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 كل   ال ي م العتم
 

للل تت اللطن    ن خالل الدخ  ص ألقياف لاألقيلم ال لازن  العت   لت دلم ك ا   تنت  إ

د كن  ال  تم تت لال فتق م العتل    ال عت مةاأل  ل لل لامي ال تل   ال دتل  للك 

قياف ألاللكل     ن دلم ك اقيالكت لقتلدتلت دلم ك الاللليات اللزامات لاليلائم 

كل   لت ادختم ليلم يائمة ال لازن  العت   كياعم مئ  ت للل لايماكت  م للل تت اللطن  أللا

ياةم لمي دم   تغ  خط  اليائمة ألا لدطل مال  دج  ي  متل  الد  ز  لمامادكتم ل ع ت  

( قنتة عل  لكم اصياة الياخلت لا كتن تت اليائمة 1119-1117اص دماد ج   لل نلات )

 للكم الد تجتت لدللعتت ا لتا العالل  ال عن  ن  

 دماد ج   لم م مؤ دكت لم تلدكت لاقيالكت للي ا دنيت اليائمة لت إعياي خطدكت اص

اص دماد ج   ال   ج لع   ن الم م الجلقم   الدت د  لت لت الشفتل   لالنزاق  لالعيال  

 مقع  اقياف ل ي دا نت الخط  ل   لادمتن الع لم للالدشتمك   لدل ل ال  ؤ

تلت  ل م ل  دمم ال  تق   لت قنتة لاـع   ا دماد ج   د ع  اليائمة ال  دلم مكت لقت

لدطل م نكل اعياي ال لازن  ال لجك  قتلندتئل لدعز ز  قتيئ الشفتل    ملـت ال  لك 

م لال  تق   لت اقط الدلظ ف إيامدكتلت ال عت مة ال  تم تت العتل    ل لاكق   لال 

لالمدمتة ق  دلى  لدعز ز الميمات ال ؤ    ق ت   كم قتص دخيام الكفؤ لل لامي ال تل  م 

  اليائمة ياة 

لدلم ك اقياف اليائمةم لمي دم الع ل عل  دقنت  نكج تت لي    لا تن اعياي ال لازنتت ل

دلم ك  عيصت ن ل   ديام لدلج ف نفمتدكت نلل اقياف  لييةم لملن لل  تق   لت 

لدلم ك الدلازن الدن لر ق ن ال لتلظتت  لا تن   دلى  ع ش  ج ي لج  ع ال لاطن ن

ال تلت لالنمير لاقط عجز  منكل الال مكز   لاللفتظ عل  اص دممالت الة دطق ك 

  ك ت ان الع ل   د م لت قنتة ليمات ال لازن  لقنتة نظتم  تلت كفؤ للل ل ال ختطم

د ك نكم  ن دمي م الخي تت ص لتا لال لظف ن لدلل م الال النظم لالدمن تت اللي    

 ل لا ل زنتت للمت للندتئل ال  دكيل  لا تن دنف م ال لاقكفتةة للتعل   العالل  

دل  ن   دلى الخي تت ال مي   لل لاطن ن لالعيال  لت دلز عكتم لملن ال  تق   لت 

هللا لمعته لت قنتة  فدج  يا  لدطلعتت جالل  ال لن عقي هللا ال تنت اقن الل  ن ال عظم لفظ

 لطن  فخم كل اصمين  ن قتصند تة ال ف 

 وهللا ولي التوفيق 

                                                    
 العامة مدير عام دائـرة الموازنة                                                         

 د أحم         د ال زايم          ـمحم          د.                                                    
  



  
 

 

 دعم ف عتم قيائمة ال لازن  العت  
 

 

 نشأة اليائمة لدطلمقت :
 

 

بمىجد  لدانىت لنمدا  المازانادة رلد   1962أنشئت دائرة المىازنة العامة كددائرة متدلم ة مدا  
,  ادد  2008( لتددنة 58ىالدد ح  ددل م  ددن لددانىت لنمددا  المىازنددة رلدد  ) 1962( لتددنة 39)

مفودى  لوبادك دخ ت المىازنة العامة مر  ة جدادة مدت اللودىار ىالل ددا  مدت خدتل املمداد 
 لنلائج ىاالوار المالي ملىتو المدى ىخاروة ال تابات الجدادة.المىازنة المىجوة با

 

  كتم للاجقتت ل الل تت اليائمة :
 

موا  الدائرة ىصت االوا ىاللي مدت  2008( لتنة 58 دد لانىت لنما  المىازنة العامة رل  )

   -أبرزها ما ا ي:
 إمداد المىازنة العامة ل دىلة. - 
 إمداد مىازنات الى دات ال كىماة. - 
إمداد نما  ىجداىل لشكاتت الىمائؾ ل دىائر ىالى دات ال كىماة باللنتاك مع دادىات  -3

 ىفك المىانات ىاألنممة الناف ة. ات العتلة الخدمة المدناة ىالجوات الرتماة 
ي لقىلىاددات ىبمددا ا مددك  -4 رصددد المخصصددات المالاددة للنفادد  التااتددة العامددة ل دىلددة ىفمددا

 م ى جماع م افمات المم كة. لىزاع منافع اللنماة ىمكاتبوا
لنمدداط و بددات اللخصاصددات المالاددة اللددي للمددد  بوددا كافددة الدددىائر ىالى دددات ال كىماددة  -5

باللخفاض أى الزاادة أى الجمع اى المماب ة أى المراجعة بودؾ اللثبت مت موابمة و بدات 
 اللخصاصات ل تااتة العامة ل دىلة.

 الع دك فامدا ال كىمادة ىالى ددات الددىائر كافدة مدت التزمدة ىالبااندات المع ىمدات و د  -6
 .ىلمىا وا نشوةىاأل ىالمشاراع ىالبرامج هداؾباأل

إمداد بادات مفصدل بالعم ادات الردرىراة رلدرار المىازندة العامدة ىمىازندات الى ددات  -7
 ال كىماة.

ملابعة لماا  أداء البرامج ىالمشاراع ىاألنشوة ل دىائر ىالى دات ال كىمادة ىاللككدد مدت  -8
 موا ل نلائج المنلمرة بكفاءة ىفام اة لب ىغ أهدافوا.ل ما

الرلابة م ى لنفا  المىازنة العامة ىمىازنات الى دات ال كىماة ىإصدار لمارار دىرادة  -9
 للع ك بالملابعة ىالل  ال ىاللماا .

 إبداء الرأح في مشاراع اللشراعات اللي لوا انعكاتات مالاة ختل مرا ل إلرارها. -1 
ل ددىائر ىالى ددات ال كىمادة فدي األمدىر المالادة ىأح أمدىر أخدرى  ات لمدا  المشدىرة  -  

 متلة بموا  الدائرة. 
لمدا  اللىصاات في الباانات المالاة الخلاماة الملع مدة بكافدة الى ددات ال كىمادة لمج د   -  

 الىزراء لبل المصادلة م اوا.
 كىماددة أخددرى االوددتع م ددى مىازنددات الجامعددات ال كىماددة ىالب ددداات ىأح منشدد ت  -3 

 ىإبداء الرأح بشكنوا.
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 الخي تت الدت دمي كت اليائمة :
 

 ل رار مشرىع لانىت المىازنة العامة ىمشرىع لانىت مىازنات الى دات ال كىماة. -1
ىمشدرىع لدانىت مىازندات الى ددات إصدار بتغ إمداد مشرىع لانىت المىازنة العامدة  -2

 ال كىماة ىمشرىع نما  لشكاتت الىزارات ىالدىائر ىالى دات ال كىماة.
 إمداد مشرىع لانىت المىازنة العامة ىمشرىع لانىت مىازنات الى دات ال كىماة . -3
ملابعددة إلددرار مشددرىع لددانىت المىازنددة العامددة ىمشددرىع لددانىت مىازنددات الى دددات  -4

 ال كىماة .
 لنفا  ىملابعة لانىت المىازنة العامة مت ختل : -5

 إصدار االمر المالي العا  ىالخاص. *
 إصدار ال ىالة المالاة. *
 إصدار المنال ة المالاة. *
 إصدار  ىالة نمل العودة. *
 إصدار متلند اللزا  مالي. *

 إصدار م  ك مىازنة. -6
ي لددانىت المىازنددة العامددة ىلددانىت إ دددا  مددادة أى بنددد أى برنددامج أى مشددرىع جداددد فدد -7

 مىازنات الى دات ال كىماة.
 إصدار نما  لشكاتت الىمائؾ ل ىزارات ىالدىائر ىالى دات ال كىماة. -8
 إصدار دلال المىاوت ل مىازنة العامة. -9

إبدددداء الدددرأح فدددي البااندددات المالادددة الخلامادددة ل ى ددددات ال كىمادددة ىالم تتدددات العامدددة  -10
 الم تتات ؼار المدرجة في لانىت مىازنات الى دات ال كىماة.ىمىازنات بعض 

 لمدا  االتلشارات ىإبداء الرأح  اال العداد مت المرااا المالاة ىاالداراة. -11
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 آل تت الملتق  لال  تةل 

بدججراء الرلابدة ىاللددلاك المدالي دائدرة المىازندة العامدة لمى  ى دة الرلابة الداخ ادة فدي  . 
ى لددن بمىجدد  االتددلرالاجاة الدددائرة ىبمددا اتدداه  فددي ل ماددك أهددداؾ ىاردارح ىالفنددي 

ي لخوددة اللدددلاك    1 ( لتددنة 3أ كددا  نمددا  الرلابددة الداخ اددة رلدد  ) ىلعداتلددن ىىفمددا

 .المالي ىالرلابة التنىاة لى دة الرلابة بدائرة المىازنة العامة ىدلال إجراءات اللدلاك
اللدلاك ىالرلابة المالادة ىاردارادة ىالفنادة لاشمل نواق ممل ى دة الرلابة الداخ اة املد  . 

)التابمة ىالت مة , الجزئاة ىالشام ة( م ى كل أممال ىمنجزات المداراات ىالى ددات 
 مت أبرزها:دائرة ىالىاأللتا  في 

مالوا, اللددلاك م دى التدجتت اللدلاك م ى المىارد البشدراة ىالمدىارد المادادة ىاتدلخدا
ىالمتلندات بكافة أنىاموا بودؾ اللككد مدت صد ة ىأصدىلاة العم ادات المالادة ىكفاءلودا 
ىدلة الباانات ىالىثائك المعززة لوا, ىاللدلاك م ى أممال ال جات بوددؾ الل مدك مدت أت 

مدىانات إجراءالوا لد لمت ىفك اللشراعات الناف ة  ت  األصىل, ىالمراجعة الدىراة ل 
ىاألنممة ىاللع امدات ىالمدرارات بوددؾ اللككدد مدت لفعا ودا ىمددى االللدزا  بودا ى ماادة 

 أصىل المنشكة مت أح لتم  أى اخلت  أى تىء اتلخدا .
 لؽااددددددات أ كددددددا  الرلابددددددة ىاللماددددددا  ىالمتدددددداءلة فجنددددددن اددددددل  لزىاددددددد اردارة الع اددددددا  .3

مدددى إنجدداز موددر ة ل  ىتددنىا ةرار شددوراالمددب)معددالي الددىزار, موىفددة المدددار العددا ( 
 ت الخوة االتلرالاجاة ل دائرة.ألهداؾ الم ددة ىالىاردة رما

للعزادز مم ادة اللددلاك المدالي ىاردارح ىالفندي فددجت ى ددة الرلابدة لمدى  بعمدل زاددارات  .4
مفاجئة إلى كل المداراات ىاأللتا  ىالشع  لباات مدى اللزامودا باألنممدة ىاللشدراعات 

كرات رلابادة داخ ادة لرفدع لعوىفدة المددار العدا  ىاللدي مدت ختلودا الناف ة مت ختل م 
 ال  لصىا  األخواء أىالي بكىل في  ال ىجىدها ى لن  ت  األصىل.

لمارار لمااماة نصؾ تدنىاة للردمت لمى  ى دة لوىار األداء الم تتي بالدائرة بجمداد  .5
ات ىالى ددات مدع نلائج لاا  م شرات أداء ل خوة االتلرالاجاة ىخودو ممدل المددارا

باددات ابددرز االنجددازات ىاالن رافددات ىارجددراءات اللصدد ا اة ىاللىصدداات ىاعددرض 
 .اللمرار م ى المدار العا  اللخا  االجراءات التزمة بشكنن

لل  مم اات الرلابة ىاللدلاك باللعاىت ىاللنتاك ىاللشاركاة مدع جودات خارجادة كدداىات  .6
ماة ىال اادادة ىالىصدىل إلدى ألصدى درجدة مدت الم اتبة, ى لن اتلناداي لمبدأ المىرى

 الدلة.
ي  .7  لمددى  الدددائرة بعمددل الىوناددة النزاهددة منمىمددة للعزاددز اللنفا اددة الخوددة لملو بددات ىفمددا

 أتدا  م دى المىازندات إمددادمدت أبرزهدا ىالخودة  انجداز ملو بدات  ىل ربعي لمرار
 الرأتدمالي, ىممدل ال كدىمي لإلنفداق ربعاة بالنلائج, ىممل مراجعة المىجوة المىازنة
 الم اتددبة داددىات بددات اللنتدداك متددلىى لزاددادة آلاددة ىإاجدداد المتددلم ة ل م تتددات دراتددة
 بخصىص اتبا  لعثر المشاراع اللي ل  ل مك أهددافوا ىلعزادز العامة المىازنة ىدائرة

 .لوا مخصصات  جز اتلمراراة بجدىى ىالبت بشكنوا المتاءلة
ل دددائرة اددل  مررددوا م ددى الشددركاء الرئاتددات لؽااددات منددد إمددداد الخوددة االتددلرالاجاة  .8

اروددتع ىأخدد  المت مددات بعددات االملبددار إت أمكددت, ى لددن لعزاددزاي ل ددنوج اللشدداركي 
 لعم اة اللخواو االتلرالاجي.
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 اليائمةإنجتزات  قمز 

 

لتدلودؾ دائدرة المىازنددة العامدة مددت خدتل الخددمات اللددي لمددموا جماددع الدىزارات ىالدددىائر 
ىالى دات ال كىماة اللي لدرج في فصىل لانىت المىازنة العامة ىلانىت مىازندات الى ددات 
ال كىماددة, كمددا امددع رددمت الفئددات المتددلودفة ملخدد ح المددرارات  ىح العتلددة بعمددل الدددائرة 

ي مددت ىالجوددات المان ددة  باررددافة إلددى المددىاونات ىالمددراجعات ىالبددا ثات, ىاموددر  لددن ج اددا
 جازات اللالاة:ختل ارن

 

 : دطق ك ال فتق م لال نكج تت اللي    لت إيامة ال لازن 
لامددت دائددرة المىازنددة العامددة بل ماددك العداددد مددت االنجددازات فددي مجددال اصددت  المىازنددة  

  المىازندة المىجودة بالنلدائج للكدىت بد لن اىل دىلدة العامة,  ا  لامت الدائرة بلوبادك مفودى
لوبددك هدد ا المفوددى  م ددى متددلىى المنومددة. كمددا لامددت بلوباددك العداددد مددت مفدداها  االصددت  
المالي ملمث دة بلوبادك خارودة جداددة ل  تدابات ىبنداء االودار المدالي ملىتدو المددى ىاودار 

ي  اد المىازندة العامدة ىلنفاد ها ىالرلابدة رلمداء بعم ادة امددلتاالنفاق ملىتو المدى, ى لن تعاا
م اوددا بودددؾ ل ماددك اللىزاددع األمثددل ل مددىارد المالاددة الملا ددة ىل تددات كفدداءة االنفدداق العددا  
ىلعما  مردىده بما ارمت لعزاز االتلمرار المالي ىالنمدح في المم كة. كما تاهمت الددائرة 

بودؾ لفعادل ادىات الرلابدة  GFMISبلنفا  مشرىع نما  ادارة المع ىمات المالاة ال كىماة 

 المالاة ىدم  مم اات الخا  المرارات التزمة في الىلت المنات .
 
م دى لودىار ىل ددا  , مم دت الددائرة مفوى  المىازنة المتلجابة ل نىع االجلمداميل اي لعزازى

ىاتدددلكماالي لقنشددددوة  ,ل ندددىع االجلمددداميأكثددددر اتدددلجابة  للكدددىتالمىازندددة امدددداد نمدددا ج 
ىاالجددراءات اللددي لامددت بوددا الدددائرة خددتل التددنىات التددابمة باللعدداىت مددع ال جنددة الىوناددة 
االردناة لش ىت المرأة ىهائة االم  المل ددة ل مدرأة, لامدت الددائرة بعمدد ىرشدة ممدل لدرابادة 

االتدلرالاجي لم   ي المىازنات في دائدرة المىازندة العامدة ىالمعنادات فدي مجداالت اللخوداو 
ىالمىازنددة فددي الددىزارات ىالدددىائر ال كىماددة  ددىل مفوددى  اللمكددات االللصددادح ىاالجلمددامي 
ىالتااتي ل نىع االجلمامي ىكافاة لعبئة النما ج المعدة لؽااات اللمكدات ىاللعدرؾ الدى آلادات 

غ إمدداد لرمات بدتىلمى  الدائرة ب في البرامج ال كىماة. نل  ال ىل داد المشاراع الملع مة ب
المىازنة الو   مت جماع الىزارات ىالدىائر ىالى ددات ال كىمادة إدمداج الندىع االجلمدامي 
في مشاراع مىازنالوا ب ا  لكخ  بعات االملبار لخصاص مبالػ لقنشوة ىالمشاراع المعنادة 

بالشددبكة الىوناددة لدددم  المىازنددة المتددلجابة ل نددىع  ةفام ددالالمشدداركة ن, كمددا لمددى  الدددائرة ببدد
جموىرادة مصدر  الدى ىلدد لد  ممدل ر  دة اتدلوتماة رلباو.االاالجلمامي مت ختل رابو 

ي لتتلفادة مت اللجار  الدىلاة في ه ا المجال.العرباة   لعماما
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 : دعز ز  قي  الشفتل   لت شؤلن ال لازن 
لى لعزاز ىلرتاخ مبادئ الشدفافاة ىارفصدا  ىلعزادز إ المىازنة العامة في اوار تعي دائرة

دائرة تنىاا بنشدر مشدرىع لدانىت المىازندة اللنىات االلصال بات ال كىمة ىالمىاونات, لمى  
 بعدددالعامددة ىمشددرىع لددانىت مىازنددات الى دددات ال كىماددة م ددى المىلددع ارلكلرىنددي ل دددائرة 

ر اررادة الم كادددة التددداماة صددددىكمدددا ادددل  نشدددرهما بعدددد الرارهمدددا مدددت مج ددد  الدددىزراء 
ىصدددىرهما بالجرادددة الرتددماة لالتددنى ل جماددع االوددتع م اوددا ىابددداء مت مددالو   ىلوددا. 
ىللتوال مومة المراجعات ىالبا ثات  ىل ال صىل م ى الباانات ىالمع ىمات, فمد ل  اجدراء 

د  ددىل لعددداتت ىاتددعة م ددى المىلددع ارلكلرىنددي ل دددائرة بندداءي م ددى مت مددات مركددز راصدد
مع مركز  مااة ى راة الص فاات ل عمدل  ل  لتماة منتكالمىالع ارلكلرىناة ال كىماة, كما 

مع إدارة "مشرىع امرؾ" الوادؾ الى لوىار ىمكتتة انفا   ك ال صىل م ى المع ىمات. 
ي بجصدار ىثامة "دلال المىاوت ل مىازندة العامدة" بوددؾ لمكدات المدىاونات الىلمى   دائرة تنىاا
اللعدرؾ م دى  جد    لىصىل الى الباانات ىالمع ىمات الملع مة بالمىازنة ىاللي للداط لودمت ا

المخصصات المالاة المىجوة ل موامات االللصاداة ىالخدمات العامة اللي لوا متا  مباشدر 
ىبمدا ا فردي إلدى ل مدك الفود  الكامدل ل مدىاوت  دىل مصدادر االنفداق  ب ااة المىاوت الاىماة

 صدد ت المم كددة م ددى المرلبددة األىلددى فددي منومددة الشددرق االىتددو ىلددد . الددنالعددا  ىأىجددن إنف
ي الخر لمرادر  دىل متدط المىازندة  ىشمال افراماا في مجال شفافاة المىازنة العامة ى لن ىفما

 المىازنة الدىلاة في ىاشنوت.المفلى ة الصادر مت منممة شراكة 
 
 :دطل م نظتم ل دتقع  لدم  م األياة 

ي إ زندة اة مدت لوبادك منوجادة المىجدىة المىازندة العامدة بدكت ل مادك النلدائج المرمدت دائدر دراكا
المىجوة بالنلائج الو   ااجاد آلاة  ماماة للماا  األداء  لى لكلمدل مناصدر المنوجادة الملبعدة 
في امداد المىازنة ىلعما  الفائدة مت لوباموا, لامت الدائرة بلوىار نما  لملابعة ىلمادا  أداء 

ىالدىائر ىالى دات ال كىماة باللعاىت مع مشرىع االصت  المالي الثاني الممدىل الىزارات 
مندد اكلمدال لوبامددن ,  اد  تدامثل النمدا  (USAID)مدت الىكالدة األمراكادة ل لنمادة الدىلادة 

ال بنة االتاتاة لعم اة لماا  إنجدازات الم تتدات ال كىمادة المخل فدة ىمددى ل مامودا ألهددافوا 
االتلرالاجاة ىباللالي مدى متاهملوا فدي ل مادك األهدداؾ ىاألىلىادات الىونادة, األمدر الد ح 
اعزز مت جوىد الدائرة في لعزاز شفافاة المىازنة ىلدرة الدائرة م ى لىفار المع ىمدات اللدي 

 ت  أكثر دلة ىمىرىماة مند الخا  المرارات.ألى إكت ملخ ح المرار مت االتلناد لم

 
 :  ال  تق   لت دطق ك نكل الال مكز 

ىزارة الداخ اددة ىىزارة الشدد ىت مدع لامدت دائددرة المىازندة العامددة بالمشداركة فددي لجندة فناددة 
مركزادة,  اد  التبوددؾ دراتدة ىىردع الخودو ىارجدراءات لموادداي للوبادك لدانىت  الب داة

مداد ىلنفا  المىازندة العامدة إلامت الدائرة بدراتة ىل داد اثر لوباك لانىت التمركزاة م ى 
ي فددي جاندد  النفمددات العامددة  لصددىر يلاددة امددداد ىلنفادد   باررددافة راجددادل دىلددة خصىصددا

 مىازنات الم افمات بشكل ارمت لعزاز المشاركة الشدعباة فدي ل دادد اال لااجدات اللنمىادة
 .لكل م افمة ىال د مت اللفاىت اللنمىح بات الم افمات

 
 



7 
 

 

 : دعز ز لملق اإلن تن لت ال  لك 
 -2016لنفا اي لبنىد الخوة اللنفا اة المرفمة بالخوة الىوناة الشام ة ل مىق االنتات لقمىا  )

و دد  مددت جماددع الددىزارات ىالدددىائر ىالى    دد دات بال(, لامددت دائددرة المىازنددة العامددة 2025

ل كىماة األخد  بعدات االملبدار ملو بدات لنفاد  الخودة الىونادة الشدام ة ل مدىق االنتدات مندد ا
ي الدامداد مشاراع مىازنالوا م ى ات لكىت منتجمة مع األىلىاات الىوناة. ىلمدى   دائرة تدنىاا

األخ  بعات االملبدار مندد إمدداد مشدرىع لدانىت المىازندة العامدة ىمشدرىع لدانىت مىازندات ب
ز  مدىق المدىاونات بمدت فداو  ادلعزلالى دات ال كىماة رصدد المخصصدات المالادة التزمدة 

 في رىء المىارد المالاة الملا ة.  ىح ارمالةىالمرأة ىالوفل 

 
 :  دعز ز  نظل   النزاق  اللطن 

ي  المىازندة العامدة دائدرة لمدى   الىونادة النزاهدة منمىمدة للعزاز اللنفا اة الخوة لملو بات ىفما
 انجاز ملو بات الخوة الملرمنة ما ا ي:  ىل ربعي لمرار بعمل

 بالنلائج. المىجوة المىازنة أتا  م ى المىازنات امداد -

 ى جد  االنجداز نتد  ممارنة ملرمنة الرأتمالي ال كىمي لإلنفاق ربعاة مراجعة ممل  -
 االنفاق.

 ملزامت. بشكل اللشكاتت ىجداىل المىازنات إلرار ربو لرمت آلاة إاجاد  -

 مىمفاوددا ىأمددداد ىمىاردهددا بمىازنالوددا الع ددك فامددا المتددلم ة ل م تتددات دراتددة ممددل  -
 لىزاعو . ىامادة لو  ال اجة ىمدى

بخصدىص  العامة المىازنة ىدائرة الم اتبة داىات بات اللنتاك متلىى لزاادة آلاة إاجاد -
 بجدددىى ىالبددت بشددكنوا المتدداءلة اتددبا  لعثددر المشدداراع اللددي لدد  ل مددك أهدددافوا ىلعزاددز

 .لوا مخصصات  جز اتلمراراة

 

 

 الك كل الدنظ  ت لليائمة
 

ال  مراجعة الواكل اللنمامدي ل ددائرة بصدىرة دىرادة ل لككدد مدت ىردى  المتدلىاات االدارادة 
الى دددات ارداراددة لرددمات ل ماددك األهددداؾ ىالمتددامدة م ددى الخددا  ىالعتلددة اللنماماددة بددات 

المرارات. ىاىرط الواكل اللنمامي أدناه ىالصادر بمىج  نما  اللنما  اردارح ل دائرة رل  
 اررلباو اردارح ل مداراات ىالى دات: 2006( لتنة 56)
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 عياي الخط  اص دماد ج  إ نكج   
 
 

منوجاددة املمدداداي م ددى " 2019-2017لامددت الدددائرة بجمددداد خولوددا االتددلرالاجاة لقمددىا  

",  ا  لردمنت العم ادة ت تد ة ىمراجعة الخوة االتلرالاجاة ىخوو العمل التنىاةمداد إ
 مت االجراءات المنممة لمث ت بما ا ي:

 

دراتددة ىل  اددل مدددختت الخوددة االتددلرالاجاة مددت المددىانات ىاللشددراعات الملع مددة  .1
ىمنمىمدة النزاهدة الىونادة  2025ىر ادة األردت ىالمبدادرات الم كادة بعمل الدائرة 

ىلمدارار األداء ىخوة ل فاز النمدى ارللصدادح األردندي ىح اللنفا ح ملبرنامج اللنىا
ىالملابعددة ىملو بددات الشددركاء الرئاتدداات ىخوددو اتددلرالاجاة لم تتددات مشددابوة 

 ىنلائج لاا  فام اة خوة إدارة المخاور.

ممد ج تات مصؾ  هني لل  ال البائة الداخ اة ىالخارجادة لعمدل الددائرة باتدلخدا   .2
 (.SWOT & PESTLE  ا ي )ل

 الر اا ىالرتالة ىالما  الجىهراة, ىهل اىجد  اجة الى لعدا وا. مراجعة .3

ل داد نواق االهدداؾ االتدلرالاجاة ىالتااتدات اللدي تدلعمل م اودا الددائرة لل مادك  .4
 ر الوا ىرتاللوا.

 ل داد/ ل دا  االهداؾ الىوناة اللي لتو  الدائرة في ل ماموا. .5

 .ىارجراءات اللنفا اة التااتاتبل داد/ ل دا  االهداؾ االتلرالاجاة ىأىلىاالوا  .6

 ىارجراءات اللنفا اة التااتاتبىرع م شرات لاا  أداء االهداؾ االتلرالاجاة  .7

ي ألفرل الممارتات العالماة. .8  امداد متىدة الخوة االتلرالاجاة ىفما

ي م دددى  .9 مددددراء المدددداراات ىالى ددددات مدددرض متدددىدة الخودددة االتدددلرالاجاة داخ ادددا
ي م ى الشركاء.  ىخارجاا

 مرض متىدة الخوة االتلرالاجاة م ى لجنة اللخواو في الدائرة. .10

 املماد الخوة االتلرالاجاة مت لبل االدارة الع اا. .11
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 الياخل   لالختمج   دلل ل الق ئ 
  

ل  ال مناصر البائة الماا  بلصااؼة الخوة االتلرالاجاة األتاتاة  اتخوىمت الإت 
( PESTLE ANALYSIS) البائة الخارجاةى (SWOT ANALYSIS)الداخ اة 

ىدراتة العىامل ىالملؽارات التااتاة ىاالللصاداة المىة ىالرعؾ  ال  دراتة نماو  ا 
ى لن , جىدة في البائة الخارجاة ل دائرةالمىىالبائاة ىاالجلماماة ىاللكنىلىجاة ىالمانىناة 

 اتاللوداد لفادحالملا ة ىالفرص  عما لنماو المىة ىال د مت نماو الرعؾ ىلعزاز بودؾ 
بالجاه  ةاجاباإم ركات ى ل ىا وا إلى أ, الدائرة ىاللم ال مت آثارها الت باة م ى أممال

 ل ماك األهداؾ المىرىمة.
 

 (SWOT Analysisالتحـليل الرباعي ) 

 نمــــتط الاعـــف نمــــتط المـــــلة

انكبدس انىظُفٍ انالصو نهمُبو ثًهبو انذائشح فٍ ظم رطجُك رىفش 

 .انًفبهُى انجذَذح

 ػذو كفبَخ وشًىنُخ انجشايج انزذسَجُخ.

ظؼف االسزفبدح يٍ انمذساد انزذسَجُخ  .نهذائشح يغ انًهبو واألدواس انًئسسُخ يىائًخ انهُكم انزُظًٍُ

 نهًىظفٍُ انًئههٍُ فٍ يجبل انزذسَت انذاخهٍ.

 .ثبنهغخ اإلَجهُضَخ االرصبلظؼف يهبسح  .رذزُخ يزطىسح نزكُىنىجُب انًؼهىيبدثُُخ 

رطجُك انًُهجُبد وانًفبهُى انؼبنًُخ انًؼبصشح يثم خبسطخ 

واإلطبس انًبنٍ  (ROB)انذسبثبد وانًىاصَخ انًىجهخ ثبنُزبئج 

 .يزىسط انًذي

يزبثؼخ ورمُُى  َظبوانذبجخ نزذسٍُ ورطىَش 

وانذوائش انذكىيُخ وفمبً نًفهىو أداء انىصاساد 

 .انًىاصَخ انًىجهخ ثبنُزبئج

 االدخبسرىفش رؼهًُبد انًكبفآد وانذىافض ورؼهًُبد نذسبة 

 وانزكبفم االجزًبػٍ.

 .رىفش األَظًخ اإلداسَخ وانًبنُخ انًذىسجخ وركبيههب

 .وجىد اطبس رششَؼٍ واظخ َذكى ػًم انذائشح

 .نزؼضَض لذساد انًىظفٍُرىفش انزذسَت وانزؤهُم 

 سدٌ يشرجخ يزمذيخ ػبنًُبً فٍ يجبل شفبفُخ انًىاصَخرذمُك األ

اصذاس أدنخ ووثبئك يثم دنُم انًىاطٍ نهًىاصَخ انؼبيخ ودنُم 

 .انُفمبد واإلَشاداد

رُظُى ػًهُبد ارخبر انمشاساد يٍ خالل رطجُك اجشاءاد ػًم 

 .يىثمخ

ػجذهللا انثبٍَ نزًُض االداء انذكىيٍ انًشبسكخ فٍ جبئضح انًهك 

 .وانشفبفُخ

 انزضاو انًىظفٍُ ثًزطهجبد طجُؼخ ػًم انذائشح.



 

 

   
 

 

 (PESTLE ANALYSISتحليل البيئة الخارجية )
 

 التهذيـــــذات الفـــــــزص 

الوتغيزات 

 ةالسيبسي

األوظبع انسُبسُخ غُش انًسزمشح فٍ انًُطمخ  - انًًهكخ فٍ انسُبسٍ سزمشاساال -

 غُش وااللهًُُخ انؼبنًُخ انظشوفوانُبرجخ 

 االلزصبد ػهً انسهجٍ واثشهب ،انًىارُخ

 .انىطٍُ

 (.انًزىلؼخ غُش) انًفبجئخ انذكىيُخ انمشاساد -

الوتغيزات 

 االقتصبدية

وانزٍ رًثم خبسطخ  2025سإَخ االسدٌ  -

انؼبو انطشَك نهًسزمجم، ورذذد االطبس 

انًزكبيم انزٌ َذكى انسُبسبد االلزصبدَخ  

 واالجزًبػُخ.

رى وظغ انجشَبيج انزُفُزٌ نإلصالح  -

( ثبنزؼبوٌ يغ 2018 -2015انًبنٍ )

صُذوق انُمذ انذونٍ ورنك ثهذف يىاصهخ 

االصالدبد انًبنُخ وانًذبفظخ ػهً 

 االَجبصاد انًزذممخ.

رؼضَض انششاكخ ثٍُ انمطبػٍُ انؼبو  -

فُف ػٍ كبهم انخضَُخ فٍ  وانخبص نهزخ

يجبل رىفُش انجُُخ انزذزُخ وانخذيبد 

 انالصيخ نذفغ ػجهخ انزًُُخ.

 .واألجُجُخ انًذهُخ انخجشاد يٍ االسزفبدح -

 رجشَهب انزٍ انذساسبد فٍ انًشبسكخ -

 .انخبسجُخ انجهبد

 .انًبَذخ انجهبد يٍ فٍُ دػى رىفش -

 ًزبثؼخانزٍ رمىو ث انذكىيُخ انجهبد رؼذد -

 .انذكىيُخ وانىدذاد انىصاساد أداء ورمُُى
رسبهى يذذودَخ انًىاسد ثشكم كجُش ثؼجض  -

انًىاصَخ ودجى انًذَىَُخ انؼبيخ نهذكىيخ 

 وػجض انًُضاٌ انزجبسٌ.

 انذكىيُخ وانذوائش انىصاساد يمذسح ظؼف -

 وانزطىَش اإلصالح نًزطهجبد االسزجبثخ ػهً

 وانًىاصَخ ػبو ثشكم انًبنُخ ثبإلداسح انًزؼهمخ

 اإلطبس ظًٍ ورنك خبص، ثشكم انؼبيخ

 .انًذذد انضيٍُ

 انىصاساد وطهجبد ادزُبجبد رىافك ػذو -

 .انًزبدخ انًبنُخ انًىاسد يغ انذكىيُخ وانذوائش

 

الوتغيزات 

 ةاالجتوبعي

 يجبل فٍ انخبسجُخ انجهبد يغ انزؼبوٌ -

 انًسزجُجخ انًىاصَخ رطجُك فٍ انزىسغ

 .االجزًبػٍ نهُىع

 انالجئٍُ يٍ كجُشح اػذاداً  انًًهكخ اسزمجهذ -

 .انسكبٌ ػذد فٍ يفبجئ  اسرفبع انً ادي يًب

 َسجخ واَخفبض وانفمش انجطبنخ َست اسرفبع -

 .انؼبيهخ ثبنمىي انًشأح يشبسكخ

 .انجششَخ انكفبءاد رسشة -

الوتغيزات 

 ةالتكنىلىجي

 انًبنُخ انًؼهىيبد اداسح َظبو وجىد -

 نذػى وانهبدف( GFMIS) انذكىيُخ

 .انًًهكخ فٍ انؼبيخ انًبنُخ االداسح اصالح

 انًؼهىيبد اداسح َظبوػذو شًىنُخ رطجُك  -

نجًُغ يذبوس ( GFMIS) انذكىيُخ انًبنُخ

انُظبو وجًُغ انىصاساد وانذوائش وانىدذاد 

 انذكىيُخ.

الوتغيزات 

 القبنىنية

 انزششَؼبد ظًٍ انذائشح يهبو شًىنُخ -

 .نهب انُبظًخ

 

 راد واالَظًخ ثبنمىاٍَُ انًسزًش انزغُش -

 . انذائشح ثؼًم انؼاللخ

الوتغيزات 

 البيئية

 اسزخذاو َذى وانًذهٍ انؼبنًٍ انزىجه -

 .انجذَهخ انطبلخ

السزفبدح يٍ يشبسَغ انطبلخ انجذَهخ فٍ ظؼف ا -

 انىصاساد وانذوائش انذكىيُخ



 

 

   
 

  المؤ ــ
 

 

 ال  ديا   الدن   شفتل  دعزز  مكتن عت    لازن  
 

 
 

 الم تلـــ 
 

دخ  ص    ل لل لامي ال تل   ال دتل  للك  نكج تت  دطلمة د كن 
اللزامات لاليلائم لاللليات اللكل     ن دلم ك األقياف لاألللل تت 

اللطن  م  ن خالل إعياي  لازنتت اللزامات لاليلائم لاللليات 
جيالل دشك الت اللظتئف ل دتقع  لدم  م  ياة القما ل اللكل    لإعياي 

 لال شتم ع لاألنشط 
 
 

 

 الجلقم  الم م 
 

 

لت الم تم ق كت كت د دني اليائمة م  ك الخي   األلال أل لتا العالل قكيف دلم
 إل  الم م الجلقم   الدتل  :لدمي م خي تدكت 

 

 الشفتل  
 ات مصدالاة مالاة ىاالفصا  بموناة  ىار ةاملماد منوجاات ممل 

 مت الباانات ىالمع ىمات

 ة العامةكل ما اتيء ل ىماف اللعامل ب ااداة ىمىرىماة ىالبعد مت النزاق 

 االنصاؾ في لىزاع المىارد المالاة الملا ة م ى الدىائر ال كىماة العيال 

 الدشتمك  
لرتاخ العمل الجمامي, ىاللعاىت ما بات الدائرة ىالشركاء ى ىح العتلة 

 الرئاتاةفي إنجاز مم اات الدائرة 

 دل ل ال  ؤلل  
لكداة الموا  ىالىاجبات المو ىبة ىرمات لىفار ىل  ال المع ىمات 

 التزمة اللخا  المرارات الت امة في الىلت المنات 

 ىىاجبات العمل بدرجة مالاة مت الكفاءة ىالفام اةلكداة موا   دمتن الع لإ
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 األقياف اللطن  
 

 

 لتعى دائرة المىازنة العامة الى المتاهمة الفام ة في ل ماك األهداؾ الىوناة اللالاة:

 ل ماك معدالت نمى متلدا  لرمات متلىى معاشة جاد لجماع المىاونات. -1

 لوباك نوج التمركزاة.ل ماك اللىازت اللنمىح بات الم افمات في رىء  -2

المدالي ىالنمددح ىردبو مجدز المىازندة ىبنداء نمدا  مدالي كفد   رال فام م ى االتدلمرا -3

 ىل ال المخاور.

 ل تات متلىى الخدمات الممدمة ل مىاونات ىالعدالة في لىزاعوا. -4

 
 

  اص دماد ج   األقياف
 

في رىء تدعي الددائرة للعزادز نمداو المدىة ىاتدلؽتل الفدرص ىالدلخ ص مدت نمداو الردعؾ 

, ىاتلناداي إلى األهدداؾ ربامي ل بائة الداخ اة ىالخارجاةبالل  ال ال الىاردةىلفادح اللودادات 

بل ماموددا ىالمبددادرات الىوناددة الم كاددة ىاالتددلرالاجاات الىوناددة الدددائرة الىوناددة اللددي لتددو  

, ىخودة ل فادز النمدى ارللصدادح األردندي ىالبرنامج اللنمىح اللنفا ح 2025األردت ىر اة 

ر ادة ىرتدالة لل مادك ى لدن  2019-2017ل  صااؼة األهداؾ االتلرالاجاة اللالاة لقمىا  

   -الموا  المىك ة إلاوا بمىج  لانىت لنما  المىازنة:بما انتج  مع الدائرة ى

 في المم كة. ت ا  ىمتلمرالمتاهمة في بناء ىرع مالي  -1

لوىار نوج امداد المىازنة المىجودة بالنلدائج ىلعزادز مبدادئ الشدفافاة ىمىاكبدة أفردل  -2

 الممارتات ىالمفاها  العالماة المعاصرة في إدارلوا.

 المتاهمة في ربو اللىماؾ بما اتو  باالتلخدا  الكف  ل مىارد المالاة. -3

 أداء الدائرة. لعزاز المدرات الم تتاة لترلماء بمتلىى -4

 

 



 

 

 4 
 

 اصقياف اللطن   لاص دماد ج   ل ؤشمات ل تس األياة   فلل  
2012- 2012 

 األهذاف الىطنية
األقياف 

 اص دماد ج  

هؤشز قيبس 

 االداء

 هسؤولية

 القيبس

القيوة 

الوزجعية 

5102 

 القيوة الوستهذفة

5102 5102 5102 

 معددددالت ل مادددك
 متدددددددلدا  نمدددددددى

 متددلىى لرددمات
 جاددددددددد معاشددددددددة

 لجماددددددددددددددددددددددددددع
 المىاونات

 امددددادنودددج  لودددىار
 المىجوددددة المىازنددددة

 ىلعزاددددددز النلددددددائجب
 الشدددددددفافاة مبدددددددادئ

 أفردددددددل ىمىاكبدددددددة
 الممارتددددددددددددددددددددددات

 العالماددددة ىالمفدددداها 
 فددددددددي المعاصددددددددرة

 لواإدار

نتبة لوباك مفودى  
المىازنددة المىجوددة 
بالنلدددائج ىخارودددة 
ال تددددابات رددددمت 
االودددددددار المدددددددالي 

 ملىتو المدى
 

يذَشَةةةةةةةةةةةةخ 

 انذساسبد
76.5% 77.5% 78% 78.5% 

م شدددددر المىازندددددة 
المفلى دددة لدددقردت 
ي التدددددددلباات  ىفمدددددددا

 المفلى ة المىازنة

لمنممددددددة شددددددراكة 
 المىازنة الدىلاة

 

يذَشَةةةةةةةةةةةةخ 

 انذساسبد
 َمطخ    - َمطخ    َمطخ 55

 اللدددىازت ل مادددك
 بددددددات اللنمددددددىح

 فدددي الم افمدددات
 لوبادددددك ردددددىء

 التمركزاة نوج

 م ددددددى ال فددددددام
 المالي االتلمرار
 ىرددبو ىالنمدددح
 المىازندددة مجدددز
 مدالي نما  ىبناء

 ىل ادددددددددل كفددددددددد 
 المخاور

المتددداهمة فدددي بنددداء 
ىرددد ع مدددالي تددد ا  
 ىمتلمر في المم كة

نتدددددددددددبة مجدددددددددددز 
المىازنددددددددة لبددددددددل 
المتدددددامدات الدددددى 
الندددددددالج الم  دددددددي 

 االجمالي

يذَشَةةةةةةةةةةةةخ 

 انذساسبد
     5% 4% 2% 

ل تدددات متدددلىى 
الخدمات الممدمة 
ل مدددددددددددددددددىاونات 
 ىالعدالدددددددة فدددددددي

 لىزاعوا

 ردبو فدي المتاهمة
بمددا اتددو   اللىماددؾ

باالتدددددلخدا  الكفددددد  
 ل مىارد المالاة

مددددددددد الىمدددددددائؾ 
الجداددددددة الم دثدددددة 
فدددي الموددداع العدددا   

 )تنىح(

يةةةةةةةةذَشَبد 

لطبػةةةةةةةةةبد 

 انًىاصَبد

6590 6500 6400 6300 

لعزادددددددز المددددددددرات 
الم تتددداة لترلمددداء 
بمتددددددددددددددددددلىى أداء 

 الدائرة

نتددبة ررددا مل مددي 
 الخدمة

يةةةةةةةةذَشَبد 

لطبػةةةةةةةةةبد 

 انًىاصَبد

88% 84% 85% 86% 
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 ل ؤشمات ل تس اصياة لاإلجماةات الدنف م   ال  ت تت  فلل  
5102-5102 

األهذاف 

 االستزاتيجية

السيبسبت 

جزاءات اإلو

 التنفيذية

 هؤشز قيبس االداء
 هسؤولية

 القيبس

القيوة 

 الوزجعية

5102 

 القيوة الوستهذفة

5102 5102 5102 

فددي بندداء المتدداهمة 
ىردددع مدددالي تددد ا  
ىمتددددددددددلمر فددددددددددي 

 المم كة

.ال فددددددام م ددددددى 1
متلىى آمدت لعجدز 
المىازنة كنتبة مت 
الندددددددالج الم  دددددددي 

 االجمالي

نتبة مجز المىازنة العامة 
لبل المتامدات كنتبة مت 

 النالج الم  ي االجمالي
يذَشَخ 

 انذساسبد
     5% 4% 2% 

.لخفددداض الدددددم  2

الممدددددد  ل ى ددددددات 
ال كىمادددددة بشدددددكل 

 لدراجي

نتددبة مجمددىع الدددم  الممددد  
ل ى ددددددات ال كىمادددددة الدددددى 

 النفمات العامة

يذَشَخ 

 انذساسبد
     1.8% 1.6% 1.5% 

نتددبة الدددم  الجددارح الممددد  
ل ى ددددددات ال كىمادددددة الدددددى 

 اجمالي الدم 

يذَشَخ 

 انذساسبد
69.8% 77.5% 82.4% 83.4% 

.المتددددداهمة فدددددي 3
لىجادددددددن ىردددددددبو 
ي  االنفدداق العددا  ىفمددا

 الىوناة لقىلىاات

نتدددبة النفمدددات العامدددة الدددى 
 النالج الم  ي االجمالي

يذَشَخ 

 انذساسبد
    30.1% 30.6% 30.1% 

نتدددددبة لؽوادددددة االادددددرادات 
 الم  اة ل نفمات الجاراة

يذَشَخ 

 انذساسبد
      96.7% 102.7% 112% 

نتبة النفمات الرأتمالاة الدى 
 النفمات العامة

يذَشَخ 

 انذساسبد
      13.8% 15.5% 16.6% 

 امدددادنوددج  لوددىار
 المىجوددة المىازنددة

 ىلعزادددددز النلدددددائجب
 الشددددددفافاة مبددددددادئ

 أفردددددل ىمىاكبدددددة
 الممارتدددددددددددددددددددات

 العالمادددة ىالمفددداها 
 فدددددددي المعاصدددددددرة

 لواإدار

. لعمادددك لوباددددك 1

مفودددددى  المىازندددددة 
 المىجوة بالنلائج

 
 
 
 
 

مدددددد الددددىزارات اللددددي لدددد  
مراجعددددددة لمددددددارار أدائوددددددا 

 )لراكمي(

يذَشَخ 

 انذساسبد
4 12 16 20 

نتددددددددددددبة المخصصددددددددددددات 
المرصددددددددددددددىدة ل نددددددددددددددىع 
االجلمدددددامي )إندددددا ( مدددددت 

 اجمالي االنفاق

يذَشَخ 

 انذساسبد
30.6% 30.4% 30.7% 30.3% 

نتددددددددددددبة المخصصددددددددددددات 
المرصددددددددددددددىدة ل نددددددددددددددىع 
االجلمدددددامي )وفدددددل( مدددددت 

 إجمالي االنفاق

يذَشَخ 

 انذساسبد
16.6% 14.5% 14.2% 14.1% 

ىالددددىائر  نتدددبة الدددىزارات
ال كىماددة اللددي لدد  مراجعددة 
م شددرات اداءهددا فددي لددانىت 
المىازنة العامة مدت اجمدالي 
مدددددد الددددىزارات ىالدددددىائر 

 ال كىماة

يذَشَخ 

 انذساسبد 
55% 81%  91%   11%  

نتددددبة الى دددددات ال كىماددددة 
اللددي لدد  مراجعددة م شددرات 
اداءهددددا مددددت اجمددددالي مدددددد 

فدددددي الى ددددددات ال كىمادددددة 
الى ددددات لدددانىت مىازندددات 

 ال كىماة

يذَشَخ 

 انذساسبد 
55  81%  91%   11%  
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األهذاف 

 االستزاتيجية

السيبسبت 

جزاءات اإلو

 التنفيذية

 هؤشز قيبس االداء
 هسؤولية

 القيبس

القيوة 

 الوزجعية

5102 

 القيوة الوستهذفة

5102 5102 5102 

 

. إاتء المزاد 2
مت االهلما  

بالجان  الل  ا ي 
 العا  لإلنفاق

مدد الموامات اللي ل  
اجراء ل  ال ىمراجعة 

 نفالوا العا  )لراكمي(ال

يذَشَخ 

 انذساسبد
  7 8 9 

مدد الى دات اللي ل  اجراء 
 ل  ال لمىازنالوا )لراكمي(

يذَشَخ 

 انذساسبد
1 6 8 10 

. ل تات مىلع 3

االردت مالماا في 
مجال شفافاة 

 المىازنة

م شدددر المىازندددة المفلى دددة 
لددددددقردت ىفمدددددداي التددددددلباات 

المفلى ددة لمنممددة  المىازنددة
 شراكة المىازنة الدىلاة  

يذَشَخ 

 انذساسبد
 َمطخ    - َمطخ    َمطخ 55

نتددددددبة االللددددددزا  باالوددددددار 
الزمني رصدار ىثامدة دلادل 

 المىاوت ل مىازنة العامة 

يذَشَخ 

 انذساسبد
100% 100% 100% 100% 

 في المتاهمة
بما  اللىماؾ ربو

اتو  باالتلخدا  
الكف  ل مىارد 

 المالاة

.ربو اللىماؾ 1
ب ا  اكىت م ى 
أتا  اال لااجات 

الفع اة ل دىائر 
 ال كىماة

الجدادددددددة مدددددددد الىمددددددائؾ 
الم دثدددة فدددي الموددداع العدددا   

 )تنىح(

يذَشَبد 

لطبػبد 

 انًىاصَبد

6590 6500 6400 6300 

لعزاز المدرات 
الم تتاة لترلماء 

بمتلىى أداء 
 الدائرة

 
 

يذَشَبد  نتبة ررا مل مي الخدمة .ل تات الخدمات1

لطبػبد 

 انًىاصَبد

88% 84% 85% 86% 

يذَشَخ  نتبة ررا المىردات

انشئوٌ 

 االداسَخ 
97.5% 97% 97% 97% 

يذَشَخ  نتبة ررا الشركاء

 انذساسبد
  %   %   % 87% 

.رفددددددددع كفدددددددداءة 2

 المىارد البشراة
نتبة المىمفات المشاركات 

 بالدىرات اللدراباة

يذَشَخ 

انشئوٌ 

 االداسَخ 
- 35% 35% 35% 

.ل تدددددددات بائدددددددة 3
 العمل الداخ اة

األنممة نتبة كفاءة ىفام اة 
االلكلرىناة العام ة في 

 الدائرة

 

يذَشَخ 

 انذبسىة

82.5% 85% 86% 87% 

كفاءة اجراءات أمت ى نتبة 
 الدائرةتراة المع ىمات في 

يذَشَخ 

 انذبسىة
    % 87% 87% 87% 

يذَشَخ  نتبة ررا المىمفات

انشئوٌ 

 االداسَخ 

78.9% 85% 85% 85% 

. دػى ثمبفخ 4

اإلثذاع واإلثزكبس 

 فٍ انذائشح

مدد األفكار ىالمملر ات 
اربداماة اللي المد  بوا 

 مىمفى الدائرة

يذَشَخ 

 4 4 4 4 انذساسبد

مدد األفكار ىالمملر ات 
 ل  لنفا هااللي ا

يذَشَخ 

 انذساسبد
75% 75% 75% 75% 
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 الشمكتة دلي ي   فلل 

 

 اسن الشزيك
نىع 

 الشزيك

إطبر 

 الشزاكة
 وسيلة االتصبل نىع العالقة

 درجة االهتوبم

هزتفع/ 

 هنخفض 

 درجة التأثيز

هزتفع/  

 هنخفض

 رششَؼُخ/ فُُخ داخهٍ دكىيٍ سئبسخ انىصساء
انجشَذ  -انجشَذ اإلنكزشوٍَ -انهبرف

 فبكس -انشسًٍ
 يشرفغ يشرفغ

 رششَؼُخ/ فُُخ داخهٍ دكىيٍ وصاسح انًبنُخ

انجشَذ  -انجشَذ اإلنكزشوٍَ -انهبرف

انًىلغ  -رمبسَش شهشَخ وسُىَخ -انشسًٍ

 اإلنكزشوٍَ

 يشرفغ يشرفغ

 رششَؼُخ/ فُُخ داخهٍ دكىيٍ وصاسح انزخطُط
انجشَذ  -انجشَذ اإلنكزشوٍَ -انهبرف

 انًىلغ اإلنكزشوٍَ -انشسًٍ
 يشرفغ يشرفغ

 رششَؼُخ/ فُُخ داخهٍ دكىيٍ وانزًىٍَ وصاسح انصُبػخ وانزجبسح
 -انجشَذ اإلنكزشوٍَ  -نجبٌ -انهبرف

 انجشَذ انشسًٍ
 يزىسط يزىسط

 رششَؼُخ/ فُُخ داخهٍ دكىيٍ انجُك انًشكضٌ األسدٍَ
كزت  -انهبرف  -انجشَذ اإلنكزشوٍَ

 سسًُخ
 يشرفغ يشرفغ

 فُُخ داخهٍ دكىيٍ وصاسح رطىَش انمطبع انؼبو
انجشَذ  -انجشَذ اإلنكزشوٍَ -انهبرف

 انشسًٍ
 يزىسط يزىسط

وصاسح االرصبالد وركُىنىجُب 

 انًؼهىيبد
 داخهٍ دكىيٍ

فُُخ/ رجبدل 

 يؼهىيبد

 -انجشَذ اإلنكزشوٍَ  -نجبٌ -انهبرف

 انجشَذ انشسًٍ
 يُخفط يُخفط

 فُُخ داخهٍ دكىيٍ دائشح انهىاصو انؼبيخ
انجشَذ  -انجشَذ اإلنكزشوٍَ -انهبرف

 انشسًٍ
 يُخفط يُخفط

 رجبدل يؼهىيبد داخهٍ دكىيٍ دائشح االدصبءاد انؼبيخ
كزت  –انهبرف  -انجشَذ اإلنكزشوٍَ

 سسًُخ
 يُخفط يزىسط

 داخهٍ دكىيٍ دَىاٌ انًذبسجخ
فُُخ/ رجبدل 

 يؼهىيبد

 كزت سسًُخ -انهبرف -انجشَذ اإلنكزشوٍَ

 انجشَذ  -رمبسَش سثغ سُىَخ -صَبساد

 انشسًٍ

 يزىسط يزىسط

 رششَؼُخ/ فُُخ داخهٍ دكىيٍ دَىاٌ انخذيخ انًذَُخ
انجشَذ  -انجشَذ اإلنكزشوٍَ -انهبرف

 انشسًٍ
 يشرفغ يشرفغ

 رششَؼُخ/ رُظًُُخ داخهٍ دكىيٍ يجهس األيخ
َمبشبد يجهسٍ انُىاة واالػُبٌ،  

 انشسًٍ انجشَذ 
 يشرفغ يشرفغ

GFMIS ٍداخهٍ دكىي 
فُُخ/ رجبدل 

 يؼهىيبد
 يشرفغ يشرفغ انهبرف -انجشَذ اإلنكزشوٍَ

 يُخفط يُخفط صَبساد  فُُخ داخهٍ خبص يىّسد )ششكخ اثزىيبَض األسشفخ(

 يُخفط يزىسط ارصبالد هبرفُخ -اجزًبػبد رجبدل يؼهىيبد داخهٍ - انًشأحانهجُخ انىطُُخ نشئوٌ 

ششكخ دَهىَذ انًُفزح نًششوع 

انىكبنخ األيشَكُخ نهزًُُخ انذونُخ 

USAID ٍنإلصالح انًبن 

 خبسجٍ خبص
فُُخ/ رجبدل 

 يؼهىيبد
 يشرفغ يشرفغ كزت سسًُخ -انهبرف -انجشَذ اإلنكزشوٍَ

 خبسجٍ دكىيٍ االرذبد األوسوثٍ
فُُخ/ رجبدل 

 يؼهىيبد
 يشرفغ يشرفغ انجشَذ اإلنكزشوٍَ -اجزًبػبد


