
 

 
ئرة الموازنةاملخص االجتماع المفتوح لعطوفة مدير عام د  

 
 

تأكيداً لمبدأ الشفافية وحرص الدائرة على انتهاج سياسة الباب المفتوح لتمكين متلقي 

وم الخميس الموافق ــد اجتماع صباح يــتم عق ،ةــة المستويات اإلداريــالوصول لكافالخدمة من 

ا ــة مثلهــدة حكوميــرة ووحــوزارة ودائ (35)وة إلى ــالدعحيث تم توجيه  ،27/11/2014

ً مندوب (45) ذي تم بحضور مساعدي المدير العام وعدد من مدراء المديريات ــفي االجتماع ال ــا

وف واستمع لمالحظاتهم وطلباتهم  ورد ـام بالضيــر العــالمدي بـح. وقــد روالوحدات التنظيمية

 : لخص لهامباشرة وتالياً م اعليه

 

 : مالحظات وطلبات السادة متلقي الخدمة

 

ر والوحدات ــن الوزارات والدوائـروع الموازنة مــداد مشــعإ ول  تكرارــات حــمالحظ .1

 : الحكومية ألكثر من مرة
 

داد مشروع ـعإبطلب العامة ن تقوم دائرة الموازنة أأبدى  غالبية الحضور رغبتهم في 

دة بداية من شهر ــالوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لمرة واحموازنة من قانون ال

وذلك  ،دادــقبل البدء باإلع  ةً م بالسقوف المالية المحددة بدايمع تزويد الدائرة لهأيلول 

ع المخصصات ــادة توزيــإلع احتى ال يضطرووع ـحتى يكون تقديرهم أدق وأقرب للواق

  .تموزفي شهر ولى للمرة األعدادها إبعد  على السقوف اءً ــة بنــالمالي
 

 رد عطوفة المدير العام 

 ون الموازنة العامةــروع قانـداد مشــعد الدستوري إلـام أن الموعـبين عطوفة المدير الع

 نتهاء السنة المالية بشهر واحد على األقل،إل ـهو قب وقانون موازنات الوحدات الحكومية

مما  ة ـمس األــه إلى مجلــحالتإس الوزراء وــل مجلــقبرار المشروع من ــقإحيث يجب 

ً شكل عبي  نتهاء المشروعين معاً.د من البدء مبكراً إلــب على الدائرة وبالتالي ال ئا
 

ً ـدرس مسبقـد أن تــب المة االعة ـالموازن ةرــأن دائكما  ات الوزارات ــاجـحتيإا

وذلك من خالل مشروع ر والوحدات الحكومية من المخصصات المالية ــدوائـوال

دات ــر والوحــدوائـالوزارات والب من ـم الطلــلذلك يت، رةــموازناتها التي تقدمها للدائ

عداد بالغ إلمعرفة احتياجاتهم  ثم يتم  العامة لدائرة الموازنةروع موازناتها ــمشم ــتقدي

األولويات الحكومية واحتياجات كافة ًء على اــة بنـالماليتحديد السقوف الموازنة و

 تزويدهم بها لعكسها على موازناتهم.وة ــر الحكوميــالوزارات والدوائ



 

 : عدم التخفيض للمخصصات المالية الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية .2
 

وأن م ـلهودة ـة المرصــض المخصصات المالييخفتبدى غالبية الحضور مالحظة حول أ

ستمالكات اإلب فيما يتعلقعلى الخزينة  المترتبةد ـفوائل الــإضافية مث ءً اــعبأ بـذا يرتــه

يق معهم عند ـون هنالك تنســن يكأر ــخآلب البعض اــوطلاءات ــالعطبعض الحكومية و

 .م تخفيض مخصصاتهاــود التي يتــختيار البنض المخصصات إليخفت
 

   العامرد عطوفة المدير 

التي يتم تحديدها مالية القوف ــعلى الس اءً ــبين عطوفة المدير العام أن التخفيض يكون بن

نسبة نمو محددة والمحافظة على  ىيرادات المتوقعة مع المحافظة علعلى حجم اإل اءً ـوبن

 الحكومية دوائرالوزارات ومثالً بعض ال هنالك كما أن ،زانةوعدم زيادة العجز في الم

 ولكن العلى ذلك  اءً ــبنة ــت مخصصاتها الماليــرتفعإة وــة الخليجيــمن المنح تستفادإ

ثم أن  ،مستوى التخصيص لعدم ديمومة المنحنفس على  ةتستطيع الدائرة المحافظ

مجال فيها  لبنود ال قد يكونمجلس الوزراء ومن  على قرار اءً ــبناً ـحيانأ التخفيض يكون

ات ــات المحروقــمخصص ضد تخفيــال ذلك عنــمث)ر ــوالدوائوزارات ــع الـللتنسيق م

اإللتزام  الحكومية لدوائرالوزارات واعلى  هام أنـر العــعطوفة المديد ــأككما  .(25%

مع التأكيد على أنه يحق للوزارات  عدم تجاوزهالها وبالمخصصات المالية المرصودة 

والدوائر الحكومية إعادة ترتيب أولويات انفاقها وتوزيع السقوف على نفقاتها بما يلبي 

  احتياجاتها.

 

 :  مالحظات على األمر المالي الربعي .3
 

ة د من مرونــه حــنأي وــي الربعــر المالــمات على األـور مالحظـدد من الحضـأبدى ع

ي الربعي ـر المالــه كان يعتقد أن األمــوبين بعض الحضور أن ،ربكهمأالمالية والعمليات 

ض عن  ــستفسر البعإو ،اع متساويةــربأة على ــمة المخصصات الماليــيعني قس

 صرف على بند  لم يتم تحديده في االمر الماليحاجتهم للالحلول المتوفرة في حال 

 . الصادر
 

 رد عطوفة المدير العام 

زمة المر مالي ربعي كان الهدف منه توفير السيولة المالية الأصدار إن أبين المدير العام 

مر المالي الربعي مرن حيث أنه ن األأحتياجات الوزارات والدوائر الحكومية وإلتغطية 

بحسب أقل أو أكثر رباع متساوية بل يمكن أن يكون أيعني تقسيم المخصص على  ال

تكون قادرة على التخطيط المالي  أن بد وأن الوزارات والدوائر اللية المعدة الخطة الما

ي التي يتم تحديدها من قبل ــمر المالتزام ببنود األلنه يجب اإلأو لمدة ثالثة أشهر،



طلب صرف لومية ويمكن النظر في الحاالت االستثنائية كالدائرة /الوحدة الح الوزارة/

 المالي.ند لم يتم تحديده في األمر بمخصص ل

 

 : مالحظات على مخصصات الدعم التي ترصد في موازنة الوزارات .4
 

 المؤسسات العامةدم رصد مخصصات لدعم عدوائرهم في  ةرغببين عدد من الحضور 

 دوائرهم.مخصصات  ضمن
 

 رد عطوفة المدير العام 

في  المؤسسات العامةبين عطوفة المدير العام أن ما يتم تخصيصه من دعم لبعض 

 وال يؤثر عليها. الدائرة أو الوزارات ال عالقة له بمخصصات الوزارة اتموازن

 

 : (GFMISمالحظات على النظام المالي المحوسب ) .5
 

ر العمل اطلب عدد من الحضور استكمال تنفيذ الخدمات من خالل النظام وعدم تكر

 ورقياً.

 

 رد عطوفة المدير العام 
 

م ــاً ولــر تعمل ورقيــن الوزارات والدوائــدد مــع ازال هنالكــه مـنأام ــر العــبين المدي

سيبقى العمل  شمول جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكوميةيشملها النظام وحتى 

 النظام المحوسب. هو نتاجثم أن العمل الورقي موازي للعمل المحوسب الورقي 

 

 :مالحظات حول اعداد جداول التشكيالت  .6

 

السنة المالية حتى  تأجيل اعداد جداول التشكيالت الوظيفية لنهايةطلب عدد من الحضور 

ً يكون واضح ذي الــي والجوازي الـوبـركات الترفيع الوجـداد لحــعيتسنى لهم اإل حتى  ا

 .نهاية السنة المالية
 

 رد عطوفة المدير العام 
 

صدار جداول التشكيالت إ سيتممنظومة النزاهة الوطنية  ه وبموجببين المدير العام أن

  ة.قانون الموازنة العامصدار إالوظيفية بالتزامن مع 
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