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  �.��� 1&��"��+�� ����("  ������ ����7� �5�
�� 1&�� ���
: 

1. ��)�  "��., �,� �I� J�� 8*� ����)��� �
�	��  ���
��� ��.,�� �����)��� ��	��. 

2.   )��	���  ������ �������@� ��	� ��� %�� �������B� ��., K�	/ 8*�  ������  �2�� !(
����

 �.,�� �B2 �.+'� )��	�� �.,7� ��  �
'���� ��L. 

3.  ��2�$� ������ !��:�)  ������ �@�
���
 �������@�����E�� ����)���  ���
���
 C ( F�+� ;�1

�� ' !���:���2�$� ��,�,. 

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

�  ������  �2�� ��>�� �� �
M	��� ��2�	��� ����� ����
�� ��>  ��+� ����� 
/\ �������) "BI�  �����
 ������ �
M,�� ����
�� '.(  
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1.   �.��� 8*� �)�/�
����� ����� ����
% �
���.  

2. %���� �� 8*� �)�/. 
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3. ����
�� ��2�\ ������� )������� 4��E��� !�)�� (� �� 8*� �)���� ;�1
 G���  ���:� �
:
���
����	� ����
��\E���  �������.  
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4.  ��2� CJ�	���  ���)�� ��������� 4��E��� !�)��� D����2�� �L�� �1��  !����� 8*� �)��� �B2 ��
O���:� �
:
��� 8*� �)�� �I ��
 ������ 8��  :���� �.	��  ,�,�� �	
 ' �
:
���   

5. ��	�� �� 8*� �)�/. 

6.  ������  �2*�  ������ �., ����2@ �.	&� ��
�2�� ��/ . 

 ��B� : P ���)�� �.,7� ��/ 
/ ����� �.,�� ����2� ��2�	�*� ����) �.,�� ��� 
� C��I��� ���	 8*�
�., �/ ����2� !���	� ��2�	��� �Q' C�R �., 
5 ������ ��(
� �	� �
7� �
��� 8�� �R ��  !�

 ��)��� ��)'����  �2 F��L7  �	�� ��  )����� �.,@� !��:� ���)��� ����� ��
�> 8*� ���S��� .( �
��
�., ��  ���� ' ����� �.,�� ���+� ����� �� "@
M	� ������ ����.  

7. %���� �� 8*� �)�/. 
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8.  �1&� �( ��+�� ����( �S� ��&�  ��	� �.��9�:��. 

��'���:   
1( ������ '  ������  �2*� ����: ������ ����� �.�' ��� ��� ��  �.��� D15 1&�� �/ �:�.  

2(  �.,7� ���� 8*�  �
�	�� �����)��� ������ ?E2�
���� 8*�  �����"@
/ �'
�� �.�/: 

/ .  ����+���  ���
��� ' �.,*�  �
����  �	���))  ���
��� �
��( + 0�B� �/ ���
�*�.((  

� .  �	��� ���� �1� ' ��
�1��� "/ " C ���� ��L�)
� ������  �.��	��Q���
��! �����)���  �
�	����
"��., �,� �I@� 8*� . 

3(  U� �.*:	�
  )��	�� �.,7� �� �������@� !��: ������ ?E2�"�.,7� ��  �
'�� ��L �������� 

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

��I� :  '�� !�:� ������ �
)� C �	��  ��.� 8��
 �R �., �� "�%��  ������  �2�� ��>�� �� �1�
 ��I�� �
��� �., �� �������@�U� �.*:	�
 �
�� 8��
" )��	�� �.,7� ��  �
'�� ��L �������� "

�R �., '. 

  

����ة ا���� ����: ������م &%�ح #"! �  ��� ():  

�دة ا�,+*.  1��� ��ة أخ�ىإ�  .ات و #"! � ا�2
 .ا���*ع إ�� �67ول ا�"��م. 2
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  المالية للنفقات الخطة: 2المهمة
  

  المالية للنفقات طلب الخطةالحساب ا,ولي ل: 1.2المهمة 
 

  ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 "�������
�
/  �����$� ��)&�*�  ������  �2�� ��	�� �
)�� ����*� "��*� ��2�	��� ��E� 8*� "�%���  ��+� �.,7
 �������@�)
 %��,�� ���
/ ����E�� ����
&�� )��	�� �.,7� ��  �
'���� ��L ������@�
.(  

  ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

����
*�  +���  ��+� ��		M��  ������  �2�� ��>�� �� �
M	��� ��2�	���\�� �����) C"BI� �
M,��  �����
 ������ ����
�� '.(  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

 ��(�)������:  �
����� �����– ���+,�  

������ : ������� �
����� ��������� ������� �
����� ����� ��	� ������.  

 
 

1V %���� �� 8*� �)�/. 
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2V  ����
�� ��2�\ ������� )������� 4��E��� !�)��.(  

 ��B� :  �.���  +���� %�:��� C ���)�� �� ����2@�  �&�� �
� ���
*+��� �� �����1.1.  

3V   ������  �2*�  ������ �., ��2/.  

 ��B� :  �.���  +���� %�:��� C ���)�� �� ����2@�  �&�� �
� ���
*+��� �� �����1.1.  

4V  %���� �� 8*� �)�/.  
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5V  9�:�� �1&� �( ��+�� ����( �S� ��&�  ��	� �.��.  

��'���:   
•  ������� �
����� ����� ���� ��+ ��'���  �.
) #��+��
����� (�
 ��1:  

1 .�
����� #��+�  =�������,� 3��"� ) %��,�� ���
/ �������� + �������� ����E�� ����
&�� + �������@�
 )��	�� �.,7� ��  �
'���� ��L + (�.)����� �������+)�.,��  ���� 1�� *+&��(  

2 . ����.��� 567�
����� #��+	  8
� � �
��.�� �
����� ����� 9�� ����� �
(��:��,�.  
 

����ة ا���� ����: ������م &%�ح #"! �  ��� ():  

�� ��ة أخ�ى.  1��دة ا�,+*ات و #"! � ا�2�  .إ
 .ا���*ع إ�� �67ول ا�"��م. 2
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  :ً حساب النفقات المتوقعة أوتوماتيكيا: 1.2.2المهم
   

  ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 �/ ���� C �����2@�  �.��� D15 ' ��	�� �
)�� ����*� "��*� ��2�	��� ��E�  +(
���� ��)&��� "�������
�
/
) ��.,�� ��)��� ��� 0�&�� �*+&�� ��)&���
 �������@� ���:� ���
 ( 8*� "�%��� �������@�
 ��.,�� ���)���

 *:	��� .��> ����Q� ������ �
)� C��	���  �*�� �+�  +(
���� ��)&��� �.��>�� ��)&�*�  ������  �2��.  

  ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

  ������  �2�� ��>�� �� �
M	��� ��2�	����������� ����
*�  +���  ��+�\��  �����) C"BI� �
M,��  �����
  ����������
�� '.(  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) :  �
����� �����– ���+,�  

������ : ������� �
����� ���������  �.)����� �����������  ���� ����� ���� #��+�� �.)����� �������
�
�����  

 
 

1. %���� �� 8*� �)�/.  
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2. ����
�� ��2�\ ������� )������� 4��E��� !�)���.(  

3. �.,�� ��2�\�.�'  +(
���� ��)&��� ��	� ' �L�� ��� �.,7�.  

 ����2� ��2�	�*� ���� �	�� '  �(���� �.,7� �� ���
 �., �� �I�/ ) ����2� ��
�> 8*� ���S��� !�
  ��)��� ��)'����  �2 F��L7 ���)� ����� ��+�  �	�� ��  �)����� �.,@�  '�� (.  

4. %���� �� 8*� �)�/.  
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5. 9�:�� �1&� �( ��+�� ����( �S� ��&�  ��	� �.��. 

 

��'���:   
1 . C �����2� �
�2�� D15 ' A>
� 
5 ��� ��,���  +(
���� ��)&��� �2�� G��� �.��2� ��2�	�*� ����


  �.���2.3.  

2 . 1W&� �I ��
 "�)�	� ���� �.,�  +(
���� ��)&��� ��2�Q� ��2�	��� ��( �1�D15  �
�:��	 C�.,�� K&��  �.���
O��	� �� �1�� �(��� ���+�
 ��2�	��� O*2�/ �1�� �(��� ������.  

3 . �
)� ������  ���+��� �	�  +(
���� ��)&��� ��	�� ������:  

  +(
���� ��)&��� =��)���  ��.,��)����)� (–  �������$� ���:�) %��,�� ���
/ �������� + ��������
 ����E�� ����
&�� + )��	�� �.,7� ��  �
'���� ��L �������@�(V)�.,��  ���� 1�� *+&��(  

  

����م : �� �����ة ا���� ����() ���ح #"! � %&:  

�� ��ة أخ�ى.  1��دة ا�,+*ات و #"! � ا�2�  .إ
 .ا���*ع إ�� �67ول ا�"��م. 2
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  :متوقعة مسح النفقات ال:2.2.2المهمة
  

�&�م #�.-ة ا	$, ب$*( ا	)'&�ت ا	$��#" ا	�! �   ��� ه�� ا	���ة إ����ر�� ����:ا	���
  .او �  إد��	�0 ب36, �-وي) 1.2.2ا	$0$" (ب36, او��م���3! س�اء �*�ب�0 

 

  ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية
����
*�  +���  ��+� ��		M��  ������  �2�� ��>�� �� �
M	��� ��2�	���\��  �����) C"BI� �
M,��  �����

  ����������
�� '.(  
 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�):  �
����� �����– ���+,�  
������ : ��������.)��������� �.)����� ������� ;��  

   

 �9:� �����< ا���� =�7> ا�"!2�ت ا��;*��. ة�?�دو وزارة  �?�د#2*م   

  

����ة ا���� ����: ������م &%�ح #"! �  ��� ():  

�� ��ة أخ�ى.  1��دة ا�,+*ات و #"! � ا�2�  .إ
  .ا���*ع إ�� �67ول ا�"��م. 2
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  المالية للنفقات طلب الخطةإدخال ومراجعة أرقام  :3.2المهمة 
   

BC*ا�:  

 ��)&��� ��>
 �5�
�� �� ��� �� ��E�&�  +:��� ��2�	��� !���	� C��)&�*�  ������  �2�� ��	� ��� �/ �+�
��)&�*�  ������  �2�� ���+��  +(
����.  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

����
*�  +���  ��+� ��		M��  ������  �2�� ��>�� �� �
M	��� ��2�	���\��  �����) C"BI� �
M,��  �����
  ����������
�� '.(  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�):  �
����� �����– ���+,�  

������ : ������� �
����� ��������� ���+� �
����� ����� �������  
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 1 .	� �.� ,�,  �2�� �*� ��)&�*�  ������.  

 �&	/ �
:
��� ����B��� �	( 8*� 3B�@� %�:����� ����/ 4E
 ,�,  

  

2 . ��)�� ��2�!��)��  ������ ����	���  ���2:  

� ������� 4��E��� 

� '��-:�� !(
��� 

�  3
�,���\ ��,��� 

� ��
���� ��E� 

 

 ��B� : 8����2�	��� �
��  ��� "B�E&� �I�7� J
�	��� ���2� �/ �:� C�������� ��2�� 8*� "����(
!�)� �� ��!��)� ��� �2 @��
	   ���( '����2@� )��I��� ���	 8*� :������� 4��E�*� �/ �:� C

����
�� 
/  ������� K��
 �	)�� ��2�	��� ���2�.(  

3 .�.,�� ��2�  

4 .�� 8*� �)�/  

5 . �
�� ���+�� �(" +(
���� ��)&��� "��*� ���	�.  

6 .�&��� �� 8*� �)�/   ,�,�� 8*�/ ' �
:
���.  
 

��'���:   
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 :=�=�>+��# �� ::::الوصفالوصفالوصفالوصف .1

 ا	A*�ب ا	��?�( #�ب, 	<�-�,؟ ا>س  ا	$�د

1 D=�E/ ت �%�*عGا�?*ا
�درة ;� =�ا�� ا�:�9Hا� 

G   

2 D=�E/ ع*�%� � I�!ت ا��ا�"!2
;� =�ا�� ا�:�9 

G   

3 D=�E/ تGا�?*ا � Cر
;� =�ا�� ا�:�9 � �� ا��

G   2(ا���*د  –) 1(ا���*د(  

4  D=�E / �2ر� G  �&���2 ا��*از#
ا�:�9ي ا��?7*ب 

1.1O7 ا���9�  

��*د ش�9ي"" 

5 D=�E / (I�)  G     

6 D=�E/ ت أوا���إ�;Rا�
 .ا�:�اء

G   

7 D=�E/� #ت ا�!*ا�   G  إ�;Rا�

8 D=�E/ � T ت��R;�7دةا�� 
�2=� �V اUش�9 ا�7

G  خ�ةW;ت ا����R;�Gا
 X;� ،V �� �9:� Z)ا��
ا�?7�ب O7 ا���9� 

1.1 

 

9  D=�E/ت�) + 7(ا���*د ) + 6(ا���*د   G  إ����) اR;�Gا�
 )8(ا���*د 

10 � ��ا�"!2�ت  /\OI ا�,+� ا��
��� ا��;*

X�&  �9=�7 V]��
� =*اس+� ً ] #�أو#*�
ا�"��م O7 ا���9� 

2.2 

 

11 � ���دة  /\OI ا�,+� ا���إ
���2#  

G  ت�2!"I� � ��ا�,+� ا��
 �9=�7 V]و��

 �ً ] #�=*اس+� أو#*�
ا�"��م O7 ا���9� 

2.1 

ا���*د  +) 9(ا���*د 
 )5(ا���*د +)10(

 )11(ا���*د  –) 4(ا���*د   OI\ G ا�,+� ا���� � / ا�!�ق 12

13 � �� /\OI ا�,+� ا��
�=*I+ت ا��Gا�?*ا  

G     3(ا���*د -)11(ا���*د(  

14 � ��ا��;�ح / \OI ا�,+� ا��
  �,+� ا�:�9

G     2( ا���*د - ) 4(ا���*د(- 
  )11(ا���*د 

15 D=�E / � ��ا�?*اGت ا��
�درة خ�ل ا�:�9Hا� 

G   

16 D=�E/ ت �%�*عGا�?*ا
9��� ا�:�9& �;�درة Hا� 

G   15(ا���*د  +) 1(ا���*د( 

17 D=�E/ ع*�%� � I�!ت ا��ا�"!2
9��� ا�:�9& �; 

G   5(ا���*د  +) 2(ا���*د( 

18 D=�E/ �;رC � ا�?*اGت 
 ��� ا�:9&�9

G   17(ا���*د  –) 16(ا���*د( 

19 � ����2ر /\OI ا�,+� ا��
 ا�7"� 

G �2ر�/bH,� 
 ا��*از&� ا�7"*ي

 

20 � ��ا�!�I) و /\OI ا�,+� ا��
�دة ا�;���2 ا�7"*ي� إ

G  �9شc� � I�!م ا���اUر
 �2=��م + ا�7�أر

�I:�9 ا�%�ري  ا�;���2
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 �;واUش�9 ا�2�د�� 
9��� ا�7"�&. 

21 OI\ � �� ا�!�ق/ا�,+� ا��
 ا�7"*ي

G   20(ا���*د  –) 19(ا���*د( 

22 D=�E /ا�7"*ي (I�!ا� G   

  

 �'���:  

        �:� ��
������� >.%� ,� ��'� , #��+	� >.%)�� �
��% ��� #���?�� �,�������=.(  

2 . ���.�� @1
 �� �6�"�.)����� ������� " B�6 ��.
 �) C 
�.��� D�%�)	�
����� ��%�	� ��:  

�  ��� "B�E&� �I�7� J
�	��� ��2�	��� ��2� ��!�)�  �
�2�� ' ���� 
5 ��� ����	���  ���2 ��
 ���I��  DB��. 

�  ���������� ��( �� 0*-� 
5
 0��	�� �.,�� ����2�� ��2�	��� ��() �R 
5 ����� �.,�� C"BI�
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ا,ولىالوحدة  الخطة الماليةإعداد   العملية ا,ولى 

V1.0 Oct 2010 

  تحضير الخطة المالية لHيرادات: 3المهمة 
  

   المالية لHيرادات طلب الخطةنسخ تقدير الموازنة إلى : 1.3المهمة 
  ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 ���)� <	� ������ �� �*��� ��2�	��� !���	� C �����2@�  �.��� D15 ' �
�+�� 8��  ���
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 . �'
�� "���� ��>����  �*�� !��	� ' ;�1 ���	� ��
/ ��(�/ 
��� 

.*��+� ��2�	��� !���	�� "�)�@. 

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

�  ������  �2�� ��>�� �� �
M	��� ��2�	��� ����� ����
�� ��>  ��+�\��  �����) C"BI� �
M,��  �����
 ������ ����
�� '( 

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح
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2. ����
�� ��2�\ ������� )������� 4��E��� !�)���.(  

3. �.,�� ��2�\ �.,7�<	���  �*�� 1�&���. 

4. %���� �� 8*� �)�/. 
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5. 9�:�� �1&� �( ��+�� ����( �S� ��&�  ��	� �.��. 

  

����ة ا���� ����: ������م &%�ح #"! �  ��� ():  

�� ��ة أخ�ى.  1��دة ا�,+*ات و #"! � ا�2�  .إ
 .ا���*ع إ�� �67ول ا�"��م. 2
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ا,ولىالوحدة  الخطة الماليةإعداد   العملية ا,ولى 

V1.0 Oct 2010 

 المالية لHيرادات الخطةطلب إدخال ومراجعة أرقام : 2.3المهمة  

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

8��  +(
���� ��(�7� ��2�Q� ��2�	��� �
)�  �	��  ��.� 8��  �(���� �.,7� !��:� ������=�  ������  �2��.  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية
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�� ��>  ��+�\  �������) C"BI� �
M,��  �����
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��.( 

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح
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H� �
����� ������  �����
H� �
����� ����� ���+�  
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2.  ��)�� ��2��!��)�   ���2 ������ ����	���: 

V ������� 4��E���  
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4.  �
�+�� ���+�� �("���)��� ����� "����� ��+� �.,�. 

5. �&��� �� 8*� �)�/   ,�,�� 8*�/ ��
�7� ���, ' �
:
���. 
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  المالية إلى اMدارة طلب الخطةتجميع وإرسال : 4المهمة 
  

  المالية طلب الخطةتجميع : 1.4المهمة 
 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

�� ��(�/ ���)� ��( �2  ������  ' ���:$� ��	�� ��(�7� !��:� ��2�	��� !���	� C�.�+:���� ����$� 8��
  '������	���  ���2 !��)� ) !��: 
/  �'��-:�� !(�
��� �� ' 3
�:��� ��	� C"BI�\������  !��: 
/
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 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية
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M	��� ��2�	��� ����� ��>  ��+� ����
��\ �������) C"BI� �
M,��  �����
 ������ ����
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 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح
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  .خ; �ر Gإأ&�2 ��I زر  .1

( ا��ا�eة\اخ;� ا�*زارة .2������� 4��E��� !�)�(. 

 .أ&�2 ��I زر ا��fء .3

4. �����ة ا���� �� &!�ت ="%�ح #��9 رس�� #! � =Wن 

 
����ة ا���� ����: ������م &%�ح #"! �  ��� ():  

�� ��ة أخ�ى.  1��دة ا�,+*ات و #"! � ا�2�  .إ
 .ا���*ع إ�� �67ول ا�"��م. 2
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 الخطة المالية مدخالتتجميع : 2.4المهمة 

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 �2�� ��(�/ ���)� ��( !��:� ��2�	��� !���	� C�.�+:���� ����$� 8�� �  ������  �2�� �B2�� ��	�*
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 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية
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�� ��>  ��+�\ �������) C"BI� �
M,��  �����
 ������ ����
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 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح
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1. hزر ا �I�  .خ; �ر أ&�2 

( ا��ا�eة\اخ;� ا�*زارة .2������� 4��E��� !�)�(. 

3.  �I� .زر ا��fءأ&�2 

��ة ا���� �� &!�ت ="%�ح .4�� #��9 رس��� #! � =Wن 

 

  



 

 

 

 30 

ا,ولىالوحدة  الخطة الماليةإعداد   العملية ا,ولى 
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����ة ا���� ����: ������م &%�ح #"! �  ��� ():  

�� ��ة أخ�ى.  1��دة ا�,+*ات و #"! � ا�2�  .إ
  .ا���*ع إ�� �67ول ا�"��م. 2
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المالية للنفقات إلى اMدارة  طلب الخطة إرسال: 3.4المهمة 
 لمراجعتها

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 ��)&�*�  ������  �2�� ��>�� �+�������  ����
�� ��>  ��+�\������� ) "BI� ������ �
M,��  �����( �
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  ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية
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 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح
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1. �� 8*� �)�/  
?�����   ������� �	� ���: 8*� �:
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2. / �� 8*� �)�” ����� ���-� . 

 



 

 

 

 32 

ا,ولىالوحدة  الخطة الماليةإعداد   العملية ا,ولى 

V1.0 Oct 2010 

 

 
 

1.  ��7� ��2�"���)�"   
2. ����
�� ' ����� ������ ��2�\ ������ �������. 

3.  E��� �)��� '  ��B�� ����B��� �2�/"����B��� ��2��." 

4.  �� 8*� �)�/"��	��" . 
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��'���:   
 

•  ���)� �+� �*� ��(�/ ���+� �� ��2�	��� ����� �� C��)&�*�  ������  �2�� �2�� �*�  �1� @� C"���/
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إلى اMدارة  لHيراداتالمالية  طلب الخطةتقديم : 4.4المهمة 
  لمراجعتها

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 ��>�� �+� �*�  ������  �2�������
H�  ������ ����
�� ��>  ��+�\�� �����) "BI� ������ �
M,��  �����( C
 ���.���  +:���*�  ������ ������� 8�� �.���)�� ��2�	��� �
)�.  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

�  ������  �2�� ��>�� �� �
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 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) : �
����� �����G ���+$�  

������:  #���H� �
����� �����  �����  �
����� �����  ���������
H�  
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3.  ��7� ��2�"���)� .  

4. ����
�� ' ����� ������ ��2�\ �������.  

5.  E��� �)��� '  ��B�� ����B��� �2�/”����B��� ��2��“.  
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•  ���)� �+� �*� ��(�/ ���+� �� ��2�	��� ����� �� C������=�  ������  �2�� �2�� �*�  @� C"���/
 ����� ������ ���/ �1�  ������  �2�� �*�O���. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 37 

ا,ولىالوحدة  الخطة الماليةإعداد   العملية الثانية 

V1.0 Oct 2010 

مراجعة طلب الخطة المالية المقدمة من : العملية الثانية
العامة في  إلى مديرية اMيرادات وارسالهاالدائرة \الوزارة

  ودائرة الموازنة العامة وزارة المالية
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الخطة المالية المستلمة من قبل  طلباتمراجعة : 5المهمة 

  اMدارة
  

الخطة المالية للنفقات المستلمة من  تطلبا مراجعة : 1.5المهمة 
 قبل اMدارة

        

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 ���)�� ��2�	� �� �
)� �/ �+� �2�� �*�   E�2�� ��)&�*�  �������������� �. !���	� C����� ������ 8��
 ����� ������ '�+�  %������ �/�� ��(�)� � �2�� �*� �.��)� �� �.�/
 ��)&�*�  ������  ������ �B2 ��.  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

����
*� ����� ������\ ������ �������.  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

 ������ ��(�) : �
����� �����G #���$�  

 ��%������ �
����� ����� 3����� �   ��%������ �
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2.  ��)��� ��������� !��:� ����� ;����� O�/ 8*� ����� ������ �.��  ������  �2�� �*��. 

 ��B� : �
�  ��� ' ��)� ��L  �������  ������  �2�� �*��  ����� ������ �
�� C�+� ����� 
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عروض الخطة المالية لHيرادات المستلمة من  مراجعة: 2.5المهمة 
  قبل اMدارة

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 ���)�� ��2�	� �� �
)� �/ �+� �2�� �*�   ������������=�  !���	� C����� ������ 8�� �.������  E�2��
 ����� ������ '�+�  %������ �/�� ��(�)� � �2�� �*� �.��)� �� �.�/
 ��)&�*�  ������  ������ �B2 ��.  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

����
*� ����� ������\ ������ �������. 

  ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

 ������ ��(�) : �
����� �����G #���$�  

������: 3����� ��%������ �
����� ������  ��%������ �
����� ����� 3�����G �����
,�  

 

1. ������ ����  �	�
�  �
2��� ��������� !��:  ���)�� ' �.��. 

2.  ��)��� ��������� !��:� ����� ;����� O�/ 8*� ����� ������ �.��. 

 ��B� : ��)� ��L  ������� �
�  ��� '  ������  �2�� �*�� ����� ������ �
�� C�+� �����  
5
 �����*� ;�����.  
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إدخال و مراجعة أرقام الخطة المالية للنفقات و : 3.5المهمة 
  :لاليرادات 

  
L?���:  

  ��+��  ���
��� ������  ������  �2�� �*� ���)� ��( ������
  ��+�� ������$�  ������ ����
 '   )'�
�*�
�.�*�  ������ ����
 '  ��+��  ���2��  ����� !� 0�	���� �+� �5������
 D15 �B2 �� ��2�	��� !���	� C

  ������  �2�� �*�  +:���  �.��� ������@� 
/ ��)&�*�����
*�\  '���
 �.*� ����������������. 

�
�������: 

����
*� ����� ������\������� .  
;�?���:  

���� K �
��.�� 8�� �� :2.2  ������ � ������� �
����� ����� �%����%:2.3  �
����� ����� �%����%

 �����
��.  
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 المالية طلب الخطة تقديمتجميع و :6 المهمة

  

 لكل الوزارة أو الدائرة المالية طلب الخطة جميعت :1.6 المهمة

  

  ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

  ��+��  ���
��� ������  ������  �2�� �*� ���)� ��( ������ ����
 '  ��+�� ������@�  ������
   )'�
�*�
 ��	��  ������  �2�� �*� !��:� ��2�	��� !���	� C�.�*� �����
�\  '���
 �.*� ������� �.�������. 

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

� (�� .ا��ا�eة \I*زارةا����� ا��

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

 "$K�#$�0م	" : ا�	$�	" ا��	دارة -اCا  

�ة  : ا	$0$"K-ا	زارة أو ا�	3, ا	" �	$�	" ا��	ا F>G D�$E�  

 

1.  �� 8*� �)�/��%��.  

2. ����
�� ��2�\�� �����)������� 4��E��� !�)��(  '�� ����2� ����� ������ !���	� C���������.  

3. %���� �� 8*� �)�/.  

4. 9�:�� �1&� �( ��+�� ����( �S� ��&�  ��	� �.��.  
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����ة ا���� ����: ������م &%�ح #"! �  ��� ():  

�� ��ة أخ�ى.  1��دة ا�,+*ات و #"! � ا�2�  .إ
  .ا���*ع إ�� �67ول ا�"��م. 2
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المالية للنفقات إلى دائرة الموازنة  طلب الخطةتقديم : 2.6المهمة 
  العامة

        

        الوصفالوصفالوصفالوصف

  +:��� �+� �2�� �*� ����
*� ��)&�*�  ������\  ���
��� �*�� 8�� �.���)�� ����� ������ �
)� C�������
?�2��� �.�*�  )'�
�*�  ��+��  ���
��� ����� '.  

  ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

����
*� ����� ������\ �������.  

  ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) : �
����� �����– #���$�  

������:  �
����� ����� �
����  �������� #�(��� ������� �
����� ����� �
���  

  
 

1.  �� 8*� �)�/"��E�&���"  ����
�� �	� ���: 8�� �:
� �1��\�� �����.  

2.  �� 8*� �)�/" ����� ���-�" . 
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3.  ��7� ��2�”���)� . 

4. �����
�� '  ���
��� �*�� �
��� ����� ;����� ��2\�� �����. 

5.  E��� �)��� '  ��B�� ����B��� �2�/”����B��� ��2��“. 

6.  �� 8*� �)�/”��	�� . 

7.  �S� ��&�  ��	� �.��  ������  �2�� �*� 9�:�� �	�/ �(. 
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المالية لHيرادات إلى مديرية  الخطة طلب تقديم: 3.6المهمة 
  في وزارة المالية اMيرادات العامة

        

  ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

  +:��� �+� �*� �2��  ����
��� ?�2�� ������=�  ������\ �� !:��� 8�� O���)�� ����� ������ �
)� C �����
 ������$�?�2���  ��+�� ������$�  ����� '.  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

����� ������ � '����
�\�������. 

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) : �
����� �����G #���$�  

������:  �
����� ����� �
����  �� �
����� ����� �
��������
 �����
$� �
�
��� �
����� #���� K ���.��  
 

 

1.  / �� 8*� �)�"��E�&���  ����
�� �	� ���: 8�� �:
� �1��\������� . 

2.  �� 8*� �)�/" ����� ���-� . 
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3.  ��7� ��2�"���)�" . 

4.  ' ������$� !:��� �
��� ����� ;����� ��2�������@�  �����  ������ ����
 '  ��+�� . 

5.  E��� �)��� '  ��B�� ����B��� �2�/"����B��� ��2��". 

6.  �� 8*� �)�/"��	��" . 

7.   �S� ��&�  ��	� �.�� ������  �2�� �*� 9�:�� �	�/ �(. 
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االستثنائية تحضير طلب الخطة المالية : ةالثالثالعملية 
 الدائرة\للمديرية ضمن الوزارة

 

������ ��	�  �
������� ����� 
تحضير بيانات طلب الخطة   7

  المالية
   

7.1  ������  �2�� ������ ��>��  ��2�	���?�2���  ������� ' �+� 
8  �
(��:��,� �
����� ����� ��	� M�=�,�     

8.1   ������  �2*� �
7� %�,�@� ����I�	@�  ��2�	���?�2���  ������� ' �+� 
9  �
����� ����� ��)�< �."��� �  ����

 ������� �
(��:��,�  

   

9.1  � e�"j;سGا � ���  ���2�?���	���2  إ��اد \OI ا�,+� ا�������� ' �+� 
10 !
�"���     

10.1  ������  �2�� �*� !��:�   ����I�	@�  
 

 ��2�	���?�2���  ������� '   @ 

10.2   ������  �2�� �B2�� !��:�   ��2�	���?�2���  ������� '  @ 
11   �
(��:��,� �
����� ����� ��� �
���

 ��������0� إ	S اCدارة 	$�اج

  

11.1  ��	��  ������  �2�� ��)&�*�  ����I�	@�
 ����=�  

 ��2�	���?�2���  ������� ' �+� 
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  الخطة المالية تحضير بيانات :7المهمة 
 

  الخطة المالية تحضير بيانات: 1.7المهمة 
  

  ::::المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

*� �� ������ ��2�	��� �
)� �/ �:� C �.��� D15 1�&�� ��( ����
� ���� ��  8�� �����
�����5:  
1.  ���
��� ��)� C ���
��� �� �:��� C
 ����
&�� ��������
 %��,�� ���
� �������� ��)&���   �*+&��

����E�� �@�
���
 ����
/ ��)���� �� .  
2. 
 �����	� F
�)�� ���
'F��(@� �����
 �� ��+�� ����� ����� ����  ) 8*� �)' �E�)� 
5


 ������ ����
( 

  
 8:�� C�������� D15 �����  �&�� �
� ���
*+��� �� �����3
:���  8�� ������2�	���  ��
�2�� 0�*�

8�
7�.  
 

 ::::لوصفلوصفلوصفلوصفاااا

 �.���2�	� 8�	�� G��� ������ ' �.*���� �� ��� ��2�$� ������ ��>�� ��2�	��� 8�
�� C �.��� D15 '
"�)�@ 1&��	 ���  ������  �2�� ����	� '. 

 ������ ����7� �5�
�� 1&�� ���
 ��+�� ����(  �.��� 1&��: 

1. ��)�  ��	�� "��., �,� �I� J�� 8*� ����)��� �
�	��  ���
�����)��� ��.,��. 

2. �������B� ��., K�	/ 8*�  ������  �2�� %���  )��	���  ������ �������@� ��	�  �.+'� !(
����
�.,�� �B2 
 )��	�� �.,7� ��  �
'���� ��L. 

3.  ��2�$� ������ !��:�)  ������ �@�
���
 �������@������E� C ���
��� ��)�
 ( F�+� ;�1

_1����� ' !���:���. 

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

�  ������  �2�� ��>�� �� �
M	��� ��2�	��� ����� ����
�� ��>  ��+� ����� 
/\ �������) "BI�  �����
 ������ �
M,��.(  
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1.   �.��� 8*� �)�/�
����� ����� ����
% �
���.  

2. %���� �� 8*� �)�/ . 

 
  

  
  

3. ����
�� ��2�\������� )������� 4��E��� (G���� �� 8*� �)���� ;�1
   ���:� �
:
���
����	� ����
��\E���  �������.  
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4.  ��2� CJ�	���  ���)�� ������
�� '  �������/������� D����2�� �L�� �1��  ���,� !>
 �B2 ��
 !����� 8*�  ,�,�� �	
 ' �
:
��� ��	�� 8*� �)�� �I ��
.  

5. ��	�� �� 8*� �)�/ . 

6.  ������  �2*�  ������ �., ����2@ �.	&� ��
�2�� ��/ . 

 ��B� : P ���)�� �.,7� ��/ 
/ ����� �.,�� ����2� ��2�	�*� ����) �.,�� ��� 
� C��I��� ���	 8*�
�2�	��� �Q' C�R �., 
5 ������ ��(
� �	��
7� �
��� 8�� �R �� �., �/ ����2� !���	� �  ��


  �2 F��L7 ���)� ����� ���
  �	�� ��  �)����� �.,@�  '�� ����2� ��2�	��� 8*� ��
�>��
 ��)��� ��)'���� .(�., ��  ���� ' ����� �.,�� ���+� ����� �� "@
M	� ������ ���� �
��. 

 . أ&�2 ��I زر ا��fء .7

8.   ��	� �.��9�:�� �1&� �( ��+�� ����( �S� ��&�. 

  
��'���:   

•  ������  �2*� ����: ������ ����� �.�' ��� ��� ��  �.��� D15 1&�� �/ �:�  ����I�	@� ������ '.  

• �.,7� ���� 8*�  �
�	�� �����)��� ������ ?E2� 
���� 8*� "@
/ �'
�� �.�/ �����: 

/ .   ���
��� ' �.,*�  �
����  �	��� ����+���))  ���
��� �
��( + ���
�*� 0�B� �/.((  
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� .   �	��� ���� �1� ' ��
�1���"/ " C ���� ��L�)
� ������  �.��	��Q���
�������)��� !  �
�	����
"��., �,� �I@� 8*� . 

•  U� �.*:	�
  )��	�� �.,7� �� �������@� !��: ������ ?E2�" ��  �
'�� ��L ��������
�.,7� ��	�� ) " ������  �2�� '  ������ �., '. 

��I� :  '�� !�:� ������ �
)� C �	��  ��.� 8��
 �R �., �� "�%��  ������  �2�� ��>�� �� �1�
U� �.*:	�
 �
�� 8��
 ��I�� �
��� �., �� �������@�" )��	�� �.,7� ��  �
'�� ��L �������� "

�R �., '. 

 

 

����م &%�ح : �� �����ة ا���� ����() �� � !"#:  

�� ��ة أخ�ى.  1��دة ا�,+*ات و #"! � ا�2�  .إ
 .ا���*ع إ�� �67ول ا�"��م. 2
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 اMنشاء ا,ولي للخطة المالية اMستثنائية :  8المهمة 

  

  اMنشاء ا,ولي للخطة المالية اMستثنائية: 1.8المهمة 
 

  ::::الوصفالوصفالوصفالوصف


)�� ����*� "��*� ��2�	��� ��E��� A	�� �'  +(
���� ��)&�  ����I�	$�  '�>$� �
��   ������  �2�� <	� �I
 ����+���.  

  ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

  ������  �2�� ��>�� �� �
M	��� ��2�	����������� +�����
*�  +���  ��\����� ) C"BI� �
M,��  �����
 ������ ����
�� '.(  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�):  �
����� �����– ���+,�  

������ :�
����� ����� �
(��:��$�  �����������  M�=�$���
(��:��,� �
����� ����� ��	.  

 
 

1. %���� �� 8*� �)�/ . 
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2.  ����
�� ��2�\����$� )������� 4��E��� !�)�( .  

 ��B� :  �.���  +���� %�:��� C ���)�� �� ����2@�  �&�� �
� ���
*+��� �� �����1.1.  

3.   ������  �2*�  ������ �., ��2/.  

 ��B� :  �.���  +���� %�:��� C ���)�� �� ����2@�  �&�� �
� ���
*+��� �� �����1.1.  

 . أ&�2 ��I زر ا��fء  .4

��ة ا���� �� &!�ت ="%�ح  .5�� .#��9 رس��� #! � =Wن 

 

����ة ا���� ����: ������م &%�ح #"! �  ��� ():  

�دة ا�,+*ات و.  1��� ��ة أخ�ى إ�  .#"! � ا�2
 .ا���*ع إ�� �67ول ا�"��م. 2
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 االستثنائية الخطة المالية إدخال ومراجعة أرقام : 9المهمة 

  للنفقات
  

  إعداد طلب الخطة المالية اMستثنائية : 1.9المهمة
   
  

  :الوصف

�� ��� �� ��E�&�  +:��� ��2�	��� !���	� C��)&�*�  ������  �2�� ��	� ��� �/ �+�  ��)&��� ��>
 �5�
��
  ������  �2�� ���+��  +(
����   ����I�	$���)&�*�.  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

����
*�  +���  ��+� ��		M��  ������  �2�� ��>�� �� �
M	��� ��2�	���\��  �����) C"BI� �
M,��  �����
 ������.(  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�): �
����� ����� ������� �
(��:��,� – ���+,�  
������ :���+� ��� �
����� ����� �
(��:��,�  
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1 .	� �.� ,�,  ������  �2�� �*�  ����I�	@� ��)&�*�.  

�� ����/ 4E
 �&	/ �
:
��� ����B��� �	( 8*� 3B�@� %�:��� ,�,  

2 . ��)�� ��2�!��)��  ������ ����	���  ���2:  

� ������� 4��E��� 

�  !(
���'��-:�� 

�  3
�,���\ ��,��� 

� ��
���� ��E� 

 

 ��B� : 8����2�	��� �
��  ��� "B�E&� �I�7� J
�	��� ���2� �/ �:� C�������� ��2�� 8*� "����(
!�)� �� ��!��)� �.�2 �
� ���   ���( ' �
	7� �
*�������2@� )��I��� ���	 8*� : 4��E�*�

������� ��2�	��� ���2� �/ �:� C����
�� 
/  ������� K��
 �	)��.(  

3 .�.,�� ��2�  

4 . �� 8*� �)�/”��)���  

5 . �
�� ���+�� �(" +(
���� ��)&��� "��*� ���	�.  

6 .�&��� �� 8*� �)�/   ,�,�� 8*�/ ' �
:
���. 

 

��'���:  

 

 :=�=�>+��# �� ::::الوصفالوصفالوصفالوصف .1
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 ا	A*�ب ا	��?�( #�ب, 	<�-�,؟ ا>س  ا	$�د

1 D=�E / ت �%�*عGا�?*ا
�درة ;� =�ا�� ا�:�9Hا� 

G   

2 D=�E / ع*�%� � I�!ت ا��ا�"!2
;� =�ا�� ا�:�9 

G   

3 D=�E / تGا�?*ا � Cر �;
 =�ا�� ا�:�9

G   2(ا���*د  –) 1(ا���*د(  

4 D=�E/�2ر� G  �&���2 ا��*از#
ا�:�9ي ا��?7*ب 

1.1O7 ا���9�  

 

5 D=�E/ (I�)  G     

6 D=�E/ت أوا�� ا�:�اء�   G .إ�;Rا�

7 D=�E/ � #ت ا�!*ا�   G إ�;Rا�

8 D=�E/ا�� � T ت��R;�7دةا� 
�2=� �V اUش�9 ا�7

G  خ�ةW;ت ا����R;�Gا
 X;� ،V �� �9:� Z)ا��
ا�?7�ب O7 ا���9� 

1.1 

 

9 D=�E /ت�) + 7(ا���*د ) + 6(ا���*د   G إ����) اR;�Gا�
 )8(ا���*د 

�دة /ا�,+� ا���� � ا���;��ة 10�إ
  ا�;���2 

G     

11   � ���(� /\OI ا�,+� ا��lhا
� e�"j;سhا 

X�&   

12  � ���دة /\OI ا�,+� ا���إ
 ا�;���2

G   11(ا���*د  +) 10(ا���*د( 

13 � ��  )12(ا���*د  –) 4(ا���*د   G ا�!�ق/ \OI ا�,+� ا��
14 � ��ا�?*اGت /\OI ا�,+� ا��

 �=*I+ا��  
G    3(ا���*د -)12(ا���*د(  

15 � ��ا��;�ح / \OI ا�,+� ا��
  �,+� ا�:�9 

G     2(ا���*د  - ) 4(ا���*د(- 
  )10(ا���*د 

16 D=�E/ ت �%�*عGا�?*ا
 ا���� � خ�ل ا�:�9

G ) ا ا���*د إذا��9 ه��
آ�ن ا��7;,�م ه* 
p2) (�� )ا����� ا��

 

17 D=�E/ ت �%�*عGا�?*ا
9��� ا�:�9& �;�درة Hا� 

G   14(ا���*د  +) 1(ا���*د( 

18 D=�E/ �; � I�!ت ا��ا�"!2
9��� ا�:�9& 

G   5(ا���*د  +) 2(ا���*د( 

19 D=�E/ تGا�?*ا � Cر() 
9��� ا�:�9& 

G   18(ا���*د  –) 17(ا���*د( 

20 � ����2ر / \OI ا�,+� ا��
 ا�7"�

G  ���2# �&ا��*از
 ا�7"*ي

 

21 � ��و ا�!�OI\ / (I ا�,+� ا��
�دة ا�;���2 ا�7"*ي� إ

G  �9شc� � I�!م ا���اUر
 �2=��م + ا�7��دة أر�ا
�I:�9 ا�%�ري  ا�;���2

 �;واUش�9 ا�2�د�� 
9��� ا�7"�&. 

 

22 � ��ا�!�ق / \OI ا�,+� ا��
 ا�7"*ي

G   21(ا���*د  –) 20(ا���*د( 

23 � ��   Gا�!�OI\ / (I ا�,+� ا��
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 ا�7"*ي

  

2 .�6�  ���.�� @1
 ��"�
(��:��$� �K��$� " B�6 ��.
 �) C 
�.��� D�%�)	�
����� ��%�	� ��:  

�  ��� "B�E&� �I�7� J
�	��� ��2�	��� ��2� ��!�)�  �
�2�� ' ���� 
5 ��� ����	���  ���2 ��
 ���I��. 

�  ����2�� ��2�	��� ��( ���������� ��( �� 0*-� 
5
 0��	�� �.,��) �R 
5 ����� �.,�� C"BI�
�
�� ���2� ��2�	���
.( 

� � ���2��� ���
 ��	�Q� ��2�	��� ��(  �.��� ' ���� 
5 ��� �.�+:���5  0�*��� �15 ��. 

3 . ���-� ���" ����I�	@�  '�>@� "�� �&�
 ,�, ����7� ��	� ����Q� ������ �
)� C"�������
�
/  ������:  

�  ���)��� ����� 

� 0�&�� 

�  �
*���� �@�
��� 

� 2� 9����� �.,��  � 

� 
 �
�	�� *+&�����)��� ����� 

� ��(
�&�� �
�	�� ."�
�	�� 0�&��" 

 



 

 

 

 62 

ا,ولىالوحدة  الخطة الماليةإعداد   العملية الثالثة 

V1.0 Oct 2010 

  تجميع ال: 10المهمة 
  

  تجميع طلب الخطة المالية اMستثنائية:   1.10المهمة 
        

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 �2�� ��(�/ ���)� ��(   '�� ' ���:$� ��	�� ��(�7� !��:� ��2�	��� !���	� C�.�+:���� ����$� 8��
����	���  ���2 !��)� ) !��: 
/  �'��-:�� !(�
��� �� ' 3
�:��� ��	� C"BI�\������  ���E� !��: 
/

<�� C��
����.(  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

�  ������  �2�� ��>�� �� �
M	��� ��2�	��� ����� ����
�� ��>  ��+�\ �������) C"BI� �
M,��  �����
 ������ ����
�� '.(  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

  اC.-اد - اCس��K�(T" 	<)'&�ت ا	��" ا	$�	�": (�)�� ������


! � داC.-ا - اCس��K�(T" 	<)'&�ت ا	��" ا	$�	�" :ا	$0$"�"����"�K�(T" ا>س��	$�	" ا��	ا F>G D�$E�  
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  . ا��fءأ&�2 ��I زر  .1

(ا��ا�eة \اخ;� ا�*زارة .2������� 4��E��� !�)�( . 

 . أ&�2 ��I زر ا��fء .3

��ة ا���� �� &!�ت ="%�ح .4�� #��9 رس��� #! � =Wن 

  

����ة ا���� ����: ������م &%�ح #"! �  ��� ():  

�� ��ة أخ�ى.  1��دة ا�,+*ات و #"! � ا�2�  .إ
 .ا���*ع إ�� �67ول ا�"��م. 2
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 الخطة المالية مدخالتتجميع : 2.10المهمة 

        

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 �2�� ��(�/ ���)� ��( !��:� ��2�	��� !���	� C�.�+:���� ����$� 8�� �  ������  �2�� �B2�� ��	�*
  '�� ' ���:$�����	���  ���2 !��)� ) !��: 
/  �'��-:�� !(�
��� �� ' 3
�:��� ��	� C"BI�\������ 

 C��
���� ���E� !��: 
/<��.(  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

�  ������  �2�� ��>�� �� �
M	��� ��2�	��� �����* ����
�� ��>  ��+�\ �������) C"BI� �
M,��  �����
 ������ ����
�� '.(  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

  اC.-اد - اCس��K�(T" 	<)'&�ت ا	��" ا	$�	�": (�)�� ������


!  :ا	$0$"�"�   ا	��" ا	$�	�" �D�$E م-�Hت  ���
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  . أ&�2 ��I زر ا��fء .1

( ا��ا�eة\اخ;� ا�*زارة .2������� 4��E��� !�)�( . 

 . أ&�2 ��I زر ا��fء .3

��ة ا���� �� &!�ت ="%�ح .4�� #��9 رس��� #! � =Wن 

  

����ة ا���� ����: ������م &%�ح #"! �  ��� ():  

�� ��ة أخ�ى.  1��دة ا�,+*ات و #"! � ا�2�  .إ
 .ا���*ع إ�� �67ول ا�"��م. 2
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للنفقات  االستثنائية تقديم طلب الخطة المالية: 11المهمة 

  :إلى اMدارة لمراجعتها
  

  إرسال الخطة المالية اMستثنائية للنفقات لHدارة:  1.11المهمة

        

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 ������  �2�� ��>�� �+�  ����I�	$� � ��)&�*� ����� ����
�� ��>  ��+�\�� �����) "BI� ������ �
M,��  ����� 
����
�� '( ���.���  +:���*�  ������ ������� 8�� �.���)�� ��2�	��� �
)� C.  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

�  ������  �2�� ��>�� �� �
M	��� ��2�	��� ����� ����
�� ��>  ��+�\��  �����) C"BI� �
M,��  �����
 ������ ����
�� '( 

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) :�
����� ����� ������� �
(��:��$� G ���+$�  

������: �
����� �����  ���� ������� �
(��:��$� #���H�  

 

1. �� 8*� �)�/  
?�����   ������� �	� ���: 8*� �:
� �1��.  
2. / �� 8*� �)�” ����� ���-� . 
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1.  ��7� ��2�"���)�"   
2. ����
�� ' ����� ������ ��2�\ ������ ������� . 

3.  E��� �)��� '  ��B�� ����B��� �2�/"����B��� ��2��." 

4.  �� 8*� �)�/"��	��" . 

5.  �S� ��&�  ��	� �.�� ����I�	@�  ������  �2�� �*� 9�:�� �*	�/ �(. 

 

��'���:  

 

•  ������  �2�� ���)� �+�  ����I�	@�  @� C"���/  �2�� �*� ��(�/ ���+� �� ��2�	��� ����� �� C��)&�*�
 ����� ������ ���/ �1� ����I�	@�  ������  �2�� �*�. 
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 االستثنائية  مراجعة طلب الخطة المالية: الرابعةالعملية 
دائرة الموازنة وترقيتها إلى  الدائرة\المقدمة من الوزارة

  العامة
 

������ ��,�  �
������� ����� 

12  �
(��:��,� �
����� ����� ��%�� �."���
#���$�  %) @� ��������  

    

1.12   *�)�	���  ����I�	@�  ������ ��2�� 3B��	�  ' ����� ����������
��\������� �+� 

2�ت  2.12!"I� � e�"j;سGا � ���م ا�,+� ا���
���� ��ا��� أر�� ' ����� ������\������� @ 

13 "�K�(T" ا>س��	$�	" ا��	ا F>G  �-&� و D�$E�   

1.13 !��:���   

1.1.13  !��:� ������  �2�� �*�  ����
�� ���   ����I�	@�
������� 
/ 

 ����������
�� ' �����\������� @ 

2.1.13    ������  �2�� �B2�� !��:� ����
�� ' ����� ������\������� @ 

2.13   ������  �2�� �*� ���)�  ����I�	@� 8�� �����
  ��+��  ���
��� 

����
�� ' ����� ������\������� �+� 
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 الخطة المالية طلباتمراجعة استطالع و  : 12المهمة 

  المستلمة من قبل اMدارة اMستثنائية
  

 ستطالع الخطط المالية اMستثنائية المستقبلة ا: 1.12المهمة 

        

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 ������  �2�� �*� ���)�� ��2�	� �� �
)� �/ �+�  ����I�	$�  C����� ������ 8�� �.������  E�2�� ��)&�*�
%������ �/  +:��� ����� ������ !���	� ��( �( ���)��.��)� �� �.�/
 ��)&�*�  ������  �2�� �*� �.  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

����
*� ����� ������\�������. 

  ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

 ������ ��(�) :�
����� ����� ������� �
(��:��$� –  #������ #����#�(���� �<  

  ������:  �
(��:��$� �
����� ����� 3����� ��%������  

 
 

1. ������ ����  �	�
�  �
2��� ��������� !��:  ���)�� ' �.��.  

2.  ��)��� ��������� !��:� ����� ;����� O�/ 8*� ����� ������ �.��. 

 ��B� :����� ������ �
�� C�+�  ��)� ��L  ������� �
�  ��� ' �����  �����*� ;����� 
5.  
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  :للنفقاتاالستثنائية مراجعة أرقام الخطة المالية :  2.12المهمة 

  
 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

  ��+��  ���
��� ������  ������  �2�� �*� ���)� ��( �*�  +:���  �.��� D15 �B2 �� ��2�	��� !���	� C
 ������  �2��  ����I�	@�  ��)&�*�����
*�\ �.*� ��������.������  '���
. 

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

  . ا��ا�eة\ا����� ا����) �I*زارة
  ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

  . 	<��" ا	$�	�" ا>س��K�(T" 	<)'&�ت ب�	)*�"   1.3: ن'V ا	$<�" U! ا	$0$" 
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  ستثنائيةاال طلب الخطة المالية تقديمتجميع و :13  المهمة
  

  تجميع ال:1.13المهمة  

االستثنائية لكل الوزارة أو  الماليةتجميع طلب الخطة : 1.1.13المهمة 
  الدائرة 

 

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

�� ��(�/ ���)� ��( �2   '�� ' ���:$� ��	�� ��(�7� !��:� ��2�	��� !���	� C�.�+:���� ����$� 8��
����	���  ���2 !��)� ) !��: 
/  �'��-:�� !(�
��� �� ' 3
�:��� ��	� C"BI�\������  ���E� !��: 
/

 C��
����<��.(  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

�  ������  �2�� ��>�� �� �
M	��� ��2�	��� ����� ����
�� ��>  ��+�\ �������) C"BI� �
M,��  �����
 ������ ����
�� '.(  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

�ة – اCس��K�(T" 	<)'&�ت ا	��" ا	$�	�": (�)�� ������K-ا	زارة أو ا�	إدارة ا  

�ة ا	$�	�"�F>G D�$E ا	��"  ����ا	�D�$E  :ا	$0$"K-ا	زارة أو ا�	3, ا	 "�K�(Tا>س�  

 

 

 
 

  . أ&�2 ��I زر ا��fء .1
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( ا��ا�eة\اخ;� ا�*زارة .2������� 4��E��� !�)�( . 

 . أ&�2 ��I زر ا��fء .3

��ة ا���� �� &!�ت ="%�ح .4�� #��9 رس��� #! � =Wن 

 

����ة ا���� ����: ������م &%�ح #"! �  ��� ():  

�دة ا�,+*ات و .  1��� ��ة أخ�ىإ�  .#"! � ا�2
 .ا���*ع إ�� �67ول ا�"��م. 2
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   الخطة المالية مدخالتتجميع : 2.1.13المهمة 
 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 �2�� ��(�/ ���)� ��( !��:� ��2�	��� !���	� C�.�+:���� ����$� 8�� �  ������  �2�� �B2�� ��	�*
  '�� ' ���:$�����	���  ���2 !��)� ) !��: 
/  �'��-:�� !(�
��� �� ' 3
�:��� ��	� C"BI�\������ 

<�� C��
���� ���E� !��: 
/.(  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

�  ������  �2�� ��>�� �� �
M	��� ��2�	��� ����� ����
�� ��>  ��+�\ �������) C"BI� �
M,��  �����
 ������ ����
�� '.(  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

�ة – اCس��K�(T" 	<)'&�ت ا	��" ا	$�	�": (�)�� ������K-ا	زارة أو ا�	إدارة ا  

   �D�$E م-�Hت ا	��" ا	$�	�"  ����ا	�D�$E  : :ا	$0$"
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  . أ&�2 ��I زر ا��fء .1

( ا��ا�eة\اخ;� ا�*زارة .2������� 4��E��� !�)�( . 

 .أ&�2 ��I زر ا��fء .3

��ة ا���� �� &!�ت ="%�ح .4�� #��9 رس��� #! � =Wن 

  

���� : �����ة ا���� ����() ����م &%�ح #"! � :  

�� ��ة أخ�ى.  1��دة ا�,+*ات و #"! � ا�2�  .إ
  .ا���*ع إ�� �67ول ا�"��م. 2
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إلى دائرة  اMستثنائية تقديم طلب الخطة المالية: 2.13المهمة 
  الموازنة العامة

        

        الوصفالوصفالوصفالوصف

 �+� ����I�	$�  ������  �2�� �*�  +:��� ����
*�\  ���
��� �*�� 8�� �.���)�� ����� ������ �
)� C�������
?�2��� �.�*�  )'�
�*�  ��+��  ���
��� ����� '.  

  ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

����
*� ����� ������\ �������.  

  ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

�ة – اCس��K�(T" 	<)'&�ت ا	��" ا	$�	�": (�)�� ������K-ا	زارة أو ا�	إدارة ا  

������:  �
���  �
(��:��$� �
����� ����� ����������� #�(��� 

  
 

8.  �� 8*� �)�/"��E�&���"  ����
�� �	� ���: 8�� �:
� �1��\�� �����.  

9.  �� 8*� �)�/" ����� ���-�" . 
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10.  ��7� ��2�”���)� ”. 

11. �����
�� '  ���
��� �*�� �
��� ����� ;����� ��2\�� �����. 

12.   ��B�� ����B��� �2�/ E��� �)��� '”����B��� ��2��“. 

13.  �� 8*� �)�/”��	��” . 

14. 9�:�� �*	�/ �( ���2��� ���
 �S� ��&�  ��	� �.��. 
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مراجعة الخطة المالية في  - الوحدة الثانية
  دائرة الموازنة العامة
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مراجعة وتعديل الخطة المالية للنفقات من : العملية ا,ولى
 قبل محلل الموازنة

 ������  ��,�  
��������  ����� 

1 �+�	��F ��>��
 ���*�  ������  �2��  ��)&�*�
� *�)�	�� 

  

1.1  *�)�	��� ��)&�*�  ������  �2�� ���*� F��+�	�    ���
��� �*��  �+�  
1.2   ���
���
 ������
*�  ������  �2�� ������ ��>��

 ������� ��L  
  ���
��� �*��  �+�  

1.3    �2��  2	� 8�� ��)&�*�  ������  �2�� �*� <	�
����$� ���  ������  

  ���
��� �*��   �+�  

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

     

2.1  ��)&�*�  ������  �2�� ���+� 
  +:���   ���
��� �*��  @  
2.2   ��( �� �.�+:����  ������  �2�� ���)� 
 !��:�

 ��+��  ���
��� ����� �����  
 ���
��� �*��  �+�  

1.2.2 !��:���  ���
��� �*�� �+� 

1.1.2.2 ����$� ���  ������  �2�� !��:�  ���
��� �*�� �+� 

2.1.2.2  ������  �2�� �B2�� !��:�  ���
��� �*�� �+� 

2.2.2  ����� ����� ��( �� �.�+:����  ������  �2�� ���)�
 ��+��  ���
���  

  ���
��� �*��   �+�  

 

 الخطة المالية طلباتاستعراض وتحضير : 1المهمة 

 المستقبلةللنفقات 

  

 المستقبلةللنفقات  الخطة المالية طلباتاستعراض : 1.1المهمة 

 

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

�����
�� ��)� �/ �+�\�� C �.��� D15 �B2 ��  ���
��� �*�� 8�� ��)&�*�  ������ �.��2  &*�2��� ���
�
�.��)� �� �.�/
 ��)&�*�  ������ �.��2 ���)�� ���( ��� ���
��� F��  ���
��� �*�� !���	�. 

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

� ��+��  ���
��� ����� '  ���
��� �*� 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) :�
����� ����� ������� G �."�����  
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������: ��%������ ������� �
����� ����� >��.���  

 
 

1. �����
�� !��: �.��\�� ������ ���� ��( ��  �
2��� ���
� )*+����
 �  ���
��� �*�� �+��� ���)�� '.  
2.  !��:� ��� ;����  ���
��� �*�� �.�����*� �����
��\�� ��)��� ���
�. 

 ��B� : J��� ��)� �� ��� '�����
��\�� ����� ;�����  ���
��� �*�� �
�� �� C�+� �.>
�����
�
����
*�\�������. 

  

  : : : : مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات

1. ������� �B2 ��  ������ ���� !���	� C ����������� �����
\ ���  ��+� ���
� ���
��� �*��.  
2.  �� �/ F'��  �.��� K&� ���2�	� ��2�	��� !���	� ������  �2�� F
��  *�)�	���. 
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  الدوائر غير الريادية /تحضير بيانات الخطة المالية للوزارات: 1.2المهمة
        

  الدوائر غير الريادية/تحضير بيانات الخطة المالية للوزارات :الوصف
        

  ::::المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

( C �.��� D15 1�&�� �������� ���� �
)� �/ �:�  8�� *� �� ������ �����
�����5  ���
)�� 0��� ��
  ������� ��L !(�
�*�  EE2���:  

3.  C ����)���  ���
��� ���
��� �� �:��� C��)&��� 
 ����
&�� ��������
 %��,�� ���
� ��������   �*+&��
����E�� �@�
���
 ����
/ ��)���� �� .  

4. 
 �����	��� ���
' F
�)F��(@� �����
 �� ��+�� ����� ����� ����  ) 8*� �)' �E�)� 
5

 ������ ����
( 

  
 8:�� C�������� D15 �����  �&�� �
� ���
*+��� �� �����8�� 3
:���  ���� ��2�	��� .......  

  
BC*ا�:  

���
����  E�2�� ��2�$� ������ ��>�� ��2�	��� 8�
�� C �.��� D15 '/ �����
�� �� ���  ������� ��L
"�)�@ 1&��	 ���  ������  �2�� ����	� ' �.���2�	� 8�	�� G��� ������ ' �.*����. 

 ������ ����7� �5�
�� 1&�� ���
 ��+�� ����(  �.��� 1&��: 

4. ��)�  ��.,�� �����)��� ��	�� "��., �,� �I� J�� 8*� ����)��� �
�	��  ���
���. 

5.  �������B� ��., K�	/ 8*�  ������  �2�� %���  )��	���  ������ �������@� ��	� �.+'� !(
����

 �.,�� �B2 )��	�� �.,7� ��  �
'���� ��L. 

6.  ��2�$� ������ !��:�)  ������ �@�
���
 �������@�����E�� ����)���  ���
���
 C ( F�+� ;�1

_1����� ' !���:���. 

  
 : : : : ةةةةالمسؤوليالمسؤوليالمسؤوليالمسؤولي

� ��+��  ���
��� ����� '  ���
��� �*� 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) :�
����� ����� ������� – �."�����  

   غير الرياديةللوزارات و الدوائر  تحضير بيانات الخطة المالية :������
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1.  �� 8*� �)�/"%����". 

 

1. ����
�� ��2�\ �������)������� 4��E��� !�)�.  ( 

2.  �.,�� ��2/. 

3.  �� 8*� �)�/"%����". 

4. 9�:�� �1W&�̀ �( ��+�� ����( �S� ��&�  ��	� �.��.  
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للنفقات إلى نسخة الخطة  طلب الخطة الماليةنسخ : 1.3 المهمة
  المالية تحت اMعداد

        

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

 �
�� @ ���*�  ������  �2�� �����
�� ��  *�)�	��� ��)&�*�\�� ��( �� ���+�*�  *��(  &*�2������
� �*��
 ���
��� . �� �*�� ���  ������ ��2�� ��:	�� ��)�	�*� !:��� �������� D1.� ��&��@� ���


�����
��\�����
� .  

U� 4�+�
  E�2�� �.�2	��  ��+��  ���
��� ����� �&���" ������  �2��  ����$� ��� " �*�� !���	� ���

�E�
 �.�*�  )'�
��� ��� �/ 8�� �.*��+�  ���
��������
*�  ��+'
 ����+�  ����  �2 A\�����
�.  

<	��  ���
��� �*�� �
)� �/ �:� C ������  �2�� �*� �B�	� �+�
  �.��� D15 %��I/  ������  �2�� �*�  8��
 ������  �2��  2	� ����$� ���  ������ ��.��� ' �.*��+� ��� G���. 

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

�  ���
��� ����� '  ���
��� �*� ��+�� 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) :�
����� ����� ������� G �."�����  

  ن*F>G Z ا	��" ا	$�	�" إ	S ا	��" ا	$�	�" �YA اC.-اد :������

 
 

1.  �� 8*� �)�/"%����" . 
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1. ����
�� ��2�\ �������)������� 4��E��� !�)�  (�.�*� <	� ' �L�� ���. 

2.  �� 8*� �)�/"%���� ". 

 

 

3.  �.��9�:�� �1W&�̀ �( ��+�� ����( �S� ��&�  ��	�. 
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 : : : : مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات

•  ������  �2��  2	� '  ������  �2�� �*�  2	�  �	�
� �.��2�� �� ��(�/ �/ ��+�� ����( �
�:��  ���
����$� ��( �� . �.��� D15 ���2�	� ��� "��1� ��2�	��� �
�� �/ �:� C�1�. 
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المالية للنفقات مراجعة وتعديل الخطة : 2المهمة 
  وتقديمها إلى إدارة دائرة الموازنة العامة

  

 للنفقات  الخطة الماليةمراجعة وتعديل : 2.1المهمة

 

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

 ������  �2��  2	� 8��  ������  �2�� �*� <	� �+� ����$� ��� ��E�&�  +:����  ���
��� �*�� �
)� C
��)&�*�  ������  �2��.  

  ���
��� �*��� ���� ����/ ���+� 0��� �� ��)&�*�  ������  �2�� ��(�/ ���+�" +(
���� ��)&��� " ����$
��)&�*�  ������  �2�� ��	�.  

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

� ��+��  ���
��� ����� '  ���
��� �*� 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) :�
����� ����� ������� G �."�����  

 م�اج" ا	��" ا	$�	�" 	<)'&�ت :� ���.
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1. � �.� ,�, ��)&�*�  ������  �2�� �*�. 

�� ����/ 4E
  +����� �&	7� ' ����B��� �	( 8�� 3
:��� %�:��� ,�,. 

2.  ��)�� ��2�!��)��  ������ ����	���  ���2: 

• ������� 4��E���. 

• '��-:�� !(
���. 

• 3
�,���\��,���. 
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• ��
���� ��E�. 

 ��B� :*� "����( ��2�	��� �
�� 8�� ��� "B�E&� �I�7� J
�	��� ���2� �/ �:� C�������� ��2�� 8
!�)�  ��!��)���  �.�2 �
� ���  ����2@�  ���( ' �
	�)��I��� ���	 8*� :������� 4��E�*� �:� C

����
�� 
/  ������� K��
 �	)�� ��2�	��� ���2� �/.(  

3 .�.,�� ��2�  

4 . �� 8*� �)�/”��)���" .  

5 .���+�� �(  �
��" +(
���� ��)&��� "��*� ���	�.  

6 .�&��� �� 8*� �)�/   ,�,�� 8*�/ ' �
:
���. 

  
 

     ::::مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات

 :=�=�>+��# ��: الوصفالوصفالوصفالوصف .1

 

���� ا	��?�( #�ب, 	<�-�, ا>س  ا	$�د�� 

1 D=�E / درة �%�*ع�Hت ا�Gا�?*ا
;� =�ا�� ا�:�9 

G   

2 D=�E / ع*�%� �; � I�!ت ا��ا�"!2
 ا�:�9=�ا�� 

G   

3 D=�E /  � ��رC � ا�?*اGت ا��
;� =�ا�� ا�:�9 

G   �
�+��)1 (–  �
�+��)2( 

4   D=�E/�2ر� G  ا�:�9ي ����2 ا��*از&#
 O7ا��?7*ب 

()   1.1ا���9� 
  ا�*�ة اUو��

 

5  D=�E / (I�)  G    

6 D=�E/ت أوا�� ا�:�اء�   G .ا�;Rا�

7 D=�E/� #ت ا�!*ا�   G ا�;Rا�

8 D=�E/��V  ��7دةT �  تاR;�Gا�
�2=� اUش�9 ا�7

G �ا��;Wخ�ة  تاR;�Gا�
 X;� ،V �� �9:� Z)ا��
ا�?7�ب O7 ا���9� 

 () ا�*�ة اUو�� 1.1

 

9  D=�Eت�
�   G إ����) اR;�Gا��+��)6 + ( �
�+��)7 + (
 �
�+��)8( 

10 � ��ا�"!2�ت / \OI ا�,+� ا��
��� ا��;*

G  �9=�7 V]��
� =*اس+� ً ] #�أو#*�
ا�"��م O7 ا���9� 

 () ا�*�ة اUو�� 2.2

 

11 � ���دة ا�;OI\ /���2 ا�,+� ا���ا�,+� ا���� � \G  OI إ
 �9=�7 V]ت و���2!"I�
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� =*اس+� ً ] #�أو#*�
ا�"��م O7 ا���9� 

 () ا�*�ة اUو�� 2.1

12 � ��
�   G ا�!�ق/ \OI ا�,+� ا���+��)4 (–  �
�+��)11( 

13 � ��ا�?*اGت / \OI ا�,+� ا��
�=*I+ا��  

G    �
�+��)11 (–  �
�+��)3( 

14 � ��ا��;�ح �,+� / \OI ا�,+� ا��
  ا�:�9

G     

��اد  15hا D?# � ��/ ا�,+� ا��
��� ا�"!2�ت ا��;*

    ن

��اد 16hا D?# � ���دة / ا�,+� ا���إ
 ا�;���2

G <)'&�ت	" �	$�	" ا��	ا  

��ادا�,+�  17hا D?# � ��   G  ا�!�ق/ ا��

��اد  18hا D?# � ��/ ا�,+� ا��
�=*I+ت ا��Gا�?*ا  

  

G   �
�+��)16 (–  �
�+��)3( 

      

     

21 D=�E/ درة�Hا� � ��ا�?*اGت ا��
 خ�ل ا�:�9

G   

22  �;�درة Hا� � ��ا�?*اGت ا��
9��� ا�:�9& 

G   �
�+��)1 + ( �
�+��)21( 

23  �; � I�!ت ا��
�   G ا�:�9 &9���ا�"!2�+��)2 + (�
�+�� )5(  

24 D=�E/   � ��رC � ا�?*اGت ا��
 �;��� ا�:9& �9

G   �
�+��)22 (–  �
�+��)23(  

��اد 25hا D?# � ����2ر /ا�,+� ا��
 ا�7"�

G ا�7"*ي ����2 ا��*از&#  

��اد 26hا D?# � ��ا�!�I)  /ا�,+� ا��
�دة وا� ا�;���2 ا�7"*ي

G ش�9 أc� � I�!م ا���ر
 �2=��م + ا�7��دة أر�ا

�دة ا�;���2� ا�;���2ا
�I:�9 ا�%�ري 
 �;واUش�9 ا�2�د�� 

9��� ا�7"�&. 

 

��اد 27hا D?# � ��ا�!�ق /ا�,+� ا��
 ا�7"*ي

G   �
�+��)25 (–  �
�+��)26( 

28 D=�E/ا�7"*ي (I�!ا� G   

 

2. ��� @����=�=  #��+	� @� @
�+��"�) C�.)����� ��������
����� #��+���)����� C( @���7� C

��7 @��+��"���:  

�  ������  �2�� �*� :����
�� ' ��+���  ������  �2�� �I��
\ ���+�  ���
��� �*��� ���� @
 C�������
 2	��� D15. 
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� ����$� ���  ������  �2�� :�  ������  �2��  2	��� D15 �I��
 1� C�.*��+�  ���
��� �*��� ���� ��
���)��� ����� �
��� ���+� �*���� !���	� ( �
��+�� ��-� �B2 ��" +(
���� ��)&��� ." G���� ���

 �
�+��"���)��� ����� " ������  ���+��� �B2 ��: 

���)��� �����  =������@� ���:��  + ��)&��� +(
����+�.,��  ���� 1�� *+&��   

B� �� :  �.��� 1�&�� �+�3 V1 8*� ���+��� ��� �� ��� ' F+��� ��.>+�� ����
�	� ���2	��� ��*� �
�� C
  +(
���� ��)&���.  

3. ��� ��>� ,�,  G��I�� �
�+��"���)��� ����� "  2	�*�"����+���  ������  �2�� "  �2 �2R �
�+�� �15 �I��

����
*� ����+�  ����\�������. 

4. ��� ��� �1� ������ ��/ ��	�� �
�� �( C���+�*� ���( ��L  +(
���� ��)&��� �
: 

�  ��� "B�E&� �I�7� J
�	��� ��2�	��� ��2� ��!�)�  �
�2�� ' ���� 
5 ��� ����	���  ���2 ��
 ���I��. 

� ���� ��( �� 0*-� 
5
 0��	�� �.,�� ����2�� ��2�	��� ��(  ������) �R 
5 ����� �.,�� C"BI�
�
�� ���2� ��2�	���
.( 

�  ��	�Q� ��2�	��� ��( ������  �2��   �.��� ' ���� 
5 ��� �.�+:����2.2. 

5.  ' ��	 �/ �.�� �� C������ �.�' �:�
�� @ G���  ���2 �
��  �
�:� ����2�� ��2�	��� ��( �1�
 ' ��	7� ,�, ��������) .��I� :	/� 3
�,� ����2����  ��E�����: ��
��.( 

6. � ���-� ��" +(
���� ��)&��� "�� �&�
 ,�,"�������
�
/  ������ ����7� ��	� ����Q� ������ �
)� C:  

� ���)��� ����� 

� ��(
�&�� 

�  �
*���� �@�
��� 

�  �.,��  �2� 9����� 

� 
 �
�	�� *+&�����)��� ����� 

� ��(
�&�� �
�	�� . 
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تقديم الخطة المالية لمراجعتها من قبل إدارة  تجميع و :2.2 المهمة
  دائرة الموازنة العامة

  
 .التجميع : 2.2.1المهمة

  

  تحت اMعداد الخطة المالية تجميع: 2.2.1.1 المهمة
        

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

�� ��(�/ ���)� ��( �2   '�� ' ���:$� ��	�� ��(�7� !��:� ��2�	��� !���	� C�.�+:���� ����$� 8��
 ��+�@�)<�� C��
���� ���E� !��: 
/ !���,��� !��: 
/  �'��-:�� !(�
��� �� ' 3
�:��� ��	� C"BI�.(  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

�  ������  �2�� ��>�� �� �
M	��� ��2�	��� ����� ����
�� ��>  ��+�\ �������) �	�����  ������� C"BI�.(  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

�اج"ا	 -  	<)'&�ت ا	��" ا	$�	�": (�)�� ������$  

  �YA اC.-اد �D�$E ا	��" ا	$�	�" ����ا	�D�$E   :ا	$0$"

 

 

 
 

  . أ&�2 ��I زر ا��fء .5

( ا��ا�eة\اخ;� ا�*زارة .6������� 4��E��� !�)�( . 
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 . أ&�2 ��I زر ا��fء .7

��ة ا���� �� &!�ت ="%�ح .8�� #��9 رس��� #! � =Wن 

 

 

 الخطة المالية مدخالتتجميع : 2.2.1.2 المهمة

        

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 �2�� ��(�/ ���)� ��( !��:� ��2�	��� !���	� C�.�+:���� ����$� 8�� �  ������  �2�� �B2�� ��	�*
 ��+�@�  '�� ' ���:$�) !(�
��� �� ' 3
�:��� ��	� C"BI� !��: 
/ !���,��� !��: 
/  �'��-:��

<�� C��
���� ���E�.(  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

�  ������  �2�� ��>�� �� �
M	��� ��2�	��� ����� ����
�� ��>  ��+�\ �������) �	�����  ������� C"BI� 
����
�� '.(  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

�اج"ا	 -  	<)'&�ت ا	��" ا	$�	�": (�)�� ������$  

   �D�$E م-�Hت ا	��" ا	$�	�"  ����ا	�D�$E  : :ا	$0$"
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  . أ&�2 ��I زر ا��fء .5

( ا��ا�eة\اخ;� ا�*زارة .6������� 4��E��� !�)�(  . 

 . أ&�2 ��I زر ا��fء .7

��ة ا���� �� &!�ت ="%�ح .8�� #��9 رس��� #! � =Wن 
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من قبل إدارة دائرة  لمراجعتها  تقديم الخطة المالية :2.2.2 المهمة
  الموازنة العامة

        

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

 ������  �2�� ��E�&� ���+�
  +:��� �+� ����$� ��� ����
*� ��)&�*�\�� �.��)� �/ �:� C�����
�5�����@
  +:����� �� �����  ��+��  ���
��� ����� ����� 8��  ���
��� �*��.  

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

 ��+��  ���
��� ����� '  ���
��� �*�� 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) : ������
����� ������� G �."�����  

������ :#���H� �."����� �
����� ����� �
���  
 

 

 

 
 

1.  �� 8*� �)�/"��E�&�"  ����
�� �	� ��
:� �:
� �1��\�������. 

2.  �� 8*� �)�/" ����� ���-�" . 
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3.  ��2�"���)�" . 

4.  ��+��  ���
��� ����� ���� O�/ 8*� ����� ;����� ��2�. 

5.  �2�/ E��� �)��� '  �
*���� ����B���"��)�*+��� ��2��". 

6.  �� �)�/"��	�� ". 

7. 9�:�� ���2��� ���
 �)� �� �( O�S� ��&�  ��	� �.��. 
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  : : : : مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات

•   ��	�� �+�����@� ���  ������  �2��  8*� ����-� �/ 1�&��  ���
��� �*�� !���	� �� C +:���*�
����
*�  ������  �2��\�������   ���
��� ����� ���� ���/ �1� @� C����@� ���  ������  �2��  �*�� 8��

 ���
���. 
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والموافقة  مراجعة الخطة المالية للنفقات: الثانيةالعملية 
 الموازنة العامةإدارة دائرة من قبل  عليها

 

������ ��,�  �
������� ����� 

3 �+�	��F  ��2�� !��:� 
  +:��� 

��)&�*�  ������ 

  

3.1   *�)�	��� ��)&�*�  ������ ��2�� F��+�	�
 ���
��� �*�� �� 

2��� ������� ����� ' ?
 ��+��  ���
��� 

�+� 

2.3  
  *�)�	���  ������  �2�� �*�  +:���
 %��:� �
*���� �B��+���  

. 2��� ������� ' ?
 ��+��  ���
��� ����� 

@ 

4   ����� !� ��)&�*�  ������  �2��  +:���
  ��+��  ���2�� 

  

4.1  �.��	�� 
 ��)&�*�  ������ ��2�� !��:�
  ��+��  ���2��  ����� 8��  

2��� ������� ����� ' ?
 ��+��  ���
���  

�+�  

4.2    ����� ��( �� ��)&�*�  �2��  +:���
  ��+��  ���2��  

  ���2��  ����� ����
  ��+��  

�+�  

5  8�� ��)&�*�  ������  �2�� �)� 
 %�.�@�
 ����
/ ��)���� ���� 

2��� ������� ����� ' ?
 ��+��  ���
��� 

�+� 

5.1  ��)&�*�  ������  �2�� %�.��  2��� ������� ����� ' ?
  ���
��� ��+��  

�+�  

5.2  �.*)�� ��)&�*�  �2�� ��>��  2��� ������� ����� ' ?
 ��+��  ���
���  

�+�  

3.5  �)� ������  �2��   ��)���� 8�� ��)&�*�
����
/ 

2��� ������� ����� ' ?
 ��+��  ���
��� 

�+� 

5.4 F
�)�� ���
�	 8*� ��)&��� K��  2��� ������� ����� ' ?
 ��+��  ���
���  

�+�  

5.5  ��)&�*�  ������  �2�� ������  2��� ������� ����� ' ?
 ��+��  ���
���  

�+�  

6  �.,*� ����+���  ������  �2�� G����
 �
)����  ������  �2�� ������� 

  

6.1   �2�� 8�� ��)&�*�  ������  �2�� <	�
 ����+���  ������  

2��� ������� ����� ' ?
 ��+��  ���
��� 
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الخطط المالية  تجميعاستعراض ومراجعة و: 3المهمة 
 للنفقات

  

استعراض الخطط المالية للنفقات المستقبلة من  : 3.1المهمة
 محلل الموازنة 

        

 : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

�����
�� !��:� ��)&�*�  ������ ��2�� �@�� !��: F��+�	�  ��+��  ���
��� ����� ���� !���	�\�� ���
�
�����
�� �� 0)��*� ;�1
\ �
)�  ���
��� �*�� ��� �� ��� ;*�
 O�  �2�� ���)�� ���( ��� ���
���

 �.�+:����. 

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

2��� ������� ��+��  ���
��� ����� ' ? 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) : �
����� ������������ G #���$�  

������ : ������� �
����� ����� >��.�����%������  
 

 
 

1 .�����
��  '�� �.��\ ���)�� ' ������ ���� ��( ��  �
2��� ���
���.  
2 .�����
�� !��:� ��� ;����  ���
��� ����� ���� �.��\���
���.  



 

 

 

 100 

الثانيةالوحدة  الخطة الماليةإعداد   العملية الثانية 

V1.0 Oct 2010 

 ��B� :����
�� ��� �� �1�\�.� ��� ;����  ���
��� ����� ���� �.�� �� C�+� �.��2� ���)� �( �������. 

 

 

وإجراء  المستقبلةمراجعة طلب الخطة المالية : 3.2 المهمة 
 التعديالت المطلوبة

        
 : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

 J��$ ��)&�*�  ������  �2�� ��E�&�  +:���  ���
��� ����� ���� !���	� C �����2@�  �.��� D15 '
�����
��\�� �B��+� �/ 1�&��
 ���
� �.�*�.  

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

2��� ������� ����� ' ? ��+��  ���
��� 

   : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

  �.�*� �I���1V2. 
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مراجعة الخطة المالية للنفقات مع مديرية : 4المهمة 
 الخزينة العامة

  

المالية للنفقات وإرسالها إلى مديرية  طالخط جميعت: 4.1 المهمة
 الخزينة العامة

  

 الخطط المالية للنفقات لجميع الوزارات تجميع  :4.1.1 المهمة

 

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

 !��:�  ������ ��2�� !��:�� ��2�	��� �
)� �( C ��+��  ���2��  ����� 8�� ��)&�*�  ������  �2�� ��	�� ��(
�����
�� !��:�  ������ ��2�� ��E*2� ��	� 8*� ��+�  �*�+�� D15
 �����
��\���
���.  

  : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

2��� ������� ��+��  ���
��� ����� ' ? 

  : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�)  : ������� �
����� �����G #���$�  

������ :�(������ �������� ������� �
����� ����� !
�"�  

 

  

1.  �� 8*� �)�/"%����" . 
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2. *� ��� !��:��� J
�	� ��2�: 

/  V ����
� ��(�7� !��:��\����
�� ;*� ��2� C ��+� �����\ �
*���� �������. 

� V �����
��  '��� ��(�7� !��:��\ C���
��� ��2�"�����
�� !��:." 

 ." ا��fء"أ&�2 ��I زر  .3

 

 
 

4. 9�:�� �1&� �( ��+�� ����( �S� ��&�  ��	� �.��. 
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إلى مديرية الخزينة  نفقاتإرسال الخطط المالية لل :4.1.2 المهمة
  العامة

        

 : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

�  ������  �2��  ��+��  ���
��� ����� ' ��2�	��� �	�� C �.��� D15 �B2 ����)&�*  �.�+:��� ��� ���
�����
�� F+��  E�2��\ ����B��� 8*� �
E���
 �.�+:����  ��+��  ���2��  ����� 8�� �.+��: 
/ ���
���

�.�
�. 

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

2��� ��������  ����� ' ? ���
��  ��+��  

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) : �
����� ������������ – #���$�  

������:  ����� �."������.�� ��
���� �
�
�� !� ������� �
����� ← ������� �
����� �����  ���� �
�
��� 
��
���� ���.��  

 

 

 

  

1.  �� 8*� �)��"��E�&��� " ����
�� �	� ��
:� �:
� �1��\ �
*���� ������� . !��: ��	�$ ��/
�����
��\ �� 8*� �)�� C���
���"��E�&��� "  ���2�� ��
:� �:
� �1��"�����
��  '��." 

2.  ���� 8*� �)�/" ����� ���-� ". 
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3.  ��7� ��2�"���)�" .  

4.  O�/ 8*� ����� ;����� ��2�" ��+��  ���2��  ����� ����."  

5.  E��� �)��� '  �
*���� ����B��� �2�/"��)�*+��� ��2��".  

6.  �� �)�/"��	��".   

7.  �S� ��&�  ��	� �.��  �2��/����@� ���  ������ ��2�� 9�:�� �*	�/ �(. 

 
 

 : : : : مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات
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•  ���)� �+� �2��/����@� ���  ������ ��2��  ����� ����� �� C�.�+:����  ��+��  ���2��  ����� 8��
����
�� ;*��  ������  �2�� 8*� ���-� �/ 1�&�� ��  ��+��  ���
���\  ���2��  ����� ����/ �1� @� C�������

  ��+�� �2�� D15/����@� ���  ������ ��2��  8�������  ��+��  ���
���. 
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من قبل مديرية الخزينة  نفقاتلية للمراجعة الخطة الما: 4.2 المهمة
  العامة

  

 المستقبلة نفقاتاستعراض الخطط المالية لل : 4.2.1 المهمة

 

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

�����
�� !��:� ��)&�*�  ������  �2�� �@��  '�� F��+�	� ��  ��+��  ���2��  ����� ���� !���	�\�� ���
�
�����
�� �/ �� 0)��*� ;�1
 C\ ��( �� �*	�/ �( ���
��� ���
��� �����  ��+�� �.�+:����. 

 

  : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

2��� �������' ?  ��+��  ���2��  ����� 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) :�
����� �����G��
���� �."���  
������ :%������ �
����� ����� >��.��� ��← ��%������ ������� �
����� ����� >��.���  

 

 
 

1. �����
�� !��: �.��\�� ���)�� ' ������ ���� ��( ��  �
2��� ���
�. 

2.  ���� �.�� ��+��  ���2��  ����� �����
�� !��:� ��� ;����\�� ��)��� ���
�. 

 ��B� :����
�� ��� �� ��� '\ ���� �
�� @ C���( �( ������2��  ����� ��+��  �� �.� ����� ;�����. 
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الخطة المالية للنفقات لجميع  إجماليمراجعة  :4.2.2 المهمة
 دوائر ال\الوزارات

        

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

 ���� !���	� ��+��  ���2��  �����  ��(�/ ���:�  +:���� ��)&�*�  ������  �2�� ?2*�  ,�, ���2�	�
�����
�� �� �7  ������  �2��\ �	�� �.,/  '�� ' ���
���. 

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

����  ��+��  ���2��  ����� 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) : �
����� �����G  �."��� �
�
����
���� ���.��  

������: ������� �
����� ����� �."���←  ������� �
����� ����� ���"� �."���.  

 
 

2�ت �%� Z ا�*زارات .1!"I� � �� .ا��وا�e \#��9 ش�ش� ا��Z �%� b,I ا�,+p ا��

 

  : : : : مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات

1. ��� �.� ,�, �����
�� �� ���  ������ ���
*+���\ ' ���
��� �� �	�� �.,/ �� �.,: 

• *+&�� :  �*+&�� ��)&����.,�� ;�1�. 

• ���)��� ����� :�.,�� ;�1� ��)&�*� ����$� ���  ������  �2��. 

2. �� �� ��27� ��	�� �.�� ,�, �����
�� !��:� ���:$�\�� ���
�. 
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3. ��� �15 �.� ,�,  E2*� ���
*+�.. 

  

ات المالية للنفقات للوزار طمراجعة تفاصيل الخط :4.2.3 المهمة
 ائر ودوال

        

 : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

��� !���	� � ��+��  ���2��  �����   �2�� ��E�&�  +:���� *�E&��� ��)&�*�  ������  �2��  ,�, ���+�	�
����
� ��)&�*�  ������\��)&��� ����	� �� ��	� ���  ��+� �����. 

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

����  ��+��  ���2��  �����  

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) : �
����� �����G ��
���� �."���  

������ :������� �
����� ����� �."��� ← ������� �
����� �����  
?��� �."��� �(����� � ��������  

 

 
 

1. ����
�� ��2�\ ��	����  ���)�� ��  �
*����  �������. 

 ��B� :�����
�� !��:�  +�:��� ��(�7�  +�����\ ��2� C���
���"�����
�� !��:." 

2.  �� 8*� �)�/"��)��� ". 
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  : : : : مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات

1. ��� �.� ,�,  ���  ������ ���
*+��� ��+�� 1��	7� ����	� �� ��	� ' �� �	�� �.,/ �� �.,: 

• ���)��� ����� :�.,�� ;�1� ��)&�*� ���)��� �����. 

2. �� �� ��27� ��	�� �.�� ,�,  ���:�����	� !��:"F
�)�� �����	� 
 ��)&���". 

  

ى دائرة الموازنة إعادة الخطة المالية للنفقات إل: 4.2.4 المهمة
 العامة

 

        

 : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

 ��2�	� ��+� �/ �:� C��)&�*�  ������  �2��  +:��� �+� ��+��  ���2��  �����  ����� 8��  ������ ��2��
�.�
� ��)�*+� 
/ ����B� �/ 0�'��
  ��+��  ���
���. 

  : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

' ?E2��� ������  ��+��  ���2��  ����� 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) : �
����� �����G ��
���� �."���  

������:  �
����� ����� 3�"��← �"��3 ���.�� �������� #�(��� ������� �
����� �����  

 
 

1.  �� 8*� �)�/"��E�&�"  ����
��  �	� ��
:� �:
� �1��\�������. 
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2.  �� 8*� �)�/" ����� ���-� ". 

 
 

3.  ��7� ��2�"���)�" . 

4.  �2�/ E��� �)��� '  �
*���� ����B���"��)�*+��� ��2��." 

5.  �� �)�/"��	�� ". 

6. �S� ��&�  ��	� �.��  �2��/����@� ���  ������ ��2�� 9�:�� �*	�/ �(. 
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اMنهاء ونقل الخطة المالية للنفقات إلى نظام : 5المهمة  
  تطبيقات أوراكل

  

 إنهاء الخطة المالية للنفقات: 5.1 المهمة

        

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

����
� ��)&�*�  ������  �2��  +:��� �+�\  ��+��  ���
��� ����� ���� �
)� C"������ �5������
  ��+� �����
 0)����  �*�+� �5�
�:�
 ����
/ ��)���� ���� 8�� �.*)� ��� �/ 8�� �5������ ��� @ ��� C ������  �2�� %�.�Q�

������ ��.  

 ��B� :  ����� ������ ���"�.�� "������ ��( ��  ��
/ ������  ���� .  ����� �� 4*�2� 5
"���+� " ���

��.��� �����@� �I��. 

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

2��� ������� ��+��  ���
��� ����� ' ? 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) : �
����� ������������ G #���$�  

������ :������� �
����� ����� ����+�  
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1.  �� 8*� �)�/"��E�&�"  ����
�� �	� ���:� �:
� �1��\�� �����. 

2.  �� 8*� �)�/" ����� ���-�" . 

 

 
 

3.  ��7� ��2�"%�.��" . 

4.  E��� �)��� '  �
*���� ����B��� �2�/"��)�*+��� ��2��". 

5. 9�:�� ��.�/ �( ���2��� ���
 �S� ��&�  ��	� �.��. 
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 لنقلهاتحضير الخطة المالية للنفقات : 5.2 المهمة

  

  إفراغ النسخة المنقولة: 5.2.1 المهمة

        

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

���� �� ��)&�*�  ������  �2�� �)� ��( �
�����5  8�� ��2�	��� �.2	�� �/ �:� C����
/ ��)���� ���� 8��
 8���  ��	
  2	�"�� �
)����  ������  �2 ."�)� ��� O�/ �� ��S�*�  2	��� D15 b��&� 5 8�
7� �
�2�� @� 

����
/ ��)���� ���� 8�� �)'  �
*����  ������  �2��.  

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

2��� ������� ��+��  ���
��� ����� ' ? 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) : �
����� ������������ – #���$�  

  ������ : 1���< ���
%��� ������� �
����� �����  �� ← �������� ������ ;��  
 

 
 

1.  �� �)�/"����%" . 

2. �S� ��&�  ��	� �.�� 9�:�� �1&� �( ��+�� ����(. 

 

  : : : : مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات
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•  �/ ���>� ;�1
  �
)����  2	��� 8��  ������  �2�� <	�� %���� ��( �
�2�� D15 1�&��  ��5/ ��
2������
*�  ������  �\������
/ ��)���� 8�� �)' �)��	 �.� �
L���� �����. 

  

 خطة الماليةال نسخة نسخ الخطة المالية إلى :5.2.2 المهمة
 المنقولة

        

        : : : : لوصفلوصفلوصفلوصفاااا 

 �
������5 ���� �� ��)&�*�  ������  �2�� �)� ��( �.2	�� ��2�	��� �
)� �/ �:� C����
/ ��)���� ���� 8��
 8���  ��	
  2	� 8��" �
)����  ������  �2�� ."����
/ ��)���� ���� 8��  2	��� D15 �)� ��� �I ��
.  

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

 ������2���� ��+��  ���
��� ����� ' ? 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) : �
����� ������������ G #���$�  

������ :�������� �
����� ����� ���� ��� �
����� ����� I��  
 

 

 

1.  �� 8*� �)�/"%����" . 

2.  ��2�����
��/ �������)������� 4��E��� !�)�( �.*)� ' �L�� ���. 

3.   �2*� �.,�� ��2��.*)� ' �L�� ���  ������. 
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4.  �� �)�/"����%" . 

5. �S� ��&�  ��	� �.�� 9�:�� �1&� �( ��+�� ����(. 

 
 

  : : : : مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات

1. ��+��  ��.� 8�� �.,7� !��:� �5��>�� �� �( ��)&�*�  ������  �2�� �/ �� �L��� 8*�   �2 F��L7
  ��)��� ��)'���� �)' ���
 �.,�  ������  �2�� �)� ��� O�/ @� C)���)�� 
/ ���:�� �.,�� ( ���� 8��
����
/ ��)���� .  

2. +� F'�� �( ���
 ��))���� F+� 0���� C����
/ ��)���� ���� 8�� �)���  �*�� %��I/F  ' ��(�7�
-��� ��2�	��� 0��� �/ �:� C ����� D15 �I� '
 P��)&�*�  ������  �2�� �.2	� ��+�
 ������ ' ����

  2	� 8��" �
)����  ������  �2��" ������ ��.��� ����� 0��� �� C: 

-   �.���2 V3. 

-   �.���5 V1،5V2 
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 الخطة المالية للنفقات إلى تطبيقات أوراكلنقل  :5.3 المهمة

 ���� 8*� 3B�@� 8:�� ��2�	���.......... � �.����� ��B�� ��
�2�� 8*� �
E�*� �)�  ������  �2��
����
/ ��)���� 8�� ��)&�*�. 

 

  

 عكس النفقات على سحوبات القروض : 5.4 المهمة

        

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

�ت س?*=�ت ا��2وض=�7 �I���وض  V� ��*ا��� � ����ة ا���� =�[s ا�"!2�ت ا��أس���  .#2*م 
 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

2��� ������� ��+��  ���
��� ����� ' ? 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) : �
����� ������������ G #���$�  

������ :>����� ��%��� ��+ >����� @� ������� �
����<��� ������� 81+  

  
1.  �� �)�/"%����" . 
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 الخطة المالية للنفقاتاعتماد  : 5.5 المهمة

        

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

����
� ��)&�*�  ������  �2��  +:��� �+�\  ��+��  ���
��� ����� ���� �
)� C"������ �5������
  ��+� �����
�+� �5������� ������ �� 0)����  �*�+� �5�
�:�
 ����
/ ��)���� ���� 8�� �.*)� ��� �/.  

 ��B� :  �����"���+� "��.��� �����@� �I�� ���
. 

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

2��� ������� ��+��  ���
��� ����� ' ? 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) : �
����� ������������ G #���$�  

������ :��)&�*�  ������  �2�� ������  

 

1.  �� 8*� �)�/"��E�&�"  ����
�� �	� ���:� �:
� �1��\�� �����. 

2.  �� 8*� �)�/" ����� ���-�" . 

3.  ��7� ��2�"���+�" . 

4.  �2�/ E��� �)��� '  �
*���� ����B���"��)�*+��� ��2��". 

5. 9�:�� ��.�/ �( ���2��� ���
 �S� ��&�  ��	� �.��. 
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تحديث الخطة المالية المعتمدة للشهر ببيانات : 6المهمة 
 ةمنقولالخطة المالية ال

  

نسخ الخطة المالية للنفقات إلى الخطة المالية : 6.1 المهمة
 المعتمدة 

  

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف 

  ������  �2��  2	� G����� ��2�	��� �
)� �/ �:� C����
/ ��)���� ���� 8�� ��)&�*�  ������  �2�� �)� �+�
���27� ��(�7� K�+�� ������ ' ����+���.  

�.,�� '  �
)���� 8�
7� ����+���  ������  �2�� 5 D15 ���� �1�  �.��� D15 ��2�	� .  �.��� D15 ����	�
 ��(�7� �
)���� ��(�7�� 8�� ����+���.  

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

2��� �������?  ��+��  ���
��� ����� ' 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) :�
����� ����� ������� G #���$�  

������: �
����� ����� ��� ������� �
����� ����� I�� #���.���.  
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1.  �� �)�/"%����" . 

 
 

2.  ��2�����
��/ �������) !�)�������� 4��E���(. 

3.  �
)����  ������  �2*� �.,�� ��2�. 

4.  �� �)�/"����%" . 

5. �S� ��&�  ��	� �.�� 9�:�� �1&� �( ��+�� ����(. 

 

  : : : : مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات

1. �2�	� �:
�� 1� C ����+�  �.��� D15� �.,�  ������  �2�� �)� ��� ��I�� �@���� ��+� ' �.�
���� 8�� �)' ����
 ��� ��+�  ��)����/����
 .  

2.  �.,7� !��:
  ������  �2�� %�� �., ' ��(�7� �����	� 
5 D15 ��+�� ����( ��� 0��� ��
 ������  �2��  2	� ' ��
:
��� b�������  )��	��. 
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وتعديل الخطة المالية االستثنائية  مراجعة : الثالثةالعملية 
 للنفقات من قبل محلل الموازنة

 

 ������  ��,�  
��������  ����� 

7 �+�	��F ��>��
 ���*�  ������  �2�� 
  ����I�	@�� *�)�	�� 

  

7.1  *�)�	���  ����I�	@�  ������ ��2�� F��+�	�    ���
��� �*��  �+�  
7.2    �2�� ������ ��>�������
*�  ������/ ��L ���
���

 �������  
  ���
��� �*��  �+�  

7.3    �2��  2	� 8�� ��)&�*�  ������  �2�� �*� <	�
����$� ���  ������  

  ���
��� �*��   �+�  

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

     

8.1    ����I�	@�  ������  �2�� ���+� 
  +:���   ���
��� �*��  @  
8.2   ����� ����� ��( �� �.�+:����  ������  �2�� ���)�

 ��+��  ���
���  
 ���
��� �*��  �+�  
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 المالية طالخط طلباتاستعراض وتحضير : 7المهمة 
 المستقبلة اMستثنائية

  

 المستقبلة اMستثنائية المالية طالخط استعراض: 7.1 المهمة

 

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

�����
�� ��)� �/ �+�\�� ���
� ����I�	$�  ������ �.��2  &*�2���  C �.��� D15 �B2 ��  ���
��� �*�� 8��
�  ���
��� �*�� !���	����*� ���)�� ���( ��� ���
��� F� �.��)� �� �.�/
 ��)&�*�  ������ �.��2. 

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

�  ���
��� �*� ��+��  ���
��� ����� ' 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) :�
����� ����� �
(��:��$� ������� G �."�����  

������: ��%������ ������� �
����� ����� >��.���  

 
 

1. �����
�� !��: �.��\�� ������ ���� ��( ��  �
2��� ���
� )*+����
 � ���)�� '  ���
��� �*��.  
2.  !��:� ��� ;����  ���
��� �*�� �.�����*� �����
��\�� ��)��� ���
�. 

 ��B� : J��� ��)� �� ��� '�����
��\�����
� �.��2  ����� ;�����  ���
��� �*�� �
�� �� C�+�
����
*�\�������. 

  

  : : : : مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات
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3. ������� �B2 ��  ������ ���� !���	� C ����������� �����
\ ���  ��+� ���
� ���
� �*��.  
4.  �� �/ F'��  �.��� K&� ���2�	� ��2�	��� !���	� ������  �2�� F
��  *�)�	���. 

 

  
  

الدوائر غير /تحضير بيانات الخطة المالية للوزارات: 7.2 المهمة
  الريادية 

        

        ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

  الدوائر غير الريادية/تحضير بيانات الخطة المالية للوزارات

  ::::المتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقةالمتطلبات السابقة

 �
)� �/ �:� C �.��� D15 1�&�� ��(������ ����  8�� *� �� ������ �����
�����5  ��+��� ���
)�� 0��� ��
 ������� ��L !(�
�*�:  

5.  ���
��� ��)� C ���
��� �� �:��� C��)&��� 
 ����
&�� ��������
 %��,�� ���
� ��������   �*+&��
����E�� �@�
���
  ������
/ ��)���� .  

6. 
 �����	� F
�)�� ���
'F��(@� �����
 �� ��+�� ����� ����� ����  ) 8*� �)' �E�)� 
5

 ������ ����
( 

  
 ����  +���� 8:�� C�������� D15 �����  �&�� �
� ���
*+��� �� ����� ��2�	��� ........  

  
BC*ا�:  

 ������ ��>�� ��2�	��� 8�
�� C �.��� D15 '���
����  E�2�� ��2�$�/ �� ���  ������� ��L �����
��
"�)�@ 1&��	 ���  ������  �2�� ����	� ' �.���2�	� 8�	�� G��� ������ ' �.*����. 

 ������ ����7� �5�
�� 1&�� ���
 ��+�� ����(  �.��� 1&��: 

7. ��)�  ��	�� "��., �,� �I� J�� 8*� ����)��� �
�	��  ���
�����)��� ��.,��. 

8.   �
'���� ��L �������B� ��., K�	/ 8*�  ������  �2�� %���  )��	���  ������ �������@� ��	�
 )��	�� �.,7� ��. 

9.  ��2�$� ������ !��:�)  ������ �@�
���
 �������@�����E�� C ���
��� ��)�
 ( F�+� ;�1

_1����� ' !���:���.  

 

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

����
��� �*� ��+��  ���
��� ����� '   

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) :�
����� ����� �
(��:��,� ������� – �."�����  
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   غير الريادية للوزارات والدوائر تحضير بيانات الخطة المالية :������

  
 

1.  �� 8*� �)�/"%����" . 

 

1. ����
�� ��2�\ �������)������� 4��E��� !�)�. ( 

2.  �.,�� ��2/. 

3.  �� 8*� �)�/"%���� ". 
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4. 9�:�� �1W&�̀ �( ��+�� ����( �S� ��&�  ��	� �.��. 

 

  

إلى نسخة الخطة للنفقات  طلب الخطة المالية نسخ: 7.3 المهمة
  المالية تحت اMعداد

        

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

 �
�� @ ���*�  ������  �2�� �����
�� ��  *�)�	��� ��)&�*�\�� ��( �� ���+�*�  *��(  &*�2������
� �*��
 ���
��� . �� �*�� ���  ������ ��2�� ��:	�� ��)�	�*� !:��� �������� D1.� ��&��@� ���


�����
��\�����
� .  

U� 4�+�
  E�2�� �.�2	��  ��+��  ���
��� ����� �&���" ������  �2��  ����$� ��� " �*�� !���	� ���

�E�
 �.�*�  )'�
��� ��� �/ 8�� �.*��+�  ���
��������
*�  ��+'
 ����+�  ����  �2 A\�����
�.  

  �2��  2	� 8�� O2	��  ���
��� �*�� �
)� �/ �:� C ������  �2�� �*� �B�	� �+�
  �.��� D15 %��I/
 ������ ����$� ���  ������ ��.��� ' �.*��+� ��� G���. 

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

� ��+��  ���
��� ����� '  ���
��� �*� 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) :�
����� ����� ������� G �."�����  

  إ	S ا	��" ا	$�	�" �YA اC.-اد اCس��K�(T" ن*F>G Z ا	��" ا	$�	�" :������
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1.  �� 8*� �)�/"%����" . 

  
 

2. ����
�� ��2�\ �������)������� 4��E��� !�)�  (�.�*� <	� ' �L�� ���. 

3.  �� 8*� �)�/"%���� ". 

4. ��&�  ��	� �.�� 9�:�� �1W&�̀ �( ��+�� ����( �S�. 

  : : : : مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات
  �f� V� � ��9� =*اس+� &,7� OI\ ا�,+� ا���� � () &7,� ا�,+� ا�����م #X إدخ���ة ا���� أي أر����ا، . #;%�وز 

 .�%O أن �[*ن ا��7;,�م �رًا �"� اس;,�ام ه�< ا���9�
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مراجعة وتعديل الخطة المالية اMستثنائية : 8المهمة 
  وتقديمها إلى إدارة دائرة الموازنة العامة

  

  اMستثنائية الخطة الماليةمراجعة وتعديل : 8.1 المهمة
 

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

 ������  �2��  2	� 8��  ������  �2�� �*� <	� �+� ����$� ��� ��E�&�  +:����  ���
��� �*�� �
)� C
��)&�*�  ������  �2��.  

 ��(�/ ���+�  ���
��� �*��� ���� ����/ ���+� 0��� �� ��)&�*�  ������  �2��" ����I�	$�  '�>$� " ����$
��)&�*�  ������  �2��  �2 ��	�.  

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

� ��+��  ���
��� ����� '  ���
��� �*� 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) :�
����� ����� �
(��:��$� ������� G �."�����  


�م�اج" ا	��" ا	$�	�"  :� ���.(��:��$� 
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1. � �.� ,�,  ������  �2�� �*�  ����I�	$� ��)&�*�. 

�� ����/ 4E
  +����� �&	7� ' ����B��� �	( 8�� 3
:��� %�:��� ,�,. 

2. � ��)�� ��2���)� ������ ����	���  ���2 !: 

• ������� 4��E���. 

• '��-:�� !(
���. 

• 3
�,���\��,���. 

• ��
���� ��E�. 

 ��B� : ��� "B�E&� �I�7� J
�	��� ���2� �/ �:� C�������� ��2�� 8*� "����( ��2�	��� �
�� 8��
!�)�  ��!��)���  ����2@�  ���( ' �
	7� �
*��� �.�*� �,M���)��I��� ���	 8*� :������� 4��E�*� C

����
�� 
/  ������� K��
 �	)�� ��2�	��� ���2� �/ �:�.(  

3 .,�� ��2��.  

4 . �� 8*� �)�/”��)���" .  

5 . �
�� ���+�� �("����$� ���  ������  �2��/ ����I�	$�  '�>$� "��*� ���	�.  

6 .�&��� �� 8*� �)�/   ,�,�� 8*�/ ' �
:
���. 
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     ::::مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات

 :=�=�>+��# ��: الوصفالوصفالوصفالوصف .1

 

���� ا	��?�( #�ب, 	<�-�, ا>س  ا	$�د�� 

1  D=�E/ ت  �%�*عGدرة ا�?*ا�Hا�
;� =�ا�� ا�:�9 

G   

2 D=�E / ع*�%� �; � I�!ت ا��ا�"!2
 =�ا�� ا�:�9

G   

3 D=�E /  � ��رC � ا�?*اGت ا��
;� =�ا�� ا�:�9 

G   �
�+��)1 (–  �
�+��)3( 

4   D=�E/�2ر� G  ا�:�9ي ����2 ا��*از&#
 O7ا��?7*ب 

()   1.1ا���9� 
  ا�*�ة اUو��

 

5  D=�E/(I�)  G    

6 D=�E /ت أوا�� ا�:�اء�   G .ا�;Rا�

7 D=�E /درة�Hت ا�!*ا# � ا��   G ا�;Rا�

8 D=�E /��V  ��7دةT �  تاR;�Gا�
�2=� اUش�9 ا�7

G �ا��;Wخ�ة  تاR;�Gا�
 X;� ،V �� �9:� Z)ا��
ا�?7�ب O7 ا���9� 

 () ا�*�ة اUو�� 1.1

 

9 D=�E/ت�
�   G إ����) اR;�Gا��+��)6 + ( �
�+��)7 + (
 �
�+��)8( 

�دة / ا�,+� ا���� � ا���;��ة 10�إ
 ا�;���2

G   

11 � ���(� /\OI ا�,+� ا��lhا
� e�"j;سhا  

   

12 � ���دة ا�;OI\ /���2 ا�,+� ا���
�   G  إ�+��)10 (+  �
�+��)11(  

13 � ��
�   G ا�!�ق/ \OI ا�,+� ا���+��)4 (–  �
�+��)12( 

�?*اGت / ا���� � \OI ا�,+� 14
�=*I+ا��  

G  �=*I+ت ا��Gا�?*ا   �
�+��)12 (–  �
�+��)3( 

15 � ��ا��;�ح �,+� /\OI ا�,+� ا��
 ا�:�9

G   

16  � ��#?D  ا�,+� ا��
��ادhا/� e�"j;سhا �)�lhأ 

    ن

17 � ����اد ا�,+� ا��hا D?#/ دة��إ
 ���2# 

G   

18 � ����اد ا�,+� ا��hا D?#/ا�!�ق G   �
�+��)4(V �
�+��)17(  
19 � ����اد  ا�,+� ا��hا D?#

/�=*I+ت ا��Gا�?*ا  
   

20 � ����اد  ا�,+� ا��hا D?#/ ح�   ا��;
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  �,+� ا�:�9 

21  D=�E/ درة خ�ل�Hت ا�Gا�?*ا
  ا�:�9

G   

22 D=�E / درة�Hت ا�Gع ا�?*ا*�%�
9��� ا�:�9& �; 

G   �
�+��)1 + ( �
�+��)21( 

23 D=�E/ ع*�%� �; � I�!ت ا��ا�"!2
��� ا�:9& �9

G   �
�+��)2 + ( �
�+��)5(  

24 D=�E/ت ا��Gا�?*ا � Cةر�)*; 
 �;��� ا�:9& �9

G   �
�+��)22 (–  �
�+��)23(  

25 � ����اد  ا�,+� ا��hا D?#/ �2ر�
  ا�7"�

G ا�7"*ي ����2 ا��*از&#  

��اد  ا���� �ا�,+�  26hا D?#/ (I�!ا�
�دة ا�;���2 ا�7"*ي� و إ

G ش�9 أc� � I�!م ا���ر
 �2=��م + ا�7��دة أر�ا

�I:�9 ا�%�ري  ا�;���2
 �;واUش�9 ا�2�د�� 

9��� ا�7"�&. 

 

27 � ����اد  ا�,+� ا��hا D?#/ ا�!�ق
  ا�7"*ي

G   �
�+��)25 (–  �
�+��)26( 

28 D=�E/ا�7"*ي (I�!ا� G   

 

2. ��� @����=�= ��7 @��+��"��� @���7� #��+	� @� @
�+��"�:  

�  ������  �2�� �*� :����
�� ' ��+���  ������  �2�� �I��
\ ���+�  ���
��� �*��� ���� @
 C�������
 2	��� D15. 

� ����$� ���  ������  �2�� :C�.*��+�  ���
��� �*��� ���� ���  ������  �2��  2	��� D15 �I��
  1�
 �
�� ���+� �*���� !���	�)���)��� ����� ( �
�+�� ��-� �B2 ��" �
(��:��$� �K��$�  ." ��B� :

  �.��� 1�&�� �+�3 V1F+��� ��.>+�� ����
�	� ���2	��� ��*� �
�� C.  

3. ��� ��>� ,�,  !	���� �
�+��"���)��� �����"   2	�*�"����+���  ������  �2�� "R �
�+�� �15 �I��
 �2
����
*� ����+�  ����  �2\�������. 

4.  ������ ��/ ��	�� �
�� �( C���+�*� ���( ��L  +(
���� ��)&��� �
�� ��� �1�: 

�  ��� "B�E&� �I�7� J
�	��� ��2�	��� ��2� ��!�)�  �
�2�� ' ���� 
5 ��� ����	���  ���2 ��
 ���I��. 

�  �� 0*-� 
5
 0��	�� �.,�� ����2�� ��2�	��� ��(���� ��(  ������) �R 
5 ����� �.,�� C"BI�
�
�� ���2� ��2�	���
.( 

�   �.��� ' ���� 
5 ��� �.�+:���� ���2��� ���
 ��	�Q� ��2�	��� ��(2.2. 

5.  ' ��	 �/ �.�� �� C������ �.�' �:�
�� @ G���  ���2 �
��  �
�:� ����2�� ��2�	��� ��( �1�
 ' ��	7� ,�, ��������) .��I� :	/� 3
�,� ����2����  ��E�����: ��
��(. 
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6.  ���-� ���" ����I�	@�  '�>$� "�� �&�
 ,�,"�������
�
/  ������ ����7� ��	� ����Q� ������ �
)� C:  

� ���)��� ����� 

� ��(
�&�� 

�  �
*���� �@�
��� 

�  �.,��  �2� 9����� 

� 
 �
�	�� *+&�����)��� ����� 

� ��(
�&�� ��
�	� . 
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لمراجعتها من قبل  اMستثنائية تقديم الخطة المالية :8.2 المهمة
  إدارة دائرة الموازنة العامة

            

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

 ������  �2�� ��E�&� ���+�
  +:��� �+� ����$� ���  ����I�	$� ����
*� ��)&�*�\�� �/ �:� C�����
 ��+��  ���
��� ����� ����� 8��  ���
��� �*�� �.��)� �5�����@
  +:����� �� �����.  

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

 ��+��  ���
��� ����� '  ���
��� �*�� 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) :�
����� ����� �
(��:��$� ������� G �."�����  

������ :�
����� ����� �
��� �
(��:��$� #���H� �."�����  
 

 

 

 
 

1.  �� 8*� �)�/"��E�&�"  �	� ��
:� �:
� �1������
��\�������. 

2.  �� 8*� �)�/" ����� ���-�" . 

 

 

 

3.  ��2�"���)�" . 

4.  ��+��  ���
��� ����� ���� O�/ 8*� ����� ;����� ��2�. 
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5.  E��� �)��� '  �
*���� ����B��� �2�/"��)�*+��� ��2��". 

6.  �� �)�/"��	��" . 

7. 9�:�� ���2��� ���
 �)� �� �( O�S� ��&�  ��	� �.��. 

 

 
 

 

  : : : : مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات

•   �2�� 8*� ����-� �/ 1�&��  ���
��� �*�� !���	� �� C +:���*� ���2��� ���
 ��	�� �+�
����
*�  ������\�������  ���
��� �*�� 8�� ���2��� ���
  ���
��� ����� ���� ���/ �1� @� C. 
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مراجعة الخطة المالية للنفقات والموافقة : العملية الرابعة
 عليها من قبل إدارة دائرة الموازنة العامة

 

������ ��,�  �
������� ����� 

9   ��2�� !��:� 
  +:��� 
 F��+�	�
 ��)&�*�  ����I�	@�  ������  

  

9.1    ����I�	@�  ������ ��2�� F��+�	�
 ���
��� �*�� ��  *�)�	��� ��)&�*� 

2��� ������� ����� ' ?
 ��+��  ���
��� 

�+� 

2.9  
  *�)�	���  ������  �2�� �*�  +:���
 �
*���� �B��+��� %��:�  

. 2��� ������� ' ?
 ��+��  ���
��� ����� 

@ 

10  ��)&�*�  ������  �2��  +:��� 
 !��:���
  ��+��  ���2��  ����� !� 

  

10.1  �.��	�� 
 ��)&�*�  ������ ��2�� !��:�
  ��+��  ���2��  ����� 8��  

2��� ������� ����� ' ?
 ��+��  ���
���  

�+�  

10.2    ����� ��( �� ��)&�*�  �2��  +:���
  ��+��  ���2��  

2��� ������� ' ?
�  ��+�  ���2��  ���  

�+�  

11  8�� ��)&�*�  ������  �2�� �)� 
 %�.�@�
 ����
/ ��)���� ���� 

2��� ������� ����� ' ?
 ��+��  ���
��� 

�+� 

11.1  ��)&�*�  ������  �2�� %�.��  2��� ������� ����� ' ?
 ��+��  ���
���  

�+�  

11.2  ��)&�*�  ����I�	@�  ������  �2�� ��>��
 �.*)��  

2��� ������� ����� ' ?
 ��+��  ���
���  

�+�  

3.11  �)�������  �2��   ��)���� 8�� ��)&�*�
����
/ 

2��� ������� ����� ' ?
 ��+��  ���
��� 

�+� 

11.4  ��)&�*�  ����I�	@�  ������  �2�� ������  2��� ������� ����� ' ?
 ��+��  ���
���  

�+�  

12  �.,*� ����+���  ������  �2�� G����
 �
)����  ������  �2�� ������� 

  

12.1  8��  ����I�	@� ��)&�*�  ������  �2�� <	�
 ����+���  ������  �2��  

2��� ������� ����� ' ?
 ��+��  ���
��� 
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 الخطط المالية تجميعاستعراض ومراجعة و: 9المهمة 
 للنفقات اMستثنائية

  

للنفقات  اMستثنائية استعراض الخطط المالية: 9.1 المهمة
 من محلل الموازنة  المستقبلة

        

 : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

�����
�� !��:� ��)&�*�  ������ ��2�� �@�� !��: F��+�	�  ��+��  ���
��� ����� ���� !���	�\�� ���
�
�����
�� �� 0)��*� ;�1
\ ���( ��� ���
��� �
)�  ���
��� �*�� ��� �� ��� ;*�
 O�  �2�� ���)��

�5����Q�. 

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

 ��+��  ���
��� ����� ' ?E2��� ������ 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) :�
����� ����� �
(��:��$� ������� G #���$�  

������ :�
����� ����� >��.��� �
(��:��$� ��%������ �������  
 

 
 

1 . '�� �.�� �����
��\ ���)�� ' ������ ���� ��( ��  �
2��� ���
���.  
2 .�����
�� !��:� ��� ;����  ���
��� ����� ���� �.��\���
���.  
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 ��B� :����
�� ��� �� �1�\�.� ��� ;����  ���
��� ����� ���� �.�� �� C�+� �.��2� ���)� �( �������. 

 

 

وإجراء  المستقبلةلية مراجعة طلب الخطة الما: 9.2 المهمة 
 التعديالت المطلوبة

        
 : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

 J��$ ��)&�*�  ������  �2�� ��E�&�  +:���  ���
��� ����� ���� !���	� C �����2@�  �.��� D15 '
�����
��\�� ��@ �B��+� �/ 1�&��
 ���
�.  

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

 ��+��  ���
��� ����� ' ?E2��� ������ 

   : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

 �I���  �.�*�1V2. 

 



 

 

 

 138 

الثانيةالوحدة  الخطة الماليةإعداد   العملية الرابعة 

V1.0 Oct 2010 

التجميع و مراجعة الخطة المالية اMستثنائية :  10المهمة 
 للنفقات مع مديرية الخزينة العامة

  

للنفقات وإرسالها اMستثنائية  المالية طالخط جميعت: 10.1 المهمة
 إلى مديرية الخزينة العامة

  

 الخطط المالية للنفقات لجميع الوزارات تجميع: 10.1.1 المهمة

 

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

 !��:�  ������ ��2�� !��:�� ��2�	��� �
)� �( C ��+��  ���2��  ����� 8�� ��)&�*�  ������  �2�� ��	�� ��(
�����
�� !��:�  ������ ��2�� ��E*2� ��	� 8*� ��+�  �*�+�� D15
 �����
��\���
���.  

  : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

 ��+��  ���
��� ����� ' ?E2��� ������ 

  : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

 ��(�)������  :�
  �$���# �������G  اMستثنائية ����� �����

������:  !
�"���← �(������ �������� ������� �
����� ����� !
�"�  

 

  

1.  �� 8*� �)�/"%����" . 
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2. *� ��� !��:��� J
�	� ��2�: 

/  V ����
� ��(�7� !��:��\����
�� ;*� ��2� C ��+� �����\ �
*���� �������. 

� V  !��:�������
��  '��� ��(�7�\ ��2� C���
���"�����
�� !��:." 

 ." ا��fء"أ&�2 ��I زر  .3

4. 9�:�� �1&� �( ��+�� ����( �S� ��&�  ��	� �.��. 

  

 ط المالية للنفقات الخطتجميع مدخالت : 10.1.2 المهمة

 

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

 �
)� �( C ��+��  ���2��  ����� 8�� ��)&�*�  ������  �2�� ��	�� ��(  ������ ��2�� �B2�� !��:�� ��2�	���
�����
�� !��:� �����
�� !��:�\���
���.  

  : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

 ��+��  ���
��� ����� ' ?E2��� ������ 

  : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�)  :�
  �$���# �������G  اMستثنائية����� �����

������:  !
�"���← !
�"�  ����� �
����� �����  
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1.  �� 8*� �)�/"%����" . 

  
 

2. *� ��� !��:��� J
�	� ��2�: 

/  V ����
� ��(�7� !��:��\����
�� ;*� ��2� C ��+� �����\ �
*���� �������. 

� V �����
��  '��� ��(�7� !��:��\ ��2� C���
���"�����
�� !��:." 

 ." ا��fء"أ&�2 ��I زر  .3
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4. 9�:�� �1&� �( ��+�� ����( �S� ��&�  ��	� �.��. 

 

إلى  نفقاتلل اMستثنائية إرسال الخطط المالية :10.1.3المهمة
  مديرية الخزينة العامة

        

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

���� ' ��2�	��� �	�� C �.��� D15 �B2 ��  ����I�	$�  ������  �2��  ��+��  ���
��� ����)&�*  ��� ���
�����
�� F+��  E�2�� �.�+:���\���  ��+��  ���2��  ����� 8�� �.+��: 
/ ���
��� 8*� �
E���
 �.�+:�

�.�
� ����B���. 

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

�  ����� ' ?E2��� ������ ���
��  ��+��  

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) :�
����� ����� �
(��:��$� ������� – #���$�  

������: ���.�� ��
���� �
�
�� !� ������� �
����� ����� �."��� ←  ������� �
����� �����  ����
�
�
�����
���� ���.��  
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1.  �� 8*� �)��"��E�&��� " ����
���  E�2��  ���
��� �	� ��
:� �:
� �1��\ �������
 �
*���� .�����
�� !��: ��	�$ ��/\ �� 8*� �)�� C���
���"��E�&��� "  �:
� �1��

 ���2�� ��
:�"�����
��  '��." 

2.  ���� 8*� �)�/" ����� ���-� ". 

 

 

3.  ��7� ��2�"���)�" .  

4.  O�/ 8*� ����� ;����� ��2�" ��+��  ���2��  ����� ����."  

5.  E��� �)��� '  �
*���� ����B��� �2�/"��)�*+��� ��2��".  

6.  �� �)�/"��	�� ".  

7. 9�:�� �*	�/ �( ���2��� ���
 �S� ��&�  ��	� �.��. 
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 : : : : مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات

* ��+��  ���2��  ����� 8�� ���2��� ���
 ���)� �+�  �/ 1�&�� ��  ��+��  ���
��� ����� ����� �� C�.�+:����
����
�� ;*��  ������  �2�� 8*� ���-�\  ����� 8�� ���2��� ���
  ��+��  ���2��  ����� ����/ �1� @� C�������

 ��+��  ���
���. 

  

من قبل مديرية  نفقاتمراجعة الخطة المالية لل: 10.2 المهمة
  الخزينة العامة

  

 اMستثنائية المستقبلة استعراض الخطط المالية :10.2.1 ةالمهم

 

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

 ������  �2�� �@��  '�� F��+�	� ��  ��+��  ���2��  ����� ���� !���	�  ����I�	$�  !��:� ��)&�*�
�����
��\�������
�� �/ �� 0)��*� ;�1
 C ���
�\  ���
�*�  ��+��  ������� ��( �� �*	�/ �( ���
���
�.�+:����. 

 

  : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

' ?E2��� ������  ��+��  ���2��  ����� 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) :�
����� �����G��
���� �."���  
������ :%������ �
����� ����� >��.��� ��← �
(��:��$� �
����� ����� >��.��� ��%������  
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1. �����
�� !��: �.��\�� ���� ��( ��  �
2��� ���
� ���)�� ' ������. 

2.  ���� �.�� ��+��  ���2��  ����� �����
�� !��:� ��� ;����\�� ��)��� ���
�. 

 ��B� :����
�� ��� �� ��� '\ ���� �
�� @ C���( �( ����� ��+��  ���2��  ����� �.� ����� ;�����. 

  

للنفقات مراجعة إجمالي الخطط المالية اMستثنائية : 10.2.2 المهمة
:  

        

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

 ���� !���	� ��+��  ���2��  �����   ,�, ���2�	�  ������  �2�� ��(�/ ���:�  +:���� ��)&�*�  ������  �2��
�����
�� �� �7\ �	�� �.,/  '�� ' ���
���. 

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

' ?E2��� ������  ��+��  ���2��  ����� 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) : �
����� �����G ��
���� �."���  

������:  ������� �
����� ����� �."���←  �
(��:��$� �
����� ����� ���"� �."���.  



 

 

 

 145 

الثانيةالوحدة  الخطة الماليةإعداد   العملية الرابعة 

V1.0 Oct 2010 

 

1.  �.,�� ��2�. 

2.  �� 8*� �)�/"��)��� ". 

 

2�ت �%� Z ا�*زارات - أ!"I� � �� .ا��وا�e \#��9 ش�ش� ا��Z �%� b,I ا�,+p ا��

 

  : : : : مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات

� V ��� �.� ,�, ��� ���
*+��� �� ���  ��������
��\� ���
����.,��+�  �	�� �.,/ ��: 

• ����+���  ������  �2��/�.,�� ;�1� ���)��� �����. 

• ����$� ���  ������  �2��/�.,�� ;�1�  ����I�	$�  '�>$�. 

• ����$� ���  ������  �2��/�.,�� ;�1� ���)��� �����. 

� V �� �� ��27� ��	�� �.�� ,�, �����
�� !��:� ���:$�\��
� ���. 

  

للنفقات  اMستثنائية المالية طمراجعة تفاصيل الخط :10.2.3 المهمة
 ائر ودات والللوزار

        

 : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

 ���� !���	� ��+��  ���2��  �����   �2�� ��E�&�  +:���� *�E&��� ��)&�*�  ������  �2��  ,�, ���+�	�
����
� ��)&�*�  ����I�	$�   ������\��)&��� ����	� �� ��	� ���  ��+� �����. 
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 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

' ?E2��� ������  ��+��  ���2��  �����  

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) : �
����� �����G ��
���� �."���  

������ : �
(��:��$� �
����� ����� �."���← ������� �
(��:��$� �
����� �����  
?��� �."���  ��������
�(������ 
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1. ����
�� ��2�\ ��	����  ���)�� ��  �
*���� �������. 

 ��B� :�����
�� !��:�  +�:��� ��(�7�  +�����\ ��2� C���
���"�����
�� !��:." 

2.  �.,�� ��2�. 

3. *� �)�/ �� 8"��)��� ". 

 

  : : : : مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات

     *��� �.� ,�,  ���  ������ ���
*+���� ��+�� 1��	7� ����	� �� ��	� �	�� �.,/ �� �.,: 

1. ����+���  ������  �2��/ �.,�� ;�1� ���)��� �����/ ����
�� �	�/ �������. 

2. ����$� ���  ������  �2��/�.,�� ;�1�  ����I�	$�  '�>$�/ �	� ����
��/�������. 

3. ����$� ���  ������  �2��/�.,�� ;�1� ���)��� �����/ ����
�� �	�/�������. 

4. �� �� ��27� ��	�� �.�� ,�,  ���:$�����	� !��: V ��	"�����	�
 ��)&�". 

  

  

إعادة الخطة المالية للنفقات إلى دائرة الموازنة : 10.2.4 المهمة
 العامة

 

        

 : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

 ��2�	� ��+� �/ �:� C��)&�*�  ������  �2��  +:��� �+� ��+��  ���2��  �����  ������ ��2��  ����I�	$�  8��
�.�
� ��)�*+� 
/ ����B� �/ 0�'��
  ��+��  ���
��� �����. 

  : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

' ?E2��� ������  ��+��  ���2��  ����� 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) : �
����� �����G ��
���� �."���  

������:  �
����� ����� 3�"��← �"��3 �
(��:��$� �
����� ����� ���.�� �������� #�(���  
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1(  �� 8*� �)�/"��E�&�"  ����
��  �	� ��
:� �:
� �1��\�������. 

 . "#t  � ا�?���"أ&�2 ��I زر  )2

3(  ��7� ��2�"���)�" . 

4(  E��� �)��� '  �
*���� ����B��� �2�/"��)�*+��� ��2��." 

5(  �� �)�/"��	��" . 

6( �S� ��&�  ��	� �.�� 9�:�� �*	�/ �( ���2��� ���
. 

1.  
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اMنهاء ونقل الخطة المالية للنفقات إلى نظام : 11المهمة 
  تطبيقات أوراكل

  

 إنهاء الخطة المالية للنفقات: 11.1 المهمة

        

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

��)&�*�  ������  �2��  +:��� �+� ����
�\�����   ��+��  ���
��� ����� ���� �
)� C"������ �5������
  ��+�
 0)����  �*�+� �5�
�:�
 ����
/ ��)���� ���� 8�� �.*)� ��� �/ 8�� �5������ ��� @ ��� C ������  �2�� %�.�Q�

������ ��.  

 ��B� :  ����� ������ ���".��� "������ ��( ��  ��
/ ������  ���� .  ����� �� 4*�2� 5
"���+� " ���

��.��� �����@� �I��. 

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

 ��+��  ���
��� ����� ' ?E2��� ������ 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) :�
����� ����� �
(��:��$� ������� G #���$�  

������ : �
����� ����� ����+��
(��:��$�  

 
 

1.  �� 8*� �)�/"��E�&�"  ����
�� �	� ���:� �:
� �1��\�� �����. 
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2.  �� 8*� �)�/" ����� ���-�" . 

 

 
 

3.  ��7� ��2�"%�.��" . 

4.  E��� �)��� '  �
*���� ����B��� �2�/"��)�*+��� ��2��". 

5.  ��.�/ �( ���2��� ���
 �S� ��&�  ��	� �.��9�:��. 

  



 

 

 

 151 

الثانيةالوحدة  الخطة الماليةإعداد   العملية الرابعة 

V1.0 Oct 2010 

 للنفقات لنقلها االستثنائية تحضير الخطة المالية: 11.2 المهمة

  

  إفراغ النسخة المنقولة: 11.2.1 المهمة

        

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

���� �� ��)&�*�  ������  �2�� �)� ��( �
�����5  8�� ��2�	��� �.2	�� �/ �:� C����
/ ��)���� ���� 8��
 8���  ���	
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)����  ������  �2 ." O�/ �� ��S�*�  2	��� D15 b��&� 5 8�
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����
/ ��)���� ���� 8�� �)'  �
*����  ������  �2��.  

 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

 ��+��  ���
��� ����� ' ?E2��� ������ 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) :�
����� ����� �
(��:��$� ������� – #���$�  

  ������ :�
(��:��$� �����  �� ← �������� ������ ;��  
 

 
 

1.  �� �)�/"����%" . 

2. �S� ��&�  ��	� �.�� 9�:�� �1&� �( ��+�� ����(. 

 

  : : : : مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات
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•  �/ ���>� ;�1
  �
)����  2	��� 8��  ������  �2�� <	�� %���� ��( �
�2�� D15 1�&��  ��5/ ��
2������
*�  ������  �\�� ���������
/ ��)���� 8�� �)' �)��	 �.� �
L����. 

  

خطة ال نسخة إلى اMستثنائية نسخ الخطة المالية :11.2.2 المهمة
 المنقولة المالية

        

        : : : : لوصفلوصفلوصفلوصفاااا 

�
������5 ���� �� ��)&�*�  ������  �2�� �)� ��(  �.2	�� ��2�	��� �
)� �/ �:� C����
/ ��)���� ���� 8��
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��� ����� ' ?E2��� ������ 

 : : : : التصفحالتصفحالتصفحالتصفح
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1.  �� 8*� �)�/"%����" . 

2.  ��2�����
��/ �������)������� 4��E��� !�)�(  �.*)� ' �L�� ���. 

3. �.*)� ' �L�� ���  ������  �2*� �.,�� ��2�. 

4.  �� �)�/"����%" . 

5. �S� ��&�  ��	� �.�� 9�:�� �1&� �( ��+�� ����(. 

 

 

  : : : : مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات

1.  8*� �)� ��� O�/ @� C��+��  ��.� 8�� �.,7� !��:� �5��>�� �� �( ��)&�*�  ������  �2�� �/ �� �L���
 �)' ���
 �.,�  ������  �2��)� �.,������ ���)�� 
/ (����
/ ��)���� ���� 8�� .  

3.  �+� F'�� �( ���
 ��))���� F+� 0���� C����
/ ��)���� ���� 8�� �)���  �*�� %��I/ ' ��(�7�
 �.2	� ��+�
 ������ ' ����-��� ��2�	��� 0��� �/ �:� C ����� D15 �I� '
 P��)&�*�  ������  �2��

  2	� 8��" �
)����  ������  �2��" ������ ��.��� ����� 0��� �� C: 

-   �.���2 V3. 

 

  

 الخطة المالية للنفقات إلى تطبيقات أوراكلنقل : 11.3 المهمة

 3B�@� 8:��� �.����� ��B�� ��
�2�� 8*� �
E�*� �	����� ���2�	@� ���� 8*� �)�  ������  �2��
����
/ ��)���� 8�� ��)&�*�.  
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 للنفقاتاالستثنائية  الخطة المالية اعتماد  : 11.4 المهمة

        

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف

����
� ��)&�*�  ������  �2��  +:��� �+�\�� ���� �
)� C"������ �5������
  ��+� �����  ��+��  ���
��� ���
�+� �5������� ������ �� 0)����  �*�+� �5�
�:�
 ����
/ ��)���� ���� 8�� �.*)� ��� �/.  

 ��B� :  �����"���+� "��.��� �����@� �I�� ���
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 : : : : المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية
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تحديث الخطة المالية المعتمدة للشهر ببيانات : 12المهمة 
 ةمنقولالخطة المالية ال

  

إضافة الخطة المالية اMستثنائية إلى الخطة المالية : 12.1 المهمة
 : المعتمدة 

  

  : : : : الوصفالوصفالوصفالوصف 

��)���� ���� 8�� ��)&�*�  ������  �2�� �)� �+�   ������  �2��  2	� G����� ��2�	��� �
)� �/ �:� C����
/
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  .إضافة الخطة المالية اMستثنائية إلى الخطة المالية المعتمدة :������
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من قِبل اMيرادات مراجعة  - ثالثةالوحدة ال
مديرية اMيرادات العامة ومديرية الخزينة 

  العامة
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تعديل الخطة المالية لHيرادات من /مراجعة: العملية ا,ولى
  مراجعي اMيراداتقِبل 
  

������ ��	�  �
������� ����� 
1.1 F��+�	� ��F
�+ �  �*�	���������=�  ������  �2* ������$� !:��� �+� 
1.2   �2��  2	� 8�� ������=�  ������  �2��  �*� <	�

����$� ���  ������ 

������$� !:��� �+� 

2.1 ������=�  ������  �2�� ���+�
  +:��� ������$� !:��� @ 

2.2   ����� ����� ��f( �� �.�+:��� ����  ������  �2�� ���)�
 ��+�� ������$� 
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 إستعراض  الخطط المالية ل_يرادات المُستلمة : 1المهمة 

  

 استعراض الخطط المالية ل_يرادات المُستلمة : 1.1 المهمة

        

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

�g�)�̀ �/ �+�  ' ������$� !:��� 8�� �.�  gE�2�� ������=�  ������ ��2��  &*�2��� ���
��� 
 �����
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)�	 C ������ ����
�  ��+�� ������@�  �����

 �����
�� 
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��� 
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 ��B� : 
/ ����
*� ����� ;����� ������$� !:��� �
�� �� C ������� 
/ ����
�� ���)� ��� ��  ��� '
 �������. 

��'���:   
4(  X;� آ� ��ة �< ا���9�ه �أن #"! O%م���ت ����ة �I,+� ا���� � () ا�"�&� = � �?# �9 ). 

 .دوا�e  �?�دة �V خ�ل إ��ادات ا�?����/�Z +;7 ���� ا�"��م #[B I آ� ��ا�Z إ��ادات =*زارات )5

6(  *�)�	�  ���� ��2 F
�� �/ F'��  �.��� K&� ���2�	� ��2�	��� !���	�.  

  

� ���: 1.2 المهمة�� �����
H� �
����� ����� ��� I���
تحت  � ����� �����

  اMعداد

  ::::الوصفالوصفالوصفالوصف
�����
�� 4*�2� ��  �*�	��� ������=�  ������ ��2�� ���*� g��/ !:��� ��f( �� ���+�*�  *��( ��L ���
�

������$� .�����
�� �.��*� ���  ������ ��2�� ��:	�� *�)�	� !:���  �
&�� �������� D15
 / ���
���.  

  ����� J�� C��� �/ 8*� 8��� 
 �.�  E�2�� �.�2	�  ��+�� ������$�  

 " ����@� ���  ������  �2�� " �.�*�  )'�
��� ��� �/ 8�� ������$� +:��� ��f( �� ���+�*�  *��( 5

����
*�  ��+&��
 ����+���  ������  �2�� A�E�
/ �������.  

B2 O�*� �:� ���:  ����  �2 �*� ������$� !:��� �B�	� ���   2	� 8�� �*��� <	�  �.��� D15 �
" ����@� ���  ������  �2�� " ������ ��.��� ' �.*��+� ��� 8��.  

  ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية
 ��+�� ������$�  ����� ' ������$� !:���.  

        ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�): �
����� ����� �����
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6V  �� 8*� �)�/M�%�� . 
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8V  �� 8*� �)�/M�%�� . 

  

9V  9�:�� �1&� �( ��+�� ����( �S� ��&�  ��	� �.��.  

��'���:  

  �2��  2	� ' "�)��	 �*2�i/ ��(�/ �/ D15 ��+�� ����( �
�:��  2	� ' ��
:
��� ��(�7� ���+�
  ������
 ������  �2�� �*� . �.��� D15 ���2�	� ��� "��1� �
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مراجعة وتعديل الخطط المالية لHيرادات ثمّ : 2المهمة 
  تقديمها إلى إدارة مديرية اMيرادات العامة

  

 المالية لHيرادات ةمراجعة وتعديل الخط: 2.1 المهمة

        

  ::::الوصفالوصفالوصفالوصف
 �����	$� ������$� !:��� !���	� C ����@� ���  ������  �2��  2	� 8��  ������  �2��  �*� <	� �+�

������=�  ������  �2�� ��E�&�  +:���
.  

�
��+�� ���+� �B2 �� ������=�  ������  �2�� ��(�/ �� �/ ���+� "�>�/ ������$� !:��� !���	� " �����
���)���."  
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� 2�	��� ��2� �� ��� "B�E&� �I�7� J
�	��� ��!�)�  �
�2�� ' ���� 
5 ��� ����	���  ���2 ��
 ���I��. 

�  ���������� ��( �� 0*-� 
5
 0��	�� �.,�� ����2�� ��2�	��� ��() �R 
5 ����� �.,�� C"BI�
�
�� ���2� ��2�	���
.( 

� ���2��� ���
 ��	�Q� ��2�	��� ��( ) �2��( 5 ��� �.�+:������� 
  �.��� ' �2V2. 

�ت .5&� fا� �ش��ت، �V #��9 أّ�� س+*ر () ش&� = ��*� G v   .إذا اخ;�ر ا��7;,�م �%�*�� ا���R ا�,�\)ء 

  

تقديم الخطة المالية لتتم مراجعتها من قِبل إدارة :  2.2 المهمة
  مديرية اMيرادات العامة

        

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

����
� ������=�  ������  �2�� ��E�&� ���+�
  +:��� �+�/  �2�� ���)�� ������$� !:��� �
)� C�� �����
�.�*�  )'�
���
 �.+��:� C��.� ��,� �.�+:���� ;�1
  ��+�� ������$�  ����� ����� 8��  ������ .  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

 ��+�� ������$�  ����� ' ������$� !:���.  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) :�
����� ����� �����
H� G �."�����  

������:  #���H� �."����� �
����� ����� �
���  
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6. �� 8*� �)�/  
?�����  ���: 8*� �:
� �1�� ����
�� �	�/ �������. 

7.  �� 8*� �)�/�

E� ������ . 
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8.  ��7� ��2�"�
���" . 

9.  ���� O�/ 8*� ����� ;����� ��2�  ����� ��+�� ������$�. 

10.  E��� �)��� '  ��B�� ����B��� �2�/”��'�����  ����“.  

11.  �� 8*� �)�/" ���� ". 

12. 9�:�� �*	�/ �( ���2��� ���
 �S� ��&�  ��	� �.��.  

 
 

'����:  
���2��� ���
 ��	�� �+� ) �2��(  8*� �B��+� �/ %��:� �� ������$� !:��� ����� �� C�.�+:��� ����

����
*�  ������  �2��/�����2��� ���
  ��+�� ������$�  ����� ���� ���/ �1� @� C����� ) �2��(  !:��� 8��
������$�.  
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مراجعة وموافقة الخطة المالية لHيرادات : العملية الثانية
 من قِبل إدارة مديرية اMيرادات العامة

 

������ ��,� �
������� ����� 

3.1 F��+�	� F
�� �������=�  ������  �2� 
������$� +:��� ��  �*�	��� 

����  ��+�� ������$�  ����� �+� 

3.2   +:����*�  ������  �2��  %��:�
 �*�	���
 ��B�� �B��+��� 

����   ����� ��+�� ������$� @ 

4   +:��� ������=�  ������  �2��  ����� !�
 ��+��  ���2�� 

����  ��+�� ������$�  �����  
 ���� ��+��  ���2��  ����� 

�+� 

5.1  8*�  )'�
���������=�  ������  �2�� ����  ��+�� ������$�  ����� �+� 

5.2  � ����اد ا�� ا�,+� ا��hا D?# � ��&w7 ا�,+� ا��
  ا���;��ة 

����  ��+�� ������$�  ����� �+� 
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إستعراض، مراجعة، وتجميع الخطط المالية : 3المهمة 
  لHيرادات من قِبل مدير مديرية اMيرادات العامة

  

استعراض الخطط المالية لHيرادات المُستلمة من : 3.1 المهمة
 اMيراداتمراجعي 

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 !��:� ������=�  ������ ��2�� �@�� !��: F��+�	�  ��+�� ������$�  ����� ���� !���	�
�����
��/�����
��  �(���� ;�1
 C���
���/  +:����� ��� ���� �� ��� ;*�
 CO��� �.���)� g�� ��� ���
���

������$� !:��� ��f( ��.  

  ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية
�$�  ����� ���� ��+�� �����.  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

 ������ ��(�) : �
����� ����������
H� G #���$�  
������ :��%������ �����
H� �
����� ����� >��.��� 

 

3.  !��:  ���)�� ' �.�������
��/���
��� ������ ����  �	�
�  �
2���. 

4.  �.��  ��+�� ������$�  ����� ���� !��:� ����� ;����� O�/ 8*������
��/ ���
��� ��)���. 



 

 

 

 172 

الثالثةالوحدة  الخطة الماليةإعداد   العملية الثانية 

V1.0 Oct 2010 

 ��B� :����
�� ��� �� ��� '/� C�+�  ��)� ������� ���� �
�� �  ��+�� ������$�  ����� 
5
� ����� ;���������
*/ �������.  

  

مراجعة العروض المُستلمة للخطط المالية لHيرادات : 3.2 المهمة
 وإجراء التعديالت الالزمة

        

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 D15 �B2 ��  ������  �2�� ��E�&� 8*� 3BW�$�  ��+�� ������$�  ����� ���� !���	� C �����2$�  �.���
�����
�� J��$ ������=�/ ��B�� �B��+��� %��:�
 ���
���.  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

 ������ ��+�� ������$�  ����� ' �
M	���.  

 ::::والخطواتوالخطواتوالخطواتوالخطوات    التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

  �.��� K&�1V2  
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مراجعة الخطط المالية لHيرادات مع إستعراض، : 4المهمة 
  مديرية الخزينة العامة

  

إعداد الخطة المالية لHيرادات وإرسالها إلى مديرية : 4.1المهمة
  الخزينة العامة

        

 تجميع الخطة المالية لHيرادات لجميع الوزارات :4.1.1المهمة

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 !��:� ������=�  ������ ��2�� !��:� ��2�	��� !���	������
��/  ���2��  ����� 8�� �.��	�� ��( ���
���
  ��+�� .�����
�� !��:�  ������ ��2�� 3
�:�  ������ ��2�� !��:�  �*�� �	��/���
���.  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

 ��+�� ������$�  ����� ����.  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

 ��(�)������ :�
����� ����� �����
H� – #���$�  
������:   ����� �."������.�� ��
���� �
�
�� !� �����
H� �
����� �   �������� �����
$� ���"� !
�"�

�(����� �  
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3.  �� 8*� �)�/M�%�� . 

 

4.  8*� �)�/ *� ��� C!��:��� J
�	� ��2/ 
: 

a. ����
�� ��2�/����
� !��:�*�  �
*���� �������/��g��h� �����. 

b.  ��2�"�������� !
�"" �����
�� !��: ��(�/ !��:��/ ���
���. 

5.  �� 8*� �)�/M�%�� . 

6. 9�:�� �1&� �( ��+�� ����( �S� ��&�  ��	� �.��. 

 

        

إرسال الخطط المالية لHيرادات إلى مديرية الخزينة : 4.1.2المهمة
 العامة

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 ��2�� ��	�Q� ������$�  ����� ' ��2�	��� �
)� C �.��� D15 �B2 �� F+��  +:��h��� ������=�  ������
�����
��/�.�*� 0�*+���
 �.�+:���� ;�1
  ��+��  ���2��  ����� 8�� �.+��: 
/ ���
���.  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

 ������ ��+�� ������$�  ����� ' �
M	���.  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

 ��(�)������ :�
����� ����� �����
H� – #���$�  
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������:  ���.�� ��
���� �
�
�� !� �����
H� �
����� ����� �."����   ��� �����
H� �
����� �����  ����
��
����  

  

15.  �� 8*� �)�/ 
?�����   �	� ���: 8�� �:
� �1�� ����
��/�������  �
*����.  ��	�$
�����
�� !��:/ �� ��2� C ���
��� 
?�����  ���: 8�� �:
� �1��" !
�"��������."  

16.  �� 8*� �)�/������ �

E� . 
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17.  ��7� ��2��
��� . 

18. � �
��� ����� ;����� ��2���.�� ��
���� �
�
�� �
��. 

19.  E��� �)��� '  ��B�� ����B��� �2�/��'�����  ����. 

20.  �� 8*� �)�/ ���� . 

21. 9�:�� �*	�/ �( ���2��� ���
 �S� ��&�  ��	� �.��. 

 

  

'����:  
 �+� �/ %��:� �� ������$�  ����� ����� �� C +:���*�  ��+��  ���2��  ����� 8�� ���2��� ���
 ��	��

����
*�  ������  �2�� 8*� �B��+�/�������  8�� ���2��� ���
  ��+��  ���2��  ����� ���� ���/ �1� @� C
������$�  �����.  

 

  

من قِبل مديرية الخزينة  مراجعة الخطة المالية لHيرادات: 4.2 المهمة
  العامة

        

 استعراض الخطط المالية لHيرادات المستقبلة: 4.2.1المهمة

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

�����
�� !��:� ������=�  ������  �2�� �@�� !��: F��+�	�  ��+��  ���2��  ����� ���� !���	�/ ���
���
�����
�� �� �/  �(���� ;�1
 C/ ��  +:���*� �.��	�� g�� ���
���������$�  ����� ��f(.  
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 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

 ��+��  ���2��  ����� ����.  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

 ��(�)������ : �
����� �����G ��
���� �."���  
������:  ��%������ �
����� ����� >��.��� �  ��%������ �����
H� �
����� ����� >��.���  

 

1.  !��:  ���)�� ' �.�������
��/�� ��  �
�	��� ���
������� ���� ��f(.  

2. �����
�� !��:� ����� ;������  ��+��  ���2��  ����� ���� �.�� / ��)h��� ���
���. 

 ��B� : �
�� �� ����� ���)� ��� ��  ��� ' ��+��  ���2��  ����� ����  ������� ;*�� ����� ;�����. 

  
لجميع مراجعة إجمالي الخطط المالية لHيرادات : 4.2.2 المهمة
 دوائر ال/الوزارات

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 ��(�/ ���:�  +:���� ������=�  ������  �2�� ?2*h�  ,�, ���2�	�  ��+��  ���2��  ����� ���� !���	�
����
 �7  ������  �2��/ �	�� �.,/ !��:� �����.   
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 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

 ��+��  ���2��  ����� ����.  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

 ��(�)������ : �
����� �����G  �."��� �
�
����
���� ���.��  
������:  �����
H� �
����� ����� �."��� �  �����
H� �
����� ����� ���"� �."��� 

  

1.  �.�h� ,�,   EB2��������
�� !��:� ������=�  ������ ��2*/�����
�. 

��'���:  
1. �� �g��h� ,�, ����
 ���  ������ ���
*+���/�����  �� �., �� 8*� �	�� �.,/:  

• *+' :�.,�� �15 '  �*+&�� ������$�.  
• ���)��� ����� :�.,�� �15 ' �5���)� ��+h��� ������$�.  

2. �� ' ��27� ��	�� �g��h� ,�, �����
�� �� ���:�/�����
� .  
3. �̀�� �15 �g�� ,�, �.*����� �(
�� F+� 12S�	 �1� C���
*+���  EB2. 

  
 

يل الخطط المالية لHيرادات لجميع مراجعة تفاص: 4.2.3 المهمة
  دوائر ال/الوزارات

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

  �2�� ��E�&�  +:���� ;�1
 ������=�  ������  �2��  ,�, ���2�	�  ��+��  ���2��  ����� ���� !���	�
����
� ������=�  ������/������$� ����	� �� ��	� ��� ��g��h� �����.  
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 :المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

  ���2��  ����� ���� ��+��  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) :�
����� �����G  �."��� �
�
����
���� ���.��  
������:  �����
H� �
����� �����  
?��� �."��� � �����
H� �
����� ����� �."���  

 

 
 

1. ����
�� ��2�/�� ��	����  ���)�� ��  �
*���� �����. 

���م " ج$�D ا	�زارات"اخ;� : ���9�ر اUرxhا�*زارات Z �%� ��  .ا��وا�e/ا��%�*

2.  8*� �)�/�  ����. 

��'���:  
1. ��� �g�� ,�, ����
 ���  ������ ���
*+���/ �	�� �.,/ �� �., �� 8*� �����:  

• ���)��� ����� :�.,�� �15 ' �5���)� ��+h��� ������$�.  
2. �� ' ��27� ��	�� �g��h� ,�,  ���:�"������@� " .  
3. �̀�� �15 �g�� ,�, ���
*+���  EB2  +�:� J
�	� 8*��.*����� �(
�� F+� 12S�	 �1� C. 

  
 

  إرجاع الخطة المالية لHيرادات لمديرية اMيرادات: 4.2.4 المهمة

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

 ���2�	�  ��+��  ���2��  ����� ���� !���	� ,�,   �2�� ��E�&�  +:���� ;�1
 ������=�  ������  �2��

� ������=�  ����������/������$� ����	� �� ��	� ��� ��g��h�  �����.  

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية
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 ��+��  ���2��  ����� ����  

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

������ ��(�) :�
����� �����G ��
���� �."���  
������:  �
����� ����� 3�"�� �  �
����� ����� 3�"�������
O� ���.�� �����
,� �
�
���  

 

1.  �� 8*� �)�/ 
?�����  �1�� �	� ���: 8�� �:
� ����
��/ �����.  

2.  �� 8*� �)�/������ �

E� . 
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3.  ��7� ��2��
��� . 

4. � ��2B����� �����  �
���������$�  ����� ����. 

5.  E��� �)��� '  ��B�� ����B��� �2�/��'�����  ����. 

6.  �� 8*� �)�/ ���� . 

7. 9�:�� �*	�/ �( ���2��� ���
 �S� ��&�  ��	� �.��. 
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وتحديث الخطة  الخطة المالية لHيرادات إعتماد: 5المهمة 
  المُعتمدة

  

 الخطة المالية لHيرادات إعتماد: 5.1 المهمة

 ::::الوصفالوصفالوصفالوصف

����
�  ������  �2��  +:��� �+�/  �2�� �����Q�  ��+�� ������$�  ����� ���� �
)� C�5������
 ��g��h� �����
����
*� ������=�  ������/�����. 

 ::::المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

����  ��+�� ������$�  ����� 

 ::::التصفحالتصفحالتصفحالتصفح

  اCدارة - 	\��اداتا	��" ا	$�	�" : (�)�� ������

 إ.�$�د ا	��" ا	$�	�" 	\��ادات  :������

 

1.  �� 8*� �)�/ 
?�����   �	� ���: 8�� �:
� �1������
��/�������.  

2.  �� 8*� �)�/������ �

E� . 
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3.  ��7� ��2� ����+�. 

4.  E��� �)��� '  ��B�� ����B��� �2�/��'�����  ����. 

5.  �� 8*� �)�/ ���� . 

6. 9�:�� �*	�/ �( ���2��� ���
 �S� ��&�  ��	� �.��. 
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�	�� ����)��� ��I��� ���	 8*�

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

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

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

LOAD_DAILY_CASHFLOW_PLAN �� �15 ��2�	�
�����	  ������ G�����  ��)'����  �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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�� 
�����	�� ����2� �+� �	��  �*� 
 ����
�� �I�� ����-��  ,�,�� K&� 8*� �. " �&	7� ' ��
E�� ���/

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

  

 

 8*� �)�/ 
�����	��  �*�� ?�&� J�	���  ���)�� ��  �� ����  ,�, �.���

 �� 0)���� ���� 
 ��5
�����	�� �.�B2 �� 1&���� 
�����	�� !> . 

 

  

 

 �
�� 8�� ������ 1&���� 
����	�� !>
  '�+� ����   ��� G�� 1&����
����	�� �	� �� G����  

 ���,� ��E�&��� ;��+�� �.�*� �)��� �:� 1�&���� ��E�&�  '�+�� ��� 
 ��� 1�&����  �*�� �/. 
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  : التحكم في الخطة المالية 

  : ا	��0^" :  أوً>   

  
4E
��: �(
%�� ���
E�� �
��� ��+ �
��.�� 567 ���� , � ����� ��=�� � �
����� ����� ���
E��  �=�

��'���  �.� ������ �
����� ����� ��=.  

 ��
M	��� :��'���  ����.  
 )�	��� ���*�����: �"�
,.  

A&E��� : ���  �����% �)Essbase Administration Services console  ��'��� �
��1  
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Enterprise View.  

  

 ������  �2���  )*+����. 

  �����  ���� ' �:
� �1��!
��=��� >�+ Enterprise View

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

 ����� 8*� ���7� ��S&�� ��  �	�
� �)��dbtest.mof.gov. 

 

�
����� Edit. 

���
E���� Variables. 

 

����-��  IBI ���+� 
/ ��2�� ���: CurrMonth, CurrYr, FPMonth   ������  �2���  )*+����

V1.0 Oct 2010 

  

 ���� 8*� �)�/ 
 ���� 8*� �)�/ 

 ����� 8*� ���7� ��S&�� ��  �	�
� �)��

  ���( 8�� �,/�
�����
  ���( 8*� �)�/���
E����

����-��  IBI ���+� 
/ ��2�� ���
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����� �.,��" . BI� �2�/"Nov" 

  �	����� �������� ����( 
)Ex. 

 

 �)��� �2�� "�:
��� "��)� �)�/"��
��� "Value. 

 

 ��-���� BI� �)��� '  ��B�� ���
*+��� �2�/CurrMonth "����� �.,��

����� ���� 8*� �)�/ . 

����-��� O	&� %,�� ���: 

 ������  �	��.  
 ������  �2�� �.,.  

 ��2�	��� 0����*� ����-���� ��-� ���  ��B�) Ex. gfmis004( ,  �	����� �������� ����( 
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 �)��� �2�� "�:
��� "��)� �)�/

 ��-���� BI� �)��� '  ��B�� ���
*+��� �2�/

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

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

%��:$�  ��.�. 

V  ��2�	��� 0����*� ����-���� ��-� ���  ��B�
BUDGET.(  
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  :F>G ا	��" ا	$�	�"  ب-ء إ.-اد ن*�":  ث�ن�ً� 
 

L?��� :  �2��  �*�+� �
)�� ����
�� %�� 
 ��-,� G�� ��  ������  �2*� ����@�  ���� '  �*�+�� D15 �
)�
  ������ . 

 

�
������� : ������ �
M	�. 

 

��%���� ��%������: �:
� @. 

 

;�?���:  �	( ' Ag>
� 
5 ��� ������ 8�� �2�/"0������� %����."  
  
 

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


 ����2@� �	� ������@� 
/ ��)&�*�  ������  �2�� �*�  .  
 ����I : 8*� �)��� �+�  �����2 ��� �.��	:       

  
  

D���/  ������ ��
E�� ' ���  ������ ����
�� �.��� �.�*� �)���� �( ����*�+�� �� �/ %��� :  
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 "�I��I : �� 8*� �)��� �I  �
*���� ���
�� ����2� 8*� %����  �*�� �
)�   ���( ���   �5�+�


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

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

  ��B� :  )��	��  )����� K&�� �51�&�� ���� D���/ ��5���� J�2@� ��.���:  
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 �ًT	ى : ث��  :أدوات أ�

  
  ������  �2�� �B2�� A	�  

 

L?��� :   ������  �2�� ' �B2���� A	�  �*�+�  �*�+�� D15 �
)� . 

 

�
������� : ������ �
M	�. 

 

 ��%��������%����: �:
� @. 

 

;�?���:  �	( ' Ag>
� 
5 ��� ������ 8�� �2�/"0������� %����."  
  

  
   

 @
/ : ����2�� �(   �I    ,�, ;� ���	 

 ��+�� . %���� �� 8*� �)�/ A	���  �*�� %���   .  
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"����I :������� 
/ ����
�� ����2�� �(  �( �I

�.,�� ����2��  %���� �� 8*� �)�/ �I
    �.��� 9�:�� ��&� ���  ��	��� �
.� ����� 
 A	���  �*�� /����.  

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

1  .J�2/ ��� ���)�� 1�&�� 
 ��
�2�� �����.  
2 .������ �
M	� 8�� 3
:���. 
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  : التحكم في الخطة النقدية  

  

  : ا	�U  3A! ن*�" ا	��" ا	)&-�" : أو> 

   
L?��� :  �2  �*�+� �
)�� ����
�� %�� 
 ��-,� G�� ��  ��)���  �2*� ����@�  ���� '  �*�+�� D15 �
)�

  ��)��� ��)'����  . 

 

�
������� : ������ �
M	�. 

 

��%���� ��%������: �:
� @. 

 

;�?���: ' Ag>
� 
5 ��� ������ 8�� �2�/ �	( "0������� %����."  
  
  

"@
/ : 8*� �)���� �(  D���/  ������  ,�,�� ;� ���	 
:  

  
  
  

 "����I :�� 8*� �)��� �I  �
*���� ���
�� ����2� 8*� %����  �*�� �
)�  

    ���( ���   %��*� �*)��� �( ���
�� �S� ��&�  ��	� �.�� �5�+�
 

  8�� ����  ��� ��-� !�        ���( ���

  .  
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  :أدوات أ��ى : ث�ن�ً� 

  
  ��)���  �2*�  �*+&�� ��(�7� A	� :  

L?��� :    ��)���  �2�� '  �*+&�� ��(�7� A	�  �*�+�  �*�+�� D15 �
)� . 

 

�
������� : ������ �
M	�. 

 

��%���� ��%������: �:
� @. 

 

;�?���:  �	( ' Ag>
� 
5 ��� ������ 8�� �2�/"����0������� %."  
  
  
  

 
 

 

 @
/ : ����2�� �(   �I   ��+��  ,�, ;� ���	 

 . %���� �� 8*� �)�/ A	���  �*�� %���   .  
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"����I :  �	�� ����2�� �( �I ������� 
/ ����
�� ���2�� �(

 %���� �� 8*� �)�/ �I   /����
  �.��� 9�:�� ��&� ���  ��	��� �
.� ����� 
 A	���  �*��  .  

 

8:�� ��+�� ����( 1�&�� 9�:� ���  ��� ':  
1  .J�2/ ��� ���)�� 1�&�� 
 ��
�2�� �����.  
2 .������ �
M	� 8�� 3
:���. 
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 ������� ���
(  �E�2 ���2�	Q� ������ _��2  ������� ��L ���
�*�  ������  �2�� ������ ����� ���

������ 8*�  ������  �2�� ������ ������ ������ �
M	� �� �*����  ���
��� �*�� �
)�. 

Essbase Administration Services console  ��'��� �
��1. 

 

Enterprise View. 

 

. 

  : تحميل بيانات الخطة المالية للدوائر المفتوحة

,�$A�	س��-ام #�ا.- اaب :  

 ������� ���
(  �E�2 ���2�	Q� ������ _��2  ������� ��L ���
�*�  ������  �2�� ������ ����� ���
Essbase Administration Services console    . 

 ������ �
M	�. 

 �:
� @. 

������ 8*�  ������  �2�� ������ ������ ������ �
M	� �� �*����  ���
��� �*�� �
)�

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

  �����  ���� ' �:
� �1��!
��=��� >�+ Enterprise View

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

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

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

  BI� �	����� 0������  ���� ' �:
� �1��gfmis002. 

 BI� ������� �������� ����( 8*� ���7� ��S&�� ��  �	�
� �)�/BUDGET.
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تحميل بيانات الخطة المالية للدوائر المفتوحة

,�$A�	س��-ام #�ا.- اaب

   

L?��� : ������� ���
(  �E�2 ���2�	Q� ������ _��2  ������� ��L ���
�*�  ������  �2�� ������ ����� ���
 ��� ��,���Essbase Administration Services console 

 

�
������� : ������ �
M	�
 

��%���� ��%������: 
  

 ��B�:  
        ������ 8*�  ������  �2�� ������ ������ ������ �
M	� �� �*����  ���
��� �*�� �
)�

  
;�?���: 8�� �
2���� �(

 

 ���� 8*� �)�/ 
 ���� 8*� �)�/ 
 ���� 8*� �)�/ 
 ���� 8*� �)�/ 
 ���� 8*� �)�/ 

 BI� ������� �������� ����( 8*� ���7� ��S&�� ��  �	�
� �)�/
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 ���2�� ��2�Load Data. 

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

 

 ���� ����2� �B2 �� �������� ��E� 4*�  '�>Q� �(Find Data File. 

 ��B�:  
 ������ ' ��� ��E��� ��&*��� ��>��.  

 8�� ��&*��� 3
� ��
�� ���).csv.( 

 ������ ��&*��� ��2�	� 
 S�+�) :Expenditures_Financial_Plan_Proposal(, 
)Loans_Financial_Plan_Proposal(, )Revenues_Financial_Plan_Proposal( 
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 ����2� �B2 �� ������� ���
( 4*�  '�>Q� �(Find Rules File. 

 ��B�:  
�	����� ������� ���
( 0*� ����2� ���.  

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

 ��2�	� F
�)�� �����	��FPLOAN1 & FPLOAN2. 

 ��2�	� ������=�FPREV. 
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 ��2�Overwrite. 

  �� �->�. 

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

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

�� !� ������� ���
( �� ������� ���,�� <	�� ��&��$� ���� 

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

  

  : بaس��-ام F>G أوراآ,

   
L?��� : �*� ��-,��  ��BE�� ���E ��2�	��� �
)��&� ���
/  ���/ !�  ������  �2�� ������ 0'�
� ?
����
/  . 

 

�
������� :����
7�  ���/ 8*�  ��BE�� ���E 4�
���. 

 

����
/ 0���� 8�� _
�
��� ��2�	��� �
)�. 

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

Prevalidate Program Hyperion - GL .( 
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  ������  �2�� ����2Q� ��2�	��� �
)�)F Financial Plan.( 
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 \������  +:���� ��2�	��� �
)�) � ����$�  ��� ' 
/ ��:�2��� ����2Q�Warning ( ���2�)View log.( 

 

 
 


