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: 1.2 المهمة
  

  ا;جراء

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 ' �.�� ���  ��.,�� ��)&���
 ������$� ���)�� @�	7� 5  ������  �2�� ��
 ��.,��.  

 ��2�	���  �J� ���
 ������  �2�� ��(�/ !��:� ��2�	���
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ا/ولىالوحدة   العملية ا/ولى 

 

 

 خطة التدفقات النقدية

 ��+��  ���2��  ����� ' 

 ��)��� ��)'����  �2 - ����$� 

 ������  �2�� !��:� ����$� ���  

 ��.���  ���( ���2 8*� �)�/�
����� ����� �
��� ������ ���.  

%���� �� 8*� �)�/ . 

B�F� ��&�  ��	� �.�� 9�:�� �<1&G� �( ��+�� ����(. 

%��:$�  ��.� 

8:�� ��+�� ����( 1�&��:  

H�2/ ��� ���)�� 1�&�� 
 ��
�2�� �����.  
������ �
I	� 8�� 3
:���. 

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

 

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

�� 4<�
� =�2��� ��+��  ���2��  ����� '

 :ححححالتصفالتصفالتصفالتصف

������ �����:     ��)��� ��)'����  �2
������ : ������  �2�� !��:�

1.  ��.���  ���( ���2 8*� �)�/

2. %���� �� 8*� �)�/

3. B�F� ��&�  ��	� �.��

4. %��:$�  ��.�

  

 9�:� ���  ��� '8:�� ��+�� ����( 1�&��

1  .H�2/ ��� ���)�� 1�&�� 
 ��
�2�� �����
2 .������ �
I	� 8�� 3
:���
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ا/ولىالوحدة  خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد   العملية ا/ولى 

V1.0 Oct 2010 

 الشهرية النقدية خطةالإعداد : 2المهمة 

  

 ا;نشاء ا/ولي للخطة النقدية الشهرية :2.1 المهمة

  

 ا;جراء

         :الوصفالوصفالوصفالوصف

 %�,�$ ��2�	��� K���� �( ��)��� ��)'����  �2 �5����� ��( ������ 8*�  ��.,�� . �
7� %�,�$�  �*�� �
)�
*� ���:  

1.  8*�  ��.,��  ������  �2*� ��)&���
 ������$� ��(�/ @�+� ��)��� ��)'����  �2  ��.,��.  
2. �� �1
2F��� L
�)�� ���
�	
 �����	� ��(�/ @�+� ��+�� ����� ����   8*� ��)��� ��)'����  �2 

 ��.,��. 

 

        :المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

  ������  �2�� ��( !B�:C� �/ ��2�	��� 8*� �:�)� !:�� 8�������1 : ������  �2�� !��:�.( 

 

 :المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

�� 4<�
� =�2��� ��+��  ���2��  ����� ' 

 :التصفحالتصفحالتصفحالتصفح 

������ �����:  ��)��� ��)'����  �2 - ����$� 

������ :� �2� ��.,��  ��)���  �  ��.,��  ��)���  �2*� �
7� %�,�$� 

  

        ::::مالحظةمالحظةمالحظةمالحظة

 ' ��2�	��� ��M( �� �.��2�� B�� ��(�/ �/ �
�2�� N15 �
�:�� ��)��� ��)'����  �2  ��(�7� ���+�
  ��.,��
�� �B�� 
/  ������  �2�� ��+�� ����� ���� . 
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ا/ولىالوحدة   العملية ا/ولى 

 

. 

 

 خطة التدفقات النقدية

 �.��� �
 �!�� �
�"#�� ���$� ��	� %�!#&� ��.���  ���( ��.


 زر ��  . ا���ءأ��

� ��ّن��� ر��ل� ��ُ��ّ#ت �! �ح � ��ة ال)'& %��%.  
 ���ی� ا-جاء

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

 

1.  8*� �)�/ �.���


 زر  .1�� أ��

 ر��ل�  .2���
���ی� ا-جاء .3
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ا/ولىالوحدة  خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد   العملية ا/ولى 

V1.0 Oct 2010 

8:�� ��+�� ����( 1�&�� 9�:� ���  ��� ':  

1  .H�2/ ��� ���)�� 1�&�� 
 ��
�2�� �����.  
2 .������ �
I	� 8�� 3
:���. 

 

  

 الشهرية خطة النقديةالتحضير : 2.2 المهمة

  

 ا;جراء

        :الوصفالوصفالوصفالوصف

  �2  ,�, ��2�	��� ��2�	� ��)��� ��)'����   �2 ���+��  ��.,�� ��)��� ��)'���� ��*� ���  ��.,��.  
 ������ �������� �� �/ ���+� ��2�	��� !���	�:  

1. H�2/ ���
'�� 

2. H�2/ ��?
�)� 

3.  �����  ��.� ' !(
���� ���
��� ����	��� ��O� 

4. �� ��
�����
*��  

����� ��	/ ���� 
/  ������  �2�� �� �B�� �1
2F�  �)����� �������� ��+�� ����� . 

 

 :المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

�:
� >. 

 

 :المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

�� 4<�
� =�2��� ��+��  ���2��  ����� '.( 

  

 :التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ �����:  ��)��� ��)'����  �2 - ����$� 

������ : ��.,��  ��)���  �2��  �  �2�� ��?�� ��.,��  ��)��� 
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ا/ولىالوحدة   العملية ا/ولى 

  

  

 خطة التدفقات النقدية

 �.��� �
 �!�� �
�"#�� �����  
'�� ��.���  ���( ��. 

 ��)��� ��)'����  �2  ��.,��. 

�
*�� 
5 ��� H�27� ���
'����
 H�27� ��?
�)��� ��(�/ �B��. 

()� . 

���
*+��� �&� B��. 

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

1.  8*� �)�/ �.���
2. � �.� ,�,  ��)��� ��)'����  �2
3. �
*�� 
5 ��� H�27� ���
'����
 H�27� ��?
�)��� ��(�/ �B��

4.  �� 8*� �)�/()�
5. ���
*+��� �&� B��
6. %��:$�  ��.�. 
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ا/ولىالوحدة  خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد   العملية الثانية 

V1.0 Oct 2010 

 اليومية خطة التدفقات النقديةإعداد : العملية الثانية

������ ���� �
������� ����� 

3   ��
���  ��)��� ��)'����  �2 �����   

1P3  �
7� %�,�$� ��)��� ��)'����  �2�  ��
���  �� 4<�
� =�2���  ����� '
 ��+��  ���2�� 

�+� 

2P3  ��?�� ��)'����  �2 ��)���  ��
��� �� 4<�
� =�2���  ����� '
 ��+��  ���2�� 

�+� 

3P3 ��.,�� ���)��� 8*� Q%��� �
��� ���)��� ��	� �� 4<�
� =�2���  ����� '
 ��+��  ���2�� 

> 

4   ���)� ��)��� ��)'����  �2  )'�
���
  +:���*�    

1P4    ���2��  ����� ����$  ��)��� ��)'����  �2 ���)�
  ��+��  

�� 4<�
� =�2���  ����� '
 ��+��  ���2��  

 �+�  
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ا/ولىالوحدة  خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد   العملية الثانية 

V1.0 Oct 2010 

 اليومية خطة النقديةالإعداد :  3المهمة 

  

 اليومية النقدية خطةللا;نشاء ا/ولي : 3.1 المهمة

  

 ا;جراء

         :الوصفالوصفالوصفالوصف

 %�,�$ ��2�	��� K���� �(�� ��)���  �2  ��
��� �5����� ��( ������ 8*� .*� ��� �
7� %�,�$�  �*�� �
)�:  
1.  @�+� �� �1
2F���  ��
��� �������$�/ ������ �O��+*�  �������� ���7� ' ���
'����
 �����,���  ���: 

�  ��)���  �*+-�� �����$� 
 ��)&���. 

�  ��+�� ����� ���
') �:��2��
  �*2����.(  
2. 
 �����	� ��(�/ @�+��� �1
2F��� L
�)�� ���
�	 ��+�� ����� ����   8*� ��)��� ��)'����  �2 

 ��
���. 

 :المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

�:
�> 

 :المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

�� 4<�
� =�2��� ��+��  ���2��  ����� '. 

 :التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ �����:  ��)��� ��)'����  �2 - ����$� 

������ :� ��
���  ��)���  �2� �  �
7� %�,�$� ��
���  ��)���  �2*� 
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ا/ولىالوحدة   العملية الثانية 

  

 

 

 خطة التدفقات النقدية

 �.��� �
��
�� �
�"#�� ���$� ��	� %�!#&� ��.���  ���( ��.  

%�*��  

 
N%�,�� ���� �1�� �.,�� ��2/. 

%�*�� . 

B�F� ��&�  ��	� �.�� 9�:�� �<1&G� �( ��+�� ����(. 

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

1.  8*� �)�/ �.���

 �� 8*� �)�/%�*��

2.   8*� �)�/

3.  �� 8*� �)�/%�*��

4. B�F� ��&�  ��	� �.��
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ا/ولىالوحدة  خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد   العملية الثانية 

V1.0 Oct 2010 

5. %��:$�  ��.�. 

  
  ��� '8:�� ��+�� ����( 1�&�� 9�:� ���:  

1  .H�2/ ��� ���)�� 1�&�� 
 ��
�2�� �����.  
  .الج9ع إل
 م45ول ال!��م. 2

 

  
  

 اليومية خطة النقديةالتحضير : 3.2 المهمة

  

 ا;جراء

        :الوصفالوصفالوصفالوصف

  �2  ,�, ��2�	��� ��2�	� ��)��� ��)'����   �2 ���+��  ��
��� ��)��� ��)'���� ��*� ���  ��
���.  
 ������ �������� �� �/ ���+� ��2�	��� !���	�:  

1. ��)&���  
2. ������$� 

3. H�2/ ���
'�� 

4. H�2/ ��?
�)� 

5.  �����  ��.� ' !(
���� ���
��� ����	��� ��O� 

6.  ��
�����
*����  

�� ���� 
/  ������  �2�� �� �B�� �1
2F�  �)����� �������� �������+�� ���. 

 

 :السابقةالسابقةالسابقةالسابقة    المتطلباتالمتطلباتالمتطلباتالمتطلبات

�:
�>. 

 

 :المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

�� 4<�
� =�2��� ��+��  ���2��  ����� ' 

  

 :التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ �����:  ��)��� ��)'����  �2 - ����$� 

������ :��  ��)���  �2�� ��
� �  ��
���  ��)���  �2�� ��?�� 
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ا/ولىالوحدة  خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد   العملية الثانية 

V1.0 Oct 2010 

 

1.  8*� �)�/ �.��� �
��
�� �
�"#�� �����  
'�� ��.���  ���( ��. 

 

2.  ��2/R�*� �)�/
  ��	����  ���)�� �� �.,��. 

3.  �� 8*� �)�/ ��)���. 

4. ����� �� �7  ��
��� ��(�7� �2�/: 

� �������. 

� ��)&�. 
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ا/ولىالوحدة   العملية الثانية 

  

 خطة التدفقات النقدية

H�2/ ��?
�)�. 

H�2/ ��+'�. 

��B�
��� ����	���  +(
���� ��  ��.� '���. 

�
*���� �
� ���. 

 �&� �� 8*� �)�/. 

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

� H�2/ ��?
�)�
� H�2/ ��+'�

 

5.  ��� ��B�
��� ����	���
6.  ��
���� �2�/�
*����

7.  �&� �� 8*� �)�/
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ا/ولىالوحدة  خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد   العملية الثانية 

V1.0 Oct 2010 

 

8. %��:$�  ��.�. 

  
  

 حساب التقدير اليومي بناءً على التقدير الشهري: 3.3 المهمة

 ا;جراء

        :الوصفالوصفالوصفالوصف

 �'
� A��+�� ���/ 8*�  ��.,�� �����)��� ����� ' ����	�*�������
�
/  ��S ������   �
��� ���)��� ��	��
�.,�� ' ��+�� ���/ ��� 8*� Q%���.  

  ��+�� �(��� �15 ��2�	� �/ ��2�	��� !���	���+�� ���/ �
)�. 

 :المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

1.  ����� ��)� ��)'��  �2  ��.,.  
2.  ����� ��)� ��)'��  �2  ��
�. 

 :المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

�� 4<�
� =�2��� ��+��  ���2��  ����� '  

 :التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ �����: ��)��� ��)'����  �2 - ����$� 

�  ���:المهمةالمهمةالمهمةالمهمة�)���  �2� ��
� �   ��
���  ��)���  �2�� ��?�� 
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ا/ولىالوحدة   العملية الثانية 

  

 �� ��	��� �	)�� ' ��
:
��� ����	��� 8*� ��F&�� �� ������ ���� �)�/ ,�,  ��)��� ��)'����  �2 

 

 خطة التدفقات النقدية

 �� ��	��� �	)�� ' ��
:
��� ����	��� 8*� ��F&�� �� ������ ���� �)�/

. 

 �!�� ��
+ ��� ,$� �
 �!�� �-��� �
���  ���)�� �� 

. 

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

1.  �� ��	��� �	)�� ' ��
:
��� ����	��� 8*� ��F&�� �� ������ ���� �)�/

  ��
���

2.  8*� �)�/ �!�� ��
+ ��� ,$� �
 �!�� �-��� �
���
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ا/ولىالوحدة   العملية الثانية 

 

  

��
�7� ���, ��. 

 خطة التدفقات النقدية

��+�� ���/ ��� �2�/ . 

./��� . 

 ��� �� �2�C��� �(��� �
�� �/20  
31 "��
�. 

��
�� �
����� �-�" ����)��� �
��� T*���� R�'
. 

 ���� 8*� �)�/
 ����	��� ��7 �
��� ���)��� �(� ��2/0�#  ��
�7� ���, ��

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

3. ��+�� ���/ ��� �2�/

4.  �� 8*� �)�/./���
 ��U� :�:�  ��� �� �2�C��� �(��� �
�� �/

5.  �
�+�� �.��"��
�� �
����� �-�

6.  ���� 8*� �)�/
 ����	��� ��7 �
��� ���)��� �(� ��2/
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ا/ولىالوحدة   العملية الثانية 

 

 

للمراجعة  

;دارة مديرية الخزينة 

  ����� ����� ��M( �� �5������
 �.�+:��� ���� �.�B�)� �/

 خطة التدفقات النقدية

 ���� 8*� �)�/
 ��+�� ���/ �
)� ��2/.�-��  ��
�7� ���, ��. 

 خطة التدفقات النقديةتقديم : 

 

;دارة مديرية الخزينة  خطة التدفقات النقديةتقديم 

 ����� �+� ��2�	��� !���	� ��)��� ��)'����  �2   ����� ����� ��M( �� �5������
 �.�+:��� ���� �.�B�)� �/

 :المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

 ��)� ��)'��  ��.,��.  
 ��)� ��)'��  �2  ��
�. 

 ��+��  ���2��  ����� ' 

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

7.  ���� 8*� �)�/
 ��+�� ���/ �
)� ��2/
8.   ��.�%��:$� 

:  4المهمة 

 والموافقة

  

: 4.1 المهمة
 العامة

  

 ا;جراء

        ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 ����� �+� ��2�	��� !���	�
 ��+��  ���2��. 

المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

1.  ������2   ��)� ��)'��
2. � ���� ��)� ��)'��  �2
 

 :المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

�� 4<�
� =�2��� ��+��  ���2��  ����� '
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ا/ولىالوحدة  خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد   العملية الثانية 

V1.0 Oct 2010 

 :التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ �����:  �
�"#�� ��"/���� ���–  ����&� 

������ :����V�  ��)���  �2�� ���)� 

 

 

1.   �.��� ��2/� ��2� �
�"#�� ����� �
�"� ��.���  ���( ��. 
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ا/ولىالوحدة   العملية الثانية 

 

 

��W��� ���	 8*� " ��� ���� � %�� ��

 خطة التدفقات النقدية

 ������ 8*� �)�/3
-�)� . 

������  

4� . 

����� 5����� �
*����. 

 �)��� '  �
*���� ���
*+��� �2�/"��(�6��� 3��+ ."�2�/ ��W��� ���	 8*�
�
��
��� �
 �!�� �"#��." 

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

2.  ������ 8*� �)�/

3.  �� 8*� �)�/������  

4�

4.  ��2/����� 5�����
5.  �)��� '  �
*���� ���
*+��� �2�/

�
��
��� �
 �!�� �"#��
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ا/ولىالوحدة   خطة التدفقات النقدية العملية الثانية 

3�� � . 

 �( ���2��� ���
 �F� ��&�  ��	� �.�����-�.  

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

6.  �� 8*� �)�/3�� �
7.  �( ���2��� ���
 �F� ��&�  ��	� �.��
8. %��:$�  ��.�. 
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الثانيةالوحدة  خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد    

V1.0 Oct 2010 

  
  

 

 

  

  

 

مراجعة خطة التدفقات  - الثانيةالوحدة 
 النقدية واعتمادها
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الثانيةالوحدة  خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  ا/ولىالعملية    

V1.0 Oct 2010 

مراجعة خطة التدفقات النقدية الشهرية و : العملية ا/ولى
 اليومية واعتمادها

������ ����  �
������� ����� 

1  �5������ 
  ��)��� ��)'����  �2  +:���
  ��+��  ���2��  ����� ��( ��  

    

1.1 ��  �2��  ��� L��+�	� ��)�  ��+��  ���2��  ����� ���� �+� 

1.2  ���+�
  +:���  ��)��� ��)'����  �2
 ��.,�� 

 ��+��  ���2��  ����� ���� �+� 

1.3   ���+�
  +:��� ��)��� ��)'����  �2
� ��
��  

 ��+��  ���2��  ����� ����  �+�  

2  +:���   ��( ��  ��)��� ��)'����  �2
 ��+�� �����  �����  

    

2.1  ���)�  ����� 8��  ��)��� ��)'����  �2
 ��+�� ����� 

 ��+��  ���2��  ����� ���� �+� 

3  ��( ��  ��)��� ��)'����  �2  +:���
 �����  �����  

    

3.1  L��+�	��  ��� ��+��  ل!��ی����  ��2���  ����� ���� �+� )  ��� ' �)'
 ��)'����  �2 ��*	�
  ����� 8��  ��)���

�����( 

3.2  
 

  +:���  ��)��� ��)'����  �2 ��.,��  ��+�� �����  ����� ���� �+� )  ��� ' �)'
 ��)'����  �2 ��*	�
  ����� 8��  ��)���

�����( 

3.3   +:���  �2 ��
���  ��)��� ��)'����  ��+�� �����  ����� ���� �+� )  ��� ' �)'
 ��)'����  �2 ��*	�
  ����� 8��  ��)���

�����( 

3.4  �����  ��)��� ��)'����  �2  ����� 8��
 ��+��  ���2�� 

 ��+�� �����  ����� ���� �+� )  ��� ' �)'
 ��)'����  �2 ��*	�
  ����� 8��  ��)���

�����( 

4.1  8*�  )'�
���� ���,� !?
 ��)'����  �2
 ��)��� 

 ��+��  ���2��  ����� ���� �+�  
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الثانيةالوحدة  خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  ا/ولىالعملية    

V1.0 Oct 2010 

4.2  ���  2	��� %�,���5������ ��  ��  �2
 ��)��� ��)'���� 

 ��+��  ���2��  ����� ���� �+� 

 

 

 

مراجعة خطة التدفقات النقدية واعتمادها من :  1المهمة 

  العامةقبل مدير مديرية الخزينة 
  

  نقديةاستعراض حالة الخطة ال: 1.1 المهمة
        
        'جراء'جراء'جراء'جراءاااا
        

        ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 �2� ����� !?
��� �
�2�� N15 ' ��2�	��� �U�� ��� ��)'���� �� ��)� �� �1� ��2�	��� 4�+� �/ !���	� A
 ��*	� ��  ��)��� ��)'����  �2 A> �/ �.�+:��� �:/ �� ��� )'�� ����U�  �/ L��+�	� !���	�.  

  ::::المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

�:
� >  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

 ��+��  ���2��  ����� ����  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ����� : ��)��� ��)'����  �2 - ����$�  

������ :�
�"#�� ����� 3�*"���  
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الثانيةالوحدة  ا/ولىالعملية    

 

�.����
. 

  الشهرية خطة التدفقات النقدية

�.���)� �� ���  ��.,��  ��)��� ��)'����  �2 !:��� �/ K1
���� �15 �U2 �� ��2�	��� !���	�.  

 K1
���� 0��� �� R�  �
����� ����UO�� @&� ��2�	�*� K1
���� �15 Y���  ��)���  �2*� ���?����

 خطة التدفقات النقدية

3�*"��� ����� �
�"#��. 

 

 8�� ��,�
 ��+�� ��	 ����  ,�, �.��  ��)���  �2*� ����� ;������.����


خطة التدفقات النقديةمراجعة وتعديل 

�.���)� �� ���  ��.,��  ��)��� ��)'����  �2 !:��� �/ K1
���� �15 �U2 �� ��2�	��� !���	�

 K1
���� 0��� �� R�  �
����� ����UO�� @&� ��2�	�*� K1
���� �15 Y���

 ������ ���
*+��� �� �/ ���+� ��2�	��� !���	�:  

H�27� ���
'����  

H�27� ��?
�)���. 

�����  ��.� '  +(
���� ���
��� ����	��� 

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

 

5. ����� 8*� �)�/ 3�*"���

6.  8�� ��,�
 ��+�� ��	 ����  ,�, �.��

7. %��:$�  ��.�. 

  

: 1.2 المهمة
 

        'جراء'جراء'جراء'جراءاااا
        

        ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

�.���)� �� ���  ��.,��  ��)��� ��)'����  �2 !:��� �/ K1
���� �15 �U2 �� ��2�	��� !���	�

 K1
���� 0��� �� R�  �
����� ����UO�� @&� ��2�	�*� K1
���� �15 Y���
 �	�����.  

 ������ ���
*+��� �� �/ ���+� ��2�	��� !���	�

P H�27� ���
'����

P H�27� ��?
�)���

P   ��O������  ��.� '  +(
���� ���
��� ����	���
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الثانيةالوحدة  ا/ولىالعملية    

 

 خطة التدفقات النقدية

 �
*���� ��
���� 

  ::::المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

 ��+��  ���2��  ����� ����  

 ��)��� ��)'����  �2 - ����$�  

�
�"#�� ����� ���� � ← �
 �!�� �
�"#�� ����� ���� �  

����� 8*� �)�/ ���� � ����� �
�"#�� �
 �!��. 

 

%��:$�  ��.�. 

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

P  �
*���� ��
����

المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

�:
� >  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

 ��+��  ���2��  ����� ����

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ����� : ��)��� ��)'����  �2

������: �
�"#�� ����� ���� �

1. ����� 8*� �)�/

2. %��:$�  ��.�



 

 

 

   
 29 

الثانيةالوحدة  خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  ا/ولىالعملية    
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الثانيةالوحدة  خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  ا/ولىالعملية    
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الثانيةالوحدة  ا/ولىالعملية    

  خطة التدفقات النقدية اليومية

�.���)� �� ���  ��
���  ��)��� ��)'����  �2 !:��� �/ K1
���� �15 �U2 �� ��2�	���.  

  ��)���  �2*� ���?���� K1
���� 0��� �� R�  �
����� ����UO�� @&� ��2�	�*� K1
���� �15 Y���

 خطة التدفقات النقدية

خطة التدفقات النقدية اليوميةمراجعة وتعديل 

�.���)� �� ���  ��
���  ��)��� ��)'����  �2 !:��� �/ K1
���� �15 �U2 �� ��2�	���

  ��)���  �2*� ���?���� K1
���� 0��� �� R�  �
����� ����UO�� @&� ��2�	�*� K1
���� �15 Y���

 ������ ���
*+��� �� �/ ���+� ��2�	��� !���	�:  

 

 ���
'��7�H�2 

��?
�) H�27� 

�����  ��.� '  +(
���� ���
��� ����	�����O� 

�
*���� ��
���� 

  ::::المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

 ��+��  ���2��  ����� ����  

 ��)��� ��)'����  �2 - ����$�  

�
�"#�� ����� ���� � ←  �
�"#�� ����� ���� ��
��
��  

����� 8*� �)�/ ���� � ����� �
�"#�� �
��
��. 

 

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

: 1.3 المهمة
 

        'جراء'جراء'جراء'جراءاااا
        

        ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

!���	� �.���)� �� ���  ��
���  ��)��� ��)'����  �2 !:��� �/ K1
���� �15 �U2 �� ��2�	���

  ��)���  �2*� ���?���� K1
���� 0��� �� R�  �
����� ����UO�� @&� ��2�	�*� K1
���� �15 Y���
 �	�����  ��
���.  

 ������ ���
*+��� �� �/ ���+� ��2�	��� !���	�

P ��)&��� 

P ������$� 

P �� ���
'��
P �����?
�)
P  �����  ��.� '  +(
���� ���
��� ����	�����O�
P �
*���� ��
����

المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

�:
� >  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

 ��+��  ���2��  ����� ����

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ����� : ��)��� ��)'����  �2

������ :�
�"#�� ����� ���� �

  
1. ����� 8*� �)�/



 

 

   
 32 

الثانيةالوحدة  ا/ولىالعملية    

  

 خطة التدفقات النقدية

 ���)�� �� �
*���� �.,�� ��2�. 

 �� 8*� �-?�3�"�#� .  

%��:$�  ��.� 

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

2.  ���)�� �� �
*���� �.,�� ��2�

 �� 8*� �-?�

%��:$�  ��.�
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الثانيةالوحدة  خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  ا/ولىالعملية    

V1.0 Oct 2010 

مراجعة خطة التدفقات النقدية من قبل مديرية :  2المهمة 
  الدين العام

 

  مديرية الدين العام  خطة التدفقات النقدية إلىتقديم : 2.1 المهمة
 

        'جراء'جراء'جراء'جراءاااا
        

        ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

  +:���� �
)� 8��  ��+�� �����  ����� ���� 8��  ��)��� ��)'����  �2 ��2�	��� ��)� �
�2�� N15 0��� ��
 ���)�� ���7�
 �
.,*� R�*� �� �1�� ��
����.  

  ::::المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

�:
� >  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

 ��+��  ���2��  ����� ����  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ����� : ��)��� ��)'����  �2 - ����$�  

������ : �� ����� ���� ��
 
�� ����� 8
��� ←   
��� �
�"#�� ����� �
�"��
 
�� ����� 8
���  

 ::::مالحظةمالحظةمالحظةمالحظة

 ��*	� ��� �/ ��  ��)��� ��)'����  �2 �� 8�� �.�*� ��W���� %��:� �2Z� ��2�	��� !���	� A����� �
I	�*�
�.����� ��� ��2�	��� ��( ��.  
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الثانيةالوحدة  ا/ولىالعملية    

  

  

 خطة التدفقات النقدية

����� 8*� �)�/ 	
��� 
 ا��
� ا���م ا����
 ا����
�� �
��� .

 

���� 3
-�)��� . 

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

1. ����� 8*� �)�/

2.  8*� �)�/����



 

 

   
 35 

الثانيةالوحدة  ا/ولىالعملية    

  

  

 خطة التدفقات النقدية

 ��������  

4� . 

5����� �
����   ���)�� ��)��+�� �����  ����� ����( 

 8*� �-?� � 3�� &� .  

 ' ���-� [
��� ��&�  ��	� �.�����2��� ���
. 

%��:$�  ��.�. 

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

3.  8*� �)�/ ��

4.  ��2�5�����

 8*� �-?�

5.  ' ���-� [
��� ��&�  ��	� �.��

6. %��:$�  ��.�
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الثانيةالوحدة  ا/ولىالعملية    

مراجعة خطة التدفقات النقدية من قبل مديرية 

 �1� ���'  '�+� ��2�	��� !���	� A ��)��� ��)'����  �2� ����� !?
��� ��2�	��� �U�� ��� �
�2�� N15 '
  )'�� ����U�  �/ 8*� 3U�>�
 A> �/  +:����� �:/ �� �.��*	� ��  ��)��� ��)'����.  

  

 خطة التدفقات النقدية

مراجعة خطة التدفقات النقدية من قبل مديرية : 

  نقديةاستعراض حالة الخطة ال

 �1� ���'  '�+� ��2�	��� !���	� A ��)��� ��)'����  �2� ����� !?
��� ��2�	��� �U�� ��� �
�2�� N15 '
  )'�� ����U�  �/ 8*� 3U�>�
 A> �/  +:����� �:/ �� �.��*	� ��  ��)��� ��)'����

  ::::المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

��+�� �����  ����� ����  

 ��)��� ��)'����  �2 - ����$�  

�$*"����� �
�"#�� ����� 9� ����  

����� 8*� �)�/ 9� ���� ����� �
�"#�� �$*"�����. 

 

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

:  3المهمة 
  الدين 

 

: 3.1 المهمة
 

        'جراء'جراء'جراء'جراءاااا
        

        ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 �1� ���'  '�+� ��2�	��� !���	� A ��)��� ��)'����  �2� ����� !?
��� ��2�	��� �U�� ��� �
�2�� N15 '
  �2 ����  )'�� ����U�  �/ 8*� 3U�>�
 A> �/  +:����� �:/ �� �.��*	� ��  ��)��� ��)'����

المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

�:
� >  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

��+�� �����  ����� ����

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ����� : ��)��� ��)'����  �2

������ :�$*"����� �
�"#�� ����� 9� ����

1. ����� 8*� �)�/
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الثانيةالوحدة  خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  ا/ولىالعملية    

V1.0 Oct 2010 

2.  ��)��� ��)'����  �2  ���
 ����� ��2�	��� 8�� ��,�
 ��+�� ��	  ,�, �.�� . 

3. %��:$�  ��.�. 

  

  مراجعة خطة التدفقات النقدية الشهرية: 3.2 المهمة
 

        'جراء'جراء'جراء'جراءاااا
        

        ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

  ��)��� ��)'����  �2  +:��� K1
���� �15 �U2 �� ��2�	��� !���	��.���)� �� ���  ��.,��.  

K1
���� �15 ' ���
*+� �/ ���+� ��2�	��� !���	� >.  

  ::::المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

�:
� >  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

��+�� �����  ����� ����  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ����� : ��)��� ��)'����  �2 - �����  

������ :�
�"#�� ����� ���� � ← �
 �!�� �
�"#�� ����� ���� �  
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الثانيةالوحدة  ا/ولىالعملية    

  

  

 خطة التدفقات النقدية

����� 8*�  ���� ������ �
�"#�� �
 �!��. 

 

�., ��� �
*���� ��
���� ���)�  +:��� ��2�	��� !���	�. 

%��:$�  ��.�. 

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

1. �)�/ ����� 8*�

  

2. �., ��� �
*���� ��
���� ���)�  +:��� ��2�	��� !���	�

3. %��:$�  ��.�
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الثانيةالوحدة  ا/ولىالعملية    

  مراجعة خطة التدفقات النقدية اليومية

  ��
���  ��)��� ��)'����  �2 !:��� �/ K1
���� �15 �U2 �� ��2�	��� !���	��.���)� �� ���.  

  

 خطة التدفقات النقدية

مراجعة خطة التدفقات النقدية اليومية

  ��
���  ��)��� ��)'����  �2 !:��� �/ K1
���� �15 �U2 �� ��2�	��� !���	�

K1
���� �15 ' ���
*+� �/ ���+� ��2�	��� !���	� >.  

  ::::المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

��+�� �����  ����� ����  

 ��)��� ��)'����  �2 - �����  

�
�"#�� ����� ���� � ←  �
�"#�� ����� ���� ��
��
��  

����� ���� � ����� �
�"#�� �
��
��. 

 

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

: 3.3 المهمة
 

        'جراء'جراء'جراء'جراءاااا
        

        ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

  ��
���  ��)��� ��)'����  �2 !:��� �/ K1
���� �15 �U2 �� ��2�	��� !���	�

K1
���� �15 ' ���
*+� �/ ���+� ��2�	��� !���	� >

المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

�:
� >  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

��+�� �����  ����� ����

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ����� : ��)��� ��)'����  �2

������ :�
�"#�� ����� ���� �

1.  8*� �)�/�����
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الثانيةالوحدة  ا/ولىالعملية    

  

 ���)�� ���\� �
*���� ��
�����  )*+���� ��(�7�  +:��� ��2�	��� !���	�. 

إعادة خطة التدفقات النقدية إلى مديرية الخزينة 

  ��+��  ���2��  ����� ���� 8��  ��)��� ��)'����  �2 ����]� �
�2�� N15 ' ��+�� �����  ����� ���� �
)�

 خطة التدفقات النقدية

 ���)�� �� �.,�� ����2�� �(. 

 ��)��� �� 8*� �-?�.  
 ���)�� ���\� �
*���� ��
�����  )*+���� ��(�7�  +:��� ��2�	��� !���	�

%��:$�  ��.� 

إعادة خطة التدفقات النقدية إلى مديرية الخزينة 

  ��+��  ���2��  ����� ���� 8��  ��)��� ��)'����  �2 ����]� �
�2�� N15 ' ��+�� �����  ����� ���� �
)�
�
*���� ��
����� 0*+�� ����U�  �F�  )'��.  

  ::::المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

��+�� �����  ����� ����  

 ��)��� ��)'����  �2 - �����  

�#
����  
�� ,�� �
�"#�� ����� :�� �  

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

2.  ���)�� �� �.,�� ����2�� �(

 ��)��� �� 8*� �-?�
3.  ���)�� ���\� �
*���� ��
�����  )*+���� ��(�7�  +:��� ��2�	��� !���	�
4. %��:$�  ��.�
 

: 3.4 المهمة
  العامة

        
        'جراء'جراء'جراء'جراءاااا
        

        ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

  ��+��  ���2��  ����� ���� 8��  ��)��� ��)'����  �2 ����]� �
�2�� N15 ' ��+�� �����  ����� ���� �
)�
�
*���� ��
����� 0*+�� ����U�  �F�  )'��

المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

�:
� >  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

��+�� �����  ����� ����

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ����� : ��)��� ��)'����  �2

������ :�#
����  
�� ,�� �
�"#�� ����� :�� �
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الثانيةالوحدة  ا/ولىالعملية    

  

  

 خطة التدفقات النقدية

����� 8*� �)�/ :�� � ����� �
�"#��  
��� �#
����. 

 

3
-�)��� �*�  . 

 �� 8*� �)��������  

4� . 

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

1. ����� 8*� �)�/

2.  8*� �)�/3
-�)��� �*� 

3.  �� 8*� �)��
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الثانيةالوحدة  ا/ولىالعملية    

  
 

 ��W��� ���	 8*� �2�/" ��*)�� �
)� �/ 
:�/

 

 

 خطة التدفقات النقدية

 ����� �
*���� �
I	��� ����2�� �()����  ��+��  ���2��  �����.( 

 �)� 8��  �
*���� ���
*+��� �2�/"9�,�� ��2�� ." ��W��� ���	 8*� �2�/
��W�� ���,� �., ' L
�)��."  

 �� 8*� �)�/ 3�� &�. 

���2��� ���
 ' ���-� [
��� ��&�  ��	� �.��. 

%��:$�  ��.�. 

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

4.  ����� �
*���� �
I	��� ����2�� �(

 �)� 8��  �
*���� ���
*+��� �2�/
��W�� ���,� �., ' L
�)��

5.  �� 8*� �)�/

6. ���2��� ���
 ' ���-� [
��� ��&�  ��	� �.��

7. %��:$�  ��.�
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الثانيةالوحدة  خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  ا/ولىالعملية    

V1.0 Oct 2010 

    : اعتماد الخطة النقدية :  4المهمة 
  

  نقديةالخطة ال باعتماد إشارةوضع : 4.1 المهمة
        
        'جراء'جراء'جراء'جراءاااا
        

        ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 8*�  )'�
���� ���,� !?
� ��+�� ��	 ���/  ��+��  ���2��  ����� ���� ��2�	� �
�2�� N15 0��� ��
 ��)���  �2�� . ����]� 4�,��� �
)� 8�� �.�*� �U��+� %��:� ��2�	� �/ !���	� > A�5������ ��� �/ ��

� �����>�  �*��H�2/ ��.  

  ::::المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

 ��)���  �2*�  +:��� %��:�  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

 ���� ��+��  ���2��  �����  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ����� : ��)��� ��)'����  �2 - ����$�  

������ :������ �
�"#�� �����  

  
1. ����� 8*� �)�/ ������ ����� �
�"#��. 
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الثانيةالوحدة  ا/ولىالعملية    

  

  

 خطة التدفقات النقدية

���� 3
-�)��� . 

 ��������  

4� . 

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

2.  8*� �)�/����

3.  8*� �)�/ ��
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الثانيةالوحدة  ا/ولىالعملية    

  

  نقديةمن الخطة ال

 ��)���  �2�� 8*� H�:� ���+� �F�  2	��� N15 �WF�� > A�5������ ��.  

�5������ �� ���  �2�� 8��  ��)���  �2*�  ������  2	��� �)�� ��2�	��� �
)� A�
�2�� N15 �U2.  

 خطة التدفقات النقدية

 ����� ��2�"������"    ���( ��"��+�� ����2� ".  

 �� 8*� �-?�3�� &� . 

���2��� ���
 ' ���-� [
��� ��&�  ��	� �.��. 

%��:$�  ��.�. 

من الخطة ال تم اعتمادهاإنشاء النسخة التي 

 ���  2	��� 8*� ������ �'��� ��)���  �2�� 8*� H�:� ���+� �F�  2	��� N15 �WF�� > A�5������ ��

�5������ �� ���  �2�� 8��  ��)���  �2*�  ������  2	��� �)�� ��2�	��� �
)� A�
�2�� N15 �U2

 ��.,��
  ��
���  ��)��� ��)'���� ��2 �� U� �)� �
�2�� N15 ' ���.  

  ::::المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

�5������
  ��)��� ��)'����  �2  +:���  

 ��+��  ���2��  ����� ����  

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

4.  ����� ��2�

5.  �� 8*� �-?�

6. ���2��� ���
 ' ���-� [
��� ��&�  ��	� �.��

7. %��:$�  ��.�

  

: 4.2 المهمة
        
        'جراء'جراء'جراء'جراءاااا
        

        ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 ���  2	��� 8*� ������ �'���

�5������ �� ���  �2�� 8��  ��)���  �2*�  ������  2	��� �)�� ��2�	��� �
)� A�
�2�� N15 �U2

 ��.,��
  ��
���  ��)��� ��)'���� ��2 �� U� �)� �
�2�� N15 ' ���

المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

 ����5������
  ��)��� ��)'����  �2  +:���

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

 ��+��  ���2��  ����� ����
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الثانيةالوحدة  ا/ولىالعملية    

  

 

 خطة التدفقات النقدية

 ��)��� ��)'����  �2 - ����$�  

�������� ���#�� ,�� �
�"#�� ����� 0�#  

����� 8*� �)�/ 0�# ����� �
�"#�� ,�� ���#�� ��������. 

 

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ����� : ��)��� ��)'����  �2

������ :�������� ���#�� ,�� �
�"#�� ����� 0�#

1. ����� 8*� �)�/
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الثانيةالوحدة  ا/ولىالعملية    خطة التدفقات النقدية 

 �� %�*��. 

� ��&�  ��	� �.����+�� ����( 1�̂&�� �� �( R�F ح� !�. 

 .���ی� ا-جاء


�ة ال)'& یج��% #��  :?< =�ل� ��م � �ح �!

ىBة أ�# ال���� م�  .إ��دة ال9CDات و �!
 .الج9ع إل
 م45ول ال!��م

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

2.  8*� �)�/ ��

3. � ��&�  ��	� �.��

���ی� ا-جاء .4

 


�ة ال)'& یج��% #��?< =�ل� ��م � �ح �!

ى.  1Bة أ�# ال���� م�إ��دة ال9CDات و �!
الج9ع إل
 م45ول ال!��م. 2
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الثالثةالوحدة  خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد    

V1.0 Oct 2010 

 
  

 

 

 

  

 

خصائص متقدمة لخطة  - الثالثةالوحدة 
 التدفقات النقدية
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الثالثةالوحدة  خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد    

V1.0 Oct 2010 

 / �<� � �� ��� ��
$���� / ��������� 8=�
 ��� >��-��� 3
-)� ��
 ������ ?@< /
 8
������,��	� �
#�A���. 

  
  النقدية الشهريةلخطة التدفقات ا;دخال اليدوي 

  
  يدوياً خطة التدفقات النقدية الشهريةتعديل بيانات 

        
        'جراء'جراء'جراء'جراءاااا
        

        ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 ��.,��  ��)��� ��)'����  �2� �
���� ��2�V�  O�2  ,�, ������ �'
�.  

 �.�� N15 '��  �2��  ,�, 8*� �.�� ��� ���
*+��� @&�  ,�,�� ��)�  �	�����  ��.,�� . ���� ���
 ���
*+���
 A������$� A��)&��� ��,� ��� ���
*+��� !��: ���+��  ,�,�� N15 �U2 �� �
)� �/ ��2�	�*�

�
�����  )*+����. 

 ������ �>���� ' K1
���� ��2�	� �/ ����:  

P ��
�� !��:�  ������ ��2�� ��� �� �1� ������$�
 ��)&��� �U2�� ���+����\���+�  *���� ���
�. 

P ���� �� R�U�	� ��� �� ��� ' ������  ������� ���
*+��� ��2�� 
/ ���+� ��+�� �����.  

  ::::المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

�:
� >  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

=�2��� 4�
���  ��+��  ���2��  ����� '  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ����� : ��)��� ��)'����  �2 - ����$�  

������ : 3���&��
�"#�� ���$� B��
�� ← �
 �!�� �
�"#�� ���$� B��
�� 3���&�.  

  
8.   �.��� 8*� �)�/3���&� B��
�� ���$� �
�"#�� �
 �!��  ���)�� ��. 
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الثالثةالوحدة    

 

  

 

 خطة التدفقات النقدية

 ��.,��  ��)��� ��)'����  �2� �
���� K1
���� L�� ���. 

 ,�,�� 8*�  �
*���� ���
*+��� ���-�� �(. 

 �� 8*� �-?�()��� .  

%��:$�.  

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

9.  ��.,��  ��)��� ��)'����  �2� �
���� K1
���� L�� ���

10.  ,�,�� 8*�  �
*���� ���
*+��� ���-�� �(

 �� 8*� �-?�

11.   ��.�%��:$�
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الثالثةالوحدة    

 3�:��	� 8��  :�� ;��5 �
�� �( A������$�
 ��)&��� 8*�  �
�� �U��+� %��:� �+� ���  �*O7� ��)��

  

�
 �!�� �
�"#�� ���$� B��
�� 3���.  

K1
���� �� �	�7� ���:�� 8*� ��
:
��� ����	��� 8*� ��F&*� ���7� ���� 8*�. 

 خطة التدفقات النقدية

  استرجاع القيم ا/صلية للخطة المالية

 3�:��	� 8��  :�� ;��5 �
�� �( A������$�
 ��)&��� 8*�  �
�� �U��+� %��:� �+�
 ������  �2�� �� H�2/.  

������$�
 ��)&����  )*+���� ���
*+��� !��: 3�:��	� ��� �
�2�� N15 '.  

  ::::المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

 ��+��  ���2��  ����� '  

 ��)��� ��)'����  �2 - ����$�  

 �
�"#�� ���$� B��
�� 3���&�← &��
 �!�� �
�"#�� ���$� B��
�� 3���

%�4�C* ������ ?@< ��"� ���� 
&�� ��")#��* .$��� ����$�� B+.  

K1
���� �� �	�7� ���:�� 8*� ��
:
��� ����	��� 8*� ��F&*� ���7� ���� 8*�

 

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

استرجاع القيم ا/صلية للخطة المالية
        

        'جراء'جراء'جراء'جراءاااا

        

        ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 3�:��	� 8��  :�� ;��5 �
�� �( A������$�
 ��)&��� 8*�  �
�� �U��+� %��:� �+�
 ������  �2�� �� H�2/

������$�
 ��)&����  )*+���� ���
*+��� !��: 3�:��	� ��� �
�2�� N15 '

المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

�:
� >  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

=�2��� 4�
���  ��+��  ���2��  ����� '

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ����� : ��)��� ��)'����  �2

������:  �
�"#�� ���$� B��
�� 3���&�

�(�6�:  

%�4�C* ������ ?@< ��"�
  
1.  �)�/K1
���� �� �	�7� ���:�� 8*� ��
:
��� ����	��� 8*� ��F&*� ���7� ���� 8*�
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الثالثةالوحدة    

  

  

 ������  �2�� ' ��
:
��� ��)��� ������$�
. 

�ة 'G(اد أو م��Hا IJ� Iإذا آ�� �CDر �9ع ال��GBوا ���O ال!��م �MN ال�CD ال'�لGی.  

 خطة التدفقات النقدية

���  ا����
 ا������ ��(���   ا��' ��
:
���. 

���  ا���� .  ا����

 ��)&��� ���
*+� �����	� ��� 4
	 ������  �2�� ' ��
:
��� ��)��� ������$�


�ة 'G(اد أو م��Hا IJ� Iإذا آ�� �CDر �9ع ال��GBوا ���O ال!��م �MN ال�CD ال'�لGی

خطة التدفقات النقديةإعداد  -خطة النقد  

V1.0 Oct 2010 

2.  �)�/ ����� 8*����

3.  �)�/ �� 8*����

4.  ��)&��� ���
*+� �����	� ��� 4
	

%��:$�  ��.�.  

 ��=Pة : م�'G(اد أو م��Hا IJ� Iإذا آ�� �CDر �9ع ال��GBوا ���O ال!��م �MN ال�CD ال'�لGی
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الثالثةالوحدة    

  استرجاع القيم ا/صلية للديون من نظام الدين العام

 3�:��	� 8��  :�� ;��5 �
�� �( A�
�����  )*+���� ���
*+��� 8*�  �
�� �U��+� %��:� �+�  �*O7� ��)��

  

�
 �!�� �
�"#�� ���$� B��
�� 3���&�.  

 3*� 8� ��$
��� �+ ������� �� 8�
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  اليومية
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الثالثةالوحدة    
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الثالثةالوحدة    
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��
��.  

  
1.   �.��� 8*� �)�/����� ��"/�� ��*����� �������  �
��
�� ���)�� ��. 

  
  

  
2.  ��)'���� ��( �2���
� ���  +(
���� ����O��
 ����
��  ��)���. 
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الثالثةالوحدة    

 :��2��
  *2����  ��)��� ��)'���� 8*� ������� ��)��� �:+��. 

مراجعة وعكس الحسابات الموحدة على خطة التدفقات 

 A ��)��� ��)'����  �2 ' �
*���� ��
���� ���)� �:/ ��  ��)��� ��)'��*� ���
��� ����	��� ���2�	� ��(

 ���
��� 
 �����
�� !��:� ���
��� ����	��� ��)'�� !��:� ��� �
�2�� N15 ' ��
����.  

������� ��*����� ��"/�� �
���  

 خطة التدفقات النقدية

. 

L��&�� ��	�� ������ �
)�/ :��2��
  *2����  ��)��� ��)'���� 8*� ������� ��)��� �:+��

مراجعة وعكس الحسابات الموحدة على خطة التدفقات 

  الموحدة تدفقات الحسابات

  الحسابات الموحدة

 A ��)��� ��)'����  �2 ' �
*���� ��
���� ���)� �:/ ��  ��)��� ��)'��*� ���
��� ����	��� ���2�	� ��(
���
��� ����	��� ��)'�� !��:� ��2�	��� 8*�.  

 ���
��� 
 �����
�� !��:� ���
��� ����	��� ��)'�� !��:� ��� �
�2�� N15 '

  ::::المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

 ��+��  ���2��  ����� '  

 ��)��� ��)'����  �2 - ����$�  

������� ��*���$� ��"/���� ← ������� ��*����� ��"/�� �
���

  �.��� 8*� �)�/�
��� ��"/�� ��*����� ������� 
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3.  �&��� �� �)�/

4. L��&�� ��	�� ������ �
)�

5. %��:$�  ��.�. 

  
  

مراجعة وعكس الحسابات الموحدة على خطة التدفقات 

  النقدية
  

تدفقات الحساباتاستعراض 
  

الحسابات الموحدةتجميع 
        
        'جراء'جراء'جراء'جراءاااا
        

        ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 A ��)��� ��)'����  �2 ' �
*���� ��
���� ���)� �:/ ��  ��)��� ��)'��*� ���
��� ����	��� ���2�	� ��(
���
��� ����	��� ��)'�� !��:� ��2�	��� 8*�

 ���
��� 
 �����
�� !��:� ���
��� ����	��� ��)'�� !��:� ��� �
�2�� N15 '

  

المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

�:
� >  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

=�2��� 4�
���  ��+��  ���2��  ����� '

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ����� : ��)��� ��)'����  �2

������: 9� ���� 

  
1.   �.��� 8*� �)�/
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  الموحدة

 ��)'����  �2 ' ��.���  ���2�� ;�� ��O� ���)� �:/ ��  ��)��� ��)'��*� ���
��� ����	��� ���2�	� ��(
 �� ��� ���
��� ����	�*�  +(
����  ��)��� ��)'�����  )*+���� ��O�&���  +:��� ��2�	��� !���	� A ��)���

 ���
�� �)���
 ���O�� �)��� ���:� L�� !���	� 
/ �����

 خطة التدفقات النقدية

 %���� ��. 

 R�F� ��&�  ��	� �.��9�:�� ��+�� ����( 1�&�� �� �(. 

8:�� ��+�� ����( 1�&�� 9�:� ���  ��� ':  

H�2/ ��� ���)�� 1�&�� 
 ��
�2�� �����.  
������ �
I	� 8�� 3
:���. 

الموحدة ةالنقدي اتمراجعة حسابات التدفق

 ��)'����  �2 ' ��.���  ���2�� ;�� ��O� ���)� �:/ ��  ��)��� ��)'��*� ���
��� ����	��� ���2�	� ��(
 �� ��� ���
��� ����	�*�  +(
����  ��)��� ��)'�����  )*+���� ��O�&���  +:��� ��2�	��� !���	� A ��)���

�����
�� ��( �� �5�����\ ���
���.  
����
 ��� ��O�&��� L�� ��2�	��� !���	�\ ���
�� �)���
 ���O�� �)��� ���:� L�� !���	� 
/ �����

���
���.  
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2.  8*� �)�/ %���� ��

3.  R�F� ��&�  ��	� �.��

4. %��:$�  ��.�. 

 

8:�� ��+�� ����( 1�&�� 9�:� ���  ��� '

1  .H�2/ ��� ���)�� 1�&�� 
 ��
�2�� �����
2 .������ �
I	� 8�� 3
:���

  

مراجعة حسابات التدفق
        
        'جراء'جراء'جراء'جراءاااا
        

        ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 ��)'����  �2 ' ��.���  ���2�� ;�� ��O� ���)� �:/ ��  ��)��� ��)'��*� ���
��� ����	��� ���2�	� ��(
 �� ��� ���
��� ����	�*�  +(
����  ��)��� ��)'�����  )*+���� ��O�&���  +:��� ��2�	��� !���	� A ��)���

�����
�� ��( �� �5�����
����
 ��� ��O�&��� L�� ��2�	��� !���	�

�����
�� !��:�\���
���
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  ::::المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

�:
� >  
  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

=�2��� 4�
���  ��+��  ���2��  ����� '  
  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ����� : ��)��� ��)'����  �2 - ����$�  
������ :L��+�	� ���
��� ����	�*� ��)'���� ←  ��.,�� ���
��� ����	�*�  ��)��� ��)'���� L��+�	�  

  L��+�	� ���
��� ����	�*� ��)'���� ←  ��
��� ���
��� ����	�*�  ��)��� ��)'���� L��+�	�  
�(�6� : �������� �
���
 ���#�
*�� F@��# / ����$���� 3
���  

  
1. ���)�� : 8:�� ������  ���)�� �O��� ��/ ����2�� ���)��: 

• "���., ���
��� ����	�*�  ��)��� ��)'���� 

 �
�2�� 8�� �51�2   �&O '18  

•  ��
��� ���
��� ����	�*�  ��)��� ��)'���� 

 �
�2�� 8�� �51�5   �&O '19  

2.   �.��� 8*� �)�/9� ���� ��"/���� �
�"#�� ��*���$� ������� �
 �!��  �� ���)��. 

  
3.  ����
�� ����2�� �(\��  ���)�� �� �����) ��U� :�����
�� !��: L�+�\�� ����2�� �( A ���
� �
��

�� �����. 
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الثالثةالوحدة    

  
���
��� ����	�*� �������. 

 

 اتحسابات الموحدة على خطة التدفق

 ��	�� "�)�	� ��+��� ���
�� �)���
 ���O�� �)��� ����	� ���2�	� ��2�	��� !���	� ��O��� !(
���� ��.���

 ������  ���+��� ���2�	�� ���
��� ����	�*� ��.��� ��O��� ��	�� ������ �
)�:  

 �U2 ���
��� ����	�*� ����'>� ��O���

 خطة التدفقات النقدية

 ��)��>� �� 8*� �-?�.  

����
�� �.���/ ��� ���
�� �)���
 ���O�� �)��� L�+� K1
���� �
)�\���
��� ����	�*� �������

 0����H�27� ����	��� 8*� ��
�2�� (��. 

 ا��!ح�ة �"3,�ب�ت ا����
 ا�$�1��ت اس$��اض��(� �*8 ���.�  ��!� .ا�

��J  3اذهU إل
 ال9CDة W18?< ال.  

حسابات الموحدة على خطة التدفقال تدفقات

 ��	�� "�)�	� ��+��� ���
�� �)���
 ���O�� �)��� ����	� ���2�	� ��2�	��� !���	�
�
� ��
 �., ��  ��.� ' ���
��� ����	�*�.  

 ������  ���+��� ���2�	�� ���
��� ����	�*� ��.��� ��O��� ��	�� ������ �
)�

�U2 ���
��� ����	�*� ��.��� ��O���  ���&��)�
�/�., = ( �U2 ���
��� ����	�*� ����'>� ��O���
 + (L��&��/ ���&�� �U2 ��)��� �:+��)�
�/�.,(  
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 ��)��>� �� 8*� �-?�

4.  ����
�� �.���/ ��� ���
�� �)���
 ���O�� �)��� L�+� K1
���� �
)�

5. %��:$�  ��.� . 0����

6.    �.��� 8*� �)��

اذهU إل
 ال9CDة 

  

تدفقات عكس
  ةالنقدي

        
        'جراء'جراء'جراء'جراءاااا
        

        ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 ��	�� "�)�	� ��+��� ���
�� �)���
 ���O�� �)��� ����	� ���2�	� ��2�	��� !���	�
�
� ��
 �., ��  ��.� ' ���
��� ����	�*�

 ������  ���+��� ���2�	�� ���
��� ����	�*� ��.��� ��O��� ��	�� ������ �
)�

�U2 ���
��� ����	�*� ��.��� ��O���
 ���&��)�
�/�., + (
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الثالثةالوحدة    

 K��2��
 �2���� �)�*� ��.��� 3
�:��� L��+�	� 
/ �����

 K1
��*� �	�7� ���:�� 8*� ��
:
��� ����	��� �� �/ 8*� ��F&*� ���7� ���� 8*� �)�/) �W��
-  

  

 خطة التدفقات النقدية

����
 �� ��O�&� L��+�	� ��2�	��� !���	�\ K��2��
 �2���� �)�*� ��.��� 3
�:��� L��+�	� 
/ �����
���
���.  

  ::::المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

 ��+��  ���2��  ����� '  

 ��)��� ��)'����  �2 - ����$�  

 ��.,��  ��)���  �2��  ←  ��.,��  ��)���  �2�� ��?��.  

 K1
��*� �	�7� ���:�� 8*� ��
:
��� ����	��� �� �/ 8*� ��F&*� ���7� ���� 8*� �)�/
������ / �
��# ����� 3*� ��*����� �������( . 

 

D=� ��*����� ������� ,$� �����  ���)�� ��. 
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����
 �� ��O�&� L��+�	� ��2�	��� !���	�
�����
�� !��:�\���
���

المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

�:
� >  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

=�2��� 4�
���  ��+��  ���2��  ����� '

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ����� : ��)��� ��)'����  �2

������ : ��.,��  ��)���  �2��

1.  K1
��*� �	�7� ���:�� 8*� ��
:
��� ����	��� �� �/ 8*� ��F&*� ���7� ���� 8*� �)�/
G��� �#
���� ������

  

2.  8*� �)�/D=�
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3.  �� 8*� �)�/./���    

4.  [���� �� ;�1����
��� ����	���. 

5. %��:$�  ��.�. 

 ��=Pي : م�Yال ����Y� ی���وي ل��CD ال!���ام ��M ال�Dص�� مZ ال�CD ال!��ی� ال�9م�� و اHد�Bل الDGا� SN'ی
  .و ال�9م< 

  

  
  "لو- ماذا"خطة التدفقات النقدية، سيناريوهات 

  

  "لو –ماذا "نسخ معلومات الخطة المالية إلى ا;صدار 
        
        'جراء'جراء'جراء'جراءاااا
        

        ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 ��*�� �� �����O� [UW ������ �'
�"�1�� P
� " ��)��� ��)'����  �2�  *O&�� . b	� ��2�	��� ����]�
 �*O7� �������� 8*� ��WF��� �
� �����-� �/ %��:]� �
)�
 �����O$� N15 �� �7 ��'
���� ���
*+���.  

���  ��)��� ��)'����  �2 b	�� ��2�	��� �
)� �
�2�� N15 ' ��*�� �����O� �� �/ 8��  ���"�1�� P
�"  

  ::::المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

�:
� >  
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K1
��*� �	�7� ���:�� 8*� ��
:
��� ����	��� 8*� ��F&*�. 

  

 خطة التدفقات النقدية

 ��+��  ���2��  ����� '  

 ��)��� ��)'����  �2 - ����$�  

 ��.,��  ��)���  �2��  ←  ��.,��  ��)���  �2�� ��?��.  

���7� ���� ���2�	�� �)�/ K1
��*� �	�7� ���:�� 8*� ��
:
��� ����	��� 8*� ��F&*�

 

 �O�+�� 8*� �)�/0�# ���#� �@��-��  ���)�� ��.  
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 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

=�2��� 4�
���  ��+��  ���2��  ����� '

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ����� : ��)��� ��)'����  �2

������ : ��.,��  ��)���  �2��

1. ���7� ���� ���2�	�� �)�/

2.  �O�+�� 8*� �)�/
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 خطة التدفقات النقدية

  

�1��P
� "R2	� ���� �1��. 

 �����O� [UW ������ �'
�"�1��P
� "����	��� ���:  

� �1�� / 


� �1�� � 

 
� �1�� K 

b	��� �� 8*� �)�/ . 
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3.  ���O� ��2�"�1��
 �����O� [UW ������ �'
�

- 
� �1��
- 
� �1��
-  
� �1��

4. b	��� �� 8*� �)�/
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5.  R�F� ��&�  ��	� �.����+�� ����( 1� .�! �ح )� �� ��&

 .���ی� ا-جاء .6

  
  

  لخطة التدفقات النقدية" لو –ماذا "عرض وتعديل ا;صدار 
        

        'جراء'جراء'جراء'جراءاااا

        

        ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 ���O$� 8��  ��)��� ��)'����  �2 b	� �+�"�1�� P
�" K1��� Y&O� ��2�	��� ����]� �
�� A"�1�� P
� "  ��.,��
  ��
��� 
/�1�� �U�*�� 1�&��
 �.���
*+� ���+��P
�.  

  ::::المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

�:
� >  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

=�2��� 4�
���  ��+��  ���2��  ����� '  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ����� : ��)��� ��)'����  �2 - ����$�  

ی� ←  ��!�ری9ه�ت م�ذا ل9: �������Yی� ال��!�ری9ه�ت م�ذا ل9 ل��CD ال!��  

�!�ری9ه�ت م�ذا ل9 ل��CD ال!��ی�  ←  م�ذا ل�9�!�ری9ه�ت ���  ال�9م
  

1. ���)�� : ������  ���)�� �O��� ��/ ����2� 8:��: 

• "�1��P
� " ��.,��  ��)��� ��)'����  �2� 

 �
�2�� 8�� �51�2   �&O '25.  

• "�1��P
� " ��
���  ��)��� ��)'����  �2� 

 �
�2�� 8�� �51�6   �&O�� '25  

2.   �.��� 8*� �)�/��<�
 �#
� �@�� �� ���$� �
�"#�� �
 �!��. 
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  '�?� ��� ���
��� ����	��� ��( ' =)� [��� > [��� ��U�� ��
���� ��	��  ���)*�  ��S ������ �'
�

 ��,� ������ �
)�
 A �
*����  ���2�� ;�� ��O��  ��( �(/ ����� ��2�	��� !���	� A�
�2�� N15 0���

 خطة التدفقات النقدية

�1��P
� "  ���)�� �� �J�� �1��) �W�ذا�� !� / (

3�"�#�� . 

 .H�27� ����	��� 8*�  ������ ��
�2�� 0����. 

 �! ��ذا س���ر
!ه�ت/�(� �*8 ���.�  ��"� 
  ا������!�ا�

 

 �
�2�� 8�� �51�3   �&O '25. 

  الحساب ا/وتوماتيكي للتمويل

  حساب التمويل الالزم بشكل تلقائي

  '�?� ��� ���
��� ����	��� ��( ' =)� [��� > [��� ��U�� ��
���� ��	��  ���)*�  ��S ������ �'
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/ ��  
  
3 . 8*� �)��� 0��� �� ���*���  ,�, 8�� �51�9 �/��*$� N���/ ���� 
5 ���  
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4  . 8*� �)�/�
�� G$� �
�"�  
  

  
  
5 . ��2�� )#� G$�  8*� �)�/ 
./���  
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6  . 8*� �)�/  ���*���  ,�, '   

  
7  . �*��� �� [���"�
#� 	� ���=���N �
 �!�� �
����� �����"  
  

  
  
8 .��� ��	 ���� ��� ���&�� �	� ��2��� �.� ���) �
>� �
��� �., ��W��� ���	 8*�2010 (  
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9 . ������� !�)��� ��2�) ������ ����
 ��W��� ���	 8*� ( 0'�
� 8*� �)�/
  

  
  
10 . 8*� �)�/�  ���*���  ,�, 8�� 3
:��� ��� 
 ��)*� ��,� �*��� 1�&�� /���	 
  
  
  

  
11 .�/  	�� 8*� �)O�*  
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12. U�C�ن ال'9%_ ل��
 آ`�5 � �ی� ال`�!�ت  ل`��   ?< ش�ش� م9ا%_ الC�`�ت إ��

  

  
  
13 .  *����� ' �*��� �	� �
�� �*��� 1�&�� �� %�.��$� ���"��� " 4(
��� 
"���� " ' ���� 
5 ���

NU�/  ,�,��.  
  

  
  أوراكلسحب بينات خطة التدفقات النقدية من نظام : 2المهمة

�"*���� ��*$�����:  
�:
� >.  

 

4O
��: 

 �5��.:� ���� ����
/ ���� ��  ��)��� ��)'����  �2�  )*+���� ������� ��	� ��2�	��� 8�
�� A �.��� N15 '
�
�����.�� ���� 8�� �.*)� 
. 

�Z� �� �
��� �.��	 ��� ��� �������:  
1. �*+&�� ������� 

 ��
I	���: 

 ��2�	������
��� 
/ �����
�� ' �)��� ����$ �
I	���. 
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1 . ����
/ ���� 8�� �
2���  
  
2 .������� 
/ ����
�� ' �)��� ����]�  )*+����  ��
I	��� ����2�  
  
3 . 8*� �)��� 0��� �� ���*���  ,�, 8�� �51�9 �/��*$� N���/ ���� 
5 ���  
  

  
  
4  . 8*� �)�/�
�� G$� �
�"�  
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5 . ��2�� )#� G$�  8*� �)�/ 
./���  
  

  
6  . 8*� �)�/  ���*���  ,�, '   

  
7  . �*��� �� [���"�
#� 	� ���=���N �
 �!�� � �
��
�� �
�"#�� ��"/���� ���"  
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8 . �.� ������ ��	 ���� ��� ���&��  ���� �	� ��2�) ��W�� �
��� �., ��W��� ���	 8*�2010 (  
  
9 . �.� ������ ��	 ���� ��� ���&��  ��.� �	� ��2�) �
>� �
��� �., ��W��� ���	 8*�2010 ( �)�/


 0'�
� 8*�  

  
  
10 . 8*� �)�/�  ���*���  ,�, 8�� 3
:��� ��� 
 ��)*� ��,� �*��� 1�&�� /���	 
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11 .  	�� 8*� �)�/O�*  

 

  
12 ��*= ,$�  "#� ��*$��� I���� �!�! /������� ���:�  G$�$� I����� 8�
*�  
  

  
  
13 .  *����� ' �*��� �	� �
�� �*��� 1�&�� �� %�.��$� ���"��� " 4(
��� 
"���� " ' ���� 
5 ���

NU�/  ,�,��.  
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عملية الربط لنقل البيانات المستخدم في الخطة المالية و الخطة 

  : ODIالنقدية باستخدام برنامج 
 

 %� HHH�&� 

  
I-��� : c����� 8�� �
2���  �&��  ������ ��
�2�� YB?
� ODI  �2�� ' ��2�	��� �������� ���� =�2��

 ��
����  ������ ���
*+��� ����� ���� '   ��)��� ��)'����  �2 
  ������. 

 

�
�������:  ����UO�� �	� ����2�	���. 

 

�"*���� ��*$�����: �:
� >. 

 

J)-��� : �����$� Y<&O�� �U2 ��(IE) c����� ��
�� ��2�]� �( AODI  ������ ���� R� ;�B
� �1��
  ������  �&O�� �.���:  

  
  �&	7� ' ��
O�� �	� ��+��  ,�, ����  OO2��� �
)��� ' �	��  �*�
 ��2�	��� �	� �2�/. 
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����2� ��� H�	���  ���)�� ��  ����2� ��� �W  �� �)��
  �
*���� 
�����	�� ������ �.�*�. 

  
 

 �51&��� c������� �
)�� ��
:
��� ��5
�����	�� L��+�	� ����  ��	����  ���)�� ��. 
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  ��U� :�Z�� �5  ��)��� ��)'����  �2
  ������  �2�� ��2��  ��	����  ���)�� ' ��
:
��� ��5
����	��:  

 

LOAD_ANNUAL_FINPLAN   ��2�	�  �
�	�� �������� [����� 
�����	�� �15
  ������  �2*� )  �
�	�� ����)��� ��W��� ���	 8*�

 ���
��� �� �:��� 
(  
LOAD_MONTHLY_FINPLAN   ��.,�� �������� [����� 
�����	�� �15 ��2�	�

  ������  �2*� ) ���
� 
 ����
&�� ��W��� ���	 8*�
%��,��(  

LOAD_MONTHLY_CASHFLOW_PLAN 
�����	�� �15 ��2�	�  ������ [�����  ��)'����  �2
 ��.,��  ��)���.  

LOAD_DAILY_CASHFLOW_PLAN 
�����	�� �15 ��2�	�  ������ [�����  ��)'����  �2
 ��
���  ��)���.  

EXTRACT_FINPLAN  ��  ������  �2�� ��	�$ 
�����	�� �15 ��2�	�
��+�� 1��	>� ����.  

DMFAS_FIN_PLAN_PROPOSAL  ����� ���� ������ ��	�$ 
�����	�� �15 ��2�	�
 ������  �2�� �*�  2	� �� ��+�� �����.  

DMFAS_FIN_PLAN_FINAL   ����� ���� ������ ��	�$ 
�����	�� �15 ��2�	�
����$� ���  ������  �2��  2	� �� ��+�� �����.  

DMFAS_HYPERION_CASHFLOW   �15 ��2�	� ����� ���� ������ ��	�$ 
�����	��
 ��)��� ��)'����  �2�  )*+���� ��+�� �����.  
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 �	��  �*� 
 ����
�� �W�� ����-��  ,�,�� @&� 8*� �.�� 
�����	�� ����2� �+� " �&	7� ' ��
O�� ���/

 " 1�&���� �� 8*� �)��� �+� �.�*� 
����	�� 1�&��� �5����2� ����   �&	7� '. 

  

 

 8*� �)�/ 
�����	��  �*�� =�&� H�	���  ���)�� ��  �� ����  ,�, �.���
 �.�U2 �� 1&���� 
�����	�� !?
 �� 0)���� ���� 
 ��5
�����	�� . 

 

  

 

 �
�� 8�� ������ 1&���� 
����	�� !?
  '�+� ����   ��� [�� 1&����
����	�� �	� �� [����  

 ���,�  1�&����  �*�� �/��O�&��� ;��+�� �.�*� �)��� �:� 1�&���� ��O�&�  '�+�� ��� 
 ���. 

  
  
  

  : التحكم في الخطة المالية 

 :  أوً%   ?��  : ا�$

  

4O
��: ��
*�� �� 
4�� �
��� ,$� �
$���� ?@< ��"� , � �����  �!�� � �
����� �#��� �� 
4�� 3�!�
��(#�� 3��� ���6�� �
����� �����  �!.  

 ��
I	��� :��(#�� 3����.  
 )�	��� ���*�����: ���
�.  
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Essbase Administration Services console ��(#��  
��=  

  

  

Enterprise View.  

 ,�� 3�����* ��Essbase Administration Services console 

  �����  ���� ' �:
� �1���
 �!��� 9 � Enterprise View

  �����  ���� ' �:
� �1��.Essbase Servers 

 ����� 8*� ���7� ��F&�� ��  �	�
� �)��dbtest.mof.gov. 
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Y&O��� : ,�� 3�����* ��
 

  

  

 ���� 8*� �)�/ 
 ���� 8*� �)�/ 

 ����� 8*� ���7� ��F&�� ��  �	�
� �)��
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 ������  �2���  )*+����. 

����� �.,��" . UW� �2�/"Nov" 

  �	����� �������� ����( 
)Ex. 

 
 ���� Edit. 

�� 
4���� Variables. 

 

����-��  WUW ���+� 
/ ��2�� ���: CurrMonth, CurrYr, FPMonth   ������  �2���  )*+����
 �)��� �2�� "�:
��� "��)� �)�/"��
"�� "Value. 

 

 ��-���� UW� �)��� '  ��U�� ���
*+��� �2�/CurrMonth "����� �.,��

����� ���� 8*� �)�/ . 

����-��� R	&� %,�� ���: 

 ������  �	��.  
 ������  �2�� �.,.  

 0����*� ����-���� ��-� ���  ��U� ��2�	���) Ex. gfmis004( ,  �	����� �������� ����( 
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  ���( 8�� �,/ 
 ����
  ���( 8*� �)�/�� 
4����

����-��  WUW ���+� 
/ ��2�� ���
 �)��� �2�� "�:
��� "��)� �)�/

 ��-���� UW� �)��� '  ��U�� ���
*+��� �2�/

����� ���� 8*� �)�/
����-��� R	&� %,�� ���

CurrYr  ������  �	��
FPMonth  ������  �2�� �.,

%��:$�  ��.�. 

P  0����*� ����-���� ��-� ���  ��U�
BUDGET.(  
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 �ً� :  @�ن�  :ب�ء إ��اد ن,� A"B ا��� ا����
 

I-��� :  �2��  �*�+� �
)�� ����
�� %�� 
 ��-,� [�� ��  ������  �2*� ����>�  ���� '  �*�+�� N15 �
)�
  ������ . 

 

�
������� : ������ �
I	�. 

 

�"*���� ��*$�����: �:
� >. 

 

J)-���:  �	( ' YB?
� 
5 ��� ������ 8�� �2�/"0������� %����."  
  
 

  
 >
/ : ����2�� �(  ����� 
  ������  �2�� �*�  �*�� %��� ;�1 


 ����2>� �	� ������>� 
/ ��)&�*�  ������  �2�� �*�  .  
 ����W : 8*� �)��� �+�  �����2 ��� �.��	:       

  
  

N���/  ������ ��
O�� ' ���  ������ ����
�� �.��� �.�*� �)���� �( ����*�+�� �� �/ %��� :  
  



 

   
 107 

V1.0 Oct 2010 

  
  

  
  

 "�W��W : �� 8*� �)��� �W  �
*���� ���
�� ����2� 8*� %����  �*�� �
)�   ���( ���   �5�+�


*� �*)��� �( ���
�� �F� ��&�  ��	� �.�� %��   ��-� !�

  8�� ����  ���     ���( ���  .  
  
  

  ��U� :  )��	��  )����� @&�� �51�&�� ���� N���/ ��5���� H�2>� ��.���:  
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 �ًD��@ : أدوات أخ�ى:  
  

 ��  مO5 م�PBت ال�CD ال'�ل
 

I-��� :   ������  �2�� ' �U2���� Y	�  �*�+�  �*�+�� N15 �
)� . 

 

�
������� : ������ �
I	�. 

 

�"*���� ��*$�����: �:
� >. 

 

J)-���:  �	( ' YB?
� 
5 ��� ������ 8�� �2�/"0������� %����."  
  

  
   

 >
/ : ����2�� �(   �W    ,�, ;� ���	 

 ��+�� . %���� �� 8*� �)�/ Y	���  �*�� %���   .  
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"����W :������� 
/ ����
�� ����2�� �(  �( �W

�.,�� ����2��  %���� �� 8*� �)�/ �W
    �.��� 9�:�� ��&� ���  ��	��� �
.� ����� 
 Y	���  �*�� /����.  

  
8:�� ��+�� ����( 1�&�� 9�:� ���  ��� ':  

1  .H�2/ ��� ���)�� 1�&�� 
 ��
�2�� �����.  
2 .������ �
I	� 8�� 3
:���. 

  
  

  : التحكم في الخطة النقدية  

  

  : ا��3$	 F1 ن,� ا��� ا����
 : أو% 

   
I-��� :  �2  �*�+� �
)�� ����
�� %�� 
 ��-,� [�� ��  ��)���  �2*� ����>�  ���� '  �*�+�� N15 �
)�

  ��)��� ��)'����  . 

 

�
������� : ������ �
I	�. 
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�"*���� ��*$�����: �:
� >. 

 

J)-���:  �	( ' YB?
� 
5 ��� ������ 8�� �2�/"0������� %����."  
  
  

">
/ : 8*� �)���� �(  N���/  ������  ,�,�� ;� ���	 
:  

  
  
  

 "����W : �� 8*� �)��� �W  �
*���� ���
�� ����2� 8*� %����  �*�� �
)�   ���( ���   �5�+�


 %��*� �*)��� �( ���
�� �F� ��&�  ��	� �.��  !�  ��-�

 8�� ����  ���        ���( ���  .  
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 �ً�  :أدوات أخ�ى : @�ن
  

�� ل��CD ال!��ی� �(�  : مO5 اbر%�م ال

  
I-��� :    ��)���  �2�� '  �*+&�� ��(�7� Y	�  �*�+�  �*�+�� N15 �
)� . 

 

�
������� : ������ �
I	�. 

 

�"*���� ��*$�����: �:
� >. 

 

J)-���:  �	( ' YB?
� 
5 ��� ������ 8�� �2�/"0������� %����."  
  
  
  

 
 

 

 >
/ : ����2�� �(   �W   ��+��  ,�, ;� ���	 

 . %���� �� 8*� �)�/ Y	���  �*�� %���   .  
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"����W :  �	�� ����2�� �( �W ������� 
/ ����
�� ���2�� �(

 %���� �� 8*� �)�/ �W   /����
 Y	���  �*��  �.��� 9�:�� ��&� ���  ��	��� �
.� ����� 
  .  

 

8:�� ��+�� ����( 1�&�� 9�:� ���  ��� ':  
1  .H�2/ ��� ���)�� 1�&�� 
 ��
�2�� �����.  
2 .������ �
I	� 8�� 3
:���. 

  
  : تحميل بيانات الخطة المالية للدوائر المفتوحة

:�  : بHس$��ام G!ا�� ا��3$

   

I-��� : ������� ���
(  �O�2 ���2�	]� ������ K��2  ������� ��J ���
�*�  ������  �2�� ������ ����� ���
 ��� ��,���Essbase Administration Services console    . 

 

�
������� : ������ �
I	�. 

 

�"*���� ��*$�����: �:
� >. 

  
 ��U�:  
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������ 8*�  ������  �2�� ������ ������ ������. 

Essbase Administration Services console  ��(#$�  
��=. 

 

Enterprise View. 

 

. 

�
I	� �� �*����  ���
��� �*�� �
)� ������ 8*�  ������  �2�� ������ ������ ������

8�� �
2���� �(Essbase Administration Services console 

  �����  ���� ' �:
� �1���
 �!��� 9 � Enterprise View

  �����  ���� ' �:
� �1��Essbase Servers.  

  �����  ���� ' �:
� �1��dbtest.mof.gov. 

  �����  ���� ' �:
� �1��Applications. 

  UW� �	����� 0������  ���� ' �:
� �1��gfmis002. 

 UW� ������� �������� ����( 8*� ���7� ��F&�� ��  �	�
� �)�/BUDGET.
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        �
I	� �� �*����  ���
��� �*�� �
)�
  

J)-���: 8�� �
2���� �(

 

 ���� 8*� �)�/ 

 ���� 8*� �)�/ 
 ���� 8*� �)�/ 

 ���� 8*� �)�/ 
 ���� 8*� �)�/ 

 UW� ������� �������� ����( 8*� ���7� ��F&�� ��  �	�
� �)�/
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 ���2�� ��2�Load Data. 

 ����2]� �(Type   Data File����Data Source. 
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 ����2]� �(Load only ���� Mode. 

 

 ���� ����2� �U2 �� �������� ��O� 4*�  '�?]� �(Find Data File. 

 ��U�:  
��O��� ��&*��� ��?��  ������ ' ���.  

 8�� ��&*��� 3
� ��
�� ���).csv.( 

 ��2�	� 
 F�+� ������ ��&*���) :Expenditures_Financial_Plan_Proposal(, 
)Loans_Financial_Plan_Proposal(, )Revenues_Financial_Plan_Proposal( 
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 ����2� �U2 �� ������� ���
( 4*�  '�?]� �(Find Rules File. 

 ��U�:  
�	����� ������� ���
( 0*� ����2� ���.  

 ��&*��� ��2�	� ��)&�*�FPEXP1 & FPEXP2. 

 ��2�	� L
�)�� �����	��FPLOAN1 & FPLOAN2. 

 ��2�	� ������V�FPREV. 
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 ��2�Overwrite. 

  �� �-?�. 

 ��U�:  
4*2 ' ������� 1�&�� ���� ,���2�� 8*�.  

 ���2�� ������ ����Abort on Error F�2  .:�
� ��� 1�&���� 4�($ . 

� ������ !� ������� ���
( �� ������� ���,�� b	�� ��&��$ 

%��:$�  ��.�.  
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  : فحص بيانات الخطة المالية المنقولة قبل نقلها إلى نظام ا/وراكل

  : بHس$��ام A"B أوراآ:

   
I-��� :�&� ���
/ �*� ��-,��  ��UO�� ���O ��2�	��� �
)�  ���/ !�  ������  �2�� ������ 0'�
� =
����
/  . 

 

�
������� :����
7�  ���/ 8*�  ��UO�� ���O 4�
���. 

 

����
/ 0���� 8�� K
�
��� ��2�	��� �
)�. 

 ����
/ �*� ��-,�� ��2�	��� �
)�)  ����7�  �
����– ��+�� 1��	7� �
�����5 0)���� c�����)(GOJ- 

Prevalidate Program Hyperion - GL .( 
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