خدمة رقم ( :)4اصدار االمر المالي العام
وصف الخدمة
الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

اذن باالنفاااا يصااادر معاااالي وزيااار المالياااة ياااتم بموجباااه الساااما للااادوائر
والوحدات الحكومية باالنفا من المخصصات الجارياة المرصاودة فاي قاانون
الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
 قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية
 كشف باالمر المالي العام ( االحتياجات )
الحالةةة األول إقةةرار مشةةروعي قةةانون الموازنةةة العامةةة و قةةانون موازنةةات
الوحدات الحكومية (صدور اإلرادة الملكية السامية)
قانون الموازنة العامة
 يقااوم المحلاال باالتصااال مااع المعنيااين فااي الاادوائر الحكوميااة العااداد
االحتياجااات ماان مخصصااات النفقااات الجاريااة بشااكل ربعااي ( كاال 3
اشهر) .
 يقوم المعنيين في الدوائر الحكومية باعاداد االحتياجاات وارساالها الاى
المحلل وبما ال يتجاوز قيمة الربع من مخصصات النفقات الجارية اال
بوجود مبررات الي زيادة .
 يقوم المحلل مع مدير القطاع بدراسة هذ االحتياجات ورفعها لاالدارة
العليا للدائرة .
 تقوم االدارة العليا للدائرة باعداد كتااب تططياة لتوقياع وإصادار األمار
المالي العام من معالي وزير المالية .
 يقااوم المحلاال بادخااال بنااود االماار المااالي العااام الربعااي علااى ن ااام
 GFMISوارساله الكترونيا ً لالدارة العلياا للمصاادقة علياه كاي ياتمكن
مشروع  GFMISمن اعتماد رسميا ً من اجل البدأ بإصدار الحواالت
المالية الحقاً.
قانون موازنات الوحدات الحكومية
 يقااوم المعنياااين فاااي الوحااادات الحكومياااة بالصااارف مااان مخصصاااات
النفقات الجارية حسب خططها واحتياجاتها.
الحالةةةة الثانيةةةة تةةة خر إقةةةرار مشةةةروعي قةةةانون الموازنةةةة العامةةةة و قةةةانون
موازنةةات الوحةةدات الحكوميةةة (صةةدور اإلرادة الملكيةةة السةةامية) عةةن بدايةةة
السنة المالية
قانون الموازنة العامة
 يقااوم المحل ال باالتصااال مااع المعنيااين فااي الاادوائر الحكوميااة العااداد
االحتياجات من مخصصاات النفقاات الجارياة بماا ال يتجااوز ()12/1
من موازنة السنة السابقة.
 يقوم المعنيين في الدوائر الحكومية باعاداد االحتياجاات وارساالها الاى
المحلل وبما اليتجاوز ( )12/1من موازنة السنة السابقة
 يقوم المحلل مع مدير القطاع بدراسة هذ االحتياجات ورفعها لاالدارة
العليا للدائرة .
 تقوم االدارة العليا للدائرة باعداد كتااب تططياة لتوقياع وإصادار األمار
المالي العام من معالي وزير المالية .
 يقااوم المحلاال بادخااال بنااود االماار المااالي العااام ( )12/1علااى ن ااام

 GFMISوارساله الكترونيا ً لالدارة العلياا للمصاادقة علياه كاي ياتمكن
مشااروع  GFMISماان اعتماااد رسااميا ً ماان اجاال اصاادار الحااواالت
المالية الحقاً.
قانون موازنات الوحدات الحكومية
 يقااوم المعنياااين فاااي الوحااادات الحكومياااة بالصااارف مااان مخصصاااات
النفقات الجارية بما ال يتجاوز ( )12/1من موازنة السنة السابقة.
الوقت المتوقع إلنجاز الخدمة  4ايام عمل
المخرج الرئيسي من الخدمة أمر مالي عام معتمد
هيكلية الخدمة
□ مساندة
■ رئيسية
□ المواطنين
□ األعمال
■ الحكومة
الفئة المستهدفة
كتاب رسمي والن ام المحوسب GFMIS
قنوات تقديم الخدمة
دائرة الموازنة العامة /مديريات قطاعات الموازنات
موقع تقديم الخدمة
النماذج المستخدمة في تقديم نموذج األمر المالي العام /الموقع اإللكتروني
الخدمة
وزارة المالية
الشركاء في تقديم الخدمة

