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   نظام الرقابة املالية
 

 ملاليةالرقابة ا نظام- التقاريردليل                        23 من 2صفحة  مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 احملتوايتفهرس 

 2 .................................................................................... فهرس احملتوايت

 3 ....................................................................................... مراقبة الوثيقة

 4 .................................................................................. عن النظام. ةممقد

 4 .......................................................................................................... - النظام: أهمية 

 5 ...................................................................... تكامل النظام مع أنظمة أوراكل

 6 ............................................................. نظرة عامة على إجراءات استخراج التقارير

 11 ............................ االستمارات املعتمده من املراقب املايل حسب اجلهة ونوع االستمارة -كويت 

 12 ....................... تقرير االستمارات املرفوضة من الرقابة املالية حسب اجلهة ونوع االستمارة -كويت 

 13 ...................................................... بة املالية.دليل تصنيفات وخمالفات الرقا-كويت 

 14 ........................................................ تقرير موقف املراقبني املالني ابجلهات -كويت 

 15 ...................................... كويت: تصدير قواعد تنفيذ امليزانية من سنة سابقة اىل سنة الحقة

 16 .................................. االستمارات املعتمدة مع خمــالفــات حسب اجلهة واملخالفات –كويت 

 17 ....................................... ايلاالستمارات املعتمدة مع خمــالفــات حسب املراقب امل –كويت 

 18 ...................... املدفوعات-منوذج خمالفات / مالحظات وحدة الرقابة املالية على االستمارة-كويت 

 19 ......................... منوذج خمالفات / مالحظات وحدة الرقابة املالية على استمارة استاذ عام-كويت 

 20 ...................................................... تقرير خمالفات الرقابة املالية لألستاذ العام-كويت

 21 .......................................................... لتبليغاتتقرير حاله املعامالت يف ا-كويت 

 22 .......................................................... موقع االستمارة يف هيكل االعتماد-كويت 

 
 



   نظام الرقابة املالية
 

 ملاليةالرقابة ا نظام- التقاريردليل                        23 من 3صفحة  مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 مراقبة الوثيقة
 

 سجل التغريات

 مرجع التغيري النسخة املؤلف التاريخ

 ال يوجد V.01 امحد الشناوي 15/05/2013    
 V.02 V.01 فهد اهلدهود –عايشه احلنيف  17/11/2015
 V.03 V.02 حممود حممد فوزي 26/11/2015
 V.04 V.03 حنان الرشيدي  –احلنيف عايشه  14/06/2016
 V.05 V.04 حممود حممد فوزي 01/05/2018

 

 االعتماداملراجعة و 

 املوقع اإلسم رقم النسخة

 إدارة نظم ختطيط املوارد املؤسسيةمراقب  السيد/ إبراهيم الفيلكاوي  1   
 امللحقة يةنظم وزارات وإدارات اخلدمات اإلجتماعية واالقتصاد 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:

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



   نظام الرقابة املالية
 

 ملاليةالرقابة ا نظام- التقاريردليل                        23 من 4صفحة  مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 .النظامعن  ةمقدم

  النظام: أمهية- 

 الية تكامل النظام مع أنظمة أوراكل املGFMIS. 
  .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 
 د على أكثر من جهة.إمكانية ختصيص املراقب املايل الواح 
 .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 
  م الرقابة املخالفات عن طريق مدير نظا تفعيل/إيقاف( املخالفات بسجل –التحكم بصورة مركزية يف )إضافة / تعديل

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

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

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

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

 ابملستندات .
 .إمكانية تسجيل عدد غري حمدد من  املخالفات واملالحظات على املعاملة الواحدة 
 . 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 .) 
 .طباعة التقارير املختلفة اليت تتيح تتبع العمليات ومعرفة مقدار إجناز األعمال وتقارير إحصائية أخرى 

 
 
 



   نظام الرقابة املالية
 

 ملاليةالرقابة ا نظام- التقاريردليل                        23 من 5صفحة  مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 تكامل النظام مع أنظمة أوراكل
 

  



   نظام الرقابة املالية
 

 ملاليةالرقابة ا نظام- التقاريردليل                        23 من 6صفحة  مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 نظرة عامة على إجراءات استخراج التقارير

 
له تتيح للمراقب املايل ومستخدم النظام استخراج التقارير اليت تساعده يف مراقبة اجلهة وإدارة عم متنوعةنظام تقارير يوفر ال

بشكل فعال سواء كان مراقب مايل يقوم ابلرقابة على اجلهات احلكومية أو مسؤول جبهاز الرقابة املالية يريد استخراج تقارير 
 جلهات.إحصائية لقياس أداء املراقبني اب

 
 

 :الشروط املسبقة 
  املختص( –الرئيسي  –املسئولية اخلاصة بنظام الرقابة املالية )املميز 

 
 :إجراءات استخراج التقارير 

 
 تسجيل الدخول على إحدى املسئوليات املذكورة ابلشروط املسبقة. .1

 
 - :من انفذة املستكشف

 
 
 

 
  

 طلبات. 2 عرض. 1



   نظام الرقابة املالية
 

 ملاليةالرقابة ا نظام- التقاريردليل                        23 من 7صفحة  مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 
 قدمي طلب جديديتم الضغط على ت"البحث عن طلبات " تظهر شاشة -2

 
 
 خنتار )طلب منفرد( ونضغط مفتاح)موافق(-3

 
 
 الضغط على هذا الزر لعرض قائمة أبمساء التقارير الختيار التقرير املراد انشاءه-4
 

 
  

 اضغط موافق

 اضغط هنا الختيار اسم التقرير



   نظام الرقابة املالية
 

 ملاليةالرقابة ا نظام- التقاريردليل                        23 من 8صفحة  مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 )موافق( مفتاحوالضغط على  املراد استخراجهالتقارير ويتم اختيار التقرير  قائمةتظهر -5

 
 
 اخلاصة للتقرير تظهر شاشة املعامالت  -6

 
 
 يتم ادخال املعامالت اخلاصة للتقرير مث يتم الضغط على مفتاح)تقدمي(-7

 
 



   نظام الرقابة املالية
 

 ملاليةالرقابة ا نظام- التقاريردليل                        23 من 9صفحة  مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 "تقدمياضغط على مفتاح " -8
 سيقوم النظام بسؤالك، هل تريد انشاء تقرير اخر؟

 
 
 الضغط على مفتاح )حبث( للتأكد من ان التقرير مت تنفيذه بنجاح -9

 
 
 
 

اء، سنقوم عادى( وهذا يعىن ان التقرير مازال قيد االنش –التقرير، يف الصورة التالية تظهر لنا احلالة )مشغل ستظهر لنا حالة -10
 ابلضغط على مفتاح )جتديد البياانت( أكثر من مرة حىت تصبح احلالة )اتم(

 

 الاضغط 

 نضغط حبث للبحث عن التقرير



   نظام الرقابة املالية
 

 ملاليةالرقابة ا نظام- التقاريردليل                        23 من 10صفحة  مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 
 لعرض التقرير يقوم املستخدم ابلضغط على مفتاح )عرض املخرجات(-11

 
 
 
 
 



   نظام الرقابة املالية
 

 ملاليةالرقابة ا نظام- التقاريردليل                        23 من 11صفحة  مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 االستمارات املعتمده من املراقب املايل حسب اجلهة ونوع االستمارة - كويت

 تقرير االستمارات املعتمده من الرقابة املالية حسب اجلهة ونوع االستمارة اسم التقرير
 السنه املاليه  -اجلهه  املعامالت

 حيتوي التقرير على بياانت االستمارات املعتمده لكل املراقبني توصيف التقرير
 حيتوي التقرير على بياانت االستمارات املعتمده حسب املراقب املايل ح التقريرشر 

 مديري النظام اخلاص ابلرقابه املاليه مستخدمي التقرير
 

 

 

 اسم التقرير



   نظام الرقابة املالية
 

 ملاليةالرقابة ا نظام- التقاريردليل                        23 من 12صفحة  مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 تقرير االستمارات املرفوضة من الرقابة املالية حسب اجلهة ونوع االستمارة - كويت

 قابة املالية حسب اجلهة ونوع االستمارةتقرير االستمارات املرفوضة من الر  اسم التقرير

 السنه املاليه  -اجلهه  املعامالت
 املرفوضة من الرقابة املالية حسب اجلهة ونوع االستمارةاالستمارات  حيتوي التقرير على بياانت توصيف التقرير

 
 شاشة معامالت التقرير

 

 
 
 
 

 منوذج التقرير
 

 
 
 
 
 
 



   نظام الرقابة املالية
 

 ملاليةالرقابة ا نظام- التقاريردليل                        23 من 13صفحة  مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 .لرقابة املاليةدليل تصنيفات وخمالفات ا- كويت

 
 دليل تصنيفات وخمالفات الرقابة املالية اسم التقرير
 السنة املالية املعامالت

 وخمالفات الرقابة املالية ةمجيع قواعد تنفيذ امليزانيحيتوي التقرير على بياانت  توصيف التقرير
ة املراد منها ملالية على حسب السنمجيع التصنيفات واملخالفات لنظام الرقابة احيتوي التقرير على  شرح التقرير

 ........2014-2013البياانت مثل 
 مستخدم النظام اخلاص ابلرقابة املالية مستخدمي التقرير

 شاشة معامالت التقرير:

 
 

 منوذج التقرير
 

 
  



   نظام الرقابة املالية
 

 ملاليةالرقابة ا نظام- التقاريردليل                        23 من 14صفحة  مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 تقرير موقف املراقبني املالني ابجلهات -كويت 

 
 ابجلهاتتقرير موقف املراقبني املالني  -كويت  اسم التقرير
 (يف حالة الرغبة ابستخراج البياانت جلميع اجلهات يرتك املعامل فارغ بدون اختيار قيمه) اجلهةاسم  املعامالت

 املراقبني املاليني احلالني والسابقني ابجلهة مع بيان عددهممجيع حيتوي التقرير على بياانت  توصيف التقرير
دف متكني املراقبني املاليني احلالني والسابقني ابجلهة مع بيان عددهم هبمجيع حيتوي التقرير على بياانت  شرح التقرير

 رقابة املالية من معرفة بياانت املراقبني املالني ابجلهات بغرض التدوير على سبيل املثال. مدير نظام ال
 مستخدم النظام اخلاص ابلرقابة املالية مستخدمي التقرير

 شاشة معامالت التقرير:

 
 

 منوذج التقرير
 

 



   نظام الرقابة املالية
 

 ملاليةالرقابة ا نظام- التقاريردليل                        23 من 15صفحة  مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 الحقة سنة اىل سابقة سنة من امليزانية تنفيذ قواعد تصدير: كويت

 
 الحقة سنة اىل سابقة سنة من امليزانية تنفيذ قواعد تصدير: كويت راسم التقري
 السنة احلالية  –السنة السابقة  املعامالت

 الحقة سنة اىل سابقة سنة من امليزانية تنفيذ قواعد تصديريف هذا التقرير يتم  توصيف التقرير
ولكن ال توجد  حقةال سنة اىل سابقة سنة من يةامليزان تنفيذ قواعد مجيع تصديريف هذا التقرير يتم  شرح التقرير

 خمرجات للطباعة امنا فقط يتم تصدير القواعد داخل النظام
 مستخدم النظام اخلاص ابلرقابة املالية مستخدمي التقرير

 
 شاشة معامالت التقرير

 
 

 منوذج التقرير
عن ىل سنة الحقة الياً من سنة سابقة إاعد تنفيذ امليزانية تصدير قو ب حيث يعمل هذا التقرير كربانمج يقومال يوجد منوذج للطباعة 

 النظام.طريق 
 
 



   نظام الرقابة املالية
 

 ملاليةالرقابة ا نظام- التقاريردليل                        23 من 16صفحة  مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 حسب اجلهة واملخالفات  خمــالفــات مع املعتمدة االستمارات – كويت

 
 واملخالفات اجلهة حسب خمالفات مع املعتمدة االستمارات اسم التقرير
 اجلهة  املعامالت

 االستمارات املخالفة على جهة معينهمجيع حيتوي التقرير على  توصيف التقرير
مجيع االستمارات املعتمدة مع خمالفات حسب اجلهة احلكومية وحسب السنة حيتوي التقرير على  شرح التقرير

 املالية 
 مستخدم النظام اخلاص ابلرقابة املالية مستخدمي التقرير

 شاشة معامالت التقرير

 
 

 منوذج التقرير:

 



   نظام الرقابة املالية
 

 ملاليةالرقابة ا نظام- التقاريردليل                        23 من 17صفحة  مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 املايل املراقب حسب خمــالفــات مع عتمدةامل االستمارات –كويت 

 
 املايل املراقب حسب خمالفات مع املعتمدة االستمارات اسم التقرير
 اسم املراقب-السنة املالية -اجلهة  املعامالت

 حيتوي التقرير على بياانت االستمارات املعتمدة مع خمالفات لكل املراقبني توصيف التقرير
 قرير على بياانت االستمارات املعتمدة مع خمالفات حسب املراقب املايل حيتوي الت شرح التقرير

 مستخدم النظام اخلاص ابلرقابة املالية مستخدمي التقرير
 

 شاشة معامالت التقرير

 
 

 منوذج التقرير

 
 



   نظام الرقابة املالية
 

 ملاليةالرقابة ا نظام- التقاريردليل                        23 من 18صفحة  مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 املدفوعات-االستمارة على املالية الرقابة وحدة مالحظات/  خمالفات منوذج- كويت

 
 املدفوعات-االستمارة على املالية الرقابة وحدة مالحظات/  خمالفات منوذج- كويت اسم التقرير
 اجلهة. املعامالت

 وفعاليتها يف نظام املدفوعات بياانت خمالفاتحيتوي التقرير على  توصيف التقرير
ي فعاله ام ال ورمز ه مجيع املخالفات ابلنظام واسم املخالفة ورمزها وحاله تفعيلها هلحيتوي التقرير على  شرح التقرير

 املدفوعات املخالفة نظام
 مستخدم النظام اخلاص ابلرقابة املالية مستخدمي التقرير

 شاشة معامالت التقرير:

 
 
 

 منوذج التقرير

 



   نظام الرقابة املالية
 

 ملاليةالرقابة ا نظام- التقاريردليل                        23 من 19صفحة  مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 عام استاذ استمارة على املالية الرقابة وحدة مالحظات/  خمالفات منوذج-كويت 

 
 عام استاذ استمارة على املالية الرقابة وحدة تمالحظا/  خمالفات منوذج- كويت اسم التقرير
 دفرت استاذ اجلهة  املعامالت

 املخالفات وفعاليتها يف نظام االستاذ العامبياانت حيتوي التقرير على  توصيف التقرير
م ال ا مجيع املخالفات ابلنظام واسم املخالفة ورمزها وحاله تفعيلها هل هي فعالهحيتوي التقرير على  شرح التقرير

 نظام االستاذ العام لالستمارةورمز املخالفة 
 مستخدم النظام اخلاص ابلرقابة املالية مستخدمي التقرير

 
 شاشة معامالت التقرير

 
 

 منوذج التقرير
 

 
 



   نظام الرقابة املالية
 

 ملاليةالرقابة ا نظام- التقاريردليل                        23 من 20صفحة  مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 العام لألستاذ املالية الرقابة خمالفات تقرير-كويت

 مالعا لألستاذ املالية الرقابة خمالفات تقرير-كويت اسم التقرير
 دفرت استاذ اجلهة  املعامالت

 العام لألستاذ املالية الرقابة خمالفاتحيتوي هذا التقرير على  توصيف التقرير
 العام لألستاذ املالية الرقابة خمالفاتحيتوي هذا التقرير على مجيع  شرح التقرير

 مستخدم النظام اخلاص ابلرقابة املالية مستخدمي التقرير

 
 قريرشاشة معامالت الت

 
 

 منوذج التقرير
 

 



   نظام الرقابة املالية
 

 ملاليةالرقابة ا نظام- التقاريردليل                        23 من 21صفحة  مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 التبليغات يف املعامالت حاله تقرير- كويت

 التبليغات يف املعامالت حاله تقرير- كويت اسم التقرير
 رقم املستند   –الفرتة  –اجلهة  املعامالت

 على بياانت حالة االستمارة يف شاشة التبليغات حيتوي التقرير  توصيف التقرير
على بياانت مجيع حاالت االستمارات يف هيكل االعتماد من اعتماد او رفض يف رير حيتوي التق شرح التقرير

 شاشة التبليغات
 مستخدم النظام اخلاص ابلرقابة املالية مستخدمي التقرير

 
 شاشة معامالت التقرير

 
 

 منوذج التقرير
 

 



   نظام الرقابة املالية
 

 ملاليةالرقابة ا نظام- التقاريردليل                        23 من 22صفحة  مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 االعتماد هيكل يف االستمارة موقع- كويت

 االعتماد هيكل يف االستمارة موقع- كويت اسم التقرير
 رقم املستند  –الفرتة  –االستاذ العام  املعامالت

 هذا التقرير موقع االستمارة يف هيكل اعتماد اجلهةحيتوي التقرير  توصيف التقرير
ام املعنية سواء من االقس اجلهة اعتماد هيكل يف اتاالستمار  مجيع مواقع التقرير هذا التقرير حيتوي شرح التقرير

 لقسم او التدقيقرئيس ا
 مستخدم النظام اخلاص ابلرقابة املالية مستخدمي التقرير

 
 شاشة معامالت التقرير

 
 

 منوذج التقرير

 
 

 



   نظام الرقابة املالية
 

 ملاليةالرقابة ا نظام- التقاريردليل                        23 من 23صفحة  مشروع اعادة هيكلة العمليات املالية
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


