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 مديريات قطاعات الموازنات مهام ومسؤوليات 
دارة دائرة الموازنة العامة رقم )من تعليمات ( 21) تضمنت المادة  أن ،( من نظام التنظيم اإلداري 22صادرة بموجب أحكام المادة )ال 1021( لسنة 2تنظيم وا 

 :التالية  والمسؤوليات المهام الموازنات قطاعات مديريات تتولى
 

 .الحكومية والوحدات والدوائر زاراتالو  كافة بها تتقدم التي المالية خصصاتمال طلبات تنقيح .2
 .ببعض بعضها وعالقتها وجدواها أولوياتها من التأكد بغية واالنشطة والمشاريع امجر الب كافة قيقتد .1
 بالنتائج الموجهة الموازنة إطار ضمن الحكومية الوحدات موازنات قانون  ومشروع العامه الموازنة قانون  مشروع إعداد .3

 رار.الق اتخاذ عملية لدعم التحليلية الجهود على ف ار واإلش المدى متوسط المالي واالطار
 .الحكومية والوحدات والدوائرالوزارات  بين تمويلها ومصادررامج الب في الضرورية غير االزدواجية حذف .1
 المقررة رامجوالب والخطط السياسات تطبيق على تساعد التي العمليةراءات االج ضعو  .5
 .الحكومية والوحدات والدوائر للوزارات اتيجيةر االست الخطة تنفيذ على الرقابة .6
 .ونشاطات فرعيه أهداف الى الحكومية والوحدات والدوائر للوزارات العامة األهداف تحويل في المشاركة .7
 .المملكة محافظات جميع على ومكاسبها التنمية منافع توزيع يحقق وبما لالولويات وفقا   المخصصات رصد .8
 .المتاحة المالية للموارد االمثل التخصيص في للمساعدة المملكة محافظات بكافة المتعلقة والمعلومات البيانات كافة على طالعاال .9

 .بالتنفيذ المتعلقة االمور كافة على كثب عن واالطالع تنفيذها يجري  التي المشاريع على ميدانية ياراتبز  القيام .20
 .الرأسمالية المشاريع في االنجاز مستوى  عن منتظم بشكل الدورية التقارير إعداد .22
 .وفعالية بكفاءة أهدافها تحقيق يخدم بما الحكومية والوحدات والدوائر تار  الوزا تشكيالت نظام إعداد .21
 .مالية انعكاسات لها التي الرسمية والكتب والتعليمات ت ار ار والق التشريعات مشاريع في أير ال إبداء .23
 .الدولية الممارسات افضل مع يتوافق بما العامة الموازنة شكل تطوير .21
 .موازناتها مشاريع إعداد في الحكومية والوحدات والدوائرزارات الو  ساعدةم .25
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 .الحكومية والوحدات والدوائر لوزاراتا لموظفي الدائرة تعقدها التي المتخصصة العمل ورش في المساهمة .26
 
 التالية الرئيسية القطاعات الى الموازنات قطاعات مديريات تقسم : 

 

 .المالية اإلدارة قطاع مديرية  1.

 .العامة اإلدارة قطاع مديرية  2.
 .والقضاء واألمن الدفاع قطاع مديرية 3. 

 .المحلية والتنمية التحتية البنية قطاع مديرية  4.

 .اإلجتماعية والتنمية الصحة قطاع مديرية  5.

 .الطبيعية والثروة اعيةر الز  التنمية قطاع مديرية  6.

 .البشرية الموارد وتنمية التعليم قطاع مديرية  7.

 .اإلستثمارية البيئة وتعزيز الصناعية التنمية قطاع مديرية  8.
 .اتالمعلوم وتكنولوجيا واالتصاالت واإلعالم الثقافة قطاع ديريةم .9
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 العمليات الرئيسيةو تيجية اترابط االهداف االستر مصفوفة 
 
 

 تيجيةااالهداف االستر  العمليات الرئيسية  الرقم

إعداد ) مشروع قانون الموازنة  2
مشروع قانون موازنات و العامة 

 الوحدات  الحكومية (

 . المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة2
 ادارتها. تطوير نهج اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وتعزيز مبادئ الشفافية ومواكبة افضل الممارسات والمفاهيم العالمية المعاصرة في 1
 . تعزيز القدرات المؤسسية لالرتقاء بمستوى اداء الدائرة4

متابعة إقرار ) مشروع قانون  2
مشروع قانون و الموازنة العامة 

 موازنات الوحدات  الحكومية (
 

متابعة إصدار ) نظام تشكيالت  3
 والوظائف  للوزارات والدوائر 

  (للوحدات  الحكومية
 

 ستخدام الكفؤ للموارد الماليةالتوظيف بما يسهم باال. المساهمة في ضبط 3

   متابعة تنفيذ ومراقبة ) قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات  الحكومية(   4

 . المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة2 إصدار االمر المالي العام  (2/4)
 بالنتائج وتعزيز مبادئ الشفافية ومواكبة افضل الممارسات والمفاهيم العالمية المعاصرة في ادارتها . تطوير نهج اعداد الموازنة الموجهة1
 
 
 
 

 إصدار االمر المالي الخاص  (1/4)

 إصدار الحوالة المالية  (3/4)

 إصدار المناقلة المالية  (4/4)

 إصدار مستند االلتزام  المالي  (5/4)
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 إصدار حوالة نقل العهدة  (6/4)

إحداث بند أو مشروع أو   (7/4)
 برنامج  جديد

إبداء الرأي والرد على الكتب   5
الرسمية المختلفة ذات االثر 

 المالي و االداري 

 . المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة2
 . تعزيز القدرات المؤسسية لالرتقاء بمستوى اداء الدائرة4

قانون متابعة االنفاق واالنجاز ) 6
الموازنة العامة وقانون موازنات 

 الوحدات  الحكومية(

 . المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة2
 . تعزيز القدرات المؤسسية لالرتقاء بمستوى اداء الدائرة4

 ومستقر في المملكة. المساهمة في بناء وضع مالي سليم 2 متابعة إصدار ملحق موازنة  7

 ها. تطوير نهج اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وتعزيز مبادئ الشفافية ومواكبة افضل الممارسات والمفاهيم العالمية المعاصرة في ادارت1
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 عمليات مديريات قطاعات الموازناتمعايير مصفوفة 

دورية  معادلة قياس مؤشر االداء مؤشر االداء العملية الرقم
 القياس

 مسؤولية القياس القيم المستهدفة
 واالعتماد

 مصادر التحقق

إعداد ) مشروع قانون الموازنة   1
مشروع قانون موازنات و العامة 

 الوحدات  الحكومية (

نسبة المخصصات المقدرة لسنة 
الموازنة الى ما تم تقديره تأشيريًا 

 لنفس السنة في موازنة العام السابق

مقدر سنة الموازنة/ تأشيري لنفس  
 %200 سنوي  السنة في موازنة العام السابق

 
 
 
 

 مالك العملية 
مدراء مديريات 

 قطاعات الموازنات

قانون الموازنة العامة  -
وقانون موازنات الوحدات 

 الحكومية

2 
 

متابعة إقرار ) مشروع قانون 
مشروع قانون و الموازنة العامة 

 الحكومية (موازنات الوحدات  
 

 تاريخ اقرار الموازنة  .2
نسبة التصويت بالموافقة على  .1

 مشروع الموازنة في مجلس االمة

تاريخ بداية  -تاريخ اقرار الموازنة  .2
 السنة 

عدد المصوتين بالموافقة / اجمالي  .1
 عدد المصوتين من مجلس االمة 

 سنوي 

 عمل يوم 30
 

 % فاكثر65

 قرارات مجلس الوزراء  -
مجلس  نتائج تصويت -

 االمة

3 
 

متابعة إصدار ) نظام تشكيالت 
 والوظائف  للوزارات والدوائر 

  (للوحدات  الحكومية
 

نسبة الوظائف المحدثة الى  .2
 .الوظائف المطلوبة

اعداد نظام التشكيالت بالتزامن  .1
 مع اعداد الموازنة

عدد الوظائف المحدثة / عدد  .2
 الوظائف المطلوبة

 -تاريخ اقرار نظام التشكيالت  .1
 تاريخ اقرار الموازنة

 سنوي 

عدد الوظائف ) -
/ عدد  المغاه

 (الوظائف المطلوبة
 عمل يوم 30 -

 قرارات مجلس الوزراء -
نظام تشكيالت  -

لوزارات والدوائر االوظائف 
 لوحدات  الحكوميةوا

   متابعة تنفيذ ومراقبة ) قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات  الحكومية(  4
تدقيق التاريخ  -صدار ال)تاريخ امعدل  معدل الوقت الالزم لالصدار)يوم عمل( إصدار االمر المالي العام  (2/4)

ربع   (4/
 سنوي 

)على  عمل يوم 4
 االقل(

  العملية مالك
 مديريات مدراء

 الموازنات قطاعات

كتاب اصدار االمر   -
 المالي 

 الوزاكشوف حاجات  -
  الحكومية والدوائر تار 

عدد الوزارات /)عدد ايام العملمعدل  معدل الوقت الالزم لالصدار)يوم عمل( إصدار االمر المالي الخاص  (1/4)
 سنوي   والدوائر(

 مالك العملية  عمل يوم 1
مدراء مديريات 

 قطاعات الموازنات
 

تقرير من خالل نظام 
GFMIS 

عدد الوزارات /)عدد ايام العملمعدل  معدل الوقت الالزم لالصدار)يوم عمل( إصدار الحوالة المالية  (3/4)
 سنوي   والدوائر(

تقرير من خالل نظام  يوم عمل 1
GFMIS 
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دورية  معادلة قياس مؤشر االداء مؤشر االداء العملية الرقم
 القياس

 مسؤولية القياس القيم المستهدفة
 واالعتماد

 مصادر التحقق

عدد الوزارات /)عدد ايام العملمعدل  معدل الوقت الالزم لالصدار)يوم عمل( إصدار المناقلة المالية  (4/4)
  والدوائر(

  يوم عمل 1 سنوي 
 مالك العملية 

مدراء مديريات 
 قطاعات الموازنات

 
 
 
 
 
 

تقرير من خالل نظام 
GFMIS 

عدد الوزارات /)عدد ايام العملمعدل  معدل الوقت الالزم لالصدار)يوم عمل( إصدار مستند االلتزام  المالي  (5/4)
  والدوائر(

تقرير من خالل نظام  يوم عمل 1 سنوي 
GFMIS 

عدد الوزارات /)عدد ايام العملمعدل  لالصدار)يوم عمل(معدل الوقت الالزم  إصدار حوالة نقل العهدة  (6/4)
  والدوائر(

تقرير من خالل نظام  يوم عمل 1 سنوي 
GFMIS 

إحداث بند أو مشروع أو برنامج    (7/4)
 جديد

طلب االحداث كتاب )تاريخ ورود معدل  معدل الوقت الالزم لالنجاز 
       /الموافقةكتاب تاريخ  -

  عدد طلبات االحداث(

       قسم الديوان        ايام عمل 7 سنوي 
 )كتب االحداث الصادرة( 

إبداء الرأي والرد على الكتب   5
الرسمية المختلفة ذات االثر 

 المالي و االداري 

       قسم الديوان       %200 سنوي  عدد الكتب المنجزة  عدد الكتب المنجزة 
 )الكتب الصادرة( 

واالنجاز )  قانون متابعة االنفاق  6
الموازنة العامة وقانون موازنات 

 الوحدات  الحكومية(

 عدد تقارير االنفاق عدد التقارير النوعية الصادرة
 عدد تقارير االنجاز

 (ماليموقف ) 21 سنوي 
 (تقارير)   4

 مالك العملية  -
مدراء مديريات  -

 قطاعات الموازنات
مدير مديرية  -

 الدراسات

 اليةالم المواقفتقارير  -
تقارير مديرية  -

 الدراسات

)عدم صدور  0 سنوي  عدد المالحق الصادرة عدد المالحق الصادرة متابعة إصدار ملحق موازنة  7
 ملحق(

 مالك العملية  -
مدراء مديريات  -

 قطاعات الموازنات
مدير مديرية  -

 الدراسات

تقارير مديرية  -
 الدراسات
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 بطاقة وصف العملية
(3،1،2) ق.م.ع رمز العملية  عداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات ا  العملية   

 الوحدات الحكومية

رصد احتياجات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية من  الهدف من العملية رئيسية نوع العملية

 المخصصات المالية في ضوء الموارد المالية المتاحة

 مخرجات العملية إجراءات العملية مدخالت العملية

قانون موازنات الوحدات مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع  )3،1،2(ق.م.ع  مخطط سير العملية : الوزرات والدوائر والوحدات الحكومية الواردة من موازناتالمشاريع 
 الحكومية

العمليةموارد  المعارف متطلبات متلقي الخدمة عوامل النجاح الحرجة  

  االلتزام بالجدول الزمني العداد
 الموازنة.

 ديمومة عمل االنظمة الحاسوبية. 

 .توفر الموارد المالية 

  مخصصات الرصد
 .الالزمة

 دقة العمل. 

  العامة الموازنة اعداد مشروع بالغتعميم و . 
 .الكتب ذات العالقة 
  (االيراداتو  النفقاتاعداد الموازنة )نماذج. 
 العالقة ادلة الموازنة ذات. 
  تيجية ذات العالقة.االخطط االستر 
  القوانين واالنظمة والتعليمات ذات العالقة: 
 قانون الموازنة العامةو  قانون تنظيم الموازنة -
 قانون موازنات الوحدات الحكومية -
 النظام المالي الحكومي. -
 نظام االشغال.و   نظام اللوازم -
 نظام الخدمة المدنية. -
تشكيالت الوظائف للوزارات والدوائر والوحدات نظام  -

  الحكومية.

 تكنولوجية : جهاز حاسوب.  
 مديرية مديرية الدراسات، ،بشرية : مدير قطاع،محلل موازنة

 .الحاسوب والمعرفة
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 مخطط سير العملية
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 بطاقة وصف العملية
موازنات  الموازنة العامة ومشروع قانون متابعة إقرار مشروع قانون    لعمليةا   1 ق.م.ع رمز العملية

 الوحدات الحكومية
الوحدات موازنات  قانون مشروع و قانون الموازنة العامة إقرار مشروع  الهدف من العملية رئيسية نوع العملية

  الحكومية
 مخرجات العملية إجراءات العملية مدخالت العملية

 قانون موازنات الوحدات الحكوميةقانون الموازنة العامة و  1ق.م.ع  مخطط سير العملية : موازنات الوحدات الحكوميةقانون مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع 
 موارد العملية المعارف متطلبات متلقي الخدمة عوامل النجاح الحرجة

  االلتزام بالجدول الزمني العداد
 الموازنة.

 ديمومة عمل االنظمة الحاسوبية. 

  المالية.توفر الموارد 

  اقرار مجلس الوزراء لمشروعي
 الموازنة.

  اقرار مجلس االمة لمشروعي
 الموازنة.

 

  الالزمة.مخصصات الرصد 

 سرعة االنجاز. 

  الرد على استفسارات وتوصيات
 مجلس االمة.

 .تنفيذ قرارات مجلس الوزراء 

  تكنولوجية : جهاز حاسوب 
  : محلل موازنة. مدير قطاع ، بشرية 
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 بطاقة وصف العملية
عمليةال  8 ق.م.ع  رمز العملية وظائف للوزارات والدوائر وللوحدات الإصدار نظام تشكيالت متابعة  

 الحكومية 
 تنفيذ وتنظيم وضبط كافةمن  الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية تمكين الهدف من العملية رئيسية نوع العملية 

وظائف والغاء واحداث ترفيع وتعبئة من  المتعلقة بالموظفين جراءاتاال
 وغيرها

العملية مخرجات إجراءات العملية العمليةمدخالت   
 الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية تشكيالتنظام  عو مشر  8ق.م.ع  : مخطط سير العملية لوزارات والدوائر والوحدات الحكوميةلالوظائف  تشكيالتجداول 

 موارد العملية المعارف متلقي الخدمة متطلبات عوامل النجاح الحرجة
 مشروعي  اعدادبالتزامن مع  تشكيالتال اعداد

 القانونين.
 ديمومة عمل االنظمة الحاسوبية. 
 .توفر المخصصات الالزمة 

 سرعة االنجاز. 
 .دقة العمل 
  طلب الموافقة على

 احداثات الوظائف.

 العامة. الموازنة اعداد مشروع بالغ 
  لعام الوظائف ل تشكيالتنظام

 .السابق
 للموارد  الفنيةاللجنة  توصيات

 البشرية.
 للموارد اللجنة المركزية  قرارات

 البشرية.
 الكتب الرسمية ذات العالقة. 
 الهيكل التنظيمي. 

  جهاز حاسوب تكنولوجية : 
  : مديرية الحاسوب والمعرفة. محلل موازنة مدير قطاع ، بشرية ، 
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 بطاقة وصف العملية
 اصدار االمر المالي العام عمليةال (5/2ق.م.ع )   رمز العملية 

تمكييين الييوزارات والييدوائر الحكومييية ميين اعييداد الحييواالت المالييية  للنفقييات  - الهدف من العملية رئيسية نوع العملية 
 الجارية.

 من  النفقات الجارية. تمكين الوحدات الحكومية من البدء بالصرف -
 مخرجات العملية إجراءات العملية مدخالت العملية

 (احتياجات الوزارات والدوائر الحكومية المالية)االمر المالي العام  (5/2)ق.م.ع  مخطط سير العملية  قانون موازنات الوحدات الحكوميةو  قانون الموازنة العامة
 موارد العملية المعارف الخدمةمتطلبات متلقي  عوامل النجاح الحرجة

   إقيييييرار مشييييييروعي القيييييانونين بداييييييية
 السنة المالية.

   إصييييدار االميييير المييييالي العييييام فييييي
 .الوقت المحدد

  ديمومة عمل االنظمة الحاسوبية. 

 سرعة االنجاز. 
 .دقة العمل 

 قانون الموازنة العامة. 
 قانون موازنات الوحدات الحكومية. 
 لمواقف الماليةا. 

  تكنولوجية : جهاز حاسوب 
  : مديرية الحاسوب والمعرفة.محلل موازنة مدير قطاع ، بشرية ، 
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 بطاقة وصف العملية
(5/1)ق.م.ع  رمز العملية  اصدار االمر المالي الخاص العملية 

الحكومية من اعداد الحواالت المالية للنفقات تمكين الوزارات والدوائر  - الهدف من العملية رئيسية نوع العملية
 الرأسمالية.

 تمكين الوحدات الحكومية من البدء بالصرف من النفقات الرأسمالية -
 مخرجات العملية إجراءات العملية مدخالت العملية

قانون موازنات الوحدات و  قانون الموازنة العامة
  الحكومية

 (احتياجات الوزارات والدوائر الحكومية المالية) االمر المالي الخاص (5/1) ق.م.ع مخطط سير العملية 

 موارد العملية المعارف متطلبات متلقي الخدمة عوامل النجاح الحرجة

 .إقرار مشروعي القانونين بداية السنة المالية 
  المالي الخاص في الوقت إصدار االمر

 .المحدد
 .ديمومة عمل االنظمة الحاسوبية 

  االنجازسرعة. 
 .دقة العمل 

 قانون الموازنة العامة. 
  قانون موازنات الوحدات

 .الحكومية
 لمواقف الماليةا. 

  تكنولوجية : جهاز حاسوب 
  : مديرية الحاسوب والمعرفةمحلل موازنة مدير قطاع ، بشرية ،. 
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 بطاقة وصف العملية
(5/3)ق.م.ع  رمز العملية عمليةال   اصدار الحواله المالية 
 تمكين الوزارات والدوائر الحكومية من الصرف من المخصصات المالية الهدف من العملية رئيسية نوع العملية

 
العمليةمخرجات  إجراءات العملية العمليةمدخالت   

 لنفقات الجارية والنفقات الرأسمالية()االحوالة المالية اصدار  (5/3)ق.م.ع : مخطط سير العملية  الخاص العام و االمر المالي
 موارد العملية المعارف متطلبات متلقي الخدمة عوامل النجاح الحرجة

 عام والخاص في الوقت اصدار االوامر ال
 .المحدد

  المالية الوقت الالزم الصدار الحوالة 
 ديمومة عمل االنظمة الحاسوبية.  

 

 سرعة االنجاز. 
 .دقة العمل 

  العامةقانون الموازنة. 
 المواقف المالية. 

 تكنولوجية : جهاز حاسوب. 
  : مديرية الحاسوب والمعرفة محلل موازنة مدير قطاع ، بشرية ،. 
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 بطاقة وصف العملية 
 اصدار المناقلة المالية عمليةال  (5/1) ق.م.ع رمز العملية

مكين الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية من تسديد اي ت الهدف من العملية رئيسية نوع العملية 
خالل السنة من نفس مخصصات التزامات مالية على اي بند  

 المالية
 العمليةمخرجات  إجراءات العملية العمليةمدخالت 

 المناقلة المالية اصدار  (5/1)ق.م.ع   قانون موازنات الوحدات الحكوميةو  قانون الموازنة العامة
 موارد العملية المعارف متطلبات متلقي الخدمة عوامل النجاح الحرجة

 توفر المبررات. 
 الحاسوبية ديمومة عمل االنظمة. 
 الوقت الالزم الصدار المناقلة 

 .المالية
  يتوافق مع  ماليةال طلب المناقلة

 .احكام القانون 
 .توفر المخصصات الالزمة 

 سرعة االنجاز. 
 .دقة العمل 
  اجراء المناقلةالموافقة على 

 .ماليةال

 قانون الموازنة العامة. 
 قانون موازنات الوحدات الحكومية. 
  ة.قف المالياالمو 

 جهاز حاسوب  تكنولوجية : 
 مديرية  محلل موازنة مدير قطاع ،، االدارة العليا :  بشرية ،

 الحاسوب والمعرفة.
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 بطاقة وصف العملية
(5/5)ق.م.ع    رمز العملية  عمليةال     اصدار مستند االلتزام المالي 
حالة العطاءات الهدف من العملية رئيسية نوع العملية   تمكين الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية من طرح وا 

العملية مخرجات إجراءات العملية العمليةمدخالت    
  ماليالتزام لمستند االاصدار  (5/5)ق.م.ع  العملية:سير   مخطط   قانون موازنات الوحدات الحكوميةو  قانون الموازنة العامة

 موارد العملية المعارف متطلبات متلقي الخدمة عوامل النجاح الحرجة
 توفر المبررات. 
 الحاسوبية ديمومة عمل االنظمة. 
  مستند الوقت الالزم الصدار 

 . ماليالتزام لاال
  يتوافق  ماليالتزام لاال مستند طلب

 .مع احكام القانون 
 .توفر المخصصات الالزمة 

 سرعة االنجاز. 
 .دقة العمل 
 الموافقة على اجراء مستند 

 .ماليالتزام لاال

 قانون الموازنة العامة. 
 قانون موازنات الوحدات الحكومية. 
  ة.قف المالياالمو 

 جهاز حاسوب  تكنولوجية : 
  : مديرية الحاسوب والمعرفة.محلل موازنة مدير قطاع ، بشرية ، 
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 بطاقة وصف العملية
(5/6)ق.م.ع  رمز العملية  اصدار حوالة نقل العهدة العملية 
من  ع رو مشاي نشاط او  تنفيذب تمكين الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية الهدف من العملية رئيسية نوع العملية

الحكومية  لوزارات والدوائر والوحداتا في موازنة االنفاق من المخصصات المرصودة
  ع  رو مشصاحبة النشاط او ال االخرى 

العمليةمخرجات  إجراءات العملية العمليةمدخالت   
  حوالة نقل العهدةاصدار  (5/6)ق.م.ع : مخطط سير العملية قانون موازنات الوحدات الحكوميةو  قانون الموازنة العامة

العملية موارد المعارف متطلبات متلقي الخدمة عوامل النجاح الحرجة  
 توفر المبررات. 
 الحاسوبية ديمومة عمل االنظمة. 
 حوالة نقل  الوقت الالزم الصدار

 .العهدة
  يتوافق مع  حوالة نقل العهدةطلب

 .احكام القانون 
 .توفر المخصصات الالزمة 

 سرعة االنجاز. 
 .دقة العمل 
  الموافقة على اجراء 

 . حوالة نقل العهدة

 قانون الموازنة العامة. 
  موازنات الوحدات الحكوميةقانون. 
  ةقف المالياالمو. 

 جهاز حاسوب  تكنولوجية : 
 ، مديرية الحاسوب والمعرفة. محلل موازنة بشرية : مدير قطاع ، 
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 بطاقة وصف العملية
7ق.م.ع  رمز العملية عمليةال  أو قانون  احداث بند أو مشروع أو برنامج جديد في قانون الموازنة العامة 

 موازنات الوحدات الحكومية
وفي حاالت الضرورة  من االحداث  تمكين الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الهدف من العملية رئيسية نوع العملية

ممارسة ب لقيامها وتأمين المخصصات الالزمة لها ضمن موازنة الفصل نفسه
 اعمالها على اكمل وجه

العملية مخرجات العمليةإجراءات  العمليةمدخالت   
 بند أو مشروع أو برنامج جديد  حداث ا 7مخطط سير العملية ق.م.ع  قانون موازنات الوحدات الحكوميةو  قانون الموازنة العامة

 
 موارد العملية المعارف متطلبات متلقي الخدمة عوامل النجاح الحرجة

 الحاسوبية ديمومة عمل االنظمة. 
 توفر المبررات. 

  لالحداث.الوقت الالزم 

 .توفر المخصصات الالزمة 

  يتوافق مع احكام  االحداثطلب
 .القانون 

 سرعة االنجاز. 
 .دقة العمل 
  طلب الموافقة على

 االحداث

 قانون الموازنة العامة. 
 قانون موازنات الوحدات الحكومية. 
 لمواقف الماليةا. 

 جهاز حاسوب  تكنولوجية : 
  : مديرية الحاسوب والمعرفة. موازنةمحلل  مدير قطاع ، بشرية ، 
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 بطاقة وصف العملية
(20،22)ق.م.ع  رمز العملية عمليةال  الكتب الرسمية المختلفة ذات االثر ابداء الرأي والرد على   

 المالي واالداري 
تزويد الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بالردود التي  الهدف من العملية رئيسية  نوع العملية 

 تساعدها في ممارسة اعمالها
العمليةمخرجات  إجراءات العملية العمليةمدخالت   

ومن الشركاء  والوحدات الحكوميةالوزارات والدوائر الكتب الواردة من 
  ومن اي جهة اخرى 

 الكتب الصادرة عن دائرة الموازنة العامة (20،22)ق.م.ع  :مخطط سير العملية

 موارد العملية المعارف متطلبات متلقي الخدمة عوامل النجاح الحرجة

 على الكتب الواردة خالل  لردا
 الوقت المحدد.

  ديمومة عمل االنظمة
 .الحاسوبية

 توفر المبررات. 

 

  سرعة االنجاز. 
  .دقة العمل 

  القوانين واالنظمة والتعليمات ذات
 العالقة ومن اهمها:

 قانون تنظيم الموازنة. -
 قانون الموازنة العامة. -
 ادلة الموازنة ذات العالقة. 
 .الكتب ذات العالقة 
 .الخطط االستراتيجية ذات العالقة  

 تكنولوجية : جهاز حاسوب.  
  : محلل موازنة مدير قطاع ، مديرية الدراسات ،بشرية  ،

 مديرية الحاسوب والمعرفة.
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 بطاقة وصف العملية
9ق.م.ع       رمز العملية عمليةال   متابعة االنفاق واالنجاز 
والدوائر والوحدات الحكوميةاصدار تقارير دورية  للوزارات    الهدف من العملية رئيسية نوع العملية  

العمليةمخرجات  إجراءات العملية العملية مدخالت  
 صادرةانفاق وانجاز تقارير  9ق.م.ع  : مخطط سير العملية  عمل المشاريع الرأسماليةدم سير المواقف المالية، بيانات تق
 موارد العملية المعارف متطلبات متلقي الخدمة عوامل النجاح الحرجة

  واالحصيائيات البيانيات جمييع توفر 
 .الالزمة

  الوقت الالزم الصدار التقارير.  
  ديمومة عمل االنظمة الحاسوبية. 

 سرعة االنجاز. 
 .دقة العمل 

 :القوانين واالنظمة والتعليمات ذات العالقة ومن اهمها 
 .قانون تنظيم الموازنة -
 .قانون الموازنة العامة -
 ادلة الموازنة ذات العالقة. 
 .الكتب ذات العالقة 
 .الخطط االستراتيجية ذات العالقة 

 جهاز حاسوب تكنولوجية :.  
  : محلل موازنة.  مدير قطاع ،مديرية الدراسات ، بشرية 
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 بطاقة وصف العملية
6ق.م.ع  رمز العملية عمليةال   اصدار ملحق موازنة 
اذا اقتضت تمكين الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية  الهدف من العملية رئيسية نوع العملية

يتضمنها قانون لم المصلحة العامة صرف نفقات اضافية 
للسنة المالية  قانون موازنات الوحدات الحكوميةأو العامة الموازنة
 الحالية

العمليةمخرجات  إجراءات العملية العمليةمدخالت   
قانون موازنات و  قانون الموازنة العامة
 الوحدات الحكومية

قانون موازنات أو قانون الموازنة العامة بصدار ملحق موازنة ا 6ق.م.ع  : مخطط سير العملية
 الوحدات الحكومية

 
 موارد العملية المعارف متطلبات متلقي الخدمة عوامل النجاح الحرجة

 الحاسوبية ديمومة عمل االنظمة. 
 توفر المبررات. 

 ملحق  الوقت الالزم الصدار
 .الموازنة

 .توفر الموارد المالية 

  اقرار مجلس الوزراء لملحق
 الموازنة.

   لملحق اقرار مجلس االمة
 الموازنة.

 سرعة االنجاز. 
 .دقة العمل 
  ملحق  الموافقة على اجراء

 الموازنة.

 قانون الموازنة العامة. 
  قانون موازنات الوحدات

 .الحكومية
 لمواقف الماليةا. 

 تكنولوجية : جهاز حاسوب.  
  : محلل موازنة مدير قطاع ،مديرية الدراسات ، بشرية  ،

 مديرية الحاسوب والمعرفة.
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