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االطار 
الزمني 
للتنفيذ

المديرية/
الوحدة المسؤولة 
عن تنفيذ 
اإلجراءات

اإلجراءات الواجب اتباعها

أولوية 
التعامل 
مع 
الخطر

تقييم 
المخاطر

المخاطر
الهدف االستراتيجي/ اإلجراء 

س التنفيذي
لت
 ا
قم
لر
ا

ل
ي
ثرسل
أ

ية
مال
حت
ا

 سنوي
مدٌرٌات قطاعات 

 الموازنات

ربطططط اان طططال مطططت الماللطططات المالٌططط  المرلطططود  -1
للمشارٌع الممول  مت المنح بالحلول على المنح .

تعظٌم االست اد  مت المنح  الالٌجٌ  مت االل إمكانٌ   -2
إجططراا المنططاقالت المالٌطط  بططٌت المشططارٌع الممولطط  مططت 

المنح .

مرتفع 
 جدا  

4 4 اارجٌ تراجع حجم المساعدات ال -1

الهدف االستراتيجي األول:
المساااااايمة ااااااي بنااااااء و اااااع 
مااااااالي سااااااليم ومسااااااتقر اااااااي 

 المملكة

1

 سنوي
مدٌرٌات قطاعات 

 الموازنات

عمططل ورشططات تشططاركٌ  وتدرٌبٌططط  مططع المعنٌططٌت  طططً -1
الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌ 

التعططططاوت مططططع الجرططططات الاارجٌطططط   م ططططال  مراجعطططط   -2
للطوزارات والطدوائر  USAIDمؤشرات األداا مع ال 
والوحدات الحكومٌ (

3 مرتفع 4

ضعف مقدر  الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌ  -2
على االستجاب  لمتطلبات االالح والتطوٌر المتعلق 

بشكل باادار   المالٌ  بشكل عام والموازن  العام  
 ااص وذلك ضمت ااطار الزمنً المحدد.

 اإلجراءات التنفيذية:
مسططططططتو  علططططططى الح ططططططاظ 1.1

كنسططططب  الموازنطططط  لعجططططز آمططططت
 االجمالً المحلً الناتج مت

 سنوي
مدٌرٌات قطاعات 

 الموازنات

حسطو المططوارد المالٌطط  إعطاد  ترتٌططو وولوٌطات اان ططال -1
 المتاح .

لترشططٌد وضططبط إٌجططاد سٌاسطط  ملزمطط  المسططاةم   ططً  -2
 اان ال العام.

مت االل تقارٌر تقدم  المتابع  المستمر  للمشارٌع -3
سٌر العمل  منظوم  النزاة  وتقرٌر اان ال 

(.الروسمالً
تحدٌد مسبق لسقوف الموازنات. -4

4 مرتفع 3
محدودٌ  الموارد المالٌ  وتنامً االحتٌاجات المتزاٌد   -3

عدم وضوح للوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌ  مع 
األولوٌات لد  وغلبرا

 المقطططططدم الطططططدعم تا طططططٌ   1.1

 بشططططططكل الحكومٌطططططط  للوحططططططدات
 تدرٌجً

 توجٌطططططط   ططططططً المسططططططاةم   1.3

 و قطططططا   العطططططام االن طططططال وضطططططبط
الوطنٌ             لألولوٌات

 سنوي
مدٌرٌات قطاعات 

 الموازنات

التوالل والمتابع  المستمر  مطع الجرطات المعنٌط  مطت  -1
الماططتص بالطوص التزوٌطد بالبٌانططات اطالل المحلطل 

 المطلوب 
لحٌت    التزوٌد بنسا  الكترونٌ  مت الردود المطلوب   -1

االنتراا مت اعداد الكتاو الرسمً

 3 4 مرتفع

تاار ولول ردود الوزارات والدوائر والوحدات  -4
الحكومٌ   على تولٌات اللجن  الماتل   ً مجلس 

وقانوت  االم  حول مشروع قانوت الموازن  العام 
 موازنات الوحدات الحكومٌ 

 سنوي
مدٌرٌات قطاعات 

 الموازنات
المطلوب  ًالتأكٌد على عدم الموا ق  على المشارٌع  -1

 إال بوجود دراسات جدو  معتمد . الموازن 
متوسط 3 3

طلو الوزارات رلد ماللات مالٌ  للمشارٌع  -5
دراسات جدو  دقٌق  تو رعدم الروسمالٌ   ً ظل 

 سنوي
مدٌرٌات قطاعات 

 الموازنات

التنسططٌق المسططتمر والتوالططل مططع المعنٌططٌت بالططوص  -1
نشرةاالحلول على البٌانات المالٌ  المطلوب  قبل 

تو ٌر البٌانات مت ملادر وار  بدٌل . -2

 2 4 متوسط
واالحلائٌ  تاار لدور البٌانات المالٌ  واالقتلادٌ   -6

مت الجرات ذات العالق 
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 سنوي
قطاعات مدٌرٌات 

 الموازنات

عقططد الططدورات التدرٌبٌطط  الكا ٌطط  للمحللططٌت علططى نظططام  -1
 المتابع  والتقٌٌم.

 تطوٌر األسالٌو المستادم   ً نظام المتابع  والتقٌٌم -1

مرتفع 
 جدا  

 4 4 
محدودٌطط  االسططت اد  مططت مارجططات نظططام المتابعطط  والتقٌططٌم  -1

الططذي ٌجططري العمططل علططى تطططوٌرث حالٌططا وو ططر ذلططك علططى 
 ( بشكل  عال.ROBتطبٌق  

  

 سنوي
مدٌرٌات قطاعات 

 الموازنات

 بشكل متكامل. تطبٌق نظام المتابع  والتقٌٌم -1
الجوالت االستطالعٌ  واالستعان  بالابراا العرو  -2

 .واألجانو
بالتاكٌد على وازنات الم محللًالتوالل المستمر مع  -3

الوزارات والدوائر الحكومٌ  على تقدٌم معلومات 
تقدم سٌر عمل المشارٌع  لحٌح  ودقٌق  حول

 الراسمالٌ 

 3 4  مرتفع
محدودٌ  جود  البٌانات والمعلومات حول المشارٌع  -2

الروسمالٌ  المقدم  مت الوزارات والدوائر والوحدات 
 الحكومٌ .

 الهدف االستراتيجي الثاني:
 الموازناااة إعاااداد نهااا  تطاااوير

 وتعزيااااااز بالنتااااااا   الموجهااااااة
 ومواكبااااااة الشاااااافااية مباااااااد 
 والمفااااييم الممارساااات أا ااال

 اااااااااي المعاصاااااااارة العالميااااااااة
 إدارتها

7 

 سنوي
مدٌرٌات قطاعات 

 الموازنات

مااطب  رئاس  الوزراا بالوزارات والدوائر  -1
والوحدات الحكومٌ  التً ال تلتزم بالجدول لغاٌات 

 إلزامرا.
 3 3  متوسط

عططططدم التططططزام الططططوزارات والططططدوائر والوحططططدات الحكومٌطططط   -3
 لمراحل إعداد الموازن .بالجدول الزمنً 

 :اإلجراءات التنفيذية
 م رططططططوم تطبٌططططططق تعمٌططططططق 1.1

 بالنتائج الموجر  الموازن 

 

   الدراساتمدٌرٌ سنوي

 
 3 3 متوسط المباشر  بترجم  و ائق الموازن   ور لدورةا -1

 عدم االلتزام باالطار الزمنً بترجم  قانوت الموازن  العام  -4
 الحكومٌ  والو ائق االار وقانوت موازنات الوحدات    

 االةتمطططام مطططت المزٌطططد إٌطططالا2.2

 لإلن طططططططال التحلٌلطططططططً بالجانطططططططو
 العام

 

   الدراساتمدٌرٌ سنوي
استٌعاو التغٌرات  ً المنرجٌ  المعتمد  موالل   -1

 4 2 متوسط وتطبٌق المعاٌٌر الجدٌد  للسن  القادم .
 التغٌر  طً المنرجٌط  المعتمطد   طً اسطتبٌات شط ا ٌ  الموازنط  -5

 ٌا.مما ٌؤ ر على ترتٌو األردت عالم

 االردت موقطططططططططع تحسطططططططططٌت 1.3

 شطططططط ا ٌ  مجططططططال  ططططططً عالمٌططططططا
 الموازن 

 

 سنوي
مدٌرٌات قطاعات 

 الموازنات

الطلو مت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌ   -1
 بتزوٌدنا بالو ائق الرسمٌ  التً تعزز دق  البٌانات.

الملح  مت المساةم   ً بحث ودراس  الحاج  ال علٌ   -2
الموارد البشرٌ  للوزارات والدوائر والوحدات 
 الحكومٌ  عند مناقش  جدول تشكٌالت الوظائف.

 3 3 متوسط
عدم تزوٌد دائر  الموازن  بالمعلومات الدقٌق  حول الشواغر  .1

 وااحدا ات مت قبل الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌ  

 الهدف االستراتيجي الثالث:
 التوظيف  بط اي المسايمة

 الكفؤ باالستخدام يسهم بما
المالية للموارد  

 
 :التنفيذية إلجراءات ا

3 

 سنوي
مدٌرٌات قطاعات 

 الموازنات
 التوسع  ً تأسٌس مؤسسات حكومٌ  غٌر ضرورٌ . 2 3 3 متوسط التنسٌو بعدم إدراجرا بقانوت الموازن  العام  -1

 ٌكوت بحٌث التوظٌف ضبط3.1

 ال علٌ  االحتٌاجات وساس على
 الحكومٌ  للدوائر
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االطار 
الزمني 
للتنفيذ

المديرية/
الوحدة المسؤولة 
عن تنفيذ 
اإلجراءات

اإلجراءات الواجب اتباعها

أولوية 
التعامل 
مع 
الخطر

تقييم 
المخاطر

المخاطر
الهدف االستراتيجي/ اإلجراء 

س التنفيذي
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 ا
قم
لر
ا

ل
ي
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أ
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مال
حت
ا

 مدٌرٌ  الحاسوو سنوي

ٌططومً وح ظطط  داالٌطططا  (Backup) وجططود نظططام -1
واارجٌا

(UPS) تو ر -2
 وجود ونظم  إنذار حرٌق -3
Access control حلر اللالحٌات مت االل -4
تطبٌق السٌاسات الوطنٌ  ألمت وحماٌ  المعلومات  -5

ومدون  السلوك الوظٌ ً

3  متوسط 3 البٌانات قدات وتسرو -1

:الرابع االستراتيجي الهدف
تعزيز القدرات المؤسسية 

لالرتقاء بمستوى أداء 
 الدائرة

4 

 مدٌرٌ  الحاسوو سنوي
 وجود عقود اللٌان  لألجرز -1
وجود قسم ااص لتقدٌم الدعم ال نً واللٌان  -2

 متوسط
 3 3 تعطل وجرز  الحاسوو والاوادم. -2

:التنفيذية إلجراءات ا

الحاسوومدٌرٌ   سنوي  
 (Firewallتو ٌر وجرز  حماٌ  شبكات الحاسوو   -1
ارتباط الدائر  مع مركز تكنولوجٌا المعلومات الوطنً -2

3  متوسط 3 ااترال نظام الحماٌ  -3
تحسين الخدمبت 1.4

 سنوي
مدٌرٌ  الشؤوت 
 المالٌ  واادارٌ 

العمل على تطبٌق التولٌات  ً تقرٌر رضا الموظ ٌت -1 نسب  رضا الموظ ٌتتراجع  -4 3 3 متوسط
رفععععععة الععععععب   ال عععععع ار   1.4

 البشرية

 سنوي
مدٌرٌ  الشؤوت 
 المالٌ  واادارٌ 

ت تدرٌبٌ  ممول  مت جرات اارجٌ البحث عت دورا -1
 التدرٌو الداالً. -1

 متوسط
2 4 

نقص الدورات والورش التدرٌبٌ  الالزم  والمتالل  -5
 ً مجال العمل.

تحسين بيئة الع ل   1.4

 الداخلية

 سنوي
وحد  تطوٌر 
 األداا المؤسسً

التاكٌد على عمل مذكرات داالٌ  او ارسال البٌانات  -1
عبر البرٌد االلكترونً بالوص محتو  الورشات 

 او الدورات التدرٌبٌ .

العمل على نقل المعر   للموظ ٌت مت االل عقد  -1
محاضرات بمحتو  الدورات التدرٌبٌ ..

 1 4 متوسط

المكتسب  نتٌج  المشارك   ً ورش ضعف نقل المعر    -6
العمل والدورات التدرٌبٌٌ  المتعلق  بطبٌع  عمل دائر 

 الموازن  العام 

 عم ثقبفة اإلبداع  4.4

 واإلبتكبر في الدائر 

 سنوي
مدٌرٌ  الشؤوت 
 المالٌ  واادارٌ 

العمل على تطبٌق تولٌات الموردٌت  ً استبٌات   -1

 قٌاس رضا الموردٌت.
تراجع نسب  رضا الموردٌت -7 1 4 متوسط
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