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اغطالضًامعـمحرصموزارةماٌاظقةمسؾكمعقاصؾةماىفقدماهلادصةمإديمرصعمعلؿقىمطػاءةمسؿؾفاممبامؼـلفؿم

وهؼقؼماظؿؽاعؾمواالتلاقمبنيمطاصةمضطاساتموإداراتماظقزارةمعـمغاحقةموععماٌصاحلماظؿابعةمهلامواىفاتم

ايؽقعقةماألخرىمعـمغاحقةمثاغقة؛ؼؿؿمعقاصؾةمإسدادمخطةماظعؿؾماظلـقؼةمظؾقزارةمواٌصاحلماظؿابعةمهلامظؾعامم

.مم2012

ميفمضقءماظؿطقراتمم2012خطةّسؿلّالوزارةّوادلصاحلّاإلورادوةّالًابعةّهلاّلؾعامّادلاليّحقثممتمإسدادم

واظؿققالتماظيتمتعقشفامبالدغامسؾكمزبؿؾػماألصعـدةماظلقادقةمواالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةمآخذؼـميفماالسؿؾارم

هدؼاتماٌرحؾةماظؼادعةمالدقٍؿامواظقرـمميرممبـعطػمخطرلمؼؿطؾبمبذلمجفقدمإضاصقةموادؿــائقةمظؾكروجمإديم

.مبرماألعان

وضدمتضؿـتمخطةمسؿؾماظقزارةماٌفاممواألغشطةماظيتمتلاػؿميفمهؼقؼماالدؿؼرارماٌاظلموعـمثؿماالضؿصادي،م

وتعزؼزماظرضابةمواٌلاءظةموطذظؽمادؿؿرارمهدؼثمإدارةماٌاظقةماظعاعةمواظعؿؾمسؾكمتـؿقةماإلؼراداتماظذاتقةمشرلم

.ماظـػطقةموهلنيمعلؿقىمأداءماظقزارةموعصايفاموتعزؼزمطػاءةموصاسؾقةماإلغػاقماظعام

وتعؿدلمخطةماظعؿؾمدظقؾمظؿقدؼدمأوظقؼاتمتـػقذماألغشطةمواظدلاعجماظيتمتلاسدميفمهؼقؼمأػدافموزارةم

.ماٌاظقةمبشؽؾمخاصمواألػدافماظعاعةمظؾقؽقعةمبشؽؾمساممبػاسؾقةموطػاءة

وظذامغأعؾمعـماىؿقعماالظؿزاممبؿـػقذمعاموردميفماًطةمعـمعفامموبراعجموأغشطةمحلبمتلؾلؾفاماظزعينمطٌؾم

.مصقؿامخيصفمورصعماظؿؼارؼرماظدورؼةمسـمعلؿقىماإلناز
م

؛؛ ..واهلل املوفق

 صخـــز أمحذ انىجيــــه
 وسيـــز ادلبنيـــــة

 االفتتاحية
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تلعكموزارةماٌاظقةمإديمهلنيمعلؿقىمأدائفاموهؼقؼمأػداصفامبػاسؾقةموطػاءةموػذامعامؼػرضم

ضقاعفامبإسدادمخططمسؿؾمدـقؼةمعؿضؿـةماظدلاعجمواألغشطةمواٌفامماٌطؾقبةموعقاسقدمتـػقذػامخاللم

.ماظعام

خطةمسؿؾماظقزارةمواٌصاحلماإلؼرادؼةماظؿابعةمهلامظؾعامماٌاظلموبـاًءمسؾكمذظؽمصؼدممتمإسدادم

مآخذؼـميفماالسؿؾارمسـدمصقاشةماًطةماظؿطقراتمواٌؿغرلاتماحملؾقةمواإلضؾقؿقةمواظدوظقةمم2012

وعؿطؾؾاتماٌرحؾةميفمزؾماألوضاعماظذيممترمبفامبالدغامبشؽؾمخاصمواٌـطؼةماظعربقةمبشؽؾمسامم

واغعؽاداتفاماظلؾؾقةمسؾكماظقضعماالضؿصادي،ماألعرماظذيمؼؿطؾبمعراساةمذظؽمسـدموضعماظدلاعجم

.مواألغشطةمواٌفامماظيتمتلاػؿموتلاسدميفمعقاجفةماظؿقدؼاتمواالدؿػادةمعـماظػرص

حقثممتمهدؼدماظػذلاتماظزعـقةماظالزعةموعؤذراتماظؼقاسمبغرضمايصقلمسؾكمعؤذراتمطؿقةم

ضدرماإلعؽانمسـدماظؿؼققؿمٌعرصةمعدىماظؿؼدمميفمهؼقؼماألػداف،موطذظؽماٌلاسدةميفماظقضقفمسؾكم

.ماالسبراصاتمواظعؿؾمسؾكمتصقققفامأواًلمبأول

ّ:وتًؽونّهذهّاخلطةّمنّمخِةّأقِامّرئقِقةّتًؿٌلّيفّاآلتي

:ّّاألهدافّوالًوجفاتّالعامة:ّالؼِمّاألول

.مم2012ؼؿـاولمػذاماظؼلؿماألػدافمواظؿقجفاتماظعاعةمًطةماظعؿؾمخاللماظعامم

:ّخطةّالعؿلّلؾؼطاساتّالرئقِقةّواإلداراتّالعامةّالـؿطقةّبالوزارة:ّالؼِمّالٌاني

ؼؿـاولمػذاماظؼلؿماٌفامماظؿػصقؾقةماظقاجبماظؼقاممبفامواظدلاعجماظزعـقةمظؿـػقذػامعـمضؾؾم

طؾمضطاعمسؾكمعلؿقىمطؾمإدارةمساعةمباظقزارةمواٌعفدماٌاظل،مباإلضاصةمإديماإلداراتم

.ماظعاعةماظـؿطقةمبدؼقانمسامماظقزارة

م

م

 المقدمة
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:ّخطةّسؿلّادلصاحلّاإلورادوةّالًابعةّلؾوزارة:ّالؼِمّالٌالث

ؼؿـاولمػذاماظؼلؿماٌفامماظؿػصقؾقةماظقاجبماظؼقاممبفامواظدلغاعجماظزعينمظؿـػقذػامعـمضؾؾم

.معصؾقيتماىؿاركمواظضرائب

مصػوفةّاخلطةّالًـػقذوةّدلاّخيصّوزارةّادلالقةّيفّالربنامجّالعامّحلؽومةّالوفاقّ:ّالؼِمّالرابع

م:ّم2012الورينّلؾعامّ

ؼؿـاولمػذاماظؼلؿماألػدافمواظلقاداتماظعاعةمواٌفاممواألغشطةموعقاسقدماظؿـػقذمٌامخيصم

وزارةماٌاظقةمًطةماألداءماظلـقيمظؾقزارةمواظدلغاعجماظؿـػقذيميفمإرارماظدلغاعجماظعامميؽقعةم

م.م2012اظقصاقماظقرينمظؾعامم

:ّم2012اخلطةّالِـووةّدلوضوساتّوزارةّادلالقةّادلؼدمةّجملؾسّالوزراءّلعامّ:ّالؼِمّاخلامس

ؼؿـاولمػذاماظؼلؿماٌقاضقعماٌزعـةماٌؿقضعمسرضفامسؾكمذبؾسماظقزراءمخاللمسامم

.مم2012

،،  ...واهلل ويل التوفيق
 

 
انتخطيط واإلحصبء وادلتببؼة / وكيم ق
 ػهي حمًذ شبطز يثىن/ د
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 :انقظى األول 
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األهذاف وانتىجهبت 
 انؼبية خلطة انؼًم
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:ممممصقؿامؼؾل2012تذلطزماالػدافماظعاعةمًطةماظعؿؾمخاللماظعامم

هؼقؼماالدؿؼرارماٌاظلموادؿداعةماٌاظقةماظعاعةممبامؼلاػؿميفمهؼقؼماالدؿؼرارماالضؿصاديم (1)

 .وهػقزماظـؿق

ترذقدماإلغػاقماظعامموإسادةمػقؽؾؿفممبامؼؿلؼموهؼقؼمأػدافماظؿـؿقةموأوظقاتموعؿطؾؾاتم (2)

 .اجملؿؿعماالدادقةم

 .تـؿقةماإلؼراداتماظذاتقةمشرلماظـػطقةمورصعمطػاءةمادؿغاللماٌقاردماًارجقة (3)

عقاصؾةمإصالحمإدارةماٌاظقةماظعاعةممبامؼؽػؾمهلنيمدبصقصموإدؿكدامماٌقاردماظعاعةموزؼادةم (4)

 .ماظشػاصقةمواٌلائؾة

 .هلنيموتطقؼرمعلؿقىمأداءموزارةماٌاظقةموعصؾقيتماظضرائبمواىؿارك (5)

 األهداف العامة :  والًال ًال 
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:ّترتكزّالًوجفاتّالعامةّلؾُطةّيفّاآلتي

اظعؿؾمسؾكماحؿقاءمسفزماٌقازغةموادؿؿرارممتقؼؾفمعـمعصادرمشرلمتضكؿقةموإجيادمعصادرمجدؼدةمأطـرمأعاغًام .1

 .عـمخاللماظصؽقكماإلدالعقة

االدؿؿرارميفمػقؽؾةماإلغػاقماظعاممواظعؿؾمسؾكمإسادةمتقجقففمسبقماإلغػاقماظؿـؿقيموزؼادةمزبصصاتم .2

م.اظؼطاساتماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةمواظؾـقةماظؿقؿقةماظيتمتدسؿماالدؿؼرارمواظـؿقماالضؿصادي

االدؿؿرارميفمتـػقذماإلصالحاتماٌاظقةمواظضرؼؾقةمواىؿرطقةمورصعمطػاءةمعلؿقىماظؿقصقؾمظؾؿقاردماظعاعةم .3

اظذاتقةمشرلماظـػطقةممبامؼلفؿميفمزؼادةمعلاػؿؿفاميفمإذياظلماٌقاردماظعاعةمعـمخاللمتطقؼرماألداظقبمواظـظؿم

م.موأدواتماظعؿؾ

اظعؿؾمسؾكمهلنيماظؿـؾؤاتماالضؿصادؼةماظؽؾقةمعـمخاللمإسدادماإلرارماالضؿصاديماظؽؾلمظؾؿقازغةموإرارم .4

 .اظـػؼاتمعؿقدطماٌدىموربطماٌقازغةمباًططماظؿـؿقؼة

عقاصؾةمهدؼثمإدارةماٌاظقةماظعاعةمعـمخاللمادؿؿرارمتـػقذمإدذلاتقفقةمإصالحمإدارةماٌاظقةماظعاعةماٌرحؾةم .5

موتقدقعمإغؿشارهمإديمسددمعـماىفاتماٌلؿفدصةمAFMISاظـاغقةموتطقؼرمغظامماٌعؾقعاتماحملادؾقةم

 .م2012خاللماظعامم

االدؿؿرارميفمتطقؼرموهدؼثماألغظؿةماآلظقةموهلنيموتطقؼرمبقؽةماظعؿؾموتعزؼزمبـاءماظؼدراتمظؾؿقاردم .6

اظؾشرؼةممبامؼلاػؿميفمهلنيمعلؿقىماألداءموتقصرلماظقضتمواىفدمواٌالموتؾلقطموتلفقؾمتؼدؼؿماًدعاتم

 .اٌاظقةمواظضرؼؾقةمواىؿرطقة

م.اظعؿؾمسؾكمحشدماٌقاردماحملؾقةمواألجـؾقةمورصعمطػاءةمإدارةموادؿكدامماٌقاردماًارجقةماٌؿاحة .7

.متعزؼزمأسؿالماظرضابةمواٌراجعةمواٌلاءظة .8

م

م

م

م

 التوجهات العامة خلطة العمل : ثانياً
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 :انقظى انثبَي 
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خطة انؼًم نهقطبػبت انزئيظية 
 واإلدارات انؼبية انًُطية ببنىسارة
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: أووًال 
 قطبع اإليزادات
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 قطبع اإليزادات
ّّاإلدارةّالعامةّلإلسػاءاتّاجلؿركقةّوالضرويقةّاإلدارةّالعامةّلإلسػاءاتّاجلؿركقةّوالضرويقةّ

 انفرتة انشيُيةيؤشز انقيبص  ادلهبو واألَشطة و
اظؾتميفماظطؾؾاتماظقاردةمعـماىفاتماظيتمعـقفامضاغقنماىؿاركمم 1

ظلـةمم(12)مموتعدؼالتفمباظؼاغقنمرضؿم1990ظلـةمم(14)رضؿم

ممواظؼقاغنيماألخرىمإسػاءاتمذيرطقةم،ورصعماظؿؼارؼرم2010

م.اظدورؼةمباظـؿائج

سددماإلسػاءاتماٌـفزةمعؼارغةمبعددم -

.ماإلسػاءاتماظقاردة

.محفؿماإلسػاءات -

مدؾؿؿدل-مؼـاؼرم

حصرموعراجعةماٌشارؼعماإلمنائقةمايؽقعقةماٌؿقظةمبؼروضمم 2

وعلاسداتمخارجقةمواٌؿـقحةمإسػاءاتمذيرطقةمٌعداتفاموعدخالتفام

مموتعدؼالتفمباظؼاغقنمرضؿم90ظلـةمم(14)وصؼًامظؼاغقنماىؿاركمرضؿم

ممظغرضمتصػقةماٌشارؼعماٌـؿفقةمواظؿأطدمعـم2010ظلـةمم(12)

.مصقةمدالعةمعـحماإلسػاءاتماىؿرطقةمظؿؾؽماٌشارؼعم

 .سددماٌشارؼعماٌـؿفقة -

.مسددماٌشارؼعماظيتممتمتصػقؿفا -

دؾؿؿدلم-مؼـاؼرم

اظـزولماٌقداغلمإديماىفاتماظيتمتؿؿؿعمباإلسػاءاتماىؿرطقةموصؼًامم 3

ظؼاغقنماىؿاركموتعدؼالتفمظغرضمععرصةمعدىمادؿكداممعدخالتفام

يفماألشراضماظيتمأسػقتمعـمأجؾفامباظؿـلقؼمععمعصؾقةماىؿاركم

.مورصعمتؼارؼرمباظـؿائج

سددماىفاتماظيتممتماظـزولمإظقفام -

 .إديمسددماىفاتماٌلؿفدصة

.مسددماىفاتماٌكاظػةمإنموجدت -
دؾؿؿدلم-مؼـاؼرم

م(سدنموحضرعقتم)اظـزولماٌقداغلمإديمعؽاتبماٌاظقةميفمرباصظيتم 4

وطذاماٌـاصذماىؿرطقةماٌػقضةمباظؾتميفماإلسػاءاتماىؿرطقةمٌعرصةم

ممبشأنمم1992ظلـةمم(63)عدىماالظؿزاممبؼرارموزؼرماٌاظقةمرضؿم

اظؿػقؼضاتماٌؿـقحةمظؾؾتميفماإلسػاءاتميفمضقءمضاغقنماىؿاركمرضؿم

.موتعدؼالتفمورصعمتؼارؼرمباظـؿائجم(90)ظلـةم(14)

سددماٌؽاتبمواٌـاصذمإديمإذياظلمسددم -

 .اٌؽاتبماٌلؿفدصةم

إذياظلمضقؿةماإلسػاءاتماٌكاظػةمإنم -

.موجدت

مدؾؿؿدلم–ؼـاؼرم

عؿابعةماظربطماظشؾؽلمععمعصؾقيتماىؿاركموماظضرائبمواهلقؽةمم 5

.ماظعاعةمظالدؿـؿار

.مادؿكدامماظـظام -
مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم
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 قطبع اإليزادات
ّّاإلدارةّالعامةّإلوراداتّالضرائبّواجلؿاركاإلدارةّالعامةّإلوراداتّالضرائبّواجلؿارك

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
اظـزولماٌقداغلمإديمعؽاتبمعصؾقيتماظضرائبمواىؿاركميفمأعاغةمم 1

اظعاصؿةمواحملاصظاتمظإلرالعمسؾكمدالعةمتـػقذمإجراءاتممهصقؾم

اٌقاردماظضرؼؾقةمواىؿرطقةمميفمضقءمتؼدؼراتماٌقازغةماظعاعةمظؾدوظةم

م.وإسدادماظؿؼارؼرمسـمعلؿقىماألداء

سددماٌؽاتبماظيتممتماظـزولمإظقفاماديم -

 .سددماٌؽاتبماٌلؿفدصة

اٌؽاتبماظيتمحؼؼتمهلـ،مواٌؽاتبم -

 .اظيتمتراجعت

مإذياظلمسامماٌقاردماظضرؼؾقةم -

مدؼلؿدل-مؼـاؼرم

درادةموهؾقؾماظؿؼارؼرماظدورؼةماظشفرؼةمواظربعقةمواظلـقؼةماظقاردةمم 2

عـمذيقعمعؽاتبماظضرائبمبأعاغةماظعاصؿةمواحملاصظاتمواٌـاصذم

اىؿرطقةمسـماٌؿقصالتماظػعؾقةمظؾؿقاردماظضرؼؾقةمواىؿرطقةم

واظقضقفمسؾكماىقاغبماالجيابقةمواظلؾؾقةمواضذلاحماٌعاىاتم

.ماٌـادؾةمهلاموإبالغماٌؽاتبمبذظؽ

سددماظؿؼارؼرماٌلؿؾؿةمواظيتممتمدرادؿفام -

 .إديمإذياظلمسددماٌؽاتبمواٌـاصذ

اٌؽاتبماظيتمحؼؼتمهلـ،مواٌؽاتبم -

 .اظيتمتراجعت

زؼادةمععدلممنقماٌقاردماظضرؼؾقةم -

.مواىؿرطقة

مدؼلؿدل-مؼـاؼرم

مم،موطذظؽم2013اٌشارطةميفمإسدادماٌقازغةماظعاعةمظؾدوظةمظؾعاممم 3

.ممم2015-م2013إرارماظـػؼاتم

تقضعاتماٌقاردماىؿرطقةمواظضرؼؾقةم

-م2013مموطذظؽم2013ظؾعامم

 .م2015

 أطؿقبر-مؼقغققمم

معؿابعةمتطؾقؼمضاغقنماظضرؼؾةماظعاعةمسؾكماٌؾقعاتمبؽؾمآظقاتفمم 4

وبشؽؾفماظـفائلم

أثرمتطؾقؼماظؼاغقنمسؾكمإذياظلمسامم-م

.ماٌقاردماظضرؼؾقة

مدؼلؿدل-مؼـاؼرم
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 قطبع اإليزادات
ّّاإلدارةّالعامةّإلوراداتّالـػطّوادلعادناإلدارةّالعامةّإلوراداتّالـػطّوادلعادن

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
عؿابعةمهصقؾموتقرؼدمضقؿةمحصةماظدوظةمعـماظـػطماًاممإديمحلابمم 1

.ممايؽقعةماظعاممباظؾـؽماٌرطزيماظقؿين

 .طؿقةمإغؿاجماظـػط -

 .إؼراداتماظـػط -

.محصةماظدوظةمعـمإغؿاجماظـػط -

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

عؿابعةمهصقؾمضقؿةمعادةماظغازماٌؾاعمظؾلققماحملؾقةموضقؿةماظغازمم 2

اظطؾقعلماٌصدرموتقرؼدػامإديمحلابمايؽقعةماظعاممباظؾـؽماٌرطزيم

م.اظقؿينم

.مإؼراداتماظغاز -

طؿقةماظغازماٌؾاعمظؾلققم -

 .ماحملؾقة

م.طؿقةماظغازماٌصدر -

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

ادؿالمماٌقادمواٌعداتماٌلذلجعةمعـمذرطاتماظـػطموعؿابعةمسؿؾقةمبقعفاممم 3

.موتقرؼدمضقؿؿفامإديمحلابمايؽقعةماظعاممباظؾـؽماٌرطزيماظقؿين

دؼلؿدلم-مؼـاؼرمم.ممضقؿةماٌقادمواٌعدات -

عؿابعةماٌؤدلةماظعاعةمظؾؽفرباءمظؿقضقعمرباضرماٌطابؼةمععمذرطةماظـػطمم 4

خبصقصمطؿقاتموضقؿمعلققباتفامعـمعادةماظدؼزلمواٌازوتمظغرضم

م.احؿلابماظدسؿمسؾقفا

 .اظؽؿقاتماٌلققبة -

.ممضقؿةماظؽؿقاتماٌلققبة -

.مضقؿةماظدسؿ -

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

إسدادماظؿؼارؼرماظشفرؼةمواظدورؼةمواظلـقؼةمسـماإلؼراداتماظـػطقةمعؿضؿـةمم 5

م.اظدراداتمواظؿقاظقؾماٌاظقةماظالزعةمظذظؽ

اظؾقاغاتماظـػطقةم -

.م(طؿقة،ضقؿة)واظغازؼة

م.غؿائجماظؿؼرؼر -

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

إسدادمورصعماظؿؼارؼرماظؿقؾقؾقةمظالدؿفالكماحملؾلمعـماٌشؿؼاتماظـػطقةمم 6

.مواظغازمواظدسؿماٌلددمغؿقفةمصقارقماألدعارماحملؾقةمسـماألدعارماظعاٌقة

طؿقةماالدؿفالكماحملؾلم -

.م(شاز-مغػط)

م.محفؿماظدسؿ -

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

اٌشارطةمععمصرؼؼماظذلتقؾاتماحملادؾقةمبشأنمهدؼدماظدلغاعجماظؿؿقؼينمم 7

.مم2013ظؾؿشؿؼاتماظـػطقةماٌكصصةمظالدؿفالكماحملؾلمخاللمسامم

تؼدؼرماالحؿقاجاتماظلـقؼةماٌكصصةم

م.مظإلدؿفالكماحملؾلم

دؼلؿدلم-مأطؿقبر

إسدادمرباضرماظذلتقؾاتماحملادؾقةماظشفرؼةماٌقضعةمععماٌؤدلةماظقؿـقةمم 8

ذرطةماظؿؽرؼرم-مذرطةمعصايفمسدن-مذرطةماظـػطم–اظعاعةمظؾـػطمواظغازم

.موعؿابعةمتـػقذػا

دؼلؿدلم-مؼـاؼرمم.محفؿماٌدؼقغقةمواٌعاىات

اظـزولماٌقداغلمإديماظشرطةماظقؿـقةمظؾغازموذرطةمعصايفمسدنمظغرضمم 9

.معراجعةموعطابؼةمايلاباتماٌشذلطةمععفا

 .غؿائجمسؿؾقةماٌطابؼةمواٌراجعة -

ماظؿصقؼؾات -

ربعمدـقيم

درادةموهؾقؾماالتػاضقاتماٌقضعةمععماظشرطاتماٌؿعؾؼةمباظـػطمواظغازمععمم 10

األخذميفماالسؿؾارماظؼراراتمواظؿقصقاتماظصادرةمعـماىفاتماظؿـػقذؼةم

.مواظؿشرؼعقةماٌعـقةمبذظؽ

 .غؿائجماظؿقؾقؾمواظدرادة -

 .سددماالتػاضقات -

.مزؼادةمحفؿماٌقاردماظعاعةمظؾدوظة -

مدؼلؿدل-مؼـاؼرم
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 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
اٌشارطةميفمصقصموعراجعةمحلابمغػطماظؽؾػةمظدىمإدارةمايلاباتمم 11

اظـػطقةمبقزارةماظـػطميفمإرارماظؾفـةماٌشؽؾةمعـموزارةماٌاظقةمواىفازم

.ماٌرطزيمظؾرضابةمواحملادؾة

مدؼلؿدل-مؼـاؼرم.مطؿقةمغػطماظؽؾػةماٌؼدر -

عؿابعةموزارةماظـػطمعـمأجؾمإسادةماظـظرميفمآظقةموأداظقبماحؿلابمغػطمم 12

.ماظؽؾػةموعقازغةماظشرطاتماظـػطقة

ابرؼؾم-معارس.ماٌكػضمعـمغػطماظؽؾػة -
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قطبع اإليزادات 
ّّاإلدارةّالعامةّإلوراداتّالزكاةّواإلوراداتّاألخرىاإلدارةّالعامةّإلوراداتّالزكاةّواإلوراداتّاألخرى

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
عؿابعةماظقحداتماالضؿصادؼةمظؿقصقؾموتقرؼدماألضلاطماٌلؿقؼةميفمحصةمم 1

ايؽقعةمعـمصائضمأرباحفاموصؼًامظؾؿرطزماٌاظلمأومربطماٌقازغةمورصعم

م.اظؿؼارؼرماظدورؼةمباظـؿائج

إذياظلماٌؿقصالتماظػعؾقةمعـمحصةم

م.ايؽقعة

مدؼلؿدل-مؼـاؼرم

عؿابعةمعؽاتبماٌاظقةمباحملاصظاتماظيتمتؼعمصقفامبعضماظقحداتمم 2

االضؿصادؼةمظلدادمعدؼقغقاتفاماٌؿأخرةمعـمدـقاتمدابؼةمبـاًءمسؾكم

م.رباضرماىدوظة

إذياظلماٌؾاظغماٌلددةمعـماظدؼقنم -

اٌؿأخرةمإديمإذياظلماظدؼقنماٌؿأخرةم

م.عـمدـقاتمدابؼة

مربعمدـقي

اظـزولماٌقداغلمظؾػقصموإجراءماٌؼارغةمواٌراجعةمظـؿائجمايلابماًؿاعلمم 3

واٌقزاغقاتماظعؿقعقةم،مورصدموتؿؾعمأرصدةمايلاباتماًاصةمبػائضم

م.غشاطماظقحداتماالضؿصادؼةموحصةمايؽقعةمعـف

.مسددماىفاتماظيتممتماظـزولمإظقفا -

م.إذياظلمعؾاظغماًصقعاتماٌؾاذرة -

مربعمدـقي

اٌشارطةميفمإسدادمعشارؼعمعقازغاتماظقحداتماالضؿصادؼةمظؾعاممم 4

ممعـمخاللماٌشارطةميفمإسدادمتقضعاتموتؼدؼراتمصائضم2013

م.أرباحماظـشاطموحصةماظدوظةمعـف

إذياظلمتؼدؼراتماٌقازغةميصةمايؽقعةم

عـمصائضمأرباحماظقحداتماالضؿصادؼةم

م.م2013ظؾعامم

مأطؿقبر-مؼقغققم

مإسدادماظدراداتمبشأنمإسادةماظـظرميفمعؼادؼرمردقمماًدعاتمحبقثمم 5

.متؿالئؿمععمتؾؽماًدعاتمباظؿـلقؼمععماىفاتماٌعـقةمم

مدؼلؿدل-مؼـاؼرمإذياظلماظزؼادةميفمردقمماًدعةم-م

اظلؿؽقة،ماظزراسقة،م)اظـزولماٌقداغلمإديماىفاتميفماظؼطاساتماظقاسدةمم 6

ٌعرصةمحفؿمغشاطمتؾؽماىفاتمم(اخل..اظلقاحقة،ماالتصاالت،ماظـؼؾ،م

واًدعاتمواظردقمماحملصؾةموسائداتماظدوظةمعـمتؾؽماظردقممباظؿـلقؼمم

.مععماىفاتماٌعـقة

سددماىفاتماظيتممتماظـزولم -

إظقفامعـمإذياظلماىفاتم

.ماٌلؿفدصة

مدؼلؿدل-مؼـاؼرم

م
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 م2012خطة عمل وزارة المالية والمصالح اإليرادية التابعة لها للعام المالي   

 
 

:  بَيبًال 
 قطبع انتخطيط واإلحصبء وادلتببؼة
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 م2012خطة عمل وزارة المالية والمصالح اإليرادية التابعة لها للعام المالي   

 قطبع انتخطيط واإلحصبء وادلتببؼة
ّّاإلدارةّالعامةّلؾًُطقطّوالًدروبّاإلدارةّالعامةّلؾًُطقطّوالًدروبّ

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
إسدادمخطةمسؿؾموزارةماٌاظقةمواٌصاحلماإلؼرادؼةماظؿابعةمهلاميفمإرارمم 1

 .م2012خطةمسؿؾمذبؾسماظقزراءمظؾعامماٌاظلم
ؼـاؼرمماظقضتماحملدد

إسدادمخطةمسؿؾموزارةماٌاظقةمواٌصاحلماإلؼرادؼةماظؿابعةمهلامظؾعاممم 2

.مم2012اٌاظلم
مصدلاؼرم–ؼـاؼرمطؿقبماًطةم

اإلرالعمسؾكموربةمدوظةمتطؾؼمإرارماظـػؼاتمعؿقدطماٌدىمباظؿـلقؼمم 3

.مععمضطاعماٌقازغة
مابرؼؾم–عارسم.متطؾقؼماظؿفربة

ادؿؽؿالمسؿؾقةمإسدادمغؿائجماٌلحمظؾؿشارؼعماالدؿـؿارؼةمظؾدلغاعجمم 4

.مممباظؿـلقؼمععمضطاعماٌقازغةم2010االدؿـؿاريمظعامم

 بقانمعؾكصمحقلمسددماٌشارؼع -

.ماظؿؽؾػة -
ؼقغققم-مؼـاؼرم

هدؼثمبقاغاتماظـؿقذجماآلظلمظإلرارماحملاديبماظؼقادلمظالضؿصادمم 5

.م(RMSM-x)اظؽؾلم

تؼرؼرمباظؾقاغاتماحملدثةم
مابرؼؾم–ؼـاؼرم

تعزؼزمضدراتماظؿقؾقؾمواظؿـؾقءميفمذبالماالضؿصادماظؽؾلمٌقزػلمم 6

اإلدارةماظعاعةمظؾؿكطقطمواظؿدرؼبمباظؿعاونمععمعشروعمهدؼثماٌاظقةم

.ماظعاعة

تـػقذماظدلغاعجماظؿدرؼيبم

مدؼلؿدلم–عارسم

اٌشارطةميفمإسدادماًططمواظدلاعجماظؿـؿقؼةمباظؿـلقؼمععماىفاتمم 7

.مذاتماظعالضة

تؼرؼرمباًططمواظدلاعجماظؿـؿقؼةم
مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم

عراجعةماظدراداتمواظدلاعجموماٌقاضقعمواًططماٌرصقسةمعـمضؾؾمم 8

.مماىفاتماٌعـقةموإسدادماٌالحظاتمواٌؼذلحاتماظالزعةمحقاهلا

سددماٌقاضقعماٌدرودةممم
 مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم

 مدؼلؿدل–ؼـاؼرمسددماظدراداتم.ماٌشارطةميفمإسدادماظدراداتماالضؿصادؼةمواٌاظقةم 9

 مدؼلؿدل–ؼـاؼرم.مغؿائجماٌشارطة-م .اٌشارطةميفمتـػقذمعؽقغاتمإدذلاتقفقةمإدارةماٌاظقةماظعاعةم 10

تطقؼرموهدؼثماظـؿقذجماآلظلمظإلرارماحملاديبماظؼقادلمظالضؿصادمم 11

مباظؿعاونمععمعشروعمهدؼثمإدارةماٌاظقةمRMSM-xاظؽؾلم

.ماظعاعةموتدرؼبماٌقزػنيمسؾكمادؿكداعف

 مدؼلؿدل–عارسماظدلغاعجماحملدثم

م،موعؿابعةمغؿائجم2012إسدادمخططماظدلاعجماظؿدرؼؾقةمظؾعاممم 12

.مماظؿدرؼبمباظؿـلقؼمععماٌعفدماٌاظلمواإلدارةماظعاعةمظؾؿقاردماظؾشرؼة

اًطةماظؿدرؼؾقةموغؿائجماظؿدرؼبم
دؾؿؿدلم-ؼـاؼر

تؼققؿمغؿائجمتـػقذماٌقازغةماظعاعةمواظعقاعؾماٌؤثرةمسؾقفمووضعمم 13

.ماظؿقصقاتمواٌؼذلحاتماٌـادؾةمظذظؽ

تؼرؼرمتؼققؿمعقضػماٌقازغةم
ربعمدـقيم
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 م2012خطة عمل وزارة المالية والمصالح اإليرادية التابعة لها للعام المالي   

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
إسدادمدرادةمحبـقةمذاعؾةمسـموضعماٌقاردماظضرؼؾقةمواىؿرطقةمم 14

سؾكمعلؿقىماظؾـقدمواألغقاعموهدؼدمعقارـماظؼقةمواظضعػممبامؼلفؿم

.ميفمزؼادةماظقساءماظضرؼيبموتؼؾقصماظػاضدماظضرؼيبمإديمأضؾمعلؿقؼاتف

.مغؿائجماظدرادة -

اظؼراراتماٌؿكذهمبـاءمسؾكم -

.مغؿائجماظدرادة
دؼلؿدلم-مؼقغققم

اٌشارطةميفمإسدادماإلرارماالضؿصاديماظؽؾلموعشروعمعقازغةماظعاممم 15

م.م(م2014م–م2012)مم،موإرارماظـػؼاتمعؿقدطماٌدىم2012

تؼدؼراتماالضؿصادماظؽؾلم

عارسم-مؼـاؼرم

مم2013اٌشارطةميفمإسدادماظؾقانماٌاظلمٌشارؼعماٌقازغاتماظعاعةمم 16

.مواىزءماٌؿعؾؼمباىقاغبماالضؿصادؼةماظؽؾقة

اظؾقانماٌاظلمٌشارؼعماٌقازغاتم
أطؿقبرم

إسدادمخطةمسؿؾموزارةماٌاظقةمواٌصاحلماظؿابعةمهلامظؾعامماٌاظلمم 17

.ممم2013

وثقؼةماًطةمم-م
 دؼلؿدلم

عارسم-مصدلاؼرم.موثقؼةماظدلغاعج-م.مم2013-م2012اٌشارطةميفمإسدادماظدلغاعجماٌرحؾلماظطارئمم 18

اٌشارطةميفمإسدادماإلرارمماالضؿصاديماظؽؾلموعشروعماٌقازغةمم 19

.ممم2015-م2013مموإرارماظـػؼاتمعؿقدطماٌدىم2013

.ممتؼدؼراتماإلرار-م
أطؿقبرم-مابرؼؾ

تؼققؿموعؿابعةمغؿائجمتـػقذماظدلغاعجماالدؿـؿاريماظعاممظؾعامماٌاظلمم 20

.مم2011

.مغؿائجماظدرادة-م
دؼلؿدلم-مأشلطس

اٌشارطةمععمعشروعمهدؼثماٌاظقةماظعاعةموضطاعماٌقازغةمظؿقدؼثمم 21

.ماألدظةماإلرذادؼةمإلسدادمإرارماظـػؼاتمعؿقدطماٌدى

.مغؿائجماٌشارطة-م
أشلطسم-مؼـاؼرم

اظؿـلقؼمععمعشروعمهدؼثماٌاظقةماظعاعةميفمتدرؼبماٌقزػنيمسؾكمم 22

.ماظؿـؾؤاتماٌاظقةمواظؿقؾقؾماالضؿصاديمومبشارطةمضطاعماٌقازغة

.مغؿائجماظؿدرؼب-م
أشلطسم-معاؼقم

ّ
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 قطبع انتخطيط واإلحصبء وادلتببؼة
ّّاإلدارةّالعامةّلإلحصاءّوالدراداتّاالقًصادوةّوادلالقةاإلدارةّالعامةّلإلحصاءّوالدراداتّاالقًصادوةّوادلالقة

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
مربعمدـقيماظقضتماحملددم.اإلصدارماظدوريمظـشرةمإحصائقةمعاظقةمايؽقعةماظربعمدـقؼةم 1

إسدادماظؿؼارؼرماظدورؼةمٌلؿقىماظؿـػقذماظػعؾلمظؾؿقازغةمظؾدوظةمظؾعامماٌاظلمم 2

مموآثارمتـػقذػامسؾكماٌؿغرلاتماالضؿصادؼةماظؽؾقةمظـػسماظػذلةم2012

وعؼارغؿفامععمعلؿقىماظؿـػقذماظػعؾلمظؾؿقازغةماظعاعةمظؾدوظةميفماظػذلةم

مموتقضعمعلؿقىمتـػقذػامخاللماظػذلةم2011اٌؼابؾةمعـماظعامماٌاظلم

م.اظؼادعةموإسدادمتؼرؼرمبفذاماظشأنم

مربعمدـقيّرصعماظؿؼرؼرمواظؿقصقاتم

هدؼثموتطقؼرمضاسدةماظؾقاغاتماًاصةمباٌؤذراتماظـؼدؼةمواالضؿصادؼةمم 3

مموصؼماظؾقاغاتم2011م–م2010اظؽؾقةموهدؼثمعامخيصمسامم

م.اظصادرةمعـماىفاتماٌعـقة

اظؿؼارؼرماٌاظقةمواالضؿصادؼةماظدورؼةموصؼم

ّ.اظؾقاغاتماحملدثةمدورؼًا

مدؼلؿدل-مؼـاؼر

اٌشارطةميفمإسدادماإلرارماالضؿصاديماظؽؾلمعؿقدطماٌدىمظؾؿقازغةمظؾػذلةمم 4

 .مم2015م–م2013

مإبرؼؾ-مصدلاؼرمموثقؼةماإلرار

مدؼلؿدل-مؼـاؼرممسددماألسؿالماٌـفزةمدرادةمأيمعقاضقعمرباظةمإديماإلدارةم 5

م
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 م2012خطة عمل وزارة المالية والمصالح اإليرادية التابعة لها للعام المالي   

ّّقطبع انتخطيط واإلحصبء وادلتببؼة

ّّاإلدارةّالعامةّلؾؿًابعةّاإلدارةّالعامةّلؾؿًابعةّ

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
تؼققؿمعلؿقىماظؿـػقذماظػعؾلمًطةمسؿؾماظقزارةمواٌصاحلماإلؼرادؼةمم 1

 .مموإسدادمتؼرؼرمبفذاماظشأنم2011اظؿابعةمهلامظؾعامماٌاظلم
 صدلاؼر-مؼـاؼرمماإلجراءاتماٌؿكذة

اٌؿابعةمواظؿؼققؿماظدوريمٌلؿقىمتـػقذمعاخيصموزارةماٌاظقةموعصايفامم 2

 .ممم2012يفمخطةماألداءمايؽقعلمظؾعامم
 غصػمدـقيماظقضتماحملدد

اظؿؼققؿماظدوريمٌلؿقىماظؿـػقذماظػعؾلمًطةمسؿؾماظقزارةمواٌصاحلمم 3

.مممم،موإسدادمتؼرؼرمبفذاماظشأنم2012اإلؼرادؼةماظؿابعةمهلامظؾعامماٌاظلم
ربعمدـقيمتؼارؼرمذاعؾةمٌلؿقىماألداءم

ربعمدـقيمتقصرلماظؾقاغاتم.معؿابعةماىفاتماٌعـقةمظؿقصرلماظؾقاغاتماالضؿصادؼةمواظـؼدؼةمظؾدوظةم 4

عؿابعةماظؼطاساتماٌعـقةمظؿـػقذمتقصقاتمذبؾللماظـقابمواظشقرىمم 5

.موإسدادماظؿؼارؼرماظدورؼةمٌلؿقىماظؿـػقذ
مدؼلؿدلم–ؼقغققماظؿؼارؼرماظدورؼةم

م
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:  بنثبًال 
 قطبع انتُظيى وحظبببت احلكىية
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 م2012خطة عمل وزارة المالية والمصالح اإليرادية التابعة لها للعام المالي   

 قطبع انتُظيى وحظبببت احلكىية
ّّاإلدارةّالعامةّلؾًـظقمّوحِاباتّاحلؽومةاإلدارةّالعامةّلؾًـظقمّوحِاباتّاحلؽومة

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
تؼققؿمحفؿموضقؿةماٌدؼقغقاتماٌؿؾؼقةمظدىموحداتماىفازماإلداريمم 1

ظؾدوظةموعؽاتبموزارةماٌاظقةميفماحملاصظاتمواٌؿعؾؼةمبؼقؿةماظلفالتم

احملادؾقةمواظـؿاذجموضلائؿماظؿقصقؾموعؿابعةمددادػاممحؿكمغفاؼةم

.مم2011اظعامماٌاظلم

.مإذياظلماٌدؼقغقاتماحملصؾة

يناير 

صرفماظلفالتمواظـؿاذجماحملادؾقةمواٌكزغقةمومناذجماٌشذلؼاتمم 2

وضلائؿماظؿقصقؾمودصاترماإلسػاءاتمواظؼلائؿموصؼًامظؾطؾؾاتماظقاردةمعـم

م.اىفات

 .مسددموغقعماظـؿاذجماٌـصرصة -

م.سددماىفاتماٌلؿؾؿة -
 ديسمرب–يناير 

 

عؿابعةماظدواوؼـماظعاعةموعؽاتبماٌاظقةميفماحملاصظاتمظرصعمبقانمم 3

باٌؿقصؾماظػعؾلمعـمعؾقعاتمعطؾقساتموزارةماٌاظقةمواظعؿؾمسؾكم

عطابؼؿفامععماٌقردماظػعؾلمباظؿـلقؼمععماإلدارةماظعاعةمظؾقلاباتم

م.اٌصرصقة

اٌؾاظغماحملصؾةمواٌقردةمعـمضقؿةم

م.معطؾقساتموزارةماٌاظقة
 إبريل–يناير 

عؿابعةموحداتماىفازماإلداريمظؾدوظةموممـؾلموزارةماٌاظقةمصقفامم 4

م.ممم2011ظؾرصعمبؼقائؿماىردماظلـقيمحؿكمغفاؼةماظعامم

سددماىفاتماظيتممتمإدؿالمم -

 .ضقائؿماىردماًاصةمبفا

.متؼرؼرمبقاغاتمغؿائجماىردم -

  مارس–يناير 

إسدادمخالصةمإذياظقةممبقجقداتماٌكازنموودائؾماظـؼؾماٌؿؾقطةمم 5

ظؾدوظةموطذظؽمممؿؾؽاتماظدوظةمعـماألراضلمواٌؾاغلمواظعؼاراتمغفاؼةم

م.مموعقاصاةماىفاتماٌعـقةمبذظؽ2011اظلـةماٌاظقةم

إذياظلماظؼقؿةماظػعؾقةمظؿؾؽم-م

 يونيو- إبريلم.ماٌؿؿؾؽات

اظـزولماٌقداغلمظػقصموعراجعةمأسؿالمعدراءماٌشذلؼاتمواٌكازنمم 6

م:-وتؼققؿمأدائفؿميفماىفاتماظؿاظقة

م–مجاععةمسـدنم–مجاععةمايدؼدةم–مجاععةمتعزم–جاععةمذعارم

م–موزارةماظذلبقةم–موزارةماظصقةم–موزارةماألذغالم–جاععةمإبم

ماىفازماٌرطزيمظإلحصاءم–مجاععةمصـعاءم–صـدوقمرساؼةماٌعاضنيم

مععفدمأعنيم–معلؿشػكماظؽقؼتماىاععلم–موزارةماظـػطمواٌعادنم–

مػقؽةماٌلؿشػكم–م(تعز،مايدؼدة)مػقؽةمعلؿشػكماظـقرةمبـ–غاذرم

.م(سدنم)اىؿفقريم

سددماىفاتماظيتممتماظـزولم -

إظقفامإديمإذياظلمسددماىفاتم

.مماٌلؿفدصة

 .اظؿؼارؼرماٌرصقسة -

 .غؿائجماٌراجعة -
 ديسمرب-إبريل

عراجعةموثائؼماٌـاضصاتماظيتمهالمإديماإلدارةموصؼًامظـصقصموأحؽاممم 7

م.ضاغقنماٌـاضصاتموإبداءماظرأيماظؼاغقغلمحقهلا

 ديسمرب-ينايـرم.اإلجراءاتماٌـػذة-م
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 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
صقصمضلائؿماظؿقصقؾمظؾلؾطؿنيماحملؾقةمواٌرطزؼةمودصاترماإلسػاءاتمم 8

م.واظـؿاذجماحملادؾقة

 ديسمرب-فربايرم.غؿائجماظػقص-م

إسدادماٌؼاؼلةماظلـقؼةمظؽاصةماظـؿاذجموضلائؿماظؿقصقؾماٌطؾقبةمم 9

ممواظؿـلقؼمععماظشؽقنماٌاظقةمالدؿؽؿالم2013-2012ظؾعاعنيم

.مإجراءاتماظطؾاسة

 .الحؿقاجاتماٌطؾقبةا
ابريل - يناير

تشؽقؾمىـةمجردماٌكازنماًاصةمباٌطؾقساتمواظـؿاذجماحملادؾقةمم 10

واٌكزغقةمومناذجماٌشذلؼاتمواٌزاؼداتموضلائؿماظؿقصقؾمظؾلؾطؿنيم

.ماحملؾقةمواٌرطزؼةمودصاترماإلسػاءاتمواظؼلائؿماآلظقةم

 

ديسمرب . غؿائجمسؿؾقاتماىرد -

ماظـزولماٌقداغلمإديمبعضمعؽاتبماحملاصظاتمإلجراءماىردماٌػاجئمم 11

.ممٌكازنمماٌطؾقساتماظػرسقةم

 .ماٌؽاتبماظيتممتمجردمزبازغفا -

 مارس –يناير . اٌكزونم(سفز/مصائض) -

تؼققؿمأداءمممـؾلموزارةماٌاظقةميفماىفاتمعـمخاللماظـزولماٌقداغلمم 12

.ممأوماظؿؼارؼرماٌرصقسة

 .سددماىفاتماظيتممتماظـزولمإظقفا -

.مسددماظقزائػماظيتممتمتدوؼرػا -
ديسمرب - يناير 

اٌشارطةميفمىانماظرضابةمواٌراجعةموطذظؽمصرقمسؿؾمإصالحمإدارةمم 13

.ماٌاظقةماظعاعة

. تؼارؼرمسـمغؿائجماٌشارطة
ديسمرب - يناير 
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 قطبع انتُظيى وحظبببت احلكىية
ّّاإلدارةّالعامةّلؾـػؼاتّاجلاروةاإلدارةّالعامةّلؾـػؼاتّاجلاروة

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
عراجعةموعطابؼةمتأذرلاتماٌقازغةمععمعامممتمإدخاظفمآظقًامإديماظـظاممم 1

اٌاظلمواحملاديبموعؿابعةماظشرطةماحملقدؾةمبإجراءماظؿعدؼالتماظالزعةم

.ممظؾـظام

سددماظؿعدؼالتماٌـػذةموحفؿم -

.معؾاظغفا
دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

اظؾتميفماظطؾؾاتماظقاردةمإديماإلدارةميفمضقءمإسؿؿاداتماٌقازغةماظعاعةمم 2

م.م(جاغبماالدؿكداعاتماىارؼة)مم2012ظؾدوظةم

سددماألسؿالماٌـفزةمعـماألسؿالمممممم -

.ماظقاردةمظإلدارةم

م.حفؿماٌؾاظغماظيتممتماظؾتمصقفا -

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

إسدادماظؿؼارؼرمواًالصةماظدورؼةمسـماظؿـػقذماظػعؾلمظؾؿقازغةماظعاعةمم 3

.مم(جاغبماالدؿكداعاتماىارؼة)مم2012ظؾدوظةمظؾعامماٌاظلم

اٌقضػماظعاممٌلؿقىماظؿـػقذماظػعؾلمممممممممممم

م.مم(واوزاتم/موصقراتمم)
ذفريم،مربعمدـقيم

ادؿؽؿالماٌراجعةمواظؿـػقذمظؾػؿاوىماظصادرةمعـموزارةماًدعةماٌدغقةمم 4

وعؽاتؾفاميفماحملاصظاتماٌؿعؾؼةمبؿظؾؿاتماٌرحؾةماألوديمواظـاغقةمواظـاظـةمعـم

.ماإلدذلاتقفقةماظقرـقةمظؾؿرتؾاتموماألجقر

سددماظػؿاوىماٌراجعةمإديماظػؿاويم -

 .ماظقاردة

م.حفؿماظؿؽؾػة -

مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم

اٌراجعةمواظؾتميفماظػؿاوىماظصادرةمعـموزارةماًدعةموعؽاتؾفامباألعاغةمم 5

واحملاصظاتماٌؿعؾؼةممبـحمرؾقعةماظعؿؾمواظعالواتمواظؿلقؼاتماظلـقؼةم

واإلحاظةمإديماظؿؼاسدمواظؿـؼالتمىؿقعمعقزػلموحداتماىفازماإلداريم

.ممظؾدوظةم

 إذياظلماظـػؼاتماٌـصرصةمعؼابؾمرؾقعةماظعؿؾ -

 .إذياظلماٌـصرفمعؼابؾماظعالواتماظلـقؼة -

 .إذياظلماٌـصرفمعؼابؾماظؿلقؼاتماظلـقؼة -

إذياظلماظؿؽؾػةماٌكػضةمياالتماظؿؼاسدم -

.ماٌـػذة

مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم

االرتؾاطموصرفمعرتؾاتماٌؿعاضدؼـمشرلماظقؿـقنيمواٌؿعاضدؼـمباإلحاللمم 6

.ماظذؼـمؼعؿؾقنميفمذبالماظؿعؾقؿمواظصقة

 .إذياظلماٌؾاظغماٌـصرصةمظغرلماظقؿـقني -

إذياظلماٌؾاظغماٌـصرصةمظؾؿؿعاضدؼـم -

م.باإلحالل

ربعمدـقيم

م(476)االرتؾاطممبرتؾاتماٌؿعاضدؼـماظقؿـقنيموصؼًامظؼرارمذبؾسماظقزراءمرضؿمم 7

.مممواإلسؿؿاداتماٌرصقدةمظذظؽ2008ظلـةم
ربعمدـقيم.مإذياظلماٌؾاظغماٌرتؾطةمبفام

مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم.ممسددماظؾالشاتماظؾـؽقةماٌدخؾةم.مإديمايادبماآلظل(اظؾالشاتماظؾـؽقة)إدخالماظؾقاغاتماٌاظقةمم 8

اٌراجعةمواظؾتميفمرؾؾاتمصرفماظدسؿماىاريمظؾقحداتماالضؿصادؼةمودسؿمم 9

.ماٌـظؿاتمواىؿعقات

سددماظطؾؾاتماٌـفزةمإديمسددماظطؾؾاتم -

 .ماظقاردة

.مإذياظلماظـػؼاتماٌـصرصةم -

مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم

اٌراجعةمواظؾتميفمرؾؾاتماًطقطماىقؼةماظقؿـقةمعـماٌلؿقؼاتمبؼقؿةمم 10

.متذاطرماظلػرمايؽقعقة

.مإذياظلماٌؾاظغماٌلؿقؼة

إذياظلماٌؾاظغماٌلددةمإديمإذياظلماٌؾاظغم

.ماٌلؿقؼة

مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم
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 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
اٌراجعةمواظؾتميفمرؾؾاتماالرتؾاطمباٌلؿقؼاتمواظردقمماظدرادقةمظؾطالبمم 11

.ماظداردنيميفماًارجم

إذياظلماٌؾاظغماٌـصرصةمعـمإسؿؿاداتم -

 .ماإلبؿعاثماًارجلم

إذياظلماٌؾاظغماٌـصرصةمعـماإلسؿؿاداتم -

اٌػقضةمظقزارةماظؿعؾقؿماظعاظلمظؾـدم

.مماإلبؿعاثماًارجلم

مإبرؼؾم–ؼـاؼرم

اٌراجعةماظدورؼةمظؾقاغاتماظطالبماظداردنيميفماًارجمعـمخاللماظقثائؼمم 12

وادؿؿاراتماظصرفماظقاردةمعـمدػاراتمومعؾقؼقاتمبالدغاميفماًارجموإسدادم

.ممتؼارؼرمباظـؿائجم

 سددماياالتماٌـزظةم -

.مإذياظلماظقصقراتماحملؼؼةم -
دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

اٌراجعةمواظؾتميفمرؾؾاتماظؿعزؼزممبلؿقؼاتماظلػاراتمواٌؾقؼقاتماظػـقةمم 13

-ممتأعنيمصقل_مغػؼاتمتشغقؾم_عرتؾاتم)واظؿكصصقةمظؾالدغاميفماًارجم

.م(...ردقممدرادقةمم

اطؿقبرم-مؼـاؼرم.مإذياظلماٌؾاظغماٌعززمبفا

اٌراجعةمواظؾتميفمرؾؾاتمضقؿةماٌـاضصاتماظعاعةماٌؿعؾؼةمبؿقرؼدمأدوؼةمم 14

.موعلؿؾزعاتمرؾقة

 .سددماٌـاضصاتماظعاعة -

.ممحفؿماٌؾاظغماٌعززمبفا -
دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

.االرتؾاطمبؾدلماظؿدرؼبماًارجلمظؾعضمعقزػلماىفاتمايؽقعقةم 15 دؼلؿدلم-مؼـاؼرم.مإذياظلماٌؾاظغماٌرتؾطمبفا 

اٌراجعةمواالرتؾاطممبلؿقؼاتماٌؤدلةماظعاعةمظؾؽفرباءمواٌؤدلةماظعاعةمم 16

.ظؾؿقاهمواظصرفماظصقل  
دؼلؿدلم-مؼـاؼرم.مإذياظلماٌؾاظغماٌرتؾطمبفا
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 م2012خطة عمل وزارة المالية والمصالح اإليرادية التابعة لها للعام المالي   

 قطبع انتُظيى وحظبببت احلكىية
ّّاإلدارةّالعامةّلؾـػؼاتّالرأمسالقةاإلدارةّالعامةّلؾـػؼاتّالرأمسالقة

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
إسدادماظؿؼرؼرماظـفائلمظالرتؾاراتماظػعؾقةمعـماظـػؼاتماالدؿـؿارؼةمم 1

.ممم2011ظؾعاممم

 .إذياظلمضقؿةماالرتؾاراتماظـفائقة -

إذياظلماظؿعزؼزاتماٌلؿؾعدةم -
.مؼـاؼر

م(اطؿلابماألصقل)متلفقؾموتػرؼغماإلسؿؿاداتماٌرصقدةمباٌقازغةم 2

ظقحداتماظلؾطةماٌرطزؼةمواهلقؽاتممواٌؤدلاتميفماظلفالتم

.مماًاصةمبذظؽ

حفؿماإلسؿؿاداتماٌػرشةمسؾكمعلؿقىم -

.مؼـاؼر.ماظلؾطةماٌرطزؼةمواهلقؽاتمواٌؤدلات

دؼلؿدلم–ؼـاؼرم.مغؿائجماظؿؼرؼر -.ممإسدادمورصعماظؿؼارؼرماظدورؼةمبشأنماٌـصرفمعـماإلسؿؿاداتماٌػقضةم 3

سددماظطؾؾاتماٌـفزةمإديمإذياظلمسددم.مماٌراجعةمواظؾتميفماظطؾؾاتماظقاردةمإديماإلداراتمبشأنماطؿلابماألصقلم 4

.مماظطؾؾاتماظقاردةم
دؼلؿدلمم–ؼـاؼرم

إسدادمماظؿؼارؼرماظشفرؼةمواظربعماظلـقيمظالرتؾاراتماظػعؾقةمظؾعامماٌاظلمم 5

مموعؼارغةمعاممتماالرتؾاطمبفمعرطزؼًامععماإلسؿؿاداتماٌدرجةمم2012

.مممموهدؼدماٌؿؾؼلمعـماإلسؿؿاداتممظؽؾمصذلةمسؾكمحدةم

دؼلؿدلمم–ؼـاؼرم.محفؿماالرتؾاراتمعؼارغةممععماإلسؿؿادات
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 م2012خطة عمل وزارة المالية والمصالح اإليرادية التابعة لها للعام المالي   

 قطبع انتُظيى وحظبببت احلكىية
ّّاإلدارةّالعامةّلؾَِاباتّادلركزوةاإلدارةّالعامةّلؾَِاباتّادلركزوة

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
معارسمم.مممإديماظـظامماآلظلم2012إدخالمعقازغةماإلسؿؿاداتماٌرطزؼةمظعاممم 1

ممإبرؼؾ–ؼـاؼرممايلابماًؿاعلم.مم2011إسدادمحلابمخؿاعلمعقازغةمايلاباتماٌرطزؼةمظؾعاممم 2

إسدادماٌصرحاتموإبالغماىفاتماٌعـقةمبفاموصؼًامظؾؿعؿؿدمباٌقازغةمم 3

م.مواظؿأذرلات
ممؼقغقق–عارسممسددماٌصرحاتم

سددماٌعاعالتماٌـفزةمإديمإذياظلم -.مممماٌراجعةمواظؾتميفماظطؾؾاتماظقاردةمإديماإلدارةم 4

.ماٌعاعالتماظقاردةم

محفؿموتؽؾػةماظطؾؾاتماظيتممتماظؾتمصقفا -

دؼلؿدلم–ؼـاؼرم

دصذلم)اظؿلفقؾمواظؼقدمواٌراجعةمواٌطابؼةمظؾلفالتماحملادؾقةمم 5

.م(اظققعقةمواٌػرداتمودصذلماظؾـؽمغػؼات
دؼلؿدلم-ؼـاؼرم.مسددماظؿصقؼؾاتموغقسفام

اظـزولماٌقداغلمإديمبعضماىفاتمظغرضمعراجعةمعامؼصرفمعـمم 6

.مماٌصرحمورصعمتؼارؼرمبـؿائجماٌراجعة

 .مسددماىفاتماظيتممتماظـزولمإظقفام -

م.ماإلسبراصاتموحفؿفا -
دؼلؿدلم-ؼـاؼر

ؼقظققم-عارسم.حفؿمتؼدؼراتمعشروعماٌقازغة.ممم2013إسدادمعشروعمعقازغةمايلاباتماٌرطزؼةمظؾعامماٌاظلمم 7

عراجعةمادؿقؼاضاتماهلقؽةماظعاعةمظؾؿأعقـاتمواٌعاذاتماٌرصقدةميفمم 8

.مماإلسؿؿاداتماٌرطزؼة
دؼلؿدلم-ؼـاؼرم.إذياظلماالدؿقؼاضاتم
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 م2012خطة عمل وزارة المالية والمصالح اإليرادية التابعة لها للعام المالي   

 قطبع انتُظيى وحظبببت احلكىية
ّّ.اإلدارةّالعامةّدلراقيةّاإلسًؿاداتّواليقاناتّادلالقة.اإلدارةّالعامةّدلراقيةّاإلسًؿاداتّواليقاناتّادلالقة

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و

ممإديم2012إدخالمبقاغاتمإسؿؿاداتموتأذرلاتماٌقازغةماظعاعةمظعاممم 1

اظـظامماآلظلمظؿؽقنمأدادًامإلسدادمبالشاتماٌصرحاتماظشفرؼةموتـػقذم

.مماٌقازغة

.ممإذياظلماٌصرحات

عارسم

ؼقغققم-ؼـاؼرمإذياظلماٌصرحاتماظشفرؼةمم.ماإلبالغمباٌصرحاتماظشفرؼةمواظػصؾقةميفمصقرتفاماظـفائقةم 2

اظؿػقؼضماظدوريمظؾففاتمباإلسؿؿاداتماٌرطزؼةمواإلسؿؿاداتمم 3

.ماٌكصصةموصؼًامظؿأذرلاتماٌقازغة

.مإذياظلماٌؾاظغماٌػقضمبفا -
.ممربعمدـقيم

اٌراجعةمواظؾتميفماٌعاعالتماظقاردةمحقلمععاىةماٌصرحاتماظشفرؼةمم 4

.ممواالظؿزاعاتمايؿؿقةموبعضماظؿػقؼضات

.مسددماٌعاعالتماٌـفزةم -

إذياظلمحفؿماٌعاىاتمباًػضم -

.مأوماظزؼادةم

مدؼلؿدلمم–ؼـاؼرم

عراجعةمطشقصاتماٌرتؾاتماظشفرؼةمظقحداتماظلؾطؿنيماٌرطزؼةمم 5

واحملؾقةموعؼارغؿفامععماٌصرحاتماظشفرؼةماٌؼابؾةمهلامواظقضقفمسؾكم

.ماظقصقراتموععاىةماإلخؿالالتموععرصةماظؿـزؼالتمواإلضاصات

 .إذياظلماظقصرمأوماظؿفاوزم -

 .سددماظؿـزؼالتموتؽؾػؿفا -

.مسددماإلضاصاتموتؽؾػؿفا -

مؼقغققمم–ؼـاؼرم

إسدادماظؿؼارؼرماظشفرؼةمواظػصؾقةمسـمعلؿقىمتـػقذماٌقازغةمم 6

مموإزفارماالسبراصاتمٌلؿقىم2012م(االدؿكداعاتماىارؼة)اظعاعة

.مماظؿـػقذماظػعؾلمعؼارغةمبإسؿؿادماٌقازغةمواٌصرحاتماٌؾؾغةم

دؼلؿدلمم–ؼـاؼرم.مإذياظلماالسبراصاتمباظقصرمأوماظؿفاوز

عراجعةمطشقصاتمووثائؼماظصرفماظػعؾلمىؿقعماىفاتمممممممممممممممممممممم 7

وإبالغمممـؾلماٌاظقةمباىفاتموعؽاتبماٌاظقةمم(اٌرطزؼةمواحملؾقة)

.ممبأعاغةماظعاصؿةمواحملاصظاتمظؿصققحماإلسبراصاتمإنموجدتم

.مسددماظؿصقؼؾاتم

دؼلؿدلم–ؼـاؼرم

اٌشارطةميفمإسدادماإلرارماظعاممظؾؿقازغةماظعاعةمظؾدوظةمظإلدؿكداعاتمم 8

.مممم2013مموإسدادمعشروعمعقازغةماظعامم2013اىارؼةمظؾعامم

إذياظلمتؼدؼراتماالدؿكداعاتم

.مممم2013اىارؼةمظؾعامم
مأطؿقبرم–إبرؼؾم

 



 

 
 

 قطاع التخطيط واإلحصاء والمتابعة 32

 م2012خطة عمل وزارة المالية والمصالح اإليرادية التابعة لها للعام المالي   

 قطبع انتُظيى وحظبببت احلكىية
ّّ.اإلدارةّالعامةّدلراجعةّاحلِاباتّادلصرفقةّاحلؽومقة.اإلدارةّالعامةّدلراجعةّاحلِاباتّادلصرفقةّاحلؽومقة

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
إسدادماظؿؼرؼرماألوظلمسـمعلؿقىماظؿـػقذماظػعؾلمظؾؿقازغةماظعاعةمظؾدوظةمم 1

.مم2011ظؾلـةماٌاظقةم

.مماٌقضػماألوظل-م
مصدلاؼرم–ؼـاؼرم

إسدادماظؿؼرؼرماظـفائلمسـمعلؿقىماظؿـػقذماظػعؾلمظؾؿقازغةماظعاعةمظؾدوظةمم 2

ممسؾكمعلؿقىماألبقابمواظػصقلمواحملاصظاتم2011ظؾلـةماٌاظقةم

واىفاتمبعدماإلضػاالتماظـفائقةممظؾؾـؽماٌرطزي،موادؿؽؿالماٌراجعةم

.مواٌطابؼةماظـفائقة

.ماٌقضػماظـفائل-م

ؼقغققم-معارسم

ضقدمإؼراداتموادؿكداعاتماظدوظةمسؾكمعلؿقىموحداتماظلؾطؿنيممممممممممممممممممممم 3

حبلبماألبقابمواظػصقلمعـمواضعماإلذعاراتمم(اٌرطزؼةمواحملؾقة)

اٌرطزم)واظؽشقصاتماظشفرؼةماظصادرةمعـماظؾـؽماٌرطزيماظقؿينم

وصروعماظؾـؽمباحملاصظاتموعؼارغؿفامععمإسؿؿاداتماٌقازغةمم(اظرئقلل

م.ماظعاعةمظؾدوظةموإسدادماظؿؼارؼرماظدورؼةمبذظؽم

.ممإذياظلماٌقاردماظعاعةم -

م.ممإذياظلماالدؿكداعاتماظعاعة -

مدؼلؿدل-مؼـاؼرم

ضقدمطؾمعامؼؿؿمإضاصؿفمأومخصؿفمعـموإديمحلابمايؽقعةماظعاممم 4

وحلابماظلؾطةماحملؾقةموعطابؼةماظؾقاغاتماٌؼقدةمععماظؾـؽماٌرطزيم

.ماظقؿينموإجراءماظؿصقؼؾاتماظالزعة

 .عؾاظغماظؿصقؼؾات -

م.إذياظلمعؾاظغماًصقعاتمواإلضاصات -
مدؼلؿدل-مؼـاؼرم

ضقدمأذونماًزاغةمواظلـداتمايؽقعقةمعـمواضعمإذعاراتماظؾـؽمم 5

اٌضاصةمأوماٌكصقعةمعـموإديمحلابم)اٌرطزيماظقؿينماظدائـةمواٌدؼـةم

.م(ايؽقعةماظعام

 .سددماألذونمواظلـداتماٌؼقدةم -

 .مضقؿةمأذونماًزاغةمواظلـداتماٌؾاسةم -

 .ضقؿةمأذونماًزاغةمواظلـداتماٌلددةم -

م.اظػقائدمواظعؿقالت -

م

مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم

م

إجراءماٌعاىاتماظالزعةمظؾؿؾاظغماظيتممتـؾمإدؿؾعاداتمعـماإلؼراداتمم 6

أوماظـػؼاتمغؿقفةماٌراجعةمواٌضاصةمباًطاءميفمحلابماإلؼراداتمأوم

.ماظـػؼات

إذياظلماٌؾاظغماٌعاىةممباالدؿؾعادمعـم

-مإؼرادات)حفؿمإذياظلماالدؿؾعاداتم

.م(غػؼات

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم
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 م2012خطة عمل وزارة المالية والمصالح اإليرادية التابعة لها للعام المالي   

 
 قطبع انتُظيى وحظبببت احلكىية

ّ.ّاإلدارةّالعامةّلؾَِاباتّادلِاسدةّ ّّ.ّاإلدارةّالعامةّلؾَِاباتّادلِاسدة

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و

م 1

اظـزولماٌقداغلمٌراجعةماظقثائؼمواٌلؿـداتماٌؤؼدةمإلخالءماظعفدماٌؼقدةم

:مسؾكماىفاتماآلتقة

اظقحدةماظؿـػقذؼةمًؾقفلمسشرؼـموزارةماألذغالموصروسفامسدنم،م -

 .أبني

صـدوقم-اظقحدةماظؿـػقذؼةمٌكقؿاتماظـازحني)رباصظةمصعدهم -

 .(صعده/إسادةمإسؿارمم

 .صـدوقماًدعةماٌدغقة -

 .خؾقفلمسشرؼـموزارةماظصقة -

 .اٌؤدلةماظعاعةمظؾؿلاخلموأدقاقماظؾققمم -

 .وزارةماظشؾابمواظرؼاضة -

 .مرباصظةماظضاظع -

 .(اًطةماالدؿــائقة)رباصظةمإبم -

صـدوقمإسادةمإسؿارمرباصظيتمحضرعقتم)رباصظةمحضرعقتم -

م.مم(ماًطةماالدؿــائقة–واٌفرةم

 .سددموعؾاظغماظعفد -

.متؼارؼرمغؿائجماٌراجعة -

عارسم-مؼـاؼرم

م 2

اظـزولماٌقداغلمٌراجعةماظقثائؼمواٌلؿـداتماٌؤؼدةمإلخالءماظعفدماٌؼقدةم

:مسؾكماىفاتماآلتقة

 .(اًطةماالدؿــائقة)رباصظةمتعزم -

 .اهلقؽةماظعاعةمظؾؿأعقـاتمواٌعاذات -

 .أعاغةماظعاصؿة -

 .وزارةماًدعةماٌدغقة -

 .وزارةماظؿعؾقؿماظعاظل -

م

م

م

 .سددموعؾاظغماظعفد -

.متؼارؼرمغؿائجماٌراجعة -

ؼقغققم-مأبرؼؾم
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 م2012خطة عمل وزارة المالية والمصالح اإليرادية التابعة لها للعام المالي   

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و

م 3

اظـزولماٌقداغلمٌراجعةماظقثائؼمواٌلؿـداتماٌؤؼدةمإلخالءماظعفدماٌؼقدةم

:مسؾكماىفاتماآلتقة

 .اٌؤدلةماالضؿصادؼة -

 .صـدوقماظرساؼةماالجؿؿاسقة -

 .وزارةماألوضافمواإلرذاد -

 .وزارةماٌغذلبني -

 .وزارةماظـروةماظلؿؽقة -

 .وزارةماظـؼاصة -

 .رباصظةمعأرب -

.مم(خؾقفلمسشرؼـ)رباصظةمسدنم -

 .سددموعؾاظغماظعفد -

.متؼارؼرمغؿائجماٌراجعة -

دؾؿؿدلم-مؼقظققم

م 4

اظـزولماٌقداغلمٌراجعةماظقثائؼمواٌلؿـداتماٌؤؼدةمإلخالءماظعفدماٌؼقدةم

:مسؾكماىفاتماآلتقة

 .وزارةماظداخؾقة -

 .وزارةماًارجقة -

 .(48)علؿشػكم -

 .وزارةمحؼققماإلغلان -

 .عصـعماظغزلمواظـلقج -

 .رباصظةماٌفره -

خؾقفلم-ماًطةماالدؿــائقة)رباصظةمأبنيم -

.م(سشرؼـ

 .سددموعؾاظغماظعفد -

.متؼارؼرمغؿائجماٌراجعة -

مدؼلؿدل-مأطؿقبر
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 م2012خطة عمل وزارة المالية والمصالح اإليرادية التابعة لها للعام المالي   

: رابؼبًال 
 قطبع انشئىٌ ادلبنية واإلدارية
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 م2012خطة عمل وزارة المالية والمصالح اإليرادية التابعة لها للعام المالي   

 قطبع انشئىٌ ادلبنية واإلدارية
ّّاإلدارةّالعامةّلؾشىونّادلالقةّوالًٍفقزاتاإلدارةّالعامةّلؾشىونّادلالقةّوالًٍفقزات

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
ممإديم2012ضقدموإدخالمعصرحاتماظدؼقانماظعاممظؾـصػماألولمعـماظلـةمم 1

اظـظامماآلظلمظألبقابماألولمواظـاغلمواظـاظثموسؾكمعلؿقىماظػصؾمواظؾـدم

.مواظـقع

.مإذياظلمعؾاظغماٌصرحاتماٌدخؾة

معارسمم–ؼـاؼرم

حصرموعراجعةموتـػقذمادؿؿاراتماسؿؿادماظصرفماظيتمملمتصرفميفمغفاؼةمم 2

.مممومتـؾمادؿقؼاضاتمظؾغرل2011اظعامم

 .سددماالدؿؿاراتماٌراجعة -

.مإذياظلماٌؾاظغماٌـصرصة -
معارسم–ؼـاؼرم

عراجعةموتـػقذماٌعاعالتماٌاظقةموضقدػاميفماظدصاترمواظلفالتمم 3

.ماحملادؾقةماظقدوؼةمواآلظقة

إديمم(اظؼاغقغقة)سددماٌعاعالتماٌـصرصةم -

.مإذياظلمسددماٌعاعالتماظقاردة
دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

عؿابعةموعراجعةموثائؼماظعفدماٌؼدعةمإديماظقحدةمايلابقةماٌـصرصةمخاللمم 4

.مممأوماظلـقاتماظلابؼة2012اظلـةماٌاظقةم

.محفؿماظعفد -

 .اظعفدماٌراجعة -

.معؾاظغماظعفدماٌكؾقةمواٌؿؾؼقة -

مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم

م(58)حلابات،مواظربعقةمم(57)إسدادماظؽشقصاتماظشفرؼةممنقذجمم 5

.محلاباتمواًاصةممبقازغةماظدؼقانماظعاممآظقًا

.مإذياظلماالدؿكداعاتماظػعؾقة
ذفرؼًا،مربعقًام

عطابؼةمطشقصاتماظؾـؽماٌرطزيماظشفرؼةمظالدؿكداعاتمواٌقاردمععمدصذلمم 6

.ماظؾـؽماٌرطزيماآلظلموسؿؾماظؼققدمواظؿلقؼاتماظالزعةموصؼمغؿائجماٌطابؼة

اٌقضػماظعاممظؾؿقاردمواالدؿكداعاتم -

 .اظػعؾقةمإديمتؼدؼراتماٌقازغة

.مسددماظؿصقؼؾات -

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

ؼقظققمإذياظلمعؾاظغماٌصرحاتم.مممسؾكمعلؿقىماظـقع2012ضقدمعصرحاتماظـصػماظـاغلمظؾلـةمم 7

مم2013إسدادمعشروعماٌقازغةماظؿؼدؼرؼةمظؾدؼقانماظعاممظؾلـةماٌاظقةمم 8

.مم2015م–م2013وإرارماظـػؼاتم

.مم2013إذياظلمسامماظؿؼدؼرممظؾعامم
أشلطسم-مؼقظققم

تـػقذمأسؿالماٌشذلؼاتمواظؿقرؼداتماٌؿعؾؼةمباظؼررادقةمواألدواتمم 9

.مواٌلؿؾزعاتمواظؿففقزاتماظالزعةمظعؿؾماظقزارة

.ماإلجراءاتماٌـػذة
مدؾؿؿدلم–ؼـاؼرم

صرفماحؿقاجاتماظعؿؾمعـماألدواتمواٌلؿؾزعاتماٌؽؿؾقةمم 10

.مواظؿففقزاتماٌكؿؾػة

بقانمبإذياظلمعاممتمتقصرلهمعـمأدواتم

إديمإذياظلمم(غقسقة-مطؿقةم)وعلؿؾزعات

.مسامماالحؿقاج

مدؾؿؿدلم–ؼـاؼرم

مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم.متؼرؼرمبأسؿالماظصقاغةمواظـظاصة.متـػقذمأسؿالماظـظاصةمواظصقاغةمظؾؿؾاغلمواظؿففقزاتمواألثاثم 11
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 م2012خطة عمل وزارة المالية والمصالح اإليرادية التابعة لها للعام المالي   

 قطبع انشئىٌ ادلبنية واإلدارية
اإلدارةّالعامةّلؾؿواردّاليشروةّوالًٍفقزاتّوالصقانةّاإلدارةّالعامةّلؾؿواردّاليشروةّوالًٍفقزاتّوالصقانةّ

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
مماظؾابماألولمأجقرم2012اإلدخالماآلظلمٌصرحماظعامماٌاظلمم 1

وعرتؾاتموتعقؼضاتماظعاعؾنيموعاميفمحؽؿفامظدؼقانمسامماظقزارةم

إذياظلمعصرحماظؾابماألولمظدؼقانم -

سامماظقزارةم
مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم

عؿابعةمحرطةماظؿـؼالتمظؾؿقزػنيمعـماىفاتمإديمدؼقانمسامماظقزارةمم 2

واظعؽس،وعؿابعةموزارةماًدعةماٌدغقةمالدؿؽؿالماإلجراءاتميفمضقءم

م.م2012عامتمرصدهمعـماسؿؿاداتميفمعشروعماٌقازغةماظعاعةمظؾدوظةم

سددماٌـؼقظنيمعـموإديمدؼقانمسامم -

مدؼلؿدل-مؼـاؼرمم.اظقزارة

تـػقذماإلجراءاتماظالزعةمبشأنمعـمبؾغقامأحدماألجؾنيمخاللماظعاممم 3

.ممعـمعقزػلمدؼقانمسامماظقزارةموإحاظؿفؿمإديماظؿؼاسدم2012اٌاظلم

سددماحملاظنيمإديماظؿؼاسدمإديمسددم -

 .اظؾاظغنيمأحدماألجؾني

إذياظلماٌؾاظغماٌكػضةمعـم -

.مطشقصاتماظراتب

مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم

.مإذياظلماالرتؾاط -م.م2012تـػقذمعقازغةماظقزارةماظقزقػقةمظؾعاممم 4

سددماظدرجاتماظقزقػقةماٌـػذةم -

 .اىدؼدة

 .اإلضاصاتمواظؿـزؼالت -

-مسدد)حرطةماألجقرماظؿعاضدؼةم -

م(تؽؾػة

مدؼلؿدل-مؼـاؼرم

تؼدؼراتمتؽاظقػماظؼقىماظقزقػقةمظؾعاممم.م2013إسدادماٌقازغةماظؿؼدؼرؼةمظؾؼقىماظقزقػقةمظؾلـةماٌاظقةمم 5

م.م2012
مدؾؿؿدل-مؼقظققم

مدؼلؿدل-مؼـاؼرمم.إذياظلماًصؿقاتمواىزاءاتماٌاظقة -م.عؿابعةمحرطةماظدواممٌقزػلماظقزارةمواظرصعمباظؿؼارؼرماظدورؼةم 6

عؿابعةموزارةماظؿعؾقؿماظعاظلمواظؾقثماظعؾؿل،مووزارةماًدعةماٌدغقةمصقؿامم 7

ؼؿعؾؼمبإؼػادمبعضمعقزػلموزارةماٌاظقةماظذؼـمحيصؾقنمسؾكمعـحم

.مظؾدراداتماظعؾقامظـقؾمدرجةماٌاجلؿرلمأوماظدطؿقراهميفماجملاالتماٌكؿؾػة

.مسددماياالتماٌقصدة

مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم

مم2012عؿابعةمتـػقذماًطةماظؿدرؼؾقةمظدؼقانمسامماظقزارةموعؽاتؾفامظعاممم 8

وباظؿـلقؼمععماإلدارةماظعاعةمظؾؿكطقطمواظؿدرؼبميفمضطاعماظؿكطقطم

.مواإلحصاءمواٌؿابعة

براعجماظؿدرؼبموسددماٌؿدربنيم

مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم

هدؼثمضاسدةماظؾقاغاتمٌقزػلمدؼقانمسامموزارةماٌاظقةموعؿابعةمعؽاتبمم 9

.مم2012اٌاظقةمباحملاصظاتمباظؿعدؼالتمواإلضاصاتماىدؼدةمظؾعامم

مم2012ضاسدةمبقاغاتمغفائقةمحؿكماظعامم
مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم
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 قطبع انشئىٌ ادلبنية واإلدارية
ّّاإلدارةّالعامةّلؾِؽرتاروةّوالًوثققاإلدارةّالعامةّلؾِؽرتاروةّوالًوثقق

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
ادؿؼؾالموعراجعةموثائؼماظطؾؾاتماظقاردةمعـماىفاتمواألصرادمخاللمم 1

ممسدلم2012مموتصدؼرماٌعاعالتماٌـفزةمخاللماظعامم2012اظعام

م.غظاممخدعةماىؿفقر

.مسددماٌعاعالتماظقاردة

مدؼلؿدل-مؼـاؼرممسددماٌعاعالتماٌصدرة

أرذػةمذيقعماظقثائؼمواٌذطراتمواظؿعاعقؿماظصادرةمعـماظقزارةمخاللمم 2

م.م،مؼدوؼًاموآظقًا2012اظعامم

مغلؾةمأرذػةماظقثائؼماظؽذلوغقًا
مدؼلؿدل-مؼـاؼرم

ضقدموإردالماظـشراتمواظؿعاعقؿمواظؽؿبماظدورؼةمواٌرادالتمإديمم 3

م.اىفاتماٌعـقة

مبقانمباظقثائؼمواٌرادالتماٌردؾة
مدؼلؿدل-مؼـاؼرم
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: خبيظبًال 
 قطبع انؼالقبت ادلبنية اخلبرجية
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 م2012خطة عمل وزارة المالية والمصالح اإليرادية التابعة لها للعام المالي   

 قطبع انؼالقبت ادلبنية اخلبرجية
ّّاإلدارةّالعامةّلؾعالقاتّادلالقةّاخلارجقةاإلدارةّالعامةّلؾعالقاتّادلالقةّاخلارجقة

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
اٌراجعةمواظؾتميفماظطؾؾاتماظقاردةمعـماىفاتماٌعـقةمبشانمددادم1ّ

االذذلاطاتمواٌلاػؿاتميفماهلقؽاتمواٌـظؿاتماًارجقةماإلضؾقؿقةم

م.واظعربقةمواظدوظقةموعؿابعةمددادمتؾؽماالذذلاطات

مإذياظلماالذذلاطاتماٌلددة

مدؼلؿدل-مؼـاؼرم

إسدادماظؿؼارؼرماظربعقةمسـمعقضػماالذذلاطاتمواٌلاػؿاتميفمرأزلالم2ّ

م.ماهلقؽاتمواٌـظؿاتماًارجقةمواإلضؾقؿقةمواظدوظقة
مربعمدـقؼةم.اٌقضػ

3ّ

تلفقؾمعفامماظقصقدماظزائرةمعـمخاللمجدوظةموترتقبماظؾؼاءاتمععم

م.اٌعـقنيمباىفاتمايؽقعقةمذاتماظعالضة

سددماظؾعـاتماٌـلؼمهلاموأشراضفام

م
مدؼلؿدل-مؼـاؼرم

إسدادماظؿؼارؼرماظشاعؾةمسـمغؿائجماٌؾاحـاتمععموصقدماهلقؽاتم4ّ

واٌـظؿاتماظدوظقةمواإلضؾقؿقةماظزائرةمظؾالدغامععماىفاتمايؽقعقةم

م.مواتػاضقاتماظؿعاونميفمزبؿؾػماجملاالتموباألخصماجملالماٌاظل

 .مغؿائجماٌؾاحـات -

ممدؼلؿدل–ؼـاؼرمم.مسددماالتػاضقاتماٌقضعةموغقسفا -

5ّ

اٌؿابعةمواظؿـلقؼموترذقحمعقزػلماظقزارةمباظدوراتماًارجقةم

.مماٌؿاحة

سددماظدوراتماٌلؿغؾةمإديمإذياظلمسددم

.ماظدوراتماٌؿاحة
دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

م
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 م2012خطة عمل وزارة المالية والمصالح اإليرادية التابعة لها للعام المالي   

 قطبع انؼالقبت ادلبنية اخلبرجية
ّّاإلدارةّالعامةّلؾدونّالعامّاخلارجياإلدارةّالعامةّلؾدونّالعامّاخلارجي

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
اظؿـلقؼمععماىفاتمذاتماظعالضةمٌؿابعةماىفاتماٌؼرضةمظؾقصقلمم 1

ومتقجقفمتؾؽماظؼروضمسبقمم(رقؼؾةماألجؾمواٌقلرة)سؾكماظؼروضم

.مممتقؼؾماٌشارؼعماالدؿـؿارؼةمواإلمنائقة

 .حفؿماظؼروضماىدؼدة -

مدؼلؿدل-ؼـاؼر.محفؿماٌلققب -

م 2
عطاظؾةماظقحداتمواٌؤدلاتمواهلقؽاتماظعاعةمظلدادمخدعةم

م.عدؼقغقاتفاموصؼًامظؿقارؼخماالدؿقؼاضات

م

إذياظلماٌؾاظغماٌلددةمإديمإذياظلماٌؾاظغم

.مماٌلؿقؼة

مدؼلؿدل-ؼـاؼر

إسدادماظؿؼارؼرماظدورؼةمسـمعلؿقىماظؿـػقذماظػعؾلمالدؿكداعاتمم 3

م.اظؼروض

 عرطزماظؼروض -

ماظػقائدماٌلددة -

مربعمدـقي

عؿابعةماٌلققباتمعـماظؼروضماًارجقةماٌلؿكدعةمظؿؿقؼؾمعشارؼعمم 4

ماٌؤدلاتمواهلقؽاتماظعاعةموإسدادماظؿؼارؼرمبشأغفا

م.اٌلؿكدممعـماظؼروضماًارجقة
مربعمدـقيم

إسدادماظؿقضعاتماٌؿعؾؼةمبؿؿقؼؾماظدلغاعجماالدؿـؿاريمعـماظؼروضمم 5

اًارجقةموطذظؽمتقضعاتمأضلاطماظؼروضمواظػقائدماٌطؾقبمددادػامظؾػذلةم

م.م2015م–م2013

 .تقضعاتماظؿؿقؼؾم -

مدؾؿؿدل-مابرؼؾم.أضلاطماظؼروضمواظػقائد -
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 م2012خطة عمل وزارة المالية والمصالح اإليرادية التابعة لها للعام المالي   

 قطبع انؼالقبت ادلبنية اخلبرجية
ّّاإلدارةّالعامةّلؾؿِاسداتّاخلارجقةاإلدارةّالعامةّلؾؿِاسداتّاخلارجقة

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
تقثقؼماتػاضقاتماٌـحمواٌلاسداتماىدؼدةماٌدلعةمبنيمبالدغامم 1

م.واٌاسبني

.مإتػاضقاتماٌـحمواٌلاسداتماٌدلعةم -

.محفؿماٌـحماىدؼدةماٌؿػؼمسؾقفا -
مدؼلؿدل–ؼـاؼرم

اٌـحماًارجقةماظقاردةم/ماٌراجعةمواظؾتميفمرؾؾاتماظلقبمعـمحـم 2

م.عـماىفاتماٌلؿػقدة

سددماظطؾؾاتماٌـػذةمإديمسددماظطؾؾاتم -

 .اظقاردة

مإذياظلمعؾاظغمرؾؾاتماظلقبماٌـػذة -

مدؼلؿدل–ؼـاؼرم

عؿابعةماظؾـؽماٌرطزيمظؾقصقلمسؾكمطشقصاتمايلاباتماٌؿقظةمعـمم 3

م.اٌـحمواٌلاسداتماًارجقةمذفرؼًاموبصقرةمعـؿظؿة/حـ

 .مإذياظلماحملصؾمعـماٌـح -

م.مإذياظلماٌـصرفمعـماٌـح -
مدؼلؿدل–ؼـاؼرم

اظـزولماٌقداغلمإديموحداتمتـػقذماٌشارؼعماالدؿـؿارؼةماٌؿقظةمعـمم 4

اٌـحماًارجقةمظؿصػقةماظعفدمواظؿأطدمعـمعدىماالظؿزاممبؼقاسدم/حـ

م.اظصرفمحبلبمذروطماالتػاضقاتماٌقضعةمععماٌاسبني

 .إذياظلمعؾاظغماظعفدماظيتممتمتصػقؿفا -

مدؼلؿدل–ؼـاؼرمم.سددماظقحدات -

عؿابعةماٌلؿػقدؼـمعـماٌـحماظيتمتؼدممعؾاذرًةمظؾعضماىفاتمعـمم 5

 .ضؾؾماٌاسبنيمعـمأجؾمعقاصاةماظقزارةمبؾقاغاتمتؾؽماٌـح

 .إذياظلماٌـحماٌؾاذرةمظؾففات -

 .سددماىفاتماٌلؿػقدة -
مدؼلؿدل–ؼـاؼرم

عؿابعةمبقعماٌعقغاتماظلؾعقةماٌؿقضعمأنمهصؾمسؾقفامبالدغامخاللمم 6

م.مموتقرؼدمضقؿؿفامإديماظؾـؽماٌرطزي2012

.مضقؿةمتؾؽماٌعقغات -

 .تؼرؼرمغؿائجماٌؿابعة -
مدؼلؿدل–ؼـاؼرم

اظؿـلقؼمععماىفاتماٌلؿػقدةمعـماٌلاسداتمبفدفمإزاظةمطاصةماظعراضقؾمم 7

اظيتمتؤديمإديمتأخرلموصقلمبعضماٌلاسداتماٌدلعجموصقهلاميفمصذلةم

.مربددة

 .صذلةماظؿأخرلمسـماظقضتماٌكطط -

 .اٌعاىاتماٌـػذةم -
مدؼلؿدل–ؼـاؼرم

اٌـحمواٌلاسداتممععم/ماٌراجعةمواٌطابؼةمظؽشقصاتماظؾـؽماٌرطزيمحـم 8

دصاترمودفالتمضقدماٌلاسداتمواٌـحم،موإسدادماظؿؼارؼرماظدورؼةمسـم

عقضػمحلاباتماٌلاسداتمواٌـحماًارجقةمورصعفامظؼقادةماظقزارةمأواًلم

.مبأول

 .مسددماظؿصقؼؾات -

 .اٌقضػماظػعؾلمظؾؿـحمواٌلاسدات -
مدؼلؿدل–ؼـاؼرم

  



 

 
 

 قطاع التخطيط واإلحصاء والمتابعة 43

 م2012خطة عمل وزارة المالية والمصالح اإليرادية التابعة لها للعام المالي   

 قطبع انؼالقبت ادلبنية اخلبرجية
ّّاإلدارةّالعامةّلؾدونّالعامّالداخؾياإلدارةّالعامةّلؾدونّالعامّالداخؾي

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
اٌؿابعةمواٌراضؾةميرطةماظؿدصؼاتماظـؼدؼةمواالظؿزاعاتمايؽقعقة،مم 1

م.وإصدارماظلـداتمايؽقعقةممبكؿؾػمأغقاسفامطأدواتممتقؼؾمصاسؾة

 .حفؿماظؿؿقؼؾماظداخؾل -

م.سددموغقعماظلـداتماظصادرة -

ممدؼلؿدل–ؼـاؼرم

اٌؿابعةمواإلذرافمسؾكمددادمضقؿةماظدؼـماظعامماظداخؾلموصقائدهمسـدمم 2

م.االدؿقؼاق

اٌؾاظغماٌلددةمعـمضقؿةماظدؼـماظعامم -

 .اظداخؾل

م.حفؿماظػقائدماٌلددة -

ممدؼلؿدل–ؼـاؼرم

إسدادماظؿؼارؼرماظدورؼةمسـموضعموحفؿماظدؼـماظعامماظداخؾلموأثرهمم 3

م.سؾكماظؼطاعماٌاظلموبؼقةمضطاساتماالضؿصادماظؽؾل

حفؿمأسؾاءماظدؼـماظعامماظداخؾلم -

 .إديمحفؿماظدؼـماظعامماظداخؾل

م.غؿائجماظؿؼرؼر -

مربعمدـقي

ايصقلمسؾكماظؾقاغاتماٌؿعؾؼةم -.ماظربطماظشؾؽلمظـظامماظدميػاسمعـمضاسدةماظؾـؽماٌرطزيم 4

.مباظدؼـماظداخؾلمودقبماظؿؼارؼر

مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم

م
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 قطبع ادلىاسَة
دلوازنةّاحملافظات.ّع.ّأ+ّاإلدارةّالعامةّلؾؿوازنةّالعامةّلؾدولةّ ّّدلوازنةّاحملافظات.ّع.ّأ+ّاإلدارةّالعامةّلؾؿوازنةّالعامةّلؾدولةّ

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
مموإرارماظـػؼاتمعؿقدطم2012إسدادماٌقازغةماظعاعةمظؾدوظةمظؾعامماٌاظلمم 1

.ممم2014-م2012اٌدىم

.معشروعماٌقازغة-م
صدلاؼرم-مؼـاؼرم

إسدادمعشروعماإلرارماظعاممواظلؼقفماظؿأذرلؼةمٌشروعماٌقازغةماظعاعةمظؾدوظةمم 2

-2013)مموإرارماظـػؼاتمعؿقدطماٌدىم2013ظؾلـةماٌاظقةم

.مباظؿـلقؼمععماظؼطاساتمواىفاتمذاتماظعالضةم(م2015

.مإذياظلمتؼدؼراتماظلؼقفماظؿأذرلؼة

مؼقغققم–عارسم

إسدادماظؽؿابماظدوريمبشأنماإلبالغمباٌقازغةماظقزقػقةماٌدرجةمضؿـمم 3

م،موإبالغموحداتماظلؾطؿنيم2012اٌقازغاتماظعاعةمظؾلـةماٌاظقةم

م.واظؾـؽماٌرطزيمبذظؽم(اٌرطزؼةمواحملؾقة)

إذياظلماٌؾاظغماٌعؿؿدةمظؾؿقازغةم -

 .اظقزقػقة

م.سددماظدرجاتماظقزقػقة -

معاؼـــق

مابرؼؾم–عارسم.مغؼؾماظؿفربة -االرالعمسؾكموربةمبؾدمؼطؾؼمغظاممإرارماظـػؼاتمعؿقدطماٌدىممم 4

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم.ماإلصالحاتماٌـػذة -اٌشارطةميفمتطقؼرموهدؼثمبراعجمإدارةماٌاظقةماظعاعةممم 5

اظؿـلقؼمععمعشروعمهدؼثمإدارةماٌاظقةماظعاعةميفمتدرؼبماٌقزػنيمم 6

ماٌاظقةمواظؿقؾقؾماالضؿصاديمومبشارطةمضطاعماظؿكطقطمتسؾكماظؿـؾؤا

.مواإلحصاءمواٌؿابعة

.مسددماٌؿدربني -

أشلطسم-معاؼقم

اٌشارطةمععمعشروعمهدؼثمإدارةمماٌاظقةماظعاعةمظؿقدؼثماألدظةمم 7

.ماإلرذادؼةمإلسدادمإرارماظـػؼاتمعؿقدطماٌدى

.ماألدظةماإلرذاداتماٌطقرة -
أشلطسم-مؼـاؼر

ؼقظققم-معاؼقم.مسددماٌؿدربني -.متدرؼبمعقزػلماٌقازغةمسؾكمآظقةمإسدادمإرارماظـػؼاتمعؿقدطماٌدىم 8

إسدادماظؽؿابماظدوريمبشأنمأدسموأحؽامموضقاسدمإسدادمعشروعمم 9

ممواإلرارماٌؿقدطماٌدىم2013اٌقازغةماظعاعةمظؾدوظةمظؾلـةماٌاظقةم

،موتؾؾقغمطاصةماظقحداتماإلدارؼةمم(م2015-2013)ظؾـػؼاتم

م.باظلؼقفماظؿأذرلؼةم(اٌرطزؼةمواحملؾقة)ظؾدوظةمظؾلؾطؿنيم

 إذياظلماظلؼقفماظؿأذرلؼةمظؾلؾطةماٌرطزؼة -

إذياظلماظلؼقفماظؿأذرلؼةمظؾلؾطةم -

مؼقظقق-مؼقغققمم.احملؾقة

عراجعةموهؾقؾمودرادةمعشارؼعماٌقازغاتماظقاردةمعـماظدواوؼـمم 10

م،مواإلرارماٌؿقدطم2013اظعاعةمواحملاصظاتمظؾلـةمماٌاظقةم

م.(م2015-2013)اٌدىمظؾـػؼاتم

 .سددمعشارؼعماٌقازغاتماظقاردةم -

م.اٌشارؼعماظيتممتمدرادؿفا -
مأشلطسم_ؼقظقـقم

اٌرطزؼةم)إسدادماظصقرةماألوظقةمٌشارؼعمعقازغاتموحداتماظلؾطؿنيمم 11

م،م2015-2013مموإرارماظـػؼاتم2013ظؾلـةماٌاظقةمم(واحملؾقة

م.وسرضمذظؽمسؾكماظؾفـةماظعؾقامظؾؿقازغاتماظعاعة

عقضػماظصقرةماألوظقةمٌشروعماٌقازغةم

ماظعاعة
 دؾؿؿدل
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 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
إسدادمعشارؼعماٌقازغاتموإرارماظـػؼاتمعؿقدطماٌدىميفمصقرتفاماظـفائقةمم 12

مم2013وعذطرتفاماإلؼضاحقةموعشروعماظؾقانماٌاظلمظؾلـةماٌاظقةم

باظؿـلقؼمععماىفاتمواظؼطاساتمذاتماظعالضةميفمضقءمعامأضرتفماظؾفـةم

اظعؾقامظؾؿقازغاتماظعاعةموسرضفامسؾكمذبؾسماظقزراءمإلضرارػامعـمذبؾسم

م.اظـقاب

مأطؿقبرمعقضػمعشروعماٌقازغة

مموبقاغفاماٌاظلم،م2013سرضمعشارؼعماٌقازغاتماظعاعةمظؾعاممم 13

سؾكمذبؾسمم(م2015-2013)واإلرارماٌؿقدطماٌدىمظؾـػؼاتم

اظـقابم،موإسدادماظردودمسؾكماالدؿػلاراتمواألدؽؾةمواٌالحظاتم

اٌقجفةمعـماظؾفـةماٌكؿصةممبفؾسماظـقابمبشأنمتؾؽماٌشارؼعم

م.باظؿـلقؼمععماىفاتمذاتماظعالضة

ممغقصؿدل–أطؿقبرمم.غؿائجماٌـاضشاتم

إسدادماظؿأذرلاتماٌاظقةمظقحداتماىفازماإلداريمظؾدوظةمسؾكمم 14

م.م2013ظؾعامماٌاظلمم(اٌرطزؼةمواحملؾقة)علؿقىماظلؾطؿنيم
ممدؼلؿدل–غقصؿدلمم.إذياظلمساممتأذرلاتماٌقازغةم

إسدادماظؼرارماظقزاريمبشأنماظؿعؾقؿاتماظؿـػقذؼةمظؾؿقازغةماظعاعةمظؾدوظةمم 15

مميفمضقءمضاغقنمربطماٌقازغةموتقصقاتمذبؾسم2013ظؾلـةماٌاظقةم

.ماظـقابموإبالغماىفاتمبفا

مدؼلؿدلمصدورماظؽؿابماظدوري

اٌشارطةمععماىفاتماٌعـقةميفمتؼدؼرموتقزؼعماظدسؿماٌرطزيمم 16

اظرأزلاظلموايصةمعـماٌقاردمماظعاعةماٌشذلطةمظؾلؾطةماحملؾقةمظؾعامم

.مم2013

ؼقغققم-مابرؼؾحفؿماظدسؿم

م
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 قطبع ادلىاسَة
ّّاإلدارةّالعامةّدلوازنةّالوحداتّادلًِؼؾةّوادلؾَؼةّوالصـادوقّاخلاصةاإلدارةّالعامةّدلوازنةّالوحداتّادلًِؼؾةّوادلؾَؼةّوالصـادوقّاخلاصة

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
إسدادمعقازغاتماظقحداتماٌلؿؼؾةمواٌؾقؼةمواظصـادؼؼماًاصةمظؾعاممم 1

.مم2012
عارسم-مؼـاؼرمحفؿماظدسؿم -

عقاصاةمطاصةماىفاتماٌلؿؼؾةمواٌؾقؼةمواظصـادؼؼماًاصةمبـلخمعـمم 2

.مم2012عشارؼعمعقازغاتفامظؾلـةماٌاظقةم

 سددماىفاتم -

 سددماظـلخماٌقزسة -
 عارس

درادةموهؾقؾماٌقاضقعماظيتمؼؿؿمإحاظؿفامإديماإلدارةمومتقضقحماألثرمم 3

 .اٌاظلمهلذهماٌقاضقع

سددماظدراداتماٌـفزةمإديمسددم

م.اٌقاضقعماٌلؿؾؿة
ممدؼلؿدل–ؼـاؼـرم

إسدادمعشروعماإلرارماظعاممواظلؼقفماظؿأذرلؼةمٌشروعمعقازغاتمم 4

مموإرارم2013اظقحداتماٌلؿؼؾةمواظصـادؼؼماًاصةمظؾلـةماٌاظقةم

باظؿـلقؼمععماىفاتمم(م2015م–م2013)اظـػؼاتمعؿقدطماٌدىم

ذاتماظعالضةموسرضمذظؽمسؾكمذبؾسماظقزراءمالدباذماإلجراءاتم

.ماظالزعة

إذياظلمتؼدؼراتماظلؼقفم -

.ماظؿأذرلؼة

مؼقظققم–عارسم

اٌشارطةميفمتـػقذمخطةمحقدؾةمعقازغةماظقحداتماٌلؿؼؾةمواٌؾقؼةمم 5

واظصـادؼؼماًاصةموصؼماظدرادةماٌعدةمعـماإلدارةماظعاعةمظؿؼـقةم

.ماٌعؾقعاتمبقزارةماٌاظقة

سددماظقحداتماٌلؿؼؾةمواٌؾقؼةم -

مدؼلؿدلم–صدلاؼرم.ماٌلؿفدصة

اٌشارطةميفمإسدادماظؽؿابماظدوريمبشأنمأدسموأحؽامموضقاسدمإسدادمم 6

ممواإلرارماٌؿقدطم2013عشروعماٌقازغةماظعاعةمظؾدوظةمظؾلـةماٌاظقةم

ظؾدواوؼـماظعاعةمواحملاصظاتمم(م2015م–م2013)اٌدىمظؾـػؼاتم

واٌقازغاتماٌلؿؼؾةمواٌؾقؼةمواظصـادؼؼماًاصةميفمضقءمضرارماظؾفـةم

اظعؾقامظؾؿقازغات،مباظؿـلقؼمععماىفاتمذاتماظعالضة،موتؾؾقغمطاصةم

.ماظقحداتماٌلؿؼؾةمواٌؾقؼةمواظصـادؼؼماًاصةمباظلؼقفماظؿأذرلؼة

إصدارماظؽؿابماظدوريميفماٌقسدم -

.ماحملدد

مؼقظققم–ؼقغققم

إسدادماظؿعؿقؿماًاصمباظؽؿابماظدوريمبشأنمإسدادمعقازغةماظقحداتمم 7

.مم2013اٌلؿؼؾةمواٌؾقؼةمواظصـادؼؼماًاصةم

.مإصدارماظؿعؿقؿ -
مؼقظققم–ؼقغققم

عراجعةموهؾقؾمودرادةمعشارؼعماٌقازغاتماظقاردةمعـماظقحداتمم 8

م،مواإلرارم2013اٌلؿؼؾةمواٌؾقؼةمواظصـادؼؼماًاصةمظؾلـةماٌاظقةم

،موإسدادمعشارؼعم(م2015م–م2013)اٌؿقدطماٌدىمظؾـػؼاتم

عقازغاتفامبصقرةمغفائقةمومبذطراتفاماإلؼضاحقةموعشروعماظؾقانماٌاظلم

مموباظؿـلقؼمععماظقحداتمواظؼطاساتمذاتم2013ظؾلـةماٌاظقةم

سددمعشارؼعماٌقازغاتماظقاردةمإديم -

 .اٌشارؼعماظيتممتمدرادؿفا

مأطؿقبرم–ؼقظققم.معقضػمعشروعماٌقازغة -
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 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
اظعالضةموإحاظؿفامإديمذبؾسماظـقابمالدؿؽؿالماإلجراءاتماظؼاغقغقةم

.مواظددؿقرؼة

إسدادماظصقرةماألوظقةمٌشارؼعمعقازغاتماظقحداتماٌلؿؼؾةموعشارؼعمم 9

م،موسرضمذظؽمسؾكم2013عقازغاتماظصـادؼؼماًاصةمظؾلـةماٌاظقةم

.ماظؾفـةماظعؾقامظؾؿقازغاتماظعاعةمالدباذماإلجراءاتماظالزعة

عقضػماظصقرةماألوظقةمٌشارؼعم -

اٌقازغاتماٌلؿؼؾةمواٌؾقؼةم

.مواظصـادؼؼماًاصة

دؾؿؿدلم

حضقرمعـاضشةماظؾفـةماٌاظقةممبفؾسماظـقابموإسدادماظردودمسؾكمم 10

.معلؿقىماالدؿػلاراتمواألدؽؾةمواٌالحظاتماٌقجفةمعـماظؾفـة

 .غؿائجماٌـاضشات -

 .إضرارماٌقازغة -

.مصدورمضاغقنمربطماٌقازغات -

مدؼلؿدلم–غقصؿدلم

إسدادماظؿأذرلاتماٌاظقةمظؾقحداتماٌلؿؼؾةمواٌؾقؼةمواظصـادؼؼماًاصةمم 11

.مم2013ظؾعامماٌاظلم

.مإذياظلمساممتأذرلاتماٌقازغة -
دؼلؿدلم

اٌشارطةميفمإسدادماظؼرارماظقزاريمبشأنماظؿعؾقؿاتماظؿـػقذؼةمظؾؿقازغةمم 12

مميفمضقءمضاغقنمربطماٌقازغةم2013اظعاعةمظؾدوظةمظؾلـةماٌاظقةم

.موتقصقاتمذبؾسماظـقابموإبالغماىفاتمبفا

.مصدورماظؽؿابماظدوري -

دؼلؿدلم

م
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 قطبع ادلىاسَة
ّ.اإلدارةّالعامةّدلوازنةّالـوعّاالجًؿاسيّ ّّ.اإلدارةّالعامةّدلوازنةّالـوعّاالجًؿاسي

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
اٌشارطةميفمدرادةمعشارؼعمعقازغاتماظلؾطةماٌرطزؼةمظؾقضقفمم 1

.ممسؾكمعدىمتضؿـفامالحؿقاجاتماظـقعماالجؿؿاسلم

تضؿـماٌقازغةمٌؤذراتماظـقعم

.مماالجؿؿاسل
ؼقغققمم-عارس

درادةموهؾقؾماٌقاضقعماٌؿعؾؼةمبؼضاؼاماظـقعماالجؿؿاسلمم 2

.ممواٌقازغاتماٌلؿفقؾة
 دؼلؿدلم-مؼـاؼر .مسددماظدرادات

اإلدؿػادةمعـمواربماظدولماظيتمتطؾؼماٌقازغاتماٌلؿفقؾةمظؾـقعمم 3

 االجؿؿاسل
دؼلؿدلمم-ؼـاؼر.ماظؿفربةماظيتممتماإلدؿػادةمعـفا

اٌشارطةميفمإسدادماظؽؿابماظدوريمبشأنمأدسموأحؽامموضقاسدمإسدادمم 4

عشروعماٌقازغةماظعاعةمظؾدوظةمواإلرارماٌؿقدطماٌدىمظؾـػؼاتموإضاصةم

عامؼـؾغلمسؾكماىفاتماٌعـقةمعراساتفميفمإرارماحؿقاجاتماظـقعم

.مماالجؿؿاسلمسـدمإسدادمعقازغاتفا

اظؽؿابماظدوريمم

ؼقظققم-ؼقغقق

عراجعةموهؾقؾمودرادةمعشارؼعمعقازغاتماظلؾطةماحملؾقةمواظؿأطدمم 5

.ممعـمعراساتفامظؼضاؼاماظـقعماالجؿؿاسلم

تضؿـماٌقازغةمٌؤذراتماظـقعم

.مماالجؿؿاسل
أشلطسمم-مؼقظقق

متـقؾماظقزارةميفمزبؿؾػماظػعاظقاتموماألغشطةماٌؿعؾؼةمبؼضاؼاماظـقعمم 6

.مماالجؿؿاسل

.مماظػعاظقاتماظيتممتماٌشارطةمصقفام
دؼلؿدلم-ؼـاؼر

اظؿـلقؼمععماىفاتماٌعـقةميفموضعمبراعجمتدرؼبموتأػقؾمم 7

ظؾؿكؿصنيموورشمسؿؾميفمذبالماٌقازغاتماٌلؿفقؾةمالحؿقاجاتم

.ماظـقعماالجؿؿاسل

.مماظدلاعجماظؿدرؼؾقةماٌـػذةمواظػعاظقات

دؼلؿدلم-ؼـاؼر
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 قطبع ادلىاسَة
عّلؾَِاباتّاخلًامقةّدلوازنةّالوحداتّادلًِؼؾةّ.أ+ّحلِابّخًاميّاحملافظاتّ.ّع.أ+ّاإلدارةّالعامةّلؾَِابّاخلًاميّلؾدولةّ عّلؾَِاباتّاخلًامقةّدلوازنةّالوحداتّادلًِؼؾةّ.أ+ّحلِابّخًاميّاحملافظاتّ.ّع.أ+ّاإلدارةّالعامةّلؾَِابّاخلًاميّلؾدولةّ

ّّوادلؾَؼةّوالصـادوقّاخلاصةوادلؾَؼةّوالصـادوقّاخلاصة

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
عؿابعةماىفاتماٌؿأخرةميفمرصعمطشقصاتمايلاباتماظشفرؼةممنقذجمم 1

حلاباتمظؾلـةماٌاظقةمم(58)حلاباتمواظربعمدـقؼةممنقذجمم(57)

مم2011م،ظؾقزاراتمواهلقؽاتمواحملاصظاتمظؾلـةماٌاظقةم2011

وطذظؽماىفاتماٌلؿؼؾةمواٌؾقؼةمواظصـادؼؼماًاصةموعراجعؿفام

م.موتصقؼبماألخطاءماٌؽؿشػة

 .سددماىفاتماظغرلمعؾؿزعةم -

م.سددموحفؿماظؿصقؼؾات -

 أشلطس-مؼـاؼرم

مم2011ادؿؽؿالمإدخالمبقاغاتماظؽشقفماظشفرؼةمواظربعمدـقؼةمظعاممم 2

ظقحداتماىفازماإلداريمآظقًا،موادؿكراجمعقازؼـماٌراجعةمظؾؿددموعقزانم

 .م2011اٌراجعةماظـفائلمظؾؿددماألربعمظعامم

 .سددماىفاتماٌدخؾمبقاغاتفا -

طشقصاتمإذياظقةمظؾقلاباتماظشفرؼةم -

م.واظربعمدـقؼة

مدؾؿؿدل-مؼـاؼرم

عؿابعةماظؼطاساتماٌعـقةمبؿقصرلماظؾقاغاتماٌؿعؾؼةمحبلابمخؿاعلماٌقازغةمم 3

م،موعقازغاتماىفاتماٌلؿؼؾةمواٌؾقؼةم2011اظعاعةمظؾلـةماٌاظقةم

واظصـادؼؼماًاصةمظغرضمعطابؼؿفامععمعاموردميفمطشقصاتمايلاباتم

م.مماٌرصقسةمعـماىفاتمواحملاصظات2011اًؿاعقةمظؾؿقازغةماظعاعةم

.مغؿائجماٌطابؼةم -

م.سددماظؿصقؼؾاتم -

مصدلاؼر

مموحلاباتمخؿاعلم2011إسدادمايلابماًؿاعلمظؾؿقازغةماظعاعةمم 4

م،موإسدادم2011اىفاتماٌلؿؼؾةمواٌؾقؼةمواظصـادؼؼماًاصةمظؾعامم

اظؾقانماًاصمباظـؿائجماإلذياظقةماظيتمأدػرتمسـفامايلاباتماًؿاعقةم

م.مم2011ظؾؿقازغاتماظعاعةم

 .(االسبراصات)أػؿمغؿائجماٌطابؼةم -

م.اٌقضػماظػعؾل -

مأشلطس

ممظؽؾمعـماٌقازغةماظعاعةمظؾدوظةم2011تؼدؼؿمايلاباتماًؿاعقةمظعاممم 5

واظقحداتماٌلؿؼؾةمواٌؾقؼةمواظصـادؼؼماًاصةمإديمذبؾسماظقزراءموعـمثؿم

م.سرضفمسؾكمذبؾسماظـقابمواظردمسؾكماالدؿػلارات

مدؾؿؿدلم.غؿائجماظـؼاشمععمذبؾسماظـقاب

حلاباتمم(58)حلاباتموربعمدـقؼةمم(57)عؿابعةماظؽشقفماظشفرؼةمم 6

ظؾدواوؼـماظعاعةمواجملؿعةمظؾؿقاصظاتموطذظؽماىفاتماٌلؿؼؾةمواظصـادؼؼم

م.مموعراجعؿفاموتصقؼبماألخطاء2012اًاصةمظعامم

اٌقاضػماإلذياظقةماظشفرؼةمواظربعم -

 .دـقؼة

م.غقعموسددماظؿصقؼؾات -

مدؼلؿدل-مؼـاؼرم

إبالغماىفاتماٌعـقةممبالحظاتماىفازماٌرطزيمظؾرضابةمواحملادؾةمم 7

ممظؾؿقازغةماظعاعةمظؾدوظةم2011بشأنمايلاباتماًؿاعقةمظعامم

واٌقازغاتماٌلؿؼؾةمواٌؾقؼةمواظصـادؼؼماًاصة،موعؿابعةماىفاتم

م.ماٌعـقةمبلرسةمرصعمردودػامبفذاماظشأن

.ممسددماىفاتماٌؾؾغةم -

م.مسددماظردودماٌلؿؾؿة -

مغقصؿدل
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 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
اظـزولماٌقداغلمإديماظقحداتماٌلؿؼؾةمواظصـادؼؼماًاصةمإلغزالمم 8

برغاعجمآظلمظؾقلابماًؿاعلماٌعدمسؾكماٌلؿقىماظؿقؾقؾلموتصققحم

.ماألخطاء

.مسددماىفاتماٌـزلمبفاماظدلغاعجم

م
مأشلطسم–ؼـاؼرم

اٌشارطةميفمأسؿالماظؾفانماٌقداغقةماظيتمضدمتشؽؾممبقجبمضراراتمم 9

ذبؾسماظقزراءمظقؿؿمعـمخالهلاماإلرالعمواٌراضؾةمسؾكمذيقعمعامتؼقمم

بفماظقحداتمواظصـادؼؼمعـماإلثؾاتمواظؼقدمواظؿلفقؾمممممممممممممممممممممممممم

.ميفماظدصاترمواظلفالت

دؼلؿدلمم–ؼـاؼرم.مغؿائجماٌؿابعة-م
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: طببؼبًال 
 قطبع انىحذات اوقتصبدية
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 قطبع انىحذات اوقتصبدية
ّّاإلدارةّالعامةّدلوازنةّالوحداتّاالقًصادوةّاإلدارةّالعامةّدلوازنةّالوحداتّاالقًصادوةّ

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
مموسرضفامسؾكمذبؾسم2012إسدادمعقازغةماظقحداتماالضؿصادؼةمظؾعاممم 1

.ماظقزراءمإلحاظؿفامإديمذبؾسماظـقاب

مصدلاؼرم–ؼـاؼرم.معشروعماٌقازغة-م

مموطذظؽمضرارم2012إبالغمطاصةماظقحداتماالضؿصادؼةممبقازغاتفامظؾعاممم 2

.مم2012وزؼرماٌاظقةمبشأنمأدسموضقاسدمتـػقذماٌقازغاتمظؾلـةماٌاظقةم

سددماظقحداتماٌؾؾغةمغلؾةمإديمإذياظلم

م.ماظقحداتماٌعـقة

 عارس

اظـزولماٌقداغلمظؾعضماظقحداتماالضؿصادؼةمٌعرصةمعلؿقىمتـػقذمم 3

م،ٌعرصةماإلسبراصاتم2011إلسؿؿاداتماٌقازغاتمظؾلـةماٌاظقةم

واظؿفاوزاتمواظقضقفمسؾكمأدؾابفامظؿالصقفامأثـاءمهؾقؾمودرادةمعشارؼعم

.مم2013اٌقازغاتمظؾلـةماٌاظقةم

سددماظقحداتماظيتممتماظـزولمإظقفامعؼارغًةم -

 .باظقحداتماٌلؿفدصة

غؿائجماظؿؼققؿموحفؿموغقعماإلسبراصاتم -

 .واظؿفاوزات

معدىماالدؿػادةمعـمغؿائجماظؿؼققؿ -

ممأطؿقبر–ؼـاؼرم

عراجعةموتطقؼرمدظقؾمإسدادمعقازغاتماظقحداتماالضؿصادؼةمواظـؿاذجمم 4

واظؾقاغاتماٌطؾقبمإرصاضفاممبشارؼعماٌقازغاتمحبقثمتؽقنمعشارؼعم

 .اٌقازغاتمسؾكمعلؿقىمايلاباتماٌلاسدةمواظػرسقة

ممأطؿقبر–صدلاؼرمم.اظؿقدؼـاتمواظؿطقؼرميفماظدظقؾ-م

اظدرادةمواظؿقؾقؾمواظؾتميفماظطؾؾاتماظقاردةمبشانماٌـاضالتمبنيمم 5

ايلاباتموعشارؼعماظدلغاعجماالدؿـؿاريموإجراءماٌـاضالتمباظؿـلقؼمععم

م.ايؽقعة/مضطاعماظؿـظقؿموحـ

 .مسددماٌـاضالتم -

 .إذياظلمعؾاظغماٌـاضالت -

م.مبـقدماٌـاضالت -

مأطؿقبر-مؼـاؼرم

إسدادمعشروعماإلرارماظعاممٌقازغاتماظقحداتماالضؿصادؼةمظؾعامماٌاظلمم 6

م.مميفمضقءماٌؤذراتماالضؿصادؼةموتقجفاتماظلقادةماظعاعةمظؾدوظة2013

 عشروعماإلرار -

ماظؿؼدؼراتماإلذياظقةمظإلرار -

مؼقغقق-معارسم

إسدادماظؽؿابماظدوريمبشأنمضقاسدموأدسمإسدادمعشارؼعماٌقازغاتمظؾعاممم 7

م.مموإبالغمطاصةماظقحداتماالضؿصادؼة2013

.ماظؽؿابماظدوري -

سددماظقحداتماٌؾؾغةمغلؾةمإديمإذياظلم -

م.اظقحداتماٌعـقة

مؼقغقق-معارسم

درادةموهؾقؾمعشارؼعمعقازغاتماظقحداتماالضؿصادؼةمظؾعامماٌاظلمم 8

مموعؿابعةماظقحداتماٌؿأخرةمسـمتؼدؼؿمعشارؼعمعقازغاتفاموإسدادم2013

م.اًالصاتمواظؿؼارؼرمباظـؿائج

سددماظقحداتماظيتمضدعتمعقازغاتفامعـم -

 .مإذياظلماىفاتم

غلؾةماإلسبرافميفمعشارؼعماٌقازغاتموصؼًام -

 .ظؾؿعؾقؿات

غؿائجماٌراجعةمواظدرادةموباألخصمسؾكمحصةم -

اظدوظةمعـماظػائضمواظدسؿماىاريمواٌلاػؿاتم

م.اظرأزلاظقة

ممأطؿقبر–ؼقظققم

تػرؼغماظؾقاغاتميفماىداولماظؿػصقؾقةمواظؿفؿقعقةمظؾؿقازغاتموعراجعؿفامم 9

وإجراءمسؿؾقاتماظؿصققحموتـػقذماظؿعدؼالتموصؼًامظؼراراتماظؾفـةماظعؾقام

م.ظؾؿقازغات

مأطؿقبر-مؼقظققمم.سددموحفؿماظؿصقققاتمواظؿعدؼالت
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 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
تؼدؼؿمعشارؼعماٌقازغاتماظعاعةمظؾقحداتماالضؿصادؼةمظؾعاممم 10

م،جملؾسماظـقابمودرادةمعالحظاتموادؿػلاراتمذبؾسماظـقابم2013

.موإسدادماظؿقضققاتمواظردودماظالزعةمباظؿـلقؼمععماىفاتماٌعـقة

وفقزمعشارؼعماٌقازغاتموتؼدميفام -

.ميفماٌقاسقدماحملددة

 .اظردودمسؾكماالدؿػلارات -

طػاءةماإلؼضاحاتمواظردودمعؼارغًةم -

م.باٌالحظاتمواالدؿػلارات

دؼلؿدلم-مغقصؿدلم
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 م2012خطة عمل وزارة المالية والمصالح اإليرادية التابعة لها للعام المالي   

 قطبع انىحذات اوقتصبدية

ّّاإلدارةّالعامةّحلِابّخًاميّالوحداتّاالقًصادوةّاإلدارةّالعامةّحلِابّخًاميّالوحداتّاالقًصادوةّ

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
عؿابعةماظقحداتماالضؿصادؼةمإلسدادمحلاباتفاماًؿاعقةمظؾلـةماٌاظقةمم 1

.مم،موعراجعؿفاموهؾقؾفا2011

سددماظقحداتماظيتمرصعتمحلاباتفام -

 .ماًؿاعقةمإديمإذياظلمسددماظقحدات

 .سددماظقحداتماٌؿأخرة -

م.اإلجراءاتماٌؿكذة -

 مإبرؼؾ–ؼـاؼرم

عراجعةموعطابؼةماظؾقاغاتماظقاردةميفمجداولمومطشقصاتموعرصؼاتمم 2

ايلاباتماًؿاعقةماٌؼدعةمعـماظقحداتماالضؿصادؼةموإبالغماظقحداتم

.مماٌعـقةمباظـؿائجموتصققحماألخطاءمإنموجدت

.مغقعموسددماظؿصقؼؾاتموحفؿفا -

سددماظقحداتماٌؾؾغةمبـؿائجماٌراجعةمإديم -

م.إذياظلمسددماظقحداتماٌعـقة

مؼقغققم–عاؼقم

إسدادمجداولمباظـؿائجماإلذياظقةمواىداولماظؿػصقؾةمظؾقلاباتماًؿاعقةمم 3

ظؾقحداتماالضؿصادؼةمعؿضؿـًةمغؿائجماظؿـػقذماظػعؾلمٌقازغةماظلـةماٌاظقةم

.ممموبقانماظقصقراتمواظؿفاوزاتمواظزؼادةمواظـؼص2010

 .تؼدؼؿماظؾقاغاتميفماٌقاسقدماحملددة -

م.بقاغاتمسـماظقصقراتماحملؼؼةمواظؿفاوزات -

مأشلطسم–ؼقظققم

عؿابعةمإدؿؽؿالماإلجراءاتماظددؿقرؼةمإلضرارمايلاباتماًؿاعقةمظؾلـةمم 4

ممعـمضؾؾماظلؾطاتماٌكؿصةمواظردمسؾكمأؼةمعالحظاتمأوم2011اٌاظقةم

.مادؿػلارات

ادؿؽؿالماإلجراءاتميفماٌقاسقدماحملددةم -

اإلؼضاحاتمواظردودمسؾكماالدؿػلاراتم -

مواٌالحظات

دؾؿؿدلم-مأشلطسم

درادةموعراجعةماظؿؼارؼرمماٌاظقةموتؼارؼرماىفازماٌرطزيمظؾرضابةمواحملادؾةمم 5

.مسـمغؿائجمعراجعةمايلاباتماًؿاعقةموإبالغماظقحداتماٌعـقة

 .سددماظدراداتمواظؿؼارؼرماٌؼدعة -

 .سددماظقحداتماٌؾؾغة -

.مغقعموحفؿماألخطاء -

دؼلؿدلم-ؼـاؼر

درادةموهؾقؾماٌقزاغقاتمواظؼقائؿماٌاظقةماٌعؿؿدةمواظؿؼارؼرماٌاظقةمواإلدارؼةمم 6

.ماظقاردةمإديماإلدارةموسرضمغؿائجماظداردةمواظؿقؾقؾ

 .سددماظدرادات -

.مبقانمؼؾكصمتؾؽماظدرادات -
دؼلؿدلم-ؼـاؼر

اٌشارطةميفمىانماظـزولماٌقداغلمإديمبعضماظقحداتمظؾقضقفمسؾكمعدىمم 7

.ماالظؿزاممباظؼقاغنيمواظؾقائحمواظؼراراتماظـاصذةميفماجملالماٌاظل

سددماظقحداتماظيتممتماظـزولم -

 اٌقداغلمإظقفا

.مغؿائجماظـزولماٌقداغل -

دؼلؿدلم-ؼـاؼر

اٌشارطةميفماظؾفانماظػـقةماٌؽؾػةمحبصرموتؼققؿمأصقلموخصقمموحداتمم 8

.ماظؼطاعماالضؿصادي

سددماظقحداتماظيتممتمحصرمأصقهلام

.موخصقعفا
دؼلؿدلم-ؼـاؼر

إسدادمعشروعماظؼرارماظقزاريمبشأنمأدسموأحؽاممإضػالموإسدادموتؼدؼؿمم 9

ظؾلـةمم(اظعاممواٌكؿؾط)ايلاباتماًؿاعقةمٌقازغاتماظؼطاعماالضؿصاديم

مموعرصؼاتفموإبالغماظقحداتمواىفاتماٌعـقةمبفمبعدم2012اٌاظقةم

م.وزؼرماٌاظقة/مإصدارهمعـمععاظلماألخ

دؼلؿدلم.معشروعماظؼرار
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 قطبع انىحذات اوقتصبدية
ّّاإلدارةّالعامةّلؾوحداتّاحلِابقةّوالرقابةّوتؼققمّاألداءّاإلدارةّالعامةّلؾوحداتّاحلِابقةّوالرقابةّوتؼققمّاألداءّ

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
اٌشارطةميفماظـزولماٌقداغلمإديماظقحداتماالضؿصادؼةمضؿـمىانمم 1

اىردمظالرالعمسؾكموضعماٌكازنموجردػامورصعمتؼارؼرمبـؿائجم

اٌشارطةمظؼقادةماظقزارةموعقاصاةماىفاتمذاتماظعالضةمبفامسددم

.مجفةم(51)

 .سددماظقحداتماظيتممتماظـزولمإظقفا -

م.مبقانمباظـؿائجماظـفائقةمظعؿؾقةماىردم -
 ربعمدـقي

اظـزولماٌقداغلمظعددمعـماظقحداتماالضؿصادؼةمبشؽؾمدوريمم 2

ظدرادةماظؿصرصاتماٌاظقةمواإلدارؼةمواظؿقؼؼممعـمعدىماظؿؼقدم

 :باظؿشرؼعاتماٌاظقةمواظؼقاغنيمواظؼراراتماظـاصذة،موطاآلتل

بقانمحبفؿماظؿفاوزاتمواٌكاظػاتم

م.اٌؽؿشػةمإنموجدت
 

م(ايدؼدة)ػقؽةمعلؿشػكماظـقرةماظعامم -م

م(صـعاء)ػقؽةماٌلؿشػكماىؿفقريم -
معارسم–ؼـاؼرمم

 مدؾؿؿدل26ػقؽةمعلؿشػكم -م

ػقؽةمعلؿشػكمذعارماظعامم -
مؼقغققم–إبرؼؾمم

م(تعز)ػقؽةمعلؿشػكماظـقرةم -م

م(حفة)ػقؽةمعلؿشػكماظـقرةم -
مدؾؿؿدلم–ؼقظققمم

م(سدن)ػقؽةماٌلؿشػكماىؿفقريم -م

م(صـعاء)ػقؽةمعلؿشػكماظـقرةماظعامم -
مدؼلؿدلم–أطؿقبرمم

اٌشارطةماٌقداغقةمواٌؽؿؾقةمجبردموحصرموتؼققؿماٌكزونماظراطدمم 3

م.واظؿاظػمواظؾقعمباٌزادماظعؾينمحبلبمعامؼردمعـماىفات

 .إذياظلمضقؿةماٌكزونماظراطدم -

م.ضقؿةماٌكزونماظذيممتمبقعف -
 دؼلؿدل-ؼـاؼر

درادةمأدؾابمسدممإعؽاغقةمهصقؾمبعضماظقحداتماالضؿصادؼةمم 4

م.ظؾؿدؼقغقة

 .إذياظلماٌدؼقغقات -

م.غؿائجمتـػقذماظؿقصقات -
 دؼلؿدل-ؼـاؼر

اٌشارطةميفمسؿؾماظؾفانماٌشؽؾةمظؿـػقذماظؼراراتماظصادرةمبشأنمإسادةمم 5

تؼققؿمرأزلالماظقحداتماالضؿصادؼةماٌاظقةموإغشاءموحداتمجدؼدةم

م.وتصػقةمودعجمبعضماظقحدات

 سددماظقحداتماٌـشأة -

 .سددماظقحداتماٌـدذبة -

م.غؿائجمتؼققؿمرأسماٌال -

 دؼلؿدل-ؼـاؼر

اظؾتميفماظطؾؾاتماظقاردةمعـماظقحداتماالضؿصادؼةمبشأنمصؿحمم 6

.مررفماظؾـؽماٌرطزيم(دوالر/مرؼال)حلاباتمجارؼةم

سددمايلاباتماظيتممتتماٌقاصؼةمسؾكم -

 .صؿقفامإديمإذياظلماظطؾؾاتماٌؼدعة

عدىماالظؿزاممبػؿحمايلاباتموصؼًام -

.مظؾـظؿمواظؼقاغني

دؼلؿدلم-ؼـاؼر
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 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
إسدادمتؼارؼرمصصؾقةمباٌـصرفماظػعؾلمعـماظدسؿماىاريمظؾقحداتمم 7

االضؿصادؼةماٌدسقعةمععمهدؼدماالدؿؼطاساتماظقاجبمخصؿفام

.مظصاحلماظضرائبمواظؿأعقـاتموصـدوقماظؿدرؼبماٌفين

عدىماذؿؿالماظؿؼارؼرمظؽاصةماىفاتم -

 .واظؾقاغاتماظالزعة

علؿقىمطاصةماظؿؼارؼرميفمتقصرلم -

االسبراصاتموهدؼدماٌؾاظغماٌـصرصةم

.مخارجمإرارماٌعؿؿدمظإلساغة

ربعمدـقيم
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:   بيُبًال 
 ادلــؼــهـــذ ادلــــبنـــي
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 ادلؼهـذ ادلبنـي
 

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
.معؿدربم(712)سؼدمدورةمتدرؼؾقةميفمذبالمإسدادماٌقازغةمدؾطةمربؾقةمظـ  1

.مسددماٌؿدربنيماظػعؾقني -

 .اظؿؼققؿماظعاممظؾدورةمواٌشارطني -

 .تؽؾػةماظدلغاعجماظؿدرؼيب -

اظربعماألولم

2  
سؼدمدورةمتدرؼؾقةميفمذبالماظـظامماحملاديبمايؽقعلمدؾطةمربؾقةم

.ممعؿدربم(727)ظـ
اظربعماظـاغلم

اظربعماظـاظثم.معؿدربم(70)سؼدمدورةمتدرؼؾقةميفمذبالمإسدادماٌقازغةمدؾطةمعرطزؼةمظـ  3

4  
م(70)سؼدمدورةمتدرؼؾقةميفمذبالماظـظامماحملاديبمايؽقعلمدؾطةمعرطزؼةمظـ

.معؿدرب
اظربعماظـاظثم

اظربعماظـاظثم.معؿدربم(50)سؼدمدورةمتدرؼؾقةميفمذبالماظؿقؾقؾماٌاظلمظـ  5

اظربعماظرابعم.معؿدربم(40)سؼدمدورةمتدرؼؾقةميفمذبالماظؿقؾقؾماالضؿصاديماظؽؾلمظـ  6

اظربعماظرابعم.معؿدربم(40)سؼدمدورةمتدرؼؾقةميفمذبالماظـظامماحملاديبماٌقحدمظـ  7

8  
وتطقؼرمإدذلاتقفقةمم(اٌراحؾمواظؿؼـقات)مدورةمتدرؼؾقةميفمذبالمتؼققؿماظؿدرؼبمسؼد

.معؿدربم(30)مظـاظؿدرؼب
اظربعماظرابعم
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:   بطؼبًال 
 اإلدارات انـؼـبيــة انًُـطيـة
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 اإلدارات انؼبية انًُطية
اإلدارةّالعامةّلؾرقابةّوّالًػًقشّاإلدارةّالعامةّلؾرقابةّوّالًػًقشّ

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
 :عراجعةمأسؿالماإلداراتماظعاعةماظؿاظقةم 1

 .اإلدارةماظعاعةمظؾـػؼاتماظرأزلاظقة -1

 .اإلدارةماظعاعةمظؾـػؼاتماىارؼة -2

ماإلدارةماظعاعةمٌراضؾةماإلسؿؿادات -3

مدؼلؿدل-مؼـاؼرم.مبقانمزبؿصرمبـؿائجماٌراجعة

عارسم-ؼـاؼر .بقانمزبؿصرمبـؿائجماٌراجعةم.عراجعةمأسؿالماإلدارةماظعاعةمظؾؼروضماًارجقةم 2

مدؼلؿدل-مأطؿقبر

مؼقغققم–إبرؼؾم .بقانمزبؿصرمبـؿائجماٌراجعةم.عراجعةمأسؿالماإلدارةماظعاعةمظؾؿلاسداتماًارجقةم 3

دؼلؿدلم-مأطؿقبرم

عارسم-مؼـاؼرم .بقانمزبؿصرمبـؿائجماٌراجعةم.عراجعةمأسؿالماإلدارةماظعاعةمظؾؿـظقؿموحلاباتمايؽقعةم 4

:معراجعةمأسؿالماإلداراتماظعاعةماظؿاظقةم 5

.ماإلدارةماظعاعةمظؾؿقاردماظؾشرؼة -

م.اإلدارةماظعاعةمظؾشؽقنماٌاظقةمواظؿففقزات -

مؼقغققم–إبرؼؾم .بقانمزبؿصرمبـؿائجماٌراجعة

دؼلؿدلم-مأطؿقبرم

مدؼلؿدلم–أطؿقبرم .بقانمزبؿصرمبـؿائجماٌراجعةم.عراجعةمأسؿالماإلدارةماظعاعةمظؾقلاباتماٌرطزؼةم 6

عراجعةمأسؿالمضطاعماظقحداتماالضؿصادؼةمواظشؽقنماٌاظقةمباٌعفدمم 7

.ماٌاظل

مدؼلؿدلم–أطؿقبرم .بقانمزبؿصرمبـؿائجماٌراجعة

مدؾؿؿدلم–ؼقظققم .بقانمزبؿصرمبـؿائجماٌراجعةعراجعةمأسؿالماإلدارةماظعاعةمظإلسػاءاتمم 8

مؼقغققم–ؼـاؼرم .بقانمزبؿصرمبـؿائجماٌراجعة.معراجعةمأسؿالماظشؽقنماٌاظقةممبشروعمدققماألوراقماٌاظقةمواظؾقرصةم 9

عراجعةمأسؿالماظشؽقنماٌاظقةممبشروعمهدؼثماٌاظقةماظعاعةموعشروعمم 10

.ممدابؼًاAFMISايقدؾةم

مؼقغققم–أبرؼؾم .بقانمزبؿصرمبـؿائجماٌراجعة

مدؾؿؿدلم–ؼقظققم

ذعار،ماحملقؼتم،ميج،م)عراجعةمأسؿالمعؽاتبماٌاظقةممبقاصظاتمم 11

م(اٌفرة،محفة

معارسم–ؼـاؼرم .بقانمزبؿصرمبـؿائجماٌراجعة

صـعاء،متعز،ماىقف،م)عراجعةمأسؿالمعؽاتبماٌاظقةممبقاصظاتمم 12

.م(عأرب،مصعدة

ؼقغققم-مإبرؼؾم .بقانمزبؿصرمبـؿائجماٌراجعة
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 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
األعاغة،مإب،مسؿران،م)عراجعةمأسؿالمعؽاتبماٌاظقةممبقاصظاتمم 13

.م(سدن،مأبني

مدؾؿؿدلم–ؼقظققم .بقانمزبؿصرمبـؿائجماٌراجعة

رمية،مايدؼدة،مدقؽقن،م)عراجعةمأسؿالمعؽاتبماٌاظقةممبقاصظاتم 14

.م(اظضاظع،مذؾقة

دؼلؿدلم-مأطؿقبرم .بقانمزبؿصرمبـؿائجماٌراجعة

سؿؾقةمصفائقةمظؾففاتمخاللمساممم(20)اظرضابةمواٌراجعةماٌػاجؽةمظعددمم 15

.مم2012

.مسددماىفاتماظيتممتماظـزولمإظقفا-م

.مبقانمزبؿصرمبـؿائجماٌراجعة-م

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

اظؼقاممبعؿؾقةماظػقصمواٌراجعةمباظعقـةمعـماألسؿالماٌاظقةمىاغيبمم 16

:ماٌقاردمواالدؿكداعاتمظؾففاتماظؿاظقة

.موزارةماظـروةماظلؿؽقة -1

 .عصؾقةماهلفرةمواىقازات -2

 .عصؾقةماظضرائب -3

جاععةمذعارم -4

 .بقانمزبؿصرمبـؿائجماٌراجعة

 عارس-مؼـاؼر

اظؼقاممبعؿؾقةماظػقصمواٌراجعةمظعقـةمعـماألسؿالماٌاظقةمىاغيبمم 17

:ماٌقاردمواالدؿكداعاتمظؾففاتماظؿاظقة

.مموزارةماظـػطمواٌعادن -1

.ممعصؾقةماىؿارك -2

 .اىفازماٌرطزيمظإلحصاء -3

جاععةمتعزم -4

 .بقانمزبؿصرمبـؿائجماٌراجعة

 ؼقغقق-مإبرؼؾ

اظؼقاممبعؿؾقةماظػقصمواٌراجعةمظعقـةمعـماألسؿالماٌاظقةمىاغيبماٌقاردمم 18

 :مظؾففاتماظؿاظقةواالدؿكداعات

 .وزارةماٌغذلبني -1

 .(ضطاعماإلرذاد)وزارةماألوضافم -2

.ماهلقؽةماظعاعةمظؽفرباءماظرؼػ -3

م.جاععةمصـعاء -4

 .بقانمزبؿصرمبـؿائجماٌراجعة

دؾؿؿدلم-مؼقظققم

ماظؼقاممبعؿؾقةماظػقصمواٌراجعةمظعقـةمعـماألسؿالماٌاظقةمىاغيبمم 19

 :اٌقاردمواالدؿكداعاتمظؾففاتماظؿاظقة

 .وزارةماًارجقة -1

 .اهلقؽةماظعاعةمٌقاهماظرؼػ -2

 .جاععةمسدن -3

 .بقانمزبؿصرمبـؿائجماٌراجعة

دؼلؿدلم-مأطؿقبرم
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 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
 .اظؾفـةماظعؾقامظالغؿكاباتمواالدؿػؿاء -4

م(اظـػؼاتماٌرطزؼة)دؼقانمساممأعاغةماظعاصؿةم -5

تؼققؿمأداءماألغظؿةماآلظقةميفمدؼقانمسامموزارةماٌاظقةموربطفامععمم 20

،مغظاممAFMISغظامم)اإلدارةممبامحيؼؼماظرضابةماظالحؼةم

اٌشذلؼاتمواٌكازن،مغظاممحصرماٌشارؼعماالدؿـؿارؼة،مغظامم

ععؾقعاتماظـػط،مغظاممإدارةماظؼروضمواٌـحماًارجقة،مغظامم

اٌلاسداتماظعالجقة،مغظاممايلاباتماٌصرصقة،مغظامموؿقعم

اظؾقاغات،مغظامماظلؽرتارؼةموتؿؾعمدرلماٌعاعالت،مغظامماظؾصؿة،م

.م(غظامماظراتب،مغظامماياصزماظشفري

تؼرؼرمباٌالحظاتمسؾكمػذهماألغظؿةم

مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم

مؼقظققم–أبرؼؾمغؿائجماظدرادةم.مإسدادمدرادةمهؾقؾمعؤدللمظـظؿمععؾقعاتمدؼقانمسامماظقزارةم 21

مودرادؿفاموهؾقؾفاموإحاظؿفامAFMISادؿكراجماظؿؼارؼرمعـمغظاممم 22

.مإديماظؾفانماٌؽؾػةمباظـزولماٌقداغل

سددماظؿؼارؼرم-م

غؿائجماظؿقؾقؾمواظدرادةم-م
مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم

اٌشارطةميفمتؼققؿمأداءماظؼطاساتمواإلداراتماظعاعةماظعاعؾةمبـظاممم 23

.ماظلؽرتارؼةموتؿؾعمدرلماٌعاعالتموصؼمدظقؾمخدعاتموزارةماٌاظقة

غؿائجماظؿؼققؿم
مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم

عؿابعةمتـػقذمتقصقاتماظؿؼارؼرماٌـفزةمعـمضؾؾماظؾفانماٌقداغقةمم 24

.مواظؿعؼقبمسؾقفا

 مدؼلؿدل–ؼـاؼرمرصعمتؼارؼرمباألسؿالماٌـفزةم

 مدؼلؿدل–ؼـاؼرمرصعمتؼرؼرمبؿؼققؿماألداءم.معؿابعةمإنازماٌفاممظؾفانماٌقداغقةمٌقزػلماإلدارةمأواًلمبأولم 25

درادةمتؼارؼرماىفازماٌرطزيمظؾرضابةمواحملادؾةموطذامردودماىفاتمسؾكمم 26

م.تؼارؼرماىفازمواظرصعمباظـؿائجموادباذماإلجراءاتماظالزعةمبشأغفا

بقانمبأػؿماٌالحظاتمواإلجراءاتم

.ماٌؿكذةمعـمضؾؾماىفات
مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم

اظؿقؼقؼميفماظؼضاؼاماحملاظةمظإلدارةماظعاعةمظؾرضابةمواظرصعمباظـؿائجميفمم 27

واٌشارطةميفمىانماظؿقؼقؼماٌكؿؾػةمحاألوضاتماحملددةمواٌـادؾة

.مواًاصةمباالخؿالداتميفمزبؿؾػماىفاتمايؽقعقة

سددماظؼضاؼاماظيتممتماظؿقؼقؼمصقفام

مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم.موغؿائجماظؿقؼقؼ
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 اإلدارات انؼبية انًُطية
ّّاإلدارةّالعامةّلؾشىونّالؼانونقةاإلدارةّالعامةّلؾشىونّالؼانونقة

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
إسدادمعشارؼعماظؼراراتمبشأنماظؿعقنيمواظـؼؾمواإلسادةمظؾعؿؾمم 1

واالبؿعاثمظؾكارجموشرلػامعـمعشارؼعماظؼراراتماٌؿعؾؼةمباظقزارةم

م.وزؼرماٌاظقة/موعصايفامورصعفامٌعاظلماألخ

سددمعشارؼعماظؼراراتماٌعدةمإديمسددم

م.اظؿقجقفاتماظصادرةميفمػذاماظشأن
مدؼلؿدل-مؼـاؼرم

 .سددماظؼضاؼا -م.عؿابعةماظؼضاؼاماٌرصقسةمعـماظقزارةمأومسؾقفامأعامماحملاطؿمواظـقاباتم 2

إذياظلماالظؿزاعاتماٌـػذةمظصاحلم -

اظقزارةمإديمإذياظلمضقؿةماٌطاظؾاتم

 .ضدماظغرلم

إذياظلماالظؿزاعاتماٌـػذةمظصاحلم -

اظغرلمإديمإذياظلمضقؿةماٌطاظؾاتمضدم

م.اظقزارةم

مدؼلؿدل-مؼـاؼرم

اظؿـلقؼمععموزارةماظشؽقنماظؼاغقغقةمبشأنمعقاصاةماظقزارةمباظؼقاغنيمم 3

م.واظؼراراتماظصادرة

سددماظؼقاغنيمواظؼراراتمواظؾقائحماظيتم

.ممتمعقاصاةماظقزارةمبفا

مدؼلؿدل-مؼـاؼرم

درادةمذيقعمعشارؼعماظؼقاغنيمواظؾقائحمواظؼراراتموسرضفامسؾكمم 4

م.اىفاتماٌكؿصة

مدؼلؿدل-مؼـاؼرمم.سددماظدرادات

مدؼلؿدل-مؼـاؼرمم.سددماظشؽاويماٌـػذةم.تؾؼلماظشؽاويماظؼاغقغقةماظقاردةمظإلدارةمودرادؿفامواظردمسؾقفام 5

االذذلاكمععماظؾفانماظػـقةماٌـؾـؼةمعـماظؾفانماظقزارؼةمبشأنمإسدادمم 6

.معشارؼعماظؼقاغنيمأومتعدؼؾماظؼقاغنيماظـاصذة
دؼلؿدلم-مؼـاؼرمم.مسددماظؼقاغنيماٌعدةمأوماٌعدظة
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اإلدارات انؼبية انًُطية 
ّّاإلدارةّالعامةّلًؼـقةّادلعؾوماتاإلدارةّالعامةّلًؼـقةّادلعؾومات

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
حقدؾةمأسؿالمضطاعماظقحداتماالضؿصادؼةمواإلدارةماظعاعةمٌقازغةمم 1

اظقحداتماٌلؿؼؾةمواٌؾقؼةمواظصـادؼؼماًاصةموإخراجفامآظقًامعـم

 .إذياظلمإسدادماٌقازغات

 دؼلؿدل-ممؼـاؼرم عاممتمعـمسؿؾقةمايقدؾة -

جفةمعرطزؼةمم(16)ادؿؽؿالمتطؾقؼمبرغاعجماٌصادرماٌكزغقةمظعددمم 2

 .وتـػقذمأسؿاهلامبشؽؾمآظل

سددماىفاتماظيتممتمتطؾقؼماظـظامم -

سؾقفام

 

 دؼلؿدل-ممؼـاؼرم

تـػقذمسؿؾقةماظربطماظشؾؽلمظـظاممععؾقعاتمإؼراداتماظـػطمععمم 3

 .اىفاتماظـػطقة

اظربطماظشؾؽلم -

 

 دؼلؿدل-ممؼـاؼرم

 دؼلؿدل-ممؼـاؼرم تؼارؼرمبأػؿماألسؿال - .اظصقاغةماظدورؼةمظألجفزةمواظشؾؽاتمواظدسؿماظػينم 4

غلؾةماظقصرميفماإلغػاقمسؾكمذراءم -.مإحاللمتؼـقةمإسادةمتعؾؽةمسؾقاتمايدلماظػارشةم 5

سؾبمجدؼدةم

مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم

تصؿقؿمضاسدةمبقاغاتمعؿؽاعؾةمظـظاممإدارةماٌقاردماظؾشرؼةمهؿقيمم 6

سؾكمذيقعمعؽقغاتماظـظاممعـمضاسدةمبقاغاتمٌقزػلماظقزارةموحرطةم

.مايضقرمواالغصرافموغظامماالدؿقؼاقموشرله

مدؼلؿدلم–ؼـاؼرمغلؾةمادؿؽؿالمضاسدةماظؾقاغاتم -
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 اإلدارات انؼبية انًُطية
اإلدارةّالعامةّلؾؿًابعةّوالًـِققّاإلدارةّالعامةّلؾؿًابعةّوالًـِققّ

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
م،م2012عؿابعةمعؽاتبماٌاظقةميفمإسدادمبرغاعجمسؿؾفامظؾعامماٌاظلمم 1

.موإؼصاهلامظؾقزارةميفمعقاسقدػاماحملددة

 .اٌؽاتبماٌؾؾغةمبإسدادمخطةمسؿؾفا -

سددماالدؿالعاتمعـمخطةماٌؽاتبم -

.مم2012ظؾعامم

معارسم–ؼـاؼرم

اظؿـلقؼمععمضطاعماٌقازغةمواإلداراتماظعاعةمظؾشؽقنماٌاظقةميفمذيقعمم 2

اظقحداتماإلدارؼةمظؾدوظةمظرصعماٌقازغةماظلـقؼةموايلاباتماًؿاعقةميفم

.معقاسقدػاماحملددة

 .سددماحملاصظاتماٌلؿؾؿمعقازغاتفا -

سددماحملاصظاتماٌلؿؾؿمحلاباتفام -

.ماًؿاعقة

دؼلؿدلم-مؼقظققم

اظؿـلقؼمععمضطاعماظؿـظقؿمٌؿابعةمممـؾلموزارةماٌاظقةميفماظدواوؼـماظعاعةمم 3

.ممم2011اٌؿأخرةميفمرصعمضقائؿماىردماظلـقيمظؾلـةماٌاظقةم

سددماىفاتماٌؾؾغةمبؿكؾػفامسـمرصعم -

 .م2011غؿائجماىردماظلـقيمظؾعامم

م.تؼارؼرمغؿائجماٌؿابعة -

مؼقغققم–ؼـاؼرم

عؿابعةمدرلمادؿالمموتلؾقؿموضقدماٌعاعالتمبإدارةمخدعاتماىؿفقرمم 4

واظرصعمبؿؼارؼرمدورؼةمسـمعلؿقىمإنازماٌعاعالتماظقاردةموصؼامظؾػذلةم

اظزعـقةماحملددةمبدظقؾماًدعاتمباظؿـلقؼمععمضطاعماظشؽقنماٌاظقةم

.مواإلدارؼة

 .سددماٌعاعالتماٌؿأخرة -

 .سددماإلداراتماٌؿأخرةميفماالناز -

.مسددماٌعاعالتماٌـفزة -
مذفرؼًا

يفمإبالغماىفاتمم(ايلابماًؿاعل)اظؿـلقؼمععمضطاعماٌقازغةمم 5

اٌعـقةمباٌالحظاتماظقاردةميفمتؼرؼرماىفازماٌرطزميمظؾرضابةم

ظؾؿقازغةمم(م2010)واحملادؾةمبشأنمايلاباتماًؿاعقةمظؾعامم

.ماظعاعةمظؾدوظةمواٌقازغاتماٌلؿؼؾةمواٌؾقؼةمواظصـادؼؼماًاصة

 .سددماىفاتماظيتمدؾؿتمردودػا -

.مسددماىفاتماٌؾؾغة -
دؼلؿدلم-مدؾؿؿدلم

عؿابعةمتـػقذماظؼراراتماظصادرةمعـمذبؾسماظقزراءموتؼققؿمعلؿقىمم 6

.متـػقذػامباظؿـلقؼمععماظؼطاساتمواإلداراتماظعاعةمذاتماظعالضة

 .سددماظؼراراتماٌـػذة -

.مسددماظؼراراتمشرلماٌـػذة -
ذفرؼًام

تػعقؾمسؿؾقةماظؿـلقؼمبنيماظؼطاساتمواإلداراتماظعاعةمبشأنمتؾادلمم 7

.ماظؾقاغاتموماٌعؾقعاتمومبامؼؽػؾمهلنيموتطقؼرماظعؿؾ

.مسددماظطؾؾاتماظيتممتمعؿابعؿفا
دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

عؿابعةماظدوامماظرزللمٌؿـؾلموزارةماٌاظقةميفماىفاتمواهلقؽاتمورصعمم 8

.متؼارؼرمبذظؽ

غؿائجماٌؿابعةم -
مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم

اضذلاحمايؾقلمواٌعاىاتمظؾعضماٌشاطؾماظيتمضدمتقاجفماظؼطاساتمم 9

.مواإلداراتماظعاعةميفمدؼقانمسامماظقزارة

غؿائجماظؿؼارؼرماٌرصقسةم -
مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم
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 :انقظى انثبنث 
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خطة ػًم ادلصبنــح اإليزادية انتببؼة 
 نىسارة ادلبنية 
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 ادلصبحل اإليزادية
ّّمصؾَةّاجلؿاركمصؾَةّاجلؿارك

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
اٌؿابعةماٌلؿؿرةمٌؿقصالتماظردقمماىؿرطقةمواظعؿؾمسؾكمتقرؼدػامم 1

اظدورؼةم،ماظشفرؼةم،مم)ايؽقعةماظعامموإسدادممماظؿؼارؼرم/مإديمحـ

.مسـمعلؿقىمماظؿقصقؾمعؼارغةمباظربطموصعؾلماظػذلةماٌؼابؾةم(اظربعقةم

.مإذياظلماٌقاردماحملصؾة -

إذياظلمسامماٌقاردماىؿرطقةماحملصؾةم-م

إديمإذياظلمسامماظردقمماٌقردةمباظعامم

.مماظلابؼمواظربط

اٌؽاتبمواٌـاصذماظيتممحؼؼتممغؼصميفم-م

م.معلؿقىماألداءم

 دؼلؿدل-مؼـاؼر

دؼلؿدلم-مؼـاؼر.معؼدارماظزؼادةميفماظردقمماحملصؾة-م.ممتطقؼرمإجراءاتماٌعاؼـةموماظؿصـقػموماظؼقؿةماىؿرطقةم 2

وضعمآظقةمضاغقغقةمظؾقعماظلقاراتمواظؾضائعماٌذلوطةميفمداحاتموزبازنمم 3

ايؽقعةم/موعلؿقدساتماظدوائرماىؿرطقةمواظعؿؾمسؾكمتقرؼدمضقؿؿفامإديمحـ

.ماظعام

اٌؾاظغماحملصؾةمواٌقردةمعـم إذياظل-م

.ممضقؿةماظؾضائعماٌؾاسةم
ؼقغققم-أبرؼؾ

دؼلؿدلم-أطؿقبر

عراجعةماظؾقاغاتماىؿرطقةماٌعؾؼةمواٌؿأخرةمظدىماىفاتمسؾكمذعةمم 4

ضرؼؾةماٌؾقعاتمبصقرةمدورؼةموعؿابعةماىفاتماٌعـقةمبؿلدؼدػاموتقرؼدم

.مضقؿؿفا

إذياظلماٌؾاظغماحملددةمعـمأذياظلم-م

اٌعؾؼاتمواٌؿأخراتمواىؿرطقةمظدىممم

م.ماظغرلماٌقردةم

دؼلؿدلم-مؼـاؼر

اظربعماظـاظثم.ممجاػزؼةماظـظامم-م.متـػقذماظـظامماآلظلمظؾدوائرماىؿرطقةمٌـػذيمخؾاشمموسؾبمم 5

معؿابعةمهصقؾموتقرؼدماظػقارقماظـاذيةمسـمسؿؾقةماٌراجعةماظالحؼةمم 6

 .ظؾؾقاغاتماىؿرطقةماٌلددةمدابؼًامواىدؼدة

 اٌؾاظغماحملصؾةمواٌقردة
دؼلؿدلم

اٌـفقباتم)عؿابعةمتلقؼةماٌؾاظغماٌرحؾةمعـمأسقاممدابؼةمٌامخيصمم 7

.م(واٌدورات

.ممإجراءاتماظؿلقؼةم-م
اظربعماظرابعم

اظدورباك،ماإلدخالم)ععاىةموضعقةمردماظردقممهتمغظاممضاغقغلم 8

.مم(اٌؤضت

.ممغؿائجماٌعاىةم-م

ضقؿةماظردقمماظربعقةمم-م
 اظربعماظـاظث+ماظربعماألولم

تقحقدمسؿؾقةماظؿصـقػممظؾلؾعموماٌقادميفمذيقعماظدوائرموماٌـاصذمم 9

 .اىؿرطقةمومتقحقدمعلؿقاتفموأدعارػام

بقانمباظؼقؿةمواظردقمماىؿرطقةم

.ماظصقققة
دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

اٌؿابعةماٌقداغقةماظدورؼةمىؿقعماٌـاصذمواظدوائرماىؿرطقةموذظؽمم 10

.مإلجراءمسؿؾقةماظؿػؿقش

.مسددماٌكاظػات-م
 دؼلؿدل-مؼـاؼرم

ؼقغققم-مؼـاؼرمصدورماظؼرارمم-م.معؿابعةمادؿصدارمعشروعماظؼرارماظقزاريماٌـظؿمظؾؿكؾقصماىؿرطلم 11

إسادةمتػعقؾمبرغاعجماٌكاررماىؿرطقةميفماٌـاصذماىؿرطقةموإسدادمتؼارؼرمم 12

.مماظؿؼققؿممٌكرجاتماظـظامم

تؼارؼرمحقلمزبرجاتماظـظامم-م
دؼلؿدلم-مؼـاؼرم
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 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
اإلسدادمواظذلتقبمظؿػعقؾمبرغاعجماٌشغؾماالضؿصاديماٌؿعؾؼمبؿؼدؼؿمم 13

.متلفقالتمذيرطقةمظؾؿلؿقردؼـماٌؾؿزعنيمباألغظؿةماىؿرطقة

.مماٌؾاظغماحملصؾةمعـماظضؿاغاتم
دؾؿؿدلم-مؼقظققم

اظؿؼققؿماظدوريمٌلؿقىمتطؾقؼمضقاسدماٌـشأموصؼًامألحؽامماظدلغاعجمم 14

اظؿـػقذيمظالتػاضقةمعـمضؾؾماٌـاصذماىؿرطقةموعدىماالظؿزامممبؾدأم

اظشػاصقةمواٌصداضقةمسـدمإصدارمذفاداتماٌـشأمظؾلؾعماظقاردةمعـم

.مماظدولماألسضاءميفماٌـظؿةموذظؽمظؾقدمعـمسؿؾقةماظؿفرؼبماىؿرطل

.مغؿائجماظؿؼققؿ-م

ماظربعماظـاغل

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم.معلؿقىماالناز-م.متػعقؾموتشغقؾمغظامماإلسػاءاتموربطفمبـظامماالدقؽقدامم 15

اظعؿؾمباظـظامماآلظلمظربطمعؽؿبماىؿاركمباهلقؽةماظعاعةمظالدؿـؿارمم 16

.مبرئادةماٌصؾقة

تشغقؾماظـظامم-م
 دؼلؿدل-مؼـاؼرم

تطقؼرموتـظقؿمإجراءاتماظرضابةماىؿرطقةمسؾكمرؾؾاتماإلصراجمم 17

اٌلؿؼؾؾقةمبـظامماإلدخالماٌؤضتموصؼًامظؼقائؿماالحؿقاجاتماٌعدةمعـم

.مضؾؾماٌلؿػقدؼـمممامحيدمعـمسؿؾقةماإلصراج

.ماألثرمسؾكماإلؼراداتماىؿرطقة-م

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

تؼؾقصمحفؿماٌلؿقرداتماظيتمعامزاظتمععؾؼةمهتمغظامماظلؿاحماٌؤضتمم 18

وماظيتممتمم(اٌـؿفقة،اظؼدمية،ماٌؿعـرة)سؾكمعشارؼعماٌصاحلمايؽقعقةم

مموتصـقػفامحبلبمرؾقعةم2011اظقضقفمسؾقفامحؿكمغفاؼةماظعامم

.مسؿؾفا

.ماألثرمسؾكماإلؼراداتماىؿرطقة -

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

حصرمومإسدادماظؽشقصاتموماٌقاضػمىؿقعماٌدخالتموماٌعؾؼاتمم 19

هتمغظامماإلدخالماٌؤضتمسؾكماظشرطاتماٌؼاوظةمعـماظؾارـميفم

.مممومعامضؾؾف2012ذبالماظغازموماٌعادنمظؾعؼقدماٌـؿفقةميفماظعامم

سددماظعؼقدماٌـؿفقةم-م

 اظربعماظرابع+اظربعماظـاغل

تشؽقؾماظؾفانماظالزعةمظؾـزولماٌقداغلمإديمعقاضعماظشرطاتماألممومم 20

اظشرطاتماظعاعؾةمععفامعـماظؾارـمىردمومعطابؼةماٌعداتموماآلالتموم

األجفزةموماألدواتماظداخؾةمهتمغظامماظلؿاحماٌؤضتمسؾكماظقاضع،موم

طشػماٌكاظػاتماىؿرطقةمإنموجدت،مومهدؼدماظغراعاتماظؼاغقغقةموم

عؿابعةمتلدؼدمعلؿقؼاتماًزؼـةماظعاعةمظؾدوظةمومتصػقةمذيقعماظؾـقدم

.مم2012اٌعؾؼةماٌـؿفقةميفماظعامم

ضقؿةماٌقاردماحملصؾةمعـمغظامم-م

.ماظلؿاحماٌؤضت

ضقؿةماظغراعاتماحملصؾةمظؾؿكاظػاتم-م

.ماىؿرطقةمظـظامماظلؿاحماٌؤضت
اظربعماظـاظثم+ماظربعماظـاغل

اظؿـلقؼمععماهلقؽةماظعؾقامظالدؿؽشاصاتماظـػطقةمبعدمماإلصراجمسـمم 21

اظضؿاغاتماًاصةمباظشرطاتماظـػطقةماظعاعؾةمعـماظؾارـمإالمبعدمأخذم

م.ممممممممممممممممممممممممممممإخالءمررفمعـمعصؾقةماىؿارك

سددماظضؿاغاتماًاصةمباظشرطاتم -

اظـػطقةماظعاعؾةمعـماظؾارـماظيتممتم

 .اإلصراجمسـفا

سددماظشرطاتماظيتمحصؾتمسؾكمإخالءم -

م.ررف

مدؼلؿدل
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 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
مموتعدؼالتف،موم1990ظعامم(14)تطؾقؼمأحؽاممضاغقنماىؿاركمرضؿمم 22

وذظؽمصقؿامخيصمإسػاءاتم(171)(170)تطؾقؼمأحؽامماٌادتنيم

.ماظشرطةماظقؿـقةمظؾغازماظطؾقعلماٌلالموعؼاوظقفامعـماظؾارـ

.ماألثرمسؾكماإلؼراداتماىؿرطقة -

 دؼلؿدل-مؼـاؼرم

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم.مماٌقادماٌعدظة-م .ادؿؽؿالماظؿعدؼالتمظؼاغقنماظؿعرؼػةماىؿرطقةموعؿابعةمإصدارػامم 23

حفؿماظردقمماىؿرطقةماحملصؾةم-م.متطؾقؼمعـظقعةماظؿؼققسماًؾقفلمذاتماظصؾةممباظعؿؾماىؿرطلمم 24

.مظؾلؾعماظقاردةموصؼًامظؾؾدماٌـشأ
اظربعماألولم

إسادةمدرادةمظؾؼراراتماظصادرةمعـموزارةماظصـاسةمواظؿفارةمذاتمم 25

اظصؾةمبعؿؾقةمادؿرلادمضطعمشقارماظلقاراتماٌلؿعؿؾة،متصدؼرم

ماىؿرطقةمةاىؾقد،مادؿرلادماظدراجاتماظـارؼة،مووصؼًامظؼاغقنماظؿعرؼػ

.موضاغقنماىؿاركمواظؼقاغنيمذاتماظعالضة

ضقؿةماظردقمماىؿرطقةمظؾؿقادم-م

.ماظقاردة

م
اظربعماألولم

تطقؼرمومهدؼثمم)تـػقذماٌرحؾةماظـاغقةمعـمبرغاعجمطقظقعؾسمم 26

.م(اىؿارك

اظربعماظـاغلمزبرجاتماظـظامم-م

اظربعماظرابعم

.ماظؿقدؼـاتمواظؿطقؼراتماٌدخؾة-م.مهدؼثمأغظؿةماظػقصمباألذعةماظلقـقةمم 27

.مععدلممنقماظردقمماىؿرطقة-م
دؼلؿدلم-ؼـاؼر

.متشغقؾماظـظام-م.مماظؾدءمبؿطؾقؼمغظامماالدقؽقداماظعاٌلمووردم 28

.مزبرجاتماظـظام-م
 دؼلؿدل-ؼـاؼر

مواٌكاررميفمبؼقةماظدوائرمةادؿؽؿالمتطؾقؼماظـظاممماآلظلمظالغؿؼائلم 29

.ماىؿرطقةماظرئقلقةموعؿابعةمهدؼـف

سددماظدوائرماىؿرطقةماٌـػذةمإديم-م

.مسددماظدوائرماٌلؿفدصة
دؼلؿدلم-ؼـاؼر

ربطمأغظؿةماظػقصمباألذعةماظلقـقةمباظـظامماآلظلمظالدؿػادةمعـفاميفمم 30

.مهؾقؾماٌكاررموماظؿعؿقؿمباظـؿائجمآظقًامظؿلفقؾمسؿؾقةماظرضابة

.متشغقؾماظـظام-م

.مزبرجاتماظـظام-م
دؼلؿدلم-ؼـاؼر

تػعقؾمبرغاعجماظؼضاؼاماىؿرطقةمومبرغاعجمتؾادلماٌعؾقعاتمم 31

.مآظقاموممربطفؿامبـظامماٌكارر(اظرؼؾق)

.ماظـؿائجماحملؼؼة-م
دؼلؿدلم-ؼـاؼر

متطقؼرمأداءموسؿؾماٌراجعةمواٌكاررمواسؿؿادماٌراجعةماآلظقةمم 32

 .ظؾؾقاغات

.مغؿائجماٌراجعة-م
دؼلؿدلم-ؼـاؼر

اظعؿؾمسؾكمإسدادمطشقصاتمخاصةمباظلقاراتماظداخؾةمهتمغظاممأظذلبؿؽمم 33

وعؿابعةماألغدؼةماظقؿـقةمواظلعقدؼةماظضاعـةموعطاظؾؿفامبؿصػقةماظلقاراتم

 .اظيتمملمتغادرمأومتردؿمبادؿقػاءماظردقمماظؼاغقغقةمسؾكمذظؽ

.مضقؿةماظردقمماىؿرطقة-م

 دؼلؿدل-ؼـاؼر .سددماظلقاراتماظداخؾة-م

ذراءماظؾطارؼاتماًازغةمواٌشغؾةمظؾلقػراتماظرئقلقةموأجفزةمم 34

.متشغقؾماظـظامماىؿرطل

.ماإلجراءاتماٌـػذة-م
ؼقغققم-مؼـاؼر
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 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
تأثقثمعؾـكمذيركماظطقالمواٌؾـكماظلؽينمىؿركمعطارمدقؽقنمم 35

.م.مواٌؾـكماظلؽينمىؿركمعقـاءماٌكا

.ماإلجراءاتماٌـػذة-م
عارسم-ؼـاؼر

أجفزةمم)ذراءمومتقرؼدمأػؿمعلؿؾزعاتمتشغقؾمغظاممأدقؽقدمعـممم 36

.موتقزؼعفامسؾكمبعضماٌـاصذماىؿرطقةم(طؿؾققترمومعؾقؼاتفا

.مإجراءاماظشراء -

.ماٌـاصذماٌلؿفدصة -
ؼقغققم-مؼـاؼر

تأثقثمصاظةماٌعؾقعاتمبدؼقانمسامماٌصؾقةموعؾـكمذيركمخؾاشمم 37

.ماظلؿؽلموعؾـكمعؽؿبمذياركمحضرعقتمم

.ماإلجراءاتماٌـػذة-م
ؼقغققم-مؼـاؼر

:مذراءماآلالتمواٌعداتماآلتقةم 38

.مممعضكةمعقاهمىؿركماظطقال -

.م(اظطقالموخؾاش)مراصعاتمبضائعمذقطقفمىؿرطلم -

.مممعقظدمطفربائلمىؿركمعقـاءمسدن -

.مىؿركمعقـاءماًقخةم(طؿ50)ممعقظدمطفربائلمضقةم -

ظؾؿـاصذم(رـ50-مجؿ500)ممعقازؼـمبضائعمدعة -

م.م(سؾب-مخؾاش-ماظطقال)اىؿرطقة

ممعقظداتماظطاضةماظؽفربائقةمظؿشغقؾمأجفزةماظـظامموماإلغارةم -

طقؾقم50معقظدم15)ذقـم+خؾاشمم(طقؾق250عقظدم2)سددم

.ممعـػذماظيتمرؾؼمصقفاماظـظامماآلظل15ظعددم(

.ماإلجراءاتماٌـػذة-م

عارسم-ؼـاؼر

ؼقغققم-مؼـاؼر.ماإلجراءاتماٌـػذة-مذراءمأدواتموعلؿؾزعاتماإلغارةمظلاحةمذيركمذقـممم 39

:ممادؿؽؿالمأسؿالماظؾـاءمواظذلعقؿاتمظؽاًلمعـم 40

.مممعشروعمعؾـكمعؽؿبمذياركمحضرعقتم -

.مماظطقال/ممممعشروعمدػؾؿةمداحةمذيركمحرضماظؼدؼؿم -

.ممممدقرموشرصةمحرادةمذيركمدارمدعدم -

.مرئادةماٌصؾقةم(ب)ممعشروعمترعقؿماٌؾـكم -

متـػقذمعشروعممتدؼداتمذؾؽةماظؽفرباءمىؿركمتممإجراءا -

 .ذيركمصرصقت+اٌفرهم/ذقـمم

.ماألسؿالماٌـػذةمظؽؾمعشروع-م

دؼلؿدلم-ؼـاؼر

معشروعمتأػقؾماظدورماظـاظثماىـاحماظشرضلمٌؾـكماٌصؾقةمواالدؿالممم 41

.ماظـفائلم

.ماألسؿالماٌـػذة-م
عارسم-ؼـاؼر

تـػقذماظدوراتماظؿدرؼؾقةماٌعؿؿدةميفمخطةماٌعفدماىؿرطلموأيمم 42

م.دوراتمادؿــائقةمأومضرورؼةمأخرىم

ذبالموسددماظدوراتماظؿدرؼؾقةم -

.ماٌـػذة

م.سددماٌؿدربني -

مدؼلؿدل-مؼـاؼرم
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 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
عؽاصقةمتفرؼبماظلؾعماظدوائقةمواٌؾقداتماظلاعةماظزراسقةمواظؾضائعمم 43

اٌؼؾدةموماظردؼؽةمواظؼضاءمسؾكمزاػرةماظؿفرؼبمباظؿـلقؼمععماىفاتم

.ممذاتماظعالضةم

.ماظؽؿقاتماٌضؾقرة-م

مدؼلؿدل-مؼـاؼرم

تػعقؾمسؿؾماظؿػؿقشمواظضؾطمماىؿرطلمٌقزػلماىؿاركموصؼًامظؼاغقنمم 44

.ممممبشأنمتقدقعماظصالحقاتم2010ظلـةمم(12م)اىؿاركمرضؿم

.ماظصالحقاتماٌؿـقحة-م
دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

متػعقؾمسالضةماظؿعاونمواظشراطةماإلضؾقؿقةمععمذيقعماظدولماألسضاءمم 45

مرؼؾقماظرؼاضمٌؽاصقةماظؿفرؼبم–باٌؽؿبماإلضؾقؿلمباظشرقماألودطم

.ممواىرميةماٌـظؿةماظعابرةمظؾقدودم

.معضؾقراتماظلؾعماٌفربة-م

ؼقغققم-مؼـاؼر

م–تػعقؾمسالضةماظؿعاونمواظشراطةماظقرـقةمٌؽاصقةمضضاؼاماٌكدراتمم 46

.مماإلرػابم–ماظؼرصـةماظؿفارؼةم–شلقؾماألعقالم

.ماياالتماٌضؾقرة-م
ؼقغققم-مؼـاؼر
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 ادلصبحل اإليزادية
ّّمصؾَةّالضرائبمصؾَةّالضرائب

 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
اٌؿابعةماٌقداغقةمىؿقعمعؽاتبموعـاصذمهصقؾماظردقمماظضرؼؾقةمم 1

وإسدادماظؿؼارؼرماظدورؼةماٌؿؽاعؾةمسـمعلؿقىمهصقؾماٌقاردم

اظضرؼؾقةمسؾكمعلؿقىمبـقدموأغقاعماٌقاردماظضرؼؾقةماٌؾاذرةموشرلم

 .اٌؾاذرةموعلؿقىمأداءماظعؿؾماظضرؼيب

ععدلممنقماإلؼراداتماظضرؼؾقةم -

 .اٌؾاذرة

ععدلممنقماإلؼراداتماظضرؼؾقةمشرلم -

.ماٌؾاذرة

مدؼلؿدل-مؼـاؼرم

ماظضرؼؾقةمعـمخاللمإسادةمتاالدؿؿرارميفمتطقؼرموتؾلقطماإلجراءام 2

اظـظرميفماظدورةماٌلؿـدؼةماًاصةمبعؿؾقةماظؿقصقؾم،موتقحقدم

اإلجراءاتماظضرؼؾقة،موتػقؼضماظصالحقاتمظؾؿلؿقؼاتماإلدارؼةممبام

.ممؼلفؿميفمرصعمعلؿقىمأداءماظعؿؾماظضرؼيب

سددماظؿػقؼضاتماٌؿـقحةم -

.ماإلجراءاتماظضرؼؾقةماٌقحدة

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

إضاعةماظعدؼدمعـمورشماظعؿؾموإصدارماألدظةماإلرذادؼةمواظؿعؾقؿاتمسـمم 3

اإلجراءاتميفمتؼدؼؿماًدعاتماظضرؼؾقةمسـمررؼؼمتطؾقؼماظربطم

.مماظذاتلمواظػقصمباظعقـةممبامؼعززمعـمثؼةمأداءماإلدارةماظضرؼؾقة

ععدالتماالسذلاضمواظطعـم -

.ماظضرؼيب

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

عؿابعةمادؿصدارمضرارموزاريمبشأنمحصرموربطمعؽؾػلمضرائبماظدخؾمم 4

.محملادؾةمعؾػاتماظذلاطؿموتـػقذمسؿؾقةمايصرمواظؿقصقؾمظؾذلاطؿات

 .صدورماظؼرار -

.محفؿماٌقاردماحملصؾة -

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

عؿابعةمإدؿؽؿالمتطؾقؼمغظامماظـاصذةماظقاحدةميفمبؼقةمصروعماظقحدةمم 5

.ماظؿـػقذؼةمظؽؾارماٌؽؾػني

دؼلؿدلم-مابرؼؾم.ماظقضتماحملدد -

 .اإلداراتماظيتممتمحقدؾؿفا -.مإدؿؽؿالمحقدؾةماظعؿؾماظضرؼيبم 6

.ماألغظؿةماظيتممتمإغزاهلا -

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

ادؿؽؿالمسؿؾقةماهلقؽؾةمأوماظؿقصقػماظقزقػلممظدؼقانمسامممعصؾقةمم 7

م.اظضرائب،موعؽاتبماظضرائبمواإلدارةماظعاعةمظؽؾارماٌؽؾػني

 مدؼلؿدلم–ؼـاؼرم .سددماظقحداتماٌلؿقدثة -

إدؿؿرارمتػعقؾماظؿعاونمبنيمعصؾقةماظضرائب،موعصاحلماظضرائبميفمم 8

اظدولماظشؼقؼةمواظصدؼؼةممبامؼلاػؿميفمتطقؼرماظعؿؾماظضرؼيبم

.موباظؿـلقؼمععموزارةماظؿكطقطمواظؿعاونماظدوظلمووزارةماًارجقةم

سددمإتػاضقاتموبروتقطقالتم -

.ماظؿعاون

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

تعزؼزمسؿؾقةماظرضابةمسؾكمتؼققؿمأداءماظعاعؾنيميفمذبالماظؿقصقؾمم 9

.ماظضرؼيب

.مسددماٌكاظػاتمواألخطاء -

م.معلؿقىماظؿقصقؾ -

مدؼلؿدل-مؼـاؼرمم

دؼلؿدلم-مؼـاؼرمم.ماألثرمسؾكماٌقاردماظضرؼؾقة-م.مإدؿؽؿالماإلجراءاتمظؿطؾقؼمضاغقنمضرؼؾةماٌؾقعاتمبؽاعؾمآظقاتفم 10

دؼلؿدلم-مؼـاؼرمم.ماألثرمسؾكماٌقاردماظضرؼؾقة -.مادؿؽؿالمتطؾقؼمضاغقنمضرؼؾةماظدخؾماىدؼدم 11
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 انفرتة انشيُية يؤشز انقيبص ادلهبو واألَشطة و
اٌؿابعةماٌقداغقةمواٌراجعةماٌلؿؿرةمظإلسػاءاتماٌؿـقحةمظؾففاتمضؾؾمم 12

م(15)تـػقذػامظؾؿأطدمعـمعدىمدالعؿفاماظؼاغقغقةميفمضقءماظؼاغقنمرضؿم

مم2010ظلـةمم(17)مموضاغقنمضرائبماظدخؾمرضؿم2010ظلـةم

.موباظؿـلقؼمععماهلقؽةماظعاعةمظالدؿـؿار

إذياظلماٌقاردماحملصؾةمعـمضقؿةم -

م.اإلسػاءاتماظغرلمضاغقغقة

مدؼلؿدل-مؼـاؼرم

ادؿقداثمعراطزموعؽاتبمجدؼدةمظؿقصقؾماظردقمماظضرؼؾقةميفمم 13

اظعدؼدمعـماٌـارؼ،ممبامؼلفؿميفمزؼادةمسددماٌؽؾػني،موحفؿماظقساءم

.ماظضرؼيب

سددماٌراطزمواٌؽاتبماٌلؿقدثةمم -

إذياظلماٌؾاظغماحملصؾةمعـمػذهم -

.ماٌؽاتب

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

اإلداري،ماظػين،م):إضاعةمدوراتمتدرؼؾقةميفماىقاغبماآلتقةم 14

.مومبامؼلفؿميفمتطقؼرمأداءماإلدارةماظضرؼؾقةم(احملاديب

م

 .سددماظدوراتماإلدارؼة -

 .مسددماظدوراتماظػـقة -

 .سددماظدوراتماحملادؾقة -

.مسددماٌؿدربنيميفمطؾمذبال -

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

 .سددماىفاتماٌلؿفدصةمباظربط -.مادؿؽؿالماظربطماظشؾؽلمععماىفاتمذاتماظعالضةم 15

اىفاتمذاتماظعالضةماظيتممتم -

.ماظربطماظشؾؽلمععفا

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

:معؿابعةمادؿصدارماظؼقاغنيماآلتقةم 16

 .ضاغقنماإلجراءات .1

 .ضاغقنماظردقمماظؼـصؾقةمواإلؼراداتماألخرى .2

.مضاغقنمعؽاصقةماظؿفربماظضرؼيب .3

.مصدورماظؼقاغني -

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم

معارسم–ؼـاؼرم.ماألسؿالماٌـػذةم -.محضرعقت/إدؿؽؿالمعشروعمعؾـكمضرائبماظشقرممم 17

مدؾؿؿدلم–ؼـاؼرم.ماألسؿالماٌـػذةم -.محفة/إدؿؽؿالمتـػقذمعشروعمضرائبمسؾسممم 18

دؼلؿدلم-مؼـاؼرم.ماإلجراءاتماٌـػذة -.مرؾاسةموتقرؼدمرقابعماظؾـدرولمسؾكماظلفائرماٌـؿفةمربؾقًام 19

رؾاسةموتقرؼدمعطؾقساتمضرؼؾقةمعؿـقسةموتقزؼعفامسؾكمدؼقانمساممم 20

.ماٌصؾقةموعؽاتبموصروعماظضرائبمباحملاصظاتمواظدواوؼـماظعاعة

.ماإلجراءاتماٌـػذة -

.متسددماٌطؾقسا -
مدؾؿؿدلم–ؼـاؼرم
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 :انقظى انزابغ 
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يصفىفة اخلطة انتُفيذية دلب خيص وسارة ادلبنية يٍ 
 و2012انربَبيج انؼبو حلكىية انىفبق انىطُي نهؼبو 



 78 

 

 

 انًغبًْخ فٙ تذمٛك االعتمشاس االلتظبد٘ ٔتذفٛض انًُٕ: (1)انٓذف انؼبو

 

انًٓبو ٔاألَشطخ انًمتشدخ نهتُفٛز 

 

اإلجشاءاد انًمتشدخ خالل انؼبو 

 يٕاػٛذ انتُفٛز 

 انجٓخ انًُفزح

 

انشثغ  يؤشش انتذمٛك

األٔل 

انشثغ 

انثبَٙ 

انشثغ 

انثبنث 

انشثغ 

انشاثغ 

ادتٕاء ٔتمهٛض ػجض انًٕاصَخ  -1

 فٙ انذذٔد اٜيُخ 

 

اظلقطرةمسؾكمسفزماٌقازغةماظعاعةمسـدمايدودم -1

اآلعـةمعـمخاللماظعؿؾمسؾكمترذقدماظـػؼاتم

.موتـؿقةماإلؼرادات

وزارةّادلالقةّ √ √ √ √

واجلفاتّاألخرىّ

نِيةّالعٍزّالؽؾيّإىلّ

الـاتجّاحملؾيّاإلمجاليّ

تًٕٚم انؼجض يٍ خالل انًظبدس  -2

اٜيُخ ٔغٛش انتضخًٛخ 

إصدارمدـداتمايؽقعةمظالطؿؿابماظعاممظؾفؿفقرم -1

واٌؤدلاتماًاصةمواألصرادمظؿؿقؼؾماظعفز،م

وطذظؽماظصؽقكماإلدالعقةمظؿؿقؼؾماٌشارؼعم

م.مماإلمنائقةمذاتماظعائدمواىدوىماالضؿصادؼة

وزارةّادلالقةّ √ √ √ √

واليـكّادلركزيّ

القؿينّ

حٍمّالًؿوولّمنّخاللّ

الصؽوكّاإلدالمقةّ

ودـداتّاحلؽومةّ
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 انًغبًْخ فٙ تذمٛك االعتمشاس االلتظبد٘ ٔتذفٛض انًُٕ: (1)انٓذف انؼبو

 

انًٓبو ٔاألَشطخ انًمتشدخ نهتُفٛز 

 

اإلجشاءاد انًمتشدخ خالل انؼبو 

 يٕاػٛذ انتُفٛز 

 انجٓخ انًُفزح

 

انشثغ  يؤشش انتذمٛك

األٔل 

انشثغ 

انثبَٙ 

انشثغ 

انثبنث 

انشثغ 

انشاثغ 

إسدادماًططمواظدلاعجماظالزعةمظؾؿػاوضمععم -2

اٌاسبنيمظدسؿمجفقدماظؾـاءموإسادةماألسؿارموصقاغةم

اظؾـقةماظؿقؿقةمواظعؿؾمعـمخاللماظؼـقاتماظرزلقةم

ظعؼدمعؤمترمظدسؿمجفقدماظؿـؿقةمومتقؼؾماظعفقزاتم

.مظؾؿقازؼـماظؽؾقة

وزارةّادلالقةّووزارةّ   √ √

الًُطقطّوالًعاونّ

الدوليّواجلفاتّ

ذاتّالعالقةّ

حٍمّالًؿوولّاخلارجيّ

ادلطؾوبّ

صٚبدح َغجخ اإلَفبق ػهٗ  -3

انمطبػبد انٕاػذح ٔانخذيبد 

االجتًبػٛخ 

ممسؾكمإسادةم2012اظعؿؾمسـدمإسدادمعقازغةماظعامم

تقجقفماإلغػاقماظعاممسبقمعؿطؾؾاتمهػقزماظـؿقميفمم

اظؼطاساتماالضؿصادؼةماظقاسدةماألزلاكمواظلقاحةم

م.واًدعاتماالجؿؿاسقةمواظصقةمواظؿعؾقؿ

وزارةّادلالقةّ   √ √

واجلفاتّذاتّ

العالقةّ

نِيةّاإلنػاقّسؾىّ

الًعؾقمّوالصَةّ

والؼطاساتّاالقًصادوةّ

اعتكًبل يتطهجبد إَشبء ٔإطالق  -4

عٕق األٔساق انًبنٛخ 

 

ادؿؽؿالماإلجراءاتماظؼاغقغقةمواٌؤدلقةمإلغشاءم

موإرالقمدققماألوراقماٌاظقة

وزارةّادلالقةّ √ √  

ووزارةّالًُطقطّ

والًعاونّالدوليّ

وجمؾسّالوزراءّ

مشاروعّالؼواننيّ

والؼراراتّ
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  يكبفذخ ظبْشح انفمـش: (2)انٓذف انؼبو

 

انًٓبو ٔاألَشطخ انًمتشدخ نهتُفٛز 

 

اإلجشاءاد انًمتشدخ خالل انؼبو 

 يٕاػٛذ انتُفٛز 

 انجٓخ انًُفزح

 

انشثغ  يؤشش انتذمٛك

األٔل 

انشثغ 

انثبَٙ 

انشثغ 

انثبنث 

انشثغ 

انشاثغ 

انؼًم ػهٗ ايتظبص انجطبنخ  -1

 ٔانتخفٛف يٍ انفمش

 

تقزقػماًرجينيماٌؼقدؼـمبقزارةماًدعةماٌدغقةم

م.واظؿأعقـاتموصؼمعامحددهمضرارمذبؾسماظقزراء

√ √ √ √ 
وزارةّادلالقةّووزارةّ

اخلدمةّادلدنقةّ

ّوالًأمقـات

تؽؾػةّالًوزقفّاجلدودّ

تذغٍٛ يغتٕٖ انذخم نهؼبيهٍٛ  -2

 فٙ يختهف ٔدذاد انخذيخ انؼبيخ

 

 √ √ √ √مإرالقماظعالواتماظلـقؼةمواظذلضقاتمٌقزػلماًدعةماظعاعة
وزارةّادلالقةّووزارةّ

اخلدمةّادلدنقةّ

ّوالًأمقـات

تؽؾػةّالعالواتّ

صٚبدح ػذد انًشًٕنٍٛ ثًظهخ  -3

 لبٌَٕ انشػبٚخ االجتًبػٛخ

 

 

ادؿقعابمبؼقةمحاالتماظضؿانماالجؿؿاسلممبقجبمعام

أدػرتمسـفمغؿائجماٌلحماٌؿعؾؼةمبذظؽمواظذيمغػذمباظؿـلقؼم

ععماظؾـؽماظدوظل،موتـزؼؾمحاالتماظضؿانماٌطؾقبم

إخراجفامعـمعظؾةماظضؿانموصؼمعامحددتفمغؿائجماٌلحم

√ √ √ √ 
وزارةّادلالقةّووزارةّ

الشىونّاالجًؿاسقةّ

والعؿلّوصـدوقّ

الرساوةّاالجًؿاسقةّ

تؽؾػةّاحلاالتّ -

اجلدودةّّ

ّتؽؾػةّاحلاالتّادلـزلة -
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 تؼضٚض ٔتذغٍٛ يغبًْخ اإلٚشاداد غٛش انُفطٛخ فٙ إجًبنٙ اإلٚشاداد انؼبيخ: (3)انٓذف انؼبو 

 

انًٓبو ٔاألَشطخ انًمتشدخ نهتُفٛز 

 

اإلجشاءاد انًمتشدخ خالل انؼبو 

 يٕاػٛذ انتُفٛز 

 انجٓخ انًُفزح

 

يؤشش 

 انتذمٛك

انشثغ 

األٔل 

انشثغ 

انثبَٙ 

انشثغ 

انثبنث 

انشثغ 

انشاثغ 

تؼضٚض ٔتذغٍٛ يغتٕٖ تذظٛم  .1

 اإلٚشاداد انضشٚجٛخ ٔانجًشكٛخ

 

 

ظلـةمم(19)ادؿؽؿالمتطؾقؼمضاغقنمضرؼؾةماٌؾقعاتمرضؿم

.ممموتعدؼالتفمبؽاصةمآظقاتف2010

مصؾَةّالضرائبّ √ √ √ √

ّواجلفاتّذاتّالعالقة

الزوادةّيفّ

إوراداتّضرويقةّ

ّادليقعات

تطجٛك ٔتفؼٛم انمٕاٍَٛ  .2

 ٔانتششٚؼبد انضشٚجٛخ
 

اإلسدادمواظؿفقؽةمظؿـػقذمضاغقنمضرؼؾةماظدخؾماىدؼدمرضؿم

.مم2010ظلـةمم(17)

√ √ √ √ 
ّمصؾَةّالضرائبّ

انؼًم ػهٗ تذظٛم انًتأخشاد  .3

 ٔانتشاكًبد ٔانًؼهمبد
 

 

اظؿـلقؼمععماىفاتمذاتماظعالضةمظؿقصقؾماٌقاردماظضرؼؾقةم

اٌؿأخرةمظدىماٌؽؾػنيماٌؿؿـعنيمسـمدصعماظضرؼؾةماٌلؿقؼةمأوم

.مماٌؿأخرؼـم

√ √ √ √ 
مصؾَةّالضرائبّ

واجلفاتّذاتّ

العالقةّ

حٍمّ

اإلوراداتّ

احملصؾةّ
 

تششٛذ ٔتُظٛى اإلػفبءاد  .4

انضشٚجٛخ ٔانجًشكٛخ ، ٔإنغبء 

اإلػفبءاد انجًشكٛخ انًًُٕدخ 

نهجٓبد انذكٕيٛخ 

تشؽقؾمىانمععاىةمعشاطؾماظذلاطؿاتماظضرؼؾقةموخاصةم .1

.مممضرائبماظعؼاراتمواظدخؾ

√ √ √ √ 
حٍمّمصؾَةّالضرائبّ

اإلوراداتّ

احملصؾةّ
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 تؼضٚض ٔتذغٍٛ يغبًْخ اإلٚشاداد غٛش انُفطٛخ فٙ إجًبنٙ اإلٚشاداد انؼبيخ: (3)انٓذف انؼبو 

 

انًٓبو ٔاألَشطخ انًمتشدخ نهتُفٛز 

 

اإلجشاءاد انًمتشدخ خالل انؼبو 

 يٕاػٛذ انتُفٛز 

 انجٓخ انًُفزح

 

يؤشش 

 انتذمٛك

انشثغ 

األٔل 

انشثغ 

انثبَٙ 

انشثغ 

انثبنث 

انشثغ 

انشاثغ 

تؼدؼؿمعؼذلحاتمبإظغاءماإلسػاءاتماٌؿـقحةمظؾعضماٌشارؼعم .2

.مذاتماظطابعماظرحبلماظيتمواوزتمصذلتفاماظؼاغقغقةم

√ √ √ √ 
حٍمّاإلوراداتّمصؾَةّاجلؿاركّ

احملصؾةّ

تػعقؾمسؿؾقةمهصقؾماٌعؾؼاتماىؿرطقةمسؾكمعشارؼعممتم .3

.متـػقذػام

√ √ √ √ 
حٍمّاإلوراداتّمصؾَةّاجلؿاركّّ

ّاحملصؾة

هدؼثموتقدقعمضاسدةمبقاغاتماٌؽؾػني،ممبامؼؽػؾمرصعمطػاءةم .4

اظربطمواظؿقصقؾمم

√ √ √ √ 
ّمصؾَةّالضرائبّ

تقدقعمصالحقاتمعقزػلماىؿاركموصؼًامظؼاغقنماىؿاركم .5

اٌعدلموعـقفؿمايؼميفمتػؿقشماٌفرباتموتطؾقؼماظعؼقباتم

.ممم2010ظلـةمم(12)اٌـصقصمسؾقفامباظؼاغقنمرضؿ

√ √ √ √ 
ّمصؾَةّاجلؿاركّّ

يٕاطهخ تطٕٚش انتششٚؼبد  .5

انضشٚجٛخ ٔانجًشكٛخ فٙ ضٕء 

انتطٕساد ٔانًتغٛشاد انًذهٛخ 

ٔانخبسجٛخ 

ادؿؽؿالمعشروعماظؿعدؼالتمسؾكمضاغقنماظؿعرؼػةماىؿرطقةم .1

.مم2005ظلـةم(41)رضؿ
مم

√ √ 
مشروعّممصؾَةّاجلؿارك

الًعدوالتّ

ممبشأنم2010ظلـةم(12)إسدادمالئقةمتـػقذؼةمظؾؼاغقنمرضؿ .2

.متعدؼؾمضاغقنماىؿارك
مم

√ √ 
ممصؾَةّاجلؿارك

مشروعّالالئَةّ

 √ √ √ √.مإسدادمعشروعمضاغقنمعؽاصقةماظؿفربماظضرؼيب .3
مصؾَةّالضرائبّ

مشروعّالؼانونّ
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 تؼضٚض ٔتذغٍٛ يغبًْخ اإلٚشاداد غٛش انُفطٛخ فٙ إجًبنٙ اإلٚشاداد انؼبيخ: (3)انٓذف انؼبو 

 

انًٓبو ٔاألَشطخ انًمتشدخ نهتُفٛز 

 

اإلجشاءاد انًمتشدخ خالل انؼبو 

 يٕاػٛذ انتُفٛز 

 انجٓخ انًُفزح

 

يؤشش 

 انتذمٛك

انشثغ 

األٔل 

انشثغ 

انثبَٙ 

انشثغ 

انثبنث 

انشثغ 

انشاثغ 

 √ √ √ √.مإسدادمعشروعمضاغقنماإلجراءاتماظضرؼؾقةماٌقحد .4
مصؾَةّالضرائبّ

مشروعّالؼانونّ

إسدادمعشروعمضاغقنمبشأنماظردقممواٌعاعالتماظؼـصؾقةمبداًلم .5

ممبشأنم2003ظلـةمم(253)سـمضرارمذبؾسماظقزراءمرضؿم

.ماظردقممواٌعاعالتماظؼـصؾقة

√ √ √ √ 
مصؾَةّالضرائبّ

مشروعّالؼانونّ

تذغٍٛ ٔتؼضٚض تذظٛم اإلٚشاداد  .6

األخشٖ غٛش انضشٚجٛخ ٔغٛش انُفطٛخ 
 √ √ √ √.متؼدؼؿماٌؼذلحاتمواظؿقصقاتمواألدظةماإلرذادؼةماظالزعة

ّاألدلةّاإلرذادوةجمؾسّالوزراءّ

يؼبنجخ أٔجّ اإلختالالد ٔانمظٕس  .7

انتٙ تؼٛك ػًم اإلداسح انؼبيخ 

نهشئٌٕ انًبنٛخ ثبنجٓبد فٙ يجبل 

 تذظٛم اإلٚشاداد
 

تػعقؾمدورماظشؽقنماٌاظقةميفمذبالمضؾطموعؿابعةمهصقؾموتقرؼدم

سائداتماظدوظةمعـماظردقممواظعقائدموأجقرماًدعاتمعـمخاللم

.متؽـقػمبرغاعجماظرضابة

√ √ √ √ 
جمؾسّالوزراءّ

مؼدارّاإلوراداتّ

اليتّمتّتورودهاّإىلّ

ّحِابّاحلؽومة

انمضبء ػهٗ ظبْشح تجُٛت  .8

اإلٚشاداد فٙ دغبثبد خبطخ 

ثًٕجت لشاساد ٔصاسٚخ 

رصعمعؼذلحمبضرورةمتقرؼدماإلؼراداتماجملـؾةميفمحلاباتم.م1

خاصةمإديماًزؼـةماظعاعةمأومضؾطموتؼققؿمايلاباتماًاصةم

.موصؼًامظؾؼراراتمواظؿعؾقؿاتماظصادرةمعـموزارةماٌاظقة

√ √ √ √ 
اإلوراداتّجمؾسّالوزراءّ

ادلوردةّ

تؼدؼؿمعؼذلحمبإظزامماىفاتمايؽقعقةمبؿقصقؾمطاصةم.م2

.ماإلؼراداتماٌؽؾػةمبؿقصقؾفاموتقرؼدػامإديمحلابمايؽقعةماظعام

√ √ √ √ 
مجمؾسّالوزراءّ
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 تؼضٚض ٔتذغٍٛ يغبًْخ اإلٚشاداد غٛش انُفطٛخ فٙ إجًبنٙ اإلٚشاداد انؼبيخ: (3)انٓذف انؼبو 

 

انًٓبو ٔاألَشطخ انًمتشدخ نهتُفٛز 

 

اإلجشاءاد انًمتشدخ خالل انؼبو 

 يٕاػٛذ انتُفٛز 

 انجٓخ انًُفزح

 

يؤشش 

 انتذمٛك

انشثغ 

األٔل 

انشثغ 

انثبَٙ 

انشثغ 

انثبنث 

انشثغ 

انشاثغ 

إػبدح انُظش فٙ انتشتٛجبد  .9

انًذبعجٛخ فٙ تطجٛك ششٔط 

ششاء انًشتمبد انُفطٛخ يٍ 

ششكخ انُفظ ٔانغبص 

تشؽقؾمىـةمظدرادةمغظامماظذلتقؾاتماحملادؾقةماٌطؾؼةمظشروطم

ذراءماٌشؿؼاتماظـػطقةم

√ √ √ √ 
وزارةّادلالقةّووزارةّ

الـػطّوادلعادنّوذركةّ

الـػطّواجلفازّ

ادلركزيّلؾرقابةّ

ّواحملادية

الدرادةّادلرفوسةّ

 إػبدح انُظش فٙ آنٛخ ادتغبة  .10

َفظ انكهفخ ٔأعبنٛت ٔيؼبٚٛش 

إػذاد يٕاصَخ انششكبد انُفطٛخ 

َٔفمبتٓب انتشغٛهٛخ 

تشؽقؾمىـةمعـموزارةماظـػطمواٌعادنمووزارةماٌاظقةمواىفازم

اٌرطزيمظؾرضابةمواحملادؾةمظدرادةماألداظقبمواٌعاؼرلماٌلؿكدعةم

.ميفمإسدادمعقازغةماظشرطاتماظـػطقةموغػؼاتفاماظؿشغقؾقة

√ √ √ √ 
وزارةّادلالقةّووزارةّ

الـػطّوادلعادنّ

واجلفازّادلركزيّ

ّلؾرقابةّواحملادية

الدرادةّّ
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تؼضٚض كفبءح ٔتششٛذ اإلَفبق انؼبو : (4)انٓذف انؼبو

 

انًٓبو ٔاألَشطخ انًمتشدخ نهتُفٛز 

 

اإلجشاءاد انًمتشدخ خالل انؼبو 

 يٕاػٛذ انتُفٛز 

 انجٓخ انًُفزح

 

يؤشش 

 انتذمٛك

انشثغ 

األٔل 

انشثغ 

انثبَٙ 

انشثغ 

انثبنث 

انشثغ 

انشاثغ 

 تششٛذ اإلَفبق انجبس٘ -1
ادؿؽؿالمتـظقػمطشػماظراتبمعـماظقػؿقنيمواٌزدوجنيمواظشاشؾنيم

م.ظعددمطؾرلمعـماظقزائػميفماظلؾؽنيماٌدغلمواظعلؽري
م

وزارةّادلالقةّووزارةّ √ √ √

اخلدمةّادلدنقةّ

ّوالًأمقـات

الًؽؾػةّادلغربؾةّ

انؼًم ػهٗ تذغٍٛ تمذٚى انخذيبد  -2

انؼبيخ ٔانًذبفظخ ػهٗ األطٕل 

االعتثًبسٚخ 

   √ √.مم2012زؼادةمزبصصاتماظصقاغةمواظؿشغقؾميفمعقازغةماظعامم
اجلفاتّذاتّ

العالقةّ

حٍمّالزوادةّ

إػبدح انُظش فٙ َفمبد دػى انًشتمبد  -1

انُفطٛخ يٍ خالل إػذاد آنٛخ نتٕجّٛ 

. ْزِ انُفمبد َذٕ انفئبد انًغتٓذفخ

اظؿـلقؼمععماىفاتماٌعـقةمإلسدادمدرادةمحقلمأثرمععاىةم

دسؿماٌشؿؼاتماظـػطقةموإسدادمعؼذلحاتمٌعاىةماظدسؿممبامالم

.مؼؤثرمسؾكماظشرائحماالجؿؿاسقةماٌلؿفدصة

مم
√ √ 

الدرادةّادلرفوسةّجمؾسّالوزراءّ

تخفٛض َفمبد انذػى ٔإػبَخ انؼجض  -2

انجبس٘ ٔانُفمبد راد انطجٛؼخ 

. انتذٕٚهٛخ غٛش انًُتجخ

 

ضؾطموعراضؾةمصرفمإساغةمددماظعفزماىاريمظؾقحداتم

االضؿصادؼةماٌدسقعة،مباإلضاصةمإديمإسادةمتؼققؿمرأسمعاهلام

ودرادةمأوضاسفاموتؼدؼرمإغشاءموحداتمجدؼدةمأومخصكصةم

.مأومدعجمبعضماظقحدات

√ √ √ √ 
وزارةّادلالقةّ

واجلفاتّذاتّ

العالقةّ

ّ
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تؼضٚض كفبءح ٔتششٛذ اإلَفبق انؼبو : (4)انٓذف انؼبو

 

انًٓبو ٔاألَشطخ انًمتشدخ نهتُفٛز 

 

اإلجشاءاد انًمتشدخ خالل انؼبو 

 يٕاػٛذ انتُفٛز 

 انجٓخ انًُفزح

 

يؤشش 

 انتذمٛك

انشثغ 

األٔل 

انشثغ 

انثبَٙ 

انشثغ 

انثبنث 

انشثغ 

انشاثغ 

تذغٍٛ كفبءح اإلَفبق انؼبو  -3

. ٔتمهٛض انُفمبد غٛش انضشٔسٚخ

تؼؾقصمغػؼاتماظقضقدمواظزؼقتموغػؼاتماٌشذلؼاتمواألثاثم .1

وودائؾماظـؼؾموشرلػامعـماظـػؼاتمشرلماظضرورؼةمإديم

.مم2012ايدودماظؼصقىميفماٌقازغةماظعاعةمظؾعامم

√ √   
وزارةّادلالقةّ

واجلفاتّذاتّ

العالقةّ

الـؼصّيفّتؼدورّ

الـػؼاتّ

إجراءمعراجعةموتؼققؿمذاعؾمظالدؿـؿارماظعامماظؼائؿمواظعؿؾم .2

سؾكمتصقؼبماإلخؿالالتموتؼؾقصماظؿؽاظقػمواظذلطقزمسؾكم

اٌشارؼعمذاتماظعائدماألسؾكمواظؿـلقؼمبنيمأجفزةم

اظلؾطؿنيماٌرطزؼةمواحملؾقةمواظصـادؼؼماٌؿكصصةممبام

ؼضؿـمهؼقؼماظؿؽاعؾميفمتـػقذماٌشارؼعماىدؼدةموإسادةم

.ماظؿأػقؾماظؼائؿ

مم
√ √ 

وزارةّادلالقةّ

ووزارةّالًُطقطّ

والًعاونّالدوليّ

ووزارةّاإلدارةّ

احملؾقةّ

نًائجّالدرادةّ

وادلراجعةّ
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 اعتًشاس تذذٚث ٔتطٕٚش إداسح انًبنٛخ انؼبيخ: (5)انٓذف انؼبو

 

انًٓبو ٔاألَشطخ انًمتشدخ نهتُفٛز 

 

اإلجشاءاد انًمتشدخ خالل انؼبو 

 يٕاػٛذ انتُفٛز 

 انجٓخ انًُفزح

 

يؤشش 

 انتذمٛك

انشثغ 

األٔل 

انشثغ 

انثبَٙ 

انشثغ 

انثبنث 

انشثغ 

انشاثغ 

تذغٍٛ إػذاد ٔتُفٛز انًٕاصَخ  -1

 .ٔاعتكًبل أػًبل انذٕعجخ

تقدعةماغؿشارماظـظامماٌاظلمواحملاديبماآلظلمإديمسشرمجفاتم

.مأخرىمورؼيب

√ √ √ √ 
مشروعّاألفؿسّ

ووزارةّادلالقةّ

ّواجلفاتّادلًِفدفة

سددّاجلفاتّ

الًٍرويقةّ

اعتكًبل إطالح انًٕاصَخ انؼبيخ يٍ  -2

خالل اعتًشاس تذغٍٛ انتُجؤاد 

االلتظبدٚخ ٔانًبنٛخ ٔتطٕٚش آنٛخ 

إػذاد اإلطبس االلتظبد٘ ٔانُفمبد 

. يتٕعطٙ انًذٖ

عراجعةموهدؼثماإلرارماظؽؾلمعؿقدطماٌدىموهدؼثم .1

م(RMSM-x)بقاغاتممنقذجمايدماألدغكماٌؼـعم

.مم2015م–م2012

√ √ √ √ 
مم

م–م2012هدؼثماإلرارمعؿقدطماٌدىمظؾـػؼاتم .2

.مم2015م–م2013مموطذظؽم2014

√ √ √ √ 
مم

ادؿؿرارمتعزؼزماظؼدراتمظؾعاعؾنيميفماجملالماٌاظلممبامؼؾيبم .3

.متطقؼرموهدؼثمإدارةماٌاظقةماظعاعة

√ √ √ √ 
سددماظدوراتمموزارةماٌاظقةم
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تؼضٚض انشلبثخ ٔيكبفذخ انفغبد : (6)انٓذف انؼبو

 

انًٓبو ٔاألَشطخ انًمتشدخ نهتُفٛز 

 

اإلجشاءاد انًمتشدخ خالل انؼبو 

 يٕاػٛذ انتُفٛز 

 انجٓخ انًُفزح

 

يؤشش 

 انتذمٛك

انشثغ 

األٔل 

انشثغ 

انثبَٙ 

انشثغ 

انثبنث 

انشثغ 

انشاثغ 

إػذاد ثشايج ٔخطظ نؼًهٛبد  .1

انشلبثخ ٔانتمٛٛى نًختهف األَشطخ 

 .انًبنٛخ
 

وضعماظضقابطمواظشروطماظالزعةميلـماخؿقارمممـؾلموزارةماٌاظقةم

 يفماىفاتمايؽقعقةم

م

م
√ √ 

ممم

دغٍ اختٛبس يًثهٙ ٔصاسح انًبنٛخ  .2

 .فٙ انجٓبد ٔتًُٛخ لذساتٓى
سؼدماظدوراتماظؿدرؼؾقةمظؿأػقؾمممـؾلماظقزارةميفمجقاغبم .1

.مماظرضابةمسؾكماألعقالماظعاعةمواظؿصرفمصقفا

√ √ √ √ 
سددّالدوراتّم

اظـزولماٌقداغلمٌراجعةمأسؿالماظقحداتمايلابقةمواظرضابةم .2 

.مسؾكمأسؿالمممـؾلموزارةماٌاظقةمباىفاتمايؽقعقة

√ √ √ √ 
سددّاجلفاتّم

اظـزولماٌقداغلمظؾرضابةمواظؿؼققؿماظدوريمواظلـقيمٌلؿقىم .3 

اظؿقصقؾميفماظدوائرماىؿرطقةم

√ √ √ √ 
ممصؾَةّاجلؿاركّ

يكبفذخ انتٓشٚت ثبنتُغٛك يغ  -3

. انجٓبد راد انؼاللخ

 

تػعقؾماظؾفـةماظعؾقامٌؽاصقةماظؿفرؼبماظيتممتمتشؽقؾفاممبقجبم

.مٌؽاصقةماظؿفرؼبحمم2010ظلـةم(74)ضرارمرئقسماظقزراءمرضؿ
مم

√ 
مصؾَةّاجلؿاركّم

مواجلفاتّذاتّالعالقة

م
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تؼضٚض انؼًم انًؤعغٙ    :  (7)انٓذف انؼبو

 

انًٓبو ٔاألَشطخ انًمتشدخ نهتُفٛز 

 

اإلجشاءاد انًمتشدخ خالل انؼبو 

 يٕاػٛذ انتُفٛز 

 انجٓخ انًُفزح

 

يؤشش 

 انتذمٛك

انشثغ 

األٔل 

انشثغ 

انثبَٙ 

انشثغ 

انثبنث 

انشثغ 

انشاثغ 

تذغٍٛ ٔتجغٛظ اإلجشاءاد  .1

ٔتؼضٚض يغتٕٖ انخذيبد 

.ممتػقؼضماٌلؿقؼاتماإلدارؼةماٌكؿؾػة .1

تطؾقؼموتعؿقؿمغظامماظـاصذةماظقاحدةمظؿؼدؼؿماًدعاتم .2

 .ايؽقعقة

 .إصدارماألدظةماإلرذادؼةماٌقحدةموهدؼـفا .3

إسادةماظـظرميفماظدورةماٌلؿـدؼةموتػقؼضماظصالحقاتم .4

 ظؾؿلؿقؼاتماألدغك

.ممتطؾقؼمغظامماظربطماظذاتلمٌؽؾػلماظضرائب .5

√ √ √ √ 
مم

 √ √ √ √.مادؿؿرارمتطقؼرمخدعاتماٌؽؾػنيماظضرؼؾقني .6
مم

 
إدخالمغظامماإلدؽقداموردموغظامماظضؿاغاتموتطؾقؼمبرغاعجم .7

.ماظؼقؿةمظؿقحقدموضؾطمعقاصػاتماظلقارات

 √ √ √ 
مم

 √ √ √ .مادؿؽؿالمإغشاءمعراطزماًدعاتماىؿرطقةميفماظدوائرماىؿرطقة .8
مم
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. تذغٍٛ طٕسح انًٍٛ إلهًٛٛبًا ٔدٔنٛبًا :  (8)انٓذف انؼبو

 

انًٓبو ٔاألَشطخ انًمتشدخ نهتُفٛز 

 

اإلجشاءاد انًمتشدخ خالل انؼبو 

 يٕاػٛذ انتُفٛز 

 انجٓخ انًُفزح

 

انشثغ  يؤشش انتذمٛك

األٔل 

انشثغ 

انثبَٙ 

انشثغ 

انثبنث 

انشثغ 

انشاثغ 

تذغٍٛ يغتٕٖ أداء إداسح انذٍٚ 

. انؼبو

اظعؿؾمسؾكماظقصاءمباظؿزاعاتماظقؿـميفماالتػاضقاتم .1

.مماإلضؾقؿقةمواظدوظقة

√ √ √ √ 
وزارةّادلالقةّ

ووزارةّالًُطقطّ

والًعاونّالدوليّ

م

اظقصاءمباألضلاطمواظػقائدماٌلؿقؼةمسؾكماٌدؼقغقةم .2

.ماًارجقة

√ √ √ √ 
وزارةّادلالقةّ

ووزارةّالًُطقطّ

والًعاونّالدوليّ

م
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 :انقظى اخلبيض 
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خطة ادلىاضيغ ادلتىقغ ػزضهب ػهى 
 و2012جمهض انىسراء نهؼبو 
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 و 2012خطة ػًم وسارة ادلبنية يف إطبر خطة ػًم جمهض انىسراء نهؼبو 

ادلزجؼيبت  يىػذ انتقذيى ادلىضىع و
ثشَبيج انذكٕيخ ُٚبٚش .  و 2012إػبدح تشكٛم انهجُخ انٕصاسٚخ انؼهٛب نًكبفذخ انتٓشٚت م 1

ثشَبيج انذكٕيخ ُٚبٚش  . ٘إلشاس َتبئج دظش ٔتمٛٛى يؤعغبد يٕاَٙ خهٛج ػذٌ ٔيؤعغخ يٕاَٙ انجذش انؼشةم 2

تمبسٚش دٔسٚخ يبسط  (و 2011دٚغًجش - ُٚبٚش )نهذٔنخ نهفتشح تمٛٛى َتبئج تُفٛز انًٕاصَخ انؼبيخ م 3

ثشَبيج انذكٕيخ يبسط / فجشاٚش  (و 2014-2012 )و ٔاإلطبس انًتٕعظ انًذٖ 2012يشبسٚغ  انًٕاصَبد انؼبيخ نهؼبو انًبنٙ م 4

تمبسٚش دٔسٚخ يبسط  (و 2011انشثغ انشاثغ  )َششح إدظبئٛخ يبنٛخ انذكٕيخم 5

تمبسٚش عُٕٚخ يبسط و 2011 دٚغًجش 31 كًب ْٕ فٙ  نهذٍٚ انؼبو انخبسجٙ تمشٚش ػٍ انٕضغ انمبئى م 6

 تمبسٚش عُٕٚخيبسط و 2011 دٚغًجش 31 كًب ْٕ فٙ نهذٍٚ انؼبو انذاخهٙ تمشٚش ػٍ انٕضغ انمبئى م 7

 تمبسٚش عُٕٚخأثشٚم . و2011انتمشٚش األٔنٙ ػٍ يغتٕٖ تُفٛز انًٕاصَخ انؼبيخ نهذٔنخ  نهغُخ انًبنٛخ م 8

 تمبسٚش دٔسٚخيبٕٚ  (و 2012يبسط - ُٚبٚش )نًٕاصَخ انؼبيخ نهذٔنخ نهفتشح ا تمٛٛى َتبئج  تُفٛز م 9

 تمبسٚش دٔسٚخيبٕٚ  (و 2012انشثغ األٔل  )َششح إدظبئٛخ يبنٛخ انذكٕيخ م 10

ثشَبيج انذكٕيخ َٕٕٚٛ . إلشاس َتبئج دظش ٔتمٛٛى يضسػخ سطبثّ اإلَتبجٛخ م 11

 تمبسٚش دٔسٚخأغغطظ  (و 2012َٕٕٚٛ - ُٚبٚش )تمشٚش ػٍ يغتٕٖ أداء انتُفٛز انفؼهٙ نهًٕاصَخ انؼبيخ نهذٔنخ نهفتشح م 12

انتمشٚش انُظف عُٕ٘ نًغتٕٖ اعتخذاو انًُخ ٔانًغبػذاد انخبسجٛخ نهُظف األٔل يٍ انغُخ انًبنٛخ م 13
و 2011

 تمبسٚش دٔسٚخأغغطظ 

 تمبسٚش دٔسٚخأغغطظ  (و 2012انشثغ انثبَٙ  )َششح إدظبئٛخ يبنٛخ انذكٕيخ م 14

 تمبسٚش دٔسٚخعجتًجش و 2012 َٕٕٚٛ 30 كًب ْٕ فٙنهذٍٚ انؼبو انخبسجٙ تمشٚش ػٍ انٕضغ انمبئى م 15

 تمبسٚش دٔسٚخعجتًجش و 2012 َٕٕٚٛ 30 كًب ْٕ فٙ نهذٍٚ انؼبو انذاخهٙ تمشٚش ػٍ انٕضغ انمبئى م 16

انذغبثبد انختبيٛخ نهًٕاصَخ انؼبيخ نهذٔنخ ٔيٕاصَبد انجٓبد راد انًٕاصَبد انًغتمهخ ٔانًهذمخ م 17
و ، ٔانذغبثبد انختبيٛخ نًٕاصَبد انٕدذاد االلتظبدٚخ 2011ٔانظُبدٚك انًتخظظخ نهغُخ انًبنٛخ 

. و 2011نغُخ انًبنٛخ  (ٔدذاد انمطبع انؼبو ٔانًختهظ )
أكتٕثش 

 تمبسٚش عُٕٚخ

 تمبسٚش عُٕٚخأكتٕثش و 2013يششٔع  انًٕاصَبد انؼبيخ نهذٔنخ نهغُخ انًبنٛخ م 18

 تمبسٚش دٔسٚخَٕفًجش  (و 2012عجتًجش - ُٚبٚش ) انؼبيخ نهذٔنخ نهفتشحتمٛٛى َتبئج تُفٛز انًٕاصَخم 19

 تمبسٚش دٔسٚخَٕفًجش  (و 2012انشثغ انثبنث  )َششح إدظبئٛخ يبنٛخ انذكٕيخ م 20
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