالـيـة  الشئـون  ادارة  الـى  رسـمـيـه  مذكرة  اعـداد   -
صـرف الـفاتورة حتتوي على املرفقات التالـية : ) الفاتورة االصـلـيـة 
الـمـركزي  الـجـهـاز  أو  املدنية  الـخـدمة  ديوان  مـوافـقـة  كــتــاب   -

لتكنولوجيا املعلومات علي املشاركات -  اعتماد حجـز التكلفة ( .
سادسا( إجراءات عمل صرف تكلفة مشاركة الــعـامـلـيــن فــي وزارة 
املالية بالبرامج الفردية )سـير العمـل اخلــاص باملشاركات التي تقع 
اجلهاز  أو  املدنية  الـخـدمـة  ديـوان  مـيـزانـيـة  نـطـاق  تـحـت  تكلفتها 

املركزي لتكنولوجيا املعلومات ( :
املركزي  اجلهاز  أو  املدنية  اخلدمة  ديوان  الي  رسمي  كتاب  اعداد   -
لتكنولوجيا املعلومات عند االنتهـاء من البرنامج التدريبي و يتم ارسال 
املسـتندات التالية  وهي:)فاتورة الصرف االصلية، نسخة من ترخيص 
اجلهة املنفذة، نسخة من شهادات مجتازي الدورة الـتدريبـية، نسـخة 

من كتاب املوافقة على املشاركات الفردية،
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- تقرير مبدى انضباط املشاركني من ناحية احلضور والغياب وتفاعلهم 
مع البرنامج، الكتاب الصادر للجهة املنفذة بترشيح املشاركني والرد 

باملوافقة علي الترشيحات من قبل اجلهة املنفذة(.
واالجـتـمـاعــات  الـتـدريــبـيـة  للبرامج  الغذائية  التجهـيزات  سابعا( 

املتخصـصة في مكاتب القيادات بالوزارة:
- إعداد الشـروط الـعامة واخلاصة املتعلقة باملمارسة أو املناقصـة .

صـرف  بـشأن  املـالـية  الشـئـون  إدارة  إلـى  رسمـيـة  مـذكرة  إعـداد   -
تـقـديـم  يـتـم  حـيـث  الغذائية،  التجهيزات  بعقد  اخلاصة  الفـواتـيـر 
وجـود  وعنـد  عليها،  والتدقيق  الشركة  قبل  مـن  شهريا   الفـواتيـر 
املخالفة  تلك  حتديـد  يتـم  مـخـالـفـة  أو  الشـركة  على  مالحظات  أي 
املخالـفـة  تلك  وذكر  بالكراسة  الـمـدرجة  املـخـالـفـات  لـنـوعـيـة  وفقا 

بـاملـذكرة الـرسمـيـة الصادرة إلدارة الشئون املالية . 
ثامنا( سلفة املصروفات النثرية:

من  اإلدارة  احتياج  حسب  على  سنوي  بشكل  النثرية  السلفة  صرف   -
وتكون  الصرف  تاريخ  من  أشهر   3 كل  وجتدد  نثرية،  مصروفات 
فـي نطــاق مـواد الشـراء املـبـاشـر الـتـي ال تخـضـع حتت منظـومـة 
قـسـم املشتـريـات بـإدارة الـشئــون املـاليـة وذلك وفـق التـعميـم رقـم 
) 6( لـسـنـة )2002( بشـأن تنظيم العهد النقدية الـشـخصـيـة بالـجهـات 
ادارة  مـع  الـتــنسيـق  يـجب  السـلفـة  جتديد  وقبـل  احلـكـومـيـة، 
الـشـئون الـمـالية ) قـسـم الصرف( بـشـأن تـسـكير السلفة واذا وجدت 

مبالـغ مـتبقيه يتم ارجاعها لهم الستالم براءة ذمه رسمية.
املعني  هــو  ألنه  املاليـة  الشئون  بإدارة  الصرف  قسم  مع  التنسيق   -
بـإمكـانـية صـرف الفـاتورة وانهـا مخـالفة أو غير مخالفة بـنـاء على 

الضوابط الواردة بالتعميم.
يـتــضـمــن  منـوذج  خالل  من  النـثرية  السلـفـة  مـصـروفـات  تفريغ   -
املــورد،  اسـم  الفاتورة،  رقم  السلـفة،  )نـوع   : التـالـية  الـبـيـانـات 
للسلفة(، مرفق  املبلغ االجمالي  املالية،  التـكلـفـة  بـيــان األصـنـاف، 
صادرة  رسمية  مبذكره  وارفاقها  السلفة  بتلك  اخلاصة  الفواتير  معه 

إلدارة الشئون املالية.
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 تاسعا( متابعة االمور املالية لقسم املكتبة وخدمات التدريب :
التدريب  وخدمات  املكتبة  بقسم  اخلـاصة  الفـواتـيـر  صـرف  متابـعـة   -
عـلـى حسب العقود التي مت توقيعها مع اجلهات املنفذة وارسال مذكرة 

رسمية إلدارة الشئون املالية لصرف الفواتير .
عاشرا( إعداد مشروع امليزانية إلدارة التدريب :

التنسيق مع أقسام اإلدارة لتزويد وحدة املتابعة املالية بامليزانية التقديرية 
إلدارة التدريب .

امليزانية  مشروع  بشأن  املالية  الشئون  إلدارة  رسمية  مذكرة  إعداد 
التقديرية لإلدارة .

احلادي عشر( متابعة عقود اخلدمات االستشارية باإلدارة :
إعداد الشـروط الـعامة واخلاصة املتعلقة مبناقصة اخلدمات االستشارية 

والعقود .
عنـد  الفواتير  صرف  عملية  لضبط  معهم  املتعاقد  دوام  حركة  متابعة   -
وفقا  إجراءات اخلصم  تتم  الدوام  أي مالحظات على حركة  وجـود 

للضوابط املدرجة بالعقد .
صـرف  بـشأن  املـالـية  الشـئـون  إدارة  إلـى  رسمــيـة  مـذكرة  إعـداد   -

الفـواتـيـر الشهرية اخلاصة باخلدمات االستشارية والتدقيق عليها .
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