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 )1املقدمة
 تضم نظم إدارة مالية احلكومة جمموعة من األنظمة الفرعية اليت تتكامل فيما بينها من خالل الدورة
املستندية اجلديدة :

 دور موظفي األقسام املختلفة يف اجلهة احلكومية يف نظم إدارة مالية احلكومة : GFMIS

دليل المستخدم لنظام موازنة القطاع العام

صفحة  4من 39

وزارة المالية – يناير 2018

 دور موظف امليزانية يف نظم إدارة مالية احلكومة : GFMIS

 موظف امليزانية له صالحيات متعددة يف أكثر من نظام فرعي ليتمكن من القيام بأدواره وهي :
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 )2الدورة املستندية اخلاصة بتغذية مشروع امليزانية يف نظام موازنة القطاع العام
أوال  :إجراءات أساسية مع بداية السنة املالية اجلديدة:
 )1فتح السنة املالية اجلديدة للجهات احلكومية :
يقوم املختصني يف وزارة املالية  -قطاع شئون امليزانية العامة بالتالي :
 تعريف السنة املالية اجلديدة يف النظام وفتحها للجهة احلكومية لتتمكن من بدء العمل.
 تعريف ورقة العمل الفرعية للجهة احلكومية حبسب ترميز حمدد هو :
( نوع امليزانية – رقم اجلهة – اسم اجلهة خمتصر – السنة املالية )
مثال ورقة العمل الفرعية إلعداد امليزانية السنوية لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
لسنة  2018 /2017سيكون امسها يف النظام )سنوية فرعية –  –22و .األوقاف – .(2017
 ميكن للجهة االستعالم عن رمز ورقة العمل الفرعية اخلاص بها أو االستفسار من الباحث املختص يف
وزارة املالية  -قطاع شئون امليزانية العامة لتتمكن من بدء عملية ادخال مشروع تقديرات امليزانية
يف النظام .
 )2مراجعة وتعديل دليل احلسابات املعرف يف النظام :
 يف بداية كل سنة مالية يتم مراجعة احلسابات املعرفة يف شجرة احلسابات الرئيسية يف النظام من
حيث وجود استحداثات حلسابات جديدة أو تعديل أو ايقاف بعض احلسابات من قبل املختصني يف
وزارة املالية  -قطاع شئون امليزانية العامة .
 مت تصميم النظام حبيث يتم تعريف دفرت استاذ عام لكل جهة بشكل منفصل عن اجلهة األخرى ،
وهذا يعين أنه عند استحـداث حساب جديد يف شجـرة احلسابات الرئيسية للنظام  ،وإذا كانت
اجلهة احلكومية ستستخدم احلساب املستحدث فإنه جيب على الباحث املختص يف قطاع شئون
امليزانية العامة فتح أو تفعيل توليفة احلسابات الصحيحة املرتبطة باحلساب املستحدث للجهة
احلكومية  ،مثال :
 oمت استحداث حساب مكافأة خاصة ملوظفني الدولة وبالتالي تقوم ادارة التخطيط املالي
واملتابعة باستحداث نوع (مكافأة خاصة) بالنظام  ،ثم يقوم كل باحث خمتص بفتح
توليفة حساب (مكافأة خاصة) جلهته نظرا إىل اختالف التصنيف الوظيفي وتصنيف
الربنامج من جهة ألخرى.
 oمت استحداث حساب ( رسوم عبور األجواء الكويتية على الطائرات)  ،بالتالي سيقوم
الباحث املختص بفتح توليفة ذلك احلساب للطريان املدني فقط ألنه خيصهم فقط.
 oإذا كان احلساب موجود يف شجرة احلسابات الرئيسية للنظام وغري متاح جلهة معينة ،
فإن الباحث املختص بإمكانه فتح توليفة احلساب املطلوب واتاحته للجهة لتقوم
باستخدامه يف النظام.
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ثانيا  :الدورة املستندية للجهة احلكومية و مراحل ورقة العمل الفرعية للجهة :
 )1سيتم تعريف ورقة عمل فرعية للجهة وورقة عمل رئيسية لوزارة املالية.
 )2املرحلة تعين حفظ البيانات والتعديالت على مبالغ حسابات ورقة العمل كنسخة من امليزانية مع حفظ
اسم املوظف الذي قام بتعديل التقدير و سبب التعديل حبيث ميكن طباعة ذلك يف تقرير منفصل حسب
احلاجة.
 )3نظرا إىل أن ورقة العمل تتبع طريقة املراحل فإن نقلها من مرحلة ألخرى تعين أنها استوفت املراجعات
واالعتمادات املطلوبة من املوظف ورئيس القسم واملراقب واملدير .
 )4ال يوجد تسلسل اعتماد لورقة العمل داخل املرحلة الواحدة فمثال التبني الشاشة اعتماد رئيس القسم
لورقة العمل بل ميكن التأكد من ذلك عن طريق تنفيذ تقرير ((آخر تعديالت ورقة العمل )) اليت
يتضمن اسم آخر شخص قام بالتعديل .
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3
مراحل ورقة العمل الرئيسية
الخاصة بوزارة المالية
(قطاع شئون الميزانية)

مراحل ورقة العمل الفرعية
الخاصة بالجهة الحكومية
المرحلة 10

المرحلة 10

( اجلهة  - 1إعداد خطة عمل اجلهة )

( اجلهة  - 1إعداد خطة عمل اجلهة )

المرحلة 20

المرحلة 20

( اجلهة  - 2إعداد ميزانية وبرامج اجلهة )

( اجلهة  - 2إعداد ميزانية وبرامج اجلهة )

المرحلة 30

المرحلة 30

( اجلهة  - 3املراجعة الفنية )

( اجلهة  - 3املراجعة الفنية )

المرحلة 40

المرحلة 40

( اجلهة  - 4التسليم إىل وزارة املالية )

( اجلهة  - 4التسليم إىل وزارة املالية )

المرحلة 50

المرحلة 50

( املالية  - 1مراجعة إدارات امليزانية املختصة )

 -2دمج
أوراق
العمل

 -1نقل
المراحل
آليا

( املالية  - 1إعداد خطة عمل اجلهة )

المرحلة 60
( املالية  - 2االعتماد املبدئي لوزارة املالية)

المرحلة 70
( املالية  - 3اعتماد اللجنة العليا للميزانية )

المرحلة 80
( املالية  - 4التسليم جمللس الوزراء )

المرحلة 90
(جملس الوزراء  -اعتماد جملس الوزراء )

اتاحة مبالغ الميزانية المؤقتة
في نظام االستاذ العام للصرف

في حال عدم االعتماد

اتاحة قانون ربط الميزانية
في نظام االستاذ العام للصرف

في حال االصدار
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 )3إظهار أعمدة السنوات املستقبلية (التأشريية) يف ورقة العمل { شاشة اختيار البيانات}
الغرض :
ميكن للمستخدم التحكم يف أعمدة البيانات اليت يتم عرضها يف ورقة العمل من خالل شاشة { اختيار
البيانات }  ،ومن خالل هذه الشاشة يتم اختيار أعمدة السنوات املقرتحة ( السنة املالية اجلديدة املقرتحة والسنوات
املستقبلية (وهي السنوات التأشريية) لتظهر يف ورقة العمل  ،فمثال لو كانت ورقة العمل خاصة بالسنة املالية
 2018/2017واخرتنا السنة املالية اجلديدة املقرتحة والسنوات املستقبلية (التأشريية ) فإن عرض البيانات
سيكون كالتالي:
توليفة الحساب

الميزانية المقترحة

سنة مستقبلية  1سنة مستقبلية 2

حساب – جغرافي – برنامج – وظيفة – وحدة ادارية – جهة فرعية  -جهة

2018 - 2017

2019 - 2018

2020 - 2019

XX-XX-XXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XXXXXXXX

تقدير

تقدير

تقدير

أما لو مت اختيار ورقة العمل خاصة بالسنة املالية  2018/2017واخرتنا السنة املالية اجلديدة املقرتحة
فقط  ،فإن عرض البيانات سيكون كالتالي:
الميزانية المقترحة

توليفة الحساب
حساب – جغرافي – برنامج – وظيفة – وحدة ادارية – جهة فرعية  -جهة

2018 - 2017

XX-XX-XXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XXXXXXXX

تقدير

يالحظ أن اختيار أعمدة حمددة ليعرضها النظام ال يعين أنه مت إلغاء العمود وبياناته بل مت اخفاؤه فقط
من الشاشة اختصارا للبيانات املعروضة  ،كما أن تأثري اختيار البيانات ختص ورقة العمل اليت يستعرضها
املستخدم.
كما جيب مالحظة أن عندما يتم اختيار طريقة عرض األعمدة لورقة العمل فإنها ستكون ملرة واحدة
لورقة العمل  ،وسيظل النظام يعرض األعمدة اليت مت حتديدها  ،إىل أن يقوم املستخدم بتغيري طريقة العرض مرة
أخرى.
مفاهيم جديدة :
ورقة العمل  :جدول يستخدم إلدخال أو تعديل تقديرات امليزانية للجهة.
املوظف املسئول و اسم املسئولية على النظام :
اجلهة

اإلدارة

اجلهة احلكومية إدارة الشئون املالية

املسمى الوظيفي

اسم املسئولية على النظام

موظف  -رئيس القسم

املوظف املختص بإعداد ميزانية ( اسم اجلهة)

مراقب  -مدير

مسئول ادارة الشئون املالية  -اسم اجلهة

خطوات تسبق تنفيذ هذه العملية :
 تعريف ورقة العمل .
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خطوات التنفيذ :
بعد الدخول باسم املستخدم وكلمة السر ومسئولية نظام موازنة القطاع العام املناسبة.
املستكشف :ورقه العمل > تعديل .
 .1نبدأ بالبحث عن ورقة العمل املطلوبة باحدى طريقتني :
 الطريقة األوىل :
 بالضغط على زر البحث على شريط األدوات .
 إدخال معايري البحث مثل جمموعة امليزانية  ،اسم ورقة العمل  ،املرحلة احلالية ....اخل والضغط
على مفتاح البحث .
 الضغط على ورقة العمل املراد عرضها أو تعديلها والضغط على فتح
 الطريقة الثانية :
 الضغط على  F11حتى يسمح النظام للمستخدم باستخدام احلقل وكتابة مايريد البحث عنه.
 ادخال معلومات البحث يف احلقل املناسب وميكن استخدام عالمة  %لتسهيل عملية البحث
كالتالي :
 oعند ادخال يف حقل ورقة العمل  %562فإن ذلك يعين احبث عن مجيع أوراق العمل اليت
يبدأ رقمها بـ .562
 oعند ادخال يف حقل اسم ورقة العمل  %الصحة فإن ذلك يعين احبث عن مجيع أوراق
العمل اليت ينتهي امسها بـ كلمة (الصحة).
 oعند ادخال " %مدنية  " %يف حقل اسم ورقة العمل فإن ذلك يعين احبث عن مجيع اوراق
العمل اليت حيتوي امسها على كلمة ( مدنية) .

 .2الضغط على  Ctrl+F11لتنفيذ البحث .
 .3نالحظ ظهور قائمة بأوراق العمل اليت ينطبق عليها معيار البحث .
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 .4الضغط على ورقة العمل املراد تعديل أعمدة العرض هلا والضغط على فتح .

 .5تظهر البيانات الرئيسية لورقة العمل ( االسم  ،املرحلة ،جمموعة امليزانية ) .
 .6الضغط على اختيار البيانات .
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 .7اختيار تبويب ( مرجع السنة ) .
 .8ولكي يتم عرض السنة املالية اجلديدة املقرتحة والسنوات املستقبلية (التأشريية )  ،يقوم املستخدم بادخال
البيانات يف حقل (فرتة املوازنة ) و نوع السنة  ،مع وضع عالمة



يف مربع التقدير أمام كل سطر .

استكمال املثال السابق  :اذا كانت ورقة العمل للسنة املالية  ، 2019/2018ولكي يتم عرض السنة
املالية اجلديدة املقرتحة والسنوات املستقبلية ( التأشريية )  ،يقوم املستـخـدم بادخـال البيـانـات فـي حـقـل
( فرتة املوازنة ) و نوع السنة كما يف اجلدول أدناه  ،مع وضع عالمة
فترة الموازنة

نوع السنة

2019 -2018

Proposed 1

2020 -2019

Proposed 2

2021-2020

Proposed 3



يف مربع التقدير أمام كل سطر .

التقدير





 .9ضغط زر ( حفظ ) بعد االنتهاء.
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 )4ادخال أو تعديل التقديرات بورقة العمل
الغرض
ورقة العمل :هي جدول إلعداد وادخال وتعديل تقديرات مشروع امليزانية للجهة يف النظام  ،و يف شاشة
واحدة سيتم عرض احلسابات و التقديرات اخلاصة بها حبسب السنوات املقرتحة { السنة املالية اجلديدة املقرتحة
والسنوات املستقبلية ( وهي السنوات التأشريية ) }  ،فمثال لو كانت ورقة العمل خاصة بالسنة املالية
 2018/2017فإن عرض كل البيانات سيكون كالتالي:
توليفة الحساب

الميزانية المقترحة

سنة مستقبلية  1سنة مستقبلية 2

حساب – جغرافي – برنامج – وظيفة – وحدة ادارية – جهة فرعية  -جهة

2018 - 2017

2019 - 2018

2020 - 2019

XX-XX-XXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXX-XXXX-XXXXXXXX

تقدير

تقدير

تقدير

يف بداية السنة املالية  ،ستقوم إدارة التخطيط املالي واملتابعة يف وزارة املالية بتعريف ورقيت عمل
منفصلتني للميزانية السنوية لكل جهة :
 .1ورقة العمل الفرعية وهي ختص اجلهة احلكومية .
 .2ورقة العمل رئيسية وهي ختص وزارة املالية .
سيتم تسمية ورقـة العمـل الفرعية حسب التالي :
( نوع امليزانية – رقم اجلهة – اسم اجلهة خمتصر – السنة املالية )
مثال  :ورقة العمل السنوية اخلاصة بوزارة االوقاف للسنة املالية 2018 / 2017
ستسمى  :سنوية فرعية –  – 22و .األوقاف – 2017
كما أن وزارة املالية سرتبط ورقة العمل الفرعية للجهة مع جمموعة حسابات اجلهة وجمموعة
التحفظات ( أي سقوف االنفاق للجهة يف حال تفعيلها )  ،ويف حال احلاجة فإن الباحث املختص يف قطاع شئون
امليزانية يقوم بتعريف أو إعادة تفعيل أو فتح توليفة احلساب للجهة لتتمكن من تغذية مبلغ مشروع امليزانية
لتلك التوليفة .
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ويتيح النظام للمسئول يف اجلهة احلكومي التحكم بورقة العمل من حيث جتميدها ( أي منع إدخال التعديالت
عليها ) وإلغاء التجميد  ،وكذلك يتيح نقل ورقة العمل من مرحلة إىل املرحلة اليت تليها  ،أما مراحل ورقة العمل
الفرعية للجهة احلكومية فهي :
الوصف

رقم املرحلة

االسم املختصر

اسم املرحلة

10

اجلهة 1

إعداد خطة
عمل اجلهة

20

اجلهة 2

إعداد ميزانية نسخة عند إعداد مسودة تقديرات امليزانية اليت يتم رفعها للجنة إعداد التقديرات
وبرامج اجلهة ملراجعتها  ،وبعد اعتماد اللجنة يتم ادخال املبالغ املعتمدة من اللجنة يف ورقة العمل
الفرعية يف النظام .

30

اجلهة 3

املراجعة الفنية نسخة بعد احلصول على اعتماد اجلهات الفنية املتخصصة (مثل اجلهاز املركزي
لتكنولوجيا املعلومات  ،إدارة املخزون باملالية  ،إدارة أمالك الدولة  ،النقليات ،

40

اجلهة 4

عند تطبيق ميزانية الربامج واألداء سيتم تـفعيل هذه اخلطوة ولن تطـبـق حاليا.
لذا على اجلهة أن تنقل ورقة العمل إىل املرحلة التالية (  - 20إعداد ميزانية
وبرامج اجلهة ) مباشرة للبدء بالعمل على ورقة العمل.

الضيافة ) لتقديرات امليزانية  ،تقوم اجلهة بادخال تلك التعديالت على املبالغ يف
ورقة العمل الفرعية يف النظام .
التسليم إىل
وزارة املالية

نسخة بعد اعتماد اإلدارة العليا باجلهة وتسليمها إىل وزارة املالية (ما يعادل نسخة
 1سابقا )

مفاهيم جديدة :
ورقة العمل  :جدول يستخدم إلدخال أو تعديل تقديرات امليزانية للجهة
املوظف املسئول و اسم املسئولية على النظام :
اجلهة

اإلدارة

اجلهة احلكومية إدارة الشئون املالية

املسمى الوظيفي

اسم املسئولية على النظام

موظف  -رئيس القسم

املوظف املختص بإعداد ميزانية ( اسم اجلهة)

مراقب  -مدير

مسئول ادارة الشئون املالية  -اسم اجلهة

خطوات تسبق تنفيذ هذه العملية :
 تعريف ورقة العمل من قبل وزارة املالية – قطاع شئون امليزانية العامة وإتاحتها للمستخدمني يف اجلهة
احلكومية


فتح كافة توليفات احلسابات املطلوبة من قبل وزارة املالية – قطاع شئون امليزانية العامة لتغذية بيانات
مشروع امليزانية للجهة احلكومية يف النظام.

التقارير املرتبطة بهذه العملية :



تقرير آخر تعديالت ورقة العمل
التقارير املختلفة
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خطوات التنفيذ :
بعد الدخول باسم املستخدم وكلمة السر و مسئولية نظام ميزانية القطاع العام املناسبة
املستكشف :ورقه العمل > تعديل
 .1نبدأ بالبحث عن ورقة العمل املطلوبة  ،باحدى طريقتني :
 الطريقة األوىل :
 بالضغط على زر البحث على شريط األدوات
 إدخال معايري البحث مثل جمموعة امليزانية  ،اسم ورقة العمل  ،املرحلة احلالية ....اخل والضغط على
مفتاح البحث
 الضغط على ورقة العمل املراد عرضها أو تعديلها والضغط على فتح
 الطريقة الثانية :
 الضغط على  F11حتى يسمح النظام للمستخدم باستخدام احلقل وكتابة مايريد البحث عنه
 ادخال معلومات البحث يف احلقل املناسب و ميكن استخدام عالمة  %لتسهيل عملية البحث
كالتالي :
 oعند ادخال يف حقل ورقة العمل  %562فإن ذلك يعين احبث عن مجيع أوراق العمل اليت يبدأ
رقمها بـ 562
 oعند ادخال يف حقل اسم ورقة العمل  %الصحة فإن ذلك يعين احبث عن مجيع أوراق العمل اليت
ينتهي امسها بـ كلمة (الصحة)
 oعند ادخال " %مدنية  " %يف حقل اسم ورقة العمل فإن ذلك يعين احبث عن مجيع أوراق العمل
اليت حيتوي امسها على كلمة ( مدنية)
 .2الضغط على  Ctrl+F11لتنفيذ البحث

ضغط Ctrl+F11
لتنفيذ البحث
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 .3نالحظ ظهور قائمة بأوراق العمل اليت ينطبق عليها معيار البحث
 .4الضغط على ورقة العمل املراد عرضها  /تعديلها والضغط على زر ( فتح ).

اختيار
ورقة العمل

ضغط زر
(فتح)

 .5تظهر البيانات الرئيسية لورقة العمل ( االسم  ،املرحلة ،جمموعة امليزانية )  ،ثم الضغط على ( بنود السطر ).

بيانات
ورقة العمل

ضغط الزر
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 .6تظهر ورقة العمل مع األعمدة للسنوات املقرتحة واملستقبلية ( التأشريية ).

 .7إلدخال تقديرات بند سطر جديد يقوم املستخدم باختيار حقل ( احلساب ) ثم ستظهر شاشة الختيار توليفة
احلساب املطلوب إدخال التقديرات له  ،ثم ضغط زر ( موافق ).

الضغط هنا

اختيار توليفة الحساب

ضغط موافق

.8

يقوم املستخدم بادخال مبلغ تقديرات امليزانية للسنة املقرتحة اجلديدة و التقديرات املبدئية للسنوات
املستقبلية (التأشريية ) يف حقول األعمدة للحساب الذي مت اختياره .

.9

بعد ادخال التقديرات  ،يتم الضغط على زر
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مالحظة  :ميكن التعديل على األعمدة ذات اللون األبيض بينما األعمدة الرمادية ال ميكن التعديل عليها

ادخال التقديرات للحساب

اسم الحساب

 .10ميكن إدخال مالحظات املستخدم على التقديرات اليت يدخلها أو يعدهلا بورقة العمل بأن يضع املؤشر على
املبلغ الذي يريد إضافة مالحظة له ثم يضغط أدوات  تكوين مالحظات من شريط القوائم .

 .11كتابة التعليقات داخل نافذة املالحظات مثال  :بيان رأي املوظف وسبب التعديل ثم الضغط على زر ( موافق).
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 .12ميكن عرض آخر موظف قام بتعديل تقديرات هذا احلساب وتاريخ التعديل عن طريق اختيار ( من هو ) من
قائمة االدوات وهذا يفيد املراقب مثال يف معرفة هل مت مراجعة ورقة العمل من قبل رئيس القسم املختص أم ال.

اختيار ( من هو )
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 .13تكرار مجيع اخلطوات السابقة حتى يتم إدخال مجيع بنود السطر

 .14حفظ السجل
 .15يف حال احلاجة لتعديل تقديرات بند سطر مت ادخاله مسبقا  ،ميكن عرض مجيع احلسابات بالضغط على
 Ctrl+F11فيظهر النظام مجيع بنود السطر اخلاصة بورقة العمل .
 .16ميكن البحث عن حساب واحد أو مدى حسابات حمدد من حسابات ورقة العمل لتعديل تقديراته مثال
البحث عن مبالغ تقديرات الباب الثاني فقط لتعديلها  ،فيقوم املستخدم بالبحث وعرض املدى املطلوب فقط
بدال من عرض مجيع حسابات ورقة العمل  ،ويتم ذلك عن طريق الضغط على ايقونة البحث
شريط األدوات.

يف

 .17ادخال مدى احلسابات املطلوب عرضها ( من حساب {أ} إىل حساب {ب} ) ويف حال اختيار حساب واحد حمدد
فإن املستخدم يدخل نفس احلساب يف (حساب {أ} و حساب {ب }).

دليل المستخدم لنظام موازنة القطاع العام

صفحة  20من 39

وزارة المالية – يناير 2018

 .18يظهر احلساب ( أو جمموعة احلسابات املطلوب عرضها ) .
 .19الضغط على بند السطر املطلوب تعديله وادخال املبلغ املعدل وتكرار مجيع اخلطوات السابقة حتى يتم
تعديل مجيع بنود السطر اليت يرغب املستخدم بتعديلها.
 .20حفظ السجل بعد االنتهاء من ادخال كافة التعديالت والبيانات.
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 )5نقل مرحلة ورقة العمل و التحفظات ( سقوف االنفاق )
الغرض :
أوال  :التحفظات ( سقوف االنفاق ) :
ادخال التحفظات يف النظام من مسئولية املختصني يف وزارة املالية ،والتحفظات هي جمموعة قوانني خاصة
بورقة العمل مثل ادخال سقوف االنفاق املعتمدة على جمموعة من احلسابات فيقوم النظام بدور الرقابة آليا
للتأكد من عدم جتاوز جمموع التقديرات املدخلة يف تلك احلسابات للسقوف احملددة بالنظام.
مثال  :حتديد مبلغ مليون دينار كسقف االنفاق للباب الثاني مليزانية اجلهة احلكومية فيقوم النظام بدور
الرقابة آليا للتأكد من عدم جتاوز جمموع تقديرات الباب الثاني يف امليزانية املدخلة يف النظام لذلك السقف
ومينع اجلهة من ارسال ميزانيتها إىل وزارة املالية طاملا أن جمموع تقديراتها تتجاوز تلك السقوف.
أنواع السقوف هي اليت حتدد املستوى الرقابي املطلوب تطبيقه على التقديرات بشكل آلي من قبل النظام
 ،وهي نوعني :
 .1سقوف مرنة  :يقوم النظام بإظهار رسالة حتذيرية فقط عند ختطي السقوف وميكن للمستخدم
استكمال اجراءاته يف النظام ونقل مرحلة ورقة العمل بنجاح.
 .2سقوف ثابتة  :يقوم النظام بإظهار رسالة تفيد بوجود خطأ وهو ختطي السقوف وال ميكن
للمستخدم استكمال اجراءاته يف النظام وال نقل مرحلة ورقة العمل إىل أن يتم تعديل التقديرات
مبا يتناسب مع تلك السقوف.
مالحظة :
حسب توجيهات وزارة املالية فإنه سيتم استخدام السقوف املرنة يف السنوات األوىل من تطبيق نظام موازنة القطاع
العام  ،وسيتم تطبيق السقوف الثابتة الحقا.

ثانيا  :نقل مرحلة ورقة العمل :
املرحلة تعين حفظ البيانات والتعديالت على تقديرات حسابات ورقة العمل كنسخة من امليزانية مع
حفظ اسم املوظف الذي قام بتعديل التقدير و سبب التعديل حبيث ميكن طباعة ذلك يف تقرير منفصل حسب
احلاجة  ،ويقوم النظام حبفظ نسخ متعددة من امليزانية .
بعد االنتهاء من ادخال كافة التعديالت واملراجعات واالعتمادات املطلوبة على ورقة العمل تكون من
صالحية مدير أو مراقب الشئون املالية يف اجلهة احلكومية التحكم بنقل ورقة العمل حسب الدورة املستندية
اجلديدة  ،ويقوم النظام آليا بالتحقق ومراجعة ورقة العمل مع التحفظات ( سقوف االنفاق ) و بناءا على املستوى
الرقابي احملدد يف النظام ( سقف مرن أو ثابت )  ،يتم تنفيذ نقل ورقة العمل من مرحلتها إىل املرحلة اليت تليها (مثل
نقل ورقة العمل من مرحلة املراجعة الفنية إىل مرحلة التسليم إىل وزارة املالية )  ،مع مالحظة أنه يف حال كان
السقف ثابت وجمموع تقديرات ورقة العمل يتخطى السقف  ،فإن النظام لن ينقل ورقة العمل وستظل يف نفس
مرحلتها.
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وفيما يلي جدول بامساء مراحل امليزانية اخلاصة باجلهات احلكومية واليت مت تعريفها بالنظام حسب الدورة
املستندية اجلديدة:
رقم املرحلة االسم املختصر اسم املرحلة
إعداد خطة
عمل اجلهة

الوصف
عند تطبيق ميزانية الربامج واألداء فإنه سيتم تـفعيل هذه اخلطوة .

10

اجلهة 1

20

اجلهة 2

إعداد ميزانية نسخة عند إعداد مسودة تقديرات امليزانية اليت يتم رفعها للجنة إعداد التقديرات
وبرامج اجلهة ملراجعتها  ،وبعد اعتماد اللجنة يتم ادخال املبالغ املعتمدة من اللجنة يف ورقة العمل
الفرعية يف النظام .

30

اجلهة 3

املراجعة الفنية نسخة بعد احلصول على اعتماد اجلهات الفنية املتخصصة (مثل اجلهاز املركزي
لتكنولوجيا املعلومات  ،إدارة املخزون باملالية  ،إدارة أمالك الدولة  ،النقليات ،
الضيافة ) لتقديرات امليزانية  ،تقوم اجلهة بادخال تلك التعديالت على املبالغ يف ورقة
العمل الفرعية يف النظام .

40

اجلهة 4

التسليم إىل
وزارة املالية

لذا على اجلهة أن تنقل ورقة العمل إىل املرحلة التالية (  - 20إعداد ميزانية وبرامج
اجلهة ) مباشرة للبدء بالعمل على ورقة العمل.

نسخة بعد اعتماد اإلدارة العليا باجلهة وتسليمها إىل وزارة املالية (ما يعادل نسخة 1
سابقا )

مفاهيم جديدة :
التحفظات  :جمموعة قوانني خاصة بورقة العمل مثل ادخال سقوف االنفاق املعتمدة على جمموعة من
احلسابات واليت جيب ان ال تتخطاها اجلهة اثناء اعداد امليزانية .
مراجعة عملية ختص قيام النظام مبراجعة التقديرات اليت مت ادخاهلا للتأكد من عدم ختطيها
التحفظات :للسقوف اليت حددتها مسبقا وزارة املالية.
سقوف مرنة  :سقوف اسرتشادية ميكن للمستخدم ختطيها واستكمال االجراءات يف النظام.
سقوف ثابتة  :سقوف اجبارية ال ميكن للمستخدم ختطيها و ال ميكن استكمال االجراءات يف النظام.
املرحلة  :تعين حفظ البيانات والتعديالت على تقديرات حسابات ورقة العمل كنسخة من امليزانية.
نقل ورقة العمل  :االنتقال بورقة العمل من مرحلة ألخرى للبدء بعمليات جديدة من املراجعات والتعديالت على
تقديرات حسابات ورقة العمل اليت ختص املرحلة اليت مت االنتقال إليها ويقوم النظام
باالحتفاظ بها كنسخة أخرى من امليزانية.
املوظف املسئول :
 املراقب  -إدارة الشئون املالية -اجلهة احلكومية أو
 مدير اإلدارة  -إدارة الشئون املالية  -اجلهة احلكومية
اسم املسئولية على النظام :
مسئول ادارة الشئون املالية  -اسم اجلهة احلكومية
خطوات تسبق تنفيذ هذه العملية :


تعريف ورقة العمل من قبل وزارة املالية – قطاع شئون امليزانية العامة وإتاحتها للجهة احلكومية

التقارير املرتبطة بهذه العملية :
 كويت – نقل ورقة العمل السنوية الفرعية
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خطوات التنفيذ :
بعد الدخول باسم املستخدم وكلمة السر ومسئولية نظام ميزانية القطاع العام املناسبة
 .1املستكشف :ورقة العمل > عرض > اختيار طلبات من القائمة

 .2تظهر هذه الشاشة ليتم الضغط على تقديم طلب جديد
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 .3خنتار (طلب منفرد ) ونضغط على زر (موافق ).

 .4خنتار اسم الطلب اخلاص بنقل ورقة العمل وهو ( كويت – نقل ورقة العمل السنوية الفرعية ) ثم
الضغط على زر ( موافق).

دليل المستخدم لنظام موازنة القطاع العام

صفحة  25من 39

وزارة المالية – يناير 2018

 .5ستظهر تلقائيا شاشة خاصة بادخال املعامالت ،يف حقل ( ورقة العمل ) يتم إدخال رقم ورقة العمل
املطلوب نقلها
 .6جيب الضغط على حقل ( املرحلة ) ليقوم النظام بإظهار اسم املرحلة التالية تلقائياً وهى املرحلة التى

سيقوم النظام بنقل ورقة العمل إليها فمثال لو كانت الورقة يف مرحلة اجلهة  ( 1إعداد خطة عمل اجلهة )
فإنه مبجرد الضغط على هذا احلقل ستظهر مرحلة اجلهة  ( 2إعداد ميزانية وبرامج اجلهة ) بشكل
تلقائي.
 .7ثم اضغط زر ( موافق ) لتعود إىل الشاشة السابقة.

 .8يتم الضغط على زر ( تقديم ) ليقوم النظام ليبدأ بتنفيذ الطلب .
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جيب التأكد من أن طلب نقل ورقة العمل قد مت تنفيذه بشكل صحيح وذلك بالعودة واختيار
املستكشف :عرض > طلبات

 .9اختيار ( كل الطلبات ) والضغط على زر حبث .

 .10التحقق من جناح اكتمال طلب نقل ورقة العمل وذلك بالضغط على ( جتديد البيانات ) حتى يتغـري
حقل ( احلالة ) إىل تام وحقل ( الوضع ) إىل عادي.
 .11العودة إىل ( شاشة تعديل ورقة العمل ) بأن خيتار املستكشف :ورقه العمل > تعديل و البحث عن
ورقة العمل كما يف الصفحات السابقة.
 .12إعادة االستفسار واختيار ورقة العمل  ،وستظهر مرحلة ورقة العمل يف عمود ( املرحلة احلالية ) .
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 يف حال كانت تقديرات ورقة العمل حتقق املستوى الرقابي للتحفظات ( سقوف االنفاق ) :
سيتم نقل الورقة اىل املرحلة التالية يف النظام  ،وسيظهر يف عمود ( املرحلة احلالية ) اسم املرحلة التالية  ،مثال :

اجلهة 2

 يف حال كانت تقديرات ورقة العمل ال حتقق املستوى الرقابي للتحفظات ( سقوف االنفاق ) :
لن يتم نقل الورقة اىل املرحلة التالية وسيظهر يف عمود ( املرحلة احلالية ) اسم مرحلة ورقة العمل قبل تنفيذ
النقل  ،مثال  :اجلهة  ، 1فيقوم املستخدم بالتالي :
[  ] 1الضغط على زر ( التحفظات ) لعرض نتيجة مراجعة التحفظات .

دليل المستخدم لنظام موازنة القطاع العام

صفحة  28من 39

وزارة المالية – يناير 2018

[  ] 2يف حالة وجود أخطاء تسمى ( خمالفات ) يعرضها النظام وميكن تشغيل ( تقرير نتائج املراجعة ) ملزيد
من التفاصيل هلذه االخطاء

[  ] 3بعد التحقق من الطلب وعرض النتائج ويف حالة وجود أخطاء (خمالفات ) وإذا كانت السقوف ثابتة جيب
أن يتم تعديل التقديرات لتماشى مع التحفظات (السقوف) حتى تتمكن اجلهة من استكمال االجراءات
بالنظام أما إذا كانت السقوف مرنة فإنه اليشرتط أن يتم تعديل التقديرات مبا يتماشى مع التحفظات
(السقوف) وتستطيع اجلهة استكمال االجراءات بالنظام.
[  ] 4بعد تعديل تقديرات امليزانية يتم تنفيذ عملية نقل مرحلة ورقة العمل مرة أخرى  ،إىل أن تكون نتيجة
مراجعة التحفظات من قبل النظام خالية من األخطاء ( خمالفات) ويتم نقل ورقة العمل إىل املرحلة التالية
بنجاح.

مالحظة :سيتم إرسال تبليغ إىل مجيع املستخدمني يف جمموعة امليزانية املتعلقة بورقة العمل بنتيجة مراجعة
التحفظات اخلاصة بورقة العمل.
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 )6إصدار التقارير
الغرض :
يوفر النظام تقارير خمتلفة لدعم القرار لدى مستخدمي النظام حبيث ميكن تشغيلها من النظام مباشرة
دون احلاجة إىل أن يقوم املختص حبسابها يف حال توفر البيانات املطلوبة إلصدار التقارير  ،كما ميكن طباعة
التقرير مباشرة على الطابعة املتصلة باجلهاز .
املوظف املسئول :
اجلهة

اإلدارة

اجلهة احلكومية

إدارة الشئون
املالية

املسمى الوظيفي

اسم املسئولية على النظام

موظف  -رئيس القسم

املوظف املختص بإعداد ميزانية ( اسم اجلهة)

مراقب  -مدير

مسئول ادارة الشئون املالية  -اسم اجلهة

خطوات تسبق تنفيذ هذه العملية :


ادخال البيانات املطلوبة الستخراج التقرير بشكل صحيح.



إتاحة التقرير يف صالحية املستخدم.

خطوات التنفيذ :
بعد الدخول باسم املستخدم وكلمة السر ومسئولية نظام موازنة القطاع العام املناسبة
املستكشف > قائمة عرض > طلبات
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 .1تظهر هذه الشاشة ليتم الضغط علي تقديم طلب جديد

 .2خنتار (طلب منفرد ) ونضغط على زر (موافق ).

 .3الضغط على هذا الزر لعرض قائمة بأمساء التقرير إلختيار التقرير املطلوب.
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 .4اختيار اسم التقرير مثال تقرير ( كويت  -اخر التعديالت على ورقة العمل ) ،ثم الضغط على موافق

 .5الضغط على زر ( تقديم ).

 .6سيقوم النظام بسؤالك  ،هل تريد إنشاء تقرير جديد؟ اضغط ال.
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 .7الضغط على زر ( حبث ) للتأكد من أن تقرير قد مت تنفيذه بنجاح.

 .8ستظهر لنا حالة التقرير  ،فى هذه الصورة تظهر لنا احلالة (مشغل – عادي) وهذا يعين ان التقرير مازال قيد
االنشاء  ،سنقوم بالضغط على زر جتديد البيانات اكثر من مرة حتى تصبح احلالة (تام).
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 .9لعرض التقرير يقوم املستخدم بالضغط على زر عرض املخرجات .

ليظهر التقرير بالشكل التالي :

ونالحظ ظهور احلساب وتاريخ التعديل واسم املوظف الذي قام بالتعديل ومالحظاته اليت قام بادخاهلا عند
التعديل.
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وفيما يلي قائمة بأمثلة على أمساء تقارير نظام موازنة القطاع العام املتاحة للمستخدم يف اجلهة احلكومية
واليت تساعد اجلهة احلكومية يف مرحلة إعداد مشروع امليزانية ومراجعة البيانات اليت مت تغذيتها يف النظام :
م

رمز التقرير

.1

AG701

كويت –  – AG701آخر التعديالت على ورقة العمل

.2

AG702

كويت –  – AG702آخر التعديالت على ورقة العمل – تفصيلي

.3

AGW101

كويت  - AGW101 -اإليرادات حسب األبواب

.4

AGW102

كويت  - AGW102 -تقرير االيرادات حسب اجملموعات والفئات

.5

AGW103

كويت  -AGW103 -توليفات حسابات امليزانية

.6

AGW201

كويت  - AGW201 -تقرير االعتمادات واملصروفات حسب األبواب

.7

AGW202

كويت  - AGW202تقريراملصروفات حسب اجملموعات والفئات

.8

AGW202_1

كويت  - AGW202_1تقريراملصروفات حسب اجملموعات والفئات  -أراضي  -مشاريع
انشائية وصيانة

.9

AGW202_2

كويت  - AGW202_2تقريراملصروفات حسب اجملموعات والفئات  -آالت ومعدات وأصول أخرى

.10

AGW203

كويت  - AGW203 -املصروفات حسب الربامج على مستوى األبواب

.11

AGW204

كويت  - AGW204 -املصروفات حسب األنواع عل مستوى الربامج-الباب األول

.12

AGW205

كويت  - AGW205 -املصروفات حسب اجملموعات و الفئات على مستوى الربامج

.13

AGW206

كويت  - AGW206 -املصروفات حسب االنواع على مستوى الربامج

.14

AGW207

كويت  - AGW207 -تقرير الدراسة التوضيحية لتقديرات األنواع  -مصروفات

.15

AGW208

كويت  - AGW208 -تقرير زيادة املصروفات على اإليرادات

.16

AGW209

كويت  - AGW209 -تقرير الدراسة التوضيحية لتقديرات األنواع  -ايرادات

.17

AGW211

كويت  - AGW211 -توليفات حسابات امليزانية

.18

AGFWF301

.19

AGWF302

كويت  - AGWF302 -تقرير التصنيف الوظيفي للنفقات العامة  -تفصيلي

.20

AGSW101

كويت - AGSW101 -تقرير الدراسة التوضيحية لتقديرات أنواع االيرادات للجهة الفرعية

.21

AGSW201

كويت  - AGSW201 -تقرير الدراسة التوضيحية لتقديرات أنواع املصروفات للجهة الفرعية

يف النظام
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م رمز التقرير
يف النظام

اسم التقرير

.22

 AGWP301كويت  - AGWP301 -تقرير املشاريع االنشائية حسب الربامج

.23

 AGWP302كويت  - AGWP302 -تقرير املشاريع االنشائية حسب الربامج للجهة الفرعية

.24

 AGWP303كويت  - AGWP303 -تقرير املشاريع االنشائية لكافة الربامج

.25

 AGWP304كويت  - AGWP304 -تقرير جتميعي على مستوى الربامج  -صيانة جذرية

.26

 AGWP305كويت  - AGWP305 -تقرير جتميعي على مستوى الربامج  -صيانة جذرية للجهة الفرعية

.27

كويت  - AGWP306 -تقرير املشاريع االنشائية على مستوى الفئة والبنود (التكاليف
AGWP306
الكلية)

.28

 AGWP307كويت  - AGWP307 -تقرير املشاريع االنشائية على مستوى الفئة والبنود

.29

 AGWP308كويت  - AGWP308 -تقرير الصيانة اجلذرية على مستوى الفئة والبنود

.30

 AGWP309كويت  - AGWP309 -تقرير املشاريع االنشائية و الصيانة اجلذرية على مستوى الفئة والبنود

.31

 AGWP310كويت  - AGWP310 -تقرير الشراء على مستوى الفئة والبنود

.32

 AGWP311كويت  - AGWP311 -تقرير االستمالكات على مستوى الفئة والبنود

.33

 AGWP312كويت  - AGWP312 -تقرير الشراء واالستمالكات على مستوى الفئة والبنود

.34

كويت  - AGWP313 -تقرير الشراء واالستمالكات واملشاريع االنشائية و الصيانة اجلذرية
AGWP313
على مستوى الفئة والبنود
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 { ) 7سؤال و جواب }عن تغذية مشروع امليزانية يف النظام
س  : 1من هو املسئول يف حال عدم ظهور ورقة العمل للجهة احلكومية أو عدم ظهور ورقة العمل للباحث
املختص يف قطاع شئون امليزانية العامة ؟
ج  : 1على اجلهة احلكومية االتصال يف االدارة املعنية يف قطاع شئون امليزانية العامة بشأن املوضوع  ،حيث
أن املوضوع ليس من اختصاص إدارة نظم ختطيط املوارد املؤسسية.
س  : 2من هو املسئول عن استحداث حساب جديد ؟
ج  :2على اجلهة احلكومية االتصال يف االدارة املعنية يف قطاع شئون امليزانية العامة بشأن املوضوع  ،حيث
أن املوضوع ليس من اختصاص إدارة نظم ختطيط املوارد املؤسسية.
س  : 2من هو املسئول عن استحداث مشروع ( انشائي أو تطويري ) جديد ؟
ج  :2على اجلهة احلكومية االتصال يف االدارة املعنية يف قطاع شئون امليزانية العامة بشأن املوضوع  ،حيث
أن املوضوع ليس من اختصاص إدارة نظم ختطيط املوارد املؤسسية.
س :3هناك استفسارات عن التصنيفات أو احلسابات يف دليل رموز وتصنيفات امليزانية (االساس النقدي )
ج  :3هذا السؤال العالقة له بالنظام  ،جيب التالي :
 الرجوع لدليل رموز وتصنيفات امليزانية ( األساس النقدي ).
 على اجلهة احلكومية االتصال يف االدارة املعنية يف قطاع شئون امليزانية العامة بشأن املوضوع ،
حيث أن املوضوع ليس من اختصاص إدارة نظم ختطيط املوارد املؤسسية .
س  : 4هناك استفسارات عن مناذج اعداد مشروع امليزانية
ج  : 4هذا السؤال العالقة له بالنظام  ،جيب التالي :
 الرجوع للتعاميم الصادرة من قطاع شئون امليزانية العامة بشأن إعداد مشروع امليزانية للسنة املالية .
 على اجلهة احلكومية االتصال يف االدارة املعنية يف قطاع شئون امليزانية العامة بشأن املوضوع ،
حيث أن املوضوع ليس من اختصاص إدارة نظم ختطيط املوارد املؤسسية .
س  : 5استفسارات عن تعاميم امليزانية أو ما هو مرتبط بإجراءات العمل اليدوية أو الورقية األخرى يف جمال
امليزانية واليت ال عالقة هلا بالنظام
ج  : 5هذا السؤال العالقة له بالنظام  ،جيب التالي :
 الرجوع للتعاميم الصادرة من قطاع شئون امليزانية العامة بشأن املوضوع .
 على اجلهة احلكومية االتصال يف االدارة املعنية يف قطاع شئون امليزانية العامة بشأن املوضوع ،
حيث أن املوضوع ليس من اختصاص إدارة نظم ختطيط املوارد املؤسسية.
س  : 6ظهور رسالة { رجاء اختيار جمموعة موجودة }  ،ماذا يعين ذلك ؟
ج  : 6الرسالة تعين أن توليفة احلساب غري معرّفة  ،فيجب على اجلهة احلكومية االتصال يف االدارة املعنية
يف قطاع شئون امليزانية العامة بشأن املوضوع  ،حيث أن املوضوع ليس من اختصاص إدارة نظم ختطيط
املوارد املؤسسية.
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س  : 7ظهور رسالة { هذة التوليفة انتهت صالحيتها }  ،ماذا يعين ذلك ؟
ج  : 7الرسالة تعين أن توليفة احلساب مقفلة  ،فيجب على اجلهة احلكومية االتصال يف االدارة املعنية يف
قطاع شئون امليزانية العامة بشأن املوضوع  ،حيث أن املوضوع ليس من اختصاص إدارة نظم ختطيط
املوارد املؤسسية.
س  : 8ظهور رسالة { انتهت صالحية القيمة (يظهر رقم ) يف القطعة (يظهر هنا اسم مقطع التصنيف) } ،
ماذا يعين ذلك ؟
ج  : 8الرسالة تعين أن القيمة اليت مت اختيارها يف إحدى املقاطع (أو التصنيفات) السبعة مقفلة  ،مثال :
 تظهر رسالة { انتهت صالحية (  ) 22271002يف القطعة (احلساب) }
وهي تعين أنه قد مت إقفال رقم احلساب  22271002الذي يوجد يف مقطع (احلساب) يف النظام
مع مالحظة أن مقطع (احلساب) يعادل ( التصنيف االقتصادي) يف دليل رموز وتصنيفات
امليزانية (االساس النقدي)
 تظهر رسالة { انتهت صالحية ( )960075يف القطعة (الربنامج) }
وهي تعين أنه قد مت إقفال رقم املشروع  960075الذي يوجد يف مقطع (الربنامج) يف النظام مع
مالحظة أن مقطع (الربنامج) يعادل ( تصنيف الربنامج) يف دليل رموز وتصنيفات امليزانية
(االساس النقدي).
واالجراء الذي جيب اتباعه هو :
 الرجوع لدليل رموز وتصنيفات امليزانية ( األساس النقدي ).
 االتصال يف االدارة املعنية يف قطاع شئون امليزانية العامة بشأن املوضوع  ،حيث أن املوضوع
ليس من اختصاص إدارة نظم ختطيط املوارد املؤسسية.
س  : 9ظهور مبالغ الصرف الفعلي  /احملصل يف التقارير بالسالب  ،ما السبب يف ذلك ؟
ج  : 9السبب هو ادخال املعامالت والبيانات يف النظام من قبل املوظفني يف اجلهات احلكومية بشكل غري
صحيح  ،فيجب الرجوع للموظفني املعنيني يف اجلهة احلكومية وللباحث املختص يف إدارة التوجيه
والنظم للتصحيح .
س  : 10ظهور مبالغ االلتزام يف التقارير بالسالب  ،ما السبب يف ذلك ؟
ج  : 10السبب هو ادخال املعامالت والبيانات يف النظام من قبل املوظفني يف اجلهات احلكومية بشكل غري
صحيح  ،فيجب الرجوع للموظفني املعنيني يف اجلهة احلكومية وللباحث املختص يف إدارة التوجيه
والنظم للتصحيح .
س  : 11مبلغ امليزانية للحساب غري متاح يف النظام  ،أو مبالغ امليزانية املعتمدة املتاحة يف النظام غري مطابقة
لقانون ربط امليزانية  ،ما االجراءات الواجب اتباعها ؟
ج  : 11االتصال يف االدارة املعنية يف قطاع شئون امليزانية العامة بشأن املوضوع  ،حيث أن املوضوع ليس من
اختصاص إدارة نظم ختطيط املوارد املؤسسية.
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س  : 12اجلهة احلكومية حتتاج تعديل مبلغ امليزانية املؤقتة املتاحة حلساب حمدد يف النظام  ،بعد أن مت اتاحة
امليزانية املؤقتة يف النظام  ،ما االجراءات الواجب اتباعها ؟
ج  : 12االتصال يف االدارة املعنية يف قطاع شئون امليزانية العامة بشأن املوضوع  ،حيث أن املوضوع ليس من
اختصاص إدارة نظم ختطيط املوارد املؤسسية.
س  : 13هناك مشكلة يف اتاحة مبالغ قانون ربط امليزانية يف النظام  ،ما االجراءات الواجب اتباعها ؟
ج  : 13االتصال يف االدارة املعنية يف قطاع شئون امليزانية العامة الختاذ الالزم  ،حيث أن املوضوع ليس من
اختصاص إدارة نظم ختطيط املوارد املؤسسية.
س  : 14مطلوب انشاء صالحية ملستخدم جديد أو تعديل صالحية ملستخدم أو الغاء مستخدم ألنه استقال أو
تقاعد  ،ما االجراءات الواجب اتباعها ؟
ج  : 14ارسال طلب إىل إدارة نظم ختطيط املوارد املؤسسية مع حتديد اإلدارة ومن هو رئيس القسم الذي يتبعه
املوظف وارفاق منوذج ( انشاء وتفويض مستخدم ) املعتمد.
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