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 مراقبة الوثيقة
 

 سجل التغريات

 مرجع التغيري النسخة املؤلف التاريخ

 ال يوجد V.01 فوزيحممد حممود  02/02/2014    
 V.02 V.01 حممود حممد فوزي 28/05/2014
 V.03 V.02 عبد هللا بالل –علي اجلديع  10/06/2014
 V.04 V.03 حممود حممد فوزي 09/11/2014
 V.05 V.04 حممود حممد فوزي 24/12/2014

 

 االعتماداملراجعة و 

 املوقع اإلسم رقم النسخة

 إدارة نظم ختطيط املوارد املؤسسيةمراقب  السيد/ إبراهيم الفيلكاوي  1   
 امللحقة اإلجتماعية واالقتصاديةنظم وزارات وإدارات اخلدمات  السيدة / فضيلة جزاع   2
 مستشار إدارة نظم ختطيط املوارد املؤسسية السيد / حممود حممد فوزي  3

 

 التوزيع

 املوقع اإلسم رقم النسخة

 إدارة نظم ختطيط املوارد املؤسسية( GFMISمكتبة مشروع ) 1   
 

 مالحظات حلاملي الوثيقة:

الوثيقة وطباعتها، يرجى كتابة إمسك على يف املكان املخصص بصفحة الغالف، وذلك ألغراض مراقبة يف حالة احلصول على نسخة إلكرتونية من هذه 
 الواثئق.

 يف حالة احلصول على نسخة مطبوعة من هذه الوثيقة، يرجى كتابة إمسك على الغالف األمامي، وذلك ألغراض مراقبة الواثئق.
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 .النظامعن  ةمقدم

ا رقابة قانونية ومالية حتكم التصرفات املالية واحملاسبية ذات الطابع املايل، وامليزانيات نظرا  ألمهية دور الرقابة املالية من َكوِنه
يف اجلهات احلكومية، وقوائم اإليرادات والنفقات والسجالت احملاسبية، وذلك بغرض التأكد من مطابقتها للقواعد أبنواعها 

 GFMISوالقيود واملعايري والصالحيات املالية املعمول هبا يف احلكومة وحرصاً على تفعيل دور الرقابة املالية الياً بنظام 
م تاليف األخطاء قبل حىت يت قابة التوجيهية أو الوقائية قبل الصرف او التحصيلاملسبقة او ما يعرف ابلر لتحقيق الرقابة 

ة إدارة نظم ختطيط بواسط إبدارة عمليات الرقابة املالية املسبقة على اجلهاتحدوثها وعليه فقد مت تطوير نظام خاص يقوم 
مطبقتاً املعايري القياسية املوضوعة من  GFMISوزارة املالية بدولة الكويت ليتكامل مع نظم اوراكل  –املوارد املؤسسية 

 شركة أوراكل العاملية مبا حيقق اجلودة و السرية املطلوبة لضمان سري العمليات ابلشكل السليم.

  النظام: أمهية- 

 لنظام مع أنظمة أوراكل املالية تكامل اGFMIS. 
  .التحكم بصورة كاملة يف منح املراقبيني املاليني املسئوليات اخلاصة ابجلهة عن طريق مدير نظام الرقابة املالية 
  .التحكم يف ختصيص املراقبيني املاليني على اجلهات بصورة اليه و مركزية عن طريق مدير نظام الرقابة املالية 
  ختصيص املراقب املايل الواحد على أكثر من جهة.إمكانية 
 .وجود سجل ابملخالفات املالية اخلاصة بكل سنه مالية 
  . سهولة تصدير/إسترياد سجل املخالفات من أو إىل النظام 
 .نقل سجل املخالفات من سنة سابقة اىل سنة الحقة اليا يف حالة الرغبة 
  فعيل/إيقاف( املخالفات بسجل املخالفات عن طريق مدير نظام الرقابة ت –التحكم بصورة مركزية يف )إضافة / تعديل

 املالية. 
 .إرسال املعامالت اليا  إىل مجيع أعضاء وحدة الرقابة املوجود ابجلهة 
  التحكم يف ظهور و إخفاء املعامالت املالية بقائمة التبليغات اخلاصة أبعضاء وحدة الرقابة املوجود ابجلهة بعد التعامل

 عليها ابلرفض أو اإلعتماد أو طلب بياانت من احد أعضاء الوحدة . 
 ية طريق وحدة الرقابة املال إمكانية حصر صالحية )إلغاء / التعديل ( على اإلستمارات املعتمدة من املراقب املايل عن

 ابجلهة. 
  .إمكانية إطالع املراقب املايل على مصدر املعاملة على النظام والتدقيق عليها 
 بشكل ا يل.  مراقبة املعامالت املالية و مراجعتها قبل الصرف 
 .إمكانية إعتماد املعاملة بدون توقيع خمالفات أو مالحظات 
 خمالفات أو حتفظ حبيث متكن اجلهة من إستكمال إجراءات الصرف مع إرفاق منوذج  إمكانية إعتماد املعاملة مع توقيع

 املخالفات واملالحظات اخلاص ابملعاملة ضمن مستندات املعاملة لتحميل اجلهة مسئولية الصرف . 
 نواقص ( عليها بغرض التصحيح. –إمكانية رفض املعاملة و إرجاعها للمختص ابجلهة نظرا  لوجود )مالحظات 
 .إمكانية تفويض اإلعتماد خالل األجازات املخططة عن طريق املراقب املايل نفسه والغري خمططة 
  إمكانية اإلمتناع عن إعتماد املعاملة و إعادة ختصيصها إىل الوزير املسئول عن اجلهة نظرا  لوجود أخطاء أو نقص

 ابملستندات .
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 على املعاملة الواحدة. إمكانية تسجيل عدد غري حمدد من  املخالفات واملالحظات 
 . إمكانية وجود منوذج يوضح املخالفات واملالحظات اخلاص ابملعاملة 
 .وجود أتريخ بسجل اإلعتمادات اليت متت على املعاملة 
 ( إمكانية التحكم يف توليد خمرجات التقارير بعدة صيغ مثلWord – Excel – HTML - PDF .) 
 ع العمليات ومعرفة مقدار إجناز األعمال وتقارير إحصائية أخرى.طباعة التقارير املختلفة اليت تتيح تتب 
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 تكامل النظام مع أنظمة أوراكل
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 تدفق العمليات داخل النظام.
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 املميز )مدير النظام( .املستخدم  –العمليات الرئيسية 

 .فتح السنة املالية اخلاصة ابلنظام 

 
 الغرض من اإلجراء: 

نة املراد تسجيل تصنيف خمالفات هلا. ابإلضافة إىل إمكانية تفعيل / تعطيل العمل ابلس السنةوفتح خيتص اإلجراء بتسجيل 
 اليني ابلتعامل هبا. امل للمراقبنياملالية مما يرتتب عليه عدم إاتحة مجيع التصنيفات واملخالفات اخلاصة هبذه السنة املالية 

 
 نظام الرقابة املالية –املستخدم املميز  :املسئولية 

 
 إعدادات نظام الرقابة < فتح السنة املالية :املسار 

 
 الشاشة:  

 

 
 

 طواتاخل: 
 (2013السنة املالية املراد تسجيل تصنيف املخالفات التابع هلا مثال ) : إدخالاملالية"رمز السنة " .1
 2014/  2013توضيحي للسنة املالية املراد العمل عليها مثال  وصف ":وصف السنة املالية" .2
هلذه السنة  هتا اخلاصةوخمالفاتفعيل او تعطيل العمل ابلسنة املالية جلميع التصنيفات  إمكانية ":لإلستخدامتفعيل " .3

 املالية للمراقبني
 تقارير خاصة هبذه السنة ابستخراجتفعيل أو تعطيل العمل  : إمكانية"تفعيل للتقارير" .4
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 املستخدم الرئيسي.املستخدم املميز )مدير النظام( /  –العمليات الرئيسية 

 .تسجيل تصنيفات املخالفات ابلنظام 

 
 :الغرض من اإلجراء 

 –يرادات اإل –املالية اخلاصة بكل سنه مالية مثل )القواعد العامة املخالفات خيتص اإلجراء بتسجيل قائمة تصنيفات 
بتاريخ  اإلحتفاظ معاملصروفات ....( ابإلضافة إىل إمكانية التحكم يف تفعيل/ تعطيل العمل أبي من التصنيفات املسجلة 

 تعطيل التصنيف.
 
 :نظام الرقابة املالية. –املستخدم املميز  املسئولية 
 :نظام الرقابة املالية. –خدم الرئيسي املست املسئولية 
 :إعدادات نظام الرقابة < تسجيل تصنيفات املخالفات املسار 
 الشاشة:  

 

 
 

 طواتاخل: 
  هبا.السنة املراد تسجيل قائمة تصنيفات املخالفات املالية اخلاصة  : إختياراملالية"السنة " .1
 تلقائيا .اليت مت إختيارها ويظهر  "وصف السنة" .2
 البياانت.يتم الضغط على مفتاح حبث لتظهر " حبثمفتاح "  .3
-2000القواعد العامة/-1000)مثال  هرقم تعريفي خاص لكل تصنيف على حد ": تسجيلالتصنيفرمز " .4

 االيرادات(.
 الرتباط،ا-أ-العامة/ االيرادات/ املصروفات القواعد)مثال وصف خمتصر للتصنيف  ": تسجيلالتصنيفوصف " .5

.)....... 
 املالية.التحكم يف تفعيل أو إيقاف التعامل يف التصنيف خالل السنة  إمكانية": احلالة" .6

 التعامل يف التصنيف يظهر تلقائيا . إليقاف( احلالة)مربع اإلختيارإزالة العالمة من  ": عنداإلنتهاءاتريخ " .7
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 املستخدم املميز )مدير النظام( / املستخدم الرئيسي. –العمليات الرئيسية 

  املخالفات ابلنظام.تسجيل 

 
 :الغرض من اإلجراء 

  ت او مثل )عدم اصدار قرارا مالية ةسنتصنيف و املالية اخلاصة بكل املخالفات خيتص اإلجراء بتسجيل قائمة
التقيد بقانون انشاء ديوان احملاسبه حدود الرقابه املسبقه ....(لتصنيف القواعد العامة  -قوانني ترتب اعباء ماليه 

ابإلضافة إىل إمكانية التحكم يف تفعيل/ تعطيل العمل أبي من التصنيفات املسجلة مع  اإلحتفاظ بتاريخ تعطيل 
 التصنيف.

 
  تعديل( -إلغاء    -وقف مؤقت  –بشاشة املخالفات )إضافة خمالفة جديدة التحكم 

 
 نظام الرقابة املالية. –: املستخدم املميز املسئولية 
 نظام الرقابة املالية. –: املستخدم الرئيسي املسئولية 
 إعدادات نظام الرقابة < تسجيل املخالفاتاملسار : 
 الشاشة :  

 
 

 
 

 طواتاخل: 
 :إختيار السنة املالية املراد تسجيل املخالفات اخلاصه بتصنيفاهتا "السنة املالية" .1
 للمخالفاتمز اخلاص للتصنيف املراد إدخاله : إختيار الر "تصنيف املخالفات"  .2
 :يتم إدخال أرقام متسلسلة يدواي  للمخالفات اخلاصه ابلتصنيف "رمز املخالفة"  .3
 :يتم تسجيل إسم خمتصر للمخالفة و يتم إسخدامها يف هذا احلقل "إسم املخالفة"  .4
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: تسجيل وصف خمتصر عن املخالفة مثال )انشاء الضرائب العامه, عدم جواز ختصيص ايراد  "وصف املخالفة"  .5
 ملواجهة مصروف اال بقانون(

 ـ: يتحكم مربع اإلختيار ) نشط ( يف تفعيل / تعطيل التعامل ابملخالفة"نشط"  .6
 لقائيا .ت اتريخ اإليقاف يظهر ابملخالفة:عند إزالة العالمة من مربع احلاله اليقاف التعامل "يخ اإلنتهاءاتر " .7
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 املستخدم املميز )مدير النظام( / املستخدم الرئيسي. –العمليات الرئيسية 

 .إضافة أو تعريف مراقب مايل جديد 

 :الغرض من اإلجراء 
بق له إدارة نظم ختطيط املوارد املؤسسية يف حالة أنه مل يس –املايل لقسم التفويضات إرسال طلب إنشاء إسم مستخدم للمراقب 

 .إستخراج إسم مستخدم
 
 طواتاخل: 

 .تسجيل البياانت الوظيفية 
 .)ختصيص املراقب على منظمة أفراد )قطاع شئون الرقابة املالية 
 .تسجيل بياانت إسم املستخدم 

 

  للمراقبني.ختصيص املسئوليات والصالحيات 

 :الغرض من اإلجراء 
  اإلجراء  مبنح  صالحيات اجلهة  للمراقبني املاليني  ابإلضافة إىل إمكانية التحكم بتفعيل / تعطيل  املسئولية  خيتص

 من املراقب املايل حسب حاجة العمل املطلوبة  وذلك عن طريق اتريخ البداية و اتريخ النهاية.
 

  دائم( -)مؤقت وقف صالحية املراقب املايل 
 
 نظام الرقابة املالية. –: املستخدم املميز املسئولية 
 نظام الرقابة املالية. –: املستخدم الرئيسي املسئولية 
 ختصيص املسئوليات للمراقبني: إعدادات نظام الرقابة < املسار 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

         



   نظام الرقابة املالية
 

 الرقابة املالية نظام- دليل املستخدم                       38 من 8 صفحة مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 الشاشة :  
 

 
 
 

 مالحظه: 
يف لوحه املفاتيح و كتابه إسم املستخدم أو الرقم املدين بوضعه بني  F11عند فتح الشاشة يتم اإلستعالم عن طريق ضغط 

من لوحة  ctrl + F11مث يتم الضغط على    %KMEKAMI%:   إسم املستخدم F11عالمتني )%..%( مثال : 
 املفاتيح .

 
 طواتاخل: 

 : كتابه إسم املستخدم."إسم املستخدم" .1
 : الرقم املدين."الرقم املدين" .2
 .: يتم إختيار املسئولية اخلاصة اليت يراد ختصيصها للمراقب املايل"املسئولية" .3
 .: هو اتريخ بداية ختصيص الصالحية للمراقب "من"حقل   .4
 : هو اتريخ هناية ختصيص الصالحية للمراقب. "إىل"حقل   .5



   نظام الرقابة املالية
 

 الرقابة املالية نظام- دليل املستخدم                       38 من 8 صفحة مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 ( / املستخدم الرئيسي.املستخدم املميز )مدير النظام –العمليات الرئيسية 

 .ختصيص املراقبني على اجلهات 

 :الغرض من اإلجراء 
  خيتص اإلجراء  بتخصيص املراقبني املاليني  على اجلهات املراد العمل هبا . وهذا اإلجراء ميكن  املراقب املايل من

املراقب  عليها  لقائمة تبليغاتإدراجه ضمن أعضاء وحدة الرقابة ابجلهة مما يسمح بوصول املعامالت املراد املراقبة 
 املايل.

 
 نقل مراقب مايل من جهة إىل اخرى. 

 
 نظام الرقابة املالية. –: املستخدم املميز املسئولية 
 نظام الرقابة املالية. –: املستخدم الرئيسي املسئولية 
 إعدادات نظام الرقابة < ختصيص املراقبني على اجلهاتاملسار : 
 الشاشة :  
 

 



   نظام الرقابة املالية
 

 الرقابة املالية نظام- دليل املستخدم                       38 من 8 صفحة مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 
 طواتاخل: 

:عند الضغط عليه تظهر قائمه منسدله أبمساء اجلهات مث يتم إختيار اجلهه و الضغط على مفتاح  "إخرت اجلهه"مفتاح  .1
 موافق

 : توضح قائمه أعضاء وحدة الرقابة املالية ابجلهه "فريق وحدة الرقابة املالية"  .2
 من القائمه تظهر البياانت التفصيليه للمراقب. "إسم"إبختيار   .3

 

  إضافة. –املراقبني على اجلهات ختصيص 

 :الغرض من اإلجراء 
خيتص اإلجراء  بتخصيص املراقبني املاليني  على اجلهات املراد العمل هبا . وهذا اإلجراء ميكن  املراقب املايل من إدراجه ضمن أعضاء 

 املراقب املايل.وحدة الرقابة ابجلهة مما يسمح بوصول املعامالت املراد املراقبة عليها  لقائمة تبليغات 
 

 
 نظام الرقابة املالية. –: املستخدم املميز املسئولية 
 نظام الرقابة املالية. –: املستخدم الرئيسي املسئولية 
 إعدادات نظام الرقابة < ختصيص املراقبني على اجلهاتاملسار : 
 الشاشة :  
 
 



   نظام الرقابة املالية
 

 الرقابة املالية نظام- دليل املستخدم                       38 من 8 صفحة مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 
 
 طواتاخل: 

 .: ابلضغط على مفتاح إضافة تظهر قائمه منسدلة أبمساء املراقبني "إضافة"مفتاح  .4
 .: يتم الضغط على مفتاح موافق بعد إختيار املراقب"موافق"مفتاح    .5

 

  حذف. –ختصيص املراقبني على اجلهات 

 :الغرض من اإلجراء 
جلهة مدير النظام من حذف أعضاء وحدة الرقابة ابخيتص اإلجراء  حذف ختصيص املراقبني املاليني  على اجلهات . وهذا اإلجراء ميكن  

 مما يسمح بعدم وصول املعامالت املراد لقائمة تبليغات املراقب املايل.
 

 
 نظام الرقابة املالية. –: املستخدم املميز املسئولية 
 نظام الرقابة املالية. –: املستخدم الرئيسي املسئولية 
 راقبني على اجلهات: إعدادات نظام الرقابة < ختصيص املاملسار 

 
 
 
 



   نظام الرقابة املالية
 

 الرقابة املالية نظام- دليل املستخدم                       38 من 8 صفحة مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 الشاشة :  
 

 
 
 

 
 تاخلطوا: 

 : حتديد أحد اعضاء فريق الرقابة املالية ابجلهة املراد وقف ختصيصه على اجلهة. "فريق الرقابة املالية ابجلهة"  .1
 هة.ابة اجلقوحدة ر " : ابلضغط على مفتاح حذف ستظهر رساله ابلتأكيد على حذف املراقب من حذفمفتاح " .2
 . "ال" يتم تنفيذ اإلجراء ويف حالة العدول عن احلذف يتم الضغط على مفتاح "موافق"لضغط على اب ": نعممفتاح " .3



   نظام الرقابة املالية
 

 الرقابة املالية نظام- دليل املستخدم                       38 من 8 صفحة مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 املستخدم املختص )املراقب املايل ابجلهة(. –العمليات الرئيسية 

 " الدخول على شاشة التبليغات " اخلاصة ابملراقب. 

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

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

 

 
 
 طواتاخل: 

 . %105937: للبحث عن اإلستماره يتم وضع رقم اإلستماره بني عالمتني %..%  مثال: %"املوضوع" .1
 إلستدعاء اإلستماره و ظهورها يف شاشة التبليغات.: يتم الضغط على مفتاح ذهاب " ذهاب"  .2
 ." املوضوع" لفتح شاشة اإلعتماد اخلاصة ابإلستمارة :يتم الضغط على رابط "  املوضوعرابط "  .3

 



   نظام الرقابة املالية
 

 الرقابة املالية نظام- دليل املستخدم                       38 من 8 صفحة مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 املستخدم املختص )املراقب املايل ابجلهة(. –العمليات الرئيسية 

 .إعتماد املعاملة بدون توقيع خمالفات أو مالحظات 

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

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

 
 
 اخلطوات: 

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

 
 
 
 
 



   نظام الرقابة املالية
 

 الرقابة املالية نظام- دليل املستخدم                       38 من 8 صفحة مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 
 
 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



   نظام الرقابة املالية
 

 الرقابة املالية نظام- دليل املستخدم                       38 من 8 صفحة مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 املستخدم املختص )املراقب املايل ابجلهة(. –الرئيسية العمليات 

 إعتماد املعاملة مع توقيع خمالفات أو حتفظ  

 
 :الغرض من اإلجراء 

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

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

 
 
 طواتاخل: 

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

 



   نظام الرقابة املالية
 

 الرقابة املالية نظام- دليل املستخدم                       38 من 8 صفحة مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

  
 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
 . : مربع اإلختيار يظهر اتريخ إيقاف املخالفه تلقائيا  " اإليقاف اتريخ" .7

 

 طباعه املخالفة 

 
 الشاشة :  

 
 
 :اخلطوات 



   نظام الرقابة املالية
 

 الرقابة املالية نظام- دليل املستخدم                       38 من 8 صفحة مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

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

 الشاشة : 
 

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

 الشاشة : 
 

 
 

 " إلختيار مستند املخالفه . حبثالضغط على مفتاح " .3



   نظام الرقابة املالية
 

 الرقابة املالية نظام- دليل املستخدم                       38 من 8 صفحة مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 

 : الشاشة 
 

 
 
لضغط على مفتاح مث ا " اتمحىت تكون احلاله " "جتديد البياانتمفتاح " حتديد مستند املخالفة و يتم الضغط على .4

 " .عرض املخرجات"

 
 الشاشة : 

 

 



   نظام الرقابة املالية
 

 الرقابة املالية نظام- دليل املستخدم                       38 من 8 صفحة مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

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

 الشاشة : 
 

 
 

 ة .عمليه اإلعتماد مع وجود املخالف : بعد إجراءات تسجيل املخالفات و طباعه مستند املخالفه تتم" اإلعتماد" .1



   نظام الرقابة املالية
 

 الرقابة املالية نظام- دليل املستخدم                       38 من 8 صفحة مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 املستخدم املختص )املراقب املايل ابجلهة(. –العمليات الرئيسية 

  مالحظات. للجهة لوجود املعاملةرد 

 
 :الغرض من اإلجراء 

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

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

 

 
 
 طواتاخل: 

 :  ابلضغط على رابط إدخال اليوميات سيتم ظهور شاشة اليوميات اخلاصه ابإلستمارة ." 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

 



   نظام الرقابة املالية
 

 الرقابة املالية نظام- دليل املستخدم                       38 من 8 صفحة مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 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: 

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

 
 



   نظام الرقابة املالية
 

 الرقابة املالية نظام- دليل املستخدم                       38 من 8 صفحة مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 
 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

 



   نظام الرقابة املالية
 

 الرقابة املالية نظام- دليل املستخدم                       38 من 8 صفحة مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 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
 
 



   نظام الرقابة املالية
 

 الرقابة املالية نظام- دليل املستخدم                       38 من 8 صفحة مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 
 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

 



   نظام الرقابة املالية
 

 الرقابة املالية نظام- دليل املستخدم                       38 من 8 صفحة مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 املستخدم املختص )املراقب املايل ابجلهة(. –العمليات الرئيسية 

 ام()نظام األستاذ الع 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
 " : ظهور إسم املراقب الذي قام بعمليه اإليقاف تلقائيا .املراقب" .5
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