
 الرقابة على جميع مصادر التمويل 
  - الخزانة من الممول العجز ) التمويل مصادر وفق السليم التخصيص الموازنية الهيئات جميع على يجب *

 بداية مع سيتم حيث صحيحة لمعايير وفقًا الحسابية الوحدات على ( الذاتية الموارد - الخاصة والحسابات الصناديق
 .  الذاتية والموارد الخاصة والحسابات الصناديق على الرقابة تفعيل 2019 /2018 المالية السنة

   GFMIS بمنظومة الموازنة تنفيذ على الرقابة

 2018 / 7 / 1 من بدءًا

   GFMIS بمنظومة الموازنة تنفيذ على الرقابة

  2018 / 6 / 30  قبل 

 . الخاصة للتأشيرات تفعيل يوجد ال - . الخاصة التأشيرات على تفعيل يوجد -

 يتم حيث ، الخاصة والحسابات الصناديق على رقابة يوجد -
 إلى باإلضافة التمويل مقطع فى اإلعتمادات توافر من التأكد
 المركزية الحسابية بالوحدة ذاته بالمقطع رصيد وجود من التأكد

 المركزي بالبنك الخاص الحساب رصيد من المناقلة عن الناتج )
 . الدفع أمر إصدار قبل ( المركزية الحسابية الوحدة إلى

 والحسابات الصناديق على رقابة يوجد ال-
 . الخاصة

 

 المياه بنود على % 25 الـ بنسبة باإللتزام العام التأشير تفعيل -
 . الصحى الصرف ونفقات واإلنارة والكهرباء

 25 الـ بنسبة باإللتزام العام التأشير تفعيل عدم -
 ونفقات واإلنارة والكهرباء المياه بنود على %

 . الصحى الصرف

 العاملين غير مكافآت على الصرف بحظر العام التأشير تفعيل -
 . مؤداه خدمات عن

 على الصرف بحظر العام التأشير تفعيل عدم -
 . مؤداه خدمات عن العاملين غير مكافآت



الموازنية الهيئات من مطلوبة إجراءات  
  

 واإلنارة المياه ببنود الخاصة اإلعتمادات من % 25 نسبة تخصيص -1
 الخاصة )          الصحى الصرف خدمات ونفقات والتليفون والكهرباء
 ( 01 )           الرئيسية الحسابية الوحدة إعتمادات ضمن ( بالتسويات

. 
 اإلعتمادات بإتاحة المالية بوزارة المختص الموازنة قطاع مخاطبة -2

 نحو الالزم إلتخاذ مؤداه خدمات عن العاملين غير لمكافآت المخصصة
 . المطلوبة المبالغ إلتاحة المختصة السلطة على العرض

 الذاتية والموارد الخاصة والصناديق الحسابات إعتمادات تخصيص -3
 ، الفعلية إلحتياجاتها وفقًا وإستخدامًا إيرادًا الحسابية الوحدات على
 حسابها من إستخدامها المطلوب بالمبالغ المناقالت عمل يتم أن على

 . المركزية الحسابية الوحدة إلى المركزى بالبنك

 


