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  الجمهورية العربية السورية 
  رئاسة مجلس الوزراء 

  الرقــم : 
  بـالغ عــام

  ٢٠١٨لعام  العامة للدولة بشأن إعداد مشروع الموازنة
  

وعرضها على السلطتين التنفيذية  ٢٠١٨بغية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام   
التشريعي  بالمرسوم   ي األساسي الصادر) من القانون المال١٣(المادة والتشريعية تنفيذًا ألحكام 

) من الدستور وتوخيًا للعمل على استصدار ٧٩(رقم وألحكام المادة  ١/١٠/٢٠٠٦) تاريخ ٥٤رقم (
  ٠العام القادم  بدايةالموازنة المذكورة قبل 

 ٢٠١٨لعام  العامة للدولةنبلغكم التعليمات الواجب اتباعها في إعداد مشروع الموازنة   
جميع الوزارات والجهات التابعة لها التقيد بهذا البالغ من حيث المضمون والشكل  إلىراغبين 

  ٠والتوقيت 
  منهجية إعداد الموازنة: أوًال 

/م.و ١٠/ من القرار رقم /١المعتمدة في المادة /الموازنة العامة للدولة وفق اآللية يجري إعداد 
  .٢٨/٢/٢٠١٧تاريخ 

  
  الجاريـة: في اعتمادات العمليـات  ثانياً 

تعد الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات التي تظهر اعتمادات عملياتها الجارية في   -  ١
لى مديرية إ، مشاريع موازناتها من االعتمادات الجارية وتقدمها للدولة الموازنة العامة 

  ٠ ٧/٢٠١٧/ ٦  أقصاه موعدالموازنة العامة في وزارة المالية على نسختين وذلك خالل 
  ويراعى في إعداد المشاريع المقترحة األمور التالية :  

 املع ) المقترحة ١٣و  ١٢و  ١١ور للبنود (ـتخصص اعتمادات الرواتب واألج
على أساس الرواتب  القائمين على رأس العمل فعالً العاملين  عداد أوفق  ٢٠١٨

لمعيشي واألجور الشهرية المقطوعة مضافًا إليها التعويض العائلي والتعويض ا
بعد األخذ باالعتبار من ستنتهي خدماتهم بتاريخ والترفيعات الدورية للعاملين، 

  في الرواتب واألجور.  ٣١/١٢/٢٠١٧
  
  

 في حقل خاص ٢٠١٨الء الشواغر خالل عام ـادات المطلوبة إلمـتدرج االعتم
) ٥وفق االستمارة رقم (مستقل عن االعتمادات المطلوبة للقائمين على رأس العمل 

  -آ  
  
  
  

  

  
  -ب  
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  ٠ ويدعم الطلب بالمبررات المؤيدة لالعتماد المطلوب
ال يجوز طلب اعتمادات لوظائف غير مقررة في المالكات النافذة باستثناء وظائف 
المعلمين والمدرسين والفئات التي أوجبت النصوص القانونية تعيينها دون التقيد 

  ٠بشواغر المالكات 

  - جـ

ال يجوز أن تزيد االعتمادات  تين) السابقأ و ب  ( تينقر مع مراعاة أحكام الف
 ٢٠١٧عن المصروف الفعلي خالل النصف األول من عام  ٢٠١٨المطلوبة لعام 

والترفيعات الدورية ليه المرتقب صرفه خالل األشهر الباقية من العام الحالي إمضافًا 
يتوجب  ٢٠١٧ن عام وفي حال طلب زيادة االعتمادات عللعاملين في العام القادم، 
  ٠تقديم مبررات لهذه الزيادة 

  - دـ

يجب أن ال تتضمن اعتمادات العمليات الجارية أية مبالغ لشراء السيارات بجميع 
أنواعها أو شراء األبنية أو بدالت االستمالك حيث ترصد هذه االعتمادات ضمن 

  .اعتمادات المشاريع االستثمارية 

  - ه
  

) المرفقة وترفق به ١ت المطلوبة للعمليات الجارية وفق االستمارة رقم (يعد مشروع االعتمادا  -  ٢
طلب  أليالمعلومات التبريرية  تقديمالجداول التفصيلية حسب االستمارات المرفقة مع مراعاة 

   ٠بما يساعد على تحديد االحتياجات الفعلية للجهات المعنية 
  ما يلي :متتألف االستمارات المتعلقة بالجداول التفصيلية   
  الرواتب وأجور العاملين  – ١١البند 

  ويتبع هذا البند الفقرات التالية :    
  . مخصصات ذوي المناصب -١١١

  . )٢يربط بطلب االعتمادات الالزمة جدول من االستمارة رقم (  
 . أجور العاملين -١١٢

مضافًا إليه الترفيعات المقطوع الشهري ترصد اعتمادات هذه الفقرة على أساس األجر 
 الذي يستحق للموظف بتاريخ أول كانون الثاني من العامدورية للعاملين التعويض العائلي ال

  ٠والتعويض المعيشي 
) بالنسبة للخاضعين ألحكام القانون ٣يربط بطلب االعتمادات جدول وفق االستمارة رقم (
 ) بالنسبة للخاضعين ألحكام قانون٤األساسي للعاملين في الدولة واالستمارة رقم (

  ) بالنسبة للشواغر.٥واالستمارة رقم (الموظفين األساسي 
  أجور العمال المؤقتين والموسميين والعرضيين وترصد االعتمـادات على أساس  -١٢البند

  ٠األجر المحدد المستحق 
  .)٦يربط بطلب االعتماد الالزم جدول من االستمارة رقم (  



- ٣ - 
 

  . صيين ومهنيين )أجور ونفقات المتعاقدين ( خبراء واختصا -١٣البند
 ٠أجور ونفقات المتعاقدين السوريين   -١٣١

  . أجور ونفقات المتعاقدين األجانب  -١٣٢
  )٧(   يربط بطلب االعتماد جدول من االستمارة رقم 

  . التعويضات المتممة للرواتب واألجور -١٤البند
  )٨(   يربط بطلب االعتماد جدول من االستمارة رقم   

  . ن طبيعة العملالتعويضات الناجمة ع -١٥البند
  )٩(  يربط بطلب االعتمادات جدول من االستمارة رقم  

  . تعويضات األعمال اإلضافية واللجان -١٦البند
  )١٠(  يربط بطلب االعتمادات جدول من االستمارة رقم  

  . التعويضات األخـرى -١٧البند
  )١١يربط بطلب االعتمادات جدول من االستمارة رقم (  

  . المكافـآت -١٨البند
  )١٢يربط بطلب االعتمادات جدول من االستمارة رقم (

  . نفقات الموفدين والوافدين-١٩البند
  )١٣يربط بطلب االعتمادات جدول من االستمارة رقم (

  . نفقات النقل واالنتقال-٢١١البند 
  )١٤يربط بطلب االعتمادات جدول من االستمارة رقم (

  . تهالك القدرة الكهربائية والمياهنفقات البريد والبرق والهاتف واس-٢١٢البند 
  . )١٥يربط بطلب االعتمادات جدول من االستمارة رقم (

  . المحروقــات–٢١٣البند 
  سيارات الخدمة بنزين  -٢١٣١
   بنزين السيارات المخصصة -٢١٣٢
  مازوت سيارات الخدمة -٢١٣٣
  مازوت السيارات المخصصة -٢١٣٤
  مازوت لالستعماالت األخرى -٢١٣٥
  زيوت وشحوم -٢١٣٦
  بنزين لالستعماالت األخرى -٢١٣٧

  . )١٦يربط بطلب االعتمادات جدول من االستمارة رقم (         
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  . األدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية-٢١٤البند 
  . )١٧يربط بطلب االعتمادات الالزمة لهذا البند االستمارة رقم (        

  . الكسوة واأللبسة-٢١٥البند 
  . )١٨لب االعتمادات الالزمة لهذا البند االستمارة رقم (يربط بط

  . القرطاسية والمطبوعات واألدوات المكتبية-٢١٦البند 
  . )١٩يربط بطلب االعتمادات الالزمة لهذا البند االستمارة رقم (

  . نفقات الصيانـة- ٢١٧البند 
  نفقات صيانة اآلليات والمركبات الحكومية - ٢١٧١        
  األخرى الصيانة نفقات - ٢١٧٢        

  . )٢٠يربط بطلب االعتمادات الالزمة لهذا البند االستمارة رقم (
  . بدالت االيجـار- ٢١٨البند 

  . )٢١يربط بطلب االعتمادات الالزمة لهذا البند االستمارة رقم (        
  . النفقـات السياسيـة-٢١٩البند 

  . )٢٢الستمارة رقم (يربط بطلب االعتمادات الالزمة لهذا البند ا
  . نفقات الدعاية والضيافة والمؤتمرات- ٢٢٠البند 

  . )٢٣يربط بطلب االعتمادات الالزمة لهذا البند االستمارة رقم (
  . نفقـات اإلعاشة- ٢٢١البند 

  . )٢٤يربط بطلب االعتمادات الالزمة لهذا البند االستمارة رقم (        
  . ةنفقـات إدارية متنوعـ– ٢٢٢البند 

  . )٢٥يربط بطلب االعتمادات الالزمة لهذا البند االستمارة رقم (
  . نفقات التداوي خارج القطـر- ٢٢٣البند 
  . لوازم االدارة الثابتة- ٢٢٤البند 

  .)٢٥يربط بطلب االعتمادات الالزمة لهذا البند االستمارة رقم (
  النفقـات اإلدارية الخاصة :

  .)٢٦للبنود المتعلقة بها االستمارة رقم (يربط بطلب االعتمادات الالزمة   
  . المساهمات في النشاط االقتصادي – ٤١لبند ا

  .)٢٧يربط بطلب االعتمادات الالزمة لهذا البند االستمارة رقم (
  . المساهمات في النشاط الثقافـي– ٤٢البند 

  .)٢٧يربط بطلب االعتمادات الالزمة لهذا البند االستمارة رقم (
  



- ٥ - 
 

  . لمساهمات في النشاط االجتماعيا– ٤٣البند 
  .)٢٧( يربط بطلب االعتمادات الالزمة لهذا البند االستمارة رقم

  ٠المساهمات وبدل االشتراك في المؤسسات العربية والدولية – ٤٦البند 
  .)٢٨يربط بطلب االعتمادات الالزمة لهذا البند االستمارة رقم (

  . التزامات ناشئة عن ضمان الدولة – ٥٤البند 
  .)٢٩االستمارة رقم (لهذا البند يربط بطلب االعتمادات الالزمة 

   .تصدق مشاريع الموازنات التابعة ألي وزارة من الوزير المختص قبل تقديمها لوزارة المالية  -  ٣
إن التأخر في تقديم مشروع الموازنة عن المهلة المحددة لذلك أو عدم تضمين المشروع   -  ٤

اعتماد المبالغ المقررة في و مناقشة الموازنة عدم لمطلوبة يبرر للجنة المعلومات التفصيلية ا
موازنة السنة المالية السابقة بعد تنزيل النفقات غير المتكررة منها دون مناقشتها مع الوزارة 

  ٠أو الجهة المعنية 
  تحدد االعتمادات التي ستمنح لمجالس المحافظات لقاء النفقات الجارية كما يلي :  -  ٥

اة التعليمات واألسس المنصوص عليها في هذا البالغ تقوم األجهزة ـمع مراع  -آ  
التي  والبيئة المحلية بإعداد مشاريع موازناتها الجارية وتقدمها لوزارة اإلدارة المحلية

تقوم بدراستها بالتعاون مع وزارة المالية على أن يتم تقديم الموازنات في موعد 
  ٠  ٢٠١٧/ ٦/٧ أقصاه 

التأخر في تقديم مشاريع موازنات أي من األجهزة عن الموعد المحدد في الفقرة  إن  -ب 
بعد تنزيل  لى اعتماد المبالغ المقررة في موازنة السنة المالية السابقةإالسابقة يؤدي 

  ٠النفقات غير المتكررة منها 
المشاريع عدم تكرار أية نفقة ترصد على االعتمادات الجارية ليتم االنفاق عليها مع   -  ٦

االستثمارية لمنع تداخل االنفاق على المشروع الواحد من قبل مصدري تمويل مختلفين 
وخاصة فيما يتعلق بالرواتب واألجور والتعويضات إال إذا كان هناك موافقة على ذلك من 

  ٠قبل المجلس األعلى للتخطيط أو السيد رئيس مجلس الوزراء 
رئاسة مجلس الوزراء المتضمنة العمل على اتخاذ  نؤكد على مضمون توجيهات وبالغات  - ٧

  االجراءات الالزمة لضبط وترشيد االنفاق الجاري. 
المتضمن بأنه يحظر على  ١١/٣/٢٠١٥تاريخ  ٥/١٥نؤكد على مضمون بالغنا رقم   - ٨

الوزارات والجهات العامة كافة تعيين أو استخدام أيًا كان وبأي صفة كانت إال بموجب 
  ختبار.مسابقة أو ا

/ ٢٢٠فصل االعتمادات المخصصة للدعاية واالعالم والمرصدة على اعتمادات البند /  - ٩ 
  نفقات الدعاية والضيافة والمؤتمرات.
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التزامًا بالقانون رقم  ٢٠١٨تحديد حصة رب العمل المقدر أن تترتب على جهتكم لعام    - ١٠
شهريًا لصالح مؤسسة  المتعلق بتحويل حصة رب العمل ٢٠١٤/ ٣٠/١١) تاريخ ٢٨(

/ التزامات الخزينة ٥١التأمينات االجتماعية ليصار إلى رصدها ضمن اعتمادات البند /
، وموافاة وزارة المالية بالمطابقات الفعلية للديون المتراكمة ٢٠١٨العامة من موازنتكم لعام 

  وما قبل لصالح المؤسسة المذكورة. ٢٠١٥على جهتكم عن عام 
  

  اعتمادات المشاريع االستثماريةالسنوية و الخطة :  ثالثاً 
  : ٢٠١٨اعتبارات الخطة االستثمارية لعام  -١

/ مــن القــانون المــالي األساســي الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم ١١اســتنادًا ألحكــام المــادة /
، القاضي بإحداث هيئة التخطيط والتعـاون ٢٠١١/ لعام ١لقانون رقم /وا ٢٠٠٦/ لعام ٥٤/

 فـــإن ع الكفـــاءة فـــي اســـتخدام المـــوارد المتاحـــة لتحقيـــق األهـــداف التنمويـــةوبغيـــة رفـــالـــدولي، 
األهــداف الكليــة والقطاعيــة المقــرة مــع منســجمة يجــب أن تكــون  ٢٠١٨الخطــة الســنوية لعــام 

  من قبل المجلس األعلى للتخطيط االقتصادي واالجتماعي. 
لعـام د مشروع الخطـة االسـتثمارية ت إعداوينبغي على الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظا      

  انطالقًا من االعتبارات التالية : ٢٠١٨
 تعد الخطة السنوية على المستويات اإلدارية التالية: - ١

  شركة عامة) . –مؤسسة  –مستوى الجهة (وزارة  -   
 مستوى القطاع . -   

 مستوى النشاط . -   

بشــأن رصــد اعتمــادات  ٦/٢/٢٠١٤تــاريخ  ٤٨/١٥التقيــد بتعمــيم رئاســة مجلــس الــوزراء رقــم  - ٢
 في موازنتها.واإلسكان المشاريع التي تدخل ضمن والية وزارة األشغال العامة 

ينبغي الفصل التام بين االعتمادات االستثمارية والجـارية بالنسبة للمشروع الواحد وخاصة  - ٣
ل فيما يتعلق بالرواتب واألجور والتعويضات وعدم االنفاق على نفس المشروع من خال

مصدري تمويل مختلفين إال ماكان ذا طبيعة خاصة بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء 
 أوالمجلس األعلى للتخطيط االقتصادي واالجتماعي على ذلك .

عدم إدراج أي مشروع جديد ورصد اعتـماد له مالم يكـن موافق عليه من قبل رئاسة مجلس  - ٤
نة المختصة حيث أن الموافقة على البرنامـج الوزراء وعلى برنامجه الوظيفي من قـبل اللج

 ٢٠١٨وٕادراج المشروع في خـطة عام بالضرورة رصـد االعـتماد الالزم الوظيفي التعني 
األخرى  وٕانـما يتعلق ذلك بأهمية واستراتيجية  المشروع بالنسبة لمجموعة المشاريع الجديدة

  ٠موازنة مكانيات المالية المتاحة في الللجهات العامة وحـسب اإل
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ضمن المشاريع اإلستثمارية األقل أهمية في االعتمادات  وسائل النقل واإلنتقالر تعتب - ٥
اإلستثمارية وفي حال أهمية العمل لبعض الجهات العامة وضرورة تأمين وسائل النقل 

دراجات  –صحية   –( بيك آب  واالنتقال الملحة الضرورية له يسمح بإدراج ما يلي فقط :
ك اآلالت والمعدات االنتاجية الملحة ضمن مشاريعها االستثمارية بعد أخذ نارية ) وكذل

الموافقة المسبقة عليها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء حيث يتطلب صدور الموافقة أن 
تكون بنفس سنة رصد االعتماد الالزم لذلك وتطوى تلك الموافقة مع انتهاء السنة المالية 

 –يسمح أبدًا بإدراج وسائل النقل واالنتقال التالية ( سياحية الصادرة بها في حين أنه ال
حقلية ...) ضمن المشاريع االستثمارية للوزارات والجهات العامة  –ميكروباص  –باص 

  .  ٢٠١٨كافة لعام 
ضرار الناجمة عن أعمال التخريب المسلح على المنشآت والطرق وفصلها عن حصر األ - ٦

  إعادة تأهيل في الحاالت األخرى . المنشآت والطرق التي بحاجة إلى
أو تأمين  تأهيل( إعادة مشاريع أو أعمال مادية تتعلق بإعادة االعمار  ةعدم إدراج أي - ٧

لألبنية والمنشآت والمرافق الحكومية المتضررة بفعل عمليات التخريب  ثاث )التجهيزات واأل
 ستثمارية للوزارات والجهاترهابية المسلحة في الموازنة االقبل المجموعات اإل المرتكبة من

عمار بمبلغ مستقل في الموازنة االستثمارية لعام تم تخصيص لجنة إعادة اإلكونه سي ،العامة
صالح وٕاعادة مبالغ الالزمة لمشاريع وأعمال اإلوهي بدورها ستقوم بتحويل ال ٢٠١٨

هو وارد في  ماوفقًا ل عماراإلعمار في الوزارات والجهات العامة من حساب لجنة إعادة اإل
  عمار .والمعدة من قبل لجنة إعادة اإل ٢٠١٨عمار لعام الخطة االسعافية إلعادة اإل

بما فيها  ٢٠١٨حكومية إدارية في عام  نٍ تتعلق بتنفيذ مباجديدة عدم إدراج أية مشاريع  - ٨
   .الدراسة أو حتى البرنامج الوظيفي أو شراء أرض 

إلى  باإلضافة ستثماريةاالبتغاة من المشاريع تتحمل الجهات مسؤولية تحقيق األهداف الم  - ٩
المالي البرنامج الزمني للتنفيذ إطـار  ثمارية فيـتنفيذ الجوانب المادية والمالية للخطة االست

 . والمادي

في حدود ت الطابع االقتصادي لمشاريع الجهات العامة ذاتحديد االعتمادات المطلوبة  -١٠
مضافًا إليها القروض الخارجية  ٢٠١٨في عام  التي ستتحقق لديها االقتصاديةالفوائض 

  .لتسهيالت االئتمانية المتاحة لها، ما أمكن ذلكالتي يمكن السحب عليها خالل العام وا
 من قبل الجهات الوصائية بريريةـات جدوى اقتصادية وفنية تـضرورة تقديم مذكرات ودراس  -١١

لك بالنسبة لمشاريع االستبدال وكذ دراجه في الخطةى إالموافقة عل تجديد تم مشروع لـلك
المشروع وانعكاساته االقتصادية  من خاللها أهمية تنفيذيتوضح والتجديد التي تتطلب ذلك، 

تكون  دراسة الجدوى االقتصادية وأنللمشروع في  البيئيثر إدراج األ واالجتماعية وأن يتم
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ك الموافقة الصرف وكذلالمذكرات والدراسات من آمر  وتؤشر هذه له األولوية التي يستحقها
 ٢٠٠٩) لعام ١٨٠٩( رقم من قبل اللجـنة المعدل تشكيلها بالقرارالوظيفي  برنامجه على
 وفق أهميته وضمن االمكانيات المتاحة. ٢٠١٨دراجـه فـي خطتها االستثمارية لعام قبل إ

  أمنية أو كشف عن(إضافة مشروع الحصول على أجهزة خاصة الجهات التي تطلب  -١٢
 يتطلب ذلك مايلي : )اتالمتفجر 

* أن تكون مواصفات تلك األجهزة بالتنسيق مع مركز الدراسات والبحوث العلمية إستنادًا 
   .١٤/١١/٢٠١٢تاريخ  ١٦٣٥٢/١إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 

 * الحصول على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على إضافة المشروع .

عليها  تثمارية التأكد من خلو المواقع التي ستقامعلى الجهات صاحبة المشاريع االس -١٣
المشاريع الجديدة من أية عقبات وٕاشغاالت تعيق أو تؤخر المباشرة في تنفيذ المشاريع وعدم 
المباشرة بالتنفيذ قبل موافقة لجنة دراسة العقود لدى رئاسة مجلس الوزراء وانتهاء كامل 

  االضبارة الفنية للمشروع بعد تدقيقها .

واقعية ومدققة وان الموافق على إدراجها تكون الدراسة واإلضبارة الفنية للمشاريع الجديدة أن  -١٤
   ٠ي مع الدراسة وليس بعدهاتتم عملية التدقيق بالتواز 

ترسل  النماذج المعممةالتأهيل (الداخلي) وفق أن يتم وضع خطة مفصلة دقيقة للتدريب و   -١٥
صرف المبلغ المخصص  فيها ويراعى هاهيئة التخطيط والتعاون الدولي العتمادإلى 

بعين االعتبار التعليمات التنفيذية آللية االنفاق مع األخذ لتلك الغاية فقط  للتدريب والتأهيل
تاريخ  ٧٥١٥/١على التدريب والتأهيل الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء برقم 

بقرار رئاسة والمعدلة   ٧/٦/٢٠١٠/ م و تاريخ ٣٦/ رقم بالقرار  المعدلة ٣١/٨/٢٠٠٩
ة محضر اجتماع كيد على توصيمع التأ ٢٢/٥/٢٠١٣/ تاريخ ١٢٩٩مجلس الوزراء رقم /

تاريخ  ١٣٨٢٦/١على للتخطيط االقتصادي واالجتماعي رقم مناقشات المجلس األ
هيل على ص على اقتصار عملية التدريب والتأوالتي تن /٧الفقرة رقم / ٨/١٠/٢٠١٣

 أو الجهات التابعة لها)الوزارة (بعمل  والخاصةجورة غير المأ ريب الداخلية الفنيةدالت دورات
األخذ بعين االعتبار كتاب رئاسة  ذات األولوية والحاجة الملحة لسير العمل فيها مع

المتضمن استثناء الوزارات والجهات  ١٩/٣/٢٠١٤تاريخ  ٤٨٤٢/١مجلس الوزراء رقم 
راه وذلك بحيث أجاز لها ترشيح من ت / المذكورة٧رقم / توصيةالالتابعة لها من مضمون 

مناسبًا من العاملين في الدولة التباع الدورة التحضيرية لالنتساب للمعهد الوطني لإلدارة 
وموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على استثناء أنشطة معهد التخطيط  ،العامة سنوياً 

ريب والتأهيل لدى االقتصادي واالجتماعي من التوصيات المتعلقة باقتصار عملية التد
الجهات العامة على الدورات غير المأجورة (مضمون كتاب السيد نائب رئيس مجلس 
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ما التدريب الخارجي فيتطلب وأ)، ٣/٣/٢٠١٥تاريخ  ٨٣/٤الوزراء لشؤون الخدمات رقم 
مجلس الوزراء ووزارة الخارجية رئاسة المسبقة عليه من قبل موافقة الحصول على ال

  .٢٠١٨دراجه في خطة عام قبل إوالمغتربين 
على رأس  القائمينوالتعويضات وفق أعداد العاملين  جورتخصص اعتمادات الرواتب واأل -١٦

رواتب  ضمن فقرةوذلك  طوعةـشهرية  المقالور ـعملهم فعليًا حسب متوسط الرواتب واالج
 .  /ب)١٦أو//١٦/(رقم  ينوأجور وتعويضات حسب النموذج

  
  الجارية واالستثمارية :طريقة إعداد الخطة السنوية  -٢

 موهي األسلوب الذي يجب أن تعد الخطة السنوية بموجبه من الناحية الفنية ، وضمن المفاهي
وفق نماذج محددة أساسية  المختلفة ، التصنيفاتوالتعاريف االقتصادية والمحاسبية فضًال عن 

للمتغيرات والمؤشرات  ، خططًا جزئيةة والمساعدة، األساسيومساعدة، وتعتبر النماذج المذكورة
  التي تتضمنها .

 ٢٠١٨تقوم الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات بإعداد مشاريع خططها االستثمارية لعام 
وهيئة  وزارة المالية (مديرية الموازنة العامة) بها كل من توافى بحيث بجانبيها المادي والمالي

في إعداد  ويراعى ٦/٧/٢٠١٧أقصاها  خالل مدة نسختينعلى التخطيط والتعاون الدولي 
  الخطط األمور التالية :مشاريع 

، وكذلك بين المستويات التخطيطية المختلفة والعمل ابط الفني واالقتصادي فيما بينهاالتر  - ١
على أن تمكن هذه النماذج من تطوير النشاط المخطط له في مختلف المستويات 

  بجوانبه المادية والمالية والبشرية .
، والموازنات التقديرية عن طريق التوفيق بين باشر بين الموازنة العامة للدولةالم الربط - ٢

 مفاهيم الحسابات القومية االقتصادية واألنظمة المحاسبية .

على عدد محدود من المتغيرات  والجاريالتركيز في الخطة السنوية بجانبيها االستثماري  - ٣
األساسية لتحقيق األهداف والمرونة يذ األساسية يمكن من خاللها تعديل مسارات التنف

  ٠للخطة االستثمارية

من خالل المتغيرات  بين القطاعات واألنشطة االقتصادية المختلفة تحقيق الترابط - ٤
بحيث تتيح إعداد خطط نوعية لها أهدافها وسياستها في إطار األهداف والمؤشرات 

  .والسياسات العامة للدولة

في  ) مع الجهات العامةبجانبيها المادي والماليستثمارية (تتم مناقشة مشاريع الخطط اال - ٥
لتحديد أولويات المشاريع االستثمارية لها وفق برامج  وزارة المالية (مديرية الموازنة العامة)

هيئة وذلك بحضور ممثلين عن  يمها والتقيد بحضورها في مواعيدها المحددةزمنية يتم تعم
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ويتم تحضير قوائم بالمشاريع لكل جهة رية المركزي ومصرف سو  التخطيط والتعاون الدولي
 مرتبة وفق األولوية.

يتم إرسال مشاريع خطط الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات على شكل نسخة ورقية  - ٦
وهيئة  وأخرى الكترونية بعد ثبات قيمها النهائية إلى وزارة المالية (مديرية الموازنة العامة)

 مرفقة بكتاب اعتماد من الوزير المختص أو المحافظ . وليالتخطيط والتعاون الد

برفع مشروع الخطة بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي تقوم وزارة المالية  - ٧
في موعد أقصاه االقتصادي واالجتماعي االستثمارية للمجلس األعلى للتخطيط 

١٧/٩/٢٠١٧ . 
 

  الية :تتضمن طريقة إعداد الخطة السنوية المؤشرات الت
  للمتغيرات االساسية التالية :أ : المؤشرات المشتركة بين جميع القطاعات 

  . اإلنتاج المحلي اإلجمالي -
  . مستلزمات اإلنتاج -
  . الناتج المحلي اإلجمالي -
  . المشتغلون -
  . االستثمارات -    

  . ب : المؤشرات المادية الخاصة بكل قطاع
  : فالتعاري

  /١الي بسعر السوق :/النموذج رقم اإلنتاج المحلي اإلجم -١
على  أرض  أي البضائع والخدمات المنتجة داخل الوحدات اإلنتاجية ، ويقيم اإلنتاج بسعر السوق

  ويشمل اإلنتاج اإلجمالي باالستناد إلى النظام المحاسبي األساسي ما يلي : - المنشأة 
اء مزاولة الجهة العامة لنشاطها وتشمل اإليرادات لق نتاج التامصافي مبيعات اإل/   ٤١الحساب 

   ٠األساسي الوارد في صك إحداثها 
  ٠إيرادات النشاط التشغيلي غير األساسي   / ٤٢الحساب 
الغير  : وهي قيمة التشغيالت التي تتم في الشركة لحسابر /  إيرادات تشغيل للغي٤٢١الحساب 

  .الجهة العامة االقتصادية على مواد منتجات ال تملكها 
  : وهي اإليرادات التي تتحقق من مباشرة النشاط الخدمي. /  خدمات مباعة٤٢٢ الحساب

بغرض البيع : وهي إيرادات مبيع البضائع التي تشترى البضائع /    صافي مبيعات ٤٣الحساب 
  بغرض البيع وبالحالة التي اشتريت بها دون إجراء أي عمليات صناعية عليها.
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  / ٢ مستلزمات اإلنتاج : /النموذج رقم -٢
اإلنتاج بسعر  ، والخدمات المستخدمة في اإلنتاج وتقيم مستلزمات ، والمساعدة وهي المواد األولية

  :ما يليالسوق واصلة أرض المنشأة وتشمل مستلزمات اإلنتاج حسب النظام المحاسبي األساسي 
  المستلزمات السلعية : -٣٢الحساب 

ية والتي تدخل مباشرة في تكوين المنتج وتتمثل في السلع المستخدمة في العمليات اإلنتاج
وهي على سبيل  ،النهائي أو تساعد في تنظيم وٕادارة العملية اإلنتاجية وتصريف المنتج النهائي

  المثال :
الوقود والزيوت، قطع التبديل، مواد التعبئة  ،مات الرئيسية، الخامات المساعدةالخا

  ،....والتغليف
  المستلزمات الخدمية : -٣٣الحساب 

أي ما تتحمله المنشأة/الشركة مقابل الحصول على خدمة مباشرة من الغير تساعد على تنظيم 
العملية اإلنتاجية وتصريف المنتج النهائي مثًال: مصروفات الصيانة ، مصروفات تشغيل لدى 

  .أخرى  الغير وخدمات
  مشتريات بغرض البيع : -٣٤الحساب 

ها إعادة بيعها وتحقيق ربح يتمثل في الفرق شرائ تريات التي يكون الغرض منويقصد بها المش
بين ثمن البيع وكلفة الشراء وتوخيًا لمكافحة الهدر يجب أن تتناقص نسبة مستلزمات االنتاج 

  إلى االنتاج عامًا بعد عام .
 /٣الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق : النموذج رقم /- ٣ 

السوق ومستلزمات اإلنتاج بسعر الشراء  وهو الفرق بين اإلنتاج المحلي اإلجمالي بسعر
  وبتعبير آخر فهو يمثل القيمة المضافة ويساوي الناتج مجموع البنود التالية :

  /.٣١األجور والرواتب والتعويضات أي الحساب / -
 اإلهتالك. -

 الضرائب غير المباشرة. -

 فائض التشغيل (مجمل الدخل المتاح للشركة). -

  .  ناقصًا اإلعانات    
  )٤: نموذج رقم (االستثمارية عتمادات اال -٤ 

في الخطة االستثمارية  ويقصد بها إمكانية اإلنفاق المتوقع على المشاريع االستثمارية المدرجة
وهي إما اعتمادات لمشاريع االستبدال والتجديد أو الستكمال مشاريع مباشر بها أو لمشاريع 

  جديدة حسب المفاهيم التالية :
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: وهي المشاريع التي تؤدي إلى رفع مستوى تشغيل الطاقات ال والتجديد مشاريع االستبد – أ
و أأوتخفيض تكاليفها الختناقات في العملية اإلنتاجية اإلنتاجية القائمة أوزيادة اإلنتاج أو إزالة ا

  .خرى أالتي يتم نقلها من خطة سنوية إلى 
ــة) : -ب البــدء بتنفيــذها قبــل الخطــة  تــي تــموهــي المشــاريع ال المشــاريع المباشــر بهــا (المنقول

  ٠الحالية
ـــدة : -ج  وهـــي المشـــاريع التـــي ســـيتم البـــدء بتنفيـــذها باإلضـــافة إلـــى المشـــاريع المشـــاريع الجدي

 ذلـك مـن االقتصـادية والفنيـة أو المشـاريع المتـاح لهـا تمويـل خـارجي سـواء أكـانا دراسـته المنجزة
 فـــي مدرجـــة علـــى أن تكـــون فاألطـــراالدوليـــة أو بموجـــب اتفاقيـــات ثنائيـــة أو متعـــددة  الصـــناديق

يلخـص دراسـة  والـذي /٤رقـم / وعلى أن يتم لكل منها إعداد النمـوذج المرفـق االستثمارية الخطة
  . الوطني الجدوى االقتصادية للمشروع من منظور االقتصاد

 اً بــدءويقصــد بهــا التكلفــة المحــددة إلنجــاز المشــروع  : التكلفــة التقديريــة اإلجماليــة للمشــروع -د
ن تاريخ المباشرة في التنـفيذ حتى مرحلة بدء التشغيل واسـتثمار المشروع مضافًا عليهـا مالحـق م

      العقود المنفذة وكامل االعمال االضافية على المشروع .
  هذاكما يتوزع اإلنفاق المتوقع على المشاريع االستثمارية على فقرات الموازنة حسب طبـيعة   
  رفقة .اإلنفاق وفق النماذج الم    
      همية حيث تأتي المـشاريع تلك المشاريع في النموذج حسب األولوية واأل يتم ترتيب -هـ   

    قـل أهمية في آخر النموذج .األ    
  /٨المشتغلون / النموذج رقم  -٥
المرتبطــون بالعمــل فــي المنشــآت أو المؤسســات أو الوحــدات اإلداريــة األخــرى  صوهــم األشــخا 

  الرئيسية التالية: مويقسم المشتغلون حسب أماكن عملهم إلى مشتغلين بحسب األقسا
  أ) حسب أقسام العمل 

  اإلدارة. -
 اإلنتاج.  -

 إلنتاج.في االمساعدة  قساماأل -

  الخدمات. -
  ب) حسب الحالة التعليمية (الشهادة)

  قسم بحسب الفئات التالية:وت
  الشهادات الجامعية وتوزع إلى: -
  علوم هندسية     -
 علوم أساسية     -
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 علوم إنسانية     -

 المعاهد: وتوزع إلى: -
 معاهد فئة العلوم الهندسية     -

 معاهد فئة العلوم األساسية     -

  معاهد فئة العلوم اإلنسانية     -
 : تضمنالفني والتعليم المهني وي و التعليم الثانوي -

 .الثانوية العامة      -

 .الثانويات الفنية     -

 .االساسي المدارس المهنية فوق التعليم     -

 . التعليم األساسي ومادون    -
  : ٢٠١٠المشتغلون في سنة األساس ج) 

  .٢٠١٠ويقصد به عدد المشتغلين القائمين على رأس عملهم في نهاية عام 
  لخطة :المشتغلون في نهاية السنة السابقة لد) 

ويقصد به عدد المشتغلين القائمين على رأس عملهم بتاريخ تنظيم الجـدول مضـافًا إلـيهم المتوقـع 
الفـرز) ومطروحــًا  –اإلعـارة  –االسـتيداع  –عـودتهم بنهايـة العـام لاللتحـاق بالعمل:(خدمـة العلـم 

  منه العدد المتوقع تسربه بشكل نهائي : تقاعد أو أسباب أخرى.
  ويشتمل :  الطلب المخططهـ) 
تعويض التسرب : ويقصد به تعيين عمال على أماكن شاغرة في المالك وتحتاج  -  ١هـ/

    الجهة إلى بديل عنه ويعوض إما بنفس االختصاص أو اختصاص آخر تحتاجه الجهة ويمكن
  أن يكون العدد المعوض أقل أو يساوي عدد المتسربين النهائي.

  الطلب الجديد : ويتألف من : -٢هـ/
  عاملين جدد إلشغال وظائف جديدة في الجهة العامة . -
  عاملين جدد لتشغيل مشاريع جديدة أو خطوط إنتاجية جديدة. -

المؤشــرات ير الطلــب مــن األخــذ بعــين االعتبــار وال بــد لــإلدارة فــي المنشــأة أو المؤسســة عنــد تقــد
  التالية:

 غلين.أن يكون معدل نمو اإلنتاج المادي أكبر من معدل نمو عدد المشت  
  أن يكــــون معــــدل نمــــو النــــاتج المحلــــي اإلجمــــالي أكبــــر مــــن معــــدل نمــــو عــــدد

 .المشتغلين وبالتالي زيادة في إنتاجية العامل 

  أن يــــتم التركيــــز علــــى تبــــديل التركيــــب التعليمــــي فــــي القــــوى العاملــــة لصــــالح
 .قسام العمل االنتاجية أوفي  االختصاصات الفنية المالئمة للتطور
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  زيـادة فـي عـدد المشــتغلين مـالم يكـن يواكبهـا زيـادة اكبـر فــي عـدم الموافقـة علـى
    متوسط إنتاجية العامل

 
  
 المشتغلون في آخر العام : -و
  ويمثــــل مجمــــوع المشــــتغلين فــــي نهايــــة الســــنة الســــابقة للخطــــة ناقصــــًا التســــرب

مضافًا إليه المشتغلين المعينين مجـددًا سـواء لتغطيـة  المتوقع خالل عام الخطة
 . سرب أو لتكوين طلب الجديدقسم من الت

  
  يتم تنفيذ الخطة السنوية وفقًا للمعايير التالية: – رابعاً 

  القطاع االنتاجي: -١
العمل على ترميم مصادر االنتاج األكثر قابلية ألن تعاود االنتاج بأسرع وقت وبأقل التكاليف،  -

ية محلية، وتسهم في تعديل بحيث تبدأ بالمساهمة بخلق القيم المضافة وتأمين موارد مالية أو ماد
  خلل الميزان التجاري، يتم  التركيز على النقاط التالية:   

ترتيب المشاريع  التي وصلت نسب التنفيذ فيها إلى مراحل متقدمة، على أن يؤخذ بعين  - 
                    االعتبار عند  ترتيبها األمور التالية:                                                        

  استخدام المواد األولية المنتجة محليًا. -أ 
  تلبية المنتجات للسلة االستهالكية ( الغذائية والصحية). -ب
  ) وتعطى األولوية للمشاريع ذات التفريخ األقصر.٢٠١٧أن تكون فترة التفريخ قصيرة (عام  -ج
األجنبي أثناء تحديد األولويات وٕاعطاء األولوية للمستوردات من الموارد المتاحة من القطع   - د

  االحتياجات األساسية والمواد األولية والمشاريع الحيوية.
  أن يقع المشروع في منطقة  آمنة ويحسن من جغرافية التنمية. -ه
   الدور الذي يمكن أن يلعبه المشروع في تحسين الميزان التجاري لجهة مساهمته في تصنيع -و

المواد األولية المحلية وزيادة القيمة المضافة و بديل للسلع المستوردة أو زيادة الصادرات.                          
اعطاء األولوية للمشاريع الجديدة  ومشاريع االستبدال والتجديد التي تنتج السلع والمنتجات التي  -

  ريع ( االسمنت ومواد البناء، الحديد، الزجاج وغيرها).     تحتاجها مرحلة إعادة اإلعمار وخاصة مشا
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  :بهدف تحقيق االستخدام األمثل للموارد المتاحة يتم  -٢
 واإلسكان معالجة مسألة تحديد األولويات للمشاريع التي تدخل ضمن والية وزارة األشغال العامة -

االدارة / واإلسكان صد اعتمادات لوزارة األشغال العامةفي موازنتها بحيث يتم التأكيد على عدم ر 
  إال ضمن خطة تتضمن:  /المركزية

  تحديد اآلليات المطلوبة ونوعها وقيمتها.   -(أ)
يتم األخذ بعين االعتبار  العامة واإلسكان بالنسبة للمشاريع التي تنفذها جهات وزارة األشغال -(ب)

يع المنفذة بحيث يقتصر التنفيذ على المشاريع الحيوية عند تحديد هذه المشاريع نوعية المشار 
كالمشافي والمقررة في المناطق اآلمنة حصرًا، و تحديد أولويات رصد االعتمادات المخصصة 

فقط،  ٢٠١٧للبناء واالكساء بحيث يتم التركيز على المشاريع التي يمكن االنتهاء منها خالل عام 
ئيًا. مع االشارة إلى أهمية تنفيذ المشاريع من قبل شركات وعدم رصد االعتماد لفقرة األثاث نها

الوزارة وليس تعهدها للقطاع الخاص، بهدف إيجاد المبرر االقتصادي لرصد اعتمادات كبيرة لشراء 
  اآلليات لصالح الشركات التابعة للوزارة.                                                

  :على التدخل في السوقبهدف زيادة قدرة الدولة  -٣
تركيز المشاريع المتعلقة بمؤسسات التدخل االيجابي على التوسع األفقي بعد توفر الدراسات   -

المطلوبة، تحديث أسطول النقل، تجهيز وحدات التبريد.                                                          
لبنية التحتية يتم التركيز على:                                                      بهدف تأهيل وتجهيز ا  -٤
توجيه االعتمادات المخصصة لوزارة الكهرباء والجهات التابعة لها الستمرار انتاج ونقل وتوزيع  -

،  وتقليل ساعات التقنين، الطاقة الكهربائية، وزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية، وتقليل الفاقد الفني
وتأمين مصادر الطاقة للمناطق والمدن الصناعية، والعمل على تأمين التجهيزات الالزمة من 

  محطات تحويل وربط شبكي وغيرها.                                             
ل وتخفيض التكاليف توجيه استثمارات وزارة النقل لتحسين انسيابية حركة النقل وزيادة حجوم النق -

بتوسيع و زيادة القدرة االنتاجية للمرافئ السورية، الربط الطرقي البري والحديدي بين المرافئ 
والمناطق اآلمنة وخاصة المنطقة الوسطى. رصد االعتمادات لضمان استمرارية العمل في 

  المطارات السورية.
ادة االنتاج من النفط والغاز في  المنطقة توجيه استثمارات وزارة النفط والثروة المعدنية نحو زي -

الوسطى والجنوبية، وتجهيز وحدات تعبئة الغاز والوقود في المحافظات اآلمنة، امكانية بناء 
 خزانات لتخزين الوقود كاحتياطي في المناطق اآلمنة.

صحي، توجيه اعتمادات االدارة المحلية نحو تحسين مستوى الخدمات العامة (المياه والصرف ال  -
  ) وتأهيل البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية.، تأهيل المدارس والمراكز الصحية النقل الداخلي
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  يتم التركيز في اإلنفاق على مشاريع الصحة والتعليم وفق اآلتي:  -٦
  

التركيز في مشاريع الصحة على تأمين التجهيزات الطبية للمشافي الحكومية (أجهزة تصوير  -
، قثطرة قلبية، محطات توليد أوكسجين)  التي تعاني من ضغط كبير نتيجة ازدياد طبقي محوري

أعداد الجرحى والمصابين، وأعداد المهجرين في المحافظات اآلمنة.                                              
في  لزمات العملية التربوية والتعليمية تأمين مست التركيز في مشاريع وزارة التعليم والتربية على -

  بناء الجامعات في المناطق اآلمنة.و المناطق اآلمنة والتي تخدم أوسع منطقة جغرافية، 
التأكيد على تفعيل قانون التشاركية نظرًا للدور الذي يمكن أن يلعبه في إقامة العديد من المشاريع  -

 امة.االستثمارية، وتخفيف الضغط على الموازنة الع
  

  في ايرادات الموازنة العامة : – خامساً 
   بالتنسيق مع الهيئة العامة في وزارة المالية العامة  تقوم مديرية اإليرادات  -آ    

  :بتقدير اإليرادات الخاصة باألبواب للضرائب والرسوم                
  ٠اإليرادات الناتجة عن الضرائب والرسوم   - ٦  (الباب)
   ، عدا حق الدولة واألتاوة  لكية الدولة واستثماراتها العامةيرادات الناتجة عن ماإل  - ٧  (الباب)

  للقطاع النفطي والمنتجات الطبيعية .               
  ٠اإليرادات المتنوعة   - ٨  (الباب)

  ٠لى مديرية الموازنة العامة إوتقدمها   
ــدين ال شــؤون تقــوم مديريــة  -ب  ومديريــة الموازنــة عــام المؤسســات بالتعــاون مــع مديريــة ال

) اإليـــرادات ٠( ) الفـــائض المتـــاح ٩بتقـــديرات اإليـــرادات الخاصـــة بالبـــابين ( العامـــة
  ٠االستثنائية 

ليهـــا فـــي البنـــدين ( آ و ب ) مـــذكرة إيضـــاحية يبـــين فيهـــا إترفـــق بالتقـــديرات المشـــار   -جـ 
والمتوقــع تحصـــيله  ٢٠١٧مـــن عــام  التحصــيل الفعلـــي خــالل النصــف األولوضــع 
أو ســتؤثر ل النصــف الثــاني مــن الســنة المــذكورة والعوامــل المختلفــة التــي أثــرت خــال

  ٠كان ذلك من ناحية الزيادة أو النقص أفي هذه التحصيالت سواء 
              لـــــــى مديريـــــــة الموازنـــــــة العامـــــــة فـــــــي موعـــــــد أقصـــــــاهإيـــــــرادات تقـــــــديرات اإل ترفـــــــع   - د

٠ ٣١/٧/٢٠١٧  
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  والتمويل الخارجي وموازنة القطع األجنبي في خطة التجارة الخارجية – سادساً 
 تقوم الوزارات والجهات التابعة لها بإمالء الجداول المرفقة نماذجها وفق األسس المبينة أدناه وتوافى

مصرف سورية و  وزارة المالية (مديرية الموازنة العامة) وهيئة التخطيط والتعاون الدولي من  بها كل
   ٠ ٦/٧/٢٠١٧خالل مدة أقصاها  المركزي

  امة :ــبادئ عـم –١  
  .مراعاة الدقة في تقدير االحتياجات من القطع الالزم الستيراد السلع و الخدمات -   
 فضليات التالية :سبة للمشاريع االستثمارية حسب األترتيب االحتياجات بالن -   

 احتياجات المشاريع االستثمارية المباشر بتنفيذها. 

 التي تؤدي إلى زيادة ة مستلزمات اإلنتاج الضروري
  .القائمة اإلنتاج ورفع مستوى تشغيل الطاقات اإلنتاجية

من جدول خطة القطع األجنبي بشكل عام والصادرات   ٣٠/٦يدرج في حقل الفعلي -
/ المنفذة منها وغير بشكل خاص مجموع مبالغ االعتمادات المستندية المفتوحة

  .٢٠١٧خالل النصف األول من عام  المنفذة/ 
 يدرج في حقل المقدر لنهاية العام القطع المقدر صرفه عن كامل العام .  -   

     كورة خالل المواعيد المحددة إن تأخر أي جهة عامة عن تقديم المعلومات المذ  -   
 إلى عدم رصد أي مبلغ من القطع األجنبي لها خالل عام الخطة . يؤدي

          عند الضرورة إلى وزارة االقتصاد داول توجه االستيضاحات عن كيفية إعداد الج -   
  . ( مديرية التخطيط و اإلحصاء) الخارجية والتجارة

  
  
  :  والتمويل الخارجي عداد خطط التجارة الخارجية وميزانية القطع األجنبيإكيفية   - ٢
-/ج١٣-/ب١٣-/أ١٣االستمارات الخاصة بالصادرات من البضائع والخدمات أرقام (   -آ 

  : )/د١٣
) المتعلق بالصادرات /أ١٣رقم ( لنموذج) في ا٢٠١٧يمأل الحقل األول من العمود (عام   -  ١

الفعلية من السلـع والخدمات باالستنـاد الى البيانات اإلحصائيــة عن الصادرات الفعلية 
وتقوم الجهة بعد ذلك بملء الحقل  ٢٠١٧للجهة العامة عن الستة األشهر األولى من عام 

دة المتبقية من العام باالستناد العمود السابق بتقدير الصادرات المتوقعة عن الم الثاني من
لى ما صدر في األعوام السابقة ومالحظة العقود واالرتباطات التي التزمت بها للتصدير إ

  ٠خالل الفترة المتبقية من العام 
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لكامل عام بمجموع المصدر  )/د١٣-/ج١٣-/ب١٣-/أ١٣( لنماذجويمأل الحقل الفعلي من ا
٢٠١٧.  

المتعلقة بالصادرات  )/د١٣-/ج١٣-/ب١٣-/أ١٣(لنماذج ) في ا٢٠١٨يمأل العمود (مخطط   -  ٢
لى توقعات الجهة العامة للتصدير إباالستناد  ٢٠١٨من السلع والخدمات المخططة لعام 

خالل عام الخطة وعلى ضوء الخطط األخرى في هذه الجهة وخاصة خطة االنتاج 
  .مالية واتجاهات األسواق العالميةيدي العاملة وانتاجية العمل والخطة الواالستثمار واأل

 ويمكن في حالة صعوبة تقدير صادرات الجهة العامة القيام بأخذ وسطي صادراتها عن  
المكتسبة و تخفيض نسبة مئوية معينة على ضوء خبرتها أاألعوام الثالث السابقة وٕاضافة 

    ٠ ٢٠١٨لصادراتها لعام لى الرقم التوجيهي إوباالستناد 
ن تقدر بسهولة قيمة أفرت لها موازين سلعية لمنتجاتها ن تو إكما تستطيع الجهة العامة   

   ٠الفائض المتاح للتصدير في ضوء االعتبارات آنفة الذكر 
مخطط  ) بمقارنة األرقام في العمود (/أ١٣رقم ( النموذجيمأل العمود (نسبة التغيير) في   -  ٣

في الجدول اآلنف الذكر ويسجل الفرق بالنسبة المئوية  ٢٠١٧وع عام بمجم ) ٢٠١٨
   ٠بالقيمة والكمية 

بالتوزيع االقتصادي للصادرات ويبوب بحسب درجة  ة) المتعلقب/١٣رقم ( النموذجتمأل   -  ٤
  الى : اتتصنيع تلك الصادر 

  سلع مصنعة :   -
ى زيادة قيمتها االستعمالية وهي السلع التي أجريت عليها عمليات تحويل صناعية أدت ال  

   ٠بفارق يساوي القيمة المضافة والتي تعتبر بعرف الجهة العامة بضائع منتهية الصنع 
  سلع نصف مصنعة :  -
وهي السلع التي أجريت عليها عمليات تحويل صناعية أدت الى زيادة قيمتها االستعمالية    

ة بضائع منتهية الصنع الجهة العامنها ال تعتبر بعرف أال إبفارق يساوي القيمة المضافة 
  ٠و خارجها ) أويلية أخرى ( داخل الجهة العامة لى عمليات صناعية تحإوهي تحتاج 

  سلع خام :  _
وهي السلع التي صدرت من قبل الجهة العامة دون أن تجري عليها أية عمليات تحويل   

م وبعض والنفط الخاصناعية أخرى وتنحصر هذه الفئة بالمواد الزراعية كالقطن والحبوب 
  .المنتجات الفلزية االخرى

  ) ( جدول الصادرات حسب أسلوب الدفع ) على الشكل التالي : ج/١٣( مأل الجدول رقمي  -  ٥
  صادرات بالقطع الحر :   -

  .لى القطر بالعمالت القابلة للتحويلإقيمة الصادرات التي تحول قيمتها وهذه تشكل   
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    وهي تشكل الصادرات التي ستسدد خالل  –ة صادرات بتسهيالت ائتماني      -
 ٠فترة تتجاوز فترة عام الخطة       

ائع والخـــدمات بـــالتوزيع الجغرافـــي للصـــادرات مـــن البضـــ ة) المتعلقـــد/١٣رقـــم ( النمـــوذجتمـــأل   - ٦
  ٠بحسب الكتل الدولية

  : )د/١٤-/ج١٤- /ب١٤- /أ١٤( االستمارات الخاصة بالمستوردات من السلع والخدمات أرقام-ب 
) فـي الجـدول المتعلـق بـالتوزيع السـلعي  ٢٠١٧يمأل الحقل األول من العمـود (عـام   - ١

 للمستوردات من البضائع والخدمات واألقساط باألسلوب الذي ملئ فيه حقـل العمـود
 نالمتعلقـــة بالصـــادرات مـــ )/د١٣-/ج١٣-/ب١٣-/أ١٣( النمـــاذج) فـــي  ٢٠١٧( عـــام 

  ٠السلع والخدمات 
)  المتعلــق /د١٤-/ج١٤-/ب١٤-/أ١٤( النمــاذج) فــي  ٢٠١٨( مخطــط يمــأل العمــود   - ٢

         ســــلوب الــــذي يمــــأل فيــــه العمــــودمــــن الســــلع والخــــدمات واألقســــاط باأل بالمســــتوردات
المتعلقـــة بالصـــادرات  )/د١٣-/ج١٣-/ب١٣-/أ١٣(النمـــاذج  ) فـــي  ٢٠١٨( مخطـــط 

  تخطيط الرفة هيئة خذ بعين االعتبار الطلب المحلي الذي يمكن تحديده بمعمع األ
   ٠للتجارة الخارجية  والتجارة والمؤسسة العامةقتصاد ووزارة االوالتعاون الدولي        

يمأل عمود (نسـبة التغييـر) فـي الجـدول المتعلـق بالمسـتوردات باألسـلوب الـذي يمـأل   - ٣
  ٠) المتعلق بالصادرات/أ١٣رقم ( النموذجفيه (عمود نسبة التغيير) في 

        قســــاط ســــتوردات مــــن البضــــائع والخــــدمات واألول التوزيــــع االقتصــــادي للميمــــأل جــــد  - ٤
  لى :إحسب استخدام المواد والتي تقسم  )/ب ١٤ رقم النموذج(

 سلع استهالك نهائي :  -
المحلية بغرض وتشمل السلع التي يجري استيرادها وطرحها في األسواق

  ٠ساسية عليهاعية أهالكها مباشرة دون إجراء أية عمليات تحويل صنااست  
 سلع استهالك وسيط : -

بهــــدف إجــــراء وتشــــمل الســــلع التــــي يجــــري اســــتيرادها لبيعهــــا إلــــى قطــــاع األعمــــال 
  ٠تحويالت صناعية عليها

  سلع رأس المال الثابت :  -  
لـى قطـاع إووسـائل النقـل التـي تسـتورد وتبـاع وتشمل اآلالت والتجهيزات والمركبـات 

  .األعمال
والخـدمات واألقسـاط   تبادل التجاري للمستوردات مـن البضـائعـكال الـدول أشـيمأل ج - ٥

شـــكال التبـــادل التجـــاري أجـــدول  فيـــه ) باألســـلوب الـــذي يمـــأل /ج١٤رقـــم  النمـــوذج( 
 ٠) /ج١٣رقم  النموذج(للصادرات في 
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      للمســــتوردات مــــن البضــــائع والخــــدمات واألقســــاط  الجغرافــــي  يمــــأل جــــدول التوزيــــع - ٦
ادرات فـي ـوب الذي يمـأل فيـه حقـل التوزيـع الجغرافـي للصـباألسل /د )١٤النموذج ( 

 . النماذج الخاصة بخطة القطع األجنبي والتمويل الخارجي /د )١٣النموذج رقم (

  .)  ١٥يمأل جدول خطة القطع األجنبي ( النموذج   - ج

بخطـــة الجهـــة مـــن القطـــع األجنبـــي  ٢٠١٧) الخـــاص بعـــام ١-١يمـــأل العمـــود رقـــم (      -
  ٠ذكور للعام الم

ويتضمن مجموع مبالغ  ٣٠/٦/٢٠١٧/ بالمنفذ الفعلي لغاية ٢-١يمأل العمود رقم /  -
منهـــا وغيـــر المنفـــذة خـــالل النصـــف األول  ةاالعتمـــادات المســـتندية المفتوحـــة المنفـــذ

 . ٢٠١٧لعام 

/بالمقـــدر عـــن المـــدة المتبقيـــة مـــن العـــام باالســـتناد إلـــى األعـــوام ٣-١يمـــأل العمـــود /  -
 ٠ة العقود واالرتباطات التي التزمت بها الجهةالسابقة ومالحظ

   ./ بمجموع اإلنفاق الفعلي والمقدر من القطع لكامل العام٤-١يمأل العمود /  -

باالســتناد إلــى توقعــات الجهــة وعلــى  ٢٠١٨/ بــالمخطط لعــام ٢يمــأل العمــود رقــم /  -
  ٠ضوء الخطط األخرى المرتبطة بها

 النموذج ٢٠١٨المشاريع االستثمارية لعام يمأل جدول خطة التمويل الخارجي على   -
بحيـــث يوضـــح اســـم المشـــروع وقيمـــة القـــرض الممنوحـــة للمشـــروع وفقـــًا  ]ب) -/(أ٦[

  ./ب) -/(أ٦/ النموذجللحقول الواردة في 
  التوزيع الزمنـي :  - ٣

        ذوات  النـماذجبعد أن تقوم الجهة العامة بملء البيانات المطلوبة منها في   - أ
  خدمات ـلع والـصادرات من السـالخاصة بال )/د١٣-/ج١٣-/ب١٣-/أ١٣(األرقام 

  ) الخاصة بالمستوردات من السلع والخدمات /د١٤-/ج١٤-/ب١٤-/أ١٤( واألرقام       
  ة بخطة القطع األجنبيـالخاص ]ب) -/(أ٦ - ١٥[والنموذجين رقم واألقساط       

  أسباب  امة مع الجداول المذكورةترفق هذه الجهات العالخارجي  وخطة التمويل      
  فيها : تبريرية تبين      

ـــــى االحتياجـــــات المخططـــــة للمســـــإاألســـــس التـــــي اســـــتندت إليهـــــا للوصـــــول  - توردات ل
  ت.واألهداف المخططة للصادرا

أو  التغييــرات فــي بنيــة الجهــة العامــة التــي أدت الــى تبنيهــا ألهــدافها فــي التصديـــر -
  ٠االستيراد 

 ٠التي ستقوم بها الجهة العامة لتحقيق أهداف خطتها للتجارة التدابير واإلجراءات -
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خــرى مــن إنتاجيــة واســتثمارية اف االســتيراد والتصــدير بــالخطط األمــدى ارتبــاط أهــد -
 ٠ومالية وأيدي عاملة 

إلـى الـوزارة  لى المذكرة التفسـيريةإرسال االستمارات أعاله باإلضافة بإتقوم الجهة العامة   - ب
 ٠مناقشتها واعتمادها  لىإالتابعة لها ليصار 

بتنســيق هــذه لــديها تتســلم كــل وزارة خطــط الجهــات التابعــة لهــا وتقــوم مديريــة التخطــيط    - ت
مسـتوى  ى الخطط بعـد اعتمادهـا فـي خطـة واحـدة للتجـارة الخارجيـة والقطـع األجنبـي علـ

 ٠الوزارة في جداول مماثلة 

هـــا مـــع ة التابعـــة لترفـــق جـــداول الجهـــات العامـــة بالجـــداول المعـــدة مـــن قبـــل الـــوزار و 
إلـــى وزارة الماليـــة (مديريـــة  ٦/٧/٢٠١٧ بتـــاريخ أقصـــاهالمـــذكرات التفســـيرية وترســـل 

والتعاون الدولي وٕالـى مصـرف سـورية المركـزي تخطيط ال لى هيئةإ الموازنة العامة) و 
  (مديرية الدراسات والتخطيط واإلحصاء) .

  
  في موازنات جهات القطاع العام االقتصادي : سابعاً 

  عداد الموازنات التقديرية : إفي   
الموازنات التقديرية للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع  مشاريع تعد

وفقًا لدليل الحسابات الصادر  طار الخطة السنوية وتبوبفي إ ٢٠١٨االقتصادي عن عام 
وتشمل  على مستوى أربعة أرقام األنظمة األخرىو  ٢٠٠٧/ لعام ٤٩٠بالمرسوم رقم /

  : مايلي
  الجدول األول : االستخدامات   -

ويتضمن تقديرًا لالستخدامات الجارية وبصورة خاصة قيم األجور والمستلزمات السلعية 
   ٠وباقي المصروفات أعباء االهتالكوالمستلزمات الخدمية والمشتريات بغرض البيع و 

  الجدول الثاني : الموارد   -
رة خاصة تقدير قيم المبيعات من السلع والخدمات ويتضمن تقديرًا لاليرادات الجارية وبصو 

  التحويلية وغيرها .الرأسمالية و واالعانات وااليرادات 
جمالي الفائض ض أو عجز هذه العمليات وبالتالي إويبين تفاضل هذين الجدولين فائ

المتاح للتنمية (فائض موازنة وفائض سيولة) وبما يطابق نتائج خطة التكاليف والريعية 
  . ٢٠١٨لعام 
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   الثالث : جدولال       -
من عام  ف األول والمقدر عن النصف الثانيعن النص جدول االنفاق وااليراد الفعلي

ونسب التنفيذ مادات االستخدامات في حال وجودها مع بيان مبررات زيادة اعت ٢٠١٧
   ٠ ٢٠١٧الفعلي والمتوقع عن عام 

                                                                                  الرابع : جدولال  -
يتضمن أنواع األصول طويلة األجل  و ألصول طويلة األجل لهتالكات االحساب يتضمن 
   ٠ ٢٠١٨قسط استهالك عام  -معدل االستهالكات –االفرادية 

                                                                   الخامس : جدولال    -
ومبررات  ٢٠١٨النفقات االستثمارية المطلوب رصدها في الموازنة التقديرية لعام يتضمن 
  ٠كل منها

احتياجات كل من المؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع االقتصادي من   -
  وباالستناد الى الخطة السنوية موزعة كما يلي :  ٢٠١٨العمالت األجنبية عن عام 

مالت األجنبية الالزمة لمستوردات الخطة االنتاجية (مستلزمات سلعية وأوجه الع  -آ 
  االستخدامات األخرى).

العمالت األجنبية الالزمة لمستوردات تنفيذ الخطة االستثمارية مشاريع ونفقات العمالت   -ب
هات التي األجنبية الالزمة لتسديد الفوائد واألقساط المكفولة وغير المكفولة مع تحديد الج

  تدفع لها والمشاريع التي استفادت منها وذلك وفق ما يلي : 
  الجهة المستفيدة :  
  المشروع الممول :   
  جهة االستحقاق :   
  تاريخ االستحقاق :   

الخاضعة ألحكام نشاءات العامة إلعداد الموازنات التقديرية لمؤسسات وشركات ايراعى في إ     -
التقيد بأحكام النظام المالي لتلك الجهات الصادر  ٢٠٠٥عام / ل٨٤المرسوم التشريعي رقم /

   .٢٠١٤/ لعام ١١٥بالمرسوم رقم /
   

  أحكـام عـامـة
  ترسل :   -  ١

وبرامجها التنفيذية  )والمالي ها الماديي(بجانب مشاريع الخطط السنوية االستثمارية       -
هيئة التخطيط ة) و كل من وزارة المالية (مديرية الموازنة العامإلى  للمشاريع
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بكتاب اعتماد  مرفقةعلى نسختين  ٦/٧/٢٠١٧والتعاون الدولي في موعد أقصاه 
   ٠و المحافظ من الوزير المختص أ

الممولة بقروض  مشاريع موازنات خطة التجارة الخارجية والقطع األجنبي والمشاريع      -
ية الموازنة العامة) (مدير وزارة المالية إلى خارجية المستندة إلى الخطط السنوية 

مصرف سورية المركزي في موعد أقصاه و وهيئة التخطيط والتعاون الدولي 
٠ ٦/٧/٢٠١٧  

مديرية الموازنة العامة في موعد  –لى وزارة المالية موازنات العمليات الجارية إ_          
    ٠ ٦/٧/٢٠١٧أقصاه 

ت العامة الشركات والمنشآمشاريع الخطط السنوية والموازنات التقديرية للمؤسسات و   -
وهيئة  - مديرية شؤون المؤسسات  –لى وزارة المالية ذات الطابع االقتصادي إ
وأن تعد وفق التعليمات المعتمدة من وزارة المالية في  التخطيط والتعاون الدولي

  .٦/٧/٢٠١٧موعد أقصاه 
الطابع اإلداري في  العمليات الجارية للجهات العامة ذات موازنات تجري مناقشات مشاريع  -  ٢

  ليكم.مج زمني يحدد لهذه الغاية ويبلغ إوفق برنا –مديرية الموازنة العامة  –وزارة المالية 
 وكذلك خطة للجهات العامة ٢٠١٨لعام  االستثمارية السنوية الخطط مشاريعمناقشة  تجري  -  ٣

من موازنة العامة) وزارة المالية (مديرية الالقطع األجنبي والتمويل الخارجي للمشاريع في 
والجهات المعنية  وهيئة التخطيط والتعاون الدولي قبل لجان تشكل من وزارة المالية

  ٠ في حينهليكم يحدد لهذه الغاية ويبلغ إوذلك وفق برنامج زمني مصرف سورية المركزي و 
عالقة الللجهات ذات  جري مناقشة مشاريع الموازنات التقديرية وأسسها الحسابية والماليةت  -  ٤

التخطيط بحضور ممثليـن عـن هيئـة  –مديرية شؤون المؤسسات  –في وزارة المالية 
مج زمني يحدد لهذه الغاية ويبلغ وذلك وفق برنا ومصرف سورية المركزي والتعاون الدولي

   ٠ليكم إ
يتوجب على المدير العام ومدير التخطيط والمدير المالي أو محاسب اإلدارة في كل جهة   -  ٥

حضور مناقشة مشروع موازنة االعتمادات االستثمارية والجارية مصطحبين معهم  عامة
   ٠كافة الثبوتيات التي تبرر طلب اعتماداتهم 

ة ومتطلباتها ن تعدل المشاريع المقترحة بما ينسجم وواقع الجهات صاحبة العالقيجوز أ  - ٦
جنبي وبالتشاور مع الوزارات مكانات المالية المتاحة بالعملة المحلية والقطع األالفعلية واإل

   ٠والجهات المعنية 
لى مشروع الموازنة العامة إ بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي المالية فع وزارةتر   -  ٧

وترفق بالمشروع تقريرًا يتضمن  ١٧/٩/٢٠١٧رئاسة مجلس الوزراء في موعد أقصاه 



- ٢٤  - 
 

قتها بمشروع الموازنة المقترح كما عرضًا واضحًا للحالة المالية واالقتصادية ومدى عال
يرادات ومتطلبات القطع األجنبي ومصادر راسة تحليلية ألرقام النفقات واإليتضمن د

   ٠الحصول عليها المؤكدة والمحتملة مقارنة بأرقام السنة السابقة للخطة 
ف خالل النصالمجلس األعلى للتخطيط تتم دراسة مشروع الموازنة العامة في اجتماعات   - ٨

لى السلطة التشريعية تمهيدًا إلقرارها من مجلس الوزراء ورفعها إاألول من الشهر العاشر 
   ٠/ من الدستور ٧٩عمًال بأحكام المادة / ٣١/١٠قبل 

بعد اعتماد أرقامها  ٢٠١٨ترسل النسخة النهائية المعدلة من مشروع الخطة السنوية لعام   -  ٩
وهيئة  ة المالية (مديرية الموازنة العامة )من قبل المجلس األعلى للتخطيط إلى وزار 

  ٠موقعة من قبل الوزير المختص  التخطيط والتعاون الدولي
  

  ٢٠١٧/    /        دمشق في ـا                                         
 

  
  
  
  


