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نبذة عن دائرة الموازنة العامة
نشأة الدائرة وتطورها:
أنشئت دائرة الموازنة الامةة اةرائرة ةلة عا ةم  2691بموجة اةمنوت ظيمةال الماياناة (اةل  )96للةي
 2691والذي حل ةحاه امنوت ظيمال الموازن (ال  )85للي  ,1005حاث دخات الموازن الامة ةرحاة
جريرة ةن ال طوير وال حريث ةةن خة ا ا مةمد ظطباة ةفهةو الموازنة الموجهة بملي ةمئ واطاةم( المةمل
ة وسط المرى وخم(ا الحلمبمت الجريرة.

مهام وواجبات وصالحيات الدائرة:
حرد امنوت ظيمال الموازن الامة (ال  )85للي  1005ةهةم الةرائرة وحة حامظهم وال ة ةةن أبرز ةم ةةم
يا -:
 -2إ راد الموازن الامة لارول .
 -1إ راد ةوازنمت الوحرات الحكوةا .
 -9إ ةةراد نمةةم وجةةراوا ظشةةكا ت الو ةةمئ لاةةروائر والوحةةرات الحكوةا ة بمل يلةةا ةةةخ ديةةوات ال رة ة
المرنا والجهمت الرسما ذات الا ا وف العوانان واألنمم اليمفذة.
( -4حر الم صصمت المملا ل يفاذ اللامس الامة لارول وفعم ً لألولويمت وبمم يحع ظوزيخ ةيمفخ ال يما
وةكمسبهم اى جماخ ةحمفممت المماك .
 -8ظيعةةاط اابةةمت ال صاصةةمت المملا ة ال ة ظ عةةر بهةةم امف ة الةةروائر والوحةةرات الحكوةا ة بةةمل فا أو
الييمدة أو الجمخ او المعمباة أو المراجاة بهةرل ال بةت ةةن ةطمبعة اابةمت ال صاصةمت لالامسة
الامة لارول .
 -9ااة المااوةةمت والبامنةمت ال زةة ةةن امفة الةروائر والوحةرات الحكوةاة فامةم ي ااة بمأل ةرال
والبراة والمشم(يخ واألنشط وظموياهم.
 -7إ راد بامت ةفصل بملاماامت الضرو(ي إلارا( الموازن الامة وةوازنمت الوحرات الحكوةا .
 -5ة مبا ظعاال أداء البراة والمشم(يخ واألنشط لاروائر والوحرات الحكوةا وال أار ةن ظحعاعهم لاي مئ
المي مرة بكفمءة وفم اا لباوغ أ رافهم.
 -6الرامب ة اةةى ظيفاةةذ الموازن ة الامة ة وةوازنةةمت الوحةةرات الحكوةا ة وإحةةرا( ظعةةم(ير دو(ي ة ظ اا ة
بملم مبا وال حاال وال عاال.
 -20إبراء الرأي ف ةشم(يخ ال شريامت ال لهم اناكمسمت ةملا خ ا ةراحل إارا( م.
 -22ظعريل المشو(ة لاروائر والوحرات الحكوةا ف األةةو( المملاة وأي أةةو( أخةرى ذات اة بمهةم
الرائرة.
 -21ظعريل ال وحامت ف البامنمت المملا ال مةا الم ااع بكمف الوحرات الحكوةا لمجاس الةوز(اء ابةل
المصمدا ااهم.
 -29اطا ع اى ةوازنةمت الجمةاةمت الحكوةاة والباةريمت وأي ةيشةتت حكوةاة أخةرى وإبةراء الةرأي
بشأنهم.
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الرؤية
موازنة عامة شفافة تعزز أركان التنمية المستدامة

الرسالة
تخصيص أمثل للموارد المالية المتاحة وفق منهجيات متطورة تمكن الوزارات والدوائر
والوحدات الحكومية من تحقيق األهداف واألولويات الوطنية ،من خالل إعداد موازنات
الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وإعداد جداول تشكيالت الوظائف ومتابعة وتقييم
أداء البرامج والمشاريع واألنشطة

القيم الجوهرية
الشفافية
النزاهة
العدالة
التشاركية
تحمل المسؤولية
إتقان العمل

األهداف االستراتيجية
.1
.2
.3
.4

المساهمة في بناء وضع مالي سليم ومستقر في المملكة.
تطوير نهج إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وتعزيز مبادئ الشفافية
ومواكبة أفضل الممارسات والمفاهيم العالمية المعاصرة في إدارتها.
المساهمة في ضبط التوظيف بما يسهم باالستخدام الكفؤ للموارد
المالية.
تعزيز القدرات المؤسسية لالرتقاء بمستوى أداء الدائرة.
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قائمة الخدمات التي تقدمها الدائرة :
امنوت الموازن الامة وامنوت ةوازنمت

 .2خرة ظحضار وا راد ةشرو
الوحرات الحكوةا .

 .1خرة إحرا( ب غ إ راد ةشرو امنوت الموازن الامة و امنوت ةوازنمت
الوحرات الحكوةا وةشروع نمم ظشكا ت الوزا(ات والروائر والوحرات
الحكوةا .
 . 9خرة ة مبا إارا( ةشرو
الحكوةا .

امنوت الموازن الامة و امنوت ةوازنمت الوحرات

 .4خرة احرا( اطةر الممل الام .
 .8خرة احرا( اطةر الممل ال مص.
 .9خرة احرا( الحوال المملا .
 .7خرة احرا( الميماا المملا .
 .5خرة إحرا( ةل ير اإلل يا الممل .
 .6خرة إحرا( حوال نعل الاهرة.
 .20خرة إحرا( ةاح ةوازن .
 .22خرة إحراث ةمدة أو بير أو برنمة أو ةشروع جرير ف امنوت الموازن
الامة وامنوت ةوازنمت الوحرات الحكوةا .
 .21خرة إ راد وإحرا( نمم ظشكا ت الو مئ
الحكوةا .

لاوزا(ات والروائر والوحرات

 .29خرة إ راد وإحرا( دلال المواان لاموازن الامة .
 .24خرة ظعريل اطس شم(ات وابراء الرأي حاما الارير ةن العضميم المملا
واإلدا(ي .
 .28خرة إبراء الرأي ف البامنمت المملا ال مةا لاوحرات الحكوةا والمؤسلمت
الامة وةوازنمت با المؤسلمت غار المر(ج ف امنوت ةوازنمت
الوحرات الحكوةا .
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خدمة رقم ( :)1تحضير واعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية
وصف الخدمة

الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

الوقت المتوقع إلنجاز الخدمة
المخرج الرئيسي من الخدمة
هيكلية الخدمة
الفئة المستهدفة
قنوات تقديم الخدمة
موقع تقديم الخدمة
النماذج المستخدمة في تقديم
الخدمة
الشركاء في تقديم الخدمة

المراحل ال ظمر بهم خرة ظحضار وإ راد المشرو ان وظم ر ةن ةرحا ةراجا اللعول
الجيئا األولا وظحريث المؤشرات اطا صمدي الكاا إلى ةرحا (فخ ةشرو العمنونان إلى ةجاس
األة لالار بإارا( مم حل المراحل الرس و(ي .
 نممذج إ راد الموازن الامة ةابأة حل اطحوا وال ظ ضمن-:
 المااوةمت اطسمسا الشمةا . نممذج ظعرير اطيرادات. خ ح وظفمحال اليفعمت الجم(ي . خ ح وظفمحال اليفعمت الرأسمملا . بطمامت وح المشم(يخ. نممذج إ راد ةوازنمت ةجملس المحمفممت ال ةرايي ). نممذج الشكل الجرير لاموازن ة ضمي الرؤي و الرسمل واط رال الوايا واأل رال اطس راظاجا
والبراة و ةؤشرات اامس األداء.
 الحلمب ال مة لالي المملا اللمبع بمطضمف الى الموا الممل لغمي  7/92لالي الحملا .
 الاعود واطظفماامت .
 ظامل اإلدا(ة الااام اى إ راد وةراجا اللعول المملا الجيئا األولا لاروائر والوحرات
الحكوةا وةجملس المحمفممت ال ةرايي ).
 يعو طوف المرير الام برفخ ةذارة لمامل وزيرالمملا لاموافع اى اللعول الجيئا األولا .
 ظعو اإلدا(ة الااام بإ راد ظامال يرفخ لمامل وزير المملا ويصر(ه دول (ئاس الوز(اء ب صوص
الطا ةن الروائر والوحرات الحكوةا ظيوير دائرة الموازن الامة بمشم(يخ ةوازنمظهل وجراوا
ظشكا ظهل .
 بار ظلجال ةشم(يخ ةوازنمت الروائر والوحرات الحكوةا ف الل الريوات ي ل ظحوياهم ةن طوف
المرير الام إلى ةرير العطمع والمحال الماي .
 يعو ةرير العطمع والمحال ب فريغ بامنمت ةشم(يخ ةوازنمت الروائر والوحرات الحكوةا اى
اليممذج الما مرة و مل د(اس وظحاال أول لمشروع ةوازن الرائرة أو الوحرة الحكوةا .
 يعو المحال وةرير العطمع بميماش ةشم(يخ الموازن ةخ الماياان ف الرائرة أو الوحرة الحكوةا .
 يبرأ طوف المرير الام وةن خ ا الاجي المايا بميماش ةرير العطمع والمحال ب صوص ةشم(يخ
الموازنمت لغميمت إ راد ال يلابمت اطولا لإليرادات واليفعمت.
 24اسبوع مل
اللعول المملا اليهمئا األولا
□ ةلمنرة
■ (ئالا
□ المواايان
■ األ مما
■ الحكوة
الك الرسما -اطج مم مت  -البرير الامدي واطلك رون
دائرة الموازن الامة  /ةريريمت اطم مت الموازنمت
نممذج ا راد ةشم(يخ الموازنمت  /المواخ اإللك رون

لارائرة

مجلس الوزراء ،وزارة المالية ،وزارة التخطيط ،ديوان الخدمة المدنية ،المجلس االستشاري،
وزارة تطوير القطاع العام
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خدمة رقم( :)2إصدار بالغ إعداد مشروعي قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية
ومشروع نظام تشكيالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية

وصف الخدمة

الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

الوقت المتوقع إلنجاز الخدمة
المخرج الرئيسي من الخدمة
هيكلية الخدمة
الفئة المستهدفة
قنوات تقديم الخدمة
موقع تقديم الخدمة
النماذج المستخدمة في تقديم
الخدمة
الشركاء في تقديم الخدمة

و ب غ يصر(ه دول (ئاس الوز(اء ف شهر أياوا ةن ال م إل راد ةشروع امنوت
الموازن الامة وةشروع امنوت ةوازنمت الوحرات الحكوةا وةشروع نمةم ظشةكا ت
الةةروائر والوحةةةرات الحكوةاةةة للةةةي ةملاةةة ةاايةة ة ضةةةميم ً اإلجةةةراءات ال ةةة سةةة باهم
الحكوة ف إ ةراد الموازنة للةي الموازنة وسةي ان ظأشةاري ان وال وجهةمت وال وااةمت
الرئالةةا والفرضةةامت واإلجةةراءات المملا ة ال ة ظةةل اطس ة يمد إلاهةةم ف ة إ ةةراد ظعةةريرات
الموازنةة ةرفعةةم ً بةةه سةةع اإلنفةةما اليهةةمئ لكةةل دائةةرة ووحةةرة حكوةاةة واإلجةةراءات
وال ااامةةةمت الواجةةة ال عاةةةر بهةةةم ةةةةن ابةةةل الةةةروائر والوحةةةرات الحكوةاةةة و ةجةةةملس
المحمفمةةةمت يةةةر إ ةةةراد ةشةةةم(يخ ةوازنمظهةةةم وجةةةراوا ظشةةةكا ت الروائروالوحةةةرات
الحكوةا .
 اطام( الممل ة وسط المرى ة ضميم ً:
 المؤشرات اطا صمدي الكاا . ظعريرات اطيرادات واليفعمت والاجوزات المل هرف . ب غمت إ راد ةشروع امنوت الموازن لاليوات اللمبع .
 اللعول المملا الجيئا اليهمئا لاوزا(ات والروائر والوحرات الحكوةا
 ارا(ات ةجاس الوز(اء ذات الا ا .
 اطس راظاجامت وال طط الحكوةا .
 اظفماامت براة اطح ح الممل واطا صمدي.
 ظامةةةل اإلدا(ة الاااةةةم اةةةى إ ةةةراد ةلةةةودة بةةة غ الموازنةةة فةةة ضةةةوء ال وجهةةةمت
واطس راظاجامت وال طط الحكوةا .
 يعةةو طوف ة المةةرير الاةةم برفةةخ الةةب غ إلةةى ةاةةمل وزيةةر المملا ة باةةر ةراجا ةةه
وظارياةةه وا مةةمده ةرفع ةم ً بةةه اللةةعول المملا ة الجيئا ة اليهمئا ة لا ةروائر والوحةةرات
الحكوةا وةجملس المحمفممت.
 يعةةو دول ة (ئةةاس الةةوز(اء بإحةةرا( ب ة غ إ ةةراد الموازن ة وظامامةةه اةةى الةةروائر
والوحرات الحكوةا وةجملس المحمفممت.
 يعةةةو المةةةةرير بمإلياةةةمز لاجيةةةة المواةةةةخ اإللك رونةةة بيشةةةةر الةةةب غ اةةةةى المواةةةةخ
اطلك رون .
 ظا ةةةي الةةةروائر والوحةةةرات الحكوةاةةة ب يويةةةر دائةةةرة الموازنةةة الامةةةة بمشةةةم(يخ
ةوازنمظهةةم حلةة اللةةعول الجيئاةة اليهمئاةة  ,حاةةث يلةة ال الةةل الةةريوات ةشةةم(يخ
الموازنمت لا ل ظحوياهم ةن طوف المرير الام إلى ةرير العطمع والمحال الماي .
 يعةةو المحاةةل ب ةةراا وإدخةةما ةشةةم(يخ الموازنةةمت اةةى اليمةةم المحوس ة ,وإ
طوف المرير الام بأي ة حممت.
 ي ل اإليامز ةن طوف المرير الام إلى ةةرير الحمسةوب والمطباة لطبم ة وظةراا
نل ةن ةشرو العمنونان.
 4اسمباخ مل
احرا( الب غ اللعول المملا الجيئا اليهمئا )
□ ةلمنرة
■ (ئالا
□ المواايان
□ األ مما
■ الحكوة
الك الرسما -اطج مم مت – البرير الامدي واطلك رون – المواخ اطلك رون
لارائرة
دائرة الموازن الامة  /ةريريمت اطم مت الموازنمت
نممذج إ راد ةشم(يخ الموازنمت /المواخ اطلك رون لارائرة
(ئمس الوز(اء ,و زا(ة المملا
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خدمة رقم ( :)3متابعة إقرار مشروعي قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية
متابعة مراحل اإلقرار ابتداء من صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على
وصف الخدمة
مشروعي القانونين وتحويلهما إلى مجلس االمة إلقرارهما وحسب المراحل
الدستورية .
مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية
الوثائق المطلوبة
 يرفع عطوفة المدير العام ومن خالل معالي وزير المالية مشروعي قانون
الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية الى المجلس االستشاري
إجراءات تقديم الخدمة
للموازنة للموافقة عليهما ومن ثم إقرارهما من قبل مجلس الوزراء وإجراء
أي تعديالت من قبل المجلس.
 يحيل دولة رئيس الوزراء مشروعي القانونين إلى مجلس األمة قبل تاريخ
 11 /1من كل عام.
 يشارك عطوفة المدير العام والمعنيين في الدائرة في اجتماعات اللجنة
المالية واإلقتصادية في كل من مجلسي النواب واالعيان عند مناقشة
مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
 تعمل اإلدارة العليا على اعداد خطاب مشروع الموازنة الذي يلقيه معالي
وزير المالية أمام مجلس األمه.
 تساهم اإلدارة العليا في إعداد ردود الحكومة على تقرير اللجنة المالية
واإلقتصادية في كل من مجلسي النواب واألعيان وعلى توصيات النواب
واالعيان.
 يقوم مجلس األمة بالتصويت على إقرار مشروعي قانون الموازنة العامة
وقانون موازنات الوحدات الحكومية فصالً فصالً ليتم الحقا ً توشيحه باالرادة
الملكية السامية.
الوقت المتوقع إلنجاز الخدمة ()11-8اسابيع عمل.
المخرج الرئيسي من الخدمة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية
□ مساندة
■ رئيسية
هيكلية الخدمة
□ المواطنين
□ األعمال
■ الحكومة
الفئة المستهدفة
الموقع االلكتروني للدائرة
قنوات تقديم الخدمة
دائرة الموازنة العامة /مجلس األمة.
موقع تقديم الخدمة
النماذج المستخدمة في تقديم ال يوجد
الخدمة
وزارة المالية ،المجلس االستشاري ،مجلس الوزراء ،مجلس األمة
الشركاء في تقديم الخدمة
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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 ()11/1
من موازنة السنة السابقة.
 يقوم المعنيين في الدوائر الحكومية باعاداد االحتياجاات وارساالها الاى
المحلل وبما اليتجاوز ( )11/1من 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 ( )11/1علااى ن ااام
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 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 ( )11/1من 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
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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
مرفق به االمر المالي الخاص وكذلك ارساله الكترونياً.
 يقوم المحلل ومدير القطاع بتدقيق 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
( )11/1من موازنة السنة السابقة.
 يقوم المعنياين فاي الادوائر الحكومياة باعاداد وارساال كتااب رسامي
مرفق به االمر المالي الخاص ( )11/1وكذلك ارساله الكترونيا ً.
 يقوم المحلل و مادير القطااع بتادقيق االمار الماالي الخااص ()11/1
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 ً.
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 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 ( )11/1من موازنة السنة السابقة.
الوقت المتوقع إلنجاز الخدمة  1يوم عمل
المخرج الرئيسي من الخدمة امر مالي خاص معتمد
□ مساندة
■ رئيسية
هيكلية الخدمة
□ المواطنين
□ األعمال
■ الحكومة
الفئة المستهدفة
كتاب رسمي والن ام المحوسب GFMIS
قنوات تقديم الخدمة
دائرة الموازنة العامة
موقع تقديم الخدمة
النماذج المستخدمة في تقديم نموذج األمر المالي الخاص /الموقع اإللكتروني
الخدمة
وزارة المالية
الشركاء في تقديم الخدمة

15

16

خدمة رقم ( :)6اصدار الحوالة المالية
هي أداة من ادوات تنفيذ الموازنة تجيز االنفا الشهري من المخصصات
وصف الخدمة
المرصودة في قانون الموازنة العامة.
الوثائق المطلوبة
 حواالت مالية موقعة ومختومة من الدوائر الحكومية
 الموقف مالي
 اي معززات عند طلبها
 االمر المالي العام ( الربعي ) أو األمر المالي الخاص
 قيااام المعنيااين فااي الاادوائر الحكوميااة بعماال خطااة ماليااة شااهرية ماان
خاااالل ن اااام  GFMISوارساااالها الكترونياااا ً الاااى المحلااال لتااادقيقها
إجراءات تقديم الخدمة
واجازتها تمهيدا ً العتمادها من مشروع .GFMIS
 قيام المعنيين فاي الاوزارات والادوائر الحكومياة بعمال حوالاة مالياة
شااهرية ماان خااالل ن ااام  GFMISوارسااالها ورقياا ً والكتروني اا ً الااى
المحلل.
 قيااااام المحلاااال بتاااادقيق ودراسااااة مااااد حاجااااة الاااادوائر الحكوميااااة
للمخصصات المالية المطلوبة في الحوالة .
 قيام المحلل بتوقيع الحوالة ورقيا ً ومن ثم توقيعها مان مادير القطااع
تمهيدا ً للمصادقة عليها من عطوفة المدير العام.
 بعاااد االنتهااااء مااان اعتمااااد الحوالاااة ورقيااااً ،ياااتم اساااتكمال الموافقاااة
الكترونيا ً من خالل ن ام  GFMISوبنفس التسلسل.
 يقااوم قساام الااديوان فااي دائاارة بخااتم الحااواالت بااالختم الرساامي قباال
تسليمها للمعنيين في الدوائر الحكومية تمهيدا ً الخاذ ساقف ماالي مان
مديرية الخزينة العامة  /وزارة المالية .
الوقت المتوقع إلنجاز الخدمة  1يوم عمل
المخرج الرئيسي من الخدمة حوالة مالية معتمدة
□ مساندة
■ رئيسية
هيكلية الخدمة
□ المواطنين
□ األعمال
■ الحكومة
الفئة المستهدفة
الن ام المحوسب GFMIS
قنوات تقديم الخدمة
دائرة الموازنة العامة
موقع تقديم الخدمة
النماذج المستخدمة في تقديم نموذج الحوالة المالية /الموقع االلكتروني للدائرة
الخدمة
وزارة المالية
الشركاء في تقديم الخدمة
تصدر الحوالة المالية لجميع الدوائر الحكومية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة فقط

17

18

خدمة رقم ( )7اصدار المناقلة المالية
أداة من ادوات تنفيذ الموازنة تجيز نقل المخصصات المالية حسب أحكام
وصف الخدمة
مواد قانون الموازنة العامة ومواد قانون موازنات الوحدات الحكومية .
الوثائق المطلوبة
 مناقالت مالية موقعة ومختومة من الدوائر والوحدات الحكومية
 الموقف المالي
 كتاب صادر عن الدائرة أوالوحدة الحكومية بخصوص طلب
المصادقة على اجراء المناقلة المالية
 اي معززات عند طلبها
 قيااام المعنيااين فااي الاادوائر والوحاادات الحكوميااة بعماال مناقلااة ماليااة
عند توفر أسباب جوهرية مبررة من خالل ن ام  GFMISوارسالها
إجراءات تقديم الخدمة
ً
ورقياااا والكترونياااا الاااى المحلااال مرفقاااة بكتااااب رسااامي (الوحةةةدات
الحكومية ال تطبق نظام .)GFMIS
 قيام المحلل بتدقيق ودراسة المناقلة المالية مان جاانبين االول منهماا
مد الحاجة الى اجراء المناقلة المالية ،أما الجانب االخر فهو ماد
توافاق طلااب اجاراء المناقلااة المالياة مااع الماواد القانونيااة التاي تحكاام
قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
 قيام المحلل بتوقيع المناقلة المالية ورقيا ً ومان ثام توقيعهاا مان مادير
القطاااع مرفقااة بمااذكرة داخليااة تمهياادا ً للمصااادقة عليهااا ماان عطوفااة
المدير العام.
 بعد االنتهاء من اعتماد المناقلة المالياة ورقياا ً ياتم اساتكمال الموافقاة
الكترونيا ً الحكومية من خالل ن ام  GFMISوبنفس التسلسل.
 يقااوم قساام الااديوان فااي الاادائرة بخااتم المناااقالت الماليااة قباال تسااليمها
للمعنيين في الدوائر والوحدات الحكومية.
الوقت المتوقع إلنجاز الخدمة  1يوم عمل
□ مساندة
■ رئيسية
هيكلية الخدمة
□ المواطنين
□ األعمال
■ الحكومة
الفئة المستهدفة
كتاب رسمي والن ام المحوسب GFMIS
قنوات تقديم الخدمة
دائرة الموازنة العامة  /مدريريات قطاعات الموازنات
موقع تقديم الخدمة
المخرج الرئيسي من الخدمة مناقلة مالية معتمدة
النماذج المستخدمة في تقديم نموذج المناقلة المالية  /الموقع االلكتروني للدائرة
الخدمة
وزارة المالية
الشركاء في تقديم الخدمة
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خدمة رقم ( )8إصدار مستند اإللتزام المالي
أداة من ادوات تنفيذ الموازنة تصاد الدائرة بموجبها على توفر
وصف الخدمة
المخصصات الالزمة لطايات طر العطاءات التي تزيد قيمتها عن عشرة
آالف دينار.
الوثائق المطلوبة
 مستند إلتزام مالي موقع ومختوم من الدوائر أوالوحدات الحكومية .
 كتاب صادر عن الدائرة  /الوحدة الحكومية بخصوص طلب المصادقة
على إصدار مستند إلتزام مالي.
 الموقف المالي.
 اي معززات عند طلبها.
 قيام المعنيين في الدوائر والوحدات الحكومية بعمل مساتند إلتازام ماالي
إجراءات تقديم الخدمة
ماان خااالل ن ااام  GFMISوارساااله ورقيااا ً الااى المحلاال مرفااق بكتاااب
رسمي (أما الوحدات الحكومية فهي ال تطبق ن ام .)GFMIS
 قيااام المحلاال بتاادقيق ودراسااة مسااتند اإللتاازام المااالي ماان جااانبين األول
منهما التأكد من توفر المخصصات ،أما الجانب اآلخر فهاو ماد توافاق
طلااب المصااادقة علااى المس اتند مااع المااواد القانونيااة التااي تحك ام قااانون
الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
 قيام المحلل بتوقيع مستند اإللتزام ومن ثم توقيعه من مديرالقطاع مرفاق
بمذكرة داخلية تمهيدا ً للمصادقة عليه من عطوفة المدير العام .
 بعد اإلنتهاء من إعتماد مستند اإللتزام المالي ورقيا ً يقوم قسم الديوان في
الااادائرة بخاااتم المساااتند قبااال تساااليمه للمعنياااين فاااي الااادوائر والوحااادات
الحكومية.
الوقت المتوقع إلنجاز الخدمة  1يوم عمل
المخرج الرئيسي من الخدمة مستند التزام مالي معتمد
□ مساندة
■ رئيسية
هيكلية الخدمة
□ المواطنين
□ األعمال
■ الحكومة
الفئة المستهدفة
الن ام المحوسب GFMIS
قنوات تقديم الخدمة
دائرة الموازنة العامة
موقع تقديم الخدمة
النماذج المستخدمة في تقديم نموذج مستند إلتزام مالي /الموقع االلكتروني للدائرة
الخدمة
وزارة المالية ،دائرة اللوازم العامة ،وزارة االشطال (االبنية الحكومية).
الشركاء في تقديم الخدمة
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خدمة رقم ( )9إصدار حوالة نقل العهدة
هااااي أداة ماااان ادوات تنفيااااذ الموازنااااة تجيااااز نقاااال صااااالحية اإلنفااااا ماااان
وصف الخدمة
المخصصات المالية في الحوالاة المالياة المصااد عليهاا إلاى المسالول عان
اإلنفا في الدائرة أو الجهة الرسمية األخر المنفذ ألي نشاط او مشروع
.
الوثائق المطلوبة
 حوالة نقل عهدة موقعة ومختومة من الدوائر/الوحدات الحكومية
 كتاب صادر عن الدائرة /الوحدة الحكومية بخصوص طلب المصادقة
على إجراء حوالة نقل عهدة.
 الموقف المالي.
 اي معززات عند طلبها.
 قيام المعنيين في الدوائر والوحدات الحكومية بعمل حوالاة نقال العهادة
إجراءات تقديم الخدمة
ً
ً
من خالل ن ام  GFMISوارسالها ورقيا والكترونياا الاى المحلال مرفاق
بكتاب رسمي (أما الوحدات الحكومية فهي ال تطبق ن ام ـ .)GFMIS
 قيام المحلل بتدقيق ودراسة حوالة نقل العهدة من جانبين األول منهما
التأكد من توفر المخصصات ،أما الجانب اآلخر فهو مد توافق طلب
المصادقة على حوالة نقل العهدة مع المواد القانونية التي تحكم قانون
الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
 يقااوم المحلاال وماادير القطاااع بتوقيااع حوالااة نقاال العهاادة مرفق اة بمااذكرة
داخلية تمهيدا ً للمصادقة عليها من عطوفة المدير العام.
 بعد اإلنتهاء مان إعتمااد حوالاة نقال العهادة ورقياا ً ياتم اساتكمال الموافقاة
إللكترونيا ً من خالل ن ام  GFMISوبنفس التسلسل.
 يقااوم قساام الااديوان فااي الاادائرة بخااتم حااواالت نقاال العهاادة قباال تسااليمها
للمعنيين في الدوائر والوحدات الحكومية.
الوقت المتوقع إلنجاز الخدمة  1يوم عمل
المخرج الرئيسي من الخدمة حوالة نقل العهدة معتمدة
هيكلية الخدمة
الفئة المستهدفة
قنوات تقديم الخدمة
موقع تقديم الخدمة
النماذج المستخدمة في تقديم
الخدمة
الشركاء في تقديم الخدمة

□ مساندة
■ رئيسية
□ األعمال
■ الحكومة
كتاب رسمي و الن ام المحوسب GFMIS
دائرة الموازنة العامة
نموذج حوالة نقل العهدة /الموقع االلكتروني للدائرة
وزارة المالية
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□ المواطنين
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خدمة رقم ( )12إصدار ملحق موازنة
هو قانون ملحاق بقاانون الموازناة العاماة و/أو قاانون موازناات الوحادات الحكومياة ياتم
وصف الخدمة
إصدار خاالل السانة المالياة فاي حاال اقتضات المصالحة العاماة صارف نفقاات إضاافية
ليساات لهااا مخصصااات فااي قااانون الموازنااة العامااة و /أو قااانون موازنااات الوحاادات
الحكومية.
الوثائق المطلوبة
 كتاب صادر عن الدائرة أو الوحدة الحكومية بخصوص طلب إصدار ملحق قانون
موازنة.
 الموقف المالي.
 اي معززات عند طلبها.
 قرارات مجلس الوزراء.
 تقوم الدائرة أو الوحدة الحكومية بإعداد كتاب طلب إصدار ملحق موازنة.
إجراءات تقديم الخدمة
 يتم تسجيل كتاب طلب إصدار ملحق الموازنة في قسم الديوان في دائرة الموازنة
العامة.
 يقوم عطوفة المدير العام بتحويل الكتاب إلى مدير القطاع والمحلل المعني.
 يقوم المحلل ومدير القطاع بتدقيق ودراسة طلب إصدار ملحق الموازنة ورفع
مذكرة توضيحية لعطوفة المدير العام.
 يقوم عطوفة المدير العام بالتنسيب إلى معالي وزير المالية بموجب كتاب رسمي
بالموافقة على البدأ بالسير بإجراءات إصدارملحق موازنة إلخذ موافقة مجلس
الوزراء ،أو بالرفض وحسب مقتضى الحال.
 تقوم اإلدارة العليا بإعداد مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة أو بقانون
موازنات الوحدات الحكومية ،ورفعه من خالل معالي وزير المالية إلى مجلس
الوزراء التخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
 يقوم مجلس الوزراء بتحويل مشروع قانون ملحق الموازنة لمجلس األمة
إلقرار تمهيدا ً لصدور اإلرادة الملكية السامية.
 يقوم عطوفة المدير العام بتوجيه كتاب للدائرة /الوحدة الحكومية إلعالمهم
بصدور قانون ملحق الموازنة.
 مالح ة:
( تنفيذ ملحق الموازنة يتم بنفس خطوات وأدوات تنفيذ قانون الموازنة
العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية).
الوقت المتوقع إلنجاز الخدمة ()4أسابيع عمل.
المخرج الرئيسي من الخدمة ملحق موازنة
□ مساندة
■ رئيسية
هيكلية الخدمة
□ المواطنين
□ األعمال
■ الحكومة
الفئة المستهدفة
البريد العادي /الموقع اإللكتروني للدائرة/الن ام المحوسب GFMIS
قنوات تقديم الخدمة
دائرة الموازنة العامة /مديريات قطاعات الموازنات /مجلس الوزراء  /مجلس االمة
موقع تقديم الخدمة
النماذج المستخدمة في تقديم نماذج اعداد مشاريع الموازنات /الموقع االلكتروني للدائرة
الخدمة
مجلس الوزراء ،وزارة المالية ،مجلس االمة
الشركاء في تقديم الخدمة
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خدمة رقم ( )11إحداث مادة أو بند أو برنامج أو مشروع جديد في قانون الموازنة العامة وقانون
موازنات الوحدات الحكومية
وصف الخدمة
الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

الوقت المتوقع إلنجاز
الخدمة
المخرج الرئيسي من
الخدمة
هيكلية الخدمة
الفئة المستهدفة
قنوات تقديم الخدمة
موقع تقديم الخدمة
النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة
الشركاء في تقديم الخدمة

هي إحداث مادة أو بند أو برنامج أو مشروع جديد في موازنة أي فصل وارد في قانون
الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية
 كتاب صادر عن الدائرة /الوحدة الحكومية بخصوص طلب إحداث.
 اي معززات عند طلبها.
 تقوم الدائرة أو الوحدة الحكومية بإعداد كتاب طلب االحداث مرفقا ً به مبررات اإلحداث.
 يتم تسجيل كتاب طلب االحداث في قسم الديوان في دائرة الموازنة العامة.
 يقوم عطوفة المدير العام بتحويل الكتاب الى مدير القطاع والمحلل المعني.
 يقوم مدير القطاع و المحلل بإعداد التنسيب الالزم وبعد موافقة عطوفة المدير العام يتم
إعداد كتاب رسمي لدولة رئيس الوزراء بنا ًء على تنسيب معالي وزير المالية  /الموازنة
العامة للموافقة على إحداث برامج و/او مشاريع وانشطة جديدة.
 يقوم مدير القطاع والمحلل بإعداد التنسيب الالزم وبعد موافقة عطوفة المدير العام يتم
إعداد كتاب رسمي إلى معالي وزير المالية بنا ًء على تنسيب عطوفة المدير العام للموافقه
على إحداث مواد أو بنود جديدة.
 تقوم مديرية الحاسوب والمعرفة بالتنسيق مع المحلل المعني بعكس اإلحداث الجديد على
خارطة الحسابات كما يتم التنسيق مع مشروع ن ام  GFMISبعكس االحداث على الن ام.
 يتم تأمين المخصصات المالية الالزمة لذلك من خالل اعادة ترتيب االولويات وإجراء
المناقالت المالية ضمن الفصل ذاته وحسب االصول.
 7أيام عمل
المواد أو البنود أوالبرامج و/او المشاريع الجديدة.
■رئيسية
□ مساندة
■الحكومة
□ األعمال
البريد اإللكتروني /البريد العادي /الن ام المحوسب GFMIS
دائرة الموازنة العامة
ال يوجد
رئاسة الوزراء ،وزارة المالية
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□ المواطنين
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خدمة رقم ( :)12إعداد وإصدار نظام تشكيالت الوظائف للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية
وصف الخدمة
الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

هو ن ام يصدر سنويا ً مجلس الوزراء بمقتضى قانون الموازنة العامة أو قانون
موازنات الوحدات الحكومية أو موازنة أي من الدوائر األخر يتضمن مجموعة
الو ائف والفئات والدرجات والرواتب المحددة لكل منها.
 -1خالصااة أوليااة ل جاادول تشااكيالت الاادائرة أو الوحاادة الحكوميااة بموجااب كتاااب
رسمي يرفع لدائرة الموازنة العامة متضمنا الوثائق والمعلومات التالية-:
 جدول تشاكيالت تفصايلي مطاابق لماا ورد فاي ن اام تشاكيالت الو اائف للعاامالسابق.
ً
 الهيكل التن يمي المعتمد وفقا لن ام التن يم اإلداري المعمول به. نموذج وصف للمهام الرئيسية للوحدات اإلدارية معبأ حسب األصول. نموذج مشروع جدول التشكيالت معبأ حسب األصول. كشااف الو ااائف الشاااإلرة واإلحااداثات الجدياادة والترفيعااات وتعااديل الوضااعوتطيير المسميات الو يفية ونقل المو فين.
 كتب نقل المو فين من وإلى الدوائر والوحدات الحكومية. الشهادات العلمية الجديدة للمو فين الحاصلين عليها اثناء خدمتهم. األن مة الخاصة للدوائر /الوحدات الحكومية التي تطبق ن ام خاص. -1كتااااب رسااامي مااان دياااوان الخدماااة المدنياااة متضااامنا ً خالصاااة مناقشاااة جااادول
تشكيالت الاوزارات والادوائر والوحادات الحكومياة المعنياة معتمادا مان اللجناة
المركزية للموارد البشرية.
 تقاااوم الااادائرة /الوحااادة الحكومياااة بإعاااداد خالصاااة جااادول تشاااكيالتها تتضااامن
اإلحتياجات الفعلية من الو ائف والو ائف الشاإلرة والو ائف التي يمكن الطالها
والو ائف التي سيتم نقلها مان والاى الادوائر والوحادات الحكومياة األخار ورفاع
جدول تشكيالتها الى دائرة الموازنة العامة بموجب كتاب رسمي.
 إستنادا إلى أحكام المادة ( )11من ن ام الخدماة المدنياة رقام ( )81لسانة 1113
وتعديالتاااه ياااتم تشاااكيل لجناااة فنياااة ،مكوناااة مااان أربعاااة مااان أصاااحاب الخبااارة
واالختصاص مان ماو في وزارة تطاوير القطااع العاام ودياوان الخدماة المدنياة و
دائرة الموازنة العامة ومندوب عن الدائرة المعنية.
 تقااوم اللجنااة الفنيااة بمناقشااة جااداول التشااكيالت بمشاااركة ماادير القطاااع ومحلاال
الموازنااة المعنااي بهاادف تحديااد كافااة الحركااات التااي ساايتم تضاامينها فااي مشااروع
جداول التشكيالت مع اإللتزام بأحكام ن ام الخدمة المدنية المعمول به.
 ترفااع اللجنااة الفنيااة توصااياتها الااى اللجنااة المركزيااة للمااوارد البشاارية المشااكلة
بموجااب أحكااام المااادة /37أ ماان ن ااام الخدمااة المدنيااة رقاام ( )81لساانة 1113
وتعديالته إلتخاذ القرار المناسب بشأنها.
 تحويال قارارات اللجنااة المركزياة للماوارد البشاارية متضامنة خالصاة تشااكيالت
الاادوائر والوحاادات الحكوميااة بموجااب كتاااب رساامي للاادائرة ليااتم تحويلااه للمحلاال
المعني.
 العماال مااع مساالولي المااوارد البشاارية فااي الاادوائر اوالوحاادات الحكوميااة لعكااس
القااارارات علاااى جااادول التشاااكيالت وإدخاااال الحركاااات علاااى الن اااام المحوساااب
للتشكيالت من قبل محلل الموازنة المعني.
 تشكيل لجنة في دائرة الموازنة العامة لتدقيق جداول التشكيالت المدخلة على
الحاسوب بشكل نهائي.
 تشكيل لجنة في دائرة الموازنة العامة لمراجعة المواد القانونية لمشروع ن ام
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الوقت المتوقع إلنجاز الخدمة
المخرج الرئيسي من الخدمة
هيكلية الخدمة
الفئة المستهدفة
قنوات تقديم الخدمة
موقع تقديم الخدمة
النماذج المستخدمة في تقديم
الخدمة
الشركاء في تقديم الخدمة

التشكيالت وإجراء التعديالت المطلوبة.
 يقوم عطوفة المدير العام برفع كتاب رسمي بمشروع ن ام التشكيالت الى
معالي وزير المالية ليتم رفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته واقرار تمهيدا
لتوشيحه باإلرادة الملكية السامية.
 تقوم الدائرة بطباعة ن ام تشكيالت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية
وتوزيعه على الجهات المعنية ،باإلضافة الى نشر على الموقع اإللكتروني
للدائرة.
 14أسبوع عمل
ن ام تشكيالت الو ائف للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية
□ مساندة
■رئيسية
□ المواطنين
□ األعمال
■الحكومة
االجتماعات /البريد اإللكتروني /اإلتصال الهاتفي /الموقع االلكتروني للدائرة
دائرة الموازنة العامة /مديريات قطاعات الموازنات /ديوان الخدمة المدنية
نموذج خالصة التشكيالت /الموقع اإللكتروني للدائرة
رئاسة الوزراء ،وزارة المالية ،وزارة العمل ،زارة تطوير القطاع العام ،ديوان
الخدمة المدنية ،ديوان التشريع والرأي.
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خدمة رقم( :)13إعداد وإصدار دليل المواطن للموازنة العامة
وصف الخدمة

الوثائق المطلوبة

إجراءات تقديم الخدمة

الوقت المتوقع إلنجاز الخدمة
المخرج الرئيسي من الخدمة
هيكلية الخدمة
الفئة المستهدفة
قنوات تقديم الخدمة
موقع تقديم الخدمة
النماذج المستخدمة في تقديم
الخدمة
الشركاء في تقديم الخدمة

و دلال لامواان ل مكايه ةن ةارف انجمزات الحكوة ف الام الممض ف العطم مت
ذات األولوي الوايا امل ااال والصح والمامه والطما امم ي ضةمن ةا ةأل ألبةرز ةةم
ظضةةميه اةةمنون الموازنة الامةة وةوازنةةمت الوحةةرات الحكوةاة وةةةم امةةةت بةةه الةةرائرة
ل اييي حعوا اطنلمت و ابرز ال طو(ات اطا صمدي والمملا والم مار المح ماة اةى
المرى الم وسط ,وبمم ي ممشى ةخ الماميار الرولا لشفمفا الموازن .
 امنوت الموازن الامة وامنوت ةوازنمت الوحرات الحكوةا .
 ب غ ا راد ةشروع امنوت الموازن الامة وخطمب ةشرو امنوت الموازن
الامة وامنوت ةوازنمت الوحرات الحكوةا .
 البامنمت المملا واطا صمدي الصمد(ة ن الجهمت الم ص .
 ال واامت اطا صمدي الكاا .
 ظعو ةريري الر(اسمت سيويم ً :
 ب حريث امف البامنمت المملا واطا صمدي . ا راد ةكونمت الرلال وظرااعه وابم نل اولا . (فخ نل أولا ةن دلال المواان ل دا(ة الااام ل ا ع وال وجاهلا ل ا ممده .
 يعو طوف المرير الام بمطيامز الى لجي المواخ اطلك رون ليشر دلال
المواان وظيوير الجهمت ذات الا ا بيلخ و(اا .
شهرين
دلال المواان لاموازن الامة
■ مساندة
□ رئيسية
■المواطنين
■ األعمال
■ الحكومة
المواخ اطلك رون لارائرة  /نلخ و(اا
دائرة الموازن الامة  /ةريري الر(اسمت
ط يوجر
يطبخ الرلال بر ل ةن ةشروع اطح ح الممل
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خدمة رقم ( )14إبداء الرأي في البيانات المالية الختامية للوحدات الحكومية والمؤسسات
العامة وموازنات بعض المؤسسات غير المدرجة في قانون موازنات الوحدات الحكومية
تقدم دائرة الموازنة العامة خدمة إبداء الرأي في البيانات المالية الختامية
وصف الخدمة
للوحدات الحكومية والملسسات العامة وموازنات بعض الملسسات إلير
المدرجة في قانون موازنات الوحدات الحكومية بنا ًء على طلب رئاسة
الوزراء.
الوثائق المطلوبة
 الميزانية أو الحسابات الختامية للوحدات الحكومية عن السنة السابقة أو
موازنات بعض الملسسات إلير المدرجة في قانون موازنات الوحدات
الحكومية.
 الكتب أو الوثائق ذات العالقة .
 القوانين أو األن مة أو التشريعات التي تن م عمل الوحدات الحكومية
المعنية.
 تقوم الوحدة الحكومية بإرسال كتاب إلى رئاسة الوزراء يتضمن طلب
إجراءات تقديم الخدمة
إبداء الرأي حيث يتم تحويله إلى دائرة الموازنة العامة.
 يتم استالم الكتاب في قسم الديوان ،حيث يتم الحقا ً تحويل الكتاب من
عطوفة المدير العام لمدير القطاع والمحلل المعني أو مدير الدراسات
حسب مقتضى الحال.
 يقوم مدير القطاع والمحلل أو مدير الدراسات بدراسة الكتاب والوثائق
المتعلقة به واعداد كتاب الرد ورفعه لإلدارة العليا لالطالع وإبداء
الرأي.
 بعد اعتماد كتاب الرد من عطوفة المدير العام وتوقيعه من معالي وزير
المالية حسب األصول ،يتم رفعه إلى دولة رئيس الوزراء أو ارساله
للجهة ذات العالقة من خالل قسم الديوان التخاذ القرار المناسب.
الوقت المتوقع إلنجاز الخدمة  7أيام عمل
المخرج الرئيسي من الخدمة كتاب الرد الصادر عن الدائرة
□ مساندة
■ رئيسية
هيكلية الخدمة
□ المواطنين
■ األعمال
■ الحكومة
الفئة المستهدفة
البريد العادي وااللكتروني
قنوات تقديم الخدمة
دائرة الموازنة العامة /مديريات قطاعات الموازنات ،مديرية الدرسات
موقع تقديم الخدمة
النماذج المستخدمة في تقديم ال يوجد
الخدمة
رئاسة الوزراء  ،وزارة المالية
الشركاء في تقديم الخدمة
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خدمة رقم ( )15تقديم االستشارات وابداء الرأي حيال العديد من القضايا المالية واإلدارية
تقدم دائرة الموازنة العامة خدمة االستشارات وإبداء الرأي حيال العدياد مان
وصف الخدمة
القضاااايا المالياااة واإلدارياااة بنااااء علاااى طلاااب رئاساااة الاااوزراء أو الااادوائر
والوحدات الحكومية وأي جهة اخر .
الوثائق المطلوبة
 كتاب صادر عن الدائرة أو الوحدة الحكومية بخصوص طلب االستشارة.
 الوثااائق المتعلقااة أو اي مرفقااات ذات العالقااة (القااوانين أو األن مااة أو
التشريعات أو االتفاقيات ذات العالقة)
 تقوم الدائرة او الوحدة الحكومية بإرسال كتاب إلى رئاسة الوزراء
إجراءات تقديم الخدمة
يتضمن طلب االستشارة .
ً
 يتم استالم الكتاب في قسم الديوان ،حيث يتم الحقا تحويل الكتاب من
عطوفة المدير العام وتحويله لمدير القطاع والمحلل أو مدير الدراست
حسب مقتضى الحال.
 يقوم مدير القطاع والمحلل أو مدير الدراسات بدراسة الكتاب والوثائق
المتعلقة به واعداد كتاب الرد ورفعه لإلدارة العليا لالطالع وإبداء الرأي.
 بعد اعتماد كتاب الرد من عطوفة المدير العام وتوقيعه من معالي وزير
المالية حسب األصول ،يتم رفعه إلى دولة رئاسة الوزراء أو إرساله إلى
الجهة ذات العالقة من خالل قسم الديوان.
الوقت المتوقع إلنجاز الخدمة ( )7أيام عمل
المخرج الرئيسي من الخدمة كتاب الرد الصادر عن الدائرة
□ مساندة
■ رئيسية
هيكلية الخدمة
□ المواطنين
■ األعمال
■ الحكومة
الفئة المستهدفة
البريد العادي وااللكتروني
قنوات تقديم الخدمة
دائرة الموازنة العامة /مديريات قطاعات الموازنات ،مديرية الدراسات
موقع تقديم الخدمة
النماذج المستخدمة في تقديم ال يوجد
الخدمة
رئاسة الوزراء ،وزارة المالية.
الشركاء في تقديم الخدمة
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دائرة الموازن الامة
)691+ )9 8999098 : مظ
)691+ )9 8999099 :فماس
info@GBD.gov.jo gbd@GBD.gov.jo : برير إلك رون
www.gbd.gov.jo : ةواخ إلك رون
www.facebook.com/www.gbd.gov.jo :صفحة فيس بوك

22225  ممت- 2590 :ب.ص

