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 مقدمة عن النظام المالي 

 

يعتبر النظام المالي في أي مؤسسة خاصة أو عامة هو أساس أنظمة المعلومـات، حيـث يعتبـر البنيـة األساسـية لتكامـل 

عالقة وطيـدة بالنظـام المـالي وتصـب معظـم الحركـات والعمليـات  األنظمة وترابطها حيث يكون لمعظم األنظمة اإلدارية األخرى

اإلدارية فيه، ويحظى هذا النظـام باهتمـام جميـع المسـؤولين مـن اإلدارة العليـا للمؤسسـة ألنـه يـؤثر علـى قـراراتهم الحاليـة 

 والمستقبلية.

ــير هـذا النظـام ويجـب ع لـى جميـع مـوظفي الدولـة إتبـاع وفي كل دولة يوجد مجموعة من األنظمة والقـوانين التـي تـَسي

 التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وفي المملكة العربية السعودية تم وضع األسس التـي يجـب إتباعهـا مـن قبـل مؤسسـات الدولـة لكـي تحظـى بميزانيـة  

 خاصة بها حيث يتم الصرف منها واإلشراف عليها من قبل وزارة المالية.

ة في النظام المالي ليسهل عملية التعامل مع البيانات واسترجاعها بسهولة ويسر ويأتي استخدام أنظمة المعلومات اآللي

وعدم تكرار إدخال المعلومات باإلضافة إلى توفير كثير من التقـارير الماليـة اللحظيـة والتـي تبـين المركـز المـالي ألي مؤسسـة 

غرقه عـدد مـن المـوظفين فـي إعـدادا، كمـا تـوفر والدفاتر المحاسبية الشهرية والسنوية وبذلك توفر الوقت والجهد الـذي يسـت

 أنظمة المعلومات وسائل كثيرة لالستفسار عن المعلومات بطريقة سهلة وبسيطة.

 

 مزايا النظام المالي
 إمكانية العمل على أكثر من سنة مالية في نفس الوقت. .1

جراءات الحكومية المتبعة داخل ( كما في اإلWork Flowإمكانية التحكم في النظام ليعمل بدورة مستندية كاملة ) .2

المنشاة وذلك من خالل خبرة حاسب ومستشاريها في التعامل مع األنظمة الحكومية )المرور بنفس المراحل اليدوية 

 ولكن من خالل النظام(.

 عمل سجل لمتابعة التزامات الموردين للغير. .3

 يوفر النظام استطالع البحث الشامل عن أوامر الصرف وأذون التسوية. .4

 إمكانية نقل األرصدة االفتتاحية أو المدورة من العام السابق إلى العام المالي الحالي آليا  عن طريق النظام. .5

يوفر النظام المالي قائمة بمهام كل مستخدم حيث يقوم النظام بإرسال قائمة بالمهام المطلوبة من كل مستخدم حسب  .6

 طبيعة عمله.

( في إدخال حركات النظام بشكل يسمح بتبادل التعليمات والمالحظات على Collaborationالعمل المشترك والتعاون ) .7

 المستند دون الحاجة إلجراء دورة عمل ورقية. 

إضافة كثير من االختيارات في المعايير المستخدمة إلنتاج التقارير المحاسبية وذلك لتسهل عمل المستخدم، ولتلبية  .8

 ، ...(. –إلى  –التاريخ من  احتياجاته مثل )مستوى الحساب، صاحب الحق،

 يقوم النظام بالقيد بجميع الدفاتر المحاسبية بشكل آلي والقيام بعمليات الترحيل واإلقفال اليومي والشهري والسنوي. .9

 يوفر النظام آلية خاصة لمتابعة العقود بأنواعها مثل )عقود التشغيل الذاتي، عقود التشغيل والصيانة مع مقاولين، ...(. .10

 مستخلصات المشاريع آليا على مدى أكثر من سنة مالية.متابعة  .11

 إمكانية العمل باالعتمادات المستندية. .12

 إدخال كشوف حسابات البنوك آليا إلى النظام عن طريق تحميلها من ملف نصي. .13

 عمل التسويات البنكية آليا بين الوزارة المعنية وبين البنك. .14

المالية للمنشاة بحيث يضـمن تطبيـق كافـة القـوانين والتعليمـات الصـادرة بهـذا ة للرقابة اإلدارية وحيوفر النظام طريقة ناج .15

 الشأن وتحقيق الرقابة الداخلية على إيرادات ومصروفات المنشاة.

إضافة قائمة بمهام كل مستخدم أو األعمال المطلوب منه القيام بها بناء على صالحياته وسير العمـل بالمسـتندات فمـثال  .16

قبل الموظف يتم إضافة مهمة لقائمة مهام مديرا باعتماد الطلب المدخل من قبل الموظـف وتسـمح  بعد إدخال الطلب من

 له بالدخول مباشرة على وظيفة االعتماد للطلب المذكور، وتحدث هذا القائمة حسب حجم العمل اليومي.

وذلـك باعتمـاد واجهـة مسـتخدم عرض جميع أنواع العمليات المالية واإلدارية بطريقة مريحة وسلسة ومرتبة حسب النـوع  .17

 غنية تسهل على المستخدم إيجاد العمليات المطلوبة.

 إضافة واستحداث بعض التقارير واالستطالعات الجديدة االستنتاجية والتي تثري وتعطي مرونة أكثر للبيانات.  .18

 يوفر النظام طريقة سهلة للتعامل مع جميع أنواع طرق الدفع ومستنداتها. .19

 مثل:  ل للحسابات متطور للعمل مع جميع أنواع الحسابات الماليةيوفر النظام دلي .20

 حسابات المصروفات على جميع األبواب.  -أ

 التعامل مع العقود والمشاريع التابعة للباب الثالث والرابع بشكل سهل ومرن.  -ب

 حسابات اإليرادات المحصلة والمقدرة. -ت
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 حسابات الصناديق والبنوك والشيكات وأوامر الدفع. -ث

 ت العهد واألمانات.حسابا -ج

 حسابات التسوية المختلفة وكثير من الحسابات األخرى. -ح
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 الدخول إلى النظام المالي

 

( ونقوم باختيار النظام المالي كمـا يشـير السـهم فـي 0-0تظهر الصورة كما في الشكل ) الحزمةبعد تسجيل الدخول إلى 

 نفس الشكل.

 

 
 اسب لألنظمة الحكومية.يمثل الشاشة الرئيسية لنظام ح (0-0الشكل )
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 اختيار السنة المالية

 

(، يطلب منه النظام أن يحدد السنة المالية المـراد العمـل 0-0بعد قيام المستخدم باختيار النظام المالي كما في الشكل )

أن  ( ويمكن للمستخدم في هذا الحالـة وحسـب الصـالحيات الممنوحـة لـه مـن قبـل مـدير النظـام0-1عليها كما في الشكل )

 يتعامل مع السنوات المالية التالية: 

: وهي السنة المالية التي تم االنتهاء منها وال يوجد أي مستندات مالية تابعـة لهـذا السـنة أو متعلقـات مغلقةسنة مالية  •

 لم تسوى.

تسوية بعـض سنة مالية تحت اإلقفال: وهي السنة التي انتهت فيها فترة الصرف من المصروفات ولكن ال يزال العمل على  •

 القيود ومعرفة أرصدة الحسابات إلصدار الحساب الختامي.

وبـدأ الصـرف فعليـا مـن الميزانيـة التابعـة لهـا بعـد اعتمـاد الـدليل المحاسـبي  السنة الحالية: وهي السنة التي بدأت للتو •

 وميزانية المصروفات واإليرادات في النظام من قبل المختصين.

 

 
 يار سنة مالية للعمل عليها.يمثل شاشة اخت( 0-1لشكل )ا
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والتـي توضـح كيـف يقسـم البرنـامج إجـراءات العمـل فـي  (0-2)بعد اختيار السنة المالية تظهر الشاشة كما فـي الشـكل 

كل جزء يحتوي كافة األعمال والتقـارير واالسـتطالعات الخاصـة بـإجراء و اإلدارة المالية إلى أجزاء )الميزانية، االرتباط، العهد، ...(

ين، فمثال إذا قمت بالضغط علـى إجـراء العهـد فـتالحو وجـود "قـرار صـرف سـلفه، اعتمـاد قـرار صـرف سـلفه، تعـديل عهـدة مع

معتمدة، تسجيل المنصرف في دفتر مراقبة العهد المستديمة، إصـدار وطباعـة كشـف استعاضـة، ... إلـى غيرهـا مـن األعمـال 

 الخاصة بالعهد.

 

 
 للنظام المالي. يمثل الشاشة الرئيسة( 0-2لشكل )ا

 

% مـن االعتمـاد 10كما نالحو أن النظام يقوم بإظهار رسالة تنبيه لمدير النظام عند وصول رصيد أحد بنود المصـروفات إلـى 

 بعد التعديل.
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سـينتهي بعـد شـهرين مـن تـاريخ دخـول المسـتخدم  كما نالحو أن النظام يقوم بإظهار رسالة تنبيه إذا وجد ضمان بنكـي

حيات على الضمانات البنكية وتمكنه من استعراضها من عدمه عندما يقوم بالدخول إلى النظام كما في الشـكل الذي لديه صال

(3-0.) 

 

 
 يمثل الشاشة الرئيسية للنظام المالي.( 0-3الشكل )

 

ات قائمة بالعناوين المقسم عليهـا النظـام وعنـد اختيـار أي مـن عناصـر القائمـة علـى اليمـين تظهـر أسـماء الشاشـتوجد 

الموجود تحت هذا العنوان على شكل قائمة علـى اليسـار وعنـد اختيـار أي عنصـر فـي القائمـة علـى اليسـار تظهـر الشاشـة 

 الخاصة بها وتستطيع عند ذلك القيام بالعمليات وفق الصالحيات المعطاة.
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 تهيئة النظام المالي

 

 ة بالترتيب: بدء الصرف على العام المالي يجب القيام بالخطوات السبعة التاليل

 تعريف سنة مالية جديدة. .1

 اعتماد السنة المالية. .2

 عمليات الدليل المحاسبي. .3

 اعتماد الدليل المحاسبي. .4

 تسجيل الميزانية للعام المالي الجديد. .5

 اعتماد تسجيل الميزانية للعام المالي الجديد. .6

 اعتماد بدء العمل على العام المالي الجديد. .7

 

 

 

 

                                                                

              
        

                      
             

                       
                   

                     
                   

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      16 

 عام
 

يتضمن مجموعة من الشاشات التي تحتوي اإلعدادات والرموز للنظـام المـالي ويظهـر عنـد اختيـار "عـام" مـن القائمـة علـى 

 (.1-0)يمين الشاشة كما في الشكل 

 

 
 يمثل قائمة شاشات عام في النظام.( 1-0الشكل )
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 ملف المتعاملين مع اإلدارة المالية

 

جالت المتعاملين مع اإلدارة المالية وتظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار ملـف المتعـاملين مـع تختص هذا الشاشة بتعريف س

 (.1-1اإلدارة المالية من قائمة عام كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة ملف المتعاملين مع اإلدارة المالية. (1-1الشكل )

 

 .ويشمل ذلك عمليات الحذف والتعديل واالسترجاع هو إدخال بيانات المتعاملين مع اإلدارة المالية الهدف من هذا الشاشة

 

 البحث عن سجل: 

 يقوم النظام بعرض نموذج سجالت فارغ بوضع استعالم. .1

 يقوم المستخدم بإدخال المعلومات التي يبحث عنها داخل الحقول في النموذج. .2

 يقوم النظام بالبحث عن السجالت المطابقة لمجال البحث. .3

 للبحث في صيغة عرض فقط.يعرض النظام أي سجل مطابق  .4

 يسمح النظام للمستخدم بالتحرك بين السجالت التي تم استرجاعها بالبحث. .5

 

 إضافة سجل: 

، مجموعــة يقــوم المســتخدم باختيــار وتصــنيف نــوع المســتفيد )شــخص، جهــة، مــورد، مقــاول، موظــف، مجموعــة مــوظفين .1

 (.مسيرات، مجموعة أشخاص

 ن شريط المهام.يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" م .2

 يقوم النظام بإظهار نموذج فارغ لسجل متعامل مع اإلدارة المالية. .3
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 يقوم المستخدم بإدخال رقم المستفيد )مالحظة رقم المستفيد قد يتكرر حسب النوع(. .4

يقـوم المســتخدم بإدخـال البيانــات التاليــة فـي حــال لـم يكــن تصــنيف المسـتفيد "مجموعــة مـوظفين ومجموعــة اشــخاص  .5

 مسيرات ":  ومجموعة

 االسم العربي )لجميع األنواع(. •

 االسم االنجليزي )لجميع األنواع(. •

 اللقب )لجميع األنواع عدا نوع جهة(. •

 االسم المختصر )لنوع مورد أو مقاول أو جهة فقط(. •

 ضمن القائمة السوداء )للموردين والمقاولين فقط(. •

 موقوف التعامل معه في النظام )لجميع األنواع(. •

 حسب حالة االستخدام "العنوان الكامل". العنوان •

 الجنسية )لجميع األنواع ما عدا الجهات ومجموعة الموظفين(. •

 البنك )لجميع األنواع(. •

 فرع البنك )لجميع األنواع(. •

 رقم الحساب البنكي )لجميع األنواع(. •

 .السجل التجاري )للموردين والمقاولين فقط( •

 (.رقم الترخيص )للموردين والمقاولين فقط •

 الجهة اإلدارية، تاريخ بدء العمل في المنشأة، تاريخ انتهاء العمل بالمنشأة، الموقع )للموظفين فقط(. •

 .خانة و عدم تكرارا 15بشرط أن يكون نوع الحقل رقمي و طوله  )لنوع مورد أو مقاول أو جهة فقط( الرقم الضريبي •

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام. .6

 النظام بالتحقق من صحة البيانات المدخلة، ومن ثم يقوم بإنشاء سجل متعامل جديد. يقوم .7

كما هـو ظـاهر فـي الشـكل  "التنازليظهر زر "بيانات  مورد/مقاول، شخص، جهة(في حال تم اختيار نوع المستفيد )  مالحظة:

يقـوم المسـتخدم  ،(1-1-2ما في الشكل )كوعند الضغط عليه تظهر شاشة إلدخال بيانات المستفيدين من التنازل  (1-1-1)

، رقـم -النظام يعرض اسـمه، واسـم البنـك، ورقـم حسـابه-نوع ورقم المستفيد بالضغط على جديد وإدخال البيانات التالية: )

اسـم الموظـف الـذي قـام بـ خر يعرض النظام ، ((. وبعد الحفووقوف )نعم/الم مالحظات، خطاب التنازل، تاريخ خطاب التنازل،

 .آخر عملية ووقت تاريخوة، عملي

 

 تعديل سجل: 

 يقوم المستخدم بالبحث عن السجل المطلوب حسب ما جاء في النقطة أعالا "البحث عن سجل". .1

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام. .2

 ( ويسمح للمستخدم بتعديل المعلومات.Edit Modeيعرض النظام السجل الحالي بوضع تحريري ) .3

وم المستخدم بإجراء التعديالت التي يريدها )علما  أن المستخدم ال يستطيع إجراء تعـديل علـى االسـم أو النـوع إذا كـان يق .4

 المتعامل حركات في النظام(. لهذا

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام. .5

 يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات المعدلة ومن ثم حفظها. .6

 

 ل: حذف سج

 يقوم المستخدم بالبحث عن السجل المطلوب حسب ما جاء في النقطة أعالا "البحث عن سجل". .1

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حذف" من شريط المهام. .2

 يقوم النظام بحذف السجل المختار في حال لم يكن لهذا السجل حركات في النظام. .3
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 .في حال اختيار نوع المستفيد "شخص" ارة الماليةيمثل شاشة ملف المتعاملين مع اإلد (1-1-1الشكل )
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.المستفيدين من التنازليمثل شاشة  (1-1-2الشكل )
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 السجل االحصائي لمتابعة األموال الخاصة 

 

إلعداد سجل إحصائي يتم من خالله متابعة األموال الخاصة، وتظهر هذا  (1-2تستخدم هذا الشاشة كما في الشكل )

 لسجل اإلحصائي لمتابعة األموال الخاصة من قائمة عام. الشاشة عند اختيار ا

 

 
 يمثل شاشة السجل اإلحصائي لمتابعة األموال الخاصة. (1-2الشكل )

 

يقوم المستخدم بإدخال معلومات عن السجل وعن حساب البنك لهذا األموال، ويمكن للمستخدم أن يعـرض الحركـات التـي تمـت 

 على هذا السجل.

 

  طريقة عمل الشاشة

البنـك،  لدى الحساب الفرع، رقم الحساب، اسم فيه المفتوح البنك السجل، اسم رقمبإدخال المحددات )يقوم المستخدم  .1

 (.السجل )مدين أو دائن( انشاء عند الحساب رصيد، الحساب فتح من الغرض

ايـداع أو تسـوية مـدين أو  يقوم المستخدم بالضغط على جديد في الجدول إلدخال الحركات )التاريخ، نوع الحركة )سحب أو .2

(. ومـن 1-2-1اريخـه( ويـتم الحفـو كمـا فـي الشـكل )تسوية دائن(، المبلغ، الرصيد، رقم المستند، تاريخه، رقم الشـيك، ت

الممكن أن يقوم المستخدم بالبحث عن الحركات بالضغط على زر عرض جميع السجالت أو بإدخال التواريخ و الضـغط علـى 

 زر عرض الحركة.
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 يمثل شاشة السجل اإلحصائي لمتابعة األموال الخاصة. (1-2-1)كل الش
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 سجل متابعة التزامات الموردين للغير 
 

( إلعداد سجل متابعة يتم من خالله متابعة التزامات الموردين للغير، وتظهر هذا 1-3تستخدم هذا الشاشة كما في الشكل )

 لغير من قائمة عام. الشاشة عند اختيار سجل متابعة التزامات الموردين ل

 

 
 يمثل شاشة سجل متابعة التزامات الموردين لغير. (1-3الشكل )

 

 

 طريقة عمل الشاشة 

ــاريخبإدخــال المحــددات  )المورد/المقــاول، يقــوم المســتخدم  .1 ــة ت ــاريخ بداي ــزام، ت ــة االلت ــان، مالحظــات،  نهاي ــزام، البي االلت

 المستفيد(.

إن وجـد. كمـا فـي الشـكل  بالمسـتند الخاص التسوية اذن في جدول بياناتلتزام ومعلومات عن االوم النظام باسترجاع يق .2

(1-3-1) 
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 غير.ليمثل شاشة سجل متابعة التزامات الموردين ل (1-3-1)الشكل 
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 إعدادات النظام

 

سير عدد من  وتهدف هذا الشاشة إلى إعداد النظام بحيث يتناسب مع طبيعة العمل المتبعة عند العميل وتحديد طريقة      

اإلجراءات وبالتالي جعل النظام أكثر مرونة كما نحدد في هذا الشاشة أسماء الموظفين أصحاب المناصب المذكورة على أمر 

الصرف أو إذن التسوية أوامر الدفع فمثال نستطيع أن نجعل ترقيم أوامر الصرف وأذون التسوية تلقائيا أو يقوم العميل بإدخالها، 

 (. 1-4ر آليا ألمر الصرف أو السماح بالتعديل على تاريخ اليومية وغيرها الكثير كما هو موضح في الشكل )أو أن يكون الحص

 

 
 يمثل شاشة إعدادات النظام. (1-4الشكل )

 

وتكون هذا الشاشة في حالة االستعالم عند الدخول إليها ولكـن إذا رغبنـا فـي تعـديل أي خاصـية فيجـب أن تقـوم بالضـغط علـى 

 ثم قم بتغير الخاصية التي تحتاجها ثم قم بحفو العملية وفيما يلي توضيح لوظيفة كل حقل:  "تعديل"

 

o  :)يقوم المسـتخدم باختيـار )نعـم( إذا كـان يريـد أن يقـوم النظـام ترقيم تلقائي للرقم المرجعي ألمر الصرف )نعم/ال

ذا أراد أن يتم اإلدخال من خالل المستخدم بشـكل بإدخال الرقم المرجعي ألوامر الصرف بشكل تلقائي ويقوم باختيار )ال( إ

 يدوي.

o  :)يقوم المستخدم باختيار )نعم( إذا كـان يريـد أن يقـوم النظـام ترقيم تلقائي للرقم المرجعي إلذن التسوية )نعم/ال

لمسـتخدم بإدخال الرقم المرجعي ألذون التسـوية بشـكل تلقـائي ويقـوم باختيـار )ال( إذا أراد أن يـتم اإلدخـال مـن خـالل ا

 بشكل يدوي. 

o  :)يقوم المستخدم باختيار )نعم( إذا كان يريد أن يقـوم النظـام بإدخـال ترقيم تلقائي لرقم حصر أوامر الصرف )نعم/ال

 رقم حصر أوامر الصرف بشكل تلقائي ويقوم باختيار )ال( إذا أراد أن يتم اإلدخال من خالل المستخدم بشكل يدوي.

o :يقوم المستخدم باختيار )نعم( إذا كان يريد أن يقوم النظام بإدخال رقم يومية أوامـر الصـرف  ترقيم تلقائي لرقم اليومية

 بشكل تلقائي ويقوم باختيار )ال( إذا أراد أن يتم اإلدخال من خالل المستخدم بشكل يدوي.
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o  :)( إذا كان يريـد أن يقـوم يقوم المستخدم باختيار )نعمتنفيذ حصر أوامر الصرف تلقائيا بعد اعتماد الجزء )أ( )نعم/ال

 النظام تنفيذ حصر أوامر الصرف بشكل تلقائي ويقوم باختيار )ال( إذا أراد أن يتم التنفيذ من خالل المستخدم بشكل يدوي.

o  :)يقـوم المسـتخدم باختيـار )نعـم( إذا كـان السماح للموظف بأكثر من سلفه مستديمة في نفس الوقت )نعـم/ال

ح للموظـف بأخـذ أكثـر مـن سـلفه مسـتديمة فـي نفـس الوقـت ويقـوم باختيـار )ال( إذا أراد أال يريد أن يقوم النظام بالسما

 يسمح النظام بذلك.

o  :)يقوم المسـتخدم باختيـار )نعـم( إذا كـان يريـد السماح للموظف بأكثر من سلفه مؤقتة في نفس الوقت )نعم/ال

الوقت ويقوم باختيار )ال( إذا أراد أال يسـمح النظـام  أن يقوم النظام بالسماح للموظف بأخذ أكثر من سلفه مؤقتة في نفس

 بذلك.

o  :)يقـوم المسـتخدم باختيـار )نعـم( إذا كـان السماح للموظف بأكثر من سلفه مستندية في نفس الوقـت )نعـم/ال

 يسـمح يريد أن يقوم النظام بالسماح للموظف بأخذ أكثر من سلفه مستندية في نفس الوقت ويقوم باختيار )ال( إذا أراد أال

 النظام بذلك.

o  :)يقوم المستخدم باختيـار )نعـم( إذا كـان يريـد السماح للموظف بإدخال إذن تسوية واعتماد المراجعة له )نعم/ال

أن يقوم النظام بالسماح للموظف بإدخال إذن تسـوية واعتمـاد المراجعـة لـه، ويقـوم باختيـار )ال( إذا أراد أال يسـمح النظـام 

 للمستخدم بذلك.

o  يقـوم المسـتخدم باختيـار للموظف بإدخال قسم )ب( مـن أمـر فـرف واعتمـاد المراجعـة لـه )نعـم/ال(: السماح

)نعم( إذا كان يريد أن يقوم النظام بالسماح للموظف بإدخال قسم )ب( من أمر الصرف واعتماد المراجعة له، ويقوم باختيـار 

 )ال( إذا أراد أال يسمح النظام للمستخدم بذلك.

o يقوم المستخدم باختيار )نعم( إذا كان يريـد أن يقـوم النظـام ل على تاريخ يومية أمر الصرف )نعم/ال(: إمكانية التعدي

 بالسماح للموظف بالتعديل على تاريخ يومية أمر الصرف، ويقوم باختيار )ال( إذا أراد أال يسمح النظام للمستخدم بذلك.

o )يقـوم المسـتخدم باختيـار )نعـم( إذا كـان يريـد أن يقـوم : إمكانية التعديل على تاريخ يوميـة إذن التسـوية )نعـم/ال

 النظام بالسماح للموظف بالتعديل على تاريخ إذن التسوية، ويقوم باختيار )ال( إذا أراد أال يسمح النظام للمستخدم بذلك.

o  :)يقـوم النظـام يقوم المسـتخدم باختيـار )نعـم( إذا كـان يريـد أن وجود اعتماد مسؤول األمانات ألمر الصرف )نعم/ال

 بالسماح بوجود اعتماد لمسؤول األمانات ألمر الصرف، ويقوم باختيار )ال( إذا أراد أال يسمح النظام للمستخدم بذلك.

o  :)يقـوم المسـتخدم باختيـار )نعـم( إذا وجود اعتماد رئيس المحاسبة/مدير الشؤون المالية ألمر الصـرف )نعـم/ال

اعتماد لرئيس المحاسبة /مدير الشؤون الماليـة ألمـر الصـرف، ويقـوم باختيـار )ال(  كان يريد أن يقوم النظام بالسماح بوجود

 إذا أراد أال يسمح النظام للمستخدم بذلك.

o  :)يقـوم المسـتخدم باختيـار )نعـم( إذا كـان يريـد أن يقـوم النظـام وجود اعتماد المراقب المالي ألمر الصرف )نعم/ال

 مر الصرف، ويقوم باختيار )ال( إذا أراد أال يسمح النظام للمستخدم بذلك.بالسماح بوجود اعتماد المراقب المالي أل

o  :)يقوم المستخدم باختيار )نعم( إذا كان يريد أن يقوم النظام بالسـماح وجود اعتماد المدير العام ألمر الصرف )نعم/ال

 لنظام للمستخدم بذلك.بوجود اعتماد المدير العام ألمر الصرف، ويقوم باختيار )ال( إذا أراد أال يسمح ا

o  :)يقوم المستخدم باختيار )نعم( إذا كـان يريـد أن يقـوم النظـام وجود اعتماد مسؤول األمانات إلذن التسوية )نعم/ال

 بالسماح بوجود اعتماد لمسؤول األمانات إلذن التسوية، ويقوم باختيار )ال( إذا أراد أال يسمح النظام للمستخدم بذلك.

o يقوم المستخدم باختيار )نعم( إذا كان يريد أن يقوم النظـام بالسـماح ة إلذن التسوية )نعم/ال(: وجود اعتماد المراجع

 بوجود اعتماد المراجعة إلذن التسوية، ويقوم باختيار )ال( إذا أراد أال يسمح النظام للمستخدم بذلك.

o  :)نعـم( إذا كـان يريـد أن يقـوم النظـام يقوم المستخدم باختيار وجود اعتماد مسؤول اإلرتباط إلذن التسوية )نعم/ال(

 بالسماح بوجود اعتماد مسؤول اإلرتباطات إلذن التسوية، ويقوم باختيار )ال( إذا أراد أال يسمح النظام للمستخدم بذلك.

o  :)يقوم المسـتخدم باختيـار )نعـم( إذا كـان يريـد أن يقـوم ترقيم تلقائي لملف للمتعاملين مع اإلدارة المالية )نعم/ال

ام بإدخال رقم ملف المتعاملين مع اإلدارة المالية بشكل تلقائي ويقوم باختيـار )ال( إذا أراد أن يـتم اإلدخـال مـن خـالل النظ

 المستخدم بشكل يدوي.

o  :)يقـوم المسـتخدم باختيـار )نعـم( إذا كـان يريـد أن يقـوم النظـام طباعة أمر الصرف على ورق ابيض فـار  )نعـم/ال

 أبيض فارغ بشكل تلقائي ويقوم باختيار )ال( إذا أراد أن يتم الطباعة على نموذج أمر الصرف.بطباعة أمر الصرف على ورق 

o  :)يقـوم المسـتخدم باختيـار )نعـم( إذا كـان يريـد أن يقـوم النظـام طباعة أذن التسوية على ورق ابيض فار  )نعم/ال

إذا أراد أن يـتم الطباعـة علـى نمـوذج أذن بطباعة أذن التسوية علـى ورق أبـيض فـارغ بشـكل تلقـائي ويقـوم باختيـار )ال( 

 التسوية.
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o  :)يقوم المسـتخدم باختيـار )نعـم( إذا كـان يريـد فالحيات الحسابات بناًء على الجهة المختصة بالحسابات )نعم/ال

أراد  أن يقوم النظام بإعطاء صالحيات الحسابات بناء  على الجهة المختصة بالحسابات بشكل تلقائي ويقـوم باختيـار )ال( إذا

 أن يتم اإلدخال من خالل المستخدم بشكل يدوي.

o  :)يقوم المسـتخدم باختيـار )نعـم( إذا كـان يريـد أن يقـوم النظـام بالسـماح السماح بالربط مع مصدر خارجي )نعم/ال

 للمستخدم بالربط مع مصدر خارجي ويقوم باختيار )ال( إذا أراد أال يسمح النظام بذلك.

o يقوم المستخدم باختيار )نعم( إذا كان يريد أن يقـوم النظـام بإظهـار مر الصرف )نعم/ال(: اظهار حقل رفيد البند في أ

 حقل رصيد البند في أمر الصرف ويقوم باختيار )ال( إذا أراد أال يظهر النظام هذا الحقل.

o  :)إظهار أعمـدة إيـرادات يقوم المستخدم باختيار )نعم( إذا كان يريد أن يقوم النظام باظهار ايرادات المصروفات )نعم/ال

المصروفات في الشاشات )تسجيل الميزانية، اعتماد الميزانية، المناقلة، التعزيز، التخفيض، اعتماد قرارات التعـديل( ويقـوم 

 باختيار )ال( إذا أراد أال يظهر النظام هذا االعمدة.

o بإدخـال مسـتخلك كتفصـيل  عدم السماح باعتماد المراجعة ألمر فرف يحتوي على بنود من الباب الثالث إال

يقوم المستخدم باختيار )نعم( إذا كان يريد أن يقوم النظام بعـدم السـماح للمسـتخدم باعتمـاد المراجعـة ألمـر )نعم/ال(: 

 صرف يحتوي على بنود من الباب الثالث إال بإدخال مستخلص كتفصيل ويقوم باختيار )ال( إذا أراد أال يسمح النظام بذلك.

o ماد المراجعة ألمر فرف يحتوي على بنود من الباب الرابـع إال بإدخـال مسـتخلك كتفصـيل عدم السماح باعت

يقوم المستخدم باختيار )نعم( إذا كان يريد أن يقوم النظام بعـدم السـماح للمسـتخدم باعتمـاد المراجعـة ألمـر )نعم/ال(: 

 تيار )ال( إذا أراد أال يسمح النظام بذلك.صرف يحتوي على بنود من الباب الرابع إال بإدخال مستخلص كتفصيل ويقوم باخ

o  :)يقـوم المسـتخدم باختيـار أن يكون المستفيد في أمر الصرف هو أحد المستفيدين في مستند الدفع )نعـم/ال

)نعم( إذا كان يريد أن يقوم النظام بجعل أن يكون المستفيد في أمر الصرف هو أحد المستفيدين في مستند الـدفع ويقـوم 

 إذا أراد أال يقوم النظام بهذا الخاصية. باختيار )ال(

o  :)يقـوم المسـتخدم باختيـار )نعـم( إذا التاريخ االفتراضي لليومية في أمر الصرف هو تاريخ مستند الدفع )نعـم/ال

كان يريد أن يقوم النظام بجعل التاريخ االفتراضي لليومية في أمر الصرف هو أكبر تاريخ مستند دفع تابع لـنفس أمـر الصـرف 

 قوم باختيار )ال( فيكون التاريخ االفتراضي لليومية في أمر الصرف هو تاريخ اليوم.وي

o  :)في حال كان االختيار )نعم( فال يـتم حفـو يجب تحديد رقم اإلضبارة للحسابات ضمن الدليل المحاسبي )نعم/ال

ابات التفصـيلية المسـتخدمة فـي مستند أمر اعتمـاد الصـرف أو إذن التسـوية إال إذا تـم تحديـد أرقـام األضـابير لكـل الحسـ

 المستند، وإذا تم اختيار )ال( ال يشترط أن يكون رقم اضبارة الحساب التفصيلي نفس الحساب اإلجمالي.

o  :)يقوم المستخدم باختيار )نعـم( إذا كـان السماح بالتعامل مع مراكز التكلفة لبنود المصروفات وااليرادات )نعم/ال

 مع مراكز التكلفة لبنود المصروفات وااليرادات ويقوم باختيار )ال( إذا لم يرد المستخدم ذلك. يريد أن يسمح النظام بالتعامل

o  :)باختيـار )نعــم( إذا كـان يريـد أن يسـمح النظــام  يقـوم المسـتخدمالسـماح بالتعامـل مـع البنـود التحليليــة )نعـم/ال

 دم ذلك.بالتعامل مع البنود التحليلية ويقوم باختيار )ال( إذا لم يرد المستخ

o  :)يقـوم المسـتخدم باختيـار عدم السماح باعتماد المراجعة ألمر الصرف إال بعد تسجيل ارتباط مؤقت له )نعم/ال

)نعم( إذا كان يريد أن يسمح النظام باعتماد المراجعة ألمر الصرف إال بعد تسجيل ارتباط مؤقت له ويقوم باختيار )ال( إذا لـم 

 يرد المستخدم ذلك.

o يقوم المستخدم باختيـار )نعـم( إذا كـان يريـد أن يسـمح تباطات التكاليف لبنود الباب الثالث )نعم/ال(: التعامل مع ار

 النظام بالتعامل مع ارتباطات التكاليف لبنود الباب الثالث ويقوم باختيار )ال( إذا لم يرد المستخدم ذلك.

o  :)المسـتخدم باختيـار )نعـم( إذا كـان يريـد أن يسـمح  يقومالتعامل مع ارتباطات التكاليف لبنود الباب الرابع )نعم/ال

 النظام بالتعامل مع ارتباطات التكاليف لبنود الباب الرابع ويقوم باختيار )ال( إذا لم يرد المستخدم ذلك.

o  :يقوم المستخدم بتحديد اسم حساب الصندوق الرئيسي وذلك باختيارا من القائمـة اسم حساب الصندوق الرئيسي

 استخدامه في شاشات الصندوق.المنسدلة ليتم 

o  :يقوم المستخدم بتحديد اسم السجل الصادر المراد اعتمادا عند الربط بين النظامين المـالي ونظـام اسم سجل الصادر

 اإلتصاالت اإلدارية وذلك باختيارا من القائمة المنسدلة.

o  :ند الـربط بـين النظـامين المـالي ونظـام يقوم المستخدم بتحديد اسم السجل الوارد المراد اعتمادا عاسم سجل الوارد

 اإلتصاالت اإلدارية وذلك باختيارا من القائمة المنسدلة.

o  :)يقـوم المسـتخدم باختيـار )نعـم( إذا أراد أن يسـمح بعمليـة ربـط النظـام الربط مع نظام اإلتصاالت اإلداريـة )نعـم/ال

 إذا لم يرد ذلك. المالي مع نظام اإلتصاالت اإلدارية ويقوم المستخدم باختيار )ال(
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o  :)يقـوم المسـتخدم باختيـار )نعـم( إذا أراد أن تـتم عمليـة تحديـد فالحيات الحسابات بناًء على المسـتخدم )نعـم/ال

 صالحيات الحسابات بناء  على المستخدم ويقوم المستخدم باختيار )ال( إذا لم يرد ذلك.

o  :)ار )نعم( إذا أراد وجوب استخدام اإلقرار المالي ويقـوم يقوم المستخدم باختيوجوب استخدام اإلقرار المالي )نعم/ال

 المستخدم باختيار )ال( إذا لم يرد ذلك.

o  لـي ويقـوم باختيـار )ال( آيقوم المستخدم باختيار )نعم( إذا أراد الترحيل بشكل لي: آترحيل أمر الصرف لليومية بشكل

 إذا لم يرد ذلك.

o  لـي ويقـوم باختيـار آمستخدم باختيار )نعـم( إذا أراد الترحيـل بشـكل يقوم اللي: آترحيل أذن التسوية لليومية بشكل

 )ال( إذا لم يرد ذلك.

o يقـوم المسـتخدم بإدخـال قيمـة تظهـر غيـر مشـفرا سـتثمار: ي لإلكلمة السر لملف البث السـريع للبنـا السـعود

 يسمح بتعديلها من مدير النظام أو مدير الحزمة فقط.

o  يقـوم المسـتخدم باختيـار )نعـم( إذا أراد عند اعتماد المخـتك ألمـر الصـرف: متابعة وتسديد العهد تحت التحصيل

 متابعة وتسديد العهد تحت التحصيل عند اعتماد المختص أو يقوم باختيار )ال( إذا لم يرد ذلك.

o  :يقـوم المسـتخدم باختيـار )نعـم( إذا اجبار المستخدم على تسديد عهده واحده على االقل عند اعتماد المخـتك

اجبار المستخدم على تسديد عهدا واحدا على االقل عند اعتماد المختص أو يقوم باختيار )ال( إذا لم يـرد ذلـك. ويـتم أراد 

 تفعيل هذا االعداد في حال كان اعداد متابعة وتسديد العهد تحت التحصيل عند اعتماد المختص قيمته )نعم(.

o تيـار )نعـم( إذا أراد عـدم البـث ألمـر دفـع اال بتسـجيل يقـوم المسـتخدم باخمر الـدفع: أ وجوب وجود شيا وزاري لبث

 شيك وزاري له وقد يقوم المستخدم باختيار )ال( إذا لم يرد ذلك.

o  :يقـوم المسـتخدم باختيـار )نعـم( إذا أراد أن وجوب أن يكون فاحب الحق هو نفسه لجميع أوامر الدفع المراد بثها

 اد بثها وقد يقوم المستخدم باختيار )ال( إذا لم يرد ذلك.يكون صاحب الحق هو نفسه لجميع أوامر الدفع المر

o  :يقوم المسـتخدم باختيـار )نعـم( إذا أراد متابعـة متابعة وتسديد األمانات عند اعتماد مسؤول االمانات ألمر الصرف

  لك.وتسديد األمانات عند اعتماد مسؤول األمانات ألمر الصرف وقد يقوم المستخدم باختيار )ال( إذا لم يرد ذ

o  :يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم الخاص بالبريد االلكترونياسم المستخدم للبريد االلكتروني. 

o يقوم المستخدم بإدخال كلمة السر.لكتروني: كلمة السر للبريد اإل 

o يقوم المستخدم بإدخال كلمة السر.ستثمار: كلمة السر لملف البث السريع للبنا السعودي لإل 

o ي يتم التحقق من خاللها بوجود ارتبـاط مؤقـت أو تكـاليف لـنفس المسـتفيد علـى نفـس البنـد: عدد االيام الت

يقوم المستخدم بإدخال عدد االيام التي يتم التحقق مـن وجـود ارتبـاط مؤقـت أو ارتبـاط علـى التكـاليف لـنفس المسـتفيد 

 هار رسالة للمستخدم.ظعلى نفس البند بحيث لوجدت يقوم النظام بأ

o يقـوم المسـتخدم د من فافي االستحقاق عند تسـديد العهـد تحـت التحصـيل فـي أمـر الصـرف: نسبة التسدي

بإدخال نسبة محددة ليتم التحقق من قيمة مبلغ التسديد اعتمادا  على هذا النسبة )مبلغ التسديد = المبلـغ المسـتحق 

 نسبة التسديد( مع إمكانية تعديل مبلغ التسديد.× 

o باأليام العقود نتهاءإب التنبيه فترةيقوم المستخدم بإدخال باأليام:  العقود نتهاءإب التنبيه فترة. 

o يقوم المستخدم باختيار )نعـم(  :وجوب مطابقة فاحب االستحقاق في أمر الصرف مع المقاول في المستخلك

( إذا لـم إذا أراد مطابقة صاحب االستحقاق في أمر الصرف مع المقاول في المسـتخلص وقـد يقـوم المسـتخدم باختيـار )ال

 يرد ذلك.

o :يقوم المستخدم بإدخال قيمة ألحـد مراكـز التكلفـة  مركز التكلفة االفتراضي للبنود التي ال تتعامل مع مراكز تكلفة

 المعرفة في النظام بشرط أن تكون قيمة اإلعداد "السماح بالتعامل مع مراكز التكلفة لبنود المصروفات واإليرادات" = نعم.

o ثـم يقـوم النظـام رقمـهالمسـتفيد و نـوعيقوم المسـتخدم بإدخـال للتقاعد:  العامة المؤسسة يمثل الذي المستفيد ،

 بإظهار اسم المستفيد. 

o  :الخاصـة بإعـدادات يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى هـذا الـرابط وتظهـر الشاشـة رابط اعدادات التوزيع ألوامر الصرف

 التوزيع ألوامر الصرف .

o :والتـي سـيتم االعتمـاد عليهـا عنـد احتسـاب نسـبة القيمـة المضـافة  خدم بإدخـاليقوم المست نسبة القيمة المضافة

 . القيمة المضافة عند إصدار أوامر الصرف

o  :قائمة تعرض مراحل أمر الصرف مـع إمكانيـة عـدم السماح بحذف المرفقات اإللكترونية في أمر الصرف قبل مرحلة

 .أمر الصرفمرحلة عن تحديد المرحلة ليتم السماح بحذف المرفقات بغض النظر 
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o  :مـع إمكانيـة  أذن التسـويةقائمة تعرض مراحـل السماح بحذف المرفقات اإللكترونية في إذن التسوية قبل مرحلة

 مرحلة أذن التسوية.عدم تحديد المرحلة ليتم السماح بحذف المرفقات بغض النظر عن 
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 كشف بالمتعاملين مع االدارة المالية
 

اد كشف بالمتعاملين مع اإلدارة المالية وتظهر هذا الشاشة عند اختيار كشف بالمتعـاملين مـع تختص هذا الشاشة بإعد

 (.1-5اإلدارة المالية من قائمة عام كما في الشكل )

 

 
 يمثل كشف بالمتعاملين مع اإلدارة المالية. (1-5)الشكل 

 

 طريقة عمل الشاشة

، الموقـوف التعامـل طبيعـة الترتيـب، بيانـات العنـوان اإلضـافية المطلوبـةيقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )نوع السـجل، 

( ثـم يختـار تكـوين التقريـر حيـث يظهـر الكشـف كمـا فـي إلـى معهم أو غير الموقوف معهم أو الجميع، رقم المستفيد من و
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 يمثل كشف بالمتعاملين مع اإلدارة المالية.( 1-5-1)الشكل 
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 البحث في أوامر الصرف واذون التسوية
 

تختص هذا الشاشة بالسماح للمستخدم بإجراء استطالع من خالل البحث في أوامر الصرف واذون التسوية وتظهـر هـذا 

 (.1-6ام كما في الشكل )الشاشة عند اختيار البحث في أوامر الصرف واذون التسوية من قائمة ع

 

 
 يمثل شاشة البحث في أوامر الصرف وأذون التسوية. (1-6) الشكل

 

يقوم المستخدم بإدخـال و اختيـار محـددات البحـث )رقـم فيتم من خالل هذا الشاشة البحث في أوامر الصرف واذون التسوية 

قم امـر الحصـر و تاريخـه و تـاريخ تحريـرا، صـاحب حـق، اليومية و تاريخها، حالة المستند، السنة المالية، الرقم المرجعي، ر

ومـن ثـم الضـغط علـى زر "اسـتطالع" حيـث المبلغ، رقم حساب، الغرض، الفـرع، الوحـدة اإلداريـة و بموجب/مقابل/البيـان( 

 (.1-6-1ائج البحث كما نالحو في الشكل )يعرض النظام نت
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 وأذون التسوية. يمثل شاشة نتائج البحث في أوامر الصرف (1-6-1)لشكل ا
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 استطالع احصائي لعمليات النظام
 

تختص هذا الشاشة بالسماح للمستخدم بإعداد استطالع احصـائي لعمليـات النظـام وتظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار 

 (. 1-7)استطالع احصائي لعمليات النظام من قائمة عام كما في الشكل 

 

 
 ت النظام.يمثل شاشة استطالع احصائي لعمليا (1-7الشكل )

 

يتم من خالل هذا الشاشة عرض جدول إحصائي بين فترات عمليات النظام من أوامر صرف واذون تسوية وأوامـر دفـع وغيرهـا مـن 

 العمليات ويستطيع المستخدم اختيار أحد الخيارات: 

 الحركات المعتمدة والمقيدة في اليومية فقط أو الكل. •

-البـاب السـادس-البـاب الخـامس-البـاب الرابـع–الباب الثالـث -الباب الثاني–الباب األول  –حسب الباب )جميع االبواب  •

 (.أصول غير مالية-الباب الثامن-الباب السابع

 الحسابات األخرى أو الكل. •

 

 (.1-7-1ع كما في الشكل )ويستطيع المستخدم طباعة االستطال

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      35 

 
 استطالع احصائي لعمليات النظام. طباعةيمثل  (1-7-1الشكل )
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 ف السجل اإلحصائي لمتابعة األموال الخاصةكش 
 

تختص هذا الشاشة بإعداد كشف السجل اإلحصائي لمتابعة األمـوال الخاصـة وتظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار كشـف 

 (. 1-8السجل اإلحصائي لمتابعة األموال الخاصة من قائمة عام كما في الشكل )

 

 
 األموال الخاصة. يمثل كشف السجل اإلحصائي لمتابعة( 1-8الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

  من تاريخ الى تاريخ، رقم السجل أو اختيار الكل(، ثـم يقـوم بالضـغط علـى تكـوين التقريـر) يقوم المستخدم بادخال المحددات

 (.1-8-1)ويظهر الكشف كما في الشكل 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      37 

 
 يمثل كشف السجل اإلحصائي لمتابعة األموال الخاصة. (1-8-1الشكل )
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 كشف حساب
 

تختص هذا الشاشة بإعداد كشف بالحساب خالل فترة محاسبية معينة وتظهر هذا الشاشة عند اختيـار كشـف حسـاب 

 (. 1-9من قائمة عام كما في الشكل )

 

 
 يمثل كشف حساب.( 1-9الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

فإذا كـان حسـب الفتـرة المحاسـبية  يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير حسب الفترة المحاسبية أو حسب تاريخ اليومية

إلـى( ويـتم ادخـال  إذا كان حسب تاريخ اليومية يتم ادخال تاريخ اليومية )من و إلى( و فيتم تحديد الفترة المحاسبية )من و

باقي المحددات )رقم الحساب، اظهار الحركات )المرحلة لليومية، الغير مرحلـة، كليهمـا(، طباعـة الجانـب )الـدائن، المـدين، 

 تجميـع الحسـابات حسـب المسـتند(، اسمه ليهما(، الترتيب حسب: رقم اليومية أو رقم الحساب ، إظهار رقم الحساب وك

فـي حـال كـان رقـم الحسـاب المـراد تكـوين كشـف  و (.1-9-1ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر الكشف كما في الشـكل )

حسابات عهد فيـتم إظهـار خيـار )عـدم إظهـار حسـابات حساب عنه )الحساب المدخل في محدد )رقم الحساب(( من نوع 

 (.1-9-2األرصدة االفتتاحية( كما في الشكل )

في حال لم يتم اختيارا وهو الوضع االفتراضي: يبقى الوضع كما في الوضع الحالي بحيـث يعـرض التقريـر بيانـات عـن األرصـدة  

 . إظهارها في التقرير االفتتاحية و

هار حسابات األرصدة االفتتاحية(: فيتم استثناء الحسـاب نفسـه وكـذلك الحسـابات المتفرعـة عنـه ي حال تم إختيار )عدم إظف

 في حال كانت هذا الحسابات موجودة في شاشة نقل األرصدة االفتتاحية )رقم الحساب المرحل إليه( .
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 يمثل كشف حساب.( 1-9-1الشكل )
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 .العهد حسابليمثل كشف ( 1-9-2الشكل )



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      41 

 كشف ارصدة الحسابات
 

تختص هذا الشاشة بإعداد كشف بأرصدة الحسابات وتظهر هذا الشاشة عند اختيار كشف بأرصدة الحسابات من قائمـة 

 (. 1-10عام كما في الشكل )

 

 
 يمثل كشف أرصدة الحسابات. (1-10الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

محددات التقرير )حتى نهاية الفترة المحاسبية، رقم الحساب أو الكـل، نـوع الحسـاب، المسـتوى( ثـم  بتحديديقوم المستخدم 

 (.1-10-1يختار تكوين التقرير حيث يظهر الكشف كما في الشكل )
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 يمثل كشف أرصدة الحسابات. (1-10-1الشكل )
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 كشف بعمليات مستخدمي النظام
 

تختص هذا الشاشة بإعداد كشف بعمليات مستخدمي النظام وتظهـر هـذا الشاشـة عنـد كشـف بعمليـات مسـتخدمي 

 (. 1-11النظام من قائمة عام كما في الشكل )

 

 
 يمثل كشف بعمليات مستخدمي النظام. (1-11الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

خ، اسـم المسـتخدم أو الكـل، رقـم الشاشـة أو الكـل( ثـم يختـار محددات التقرير )من تاريخ، إلـى تـاري بتحديديقوم المستخدم 

 (.1-11-1تكوين التقرير حيث يظهر الكشف كما في الشكل )
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 يمثل كشف بعمليات مستخدمي النظام. (1-11-1الشكل )
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 كشف المجاميع الشهرية للحسابات
 

شاشـة عنـد اختيـار كشـف المجـاميع تختص هذا الشاشة بإعداد كشـف بالمجـاميع الشـهرية للحسـابات وتظهـر هـذا ال

 (. 1-12الشهرية للحسابات من قائمة عام كما في الشكل )

 

 
 يمثل كشف المجاميع الشهرية للحسابات. (1-12)الشكل 

 

 طريقة عمل الشاشة

وين يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )حتى نهاية الفترة المحاسـبية، رقـم الحسـاب أو الكـل، المسـتوى( ثـم يختـار تكـ

 (.1-12-1التقرير حيث يظهر الكشف كما في الشكل )
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 ع الشهرية للحسابات.ييمثل كشف المجام (1-12-1الشكل )
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 كشف مراقبة النظام المالي

 

 (.1-13تظهر هذا الشاشة عند اختيار كشف مراقبة النظام المالي من قائمة عام كما في الشكل )

 

 
 .لمالييمثل كشف مراقبة العام ا (1-13الشكل )

 

يتم من خالل هذا الشاشة إعداد تقرير لمراقبة العمل على النظام المالي حيث يبين هـذا الكشـف جميـع العمليـات المدخلـة 

 تسوية وغيرها من العمليات االخرى.الصرف وأذون العلى النظام من أوامر 
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 رموز االختصارات السريعة

 

 (.1-14يعة من قائمة عام كما في الشكل )تظهر هذا الشاشة عند اختيار رموز االختصارات السر

 

 
 يمثل شاشة رموز االختصارات السريعة. (1-14الشكل )

 

يتم من خالل هذا الشاشة تعريف عبارات وتعريف رمز واختصار لهذا العبارات التي سوف يتم التعامل معها في النظـام، حيـث يـتم 

" مـن لوحـة المفـاتيح  F7رة أو الجـزء المختصـر منهـا ثـم يضـغط زر "استرجاع هذا العبارة من خالل إدخال المستخدم رمز العبـا

فيدخل النص الكامل بشكل تلقائي، وإلضافة عبارة جديدة يقوم المستخدم بالضغط علـى زر "جديـد" مـن شـريط المهـام حيـث 

 إضافة، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذا الشاشة: -تظهر شاشة اختصارات اإلدخال السريع 

 قم مسلسل.رم:  •

 يقوم المستخدم بإدخال رمز للعبارة التي قام بإدخالها.الرمز:  •

 يقوم المستخدم بإدخال العبارة التي يريد إضافتها بشكل كامل.العبارة الكاملة:  •

يقوم المستخدم بإدخال الجزء المختصر من العبارة حيث يتم استرجاع كامـل العبـارة بمجـرد إدخـال هـذا الجـزء االختصار:  •

 منها.
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 رموز نماذج البنوك

 

 (.1-15تظهر هذا الشاشة عند اختيار رموز نماذج البنوك من قائمة عام كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة رموز نماذج البنوك. (1-15الشكل )

 

م يتم من خالل هذا الشاشة تعريف رموز نماذج البنوك التي سوف يتم التعامل معها فـي النظـام، وإلضـافة رمـز نمـوذج جديـد يقـو

إضافة، وفيما يلي تبيـان لكـل مـن -المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر شاشة رموز نماذج البنوك 

 الحقول في هذا الشاشة: 

 يقوم المستخدم باختيار اسم البنك من القائمة المنسدلة، والذي يريد إضافة النموذج إليه.اسم البنا:  •

 رقم مسلسل.م:  •

 قوم المستخدم بإدخال اسم النموذج.ياسم النموذج:  •

 يقوم المستخدم بإدخال اسم ملف النموذج الذي يريد إضافته.اسم الملف:  •

ذلـك بالضـغط بـالمربع الموجـود  يقوم المستخدم يقوم المستخدم بتحديد إذا كان هذا النموذج افتراضي أم ال وافتراضي:  •

 تحت حقل افتراضي.
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 استطالع البنود

 

 (.1-16عند اختيار استطالع البنود من قائمة عام كما في الشكل )تظهر هذا الشاشة 

 

 
 يمثل شاشة استطالع البنود. (1-16الشكل )

 

لإلستعالم عن بنـد معـين يـتم ادخـال  المتبقي من هذا التكاليف، و يتم من خالل هذا الشاشة االستعالم عن تكاليف البنود و

 " من لوحـة المفـاتيح حيـث يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام وF2لضغط على زر "ذلك من خالل ا رقم البند في حقل رقم البند و

مـن ثـم يـتم الضـغط علـى زر  أسماء البنود فيتم اختيار البند المطلوب حيث يعرض النظام اسم البنـد بمجـرد اختيـار رقمـه و

سـنة الحاليـة أو السـنوات يـتم فـي ال و المتبقي مـن هـذا التكـاليف "استطالع" حيث يعرض النظام تفصيل بتكاليف البند و

 (.1-16تسديدها كما في الشكل ) مجموع العهد التي تم صرفها و الباقي من العهد و مجموع العهد و و السابقة

 

 ويتـفي حقل المتبقي من التكاليف تم إضافة رابط جديد بمسمى )التفاصيل( عند الضغط عليه يقوم النظام بعرض جـدول يح و

يشمل البيانات التاليـة: )رقـم صـاحب اإلرتبـاط، اسـم صـاحب  رتباطات على التكاليف المتبقية وبيانات تفصيلية عن اإلعلى 

اإلرتباط، اسم العقد، تاريخ االرتباط، رقم اإلرتباط على التكاليف، المبلغ( بالنهاية يظهر حقل )إجمـالي المبلـغ( و زر )طباعـة( 

 (.1-16-1كما في الشكل )أسفل الجدول 

علـى  ويتالعهد تم إضافة رابط جديد بمسمى )التفاصيل( عند الضغط عليه يقوم النظام بعرض جدول يح في حقل الباقي من و

، رقم السلفة، نوع صاحب السـلفة، رقـم -مسلسل تلقائي-يشمل البيانات التالية: )م بيانات تفصيلية عن العهد المتبقية و

التكـاليف( بالنهايـة يظهـر حقـل )إجمـالي المبلـغ( و زر  و اسم صاحب السلفة، تاريخ السـلفة، المبلـغ، رقـم االرتبـاط علـى

 (.1-16-2كما في الشكل ))طباعة( أسفل الجدول 
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 .البيانات التفصيلية  لإلرتباطات على التكاليف المتبقية يمثل  (1-16-1الشكل )
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 .قيةالبيانات التفصيلية للعهد المتبيمثل  (1-16-2) الشكل
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 تحديد الطابعات االفتراضية للنماذج

 

 (.1-17تظهر هذا الشاشة عند اختيار تحديد الطابعات االفتراضية للنماذج من قائمة عام كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة تحديد الطابعات االفتراضية للنماذج.1-17الشكل )

 

اشـعارات  و مسـتند الـدفع اذج أمـر الصـرف وأذن التسـوية ويتم من خالل هذا الشاشة تحديد الطابعات االفتراضية لكل من نمـ

مـن ثـم يـتم  لتحديد طابعة لنموذج معين يتم الضغط على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول للنمـوذج و ، واإليداع

تم الضـغط مـن ثـم يـ من ثم يتم اختيار اسـم الطابعـة مـن القائمـة المنسـدلة و الضغط على زر "تعديل" من شريط المهام و

 على زر "حفو" من شريط المهام.
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 استطالع المستخلصات واالرتباطات لصاحب حق معين

 

االرتباطات لصاحب حق معين مـن قائمـة عـام كمـا فـي الشـكل  تظهر هذا الشاشة عند اختيار استطالع المستخلصات و

(18-1.) 

 

 
 ات لصاحب حق معين.يمثل شاشة استطالع المستخلصات واالرتباط (1-18الشكل )

 

االرتباطات لصاحب حق معين حيـث يـتم ادخـال المحـددات )رقـم  يتم من خالل هذا الشاشة إعداد استطالع بالمستخلصات و

البند أو الكل، تحديد المستفيد أو الكل، تحديد البحث في المستخلصات أو االرتباطات أو الكل(، ومن ثم يتم الضغط علـى زر 

 .(1-18-1ل )جة األستطالع كما في الشكاستطالع حيث يظهر نتي
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 يمثل استطالع المستخلصات واالرتباطات لصاحب حق معين. (1-18-1الشكل )
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 كشف احصائيات ادخاالت المستخدمين

 

 (.1-19تظهر هذا الشاشة عند اختيار كشف احصائيات ادخاالت المستخدمين من قائمة عام كما في الشكل )

 

 
 شف احصائيات ادخاالت المستخدمين.يمثل ك (1-19الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 ( ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهـر الكشـف كمـاإلى و لى، الوقت منمن و إ تاريخاليقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )

 (.1-19-1في الشكل )
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 يمثل كشف احصائيات ادخاالت المستخدمين. (1-19-1الشكل )
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  مستخدمي النظام الماليالصالحيات العامة ل
 

على سنوات معينة كما فـي الشـكل  تصف هذا الشاشة الصالحيات التي يتم وضعها للمستخدم على حسابات النظام و

(20-1.) 

 

 
 يمثل شاشة الصالحيات العامة لمستخدمي النظام المالي. (1-20الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

حديد الصالحيات لـه ثـم الضـغط علـى تعـديل وتحديـد السـنوات الماليـة التـي يريـد يقوم المستخدم بتحديد المستخدم الذي يريد ت

السـنة تحـت المقفلـة،  ومعتمدة، السنوات الجديدة معتمدة، السنة وغير الجديدة السنة الحالية، السنة) عمل صالحية عليها 

 ( وتحديد الحسابات التي يرغب بها والحفو.االقفال

 

 تفالحية المستخدم على الحسابا •

 (1-20-1اختيارها أو ال كما في الشكل ) الحسابات التي يريديقوم المستخدم باختيار 

o الميزانية مصروفات. 

o الميزانية إيرادات. 

o حسابات العهد. 

o حسابات األمانات. 

o حسابات أوامر الدفع. 

o حسابات الحواالت. 

o حسابات المستحقات العامة. 
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o حسابات جاري وزارة المالية. 

o حسابات الصندوق. 

o ابات المطلوباتحس. 

o حسابات البنوك. 

o حسابات شيكات البنوك. 

o حسابات أخرى. 

o حسابات بنك االيرادات. 

o حسابات جاري مؤسسة النقد. 

o حسابات شيكات مؤسسة النقد. 

o حسابات القروض. 

o حساب جاري المالية وفورات سنوات سابقة. 

o حسابات مبالغ مصروفة للقروض الدخلية. 

o خارجيةحسابات مبالغ مصروفة للقروض ال. 

o القروض المسددة. 

o حساب جاري مؤسسة النقد فائض ايرادات السنة المالية. 

o في حال كانت السنة المالية الحالية تتعامل مع نظام إحصاءات مالية الحكومة – األصول والخصوم. 

o في حال كانت السنة المالية الحالية تتعامل مع نظام إحصاءات مالية الحكومة – االصول غير المالية. 

o في حال كانت السنة المالية الحالية تتعامل مع نظام إحصاءات مالية الحكومة – االصول المالية. 

o  )ل مع نظام إحصاءات مالية الحكومةفي حال كانت السنة المالية الحالية تتعام –الخصوم )نعم/ال. 

o ية الحكومةل مع نظام إحصاءات مالفي حال كانت السنة المالية الحالية تتعام – التسوية حسابات. 

o السماح بتعديل صاحب الحق في مستند الدفع. 

o يتم عرض صالحية المستخدم على كشف بحركـات البـث : صالحية المستخدم على كشف بحركات البث السريع

السريع مع إمكانية عرض تفاصيل هذا الصالحية على الكشف بالضغط على الرابط "الصالحيات التفصـيلية" حيـث 

بـار أن البيانـات تفصيلية للمستخدم على كشف بحركات البث السريع مع األخذ بعين االعتيتم عرض الصالحيات ال

 .(1-20-2ستكون للعرض فقط كما في الشكل )

o يـتم عـرض صـالحية المسـتخدم علـى اسـتطالع صـاحب : صالحية المستخدم على استطالع صاحب حق معـين

لضـغط علـى الـرابط "الصـالحيات التفصـيلية" حق معين مع إمكانية عرض تفاصيل هذا الصالحية علـى الكشـف با

بـار أن حيث يتم عرض الصالحيات التفصيلية للمستخدم على استطالع صاحب حـق معـين مـع األخـذ بعـين االعت

 (.1-20-3كما في الشكل ) البيانات ستكون للعرض فقط

o سـتخدم علـى يـتم عـرض صـالحية الم: صالحية المستخدم على شاشة استثناء المستفيدين من البث السريع

شاشة استثناء المستفيدين من البث السريع مع إمكانية عرض تفاصـيل هـذا الصـالحية علـى الكشـف بالضـغط 

على الرابط "الصالحيات التفصـيلية" حيـث يـتم عـرض الصـالحيات التفصـيلية للمسـتخدم علـى شاشـة اسـتثناء 

 (.1-20-4كما في الشكل ) ون للعرض فقطبار أن البيانات ستكالمستفيدين من البث السريع مع األخذ بعين االعت

o يـتم عـرض صـالحية المسـتخدم علـى : صالحية المستخدم على إصدار شيكات للمسـتثنيين مـن البـث السـريع

شاشة إصدار شيكات للمستثنيين من البث السـريع مـع إمكانيـة عـرض تفاصـيل هـذا الصـالحية علـى الكشـف 

تم عرض الصالحيات التفصيلية للمستخدم على شاشة إصـدار بالضغط على الرابط "الصالحيات التفصيلية" حيث ي

كمـا فـي الشـكل  بار أن البيانات ستكون للعـرض فقـطشيكات للمستثنيين من البث السريع مع األخذ بعين االعت

(5-20-1.) 
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 .صالحية المستخدم على الحسابات - يمثل شاشة الصالحيات العامة لمستخدمي النظام المالي (1-20-1) الشكل
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 .صالحية المستخدم على كشف بحركات البث السريع -التفصيلية يمثل شاشة الصالحيات  (1-20-2الشكل )
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 .صالحية المستخدم على استطالع صاحب حق معين -التفصيلية يمثل شاشة الصالحيات  (1-20-3الشكل )
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 .تخدم على شاشة استثناء المستفيدين من البث السريعصالحية المس -التفصيلية يمثل شاشة الصالحيات  (1-20-4الشكل )
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 .من البث السريع اصدار شيكات للمستثنيينصالحية المستخدم على  -التفصيلية يمثل شاشة الصالحيات  (1-20-5الشكل )
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 المستخدمين الذين لهم صالحية لتعديل رقم الحساب البنكي 

 

سيكون لديهم صالحية التعديل على أرقام الحسابات البنكيـة للمتعـاملين  تصف عملية تعريف المستخدم للموظفين الذين

 (.1-21مع اإلدارة المالية، بحيث يسمح لهؤالء الموظفين فقط إمكانية التعديل على أرقام الحسابات كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة المستخدمين الذين لهم صالحية لتعديل رقم الحساب البنكي. (1-21)الشكل 

 

 قة عمل الشاشةطري

يقوم المستخدم بالضغط على تعديل ثـم اختيـار المسـتخدمين مـن جـدول مسـتخدمو النظـام الـى جـدول أصـحاب الصـالحية   

إلعطاء المستخدم صالحية على تعديل رقم الحساب البنكي والعكس في حـال الغـاء صـالحية علـى تعـديل رقـم الحسـاب 

 البنكي.
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 لصرف وأوامر الدفعكشف العمليات التي تمت على أوامر ا
 

تصف هذا الشاشة طريقة إصدار كشف بعمليات الحذف أو التعـديل التـي تمـت علـى مسـتندات الـدفع، وتتضـمن توضـيح 

 (.1-22للمعلومات التي سيشملها التقرير ويظهر كما في الشكل )

 

 
 يمثل كشف العمليات التي تمت على أوامر الصرف وأوامر الدفع. (1-22الشكل )

 

 ل الشاشة: طريقة عم

يقــوم المســتخدم بتحديــد محــددات التقريــر حســب الفتــرة المحاســبية أو حســب الفتــرة مــن تــاريخ، فــإذا كــان حســب الفتــرة 

المحاسبية فيتم تحديد الفترة المحاسبية أو الكل وإذا كان حسب الفترة من تاريخ يقوم المستخدم بادخال من التاريخ )مـن 

)اظهـار الحركـات )أمـر الصـرف، أمـر الـدفع (، نـوع المسـتند، الـرقم المرجعـي، اظهـار  يتم ادخال بـاقي المحـددات إلى( و و

، ثم يختار تكوين التقريـر )لتي تم تعديلها أو التي تم حذفها أو التي تم اضافتها أو الكل( اظهار أوامر الدفع الملغيةات )االحرك

 .)1-22-1حيث يظهر الكشف كما في الشكل )
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 كشف العمليات التي تمت على أوامر الصرف وأوامر الدفع.يمثل  (1-22-1الشكل )
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 كشف األقساط الشهرية 
 

تصف هذا الشاشة طريقة تعامل النظام مع المستخدم فيما يخص إصـدار كشـف األقسـاط الشـهرية الناتجـة عـن قـرارات 

 .(1-23حسم من الراتب في النظام المالي كما في الشكل )

 

 
 األقساط الشهرية.كشف  شاشة يمثل (1-23الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة: 

يقوم المستخدم بإدخال المحددات التالية )الكشف حسب الجهة االدارية أو الموظـف، الجهـة االداريـة أو الكـل، نـوع الحسـم أو 

شـهر  ،إلـى أو الكـل من/ ، سنة الحسمشهر مالي( شهر )القيمة اإلفتراضية(، سنة مالية و و الكشف حسب )سنة الكل،

حالة المسير )الكل، صـدر لـه أمـر لم يصدر له مسير(،  –صدر له مسير -صرف القسط )الكلحالة  إلى أو الكل، من/ الحسم

 .الرقم المرجعي ألمر الصرف(صرف، لم يصدر له أمر صرف(، 

ويظهـر إلـى(  شهر مالي( يظهر المحددين )السنة المالية، الفتـرة الماليـة مـن/ وفي حال إختيار الكشف حسب )سنة مالية و

 .(1-23-2تقرير ويظهر كما في الشكل )الثم يقوم المستخدم بالضغط على تكوين ، (1-23-1كما في الشكل )

  

 .Excelذلك بالضغط على التصدير الى ملف  يمكن للمستخدم ان يقوم بتصدير الكشف الى ملف اكسل و
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 .شهر مالي( حسب )سنة مالية و في حال إختيار الكشف كشف األقساط الشهريةشاشة يمثل  (1-23-1الشكل )
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 .كشف األقساط الشهريةشاشة يمثل  (1-23-2الشكل )
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 اصب التي يتعامل معها النظام نجدول الم

 

تعريف المناصب التي يريد أن يستخدمها عنـد طباعـة نمـاذج المسـتندات )أوامـر الصـرف، أذون  طريقةهذا الشاشة  تصف

 .(1-24)لحساب الختامي، جدول كشف التوازن، الجدول الشهري... الخ( كما في الشكل التسوية، أوامر الدفع( أو التقارير )ا

 

 
 يمثل شاشة جدول المناصب التي يتعامل معها النظام. (1-24الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

الحسـابات  جـدول، أوامـر الـدفع ،أذون التسـوية ، يقوم المستخدم باختيار نوع العملية من القائمة المنسـدلة )امـر الصـرف .1

محاضـر ، االرتبـاط علـى التكـاليف ، طلـب األرتبـاط ، الحساب الختـامي، كشف التوازن لجدول الحساب الشهري، الشهري

كشـف المطابقـة مـع ، لتقـارير االخـرى، حافظـة تسـديد الحسـميات التقاعديـة، اتجهيز ملف تحويل سريع ، جرد الصندوق 

 مثال على ذلك.( ك1-24-1. كما يظهر بالشكل )(مؤسسة التقاعد

 يقوم المستخدم اما بالضغط على جديد أو الضغط على تعديل بعد اختيار السطر الذي يريد التعديل عليه. .2

رقـم الموظـف ويظهـر ، نـوع المسـتفيد، الحـد االعلـى، الحد االدنـى ،يقوم المستخدم بإدخال الحقول )المسمى الوظيفي .3

 التوقيع(.، النظام الشخص المخول بالتوقيع

 لمستخدم بالضغط على زر حفو لحفو العملية.يقوم ا .4
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 .نوع العملية أوامر الصرف – يمثل شاشة جدول المناصب التي يتعامل معها النظام (1-24-1الشكل )
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 عمليات العام المالي
 

السـنة يهتم هذا القسم بكل العمليات التي تتعلق بالعام المالي من تعريف سنة مالية جديدة واعتمادهـا ومعلومـات عـن 

يظهر هذا القسـم عنـد اختيـار "عمليـات  إقفال السنة المالية، و إقفال الفترة المحاسبية و تعديل األرصدة االفتتاحية و المالية و

 (.2-0العام المالي" من القائمة على يمين الشاشة كما في الشكل )

 

 
 يمثل قائمة شاشات عمليات العام المالي في النظام. (2-0)الشكل 
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 سنة مالية جديدة تعريف 
 

تظهر هذا الشاشة عند اختيار تعريف سنة مالية جديدة من قائمـة  تعريف سنة مالية جديدة و طريقةهذا الشاشة تصف 

 (.2-1عمليات العام المالي كما في الشكل )

 

  
 يمثل شاشة تعريف سنة مالية جديدة. (2-1الشكل )

 

يتم من خالل هذا الشاشة تعريف السنة المالية الجديـدة المـراد  ، وضافة"تكون حالة الشاشة عند الدخول إليها في وضع "اإل 

يجب أن يكـون تـاريخ النهايـة  تاريخ نهاية السنة المالية و يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية السنة هجريا و العمل عليها و

يخ بداية السنة الهجرية موافق لبدايـة السـنة يوم واحد، كما أنه يجب أن يكون تار –= تاريخ البداية + عدد األيام في السنة 

  الميالدية.

بحيـث يكـون بإمكان المستخدم تعديلها  نعم و" 2001"التعامل مع نظام إحصاءات مالية الحكومة تكون القيمة األفتراضية للحقل 

الماليـة الحكوميـة التصـنيف الجديـد لألحصـاءات السـابق أم  التصـنيفكمؤشر على طبيعة العمل بالسنة الماليـة هـل يتبـع 

2001. 

فتـرة محاسـبية يقـوم  12كذلك يتم إدخال باقي البيانات كما هو واضح، ويقوم النظام آليا بتقسيم فترات السـنة الماليـة إلـى  و

من الممكن أن تقع الفترة المحاسبية األولى ضـمن شـهرين مـن الشـهور الهجريـة، وتكـون حالـة  النظام بعرضها فيما بعد و

 غير معتمدة ".السنة "جديدة 
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 معلومات السنة المالية

 

تختص هذا الشاشة بعرض معلومات عن السنة المالية الحالية وتظهر هذا الشاشة عند اختيار معلومـات السـنة الماليـة 

 (.2-2من قائمة عمليات العام المالي كما في الشكل )

 

 
 .حسب التصنيف السابق يمثل شاشة معلومات السنة المالية (2-2الشكل )

 

( أو تتبـع 2-2كما في الشكل )السابق  التصنيف تستخدم هذا الشاشة إذا ما أردنا استرجاع بيانات سنة معرفة مسبقا تتبع و 

 .(2-2-1كما في الشكل ) 2001التصنيف الجديد لألحصاءات المالية الحكومية 

 

ات البحث إلـى الشاشـة ثـم نختـار بحـث مـن نقوم بإدخال أي من محدد تكون الشاشة بالوضع استعالم عند الدخول إليها، و و

 شريط المهام.
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 .الجديدحسب التصنيف  يمثل شاشة معلومات السنة المالية (2-2-1الشكل )
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 اعتماد السنة المالية

 

تظهـر هـذا الشاشـة عنـد  السماح للموظف صاحب الصالحية باعتماد السنة المالية الحاليـة وطريقة هذا الشاشة  تصف

 .(2-3تماد السنة المالية من قائمة عمليات العام المالي كما في الشكل )اختيار اع

 

 
 بالنظام السابق. يمثل شاشة اعتماد السنة المالية (2-3الشكل )

 

عتماد البيانات المسجلة من قبل الشخص المختص )أو صاحب الصالحية( فيمـا يتعلـق ببدايـة ونهايـة تستخدم هذا الشاشة إل

التـي تتبـع آخر موعد للصـرف أو لتحريـر إذن تسـوية فـي شاشـة تعريـف السـنة الماليـة  مسمياتها و والفترات المحاسبية 

كل ـــكمـا فـي الش 2001اءات الماليـة الحكوميـة ـــالتصنيف الجديد لألحصع ـتتب ( أو2-3ل )ــالتصنيف السابق كما في الشك

(1-3-2.) 

 

مـاد السـنة الماليـة" مـن أسـفل الشاشـة فتتغيـر حالـة السـنة لتصـبح عتماد السنة المالية يقوم المستخدم باختيـار زر "اعتإل

 "جديدة معتمدة".

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      78 

 
 .2001حسب التصنيف الجديد نظام اإلحصاءات المالية الحكومية  يمثل شاشة اعتماد السنة المالية (2-3-1الشكل )
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 اعتماد بدء العمل على العام المالي الجديد 
 

تخدم صاحب الصالحية باعتماد بدء العمل على العام المالي الجديد وتظهر هـذا السماح للمس طريقةهذا الشاشة تصف 

 (. 2-4الشاشة عند اختيار اعتماد بدء العمل على العام المالي الجديد من قائمة عمليات العام المالي كما في الشكل )

 

 
 .سابقبالنظام ال يمثل شاشة اعتماد بدء العمل على العام المالي الجديد (2-4الشكل )

 

ويتم ذلك باعتماد البدء في العام المالي من قبل صاحب الصالحية أو الشـخص المخـول بالضـغط علـى زر "اعتمـاد بـدء العمـل" 

أو للســنة حســب التصــنيف الجديــد نظــام ( 2-4كمــا فــي الشــكل ) للســنة بالنظــام الســابق الموجــود فــي نهايــة الصــفحة

بالتـالي يكـون النظـام جـاهز للعمـل عليـه للعـام الـذي تـم  و( 2-4-1ل )كمـا فـي الشـك 2001اإلحصاءات المالية الحكوميـة 

 اعتمادا.
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 .2001حسب التصنيف الجديد نظام اإلحصاءات المالية الحكومية  يمثل شاشة اعتماد بدء العمل على العام المالي الجديد (2-4-1الشكل )

 

 يالحو أن حالة السنة المالية تتحول من جديدة إلى "حالية".

 

 د تنفيذ الخطوات السابقة يجب أن تكون الحالة كما يلي: بع

 السنة المالية: "حالية". •

 الدليل المحاسبي: "معتمد". •

 معتمدة ناقصة".“الميزانية: "معتمدة" أو  •



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      81 

 نقل األرصدة االفتتاحية من العام الماضي
 

العمليـة آليـا حيـث يقـوم النظـام  تـتم هـذا التعامل مع األرصـدة المـدورة مـن العـام الماضـي و طريقةهذا الشاشة تصف 

بفحص الحسابات التي لم يتم تسويتها، وتظهر هذا الشاشة عند اختيار نقل األرصدة االفتتاحية من العام الماضـي مـن قائمـة 

 عمليات العام المالي.

تحـت اإلقفـال كمـا  المراد نقل األرصـدة منهـا مقفلـة أو وال تعمل هذا الشاشة إال إذا كانت حالة السنة المالية السابقة و

 (.2-5يظهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة نقل األرصدة االفتتاحية من العام الماضي. (2-5الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة: 

بالضغط على جديد لنقل رصيد افتتاحي في السنة الحالية، ثم يقوم بإدخال )رقم الحساب المرحل منـه، رقـم يقوم المستخدم 

 د الحفو يظهر المبلغ المرحل.  بع البند المرحل إليه(، و
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 تعديل األرصدة االفتتاحية 
 

 إدخال األرصدة االفتتاحية للحسابات التي لها أرصدة، في حال كـان النظـام يطبـق ألول مـرة، و طريقةهذا الشاشة تصف 

 فتتاحية من قائمة عمليات العام المالي. تظهر هذا الشاشة عند اختيار تعديل األرصدة اإل

سنة موجودة علـى  ذلك ألن السنة المالية الحالية تكون هي أول ألول مرة و يتم ذلك في بداية تطبيق النظام و عادة ما و

 .(2-6كما في الشكل ) فتتاحية للعام القادمفي المستقبل يقوم النظام آليا في نهاية كل سنة بترحيل األرصدة اإل النظام، و

 

 
 فتتاحية.يمثل شاشة تعديل األرصدة اال (2-6الشكل )
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 اعتماد األرصدة االفتتاحية 
 

عتماد البيانات المسجلة في شاشة تعـديل األرصـدة االفتتاحيـة مـن قبـل الشـخص المخـتص إ طريقةهذا الشاشة تصف 

كما فـي الشـكل  تظهر هذا الشاشة عند اختيار اعتماد األرصدة االفتتاحية من قائمة عمليات العام المالي صاحب الصالحية، و

(7-2.)  

 

 
 يمثل شاشة اعتماد األرصدة االفتتاحية. (2-7الشكل )

 

عتماد األرصدة االفتتاحية يقوم المستخدم باختيار زر "اعتماد مبدئي" من أسفل الشاشة بحيث يسمح النظام باإلضافة على إل

ائي يقـوم بالضـغط علـى رصدة بشكل نهعتماد اإلإراد المستخدم أإذا  الحسابات المدورة لحين اإلنتهاء منها بشكل نهائي و

يوجد رابط في الشاشة يتيح للمستخدم عند اختيارا اسـتعراض قائمـة بالحسـابات مـن العـام المـالي  زر "اعتماد كامل". و

 المتبقي فيها رصيد تحتوي على المعلومات التالية )رقم الحساب، إجمالي المدين، إجمالي الدائن، الرصيد(. السابق و
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 بية الحالية إقفال الفترة المحاس
 

تظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار  و للموظف صاحب الصالحية إقفال الفترة المحاسبية الحالية طريقةهذا الشاشة تصف 

 (. 2-8إقفال الفترة المحاسبية الحالية من قائمة عمليات العام المالي كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة إقفال الفترة المحاسبية الحالية. (2-8الشكل )

 

تتم هذا العمليـة مـن قبـل الشـخص  تم من خالل هذا الشاشة إقفال الفترة المحاسبية التي نعمل عليها حاليا  في النظام وي

ذلك بقيامه بالضغط على زر "إقفال الفترة الحالية" الموجـود فـي أسـفل  المختص أو صاحب الصالحية على هذا الشاشة و

قفلة حيث يظهر شكل قفل في الجـدول الموجـود بـه هـذا الفتـرة للداللـة الشاشة حيث تصبح الفترة المحاسبية الحالية م

ذلـك مـن خـالل  على أن هذا الفترة مقفلة من الممكن للمستخدم عـرض الموانـع التـي تمنـع اقفـال الفتـرة المحاسـبية و

 كشف موانع اقفال الفترة المحاسبية".“قيامه بالضغط على زر 
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 اقفال السنة المالية 
 

تظهر هذا الشاشة عند اختيار إقفـال السـنة  وللموظف صاحب الصالحية إقفال السنة المالية  طريقةة هذا الشاشتصف 

 (. 2-9المالية من قائمة عمليات العام المالي كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة إقفال السنة المالية. (2-9الشكل )

 

تـتم هـذا العمليـة مـن قبـل الشـخص  ليـا  فـي النظـام ويتم من خالل هذا الشاشة إقفال السنة المالية التي نعمل عليهـا حا

ذلك بقيامه بالضغط على زر "إقفال السنة المالية" الموجـود فـي أسـفل  المختص أو صاحب الصالحية على هذا الشاشة و

الشاشة حيث تصبح السنة المالية الحالية مقفلة حيث يظهر شكل قفل في الجدول الموجود به هذا السنة للداللـة علـى 

 هذا السنة المالية مقفلة. أن
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 كشف الحركات على األرصدة االفتتاحية
 

تظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار  إعداد كشف بالحركات التي تمت على األرصدة االفتتاحيـة و طريقةهذا الشاشة تصف 

 (. 2-10كشف الحركات على األرصدة االفتتاحية من قائمة عمليات العام المالي كما في الشكل )

 

 
 يمثل كشف الحركات على األرصدة االفتتاحية. (2-10كل )الش

 

 طريقة عمل الشاشة

الحساب( ثم يختار تكـوين التقريـر حيـث يظهـر الكشـف كمـا فـي  نوعيقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )اسم الحساب، 

 (.2-10-1الشكل )
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 يمثل كشف الحركات على األرصدة االفتتاحية. (2-10-1الشكل )
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 ارقام اليومية تغيير
 

تغيير ارقام اليومية ألوامر اعتماد الصرف وأذون التسوية وتظهر هذا الشاشة عنـد اختيـار تغييـر  طريقةهذا الشاشة تصف 

 (. 2-11أرقام اليومية من قائمة عمليات العام المالي كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة تغيير ارقام اليومية. (2-11الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

قوم المستخدم بتحديد تغيير ارقام اليومية ألوامر الصرف أو أذون التسوية ومن ثم يقوم بتحديد الفترة المحاسـبية مـن القائمـة ي

المنسدلة حيث يعرض النظام تاريخ بداية ونهاية الفترة المحاسبية وكما ويعرض النظام جدول أوامر الصرف أو أذون التسـوية 

 ة حسب ما تم اختيارا، يقوم المستخدم باختيار أمر الصرف أو إذن التسـوية مـن الجـدول والتي تقع ضمن الفترة المحاسبي

مـن ثـم الضـغط علـى زر "تعـديل" مـن  من ثم يقوم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهـام الموجـود اعلـى الشاشـة و

 جديـد بحيـث ال يتكـرر هـذا الـرقم وشريط المهام الموجود فوق الجدول حيث يصبح بإمكان المستخدم ادخال رقم اليوميـة ال

نهايـة الفتـرة المحاسـبية التـي يقـع فيهـا رقـم  من ثم يقوم بإدخال تاريخ اليومية الجديـد بحيـث يكـون ضـمن تـاريخ بدايـة و

 اليومية. 
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 فك الترحيل ألوامر الصرف وأذون التسوية

 

التـي تكـون فـي الفتـرة الحاليـة للنظـام أو اذون التسـوية  فك الترحيل ألوامـر اعتمـاد الصـرف وطريقة هذا الشاشة تصف 

 تظهر هذا الشاشة عنـد اختيـار فـك الترحيـل ألوامـر الصـرف و ال يسمح النظام بفك الترحيل ألي فترة مغلقة، و فترات الحقة و

 (. 2-12أذون التسوية من قائمة عمليات العام المالي كما في الشكل )

 

 
 ر الصرف وأذون التسوية.يمثل شاشة فك الترحيل ألوام (2-12الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

من ثم يقوم بتحديد الفتـرة المحاسـبية مـن القائمـة  يقوم المستخدم بتحديد هل أرقام اليومية ألوامر الصرف أو أذون التسوية و

رقـم  لـى( وإ يمكـن إدخـال تـاريخ اليوميـة )مـن و نهاية الفترة المحاسبية كمـا و المنسدلة حيث يعرض النظام تاريخ بداية و

إلى( ومن ثم يتم الضغط على زر "تحميل" حيث يعرض النظام جدول أوامر الصرف أو أذون التسوية التـي تقـع  اليومية )من و

مـن ثـم  ضمن الفترة المحاسبية حسب ما تم اختيارا، يقوم المستخدم باختيار أمـر الصـرف أو إذن التسـوية مـن الجـدول و

من أسفل الشاشة حيث يقوم النظام يفك الترحيل للمسـتند أو المسـتندات المختـارة، يقوم بالضغط على زر "فك الترحيل" 

" يقوم النظام بطباعة حركات فك الترحيـل للفتـرة المحاسـبية المختـارة مـا فـي الشـكل Log Fileبالضغط على زر "طباعة  و

(1-12-2.) 
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 يمثل شاشة حركات فك الترحيل. (2-12-1الشكل )
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  الصرف وأذون التسوية إعادة ترقيم ألوامر
 

تستخدم هذا الشاشة من أجل إعادة ترقيم أرقام اليومية ألوامـر اعتمـاد الصـرف أو أذون التسـوية الصـادرة فـي النظـام حتـى  

 (.2-13رة محاسبية معينة كما في الشكل )فت

 

 
 يمثل شاشة أعادة ترقيم أوامر الصرف وأذون التسوية. (2-13الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

الفتـرة المحاسـبية(، ثـم يقـوم بالضـغط علـى الـزر  أذون التسـوية(،  أويقوم المستخدم باختيار المحددات ) نوع الحركة )أمر صـرف 

"تجهيز البيانات" وذلك من أجل عرضها للمستخدم على الشاشة قبل عكسها بشكل فعلي على بيانـات أوامـر الصـرف أو أذون 

 التسوية الفعلية. 

  

 مستخدم لطباعة بيانات المستندات التي سيتم إعادة ترقيمهـا وذلـك بالضـغط علـى زر "طباعـة البيانـات"توجد إمكانية لل

 .(2-13-1كما في الشكل )

  

 خر تعديل للترقيم. آوقت  يقوم المستخدم بالضغط على زر اعادة الترقيم إلظهار اسم اخر مستخدم عدل الترقيم و تاريخ و
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 أعادة ترقيم أوامر الصرف وأذون التسوية. عة بياناتكشف طبايمثل  (2-13-1الشكل )
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 اعادة فتح آخر فترة مالية مقفلة
 

تستخدم هذا الشاشة من أجل إعادة فتح آخـر فتـرة ماليـة مقفلـة فـي النظـام حتـى فتـرة محاسـبية معينـة مـن قائمـة 

 (.2-14عمليات العام المالي كما في الشكل )

 

 
 ح آخر فترة مالية مقفلة.يمثل شاشة أعادة فت (2-14الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 يقوم النظام بعرض آخر فترة مقفلة في نفس السنة المالية الحالية كقيمة افتراضية. .1

 يقوم المستخدم باختيار الفترة المالية المراد اعادة فتحها. .2

 يقوم المستخدم بالضغط على الزر "اعادة فتح الفترة". .3

يمكن بعد ذلك للمستخدم تنفيـذ الحركـات الماليـة عليهـا  المقفلة بحيث تصبح غير مقفلة ويقوم النظام بإعادة فتح الفترة  .4

 كالمعتاد.
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 كشف بالحركات المالية على فترة معاد فتحها
 

 تختص هذا الشاشة بإعداد كشف بالحركات المالية على فترة معاد فتحها من قائمة عمليات العام المالي كما في 

 (.2-15الشكل )

 

 
 ( يمثل كشف بالحركات المالية على فترة معاد فتحها.2-15كل )الش

 

 طريقة عمل الشاشة

تار تكوين التقريـر حيـث يظهـر الكشـف كمـا فـي الشـكل ــيقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )الفترة المعاد فتحها( ثم يخ

(1-15-2.) 
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 حها.يمثل كشف بالحركات المالية على فترة معاد فت (2-15-1الشكل )
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 الدليل المحاسبي
 

كشـف بالـدليل  اعتمـادا و يهتم هذا القسم بكل العمليـات التـي بالـدليل المحاسـبي مـن عمليـات الـدليل المحاسـبي و

 (.3-0يظهر هذا القسم عند اختيار "الدليل المحاسبي" من القائمة على يمين الشاشة كما في الشكل ) المحاسبي، و

 

 
 ات الدليل المحاسبي في النظام.يمثل قائمة شاش (3-0الشكل )
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  عمليات الدليل المحاسبي

 

تظهر هذا الشاشة عند اختيار عمليات الدليل المحاسـبي مـن  تختص هذا الشاشة بتعريف عمليات الدليل المحاسبي و

 (.3-1قائمة الدليل المحاسبي كما في الشكل )

 

 
 .لسابقبالنظام ا يمثل شاشة عمليات الدليل المحاسبي (3-1الشكل )

 

الهدف من هذا العملية هو تعريف جميع الحسابات التي تتعامل معهـا المصـلحة حيـث يقـوم النظـام بعـرض األنـواع الرئيسـية مـن 

( وعلى المستخدم إضافة الحسابات التـي 3-1كما في الشكل )بالنظام السابق الحسابات المستخدمة في الجهات الحكومية 

 التاليةتعريف الحسابات تخصه من كل نوع ويستطيع المستخدم 

 إذا كان الحساب من نوع مصروفات:  -

 ب: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحسا •

 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.اسم الحساب •

 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.رقم الحساب الذي ينتمي له •

 ب.: يقوم النظام بإظهار اسم الحسااسم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.هل هو تفصيلي أم  •

 : يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.نوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد( •

 : يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.الجهة المختصة بالحساب •

 ص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحسابالقسم الخا •

 ب.رقم اإلضبارة للحسارقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •
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ر: يقـوم المسـتخدم بإدخـال أرقـام فـي هـذا رقم الباب / رقم الحساب الرئيسي / رقم العنصر / رقـم فـرع العنصـ •

 .الحقول

 يسمح بالمناقلة منه أم ال. •

به ألمر الصرف: حيث يمكننا أن نحدد نوعية األشخاص أو الجهات التـي يـتم الصـرف لهـا نوع المستفيد المسموح  •

من هذا الحساب وهم شخص، موظف، مجموعة مسيرات، جهة، مجموعة مـوظفين، مجموعـة أشـخاص، مـورد/ 

 مقاول.

 : ايراداتإذا كان الحساب من نوع  -

 ب: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحسا •

 يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب. :اسم الحساب •

 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.رقم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار اسم الحساب.اسم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم  النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.هل هو تفصيلي أم  •

 : يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.ع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد(نو •

 : يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.الجهة المختصة بالحساب •

 القسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحساب •

 ب.رقم اإلضبارة للحسارقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •

 .لحساب الرئيسي الذي تم طباعته في أمر الدفع: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحسابرقم ا •

 نوع حساب اإليرادات )غير مباشر, مباشر(: يقوم المستخدم باختيار نوع حساب اإليرادات. •

 

 : العهدإذا كان الحساب من نوع  -

 .برقم الحسا •

 .اسم الحساب •

 .رقم الحساب الذي ينتمي له •

 .تمي لهاسم الحساب الذي ين •

 .مستوى الحساب •

 اجمالي.هل هو تفصيلي أم  •

 (.نوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد •

 .الجهة المختصة بالحساب •

 القسم الخاص بالحساب. •

 نوع المستفيد. •

 رقم اإلضبارة. •

 .رقم الحساب الرئيسي الذي تم طباعته في أمر الدفع •

 

 : األماناتإذا كان الحساب من نوع  -

 .برقم الحسا •

 .الحساباسم  •

 .رقم الحساب الذي ينتمي له •

 .اسم الحساب الذي ينتمي له •

 .مستوى الحساب •

 اجمالي.هل هو تفصيلي أم  •

 (.نوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد •

 .الجهة المختصة بالحساب •

 القسم الخاص بالحساب. •

 نوع المستفيد. •
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 ر محدد(.)متابعة حركات التعلية والتسديد, متابعة حركات التعلية فقط, غي •

 إضافة أسطر اإلفراديات تلقائيا. •

 رقم الحساب في السنة السابقة. •

 –بنـك التسـليف السـعودي, أمانـات متنوعـة  –نوع حسابات األمانات )غير محدد, مرتجـع رواتـب, أمانـات متنوعـة  •

البنـد  – المؤسسـة العامـة للتأمينـات اإلجتماعيـة, أمانـات متنوعـة –المؤسسة العامـة للتقاعـد, أمانـات متنوعـة 

اللجنـة  –صـندوق التنميـة العقـاري, أمانـات متنوعـة  –البنـك الزراعـي, أمانـات متنوعـة  –الخيري, أمانات متنوعة 

 أشخاص(. –رديات التقاعد, أمانات متنوعة  –الشعبية لمساعدة أسر فلسطين, أمانات متنوعة 

 رقم الدليل. •

 نسبة اإلحتساب. •

 رقم اإلضبارة. •

 .ي تم طباعته في أمر الدفعرقم الحساب الرئيسي الذ •

 

 : أوامر الدفعإذا كان الحساب من نوع  -

 ب: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحسا •

 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.اسم الحساب •

 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.رقم الحساب الذي ينتمي له •

 سم الحساب.: يقوم النظام بإظهار ااسم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم  النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.هل هو تفصيلي أم  •

 : يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.نوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد( •

 : يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.الجهة المختصة بالحساب •

 لقسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحسابا •

 ب.رقم اإلضبارة للحسارقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •

 .رقم الحساب الرئيسي الذي تم طباعته في أمر الدفع: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب •

 وزارة المالية لحسابات أوامر الدفع.اسم حساب جاري وزارة المالية: يقوم المستخدم بإختيار حساب جاري  •

 األبواب المسموح الصرف منها بأمر الدفع: يقوم المستخدم بإختيار األبواب التي يريد الصرف منها بأمر الدفع. •

 نوع المستفيد المسموح به ألمر الدفع: يقوم المستخدم بإختيار المستفيدين ألمر الدفع. •

 : يقوم المستخدم بإدخال أعلى قيمة يمكن صرفها بأمر الدفع الواحد.أعلى مبلغ مسموح صرفه بأمر الدفع الواحد •

 عدد خانات رقم المستند: يقوم المستخدم بإدخال رقم عدد خانات رقم المستند. •

 رقم التقسيم: يقوم المستخدم بإدخال رقم التقسيم. •

 الترقيم بشكل متسلسل: يقوم المستخدم بإختيار )نعم/أو ال(. •

 مر الدفع بـ: يقوم المستخدم بإدخال الرقم الذي يبدأ منه تسلسل أرقام أوامر الدفع.بدء تسلسل أرقام أوا •

 نهاية تسلسل أرقام الدفع عند: يقوم المستخدم بإدخال الرقم الذي ينتهي عندا تسلسل أرقام اوامر الدفع. •

 

 : الحواالتإذا كان الحساب من نوع  -

 ب: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحسا •

 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.سم الحسابا •

 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.رقم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار اسم الحساب.اسم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 لحساب.اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع اهل هو تفصيلي أم  •

 : يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.نوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد( •

 : يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.الجهة المختصة بالحساب •

 القسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحساب •

 ب.ارقم اإلضبارة للحسرقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •
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 .رقم الحساب الرئيسي الذي تم طباعته في أمر الدفع: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب •

 .1اسم حساب الصندوق: يقوم المستخدم بإختيار حساب صندوق •

 األبواب المسموح الصرف منها بحوالة: يقوم المستخدم بإختيار األبواب التي يريد الصرف منها بحوالة. •

 للحوالة: يقوم المستخدم بإختيار المستفيدين من الحوالة.نوع المستفيد المسموح به  •

 أعلى مبلغ مسموح صرفه بالحوالة الواحدة: يقوم المستخدم بإدخال أعلى قيمة يمكن صرفها بالحوالة الواحدة. •

 عدد خانات رقم المستند: يقوم المستخدم بإدخال رقم عدد خانات رقم المستند. •

 دم بإختيار )نعم/أو ال(.الترقيم بشكل متسلسل: يقوم المستخ •

 بدء تسلسل أرقام الحواالت بـ: يقوم المستخدم بإدخال الرقم الذي يبدأ منه تسلسل أرقام الحواالت. •

 

 : المستحقات العامةإذا كان الحساب من نوع  -

 ب: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحسا •

 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.اسم الحساب •

 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.اب الذي ينتمي لهرقم الحس •

 : يقوم النظام بإظهار اسم الحساب.اسم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم  النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.هل هو تفصيلي أم  •

 المستخدم باختيار نوع الحساب. : يقومنوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد( •

 : يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.الجهة المختصة بالحساب •

 القسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحساب •

 ب.رقم اإلضبارة للحسارقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب رقم الحساب الرئيسي الذي تم طباعته في أمر الدفع: •

 

 : جاري وزارة الماليةإذا كان الحساب من نوع  -

 ب: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحسا •

 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.اسم الحساب •

 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.رقم الحساب الذي ينتمي له •

 النظام بإظهار اسم الحساب.: يقوم اسم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم  النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.هل هو تفصيلي أم  •

 : يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.نوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد( •

 ختصة بالحساب.: يقوم المستخدم بإختيار جهه مالجهة المختصة بالحساب •

 القسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحساب •

 ب.رقم اإلضبارة للحسارقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •

 .رقم الحساب الرئيسي الذي تم طباعته في أمر الدفع: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب •

 

 : الصندوقإذا كان الحساب من نوع  -

 قوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.ب: يرقم الحسا •

 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.اسم الحساب •

 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.رقم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار اسم الحساب.اسم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 مالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.اجهل هو تفصيلي أم  •

 : يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.نوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد( •

 : يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.الجهة المختصة بالحساب •

 القسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحساب •
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 ب.رقم اإلضبارة للحساالمستخدم بإدخال رقم اإلضبارة: يقوم  •

 .رقم الحساب الرئيسي الذي تم طباعته في أمر الدفع: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب •

 يوجد ألمين الصندوق حساب بنكي: يقوم المستخدم بإختيار )نعم/أو ال(. •

 البنك: يقوم المستخدم بإختيار البنك. •

 البنك.فرع البنك: يقوم المستخدم بإختيار فرع  •

 رقم الحساب: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب. •

 عملة الحساب: يقوم المستخدم بإختيار عملة الحساب. •

 رقم أمين الصندوق: يقوم المستخدم بإدخال رقم أمين الصندوق. •

 اإلسم: يقوم المستخدم بإدخال اسم أمين الصندوق. •

 المستخدم بالتحديد عليه.بعد نفاذ التغذية: يقوم  -الصرف من المتبقي من الصندوق  •

 األبواب المسموح عند صرف الحوالة بعد نفاذ التغذية: يقوم المستخدم بالتحديد على األبواب. •

 

 : المطلوباتإذا كان الحساب من نوع  -

 ب: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحسا •

 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.اسم الحساب •

 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.له رقم الحساب الذي ينتمي •

 : يقوم النظام بإظهار اسم الحساب.اسم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.هل هو تفصيلي أم  •

 يار نوع الحساب.: يقوم المستخدم باختنوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد( •

 : يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.الجهة المختصة بالحساب •

 .القسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحساب •

 الحسابات التفصيلية له تضاف تلقائيا من قبل النظام. •

 نوع المستفيد المسموح به للعهدة: يقوم المستخدم بإختيار المستفيد. •

 ب.رقم اإلضبارة للحسام اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال رق •

 .رقم الحساب الرئيسي الذي تم طباعته في أمر الدفع: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب •

 

 : البنوكإذا كان الحساب من نوع  -

 ب: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحسا •

 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.اسم الحساب •

 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.رقم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار اسم الحساب.اسم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.هل هو تفصيلي أم  •

 : يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.د(نوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محد •

 : يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.الجهة المختصة بالحساب •

 القسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحساب •

 ب.رقم اإلضبارة للحسارقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •

 .ر الدفع: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحسابرقم الحساب الرئيسي الذي تم طباعته في أم •

 البنك: يقوم المستخدم بإختيار البنك. •

 فرع البنك: يقوم المستخدم بإختيار فرع البنك. •

 رقم الحساب )اإلسم المختصر( لدى البنك: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب. •

 عملة الحساب: يقوم المستخدم بإختيار عملة الحساب. •

لمصــروفات" المســموح الصــرف عليهــا فـي حــال العمــل دون توســيط حســاب الشــيكات: يقــوم حسـابات "أبــواب ا •

 المستخدم بإختيار الحساب.
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 أعلى مبلغ مسموح به بشيك: يقوم المستخدم بإدخال القيمة كحد أعلى. •

 نوع المستفيد المسموح به للشيك: يقوم المستخدم بإختيار المستفيد. •

 ارية للبنك كتغذية: يقوم المستخدم بالتحديد عليها.تفعيل متابعة إيداعات الشيكات الوز •

 إمكانية الصرف مباشرة من حساب البنك دون توسيط حساب الشيكات: يقوم المستخدم بالتحديد عليها. •

 إمكانية الصرف من اإليداعات األخرى في حال نفاذ التغذية: يقوم المستخدم بالتحديد عليها. •

 نفاذ التغذية: يقوم المستخدم بالتحديد على األبواب. األبواب المسموح عند صرف الشيك بعد •

 

 : شيكات البنوكإذا كان الحساب من نوع  -

 ب: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحسا •

 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.اسم الحساب •

 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.رقم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار اسم الحساب.ي لهاسم الحساب الذي ينتم •

 : يقوم  النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.هل هو تفصيلي أم  •

 : يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.نوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد( •

 ختيار جهه مختصة بالحساب.: يقوم المستخدم بإالجهة المختصة بالحساب •

 القسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحساب •

 ب.رقم اإلضبارة للحسارقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •

 رقم الحساب الرئيسي الذي تم طباعته في أمر الدفع: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب. •

 في الدليل: يقوم المستخدم بإختيار إسم الحساب.اسم حساب البنك أو حساب مؤسسة النقد  •

 األبواب المسموح الصرف منها بشيك: يقوم المستخدم بالتحديد على األبواب. •

 نوع المستفيد المسموح به للشيك: يقوم المستخدم بإختيار المستفيدين من الشيك. •

 مكن صرفها بالحوالة الواحدة.أعلى مبلغ مسموح صرفه بالشيك الواحد: يقوم المستخدم بإدخال أعلى قيمة ي •

 عدد خانات رقم المستند: يقوم المستخدم بإدخال رقم عدد خانات رقم المستند. •

 الترقيم بشكل متسلسل: يقوم المستخدم بإختيار )نعم/أو ال(. •

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        بدء تسلسل أرقام الشيكات بـ: يقوم المستخدم بإدخال الرقم الذي يبدأ منه تسلسل أرقام الشيكات. •

 السماح بسحب الشيكات دون التحقق من رصيد التغذية: يقوم المستخدم بإختيار )نعم /أو ال(. •

 الحد األدنى لرصيد حساب الشيك: يقوم المستخدم بإدخال القيمة كحد أدنى. •

 

 : أخرىإذا كان الحساب من نوع  -

 ب: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحسا •

 خال اسم الحساب.: يقوم المستخدم بإداسم الحساب •

 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.رقم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار اسم الحساب.اسم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم  النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.هل هو تفصيلي أم  •

 : يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.ن، دائن، غير محدد(نوع رصيد الحساب )مدي •

 : يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.الجهة المختصة بالحساب •

 القسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحساب •

 ب.رقم اإلضبارة للحسارقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •

 .تم طباعته في أمر الدفع: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب رقم الحساب الرئيسي الذي •

 

 : بنك اإليراداتإذا كان الحساب من نوع  -

 ب: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحسا •

 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.اسم الحساب •
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 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.رقم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار اسم الحساب.لذي ينتمي لهاسم الحساب ا •

 : يقوم النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.هل هو تفصيلي أم  •

 : يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.نوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد( •

 تخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.: يقوم المسالجهة المختصة بالحساب •

 القسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحساب •

 ب.رقم اإلضبارة للحسارقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •

 .رقم الحساب الرئيسي الذي تم طباعته في أمر الدفع: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب •

 البنك. البنك: يقوم المستخدم بإختيار •

 فرع البنك: يقوم المستخدم بإختيار فرع البنك. •

 رقم الحساب )اإلسم المختصر( لدى البنك: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب. •

 عملة الحساب: يقوم المستخدم بإختيار عملة الحساب. •

م حسـابات "أبــواب المصــروفات" المســموح الصــرف عليهــا فـي حــال العمــل دون توســيط حســاب الشــيكات: يقــو •

 المستخدم بإختيار الحساب.

 أعلى مبلغ مسموح به بشيك: يقوم المستخدم بإدخال القيمة كحد أعلى. •

 نوع المستفيد المسموح به للشيك: يقوم المستخدم بإختيار المستفيد. •

 تفعيل متابعة إيداعات الشيكات الوزارية للبنك كتغذية: يقوم المستخدم بالتحديد عليها. •

 من حساب البنك دون توسيط حساب الشيكات: يقوم المستخدم بالتحديد عليها.إمكانية الصرف مباشرة  •

 إمكانية الصرف من اإليداعات األخرى في حال نفاذ التغذية: يقوم المستخدم بالتحديد عليها. •

 األبواب المسموح عند صرف الشيك بعد نفاذ التغذية: يقوم المستخدم بالتحديد على األبواب. •

 

 : جاري مؤسسة النقدنوع إذا كان الحساب من  -

 ب: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحسا •

 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.اسم الحساب •

 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.رقم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار اسم الحساب.اسم الحساب الذي ينتمي له •

 هار مستوى الحساب.: يقوم النظام بإظمستوى الحساب •

 اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.هل هو تفصيلي أم  •

 : يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.نوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد( •

 : يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.الجهة المختصة بالحساب •

 قسم خاص بالحساب القسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار •

 ب.رقم اإلضبارة للحسارقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •

 .رقم الحساب الرئيسي الذي تم طباعته في أمر الدفع: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب •

 البنك: يقوم المستخدم بإختيار البنك. •

 فرع البنك: يقوم المستخدم بإختيار فرع البنك. •

 تصر( لدى البنك: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحساب )اإلسم المخ •

 عملة الحساب: يقوم المستخدم بإختيار عملة الحساب. •

حسـابات "أبــواب المصــروفات" المســموح الصــرف عليهــا فـي حــال العمــل دون توســيط حســاب الشــيكات: يقــوم  •

 المستخدم بإختيار الحساب.

 لقيمة كحد أعلى.أعلى مبلغ مسموح به بشيك: يقوم المستخدم بإدخال ا •

 نوع المستفيد المسموح به للشيك: يقوم المستخدم بإختيار المستفيد. •

 تفعيل متابعة إيداعات الشيكات الوزارية للبنك كتغذية: يقوم المستخدم بالتحديد عليها. •

 إمكانية الصرف مباشرة من حساب البنك دون توسيط حساب الشيكات: يقوم المستخدم بالتحديد عليها. •

 ة الصرف من اإليداعات األخرى في حال نفاذ التغذية: يقوم المستخدم بالتحديد عليها.إمكاني •



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      104 

 األبواب المسموح عند صرف الشيك بعد نفاذ التغذية: يقوم المستخدم بالتحديد على األبواب. •

 

 : شيكات مؤسسة النقدإذا كان الحساب من نوع  -

 ب: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحسا •

 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.لحساباسم ا •

 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.رقم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار اسم الحساب.اسم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 ب.اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساهل هو تفصيلي أم  •

 : يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.نوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد( •

 : يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.الجهة المختصة بالحساب •

 .القسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحساب •

 ب.رقم اإلضبارة للحسارقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •

 .رقم الحساب الرئيسي الذي تم طباعته في أمر الدفع: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب •

 اسم حساب البنك أو حساب مؤسسة النقد في الدليل: يقوم المستخدم بإختيار أسم الحساب. •

 األبواب المسموح الصرف منها بشيك: يقوم المستخدم بإختيار األبواب. •

 يقوم المستخدم بإختيار نوع المستفيد. نوع المستفيد المسموح به للشيك: •

 أعلى مبلغ مسموح صرفه بالشيك الواحد: يقوم المستخدم بإدخال القيمة كحد أعلى. •

 عدد خانات رقم المستند: يقوم المستخدم بإدخال رقم عدد خانات رقم المستند. •

 الترقيم بشكل متسلسل: يقوم المستخدم بإختيار )نعم/ ال(. •

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        كات بـ: يقوم المستخدم بإدخال الرقم الذي يبدأ منه تسلسل أرقام الشيكات.بدء تسلسل أرقام الشي •

 ال(. ار )نعم /السماح بسحب الشيكات دون التحقق من رصيد التغذية: يقوم المستخدم بإختي •

 الحد األدنى لرصيد حساب الشيك: يقوم المستخدم بإدخال القيمة كحد أدنى. •

 

 : القروضإذا كان الحساب من نوع  -

 ب: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحسا •

 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.اسم الحساب •

 حساب.: يقوم النظام بإظهار رقم الرقم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار اسم الحساب.اسم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.هل هو تفصيلي أم  •

 : يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.نوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد( •

 : يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.بالحسابالجهة المختصة  •

 القسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحساب. •

 يقوم النظام بإظهار اإلسم. إدخال رقمه, و نوع المستفيد: يقوم المستخدم بإدخال نوع المستفيد و •

 ب.رقم اإلضبارة للحسارقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •

 .رقم الحساب الرئيسي الذي تم طباعته في أمر الدفع: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب •

 

 : جاري المالية وفورات سنوات سابقةإذا كان الحساب من نوع  -

 ب: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحسا •

 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.اسم الحساب •

 وم النظام بإظهار رقم الحساب.: يقرقم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار اسم الحساب.اسم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.هل هو تفصيلي أم  •
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 الحساب. : يقوم المستخدم باختيار نوعنوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد( •

 : يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.الجهة المختصة بالحساب •

 .القسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحساب •

 ب.رقم اإلضبارة للحسارقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •

 .ل رقم الحسابرقم الحساب الرئيسي الذي تم طباعته في أمر الدفع: يقوم المستخدم بإدخا •

 

 : مبالغ مصروفة للقروض الداخليةإذا كان الحساب من نوع  -

 ب: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحسا •

 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.اسم الحساب •

 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.رقم الحساب الذي ينتمي له •

 هار اسم الحساب.: يقوم النظام بإظاسم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.هل هو تفصيلي أم  •

 : يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.نوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد( •

 ب.: يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساالجهة المختصة بالحساب •

 .القسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحساب •

 .برقم اإلضبارة للحسارقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •

 .رقم الحساب رقم الحساب الرئيسي الذي تم طباعته في أمر الدفع: يقوم المستخدم بإدخال •

 

 : مبالغ مصروفة للقروض الخارجيةإذا كان الحساب من نوع  -

 ب: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.م الحسارق •

 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.اسم الحساب •

 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.رقم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار اسم الحساب.اسم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم  النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.تفصيلي أم هل هو  •

 : يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.نوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد( •

 : يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.الجهة المختصة بالحساب •

 .القسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحساب •

 .برقم اإلضبارة للحساضبارة: يقوم المستخدم بإدخال رقم اإل •

 .رقم الحساب الرئيسي الذي تم طباعته في أمر الدفع: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب •

 

 : القروض المسددةإذا كان الحساب من نوع  -

 ب: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحسا •

 ساب.: يقوم المستخدم بإدخال اسم الحاسم الحساب •

 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.رقم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار اسم الحساب.اسم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم  النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.هل هو تفصيلي أم  •

 : يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.ر محدد(نوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غي •

 : يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.الجهة المختصة بالحساب •

 .القسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحساب •

 .برقم اإلضبارة للحسارقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •

 .في أمر الدفع: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب رقم الحساب الرئيسي الذي تم طباعته •
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 : جاري مؤسسة النقد فائض ايرادات السنة الماليةإذا كان الحساب من نوع  -

 ب: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحسا •

 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.اسم الحساب •

 الحساب.: يقوم النظام بإظهار رقم رقم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار اسم الحساب.اسم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.هل هو تفصيلي أم  •

 : يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.نوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد( •

 : يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.ة بالحسابالجهة المختص •

 .القسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحساب •

 .برقم اإلضبارة للحسارقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •

 .رقم الحساب الرئيسي الذي تم طباعته في أمر الدفع: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب •

 

 : التسويةن الحساب من نوع إذا كا -

 ب: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحسا •

 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.اسم الحساب •

 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.رقم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار اسم الحساب.اسم الحساب الذي ينتمي له •

 بإظهار مستوى الحساب.: يقوم النظام مستوى الحساب •

 اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.هل هو تفصيلي أم  •

 : يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.نوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد( •

 : يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.الجهة المختصة بالحساب •

 .يار قسم خاص بالحسابالقسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإخت •

 .برقم اإلضبارة للحسارقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •

 .رقم الحساب الرئيسي الذي تم طباعته في أمر الدفع: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب •

 

حيـث يقـوم النظـام  2001التصنيف الجديد لألحصاءات المالية الحكوميـة  في عريف جميع الحسابات التي تتعامل معها المصلحةلت و

( وعلـى المسـتخدم إضـافة 3-1-1بعرض األنواع الرئيسية من الحسابات المستخدمة في الجهات الحكومية كما فـي الشـكل )

 الحسابات التي تخصه من كل نوع 

 : ايراداتإذا كان الحساب من نوع  -

 ب/التصنيف اإلقتصادي: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحسا •

 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.اسم الحساب •

 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.رقم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار اسم الحساب.اسم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم  النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.هل هو تفصيلي أم  •

 : يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.وع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد(ن •

 القيمة اإلفتراضية للتصنيف الوظيفي: يقوم المستخدم بإدخال قيمة التصنيف الوظيفي. •

 : يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.الجهة المختصة بالحساب •

 .ر قسم خاص بالحسابالقسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيا •

 .برقم اإلضبارة للحسارقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •

 يقوم المستخدم بإختيار )نعم/أو ال(. يتعامل مع حساب تحليلي: •

 يقوم المستخدم بإختيار )نعم/أو ال(. يتعامل مع مراكز التكلفة: •

 إذا كان الحساب من نوع مصروفات:  -

 قوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.ب/التصنيف اإلقتصادي: يرقم الحسا •
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 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.اسم الحساب •

 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.رقم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار اسم الحساب.اسم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 مالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.اجهل هو تفصيلي أم  •

 : يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.نوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد( •

 رقم الحساب السابق: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب. •

 القيمة اإلفتراضية للتصنيف الوظيفي: يقوم المستخدم بإدخال قيمة التصنيف الوظيفي. •

 : يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.ة بالحسابالجهة المختص •

 .القسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحساب •

 بند مشاريع وعقود: يقوم المستخدم بإختيار )نعم / ال(. •

 التعامل مع إرتباطات التكاليف: يقوم المستخدم بإختيار )نعم / ال(. •

عند الصـرف إال بإدخـال مسـتخلص أو إرتبـاط مؤقـت أو طلـب استعاضـة كتفصـيل: عدم السماح باعتماد المراجعة  •

 يقوم المستخدم بإختيار )نعم / ال(.

 .برقم اإلضبارة للحسارقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •

 يقوم المستخدم بإختيار )نعم/ال(. يتعامل مع حساب تحليلي: •

 ر )نعم/ال(.يقوم المستخدم بإختيا يتعامل مع مراكز التكلفة: •

الذي يتم طباعته في أمر الدفع: يقوم المسـتخدم بإدخـال أرقـام فـي  الرئيسي/  العنصر العنصر / فرعرقم الباب/  •

 .هذا الحقول

 : يقوم المستخدم بالتحديد عليها.يسمح بالمناقلة منه •

 له. يقوم المستخدم بإختيار نوع المستفيد ليتم الصرفنوع المستفيد المسموح به ألمر الصرف:  •

 

 :األصول غير المالية –األصول و الخصوم إذا كان الحساب من نوع  -

 ب/التصنيف اإلقتصادي: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.قم الحسار •

 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.اسم الحساب •

 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.رقم الحساب الذي ينتمي له •

 يقوم النظام بإظهار اسم الحساب. :اسم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.هل هو تفصيلي أم  •

 : يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.نوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد( •

 لحساب.رقم الحساب السابق: يقوم المستخدم بإدخال رقم ا •

 القيمة اإلفتراضية للتصنيف الوظيفي: يقوم المستخدم بإدخال قيمة التصنيف الوظيفي. •

 : يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.الجهة المختصة بالحساب •

 .القسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحساب •

 (.بند مشاريع وعقود: يقوم المستخدم بإختيار )نعم /ال •

 التعامل مع إرتباطات التكاليف: يقوم المستخدم بإختيار )نعم /ال(. •

عدم السماح باعتماد المراجعة عند الصـرف إال بإدخـال مسـتخلص أو إرتبـاط مؤقـت أو طلـب استعاضـة كتفصـيل:  •

 يقوم المستخدم بإختيار )نعم /ال(.

 .برقم اإلضبارة للحسارقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •

 يقوم المستخدم بإختيار )نعم/ال(. مع حساب تحليلي: يتعامل •

 يقوم المستخدم بإختيار )نعم/ال(. يتعامل مع مراكز التكلفة: •

 .رقم الحساب الرئيسي الذي تم طباعته في أمر الدفع: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب •

 : يقوم المستخدم بالتحديد عليها.يسمح بالمناقلة منه •

 يقوم المستخدم بإختيار نوع المستفيد ليتم الصرف له.ح به ألمر الصرف: نوع المستفيد المسمو •
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 : األصول المالية –األصول و الخصوم إذا كان الحساب من نوع  -

 ب/التصنيف اإلقتصادي: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحسا •

 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.اسم الحساب •

 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.هرقم الحساب الذي ينتمي ل •

 : يقوم النظام بإظهار اسم الحساب.اسم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.هل هو تفصيلي أم  •

 ر نوع الحساب.: يقوم المستخدم باختيانوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد( •

 القيمة اإلفتراضية للتصنيف الوظيفي: يقوم المستخدم بإدخال قيمة التصنيف الوظيفي. •

 : يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.الجهة المختصة بالحساب •

 .القسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحساب •

 .بإلضبارة للحسارقم ارقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •

 يتعامل مع مراكز التكلفة: يقوم المستخدم بإختيار )نعم/أو ال(. •

 .رقم الحساب الرئيسي الذي تم طباعته في أمر الدفع: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب •

 

 : الخصوم –األصول و الخصوم إذا كان الحساب من نوع  -

 ل رقم الحساب.ب/التصنيف اإلقتصادي: يقوم المستخدم بإدخارقم الحسا •

 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.اسم الحساب •

 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.رقم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار اسم الحساب.اسم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم  النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 دم باختيار نوع الحساب.اجمالي: يقوم المستخهل هو تفصيلي أم  •

 : يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.نوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد( •

 القيمة اإلفتراضية للتصنيف الوظيفي: يقوم المستخدم بإدخال قيمة التصنيف الوظيفي. •

 : يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.الجهة المختصة بالحساب •

 .اب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحسابالقسم الخاص بالحس •

 .برقم اإلضبارة للحسارقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •

 يتعامل مع مراكز التكلفة: يقوم المستخدم بإختيار )نعم/ال(. •

 .رقم الحساب الرئيسي الذي تم طباعته في أمر الدفع: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب •

 

 : حسابات التسوية –األصول و الخصوم نوع إذا كان الحساب من  -

 ب/التصنيف اإلقتصادي: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحسا •

 : يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب.اسم الحساب •

 : يقوم النظام بإظهار رقم الحساب.رقم الحساب الذي ينتمي له •

 ساب.: يقوم النظام بإظهار اسم الحاسم الحساب الذي ينتمي له •

 : يقوم النظام بإظهار مستوى الحساب.مستوى الحساب •

 اجمالي: يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.هل هو تفصيلي أم  •

 : يقوم المستخدم باختيار نوع الحساب.نوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد( •

 ظيفي.القيمة اإلفتراضية للتصنيف الوظيفي: يقوم المستخدم بإدخال قيمة التصنيف الو •

 : يقوم المستخدم بإختيار جهه مختصة بالحساب.الجهة المختصة بالحساب •

 .القسم الخاص بالحساب: يقوم المستخدم بإختيار قسم خاص بالحساب •

 .برقم اإلضبارة للحسارقم اإلضبارة: يقوم المستخدم بإدخال  •

 يتعامل مع مراكز التكلفة: يقوم المستخدم بإختيار )نعم/ ال(. •

 لرئيسي الذي تم طباعته في أمر الدفع: يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب.رقم الحساب ا •
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 .2001حسب التصنيف الجديد نظام اإلحصاءات المالية الحكومية  يمثل شاشة عمليات الدليل المحاسبي (3-1-1الشكل )
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 حاالت حسابات الدليل المحاسبي
 

 الباب الرابع )المشـاريع(: فباإلضـافة إلـى مـا ورد ذكـرا للبـاب األول وإذا كان حساب مصروفات من الباب الثالث )العقود( أو  •

 (. ذاتي وصيانة أو تشغيل تشغيل عقدأو  الثاني فأنه يجب تحديد طبيعة حساب العقد )تفصيلي فقط

 أحـد األبـواب الثمانيـة أو حسـابمـن  إذا كـان حسـاب مصـروفات، 2001التصنيف الجديد لألحصاءات الماليـة الحكوميـة في  •

نوع البند عقود أو مشاريع و تحديد "عدم السماح باعتماد المراجعـة عنـد الصـرف إال يجب تحديد طبيعة  االصول غير المالية

 بإدخال مستخلص أو ارتباط مؤقت أو طلب استعاضة كتفصيل" )نعم/ال(.

 

 إذا كان الحساب من نوع إيرادات فيجب أن نحدد هل هو إيرادات مباشرة أم غير مباشرة. •

 

 :ذا كان نوع الحساب شيكات، فسوف يطلب منك النظام تحديد التاليإ •

 حساب البنك الذي ستصرف منه هذا الشيكات. اسم -

 االبواب المسموح الصرف منها بشيك: الباب األول، الباب الثاني، الباب الثالث، الباب الرابع. -

وعــة مــوظفين، مجموعــة نــوع المســتفيد المســموح بــه للشــيك: شــخص، موظــف، مجموعــة مســيرات، جهــة، مجم -

 أشخاص، مورد/ مقاول.

 .اعلى مبلغ مسموح صرفه بالشيك الواحد -

 .عدد خانات رقم المستند -

 .الترقيم بشكل متسلسل -

 .بدء تسلسل أرقام الشيكات بـ -

 .السماح بسحب الشيكات دون التحقق من رصيد التغذية -

 .الحد األدنى لرصيد حساب الشيك -

 .قود والمشاريعمن بنود الع الشيكاتالسماح بصرف  -

 

 :إذا كان نوع الحساب حواالت، فسوف يطلب منك النظام تحديد التالي •

 اسم حساب الصندوق الذي ستصرف منه الحواالت. -

 االبواب المسموح الصرف منها بحوالة: الباب األول، الباب الثاني، الباب الثالث، الباب الرابع. -

 .نوع المستفيد المسموح به للحوالة -

 .وح صرفه بالحوالة الواحدةأعلى مبلغ مسم -

 .عدد خانات رقم المستند -

 .الترقيم بشكل متسلسل -

 .بدء تسلسل أرقام الحواالت بـ -

 .السماح بصرف الحواالت من بنود العقود والمشاريع -

 

 :إذا كان نوع الحساب أوامر دفع، فسيطلب النظام تحديد التالي •

 حساب جاري وزارة المالية. اسم -

 منها بأمر الدفع: الباب األول، الباب الثاني، الباب الثالث، الباب الرابع.االبواب المسموح الصرف  -

 .اعلى مبلغ مسموح صرفه بأمر الدفع الواحد -

 .عدد خانات رقم المستند -

 .رقم التقسيم -

 .الترقيم بشكل متسلسل -

 .بدء تسلسل أرقام أوامر الدفع بـ -

 .نهاية تسلسل أرقام الدفع عند -

 

 :وق: فسيطلب النظام تحديد التاليإذا كان الحساب من نوع صند •

 .إذا كان يوجد ألمين الصندوق حساب بنكي -
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 .البنك، فرع البنك، رقم الحساب، عملة الحساب -

 .رقم أمين الصندوق واسمه -

 .بعد نفاذ التغذية-الصرف من المتبقي من الصندوق  -

 اني، الباب الثالث، الباب الرابع.االبواب المسموح عند صرف الحوالة بعد نفاذ التغذية: الباب األول، الباب الث -

 

إذا كان الحساب من نوع أمانات: فيتم تحديد صاحب األمانة من خالل تعريف الحركة في شاشات أخرى، ولكـن يظهـر تـأثير  •

هذا الحركة في الدليل المحاسبي لتسهيل متابعة الحركات االفرادية لألمانات ويقوم النظام آليا بتجميع األمانات التي مـن 

 النوع وتنطبق اآللية نفسها على العهد بأنواعها. نفس

 

 :إذا كان الحساب من نوع البنوك: فسيطلب النظام تحديد التالي •

 .البنك، فرع البنك، رقم الحساب، عملة الحساب -

حسابات "أبواب المصروفات" المسموح الصرف عليها في حال العمل دون توسيط حساب الشيكات: الباب األول، الباب  -

 ، الباب الثالث، الباب الرابع.الثاني

 .شيكللاعلى مبلغ مسموح به  -

 .شيكلنوع المستفيد المسموح به ل -

 .تفعيل متابعة ايداعات الشيكات الوزارية للبنك كتغذية -

 .امكانية الصرف مباشرة من حساب البنك دون توسيط حساب الشيكات -

 .امكانية الصرف من االيداعات االخرى في حال نفاذ التغذية -

 .بواب المسموح عند صرف الشيك بعد نفاذ التغذيةاال -

 

بالتـالي عنـد إضـافة حسـاب جديـد مـن نـوع معـين  تختلف البيانات المدخلة في الدليل المحاسبي حسب نوع الحساب و •

 يطلب منك النظام القيام بإدخال كافة المعلومات المتعلقة بهذا الحساب.

 

 الصرف عليها.لن يمكن وإال أوال  تعرف في الدليل المحاسبي موجودة في الميزانية يجب أن الجميع الحسابات  •

 

 بعد القيام بحفو جميع اإلدخاالت التي تمت على الدليل المحاسبي تصبح حالته "غير معتمد". •

 

أال يكون هناك حسابات متفرعة عنه( ومـن ثـم نقـوم باختيـار  إذا أردنا إلغاء حساب معين: )يشترط أال يكون عليه حركات، و •

 اب المطلوب حذفه والضغط على زر "حذف" من شريط المهام.الحس
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 اعتماد الدليل المحاسبي 
 

تختص هذا الشاشة بالسماح للموظف صاحب الصـالحية باعتمـاد الـدليل المحاسـبي وتظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار 

 . (3-2اعتماد الدليل المحاسبي من قائمة الدليل المحاسبي كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة اعتماد الدليل المحاسبي. (3-2الشكل )

 

طريقة إدخال البيانات بالشكل الصحيح فإن النظام يحتاج إلى اعتماد هذا الدليل من قبل الشـخص  ألهمية الدليل المحاسبي و

وتـتم العمليـة بالضـغط علـى زر  (3-2المختص أو صاحب الصالحية في شاشة اعتماد الدليل المحاسبي كما فـي الشـكل )

 د، وتتغير حالة الدليل المحاسبي إلى "معتمد".اعتما
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 كشف الدليل المحاسبي
 

تختص هذا الشاشة بإعداد كشف بالدليل المحاسبي وتظهر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار كشـف الـدليل المحاسـبي مـن 

 (. 3-3قائمة الدليل المحاسبي كما في الشكل )

 

 
 يمثل كشف الدليل المحاسبي. (3-3الشكل )

 

 الشاشةطريقة عمل 

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )رقم الحساب أو اختيار الكل، المستوى، نوع الحساب( ثم يختـار تكـوين التقريـر حيـث 

 (.3-3-1يظهر الكشف كما في الشكل )
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 يمثل كشف الدليل المحاسبي. (3-3-1الشكل )
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 البنود والمشاريع 

 

المشـاريع مـن قائمـة  تظهر هذا الشاشة عنـد اختيـار البنـود و لمشاريع وا تختص هذا الشاشة بتعريف حسابات البنود و

 .(3-4الدليل الحاسبي كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة البنود والمشاريع. (3-4الشكل )

 

المشاريع التي تتعامل معها المصلحة حيث يـتم ذلـك حسـب صـالحيات  الهدف من هذا العملية هو تعريف جميع حسابات البنود و

يسـتطيع المسـتخدم تعريـف  على المستخدم إضافة الحسابات التي تخصه مـن كـل نـوع و تخدم على هذا الشاشة، والمس

مـن  إلضافة حساب جديد يتم تحديد المستوى المراد إضافة الحساب من التمثيـل الشـجري و أربعة مستويات من الحسابات و

 ح للحقول التي تتضمنها الشاشة: فيما يلي شر ثم يتم الضغط على زر "جديد" من شريط المهام و

 يتم ادخال رقم الحساب. •

 يتم ادخال اسم الحساب. •

 يعرض النظام رقم الحساب الذي ينتمي له الحساب المراد إضافته. •

 يعرض النظام اسم الحساب الذي ينتمي له الحساب المرد إضافته. •

 يعرض النظام مستوى الحساب في التمثيل الشجري. •

 . اجماليلي أم يتم تحديد هل هو تفصي •

 تحديد نوع رصيد الحساب )مدين، دائن، غير محدد(. •

 تحديد الجهة المختصة بالحساب.  •

 تحديد القسم الخاص بالحساب. •

 تحديد رقم اإلضبارة. •
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 رقم الباب / رقم فرع العنصر / رقم العنصر / الحساب الرئيسي الذي يتم طباعته في أمر الدفع. •

 ال.تحديد هل يسمح بالمناقلة منه أم  •

إذا كان حساب مصروفات من الباب الثالث )العقود( أو الباب الرابع )المشاريع(: فباإلضافة إلى ما ورد ذكـرا للبـاب األول  •

 (.ذاتي وصيانة أو تشغيل تشغيل عقدأو  الثاني فأنه يجب تحديد طبيعة حساب العقد )تفصيلي فقط و

حدد نوعية األشخاص أو الجهات التـي يـتم الصـرف لهـا مـن نوع المستفيد المسموح به ألمر الصرف: حيث يمكننا أن ن •

 هذا الحساب مثال أن يكونوا موظفين فقط، أو موردين فقط وهكذا.

 بعد القيام بحفو جميع اإلدخاالت التي تمت على الدليل المحاسبي تصبح حالته "غير معتمد". •

 تمادا.يمكن للمستخدم أن يقوم بطباعة كشف بالدليل المحاسبي المدخل قبل اع •

مـن ثـم نقـوم  أال يكون هنـاك حسـابات متفرعـة عنـه( و إذا أردنا إلغاء حساب معين: )يشترط أال يكون عليه حركات، و •

 الضغط على زر "حذف" من شريط المهام. باختيار الحساب المطلوب حذفه و
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 عمليات الحسابات 

 

تظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار عمليـات  و غيرهـا أمانـات و تختص هذا الشاشة بتعريف عمليات الحسابات من عهـد و

 (.3-5الحسابات من قائمة الدليل الحاسبي كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة عمليات الحسابات. (3-5الشكل )

 

التـي تتعامـل معهـا  غيرهـا و صـندوق و أمانـات و الهدف من هذا العملية هو تعريف جميع عمليات الحسابات من حسابات عهـد و

علـى المسـتخدم إضـافة الحسـابات التـي تخصـه  م ذلك حسب صالحيات المستخدم على هذا الشاشة، والمصلحة حيث يت

من ثم يتم الضغط علـى  إلضافة حساب جديد يتم تحديد المستوى المراد إضافة الحساب من التمثيل الشجري و من كل نوع و

 : فيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها الشاشة زر "جديد" من شريط المهام و

 يتم ادخال رقم الحساب. •

 يتم ادخال اسم الحساب. •

 يعرض النظام رقم الحساب الذي ينتمي له الحساب المراد إضافته. •

 يعرض النظام اسم الحساب الذي ينتمي له الحساب المرد إضافته. •

 يعرض النظام مستوى الحساب في التمثيل الشجري. •

 . اجمالييتم تحديد هل هو تفصيلي أم  •

 د الحساب )مدين، دائن، غير محدد(.تحديد نوع رصي •

 تحديد الجهة المختصة بالحساب.  •

 تحديد القسم الخاص بالحساب. •

 إذا كان الحساب من نوع إيرادات فيجب أن نحدد هل هو إيرادات مباشرة أم غير مباشرة. •
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 الشيكات.إذا كان نوع الحساب شيكات، فسوف يطلب منك النظام تحديد رقم حساب البنك الذي ستصرف منه هذا  •

 إذا كان نوع الحساب حواالت، فسوف يطلب منك النظام تحديد رقم حساب الصندوق الذي ستصرف منه الحواالت. •

 إذا كان نوع الحساب أوامر دفع، فسيطلب النظام تحديد رقم حساب جاري وزارة المالية. •

كة في شاشات أخـرى، ولكـن يظهـر إذا كان الحساب من نوع أمانات: فيتم تحديد صاحب األمانة من خالل تعريف الحر •

تأثير هذا الحركة في الدليل المحاسبي لتسهيل متابعة الحركات االفرادية لألمانات ويقوم النظام آليا بتجميع األمانـات 

 التي من نفس النوع وتنطبق اآللية نفسها على العهد بأنواعها.

بالتالي عند إضافة حساب جديد من نوع معـين  تختلف البيانات المدخلة في الدليل المحاسبي حسب نوع الحساب و •

 يطلب منك النظام القيام بإدخال كافة المعلومات المتعلقة بهذا الحساب.

 رقم الباب / رقم فرع العنصر / رقم العنصر / الحساب الرئيسي الذي يتم طباعته في أمر الدفع. •

 تحديد هل يسمح بالمناقلة منه أم ال. •

ر الصرف: حيث يمكننا أن نحدد نوعية األشخاص أو الجهات التـي يـتم الصـرف لهـا مـن نوع المستفيد المسموح به ألم •

 هذا الحساب مثال أن يكونوا موظفين فقط، أو موردين فقط وهكذا....

 بعد القيام بحفو جميع اإلدخاالت التي تمت على الدليل المحاسبي تصبح حالته "غير معتمد". •

 دليل المحاسبي المدخل قبل اعتمادا.يمكن للمستخدم أن يقوم بطباعة كشف بال •

مـن ثـم نقـوم  أال يكون هنـاك حسـابات متفرعـة عنـه( و إذا أردنا إلغاء حساب معين: )يشترط أال يكون عليه حركات، و •

 الضغط على زر "حذف" من شريط المهام. باختيار الحساب المطلوب حذفه و
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 تحديد صالحيات المستخدم على الحسابات
 

بتحديد صالحيات المسـتخدم علـى الحسـابات وتظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار تحديـد صـالحيات تختص هذا الشاشة 

 (. 3-6المستخدم على الحسابات من قائمة الدليل المحاسبي كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة تحديد صالحيات المستخدم على الحسابات. (3-6الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 صالحيات المستخدمين على الحسابات كما يلي: يتم من خالل هذا الشاشة تحديد 

 جود صالحية للمستخدم. و .1

 تفعيل الخاصية تحديد صالحيات المستخدم على الحسابات من إعدادات النظام المالي.  .2

يقوم بعـرض جميـع أنـواع الحسـابات فـي جـدول  يقوم النظام بعرض أسماء جميع مستخدمي النظام المالي في جدول، و .3

 آخر.

 خدم باختيار اسم المستخدم من الجدول األول.يقوم المست .4

التـي تـم تعريـف صـالحيات لـه مـن شاشـة  يقوم النظام بعرض قائمة من أنواع الحسـابات )مصـروفات، ايـرادات، ... الـخ( و .5

 الصالحيات العامة لمستخدمي النظام المالي(.-2.1.7)

 يقوم المستخدم بالضغط على نوع الحساب في الجدول الثاني. .6

 نظام بفتح شاشة جديدة، يقوم المستخدم من خاللها بإضافة الحسابات المحجوبة عنه.يقوم ال .7
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 الميزانية
 

 تعـديالت الميزانيـة و اعتمادهـا و يهتم هـذا القسـم بكـل العمليـات التـي تخـص الميزانيـة مـن تسـجيل ميزانيـة جديـدة و

تيار "الميزانية" مـن القائمـة علـى يمـين الشاشـة كمـا يظهر هذا القسم عند اخ الكشوف التي يمكن إعدادها عن الميزانية، و

 (.4-0)في الشكل 

 

 
 يمثل قائمة شاشات الميزانية في النظام. (4-0الشكل )
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  تسجيل الميزانية للعام المالي الجديد

 

تظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار تسـجيل ميزانيـة العـام  تختص هذا الشاشة بتسجيل ميزانيـة للعـام المـالي الجديـد و

 (. 4-1)المالي الجديد من قائمة الميزانية كما في الشكل 

 

 
 بالنظام السابق. يمثل شاشة ميزانية العام المالي الجديد( 4-1الشكل )

 

من قبل وزارة المالية كما هـو ظـاهر بالنظام السابق هو إدخال الميزانية المعتمدة بالنظام السابق الهدف من هذا الشاشة  و

 جد نوعين من أنواع الحسابات التي نتعامل معها في هذا الشاشة وهي: يو و (4-1في الشكل )

سـواء كـان لألبـواب األربعـة ميزانية المصروفات: يقوم المستخدم بإدخال االعتمادات الواردة لكل بند من بنود الميزانيـة  .1

 اعتماد ميزانية أو اعتماد إيرادات.

 المقدر تحصيلها خالل العام. ميزانية اإليرادات: يقوم المستخدم بإدخال المبالغ  .2

 

مـن أنـواع ثالثـة أنـواع يوجـد  و( 4-1-1كمـا هـو ظـاهر فـي الشـكل ) 2001في التصنيف الجديد لألحصاءات الماليـة الحكوميـة 

 الحسابات التي نتعامل معها في هذا الشاشة وهي: 

بنـود الميزانيـة سـواء كـان اعتمـاد ميزانية المصروفات: حيث يقوم المستخدم بإدخال االعتمادات الواردة لكـل بنـد مـن  .1

 :المعرفة كالتالي و ميزانية أو اعتماد إيرادات

 تعويضات العاملين. -أ

 استخدام السلع والخدمات. -ب

 .استهالك رأس المالي الثابت -ت

 الفائدة. -ث
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 اإلعانات. -ج

 المنح. -ح

 المنافع اإلجتماعية. -خ

 مصروفات أخرى. -د

 قدر تحصيلها خالل العام. ميزانية اإليرادات: يقوم المستخدم بإدخال المبالغ الم .2

 ميزانية األصول و الخصوم.يقوم المستخدم بإدخال االعتمادات الواردة لكل بند من بنود الخصوم:  ميزانية األصول و .3

 

 
 .2001حسب التصنيف الجديد نظام اإلحصاءات المالية الحكومية  يمثل شاشة ميزانية العام المالي الجديد( 4-1-1الشكل )
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 انية العام المالي الجديداعتماد ميز
 

تختص هذا الشاشة بالسماح للمستخدم صاحب الصالحية باعتماد ميزانية للعـام المـالي الجديـد وتظهـر هـذا الشاشـة 

 (. 4-2عند اختيار اعتماد ميزانية العام المالي الجديد من قائمة الميزانية كما في الشكل )

 

 
 بالنظام السابق. م المالي الجديديمثل شاشة اعتماد ميزانية العا (4-2الشكل )

 

أو النظـام الجديـد كمـا ( 4-2بعد مراجعتها كما فـي الشـكل ) بالنظام السابق ويجب أن يقوم صاحب الصالحية باعتماد الميزانية

يــتم ذلــك بالضــغط علــى زر "اعتمــاد الميزانيــة" الموجــود أســفل الشاشــة لتصــبح حالــة الميزانيــة  و( 4-2-1فــي الشــكل )

 "معتمدة".

لم تسجل في الميزانية فتكـون حالـة السـنة الماليـة "معتمـدة  إذا وجد بعض الحسابات التي سجلت في الدليل المحاسبي و

 ناقصة".
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 .2001حسب التصنيف الجديد نظام اإلحصاءات المالية الحكومية  يمثل شاشة اعتماد ميزانية العام المالي الجديد (4-2-1الشكل )
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 ناقلة الم-تعديالت الميزانية 

 

 المناقلـة مـن قائمـة الميزانيـة.-تظهر هذا الشاشة عند اختيـار تعـديالت الميزانيـة  تختص هذا الشاشة بإعداد المناقلة و

تكـون هـذا الشاشـة فـي وضـع االسـتعالم كمـا  تهدف هذا العملية إلى مناقلة مبلغ من اعتمادات الميزانية من بند إلى آخر و

 (.4-3يظهر في الشكل )

 

 
 المناقلة. –يمثل شاشة تعديالت الميزانية  (4-3)الشكل 

 

 إضافة مناقلة جديدة: 

رقـم القـرار االداري، تـاريخ نوع الحركة، )يقوم المستخدم بالضغط على "جديد" من شريط المهام وإدخال البيانات المطلوبة  .1

 ت(.، المالحظاالتاريخ، البيانالقرار االداري، رقم خطاب الموافقة من وزارة المالية، 

 بالضغط على "جديد" الموجود في شريط المهام وسط الصفحة.المبلغ المخصص  ويقوم المستخدم بإدخال البنود  .2

كـذلك بسـماحية البنـد  يقوم النظام بالتأكد من أن البند يسمح بنقل المبلغ المطلـوب إليـه مـن ناحيـة مجمـوع اإلضـافات و .3

 المنقول منه المبلغ.

 لمذكور إلى قائمة المهام الخاصة بصاحب الصالحية ليقوم باعتمادها.يقوم النظام بإرسال التعديل ا .4

 إذا ما اعتمد صاحب الصالحية القرار يقوم النظام بعكس التأثير على الدفاتر المتأثرة بهذا التعديل. .5
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 التعزيز -تعديالت الميزانية
 

التعزيـز مـن قائمـة -يـار تعـديالت الميزانيـة تظهر هذا الشاشة عنـد اخت تختص هذا الشاشة بإعداد تعزيز لبنود الميزانية و

 الميزانية.

 

 
 التعزيز. –يمثل شاشة تعديالت الميزانية  (4-4الشكل )

 

يقـوم  ( و4-4الظـاهرة فـي الشـكل ) عندما يقوم المستخدم بإضافة عملية جديدة لتعزيز معين فيجب بإدخال البيانات المطلوبة و و

 % من االعتماد األصلي.50بالتأكد من أن مجموع اإلضافات على البند ال تتجاوز  لقائيا وتاريخ العملية ت النظام بتسجيل رقم و

النقـاط  تتغيـر عنـدما يقـوم الشـخص المخـتص أو صـاحب الصـالحية باعتمـاد القـرار. و الحو أن حالة التعديل تكون غير معتمدة و و 

 التالية توضح عملية تعزيز بند بالتفصيل: 

 

 تعزيز بند: 

رقم القـرار االداري، تـاريخ نوع الحركة، )إدخال البيانات المطلوبة  مستخدم بالضغط على "جديد" من شريط المهام ويقوم ال .1

 ، المالحظات(.التاريخ، البيانالقرار االداري، رقم خطاب الموافقة من وزارة المالية، 

 ط المهام وسط الصفحة.بالضغط على "جديد" الموجود في شريالمبالغ  ويقوم المستخدم بإدخال البنود  .2

% مـن االعتمـاد 50يقوم النظام بالتأكد من أن البند يسمح بتعزيز المبلغ المطلوب مـن ناحيـة مجمـوع اإلضـافات أال تتجـاوز  .3

 األصلي للبند.

 يقوم النظام بإرسال التعديل المذكور إلى قائمة المهام الخاصة بصاحب الصالحية ليقوم باعتمادها. .4

 صالحية القرار يقوم النظام بعكس التأثير على الدفاتر المتأثرة بهذا التعديل.إذا ما اعتمد صاحب ال .5
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 التخفيض-تعديالت الميزانية
 

التخفـيض مـن -تظهر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار تعـديالت الميزانيـة  تختص هذا الشاشة بإعداد تخفيض لبنود الميزانية و

 قائمة الميزانية.

 

 
 التخفيض. –الميزانية يمثل شاشة تعديالت  (4-5الشكل )

 

عنـدما يقـوم المسـتخدم  تشبه هذا العملية عملية المناقلة باستثناء أن نـوع العمليـة يكـون تخفـيض بنـد مـن بنـود الميزانيـة، و و

( ويقـوم النظـام بتسـجيل 4-5الظاهرة فـي الشـكل ) بإضافة عملية جديدة لتخفيض بند معين فيجب إدخال البيانات المطلوبة و

 بالتأكد من سماحية البند بتخفيض المبلغ المطلوب. العملية تلقائيا و تاريخ رقم و

 

النقـاط التاليـة توضـح  تتغير عندما يقوم الشخص المختص أو صاحب الصالحية باعتمـاد القـرار، و تكون حالة التعديل غير معتمدة و و

 عملية تخفيض بند بالتفصيل: 

 

 تخفيض بند: 

رقم القـرار االداري، تـاريخ نوع الحركة، )إدخال البيانات المطلوبة  من شريط المهام و يقوم المستخدم بالضغط على "جديد" .1

 ، المالحظات(.التاريخ، البيانالقرار االداري، رقم خطاب الموافقة من وزارة المالية، 

 بالضغط على "جديد" الموجود في شريط المهام وسط الصفحة.المبالغ  ويقوم المستخدم بإدخال البنود  .2

 م النظام بالتأكد من أن البند يسمح بتخفيض المبلغ المطلوب منه.يقو .3

 يقوم النظام بإرسال التعديل المذكور إلى قائمة المهام الخاصة بصاحب الصالحية ليقوم باعتمادها. .4

 إذا ما اعتمد صاحب الصالحية القرار يقوم النظام بعكس التأثير على الدفاتر المتأثرة بهذا التعديل. .5
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 ارات التعديل على اعتمادات الميزانية اعتماد قر

      

تختص هذا الشاشة بالسماح للشخص صاحب الصالحية باعتماد قـرارات التعـديل علـى اعتمـادات الميزانيـة وتظهـر هـذا 

 .(4-6الشاشة عند اختيار اعتماد قرارات التعديل على اعتمادات الميزانية من قائمة الميزانية كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة اعتماد قرارات التعديل على اعتمادات الميزانية. (4-6الشكل )

 

 تتم العملية كالتالي:  الهدف من هذا العملية هو اعتماد القرار المسجل مسبقا من قبل المختص أو صاحب الصالحية و و

 

 "تعديل"، "حذف".نقوم بالضغط على زر "استعالم" من شريط المهام إذا كانت الشاشة في وضع غير االستعالم مثال  .1

التعديالت التي سجلت على  نقوم بالضغط على زر "بحث" من شريط المهام فيقوم النظام بعرض جميع المناقالت و .2

 لم تعتمد أي أن حالتها "غير معتمد". الميزانية و

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "اعتماد" في أسفل الشاشة حيث يصبح القرار معتمدا . .3
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 لبنود والمتاح للصرف استطالع مخصصات ا

 

االرتباطات  العهد و المنصرف الفعلي من كل نوع و من اإليرادات و يتيح هذا االستطالع معرفة مخصصات البنود من المصروفات و

 تظهر هذا الشاشة عند اختيار استطالع مخصصات البنود و نسبته، و قيمة المتاح للصرف و الموجودة على هذا البنود و

 (.4-7من قائمة الميزانية كما في الشكل )المتاح للصرف 

 

 
 المتاح للصرف. يمثل شاشة استطالع مخصصات البنود و (4-7الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

أو  أو اختيار الكل، المستوى، إظهار ما يخص المعتمد من اإليـرادات نعـم البنديقوم المستخدم بتحديد محددات االستطالع )رقم 

يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر "اسـتطالع" ليقـوم . ثم (، القسم الخاص بالحسابالأو  صيلية نعمعرض البيانات التف، ال

 .(4-7-1النظام بعرض نتائج البحث كما هو ظاهر في الشكل )

 

 (4-7-2كما هو ظهر في الشكل )شاشة نتائج االستطالع  فيزر طباعة يمكن طباعة نتائج الكشف بالضغط على 
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 المتاح للصرف. ثل شاشة استطالع مخصصات البنود ويم (4-7-2الشكل )
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 المتاح للصرف. استطالع مخصصات البنود وكشف نتائج يمثل  (4-7-2الشكل )
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 بيان مقارنة االيرادات المحصلة مع المقدرة 

 

تظهـر  ة معينـة، ويتيح لك هذا التقرير معرفة ومقارنة إيرادات الميزانية المحصلة مع اإليرادات المقدرة خـالل فتـرة محاسـبي

 (.4-8هذا الشاشة عند اختيار بيان مقارنة اإليرادات المحصلة مع المقدرة من قائمة الميزانية كما في الشكل )

 

 
 ل شاشة بيان مقارنة اإليرادات المحصلة مع المقدرة.يمث (4-8)الشكل 

 

 طريقة عمل الشاشة

، الحسـاب الرئيسـي أو اختيـار الكـل، اسـم مسـجل اإليـرادات، يقوم المسـتخدم بتحديـد محـددات التقريـر )الفتـرة المحاسـبية

 (.4-8-1)المستوى( ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر الكشف كما في الشكل 
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 يمثل كشف بيان مقارنة اإليرادات المحصلة مع المقدرة. (4-8-1الشكل )
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 بيان الحسميات المستقطعة من مصروفات الميزانية 

 

تظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار بيـان  يـر معرفـة الحسـميات المسـتقطعة مـن مصـروفات الميزانيـة، وويتيح لك هذا التقر

 (.4-9الحسميات المستقطعة من مصروفات الميزانية من قائمة الميزانية كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة بيان الحسميات المستقطعة من مصروفات الميزانية. (4-9الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

( ثـم يختـار تكـوين التقريـر أو الجميع إلى، البند، صاحب الحق المستخدم بتحديد محددات التقرير )تاريخ رقم اليومية من و يقوم

 (.4-9-1حيث يظهر الكشف كما في الشكل )
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 ( يمثل كشف بيان الحسميات المستقطعة من مصروفات الميزانية.4-9-1الشكل )
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 كشف اعتمادات الميزانية 
 

تظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار  هذا التقرير معرفة االعتمادات التي تمت على مصروفات أو إيرادات الميزانية، وويتيح لك 

 (.4-10كشف اعتمادات الميزانية من قائمة الميزانية كما في الشكل )

 

 
 يمثل كشف اعتمادات الميزانية. (4-10الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

لتقريـر )طباعـة الكشـف للمصـروفات، طباعـة الكشـف لإليـرادات، اظهـار الحسـابات "الكـل، يقوم المستخدم بتحديـد محـددات ا

حسابات لها ميزانية، حسابات ليس لها ميزانية" إظهار الحسـابات المحـددة مـن قبـل اإلدارة، تحديـد المسـتوى( ثـم يختـار 

 (.4-10-1تكوين التقرير حيث يظهر الكشف كما في الشكل )
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 ل كشف اعتمادات الميزانية.يمث (4-10-1الشكل )
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 كشف بقرارات تعديالت الميزانية 
 

تظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار كشـف بقـرارات تعـديالت  ويتيح لك هذا التقرير إعداد كشف بقرارات تعديالت الميزانية، و

 .(4-11الميزانية من قائمة الميزانية كما في الشكل )

 

 
 ت الميزانية.يمثل كشف بقرارات تعديال (4-11الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

أو اختيـار  ، من رقم قرار، إلى رقـم قـرارأو اختيار الكل يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )من رقم عملية، إلى رقم عملية

ثـم يختـار  ، المعتمد، غير المعتمد، الكل، الترتيب حسب رقم القرار أو رقم العملية(أو اختيار الكل ، من تاريخ، إلى تاريخالكل

 (.4-11-1تكوين التقرير حيث يظهر الكشف كما في الشكل )
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 يمثل كشف بقرارات تعديالت الميزانية. (4-11-1الشكل )
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 كشف بقرارات تعديالت الميزانية حسب البند 

 

معـين إلـى تـاريخ  مـن تـاريخ غير المعتمدة على بند مـن بنـود الميزانيـة و ويتيح لك هذا التقرير معرفة القرارات المعتمدة و

ة الميزانيـة كمـا فـي الشـكل ـــزانية حسـب البنـد مـن قائمــتظهر هذا الشاشة عند اختيار كشف بقرارات تعديالت المي آخر، و

(12-4.) 

 

 
 يمثل كشف بقرارات تعديالت الميزانية حسب البند. (4-12الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

اريخ، إلـى تـاريخ، تعـديالت الميزانيـة )المعتمـدة، غيـر المعتمـدة، الكـل (، رقـم يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير ) من تـ

يقوم بالضـغط بـالمربع الموجـود بجانـب جملـة بيـان معلومـات االيـرادات فـي حالـة يريـد أن يظهـر  الحساب/البند أو الكل(، و

 الكشف معلومات تفصيلية عن االيرادات.

  

 (.4-12-1قرير" من شريط المهام حيث يظهر التقرير كما في الشكل )يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين الت
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 يمثل كشف بقرارات تعديالت الميزانية حسب البند. (4-12-1الشكل )
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 كشف الموقف المالي 

 

تظهر هذا الشاشة عند اختيار كشف الموقـف المـالي  ويتيح لك هذا التقرير إعداد كشف يبين الموقف المالي للمنشأة، و

 (.4-13ائمة الميزانية كما في الشكل )من ق

 

 
   يمثل كشف الموقف المالي (4-13الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

علـى  )التـاريخ، حتـى نهايـة الفتـرة، رقـم البـاب أو يختـار الكـلفي كشف الموقف المالي  يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير

إظهار مـا يخـص المعتمـد مـن  أو التصنيفات االقتصادية، رقم الحساب،البحث من خالل أرقام الحسابات ، حسب النظام السابق

ال، إظهار الحسابات المحددة من قبل اإلدارة أو ال، إظهار الحركات بناء علـى تـاريخ االدخـال أو تـاريخ الحركـة، إظهـار أو اإليرادات 

بنود بنـاء علـى " التـي عليهـا حركـات ماليـة أو اختيار القسم الخاص بالحساب من القائمة المنسدلة، إظهار ال تكاليف البند ، و

التي اليوجد عليها حركات مالية أو الكل"، إظهار البنود حسب ميزانيتها بناء على "البنود التـي حـددت ميزانيتهـا أو البنـود التـي 

يات مخصصـة لهـذا مـن وجـود صـالحيقـوم النظـام بـالتحقق  وثـم يختـار تكـوين التقريـر "( سيتم تحديد ميزانيتها الحقـا  أو الكـل

المستخدم عن طريـق معرفـة الجهـة اإلداريـة التـي يعمـل بهـا الموظـف )جهـة العمـل الفعليـة للموظـف المـرتبط بالمسـتخدم 

لها صالحيات على حسابات معينة ضـمن بيانـات شاشـة "تخصـيص الحسـابات فـي  الحالي( هل هي معرفة كجهة مخصصة و

 :ثكشف الموقف المالي حسب الجهة اإلدارية" بحي

عمل الموظف الفعلية غير موجودة ضمن بيانات شاشة تخصـيص الحسـابات المشـار إليهـا، فيـتم في حال كانت جهه  .1

 (.4-13-1حيث يظهر الكشف كما في الشكل ) عرض بيانات جميع الحسابات كالمعتاد
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فيـتم عـرض  حال كانت جهة عمل الموظف الفعلية موجود ضمن بيانات شاشة تخصيص الحسابات المشـار إليهـا،في  .2

الحسابات في كشف الموقف المالي حسب الجهة "تخصيص  بيانات في التقرير عن الحسابات المخصصة في شاشة

 ".اإلدارية

 

 

 

 
 يمثل كشف الموقف المالي. (4-13-1الشكل )

 

وقف المـالي في كشف الم يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير 2001التصنيف الجديد لألحصاءات المالية الحكومية حسب 

، إظهـار مـا يخـص رقـم التصـنيف اإلقتصـادي، أو الحسـاب)التاريخ، حتى نهاية الفترة، رقـم البـاب ( 4-13-2كما في الشكل )

المعتمد من اإليرادات نعم أو ال، إظهار الحسابات المحددة من قبل اإلدارة نعم أو ال، إظهار الحركات بناء على "تاريخ االدخـال 

اختيار القسم الخاص بالحسـاب مـن القائمـة المنسـدلة، إظهـار البنـود بنـاء علـى "  هار تكاليف البند ، وأو تاريخ الحركة، إظ

التي عليها حركات مالية أو التي اليوجد عليها حركات مالية أو الكل"، إظهار البنود حسب ميزانيتها بنـاء علـى "البنـود التـي 

، اظهـار الكشـف حسـب "تفصـيلي أو اإلجماليـات أو هـا الحقـا  أو الكـل"حددت ميزانيتها أو البنود التي سـيتم تحديـد ميزانيت

أو يمكنـه الضـغط علـى زر ( 4-13-3)( ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهـر الكشـف كمـا فـي الشـكل األبواب"، الجهة االدارية

ا الكشفتصدير بيانات يقوم النظام ببحيث )تصدير البيانات الى ملف اكسل(  علـى نفـس البيانـات  إلـى ملـف إكسـل محتويـ 

 (4-13-4)كما في الشكل  بدون مجاميع فرعية لكن بدون تجميع و في التقرير و
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 .للنظام الجديد يمثل كشف الموقف المالي (4-13-2الشكل )
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 .للنظام الجديد يمثل كشف الموقف المالي (4-13-3)الشكل 
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 .ملف اكسلعند تصدير الى  يمثل كشف الموقف المالي (4-13-4)الشكل 
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 دفتر مصروفات الميزانية 

 

تـم عمـل هـذا  أذون تسـوية التـي تمـت علـى حسـابات الميزانيـة و يمثل هذا التقرير الحركات المالية من أوامـر صـرف و و

التقرير ليعمل بصورة ديناميكية حيث يستطيع المستخدم تحديد األعمدة التي يحتاجهـا لتظهـر فـي التقريـر أو يسـتطيع تجميـع 

تظهر هذا الشاشة عند اختيار دفتر الميزانية حسب البند من قائمة الميزانية كما في الشـكل  من بند في نفس العمود، وأكثر 

(14-4.) 

 

 
 يمثل شاشة دفتر مصروفات الميزانية. (4-14الشكل )

 

بعـرض الحسـابات التابعـة لهـذا  نالحو هنا أن التقرير حدد الباب الذي نريد طباعة دفتر مصروفات الميزانية له ثم يقـوم النظـام و

بإمكاننا وضع نفس رقم العمود ألكثر من حساب لكي يـتم جمعهـم  نضع أرقام األعمدة للبنود التي نريد أن نظهرها و الباب و

بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شـريط المهـام حيـث يظهـر نتيجـة التقريـر  في عمود واحد، و

 (.4-14-1ل )كما في الشك
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 يمثل نتيجة التقرير بعد تعيين المحددات المطلوبة. (4-14-1الشكل )
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 دفتر إيرادات الميزانية 

 

تظهر هـذا  من ناحية النتائج، و لدفتر مصروفات الميزانية ينطبق تماما على هذا التقرير من ناحية المحددات و اذكر تم ما و

 (.4-15ة من قائمة الميزانية كما في الشكل )الشاشة عند اختيار دفتر إيرادات الميزاني

  

 
 يمثل شاشة دفتر إيرادات الميزانية.  (4-15الشكل )

 

نالحو هنا أن التقرير حدد الباب الذي نريد طباعة دفتر إيرادات الميزانية له ثم يقوم النظام بعرض الحسابات التابعة لهذا البـاب  و

بإمكاننا وضع نفس رقم العمود ألكثر من حساب لكـي يـتم جمعهـم فـي  ن نظهرها ونضع أرقام األعمدة للبنود التي نريد أ و

هـر نتيجـة التقريـر كمـا يظبعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهـام حيـث  عمود واحد، و

 (.4-15-1في الشكل )
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 وبة.يمثل نتيجة التقرير بعد تعيين المحددات المطل (4-15-1الشكل )
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 كشف المنصرف حسب الباب والبند 

 

تظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار كشـف بالمنصـرف  البنـد، و يتيح لك هذا التقرير إعداد كشف بالمنصرف حسب الباب و و

 (.4-16البند من قائمة الميزانية كما في الشكل ) حسب الباب و

 

 
 يمثل كشف المنصرف حسب الباب والبند. (4-16الشكل )

 

 مل الشاشةطريقة ع

ار يـختإإلـى، رقـم الحسـاب أو  الفترة المحاسبية مـن والسنة المالية أو إختيار الكل، يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )

أو الكل( ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهـر الكشـف إلى  من والكل، نوع المستند، المستوى، طريقة الصرف، صاحب الحق 

 (.4-16-1كما في الشكل )
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 .( يمثل كشف المنصرف حسب الباب والبند4-16-1الشكل )
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 كشف متابعة الميزانية 

 

تظهر هذا الشاشة عند اختيـار كشـف متابعـة الميزانيـة مـن قائمـة  ويتيح لك هذا التقرير إعداد كشف بمتابعة الميزانية، و

 (.4-17الميزانية كما في الشكل )

 

 
 .يمثل كشف متابعة الميزانية (4-17الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )التاريخ، حتى نهايـة الفتـرة، رقـم البـاب أو يختـار الكـل، المسـتوى، إظهـار الحسـابات 

المحددة من قبل اإلدارة نعم أو ال، اظهار الحركات بناء على تاريخ االدخـال أو تـاريخ الحركـة( ثـم يختـار تكـوين التقريـر حيـث 

 (.4-17-1)شف كما في الشكل يظهر الك
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 يمثل كشف متابعة الميزانية. (4-17-1الشكل )
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 تفصيلي-دفتر إيرادات الميزانية 

 

تفصيلي مـن -تظهر هذا الشاشة عند اختيار دفتر إيرادات الميزانية  يتيح لك هذا الدفتر إعداد كشف بإيرادات الميزانية، و و

 (.4-18قائمة الميزانية كما في الشكل )

 

 
 تفصيلي. –يمثل شاشة دفتر ايرادات الميزانية  (4-18الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )الفترة المحاسـبية، عـدد الحسـابات فـي كـل صـفحة، نـوع الحسـابات )غيـر مباشـر، 

 (.4-18-1) ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر الكشف كما في الشكلمباشر أو الكل(( 
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 تفصيلي. –يمثل كشف دفتر ايرادات الميزانية  (4-18-1الشكل )
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 تفصيلي-دفتر مصروفات الميزانية 

 

تفصـيلي -تظهر هذا الشاشة عند اختيار دفتـر إيـرادات الميزانيـة  يتيح لك هذا الدفتر إعداد كشف بمصروفات الميزانية، و و

 (.4-19من قائمة الميزانية كما في الشكل )

 

 
 تفصيلي. –يمثل شاشة دفتر مصروفات الميزانية  (4-19الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )الفترة المحاسبية، الباب أو الكل، عدد الحسـابات فـي كـل صـفحة( ثـم يختـار تكـوين 

 (.4-19-1التقرير حيث يظهر الكشف كما في الشكل )
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 تفصيلي –فات الميزانية يمثل كشف دفتر مصرو (4-19-1الشكل )
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 كشف المركز المالي

 

تظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار كشـف المركـز  يتم من خالل هذا الشاشة إعداد كشف عن المركز المالي للمنشـأة، و

 (.4-20المالي من قائمة الميزانية كما في الشكل )

 

 
 كشف المركز المالي.شاشة يمثل  (4-20الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

ا اعتمـاد هـاظهـار الحسـابات التـي لـيس ليتم تحديد  المستخدم بتحديد محددات التقرير )حتى نهاية فترة، حتى تاريخ، و يقوم

 (.4-20-1حيث يظهر الكشف كما في الشكل )" تكوين التقرير"أم ال( ثم يختار من وزارة المالية 
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 يمثل كشف المركز المالي. (4-20-1الشكل )
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 رع المستفيدكشف بالمنصرف حسب الف
 

تظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار كشـف  يتم من خالل هذا الشاشة إعداد كشف بالمنصرف حسب الفـرع المسـتفيد، و

 (.4-21بالمنصرف حسب الفرع المستفيد من قائمة الميزانية كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة بالمنصرف حسب الفرع المستفيد. (4-21الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

حيـث يظهـر الكشـف كمـا  "تكـوين التقريـر"مستخدم بتحديد محددات التقرير )الفرع المستفيد أو الكل، الباب( ثم يختـار يقوم ال

 (.4-21-1في الشكل )
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 يمثل كشف بالمنصرف حسب الفرع المستفيد. (4-21-1الشكل )
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 ماليةحسب السنوات ال البرامج و المشاريعكشف بالمنصرف الفعلي على بنود 

 

 حسـب السـنوات الماليـة، و البـرامج و المشـاريعيتم من خالل هذا الشاشة إعداد كشف بالمنصرف الفعلـي علـى بنـود 

حسـب السـنوات الماليـة مـن قائمـة  البـرامج و المشـاريعتظهر هذا الشاشة عند اختيار كشف بالمنصرف الفعلي علـى بنـود 

 (.4-22الميزانية كما في الشكل )

 

 
 حسب السنوات المالية.البرامج و المشاريع يمثل كشف بالمنصرف الفعلي على بنود  (4-22الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

بشـرط -، صـاحب الحـق أو الكـل( أو الكل يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )السنة المالية، الفترة المحاسبية، رقم البند

حيـث " تكوين التقريـر"ثم يختار  -حب الحق )يرفض النظام اختيارهما معا(أال يتم اختيار الكل لمحدد البند مع الكل لمحدد صا

 (.4-22-1يظهر الكشف كما في الشكل )
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 يمثل كشف بالمنصرف الفعلي على بنود البرامج و المشاريع حسب السنوات المالية. (4-22-1شكل )ال
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 كشف مقارنة اعتمادات البنود بين السنوات المالية المعتمدة

 

األصـول غيـر الماليـة مـا بـين  تكوين كشف يعرض بيانات لمقارنة اعتمـادات بنـود المصـورفات وخالل هذا الشاشة  يتم من

الفـرق بينهمـا ومعـدل  مبلغ االعتمـاد فـي السـنة الثانيـة و سنتين ماليتين بحيث يتم عرض مبلغ االعتماد في السنة األولى و

 .(4-23ئمة الميزانية كما في الشكل )ذلك لبنود السنة المالية الثانية من قا التغير و

 

 
 .مقارنة اعتمادات البنود بين السنوات المالية المعتمدةكشف شاشة يمثل  (4-23الشكل )

 

 

 طريقة عمل الشاشة

رقـم البنـد أو الكـل( ثـم يختـار تكـوين الثانيـة،  ، السـنة الماليـةاألولـى يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )السنة المالية

 (.4-23-1قرير حيث يظهر الكشف كما في الشكل )الت
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 .كشف مقارنة اعتمادات البنود بين السنوات المالية المعتمدةيمثل  (4-23-1شكل )
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 تصدير بيانات اعتمادات الميزانية والمناقالت

 

بحيـث يـتم تحديـد إلى ملف إكسل الميزانية و المناقالت تكوين كشف يعرض بيانات اعتمادات يتم من خالل هذا الشاشة 

 التخفـيض و ات التعزيـز وكـالمنـاقالت التـي تمـت علـى البنـود )حر الفترات الماليـة المـراد تصـدير بيانـات اعتمـادات الميزانيـة و

 (.4-24المتبقي من قائمة الميزانية كما في الشكل ) ما تم صرفه على البنود والمناقلة( إضافة إلى حركات الصرف لمعرفة 

 

 
 .تصدير بيانات اعتمادات الميزانية والمناقالتشاشة يمثل  (4-24الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

الـذي يحتـوي علـى  والملـف يظهـر ف يقوم بالضغط على زر "التصدير لملف األكسـل"ثم الفترة المحاسبية يقوم المستخدم بتحديد 

 :التالية البيانات

 .مسلسل •

 .الرمز االقتصادي •

 .رقم البرنامج •

 .بيان: اسم الحساب •

 .العام المالي: العام المالي الحالي •

 .المبلغ المعتمد: مبلغ االعتماد السنوي •

 .المنقول له: المبالغ المنقولة للحساب •

 .المنقول منه: المبالغ المنقولة من الحساب •

 .المبلغ بعد التعديل: المبلغ المعتمد )صافي االعتماد السنوي( •

 . من الحساب )المنصرف التي تم تقييدا باليومية فقط(المبلغ المصروف: مجموع المبالغ التي صرفت فعليا   •

 (.المبلغ المصروف –الوفر: المبلغ المتبقي من الحساب )المبلغ بعد التعديل  •
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 تخصيص الحسابات في كشف الموقف المالي حسب الجهة اإلدارية
 

لى كشف الموقف المـالي حسـب تصف عملية تحديد صالحية الموظفين المرتبطين بمستخدمي النظام عالشاشة هذا        

 (.4-25) كما هو ظاهر في الشكل اإلدارة التي ينتمي لها هؤالء الموظفون
 

 
 يمثل شاشة تخصيص الحسابات في كشف الموقف المالي حسب الجهة اإلدارية. (4-25الشكل)

 

 طريقة عمل الشاشة        

 .حيات مخصصة لهايقوم المستخدم بإدخال الجهة اإلدارية التي يرغب في تعريف صال .1

 .الرئيسييقوم المستخدم بالضغط على جديد من شريط المهام  .2

 .قوم النظام بجعل حقل الجهة اإلدارية للعرض فقطيبإدخال الجهه اإلدارية أو الجهات اإلدارية و يقوم المستخدم  .3

)رقـم  اتمـن ثـم يـتم إدخـال البيانـ يقوم المستخدم بالضغط علـى زر جديـد علـى مسـتوى جـدول الحسـابات و .4

 يعـرض النظـام اسـم الحسـاب و و، المراد تخصيص صالحيات الموظفين المنتمين للجهة اإلداريـة عليـهالحساب 

 (.4-25-1) يكون حساب مصروفات( كما يظهر في الشكل

 .يقوم المستخدم بالضغط على زر الحفو على مستوى جدول الحسابات .5

 .ة في تعريف حساب آخريمكن للمستخدم تكرار الخطوات السابقة في حال الرغب .6

يقــوم المســتخدم بالضــغط علــى زر الحفــو فــي شــريط المهــام الرئيســي عنــد االنتهــاء مــن تعريــف الحســابات  .7

 .المخصصة للجهة اإلدارية
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 يمثل ظهور جدول الحسابات في شاشة تخصيص الحسابات في كشف الموقف المالي حسب الجهة اإلدارية. (4-25-1الشكل)
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 ـاطاإلرتــبـ
 

ذلـك  االرتباطات المؤقتة )طلبات الحجز( هي عبارة عن عمليـة حجـز مبلـغ معـين مـن اعتمـاد أحـد البنـود فـي الميزانيـة و

 ستخدام هذا المبلغ في غرض محدد.إل

 

 ( إلى إدخال طلب حجز )مذكرة حجز( على بند معين من الميزانية أو أكثر.5-0تهدف هذا الشاشات كما في الشكل )

 

 
 يمثل قائمة شاشات االرتباط في النظام. (5-0الشكل )
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 قوانين الحجز شروط و

يتم حجز المبالغ باستخدام االرتباطات المؤقتة بناء على طلب من جهة محددة بهدف حجز مبلغ لشـراء مـواد أو تنفيـذ  .1

 مشاريع خاصة.

 اب.يشترط أن يكون المبلغ أقل أو يساوي المبلغ المتاح صرفه من االعتماد المقرر للحس .2

)مجموع المصـروف منـه + مجمـوع االرتباطـات عليـه + قيمـة  –المبلغ المتاح للصرف على بند معين = قيمة االعتماد  .3

 العهد عليه(.

 من الممكن فك االرتباط المؤقت من خالل شاشة إلغاء االرتباط المؤقت. .4

 نية.من الممكن تسجيل ارتباط مؤقت للمبلغ المطلوب على أكثر من بند من بنود الميزا .5

 

 خطوات الحجز

 طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية. .1

 اعتماد طلب الحجز من مدير الوحدة اإلدارية الطالية. .2

 اعتماد الحجز من مسؤول االرتباطات. تعديل و .3

 اعتماد طلب الحجز من مدير اإلدارة المالية. .4

 

 

 

                     
         

                         
                      

                         
                  

                         
              

 

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      172 

 اط المؤقت(طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية )االرتب
 

تظهر هذا الشاشة عند اختيار طلب حجز مبلـغ مـن بنـود  تختص هذا الشاشة بإعداد طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية و

 (.5-1الميزانية من قائمة االرتباط كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية )اإلرتباط المؤقت(. (5-1الشكل )

 

  طريقة عمل الشاشة

 يقوم المستخدم باختيار طلب حجز من الشاشة الرئيسية. .1

( يحتـوي علـى قيمـة تلقائيـة تمثـل 5-1يقوم النظام بإظهار نموذج حجز مبالغ مـن اعتمـادات الميزانيـة كمـا فـي الشـكل ) .2

 الوحدة اإلدارية الطالبة )الوحدة التي يتبع لها المستخدم(.

التي هي عبارة عن اإلدارة التابع لهـا أو أي إدارة تنتمـي إلـى إدارتـه  فيدة ويقوم المستخدم باختيار الوحدة اإلدارية المست .3

 في حال كان صالحية البيانات للمستخدم هي "جميع البيانات" فإنه يمكن له اختيار أي وحدة إدارية من النظام.

نتمي إلى فرعه فـي حـال كـان يقوم المستخدم باختيار الفرع المستفيد والتي هي عبارة عن الفرع التابع لها أو أي فرع ي .4

 صالحية البيانات للمستخدم هي "جميع البيانات" فإنه يمكن له اختيار أي فرع من النظام.

إذا كان المبلغ المطلوب سيصرف دفعه واحدة أم على دفعات متعددة )إذا  رقمه و يقوم المستخدم بتحديد نوع المستفيد و .5

يلغى(، التاريخ المتوقع للصرف، المالحظـات  أنه يستخدم مرة واحدة فقط وكان المبلغ يصرف على دفعه واحدة فهذا يعني 

 الشرح. و

 يقوم المستخدم بإدخال المبلغ اإلجمالي عن كل بنود الميزانية. .6

 يقوم المستخدم بتحديد هل سيتم إرسال مهمة "اعتماد طلب الحجز من مدير الوحدة اإلدارية". .7
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إعطاء رقم متسلسـل للطلـب حسـب  نظام بالتحقق من صحة البيانات المدخلة ويقوم ال يقوم المستخدم باختيار "حفو" و .8

إظهـار الـرقم المتسلسـل  تاريخ اليـوم مـن ثـم حفظهـا و رقم متسلسل للطلب حسب السنة و السنة و الوحدة اإلدارية و

 للمستخدم.

إلدارية الطالبة" فـي قائمـة المهـام في حال اختيار إرسال المهمة يقوم النظام بوضع "اعتماد طلب الحجز من مدير الوحدة ا .9

 للمستخدم.

 (.5-1-1كما في الشكل ) لطباعة طلب الحجز يتم الضغط على زر "طباعة" من شريط المهام .10

 

 
 طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية )اإلرتباط المؤقت(.طباعة يمثل شاشة  (5-1-1الشكل )
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 اعتماد طلب الحجز من مدير الوحدة اإلدارية الطالبة
 

تظهر هذا الشاشة عنـد اختيـار اعتمـاد  تختص هذا الشاشة بالسماح لمدير الوحدة اإلدارية الطالبة باعتماد طلب الحجز و

 (.5-2طلب الحجز من مدير الوحدة اإلدارية الطالبة من قائمة االرتباط كما في الشكل )

 

 
 لطالبة.يمثل شاشة اعتماد طلب الحجز من مدير الوحدة اإلدارية ا (5-2الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة 

 اختيار الطلب المـراد اعتمـادا و يقوم المستخدم بالبحث عن طلبات الحجز غير المعتمدة من مدير الوحدة اإلدارية الطالبة و .1

 ذلك عن طريق: 

 اختيار استعالم من شريط المهام. -أ

 إدخال المحددات في الشاشة. -ب

 .أو الرقم المرجعي لالرتباط رقم مذكرة الحجز )الصادر( يمكن للمستخدم استرجاع طلب الحجز عن طريق إدخال -ت

 اختيار بحث. -ث

تظهر في هذا الحالة طلبات الحجـز التابعـة لـنفس الوحـدة اإلداريـة إال إذا كـان مـن صـالحيات المسـتخدم عـرض جميـع  و .2

وم المسـتخدم باختيـار إذا كان بدون تحديد فسوف تظهر جميع طلبات الحجز بدون استثناء، يقـ البيانات التي تخص فرعه، و

 زر "تعديل". 

( ليقـوم 5-2-1يقوم المستخدم بالضغط على زر "اعتماد" الموجود في أسفل الصفحة فتظهـر الشاشـة كمـا فـي الشـكل ) .3

 مدير الوحدة اإلدارية الطالبة باعتماد الطلب أو رفضه بشكل نهائي أو رفضه بغرض التعديل.
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 لحجز من مدير الوحدة اإلدارية الطالبة.يمثل شاشة اعتماد طلب ا (5-2-1الشكل )

 

 اعتماد: 

 االعتماد من مدير الوحدة اإلدارية الطالبة. هي التعديل و يتم االنتقال للمرحلة التالية و 

 

 رفض االعتماد بغرض التعديل: 

 الوحدة اإلدارية الطالبة.فقا للمالحظات الواردة من مدير  يتم إعادة طلب الحجز إلى الموظف المتقدم بالطلب ليقوم بتعديله و

 

  رفض االعتماد بشكل نهائي:

 تنتهي في هذا الحالة عملية الحجز عند هذا النقطة حيث يتم إلغاء طلب الحجز.
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 تعديل واعتماد طلب الحجز من مسؤول االرتباطات
 

 نـد اختيـار تعـديل وتظهر هذا الشاشة ع تختص هذا الشاشة بالسماح لمسؤول االرتباطات بتعديل واعتماد طلب الحجز و

 (.5-3اعتماد طلب الحجز من مسؤول االرتباطات من قائمة االرتباط كما في الشكل )

 

 
 اعتماد الحجز من مسؤول االرتباطات. يمثل شاشة تعديل و (5-3الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة 

طلب الحجز عن طريـق إدخـال يقوم المستخدم باسترجاع طلبات الحجز الموجودة في النظام، يمكن للمستخدم استرجاع  .1

 رتباط.أو الرقم المرجعي لإل رقم مذكرة الحجز )الصادر(

 يقوم المستخدم باختيار طلب الحجز غير معتمد من مراقب االرتباطات سابقا . .2

 يقوم المستخدم باختيار طلب الحجز المراد اعتمادها. .3

 يقوم النظام بعرض بيانات طلب الحجز المختارة. .4

المبـالغ لكـل حسـاب أو التعـديل عليهـا إذا كـان قـد سـبق  خال حسابات المصروفات الخاصة بالطلب ويقوم المستخدم بإد .5

إدخالها من قبل الوحدة اإلدارية مع ضـرورة أن يبقـى المبلـغ اإلجمـالي للمبـالغ المطلـوب حجزهـا مسـاوية لطلـب الوحـدة 

 تفصيلية. أن تكون جميع حسابات المصروفات الخاصة بالطلب هي حسابات  اإلدارية و

 يقوم المستخدم باختيار "اعتماد". .6

حفـو حالـة الطلـب بحالـة "معتمـد مـن موظـف  عند نجاح العملية يـتم عكـس نتيجـة االعتمـاد علـى حسـابات الميزانيـة و .7

 رتباط".اإل

 يمكن للمسخدم بإمكانية إلغاء االعتماد في حال تحققت الشروط التالية: .8

 الوحدة اإلدارية الطالبة. مديرالحجز المؤقت معتمد من يجب أن يكون  -
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ــك  –الشــراء المباشــر أو مصــدرا المشــتريات  –الحجــز المؤقــت مصــدرا نظــام المشــتريات  - المنافســات وذل

لالرتباطات المنشأة من هذا األنظمة، أما االرتباطات المنشأة من النظام المالي فيسـمح بإلغائهـا عنـد تـوفر 

 شروط اإللغاء.

ء  عليه تم عمل الحجز المؤقت )مـذكرة الحجـز( فـي حـال كـان مصـدر الحجـز عدم اعتماد أمر الشراء الذي بنا -

 المؤقت هو نظام الشراء المباشر.

عدم صدور خطاب ترسية للمنافسة التي بناء  عليها تم عمل الحجز المؤقـت )مـذكرة الحجـز( فـي حـال كـان  -

 مصدر الحجز لمؤقت نظام المنافسات.

 عدم الصرف من االرتباط المراد إلغاؤا. -

يتم إلغاء الحجز المؤقت في حال تحققت الشروط السابقة عن طريق ضغط المستخدم على زر )إلغـاء االعتمـاد(  •

حيث يقـوم النظـام بإلغـاء اعتمـاد مسـؤول االرتباطـات للحجـز المؤقـت وإعادتـه إلـى الحالـة )معتمـد مـن الجهـة 

لمباشر أو قد تم صدور خطاب الترسية فـي الطالبة(، أما في حال أنه قد تم اعتماد أمر الشراء في نظام الشراء ا

المنافسات فال يسمح بإلغاء اعتماد مسؤول االرتباط للحجز المؤقت ويتم إظهار رسالة للمستخدم تفيد بـذلك )ال 

)ال يمكـن إلغـاء  –يمكن إلغاء اعتماد مسؤول االرتبـاط ألن مـذكرة الحجـز قـد اعتمـد أمـر الشـراء الـذي أنشـأها( 

 اط ألن مذكرة الحجز قد صدر عنها خطاب ترسية للمنافسة التي أنشأتها(.اعتماد مسؤول االرتب
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 اعتماد طلب الحجز من مدير اإلدارة المالية
 

تظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار اعتمـاد طلـب  تختص هذا الشاشة بالسماح لمدير اإلدارة المالية باعتماد طلب الحجز و

 (.5-4رتباط كما في الشكل )الحجز من مدير اإلدارة المالية من قائمة اال

 

 
 يمثل شاشة اعتماد طلب الحجز من مدير اإلدارة المالية. (5-4الشكل )

 

المرفوضة التي تم اعتمادها أو رفضـها مـن قبـل مراقـب  يقوم النظام بإظهار نموذج يحتوي قائمة بطلبات مذكرات الحجز المعتمدة و

 (.5-4اإلدارة المالية كما في الشكل ) لم يتم اعتمادها سابقا من قبل مدير االرتباطات و

 

 طريقة عمل الشاشة

 االرتباطات المراد اعتمادا من مدير اإلدارة المالية. مسؤوليقوم المستخدم باختيار الحجز المعتمد من قبل  .1

 يقوم النظام بعرض بيانات الحجز المختار. .2

 على الطلب. لالرتباط أو الرقم المرجعي يقوم المستخدم بإدخال رقم مذكرة الحجز )الصادر( .3

 يقوم المستخدم باختيار "اعتماد". .4

 الشروط التالية: تحققتيمكن للمسخدم بإمكانية إلغاء االعتماد في حال  .5

 مسؤول االرتباطات.الحجز المؤقت معتمد من يجب أن يكون  -

لمنافسـات ا –الشراء المباشر أو مصدرا المشـتريات  –الحجز المؤقت مصدرا نظام المشتريات يجب أن يكون  -

وذلك لالرتباطات المنشأة من هذا األنظمة، أما االرتباطات المنشأة من النظام المالي فيسـمح بإلغائهـا عنـد 

 توفر شروط اإللغاء.
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عدم اعتماد أمر الشراء الذي بناء  عليه تم عمل الحجز المؤقت )مـذكرة الحجـز( فـي حـال كـان مصـدر الحجـز  -

 المؤقت هو نظام الشراء المباشر.

صدور خطاب ترسية للمنافسة التي بناء  عليها تم عمل الحجز المؤقـت )مـذكرة الحجـز( فـي حـال كـان عدم  -

 مصدر الحجز لمؤقت نظام المنافسات.

 عدم الصرف من االرتباط المراد إلغاؤا. -

يتم إلغاء الحجز المؤقـت فـي حـال تحققـت الشـروط السـابقة عـن طريـق ضـغط المسـتخدم علـى زر )إلغـاء  •

يقوم النظـام بإلغـاء اعتمـاد اإلدارة الماليـة للحجـز المؤقـت وإعادتـه إلـى الحالـة )معتمـد مـن  االعتماد( حيث

مسؤول االرتباط(، أما في حال أنه قد تم اعتماد أمر الشراء في نظام الشراء المباشر أو قد تم صـدور خطـاب 

ــة للحجــز المؤقــت  ــاد اإلدارة المالي ــاء اعتم ــال يســمح بإلغ ــار رســالة الترســية فــي المنافســات ف ــتم إظه وي

للمستخدم تفيد بذلك )ال يمكن إلغاء اعتمـاد اإلدارة الماليـة ألن مـذكرة الحجـز قـد اعتمـد أمـر الشـراء الـذي 

)ال يمكن إلغاء اعتماد اإلدارة الماليـة ألن مـذكرة الحجـز قـد صـدر عنهـا خطـاب ترسـية للمنافسـة  –أنشأها( 

 التي أنشأتها(.



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      180 

 إغالق مذكرة الحجز 
 

تظهر هذا الشاشة عنـد اختيـار إغـالق  الشاشة بإغالق مذكرة الحجز المعتمدة من قبل مدير اإلدارة المالية وتختص هذا 

 (.5-5مذكرة الحجز من قائمة االرتباط كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة إغالق مذكرة الحجز. (5-5الشكل )

 

 إغالق مذكرة الحجز: 

 زانية أي إلغاء المبالغ المحجوزة على البنود والخاصة بطلب الحجز.هي عبارة عن عملية إزالة أثر الحجز من المي و

 

 طريقة عمل الشاشة 

 يقوم النظام بإظهار نموذج طلب الحجز. .1

 المراد إغالقها. رتباطأو الرقم المرجعي لإل يقوم المستخدم بإدخال رقم مذكرة الحجز )الصادر( .2

 دة من صاحب الصالحية.المعتم يقوم النظام بعرض بيانات طلب الحجز المختار و .3

 أو "اغالق بغرض الترحيل". ختيار "إغالق"يمكن للمستخدم ا .4

 يقوم المستخدم بإدخال سبب اإلغالق. .5

 أمر صرف أو إذن تسوية. –يقوم النظام بالتأكد أن مذكرة الحجز ليست مستخدمة في مستند مالي  .6
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 استطالعات طلبات الحجز حسب الباب والبند 

 

ع معلومات عن الحجوزات المدخلة عـن طريـق جميـع المسـتخدمين )جميـع اإلدارات( حيـث يسـتطيع يوفر هذا االستطال و

 (. 5-6التي تظهر في الشكل ) المستخدم أن يشاهد الحجوزات جميعها و

 

 
 يمثل شاشة استطالعات طلبات الحجز حسب الباب والبند. (5-6الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

ت )رقم البند المحجوز عليه أو جميع الحسابات، حالة طلب الحجز، الجهة المستفيدة أو الكـل، يقوم المستخدم بإدخال المحددا

فتظهـر  "األسـتطالع"الفرع المستفيد أو الكل، مبلغ االرتباط من و إلى أو غير محدد، اسـم المسـتفيد(. ثـم يضـغط علـى زر 

 (.5-6-1نتائج االستطالع كما في الشكل )
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 اشة نتائج البحث في استطالع طلبات الحجز حسب الباب والبند.يمثل ش (5-6-1الشكل )
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 االرتباطات المؤقتة  –كشف بطلبات الحجز 

 

ما تم الصرف منها سواء كان جزئيا أو كليا أو الـذي  و يعرض هذا الكشف جميع طلبات الحجز التي تمت على بنود الميزانية

  (.5-7تتكون الشاشة من المحددات التي تظهر في الشكل ) ين، وكذلك االرتباطات الخاصة بمستفيد مع لم يصرف منه، و

 

 
 االرتباطات المؤقتة. –يمثل كشف بطلبات الحجز  (5-7الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقــوم المســتخدم بإدخــال المحــددات )رقــم الحســاب/البند أو الكــل، رقــم االرتبــاط، صــاحب الحــق، حالــة طلــب الحجــز، الجهــة 

 ، الفرع المستفيد أو الكل، المبلغ من و إلى، رقم مذكرة الحجز، رقم االرتباط على التكاليف(. المستفيدة أو الكل

 (. 5-7-1يقوم المستخدم بالضغط على "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يظهر التقرير كما في الشكل )
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 االرتباطات المؤقتة. –يمثل كشف بطلبات الحجز  (5-7-1الشكل )
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 ت الحجز حسب الباب والبند كشف بطلبا

 

حيـث يسـتطيع  (يوفر هذا الكشـف معلومـات عـن الحجـوزات المدخلـة عـن طريـق جميـع المسـتخدمين )جميـع اإلدارات و

حيـث يسـتطيع  (5-8) المستخدم أن يشاهد الحجوزات جميعها أو حسب المحددات فـي الشاشـة والتـي تظهـر فـي الشـكل 

احب حق معين كما يستطيع المستخدم أن يحدد رقـم بنـد معـين ليظهـر الحجـوزات المستخدم أن يعرض الحجوزات الخاصة بص

 .الخاصة بهذا البند

 

 
 يمثل كشف بطلبات الحجز حسب الباب والبند. (5-8الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

طلـب الحجـز، يقوم المستخدم بإدخال المحددات )رقم الحساب/البند أو جميع الحسـابات، رقـم االرتبـاط، صـاحب الحـق، حالـة 

الجهة المستفيدة أو الكل، الفرع المستفيد أو الكل، المبلغ من و إلى، رقم مـذكرة الحجـز، بيـان معلومـات تفصـيلية، اظهـار 

 بيانات االلتزامات، رقم االرتباط على التكاليف(. 

 (.5-8-1)يقوم المستخدم بالضغط على "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يظهر التقرير كما في الشكل 
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 يمثل كشف بطلبات الحجز حسب الباب والبند. (5-8-1الشكل )
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  االرتباطات التي لم تصرف حسب الباب والبندبكشف 

 

يعتبر هذا الكشف مفيد جدا في حاالت متابعة الحجوزات التي تمت على بنـود الميزانيـة ومـا تـم الصـرف منهـا سـواء كـان 

يتكون الكشف من المحددات التي تظهر فـي  كذلك االرتباطات الخاصة بمستفيد معين، و جزئيا أو كليا أو الذي لم يصرف منه، و

 (. 5-9الشكل )

 

 
 يمثل كشف باالرتباطات التي لم تصرف حسب الباب والبند. (5-9الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

حسابات، صاحب الحق أو الجميـع(، يقوم المستخدم بإدخال المحددات ) الفترة المحاسبية من و إلى، رقم الحساب أو جميع ال

لـم تصـرف لغايـة تـاريخ محـدد كمـا يسـتطيع  حيث يستطيع المستخدم أن يعرض الحجوزات الخاصـة بصـاحب حـق معـين و

المستخدم أن يحدد رقم بند معين ليظهر الحجوزات الخاصة بهذا البند(. يقوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر "تكـوين التقريـر" 

 (.5-9-1هر التقرير كما في الشكل )من شريط المهام حيث يظ
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 يمثل كشف باالرتباطات التي لم تصرف حسب الباب والبند. (5-9-1الشكل )
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 تسجيل واعتماد اإلرتباط المؤقت 

 

 (.5-10قائمة االرتباط كما في الشكل ) اعتماد اإلرتباط المؤقت من تظهر هذا الشاشة عند اختيار تسجيل و

 

 
 شة تسجيل واعتماد اإلرتباط المؤقت.يمثل شا (5-10الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 اعتماد االرتباط المؤقت حيث يصبح اإلرتباط جاهزا  لإلستخدام بأمر الصرف. يتم من خالل هذا الشاشة تسجيل و

 

 تسجيل واعتماد اإلرتباط المؤقت: 

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام. .1

 الرقم المرجعي. الوحدة اإلدارية الطالبة االرتباط و طلب ويعرض النظام حالة ال .2

يقوم المستخدم بإدخال قيم الحقول التالية )رقم مذكرة الحجز )الصادر(، تاريخ المذكرة، المبلغ االجمـالي، التـاريخ المتوقـع  .3

 للصرف، الشرح(.

 يقوم المستخدم باختيار الحقول التالية )الفرع المستفيد، صاحب الحق(. .4

ذلك إلضافة الحسابات المطلـوب  المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام الموجود في وسط الشاشة و يقوم .5

" مـن لوحـة المفـاتيح حيـث تظهـر F2حجز المبالغ منها حيث يتم ادخال قيم الحقول التالية )الرقم: وذلك بالضغط علـى زر "

لمطلوب حيث يعرض النظام رقم واسم الحساب، يتم ادخـال المبلـغ أسماء الحسابات فيتم اختيار الحساب ا قائمة بأرقام و

 المطلوب حجزا(

من ثم يتم الضغط على "حفو" من شريط المهـام ليقـوم النظـام بحفـو طلـب  يتم ادخال المالحظات على طلب اإلرتباط، و .6

 االرتباط.
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 تسجيل واعتماد االرتباطات على التكاليف

 

 (.5-11اعتماد االرتباطات على التكاليف من قائمة اإلرتباط كما في الشكل ) و تظهر هذا الشاشة عند اختيار تسجيل

 

 
 يمثل شاشة اعتماد اإلرتباط على التكاليف. (5-11الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 ادخـال رقـم القـرار ذلك من خالل الضغط على جديد و اعتماد االرتباطات على التكاليف و يتم من خالل هذا الشاشة تسجيل و

مبلـغ االرتبـاط  سـبب االرتبـاط و اسم العقـد و اسم المقاول و يدخل المستخدم تاريخه و النظام يظهر اسمه و رقم البند و و

 التكـاليف المنصـرفة و التكـاليف الكليـة المعدلـة و النظـام يظهـر التكـاليف الكليـة المعتمـدة و المالحظـات و على التكاليف و

 اصل مبلغ االرتباط على التكاليف ثم يضغط على زر حفو. لمتبقي وا المستخدم و التكاليف المرتبطة و
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 االلتزامات 
 

 (.5-12تظهر هذا الشاشة عند اختيار االلتزامات من قائمة االرتباط كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة االلتزامات. (5-12الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 على طلب حجز معين. يتم من خالل هذا الشاشة تسجيل تفاصيل االلتزامات 

 

 تسجيل االلتزامات: 

 بحث" من شريط المهام حيث يعرض النظام قائمة بنتائج بحث االلتزامات.“يقوم المستخدم بالضغط على زر  .1

 .يتم اختيار طلب حجز من نتائج البحث حيث يعرض النظام بيانات االرتباط الرئيسي .2

ذلك بالضـغط علـى الـرابط  لمسجلة على جميع بنود االرتباط ومن الممكن للمستخدم ان يستعرض بيانات االلتزامات ا .3

 (.5-12-2"كشف بنود االرتباط والتزاماتها" حيث يؤدي الضغط عليه لتكوين تقرير على كما بالشكل )

 اآلتي:يقوم النظام بعرض جدول  .4

"السـماح بالتعامـل  حسب قيمة الحقل –للجهات التي تتعامل مع البنود التحليلية  –اسمه  رقم البند التحليلي و •

 مع البنود التحليلية ضمن إعدادات النظام.

 اسمه. رقم البند )التفصيلي( و •

حسب قيمة الحقل "السـماح بالتعامـل مـع  –للجهات التي تتعامل مع مراكز التكلفة  –اسمه  رقم مركز التكلفة و •

اسـم الجهـة اإلداريـة للجهـات التـي ال  اإليرادات" ضمن إعدادات النظام أو رقـم و مراكز التكلفة لبنود المصروفات و

 تتعامل مع مراكز التكلفة.
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 المبلغ المحجوز على مستوى البند. •

 قيمة اعتماد البند الكلية )على مستوى البند(. •

 الوفر في البند )على مستوى البند(. •

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام. .5

من شريط المهام الموجود فوق جدول تفاصيل االلتزامات حيث تظهر الحقـول  يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" .6

 التالية: 

 يعرض النظام رقم االلتزام تلقائيا . •

 يقوم المستخدم بتحديد نوع االلتزام وذلك باختيار نوع االلتزام من القائمة المنسدلة. •

 يقوم المستخدم بإدخال مبلغ اإللتزام. •

" من لوحة المفـاتيح حيـث يعـرض النظـام تـاريخ F8ذلك بالضغط على زر " اإللتزام ويقوم المستخدم بإدخال تاريخ  •

 اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 ذلك باختيار نوع المستفيد من القائمة المنسدلة. يقوم المستخدم بتحديد نوع المستفيد من اإللتزام و •

" من لوحـة المفـاتيح حيـث يعـرض F2بالضغط على زر " ذلك يقوم المستخدم بإدخال رقم المستفيد من اإللتزام و •

أســماء المســتفيدين فيــتم اختيــار رقــم المســتفيد المطلــوب حيــث يعــرض النظــام اســم  النظــام قائمــة بأرقــام و

 المستفيد تلقائيا  بمجرد إدخال رقمه.

 .هايعرض النظام القيمة االفتراضية للجهة اإلدارية المستفيدة و يمكن للمستخدم التعديل علي •

" مـن لوحـة المفـاتيح حيـث F8ذلـك بالضـغط علـى زر " تاريخـه و يقوم المستخدم بإدخال رقـم الخطـاب االلتـزام و •

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

 يقوم المستخدم بإدخال تفاصيل الخطاب. •

ذلـك بالضـغط علـى  دول تفاصيل االلتزامـات ولطباعة خطاب االلتزام يتم اختيار االلتزام المراد طباعة خطابه من ج •

من ثم يتم الضغط على زر طباعة من شـريط المهـام حيـث تظهـر  صورة اليد الموجودة في بداية سطر التفاصيل و

 (.5-12-1شاشة محددات الطباعة كما في الشكل )
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 يمثل شاشة طباعة الخطاب.( 5-12-1الشكل )

 

مـن ثـم يـتم إدخـال رقـم صـاحب  باختيار نوع صاحب التوقيـع مـن القائمـة المنسـدلة ويتم تحديد صاحب التوقيع الخطاب وذلك 

أسماء االشخاص فيتم اختيار رقـم  " من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وF2ذلك بالضغط على زر " التوقيع و

م يـتم الضـغط علـى زر "تكـوين مـن ثـ الشخص المطلوب حيث يعرض النظام اسم الشـخص تلقائيـا  بمجـرد إدخـال رقمـه، و

 (.5-12-1-1التقرير" حيث يظهر الخطاب كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة خطاب اإللتزام5-12-1-1الشكل )
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 كشف بنود االرتباط والتزاماتهايمثل  (5-12-2الشكل )
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 التعديل على طلب حجز معتمد

 

تظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار  طلب الحجز المعتمد وتختص هذا الشاشة بالسماح للشخص صاحب الصالحية بتعديل 

 (.5-13التعديل على طلب حجز معتمد من قائمة االرتباط كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة التعديل على طلب حجز معتمد. (5-13الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة 

رجاع طلـب الحجـز عـن طريـق إدخـال رقـم يقوم المستخدم باسترجاع طلبات الحجز الموجودة في النظام، يمكن للمسـتخدم اسـت

 الطلب.

 يقوم المستخدم باختيار طلب الحجز المراد اعتمادها. .1

 يقوم النظام بعرض بيانات طلب الحجز المختار. .2

بعـد ذلـك يقـوم بالضـغط  من ثم التعديل على طلـب الحجـز و يقوم المستخدم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام و .3

 المهام ليقوم النظام بحفو التعديالت التي تمت على طلب الحجز.  على زر "حفو" من شريط 
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 كشف االلتزامات المنصرفة والغير منصرفة
 

التي لم تصرف على بند معين أو علـى جميـع البنـود أو  تستخدم هذا الشاشة إلعداد كشف بااللتزامات التي تم صرفها و

تظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار  صرف التي اسـتخدمت التزامـا  محـددا ، وااللتزامات التي تم صرفها الى جهة معينة أو أوامر ال

 (.5-14كشف االلتزامات المنصرفة من قائمة االرتباط كما في الشكل )

 

 
 يمثل كشف االلتزامات المنصرفة والغير منصرفة. (5-14الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة 

المبلـغ مـن و إلـى، حالـة االلتـزام  زام، الجهة، رقـم الخطـاب،يقوم المستخدم بإدخال المحددات )رقم البند، رقم االلت

يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شـريط المهـام حيـث يظهـر   الكل((.–غير منصرفة -)منصرفة

 (.5-14-1التقرير كما في الشكل )
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 يمثل كشف االلتزامات المنصرفة والغير منصرفة. (5-14-1الشكل )
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 الحجز كشف بطلبات
 

تستخدم هذا الشاشة إلعداد كشف بطلبات الحجز التي تم حجزها في النظام، وتظهر هذا الشاشة عنـد اختيـار كشـف 

 (.5-15بطلبات الحجز من قائمة االرتباط كما في الشكل )

 

 
 يمثل كشف بطلبات الحجز. (5-15الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة 

يقـوم   إلـى أو الكـل(. إلـى أو الكـل، رقـم الحسـاب مـن و مرجعي مـن ويقوم المستخدم بإدخال المحددات )الرقم ال

 (.5-15-1المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يظهر التقرير كما في الشكل )

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      200 

 
 يمثل كشف بطلبات الحجز. (5-15-1الشكل )
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 بيان الحالة المالية إلرتباطات بند
 

تظهـر هـذا  كشـف يبـين الحالـة الماليـة لطلبـات الحجـز التـي تـم حجزهـا فـي النظـام، وتستخدم هذا الشاشـة إلعـداد 

 (.5-16الشاشة عند اختيار بيان الحالة المالية إلرتباطات بند من قائمة االرتباط كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة بيان الحالة المالية إلرتباطات بند. (5-16الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة 

م بإدخال المحددات )رقم الحساب/البند أو الكل، رقم اإلرتباط، تاريخ اإلرتباط، صاحب الحـق، حالـة طلـب الحجـز، يقوم المستخد

المسـتخدم بالضـغط علـى زر "تكـوين التقريـر" مـن شـريط المهـام حيـث يظهـر (. يقـوم الجهة المستفيدة، الفرع المستفيد

 (.5-16-1التقرير كما في الشكل )
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 ل بيان الحالة المالية إلرتباطات بند.يمث (5-16-1الشكل )
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 كشف االرتباط على التكاليف
 

تظهر هذا الشاشة عند اختيار كشـف االرتبـاط علـى  تستخدم هذا الشاشة إلعداد كشف يبين االرتباط على التكاليف، و

 (.5-17التكاليف من قائمة االرتباط كما في الشكل )
 

 
 التكاليف. يمثل كشف االرتباط على (5-17الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة 

الكل(، اسم المقـاول ، لغي، ممعتمدة،رقم البند أو الكل، حالة االرتباط )غير معتمدة )يقوم المستخدم بإدخال المحددات التالية 

 (،لكـلإلى أو الكل، وضع االرتباط )المسـتخدم كليـا أو المسـتخدم جزئيـا أو الغيـر مسـتخدم أو ا أو الكل، تاريخ اإلرتباط من و

 ،حجـز مؤقـت، العهـد)الكـل(، حالـة االسـتخدام ، مصـروف جزئـي ،غيـر مصـروف، مصـروف)إلى، حالـة الصـرف  المبلغ من و

يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقريـر" مـن . (، اإلستعاضات(، رقم مركز التكلفة )من، إلى أو الكل(المستخلصات

وفي حال أراد المستخدم تصدير البيانات إلى ملف إكسـل يقـوم .)5-17-1)شريط المهام حيث يظهر التقرير كما في الشكل 

 .(5-17) كما في الشكل بالضغط على زر "التصدير إلى إكسل" من أسفل الشاشة
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 يمثل كشف االرتباط على التكاليف. (5-17-1الشكل )
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 فك االرتباط على التكاليف
 

تكاليف، تظهر هذا الشاشة عنـد اختيـار فـك االرتبـاط علـى التكـاليف يتم من خالل هذا الشاشة عمل فك اإلرتباط على ال

 (.5-18من قائمة االرتباط كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة فك االرتباط على التكاليف. (5-18الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة 

 يتم اختيار حالة االرتباط من القائمة المنسدلة. .1

 على زر "بحث" حيث يعرض النظام معلومات االرتباط. من ثم يتم الضغط يتم ادخال رقم االرتباط و .2

 يتم ادخال سبب فك االرتباط في حقل "سبب فك االرتباط". .3

 يتم الضغط على زر "إلغاء االرتباط" من أسفل الشاشة حيث يقوم النظام بعمل فك ارتباط. .4
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 موقف االرتباطات على التكاليف المعتمدة للبرامج والمشاريع 
 

المشـاريع التـي تـم  ذا الشاشة الظهـار كشـف موقـف االرتباطـات علـى التكـاليف المعتمـدة للبـرامج ويتم من خالل ه   

 (.5-19االرتباط عليها على بند معين أو على جميع البنود كما في الصورة )

 

 
 يمثل شاشة موقف االرتباطات على التكاليف المعتمدة للبرامج والمشاريع. (5-19الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة 

 24أو  23أو  22أو  21يجب اختيـار بـاب أو الكـل أو  –الباب حسب ) حركاتاليقوم المستخدم باختيار أحد محددات التقرير )اظهار 

" البرنـامج /المشـروع بإختيـار المسـتخدم قـامفي حال "، (البرنامج / المشروع أو( ، أو الكل - 31أو  28أو  27أو  26أو  25أو 

، حالـة الصـرف )مصـروف أو غيـر ، عرض الحركات التفصيلية نعـم أو الام يظهر اإلسم بشكل تلقائيالنظ يقوم بإدخال البند و

 مصروف أو مصروف جزئي أو الكل(، حالة اإلستخدام )العهد و/أو حجز مؤقت و/أو المستخلصات و/أو كشوف اإلستعاضة((.

 

 (.5-19-1يظهر التقرير كما في الشكل ) يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث   
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 يمثل كشف موقف االرتباطات على التكاليف المعتمدة للبرامج والمشاريع. (5-19-1الشكل )
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 الترحيل الجماعي لالرتباطات المؤقته
 

 تحرير المبالغ  و عملية إلغاء االرتباطات غير المستخدمة بالكامل في السنة المالية الحالية يتم من خالل هذا الشاشة      

 (.5-20كما هو ظاهر بالشكل ) تخدامها في الصرف على نفس البنودالمحجوزة ليمكن اس
 

 
 يمثل شاشة الترحيل الجماعي لإلرتباطات المؤقتة. (5-20كل)الش
 
 

 طريقة عمل الشاشة 

ة( إللغاء اإلرتباطات غيـر المسـتخدمة غير المستخدم يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة )الغاء اإلرتباطات المؤقتة المعتمدة و

 منها أو ترحيل اإلرتباطات الملغاة إلى السنة المالية التالية.

( يظهـر الكشـف 5-20-1) يقوم المستخدم بإختيار نوع الكشف المراد طباعته لعرض بيانات اإلرتباطات المحـددة. و فـي الشـكل

 من نوع كشف باإلرتباطات غير المرحلة كمثال على ذلك.
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 يمثل كشف باإلرتباطات غير المرحلة. (5-20-1الشكل)
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 كشف تفاصيل االرتباط على التكاليف
 

يسـتعرض  يتم من خالل هذا الشاشة بإظهار كشف يستعرض االرتباطات على التكاليف المستخدمة في المستخلصات و

 (.5-20ا( كما في الشكل )التي تم استخدام هذا المستخلصات فيه أوامر الصرف المقيدة في اليومية و

 

 
 يمثل كشف تفاصيل االرتباط على التكاليف. (5-20الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة 

الى، رقم البند، رقم االرتبـاط علـى التكـاليف(. ثـم يقـوم  المحددات )الفترة المحاسبية من و بإدخاليقوم المستخدم 

 (.5-20-1كما في الشكل ) المستخدم بالضغط على تكوين التقرير
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 يمثل كشف تفاصيل االرتباط على التكاليف. (5-20-1الشكل )
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 كشف االرتباطات المؤقتة على حسب العهد المرتبطة بها
 

يتم من خالل هذا الشاشة بإظهار كشف يستعرض االرتباطات التي تم ربطها مع العهد بعرض تفاصيل الحركات على هـذا 

 (.5-21ه مع استخدامات االرتباط االخرى كما في الشكل )بيانات االرتباط مبينا  رقم قرار العهدة و

 

 
 .يمثل كشف االرتباطات المؤقتة حسب العهد المرتبطة بها (5-21)شكلال

 

 طريقة عمل الشاشة 

 (.إلى، صاحب الحق أو الكل إلى، تاريخ االرتباط من و يقوم المستخدم باختيار المحددات )رقم االرتباط من و

 (.5-21-1ضغط على تكوين التقرير ثم يظهر كما في الشكل )يقوم المستخدم بال 
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 .االرتباطات المؤقتة حسب العهد المرتبطة بها كشفيمثل  (5-21-1)شكلال
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 العهد

 

 ف، والكشـو االسـتطالعات و اعتمـادا و يهتم القسم الخاص بالعهد بكل العمليات التي تتعلق بالعهـد مـن طلـب العهـدة و

 ( عند قيام المستخدم باختيار العهد من القائمة الرئيسية على يمين الشاشة.6-0تظهر الشاشة في الشكل )

 

 
 يمثل قائمة شاشات العهد في النظام. (6-0الشكل )
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 قرار صرف سلفة

 

 .(6-1)تظهر هذا الشاشة عند اختيار قرار صرف سلفة من قائمة العهد كما هو ظاهر في الشكل 

 

 
 يمثل قرار صرف سلفة.( 6-1كل )الش

 

 طريقة عمل الشاشة

تبدأ هذا الشاشة في وضع استعالم ويمكن استرجاع طلب سـلفة سـابق عـن طريـق البحـث ليقـوم النظـام بعـرض بياناتـه حيـث 

 يمكن تعديله أو حذفه.

 شريط المهام(. كما يمكن إدخال طلب سلفة جديد من خالل اختيار جديد )تم توضيح آلية هذا العمليات عند شرح 

 

 إدخال قرار فرف سلفة جديدة: 

 يقوم النظام بعرض نموذج فارغ لتسجيل قرارات صرف السلف. .1

 هي تاريخ اليوم. افتراضية ويقوم النظام بإظهار تاريخ السلفة بقيمة  .2

 اعتمادات مستندية.أو  مستديمة أو مؤقتة-يقوم المستخدم بتحديد نوع السلفة المطلوبة  .3

 .بإدخال رقم القرار وتاريخهيقوم المستخدم  .4

 يقوم المستخدم باختيار الفرع المستفيد. .5

يراعـى مـا  يقوم المستخدم بتحديد صاحب السلفة )من سجل المتعاملين مع اإلدارة المالية غير موقوف التعامـل معـه(، و .6

 يلي: 

يـر مغلقـة لصـاحب للعهدة المستديمة: يتم إظهـار رسـالة تحـذير أو خطـأ فـي حالـة وجـود عهـدة مسـتديمة أخـرى غ -أ

 السلفة يتم تحديد أنه خطأ أو تحذير من إعدادات النظام المالي في حالة الخطأ يمنع االستمرار بإدخال القرار.



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      216 

للعهدة المؤقتة: يتم إظهار رسالة تحذير أو خطأ في حالة وجود عهدة مؤقتة أخـرى غيـر مغلقـة لصـاحب السـلفة يـتم  -ب

 ظام المالي. في حالة الخطأ يمنع االستمرار بإدخال القرار.تحديد أنه خطأ أو تحذير من إعدادات الن

 يقوم المستخدم بتحديد المبلغ المطلوب للسلفة، الغرض من السلفة، آخر موعد لتسديد السلفة، مالحظات. .7

إذا كان نوع السلفة المطلوبة مستديمة يتم تحديد ما إذا كان هناك سـقف أعلـى لمجمـوع المنصـرف علـى السـلفة ليـتم  .8

 ل مبلغ السقف بحيث يكون أكبر أو مساوي لمبلغ العهدة.إدخا

إذا تم تحديد سقف المنصرف للعهدة يتم تحديد إن كان مطلوب الحجز لمبلغ السـقف فـإن كـان مطلوبـا الحجـز يـتم اعتمـاد  .9

ز وتحويلـه في هذا الحالة يـتم استعاضـة العهـدة بالخصـم مـن الحجـ تلقائيا  عند اعتماد السلفة و-االرتباط المؤقت -الحجز 

 إلى منصرف عند صدور أمر صرف لإلستعاضات.

 المبالغ الخاصة بها من البنود التي سيتم استخدام العهدة عليها مع مالحظة التالي:  يقوم المستخدم بتحديد البنود و .10

ختيـاري عنـد تكـون تفصـيلية )تحديـد البنـود ا تكون تلك البنود موجودة في حسابات مصروفات الميزانيـة بالـدليل المحاسـبي و

 إدخال قرار صرف السلفة(.

 ال يتعدى مجموع المبالغ الخاصة للبنود المبلغ المطلوب للسلفة.

في حالة أن للعهدة سقف للمنصرف فإنه يمكن تحديد السقف بالنسبة للمنصرف على كل حساب في هذا المرحلـة. بحيـث 

يمة السقف للحساب أكبر من أو مساوية للمبلـغ تكون ق ال يتعدى مجموع أسقف الصرف للحسابات قيمة سقف العهدة. و

 الخاص للحساب من العهدة.

إن كان مطلوبا الحجز على مبلغ سقف العهدة من الميزانية فإن ما يتم هو الحجز على الحسابات حسب سـقف كـل حسـاب. 

 المبلغ الخاص للحساب من العهدة(.-تكون قيمة الحجز على الحساب هي )سقف المنصرف على الحساب 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم االرتباط إذا كان البند مستخدم في ارتباط مؤقت.

 يقوم النظام بإظهار رقم االرتباط على التكاليف إذا كان اإلرتباط المؤقت متعلق باإلرتباط على التكاليف.

 يقوم المستخدم باختيار خيار إرسال مهمة "اعتماد قرار صرف سلفة" أو ال. .11

 يار حفو.يقوم المستخدم باخت .12

 حسب نوع العهدة. 1يقوم النظام بإظهار الرقم المرجعي للعهدة وهو أخر رقم عهدة +  .13

 يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات المدخلة، ومن ثم حفو العملية. .14

ذلك فـي حـال تـم اختيـار خيـار إرسـالها إلـى  يقوم النظام بوضع "اعتماد قرار صرف سلفة" في قائمة المهام للمستخدم و .15

 االعتماد من صاحب الصالحية.

إال تكـون حالتهـا "جديـدة غيـر  في حال اختيار إرسال المهمة يقوم النظام بحفو العهدة بحالة "جديدة جـاهزة لالعتمـاد". و .16

 جاهزة لالعتماد".

 الخطوات تتكرر في كل مرة يقوم المستخدم فيها بتسجيل قرار صرف سلفة جديدة. .17

 (.6-1-1)شريط المهام فيظهر التقرير كما في الشكل قد يقوم المستخدم بعمل طباعة من  .18
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 يمثل قرار صرف سلفة. (6-1-1الشكل )
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 اعتماد قرار صرف سلفة
 

تختص هذا الشاشة بالسماح للشخص صاحب الصـالحية باعتمـاد قـرار صـرف السـلفة، حيـث تظهـر هـذا الشاشـة عنـد 

 (.6-2عهد كما هو ظاهر في الشكل )اختيار اعتماد قرار صرف سلفة من القائمة الرئيسية لل

 

 
 يمثل شاشة اعتماد قرار صرف سلفة.( 6-2الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم النظام بعرض قـرارات صـرف السـلف غيـر المعتمـدة أي التـي حالتهـا جديـدة جـاهزة لالعتمـاد أو جديـدة غيـر جـاهزة  .1

 لالعتماد فقط.

 دا.يختار المستخدم قرار صرف السلفة المراد اعتما .2

 يقوم النظام بعرض بيانات قرار صرف العهدة المختار. .3

 تعديل البنود الخاصة بالسلفة أو إدخالها في حال لم يتم تحديدها في القرار. يقوم المستخدم بمراجعة و .4

له نفس نوع العهـدة  يجب أن يكون الحساب تجميعي و يقوم المستخدم بتحديد رقم حساب العهد األب الخاص بالسلفة و .5

 يعرض النظام اسمه. يمة أو مؤقتة ومستد

 يقوم المستخدم بإدخال مالحظات اإلدارة المالية. .6

ال يسـمح النظـام بتكـرار رقـم القـرار  تاريخه هنـا يكـون إجبـاري و تاريخه )رقم القرار و يقوم المستخدم بإدخال رقم القرار و .7

 لنفس صاحب السلفة في نفس السنة لسلفة أخرى لنفس حساب العهدة األب(.

الثـاني المسـموح لهـم بمراقبـة العهـدة )مـن سـجل المتعـاملين مـع اإلدارة  يقوم المستخدم بتحديد رقم الموظـف األول و .8

 لهذين المستخدمين بما يلي:  المالية غير موقوف التعامل معه( يسمح النظام فقط لصاحب العهدة و

 تسجيل المنصرف في دفتر مراقبة العهد لهذا العهدة. -أ
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 تعاضة للسلفة.إصدار صرف االس -ب

في حال لم يحدد الموظفين المسموح لهم بمراقبة العهدة فبإمكان أي موظـف فـي اإلدارة الماليـة عمـل مـا سـبق أعـالا  .9

 إضافة لصاحب العهدة.

 يقوم المستخدم باختيار "اعتماد". .10

 يقوم النظام بالتحقق من التالي بخصوص البنود الخاصة بالسلفة:  .11

يجـب إتمـام إدخـال  تكـون تفصـيلية و سابات مصروفات الميزانية بالـدليل المحاسـبي وتكون تلك البنود موجودة في ح -أ

 جميع البنود للعهدة.

 مجموع المبالغ الخاصة للبنود يساوي المبلغ المطلوب للسلفة. -ب

 في حالة أن للعهدة سقف للمنصرف يجب أن يكون مجموع أسقف الصرف للحسـابات يسـاوي قيمـة سـقف العهـدة و -ت

 قف للحساب أكبر من أو مساوية للمبلغ الخاص للحساب من العهدة.تكون قيمة الس

إن كان مطلوبا الحجز على مبلغ سقف العهدة من الميزانيـة فـإن مـا يـتم هـو الحجـز علـى الحسـابات حسـب سـقف كـل  .12

 المبلغ الخاص للحساب من العهدة(.-حساب تكون قيمة الحجز على الحساب هي )سقف المنصرف على الحساب 

مجمـوع المنصـرف  –ظام بالتحقق من التالي بخصوص المبلغ المتاح للصرف للبنـد )مخصصـات البنـد فـي الميزانيـة يقوم الن .13

 واالرتباطات(: 

يقوم النظام أو ال  بالتأكد أن مقدار مبلغ سقف السلفة المختار إن كـان مطلـوب حجـزا أنـه ال يتجـاوز مـا هـو متـاح  -أ

 ط يقوم النظام بإظهار رسالة خطأ توضح ذلك.للبنود في الميزانية إذا لم يتحقق هذا الشر

يقوم النظام بالتحقق من أن مقدار مبلغ السلفة المختار ال يتجاوز ما هو متاح للبنود في الميزانية وإذا لـم يتحقـق  -ب

 هذا الشرط يقوم النظام بإظهار رسالة خطأ توضح ذلك.

 ي العهدة حسب المبلغ المخصص لكل بند.يقوم النظام بتنفيذ عملية حجز مبلغ العهدة للبنود المستخدمة ف .14

علـى البنـود الخاصـة -ارتبـاط مؤقـت-إذا تم اختيار الحجز على مبلغ سقف العهدة فـإن النظـام يقـوم بتنفيـذ عمليـة الحجـز  .15

 المخصص للبند من العهدة(. –بالسلفة بقيمة )سقف المنصرف للبند 

رقـم العهـدة المرجعـي  مكون من تركيب رقم حساب األب ويقوم النظام بإعطاء إضافة حساب في الدليل المحاسبي برقم  .16

 وينتمي لحساب العهد األب المحدد وباسم الحساب األب مع صاحب العهدة ورقم القرار.

( ليقـوم 6-1-2يقوم المستخدم بالضغط على زر "اعتماد" الموجود في أسفل الصفحة فتظهـر الشاشـة كمـا فـي الشـكل ) .17

 أو رفضه بشكل نهائي أو رفضه بغرض التعديل. قرار صرف السلفةاعتماد مدير الوحدة اإلدارية الطالبة ب

 الخطوات تتكرر في كل مرة يقوم فيها المستخدم باعتماد قرار صرف سلفة جديدة. .18
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 يمثل شاشة اعتماد قرار صرف سلفة.( 6-1-2الشكل )



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      221 

 تعديل عهدة معتمدة
 

على عهدة معتمـدة، حيـث تظهـر هـذا الشاشـة عنـد  تختص هذا الشاشة بالسماح للشخص صاحب الصالحية بالتعديل

 (.6-3اختيار تعديل عهدة معتمدة من قائمة العهد كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة تعديل عهدة معتمدة. (6-3الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 يقوم المستخدم باختيار "تعديل عهدة معتمدة" من القائمة الرئيسية. .1

مـن ثـم يـتم الضـغط علـى زر "بحـث" حيـث يظهـر النظـام  ريق ادخال رقمهـا أو أي محـدد آخـر ويتم استرجاع عهدة عن ط .2

 شاشة نتائج البحث.

 يقوم المستخدم باختيار العهدة المطلوبة حيث يظهر النظام معلوماتها. .3

 يقوم المستخدم باختيار "تعديل". .4

ال يمكـن ذلـك لكالهمـا فـي نفـس  الكلـي و يقوم المستخدم بإدخال قيمة جديدة للعهدة أو قيمـة جديـدة لسـقف العهـدة .5

 التعديل.

االرتبـاط عليـه أي ال يمكـن  إذا كان نوع السلفة المطلوبة مستديمة ال يمكن تغيير ما تم تحديدا بالنسبة لسقف الصـرف و .6

 إيجاد سقف أو االرتباط على السقف في هذا المسار كما ال يمكن إزالة أي من الخاصيتين في هذا المسار.

مستخدم بتحديد المبالغ بعد التعديل للمبلغ المحجوز من حساب المصروفات للعهدة أو سـقف المنصـرف علـى كـل يقوم ال .7

 حساب مخصص للعهدة )حسب التغيير المطلوب(.

 يقوم المستخدم باختيار "حفو". .8

 يقوم النظام بالتأكد من التالي:  .9
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أن سـقف البنـد  عه علـى البنـود المسـتخدمة وتوزي االعتماد )المبلغ الكلي و جميع ما سبق في مسار اإلضافة و -أ

 كل الشروط التفصيلية(. أكبر أو يساوي المستخدم منه و

في حالة أنه هناك زيادة في مبلغ العهدة أو هناك زيادة فـي مبلـغ السـقف مطلـوب االرتبـاط عليـه، يقـوم النظـام  -ب

 صرف.االعتماد بالنسبة للمتاح لل بالتأكد من جميع ما سبق في مسار اإلضافة و

أال  أال يكون قيمة المبلغ المحجوز من حساب المصروفات للعهدة أقل مما تم صـرفه مـن الحسـاب علـى العهـدة و -ت

 يكون قيمة المبلغ المحجوز من حساب المصروفات للعهدة أكبر من السقف للبند.

 لبند حسب اآلتي: الناتجة عن التعديل للمستخدم من ا االرتباطات الالزمة و يقوم النظام بإجراء الحجوزات و .10

إذا تم التعديل على )زيادة أو خفض( المبلغ المخصص لبند يقـوم النظـام بتنفيـذ عمليـة حجـز مبلـغ العهـدة للبنـد  •

 حسب المبلغ الذي تم عليه التعديل.

كان قد تم اختيار الحجـز علـى مبلـغ سـقف العهـدة المسـتديمة فـإن النظـام يقـوم  إذا تم تعديل مبلغ سقف الصرف لبند و .11

 لتالي: با

علـى -ارتبـاط مؤقـت-إذا تم التعديل على مبلغ السقف )زيادة أو خفـض( فـإن النظـام يقـوم بتنفيـذ عمليـة الحجـز  •

 البنود الخاصة بالسلفة بقيمة المبلغ الذي تم التعديل عليه فقط.

 يظهر النظام رسالة بإتمام العملية. .12

 

 حذف عهدة معتمدة: 

 مدة" من القائمة الرئيسية.يقوم المستخدم باختيار "تعديل عهدة معت .1

 يقوم النظام نتيجة لعملية البحث بعرض قرارات صرف السلف المعتمدة سواء تم إصدار أمر اعتماد الصرف لها أو ال. .2

 بشرط أن تكون العهدة لم يتم إصدار امر صرف لها. يقوم المستخدم باختيار القرار المطلوب ويظهر النظام معلوماته و .3

 ار "حذف".يقوم المستخدم باختي .4

 يعرض النظام رسالة تأكيد الحذف للمستخدم فيقوم المستخدم بتأكيد الحذف. .5
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 تسجيل المنصرف في دفتر مراقبة العهد المستديمة
 

تختص هذا الشاشة بتسجيل المنصرف في دفتر مراقبة العهد المستديمة، حيث تظهر هذا الشاشة عند اختيار تسـجيل 

 (.6-4مستديمة من قائمة العهد كما هو ظاهر في الشكل )المنصرف في دفتر مراقبة العهد ال

 

 
 يمثل شاشة تسجيل المنصرف في دفتر مراقبة العهد المستديمة. (6-4الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 إضافة مطالبة: 

مـا فـي ك مـن ثـم يـتم الضـغط علـى زر "اسـتعراض" يتم استرجاع سلفة عن طريق ادخال رقمهـا أو أي محـدد آخـر و .1

 (6-4-1الشكل )

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام. .2

 (6-4-2كما في الشكل ) يظهر النظام للمستخدم نموذج معلومات المطالبة فارغا   .3

يكون رقم المطالبة هو آخر رقـم مطالبـة مـدخل فـي السـجل للعهـدة الجـاري العمـل  يظهر النظام رقم المطالبة آليا و .4

 .1عليها + 

لـيس مـن المتعـاملين  –بتسجيل تاريخ الصرف، عدد المستندات، اسم الشخص المنصرف له المبلغ  يقوم المستخدم .5

 ، البيان، أصل المبلغ، جملة الحسميات، صافي المبلغ المنصرف.-مع المالية

يسمح للمستخدم بإدخـال القيمـة مـن كـل حسـاب علـى أن يكـون  يقوم النظام بعرض حسابات المصروفات للعهدة و .6

 ساوي لصافي مبلغ المطالبة.المجموع م

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "خروج مع حفو" من شريط المهام. .7

 يقوم النظام بالتحقق من أن مبلغ المطالبة الموزع على البنود ال يتجاوز المتاح في العهدة بناء  على المحددات التالية:  .8
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مـن أن مجمـوع )مبلـغ المطالبـة علـى بنـد  يقـوم النظـام بـالتحقق-حسابات المصـروفات للعهـدة -لكل بند عهدة  -أ

ــوارد للبنــد مــن صــرف العهــدة  العهــدة + مجمــوع المطالبــات الســابقة علــى بنــد العهــدة( ال يتجــاوز )مجمــوع ال

واالستعاضات( )أي ال بد من األخذ بعين االعتبار أن المبلغ الذي سيرصد للبند بعد عملية المطالبة ال تتجاوز قيمـة 

 ال يتم الحفو. يتم إظهار رسالة خطأ بهذا المعنى و ذلك عند إنشاءها( و ن قيمة السلفة وما تم تخصيصه للبند م

إن كان تم تحديد سقف صرف للعهدة، يقوم النظام بالتحقق من أن )مبلـغ المطالبـة علـى بنـد العهـدة + مجمـوع  -ب

هـار رسـالة خطـأ بهـذا المطالبات على بند العهدة( ال يتجاوز قيمة سـقف الصـرف للبنـد فـي هـذا العهـدة يـتم إظ

 ال يتم الحفو. المعنى و

 يتم حفو العملية في حالة تحقق الشرطين السابقين. .9

يتم تكرار الخطوات من أعالا في كل مرة يقوم فيها المستخدم بتسجيل منصرف من العهدة وبعد االنتهاء من عمليـات  .10

 التسجيل تنتهي حالة االستخدام هذا.

 

 
 المنصرف في دفتر مراقبة العهد المستديمة. عراضاستيمثل شاشة  (6-4-1الشكل )
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 تسجيل مطالبة.يمثل شاشة  (6-4-2الشكل )
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 إصدار وطباعة كشف االستعاضة
 

 (.6-5طباعة كشف االستعاضة من قائمة العهد كما هو ظاهر في الشكل ) تظهر هذا الشاشة عند اختيار إصدار و

 

 
 االستعاضة.يمثل شاشة اصدار وطباعة كشف  (6-5الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 إصدار كشف استعاضة جديد: 

 من ثم يتم الضغط على زر "استعراض". يتم استرجاع سلفة عن طريق ادخال رقمها أو أي محدد آخر و .1

 (.6-5-1يتم عرض معلومات العهدة كما في الشكل ) .2

 (.6-5-2تسجيل استعاضة كما في الشكل ) و يقوم المستخدم باختيار "جديد" .3

في حال وجود كشـف استعاضـة  وم النظام بالتحقق من أن آخر كشف استعاضة قد تم اعتمادا من اإلدارة المالية ويق .4

 تظهر رسالة للمستخدم بذلك. لم يعتمد من اإلدارة المالية يرفض النظام إضافة كشف االستعاضة الجديد و

 تـاريخ كشـف االستعاضـة، تـاريخ بدايـة و يقوم المستخدم بإدخـال يتم إضافة سطر جديد لجدول كشوف االستعاضة و .5

 قيمة النقدية المتبقية بالصندوق. نهاية مدة مطالبات المنصرف، و

وضع إجمالي صـافي  يقوم النظام تلقائيا باختيار جميع المطالبات التي بدون كشف استعاضة وضمها للكشف الجديد و .6

 قيمتها في معلومات الكشف.

يتم تعديل إجمالي صافي المطالبـات بالكشـف  "عدم اختيار" من قائمة المطالبات و يتيح النظام للمستخدم "اختيار" و .7

 بناء على ما تم اختيارا.

 يقوم المستخدم باختيار "حفو". .8

 هو رقم متسلسل على مستوى السنة. يظهر النظام الرقم المرجعي لكشف االستعاضة و .9
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ستعاضة هو آخر تسلسـل كشـف االستعاضـة يكون تسلسل كشف اال يظهر النظام تسلسل كشف االستعاضة آليا و .10

 .1مدخل في السجل للعهدة الجاري العمل عليها + 

تسجيل معلومات الكشف أمام كل مطالبة حتى ال يتم عمل كشـف استعاضـة مكـرر لهـا  يقوم النظام بحفو العملية و .11

 في المستقبل. 

 من اإلدارة المالية" إلى قائمة المهـام و يقوم النظام بإضافة "اعتماد كشف االستعاضة رقم >رقم كشف االستعاضة< .12

 الذي يظهر للمستخدمين الذين لهم صالحية بذلك.

 

 
 يمثل شاشة إصدار وطباعة كشف االستعاضة. (6-5-1الشكل )

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      228 

 
 يمثل شاشة إصدار وطباعة كشف االستعاضة. (6-5-2الشكل )

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      229 

 اعتماد كشف االستعاضة من اإلدارة المالية
 

سماح لمـدير اإلدارة الماليـة باعتمـاد كشـف االستعاضـة، حيـث ظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار تختص هذا الشاشة بال

 (.6-6اعتماد كشف االستعاضة من اإلدارة المالية من قائمة العهد كما هو ظاهر في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة اعتماد كشف االستعاضة من اإلدارة المالية. (6-6الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 ف استعاضة: اعتماد كش

 من ثم يتم الضغط على زر "استعراض". يتم استرجاع سلفة عن طريق ادخال رقمها أو أي محدد آخر و .1

 (.6-6-1يتم عرض معلومات العهدة كما في الشكل ) .2

ذلك من ضمن الكشوف التي لم يصدر لهـا أمـر صـرف  يقوم المستخدم بتحديد كشف االستعاضة الذي يريد اعتمادا و .3

 أو إذن تسوية.

 يتاح للمستخدم عملية التعديل لكشف االستعاضة. .4

لـم يصـدر لـه أمـر صـرف أو إذن تسـوية يتـيح النظـام للمسـتخدم تعـديل مبلـغ  في حال كان الكشف معتمـد سـابقا و .5

 مبلغ التسديد للكشف. االستعاضة و

مة تحتوي المعلومات يعرض النظام قائ التسديد على حسابات العهدة و يقوم المستخدم باختيار تفاصيل االستعاضة و .6

تخـص هـذا الحسـاب( إجمـالي  هـو إجمـالي حركـات المـدين للعهـدة و التالية: رقم الحساب، اسمه، مبلغ العهـدة )و

 االستعاضات السابقة )إجمالي مبالغ االستعاضة التي تم تحديـدها للحسـاب فـي كشـوفات االستعاضـة السـابقة( و

ديد السـابقة لـنفس الحسـاب(، إجمـالي صـافي المطالبـات علـى إجمالي التسديدات السابقة )إجمالي مبالغ التسـ

 .الحساب المشمولة في االستعاضة، مبلغ االستعاضة الحالي، مبلغ التسديد الحالي

 مبلغ التسديد بصفر. يتم تعبئة مبلغ االستعاضة تلقائيا بقيمة إجمالي صافي المطالبات على الحساب و و .7
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 التسديد بحيث يكون مساويا إلجمالي صافي المطالبات. ة بين االستعاضة وبإمكان المستخدم توزيع صافي المطالب .8

الطلب منه تعديل البيانـات  يتم إظهار رسالة للمستخدم و يتم التحقق من الشروط التالية عند توزيع صافي المطالبة و .9

 في حال عدم تحققها: 

 ة المصروف للحساب.التسديد الحالي ال يتجاوز مبلغ العهد إجمالي التسديدات السابقة و -أ

إجمالي االستعاضات السابقة + االستعاضة الحالية ال يتجاوز سقف العهدة للحساب في حـال وجـود سـقف  -ب

 أعلى لها.

 يقوم النظام بحفو التعديل. يقوم المستخدم باختيار بحفو التعديل و .10

كمـا فـي سابات بشاشة فرعية حيث يقوم النظام بعرض تفاصيل تحديد مبالغ الحسيقوم المستخدم باختيار "اعتماد"  .11

 تعرض فيها البيانات التالية:( 6-6-2الشكل )

 رقم الحساب. -أ

 اسم الحساب. -ب

 إجمالي صافي المطالبات. -ت

 مبلغ اإلستعاضة. -ث

 مبلغ التسديد. -ج

 .رقم اإلرتباط على التكاليف -ح

 مبلغ العهدة. -خ

 إجمالي التسديدات السابقة. -د

ط على التكاليف( يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر بعد االنتهاء من مراجعة أو تعديل )رقم االرتبا و -ذ

)خروج مع الحفو واالعتماد( أو )الخروج بدون حفو( للعودة إلـى الصـفحة الرئيسـية العتمـاد طلبـات 

 االستعاضة.

 توزيع المبالغ للحسابات كما جاء سابقا. يقوم النظام بالتحقق مرة أخرى من البيانات و .12

 تسجيل معلومات معتمد الكشف. د ويقوم النظام بحفو معلومات االعتما .13
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 يمثل شاشة اعتماد كشف االستعاضة من اإلدارة المالية. (6-6-1الشكل )
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 .اعتماد كشف األستعاضةيمثل شاشة  (6-6-2الشكل )
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 دفتر السلفة المستديمة
 

ر السـلف المسـتديمة تختص هذا الشاشة بإعداد تقرير عن السلف المستديمة حيث تظهر هذا الشاشة عند اختيار دفت 

 (.6-7من قائمة العهد كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة دفتر السلفة المستديمة. (6-7الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )رقم حساب السلفة، رقم القرار، اسم صاحب العهدة، مبلغ العهدة، تـاريخ القـرار( ثـم 

 (.6-7-1رير حيث يظهر كما في الشكل )يختار تكوين التق
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 يمثل كشف دفتر السلفة المستديمة. (6-7-1الشكل )
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 كشف المبالغ الباقية في حسابات العهد
 

( 6-8تظهر هذا الشاشة عند اختيار كشف المبالغ الباقية في حساب العهد من قائمة العهد كما هـو ظـاهر فـي الشـكل )

 لباقية في حسابات العهد.الذي يمثل تقرير عن المبالغ ا

 

 
 يمثل كشف المبالغ الباقية في حسابات العهد. (6-8الشكل )
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 بيان بالعهد حسب البند
 

 (.6-9تظهر هذا الشاشة عند اختيار بيان بالعهد حسب البند من قائمة العهد كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة بيان بالعهد حسب البند. (6-9الشكل )

 

 عمل الشاشةطريقة 

يقوم المستخدم بإدخال المحددات )رقم البند من و إلى أو الكل، رقم الحساب التحليلي أو الكل، نوع العهدة، مركز التكلفة مـن 

وإلى أو الكل، اظهار مراكز التكلفة التابعة له، حالة العهدة )مسددة كليا أو مسددة جزئيا أو الغير مسددة((. مع مالحظة ان 

يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر تكـوين  .ر الحقل مركز التكلفة في حال عدم تفعيل اعدادات مراكز التكلفـةالنظام ال يظه

 (.6-9-1التقرير ويظهر كما في الشكل )
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 يمثل كشف بيان بالعهد المستديمة والمؤقتة حسب البند. (6-9-1الشكل )
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 بيان تفصيلي بالعهد
 

 (.6-10فصيلي بالعهد من قائمة العهد كما هو ظاهر في الشكل )تظهر هذا الشاشة عند اختيار بيان ت

 

 
 يمثل شاشة بيان تفصيلي بالعهد. (6-10الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )نوع العهدة من القائمة المنسدلة، رقم القرار، تاريخ القـرار، صـاحب السـلفة أو الكـل، 

 (.6-10-1ار تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل )نوع التسديد( ثم يخت
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 يمثل كشف بيان تفصيلي بالعهد. (6-10-1الشكل )
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 استطالع العهد

 

 (.6-11تظهر هذا الشاشة عند اختيار استطالع العهد من قائمة العهد كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة استطالع العهد. (6-11الشكل )

 

 شةطريقة عمل الشا

إلـى، رقـم القـرار أو الكـل،  و إلى، مبلغ العهدة من و يقوم المستخدم بتحديد محددات االستطالع )نوع العهدة، رقم العهدة من

 (.6-11-1رقم حساب العهدة، صاحب السلفة( ثم يختار استطالع حيث يظهر كما في الشكل )

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      241 

 
 استعالم.-يمثل شاشة استطالع العهد (6-11-1الشكل )

 

كل ـــة االسـتطالع فـي الشـــا فـي شاشـــتطالع" كمـذلك بالضغط على زر "طباعة االس مكن طباعة استطالع العهد وي كما و

(2-11-6.) 
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 يمثل تقرير استطالع العهد. (6-11-2الشكل )
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 كشف بالعهد حسب النوع
 

 (.6-12الشكل )تظهر هذا الشاشة عند اختيار كشف بالعهد حسب النوع من قائمة العهد كما هو ظاهر في 

 

 
 يمثل كشف بالعهد حسب النوع. (6-12الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

، نوع العهدة( ثم يختار تكوين التقرير حيـث الكل إلى أو اختيار يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )الفترة المحاسبية من و

 (.6-12-1يظهر الكشف كما في الشكل )
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 لعهد المستديمة والمؤقتة.يمثل كشف با (6-12-4الشكل )
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 طباعة مطالبات تسديد العهد
 

 (.6-13المؤقتة من قائمة العهد كما هو ظاهر في الشكل ) تظهر هذا الشاشة عند اختيار كشف بالعهد المستديمة و

 

 
 يمثل شاشة طباعة مطالبات تسديد العهد. (6-13الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

لتقرير )رقم حساب العهدة التفصيلي أو جميع العهد غيـر المسـددة بالكامـل التـي للحسـاب يقوم المستخدم بتحديد محددات ا

، توجيـه -يقوم المستخدم بتحديد التاريخ أو اختيار حسب ما هو محدد بقرار السلفة  –اإلجمالي، أخر موعد لقبول التسديد 

 (.6-13-1يث يظهر الكشف كما في الشكل )( ثم يختار تكوين التقرير ح-صاحب العهدة/ رئيسه المباشر –الخطاب إلى 
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 يمثل طباعة مطالبات تسديد العهد. (6-13-1الشكل )
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 استطالع العهد تحت التحصيل
 

 (.6-14تظهر هذا الشاشة عند اختيار استطالع العهد تحت التحصيل من قائمة العهد كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 التحصيل.يمثل شاشة استطالع العهد تحت ( 6-14الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 يقوم المستخدم بتحديد محددات االستطالع )رقم الحساب أو الكل، اسم المستفيد أو الكـل، مـن تـاريخ، إلـى تـاريخ،

يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى اسـتطالع حيـث يقـوم النظـام   حالة العهدة )المسددة ، الغير مسـددة أو الكـل(.

 (. 6-14-1ات المطلوبة كما في الشكل )بعرض بيانات االستطالع حسب المحدد
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 يمثل استطالع العهد تحت التحصيل. (6-14-1الشكل )

 

 و ج االستطالع يقوم المستخدم بالضغط على طباعة من شريط المهـام الموجـود فـي شاشـة االسـتطالعنتائلطباعة 

 (. 6-14-2يظهر الكشف كما في الشكل )
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 طباعة.-د تحت التحصيليمثل استطالع العه (6-14-2الشكل )
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 انشاء العهد المؤقتة الناتجة عن مسير سلف مصاريف سفرية
 

تظهر هذا الشاشة عند انشاء العهد المؤقتة الناتجة عن مسير سلف مصاريف سفرية من قائمة العهد كما هو ظـاهر فـي 

 (.6-15الشكل )

 

 
 لف مصاريف سفرية.يمثل شاشة انشاء العهد المؤقتة الناتجة عن مسير س (6-15الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 مبلغ اجمالي المستند. يتم إدخال الرقم المرجعي ألمر الصرف حيث يعرض النظام تلقائيا  اسم صاحب االستحقاق و 

 ذلك من القائمة المنسدلة. يتم اختيار حساب العهدة األب الخاص بالسلفة و

 

 نظام بإنشاء العهد المؤقتة الناتجة عن مسير سلف مصاريف سفرية.لمؤقتة حيث يقوم الايتم الضغط على زر انشاء العهد 

 لحذف العهد يتم الضغط على زر حذف العهد حيث يقوم النظام بحذف العهد.
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  كشف بالعهد حسب المستفيد
 

أذون التسـوية  تستخدم هذا الشاشة لطباعة كشف يتابع حسابات العهد المتعلقة بمسـتفيد معـين فـي أوامـر الصـرف و

ما تبقى مـن هـذا العهـد كمـا فـي  ما سدد و يظهر مجموع ما صرف من هذا العهد و يتابع تفاصيل هذا العهد اإلفتتاحية و كما

 (.6-16الشكل )

 

   
 يمثل كشف بالعهد حسب المستفيد. (6-16الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة: 

 –حالـة العهـدة )مسـددة أو الكـل،  رقم المستفيد كل ،يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )نوع العهد مع امكانية اختيار ال

( ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر الكشف كما في أو الكل رقم الوحدة اإلدارية، اظهار العهدة المدورة، الكل(–غير مسددة 

 (.6-16-1الشكل )
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 كشف بالعهد حسب المستفيد (6-16-1الشكل )
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 كاليفتعديل ارتباط العهد المرحلة على الت
 

ذلـك عنـد الحاجـة  تصف هذا الشاشة عملية تعديل االرتباط على التكاليف الذي صرفت منه العهـدة فـي سـنة سـابقة، و

 (.6-17على بند مختلف في السنة الحالية كما في الشكل ) إلى صرفها من ارتباط جديد و

 

 
 يمثل شاشة تعديل ارتباط العهد المرحلة على التكاليف. (6-17الشكل )

 

 ريقة عمل الشاشةط

 يظهر النظام اسم الحساب. يتم إدخال رقم الحساب االفتتاحي و .1

 يتم الرقم المرجعي أو استرجاعه من زر البحث. .2

 اسمه )الحساب االصلي(. يظهر النظام رقم حساب العهدة االصلي و .3

 يظهر النظام الرقم المرجعي للعهدة. .4

 يظهر النظام السنة المالية للعهدة االصلية. .5

 اسمه(. النظام صاحب االستحقاق )رقمه ويظهر  .6

االرتبـاط  رقـم – التالية للحساب مبلغ البنـد السنة – اسم الحساب –يظهر النظام جدول يحتوي على الحقول التالية: البند  .7

 الحساب الجديد. اسم – البند الجديد –على التكاليف 
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 ابلة لها كشف مقارنة حسابات العهد تحت التحصيل وحسابات المطلوبات المق
 

رصـيد المطلوبـات المقابلـة لهـا كمـا  تستخدم هذا الشاشة لطباعة كشف يعرض بيانات عن رصيد العهد تحت التحصـيل و

 (.6-18في الشكل )

 

 
 يمثل كشف مقارنة حسابات العهد تحت التحصيل وحسابات المطلوبات المقابلة لها. (6-18الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

عرض بيانات عن العهد التـي رصـيدها أقـل مـن حسـاب المطلوبـات  ر المحددات )نوع المستفيد أو الكل،يقوم المستخدم باختيا

 .)6-18-1فقط(. يقوم المستخدم بالضغط على تكوين التقرير ويظهر الشكل )
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 يمثل كشف مقارنة حسابات العهد تحت التحصيل وحسابات المطلوبات المقابلة لها. (6-18-1الشكل )
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 تسويةأذون ال

 

( عند قيام المستخدم باختيار أذون التسوية من 7-0تظهر الشاشة في الشكل ) يهتم هذا القسم بشرح أذون التسوية، و

 القائمة الرئيسية على يمين الشاشة.

 

 
 يمثل شاشة إذون التسوية. (0-7الشكل )
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 اصدار اذن تسوية
 

( عنـد قيـام المسـتخدم باختيـار 7-1اشة كما فـي الشـكل )تظهر الش يتم من خالل هذا الشاشة اصدار أذون التسوية، و

 شاشة اصدار أذن تسوية من قائمة اذون التسوية.

 

 
 يمثل شاشة إصدار إذن تسوية. (7-1الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

المهام لتنفيـذ  يبدأ العمل بهذا الشاشة عندما يقوم الموظف صاحب الصالحية باختيار إصدار أذن تسوية أو الدخول عليها من قائمة

 إجراءات إذن التسوية.

 

 عرض أذن التسوية

 يشمل المعلومات التالية:  يتم عرض نموذج فارغ لمعلومات أذن التسوية و .1

o .الرقم المرجعي ألذن التسوية 

o .تاريخ الرقم المرجعي 

o .تاريخ تحرير إذن التسوية 

o .إجمالي المستند 

o .المرفقات 

o الوحدة اإلدارية المعنية بإذن التسوية. 

o .الفرع المعني بإذن التسوية 

o  :حالة المستند 
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 غير معتمد من المختص. -أ

 غير معتمد من المراجعة. معتمد من المختص و -ب

 غير معتمد من األمانات. غير مرتبط به و معتمد من المراجعة و -ت

 غير مرتبط به. معتمد من المراجعة و -ث

 غير معتمد من األمانات. معتمد من المراجعة و -ج

 غير معتمد من المدير المالي. مرتبط به و ات ومعتمد من األمان -ح

 غير معتمد من المراقب المالي. معتمد من المدير المالي و -خ

 غير معتمد من المدير العام. معتمد من المراقب المالي و -د

 لم يسجل في اليومية. معتمد من المدير العام و -ذ

 موقوف العمل عليه )ملغي(. -ر

o الفترة. مالية ورقم اليومية، تاريخ اليومية، السنة ال 

o .البيان 

o حفو صورة إلذن التسوية. عرض صورة إلذن التسوية و 

o  :جدول يحتوي أسطر المستند ويشمل 

زر للـدخول علـى  رقم السطر، رقم الحساب، اسم الحساب، البيان، المبلغ مدين، المبلغ دائـن، المرفقـات، و -أ

 التفاصيل األخرى للسطر.

المدين( يتم إظهار أن الحركة هي علـى المخصصـات مـن اإليـرادات لحسابات المصروفات )في حركة الدائن و -ب

 ال(. حيث يكون المبلغ يؤثر على المخصصات من اإليرادات أو مخصصات الميزانية./)نعم

o .مالحظات 

o الوقت لـ )اإلدخال، التعديل، تعديل التفاصيل(. التاريخ و معلومات المستخدم و 

 تسوية وتشمل: يقوم النظام بعرض قائمة بإجراءات إذن ال .2

o .اعتماد المختص 

o .اعتماد المراجعة 

o .اعتماد مسؤول االرتباطات 

o .اعتماد مسئول األمانات 

o .اعتماد المدير المالي 

o .اعتماد المراقب المالي 

o .اعتماد المدير العام 

o .فك االرتباط 

o .قيد المستند باليومية 

o .)إيقاف العمل بالمستند )ملغي 

 استعالم(. حذف و تعديل و حسب صالحياته )إضافة و يتيح النظام للمستخدم شريط المهام .3

يسمح النظام للمستخدم بإضافة إذن تسوية جديـد أو االسـتعالم عـن إذن التسـوية ثـم تنفيـذ العلميـات المطلوبـة أو  .4

 يسمح بتنفيذها وضع المستند حسب ما سيتم شرحه الحقا. اإلجراءات المسموحة له و

اعة نموذج اذن التسوية بعرض القيم المدخلة في الحقـول قبـل طباعتهـا علـى يتيح النظام للمستخدم عند قيامه بطب .5

 الشاشة.
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 تحرير إذن تسوية )إضافة(
 

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام. .1

 (.7-1-1يعرض النظام نموذج إذن تسوية فارغ مع بعض القيم االفتراضية كما في الشكل ) .2

 

 
 إضافة. –ة إصدار إذن التسوية يمثل شاش (7-1-1الشكل )

 

 يدخل المستخدم بيانات إذن التسوية:  .3

o .تاريخ تحرير إذن التسوية 

o .المرفقات 

o  التحقق من استكمال جميع أسطر المستند. بغرض –إجمالي المستند 

o .الوحدة اإلدارية المعنية بإذن التسوية 

o .الفرع المعني بإذن التسوية 

o .البيان 

o .المالحظات 

في هذا الحالـة يظهـر آخـر  المرجعي إلذن التسوية فإنه إما أن يسمح النظام للمستخدم أن يدخله )و بالنسبة للرقم .4

 ذلك حسب إعدادات النظام. كرقم افتراضي له( أو يتم إنشاؤا تلقائيا عند الحفو و 1رقم مرجعي إلذن التسوية + 

طيع تعريفها إال في مسـار التعـديل وذلـك في حال كان هناك الغرض/األغراض من إذن التسوية فإن المستخدم ال يست .5

 بعد حفو أذن التسوية.

( )رقم السـطر، 7-1-2يمكن النظام المستخدم من إدخال حركات الحسابات في أسطر إذن التسوية كما في الشكل ) .6

زر للـدخول علـى التفاصـيل األخـرى  رقم الحساب، اسم الحسـاب، البيـان، المبلـغ مـدين، المبلـغ دائـن، المرفقـات، و

 للسطر( يتم عند إدخال السطر كما يلي: 
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 .إضافة –يمثل شاشة إصدار إذن التسوية  (7-1-2الشكل )

 

 يدخل المستخدم رقم الحساب ويظهر له النظام اسم الحساب. -أ

كذلك البيان الخاص بالسـطر  يدخل المستخدم قيمة المبلغ لكل حساب في الطرف المدين أو الدائن من النموذج و -ب

 المرفقات. و

المدين(، حيث أن مبلغ الحركـة يـؤثر علـى المخصصـات مـن اإليـرادات أو  لحسابات المصروفات )في حركة الدائن و -ت

مخصصات الميزانية. يراعى إن كان للحساب مخصص من اإليـرادات أنـه يتـاح للمسـتخدم تحديـد أن الحركـة علـى 

صـات مـن اإليـرادات )بعـد تعـديالت الميزانيـة المخصصات من اإليرادات )نعم/ال(. ال يظهر هذا الخيار إن كانت المخص

 للحساب( هي صفر.

يكـون مجمـوع الـدائن يسـاوي  بحيـث – سطرين علـى األقـل –يمكن للمستخدم إدخال عدة أسطر في المستند  -ث

 مجموع المدين لألسطر في المستند.

 إظهار رقم متسلسل للسطر حسب إذن التسوية. يقوم النظام بإعطاء و -ج

اصيل للحساب كما فـي "إدخـال التفاصـيل المتعلقـة بالحركـات الماليـة" فـإن المسـتخدم ال في حال كان هناك تف -ح

 ( يظهر ذلك.7-1-2-1يستطيع تعريفها إال بعد حفو أذن التسوية والشكل )
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 يمثل شاشة التفاصيل. (7-1-2-1الشكل )

 

 ور الدائنة والمدينة كما يلي: بعد االنتهاء من إدخال السطور يقوم المستخدم بتفصيل العالقة الشكل بين السط .7

 يقوم المستخدم باختيار سطر دائن وذلك لتحديد سطر أو عدة أسطر مدينة مقابلة له. -أ

 (.7-1-2-2كما في الشكل ) تامدينلربطه بالسطر  دائنيقوم المستخدم باختيار سطر  (1

 يتم تحديد قيمة المبلغ المدين المستخدم في العالقة. (2

 المدين.يظهر النظام المبلغ للسطر  (3
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 يمثل شاشة توزيع الدائن. (7-1-2-2)الشكل 

 

 يظهر النظام قيمة الباقي من سطر المدين بال ربط في عالقات أخرى. (4

كمـا فـي  –يظهر النظام قيمة المبلغ المدين المقترح في العالقـة. إمـا أن يكـون المبلـغ البـاقي فـي المـدين  (5

 ن بال مقابل من المدين، أي القيمتين أقل.المبلغ المتبقي للسطر الدائ أو – النقطة السابقة

 يقوم المستخدم بتغيير القيمة للمدين بما ال يتجوز القيمة في النقطة السابقة. (6

يصـل مجمـوع  بحيـث – غير التي تم اسـتخدامها فـي العالقـة –يقوم المستخدم بإضافة أسطر مدينة أخرى  (7

 قة.القيم في هذا األسطر مساوي لقيمة السطر الدائن في العال

مـا يقابلـه مـن حسـابات مدينـة يتحقـق النظـام أن  عند االنتهاء من تفصيل العالقـة بـين كـل حسـاب دائـن و (8

 مجموع المبالغ المدينة في العالقة تساوي تماما المبلغ الدائن أو يتم إظهار رسالة خطأ بذلك.

 ية.عالقاتها يقوم المستخدم باختيار حفو أذن تسو عند االنتهاء من إدخال األسطر و (9

 عند الحفو يقوم النظام بالتحقق من التالي:  (10

o في حالـة عـدم المطابقـة ألي  مجموع الدائن و يطابق النظام إجمالي إذن التسوية مع مجموع المدين و

 منهم يظهر النظام رسالة خطأ.

o .جميع األسطر الدائنة في العالقة قد تم ربطها بما يقابلها من األسطر المدينة 

o نوعهــا  بات المدخلــة فــي المســتند حســابات معرفــة فــي الــدليل المحاســبي وأن تكــون جميــع الحســا

العهــد تحــت التحصــيل حيــث يمكــن إدخــال حســاب  تفصــيلي. يســتثنى مــن ذلــك حســابات األمانــات و

تجميعي أو تفصيلي لهـذين النـوعين فـي حـال تحقـق الشـرط الـالزم فـي المسـار الفرعـي "اسـتخدام 

 ات التجميعية في أسطر المستند".األمان حسابات العهد تحت التحصيل و
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لحســابات األمانــات والعهــد تحــت التحصــيل التجميعيــة يقــوم النظــام بعمــل الــالزم علــى الــدليل المحاســبي  (11

والمستند حسب المسار الفرعي "استخدام حسابات العهد تحت التحصـيل واألمانـات التجميعيـة فـي أسـطر 

 المستند".

يــر معتمــد مــن قبــل المخــتص" وحفــو معلومــات اإلضــافة )اســم يقــوم النظــام بحفــو إذن التســوية بوضــع "غ (12

 المستخدم / التاريخ والوقت( ليتم عرضها في إذن التسوية.

من الممكن للمستخدم االسـتمرار فـي العمـل علـى إذن التسـوية باختيـار أي مسـار مـن المسـارات التاليـة  (13

 حسب ما هو موضح في كل مسار.

 

 
 الحركات التلقائية.يمثل شاشة إدخال  (7-1-2-3الشكل )

 

منهـا  ى اذن التسوية في التفاصيل حسب نوع الحركة وإلإلضافة حركات تلقائية  (( 7-1-2-3)الشكل ) تستخدم هذا الشاشة

الشيكات التي تكون مسحوبة على  الحواالت من رقم الى رقم، و كشف الشيكات الصادرة ألوامر الدفع و اشعارات االيداع و

 بنك معين. 
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 إذن تسويةتعديل 
 

ه كمـا فـي الشـكل ـطلوب تعديلــوية المــاللها عن إذن التسـعالم من خـول ليتم االستـد الحقـتخدم بإدخال أحـيقوم المس

( ثم يختار "تعديل" من شريط المهام للمستند المطلوب أو يتم الدخول تلقائيا من قائمة مهام المستخدم إلى المسـتند 3-1-7)

 المطلوب تعديله.

 

 
 يمثل شاشة إذن التسوية. (7-1-3) الشكل

 

 إال فإنه ال يمكن العمل على المستند. حالته ليست "ملغي" و يقوم النظام بالتحقق من أن المستند ليس له رقم يومية و .1

 ( حيث يكون المستند في وضع "تعديل". 7-1-4يعرض النظام أذن التسوية المختار كما في الشكل ) يسترجع و -أ

ض/أغراض من إذن التسوية فإن المستخدم يستطيع تعريفها أو حذفها في هذا المسار يـتم عكـس في حال كان هناك غر .2

 حفظها. التحقق من األغراض الجديدة و أثر األغراض المحذوفة على دفاترها و

في حال كان هناك تفاصيل للحساب فإن المستخدم يستطيع تعريفها أو تعديلها أو حذفها في هذا المسار يتم عكـس أثـر  .3

 الحفو.  يتم التحقق من التفاصيل الجديدة و التفاصيل المحذوفة أو المعدلة على دفاترها و

 يقوم المستخدم بإدخال التعديالت المطلوبة حيث يسمح النظام. .4

 يقوم المستخدم باختيار "موافق". .5

 يقوم النظام بالتحقق من جميع ما سبق في مسار اإلضافة. .6

 بحفو إذن التسوية بدون التأثير على حالته.في حالة نجاح التحقق يقوم النظام  .7

الوقت( ليتم عرضـها  في حال كان المستند غير معتمد من المختص يتم حفو معلومات التعديل )اسم المستخدم/التاريخ و .8

 في إذن التسوية.
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  - األغـراض و –حفـو معلومـات مـن قـام بـ خر تحديـد للتفاصـيل  يـتم – أو األغـراض –في حال تم إدخال أو تغيير التفاصيل  .9

 )اسم المستخدم / التاريخ والوقت( ليتم عرضها في إذن التسوية.

من الممكن للمستخدم االستمرار في العمل على إذن التسوية باختيـار أي مسـار مـن المسـارات التاليـة حسـب مـا هـو  .10

 موضح في كل مسار.

 

 
 تعديل–يمثل شاشة اصدار اذن تسوية  (7-1-4الشكل )
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 حذف إذن تسوية
 

 قوم المستخدم بإجراء استطالع ألذون التسوية ثم يختار "حذف" من شريط المهام للمستند المطلوب.ي .1

 (. 7-1-5يقوم النظام بعرض نموذج ببيانات إذن التسوية المطلوب حذفه مع رسالة تأكيد كما في الشكل ) .2

 يقوم المستخدم باختيار "موافق". .3

األغـراض  ه أي تفاصـيل أو أغـراض. يقـوم المسـتخدم بحـذف التفاصـيل ويقوم النظام بالتحقق من عدم حذف أذن تسوية ل .4

 المستخدمة في المستند قبل التمكن من حذف المستند.

 يتم عكس أثر األغراض المحذوفة على دفاترها. -أ

 يقوم النظام بالتحقق من عدم حذف أذن تسوية معتمد من المختص أو ما بعد ذلك من االعتمادات. -ب

عتمد فقط من قبل المختص يسمح فقط بالحذف فـي حـال كـان المسـتخدم هـو نفسـه مـن قـام في حال كان المستند م .5

 باعتماد المستند من قبل المختص.

 يقوم النظام بحذف أذن التسوية المختار. .6

 

 
 .حذف – يمثل شاشة إصدار إذن تسوية (7-1-5الشكل )
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 اعتماد المختص
 

قوم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام للمستند المطلـوب أو يقوم المستخدم بإجراء استطالع ألذون التسوية ثم ي .1

 يتم الدخول تلقائيا من قائمة مهام المستخدم إلى المستند المطلوب تعديله.

 يقوم النظام بعرض نموذج معبأ بمعلومات إذن التسوية المطلوب. .2

 يقوم المستخدم باختيار "اعتماد المختص" من القائمة على يمين الشاشة.  .3

( 7-1-6إال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسـار كمـا فـي الشـكل ) قوم النظام بالتحقق من أن المستند "غير معتمد" وي .4

 الذي يظهر شاشة االعتماد.

 

 
 يمثل شاشة اعتماد المختص. (7-1-6)الشكل 

 

 سـم المسـتخدم / التـاريخ وحفـو معلومـات االعتمـاد )ا يقوم النظام بحفو إذن التسوية بوضع "معتمد من قبل المخـتص" و .5

 الوقت( ليتم عرضها في إذن التسوية.

 الغرض. يصبح أي تعديل للمستند فقط للتفاصيل و .6

من الممكن للمستخدم االستمرار في العمل على إذن التسـوية باختيـار أي مسـار مـن المسـارات التاليـة حسـب مـا هـو  .7

 موضح في كل مسار.
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 اعتماد المراجعة
 

اء استطالع ألذون التسوية ثم يقوم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام للمستند المطلـوب أو يقوم المستخدم بإجر .1

 يتم الدخول تلقائيا من قائمة مهام المستخدم إلى المستند المطلوب تعديله.

 يقوم النظام بعرض نموذج معبأ بمعلومات إذن التسوية المطلوب. .2

 (. 7-1-7من القائمة على يمين المستخدم كما في الشكل ) يقوم المستخدم باختيار "اعتماد المراجعة" .3

 يقوم النظام بالتحقق من أن المستند تم اعتمادا من المختص وإال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسار. .4

 

 
 يمثل شاشة اعتماد المراجعة. (7-1-7الشكل )

 

 يقوم النظام بالتحقق من التالي:  .5

o إال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسار. ص وأن المستند تم اعتمادا من المخت 

o  .أن جميع أسطر الحسابات التي تتطلب "إدخال التفاصيل المتعلقة بالحركات المالية" قـد تـم إدخـال تفاصـيل لهـا

 كما في المسار الفرعي "التحقق من األسطر وتفاصيلها".

o فـي إعـدادات النظـام  (ال)اجعـة لـه" هـو اعتمـاد المر في حال كان خيار "السماح للموظـف بإدخـال إذن تسـوية و

 المالي يتم التحقق من أن المستخدم الذي قام بإضافة المستند ليس هو نفس المستخدم الحالي.

ــه" و .6 ــم مراجعت ــو إذن التســوية بوضــع "ت ــام بحف ــوم النظ ــق يق ــاح التحق ــة نج ــي حال ــاد )اســم  ف ــات االعتم ــو معلوم حف

 ن التسوية.المستخدم/التاريخ والوقت( ليتم عرضها في إذ

 يصبح أي تعديل للمستند غير مسموح به. .7

من الممكن للمستخدم االستمرار في العمل على إذن التسوية باختيـار أي مسـار مـن المسـارات التاليـة حسـب مـا هـو  .8

 موضح في كل مسار.
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 اعتماد مسؤول االرتباطات
 

تعديل" من شريط المهام للمستند المطلـوب أو يقوم المستخدم بإجراء استطالع ألذون التسوية ثم يقوم بالضغط على زر " .1

 يتم الدخول تلقائيا من قائمة مهام المستخدم إلى المستند المطلوب تعديله.

 يقوم النظام بعرض نموذج معبأ بمعلومات إذن التسوية المطلوب. .2

 (.7-1-8شكل )يقوم المستخدم باختيار "اعتماد مسؤول االرتباطات"، من القائمة على يمين المستخدم كما في ال .3

 إال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسار. يقوم النظام بالتحقق من أن المستند بحالة "تم مراجعته" و .4

 

 
 يمثل شاشة اعتماد مسؤول االرتباطات. (7-1-8الشكل )

 

إذن التسـوية كمـا  التفاصـيل الـواردة فـي مسـتند يقوم النظام بالتأثير على دفاتر مراقبة الميزانية حسب الحركات المالية و .5

 فك االرتباط للمستند على دفاتر مراقبة الميزانية". في المسار "تأثير االرتباط و

في حال عدم إمكانية إجـراء االرتبـاط تظهـر رسـالة تشـير إلـى حسـاب الميزانيـة الـذي لـم يمكـن االرتبـاط عليـه. ال يمكـن  .6

 االستمرار في عملية االرتباط إال بتصحيح وضع الحساب.

إتمام االرتباط على جميع الحسابات المطلوبة يقوم النظـام بحفـو معلومـة أن المسـتند "مـرتبط بـه" حتـى ال يـتم  في حال .7

 االرتباط به مرة أخرى.

 يقوم النظام بحفو معلومات االعتماد )اسم المستخدم/التاريخ والوقت( ليتم عرضها في إذن التسوية. .8

ذن التسـوية باختيـار أي مسـار مـن المسـارات التاليـة حسـب مـا هـو من الممكن للمستخدم االستمرار في العمل على إ .9

 موضح في كل مسار.
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 اعتماد مسؤول األمانات
 

يقوم المستخدم بإجراء استطالع ألذون التسوية ثم يقوم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام للمستند المطلـوب أو  .1

 ند المطلوب تعديله.يتم الدخول تلقائيا من قائمة مهام المستخدم إلى المست

 يقوم النظام بعرض نموذج معبأ بمعلومات إذن التسوية المطلوب. .2

 (.7-1-9يقوم المستخدم باختيار "اعتماد مسؤول األمانات"، من القائمة على يمين المستخدم كما في الشكل ) .3

 ي هذا المسار.إال فإنه ال يمكن اعتمادا ف يقوم النظام بالتحقق من أن المستند بحالة "تم مراجعته" و .4

 

 
 يمثل شاشة اعتماد مسؤول األمانات. (7-9-9الشكل )

 

 يقوم النظام بحفو معلومة أن المستند "معتمد من مسؤول األمانات". .5

 يقوم النظام بحفو معلومات االعتماد )اسم المستخدم/التاريخ والوقت( ليتم عرضها في إذن التسوية. .6

على إذن التسـوية باختيـار أي مسـار مـن المسـارات التاليـة حسـب مـا هـو من الممكن للمستخدم االستمرار في العمل  .7

 موضح في كل مسار.
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 اعتماد رئيس الحسابات/مدير اإلدارة المالية
 

يقوم المستخدم بإجراء استطالع ألذون التسوية ثم يقوم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام للمستند المطلـوب أو  .1

 ة مهام المستخدم إلى المستند المطلوب تعديله.يتم الدخول تلقائيا من قائم

 يقوم النظام بعرض نموذج معبأ بمعلومات إذن التسوية المطلوب. .2

يقوم المستخدم باختيار "اعتمـاد رئـيس الحسـابات/مدير اإلدارة الماليـة"، مـن القائمـة علـى يمـين المسـتخدم كمـا فـي  .3

 (.7-1-10الشكل )

إال فإنـه ال يمكـن اعتمـادا فـي هـذا  "معتمـد مـن مسـؤول األمانـات" و مرتبط به" ويقوم النظام بالتحقق من أن المستند " .4

 المسار.

 

 
 يمثل شاشة اعتماد المدير المالي. (7-1-10الشكل )

 

 حفو معلومات االعتمـاد )اسـم المسـتخدم / التـاريخ و يقوم النظام بحفو إذن التسوية بوضع "معتمد من المدير المالي" و .5

 في إذن التسوية. الوقت( ليتم عرضها

من الممكن للمستخدم االستمرار في العمل على إذن التسوية باختيـار أي مسـار مـن المسـارات التاليـة حسـب مـا هـو  .6

 موضح في كل مسار.
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 اعتماد المراقب المالي
 

مطلـوب أو يقوم المستخدم بإجراء استطالع ألذون التسوية ثم يقوم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام للمستند ال .1

 يتم الدخول تلقائيا من قائمة مهام المستخدم إلى المستند المطلوب تعديله.

 يقوم النظام بعرض نموذج معبأ بمعلومات إذن التسوية المطلوب. .2

 (.7-1-11يقوم المستخدم باختيار "اعتماد المراقب المالي" من القائمة على يمين المستخدم كما في الشكل ) .3

 إال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسار. ن أن المستند "معتمد من المدير المالي" ويقوم النظام بالتحقق م .4

 

 
 يمثل شاشة اعتماد المراقب المالي. (7-1-11الشكل )

 

 حفو معلومات االعتمـاد )اسـم المسـتخدم/ التـاريخ و يقوم النظام بحفو إذن التسوية بوضع "معتمد من المراقب المالي" و .5

 ا في إذن التسوية.الوقت( ليتم عرضه

من الممكن للمستخدم االستمرار في العمل على إذن التسـوية باختيـار أي مسـار مـن المسـارات التاليـة حسـب مـا هـو  .6

 موضح في كل مسار.
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 اعتماد المدير العام
 

ب أو يـتم يقوم المستخدم بإجراء استطالع ألذون التسوية ثم يقوم بالضغط زر "تعديل" من شريط المهـام للمسـتند المطلـو .1

 الدخول تلقائيا من قائمة مهام المستخدم إلى المستند المطلوب تعديله.

 يقوم النظام بعرض نموذج معبأ بمعلومات إذن التسوية المطلوب. .2

 (.7-1-12يقوم المستخدم باختيار "اعتماد المدير العام" من القائمة على يمين المستخدم كما في الشكل ) .3

 إال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسار. لمستند "معتمد من المراقب المالي" ويقوم النظام بالتحقق من أن ا .4

 

 
 يمثل شاشة اعتماد المدير العام. (7-1-12الشكل )

 

 حفـو معلومـات االعتمـاد )اسـم المسـتخدم / التـاريخ و يقوم النظام بحفو إذن التسوية بوضع "معتمد مـن المـدير العـام" و .5

 التسوية. الوقت( ليتم عرضها في إذن

من الممكن للمستخدم االستمرار في العمل على إذن التسـوية باختيـار أي مسـار مـن المسـارات التاليـة حسـب مـا هـو  .6

 موضح في كل مسار.
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 عملية فك االرتباط
 

يقوم المستخدم بإجراء استطالع ألذون التسوية ثم يقوم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام للمستند المطلـوب أو  .1

 تم الدخول تلقائيا من قائمة مهام المستخدم إلى المستند المطلوب تعديله.ي

 يقوم النظام بعرض نموذج معبأ بمعلومات إذن التسوية المطلوب. .2

 (.7-1-13يقوم المستخدم باختيار "فك االرتباط" من القائمة على يمين المستخدم كما في الشكل ) .3

إال فإنـه ال يمكـن فـك االرتبـاط بـه فـي هـذا  أنه لـيس لـه رقـم يوميـة و به" ويقوم النظام بالتحقق من أن المستند "مرتبط  .4

 المسار.

 

 
 يمثل شاشة فك االرتباط. (7-1-13الشكل )

 

التفاصـيل الـواردة فـي مسـتند إذن التسـوية كمـا  يقوم النظام بالتأثير على دفاتر مراقبة الميزانية حسب الحركات المالية و .5

 فك االرتباط للمستند على دفاتر مراقبة الميزانية".  وفي المسار "تأثير االرتباط 

 يقوم النظام بإزالة معلومة أن المستند "مرتبط به" حتى يتمكن من العمل به مرة أخرى. .6

 تتغير حالة المستند إلى إذن تسوية جديد. .7

ال يـتم  الغيـه و بأنهـا – ألمانـاتا االرتبـاط و بمـا فيهـا المراجعـة و –يقوم النظام بالتغيير على معلومات االعتمادات للمسـتند .8

 عرضها في إذن التسوية. يستثنى من ذلك معلومات "معتمد من قبل المختص".

 يقوم النظام بحفو معلومات فك االرتباط )اسم المستخدم / التاريخ والوقت( ليتم عرضها في إذن التسوية. .9

لموقعين على المسـتند فـي حـال أن قـام المسـتخدم يقوم النظام بإعطاء المستخدم خيار إرسال مهمة تبليغ آلية لجميع ا .10

لكل صـالحية تـم تخـزين معلوماتهـا فـي  -كمهمة في النظام-باختيار خيار إرسال المهمة، يقوم النظام بإرسال رسالة تبليغ 

 المستند.
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ا هـو من الممكن للمستخدم االستمرار في العمل على إذن التسـوية باختيـار أي مسـار مـن المسـارات التاليـة حسـب مـ .11

 موضح في كل مسار.

 

 إيقاف العمل بالمستند
 

يقوم المستخدم بإجراء استطالع ألذون التسوية ثم يقوم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام للمستند المطلـوب أو  .1

 يتم الدخول تلقائيا من قائمة مهام المستخدم إلى المستند المطلوب تعديله.

 ات إذن التسوية المطلوب.يقوم النظام بعرض نموذج معبأ بمعلوم .2

واريـة تؤكـد وقـف العمـل بالمسـتند أو اعـالم صـاحب جيقوم المستخدم باختيار "إيقاف العمـل بالمسـتند" فتظهـر شاشـة  .3

 (.7-1-14الصالحية كما في الشكل )

عمـل بالمسـتند إال فإنه ال يمكـن إيقـاف ال أنه ليس له رقم يومية و يقوم النظام بالتحقق من أن المستند غير "مرتبط به" و .4

 في هذا المسار.

األغـراض  يقوم النظام بالتحقق من عدم حذف أذن تسوية لـه أي تفاصـيل أو أغـراض يقـوم المسـتخدم بحـذف التفاصـيل و .5

 المستخدمة في المستند قبل التمكن من حذف المستند.

 يتم عكس أثر األغراض المحذوفة على دفاترها. -أ

 دلة على دفاترها.يتم عكس أثر التفاصيل المحذوفة أو المع -ب

 بمــا فيهــا االرتبــاط و –تغييــر معلومــات االعتمــادات للمســتند  يقــوم النظــام بحفــو إذن التســوية بوضــع "ملغــي" و -ت

 ال يتم عرضها في إذن التسوية. الغية و بأنها – األمانات

 ا في إذن التسوية.يقوم النظام بحفو معلومات إيقاف العمل بالمستند )اسم المستخدم / التاريخ والوقت( ليتم عرضه .6

يقوم النظام بإعطاء المستخدم خيار إرسال مهمة تبليغ آلية لجميع الموقعين على المستند فـي حـال أن قـام المسـتخدم  .7

لكل صالحية تم تخـزين معلوماتهـا فـي  -كمهمة في النظام-باختيار خيار إرسال المهمة، يقوم النظام بإرسال رسالة تبليغ 

 المستند.
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 يمثل شاشة وقف العمل بالمستند.  (7-1-14)الشكل 
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 القيد بدفتر اليومية
 

يقوم المستخدم بإجراء استطالع ألذون التسوية ثم يقوم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام للمستند المطلـوب أو  .1

 يتم الدخول تلقائيا من قائمة مهام المستخدم إلى المستند المطلوب تعديله.

 عبأ بمعلومات إذن التسوية المطلوب.يقوم النظام بعرض نموذج م .2

 (.7-1-15يقوم المستخدم باختيار "القيد بدفتر اليومية" من القائمة على يمين المستخدم كما في الشكل ) .3

 

 
 شاشة القيد بدفتر اليومية. يمثل (7-1-15الشكل )

 

 قيد إذن التسوية بدفتر اليومية. إال فإنه ال يمكن يقوم النظام بالتحقق من أن المستند "معتمد من المدير العام" و .4

يكـون تاريخـه هـو  تـاريخ اليوميـة و مسلسل على مستوى الفتـرة "الشـهر"( و يحدد النظام رقم يومية )هذا الرقم تلقائيا و .5

 يظهرا للمستخدم. تاريخ اليوم" ألذن التسوية المطلوب و“

مـرتبط بـه إلـى منصـرف فعليـا كمـا فـي المسـار الفرعـي ذلك بتحويل المبالغ من  يتم التأثير على دفاتر مراقبة الميزانية و .6

 "تأثير قيد المستند بدفتر اليومية على دفاتر مراقبة الميزانية".

 حفـو معلومـات االعتمـاد )اسـم المسـتخدم / التـاريخ و يقوم النظام بحفو إذن التسوية بوضع "مسـجل بـدفتر اليوميـة" و .7

 الوقت( ليتم عرضها في إذن التسوية.

المدين في محصـلة العمليـات  ر الحركات المالية على أرصدة جميع الحسابات في المستند وذلك بزيادة مبلغ الدائن ويتم عكس أث

 المالية للحسابات في الفترة المحاسبية.
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 إشعارات اإليداع
 

 (.7-2تظهر هذا الشاشة عند اختيار إشعارات اإليداع من قائمة اذون التسوية كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة إشعارات اإليداع. (7-2الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

)بالضغط علـى جديـد مـن شـريط المهـام الرئيسـي كمـا هـو  إضافة اإلشعارفيتم  يتم عرض نموذج بيانات اإلشعار األساسية فارغا

 : كالتالي (7-2-1ظاهر في الشكل )

اسم الحسـاب لـرقم و في الدليل المحاسبي رقم الحساب المودع فيه كما هو معرف يظهر النظام بشكل تلقائي .1

 الحساب المودع فيه.

 يقوم النظام بإظهار الرقم المرجعي بعد الحفو. .2

 يكون تاريخ اليوم )هجري( هو القيمة االفتراضية لتاريخ اإليداع. .3

 يقوم المستخدم بإدخال رقم اشعار اإليداع. .4

 خ الميالدي الموافق لتاريخ اإليداع.يظهر النظام التاري و يقوم المستخدم بتعديل تاريخ اإليداع .5

 يقوم المستخدم بإدخال المرفقات إن وجدت. .6

يكون المودع )بواسطة( هو نفسه الموظف الخـاص بالمسـتخدم إن  ، ويقوم المستخدم بتحديد المودع )بواسطة( .7

 وجد كقيمة افتراضية.

 يقوم المستخدم باختيار نوع العملة. .8

 .اجمالي المبلغ المودع بالعملة االجنبيةيظهر النظام ف غ المودع بالريالاجمالي المبليقوم المستخدم بإدخال  .9

 يقوم المستخدم باختيار صفة المبلغ المودع. .10
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يعرض النظام طبيعة اإليداع )إيداعات خارجية من متعاملين مـع اإلدارة الماليـة( حيـث أن هـذا االشـعار يسـتخدم  .11

 ية. لإليداع من جهات خارجية تتعامل مع اإلدارة المال

 .اسم حساب الصندوق يعرض النظام .12

 يقوم المستخدم بإدخال المالحظات. .13

 الفـروع بالمنشـأة( فـي النظـام العـام و الفروع المعرفة في شاشة )رموز المواقـع ويظهر النظام الفرع من ضمن  .14

 .فرع الذي ينتمي له الموظف الحاليتكون القيمة االفتراضية له هي ال

مكـن التعـديل  ، ويذلـك مـن واقـع معلومـات المنشـأة هة المودعة: )الفصل، الفـرع( والنظام بإظهار رقم الجيقوم  .15

 .يمته االفتراضية هي قيمة أول قسم معرف في أقسام المنشأة(، قالقسمعلى حقل )

يمكـن التعـديل  ، وذلك من واقـع معلومـات المنشـأة ظهار رقم الجهة المستفيدة: )الفصل، الفرع( وإيقوم النظام ب .16

 .يمته االفتراضية هي قيمة أول قسم معرف في أقسام المنشأة(، قالقسمعلى حقل )

 كما يلي: يتم ادخال البيانات في حال كان الحساب المودع فيه من نوع حساب جاري وزارة المالية  .17

 .المالية السنةالنظام بإظهار يقوم  •

 . االسم، فة المسؤولوظي، الفترة )من، إلى(، اإليضاحاتيقوم المستخدم بإدخال الحقول التالية:  •

 المبلـغ : هي ويدخل المستخدم المعلومات التفصيلية لإليداع في حال كان نوع الحساب جاري وزارة المالية  •

 ، رقم الحساب كما هو في الدليل المحاسبي )حساب إيرادات تفصيلي(، المالحظات.بالريال

يـتم ادخـال البيانـات سسة النقد أو بنك في حال كان الحساب المودع فيه من نوع حساب نوع الحساب جاري مؤ .18

 كما يلي: 

 ( االسم، وظيفة المسؤوليقوم المستخدم بإدخال بيانات ) •

 من واقع بيانات المنشأة. (رقم الحساب لدى الفرع، اسم الفرع، اسم البنكبإظهار البيانات )يقوم النظام  •

 المبلـغ : هي واب جاري وزارة المالية يدخل المستخدم المعلومات التفصيلية لإليداع في حال كان نوع الحس •

كما هو ظـاهر فـي التي تحتوي على البيانات )الفئة، العدد، القيمة(  ، التفاصيل النقدية و، المالحظاتبالريال

 ((.7-2-1)الشكل 

 في الجدول التفصيلي.يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من  .19

 ."في حقل "فقطكتاية  يظهر النظام المبلغ  .20

 لمستخدم بالضغط على زر "حفو" شريط المهام.يقوم ا .21

 المدخلة. البيانات صحة يقوم النظام بالتحقق من .22

 تاريخها، البيان(. و رقم اليوميةتاريخه،  و الرقم المرجعيإن وجدت ) معلومات أذن التسويةيظهر النظام  .23



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      280 

 
 .بوضع إضافة إشعارات اإليداع يمثل شاشة (7-2-1الشكل )
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 شعارات اإليداع.إدخال التفاصيل النقدية إلشاشة  ثليم (7-2-2الشكل )
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 كشف بإذون التسوية

 

تخصيص هذا الشاشة بإعداد تقرير عن أذون التسوية التي تكون تحت إجراءات العمل، وتظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار 

 (.7-3كشف بإذون التسوية من قائمة اذون التسوية كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 مثل كشف بإذون التسوية.ي (7-3الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

إلـى، أذون التسـوية التـي لـم يصـدر لهـا يوميـة:  إلى، التاريخ مـن و يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )رقم الحصر من و

ميـة حيث بالضغط بالمربع الموجود بجانب هذا الجملة تظهر في الكشف أذون التسوية التي لـم يصـدر لهـا يوميـة، رقـم اليو

 (.7-3-1إلى( ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر الكشف كما في الشكل ) إلى، رقم الحساب من و من و
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 بإذون التسوية. يمثل كشف (7-3-1الشكل )
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 الترحيل الجماعي ألذون التسوية

 

كل ـــر فـي الشـاهـا هـو ظـة أذون التسـوية كمــتظهر هذا الشاشة عند اختيار الترحيل الجماعي ألذون التسوية من قائم

(4-7.)  

 

 
 يمثل شاشة الترحيل الجماعي ألذون التسوية. (7-4الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

إلــى تــاريخ، الوحــدة اإلداريــة، الفــرع( ثــم يقــوم بالضــغط علــى زر  يقــوم المســتخدم بتحديــد محــددات االســتطالع )مــن تــاريخ و

يقـوم بالضـغط  من ثم يقوم المستخدم بإدخال تاريخ اليومية و و(، 7-4"استطالع" حيث تظهر نتائج البحث كما في الشكل )

 على زر "ترحيل اليومية" حيث يتم ترحيل كامل أذون التسوية.
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 مالحظات على إذن التسوية
 

 كيفية تحويل المستند بين المعنيين التنقل بين عمليات المستند و .1

 يار المستند المراد إجراء أي عمل عليه بأحد الطريقتين: من اخت -إن كان له صالحية-( يتم تمكين المستخدم 1        

o   بإجراء استطالع فيسترجع ويعرض النظام أذون التسوية التي ليس لهـا رقـم يوميـة حسـب متطلبـات البحـث

 ويختار المستخدم أذن التسوية الذي بالعمل عليه.

o  لية من القائمة داخل المستند.من داخل إذن التسوية المسترجع والمعمول عليه وذلك باختيار العم 

o  .من خالل قائمة المهام 

  

عند اختيار العملية من القائمة داخل المستند من قبل المستخدم الذي لـه صـالحية فـإن المسـتخدم يحـدد مـا   (2        

 يلي: 

 أن المطلوب هو العمل على تلك العملية.    -أ

هام لجميع المستخدمين أصـحاب الصـالحية فـي هـذا الحالـة يـتم أن المطلوب هو إرسال العملية لقائمة الم  -ب

ذلك إلدخال مالحظاته الخاصة فـي اسـم  و -حيث أن االسم مسترجع من النظام–إتاحة تعديل اسم المهمة 

 المهمة.

 ال يستمر في العملية.  -ت

  

صـالحية علـى تلـك العمليـة فـإن ( في حالة اختيار عملية من القائمـة داخـل المسـتند مـن مسـتخدم لـيس لـه ال3        

 المستخدم يحدد ما يلي: 

أن المطلوب هو إرسال العملية لقائمة المهام لجميع المستخدمين أصـحاب الصـالحية فـي هـذا الحالـة يـتم     -أ

إلدخـال مالحظاتـه الخاصـة فـي  ذلـك و – حيث أن االسم مسـترجع مـن النظـام –إتاحة تعديل اسم المهمة 

 اسم المهمة.

   يستمر في العملية.ال  -ب

 

 تأثير االرتباط وفا االرتباط للمستند على دفاتر مراقبة الميزانية .2

-كما سـبق ذكـرا، أنـه عنـد اعتمـاد مسـؤول االرتباطـات ألذن التسـوية يـتم عكـس أثـر أسـطر الحركـات الماليـة     -أ

 –مصـروفات أو عهـد فـي المسـتند على دفاتر مراقبة الميزانية. حيث أنه عند ورود حسابات من نـوع  -وتفصيالتها

ذلك يؤدي إلى التأثير على وضع الميزانية التي يتم مراقبتهـا باسـتخدام دفـاتر مراقبـة  فإن – بحركة مدين أو دائن

 الميزانية.

تفاصـيل الحركـات  يتم تسجيل الحركات في دفاتر مراقبة الميزانية بالنظر لنوع وخصائص كل حسـاب فـي سـطر و  -ب

لة لذلك السطر في أذن التسوية كما في النقاط التالية. لكل سطر يتم تطبيـق جميـع مـا يلـي مـن المالية المدخ

 إن اشترك السطر في أكثر من حركة. حركات و

 بغض النظر عن تفاصيل الحركات المالية له:  –عند وجود حساب مصروفات مدين  -ت

 اء ارتباط على اعتماد الحساب في الميزانية.عند وجود حساب مصروفات مدين في المستند يكون المطلوب هو إجر

 معلومات حركة االرتباط المطلوبة لحساب مصروفات في سطر تكون: 

o   مبلغ االرتباط المطلوب إجراءا على الحساب أو فك ارتباطه عن الحساب هو نفس مبلـغ حركـة الحسـاب

 في السطر.

o  يــة أو ارتبــاط علــى المخصــص مــن اإليــرادات طبيعــة االرتبــاط إمــا أنــه ارتبــاط علــى المخصــص فــي الميزان

 المباشرة. يتم تحديد هذا الخاصية لحسابات المصروفات كما جاء في مسار اإلضافة.

حسـاب  علـى – حسـب نـوعي طبيعـة االرتبـاط –عند اعتماد االرتباط، يقوم النظام بالتحقق من إمكانيـة االرتبـاط   -ث

د في األسطر التي حركة الحساب فيها مدين فـي المسـتند يـتم المصروفات بقيمة مجموع مبالغ األسطر الموجو

ذلك كما في المسار الفرعـي "التحقـق مـن إمكانيـة االرتبـاط علـى حسـاب مصـروفات" عنـد نجـاح التحقـق يـتم 

 التسجيل في دفتر الميزانية كالتالي: 

 هـا الـرقم المرجعـي ألذن التسـوية و( تسجيل حركة "ارتباط على المخصص في الميزانيـة" فـي دفتـر الميزانيـة في1        

قيمة الحركة بحيث تكون قيمة الحركة هي مجموع قيمة االرتباطات ذات طبيعة "ارتباط علـى المخصـص فـي  تاريخه و

الميزانية" المطلوب إجرائها على الحساب في كل المستند ال يتم تسجيل حركـة فـي الـدفتر إذا كانـت قيمـة الحركـة 

 رتبط به على المخصص في الميزانية.صفر يؤدي ذلك لزيادة الم

( تسجيل حركة "ارتباط على المخصـص مـن اإليـرادات المباشـرة" فـي دفتـر الميزانيـة فيهـا الـرقم المرجعـي ألذن 2        

قيمة الحركة بحيث تكون قيمـة الحركـة هـي مجمـوع قيمـة االرتباطـات ذات طبيعـة "ارتبـاط علـى  تاريخه و التسوية و
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ات المباشرة" المطلوب إجرائها على الحساب في كل المستند ال يتم تسجيل حركـة فـي الـدفتر المخصص من اإليراد

 إذا كانت قيمة الحركة صفر يؤدي ذلك لزيادة المرتبط به على المخصص من اإليرادات المباشرة.

 عند فك االرتباط يتم فك االرتباط عن حساب المصروفات كما يلي:    -ج

o  رتباط على المخصص فـي الميزانيـة" فـي دفتـر الميزانيـة بـنفس معلومـات آخـر حركـة تسجيل حركة "إلغاء ا

الحساب ال يـتم تسـجيل حركـة إن  تاريخه و "ارتباط على المخصص في الميزانية" لنفس رقم أذن التسوية و

لم توجد حركة "ارتباط على المخصص في الميزانية" سابقة يؤدي ذلك لخفـض المـرتبط بـه علـى المخصـص 

 لميزانية.في ا

o   تسجيل حركة "إلغاء ارتباط على المخصص من اإليرادات المباشرة" في دفتر الميزانيـة بـنفس معلومـات آخـر

الحسـاب ال يـتم  تاريخـه و حركة "ارتباط على المخصص من اإليرادات المباشـرة" لـنفس رقـم أذن التسـوية و

ات المباشرة" سابقة. يـؤدي ذلـك لخفـض تسجيل حركة إن لم توجد حركة "ارتباط على المخصص من اإليراد

 المرتبط به على المخصص من اإليرادات المباشرة.

 

 له رقم حجز واحد أو أكثر مدخل في تفافيل الحركات المالية  عند وجود حساب مصروفات مدين و .3

تكون الحركة تفاصيل أي سطر لحساب مصروفات معين في حركة مدين  في – ارتباط مؤقت –( عند استخدام حجز1        

 هي استخدام ارتباط مؤقت للصرف من الحساب.

 ( عند اعتماد االرتباط يتم ما يلي: 2        

تسجيل حركة "استخدام حجز أو ارتباط مؤقت" في دفتر الميزانيـة لكـل حجـز مسـتخدم للحسـاب فـي أسـطر  -أ

دمة فـي أذن التسـوية مـن الحجـز القيمة الكلية المستخ تاريخه و المستند. معلومات الحركة هي رقم الحجز و

 معلومات أذن التسوية يؤدي ذلك إلى خفض قيمة الحجز على البند. للحساب و

 إذا كان الحجز يستخدم لمرة واحدة فقـط فإنـه يـتم تسـجيل حركـة "إلغـاء المتبقـي مـن الحجـز أو االرتبـاط     -ب

اب فـي أسـطر المسـتند. معلومـات المؤقت المستخدم لمرة واحدة" لكل حجز من هذا النوع مسـتخدم للحسـ

تكـون القيمـة هـي نـاتج الفـرق بـين القيمـة الكليـة  الحركة هي رقم الحجز وتاريخه ومعلومـات أذن التسـوية و

المستخدمة في المستند من الحجز للحساب ومبلغ الحجز للحساب يؤدي ذلك إلى خفض قيمـة الحجـز علـى 

 البند.

 لي: ( عند إلغاء االعتماد يتم ما ي3        

تسجيل حركة "إلغاء اسـتخدام حجـز أو ارتبـاط مؤقـت" بـنفس معلومـات آخـر حركـة "اسـتخدام حجـز أو ارتبـاط  -أ

 الحجز يؤدي ذلك إلى زيادة قيمة الحجز على البند. مؤقت" لنفس أذن التسوية والحساب و

م في حركـة "إلغـاء المتبقـي إذا كان الحجز يستخدم لمرة واحدة فقط فإنه ال يتم إعادة حجز المبلغ المستخد -ب

من الحجز أو االرتباط المؤقت المستخدم لمرة واحدة" حيث أن ذلك المبلغ قد يكون تم االرتباط عليه فـي حركـة 

 أخرى.

 

له رقم استعاضة سلفة مستديمة واحد أو أكثر مدخل فـي تفافـيل  عند وجود حساب مصروفات مدين و .4

 الحركات المالية

استعاضة سلفة مستديمة في تفاصيل أي سطر لحساب مصروفات معين في حركـة مـدين تكـون ( عند استخدام 1        

الحركة هي استعاضة سلفة مسـتديمة كـوارد للعهـدة علمـا أنـه يمكـن اسـتخدام كـل المبلـغ للحسـاب فـي كشـف 

 .-بدال من تسديدها-الستعاضة المنصرف من العهدة من حساب المصروفات  االستعاضة أو جزء من مبلغه

 معلومات العهدة تحدد إمكانية التأثير على الميزانية بسبب سقف المنصرف لها كالتالي:   (2        

تـم لـه عمـل حجـز فـي الميزانيـة، تكـون االستعاضـة للسـلفة باسـتخدام  السلفة التي لها سقف للمنصـرف و -أ

 الحجز الموجود للسقف كما يلي في هذا المسار.

السـلفة التـي لـيس لهـا سـقف للمنصـرف ال  لم يتم حجز السقف لها و نصرف والسلفة التي لها سقف للم  -ب

 تؤثر في هذا المسار.

 والسلفة لها سقف للمنصرف تم حجزا من الميزانية يتم ما يلي:  –( عند اعتماد االرتباط 3       

o  مـن السـقف تسـجيل حركـة "دفـع استعاضـة  يـتم –أو االستعاضـات–لحساب المصروفات المتأثر باالستعاضـة

 المبلغ الكلي المستعاض تاريخها و المحجوز للعهدة" في دفتر الميزانية معلومات الحركة هي رقم العهدة و

للعهدة من الحساب في أذن التسوية ومعلومات أذن التسوية يؤدي ذلك إلـى خفـض قيمـة حجـز سـقف  -الوارد- 

 العهدة على البند.

 : ( عند إلغاء االعتماد يتم ما يلي4       
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o  تسجيل حركة "إلغاء دفع استعاضة من السقف المحجوز للعهدة" بنفس معلومات آخـر حركـة "دفـع استعاضـة

تاريخها يؤدي ذلك إلى زيادة قيمة  رقم العهدة و الحساب و من السقف المحجوز للعهدة" لنفس أذن التسوية و

 حجز سقف العهدة على البند.

 

 دائن-أو مستديمة فقط نوعه عهدة مؤقتة –عند وجود حساب عهدة  .5

( عند وجود حساب عهدة دائن في سطر حساب تكون الحركة هي تسديد عهدة يكون من ضمن معلومات العهـدة 1        

كشف االستعاضة" وفي كل منهما تكون قيمة التسديد موزعة على حسابات المصـروفات “تفاصيل "تسديد عهدة" أو 

 المحجوزة للعهدة.

 الرتباط يتم ما يلي: عند اعتماد ا( 2      

o  حسـب نـوع –تسـديد عهـدة مؤقتـة" “يتم التسجيل في دفتر الميزانية لحركات "تسـديد عهـدة مسـتديمة" أو

ذلك لكل حساب مصروفات تم إدخالـه فـي تفاصـيل الحركـات الماليـة لسـطر حسـاب العهـدة تحـوي  و –العهدة

 رقـم العهـدة و و –حسـب التفاصـيل–عهدة الحركة لحساب المصروفات قيمة المسدد من حساب المصروفات لل

 معلومات أذن التسوية يؤدي ذلك إلى خفض حجز العهد. تاريخها و

 ( عند إلغاء االعتماد يتم ما يلي: 3        

o  إلغاء تسديد عهدة مؤقتـة" بـنفس "يتم التسجيل في دفتر الميزانية لحركات "إلغاء تسديد عهدة مستديمة" أو

 الحسـاب و تسـديد عهـدة مؤقتـة" لـنفس أذن التسـوية و"يد عهـدة مسـتديمة" أو معلومات آخـر حركـة "تسـد

 تاريخها. يؤدي ذلك إلى زيادة حجز العهد. العهدة و

 

 تأثير قيد المستند بدفتر اليومية على دفاتر مراقبة الميزانية .6

 عند وجود حساب مصروفات مدين    (1

ب في دفتر الميزانية لجعل المبلغ المـرتبط بـه هـو مبلـغ منصـرف عند وجود حساب مصروفات مدين يتم التأثير على الحسا

 حسب التالي: 

o  يتم تسجيل حركة "صرف من المخصص في الميزانية للحساب بموجب إذن تسوية" وحركـة "اسـتخدام ارتبـاط

على المخصص في الميزانيـة" فـي دفتـر الميزانيـة بـنفس معلومـات آخـر حركـة "ارتبـاط علـى المخصـص فـي 

الحساب ال يتم تسجيل حركـة إن لـم توجـد حركـة "ارتبـاط علـى  تاريخه و ة" لنفس رقم أذن التسوية والميزاني

 المخصص في الميزانية" سابقة.

o حركـة "اسـتخدام ارتبـاط  تسجيل حركة "صرف من المخصـص مـن اإليـرادات للحسـاب بموجـب إذن تسـوية" و

بنفس معلومات آخر حركـة "ارتبـاط علـى المخصـص على المخصص من اإليرادات المباشرة" في دفتر الميزانية 

الحساب ال يتم تسـجيل حركـة إن لـم توجـد حركـة  تاريخه و من اإليرادات المباشرة" لنفس رقم أذن التسوية و

 "ارتباط على المخصص من اإليرادات المباشرة" سابقة.

 عند وجود حساب مصروفات دائن    (2

o ركة هي مصروفات باالستبعاد على الحساب.عند وجود حساب مصروفات دائن تكون الح 

o  يتم تسجيل حركة "مصروفات باالستبعاد من المخصـص فـي الميزانيـة للحسـاب باسـتخدام إذن تسـوية" فـي

دفتر الميزانية. بحيث تكون قيمة الحركة هـي مجمـوع القـيم فـي األسـطر التـي فيهـا الحسـاب دائـن والمبلـغ 

 ال يتم تسجيل حركة في الدفتر إذا كانت قيمة الحركة صفر. إلى مخصصات من الميزانية"“الدائن هو 

o  تسجيل حركة "مصروفات باالستبعاد من المخصص من اإليـرادات للحسـاب باسـتخدام إذن تسـوية" فـي دفتـر

الميزانية. بحيث تكون قيمة الحركة هي مجموع القيم في األسطر التي فيها الحساب دائن والمبلغ الـدائن هـو 

 من اإليرادات" ال يتم تسجيل حركة في الدفتر إذا كانت قيمة الحركة صفر.إلى مخصصات “

 

 التحقق من األسطر وتفافيلها .7

عند إجراء اعتماد المراجعة من قبل فـاحب الصـالحية يجـري التحقـق مـن أن بعـض الحسـابات حسـب     (1

 ي: بعض المعطيات قد تم ربطها بالتفافيل المناسبة لها. حيث يتم التحقق من التال

o فـي حـال لـم يـتم إدخـال التفاصـيل  فإنه – كما في النقاط التالية –إن كان من اإلجباري إدخال تفاصيل للسطر

 يسمح له بإضافة التفاصيل. ال يتم االعتماد و اإلجبارية تظهر رسالة خطأ و

o ل ال تساوي مبلـغ إن كان من اإلجباري إدخال تفاصيل للسطر، في حال وجد النظام أن مجموع المبالغ للتفاصي

 السطر للحساب يقوم بإظهار خطأ للمستخدم وال يتم االعتماد ويسمح له بتعديل الحركات والمبالغ.

 السطر لحساب من نوع أمانات )مدين( والمستفيد من نوع متعامل ليس "جهة"    (2

 يتم التحقق من أن السطر تم ربطه مع أحد التفاصيل التالية: 
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o أخرى موظفين(. /أخرى  /مسيرات  /إذن تسوية  /ر اعتماد الصرف التفاصيل العامة )أم 

 السطر لحساب من نوع حسابات العهد المستديمة )دائن(   (3

 يتم التحقق من أن السطر تم ربطه مع أحد التفاصيل التالية: 

o  أخرى موظفين(. /أخرى  /مسيرات  /إذن تسوية  /التفاصيل العامة )أمر اعتماد الصرف 

o  استعاضة )للتسديد(.طلب 

o .تسديد عهدة 

 السطر لحساب دائن من نوع حسابات العهد المؤقتة   (4

 يتم التحقق من أن السطر تم ربطه مع أحد التفاصيل التالية: 

o  أخرى موظفين(. /أخرى  /مسيرات  /إذن تسوية  /التفاصيل العامة )أمر اعتماد الصرف 

o .تسديد عهدة 

 ع حسابات العهد )المستديمة أو المؤقتة( )مدين( السطر لحساب من نو   (5

 يتم التحقق من أن السطر تم ربطه مع أحد التفاصيل التالية: 

o  أخرى موظفين(. /أخرى  /مسيرات  /إذن تسوية  /التفاصيل العامة )أمر اعتماد الصرف 

o .صرف عهدة 

 السطر لحساب مدين من نوع إيرادات    (6

 تم ربطه مع أحد التفاصيل التالية: يتم التحقق من أن السطر 

o  أخرى موظفين(. /أخرى  /مسيرات  /إذن تسوية  /التفاصيل العامة )أمر اعتماد الصرف 

o .إقرار مالي للصرف من مبالغ أمانات معالة باإليرادات 

 السطر لحساب مدين من نوع حسابات جاري وزارة المالية   (7

 أحد التفاصيل التالية: يتم التحقق من أن السطر تم ربطه مع 

o  أخرى موظفين(. /أخرى  /مسيرات  /إذن تسوية  /التفاصيل العامة )أمر اعتماد الصرف 

o .إشعار إيداع 

 السطر لحساب دائن من نوع حسابات جاري وزارة المالية   (8

 يتم التحقق من أن السطر تم ربطه مع أحد التفاصيل التالية: 

o أخرى موظفين(. /أخرى  /مسيرات  /إذن تسوية  /ماد الصرف التفاصيل العامة )أمر اعت 

o .كشف الشيكات الصادرة ألوامر الدفع 

السطر لحساب مدين من نوع حسابات البنـو  أو حسـابات بنـا اإليـرادات أو حسـابات جـاري مؤسسـة    (9

 النقد في حال كان الحساب ال يسمح بالتغذية

 التفاصيل التالية:  يتم التحقق من أن السطر تم ربطه مع أحد

o  أخرى موظفين(. /أخرى  /مسيرات  /إذن تسوية  /التفاصيل العامة )أمر اعتماد الصرف 

o .إشعار إيداع 

( السطر لحساب مدين من نوع حسابات البنـو  أو حسـابات بنـا اإليـرادات أو حسـابات جـاري مؤسسـة 10

 النقد في حال كان الحساب يسمح بالتغذية

 السطر تم ربطه مع أحد التفاصيل التالية:  يتم التحقق من أن

o  أخرى موظفين(. /أخرى  /مسيرات  /إذن تسوية  /التفاصيل العامة )أمر اعتماد الصرف 

o .إشعار إيداع 

o .طلب تغذية 

( السطر لحساب دائن من نوع حسـابات البنـو  أو حسـابات بنـا اإليـرادات أو حسـابات جـاري مؤسسـة 11

 شيكات النقد التي توسط حساب

 يتم التحقق من أن السطر تم ربطه مع أحد التفاصيل التالية: 

o  أخرى موظفين(. /أخرى  /مسيرات  /إذن تسوية  /التفاصيل العامة )أمر اعتماد الصرف 

o .شيكات لم يتم تسويتها مع حساب البنك 

 ( السطر لحساب مدين من نوع حسابات الصندوق12

 مع أحد التفاصيل التالية: يتم التحقق من أن السطر تم ربطه 

o  أخرى موظفين(. /أخرى  /مسيرات  /إذن تسوية  /التفاصيل العامة )أمر اعتماد الصرف 

o .طلب تغذية 

o .إيصاالت استالم لم يتم تسويتها 
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 ( السطر لحساب دائن من نوع حسابات الصندوق13

 يتم التحقق من أن السطر تم ربطه مع أحد التفاصيل التالية: 

o أخرى موظفين(. /أخرى  /مسيرات  /إذن تسوية  /تفاصيل العامة )أمر اعتماد الصرف ال 

o .حواالت مصروفة لم يتم تسويتها 

 

 التحقق من إمكانية االرتباط على حساب مصروفات .8

تبـاط لكي يتم االرتباط على حساب فإن الميزانية المخصصة مـن اإليـرادات أو مـن الميزانيـة يجـب أن تغطـي مبلـغ االر   (1

 على المخصص من اإليرادات أو على المخصص من الميزانية.–المطلوب 

 تعريف بعض المفاهيم المالية المستخدمة في عملية االرتباط:    (2

o  المنصـرف مـن المخصـص مـن  –المتاح من مخصص اإليرادات: هو ناتج )المخصـص مـن اإليـرادات بعـد التعـديل

 يرادات(.المرتبط على المخصص من اإل –اإليرادات 

o  المنصـرف مـن المخصـص مـن  –المتاح من مخصص الميزانية: هو ناتج )المخصـص مـن الميزانيـة بعـد التعـديل

 المرتبط على المخصص من الميزانية(. –الميزانية 

o  قيمة "استخدام الحجز والعهدة" بسبب حركات المستند هي ناتج جمع قيمة كل الحركات التالية الناتجـة مـن

 الحساب:  المستند على

 استخدام حجز أو ارتباط مؤقت. -أ 

 إلغاء المتبقي من الحجز أو االرتباط المؤقت المستخدم لمرة واحدة. -ب

 دفع استعاضة من السقف المحجوز للعهدة. -ت

 تسديد عهدة مستديمة. -ث

 تسديد عهدة مؤقتة.  -ج

o ة + المتـاح مـن مخصـص اإليـرادات + المتـاح للصـرف مـن الحسـاب: هـو نـاتج )المتـاح مـن مخصـص الميزانيـ

 مجموع الحجوزات والعهد على ميزانية الحساب(. –"استخدام الحجز والعهدة" 

يتم التحقق من أن "المتاح للصرف من الحساب" يغطي مجموع قيمة حركتي )"ارتباط على المخصص فـي الميزانيـة"    (3

لمطلوب تسجيلها عند االرتباط. في حال لم يتحقق هـذا + "ارتباط على المخصص من اإليرادات المباشرة"( للحساب ا

 الشرط ال يتم االرتباط وتظهر رسالة خطأ بأن ميزانية الحساب ال تسمح باالرتباطات المطلوبة.

يتم التحقق من أن "المتاح من مخصص اإليرادات "يغطي" ارتباط على المخصص من اإليرادات المباشرة" في حـال لـم    (4

ال يمكـن االرتبـاط علـى المخصـص مـن اإليـرادات المباشـرة ن ط ال يتم االرتباط وتظهر رسالة خطـأ بـأيتحقق هذا الشر

 للحساب.

يتم التحقق من أن "المتاح من مخصص الميزانية" يغطي "ارتباط على المخصص في الميزانيـة" فـي حـال لـم يتحقـق    (5

 باط على المخصص في الميزانية للحساب.هذا الشرط ال يتم االرتباط وتظهر رسالة خطأ بأال يمكن االرت

 

 األمانات التجميعية في أسطر المستند استخدام حسابات العهد تحت التحصيل و .9

عند إضافة حساب تجميعي من نوع حسابات العهد تحت التحصيل أو األمانات فإن النظام يتحقق من أن خاصـية "هـل    (1

ظام" هي نعم فـي غيـر ذلـك ال يمكـن اسـتخدام هـذا الحسـاب فـي تضاف الحسابات التفصيلية له تلقائيا من قبل الن

 سطر المستند ويتم إظهار رسالة خطأ.

 إن كانت الخاصية صحيحة فإن النظام يطلب اختيار صاحب الحركة )نوع ورقم المستفيد من المتعاملين(.   (2

جميعـي/ اسـم صـاحب الحركـة( عند حفو المستند يقوم النظام بإنشـاء حسـاب تفصـيلي باسـم )اسـم الحسـاب الت   (3

والرقم المتسلسل للحساب ضمن األب ال يتم إنشاء حساب تفصيلي في حال كان للمستفيد حساب تفصيلي تحـت 

 حساب األب من حركة سابقة.

 يتم إبدال معلومات الحساب التفصيلي محل األب )التجميعي( في سطر إذن التسوية.   (4
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 الصندوق

 

 اعتماداتـه إلـى أوامـر القـبض و بكـل العمليـات التـي تتعلـق بالصـندوق مـن طلـب تغذيـة و يهتم القسم الخاص بالصندوق

( عنـد قيـام المسـتخدم باختيـار الصـندوق مـن 8-0الصرف، وتظهـر الشاشـة كمـا فـي الشـكل ) التسليم و إيصاالت االستالم و

 القائمة الرئيسية على يمين الشاشة.

 

 
 في النظام. يمثل قائمة شاشات الصندوق  (8-0الشكل )
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 خطوات طلب التغذية
 

 الستعاضة المنصرف من الصندوق )تغذية( يجب القيام بالخطوات التالية: 

 طلب تغذية. -أ

 اعتماد طلب التغذية من اإلدارة المالية. -ب

 إصدار أمر صرف. -ت

 استالم شيك التغذية. -ث
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 طلب التغذية
 

معنـى تغذيـة للصـندوق مبلـغ يـتم  يقدمه مدير الصندوق للحصول على تغذية للصندوق و طلب التغذية هو عبارة عن طلب

إيداعه بالصندوق ليتم الصرف منه مستقبال، وتظهر هذا الشاشة عند اختيار طلب التغذية من قائمـة الصـندوق كمـا هـو ظـاهر   

 (.8-1في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة طلب التغذية. (8-1الشكل )

 

 ةطريقة عمل الشاش

تبدأ هذا الشاشة في وضع استعالم ويمكن استرجاع طلب تغذية سابق عـن طريـق البحـث ليقـوم النظـام بعـرض بياناتـه 

ذلـك عـن  حيث يمكن تعديله أو حذفه، كما يمكن إدخال طلب تغذية جديد من خالل الضغط على زر "جديد" من شريط المهام و

 طريق: 

 ك.يقوم المستخدم باختيار حساب الصندوق /البن .1

 يظهر النظام رقم الحساب ورصيد التغذية السابقة. .2

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ التغذية. .3

 يقوم المستخدم بإدخال المبلغ المطلوب. .4

 الرقم المرجعي لطلب التغذية وحالة الطلب. يقوم النظام بإظهار التاريخ وهو تاريخ اليوم و .5

 ألمر الصرف وتاريخه. لرقم المرجعي ورقم الحصر في حال استخدمت العهد في امر صرف فان النظام يظهر ا .6

 تاريخه. في حال َرحل امر الصرف الى اليومية فان النظام يظهر رقم اليومية و .7

 في حال اَستخدم امر الصرف في امر الدفع فان النظام يظهر رقم امر الدفع وتاريخه .8

 يظهر النظام صافي المبلغ. .9
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 اعتماد طلب التغذية من اإلدارة المالية

 

تختص هذا الشاشة بالسماح للشخص صاحب الصالحية باعتماد طلب التغذية، وتظهر هذا الشاشـة عنـد اختيـار اعتمـاد 

 (.8-2طلب التغذية من اإلدارة المالية من قائمة الصندوق كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة اعتماد طلب التغذية من اإلدارة المالية. (8-2الشكل )

 

 اشةطريقة عمل الش

هـو الموظـف المسـؤول عـن تغـذيات الصـندوق فـي اإلدارة  تبدأ هذا الشاشة في وضع استعالم حيث يقوم المسـتخدم و

المالية بتحديد الطلب المراد اعتمادا )عن طريق البحث( ثم يقوم باختيار اعتمـاد لتتحـول حالـة الطلـب إلـى معتمـد مـن اإلدارة 

 ا الشاشة يصبح من الممكن إصدار أمر صرف لطلب التغذية.المالية، وبعد االنتهاء من االعتماد في هذ
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 استالم شيك التغذية/ ايداع شيك التغذية بالبنك

 

تختص هذا الشاشة بتسجيل استالم شيك التغذية، وتظهر هذا الشاشة عند اختيار استالم شيك التغذيـة/ ايـداع شـيك 

 (. 8-3التغذية بالبنك من قائمة الصندوق كما هو ظاهر في الشكل )

  

 
 يمثل شاشة استالم التغذية. (8-3الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 يقوم المستخدم باختيار استالم شيك التغذية من القائمة الخاصة بالصندوق. .1

يعرض النظام تفاصيل التغذية المطلوبة بحيث تكون هذا التغذية لم يتم استالم الشيك الخاص بها مسبقا وكـذلك تفاصـيل  .2

 اص بها )الرقم المرجعي/رقم اليومية/تاريخها/صافي المبلغ(أمر الصرف الخ

يقوم المستخدم بإدخال بيانات الشيك وهي )رقم الشيك وتاريخـه( يقـوم النظـام بـالتحقق مـن أن معلومـات الشـيك هـي  .3

 المثبتة في النظام ولم يتم استخدامها من قبل ألي تغذية. –ألوامر الدفع  –لشيك من الشيكات الوزارية 

 المستخدم باختيار حفو. يقوم .4

يقوم النظام بحفو "رصيد التغذية السابقة" كرصيد مدور في هذا التغذية )وتتم عملية احتساب الرصـيد المـدور مـن خـالل  .5

 مجموع الحواالت التي تم صرفها من خالل هذا التغذية(. –قيمة التغذية السابقة 

 المدخالت.يقوم النظام بحفو البيانات بعد القيام بالتحقق من صحة  .6
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 أوامر القبض
 

أوامر القبض هي عبارة عن مستندات مالية يتم بموجبها صرف مبالغ لمستفيدين من الصندوق، وتظهر هذا الشاشة عنـد 

 (.8-4اختيار أوامر القبض من قائمة الصندوق كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة أوامر القبض. (8-4الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 ر قبض جديد: إلدخال أم

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام ثم يحدد رقم أمر القبض وتاريخ أمر القبض. .1

يقوم النظام باسترجاع الحساب من نوع صندوق )إيرادات( والذي سيتم توريد المبـالغ إليـه وإن كـان المسـتخدم هـو أمـين  .2

 صندوق الخاص بأمين الصندوق. صندوق تكون القيمة التلقائية المختارة هي حساب ال

يقوم المستخدم بتحديد القـبض مـن )سـجل المتعـاملين مـع اإلدارة الماليـة( أو يقـوم بإدخـال اسـمه مـع إبقـاء حقـل نـوع  .3

 المتعامل فارغا ويحدد "لحساب".

 يظهر النظام اسم الحساب. البيان و المبلغ و يقوم المستخدم بتحديد الحسابات و .4

 أن يتم اعتماد أمر القبض بشكل تلقائي أو ال ثم حفو.يقوم المستخدم بتحديد  .5

 يقوم المستخدم بتحديد طبيعة المبلغ هل هي نقدي أو شيك. .6

إضافة "اعتماد أمر القبض رقم >رقـم أمـر القـبض<" إلـى قائمـة المهـام  يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات المدخلة و .7

ر القبض وذلك في حال عدم تحديد أن يتم اعتمـاد أمـر القـبض بشـكل والتي تظهر للمستخدمين المصرح لهم باعتماد أوام

 تلقائي أو يتم حفو أمر القبض بحالة معتمد إن تم تحديد أن يتم اعتماد أمر القبض بشكل تلقائي.
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 اعتماد أمر قبض
 

د أمـر قـبض تظهر هذا الشاشة عند اختيار اعتمـا تختص هذا الشاشة بالسماح للشخص المسؤول باعتماد أمر القبض، و

 (.8-5من قائمة الصندوق كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة اعتماد أمر القبض. (8-5)الشكل 

 

في حال لم تكن عملية اعتماد أمر القبض معرفة على أن تتم بشكل تلقائي في النظام فإنـه يجـب عمـل ذلـك مـن خـالل 

 هذا الشاشة.

 

 طريقة عمل الشاشة

 لي: العتماد أمر قبض نقوم بالتا

 (.8-5)نقوم باختيار أمر القبض من القائمة التي تحتوي أوامر القبض غير المعتمدة كما في الشكل  .1

 (.8-5-1يقوم النظام بإظهار بيانات أمر القبض وفي أسفل الشاشة يوجد زر اعتماد كما في الشكل ) .2

 يقوم المستخدم بالتحقق من صحة البيانات المدخلة. .3

 "اعتماد أمر القبض".يقوم المستخدم باختيار زر  .4
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 شاشة اعتماد أمر القبض. يمثل( 8-5-1الشكل )
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 إيصاالت االستالم

 

 هذا اإليصاالت نوعان:  يجب أن يصدر إيصال استالم لكل مبلغ يخرج من الصندوق و

 إيصال استالم ألمر قبض. .1

 إيصال استالم بدون أمر قبض. .2

 

 إيصال استالم ألمر قبض
 

 (.8-6يار إيصال استالم ألمر قبض من قائمة الصندوق كما هو ظاهر في الشكل )تظهر هذا الشاشة عند اخت

 

 
 يمثل شاشة إيصال ستالم ألمر قبض. (8-6الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 إلصدار وصل استالم ألمر قبض نقوم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام. .1

 (.8-6-1ي لم يصدر لها إيصال استالم كما في الشكل )يقوم النظام بإظهار قائمة بأوامر القبض المعتمدة والت .2



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      299 

 
 إضافة. –شاشة إيصال استالم ألمر قبض  يمثل (8-6-1الشكل )

 

مـن ثـم يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى أمـر قـبض مـن قائمـة أوامـر القـبض الغيـر  يقوم النظام بعرض بيانات اإليصال، و .1

 ألمر القبض الذي اختارا المستخدم.معتمدة حيث يقوم النظام بعرض شاشة إيصال االستالم 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم اإليصال واختيار زر "حفو". .2

 

 يالحو إمكانية البحث عن أي إيصال من خالل زر البحث في شريط المهام.
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 إيصال استالم بدون أمر قبض
 

 (.8-7اهر في الشكل )تظهر هذا الشاشة عند اختيار إيصال استالم بدون أمر قبض من قائمة الصندوق كما هو ظ

 

 
 يمثل شاشة إيصال استالم بدون أمر قبض (8-7الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 إلصدار وصل استالم بدون أمر قبض يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام. .1

اسـم حسـاب -غ االيصـالمبلـ–دافـع النقـود –تـاريخ االيصـال -يقوم المستخدم بإدخال بيانات اإليصـال وهـي: )رقـم االيصـال .2

 .)مالحظات-مقابل–الصندوق 

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام. .3

 يقوم النظام بعكس إثر العملية على دفتر يومية الصندوق. .4
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 صرف مستند مالي
 

 يهتم هذا الموضوع بالطريقة التي يتم بها صرف مستند مالي وهي: 

 من واقع موجودات الصندوق. صرف حوالة من تغذية الصندوق أو .1

 صرف شيك بنكي. .2

 صرف شيك وزاري مصروف ألمين الصندوق لمستحقيه )أي يكون نوع المتعامل مجموعة موظفين(. .3

 

 هذا الطرق الثالث ممثلة بالشاشات التالية:  و

 صرف حوالة نقدا. .1

 صرف حوالة بشيكات على بنك الصندوق. .2

 صرف حوالة بإيداع بحساب المستفيد. .3

 لة بنظام سريع.صرف حوا .4

 صرف شيك مناولة باليد. .5

 صرف شيك بإيداع بحساب المستفيد. .6

 صرف شيك بنظام سريع. .7

 صرف شيك وزاري مصروف ألمين الصندوق )كمندوب صرف( لمستحقيه نقدا. .8

 صرف شيك وزاري مصروف ألمين الصندوق )كمندوب صرف( لمستحقيه بشيكات. .9

 سريع.صرف شيك وزاري مصروف ألمر دفع بنظام البث ال .10

 

 : من تغذية الصندوق أو من واقع موجودات الصندوقشاشات فرف الحوالة طريقة عمل 

يقوم المستخدم باختيار رقم حساب الحواالت من قائمة أرقام الحسابات التي لها حواالت غير مسددة ويعـرض النظـام  .1

 اسم حساب الحواالت واسم حساب الصندوق المرتبط به.

م الحوالة المراد تسـديدها مـن قائمـة أرقـام الحـواالت المسـحوبة علـى حسـاب الحـواالت يقوم المستخدم باختيار رق .2

 ويعرض النظام تاريخ المستند والمبلغ.

 يقوم النظام بعرض )اسم المستفيد، مناولة، مقابل( من معلومات مستند الدفع المختار. .3

ب( رصـيد التغذيـة )المتبقـي مـن التغذيـة(. يقوم النظام بعرض رقم التغذية الحالية )الرقم المسلسل لتغـذيات الحسـا .4

وفي حال أن المتبقي في التغذية ال يغطي مبلغ المستند يقوم النظام بالتحقق من أن الحساب يسـمح بالصـرف مـن 

 اإليداعات األخرى في الحساب: 

 في حال أن الحساب ال يسمح بالصرف من اإليداعات األخرى في الحساب تظهر رسالة خطـأ بـأن التغذيـة ال -أ

 تسمح بصرف المستند وال يتم صرف المستند وتنتهي العملية. 

في حال كان الحساب يسمح بالصرف من اإليداعات األخرى في الحساب يقوم النظام بتنبيـه المسـتخدم أن  -ب

التغذية ال تسمح بصرف المستند ويختار المستخدم فيما إذا كان يريد أن يتم الصرف من اإليداعات األخـرى أو 

 ية الصرف.إنهاء عمل

في حال استمرار العمل بالصرف من اإليداعات األخرى يقوم النظام بالتحقق من أن حساب الصـندوق يسـمح بالصـرف  .5

على أبواب المصروفات الخاصة بالمستند أبواب المصروفات الخاصة بالمستند هي األبواب للحسابات الواردة فـي أصـل 

في حال عدم تحقق ذلك تظهر رسالة خطأ وال يـتم صـرف المسـتند المبلغ ألسطر الدفع المدفوعة في مستند الدفع. 

 وتنتهي العملية.

إن تحققت النقطة السابقة يقوم النظـام بـالتحقق مـن أن رصـيد حسـاب الصـندوق فـي دفتـر الصـندوق يغطـي مبلـغ  .6

 المستند. في حال عدم تحقق ذلك تظهر رسالة خطأ وال يتم صرف المستند وتنتهي العملية.

بتعبئة حقل "طريقة الصرف" حسب الحركة المختارة من النموذج الرئيسي )نقـدا/ شـيك/ إيـداع بحسـاب  يقوم النظام .7

 المستفيد/ نظام سريع(.

يقوم المستخدم بتحديد تاريخ الصرف وفي حال كانت الحركة إيداع بحساب المستفيد يقـوم المسـتخدم بتحديـد رقـم  .8

 مستند اإليداع.

 ستلم" بقيمة تلقائية هي "مناولة " أو المستفيد إن لم يكن هناك "مناولة ".يقوم النظام بتعبئة حقل "اسم الم .9

 يقوم المستخدم بتحديد المالحظات إن وجدت. .10

يقوم النظام بتعبئة الحقول )نوع المستفيد، الرقم، االسـم، المبلـغ، مقابـل( فـي جـدول "تفاصـيل المسـتفيدين" كمـا  .11

 يلي: 
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مـوظفين" يقـوم النظـام بعـرض هـذا القـيم مـن واقـع مسـتند  في حال لم يكن المستفيد من نوع "مجموعة -أ

الدفع ويقوم النظام بعرض بياناتهم )نوع المستفيد، الرقم، االسـم( الـذين تـم إدراجهـم فـي جـدول "تفاصـيل 

 الموظفين" في قسم أ من أوامر الصرف التي لها سطر مدفوع في الحوالة مع مراعاة أال يتكرر الموظف.

"المبلغ" لكل موظـف وهـو مجمـوع المبلـغ المسـتحق للموظـف مـن جـداول "تفاصـيل  يقوم النظام باحتساب -ب

 الموظفين" حسب ما سبق.

 يقوم النظام بعرض "البيان" وهو البيان للموظف في أي جدول "تفاصيل الموظفين" حسب ما سبق. -ت

شــيك وتاريخــه إذا كانــت العمليــة "صــرف حوالــة بشــيكات علــى بنــك الصــندوق "فــإن علــى المســتخدم تعبئــة رقــم ال .12

للمستفيد/ المستفيدين في جدول "تفاصيل المستفيدين" ال يمكـن للمسـتخدم طباعـة الشـيكات فـي الجـدول فـي 

 هذا المسار.

إذا كانت العملية "صرف حوالة بنظام سـريع" فـإن النظـام يعـرض اسـم بنـك ورقـم حسـاب بنـك المسـتفيد مـن ملـف  .13

هذا المعلومات للمستفيد/ المستفيدين تظهر رسـالة خطـأ وال تـتم  المتعاملين مع اإلدارة المالية في حال عدم وجود

عملية الصرف بنظام سريع لتنفيذ حركة الصـرف تـتم عمليـة تجهيـز الملـف السـريع مـن واقـع حركـات الصـرف "بنظـام 

 سريع".

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام. .14

 المعلومات.يقوم النظام بحفو العملية بعد التحقق من صحة  .15

يقوم النظام بحفو حركة صرف الحوالة في جانب المدفوعات في دفتر يومية الصندوق وإثبات أنها تمـت مـن التغذيـة أو  .16

 من اإليداعات األخرى في الحساب.

 

 : فرف شيا بنكيشاشات طريقة عمل هذه 

د، حســابات البنــوك يقــوم المســتخدم باختيــار رقــم حســاب البنــوك أو الشــيكات، )حســابات شــيكات مؤسســة النقــ .1

وحسابات جاري مؤسسة النقد( التي ال توسط حساب الشيكات من قائمة أرقـام الحسـابات التـي لهـا شـيكات غيـر 

 مسددة ويعرض النظام اسم الحساب.

 يعرض النظام اسم حساب البنك لحسابات الشيكات وحسابات شيكات مؤسسة النقد. .2

دا من قائمـة أرقـام الشـيكات المسـحوبة علـى الحسـاب الـذي تـم يقوم المستخدم باختيار رقم الشيك المراد تسدي .3

 اختيارا أعالا بشرط أن يكون قد تم سحبها وطباعتها ولم يتم صرفها يعرض النظام تاريخ المستند والمبلغ.

 يقوم النظام بعرض )اسم المستفيد، مناولة، مقابل( من معلومات مستند الدفع المختار. .4

يقة الصرف" حسب الحركة المختارة من النموذج الرئيسي )مناولة باليـد/ إيـداع بحسـاب يقوم النظام بتعبئة حقل "طر .5

 المستفيد/ نظام سريع(.

 يقوم المستخدم بتحديد تاريخ الصرف المالحظات. .6

 في حال كانت الحركة إيداع بحساب المستفيد يقوم المستخدم بتحديد رقم مستند اإليداع. .7

لم"، نـوع المسـتفيد، الـرقم، االسـم، المبلـغ، مقابـل( فـي جـدول "تفاصـيل يقوم النظـام بتعبئـة حقـل "اسـم المسـت .8

 المستفيدين" كما سبق.

 إذا كانت العملية "صرف شيك مناولة باليد" يكون التالي:  .9

فــي حــال أن المســتفيد مــن نــوع "مجموعــة مــوظفين" فــإن علــى المســتخدم تعبئــة رقــم الشــيك وتاريخــه  -أ

 يل المستفيدين".للمستفيد/ المستفيدين في جدول "تفاص

 لغير ذلك ال يظهر هذين الحقلين. -ب

إذا كانت العملية "صرف شيك بنظـام سـريع" فـإن النظـام يعـرض اسـم بنـك ورقـم حسـاب بنـك المسـتفيد مـن ملـف  .10

المتعاملين مع اإلدارة المالية في حال عدم وجود هذا المعلومات للمستفيد/ المستفيدين تظهر رسـالة خطـأ وال تـتم 

نظام سريع. لتنفيذ حركة الصرف تتم عمليـة تجهيـز الملـف السـريع مـن واقـع حركـات الصـرف "بنظـام عملية الصرف ب

 سريع". 

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام. .11

 يقوم النظام بحفو العملية بعد التحقق من صحة المعلومات. .12

 

حقيه )أي يكـون نـوع المتعامـل فرف شيا وزاري مصروف ألمين الصندوق لمسـتشاشات طريقة عمل هذه 

 : مجموعة موظفين(

 طريقة العمل مطابقة لطريقة صرف شيك بنكي مع االختالفات التالية:  .1

يقوم المستخدم باختيار رقـم حسـاب أوامـر الـدفع مـن قائمـة أرقـام الحسـابات التـي لهـا شـيكات وزاريـة غيـر  -أ

 مسددة ولكن للمستفيد من نوع مجموعة موظفين فقط.

 م اسم حساب جاري وزارة المالية الخاص بحساب أمر الدفع.يعرض النظا -ب
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 يقوم المستخدم باختيار رقم أمر الدفع المراد تسديدا من قائمة أرقام أوامر الدفع وتكون:  -ت

o .مسحوبة على الحساب الذي تم اختيارا أعالا 

o .تم سحبها وطباعتها ولم يتم صرفها 

o ."المستفيد من نوع "مجموعة موظفين 

 بعرض )اسم المستفيد، مناولة، مقابل( من معلومات مستند الدفع المختار. يقوم النظام .2

ــارة مــن النمــوذج الرئيســي )لمســتحقيه نقــدا /  .3 يقــوم النظــام بتعبئــة حقــل "طريقــة الصــرف" حســب الحركــة المخت

 لمستحقيه شيكات/ لمستحقيه بنظام سريع(.

 يقوم المستخدم بتحديد تاريخ الصرف المالحظات. .4

تعبئـة حقـل "اسـم المسـتلم"، نـوع المسـتفيد، الـرقم، االسـم، المبلـغ، مقابـل( فـي جـدول "تفاصـيل يقوم النظـام ب .5

 ثم الحفو. المستفيدين" كما سبق

 

 وسيتم توضيح الشاشات في الصفحات التالية. 
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 صرف حوالة نقدا  
 

 (.8-8) تظهر هذا الشاشة عند اختيار "صرف حوالة نقدا" من قائمة الصندوق كما هو ظاهر في الشكل

 

 
 يمثل شاشة صرف حوالة نقدا . (8-8الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة: 

يقوم المستخدم باختيار رقم حساب الحواالت من قائمة أرقام الحسابات التـي لهـا حـواالت غيـر مسـددة ويعـرض النظـام  .1

 اسم حساب الحواالت واسم حساب الصندوق المرتبط به.

لمراد تسديدها من قائمة أرقام الحواالت المسحوبة على حساب الحـواالت ويعـرض يقوم المستخدم باختيار رقم الحوالة ا .2

 النظام تاريخ المستند والمبلغ.

 يقوم النظام بعرض )اسم المستفيد، مناولة، مقابل( من معلومات مستند الدفع المختار. .3

 غذية )المتبقي من التغذية(. يقوم النظام بعرض رقم التغذية الحالية )الرقم المسلسل لتغذيات الحساب( رصيد الت .4

ــوع المســتفيد، الــرقم، االســم، المبلــغ، مقابــل( فــي جــدول "تفاصــيل  .5 يقــوم النظــام بتعبئــة حقــل "اســم المســتلم"، ن

 ثم الحفو. المستفيدين" كما سبق
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 صرف حوالة بشيكات على بنك الصندوق
 

 (.9-8دوق كما هو ظاهر في الشكل )تظهر هذا الشاشة عند اختيار صرف حوالة على بنك الصندوق من قائمة الصن

 

 
 يمثل شاشة صرف حوالة بشيكات على بنك الصندوق. (8-9الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة: 

يقوم المستخدم باختيار رقم حساب الحواالت من قائمة أرقـام الحسـابات التـي لهـا حـواالت غيـر مسـددة ويعـرض النظـام  .1

 ط به.اسم حساب الحواالت واسم حساب الصندوق المرتب

يقوم المستخدم باختيار رقم الحوالة المراد تسديدها من قائمة أرقام الحواالت المسحوبة علـى حسـاب الحـواالت ويعـرض  .2

 النظام تاريخ المستند والمبلغ.

 يقوم النظام بعرض )اسم المستفيد، مناولة، مقابل( من معلومات مستند الدفع المختار. .3

 ة )الرقم المسلسل لتغذيات الحساب( رصيد التغذية )المتبقي من التغذية(. يقوم النظام بعرض رقم التغذية الحالي .4

ــل( فــي جــدول "تفاصــيل  .5 ــغ، مقاب ــرقم، االســم، المبل ــوع المســتفيد، ال ــة حقــل "اســم المســتلم"، ن يقــوم النظــام بتعبئ

 ثم الحفو. المستفيدين" كما سبق
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 صرف حوالة بإيداع بحساب المستفيد
 

كل ـــاهر فـي الشـــصرف حوالة بإيداع بحساب المستفيد من قائمـة الصـندوق كمـا هـو ظ تظهر هذا الشاشة عند اختيار

(10-8.) 

 

 
 يمثل شاشة صرف حوالة بإيداع بحساب المستفيد. (8-10الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة: 

ض النظـام يقوم المستخدم باختيار رقم حساب الحواالت من قائمة أرقـام الحسـابات التـي لهـا حـواالت غيـر مسـددة ويعـر .1

 اسم حساب الحواالت واسم حساب الصندوق المرتبط به.

يعـرض  يقوم المستخدم باختيار رقم الحوالة المراد تسديدها من قائمة أرقام الحواالت المسحوبة على حسـاب الحـواالت و .2

 النظام تاريخ المستند والمبلغ.

 د الدفع المختار.يقوم النظام بعرض )اسم المستفيد، مناولة، مقابل( من معلومات مستن .3

 يقوم النظام بعرض رقم التغذية الحالية )الرقم المسلسل لتغذيات الحساب( رصيد التغذية )المتبقي من التغذية(.  .4

ــل( فــي جــدول "تفاصــيل  .5 ــغ، مقاب ــرقم، االســم، المبل ــوع المســتفيد، ال ــة حقــل "اســم المســتلم"، ن يقــوم النظــام بتعبئ

 ثم الحفو. المستفيدين" كما سبق
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 لة بنظام سريعصرف حوا
 

 (.8-11تظهر هذا الشاشة عند اختيار صرف حوالة بنظام سريع من قائمة الصندوق كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة حوالة بنظام سريع. (8-11الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة: 

مسـددة ويعـرض النظـام  يقوم المستخدم باختيار رقم حساب الحواالت من قائمة أرقـام الحسـابات التـي لهـا حـواالت غيـر .1

 اسم حساب الحواالت واسم حساب الصندوق المرتبط به.

يقوم المستخدم باختيار رقم الحوالة المراد تسديدها من قائمة أرقام الحواالت المسحوبة علـى حسـاب الحـواالت ويعـرض  .2

 النظام تاريخ المستند والمبلغ.

 لومات مستند الدفع المختار.يقوم النظام بعرض )اسم المستفيد، مناولة، مقابل( من مع .3

 يقوم النظام بعرض رقم التغذية الحالية )الرقم المسلسل لتغذيات الحساب( رصيد التغذية )المتبقي من التغذية(.  .4

ــل( فــي جــدول "تفاصــيل  .5 ــغ، مقاب ــرقم، االســم، المبل ــوع المســتفيد، ال ــة حقــل "اســم المســتلم"، ن يقــوم النظــام بتعبئ

 .ثم الحفو المستفيدين" كما سبق
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 صرف شيك مناولة باليد 
 

 .(8-12ظهر هذا الشاشة عند اختيار صرف شيك مناولة باليد من قائمة الصندوق كما هو ظاهر في الشكل )ت

 

 
 يمثل شاشة صرف شيك مناولة باليد. (8-12الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة: 

سسـة النقـد، حسـابات البنـوك وحسـابات يقوم المستخدم باختيار رقم حساب البنوك أو الشيكات، )حسابات شـيكات مؤ .1

جاري مؤسسة النقد( التي ال توسط حساب الشيكات من قائمة أرقام الحسابات التي لهـا شـيكات غيـر مسـددة ويعـرض 

 النظام اسم الحساب.

 يعرض النظام اسم حساب البنك لحسابات الشيكات وحسابات شيكات مؤسسة النقد. .2

راد تسديدا من قائمة أرقام الشيكات المسحوبة على الحساب الـذي تـم اختيـارا يقوم المستخدم باختيار رقم الشيك الم .3

 أعالا بشرط أن يكون قد تم سحبها وطباعتها ولم يتم صرفها يعرض النظام تاريخ المستند والمبلغ.

 يقوم النظام بعرض )اسم المستفيد، مناولة، مقابل( من معلومات مستند الدفع المختار. .4

يقوم النظام بتعبئة حقل "طريقة الصـرف" حسـب الحركـة المختـارة مـن النمـوذج الرئيسـي )مناولـة باليـد/ إيـداع بحسـاب  .5

 المستفيد/ نظام سريع(.

 يقوم المستخدم بتحديد تاريخ الصرف المالحظات. .6

 في حال كانت الحركة إيداع بحساب المستفيد يقوم المستخدم بتحديد رقم مستند اإليداع. .7

ــل( فــي جــدول "تفاصــيل يقــوم ال .8 ــغ، مقاب ــرقم، االســم، المبل ــوع المســتفيد، ال ــة حقــل "اســم المســتلم"، ن نظــام بتعبئ

 ثم الحفو. المستفيدين" كما سبق
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 صرف شيك بإيداع بحساب المستفيد
 

مة الصـندوق كمـا هـو ظـاهر فـي الشـكل ـــد من قائــتظهر هذا الشاشة عند اختيار صرف شيك بإيداع بحساب المستفي

(13-8.) 

 

 
 يمثل شاشة صرف شيك بإيداع بحساب المستفيد. (8-13الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة: 

يقوم المستخدم باختيار رقم حساب البنوك أو الشيكات، )حسابات شـيكات مؤسسـة النقـد، حسـابات البنـوك وحسـابات  .1

شـيكات غيـر مسـددة ويعـرض جاري مؤسسة النقد( التي ال توسط حساب الشيكات من قائمة أرقام الحسابات التي لهـا 

 النظام اسم الحساب.

 يعرض النظام اسم حساب البنك لحسابات الشيكات وحسابات شيكات مؤسسة النقد. .2

يقوم المستخدم باختيار رقم الشيك المراد تسديدا من قائمة أرقام الشيكات المسحوبة على الحساب الـذي تـم اختيـارا  .3

 ولم يتم صرفها يعرض النظام تاريخ المستند والمبلغ.أعالا بشرط أن يكون قد تم سحبها وطباعتها 

 يقوم النظام بعرض )اسم المستفيد، مناولة، مقابل( من معلومات مستند الدفع المختار. .4

يقوم النظام بتعبئة حقل "طريقة الصـرف" حسـب الحركـة المختـارة مـن النمـوذج الرئيسـي )مناولـة باليـد/ إيـداع بحسـاب  .5

 المستفيد/ نظام سريع(.

 م المستخدم بتحديد تاريخ الصرف المالحظات.يقو .6

 في حال كانت الحركة إيداع بحساب المستفيد يقوم المستخدم بتحديد رقم مستند اإليداع. .7

ــل( فــي جــدول "تفاصــيل  .8 ــغ، مقاب ــرقم، االســم، المبل ــوع المســتفيد، ال ــة حقــل "اســم المســتلم"، ن يقــوم النظــام بتعبئ

 ثم الحفو. المستفيدين" كما سبق
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 ك بنظام سريعصرف شي
 

 (.8-14تظهر هذا الشاشة عند اختيار صرف شيك بنظام سريع من قائمة الصندوق كما يظهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة صرف شيك بنظام سريع. (8-14الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة: 

نـوك وحسـابات يقوم المستخدم باختيار رقم حساب البنوك أو الشيكات، )حسابات شـيكات مؤسسـة النقـد، حسـابات الب .1

جاري مؤسسة النقد( التي ال توسط حساب الشيكات من قائمة أرقام الحسابات التي لهـا شـيكات غيـر مسـددة ويعـرض 

 النظام اسم الحساب.

 يعرض النظام اسم حساب البنك لحسابات الشيكات وحسابات شيكات مؤسسة النقد. .2

رقام الشيكات المسحوبة على الحساب الـذي تـم اختيـارا يقوم المستخدم باختيار رقم الشيك المراد تسديدا من قائمة أ .3

 أعالا بشرط أن يكون قد تم سحبها وطباعتها ولم يتم صرفها يعرض النظام تاريخ المستند والمبلغ.

 يقوم النظام بعرض )اسم المستفيد، مناولة، مقابل( من معلومات مستند الدفع المختار. .4

ب الحركـة المختـارة مـن النمـوذج الرئيسـي )مناولـة باليـد/ إيـداع بحسـاب يقوم النظام بتعبئة حقل "طريقة الصـرف" حسـ .5

 المستفيد/ نظام سريع(.

 يقوم المستخدم بتحديد تاريخ الصرف المالحظات. .6

 في حال كانت الحركة إيداع بحساب المستفيد يقوم المستخدم بتحديد رقم مستند اإليداع. .7

ــوع المســ .8 ــة حقــل "اســم المســتلم"، ن ــل( فــي جــدول "تفاصــيل يقــوم النظــام بتعبئ ــغ، مقاب ــرقم، االســم، المبل تفيد، ال

 ثم الحفو. المستفيدين" كما سبق
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 صرف شيك وزاري مصروف ألمين الصندوق )كمندوب صرف( لمستحقيه نقدا
 

تظهر هذا الشاشة عند اختيار صرف شيك وزاري مصروف ألمين الصـندوق )كمنـدوب صـرف( لمسـتحقيه نقـدا مـن قائمـة 

 (. 8-15ظاهر في الشكل ) الصندوق كما هو

 

 
 يمثل شاشة صرف شيك وزاري ألمين الصندوق )كمندوب صرف( لمستحقيه نقدا. (8-15الشكل )

 

 :طريقة عمل الشاشة

الدفع من قائمة أرقام الحسابات التي لها شيكات وزارية غير مسددة ولكن  أوامريقوم المستخدم باختيار رقم حساب  .1

 ين فقط.للمستفيد من نوع مجموعة موظف

 يعرض النظام اسم حساب جاري وزارة المالية الخاص بحساب أمر الدفع. .2

 الدفع. أوامريقوم المستخدم باختيار رقم أمر الدفع المراد تسديدا من قائمة أرقام  .3

 يقوم النظام بعرض )اسم المستفيد، مناولة، مقابل( من معلومات مستند الدفع المختار. .4

ة الصرف" حسب الحركة المختارة من النموذج الرئيسي )لمستحقيه نقدا / لمستحقيه يقوم النظام بتعبئة حقل "طريق .5

 شيكات/ لمستحقيه بنظام سريع(.

 يقوم المستخدم بتحديد تاريخ الصرف المالحظات. .6

يقوم النظام بتعبئة حقل "اسم المستلم"، نوع المستفيد، الرقم، االسم، المبلغ، مقابل( في جدول "تفاصيل  .7

 ثم الحفو. كما سبقالمستفيدين" 
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 صرف شيك وزاري مصروف ألمين الصندوق )كمندوب صرف( لمستحقيه بشيكات
 

تظهر هذا الشاشة عند اختيار صرف شيك وزاري مصروف ألمين الصندوق )كمندوب صرف( لمستحقيه بشيكات من قائمة 

  (.8-16الصندوق كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 اري مصروف ألمين الصندوق )كمندوب صرف( لمستحقيه بشيكات.يمثل شاشة صرف شيك وز (8-16الشكل )

 

 :طريقة عمل الشاشة

الدفع من قائمة أرقام الحسابات التي لها شيكات وزارية غير مسددة ولكن  أوامريقوم المستخدم باختيار رقم حساب  .1

 للمستفيد من نوع مجموعة موظفين فقط.

 ص بحساب أمر الدفع.يعرض النظام اسم حساب جاري وزارة المالية الخا .2

 الدفع. أوامريقوم المستخدم باختيار رقم أمر الدفع المراد تسديدا من قائمة أرقام  .3

 يقوم النظام بعرض )اسم المستفيد، مناولة، مقابل( من معلومات مستند الدفع المختار. .4

تحقيه نقدا / لمستحقيه يقوم النظام بتعبئة حقل "طريقة الصرف" حسب الحركة المختارة من النموذج الرئيسي )لمس .5

 شيكات/ لمستحقيه بنظام سريع(.

 يقوم المستخدم بتحديد تاريخ الصرف المالحظات. .6

يقوم النظام بتعبئة حقل "اسم المستلم"، نوع المستفيد، الرقم، االسم، المبلغ، مقابل( في جدول "تفاصيل  .7

 ثم الحفو. المستفيدين" كما سبق
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 ث السريعصرف شيك وزاري ألمر دفع بنظام الب

 
تظهر هذا الشاشة عند اختيار صرف شيك وزاري ألمر دفع بنظام البـث السـريع مـن قائمـة الصـندوق كمـا هـو ظـاهر فـي 

  (.8-17الشكل )

 

 
 يمثل صرف شيك وزاري ألمر دفع بنظام البث السريع. (8-17الشكل )

 

 :طريقة عمل الشاشة

مة أرقام الحسابات التي لها شيكات وزارية غير مسددة ولكن الدفع من قائ أوامريقوم المستخدم باختيار رقم حساب  .1

 للمستفيد من نوع مجموعة موظفين فقط.

 يعرض النظام اسم حساب جاري وزارة المالية الخاص بحساب أمر الدفع. .2

 الدفع. أوامريقوم المستخدم باختيار رقم أمر الدفع المراد تسديدا من قائمة أرقام  .3

 ستفيد، مناولة، مقابل( من معلومات مستند الدفع المختار.يقوم النظام بعرض )اسم الم .4

يقوم النظام بتعبئة حقل "طريقة الصرف" حسب الحركة المختارة من النموذج الرئيسي )لمستحقيه نقدا / لمستحقيه  .5

 شيكات/ لمستحقيه بنظام سريع(.

 يقوم المستخدم بتحديد تاريخ الصرف المالحظات. .6

المستلم"، نوع المستفيد، الرقم، االسم، المبلغ، مقابل( في جدول "تفاصيل  يقوم النظام بتعبئة حقل "اسم .7

 ثم الحفو. المستفيدين" كما سبق
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 تجهيز ملف تحويل سريع
 

  (.8-18تظهر هذا الشاشة عند اختيار تجهيز ملف تحويل سريع من قائمة الصندوق كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 إضافة. –ويل سريع يمثل شاشة تجهيز ملف تح (8-18الشكل )

 

 طريقة عمل هذه الشاشات: 

 تجهيز ملف تحويل سريع جديد: 

 يقوم المستخدم باختيار "تجهيز ملف تحويل سريع" من النموذج الرئيسي. .1

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام. .2

 تلقائية.يقوم النظام بتعبئة الحقول الرقم المرجعي لعملية التحويل/ التاريخ بقيم  .3

 يقوم النظام بإظهار قيم للحقول: التاريخ المطلوب لإليداع بالحسابات/ شهر الرواتب/ السنة/ اسم الملف المطلوب. .4

 يقوم المستخدم بتحديد طريقة الصرف وذلك باختيار الطريقة من القائمة المنسدلة. .5

 يقوم المستخدم باختيار نوع مستند الدفع اما امر دفع أو حوالة أو شيك. .6

 يظهر النظام مستندات الدفع. .7

يقوم النظام بعرض قائمة بأسطر تفاصيل المستفيدين المطلوب صرفها القائمة تحوي أسطر تفاصيل المستفيدين التي تـم  .8

 إدخالها في عمليات الصرف السابقة وبطريقة ملف التحويل السريع ولم يتم ربطها مع ملف تحويل سريع سابق.

 التي سيتم صرفها باستخدام الملف. يقوم المستخدم بتحديد األسطر .9

يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهـام، فيقـوم النظـام بحفـو العمليـة وحفـو معلومـة أن األسـطر تـم  .10

 صرفها بالملف المحفوظ.
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 تكوين الملف: 

 يقوم المستخدم باسترجاع الملف. .1

 يقوم المستخدم باختيار نموذج البث السريع. .2

 هة البث السريع ورقم الحساب البنكي ورمز البنك وعدد مرات التكوين وتاريخ ووقت تكوين الملف.يظهر النظام ج .3

 يختار المستخدم بالضغط على زر تكوين الملف. .4

 يقوم المستخدم بإظهار رابط التكوين )موقع الملف )للتنزيل((. .5

 يقوم المستخدم بالضبط على رابط التكوين. .6

 يفتح النظام صفحة مفكرة. .7

 

 ة الملف: طباع

 يقوم المستخدم باسترجاع الملف. .1

 يقوم المستخدم بالضغط على زر طباعة ملف. .2

 (.8-18-1يظهر النظام الشاشة كما في الشكل ) .3

 

 حذف ملف تحويل سريع

 يقوم المستخدم باختيار "تجهيز ملف تحويل سريع" من النموذج الرئيسي. .1

 ام.يقوم المستخدم بالضغط على زر "استعالم" من شريط المه .2

 يظهر النظام قائمة بالملفات المحفوظة في النظام. .3

 يختار المستخدم الملف المطلوب ويعرض النظام معلوماته. .4

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حذف" من شريط المهام. .5

 يتحقق النظام أن الملف هو آخر ملف محفوظ في النظام وإال فإنه ال يمكن حذفه. .6

 أن األسطر تم صرفها لألسطر في الملف المحذوف. عند حذف الملف يتم إزالة معلومة .7

 

 طباعة نموذج إرسال: 

 يقوم المستخدم بالضغط على زر طباعة نموذج ارسال والذي يحتوي على النقاط التالية: 

 اسم العميل المشغل للنظام  .1

 شعار العميل .2

 تاريخ عملية البث السريع. .3

 اسم الملف الموجود في شاشة البث السريع .4

 تاريخ البث "--اب: "نموذج ارسال الملف السريع عنوان الخط .5

 (email( وهي )دسك، مودم، radio buttonsثالثة ازرار دائرية ) .6

 اسم جهة المراد البث السريع  .7

 رقم الجهة أو المنشأة لدى البنك من حالة استخدام "رموز البنوك " .8

 رقم حساب الجهة: رقم الحساب البنكي من شاشة البث السريع. .9

 لمبلغ: اجمالي مبلغ البث السريع.اجمالي ا .10

 تاريخ الدفع: تاريخ االيداع. .11

 اجمالي عدد الموظفين: اجمالي عدد الموظفين في عملية البث السريع. .12

 التواقيع:  .13

 الموظف المختص: وهو المستخدم الذي قام بالدخول على النظام. .14

 رئيس قسم المحاسبة: من اعدادات النظام المالي. .15

 (8-18-2من اعدادات النظام المالي. كما في الشكل ) مدير الشؤون المالية: .16
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 طباعة الملف –يمثل شاشة تجهيز ملف تحويل سريع  (8-18-1الشكل )
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 يمثل كشف نموذج ارسال ملف بث سريع (8-18-2الشكل )
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 اشعارات اإليداع
 

 (.8-19في الشكل ) تظهر هذا الشاشة عند اختيار اشعارات اإليداع من قائمة الصندوق كما هو ظاهر

 

 
 يمثل شاشة إشعارات اإليداع. (8-19الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

)بالضغط على جديد من شريط المهام الرئيسي كمـا  إضافة اإلشعارفيتم  يتم عرض نموذج بيانات اإلشعار األساسية فارغا

 :كالتالي (8-19-1هو ظاهر في الشكل )

اسم الحسـاب لـرقم و المودع فيه كما هو معرف في الدليل المحاسبيرقم الحساب  يظهر النظام بشكل تلقائي .1

 الحساب المودع فيه.

 يقوم النظام بإظهار الرقم المرجعي بعد الحفو. .2

 يكون تاريخ اليوم )هجري( هو القيمة االفتراضية لتاريخ اإليداع. .3

 يقوم المستخدم بإدخال رقم اشعار اإليداع. .4

 يظهر النظام التاريخ الميالدي الموافق لتاريخ اإليداع.و عيقوم المستخدم بتعديل تاريخ اإليدا .5

 يقوم المستخدم بإدخال المرفقات إن وجدت. .6

يكون المودع )بواسطة( هو نفسه الموظـف الخـاص بالمسـتخدم إن ، ويقوم المستخدم بتحديد المودع )بواسطة( .7

 وجد كقيمة افتراضية.

 يقوم المستخدم باختيار نوع العملة. .8

 .اجمالي المبلغ المودع بالعملة االجنبيةيظهر النظام ف اجمالي المبلغ المودع بالريالبإدخال  يقوم المستخدم .9

 . ف              عيقوم المستخدم باختيار  .10

يعرض النظام طبيعة اإليداع )إيداعات خارجية من متعاملين مـع اإلدارة الماليـة( حيـث أن هـذا االشـعار يسـتخدم  .11

 امل مع اإلدارة المالية. لإليداع من جهات خارجية تتع
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 .اسم حساب الصندوقيقوم المستخدم باختيار  .12

 يقوم المستخدم بإدخال المالحظات. .13

الفروع المعرفة في شاشة )رموز المواقع والفروع بالمنشأة( في النظام العام وتكـون يظهر النظام الفرع من ضمن  .14

 .فرع الذي ينتمي له الموظف الحاليالقيمة االفتراضية له هي ال

، ويمكـن التعـديل علـى النظام بإظهار رقم الجهة المودعة: )الفصل، الفرع( وذلك من واقع معلومات المنشأةيقوم  .15

 .يمته االفتراضية هي قيمة أول قسم معرف في أقسام المنشأة(، قالقسمحقل )

ويمكـن التعـديل  ،ظهار رقم الجهة المستفيدة: )الفصل، الفرع( وذلـك مـن واقـع معلومـات المنشـأةإيقوم النظام ب .16

 .يمته االفتراضية هي قيمة أول قسم معرف في أقسام المنشأة(، قالقسمعلى حقل )

 كما يلي: يتم ادخال البيانات في حال كان الحساب المودع فيه من نوع حساب جاري وزارة المالية  .17

 .المالية السنةالنظام بإظهار يقوم  •

 . االسم، وظيفة المسؤول، من، إلى(، اإليضاحاتالفترة )يقوم المستخدم بإدخال الحقول التالية:  •

 المبلـغ : وهـييدخل المستخدم المعلومات التفصيلية لإليداع في حال كان نوع الحساب جاري وزارة المالية  •

 ، رقم الحساب كما هو في الدليل المحاسبي )حساب إيرادات تفصيلي(، المالحظات.بالريال

يـتم ادخـال البيانـات حساب نوع الحساب جاري مؤسسة النقد أو بنك في حال كان الحساب المودع فيه من نوع  .18

 كما يلي: 

 ( االسم، وظيفة المسؤوليقوم المستخدم بإدخال بيانات ) •

 من واقع بيانات المنشأة. (رقم الحساب لدى الفرع، اسم الفرع، اسم البنكبإظهار البيانات )يقوم النظام  •

 المبلـغ : وهـيداع في حال كان نوع الحساب جاري وزارة المالية يدخل المستخدم المعلومات التفصيلية لإلي •

كمـا هـو ظـاهر فـي ، التفاصيل النقدية والتي تحتوي على البيانات )الفئة، العدد، القيمة( ، المالحظاتبالريال

 (.8-19-2)الشكل 

 في الجدول التفصيلي.يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من  .19

 ."في حقل "فقط كتاية  يظهر النظام المبلغ  .20

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" شريط المهام. .21

 المدخلة. البيانات صحة يقوم النظام بالتحقق من .22

 وتاريخها، البيان(. رقم اليوميةوتاريخه،  الرقم المرجعيإن وجدت ) معلومات أذن التسويةيظهر النظام  .23
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 .بوضع اضافة يمثل شاشة إشعارات اإليداع (8-19-1الشكل )
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 شعارات اإليداع.إدخال التفاصيل النقدية إلشاشة  يمثل (8-19-2الشكل )
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 محاضر جرد الصندوق
 

  (.8-20تظهر هذا الشاشة عند اختيار محاضر جرد الصندوق من قائمة الصندوق كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة محاضر جرد الصندوق. (8-20الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 إضافة سجل: 

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام. .1

 يعرض النظام نموذجا فارغا للسجل. .2

 يقوم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة. .3

يقوم النظام بتعبئة الحقول التالية الموجودة في أسفل الشاشة بقيم تلقائية )اسم الحسـاب، اسـم أمـين الصـندوق،  .4

 اسم مدير اإلدارة المالية(.

م النظام بتعبئة مجموع القيمة الفعلية بمحصلة )قيمـة المبـالغ التـي جـردت فـي الصـندوق + قيمـة األوراق التـي يقو .5

 جردت في الصندوق والتي تعامل معاملة النقدية(.

يقوم النظـام بتعبئـة الرصـيد النقـدي بقيمـة محصـلة حركـات الصـندوق المسـجلة فـي دفتـر الصـندوق ويقـوم النظـام  .6

الحركات تم جردها في الجرد الحالي وذلك للحركات التي لم تجرد من قبـل، وكمـا ويقـوم النظـام  بتسجيل معلومة أن

 بعرض مجموع كل من )التغذيات المستلمة، الحواالت المصروفة، ايصاالت االستالم، اشعارات االيداع(.

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام. .7

 ومات وحفو السجل.يقوم النظام بالتحقق من المعل .8
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 دفتر يومية الصندوق
 

تختص هذا الشاشة بإعداد تقرير عن دفتر يومية الصندوق حيث تظهر هذا الشاشة عند اختيار دفتر يوميـة الصـندوق مـن 

 (.8-21قائمة الصندوق كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة دفتر يومية الصندوق. (8-21الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

، نـوع -مـن تـاريخ إلـى تـاريخ -لمستخدم بتحديد محددات التقرير )رقـم الحسـاب، الفتـرة المحاسـبية، إظهـار الفتـرة يقوم ا

 (.8-21-1التقرير، إظهار تاريخ الجرد( ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل )
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 يمثل كشف دفتر يومية الصندوق. (8-21-1الشكل )
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 حصر تغذيات الصندوق
 

 ص هذا الشاشة بإعداد تقرير عن حصر تغذيات الصندوق حيث تظهر هذا الشاشة عند اختيار حصر تغذيات الصندوق تخت

 (.8-22من قائمة الصندوق كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة حصر تغذيات الصندوق. (8-22الشكل )

  

 طريقة عمل الشاشة

الصندوق/البنك( ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر كما فـي الشـكل يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )رقم حساب 

(1-22-8.) 
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 يمثل كشف حصر تغذيات الصندوق. (8-22-1الشكل )
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 بيان تفصيلي لتغذية الصندوق
 

تختص هذا الشاشة بإعداد تقرير تفصيلي عن تغذية الصندوق حيث تظهر هذا الشاشة عند اختيار بيـان تفصـيلي لتغذيـة 

 (.8-23ق من قائمة الصندوق كما هو ظاهر في الشكل )الصندو

 

 
 يمثل شاشة بيان تفصيلي لتغذية الصندوق. (8-23الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

حسب البنـد أو  –يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )رقم الحساب، رقم التغذية من وإلى أو اختيار الكل، نوع التقرير 

حسب البند ورقـم الحوالـة /الشـيك، إظهـار إجماليـات األبـواب والحسـابات األخـرى، إظهـار البنـد  حسب رقم الحوالة/الشيك أو

الرئيسي للمصروفات والحساب الذي يتم طباعته فـي أمـر الـدفع للحسـابات االخـرى، اعتبـار الشـيك أو الحوالـة مصـروفة مـن 

 (.8-23-1يظهر كما في الشكل ) التغذية بمجرد سحبها من خالل رقم الحصر( ثم يختار تكوين التقرير حيث
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 يمثل كشف بيان تفصيلي لتغذية الصندوق. (8-23-1الشكل )
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 كشف اشعارات االيداع المدخلة 

 

تختص هذا الشاشة بإعداد تقرير بإشعارات اإليداع المدخلـة مـن جهـات خارجيـة، حيـث تظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار 

 (.8-24صندوق كما هو ظاهر في الشكل )كشف إشعارات اإليداع المدخلة من قائمة ال

 

 
 يمثل كشف اشعارت اإليداع المدخلة من جهات خارجية. (8-24الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )طبيعة االيداع، من رقم إشعار اإليداع وإلـى رقـم إشـعار اإليـداع، مـن تـاريخ إلـى 

 (.8-24-1حيث يظهر كما في الشكل ) تاريخ( ثم يختار تكوين التقرير
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 يمثل كشف اشعارت اإليداع المدخلة من جهات خارجية. (8-24-1الشكل )
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 بيان بالحواالت المصروفة والغير مصروفة من تغذية الصندوق
 

اشـة تختص هذا الشاشة بإعداد تقرير يبين الحواالت المصروفة والغير مصروفة من تغذية الصندوق، حيـث تظهـر هـذا الش

 (.8-25عند اختيار بيان بالحواالت المصروفة والغير مصروفة من تغذية الصندوق من قائمة الصندوق كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة بيان بالحواالت المصروفة والغير مصروفة من تغذية الصندوق. (8-25الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

ب الصندوق، التاريخ من، التاريخ إلـى، نـوع الحوالـة "مصـروفة مـن التغذيـة، يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )حسا

غير مصروفة من التغذية، أو الكل"، الترتيب حسب "رقم الحوالة، تاريخ الصرف"( ثـم يختـار تكـوين التقريـر حيـث يظهـر كمـا فـي 

 (.8-25-1الشكل )
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 روفة من تغذية الصندوق.يمثل كشف بيان بالحواالت المصروفة والغير مص (8-25-1الشكل )
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 متحصالت الصندوق
 

تختص هذا الشاشة بإعداد تقرير يبين المبالغ التي وردت إلى الصندوق، حيث تظهر هذا الشاشة عنـد اختيـار متحصـالت 

 (.8-26الصندوق من قائمة الصندوق كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة متحصالت الصندوق. (8-26الشكل )

 

 اشةطريقة عمل الش

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )حساب الصندوق، من التاريخ، إلى التاريخ( ثـم يختـار تكـوين التقريـر حيـث يظهـر 

 (.8-26-1كما في الشكل )
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 يمثل كشف بمتحصالت الصندوق. (8-26-1الشكل )
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 كشف بأوامر القبض
 

النظام، حيـث تظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار كشـف تختص هذا الشاشة بإعداد تقرير يبين أوامر القبض المدخلة على 

 (.8-27بأوامر القبض من قائمة الصندوق كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل كشف بأوامر القبض. (8-27الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

كل، تصـنيف أمـر يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )رقم أمر القبض من وإلى أو الكل، تاريخ أمر القبض من وإلى أو ال

أوامر القبض المعتمدة، أوامر القبض غير المعتمدة"، تصـنيف ايصـال االسـتالم "أوامـر القـبض لهـا ايصـال اسـتالم، أوامـر “القبض 

 (.8-27-1القبض ليس لها ايصال استالم( ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل )
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 يمثل كشف بأوامر القبض. (8-27-1الشكل )
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 بحركات البث السريعكشف 
 

تختص هذا الشاشة بإعداد تقرير يبين حركات البث السريع الصـادرة مـن النظـام، حيـث تظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار 

  (.8-28كشف بحركات البث السريع من قائمة الصندوق كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل كشف بحركات البث السريع. (8-28الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

إلى،  قوم المستخدم بادخال المحددات )الرقم المرجعي لعملية التحويل من وإلى، لتاريخ المطلوب لإليداع بالحسابات من وي

رقم الحساب البنكي، نوع مستند الدفع، رقم مستند  اسم الملف المطلوب، رقم الموظف من وإلى، المبلغ من وإلى، البنك ،
لطباعة الكشف يتم الضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يظهر  .(إلى من وإلى، رقم الحصر من و الدفع

. )8-28-1الكشف كما في الشكل )
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 .يمثل كشف بحركات البث السريع (8-28-1الشكل )
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 استثناء المستفيدين من البث السريع
 

ما هـو ظـاهر فـي الشـكل ـــدوق كـتظهر هذا الشاشة عند اختيار استثناء المستفيدين من البث السريع من قائمـة الصنـ

(29-8.)  

 

 
 يمثل شاشة استثناء المستفيدين من البث السريع. (8-29الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 يقوم المستخدم بالدخول على الشاشة بوضع استعالم ويقوم بتحديد طريقة الصرف. .1

 م المستخدم بتحديد أمر دفع.يقوم النظام بعرض أوامر الدفع التي تم إصدار إجراءات بث سريع لها، فيقو .2

  يقوم النظام بعرض أرقام أوامر الصرف التابعة ألوامر الدفع المختارة.  .3

 يقوم المستخدم بتحديد نوع الخطأ في األسماء المراد استثناؤها )سجل مدني، حساب بنكي(. .4

 يقوم المستخدم بالضغط على زر )استثناء آلي(. .5

ي لم يتم اختيارها في شاشة التحويل السريع والتي فيها أخطاء في رقـم الحسـاب يقوم النظام باختيار جميع األسماء الت .6

 البنكي أو السجل المدني.

 ولطباعة الكشف يتم اعادة الخطوات السابقة ومن ثم الضغط على زر "طباعة الكشف". .7

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      340 

 اصدار شيكات للمستثنيين من البث السريع

 

ثنيين من البث السريع من قائمة الصندوق كما هو ظاهر في الشـكل تظهر هذا الشاشة عند اختيار اصدار شيكات للمست

(30-8.)  

 

 
 يمثل شاشة اصدار المستثنيين من البث السريع. (8-30الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 يقوم المستخدم بالدخول على الشاشة بوضع استعالم ويقوم بتحديد طريقة الصرف. .1

 دار إجراءات بث سريع لها، فيقوم المستخدم بتحديد أمر دفع.يقوم النظام بعرض أوامر الدفع التي تم إص .2

  يقوم النظام بعرض أرقام أوامر الصرف التابعة ألوامر الدفع المختارة.  .3

 يقوم النظام بعرض أسماء المستفيدين الذين تم استثناؤهم مسبقا . .4

قـاول/مورد، شـخص/ مجموعـة للبحث عن صاحب حق معين يقوم المستخدم باختيار نوع صاحب الحـق )موظـف، جهـة/ م .5

موظفين، مجموعة أشخاص( ومن ثم يقوم المستخدم بإدخال رقمه والنظام يعرض اسمه ثم يضغط علـى زر البحـث حيـث 

 يعرض النظام جميع مستندات الدفع التي ورد صاحب الحق بها.

 لدفع.للبحث عن مستند دفع محدد يتم ادخال رقم مستند الدفع حيث يعرض النظام بيانات مستند ا .6

 يقوم المستخدم بالضغط على تعديل، ومن ثم يقوم بإدخال رقم الشيك وتاريخه. .7

 يقوم المستخدم بالضغط على طباعة. .8
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 كشف حركات صرف المستثنيين من البث السريع
 

تظهر هذا الشاشة عند اختيار كشف حركات صرف المستثنيين من البث السريع من قائمة الصندوق كمـا هـو ظـاهر فـي 

  (.8-31ل )الشك

 

 
 يمثل كشف حركات صرف المستثنيين من البث السريع. (8-31الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بإدخال محددات التقرير )طريقة الصرف )شيكات، أمانات، الكل(، من رقم حصر، إلى رقم حصـر، مـن تـاريخ 

الدفع، من مستند الدفع، إلى مستند الدفع، مـن تـاريخ،  حصر، إلى تاريخ حصر، من مبلغ، إلى مبلغ، صاحب الحق، نوع مستند

المطلوبـة فـي الشاشـة ومـن ثـم يختـار تكـوين ) إلى تاريخ، من رقم شيك، إلى رقم شيك، من تاريخ شيك، إلـى تـاريخ شـيك

 .)8-31-1التقرير حيث يظهر كما في الشكل )
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 يمثل كشف حركات صرف المستثنيين من البث السريع. (8-31-1الشكل )
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 إرسال بريد الكتروني لمستفيدي الملف السريع 
 

تصف هذا الشاشة طريقة إرسال بريد إلكتروني للمستفيدين الوارد أسماؤهم فـي ملـف تحويـل سـريع كمـا فـي الشـكل 

(32-8 ) 

 

 
 يمثل شاشة إرسال بريد الكتروني لمستفيدي الملف السريع. (8-32الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 خال الرقم المرجعي لعملية التحويل.يقوم المستخدم بإد .1

 يقوم المستخدم بالضغط على بحث  .2

رقـم –رقـم الحصـر  –رقـم مسـتند الـدفع  –م –يقوم النظام بإظهار اسماء المستفيدين في الجـدول الـذي يشـمل )اختيـار  .3

 رقم الحساب(. –البنك  –بيان –المبلغ  –االسم –المستفيد 

 الضغط على الكل.يقوم المستخدم باختيار المستفيدين أو  .4

 يقوم المستخدم بالضغط على زر ارسال بريد الكتروني.  .5
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 كشف المستثنيين من البث السريع
 

يســتخدم الكشــف لطباعــة مخرجــات حركــات االســتثناء مــن ملــف التحويــل الســريع، بحيــث تظهــر فــي الكشــف بيانــات   

 (8-33) المستفيدين الذين تم استثناؤهم من البث السريع كما هو ظاهر بالشكل

 

 
 يمثل كشف المستثنيين من البث السريع. (8-33الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير المطلوبة في الشاشة ومن ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهـر كمـا فـي الشـكل 

(1-33-8.) 

 

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      345 

 
 يمثل كشف المستثنيين من البث السريع. (8-33-1الشكل )
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 اشعارات اإليداع في وزارة الماليةمطابقة 
 

تستخدم هذا الشاشة لتحديد اشعارات اإليداع التي ينوي مطابقتها، إضافة إلى بيانات عـن اشـعارات اإليـداع وتظهـر كمـا 

 (.8-34في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة مطابقة اشعارات اإليداع في وزارة المالية (8-34الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة: 

م باختيار طبيعة اإليداع من قائمة تعرض عناصرها )إيداع خاص بحسـاب الصـندوق أو إيـداعات مـن مـوظفي يقوم المستخد .1

 الجهة أو إيداعات خارجية من المتعاملين مع اإلدارة المالية أو الكل(.

 .يقوم المستخدم باختيار طريقة عرض بيانات اإلشعارات التي تمت مطابقتها أو التي لم تتم مطابقتها أو الكل .2

يقوم المستخدم بالضغط على زر تعبئة بيانات اإلشعارات حيث يقوم النظام بتعبئـة بيانـات اإلشـعارات ضـمن جـدول يعـرض  .3

 الحقول التالية:

o .مسلسل 

o .مطابق )نعم/ال( يقوم المستخدم باختيارا 

o .رقم اإلشعار: للعرض فقط 

o .تاريخ اإلشعار: للعرض فقط 

o المبلغ 

o بواسطة 

o  :للعرض فقط.رقم يومية إذن التسوية 

o .تاريخ يومية إذن التسوية: للعرض فقط 
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يقوم المستخدم وعلى مستوى كل سطر باختيار هل تمت المطابقة )نعم/ال(، ثم يقوم بالحفو، ويمكن للمستخدم بعد 

الحفو طباعة كشف المطابقة بحيث يعرض نفس البيانات المعروضة في الشاشة والجدول بعد إدخال المحددات وتعبئة 

 (8-34-1ات كما في الشكل )البيان
 

 
 يمثل شاشة مطابقة الشيكات الواردة من وزارة المالية (8-34-1الشكل )
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 المشاريع والمستخلصات
 

يهتم القسم الخاص بالمشاريع والمستخلصات وبكل العمليات التي تتعلق بالمشاريع والمستخلصات من صفحة معلومـات 

( عند قيام المستخدم باختيار المشـاريع والمستخلصـات مـن 9-0الشاشة في الشكل ) العقد إلى االعتمادات والتقارير، وتظهر

 القائمة الرئيسية على يمين الشاشة.

 

 
 يمثل قائمة شاشات المشاريع والمستخلصات في النظام. (9-0الشكل )
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 صفحة معلومات البرامج والمشاريع
 

ة المشاريع والمستخلصـات كمـا هـو ظـاهر فـي الشـكل ــائمة معلومات العقد من قــتظهر هذا الشاشة عند اختيار صفح

(1-9.) 

 

 
 يمثل شاشة صفحة معلومات البرامج والمشاريع. (9-1الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

تبدأ هذا الشاشة في وضع استعالم ويمكن استرجاع عقد سابق عن طريق البحث ليقـوم النظـام بعـرض بياناتـه حيـث يمكـن 

 تعديله أو حذفه.

 مكن إضافة عقد جديد من خالل اختيار جديد )تم توضيح آلية هذا العمليات عند شرح شريط المهام(.كما ي 

 

 إضافة بيانات عقد جديد: 

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام.  .1

 يقوم النظام بعرض صفحة بيانات فارغة. .2

 يقوم المستخدم بإدخال الغرض من العقد. .3

 خال رقم المقاول والنظام يظهر اسمه.يقوم المستخدم بإد .4

أو مـدة العقـد فـي الحقـول )يـوم، شـهر، سـنة( يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية العقد الهجري وتاريخ نهاية العقـد  .5

 والنظام يظهر تاريخ بداية العقد بالميالدي وتاريخ نهاية العقد.

 .أو مدة التمديد في الحقول )يوم، شهر، سنة( عقد الىيقوم المستخدم بإدخال تاريخ استالم الموقع وتاريخ تمديد ال .6

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الفرع المسؤول والنظام يظهر االسم. .7

 يقوم المستخدم بإدخال قيمة العقد. .8
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 يقوم المستخدم باختيار حالة العقد من القائمة المنسدلة. .9

 يقوم المستخدم بإدخال اسم الشركة والنظام يظهر االسم. .10

 ستخدم بإدخال حقل المناولة وادخال الوافرات في العقد وادخال المالحظات.يقوم الم .11

 ( ان وجد.الرقم المرجعي للعقد بمنصة اعتماديقوم المستخدم بإدخال حقل ) .12

رقـم –قيمـة التخفـيض للعقـد –االعمـال االضـافية للعقـد  –المبلـغ  –يقوم المستخدم بإدخال بيانات الجدول )رقم البند  .13

 لتكاليف(االرتباط على ا

 يظهر النظام صافي المبلغ. .14

 يقوم النظام بإظهار معلومات عناصر العقد )وتمثل الحسابات التفصيلية لحساب العقد( وذلك حسب النموذج المرفق. .15

في حال كان العقد يتبع الباب الثالث )تشغيل وصيانة أو تشغيل ذاتـي( يسـمح النظـام بإدخـال معلومـات أنـواع وأعـداد  .16

 بالعقد حسب النموذج المرفق وكذلك إظهار معلومات االعتمادات الخاصة بالسنة المالية الحالية. العمالة الخاصة 

 يقوم النظام تلقائيا بحساب الباقي من التكاليف الكلية المعدلة وإظهارها للمستخدم. .17

ن ميزانيـة السـنة يقوم المستخدم بإدخال بيانات المتوقع صرفه حتى نهاية السـنة الماليـة الحاليـة والمتوقـع صـرفه مـ .18

 القادمة ونسبة االنجاز.

إلضافة مرفـق الكترونـي إلـى العقـد يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر" المرفقـات االلكترونيـة" الموجـود فـي أسـفل  .19

الشاشة حيث يعرض النظام شاشة المرفقات االلكترونية لتعبئة المعلومات عـن المرفـق اإللكترونـي كمـا فـي الشـكل 

(1-1-9 .) 

 

 
 يمثل شاشة المرفقات االلكترونية. (9-1-1)الشكل 
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 إلضافة مرفق يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية: 

 : يقوم المستخدم بإدخال موضوع المرفق االلكتروني الذي يريد إضافته.موضوع المرفق -أ

 اللكتروني الذي قام بإضافته.: يقوم المستخدم بإدخال تاريخ المرفق اتاريخ المرفق -ب

 : يقوم المستخدم بإدخال المالحظات على المرفق االلكتروني الذي تم قام بإضافته.المالحظات -ت

( الموجـودة تحـت كلمـة حفـو المرفـق ليقـوم باختيـار يقوم المستخدم بالضغط علـى الـرابط )حفظ المرفق:  -ث

( حيـث يقـوم المسـتخدم 9-1-2شاشة كما في الشكل )المكان الموجود به المرفق االلكتروني حيث يظهر النظام 

يقـوم المسـتخدم بعـد ذلـك  " حيث يتم فتح قائمـة الختيـار المرفـق مـن مكـان تخزينـه وBrowseبالضغط على زر "

بالضغط على زر "تحميل المرفق" ويقوم المسـتخدم بعـد ذلـك بالضـغط علـى زر "حفـو" مـن شـريط المهـام حيـث 

 عاملة.يصبح هذا المرفق مضافا  للم

( الموجودة تحت كلمة عـرض المرفـق لعـرض المرفـق : يقوم المستخدم بالضغط على الرابط )عرض المرفق -ج

 االلكتروني إن كان صورة أو ملف.

 

 
 يمثل شاشة تحميل المرفق االلكتروني. (9-1-2الشكل )

 

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام. .20

 البيانات وحفظها. يقوم النظام بالتحقق من صحة .21

 

: يمكن للمستخدم االستعالم عن العقود التي تخص شركة معينة من خالل ادخال رقم الشركة في حقل المقاول أو مـن مالحظة

 خالل ادخال قيمة العقد في حقل قيمة العقد.



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      352 

 سجل مراقبة الضمانات
 

، وتظهر هذا الشاشة عند اختيار سـجل تصف هذا الشاشة عملية تسجيل ومتابعة الضمانات في سجل مراقبة الضمانات

 (.9-2مراقبة الضمانات من قائمة المشاريع والمستخلصات كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة سجل مراقبة الضمانات. (9-2الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 إضافة ضمان جديد: 

 جديد. يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام وذلك إلضافة ضمان .1

يقوم النظام بعرض نموذج فـارغ لمعلومـات الضـمان ويشـمل )رقـم متسلسـل )ال يعتمـد علـى السـنة الماليـة(، رقـم  .2

(، قيمة الضمان األصلية، قيمة الضمان بعـد ضمان الدفعة المقدمة ضمان ابتدائي، )ضمان نهائي،نوع الضمان الضمان، 

،  تـاريخ انتهـاء الضـمان بعـد التعـديل اسم بنك(،يكون الضمان )عادة   تاريخ انتهاء الضمان، مصدر ،الضمان التعديل، تاريخ

مقـدم الضـمان )يكـون إمـا رقـم اسـم ، الجهة المسؤولة عن العملية )وحدة إدارية مـن النظـام(، العملةاسم العملية، 

أو اسـم مقـدم من سجل المتعاملين مـع اإلدارة الماليـة -بشرط أنه غير موقوف–المورد/المقاول مقدم الضمان واسمه 

 الضمان فقط إن كان ليس من سجل المتعاملين(، مالحظات.

 يقوم المستخدم بإدخال بيانات الضمان على النموذج. .3

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام. .4

 يقوم النظام بالتحقق من البيانات المدخلة. .5

سلسـل وإظهـارا فـي حقـل الـرقم المتسلسـل فـي يقوم النظام بحفو الضمان في سجل الضمانات وإعطائه رقـم مت .6

 النموذج.
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 مستخلصات المشاريع
 

ائمة المشاريع والمستخلصـات كمـا هـو ظـاهر فـي الشـكل ـاريع من قــتظهر هذا الشاشة عند اختيار مستخلصات المش

(3-9.) 

 

 
 يمثل شاشة مستخلصات المشاريع. (9-3الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 مخصصات المشروع: تسجيل مستخلك جاري من 

يحدد المستخدم رقم بند المشروع المطلوب )المعرف في الدليل المحاسبي ضـمن مصـروفات الميزانيـة( وعنـد وجـود  .1

 أكثر من عقد لهذا البند يعرض النظام قائمة بهذا العقود فيقوم المستخدم باختيار العقد الذي يريدا.

ورقـم المقـاول، واسـمه، وجنسـيته، والغـرض مـن العقـد، وموقـوف يعرض النظام بيانات العقد من )رقم العقد، ونوعه،  .2

 التعامل معه، وتاريخ بداية العقد، وتاريخ نهايته، وتاريخ استالم الموقع، وقيمة العقد، وحالته، والمالحظات(.

يعرض النظام معلومات آخر مستخلص تم تسجيله للعقد )مسلسل المستخلص، ورقمه المرجعي، وتاريخـه، وقيمتـه،  .3

 افي القيمة(.وص

o  + 1يعرض النظام للمستخدم بيانات مستخلص فارغة ويكون رقم المستخلص هو آخر رقم مسـتخلص للمشـروع 

وتاريخه المرجعـي هـو تـاريخ اليـوم وإجمـالي قيمـة األعمـال  1ورقمه المرجعي هو آخر رقم مستخلص للسنة + 

مـوع قيمـة جميـع المستخلصـات المنجزة حتـى تاريخـه ومـا سـبق صـرفه حتـى المسـتخلص السـابق )وهـو مج

السابقة( ونسبة المبالغ المنصرفة )وهي نسبة قيمة ما تـم انجـازا حتـى المسـتخلص الحـالي بالنسـبة لقيمـة 

 العقد( ونسبة المدة المنقضية من العقد )وهي نسبة طول فترة المستخلص إلى طول فترة العقد(.

 يقوم المستخدم بإدخال بيانات المستخلص حسب التالي: 
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o ســتخلص ختــامي: حيــث بالضــغط بــالمربع الموجــود بجانــب هــذا الجملــة يصــبح المســتخلص ختــامي أي آخــر م

مستخلص للعقد حيث يقوم النظام بتحويل العقد إلى منتهي بعد اعتمـاد المسـتخلص ويصـبح بإمكـان اسـتخدام 

 المستخلص في أمر الصرف.

o .تاريخ تحرير المستخلص 

o رة )من تاريخ إلى تاريخ(. لألعمال المنجزة بالمشروع خالل الفت 

o  ما سبق صرفه(. –قيمة المستخلص الحالي )يحسب من النظام قيمة األعمال المنجزة 

o  :بيان الحسومات وهي تفاصيل الحسومات وتشمل 

o .)رقم السطر )تلقائي 

o .بيان الحسم 

o .مبلغ الحسم 

o إجمالي الحسـومات(  –تخلص يقوم النظام بإظهار مجموع الحسم وصافي المبلغ المستحق للمقاول )قيمة المس

 مع مالحظة أن صافي المستحق يجب أن يكون أكبر أو يساوي صفر.

o .اسم مندوب المقاول 

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام. .4

 يقوم النظام بحفو بيانات المستخلص بحالة )مستخلص جديد( وعكس تأثيرها على صفحة العقد للمشروع. .5

 

مستخدم االستعالم عن مستخلصات العقود التي تخص شركة معينة من خالل ادخال رقـم الشـركة فـي حقـل : يمكن للمالحظة

 المقاول أو من خالل ادخال قيمة العقد في حقل قيمة العقد.
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 اعتماد مستخلص المشاريع من إدارة المشاريع
 

مسـتخلص المشـاريع، وتظهـر هـذا تختص هذا الشاشة بالسماح للشخص صاحب الصالحية في إدارة المشاريع باعتماد 

الشاشة عند اختيار اعتماد مستخلصات المشاريع من إدارة المشاريع من قائمة المشاريع والمستخلصات كمـا هـو ظـاهر فـي 

 (.9-4الشكل )

 

 
 يمثل شاشة اعتماد مستخلصات المشاريع من إدارة المشاريع. (9-4الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

مستخلص المطلوب اعتمادا ويسمح النظام باعتمـاد المستخلصـات التـي تكـون حالتهـا جديـدة يقوم المستخدم بتحديد ال .1

 فقط.

 (.9-4-1يقوم النظام بإظهار صفحة ببيانات المستخلص الذي اختارا المستخدم كما في الشكل ) .2

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "اعتماد" الموجود في أسفل الشاشة. .3

 الة معتمد من قبل إدارة المشاريع.يقوم النظام بحفو المستخلص بح .4
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 يمثل شاشة اعتماد مستخلصات المشاريع من إدارة المشاريع. (9-4-1الشكل )
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 اعتماد مستخلص المشاريع من اإلدارة المالية

 

تختص هذا الشاشة بالسماح للشخص صاحب الصـالحية فـي اإلدارة الماليـة باعتمـاد مسـتخلص المشـاريع، تظهـر هـذا 

اختيار اعتماد مستخلصات المشاريع من اإلدارة المالية من القائمة الرئيسية للمشـاريع والمستخلصـات كمـا هـو الشاشة عند 

  (.9-5ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة اعتماد مستخلصات المشاريع من اإلدارة المالية. (9-5الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يسمح النظام باعتماد المستخلصات التي تكون معتمدة مـن قبـل يقوم المستخدم بتحديد المستخلص المطلوب اعتمادا و .1

 إدارة المشاريع فقط.

 (.9-5-1يقوم النظام بإظهار صفحة ببيانات المستخلص الذي اختارا المستخدم كما في الشكل ) .2

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "اعتماد" الموجود في أسفل الشاشة. .3

 د من قبل اإلدارة المالية.يقوم النظام بحفو المستخلص بحالة معتم .4
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 يمثل شاشة اعتماد مستخلصات المشاريع من اإلدارة المالية. (9-5-1الشكل )
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 عمليات الضمانات
 

 (.9-6تظهر هذا الشاشة عند اختيار عمليات الضمانات من قائمة المستخلصات والمشاريع كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 ت.يمثل شاشة عمليات الضمانا (9-6الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الضمان المطلوب. .1

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "بحث" من شريط المهام. .2

يقوم النظام بإظهار معلومات الضمان المطلوب في النموذج فـي وضـع عـرض وكـذلك إظهـار قائمـة الحركـات التـي تـم  .3

 ليات الخاصة بالحركات وهي "إضافة/تعديل/حذف".إدخالها على الضمان، ويتيح النظام للمستخدم العم

 

 إضافة حركة: 

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام. .1

 مصادرة" يرفض النظام العملية ويظهر رسالة تفيد بذلك."في حال كانت آخر حركة للضمان هي "رد" أو  .2

الضـمان )تلقـائي مـن النظـام(، نـوع الحركـة  يظهر النظام سطر فارغ للحركة وتشمل )رقـم متسلسـل للحركـة علـى .3

)تمديد، زيادة، تخفيض، رد، مصادرة(، التاريخ، السبب، تاريخ انتهاء الضمان قبل التعديل، تـاريخ انتهـاء الضـمان الجديـد، 

 مبلغ الضمان قبل التعديل، مبلغ الضمان الجديد، مالحظات.

ال اختيـار تمديـد يقـوم المسـتخدم بإدخـال تـاريخ انتهـاء فـي حـ-يقوم المستخدم بإدخال المعلومات الخاصة بالحركـة  .4

 الضمان الجديد وفي حال اختيار زيادة أو تخفيض يقوم المستخدم بتحديد المبلغ الجديد للضمان.

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام. .5
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 يقوم النظام بالتحقق من البيانات المدخلة. .6

 ركة.يقوم النظام بحفو معلومات الح .7

 

 تعديل حركة: 

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام. .1

 مصادرة" يرفض النظام العملية ويظهر رسالة تفيد بذلك."في حال كانت آخر حركة للضمان هي "رد" أو  .2

، يقوم النظام بتحويل سطر الحركـة المطلـوب إلـى وضـع تعـديل ويسـمح للمسـتخدم بتعـديل معلومـات تـاريخ الحركـة .3

السبب، تاريخ انتهاء الضمان الجديد )في حال نوع الحركة تمديد(، مبلغ الضمان الجديد )في حال نوع الحركـة زيـادة أو 

 تخفيض(، مالحظات.

 يقوم المستخدم بتعديل المعلومات المطلوبة. .4

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام. .5

 ة.يقوم النظام بالتحقق من البيانات المدخل .6

 يقوم النظام بحفو معلومات الحركة المعدلة. .7

 

 حذف آخر حركة: 

 يقوم المستخدم باختيار الحركة ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر "حذف" من شريط المهام. .1

 يقوم النظام بحذف آخر حركة من حركات الضمان. .2

 

رقـم واسـم مقـدم الضـمان وذلـك أو  الـرقم المتسلسـل: يمكن للمستخدم االستعالم عن الضمان عن طريق إدخال مالحظة

باختيار نوع مقدم الضمان من القائمة المنسدلة هل هو )غير محدد أو مورد/مقاول( ومن ثم إدخال رقمه أو الضغط علـى زر 

"F2 من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموردين فيتم اختيار اسم المورد المطلـوب ومـن ثـم يـتم "

 ى زر "بحث" من شريط المهام حيث يعرض النظام قائمة بالضمانات المقدمة من هذا المورد.الضغط عل
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 بيان حالة الصرف على عقود الباب الثالث
 

يتم خالل هذا الشاشة إعداد تقرير يبين حالة الصرف على عقود الباب الثالث، وتظهر هذا الشاشة عند اختيار بيـان حالـة 

  (.9-7ث من قائمة المستخلصات والمشاريع كما هو ظاهر في الشكل )الصرف على عقود الباب الثال

 

 
 يمثل شاشة بيان حالة الصرف على عقود الباب الثالث. (9-7الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )حتى نهاية الفترة المحاسبية، رقم الحساب أو الكـل( ثـم يختـار تكـوين التقريـر حيـث 

 (.9-7-1ظهر كما في الشكل )ي
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 يمثل كشف بيان حالة الصرف على عقود الباب الثالث. (9-7-1الشكل )
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 دفتر مراقبة المشاريع
 

يتم من خالل هذا الشاشة إعداد تقرير يبين معلومات عقد معين، وتظهر هذا الشاشة عند اختيار دفتر مراقبـة المشـاريع 

  (.9-8كما هو ظاهر في الشكل ) من قائمة المشاريع والمستخلصات

 

 
 يمثل شاشة دفتر مراقبة المشاريع. (9-8الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

كل ـــث يظهر كما فـي الشــــيقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )رقم البند أو الكل، رقم العقد( ثم يختار تكوين التقرير حي

(1-8-9.) 
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 قبة المشاريع.يمثل كشف دفتر مرا (9-8-1الشكل )
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 بيان حالة المستخلصات
 

ــر يبــين حالــة المستخلصــات، وتظهــر هــذا الشاشــة عنــد اختيــار بيــان حالــة  يــتم مــن خــالل هــذا الشاشــة إعــداد تقري

  (.9-9المستخلصات من قائمة المشاريع والمستخلصات كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة بيان حالة المستخلصات. (9-9الشكل )

 

 ة عمل الشاشةطريق

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )رقم مرجعي من وإلى، الفترة من وإلى، حالة المسـتخلص ورقـم البنـد ورقـم العقـد( 

 (.9-9-1ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل )
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 يمثل كشف بيان حالة المستخلصات. (9-9-1الشكل )
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 كشف متابعة مستخلصات مشروع
 

ن خالل هذا الشاشة إعداد تقريـر بمتابعـة مستخلصـات مشـروع معـين، وتظهـر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار كشـف يتم م

  (.9-10متابعة مستخلصات مشروع من قائمة المشاريع والمستخلصات كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل كشف متابعة مستخلصات مشروع. (9-10الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

ديد محددات التقرير )رقم المستخلص من وإلى أو اختيار الكل، رقم العقـد مـن وإلـى أو اختيـار الكـل، رقـم يقوم المستخدم بتح

 (.9-10-1حساب المشروع أو اختيار الكل( ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل )



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      368 

 
 يمثل كشف متابعة مستخلصات مشروع. (9-10-1الشكل )
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 صادرة للمقاول/الموردكشف بيان حالة المستخلصات ال
 

يتم من خالل هذا الشاشة إعداد تقرير يبين حالة المستخلصات الصـادرة للمقـاول أو المـورد، وتظهـر هـذا الشاشـة عنـد 

اختيار كشف بيان حالة المستخلصات الصادرة للمقاول/المورد من قائمة المشاريع والمستخلصات كمـا هـو ظـاهر فـي الشـكل 

(11-9.)  

 

 
 يمثل كشف بيان حالة المستخلصات الصادرة للمقاول/المورد. (9-11الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )رقم مرجعي من وإلى، الفترة من وإلى، حالة المسـتخلص، المقـاول/المورد أو الكـل، 

 (.9-11-1رقم البند( ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل )
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 يمثل كشف بيان حالة المستخلصات الصادرة للمقاول/المورد. (9-11-1ل )الشك
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 كشف الحالة المالية للعقود خالل السنة المالية
 

يتم من خالل هذا الشاشة إعداد تقرير يبين الحالة المالية للعقود خالل السنة المالية، وتظهر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار 

(.9-12نة الماليـة مـن قائمـة المشـاريع والمستخلصـات كمـا هـو ظـاهر فـي الشـكل )كشف الحالة المالية للعقود خـالل السـ

  

 
 يمثل كشف الحالة المالية للعقود خالل السنة المالية. (9-12الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

المحاسـبية مـن السنة المالية أو الكل، رقم العقـد مـن وإلـى أو الكـل، الفتـرة قائمة بيقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )

كل ــــــما فـي الشــــر كــــث يظهـــــن التقريـر حيــم يختار تكويــوإلى أو الكل، رقم الباب ، حالة العقد، رقم البند أو الكل( ث

(1-12-9.) 

لية ضم أبواب المصروفات الثمانية إضافة إلى األصول غير المالية وذلك في حال الدخول إلى سنة مامع العلم أن محدد )الباب( ي

  .2001تتعامل مع نظام إحصاءات مالية الحكومة 
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 يمثل كشف الحالة المالية للعقود خالل السنة المالية. (9-12-1الشكل )
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 كشف متابعة الضمانات
 

يتم من خالل هذا الشاشة إعداد تقرير بمتابعة الضمانات، وتظهر هذا الشاشة عند اختيـار كشـف متابعـة الضـمانات مـن 

  (.9-13والمستخلصات كما هو ظاهر في الشكل ) قائمة المشاريع

 

 
 يمثل كشف متابعة الضمانات. (9-13الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )رقم الضمان من وإلى أو الكل، نوع الضـمان، اسـم مقـدم الضـمان أو الكـل( ثـم يختـار 

 (.9-13-1تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل )
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 يمثل كشف متابعة الضمانات. (9-13-1الشكل )
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 كشف ضمانات البنوك
 

يتم من خالل هذا الشاشة إعداد تقرير بمتابعة ضمانات البنوك، وتظهر هذا الشاشـة عنـد اختيـار كشـف ضـمانات البنـوك 

  (.9-14من قائمة المشاريع والمستخلصات كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 ضمانات البنوك.يمثل كشف  (9-14الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير)البنك أو الكل، الفرع أو الكل، نوع الضمان، صادرة من تاريخ، إلـى تـاريخ(. ثـم 

 (.9-14-1يختار تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل )
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 يمثل كشف ضمانات البنوك. (9-14-1الشكل )
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 المنصرفةكشف بيان المستخلصات 
 

يتم من خالل هذا الشاشة إعداد تقرير يعرض المستخلصات المسجلة في النظام والتي صدر لها امر صـرف، وتظهـر هـذا 

ا هـو ظـاهر فـي الشـكل ـــاريع والمستخلصـات كمـــالشاشة عند اختيار كشف بيان المستخلصات المنصرفة مـن قائمـة المش

(15-9.)  

 

 
 ستخلصات المنصرفة.يمثل كشف بيان الم (9-15الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير حيث يقوم بإدخال الفترة التي يريد اصـدار الكشـف خاللهـا وذلـك بإدخـال التـاريخ فـي 

 .)9-15-1من وإلى".ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل )"حقلي 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      378 

 
 ات المنصرفة.يمثل كشف بيان المستخلص (9-15-1الشكل )
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 بيان عن معلومة عقد تفصيلية
 

يتم من خالل هذا الشاشة إعداد تقرير يعرض المعلومات التفصيلية عن عقد معين، وتظهر هذا الشاشة عند اختيـار بيـان 

  (.9-16عن معلومة عقد تفصيلية من قائمة المشاريع والمستخلصات كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 بيان عن معلومة عقد تفصيلية.يمثل شاشة  (9-16الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )رقم العقد، رقم البند أو الكل( ثم يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر "تكـوين التقريـر" 

 .)9-16-1من شريط المهام حيث يظهر التقرير كما في الشكل )



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      380 

 
 عقد تفصيلية.يمثل كشف بيان عن معلومة  (9-16-1الشكل )
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 كشف بالمنصرف على بنود الثالث والرابع
 

يتم من خالل هذا الشاشة إعداد تقرير يعرض المنصرف على بنود الثالث والرابع، وتظهر هذا الشاشة عنـد اختيـار كشـف 

  (.9-17بالمنصرف على بنود الثالث والرابع من قائمة المشاريع والمستخلصات كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل كشف بالمنصرف على بنود الثالث والرابع. (9-17الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير حيث يدخل رقم البند الذي يريد إعداد تقرير عنه أو الكل، ثم يقوم المسـتخدم بالضـغط 

 .)9-17-1في الشكل )على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يظهر التقرير كما 
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 يمثل كشف بالمنصرف على بنود الثالث والرابع. (9-17-1الشكل )
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 بيانات العقود لمورد /مقاول معين 
 

يتم من خالل هذا الشاشة إعداد تقرير يعرض جميع العقود المسجلة لهذا المورد أو المقاول كما هو ظـاهر فـي الشـكل   

(18-9.) 

 

 
 عقود لمورد /مقاول معين.يمثل شاشة ال (18-9الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بإدخال رقم المورد / المقاول، ثم يقوم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يظهر 

 (.9-18-1التقرير كما في الشكل )
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 يمثل شاشة العقود لمورد /مقاول معين. (9-18-1الشكل )
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 للبرامج والمشاريع  كشف اعتمادات الميزانية
 

يتم من خالل هذا الشاشة وصف ككشف يستخدم لعرض تكاليف البرامج والمشاريع وما انصرف منها على مدار السـنوات 

 (.9-19المالية المختلفة كما في الشكل )

 

 
 يمثل كشف اعتمادات الميزانية للبرامج والمشاريع. (9-19الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة: 

باختيار المحددات )الباب )الباب الثالث، البـاب الرابـع، كليهمـا(، الجهـة المختصـة بالحسـاب (. يقـوم  يقوم المستخدم

 (.9-19-1المستخدم بالضغط على تكوين التقرير والذي يظهر كما في الشكل )
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 يمثل كشف اعتمادات الميزانية للبرامج والمشاريع. (9-19-1الشكل )
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 األمانات

 

( عنـد قيـام المسـتخدم 10-0مانات وبالعمليات التي تتعلق باألمانات، وتظهـر الشاشـة فـي الشـكل )يهتم هذا القسم باأل

 باختيار األمانات من القائمة الرئيسية على يمين الشاشة.

 

 
 يمثل قائمة شاشات األمانات في النظام. (10-0الشكل )
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 مرتجعات أفراد-سجل المبالغ المزالة إلى حساب اإليرادات
 

الشاشة عند اختيار سجل المبالغ المزالة إلى حساب اإليرادات من قائمة األمانات كمـا هـو ظـاهر فـي الشـكل  تظهر هذا

(1-10.) 

 

 
 يمثل شاشة سجل المبالغ المزالة إلى حساب اإليرادات. (10-1الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 إضافة حركة للسجل: 

م إلضافة حركة للسجل ليقوم النظام بعرض نموذج فـارغ ويطلـب يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المها .1

النظام من المستخدم إدخال الجزء األول من النموذج )بيانات االستحقاق( والجزء الثاني )بيانـات التعليـة باألمانـات( والجـزء 

 الثالث )بيانات اإلزالة لإليرادات(.

 يقوم المستخدم بإدخال بيانات الحركة على النموذج. .2

 ن للمستخدم إدخال بيانات المطالبة المقدمة من صاحب االستحقاق.يمك .3

يمكن للمستخدم إدخال بيانات القرار/ األمر القاضي بصرف االستحقاق فقط إذا قام بإدخال بيانـات المطالبـة المقدمـة مـن  .4

 صاحب االستحقاق.

 ت القرار/ األمر القاضي بصرف االستحقاق.يمكن للمستخدم إدخال المالحظات في بيانات اإلقرار المالي بشرط إدخال بيانا .5

يقـوم النظـام بحفـو الحركـة فـي السـجل وإعطائـه رقـم فيقوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر "حفـو" مـن شـريط المهـام،  .6

 يقوم النظام بالتحقق من البيانات المدخلة كالتالي: ، ومتسلسل وإظهارا في حقل الرقم المتسلسل في النموذج

 زالة لإليرادات أكبر من تاريخ مستند التعلية باألمانات.يجب أن يكون تاريخ اإل -أ

 يجب أن يكون تاريخ قيد المطالبة أكبر من تاريخ اإلزالة لإليرادات. -ب

 يجب أن يكون تاريخ القرار/األمر أكبر من تاريخ قيد المطالبة. -ت
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 اإلقرار المالي بشأن طلب صرف مبالغ باستبعاد من اإليرادات
 

ختيار اإلقرار المالي بشأن صرف مبالغ معالة بـاإليرادات مـن قائمـة األمانـات كمـا هـو ظـاهر فـي تظهر هذا الشاشة عند ا

 (.10-2الشكل )

 

 
 يمثل شاشة اإلقرار المالي بشأن طلب صرف مبالغ معالة باإليرادات. (10-2الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 إضافة إقرار مالي بشأن طلب صرف مبالغ من السجل: 

 بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام. يقوم المستخدم .1

 يقوم المستخدم بإدخال رقم اإلقرار وتاريخه. .2

 وم المستخدم بإدخال الرقم المرجعي وتاريخه.قي .3

 يقوم المستخدم بإدخال اسم مقدم المطالبة )من المتعاملين مع اإلدارة المالية(. .4

 قاق وتاريخه.يقوم المستخدم بتحديد رقم القرار/ األمر القاضي بصرف االستح .5

 يعرض النظام جميع السجالت التي لها نفس القرار/ األمر وتاريخه وليس لها إقرار مالي. .6

 يقوم النظام بتعبئة معلومات المبالغ في الجدول الخاص بذلك في النموذج وتشمل:  .7

 المبلغ. -أ

 اسم صاحب االستحقاق. -ب

 رقم وتاريخ مستند التعلية في حساب األمانات. -ت

 اإلزالة في حساب اإليرادات. رقم وتاريخ مستند -ث

 رقم وتاريخ قيد المطالبة المقدمة من صاحب االستحقاق. -ج
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 رقم وتاريخ األمر الصادر بصرف االستحقاق. -ح

 يقوم المستخدم بإدخال باقي بيانات النموذج وهي:  .8

o .)لقاء )شرح موجز ألصل المبلغ المطالب به 

o .)بسبب )سبب عدم استالمه للمبلغ في حينه 

 دم بإدخال أسماء الموقعين عليه.يقوم المستخ .9

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام. .10

 يقوم النظام بحفو اإلقرار وإعطاءا رقم مرجعي وتاريخ وعرض هذا المعلومات. .11

 .بطباعتهيقوم المستخدم بالضغط على زر "طباعة" من شريط المهام وذلك لطباعة اإلقرار المالي فيقوم النظام  .12
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 المبالغ الباقية في حسابات األماناتكشف 
 

يظهر هذا التقرير في الشاشة تلقائيا  عند اختيار كشف المبالغ الباقية في حسابات األمانات من قائمة األمانات كمـا هـو ظـاهر 

 (.10-3في الشكل )

 

 
 يمثل كشف المبالغ الباقية في حسابات األمانات. (10-3الشكل )
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 سجل إفراديات األمانات 
 

 (.10-4تظهر هذا الشاشة عند اختيار سجل إفراديات األمانات من قائمة األمانات كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة سجل إفراديات األمانات. (10-4الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 إضافة حركة للسجل: 

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام إلضافة حركة للسجل. .1

 المستخدم باختيار نوع المستند ورقم الحصر.يقوم  .2

 يعرض النظام معلومات المستند. .3

يقوم المستخدم بإضافة معلومات عن المستفيد من هذا االمانات وذلك بالضـغط علـى زر "جديـد" مـن شـريط المهـام  .4

 الموجود في وسط الشاشة.

مسـتفيد، رقـم المسـتفيد، االسـم، المبلـغ، يقوم المستخدم بإدخال بيانات الحقول التي يعرضها النظام وهي )نـوع ال .5

 رقم الفرع، اسم الفرع، رقم االشعار، تاريخ االشعار، شهر، عام(.

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام. .6

يقوم النظام بحفو الحركة في السجل كما ويعرض النظام إجمالي المبالغ التي تم تسجيلها لهذا المستند فـي نهايـة  .7

 ة.الشاش

بالضغط على رابط "استطالع السجالت" يعرض النظام شاشة البحث عن امانة معينة باسم صاحبها كما فـي الشـكل  .8

( بحيث يتم ادخال اسم المسـتفيد ويقـوم النظـام باسـترجاع معلومـات اذن التسـوية أوامـر الصـرف التـي تـم 1-4-10)

 إعدادها وسطر البيانات الذي يحتوي االسم.
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 ت سجل االفرادي لألمانات يتم الضغط على زر "طباعة" من شريط المهام.لطباعة كشف ببيانا .9

 

 
 يمثل شاشة البحث عن امانة معينة باسم صاحبها. (10-4-1الشكل )
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 تسديد سجل إفراديات األمانات 
 

 (.10-5تظهر هذا الشاشة عند اختيار تسديد سجل إفراديات األمانات من قائمة األمانات كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة تسديد سجل إفراديات األمانات. (10-5الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 إضافة حركة للسجل: 

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام إلضافة حركة للسجل. .1

 يقوم المستخدم باختيار نوع حركة التسديد ورقم الحصر. .2

 رقمه والنظام يظهر اسمه. يقوم المستخدم باختيار نوع المستفيد ويدخل .3

مبلغ الحساب كما يظهر فـي الجـدول –اسم الحساب –يقوم النظام بإظهار سطر الخاص باألمانة يحتوي رقم الحساب  .4

 المالحظات. –مبلغ التسديد –تاريخ الحصر -رقم الحصر-نوع المستند– بالسفلي الحسا

 يقوم المستخدم بالضغط على رقم الحساب. .5

 ط على السطر في الجدول السفلي ويعدل على المبلغ المراد تسديدا.يقوم المستخدم بالضغ .6

 يقوم المستخدم بالضغط على حفو من شريط المهام. .7

بالضغط على رابط "استطالع السجالت" يعرض النظام شاشة البحث عن امانة معينة باسم صاحبها كما فـي الشـكل  .8

ترجاع معلومـات اذن التسـوية أوامـر الصـرف التـي تـم ( بحيث يتم ادخال اسم المسـتفيد ويقـوم النظـام باسـ1-5-10)

 إعدادها وسطر البيانات الذي يحتوي االسم.

 لطباعة كشف ببيانات سجل االفرادي لألمانات يتم الضغط على زر "طباعة" من شريط المهام. .9
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 يمثل شاشة البحث عن امانة معينة باسم صاحبها. (10-5-1الشكل )

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      396 

 يدكشف حركات التعلية والتسد

 

 (.10-6تظهر هذا الشاشة عند اختيار كشف حركات التعلية والتسديد من قائمة األمانات كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل كشف حركات التعلية والتسديد. (10-6الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

والـذي يريـد إعـداد يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير حيث يختار رقم حسـاب االمانـات مـن القائمـة المنسـدلة  .1

 تقرير عنه.

 يقوم المستخدم بتحديد نوع الحركة مسدد بالكامل، مسدد جزئي أو غير مسدد وبإمكانه اختيار جميع الحركات. .2

يقوم المستخدم بتحديد نوع المستفيد من القائمة المنسدلة ومن ثم يقـوم بإدخـال رقـم المسـتفيد أو يقـوم بالضـغط  .3

حيـث يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـماء المسـتفيدين فيـتم اختيـار المسـتفيد  " مـن لوحـة المفـاتيح F2على زر "

 المطلوب، وبإمكانه اختيار جميع المستفيدين وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل.

ة يقوم المستخدم باختيار نوع المستند )امر صرف / اذن تسوية / الكل( الذي يرغب بالبحث عنـه، والـذي يـرتبط بحركـ .4

 التعلية فقط.

يقوم المستخدم بإدخال رقم حصر المستند الذي تم اختيار نوعه أو بإمكانه اختيار الكـل ليقـوم النظـام بجلـب البيانـات  .5

 التي تم تعليتها فقط في هذا المستند.

المسـتندات  يقوم المستخدم بإدخال التاريخ )من تاريخ ...الى تاريخ ...( ويتم من خالله جلب البيانات التي تاريخ حصـر .6

 التي استخدمت في حركات التعلية.

 (.10-6-1يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يظهر التقرير كما في الشكل ) .7
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 يمثل كشف حركات التعلية والتسديد. (10-6-1الشكل )
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 تسديد سجل افراديات االمانات لمجموعة مستفيدين 
 

طريقة تسجيل عمليات التسديد اإلفرادية على حسابات األمانات لمجموعة من المستفيدين كما فـي تظهر هذا الشاشة 

 (.10-7الشكل )

 

 
 يمثل شاشة سجل افراديات االمانات لمجموعة مستفيدين. (10-7الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 يقوم المستخدم بالضغط على زر جديد. .1

 القائمة المنسدلة. يقوم المستخدم باختيار حساب االمانات من .2

 حركات من السنوات السابقة(. –يقوم المستخدم باختيار التسديد من )حركات من السنة الحالية  .3

 كالهما(.-اذن تسوية-يقوم المستخدم باختيار نوع حركة التعلية من القائمة المنسدلة )أمر صرف .4

 يقوم المستخدم بإدخال من رقم حصر إلى رقم حصر. .5

 ل من تاريخ حصر إلى تاريخ حصر.يقوم المستخدم بإدخا .6

 يقوم المستخدم باختيار نوع حركة التسديد من القائمة المنسدلة )أمر صرف أو إذن التسوية(. .7

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الحصر والنظام يظهر المبلغ والمتبقي من مبلغ التسديد. .8

ل رقمه والنظام يظهر اسمه وذلـك بعـد ازالـة يقوم المستخدم باختيار التسديد للمستفيد من القائمة المنسدلة وادخا .9

 االختيار من حقل الكل أو ابقاء االختيار من حقل الكل في حال الرغبة في التسديد لجميع المستفيدين.

رقـم –يقوم المستخدم بالضغط على زر تكوين والنظام يظهر سطر في الجدول والذي يتكون من )نـوع مسـتند التعليـة  .10

 المالحظات(.-الرصيد-المسدد-مبلغ التعلية–المستفيد  –م المستفيد رق–تاريخ الحصر –الحصر 
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 مرتجعات شركات ومؤسسات –سجل المبالغ المزالة إلى االيرادات 
 

تستخدم هذا الشاشة لتسجيل ومتابعة المبالغ المزالة الى حساب اإليرادات )من غير حسابات االمانات( وذلك حتى يـتم 

إلقرار المالي الـذي يسـتخدم فـي أمـر الصـرف عنـد محاولـة الصـرف مـن االيـرادات كمـا فـي استخدام هذا السجل في ربطه با

 (.10-8الشكل )

 

 
 مرتجعات شركات ومؤسسات.–يمثل شاشة سجل المبالغ المزالة الى االيرادات  (10-8الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 يقوم المستخدم بالضغط على زر جديد. .1

 يد من الجدول.يقوم المستخدم بالضغط على زر جد .2

 مورد/مقاول(.-شخص–يقوم المستخدم بإدخال نوع صاحب االستحقاق )موظف  .3

 يقوم المستخدم بإدخال رقم صاحب االستحقاق والنظام يظهر اسمه. .4

 يقوم المستخدم بإدخال المبلغ ونوع االستحقاق )مستحقات شركات ومؤسسات( وبيان االستحقاق والمالحظات. .5

 نات االزالة لإليرادات وهي: يقوم المستخدم بإدخال بيا .6

 أذن تسوية(. –يقوم المستخدم باختيار نوع المستند من القائمة المنسدلة )أمر صرف  -أ

 يقوم المستخدم بإدخال رقم المستند وتاريخه. -ب

 يقوم المستخدم بإدخال رقم حساب االيرادات والنظام يظهر االسم. -ت

 يقوم المستخدم بإدخال المالحظات. -ث

خال الجزء الخاص بالمطالبات من صـاحب االسـتحقاق وذلـك بوضـع اشـارة عنـد " لـه مطالبـة مـن يقوم المستخدم بإد .7

 صاحب االستحقاق وادخال رقم المطالبة وتاريخها والمالحظات.
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يقوم المستخدم بإدخال بيانات له قرار / امـر بصـرف االسـتحقاق وذلـك بعـد وضـع اشـارة علـى لـه قـرار / امـر بصـرف  .8

 القرار / األمر وتاريخه والمالحظات.االستحقاق وادخال رقم 

 رقم االقرار وتاريخه ومالحظات. –يقوم النظام بعرض بيانات االقرار المالي )الرقم المرجعي لإلقرار وتاريخه  .9

 رقم اليومية وتاريخيه(. –يقوم النظام بعرض بيانات صرف المبلغ )نوع المستند  .10

 لرقم التسلسلي.يقوم المستخدم بالضغط على زر حفو ويظهر النظام ا .11
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 أوامر اعتماد الصرف
 

يهتم هذا القسم بأوامر الصرف  وبالعمليات التي تتعلق بها وأمر الصرف هو  عبارة  عن اسـتمارة تخصـص لعمليـات الصـرف 

باختالف أنواعها وهي ال تعد بواسطة إدارة واحدة أو موظف واحد وهـي مقسـمة إلـى ثالثـة أقسـام )أ، ب، ج( القسـم )أ( يـتم 

دا بمعرفة اإلدارة المختصة بطلبات الصرف ويمأل القسم )ب( بواسطة اإلدارة المالية أو قسـم الحسـابات ويـتم فيـه تحديـد إعدا

الـدفع أو الحوالـة أو الشـيك وكـذلك  أوامـرنوع االعتماد الذي يتم عليه خصم المبلـغ أمـا القسـم )ج( فهـو يـتم فيـه وضـع أرقـام 

اعتماد الصرف من القائمـة  أوامر( عند قيام المستخدم باختيار 11-0شاشة في الشكل )يستخدم للرجوع إلى النواتج، وتظهر ال

 الرئيسية على يمين الشاشة.
 

  
 يمثل قائمة شاشات أوامر اعتماد الصرف في النظام. (11-0الشكل )
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 اصدار أوامر الصرف
أن المستخدم سيالحو أن شكل أمر الصـرف  يتم من خالل هذا اإلصدار التعامل مع دورة مستنديه كاملة ألوامر الصرف كما

الورقي هو نفسه الموجود على النظام حيث يستطيع أن يتعامل معه بسهولة أكثر وتتم عمليـة إصـدار أمـر الصـرف علـى عـدة 

 مراحل سوف نذكرها بالتفصيل

 

 

 إصدار أمر الصرف قسم )أ(

 

 (.11-1امر اعتماد الصرف كما هو ظاهر في الشكل )تظهر هذا الشاشة عند اختيار إصدار أمر صرف قسم )أ( من قائمة أو

 

 
 يمثل شاشة إصدار أمر الصرف قسم )أ(. (11-1الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

o .يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام 

o .يعرض النظام نموذج أمر اعتماد صرف فارغ مع بعض القيم االفتراضية 

o القسم أ باإلضافة إلى تاريخ تحرير أمر اعتماد الصرف. –تماد الصرف يدخل المستخدم بيانات أمر اع 

o .يدخل المستخدم قيمة اجمالي المستند 

 

 الوحدة اإلدارية المستفيدة

يتاح له اختيار اإلدارة التابع لها أو أي إدارة تنتمي إلى إدارته في حال كان صالحية البيانات للمستخدم هي "جميع البيانـات" فإنـه  

 ه اختيار أي وحدة إدارية من النظام.يمكن ل
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 الفرع المستفيد

يتاح له اختيار الفرع التابع له أو أي فرع ينتمي إلى فرعه في حال كان صـالحية البيانـات للمسـتخدم هـي "جميـع البيانـات" فإنـه  

 يمكن له اختيار أي فرع داخل النظام.

 

 المتعاملين مع اإلدارة المالية مع التفصيل التالي: يقوم المستخدم بتحديد نوع ورقم سجل صاحب الحق من سجل 

o  إذا كان تصنيف صـاحب الحـق "مجموعـة مـوظفين" يقـوم النظـام بإظهـار زر اإلدخـال جـدول أرقـام المـوظفين وصـافي

 االستحقاق والبيان لكل موظف. 

o  :لغير ذلك من األصناف يظهر النظام االسم لكل رقم سجل من واقع سجل المتعامل 

 بيان.بموجب ال .1

 بمناولة. .2

 إجمالي المستند. .3

 صافي القيمة. .4

o التحقق عند إدخال صاحب الحق في أمر الصرف من تعريف مستفيدين )غير موقـوفين( معـرفين لصـاحب يقوم النظام ب

 الحق المدخل ضمن بيانات التنازل في ملف المتعاملين مع اإلدارة المالية، بحيث:

لــى األقــل غيــر موقــوف( فيــتم عــرض صــفحة علــى شــكل فــي حــال وجــود بيانــات تنــازل )مســتفيد واحــد ع •

(Popup)تحتوي بيانات التنازل الخاصة بالمستفيد )صاحب الحـق( المعرفـة )اسـم (،11-1-1)كما في الشكل 

ــم الخطــاب، المال ــه، رق ــازل ل ــة، ويســتطيع حالمتن ــع اإلدارة المالي ــاملين م ــف المتع ــي مل ــة ف ظــات( المعرف

يقوم بإغالق الصفحة في حال كان يراد الصرف لصـاحب الحـق نفسـه أو  م اختيار أحدهم للتنازل لهالمستخد

 .وليس ألحد المتنازل لهم

في حال كان الصرف للمتنازل له: يقوم النظام بعد اختيار المتنازل له بوضع قيمة افتراضية في حقـل المناولـة  •

 .ضعه في حقل رقم الحساب)اسم المستفيد المتنازل له( ويتم إظهار رقم حساب المتنازل له االفتراضي وو

o  توجد إمكانية ضمن صفحة أمر الصرف لطباعة البيانات في حال كان نوع صاحب الحـق مجموعـة مـوظفين أو مجموعـة

أشخاص أو مجموعة مسيرات وذلك بالضغط على رابط طباعة المستفيدين والذي يؤدي الضغط عليه إلى عـرض تقريـر 

 ة: ( فيه البيانات التالي11-1-2كما بالشكل )

 الرقم المرحعي ألمر الصرف. .1

 رقم الحصر. .2

 إجمالي أمر الصرف. .3

 الصافي ألمر الصرف. .4

 تفاصيل المستفيدين وتشمل:  .5

o .مسلسل 

o .رقم الموظف/الشخص/المستفيد في المسير 

o .اسم الموظف/الشخص/المستفيد في المسير 

o .المبلغ 

o .البيان 

 لمستفيدين في المسيرات.وفي نهاية التفاصيل يظهر إجمالي مبالغ الموظفين/األشخاص/ا
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 .شاشة معلومات المتنازل لهميمثل  (11-1-1الشكل )
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 يمثل تقرير طباعة المستفيدين. (11-1-2الشكل )

 

بالنسبة للرقم المرجعي ألمر اعتماد الصرف فإنه إما أن يسـمح النظـام للمسـتخدم أن يدخلـه )وفـي هـذا الحالـة يظهـر آخـر رقـم 

كرقم افتراضي له( أو يتم إنشاؤا تلقائيا عند الحفو وذلك حسب إعدادات النظـام المـالي التـي  1+  مرجعي ألمر اعتماد صرف

 سبق الحديث عنها.

 

 جدول المطالبات في القسم )أ( يتم تعبئته من معلومات الغرض/األغراض من أمر اعتماد الصرف وذلك بعد حفو أمر اعتماد الصرف.

o "من شريط المهام وذلك لحفو أمر اعتماد صرف. يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو 

o  من الممكن للمستخدم االستمرار في العمل على أمر اعتماد الصرف باختيار أي مسار من المسـارات التاليـة حسـب

 ما هو موضح في كل مسار.

 

 مالحظة: 

ءات المسـتندية الصـحيحة ألمـر يوجد على يمين شاشة إدخال أوامر الصرف إشارات على شـكل دوائـر وتمثـل هـذا الـدوائر اإلجـرا

 الصرف وصالحيات المستخدم على النظام وتمثل األلوان ما يلي: 

o  اإلشارة الحمراء 

 انه ال يوجد للمستخدم صالحية على العملية.

 

o  اإلشارة الخضراء 

 انه يوجد صالحية للمستخدم للقيام بإجراء معين وان حالة أمر الصرف تسمح بعمل هذا اإلجراء.

 

o  الصفراءاإلشارة 

 انه يوجد للمستخدم صالحية على اإلجراء ولكن هذا اإلجراء غير مسموح به ألمر الصرف وإذن التسوية في هذا المرحلة.
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 اعتماد القسم )أ( من أمر الصرف

 

يقوم المستخدم باختيار "اعتماد القسم )أ( من أمر الصرف" من قائمة إجراءات النظام فتظهر شاشـة حواريـة تؤكـد اعتمـاد 

 (.11-1-2كما في الشكل )قسم أ ال

 

  
 .اعتماد القسم )أ( اجراء يمثل شاشة  (11-1-2الشكل )
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 حصر أمر الصرف

 

تم في إعدادات النظام اختيار "تنفيذ حصر أوامر الصرف تلقائيـا بعـد اعتمـاد قسـم )أ( يـتم قيـد أمـر اعتمـاد الصـرف بسـجل إذا 

 تلقائي كما يلي:  الحصر واستالم أمر الصرف من قسم المحاسبة بشكل

 (.1يقوم النظام بإعطاء رقم حصر تـلقائي للمستند هو )آخر رقم حصر ألمر صرف +  -

 يقوم النظام بحفو المستند بحالة "تم استالمه من قسم المحاسبة". -

 إذا لم يتم اختيار في إعدادات النظام "تنفيذ حصر أوامر الصرف تلقائيا بعد اعتماد القسم )أ(".  -

 أ(.  اعتماد القسمبحفو المستند بحالة )يقوم النظام  -

"  أ  اعتمـاد القسـم يقوم المستخدم باختيار اإلجراء "حصر أمر الصرف" يقوم النظام بالتحقق من أن المسـتند بحالـة " -

 (11-1-3كما في الشكل ) وإال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسار

 (.له افتراضي كرقم 1+  صرف ألمر مرجعي رقم آخر يظهر الحالة هذا في) الرقم يدخل أن للمستخدم -

 ".حصرا تم" بحالة الصرف اعتماد أمر بحفو النظام يقوم -

 

 
 .اجراء القيد في سجل الحصريمثل شاشة  (11-1-3الشكل )
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 األستالم من قسم المحاسبة

 

شاشـة حواريـة تؤكـد  يقوم المستخدم باختيار "استالم أمر الصرف من قسم المحاسبة "من قائمة إجـراءات النظـام فتظهـر .1

 (.11-1-4كما في الشكل ) األستالم من قسم المحاسبة

 

 
 اجراء األستالم من قسم المحاسبةيمثل شاشة  (11-1-4الشكل )

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      409 

 إيقاف وإعادة العمل بأمر الصرف 
 

شاشـة حواريـة وإعادة العمل بأمر الصرف ألمر الصرف " من قائمـة إجـراءات النظـام فتظهـر أيقوم المستخدم باختيار "إيقاف  -

 (.11-1-6و ) (11-1-5) ينوإعادة العمل بأمر الصرف ألمر الصرف كما في الشكلأتؤكد إيقاف 

 يقوم النظام بالتحقق من أن المستند ليس مسجل باليومية وإال فإنه ال يمكن االستمرار في هذا المسار. -

 عتبار المستند معمول به مرة أخرى.يقوم النظام بحفو معلومة أن المستند موقوف أو في حال كان موقوف يتم ا -

 

 
 إيقاف العمل بأمر الصرف.اجراء يمثل شاشة  (11-1-5الشكل )

 

 

 
 إعادة العمل بأمر الصرف.اجراء يمثل شاشة  (11-1-6الشكل )
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 إصدار أمر الصرف قسم )ب( 

 

 (.11-2ما هو ظاهر في الشكل )تظهر هذا الشاشة عند اختيار إصدار أمر صرف قسم )ب( من قائمة أوامر اعتماد الصرف ك

 

 
 يمثل شاشة إصدار أمر الصرف قسم )ب(. (11-2الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

هذا المسـار يبـدأ عنـد اختيـار المسـتخدم لعمليـة "إصـدار أمـر الصـرف قسـم )ب(" مـن القائمـة الرئيسـية ومـن ثـم يقـوم  .1

دم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام للمسـتند المستخدم بإجراء استطالع ألوامر اعتماد الصرف ثم يقوم المستخ

 المطلوب.

 يقوم النظام بعرض نموذج معبأ بمعلومات أمر اعتماد الصرف المطلوب. .2

يقوم النظام بالتحقق أن المسـتند بحالـة "تـم اسـتالمه مـن قسـم المحاسـبة" وإال فإنـه ال يمكـن العمـل عليـه فـي هـذا  .3

 المسار.

الحسابات في أسطر أمر الصرف وذلك بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام الموجـود  يقوم المستخدم بإدخال حركات .4

في وسط الشاشة في القسم )ب( حيث يقوم المستخدم بإدخال )رقم السـطر، رقـم الحسـاب، اسـم الحسـاب/ البيـان، 

 للسطر(. "تفاصيل" للدخول على التفاصيل األخرىتحت المبلغ مدين، المبلغ دائن، والضغط على الرابط 

 /يقوم المستخدم بالضغط على رابط شاشة الحسابات وذلك إلدخال حسابات طرق الـدفع لـدفع مسـتحقات الغيـر بإصـدار  .5

 سحب أو راق مالية حسابات طرق الدفع هي: 

  حسابات الحواالت: والتي تستخدم إلصدار حوالة للصندوق. -أ

 حسابات أوامر الدفع: والتي تستخدم إلصدار أمر الدفع. -ب
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 بات الشيكات وحسابات شيكات مؤسسة النقد: والتي تستخدم إلصدار شيك بنكي باستخدام حساب وسيط.حسا -ت

حسابات البنوك وحسابات جاري مؤسسة النقد: والتي تستخدم إلصدار شيك بنكي بال حساب وسيط علـى بنـك لـه  -ث

 تغذية شرط أن يكون الحساب ال يوسط حساب الشيكات.

تستخدم إلصدار شـيك بنكـي علـى بنـك اإليـرادات شـرط أن يكـون الحسـاب ال يوسـط  حسابات بنك اإليرادات: والتي -ج

 حساب الشيكات.

يقوم النظام عند ورود حساب لطريقة دفع في سـطر دائـن بتمكـين المسـتخدم مـن إدخـال معلومـات الـدفع التاليـة وذلـك  .6

 بالضغط على إشارة اليد الموجودة بجاني رقم حساب الدفع كما في الصورة: 

 تفيد: حيث يحدد المستخدم نوع ورقم سجل المتعامل ويظهر النظام اسمه.المس -أ

 مناولة. -ب

الرقم المبدئي لمستند الدفع: يستخدم هذا الرقم لطباعة الرقم الحقيقي لمستند الدفع على أمـر الصـرف فـي هـذا  -ت

 المرحلة إذا علم.

طور الدائنـة والمدينـة ذلـك لألسـطر الدائنـة بعد االنتهاء من إدخـال األسـطر، يقـوم المسـتخدم بتفصـيل العالقـة بـين السـ .7

 كالتالي: 

إذا وجد حسميات على حسابات المصروفات فيقوم المستخدم بإدخال رقم سطر المدين الـذي حسـم منـه المبلـغ  -أ

 (.11-2-1وال مانع من إدخال أكثر من سطر أو من أكثر من حساب مصروفات كما يظهر في الشكل )

 

 
 توزيع الدائن.يمثل شاشة  (11-2-1الشكل )

 

إذا وجد أحد حسابات طرق الدفع فيتم تحديد تفاصيل المبلغ المتبقي لمستند الدفع وكيفيـة توزيعـه علـى أي أسـطر  -ب

 (.11-2-2مدينة مدفوع كما يظهر في الشكل )
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 يمثل شاشة مستند الدفع. (11-2-2الشكل )

 

احـد" فـال داعـي للتفصـيل ويقـوم النظـام عنـد حفـو : إذا وجد في أمر الصرف "سطر مدين فقـط واحـد وسـطر دائـن ومالحظة

 المستند بتوزيع المبلغ المدين على الدائن.

 

 كما أن النظام يقوم بالتحقق من أن كامل مبالغ حركات األسطر المدينة قد تم استخدامها في تعريف عالقات أصل المبلغ.

 

ئن" يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر "حفـو" مـن شـريط عند االنتهاء من إدخال األسطر وعالقاتها "أصل المبلغ للسـطر الـدا

 المهام حيث يقوم النظام بحفو أمر الصرف.
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 من أمر الصرف اعتماد المختص لقسم )ب(
 

يقوم المستخدم باختيار "اعتماد المختص لقسم )ب( من أمر الصرف" من قائمة إجراءات النظام فتظهر شاشـة حواريـة  -

 .(11-2-3في الشكل )تؤكد اعتماد المختص للمستند كما 

 يقوم النظام بالتحقق من أن المستند تمت تعبئة القسم ب وإال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسار. -

يقوم النظام بحفو أمر اعتماد الصـرف بوضـع "معتمـد مـن قبـل المخـتص" وحفـو معلومـات األجـراء )اسـم المسـتخدم/  -

 التاريخ والوقت( ليتم عرضها في أمر اعتماد الصرف.

 يصبح أي تعديل للمستند فقط للتفاصيل. -

 

 
 اعتماد المختص للقسم )ب(.اجراء يمثل شاشة  (11-2-3الشكل )
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 اعتماد المراجعة ألمر الصرف

 

يقوم المستخدم باختيار "اعتماد المراجعة ألمر الصرف " من قائمة إجراءات النظام فتظهر شاشة حواريـة تؤكـد اعتمـاد  -

 (.11-2-4الشكل )المراجعة للمستند كما في 

 يقوم النظام بالتحقق من أن المستند تم اعتمادا من المختص وإال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسار. -

 يقوم النظام بالتحقق من التالي:  -

 أن المستند تم اعتمادا من المختص وإال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسار. -أ

التفاصيل المتعلقة بالحركات المالية" قد تم إدخال تفاصيل لهـا. كمـا  أن جميع أسطر الحسابات التي تتطلب "إدخال -ب

 في المسار الفرعي "التحقق من األسطر وتفاصيلها".

في حال كان خيار "السماح للموظف بإدخال أمر صرف واعتماد المراجعة له" هو ال في إعدادات النظام المـالي يـتم  -ت

 تند ليس هو نفس المستخدم الحالي.التحقق من أن المستخدم الذي قام بإضافة المس

في حالة نجـاح التحقـق يقـوم النظـام بحفـو أمـر الصـرف فـي وضـع "تـم مراجعتـه" وحفـو معلومـات االعتمـاد )اسـم  -

 المستخدم/التاريخ والوقت( ليتم عرضها في أمر الصرف.

 يصبح أي تعديل للمستند غير مسموح به. -

، يظهر النظام رسالة تفيـد بأنـه قيمـة المبلـغ فـي األغـراض غيـر في حال عدم وجود قيمة في الجزء الخاص باألغراض -

مساوية لإلجمالي، هل ترغب باحتساب المبلغ في األغـراض آليـاو ويكـون هنـاك خيـار نعـم أو ال حيـث إذا تـم الضـغط 

على "نعم"، يقوم النظام بإضافة سطر في األغـراض يكـون نـوع المسـتند أخـرى، والـرقم المرجعـي هـو نفـس الـرقم 

رجعي للحركة، والتاريخ هو نفس تاريخ تحرير المستند والمبلغ هو المبلغ اإلجمالي للمدين، أما إذا تـم اختيـار "ال"، الم

 يتيح النظام للمستخدم إمكانية بالتعديل على األغراض.

 

 

 

 

 
 اعتماد المراجعة. اجراء يمثل شاشة (11-2-4الشكل )
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 اعتماد مسؤول االرتباط ألمر الصرف 

 

لمستخدم باختيار "اعتماد مسؤول االرتباط ألمر الصرف " من قائمة إجراءات النظام فتظهر شاشة حوارية تؤكد اعتماد يقوم ا -

 (.11-2-5مسؤول االرتباط للمستند كما في الشكل )

 يقوم النظام بالتحقق من أن المستند بحالة "تم مراجعته" وإال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسار. -

م بالتأثير على دفاتر مراقبة الميزانية حسب الحركات المالية والتفاصيل الواردة في مستند أمـر الصـرف كمـا فـي يقوم النظا -

 المسار "تأثير االرتباط وفك االرتباط للمستند على دفاتر مراقبة الميزانية".

االرتبـاط عليـه ال يمكـن  في حال عدم إمكانيـة إجـراء االرتبـاط تظهـر رسـالة تشـير إلـى حسـاب الميزانيـة الـذي لـم يمكـن -

 االستمرار في عملية االرتباط إال بتصحيح وضع الحساب.

في حال إتمام االرتباط على جميع الحسابات المطلوبة يقوم النظـام بحفـو معلومـة أن المسـتند "مـرتبط بـه" حتـى ال يـتم  -

 االرتباط به مرة أخرى.

 ريخ والوقت( ليتم عرضها في أمر الصرف.يقوم النظام بحفو معلومات االعتماد )اسم المستخدم / التا -

 

 
 اعتماد مسؤول االرتباط.اجراء يمثل شاشة  (11-2-5الشكل )
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 اعتماد مسؤول األمانات ألمر الصرف 

 

يقوم المستخدم باختيار "اعتماد مسؤول األمانـات ألمـر الصـرف " مـن قائمـة إجـراءات النظـام فتظهـر شاشـة حواريـة تؤكـد  -

 (.11-2-6للمستند كما في الشكل ) اعتماد مسؤول األمانات

 يقوم النظام بالتحقق من أن المستند بحالة "تم مراجعته" وإال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسار. -

 يقوم النظام بحفو معلومة أن المستند "معتمد من مسؤول األمانات". -

 عرضها في أمر الصرف. يقوم النظام بحفو معلومات االعتماد )اسم المستخدم/التاريخ والوقت( ليتم -

 

 
 يمثل شاشة اعتماد مسؤول األمانات. (11-2-6الشكل )
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 اعتماد رئيس الحسابات/مدير اإلدارة المالية ألمر الصرف 

 

يقوم المستخدم باختيار "اعتماد رئيس الحسـابات ألمـر الصـرف " مـن قائمـة إجـراءات النظـام فتظهـر شاشـة حواريـة تؤكـد  -

 (.11-2-7مستند كما في الشكل )اعتماد رئيس الحسابات لل

يقوم النظام بالتحقق مـن أن المسـتند "مـرتبط بـه" و"معتمـد مـن مسـؤول األمانـات" وإال فإنـه ال يمكـن اعتمـادا فـي هـذا  -

 المسار.

يقوم النظام بحفو أمـر الصـرف بوضـع "معتمـد مـن المـدير المـالي" وحفـو معلومـات االعتمـاد )اسـم المسـتخدم / التـاريخ  -

 م عرضها في أمر الصرف.والوقت( ليت

 

 
 اعتماد رئيس الحسابات/مدير اإلدارة المالية.اجراء يمثل شاشة  (11-2-7الشكل )
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 اعتماد رئيس المحاسبة/ مدير الشؤون المالية واإلدارية ألمر الصرف 

 
ة حواريـة تؤكـد يقوم المستخدم باختيار "اعتماد رئيس المحاسبة ألمر الصـرف " مـن قائمـة إجـراءات النظـام فتظهـر شاشـ -

 (.11-2-8اعتماد رئيس المحاسبة للمستند كما في الشكل )

 يقوم النظام بالتحقق من أن المستند "معتمد من المدير المالي" وإال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسار. -

دم / التـاريخ يقوم النظام بحفو أمر الصرف بوضع "معتمد من رئيس المحاسـبة" وحفـو معلومـات االعتمـاد )اسـم المسـتخ -

 والوقت( ليتم عرضها في أمر الصرف.

من الممكن للمستخدم االستمرار في العمل على أمر الصرف باختيار أي مسار من المسارات التالية حسب ما هو موضـح  -

 في كل مسار.

 

 
 يمثل شاشة اعتماد رئيس المحاسبة ألمر الصرف. (11-2-8الشكل )
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 ف اعتماد المراقب المالي ألمر الصر 

 

يقوم المستخدم بإجراء استطالع ألوامـر اعتمـاد الصـرف ثـم يقـوم بالضـغط علـى زر "تعـديل" مـن شـريط المهـام للمسـتند  -

 المطلوب أو يتم الدخول تلقائيا من قائمة مهام المستخدم إلى المستند المطلوب تعديله.

 يقوم النظام بعرض نموذج معبأ بمعلومات أمر اعتماد الصرف المطلوب. -

لمستخدم باختيار "اعتماد المراقب المالي ألمر الصرف " من قائمة إجراءات النظام فتظهر شاشة حوارية تؤكد اعتمـاد يقوم ا -

 (.11-2-9المراقب المالي للمستند كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة اعتماد المراقب المالي ألمر الصرف. (11-2-9الشكل )
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 اعتماد المدير العام ألمر الصرف 

 

ستخدم بإجراء استطالع ألوامر الصرف ثم يقوم بالضغط على زر "تعديل" مـن شـريط المهـام للمسـتند المطلـوب أو يقوم الم -

 يتم الدخول تلقائيا من قائمة مهام المستخدم إلى المستند المطلوب تعديله.

 يقوم النظام بعرض نموذج معبأ بمعلومات أمر الصرف المطلوب. -

مدير العام ألمر الصرف " من قائمة إجـراءات النظـام فتظهـر شاشـة حواريـة تؤكـد اعتمـاد يقوم المستخدم باختيار "اعتماد ال -

 (.11-2-10المدير العام للمستند كما في الشكل )

 يقوم النظام بالتحقق من أن المستند "معتمد من المراقب المالي" وإال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسار. -

"معتمد من المدير العام" وحفو معلومات االعتماد )اسم المسـتخدم / التـاريخ والوقـت( يقوم النظام بحفو أمر الصرف بوضع  -

 ليتم عرضها في أمر الصرف.

 

 
 ( يمثل شاشة اعتماد المدير العام.11-2-10الشكل )
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 سحب وطباعة الحوالة/الشيك/امر الدفع
 

دخال قيمة في  جدول أمر الصرف كحساب دائـن بإيقوم المستخدم  2001في التصنيف الجديد لألحصاءات المالية الحكومية  -

" مـن قائمـة إجـراءات النظـام فتظهـر الـدفع امر/الشـيك/الحوالة وطباعـة سـحبباختيار "ثم يقوم  بحساب أوامر الدفعمرتبط 

 (.11-2-11كما في الشكل )ع شاشة سحب وطباعة الحوالة/الشيك/أمر الدف

 يقوم المستخدم بالحفو. -

 

 
 الدفع امر/الشيك/الحوالة وطباعة سحب( يمثل شاشة 11-2-11الشكل )
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 عملية فك االرتباط ألمر الصرف 
 

تباط ألمر الصـرف " مـن قائمـة إجـراءات النظـام فتظهـر شاشـة حواريـة تؤكـد فـك االرتبـاط يقوم المستخدم باختيار "فك االر -

 (.11-2-12للمستند كما في الشكل )

يقوم النظام بالتحقق من أن المستند "مرتبط بـه" وأنـه لـيس لـه رقـم يوميـة وإال فإنـه ال يمكـن فـك االرتبـاط بـه فـي هـذا  -

 المسار.

راقبة الميزانية حسب الحركات المالية والتفاصيل الواردة في مستند أمر الصـرف كمـا فـي يقوم النظام بالتأثير على دفاتر م -

 المسار "تأثير االرتباط وفك االرتباط للمستند على دفاتر مراقبة الميزانية". 

 يقوم النظام بإزالة معلومة أن المستند "مرتبط به" حتى يتمكن من االرتباط به مرة أخرى. -

 ر الصرف بوضع "غير معتمد".يقوم النظام بحفو أم -

يقوم النظام بالتغيير على معلومات االعتمادات للمستند )بما فيها المراجعة واالرتباط واألمانات( بأنها الغيه وال يـتم عرضـها  -

 في أمر الصرف. يستثنى من ذلك معلومات "معتمد من قبل المختص".

 التاريخ والوقت( ليتم عرضها في أمر الصرف.يقوم النظام بحفو معلومات فك االرتباط )اسم المستخدم /  -

يقوم النظام بإعطاء المستخدم خيار إرسال مهمة تبليغ آلية لجميع الموقعين على المستند فـي حـال أن قـام المسـتخدم  -

باختيار خيار إرسال المهمة، يقوم النظام بإرسال رسالة تبليغ )كمهمة في النظام( لكل صالحية تم تخـزين معلوماتهـا فـي 

 لمستند.ا

 

 
 عملية فك االرتباط.اجراء يمثل شاشة  (11-2-12الشكل )
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 إيقاف وإعادة العمل بأمر الصرف 

 

وإعادة العمل بأمر الصرف ألمر الصرف " من قائمـة إجـراءات النظـام فتظهـر شاشـة حواريـة أيقوم المستخدم باختيار "إيقاف  -

 (.11-2-14و ) (11-2-13) ينفي الشكلوإعادة العمل بأمر الصرف ألمر الصرف كما أتؤكد إيقاف 

 يقوم النظام بالتحقق من أن المستند ليس مسجل باليومية وإال فإنه ال يمكن االستمرار في هذا المسار. -

 يقوم النظام بحفو معلومة أن المستند موقوف أو في حال كان موقوف يتم اعتبار المستند معمول به مرة أخرى. -

 

 
 إيقاف العمل بأمر الصرف.اجراء  يمثل شاشة (11-2-13الشكل )

 

 

 
 إعادة العمل بأمر الصرف.اجراء يمثل شاشة  (11-2-14الشكل )
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 م )أ + ب(قسإصدار أمر الصرف 

 

 (.11-3تظهر هذا الشاشة عند اختيار إصدار أمر صرف قسم )أ+ب( من قائمة أوامر اعتماد الصرف كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 اشة إصدار أمر الصرف قسم )أ+ب(.يمثل ش (11-3الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 هذا المسار يبدأ عند اختيار المستخدم لعملية "إصدار أمر الصرف قسم )أ + ب(" من القائمة الرئيسية. .1

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام. .2

 يعرض النظام نموذج أمر اعتماد صرف فارغ مع بعض القيم االفتراضية. .3

 القسم )أ( فقط". –القسم أ كما جاء في المسار "إصدار أمر الصرف  –يدخل المستخدم بيانات أمر اعتماد الصرف  .4

 ,  القسم )ب( فقط" –القسم ب كما جاء في المسار "إصدار أمر الصرف  –يدخل المستخدم بيانات أمر اعتماد الصرف  .5

( فـي حـال كـان نـوع Enabledمة مضافة( و يكون هـذا الحقـل متاحـا   )مع مالحظة أنه في أسطر أمر الصرف تم إضافة حقل )له قي

الحساب )مصروفات أو أصول غير مالية( ومدخل في الجانب المدين ويتم االعتماد على قيمة الحقل )له قيمة مضافة( بحيث لـو 

 كانت:

 افة .( فيبقى الوضع على ما هو عليه وال يتم احتساب القيمة المضUncheckedغير مختارة )  -

( فيقوم النظام عند حفو السطر بإضافة سطر جديد على نفس رقم الحسـاب فـي السـطر الـذي تـم Checkedمختارة ) -

اختيار قيمة مضافة له ويتم احتساب القيمة لذلك السطر بحيث تكون مساوية لقيمـة السـطر المتفرعـة منـه مضـروبة 

تعبئة حقل البيان بالعبارة )سـطر قيمـة مضـافة( وال يسـمح  بنسة القيمة المضافة المعرفة في إعدادات النظام ، ويتم

 بتعديله .
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( يقوم النظام بحذف السطر الخاص UnChecked( إلى )Checkedفي حال تم تعديل قيمة الحقل )له قيمة مضافة( من ) -

 بالقيمة المضافة الذي تمت إضافته تلقائيا  .

( يقـوم النظـام بإضـافة سـطر جديـد Checked( إلى )Unchecked) في حال تم تعديل قيمة الحقل )له قيمة مضافة( من -

 لنفس الحساب بنفس السطر واحتساب قيمته حسب ما ذكر أعالا .

يسمح بتعديل القيمة المحتسبة فـي حقـل )المـدين( فـي سـطر القيمـة المضـافة وذلـك فـي حـال حاجـة المسـتخدم  -

 لتعديل قيمتها يدويا  .

 (.Disabledفي سطر القيمة المضافة المعبأ آليا  من النظام غير مفعلة ) يكون الحقل )له قيمة مضافة( -

سطر القيمـة المضـافة ال يمكـن حذفـه إال مـن خـالل حـذف السـطر الرئيسـي أو إزالـة )لـه قيمـة مضـافة( مـن السـطر  -

 الرئيسي .

 . الرقم المرجعي ألمر الصرف بمنصة االعتماديقوم المستخدم بإدخال  -

 إدخال قسم أ وب يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" لحفو أمر الصرف. عند االنتهاء من .6

القسـم )أ( فقـط" والمسـار  –عند الحفو يقوم النظام بالتحقق من كل ما سـبق شـرحه فـي المسـار "إصـدار أمـر الصـرف  .7

 القسم )ب( فقط". –"إصدار أمر الصرف 

 بة وال يتم الحفو ليتم التعديل على الخطأ.في حال عدم تحقق أي شرط مما سبق فإنه تظهر رسالة خطأ مناس .8

يقوم النظام بحفو أمر اعتماد الصرف بحالة " )جديد أ(" وحفـو معلومـات إضـافة )اسـم المسـتخدم/ التـاريخ والوقـت( ليـتم  .9

 عرضها في أمر اعتماد الصرف.

ضـافة )اسـم المسـتخدم/ يقوم النظام بحفو معلومة أنه تمت تعبئة القسم ب من أمـر اعتمـاد الصـرف وحفـو معلومـات اإل .10

 التاريخ والوقت( ليتم عرضها في أمر اعتماد الصرف.

يتيح النظام للمستخدم عنـد قيامـه بطباعـة نمـوذج أمـر الصـرف بعـرض القـيم المدخلـة فـي الحقـول قبـل طباعتهـا علـى  .11

 الشاشة.

مسارات التالية حسب ما هـو موضـح من الممكن للمستخدم االستمرار في العمل على أمر اعتماد الصرف باختيار أي مسار من ال

 في كل مسار.
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 اعتماد القسم )أ( من أمر الصرف 
 

" من قائمة إجراءات النظام فتظهر شاشـة حواريـة تؤكـد اعتمـاد اعتماد القسم أ من أمر الصرف  يقوم المستخدم باختيار " -

 .(11-3-1المختص للمستند كما في الشكل )

 وإال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسار. أبالتحقق من أن المستند تمت تعبئة القسم يقوم النظام  -

" وحفـو معلومـات األجـراء )اسـم المسـتخدم/ األستالم من قسـم المحاسـبةيقوم النظام بحفو أمر اعتماد الصرف بوضع " -

 التاريخ والوقت( ليتم عرضها في أمر اعتماد الصرف.

 

 
 اعتماد القسم أ من أمر الصرفاجراء شة يمثل شا (11-3-1الشكل )
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 من أمر الصرف اعتماد المختص لقسم )ب(
 

يقوم المستخدم باختيار "اعتماد المختص لقسم )ب( من أمر الصرف" من قائمة إجراءات النظام فتظهر شاشة حوارية تؤكـد  -

 .(11-3-2اعتماد المختص للمستند كما في الشكل )

 مستند تمت تعبئة القسم ب وإال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسار.يقوم النظام بالتحقق من أن ال -

يقوم النظام بحفو أمر اعتماد الصرف بوضع "معتمد من قبل المخـتص" وحفـو معلومـات األجـراء )اسـم المسـتخدم/ التـاريخ  -

 والوقت( ليتم عرضها في أمر اعتماد الصرف.

 يصبح أي تعديل للمستند فقط للتفاصيل. -

 

 
 اعتماد المختص للقسم )ب(.اجراء شاشة  يمثل (11-3-2الشكل )
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 اعتماد المراجعة ألمر الصرف

 

يقوم المستخدم باختيار "اعتماد المراجعة ألمر الصـرف " مـن قائمـة إجـراءات النظـام فتظهـر شاشـة حواريـة تؤكـد اعتمـاد  -

 (.11-3-3المراجعة للمستند كما في الشكل )

 ند تم اعتمادا من المختص وإال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسار.يقوم النظام بالتحقق من أن المست -

 يقوم النظام بالتحقق من التالي:  -

 أن المستند تم اعتمادا من المختص وإال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسار. -ث

ل تفاصيل لها. كمـا فـي أن جميع أسطر الحسابات التي تتطلب "إدخال التفاصيل المتعلقة بالحركات المالية" قد تم إدخا -ج

 المسار الفرعي "التحقق من األسطر وتفاصيلها".

في حال كان خيار "السماح للموظف بإدخال أمر صـرف واعتمـاد المراجعـة لـه" هـو ال فـي إعـدادات النظـام المـالي يـتم  -ح

 التحقق من أن المستخدم الذي قام بإضافة المستند ليس هو نفس المستخدم الحالي.

ــم مراجعتــه" وحفــو معلومــات االعتمــاد )اســم فــي حالــة نجــاح ال - تحقــق يقــوم النظــام بحفــو أمــر الصــرف فــي وضــع "ت

 المستخدم/التاريخ والوقت( ليتم عرضها في أمر الصرف.

 يصبح أي تعديل للمستند غير مسموح به. -

غراض غير مساوية في حال عدم وجود قيمة في الجزء الخاص باألغراض، يظهر النظام رسالة تفيد بأنه قيمة المبلغ في األ -

لإلجمالي، هل ترغب باحتساب المبلغ في األغراض آلياو ويكون هناك خيار نعم أو ال حيث إذا تم الضغط على "نعم"، يقـوم 

النظام بإضافة سطر في األغراض يكون نوع المستند أخرى، والرقم المرجعي هو نفس الـرقم المرجعـي للحركـة، والتـاريخ 

د والمبلغ هو المبلغ اإلجمالي للمدين، أما إذا تم اختيار "ال"، يتيح النظام للمسـتخدم إمكانيـة هو نفس تاريخ تحرير المستن

 بالتعديل على األغراض.
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 اعتماد المراجعة. اجراء شاشة يمثل (11-3-3الشكل )
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 اعتماد مسؤول االرتباط ألمر الصرف 

 

" من قائمة إجراءات النظام فتظهر شاشة حوارية تؤكد اعتماد  يقوم المستخدم باختيار "اعتماد مسؤول االرتباط ألمر الصرف -

 (.11-3-4مسؤول االرتباط للمستند كما في الشكل )

 يقوم النظام بالتحقق من أن المستند بحالة "تم مراجعته" وإال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسار. -

المالية والتفاصيل الواردة في مستند أمـر الصـرف كمـا فـي  يقوم النظام بالتأثير على دفاتر مراقبة الميزانية حسب الحركات -

 المسار "تأثير االرتباط وفك االرتباط للمستند على دفاتر مراقبة الميزانية".

في حال عدم إمكانيـة إجـراء االرتبـاط تظهـر رسـالة تشـير إلـى حسـاب الميزانيـة الـذي لـم يمكـن االرتبـاط عليـه ال يمكـن  -

 ط إال بتصحيح وضع الحساب.االستمرار في عملية االرتبا

في حال إتمام االرتباط على جميع الحسابات المطلوبة يقوم النظـام بحفـو معلومـة أن المسـتند "مـرتبط بـه" حتـى ال يـتم  -

 االرتباط به مرة أخرى.

 يقوم النظام بحفو معلومات االعتماد )اسم المستخدم / التاريخ والوقت( ليتم عرضها في أمر الصرف. -

 

 
 اعتماد مسؤول االرتباط.اجراء يمثل شاشة  (11-3-4الشكل )
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 اعتماد مسؤول األمانات ألمر الصرف 
 

يقوم المستخدم باختيار "اعتماد مسؤول األمانـات ألمـر الصـرف " مـن قائمـة إجـراءات النظـام فتظهـر شاشـة حواريـة تؤكـد  -

 (.11-3-5اعتماد مسؤول األمانات للمستند كما في الشكل )

 حقق من أن المستند بحالة "تم مراجعته" وإال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسار.يقوم النظام بالت -

 يقوم النظام بحفو معلومة أن المستند "معتمد من مسؤول األمانات". -

 يقوم النظام بحفو معلومات االعتماد )اسم المستخدم/التاريخ والوقت( ليتم عرضها في أمر الصرف. -

 

 
 اعتماد مسؤول األمانات. اجراء شاشة يمثل (11-3-5الشكل )
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 اعتماد رئيس الحسابات/مدير اإلدارة المالية ألمر الصرف 
  

يقوم المستخدم باختيار "اعتماد رئيس الحسـابات ألمـر الصـرف " مـن قائمـة إجـراءات النظـام فتظهـر شاشـة حواريـة تؤكـد  -

 (.11-3-6اعتماد رئيس الحسابات للمستند كما في الشكل )

بالتحقق مـن أن المسـتند "مـرتبط بـه" و"معتمـد مـن مسـؤول األمانـات" وإال فإنـه ال يمكـن اعتمـادا فـي هـذا يقوم النظام  -

 المسار.

يقوم النظام بحفو أمـر الصـرف بوضـع "معتمـد مـن المـدير المـالي" وحفـو معلومـات االعتمـاد )اسـم المسـتخدم / التـاريخ  -

 والوقت( ليتم عرضها في أمر الصرف.

 

 
 اعتماد رئيس الحسابات/مدير اإلدارة المالية.اجراء شاشة  مثلي (11-3-6الشكل )
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 اعتماد رئيس المحاسبة/ مدير الشؤون المالية واإلدارية ألمر الصرف 

 

يقوم المستخدم باختيار "اعتماد رئيس المحاسبة ألمـر الصـرف " مـن قائمـة إجـراءات النظـام فتظهـر شاشـة حواريـة تؤكـد  -

يقـوم النظـام بـالتحقق مـن أن المسـتند "معتمـد مـن المـدير  (.11-3-7د كما في الشكل )اعتماد رئيس المحاسبة للمستن

 المالي" وإال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسار.

يقوم النظام بحفو أمر الصرف بوضع "معتمد من رئـيس المحاسـبة" وحفـو معلومـات االعتمـاد )اسـم المسـتخدم / التـاريخ  -

 صرف.والوقت( ليتم عرضها في أمر ال

 

 
 اعتماد رئيس المحاسبة ألمر الصرف.اجراء شاشة  يمثل (11-3-7)الشكل 
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 اعتماد المراقب المالي ألمر الصرف 

 

يقوم المستخدم باختيار "اعتماد المراقب المالي ألمر الصرف " من قائمة إجراءات النظام فتظهر شاشة حوارية تؤكد اعتمـاد  -

 (.11-3-8ي الشكل )المراقب المالي للمستند كما ف

 يقوم النظام بالتحقق من أن المستند "معتمد من رئيس المحاسبة" وإال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسار. -

يقوم النظام بحفو أمر الصرف بوضع "معتمـد مـن المراقـب المـالي" وحفـو معلومـات االعتمـاد )اسـم المسـتخدم / التـاريخ  -

 والوقت( ليتم عرضها في أمر الصرف.

 

 
 اعتماد المراقب المالي ألمر الصرف.اجراء شاشة  يمثل (11-3-8الشكل )
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 اعتماد المدير العام ألمر الصرف 

 

يقوم المستخدم باختيار "اعتماد المدير العام ألمر الصرف " من قائمة إجـراءات النظـام فتظهـر شاشـة حواريـة تؤكـد اعتمـاد  -

 (.11-3-9المدير العام للمستند كما في الشكل )

 يقوم النظام بالتحقق من أن المستند "معتمد من المراقب المالي" وإال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسار. -

يقوم النظام بحفو أمر الصرف بوضع "معتمد من المدير العام" وحفو معلومات االعتماد )اسم المسـتخدم / التـاريخ والوقـت(  -

 ليتم عرضها في أمر الصرف.

 

 
 اعتماد المدير العام.اجراء  شاشة ثل( يم11-3-9الشكل )
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 الدفع امر/الشيك/الحوالة وطباعة سحب
 

بإدخال قيمة في  جدول أمر الصرف كحساب دائـن يقوم المستخدم  2001في التصنيف الجديد لألحصاءات المالية الحكومية  -

" مـن قائمـة إجـراءات النظـام فتظهـر الـدفع امر/الشـيك/الحوالة وطباعـة سـحبباختيار "ثم يقوم  بحساب أوامر الدفعمرتبط 

 (.11-3-10كما في الشكل )شاشة سحب وطباعة الحوالة/الشيك/أمر الدفع 

 .يقوم المستخدم بالحفو -

 

 
 الدفع امر/الشيك/الحوالة وطباعة سحب( يمثل شاشة 11-3-10الشكل )
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 عملية فك االرتباط ألمر الصرف 

 

ريـة تؤكـد فـك االرتبـاط يقوم المستخدم باختيار "فك االرتباط ألمـر الصـرف " مـن قائمـة إجـراءات النظـام فتظهـر شاشـة حوا -

 (.11-3-11للمستند كما في الشكل )

 يقوم النظام بالتحقق من أن المستند "مرتبط به" وأنه ليس له رقم يومية وإال فإنه ال يمكن فك االرتباط به في هذا المسار. -

مستند أمـر الصـرف كمـا فـي  يقوم النظام بالتأثير على دفاتر مراقبة الميزانية حسب الحركات المالية والتفاصيل الواردة في -

 المسار "تأثير االرتباط وفك االرتباط للمستند على دفاتر مراقبة الميزانية". 

 يقوم النظام بإزالة معلومة أن المستند "مرتبط به" حتى يتمكن من االرتباط به مرة أخرى. -

 يقوم النظام بحفو أمر الصرف بوضع "غير معتمد". -

ات االعتمادات للمستند )بما فيها المراجعة واالرتباط واألمانات( بأنها الغيـه وال يـتم عرضـها يقوم النظام بالتغيير على معلوم -

 في أمر الصرف. يستثنى من ذلك معلومات "معتمد من قبل المختص".

 يقوم النظام بحفو معلومات فك االرتباط )اسم المستخدم / التاريخ والوقت( ليتم عرضها في أمر الصرف. -

طاء المستخدم خيار إرسال مهمة تبليغ آلية لجميع الموقعين على المسـتند فـي حـال أن قـام المسـتخدم يقوم النظام بإع -

باختيار خيار إرسال المهمة، يقوم النظام بإرسال رسالة تبليغ )كمهمة في النظام( لكل صـالحية تـم تخـزين معلوماتهـا فـي 

 المستند.

 

 
 تباط.عملية فك االراجراء يمثل شاشة  (11-3-11الشكل )
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 إيقاف وإعادة العمل بأمر الصرف 

 

وإعادة العمل بأمر الصرف ألمر الصرف " من قائمـة إجـراءات النظـام فتظهـر شاشـة حواريـة أيقوم المستخدم باختيار "إيقاف  -

 (.11-3-13و ) (11-3-12) ينوإعادة العمل بأمر الصرف ألمر الصرف كما في الشكلأتؤكد إيقاف 

 أن المستند ليس مسجل باليومية وإال فإنه ال يمكن االستمرار في هذا المسار. يقوم النظام بالتحقق من -

 يقوم النظام بحفو معلومة أن المستند موقوف أو في حال كان موقوف يتم اعتبار المستند معمول به مرة أخرى. -

 

 
 إيقاف العمل بأمر الصرف.اجراء يمثل شاشة  (11-3-12ل )الشك

 

 

 
 إعادة العمل بأمر الصرف.اجراء شاشة  يمثل (11-3-13)الشكل 
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 القيد بدفتر اليومية ألمر الصرف 

 

يقوم المستخدم بإجراء استطالع ألوامـر اعتمـاد الصـرف ثـم يقـوم بالضـغط علـى زر "تعـديل" مـن شـريط المهـام للمسـتند  -

 المطلوب أو يتم الدخول تلقائيا من قائمة مهام المستخدم إلى المستند المطلوب تعديله.

 م النظام بعرض نموذج معبأ بمعلومات إذن التسوية المطلوب.يقو -

يقوم المستخدم باختيار "القيد بدفتر اليومية" من قائمة إجـراءات النظـام فتظهـر شاشـة حواريـة تؤكـد القيـد بـدفتر اليوميـة  -

مـن شاشـة اعـدادات حيث تظهر هذ الشاشة عندما يكون الترقيم تلقائي لرقم اليومية في أوامر الصرف وذلك عند اختيـارا 

 (.11-3-14النظام كما في الشكل )

 

 
 بشكل تلقائي القيد بدفتر اليوميةاجراء شاشة  يمثل (11-3-14الشكل )

 

 يقوم النظام بالتحقق من أن المستند "معتمد من المدير العام" وإال فإنه ال يمكن قيد أمر الصرف بدفتر اليومية. -

تـاريخ اليـوم" “ائيا ومسلسل على مستوى السنة( وتاريخ اليومية ويكـون تاريخـه هـو يحدد النظام رقم يومية )هذا الرقم تلق -

 ألمر الصرف المطلوب ويظهرا للمستخدم.

أنه يتم التحقق من أن جميع طرق الدفع قد تم استخدامها في مستندات أمـر الـدفع وإال فإنـه ال يمكـن قيـد المسـتند فـي  -

 اليومية.

"مسجل بدفتر اليومية" وحفو معلومات االعتمـاد )اسـم المسـتخدم / التـاريخ والوقـت(  يقوم النظام بحفو أمر الصرف بوضع -

 ليتم عرضها في أمر الصرف.

( عندما يكون الترقيم يدوي لرقم اليومية في أوامر الصرف وذلك عنـد اختيـارا مـن 11-3-15تظهر الشاشة كما في الشكل ) -

رقم اليومية بشكل يدوي بشرط أال يتكرر رقم يوميـة امـر الصـرف  شاشة من اعدادات النظام، حيث يقوم المستخدم بإدخال

 على مستوى السنة.
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 يمثل شاشة القيد بدفتر اليومية. (11-3-15الشكل )
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 حصر أمر الصرف

 

تختص هذا الشاشة بالسماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بحصر أمر الصرف، تظهر هذا الشاشة عند اختيار حصر أمـر 

 (.11-4قائمة أوامر اعتماد الصرف كما هو ظاهر في الشكل )الصرف من 

 

 
 حصر أمر الصرف. يمثل شاشة (11-4الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

إلجراء حصر أمر الصرف من قبل المستخدم صاحب الصالحية يقوم المستخدم باختيار اإلجراء "حصـر أمـر الصـرف" مـن إجـراءات أمـر 

العلم أن هذا الخيار يكون غير متاح عند اختيار "تنفيذ حصر أوامـر الصـرف تلقائيـا بعـد اعتمـاد  الصرف أو من القائمة الرئيسية مع

 القسم)أ( في إعدادات النظام حيث يتم القيد بشكل تلقائي: 

 

يقوم المستخدم باختيار أمر الصرف الذي حالته "معتمد )أ( " ويقوم النظام بعرض نموذج معبأ بمعلومات أمر اعتمـاد الصـرف  .1

 لمطلوب.ا

يقوم المستخدم باختيار اإلجراء "حصر أمر الصرف" يقوم النظام بالتحقق من أن المستند بحالة "معتمد أ" وإال فإنه ال يمكـن  .2

 اعتمادا في هذا المسار.

 كرقم افتراضي له(. 1للمستخدم أن يدخل الرقم )في هذا الحالة يظهر آخر رقم مرجعي ألمر صرف +  .3

 تماد الصرف بحالة "تم حصرا".يقوم النظام بحفو أمر اع .4

من الممكن للمستخدم االستمرار في العمل على أمر اعتماد الصرف باختيار أي مسـار مـن المسـارات التاليـة حسـب مـا  .5

 هو موضح في كل مسار.
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 استالم أمر الصرف من قسم المحاسبة
 

امـر اعتمـاد الصـرف كمـا هـو ظـاهر فـي تظهر هذا الشاشة عند اختيار استالم أمر الصرف من قسـم المحاسـبة مـن قائمـة أو

 (.11-5الشكل )

 

 
 شاشة استالم أمر الصرف من قسم المحاسبة. يمثل (11-5الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 

إذا تم استالم أمر الصرف من قسم المحاسبة تلقائيا كما في مسار "اعتماد القسم أ مـن أمـر الصـرف" فإنـه ال يـتم تنفيـذ  .2

 هذا المسار.

م أمر الصرف من قسم المحاسـبة مـن قبـل المسـتخدم صـاحب الصـالحية يقـوم المسـتخدم باختيـار اإلجـراء إلجراء استال .3

 "استالم أمر الصرف من قسم المحاسبة" من إجراءات أمر الصرف أو من القائمة الرئيسية.

بمعلومـات أمـر اعتمـاد يقوم المستخدم بالبحث عن أوامر الصرف التي حالتها "تم حصرا" ويقوم النظام بعرض نمـوذج معبـأ  .4

 الصرف المطلوب.

يقوم المستخدم باختيار "استالم أمر الصـرف مـن قسـم المحاسـبة "مـن قائمـة إجـراءات النظـام كمـا يشـير السـهم فـي  .5

 (.11-5-1( فتظهر شاشة حوارية تؤكد استالم المستند كما في الشكل )11-5الشكل )
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 بة.شاشة االستالم من قسم الحاس يمثل (11-5-1الشكل )

 

في حالة أن خيار "تنفيذ حصر أوامـر الصـرف تلقائيـا بعـد اعتمـاد جـزء أ" فـي إعـدادات النظـام قـد تـم اختيـارا يقـوم النظـام  .6

بالتحقق أن المستند حالته "معتمد أ" وإال فإنه ال يمكن اعتمادا في هذا المسار وينتهي المسار وفي حـال لـم يـتم اختيـار 

 تلقائيا" من إعدادات النظام فيجب أن تكون حالة أمر الصرف "تم حصرا".الخيار "تنفيذ حصر ألوامر الصرف 

 يقوم النظام بحفو أمر اعتماد الصرف بحالة "تم استالمه من قسم المحاسبة". .7
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 سجل حصر أوامر اعتماد الصرف

 

ار سـجل حصـر أوامـر يتم من خالل هذا الشاشة إعداد تقرير يتم في حصر أوامر اعتماد الصرف، وتظهر هذا الشاشة عند اختي

 (.11-6اعتماد الصرف من قائمة أوامر اعتماد الصرف كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 شاشة سجل حصر أوامر اعتماد الصرف. يمثل (11-6الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

قرير حيث يظهر كمـا فـي يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )التاريخ، الوحدة اإلدارية، الفرع، المستلم( ثم يختار تكوين الت

 (.11-6-1الشكل )
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 كشف سجل حصر أوامر اعتماد الصرف. يمثل (11-6-1الشكل )
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 كشف أوامر الصرف التي تحت إجراءات الصرف
 

يتم من خالل هذا الشاشة إعداد تقرير يبين أوامر الصرف التي تحت إجراءات الصرف، وتظهر هذا الشاشة عنـد اختيـار كشـف 

 (.11-7لتي تحت إجراءات الصرف من قائمة أوامر اعتماد الصرف كما هو ظاهر في الشكل )أوامر الصرف ا

 

 
 كشف أوامر الصرف التي تحت إجراءات الصرف. يمثل (11-7الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

اب أو يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )الفترة المحاسـبية، صـاحب الحـق أو الكـل، حالـة أمـر الصـرف، رقـم الحسـ

 (.11-7-1الكل، اختصار البيانات( ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر التقرير كما في الشكل )
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 أوامر الصرف التي تحت إجراءات الصرف. يمثل كشف (11-7-1الشكل )
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 كشف أوامر الصرف التي قص مستند دفع لها ولم ترحل لليومية
 

مر الصرف التي أعد لها أمر دفع ولكنها لم ترحل لليومية، وتظهر هـذا الشاشـة يتم من خالل هذا الشاشة إعداد تقرير يبين أوا

عند اختيار كشف أوامر الصرف التي قص مستند دفع لها ولم ترحل لليومية من قائمة أوامـر اعتمـاد الصـرف كمـا هـو ظـاهر 

 (.11-8في الشكل )

 

 
 ترحل لليومية. كشف أوامر الصرف التي قص مستند دفع لها ولم يمثل (11-8الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )تاريخ الحصر في حقلي من وإلى( ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر التقرير كمـا فـي 

 (.11-8-1الشكل )
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 يمثل كشف أوامر الصرف التي قص مستند دفع لها ولم ترحل لليومية. (11-8-1الشكل )
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 رف وأذون التسويةكشف بأوامر الص
 

وكـذلك بالنسـبة ألذون التسـوية، وتظهـر هـذا الشاشـة  أعدتيتم من خالل هذا الشاشة إعداد تقرير يبين أوامر الصرف التي 

 (.11-9عند اختيار كشف بأوامر الصرف وأذون التسوية من قائمة أوامر اعتماد الصرف كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 الصرف واذون التسوية. يمثل كشف بأوامر (11-9الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير هل يتم البحث في أوامر الصرف أو في أذن التسوبة )تاريخ التحريـر والـرقم المرجعـي، 

 (.11-9-1تاريخ، رقم الحصر، التاريخ، رقم اليومية، التاريخ( ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر التقرير كما في الشكل )
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 يمثل كشف بأوامر الصرف وأذون التسوية. (11-9-1الشكل )
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 الترحيل الجماعي ألوامر الصرف
 

كل ــــتظهر هذا الشاشة عند اختيار الترحيل الجماعي ألوامر الصرف من قائمة أوامـر اعتمـاد الصـرف كمـا هـو ظـاهر فـي الش

(10-11.)  

 

 
 ألوامر الصرف.( يمثل شاشة الترحيل الجماعي 10-11الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقــوم المســتخدم بتحديــد محــددات االســتطالع )مــن تــاريخ وإلــى تــاريخ، الوحــدة اإلداريــة، الفــرع( ثــم يقــوم بالضــغط علــى زر 

(، ومـن ثـم يقـوم المسـتخدم بإدخـال تـاريخ اليوميـة ويقـوم 11-10-1"استطالع" حيث تظهر نتائج البحث كما في الشـكل )

 ترحيل اليومية" حيث يتم ترحيل كامل أوامر الصرف.بالضغط على زر "

 

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      453 

  
 الترحيل الجماعي ألوامر الصرف. نتيجة استطالع( يمثل 11-10-1الشكل )
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 طباعة الجزء أ من أمر الصرف
 

(.11-11تظهر هذا الشاشة عند اختيار طباعة الجزء أ من أمر الصرف من قائمة أوامر اعتماد الصرف كما هو ظاهر في الشكل )

  

 

 
 يمثل شاشة طباعة الجزء أ من أمر الصرف. (11-11الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 كل ــــيقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير ثم يقوم بالضغط على زر "تكوين التقرير" حيث يظهر التقرير كما في الش

(1-11-11.) 
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 يمثل طباعة الجزء أ من أمر الصرف. (11-11-1الشكل )
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 سديد العهد تحت التحصيل في أمر الصرفبيان ت
 

 

يتم من خالل هذا الشاشة إعداد تقرير بيان الحسميات ألمر صرف معين، وتظهر هـذا الشاشـة عنـد اختيـار بيـان تسـديد 

 (.11-12العهد تحت التحصيل في أمر الصرف من قائمة أوامر اعتماد الصرف كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 بيان تسديد العهد تحت التحصيل في أمر الصرف. يمثل شاشة (11-12الشكل )

 

  طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )رقم الحصر، التاريخ، رقم صاحب االستحقاق( ثـم يقـوم بالضـغط علـى زر "تكـوين 

 (.11-12-1التقرير" حيث يظهر التقرير كما في الشكل )
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 د العهد تحت التحصيل في أمر الصرف.يمثل كشف بيان تسدي (11-12-1الشكل )
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  بيان بالمعامالت المرتبطة بأوامر الصرف
 

يتم من خالل هذا الشاشة استعراض بيانات تتبع المعامالت )المنشأة في نظام االتصـاالت االداريـة( المرتبطـة بـأوامر الصـرف، 

ن قائمة أوامر اعتماد الصـرف كمـا هـو ظـاهر فـي وتظهر هذا الشاشة عند اختيار بيان بالمعامالت المرتبطة بأوامر الصرف م

 (.11-13الشكل )

 

 
 يمثل شاشة بيان بالمعامالت المرتبطة بأوامر الصرف. (11-13الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )مستندات الدفع مـن نـوع أمـر دفـع أو حوالـة أو شـيك، ورقـم مسـتند الـدفع، أو أوامـر 

 (.11-13-1، رقم أمر الصرف( ثم يقوم بالضغط على زر "تكوين التقرير" حيث يظهر التقرير كما في الشكل )الصرف
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 يمثل كشف بيان بالمعامالت المرتبطة بأوامر الصرف. (11-13-1الشكل )
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 سحب وطباعة أوامر الدفع/ الحواالت/ الشيكات ألمر فرف واحد

 

اعتمـاد الصـرف ثـم يقـوم بالضـغط علـى زر "تعـديل" مـن شـريط المهـام للمسـتند  يقوم المستخدم بإجراء استطالع ألوامر .1

 المطلوب أو يتم الدخول تلقائيا من قائمة مهام المستخدم إلى المستند المطلوب تعديله.

 يقوم النظام بعرض نموذج معبأ بمعلومات أمر اعتماد الصرف المطلوب. .2

ند ومن ثم يختار عملية "سحب وطباعة أمر الدفع/ الحوالـة/ الشـيك" يقوم المستخدم باختيار أحد أسطر الدفع في المست .3

 من قائمة إجراءات المستند يقوم النظام بالتحقق من التالي: 

o  أن أمر الصرف بحالة "معتمد من رئـيس المحاسـبة" أو مـا يليهـا ولكـن لـيس مسـجل باليوميـة وإال فإنـه ال يمكـن

 االستمرار في هذا المسار.

o ختار لم يتم ربطه بمستند دفع آخر.أن سطر الدفع الم 

 يقوم النظام بعرض المعلومات التالية من واقع سطر الدفع المختار:  .4

o .)نوع المستند المراد سحبه )أمر دفع/ حوالة/ شيك/ شيك إيرادات حسب حساب السطر المختار 

o .)الحساب المسحوب عليه المستند )ويكون نفس حساب السطر المختار 

o ،المبلغ، مقابل. المستفيد، مناولة 

 يقوم المستخدم بإدخال المعلومات التالية:  .5

o  رقم مستند الدفع )حسب المستند: أمر دفع/ حوالة/ شـيك/ شـيك إيـرادات( وتاريخـه: يقـوم النظـام بـالتحقق أن

 لنفس نوع مستند الدفع في السنة.-رقم مستند الدفع غير مستخدم أو مستبدل من قبل في النظام 

o .مالحظات 

o فع يقوم المستخدم بإدخال المعلومات التالية: ألمر الد 

o .الدفع باعتماد مستندي )نعم/ال( ورقم االعتماد في حال نعم 

o .عملة أمر الدفع األجنبية ورمز العملة األجنبية عند وزارة المالية، المبلغ بالعملة األجنبية 

o ( ــة ــوع النفق ــة/ -1ن ــات الحكومي ــوبي الجه ــات منس ــات أو مســتحقات -2مرتب ــركات مستخلص ــاولين أو الش المق

مسـتحقات شـخص واحـد مجـدد باالسـم أيـا كانـت النفقـة باسـتثناء مرتبـات منسـوبي -3والمؤسسات الخاصة/ 

 أخرى(.-4الجهات الحكومية/ 

o ( 2شيك وزاري/ -1طريقة الصرف-.)تحويل إلى حساب المستفيد في البنك 

 الدفع المعمول عليه عناصر الجدول:  يقوم النظام بتعبئة جدول "تفاصيل أوامر الصرف " بمعلومات سطر .6

 الرقم المرجعي ألمر الصرف المعمول عليه وتاريخه. -أ

 رقم السطر. -ب

 رقم الحساب في السطر. -ت

 الرقم المبدئي لمستند الدفع. -ث

 اسم المستفيد. -ج

المبلغ اإلجمالي لسطر الدفع: يكون هو القيمة األكبر من )المبلغ في السطر الدائن ومجموع المـدين فـي تعريـف  -ح

 أصل المبلغ(.

 الحسميات: وهي مجموع الحسميات في تعريف أصل المبلغ للسطر. -خ

 الصافي )المبلغ في السطر الدائن(. -د

رقم اليومية، تاريخ اليومية )تظهر فقط عند استطالع تفاصيل مستند الدفع الموجود أصال ليتمكن المسـتخدم مـن  -ذ

 (.معرفة أن أوامر الصرف المستخدمة تم قيدها باليومية أم ال

يراعى أنه في حال أن لم يتم تحديد تفاصيل أصل المبلغ للسطر المطلوب يمكن النظام المستخدم من تحديد رقـم مسـتند  .7

 الدفع المسدد منه ويكون من نفس نوع مستند الدفع للسطر المعمول عليه.

 يقوم المستخدم عند استكمال معلومات جميع طرق الصرف باختيار حفو. .8

 من اكتمال المعلومات وصحتها.يقوم النظام بالتحقق  .9

يقوم المستخدم بالضغط على زر "طباعة" مـن شـريط المهـام ليقـوم النظـام بطباعـة )أمـر الـدفع/ الشـيك/ الحوالـة( علـى  .10

 النموذج المخصص لذلك: 

o  يتم طباعة المستند حسب شكل الطباعة الموجـود فـي النظـامReport Layout  المحـدد حسـب رقـم الحسـاب

للحسـاب المطلـوب فـذلك يعنـي أن النظـام ال يقـوم  Report Layoutدفع وفي حـال عـدم وجـود الخاص بطريقة ال
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بطباعة هذا النوع أليا ويتم كتابته يدويا وفي هذا الحالة )عدم تـوفير طباعـة المسـتند مـن النظـام( يقـوم النظـام 

 في الخطوة التالية. بتسجيل معلومات انه تم قص المستند يدويا من خالل حفو معلومات الطباعة كما سيرد

o .يظهر النظام رسالة تحذير في حال أن المستند قد تمت طباعته من قبل 

o .يقوم النظام بحفو معلومات الطباعة )اسم المستخدم/ التاريخ والوقت( في مستند الدفع 

 يقوم النظام بحفو معلومة سحب سطر الدفع. .11

حسابات المدينة المسـتخدمة فـي أصـل المبلـغ لألسـطر الدائنـة يقوم النظام بحفو معلومة المتبقي من الميزانية لجميع ال .12

 المدفوعة في المستند وذلك الستخدامها في الطباعة.

من الممكن للمستخدم االستمرار في العمل على أمر الصرف باختيار أي مسار من المسارات التالية حسب ما هـو موضـح  .13

 في كل مسار.

 

o الـدفع ألمـر الصـرف الواحـد فـي شاشـة "سـحب وطباعـة  مالحظة: يمكـن للمسـتخدم إدخـال أسـطر أوامـر

الحوالة/الشيك/ أمر الدفع من خالل رقم الحصر" حيث يجب أن يتساوى صافي قيمة أمر الصرف مـع مجمـوع أوامـر 

 الدفع الصادرة لنفس أمر الصرف. 
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 كشف بالمسيرات المصروفة وغير المصروفة
 

لمصروفة وغير المصروفة من قائمة أوامر اعتماد الصرف كما هـو ظـاهر  فـي تظهر هذا الشاشة عند اختيار كشف بالمسيرات ا

 (.11-14الشكل )

 

  
 يمثل كشف بالمسيرات المصروفة وغير المصروفة. (11-14الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 يقوم المستخدم باختيار اظهار البنود أو ال. .1

 المحدد في حالة اختيار إظهار تفاصيل البنوديقوم المستخدم باختيار قم الباب أو الكل ويتم تفعيل هذا  .2

يقمو المستخدم بإدخال رقم البند )من ... الى( أو الكل، ويتم تفعيل هذا المحدد في حالة اختيار إظهار تفاصيل البنـود  .3

 وعدم اختيار )الكل( بمحدد رقم الباب

ا الفتـرة التـي يقـع فيهـا تـاريخ إعـداد يقوم المستخدم  بإدخال فترة المسـيرات )مـن تـاريخ ... إلـى تـاريخ( ويقصـد بهـ .4

 المسير )تاريخ المسير(

 يقوم المستخدم باختيار إظهار بيانات عن المسيرات )المصروفة / غير المصروفة / الكل( .5

يقوم المستخدم باختيار صاحب الحق من واقع أمر الصرف مع إمكانية اختيار الكل، ويتم تفعيل هذا المحـدد فـي حالـة  .6

 ة( بالمحدد السابق "إظهار بيانات المسيرات" للمسير.إختيار )المصروف

 (.11-14-1يقوم بالضغط على زر "تكوين التقرير" حيث يظهر التقرير كما في الشكل ) .7
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ال
 يمثل كشف بالمسيرات المصروفة وغير المصروفة. (11-14-1شكل )
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 استطالع ليوميات أمر الصرف
 

أوامر اعتماد الصـرف كمـا هـو ظـاهر  فـي الشـكل  يات أمر الصرف من قائمةعند اختيار استطالع ليومتظهر هذا الشاشة 

(15-11.) 

 

 
 .استطالع ليوميات أمر الصرفيمثل  (11-15الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

" اسـتطالعومن ثـم يقـوم بالضـغط علـى زر ")تاريخ اليومية و رقم اليومية( يقوم المستخدم بإدخال قيم الحقول التالية  .1

يوميات أوامر الصرف )مسلسل، رقم اليومية، تاريخـه، المبلـغ، رقـم الحصـر، نـوع مسـتند  لنظام معلوماتحيث يعرض ا

 الدفع، رقم مستند الدفع، صاحب األستحقاق(.

التـي تـم  يوميـات أوامـر الصـرفيتم الضغط على زر "طباعـة" حيـث يقـوم النظـام بطباعـة يوميات أوامر الصرف لطباعة  .2

 (11-15-1اختيارها كما في الشكل )
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 .استطالع ليوميات أمر الصرفيمثل  (11-15-1الشكل )
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 والحواالت والشيكات الدفع أوامر

 

( عنـد قيـام 12-0يهتم هذا القسم بأوامر الدفع والشيكات والحواالت وبالعمليات التي تتعلق بها، وتظهر الشاشة في الشـكل )

 من القائمة الرئيسية على يمين الشاشة.المستخدم باختيار أوامر الدفع والشيكات والحواالت 

 

  
 يمثل قائمة شاشات أوامر الدفع والشيكات والحواالت في النظام. (12-0الشكل )
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 تصدير وتسجيل استالم الحوالة/ الشيك/أمر الدفع لصاحب الحق 
 

قائمـة أوامــر الــدفع  تظهـر هــذا الشاشـة عنــد اختيــار تصـدير وتســجيل اســتالم الحوالة/الشـيك/أمر الــدفع لصـاحب الحــق مــن

 (.12-1والشيكات والحواالت كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة تصدير وتسجيل استالم الحوالة/الشيك/أمر الدفع لصاحب الحق.12-1الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

الرئيسـية  يقوم المستخدم باختيار تصدير وتسجيل اسـتالم الحوالـة/ الشـيك/ أمـر الـدفع لصـاحب الحـق مـن القائمـة .1

 ألوامر الدفع والشيكات والحواالت.

يقوم المستخدم بإجراء اسـتطالع لمسـتندات الـدفع غيـر المسـتلمة ثـم يقـوم بالضـغط علـى زر "تعـديل" مـن شـريط  .2

 المهام للمستند المطلوب.

 يقوم النظام بعرض نموذج معبأ بمعلومات مستند الدفع المطلوب تسجيل حركة استالم له. .3

 تأكد من أن مستند الدفع )أوامر الدفع / الحواالت / الشيكات( قد تمت طباعته.يقوم النظام بال .4

يقوم المستخدم باعتماد التصدير ألوامر الـدفع /الحـواالت /الشـيكات وذلـك بالضـغط علـى "اعتمـاد" وإدخـال معلومـات  .5

 ير(.االستالم )اسم المستلم، تاريخ االستالم، اسم كاتب التصدير، تاريخ التصدير، رقم التصد
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 استبدال رقم الحوالة/ الشيك/أمر الدفع 
 

تظهر هذا الشاشة عند اختيار استبدال الحوالة/الشيك/أمر الدفع من قائمة أوامـر الـدفع والشـيكات والحـواالت كمـا هـو ظـاهر   

 (.12-2في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة استبدال رقم الحوالة/الشيك/أمر الدفع. (12-2الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 يقوم المستخدم باختيار استبدال رقم الحوالة/ الشيك/ أمر الدفع من القائمة الرئيسية ألوامر الدفع والشيكات والحواالت. .1

يقــوم المســتخدم بــإجراء اســتطالع لمســتندات الــدفع ثــم يقــوم بالضــغط علــى زر "تعــديل" مــن شــريط المهــام للمســتند  .2

 المطلوب.

 مستند الدفع المطلوب تسجيل حركة استالم له.يقوم النظام بعرض نموذج معبأ بمعلومات  .3

 يقوم النظام بالتأكد من أن مستند الدفع )أوامر الدفع / الحواالت / الشيكات( قد تمت طباعته. .4

 يقوم المستخدم بإدخال الحقول التالية:  .5

 نوع الحركة هل هي تصحيح للرقم أو استبدال للرقم. .6

 سبب االستبدال أو التصحيح. .7

 الجديد. رقم مستند الدفع .8

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام حيث يقوم النظام بحفو المستند بالرقم الجديد. .9
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 إلغاء الحوالة/ الشيك/أمر الدفع 
 

تظهر هذا الشاشة عند اختيار إلغاء الحوالة/الشيك/أمر الدفع من قائمة أوامر الدفع والشيكات والحواالت كمـا هـو ظـاهر   فـي 

 (.12-3كل )الش

 

 
 يمثل شاشة إلغاء الحوالة/الشيك/أمر الدفع. (12-3الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 يقوم المستخدم باختيار إلغاء رقم الحوالة/ الشيك/ أمر الدفع من القائمة الرئيسية ألوامر الدفع والشيكات والحواالت. .1

علــى زر "تعــديل" مــن شــريط المهــام للمســتند يقــوم المســتخدم بــإجراء اســتطالع لمســتندات الــدفع ثــم يقــوم بالضــغط  .2

 المطلوب.

 يقوم النظام بعرض نموذج معبأ بمعلومات مستند الدفع المطلوب تسجيل حركة استالم له. .3

 يقوم المستخدم بإدخال سبب إلغاء المستند في حقل سبب اإللغاء. .4

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "إلغاء" حيث يقوم النظام بإلغاء هذا المستند. .5
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 طلب فتح اعتماد مستندي 
 

تم من خالل هذا الشاشة فتح اعتماد مستندي ألمر دفع معين، وتظهر هذا الشاشة عند اختيار طلب فـتح اعتمـاد مسـتندي 

 (.12-4من قائمة أوامر الدفع والشيكات والحواالت كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة طلب فتح اعتماد مستندي. (12-4الشكل )

 

 عمل الشاشةطريقة 

بإدخال المحددات المطلوبة التي تم تقسيمها في الشاشة من أوال  إلى الثاني عشر، على حسب أمر يقوم المستخدم 

الدفع ثم يقوم المستخدم بحفو الطلب.
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 تسجيل كشف الشيكات الصادرة من وزارة المالية ألوامر الدفع

 

ة من وزارة المالية ألوامر الدفع من قائمة أوامر الدفع والشـيكات تظهر هذا الشاشة عند اختيار تسجيل كشف الشيكات الصادر

 (.12-5والحواالت كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل تسجيل كشف الشيكات الصادرة من وزارة المالية ألوامر الدفع. (12-5الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

مالية ألوامر الدفع من القائمة الرئيسية ألوامـر الـدفع يقوم المستخدم باختيار تسجيل كشف الشيكات الصادرة من وزارة ال .1

 والشيكات والحواالت.

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام. .2

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الخطاب وتاريخه. .3

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام الموجود في وسط الصفحة. .4

رقم شيك ومن تاريخ شيك، وحقل إلى رقم شيك وإلى تاريخ شيك حيـث يقـوم المسـتخدم بإدخـال يظهر النظام حقل من  .5

 أرقام الشيكات في حقل من رقم وإلى رقم.

يقوم المستخدم بالضغط على زر "تحميل الشيكات" حيث يقوم النظام بسرد جميع الشيكات الواقعة بين رقـم امـر الشـيك  .6

 األول واألخير.

 وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب رقم أمر الدفع.يتم اختيار الشيكات  .7

يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام حيـث يقـوم النظـام بحفـو كشـف الشـيكات الصـادرة مـن وزارة  .8

 المالية ألوامر الدفع.
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 تسجيل الشيكات الصادرة من وزارة المالية ألوامر الدفع
 

ل الشـيكات الصـادرة مـن وزارة الماليـة ألوامـر الـدفع مـن قائمـة أوامـر الـدفع والشـيكات تظهر هذا الشاشة عند اختيار تسـجي

 (.12-6والحواالت كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة تسجيل الشيكات الصادرة من وزارة المالية ألوامر الدفع. (12-6الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

ة مـن وزارة الماليـة ألوامـر الـدفع مـن القائمـة الرئيسـية ألوامـر الـدفع يقوم المستخدم باختيـار تسـجيل الشـيكات الصـادر .1

 والشيكات والحواالت.

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام. .2

يقوم المستخدم بإدخال رقم امر الدفع في حقلي " من امر الدفع، إلى امر دفع" ومـن ثـم يقـوم بالضـغط علـى زر "تحميـل  .3

 ث يقوم النظام بسرد جميع أوامر الدفع الواقعة بين رقم امر الدفع األول واألخير ولها رقم يومية.أوامر الدفع" حي

 يقوم المستخدم بتعبئة رقم الشيك الوزاري وتاريخه. .4

يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام حيث يقوم النظام بحفـو تسـجيل الشـيكات الصـادرة مـن وزارة  .5

 الدفع.المالية ألوامر 
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 أوامر الصرف التي تم االرتباط عليها ولم يقص عليها أمر دفع/حوالة/شيك
 

تظهر هذا الشاشة عند اختيار أوامر الصرف التي تم االرتباط عليها ولم يقص عليها أمر دفع/حوالة/شيك من قائمة أوامـر الـدفع 

  (.12-7والشيكات والحواالت كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة أوامر الصرف التي تم االرتباط عليها ولم يقص عليها أمر دفع/حوالة/شيك. (12-7الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )رقم الباب والفترة المحاسبية( ثم يختار تكـوين التقريـر حيـث يظهـر كمـا فـي الشـكل 

(1-7-12.) 
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 التي تم االرتباط عليها ولم يقص عليها أمر دفع/حوالة/شيك. يمثل كشف أوامر الصرف (12-7-1الشكل )
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 إثبات الشيكات المنصرفة من البنك
 

تظهر هذا الشاشة عند اختيار إثبات الشيكات المنصرفة من البنك من قائمة أوامر الـدفع والشـيكات والحـواالت كمـا هـو ظـاهر   

 (.12-8في الشكل )

 

 
 يكات المنصرفة من البنك.يمثل شاشة اثبات الش (12-8الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يتم من خالل هذا الشاشة تسجيل اثبات الشيكات المنصرفة من البنـك حيـث يـتم تسـجيل معلومـات عـن حسـاب الشـيكات 

 المرتبطة بالبنك.
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 كشف بالشيكات الواردة من وزارة المالية
 

وزارة المالية من قائمة أوامر الدفع والشـيكات والحـواالت كمـا تظهر هذا الشاشة عند اختيار أوامر كشف بالشيكات الواردة من 

  (.12-9هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل كشف بالشيكات الواردة من وزارة المالية. (12-9الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

قـم إبـالغ وزارة الماليـة، يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )رقم الشيك، تاريخ الشيك، رقم أمر الدفع، تاريخ أمـر الـدفع، ر

 (.12-9-1النوع( ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر الكشف كما في الشكل )
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 بالشيكات الواردة من وزارة المالية. فيمثل كش (12-9-1الشكل )
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 كشف أوامر الدفع التي قصت/لم تقص شيكاتها
 

كاتها من قائمة أوامر الدفع والشيكات والحواالت كمـا تظهر هذا الشاشة عند اختيار كشف أوامر الدفع التي قصت/لم تقص شي

  (.12-10هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل كشف أوامر الدفع التي قصت/لم تقص شيكاتها. (12-10الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

التقريـر حيـث يظهـر يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )الفترة المحاسبية، أوامر الدفع من وإلى، النوع( ثـم يختـار تكـوين 

 (.12-10-1الكشف كما في الشكل )
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 أوامر الدفع التي قصت/لم تقص شيكاتها. فيمثل كش (12-10-1الشكل )
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 كشف أوامر الدفع/الحواالت/الشيكات حسب الباب والبند
 

لـدفع والشـيكات تظهر هذا الشاشة عند اختيار كشف أوامـر الدفع/الحواالت/الشـيكات حسـب البـاب والبنـد مـن قائمـة أوامـر ا

  (.12-11والحواالت كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل كشف أوامر الدفع/الحواالت/الشيكات حسب الباب والبند. (12-11الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

خدم يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )الفترة المحاسبية، رقم البند من وإلى ويمكن اختيار الكل، النوع( ويمكـن للمسـت

تـاريخ  –اختيار تجميع على البند الواحد في مستند الدفع ويمكنه ايضا اختيار ترتيب الكشف بناء على )رقم مستندات الدفع 

 (.12-11-1تنازلي( ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل )-تصاعدي–مستندات الدفع 
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 ت حسب الباب والبند.يمثل كشف أوامر الدفع/الحواالت/الشيكا (12-11-1الشكل )
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 كشف أوامر الدفع/الحواالت/الشيكات حسب الرقم

 

تظهر هذا الشاشة عند اختيار كشف أوامر الدفع/الحواالت/الشيكات حسب الرقم من قائمة أوامر الـدفع والشـيكات والحـواالت 

  (.12-12كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يكات حسب الرقم.يمثل كشف أوامر الدفع/الحواالت/الش (12-12الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )الفترة المحاسبية، النوع، رقم إذن التسوية( ثم يختار تكوين التقريـر حيـث يظهـر كمـا 

 (.12-12-1في الشكل )
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 يمثل كشف أوامر الدفع/الحواالت/الشيكات حسب الرقم. (12-12-1الشكل )
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 ب حق معيناستطالع مستحقات صاح

 

تظهر هذا الشاشة عند اختيار استطالع مستحقات صاحب حق معـين مـن قائمـة أوامـر الـدفع والشـيكات والحـواالت كمـا هـو 

  (.12-13ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة استطالع مستحقات صاحب حق معين. (12-13الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

لمنسدلة )شخص، جهة، مورد/مقاول، موظف/ مجموعة موظفين( ثـم يقـوم يقوم المستخدم بتحديد صاحب الحق من القائمة ا

ثم يقوم بالضغط علـى زر "اسـتطالع" حيـث تظهـر نتـائج البحـث “بإدخال حقل التاريخ )اختياري( وتحديد الفترة "من" و"الى 

 (.12-13-2( يقوم المستخدم بالضغط على زر طباعة كما في الشكل )12-13-1كما في الشكل )
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 يمثل شاشة نتائج البحث في استطالع مستحقات صاحب حق معين. (12-13-1) الشكل
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ال

 يمثل شاشة نتائج البحث في استطالع مستحقات صاحب حق معين. (12-13-2شكل )
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 سحب وطباعة الحوالة/ الشيك/أمر الدفع من خالل رقم الحصر
 

فع من خالل رقم الحصر من قائمة أوامر الـدفع والشـيكات تظهر هذا الشاشة عند اختيار سحب وطباعة الحوالة/الشيك/أمر الد

 (.12-14والحواالت كما هو ظاهر في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة سحب وطباعة أمر الدفع من خالل رقم الحصر. (12-14الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

أمر الصرف وفيما يلي طريقة عمـل يتم من خالل هذا الشاشة إصدار أمر الدفع ألوامر اعتماد الصرف وذلك من خالل رقم حصر 

 الشاشة

 

يقوم المستخدم باختيار "سحب وطباعة الجوالة/الشيك/أمر الدفع من خالل رقم الحصر" من القائمة الرئيسـية ألوامـر  .1

 الدفع والشيكات والحواالت.

 يظهر النظام للمستخدم نموذجا  فارغا  لمستند الدفع حسب ما جاء في المسار السابق. .2

 خدم بالضغط على زر" جديد" من شريط المهام.يقوم المست .3

 يقوم المستخدم بإدخال معلومات مستند الدفع التالية:  .4

o .)نوع المستند المراد سحبه )أمر دفع/ حوالة/ شيك/ شيك إيرادات 

o ( 12-14إذا اختار المستخدم نوع المستند امر دفع فانه يظهر كما في الشكل.) 

o ( حيـث يظهـر حقـل رصـيد حسـاب 12-14-1الة فانه يظهر كما فـي الشـكل )إذا اختار المستخدم نوع المستند حو

 الصندوق ومبلغه.
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 يمثل شاشة سحب وطباعة الحوالة من خالل رقم الحصر. (12-14-1الشكل )

 

o ( حيث يظهر حقل رصيد البنك حسـب 12-14-2إذا اختار المستخدم نوع المستند شيك فانه يظهر كما في الشكل )

 ة ومبلغه ويظهر الرصيد الفعلي ومبلغه ورابط تفاصيل االرصدة.الشيكات المصروف

 ( 12-14-3كمـا فـي الشـكل ) في أسطر الدفع يتم تمييز األسطر الخاصة بالقيمة المضافة فـي جـدول الحسـابات .5

حسب بيانات أوامر الصرف حتى يكون بإمكان المستخدم اختيار األسـطر التـي يرغـب فـي دمجهـا وسـحبها بـأمر 

 –أي تكون العملية باختيار المستخدم لألسطر المتعلقة بالقيمة المضافة بسحب أمـر دفـع واحـد بهـا( دفع واحد )

لنفقـة حسب ما نصت عليه تعليمات وزارة المالية )تصرف ضـريبة القيمـة المضـافة مـن البنـد الـذي تصـرف منهـا ا

قيمة االفتراضية للتصـنيف حقل ضمن بيانات شاشة التسديد بمسمى )ال و هناك .ويسحب بها امر دفع مستقل(

( إدخـال التصـنيف الـوظيفيالوظيفي( بحيث يقوم المستخدم بإدخال القيمة االفتراضية ثم يقوم بالضغط على زر )

 .وعندها يقوم النظام بتعبئة القيمة االفتراضية لجميع الحسابات المعروضة في الجدول
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 من خالل رقم الحصر. كيمثل شاشة سحب وطباعة الشي (12-14-2الشكل )
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 .تمييز أسطر الدفع الخاصة بالقيمة المضافة في جدول الحساباتيمثل  (12-14-3الشكل )

 

o .الحساب المسحوب عليه المستند 

o  ادفعوا ألمر )المستفيد(: يمكن للمستخدم اضافة مسـتفيد جديـد ضـمن سـجل المتعـاملين مـع اإلدارة الماليـة وذلـك

...( الموجود نهاية حقل "ادفعوا ألمر " حيث بالضـغط علـى هـذا الـرابط تظهـر شاشـة اضـافة بالضغط على الرابط )....

 (.12-14-4عميل ضمن سجل المتعاملين مع اإلدارة المالية كما في الشكل )

o المرجعي للعقود والتعاميد )حقل بحث( و رمز الموقع الجغرافي.رقم ، المناولة، المبلغ، مقابل، مالحظات 
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 شاشة اضافة عميل ضمن سجل المتعاملين مع اإلدارة المالية. يمثل (12-41-4الشكل )

 

o  رقم مستند الدفع )حسب المستند: أمر دفع/ حوالة/ شيك/ شـيك إيـرادات( وتاريخـه: يقـوم النظـام بـالتحقق أن رقـم

 لنفس نوع مستند الدفع في السنة.-مستند الدفع غير مستخدم أو مستبدل من قبل في النظام 

o دفع يقوم المستخدم بإدخال المعلومات التالية: ألمر ال 

 الدفع باعتماد مستندي )نعم/ال( ورقم االعتماد في حال نعم. -

 عملة أمر الدفع األجنبية ورمز العملة األجنبية عند وزارة المالية، المبلغ بالعملة األجنبية. -

ــة ) - ــوع النفق ــة/ -1ن ــات الحكومي ــات منســوبي الجه ــات أو مســتحقات-2مرتب ــركات  مستخلص ــاولين أو الش المق

مسـتحقات شـخص واحـد مجـدد باالسـم أيـا كانـت النفقـة باسـتثناء مرتبـات منسـوبي -3والمؤسسات الخاصة/ 

 أخرى(.-4الجهات الحكومية/ 

 تحويل إلى حساب المستفيد في البنك(.-2شيك وزاري/ -1طريقة الصرف ) -

 حسم من أمر الدفع ادخال رقم امر الدفع الذي تم الحسم منه. -

قوم المستخدم بإدخال أسطر الدفع المراد صـرفها فـي المسـتند وذلـك مـن خـالل الضـغط علـى زر "جديـد" مـن شـريط ي .6

 المهام الموجود فوق جدول أسطر الدفع حيث يقوم المستخدم بإدخال معلومات سطر الدفع التالية: 

o .رقم الحصر ألمر الصرف 

o م المرجعي، تاريخ أمر الصرف، قيمة أمر الصرف(.بمجرد إدخال رقم الحصر ألمر الصرف يعرض النظام )الرق 

o  حيث يعرض النظام شاشة تفاصيل تسديد أمـر  [.…]يقوم المستخدم بالضغط على الرابط الموجود تحت كلمة تسديد

 (.12-14-5الدفع كما في الشكل )
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 شاشة تفاصيل تسديد أمر الدفع. يمثل (12-14-5الشكل )

 

o ية لتفاصيل تسديد امر الدفع.يعرض النظام المعلومات الرئيس 

o .يقوم المستخدم بإدخال مبلغ التسديد 

o ."يقوم المستخدم بالضغط على زر "إغالق مع حفو 

o  يستمر المستخدم في إدخال أسطر أوامر الدفع ألمر الصرف الواحد بنفس الطريقـة حتـى يتسـاوى صـافي قيمـة أمـر

 الصرف مع مجموع أوامر الدفع الصادرة لنفس أمر الصرف. 

o .يقوم المستخدم بحفو سطر أمر الدفع ومن ثم يقوم بحفو مستند أمر الدفع 

 يقوم النظام تلقائيا  بإظهار معلومات سطر أمر الدفع في شاشة أمر الصرف )ألمر الصرف الذي تم تحديدا(. .7

ة مـن قبـل يمكن للمستخدم ادخال أمر دفع ألكثر من أمر صرف حيث يتم إضافة أسـطر الـدفع علـى أوامـر الصـرف المحـدد .8

 المستخدم ويجب أن يتساوى مجموع قيم صافي أوامر الصرف المحددة مع مجموع أوامر الدفع الصادرة. 

 يقوم المستخدم بتحديد اسم البنك الذي يريد طباعة الشيكات منه وذلك باختيار اسم البنك من القائمة المنسدلة. .9

لخطـوة الســابقة فيــتم اختيـار اســم النمـوذج مــن القائمــة يعـرض النظــام النمـاذج الخاصــة بالبنـك الــذي تــم اختيـارا فــي ا .10

 المنسدلة.

لطباعة أمر الدفع يقوم المستخدم بالضغط على زر "طباعـة" مـن شـريط المهـام حيـث يعـرض النظـام أمـر الـدفع كمـا فـي  .11

 (.12-14-6الشكل )

 . XMLقد يقوم المستخدم بالضغط على زر تصدير أمر الدفع بصيغة  .12

 ضغط على زر بيان بالحسميات الواردة في امر الدفع.قد يقوم المستخدم بال .13

 قد يقوم المستخدم بالضغط على زر اختيار المسيرات ألمر الدفع. .14
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 طباعة أمر الدفع. يمثل (12-14-6الشكل )
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 استبدال الشيكات الوزارية

 

والشـيكات والحـواالت كمـا فـي الشـكل دفع ـــــمة أوامـر الــــتظهر هذا الشاشة عند اختيار استبدال الشيكات الوزارية من قائ

(15-12.) 

 

 
 يمثل شاشة استبدال الشيكات الوزارية. (12-15الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 يتم من خالل هذا الشاشة استبدال نوع العملة للشيكات الوزارية حيث يتم طباعة خطاب وإرساله لمؤسسة النقد.

 

 استبدال شيا وزاري: 

 جديد" من شريط المهام.“ى زر يقوم المستخدم بالضغط عل .1

 يعرض النظام الرقم المرجعي لعملية االستبدال بشكل تلقائي. .2

يقوم المستخدم بإدخال قيم الحقول التالية )يقوم المستخدم بإدخال أرقام الشيكات التي يريـد اسـتبدالها ودلـك فـي  .3

ات" حيـث يقـوم النظـام بعـرض حقلي )من رقم شيك، وإلى رقم شيك( ومن ثم يتم الضـغط علـى زر "تحميـل الشـيك

 الشيكات التي تم إدخال أرقامها(.

يقوم المستخدم بالضغط على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول لرقم الشيك الذي يريد استبداله، ومـن ثـم  .4

 يقوم باختيار نوع العملة من القائمة المنسدلة.

 م حفو عملية االستبدال التي تمت على الشيكات.يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام ليت .5

 لطباعة خطاب مؤسسة النقد يتم الضغط على زر "طباعة خطاب مؤسسة النقد" الموجود في أسفل الشاشة. .6
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 صرف وطباعة واستبدال الشيكات الجماعية للمستفيدين

 

دين مـن قائمـة أوامـر الـدفع والشـيكات تظهر هذا الشاشة عند اختيار صرف وطباعة واسـتبدال الشـيكات الجماعيـة للمسـتفي

 (.12-16والحواالت كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة صرف وطباعة واستبدال الشيكات الجماعية للمستفيدين. (12-16الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

" يقوم المستخدم بإدخال رقم الشيك الوزاري في حقل "رقم الشيك الوزاري" ومـن ثـم يقـوم بالضـغط علـى زر "بحـث .3

 من شريط المهام حيث يعرض النظام معلومات الشيك الوزاري في حقول الشاشة.

 يقوم المستخدم باختيار اسم البنك الذي سيصدر الشيك من القائمة المنسدلة. .4

لطباعة الشيكات يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين الشـيكات" حيـث يعـرض النظـام شاشـة طباعـة الشـيكات  .5

( حيث يقوم المستخدم بإدخال قيم الحقول التالية )يقوم المسـتخدم بإدخـال 12-16-1كل )للمستفيدين كما في الش

أرقام الشيكات التي يريد طباعتها وذلك في حقلي )من رقم شيك، وإلـى رقـم شـيك( ومـن ثـم يـتم الضـغط علـى زر 

 "طباعة" حيث يقوم النظام بطباعة الشيكات التي تم إدخال أرقامها(.
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 الشيكات للمستفيدين. طباعةيمثل شاشة  (12-16-1الشكل )

 

السـتبدال الشـيكات يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر "اسـتبدال الشـيكات" حيـث يعـرض النظـام شاشـة اسـتبدال  .6

( حيث يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" مـن شـريط المهـام الموجـود فـي 12-16-2الشيكات كما في الشكل )

ل قيم الحقول التالية )يقوم المستخدم بإدخال رقم الشيك الذي يريد استبداله وذلـك هذا الشاشة ومن ثم يقوم بإدخا

في حقلي )رقم الشيك المستبدل، رقم الشـيك الجديـد( ومـن ثـم يـتم الضـغط علـى زر "طباعـة" حيـث يقـوم النظـام 

 بطباعة الشيك الذي تم استبدال رقمه(.
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 يمثل شاشة استبدال الشيكات. (12-16-2الشكل )

 

عادة طباعة الشيكات يقوم المستخدم بالضغط على زر "إعادة طباعة الشيكات" حيث يعـرض النظـام شاشـة طباعـة إل .7

ــوم 12-16-3الشــيكات للمســتفيدين كمــا فــي الشــكل ) ــة )يق ــيم الحقــول التالي ــث يقــوم المســتخدم بإدخــال ق ( حي

شيك، وإلى رقم شيك( ومـن ثـم يـتم  المستخدم بإدخال أرقام الشيكات التي يريد طباعتها وذلك في حقلي )من رقم

 الضغط على زر "طباعة" حيث يقوم النظام بطباعة الشيكات التي تم إدخال أرقامها(.
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 يمثل شاشة إعادة طباعة الشيكات للمستفيدين. (12-16-3الشكل )
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 بيان بالشيكات المصروفة على حساب البنك
 

وفة على حساب البنك من قائمـة أوامـر الـدفع والشـيكات والحـواالت كمـا تظهر هذا الشاشة عند اختيار بيان بالشيكات المصر

  (.12-17هو ظاهر في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة بيان بالشيكات المصروفة على حساب البنك.12-17الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

اسبية، التاريخ( ثم يختار تكـوين يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )رقم حساب البنك، رقم حساب الشيكات، الفترة المح

 (.12-17-1التقرير حيث يظهر كما في الشكل )
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 يمثل بيان بالشيكات المصروفة على حساب البنك. (12-17-1الشكل )
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 طباعة قسيمة تحويل / إصدار شيك / شيكات سياحية
 

قائمـة أوامـر الـدفع والشـيكات  تظهر هذا الشاشة عند اختيار طباعـة قسـيمة تحويـل / إصـدار شـيك / شـيكات سـياحية مـن

 (.12-18والحواالت كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة طباعة قسيمة تحويل / إصدار شيك / شيكات سياحية. (12-18الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام. .1

 .يعرض النظام الرقم المرجعي وتاريخ اليوم الهجري تلقائيا   .2

" حيث يعرض النظام قائمة باألسـماء فيـتم اختيـار االسـم المطلـوب، F2يتم ادخال رقم العميل وذلك بالضغط على زر " .3

 كما ويعرض النظام اسم العميل ورقم حسابه تلقائيا .

 يعرض النظام تاريخ القسيمة تلقائيا  مع إمكانية التعديل عليه. .4

 يعرض النظام المبلغ بالحروف تلقائيا .يتم إدخال مبلغ قسيمة التحويل أو الشيك حيث  .5

 يتم اختيار عملة المبلغ من القائمة المنسدلة. .6

" حيث يعرض قائمة باألسماء فيتم اختيار االسـم المطلـوب F2يتم ادخال رقم الشخص المحول وذلك بالضغط على زر " .7

 حيث يعرض النظام تلقائيا  اسم الشخص بمجرد اختيار رقمه.

" حيـث قائمـة F2يد من القائمة المنسدلة ومن ثـم يـتم ادخـال رقمـه وذلـك بالضـغط علـى زر "يتم تحديد نوع المستف .8

 باألسماء فيتم اختيار االسم المطلوب حيث يعرض النظام تلقائيا  اسم الشخص بمجرد اختيار رقمه.

 يتم ادخال تفاصيل الدفع ومن ثم يتم الضغط على زر "حفو" من شريط المهام. .9

 ل يتم الضغط على زر طباعة من شريط المهام.لطباعة قسيمة التحوي .10
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 كشف أوامر الدفع/الحواالت/الشيكات التي تم استبدالها
 

تظهر هذا الشاشة عند اختيار كشف أوامـر الدفع/الحواالت/الشـيكات التـي تـم اسـتبدالها مـن قائمـة أوامـر الـدفع والشـيكات 

  (.12-19والحواالت كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل كشف أوامر الدفع/الحواالت/الشيكات التي تم استبدالها. (12-19الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

إلـى(، المسـتخدم الـذي -إلى(، تاريخ االسـتبدال )مـن-يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )رقم مستند الدفع الجديد )من

 (.12-19-1قام بالتعديل( ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل )
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 يمثل كشف أوامر الدفع/الحواالت/الشيكات التي تم استبدالها. (12-19-1الشكل )
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 الدفع الصادرة أوامربيان استالم 
 

تظهر هذا الشاشة عند اختيار بيان استالم أوامر الدفع الصادرة من قائمة أوامر الدفع والشيكات والحواالت كمـا هـو ظـاهر فـي 

  (.12-20الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة بيان استالم أوامر الدفع الصادرة.21-20الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يتم من خالل هذا الشاشة إعداد بيان باستالم أوامر الدفع التي صدرت، وإلعداد هذا البيان يقوم المسـتخدم بتحديـد محـددات 

وامر الدفع" ويتم اختيـار أوامـر الـدفع إلى(، رقم البيان( ومن ثم يتم الضغط على زر "اظهار أ-البيان وهي )رقم أمر الدفع )من

المراد إظهارها في التقرير وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب رقم أمر الدفع ومن ثم يختار تكوين التقرير حيـث يظهـر كمـا 

 (.12-20-1في الشكل )
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 يمثل بيان استالم أوامر الدفع الصادرة. (12-20-1الشكل )
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 استعالم عن شيكات المستفيدين

 

تظهر هذا الشاشة عند اختيار استعالم عن شيكات المستفيدين من قائمة أوامـر الـدفع والشـيكات والحـواالت كمـا هـو ظـاهر 

  (.12-21في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة استعالم عن شيكات المستفيدين. (12-21الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

أو اسـتعالم حسـب رقـم الشـيك أو اسـتعالم عـن الشـيكات  يقوم المستخدم باختيار المحددات ) استعالم حسـب رقـم الحاسـب

يقـوم المسـتخدم بعـد إدخـال   المستبدلة، الفترة المحاسبية من وإلى، رقم الحاسب اآللي من وإلى، رقم الشيك من وإلـى(.

 قيم الحقول السابقة بالضغط على زر "استطالع" حيث يعرض النظام جدول بنتائج االستطالع.

  

 ستطالع يقوم المستخدم بالضغط على زر "طباعة االستطالع".لطباعة نتائج اال

 يعرض النظام في نهاية الشاشة عدد الشيكات الكلي وكما ويعرض عدد الشيكات المستبدلة
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 إرسال خطابات الشيكات

 

فـي الشـكل تظهر هذا الشاشة عند اختيار إرسال خطابات الشيكات من قائمة أوامر الدفع والشيكات والحواالت كما هو ظاهر 

(22-12.)  

 

 
 ( يمثل شاشة إرسال خطابات الشيكات.12-22الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يتم من خالل هذا الشاشة إعداد خطابات الشيكات إلى الجهات المختلفة من بنوك ومؤسسة النقد، وإلعداد هـذا الخطابـات يـتم 

  اتباع ما يلي:

 يتم الضغط على زر "جديد" من شريط المهام. .1

 تحديد نوع وسيلة الدفع وذلك باختيارها من القائمة المنسدلة.يتم  .2

 يتم تحديد نوع الخطاب من القائمة المنسدلة وتحديد حقل الخطاب باسم. .3

 يتم تحديد المشفوعات وذلك باختيارها من القائمة المنسدلة. .4

 يظهر النظام اسم الموظف المختص مع إمكانية التعديل على هذا االسم. .5

 الشخص الموجه له الخطاب وذلك باختيار اللقب من القائمة المنسدلة. يتم تحديد لقب .6

يتم تحديد الوحدة اإلدارية في حال كان شخص داخل المنشأة، حيث يـتم ادخـال رقـم الوحـدة اإلداريـة وذلـك بالضـغط  .7

دة اإلداريــة " مـن لوحـة المفـاتيح حيـث تظهـر قائمـة بأرقــام وأسـماء الوحـدات اإلداريـة فيـتم اختيـار الوحـF2علـى زر "

 المطلوبة.
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أما في حال كان مستفيد يتم الضغط في الدائرة الموجودة قبل كلمة مستفيد ومن ثم يتم اختيـار اللقـب مـن القائمـة  .8

" نم لوحة المفاتيح حيث تظهر قائمة بأرقـام F2المنسدلة وبعد ذلك يتم ادخال اسم المستفيد وذلك بالضغط على زر "

 ار اسم المستفيد المطلوب.وأسماء المستفيدين فيتم اختي

يتم ادخال رقم الخطاب وتحديـد الجهـة الصـادر منهـا وذلـك باختيـار الجهـة مـن القائمـة المنسـدلة ويـتم ادخـال تـاريخ  .9

 " من لوحة المفاتيح حيث يظهر تاريخ اليوم مع إمكانية التعديل عليه.F8الخطاب وذلك بالضغط على زر "

الشاشة  أسفل في الموجود" االلكترونية المرفقات" زر على بالضغط المستخدم يقوم العقد إلى الكتروني مرفق إلضافة .10

 (12-22-1حيث يعرض النظام شاشة المرفقات االلكترونية لتعبئة المعلومات عن المرفق اإللكتروني كما في الشكل )

 يتم الضغط على زر "جديد" من شريط المهام الموجود فوق الجدول في وسط الشاشة. .11

 اختيار السنة المالية لمستند الدفع.يتم ادخال  .12

 يتم ادخال رقم مستند الدفع حيث يعرض النظام معلوماته في الجدول تلقائيا . .13

 يتم ادخال رقم القيد وتاريخ القيد ومن ثم يتم الضغط على زر حفو من شريط المهام الموجود فوق الجدول. .14

 اشة ليقوم النظام بحفو معلومات خطاب الشيكات.يتم الضغط على زر "حفو" من شريط المهام الموجود أعلى الش .15

لطباعة خطاب الشيكات يتم تحديد هل يقوم النظام بإظهـار عنـوان الموجـه لـه الخطـاب أو عـدم إظهـار العنـوان وذلـك  .16

بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب الخيار المطلوب، يـتم الضـغط علـى أي زر مـن األزرار الموجـود أسـفل الشاشـة ليـتم 

اب الشيكات وذلك حسب الزر الذي تم الضغط عليه وهي كالتـالي )خطـاب رواتـب العمـوم، خطـاب إرسـال طباعة خط

إيداع، خطاب إرسـال شـيك الراجحـي إرسـال، خطـاب شـيك مؤسسـة النقـد، خطـاب مسـيرات،  –شيكات الراجحي 

 (. خطاب موجه إلدارة شؤون الموظفين، خطاب تحويل حساب، خطاب إيداع موجه للفروع

 

 
 ( يمثل شاشة المرفقات األلكترونية.12-22-1كل )الش
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 XMLتصدير أوامر الدفع بصيغة 
 

وذلك تمهيدا  لرفعه على موقع وزارة الماليـة  XMLتستخدم هذا الشاشة من أجل تصدير أمر الدفع أوامر الدفع إلى ملف بصيغة 

 (.12-23كنوع من تسهيل تبادل الملفات والرقابة عليها كما في الشكل )

 

 
 .XMLيمثل شاشة تصدير أوامر الدفع بصيغة  (12-23الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة: 

فقـط (.  XMLيقوم المستخدم بإدخال المحددات )رقم أمر الدفع من إلى، خال التاريخ من إلى، أوامر الدفع الغير مصـدرة بصـيغة 

 .XMLوامر الدفع بصيغة يقوم المستخدم بالضغط على زر تحميل أوامر الدفع ثم الضغط على زر تصدير أ
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 كشف مستندات الدفع الصادرة لمجموعة موظفين ولم يتم بثها
 

تستخدم هذا الشاشة عند طلب المستخدم كشف عن مستندات الدفع التي صدرت لمجموعة موظفين ولم يتم بثهـا وتظهـر  

 (.12-24كما في الشكل )

 

 
 موظفين ولم يتم بثها. يمثل كشف مستندات الدفع الصادرة لمجموعة (12-24الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة: 

يقوم المستخدم باختيار المحـددات )مجموعـة المـوظفين، التـاريخ مـن وإلـى، الترتيـب )رقـم مسـتند الـدفع أو تـاريخ 

( 12-24-1ويظهـر التقريـر كمـا فـي الشـكل )  مستند الدفع((. يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر تكـوين التقريـر

 شيك، شيك ايرادات(.-حوالة–سل، نوع مستند الدفع )أوامر دفع ويشمل البيانات )مسل
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 يمثل كشف مستندات الدفع الصادرة لمجموعة موظفين ولم يتم بثها. (12-24-1الشكل )
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 كشف بالشيكات المصروفة وغير المصروفة حسب قيمتها
 

لمصـروفة حسـب قيمتهـا وتظهـر كمـا فـي تستخدم هذا الشاشة عند طلـب المسـتخدم كشـف بالشـيكات المصـروفة وغيـر ا

 (.12-25الشكل )

 

 
 يمثل كشف بالشيكات المصروفة وغير المصروفة حسب قيمتها. (12-25الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة: 

يقوم المستخدم بإدخال المحددات )رقم حساب الشيكات أو الكـل، القيمـة أو الكـل، حالـة الصـرف )المصـروفة، الغيـر مصـروفة، 

 (12-25-1يظهر التقرير كما في الشـكل )(. ترة المحاسبية، حالة التسوية )تمت تسويتها، لم تتم تسويتها، الكلالكل(، الف

ويشمل البيانات )مسلسل، رقم الشيك، رقم المرجعي ألمر الصرف، رقم اليومية، رقم صاحب الحق، قيمة الشيك، البيـان، 

 .)ذون التسويةتم صرفه، طريقة الصرف، تمت تسويته، الرقم المرجعي أل
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 يمثل كشف بالشيكات المصروفة وغير المصروفة حسب قيمتها  (12-25-1الشكل )
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 مطابقة الشيكات الواردة من وزارة المالية
 

يكات وتظهـر كمـا فـي الشـكل ــــديد الشيكات التي ينوي مطابقتها، إضافة إلى بيانات عـن الشـــــتستخدم هذا الشاشة لتح

(26-12.) 

 

 
 يمثل شاشة مطابقة الشيكات الواردة من وزارة المالية (12-26الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة: 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الشيك )من، إلى( .4

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ الشيك )من، إلى( .5

 يقوم المستخدم بإدخال رقم أمر الدفع )من، إلى( .6

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ أمر الدفع )من، إلى( .7

 م المستخدم بإدخال رقم إبالغ وزارة المالية )من، إلى( أو الكل.يقو .8

يقوم المستخدم باختيار النوع )ورد بكشف الوزارة وله إذن تسوية، ورد بكشف الـوزارة ولـيس لـه إذن تسـوية، لـم يـرد  .9

 بكشف الوزارة(.

 تتم مطابقتها أو الكل.يقوم المستخدم باختيار طريقة عرض بيانات الشيكات التي تمت مطابقتها أو التي لم  .10

يقوم المستخدم بالضغط على زر تعبئة بيانات الشيكات حيث يقوم النظام بتعبئة بيانات الشيكات ضـمن جـدول يعـرض  .11

 الحقول التالية:

o .مسلسل 

o .مطابق )نعم/ال( يقوم المستخدم باختيارا 
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o .رقم الشيك: للعرض فقط 

o .تاريخ الشيك: للعرض فقط 

o ه(: للعرض فقط.صاحب االستحقاق )نوعه واسم 

o .مقابل: للعرض فقط 

o .المبلغ: للعرض فقط 

o .أمر الدفع )رقمه وتاريخه(: للعرض فقط 

o .إذن التسوية )رقمه وتاريخه(: للعرض فقط 

o رقم إبالغ الوزارة 

 

يقوم المستخدم وعلى مستوى كل سطر باختيار هل تمت المطابقة )نعم/ال(، ثم يقـوم بـالحفو، ويمكـن للمسـتخدم بعـد الحفـو 

اعة كشف المطابقة بحيث يعرض نفس البيانات المعروضة في الشاشة والجدول بعد إدخال المحـددات وتعبئـة البيانـات كمـا طب

 (12-26-1في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة مطابقة الشيكات الواردة من وزارة المالية (12-26-1الشكل )
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 ارسال إشعارات الصرف عبر الرسائل القصيرة 
 

ال احتاج المستخدم الى تبليغ اصحاب الحقوق بانتهاء إجراءات الصرف الخاصة بمسـتحقاتهم الماليـة حتستخدم هذا الشاشة 

 (.12-27)كما في الشكل  ( إلى جواالت المستفيدينSMSوذلك عن طريق  إرسال رسائل قصيرة )

 

 
 .ارسال اشعارات الصرف عبر الرسائل القصيرةيمثل شاشة  (12-27الشكل )

 

 : طريقة عمل الشاشة

النظام بالتحقق من صـحة الـرقم نوع المستند )أمر دفع، حوالة ، شيك( ، رقم أمر الدفع(. يقوم يقوم المستخدم بإدخال المحددات )

 المدخل حسب نوعه ويتم عرض بيانات المستفيدين المنتمين له في جدول خاص يعرض ما يلي:

o .مسلسل 

o ( رقـم ، واسـمه  رقـم المسـتفيد، اول، جهـة .... الـخ(نوع المستفيد )موظف، شـخص، مورد/مقـبيانات المستفيد

في حال تم إرسال رسالة قصـيرة للمسـتفيد  –تاريخ ووقت اإلرسال ، البنك ورقم الحساب، البيان، المبلغ، الجوال

اإلرسـال بواسـطة: ويعـرض فيـه اسـم المسـتخدم الـذي قـام ، من قبل يتم إظهار تاريخ ووقـت اإلرسـال السـابق

 ( بعملية اإلرسال

 

( للمستفيدين( وعندها يقوم SMSيقوم المستخدم بعد اإلطالع على بيانات المستفيدين بالضغط على الزر )إرسال رسائل قصيرة )

 النظام بإرسال رسالة قصيرة لكل مستفيد لم يسبق اإلرسال إليه اعتمادا  على صاحب الحق في أمر الصرف
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 حافظة تسديد الحسميات التقاعدية
 

صدار كشف حافظة تسديد الحسميات التقاعدية الذي يتم عمله كل شهر لتقديمـه إلـى المؤسسـة الاشة تستخدم هذا الش

 (.12-28وتظهر كما في الشكل ) العامة للتقاعد

 

 
 حافظة تسديد الحسميات التقاعديةيمثل شاشة  (12-28الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة: 

شهر، رقم أمر الدفع أو الكـل، هواتـف يمكـن اإلتصـال بهـا، عـرض بيانـات السنة الهجرية، اليقوم المستخدم بإدخال المحددات )

الحافظة ألوامر الصرف التي صدر لها أوامر دفع(. في حال كان المحدد عرض بيانات الحافظـة ألوامـر الصـرف التـي صـدر لهـا 

 أوامر دفع قيمته:

o عدم عرض أوامـر الصـرف التـي لـم يصـدر لهـا فيتم عرض بيانات الحافظة ألوامر الصرف التي صدر لها أوامر دفع، و :نعم

 أمر دفع

o ال: )الوضع الحالي( بحيث يتم عرض بيانات عن أوامر الصرف بغض النظر عن صدور أو عدم صدور أمر دفع لها. 

 فيتم تحديد الحسميات المـراد 2001في حال كانت السنة المالية الحالية ال تتعامل مع نظام إحصاءات مالية الحكومة مع العلم 

 . تكوين التقرير عنها مع إمكانية اختيار الكل

 

 البيانات على مل تويش (12-28-1يظهر التقرير كما في الشكل )

 (.الجزء الخاص باستعمال المؤسسة يترك فارغا  ، سنة، عن شهر، الفرع، اسم الجهةوتحتوي على )ترويسة التقرير  •

الرواتـب المصـروفة ، عـدد المشـتركين المـدني والعسـكري، دليـل الميزانيـةجدول البيانات التفصيلية ويحتـوي علـى ) •

 وتاريخه، فترة الحسميات، مالحظات( أمر الدفع/الشيكرقم ، حسميات التقاعد، الخاضعة للتقاعد
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 جدول يبان أقساط المكاف ت المستردة ويحتوي على )رقم الحساب، األسم، المبلغ، فترة الحسميات( •

 قائمة هواتف يمكن األتصال بها. •

 

 

 

 

 

 
 حافظة تسديد الحسميات التقاعدية كشفيمثل  (12-28-1الشكل )
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 التقاعد مؤسسة مع المطابقة كشف
 

وتظهـر كمـا فـي  لتقديمه إلى المؤسسة العامـة للتقاعـد التقاعد كشف المطابقة مع مؤسسةصدار التستخدم هذا الشاشة 

 (.12-29الشكل )

 

 
 عدكشف المطابقة مع مؤسسة التقايمثل شاشة  (12-29الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة: 

 الفترة المالية من و إلى، المسمى الوظيفي، االسم(. يقوم المستخدم بإدخال المحددات )

 

 البيانات على مل تويش (12-29-1يظهر التقرير كما في الشكل )

يـة، الفتـرة ، القسم، بيان بالمصروف الفعلـي و المـورد مـن ، السـنة المالالفرعوتحتوي على )الفصل، ترويسة التقرير  •

 المحاسبية من و إلى( 

شهر، جملة رواتب الموظفين الخاضعة للتقاعد، حسـميات المـدنيين، مكافـأة جدول البيانات التفصيلية ويحتوي على ) •

 مستردة، جملة الحسميات، أمر الدفع أو الشيك ورقمه و تاريخه، األشعار رقمه و تاريخه، مالحظات(.
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 المطابقة مع مؤسسة التقاعد كشفيمثل  (12-29-1الشكل )
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 بالمنصرف كقيمة مضافة حسب البند وصاحب الحق خالل فترة كشف
 

لطباعة عن المبـالغ المصـروفة كقيمـة مضـافة حسـب البنـود وأصـحاب الحـق مـن خـالل أوامـر الصـرف تستخدم هذا الشاشة 

 (.12-30في الشكل ) وتظهر كما ومية( وأوامر الدفع الصادرة عنها)المقيدة في الي

 

 
 كشف بالمنصرف كقيمة مضافة حسب البند وصاحب الحق خالل فترةيمثل شاشة  (12-30الشكل )

 

 

 

 طريقة عمل الشاشة: 

 يقوم المستخدم بالدخول على الشاشة من ضمن قوائم النظام، فيتم عرض نموذج لمحددات الكشف والتي تشمل ما يلي:

 لمحاسبية ...  إلى الفترة المحاسبية.الفترات المحاسبية: من الفترة ا •

 رقم الحساب )بنود حسابات المصروفات واألصول غير المالية( مع إمكانية اختيار الكل. •

 صاحب الحق )نوعه، رقمه، والنظام يعرض اسمه( مع إمكانية اختيار الكل. •

 ن التقرير.يقوم المستخدم بإدخال المحددات المطلوبة في الكشف، ثم يقوم بالضغط على زر تكوي ▪

 يقوم النظام بالتحقق من صحة المحددات المدخلة ويقوم بتكوين التقرير وعرض بياناته والتي تشمل: ▪

 المحددات التي أدخلها المستخدم. •

 البيانات التفصيلية للتقرير والتي تشمل ما يلي: •

o .رقم الحساب واسمه 

o شمل:البيانات التفصيلية للقيم المضافة المصروفة على الحساب والتي ت 
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 مسلسل. ▪

 رقم اليومية ألمر الصرف. ▪

 تاريخ اليومية. ▪

 صاحب الحق )نوعه، رقمه، اسمه(. ▪

 المقابل )قيمة الحقل )مقابل( في أمر الصرف( ▪

 المنصرف على البند: قيمة المبلغ المصروف لصاحب الحق في السطر ▪

 القيمة المضافة: مبلغ القيمة المضافة في السطر ▪

 رقم أمر الدفع ▪

o ات كل حساب )فـي حـال اختيـار الكـل لمحـدد الحسـاب( يـتم إظهـار إجمـالي القـيم المضـافة في نهاية بيان

 المصروفة على ذلك الحساب.

o .في نهاية التقرير يتم إظهار اإلجمالي الكلي لجميع القيم المضافة المصروفة 

o . يتم ترتيب البيانات حسب رقم اليومية تصاعديا 

o مر الصرف التي صرفت فيها مقيدة باليومية.القيم المضافة المعروضة يجب أن تكون أوا 

 

 : البياناتعلى مل تويش (12-30-1يظهر التقرير كما في الشكل )
 ( إسم الحساب، رقم الحساب، صاحب الحق، وتحتوي على )الفترة المحاسبية من و إلىترويسة التقرير  •

صاحب الحـق، رقـم صـاحب الحـق، إسـم  رقم اليومية، تاريخ اليومية، نوعجدول البيانات التفصيلية ويحتوي على ) •
 صاحب الحق، المقابل، المنصرف على البند، القيمة المضافة، أمر الدفع ، إجمالي الحساب ، اإلجمالي الكلي (.

 

 
 بالمنصرف كقيمة مضافة حسب البند وصاحب الحق خالل فترةكشف يمثل  (12-30-1الشكل )
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 التسويات البنكية

 

( عند قيـام المسـتخدم باختيـار التسـويات البنكيـة 13-0سويات البنكية تظهر الشاشة في الشكل )يهتم هذا القسم بشرح الت

 من القائمة الرئيسية على يمين المستخدم.

يتعلق هذا الجزء من النظام بمطابقة حساب البنـك لـدى البنـك مـع حسـاب البنـك لـدى المصـلحة وفيهـا يـتم تسـجيل كشـف 

ب البنك في النظام وطباعة مذكرة التسوية والتي تحتوي الرصـيد فـي كـال الجـانبين حساب البنك وعمل المطابقة مع حسا

 )عند البنك وعند المصلحة( والفروقات التي بينهما.

 

 
 يمثل قائمة شاشات التسويات البنكية في النظام. (13-0الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

باختيار التسويات البنكيـة أو الـدخول عليهـا مـن قائمـة المهـام يبدأ العمل بهذا الشاشة عندما يقوم الموظف صاحب الصالحية 

 لتنفيذ إجراءات التسويات البنكية.
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 مذكرات التسوية البنكية االفتتاحية
 

كل ـــــتظهر هذا الشاشة عند اختيار مذكرات التسوية البنكية االفتتاحية من قائمة التسويات البنكيـة كمـا هـو ظـاهر فـي الش

(1-13.) 

 

 
 يمثل شاشة مذكرات التسوية البنكية االفتتاحية. (13-1)الشكل 

 

 طريقة عمل الشاشة

 إدخال مذكرات التسوية البنكية االفتتاحية: 

 يقوم المستخدم باختيار "مذكرات التسوية البنكية االفتتاحية". .1

 يقوم النظام بإظهار نموذج التسوية البنكية. .2

 المهام.يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط  .3

 يقوم المستخدم بإدخال رمز مذكرات التسوية. .4

يقوم المستخدم باختيار رقم حساب البنك الذي يخص التسوية االفتتاحية من قائمة الحسـابات البنـوك التـي لـم يـتم  .5

 تعريف مذكرة تسوية افتتاحية لها.

هـي مـذكرة افتتاحيـة لحسـاب  يقوم النظام بوضع قيمة صفر في مسلسل التسوية البنكية للداللة علـى أن المـذكرة .6

 البنك.

 يقوم المستخدم بإدخال باقي بيانات النموذج ويقوم النظام بإظهار المجاميع والرصيد المعدل حسب البيانات المدخلة .7

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام. .8

 تسويات البنك المطلوب.يقوم النظام بالتأكد من البيانات وحفو المذكرة كمذكرة تسوية افتتاحية ل .9
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 تعديل مذكرات التسوية البنكية االفتتاحية: 

 يقوم المستخدم باختيار "مذكرات التسوية البنكية االفتتاحية". .1

 يقوم النظام بإظهار نموذج التسوية البنكية. .2

 يقوم المستخدم بتحديد رمز مذكرات التسوية المطلوب. .3

 التسوية المطلوب )التسوية االفتتاحية(. يقوم النظام بإظهار التسوية رقم صفر من رمز .4

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام. .5

 في حال كان هناك تسويات أخرى لنفس رمز التسوية تظهر رسالة بذلك وال يسمح بتعديل السجل. .6

 سب البيانات المدخلة.يقوم المستخدم بتعديل بيانات النموذج ويقوم النظام بإظهار المجاميع والرصيد المعدل ح .7

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام. .8

 يقوم النظام بالتأكد من البيانات وحفو المذكرة. .9

 

 حذف مذكرة التسوية البنكية االفتتاحية: 

 يقوم المستخدم باختيار "مذكرات التسوية البنكية االفتتاحية". .1

 .يقوم النظام بإظهار نموذج التسوية البنكية .2

 يقوم المستخدم بتحديد رمز مذكرات التسوية المطلوب. .3

 يقوم النظام بإظهار التسوية رقم صفر من رمز التسوية المطلوب )التسوية االفتتاحية(. .4

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حذف" من شريط المهام. .5

 السجل.في حال كان هناك تسويات أخرى لنفس رمز التسوية تظهر رسالة بذلك وال يسمح بحذف  .6

 يطلب النظام من المستخدم تأكيد عملية الحذف حيث تظهر رسالة "بنعم أو ال" وفي حال التأكيد يتم حذف السجل. .7

 

 اعتماد الوضع االفتتاحي للتسوية البنكية: 

 يقوم المستخدم باختيار "الوضع االفتتاحي للتسويات البنكية". .1

 يقوم النظام بإظهار نموذج التسوية البنكية. .2

 لمستخدم بتحديد رمز مذكرات التسوية المطلوب.يقوم ا .3

 يقوم النظام بإظهار التسوية رقم صفر من رمز التسوية المطلوب )التسوية االفتتاحية(. .4

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام. .5

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "اعتماد" الموجود في أسفل الشاشة. .6

 أن الرصيد المعدل يساوي رصيد نهاية الفترة حسب البنك وإال فإنه ال يمكن اعتماد المذكرة.يقوم النظام بالتحقق  .7

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" لحفو عملية االعتماد حيث يتم اعتماد السجل. .8
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 مذكرات التسوية البنكية 

 

 (.13-2لبنكية كما هو ظاهر في الشكل )تظهر هذا الشاشة عند اختيار مذكرات التسوية البنكية من قائمة التسويات ا

 

 
 يمثل شاشة مذكرات التسوية البنكية.( 13-2الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 

 عمل مذكرة تسوية جديدة للبنا: 

 يقوم المستخدم باختيار "مذكرات التسوية البنكية" من القائمة. .1

 يقوم النظام بإظهار نموذج التسوية البنكية. .2

 على زر "اضافة" من شريط المهام. يقوم المستخدم بالضغط .3

 يقوم المستخدم بتحديد رمز مذكرات التسوية المطلوب. .4

 يقوم النظام بعرض البيانات الرئيسية من رمز التسوية المطلوب )رقم حساب البنك، اسم البنك... الخ(. .5

ن معتمـدة يظهـر رسـالة يقوم النظام بالتأكد من أن آخر مذكرة تسوية بنكية لرمز التسـوية معتمـدة وفـي حـال لـم تكـ .6

 بذلك وال يمكنه االستمرار في عمل مذكرة جديدة لنفس الرمز.

 ( في مسلسل التسوية.1يقوم النظام بوضع قيمة )رقم آخر مذكرة تسوية لنفس رمز المذكرة +  .7

إلـى يقوم المستخدم باختيار كشف البنك المرتبط بالتسوية )اسم البنك/ فترة الكشـف )مـن تـاريخ( / فتـرة الكشـف ) .8

 تاريخ(( من قائمة الكشوف لحساب البنك في رمز التسوية والتي لم تستخدم في تسوية سابقة.

يقوم النظام بعرض تاريخ كشف البنك وفترة الكشف )من تاريخ( وفترة الكشف )إلى تاريخ( ورصيد نهاية الفتـرة حسـب  .9

 كشف البنك.
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الحركة الدائنـة( كمـا هـي فـي  –البداية + الحركة المدينة يقوم النظام بإظهار رصيد نهاية الفترة حسب الدفاتر )رصيد  .10

 النظام كالتالي: 

 في حال كان البنك ال يوسط حساب شيكات: رصيد حساب البنك في نهاية يوم )إلى تاريخ( من فترة الكشف.  .11

 في حال كان البنك يوسط حساب شيكات: رصيد حساب البنك + رصيد حساب الشيكات الوسيط. .12

بتحميـل الحركـات المـراد مطابقتهـا فـي جـداول المتعلقـات )جـدول المسـحوبات بالـدفاتر ولـم تظهـر يقوم المستخدم  .13

بكشف البنك، جدول اإليداعات بكشف البنك ولم تظهـر بالـدفاتر، جـدول اإليـداعات بالـدفاتر ولـم تظهـر بكشـف البنـك، 

دة تحميـل كشـف البنـك وحركـات جدول المسحوبات بكشف البنك ولم تظهر بالـدفاتر( بالضـغط علـى زر "تحميـل/ إعـا

 اليومية للمذكرة". يحدث ما يلي عند التحميل: 

 يقوم النظام بإدراج المتعلقات في المذكرة السابقة في جداول ل المتعلقات للمذكرة الحالية. .14

 يقوم النظام بإدراج حركات كشف البنك المرتبط به في جداول ل المتعلقات المناسبة في المذكرة. .15

بإدراج حركات اليومية لحساب البنك والتي لهـا تـاريخ يوميـة ضـمن فتـرة كشـف الحسـاب فـي جـداول ل يقوم النظام  .16

 المتعلقات المناسبة في المذكرة.

والتـي لهـا تـاريخ يوميـة -إن وجـد-يقوم النظام بإدراج حركات اليومية الدائنة لحساب الشيكات الوسيط لحسـاب البنـك  .17

 علقات المناسبة في المذكرة.ضمن فترة كشف الحساب في جداول ل المت

عند إعادة التحميل )تكرار عملية التحميل( يتم إزالة جميع المتعلقات من الجداول السابقة وإجراء عملية التحميل مـن  .18

 جديد.

يقوم المستخدم بإجراء مطابقـة بـين الحركـات فـي الجـداول إلزالـة المتعلقـات الغيـر الزم االحتفـاظ بهـا فـي المـذكرة  .19

 ك كما في المسار "مطابقة كشف البنك مع السجالت المحاسبية".كمتعلقات وذل

 يراعى أن النظام يعرض الحركات التي تم مطابقتها بلون مختلف في جداول ل المتعلقات وال تظهر في الطباعة. .20

هـار يقوم المستخدم بإدخال / تعديل/ حذف بيانات المتعلقات الغير متطابقة فـي جـداول ل المـذكرة ويقـوم النظـام بإظ .21

 المجاميع والرصيد المعدل حسب البيانات المدخلة.

بإمكان المستخدم االستمرار في إجراء المطابقة وإدخال/ تعديل/ حذف بيانات المتعلقات الغير متطابقة فـي جـداول ل  .22

 المذكرة حتى يصل إلى أن يكون الرصيد المعدل يساوي رصيد نهاية الفترة حسب كشف البنك.

 على زر "حفو" من شريط المهام. يقوم المستخدم بالضغط .23

 يقوم النظام بالتأكد من البيانات وحفو المذكرة. .24

 

 تعديل مذكرة التسوية البنكية: 

 يقوم المستخدم باختيار "مذكرات التسوية البنكية". .1

 يقوم النظام بإظهار نموذج التسوية البنكية. .2

 يقوم المستخدم بتحديد رمز مذكرات التسوية المطلوب. .3

 م بإظهار آخر تسوية بنكية مسجلة لرمز المذكرات المطلوب.يقوم النظا .4

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام. .5

 في حال كانت التسوية معتمدة تظهر رسالة بذلك وال يسمح بتعديل المذكرة. .6

 يقوم المستخدم بتعديل البيانات المطلوبة. .7

 المهام.يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط  .8

 يقوم النظام بالتأكد من البيانات وحفو السجل. .9

 

 حذف مذكرة التسوية البنكية: 

 يقوم المستخدم باختيار "مذكرة التسوية البنكية". .1

 يقوم النظام بإظهار نموذج التسوية البنكية. .2

 يقوم المستخدم بتحديد رمز مذكرات التسوية المطلوب. .3

 جلة لرمز المذكرات المطلوب.يقوم النظام بإظهار آخر تسوية بنكية مس .4

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حذف" من شريط المهام. .5

 في حال كانت التسوية معتمدة تظهر رسالة بذلك وال يسمح بتعديل المذكرة. .6

 يطلب النظام من المستخدم تأكيد عملية الحذف حيث تظهر رسالة "بنعم أو ال" وفي حال التأكيد يتم حذف السجل. .7
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 مذكرة التسوية البنكية: عرض نموذج 

 يقوم النظام بعرض نموذج فارغ يحتوي المعلومات التالية:  .1

 رمز التسوية البنكية. .2

 رقم واسم حساب البنك. .3

 مسلسل التسوية البنكية، تاريخ إعدادها. .4

 اسم البنك واسم الفرع ورقم حساب المنشأة لدى البنك. .5

 يوسط حساب الشيكات.رقم واسم حساب الشيكات الخاص بالبنك إن كان البنك  .6

 كشف البنك المرتبط بالتسوية )ال تظهر لمذكرة التسوية االفتتاحية(. .7

 تاريخ الكشف )هجري(، تاريخ الكشف )ميالدي(. .8

فترة الكشف هجري )من تاريخ، إلى تاريخ(. مع مراعاة أنه لغير مذكرة التسـوية االفتتاحيـة يكـون "فتـرة الكشـف: مـن  .9

 .1لى تاريخ" للتسوية السابقة + تاريخ" مساوي "فترة الكشف: إ

 فترة الكشف ميالدي )من تاريخ، إلى تاريخ(. .10

 ((.1رصيد نهاية الفترة حسب الدفاتر وطبيعة الرصيد )مدين/دائن( )) .11

 ((.2رصيد نهاية الفترة حسب البنك وطبيعة الرصيد )مدين/دائن( )) .12

لبنك وتشمل )نوع مستند اليوميـة، رقـم اليوميـة، جدول بالمسحوبات في الدفاتر )الحركات الدائنة( ولم تظهر بكشف ا .13

تاريخ اليومية، رقم السطر، المبلغ الدائن، المبلغ المدين، الرقم المرجعي لمستند الحركة، تاريخه، البيان، المسـتفيد/ 

 (((.3المودع، مالحظات ومجموعها ))

لدفاتر وتشمل )تاريخ الحركة، نوع الحركة، جدول باإليداعات التي بكشف البنك )الحركات الدائنة بالكشف( ولم تظهر با .14

 ((.4المبلغ الدائن، المبلغ المدين، الرقم المرجعي لمستند الحركة، تاريخه، البيان، مالحظات ومجموعها ))

جدول باإليداعات في الدفاتر )الحركات المدينة( ولم تظهر بكشف البنك وتشـمل )نـوع مسـتند اليوميـة، رقـم اليوميـة،  .15

، رقم السطر، المبلغ الدائن، المبلغ المدين، الرقم المرجعي لمستند الحركة، تاريخه، البيان، المسـتفيد/ تاريخ اليومية

 ((.5المودع، مالحظات ومجموعها ))

جدول بالمسحوبات التي بكشف البنك )الحركات المدينة بالكشـف( ولـم تظهـر بالـدفاتر وتشـمل )تـاريخ الحركـة، نـوع  .16

 ((.6بلغ المدين، الرقم المرجعي لمستند الحركة، تاريخه، البيان، مالحظات ومجموعها ))الحركة، المبلغ الدائن، الم

 (((.6(( + ))5))) –(( 4(( + ))3(( + ))1الرصيد المعدل ويساوي )) .17

 يتيح النظام للمستخدم شريط المهام حسب اختيار القائمة والصالحيات المتاحة له. .18

 

 طباعة مذكرة التسوية البنكية: 

يذ المستخدم للمطابقة وعمل التعديالت التي يراها مناسبة عليها يقوم بتنفيذ هذا المسـار وذلـك السـتعراض بعد تنف .1

 مذكرة التسوية البنكية وطباعتها.

 يقوم المستخدم باختيار "مذكرات التسوية البنكية". .2

 يقوم النظام بإظهار نموذج التسوية البنكية. .3

 ذكرة المطلوبة.يقوم المستخدم بتنفيذ االستعالم عن الم .4

 يقوم النظام بإظهار بيانات المذكرة المطلوبة. .5

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "طباعة" من شريط المهام. .6

 يطلب النظام من المستخدم تحديد فيما إذا كان يرغب بضم تفاصيل المتعلقات للمذكرة أم ال. .7

لذي يظهر على الشاشـة )مـع وجـود جـداول ل يقوم النظام بطباعة المذكرة حسب الصيغة التي في نموذج المذكرة ا .8

 تفاصيل المتعلقات أم عدمه حسب اختيار المستخدم وال يتم طباعة الحركات المتطابقة(.

 

 مطابقة كشف البنا مع السجالت المحاسبية: 

وم بعد تحميل/ إعادة تحميل كشف البنك وحركات اليومية للمذكرة يقوم المستخدم بتنفيذ هذا المسار وذلك لكـي يقـ .1

النظام بمطابقة الحركات الموجودة بالكشف مع حساب البنك لدى المصلحة وكشف حساب الشـيكات الخـاص بـنفس 

 البنك.

 يقوم المستخدم بتحديد خيارات التنفيذ وهي:  .2

 المطابقة حسب المبلغ )نعم( وال يسمح بتعديلها. .3
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 المطابقة حسب تاريخ الحركة )نعم/ال(. .4

 ال(./المطابقة حسب رقم المستند )نعم .5

 المطابقة حسب تاريخ المستند )نعم/ال(. .6

 يختار المستخدم "البدء بتنفيذ المطابقة". .7

 في حال كانت التسوية معتمدة تظهر رسالة بذلك وال يسمح بتنفيذ المطابقة. .8

 يقوم النظام بتحديد حركات الجداول ل المتطابقة كما يلي:  .9

 م تحديدها.تجري المطابقة باستخدام جميع خيارات التنفيذ التي ت .10

 تجري المطابقة للحركات التي لم يتم ربطها سابقا مع مطابقة أخرى. .11

يتم مطابقة حركات جـدول المسـحوبات فـي الـدفاتر )الحركـات الدائنـة( ولـم تظهـر بكشـف البنـك مـع حركـات جـدول  .12

 المسحوبات التي بكشف البنك )الحركات المدينة بالكشف( ولم تظهر بالدفاتر.

دول اإليداعات في الدفاتر )الحركات المدينة( ولم تظهر بكشف البنك مع حركات جدول اإليـداعات يتم مطابقة حركات ج .13

 التي بكشف البنك )الحركات الدائنة بالكشف( ولم تظهر بالدفاتر.

 بإمكان المستخدم اختيار خيارات تنفيذ أخرى وتنفيذها ألكثر من مرة. .14

 ل كشف البنك التي تتم مطابقتها. يقوم النظام بحفو معلومات اليومية لحركات جداول .15

 

 اعتماد التسوية البنكية: 

 يقوم المستخدم باختيار "مذكرة التسوية البنكية". .1

 يقوم النظام بإظهار نموذج التسوية البنكية. .2

 يقوم المستخدم بتحديد رمز مذكرات التسوية المطلوب. .3

 وب.يقوم النظام بإظهار آخر تسوية بنكية مسجلة لرمز المذكرات المطل .4

 تعديل" من شريط المهام.“يقوم المستخدم بالضغط على زر  .5

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "اعتماد" الموجود في أسفل الشاشة. .6

 في حال كانت التسوية معتمدة تظهر رسالة بذلك وال يسمح باعتماد المذكرة. .7

لبنـك وإال فإنـه ال يمكـن اعتمـاد يقوم النظام بالتحقق أن الرصيد المعـدل يسـاوي رصـيد نهايـة الفتـرة حسـب كشـف ا .8

 المذكرة.

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" لحفو عملية االعتماد حيث يتم اعتماد السجل. .9
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 كشوف حسابات البنوك

 

ات البنكية كمـا هـو ظـاهر فـي الشـكل ـــــتظهر هذا الشاشة عند اختيار مذكرات التسوية البنكية االفتتاحية من قائمة التسوي

(3-13.) 

 

 
 يمثل شاشة كشوف حسابات البنوك. (13-3الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 

 إضافة كشف حساب البنا: 

 يقوم المستخدم باختيار "إدخال وتعديل كشف الحساب الوارد من البنك" ثم إضافة. .1

 يقوم النظام بإظهار نموذج كشف الحساب. .2

 يحدد المستخدم رقم حساب البنك ويظهر النظام اسم الحساب. .3

رض النظام معلومات اسم البنـك واسـم الفـرع ورقـم حسـاب المنشـأة لـدى البنـك ورقـم واسـم حسـاب الشـيكات يع .4

 الخاص بالبنك إن كان البنك يوسط حساب الشيكات وتاريخ الكشف السابق للبنك.

ح يقوم المستخدم بتحديد تاريخ كشف البنك ويجب أن يكون أكبر من تاريخ آخر كشـف لحسـاب البنـك إن وجـد )يسـم .5

 النظام بإدخال التاريخ الهجري أو الميالدي ويقوم بالتحويل بينهما تلقائيا(.

إن كان هناك كشف سابق لحساب البنك يقوم النظام بتحديد فترة الكشف )من تاريخ( تلقائيا ويسـاوي فتـرة الكشـف  .6

تـرة الكشـف )مـن )إلى تاريخ( في الكشف السابق + يوم. إن لم يكن هناك كشف سابق يقوم المسـتخدم بتحديـد ف

 تاريخ( )يسمح النظام بإدخال التاريخ الهجري أو الميالدي ويقوم بالتحويل بينهما تلقائيا(.
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يقوم المستخدم بتحديد فترة الكشف )إلى تاريخ( ويجب أن يكون أكبر من قيمة "فترة الكشـف )مـن تـاريخ(" للكشـف  .7

 تحويل بينهما تلقائيا(.)يسمح النظام بإدخال التاريخ الهجري أو الميالدي ويقوم بال

 يحدد المستخدم رصيد بداية الكشف ورصيد نهاية الكشف وطبيعته )مدين/دائن(. .8

يظهر النظام جدوال فارغا بحركة البنـك )تـاريخ الحركـة، نـوع الحركـة، المبلـغ الـدائن، المبلـغ المـدين، الـرقم المرجعـي  .9

 لمستند الحركة، تاريخه، البيان(.

ات البنك في الجدول إفراديا  من واقع الكشف ال يسمح النظام بإدخال قيمة في الحقلـين يقوم المستخدم بإدخال حرك .10

 الدائن والمدين وكذلك فإنه يسمح بإدخال القيمة في الحقل المناسب لنوع الحركة فقط.

أيضا  بإمكان المستخدم تحميل حركات الكشف مـن ملـف نصـي مـن خـالل الضـغط علـى "تحميـل الكشـف مـن ملـف  .11

 ".File Textهذا الحالة يتم تنفيذ المسار "سحب كشف حساب البنك من ملف نصي  نصي" وفي

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام. .12

يقوم النظام بالتأكد من أن الفرق بين رصيد نهاية الفترة وبدايتها يساوي محصلة الحركات التـي تـم إدخالهـا وإال يظهـر  .13

 رسالة خطأ.

 لتأكد من البيانات وحفو كشف البنك لمذكرة التسوية المطلوبة.يقوم النظام با .14

 

 تعديل كشف حساب البنا: 

يقوم المستخدم باختيار "إدخال وتعديل كشف الحساب الوارد من البنك" ثـم يقـوم باسـتطالع كشـف البنـك المطلـوب  .1

 واختيارا ثم يقوم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام.

 ت التي سبقت في مسار اإلضافة.يعرض النظام المعلوما .2

في حال تم استخدام الكشف في مـذكرة تسـوية بنكيـة يقـوم النظـام بإظهـار معلومـات التسـوية البنكيـة وال يسـمح  .3

 بتعديل كشف البنك.

 يقوم النظام بعرض جدول حركات كشف البنك. .4

 يقوم المستخدم بتعديل البيانات المطلوبة. .5

 من شريط المهام. يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" .6

 يقوم النظام بالتأكد من البيانات وحفو كشف البنك لمذكرة التسوية المطلوبة. .7

 

 حذف كشف حساب البنا: 

يقوم المستخدم باختيار "إدخال وتعديل كشف الحساب الوارد من البنك" ثـم يقـوم باسـتطالع كشـف البنـك المطلـوب  .1

 لمهام.واختيارا ثم يقوم بالضغط على زر "حذف" من شريط ا

 في حال تم استخدام الكشف في مذكرة تسوية بنكية تظهر رسالة بذلك وال يسمح بحذف كشف البنك. .2

 يقوم النظام بحذف الكشف. .3
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 الدفاتر المحاسبية

 

يهتم القسم الخاص بالدفاتر المحاسبية بكل العمليات التي تتعلـق بالـدفاتر المحاسـبية مثـل دفتـر اليوميـة والـدفاتر اإلجماليـة 

( عند قيام المستخدم باختيار الدفاتر المحاسبية مـن القائمـة 14-0واالفرادية للعهد واألمانات، وتظهر الشاشة في الشكل )

 الرئيسية على يمين الشاشة.

 

 
 يمثل قائمة شاشات الدفاتر المحاسبية. (14-0الشكل )
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 دفتر اليومية
 

  (.14-1الدفاتر المحاسبية كما هو ظاهر في الشكل )تظهر هذا الشاشة عند اختيار دفتر اليومية من قائمة 

 

 
 يمثل شاشة دفتر اليومية. (14-1الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )الفترة المحاسبية، من تاريخ، إلى تاريخ، طباعة الجانـب الـدائن أو المـدين أو كليهمـا( 

 (.14-1-1ما في الشكل )ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر ك
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 يمثل كشف دفتر اليومية. (14-1-1الشكل )
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 دفتر إجمالي األمانات
 

  (.14-2تظهر هذا الشاشة عند اختيار دفتر إجمالي األمانات من قائمة الدفاتر المحاسبية كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة دفتر إجمالي األمانات. (14-2الشكل )

 

 شاشةطريقة عمل ال

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )الفترة المحاسبية، من تاريخ، إلى تاريخ، طباعة الجانـب الـدائن أو المـدين أو كليهمـا( 

 (.14-2-1ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل )
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 يمثل كشف إجمالي األمانات. (14-2-1الشكل )
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 دفتر مفردات األمانات
 

 (.14-3لشاشة عند اختيار دفتر مفردات األمانات من قائمة الدفاتر المحاسبية كما هو ظاهر في الشكل )تظهر هذا ا

  

 
 يمثل شاشة دفتر مفردات األمانات. (14-3الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

المسـتفيد( ثـم يختـار يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )الفترة المحاسبية، من تاريخ، إلى تاريخ، النوع، الترتيب حسب 

 (.14-3-1تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل )
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 يمثل كشف دفتر مفردات األمانات. (14-3-1الشكل )
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 دفتر إجمالي العهد
 

 (.14-4تظهر هذا الشاشة عند اختيار دفتر إجمالي العهد من قائمة الدفاتر المحاسبية كما هو ظاهر في الشكل )

  

 
 مثل شاشة دفتر إجمالي العهد.ي (14-4الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )الفترة المحاسبية، من تاريخ، إلى تاريخ، طباعة الجانـب الـدائن أو المـدين أو كليهمـا( 

 (.14-4-1ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل )
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 ي العهد.يمثل كشف دفتر إجمال (14-4-1الشكل )
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 دفتر مفردات العهد
 

  (.14-5تظهر هذا الشاشة عند اختيار دفتر مفردات العهد من قائمة الدفاتر المحاسبية كما هو ظاهر في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة دفتر مفردات العهد.14-5الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

خ، إلى تاريخ، النوع، الترتيب حسب المسـتفيد( ثـم يختـار يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )الفترة المحاسبية، من تاري

 (.14-5-1تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل )
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 يمثل كشف دفتر مفردات العهد. (14-5-1الشكل )
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 دفتر حساب مؤسسة النقد
 

 ل ـــاهر في الشكـو ظـكما ه حاسبيةـاتر المـــمة الدفـن قائـة النقد مــار دفتر حساب مؤسسـذا الشاشة عند اختيـهر هـتظ

(6-14.) 

 

 
 يمثل شاشة دفتر حساب مؤسسة النقد. (14-16الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )الفترة المحاسبية، من تاريخ، إلـى تـاريخ، رقـم الحسـاب، اسـم الحسـاب( ثـم يختـار 

 (.14-6-1تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل )
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 يمثل كشف دفتر حساب مؤسسة النقد. (14-6-1الشكل )
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 دفتر حساب البنك
 

 (.14-7تظهر هذا الشاشة عند اختيار دفتر حساب البنك من قائمة الدفاتر المحاسبية كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة دفتر حساب البنك. (14-7الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

دات التقرير )الفترة المحاسبية، من تاريخ، إلـى تـاريخ، رقـم الحسـاب، اسـم الحسـاب( ثـم يختـار يقوم المستخدم بتحديد محد

 (.14-7-1تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل )
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 يمثل كشف دفتر حساب البنك. (14-7-1الشكل )
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 دفتر حساب الصندوق
 

 (.14-8المحاسبية كما هو ظاهر في الشكل ) تظهر هذا الشاشة عند اختيار دفتر حساب الصندوق من قائمة الدفاتر

 

 
 يمثل شاشة دفتر حساب الصندوق. (14-8الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )الفترة المحاسبية، من تاريخ، إلـى تـاريخ، رقـم الحسـاب، اسـم الحسـاب( ثـم يختـار 

 .(14-8-1تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل )
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 يمثل كشف دفتر حساب الصندوق. (14-8-1الشكل )
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 دفتر حساب جاري وزارة المالية
 

كل ـاب جاري وزارة المالية من قائمة الدفاتر المحاسـبية كمـا هـو ظـاهر فـي الشـــر حســار دفتــتظهر هذا الشاشة عند اختي

(9-14.) 

 

 
 .يمثل شاشة دفتر حساب جاري وزارة المالية (14-9الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )الفترة المحاسبية، من تاريخ، إلـى تـاريخ، رقـم الحسـاب، اسـم الحسـاب( ثـم يختـار 

 (.14-9-1تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل )
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 يمثل كشف دفتر حساب جاري وزارة المالية. (14-9-1الشكل )
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 دفتر أوامر الدفع
 

 (.14-10هر هذا الشاشة عند اختيار دفتر أوامر الدفع من قائمة الدفاتر المحاسبية كما هو ظاهر في الشكل )تظ

 

 
 يمثل شاشة دفتر أوامر الدفع. (14-10الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

فع، اسـم الحسـاب، يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )الفترة المحاسبية، من تاريخ، إلى تـاريخ، رقـم حسـاب أوامـر الـد

 (.14-10-1مدين أو دائن أو كليهما( ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل ) –النوع 
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 يمثل كشف دفتر أوامر الدفع. (14-10-1الشكل )
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 دفتر الحواالت

 

  (.14-11ل )تظهر هذا الشاشة عند اختيار دفتر الحواالت من قائمة الدفاتر المحاسبية كما هو ظاهر في الشك

 

 
 يمثل شاشة دفتر الحواالت. (14-11الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )الفترة المحاسبية، من تاريخ، إلى تاريخ، رقم حساب الحواالت، اسم الحساب، النـوع 

 (.14-11-1)مدين أو دائن أو كليهما( ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل  –
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 يمثل كشف دفتر الحواالت. (14-11-1الشكل )
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 دفتر الشيكات
 

  (.14-12تظهر هذا الشاشة عند اختيار دفتر الشيكات من قائمة الدفاتر المحاسبية كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة دفتر الشيكات. (14-12الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

التقرير )الفترة المحاسبية، مـن تـاريخ، إلـى تـاريخ، رقـم حسـاب الشـيكات، اسـم الحسـاب، يقوم المستخدم بتحديد محددات 

 (.14-12-1مدين أو دائن أو كليهما( ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل ) –النوع 
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 يمثل كشف دفتر الشيكات. (14-12-1الشكل )
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 دفتر حساب المطلوبات
 

 (.14-13ر دفتر حساب المطلوبات من قائمة الدفاتر المحاسبية كما هو ظاهر في الشكل )تظهر هذا الشاشة عند اختيا

 

 
 يمثل شاشة دفتر حساب المطلوبات. (14-13الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )الفترة المحاسبية، مـن تـاريخ، إلـى تـاريخ، رقـم حسـاب، اسـم الحسـاب( ثـم يختـار 

 (.14-13-1ن التقرير حيث يظهر كما في الشكل )تكوي
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 يمثل كشف دفتر حساب المطلوبات. (14-13-1الشكل )
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 دفتر حساب المستحقات العامة
 

ة من قائمـة الـدفاتر المحاسـبية كمـا هـو ظـاهر فـي الشـكل ــاب المستحقات العامــتظهر هذا الشاشة عند اختيار دفتر حس

(14-14.)  

 

 
 مثل شاشة دفتر حساب المستحقات العامة.ي (14-14الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )الفترة المحاسبية، من تاريخ، إلـى تـاريخ، رقـم الحسـاب، اسـم الحسـاب( ثـم يختـار 

 (.14-14-1تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل )
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 قات العامة.يمثل كشف دفتر حساب المستح (14-14-1الشكل )
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 دفتر مراقبة االعتمادات
 

 (.14-15تظهر هذا الشاشة عند اختيار دفتر مراقبة االعتمادات من قائمة الدفاتر المحاسبية كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة دفتر مراقبة االعتمادات. (14-15الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 كلـهر كمـا فـي الشــيث يظــر حــقريــن التـويـرقم البند، اسم البند( ثم يختار تكر )ــددات التقريــد محــيقوم المستخدم بتحدي

(1-15-14.) 
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 يمثل كشف دفتر مراقبة االعتمادات. (14-15-1الشكل )
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 دفتر مراقبة االعتمادات المخصصة للفروع
 

اتر المحاسـبية كمـا هـو ظـاهر فـي تظهر هذا الشاشة عند اختيار دفتر مراقبة االعتمـادات المخصصـة للفـروع مـن قائمـة الـدف

 (.14-16الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة دفتر مراقبة االعتمادات المخصصة للفروع.14-16الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم بتحديد محـددات التقريـر )اسـم الفـرع، يقـوم المسـتخدم بتحديـد جميـع الحسـابات التـي يريـد أن تظهـر فـي 

 (.14-16-1التقرير حيث يظهر كما في الشكل )التقرير( ثم يختار تكوين 
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 يمثل كشف دفتر مراقبة االعتمادات المخصصة للفروع. (14-16-1الشكل )
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 دفتر اإلضبارة
 

 (.14-17تظهر هذا الشاشة عند اختيار دفتر اإلضبارة من قائمة الدفاتر المحاسبية كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 اإلضبارة. يمثل شاشة دفتر (14-17الشكل )

  

 طريقة عمل الشاشة

( ثـم يختـار تكـوين التقريـر حيـث أو الكل يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )اضبارة رقم، الفترة المحاسبية، نوع الحساب

وذلـك بالضـغط علـى زر )تصـدير البيانـات XML يمكـن تصـدير بيانـات التقريـر علـى شـكل . (14-17-1يظهر كما في الشكل )

 أو تصدير بيانات التقرير إلى إكسل وذلك بالضغط على زر )التصدير إلى إكسل(. (XMLبشكل 
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 يمثل كشف دفتر اإلضبارة. (14-17-1لشكل )ا
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 التقارير الشهرية والختامية

 

ر ( عند قيـام المسـتخدم باختيـار التقـاري15-0يهتم هذا القسم بالتقارير الشهرية والختامية، وتظهر هذا الشاشة في الشكل )

 الشهرية والختامية من القائمة الرئيسية على يمين الشاشة.

 

 
 يمثل قائمة شاشات التقارير الشهرية والختامية في النظام.  (15-0الشكل )
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 جدول الحسابات الشهري
 

الشـكل  اهر فـيـــابات الشهري من قائمة التقارير الشهرية والختامية كمـا هـو ظــتظهر هذا الشاشة عند اختيار جدول الحس

(1-15.)  

 

 
 يمثل شاشة جدول الحسابات الشهري. (15-1الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )الفترة المحاسبية، خطاب موجه لـِ، المختص بإعداد التقرير( 

o :لكـل مـن  يتـيح للمسـتخدم إختيـار المسـمى الـوظيفي و إدخـال االسـم التوقيع التي ستظهر فـي التقريـر

 المسمى الوظيفي ليظهر في التقرير.

 )15-1-1ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل )

 (.XMLوذلك بالضغط على زر )تصدير البيانات بشكل ( XMLيمكن تصدير بيانات التقرير على شكل )
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 يمثل كشف جدول الحسابات الشهري. (15-1-1الشكل )
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 الشهريكشف التوازن لجدول الحساب 
 

تظهر هذا الشاشة عند اختيار كشف التوازن لجدول الحساب الشهري من قائمـة التقـارير الشـهرية والختاميـة كمـا هـو ظـاهر 

  (.15-2في الشكل )

 

 
 يمثل كشف التوازن لجدول الحساب الشهري. (15-2الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 ية، المختص بإعداد التقرير(يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير )الفترة المحاسب

o :يتـيح للمسـتخدم إختيـار المسـمى الـوظيفي و إدخـال االسـم لكـل مـن  التوقيع التي ستظهر فـي التقريـر

 المسمى الوظيفي ليظهر في التقرير.

 (.15-2-1ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل )
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 شهري.يمثل كشف التوازن لجدول الحساب ال (15-2-1الشكل )   
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 الحساب الختامي
 

 (.15-3تظهر هذا الشاشة عند اختيار الحساب الختامي من قائمة التقارير الشهرية والختامية كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة الحساب الختامي. (15-3الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

حديد التواقيع التي ستظهر في التقرير ثم يختـار تكـوين يقوم المستخدم باختيار أي من المحددات الموجودة كما يقوم النظام بت

 (.15-3-1التقرير حيث يظهر كما في الشكل )
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 للمصروفات الميزانية يمثل كشف الحساب الختامي (15-3-1الشكل )
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 محضر لجنة قفل الحسابات
 

كل ــــوالختامية كما هـو ظـاهر فـي الش تظهر هذا الشاشة عند اختيار محضر لجنة قفل الحسابات من قائمة التقارير الشهرية

(4-15.) 

 

 
 يمثل شاشة محضر لجنة قفل الحسابات. (15-4الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 يقوم المستخدم بتحديد محددات التقرير وهي: 

 رقم المحضر. .1

 تاريخ المحضر. .2

 عمال بتعليمات إقفال الحسابات للعام المالي. .3

 لية ذي الرقم.الصادرة بموجب خطاب معالي وزير الما .4

 وتاريخ. .5

 وبناء على الفقرة رقم. .6

 من المادة. .7

 وبموجب األمر السامي التعميمي ذي الرقم. .8

 المؤرخ في. .9

 واستنادا  إلى قرار معالي الوزير ذي الرقم. .10

 المؤرخ في. .11

 يقوم المستخدم بإدخال معلومات المحضر في الحقل الظاهر على شكل مستطيل في وسط الشاشة. .12
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هر كمـا فـي الشـكل ـيث يظــر حــــال اسم مندوب ديوان المراقبة العامة، ثم يختار تكوين التقريـدخيقوم المستخدم بإ .13

(1-4-15.) 

 

 
 محضر لجنة قفل الحسابات. يمثل (15-4-1الشكل )
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 بيان بالعمليات المالية التي لم ترد وزارة المالية 
 

لم ترد وزارة الماليـة وذلـك لبيانـات الحسـابات خـالل فتـرة تصف هذا الشاشة طريقة تكوين كشف بيان بالعمليات المالية التي 

 (.15-5محاسبية معينة كما في الشكل )

 

 
 شاشة بيان بالعمليات التي لم ترد وزارة المالية. يمثل (15-5الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

دم بالضـغط علـى تكـوين التقريـر يقوم المستخدم باختيار المحددات )الفترة المحاسبية، مـن تـاريخ، إلـى تـاريخ(.يقوم المسـتخ

 .Excel(. من الممكن أن يقوم المستخدم بالضغط على زر التصدير الى 15-5-1ويظهر كما في الشكل )
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 شاشة بيان بالعمليات التي لم ترد وزارة المالية. يمثل (15-5-1الشكل )
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 جدول الحسابات الشهرية لوزارة المالية 
 

كشف جدول الحسابات الشهرية الذي يقـدم لـوزارة الماليـة والـذي يصـف محصـلة عمليـات يتم من خالل هذا الشاشة تكوين 

 (.15-6شهر معين على جميع الحسابات كما في الشكل )

 

 
 شاشة جدول الحسابات الشهرية لوزارة المالية. تمثل (15-6الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة: 

رقم الجهة لـدى وزارة الماليـة(. يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى  يقوم المستخدم باختيار المحددات )رقم الشهر /الفترة،

 . Excel( أو بالضغط على زر التصدير الى 15-6-1تكوين التقرير ويظهر كما في الشكل )
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 جدول الحسابات الشهرية لوزارة المالية. تمثل شاشة (15-6-1الشكل )
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 مراكز التكلفة
 

( عنـد قيـام المسـتخدم باختيـار مراكـز التكلفـة مـن 16-0ذا الشاشة فـي الشـكل )يهتم هذا القسم بمراكز التكلفة، وتظهر ه

 القائمة الرئيسية على يمين الشاشة.

 

 
 قائمة شاشات مراكز التكلفة.  يمثل (16-0الشكل )
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 تحديد مراكز التكلفة
 

 (.16-1في الشكل )تظهر هذا الشاشة عند اختيار تحديد مراكز التكلفة من قائمة مراكز التكلفة كما هو ظاهر 

 

 
 تحديد مراكز التكلفة. يمثل شاشة (16-1الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث يعرض النظام الحقول التالية: 

o  :رقم مسلسل لمركز التكلفة.م 

o يد إضـافته أو يقـوم بالضـغط علـى زر "مركز التكلفة الدي ير رقميقوم المستخدم بإدخال مركز التكلفة:  قمرF2 مـن "

لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء مراكز التكلفة فيقوم باختيـار مركـز التكلفـة الـذي يريـد إضـافته 

 فيعرض النظام رقم واسم مركز التكلفة تلقائيا  في الشاشة.

o  :فة بمجرد إدخال رقم مركز التكلفة.يعرض النظام تلقائيا  اسم مركز التكلاسم مركز التكلفة 
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 تعريف البنود التحليلية
 

 (.16-2تظهر هذا الشاشة عند اختيار تعريف البنود التحليلية من قائمة مراكز التكلفة كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 شاشة تعريف البنود التحليلية. يمثل (16-2الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

مستخدم باختيار حساب االيرادات المراد ادخـال البنـود التحليليـة لـه مـن شـجرة الحسـابات ومـن ثـم ولتعريف بنود تحليلية يقوم ال

 يقوم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث يعرض النظام الحقول التالية: 

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم البند التحليلي الـدي يريـد إضـافته أو يقـوم بالضـغط علـى زر "رقم البندF2 " مـن لوحـة

المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء البنـود التحليليـة فيقـوم باختيـار البنـد التحليلـي الـذي يريـد إضـافته 

 فيعرض النظام رقم واسم البند التحليلي تلقائيا  في الشاشة.

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب التحليلي.رقم الحساب التحليلي 

o :يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب التحليلي، حيث يقوم النظام بإظهار رقم الحسـاب  اسم الحساب التحليلي

 المنتمي له واسمه بعد الحفو.

o  :يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على البند التحليلي الذي قام بإضافته.مالحظات 

o  :صـيلي" وذلـك يقـوم المسـتخدم بتحديـد صـفة الحسـاب هـل هـو حسـاب "تحليلـي" أو حسـاب "تفففة الحساب

 بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب صفة الحساب المطلوبة.
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 التحليلية البنود على بالمنصرف كشف
 

من قائمـة مراكـز التكلفـة كمـا هـو ظـاهر فـي الشـكل كشف بالمنصرف على البــنود التحليلية تظهر هذا الشاشة عند اختيار 

(16-3.) 

 

 
 ود التحليلية.البن بالمنصرف على كشف يمثل (16-3الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

رقم الحساب التحليلي أو الكل، رقـم مركـز التكليفـة أو الكـل، اظهـار أو الكل، الحساب يقوم المستخدم باختيار المحددات )رقم 

((، ومن ثـم يختـار تكـوين التقريـر حيـث يظهـر كمـا فـي المرحلة لليومية، الغير مرحلة، كليهما، اجمالي، تفصيلي) الحركات

 (.16-3-1شكل )ال
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 البنود التحليلية. كشف بالمنصرف على يمثل (16-3-1الشكل )
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 مراكز التكلفة ومخصصاتها

 

 (.16-4تظهر هذا الشاشة عند اختيار مراكز التكلفة ومخصصاتها من قائمة مراكز التكلفة كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 شاشة مراكز التكلفة ومخصصاتها. يمثل (16-4الشكل )

 

 يقة عمل الشاشةطر

ديـد مركـز حيتم من خالل هذا الشاشة تحديد السماح أو عدم السماح بالصرف بعد انتهاء المخصص وللتعديل على ذلـك يـتم ت

التكلفة المراد تعديله ومن ثم يتم الضغط بالمربع الموجود أسفل حقل "السماح بالصرف بعد انتهاء المخصص" ومن ثم يقـوم 

 فو.المستخدم بالضغط على زر ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      586 

 كشف مراكز التكلفة حسب حالة الحجوزات والصرفيات لما تم تخصيصه أو توزيعه
 

تظهر هذا الشاشة عند اختيار كشف مراكز التكلفة حسب حالة الحجوزات والصرفيات لمـا تـم تخصيصـه أو توزيعـه حسـب مـن 

 (.16-5قائمة مراكز التكلفة كما هو ظاهر في الشكل )

 

 
 كشف مراكز التكلفة حسب حالة الحجوزات والصرفيات لما تم تخصيصه أو توزيعه. مثلي (16-5كل )الش

 

 طريقة عمل الشاشة

يقوم المستخدم باختيار المحددات )رقم مركز التكلفة أو الكل، اظهـار مراكـز التكلفـة التابعـة لهـا، رقـم الحسـاب/البند أو الكـل، 

 (.16-5-1ن ثم يختار تكوين التقرير حيث يظهر كما في الشكل )طريقة العرض )حسب مركز التكلفة، حسب البند((، وم
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 كشف مراكز التكلفة حسب حالة الحجوزات والصرفيات لما تم تخصيصه أو توزيعه. يمثل (16-5-1الشكل )
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 التخصيص والتوزيع لمراكز التكلفة
 

لفة من قائمة مراكز التكلفة كمـا هـو ظـاهر فـي الشـكل ــراكز التكـيع لموزــخصيص والتــد اختيار التـة عنــذا الشاشـهر هــتظ

(6-16.) 

 

 
 التخصيص والتوزيع لمراكز التكلفة. يمثل شاشة (16-6الشكل )

 

 طريقة عمل الشاشة

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث يعرض النظام الحقول التالية: 

 م وتاريخ مذكرة الحجز )الصادر(.يقوم المستخدم بإدخال رق .1

 يقوم المستخدم بإدخال المبلغ اإلجمالي. .2

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ المتوقع للصرف. .3

 يقوم المستخدم بتحديد هل المبلغ المطلوب صرفه سيصرف دفعة واحدة أم ال. .4

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الفرع المستفيد. .5

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم صاحب الحق .6

 يقوم المستخدم بإدخال الشرح. .7

 يقوم المستخدم بتحديد نوع االرتباط. .8

، رقـم البنـدوإدخـال البيانـات ) يقوم المستخدم بالضغط على زر جديد الموجود في شريط المهام فـي وسـط الشاشـة .9

 (.مركز التكلفة

المهـام الفرعـي ومـن شـريط  يقوم المستخدم بإدخال المبلغ المطلوب حجزا ومن ثم يقوم بالضغط علـى زر حفـو مـن شـريط

 المهام الرئيسي.



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: النظام المالي

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.                                                                                                                                                      589 

 اإلجراءات المتبعة في النظام المالي
 

 3.2.1تعريف سنة مالية جديدة: رقم الشاشة  .1

o  :عند الدخول للشاشة، تظهر البيانات األساسية التلقائية لبعض الحقول وهي 

 تاريخ بداية ونهاية السنة المالية. .1

 حالة السنة المالية: وتكون جديدة. .2

 لة الدليل المحاسبي: وتكون لم يبدأ.حا .3

 حالة ميزانية السنة المالية: وتكون غير منشأة. .4

الفترات المحاسبية: وتكون مقسمة بناء على المعلومات األساسـية الموجـودة بـالحقول أعـالا، وتتغيـر فـي حـال  .5

 تغير التواريخ.

o .يقوم المستخدم بإدخال اسم السنة المالية 

o موعد متوقع إلصدار أوامر الصرف وأذون التسوية. يقوم المستخدم بإدخال آخر 

o .يقوم المستخدم بحفو العملية بالضغط زر "حفو" من شريط المهام 

o  يقوم النظام وبشكل آلي بتقسيم الفترات المحاسبية بناء على التواريخ المدخلة، وتتغير حالـة السـنة الماليـة إلـى

 جديدة وغير معتمدة.

o المالية وحالتها ضمن قائمة السنوات المالية التي من الممكن العمل عليها عنـد  تظهر معلومات مختصرة عن السنة

 الدخول للنظام المالي.

o  يجب أن يتم إعطاء المستخدم صالحية على السنة الجديدة مـن شاشـة "الصـالحيات العامـة لمسـتخدمي النظـام

 المالي".

 

 3.2.3اعتماد السنة المالية: رقم الشاشة  .2

o الصالحية بالدخول على الشاشة ويقوم بالضغط على زر "اعتماد السنة المالية". يقوم المستخدم صاحب 

o ."تتغير حالة السنة المالية إلى "جديدة ومعتمدة 

 

 3.3.1عمليات الدليل المحاسبي: رقم الشاشة  .3

o ،تـاريخ نهايـة  يعرض النظام السنة المالية التي تم اختيارها عند الدخول للنظام )اسم السنة الحالية، تـاريخ البدايـة

 السنة، حالة السنة، ومعلومات الفصل والفرع والقسم الخاص بالعميل الموجودة في معلومات العميل.

o  يتم عرض المستوى األول )أي األبواب والحسابات الرئيسية( من بيانات الدليل )الرقم واالسم( وتكون محتواا داخـل

 دة على تصنيفات الحسابات: التصنيفات التالية وذلك حسب صالحيات المستخدم المحد

o  ،مصروفات الميزانية، إيرادات الميزانية، حسابات الصندوق، حسابات العهد، حسابات األمانات، حسابات أوامـر الـدفع

حسابات الحواالت، حسابات جاري وزارة المالية، حساب جاري مؤسسـة النقـد، حسـاب شـيكات جـاري مؤسسـة 

تحقات العامـة، حسـابات الشـيكات، حسـابات البنـوك، حسـابات بنـك النقد، حسـابات المطلوبـات، حسـابات المسـ

 اإليرادات، حسابات أخرى.

o  يقوم المستخدم صاحب الصالحية بإضافة أي حساب غير موجود في شجرة الحسابات، وذلك بتغيير حالة الشاشـة

ليه فـي شـجرة الحسـابات، إلى وضع التعديل من شريط التنفيذ الرئيسي، ومن ثم يتم اختيار الفرع المراد اإلضافة إ

يتم إدخال رقم الحساب في حقل رقم الحساب، واسم الحسـاب ويـتم تحديـد نـوع الحسـاب تفصـيلي أو إجمـالي، 

ويتم اختيار نوع رصيد الحساب )مدين أو دائن(، والجهة المختصة بالحساب حسب ما تم إدخالـه فـي شاشـة رمـوز 

 الجهات.

o  غير مستخدم وذلك باختيارا من شجرة الحسابات، ومن ثـم الضـغط يستطيع المستخدم أن يقوم بحذف أي حساب

 على زر "حذف".

 

 3.3.2اعتماد الدليل المحاسبي: رقم الشاشة  .4

o .يقوم المستخدم صاحب الصالحية باختيار "اعتماد الدليل المحاسبي" إذا كان يناسب احتياجاته الحالية 

o يقوم المستخدم باختيار "موافق" لتأكيد إتمام العملية. 

o .يقوم النظام بحفو وتثبيت الدليل المحاسبي، وتتغير حالة الدليل المحاسبي إلى معتمد 
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 3.3.3كشف الدليل المحاسبي: رقم الشاشة  .5

o .من الممكن طباعة الدليل المحاسبي بناء على رقم الحساب، أو على مستوى الحسابات 

 

 3.4.1تسجيل ميزانية العام المالي الجديد: رقم الشاشة  .6

o نظام للمستخدم اسم السنة المالية المختارة عند الدخول للنظام المالي. وتاريخ البداية والنهاية لهـا وحالـة يظهر ال

السنة المالية. كما يظهر النظام للمسـتخدم حالـة الـدليل المحاسـبي )غيـر منشـ ، غيـر معتمـد، معتمـد( وحالـة 

 الميزانية )غير منشئة، غير معتمدة، معتمدة، معتمدة ناقصة(.

o وم النظام بعرض الحسابات التي من الممكن أن تخص الميزانية من الدليل المحاسبي وهي الحسابات المصـنفة يق

 حسب التالي: 

o .مصروفات الميزانية، إيرادات الميزانية 

o  بإمكان المستخدم صاحب الصالحية بعد ذلك بالدخول على بنود أبواب الميزانية أو الحسابات الفرعية لإليـرادات مـن

الضغط على الباب أو الحسـاب المطلـوب وباإلمكـان متابعـة عـرض تفريعـات تلـك البنـود أو الحسـابات الفرعيـة خالل 

 بالضغط عليها من شجرة الحسابات. 

o  يقوم المستخدم بإدخال مخصص الميزانية للبنـد الـذي تـم اختيـارا مـن شـجرة الحسـابات، وإذا كـان للبنـد إيـرادات

 خصص.متوقعة يتم إدخالها في الحقل الم

o .يعرض النظام المبلغ اإلجمالي للبند بناء على مجموع مخصص الميزانية واإليرادات 

o .يتم تخزين الحركة بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام 

o  يقوم المستخدم بمتابعة عملية اإلدخال لمخصصات الميزانية واإليـرادات للبنـود فـي حـال توفرهـا، أمـا فـي حـال أن

 ا الحقا، فيتم تحديد االختيار الخاص بذلك للبند الذي تنطبق عليه هذا الحالة.الميزانية سيتم تحديده

 

 3.4.2اعتماد ميزانية العام المالي الجديد: رقم الشاشة  .7

o  يظهر النظام للمستخدم اسم السنة المالية المختارة عند الدخول للنظام المالي، وتاريخ البداية والنهاية لهـا وحالـة

ظهر النظام للمسـتخدم حالـة الـدليل المحاسـبي )غيـر منشـ ، غيـر معتمـد، معتمـد( وحالـة السنة المالية. كما ي

 الميزانية )غير منشئة، غير معتمدة، معتمدة، معتمدة ناقصة(.

o  بعد تأكد الموظف صاحب الصالحية باعتماد الميزانيـة مـن اسـتكمال جميـع بياناتهـا وصـحتها يقـوم بالضـغط علـى زر

 "اعتماد الميزانية".

o النظام بالتحقق من إدخال معلومات الميزانيـة لكـل حسـابات الميزانيـة التفصـيلية وكـذلك لحسـابات الميزانيـة  يقوم

فيـتم حفظهـا بحالـة معتمـدة ناقصـة عنـد –التجميعية المطلوب إدخال معلومات الميزانية لها. تكون الميزانية ناقصـة 

هار رسالة تفيد ذلك مع أرقام وأسماء الحسابات المعنيـة في أحد الحالتين التاليتين مع مالحظة أنه يتم إظ-الموافقة

 وتظهر رسالة تأكيد برغبة المستخدم في االعتماد رغم وجود هذا الحالة: 

o  تم اختيار "الميزانية سيتم تحديدها الحقا" له.-تفصيلي أو تجميعي-في حال وجود حساب 

o شـرة ولكنهـا كانـت أكبـر مـن مجمـوع معلومـات في حال وجود حساب تجميعي تم إدخال معلومات الميزانية لـه مبا

 الميزانية لحساباته الفرعية.

o  يقوم النظام بالتحقق من أن المبالغ المعتمدة من اإليرادات لحسابات المصروفات ال تتجاوز تقديرات اإليـرادات وتظهـر

 رسالة خطأ في حال تجاوزها وال يقبل النظام تنفيذ اعتماد الميزانية.

o لغ المعتمدة من اإليرادات لحسابات المصروفات أقل من تقـديرات اإليـرادات تظهـر رسـالة تحـذير في حال كانت المبا

 ومن الممكن أن يقوم النظام تنفيذ اعتماد الميزانية في حال تأكيد المستخدم لذلك.

o  عليهـا إال مـن يقوم النظام بإظهار رسالة للتأكيد مع تحذير بان تنفيذ اعتمـاد الميزانيـة يعنـي عـدم إمكانيـة التعـديل

 خالل حركات المناقلة والتعزيز والتخفيض.

 

 3.4.10كشف اعتمادات الميزانية: رقم الشاشة  .8

o  ممكن عرض جميع المدخالت على بنود الميزانية من خـالل الكشـف حسـب المحـددات التـي يـتم اختيارهـا وهـي

 كالتالي: 

 طباعة كشف للمصروفات. .1

 طباعة كشف لإليرادات. .2
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 حددة من قبل اإلدارة.إظهار الحسابات الم .3

 مستويات الحسابات المعروضة. .4

 

o  :يعرض التقرير حسب ترتيب األبواب الحقول التالية 

 . رقم الحساب.1

 . اسم الحساب.2

 . الجهة المسؤولة.3

 االعتماد األصلي: ويشمل )المخصص، اإليرادات، المجموع(. .1

 االعتماد بعد التعديل: ويشمل )المخصص، اإليرادات، المجموع(. .2

 

 3.2.4اعتماد بدء العمل على العام المالي الجديد: رقم الشاشة  .9

o .يقوم المستخدم صاحب الصالحية باختيار "اعتماد بدء العمل بالعام المالي الجديد" من قوائم النظام 

o ."يقوم المستخدم صاحب الصالحية بالضغط على زر "اعتماد بدء العمل للعام المالي الجديد 

o سالة تأكيد للمستخدم.يقوم النظام بإظهار ر 

o ."يقوم المستخدم باختيار "موافق" للتأكيد، فيقوم النظام بتعديل حالة السنة لتصبح حالة السنة "حالية 

o ."يقوم النظام بتعديل حالة السنة السابقة لها أن وجدت "تحت اإلقفال 

o ــ ــة أو اعتم ــاد الميزاني ــدليل واعتم ــاد ال ــد اعتم ــرف إال بع ــاط أو ص ــاك ارتب ــون هن ــة ويســمح ال يك ــة ناقص اد الميزاني

للمستخدمين بإدخال سندات التسوية وكذلك القيود الخاصة ببعض األرصدة االفتتاحية وإدخال أوامر الصرف بدال مـن 

 تراكمها لحين اعتماد الميزانية في حالة عدم اعتماد الميزانية.

 

 3.2.5نقل األرفدة االفتتاحية من العام الماضي: رقم الشاشة  .10

o مقفلـة". وحالـة السـنة المختـارة هـي “إلجـراء متاحـا عنـد وجـود سـنة ماليـة أخـرى "تحـت اإلقفـال" أو يكون هذا ا

 "حالية".

o  :يقوم النظام بعرض نموذج عملية نقل األرصدة االفتتاحية وتشمل 

 اسم السنة المنقول منها. .1

 اسم السنة المنقول إليها. .2

o  :جدول للحركات التي سيتم نقلها كما يلي 

رقم السـطر، الحسـاب )رقـم/ اسـم(، البيـان، المبلـغ المـدين، المبلـغ الـدائن، المرفقـات، زر  يشمل الجدول: .1

 التفاصيل، زر تفاصيل مستند الدفع.

يتم تعبئة الجدول تلقائيا  من النظام بحركات على الحسابات حسب ما هـو فـي مسـار "تفصـيل عمليـة نقـل  .2

 األرصدة".

د الــدفع )المســتفيد، الــرقم المبــدئي، مناولــة( لحركــات يتــيح النظــام للمســتخدم اســتطالع تفاصــيل مســتن .3

 حسابات الدفع المعبئة تلقائيا .

o  :يتيح النظام للمستخدم تعديل المعلومات للحركات المعبئة تلقائيا  كما يلي 

 تعديل الحساب لحساب تفصيلي من نفس النوع أو نوع "أخرى". .1

 ، الرقم المبدئي، مناولة(.ال يمكن تعديل معلومات تفاصيل مستند الدفع )المستفيد .2

 .-الحركة –من الممكن تعديل أي معلومات أخرى في السطر  .3

o . يتيح النظام للمستخدم إدخال تفاصيل لألسطر التي أدخلها أو المعبئة تلقائيا 

o  في حال كان هناك حركات معبئة تلقائيا  لحساب من السنة السابقة ليس موجود في السنة الجديدة، يظهر النظام

الحركات بلون مختلف ليقوم المستخدم بحذفها أو إدخال حساب بديل لها قبل إجراء النقل ويـتم تعـديل الحركـة تلك 

 بإدخال رقم حساب صحيح ومن نفس النوع أو نوع "أخرى" وعند ذلك يرجع لون السطر كاألسطر العادية.

o .يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام 

o فـي جـداول ل خاصـة فـي قاعـدة -أي قبـل أن يـتم تعديلـه-لمحتوى التلقـائي لجـدول الحركـات يقوم النظام بحفو ا

 البيانات للرجوع إليها للتحقق، ومن ثم يقوم النظام بإظهار رسالة بتمام العملية. 
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 3.2.6تعديل األرفدة االفتتاحية: رقم الشاشة  .11

o وغيـر مقفلـة أو تحـت اإلقفـال وكانـت األرصـدة  يكون هذا الخيار متاحا في حالـة كانـت السـنة هـي السـنة الحاليـة

 االفتتاحية غير معتمدة.

o  في حال كان هناك سنة مالية سابقة ولم تتم عمليـة "نقـل األرصـدة االفتتاحيـة مـن العـام الماضـي" يقـوم النظـام

 بإظهار رسالة خطأ تفيد بذلك.

o ية السابقة.يقوم النظام بعرض حركات األرصدة االفتتاحية المنقولة من السنة المال 

o .يقوم المستخدم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام، وبالتالي تكون له القدرة بعمل التعديالت الالزمة 

o .يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام، فيقوم النظام بالتثبت من صحة المدخالت 

o اعتمادا. يقوم النظام بحفو مستند الحركات اإلفتتاحية ليتم تعديله أو 

 

 3.2.7اعتماد األرفدة االفتتاحية: رقم الشاشة  .12

o  يكون هذا الخيار متاحا في حالـة كانـت السـنة هـي السـنة الحاليـة وغيـر مقفلـة أو تحـت اإلقفـال وكانـت األرصـدة

 االفتتاحية غير معتمدة.

o .يقوم النظام بعرض حركات األرصدة االفتتاحية المنقولة من السنة المالية السابقة 

o  حال لم تكن األرصدة معتمدة يتاح للمستخدم زر خاص "اعتماد األرصدة االفتتاحية"، أما في حال كانت األرصـدة في

 معتمدة يقوم النظام بإظهار رسالة تفيد بان األرصدة معتمدة.

o  "كمـا يقوم المستخدم بالضغط على زر "اعتماد"، فيقوم النظام بتعديل حالة مسـتند األرصـدة االفتتاحيـة لــ "معتمـد

يقوم النظام بتعديل قيمة األرصدة اإلفتتاحية للحسابات التـي لهـا حركـات فـي المسـتند بقيمـة )مجمـوع الحركـات 

 مجموع الحركات الدائنة( لكل حساب.-المدينة 

o  :أنواع الحسابات وخصائص النقل لها 

 المالية: ال يتم نقلها. )أ( مصروفات الميزانية، إيرادات الميزانية، حسابات الصندوق، وحسابات جاري وزارة 

 

)ب( حسابات المستحقات العامة، حسابات المطلوبات، حسابات البنوك، حسابات بنـك اإليـرادات، حسـاب جـاري  

 مؤسسة النقد، حسابات أخرى، وحسابات العهد تحت التحصيل: حركة واحدة تمثل رصيد الحساب كما يلي: 

مجمـوع الـدائن للسـنة السـابقة(. -وع المدين للسنة السـابقة *المبلغ )الرصيد االفتتاحي للسنة السابقة + مجم

 يكون المبلغ إذا كان سالبا دائنا وإذا كان موجبا مدين.

 . البيان يكون هو جملة "رصيد افتتاحي منقول من السنة السابقة".2.2.1.1.2.2*

 

 )ج( حسابات األمانات:  

 الحساب. *األمانات لمتعامل من نوع "جهة": حركة واحدة تمثل رصيد

-إلغائهـا-*األمانات لمتعاملين من نوع غير "جهة": يتم نقل جميع الحركات الحساب الدائنة التي لـم يـتم تسـويتها 

 بحركة عكس القيد.

 

 )د( لحسابات أوامر الدفع، الحواالت، الشيكات، شيكات جاري مؤسسة النقد يتم ما يلي:  

لم تتم تسويته وغير ملغـي وأسـطرا مسـجلة فـي اليوميـة -* يتم تعبئة سطر حركة لكل مستند دفع سيتم نقله 

تكون تفاصيل مستند الدفع )المسـتفيد، الـرقم المبـدئي، مناولـة( للحركـة مـن -وغير ملغية بحركة عكس القيد

 واقع مستند دفع المنقول.

تسـجيل * يتم ربط كل حركة من هذا النوع للحساب بمستند دفع جديد بنفس معلومـات المسـتند المنقـول ويـتم 

 معلومات مستند الدفع الجديد في السنة المنقول لها األرصدة.

 * في حال تم حذف الحركة من األرصدة اإلفتتاحية يتم حذف المستند الجديد تلقائيا .

 

)هـ( حسابات العهد المستديمة والمؤقتة: ال يتم نقلها وفي حال وجود حسابات عهد مستديمة أو مؤقتة لـم يـتم  

 إلدارة المالية بوضعها كحسابات تحت التحصيل على ذمة صاحب العهدة بمعرفتها.تسديدها تقوم ا
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 اجراء تعريف تغذية لحساب الصندوق/البنا وفرفه

 

 3.8.1اجراء طلب تغذية حساب الصندوق/ البنا: رقم الشاشة  .13

o .يقوم المستخدم باختيار طلب تغذية جديدة من قوائم النظام 

o تغذية الصندوق/البنك وتكون الشاشة في وضع االسـتعالم، يقـوم الموظـف بالضـغط يقوم النظام بعرض نموذج فارغ ل

 على زر "جديد" من شريط المهام إلجراء اإلضافة.

o  يقوم المستخدم بتحديد حساب من الحسابات المتوفرة القابلة للتغذيـة )الصـندوق/البنك( والمطلـوب عمـل التغذيـة

 له والمعرف في الدليل المحاسبي.

o م بعرض رصيد التغذية السابقة.يقوم النظا 

o .يقوم المستخدم بإدخال البيانات التالية: رقم التغذية تاريخ طلب التغذية، المبلغ المطلوب ويقوم بحفو الحركة 

o .يقوم النظام بالتحقق من عدم وجود تغذية سابقة للحساب لم يتم صرفها، باإلضافة إلى نوع الحساب 

o  الطلب وإعطاء رقم مرجعـي للطلـب متسلسـل علـى مسـتوى السـنة وتـاريخ عند نجاح التحقق يقوم النظام بحفو

اليوم، وتكون حالة الطلب "غير معتمد" كما يقـوم النظـام بإضـافة "اعتمـاد طلـب التغذيـة رقـم >رقـم التغذيـة< مـن 

 اإلدارة المالية" إلى قائمة المهام والذي يظهر للمستخدمين الذين لهم صالحية بذلك.
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 3.8.2تغذية حساب الصندوق / البنا: رقم الشاشة  إجراء اعتماد طلب .14

o  يقوم المستخدم صاحب الصـالحية باختيـار "اعتمـاد طلـب التغذيـة >رقـم التغذيـة< مـن اإلدارة الماليـة" مـن قائمـة

المهام أو يختار نوع ورقم الحسـاب مـن صـفحة "اعتمـاد طلـب التغذيـة مـن اإلدارة الماليـة" ويقـوم باالسـتعالم عـن 

 لوبة.الحركة المط

o  يعرض النظام تفاصيل التغذية المطلوبة، ويقوم المستخدم صاحب الصـالحية باعتمـاد الطلـب، فيقـوم النظـام بتغييـر

 حالة الطلب إلى "معتمد من اإلدارة المالية".

 

 3.11.3إجراء فرف طلب تغذية حساب الصندوق / البنا: رقم الشاشة  .15

o دار أمـر اعتمـاد الصـرف، والضـغط علـى جديـد لتغييـر حالـة يقوم الموظف صاحب الصالحية بالدخول على شاشة إص

الشاشة وإجراء عملية اإلدخال، فيعرض النظام التاريخ االفتراضي للحركة وهو تاريخ الجهاز في كل من حقل التـاريخ 

 وتاريخ تحرير المستند. وتكون حالة المستند "إصدار القسم أ".

o ع المستفيد.يتم اختيار الوحدة اإلدارية المستفيدة، والفر 

o  يتم تحديد رقم صاحب االستحقاق، ويجـب أن يكـون الموظـف المعـرف كـأمين صـندوق علـى الحسـاب فـي الـدليل

 المحاسبي.

o .يتم تحديد إجمالي وصافي المستند، وهو قيمة التغذية المعرفة في طلب التغذية ويتم إدخال المالحظات 

o م مرجعي ألمر الصرف وتتغير حالة الصفحة إلى استعالم.يقوم المستخدم بحفو العملية، فيقوم النظام بإصدار رق 

o  .يقوم المستخدم بتغيير حالة الصفحة إلى تعديل لمتابعة اإلدخال للقسم )أ( من أمر الصرف 

o  صـرف تغذيـة" “يضغط المستخدم على "تحديد األغراض" ويختار الغرض الموافق للحالة من القائمـة المنسـدلة وهـو

 اص بالتغذية المطلوب صرفها.ويدخل الرقم المرجعي الخ

o .يعرض النظام تاريخ التغذية المطلوبة، ويقوم المستخدم بإدخال المبلغ الخاص بالحركة، والمرفقات وأي مالحظات 

o  ،يقوم المستخدم بإدخال بيانات القسم )ب( وذلك بإضافة سطر جديد لتعبئة الطرف المدين وهـو حسـاب الصـندوق

 والمبلغ الخاص بالتغذية.

o  المستخدم بإدخال البيان في الحقل الخاص به تحت اسم الحساب والمرفقات.يقوم 

o .يقوم المستخدم بإضافة سطر جديد لتعبئة الطرف الدائن وهو حساب أوامر الدفع 

o .يقوم المستخدم بإدخال البيان في الحقل الخاص به تحت اسم الحساب والمرفقات 

o  وذلـك بالضـغط علـى الحقـل الخـاص بالتفاصـيل للطـرف المـدين، يقوم المستخدم بإدخال التفاصيل الخاصة بالحركة

 فتظهر شاشة التفاصيل للحركة.

o  طلـب تغذيـة"، ويـدخل الـرقم “يقوم المستخدم بإضافة سطر جديد ويقوم باختيار نوع المستند المطابق للحالة وهو

 المرجعي في الحقل المخصص. 

o  .يقوم النظام بشكل آلي بعرض تاريخ ومبلغ الحركة 

o م المستخدم بحفو التفاصيل المدخلة، والخروج من الشاشة بإغالقها.يقو 

o  يقوم المستخدم بإدخال بيانـات مسـتند الـدفع للسـطر الثـاني الخـاص بـالطرف الـدائن، وذلـك بالضـغط علـى الجـزء

 الخاص في السطر الدائن.

o ،وفـي هـذا الحالـة يكـون  تظهر شاشة يقوم المستخدم من خاللها باختيار نوع المسـتفيد مـن القائمـة المنسـدلة

 الموظف المعرف كأمين صندوق.

o  تتم تعبئة حقل مناولة، والرقم المبدئي في حال كان الشخص الـذي بقـوم بإصـدار أمـر الصـرف هـو نفـس الشـخص

 الذي سيقوم بتصدير مستند الدفع الخاص بالحركة.

o يقوم المستخدم بالضغط على "خروج مع حفو" للعودة لشاشة أمر الصرف األصلية. 

o .يقوم الموظف صاحب الصالحية أو المعد ألمر الصرف بحفو الحركة 

o  يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد القسم أ من أمر الصرف" فتظهر شاشـة تحديـد اإلجـراءات، فيقـوم

المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة 

مهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند. وفي حال كـان خيـار تنفيـذ الحصـر بشـكل آلـي فعـال ال

 سيقوم النظام بإجراء الحصر وتسجيل رقم وتاريخ الحصر في الحقول المخصصة في أمر الصرف.
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o يد اإلجـراءات، فيقـوم يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد القسم ب من أمر الصرف" فتظهر شاشة تحد

المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة 

 المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o راءات، فيقـوم يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد المراجعة ألمـر الصـرف " فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـ

المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة 

 المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o اءات، يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد مسؤول االرتبـاط ألمـر الصـرف " فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـر

فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل 

 قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o ءات، يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد مسؤول األمانات ألمـر الصـرف " فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـرا

فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل 

 قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o يقـوم المسـتخدم صــاحب الصـالحية بعمـل "اعتمــاد رئـيس الحسـابات/مدير اإلدارة الماليــة" فتظهـر شاشـة تحديــد 

اإلجراءات، فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعـالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر 

 من خالل قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o  "فتظهـر شاشـة يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد رئيس المحاسبة/مدير الشـؤون الماليـة واإلداريـة

تحديد اإلجراءات، فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة 

 تظهر من خالل قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o تظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات، يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد المراقب المـالي ألمـر الصـرف " ف

فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل 

 قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o السطر الدائن لمسـتند الـدفع  من الممكن أن يتم تنفيذ سحب وطباعة مستند الدفع في هذا المرحلة فيتم تظليل

ومن ثم يتم تنفيذ اإلجراء المطلوب فتظهر شاشة سحب وطباعة مستند الدفع فيتم تحديد نـوع المسـتند المطـابق 

للمذكور في الطرف الدائن من أمر الصرف، ويظهر النظام التاريخ االفتراضي للحركة وهو تاريخ اليـوم، وتظهـر البيانـات 

ع أمر الصرف. ويقوم المستخدم بإدخال البيانات الخاصـة بـالحقول المبلـغ، ومقابـل. وفـي الخاصة بالمستفيد من واق

 حال كان نوع مستند الدفع "أمر دفع" يجب أن يتم تحديد نوع النفقة وطريقة الصرف.

o  يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد المدير العام ألمر الصرف " فتظهر شاشة تحديـد اإلجـراءات، فيقـوم

المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة 

 المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o ."يكون المستند جاهز في هذا المرحلة للتسجيل باليومية، فيتم تنفيذ خيار "قيد أمر الصرف باليومية 

 

 3.12.2ر وتسجيل استالم الحوالة/الشيا/ أمر الدفع لصاحب الحق: رقم الشاشة إجراء تصدي .16

o  يقوم المستخدم صاحب الصـالحية باسـترجاع بيانـات مسـتند الـدفع عـن طريـق اختيـار نـوع المسـتند مـن القائمـة

دفع المنسدلة، وإدخال رقم مستند الدفع في الحقل المخصص، ومن ثـم الضـغط علـى بحـث. فتظهـر بيانـات أمـر الـ

 المدخل من واقع شاشة أمر الصرف.

o  ،يقوم المستخدم صاحب الصالحية بتعديل وضع الشاشـة لتعبئـة كـل مـن حقـول اسـم المسـتلم، تـاريخ االسـتالم

 اسم كاتب التصدير، تاريخ التصدير ورقمه.

o  بـذلك. ومـن يقوم المستخدم بطباعة البيانات على النموذج المخـتص “في حال كان نوع المستند "أمر دفع أو شيك

 ثم اعتماد الحركة.

 

 3.12.6إجراء تسجيل الشيكات الصادرة من وزارة المالية ألوامر الدفع: رقم الشاشة  .17

o  يقوم المستخدم صاحب الصالحية بالدخول على الشاشة وعمل جديد إلضافة الشيك الصادر من وزارة الماليـة ألمـر

 الدفع.

o ر الدفع في الحقل المخصص، يعرض النظام تاريخ أمـر الـدفع ورقـم يقوم النظام بفتح سطر جديد، فعند إدخال رقم أم

 وتاريخ اليومية وصاحب الحق والمبلغ. 
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o .يقوم المستخدم بإدخال رقم الشيك الوزاري وتاريخه ومن ثم يقوم بتخزين اإلجراء 

 

 3.8.3إجراء استالم شيا التغذية/إيداع شيا التغذية بالبنا: رقم الشاشة  .18

o الصالحية بالدخول على الشاشة من القائمة الخاصة بالصندوق، ويتم عمل استرجاع لـرقم  يقوم المستخدم صاحب

 التغذية.

o  يعرض النظام تفاصيل التغذية المطلوبة بحيث تكون هذا التغذية لم يتم استالم الشيك الخـاص بهـا مسـبقا وكـذلك

 ي المبلغ(.تفاصيل أمر الصرف الخاص بها )الرقم المرجعي، رقم اليومية، تاريخها، صاف

o .يقوم المستخدم بتعديل وضع الصفحة بغرض إدخال رقم وتاريخ شيك التغذية في الحقول المخصصة 

 

 3.8.22حصر تغذيات الصندوق: رقم الشاشة  .19

o .بعد االنتهاء من تسجيل استالم شيك التغذية، يظهر تأثير اإلجراء في هذا التقرير آليا 

 

 3.14.8دفتر حساب الصندوق: رقم الشاشة  .20

o عد االنتهاء من قيد أمر الصرف الخاص بالتغذيـة، يظهـر تـأثير اإلجـراء فـي هـذا الـدفتر بشـكل آلـي فـي حـال كانـت ب

 التغذية لحساب الصندوق. 

 

 3.14.7دفتر حساب البنا: رقم الشاشة  .21

o نـت بعد االنتهاء من قيد أمر الصرف الخاص بالتغذيـة، يظهـر تـأثير اإلجـراء فـي هـذا الـدفتر بشـكل آلـي فـي حـال كا

 التغذية لحساب البنك. 
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 إجراء تعريف اإلرتباط المؤقت )الحجز( وفرفه ومتابعته بالتقارير الخافة

 

 3.5.1طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية )االرتباط المؤقت(: رقم الشاشة  .22

o يقوم المستخدم بالدخول على الشاشة من قائمـة االرتباطـات، وتكـون الشاشـة فـي وضـع اسـتعالم، يقـوم بـدورا 

 بتغيير حالتها إلى اإلضافة بالضغط على جديد من شريط التنفيذ.

o  :يقوم النظام بعرض البيانات االبتدائية لبعض الحقول مثل 

o .حالة الطلب: جديد غير جاهز لالعتماد 

o .الوحدة اإلدارية الطالبة: اإلدارة المختصة التي يتبع لها المستخدم 

o .التاريخ: تاريخ اليوم، ومن الممكن تعديله  

o  :يقوم المستخدم بتعبئة البيانات في الحقول التالية 

o  ،رقم وتاريخ مذكرة الحجز )الصادر(، المبلغ االجمالي، التاريخ المتوقع للصرف، المبلغ المطلوب سيصرف دفعة واحـدة

 الوحدة اإلدارية المستفيدة، الفرع المستفيد، صاحب الحق، الشرح.

o وب إجـراء الحجـز عليـه والمبلـغ المطلـوب حجـزا، كمـا يقـوم بإدخـال يقوم المستخدم بتحديـد رقـم الحسـاب المطلـ

 المالحظات وإرسال مهمة اعتماد طلب الحجز من مدير الوحدة اإلدارية ويقوم بحفو العملية.

o .يقوم النظام بإعطاء الحركة رقم مرجعي سيتم استخدامه في عملية الصرف 

 

 3.5.2شة اعتماد طلب الحجز من مدير الجهة الطالبة: رقم الشا .23

o  يقوم المستخدم باسترجاع طلبات الحجز الموجودة في النظام ومـن ثـم يقـوم باختيـار طلـب الحجـز المـراد اعتمـادا

 فيقوم النظام بإظهار نموذج يحتوي بيانات الطلب المختار.

o .يقوم المستخدم بتغير وضع الشاشة لغرض التعديل على حالة الطلب 

o ن يـتم مـن خاللهـا تحديـد اإلجـراء المطلـوب مـن أحـد الخيـارات التاليـة: عند الضغط على "اعتماد" تظهر شاشـة مـ

 اعتماد، رفض االعتماد بغرض التعديل أو رفض االعتماد بشكل نهائي.

o ."يقوم المستخدم باختيار "اعتماد" وإدخال المالحظات والضغط على "أكمل اإلجراء وتنفيذ المراحل التالية له 

 

 3.5.3ؤول االرتباطات: رقم الشاشة تعديل واعتماد طلب الحجز من مس .24

o  يقوم المستخدم باختيار "تعديل واعتماد طلب الحجز من مسؤول االرتباطات" من قـوائم االرتباطـات، ومـن ثـم يقـوم

 المستخدم باسترجاع طلب الحجز الموجودة في النظام واختيار طلب الحجز المراد اعتمادا من مراقب االرتباطات.

o ضع الشاشة لغرض التعديل على حالة الطلب.يقوم المستخدم بتغير و 

o  :عند الضغط على "اعتماد" تظهر شاشـة مـن يـتم مـن خاللهـا تحديـد اإلجـراء المطلـوب مـن أحـد الخيـارات التاليـة

 اعتماد، رفض االعتماد. 

o ه".يقوم المستخدم باختيار "اعتماد" وإدخال المالحظات والضغط على "أكمل اإلجراء وتنفيذ المراحل التالية ل 

 

 3.5.4اعتماد طلب الحجز من مدير اإلدارة المالية: رقم الشاشة  .25

o  يقوم المستخدم باسترجاع طلبات الحجز الموجودة في النظام ومـن ثـم يقـوم باختيـار طلـب الحجـز المـراد اعتمـادا

 فيقوم النظام بإظهار نموذج يحتوي بيانات الطلب المختار.

o عديل على حالة الطلب.يقوم المستخدم بتغير وضع الشاشة لغرض الت 

o  ،عند الضغط على "اعتماد" تظهر شاشة يتم من خاللها تحديد اإلجراء المطلـوب مـن أحـد الخيـارات التاليـة: اعتمـاد

 رفض االعتماد بغرض التعديل أو رفض االعتماد بشكل نهائي.

o المراحل التالية له". يقوم المستخدم باختيار "اعتماد" وإدخال المالحظات والضغط على "أكمل اإلجراء وتنفيذ 

 

 3.5.5إغالق مذكرة الحجز: رقم الشاشة  .26

o  يقوم المستخدم باسترجاع طلبات الحجز الموجودة في النظـام ومـن ثـم يقـوم باختيـار طلـب الحجـز المـراد إغالقـه

 فيقوم النظام بإظهار نموذج يحتوي بيانات الطلب المختار.
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o  على حالة الطلب ويدخل سـبب اإلغـالق لمـذكرة الحجـز فـي يقوم المستخدم بتغيير وضع الشاشة لغرض التعديل

 الحقل المخصص.

o  أمـر صـرف أو  –عند الضغط على "إغالق" يقوم النظام بالتأكد أن مذكرة الحجز ليست مستخدمة في مستند مـالي

 غير ملغي أو مسجل في اليومية إن وجد أنه كذلك ال يتم اإلغالق وتظهر رسالة خطأ.-إذن تسوية

 

 3.5.6طلبات الحجز حسب الباب/البند رقم الشاشة  استطالعات .27

o  يقوم المستخدم بتحديد رقم الحساب/البند الذي تم إجراء الحجز عليه أو اختيار جميع الحسابات، والمبلغ الـذي تـم

 حجزا أو اختيار جميع المبالغ.

o  :يحتوي الحساب/البند الحقول التالية 

o فيظهر اسم الحساب في الحقل المخصص. رقم الحساب/البند الذي تم إجراء الحجز عليه 

 حالة الطلب: حيث يتم اختيار الحالة من القائمة المنسدلة.

 الجهة المستفيدة: يتم اختيارها من القائمة المنسدلة.

 الفرع المستفيد: يتم اختيارها من القائمة المنسدلة.

 وب ضمنها.مبلغ االرتباط: ويتم إدخال القيمة التقديرية والتي يقع المبلغ المطل

 اسم المستفيد.

o  عند الضغط على "استطالع" يتم إظهار البيانات التالية في جـدول نتـائج البحـث والتـي تغطـي القـيم المدخلـة فـي

 حال توفرها: 

 المسلسل: رقم متسلسل للحركات المطابقة للبحث.

 رقم المذكرة. 

 تاريخها.

 رقم البند.

 المبلغ

 تم صرفه من االرتباط. المستخدم: وهو المبلغ المستخدم والذي

 الباقي: الباقي من مبلغ االرتباط.

 الوحدة اإلدارية المستفيدة.

 الفرع المستفيد.

 اسم المستفيد.

 حالة المذكرة.

o ."في حال عدم وجود بيانات بناء على المحددات السابقة تظهر رسالة "ال توجد بيانات حسب القيم المدخلة 

 

 3.5.8: رقم الشاشة كشف بطلبات الحجز حسب الباب والبند .28

o  يقوم المستخدم بتحديد رقم الحساب/البند الذي تم إجراء الحجز عليه أو اختيـار جميـع الحسـابات ومـن ثـم الضـغط

 على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام.

o  :يقوم المستخدم بطلب التقرير بناء على المحددات التالية 

 يظهر اسم الحساب في الحقل المخصص.رقم الحساب/البند الذي تم إجراء الحجز عليه ف

 حالة الطلب: حيث يتم اختيار الحالة من القائمة المنسدلة.

 الجهة المستفيدة: يتم اختيارها من القائمة المنسدلة.

 الفرع المستفيد: يتم اختيارها من القائمة المنسدلة. 

 ومن ثم يقوم بالضغط على تكوين التقرير.

o الت يعرض النظام تقرير يحتوي البيانات التالية: في حال توفر بيانات حسب المدخ 

ــة  ــدة اإلداري ــا، الوح ــذكرة، تاريخه ــم الم ــي، رق ــرقم المرجع ــاقي، ال ــغ، المســتخدم، الب ــم البند/الحســاب واســمه، المبل رق

 المستفيدة، الفرع المستفيد، اسم المستفيد، الشرح، حالة المذكرة.

 يتم التجميع بناء على الحركات ضمن األبواب.

 

 3.14.15فتر مراقبة االعتمادات: رقم الشاشة د .29
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o .تظهر حركة تعريف اإلرتباط المعتمد قبل الصرف وبعدا في هذا التقرير 

 

 3.11.3إجراء فرف اإلرتباط المعتمد: رقم الشاشة  .30

o  يقوم الموظف صاحب الصالحية بالدخول على شاشة إصدار أمـر اعتمـاد الصـرف. والضـغط علـى جديـد لتغييـر حالـة

وإجراء عملية اإلدخال، فيعرض النظام التاريخ االفتراضي للحركة وهو تاريخ الجهاز في كل من حقل التـاريخ الشاشة 

 وتاريخ تحرير المستند. وتكون حالة المستند "إصدار القسم أ".

o .يتم اختيار الوحدة اإلدارية المستفيدة، والفرع المستفيد 

o شخص المعرف باسمه االرتباط.يتم تحديد رقم صاحب االستحقاق، ويجب أن يكون ال 

o .يتم تحديد إجمالي وصافي المستند، وهو قيمة المبلغ المراد صرفه من االرتباط، ويتم إدخال المالحظات 

o .في حال تفعيل خيار صرف االرتباط دفعة واحدة، يتم إدخال قيمة كامل مبلغ اإلرتباط في الحقل 

o رقم مرجعي ألمر الصرف. وتتغير حالة الصفحة إلى استعالم. يقوم المستخدم بحفو العملية، فيقوم النظام بإصدار 

o  .يقوم المستخدم بتغيير حالة الصفحة إلى تعديل لمتابعة اإلدخال للقسم )أ( من أمر الصرف 

o  يـدخل “أخـرى “يضغط المستخدم على "تحديد األغراض" ويختار الغرض الموافق للحالة من القائمة المنسـدلة وهـو

 باالرتباط المطلوب صرفه. الرقم المرجعي الخاص

o .يقوم المستخدم بإدخال المبلغ الخاص بالحركة، والمرفقات وأي مالحظات 

o  يقوم المستخدم بإدخال بيانات القسم )ب( وذلك بإضافة سطر جديد لتعبئة الطـرف المـدين وهـو الحسـاب المـرتبط

 عليه، والمبلغ المراد صرفه من اإلرتباط.

o  في الحقل الخاص به تحت اسم الحساب والمرفقات.يقوم المستخدم بإدخال البيان 

o  يقـــوم المســـتخدم بإضـــافة ســـطر جديـــد لتعبئـــة الطـــرف الـــدائن وهـــو أحـــد حســـابات مســـتندات الـــدفع )أمـــر

 دفع/حوالة/شيك(.

o .يقوم المستخدم بإدخال البيان في الحقل الخاص به تحت اسم الحساب والمرفقات 

o حركة وذلـك بالضـغط علـى الحقـل الخـاص بالتفاصـيل للطـرف المـدين، يقوم المستخدم بإدخال التفاصيل الخاصة بال

 فتظهر شاشة التفاصيل للحركة.

o  حجـز مؤقـت"، ويـدخل الـرقم “يقوم المستخدم بإضافة سطر جديد ويقوم باختيار نوع المستند المطابق للحالة وهـو

 المرجعي في الحقل المخصص. 

o  .يقوم النظام بشكل آلي بعرض تاريخ ومبلغ الحركة 

o .يقوم المستخدم بإدخال البيان في الحقل الخاص 

o .يقوم المستخدم بحفو التفاصيل المدخلة، والخروج من الشاشة بإغالقها 

o  يقوم المستخدم بإدخال بيانـات مسـتند الـدفع للسـطر الثـاني الخـاص بـالطرف الـدائن، وذلـك بالضـغط علـى الجـزء

 الخاص في السطر الدائن.

o  خاللها باختيار نوع المسـتفيد مـن القائمـة المنسـدلة، وفـي هـذا الحالـة يكـون تظهر شاشة يقوم المستخدم من

 الشخص الذي تم تعريف االرتباط له.

o  تتم تعبئة حقل مناولة، والرقم المبدئي في حال كان الشخص الـذي بقـوم بإصـدار أمـر الصـرف هـو نفـس الشـخص

 الذي سيقوم بتصدير مستند الدفع الخاص بالحركة.

o الضغط على "خروج مع حفو" للعودة لشاشة أمر الصرف األصلية.يقوم المستخدم ب 

o .يقوم الموظف صاحب الصالحية أو المعد ألمر الصرف بحفو الحركة 

o  يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد القسم )أ(من أمر الصرف" فتظهر شاشة تحديـد اإلجـراءات، فيقـوم

الم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اع

المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند. وفي حال كـان خيـار تنفيـذ الحصـر بشـكل آلـي فعـال 

 سيقوم النظام بإجراء الحصر وتسجيل رقم وتاريخ الحصر في الحقول المخصصة في أمر الصرف.

o الحية بعمل "اعتماد القسم ب من أمر الصرف" فتظهر شاشة تحديد اإلجـراءات، فيقـوم يقوم المستخدم صاحب الص

المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة 

 المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.
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o عمل "اعتماد المراجعة ألمـر الصـرف " فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات، فيقـوم يقوم المستخدم صاحب الصالحية ب

المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة 

 المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o تماد مسؤول االرتبـاط ألمـر الصـرف " فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات، يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اع

فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل 

 قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o ماد مسؤول األمانات ألمـر الصـرف " فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات، يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعت

فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل 

 قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o اد رئـيس الحسـابات/مدير اإلدارة الماليــة" فتظهـر شاشـة تحديــد يقـوم المسـتخدم صــاحب الصـالحية بعمـل "اعتمــ

اإلجراءات، فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعـالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر 

 من خالل قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o ل "اعتماد رئيس المحاسبة/مدير الشـؤون الماليـة واإلداريـة" فتظهـر شاشـة يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعم

تحديد اإلجراءات، فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة 

 تظهر من خالل قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o احب الصالحية بعمل "اعتماد المراقب المـالي ألمـر الصـرف " فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات، يقوم المستخدم ص

فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل 

 قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o تنفيذ سحب وطباعة مستند الدفع في هذا المرحلة. فيتم تظليل السطر الدائن لمستند الـدفع  من الممكن أن يتم

ومن ثم يتم تنفيذ اإلجراء المطلوب فتظهر شاشة سحب وطباعة مستند الدفع فيتم تحديد نـوع المسـتند المطـابق 

وهو تاريخ اليـوم، وتظهـر البيانـات  للمذكور في الطرف الدائن من أمر الصرف، ويظهر النظام التاريخ االفتراضي للحركة

الخاصة بالمستفيد من واقع أمر الصرف. ويقوم المستخدم بإدخال البيانـات الخاصـة بـالحقول المبلـغ، ومقابـل وفـي 

 حال كان نوع مستند الدفع "أمر دفع" يجب أن يتم تحديد نوع النفقة وطريقة الصرف.

o ر العام ألمر الصرف " فتظهر شاشة تحديـد اإلجـراءات، فيقـوم يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد المدي

المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة 

 المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o فيتم تنفيذ خيار "قيد أمر الصرف باليومية".يكون المستند جاهز في هذا المرحلة للتسجيل باليومية ، 

 

 3.12.2إجراء تصدير وتسجيل استالم الحوالة/الشيا/ أمر الدفع لصاحب الحق: رقم الشاشة  .31

o  يقوم المستخدم صاحب الصـالحية باسـترجاع بيانـات مسـتند الـدفع عـن طريـق اختيـار نـوع المسـتند مـن القائمـة

الحقل المخصص، ومن ثـم الضـغط علـى بحـث. فتظهـر بيانـات أمـر الـدفع المنسدلة، وإدخال رقم مستند الدفع في 

 المدخل من واقع شاشة أمر الصرف.

o  ،يقوم المستخدم صاحب الصالحية بتعديل وضع الشاشـة لتعبئـة كـل مـن حقـول اسـم المسـتلم، تـاريخ االسـتالم

 اسم كاتب التصدير، تاريخ التصدير ورقمه.

o يقوم المستخدم بطباعة البيانات على النموذج المختص بذلك من ثـم “شيك  في حال كان نوع المستند "أمر دفع أو

 اعتماد الحركة.

 

  3.12.7إجراء تسجيل الشيكات الصادرة من وزارة المالية ألوامر الدفع: رقم الشاشة  .32

o  في حال استخدام أوامر الدفع في أمر الصرف، يقوم المستخدم صـاحب الصـالحية بالـدخول علـى الشاشـة وعمـل

 د إلضافة الشيك الصادر من وزارة المالية ألمر الدفع.جدي

o  يقوم النظام بفتح سطر جديد، فعند إدخال رقم أمر الدفع في الحقل المخصص، يعرض النظام تاريخ أمـر الـدفع ورقـم

 وتاريخ اليومية وصاحب الحق والمبلغ. 

o إلجراء.يقوم المستخدم بإدخال رقم الشيك الوزاري وتاريخه ومن ثم يقوم بتخزين ا 

 

 3.14.10دفتر أوامر الدفع: رقم الشاشة  .33
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o  يظهر تأثير حركات الصرف في هذا الدفتر في الجانب الدائن بمجرد قيد أمر الصرف في اليوميـة عنـدما يكـون الطـرف

 الدائن هو حساب أوامر الدفع.

 

 3.14.11دفتر الحواالت: رقم الشاشة  .34

o ب الدائن بمجرد قيد أمر الصرف في اليوميـة عنـدما يكـون الطـرف يظهر تأثير حركات الصرف في هذا الدفتر في الجان

 الدائن هو حساب الحواالت.

 

 3.14.12دفتر الشيكات: رقم الشاشة  .35

o  يظهر تأثير حركات الصرف في هذا الدفتر في الجانب الدائن بمجرد قيد أمر الصرف في اليوميـة عنـدما يكـون الطـرف

 الدائن هو حساب الشيكات.
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العهد "السلف" )المؤقتة/المستديمة( وفرفها وتسديدها ومتابعتها إجراء تعريف 
 بالتقارير الخافة

 

  3.6.1قرار فرف سلفة مؤقتة: رقم الشاشة  .36

o  باختيار "قرار صرف سلفة" من قوائم النظام، يقوم النظام بعرض نموذج فارغ لتسجيل قـرارات صـرف السـلف، ويكـون

وب صرفها سلفة مؤقتة كوضع ابتدائي باإلضافة إلى تاريخ السـلفة هـي في حالة اإلضافة، ويظهر نوع العهدة المطل

 تاريخ اليوم.

o .يقوم المستخدم بإدخال رقم القرار وتاريخه 

o  يقوم المستخدم باختيار الفرع المستفيد، وبتحديد صاحب السلفة )مـن سـجل المتعـاملين مـع اإلدارة الماليـة غيـر

 موقوف التعامل معه(.

o المبلغ المطلوب للسلفة، الغرض من السلفة، آخر موعد لتسديد السلفة، مالحظات. يقوم المستخدم بتحديد 

o .يقوم المستخدم بتحديد البنود والمبالغ الخاصة للبنود من البنود التي سيتم استخدام العهدة بها 

o فيقـوم يقوم المستخدم باختيار خيار إرسال مهمة "اعتماد قـرار صـرف سـلفة" أو ال، ومـن ثـم يقـوم بحفـو الحركـة .

النظام بإظهار الرقم المرجعي للعهدة وهو آخر رقم متسلسل، ومـن ثـم يقـوم النظـام بـالتحقق مـن صـحة البيانـات 

 المدخلة، ويحفو العملية.

o  يقوم النظام بوضع "اعتماد قرار صرف سلفة" في قائمة المهام للمستخدم وذلك في حال تـم اختيـار خيـار إرسـالها

حية. أما في حال اختيـار إرسـال المهمـة يقـوم النظـام بحفـو العهـدة بحالـة "جديـدة إلى االعتماد من صاحب الصال

 جاهزة لالعتماد". وإال تكون حالتها "جديدة غير جاهزة لالعتماد".

 

 3.6.1قرار فرف سلفة مستديمة: رقم الشاشة  .37

o ات صـرف السـلف، ويكـون باختيار "قرار صرف سلفة" من قوائم النظام، يقوم النظام بعرض نموذج فارغ لتسجيل قـرار

في حالة اإلضافة، ويظهر نوع العهدة المطلوب صرفها سلفة مؤقتة كوضع ابتدائي باإلضافة إلى تاريخ السـلفة هـي 

 تاريخ اليوم.

o  يقوم المستخدم بتغير نوع العهدة إلى سلفة دائمة فيظهر خيار يوجد سقف للعهدة، عندما يتم تفعيله يظهر حقلي

 ء الحجز على السقف األعلى.قيمة السقف وخيار إجرا

o .يقوم المستخدم بإدخال رقم القرار وتاريخه 

o  في حال وجود سقف للعهدة يجب أن يتم إدخال قيمة السقف بحيث يكون أكبـر أو مسـاوي لمبلـغ العهـدة. وإذا تـم

اعتمـاد  تحديد سقف المنصرف للعهدة يتم تحديد إن كان مطلوبا الحجز لمبلغ السقف. فـإن كـان مطلوبـا الحجـز يـتم

تلقائيا عند اعتمـاد السـلفة. وفـي هـذا الحالـة يـتم استعاضـة العهـدة بالخصـم مـن الحجـز -اإلرتباط المؤقت-الحجز 

 وتحويله إلى منصرف عند صدور أمر صرف لإلستعاضات.

o  يقوم المستخدم باختيار الفرع المستفيد، وبتحديد صاحب السلفة )مـن سـجل المتعـاملين مـع اإلدارة الماليـة غيـر

 وقوف التعامل معه(.م

o .يقوم المستخدم بتحديد المبلغ المطلوب للسلفة، الغرض من السلفة، آخر موعد لتسديد السلفة، مالحظات 

o .يقوم المستخدم بتحديد البنود والمبالغ الخاصة للبنود من البنود التي سيتم استخدام العهدة بها 

o رف سـلفة" أو ال، ومـن ثـم يقـوم بحفـو الحركـة. فيقـوم يقوم المستخدم باختيار خيار إرسال مهمة "اعتماد قـرار صـ

النظام بإظهار الرقم المرجعي للعهدة وهو آخر رقم متسلسل، ومـن ثـم يقـوم النظـام بـالتحقق مـن صـحة البيانـات 

 المدخلة، ويحفو العملية وتظهر الشاشة بوضع استعالم.

o خدم وذلك في حال تـم اختيـار خيـار إرسـالها يقوم النظام بوضع "اعتماد قرار صرف سلفة" في قائمة المهام للمست

إلى االعتماد من صاحب الصالحية. أما في حال اختيـار إرسـال المهمـة يقـوم النظـام بحفـو العهـدة بحالـة "جديـدة 

 جاهزة لالعتماد" وإال تكون حالتها "جديدة غير جاهزة لالعتماد".

 

 3.6.2اعتماد قرار فرف سلفة: رقم الشاشة  .38
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o تيار "اعتماد قرار صرف سلفة" من قائمة العهد، فيقوم النظام بعرض قرارات صـرف السـلف غيـر يقوم المستخدم باخ

المعتمدة التي حالتها جديدة جاهزة لالعتماد أو جديدة غير جـاهزة لالعتمـاد فقـط. فيقـوم المسـتخدم باختيـار قـرار 

 صرف السلفة المراد اعتمادا.

o ختار.يقوم النظام بعرض بيانات قرار صرف العهدة الم 

o  يقوم المستخدم بمراجعة وتعديل البنود الخاصة بالسلفة أو إدخالها في حال لم يـتم تحديـدها فـي القـرار كمـا فـي

 مسار "قرار صرف سلفة جديدة".

o  يقوم المستخدم بتحديد رقم حساب العهد األب الخاص بالسلفة ويجب أن يكون الحساب تجميعـي ولـه نفـس نـوع

 يعرض النظام اسمه. كما يقوم بإدخال مالحظات اإلدارة المالية.مستديمة أو مؤقتة و –العهدة 

o .يقوم المستخدم بتحديد رقم الموظف األول والثاني المسموح لهم بمراقبة العهدة 

o  :عند الضغط على "اعتماد" تظهر شاشـة مـن يـتم مـن خاللهـا تحديـد اإلجـراء المطلـوب مـن أحـد الخيـارات التاليـة

 التعديل أو رفض االعتماد بشكل نهائي.اعتماد، رفض االعتماد بغرض 

o ."يقوم المستخدم باختيار "اعتماد" وإدخال المالحظات والضغط على "أكمل اإلجراء وتنفيذ المراحل التالية له 

o  :يقوم النظام بالتحقق من التالي بخصوص البنود الخاصة بالسلفة 

المحاسـبية وتكـون تفصـيلية ويجـب إتمـام تكون تلك البنود موجودة فـي حسـابات مصـروفات الميزانيـة بالـدليل  .1

 إدخال جميع البنود للعهدة.

 مجموع المبالغ الخاصة للبنود يساوي المبلغ المطلوب للسلفة. .2

في حالة أن للعهدة سقف للمنصرف يجب أن يكـون مجمـوع أسـقف الصـرف للحسـابات يسـاوي قيمـة سـقف  .3

 الخاص للحساب من العهدة. العهدة وتكون قيمة السقف للحساب أكبر من أو مساوية للمبلغ

o  إن كان مطلوبا الحجز على مبلغ سقف العهدة من الميزانية فإن ما يتم هـو الحجـز علـى الحسـابات حسـب سـقف

المبلـغ الخـاص للحسـاب مـن -كل حساب. تكون قيمة الحجز على الحساب هي )سقف المنصرف علـى الحسـاب 

 العهدة(.

o مجمـوع  –غ المتـاح للصـرف للبنـد )مخصصـات البنـد فـي الميزانيـة قوم النظام بالتحقق من التـالي بخصـوص المبلـي

 المنصرف واالرتباطات(: 

يقوم النظام أو ال بالتأكد أن مقدار مبلغ سقف السلفة المختار إن كان مطلوب حجزا أنه ال يتجـاوز مـا هـو متـاح  .1

 ضح ذلك.للبنود في الميزانية. إذا لم يتحقق هذا الشرط يقوم النظام بإظهار رسالة خطأ تو

يقوم النظام بالتحقق من أن مقدار مبلغ السـلفة المختـار ال يتجـاوز مـا هـو متـاح للبنـود فـي الميزانيـة وإذا لـم  .2

 يتحقق هذا الشرط يقوم النظام بإظهار رسالة خطأ توضح ذلك.

o د.يقوم النظام بتنفيذ عملية حجز مبلغ العهدة للبنود المستخدمة في العهدة حسب المبلغ المخصص لكل بن 

o  على البنود الخاصة -ارتباط مؤقت-إذا تم اختيار الحجز على مبلغ سقف العهدة فإن النظام يقوم بتنفيذ عملية الحجز

 المخصص للبند من العهدة(. –بالسلفة بقيمة )سقف المنصرف للبند 

o  العهـدة يقوم النظام بإعطاء إضافة حساب في الدليل المحاسـبي بـرقم مكـون مـن تركيـب رقـم حسـاب األب ورقـم

 المرجعي وينتمي لحساب العهد األب المحدد. وباسم الحساب األب مع صاحب العهدة ورقم القرار.

 

 3.6.3تعديل عهدة معتمدة: رقم الشاشة  .39

o .يقوم المستخدم باختيار "تعديل عهدة معتمدة" من قائمة العهد 

o م إصدار أمر اعتماد الصـرف لهـا أو لـم يقوم النظام نتيجة لعملية البحث بعرض قرارات صرف السلف المعتمدة سواء ت

 يتم.

o .يقوم المستخدم باختيار القرار المطلوب ويظهر النظام معلوماته 

o  يقوم المستخدم باختيار "تعديل"، ومن ثم يقوم بإدخال قيمة جديدة للعهدة أو قيمـة جديـدة لسـقف العهـدة الكلـي

 وال يمكن ذلك لكالهما في نفس التعديل.

o  المطلوبة مستديمة ال يمكن تغيير ما تم تحديدا بالنسـبة لسـقف الصـرف واالرتبـاط عليـه أي ال إذا كان نوع السلفة

 يمكن إيجاد سقف أو االرتباط على السقف في هذا المسار كما ال يمكن إزالة أي من الخاصيتين في هذا المسار.

o ت للعهـدة أو سـقف المنصـرف يقوم المستخدم بتحديد المبالغ بعد التعديل للمبلـغ المحجـوز مـن حسـاب المصـروفا

 على كل حساب مخصص للعهدة )حسب التغيير المطلوب(.

o .يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام 
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o  :يقوم النظام بالتأكد من التالي 

جميع ما سبق في مسار اإلضافة واالعتماد )المبلغ الكلي وتوزيعه على البنود المسـتخدمة وأن سـقف البنـد  .1

 يساوي المستخدم منه وكل الشروط التفصيلية(.أكبر أو 

في حالة أنه هناك زيادة في مبلغ العهدة أو هناك زيادة في مبلغ السقف مطلوب االرتباط عليـه، يقـوم النظـام  .2

 بالتأكد من جميع ما سبق في مسار اإلضافة واالعتماد بالنسبة للمتاح للصرف.

ات للعهدة أقل مما تم صرفه من الحساب على العهـدة وأال أال يكون قيمة المبلغ المحجوز من حساب المصروف .3

 يكون قيمة المبلغ المحجوز من حساب المصروفات للعهدة ألكبر من السقف للبند.

o  :يقوم النظام بإجراء الحجوزات واالرتباطات الالزمة والناتجة عن التعديل للمستخدم من البند حسب اآلتي 

o بند يقوم النظام بتنفيذ عملية حجز مبلغ العهدة للبند حسب المبلغ الـذي تـم إذا تم التعديل على المبلغ المخصص ل

 التعديل عليه.

o  إذا تــم تعــديل مبلــغ ســقف الصــرف )زيــادة أو خفــض( لبنــد وكــان قــد تــم اختيــار الحجــز علــى مبلــغ ســقف العهــدة

 المستديمة فإن النظام يقوم بالتالي: 

علـى -ارتبـاط مؤقـت-فإن النظام يقوم بتنفيذ عملية الحجـز  إذا تم التعديل على مبلغ السقف )زيادة أو خفض( .1

 البنود الخاصة بالسلفة بقيمة المبلغ الذي تم عليه التعديل فقط.

o .يظهر النظام رسالة بإتمام العملية 

 

 

 3.6.9بيان بالعهد المستديمة والمؤقتة حسب البند: رقم الشاشة  .40

o ر، سواء صرفت أم لم تصرف أو تم تسديدها.تظهر بيانات العهد المعرفة وحسب حالتها في التقري 

o  يقوم المستخدم بإدخال المحددات التي بناء عليها سيتم عـرض التقريـر والضـغط علـى تكـوين التقريـر، والمحـددات

 كالتالي: 

 .إلى أو الكل -رقم حساب المصروفات من 

 نوع العهدة: مستديمة ومؤقتة، أو مستديمة، أو مؤقتة.

o التالية:  يظهر التقرير البيانات 

 المحددات التي تم إدخالها.

 مسلسل: تسلسل العهدة المعرفة على البند.

 نوع العهدة.

 رقم العهدة: وهو الرقم المرجعي.

 الفرع المستفيد.

 رقم حساب العهدة.

 تاريخ القرار.

 صاحب الحق: ويشمل حقلين نوعه واسمه.

 مبلغ العهدة.

 الوارد: مبلغ العهدة المصروف.

 العهدة المسدد.المسدد: مبلغ 

 الرصيد.

 حالة التسديد.

 

 3.11.3إجراء فرف السلفة المعتمدة: رقم الشاشة  .41

o  يقوم الموظف صاحب الصالحية بالدخول على شاشة إصدار أمـر اعتمـاد الصـرف. والضـغط علـى جديـد لتغييـر حالـة

لجهاز في كل من حقل التـاريخ الشاشة وإجراء عملية اإلدخال، فيعرض النظام التاريخ االفتراضي للحركة وهو تاريخ ا

 وتاريخ تحرير المستند. وتكون حالة المستند "إصدار القسم أ".

o .يتم اختيار الوحدة اإلدارية المستفيدة، والفرع المستفيد 

o .يتم تحديد رقم صاحب االستحقاق، ويجب أن يكون الشخص المعرفة باسمه السلفة 

o لغ المراد صرفه كسلف، ويتم إدخال المالحظات.يتم تحديد إجمالي وصافي المستند، وهو قيمة المب 
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o .يقوم المستخدم بحفو العملية، فيقوم النظام بإصدار رقم مرجعي ألمر الصرف. وتتغير حالة الصفحة إلى استعالم 

o  .يقوم المستخدم بتغيير حالة الصفحة إلى تعديل لمتابعة اإلدخال للقسم )أ( من أمر الصرف 

o صـرف عهـدة “غراض" ويختار الغرض الموافق للحالة مـن القائمـة المنسـدلة وهـو يضغط المستخدم على "تحديد األ

 مستديمة / مؤقتة " ويدخل الرقم المرجعي الخاص بالسلفة المطلوب صرفها.

o .يقوم المستخدم بإدخال المبلغ الخاص بالحركة، والمرفقات وأي مالحظات 

o  جديد لتعبئة الطرف المدين وهـو الحسـاب التلقـائي يقوم المستخدم بإدخال بيانات القسم )ب( وذلك بإضافة سطر

 المنشأ للعهدة، والمبلغ المراد صرفه.

o .يقوم المستخدم بإدخال البيان في الحقل الخاص به تحت اسم الحساب والمرفقات 

o  يقـــوم المســـتخدم بإضـــافة ســـطر جديـــد لتعبئـــة الطـــرف الـــدائن وهـــو أحـــد حســـابات مســـتندات الـــدفع )أمـــر

 دفع/حوالة/شيك(.

o م المستخدم بإدخال التفاصيل الخاصة بالحركة وذلـك بالضـغط علـى الحقـل الخـاص بالتفاصـيل للطـرف المـدين، يقو

 فتظهر شاشة التفاصيل للحركة.

o  صـرف عهـدة"، ويـدخل الـرقم “يقوم المستخدم بإضافة سطر جديد ويقوم باختيار نوع المستند المطابق للحالة وهو

 المرجعي في الحقل المخصص. 

o ام بشكل آلي بعرض تاريخ ومبلغ الحركة. يقوم النظ 

o .يقوم المستخدم بإدخال البيان في الحقل الخاص ورقم بند المصروفات المعرفة العهدة عليه 

o .يقوم المستخدم بحفو التفاصيل المدخلة، والخروج من الشاشة بإغالقها 

o ئن، وذلـك بالضـغط علـى الجـزء يقوم المستخدم بإدخال بيانـات مسـتند الـدفع للسـطر الثـاني الخـاص بـالطرف الـدا

 الخاص في السطر الدائن.

o  تظهر شاشة يقوم المستخدم من خاللها باختيار نوع المسـتفيد مـن القائمـة المنسـدلة، وفـي هـذا الحالـة يكـون

 الشخص الذي تم تعريف السلفة عليه.

o رف هـو نفـس الشـخص تتم تعبئة حقل مناولة، والرقم المبدئي في حال كان الشخص الـذي بقـوم بإصـدار أمـر الصـ

 الذي سيقوم بتصدير مستند الدفع الخاص بالحركة.

o .يقوم المستخدم بالضغط على "خروج مع حفو" للعودة لشاشة أمر الصرف األصلية 

o .يقوم الموظف صاحب الصالحية أو المعد ألمر الصرف بحفو الحركة 

o ظهر شاشـة تحديـد اإلجـراءات، فيقـوم يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد القسم أ من أمر الصرف" فت

المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة 

المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند. وفي حال كـان خيـار تنفيـذ الحصـر بشـكل آلـي فعـال 

 جيل رقم وتاريخ الحصر في الحقول المخصصة في أمر الصرف.سيقوم النظام بإجراء الحصر وتس

o  يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد القسم ب من أمر الصرف" فتظهر شاشة تحديد اإلجـراءات، فيقـوم

المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة 

 تم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.المهام، في

o  يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد المراجعة ألمـر الصـرف " فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات، فيقـوم

المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة 

 ر حالة المستند بما يناسب حالة المستند.المهام، فيتم تغيي

o  ،يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد مسؤول االرتبـاط ألمـر الصـرف " فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات

فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل 

 حالة المستند بما يناسب حالة المستند. قائمة المهام، فيتم تغيير

o  ،يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد مسؤول األمانات ألمـر الصـرف " فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات

فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل 

 حالة المستند بما يناسب حالة المستند.قائمة المهام، فيتم تغيير 

o  يقـوم المسـتخدم صــاحب الصـالحية بعمـل "اعتمــاد رئـيس الحسـابات/مدير اإلدارة الماليــة" فتظهـر شاشـة تحديــد

اإلجراءات، فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعـالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر 

 تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند. من خالل قائمة المهام، فيتم
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o  يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد رئيس المحاسبة/مدير الشـؤون الماليـة واإلداريـة" فتظهـر شاشـة

تحديد اإلجراءات، فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة 

 ئمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.تظهر من خالل قا

o  ،يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد المراقب المـالي ألمـر الصـرف " فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات

فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل 

 مة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.قائ

o  من الممكن أن يتم تنفيذ سحب وطباعة مستند الدفع في هذا المرحلة. فيتم تظليل السطر الدائن لمستند الـدفع

ومن ثم يتم تنفيذ اإلجراء المطلوب فتظهر شاشة سحب وطباعة مستند الدفع فيتم تحديد نـوع المسـتند المطـابق 

للمذكور في الطرف الدائن من أمر الصرف، ويظهر النظام التاريخ االفتراضي للحركة وهو تاريخ اليـوم، وتظهـر البيانـات 

الخاصة بالمستفيد من واقع أمر الصرف. ويقوم المستخدم بإدخال البيانات الخاصـة بـالحقول المبلـغ، ومقابـل. وفـي 

 حديد نوع النفقة وطريقة الصرف.حال كان نوع مستند الدفع "أمر دفع" يجب أن يتم ت

o  يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد المدير العام ألمر الصرف " فتظهر شاشة تحديـد اإلجـراءات، فيقـوم

المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة 

 ند بما يناسب حالة المستند.المهام، فيتم تغيير حالة المست

o  يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد المدير العام ألمر الصرف " فتظهر شاشة تحديـد اإلجـراءات، فيقـوم

المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة 

 بما يناسب حالة المستند.المهام، فيتم تغيير حالة المستند 

 

 3.6.7دفتر السلفة المستديمة: رقم الشاشة  .42

o  يقوم المستخدم بطلب التقرير من قوائم العهد، ومن ثم يقوم بإدخال محددات التقرير التي بناء عليهـا سـيتم عـرض

 الحركات التي تمت على العهدة والضغط على تكوين التقرير، والمحددات كالتالي: 

 .رقم حساب السلفة

 رقم القرار.

o  :وبإدخال أي من الحقلين السابقين يتم عرض الحقول التالية 

 اسم صاحب العهدة.

 مبلغ العهدة.

 تاريخ القرار.

o  :عند الضغط على تكوين التقرير، تظهر البيانات التالية 

 المحددات التي تم إدخالها.

 تاريخ، البيان، المبلغ الوارد.سقف العهدة، رقم العهدة: ويشمل البيانات التالية: رقم اليومية، ال

المنصرف من العهدة: ويشمل البيانات التالية: رقم المطالبـة، تـاريخ الصـرف، عـدد المسـتندات، الشـخص المنصـرف لـه 

 المبلغ، البيان، رقم المرجع، تاريخها، رقم وتاريخ اليومية، أصل المبلغ، جملة الحسميات، صافي المبلغ المنصرف.

o ة التقرير بإظهار المجاميع التالية: يقوم النظام في نهاي 

 إجمالي الوارد.

 إجمالي المنصرف.

 إجمالي التسديد.

 المتبقي من العهدة.

 المتبقي من السقف.

 

 3.6.4تسجيل المنصرف في دفتر مراقبة العهد المستديمة: رقم الشاشة  .43

o مسـتديمة المعرفـة، وهـذا يقوم المستخدم بطلـب الشاشـة مـن قـوائم العهـد، فيظهـر لـه جـدول ببيانـات العهـد ال

 البيانات هي: 

 مسلسل العهدة.

 رقم قرار العهدة.
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o  ومن ثم يقوم بإدخال محددات التقرير التي بناء عليها سيتم عرض الحركات التي تمـت علـى العهـدة والضـغط علـى

 تكوين التقرير، والمحددات كالتالي: 

 رقم حساب السلفة.

 رقم القرار.

 اسم صاحب العهدة.

 لعهدة.رقم حساب ا

 سقف العهدة.

 رصيد العهدة.

o  يقوم المستخدم باختيار العهدة المطلوبة، فتظهر شاشة يتم فيها عرض حركـات الصـرف والتسـديد للعهـدة تحتـوي

 على أربعة أجزاء وهي كالتالي: 

 الجزء األول: المعلومات الرئيسية، وتشمل التالي: 

 الرقم المرجعي وتاريخه.

 رقم وتاريخ قرار العهدة.

 م صاحب العهدة.اس

 رقم حساب العهدة.

 المبلغ.

 سقف العهدة.

 رصيد العهدة.

 

 الجزء الثاني: حركات العهدة، وتشمل التالي: 

 نوع المستند، رقم اليومية، التاريخ، اسم الحساب، صرف، استعاضة، تسديد، البيان، رقم كشف االستعاضة.

 

 الجزء الثالث: كشوف االستعاضة، وتشمل التالي: 

المرجعي، رقم طلب االستعاضة، تاريخ طلب االستعاضة، قيمة النقديـة الباقيـة فـي الصـندوق، مجمـوع إجمـالي الرقم 

صــافي القيمــة، مبلــغ االستعاضــة، مبلــغ التســديد، حالــة الطلــب، تــاريخ بدايــة المطالبــات المنصــرف، تــاريخ نهايــة 

 المطالبات المنصرف.

 

 الجزء الرابع: المطالبات، وتشمل التالي: 

المطالبة، تاريخ الصرف، عدد المستندات، اسـم الشـخص المنصـرف لـه المبلـغ، أصـل المبلـغ، جملـة الحسـميات،  رقم

 صافي المبلغ، البيان، رقم كشف االستعاضة، تاريخه.

o  فيقوم بالضغط على جديد، فتظهر شاشة تحتوي على الحقول المكونة للجزء الرابع والمتعلق بالمطالبات والمـذكورة

 لسابقة.في النقطة ا

o  يقوم المستخدم بتعبئة الحقول في الشاشة ومن ثم يقـوم بالضـغط علـى "خـروج مـع حفـو"، فيـتم حفـو البيانـات

 وعرضها في الجزء المخصص من الجدول.

 

 3.6.5إفدار وطباعة كشف االستعاضة: رقم الشاشة  .44

o المطلوبة، فتظهر شاشـة يـتم  يقوم المستخدم بالدخول على الشاشة من قوائم العهد، من ثم يقوم باختيار العهدة

 فيها عرض حركات الصرف والتسديد للعهدة.

o  فيقــوم بالضــغط علــى جديــد، فتظهــر شاشــة تحتــوي علــى الحقــول المكونــة للجــزء الثالــث والمتعلــق باالستعاضــة

 .43والمذكورة مسبقا في النقطة 

o  باالستعاضـة المطلوبـة ومـن ثـم يقوم المستخدم بتعبئة الحقول في الشاشة ومن ثم يقوم باختيار السـطر الخـاص

يقوم بالضغط على "خروج مع حفو"، فيـتم حفـو البيانـات وعرضـها فـي الجـزء المخصـص مـن الجـدول وإنشـاء رقـم 

 مرجعي للحركة وتكون حالتها "غير معتمدة".

 

 3.6.6اعتماد كشف االستعاضة من اإلدارة المالية: رقم الشاشة  .45
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o وائم العهد، من ثم يقوم باختيار العهدة المطلوبة، فتظهر شاشـة يـتم يقوم المستخدم بالدخول على الشاشة من ق

 فيها عرض حركات الصرف والتسديد للعهدة.

o  فيقــوم باختيــار ســجل العهــدة مــن الجــدول الخــاص باالستعراضــات ومــن ثــم يقــوم بالضــغط علــى "اعتمــاد كشــف

للجـزء الثالـث والمتعلـق باالستعاضـة  االستعاضة من اإلدارة المالية"، فتظهر شاشة تحتوي علـى الحقـول المكونـة

 .43والمذكورة مسبقا في النقطة 

o  يقوم المستخدم بإدخال قيمة مبلغ االستعاضة في الحقل المخصص، وفي حال التسديد، يقوم بإدخـال قيمـة مبلـغ

رة التسديد في الحقل الخاص بالتسديد، ومن ثم يقـوم بحفـو الحركـة، فتتغيـر حالـة الطلـب إلـى "معتمـد مـن اإلدا

 المالية".

 

 3.11.3إجراء فرف طلب االستعاضة المعتمد من اإلدارة المالية: رقم الشاشة  .46

o  يقوم الموظف صاحب الصالحية بالدخول على شاشة إصدار أمر اعتماد الصرف. والضغط على زر " جديد" من شـريط

اضي للحركة وهو تـاريخ الجهـاز فـي المهام لتغيير حالة الشاشة وإجراء عملية اإلدخال، فيعرض النظام التاريخ االفتر

 كل من حقل التاريخ وتاريخ تحرير المستند. وتكون حالة المستند "إصدار القسم أ".

o .يتم اختيار الوحدة اإلدارية المستفيدة، والفرع المستفيد 

o .يتم تحديد رقم صاحب االستحقاق، ويجب أن يكون الشخص المعرفة باسمه السلفة 

o  المستند، وهو قيمة المبلغ المراد صرفه كاستعاضة، ويتم إدخال المالحظات.يتم تحديد إجمالي وصافي 

o .يقوم المستخدم بحفو العملية، فيقوم النظام بإصدار رقم مرجعي ألمر الصرف. وتتغير حالة الصفحة إلى استعالم 

o  .يقوم المستخدم بتغيير حالة الصفحة إلى تعديل لمتابعة اإلدخال للقسم )أ( من أمر الصرف 

o طلب استعاضـة “ضغط المستخدم على "تحديد األغراض" ويختار الغرض الموافق للحالة من القائمة المنسدلة وهو ي

 " ويدخل الرقم المرجعي الخاص بالطلب المطلوب صرفه.

o .يقوم المستخدم بإدخال المبلغ الخاص بالحركة، والمرفقات وأي مالحظات 

o  بإضافة سطر جديد لتعبئة الطرف المدين وهو حسـاب المصـروفات يقوم المستخدم بإدخال بيانات القسم )ب( وذلك

 المستخدم للعهدة، والمبلغ المراد صرفه.

o .يقوم المستخدم بإدخال البيان في الحقل الخاص به تحت اسم الحساب والمرفقات 

o  يقـــوم المســـتخدم بإضـــافة ســـطر جديـــد لتعبئـــة الطـــرف الـــدائن وهـــو أحـــد حســـابات مســـتندات الـــدفع )أمـــر

 لة/شيك(.دفع/حوا

o .يقوم المستخدم بإدخال البيان في الحقل الخاص به تحت اسم الحساب والمرفقات 

o  ،يقوم المستخدم بإدخال التفاصيل الخاصة بالحركة وذلـك بالضـغط علـى الحقـل الخـاص بالتفاصـيل للطـرف المـدين

 فتظهر شاشة التفاصيل للحركة.

o طلب استعاضة لالستعاضة"، “مستند المطابق للحالة وهو يقوم المستخدم بإضافة سطر جديد ويقوم باختيار نوع ال

 ويدخل الرقم المرجعي في الحقل المخصص. 

o  .يقوم النظام بشكل آلي بعرض تاريخ ومبلغ الحركة 

o  يقــوم المســتخدم بإدخــال البيــان فــي الحقــل الخــاص ورقــم بنــد المصــروفات المعرفــة العهــدة عليــه والــذي ســيتم

 االستعاضة منه.

o بحفو التفاصيل المدخلة، والخروج من الشاشة بإغالقها. يقوم المستخدم 

o  يقوم المستخدم بإدخال بيانـات مسـتند الـدفع للسـطر الثـاني الخـاص بـالطرف الـدائن، وذلـك بالضـغط علـى الجـزء

 الخاص في السطر الدائن.

o لحالـة يكـون تظهر شاشة يقوم المستخدم من خاللها باختيار نوع المسـتفيد مـن القائمـة المنسـدلة، وفـي هـذا ا

 الشخص الذي تم تعريف السلفة عليه.

o  تتم تعبئة حقل مناولة، والرقم المبدئي في حال كان الشخص الـذي بقـوم بإصـدار أمـر الصـرف هـو نفـس الشـخص

 الذي سيقوم بتصدير مستند الدفع الخاص بالحركة.

o .يقوم المستخدم بالضغط على "خروج مع حفو" للعودة لشاشة أمر الصرف األصلية 

o وم الموظف صاحب الصالحية أو المعد ألمر الصرف بحفو الحركة.يق 

o  يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد القسم أ من أمر الصرف" فتظهر شاشـة تحديـد اإلجـراءات، فيقـوم

المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة 
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، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند. وفي حال كـان خيـار تنفيـذ الحصـر بشـكل آلـي فعـال المهام

 سيقوم النظام بإجراء الحصر وتسجيل رقم وتاريخ الحصر في الحقول المخصصة في أمر الصرف.

o إلجـراءات، فيقـوم يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد القسم ب من أمر الصرف" فتظهر شاشة تحديد ا

المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة 

 المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o ت، فيقـوم يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد المراجعة ألمـر الصـرف " فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءا

المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة 

 المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد مسؤول االرتبـاط ألمـر الصـرف " فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات ،

فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل 

 قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o ،يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد مسؤول األمانات ألمـر الصـرف " فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات 

فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل 

 قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o  يقـوم المسـتخدم صــاحب الصـالحية بعمـل "اعتمــاد رئـيس الحسـابات/مدير اإلدارة الماليــة" فتظهـر شاشـة تحديــد

جراءات، فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعـالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر اإل

 من خالل قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o ر شاشـة يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد رئيس المحاسبة/مدير الشـؤون الماليـة واإلداريـة" فتظهـ

تحديد اإلجراءات، فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة 

 تظهر من خالل قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o شاشـة تحديـد اإلجـراءات،  يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد المراقب المـالي ألمـر الصـرف " فتظهـر

فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل 

 قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o سطر الدائن لمستند الـدفع من الممكن أن يتم تنفيذ سحب وطباعة مستند الدفع في هذا المرحلة. فيتم تظليل ال

ومن ثم يتم تنفيذ اإلجراء المطلوب فتظهر شاشة سحب وطباعة مستند الدفع فيتم تحديد نـوع المسـتند المطـابق 

للمذكور في الطرف الدائن من أمر الصرف، ويظهر النظام التاريخ االفتراضي للحركة وهو تاريخ اليـوم، وتظهـر البيانـات 

مر الصرف. ويقوم المستخدم بإدخال البيانات الخاصـة بـالحقول المبلـغ، ومقابـل. وفـي الخاصة بالمستفيد من واقع أ

 حال كان نوع مستند الدفع "أمر دفع" يجب أن يتم تحديد نوع النفقة وطريقة الصرف.

o  يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد المدير العام ألمر الصرف " فتظهر شاشة تحديـد اإلجـراءات، فيقـوم

ستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة الم

 المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o ."يكون المستند جاهز في هذا المرحلة للتسجيل باليومية، فيتم تنفيذ خيار "قيد أمر الصرف باليومية 
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o  ،يقوم المستخدم بالدخول على الشاشة من قوائم الصندوق، من ثم يقـوم بالضـغط علـى جديـد إلضـافة أمـر قـبض

 ويقوم بعد ذلك باختيار اسم حساب الصندوق. 

o قوم المستخدم بإدخال البيانات في الحقول التالية: ي 

o سم الشخص، مجموع أمر القبض، لحساب: هـذا الحقـل اختيـاري، مالحظـات: هـذا الحقـل رقم وتاريخ أمر القبض، ا

 اختياري.

o  :يقوم المستخدم بإضافة سطر جديد للجدول بالضغط على جديد، ويقوم بتعبئة الحقول التالية 

o .رقم الحساب: رقم حساب العهدة المراد تسديدها 

o .المبلغ: المبلغ المراد تسديدا 

o اختياري. البيان: هذا الحقل 

o  في حال اختيار خاصية اعتماد تلقائي ألمر القبض، يتم االنتقال إلجراء إصدار إيصال استالم ألمر قبض، عدا ذلك يـتم

 وذلك باسترجاعه من الشاشة وعمل اعتماد له. 3.8.5عمل اعتماد ألمر القبض من الشاشة رقم 

 

 3.8.6إيصال استالم ألمر قبض: رقم الشاشة  .48

o الدخول على الشاشة من قوائم الصندوق، من ثم يقوم باسترجاع بيانات أمر القبض وذلك بإدخال يقوم المستخدم ب

 رقمه في الحقل المخصص.

o .يقوم النظام بعرض بيانات أمر القبض. ويقوم الموظف بإدخال المالحظات الخاصة 

 

 3.7.1إذن تسوية للتسديد: رقم الشاشة  .49

o اشة إذن التسوية. وإجراء عمليـة اإلدخـال، فيعـرض النظـام التـاريخ يقوم الموظف صاحب الصالحية بالدخول على ش

االفتراضي للحركة وهو تاريخ الجهاز في كل من حقل التـاريخ وتـاريخ تحريـر المسـتند. وتكـون حالـة المسـتند "غيـر 

 معتمد".

o دة، والفـرع يقوم المسـتخدم بإدخـال إجمـالي المسـتند والمرفقـات ومـن ثـم يـتم اختيـار الوحـدة اإلداريـة المسـتفي

 المستفيد، البيان والمالحظات.

o  يقــوم المســتخدم بحفــو العمليــة، فيقــوم النظــام بإصــدار رقــم مرجعــي ألذن التســوية. وتتغيــر حالــة الصــفحة إلــى

 استعالم.

o  .يقوم المستخدم بتغيير حالة الصفحة إلى تعديل لمتابعة اإلدخال 

o تسديد عهـدة " “افق للحالة من القائمة المنسدلة وهو يضغط المستخدم على "تحديد األغراض" ويختار الغرض المو

 ويدخل الرقم المرجعي الخاص بالعهدة.

o  يقوم المستخدم بإدخال بيانات قيد التسوية وذلك بإضافة سطر جديد لتعبئة الطرف المـدين وهـو حسـاب الصـندوق

 المستخدم لتسديد العهدة، والمبلغ المراد تسديدا.

o في الحقل الخاص به تحت اسم الحساب والمرفقات. يقوم المستخدم بإدخال البيان 

o .يقوم المستخدم بإضافة سطر جديد لتعبئة الطرف الدائن وهو حساب العهدة المراد تسديدها 

o .يقوم المستخدم بإدخال البيان في الحقل الخاص به تحت اسم الحساب والمرفقات 

o  علـى الحقـل الخـاص بالتفاصـيل للطـرف المـدين، يقوم المستخدم بإدخال التفاصيل الخاصة بالحركة وذلـك بالضـغط

 فتظهر شاشة التفاصيل للحركة.

o  إيصـاالت اسـتالم لـم يـتم “يقوم المستخدم بإضافة سطر جديد ويقوم باختيـار نـوع المسـتند المطـابق للحالـة وهـو

 تسويتها"، ويدخل الرقم المرجعي في الحقل المخصص. 

o كة. يقوم النظام بشكل آلي بعرض تاريخ ومبلغ الحر 

o .يقوم المستخدم بحفو التفاصيل المدخلة، والخروج من الشاشة بإغالقها 

o .يقوم الموظف صاحب الصالحية أو المعد إلذن التسوية بحفو الحركة 
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o  يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد المختص إلذن التسـوية" فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات، فيقـوم

تص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة المستخدم إما بعمل اعتماد المخ

 المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند. 

o  يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد المراجعة إلذن التسوية" فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات، فيقـوم

ن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآل

 المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o  ،يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد مسؤول االرتباط إلذن التسـوية" فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات

ن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآل

 قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o  ،يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد مسؤول األمانات إلذن التسوية" فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات

ن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآل

 قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o  يقـوم المسـتخدم صــاحب الصـالحية بعمـل "اعتمــاد رئـيس الحسـابات/مدير اإلدارة الماليــة" فتظهـر شاشـة تحديــد

مختص اآلن، أو اعـالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر اإلجراءات، فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد ال

 من خالل قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o  ،يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد المراقب المالي إلذن التسـوية" فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات

مختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد ال

 قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o  يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد المدير العام إلذن التسوية" فتظهر شاشة تحديد اإلجراءات، فيقـوم

تص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة المستخدم إما بعمل اعتماد المخ

 المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o ."يكون المستند جاهز في هذا المرحلة للتسجيل باليومية، فيتم تنفيذ خيار "قيد أمر الصرف باليومية 

 

 3.6.11لصرف والتسديد: رقم الشاشة تظهر النتائج بعد عملية ا-استطالع العهد  .50

o  ،يقــوم المســتخدم بإدخــال مكونــات البحــث التــي بنــاء عليهــا ســيتم عــرض نتــائج البحــث والضــغط علــى اســتطالع

 والمحددات كالتالي: 

 رقم القرار، الكل.

 رقم حساب العهدة.

 صاحب العهدة

o ية: تظهر نتائج البحث _في حال وجود بيانات_ في جدول يشمل البيانات التال 

 مسلسل: تسلسل العهدة المعرفة على البند.

 رقم حساب العهدة.

 رقم القرار.

 تاريخ القرار.

 صاحب العهدة.

 الوارد: مبلغ العهدة المصروف.

 المسدد: مبلغ العهدة المسدد.

 المتبقي.

 نوع مستند التسديد.

 رقم المرجع.

 تاريخها.

 رقم اليومية.

 تاريخها.

 دة.رابط يقوم بعرض قرار صرف العه
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 3.14.4دفتر اجمالي العهد: رقم الشاشة  .51

o .يتم طلب التقرير من قائمة الدفاتر المحاسبية 

o  يعرض النظام شاشـة محـددات التقريـر، يقـوم المسـتخدم مـن خاللهـا بتحديـد الفتـرة المحاسـبية والجانـب المـراد

 طباعته من الدفتر.

o هر رسالة بذلك.يضغط المستخدم على تكوين تقرير، في حال عدم وجود بيانات تظ 

o .في حال توفر بيانات، يتم إظهار البيانات في التقرير 

 

 3.14.5دفتر مفردات العهد: رقم الشاشة  .52

o .يتم طلب التقرير من قائمة الدفاتر المحاسبية 

o .يعرض النظام شاشة محددات التقرير، يقوم المستخدم من خاللها بتحديد الفترة المحاسبية ونوع العهدة 

o  على تكوين تقرير، في حال عدم وجود بيانات تظهر رسالة بذلك.يضغط المستخدم 

o .في حال توفر بيانات، يتم إظهار البيانات في التقرير 
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 إجراء تعريف العقود الخافة بالمشاريع والمستخلصات وفرفها

 

 3.9.1ففحة معلومات العقد: رقم الشاشة  .53

o لمستخلصات.يقوم المستخدم بالدخول على الشاشة من قوائم المشاريع وا 

o .يقوم المستخدم باختيار إضافة، ويقوم بإدخال رقم حساب العقد في الميزانية 

o  يقوم النظام بعرض اسم الحساب المعرف عليه العقد، ونوع العقد، وعناصر العقد، ومخصصات الحساب من الميزانيـة

 واإليرادات. 

o  :يقوم المستخدم بإدخال بيانات الحقول التالية 

o اول، الغرض من العقد، تاريخ بداية ونهاية العقد، تاريخ استالم الموقع، قيمة العقد، نوع العقد.رقم العقد، المق 

o  في حال كان العقد يتبع الباب الثالث )تشغيل وصيانة أو تشغيل ذاتي( يسمح النظام بإدخال معلومات أنواع وأعـداد

 االعتمادات الخاصة بالسنة المالية الحالية.العمالة الخاصة بالعقد حسب النموذج المرفق وكذلك إظهار معلومات 

o  يقوم المستخدم بإدخال التكاليف الكلية المعتمدة، التكاليف الكلية المعدلة، الباقي من التكـاليف الكليـة فـي نهايـة

 السنة المالي السابقة.

o .يقوم النظام تلقائيا بحساب الباقي من التكاليف الكلية المعدلة وإظهارها للمستخدم 

o لمستخدم بإدخال بيانات المتوقع صرفه حتى نهاية السنة المالية الحالية والمتوقع صرفه مـن ميزانيـة السـنة يقوم ا

 القادمة ونسبة االنجاز.

o  :يقوم النظام بالتحقق من البيانات المدخلة بالشكل التالي 

o .قيمة العقد يجب أن تكون أكبر من صفر 

 لمعدلة أكبر أو مساوية لقيمة العقد.التكاليف الكلية المعتمدة والتكاليف الكلية ا

 الباقي من التكاليف الكلية في نهاية السنة المالية السابقة اقل أو مساوي للتكاليف الكلية المعدلة.

 المتوقع صرفه حتى نهاية السنة المالية الحالية أقل أو يساوي الباقي من اعتمادات السنة الحالية.

فا إليه المتوقع صرفه حتى نهايـة السـنة الحاليـة ال يتجـاوز المتبقـي مـن التكـاليف المتوقع بميزانية السنة القادمة مضا

 الكلية المعدلة.

 .100نسبة االنجاز ال تقل عن صفر وال تتجاوز 

o .في حال تم الدخول للنموذج من خالل شاشة الميزانية ولم يكن هناك عقد معرف لذلك الحساب 

o لقائية.يقوم إدخال قيم على النموذج بوضع إضافة ت 

o .يتم عمل القيم االفتراضية لمعلومات النموذج وال يمكن تعديلها من قبل المستخدم 

o .السنة المالية: السنة المالية التي تم تحديدها عند الدخول للنظام المالي 

o  رقم حساب المصروفات الخاص بالعقد واسمه: رقم واسم حسـاب المصـروفات التجميعـي فـي الميزانيـة الـذي تـم

 يار "تفاصيل العقد".عندا اخت

 

 3.9.3مستخلصات المشاريع: رقم الشاشة  .54

o .يقوم المستخدم بالدخول على الشاشة من قوائم المشاريع والمستخلصات 

o .)يحدد المستخدم رقم حساب المشروع المطلوب )المعرف في الدليل المحاسبي ضمن مصروفات الميزانية 

o ورقم المقاول، واسمه، وجنسـيته، والغـرض مـن العقـد، وموقـوف يعرض النظام بيانات العقد من )رقم العقد، ونوعه ،

 التعامل معه، وتاريخ بداية العقد، وتاريخ نهايته، وتاريخ استالم الموقع، وقيمة العقد، وحالته، والمالحظات(.

o  ،يعرض النظام معلومـات آخـر مسـتخلص تـم تسـجيله للعقـد )مسلسـل المسـتخلص، ورقمـه المرجعـي، وتاريخـه

 وصافي القيمة(.وقيمته، 

o  + 1يعرض النظام للمستخدم بيانات مستخلص فارغة ويكون رقم المستخلص هـو آخـر رقـم مسـتخلص للمشـروع 

وتاريخـه المرجعـي هـو تـاريخ اليـوم وإجمـالي قيمـة األعمـال  1ورقمه المرجعي هو آخر رقم مسـتخلص للسـنة + 

مجموع قيمة جميع المستخلصات السـابقة( المنجزة حتى تاريخه وما سبق صرفه حتى المستخلص السابق )وهو 

ونسبة المبالغ المنصرفة )وهي نسبة قيمة ما تم انجازا حتى المستخلص الحالي بالنسـبة لقيمـة العقـد( ونسـبة 

 المدة المنقضية من العقد )وهي نسبة طول فترة المستخلص إلى طول فترة العقد(.
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o  :يقوم المستخدم بإدخال بيانات المستخلص حسب التالي 

 تاريخ تحرير المستخلص: ويعرض النظام بشكل ابتدائي تاريخ اليوم.

 قيمة المستخلص الحالي، ويقوم النظام باحتساب من النظام قيمة األعمال المنجزة، ما سبق صرفه.

 بيان الحسومات وهي تفاصيل الحسومات وتشمل رقم السطر )تلقائي(، بيان الحسم، مبلغ الحسم.

إجمـالي الحسـومات( مـع  –وع الحسم وصافي المبلغ المستحق للمقاول )قيمة المسـتخلص يقوم النظام بإظهار مجم

 مالحظة أن صافي المستحق يجب أن يكون أكبر أو يساوي صفر.

 يختار المستخدم "حفو".

 يقوم النظام بحفو بيانات المستخلص بحالة )مستخلص جديد( وعكس تأثيرها على صفحة العقد للمشروع.

 

 3.9.4ك من إدارة المشاريع: رقم الشاشة اعتماد المستخل .55

o .يقوم المستخدم صاحب الصالحية بالدخول على الشاشة من قوائم المشاريع والمستخلصات 

o  يقوم المستخدم بتحديد المستخلص المطلوب اعتمادا ويسـمح النظـام باعتمـاد المستخلصـات التـي تكـون حالتهـا

 جديدة فقط.

o مستخلص.يقوم النظام بإظهار صفحة ببيانات ال 

o ."يختار المستخدم "اعتماد" فيقوم النظام بحفو المستخلص وبتغيير حالته إلى "معتمد من قبل إدارة المشاريع 

 

 3.9.5اعتماد المستخلك من اإلدارة المالية: رقم الشاشة  .56

o .يقوم المستخدم صاحب الصالحية بالدخول على الشاشة من قوائم المشاريع والمستخلصات 

o حديد المستخلص المطلوب اعتمادا ويسـمح النظـام باعتمـاد المستخلصـات التـي تكـون حالتهـا يقوم المستخدم بت

 معتمدة من قبل إدارة المشاريع فقط.

o .يقوم النظام بإظهار صفحة ببيانات المستخلص 

o ."يختار المستخدم "اعتماد" فيقوم النظام بحفو المستخلص وبتغيير حالته إلى "معتمد من قبل اإلدارة المالية 

 

 3.11.3إجراء فرف المستخلك المعتمد من اإلدارة المالية: رقم الشاشة  .57

o  يقوم الموظف صاحب الصالحية بالدخول على شاشة إصدار أمـر اعتمـاد الصـرف. والضـغط علـى جديـد لتغييـر حالـة

ل التـاريخ الشاشة وإجراء عملية اإلدخال، فيعرض النظام التاريخ االفتراضي للحركة وهو تاريخ الجهاز في كل من حق

 وتاريخ تحرير المستند. وتكون حالة المستند "إصدار القسم أ".

o .يتم اختيار الوحدة اإلدارية المستفيدة، والفرع المستفيد 

o .يتم تحديد رقم صاحب االستحقاق، ويجب أن يكون المقاول/المورد المذكور بالمستخلص 

o رفه للمقاول، ويتم إدخال المالحظات.يتم تحديد إجمالي وصافي المستند، وهو قيمة المبلغ المراد ص 

o .يقوم المستخدم بحفو العملية، فيقوم النظام بإصدار رقم مرجعي ألمر الصرف وتتغير حالة الصفحة إلى استعالم 

o  .يقوم المستخدم بتغيير حالة الصفحة إلى تعديل لمتابعة اإلدخال للقسم )أ( من أمر الصرف 

o صــرف “ختــار الغــرض الموافــق للحالــة مــن القائمــة المنســدلة وهــو يضــغط المســتخدم علــى "تحديــد األغــراض" وي

 مستخلص "ويدخل الرقم المرجعي الخاص بالمستخلص المطلوب صرفه.

o .يقوم المستخدم بإدخال المبلغ الخاص بالحركة، والمرفقات وأي مالحظات 

o ن وهو حسـاب المصـروفات يقوم المستخدم بإدخال بيانات القسم )ب( وذلك بإضافة سطر جديد لتعبئة الطرف المدي

 المستخدم للعقد، والمبلغ المراد صرفه.

o .يقوم المستخدم بإدخال البيان في الحقل الخاص به تحت اسم الحساب والمرفقات 

o  يقـــوم المســـتخدم بإضـــافة ســـطر جديـــد لتعبئـــة الطـــرف الـــدائن وهـــو أحـــد حســـابات مســـتندات الـــدفع )أمـــر

 دفع/حوالة/شيك(.

o ن في الحقل الخاص به تحت اسم الحساب والمرفقات.يقوم المستخدم بإدخال البيا 

o  ،يقوم المستخدم بإدخال التفاصيل الخاصة بالحركة وذلـك بالضـغط علـى الحقـل الخـاص بالتفاصـيل للطـرف المـدين

 فتظهر شاشة التفاصيل للحركة.

o  ويـدخل الـرقم مسـتخلص"، “يقوم المستخدم بإضافة سطر جديد ويقوم باختيار نوع المستند المطـابق للحالـة وهـو

 المرجعي في الحقل المخصص. 
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o  .يقوم النظام بشكل آلي بعرض تاريخ ومبلغ الحركة 

o .يقوم المستخدم بإدخال البيان في الحقل الخاص 

o .يقوم المستخدم بحفو التفاصيل المدخلة، والخروج من الشاشة بإغالقها 

o طرف الـدائن، وذلـك بالضـغط علـى الجـزء يقوم المستخدم بإدخال بيانـات مسـتند الـدفع للسـطر الثـاني الخـاص بـال

 الخاص في السطر الدائن.

o  تظهر شاشة يقوم المستخدم من خاللها باختيار نوع المسـتفيد مـن القائمـة المنسـدلة، وفـي هـذا الحالـة يكـون

 الشخص الذي سيتم صرف المستخلص له.

o أمـر الصـرف هـو نفـس الشـخص  تتم تعبئة حقل مناولة، والرقم المبدئي في حال كان الشخص الـذي بقـوم بإصـدار

 الذي سيقوم بتصدير مستند الدفع الخاص بالحركة.

o .يقوم المستخدم بالضغط على "خروج مع حفو" للعودة لشاشة أمر الصرف األصلية 

o .يقوم الموظف صاحب الصالحية أو المعد ألمر الصرف بحفو الحركة 

o لصرف" فتظهر شاشـة تحديـد اإلجـراءات، فيقـوم يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد القسم أ من أمر ا

المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة 

المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند. وفي حال كـان خيـار تنفيـذ الحصـر بشـكل آلـي فعـال 

 لحصر وتسجيل رقم وتاريخ الحصر في الحقول المخصصة في أمر الصرف.سيقوم النظام بإجراء ا

o  يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد القسم ب من أمر الصرف" فتظهر شاشة تحديد اإلجـراءات، فيقـوم

المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة 

 مهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.ال

o  يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد المراجعة ألمـر الصـرف " فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات، فيقـوم

المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة 

 يتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.المهام، ف

o  ،يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد مسؤول االرتبـاط ألمـر الصـرف " فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات

فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل 

 تم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.قائمة المهام، في

o  ،يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد مسؤول األمانات ألمـر الصـرف " فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات

فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل 

 م تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.قائمة المهام، فيت

o  يقـوم المسـتخدم صــاحب الصـالحية بعمـل "اعتمــاد رئـيس الحسـابات/مدير اإلدارة الماليــة" فتظهـر شاشـة تحديــد

اإلجراءات، فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعـالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر 

 ام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.من خالل قائمة المه

o  يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد رئيس المحاسبة/مدير الشـؤون الماليـة واإلداريـة" فتظهـر شاشـة

تحديد اإلجراءات، فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة 

 خالل قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند. تظهر من

o  ،يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمـل "اعتمـاد المبلـغ المـراد، ألمـر الصـرف " فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات

خـالل فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن 

 قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o  من الممكن أن يتم تنفيذ سحب وطباعة مستند الدفع في هذا المرحلة. فيتم تظليل السطر الدائن لمستند الـدفع

المطـابق ومن ثم يتم تنفيذ اإلجراء المطلوب فتظهر شاشة سحب وطباعة مستند الدفع فيتم تحديد نـوع المسـتند 

للمذكور في الطرف الدائن من أمر الصرف، ويظهر النظام التاريخ االفتراضي للحركة وهو تاريخ اليـوم، وتظهـر البيانـات 

الخاصة بالمستفيد من واقع أمر الصرف. ويقوم المستخدم بإدخال البيانات الخاصـة بـالحقول المبلـغ، ومقابـل. وفـي 

 أن يتم تحديد نوع النفقة وطريقة الصرف.حال كان نوع مستند الدفع "أمر دفع" يجب 

o  يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد المدير العام ألمر الصرف " فتظهر شاشة تحديـد اإلجـراءات، فيقـوم

المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة 

 لة المستند بما يناسب حالة المستند.المهام، فيتم تغيير حا

o  ."يكون المستند جاهز في هذا المرحلة للتسجيل باليومية، فيتم تنفيذ خيار "قيد أمر الصرف باليومية 
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 3.9.7بيان حالة الصرف على عقود الباب الثالث رقم الشاشة  .58

o تخلصات.يقوم المستخدم صاحب الصالحية بالدخول على الشاشة من قوائم المشاريع والمس 

o .يقوم النظام بعرض نموذج فارغ لمحددات التقرير 

o قوم المستخدم بإدخال الحقول التالية والضغط على تكوين التقرير: ي 

o .الفترة المحاسبية، اسم الحساب 

o .في حال عدم وجود بيانات، تظهر رسالة بعدم وجود بيانات. أما في حال وجود بيانات يتم تكوين التقرير 

 

 3.9.8مشاريع: رقم الشاشة دفتر مراقبة ال .59

o .يقوم المستخدم صاحب الصالحية بالدخول على الشاشة من قوائم المشاريع والمستخلصات 

o .يقوم النظام بعرض نموذج فارغ لمحددات التقرير 

o .يقوم المستخدم باختيار رقم الحساب وإدخال رقم العقد في الحقول المخصصة والضغط على تكوين التقرير 

o د بيانات، تظهر رسالة بعدم وجود بيانات. أما في حال وجود بيانات يتم تكوين التقرير.في حال عدم وجو 

o  :تظهر البيانات التالية في التقرير 

 القسم األول )البيانات التي تظهر في بداية التقرير لمرة واحدة(

كلية، المعتمـدة للسـنة الماليـة رقم المشروع، اسم المشروع، التكاليف الكلية المعتمدة، المرتبطة به على التكاليف ال

الحالية: مبلغ االعتماد األصلي في الميزانية، التكاليف الكلية المعدلـة، جملـة المرتبطـة بـه علـى التكـاليف الكليـة: 

المرتبط فعليا علـى المشـروع، االعتمـاد بعـد التعـديل: مبلـغ االعتمـاد فـي الميزانيـة بعـد التعزيـز والمناقلـة، جملـة 

 اعتمادات المشروع حتى انتهاء السنة المالية، المنصرف فعليا على المشروع.المخصوم بها على 

 

 القسم الثاني )البيانات الجدولية(

المبالغ المرتبط بها عن العام الحالي، الرصيد غير المرتبط به، البيان، المبالغ المخصوم بها على اعتمادات العـام المـالي 

 إذن التسوية، البيان. الحالي، رقم وتاريخ أمر اعتماد الصرف أو

 

 3.9.2سجل مراقبة الضمانات: رقم الشاشة  .60

o .يقوم المستخدم بالدخول على الشاشة الخاصة من قوائم المشاريع والمستخلصات 

o .يقوم المستخدم باختيار إضافة ضمان جديد 

o ماليـة(، رقـم يقوم النظام بعرض نموذج فارغ لمعلومات الضمان. ويشمل )رقـم متسلسـل )ال يعتمـد علـى السـنة ال

الضمان، تاريخه، قيمة الضمان األصلية، قيمة الضمان بعد التعـديل، مصـدر الضـمان )عـادة اسـم بنـك(، تـاريخ انتهـاء 

الضمان، اسم العملية، نوع الضمان )ضمان ابتدائي، ضمان نهائي(، الجهة المسؤولة عن العملية )وحدة إداريـة مـن 

مـن سـجل -بشـرط أنـه غيـر موقـوف –رد/المقاول مقدم الضـمان واسـمه النظام(، مقدم الضمان )يكون إما رقم المو

 المتعاملين مع اإلدارة المالية أو اسم مقدم الضمان فقط إن كان ليس من سجل المتعاملين(، مالحظات.

o .يقوم المستخدم بإدخال بيانات الضمان على النموذج 

o .يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام 

o ظام بالتحقق من البيانات المدخلة. ومن ثم يحفو الضـمان فـي سـجل الضـمانات وإعطائـه رقـم متسلسـل يقوم الن

 وإظهارا في حقل الرقم المتسلسل في النموذج.

 

 3.9.6عمليات الضمانات: رقم الشاشة  .61

o .يقوم المستخدم باختيار حركات الضمان من قائمة المشاريع والمستخلصات 

o علومات ضمان فارغ. فيقوم المستخدم بإدخال رقم الضـمان المطلـوب ونوعـه واسـترجاع يقوم النظام بإظهار نموذج م

 بياناته.

 إضافة حركة: 

o .يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام 

o  مصادرة" يرفض النظام العملية ويظهر رسالة تفيد بذلك.“في حال كانت آخر حركة للضمان هي "رد" أو 
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o رغ للحركة وتشمل )رقم متسلسل للحركة علـى الضـمان )تلقـائي مـن النظـام(، نـوع الحركـة يظهر النظام سطر فا

)تمديد، زيـادة، تخفـيض، رد، مصـادرة(، التـاريخ، السـبب، تـاريخ انتهـاء الضـمان قبـل التعـديل، تـاريخ انتهـاء الضـمان 

 الجديد، مبلغ الضمان قبل التعديل، مبلغ الضمان الجديد، مالحظات.

o في حال اختيـار تمديـد يقـوم المسـتخدم بإدخـال تـاريخ انتهـاء -بإدخال المعلومات الخاصة بالحركة  يقوم المستخدم

 الضمان الجديد وفي حال اختيار زيادة أو تخفيض يقوم المستخدم بتحديد المبلغ الجديد للضمان.

o .يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام 

o المدخلة. يقوم النظام بالتحقق من البيانات 

o .يقوم النظام بحفو معلومات الحركة 

 

 تعديل حركة: 

o .يقوم المستخدم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام 

o  مصادرة" يرفض النظام العملية ويظهر رسالة تفيد بذلك.“في حال كانت آخر حركة للضمان هي "رد" أو 

o ح للمسـتخدم بتعـديل معلومـات تـاريخ الحركـة، يقوم النظام بتحويل سطر الحركة المطلوب إلى وضع تعـديل ويسـم

السبب، تاريخ انتهاء الضمان الجديد )في حال نوع الحركة تمديد(، مبلغ الضمان الجديد )في حال نـوع الحركـة زيـادة 

 أو تخفيض(، مالحظات.

o .يقوم المستخدم تعديل المعلومات المطلوبة 

o .يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام 

o قوم النظام بالتحقق من البيانات المدخلة بالشكل التالي: ي 

عند إضافة أو تعديل حركة ضمان يقوم النظام بالتحقق من أن تاريخ الحركة أكبر من تـاريخ الضـمان وأنـه أكبـر  .1

 من تاريخ الحركة السابقة أن كانت موجودة وأصغر من الحركة التالية أن كانت موجودة.

تمديد يجب أن يكون تاريخ الضمان الجديد أكبر من تـاريخ الضـمان وأكبـر مـن تـاريخ  عند إضافة أو تعديل حركة .2

 الضمان الجديد للحركات السابقة وأقل من تاريخ الضمان الجديد لحركات التمديد الالحقة إن وجدت.

بـر مـن عند إضافة أو تعديل حركة زيادة يجب أن يكون مبلغ الضمان الجديد أكبر من مبلغ الضـمان األصـلي وأك .3

مبلغ الضمان الجديد للحركات السـابقة وأقـل مـن مبلـغ الضـمان الجديـد لحركـات الزيـادة الالحقـة إن وجـدت 

 وكذلك العكس في حالة التخفيض.

 

 3.11.3إجراء تعلية األمانات المتنوعة: رقم الشاشة  .62

o  والجانـب الـدائن حسـاب يتم إنشاء األمانات من خالل أمر اعتماد صرف الطرف المـدين حسـاب مصـروفات الميزانيـة

 أمانات متنوعة.

o  يقوم الموظف صاحب الصالحية بالدخول على شاشة إصدار أمـر اعتمـاد الصـرف. والضـغط علـى جديـد لتغييـر حالـة

الشاشة وإجراء عملية اإلدخال، فيعرض النظام التاريخ االفتراضي للحركة وهو تاريخ الجهاز في كل من حقل التـاريخ 

 وتكون حالة المستند "إصدار القسم أ". وتاريخ تحرير المستند.

o .يتم اختيار الوحدة اإلدارية المستفيدة، والفرع المستفيد 

o .يتم تحديد رقم صاحب االستحقاق 

o .يتم تحديد إجمالي وصافي المستند، وهو قيمة المبلغ المراد صرفه، ويتم إدخال المالحظات 

o م مرجعي ألمر الصرف. وتتغير حالة الصفحة إلى استعالم.يقوم المستخدم بحفو العملية، فيقوم بالحركة، إصدار رق 

o  أخـرى". يـدخل “تحديد األغراض" ويختار الغرض الموافق للحالة من القائمة المنسدلة وهـو “يضغط المستخدم على

 الرقم المرجعي الخاص بالمستخلص المطلوب صرفه.

o ظات.يقوم المستخدم بإدخال المبلغ الخاص بالحركة، والمرفقات وأي مالح 

o  يقوم المستخدم بإدخال بيانات القسم )ب( وذلك بإضافة سطر جديد لتعبئة الطرف المدين وهو حسـاب المصـروفات

 المستخدم، والمبلغ المراد صرفه.

o .يقوم المستخدم بإدخال البيان في الحقل الخاص به تحت اسم الحساب والمرفقات 

o  وهو حساب األمانات.يقوم المستخدم بإضافة سطر جديد لتعبئة الطرف الدائن 

o  يقوم النظام بإظهار شاشة يتم من خاللها تعريف الحساب التلقائي ويـتم فيهـا إدخـال رقـم الشـخص المصـروف لـه

 ومن ثم يقوم المستخدم بضغط حفو.
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o .يقوم المستخدم بإدخال البيان في الحقل الخاص به تحت اسم الحساب والمرفقات 

o  بالحركة وذلـك بالضـغط علـى الحقـل الخـاص بالتفاصـيل للطـرف المـدين، يقوم المستخدم بإدخال التفاصيل الخاصة

 فتظهر شاشة التفاصيل للحركة.

o  مـوظفين"، ويـدخل -أخـرى“يقوم المستخدم بإضافة سطر جديد ويقوم باختيار نـوع المسـتند المطـابق للحالـة وهـو

 الرقم المرجعي للموظف والتاريخ في الحقل المخصص. 

o ض تاريخ ومبلغ الحركة. يقوم النظام بشكل آلي بعر 

o .يقوم المستخدم بإدخال البيان في الحقل الخاص 

o .يقوم المستخدم بحفو التفاصيل المدخلة، والخروج من الشاشة بإغالقها 

o  ،يقوم المستخدم بإدخال التفاصيل الخاصة بالحركـة وذلـك بالضـغط علـى الحقـل الخـاص بالتفاصـيل للطـرف الـدائن

 فتظهر شاشة التفاصيل للحركة.

o  مـوظفين"، ويـدخل -أخـرى“يقوم المستخدم بإضافة سطر جديد ويقوم باختيار نـوع المسـتند المطـابق للحالـة وهـو

 الرقم المرجعي للموظف والتاريخ في الحقل المخصص. 

o  .يقوم النظام بشكل آلي بعرض تاريخ ومبلغ الحركة 

o .يقوم المستخدم بإدخال البيان في الحقل الخاص 

o لتفاصيل المدخلة، والخروج من الشاشة بإغالقها.يقوم المستخدم بحفو ا 

o .يقوم الموظف صاحب الصالحية أو المعد ألمر الصرف بحفو الحركة 

o  يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد القسم أ من أمر الصرف" فتظهر شاشـة تحديـد اإلجـراءات، فيقـوم

صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة  المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم

المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند. وفي حال كـان خيـار تنفيـذ الحصـر بشـكل آلـي فعـال 

 سيقوم النظام بإجراء الحصر وتسجيل رقم وتاريخ الحصر في الحقول المخصصة في أمر الصرف.

o " اعتماد القسم ب من أمر الصرف" فتظهر شاشة تحديد اإلجـراءات، فيقـوم يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل

المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة 

 المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o  المراجعة ألمـر الصـرف " فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات، فيقـوم يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد

المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة 

 المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o الرتبـاط ألمـر الصـرف " فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات، يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد مسؤول ا

فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل 

 قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o مانات ألمـر الصـرف " فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات، يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد مسؤول األ

فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل 

 قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o ابات/مدير اإلدارة الماليــة" فتظهـر شاشـة تحديــد يقـوم المسـتخدم صــاحب الصـالحية بعمـل "اعتمــاد رئـيس الحسـ

اإلجراءات، فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعـالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر 

 من خالل قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o يس المحاسبة/مدير الشـؤون الماليـة واإلداريـة" فتظهـر شاشـة يقوم المستخدم صاحب الصالحية بعمل "اعتماد رئ

تحديد اإلجراءات، فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة 

 تظهر من خالل قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o بعمل "اعتماد المراقب المـالي ألمـر الصـرف " فتظهـر شاشـة تحديـد اإلجـراءات،  يقوم المستخدم صاحب الصالحية

فيقوم المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل 

 قائمة المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o  بعمل "اعتماد المدير العام ألمر الصرف " فتظهر شاشة تحديـد اإلجـراءات، فيقـوم يقوم المستخدم صاحب الصالحية

المستخدم إما بعمل اعتماد المختص اآلن، أو اعالم المسـتخدم صـاحب الصـالحية برسـالة تظهـر مـن خـالل قائمـة 

 المهام، فيتم تغيير حالة المستند بما يناسب حالة المستند.

o ة للتسجيل باليومية، فيتم تنفيذ خيار "قيد أمر الصرف باليومية".يكون المستند جاهز في هذا المرحل 
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 3.14.2دفتر اجمالي األمانات: رقم الشاشة  .63

o .يتم طلب التقرير من قائمة الدفاتر المحاسبية 

o  يعرض النظام شاشـة محـددات التقريـر، يقـوم المسـتخدم مـن خاللهـا بتحديـد الفتـرة المحاسـبية والجانـب المـراد

 فتر، المدين أو الدائن أو كليهما.طباعته من الد

o .يضغط المستخدم على تكوين تقرير، في حال عدم وجود بيانات تظهر رسالة بذلك 

o .في حال توفر بيانات، يتم إظهار البيانات في التقرير 

 

 3.14.3دفتر مفردات األمانات: رقم الشاشة  .64

o .يتم طلب التقرير من قائمة الدفاتر المحاسبية 

o محددات التقرير، يقوم المستخدم من خاللها بتحديد الفترة المحاسـبية ونـوع حسـاب األمانـة  يعرض النظام شاشة

 المراد طباعته من الدفتر.

o .يضغط المستخدم على تكوين تقرير، في حال عدم وجود بيانات تظهر رسالة بذلك 

o .في حال توفر بيانات، يتم إظهار البيانات في التقرير 

 

 3.10.1ساب اإليرادات: رقم الشاشة سجل المبالغ المزالة إلى ح .65

o .يقوم المستخدم باختيار إضافة حركة للسجل 

o  )يقوم النظام بعرض نموذج فارغ ويطلب النظام من المستخدم إدخال الجـزء األول مـن النمـوذج )بيانـات االسـتحقاق

 والجزء الثاني )بيانات التعلية باألمانات( والجزء الثالث )بيانات اإلزالة لإليرادات(.

o .يقوم المستخدم بإدخال بيانات الحركة على النموذج 

o .يمكن للمستخدم إدخال بيانات المطالبة المقدمة من صاحب االستحقاق 

o  يمكـن للمســتخدم إدخــال بيانـات القــرار/ األمــر القاضــي بصـرف االســتحقاق فقــط إذا قـام بإدخــال بيانــات المطالبــة

 المقدمة من صاحب االستحقاق.

o المالحظات في بيانـات اإلقـرار المـالي بشـرط إدخـال بيانـات القـرار/ األمـر القاضـي بصـرف  يمكن للمستخدم إدخال

 االستحقاق.

o .يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام 

o  :يقوم النظام بالتحقق من البيانات المدخلة يراعى ما يلي 

o لية باألمانات.يجب أن يكون تاريخ اإلزالة لإليرادات أكبر من تاريخ مستند التع 

o .يجب أن يكون تاريخ قيد المطالبة أكبر من تاريخ اإلزالة لإليرادات 

o .يجب أن يكون تاريخ القرار/األمر أكبر من تاريخ قيد المطالبة 

o .ال يمكن الحفو إذا لم يتم إدخال القيم في األجزاء الثالثة األولى 

o ظهارا في حقـل الـرقم المتسلسـل فـي النمـوذج يقوم النظام بحفو الحركة في السجل وإعطائه رقم متسلسل وإ

 وبذلك تنتهي حالة االستخدام.

 

 3.10.2اإلقرار المالي بشأن طلب فرف مبالغ معالة باإليرادات: رقم الشاشة  .66

o .يقوم المستخدم باختيار "اإلقرار المالي بشأن طلب صرف مبالغ معالة باإليرادات" من قائمة األمانات 

o " إقرار مالي بشأن طلب صرف مبالغ مرتجعات الرواتب والبدالت والمكافئات باالستبعاد من يقوم النظام بعرض نموذج

 الحكومي. 16اإليرادات" حسب الشكل المعتمد للنموذج رقم 

o .يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام 

o .يقوم المستخدم بإدخال رقم اإلقرار وتاريخه 

o  المطالبة )من المتعاملين مع اإلدارة المالية(.يقوم المستخدم بإدخال اسم مقدم 

o .يقوم المستخدم بتحديد رقم القرار/ األمر القاضي بصرف االستحقاق وتاريخه 

o .يعرض النظام جميع السجالت التي لها نفس القرار/ األمر وتاريخه وليس لها إقرار مالي 

o لنموذج وتشمل: يقوم النظام بتعبئة معلومات المبالغ في الجدول الخاص بذلك في ا 
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o  المبلغ، اسم صاحب االستحقاق، رقم وتاريخ مستند التعلية في حساب األمانـات، رقـم وتـاريخ مسـتند اإلزالـة فـي

حسـاب اإليــرادات، رقــم وتــاريخ قيــد المطالبـة المقدمــة مــن صــاحب االســتحقاق، رقـم وتــاريخ األمــر الصــادر بصــرف 

نمـوذج وهـي لقـاء )شـرح مـوجز ألصـل المبلـغ المطالـب بـه(، االستحقاق، يقوم المستخدم بإدخال بـاقي بيانـات ال

 بسبب )سبب عدم استالمه للمبلغ في حينه(.

o  يقوم المستخدم بإدخال أسماء الموقعين عليه، يقوم المستخدم باختيار حفو، يقـوم النظـام بحفـو اإلقـرار وإعطـاءا

 رقم مرجعي وتاريخ وعرض هذا المعلومات.

o  طباعة" من شريط المهام لإلقرار فيقوم النظام بطباعته.“يقوم المستخدم بالضغط على زر 

 

 3.10.3كشف المبالغ الباقية في حسابات األمانات: رقم الشاشة  .67

o .يقوم المستخدم بطلب الكشف من قائمة األمانات 

o الحقول التالية: على وي تيقوم النظام بعرض كشف يح 

o غ في حساب األمانات حتى تاريخه.رقم حساب األمانات، اسم الحساب، المبلغ، إجمالي المبال 
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 إجراء تعديالت الميزانية )المناقلة، التعزيز( واعتماد القرارات

 

 3.4.3المناقلة: رقم الشاشة -تعديالت الميزانية .68

o تعزيز" من قوائم الميزانية.-يقوم المستخدم باختيار "تعديالت الميزانية 

o لبنــود ويســمح لــه النظــام بعمليــات اإلضــافة والتعــديل يقــوم النظــام بعــرض نمــوذج فــارغ للمناقلــة بــين مخصصــات ا

واالستعالم والحذف ويشمل )رقم العملية، تاريخها، رقـم القـرار، تـاريخ القـرار، البيـان، رقـم خطـاب موافقـة الـوزارة، 

التاريخ، المالحظات( وجدول يمثل البنود التي تم عليها المناقلـة وتشـمل )مسلسـل، رقـم البنـد، اسـم البنـد، نـوع 

 حركة )نقل من البند، نقل للبند(، مبلغ مخصص الميزانية، مبلغ مخصص اإليرادات(.ال

o  جديد" من شريط المهام.“يقوم المستخدم بالضغط على زر 

o  يظهر النظام نموذج فارغ ويسمح للمستخدم إدخال البيانات المطلوبة )رقم القرار، تاريخ القـرار، البيـان، رقـم خطـاب

 .موافقة الوزارة، التاريخ(

o  من أبواب مختلفة".“يقوم المستخدم بتحديد طبيعة المناقلة "بنود من نفس الباب" أو 

o  يقوم المستخدم بإضافة معلومات التعزيز للبنود وتشمل )رقم البند، اسم البنـد، نـوع الحركـة )نقـل مـن البنـد، نقـل

كـل بنـد بإظهـار مجمـوع مبـالغ للبند(، مبلغ مخصص الميزانية، مبلغ مخصـص اإليـرادات( ويقـوم النظـام عنـد إضـافة 

 المنقول منه ومبالغ المنقول له.

o .يقوم المستخدم بتعبئة الحقل الخاصة بالمالحظات إذا لزم 

o .يقوم المستخدم بالضغط على زر "حفو" من شريط المهام 

o ."يقوم النظام بتنفيذ المسار الفرعي "تدقيق قابلية اإلدخال ومجموع اإلضافات 

o مكانية المناقلة.يقوم النظام تدقيق من إ 

o .يقوم النظام بحفو العملية وإظهار رقم العملية وهو رقم متسلسل لعمليات التعديل للسنة المالية 

o  المناقلة" في قائمة المهام.-يقوم النظام بوضع "اعتماد عمليات تعديل اعتمادات الميزانية 

 

 3.4.4التعزيز: رقم الشاشة -تعديالت الميزانية .69

o تعزيز" من قوائم الميزانية.-ار "تعديالت الميزانيةيقوم المستخدم باختي 

o  ،يقوم النظام بعرض نموذج فارغ لتعزيز مخصصات البنود ويسمح له النظام بعمليات اإلضـافة والتعـديل واالسـم، رقـم

والحــذف ويشــمل )رقــم العمليــة، تاريخهــا، رقــم القــرار، تــاريخ القــرار، البيــان، رقــم خطــاب موافقــة الــوزارة، التــاريخ، 

المالحظات( وجدول يمثل البنود التي تـم عليهـا التعزيـز وتشـمل )مسلسـل، رقـم البنـد، اسـم البنـد، نـوع الحركـة 

 )تعزيز( مبلغ مخصص الميزانية، مبلغ مخصص اإليرادات(.

o .يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام 

o طلوبة )رقم القرار، تاريخ القـرار، البيـان، رقـم خطـاب يظهر النظام نموذج فارغ ويسمح للمستخدم إدخال البيانات الم

 موافقة الوزارة، التاريخ(.

o  يقوم المستخدم بإضافة معلومات التعزيز للبنود وتشمل )رقم البند، اسم البند، نوع الحركـة )تعزيـز(، مبلـغ مخصـص

 ضافة كل بند.الميزانية، مبلغ مخصص اإليرادات( ويقوم النظام بإظهار مجموع مبالغ التعزيز عند إ

o .يقوم المستخدم بتعبئة الحقل الخاصة بالمالحظات 

o .يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام 

o .يقوم النظام بإجراء تدقيق قابلية اإلدخال ومجموع اإلضافات 

o  وتاريخهـا وهـو يقوم النظام بحفو العملية وإظهار رقم العملية وهو رقم متسلسل لعمليـات التعـديل للسـنة الماليـة

 التاريخ الذي تم إدخال الحركة فيه.

o تعزيز" في قائمة المهام.-يقوم النظام بوضع "اعتماد عمليات تعديل اعتمادات الميزانية 

 

 3.4.6اعتماد قرارات التعديل على اعتمادات الميزانية: رقم الشاشة  .70

o ية.تعزيز" من قوائم الميزان-يقوم المستخدم باختيار "تعديالت الميزانية 

o  يقوم النظام بعرض قائمة بقرارات التعديل علـى اعتمـادات الميزانيـة )المناقلـة والتعزيـز والتخفـيض( والتـي لـم يـتم

 اعتمادها والتي تخص السنة المالية الحالية.
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o .يقوم المستخدم بتحديد القرار المراد تدقيقه 

o .يعرض النظام كامل بيانات القرار المختار 

o بيانات الخاصة بالقرار المختار.يقوم المستخدم بتدقيق ال 

o .يقوم المستخدم بتعديل أو إدخال رقم القرار وتاريخه 

o .يقوم المستخدم بتعديل أو إدخال رقم قرار الوزارة وتاريخه 

o .يقوم المستخدم بتعديل البيان والمالحظات حسب الحاجة 

o ."يقوم المستخدم باختيار "اعتماد 

o  على الحركة.يقوم النظام بحفو التعديالت التي تمت 

o  .يقوم النظام بعكس التعديالت على الميزانية 

 

 

 3.4.11كشف بقرارات تعديالت الميزانية: رقم الشاشة  .71

o .يقوم المستخدم باختيار الكشف من قوائم الميزانية 

o  :تظهر شاشة محددات التقرير والتي ممكن تكوين التقرير بناء على أي من الحقول التالية 

o رار، تاريخ، نوع القرار )معتمد/غير معتمد(.رقم العملية، رقم الق 

o .يقوم المستخدم بالضغط على زر" تكوين التقرير" من شريط المهام في حال عدم وجود بيانات تظهر رسالة بذلك 

o .يظهر التقرير البيانات الخاصة بالحركة، وجدول يشمل الحسابات والمبالغ المتأثرة بالحركة 

 

  3.4.12حسب البند: رقم الشاشة  كشف بقرارات تعديالت الميزانية .72

o .يقوم المستخدم باختيار الكشف من قوائم الميزانية 

o ــاريخ ــن ت ــوي: م ــر يحت ــددات التقري ــوذج لمح ــرض نم ــام بع ــوم النظ ــل(، -يق ــد، الك ــر معتم ــد، غي ــاريخ، )معتم ــى ت إل

 )الحساب/البند، الكل(.

o ن التقرير" من شريط المهام.يقوم المستخدم بإدخال محددات التقرير ثم يقوم بالضغط على زر "تكوي 

o .يقوم النظام بإعداد التقرير وفق المحددات المطلوبة في حال توفر بيانات 
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 إجراء اإلقفال الشهري والسنوي

 

 3.2.8إقفال الفترة المحاسبية الحالية: رقم الشاشة  .73

o مالي.يقوم المستخدم باختيار "إقفال الفترة المحاسبية الحالية" من قوائم عمليات العام ال 

o  يقوم النظام بتنفيذ مسار عرض معلومات السنة المالية للسنة المختارة عنـد الـدخول للنظـام ويسـمح للمسـتخدم

 باستعالم وعرض سنوات أخرى.

o  مقفلة يتم إظهار رسالة بذلك وال يتم السـماح بعمـل أي إجـراء علـى  12في حال كانت السنة مقفلة أو الفترة رقم

 الشاشة.

o  السنة ليست حالية وليست تحت اإلغالق يتم إظهار رسـالة وال يـتم السـماح بعمـل أي إجـراء في حال كانت حالة

 على الشاشة.

o  :يقوم النظام بتدقيق إغالق الفترة المحاسبية كالتالي 

o  :إذا تحقق أحد الحاالت التالية 

اذون تسوية تاريخها  يوجد أوامر صرف تم تحرير طرق الصرف لها في الفترة الحالية ولم يتم قيدها في اليومية، .1

ضمن الفترة الحالية ولم يتم قيـدها فـي اليوميـة، يظهـر النظـام رسـالة للمسـتخدم يوضـح فيهـا موقـع الخطـأ 

 ونوعه.

 يقوم النظام بعمل التالي:  12في حالة أن السنة المالية غير مغلقة، وتم إغالق الفترة المحاسبية رقم  .2

وية مكتملة الدورة المستندية )اي ان يكون قد صدر لهـا التأكد من أن جميع أوامر الصرف واذون التس -

 يومية(.

 التأكد من أن جميع حركات االرتباط المؤقت )طلب الحجز( مستخدمة في أوامر الصرف. -

 التأكد من أن جميع حركات تعديل الميزانية )تعزيز، تخفيض، مناقلة( معتمدة. -

 ة يجب ان تكون مصروفه.التأكد من أن جميع العهد المؤقتة والمستديمة المعتمد -

 التأكد من أن جميع الشيكات الوزارية ألوامر الدفع تم تسويتها. -

 التأكد من أن حالة الميزانية يجب ان تكون معتمدة وليس معتمدة ناقصة. -

 التأكد من أن إيصاالت االستالم تم تسويتها.  -

 التأكد من أن إشعارات اإليداع تم تسويتها.  -

 الت والشيكات التي صرفت بأنه تم تسويتها.التأكد من أن جميع الحوا -

وضع "إقفال السنة المالية" في قائمة المهام للمستخدم، ويقوم بتعـديل حالـة السـنة إلـى "تحـت  -

 اإلقفال".

o .يقوم النظام بتجهيز تقارير إغالق الفترة المحاسبية 

o .يغلق الفترة المحاسبية األخيرة بتاريخ اليوم الحالي 

o افي الدائن والمدين لكل حساب خالل الفترة المغلقة.يقوم النظام بتعبئة ص 

 

 3.2.9إقفال السنة المالية: رقم الشاشة  .74

o .يقوم المستخدم باختيار إقفال السنة المالية من قوائم عمليات العام المالي 

o ( تحت اإلقفال في النظام ".2.1.2يقوم النظام بتنفيذ مسار عرض معلومات السنة المالية" ) 

o جد سنة "تحت اإلقفال" يتم إرجاع رسالة خطأ وتنتهي حالة االستخدام.في حال لم تو 

o .يقوم النظام بإغالق الفترة المحاسبية األخيرة للسنة المالية 

o .يقوم المستخدم باختيار "موافق" للتأكيد 

o  .يقوم النظام بوضع "إصدار الحساب الختامي للسنة المالية" في قائمة المهام للمستخدم 

o لسنة المالية الحالية لتتحول حالتها إلـى "مقفلـة" وبخصـوص أرصـدة الحسـابات للحسـابات التـي لـم يغلق النظام ا

 تقفل أرصدتها في السنة المالية الحالية تفاصيل ذلك في "نقل ومراجعة وتعديل األرصدة االفتتاحية ".

 

 3.15.1جدول الحسابات الشهري: رقم الشاشة  .75
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o التقارير الشهرية والختامية. يقوم المستخدم بطلب التقرير من قوائم 

o  يقوم النظام بعرض محددات التقرير ويقوم المستخدم بتحديد الفترة المحاسبية، ومـن ثـم يقـوم المسـتخدم باختيـار

 "إعداد" للتقرير.

o  :الكشف األول )إيرادات الميزانية( ويتكون مما يلي 

 .رقم الحساب الرئيسي: رقم حساب اإليرادات الرئيسي .1

 .لفرعي: رقم حساب اإليرادات الفرعيرقم الحساب ا .2

 .إيرادات الميزانية: اسم الحساب .3

 .الشهر الجاري: صافي حركات اإليراد للشهر الجاري .4

 .األشهر الماضية: صافي حركات اإليراد لألشهر الماضية .5

 .الجملة: الشهر الجاري + األشهر الماضية .6

 

o  :الكشف الثاني )مصروفات الميزانية( ويتكون مما يلي 

 .: باب المصروفاتباب .1

 .بند: بند المصروفات .2

 .مصروفات الميزانية: اسم بند المصروفات .3

 .اعتماد الميزانية: مبلغ االعتماد في الميزانية بعد التعديل .4

 .الشهر الجاري: صافي حركات الصرف للشهر الجاري .5

 .األشهر الماضية: صافي حركات الصرف لألشهر الماضية .6

 .الماضية الجملة: الشهر الجاري + األشهر .7

 

o  :الكشف الثالث )المصروفات والحسابات المدينة( ويتكون مما يلي 

 .مفردات وجملة مصروفات الميزانية عن الشهر الجاري .1

 .مفردات وجملة حسابات التسوية )األمانات، العهد، حسابات جارية( .2

 

o  :الكشف الرابع )اإليرادات والحسابات الدائنة(، ويتكون مما يلي 

 .يرادات الميزانية عن الشهر الجاريمفردات وجملة إ .1

 .مفردات وجملة حسابات التسوية )األمانات، العهد، حسابات جارية( .2

 

o  :الكشف الخامس )حسابات التسوية(، ويتكون مما يلي 

 .متأخر لنهاية الشهر الماضي )مدين / دائن( .1

 .عمليات الشهر الجاري )مدين / دائن( .2

 .الجملة )مدين / دائن( .3

 .دائن( الرصيد )مدين / .4

 

 3.15.2كشف التوازن لجدول الحساب الشهري: رقم الشاشة  .76

o .يقوم المستخدم بطلب التقرير من قوائم التقارير الشهرية والختامية 

o .يقوم النظام بعرض نموذج فارغ لمحددات التقرير 

o .يقوم المستخدم بتحديد الفترة المحاسبية المطلوبة. ويضغط على تكوين التقرير 

o عداد التقرير حسب المحددات المطلوبة، ويظهر فيه التالي: يقوم النظام بإ 

o  :)القسم األول )المدين 

 المبلغ. .1

البيان: جملة مصروفات الميزانية، أرصدة العهد )سلف مستديمة، سلف مؤقتـة، عهـد تحـت التحصـيل، اعتمـادات  .2

 .مستندية(، أرصدة حسابات التسوية

 الية الماضية.ألرصدة المدورة المدينة المدورة من السنة الم .3

o )القسم الثاني )الدائن. 
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 المبلغ. .1

 البيان: جملة إيرادات الميزانية أرصدة األمانات، ...(. .2

 األرصدة المدورة الدائنة المدورة من السنة المالية الماضية. .3

o التوازن. يقوم التقرير بإظهار النتيجة إذا كان متوازنا أو غير متوازن والفرق إذا كان غير متوازن وتوضيح أسباب عدم 

 

 3.15.3الحساب الختامي: رقم الشاشة  .77

o يقوم المستخدم بطلب التقرير من قوائم التقارير الشهرية والختامية. 

o .يقوم النظام بعرض نموذج فارغ لمحددات التقرير 

o  "يقوم المستخدم بإدخال اسم الموظف المختص واسم مندوب ديوان المراقبة، ومن ثم يضغط على زر" تكـوين التقريـر

 ن شريط المهام.م

o  :تظهر البيانات التالية في التقرير 

 المذكرة التوضيحية.

 جداول الحساب الختامي.

 الجداول الشهرية.

 المطابقات مع الجهات ذات العالقة.

 محاضر لجنة قفل الحسابات.

 المناقالت خالل العام المالي.

 

 3.14.1دفتر اليومية: رقم الشاشة  .78

o ن قوائم التقارير الدفاتر المحاسبيةيقوم المستخدم بطلب التقرير م. 

o .يقوم النظام بعرض نموذج لمحددات التقرير 

o  "يقوم المستخدم باختيار الفترة المحاسبية والجانب المراد طباعته من الدفتر، ومن ثم يضغط علـى زر "تكـوين التقريـر

 من شريط المهام.

o .يقوم النظام بإظهار الدفتر المحاسبي في حال توفر بيانات 
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  تم بحمد هللا تعالى ➢
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