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 العمليات باألهداف اإلستراتيجية إرتباط مصفوفة
 العملية الرقم

 

العملية تنفيذ من المتحقق المديرية الهدف  بهدف المرتبط االستراتيجي الهدف 
 المديرية

إعداد  مسودة خطاب مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازناا   0

 الوحدا  الحكومية
 

 لمساهمة في تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائجا
 

 

تطرروير نهررج إعررداد الموازنررة الموجهررة 

بالنترررررائج وتعزيرررررز مبررررراد  الشرررررفافية 

ومواكبررة افضررل الممارسررات والمفرراهيم 

 العالمية المعاصرة في ادارتها

إعااداد مسااودة إاااد إعااداد مشااروع قااانون الموازنااة العامااة ومشااروع قااانون  2

الوحااادا  الحكومياااة ومشاااروع نتااااز رشاااكيا  الاااوزا ا  والااادوا ر موازناااا  

 والوحدا  الحكومية

إعااداد مسااودة رعماايم دولااة   اايب الااوز اب إن ااوز الطلاا  ماا  الااوزا ا   3

والااادوا ر والوحااادا  الحكومياااة إرةوااااد دا ااارة الموازناااة العاماااة إمشاااروعا  

 موازنارهم وجداول رشكيارهم

المساهمة فري توجيرو وةربإل اإلنفراق العرام وفقرا لتولويرات  اإلقر اداة والماليةمراإعة رطو  المؤشرا   4

 الوطنية
 

المسررراهمة فررري بنررراء وةرررم مرررالي سرررليم 

 ومستقر في المملكة
خاال  مراإعة أإرز إنجازا  الحكومة والرشراعا  ال اد ة في الجرادة الرسمية 5

 العاز

اإلنسااان المرعل ااة إاادا رة الموازنااة مراإعااة ريذيااو إيااود النطااة الريذيواااة لح ااو   6

 العامة
المساهمة في تحسين موقم األردن عالميا في مجرال شرفافية 

 الموازنة
تطررروير نهرررج إعرررداد الموازنرررة الموجهرررة 

بالنتائج وتعزيرز مبراد  الشرفافية ومواكبرة 

افضررررل الممارسررررات والمفرررراهيم العالميررررة 

 المعاصرة في ادارتها
 

 روصيا  اللجية المالية لمجلب اليواب إعداد مسودة خطاب الرد على 7

 
المساهمة فري توجيرو وةربإل اإلنفراق العرام وفقرا لتولويرات 

 الوطنية

المسررراهمة فررري بنررراء وةرررم مرررالي سرررليم 

 ومستقر في المملكة
إعداد مسودة  خطاب الرد على روصيا  اللجياة المالياة  و اإلقر ااداة لمجلاب  8

 األعيان

 

المساهمة فري توجيرو وةربإل اإلنفراق العرام وفقرا لتولويرات  مجلسي األعيان واليواب الرد على إسرذسا ا  أعضاب 9

 الوطنية

المسررراهمة فررري بنررراء وةرررم مرررالي سرررليم 

 ومستقر في المملكة
 

المساهمة في تحسين موقم األردن عالميا في مجرال شرفافية  (SDDSالمشا كة إاللجية المرعل ة إالمعيا  الناز إيشر البيانا  ) 01

 الموازنة

تطررروير نهرررج إعرررداد الموازنرررة الموجهرررة 

بالنتائج وتعزيرز مبراد  الشرفافية ومواكبرة 

افضررررل الممارسررررات والمفرررراهيم العالميررررة 

 .المعاصرة في ادارتها
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 العملية الرقم

 

العملية تنفيذ من المتحقق المديرية الهدف  بهدف المرتبط االستراتيجي الهدف 
 المديرية

ريذيو المشا اع المرعل ة إدا رة الموازنة العاماة مام  النطاة إعداد ر رار حول  00

 الريذيواة لميتومة اليةاهة الوطيية
تطررروير نهرررج إعرررداد الموازنرررة الموجهرررة  المساهمة في تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج

بالنتائج وتعزيرز مبراد  الشرفافية ومواكبرة 

افضررررل الممارسررررات والمفرررراهيم العالميررررة 

 في ادارتهاالمعاصرة 

 ررجمة محروى الموقع اإللكرروني  02

 
المساهمة في تحسين موقم األردن عالميا في مجال شفافية 

 الموازنة

مراإعة روصيا  اللجية المالية واإلقر اداة في مجلب األعياان واللجياة المالياة  03

 في مجلب اليواب حول مشروعي قانون الموازنة العامة و قانون موازنا 

 الوحدا  الحكومية 

 

المساهمة فري توجيرو وةربإل اإلنفراق العرام وفقرا لتولويرات 

 الوطنية

المسررراهمة فررري بنررراء وةرررم مرررالي سرررليم 

 ومستقر في المملكة

المساهمة في تحسين موقم األردن عالميا في مجال شفافية  ررجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنا  الوحدا  الحكومية 04

 الموازنة
تطررروير نهرررج إعرررداد الموازنرررة الموجهرررة 

بالنتائج وتعزيرز مبراد  الشرفافية ومواكبرة 

افضررررل الممارسررررات والمفرررراهيم العالميررررة 

 المعاصرة في ادارتها
 

 رحداث نماذج إعداد وريذيو الموازنة العامة 05

 
 المساهمة في تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج

 واإلارادا  العامةرحداث دليل اليذ ا   06

 
المساهمة في تحسين موقم األردن عالميا في مجرال شرفافية 

 الموازنة

 إعداد ر رار شهري ع  ر ييم أداب الموازنة العامة 07

 
المساهمة فري توجيرو وةربإل اإلنفراق العرام وفقرا لتولويرات 

 الوطنية

 

المسررراهمة فررري بنررراء وةرررم مرررالي سرررليم 

 ومستقر في المملكة

 

 الر رار السيوي للدا رةإعداد  08

 
المساهمة في تحسين موقم األردن عالميا في مجرال شرفافية 

 الموازنة

تطررروير نهرررج إعرررداد الموازنرررة الموجهرررة 

بالنتائج وتعزيرز مبراد  الشرفافية ومواكبرة 

افضررررل الممارسررررات والمفرررراهيم العالميررررة 

 المعاصرة في ادارتها

المساهمة فري توجيرو وةربإل اإلنفراق العرام وفقرا لتولويرات  للوزا ا  والدوا ر الحكوميةإعداد ر رار شهري حول المواقف المالية  09

 الوطنية

المسررراهمة فررري بنررراء وةرررم مرررالي سرررليم 

 ومستقر في المملكة

إعاااداد ر راااار  إعاااي حاااول مراجعاااة اإلنذاااا  الرأسااامالي ونسااا  اإلنجااااز وف اااا  21

 لمرطلبا  ميتومة اليةاهة الوطيية
تطررروير نهرررج إعرررداد الموازنرررة الموجهرررة  اإلهتمام بالجانب التحليلي لإلنفاق العامايالء المزيد من 

بالنتائج وتعزيرز مبراد  الشرفافية ومواكبرة 

افضررررل الممارسررررات والمفرررراهيم العالميررررة 

 المعاصرة في ادارتها

 

مجرال شرفافية المساهمة في تحسين موقم األردن عالميا في  إعداد وثي ة "دليل المواط " للموازنة العامة 20

 الموازنة
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 مديرية الدراساتعمليات  معايير مصفوفة

       

 العملية الرقم

 

ال يمة  معادلة ال ياس مؤشر قياس االداب

المسرهدفة

% 

مسؤولية ال ياس 

 واالعرماد

دو اة 

 ال ياس

 م اد  الرح ق

إعاااداد  مساااودة خطااااب مشاااروع  0

قاانون الموازنااة العامااة ومشااروع 

الوحاااااااادا   قااااااااانون موازنااااااااا 

 الحكومية

إعررررداد  مسررررودة الخطرررراب فرررري 

 الوقت المحدد

المدة الزمنية الفعلية إلنجاز  مسودة الخطاب  

*100 

المدة الزمنية المتوقعة إلنجاز  مسودة 

  الخطاب

مدير مديرية  011

 الدراسات

 قانون الموازنة العامة سنوي

قانون موازنات الوحدات 

 الحكومية

 والماليةالتقارير اإلقنصادية 

 النشرات اإلحصائية

إعداد  مسودة إاد إعداد مشروع  2

قاانون الموازنااة العامااة ومشااروع 

قااااااااانون موازنااااااااا  الوحاااااااادا  

الحكوميااااااااة ومشااااااااروع نتاااااااااز 

رشاااااكيا  الاااااوزا ا  والااااادوا ر 

 والوحدا  الحكومية

إعررداد مسررودة الرربالغ فرري الوقررت 

 المحدد

الزمنية الفعلية إلنجاز مسودة البالغ    لمدة ا

*100 

المدة الزمنية المتوقعة إلنجاز مسودة 

 البالغ

مدير مديرية  011

 الدراسات

 بالغ إلعداد سنوي

 التقارير اإلقنصادية والمالية

 النشرات اإلحصائية

إعااداد مسااودة رعماايم دولااة   اايب  3

الاااوز اب إن اااوز الطلااا  مااا  

الااااوزا ا  والاااادوا ر والوحاااادا  

الحكوميااة إرةواااد دا اارة الموازنااة 

إمشااااروعا  موازنااااارهم العامااااة 

 وجداول رشكيارهم

إعداد مسرودة تعمريم دولرة رئريس 

 الوزراء في الوقت المحدد

الزمنية الفعلية إلنجاز مسودة التعميم  لمدة ا

*100 

المدة الزمنية المتوقعة إلنجاز مسودة 

     التعميم

مدير مديرية  011

 الدراسات

 تعميم دولة رئيس الوزراء سنوي

المؤشااااااااارا  مراإعاااااااااة رطاااااااااو   4

 اإلقر اداة والمالية

 

إعررررداد تقريررررر عررررن المؤشرررررات 

اإلقتصادية والمالية واإلحصرائية 

 المحدثة  في الوقت المحدد

 100المدة الزمنية الفعلية لإلنجاز  *

 المدة الزمنية المتوقعة لإلنجاز
 قانون الموازنة العامة سنوي قسم اإلقتصاد الوطني 011

نشرة مالية الحكومة/ وزارة 

 المالية

 نشرات البنك المركزي

نشرات دائرة اإلحصاءات 

 العامة

مراإعاااة أإااارز إنجاااازا  الحكوماااة  5

والرشراعا  ال اد ة في الجراادة 

 خال العاز الرسمية

إعررررررداد تقريررررررر حررررررول  أبرررررررز 

إنجررازات الحكومررة والتشررريعات 

الصررادرة فرري الجريرردة الرسررمية 

 خالل العام في الوقت المحدد

 100الفعلية لإلنجاز  *المدة الزمنية 

 المدة الزمنية المتوقعة لإلنجاز
 قسم تحيل سياسة 011

 اإلنفاق

 خطة عمل الحكومة سنوي

 الجريدة الرسمية

 الصحف اليومية
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مراإعة ريذيو إيود النطة الريذيوااة  6

لح ااو  اإلنسااان المرعل ااة إاادا رة 

 الموازنة العامة

إعررداد تقريررر متابعررة تنفيررذ بنررود 

التنفيذيرة لحقروق اإلنسران الخطة 

المتعلقررة برردائرة الموازنررة العامررة 

 حول  في الوقت المحدد

 

 100عدد البنود التي تم تنفيذها فعليا*

 عدد البنود المطلوب تنفيذها         

 

 قسم تحيل سياسة 011

 اإلنفاق

الخطة الوطنية الشاملة لحقوق  سنوي

 اإلنسان

 تقارير متابعة انجازات الدائرة

إعااداد مسااودة خطاااب الاارد علااى  7

روصاايا  اللجيااة الماليااة لمجلااب 

 اليواب

إعداد مسودة  خطراب الررد علرى 

 التوصيات  في الوقت المحدد

 المدة الزمنية الفعلية لإلنجاز  *011

         المدة الزمنية المتوقعة لإلنجاز          

 

مدير مديرية  011

 الدراسات

لمجلس توصيات اللجنة المالية  سنوي

 النواب

توصيات اللجنة المالية 

 واإلقتصادية لمجلس األعيان

 خطة عمل الحكومة

 إنجازات الحكومة

 البرنامج التنفيذي التنموي

"1115وثيقة رؤية األردن "  

إعااداد مسااودة  خطاااب الاارد علااى  8

ليااااااااة و روصاااااااايا  اللجيااااااااة الما

 اإلقر اداة لمجلب األعيان

 

أعضااااب  ا  الااارد علاااى إسرذساااا 9

 مجلسي األعيان واليواب

إعداد كتب الرد على استفسارات 

السررررادة انعيرررران والنررررواب فرررري 

 الوقت المحدد

 011واردة * ال عدد انستفسارت

 الصادرة عدد كتب الرد

إحصاءات الماليرة قسم  011

 العامة

تحليررررل سياسررررة قسررررم 

 اإلنفاق

 قانون الموازنة العامة سنوي

قانون موازنات الوحدات 

 الحكومية

البيانات المزودة من قبل 

الوزارات والدوائر والوحدات 

الحكومية   

 

المشاااااااا كة إاللجياااااااة المرعل اااااااة  01

إالمعياااا  النااااز إيشااار البياناااا  

(SDDS) 

إعررداد  البيانررات المطلوبررة للجنررة 

المعيررار  الخرراص بنشررر البيانررات  

( (SDDS في الوقت المحدد 

 

 011*المدة الزمنية الفعلية لإلنجاز

 المدة الزمنية المتوقعة ننجاز
قسم إحصاءات الماليرة  011

 العامة

 

قانون موازنات الوحدات  سنوي

 الحكومية

الحساب الختامي للوحدات 

 الحكومية

إعداد ر رار حول ريذياو المشاا اع  00

المرعل ااة إاادا رة الموازنااة العامااة 

ريذيواااة لميتومااة ماام  النطااة ال

 اليةاهة الوطيية

مشراريم الخطرة  إعداد تقرير عن

التنفيذيررررررة لمنظومررررررة النزاهررررررة 

الوطنيررة والمتعلقررة بعمررل الرردائرة 

 في الوقت المحدد

 100عدد المشاريم التي تم تنفيذها فعليا*

 عدد المشاريم المطلوب تنفيذها        

 

قسررررم تحليررررل سياسررررة  011

 اإلنفاق

الخطة التنفيذيو لمنظومة  ربعي

 النزاهة الوطنية

التقارير الربعية الخاصة بتقدم 

 سير العمل للمشاريم 

ى الموقاااااااااع ررجماااااااااة محراااااااااو  02

 اإللكرروني

 

ترجمررة الوثررائق الصررادرة بالل ررة 

 العربية

 011عدد الوثائق التي تم ترجمتها فعليا*

 دد الوثائق المطلوب ترجمتها     
المتررررررجم فررررري قسرررررم  011

 اإلقتصاد الوطني

 

الوثائق على الموقم  سنوي

 اإللكتروني

مراإعاااة روصااايا  اللجياااة المالياااة  03

واإلقر اااداة فااي مجلااب األعيااان 

واللجية المالية في مجلب الياواب 

حااول مشااروعي قااانون الموازنااة 

قانون موازنا  الوحدا   العامة و

 الحكومية

إصررررررردار مصرررررررفوفة تتضرررررررمن 

توصرررررررريات اللجنررررررررة الماليررررررررة 

واإلقتصادية في مجلرس انعيران 

الماليرررة فررري وتوصررريات اللجنرررة 

 مجلس النواب في الوقت المحدد

 011*لزمنية الفعلية إلنجاز المصفوفة المدة ا

 المدة الزمنية المتوقعة إلنجازالمصفوفة
قسم إحصاءات الماليرة  011

 العامة

توصيات اللجنة المالية  سنوي

وانقتصادية في مجلس 

األعيان واللجنة المالية في 

 مجلس النواب

 ردود الجهات المعنية

 بالتوصيات
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ررجماااة قاااانون الموازناااة العاماااة  04

وقاااااااانون موازناااااااا  الوحااااااادا  

 الحكومية

ترجمرررة قرررانون الموازنرررة العامرررة 

وقرررررانون موازنرررررات الوحررررردات 

 الحكومية في الوقت المحدد

المدة الزمنية الفعلية إلنجاز ترجمة      

 011* القانون

 المدة الزمنية المتوقعة ننجاز ترجمة القانون

المتررررررجم فررررري قسرررررم  011

 اإلقتصاد الوطني

قانون الموازنة العامة وقانون  سنوي

موازنات الوحدات الحكومية 

المترجمة والمنشورة على 

 الموقم اإللكتروني

ذج إعاااااداد وريذياااااو رحاااااداث نماااااا 05

 الموازنة العامة

 

إصرررردار نمرررراذج إعررررداد و تنفيررررذ 

 الموازنة في الوقت المحدد

 100* ننجاز النماذجالمدة الزمنية  الفعلية 

 المدة الزمنية المتوقعة ننجاز النماذج         
قسم احصاءات الماليرة  011

 العامة

 

قانون الموازنة العامة، قانون  سنوي

موازنات الوحدات الحكومية، 

 النماذج السابقةبات

رحااداث دلياال اليذ ااا  واإلااارادا   06

 العامة

 

إصدار دليل النفقرات واإليررادات 

 الوقت المحددفي 

 100* المدة الزمنية  الفعلية إلنجازالدليل

 المدة الزمنية المتوقعة إلنجاز الدليل
قسررررم تحليررررل سياسررررة  011

 اإلنفاق

دليل اإليرادات والنفقات  سنوي

واألنظمة والقوانين والتعليمات 

ذات األثر المالي والمتعلقة 

 باإليرادات والنفقات

أداب ي ع  ر ييم إعداد ر رار شهر 07

 الموازنة العامة

 المدة الزمنية  الفعلية في إنجاز التقرير إصدار التقرير في الوقت المحدد

*100 

 المدة الزمنية المتوقعة إلنجاز التقرير          

قسم احصاءات المالية  011

 العامة

 

 قانون الموازنة العامة شهري

نشرة مالية الحكومة/ وزارة 

 المالية

 السيوي للدا رةإعداد الر رار  08

 

إصرررردار التقريررررر السررررنوي فرررري 

 الوقت المحدد

 المدة الزمنية  الفعلية في إنجاز التقرير

*100 

 المدة الزمنية المتوقعة إلنجاز التقرير

قسم اإلقتصاد  011

 الوطني

قانون الموازنة العامة وقانون  سنوي

موازنات الوحدات الحكومية 

والحساب الختامي ونظام 

الوزارات والدوائر تشكيالت 

 والوحدات الحكومية

إعداد ر رار شهري حول المواقف  09

المالياااااااة للاااااااوزا ا  والااااااادوا ر 

 الحكومية

 100* المدة الزمنية  الفعلية إلنجاز التقرير إعداد التقرير في الوقت المحدد

 المدة الزمنية المتوقعة إلنجاز التقرير
قسم احصاءات المالية  011

 العامة

 

المواقف المالية للوزارات  سنوي

 والدوائر الحكومية

تقرير المواقف المالية من 

 الحاسوب

إعاااااداد ر راااااار  إعاااااي حاااااول  21

مراجعااااة اإلنذااااا  الرأساااامالي 

ونساا  اإلنجاااز وف ااا لمرطلبااا  

 ميتومة اليةاهة الوطيية

إصرررردار التقريررررر الربعرررري فرررري 

 الوقت المحدد

 100* المدة الزمنية الفعلية في إنجاز التقرير

 المدة الزمنية المتوقعة إلنجاز التقرير        
 تقارير المواقف المالية ربعي قسم اإلقتصاد الوطني 011

نسب اإلنجاز للمشاريم 

الرأسمالية معبئة من قبل 

 الوزارات والدوائر الحكومية

إعااداد وثي ااة "دلياال المااواط "  20

 للموازنة العامة

إصدار وثيقرة دليرل المرواطن فري 

 المحددالوقت 

 

 المدة الزمنية  الفعلية في إنجاز التقرير

*100 

 المدة الزمنية المتوقعة إلنجاز التقرير       

قانون الموازنة العامة  سنوي قسم اإلقتصاد الوطني 011

 والحساب الختامي

المؤشرات اإلقتصادية والمالية 

الصادرة من الجهات ذات 

 العالقة
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 بطاقة وصف العملية

 
 

 

 

1د.ع. رمز العملية الموازنة العامة ومشروع قانون موازنا  الوحدا  الحكوميةمشروع قانون إعداد مسودة خطاب   العملية   

 

 نوع العملية
  

إيان روجها  مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنا  الوحدا  الحكومية للسية  المالية الم بلة   الهدف من العملية مساندة

والمالية الري شهدرها المملكة خال العاز الحالي  في ظل الرطو ا  اإلقر اداة  

 

العمليةإجراءات  مدخالت العملية  مخرجات العملية 

متطلبات المستخدم والوثائق المتعلقة 
 بمتطلبات العمل.

 

 1د.ع. :مخطط سير العملية حسب 
 

الموازنة العامة ومشروع قانون موازنا  الوحدا  مشروع قانون مسودة خطاب 

 الحكومية

 عوامل النجاح الحرجة متطلبات متلقي الخدمة
 

 موارد العملية المعارف
 

 المحدد الوقت في العملية تنفيذ 
 لها

 الدقة 

 الوقت في العملية تنفيذ 
 لها المحدد

 الدقة 

 خطة عمل الحكومة 
 واجراءات قرارات 

 بخصوص الحكومة
 اإلنفاق ترشيد

 البيانات تحليل 
 التقارير كتابة 
 إقتصادية مؤشرات 

 ومالية
 وأنظمة قوانين 

 وتشريعات
 الحاسوب 

 جهاز حاسوبركيولوجية:

 موظفي الدراسات، مديرية الحاسوبمدير مديرية الدراسات،  إشراة:
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 مخطط سير العملية
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 بطاقة وصف العملية
 

 

 

 

 

2د.ع. رمز العملية موازنا  الوحدا  الحكومية إعداد مسودة  إاد إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون   العملية 

 ومشروع نتاز رشكيا  الوزا ا  والدوا ر والوحدا  الحكومية

 نوع العملية
  

 قانون ومشروع العامة الموازنة قانون مشروع إعداد عيد عليها اإلعرماد سيرم الري الرعليما  إيان  الهدف من العملية مساندة

 والري الحكومية والوحدا  والدوا ر الوزا ا  رشكيا  نتاز ومشروع الحكومية الوحدا  موازنا 

 الحكومية والوحدا  والدوا ر الوزا ا  قبل م  إها الر يد اج 

العمليةإجراءات  مدخالت العملية  مخرجات العملية 

متطلبات المستخدم والوثائق المتعلقة 
 بمتطلبات العمل.

 

 2د.ع. :مخطط سير العملية حسب 
 

قانون الموازنة العامة ومشروع قانون مسودة  إاد إعداد مشروع 

موازنا  الوحدا  الحكومية ومشروع نتاز رشكيا  الوزا ا  والدوا ر 

 والوحدا  الحكومية

 عوامل النجاح الحرجة متطلبات متلقي الخدمة
 

 موارد العملية المعارف
 

 السرعة 

 الدقة 

 اخطاء وجود عدم 

 الوقت في العملية تنفيذ 
 لها المحدد

 

  الحكومةخطة عمل 
 واجراءات قرارات 

 بخصوص الحكومة
 اإلنفاق ترشيد

 البيانات تحليل 
 التقارير كتابة 
 إقتصادية مؤشرات 

 ومالية
 وأنظمة قوانين 

 وتشريعات
 الحاسوب 

 جهاز حاسوبركيولوجية:

 موظفي الدراسات، مديرية الحاسوبمدير مديرية الدراسات،  إشراة:
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 العمليةمخطط سير 
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 بطاقة وصف العملية
 

 

 

 

3د.ع. رمز العملية إعداد  مسودة رعميم دولة   يب الوز اب إن وز الطل  م  الوزا ا  والدوا ر والوحدا  الحكومية   العملية 

 إرةواد دا رة الموازنة العامة إمشروعا  موازنارهم وجداول رشكيارهم

 موازنارهم إمشروعا  العامة الموازنة دا رة رةواد الحكومية والوحدا  والدوا ر الوزا ا  على الرأكيد  الهدف من العملية مساندة   نوع العملية

 مشروعي إإعداد البدب للدا رة ليرسيى الرعميم في الوا دة للرعليما  ووف ا المحدد إالوقت رشكيارهم وجداول

 مع وإالرةام  المدى مروسط المالي اإلطا  مم  الحكومية الوحدا  موازنا  وقانون العامة الموازنة قانون

الحكومية والدوا ر الوزا ا  رشكيا  نتاز مشروع إعداد  

العمليةإجراءات  مدخالت العملية  مخرجات العملية 

متطلبات المستخدم والوثائق المتعلقة 
 بمتطلبات العمل.

 

 3د.ع. :مخطط سير العملية حسب 
 

والدوا ر مسودة رعميم دولة   يب الوز اب إن وز الطل  م  الوزا ا  

والوحدا  الحكومية إرةواد دا رة الموازنة العامة إمشروعا  موازنارهم 

 وجداول رشكيارهم

 عوامل النجاح الحرجة متطلبات متلقي الخدمة
 

 موارد العملية المعارف
 

 لها المحدد الوقت في العملية تنفيذ 

 الدقة 

 الوقت في العملية تنفيذ 
 لها المحدد

 أخطاء وجود عدم 

  واضحةمتطلبات 

 التقارير كتابة 
 وأنظمة قوانين 

 وتشريعات
 الحكومة عمل خطة 
 والتوجهات القرارات  

 الحكومية
 الحاسوب 

 جهاز حاسوبركيولوجية:

 موظفي الدراسات، مديرية الحاسوبمدير مديرية الدراسات،  إشراة:
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مخطط سير العملية                     
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 العمليةطاقة وصف ب

 

 

 

 

  

 

 

 

4د.ع. رمز العملية  مراإعة رطو  المؤشرا  اإلقر اداة والمالية  العملية 

 

 نوع العملية
  

 ذا  الر ا ار إعداد لغااا  واسرندامها ون داة مالية كلية إقر اداة مؤشرا  رطو  مراإعة  الهدف من العملية مساندة

 العاقة

 

العمليةإجراءات  مدخالت العملية  مخرجات العملية 

متطلبات المستخدم والوثائق المتعلقة بمتطلبات 
 العمل.

 

 4د.ع. :مخطط سير العملية حسب 
 

البيانات المحدثة حول متابعة تطور المؤشرات اإلقتصادية والمالية 

 واإلحصائية

 

 عوامل النجاح الحرجة متطلبات متلقي الخدمة
 

 موارد العملية المعارف
 

   الدقة 

 السرعة 

 اخطاء وجود عدم 

 الوقررت فرري العمليررة تنفيررذ 

 لها المحدد
 

 التحليل  
 المالية النشرات 

 واإلحصائية واإلقتصادية
 العامة الموازنة قانون 
 الحاسوب 

 ذات للجهات انلكترونية الموقم حاسوب، جهاز: ركيولوجية

  العالقة

 

 القسم في المختص الموظف الدراسات، مديرية مدير: إشراة

 المعني



17 

العمليةمخطط سير 
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 طاقة وصف العمليةب

5د.ع. رمز العملية خال العاز مراإعة أإرز إنجازا  الحكومة والرشراعا  ال اد ة في الجرادة الرسمية  العملية   

 

 نوع العملية
  

العالقة ذات الوثائق في تضمينها إلى ليصار العام ل خال الصادرة والتشريعات الحكومة إنجازات متابعة  الهدف من العملية مساندة  

العمليةإجراءات  العملية مدخالت  مخرجات العملية 

متطلبات المستخدم والوثائق المتعلقة بمتطلبات 
 العمل

 

 5د.ع. :مخطط سير العملية حسب 
 

  تقرير حول إنجازات الحكومة والتشريعات الصادرة خالل العام

 عوامل النجاح الحرجة متطلبات متلقي الخدمة
 

 موارد العملية المعارف
 

   الدقة 

 السرعة 

 اخطاء وجود عدم 

 الوقررت فرري العمليررة تنفيررذ 

 لها المحدد
 

 الرسمية الجريدة 
 التحليل 
 وأنظمة قوانين 

 وتعليمات وتشريعات
 الحاسوب 
 التقارير كتابة 

 العالقة ذات للجهات انلكترونية المواقم حاسوب، جهاز: ركيولوجية

  اليومية والصحف

 

 

 اإلنفاق سياسة تحليل قسم  الدراسات، مديرية مدير: إشراة



19 

                :          

                                                                           :         

                    

                           
                                  

                    :         

   . :             

                                   

                                  

                          

               

                   

                                         
                                   

              /                
                /                  

                    

       
                  

               

             

       

               

        

    

                               

                                  

                                

                            

                           

                  

                  

               

                       

                                   

               

               

           :  /  /            ) (
 

 مخطط  سير العملية



20 

 بطاقة وصف العملية
 

 

 

  

6د.ع. رمز العملية  مراإعة ريذيو إيود النطة الريذيواة لح و  اإلنسان المرعل ة إدا رة الموازنة العامة  العملية 

  

 نوع العملية
  

بنود الخطة التنفيذية لحقوق اإلنسان المتعلقة بدائرة الموازنة العامة تنفيذمتابعة  حول تقرير  الهدف من العملية مساندة  

العمليةإجراءات  مدخالت العملية  مخرجات العملية 

متطلبات المستخدم والوثائق المتعلقة بمتطلبات 
 العمل

 

 6د.ع. :مخطط سير العملية حسب 
 

بنود الخطة التنفيذية لحقوق اإلنسان المتعلقة  تنفيذمتابعة  تقرير حول

 بدائرة الموازنة العامة

 

 عوامل النجاح الحرجة متطلبات متلقي الخدمة
 

 موارد العملية المعارف
 

   الدقة 

 السرعة 
 متطلبات واةحة 

 اخطاء وجود عدم 

 الوقررت فرري العمليررة تنفيررذ 

 لها المحدد
 

 الشاملة الوطنية الخطة 
 االنسان لحقوق

  
 كتابة و التحليل 

 التقارير
 

 الحاسوب 
 ا

 جهاز حاسوب ركيولوجية:

 

المدريات المختص في المديرية ، لقسم مدير مديرية الدراسات، اإشراة:  

 والوحدات ذات العالقة في الدائرة
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 بطاقة وصف العملية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/8د.ع. رمز العملية  إعداد مسودة   خطاب الرد على روصيا  اللجية المالية لمجلب اليواب   العملية 

  إعداد مسودة  خطاب الرد على روصيا  اللجية المالية  و اإلقر اداة لمجلب األعيان

 نوع العملية
  

 اإلقر اداة و  المالية اللجية و اليواب لمجلب  المالية اللجية قبل م  الوا دة الروصيا  على الرد  الهدف من العملية مساندة

الحكومية الوحدا  موازنا  قانون ومشروع العامة الموازنة قانون مشروع حول األعيان لمجلب  

العمليةإجراءات  مدخالت العملية  مخرجات العملية 

متطلبات المستخدم والوثائق المتعلقة بمتطلبات 
 العمل

 

 7/8د.ع. :مخطط سير العملية حسب 
 

 توصيات اللجنة المالية لمجلس النواب مسودة خطاب الرد على

مسودة خطاب الرد على توصيات اللجنة المالية واإلقتصادية لمجلس 
  األعيان

 عوامل النجاح الحرجة متطلبات متلقي الخدمة
 

 موارد العملية المعارف
 

   الدقة 

 السرعة 
 متطلبات واةحة 

 اخطاء وجود عدم 

 الوقررت فرري العمليررة تنفيررذ 

 لها المحدد
 

 الحكومة عمل برنامج 
 2222" األردن وثيقة" 
 العامة الموازنة قانون 
 الوحدات موازنات قانون 

 الحكومية
 والقوانين التشريعات 

 واألنظمة
 التقارير وكتابة التحليل 
 الحاسوب 

 

 ، المواقم اإللكترونية للجهات ذات العالقةجهاز حاسوب  ركيولوجية:

 

  مديرية الدراساتموظفي مدير مديرية الدراسات، إشراة:  
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 بطاقة وصف العملية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 الرد على إسرذسا ا  أعضاب مجلسي األعيان واليواب  العملية 9.ع. د رمز العملية

 نوع العملية
  

حول ذلكمراإعة أسئلة وإسرذسا ا  السادة أعضاب مجلسي األعيان واليواب وإعداد كر  الرد   الهدف من العملية مساندة  

العمليةإجراءات  مدخالت العملية  مخرجات العملية 

متطلبات المستخدم والوثائق المتعلقة بمتطلبات 
 العمل

 

 9د.ع. :مخطط سير العملية حسب 
 

كتب الردعلى إستفسارات أعضاء مجلسي األعيان والنواب    

 

 عوامل النجاح الحرجة متطلبات متلقي الخدمة
 

 موارد العملية المعارف
 

   الدقة 

 السرعة 
 

 اخطاء وجود عدم 

 الوقررت فرري العمليررة تنفيررذ 

 لها المحدد
 

  التحليل 
 كتابة التقارير 
 الحاسوب 
 قوانين وتشريعات 
  قانون الموازنة العامة 
  قانون موازنات

 الوحدات الحكومية
 

 .جهاز حاسوب  ركيولوجية:

 

المعني في مديرية الدراسات قسم الدير مديرية الدراسات، م  إشراة:

 ، مدراء قطاعات ومحللي الموازنات. الحاسوب مديرية، 
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 وصف العمليةبطاقة  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (SDDS)المشا كة إاللجية المرعل ة إالمعيا  الناز إيشر البيانا    العملية 11د.ع.   رمز العملية

 

نوع 
 العملية

  

رةواد وزا ة المالية/ اللجية المنر ة إالبيانا  المطلوإة ع  الوحدا  الحكومية المنرا ة  في الوقت المحدد   الهدف من العملية مساندة

، نترا إلنضماز األ دن إلى نتاز معااير نشر البيانا  الناصة ال اد  ع  صيدو  الي د الدولي ميو عاز 

2101 

العمليةإجراءات  العملية مدخالت  مخرجات العملية 

متطلبات المستخدم والوثائق المتعلقة 
 بمتطلبات العمل

 

 11د.ع. :مخطط سير العملية حسب 
 

البيانات النهائية  للوحدات الحكومية المختارة، والتي يتم تعبئتها وفقا 

 للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية

 

 عوامل النجاح الحرجة متطلبات متلقي الخدمة
 

 موارد العملية المعارف
 

   الدقة 

 السرعة 

 متطلبات واةحة 

 اخطاء وجود عدم 

 الوقررت فرري العمليررة تنفيررذ 

 لها المحدد
 

 موازنات قانون 
 الحكومية الوحدات

 الختامي الحساب 
 الحكومية للوحدات

 التحليل  
 الحاسوب 

 حاسوب جهاز ركيولوجية:

قسم إحصاءات المالية  -موظفي الدراسات مدير مديرية الدراسات،  إشراة:

 مديرية الحاسوب -قسم اإلقتصاد الوطني -العامة
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 بطاقة وصف العملية
 

 العامة مم  النطة الريذيواة لميتومة اليةاهة الوطييةإعداد ر رار حول ريذيو المشا اع المرعل ة إدا رة الموازنة   العملية 11د.ع.   مز العملية

 

 نوع العملية
  

إعداد ر ا ار  إعية ربي  مدى الرةاز الدا رة إريذيو المشا اع المرعل ة إها و الو ادة مم  النطة الريذيواة لرعةاة ميتومة   الهدف من العملية مساندة

 اليةاهة الوطيية و فعها إلى الجها  المعيية

العمليةإجراءات  مدخالت العملية  مخرجات العملية 

متطلبات المستخدم والوثائق 
 المتعلقة بمتطلبات العمل

تقرير ربعي حول تقدم سير العمل للمشاريع التي تقع  11د.ع. :مخطط سير العملية حسب 

 مسؤولية تنفيذها على الدائر

 عوامل النجاح الحرجة متطلبات متلقي الخدمة
 

 موارد العملية المعارف
 

   الدقة 

 السرعة 

 متطلبات واةحة 

 الوقررررت فرررري العمليررررة تنفيررررذ 

 لها المحدد

 والمعلومررررات البيانررررات دقررررة 

  التقرير في الواردة

 العملية متطلبات معرفة 
 

 الوطنية النزاهة لمنظومة التنفيذية الخطة 
 الجهات من الطلب بخصوص الوزراء رئيس دولة تعميم 

 تشكيالتهم وجداول موازناتهم بمشاريع التزويد المعنية
 قانون ومشروع العامة الموازنة قانون مشروع إعداد بالغ 

  التشكيالت نظام ومشروع الحكومية الوحدات موازنات
 قانون مشروعي على بالموافقة الملكية اإلرادة صدور تاريخ 

 الحكومية الوحدات موازنات وقانون العامة الموازنة
 التشكيالت نظام ومشروع

 الموارد بين الموائمة بخصوص الوزراء رئاسة قرارات 
 الحكومية للوحدات المؤسسية واألدوار البشرية

 المحاسبة ديوان و العامة الموازنة دائرة بين التفاهم مذكرة 
 المتعثرة المشاريع دراسة حول

 الرأسمالية للمشاريع اإلنجاز ونسب العمل سير تقدم 
 الحاسوب التحليل، ، التقارير كتابة 

، المواقم اإللكترونية للجهات حاسوب جهاز ركيولوجية:

 المعنية

رئيس قسم تحليل سياسة  مدير مديرية الدراسات،  إشراة:

 اإلنفاق، مدراء القطاعات ومحللوا الموزانات
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 إطاقة وصف العملية

 الموقع االلكرروني ررجمة محروى  العملية 12د.ع.   رمز العملية

 

 ن ل المعرفة للوزا ا  والدوا ر والوحدا  الحكومية م  اجل رطبيق المذاهيم الحداثة للموازنة  الهدف من العملية مساندة   نوع العملية

العمليةإجراءات  مدخالت العملية  مخرجات العملية 

متطلبات المستخدم والوثائق المتعلقة 
 بمتطلبات العمل

 

 12د.ع. :مخطط سير العملية حسب 
 

 األخبا  والوثا ق المررجمة

 عوامل النجاح الحرجة متطلبات متلقي الخدمة
 

 موارد العملية المعارف
 

   الدقة 

 السرعة 
 

  تنفيذ العملية في
 الوقت المحدد لها

  معرفة متطلبات
 العملية

 

 الحاسوب 
 

  جهاز حاسوبركيولوجية:

قسم اإلقتصاد الوطني، المترجم في قسم اإلقتصاد  مدير مديرية الدراسات،  إشراة:

 الوطني
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وصف العمليةبطاقة                                                                
 

 

 

الااوزا ا  والاادوا ر والوحاادا  الحكوميااة علااى روصاايا  كاال ماا  اللجيااة الماليااة اعااداد م ااذوفة ررضاام   دود   العملية 13د.ع.   رمز العملية

واإلقر اداة في مجلب االعيان واللجية المالية في مجلب اليواب حول مشروع قانون الموازنة العامة ومشاروع 

 قانون موازنا  الوحدا  الحكومية

 نوع العملية
  

مراإعة االجرابا  المرنوه على روصيا  كل م  اللجية المالية واالقر ااداة  فاي مجلاب االعياان واللجياة المالياة   الهدف من العملية مساندة

في مجلب اليواب، ألخوها إعي  االعربا  عيد اعداد مشروعي قانون الموازنة العامة و قاانون موازناا  الوحادا  

 الحكومية  

العمليةإجراءات  مدخالت العملية  العمليةمخرجات  

متطلبات المستخدم والوثائق المتعلقة 
 بمتطلبات العمل

 

 )أ،ب( 13د.ع. :مخطط سير العملية حسب 
 

معالي وزير المالية /  عليها معتمدة من قبلمصفوفة التوصيات واالجراءات المتخذة 
 الموازنة العامة

 عوامل النجاح الحرجة متطلبات متلقي الخدمة
 

 موارد العملية المعارف
 

   الدقة 

 السرعة 

 

 الدقة بالتنسيب 

 الوقررت فرري العمليررة تنفيررذ 

 لها المحدد
 

  المالية  اللجنةتوصيات
واالقتصادية في مجلس 

االعيان واللجنة المالية في 
 مجلس النواب

  قانون الموازنة العامة
وقانون موازنات الوحدات 

 الحكومية
 التحليل  
 كتابة التقارير 
 أنظمة وتشريعات 
 الحاسوب 

 

 جهاز حاسوبركيولوجية:

، مدراء القطاعات ،  قسم إحصاءات المالية العامةمدير مديرية الدراسات،  إشراة:

 لموازنة، الموظف  في قسم الطباعةامحللي 
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 سير العمليةمنطط 
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 وصف العمليةبطاقة 
 

 

 

 

 

 

 

رمز 
 العملية

 الوحدا  الحكوميةررجمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنا    العملية 14د.ع.  

نوع 
العملي

   ة

 المساهمة في ن ل المعرفة للوزا ا  والدوا ر والوحدا  الحكومية والجها  المعيية  الهدف من العملية مساندة

العمليةإجراءات  مدخالت العملية  مخرجات العملية 

متطلبات المستخدم والوثائق المتعلقة 
 بمتطلبات العمل

 

 14د.ع. :مخطط سير العملية حسب 
 

 قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باللغة اإلنجليزية

 عوامل النجاح الحرجة متطلبات متلقي الخدمة
 

 موارد العملية المعارف
 

   الدقة 

 السرعة 

 

 اخطاء وجود عدم 

 الوقررت فرري العمليررة تنفيررذ 

 لها المحدد
 

 قانون الموازنة العامة 
 قانون موازنات الوحدات 

 الحكومية
 الحاسوب 

 

 جهاز حاسوبركيولوجية:

المترجم في قسم اإلقتصاد الوطني، مدير مديرية الدراسات، محللي  إشراة:

 الموازنة، مدراء القطاعات
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 وصف العمليةبطاقة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العامة رحداث نماذج إعداد وريذيو  الموانة  العملية 15د.ع.   رمز العملية

 

نوع 
 العملية

  

مراإعة رحداث اليماذج إما اروافق مع الموازنة الموجهة إاليرا ج وخا طة الحساإا  وكماا هاو موماي فاي قاانون   الهدف من العملية مساندة

 الموازنة العامة وقانون موازنا  الوحدا  الحكومية

 

 

العمليةإجراءات  مدخالت العملية  مخرجات العملية 

والوثائق المتعلقة متطلبات المستخدم 
 بمتطلبات العمل

 

 15د.ع. :مخطط سير العملية حسب 
 

 نماذج إعداد وريذيو الموازنة المحدثة

 عوامل النجاح الحرجة متطلبات متلقي الخدمة
 

 موارد العملية المعارف
 

   الدقة 

 السرعة 

 

 اخطاء وجود عدم 

 الوقررت فرري العمليررة تنفيررذ 

 لها المحدد
 

 قانون الموازنة العامة 
  قانون موازنات الوحدات

 الحكومية
 خارطة الحسابات        
 الحاسوب 

 

 جهاز حاسوب:ركيولوجية

 ، مدراء القطاعات محللي موظفوا الدراساتمدير مديرية الدراسات، إشراة:  

 الموازنة
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 بطاقة وصف العملية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رمز 
 العملية

  اليذ ا  واإلارادا  العامةرحداث دليل   العملية 16د.ع.  
 

نوع 
العملي

   ة

  مراإعة الرشراعا  الري ر د  خال العاز ولها اثر مالي على عمل الدا رة  الهدف من العملية مساندة

 

العمليةإجراءات  مدخالت العملية  مخرجات العملية 

متطلبات المستخدم والوثائق المتعلقة 
 بمتطلبات العمل

 

 16د.ع. :مخطط سير العملية حسب 
 

 دليل اليذ ا  واإلارادا  العامة المحدث

 عوامل النجاح الحرجة متطلبات متلقي الخدمة
 

 موارد العملية المعارف
 

   الدقة 

 السرعة 

 

 اخطاء وجود عدم 

 الوقررت فرري العمليررة تنفيررذ 

 لها المحدد
 

 التحليل  
 التقارير كتابة 
 وتعليمات وأنظمة قوانين 
 الحاسوب 

 جهاز حاسوبركيولوجية:

، الموظف في ات، الموظف المختص في المديرية مدير مديرية الدراسإشراة:  

 قسم الطباعة
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 وصف العمليةبطاقة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع  ر ييم اداب الموازنة العامة اعداد ر رار شهري  العملية 17د.ع.   رمز العملية

 

 نوع العملية
  

 مراإعة الرطو ا  حول أداب المالية العامة  الهدف من العملية مساندة

العمليةإجراءات  مدخالت العملية  مخرجات العملية 

متطلبات المستخدم والوثائق المتعلقة 
 بمتطلبات العمل

 

 17د.ع. :مخطط سير العملية حسب 
 

 المالية العامةر رار شهري حول ر ييم أداب 

 النجاح الحرجة عوامل متطلبات متلقي الخدمة
 

 موارد العملية المعارف
 

   الدقة 

 السرعة 

 

 اخطاء وجود عدم 

 الوقررت فرري العمليررة تنفيررذ 

 لها المحدد
 

 العامة الموازنة قانون 
  الحكومة مالية نشرة 

 المالية وزارة/ الشهرية
 التحليل 
 التقارير كتابة 
 الحاسوب 

 الموقم/ المالية لوزارة انلكتروني الموقم حاسوب، جهاز:ركيولوجية

 للدائرة اإللكتروني

 موظف/ مدير ، الدراسات مديرية ،موظفوا الدراسات مدير: إشراة

 الحاسوب
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 اعداد الر رار السيوي للدا رة  العملية 18د.ع.   رمز العملية

 نوع العملية
  

 م  أجل رطبيق المذاهيم الحداة للموازنةن ل المعرفة للوزا ا  والدوا ر والوحدا  الحكومية   الهدف من العملية مساندة

 

العمليةإجراءات  مدخالت العملية  مخرجات العملية 

متطلبات المستخدم والوثائق المتعلقة 
 بمتطلبات العمل

 

 18د.ع. :مخطط سير العملية حسب 
 

 الر رار السيوي المحدث

 عوامل النجاح الحرجة الخدمةمتطلبات متلقي 
 

 موارد العملية المعارف
 

   الدقة 

 السرعة 

 

 اخطاء وجود عدم 

 الوقررت فرري العمليررة تنفيررذ 

 لها المحدد
 

 العامة الموازنة قانون 
 الوحدات موازنات قانون 

 نظام  الحكومية
 التشكيالت

 الختامي الحساب بيانات 
 المالية وزارة/
 التقارير كتابة 
 الحاسوب 

 جهاز حاسوب ركيولوجية:

، مدراء القطاعات،  قسم انقتصاد الوطنيدير مديرية الدراسات، م إشراة:

 مديرية الحاسوب
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 وصف العمليةبطاقة 
  

 

 

 

 

   المواقف المالية للوزا ا  والدوا ر الحكوميةإعداد ر رار شهري حول   العملية 19د.ع.   رمز العملية

 

 نوع العملية
  

 إعداد ر رار شهري ابي  حجم اإلنذا  العاز  الهدف من العملية مساندة

 إعرماد إيانا  الر رار إلعداد ر رار نس  اإلنجاز للمشا اع الرأسمالية

 

العمليةإجراءات  مدخالت العملية  مخرجات العملية 

المستخدم والوثائق المتعلقة متطلبات 
 بمتطلبات العمل

 

 19د.ع. :مخطط سير العملية حسب 
 

 ر رار شهري ابي  حجم اإلنذا  العاز

 عوامل النجاح الحرجة متطلبات متلقي الخدمة
 

 موارد العملية المعارف
 

   الدقة 

 السرعة 

 متطلبات واةحة 

 اخطاء وجود عدم 

 الوقررت فرري العمليررة تنفيررذ 

 لها المحدد
 

 العامة الموازنة قانون 
 الحكومة مالية نشرة  /

 المالية وزارة
 المالية المواقف 

 والدوائر للوزارات
 الحكومية

 التحليل 
 التقارير كتابة 
 الحاسوب 

 ، نظام موازنةجهاز حاسوبركيولوجية:

المختص في المديرية ، لقسم مدير مديرية الدراسات، اإشراة:  

 موظفو مديرية الحاسوب، الموازنة مدراء القطاعات محللي
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إعداد ر رار  إعي حول مراجعة اإلنذا  الرأسمالي ونسا  اإلنجااز وف اا لمرطلباا  ميتوماة اليةاهاة   العملية 21د.ع.   رمز العملية

 الوطيية

 

 

 نوع العملية
  

رسااهم ، حياث نس  اإلنجاز للمشا اع الرأسمالية وإيان ر دز سير العمل فيها إعداد ر رار  إعي ابي   الهدف من العملية مساندة

 في إااب المةاد م  اإلهرماز إالجان  الرحليلي لإلنذا  العازهوه العملية 

 

العمليةإجراءات  مدخالت العملية  مخرجات العملية 

متطلبات المستخدم والوثائق المتعلقة 
 بمتطلبات العمل

 

 21د.ع. :مخطط سير العملية حسب 
 

مراجعة اإلنفاق الرأسمالي ونسب اإلنجاز وفقا ربعي حول  تقرير 
 لمتطلبات منظومة النزاهة الوطنية

 عوامل النجاح الحرجة متطلبات متلقي الخدمة
 

 موارد العملية المعارف
 

   الدقة 

 السرعة 

 متطلبات واةحة 

 اخطاء وجود عدم 

 الوقررت فرري العمليررة تنفيررذ 

 لها المحدد
 

 العامة الموازنة قانون 
 التحليل 
 التقارير كتابة 
 الحاسوب 

 حاسوب جهاز ركيولوجية:

قسم إحصاءات  -موظفي الدراسات مدير مديرية الدراسات،  إشراة:

 مديرية الحاسوب -قسم اإلقتصاد الوطني -المالية العامة

 

 



48 

 مخطط سير العملية
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 بطاقة وصف العملية
 

 

 

 

 

 

 

 

العمليةرمز   إعداد وثي ة "دليل المواط " للموازنة العامة  العملية 21د.ع.   

 

 نوع العملية
  

رمكي  المواط  م  اإلطاع والرعرف على أإرز ما رضميه قانون الموازنة العاماة ما  البياناا  والمعلوماا   الهدف م  العملية  مساندة

 مع المعااير الدولية لشذافية الموازنة المرعل ة إالموازنة وإما ارماشى

 

 منرجا  العملية إجرابا  العملية مدخالت العملية

متطلبات المستخدم والوثائق المتعلقة 
 بمتطلبات العمل

 

 20حس  منطط سير العملية : د.ع.

 

 وثي ة دليل المواط  للموازنة العامة

 عوامل النجاح الحرجة متطلبات متلقي الخدمة
 

 موارد العملية المعارف
 

   الدقة 

 السرعة 

 

 اخطاء وجود عدم 

 الوقررت فرري العمليررة تنفيررذ 

 لها المحدد
 

 العامة الموازنة قانون 
 التحليل 
 التقارير كتابة 
 الحاسوب 

 جهاز حاسوبركيولوجية:

، مدراء  موظفو مديرية الدراساتمدير مديرية الدراسات، إشراة:  

 الحاسوب، موظفو مديرية الموازنة القطاعات محللي
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