ُرزنامة إعداد الموازنة 2024-2022

الموعد النهائي لتقديم تقارير ملخص البرنامج ،وتقارير مجموعة إدارة

 9أيار

التخطيط والموازنة ،وتقارير فريق إدارة البرنامج إلى و ازرة المالية
إصدار و ازرة المالية بالغ الموازنة الجزء األول

 18أيار

تسليم بطاقة تعريف المشروع إلى و ازرة المالية

 27أيار

تستكمل مراكز المسؤولية بيانات سياسة البرنامج لألعوام 2222 1و2222

 3حزيران

و2222
تستكمل مراكز المسؤولية شجرة البرنامج (إلى مستوى المخرج) ،بما في ذلك
تصنيف المخرجات حسب االستجابة ألزمة كورونا

 10حزيران

2

رسائل من و ازرة المالية ومكتب رئيس الوزراء إلى رؤساء مجموعات إدارة

 10حزيران

التخطيط والموازنة في مراكز المسؤولية بشأن مالءمة تصنيف كوفيد لبيان

سياسة البرنامج  2222-2222إلرشاد إعداد تخطيط إنفاق البرنامج

رسائل من و ازرة المالية ومكتب رئيس الوزراء إلى رؤساء مجموعات إدارة

 17حزيران

التخطيط والموازنة في مراكز المسؤولية بشأن مدى مالءمة تصنيف كوفيد
لألهداف والمخرجات
المشاريع التي تفي بمعايير تعريف المشاريع المطلوبة التي يتعين تفعيلها في

 3حزيران

نظام إعداد الموازنة إلدراجها في مراجعة سياسة البرنامج
إصدار و ازرة المالية بالغ الموازنة الجزء الثاني

 1تموز

تسليم طلب موازنة  ،2024-2022بما في ذلك بيان سياسة البرنامج المنقح

 92تموز

وتخطيط إنفاق البرنامج لمراكز المسؤولية المقدمة إلى و ازرة المالية
تقوم و ازرة المالية باستكمال تحليل طلب موازنة الو ازرة لألعوام 2024-2022

 12آب

جلسات استماع طلبات موازنة  2024-2022لمراكز المسؤولية المختارة

 9أيلول

1
2

هذه هي نقطة اتخاذ القرار الثانية لمجموعة إدارة التخطيط والموازنة وفقاً لدليل إجراءات إعداد الموازنة.
هذه هي نقطة اتخاذ القرار الثالثة لمجموعة إدارة التخطيط والموازنة وفقاً لدليل إجراءات إعداد الموازنة.

تقديم تغذية راجعة إلى رؤساء مجموعات إدارة التخطيط والموازنة في مراكز

 5أيلول

المسؤولية حول تحليل جودة طلبات موازنة الو ازرة بما في ذلك بيانات سياسة
البرنامج وتخطيط إنفاق البرنامج .2024-2022
يعرض وزير المالية مسودة قانون موازنة  2022وخطط إنفاق 2024-

 11تشرين أول

 2023على األمانة العامة لمجلس الوزراء لتوزيعها على الوزراء في مجلس
الوزراء.
يعرض وزير المالية مشروع موازنة  2022وخطط اإلنفاق 2024-2023-

 1تشرين ثاني

على لجنة الموازنة والمالية في المجلس التشريعي الفلسطيني.
ويصدر تعليمات بشأن نشر
ُيِّقر الرئيس قانون الموازنة ويصدر مرسوم رئاسي ُ
القانون في الجريدة الرسمية

 92كانون أول

ُيصادق وزير المالية على األمر المالي األولي .2022

 21كانون أول

