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.تحضييير ودعييداد 1

مشيييروعي ويييانون 
الموازنيييية العاميييية 
ووييانون موازنييات 
 الوحدات الحكومية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
دعداد مشروعي  .1

وييييانون الموازنيييية 
العامييييية وويييييانون 
الوحيدات  موازنات 
الحكومييييية وفييييق 
منهجيييية الموازنييية 
 الموجهة بالنتائج 

 
 
 
ضييبط وترشيييد  .2

النفقييييات الجارييييية 
والدوائر  للوزارات 
والوحييييييييييييييدات 

 الحكومية 
 
 
 

.التحضييير المسيييبق للمعلومييات المتعلقييية 1

بدراسيية مشييروعي وييانون الموازنيية العاميية 
وويييانون موازنيييات الوحيييدات  الحكوميييية 
ومراجعيييية السييييقو  األولييييية للييييوزارات 
 والدوائر والوحدات الحكومية التابعة للقطاع 

 
المخصصات  .1 نسبة 

المقيييييييدر  لسييييييينة 
الموازنة الييم مييا تييم 
لنفس  تأشيرياً  تقديره 

موازنيية  السيينة فييي
 العام السابق

 
 
 
 

عيييييدد المالحيييييق  .2
 الصادر 

 
 
نسبة انحيرا  مقيدر  .3

رييية عيين النفقييات الجا
الفعلييييييي بحييييييي    

% 5تتجييييييييييييييياوز 

 )استراتيجي(

 نيسان 
منتص   
 أيار

اإلدار  العلييييييييا  
مديريييييييييييييييييية 
الدراسييييييييييييات  
مديرييييية وطيييياع 

 الموازنات

بشرية معرفية  
 تقنية

السيييقو  الجزئيييية 
 األولية 

.الطلب من الوزارات والدوائر والوحيدات 2

الحكومية دعداد مشروعات موازناتها حسيب 
 منهجية اإلنفاق متوسط المدى 

 ايار
نهاية 
 حزيران

مديرييييية وطيييياع 
 الموازنات

 

بشرية معرفية  
 تقنية

تعميييييييم رئاسيييييية 
اليييوزراء متضيييمنا 
 السقو  الجزئية 

.التواصيييي  مييييع الييييوزارات والييييدوائر 3

والوحدات الحكوميية التابعية للقطياع لتزوييد 
الييييدائر  بمشييييروعات موازناتهييييا للمييييدى 

 المتوسط لإلنفاق 

منتص   
 حزيران

منتص   
 تموز

مديرييييية وطيييياع 
 الموازنات

بشرية معرفية  
 تقنية

 مشاريع الموازنات 

.دراسة وتنقيح وتحلي  مشاريع الموازنيات 4

المقدمة مين اليوزارات واليدوائر والوحيدات 
الحكومييييية المعنييييية بالقطيييياع والتنسيييييب 
بالمخصصييييات الالزميييية يخيييي ين بعييييين 

  -ا عتبار:
ا لتزامات السيابقة والمشياريع وييد التنفيي    -

 والمشاريع الجديد  التي تنعكس علم النفقات
اء برصيييييد ويييييرارات رئاسييييية اليييييوزر -

منتص   
 تموز
 
 
 
 
 
 

منتص   
 يب 
 
 
 
 
 

مديرييييية وطيييياع 
 الموازنات

 
 
 
 
 

بشرية معرفية  
 تقنية
 
 
 
 
 

 مشاريع الموازنات 
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.تحضييير ودعييداد 1

مشيييروعي ويييانون 
الموازنيييية العاميييية 
ووييانون موازنييات 
 الوحدات الحكومية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دعييييييييييييييييداد  .1
مشروعي ويانون 
الموازنيية العاميية 
ووانون موازنات 
الوحيييييييييييييدات 
الحكوميييية وفيييق 
الموازنة  منهجية 
 الموجهة بالنتائج 

 
 
 
ضييبط وترشيييد  .2

النفقييات الجارييية 
لليييييييييييوزارات 
واليييييييييييييدوائر 
والوحيييييييييييدات 

 الحكومية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخصصات لغايات محدد 
كلفة ا حداثات الوظيفية وكلفية الميوظفين   -

 الموافق علم نقلهم
التنسيق مع الزمالء في المديريات األخرى    -

بخصييوا المخصصييات التييي ترصييد فييي 
 أكثر من جهة 

نسبة انحيرا  مقيدر  .4
النفقات الرأسمالية عن 
الفعلييييييي بحييييييي    

 %5تتجاوز 
 
 
 
 

معييييييد  الووييييييت  .5
إلنجيييييياز الييييييالزم 

دحييييييدا  بنييييييد أو 
مشروع أو نشيياط أو 

جدييييد فيييي برنيييامج 
ويييييانون الموازنييييية 
العاميييييية ووييييييانون 
موازنييات الوحييدات 

  الحكومية
 

 
 

.تحديد موعيد مناوشية مشياريع الموازنيات 5

بالتنسيييق مييا بييين مديرييية القطيياع ومكتييب 
عطوفة المدير العام ومع أي جهة لها عالوية 
بمناوشة الموازنة لحضورها عنيد الضيرور  

 وا تفاق علم األروام األولية

منتصييييي  
 تموز

منتص  
 أيلو  

اإلدار  العلييييييييا  
مديرييييية وطيييياع 

 الموازنات

بشرية معرفية  
 تقنية

جيييييدو  مواعييييييد 
 المناوشات 

.ادخييييا  بيانييييات موازنييييات المشيييياريع 6

الرأسمالية لمجالس المحافظات للسنة الماليية 
 وفق وانون الالمركزية  2022

منتصييييي  
 يب 

منتص  
 أيلو  

مديرييييية وطيييياع 
 الموازنات 

بشرية معرفية  
 تقنية

مشييروع الموازنيية 
الرأسييييييييييييييمالية 

 للمحافظات 

مناوشة معيالي وزيير الماليية ميع عطوفية .7

حيو  األرويام التيي تيم ا تفياق   المدير العيام
عليها ومن ثيم تعيديلها فيي ضيوء توجيهيات 

 معالي الوزير أو المدير العام

مطلييييييييييع 
تشييييييييرين 

 األو  

مطلييييييع 
تشييييرين 
 األو  

اإلدار  العلييييييييا  
مديرييييية وطيييياع 

 الموازنات

بشرية معرفية  
 تقنية

بييييييال   مسييييييوده
 الموازنة العامة 

.دصييدار بييال  الموازنيية العاميية بالسييقو  8

النهائيييية لليييوزارات واليييدوائر والوحيييدات 
 الحكومية  

مطلييييييييييع 
تشييييييييرين 

 األو  

مطلييييييع 
تشييييرين 
 األو  

اإلدار  العلييييييييا  
مديرييييية وطيييياع 

 الموازنات

بشرية معرفية  
 تقنية

دصييييييدار بييييييال  
 الموازنة العامة 

.التواصيييي  مييييع الييييوزارات والييييدوائر 9

الحكومية المعنية بالقطاع لتزوييد والوحدات  
الييييدائر  بمشييييروعات موازناتهييييا للمييييدى 

 المتوسط في ضوء بال  الموازنة

منتصييييي  
تشييييييييرين 

 األو  

نهاييييييية 
تشييييرين 
 األو  

مديرييييية وطيييياع 
 الموازنات 

بشرية معرفية  
 تقنية

وائمييية اليييوزارات 
واليييييدوائر التيييييي 
سييييلمت مشيييياريع 

 موازناتها 

.ادخيييا  األرويييام النهائيييية دليييم النظيييام 10

 المحوسب وتدويق النسخة النهائية 

 
 
 

منتصييييي   
تشييييييييرين 

 األو 
 
 

مطلييييييع 
تشييييرين 
 الثاني 

 

مديرييييية وطيييياع 
 الموازنات 

 
 
 

بشرية معرفية  
 تقنية
 
 

النسخة األولية مين 
مشيييروع وييييانوني 
الموازنيييية العاميييية 
وموازنييييييييييييييات 
 الوحدات الحكومية 
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.تحضييير ودعييداد 1

مشيييروعي ويييانون 
الموازنيييية العاميييية 
ووييانون موازنييات 
 الوحدات الحكومية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دعييييييييييييييييداد  .1
مشروعي ويانون 
الموازنيية العاميية 
ووانون موازنات 
الوحيييييييييييييدات 
الحكوميييية وفيييق 
الموازنة  منهجية 
 الموجهة بالنتائج 

 
ضييبط وترشيييد  .2

النفقييات الجارييية 
لليييييييييييوزارات 
واليييييييييييييدوائر 
والوحيييييييييييدات 

 الحكومية
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

.متابعيييية دوييييرار 3

الموازنة  مشروعي 
العامييييية وويييييانون 
الوحيدات  موازنات 

 الحكومية
  
 
 
 
 
 
 
 
 

.عرض مشروعي وانون الموازنة العامة 11

ومشروع موازنات الوحدات الحكومية عليم 
 المجلس ا ستشاري للموازنة 

 
 
 

الميييد  المسيييتغروة .6

إلويييييرار مشيييييروع 
وييانون الموازنيية ميين 
مجلس اليوزراء وبي  

 بداية السنة المالية

 بدايييييييييييية
تشييييييييرين 

 الثاني 

 منتص 
تشييييرين 
 الثاني  

  اإلدار  العلييييييييا
المجلييييييييييييييييس 
ا ستشييييييييييياري 

 للموازنة

بشرية معرفية  
 تقنية

النسخة األولية مين 
مشيييروع وييييانوني 
الموازنيييية العاميييية 
وموازنييييييييييييييات 
 الوحدات الحكومية

تقديم مشيروعي ويانون الموازنية العامية .12

ومشيييروع موازنيييات الوحيييدات الحكوميييية 
لمجليييس اليييوزراء لمناوشيييتها ودورارهيييا و 
دجراء أي تعيديالت يقرهيا مجليس اليوزراء 

 علم مشروع الموازنة 

منتصييييي   
تشييييييييرين 

 الثاني

وبييييييييي  
نهاييييييية 
تشييييرين 

 الثاني

  العلييييييييا  اإلدار
مديرييييية وطيييياع 
الموازنيييييييييييات  
 مجلس الوزراء 

بشرية معرفية  
 تقنية

النسيخ المعدلية مين 
مشيييروع وييييانوني 
الموازنيييية العاميييية 
وموازنييييييييييييييات 
 الوحدات الحكومية 

.حضييييور مييييدراء مييييديريات وطاعييييات 1

الموازنييييات  جتماعييييات اللجييييان المالييييية 
 لمجلسي النواب واألعيان

كيييييييييانون  
 األو 

كيييييانون 
 الثاني

اإلدار  العلييييييييا  
مديرييييية وطيييياع 

 الموازنات

بشرية معرفية  
 تقنية

توصيييات مجلسييي 
 النواب واألعيان 

.تقيييديم البيانيييات والمبيييررات وتسيييجي  2

المالحظيييات المتعلقييية بمشيييروعي القيييانون 
 خال  جلسات ا جتماعات

كيييييييييانون  
 األو  

كيييييانون 
 الثاني

اإلدار  العلييييييييا  
مديرييييية وطيييياع 

 الموازنات

فية  بشرية معر
 تقنية

توصيييات مجلسييي 
 النواب واألعيان

.دجييراء التعييديالت المطلوبيية ميين السييلطة 3

 التشريعية لغاية دورار القوانين

كيييييييييانون  
 األو 

كيييييانون 
 الثاني

اإلدار  العلييييييييا  
مديرييييية وطيييياع 

 الموازنات

بشرية معرفية  
 تقنية

النسيخ المعدلية مين 
مشيييروع وييييانوني 
الموازنيييية العاميييية 
وموازنييييييييييييييات 

 الوحداتالحكومية

الييالزم .7.دصدار األمر المالي العام الربعي للنفقيات 1  األمر الميالي العيام بشرية معرفية  مديرييييية وطيييياع  ربعي ربعيمعد  الووييت 
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. تنفيييي  ومراوبييية 2

وييييانون الموازنيييية 
العاميييية وموازنيييية 
 الوحدات الحكومية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. دبداء الرأي فيي 3

كافية القضييايا التييي 

.تنفيييي  ويييانون  -1

الموازنيييية العاميييية 
وموازنييييييييييييييات 
 الوحدات الحكومية 

الجارييية بالتنسيييق مييع الييوزارات والييدوائر  
وفي حا  تأخر دصدار الموازنة يتم دصيدار 

من مخصصات الموازنة   1/12األمر المالي 

 للسنة السابقة 

إلعيييداد األمييير الميييالي 
 العام
 

أ  األمييييييير  1/12 تقنية الموازنات 

المالي الربعي العام 
 أو الخاا 

.التواص  مع الدوائر المعنية  عداد األمير 2

المالي الخياا للنفقيات الرأسيمالية ومتابعية 
  وفي حا  GFMISدصداره من خال  نظام  

تييأخر دصييدار الموازنيية يييتم دصييدار األميير 
مييين مخصصيييات  1/12الميييالي الخييياا 

 الموازنة للسنة السابقة

الييالزم .8 معد  الووييت 
للمصييادوة علييم األميير 

 المالي الخاا
 

مديرييييية وطيييياع  ربعي ربعي
 الموازنات 

بشرية معرفية  
 تقنية

األميييييير المييييييالي 
 1/12الخاا أو 

.يقوم المحل  بدراسة الخطة المالية المعيد  3

من وبي  اليوزارات واليدوائر الحكوميية مين 
وتقييديمها للمصييادوة  GFMISخييال  نظييام 

 حسب األصو  

اإلدار  العلييييييييا   شهري شهري  
مديرييييية وطيييياع 

 الموازنات

بشرية معرفية  
 تقنية

الخطييييية الماليييييية 
الشيييييييييييييييييهرية 
وا سييييييييييييتثنائية 
والدوائر  للوزارات 

  الحكومية

ادخييا  الحييوا ت المالييية الشييهرية علييم .4

ودجازتهيييا مييين ميييدير  النظيييام واعتمادهيييا
المديرييية بعييد تييدويقها مييع الموويي  المييالي 

 ومصادوة عطوفة المدير العام عليها 

الييالزم .9 معد  الووييت 
للمصادوة علم الحواليية 

 المالية
 

اإلدار  العلييييييييا   شهري شهري
مديرييييية وطيييياع 

 الموازنات

بشرية معرفية  
 تقنية

كشييي  الحيييوا ت 
 المالية الشهرية 

.تييدويق ودجيياز  المنيياوالت المالييية لتغطييية 5

التزامييات وائميية بموجييب ميي كر  توضيييحية 
 وددخالها علم النظام 

اليالزم .10 الووت  معد  

للمصييادوة علييم المناوليية 
 المالية

حسيييييييييب 
 الحاجة 

حسيييييب 
 الحاجة

اإلدار  العلييييييييا  
مديرييييية وطيييياع 

 زناتالموا

بشرية معرفية  
 تقنية

كشييي  المنييياوالت 
 المالية الشهرية 

.دجيياز  حييوا ت نقيي  العهييد  وفييق أحكييام 6

ويييانون الموازنييية العامييية بموجيييب مييي كر  
 توضيحية 

اليالزم .11 الووت  معد  

للمصييادوة علييم حواليية 
 نق  العهد 

حسيييييييييب 
 الحاجة 

حسيييييب 
 الحاجة

مديرييييية وطيييياع 
 الموازنات 

بشرية معرفية  
 تقنية

نق   كش  حوا ت 
 العهد  المجاز 

.تدويق مستندات اإللتزام ودجازتها ودعيداد 7

كتيييب اإللتيييزام  بعيييد التأكيييد مييين تيييوافر 
المخصصييات للغاييية المطلوبيية والمصييادوة 

 عليها 
 

اليالزم .12 الووت  معد  

للمصييادوة علييم مسييتند 
 ا لتزام

حسيييييييييب 
 الحاجة 

حسيييييب 
 الحاجة

مديرييييية وطيييياع 
 الموازنات

بشرية معرفية  
 تقنية

كشيييي  مسييييتندات 
الشي هرية   اإللتزام 

 وكتب ا لتزام 

.تقيييييييييييييييييديم  1

ودبداء  ا ستشارات 

.دبداء الرأي والمشور  والرد عليم الكتيب 1

الرسمية في كافة القضيايا التيي تيرد لليدائر  

ديرييييية وطيييياع م 31/12 1/1 عدد الكتب المنجز .13
 الموازنات

بشرية معرفية  
 تقنية

الكتيييب الصيييادر / 
 الوارد  



 2022الموازنات اتمديريات قطاعلالخطة الموحدة 
الموارد   التنفيذ مسؤولية  اإلطار الزمني  مؤشرات قياس األداء  اإلجراءات التنفيذية  النشاط  أهداف المديرية 

 المطلوبة 
 وثائق اإلنجاز 

تاريخ  
 البدء  

تاريخ  
 االنتهاء 

الرأي فيي القضيايا  ترد الدائر  
التييي تييرد للييدائر  
ولهييييا انعكاسييييات 

 مالية 

والمتعلقة بالتشريعات والقرارات والتعليمات 
وأي أمييور أخييرى لهييا انعكاسييات مالييية أو 
ددارية  ودعداد م كر  للوزير/ الميدير العيام 

 تتضمن التوصيات الالزمة 

.دبداء الرأي فيي البيانيات الماليية الختاميية 2

للوحدات الحكومية والمؤسسات العامية وأي 
 جهة أخرى

مديرييييية وطيييياع  31/12 1/1 
 الموازنات

بشرية معرفية  
 تقنية

الكتيييب الصيييادر / 
 الوارد 

  

المييييييييييييييوارد  مسؤولية التنفي  اإلطار الزمني مؤشرات وياس األداء اإلجراءات التنفي ية النشاط المديريةأهدا  
 المطلوبة

 وثائق اإلنجاز 

تييييياريخ 
 البدء 

تييياريخ 
 ا نتهاء

.المتابعيييييييييييية 1

والروابييية لقيييانون 
الموازنيية العامييية 
موازنيات  ووانون 
تالوحيييييييييييييدات 

 الحكومية  
 
 
. دعييييييييييييييداد 2

الدراسات المتعلقة 
بتطيييييوير يليييييية 
العم  وفق أفض  
الممارسيييييييييييات 

 العالمية 
 
 

نظام .1 تفعي  

المتابعيييييييييية 
والتقييييم ألداء 
اليييييييوزارات 
واليييييييييدوائر 
والوحييييييدات 

 الحكومية 
 
. المتابعييييية 2

الدورييييييييييية 
لالنفيييييييييياق 
الرأسييييييمالي 
لضييييييييييمان 
في  استخدامه 
الجوانب  ات 
األثييييييييييييير 
ا يجابي عي  

 ا وتصاد 

عييييييدد تقييييييارير  .14 .المساهمة في دعداد يلية للمتابعة والتقييم  1
الوزارات )اإلنفييييياق

والوحيي  دات والدوائر 
الشييهري  (الحكومييية
 الصادر 

 
 

عييييييدد تقييييييارير  .15
ا نجيييياز الربعييييية 

البييرامج ) الصييادر 
والمشيييييييييييييييياريع 

 (واألنشطة
 

اإلدار  العلييييا   مستمر مستمر 
مديرييية وطيياع 

 الموازنات 

بشيييرية معرفية  
 تقنية

 نظام المتابعة والتقييم 

.متابعيية تييوفير البيانييات الالزميية  عييداد 2

تقريير شيهري يتضييمن اإلييرادات والنفقييات 
الجارييية والرأسييمالية للييوزارات والييدوائر 
والوحدات الحكومية مع التنسيب بالتوصيات 
ودبداء أي مالحظة ضرورية وتزويد مديرية 

 الدراسات بنسخة عنه 

مديرييية وطيياع  شهري شهري
 الموازنات 

بشيييرية معرفية  
 تقنية

 التقارير الشهرية 

.مراجعة مؤشرات أداء الوزارات والدوائر 3

والوحدات الحكومية المعنية بالقطياع بهيد  
جمييع البيانييات وا سييتفاد  منهييا لتقييييم نسييبة 
 تحقيق األهدا  ا ستراتيجية ونسبة اإلنجاز  

تشييرين  يب 
 األو  

مديرييية وطيياع 
 الموازنات 

بشيييرية معرفية  
 تقنية

تقرير مراجعة مؤشرات األداء 
وتضييييمينها فييييي مشييييروعي 
ويييييانوني الموازنييييية العامييييية 
 وموازنة الوحدات الحكومية 

 

.متابعيية الييوزارات والييدوائر والوحييدات 4

الحكومييية المعنييية بالقطيياع لتزويييد الييدائر  
بييالمواو  المالييية الشييهرية خييال  األسييبوع 

مييين الشيييهر الالحيييق معبيييأ  حسيييب األو  
  األصو

مديرييية وطيياع  شهري  شهري 
 الموازنات 

بشيييرية معرفية  
 تقنية

 تقارير ا نفاق الشهرية 

 

 



 2022الموازنات اتمديريات قطاعلالخطة الموحدة 
مؤشيييرات ويييياس  اإلجراءات التنفي ية النشاط المديريةأهدا  

 األداء
المييييييوارد  مسؤولية التنفي  اإلطار الزمني

 المطلوبة
 وثائق اإلنجاز

تاريخ 
 البدء 

تاريخ 
ا نتها

 ء

.المسييياهمة فيييي 1

دعيييييداد جيييييدو  
تشيييييييييييييييكيالت 
الوظيييييييييييييييائ  
للييييييييييييييوزارات 
والييييييييييييييييدوائر 
والوحيييييييييييييدات 

 الحكومية 
 
 
. المسيياهمة فييي 2

ضيييييييبط عيييييييدد 
الوظييائ  الجديييد  

 المحدثة  
 
 
 

. دعييييييييييداد 1

مشييروع نظييام 
تشييييييييييكيالت 
الوظييييييييييائ  
لليييييييييوزارات 
واليييييييييييدوائر 
والوحييييييييدات 
الحكومييييييييييية  
ومتابعيييييييييييية 

 دصداره 
 
. دعييييييييييداد 2

تقرييير شييهري 
حييو  حركييات 
الوظييييييييييائ  
لليييييييييوزارات 
واليييييييييييدوائر 
والوحييييييييدات 

 الحكومية  
 
 
 
 
تنفيي  3 .متابعة 

القييييييييييرارات 
الحكومييييييييييية 
 لغييياء ودميييج 
بعيض الهيئييات 
والمؤسسيييييات 

 الحكومية  
 

.ا تصا  مع الوزارات والدوائر والوحيدات الحكوميية 1

 -المعنية بالقطاع لي :
دعداد جداو  تشكيالتها وفق التعميم الصادر عن دائر    -

الموازنة وارسالها للدائر  مبينة الشواغر واإلحداثات مع 
 المبررات

درسا  كشي  أعيداد العياملين عليم حسياب المشياريع   -
 الرأسمالية أو أي حسابات أخرى   

 
 معيييييييييييييد .16

الوظائ  المحدثية 
الشيييييواغر الييييم 
 الملغا 

 
نسييبة شيياغلي .17

الفنيييية الوظيييائ  
المتخصصيية دلييم 
 الوظائ  المساند 

 
تييزامن دعييداد .18

نظييام التشييكيالت 
ميييييييع اعيييييييداد 

 الموازنة
 
 

مديريييية وطييياع  أيار  أيار 
 الموازنات 

 بشرية 
معرفيييييية  

 تقنية

مسييييود  خالصيييية كشييييوفات جييييداو  
التشيييكيالت المرسيييلة مييين اليييوزارات 

 والدوائر والوحدات الحكومية 

تعبئيية نمييو ص خالصيية جييدو  التشييكيالت لجميييع  .2

  وتزويد اللجنة الفنية ب لكالشواغر واإلحداثات المطلوبة 

مديريييية وطييياع  أيار أيار
 الموازنات

 بشرية 
معرفيييييية  

 تقنية

 2018المؤشرات في موازنة عام 

.مناوشة جيداو  تشيكيالت الوظيائ  ميع اللجنية الفنيية 3

 بحضور مدير القطاع ومحل  الموازنة المعني  

مديريييية وطييياع  يب تموز
الموازنييييييييات  

 اللجنة الفنية

 بشرية 
معرفيييييية  

 تقنية

 الخالصات األولية لجدو  التشكيالت  

.ترفييع اللجنيية الفنييية توصييياتها دلييم اللجنيية المركزييية 4

واصييدار للمييوارد البشييرية  تخييا  القييرارات المناسييبة 
ورارهييا المتضييمن الحركييات المطلوبييه علييم جييداو  

 تشكيالت الدوائر 
  

تشييري 
ن 
 ثاني

كانون 
 أو  

مديريييية وطييياع 
الموازنييييييييات  
اللجنييية الفنيييية  
اللجنة المركزيية 

 البشريةللموارد 

 بشرية 
معرفيييييية  

 تقنية

وييرارات اللجنيية الفنييية  وييرارات اللجنيية 
 المركزية للموارد البشرية 

.تنفي  حركات جيداو  التشيكيالت لليوزارات واليدوائر 5

والوحييدات الحكومييية مييع مراعييا  تييوفير المخصصييات 
 والهيك  التنظيمي وفي ضوء الموافقات المسبقة

كانون 
 ثاني

مديريييية وطييياع  ي ار
 الموازنات

 بشرية 
معرفيييييية  

 تقنية

تقييارير اإلدخييا  ميين مديرييية الحاسييوب 
 والمعرفة 

.دعييداد مسييودات التشييكيالت وددخالهييا علييم النظييام 6

 المحوسب وتدويقها بصور  نهائية 

مديريييية وطييياع  نيسان  ي ار 
 الموازنات

بشرية معر
 فية  تقنية

 مسود  مشروع نظام التشكيالت 

.دعداد م كر  توضيحية لك  وزار  أو دائير  أو وحيد  7

حكومييية مبينييا فيهييا جميييع التعييديالت التييي تمييت علييم 
 تشكيالتها

مديريييية وطييياع  ايار ايار
 الموازنات

بشرية معر
 فية  تقنية

 الم كرات المتعلقة 

.عرض مشروع نظام التشيكيالت لليدوائر واليوزارات 8

 عتمادهيا وبي  والوحدات الحكومية عليم وزيير الماليية  
 عرضها علم مجلس الوزراء

 

      

      . عرض مشروع نظام التشكيالت للدوائر واليوزارات 9



 2022الموازنات اتمديريات قطاعلالخطة الموحدة 
مؤشيييرات ويييياس  اإلجراءات التنفي ية النشاط المديريةأهدا  

 األداء
المييييييوارد  مسؤولية التنفي  اإلطار الزمني

 المطلوبة
 وثائق اإلنجاز

تاريخ 
 البدء 

تاريخ 
ا نتها

 ء

والوحدات الحكومية علم مجلس الوزراء  وراره حسب 
 األصو  

مين خيال  نميو ص حركيات   .متابعة حركات الوظيائ 1

 الوظائ  الشهرية

مديريييية وطييياع  مستمر مستمر
 الموازنات

بشرية معر
 فية  تقنية

تقارير لحركة الميوظفين فيي اليوزارات 
والييدوائر والوحييدات الحكومييية )كتييب  
ورارات التعيين  ورارات النق   ورارات 

 التعدي   التقاعد ...(

 

 أداء خطة العمل السنويةمؤشرات 

 معادلة قياس مؤشر األداء  مؤشر األداء 
القيمة المستهدفة  

 ( 2022لسنة القياس )

القيمة الفعلية لسنة  

 ( 2022القياس )

نسبة المخصصات المقدر  لسنة الموازنة الم ما تم   .1

 تأشيرياً لنفس السنة في موازنة العام السابق تقديره 
مقدر سنة الموازنة/ تأشيري لنفس السنة في  

  % 97.5 موازنة العام السابق 

 عدد المالحق الصادر   .2
  0 عدد المالحق الصادر  

نسبة انحرا  مقدر النفقات الجارية عن الفعلي بحي      .3

   المقدر/الفعلي )جاري(  ( )استراتيجي%  5تتجاوز 

نسبة انحرا  مقدر النفقات الرأسمالية عن الفعلي بحيي   .4

   المقدر/الفعلي )رأسمالي(  ()استراتيجي %5  تتجاوز 

دحييدا  بنيد أو مشييروع أو إلنجياز معيد  الوويت الييالزم  .5

نشاط أو برنامج جديد في وانون الموازنة العامية وويانون 

 موازنات الوحدات الحكومية 
  7 معدل الوقت المستغرق 

المييد  المسييتغروة إلوييرار مشييروع وييانون الموازنيية ميين  .6

 مجلس الوزراء وب  بداية السنة المالية
تاريخ   -تاريخ اقرار الموازنة من مجلس الوزراء 

 بداية السنة المالية 
 

 من كل   12/ 1قبل 



 2022الموازنات اتمديريات قطاعلالخطة الموحدة 
 معادلة قياس مؤشر األداء  مؤشر األداء 

القيمة المستهدفة  

 ( 2022لسنة القياس )

القيمة الفعلية لسنة  

 ( 2022القياس )

 عام 

 معد  الووت الالزم إلعداد األمر المالي العام .7
أيام عم   4 معدل الوقت المستغرق    

 معد  الووت الالزم للمصادوة علم األمر المالي الخاا .8
يوم عم   2 معدل الوقت المستغرق    

 الماليةمعد  الووت الالزم للمصادوة علم الحوالة  .9
يوم عم   2 معدل الوقت المستغرق    

 معد  الووت الالزم للمصادوة علم المناولة المالية .10
يوم عم   2 معدل الوقت المستغرق    

 معد  الووت الالزم للمصادوة علم حوالة نق  العهد  .11
يوم عم   3 معدل الوقت المستغرق    

  عداد كتاب ا لتزاممعد  الووت الالزم  .12
يوم عم   4 المستغرق معدل الوقت    

  عدد الكتب المنجز .13
 عدد الكتب المنجزة 

الرد على جميع كتب 

  إبداء الرأي الواردة 

الوزارات واليييدوائر والوحيييدات )عيييدد تقيييارير اإلنفييياق .14

  12 عدد تقارير اإلنفاق الشهري الصادرة  الشهري الصادر  (الحكومية

البرامج والمشاريع )  عدد تقارير ا نجاز الربعية الصادر  .15

  4 عدد تقارير تقدم سير عمل المشاريع الرأسمالية  (واألنشطة

 الشواغر الملغا الوظائ  المحدثة الم  معد  .16
  % 75 ملغاة عدد الوظائف المحدثة / عدد الوظائف ال

نسبة شاغلي الوظائ  الفنية المتخصصية دليم الوظيائ   .17

 )استراتيجي( المساند 
شاغر الوظائف التخصصية/ شاغر الوظائف  

 المساندة  
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 معادلة قياس مؤشر األداء  مؤشر األداء 

القيمة المستهدفة  

 ( 2022لسنة القياس )

القيمة الفعلية لسنة  

 ( 2022القياس )

 تزامن دعداد نظام التشكيالت مع اعداد الموازنة .18
تاريخ بداية نقاش اللجنة الفنية لجدول تشكيالت  

التاريخ المحدد في تعميم إعداد الموازنة   -الوظائف 
 لتزويد الدائرة بمشاريع الموازنات 

30 

 يوم عمل 
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 2022الموازنات اتمديريات قطاعلالخطة الموحدة 
 إجراءات الوقاية منها المخاطر المحتملة أهداف المديرية السياسات األهداف االستراتيجية

المساهمة فيي بنياء وضيع 
مييالي سييليم ومسييتقر فييي 

 المملكة 

.الحفيياظ علييم مسييتوى يميين 1

لعجييز الموازنيية كنسييبة ميين 
 الناتج المحلي اإلجمالي 

.تخفيييييض الييييدعم المقييييدم 2

للوحيييدات الحكوميييية بشيييك  
 تدريجي 

.المساهمة في توجيه وضبط 3

ا نفاق العيام وفقيا للولوييات 
 الوطنية 

.تحضييير ودعييداد مشييروع 1

ويييييانون الموازنييييية العامييييية 
للوزارات والدوائر والوحدات 

 الحكومية 
.تنفيييييي  ومراوبييييية ويييييانون 2

الموازنيية العاميية وموازنييات 
 الوحدات الحكومية 

.دبيييداء اليييرأي فيييي كافييية 3

 القضايا التي ترد للدائر  

 .القرارات الحكومية المفاجئة)غير المتووعة(1

 ت الخارجية .تراجع حجم المساعدا2

.األوضاع السياسية غير المستقر  في المنطقة والناتجية 3

عن الظرو  العالميية واإلوليميية غيير المواتيية  وأثرهيا 
 السلبي علم ا وتصاد الوطني 

.ضع  مقدر  الوزارات والدوائر والوحدات الحكوميية 4

لالستجابة لمتطلبات ا صالح والتطوير المتعلقة بياإلدار  
  عام والموازنية بشيك  خياا و ليك ضيمن المالية بشك
 الزمني المحدداإلطار 

.عييدم توافييق احتياجييات وطلبييات الييوزارات والييدوائر 5

 الحكومية مع الموارد المالية المتاحة 

.تعزيييييز النمييييو ا وتصييييادي 1

والتوجيييييه نحيييييو اإلصيييييالح 
ا وتصييادي ميين خييال  البييرامج 
ا نتاجييية والمشييياريع الرياديييية 

المييينح  وتعظييييم ا سيييتفاد  مييين
 والمساعدات التنموية 

تطيييييوير نهيييييج دعيييييداد 
بالنتيائج  الموجية  الموازنة 
وتعزيييز مبييادئ الشييفافية 
ومواكبييييييييية أفضييييييييي  
الممارسييييات والمفيييياهيم 
العالميييية المعاصييير  فيييي 

 ادارتها 

.تعميييييق تطبيييييق مفهييييوم 1

 الموازنة الموجهة بالنتائج
.ديييالء المزيييد ميين ا هتمييام 2

 ام بالجانب التحليلي لإلنفاق الع

.المتابعييية والروابييية لقيييانون 1

الموازنيييية العاميييية ووييييانون 
 موازنات الوحدات الحكومية 

.اعييداد الدراسييات المتعلقيية 2

بتطوير يلية العم  وفق أفض  
 الممارسات العالمية 

الجهيييات الحكوميييية فيييي متابعييية وتقيييييم أداء  .تعيييدد1

 الوزارات والدوائر الحكومية 

 .تطوير نظام للمتابعية والتقيييم1

 وتطبيقه علم أرض الواوع 

المسيييياهمة فييييي ضييييبط 
التوظييييي  بمييييا يسييييهم 
با سيييييييتخدام الكييييييي ء 

 للموارد المالية 

.ضبط التوظي  ليكون علم 1

أسييياس ا حتياجيييات الفعليييية 
للوزارات والدوائر والوحدات 

 الحكومية 

.المساهمة في دعيداد جيدو  1

تشكيالت الوظائ  لليوزارات 
 والدوائر والوحدات الحكومية 

.المسيياهمة فييي ضييبط عييدد 2

 الوظائ  الجديد  المحدثة 

.عييدم توافييق احتياجييات وطلبييات الييوزارات والييدوائر 1

 الحكومية مع الموارد المالية المتاحة 

.المشاركة بفاعلية في نقاشيات 1

اللجنة الفنيية إلعيداد التشيكيالت 
والتركيييييز علييييم ا حتياجييييات 

 الفعلية 

تعزيز القدرات المؤسسيية 
لإلرتقيييياء بمسييييتوى أداء 

 الدائر  

 .تحسين الخدمات1

 .رفع كفاء  الموارد البشرية2

 .تحسين بيئة العم  الداخلية 3

.دعم ثقافة ا بداع وا بتكيار 4

 في الدائر  

.رفيييع القيييدرات المؤسسيييية 1

لمييييوظفي مييييديريات وطيييياع 
 الموازنات 

.المشيييياركة بفاعلييييية فييييي 2

الييييدورات التدريبييييية ونقيييي  
 المعرفة 

.تحفييييز مبيييادرات اإلبيييداع 3

 واإلبتكار لتطوير الخدمات

  المعلومييات المالييية .عييدم شييمولية تطبيييق نظييام ددار1

(GFMIS لجمييييع محييياور النظيييام وجمييييع اليييوزارات )

 والدوائر والوحدات الحكومية 
  عدم توفر التموي  الالزم لغايات التدريب  2

.زيييييياد  الحيييييوافز الماديييييية 1

 والمعنوية 
.تنفييي  بييرامج تييدريب داخلييية 2

وخارجييية بهييد  نقيي  المعرفيية 
 والخبر  وتحسين أداء المحل  

برامج التدريبية بطبيعة .ربط ال3

 عم  الموظ  

 


