خطة عمل مدٌرٌات لطاعات الموازنات لعام 2017
اعداد
وحدة تطوٌر االداء المؤسسً
بالتعاون مع
مدراء مدٌرٌات لطاعات الموازنات
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خطة عمل مدٌرٌات لطاعات الموازنات لعام 2017
الهدف االستراتٌجً

المساااة مي بااا ضعاااةي
سليم مستقر ب المملكي

ااا ماااةل

الهدف الفرعً

هدف المدٌرٌة

 -1الحفااةع ىلاات مساات ل جماال لازا الم ا عااي كعسااضي ماال
العةتج المحل اإلزمةل
 -2تخفاااايد الاااادىم المقاااادم لل حاااادا الحك ميااااي ض ااااك
تدريز
ااااض ااعفااااةع الاااااةم بقااااة
 -3المسااااة مي باااا ت زياااا
لأل ل ية ال عيي

-

مؤشر لٌاس األداء/على مستوى المطاع

تحضييييٌر واعييييداد مشييييروع لييييانون الموازنيييية
العامة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة
تنفٌيييييا ومرالبييييية ليييييانون الموازنييييية العامييييية
وموازنات الوحدات الحكومٌة
إبداء الرأي فً كافة المضاٌا التى ترد للدائرة

-

اإلطار الشمني
اإلجزاءات التنفيذية

الزقم

تاريخ البذء

تاريخ االنتهاء

مسؤولية التنفيذ

المىارد المطلىبة

نسييييييبة عجييييييز الموازنيييييية العاميييييية لبييييييل
المسييياعدات كنسيييبة مييين النيييات المحليييً
االجمالً.
نسيييبة مجميييوع اليييدعم المميييدم للوحيييدات
الحكومٌة إلى النفمات العامة.
نسيييبة النفميييات الرأسيييمالٌة إليييى النفميييات
العامة.
عدد الكتب المنجزة البداء الرأي.

المخزجات
(وثائق اإلنجاس) علً
مستىي القطاع

النشاط األول :تحضير واعداد مشروع قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية
التح ااير المسااضم للمال مااة المتالقااي ضدراسااي م اار ى
عيسةل
 1قاااةع ل الم ا عاااي مرازااااي الساااق ف اي لياااي للااا ارا
الد ائر ا ال حدا الحك ميي .
ال لب مال الا ارا الاد ائر ال حادا الحك مياي اىاداد
م ر ىة م ا عةتهة حسب معهزيي اإلعفةع مت س المدل
عيسةل
 2ضم زااب تاماايم صااةدر ىاال د لااي رئاايض ال ا راي مت اامعة
ارة /دائااارة  /حااادة
اىتماااةد ساااق ف ز ئياااي لياااي لكااا
حك ميي.
الت اصااا مااا الااا ارا الاااد ائر ال حااادا الحك مياااي
 3لت ياااد الااادائرة ضم ااار ىة م ا عةتهاااة للمااادل المت سااا معتصف ايةر
لإلعفةع.
دراساااي تعقاااي تحليااا م اااةري الم ا عاااي المقدماااي مااال
الااااا ارا الاااااد ائر ال حااااادا الحك مياااااي التعسااااايب
ضةلمخصصة الال مي خذيل ضايل ااىتضةر :
4
معتصف يةر


معتصف ايةر

مديرياااااااااااي ق اااااااااااة
الم ا عة

ض ريي،ماربيي،تقعيي

عهةيي ايةر

اإلدارة الالية
مديريي الدراسة
مديرية ق ة
الم ا عة

ض ريي،ماربيي،تقعيي

معتصف يةر

مديرياااااااااااي ق اااااااااااة
الم ا عة

معتصف ايل

مديرياااااااااااي ق اااااااااااة
الم ا عة

السموف الجزئٌة األولٌة

تعمٌم رئاسة الوزراء متضمنا ً
السموف الجزئٌة

ض ريي،ماربيي،تقعيي
مشارٌع الموازنات
ض ريي،ماربيي،تقعيي
م ةري الم ا عة

االت امة السةضقي الم اةري قياد التعفياذ الم اةري
الزديدة الت تعاكض ىلت العفقة .
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اإلطار الشمني
الزقم

اإلجزاءات التنفيذية

 قاارارار رئةسااي ال ا راي ضرصااد مخصصااة ل ةيااة
محددة.
 كلفااي ااحاادا ة ال عيفيااي كلفااي الم ا عفيل الم اباام
ىلت عقلهم.
 التعسيم م ال مالي ب المديرية ااخرل ضخصا
المخصصة الت ترصد ب ك ر مل زهي.
منالشييية ميييدٌر المطييياع المخيييتر واعيييداد مييياكرة لعطوفييية
 5الميييدٌر العيييام متضيييمنة كافييية المعلوميييات بعيييد اسيييتكما ل
الدراسة الالزمة المتعلمة بمشروع الموازنة.
تحدٌد موعد منالشة مشيارٌع الموازنيات بالتنسيٌك ميا بيٌن
مدٌرٌة المطاع ومكتب عطوفة المدٌر العام وميع أي جهية
6
لهييا عالليية بمنالشيية الموازنيية لحضييورها عنييد الضييرورة
واالتفاق على االرلام النهائٌة األولٌة .

7

ادخال بٌانات موازنات المشارٌع الرأسمالٌة لمجالس
المحافظات للسنة المالٌة  8102وفك لانون الالمركزٌة.

تاريخ البذء

تاريخ االنتهاء

منتصف آب منتصف ايمول
منتصف آب منتصف ايمول

مسؤولية التنفيذ

اإلدارة الالية
مااااااااديرية ق ااااااااة
الم ا عة
اإلدارة الالية
مديرية ق ة
الم ا عة
مديرية قطاع

معتصف جب

معتصف ايل

المىارد المطلىبة

ض ريي،ماربيي،تقعيي
المذكرات المتعمقة
ض ريي،ماربيي،تقعيي
جدول مواعيد المناقشات
بشرية،معرفية،تقنية

الموازنات

كتابيية ميياكرة لمعييالً وزٌيير المالٌيية حييول االرلييام التييً تييم مطمع تشرين مطمع تشرين
 8االتفاق علٌها ومن ثيم تعيدٌلها فيً ضيوء توجٌهيات معيالً
أول أول
الوزٌر أو المدٌر العام.

اإلدارة الالية
ماااااااااديرية ق اااااااااة
الم ا عة

مطمع تشرين مطمع تشرين

اإلدارة الالية
ماااااااااديرية ق اااااااااة
الم ا عة

ض ريي،ماربيي،تقعيي

إصدار ضالغ الم ا عاي الاةماي ضةلساق ف العهةئياي للا ارا
الد ائر ال حدا الحك ميي مزةلض المحةبعة .
الت اصااا مااا الااا ارا الاااد ائر ال حااادا الحك مياااي
 9لت يد الدائرة ضم ر ىة م ا عةتهاة للمادل المت سا با
ي ضالغ الم ا عي.
ادخيييال االرليييام النهائٌييية إليييى النظيييام المحوسيييب وتيييدلٌك
11
النسخة النهائٌة

منتصف نياية تشرين
تشرين أول

أول

منتصف نياية تشرين
تشرين أول ثاني

ماااااااااديرية ق اااااااااة
الم ا عة
ماااااااااديرية ق اااااااااة
الم ا عة

مشروع الموازنة الرأسمالية

لممحافظات.
ض ريي،ماربيي،تقعيي

أول أول

المخزجات
(وثائق اإلنجاس) علً
مستىي القطاع

اصدار بالغ الموازنة العامة

اصدار بالغ الموازنة العامة
ض ريي،ماربيي،تقعيي

قائمة الوزرات والدوائر التي سممت
مشاريع موازناتيا

ض ريي،ماربيي،تقعيي

النسخة األولية من مشروع قانوني

الموازنة العامة وموازنات الوحدات
الحكومية

3 of 10

اإلطار الشمني
الزقم

اإلجزاءات التنفيذية

إجراء أي تعدٌالت ٌمرها مجلس الوزراء على مشروع
الموازنة وفما ً لتوجٌهات وزٌر المالٌة /ومدٌر عام دائرة
11
الموازنة.

تاريخ البذء

تاريخ االنتهاء

منتصف آب منتصف ايمول

مسؤولية التنفيذ
اإلدارة الالية
مديرية ق ة
الم ا عة

المىارد المطلىبة
ض ريي،ماربيي،تقعيي

المخزجات
(وثائق اإلنجاس) علً
مستىي القطاع
النسخ المعدلة من مشروع قانوني
الموازنة العامة وموازنات الوحدات

الحكومية

النشاط الثاني :متابعة إقرار مشروعي الموازنة العامةوقانون موازنات الوحدات الحكومية.
حضور مدراء مدٌرٌات لطاعات الموازنات الجتماعات
1
اللجان المالٌة لمجلسً النواب واألعٌان
تمدٌم البٌانات والمبررات وتسجٌل المالحظات المتعلمة
2
بمشروعً المانون خالل جلسات االجتماعات.
إجراء التعدٌالت المطلوبة من السلطة التشرٌعٌة لغاٌة
3
إلرار المانونٌن.

كانون االول كانون الثاني
كانون االول كانون الثاني
كانون االول

ض ريي،ماربيي،تقعيي
اإلدارة الالية
مديرية ق ة
الم ا عة

كانون الثاني

ض ريي،ماربيي،تقعيي

1

2

3
4

رضا

رضا

رضا

رضا

الموازنة العامة وموازنات الوحدات

الحكومية

مديريي ق ة
الم ا عة

مديرياااااااااااي ق اااااااااااة
الم ا عة

هري

هري

هري

هري

توصيات مجمسي النواب واالعيان

ض ريي،ماربيي،تقعيي النسخ المعدلة من مشروع قانوني

النشاط الثالث :تنفيذ قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية.
إصييدار االميير المييالً العييام الربعييً للنفمييات الجارٌيية بعييد
اعداده من لبل الوزارات والدوائر ،وفً حيال تيرخر إصيدار
الموازنيية ٌييتم إصييدار االميير المييالً  08/0ميين مخصصييات
الموازنة للسنة السابمة .
التواصل ميع اليدوائر المعنٌية العيداد االمير الميالً الخيار
للنفميييات الرأسيييمالٌة ومتابعييية إصيييداره مييين خيييالل نظيييام
 ،GFMISوفييً حييال تييرخر إصييدار الموازنيية ٌييتم إصييدار
االمر المالً الخار  08/0من مخصصات الموازنة للسينة
السابمة .
ٌميييوم المحليييل بدراسييية الخطييية المالٌييية المعيييدة مييين لبيييل
الييوزارات والييدوائر الحكومٌيية ميين خييالل نظييام GFMIS
وتمدٌمها للمصادلة حسب األصول.
تولٌييع الحييواالت المالٌيية الشييهرٌة واالسييتثنائٌة وإجازتهييا
مييين ميييدٌر المدٌرٌييية بعيييد تيييدلٌمها ميييع الموليييف الميييالً

توصيات مجمسي النواب واالعيان

اإلدارة الالية
مديرية ق ة
الم ا عة
اإلدارة الالية
مديرية ق ة

ض ريي،ماربيي،تقعيي

األمر المالً العام  08/0أ ,االمر
المالً الربعً العام أوالخار

ض ريي،ماربيي،تقعيي األمر المالً الخار أو 08/0

ض ريي،ماربيي،تقعيي الخطة المالٌة الشهرٌة
واالستثنائٌة للوزارات والدوائر
الحكومٌة
ض ريي،ماربيي،تقعيي كشف الحواالت المالٌة الشهرٌة
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اإلطار الشمني
الزقم

اإلجزاءات التنفيذية

ومصادلة عطوفة المدٌر العام علٌها ثم إدخالهاعلى النظيام
المحوسب.
تييدلٌك وإجييازة المنييالالت المالٌيية لتغطٌيية التزامييات لائميية
 5بموجب ماكرة توضٌحٌة وادخالهيا عليى النظيام المحوسيب
والتنسٌك مع الدائرة المعنٌة لتزوٌد الدائرة بحوالة مالٌة.
إجييازة حييواالت نمييل العهييدة وفييك أحكييام لييانون الموازنيية
 6العامة بموجب ماكرة توضٌحٌة.

تاريخ البذء

تاريخ االنتهاء

مسؤولية التنفيذ

المخزجات
(وثائق اإلنجاس) علً
مستىي القطاع

المىارد المطلىبة

الم ا عة
حسب
الحةزي

حسب الحةزي اإلدارة الالية
مديرية ق ة
الم ا عة
حسب الحةزي مديرياااااااااااي ق اااااااااااة
الم ا عة

تييدلٌك مسييتندات اإللتييزام وإجازتهييا بع يد التركييد ميين تييوافر حسب
الحةزي
 7المخصصات للغاٌة المطلوبة والمصادلة علٌها.

حسب الحةزي مديرياااااااااااي ق اااااااااااة
الم ا عة

حسب
الحةزي

ض ريي،ماربيي،تقعيي كشف المنالالت المالٌة الشهرٌة

ض ريي،ماربيي،تقعيي

كشف حواالت نقل العيدة المجازة

ض ريي،ماربيي،تقعيي

كشف مستندات اإللتزام الشيرية

النشاط الثالث :تقديم االستشارات وابداء الرأي في القضايا التى ترد لمدائرة وليا انعكاسات مالية وادارية.
إبداء الرأي والمشورة والرد على الكتب الرسمٌة فً كافية
المضاٌا التى ترد للدائرة والمتعلمية بالتشيرٌعات والميرارات
 1والتعلٌميييات واي امييييور اخييييرى لهييييا انعكاسييييات مالٌيييية أو
إدارٌييية ،واعيييداد مييياكرة لليييوزٌر /الميييدٌر العيييام تتضيييمن
التوصٌات الالزمة.
إبييييداء الييييرأي فييييً البٌانييييات المالٌيييية الختامٌيييية للوحييييدات
2
الحكومٌة والمؤسسات العامة وأي جهة أخرى.

المخاطر المحتملة

1/1

12/31

مديرياااااااااااي ق اااااااااااة
الم ا عة

ض ريي،ماربيي،تقعيي

الكتب الصادرة/الواردة

1/1

12/31

مديرياااااااااااي ق اااااااااااة
الم ا عة

ض ريي،ماربيي،تقعيي

الكتب الصادرة/الواردة

إجراءات الولاٌة منها

القرارا الحك ميي المفةزئي (غير المت قاي)
تراز حزم المسةىدا المقدمي مل الد

الصديقي ال قيقي

اا ة السيةسيي غسر المستقرة ب المع قي العةتزي العر ف الاةلميي ااقليميي غيار تعزٌيييز النموااللتصيييادي والتوجيييال نحيييو االصيييالال االلتصيييادي مييين خيييالل البيييرام االنتاجٌييية
والمشارٌع الرٌادٌة وتعظٌم االستفادة من المنح والمساعدات التنموٌة
الم اتيي ،ا ر ة السلض ىلت ااقتصةد ال ع .
اااف مقاادرة الاا ارا الااد ائر ال حاادا الحك ميااي لالسااتزةضي لمت لضااة ااصااال
ذلان امل اا اةر
الت ير المتالقي ضةإلدارة المةليي ض ك ىةم الم ا عاي ض اك خاة
ال مع المحدد.
لضة ال ارا الد ائر الحك ميي م الم ارد المةليي المتةحي
ىدم ت ابم احتيةزة
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الهدف االستراتٌجً
ت ااااا ير عهاااااج اىاااااداد الم ا عاااااي
الم زهااي ضةلعتااةئج تا ي ا مضااةد
ال ااااااااافةبيي م اكضاااااااااي اب ااااااااا
الممةرسااااة المفااااة يم الاةلميااااي
الماةصرة ب ادارتهة.

الرقم

الهدف الفرعً

هدف المدٌرٌة

 -1تاميااااام ت ضيااااام مفهااااا م الم ا عاااااي 
الم زهي ضةلعتةئج.

 -2اا تمااةم ضةلزةعااب التحليلاا لإلعفااةع
الاةم.

اإلجراءات التنفيذية

مؤشر لٌاس األداء


المتةضااااي الرقةضاااي لقاااةع ل الم ا عاااي الاةماااي
قةع ل م ا عة ال حدا الحك ميي.
اىداد الدراسة المتالقاي ضت ا ير جلياي الاما

الممةرسة الاةلميي
بم ب

اإلطار الزمني
تاريخ البدء تاريخ االنتياء

مسؤولية التنفيذ

عسااضي ال ا ارا الااد ائر ال حاادا الحك ميااي الت ا تاام
مرازاي مؤ را داي اة با قاةع ل الم ا عاي الاةماي مال
ازمةل ىدد ال را الد ائر ال حدا الحك ميي.
عسااضي المخصصااة المرصاا دة للعاا اازتمااةى (اعااة
ا فة ) مل ازمةل ااعفةع.

الموارد المطموبة

النشاط األول :المتابعة والتقييم لقانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية .
1

المساىمة في اعداد نظام محوسب لممتابعة والتقييم

مستمر

مستمر

متابعة توفير البيانات الالزمة العداد تقرير شيري يتضمن

2

االيرادات والنفقات الجارية والرأسمالية لموزرات والدوائر

شهري

والوحدات الحكومية مع التنسيب بالتوصيات وابداء أي

شهري

اإلدارة العلٌا
مدٌرٌات لطاع
الموازنات

مدٌرٌة لطاع
الموازنات

ض ريي،ماربيي،تقعيي

ض ريي،ماربيي،تقعيي

المخرجات (وثائق

اإلنجاز)عمى مستوى القطاع

نظام للمتابعة والتمٌٌم

التمارٌر الشهرٌة

مالحظة ضرورية وتزويد مديرية الدراسات بنسخة عنو.
مراجعة مؤشرات أداء الوزرات والدوائر والوحدات الحكومية

3

4

بيدف جمع البيانات واالستفادة منيا لتقييم نسبة تحقيق
االىداف االستراتيجية ونسبة االنجاز.

ض ريي،ماربيي،تقعيي
آب

تشرٌن االول

متابعة الو ازرات والدوائر والوحدات الحكومية لتزويد الدائرة
بالمواقف المالية الشيرية خالل االسبوع األول من الشير

الالحق معبأة حسب األصول .

شهري

شهري

مدٌرٌة لطاع
الموازنات

تمرٌر مراجعة مؤشرات األداء

مدٌرٌة لطاع
الموازنات

تمارٌر االنفاق الشهرٌة

ض ريي،ماربيي،تقعيي
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المخاطر المحتممة

إجراءات الوقاية منيا

تعدد الجيات الحكومية في متابعة وتقييم اداء الو ازرات والدوائر الحكومية.

تطوير نظام لممتابعة والتقييم وتطبيقو عمى أرض الواقع

الهدف االستراتٌجً
المساهمة فً ضبط التوظٌف بما ٌسهم
باالستخدام الكفؤ للموارد المالٌة.

الرقم

الهدف الفرعً
-

هدف المدٌرٌة

ضبط التوظٌف لٌكون على اساس االحتٌاجات
الفعلٌة للوزارات والدوائر والوحدات
الحكومٌة.

اإلجراءات التنفيذية

مؤشر لٌاس األداء

المساهمة فً اعداد جدول تشكٌالت الوظائفللوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة
-المساهمة فً ضبط عدد الوظائف الجدٌدة المحدثة

اإلطار الزمني
تاريخ البدء تاريخ االنتياء

مسؤولية التنفيذ

الموارد المطموبة

عدد الوظائف الجدٌدة المحدثة فً
المطاع العام /على مستوى المطاع

المخرجات (وثائق اإلنجاز)
عمى مستوى القطاع

النشاط االول  :إعداد مشروع نظام تشكيالت الوظائف لمو ازرات والدوائر والوحدات الحكومية ومتابعة إصداره.
1

2
4
5

االتصال مع الوزرات والدوائر والوحدات الحكومٌة ل :
 اعداد جداول تشكٌالتها وفك االتعمٌم الصادرة عندائرة الموازنة وارسالها للدائرة مبٌنة الشواغر
واإلحداثات مع المبررات.
 ارسال جداول تشكٌالت الوظائف على حسابالمشارٌع الرأسمالٌة أو أي حسابات أخرى .
توجٌال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة لتعبئة نمواج
خالصة جدول التشكٌالت لجمٌع الشواغر واإلحداثات
المطلوبة.
منالشة جداول تشكٌالت الوظائف مع اللجنة الفنٌة بحضور
مدٌر المطاع ومحلل الموازنة المعنً.
ترفع اللجنة الفنٌة توجٌهاتها إلى اللجنة المركزٌة للموارد
البشرٌة التخاا المرارات المناسبة.

ض ريي،ماربيي،تقعيي
أٌار

أٌار

أٌار

أٌار

تموز

تموز

تموز

تموز

مدٌرٌة لطاع الموازنات

مسودة خالصة كشوفات جداول
التشكٌالت المرسلة من الوزرات
والدوائر والوحدات الحكومٌة

ض ريي،ماربيي،تقعيي
مدٌرٌة لطاع الموازنات
مدٌرٌة لطاع الموازنات
اللجنة الفنٌة
مدٌرٌة لطاع الموازنات
اللجنة الفنٌة
اللجنة المركزٌة للموارد
البشرٌة

المؤشرات فً موازنة عام 8102
ض ريي،ماربيي،تقعيي موازنات المحافظات للمشارٌع
الراسمالٌة
ض ريي،ماربيي،تقعيي لرارات اللجنة الفنٌة
لرارات اللجنة المركزٌة للموارد
البشرٌة
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الرقم
8
9
11

اإلطار الزمني

اإلجراءات التنفيذية

تاريخ البدء تاريخ االنتياء

تنفٌا حركات جداول التشكٌالت للوزرات والدوائر والوحدات
الحكومٌة مع مراعاة توفر المخصصات والهٌكل التنظٌمً
وفً ضوء الموافمات المسبمة.
اعداد مسودات التشكٌالت وإدخالها على النظام المحوسب
وتدلٌمها بصورة نهائٌة.
اعداد ماكرة توضٌحٌة لكل وزارة أو دائرة أو وحدة حكومٌة
مبٌنا ً فٌها جمٌع التعدٌالت التً تمت على تشكٌالتها.

مسؤولية التنفيذ

المخرجات (وثائق اإلنجاز)

الموارد المطموبة

عمى مستوى القطاع

ض ريي،ماربيي،تقعيي
آب

آب

مدٌرٌة لطاع الموازنات

آب

آب

مديرية قطاع الموازنات

ض ريي،ماربيي،تقعيي

آب

آب

مديرية قطاع الموازنات

ض ريي،ماربيي،تقعيي

تمارٌر االدخال من مدٌرٌة
الحاسوب والمعرفة
مسودة مشروع نظام التشكٌالت
الماكرات المتعلمة

النشاط الثاني  :تنفيذ ومراقبة نظام تشكيالت الوظائف لمو ازرات والدوائر لموحدات الحكومية.
1

طلب تمارٌر شهرٌة لحركة الميوظفٌن وفميا ً لنميواج حركية
الوظائف وبموعد ال ٌتجاوز االسبوع االول من كل شهر.

شهري

شهري

مدٌرٌة لطاع الموازنات

المخاطر المحتممة
عدم توافك احتٌاجات وطلبات الوزارات والدوائر الحكومٌة مع الموارد المالٌة المتاحة
الهدف االستراتٌجً

ض ريي،ماربيي،تقعيي

إجراءات الوقاية منيا
المشاركة بفاعمية في نقاشات المجنة الفنية العداد التشكيالت والتركيز عمى االحتياجات الفعمية

الهدف الفرعً

مؤشر لٌاس األداء

هدف المدٌرٌة


 .1تحسين الخدمات
تعزيز القدرات المؤسسية لالرتقاء

بمستوى اداء الدائرة

 .2رفع كفاءة الموارد البشرية

 .3تحسين بيئة العمل الداخمية
 .4دعم ثقافة االبداع واالبتكار في الدائرة

تمارٌر شهرٌة لحركة الموظفٌن
فً الوزارات والدوائر والوحدات
الحكومٌة





نسبة الموظفين المشاركين في البرامج

رفع القدرات المؤسسية لموظفي مديريات قطاع

التدريبية من مديريات قطاعات الموازنات إلى

الموازنات.

اجمالي عدد الموظفين.

المشاركة بفاعمية في الدورات التدريبية ونقل المعرفة .
تحفيز مبادارات االبداع واالبتكار لتطوير الخدمات.



عدد الدورات التدريبية المتخصصة التي

شارك بيا الموظفين ضمن القطاع.

عدد المبادرات االبداع واالبتكار التي تقدم بو

موظفي مديريات قطاعات الموازنات.
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الزقم

اإلطار الشمني

اإلجزاءات التنفيذية

تاريخ البدء تاريخ االنتياء

مسؤولية التنفيذ

المىارد المطلىبة

المخرجات (وثائق اإلنجاز)
عمى مستوى القطاع

الع ة اي  :المشاركة فً ورش العمل والدورات التدرٌبٌة لغاٌات رفع كفاءة الموظفٌن وتحسٌن األداء.
 1المشاركة فً ورش العمل المتخصصة التً تعمدها اليدائرة
لموظفً الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة

مدٌرٌييييييييية لطييييييييياع
الموازنات
مدٌرٌييييييييية لطييييييييياع
الموازنات

ض ريي،ماربيي،تقعيي

كتب الترشٌح

ض ريي،ماربيي،تقعيي

وثائك المتعلمة

ض ريي،ماربيي،تقعيي

كتب تشكٌل اللجان
كتب متعلمة

1/1

31/12

1/1

31/12

 3المشاركة فً اللجيان المختلفية الداخلٌية والخارجٌية واعيداد
التمارٌر المالٌة واإلدارٌة.

1/1

31/12

مدٌرٌييييييييية لطييييييييياع
الموازنات

 4المشاركة فً اتخاا المرارات لموظفً المدٌرٌة

1/1

31/12

مدٌرٌييييييييية لطييييييييياع
الموازنات

ض ريي،ماربيي،تقعيي

 5تنفٌيييا أي مهيييام أخيييرى بيييالتكلٌف مييين الميييدٌر المباشييير او
عطوفة المدٌر العام.

0/0

08/10

مدٌرٌييييييييية لطييييييييياع
الموازنات

ض ريي،ماربيي،تقعيي،مةليي

 2المشيياركة فييً تطبٌييك معيياٌٌر جييائزة المليين عبييد
للتمٌز

الثييانً

حسب طبٌعة المهام

النشاط الثاني :تبني مبادارات االبداع واالبتكار.
1

دراسة إيرادات الو ازرات والدوائر والوحدات الحكومية واقتراح

السبل الكفيمة بتحسينيا.

1/1

31/12

التنسيق مع الوزرات والدوائر الحكومية لوضع الحمول

 2المناسبة ألي صعوبات تعترض سير تنفيذ الموازنة من

1/1

31/12

مدٌرٌة لطاع
الموازنات
مدٌرٌة لطاع
الموازنات

ض ريي،ماربيي
تقعيي ،مةليي

وثائك الدراسة

ض ريي،ماربيي
تقعيي ،مةليي

تمارٌر الزٌارات

خالل الزيارات المتكررة او اي وسيمة تواصل مناسبة.

 3المساهمة فً تبادل الخبرات بٌن موظفً المطاع وميوظفً
الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة .
عمل الدراسات والبحوث لتطوير آليات العمل وفق أفضل
 4الممارسات الدولية.

1/1

31/12

0/0

08/10

مدٌرٌييييييييية لطييييييييياع بشييييرٌة ،معرفٌيييية ،تمنٌيييية ،وثييائك المشييياركة بالتيييدرٌب او
المحاضرات
مالٌة
الموازنات
مدٌرٌة لطاع
الموازنات

ض ريي،ماربيي،تقعيي

وثائك الدراسات والبحوث
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إجراءات الوقاية منيا

المخاطر المحتممة
عدم شمولية تطبيق نظام إدارة المعمومات المالية ( )GFMISلجميع محاور النظام

-

وجميع الو ازرات والدوائر والوحدات الحكومية

-

ضعف االستفادة من مشاريع الطاقة البديمة في الو ازرات والدوائر الحكومية.

-

زيادة الحوافز المادية والمعنوية.

تنفيذ برامج تدريب داخمية وخارجية بيدف نقل المعرفة والخبرة وتحسين أداء المحمل

ربط البرامج التدريبية بطبيعة عمل الموظف.
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