خدمة رقم ( :)5اصدار االمر المالي الخاص
وصف الخدمة
الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

اذن باالنفاااا يصااادر معاااالي وزيااار المالياااة ياااتم بموجباااه الساااما للااادوائر
والوحاادات الحكوميااة باالنفااا ماان المخصصااات الرأساامالية المرصااودة فااي
قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
 قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية
 كتاب تططية يتضمن كشف باالمر المالي الخاص ( االحتياجات)
الحالة األول إقرار مشروعي قانون الموازنة العامة و قانون موازنات
الوحدات الحكومية (صدور اإلرادة الملكية السامية).
قانون الموازنة العامة
 يقااوم المحلاال باالتصااال مااع المعنيااين فااي الاادوائر الحكوميااة العااداد
االمر المالي الخاص بمخصصات النفقات الرأسمالية .
 يقوم المعنياين فاي الادوائر الحكومياة باعاداد وارساال كتااب رسامي
مرف به االمر المالي الخاص وكذلك ارساله الكترونياً.
 يقوم المحلل ومدير القطاع بتدقي االمرالمالي الخاص ورفع مذكرة
داخلية لالدارة العليا للدائرة للمصادقة عليه.
 يقاااوم المحلااال ومااان خاااالل ن اااام  GFMISبارساااال االمااار الماااالي
الخاص الكترونيا ً لالدارة العليا للمصادقة علياه كاي ياتمكن مشاروع
 GFMISمن اعتماد رسميا ً من اجل البدأ بإصدار الحواالت المالية
الحقاً.
 استالم الدوائر الحكومياة نساخة مان االمار الماالي الخااص مختوماة
من قسم ديوان في الدائرة.
قانون موازنات الوحدات الحكومية
 يقااوم المعنيااين فااي الوحاادات الحكوميااة بالصاارف ماان مخصصااات
النفقات الرأسمالية حسب خططها واحتياجاتها.
الحالة الثانية ت خر إقرار مشروعي قانون الموازنة العامة و قانون
موازنات الوحدات الحكومية (صدور اإلرادة الملكية السامية) عن بداية
السنة المالية.
قانون الموازنة العامة
 يقااوم المحلاال باالتصااال مااع المعنيااين فااي الاادوائر الحكوميااة العااداد
االحتياجاااات مااان مخصصاااات النفقاااات الرأسااامالية بماااا ال يتجااااوز
( )12/1من موازنة السنة السابقة.
 يقوم المعنياين فاي الادوائر الحكومياة باعاداد وارساال كتااب رسامي
مرف به االمر المالي الخاص ( )12/1وكذلك ارساله الكترونيا ً.
 يقوم المحلل و مادير القطااع بتادقي االمار الماالي الخااص ()12/1
ورفع مذكرة داخلية لالدارة العليا للدائرة للمصادقة عليه.
 يقااوم المحلاال وماان خااالل  GFMISبارسااال االماار المااالي الخاااص
الكترونيا ً لالدارة العليا للمصادقة عليه كي يتمكن مشروع GFMIS
من اعتماد رسميا ً من اجل البدأ بإصدار الحواالت المالية الحقا ً.

 استالم الدوائر الحكومية نسخة من االمرالمالي الخاص مختومة من
قسم الديوان في الدائرة.
قانون موازنات الوحدات الحكومية :
 يقوم المعنيين في الوحدات الحكومية بالصرف من مخصصات
النفقات الرأسمالية بما ال يتجاوز ( )12/1من موازنة السنة السابقة.
الوقت المتوقع إلنجاز الخدمة  2يوم عمل
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