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 كلمة المدير العام  
 

 " بسم هللا الرحمن الرحيم "   
 لى  ل مر  والاا ر  (  2023-2025يسرررررررررررررررطة اال ارات الة رد ارةررررررررررررررمراليعيرد لاا ر  الم ا طد ال ر  د ل   ات        

 ولم اكبد (  112/1، اةرررررمع بدع للم ايدت الاةرررررم  )د الم د   إحااث لغييرات جايا   لى وث  ق ا ااد الم ا طد ال   د
 ع المسرررمعاات والممغيرات المة لفر رررر  اللروخ الاا ليد   م شررري ع المف هيم الم  صرررر  اة ا ااد الم ا طد ولذفي ه  ول

 اررمص ديد وارةمع بد للذ ع ارجمم  ة والمغييرات المذ  يد .ب ألول ) ت والة  جيد ايم  يم لق 
حك  يد لمحسررررين  سرررر   اررمصرررر د ال  ذة ول ز)ز األول ) ت والة ط والم جر ت ال   لى  ه ه ارةررررمراليعيدا لكزت  

- 2021،     د ال ر)ق لمحايث الق  ع ال  ت  2025 ؤ)د األ دال      ارت الذم  والمؤشرات الم ليد ال   د  ث :
 لى الق اطين واألطلمرد والمرررررررررررررررر) ر ت الذر  مرد  ( و 2021- 2024المرششررررررررررررررير  للحك  رد  فير  لمذالبرطر    ا(،  2024

 لحايا األول ) ت واألهااخ ال  ذيد المة لرلبط ب م  الاا ر .ل ملر ، حيث لم 
ولشلة ه ه ارةرمراليعيد اة ال ر  ال   لطر لع ايد دا ر  الم ا طد ال   د واو  ه ت يم لق ومذفي   ررروع الد رةز)د 

ةررذ ) ع ل ل     حيث ل م  الاا ر  ب لم  وال  ع الررررة ع  لى و ررع  ليد لمحايا ةررق خ   ا ط ت المح ال ت الراةررم ليد
ك ال هذ ل  حرصر ع  لى اةرمرااخ ل ميق طر  الد رةز)د  رمن اةرمراليعيمر  لا م جر د الحك  د اة لذفي   ررروع 
الد رةز)رد ولقرايم ريمرد  طررررررررررررررر ارد لمعر لد المحر الر ت وم ز)ز ررا الرر  اة  عر ا لة يط الم ا طر ت و دا   المر ليرد 

 ال   د.
قد ولحايا طسررررن ازطع   وبي ال ارطحراا ت اة المسررررمراا ت ولحايا ار   وب ا  راج د الة د ارةررررمراليعيد السرررر ب

المحسرين الممكذد للاا ر  لذ لق الة د العايا  المة لم ل  )ره  واايدع بمراج د الرؤ)د والرةر لد والقيم المؤةرسريد المة 
لمررشثير  لى  مرر  الرراا ر  لحكم  مرر  الرراا ر  و جراع المحليرر  لكرر اررد ال  ا رر  الرراا ليررد والةرر  جيررد المة  ن شرررررررررررررررشطررر  ا

ولطرم ال الب ع المذر  ال لمة السرليم ز ااد الة د ارةرمراليعيد لم ارةرمف د   ن دلي  المة يط ارةرمراليعة ودلي  
 الذر  المر  ةة الص د )ن  ن و ا   ل  )ر الق  ع ال  ت ة بق ع.

و   دين و   فين اك ط  احا  ا دت المراج د وا   احمي ج ت المم   لين  ع الاا ر   ن  ملقة  ا د وشررررررررررررة ع  
للة د ارةرررمراليعيد حيث لم لحاياه   ن  دا اةرررمةاات ال ايا  ن  لي ت الم اصررر  المممثلد ب لمسررر ح ت السرررذ )د 
وارجمم   ت الاو )د والم اصرررررررر  الر لفة، ةم  لم لغف  الاا ر   ن    يد اروااع وارومك   ولحفيز الم  فين ليك ط ا 

اة هر ا المعر ا  ع لرررررررررررررررعي رم  لى   ئ المذر اسررررررررررررررد اة جر  ز  الم  د المثر لة ليك ال   طر  للراا ر  لمقرايم     واد 
  ة لمر  واق ااط  المم  ة ت المثلى.

واقذ  هللا لمذفي  ه ه ارةرررررررمراليعيد لم  ايد صررررررر لي ا دطذ  الغ لة لح     حطرررررررر   ليكذ  المفا   با هللا الث طة ون  
                                                    ه.الحسين حفلد هللا و   

 مدير عام دائرة الموازنة العامة                                                                              
 مجدي فيصل الشريقي                                                                            
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ول ايدلرررررررررد، لرررررررررم  1962( لسرررررررررذد 39ربررررررررر  صررررررررراو  رررررررررر ط ال لذلررررررررريم الميزاطيرررررررررد ال   رررررررررد  ررررررررررم   1960ارررررررررة  ررررررررر ت  •
واألطلمرررررررررد الم ليرررررررررد الم مررررررررر ا ورررررررررر  و  صرررررررررد  ررررررررر  يم لرررررررررق  ذرررررررررر  لرررررررررركي  لعذرررررررررد  لكيرررررررررد للذلرررررررررر ارررررررررة القررررررررر اطين 

ب لم ا طررررررررررد ال   ررررررررررد والحسرررررررررر ب ت المم لقررررررررررد وررررررررررر ، ود ةرررررررررر  اللعذررررررررررد  ذرعيررررررررررد إ ررررررررررااد الم ا طررررررررررد ال   ررررررررررد و ررررررررررر  
لصرررررررررذيفر ، وحرررررررررادت اورررررررررر   ذ صرررررررررر الطررررررررر د ايرررررررررر ، حيرررررررررث ة طررررررررر   سرررررررررؤوليد إ رررررررررااد الم ا طرررررررررد ال   رررررررررد ارررررررررة 

م الميزاطيررررررررررد ال   ررررررررررد الرررررررررر   ةرررررررررر ال يرررررررررررلبط  ب شررررررررررر  و ةيرررررررررر  األ دال  ررررررررررن  ررررررررررر ت و ا   الم ليررررررررررد  ررررررررررن  رررررررررردا رسرررررررررر
 و ا   الم ليد.

، 1962( لسررررررررررذد 39لرررررررررم لرررررررررركي  لعذرررررررررد ل  رررررررررع  ررررررررررروع رررررررررر ط ال الميزاطيرررررررررد ال   رررررررررد  ررررررررررم   1962ارررررررررة  ررررررررر ت  •
، حيررررررررررث لررررررررررم بم جبررررررررررد إطررررررررررر ع دا ررررررررررر  الم ا طررررررررررد 16/10/1962والرررررررررر   اصرررررررررربي ط ارررررررررر  المف رررررررررر ا ا مبرررررررررر  اع  ررررررررررن 

  )ر الم ليد. ال   د يايره   اير   ت يرلبط و  
وررررررررررراات دا رررررررررررر  الم ا طرررررررررررد ال   رررررررررررد ارررررررررررة إ رررررررررررااد رررررررررررر ط ال الم ا طرررررررررررد  1963/1964ا مبرررررررررر  ا  رررررررررررن السرررررررررررذد الم ليرررررررررررد  •

ال   ررررررررررررد، و ذرررررررررررر  الرررررررررررر  ال ررررررررررررر  اةررررررررررررممرت ب د رررررررررررر ا المحسرررررررررررريذ ت  لررررررررررررى اةررررررررررررل   إ ررررررررررررااد الم ا طررررررررررررد ال   ررررررررررررد، 
 ولصذيد الذفق ت وازيرادات.

 2006( لسررررررررررذد 56ازدا   لرررررررررراا ر  الم ا طررررررررررد ال   ررررررررررد رررررررررررم  لررررررررررم إصرررررررررراا  طلرررررررررر ت المذلرررررررررريم  2006اررررررررررة ال رررررررررر ت  •
، لمحايررررررررررا الريكرررررررررر  المذليمررررررررررة للرررررررررراا ر   ولحايررررررررررا ال درررررررررررد واةرررررررررر لين ارلصرررررررررر ا وررررررررررين ازدا   ال ليرررررررررر  والمررررررررررا اع 

 اة الاا ر .
لررررررررم اطعرررررررر   البذيررررررررد المحميررررررررد للم ةررررررررع اررررررررة ل بيررررررررق الم ا طررررررررد الم جرررررررررد ب لذمرررررررر     لررررررررى ة اررررررررد  2008اررررررررة  رررررررر ت  •

 ر وال حرررررررررراات الحك  يررررررررررد، وبرررررررررر ل  د لرررررررررر  الم ا طررررررررررد ال   ررررررررررد  رحلررررررررررد جايررررررررررا   ررررررررررن الم رررررررررر )ر الرررررررررر  ا ات والرررررررررراوا
و    رررررررررد  والمحرررررررررايث، حيرررررررررث لرررررررررم ا ممررررررررر د از ررررررررر   المررررررررر لة  م ةرررررررررط المرررررررررا  و  ررررررررر   الذفقررررررررر ت  م ةرررررررررط المرررررررررا 

 . 2008( لسذد 58، ولم إررا  ر ط ال لذليم الم ا طد  رم  الحس ب ت 
، 2014( لسرررررررررررررذد 1ا رررررررررررررر  الم ا طرررررررررررررد ال   رررررررررررررد  ررررررررررررررم  صرررررررررررررا ت ل ليمررررررررررررر ت لذلررررررررررررريم وادا   د  2014ارررررررررررررة  ررررررررررررر ت  •

و ليرررررررررد لرررررررررم ل ررررررررراي  الريكررررررررر  المذليمرررررررررة للررررررررراا ر  ليم اارررررررررق  رررررررررع  رررررررررر ت المررررررررراير) ت وال حررررررررراات المذليميرررررررررد المبيذرررررررررد 
 اة الم ليم ت المر   إلير  ا ده.

 

 
 

 نشأة الدائرة وتطورها   
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الررررررررر   اع  مطرررررررررمذ ع ةرررررررررق خ جز يرررررررررد اوليرررررررررد لرررررررررم إصررررررررراا  ل مررررررررريم دولرررررررررد   ررررررررريد  2015ارررررررررة  شررررررررررر ايررررررررر   ل ررررررررر ت  •
،  ورررررررررررراخ لقلررررررررررري  الفعررررررررررر   2016لكررررررررررر  و ا   ودا رررررررررررر  حك  يرررررررررررد لغ يررررررررررر ت إ رررررررررررااد  رررررررررررر  )ع   ا طمرررررررررررر  ل ررررررررررر ت 

رررررررررا  الممكررررررررن وررررررررين السررررررررق خ الذر  يررررررررد المررررررررة ةرررررررريمم لزو)رررررررراه  للرررررررر  ا ات والرررررررراوا ر وال حرررررررراات الحك  يررررررررد وبررررررررين 
  لب لر .

 فرررررررررر ت الم ا طرررررررررد المسرررررررررمعيبد للذررررررررر ع ارجممررررررررر  ة سرررررررررد  ملررررررررر  الررررررررراا ر   لرررررررررى لرةررررررررري  و شة 2015ارررررررررة ال ررررررررر ت  •
ر رررررررررااد  ررررررررررروع رررررررررر ط ال الم ا طرررررررررد ال   رررررررررد و ررررررررررروع  2015( لسرررررررررذد 17 رررررررررن  ررررررررردا  ورررررررررد  الم ا طرررررررررد  ررررررررررم  

رررررررررررررررر ط ال   ا طررررررررررررررر ت ال حررررررررررررررراات الحك  يرررررررررررررررد و ررررررررررررررررروع طلررررررررررررررر ت لرررررررررررررررركيدت الررررررررررررررر  ا ات والررررررررررررررراوا ر وال حررررررررررررررراات 
ا  "دليرررررررررررر  ل بيررررررررررررق الم ا طررررررررررررد المسررررررررررررمعيبد  ، ةمرررررررررررر  ر  رررررررررررر  الرررررررررررراا ر  ب صررررررررررررا 2016الحك  يررررررررررررد للسررررررررررررذد الم ليررررررررررررد 

 للذ ع ارجمم  ة  من إ    ازطف   ال  ت للم ا طد الحك  يد اة األ دال".
(  طق ررررررررررررد اررررررررررررة  سرررررررررررري الم ا طررررررررررررد المفم حررررررررررررد الرررررررررررر   اجرلررررررررررررد 55حصرررررررررررر  األ دال  لررررررررررررى   2015اررررررررررررة  رررررررررررر ت  •

( 10 ذلمرررررررررررد شرررررررررررراكد الم ا طرررررررررررد المفم حرررررررررررد ارررررررررررة واشرررررررررررذ ن وهررررررررررر  ا لرررررررررررى  رررررررررررن المم ةرررررررررررط ال ررررررررررر لمة بمقررررررررررراا   
(   لميرررررررررررر ع والمرلبررررررررررررد األولرررررررررررى  ربيرررررررررررر ع و لررررررررررررى ط ررررررررررر   الرررررررررررررر  األوةررررررررررررط 33طقررررررررررر   وبرررررررررررر ل  حقررررررررررررق المرلبرررررررررررد  

ر)قيررررررررر  طميعرررررررررد للعرررررررررر د المب ولرررررررررد ارررررررررة الررررررررراا ر  لم ميرررررررررق ل بيرررررررررق المفررررررررر هيم الحايثرررررررررد ارررررررررة  عررررررررر ا إدا   اوشرررررررررم ا ا
 الم ا طد ا ااداع ولذفي اع.

( طق رررررررررررد ارررررررررررة   يررررررررررر   شرررررررررررف ايد الم ا طرررررررررررد  رررررررررررمن  سررررررررررري الم ا طرررررررررررد 63حصرررررررررررل  األ دال   2017ارررررررررررة ال ررررررررررر ت  •
( 115(  ررررررررررن وررررررررررين  24المفم حررررررررررد  مصررررررررررا اع دوا الرررررررررررر  األوةررررررررررط وشررررررررررم ا اار)قيرررررررررر  وحرررررررررر  ز  لررررررررررى المرلبررررررررررد 

 دولد.  
لرررررررررررررم البررررررررررررراع وم بيرررررررررررررق طرررررررررررررر  الد رةز)رررررررررررررد  رررررررررررررن  ررررررررررررردا إ رررررررررررررااد   ا طررررررررررررر ت  اةرررررررررررررم ليد  2017ارررررررررررررة ال ررررررررررررر ت  •

 ت  ررررررررررروالررررررررررر  لغ يرررررررررررد ل ةررررررررررريع  رررررررررررر  ةد المعمم 2018للمح الررررررررررر ت ولطرررررررررررميذر  ارررررررررررة الم ا طرررررررررررد ال   رررررررررررد ل ررررررررررر ت 
المحليررررررررررد اررررررررررة لحايررررررررررا ارحمي جرررررررررر ت واألول )رررررررررر ت المذم )ررررررررررد للمح الرررررررررر ت وبمرررررررررر  يسرررررررررر  ا  لررررررررررى ل  )ررررررررررع  ذرررررررررر اع 

 المذميد  لى  ح ال ت المملكد. 
بي طرررررررررر ت الم  )ةيررررررررررد لم رررررررررر   د  ررررررررررن اللر  رررررررررر  الرررررررررراا ر  وألوا  ررررررررررر  وذرررررررررررر  لةرررررررررر  لسلسرررررررررر 2019اررررررررررة ال رررررررررر ت  •

 (، ل ز)زاع للرف ايد اة طرر البي ط ت الحك  يد.1980-2018ال    د الحك  يد  دا الفمر   
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•  
 

( طق ررررررررررررد اررررررررررررة   يرررررررررررر   شررررررررررررف ايد الم ا طررررررررررررد  ررررررررررررمن  ؤشررررررررررررر 61حصرررررررررررر  األ دال  لررررررررررررى   2020اررررررررررررة ال رررررررررررر ت  •
 مصررررررررررررا اع المرلبررررررررررررد األولررررررررررررى  لررررررررررررى  سررررررررررررم   الرررررررررررررر  األوةررررررررررررط وبقررررررررررررة   2019الم ا طررررررررررررد المفم حررررررررررررد ل رررررررررررر ت 

 ( دولد.117(  ن وين الاوا المر  ةد و اده   31وشم ا اار)قي  ورا حص   لى المرلبد  
صرررررررررررا ت از اد  الملكيرررررررررررد السررررررررررر  يد ب لم ااقرررررررررررد  لرررررررررررى  " رررررررررررر ط ال لذلررررررررررريم الم ا طرررررررررررد ال   رررررررررررد  2021ارررررررررررة  ررررررررررر ت  •

"، والرررررررررررر  لغ يرررررررررررر ت لذلرررررررررررريم  مليررررررررررررد إدا   المرررررررررررر ا 2021( لسررررررررررررذد 13و  ا طرررررررررررر ت ال حرررررررررررراات الحك  يررررررررررررد  رررررررررررررم  
ال رررررررررر ت ارررررررررررة المملكرررررررررررد ولحايرررررررررررا  سررررررررررؤولي ت العرررررررررررر ت الرةرررررررررررميد وادوا هررررررررررر  اررررررررررة إدا   المررررررررررر ا ال ررررررررررر ت، ول  رررررررررررع 
األةررررررررررررد الكفيلررررررررررررد ب  ررررررررررررااد ررررررررررررر ط ال الم ا طررررررررررررد ال   ررررررررررررد وررررررررررررر ط ال   ا طرررررررررررر ت ال حرررررررررررراات الحك  يررررررررررررد ولذفيرررررررررررر هم  

د الرررررررررر  ذة ولم ز)ررررررررررز ارةررررررررررمقرا  المرررررررررر لة ولقررررررررررايم والرر بررررررررررد  ليرمرررررررررر  برررررررررررك  يرا ررررررررررة ار رررررررررر   الكلررررررررررة لدرمصرررررررررر 
الةررررررررررا  ت الحك  يررررررررررد اررررررررررة المح الرررررررررر ت بكفرررررررررر ع    ليررررررررررد، وايطرررررررررر ع لمرا رررررررررر   المم  ةرررررررررر ت الاوليررررررررررد المثلررررررررررى اررررررررررة 
شرررررررررم ليد المغ يرررررررررد الق ط طيرررررررررد لك ارررررررررد  راحررررررررر  إ رررررررررااد ولذفيررررررررر  الم ا طرررررررررد ال   رررررررررد و  ا طررررررررر ت ال حررررررررراات الحك  يرررررررررد 

، و)عررررررررررر   طرررررررررر ت والمقررررررررر  )ر الم ليرررررررررد لمررررررررررم  المؤةسررررررررر ت ال   ررررررررردوالرر برررررررررد  ليرررررررررر ، ول ةررررررررريع ط ررررررررر   طررررررررررر البي
  ن الاةم   األ دطة. 112ال م  ح لي   لى ل اي  الق ط ال اطسع     ع ل اي  الم د  

والرررررررر   2023لررررررررم ل رررررررراي  وثرررررررر  ق إ ررررررررااد  رررررررررروع ررررررررر ط ال الم ا طررررررررد ال   ررررررررد للسررررررررذد الم ليررررررررد  2022اررررررررة ال رررررررر ت  •
( وةرررررررررررر ل  لم اكررررررررررررن المفرررررررررررر هيم الم  صررررررررررررر  اررررررررررررة ا ررررررررررررااد 112/1المرررررررررررر د   -اةررررررررررررمع بد للم ررررررررررررايدت الاةررررررررررررم  )د 

الم ا طرررررررررررررررد ولذفيررررررررررررررر ه  ولممم شرررررررررررررررى  رررررررررررررررع المسرررررررررررررررمعاات والممغيررررررررررررررررات المرررررررررررررررة لفر رررررررررررررررر  اللرررررررررررررررروخ الاا ليرررررررررررررررد 
والة  جيررررررررررررد ايمرررررررررررر  يم لررررررررررررق ب ألول )رررررررررررر ت اررمصرررررررررررر ديد وارةررررررررررررمع بد للذرررررررررررر ع ارجممرررررررررررر  ة والمغييرررررررررررررات المذ  يررررررررررررد 

  ن.األ ر ال   ةيذ كد ايع وي ع  لى   يرد الم ا
ارررررررررررة   يررررررررررر   شرررررررررررف ايد الم ا طرررررررررررد  رررررررررررمن   رررررررررررن   رررررررررررد ( طق رررررررررررد61حصررررررررررر  األ دال  لرررررررررررى   2022ارررررررررررة ال ررررررررررر ت  •

وبقرررررررررة  مصرررررررررا اع المرلبرررررررررد األولرررررررررى  لرررررررررى  سرررررررررم   الررررررررررر  األوةرررررررررط   2021 ؤشرررررررررر الم ا طرررررررررد المفم حرررررررررد ل ررررررررر ت 
 ( دولرررررررررررد120(  رررررررررررن ورررررررررررين الررررررررررراوا المرررررررررررر  ةد و ررررررررررراده   32وشررررررررررم ا اار)قيررررررررررر  وررررررررررررا حصررررررررررر   لرررررررررررى المرلبرررررررررررد  

 طق د  ن   د. 45 مة ي ع الم اا ال  لمة ال   ولغ 
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  2021( لسذد 13اةمذ داع لق ط ال لذليم الم ا طد ال   د و  ا ط ت ال حاات الحك  يد  رم  
 -تتولى الدائرة المهام التالية: -أ  - 7المادة 

إ ااد وي ال  فصررررر  ب ل ملي ت وازجراعات الد  د ز ااد و ررا  ر ط ال الم ا طد ال   د والعرد المسرررررؤولد  ن لذفي ه  وال ر   .1
 المحاد ل ل  وةم  ه   حاد اة العاوا الز ذة لمراح  إ ااد الم ا طد .

مذ اع المذميد و ك ةررررربر   لى ل   صرررررا المةصرررررصررررر ت الم ليد لمذفي  السررررري ةرررررد ال   د للاولد واق ع ل ول ) ت وبم  يحقق ل  )ع .2
  ح ال ت المملكد جمي ر .

 ت الحك  يد ولقايمد إلى  علد ال   اع.  ا ط ت ال حاا مطمذ ع إ ااد  رروع ر ط ال الم ا طد ال   د  .3
إ ااد طل ت لرررررررررررركيدت ال  ا ات والاوا ر وال حاات الحك  يد ب لمذسررررررررررريق  ع دي اال الةا د الماطيد والعر ت الرةرررررررررررميد اات  .4

 ال درد واق الق اطين واألطلمد الذ ا  .
  )ع   ا ط لر  واق ع لر ه السرق خ، زد اجر  لحايا ةرق خ   ا ط ت المح ال ت ولزو)ا المح ال ت ور  لمق ت ب  ااد و ررا   رر .5

 اة   ا طد الفص ا حسن ار مص    من ر ط ال الم ا طد ال   د واق ع زجراعات إ ااد الم ا طد ال   د.
  م ب د لقييم  داع البرا   والمر  )ع وارطر د للفص ا والمشكا  ن لحقيقر  للذم    المسمرااد. .6
 المرر)  ت المة لر  اط ك ة ت   ليد  دا  راح  إررا ه .إوااع الرا  اة  ر  )ع  .7
 لقايم المر    للفص ا اة ار    الم ليد وا  ا    ا ر  اات  درد بمر ت الاا ر . .8
 لقايم الم صي ت اة البي ط ت الم ليد الةم  يد المم لقد ب ل حاات الحك  يد ة اد لمعلد ال   اع رب  المص درد  لير . .9

 .المذسيق  ع الفص ا للرد  لى ل صي ت  علسة الذ ا  واأل ي ال ح ا  رروع ر ط ال الم ا طد ال   د.10
 -وللدائرة في سبيل تحقيق مهامها القيام بما يلي: -ب 
 اطسرررع  ر   عوراخ المثب   ن  الفصررر ا والم صررريد بةفطرررر  او  ) دلر    لب ت المةصررري  الم ليد المة لمقات ور  د اةرررد  .1

 .واز    الم لة  م ةط الما  ال   د للاولد  ت لسي ةا
 ة اد ايم  يم لق ب ألهااخ والبرا   والمر  )ع واألطر د ولم )لر .الفص ا  لن الم ل   ت والبي ط ت الد  د  ن  .2
 .الفص اح خ ار دواج ت غير الطرو )د اة البرا   والمم )  وين  .3
 جاواه  و درمر  ب طر  وب ض.اول ) لر  و المشكا  ن  وراخص ت م لن  ةصلالبرا   والمر  )ع واألطر د المة   راج د .4
 إصاا  لق  )ر دو )د  ن  م ب د ولقييم  ؤشرات اداع الفص ا ، و صا  سم   المقات اة إطع   اهااار . .5
 اص  وال  لغ ي ت إ ااد   ا طمد ولذفي ه .أل  ة اد ار دع  لى ال ث  ق والمراةدت والقي د  .6
   ت الع    ت الحك  يد والبلاي ت وا   ذرآت حك  يد ا ر  واوااع الرا  برشطر . ار دع  لى   ا ط .7
المة يط لحمدت ل اصررررر  ول  يد لسرررررمراخ الم ا ذين و ؤةرررررسررررر ت المعممع الماطة ولذفي ه  لم اير   ل   ت  ن الم ا طد  .8

 المة لم إررا ه  . 
 

 مهام وواجبات الدائرة
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لمذ ةبد للرر بد ادوالر  االم ا طد ولك   رحلد    دو  لمم  ة ت الرر بد والمس علد  دا  راح     لي لر  المم اد  لاا ر  الم ا طد ال   د  

 .2021( ةذد 13والمس علد  سمذا  و ل  ألحك ت   اد ر ط ال لذليم الم ا طد ال   د و  ا ط ت ال حاات الحك  يد  رم  
ألطر  ل مبر  ر بد  لى السررل د المذفي يد للمشكا ،  ى لذفي  الم ا طد هة اة األصرر   ن ا مصرر   السررل د المرررر) يدلالرر بد  إال 

 و ن ال : طف  ، و) مما ال   لى لق  )ر دو )د لقا ر  إدا ات  مةصصد اة الرر بد الم ليد ن  ا  لقياه  ب ج    العب يد واز
ال   يمم   -  ا ط ت ال حاات الحك  يرد إلى  علد األ د اة ة    ت     مطررررررررررررررمذر  رررررررررررررررروع ر ط ال الم ا طد ال ر  د يقرات   ▪

ب ز رر اد إلى ازيرادات والذفق ت المقا   للسررذد المقبلد ، الذفق ت الف ليد    مطررمذ  -ا ااده  ن رب  دا ر  الم ا طد ال   د 
از دع   لى    طف   ن  و   د  المقاير للذفق ت لسرررررررذمين ةررررررر بقمين لسرررررررذد الم ا طد، بحيث يسرررررررم يع ا طررررررر ع المعلد

 المر  )ع المة لطمذمر  ر اطين الم ا طد للسذ ات الس بقد.
دي اال المح ةررررررررربد لقر)راع ةرررررررررذ ) ع إلى  علد األ د يمطرررررررررمن  دحل لد  ن الاوا ر وال حاات الحك  يد المة يق ت   يقات   ▪

 ل  اة واع ة  دو     ديد للمعلد.وماريق حس ب لر   ع وي ال المة لف ت المرلكبد والمسؤوليد الممرلبد  لير ، وا 
و ا   الم ليد لقر)راع ةرذ ) ع يمطرمن الحسر ب ت الةم  يد للسرذد الم ليد والمة لررمم   لى  ق  طد لم  ه   ةصر  اة   لقات ▪

 ر ط ال الم ا طد  ع ازطف   الف لة.
خ المشكا  ن اال لذفي  الم ا طد ج ع اة الاوا ر الحك  يد دو اع اة ةي  اة  ع ا الرر بد ورا الاا ليد  وحاات الرر بد  لل ن  ▪

  م ااق ع  ع    لم لقايره ولةصيصد لمةملد وذ ده  ، واكمر خ ا  اطحراا ت و   لعمر  اة ال ر  المذ ةن. 

 اإلدارات المتخصصة التي تقوم بالرقابة على تنفيذ الموازنة
 أواًل: دائرة الموازنة العامة  

 : دا ن لم  س دا ر  الم ا طد ال   د الرر بد والمس علد 
المشكا  ن ل ريع الح ارت واألوا ر الم ليد والمذ ردت و سرررمذاات ارلمزات  ن المسرررؤولين  ن ازطف   والمف  رررين  ▪

 ب لم ريع اة ال  ا ات والاوا ر الم ذيد  ذا إج  لر .
د ال   د ب لم ارد الم ليد الررررررررر)د  دا األةررررررب ع األوا  ن الررررررررر  م ب د ال  ا ات والاوا ر لمزو)ا دا ر  الم ا ط ▪

 الدحق   بش  حسن األص ا.
لاريق الم ارد الم ليد الررر)د والمررررشكا  ن اطد لم ل ب مر  واق الق اطين واألطلمد ولف  اطمب ه ال  ا ات والاوا ر إلى  ▪

 د  عز اة الم رد الم لة إ دت ازدا    ن   ات لع و  المةصرررررصررررر ت ال ا د  ب لح ارت الم ليد، واة ح ا وج
 ال .

 القي ت وز)    المر  )ع المةملفد المة لم  صا  ةصص ت لر  اة ر ط ال الم ا طد ال   د وراخ  م ب مر  ولقييمر . ▪
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 ثانيًا: وزارة المالية 
اال الذفقررر ت لعر  اة حررراود  اةررررررررررررررمذررر داع إلى الذلررر ت المررر لة لمررر  س ال  ا   الررررر برررد  لى لذفيررر  الم ا طرررد والمحقق  ن   .1

 ن  دا المشكا  ن : صراو  األ ر الم لة  غ ي ت المة  صرات  ن اجلر لالمةصرصر ت المرصر د  لر  و ال اطف رر  يمم ل
ال  ت والة   ، صراو  الح الد الرررر)د، ل ار السري لد الذقايد الد  د لمغ يد الذفقد، صردحيد المف ئ ب زطف  ، و ن 

الةم  يد السذ )د والمة لطمذر     حص   ن إيرادات و   صرخ  ن طفق ت  دا السذد و قاا   دا ا ااد الحس ب ت  
 ال ار او ال عز الف لة لمل  السذد.  

 ثالثًا : ديوان المحاسبة
( 13 (  ن ر ط ال لذليم الم ا طد ال   د  رم 9ي مبر دي اال المح ةرربد دا ر   راربد ولاريق  سررمقلد وبم جن احك ت الم د    .1

 و ذر الذ ا    ديم لى دي اال المح ةرربد المر ت المم لقد ب لرر بد  لى لذفي  ر ط ال الم ا طد ال   د المحاد بق ط ط  2021لسررذد 
    يلة:

 لذفق ت  سؤورع  ن :ب يك ال دي اال المح ةبد ايم  يم لق 
 ق ع للق اطين واألطلمد.الذفق ت للمشكا  ن صرار  ل غرائ المة  صص  لر  و ن اال الصرخ را لم وا لاريق •
 لاريق المسمذاات وال ث  ق المقا د لشييااع للصرخ للمشكا  ن صحمر  و ن    بقد ريمر  لم  ه   ثب  اة  •

 القي د.
 لم حسن األص ا و ن رب  العر ت المةمصد. لم    ن اال إصاا  اوا ر الصرخ المثب   •
 المةصصد لر  اة الم ا طد ال   د.ة الفص ا والم اد ا ن اال الذفق ت ريات  المثب   •
  ن  ات لع و  المةصص ت المرص د  اة الم ا طد إر ب ا المر ي   ن العر ت المةمصد. المثب   •
  ن اةب    ات الصرخ لك  او ب ض المةصص ت المة  صات ل  م ا العايا . المثب   •
و ن صررررررررررررررحرد األوا ر المر ليرد والح ارت الصرررررررررررررر د   و ن  دحقرد  ن لذفير  احكر ت رر ط ال الم ا طرد ال ر  رد   المثبر   •

 بمقمط ه.
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 آليات الرقابة والمساءلة الداخلية 
الم ا طد ال   د ب جراع الرر بد والماريق الم لة وازدا   والفذة وبم  يسرررر هم اة لحقيق اهااخ لق ت وحا  الرر بد الاا ليد اة دا ر   

ول ايدلد وواق ع لة د الماريق والرر بد   2011( لسرررررررررررررذد  3الاا ر  ارةرررررررررررررمراليعيد وال  بم جن احك ت طل ت الرر بد الاا ليد  رم  
 .إجراعات الماريق الم لة السذ )د ل حا  الرر بد واا ر  الم ا طد ال   د ودلي 

 يمما ط     م  وحا  الرر بد الاا ليد ليرررم  الماريق والرر بد الم ليد وازدا )د والفذيد  السرر بقد والدحقد، العز يد والررر  لد(  لى
 :ك  ا م ا و ذعزات الماير) ت وال حاات واألرس ت اة الاا ر  و ن اور ه 

 
الم ديد واةررررررمةاا  لر ، الماريق  لى السررررررعدت والمسررررررمذاات بك اد اط ا ر  وراخ   الماريق  لى الم ا د البرررررررر)د والم ا د  ❑

المشكا  ن صررررررررحد واصرررررررر ليد ال ملي ت الم ليد وةف علر  ودرد البي ط ت وال ث  ق الم ز   لر ، والماريق  لى ا م ا اللع ال 
راج د الاو )د للق اطين واألطلمد  وراخ المحقق  ن اال إجراعالر  را لم  واق المرررررررر)  ت الذ ا   حسررررررن األصرررررر ا، والم

والم ليم ت والقرا ات وراخ المشكا  ن لف يلر  و ا  ارلمزات ور  وحم يد اصرررررر ا المذرررررررش   ن ا  لد ن او ا مدس او 
 .ة ع اةمةاات

ال  ت( ومق  )ر شرر)د لغ ي ت إحك ت الرر بد والمقييم والمس علد ا طد يمم لزو)ا ازدا   ال لي      لة ال  )ر،    اد الماير  ❑
 .وةذ )د ُللرر  ا  إطع   األهااخ المحاد  وال ا د   من الة د ارةمراليعيد للاا ر 

لم ز)ز  مليرد المراريق المر لة وازدا   والفذة ار ال وحرا  الررر برد لق ت ب مر   )ر  ات  فر ج رد إلى ةر  المراير)ر ت واألرسرررررررررررررر ت  ❑
    ن  دا   ةرات  ر ويد دا ليد لراع ل   اد الماير ال  ت والمة  ن لبي ال  ا  المزا ر  ب ألطلمد والمررررررررررررررر)  ت الذ ا

 . دلر  يمم لص )ن األ   ع اورع بشوا اة ح ا وج ده  وال  حسن األص ا
لق ت وحا  ل  )ر األداع المؤةسة ب لاا ر  ب  ااد لق  )ر لقييميد طصد ةذ )د لمطمن طم    ري س  ؤشرات اداع للة د  ❑

ط  م  الماير) ت وال حاات  ع وي ال اور  ارطع  ات وارطحراا ت وازجراعات المصحيحيد والم صي ت ارةمراليعيد و  
 .و) رئ المقر)ر  لى الماير ال  ت رلة ا ارجراعات الد  د برشطد

اةررررررمذ داع لمباا لمم  ملي ت الرر بد والماريق ب لم  وال والمذسرررررريق والمررررررر  ةيد  ع جر ت    جيد ةاي اال المح ةرررررربد، وال   ❑
 .الم    يد والحي ديد وال ص ا إلى ارصى د جد  ن الارد

 ذا إ ااد الة د ارةرررررررمراليعيد للاا ر  يمم  ر رررررررر   لى الرررررررررة ع الر يسرررررررين لغ ي ت ار دع وا   المدحل ت ب ين   ❑
 .ار مب   إال ا كن، وال  ل ز)زاع للذر  المر  ةة ل مليد المة يط ارةمراليعة
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لم ل اي  الريك  المذليمة للاا ر  ليم ااق  ع  ر ت   2014( لسذد  1 رم   إش    إلى ل ليم ت لذليم وادا   دا ر  الم ا طد ال   د
   اير)د ووحالين     د ةم  يلة: 12، حيث يمك ال الريك  المذليمة للاا ر   ن المذليميدالماير) ت وال حاات  

 

 

 
 
 
 
 

 الهيكل التنظيمي للدائرة 
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❖  

ر  رررررررررررر  دا رررررررررررررر  الم ا طررررررررررررد ال   رررررررررررررد ومطررررررررررررمين ل جر لرررررررررررررر  ارةررررررررررررمراليعيد ارررررررررررررة المقر)رررررررررررررر  2006ربرررررررررررر  ال ررررررررررررر ت 
وتبنييييييييييي   "التخصييييييييييييو ادمثيييييييييييل للميييييييييييوارد المتا ييييييييييية" (، حيررررررررررث لبذرررررررررر   ؤ)ررررررررررد 2006السررررررررررذ   الثرررررررررر طة   

"إعيييييييداد قيييييييانون الموازنييييييية العامييييييية وموازنيييييييات الم سسيييييييات تحقييييييييق ؤيييييييذل الرليييييييية مييييييي  خييييييي   رسيييييييالتها 
جيييييييدو  تشيييييييلي ت الوسيييييييائا الحلوميييييييية سييييييينويا للمسييييييياؤمة فيييييييي تنفييييييييذ السياسييييييية العامييييييية المسيييييييتقلة و 

العامييييييية مييييييي  أجيييييييل تعمييييييييق أر يييييييان التيييييييوازن اليييييييداخلي والخيييييييارجي وتحسيييييييي  الخيييييييدمات وت ويرؤيييييييا بميييييييا 
، وحرررررررررادت الررررررررراا ر   مسرررررررررد اهرررررررررااخ  ؤةسررررررررريد "يحقييييييييييق ادؤييييييييييداا الومنييييييييييية لتلبييييييييييية  اجييييييييييات المييييييييييوام 

األجذرررررررررا  ال  ذيرررررررررد، ةمررررررررر  لطرررررررررمن المقر)رررررررررر السرررررررررذ    ررررررررراد   رلب رررررررررد وثدثرررررررررد اهرررررررررااخ و ذيرررررررررد لطرررررررررمذمر  وثيقرررررررررد
  ن القيم المؤةسيد المرلب د ب ألداع وب لم  فين.

 

المررررررررررررا  لبذرررررررررررر  دا ررررررررررررر  الم ا طررررررررررررد ال   ررررررررررررد ل رررررررررررر )ر   ررررررررررررد اةررررررررررررمراليعيد  لررررررررررررى  2007 ذرررررررررررر     لررررررررررررع  رررررررررررر ت 
المم ةرررررررررط لمم اارررررررررق  رررررررررع لبذرررررررررة الررررررررراا ر  لمذرعيرررررررررد الم ا طرررررررررد الم جررررررررررد ب لذمررررررررر   ، حيرررررررررث ر  ررررررررر  وم ررررررررر )ر  ؤ)رررررررررد 
و ةرررررررررررررر لد وررررررررررررررريم  ؤةسرررررررررررررريد، واهررررررررررررررااخ  ؤةسرررررررررررررريد  رلب ررررررررررررررد ب ألهررررررررررررررااخ ال  ذيررررررررررررررد ولحايررررررررررررررا  ؤشرررررررررررررررات اداع 

والمرررررررررررررررة اشرررررررررررررررممل   لرررررررررررررررى   رررررررررررررررط  2009-2007ل هرررررررررررررررااخ المؤةسررررررررررررررريد  رررررررررررررررمن الة رررررررررررررررد ارةرررررررررررررررمراليعيد 
 د للماير) ت وة ل   ليد المم ب د والمقييم.ال م  المذفي ي

 
 

( والمررررررررررة لطرررررررررررمذ  األول )ررررررررررر ت 2013-2010ب ررررررررررا الررررررررررر  ر  رررررررررر  الررررررررررراا ر  بررررررررررر  د    مررررررررررر  ارةرررررررررررمراليعيد  
موازنيييييييية "والمحرررررررر و  للمرحلررررررررد الم ليررررررررد والرا يررررررررد إلررررررررى لعسرررررررريا  ؤ)ررررررررد الرررررررراا ر  اررررررررة الرررررررر  ال ررررررررر  والمممثلررررررررد اررررررررة 

" عاميييييييية زييييييييفافة تعييييييييمز أر ييييييييان التنمييييييييية المسييييييييتدامة وتعتلييييييييي قائميييييييية الممارسييييييييات العالمييييييييية الجيييييييييدة
الماليييييييييية المتا ييييييييية وفيييييييييق منهجييييييييييات تخصييييييييييو أمثيييييييييل للميييييييييوارد "ولحقيررررررررق  ةرررررررر لمر  المررررررررة لمثلرررررررر  اررررررررة 

مت يييييييورة تملييييييي  اليييييييوزارات واليييييييدوائر والو يييييييدات الحلوميييييييية مييييييي  تحقييييييييق ادؤيييييييداا وادولوييييييييات الومنيييييييية 
ولرررررررم األ ررررررر  ب رررررررين ار مبررررررر   المبررررررر د ات الملكيرررررررد المرررررررة لطرررررررمذمر   "،وبميييييييا يفيييييييو  توقعيييييييات متلقيييييييي الخدمييييييية

 وثيقمة األجذا  ال  ذيد وةلذ  األ دال.
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 تحليل نتائج قياس مؤشرات األهداف االستراتيجية والفرعية لالستراتيجيات السابقة(. )  1ملحق

 
 
 

 جيات السابقةيتاالسترا

 

اةرررررررررممرت الررررررررراا ر  وم ررررررررر )ر ولحسرررررررررين ولذفيررررررررر  الة رررررررررط ارةرررررررررمراليعيد وارررررررررق  ذرعيرررررررررد   ممرررررررررا  يرررررررررمم  راج مرررررررررر  
ول  )رهررررررررر  ولحرررررررررايثر   رررررررررر  واحرررررررررا  ةررررررررر  ةرررررررررذمين او ةلمررررررررر  د ررررررررر  الح جرررررررررد، وا  ررررررررر ع اهميرررررررررد لقيررررررررر س  ؤشررررررررررات 

واقرررررررررر  لمذرعيررررررررررد المم ب ررررررررررد والمقيرررررررررريم، ةمرررررررررر   -القرررررررررريم المسررررررررررمرااد ود اةررررررررررد اةررررررررررب   ارطحراارررررررررر ت األداع ولحايررررررررررا 
حمرررررررررررررررررررررررى الة رررررررررررررررررررررررد و 2019-2017،  2017 -2015، 2013-2010ارررررررررررررررررررررررة الة رررررررررررررررررررررررط ارةرررررررررررررررررررررررمراليعيد 

 .2022- 2021ارةمراليعيد ل   ات 
 

 وال ثرررررررررررررر  ق السرررررررررررررر بقد لدةررررررررررررررمراليعي ت  برررررررررررررررم لر ( 2022-2020  ل  رررررررررررررر ات ارةررررررررررررررمراليعيد الة ررررررررررررررد لميررررررررررررررزت 
 والمررررررررررررررررررر)  ت  واألطلمرررررررررررررررررد والقررررررررررررررررر اطين 2025 األ دال  ؤ)رررررررررررررررررد إلرررررررررررررررررى واةرررررررررررررررررمذ ده  ال دررررررررررررررررررد، اات  ال  ذيرررررررررررررررررد

 البذرررررررررر ع واةررررررررررمكم ا ارطعرررررررررر  ات   ررررررررررن المز)ررررررررررا  لمحقيررررررررررق ارةررررررررررمراليعيد هرررررررررر ه وجرررررررررر عت  الرررررررررراا ر ، ل مرررررررررر  الذ  مررررررررررد
 الم ا طرررررررررد دا رررررررررر   مررررررررر  ط ررررررررر    رررررررررمن لقرررررررررع المرررررررررة المعررررررررر رت   رررررررررن ال ايرررررررررا   رررررررررمن لحقيقرررررررررد لرررررررررم  ررررررررر   لرررررررررى
 .ال   د الم ا طد ادا    ع ا اة اررليميد الة   د  لى المملكد   رع ل ز)ز اور ه  ال   د،

 

لقرررررررررررر ت وحررررررررررررا  ل رررررررررررر )ر األداع المؤةسررررررررررررة ب  ررررررررررررااد لقر)ررررررررررررر ةررررررررررررذ   بمررررررررررررا  لحقيررررررررررررق األهررررررررررررااخ ارةررررررررررررمراليعيد 
ولحقيررررررررررق القرررررررررريم المسررررررررررمرااد لمؤشرررررررررررات األداع ود اةررررررررررد اةررررررررررب   ارطحررررررررررراخ، وةرررررررررر ل  ا ررررررررررااد لقرررررررررر  )ر طصررررررررررد 
ةررررررررررذ )د بمررررررررررا  لحقيررررررررررق األهررررررررررااخ المرررررررررررغيليد لك اررررررررررد المرررررررررراير) ت وال حرررررررررراات وارةررررررررررمف د   ررررررررررن هرررررررررر ه المقرررررررررر  )ر 

 دت لم  )ر ولحسين الة د ارةمراليعيد. كما 
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لررررررررررم لحايررررررررررا ال  ا رررررررررر  الر يسرررررررررريد المررررررررررة اةرررررررررررم  اررررررررررة اطةفرررررررررر ئ طسررررررررررن اطعرررررررررر   األهررررررررررااخ ارةررررررررررمراليعيد السرررررررررر بقد 

ازطعررررررررررررر   الذصرررررررررررررد ةرررررررررررررذ )د والسرررررررررررررذ )د المرررررررررررررة ر  ررررررررررررر  وحرررررررررررررا  ل ررررررررررررر )ر األداع  قررررررررررررر  )رلوالررررررررررررر  بررررررررررررر لرج ع إلرررررررررررررى 

 ،المؤةسرررررررررررة ب  رررررررررررااده  ب لم ررررررررررر وال والمذسررررررررررريق  رررررررررررع  ررررررررررراير) ت الررررررررررراا ر  ووحررررررررررراالر  ولقر)رررررررررررر ريررررررررررر س  ؤشررررررررررررات األداع

 وطلة  ه ه ال  ا   بم  يلة:

 م لبررررررررررر ت ارةرررررررررررمع بد للقررررررررررررا ات الحك  يرررررررررررد  ثررررررررررر  لةفررررررررررريض ارطفررررررررررر   او اةرررررررررررمحااث او الغررررررررررر ع اصررررررررررر ا  ❖
 اة الم ا طد.

 ارةمع بد لقرا ات  ع لد المح ال ت المم لقد بحعم الم ايدت  لى   ا ط لرم ولذفي ه . ❖
طلررررررررررر ت المم ب رررررررررررد والمقيررررررررررريم ألداع الررررررررررر  ا ات والررررررررررراوا ر الحك  يرررررررررررد واقررررررررررر  لمفرررررررررررر ت الم ا طرررررررررررد  لف يررررررررررر  رررررررررررات  ❖

 الم جرد ب لذم   . 
  ات ل ااق احمي ج ت و لب ت ال  ا ات والاوا ر الحك  يد  ع الم ا د الم ليد المم حد. ❖
الحك  يررررررررررد ولذفيرررررررررر   لررررررررررى  بي ررررررررررد  مرررررررررر  الرررررررررر  ا ات والرررررررررراوا ر  ذررررررررررر   والم رررررررررر اة ثرررررررررر   ج  حررررررررررد ة  وطرررررررررر   ❖

    ر  الم ليد.
ب ز رررررررررر اد للكلررررررررررد   ذررررررررررر  والم رررررررررر اة لغيررررررررررر اول )رررررررررر ت الحك  ررررررررررد اررررررررررة ازطفرررررررررر    رررررررررردا ج  حررررررررررد ة  وطرررررررررر  ❖

 از  ايد المة لحملمر ،   صدع اة ر  ع الم ليم ولذميد الم ا د البرر)د ور  ع الصحد.
 رررررررررررر  و  واللررررررررررررروخ السي ةرررررررررررريد  اررمصرررررررررررر د الرررررررررررر  ذة  مررررررررررررشثراع ومرررررررررررراا ي ت ج  حررررررررررررد ة  وطرررررررررررر  اداع لراجررررررررررررع  ❖

ازيرررررررررادات  مرررررررر  لررررررررد اثررررررررر  ب شررررررررر  لررررررررى  ولراجررررررررع لب ررررررررد  ررررررررن ا لفرررررررر ع   رررررررراا المطررررررررةم وا لفرررررررر ع الذفقرررررررر ت 
 الاين ال  ت.

 
 
 
 

 

 السابقة اتي  التحديات التي واجهت تنفيذ االستراتيج 
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األهررررررررررررااخ ارةررررررررررررمراليعيد ل مرررررررررررر   رررررررررررراير) ت الرررررررررررراا ر  ووحرررررررررررراالر  المذليميررررررررررررد واال ل كررررررررررررد  اةررررررررررررممرا )د شررررررررررررم ا ❖
 طمررررررررررر    المحليررررررررررر  الربررررررررررر  ة ولش ررررررررررر  ب رررررررررررين ار مبررررررررررر   احمي جررررررررررر ت المم ررررررررررر  لين  رررررررررررع الررررررررررراا ر  وال ررررررررررر  لين ايرررررررررررر 

 .والة ط ال  ذيد
الممحققرررررررررررد لذمررررررررررر    لذفيررررررررررر  ارل ل )ررررررررررر ت ارةرررررررررررمراليعيد للررررررررررراا ر   طسررررررررررربد ازطعررررررررررر    ؤشررررررررررررات اداع لقيررررررررررر س لحايرررررررررررا  ❖

ولكرررررررر ال اات صرررررررررلد وثيقرررررررررد و ب شرررررررررر  ب مررررررررر  الررررررررراا ر  ولرةرررررررررز  لرررررررررى ريررررررررر س األثرررررررررر و ةرجررررررررر ت ال مررررررررر  وا ممررررررررر د 
  ليد وا حد لمحايا المسمراا ت.

المراج رررررررررررد الاو )رررررررررررد للة ررررررررررررد ارةرررررررررررمراليعيد واررررررررررررق لقر)رررررررررررر المقيرررررررررررريم السرررررررررررذ   وريرررررررررررر س  ؤشررررررررررررات اداع الة ررررررررررررد  ❖
ارةررررررررررمراليعيد لل ررررررررررر خ  لررررررررررى طسررررررررررن ازطعرررررررررر   الف ليررررررررررد ولحايررررررررررا اةررررررررررب   ارطحراارررررررررر ت و ررررررررررن ثررررررررررم ازجررررررررررراعات 

 المصحيحيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدروس المستفادة 
 



  

2025-2023الخطة االستراتيجية   22 

 

 
 

لسررررررررررر ى دا رررررررررررر  الم ا طرررررررررررد ال   رررررررررررد إلرررررررررررى الم اع رررررررررررد ورررررررررررين   مرررررررررررر  ارةرررررررررررمراليعيد والم جرررررررررررر ت ارةرررررررررررمراليعيد ال  ذيرررررررررررد 
ورررررررررراخ ال صررررررررر ا إلرررررررررى ا لرررررررررى د جررررررررر ت المذسررررررررريق والمك  ررررررررر  ورررررررررين الررررررررراا ر  و ؤةسررررررررر ت الاولرررررررررد ارررررررررة لحقيرررررررررق األهرررررررررااخ 

الذحرررررررر   لررررررررى وبذرررررررر عع  لررررررررى الرررررررر  لررررررررم لحايررررررررا األول )رررررررر ت ال  ذيررررررررد المررررررررة لررررررررر  ا لبرررررررر   وثيررررررررق ب مرررررررر  الرررررررراا ر  و  ،ال  ذيررررررررد
 ارلة:

األولوية  

 االستراتيجية 

 نطاق العمل  المبادرات ذات األولوية 

االنفاق  

 الرأسمالي

المتابعة الدورية إلنفاق المخصصات الرأسمالية بحيث   ✓

تستخدم في الجوانب ذات األثر اإليجابي على النمو  

 االقتصادي.  

على مستوى الوزارات  

والدوائر والوحدات  

 الحكومية 

مراجعة آليات  

وإجراءات  

ترشيد وضبط  

 النفقات العامة  

إعداد آلية تضمن عدم تراكم االلتزامات المالية   ✓

والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية وذلك  

بالتقيد باإلنفاق حسب المخصصات المرصودة لها في  

الموازنة العامة إال في الحاالت االستثنائية وحسب  

 األصول. 

فاعلة لترشيد النفقات التشغيلية وبخاصة في   ات إعداد آلي ✓

كميات استهالك نفقات الكهرباء والمياه والمحروقات  

موها في الوزارات والدوائر والوحدات  وضبط ن

 الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات.   

اتخاذ التدابير الالزمة والخطط الزمنية لتخفيض الفاقد   ✓

 في الكهرباء والمياه والمحروقات.  

متابعة تنفيذ األبعاد المالية لقرارات الحكومة في إعادة   ✓

هيكلة ودمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات  

 حكومية.  ال

على مستوى الوزارات  
والدوائر والوحدات  

 الحكومية 
 
 
 

 
 
 
 

 على مستوى الدائرة 
 

 
على مستوى الوزارات  
والدوائر والوحدات  

 الحكومية 

توسع استخدام  

األنظمة  

اإللكترونية في  

 ترشيد النفقات 

 تطبيق نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية.   ✓

تطبيق نظام إلكتروني إلدارة المخزون والمستودعات   ✓

الحكومية بهدف االستخدام األمثل للموارد الوطنية وعدم  

شراء اللوازم الحكومية في حال وجود فائض منها في  

 الدوائر األخرى. 

تطبيق نظام إلكتروني للمركبات والمعدات واآلليات   ✓

ية بما يتماشى مع نظام تتبع وإدارة المركبات  الحكوم

 الذي تقوم الحكومة بالعمل على التحضير الستخدامه.  

 على مستوى الدائرة 

 2025أبرز األولويات االستراتيجية التي تضمنتها رؤية األردن 
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عمل  النطاق  المبادرات ذات األولوية   األولوية االستراتيجية   

معلومات المالية  إدارة الاستكمال تنفيذ نظام  ✓ تعزيز الرقابة المالية  

( ليشمل جميع الوزارات  GFMISة )يلحكوما

والدوائر الحكومية وإعداد نظام إلكتروني جديد  

 إلدارة المعلومات المالية للوحدات المستقلة.  

تعزيز وتأهيل العاملين في المجال المالي   ✓

 والرقابي الحكومي.  

على مستوى الوزارات  

والدوائر والوحدات  

 الحكومية 

تعزيز الشفافية  

 واإلفصاح المالي  

على مستوى الوزارات   معايير الدولية  الااللتزام بنشر البيانات المالية وفق  ✓

والدوائر والوحدات  

 الحكومية 

االستمرار في االصالحات نحو التنفيذ الكامل   ✓ إعداد الموازنة العامة  

 لعملية إعداد الموازنة القائمة على النتائج 

احتياطي في إطار االنفاق  مخصص رصد  ✓

متوسط المدى للسنوات التأشيرية بحيث يسمح  

مشاريع ومبادرات جديدة في الموازنة   بإدراج

 الالحقة  

على مستوى الوزارات  

ر والوحدات  والدوائ

 الحكومية 

إصدار قانون الالمركزية  

وصياغة   2014لعام 

وطنية لتنفيذ  خطة 

تطبيقات قانون  

الالمركزية واإلصالحات  

 المترتبة عليه  

إدارة  في تنفيذ برامج لتعزيز الالمركزية المالية  ✓

لمشروعات  النفقات العامة وإيجاد التمويل الالزم 

 الالمركزية. 

إعداد وتنفيذ برامج بناء قدرات العاملين في   ✓

والمجالس  اإلدارة المحلية والدوائر التنفيذية 

المنتخبة بما يتناسب مع التوجه في إصالح نظام  

   . الالمركزية

مفهوم  لتعزيز تنفيذ برامج وورش عمل  ✓

الالمركزية واإلدارة المحلية وبرامج لتعزيز  

      اءلةالرقابة المحلية وتعزيز الشفافية والمس

على مستوى الوزارات  

والدوائر والوحدات  

 الحكومية 

 

 على مستوى المحافظات 

 

 

 

 المجالس المنتخبة 

 

تطوير هيكلية الجهاز  

الحكومي وإصالح البيئة  

 التنظيمية  

العمل على زيادة نسبة شاغلي الوظائف الفنية   ✓

    . المساندةاإلدارية ة مقابل الوظائف  ي التخصص

الوزارات  على مستوى 

والدوائر والوحدات  

 الحكومية 

 على مستوى الدائرة 

 

 

 2025األولويات االستراتيجية التي تضمنتها رؤية األردن أبرز 
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 نطاق العمل  المبادرات ذات األولوية   األولوية االستراتيجية 

رفع كفاءة الخدمة  

 المدنية   

بين الموارد البشرية واألدوار والمهام   المواءمة ✓

المؤسسية: تحليل األدوار والمهام التي تقوم بها  

من الكوادر   فعليةالدوائر وتحديد االحتياجات ال

البشرية للقيام بها، ومقارنتها بالواقع الفعلي  

للموارد البشرية في الدوائر وتحديد النقص  

لتلك  والفائض ومعالجتها من خالل إعادة التوزيع 

   الكوادر.

 

على مستوى الوزارات  

والدوائر والوحدات  

 الحكومية 

توظيف نتائج تقارير تقييم جائزة الملك عبدهللا   ✓ دعم اإلبداع والتميز 

الثاني للتميز للخروج بمبادرات إصالحية  

 وتطويرية ومتابعة تنفيذها  

 على مستوى الدائرة 

التخفيف من آثار  

التغيرات البيئية  

 السلبية على االنسان    

ايجاد منظومة خاصة بالفرز وإعادة االستخدام   ✓

 والتدوير. 

الدائرة على مستوى   

 المؤشرات الرئيسية التي تتوافق مع المؤشرات المدرجة ضمن رؤية األردن  
2025 

مؤشرات األداء  

 الرئيسية 

o   .معدل االيرادات المحلية للنفقات الجارية 

o   عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي االجمالي

 بعد المنح. 

o   نسبة شاغلي الوظائف المساندة من إجمالي

 الوظائف. شاغلي 

o   نسبة مساهمة الطاقة المتجددة من إجمالي فاتورة

 الطاقة.   

o   نسبة النفايات الصلبة التي يعاد معالجتها

 واستخدامها.   

على مستوى الوزارات  
والدوائر والوحدات  

 الحكومية 
 
 
 
 

 على مستوى الدائرة 

 

 

 

 
 

 أتمتة الخدمات.  ✓

 . إلغاء االزدواجية في عمل الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ✓

 2025 أبرز األولويات االستراتيجية التي تضمنتها رؤية األردن
 

 القطاع العام  ثتحدي خارطة أبرز األولويات االستراتيجية التي تضمنتها 

 (2021 -2024 ) 
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 نطاق العمل  المبادرات ذات األولوية  األولوية االستراتيجية 

تحسين إدارة اإليرادات الحكومية  

 والدين العام 

على مستوى الوزارات   الموازنة الموجهة بالنتائج.  ✓
والدوائر والوحدات  

 الحكومية 

النفقات  تبني سياسات ضبط 

 وترشيدها وخاصة النفقات الجارية

ترشيق الجهاز الحكومي ومعالجة تضخمه و   ✓

 ت والهيئات. اإمكانية الدمج المدروس لبعض الوزار

دراسة االستخدام األمثل للموارد البشرية وإدارة   ✓

 الفائض والنقص في الجهاز الحكومي. 

معالجة بنود اإلنفاق المتعلقة بدعم المؤسسات   ✓

والمشتريات من السلع والخدمات وتوجيه الدعم إلى  

 مستحقيه. 

على مستوى الوزارات  
والدوائر والوحدات  

 الحكومية 
 
 على مستوى الدائرة 

ضبط الموازنة العامة بما يحقق  

في التنمية  التوازن بين المساهمة  

االقتصادية واستدامة المالية العامة  

في ظل ارتفاع عجز الموازنة  

 والمديونية 

توجيه االستثمار الرأسمالي للمشاريع النوعية ذات   ✓

القيمة المضافة العالية والقادرة على خلق فرص  

 عمل متعددة. 

على مستوى الوزارات  
والدوائر والوحدات  

 الحكومية 
 

2025 األردن  رؤية ضمن   المدرجة المؤشرات  مع تتوافق التي  الرئيسية  المؤشرات   

 

 النفقات العامة إلى الناتج المحلي )%(.  نسبة o مؤشرات األداء الرئيسية 

o   معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة

 .)%( 

o   العجز بعد المساعدات كنسبة من الناتج المحلي

 االجمالي )%(. 

o   إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي

 . SSIFاإلجمالي )%( باستثناء ما يحمله 

o  الخزينة الموحد عدد الحسابات المشمولة بحساب 

o تطبيق نظام إدارة األداء المؤسسي   

على مستوى وزارة  
 المالية ودوائرها 

 
 
 

البرنامج التنفيذي التأشيري   اأبرز األولويات االستراتيجية التي تضمنه

 (2021-2024) للحكومة 
 



  

2025-2023الخطة االستراتيجية   26 

 

 
 

   

  

 مصفوفة تحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية .1

 مصفوفة التحليل الرباعي والتوجهات االستراتيجية .2

 (2مصفوفة احتياجات المتعاملين والعاملين )ملحق  .3

 (3مصفوفة الشركاء )ملحق  .4

 

 

 
 
 
 
 



  

2025-2023الخطة االستراتيجية   27 

 

 
 
 

 
 ورة لتكنولوجيا المعلومات.توفر بنية تحتية متط •

 تطبيق المنهجيات العالمية في إدارة الموازنة. •

 توفر بيئة محفزة للموظفين وتأمين متطلبات استقرارهم الوظيفي. •

 توفر التدريب والتأهيل لتعزيز قدرات محللي الموازنات. •

 تحقيق األردن مرتبة متقدمة عالمياً في مجال شفافية الموازنة. •

 تشريعي واضح يحكم عمل الدائرة ويواكب المستجدات.توفر اطار  •

اصددددار األدلة والوقائق التي تتعلق بعمل الدائرة مثل دليل المواطن   •

 ودليل الخدمات والتقرير السنوي للدائرة

مأسددسددة التميز واعبداع في دائرة الموازنة العامة والمشدداركة في  •

 جوائز التميز المحلية واعقليمية

لمصدادر الطاقة البديلة )الخاليا الشدمسدية( ووسدائل  اسدتخدام الدائرة   •

 توفير الطاقة

التعداون م  معهدد اعدارة العدامدة لتددريدب المعنيين في مجدال اعدارة   •

 المالية في الوزارات والدوائر الحكومية

عدم وجود آلية فاعل للمتابعة وتقييم مستوى األداء للمشاري    • 

 الرأسمالية 

 .للمتابعة وتقييم األداء عدم وجود نظام فاعل   •

 عدم شمولية البرامج التدريبية للمديريات الفنية المساندة  •

 

 

 

 .في المملكة والنقدي االستقرار السياسي •

 توفر متطلبات البيئة اآلمنة في المملكة. •

وطنيدة المتكداملدة التي تمثدل خارطة طريق  وجود العدديد من الخط  ال •

 .2025نحو المستقبل مثل رؤية األردن 
 السياسية

للظروف السدددديداسدددديدة واألمنيدة اعقليميدة  االقدار االقتصددددداديدة  •

 والعالمية 

تبني البرنامج التنفيذي لإلصدال  المالي بهدف مواصدلة اعصدالحات   •

 المالية والمحافظة على اعنجازات المتحققة.

 والفني من الجهات المانحة الدعم الماليتوفر  •
توجه االنفاق العام للمشدددداري  اات القيمة المضددددافة القادرة على   •

 خلق فرص عمل مناسبة للشباب واألشخاص اوي االعاقة

 االقتصادية

إمكددان • في  على  يددقصددددور  الحكوميددة  والدددوائر  الوزارات  ات 

االسدتجابة لمتطلبات اعصدال  والتطوير المتعلقة باعدارة المالية  

بشدكل عام والموازنة العامة بشدكل خاص ضدمن اعطار الزمني  

 المحدد

 ارتفاع نسبة االنفاق الجاري إلى اعنفاق العام •

 والفني من الجهات المانحة لالجئين.توفر الدعم المالي  •

المشددددداركدة في الددراسدددددات والمسددددوحدات التي تجريهدا الجهدات   •

 الخارجية .

 ارتفاع نسب البطالة والفقر. • االجتماعية

( ونظدام  GFMISوجود نظدام إدارة المعلومدات المداليدة الحكوميدة ) •

 تراسل ونظام المشتريات الحكومية اعلكتروني.

 التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي •
 التكنولوجية

( لكدافدة  GFMISعددم تفعيدل  نظدام إدارة المعلومدات المداليدة ) •

 وعدم شمولية جمي  الدوائر والوحدات الحكومية. محاور النظام  

 التوجه الحكومي نحو قياس أقر التشريعات •

 التوجه نحو ترشيق الجهاز الحكومي •

 القانونية

بدعد    • إقدرار  فدي  والدتددأخدر  الدقدوانديديدن  فدي  الدمسدددددتدمدر  الدتدرديدر 

 التشريعات اات العالقة بطبيعة عمل الدائرة.

رات  ا تعددد الجهدات الحكوميدة التي تقوم بمتدابعدة وتقييم أداء الوز •

 والدوائر والوحدات الحكومية

•  

 التوجه الحكومي نحو استخدام مصادر الطاقة البديلة. •
 البيئية

 ازدياد االنفاق نتيجة جائحة كورونا •

 الجفاف. زيادةالترير في الظروف المناخية و •

   حليل البيئة الداخلية والخارجيةت
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استتتتثمار البرنتتتامج التنفيتتتذي للصتتتالح المتتتالي  

موازنتتتتة الموجهتتتتة لتعزيتتتتز تطبيتتتتق مفهتتتتوم ال

 .بالنتائج

استتتثمار التوجتته الحكتتومي نحتتو تطبيتتق نهتتج الالمركزيتتة  

 إلنشاء وحدة تنظميه في الدائرة تعنى بالالمركزية.

والفنتتتتي المقتتتتدم متتتتن  لياستتتتتثمار التتتتدعم المتتتتا 

  .قدرات الموظفين لبناءالجهات المانحة 

التوجتته الحكتتومي نحتتو تعزيتتز مبتتاد  اإلفصتتاح  تجستتيد  

 .من خالل المبادرات الوطنية الشفافيةو

الحكومتتتتة التوجهتتتتات الحكوميتتتتة نحتتتتو  تجستتتتيد  

تطتتتوير البنيتتتة التحتيتتتة متتتن ختتتالل اإللكترونيتتتة 

الحاستتتتوبية واألنظمتتتتتة المحوستتتتتبة واستتتتتتخدام 

األنظمتتتة التتتتي توفرهتتتا التتتدوائر األختتترى مثتتتل 

المستتتتتودل والشتتتتراء اإللكترونتتتتي نظتتتتام إدارة 

 .والمنصات اإللكترونية

استتتثمار التوجتته الحكتتومي لتضتتمين األولويتتات  

االقتصتتتتادية واالستتتتتجابة للنتتتتول االجتمتتتتتاعي 

 والتغيرات المناخية 

توجتته االنفتتاق الرأستتمالي نحتتو مشتتاريع استتتخدام  

و المشتتاريع التتتي تتتوفر فتترص  الطاقتتة المتجتتددة

 عمل متعددة

التوجتته الحكتتومي لتطتتوير هيكليتتة  االستتتفادة متتن  

 القطال العام. 

االستتتفادة متتن تبنتتي التتدائرة للبرنتتامج التنفيتتذي للصتتالح  

نظتتام لمتابعتتة أداء التتوزارات والتتدوائر بنتتاء المتتالي فتتي 

 والوحدات الحكومية.

ظتتتام لمتابعتتتة وتقيتتتيم أداء نالعمتتتل علتتتى بنتتتاء  

  .الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية

المستتتتتاهمة فتتتتتي تعزيتتتتتز قتتتتتدرات المتتتتتوظفين  

المعنيتتين فتتي العمتتل متتع التتدائرة لتتدى الجهتتات 

الحكوميتتتة متتتن ختتتالل األدلتتتة اإلرشتتتادية وورش 

 دارة العامةالعمل والتعاون مع معهد اإل

متابعتتة تطتتوير األنظمتتة فتتي التتدائرة والخاصتتة بإعتتداد  

مشتترول قتتانون الموازنتتة العامتتة واعتتداد مشتترول نظتتام  

التشتتتكيالت للتتتوزارات والتتتدوائر والوحتتتدات الحكوميتتتة 

 . GFMISوتفعيل كافة مسارات نظام

إصتتدار تقتتارير ربعيتتة حتتول االنفتتاق الرأستتمالي  متابعةةة

علتتى مستتتوى التتوزارات والتتدوائر والوحتتدات الحكوميتتة 

والمحافظات 

التركيتتز علتتى تعميتتق تطبيتتق مفهتتوم الموازنتتة الموجهتتة   

المتتتوارد الماليتتتة المحتتتدودة  ظتتتلفتتتي خاصتتتة  بالنتتتتائج 

 للدولة.
 

 

االستراتيجية  والتوجهات  الرباعي التحليل مصفوفة    
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حددت دائرة الموازنة العامة رؤيتها ورسالتها واالهداف الوطنية   2021( لسنة 13رقم )استناداً إلى قانون تنظيم الموازنة  
 واالستراتيجية على النحو التالي:

 

موازنة عامة شفافة تراعي التخصيص األمثل للموارد•
الرؤيةالمالية المتاحة

تخصيييص أمثييل للمييوارد المالييية المتاحيية وفييق منهجيييات•
متطييورة تمكيين الييوزارات والييدوائر والوحييدات الحكومييية 
من المساهمة فيي تحقييق األهيداف واألولوييات الوطنيية 
ميين خييالل إعييداد موازناتهييا وجييداول تشييكيالت وظائفهييا  
ومتابعييييية تقيييييييم أداء البيييييرامج والمشييييياريع واألنشيييييطة 

.الخاصة بكل منها

الرسالة

  الشمولية  الصالحية  تجميع اإليرادات  التخصيص•
المساءلة  الشفاقية واالستقرار

القيم 
الجوهرية

الحفاظ على االستقرار المالي والنقدي وضبط عجز •
.الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل المخاطر

تطبيق تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات في ضوء•
.نهج الالمركزية

تحقيق معدالت نمو مستدام لضمان مستوى معيشة •
.أفضل لجميع المواطنين

األهداف 
الوطنية 

.ةالمساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملك•

ادئ تعزيز نهج اعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وترسيخ مب•
.اإلفصاح والشفافية والمساءلة في اإلنفاق العام

يئة المساهمة في تطوير هيكلية الجهاز الحكومي وإصالح الب•
.التنظيمية

المساهمة في تعزيز تطبيق نهج الالمركزية المالية في•
.المحافظات

.رفع كفاءة األداء المؤسسي•

األهداف 
ةاالستراتيجي

2025- 2023استراتيجية   
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هتتو إشتتراك جميتتع الحكتتومي بشتتكل عتتام إن أهتتم عناصتتر نجتتاح التخطتتيط االستتتراتيجي فتتي القطتتال   

متتن متتوظفين وشتتركاء ومتلقتتي خدمتتة فتتي مختلتتف مراحتتل التخطتتيط والتنفيتتذ والمتابعتتة  العالقتتةأصتتحاب 

 التتتي تستتاهم فتتي  المتتؤثرة األختترىإضتتافة إلتتى عتتدد متتن العوامتتل  ،والتقيتتيم وهتتو متتا تركتتز عليتته التتدائرة

 :نجتتتتتتتتتتاح التخطتتتتتتتتتتيط االستتتتتتتتتتتراتيجي والتتتتتتتتتتتي يمكتتتتتتتتتتن تلخيصتتتتتتتتتتها فيمتتتتتتتتتتا يلتتتتتتتتتتي

 
 

 

 

 

 

 

وجود هيكل تنظيمي 
واضح وداعم لمهام 

.الدائرة

ايمان اإلدارة العليا 
ي بالتخطيط االستراتيج
وامتالك الموظفين 
ة المهارات الفنية واإلداري

.الضرورية

ذ قابلية الخطة للتنفي
والتقييم والمتابعة 

.والرقابة

تركيز الخطة على 
األولويات في عمل 
اطاً الدائرة والمرتبطة ارتب
.يةوثيقاً باألهداف الوطن

مرونة الخطة 
تها االستراتيجية وقابلي
 .للتغير والتطوير

تركيز الخطة على 
االستخدام األمثل للموارد 

المتاحة والطاقات 
واإلمكانات على نحو 
.منظم لتحقيق أهدافها

إمكانية التعامل مع نقاط 
القوة والفرص المتاحة 
والتهديدات والمخاطر 
المتوقعة بما يكفل تحقيق 

.األهداف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

االستراتيجية  الخطة  نجا  عوامل  
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 االستراتيجيات التوجهات  الهدف االستراتيجي

 المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة •
 

تعزيةةةز نهةةةج اعةةةداد الموازنةةةة الموجهةةةة بالنتةةةائج وترسةةةيخ  •
 مبادئ اإلفصاح والشفافية والمساءلة في اإلنفاق العام.

 
 

 .كفاءة األداء المؤسسيرفع  •
 

المسةةةاهمة فةةةي تعزيةةةز تطبيةةةق نهةةةج الالمركزيةةةة الماليةةةة  •
 للمحافظات.

 
 

 

البرنةةامج التنفيةةذي ل صةةالح المةةالي لتعزيةةز تطبيةةق  االسةةتفادة مةةن 
 .نهج الموازنة الموجهة بالنتائج

توجيةةةه االنفةةةاق الرأسةةةمالي نحةةةو المشةةةاريع ذات القيمةةةة المضةةةافة 
مشةةةاريع تةةةوفر فةةةرص عمةةةل  -الطاقةةةة المتجةةةددة)اسةةةتخدام مصةةةادر 

 متعددة(.

متابعةةة إصةةدار تقةةارير ربعيةةة حةةول االنفةةاق الرأسةةمالي علةةى مسةةتوى 
 .الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والمحافظات

 مةةةن خةةةالل التوجهةةةات الحكوميةةةة نحةةةو الحكومةةة اإللكترونيةةةة  تجسةةيد
تطةةةوير البنيةةةة التحتيةةةة الحاسةةةوبية واألنظمةةةة المحوسةةةبة واسةةةتخدام 
األنظمةةة التةةةي توفرهةةا الةةةدوائر األخةةرى مثةةةل نظةةام إدارة المسةةةتودع 

 .والشراء اإللكتروني والمنصات اإللكترونية

الةةدعم المةةادي والفنةةي المقةةدم مةةن الجهةةات المانحةةة  لبنةةاء توظيةةف  رفع كفاءة األداء المؤسسي •
 قدرات الموظفين  

تعزيةةةز نهةةةج اعةةةداد الموازنةةةة الموجهةةةة بالنتةةةائج وترسةةةيخ  •
 مبادئ اإلفصاح والشفافية والمساءلة في اإلنفاق العام.

االسةةتفادة مةةن تبنةةي الةةدائرة للبرنةةامج التنفيةةذي ل صةةالح المةةالي فةةي 
بمتابعةةةةة أداء الةةةةوزارات والةةةةدوائر إنشةةةةاء وحةةةةدة تنظيميةةةةة تعنةةةةى 

 والوحدات الحكومية.

المسةةاهمة فةةي تعزيةةز تطبيةةق نهةةج الالمركزيةةة الماليةةة فةةي  •
 المحافظات.

التوجةةةه الحكةةةومي نحةةةو تطبيةةةق نهةةةج الالمركزيةةةة إلنشةةةاء  تجسةةةيد
 وحدة تنظميه في الدائرة تعنى بالالمركزية.

وترسةةةيخ تعزيةةةز نهةةةج اعةةةداد الموازنةةةة الموجهةةةة بالنتةةةائج  •
 مبادئ اإلفصاح والشفافية والمساءلة في اإلنفاق العام.

التوجةةةه الحكةةةومي نحةةةو تعزيةةةز مبةةةادئ اإلفصةةةاح  العمةةةل علةةةى تنفيةةةذ
تعنةةةةى بالتغطيةةةةة ة ميةةةة يإنشةةةةاء وحةةةةدة تنظمةةةةن خةةةةالل الشةةةةفافية و

 اإلعالمية ألنشطة الدائرة.

 وإصةةةالح الحكةةومي الجهةةاز هيكليةةة تطةةوير فةةي المسةةاهمة •
 التنظيمية البيئة

 
  .تطوير هيكلية القطاع العامل التوجه الحكومياالستفادة من 

 

 رفع كفاءة األداء المؤسسي  •

متابعةةةة تطةةةةوير األنظمةةةة العاملةةةةة فةةةةي الةةةدائرة والخاصةةةةة ب عةةةةداد 
 الوظةةائفتشةةكيالت  مشةةروع الموازنةةة العامةةة واعةةداد مشةةروع نظةةام

      GFMISلغاية تفعيل كافة مسارات نظام الحكومية
 

المسةةةاهمة فةةةي تعزيةةةز قةةةدرات المةةةوظفين المعنيةةةين فةةةي العمةةةل مةةةع 
الةةدائرة لةةدى الجهةةات الحكوميةةة مةةن خةةالل األدلةةة اإلرشةةادية وور  

 .دارة العامةالعمل والتعاون مع معهد اإل

 وترسةةةيخ بالنتةةةائج الموجهةةةة الموازنةةةة اعةةةداد نهةةةج تعزيةةةز •
 .العام اإلنفاق في والمساءلة والشفافية اإلفصاح  مبادئ

 

 وإصةةةالح الحكةةومي الجهةةاز هيكليةةة تطةةوير فةةي المسةةاهمة •
 .التنظيمية البيئة

 الموارد  ضوء بالنتائج في الموجهة الموازنة تطبيق تعميق على التركيز
 . للدولة المحدودة المالية

 

 

ة ستراتيجياال  واألهداف االستراتيجية التوجهات بين  الرب  مصفوفة  
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 األهداف الوطنية 
األهداف 

 االستراتيجية
 االنشطة البرنامج 

مسؤولية  
 التنفيذ 

 مؤشرات قياس األداء 

 
 
 

 
الحفتتتتتتتتاظ علتتتتتتتتى  ❖

االستتتتتتتتقرار المتتتتتتتالي 
والنقتتتدي وضتتتبط عجتتتز 
الموازنتتتة وبنتتتاء نظتتتام 
متتتتتتالي كفتتتتتتؤ وقليتتتتتتل 

 .المخاطر
 
تحقيتتتتتتق التتتتتتتوازن  ❖

التنمتتتتتتتتتتتوي بتتتتتتتتتتتين 
المحافظتتتات فتتتي ضتتتوء 
تطبيتتتتتتتتتتتتق نهتتتتتتتتتتتتج 

 .الالمركزية
 

تحقيتتق معتتدالت نمتتو  ❖
مستتتوى  مستتتدام لضتتمان

معيشتتتة أفضتتتل لجميتتتع 
 المواطنين

المسةةاهمة فةةي بنةةاء 
وضةةةع مةةةالي سةةةليم 
ومسةةةةةةةةتقر فةةةةةةةةي 

 المملكة

تطوير  
منهجية 
 الموازنة 

اعداد مشرول قانون الموازنة العامة وفق منهجية الموازنة  .1
 الموجهة بالنتائج.

ضبط وترشيد النفقات الجارية للوزارات والدوائر والوحدات   .2
 الحكومية.

ضبط النمو في النفقات التشغيلية للوزارات والدوائر والوحدات   .3
 الحكومية.

المشاريع ذات القيمة المضافة القادرة  توجيه االنفاق العام نحو  .4
 على توفير بيئة عمل مناسبة للشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

 توجيه نفقات المشاريع الرأسمالية نحو مصادر الطاقة المتجددة  .5

مةةةةةةديريات 
قطاعةةةةةةات 
 الموازنات

  
 

نسبة انحراف مقدر النفقات العامة   .1
 %.5عن الفعلي بحيث ال تتجاوز 

  عننسبة انحراف مقدر اإليرادات  .2
 %.  5الفعلي بحيث ال تتجاوز 

نسبة االلتزام باإلطار الزمني  .3
 لمراحل اعداد الموازنة. 

نسبة النفقات التشغيلية إلى النفقات  .4
 الجارية. 

 معدل النمو في النفقات الرأسمالية.  .5
 معدل النمو في النفقات الجارية.  .6

زيةةةز نهةةةج اعةةةداد تع
الموجهةةةة الموازنةةةة 

بالنتةةةةائج وترسةةةةيخ 
مبةةةةةادئ اإلفصةةةةةةاح 
والشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفافية 
والمسةةةةةةاءلة فةةةةةةي 

 اإلنفاق العام.

تطوير  
منهجية 
 الموازنة 

نظام المتابعة والتقييم ألداء الوزارات والدوائر والوحدات   تفعيل .1
 الحكومية. 

 . نشر البيانات المالية وفق معايير الشفافية واالفصاح المالي .2
 للموازنة سنويا . اصدار دليل المواطن  .3
المتابعة الدورية للنفاق الرأسمالي لضمان استخدامه في   .4

 الجوانب ذات األثر اإليجابي على االقتصاد. 

مةةةةةةديريات 
قطاعةةةةةةات 
 الموازنات

 
مديريةةةةةةةةة 
الحاسةةةةو  
 والمعرفة.

 
مديريةةةةةةةةة 
  الدراسات

نسبة تطبيق الموازنة الموجهة  .1
بالنتائج وخارطة الحسابات ضمن  

 متوسط المدى. اإلطار المالي 
ترتيب األردن في مؤشر الموازنة   .2

المفتوحة وفقا  الستبيان الموازنة  
المفتوحة لمنظمة شراكة الموازنة 

 الدولية. 
نسبة االلتزام بإصدار تقرير ربعي  .3

 حول االنفاق الرأسمالي. 

فةةةةةةةي المسةةةةةةةاهمة 
تعزيةةةز تطبيةةةق نهةةةج 
الالمركزيةةةةةةة فةةةةةةي 

 المحافظات

تطوير  
منهجية 
 الموازنة 

تحديد السقوف المالية للمحافظات ورصد المخصصات المالية   .1
 لها.

المساهمة في مراجعة معادلة ومعايير تحديد السقوف الرأسمالية   .2
 حسب المستجدات. وللمحافظات وتحديثها إن تطلب األمر 

 المتابعة الدورية للنفاق الرأسمالي للمحافظات.  .3
حافظات بما المساهمة في اعداد وتنفيذ برامج بناء قدرات الم .4

 يتناسب مع التوجه الحكومي في تطبيق نهج الالمركزية.

مةةةةةةديريات 
قطاعةةةةةةات 
 الموازنات

 
مديريةةةةةةةة  

 الدراسات
 

نسبة النفقات الرأسمالية المخصصة   .1
للمحافظات إلى إجمالي النفقات 

 الرأسمالية الحكومية.
نسبة االلتزام بإصدار تقرير ربعي  .2

 للمحافظات.حول اإلنفاق الرأسمالي 
نسبة االلتزام بعقد برامج توعوية  .3

 لكافة المحافظات. 
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 األهداف الوطنية 
األهداف 

 االستراتيجية
 االنشطة البرنامج 

مسؤولية  
 التنفيذ 

 مؤشرات قياس األداء 

الحفتتتتتتتاظ علتتتتتتتى  ❖
المتتتتتتالي االستتتتتتتقرار 

والنقتتدي وضتتبط عجتتز 
الموازنتتتة وبنتتتاء نظتتتام 
متتتتتالي كفتتتتتؤ وقليتتتتتل 

 المخاطر
 
تحقيتتتتتق التتتتتتوازن  ❖

التنمتتتتتتتتتتوي بتتتتتتتتتتين 
المحافظتتات فتتي ضتتوء 
تطبيتتتتتتتتتتتق نهتتتتتتتتتتتج 

 الالمركزية
 
تحقيتتتتتق معتتتتتدالت  ❖

 نمتتتو مستتتتدام لضتتتمان
مستتتتوى معيشتتتة جيتتتد 

 لجميع المواطنين.

المسةةةاهمة فةةةي 
تطةةةوير هيكليةةةة 
ز الجهةةةةةةةةةةةةةةةةا

الحكةةةةةةةةةةةةومي 
وإصةةالح البيئةةة 

 التنظيمية 

تطوير منهجية 
 الموازنة 

الموائمة بين الموارد البشرية واألدوار والمهام  .1

 المؤسسية  ضمن الموارد المالية المتاحة. 

إعداد نظام تشكيالت الوظائف للدوائر والوحدات   .2

 الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. 

خصصية مقابل  الموازنة بين الوظائف الفنية الت .3

 الوظائف اإلدارية والمساندة. 

تنفيذ األبعاد المالية لقرارات الحكومة في إعادة   .4

هيكلية ودمج او إلغاء بعض الهيئات والمؤسسات  

 الحكومية.

اعداد تقرير شهري حول حركات الوظائف   .5

 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية. 

مةةةةةةةةةةةةةةةديريات 
قطاعةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 الموازنات
 
 

مديريةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 الدراسات

 
  
 

معدل الوظائف المحدثة إلى   .1
 الشواغر الملغاة.

نسبة شاغلي الوظائف الفنية  .2
 إلى الوظائفالمتخصصة  
 المساندة. 

نسبة االلتزام بإصدار تقرير ربعي  .3
 حول حركة الوظائف. 

 

رفةةةةةع كفةةةةةاءة 
األداء 

 المؤسسي

اإلدارة 
والخدمات  
 المساندة 

 رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية.  .1

 المحافظة على سالمة بيئة العمل الداخلية.  .2

تطبيق األنظمة اإللكترونية التي تساهم في ترشيد   .3

النفقات مثل نظام إدارة المخزون ونظام تتبع  

 المركبات وغيرها 

 

مديريةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الشةةةةةةةةةةةةةةةؤون 
اإلداريةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 والمالية
 

نسبة الموظفين المشاركين  .1
 بالبرامج التدريبية.

نسبة شاغلي الوظائف الفنية  .2
المتخصصة إلى الوظائف 

 المساندة.
 الموظفين.نسبة رضا  .3
  ة مصادر الطاقنسبة مساهمة  .4

المتجددة من إجمالي فاتورة  
 الطاقة. 

كمية الورق التي تم إعادة   .5
 تدويرها.

اإلدارة 
والخدمات  
 المساندة 

 متابعة وتطوير األنظمة العاملة في الدائرة. .1
 متابعة وتطوير البنية التحتية اإللكترونية للدائرة.  .2

مديريةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الحاسةةةةةةةةةةةةةو  

 والمعرفة
 

نسبة كفاءة األنظمة اإللكترونية  .1
 العاملة في الدائرة.

نسبة كفاءة إجراءات أمن وحماية  .2
 المعلومات في الدائرة. 
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 األهداف الوطنية 
األهداف 

 االستراتيجية
 االنشطة البرنامج 

مسؤولية  
 التنفيذ 

 مؤشرات قياس األداء 

الحفتتتتتتتاظ علتتتتتتتى  ❖
االستتتتتتتقرار المتتتتتتالي 
والنقتتدي وضتتبط عجتتز 
الموازنتتتة وبنتتتاء نظتتتام 
متتتتتالي كفتتتتتؤ وقليتتتتتل 

 المخاطر
❖  
تحقيتتتتتق التتتتتتوازن  ❖

التنمتتتتتتتتتتوي بتتتتتتتتتتين 
المحافظتتات فتتي ضتتوء 
تطبيتتتتتتتتتتتق نهتتتتتتتتتتتج 

 الالمركزية
❖  
تحقيتتتتتق معتتتتتدالت  ❖

 نمتتتو مستتتتدام لضتتتمان
مستتتتوى معيشتتتة جيتتتد 

 لجميع المواطنين.

رفةةةع كفةةةاءة األداء 
 المؤسسي

اإلدارة والخدمات 
 المساندة 

اعداد تقرير نصف سنوي لمتابعة تنفيذ  .1
خطط عمل المديريات والوحدات 

 التنظيمية.
اعداد تقرير سنوي لمتابعة تنفيذ الخطة   .2

 االستراتيجية. 
تطبيق معايير تميز األداء الحكومي  .3

الدائرة في جوائز التميز واالبدال مشاركة و
 واالبتكار.

إعداد الخطة االستراتيجية للدائرة والخطط   .4
 المنبثقة عنها 

 االشراف على إعداد خطط عمل المديريات  .5
 

وحةةةةدة تطةةةةوير 
األداء 

 المؤسسي
 

ترتيب الدائرة على مستوى القطال  .1
الملك الي في نتائج تقييم مركز الم

األداء  لتميز الثاني عبدهللا
والجوائز التي الحكومي والشفافية 

 .لمشاركة بها تم اي
 نسبة رضا متلقي الخدمة.  .2
 نسبة رضا الشركاء.  .3
 نسبة رضا الموردين.  .4

 

الرقابتتتتتتة والتتتتتتتدقيق المتتتتتتالي واإلداري  .1
والفنتتي والضتتبط علتتى مختلتتف األنشتتطة 
واتختتتتاذ التتتتتدابير الوقائيتتتتة والعالجيتتتتة 

التشتتتريعات لتصتتتويب المخالفتتتات وفتتتق 
 السارية.
 

وحةةةةدة الرقابةةةةة 
 الداخلية

 

تم تصويبها  المستندات التينسبة  .1
 إلى إجمالي المستندات المدققة. 
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 االستراتيجية والفرعية لالستراتيجيات السابقة(: تحليل نتائج قياس مؤشرات األهداف 1ملحق ) ❑
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نسبة  
 االنحراف
2021 

 قياس فعلي
2021 

القيمة  
 المستهدفة
2021 

نسبة  
 االنحراف
2020 

قياس فعلي 
2020 

القيمة  
 المستهدفة
2020 

نسبة  
 االنحراف
2019 

قياس  
 فعلي 
2019 

القيمة  
 المستهدفة
2019 

االداء مؤشر قياس  االستراتيجية األهداف    

-4% 1% 5% 1.77% 6.77% 5% 
-2020داث المؤشر باستراتيجية حاست تم

2022 

نسببببنببا  نبدب     ب بب    -1

 * لنف ات  لجا يا عن  لفعلي 

 لمسبببببايمببا  ي  نببا    -1

وضببببا  الي ملوم و س     

  ي  لمملكا

 

7.4% 12.4% 5% 3.38%- 1.62% 5% 
-2020باستراتيجية داث المؤشر حاست تم

2022 

نسببببنببا  نبدب     ب بب    -2

 لنف ات  ل أمببمالوا عن  لفعلي 

* 

0.0% 100% 100% 0.0% 100% 100% 
-2020داث المؤشر باستراتيجية حاست تم

2022 

نسببببنبا  مل ا ط  بام با   -3

لببمبب   بب   عبب       لببا ببنببي 

  لمو زنا 

0.2% 6.9% 6.7% -0.3% 6.8% 7.1% 
-2020باستراتيجية داث المؤشر حاست تم

2022 

نسبببنا  لنف ات  ل لببب ولوا  -4

  لى  لنف ات  لجا يا

0% 87% 87% -3.0% 85.0% 88.0% 6.5% 85% 78.5% 

ابمبنبوب   لبمبو زنببا  1 .نسببببنببا 

 لموجهببا  ببالن ببارط و ببا  ببا  

 لدسبببببا بات ضببببمن  م با  

  لمالي   ومط  لم ى 
نببهببط  عبب       -2 اببعببايببا 

 لمو زنبا  لموجهبا  بالن بارط  

وا مبببوب  نا ال  م  بببا   

و للبببفا وا و لمسبببا لا  ي  

   منفاق  لعاط

 0% 61 61 -4 61 65 -4 61 65 

.ا اوب   ر     ي  شربببب   2

و ب ببا   لبمبو زنببا  لبمبفب بو ببا 

ممبببب نوبا   لمو زنبا  لمف و با 

ربببب  وببا  لمو زنببا  لمنظمببا 

  ل ولوا 

 

 

 

  والفرعية االستراتيجية األهداف مؤشرات قياس نتائج تحليل(: 1)  ملحق

السابقة لالستراتيجيات  
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نسبة  
 االنحراف
2021 

 قياس فعلي
2021 

القيمة  
 المستهدفة
2021 

نسبة  
 االنحراف
2020 

قياس فعلي 
2020 

القيمة  
 المستهدفة
2020 

نسبة  
 االنحراف
2019 

قياس  
 فعلي 
2019 

القيمة  
 المستهدفة
2019 

االداء مؤشر قياس  االستراتيجية األهداف    

 المؤشر باستراتيجية تم استحداث 100% 0 100%- 100% 0 100%-

2020-2022 

.نسنا  مل ا ط  اص    ا  ي  3

    عي  ول  منفاق  ل أممالي
 

-1.8% 8.0% 9.8% -17.00% 8.9% 25.9% 
 المؤشر باستراتيجية تم استحداث

2020-2022 

.نسببببنا  لنف ات  ل أمببببمالوا  1

 لمخ ببب بببا للمدا ظات  لى  

 جمبالي  لنف بات  ل أمببببمبالوبا  

  لدكو وا 
اعايا   لمسبببببايمبا  ي    -3

امنو  نهط  لال  وايبا  ي  

  لمدا ظات
-100% 0 100% -100% 0 100% 

 المؤشر باستراتيجية تم استحداث

2020-2022 

.نسنا  مل ا ط  اص    ا  ي  2

  عي  ول  منفاق  ل أمبمالي  

 للمدا ظات 

-100% 0 100% -100% 0 100% 
 المؤشر باستراتيجية تم استحداث

2020-2022 

.نسببببنبا  مل ا ط  ع ب      ط 3

 اوعويا لكا ا  لمدا ظات

38% 47% 85% 6.4%- 93.6% 100% 
 المؤشر باستراتيجية استحداثتم 

2020-2022 

 لمدب ةا  لى   ف لوظار عب ل .1

  للو غ   لمل اة 

 لبمبو   ببا  بوبن  لبمبو     -4

 لنلبببب يا و ر و   و لمهاط 

 لمشمببسببوا ضببمن  لمو     

  لمالوا  لم ا ا  

اسددددتحددداث المؤشددددر    تم 

 باستراتيجية

( 2020-2022) 

-100% 0% 100% -100% 0% 100% 

 المؤشر باستراتيجية استحداثتم 

 

2020-2022 

نسببببنبا  مل ا ط  ب صببببب     .2

اب ب يب    بعبي  بول  ب وببا 

  لوظارف 

 

 %100( /  لم    *  ل علي - لم    ) - س   لمعا لا  ل الوا:  2022* قا ت و  ة اموي   ر     لمشمسي  دساب قوما  لمشر   س ن ة  لى  لنوانات  لو   ة  ي قانو   لمو زنا  لعا ا  •

10% 35% 25% 12% 52% 40% -7% 28% 35% 
نسبنا  لموظفون  لملبا وون -1

وبببفبببا ة  ر     .5  الن   ط  ل   ينوا     بببا 

  لمشمسي 

ام قوامببها   ت شربب   (

 على  س وى  ل  ر ة(

-10% 60% 70% -17% 53% 70% 
 باستراتيجية  تم استحداث المؤشر

2020-2022 

.نسببببنبا ربببباغلي  لوظبارف 2

 لفنوببا  لم خ بببب ببببببا  لى  

  لوظارف  لمسان ة 

 .نسنا  ضا  لموظفون 3 85.0% 78.38% 6.62%- 81% 77.83% 3.17%- 80% % 80.58 0.58%
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نسبة  
 االنحراف
2021 

 قياس فعلي
2021 

القيمة  
 المستهدفة
2021 

نسبة  
 االنحراف
2020 

قياس فعلي 
2020 

القيمة  
 المستهدفة
2020 

نسبة  
 االنحراف
2019 

قياس  
 فعلي 
2019 

القيمة  
 المستهدفة
2019 

االداء مؤشر قياس  االستراتيجية األهداف    

14% 64% 50% 2.6% 53.4% 50% -2.6% 47.4% 50% 

.نسبببنا  سبببايما   بببا   4

 لمباقبا  لم جب  ة  ن  جمبالي 

  ااو ة  لماقا 

0% 
طن واحد  

 من الورق

طن واحد من  

 الورق 
--- 

طن واحد  

 من الورق
---- 

 المؤشر باستراتيجية  تم استحداث

2020-2022 

.وموبا  لو ق  ل ي ام  عبا ة 5

 ا وي يا  

-1.82% 88.18 % 90% 1.93% 90.93% 89% 1.8% 88.8% 87% 
وبفببا ة  رنبظبمببا .6 نسبببببنببا 

  ملك  ونوا  لعا لا  ي  ل  ر ة 

0.05% 90.05 % 90% 3.36% 90.36% 87% -7% 80% %87 
.نسببببنبا وفبا ة  ج    ت أ ن 7

 وم يا  لمعلو ات  ي  ل  ر ة 

 الجائزة بعملية التقييملم يقم مركز  لم يقم مركز الجائزة بعملية التقييم لم يقم مركز الجائزة بعملية التقييم

.ا او   ل  ر ة على  سب وى  8

 ل مبا   لمبالي  ي ن بارط ا ووم  

جبباراة   عنبب      وا   لملببع 

  لثاني ل موا  ر     لدكو ي

 .نسنا  ضا   ل ي  لخ  ا 9 %90 %90 0 92% 89% 3%- 90% % 90.65 0.65%

 .نسنا  ضا  لل وا  10 90% 89.4% 0.6%- 90% 90.34% 0.34% 91% % 83.44 7.56%

 .نسنا  ضا  لمو  ين 11 97% 96% 1-% 97% 92.24% 4.76%- 94% % 94.17 0.17%

0.4% 1.6% 2% 1%- 1% 2% 0.9% 1.1% 2% 

.نسببنا  لمسبب ن  ت  ل ي ام 12

ا بببببويبنبهببا  لبى  جبمببالبي 

  لمس ن  ت  لم ق ا
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 الموردين الشركاء متلقي الخدمة الموظفين 

وعيتتة المتتوظفين باألستتس المتبعتتة عنتتد ت ▪

الترشتتتتيح للتتتتتدريب واعتتتتداد مصتتتتفوفة 

اإلحتتتالل التتتوظيفي والترقيتتتة والمكافتتتأة 

ومناقشتتة عمليتتة التقيتتيم متتن قبتتل المتتدير 

 المباشر مع الموظفين بشفافية.

المتتتوظفين العمتتتل علتتتى التواصتتتل متتتع  ▪

ومعرفتتة احتياجتتاتهم وتلبيتهتتا وتحفيتتزهم 

 من أجل التحسين والتطوير.

توجيتته المتتدير المباشتتر للمتتوظفين بشتتكل  ▪

إيجتتتتابي وتعميتتتتق العالقتتتتة بيتتتتنهم ممتتتتا 

 يؤدي لرفع مستوى األداء.

اطتتتالل المتتتوظفين التتتدائم علتتتى األمتتتور  ▪

 والقرارات اإلدارية التي تهمهم

متنوعتتة خاصتتة إقامتتة أنشتتطة اجتماعيتتة  ▪

برفتتتتاه المتتتتوظفين تمكتتتتن الجميتتتتع متتتتن 

 .المشاركة

وضتتتتع خطتتتتة تدريبيتتتتة متوائمتتتتة متتتتع  ▪

المستتتتار التتتتوظيفي وتلبتتتتي االحتياجتتتتات 

وعقتتتتد ورشتتتتات توعويتتتتة للمتتتتوظفين 

 إدارة المعرفة وإدارة المشاريع.ب

  .ين الخدمات اإلدارية المساندةتحس ▪

تتتتوفير مواقتتتف ستتتيارات للمتتتراجعين  ▪

بعتتدد أكبتتر متتن العتتدد الحتتالي والتأكيتتد 

علتتتتى عتتتتدم استتتتتخدامها متتتتن قبتتتتل 

المتتوظفين خاصتتة فتتي حالتتة ازديتتاد 

أعتتتتداد المتتتتراجعين )وقتتتتت إعتتتتداد 

 التشكيالت مثال (.  

قطاعتتات الموازنتتات ي متتوظف حفيتتزت ▪

تتتتتوفير الورشتتتتات والعمتتتتل علتتتتى 

هتتتم التوعويتتتة والبتتترامج التدريبيتتتة ل

مهتتتتارات التواصتتتتل وتقتتتتديم حتتتتول 

الستتتتدامة النتتتتائج  ختتتدمات متميتتتزة

اإليجابيتتتتة فتتتتي إدارة العالقتتتتة متتتتع 

  متلقي الخدمة.

متلقتتي استتتمرارية دعتتوة العمتتل علتتى  ▪

فتتتتي الورشتتتتات للمشتتتتاركة الخدمتتتتة 

التتتي تعقتتدها التتدائرة لتوضتتيح آليتتات 

تجتتتاه  وتتتتوعيتهم بمستتتؤولياتهمالعمتتتل 

الختتتتدمات المقدمتتتتة للمستتتتاهمة فتتتتي 

 وتطويرها.تحسينها  

 

عقتتتد لقتتتاء دوري متتتع  ▪

كهم االشتتتتركاء واشتتتتر

فتتتتي اعتتتتداد الخطتتتتة 

 .االستراتيجية للدائرة

االستتتتجابة الستتتريعة والعمليتتتة  ▪

الستفستتتتتتتارات المتتتتتتتوردين 

لتمكيتتتنهم متتتن اتختتتاذ القتتترار 

المناستتتتب بالوقتتتتت المناستتتتب 

متتتن قبتتتل مديريتتتة الشتتتؤون 

االداريتتتتة والماليتتتتة واللجتتتتان 

 المعنية.

  

 
 
 
 

 

والعاملين  المتعاملين احتياجات مصفوفة (: 2)  ملحق  
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 الرقم
 

 اسم الشريك/الجهة 
 

 مبيعة الع قة
 

 درجة الشراكة 
 

 إمارالشراكة 
 

 نوع الق اع 
 

الهدا االستراتيجي  
 المرتبط بالشراكة 

 
 وسائل التواصل 

 خاص   لومي دولي اقليمي محلي ثانوي  رئيسي  استراتيجي 
  1   لومي   /   * تشريعية رئاسة الوزراء  1

 
 
 
 
 

 اجتماعات 
 لجان 

 مذ رات رسمية 
 البريد اإللكتروني

 
 
 
 
 
 
 
 

تشريعية   وزارة المالية  2
تعاونية /فنية/  

 1,2   لومي   /  * *

تعاونية/تشريعية والتعاون الدولي وزارة التخ يط 3  1   لومي   /  * * 
تعاونية/تشريعية والتجارة والتموي  وزارة الصناعة  4  1   لومي   /   * 
 1   لومي   /   * تعاونية/تشريعية البنك المر مي االردني  5
مديرية ت وير ادداء   6

 الم سسي/رئاسة الوزراء 
 5،3   لومي   /  *  فنية

 4   لومي   /   * تعاونية وزارة الداخلية 7
تشريعية   وزارة اإلدارة المحلية 8

تعاونية/  
 4   لومي   /   *

 5   لومي   / *   فنية وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 9
 5   لومي   / *   فنية دائرة المشتريات الحلومية 10
 2   لومي   / *   تعاونية دائرة اال صاءات العامة  11
 1,2   لومي   /  * * تشريعة/تعاونية ديوان المحاسبة 12
 5.3   لومي   /   * تعاونية / فنية ديوان الخدمة المدنية 13
 1,2   لومي   /   * تشريعية / فنية  مجلس االمة  14
15 GFMIS فنية/تشريعية  5   لومي   /  *  

 

لشركاءا مصفوفة (: 3)  ملحق  
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 الرقم

 
 اسم الشريك/الجهة 

 
 مبيعة الع قة

 
 درجة الشراكة 

 
 إمارالشراكة 

 
 نوع الق اع 

 
الهدا االستراتيجي  

 المرتبط بالشراكة 

 
 وسائل التواصل 

 خاص   لومي دولي اقليمي محلي ثانوي  رئيسي  استراتيجي 
  5   لومي   / *   فنية/تعاونية  ؤيئة النماؤة وملافحة الفساد 16

لجان /اجتماعات  
 مذ رات رسمية 

 البريد اإللكتروني

 2   لومي   / *   فنية/تعاونية  اللجنة الومنية لش ون المرأة  17
الشر ة المنفذة لمشروع اإلص ح   18

الو الة االمريلية للتنمية -المالي
  USAID الدولية

فنية /تعاونية  5.2 خاص   /    *  

 5,2 خاص   /    *  فنية/تعاونية  االتحاد االوروبي  19
 

 معايير تصنيا الشر اء 
 التصنيا  االسباب الموجبة  نوع الع قة االسباب الموجبة 

هة ال درد المة طص   لير  لرر)  ت الاا ر  لمذليم ال درد  ع الرر)  و/ او  
 استراتيجي  الررة ع اة المة يط و ةم السي ة ت  تشريعية  لطمذ  طص   لرر)  ت الرر)  لمذليم ال درد  ع الاا ر   ب شر .  

الم ل   ت هى ال درد المة يمم  ن  ن  دلر  إةمف د  ال راين  الاا ر  والرر) (  ن 
 رئيسي  الرر)  اة المم )  او المذفي   تعاونية  الص د    ن ال راين لمحسين األداع والةا  ت. 

الررة ع ,لمسمفيا  ذر  الاا ر  اة لحسين  ب ض هة ال درد المة لرلبط ور  الاا ر   ع 
شر)   من ورط     حاد ب       ذة  ار   ن  مد   فنية  ادا ر  و ا  لر  المقا د. 

 ثانوي  ةذ ات (

 ادؤداا االستراتيجية للدائرة:
 ال مر مية المالية في المحافظات.المساؤمة في تعميم ت بيق نهج  .4  المساؤمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة. . 1
 رفع  فاءة ادداء الم سسي.  .5 تعميم  نهج إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وترسيخ مبادئ اإلفصاح والشفافية والمساءلة في اإلنفا  العام. . 2
  المساؤمة في ت وير ؤيللية الجهاز الحلومي إص ح البيئة التنظيمية.. 3

 


