خدمة رقم( :)2إصدار بالغ إعداد مشروعي قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية
ومشروع نظام تشكيالت الوزارات والدوائر والوحدات 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

و ب غ يصر(ه دول (ئاس الوز(اء ف شهر أياوا ةن ال م إل راد ةشروع امنوت
الموازن الامة وةشروع امنوت ةوازنمت الوحرات الحكوةا وةشروع نمةم ظشةكا ت
الةةروائر والوحةةةرات الحكوةاةةة للةةةي ةملاةةة ةاايةة ة ضةةةميم ً اإلجةةةراءات ال ةةة سةةة باهم
الحكوة ف إ ةراد الموازنة للةي الموازنة وسةي ان ظأشةاري ان وال وجهةمت وال وااةمت
الرئالةةا والفرضةةامت واإلجةةراءات المملا ة ال ة ظةةل اطس ة يمد إلاهةةم ف ة إ ةةراد ظعةةريرات
الموازنةة ةرفعةةم ً بةةه سةةع اإلنفةةما اليهةةمئ لكةةل دائةةرة ووحةةرة حكوةاةة واإلجةةراءات
وال ااامةةةمت الواجةةة ال عاةةةر بهةةةم ةةةةن ابةةةل الةةةروائر والوحةةةرات الحكوةاةةة و ةجةةةملس
المحمفمةةةمت يةةةر إ ةةةراد ةشةةةم(يخ ةوازنمظهةةةم وجةةةراوا ظشةةةكا ت الروائروالوحةةةرات
الحكوةا .
 اطام( الممل ة وسط المرى ة ضميم ً:
 المؤشرات اطا صمدي الكاا . ظعريرات اطيرادات واليفعمت والاجوزات المل هرف . ب غمت إ راد ةشروع امنوت الموازن لاليوات اللمبع .
 اللعول المملا الجيئا اليهمئا لاوزا(ات والروائر والوحرات الحكوةا
 ارا(ات ةجاس الوز(اء ذات الا ا .
 اطس راظاجامت وال طط الحكوةا .
 اظفماامت براة اطح ح الممل واطا صمدي.
 ظامةةةل اإلدا(ة الاااةةةم اةةةى إ ةةةراد ةلةةةودة بةةة غ الموازنةةة فةةة ضةةةوء ال وجهةةةمت
واطس راظاجامت وال طط الحكوةا .
 يعةةو طوف ة المةةرير الاةةم برفةةخ الةةب غ إلةةى ةاةةمل وزيةةر المملا ة باةةر ةراجا ةةه
وظارياةةه وا مةةمده ةرفع ةم ً بةةه اللةةعول المملا ة الجيئا ة اليهمئا ة لا ةروائر والوحةةرات
الحكوةا وةجملس المحمفممت.
 يعةةو دول ة (ئةةاس الةةوز(اء بإحةةرا( ب ة غ إ ةةراد الموازن ة وظامامةةه اةةى الةةروائر
والوحرات الحكوةا وةجملس المحمفممت.
 يعةةةو المةةةةرير بمإلياةةةمز لاجيةةةة المواةةةةخ اإللك رونةةة بيشةةةةر الةةةب غ اةةةةى المواةةةةخ
اطلك رون .
 ظا ةةةي الةةةروائر والوحةةةرات الحكوةاةةة ب يويةةةر دائةةةرة الموازنةةة الامةةةة بمشةةةم(يخ
ةوازنمظهةةم حلةة اللةةعول الجيئاةة اليهمئاةة  ,حاةةث يلةة ال الةةل الةةريوات ةشةةم(يخ
الموازنمت لا ل ظحوياهم ةن طوف المرير الام إلى ةرير العطمع والمحال الماي .
 يعةةو المحاةةل ب ةةراا وإدخةةما ةشةةم(يخ الموازنةةمت اةةى اليمةةم المحوس ة ,وإ
طوف المرير الام بأي ة حممت.
 ي ل اإليامز ةن طوف المرير الام إلى ةةرير الحمسةوب والمطباة لطبم ة وظةراا
نل ةن ةشرو العمنونان.
 4اسمباخ مل
احرا( الب غ اللعول المملا الجيئا اليهمئا )
□ ةلمنرة
■ (ئالا
□ المواايان
□ األ مما
■ الحكوة
الك الرسما -اطج مم مت – البرير الامدي واطلك رون – المواخ اطلك رون
لارائرة
دائرة الموازن الامة  /ةريريمت اطم مت الموازنمت
نممذج إ راد ةشم(يخ الموازنمت /المواخ اطلك رون لارائرة
(ئمس الوز(اء ,و زا(ة المملا
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