
دليـل إجـراءات إعـداد
موازنات المحافظات

لعام 2018

تموز 2017

Fiscal Reform and Public
Financial Management (FRPFM) Activit

م�صروع اإ�صالح واإدارة املالية العامة





ح�شرة �شاحب اجلاللة الها�شمية
امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعظم حفظه اهلل





�شاحب ال�شمو امللكي
الأمري ح�شني بن عبد اهلل الثاين ويل العهد املعظم





1 دليل اإجراءات اإعداد موازنات املحافظات لعام  2018

مقدمة 
اإقراره �صنة 2015 ركيزة من ركائز الإ�صالحات ال�صيا�صية التي نادى بها جاللة  يعترب قانون الالمركزية الذي مت 
هامة  نقطة حتول  املرحلة ميثل  هذه  الالمركزية يف  م�صروع  تطبيق  اإن  احل�صني، حيث  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك 
للمملكة، اإذ �صي�صاهم ذلك يف م�صاركة املواطنني يف عملية �صنع القرار التنموي على م�صتوى املحافظات مما ي�صاعد 

على دفع عجلة التنمية املحلية والتخطيط مل�صتقبل اأف�صل. 

العامة بدور هام فيما يتعلق بتنفيذ م�صروع الالمركزية، حيث عملت وبالتن�صيق مع كافة  املوازنة  وت�صطلع دائرة 
قانون  عليه  ن�ص  ملا  ا�صتنادا   2018 لعام  الراأ�صمالية  املحافظات  موازنات  �صقوف  لتحديد  اآلية  و�صع  على  ال�صركاء 
الالمركزية وذلك من خالل معايري ومعادلة عادلة ووا�صحة و�صفافة، كما قامت الدائرة بو�صع اإطار عام ميكن من 
خالله التمييز بني مفهوم امل�صروع الراأ�صمايل على م�صتوى املحافظة وعلى امل�صتوى الوطني حتى يت�صنى للمحافظات 

اختيار امل�صاريع ذات الأولوية اخلا�صة بها عند حت�صري موازناتها. 
ل يزال الطريق اأمامنا طويل، حيث اأن التطبيق ملفهوم الالمركزية يتطلب الخذ بعني العتبار مبداأ التدرج الذي 
تنفيذ  يف  احلكومة  جهود  لدعم  العامة  املالية  واإدارة  املوازنات  تخطيط  جمال  يف  املحافظات  قدرات  تعزيز  يراعي 

م�صروع الالمركزية. 

وي�صعد دائرة املوازنة العامة اأن تقدم هذا الدليل والذي مت اإعداده بالتعاون مع م�صروع ا�صالح واإدارة املالية العامة 
مل�صاعدة اجلهات املعنية يف املحافظات على اإعداد م�صروع موازنة املحافظة لعام 2018 وعلى حتديد الأدوار وامل�صوؤوليات 
املوازنة  دائرة  و�صتقوم  املحافظة،  اعداد م�صروع موازنة  اتباعها ومراعاتها عند  الواجب  العامة واخلا�صة  والأحكام 
العامة وبالتن�صيق الكامل مع ال�صركاء على تدريب كافة اجلهات ذات العالقة باإعداد م�صروع موازنة املحافظة حتى 

تتم عملية اعداد م�صروع قانون املوازنة العامة لعام 2018 بكل ي�صر وفاعلية. 

د. حممد الهزاميه 
مدير عام دائرة املوازنة العامة 
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الف�صل الأول: مدخل الى دليل اعداد موازنة املحافظات. 1
1.1 اأهداف الدليل 

يهدف هذا الدليل الى اطالع املحافظات على الإجراءات التي ينبغي اإتباعها لإعداد م�صروع موازنة املحافظة لعام 
2018، حيث ت�صري املادة 5 من قانون الالمركزية اأن من �صمن م�صوؤوليات املجل�ص التنفيذي للمحافظة اإعداد 

م�صروع موازنة املحافظة �صمن ال�صقوف املحددة من وزارة املالية/ دائرة املوازنة العامة واإحالته الى جمل�ص 
املحافظة للموافقة عليها. 

ويف �صبيل حتقيق ذلك ي�صعى هذا الدليل الى ما يلي:
حتديد نطاق التغطية ملوازنة عام 2018 �
حتديد اأدوار وم�صوؤوليات اجلهات ذات العالقة باإعداد م�صروع موازنة املحافظة �
�صياغة الأحكام العامة وبيان الجراءات الواجب مراعاتها عند اإعداد م�صروع موازنة املحافظة �
تقدمي و�صف تف�صيلي لإجراءات اعداد م�صروع املوازنة وفقاً للنماذج املعتمدة لهذه الغاية �

1.2 التعريفات 

خطة احلكومة ل�صنة مالية مقبلة لتحقيق الأهداف الوطنية املن�صودة �صمن :املوازنة العامة
اإطار مايل متو�صط املدى.

خطة املحافظة ل�صنة مالية مقبلة لتحقيق اأهداف املحافظة وتت�صمن كافة :موازنة املحافظة 
املبالغ التي تنفقها على امل�صاريع الراأ�صمالية على م�صتوى املحافظة بالإ�صافة 

الى نفقات اإدامة عمل جمل�ص املحافظة.
ال�صنة التي تبداأ يف الأول من �صهر كانون الثاين من ال�صنة وتنتهي يف احلادي :ال�شنة املالية

والثالثني من �صهر كانون الأول من ال�صنة ذاتها.
النفقات املرتبطة باحليازة او البناء او التطوير او الرتميم لالأ�صول التي :النفقات الراأ�شمالية

يكون عمرها النتاجي املتوقع اأكرث من �صنة واحدة.  
احلد الأعلى لنفقات الف�صل اأو الربنامج اأو امل�صروع اأو الن�صاط اأو املادة اأو :املخ�ش�شات

البند الذي يتم اإدراجه يف قانون املوازنة العامة.
الإطار املايل متو�شط 

املدى
اخلطة املالية للحكومة و�صيا�صتها خالل املدى املتو�صط ل�صنة املوازنة :

و�صنتني تاأ�صريتني وامل�صتندة اإلى توقعات القت�صاد الوطني واملبنية على عدد 
من املرتكزات والفر�صيات وتوقعات املوؤ�صرات القت�صادية الرئي�صية.

اإطار الإنفاق متو�شط 
املدى

اخلطة التف�صيلية للنفقات املتوقعة للدوائر والوحدات احلكومية خالل :
املدى املتو�صط ل�صنة املوازنة و�صنتني تاأ�صريتني.

تعميم ي�صدره رئي�ص الوزراء يف �صهر اأيار من كل عام يت�صمن تعليمات :تعميم املوازنة
للدوائر والوحدات احلكومية لإعداد م�صاريع موازناتها وجداول ت�صكيالتها 

للعام القادم مرفقا به �صقوف اأولية للدوائر والوحدات احلكومية 
واملحافظات.
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بالغ ي�صدره رئي�ص الوزراء يف �صهر اأيلول من كل عام لإعداد م�صروع قانون :بالغ املوازنة العامة
املوازنة العامة وم�صروع قانون موازنات الوحدات احلكومية وم�صروع 

نظام ت�صكيالت الوزارات والدوائر والوحدات احلكومية ل�صنة مالية معينة 
مت�صمناً الإجراءات التي �صتتبعها احلكومة يف اإعداد املوازنة ل�صنة املوازنة 

و�صنتني تاأ�صريتني والتوجهات والتوقعات الرئي�صية والفر�صيات والإجراءات 
املالية التي مت ال�صتناد اإليها يف اإعداد تقديرات املوازنة مرفقاً به �صقف 

الإنفاق النهائي لكل دائرة ووحدة حكومية والإجراءات والتعليمات الواجب 
التقيد بها من قبل الدوائر والوحدات احلكومية واملحافظات عند اإعداد 

م�صاريع موازناتها وجداول ت�صكيالتها.
املنهجية امل�صتخدمة يف اإعداد قانون املوازنة العامة وقانون موازنات الوحدات :املوازنة املوجهة بالنتائج

احلكومية والتي مبوجبها تقوم الدوائر والوحدات احلكومية بتحديد 
روؤيتها ور�صالتها واأهدافها ال�صرتاتيجية وبراجمها وم�صاريعها واأن�صطتها 

وموؤ�صرات قيا�ص الأداء على م�صتوى الأهداف ال�صرتاتيجية والربامج على 
اأن تكون وا�صحة وحمددة وقابلة للقيا�ص وواقعية وحمددة باإطار زمني 

واأن تكون من�صجمة مع روؤية ور�صالة الدوائر والوحدات احلكومية لتحقيق 
الأهداف والأولويات الوطنية.

1.٣ اآلية اإجراء التعديالت على هذا الدليل ملواكبة التطوير يف تطبيق الالمركزية املالية 
 ينح�صر نطاق هذا الدليل ملوازنة العام 2018، وبالتايل فانه من املتوقع اأن يتم تعديل هذا الدليل اأو  �

ا�صدار اأدلة جديدة يف الأعوام الالحقة لتغطية التطورات التي �صتطراأ على تنفيذ م�صروع الالمركزية 
يف اململكة. 

 نظرا لأن تطبيق الالمركزية يتم من خالل جلان مت ت�صكيلها على خمتلف امل�صتويات احلكومية فاإن  �
عملية  التعديل لهذا الدليل تتطلب اإجراءات نظامية حتقق الغر�ص والغاية من التعديل وذلك على 

النحو التايل:

  يف حال اقت�صت احلاجة، تقوم دائرة املوازنة العامة وب�صكل �صنوي اأو بطلب من وزير املالية اإدخال 	.1
تعديالت على ن�صو�ص هذا الدليل، وي�صمل ذلك الإ�صافة/الإلغاء/التعديل على اأي من البنود 
وذلك ح�صب  املحافظات،  موازنات  �صقوف  ومعادلة حتديد  معايري  �صمنها  ومن  فيها  الواردة 

تطور مفهوم الالمركزية يف اململكة، و�صمن القوانني والأنظمة احلكومية ال�صارية املفعول.
 تعر�ص التعديالت على اللجنة التنفيذية لالمركزية لأخذ املوافقة عليها ومن ثم ترفعها الى 	.1

اللجنة الوزارية لالمركزية لعتمادها.
 يتم اإ�صدار الدليل املعدل وتوزيعه على كافة اجلهات ذات العالقة.	.1

1.٤ اآلية تطبيق هذا الدليل 
دائرة املوازنة العامة هي اجلهة امل�صوؤولة عن �صمان ح�صن ال�صري باإجراءات تطبيق هذا الدليل.  �
احلكومية  � والدوائر  الوزارات  كافة  على  الدليل  هذا  من  ن�صخة  بتوزيع  العامة  املوازنة  دائرة  تقوم 

واملحافظات ون�صره على املوقع اللكرتوين للدائرة.
تقوم الدائرة بعقد ور�ص عمل ل�صرح عملية تطبيق هذا الدليل. �
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الف�صل الثاين: اأدوار وم�صوؤوليات اجلهات املعنية باإعداد موازنات . 2
املحافظات  

2.1 م�صوؤولية وزارة املالية
اإعداد الإطار املايل متو�صط املدى بالتعاون مع دائرة املوازنة العامة، والذي يت�صمن تقدير الإيرادات  �

املحلية واملنح اخلارجية والعجز امل�صتهدف والنفقات لل�صنوات الثالث القادمة. وت�صتند دائرة املوازنة 
العامة الى هذا الإطار يف تقدير ال�صقف الكلي للنفقات الراأ�صمالية للمحافظات. 

2.2 م�صوؤولية دائرة املوازنة العامة
املحافظات  � على  وتوزيعه  للمحافظات  الراأ�صمالية  للنفقات  ال�صنوي  الإجمايل  ال�صقف  احت�صاب 

با�صتخدام معادلة ومعايري حمددة ومقرة من جمل�ص الوزراء. 
م�صاعدة اجلهات املعنية يف املحافظات على اإعداد موازناتها.  �
جداول  � الى  ا�صافًة  العامة  املوازنة  قانون  يف  لها  املحددة  ال�صقوف  ح�صب  املحافظات  موازنات  ادراج 

تت�صمن توزيع اجمايل النفقات الراأ�صمالية ح�صب املحافظات.
متابعة التن�صيق بني املحافظات والوزارات للتاأكد من ان امل�صاريع الراأ�صمالية التي مت حتديدها من  �

قبل املحافظات تراعي مفهوم املوازنة املوجهة بالنتائج املطبق.
�صمنها  � والتي من  العامة  املوازنة  قانون  الواردة يف  والأن�صطة  وامل�صاريع  الربامج  اأداء  تقييم  متابعة 

امل�صاريع الراأ�صمالية للمحافظات والتاأكد من حتقيقها للنتائج امل�صتهدفة. 
اقت�صت  � كلما  للمحافظات  املخ�ص�صة  الراأ�صمالية  املوازنات  �صقوف  ومعادلة  املعايري  درا�صة ومراجعة 

احلاجة واقرتاح التو�صيات بخ�صو�ص تعديل معايري ومعادلة حتديد ال�صقوف للمحافظات.

 2.٣ م�صوؤولية وحدة الالمركزية املالية يف وزارة املالية
تطوير مفهوم الالمركزية املالية ب�صكل عام ون�صر املفهوم للوزارات والدوائر احلكومية واملحافظات.  �
متابعة التطور يف عملية تنفيذ الالمركزية املالية يف املحافظات وامل�صاركة يف بناء القدرات املوؤ�ص�صية. �

2.٤ م�صوؤولية مديرية التنمية املحلية يف املحافظة
التنموية  � امل�صاريع  من  املحافظة  احتياجات  كافة  وحتديد  للمحافظة  ال�صرتاتيجية  اخلطة  اإعداد 

واخلدمية وذلك وفقا للمنهجية املحددة يف دليل اإجراءات تطوير ادلة الحتياجات واخلطة التنموية 
ال�صنوية للمحافظة �صمن اإطار الالمركزية.

اختيار امل�صاريع الراأ�صمالية التي �صيتم ادراجها �صمن م�صروع موازنة املحافظة وح�صب الأولويات. �
اإعداد م�صروع موازنة املحافظة ال�صنوية �صمن ال�صقوف املحددة من وزارة املالية/ دائرة املوازنة العامة  �

بالتن�صيق املبا�صر مع املجل�ص التنفيذي.
عر�ص م�صروع املوازنة ومناق�صتها مع املجل�ص التنفيذي وجمل�ص املحافظة للموافقة عليها.  �
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2.5 م�صوؤولية املجل�ص التنفيذي للمحافظة
مناق�صة اخلطة ال�صرتاتيجية والتنفيذية للمحافظة، واقرتاح امل�صاريع التنموية اجلديدة وحتديد  �

اأولويات امل�صاريع الراأ�صمالية ح�صب الأهداف الوطنية وح�صب الهداف القطاعية.
العامة  � املوازنة  دائرة  املالية/  وزارة  من  املحددة  ال�صقوف  �صمن  املحافظة  موازنة  م�صروع  مناق�صة 

والتعديل عليها ح�صب احلاجة بالتن�صيق املبا�صر مع مديرية التنمية املحلية يف املحافظة.

2.٦ م�صوؤولية جمل�ص املحافظة
اإقرار اخلطة ال�صرتاتيجية والتنفيذية للمحافظة وحتديد اأولويات امل�صاريع. �
اإقرار م�صروع موازنة املحافظة �صمن ال�صقوف املحددة من وزارة املالية/ دائرة املوازنة العامة. �

الف�صل الثالث: الأحكام املتعلقة باإعداد م�صروع موازنة املحافظة . ٣

٣.1 اأحكام عامة
وموازنات  � العامة  املوازنة  تنظيم  قانون  اأحكام  مع  املحافظات  موازنة  اعداد  عملية  تن�صجم  اأن  يجب 

الوحدات احلكومية، ويف حال وجود اأي تعار�ص بني هذا الدليل وبني القانون اأو ق�صور هذا الدليل عن 
تغطية كافة الجراءات املتعلقة باإعداد املوازنة فيعترب القانون والنظمة والتعليمات ال�صادرة مبوجبه 

هي املرجع الأ�صا�صي لعملية اعداد موازنات املحافظات.
ل يغطي هذا الدليل عملية تنفيذ املوازنة العامة، وتخ�صع هذه العملية للقوانني والنظمة ال�صارية  �

التي يتم مبوجبها تنفيذ املوازنة العامة بكافة ف�صولها.
تخ�صع موازنات املحافظات لأحكام الرقابة والتدقيق املتبعة والناظمة لكافة خم�ص�صات قانون املوازنة  �

العامة ومنها رقابة وزارة املالية وديوان املحا�صبة.   
تلتزم املحافظة بالأحكام والإجراءات الواردة يف هذا الدليل عند اعداد م�صروع موازنة املحافظة. �
الراأ�صمالية  � امل�صاريع  باإعداده  املحافظات  �صتقوم  الذي   2018 لعام  املحافظة  موازنة  م�صروع  ي�صمل 

اجلديدة فقط.
لكل حمافظة موازنة راأ�صمالية وت�صمل النفقات ول ت�صمل الإيرادات.  �
تر�صد املخ�ص�صات الالزمة لإدامة عمل جمل�ص املحافظة �صمن موازنة وزارة الداخلية لعام 2018. �
ل يجوز جتاوز املخ�ص�صات املر�صودة لإدامة عمل جمال�ص املحافظات. �

٣.2 اأحكام خا�صة بتحديد �صقوف النفاق على م�صتوى املحافظات 
كاأرقام  � القادمتني  ولل�صنتني  املوازنة  ل�صنة  للمحافظات  املخ�ص�ص  الإجمايل  ال�صقف  حتديد  يجب 

تاأ�صرييه. 
على املحافظة اللتزام بال�صقف املحدد من دائرة املوازنة العامة ول يجوز جتاوزها.  �
 تخ�صع عملية حتديد �صقوف موازنة املحافظات لعام 2018 الى املعايري التالية:  �

٣0٪ من ال�صقف الإجمايل توزع ب�صكل مت�صاوي على جميع املحافظات. 
٧0٪ من ال�صقف الإجمايل توزع بناًء على املعايري والن�صب التالية: 
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1 عدد ال�صكان بوزن ن�صبي 5	%	.
1 ن�صبة الفقر بوزن ن�صبي 5	%	.
1 ن�صبة البطالة بوزن ن�صبي 5	%	.
1 امل�صاحة بوزن ن�صبي %5	.
1 عدد املن�صاآت القت�صادية بوزن ن�صبي 0	5%.

مفهوم  � عليها  ينطبق  التي  امل�صاريع  الراأ�صمالية  للم�صاريع  املحافظة  موازنة  م�صروع  �صمن  يندرج 
امل�صروع على م�صتوى املحافظة فقط و�صمن املحددات التالية:

1 امل�صروع يخدم مواطني املحافظة نف�صها.	.
1 موقع امل�صروع �صمن املحافظة نف�صها ول ميتد الى خارج املحافظة. 	.

يندرج �صمن موازنة الوزارات والدوائر احلكومية امل�صاريع الراأ�صمالية اجلديدة على امل�صتوى الوطني  �
لتحديد  التالية  املحددات  وت�صتخدم  املحافظة.  موازنة  م�صروع  �صمن  امل�صاريع  هذه  ادراج  يجوز  ول 

امل�صروع على امل�صتوى الوطني: 
1 يخدم امل�صروع مواطني اأكرث من حمافظة اأو على م�صتوى الوطن ككل ويكون موقعه يف حمافظة 	.

اأو اأكرث من املحافظات امل�صتفيدة من امل�صروع.
1 متتد نتائج امل�صروع الى خارج حدود املحافظة الواحدة ويوؤثر على القت�صاد الوطني.	.
1 يتم تنفيذ امل�صروع من خالل ال�صراكة مع القطاع اخلا�ص اأو من خالل اتفاقيات امتياز.	.
1 يتم متويل امل�صروع من خالل القرو�ص املي�صرة اأو املنح اخلارجية والتي تت�صمن اتفاقيات لتمويلها 	.

�صروطا خا�صة بحيث يوؤدي الخالل بها الى تخفي�ص قيمة التمويل.
1 يتطلب امل�صروع خربات اإ�صرافيه متخ�ص�صة اأو تت�صمن تكنولوجيا جديدة.5.

ل يجوز للمحافظة ا�صتخدام ال�صقف الراأ�صمايل املحدد لها لتعيني او ا�صتخدام موظفني او اي نفقات  �
ذات طبيعة جارية.

يجوز ادراج م�صروع راأ�صمايل معني وتوزيعه على اأكرث من �صنة �صمن موازنة املحافظة. �

٣.٣ اأحكام تتعلق بعملية اإعداد موازنة املحافظة 
يجب ا�صتخدام النماذج املخ�ص�صة واملعتمدة من دائرة املوازنة العامة )املرفقة يف هذا الدليل( لإعداد  �

م�صروع موازنة املحافظة. 
يف  � املعنية  احلكومية  والدوائر  الوزارات  مع  بالتن�صيق  املحافظة  يف  املحلية  التنمية  مديرية  تقوم 

املحافظة باإعداد و�صف عام للم�صروع الذي مت اختياره والأهداف املرجو حتقيقها واجلهات امل�صتفيدة 
والكلفة املتوقعة وذلك با�صتخدام منوذج بطاقة و�شف امل�شروع )املرفق يف هذا الدليل( املعتمد من 

دائرة املوازنة العامة.
ومع  � للوزارة  ال�صرتاتيجية  اخلطة  مع  امل�صروع  ان�صجام  ل�صمان  املعنية  الوزارة  مع  التن�صيق  يجب 

مفهوم املوازنة املوجهة بالنتائج. 
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الف�صل الرابع: اإجراءات اإعداد موازنة عام 2018 . ٤

٤.1 اإجراءات حتديد ال�صقف الكلي املتوفر للمحافظات 
تقوم وزارة املالية ودائرة املوازنة العامة بتحديد حجم ال�صقف الكلي لالإنفاق العام من خالل اإعداد  �

وثيقة الإطار املايل متو�صط املدى.
حتدد دائرة املوازنة العامة �صقف الإنفاق اجلاري والراأ�صمايل للوزارات والدوائر احلكومية. �
 حتدد دائرة املوازنة العامة �صقف النفاق الراأ�صمايل الذي �صيتم توزيعه على املحافظات. �

٤.2 اإجراء حتديد نفقات اإدامة عمل جمل�ص املحافظة 
تقوم دائرة املوازنة العامة باإعداد �صقوف/ خم�ص�صات ادامة عمل جمال�ص املحافظات وتعميمها على  �

املحافظات. 
تقوم الوحدة املخت�صة بال�صوؤون املالية يف جمل�ص املحافظة باإعداد موازنة تقديرية للنفقات الت�صغيلية  �

والنفقات  املحافظة  جمل�ص  لأع�صاء  مكافاآت  ت�صمل  والتي  املحافظة  جمل�ص  عمل  لإدامة  الالزمة 
املحافظات  جمال�س  عمل  اإدامة  خم�ش�شات  حتديد  منوذج  وبا�صتخدام  والت�صغيلية  الإدارية 
لالأعوام 20١٨-2020 )املرفق يف هذا الدليل( واملقرة من دائرة املوازنة العامة على اأن ل تتجاوز 

ال�صقف املحدد من دائرة املوازنة العامة.
يتم رفع املوازنة التقديرية الى رئي�ص جمل�ص املحافظة لل�صري باإجراءات اإقرارها ب�صورتها النهائية. �
يتم حتويل املبالغ املخ�ص�صة لإدامة عمل جمل�ص املحافظة من خالل وزارة الداخلية، على اأن يكون  �

اآمر ال�صرف لهذه النفقات رئي�ص جمل�ص املحافظة وفقاً لقانون الالمركزية. 

٤.٣ اإجراءات مراجعة موازنة املحافظة من قبل املجل�ص التنفيذي للمحافظة
يتم تزويد املحافظ يف �صهر اأيار من كل عام بتعميم دولة رئي�ص الوزراء لإعداد م�صروع قانون املوازنة  �

لها  املحددة  ال�صقوف  به  مرفقاً  املحافظة  وموازنة  احلكومية  الوحدات  موازنات  وقانون  العامة 
املالية املقبلة ومواعيد تقدمي املوازنة  الأ�ص�ص والتعليمات لإعداد م�صروع موازنتها لل�صنة  ومت�صمناً 

الى دائرة املوازنة العامة. 
يقوم املحافظ بتحويل تعميم اعداد املوازنة الى كافة املديريات احلكومية يف املحافظة وكافة اأع�صاء  �

املجل�ص التنفيذي ومديرية التنمية املحلية لاللتزام والتقيد بالتعليمات واجلدول الزمني لإجراءات 
اإعداد املوازنة الواردة يف التعميم.

ال�صقف  � ال�صنوية �صمن  اإعداد م�صروع موازنة املحافظة  التنمية املحلية  يطلب املحافظ من مديرية 
املحدد من قبل دائرة املوازنة العامة بالتن�صيق الكامل مع املجل�ص التنفيذي.

اأدلة الحتياجات واخلطة  � اإجراءات تطوير  »دليل  املحافظة ح�صب  املحلية يف  التنمية  حتدد مديرية 
امل�صاريع  وتختار  اجلديدة  الراأ�صمالية  امل�صاريع  اأولويات  املعتمد  للمحافظة«  ال�صنوية  التنموية 

الراأ�صمالية اجلديدة بحيث ل تتجاوز ال�صقف املحدد من وزارة املالية /دائرة املوازنة العامة.
تقوم مديرية التنمية املحلية وبا�صتخدام »برنامج تنمية« اأو باأي و�صيلة اأخرى التاأكد من عدم ازدواجية  �

اأو �صيتم تنفيذها من  امل�صاريع املقرتحة يف نف�ص املنطقة اجلغرافية مع م�صاريع �صابقة مت تنفيذها 
خالل اجلهات املانحة والداعمة.

تقوم مديرية التنمية املحلية بالتن�صيق مع البلديات للتاأكد من عدم ازدواجية امل�صاريع املقرتحة على  �
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م�صتوى املحافظة مع امل�صاريع التي �صيتم متويلها وتنفيذها من البلديات.  
جتتمع مديرية التنمية املحلية مع كل مدير مديرية على حدا من اأجل مناق�صة امل�صاريع الراأ�صمالية  �

النهائية التي مت اختيارها �صمن القطاع.
واجلهات  � حتقيقها  املرجو  والأهداف  للم�صروع  عام  و�صف  باإعداد  املحلية  التنمية  مديرية  تقوم 

امل�صتفيدة والكلفة املتوقعة وذلك با�صتخدام منوذج بطاقة و�شف امل�شروع )املرفق يف هذا الدليل(.
تقوم مديرية التنمية املحلية يف املحافظة وبالتن�صيق مع املديرية احلكومية املعنية يف املحافظة ومع  �

الوزارة املعنية ل�صمان ان�صجام امل�صروع مع اخلطة ال�صرتاتيجية للوزارة ومع مفهوم املوازنة املوجهة 
بالنتائج. 

 تقوم مديرية التنمية املحلية يف املحافظة باإعداد م�صروع موازنة املحافظة ال�صنوية ح�صب امل�صاريع  �
ال�صنوية  التنموية  واخلطة  الحتياجات  اأدلة  تطوير  اإجراءات  »دليل  با�صتخدام  اختيارها  مت  التي 
منوذج حتديد امل�شاريع الراأ�شمالية لالأعوام 2020-20١٨  املعتمد وتقوم بتعبئة  للمحافظة« 

)املرفق يف هذا الدليل( املعتمد من دائرة املوازنة العامة. 
الراأ�شمالية لالأعوام  � امل�شاريع  منوذج حتديد  املدرجة يف  امل�صاريع  كافة  املحافظ مبراجعة  يقوم 

)املرفق يف هذا الدليل( ويطلب من املجل�ص التنفيذي الجتماع ملناق�صتها واقرارها   2020-20١٨
قبل منت�صف �صهر اآب وار�صالها الى جمل�ص املحافظة. 

٤.٤ اإجراءات اإقرار م�صروع موازنة املحافظة من قبل جمل�ص املحافظة
يقوم جمل�ص املحافظة بدرا�صة ومراجعة م�صروع موازنة املحافظة املحال اليه من املجل�ص التنفيذي  �

للمحافظة.
يقوم جمل�ص املحافظة مبناق�صة م�صروع موازنة املحافظة بح�صور املحافظ واأع�صاء املجل�ص التنفيذي  �

ومدير عام دائرة املوازنة العامة اأو من ينيبه، وملجل�ص املحافظة احلق يف طلب الإي�صاحات الالزمة 
واجراء التعديالت التي يراها منا�صبة.  

يطلب  � املحافظة،  جمل�ص  طلب  ح�صب  املحافظة  موازنة  م�صروع  على  تعديالت  هنالك  كان  حال  يف 
املحافظ من مديرية التنمية املحلية اإجراء التعديل املطلوب بالتن�صيق مع الوزارة او الدائرة املعنية.

يحيل املحافظ م�صروع موازنة املحافظة الى جمل�ص املحافظة من اأجل مراجعتها ومناق�صتها ب�صورتها  �
املعدلة لي�صار الى اقرارها.

يَقر جمل�ص املحافظة م�صروع موازنة املحافظة مبوعد اأق�صاه نهاية �صهر اأيلول.  �
والدوائر  � الوزارات  الى  املحافظة  املَقرة من جمل�ص  املحافظة  موازنة  م�صروع  باإر�صال  املحافظ  يقوم 

والدوائر  الوزارات  موازنات  م�صاريع  يف  ادراجها  لغايات  العامة  املوازنة  ودائرة  املعنية  احلكومية 
احلكومية املعنية بالإ�صافة الى ن�صخة الى وزارة الداخلية.

٤.5 اإجراءات مراجعة موازنات املحافظات من قبل دائرة املوازنة العامة  
املعلومات  � كافة  وجود  من  التاأكد  املحافظة  موازنة  م�صروع  مبراجعة  العامة  املوازنة  دائرة  تقوم 

والبيانات الالزمة بخ�صو�ص امل�صاريع الراأ�صمالية املقرتحة.
تقوم دائرة املوازنة العامة بالتاأكد من عدم ازدواجية امل�صاريع املقرتحة.  �
املوازنة  � الراأ�صمالية للمحافظات �صمن ف�صول  امل�صاريع  ادراج  بالتاأكد من  العامة  املوازنة  تقوم دائرة 

العامة ح�صب اجلهة املنفذة لها.
بعد �صدور قانون املوازنة العامة تقوم الوزارات والدوائر احلكومية بال�صري باإجراءات تنفيذ املوازنة  �
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من خالل الآلية املتبعة حالياً.
التنفيذية  � املجال�ص  قبل  من  للمحافظات  الراأ�صمالية  امل�صاريع  يف  العمل  �صري  تقدم  متابعة  يتم 

جمال�ص  وتزويد  ربعية  تقارير  اعداد  ويتم  املحافظات  يف  املحلية  التنمية  ومديرية  للمحافظات 
املحافظات بها.

الف�صل اخلام�ص: الإطار الزمني لعملية اإعداد املوازنة  . 5
يبني اجلدول اأدناه الإطار الزمني ملراحل اإعداد م�صروع املوازنة العامة

اجلهة امل�صوؤولةالإجراءالتاريخ

مراجعة ال�صقوف الولية للوزارات والدوائر والوحدات احلكومية ني�صان
واملحافظات، وحتديث املوؤ�صرات القت�صادية الكلية.

دائرة املوازنة العامة

الطلب من الوزارات والدوائر والوحدات احلكومية واملجال�ص منت�صف اآيار
التنفيذية للمحافظات تزويد دائرة املوازنة العامة مب�صروعات 

موازناتها للمدى املتو�صط مبوجب تعميم �صادر عن دولة رئي�ص 
الوزراء مت�صمناً اعتماد �صقوف جزئية اأولية لكل وزارة ودائرة 

ووحدة حكومية وحمافظة.

دائرة املوازنة العامة

قيام الوزارات والدوائر والوحدات احلكومية بتزويد دائرة املوازنة منت�صف متوز
العامة مب�صروعات موازناتها للمدى املتو�صط.

قيام املجال�ص التنفيذية يف املحافظات بتزويد جمال�ص املحافظات 
مب�صاريع موازنات املحافظات للمدى املتو�صط.

كافة الوزارات والدوائر 
والوحدات احلكومية 
واملجال�ص التنفيذية 

للمحافظات

قيام جمال�ص املحافظات باإقرار م�صاريع موازنات املحافظات املحال منت�صف اآب
اليها من املجال�ص التنفيذية للمحافظات وتزويد دائرة املوازنة 

العامة والوزارات والدوائر احلكومية بها.

جمال�ص املحافظات

قيام دائرة املوازنة العامة باإدراج امل�صاريع الراأ�صمالية اجلديدة منت�صف ايلول
للمحافظات �صمن م�صاريع موازنات الوزارات والدوائر احلكومية 

والنتهاء من درا�صة م�صروعات موازنات الوزارات والدوائر 
والوحدات احلكومية واعداد اإطار اإنفاق متو�صط املدى للوزارات 

والدوائر احلكومية

دائرة املوازنة العامة

اعداد بالغ املوازنة العامة مت�صمناً حتديد ال�صقف الكلي لالإنفاق نهاية ايلول
العام وال�صقوف اجلزئية لنفقات الوزارات والدوائر والوحدات 

احلكومية بحيث ي�صتمل ال�صقف اجلزئي للوزارات والدوائر 
احلكومية على �صقوف موازنات املحافظات.

دائرة املوازنة العامة

مطلع ت�صرين 
الول

رئا�صة الوزراءا�صدار بالغ املوازنة العامة بعد اقراره.
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منت�صف ت�صرين 
الول

قيام الوزارات والدوائر والوحدات احلكومية بتزويد دائرة املوازنة 
العامة مب�صروعات موازناتها للمدى املتو�صط يف �صوء بالغ املوازنة 

مت�صمنة امل�صاريع الراأ�صمالية اجلديدة للمحافظات.

كافة الوزارات والدوائر 
والوحدات احلكومية

نهاية ت�صرين 
الول

اعداد املالمح والبعاد الرئي�صية مل�صروع قانون املوازنة العامة 
وقانون موازنات الوحدات احلكومية وعر�صهما على املجل�ص 
ال�صت�صاري للموازنة ملناق�صتهما واجراء اأي تعديالت عليهما.

دائرة املوازنة العامة 
املجل�ص ال�صت�صاري 

للموازنة العامة
منت�صف ت�صرين 

الثاين
تقدمي م�صروعي قانون املوازنة العامة وقانون موازنات الوحدات 
احلكومية ملجل�ص الوزراء ملناق�صته واقراره بعد اجراء التعديالت 

املطلوبة.

دائرة املوازنة العامة
جمل�ص الوزراء

نهاية ت�صرين 
الثاين

رئا�صة الوزراءتقدمي م�صروع قانون املوازنة العامة الى جمل�ص المة.

مناق�صة م�صروع قانون املوازنة العامة واإقراره متهيداً ل�صدور كانون اول
الإرادة امللكية ال�صامية بامل�صادقة عليه.

جمل�ص الأمة



12 دليل اإجراءات اإعداد موازنات املحافظات لعام  2018

النماذج . ٦
حمافظة......

منوذج حتديد امل�صاريع الراأ�صمالية لالأعوام 2020-2018

�صفة امل�صروعا�صم امل�صروع
الكلفة الكلية 

للم�صروع

الوزارة/ 
الدائرة 
املعنية 
بتنفيذ 
بامل�صروع

النفقات الراأ�صمالية )الدينار(

*مقدر 
2018

**تاأ�صريي 
2019

**تاأ�صريي 
2020

       
       
       
       
       
       
       

املجموع

*يتم التقيد بال�صقف املحدد للمحافظة.

** يتم حتديدها من قبل املحافظة وهي قابلة للتعديل والتحديث يف �صوء امل�صتجدات امل�صتقبلية.
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مـحـافـظـة .....

منوذج حتديد خم�ص�صات اإدامة عمل جمال�ص املحافظات لالأعوام 2020-2018

البند
النفقات اجلارية )دينار(

**تاأ�صريي 2020**تاأ�صريي 2019*مقدر 2018

   املكافاآت

   القرطا�صية
   الت�صالت

   ال�صيافة
   اخرى**

-
-
-

املجموع

*يتم التقيد بال�صقف املحدد للمحافظة.

** يتم حتديدها من قبل املحافظة وهي قابلة للتعديل والتحديث يف �صوء امل�صتجدات امل�صتقبلية.
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نموذج وصف مشروع

املحافظةا�صم امل�صروع

اللواء/ املدينةالوزارة/ الدائرة املعنية بتنفيذ بامل�صروع

و�صف عام للم�صروع

اأهداف امل�صروع
-1
-2
-٣

الأهداف الوطنية التي �صيحققها

الفئات امل�صتفيدة من امل�صروع

مدة تنفيذ امل�صروع:

دينارتكلفة امل�صروع الإجمالية
دينارمقدر للعام 2018

دينارتاأ�صريي 2019
دينارتاأ�صريي 2010

املخرجات من تنفيذ امل�صروع على م�صتوى املحافظة

موؤ�صرات الأداء
-1
-2
-٣










