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صاحب السمو الملكي
األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني ولي العھد المعظم 

موازنات  إعداد  إجراءات  وتطویر  لمتابعة  العامة  الموازنة  دائرة  تبذلھا  التي  للجھود  استمراراً 
المحافظات ومتابعة تنفیذھا وفي ضوء صدور قانون اإلدارة المحلیة رقم (22) لعام 2021 وما 
تضمنھ من بعض التغییرات المتعلقة بإعداد موازنات المحافظات ومتابعة تنفیذھا، فقد قامت دائرة 
الموازنة العامة وبالتعاون مع برنامج الالمركزیة والمساءلة والنزاھة على المستوى المحلي والذي 
ینفذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الممول من االتحاد األوروبي بتحدیث دلیل إجراءات إعداد 
موازنات المحافظات الذي تم إعداده ألول مره في عام 2018 لیمثل وثیقة إرشادیة تسترشد بھا 

المحافظات عند إعداد مشاریع موازناتھا واقرارھا ومتابعة تنفیذھا.

وتضطلع دائرة الموازنة العامة بدور مھم فیما یتعلق بتطبیق الالمركزیة حیث یتم التنسیق بشكل 
مستمر مع كافة الجھات الحكومیة المعنیة لتحدیث وتطویر الیات واجراءات تطبیق الالمركزیة من 
الناحیة المالیة خاصة فیما یتعلق بتحدیث أسس ومعاییر تحدید سقوف موازنات المحافظات وتفعیل 

التخطیط في المحافظات إلعداد الموازنات ومتابعة وتنفیذھا.

االدارة  لقانون  وفقاً  المحافظات  موازنات  بإعداد  المتعلقة  التغییرات  إبراز  الدلیل  تضمن  وقد 
الى األسس والمعاییر الجدیدة المعدلة والتي تم بموجبھا تحدید سقوف موازنات  المحلیة، اضافةً 
المحافظات الرأسمالیة لعام 2023، كما تضمن الدلیل األحكام العامة والخاصة المتعلقة بإعداد 
المحافظة  موازنة  مشروع  بإعداد  المتعلقة  الحكومیة  الجھات  ومسؤولیات  المحافظات  موازنات 

والنماذج المحدثة إلعداد مشاریع موازنات المحافظات.

ویسر دائرة الموازنة العامة أن تقدم ھذا الدلیل، أمالً أن یسھم في تسھیل مھمة الجھات المعنیة في 
المحافظة في إعداد مشروع موازنة المحافظة وإقراره ومتابعة تنفیذه، حیث ستقوم الدائرة بالتنسیق 

مع الشركاء على توعیة وتدریب الجھات ذات العالقة حول إعداد وتنفیذ موازنات المحافظات.

مجدي فیصل الشریقي
مدیر عام دائرة الموازنة العامة

مقدمة

دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات



دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

صاحب السمو الملكي
األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني ولي العھد المعظم 

موازنات  إعداد  إجراءات  وتطویر  لمتابعة  العامة  الموازنة  دائرة  تبذلھا  التي  للجھود  استمراراً 
المحافظات ومتابعة تنفیذھا وفي ضوء صدور قانون اإلدارة المحلیة رقم (22) لعام 2021 وما 
تضمنھ من بعض التغییرات المتعلقة بإعداد موازنات المحافظات ومتابعة تنفیذھا، فقد قامت دائرة 
الموازنة العامة وبالتعاون مع برنامج الالمركزیة والمساءلة والنزاھة على المستوى المحلي والذي 
ینفذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الممول من االتحاد األوروبي بتحدیث دلیل إجراءات إعداد 
موازنات المحافظات الذي تم إعداده ألول مره في عام 2018 لیمثل وثیقة إرشادیة تسترشد بھا 

المحافظات عند إعداد مشاریع موازناتھا واقرارھا ومتابعة تنفیذھا.

وتضطلع دائرة الموازنة العامة بدور مھم فیما یتعلق بتطبیق الالمركزیة حیث یتم التنسیق بشكل 
مستمر مع كافة الجھات الحكومیة المعنیة لتحدیث وتطویر الیات واجراءات تطبیق الالمركزیة من 
الناحیة المالیة خاصة فیما یتعلق بتحدیث أسس ومعاییر تحدید سقوف موازنات المحافظات وتفعیل 

التخطیط في المحافظات إلعداد الموازنات ومتابعة وتنفیذھا.

االدارة  لقانون  وفقاً  المحافظات  موازنات  بإعداد  المتعلقة  التغییرات  إبراز  الدلیل  تضمن  وقد 
الى األسس والمعاییر الجدیدة المعدلة والتي تم بموجبھا تحدید سقوف موازنات  المحلیة، اضافةً 
المحافظات الرأسمالیة لعام 2023، كما تضمن الدلیل األحكام العامة والخاصة المتعلقة بإعداد 
المحافظة  موازنة  مشروع  بإعداد  المتعلقة  الحكومیة  الجھات  ومسؤولیات  المحافظات  موازنات 

والنماذج المحدثة إلعداد مشاریع موازنات المحافظات.

ویسر دائرة الموازنة العامة أن تقدم ھذا الدلیل، أمالً أن یسھم في تسھیل مھمة الجھات المعنیة في 
المحافظة في إعداد مشروع موازنة المحافظة وإقراره ومتابعة تنفیذه، حیث ستقوم الدائرة بالتنسیق 

مع الشركاء على توعیة وتدریب الجھات ذات العالقة حول إعداد وتنفیذ موازنات المحافظات.

مجدي فیصل الشریقي
مدیر عام دائرة الموازنة العامة

مقدمة

دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات



قائمة المحتویات

دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

9-7القسم  األول: مدخل إلى دلیل إعداد موازنة المحافظات1  .............................

7أھداف الدلیل1.1 ..........................................................................

7آلیة تطبیق ھذا الدلیل1.2 ..................................................................

8التعریفات الخاصة بالموازنة العامة وإجراءاتھا1.3 ......................................

..10 - 12القسم  الثاني: أدوار ومسؤولیات الجھات المعنیة بإعداد موازنات المحافظات2

10مسؤولیة وزارة المالیة2.1 ................................................................

10مسؤولیة دائرة الموازنة العامة2.2 ........................................................

11مسؤولیة المجلس التنفیذي للمحافظة2.3 ..................................................

11مسؤولیة مدیریة التنمیة المحلیة في المحافظة2.4 ........................................

12مسؤولیة المدیریة التنفیذیة في المحافظة2.5 ..............................................

12مسؤولیة مجلس المحافظة2.6 .............................................................

15- 18القسم الرابع: اإلجراءات المتعلقة بإعداد مشروع موازنة المحافظة4 ............

15إجراءات تحدید نفقات إدامة عمل مجلس المحافظة4.1 ..................................

15مراحل إعداد مشروع موازنة المحافظة4.2 ..............................................

18إجراءات اعتماد مشروع موازنة المحافظة من قبل مجلس المحافظة4.3 ................

......18إجراءات مراجعة ومتابعة موازنات المحافظات من قبل دائرة الموازنة العامة4.4

13- 14القسم  الثالث: األحكام المتعلقة بإعداد مشروع موازنة المحافظة3 ................

13أحكام عامة3.1 ..........................................................................

.......................13أحكام خاصة بتحدید السقف الرأسمالي المخصص للمحافظات3.2

......14أحكام تتعلق بالنفقات الرأسمالیة التي تندرج ضمن نطاق موازنات المحافظات3.3

19القسم  الخامس: اإلطار الزمني لعملیة إعداد الموازنة5 ................................

20 - 22القسم  السادس: المرفقات (النماذج)6 ...............................................

صفحة 7 من 22 دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

أھداف الدلیل  1.1
إتباعھا إلعداد  الواجب  باإلجراءات  المحافظات   التنفیذیة ومجالس  المجالس  إرشاد  إلى  الدلیل  یھدف  
مشروع موازنة المحافظة، حیث نص قانون اإلدارة المحلیة رقم 22 لسنة 2021 على أن من مسؤولیات 
المجلس التنفیذي للمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من دائرة الموازنة 

العامة / وزارة المالیة وإحالتھ إلى مجلس المحافظة القراره ولتحقیق ذلك یسعى الدلیل إلى :
   - تحدید أدوار ومسؤولیات الجھات ذات العالقة بإعداد مشروع موازنة المحافظة.

   - بیان االجراءات الواجب مراعاتھا عند إعداد مشروع موازنة المحافظة.
   - تحدید نطاق تغطیة النفقات الرأسمالیة ضمن موازنة المحافظة.

   - تقدیم وصف تفصیلي إلجراءات إعداد مشروع الموازنة وفقاً للنماذج المعتمدة لھذه الغایة.

آلیة تطبیق ھذا الدلیل  1.2
دائرة الموازنة العامة ھي الجھة المسؤولة عن السیر بتطبیق اإلجراءات المنصوص علیھا في ھذا الدلیل 

ولھذه الغایة تقوم الدائرة بما یلي:  
   - تحدیث الدلیل سنویا أو كلما اقتضت الحاجة لعكس المستجدات التي تطرأ على عملیة اعداد الموازنة 
ومتابعة تنفیذھا وخاصة فیما یتعلق بموازنات المحافظات أو في حال صدور قوانین وأنظمة جدیدة تؤثر 

على موازنات المحافظات.
   - اتاحة الدلیل لكافة الوزارات والدوائر الحكومیة والمحافظات من خالل نشره على الموقع اإللكتروني  

     للدائرة.
   - عقد ورش عمل توعویة للمعنیین حول كیفیة تطبیق ھذا الدلیل، اذا اقتضت الحاجة.

القسم األول:
 مدخل إلى دلیل إعداد موازنة المحافظات
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القسم األول:
 مدخل إلى دلیل إعداد موازنة المحافظات



صفحة 8 من 22 دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

التعریفات الخاصة بالموازنة
العامة وإجراءاتھا  1.3

القسم األول:
 مدخل إلى دلیل إعداد موازنة المحافظات

خطة الحكومة لسنة مالیة مقبلة لتحقیق األھداف الوطنیة المنشودة ضمن إطار الموازنة العامة
مالي متوسط المدى.

السنة التي تبدأ في الیوم األول من شھر كانون الثاني من السنة وتنتھي في السنة المالیة
الیوم الحادي والثالثین من شھر كانون األول من السنة ذاتھا.

كافة موازنة المحافظة  وتتضمن  المحافظة  أھداف  لتحقیق  مقبلة  مالیة  لسنة  المحافظة  خطة 
المخصصات التي ترصدھا على المشاریع الرأسمالیة على مستوى المحافظة 

باإلضافة إلى نفقات إدامة عمل مجلس المحافظة.

الحد األعلى للمبالغ المرصودة لنفقات المحافظة أو البرنامج أو المشروع أو المخصصات
النشاط أو المادة أو البند الذي یتم إدراجھ في موازنة المحافظة. 

االنفقات
النفقات المرتبطة بالحیازة أو البناء أو التطویر أو الترمیم لألصول التي یكون الرأسمالیة

عمرھا اإلنتاجي المتوقع أكثر من سنة واحدة.

اإلطار المالي 
الخطة المالیة للحكومة وسیاستھا خالل المدى المتوسط لسنة الموازنة وسنتین متوسط المدى

تأشیرتین تالیتین والمستندة إلى توقعات االقتصاد الوطني والمبنیة على عدد 
من المرتكزات والفرضیات وتوقعات المؤشرات االقتصادیة الرئیسیة.

صفحة 9 من 22 دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

التعریفات الخاصة بالموازنة
العامة وإجراءاتھا  1.3

القسم األول:
 مدخل إلى دلیل إعداد موازنة المحافظات

تعمیم الموازنة
تعلیمات  یتضمن  عام  كل  من  أیار  شھر  في  الوزراء  رئیس  یصدره  تعمیم 
تشكیالتھا  وجداول  موازناتھا  مشاریع  إلعداد  الحكومیة  والوحدات  للدوائر 
للعام القادم مرفقا بھ سقوف أولیة للدوائر والوحدات الحكومیة وسقوف نھائیة 

للمحافظات.

الموازنة الموجھة 
بالنتائج

موازنات  فیھا  بما  العامة  الموازنة  قانون  إعداد  في  المستخدمة  المنھجیة 
الوحدات الحكومیة والتي بموجبھا تقوم الدوائر والوحدات الحكومیة بتحدید 
وأنشطتھا  ومشاریعھا  وبرامجھا  االستراتیجیة  وأھدافھا  ورسالتھا  رؤیتھا 
ومؤشرات قیاس األداء على مستوى األھداف االستراتیجیة والبرامج على أن 
تكون واضحة ومحددة وقابلة للقیاس وواقعیة ومحددة بإطار زمني وأن تكون 
األھداف  لتحقیق  الحكومیة  والوحدات  الدوائر  ورسالة  رؤیة  مع  منسجمة 

واألولویات الوطنیة.

بالغ الموازنة 
العامة

مشروع  إلعداد  عام  كل  من  أیلول  شھر  في  الوزراء  رئیس  یصدره  بالغ 
قانون الموازنة العامة بما فیھا موازنات الوحدات الحكومیة ومشروع نظام 
تشكیالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومیة لسنة مالیة معینة متضمناً 
اإلجراءات التي ستتبعھا الحكومة في إعداد الموازنة لسنة الموازنة وسنتین 
المالیة  والفرضیات واإلجراءات  الرئیسیة  والتوقعات  والتوجھات  تأشیرتین 
اإلنفاق  سقف  بھ  مرفقاً  الموازنة  تقدیرات  إعداد  في  إلیھا  االستناد  تم  التي 
النھائي لكل دائرة ووحدة حكومیة واإلجراءات والتعلیمات الواجب التقید بھا 
مشاریع  إعداد  عند  والمحافظات  الحكومیة  والوحدات  الدوائر  قبل  من 

موازناتھا وجداول تشكیالتھا.

المدیریة التنفیذیة 
المدیریة الحكومیة التابعة ألي وزارة او دائرة  او وحدة حكومیة. في المحافظة

إطار اإلنفاق 
الخطة التفصیلیة للنفقات المتوقعة للدوائر والوحدات الحكومیة خالل المدى متوسط المدى

المتوسط لسنة الموازنة وسنتین تأشیرتین تالیتین.



صفحة 9 من 22 دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

التعریفات الخاصة بالموازنة
العامة وإجراءاتھا  1.3

القسم األول:
 مدخل إلى دلیل إعداد موازنة المحافظات

تعمیم الموازنة
تعلیمات  یتضمن  عام  كل  من  أیار  شھر  في  الوزراء  رئیس  یصدره  تعمیم 
تشكیالتھا  وجداول  موازناتھا  مشاریع  إلعداد  الحكومیة  والوحدات  للدوائر 
للعام القادم مرفقا بھ سقوف أولیة للدوائر والوحدات الحكومیة وسقوف نھائیة 

للمحافظات.

الموازنة الموجھة 
بالنتائج

موازنات  فیھا  بما  العامة  الموازنة  قانون  إعداد  في  المستخدمة  المنھجیة 
الوحدات الحكومیة والتي بموجبھا تقوم الدوائر والوحدات الحكومیة بتحدید 
وأنشطتھا  ومشاریعھا  وبرامجھا  االستراتیجیة  وأھدافھا  ورسالتھا  رؤیتھا 
ومؤشرات قیاس األداء على مستوى األھداف االستراتیجیة والبرامج على أن 
تكون واضحة ومحددة وقابلة للقیاس وواقعیة ومحددة بإطار زمني وأن تكون 
األھداف  لتحقیق  الحكومیة  والوحدات  الدوائر  ورسالة  رؤیة  مع  منسجمة 

واألولویات الوطنیة.

بالغ الموازنة 
العامة

مشروع  إلعداد  عام  كل  من  أیلول  شھر  في  الوزراء  رئیس  یصدره  بالغ 
قانون الموازنة العامة بما فیھا موازنات الوحدات الحكومیة ومشروع نظام 
تشكیالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومیة لسنة مالیة معینة متضمناً 
اإلجراءات التي ستتبعھا الحكومة في إعداد الموازنة لسنة الموازنة وسنتین 
المالیة  والفرضیات واإلجراءات  الرئیسیة  والتوقعات  والتوجھات  تأشیرتین 
اإلنفاق  سقف  بھ  مرفقاً  الموازنة  تقدیرات  إعداد  في  إلیھا  االستناد  تم  التي 
النھائي لكل دائرة ووحدة حكومیة واإلجراءات والتعلیمات الواجب التقید بھا 
مشاریع  إعداد  عند  والمحافظات  الحكومیة  والوحدات  الدوائر  قبل  من 

موازناتھا وجداول تشكیالتھا.

المدیریة التنفیذیة 
المدیریة الحكومیة التابعة ألي وزارة او دائرة  او وحدة حكومیة. في المحافظة

إطار اإلنفاق 
الخطة التفصیلیة للنفقات المتوقعة للدوائر والوحدات الحكومیة خالل المدى متوسط المدى

المتوسط لسنة الموازنة وسنتین تأشیرتین تالیتین.



صفحة 10 من 22 دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

القسم الثاني:
أدوار ومسؤولیات الجھات المعنیة بإعداد موازنات المحافظات  

مسؤولیة وزارة المالیة 2.1
العامة، والذي یتضمن تقدیر اإلیرادات  الموازنة  بالتعاون مع دائرة  المدى  المالي متوسط  1. إعداد اإلطار 
المحلیة والمنح الخارجیة والعجز المستھدف والنفقات للسنوات الثالث القادمة. وتستند دائرة الموازنة العامة  

إلى ھذا اإلطار في تقدیر السقف الكلي للنفقات الرأسمالیة للمحافظات.
والمحافظات  الحكومیة  والدوائر  للوزارات  المفھوم  المالیة بشكل عام ونشر   الالمركزیة  2. تطویر مفھوم 

والمشاركة في بناء القدرات المؤسسیة.  

مسؤولیة دائرة الموازنة العامة 2.2
1. احتساب وتوزیع السقف اإلجمالي السنوي للنفقات الرأسمالیة للمحافظات باستخدام معادلة ومعاییر محددة 

ومقرة من مجلس الوزراء. 
2. مساعدة المجلس التنفیذي ومدیریات التنمیة المحلیة في المحافظات في  إعداد موازناتھا. 

3. إدراج موازنات المحافظات حسب السقوف المحددة لھا وكما ھي مقَرة من مجالس المحافظات في قانون 
الموازنة العامة، إضافة إلى جداول تتضمن توزیع إجمالي النفقات الرأسمالیة حسب المحافظات.

4. متابعة التنسیق ما بین المحافظات والوزارات والدوائر الحكومیة للتأكد من أن المشاریع الرأسمالیة المحددة 
من قبل المحافظات تراعي مفھوم الموازنة الموجھة بالنتائج.

5. متابعة وتقییم أداء البرامج والمشاریع الرأسمالیة للمحافظات والتأكد من تحقیقھا للنتائج المستھدفة. 
6. دراسة ومراجعة وتحدیث المعاییر والمعادلة المستخدمة لتحدید سقوف الموازنات الرأسمالیة للمحافظات 

كلما اقتضت الضرورة لذلك واقتراح التوصیات بخصوصھا للسیر باإلجراءات الرسمیة إلقرارھا. 
التنمیة المحلیة ومجالس المحافظات على اعداد الموازنات  التنفیذیة ومدیریات  7. توعیة وتدریب المجالس 

ومتابعة تنفیذھا. 

صفحة 11 من 22 دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

القسم الثاني:
أدوار ومسؤولیات الجھات المعنیة بإعداد موازنات المحافظات  

2.3                مسؤولیة المجلس التنفیذي للمحافظة
1. اعداد دلیل احتیاجات المحافظة من المشاریع التنمویة والخدمیة بما فیھا دلیل االحتیاجات الوارد من البلدیات 

والجھات الرسمیة األخرى واحالتھ الى مجلس المحافظة. 
2. إعداد مشروعات الخطط االستراتیجیة والتنفیذیة للمحافظة ومواءمتھا مع الخطط االستراتیجیة المعدة من 
المجالس البلدیة والجھات الرسمیة األخرى والتأكد من انسجامھا مع االستراتیجیات والخطط الوطنیة واحالتھا 

الى مجلس المحافظة التخاذ القرار المناسب بشأنھا.
3. إعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من دائرة الموازنة العامة / وزارة المالیة واحالتھ 
الى مجلس المحافظة. (تضمن قانون اإلدارة المحلیة رقم (22) لسنة 2021 أن یخصص في موازنة المحافظة 

نسبة ال تقل عن (40%) لغایات إقامة مشاریع تنمویة، علما بأن جمیع مشاریع المحافظات تنمویة. 
4. إعداد مشروع موازنة المحافظة التأشیریة لمدة أربع سنوات. (علما بأن دائرة الموازنة العامة تقوم بادراج مشاریع 

موازنات المحافظات في قانون الموازنة العامة ضمن االطار المالي متوسط المدى ولمدة ثالث سنوات فقط). 
5. اقتراح المشاریع الخدمیة واالستثماریة والتنمویة وكلفھا التقدیریة وأولویاتھا ومتابعة تنفیذھا على أن یتم 
األخذ بعین االعتبار المشاریع التنمویة التي اقترحتھا المجالس البلدیة والدوائر والمؤسسات الحكومیة والرسمیة 

ضمن المحافظة واحالتھ الى مجلس المحافظة. 
6. التوصیة بتخصیص األراضي العائدة ملكیتھا للخزینة القامة المشاریع التنمویة شریطة توافر المخصصات 

لھا وأن تكون مدرجة في الخطة االستراتیجیة للمحافظة. 
7. إجراء الدراسات وتجھیز المخططات ووثائق العطاءات لتنفیذ المشاریع . 

مسؤولیة مدیریة التنمیة المحلیة في المحافظة  2.4
1. التنسیق مع المجلس التنفیذي للقیام بالمسؤولیات التالیة: 

   • اعداد دلیل احتیاجات المحافظة من المشاریع التنمویة والخدمیة. 
   • إعداد الخطة االستراتیجیة والتنفیذیة للمحافظة وتحدید األولویات واالحتیاجات التنمویة  للمحافظة  من 

     المشاریع التنمویة والخدمیة.
   • إعداد مشروع موازنة المحافظة السنوي ضمن السقوف المحددة من دائرة الموازنة العامة. 

   • اعداد مشروع موازنة المحافظة التأشیریة لمدة اربع سنوات. 
   • اعداد قائمة باألراضي المتوفرة والعائدة ملكیتھا للخزینة؛ القامة المشاریع التنمویة. 

   • اقتراح المشاریع الرأسمالیة وتحدید أولویاتھا.
2. عرض مشروع موازنة المحافظة ومناقشتھا مع المجلس التنفیذي ومجلس المحافظة للموافقة علیھا. 

العطاءات  ووثائق  المخططات  وتجھیز  الدراسات  إجراء  فیھا  بما  للتنفیذ  المشاریع  جاھزیة  من  التأكد   .3
للمشاریع بالتنسیق المباشر مع المدیریة الحكومیة المعنیة في المحافظة. 

4. متابعة تقدم سیر العمل في المشاریع الرأسمالیة للمحافظات وإعداد تقاریر ربعیة حولھا وتزوید المجالس 
التنفیذیة ومجالس المحافظات بھا.



صفحة 11 من 22 دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

القسم الثاني:
أدوار ومسؤولیات الجھات المعنیة بإعداد موازنات المحافظات  

2.3                مسؤولیة المجلس التنفیذي للمحافظة
1. اعداد دلیل احتیاجات المحافظة من المشاریع التنمویة والخدمیة بما فیھا دلیل االحتیاجات الوارد من البلدیات 

والجھات الرسمیة األخرى واحالتھ الى مجلس المحافظة. 
2. إعداد مشروعات الخطط االستراتیجیة والتنفیذیة للمحافظة ومواءمتھا مع الخطط االستراتیجیة المعدة من 
المجالس البلدیة والجھات الرسمیة األخرى والتأكد من انسجامھا مع االستراتیجیات والخطط الوطنیة واحالتھا 

الى مجلس المحافظة التخاذ القرار المناسب بشأنھا.
3. إعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من دائرة الموازنة العامة / وزارة المالیة واحالتھ 
الى مجلس المحافظة. (تضمن قانون اإلدارة المحلیة رقم (22) لسنة 2021 أن یخصص في موازنة المحافظة 

نسبة ال تقل عن (40%) لغایات إقامة مشاریع تنمویة، علما بأن جمیع مشاریع المحافظات تنمویة. 
4. إعداد مشروع موازنة المحافظة التأشیریة لمدة أربع سنوات. (علما بأن دائرة الموازنة العامة تقوم بادراج مشاریع 

موازنات المحافظات في قانون الموازنة العامة ضمن االطار المالي متوسط المدى ولمدة ثالث سنوات فقط). 
5. اقتراح المشاریع الخدمیة واالستثماریة والتنمویة وكلفھا التقدیریة وأولویاتھا ومتابعة تنفیذھا على أن یتم 
األخذ بعین االعتبار المشاریع التنمویة التي اقترحتھا المجالس البلدیة والدوائر والمؤسسات الحكومیة والرسمیة 

ضمن المحافظة واحالتھ الى مجلس المحافظة. 
6. التوصیة بتخصیص األراضي العائدة ملكیتھا للخزینة القامة المشاریع التنمویة شریطة توافر المخصصات 

لھا وأن تكون مدرجة في الخطة االستراتیجیة للمحافظة. 
7. إجراء الدراسات وتجھیز المخططات ووثائق العطاءات لتنفیذ المشاریع . 

مسؤولیة مدیریة التنمیة المحلیة في المحافظة  2.4
1. التنسیق مع المجلس التنفیذي للقیام بالمسؤولیات التالیة: 

   • اعداد دلیل احتیاجات المحافظة من المشاریع التنمویة والخدمیة. 
   • إعداد الخطة االستراتیجیة والتنفیذیة للمحافظة وتحدید األولویات واالحتیاجات التنمویة  للمحافظة  من 

     المشاریع التنمویة والخدمیة.
   • إعداد مشروع موازنة المحافظة السنوي ضمن السقوف المحددة من دائرة الموازنة العامة. 

   • اعداد مشروع موازنة المحافظة التأشیریة لمدة اربع سنوات. 
   • اعداد قائمة باألراضي المتوفرة والعائدة ملكیتھا للخزینة؛ القامة المشاریع التنمویة. 

   • اقتراح المشاریع الرأسمالیة وتحدید أولویاتھا.
2. عرض مشروع موازنة المحافظة ومناقشتھا مع المجلس التنفیذي ومجلس المحافظة للموافقة علیھا. 

العطاءات  ووثائق  المخططات  وتجھیز  الدراسات  إجراء  فیھا  بما  للتنفیذ  المشاریع  جاھزیة  من  التأكد   .3
للمشاریع بالتنسیق المباشر مع المدیریة الحكومیة المعنیة في المحافظة. 

4. متابعة تقدم سیر العمل في المشاریع الرأسمالیة للمحافظات وإعداد تقاریر ربعیة حولھا وتزوید المجالس 
التنفیذیة ومجالس المحافظات بھا.



صفحة 12 من 22 دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

القسم الثاني:
أدوار ومسؤولیات الجھات المعنیة بإعداد موازنات المحافظات  

مسؤولیة المدیریة التنفیذیة في المحافظة 2.5
1. عرض الخطة االستراتیجیة للوزارة المعنیة والمؤشرات القطاعیة على المجلس التنفیذي ومجلس المحافظة.  
2. التنسیق مع الوزارة المعنیة لتقدیر كلف المشاریع الرأسمالیة الجدیدة المقترحة وأولویاتھا وفترة تنفیذھا قبل 

ادراجھا في موازنة المحافظة.   
3. متابعة تنفیذ المشاریع الرأسمالیة في المحافظة بالتنسیق مع الوزارة المعنیة.

4.إجراء الدراسات وتجھیز المخططات ووثائق العطاءات للمشاریع الرأسمالیة بالتنسیق مع الوزارة المعنیة. 

مسؤولیة مجلس المحافظة 2.6
1. إقرار دلیل احتیاجات المحافظة من المشاریع التنمویة والخدمیة المحال الیھ من المجلس التنفیذي ومتابعة 

تنفیذه.
التنفیذي  المجلس  الیھ من  بالمحافظة والمحالة  المتعلقة  2. إقرار مشروعات الخطط االستراتیجیة والتنفیذیة 

ومتابعة تنفیذھا.
3. إقرار مشروع موازنة المحافظة المحال الیھ من المجلس التنفیذي الدراجھ في الموازنة العامة على أن یكون 
المشروع ضمن السقوف المحددة من دائرة الموازنة العامة في وزارة المالیة. (تضمن قانون اإلدارة المحلیة 
رقم (22) لسنة 2021 أن یخصص في موازنة المحافظة نسبة ال تقل عن (40%) لغایات إقامة مشاریع 

تنمویة.  
4. اعتماد موازنة المحافظة التأشیریة لمدة أربع سنوات.  

5. اقتراح انشاء مشاریع استثماریة مشتركة مع مجالس المحافظات األخرى أو مع البلدیات أو القطاع الخاص 
وارسالھا للمجلس التنفیذي التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنھا. 

6. متابعة تنفیذ المشاریع المقرة للمحافظة واالطالع على تقاریر تقدم سیر العمل في المشاریع المرفوعة لھ 
فیھا، ورفع  بما ورد  االلتزام  لھا ومراجعتھا والتأكد من  السنویة  الخطة  تنفیذ  التنفیذي ومتابعة  المجلس  من 

التوصیات والمقترحات بذلك للجھات المعنیة. 

صفحة 13 من 22 دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

القسم  الثالث:
 األحكام المتعلقة بإعداد مشروع موازنة المحافظة 

أحكام عامة 3.1
تنظیم  قانون  أحكام  مع  الدلیل   في  علیھا  المنصوص  المحافظات  موازنة  إعداد  عملیة  تنسجم  أن  یجب   .1
الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومیة رقم 13 لسنة 2021، وفي حال وجود أي تعارض أو قصور  
في شمول جمیع  اإلجراءات المتعلقة بإعداد الموازنة، فیعتبر القانون واألنظمة والتعلیمات الصادرة بموجبھ 

ھي المرجع األساسي لعملیة إعداد موازنات المحافظات.
2. ال یغطي ھذا الدلیل عملیة تنفیذ الموازنة، حیث تخضع ھذه العملیة للقوانین واألنظمة الساریة التي یتم 

بموجبھا تنفیذ الموازنة العامة.
3. تخضع موازنات المحافظات ألحكام الرقابة والتدقیق المتبعة والناظمة لكافة مخصصات قانون الموازنة 

العامة ومنھا رقابة وزارة المالیة ودیوان المحاسبة.   
4. تلتزم المحافظة باألحكام واإلجراءات الواردة في  الدلیل عند إعداد مشروع موازنة المحافظة.

5. یشمل مشروع موازنة المحافظة المشاریع الرأسمالیة الجدیدة، والمشاریع قید التنفیذ، والتزامات المشاریع 
الجاھزة (نفذت ولم یتم دفعھا للجھة المنفذة) وكلف االستدامة من صیانة وغیرھا. 

6. عند انتھاء السنة المالیة فإن كافة المخصصات التي لم یتم إنفاقھا خالل تلك السنة تعتبر الغیة، إال إذا قرر 
وزیر المالیة غیر ذلك.

7. ترصد المخصصات الالزمة إلدامة عمل مجلس المحافظة ضمن موازنة وزارة المالیة ویتم تحویلھا الى 
بنك تنمیة المدن والقرى بشكل شھري. 

8. ال یجوز تجاوز المخصصات المرصودة الدامة عمل مجالس المحافظات . 
9. عدم استخدام مخصصات المشاریع الرأسمالیة الواردة في موازنات المحافظات لغایات التعیین علیھا او 

استخدام موظفین أو أي نفقات ذات طبیعة جاریة.

أحكام خاصة بتحدید السقف الرأسمالي
المخصص للمحافظات  3.2

1. یتم تحدید السقف اإلجمالي المخصص للمحافظات لسنة الموازنة ولسنتین تأشیرتین من قبل دائرة الموازنة 
العامة. 

2. على المحافظة االلتزام بالسقف المحدد من دائرة الموازنة العامة وال یجوز تجاوزه. 
بینھا  وتوزیعھ  للمحافظات  الكلي  الرأسمالي  السقف  بتحدید  العامة  الموازنة  دائرة  المالیة/  وزارة  تقوم   .3

باالستناد إلى المعادلة والمعاییر التالیة: 
   •  %25 من السقف اإلجمالي توزع بشكل متساوي على جمیع المحافظات. 

   •  %70 من السقف اإلجمالي توزع بناًء على المؤشرات والنسب التالیة: 
             - عدد السكان بوزن نسبي %30
             - نسبة الفقر بوزن نسبي %25

             - نسبة البطالة بوزن نسبي %25
             - المساحة بوزن نسبي %5

             - مؤشر التنمیة المحلیة بوزن نسبي %15
   •  %5 من السقف اإلجمالي مستندة على "األداء" لربط موازنات المحافظات بتحسین األداء وزیادة المنافسة 
فیما بین المحافظات ویقاس ھذا المؤشر من خالل نسبة االنفاق الفعلي للمحافظة، وتكون دائرة الموازنة العامة 
الجھة المسؤولة عن قیاسھ وذلك بھدف دفع المحافظات على تخطیط أفضل واختیار  المشاریع الرأسمالیة التي 

یمكن تنفیذھا فعلیا خالل سنة الموازنة. 



صفحة 13 من 22 دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

القسم  الثالث:
 األحكام المتعلقة بإعداد مشروع موازنة المحافظة 

أحكام عامة 3.1
تنظیم  قانون  أحكام  مع  الدلیل   في  علیھا  المنصوص  المحافظات  موازنة  إعداد  عملیة  تنسجم  أن  یجب   .1
الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومیة رقم 13 لسنة 2021، وفي حال وجود أي تعارض أو قصور  
في شمول جمیع  اإلجراءات المتعلقة بإعداد الموازنة، فیعتبر القانون واألنظمة والتعلیمات الصادرة بموجبھ 

ھي المرجع األساسي لعملیة إعداد موازنات المحافظات.
2. ال یغطي ھذا الدلیل عملیة تنفیذ الموازنة، حیث تخضع ھذه العملیة للقوانین واألنظمة الساریة التي یتم 

بموجبھا تنفیذ الموازنة العامة.
3. تخضع موازنات المحافظات ألحكام الرقابة والتدقیق المتبعة والناظمة لكافة مخصصات قانون الموازنة 

العامة ومنھا رقابة وزارة المالیة ودیوان المحاسبة.   
4. تلتزم المحافظة باألحكام واإلجراءات الواردة في  الدلیل عند إعداد مشروع موازنة المحافظة.

5. یشمل مشروع موازنة المحافظة المشاریع الرأسمالیة الجدیدة، والمشاریع قید التنفیذ، والتزامات المشاریع 
الجاھزة (نفذت ولم یتم دفعھا للجھة المنفذة) وكلف االستدامة من صیانة وغیرھا. 

6. عند انتھاء السنة المالیة فإن كافة المخصصات التي لم یتم إنفاقھا خالل تلك السنة تعتبر الغیة، إال إذا قرر 
وزیر المالیة غیر ذلك.

7. ترصد المخصصات الالزمة إلدامة عمل مجلس المحافظة ضمن موازنة وزارة المالیة ویتم تحویلھا الى 
بنك تنمیة المدن والقرى بشكل شھري. 

8. ال یجوز تجاوز المخصصات المرصودة الدامة عمل مجالس المحافظات . 
9. عدم استخدام مخصصات المشاریع الرأسمالیة الواردة في موازنات المحافظات لغایات التعیین علیھا او 

استخدام موظفین أو أي نفقات ذات طبیعة جاریة.

أحكام خاصة بتحدید السقف الرأسمالي
المخصص للمحافظات  3.2

1. یتم تحدید السقف اإلجمالي المخصص للمحافظات لسنة الموازنة ولسنتین تأشیرتین من قبل دائرة الموازنة 
العامة. 

2. على المحافظة االلتزام بالسقف المحدد من دائرة الموازنة العامة وال یجوز تجاوزه. 
بینھا  وتوزیعھ  للمحافظات  الكلي  الرأسمالي  السقف  بتحدید  العامة  الموازنة  دائرة  المالیة/  وزارة  تقوم   .3

باالستناد إلى المعادلة والمعاییر التالیة: 
   •  %25 من السقف اإلجمالي توزع بشكل متساوي على جمیع المحافظات. 

   •  %70 من السقف اإلجمالي توزع بناًء على المؤشرات والنسب التالیة: 
             - عدد السكان بوزن نسبي %30
             - نسبة الفقر بوزن نسبي %25

             - نسبة البطالة بوزن نسبي %25
             - المساحة بوزن نسبي %5

             - مؤشر التنمیة المحلیة بوزن نسبي %15
   •  %5 من السقف اإلجمالي مستندة على "األداء" لربط موازنات المحافظات بتحسین األداء وزیادة المنافسة 
فیما بین المحافظات ویقاس ھذا المؤشر من خالل نسبة االنفاق الفعلي للمحافظة، وتكون دائرة الموازنة العامة 
الجھة المسؤولة عن قیاسھ وذلك بھدف دفع المحافظات على تخطیط أفضل واختیار  المشاریع الرأسمالیة التي 

یمكن تنفیذھا فعلیا خالل سنة الموازنة. 



صفحة 14 من 22 دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

القسم  الثالث:
 األحكام المتعلقة بإعداد مشروع موازنة المحافظة 

أحكام تتعلق بالنفقات الرأسمالیة التي تندرج 
ضمن نطاق موازنات المحافظات 

3.3
على  المشروع  مفھوم  علیھا  ینطبق  التي  الرأسمالیة  المشاریع  المحافظة  موازنة  مشروع  یندرج ضمن   .1

مستوى المحافظة فقط وضمن المحددات التالیة:
   • المشروع یخدم مواطني المحافظة نفسھا.

   • موقع المشروع ضمن المحافظة نفسھا وال یمتد الى خارج المحافظة. 
2. یندرج ضمن موازنة الوزارات والدوائر الحكومیة المشاریع الرأسمالیة على المستوى الوطني وال یجوز 
على  المشروع  لتحدید  التالیة  المحددات  وتستخدم  المحافظة.  موازنة  مشروع  ضمن  المشاریع  ھذه  إدراج 

المستوى الوطني: 
   • یخدم المشروع مواطني أكثر من محافظة أو على مستوى الوطن ككل ویكون موقعھ في محافظة أو أكثر 

من المحافظات المستفیدة من المشروع.
   • تمتد نتائج المشروع إلى خارج حدود المحافظة الواحدة ویؤثر على االقتصاد الوطني.

   • یتم تنفیذ المشروع من خالل الخزینة أو الشراكة مع القطاع الخاص أو من خالل اتفاقیات امتیاز.
   • یتم تمویل المشروع من خالل القروض المیسرة أو المنح الخارجیة والتي تتضمن اتفاقیات لتمویلھا شروطا 

خاصة بحیث یؤدي اإلخالل بھا إلى تخفیض قیمة التمویل.
3. على المحافظة عند اعداد موازنتھا تضمین مشاریعھا كافة النفقات الرأسمالیة والتي قد تشمل:

   • االنشاءات الجدیدة والصیانة والتي تشمل المباني، والمرافق، والطرق والجسور وأنظمة الطاقة  وأنظمة 
وشبكات المیاه والصرف الصحي وغیرھا.

   • األجھزة والمعدات الطبیة والتعلیمیة والمھنیة والزراعیة والكھربائیة والمیكانیكیة والریاضیة والمختبرات 
وااللواح الشمسیة وغیرھا. 

   • دراسات المشاریع الرأسمالیة.
   • شراء األراضي. 

صفحة 15 من 22 دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

القسم الرابع:
 اإلجراءات المتعلقة بإعداد مشروع موازنة المحافظة 

إجراءات تحدید نفقات إدامة عمل مجلس المحافظة  4.1
بھا.  المحافظات  المحافظات وتزوید  ادامة عمل مجالس  بتحدید مخصصات  العامة  الموازنة  دائرة  تقوم   .1
(تضمن قانون اإلدارة المحلیة رقم (22) لسنة 2021 أن یخصص لمجلس المحافظة ما نسبتھ (1%) من 
ویكون  عملھ  إلدامة  الالزمة  الجاریة  النفقات  لتغطیة  العامة  الموازنة  في  المرصودة  المحافظة  مخصصات 
رئیس مجلس المحافظة آمر الصرف)، علما بان ھذه النسبة غالبا ال تكفي لتغطیة نفقات ادامة عمل مجلس 
سقوف  خارج  المحافظات  مجالس  عمل  ادامة  مخصصات  تحدد  العامة  الموازنة  دائرة  أن  كما  المحافظة، 

المحافظات الرأسمالیة.
2. تقوم الوحدة المختصة بالشؤون المالیة في مجلس المحافظة بتقدیر النفقات التشغیلیة الالزمة إلدامة عمل 
مجلس المحافظة والتي تشمل مكافآت أعضاء مجلس المحافظة والنفقات اإلداریة والتشغیلیة باستخدام نموذج 
تحدید مخصصات إدامة عمل مجالس المحافظات - مرفق نموذج (2) -  بحیث ال تتجاوز ھذه النفقات السقف 

المحدد من دائرة الموازنة العامة.
3. یتم رفع الموازنة التقدیریة الى مجلس المحافظة للسیر باجراءات إقرارھا بصورتھا النھائیة خالل فترة 

اقرار موازنة المحافظة الرأسمالیة.  

مراحل إعداد مشروع موازنة المحافظة  4.2
المرحلة األولى: تعمیم الموازنة 

1. تزوید المحافظ في شھر أیار من كل عام بتعمیم دولة رئیس الوزراء إلعداد مشروع قانون الموازنة العامة 
إلعداد  والتعلیمات  األسس  ومتضمناً  لھا  المحددة  السقوف  بھ  مرفقاً  الحكومیة،  الوحدات  موازنات  فیھا  بما 

مشروع موازنتھا للسنة المالیة المقبلة ومواعید تقدیم موازنة المحافظة إلى دائرة الموازنة العامة. 
2. تحویل تعمیم إعداد الموازنة من قبل المحافظ إلى كافة المدیریات الحكومیة في المحافظة وكافة أعضاء 
االلتزام  المحافظة مع  باعداد مشروع موازنة  للبدء  المحافظة  في  المحلیة  التنمیة  التنفیذي ومدیریة  المجلس 

والتقید بالتعلیمات الواردة في التعمیم.
3. تباشر  مدیریة التنمیة المحلیة بإعداد مشروع موازنة المحافظة السنویة ضمن السقف المحدد من قبل دائرة 

الموازنة العامة بالتنسیق الكامل مع المجلس التنفیذي.



صفحة 15 من 22 دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

القسم الرابع:
 اإلجراءات المتعلقة بإعداد مشروع موازنة المحافظة 

إجراءات تحدید نفقات إدامة عمل مجلس المحافظة  4.1
بھا.  المحافظات  المحافظات وتزوید  ادامة عمل مجالس  بتحدید مخصصات  العامة  الموازنة  دائرة  تقوم   .1
(تضمن قانون اإلدارة المحلیة رقم (22) لسنة 2021 أن یخصص لمجلس المحافظة ما نسبتھ (1%) من 
ویكون  عملھ  إلدامة  الالزمة  الجاریة  النفقات  لتغطیة  العامة  الموازنة  في  المرصودة  المحافظة  مخصصات 
رئیس مجلس المحافظة آمر الصرف)، علما بان ھذه النسبة غالبا ال تكفي لتغطیة نفقات ادامة عمل مجلس 
سقوف  خارج  المحافظات  مجالس  عمل  ادامة  مخصصات  تحدد  العامة  الموازنة  دائرة  أن  كما  المحافظة، 

المحافظات الرأسمالیة.
2. تقوم الوحدة المختصة بالشؤون المالیة في مجلس المحافظة بتقدیر النفقات التشغیلیة الالزمة إلدامة عمل 
مجلس المحافظة والتي تشمل مكافآت أعضاء مجلس المحافظة والنفقات اإلداریة والتشغیلیة باستخدام نموذج 
تحدید مخصصات إدامة عمل مجالس المحافظات - مرفق نموذج (2) -  بحیث ال تتجاوز ھذه النفقات السقف 

المحدد من دائرة الموازنة العامة.
3. یتم رفع الموازنة التقدیریة الى مجلس المحافظة للسیر باجراءات إقرارھا بصورتھا النھائیة خالل فترة 

اقرار موازنة المحافظة الرأسمالیة.  

مراحل إعداد مشروع موازنة المحافظة  4.2
المرحلة األولى: تعمیم الموازنة 

1. تزوید المحافظ في شھر أیار من كل عام بتعمیم دولة رئیس الوزراء إلعداد مشروع قانون الموازنة العامة 
إلعداد  والتعلیمات  األسس  ومتضمناً  لھا  المحددة  السقوف  بھ  مرفقاً  الحكومیة،  الوحدات  موازنات  فیھا  بما 

مشروع موازنتھا للسنة المالیة المقبلة ومواعید تقدیم موازنة المحافظة إلى دائرة الموازنة العامة. 
2. تحویل تعمیم إعداد الموازنة من قبل المحافظ إلى كافة المدیریات الحكومیة في المحافظة وكافة أعضاء 
االلتزام  المحافظة مع  باعداد مشروع موازنة  للبدء  المحافظة  في  المحلیة  التنمیة  التنفیذي ومدیریة  المجلس 

والتقید بالتعلیمات الواردة في التعمیم.
3. تباشر  مدیریة التنمیة المحلیة بإعداد مشروع موازنة المحافظة السنویة ضمن السقف المحدد من قبل دائرة 

الموازنة العامة بالتنسیق الكامل مع المجلس التنفیذي.



صفحة 16 من 22 دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

القسم الرابع:
 اإلجراءات المتعلقة بإعداد مشروع موازنة المحافظة 

4.2  مراحل إعداد مشروع موازنة المحافظة 
المرحلة الثانیة: احتساب وتوزیع التمویل المتاح للمشاریع الرأسمالیة الجدیدة 

بین   ما  بالتنسیق  المحافظة  موازنة  في  ستندرج  التي  الجدیدة   الرأسمالیة  للمشاریع  المتاح  التمویل  احتساب 
مدیریة التنمیة المحلیة  والمجلس التنفیذي من خالل ما یلي:  

1. احتساب االلتزامات المالیة للمشاریع الرأسمالیة المنفذة والمنجزة والتي لم یتم دفع مستحقاتھا بالكامل إلى 
الجھة المنفذة.  

2. احتساب االلتزامات المالیة للمشاریع الرأسمالیة قید التنفیذ.  
3. حصر كلف االستدامة والصیانة واألجھزة والمعدات التي تخص مشاریع المحافظة. 

ویوضح الشكل التالي آلیة احتساب التمویل المتاح للمشاریع الرأسمالیة الجدیدة.

4. توزیع السقف المتبقي للمشاریع الرأسمالیة الجدیدة الواردة بالخطة االستراتیجیة المعتمدة للمحافظة حسب 
بین  ما  التنسیق  خالل  من  المحافظة،  مستوى  على  تحقیقھا  المراد  االستراتیجیة  واألھداف  التنمیة  أولویات 

مدیریة التنمیة المحلیة والمدیریات الحكومیة في المحافظة. 
5. التخطیط للمشاریع الرأسمالیة الجدیدة من منظور متعدد السنوات ألثره اإلیجابي في تحسین تنفیذ الموازنة، 
موازنة  في  إدراجھا  قبل  منھا  مرحلھ  كل  وتكالیف  الجدیدة  المشاریع  لتنفیذ  الالزمة  الزمنیة  الفترة  وتقدیر 
المحافظة من خالل التنسیق ما بین مدیریة التنمیة المحلیة والمدیریات الحكومیة في المحافظة وفقا لما یلي:  

   • التكالیف والمدة الزمنیة المتعلقة بإعداد الدراسات الفنیة والتصامیم.
   • التكالیف والمدة الزمنیة المتعلقة بطرح واحالة العطاءات. 

   • التكالیف والمدة الزمنیة المتعلقة باالستمالكات (إذا لزم األمر).
   • التكالیف والمدة الزمنیة المتعلقة باإلنشاءات لألعمال المدنیة والكھربائیة والمیكانیكیة.

   • التكالیف والمدة الزمنیة المتعلقة بالتأثیث والتجھیز من أدوات ومعدات وأجھزة.

التمویل المتاح للمشاریع الرأسمالیة الجدیدة 

السقف 
الرأسمالي 

المحدد

التزامات 
مشاریع قید 

التنفیذ 
كلف 

االستدامة
التزامات 
المشاریع 
المنفذة 

صفحة 17 من 22 دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

القسم الرابع:
 اإلجراءات المتعلقة بإعداد مشروع موازنة المحافظة 

4.2  مراحل إعداد مشروع موازنة المحافظة 
المرحلة الثالثة: تجھیز مشروع موازنة المحافظة بصیغتھ النھائیة 

للمشاریع  األولیة  الدراسات  وتوفر  الرأسمالیة  المشاریع  القامة  الالزمھ  األراضي  قطع  توفر  من  التأكد   .1
الجدیدة والمتعلقة "باالنشاءات الجدیدة" قبل إدراجھا  ضمن موازنة المحافظة. 

المشاریع  المحافظة مع  المقترحة على مستوى  المشاریع  ازدواجیة  للتأكد من عدم  البلدیات  التنسیق مع   .2
الممولة من قبل  البلدیات.  

3. التنسیق مع الوزارات والدوائر الحكومیة المعنیة للتأكد من أن المشاریع الجدیدة المقترحة غیر ممولھ من 
القروض والمنح. 

اختیاره  تم  الذي  للمشروع  عام  وصف  بإعداد  المحافظة  في  المعنیة  الحكومیة  المدیریات  مع  التنسیق   .4
واألھداف المرجو تحقیقھا والجھات المستفیدة والكلفة المتوقعة وذلك باستخدام نموذج بطاقة وصف المشروع 

- مرفق نموذج (3) - والمعتمد من دائرة الموازنة العامة.
5. تجمیع بیانات مشروع موازنة المحافظة وفقا لنموذج تحدید المشاریع الرأسمالیة المعتمد من دائرة الموازنة 

العامة - مرفق نموذج (1). 
6. مناقشة مشروع موازنة المحافظة من قبل المجلس التنفیذي والموافقة علیھ بموعد أقصاه منتصف شھر 

تموز ورفعھ الى مجلس المحافظة. 



صفحة 17 من 22 دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

القسم الرابع:
 اإلجراءات المتعلقة بإعداد مشروع موازنة المحافظة 

4.2  مراحل إعداد مشروع موازنة المحافظة 
المرحلة الثالثة: تجھیز مشروع موازنة المحافظة بصیغتھ النھائیة 

للمشاریع  األولیة  الدراسات  وتوفر  الرأسمالیة  المشاریع  القامة  الالزمھ  األراضي  قطع  توفر  من  التأكد   .1
الجدیدة والمتعلقة "باالنشاءات الجدیدة" قبل إدراجھا  ضمن موازنة المحافظة. 

المشاریع  المحافظة مع  المقترحة على مستوى  المشاریع  ازدواجیة  للتأكد من عدم  البلدیات  التنسیق مع   .2
الممولة من قبل  البلدیات.  

3. التنسیق مع الوزارات والدوائر الحكومیة المعنیة للتأكد من أن المشاریع الجدیدة المقترحة غیر ممولھ من 
القروض والمنح. 

اختیاره  تم  الذي  للمشروع  عام  وصف  بإعداد  المحافظة  في  المعنیة  الحكومیة  المدیریات  مع  التنسیق   .4
واألھداف المرجو تحقیقھا والجھات المستفیدة والكلفة المتوقعة وذلك باستخدام نموذج بطاقة وصف المشروع 

- مرفق نموذج (3) - والمعتمد من دائرة الموازنة العامة.
5. تجمیع بیانات مشروع موازنة المحافظة وفقا لنموذج تحدید المشاریع الرأسمالیة المعتمد من دائرة الموازنة 

العامة - مرفق نموذج (1). 
6. مناقشة مشروع موازنة المحافظة من قبل المجلس التنفیذي والموافقة علیھ بموعد أقصاه منتصف شھر 

تموز ورفعھ الى مجلس المحافظة. 



صفحة 18 من 22 دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

القسم الرابع:
 اإلجراءات المتعلقة بإعداد مشروع موازنة المحافظة 

إجراءات اعتماد مشروع موازنة المحافظة من 
قبل مجلس المحافظة 4.3

1. دراسة ومراجعة مشروع موازنة المحافظة المحال إلیھ من المجلس التنفیذي.
التنفیذي، ولمجلس المحافظة الحق في طلب اإلیضاحات  2. مناقشة مشروع موازنة المحافظة مع المجلس 

الالزمة وإجراء التعدیالت التي یراھا مناسبة.  
3. في حال وجود  تعدیالت على مشروع موازنة المحافظة حسب طلب مجلس المحافظة،  تقوم مدیریة التنمیة 

المحلیة بطلب من المحافظ بإجراء التعدیل المطلوب بالتنسیق مع المدیریات الحكومیة المعنیة في المحافظة.
4. یحیل المحافظ مشروع موازنة المحافظة بعد التعدیل إلى مجلس المحافظة من أجل مراجعتھ  ومناقشتھ  

بصورتھ  المعدلة  العتماده .
دائرة  ومدیر  التنفیذي  المجلس  بحضور  المحافظة  موازنة  جلسة القرار مشروع  المحافظة  مجلس  یعقد   .5

الموازنة العامة أو من ینیبھ ورفعھ الى المحافظ بموعد أقصاه منتصف شھر آب. 
والدوائر  الوزارات  إلى  المحافظة  مجلس  من  المعتمد  المحافظة  موازنة  مشروع  بإرسال  المحافظ  یقوم   .6
الحكومیة المعنیة ودائرة الموازنة العامة لغایات إدراجھ في مشاریع موازنات الوزارات والدوائر الحكومیة 

المعنیة باإلضافة إلى إرسال نسخة إلى وزارة الداخلیة.

إجراءات مراجعة ومتابعة موازنات المحافظات 
من قبل دائرة الموازنة العامة  4.4

1. مراجعة مشروع موازنة المحافظة للتأكد من وجود كافة المعلومات والبیانات الالزمة بخصوص المشاریع 
الرأسمالیة للمحافظة.

2. التأكد من عدم ازدواجیة المشاریع المقترحة مع مشاریع الوزارات والدوائر الحكومیة. 
3.  إدراج المشاریع الرأسمالیة للمحافظات ضمن موازنات الوزارات والدوائر الحكومیة حسب الجھة المنفذة لھا.

تنفیذ  بإجراءات  بالسیر  المعنیة  الحكومیة  والدوائر  الوزارات  تقوم  العامة  الموازنة  قانون  صدور  بعد   .4
المشاریع الرأسمالیة للمحافظات.

صفحة 19 من 22 دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

القسم  الخامس:
اإلطار الزمني لعملیة إعداد الموازنة

الجھة المسؤولةاإلجراءالشھر 

یبین الجدول أدناه اإلطار الزمني لمراحل إعداد مشروع الموازنة العامة:

الحكومیة نیسان والوحدات  والدوائر  للوزارات  األولیة  السقوف  مراجعة 
والمحافظات.

الطلب من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومیة والمجالس التنفیذیة 
للمدى  موازناتھا  بمشاریع  العامة  الموازنة  دائرة  تزوید  للمحافظات 
متضمناً  الوزراء  رئیس  دولة  عن  صادر  تعمیم  بموجب  المتوسط 
اعتماد سقوف جزئیة أولیة لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومیة وسقوف 

نھائیة للمحافظات. 

دائرة الموازنة العامةمنتصف آیار

اعداد بالغ الموازنة العامة متضمناً تحدید السقف الكلي لإلنفاق العام 
الحكومیة،   والوحدات  والدوائر  الوزارات  لنفقات  الجزئیة  والسقوف 
سقوف  على  الحكومیة  والدوائر  للوزارات  الجزئي  السقف  ویشمل 

موازنات المحافظات. 
دائرة الموازنة العامةنھایة أیلول 

الموازنة  دائرة  بتزوید  الحكومیة  والوحدات  والدوائر  الوزارات  قیام 
العامة بمشاریع  موازناتھا للمدى المتوسط في ضوء بالغ الموازنة 

متضمنة المشاریع الرأسمالیة للمحافظات.
كافة الوزارات والدوائر والوحدات منتصف تشرین األول

الحكومیة

الحكومیة  الوحدات  موازنات  العامة متضمناً  الموازنة  قانون  تقدیم مشروع 
لمجلس الوزراء لمناقشتھ  واقراره  بعد اجراء التعدیالت المطلوبة. دائرة الموازنة العامةمنتصف تشرین الثاني

مجلس الوزراء

مناقشة مشروع  قانون الموازنة العامة متضمناً موازنات الوحدات الحكومیة 
وإقراره تمھیداً  لصدور اإلرادة  الملكیة  السامیة  بالمصادقة علیھ. مجلس األمةكانون أول

المحافظات   مجالس  قبل   من  المحافظات  موازنات  مشاریع  إقرار  
المحال إلیھا من المجالس التنفیذیة للمحافظات وتزوید دائرة الموازنة 

العامة والوزارات والدوائر الحكومیة بھا.
مجالس المحافظاتمنتصف آب

دائرة الموازنة العامة

رئاسة الوزراءاصدار بالغ الموازنة العامة بعد اقراره.مطلع تشرین األول

الوحدات نھایة تشرین الثاني موازنات  متضمناً  العامة  الموازنة  قانون  مشروع  تقدیم 
رئاسة الوزراءالحكومیة الى مجلس األمة.

منتصف تموز
- تزوید دائرة الموازنة العامة بمشاریع موازنات الوزارات والدوائر 

والوحدات الحكومیة  للمدى المتوسط. 
للمدى  المحافظات  موازنات  بمشاریع  المحافظات  مجالس  تزوید   -

المتوسط من قبل المجالس التنفیذیة في المحافظات.

كافة الوزارات والدوائر والوحدات 
الحكومیة والمجالس التنفیذیة 

للمحافظات

منتصف أیلول
للمحافظات  الرأسمالیة  المشاریع  بادراج  العامة  الموازنة  دائرة  قیام 
الحكومیة واالنتھاء من  الوزارات والدوائر  ضمن مشاریع موازنات 
الحكومیة  والوحدات  والدوائر  الوزارات  موازنات  مشاریع   دراسة 

واعداد اطار انفاق متوسط المدى للوزارات والدوائر الحكومیة.
دائرة الموازنة العامة

نھایة تشرین األول
العامة  الموازنة  قانون  لمشروع   الرئیسیة  واالبعاد  المالمح  اعداد 
المجلس  على  وعرضھ  الحكومیة  الوحدات  موازنات  متضمناً 

االستشاري للموازنة لمناقشتھ واجراء أي تعدیالت علیھ.
دائرة الموازنة العامة

 المجلس االستشاري للموازنة العامة



صفحة 19 من 22 دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

القسم  الخامس:
اإلطار الزمني لعملیة إعداد الموازنة

الجھة المسؤولةاإلجراءالشھر 

یبین الجدول أدناه اإلطار الزمني لمراحل إعداد مشروع الموازنة العامة:

الحكومیة نیسان والوحدات  والدوائر  للوزارات  األولیة  السقوف  مراجعة 
والمحافظات.

الطلب من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومیة والمجالس التنفیذیة 
للمدى  موازناتھا  بمشاریع  العامة  الموازنة  دائرة  تزوید  للمحافظات 
متضمناً  الوزراء  رئیس  دولة  عن  صادر  تعمیم  بموجب  المتوسط 
اعتماد سقوف جزئیة أولیة لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومیة وسقوف 

نھائیة للمحافظات. 

دائرة الموازنة العامةمنتصف آیار

اعداد بالغ الموازنة العامة متضمناً تحدید السقف الكلي لإلنفاق العام 
الحكومیة،   والوحدات  والدوائر  الوزارات  لنفقات  الجزئیة  والسقوف 
سقوف  على  الحكومیة  والدوائر  للوزارات  الجزئي  السقف  ویشمل 

موازنات المحافظات. 
دائرة الموازنة العامةنھایة أیلول 

الموازنة  دائرة  بتزوید  الحكومیة  والوحدات  والدوائر  الوزارات  قیام 
العامة بمشاریع  موازناتھا للمدى المتوسط في ضوء بالغ الموازنة 

متضمنة المشاریع الرأسمالیة للمحافظات.
كافة الوزارات والدوائر والوحدات منتصف تشرین األول

الحكومیة

الحكومیة  الوحدات  موازنات  العامة متضمناً  الموازنة  قانون  تقدیم مشروع 
لمجلس الوزراء لمناقشتھ  واقراره  بعد اجراء التعدیالت المطلوبة. دائرة الموازنة العامةمنتصف تشرین الثاني

مجلس الوزراء

مناقشة مشروع  قانون الموازنة العامة متضمناً موازنات الوحدات الحكومیة 
وإقراره تمھیداً  لصدور اإلرادة  الملكیة  السامیة  بالمصادقة علیھ. مجلس األمةكانون أول

المحافظات   مجالس  قبل   من  المحافظات  موازنات  مشاریع  إقرار  
المحال إلیھا من المجالس التنفیذیة للمحافظات وتزوید دائرة الموازنة 

العامة والوزارات والدوائر الحكومیة بھا.
مجالس المحافظاتمنتصف آب

دائرة الموازنة العامة

رئاسة الوزراءاصدار بالغ الموازنة العامة بعد اقراره.مطلع تشرین األول

الوحدات نھایة تشرین الثاني موازنات  متضمناً  العامة  الموازنة  قانون  مشروع  تقدیم 
رئاسة الوزراءالحكومیة الى مجلس األمة.

منتصف تموز
- تزوید دائرة الموازنة العامة بمشاریع موازنات الوزارات والدوائر 

والوحدات الحكومیة  للمدى المتوسط. 
للمدى  المحافظات  موازنات  بمشاریع  المحافظات  مجالس  تزوید   -

المتوسط من قبل المجالس التنفیذیة في المحافظات.

كافة الوزارات والدوائر والوحدات 
الحكومیة والمجالس التنفیذیة 

للمحافظات

منتصف أیلول
للمحافظات  الرأسمالیة  المشاریع  بادراج  العامة  الموازنة  دائرة  قیام 
الحكومیة واالنتھاء من  الوزارات والدوائر  ضمن مشاریع موازنات 
الحكومیة  والوحدات  والدوائر  الوزارات  موازنات  مشاریع   دراسة 

واعداد اطار انفاق متوسط المدى للوزارات والدوائر الحكومیة.
دائرة الموازنة العامة

نھایة تشرین األول
العامة  الموازنة  قانون  لمشروع   الرئیسیة  واالبعاد  المالمح  اعداد 
المجلس  على  وعرضھ  الحكومیة  الوحدات  موازنات  متضمناً 

االستشاري للموازنة لمناقشتھ واجراء أي تعدیالت علیھ.
دائرة الموازنة العامة

 المجلس االستشاري للموازنة العامة



صفحة 20 من 22 دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

القسم  السادس:
 المرفقات (النماذج) 

مرفق رقم (1) 

  *یتم التقید بالسقف المحدد للمحافظة.
 ** یتم تحدیدھا من قبل المحافظة وھي قابلة للتعدیل والتحدیث في ضوء المستجدات المستقبلیة.

محـافـظـة .....
المشاریع الرأسمالیة
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صفحة 21 من 22دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

القسم  السادس:
 المرفقات (النماذج) 

مرفق رقم (2) 

  *یتم التقید بالسقف المحدد للمحافظة.
 ** یتم تحدیدھا من قبل المحافظة وھي قابلة للتعدیل والتحدیث في ضوء المستجدات المستقبلیة.

محافظة........
مخصصات ادامة عمل مجلس المحافظة 
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صفحة 21 من 22دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

القسم  السادس:
 المرفقات (النماذج) 

مرفق رقم (2) 

  *یتم التقید بالسقف المحدد للمحافظة.
 ** یتم تحدیدھا من قبل المحافظة وھي قابلة للتعدیل والتحدیث في ضوء المستجدات المستقبلیة.

محافظة........
مخصصات ادامة عمل مجلس المحافظة 
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صفحة 22 من 22 دلیل إجراءات إعداد موازنات المحافظات

القسم  السادس:
 المرفقات (النماذج) 

مرفق رقم (3) 

نموذج بطاقة وصف مشروع
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