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 املستخدم املختص )املراقب املايل ابجلهة(. –العمليات الرئيسية 

 " الدخول على شاشة التبليغات " اخلاصة ابملراقب. 

 :الغرض من اإلجراء 
 خيتص اإلجراء  إبعتماد املعاملة عن طريق وحدة الرقابة املالية ابجلهة.

 
 نظام الرقابة املالية. –: املستخدم املختص املسئولية 
 التبليغات : املسار 
 الشاشة :  

 

 
 
 طواتاخل: 

 . %105937اإلستماره يتم وضع رقم اإلستماره بني عالمتني %..%  مثال: %: للبحث عن "املوضوع" .1
 : يتم الضغط على مفتاح ذهاب إلستدعاء اإلستماره و ظهورها يف شاشة التبليغات." ذهاب"  .2
 ." املوضوع" لفتح شاشة اإلعتماد اخلاصة ابإلستمارة :يتم الضغط على رابط "  املوضوعرابط "  .3
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 املستخدم املختص )املراقب املايل ابجلهة(. –العمليات الرئيسية 

 .إعتماد املعاملة بدون توقيع خمالفات أو مالحظات 

 :الغرض من اإلجراء 
 خيتص اإلجراء  إبعتماد املعاملة عن طريق وحدة الرقابة املالية ابجلهة.

 
 نظام الرقابة املالية. –: املستخدم املختص املسئولية 
 التبليغات : املسار 
  اإلستعالم عن اإلستمارةمسبقهإجراءات : 
 الشاشة : 
 

 
 
 اخلطوات: 

 :  ابلضغط على رابط إدخال اليوميات تظهر شاشة اليوميات اخلاصه ابإلستمارة . " اليومياتإدخال " .1
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 الشاشة :  

 
 
 اخلطوات: 

 : ابلضغط على مفتاح اإلعتماد يتم إعتماد اإلستمارة من املراقب املايل ." اإلعتماد" .2
 : ابلضغط على الرابط يظهر مرجع خمالفات الرقابة املالية . "مرجع خمالفات الرقابة املالية" .3
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 املستخدم املختص )املراقب املايل ابجلهة(. –العمليات الرئيسية 

 إعتماد املعاملة مع توقيع خمالفات أو حتفظ  

 
 :الغرض من اإلجراء 

بعد تسجيل املخالفات أو حالة التحفظ واليت تندرج حتت   الرقابة املالية ابجلهةخيتص اإلجراء  إبعتماد املعاملة عن طريق وحدة 
 ( ضمن جدول تصنيفات املخالفات .9100ترميز)

 
 
 نظام الرقابة املالية. –: املستخدم املختص املسئولية 
 التبليغات : املسار 
 اإلستعالم عن اإلستمارةمسبقه إجراءات : 
 الشاشة :  
 

 
 
 طواتاخل: 

 :  ابلضغط على مفتاح إدخال اليوميات سيتم ظهور شاشة اليوميات اخلاصه ابإلستمارة ." اليومياتإدخال " .1
 :ابلضغط على الرابط يظهر مرجع خمالفات الرقابة املالية ." مرجع خمالفات الرقابة املالية" .2
 .  يه: ابلضغط على الرابط تفتح شاشه تسجيل املخالفات على اليوم" خمالفات الرقابه املالية" .3
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 الشاشة :  
 

 
 
 اخلطوات: 

 . (2013: يتم إختيار السنة املالية التابع هلا تصنيف املخالفات مثال: )"السنه املالية" .1
 . ... (ت او قوانني ترتب اعباء مالية : إختيار التصنيف مثال )عدم صرف قرارا" التصنيف" .2
 . : إختيار املخالفه املراد توقيعها على اإلستمارة "رمز املخالفه" .3
 . : ظهور البيان اخلاص بوصف املخالفه تلقائيا   "وصف املخالفة" .4
 . :إسم املراقب املايل الذي وقع املخالفه ويظهر تلقائيا  " املراقب" .5
 . : التحكم يف تفعيل /تعطيل املخالفه على اإلستمارة "إيقاف" .6
 . اإلختيار يظهر اتريخ إيقاف املخالفه تلقائيا  : مربع " اإليقاف اتريخ" .7

 

 طباعه املخالفة 

 
 الشاشة :  
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 :اخلطوات 

 منوذج املخالفات املالية على اإلستمارة . ←" أدواتالضغط على مفتاح " .1

 الشاشة : 
 

 
 
 "طلبات"  ← " عرض"الضغط من شريط اإلدوات على  .2

 الشاشة : 
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 " إلختيار مستند املخالفه . حبثالضغط على مفتاح " .3
 

 : الشاشة 
 

 
 
مث الضغط على مفتاح  " اتمحىت تكون احلاله " "جتديد البياانتحتديد مستند املخالفة و يتم الضغط على مفتاح " .4

 " .عرض املخرجات"
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 الشاشة : 
 

 
 
 .بعد ظهور مستند املخالفة يتم  طباعته والتوقيع عليه و من مث إرفاقه مع اإلستمارة .5

 الشاشة : 
 

 
 

 : بعد إجراءات تسجيل املخالفات و طباعه مستند املخالفه تتم عمليه اإلعتماد مع وجود املخالفة ." اإلعتماد" .1
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 املستخدم املختص )املراقب املايل ابجلهة(. –العمليات الرئيسية 

  مالحظات. للجهة لوجود املعاملةرد 

 
 :الغرض من اإلجراء 

 
 اليا  للجهة بعد تسجيل سبب رد املعاملة وذلك بغرض إاتحة املعاملة  إلجراء التصويبات املطلوبة.خيتص اإلجراء  برد املعاملة 

 
 نظام الرقابة املالية. –: املستخدم املختص املسئولية 
 التبليغات: املسار 
 الشاشة :  

 

 
 
 طواتاخل: 

 اليوميات اخلاصه ابإلستمارة .:  ابلضغط على رابط إدخال اليوميات سيتم ظهور شاشة " اليوميات إدخال" .1
و إرفاقها  CTRL+P: يتم من خالله كتابة سبب الرفض ومن مث تتم عمليه طباعه التعليق ابلضغط على " التعليق" .2

 مع اإلستماره .
 : ابلضغط على مفتاح رفض سيتم رفض اإلستماره ." رفض" .3
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 املستخدم املختص )املراقب املايل ابجلهة(. –العمليات الرئيسية 

 .طلب إستكمال نواقص 

 
 :الغرض من اإلجراء 

 
( إىل املوظف املختص Request Information) " الطلب بياانت" خيتص اإلجراء  بطلب استكمال النواقص عن طريق عمل

 إلستكمال النواقص.
 

 نظام الرقابة املالية. –: املستخدم املختص املسئولية 
 التبليغات: املسار 
 الشاشة :  
 

 
 
 طواتاخل: 

 
 : يتم الضغط على بياانت الطلب إلرسال رساله للجهه إلستكمال البياانت املطلوبة إلختاذ القرار الالزم ." الطلب بياانت" .1
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 الشاشة :  
 

 
 
 اخلطوات: 

: إختيار طلب إستكمال نواقص من أحد املشاركني يف هيكل إعتماد اإلستمارة داخل  "األعمال دفق مشارك" .1
 اجلهه.

 : إختيار شخص آخر خارج هيكل اإلستمارة ابجلهه. "مستخدم أي" .2
 : كتابة البياانت املطلوب تقدميها أو إستكماهلا." املطلوبة البياانت" .3
 : إرسال الطلب للموظف . "تنفيذ" .4
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 املستخدم املختص )املراقب املايل ابجلهة(. –العمليات الرئيسية 

  اإلمتناع(إعادة ختصيص املعاملة للوزير املسئول عن اجلهة(. 

 
 :الغرض من اإلجراء 

 
 خيتص اإلجراء  إبعادة ختصيص املعاملة  للوزير املسئول ابجلهة أو من ينوب عنه للبت يف املعاملة وحتمل مسئوليتها.

 
 نظام الرقابة املالية. –: املستخدم املختص املسئولية 
 التبليغات: املسار 
 الشاشة :  
 

 
 

 طواتاخل: 
 ابلضغط على رابط إدخال اليوميات سيتم ظهور شاشة اليوميات اخلاصه ابإلستمارة .:  "اليوميات إدخال" .1
 : ابلضغط على الرابط تفتح شاشه تسجيل املخالفات على اليوميه ." املالية الرقابه خمالفات" .2
و  CTRL+P: يتم من خالله كتابة سبب اإلمتناع وبعدها تتم عمليه طباعه التعليق ابلضغط على " التعليق" .3

 إرفاقها مع اإلستماره .
 :  ابلضغط على مفتاح التفويض يتم حتويل إعتماد اإلستماره للوزير أو من ينوب عنه." التفويض" .4
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 الشاشة :  
 

 
 

 :إختيار اإلسم او إسم املستخدم اخلاص ابلوزير او من ينوب عنه . "املكلف" .1
 .: تسجيل املالحظات املسببة لإلمتناع "املالحظات" .2
 :حتويل إعتماد اإلستمارة للوزير او من ينوب عنه. "تنفيذ" .3
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 املستخدم املختص )املراقب املايل ابجلهة(. –العمليات الرئيسية 

 نظام األستاذ العام( إاتحة تعديل / إلغاء معاملة معتمدة من وحدة الرقابة املالية(. 

 
 :الغرض من اإلجراء 

 
 إاتحة ) التعديل/ اإللغاء( على املعاملة املعتمدة من وحدة الرقابة املالية ابجلهة.خيتص اإلجراء  إبتباع اإلجراءات اليت تؤدي إىل 

 
 نظام الرقابة املالية. –: املستخدم املختص املسئولية 
 نظام اإلستاذ العام < يوميات اإلستاذ العام: املسار 
 الشاشة :  

 

 
 
 طواتاخل: 

 املستندات .: يتم الضغط على مفتاح أخرى لظهور حقل أرقام " أخرى" .1
 
 الشاشة  : 

 

 
 

 ( .105935( إىل )105935: يتم إدخال رقم املستند مثال من)  "أرقام املستندات" .2
 : ابلضغط على مفتاح حبث سيتم العثور على اإلستماره اليت مت اإلستعالم عنها . "حبث" .3
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  : الشاشة 
 

 
 

 : يتم الضغط على مفتاح مراجعة اليومية للدخول على اإلستمارة لرؤيه مجيع  "اليومية مراجعه" .4
 بياانهتا .

 الشاشة  : 
 

 
 

 ستتمكن اجلهه من التعديل على اإلستمارة أو "اعتماد إلغاء": ابلضغط على مفتاح " اعتماد إلغاء" .5

 إلغائها ابلكامل
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 املالية )نظام املدفوعات(. إاتحة تعديل / إلغاء معاملة معتمدة من وحدة الرقابة 

 
 نظام الرقابة املالية. –: املستخدم املختص املسئولية 
 نظام املدفوعات : نظام املدفوعات : الفواتري : ادخال < الفواتري: املسار 
 الشاشة :  
 

 
 
 اخلطوات: 

 : ابلضغط على مفتاح البحث )املستكشف( تظهر قائمة للبحث ابلفواتري . "البحث مفتاح" .1
  

 الشاشة :  
 

 
 
 : إدخال رقم اإلستماره كما هو موضح . "األرقام" .2
 : ضغط على مفتاح حبث لظهور اإلستماره . "حبث" .3
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  : الشاشة 
 

 
 

 اإلجراء .الشاشة املختصة بتنفيذ : يتم الضغط على مفتاح إجراءات إلظهار "إجراءات" .4
 . "الفواتري إلغاء" إختيارمربع : التحديد على  "الفواتري إلغاء" .5
 يتم إجراء إلغاء الفاتورة . "موافق": ضغط على مفتاح  "موافق" .6
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 املستخدم املختص )املراقب املايل ابجلهة(. –العمليات الرئيسية 

  خمالفة موقعة على إستمارة نظراً لتاليف اجلهة املخالفةإيقاف. 

 
 :الغرض من اإلجراء 

 
 املخالفة املوقعة على املعاملة بعد تاليف اجلهة سبب اإليقاف.خيتص اإلجراء إبتباع اإلجراءات اليت تؤدي إىل إيقاف 

 
 نظام الرقابة املالية. –: املستخدم املختص املسئولية 
 إعدادات نظام الرقابة <املخالفات على اإلستاذ العام / املخالفات على املدفوعات: املسار 
 الشاشة  : 
  

 
 
 طواتاخل: 

مث إدخال رقم اإلستمارة داخل احلقل و بعدها  F11" : يتم الضغط من لوحه املفاتيح على اإلستمارة رقم" .1
 .لظهور اإلستمارة   CTRL + F11يتم الضغط على مفتاح 

 الشاشة  : 
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  ." : ظهور اإلستمارة بعد القيام ابإلجراء السابقاإلستمارة رقم" .2
 املخالفة.ابلضغط على مربع اإلختيار سيتم إيقاف " : إيقاف" .3
 " :ظهور اتريخ عملية اإليقاف تلقائيا .اإليقاف اتريخ" .4
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