دائرة الموازنة العامة
ًوىرج خطح ػول هذَشَح الذساعاخ لؼام 2017
الهذف االعتشاتُجٍ
الوغاهوح فٍ تٌاء وضغ هالٍ
علُن وهغتمش فٍ الوولكح

الشلن

الهذف الفشػٍ

هذف الوذَشَح*

 تىجُه وضثظ اإلًفاق الؼام وفما لألولىَاخ الىطٌُح

الٌشاطاخ /اإلجشاءاخ

هإشش لُاط األداء**

الوغاهوح فٍ تىجُه وضثظ اإلًفاق الؼام
وفما لألولىَاخ الىطٌُح

اإلطاس الضهٌٍ
تاسَخ
االًتهاء
تاسَخ الثذء

ً غثح اإللتضام تاإلطاس الضهٌٍ إلػذاد
التماسَش الوطلىتح

هغإولُح التٌفُز

الوىاسد الوطلىتح***

الوخشجاخ
(وثائك اإلًجاص)

1

هتاتؼح تطىس الوإششاخ االلتظادَح والوالُح

1/1

12/31

هذَش هذَشَح الذساعاخ
لغن اإللتظاد الىطٌٍ

2

اػذاد تمشَش شهشٌ ػي اداء الوىاصًح الؼاهح

1/1

12/31

لغن احظاءاخ الوالُح
الؼاهح

الثُاًاخ الظادسج ػي الثٌك
الوشكضٌ
ووصاسج الوالُح ودائشج االحظاءاخ
الؼاهح
تُاًاخ لاًىى الوىاصًح الؼاهح
الثُاًاخ الظادسج ػي ًششج هالُح
الحكىهح /وصاسج الوالُح

تمشَش هغتوش

3

اػددذاد تمشَددش شددهشٌ حددىف الوىالددف الوالُددح للددىصاساخ
والذوائش الحكىهُح

1/1

12/31

لغن احظاءاخ الوالُح
الؼاهح

4

اػدددذاد تمددداسَش حدددىف تمدددذم عدددُش الؼودددل تثدددشاهج الودددٌح
الخاسجُح واٌ هٌح جذَذج

1/1

12/31

هذَش هذَشَح الذساعاخ

الوىالف الوالُح للىصاساخ والذوائش
الحكىهُح -تمشَش الوىالف الوالُح
هي الحاعىب
اتفالُاخ تشاهج الوٌح
تُاًاخ لاًىى الوىاصًح الؼاهح
تُاًاخ وتماسَش الىصاساخ والذوائش
الوؼٌُح تالوٌح

تمشَش شهشٌ

تمشَش شهشٌ

تماسَش دوسَح

1 of 8

الشلن
5

الٌشاطاخ /اإلجشاءاخ
اػدذاد هغددىدج خطدداب الددشد ػلدً تىطددُاخ اللجٌددح الوالُددح
وااللتظادَح لوجلظ االػُاى

6

اػدذاد هغددىدج خطدداب الددشد ػلدً تىطددُاخ اللجٌددح الوالُددح
لوجلظ الٌىاب

7

اػددددذاد هظددددفىفح تتضددددوي سدود الددددىصاساخ والددددذوائش و
الىحددذاخ الحكىهُددح ػلددً تىطددُاخ اللجٌددح الوختظددح فددٍ
هجلدددظ األهدددح حدددىف هشدددشوع لددداًىى الوىاصًدددح الؼاهدددح
وهششوع لاًىى هىاصًاخ الىحذاخ الحكىهُح

اإلطاس الضهٌٍ

هغإولُح التٌفُز
هذَش هذَشَح الذساعاخ

خالف أعثىع هي تاسَخ
وطىف التىطُاخ األولُح

الوىاسد الوطلىتح***
التىطُاخ األولُح للجٌح الوختظح
فٍ هجلظ االهح

الوخشجاخ
اإلًجاص)
(وثائك
خطاب الشد

هظفىفح
تتضوي
التىطُاخ
واالجشاءاخ

هي تاسَخ
اعتالم
التىطُاخ

6/30

لغن احظاءاخ الوالُح
الؼاهح

تىطُاخ اللجٌح الوختظح فٍ
هجلظ االهح
سدود الجهاخ الوؼٌُح

8

الشد ػلً اعتفغاساخ اػضاء هجلغٍ االػُاى والٌىاب

1/1

12/31

9

هتاتؼح أتشص ئًجاصاخ الحكىهدح والتشدشَؼاخ الظدادسج فدٍ
الجشَذج الشعوُح خالف الؼام

1/1

12/31

لغن احظاءاخ الوالُح
الؼاهح
لغن تحلُل عُاعح
اإلًفاق
لغن تحلُل عُاعح
اإلًفاق

االعتفغاساخ الىاسدج
التغزَح الشاجؼح هي هذساء
المطاػاخ

كتة الشد

الظحف الشعوُح
أػذاد الجشَذج الشعوُح
الوىالغ االلكتشوًُح

تمشَش هغتوش

10

تُـــــددـاى الددشأٌ المدداًىًٍ فددٍ كافددح المضدداَا التددٍ تخددض
ػول الذائشج عىاء هي الٌاحُح اإلداسَح أو الوالُح

1/1

12/31

الثاحث الماًىًٍ  /لغن
اإللتظاد الىطٌٍ

األًظوح والتؼلُواخ والمىاًُي راخ
الؼاللح

هزكشاخ داخلُح
شهشَح

11

تُــددـاى الددشأٌ فددٍ كافددح اإلعتشدداساخ راخ الؼاللدح تمدداًىى
الوىاصًددح الؼاهددح ولدداًىى هىاصًدداخ الىحددذاخ الحكىهُددح
وجذاوف تشكُالخ الىظائف

1/1

12/31

الثاحث الماًىًٍ /لغن
االلتظاد الىطٌٍ

األًظوح والتؼلُواخ والمىاًُي راخ
الؼاللح

هزكشاخ داخلُح
شهشَح

12

هتاتؼدددح وتحذَدددذ التشدددشَؼاخ التدددٍ لهدددا أثدددش هدددالٍ ػلدددً
الوىاصًح الؼاهح

1/1

12/31

الثاحث الماًىًٍ  /لغن
االلتظاد الىطٌٍ

الجشَذج الشعوُح

هزكشاخ داخلُح
شهشَح

2 of 8

الوخاطش الوحتولح

تأخش طذوس الثُاًاخ الوالُح واإللتظادَح واإلحظائُح هي الجهاخ راخ الؼاللح
تأخش وطىف سدود الىصاساخ والذوائش والىحذاخ الحكىهُح ػلً تىطُاخ اللجٌح
الوختظح فٍ هجلظ األهح حىف هششوع لاًىى الوىاصًح الؼاهح و هششوع لاًىى
هىاصًاخ الىحذاخ الحكىهُح

ئجشاءاخ الىلاَح هٌها
التٌغُك الوغتوش والتىاطل هغ الوؼٌُُي تخظىص الحظىف ػلً الثُاًاخ الوالُح الوطلىتح لثل
ًششها
التىاطل والوتاتؼح الوغتوشج هغ الجهاخ الوؼٌُح هي خالف الوحلل الوختض تخظىص التضوَذ
تالثُاًاخ الوطلىته

3 of 8

الهذف الفشػٍ

الهذف االعتشاتُجٍ
تطىَش ًهج ئػذاد الوىاصًح
الوىجهح تالٌتائج وتؼضَض هثادئ
الشفافُح وهىاكثح افضل
الوواسعاخ والوفاهُن الؼالوُح
الوؼاطشج فٍ اداستها

هذف الوذَشَح*

 تؼوُك تطثُك هفهىم الوىاصًح الوىجهح تالٌتائج

هإشش لُاط األداء**

 الوغاهوح فٍ تطثُك هفهىم
الوىاصًح الوىجهح تالٌتائج

 اَالء الوضَذ هي اإلهتوام تالجاًة التحلُلٍ لإلًفاق الؼام

 تحغُي هىلغ األسدى ػالوُا فٍ هجاف شفافُح الوىاصًح

ً غثح اإللتضام تاإلطاس الضهٌٍ إلػذاد التمداسَش
الوطلىتح

 الوغاهوح فٍ اَالء الوضَذ هي
اإلهتوام تالجاًة التحلُلٍ لإلًفاق
الؼام

 ػذد الىحذاخ الحكىهُح التٍ تن ئجشاء تحلُل
لوىاصًاتها
 ػدددذد التمدددداسَش الوتؼلمددددح توشاجؼددددح اإلًفدددداق
الشأعوالٍ فٍ لاًىى الوىاصًح الؼاهح

 الوغاهوح فٍ تحغُي هىلغ األسدى
 هإشدددش الوىاصًدددح الوفتىحدددح لدددألسدى وفمدددا
ػالوُا فٍ هجاف شفافُح الوىاصًح
العددتثُاى الوىاصًددح الوفتىحددح لوٌظوددح شددشاكح
الوىاصًح الذولُح
ً غدددثح اإللتدددضام تاإلطددداس الضهٌدددٍ الطدددذاس
وثُمح دلُل الوىاطي للوىاصًح الؼاهح
ً غددثح اإللتددضام فددٍ اإلطدداس الضهٌددٍ تتشجوددح
لددداًىى الوىاصًدددح الؼاهدددح ولددداًىى هىاصًددداخ
الىحذاخ الحكىهُح

الشلن

1

2

الٌشاطاخ /اإلجشاءاخ

ئػذاد هغىدج تؼوُن دولح سئُظ الدىصساء تخظدىص الطلدة
هي الدىصاساخ والدذوائش والىحدذاخ الحكىهُدح تتضوَدذ دائدشج
الوىاصًح الؼاهح توششوػاخ هىاصًاتهن وجذاوف تشكُالتهن
ئػذاد هغىدج تالؽ ئػدذاد هشدشوع لداًىى الؼاهدح وهشدشوع
لدددداًىى هىاصًدددداخ الىحددددذاخ الحكىهُددددح وهشددددشوع ًظددددام
تشكُالخ الىصاساخ والذوائش والىحذاخ الحكىهُح

اإلطاس الضهٌٍ
تاسَخ الثذء

تاسَخ
االًتهاء

هغإولُح التٌفُز

الوىاسد الوطلىتح***

الوخشجاخ
(وثائك اإلًجاص)

5/1

5/10

هذَش هذَشَح الذساعاخ

تؼوُن دولح سئُظ الىصساء
للغٌح الغاتمح

هغىدج تؼوُن دولح
سئُظ الىصساء

8/15

9/15

هذَش هذَشَح الذساعاخ

تالؽ اإلػذاد للغٌح الغاتمح
تُاًاخ التماسَش اإللتظادَح والوالُح
تُاًاخ الٌششاخ اإلحظائُح

هغىدج تالؽ اإلػذاد

4 of 8

هغإولُح التٌفُز

الوىاسد الوطلىتح***

الشلن

ئػذاد هغىدج خطاب هششوع لاًىى الوىاصًح الؼاهح
وهششوع لاًىى هىاصًاخ الىحذاخ الحكىهُح

10/1

10/31

هذَش هذَشَح الذساعاخ

تحذَث ًوارج اػذاد الوىاصًح

5/1

5/31

تُاًاخ لاًىى الوىاصًح الؼاهح
تُاًاخ لاًىى هىاصًاخ الىحذاخ
الحكىهُح
تُاًاخ التماسَش اإللتظادَح
والوالُح -تُاًاخ الٌششاخ
اإلحظائُح
الٌوارج الغاتمح
خاسطح الحغاتاخ

تحذَث ًوارج تٌفُز الوىاصًح

1/1

1/31

5

هتاتؼح تٌفُز تٌىد الخطح التٌفُزَح لحمىق اإلًغداى الوتؼلمدح
تؼول دائشج الوىاصًح الؼاهح

1/1

12/31

3

4

الٌشاطاخ /اإلجشاءاخ

اإلطاس الضهٌٍ

الوخشجاخ
(وثائك اإلًجاص)
هغىدج الخطاب

ًوارج اػذاد و تٌفُز
الوىاصًح

لغن احظاءاخ الوالُح
الؼاهح
لغن تحلُل عُاعح
اإلًفاق
لغن تحلُل عُاعح
اإلًفاق

الخطح الىطٌُح الشاهلح لحمىق
اإلًغاى

تماسَش هتاتؼح تٌفُز
تٌىد الخطح التٌفُزَح
لحمىق اإلًغاى

6

ئػذاد تماسَش حىف هشاجؼح هىاصًاخ الىحذاخ الحكىهُح

1/1

12/31

هذَش هذَشَح الذساعاخ
لغن تحلُل عُاعح
اإلًفاق
لغن اإللتظاد الىطٌٍ

تُاًاخ لاًىى هىاصًاخ الىحذاخ
الحكىهُح -الثُاًاخ الوالُح
للىحذاخ الحكىهُح -الخطظ
اإلعتشاتُجُح -التماسَش الغٌىَح

تماسَش حىف هشاجؼح
االًفاق الؼام

7

ئػذاد تمشَش ستؼٍ حىف هشاجؼح اإلًفداق الشأعدوالٍ وًغدة
اإلًجاص وفما لوتطلثاخ الٌضاهح الىطٌُح

1/1

12/31

هذَش هذَشَح الذساعاخ
لغن اإللتظاد الىطٌٍ

8

ئػددذاد تمشَددش حددىف هتاتؼددح تٌفُددز الوشدداسَغ الوتؼلمددح تددذائشج
الوىاصًددح الؼاهددح ضددوي الخطددح التٌفُزَددح لوٌظىهددح الٌضاهددح
الىطٌُح

1/1

12/31

هذَش هذَشَح الذساعاخ
سئُظ لغن تحلُل
عُاعح اإلًفاق

تماسَش الوىالف الوالُح
ًغة اإلًجاص للوشاسَغ الشأعوالُح
هي لثل الىصاساخ والذوائش
الحكىهُح
الىثائك الوتؼلمح توٌظىهح الٌضاهح
الىطٌُح

9

الوشددداسكح فدددٍ الوثاح ددداخ هدددغ الثؼ ددداخ والجهددداخ الذولُدددح
الوختلفح حىف المضاَا الوتؼلمح تالوىاصًح الؼاهح

1/1

12/31

هذَش هذَشَح الذساعاخ
سئُظ لغن تحلُل
عُاعح اإلًفاق

تماسَش هحذثح حىف الوالُح الؼاهح
والتطىساخ االلتظادَح

تمشَش ستؼٍ

تمشَش ستؼٍ

الكتة الشعوُح واوساق
الؼول

5 of 8

هغإولُح التٌفُز

الوىاسد الوطلىتح***

الشلن

الٌشاطاخ /اإلجشاءاخ

اإلطاس الضهٌٍ

10

اػذاد تمداسَش تداإلجشاءاخ الوتؼلمدح تتحغدُي هشتثدح االسدى
فٍ الوإششاخ الذولُدح واالطداس الكودٍ للثشًداهج التٌفُدزٌ
التٌوىٌ و سؤَح األسدى " "2025وغُشها ...ئلخ

1/1

12/31

هذَش هذَشَح الذساعاخ
لغن تحلُل عُاعح
اإلًفاق

اإلجشاءاخ الحكىهُح الوتخزج خالف
الؼام

11

الوشاسكح تاللجٌح الوتؼلمح تالوؼُداس الخداص تٌشدش الثُاًداخ
SDDS

1/1

6/30

لغن ئحظاءاخ الوالُح
الؼاهح

12

اػذاد وثُمح دلُل الوىاطي للوىاصًح الؼاهح

1/1

3/1

هذَش هذَشَح الذساعاخ
لغن اإللتظاد الىطٌٍ

13

تحذَث دلُل الٌفماخ واالَشاداخ

7/1

9/30

هذَش هذَشَح الذساعاخ
لغن تحلُل عُاعح
اإلًفاق

التششَؼاخ االسدًُح كالمىاًُي
واالًظوح ػلً هىلغ دَىاى الشأٌ
والتششَغ

14

ئػذاد التمشَش الغٌىٌ للذائشج

1/1

4/30

هذَش هذَشَح الذساعاخ
لغن اإللتظاد الىطٌٍ

15

تشجوح لاًىى الوىاصًدح الؼاهدح ولداًىى هىاصًداخ الىحدذاخ
الحكىهُح

12/1

شهشَي هي
تاسَخ ًشش
الماًىى فٍ
الجشَذج
الشعوُح

الوتشجن فٍ لغن
اإللتظاد الىطٌٍ

لاًىى الوىاصًح الؼاهح و لاًىى
هىاصًاخ الىحذاخ الحكىهُح
ًظام تشكُالخ الىصاساخ والذوائش
و الىحذاخ الحكىهُح
الثُاًاخ والوؼلىهاخ الوتؼلمح
توذَشَاخ ووحذاخ دائشج الوىاصًح
الؼاهح
تمشَش التطىساخ االلتظادَح
والوالُح وغُشها
لاًىى الوىاصًح الؼاهح و لاًىى
هىاصًاخ الىحذاخ الحكىهُح
تجهُض الٌظام هي لثل هذَشَحالحاعىب

الوخشجاخ
(وثائك اإلًجاص)
التماسَش و الوزكشاخ
والكتة الشعوُح

التماسَش الظادسج ػي الجهاخ
الوؼٌُح
تُاًاخ لاًىى هىاصًاخ الىحذاخ
الحكىهُح
لاًىى الوىاصًح الؼاهح
الوإششاخ االلتظادَح والوالُح

تمشَش عٌىٌ

وثُمح دلُل الوىاطي
للوىاصًح الؼاهح
وثُمح دلُل الٌفماخ
واإلَشاداخ

التمشَش الغٌىٌ

المىاًُي الوتشجوح

6 of 8

الشلن

الٌشاطاخ /اإلجشاءاخ

اإلطاس الضهٌٍ

هغإولُح التٌفُز

16

تشجوح التماسَش والىثائك التٍ َتن طلة تشجوتها

1/1

12/31

الوتشجن فٍ لغن
اإللتظاد الىطٌٍ

17

تشجوح هحتىي الوىلغ اإللكتشوًٍ

1/1

12/31

الوتشجن فٍ لغن
اإللتظاد الىطٌٍ

الوخاطش الوحتولح
عدم اإللتزام باإلطار الزمنً إلصدار وثٌمة دلٌل المواطن للموازنة العامة ،فً حٌن تأخر إلرار مشروع
لانون الموازنة العامة

عدم اإللتزام باإلطار الزمنً بترجمة لانون الموازنة العامة ولانون موازنات الوحدات الحكومٌة والوثائك
األخرى
محدودٌة اإلستفادة من مخرجات نظام المتابعة والتمٌٌم الذي ٌجري العمل على إنشاؤه حالٌاً ،وأثر ذلن
على تطبٌك الموازنة الموجهة بالنتائج بشكل فعال

محدودٌة جودة البٌانات والمعلومات حول المشارٌع الرأسمالٌة الممدمة من الوزارات والدوائر
الحكومٌة

الوىاسد الوطلىتح***
التماسَش الظادسج تاللغح الؼشتُح
الىثائك ػلً الوىلغ اإللكتشوًٍ

الوخشجاخ
(وثائك اإلًجاص)
التماسَش الوتشجوح
الىثائك الوتشجوح

ئجشاءاخ الىلاَح هٌها
التأخٌر أن حصل ،سببه تأخر إلرار لانون الموازنة العامة ولانون موازنات الوحدات
الحكومٌة من لبل البرلمان

التأكٌد على اإللتزام باإلطار الزمنً بترجمة لانون الموازنة العامة ولانون موازنات الوحدات
الحكومٌة والوثائك األخرى

التواصل المستمرمع المحللٌن المختصٌن واألخذ بالمالحظات واإلستفسارات الواردة من
لبلهم حول نظام المتابعة
التأكٌد على محللً الموازنة فً الدائرة بالعمل على تزوٌد البٌانات بالدلة المطلوبة
تزوٌد محللً الموازنة بكشف تفصٌلً حول نسب اإلنفاق للمشارٌع الرأسمالٌة
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الهذف االعتشاتُجٍ

هذف الوذَشَح*

الهذف الفشػٍ
 تحغُي الخذهاخ

تؼضَض المذساخ الوإعغُح
لإلستماء توغتىي أداء
الذائشج

 الوغاهوح فٍ تحغُي الخذهاخ

هإشش لُاط األداء**
ً غثح سضا الششكاء

اإلطاس الضهٌٍ
الشلن

الٌشاطاخ /اإلجشاءاخ
تاسَخ الثذء

تاسَخ
االًتهاء

هغإولُح التٌفُز

الوىاسد الوطلىتح ***

1

الوشدداسكح فددٍ وسػ الؼوددل والددذوساخ التذسَثُددح الوتؼلمددح
تطثُؼح ػول دائشج الوىاصًح الؼاهح

1/1

12/31

ألغام الوذَشَح

الوىاد والىثائك التذسَثُح

2

ئػددذاد التمدداسَش الوىكلددح ئلددً هذَشَددح الذساعدداخ فُوددا َتؼلددك
توٌهجُاخ جائضج الولك ػثذهللا ال اًٍ لتوُض األداء الحكدىهٍ
والشفافُح
الوغاهوح فٍ ئػذاد تمشَش سضا الششكاء

1/1

12/31

ألغام الوذَشَح

الوٌهجُاخ الوؼتوذج فٍ الجائضج

1/1

3/31

هذَشَح الذساعاخ

4

تٌظُن أػواف الوكتثح

1/1

12/31

سئُظ لغن الوكتثح

اعتثاًح سضا الششكاء
هظفىفح تحذَذ الششكاء
لائوح توحتىَاخ الوكتثح

3

الوخاطش الوحتولح

الوخشجاخ
(وثائك اإلًجاص)
هزكشاخ داخلُح حىف
وسػ الؼول
والذوساخ التذسَثُح
تماسَش

تمشَش سضا الششكاء
تمشَش هي سئُظ لغن
الوكتثح

ئجشاءاخ الىلاَح هٌها

التأكُذ ػلً ػول هزكشاخ داخلُح أو ػمذ هحاضشاخ أو ئسعاف الثُاًاخ ػثش الثشَذ اإللكتشوًٍ
ػددددذم ًمددددل الوؼشفددددح الوكتغددددثح ًتُجددددح الوشدددداسكح فددددٍ وسػ الؼوددددل والددددذوساخ
تخظىص هحتىي الىسشاخ أو الذوساخ التذسَثُح
التذسَثُح الوتؼلمح تطثُؼح ػول دائشج الوىاصًح الؼاهح

* :الهذف التشغُلٍ.
** :هشفك ًوىرج تطالح تؼشَف الوإشش وًوىرج الوتاتؼح والتمُُن.
*** :هىاسد تششَح أ هادَح أو تمٌُح أو هؼشفُح.
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