خدمة رقم ( :)1تحضير واعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية
وصف الخدمة

الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

الوقت المتوقع إلنجاز الخدمة
المخرج الرئيسي من الخدمة
هيكلية الخدمة
الفئة المستهدفة
قنوات تقديم الخدمة
موقع تقديم الخدمة
النماذج المستخدمة في تقديم
الخدمة
الشركاء في تقديم الخدمة

المراحل ال ظمر بهم خرة ظحضار وإ راد المشرو ان وظم ر ةن ةرحا ةراجا اللعول
الجيئا األولا وظحريث المؤشرات اطا صمدي الكاا إلى ةرحا (فخ ةشرو العمنونان إلى ةجاس
األة لالار بإارا( مم حل المراحل الرس و(ي .
 نممذج إ راد الموازن الامة ةابأة حل اطحوا وال ظ ضمن-:
 المااوةمت اطسمسا الشمةا . نممذج ظعرير اطيرادات. خ ح وظفمحال اليفعمت الجم(ي . خ ح وظفمحال اليفعمت الرأسمملا . بطمامت وح المشم(يخ. نممذج إ راد ةوازنمت ةجملس المحمفممت ال ةرايي ). نممذج الشكل الجرير لاموازن ة ضمي الرؤي و الرسمل واط رال الوايا واأل رال اطس راظاجا
والبراة و ةؤشرات اامس األداء.
 الحلمب ال مة لالي المملا اللمبع بمطضمف الى الموا الممل لغمي  7/31لالي الحملا .
 الاعود واطظفماامت .
 ظامل اإلدا(ة الااام اى إ راد وةراجا اللعول المملا الجيئا األولا لاروائر والوحرات
الحكوةا وةجملس المحمفممت ال ةرايي ).
 يعو طوف المرير الام برفخ ةذارة لمامل وزيرالمملا لاموافع اى اللعول الجيئا األولا .
 ظعو اإلدا(ة الااام بإ راد ظامال يرفخ لمامل وزير المملا ويصر(ه دول (ئاس الوز(اء ب صوص
الطا ةن الروائر والوحرات الحكوةا ظيوير دائرة الموازن الامة بمشم(يخ ةوازنمظهل وجراوا
ظشكا ظهل .
 بار ظلجال ةشم(يخ ةوازنمت الروائر والوحرات الحكوةا ف الل الريوات ي ل ظحوياهم ةن طوف
المرير الام إلى ةرير العطمع والمحال الماي .
 يعو ةرير العطمع والمحال ب فريغ بامنمت ةشم(يخ ةوازنمت الروائر والوحرات الحكوةا اى
اليممذج الما مرة و مل د(اس وظحاال أول لمشروع ةوازن الرائرة أو الوحرة الحكوةا .
 يعو المحال وةرير العطمع بميماش ةشم(يخ الموازن ةخ الماياان ف الرائرة أو الوحرة الحكوةا .
 يبرأ طوف المرير الام وةن خ ا الاجي المايا بميماش ةرير العطمع والمحال ب صوص ةشم(يخ
الموازنمت لغميمت إ راد ال يلابمت اطولا لإليرادات واليفعمت.
 14اسبوع مل
اللعول المملا اليهمئا األولا
□ ةلمنرة
■ (ئالا
□ المواايان
■ األ مما
■ الحكوة
الك الرسما -اطج مم مت  -البرير الامدي واطلك رون
دائرة الموازن الامة  /ةريريمت اطم مت الموازنمت
نممذج ا راد ةشم(يخ الموازنمت  /المواخ اإللك رون

لارائرة

مجلس الوزراء ،وزارة المالية ،وزارة التخطيط ،ديوان الخدمة المدنية ،المجلس االستشاري،
وزارة تطوير القطاع العام

