
 

 
 ةـــــــــــــاليـــــــــــــــــــالم وزارة

 دائرة الموازنة العامة

 

 

 موازنات المحافظاتإعداد  إجراءات دليل

 8102لعام 

 

 

 

 8102 أيلول
 



 

 71 من 2 صفحة       8102عام اءات إعداد موازنات المحافظات  لدليل إجر

 وزير المالية -افتتاحية كلمة 
وضح ي تضع بين يدي المختصين من الوزارات والدوائر الحكومية والمعنيين في محافظات المملكة هذا الدليل الذي يسعد وزارة المالية أن

والتي أقرها مجلس الوزراء، ويوضح كذلك منهجية اعداد موازنة  8102عام  موازنةفظات في اآلية تحديد سقوف االنفاق الرأسمالي للمح

ليصار الى تضمينها في مشروع قانون موازنة العام القادم والسير بها دائرة الموازنة العامة  تزويد آليةوالمحافظات ضمن السقوف المحددة 

 ذات العالقة. السارية باجراءات اقرارها وفق االجراءات الدستورية والقوانين

 

، تعتبر 8102ون الالمركزية لعام لمحافظات وتمكينها من تحديد احتياجاتها التنموية وفق ما نص عليه قانمجالس االصالحيات ل منحان 

المملكة وبداية ال بد منها للبناء عليها في التوسع في تطبيق مفهوم الالمركزية  فيخطوة أساسية على طريق تطبيق الالمركزية المالية 

في مختلف مناطق تواجدهم هو  الملحة المواطنينالستجابة لمطالب فاات الحكومة في هذا المجال. هوفق الخطط المرسومة وتوجالمالية 

 اارها وتحكم مزيدمتؤتي ث حتىالسبيل الذي سيضمن تعزيز كفاءة االنفاق العام وسيعمق من عملية تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج 

 والمحلية.الشعبية والمجتمعية ومتابعة حثيثة لألهداف االقتصادية واالجتماعية على مختلف مستوياتها الوطنية  من الرقابة

 

وشكلت عددا من اللجان على مختلف  في المملكة، من الخطط واالجراءات على صعيد تطبيق الالمركزيةلقد أقرت الحكومة عددا   

 :الالزمة لدعم عملية تطبيق الالمركزية ومنها على سبيل المثال األنظمةمتخصصة، وأعدت  ادراية وأنشأت وحدات، المستويات الحكومية

بتطوير عدد من األدلة لمساعدة المحافظات في تأدية  كما قامتظام المالي لمجالس المحافظات، خلي لمجالس المحافظات والنالنظام الدا

 .الذي بين أيديكم ومنها هذا الدليلمهامها 

 

فق نهج يكون ذلك و بأنآخذة بعين االعتبار والتوسع في عملية تطبيقه نهج الالمركزية المالية  تطويرستقوم وزارة المالية بمواصلة 

البشرية في المحافظات وتطوير االنظمة المالية وأنظمة الرقابة فيها لضمان االنتقال السلس الى مفهوم  الكوادريراعي تطوير تدريجي 

 متطور لالمركزية وفقا لتوجيهات جاللة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه.

 المحافظات على تحديد احتياجاتها من مجالس ل أداة مفيدة من االدوات التي ستساعدالدلي هذابأن يكون تتطلع وزارة المالية وفي الختام، 

 .التشريعات الناظمةالقوانين ووفق الضوابط وللعام القادم  موازناتهاوتجهيز المشاريع التنموية 

   

 وزير المالية

 عمر ملحس
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  دائرة الموازنة العامة عام مدير – مقدمة
اإلصالحات السياسية التي نادى بها جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن  من ركائز ركيزة 8102الالمركزية الذي تم إقراره سنة يعتبر قانون 

ي ف ساهم ذلك في مشاركة المواطنينسيإذ  ،لمملكةلنقطة تحول هامة يمثل هذه المرحلة تطبيق مشروع الالمركزية في  حيث إنالحسين، 

 المحلية والتخطيط لمستقبل أفضل.  لى دفع عجلة التنميةمما يساعد ع التنموي على مستوى المحافظاتعملية صنع القرار 

ضع آلية وحيث عملت وبالتنسيق مع كافة الشركاء على لالمركزية، ا مشروعدائرة الموازنة العامة بدور هام فيما يتعلق بتنفيذ  وتضطلع

من خالل معايير ومعادلة عادلة  استنادا لما نص عليه قانون الالمركزية وذلك 8102ام لعالمحافظات الرأسمالية  اتموازنلتحديد سقوف 

مشروع الرأسمالي على مستوى المحافظة وعلى عام يمكن من خالله التمييز بين مفهوم ال إطارالدائرة بوضع وواضحة وشفافة، كما قامت 

  ولوية الخاصة بها عند تحضير موازناتها.حتى يتسنى للمحافظات اختيار المشاريع ذات األ المستوى الوطني

ز قدرات تعزيأن التطبيق لمفهوم الالمركزية يتطلب االخذ بعين االعتبار مبدأ التدرج الذي يراعي ال يزال الطريق أمامنا طويل، حيث 

 . الالمركزيةحكومة في تنفيذ مشروع المحافظات في مجال تخطيط الموازنات وإدارة المالية العامة لدعم جهود ال

 لمساعدة الجهات المعنية والذي تم إعداده بالتعاون مع مشروع اصالح وإدارة المالية العامة ذا الدليلتقدم ه ويسعد دائرة الموازنة العامة أن

لواجب دوار والمسؤوليات واألحكام العامة والخاصة اعلى تحديد األو 8102عام ى إعداد مشروع موازنة المحافظة لالمحافظات علفي 

الكامل مع الشركاء على تدريب كافة  قاتباعها ومراعاتها عند اعداد مشروع موازنة المحافظة، وستقوم دائرة الموازنة العامة وبالتنسي

 بكل يسر وفاعلية.  8102لعام قانون الموازنة العامة الجهات ذات العالقة بإعداد مشروع موازنة المحافظة حتى تتم عملية اعداد مشروع 

 

 

 دير عام دائرة الموازنة العامة م

  د. محمد الهزايمه
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 الفصل األول: مدخل الى دليل اعداد موازنة المحافظات .0

 أهداف الدليل  0.0
 تشـــــير، حيث 8102موازنة المحافظة لعام مشـــــروع  عدادإلتباعها اطالع المحافظات على اإلجراءات التي ينبغي إيهدف هذا الدليل الى 

مســــــؤوليات المجلس التنفيذي للمحافظة إعداد مشــــــروع موازنة المحافظة ضــــــمن الســــــقوف ضــــــمن من  أنمن قانون الالمركزية  4المادة 
حالته الى مجلس المحافظة للموافقة عليها.   المحددة من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة وا 

 وفي سبيل تحقيق ذلك يسعى هذا الدليل الى ما يلي:

 8102لموازنة عام نطاق التغطية  تحديد -
 موازنة المحافظة مشروع الجهات ذات العالقة بإعدادتحديد أدوار ومسؤوليات  -
 موازنة المحافظة مشروع الواجب مراعاتها عند إعدادوبيان االجراءات األحكام العامة صياغة  -
 لهذه الغايةوفقًا للنماذج المعتمدة  الموازنة مشروع اعداد إلجراءاتتقديم وصف تفصيلي  -

 التعريفات  0.8
 

 متوســـــط مالي إطار ضـــــمن المنشـــــودة الوطنية األهداف لتحقيق مقبلة مالية لســـــنة الحكومة طةخ : الموازنة العامة
 .المدى

ا على كافة المبالغ التي تنفقهخطة المحافظة لســــنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف المحافظة وتتضــــمن   موازنة المحافظة 
 على مستوى المحافظة باإلضافة الى نفقات إدامة عمل مجلس المحافظة. المشاريع الرأسمالية

 شــهر من نوالثالثي الحادي في وتنتهي الســنة من الثاني كانون شــهر من األول في تبدأ التي الســنة : السنة المالية
 .ذاتها السنة من األول كانون

  :   
المشـــروع أو النشـــاط أو المادة أو البند الذي يتم إدراجه الحد األعلى لنفقات الفصـــل أو البرنامو أو  : المخصصات

 في قانون الموازنة العامة.
اإلطاااال الماااالط م وساااااااااط 

 المدى
المســتندة و  تأشــيرتينالخطة المالية للحكومة وسـياســتها خالل المدى المتوســط لسـنة الموازنة وســنتين  :

مؤشــــــرات ال وتوقعاتالفرضــــــيات إلى توقعات االقتصــــــاد الوطني والمبنية على عدد من المرتكزات و 
 االقتصادية الرئيسية.

إطااااال اإلنمااااا  م وساااااااااط 
 المدى

الخطة التفصـيلية للنفقات المتوقعة للدوائر والوحدات الحكومية خالل المدى المتوسـط لسنة الموازنة  :
 .تأشيرتينوسنتين 

ومية تعليمات للدوائر والوحدات الحكتعميم يصدره رئيس الوزراء في شهر أيار من كل عام يتضمن  :  عميم الموازنة
إلعداد مشــــــاريع موازناتها وجداول تشــــــكيالتها للعام القادم مرفقا به ســــــقوف أولية للدوائر والوحدات 

 .والمحافظات الحكومية
إلعداد مشــــــــــروع قانون الموازنة العامة في شــــــــــهر أيلول من كل عام  بالغ يصــــــــــدره رئيس الوزراء : بالغ الموازنة العامة

ومشــــــروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشــــــروع نظام تشــــــكيالت الوزارات والدوائر والوحدات 
الحكومية لســــــنة مالية معينة متضــــــمنًا اإلجراءات التي ســــــتتبعها الحكومة في إعداد الموازنة لســــــنة 

تي تم ئيســــية والفرضــــيات واإلجراءات المالية الات والتوقعات الر توجهوال تأشــــيرتينالموازنة وســــنتين 
حكومية وحدة و لكل دائرة  النهائيســـــقف اإلنفاق به ًا رفقاالســـــتناد إليها في إعداد تقديرات الموازنة م
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نــد ع والمحــافظــات واإلجراءات والتعليمــات الواجــب التقيــد بهــا من قبــل الــدوائر والوحــدات الحكوميــة
 .شكيالتهاوجداول ت موازناتهامشاريع إعداد 

المنهجيـة المســـــــــــــتخـدمـة في إعـداد قـانون الموازنـة العـامـة وقانون موازنات الوحدات الحكومية والتي  : الموازنة الموجهة بالن ائج
وبرامجها  يةاالســـــــتراتيجالحكومية بتحديد رؤيتها ورســـــــالتها وأهدافها والوحدات الدوائر تقوم بموجبها 

لى أن والبرامو ع االســـتراتيجيةومؤشـــرات قياس األداء على مســتوى األهداف وأنشــطتها ومشــاريعها 
وأن تكون منســــــــــجمة مع رؤية  إطار زمنيتكون واضـــــــــحة ومحددة وقابلة للقياس وواقعية ومحددة ب

 لتحقيق األهداف واألولويات الوطنية. الحكوميةورسالة الدوائر والوحدات 
 

  مواكبة التطوير في تطبيق الالمركزية الماليةل التعديالت على هذا الدليلإجراء آلية  0.1
   تعديل هذا الدليل أو اصدار أدلة ، وبالتالي فانه من المتوقع أن يتم 8102موازنة العام لنطاق هذا الدليل ينحصر

 . ةفي المملكالمالية تطرأ على تنفيذ مشروع الالمركزية التي س تطوراتال ةلتغطي الالحقةألعوام ا جديدة في

   ة التعديل عمليتطبيق الالمركزية يتم من خالل لجان تم تشكيلها على مختلف المستويات الحكومية فإن نظرا ألن

 على النحو التالي: إجراءات نظامية تحقق الغرض والغاية من التعديل وذلك لهذا الدليل تتطلب

إدخال من وزير المالية بتقوم دائرة الموازنة العامة وبشكل سنوي أو بطلب في حال اقتضت الحاجة،  .0

 تعديالت على نصوص هذا الدليل، ويشمل ذلك اإلضافة/اإللغاء/التعديل على أي من البنود الواردة فيها

وم الالمركزية مفه، وذلك حسب تطور ومن ضمنها معايير ومعادلة تحديد سقوف موازنات المحافظات

 المفعول.، وضمن القوانين واألنظمة الحكومية السارية المملكةفي 

جنة الوزارية الى الل هاترفعتعرض التعديالت على اللجنة التنفيذية لالمركزية ألخذ الموافقة عليها ومن ثم  .8

 .لالمركزية العتمادها

 ات العالقة.الجهات ذكافة توزيعه على و  الدليل المعدلتم إصدار ي .1

 هذا الدليل  تطبيقآلية  4.1

  ليل. الد هذا تطبيق بإجراءاتالسير عن ضمان حسن  ناتالمسؤول ناالجهت مادائرة الموازنة العامة هوزارة المالية و 

  الوزارات والدوائر الحكومية كافة  علىنسخة من هذا الدليل دائرة الموازنة العامة بتوزيع وزارة المالية و تقوم

 .لدائرةللوزارة وا ونشره على الموقع االلكتروني المحافظاتو 

 تطبيق هذا الدليل.عمل لشرح عملية ورش  سيتم عقد 
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  أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية بإعداد موازنات المحافظات الفصل الثاني:  .8

 الماليةمسؤولية وزارة  8.0
 .رسم السياسة المالية في المملكة وتنفيذها بما يراعي تحقيق االستقرار المالي وتحفيز النشاط االقتصادي 

 والذي يتضمن تقدير اإليرادات المحلية  ،الجهات ذات العالقةمع بالتعاون  المالي متوسط المدى اإلطار إعداد

ي تقدير ف اإلطارالى هذا ويتم االستناد للسنوات الثالث القادمة. والنفقات  والمنح الخارجية والعجز المستهدف

 السقف الكلي للنفقات الرأسمالية للمحافظات.

  زات الموازنة العامة والمديونية العامة.ضمان انسجام سقوف االنفاق العام مع الحدود المستهدفة لعجو  

 وتضطلع وحدة الالمركزية المالية في الوزارة بالمهام التالية

 .متابعة التطور في عملية تنفيذ الالمركزية المالية في المحافظات والمشاركة في بناء القدرات المؤسسية 

 والقوانين ذات األثر المالي التي قد تتطلب التطوير أو  األنظمةتحديد التنسيق مع الجهات ذات العالقة ل

 التعديل.

  ية لتطوير مفهوم الالمركز على مستوى المحافظات وتحليلها للمساعدة في تقديم التوصيات  البياناتجمع

 .المالية

 ة.االتصال داخل وزارة المالية حول كافة قضايا الالمركزية المالية، وتنسيق جميع األنشط كنقطة العمل 

 صدار التقارير التي تتضمن التوصيات ومجاالت في عمليات تنفيذ الالمركزية المالية  الضعفنقاط  تحديد وا 

 التحسين من أجل سد الفجوة والتخفيف من المخاطر المحتملة عند التنفيذ.

  الية.بناء القدرات في المحافظات والوزارات المعنية، فيما يخص الالمركزية الماعداد الخطط الالزمة ل 

 مسؤولية دائرة الموازنة العامة 8.8

 عادلة باستخدام م وتوزيعه على المحافظات للمحافظاتللنفقات الرأسمالية  اإلجمالي السنوي احتساب السقف

 ومعايير محددة ومقرة من مجلس الوزراء. 

  .مساعدة الجهات المعنية في المحافظات على إعداد موازناتها 

  السقوف المحددة لها في قانون الموازنة العامة اضافًة الى جداول تتضمن ادراج موازنات المحافظات حسب

 .توزيع اجمالي النفقات الرأسمالية حسب المحافظات

  المشاريع الرأسمالية التي تم تحديدها من قبل للتأكد من ان الوزارات و المحافظات بين تنسيق المتابعة
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 المطبق. الموازنة الموجهة بالنتائو المحافظات تراعي مفهوم

  والتي من ضمنها المشاريع  الواردة في قانون الموازنة العامةالبرامو والمشاريع واألنشطة  أداءمتابعة تقييم

  .ستهدفةوالتأكد من تحقيقها للنتائو الم الرأسمالية للمحافظات

  الحاجة كلما اقتضتالمخصصة للمحافظات  الموازنات الرأسمالية سقوفومراجعة المعايير ومعادلة دراسة 

ية للسير باالجراءات الرسم تحديد السقوف للمحافظاتواقتراح التوصيات بخصوص تعديل معايير ومعادلة 

 القرارها.

 

 التنمية المحلية في المحافظة مديريةمسؤولية  8.1
 من المشاريع التنموية والخدمية وذلك  إعداد الخطة االستراتيجية للمحافظة وتحديد كافة احتياجات المحافظة

إجراءات تطوير ادلة االحتياجات والخطة التنموية السنوية للمحافظة ضمن وفقا للمنهجية المحددة في دليل 

 .إطار الالمركزية

  وحسب األولويات. موازنة المحافظةمشروع اختيار المشاريع الرأسمالية التي سيتم ادراجها ضمن 

  يق بالتنس ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة المحافظة السنويةإعداد مشروع موازنة

 المباشر مع المجلس التنفيذي.

 للموافقة عليها ومجلس المحافظة عرض مشروع الموازنة ومناقشتها مع المجلس التنفيذي . 

 للمحافظة مسؤولية المجلس التنفيذي 8.1

 المشاريع ت تحديد أولوياالجديدة و  اقتراح المشاريع التنمويةو الخطة االستراتيجية والتنفيذية للمحافظة، ناقشة م

 .يةالقطاعاالهداف األهداف الوطنية وحسب الرأسمالية حسب 

  ا والتعديل عليهمشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة مناقشة

 بالتنسيق المباشر مع مديرية التنمية المحلية في المحافظة.حسب الحاجة 

 المحافظةمسؤولية مجلس  8.4

  تحديد أولويات المشاريعإقرار الخطة االستراتيجية والتنفيذية للمحافظة و. 

 العامةمن وزارة المالية/ دائرة الموازنة ضمن السقوف المحددة  موازنة المحافظة إقرار مشروع. 
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 موازنة المحافظة  مشروعإعداد المتعلقة ب األحكامالفصل الثالث:  .1

 أحكام عامة 1.0
 الوحدات  وموازناتلمحافظات مع أحكام قانون تنظيم الموازنة العامة يجب أن تنسجم عملية اعداد موازنة ا

القانون أو قصور هذا الدليل عن تغطية كافة الحكومية، وفي حال وجود أي تعارض بين هذا الدليل وبين 

ي هي المرجع األساس نظمة والتعليمات الصادرة بموجبهواالانون الق الموازنة فيعتبر بإعداداالجراءات المتعلقة 

 فظات.االمح موازناتلعملية اعداد 

 موجبها ظمة السارية التي يتم بال يغطي هذا الدليل عملية تنفيذ الموازنة العامة، وتخضع هذه العملية للقوانين واالن

 تنفيذ الموازنة العامة بكافة فصولها.

  تخضع موازنات المحافظات ألحكام الرقابة والتدقيق المتبعة والناظمة لكافة مخصصات قانون الموازنة العامة ومنها

 رقابة وزارة المالية وديوان المحاسبة.   

 هذا الدليل عند اعداد مشروع موازنة المحافظة.باألحكام واإلجراءات الواردة في  تلتزم المحافظة 

 المشاريع الرأسمالية الجديدة فقط بإعدادهفظات االذي ستقوم المح 8102عام موازنة المحافظة لمشروع  يشمل. 

  تشمل اإليرادات.  موازنة رأسمالية وتشمل النفقات واللكل محافظة 

 8102عام الداخلية لوزارة موازنة  ضمن إلدامة عمل مجلس المحافظةالالزمة مخصصات ال ترصد. 

  الس المحافظات.إلدامة عمل مج المرصودةمخصصات الال يجوز تجاوز 

 المحافظات  االنفاق على مستوى تحديد سقوفخاصة بأحكام  1.8

  وللسنتين القادمتين كأرقام تأشيريه لسنة الموازنةيجب تحديد السقف اإلجمالي المخصص للمحافظات.  

  تجاوزها. يجوز على المحافظة االلتزام بالسقف المحدد من دائرة الموازنة العامة وال 

  الى المعايير التالية: 8102لعام  المحافظات موازنة تخضع عملية تحديد سقوف  

 من السقف اإلجمالي توزع بشكل متساوي على جميع المحافظات.  11% .0

 النسب التالية: و  يرالمعاي من السقف اإلجمالي توزع بناًء على 21% .8

 %14عدد السكان بوزن نسبي  .0

 %84نسبة الفقر بوزن نسبي  .8

 %84البطالة بوزن نسبي نسبة  .1

 %4المساحة بوزن نسبي  .1
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 %01عدد المنشآت االقتصادية بوزن نسبي  .4

  ستوى مفهوم المشروع على م التي ينطبق عليهاللمشاريع الرأسمالية المشاريع موازنة المحافظة  مشروع ضمنيندرج

 التالية: المحدداتوضمن فقط المحافظة 

 شروع يخدم مواطني المحافظة نفسها.الم .0

  .محافظةخارج الوال يمتد الى نفسها موقع المشروع ضمن المحافظة  .8

  ادراج  زالجديدة على المستوى الوطني وال يجو  الرأسماليةالحكومية المشاريع الوزارات والدوائر يندرج ضمن موازنة

 : وطنيالعلى المستوى المشروع وتستخدم المحددات التالية لتحديد موازنة المحافظة. مشروع هذه المشاريع ضمن 

 أكثر ويخدم المشروع مواطني أكثر من محافظة أو على مستوى الوطن ككل ويكون موقعه في محافظة أ .0

 المستفيدة من المشروع. المحافظاتمن 

 .على االقتصاد الوطنيالمحافظة الواحدة ويؤثر حدود متد نتائو المشروع الى خارج ت .8

 لخاص أو من خالل اتفاقيات امتياز.يتم تنفيذ المشروع من خالل الشراكة مع القطاع ا .1

يتم تمويل المشروع من خالل القروض الميسرة أو المنح الخارجية والتي تتضمن اتفاقيات لتمويلها  .1

 تخفيض قيمة التمويل.الى االخالل بها  بحيث يؤديشروطا خاصة 

 خبرات إشرافيه متخصصة أو تتضمن تكنولوجيا جديدة.يتطلب المشروع  .4

 لتعيين او استخدام موظفين او اي نفقات ذات طبيعة المحدد لها الرأسمالي للمحافظة استخدام السقف  ال يجوز

 جارية.

  ضمن موازنة المحافظة.أكثر من سنة  على مشروع رأسمالي معين وتوزيعهيجوز ادراج 

 إعداد موازنة المحافظة تتعلق بعملية أحكام  1.1

  مشروع يجب استخدام النماذج المخصصة والمعتمدة من دائرة الموازنة العامة )المرفقة في هذا الدليل( إلعداد

 موازنة المحافظة. 

  إعداد بالحكومية المعنية في المحافظة  والدوائرمع الوزارات بالتنسيق التنمية المحلية في المحافظة  مديريةتقوم

تحقيقها والجهات المستفيدة والكلفة المتوقعة وذلك باستخدام  واألهداف المرجو الذي تم اختياره وصف عام للمشروع

 .المعتمد من دائرة الموازنة العامةرفق في هذا الدليل( )الم وصف المشلوعبطاقة نموذج 

 للوزارة ومع مفهوم الموازنة  ةلضمان انسجام المشروع مع الخطة االستراتيجيالوزارة المعنية  يجب التنسيق مع

  بالنتائو.الموجهة 
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  8102إجراءات إعداد موازنة عام الفصل الرابع:  .1

 المتوفر للمحافظات السقف الكلي تحديد  اتإجراء 1.0
  ار المالي اإلط إعداد وثيقةمن خالل  العام الكلي لإلنفاقبتحديد حجم السقف ودائرة الموازنة العامة تقوم وزارة المالية

 على ان يتم تضميها في بالغ الموازنة الذي يصدره المجلس والذي يشمل أيضا ما يلي:، متوسط المدى

  للوزارات والدوائر الحكومية والرأسماليالجاري سقف اإلنفاق  

  سقف االنفاق الرأسمالي الذي سيتم توزيعه على المحافظات 

 إجراء تحديد نفقات إدامة عمل مجلس المحافظة  1.8

  مخصصات ادامة عمل مجالس المحافظات وتعميمها على المحافظات.سقوف بإعدادتقوم دائرة الموازنة العامة /  

 مل الالزمة إلدامة ع في مجلس المحافظة بإعداد موازنة للنفقات التشغيلية المختصة بالشؤون المالية تقوم الوحدة

وذج نمباستخدام ألعضاء مجلس المحافظة والنفقات اإلدارية والتشغيلية  ظة والتي تشمل مكافآتمجلس المحاف

والمقرة على  )المرفق في هذا الدليل( 8181-8102 حديد مخصصات إدامة عمل مجالس المحافظات لألعوام 

 .دائرة الموازنة العامةتتجاوز السقف المحدد من أن ال 

  مجلس المحافظة للسير بإجراءات إقرارها بصورتها النهائية.رفع الموازنة الى رئيس يتم 

  وزارة الداخلية، على أن يكون آمر موازنة عمل مجلس المحافظة من خالل  إلدامةيتم تحويل المبالغ المخصصة

 . وفقًا لقانون الالمركزية الصرف لهذه النفقات رئيس مجلس المحافظة

 من قبل المجلس التنفيذي للمحافظة المحافظة مراجعة موازنةإجراءات  1.1

 قانون الموازنة العامة إلعداد مشروع الوزراء  بتعميم دولة رئيسفي شهر أيار من كل عام  المحافظ تم تزويدي

مات والتعلي ساألس مرفقًا به السقوف المحددة لها ومتضمناً موازنة المحافظة وقانون موازنات الوحدات الحكومية و 

 مشروع موازنتها للسنة المالية المقبلة ومواعيد تقديم الموازنة الى دائرة الموازنة العامة.  إلعداد

 س المجلالحكومية في المحافظة وكافة أعضاء  المديرياتالى كافة  اعداد الموازنةبتحويل تعميم  المحافظ قومي

ي ل الزمني إلجراءات إعداد الموازنة الواردة فوالجدو التقيد بالتعليمات و  لاللتزامومديرية التنمية المحلية  التنفيذي

 .التعميم

  يطلب المحافظ من مديرية التنمية المحلية إعداد مشروع موازنة المحافظة السنوية ضمن السقف المحدد من قبل

 .بالتنسيق الكامل مع المجلس التنفيذي دائرة الموازنة العامة
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  تحدد مديرية التنمية المحلية في المحافظة حسب "دليل إجراءات تطوير أدلة االحتياجات والخطة التنموية السنوية

وتختار المشاريع الرأسمالية الجديدة بحيث ال تتجاوز السقف للمحافظة" المعتمد أولويات المشاريع الرأسمالية الجديدة 

 لعامة.دائرة الموازنة ا لمحدد من وزارة المالية /ا

  تقوم مديرية التنمية المحلية وباستخدام "برنامو تنمية" أو بأي وسيلة أخرى التأكد من عدم ازدواجية المشاريع

مانحة ن خالل الجهات المع مشاريع سابقة تم تنفيذها أو سيتم تنفيذها م المقترحة في نفس المنطقة الجغرافية

 والداعمة.

 مع البلديات للتأكد من عدم ازدواجية المشاريع المقترحة على مستوى المحافظة  تقوم مديرية التنمية المحلية بالتنسيق

 البلديات.   يع التي سيتم تمويلها وتنفيذها منمع المشار 

  تم  يمديرية على حدا من أجل مناقشة المشاريع الرأسمالية النهائية التمدير تجتمع مديرية التنمية المحلية مع كل

 .اختيارها ضمن القطاع

 تحقيقها والجهات المستفيدة والكلفة  هداف المرجوواألإعداد وصف عام للمشروع تقوم مديرية التنمية المحلية ب

 .)المرفق في هذا الدليل( وصف المشلوعبطاقة نموذج المتوقعة وذلك باستخدام 

  ارة المعنية المحافظة ومع الوز تقوم مديرية التنمية المحلية في المحافظة وبالتنسيق مع المديرية الحكومية المعنية في

 . الموجهة بالنتائو مفهوم الموازنةللوزارة ومع  ةلضمان انسجام المشروع مع الخطة االستراتيجي

   ختيارهاشاريع التي تم افي المحافظة بإعداد مشروع موازنة المحافظة السنوية حسب المتقوم مديرية التنمية المحلية 

نموذج ئة تعبأدلة االحتياجات والخطة التنموية السنوية للمحافظة" المعتمد وتقوم ب"دليل إجراءات تطوير باستخدام 

 من دائرة الموازنة العامة. المعتمد  )المرفق في هذا الدليل( 8181-8102 حديد المشاليع اللأسمالية لألعوام 

 8181-8102لألعوام  نموذج  حديد المشاليع اللأسماليةي المدرجة ف المشاريع كافة يقوم المحافظ بمراجعة 

 وارسالها بآواقرارها قبل منتصف شهر لمناقشتها من المجلس التنفيذي االجتماع  ويطلب )المرفق في هذا الدليل(

 . الى مجلس المحافظة

 مجلس المحافظةقبل إقرار مشروع موازنة المحافظة من  ءاتإجرا 1.1

 المحال اليه من المجلس التنفيذي للمحافظة.بدراسة ومراجعة مشروع موازنة المحافظة مجلس المحافظة  يقوم 

 ن ممثل عأعضاء المجلس التنفيذي و و المحافظ  يقوم مجلس المحافظة بمناقشة مشروع موازنة المحافظة بحضور

واجراء الحق في طلب اإليضاحات الالزمة ، ولمجلس المحافظة وزارة المالية وآخر عن دائرة الموازنة العامة 

  مناسبة. التعديالت التي يراها 
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  طلب مجلس المحافظة، يطلب المحافظ من حسب موازنة المحافظة في حال كان هنالك تعديالت على مشروع

 .المعنيةالدائرة او  يق مع الوزارةبالتنس إجراء التعديل المطلوبمديرية التنمية المحلية 

 ومناقشتها بصورتها المعدلة ليصار ا يحيل المحافظ مشروع موازنة المحافظة الى مجلس المحافظة من أجل مراجعته

 .الى اقرارها

   موازنة المحافظة بموعد أقصاه نهاية شهر أيلول.  مشروع مجلس المحافظةر يق 

  الوزارات والدوائر الحكومية المعنية الى من مجلس المحافظة  المق رة موازنة المحافظةمشروع يقوم المحافظ بإرسال

خة باإلضافة الى نس لغايات ادراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر الحكومية المعنية دائرة الموازنة العامةو 

 .الى وزارة الداخلية

  موازنات المحافظاتومتابعة مراجعة  اتإجراء 1.4

  من وجود كافة المعلومات والبيانات الالزمة بالتأكد موازنة المحافظة  مشروع م دائرة الموازنة العامة بمراجعةتقو

 بخصوص المشاريع الرأسمالية المقترحة.

  المقترحة.تقوم دائرة الموازنة العامة بالتأكد من عدم ازدواجية المشاريع  

  فصول الموازنة العامة حسب تقوم دائرة الموازنة العامة بالتأكد من ادراج المشاريع الرأسمالية للمحافظات ضمن

 الجهة المنفذة لها.

  ية المشاريع الرأسمالبعد صدور قانون الموازنة العامة تقوم الوزارات والدوائر الحكومية بالسير بإجراءات تنفيذ

 ًا.المعتمدة من خالل اآللية  للمحافظات

 مالية متابعة تقدم سير العمل في المشاريع الرأستقوم المجالس التنفيذية ومديريات التنمية المحلية في المحافظات ب

 اعداد تقارير ربعية وتزويد مجالس المحافظات بها.و للمحافظات 
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   إعداد الموازنة لعمليةالزمني  اإلطارالفصل الخامس:  .4

 العامةالموازنة مشروع إعداد مراحل ل الزمني اإلطاريبين الجدول أدناه 

 الجهة المسؤولة اإلجلاء ال اليخ
مراجعـــــــــة الســــــــــقوف االوليــــــــــة للــــــــــوزارات والــــــــــدوائر والوحــــــــــدات الحكوميــــــــــة والمحافظــــــــــات، وتحــــــــــديث  نيسان

 المؤشرات االقتصادية الكلية.
دائلة وزالة المالية/

 الموازنة العامة
وزارة  الطلـــــب مـــــن الـــــوزارات والــــــدوائر والوحـــــدات الحكوميـــــة والمجــــــالس التنفيذيـــــة للمحافظـــــات تزويــــــد من صف آيال

دائــــرة الموازنــــة العامــــة بمشــــروعات موازناتهــــا للمــــدى المتوســــط بموجــــب تعمــــيم صــــادر عــــن  الماليــــة/
ــــــة أوليــــــة لكــــــل وزارة ودائــــــرة ووحــــــدة حكوميــــــة  ــــــيس الــــــوزراء متضــــــمنًا اعتمــــــاد ســــــقوف جزئي ــــــة رئ دول

 ومحافظة.

دائلة وزالة المالية/
 الموازنة العامة

 من صف  موز
 

قيـــــام الـــــوزارات والـــــدوائر والوحـــــدات الحكوميـــــة بتزويـــــد دائـــــرة الموازنـــــة العامـــــة بمشـــــروعات  -
 المتوسط.موازناتها للمدى 

قيـــــــــام المجـــــــــالس التنفيذيـــــــــة فـــــــــي المحافظـــــــــات بتزويـــــــــد مجـــــــــالس المحافظـــــــــات بمشـــــــــاريع  -
 موازنات المحافظات للمدى المتوسط.

كافة الوزالات والدوائل 
والوحدات الحكومية 

 نميذية والمجالس ال
 للمحافظات

ـــــــإقرار مشـــــــاريعقيـــــــام مجـــــــالس المحافظـــــــات  من صف آب موازنـــــــات المحافظـــــــات المحـــــــال اليهـــــــا مـــــــن المجـــــــالس  ب
 التنفيذية للمحافظات وتزويد دائرة الموازنة العامة والوزارات والدوائر الحكومية بها.

 مجالس المحافظات

 من صف ايلول
 

إدراج المشــــــــاريع الرأســــــــمالية الجديــــــــدة للمحافظــــــــات ضــــــــمن مشــــــــاريع موازنــــــــات الــــــــوزارات والــــــــدوائر 
الحكوميـــــــة واالنتهـــــــاء مـــــــن دراســـــــة مشـــــــروعات موازنـــــــات الـــــــوزارات والـــــــدوائر والوحـــــــدات الحكوميــــــــة 

 متوسط المدى للوزارات والدوائر الحكومية إنفاق إطارواعداد 

دائلة وزالة المالية/ 
 الموازنة العامة

 نهاية ايلول
 

ــــــاق العــــــام والســــــقوف الجزئيــــــة  ــــــد الســــــقف الكلــــــي لإلنف ــــــالغ الموازنــــــة العامــــــة متضــــــمنًا تحدي اعــــــداد ب
لنفقـــــات الـــــوزارات والـــــدوائر والوحـــــدات الحكوميـــــة بحيـــــث يشـــــتمل الســـــقف الجزئـــــي للـــــوزارات والـــــدوائر 

 .الحكومية على سقوف موازنات المحافظات

دائلة وزالة المالية/
 الموازنة العامة

 لئاسة الوزلاء اصدار بالغ الموازنة العامة بعد اقراره. مطلع  شلين االول

من صف  شلين 
 االول

قيـــــام الـــــوزارات والـــــدوائر والوحـــــدات الحكوميـــــة بتزويــــــد دائـــــرة الموازنـــــة العامـــــة بمشـــــروعات موازناتهــــــا 
 للمحافظات.للمدى المتوسط في ضوء بالغ الموازنة متضمنة المشاريع الرأسمالية الجديدة 

كافة الوزالات والدوائل 
 والوحدات الحكومية

 نهاية  شلين االول
 

اعــــــداد المالمــــــح واالبعــــــاد الرئيســــــية لمشــــــروع قـــــــانون الموازنــــــة العامــــــة وقــــــانون موازنــــــات الوحـــــــدات 
ــــــــة وعرضــــــــهما علــــــــى المجلــــــــس االستشــــــــاري للموازنــــــــة لمناقشــــــــتهما واجــــــــراء أي تعــــــــديالت  الحكومي

 عليهما.

العامة دائلة الموازنة 
المجلس االس شالي 

 للموازنة العامة
من صف  شلين 

 الثانط
ــــــس الــــــوزراء  ــــــة لمجل ــــــانون موازنــــــات الوحــــــدات الحكومي ــــــانون الموازنــــــة العامــــــة وق تقــــــديم مشــــــروعي ق

 لمناقشته واقراره بعد اجراء التعديالت المطلوبة.
دائلة وزالة المالية/

 الموازنة العامة
 مجلس الوزلاء

 لئاسة الوزلاء تقديم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس االمة. نهاية  شلين الثانط

قـــــــــراره تمهيـــــــــدًا لصـــــــــدور اإلرادة الملكيـــــــــة الســــــــــامية  كانون اول مناقشـــــــــة مشـــــــــروع قـــــــــانون الموازنـــــــــة العامـــــــــة وا 
 بالمصادقة عليه.

 مجلس األمة
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 النماذج  .6
 محافظة......

 8181-8102نموذج  حديد المشاليع اللأسمالية لألعوام 

 الكلفة الكلية للمشروع صفة المشروع اسم المشروع

الوزارة/ 
الدائرة 
المعنية 
بتنفيذ 
 بالمشروع

 (لدينارا) النفقات الرأسمالية

*مقدل 
8102 

** أشيلي 
8102 

** أشيلي 
8181 

              
              
              
              
              
              
              
       
       
       
       

       المجموع
       

 *ي م ال قيد بالسقف المحدد للمحافظة.
      

 ** ي م  حديدها من قبل المحافظة وهط قابلة لل عديل وال حديث فط ضوء المس جدات المس قبلية.
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 ماحاافاظاة .....

 8181-8102إدامة عمل مجالس المحافظات لألعوام نموذج  حديد مخصصات 

 البند
 ()دينارالنفقات الجارية 

 8181** أشيلي  8102** أشيلي  8102*مقدل 

       المكافآت
       القرطاسية
       االتصاالت

       الضيافة
       **اخرى

-    
-    
-    

       المجموع
    

 المحدد للمحافظة.*ي م ال قيد بالسقف 
   

 ** ي م  حديدها من قبل المحافظة وهط قابلة لل عديل وال حديث فط ضوء المس جدات المس قبلية.
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 نموذج وصف مشروع

 

 اسم المشروع

 

 المحافظة

 الوزارة/ الدائرة المعنية بتنفيذ بالمشروع

 

 المدينة اللواء/

 

 وصف عام للمشروع

 

 

 أهداف المشروع

1- 

2- 

3- 

 

 األهداف الوطنية التي سيحققها

 

 

 

 الفئات المستفيدة من المشروع

 

 

 

  مدة تنفيذ المشروع:

 

 دينار  تكلفة المشروع اإلجمالية

 دينار  2112للعام مقدر 

 دينار  2112تأشيري 

 دينار  2111تأشيري 

 

 المخرجات من تنفيذ المشروع على مستوى المحافظة

 

 

 

 مؤشرات األداء

1- 

2- 

3- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


