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  مقدمة

إن توفير المخصصات من وزارة الماليـة لمختلـف الجهـات الحكوميـة مبنـي أساسـاا علـى احتياجـات تلـو الجهـات والتـي 

للسنة المالية القادمة وذلو يتم من خـالل تقـديم يتطلب األمر توضيحها لوزارة المالية وإقناعها بمبررات المبالغ المطلوبة 

ما يسمى بـ"مشروع الميزانية" الذي يحتوي تفصيالا كامالا لتلو االحتياجـات حسـب تبويـب المصـروفات وبنودهـا ويـدخل 

ت في ذلو أيضاا تقدير تلو الجهات إليراداتها المباشرة المختلفة وذلو بأن يحتوي مشروع الميزانية على جـداول وإيضـاحا

 مختلفة تحتوي بيانات ذات عالقة بما تم صرفه فعلياا والمتوقع صرفه وااللتزامات القائمة والمتوقعة لدى تلو الجهة.

 

 (BUD.Netالميزانية )مقدمة حول نظام 
( كأحد األنظمة في حزمة مدارحاسب لألنظمة النمطية BUD.Netقامت شركة مدارحاسب بتطوير نظام الميزانية )

 ASP.Net & SQL( باستخدام أحدث وأقوى التقنيات في عالم البرمجة )MadarHasib GRP Suite (HGS.net)الحكومية )

Server( حيث يعمل هذا النظام كأحد تطبيقات الويب ،)Web Application.) 

 

 MadarHasib GRP Suite (HGS.net)ما هي 
مجموعة من األنظمة التي تعمـل بشـكل متكامـل ومتوافـد بهـدف تغطيـة  الحكومية النمطية لألنظمة مدارحاسبتمثل 

 اإلدارات الحكومية من التقنية. احتياجات

 إيمانـاا التطوير الموجودة في العالم وذلـو  أدواتهم أحدث وأتم تطوير هذه األنظمة باستخدام تقنية الدوت نت وهي من 

األنظمـة  أن أي( للتطبيقـات Web Applicationاعتماد بيئة الويب )، وتم وأفضلهامن الشركة بضرورة مواكبة آخر التقنيات 

 يتم تشغيلها من خالل متصفح االنترنت.

حصــيلة عشــرات الســنين مــن الخبــرة فــي تطــوير األنظمــة الحكوميــة وقــد تــم فيــه مراعــاة جميــع ( HGS.Net)يمثــل و

اجتهـادات  إلـىلسـابقة، باإلضـافة المالحظات والتحسـينات التـي تـم طلبهـا مـن قبـل المسـتخدمين ألنظمـة حاسـب ا

 والفائدة للمستخدمين. االستقراركبر قدر ممكن من أ إلىالباحثين ومحللي األنظمة بالشركة للوصول بالنظام 

 

 (Web Applicationلماذا تم استخدام تقنية الويب )
تطبيقـات  أخـذتوفـي الويـب  السـتثماراه فـي السـنوات األخيـرة زاد نـأيشكل الويب مستقبل األنظمة الحديثة حيـث  

وذلو لما لتطبيقات الويب مـن مرونـة عاليـة وسـهولة تحميـل وتشـغيل سـواء لمسـتخدمي الشـبكة  باالنحسارالويندوز 

 (.Internet) الخارجية أو( Intranet) الداخلية

طبيقـات الوينـدوز ليعمل النظام بينمـا فـي ت (Serverتوفير الوقت والجهد حيث يكفي تثبيت النظام على جهاز الخادم ) 

تحديث النظام حيـث يكفـي  إلىهذه الميزة تظهر عند الحاجة  وأيضاا كان هناك حاجة لتثبيت النظام على جميع األجهزة 

 ( فقط.Serverتحديث جهاز الخادم )
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 (BUD.Netالميزانية )الدخول إلى نظام كيفية 

( ونقوم باختيار نظام الميزانية كما يشير السهم في 0-0تظهر الصورة كما في الشكل ) الحزمةبعد تسجيل الدخول إلى 

 هذا الشكل.
 

 
 .الحكومية النمطية لألنظمة مدارحاسب لحزمةيمثل الشاشة الرئيسية  (0- 0الشكل )
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 (.  1-0يقوم النظام بإدخال المستخدم إلى نظام الميزانية حيث يظهر كما في الشكل ادناه )

 

 
 يمثل الشاشة الرئيسة لنظام الميزانية. (1-0)الشكل 

 

 نالحظ وجود قائمة بالعناوين المقسم عليها النظام وعند اختيار أي عنصر من عناصر القائمة على اليمين تظهر أسماء

 الشاشات الموجود تحت هذا العنوان على شكل قائمة على اليسار وعنـد اختيـار أي عنصـر فـي القائمـة علـى اليسـار

 تظهر

 الشاشة الخاصة بها وتستطيع عند ذلو القيام بالعمليات وفد الصالحيات المعطاة.
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 اعدادات النظام

" مـن اعـدادات النظـامويظهر عند اختيـار "نظام الميزانية يتضمن مجموعة من الشاشات التي تحتوي اإلعدادات والرموز ل

 (.0-1القائمة على يمين الشاشة كما في الشكل )

 

 
 يمثل قائمة شاشات اإلعدادات العامة للنظام. (0-1)الشكل 
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 صالحيات المستخدمين على الوحدات اإلدارية

 يتم تحديد صالحيات المستخدمين الجهات من خالل شاشة صالحيات المستخدمين على الوحدات اإلداريـة مـن قائمـة

 (.1-1إعدادات النظام كما في الشكل )
 

 
 .يمثل شاشة صالحيات المستخدمين على الوحدات اإلدارية (1-1الشكل )

 

( ثـم يضـغط علـى الـزر )بحـث(، ثـم يقـوم سـنة الميزانيـةيقوم المستخدم بإدخـال رقـم سـنة الميزانيـة فـي الحقـل )

( فيعـرض الوحـدة اإلداريـة المطبـون مناـا اإلد ـا ( فـي حقـل )F2المستخدم بالضغط على زر المفتاح الـوظيفي )

قائمة بالجهات اإلدارية التي تم تحديد أنها مطلوب منها اإلدخـال فـي شاشـة )الجهـات المطلـوب منهـا اإلدخـال( النظام 

فيسترجع النظام اسم الوحدة اإلدارية. ثم يتم اختيار المسـتخدم بالضـغط علـى إشـارة اليـد بجانـب االسـم، ثـم الضـغط 

مستخدم في قائمـة المسـتخدمين الـذين لهـم صـالحية على زر )تعديل( ثم الضغط على السهم المتجه لليسار لضم ال

على الوحدة. والعكس عند الرغبة في ضم المستخدم إلى قائمة المستخدمين الذين ليس لهم صالحية علـى الوحـدة. 

 ثم الضغط على زر )حفظ( إلتمام عملية الحفظ.

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

يتم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد تحديد المستخدمين الذي يملكـون صـالحية  سنة الميزانية: 

 خاللها على الوحدة اإلدارية المطلوب منها اإلدخال.

لتحديــد الوحــدة اإلداريــة  (F2يقــوم المســتخدم بالضــغط علــى زر ) الوحــدة اإلداريــة المطبــون مناــا اإلد ــا : 

 تحديد المستخدمين الذين يملكون صالحية عليها. المطلوب منها اإلدخال والمراد

 

 مستخدمين ليس لام صالحية عبى الوحدة: ▪
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( الـذين ال يملكـون صـالحية م، اسـم المسـتخدم، امسـم الكامـلوهو جدول يحتوي على معلومـات المسـتخدمين )

خـالل السـنة التـي تـم  (الوحدة اإلدارية المطبـون مناـا اإلد ـا على الوحدة اإلدارية التي تم تحديدها في حقل )

 تحديدها في حقل )سنة الميزانية(.

 مستخدمين لام صالحية عبى الوحدة: ▪

( الـذين يملكـون صـالحية علـى م، اسم المستخدم، امسم الكاملوهو جدول يحتوي على معلومات المستخدمين )

خالل سـنة الميزانيـة التـي تـم ( الوحدة اإلدارية المطبون مناا اإلد ا الوحدة اإلدارية التي تم تحديدها في حقل )

 تحديدها في حقل )سنة الميزانية(.

 

مامة مالحظة: 

المستخدمين الظاهرين في كال القائمتين يتوجب أن يكونوا معرفين أصـالا مـن ضـمن المسـتخدمين الـذي لهـم صـالحية 

مجموعـات -المسـتخدمين على نظـام الميزانيـة، ويـتم ذلـو مـن خـالل النظـام العـام عـن طريـد شاشـات )مجموعـات 

 المستخدمين حسب المستخدم(.
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 إعداد وتعريف ميزانية العام المالي

يتم تعريف ميزانية العام المالي من خالل شاشة إعداد وتعريف ميزانية العام المالي من قائمة إعدادات النظام كمـا فـي 

 (.2-1الشكل )

 

 المالي.( يمثل شاشة إعداد وتعريف ميزانية العام 2-1الشكل )

 

يتم الضغط على زر )جديد( ثم يتم تعبئة حقول الشاشة الخاصة بتعريف ميزانية العـام المـالي، بعـد اإلنتهـاء مـن إدخـال 

معلومات الميزانية المراد تعريفها للعام المالي، يقوم المستخدم بالضغط على زر )حفـظ( ليـتم حفـظ الميزانيـة الجديـدة، 

 (. وفيما يلي بيان لحقول الشاشة:وتصبح حالة سنة الميزانية )جديدة
 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 يتم إدخال رقم سنة الميزانية المراد تعريفها للعام المالي. رقم سنة الميزانية: 

يعرض النظام حالـة سـنة الميزانيـة المـراد تعريفهـا وتكـون القيمـة االفتراضـية فـي البدايـة  حالة سنة الميزانية: 

 تساوي "سنة جديدة".

 HGS لعميلا علوماتم من لقائيت شكلبيعرض النظام قيمة الفصل  الفصل: 

 HGS لعميلا علوماتم من لقائيت شكلبيعرض النظام قيمة الفرع  الفرع: 

  .HGS لعميلا علوماتم من لقائيت شكلبيعرض النظام قيمة القسم  القسم: 

 يتم إدخال قيمة عنوان الميزانية الجديدة عن طريد المستخدم. عنوان الميزانية: 

 تم إدخال رمز سنة الميزانية الجديدة.يرمز سنة الميزانية:  

 تم إدخال تاريخ بداية سنة الميزانية الجديدة بالهجري.يتاريخ بداية سنة الميزانية:  

السنة ثم يعرض تاريخ نهايـة السـنة بـالهجري  قوم النظام بإضافة سنة لتاريخ بدايةيتاريخ نااية سنة الميزانية:  

 للميزانية الجديدة.
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 تم إدخال السنة المالية الحالية.يالسنة المالية الحالية:  

 تم إدخال السنة المالية السابقة.يالسنة المالية السابقة:  

 خـرآ اريختـيتم إدخال تاريخ آخر موعـد لتسـليم مشـروع الميزانيـة  تاريخ آ ر موعد لتسبيم مشروع الميزانية: 

 .السنة بداية تاريخ يساوي أو من أقل يكون أن يجب الميزانية مشروع لتسليم موعد

 كـوني نأ جـبيتم إدخال تاريخ آخر موعـد لتسـليم نمـاذج الميزانيـة يتاريخ آ ر موعد لتسبيم نماذج الميزانية:  

 . الميزانية مشروع لتسليم موعد آخر يساوي أو من أقل

تم إدخال تاريخ جلب البيانات المالية واإلدارية ويجـب أن يكـون أقـل مـن ي تاريخ جبب البيانات المالية واإلدارية: 

 أو يساوي تاريخ بداية السنة.

 الفتراضـيةا لقيمـةا تكـونوتم اختيار السنة المالية المرتبطة بسنة الميزانيـة الحاليـة ي السنة المالية المرتبطة: 

 .الحالية المالية السنة هي الحقل لذلو

قـوم المسـتخدم بالضـغط علـى هـذا الـزر لتنفيـذ عمليـة اعتمـاد البـدء بإعـداد ي اعتماد البدء بإعـداد الميزانيـة: 

 الميزانية؛ حيث بعد الضغط على هذا الزر تتغير حالة سنة الميزانية من "جديدة" إلى "تحت اإلعداد".

قوم المستخدم بالضغط على هذا الزر لتنفيذ عمليـة بـدء المناقشـة مـع وزارة ي زارة المالية:وبدء المناقشة مع  

المالية؛ حيث بعد الضغط على هذا الزر تتغير حالة سنة الميزانية من "تحت اإلعداد" إلى "تحت المناقشة"، ولكـن 

 ة، وسيتم الرجوع إليه الحقاا.هذا الزر ال يتم تنفيذه في هذه المرحلة، وإنما في مرحلة مناقشة الميزاني

قوم المستخدم بالضغط على هذا الزر لتنفيذ عملية اعتمـاد الميزانيـة مـن ي اعتماد الميزانية من وزارة المالية: 

وزارة المالية؛ حيث بعد الضغط على هذا الزر تتغير حالة سنة الميزانية من "تحت المناقشة" إلى "معتمدة"، ولكـن 

 ه في هذه المرحلة، وإنما في مرحلة اعتماد نتيجة المناقشة، وسيتم الرجوع إليه الحقاا. هذا الزر ال يتم تنفيذ

قوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر نسـخ بيانـات مشـروع ي نسخ بيانات مشروع الميزانية من مشروع سابق: 

لنظـام أليـاا الميزانية من مشروع سابد ثم يقوم بتحديد مشروع ميزانية سابد في شاشة نسـخ البيانـات ليقـوم ا

بنسخ بياناته كقيم افتراضية لمشروع الميزانية الحالية، ويراعى أن يتم تفعيل هذا الخيار فقط في حال كانت حالـة 

 (.1-2-1سنة الميزانية الحالية هي )سنة جديدة( كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة نسخ بيانات مشروع الميزانية من مشروع سابد. (1-2-1الشكل )

 

قوم المستخدم بالضغط على هذا الـزر لتنفيـذ عمليـة تحـديث كلـي لبيانـات ي يانات مشروع الميزانية:بتحديث  

يقوم النظام ألياا بتنفيـذ عمليـة التحـديث لبيانـات التشـكيالت اإلداريـة والبيانـات التفصـيلية  مشروع الميزانية بحيث

 واإلدارية لسنة الميزانية الحالية.بالميزانية وذلو حتى تاريخ جلب البيانات من األنظمة المالية 

 

 البـدء تـم أنـه الميزانيـة نظـام علـى الـدخول عنـد للمسـتخدمين تنبيهيـة رسـالة تظهر الميزانية بإعداد البدء اعتماد عند

 تظهـر ال التـاريخ انتهـاء بعـد(. 2-2-1كمـا فـي الشـكل ) النمـاذج لتسـلم موعـد وآخـر العام ميزانية مشروع على بالعمل

 .النماذج على صالحية له كان لو حتى الشاشة على العمل الميزانية إدارة غير من للمستخدمين واليسمح الرسالة
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 .الميزانية نظام على الدخول عند للمستخدمين تنبيهية رسالةيمثل  (2-2-1الشكل )
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 دليل الميزانية المحاسبي

للعـام المـالي، واعتمـاد البـدء بإعـدادها وذلـو مـن خـالل يتم تعريف دليل محاسبي لهذه الميزانيـة بعـد تعريـف ميزانيـة 

 (.3-1شاشة دليل الميزانية المحاسبي من قائمة إعدادات النظام كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة دليل الميزانية المحاسبي.( 3-1الشكل )

 

ميزانيـة فـي الحقـل يتم في هذه الشاشة تعريف دليل محاسبي للميزانية، حيث يقوم المستخدم بإدخال رقـم سـنة ال

)سنة الميزانية( ثم يضغط على الزر )بحث(، فيقوم النظـام باسـترجاع معلومـات الميزانيـة التـي تـم تعريفهـا، ثـم يضـغط 

 المستخدم على الزر )تعديل( ليتمكن من تعبئة حقول الشاشة، وفيما يلي تبيان لذلو:

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 دخال رقم سنة الميزانية المراد تعريف دليل محاسبي لها.إتم في هذا الحقل يسنة الميزانية:  

 عرض النظام حالة سنة الميزانيةيحالة سنة الميزانية:  

عرض النظام تاريخ بداية سنة الميزانيـة بـالهجري، والـذي تـم إدخالـه فـي شاشـة يتاريخ بداية سنة الميزانية:  

 إعداد وتعريف ميزانية للعام المالي.

عرض النظام تاريخ نهاية سنة الميزانية بالهجري، والذي تم إدخاله في شاشة إعـداد ييزانية: متاريخ نااية سنة ال 

 وتعريف ميزانية للعام المالي.

 HGS لعميلا علوماتم من لقائيت شكلبيعرض النظام قيمة الفصل  الفصل: 

 HGS لعميلا علوماتم من لقائيت شكلبيعرض النظام قيمة الفرع  الفرع: 

  .HGS لعميلا علوماتم من لقائيت شكلبلنظام قيمة القسم يعرض ا القسم: 

وذلـو بعـد أن يقـوم المسـتخدم باختيـار مصـدر الـدليل المحاسـبي  (صدر الـدليلميقوم النظام بعرض قيمة الحقل ) 

 حسب ما يلي:
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الجديـد المـراد (: يسـمح النظـام للمسـتخدم بتعبئـة حقـول الـدليل المحاسـبي إد ا  دليل جديـدإذا تم اختيار الزر ) -

تعريفه للميزانية حيث يعرض النظام دليل محاسبي جاهز ألن يتم تعريف بنود جديدة فيه ثم بعد تعريف بنود جديـدة فـي 

مصـدر الدليل المحاسبي يضغط المستخدم على الزر )حفظ( إلتمام عملية الحفظ حيث تظهر القيمة )جديد( في حقل )

 (.المصدر سنةي الحقل )( كما يظهر رقم السنة المالية فالدليل
 

( 1-3-1(: يعـرض النظـام قائمـة كمـا فـي الشـكل )تحميل الدليل مـن مشـروع ميزانيـة سـابقإذا تم اختيار الزر ) -

ويسمح النظام للمستخدم باختيار سنة مشروع الميزانية التي يرغب المستخدم بتحميل دليلهـا المحاسـبي مـن هـذه 

( كمـا يظهـر رقـم السـنة مصـدر الـدليلتظهر القيمة )مشروع سـابد( فـي حقـل )القائمة، ثم بعد إتمام عملية الحفظ 

 (.المصدر سنةالمالية في الحقل )

 

( 2-3-1(: يعـرض النظـام قائمـة كمـا فـي الشـكل )تحميل الدليل من دليل في النظـام المـاليإذا تم اختيار الزر ) -

يـتمكن المسـتخدم مـن اختيـار السـنة التـي يرغـب وتحتوي هذه القائمة على السنوات المعرّفـة فـي النظـام المـالي ل

المستخدم بتحميل دليلها المحاسبي من هذه القائمة، ثم بعد إتمام عملية الحفظ تظهـر القيمـة )مـن النظـام المـالي( 

 (.المصدر سنة(، كما يظهر رقم السنة المالية في الحقل )مصدر الدليلفي حقل )

 

 

 
 المالية المعرّفة في مشاريع ميزانية سابقة.( يمثل شاشة السنوات 1-3-1الشكل )
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 ( يمثل شاشة السنوات المالية المعرّفة في النظام المالي.2-3-1الشكل )

 

(: يقوم النظام بإظهار رسالة التأكيد التالية للمسـتخدم: "هـل تحديث البيانات من النظام الماليإذا تم اختيار الزر ) -

)نعـم / ال(" وفـي حالـة  دليل المحاسبي المالي المرتبط بسنة الميزانيةالالمحاسبي بتحديث دليل الميزانية ترغب في 

الــدليل إضــافة بنــود المصــروفات الموجــودة فــي ب تحــديث دليــل الميزانيــة المحاســبياختيــار )نعــم( يقــوم النظــام اليــاا ب

رتبطـة بسـنة الميزانيـة. فـي حالـة وذلو للسنة الماليـة الم النظام المالي وغير موجودة في دليل الميزانيةالمحاسبي ب

 اختيار )ال( فيتم التراجع عن هذا األمر ويقوم المستخدم باختيار عملية أخرى أو الخروج من الشاشة.
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مالحظة ماّمة:  

أثناء تعريف بنود/حسابات جديدة في الدليل المحاسبي؛ يجب تعريف نفقـات لكـل بند/حسـاب مـن البنود/الحسـابات  

واحــدة، ولكــن بشــرط أن يكــون البند/الحســاب مـن نــوع )تفصــيلي( حيــث أنــه ال يمكــن تعريــف نفقــة علـى األقــل نفقــة 

لبند/حساب من نوع )إجمالي( كما يجب أن يكون الحساب من نـوع مصـروفات ومـن البـاب األول أو الثـاني. فيـتم إدخـال 

يفـه والـذي يجـب أن يكـون ( نفـس رقـم الحسـاب/البند الـذي تـم تعررقم الحسان في النظام المـاليقيمة الحقل )

موجود أصالا من ضمن بنود النظام المالي، ثم يقـوم المسـتخدم بتعريـف نفقـة جديـدة للبند/الحسـاب وذلـو فـي جـدول 

( يظهر إذا وفقط إذا كان النظام المـالي يتعامـل مـع البنـود وبالتـالي وبعـد البند التحبيبيالنفقات مع مالحظة أن حقل )

( ليقـوم البنـد التحبيبـي( فـي حقـل )F2م المالي يضغط المستخدم المفتـاح الـوظيفي )إدخال رقم الحساب في النظا

(، أما في حالة كون النظـام رقم الحسان في النظام الماليالنظام بإظهار جميع البنود التحليلية المعَرفة في حقل )

 ( في جدول النفقات.البند التحبيبيالمالي ال يتعامل مع البنود؛ فلن يظهر حقل )

 

يقوم النظام بعرض قيم الحقول التالية بشكل تلقائي بعد اختيار البـاب المـراد إنشـاء حسـاب/بند جديـد فيـه، أو عنـد  

نـوع ، رقـم الحسـان الـين ينتمـي لـ اختيار الحساب/البند الرئيسي المراد إنشـاء حسـاب/بند فرعـي جديـد فيـه )

 (.(، مستوى الحسانمصروفات أم إيراداتالحسان )

 

 تيح النظام للمستخدم إمكانية اختيار تصنيف الحساب )إجمالي( أو )تفصيلي(.ي :تصنيف الحسان 
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 الجهات المطلوب منها اإلدخال

 خـالل وذلو من الميزانية نماذج على المستخدمين صالحيات تحديديتم تحديد الجهات المطلوب منها اإلدخال بعد أن تم 

 (.4-1شاشة الجهات المطلوب منها اإلدخال من قائمة إعدادات النظام كما في الشكل )

 

 
 .يمثل شاشة الجهات المطلوب منها اإلدخال (4-1الشكل ) 
 

يتم في هذه الشاشة تحديد الجهات اإلدارية المطلوب منها إجراء عملية إدخال لمعلومات الميزانيـة فـي النظـام، والتـي 

 الوحـدةلها مشروع ميزانية وكذلو تحديد نماذج الميزانية التي تتعامل معها كل جهة من تلـو الجهـات، مـع مالحظـة أن 

 لوحـدة مباشـر غيـر أو مباشـر بشـكل تابعـة تكون أن أو ميزانية مشروع اله يكون أن يجب اإلدخال منها المطلوب اإلدارية

حيث يقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية في حقل )سنة الميزانية( ثـم يضـغط علـى  .ميزانية مشروع لها إدارية

علـى زر )تعـديل(  زر )بحث( ثم يختار جهة ادارية من الجهات اإلدارية الظـاهرة فـي شـجرة الوحـدات اإلداريـة، ثـم يضـغط

 ويحدد قيم الحقول كما يلي:

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

يتم في هذا الحقـل إدخـال رقـم سـنة الميزانيـة المـراد تحديـد الجهـات المطلـوب منهـا اإلدخـال  سنة الميزانية: 

 خاللها.

 عرض النظام حالة سنة الميزانية.يحالة سنة الميزانية:  

 

 الوحدات اإلدارية: ▪

تحتـوي علـى جميـع الجهـات اإلداريـة الداخليـة المعرّفـة فـي النظـام ليـتم تحديـد الجهـة/الجهات يعرض النظـام شـجرة 

 المطلوب منها اإلدخال.

 

 بعد اختيار الجهة اإلدارية؛ يضغط المستخدم على الزر )تعديل( ثم يحدد ما يلي:
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مشـروع ميزانيـة، ويختـار  يقوم المستخدم باختيـار الخيـار )نعـم( إذا كـان للجهـة لاا مشروع ميزانية )نعم/م(: 

 الخيار )ال( إذا لم يكن لها مشروع ميزانية.

يقوم المستخدم باختيار الخيار )نعـم( إذا كانـت الجهـة مطلـوب منهـا اإلدخـال،  مطبون مناا اإلد ا  )نعم/م(: 

 ويختار الخيار )ال( إذا لم تكن الجهة مطلوب منها اإلدخال.

م باختيار الخيار )نعم( إذا كانت الجهة قد قامت باإلدخال، ويختار الخيـار يقوم المستخد قامت باإلد ا  )نعم/م(: 

 )ال( إذا لم تكن قد قامت باإلدخال.

 

 جدو  النماذج: ▪

جدول مفصّل بالنماذج التي تم تعريفها من خالل شاشة )تعريف نمـاذج الميزانيـة(، حيـث يحتـوي الجـدول  النظام يعرض

ليقـوم المسـتخدم باختيـار )م، رقم النموذج، اسم النموذج، تصنيف النموذج، نوع النمـوذج( على الحقول التالية: 

نموذج/نماذج للجهة اإلدارية المختارة لكي تقوم هـذه الجهـة بتعبئتـه/تعبئتها. ثـم يضـغط المسـتخدم علـى الـزر )حفـظ( 

 إلتمام عملية الحفظ.
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 تعريف نماذج الميزانية

 (.5-1نماذج الميزانية من قائمة إعدادات النظام كما في الشكل ) من خالل شاشة تعريفيتم تعريف نماذج للميزانية 
 

 
 يمثل شاشة تعريف نماذج الميزانية. (5-1الشكل )

 

يتم في هذه الشاشة تعريف نماذج للميزانية، حيـث يقـوم المسـتخدم بإدخـال رقـم سـنة الميزانيـة فـي الحقـل )سـنة 

)بحث(، فيقوم النظام باسترجاع معلومات الميزانية التي تم تعريفها، ثم يضغط المسـتخدم الميزانية( ثم يضغط على الزر 

 على الزر )جديد( ليتمكن من تعبئة معلومات حقول النماذج الجديدة المراد تعريفها، وفيما يلي تبيان لذلو:

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 يتم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد تعريف نماذج لها. :سنة الميزانية 

 عرض النظام حالة سنة الميزانية.يحالة سنة الميزانية:  

 

 جدو  النماذج: ▪

 رقم مسلسل/تسلسلي للنموذج. م: 

 .المراد للنموذج المراد تعريفه لرقماقوم المستخدم بإدخال يرقم النموذج:  

 .المراد للنموذج المراد تعريفه السماقوم المستخدم بإدخال ياسم النموذج:  

فيختـار إمـا )تشـكيالت إداريـة( أو )اعتمـادات ماليـة(،  ؛لنمـوذجاقوم المستخدم باختيار تصنيف يتصنيف النموذج:  

 حيث أن:

ونظــام شــؤون ( BUDتشــكيالت إداريــة: هــي نمــاذج تخــص وظــائف التشــكيالت ويــتم بهــا الــربط بــين نظــام الميزانيــة ) -

 (.HRSالموظفين )

 (.FIN( والنظام المالي )BUDاعتمادات إدارية: هي نماذج تخص البنود ومخصصاتها ويتم بها الربط بين نظام الميزانية ) -
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أو  فيختار إمـا )تجميعـي( أو )تفصـيلي( أو )مرفـد إلكترونـي( ؛لنموذجاقوم المستخدم باختيار نوع ينوع النموذج:  

 :، حيث أن)تقرير(

تجميعي: أي أن النمـوذج خـاص بجمـع قـيم مجموعـة بنـود مـن نفـس النـوع، مـثالا: رسـوم الخـدمات تشـمل )رسـوم  -

 الكهرباء، رسوم المياه، رسوم اإلتصاالت، رسوم البريد ... إلخ(. 

 تفصيلي: أي أن النموذج خاص بقيمة بند واحد فقط، مثالا: رسوم الكهرباء. -

ذج عبارة عـن مرفـد إلكترونـي يـتم تحميلـه مـن خـالل الـزر )تحميـل( الموجـود فـي آخـر مرفد إلكتروني: أي أن النمو -

 الجدول.

 

صـنيف تيقـوم النظـام بتفعيـل هـذا الحقـل فقـط عنـد اختيـار الخيـار )اعتمـادات ماليـة( مـن الحقـل ) :رقم البـان 

 المستخدم من إدخال رقم الباب الموجود في النظام المالي. ( ليتمكنالنموذج

 (حميل النمـوذجتعد أن يقوم المستخدم بتحميل النموذج المصّمم من خالل الزر )بالنموذج المصمم لبطباعة:  

( يقـوم النظـام بعـرض اسـم النمـوذج المحّمـل فـي هـذا الحقـل النماذج المصممة لبطباعةالموجود في الجزء )

ر المستخدم ذلـو، وذلـو مـن خـالل ( ويتيح للمستخدم إمكانية حذف النموذج إذا قرالنموذج المصمم لبطباعة)

 (.مسحالضغط على الزر )

فـإن النظـام  (وع النمـوذجنذا قام المستخدم باختيار الخيار )مرفد إلكتروني( من الحقل )إالمرفق اإللكتروني:  

( ليـتمكن المسـتخدم مـن تحميـل المرفـق اإللكترونـييقوم بتفعيـل الـزر )تحميـل( الموجـود فـي هـذا الحقـل )

 إلكتروني. النموذج كمرفد

قوم المستخدم بتحديد هـل النمـوذج محجـوز للنظـام وذلـو مـن خـالل اختيـار الخيـار يمحجوز لبنظام )نعم/م(:  

 (.م(، أم أن النموذج غير محجوز للنظام وذلو من خالل اختيار الخيار )نعم)

-يتم تفعيل هذا الحقل في حال كـان تصـنيف النمـوذج تشـكيالت اداريـة أو اعتمـادات ماليـة :لمرتبطةا الشاشة 

تقرير، بحيث يعرض الشاشات المرتبط بقائمة التشكيالت االدارية في حال كان تصـنيف النمـوج تشـكيالت اداريـة و 

 تقرير.-يعرض شاشات التقارير في حال كان تصنيف النموذج اعتمادات مالية

 .لنموذجا عدادإ نع لمسؤولا لشخصا سمإ دخالإيمكن للمستخدم  :معد البيان 

 

 البنود التابعة لبنموذج: /البنود التابعة لببانجدو   ▪

 قم مسلسل/تسلسليرم:  

 عرض النظام رقم الحسابيرقم الحسان:  

 عرض النظام اسم الحسابياسم الحسان:  

 

المحاسـبي فـي الجـدول يقـوم المسـتخدم بتحديـد بنـد أو  يقوم النظام بعرض البنود التي تم تعريفها مسبقا في الدليل

الموجـود بالسـطر أو  االختيـارمربـع  علـى  Checkأكثر في الجدول الخاص بـ "البنود التابعة للباب"، وذلو عن طريد عمل

ام ومـن ثـم يقـوم بالضـغط علـى زر السـهم األيسـر ويقـوم النظـ بالنموذج،األسطر التي تحتوي على البنود المراد ربطها 

فـي حـال كـان مالحظـة انـه ". مـع بإضافة البند أو مجموعة البنود المختارة إلى الجدول الخاص بـ "البنود التابعة للنمـوذج

 البنـود هـذه إظهار يتم ال للباب التابعة البنود قائمة من للنموذج التابعة البنود عتد اختيار تفصيلي نموذجالنموذج المعرف 

 تجميعي. نموذج أي تعريف عند فقط تظهر وإنما آخر تفصيلي نموذج ألي للباب التابعة البنود قائمة في

 

 النماذج المصممة لبطباعة: ▪

 Budget Formsيـتم فـي هـذا الجـزء تحميـل نمـاذج الميزانيـة المصـممة مسـبقاا مـن خـالل مصـمم نمـاذج الميزانيـة )

Designer( حيث يتم الضغط على زر ،)Browse بتحديد مسار النمـوذج المـراد تحميلـه مـن ( ليسمح النظام للمستخدم

( ثــم يضــغط نمــوذج الطباعــة(، ثــم يقــوم النظــام بعــرض مســار النمــاذج الــذي تــم اختيــاره فــي الحقــل )Pathالجهــاز )

  ( ليتم تحميل النموذج.تحميل النموذجالمستخدم على الزر )

 

 نسخة ابتدائية لنماذج البيانات: ▪

( إنشـاء نسـخة ابتدائيـة مـن تحميل نسخة ابتدائيـة لبيانـات النمـاذجر )يمكن للمستخدم من خالل الضغط على الز

 بيانات نماذج البيانات.
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 تعريف التخصصات

يتم إدخال تفاصيل التخصصات التابعة لكلية في النظام من خالل شاشة تعريـف التخصصـات مـن قائمـة إعـدادات النظـام 

 (.6-1كما في الشكل رقم )

 

  
 يمثل شاشة تعريف التخصصات. (6-1الشكل )

 
يتم في هذه الشاشة تعريف التخصصات، حيث يقوم المستخدم بإدخال الكلية في الحقل )الكلية( ثم يضـغط علـى الـزر 

)بحث(، فيقوم النظام باسترجاع معلومات الميزانية التي تم تعريفها، ثم يضغط المستخدم على الزر )جديد( ليتمكن مـن 

 لنماذج الجديدة المراد تعريفها، وفيما يلي تبيان لذلو:تعبئة معلومات حقول ا

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 يتم في هذا الحقل إدخال الكلية على حسب الجهات اإلدارية المعرفة مسبقاا. الكبية: 

 

 جدو  التخصصات: ▪

 رقم مسلسل/تسلسلي للنموذج. م: 

 قم التخصصرقوم المستخدم بإدخال يرقم التخصص:  

 قوم المستخدم باختيار مسمى التخصص.يمسمى التخصص:  
  



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

 

 الميزانيةنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.  23 

 اإلعدادات العامة للنظام 

 تيتم تحديد الخيارات والتفضيالت المرغوبة في النظام قبل البدأ بالعمل على نظام الميزانية، من خالل شاشـة اإلعـدادا

 (.7-1العامة للنظام من قائمة إعدادات النظام كما في الشكل رقم )
 

 
 يمثل شاشة اإلعدادات العامة للنظام. (7-1الشكل )

 

يقوم المستخدم باختيار القيمة التي يرغب بها لكل إعداد من إعدادات النظام، وفيما يلي بيان إلعـدادات النظـام وحقـول 

 الشاشة:

 

 إعدادات ارتباط نظام الميزانية مع األنظمة األ رى: ▪

ي هـذا الحقـل تحديـد ارتبـاط نظـام الميزانيـة فـتم يـمرتبط مع نظام شؤون المـوففين والرواتـب )نعـم/م(:  

(BUD( مع نظام شؤون الموظفين )HRS( والرواتب )HRP أمـا إذا لـم يرغـب .)(، وذلو من خالل اختيـار الخيـار )نعـم

( فيختـار HRP( والرواتـب )HRS( وبـين نظـام شـؤون المـوظفين )BUDالمستخدم بوجود ارتباط بين نظام الميزانية )

 الخيار )ال(.

مع نظـام  (BUDتم في هذا الحقل تحديد ارتباط نظام الميزانية )يط مع نظام امبتعاث والتدريب )نعم/م(: بمرت 

(، وذلو من خالل اختيار الخيار )نعم(. أما إذا لم يرغب المستخدم بوجود ارتبـاط بـين نظـام ETSاالبتعاث والتدريب )

 ختار الخيار )ال(.( فيETS( وبين نظام االبتعاث والتدريب )BUDالميزانية )

مـع نظـام  (BUDتم فـي هـذا الحقـل تحديـد ارتبـاط نظـام الميزانيـة )يمرتبط مع نظام المستودعات )نعم/م(:  

(، وذلو من خالل اختيار الخيـار )نعـم(. أمـا إذا لـم يرغـب المسـتخدم بوجـود ارتبـاط بـين نظـام INVالمستودعات )

 ختار الخيار )ال(.( فيINV( وبين نظام المستودعات )BUDالميزانية )

مـع النظـام المـالي  (BUDتم في هذا الحقل تحديد ارتباط نظام الميزانية )يمرتبط مع النظام المالي )نعم/م(:  

(FIN( أما إذا لم يرغب المسـتخدم بوجـود ارتبـاط بـين نظـام الميزانيـة .)(، وذلو من خالل اختيار الخيار )نعمBUD )

 الخيار )ال(.( فيختار FINوبين النظام المالي )
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 إعدادات ارسا  البريد اإللكتروني: ▪

تم في هذا الحقل إدخال البريد اإللكتروني للشخص الذي سـوف يقـوم يالبريد اإللكتروني لبشخص المرسل:  

 بإرسال بريد التذكير بموعد مناقشة مشروع الميزانية لألشخاص المعنيين بذلو.
إدخال اسم الشخص الذي سوف يقوم بإرسـال بريـد  تم في هذا الحقلياسم المستخدم لبشخص المرسل:  

 التذكير بموعد مناقشة مشروع الميزانية لألشخاص المعنيين بذلو.
تم في هذا الحقل إدخال كلمة المـرور للشـخص الـذي سـوف يقـوم بإرسـال يكبمة المرور لبشخص المرسل:  

 بريد التذكير بموعد مناقشة مشروع الميزانية لألشخاص المعنيين بذلو.

  
 إعدادات تواقيع نماذج الميزانية: ▪

 تم في هذا الحقل ادخال اسم مدير شؤون الموظفين.ياسم مدير شؤون الموففين:  

 تم في هذا الحقل ادخال اسم مدير التخطيط والميزانية.ياسم مدير التخطيط والميزانية:  

 لشؤون الداخلية.اتم في هذا الحقل ادخال اسم مدير ياسم مدير الشؤون اإلدارية والمالية:  

 
 إعدادات أ رى: ▪

تم في هـذا الحقـل يالتيكير اآللي مجتماعات مناقشة الميزانية قبل ) ( يوم من تاريخ امجتماع الفعبي:  

إدخال عدد األيام التي تفصـل بـين تـاريخ االجتمـاع الفعلـي وبـين بـدأ عمليـة التـذكير اآللـي الجتماعـات مناقشـة 

( فـي هـذا الحقـل؛ هـذا يعنـي أن النظـام سـيقوم بعمليـة التـذكير بموعـد 5العـدد ) الميزانية، فمثالا لو تـم إدخـال

وتظهـر  أيام من تاريخ هذا االجتماع، حيث تظهر رسالة تـذكير للموظـف حالمـا يـدخل إلـى النظـام. 5االجتماع قبل 

 (.1-7-1الرسالة ادناه عند الدخول للنظام كما في الشكل رقم )

تم ادخـال الوحـدة اإلداريـة يـاصـدار المشـروع الناـائي لجميـع الجاـات:  الوحدة اإلداريـة المسـؤولة عـن 

 المسؤولة عن اصدار المشروع النهائي لجميع الجهات.

تم في هذا الحقـل ي)نعم/م(:  افاار الرسائل التنبياية لبمستخدمين ببدء العمل عبى مشروع الميزانية 

الميزانيـة، وذلـو مـن خـالل اختيـار الخيـار على مشـروع اظهار الرسائل التنبيهية للمستخدمين ببدء العمل تحديد 

 فيختار الخيار )ال(.الرسائل التنبيهية  )نعم(. أما إذا لم يرغب المستخدم بإظهار

 

 :لمشروع الميزانية 2001إعدادات تطبيق إحصاءات مالية الحكومة  ▪

طبيد احصـاءات ماليـة الحكومـة تتم في هذا الحقل تحديد ي :(م/عمن) 2001 لحكومةا اليةم حصاءاتا تطبيق 

 2001تطبيـد احصـاءات ماليـة الحكومـة ، وذلو من خالل اختيار الخيار )نعم(. أما إذا لـم يرغـب المسـتخدم ب2001

 فيختار الخيار )ال(.

 تم في هذا الحقل إدخال النشاط الرئيسي. ي :النشاط الرئيسي 

 .1 لنشاط الفرعياتم في هذا الحقل إدخال ي :1النشاط الفرعي  

 .2لنشاط الفرعي اتم في هذا الحقل إدخال ي :2النشاط الفرعي  
 

 
 ( يمثل رسالة التذكير اآللي بموعد مناقشة مشروع الميزانية في النظام.1-7-1الشكل )
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 تحديد الطابعات االفتراضية للنماذج

 المستخدمين الذي يملكون صـالحيات علـىيتم تحديد الطابعات االفتراضية للنماذج الخاصة بنظام الميزانية بعد تحديد  

الوحدات اإلدارية المطلوب منها اإلدخال وذلو من خالل شاشة تحديد الطابعات االفتراضـية للنمـاذج مـن قائمـة إعـدادات 

 (.8-1النظام كما في الشكل )
 

 
 للنماذج. االفتراضيةيمثل شاشة تحديد الطابعات  (8-1الشكل )

 

( فيختـار 8-1عند الدخول لهذه الشاشة تظهر بوضع االستعالم ويقوم النظام بعرض جدول كما فـي الشـكل أعـاله رقـم )

المستخدم السطر )نماذج الميزانية( ثم يضغط على الزر )تعديل(، ثم يختـار الطابعـة، ثـم يضـغط علـى زر )حفـظ( إلتمـام 

 عملية الحفظ. والشاشة تضم جدول بالحقول التالية: 

 

 المعبومات الرئيسية:  ▪

 قم متسلسل.رم:  

  ظهر النظام عنوان الشاشة.يعنوان الشاشة:  

 ظهر النظام رقم العملية.يرمز العمبية:  

 قوم المستخدم باختيار الطابعة المراد جعلها الطابعة االفتراضية لطباعة نماذج الميزانية.ياسم الطابعة:  
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 صالحيات المستخدمين على النماذج

صالحيات المستخدمين على نماذج الميزانية بعد تعريفها، وذلو مـن خـالل شاشـة صـالحيات المسـتخدمين يتم تحديد 

 (.9-1على النماذج من قائمة إعدادات النظام كما في الشكل )
 

 يمثل شاشة صالحيات المستخدمين على النماذج. (9-1الشكل )
 

( ثم يضـغط علـى الـزر )بحـث(، فيعـرض النظـام لميزانيةسنة ايقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )

قائمة بالنماذج المعرفة التي تم تعريفها في شاشة تعريـف نمـاذج الميزانيـة. ثـم يـتم اختيـار بالضـغط علـى إشـارة اليـد 

بجانب االسم، ثم الضغط على زر )تعديل( الضغط على السهم المتجه لليسار لضم المستخدم في قائمة المسـتخدمين 

ين لهم صالحية على النموذج. والعكس عند الرغبة في ضم المستخدم إلـى قائمـة المسـتخدمين الـذين لـيس لهـم الذ

 صالحية على النموذج. ثم الضغط على زر )حفظ( إلتمام عملية الحفظ.

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

يتم في هذا الحقل إدخال رقم السنة المراد تحديد المستخدمين الذي يملكـون صـالحية خاللهـا  سنة الميزانية: 

 على النماذج.

 

 مستخدمين ليس لام صالحية عبى النموذج: ▪

( الـذين ال يملكـون صـالحية م، اسـم المسـتخدم، امسـم الكامـلوهو جدول يحتوي على معلومـات المسـتخدمين )

 ي سنة الميزانية التي تم تحديدها في حقل )سنة الميزانية(.ف تعريفه تم الذيعلى النموذج 

 

 مستخدمين لام صالحية عبى النموذج: ▪

( الـذين يملكـون صـالحية علـى م، اسم المستخدم، امسم الكاملوهو جدول يحتوي على معلومات المستخدمين )

 زانية(.في سنة الميزانية التي تم تحديدها في حقل )سنة المي تعريفه تم الذيالنموذج 
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مامة مالحظة: 

المستخدمين الظاهرين في كال القائمتين يتوجب أن يكونوا معرفين أصـالا مـن ضـمن المسـتخدمين الـذي لهـم صـالحية 

مجموعــات معلومــات المســتخدمين، علــى نظــام الميزانيــة، ويــتم ذلــو مــن خــالل النظــام العــام عــن طريــد شاشــات )

 المستخدم(.مجموعات المستخدمين حسب -المستخدمين 
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 تعديل مسميات التوزيعات

مـن خـالل شاشـة تعـديل  يتم تعديل مسميات التوزيعات بعد تحديد الطابعات االفتراضية لطباعـة نمـاذج الميزانيـة وذلـو

 (.10-1مسميات التوزيعات من قائمة إعدادات النظام كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة تعديل مسميات التوزيعات. (10-1الشكل )

 

يتم في هذه الشاشة تعـديل مسـميات التوزيعـات، حيـث يقـوم المسـتخدم باختيـار مسـمى التوزيـع مـن جـدول توزيـع 

العمالة ثم يضغط على زر )تعديل( ثم يقوم باختيار مسمى التوزيع من جدول توزيع قيمة العقد ثم الضـغط علـى )تعـديل( 

 وفيما يلي تبيان لذلو: وتغيير المسمى، ثم يضغط على زر )حفظ( إلتمام عملية الحفظ.

 

 جدو  توزيع العمالة: ▪

 رقم مسلسل/تسلسلي لحقل مسمى التوزيع. م: 

 سم حقل مسمى التوزيع.امسمى التوزيع:  

 

 جدو  توزيع قيمة العقد: ▪

 رقم مسلسل/تسلسلي لحقل مسمى التوزيع. م: 

 سم حقل مسمى التوزيع.امسمى التوزيع:  
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 تعريف مجموعات الطباعة

مجموعات الطباعة لنماذج الميزانية وذلو من خـالل شاشـة تعريـف مجموعـات الطباعـة مـن قائمـة إعـدادات يتم تعريف 

 (.11-1النظام كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة تعريف مجموعات الطباعة. (11-1الشكل )

 

 نمـاذج توزيـع يـتم والتـي الميزانيـة نمـاذج لطباعـة المخصصـة( المجلـدات) المجموعـات تعريـففي هذه الشاشـة  يتم  

 ثـم يقـوم الميزانيـة سـنة بإدخال المستخدم يقومأن  هي الشاشة هذه على العمل ليةآ وتكون عليها الميزانية مشروع

 مجموعـات بتعريـف ويقوم المستخدم المدخلة الميزانية سنة في والمعرفة( وجدت إن) الطباعة مجموعات بعرض النظام

 اسـم أو رمـز تكـرار عـدم مراعـاة مـع الحفـظ ثـم ومـن المجموعة واسم رمز بإدخال وذلو الميزانية لسنة التابعة الطباعة

 ، وفيما يلي تبيان لذلوالمجموعة

  

 المعبومات الرئيسية: ▪

 قم سنة الميزانية المراد تعريف مجموعات الطباعة بها.ر تم ادخاليسنة الميزانية:  

 

 جدو  مجموعات الطباعة: ▪

 رقم مسلسل/تسلسلي لحقل المجموعة. م: 

 قوم المستخدم بإدخال رمز المجموعة.يرمز المجموعة:  

 يقوم المستخدم بإدخال اسم المجموعة. اسم المجموعة: 
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 توزيع النماذج على مجموعات الطباعة

يتم توزيع النماذج بعد تعريف مجموعات الطباعة وذلـو مـن خـالل شاشـة توزيـع النمـاذج علـى مجموعـات الطباعـة مـن 

 (.12-1ما في الشكل )قائمة إعدادات النظام ك
 

 
 يمثل شاشة توزيع النماذج على مجموعات الطباعة. (12-1الشكل )

 

 سـنة بإدخـال المسـتخدم يقـومبـأن  العمـل آليـة وتكـون الطباعـة مجموعـات علـى النماذج توزيعفي هذه الشاشة  يتم

 بمجموعـات ربطهـا تـم وأن يسـبد لـم التـي الميزانيـة نمـاذج بعـرض النظـام يقومثم  الطباعة مجموعة واختيار الميزانية

 لمجموعـة إضافتها المراد الميزانية نماذج باختيار المستخدم يقوم، بعد ذلو المدخلة الميزانية سنة في المعرفة الطباعة

ثم يضغط على زر )حفـظ( إلتمـام  الطباعة لمجموعة تابعة لتصبح اختيارها تم التي النماذج بإضافة النظام يقومف الطباعة

 حفظ.عملية ال

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

يتم في هذا الحقل إدخال رقم السنة المراد تحديد المستخدمين الذي يملكـون صـالحية خاللهـا  سنة الميزانية: 

 على النماذج.

 يقوم المستخدم بإدخال اسم المجموعة. اسم المجموعة: 

 

 جدو  النماذج المعرفة في سنة الميزانية: ▪

( المعرفة سنة الميزانية التي تم تحديدها فـي حقـل )سـنة الرمز، اسم النموذج م،وهو جدول يحتوي على النماذج )

 الميزانية(.

 

 جدو  النماذج التابعة لمجموعة معينة: ▪

 ( التابعة لمجموعة معينة.م، الرمز، اسم النموذجوهو جدول يحتوي على النماذج )
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 ادارة النظام

" ادارة النظـامويظهر عند اختيار "نظام الميزانية لشاشات اإلدخال والتجميع يتضمن مجموعة من الشاشات التي تحتوي 

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

 

 
 .قائمة شاشات ادارة النظاميمثل  (0-2الشكل )
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 متابعة الوحدات اإلدارية المطلوب منها اإلدخال

تقـوم باإلدخـال ولكنهـا لـم تـدخل بعـد، وذلـو مـن خـالل شاشـة متابعـة يتم متابعة الوحدات اإلدارية المطلـوب منهـا أن 

 (.1-2الوحدات اإلدارية المطلوب منها اإلدخال من قائمة إدارة النظام كما في الشكل )
 

 يمثل شاشة متابعة الوحدات اإلدارية المطلوب منها اإلدخال. (1-2الشكل )

 

الحقل )سنة الميزانية( فيعرض النظام حالـة السـنة ثـم يضـغط علـى زر يقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية في 

( ليقوم النظام بعرض قائمة بالجهات اإلدارية المطلوب منها اإلدخال لكنها لم تقم بعملية اإلدخال بعد، ثـم يـدخل تكوين)

م مـدير الجهـة بـأن ( وهذه الرسـالة هـدفها إعـالنص الرسالةالمستخدم النص المراد إرساله لمدير الجهة في الحقل )

إرســا  بريــد الجهــة مطلــوب منهــا القيــام بعمليــة اإلدخــال ولكنهــا لــم تــدخل بعــد، ثــم يضــغط المســتخدم علــى الــزر )

( بعد كتابة نص الرسالة لكي يقوم النظام بإرسالها إلـى مـدير كـل جهـة مـن الجهـات الظـاهرة إلكتروني لمدير الجاة

 بالقائمة.

 

 محددات امستطالع: ▪

تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد عرض قائمة بالجهات اإلدارية المطلوب منهـا يسنة الميزانية:  

 اإلدخال ولكنها لم تقم بذلو خاللها.

ضغط المستخدم على هذا الـزر لكـي يقـوم النظـام باسـترجاع جميـع الجهـات اإلداريـة المطلـوب مهـا يزر تكوين:  

 ذلو.اإلدخال ولكنها لم تقم ب

يقوم المستخدم بإدخال نص الرسالة الموجه إلى مدير الجهـة المطلـوب منهـا اإلدخـال ولكنهـا لـم  نص الرسالة: 

 تقم باإلدخال بعد في هذا الحقل.

يضغط المستخدم على هذا الزر إلرسال رسالة التوجيه لمـدراء الجهـات  زر إرسا  بريد إلكتروني لمدير الجاة: 

 تقم بعد.المطلوب منها اإلدخال ولم 

 

 جدو  الوحدات اإلدارية التي لم تقم بإد ا  بيانات النماذج: ▪
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 رقم مسلسل/تسلسلي للجهة. م: 

 عرض النظام رمز الجهة اإلدارية المطلوب منها اإلدخال ولم تقم بعد.يرمز الجاة:  

 عرض النظام اسم الجهة اإلدارية المطلوب منها اإلدخال ولم تقم بعد.ياسم الجاة:  

 .عرض النظام حالة اإلدخال الخاصة بالجهة اإلداريةي : احالة اإلد  

 .عرض النظام رقم النموذج الذي يترتب إجراء عليه عملية اإلدخاليرقم النموذج:  

 .عرض النظام اسم النموذج الذي يترتب إجراء عليه عملية اإلدخالياسم النموذج:  

إللكتروني لمـدير الجهـة المطلـوب منهـا اإلدخـال ولـم تقـم اعرض النظام البريد يالبريد اإللكتروني لمدير الجاة:  

 .بعد
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 الباب األول والثاني –إدخال بيانات نماذج للميزانية 

البـاب -يتم إدخال بيانات نماذج للميزانية في بنود الباب األول والثاني من خالل شاشة إدخـال بيانـات نمـاذج للميزانيـة  

 (.2-2النظام كما في الشكل )األول والثاني من قائمة إدارة 
 

 
 الباب األول والثاني. –يمثل شاشة إدخال بيانات نماذج للميزانية  (2-2الشكل )

 

( فيعرض النظام حالـة السـنة، السنةيضغط المستخدم على زر )جديد( ثم يقوم بإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )

( فيقـوم النظـام بعـرض F2( ويضغط على زر المفتاح الوظيفي )الوحدة اإلداريةثم يضع المستخدم المؤشر في الحقل )

جميع الوحدات اإلدارية المطلوب منها اإلدخال والتي يملو المستخدم صالحية عليها والتي تم تعريف لها نمـاذج )نمـاذج 

( F2) ( ويضـغط علـى زرالنمـوذجمرتبط بها نفقات(. ثم يختار المستخدم جهة إداريـة مـا، ثـم يضـع المؤشـر فـي حقـل )

فيعرض النظام النماذج التي تم تعريفها للميزانية والتي من نوع )إعتمادات مالية( والتي تم تعريف نفقات للبند الـذي تـم 

ربطه )البند( بالنموذج. فيقوم النظام باسترجاع جميع النفقات التي تم تعريفها للبند المرتبط مع النموذج الذي تم تحديـد 

 عند هذه النقطة مسارين: ليتم إدخال بياناته؛ ويوجد

في حال وجود ارتباط مع النظام المالي )من خالل شاشة اإلعدادات العامة للنظام( فإن النظام سيسترجع  :األو  

المعتمـد لبعـام الما،ـي، المنصـرع لبعـام الما،ـي، المعتمـد لبعـام الحـالي، معلومات الحقول التاليـة )

النظام المالي. باإلضافة إلى تفاصيل المنصرف الفعلي للعـام  ( بشكل تلقائي منالمنصرع  ال  العام الحالي

 الحالي للبند، حيث يتم استرجاعها من قبل النظام، مع إمكانية التعديل عليها.

في حال عدم وجود ارتباط مع النظام المالي )من خالل شاشة اإلعدادات العامة للنظام( فـإن النظـام لـن  :الثاني 

المعتمـد لبعـام الما،ـي، المنصـرع لبعـام الما،ـي، المعتمـد لبعـام اليـة )يسترجع معلومـات الحقـول الت

( مـن النظـام المـالي؛ بـل يتوجـب علـى المسـتخدم أن يقـوم بإدخالهـا الحالي، المنصرع  ال  العام الحالي

 بشكل يدوي. باإلضافة إلى تفاصيل المنصرف الفعلي للعام الحالي للبند، حيث يتم إدخالها يدوياا. 
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 حظة بعض النقاط المهّمة أثناء تعبئة معلومات جدول االعتمادات، وهي: مع مال

 )المنصرف للعام الماضي( يجب أن يكون أقل أو يساوي )المعتمد للعام الماضي( في النفقات. -

 )المنصرف خالل العام الحالي( يجب أن يكون أقل أو يساوي )المعتمد للعام الحالي( في النفقات. -

 ب للعام القادم( في النفقات يجب أن يكون أكبر من صفر.مجموع )المطلو -

مجموع )تفاصيل المنصرف الفعلي للعام الحالي في الفترات( يجب أن يكون مساوياا لمجموع )المنصرف للعـام الحـالي  -

 في النفقات(.

 

ي المربـع الخـاص ( فـ✓وبعد اإلنتهاء من تعبئة جميع الحقول الضـرورية فـي الشاشـة؛ يقـوم المسـتخدم بوضـع إشـارة )

( لكي يتم اعتماد تجميع نفقات هذا النموذج الحقاا. أي أن عملية تجميع نفقات النموذج تصـبح معتمد لبتجميعبالحقل )

 جاهزة وقابلة للتنفيذ من خالل شاشة )تجميع بيانات الميزانية للباب األول والثاني(.

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 ة المراد إدخال بيانات نماذجها ويقوم النظام بعرض حالتها.تم إدخال رقم سنة الميزانييالسنة:  

الجهة اإلدارية المراد إدخال بيانات نماذجها، حيث يجب أن تكون الوحدة اإلدارية محققة للشروط  الوحدة اإلدارية: 

مطلـوب  –التالية: للمستخدم صالحية عليها من خالل شاشة )صـالحيات المسـتخدمين علـى الوحـدات اإلداريـة( 

لهـا نمـاذج معرّفـة مـن خـالل شاشـة )تعريـف  –منها اإلدخال من خالل شاشة )الجهات المطلوب منهـا اإلدخـال( 

ــة  ــل الميزاني ــات لكــل حســاب/بند مــن خــالل شاشــة )دلي ــف نفق ــتم تعري ــة( ويشــترط أيضــاا أن ي ــاذج الميزاني نم

 المحاسبي(، ثم أن يتم ربط كل نموذج مع ذلو البند/الحساب.

النموذج المراد إدخال بياناته مع مالحظة أن النماذج المعرّفة من نوع )إعتمادات مالية( هي فقط النماذج  النموذج: 

( حيث يستطيع المستخدم أن يختار منها. كما يجب أن يكـون F2التي تظهر عند الضغط على زر المفتاح الوظيفي )

 الرابع.النموذج من بنود/حسابات الباب األول والثاني وليس الثالث أو 

إذا كـان المسـتخدم يرغـب بتجميـع قـيم جميـع النفقـات فـي النمـوذج نفسـه للوحـدة اإلداريـة  معتمد لبتجميع: 

 ( في المربع. وهذا النموذج ُيعطى فيما بعد رقم تجميع محدد ليتم التعامل معه.✓نفسها؛ فإنه يضع إشارة )

 

 جدو  امعتمادات: ▪

 النموذج.رقم مسلسل/تسلسلي للنفقة الموجودة في  م: 

عرض النظام أسماء النفقات التي تم تعريفها في شاشة دليل الميزانية المحاسبي، والتي تم ربطها مـع يالنفقة:  

 . النموذج من خالل شاشة تعريف نماذج الميزانية

 عرض النظام قيمة المعتمد للعام الماضي ويمكن تعديله.يالمعتمد لبعام الما،ي:  

 لنظام قيمة المنصرف للعام الماضي ويمكن تعديله.اعرض يالمنصرع لبعام الما،ي:  

 عرض النظام قيمة المعتمد للعام الحالي ويمكن تعديله.يالمعتمد لبعام الحالي:  

 عرض النظام قيمة المنصرف للعام الحالي ويمكن تعديله.يالمنصرع  ال  العام الحالي:  

 للعام الحالي ويمكن تعديله. عرض النظام قيمة المتوقع صرفهيالمتوقع صرف  لبعام الحالي:  

 عرض النظام قيمة المطلوب للعام القادم ويمكن تعديله.يالمطبون لبعام القادم:  

 ي مالحظات يرغب المستخدم بإدخالها.أمالحظات:  

 

 جدو  تفاصيل المنصرع الفعبي لبعام الحالي لببند: ▪

 رقم مسلسل/تسلسلي /تسلسلي. م: 

  .قم الفترةرالفترة:  

 ض النظام قيمة المنصرف ويمكن تعديله.عريالمنصرع:  

 ي مالحظات يرغب المستخدم بإدخالها.أمالحظات:  

 

 جدو  المرفقات اإللكترونية: ▪

 رقم مسلسل/تسلسلي للمرفد اإللكتروني. م: 

 إللكتروني. اقم المرفد رالرقم:  

 .إللكترونياصف المرفد والوصف:  

 .إللكترونياسم المرفد االمرفق:  
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 .إللكترونياي مالحظات يرغب المستخدم بإدخالها خاصة بالمرفد أمالحظات:  
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 تجميع بيانات الميزانية للباب األول والثاني

يتم تجميع بيانات الميزانية للباب األول والثاني من خالل شاشة تجميع بيانات الميزانية للباب األول والثاني مـن قائمـة  

 (.3-2إدارة النظام كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة تجميع بيانات الميزانية للباب األول والثاني. (3-2الشكل )

 

( فيقـوم النظـام السـنةيقوم المستخدم بالضـغط علـى زر )جديـد( ثـم يقـوم بإدخـال رقـم سـنة الميزانيـة فـي الحقـل )

نفقاتـه فـي الحقـل باسترجاع حالة السنة وتكون "تحت اإلعداد" ثم يدخل المستخدم رقم النموذج المراد تجميع بيانـات 

( فيقوم النظام بتجميع بيانات نفقات النمـوذج والتـي تـم إدخالهـا مـن خـالل شاشـة )إدخـال البند( ثم يدخل )النموذج)

تجميع واحـد يظهـر فـي جـدول التجميعـات. ثـم  وتاريخالباب األول والثاني( ويقوم بإعطائها رقم  –بيانات نماذج للميزانية 

( ليـتم تنفيـذ عمليـة إصـدار التجميعـات فيمـا بعـد. ثـم يقـوم معتمد لإلصدارنب الخيـار )( بجا✓يضع المستخدم إشارة )

 المستخدم بالضغط على زر )حفظ( إلتمام عملية الحفظ.

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 تم إدخال رقم سنة الميزانية المراد إدخال بيانات نماذجها ويقوم النظام بعرض حالتها.يالسنة:  

النموذج المراد إدخال بياناته مع مالحظة أن النماذج المعرّفة من نوع )إعتمادات مالية( هي فقط النماذج  النموذج: 

( حيث يستطيع المستخدم أن يختار منها. كما يجب أن يكـون F2التي تظهر عند الضغط على زر المفتاح الوظيفي )

 الرابع.النموذج من بنود/حسابات الباب األول والثاني وليس الثالث أو 

 يتم إدخال البند المرتبط بالنموذج. البند: 

 يظهر النظام رقم التجميع بعد عملية الحفظ. رقم التجميع: 

 يظهر النظام تاريخ التجميع بعد عملية الحفظ. تاريخ التجميع: 

 يتم الضغط على الزر لتنفيذ عملية التجميع. زر تجميع الميزانية: 

 

 جدو  التجميعات: ▪
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 رقم مسلسل/تسلسلي للنفقة الموجودة في النموذج. م: 

 يظهر النظام رقم التجميع بعد عملية الحفظ. رقم التجميع: 

 يظهر النظام تاريخ التجميع بعد عملية الحفظ. تاريخ التجميع: 

 يظهر النظام إن تم اصدار التجميع. تم اإلصدار: 

 

 جدو  امعتمادات: ▪

 في النموذج. رقم مسلسل/تسلسلي للنفقة الموجودة م: 

عرض النظام أسماء النفقات التي تم تعريفها في شاشة دليل الميزانية المحاسبي، والتي تم ربطها مـع يالنفقة:  

 . النموذج من خالل شاشة تعريف نماذج الميزانية

 عرض النظام قيمة المعتمد للعام الماضي.يالمعتمد لبعام الما،ي:  

 مة المنصرف للعام الماضي.عرض النظام قييالمنصرع لبعام الما،ي:  

 عرض النظام قيمة المعتمد للعام الحالي.يالمعتمد لبعام الحالي:  

 عرض النظام قيمة المنصرف للعام الحالي.ي :لحاليا بعامل المنصرع 

 عرض النظام قيمة المتوقع صرفه للعام الحالي.يالمتوقع صرف  لبعام الحالي:  

 المطلوب للعام القادم. عرض النظام قيمةيالمطبون لبعام القادم:  

 عرض النظام المالحظات المدخلة.يمالحظات:  

 

 جدو  الفترات: ▪

 رقم مسلسل/تسلسلي /تسلسلي. م: 

  .قم الفترةرالفترة:  

 عرض النظام قيمة المنصرف.يالمنصرع:  

 

مالحظة مامة : 

قيم كـل النفقـات بشـكل عمـودي فـي النمـوذج الواحـد لـنفس الوحـدة اإلداريـة كمـا فـي  ية التجميع تشمل تجميععمل

 (. 2-3-2(، ومن ثم إعطائها رقم تجميع واحد لتصبح كما في الشكل رقم )1-3-2الشكل رقم )

 

تجميـع لإلصـدار، وذلـو مـن خـالل شاشـة ) اعتمادهـاالنماذج الخاصة ببنود الباب األول والثاني يجب تجميعهـا أوالا قبـل 

البـاب األول  –بيانات الميزانية للباب األول والثاني( حيـث يـتم إدخالهـا أوالا مـن شاشـة )إدخـال بيانـات نمـاذج للميزانيـة 

 والثاني( ثم تجميعها واعتمادها لإلصدار من شاشة )تجميع بيانات الميزانية للباب األول والثاني(.
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 النفقة النموذج م
المعتمد للعام 

 الماضي

المنصرف للعام 

 الماضي

المعتمد للعام 

 الحالي

المنصرف للعام 

 الحالي

1 
نموذج 

 التحقد
 1350 1450 452 6000 رواتب

2 
نموذج 

 التحقد
 1530 1201 400 440 بدالت

3 
نموذج 

 التحقد
 100 1000 100 1000 نفقات

4 
نموذج 

 الفحص
 350 400 400 500 أجور

5 
نموذج 

 الفحص
 200 250 300 350 بدالت

 يمثل النفقات التي يتم تجميعها في النموذج الواحد لنفس الوحدة اإلدارية. (1-3-2الشكل )

 

 

 

 النموذج
المعتمد للعام 

 الماضي

المنصرف للعام 

 الماضي

المعتمد للعام 

 الحالي

المنصرف للعام 

 الحالي

رقم 

 التجميع

نموذج 

 التحقد
7440 952 3651 2980 1 

نموذج 

 الفحص
850 700 650 550 2 

 يمثل نتيجة التجميع للنفقات التي تم تجميعها في النموذج الواحد لنفس الوحدة اإلدارية )عملية التجميع(. (2-3-2الشكل )
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 بيان المبالغ المترتبة على اعتمادات الميزانية ولم يتم صرفها

 بيـانيتم إدخال بيانات المطالبات التي تمت على بنود الميزانية ولم يتم صرفها وأسباب عدم الصرف وذلو من الشاشـة 

 (.4-2من قائمة إدارة النظام كما بالشكل ) صرفها يتم ولم الميزانية اعتمادات على المترتبة المبالغ
 

 
 الميزانية ولم يتم صرفها.بيان المبالغ المترتبة على اعتمادات  (4-2الشكل )

 

( فيقـوم النظـام باسـترجاع حالـة السـنة وتكـون "تحـت السـنةيقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )

( فيقـوم النظـام باسـترجاع اسـم الجهـة الوحدة اإلداريـةاإلعداد" ثم يدخل المستخدم رقم الجهة اإلدارية في الحقل )

( ثـم النمـوذجالنظام، ثم يدخل المستخدم رقم النمـوذج المـراد إدخـال بيانـات بـه بحقـل ) اإلدارية إن كانت موجودة في

 يقوم المستخدم بالضغط على تعديل ثم الضغط على زر جديد إلضافة البنود التي لم يتم صرفها.

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 نظام حالتها.تم إدخال رقم سنة الميزانية المراد إدخال بيانات نماذجها ويعرض اليالسنة:  

 يتم اختيار الجهة اإلدارية المراد إدخال بيانات نماذجها. الوحدة اإلدارية: 

 يتم اختيار النموذج المراد إدخال بياناته مع مالحظة أنه يجب أن يكون تفصيلي. النموذج: 

 

حيناـا  جدو  المبالغ المترتبة عبى اعتمادات وبنود الميزانية ولم تتمكن الجاة الحكومية من صرفاا في ▪

 واسبان عدم الصرع:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم البند الذي لم يتم الصرف منه. رقم البند: 

 يعرض النظام اسم البند. اسم البند: 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم المستفيد. المستفيد: 

 يقوم المستخدم بإدخال قيمة المبلغ الذي لم يتم صرفه. المببغ: 
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 م بإدخال تاريخ المطالبة.يقوم المستخد تاريخ المطالبة: 

 يقوم المستخدم بإدخال مسمى المستند النظامي. المستند النظامي: 

 يقوم المستخدم بإدخال سبب عدم الصرف لهذا البند. اسبان عدم الصرع: 
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 بيان بأسماء المبتعثين للدراسة والتدريب

مـن قائمـة إدارة  والتـدريب للدراسة المبتعثين بأسماء بيانيتم إدخال بيانات المبتعثين للدراسة والتدريب في الشاشة  

 (.5-2النظام كما بالشكل )
 

 المبتعثين للدراسة والتدريب. بأسماءيمثل شاشة بيان  (5-2)الشكل 

 

( فيقـوم النظـام باسـترجاع حالـة السـنة وتكـون "تحـت السـنةيقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )

( فيقـوم النظـام باسـترجاع اسـم الجهـة الوحدة اإلداريـةالمستخدم رقم الجهة اإلدارية في الحقل )اإلعداد" ثم يدخل 

( بشـرط النموذجاإلدارية إن كانت موجودة في النظام، ثم يدخل المستخدم رقم النموذج المراد إدخال بيانات به بحقل  )

،فيقوم النظـام بتحميـل بيانـات المبتعثـين تلقائيـاا ان يكون النموذج تفصيلي ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر )جديد( 

في حقول جدول بيانات المبتعثين وذلو حتى تاريخ جلب البيانات من األنظمة المالية واإلدارية الذي تـم تحديـده مسـبقاا 

جلـب عند إعداد وتعريف ميزانية العام المالي بحيـث يـتم إظهـار المـوظفين الـذين حـالتهم تكـون )مبتعـث( وذلـو بتـاريخ 

 البيانات ويراعى األخذ بعين االعتبار قرارات االبتعاث التي تم تسجيلها بنظام شئون الموظفين.

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد إدخال بيانات نماذجها ويعرض النظام حالتها.يالسنة:  

 يتم اختيار الجهة اإلدارية المراد إدخال بيانات نماذجها. الوحدة اإلدارية: 

 يتم اختيار النموذج المراد إدخال بياناته مع مالحظة أنه يجب أن يكون تفصيلي. النموذج: 
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 جدو  بيانات المبتعثين: ▪

يظهر النظام اسم الموظـف الـذي تكـون حالتـه مبتعـث بنظـام شـؤون المـوظفين ونظـام االبتعـاث  اسم المبتعث: 

 والتدريب.

 يظهر النظام السنة التي تم ابتعاث الموظف بها. سنة امبتعاث: 

 ظهر النظام المدة التي تم إدخالها بقرار االبتعاث.يمدة امبتعاث:  

 عاث التي تم إدخالها بقرار االبتعاثظهر النظام دولة االبتي :الدولة المبتعث لاا 

 يظهر النظام الدرجة التي تم ابتعاث الموظف لنيلها. الدرجة العبمية المبتعث لنيباا: 

 ظهر النظام عدد الزوجات للموظف حسب بيانات المرافقين للموظف في نظام االبتعاث والتدريب.يالزوجات:  

 سب بيانات المرافقين للموظف في نظام االبتعاث والتدريب.حيظهر النظام عدد االبناء للموظف  :ابناء وغيرهم 

تم الحصول على التكاليف السـنوية للرسـوم الدراسـية للمبتعـث وذلـو مـن اسـتمارة االبتعـاث ي رسوم دراسية: 

 .الموجودة في نظام االبتعاث والتدريب اعتمادا على فئة الدولة الُمبتعث لها الموظف

لتكاليف السنوية األخرى للمبتعث وذلو مـن اسـتمارة االبتعـاث الموجـودة فـي اتم الحصول على ي تكاليف ا رى: 

 نظام االبتعاث والتدريب اعتمادا على فئة الدولة الُمبتعث لها الموظف وتكون قيمة الحقـل حسـب المعادلـة التاليـة

عالج + تـذاكر = المخصص السنوي + البدالت السنوية + مصاريف أخرى + نفقات ال التكاليف األ رى لبمبتعث)

 السفر(

 البتعـاثاالموجـودة فـي نظـام  البتعـاثا ستمارةاعلى  عتمادااتكاليف المرافقين  حتساباتم ي :كاليف مرافقينت  

بحيـث يـتم  ابتعاثـهوالتدريب حسب فئة الدولة الُمبتعث لها الموظف مع مراعاة عدد األبناء المرافقين له خالل فترة 

 االبتعاث. استمارةتكاليفهم حسب التقسيمات المذكورة في  احتساب

النظام باحتساب قيمة هذا الحقل حسب تكاليف المبتعـث المدخلـة بـالحقول  ميقو :إجمالي التكاليف السنوية 

 .السابقة

  



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

 

 الميزانيةنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.  44 

  الصحية األولية ومراكز الرعايةالمستشفيات 

الصـحية ومراكـز الرعايـة المستشـفيات فـي الشاشـة المستشفيات ومراكـز الرعايـة الصـحية يتم إدخال تفاصيل بيانات 

 (.6-2من قائمة إدارة النظام كما بالشكل ) األولية

 

 
 .المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األوليةيمثل شاشة  (6-2)الشكل 

 

النظـام باسـترجاع حالـة السـنة وتكـون "تحـت ( فيقـوم السـنةيقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )

( فيقـوم النظـام باسـترجاع اسـم الجهـة الوحدة اإلداريـةاإلعداد" ثم يدخل المستخدم رقم الجهة اإلدارية في الحقل )

( بشـرط النموذجاإلدارية إن كانت موجودة في النظام، ثم يدخل المستخدم رقم النموذج المراد إدخال بيانات به بحقل  )

ن النموذج تفصيلي ثم يقوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر )جديـد( ،فيقـوم النظـام بتحميـل بيانـات المستشـفيات ان يكو

والمراكز الصحية تلقائياا في حقول جدول بيانـات المستشـفيات والمراكـز الصـحية وذلـو حتـى تـاريخ جلـب البيانـات مـن 

 تعريف ميزانية العام المالي.األنظمة المالية واإلدارية الذي تم تحديده مسبقاا عند إعداد و

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد إدخال بيانات نماذجها ويعرض النظام حالتها.يالسنة:  

 يتم اختيار الجهة اإلدارية المراد إدخال بيانات نماذجها. الوحدة اإلدارية: 

 ال بياناته مع مالحظة أنه يجب أن يكون تفصيلي.يتم اختيار النموذج المراد إدخ النموذج: 
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 جدو  بيانات المستشفيات والمراكز الصحية: ▪

قـوم المسـتخدم باختيـار المستشـفى مـن ضـمن الوحـدات اإلداريـة التـي تـم ي :لمركـزا وأ لمستشـفىا اسم 

  تعريفها مسبقاا.

 يقوم المستخدم بإدخال السعة. السعة )سرير(: 

 لمستخدم بإدخال عدد األطباء.اقوم ي :عدد األطباء 

 قوم المستخدم بإدخال عدد الفنيين.ي :عدد الفنيين 

 يقوم المستخدم بإدخال عدد الممرضين. :عدد الممر،ين 

يقوم النظام بإظهار عدد اإلداريين فـي حـال وجـود ربـط مـع نظـام شـئون المـوظفين يقـوم النظـام  عدد اإلداريين: 

 تلقائياا 

 يقوم النظام بإظهار مجموع الموظفين ضمن الكادر.  :المجموع 

 يقوم النظام بإظهار القيمة في حال عدم الربط مع نظام شؤون الموظفين.  :التكبفة السنوية لبرواتب 

 دويةأللفقات تشغيلية نلا يقوم المستخدم بإدخال قيمة :نفقات تشغيبية أدوية 

 خري.آفقات تشغيلية نيقوم المستخدم بإدخال قيمة ال  رن:آنفقات تشغيبية  

 يقوم المستخدم بإدخال عدد العقود. :عدد العقود 

 ويساوي مجموع االعتماد المطلوب للسنة المالية القادمة للعقود التي تم اختيارها :التكبفة السنوية 

وي )تكلفـة الرواتـب + يقـوم النظـام بعـرض القيمـة وتسـا اجمالي التكاليف السنوية لتشغيل المستشـفى: 

 مجموع النفقات التشغيلية + التكلفة السنوية لعقود الصيانة والنظافة والتشغيل(.
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 ( االشتراك في المنظمات الدولية209تفاصيل المطلوب للعام القادم للبند )
 تفاصيليتم إدخال البيانات لتوضيح تفاصيل المطلوب لالشتراكات في المنظمات الدولية واإلقليمية في شاشة  

 (.7-2من قائمة إدارة النظام كما في الشكل ) الدولية المنظمات في االشتراك (209) للبند القادم للعام المطلوب
 

 
 في المنظمات الدولية. االشتراك 209يمثل شاشة تفاصيل المطلوب للعام القادم للبند  (7-2الشكل )

 

( فيقـوم النظـام باسـترجاع حالـة السـنة وتكـون "تحـت السـنةيقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )

فيقـوم النظـام باسـترجاع اسـم الجهـة ( الوحدة اإلداريـةاإلعداد" ثم يدخل المستخدم رقم الجهة اإلدارية في الحقل )

 (، ثـمالنمـوذجاإلدارية إن كانت موجودة في النظام، ثم يدخل المستخدم رقم النموذج المراد إدخـال بيانـات بـه بحقـل )

 اختياره بشاشة تعريف النماذج.  م( حسب ما تالبند) بحقل البند رقم بإدخال المستخدم يقوم
 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد إدخال بيانات نماذجها ويعرض النظام حالتها. تم فييالسنة:  

 يتم اختيار الجهة اإلدارية المراد إدخال بيانات نماذجها. الوحدة اإلدارية: 

 يتم اختيار النموذج المراد إدخال بياناته. النموذج: 

 ختياره بشاشة تعريف النماذج.اتم في هذا الحقل إدخال البند الذي تم يالبند:  

 

 جدو  بيانات المنظمات: ▪

 يقوم المستخدم بإدخال اسم المنظمة. اسم المنظمة: 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم االشتراك. الرقم: 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ االشتراك التاريخ: 

 يقوم المستخدم بإدخال القيمة السنوية لالشتراك. القيمة السنوية لالشتراك: 

 المستخدم بإدخال المطلوب للسنة المالية القادمة. ميقو :المطبون لبسنة المالية القادمة 
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 المستخدم بإدخال اإليضاح لبيانات االشتراك بالمنظمة. ميقو :إيضاح 
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  الطلبة نقل عقود

 (.8-2من قائمة إدارة النظام كما في الشكل ) نقل الطلبةالعقود تهدف هذه الشاشة إلدخال تفاصيل بيانات نموذج 

 

 
 .الطلبة النقل عقوديمثل شاشة  (8-2الشكل )

 

( فيقـوم النظـام باسـترجاع حالـة السـنة وتكـون "تحـت السـنةيقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )

( فيقـوم النظـام باسـترجاع اسـم الجهـة اإلداريـةالوحدة اإلعداد" ثم يدخل المستخدم رقم الجهة اإلدارية في الحقل )

 (، ثـمالنمـوذجاإلدارية إن كانت موجودة في النظام، ثم يدخل المستخدم رقم النموذج المراد إدخـال بيانـات بـه بحقـل )

 اختياره بشاشة تعريف النماذج.  م( حسب ما تالبند) بحقل البند رقم بإدخال المستخدم يقوم
 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد إدخال بيانات نماذجها ويعرض النظام حالتها.يالسنة:  

 يتم اختيار الجهة اإلدارية المراد إدخال بيانات نماذجها. الوحدة اإلدارية: 

 يتم اختيار النموذج المراد إدخال بياناته. النموذج: 

 

 جدو  بيانات عقود النقل: ▪

 المدينة والمنطقة التعليمية.ولعقد اقوم المستخدم بإدخال اسم يلمدينة والمنطقة التعبيمية: اواسم العقد  

 يقوم المستخدم باختيار نوع العقد أن يكون من نوع الطلبة أو الكل. :نوع العقد 

 يقوم المستخدم بإدخال قيمة العقد. :قيمة العقد 

 قوم المستخدم بإدخال مدة العقد.ي :مدة العقد 

 قوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية العقد.ي :داية العقدبتاريخ  

 قوم المستخدم بإدخال نوع وسيلة النقل.ي :نوع وسيبة النقل 
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 قوم المستخدم بإدخال اسم المتعهد.ي :اسم المتعاد 

 قوم المستخدم بإدخال عدد المدارس أو الكليات.ي :عدد المدارس أو الكبيات 

 خدم بإدخال عدد الطلبة والطالبات.قوم المستي :عدد الطببة والطالبات 

 قوم المستخدم بإدخال محطة النقل.ي :محطات النقل 

 

 :العقود طباعةجدو   ▪

 قوم المستخدم بتحديد االختيار لطباعة عقود نقل الطلبة.يطباعة عقود نقل الطببة:  

 قوم المستخدم بتحديد االختيار لطباعة جميع العقود للنموذج.يطباعة جميع العقود:  
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 بيان العقارات المستأجرة

-2من قائمة إدارة النظام كمـا بالشـكل ) المستأجرة العقارات بيانيتم إدخال البيانات للعقارات المستأجرة في الشاشة 

9.) 
 

 
 يمثل شاشة بيان العقارات المستأجرة. (9-2الشكل )

 

باسـترجاع حالـة السـنة وتكـون "تحـت  ( فيقـوم النظـامالسـنةيقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )

( فيقـوم النظـام باسـترجاع اسـم الجهـة الوحدة اإلداريـةاإلعداد" ثم يدخل المستخدم رقم الجهة اإلدارية في الحقل )

 (. النموذجاإلدارية إن كانت موجودة في النظام، ثم يدخل المستخدم رقم النموذج المراد إدخال بيانات به بحقل )

 

 سية:المعبومات الرئي ▪

 تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد إدخال بيانات نماذجها ويعرض النظام حالتها.يالسنة:  

 يتم اختيار الجهة اإلدارية المراد إدخال بيانات نماذجها. الوحدة اإلدارية: 

 يتم اختيار النموذج المراد إدخال بياناته. النموذج: 

 

 جدو  بيانات العقارات:

 يقوم المستخدم بإدخال اسم المستفيد من العقار. ن العقار:مالمستفيد  

 يقوم المستخدم بإدخال نوع العقار. نوع العقار: 

 يقوم المستخدم بإدخال موقع العقار. موقع العقار: 

 يقوم المستخدم بإدخال قيمة االيجار السنوي. قيمة اميجار السنون: 

 بالمتر المكعب. المستخدم بإدخال مساحة االرض ميقو :مساحة امرض 

 المستخدم بإدخال مساحة مسطحات المباني. ميقو :مسطحات المباني 

 المستخدم بإدخال اسم مالو العقار. ميقو :اسم مالك العقار 
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 المستخدم بإدخال تاريخ بداية العقد. ميقو :بداية العقد 

 المستخدم بإدخال مدة العقد. ميقو :مدة العقد 

 المستخدم بإدخال عدد سنوات شغل المبنى. ميقو :عدد سنوات شغل المبنى 

 المستخدم بإدخال عدد شاغلي العقار. ميقو :عدد شاغبي العقار 
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 والدراساتادخال بيانات األبحاث العلمية 

والدراسـات مـن قائمـة  العلميـة األبحـاث بيانـات ادخالفي شاشة  والدراسات العلمية األبحاث بيانات تفاصيل إدخاليتم 

 (.10-2كما بالشكل )إدارة النظام 

 

 
 يمثل شاشة إدخال بيانات األبحاث العلمية والدراسات. (10-2الشكل )

 

( فيقـوم النظـام باسـترجاع حالـة السـنة وتكـون "تحـت السـنةيقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )

( فيقـوم النظـام باسـترجاع اسـم الجهـة الوحدة اإلداريـةاإلعداد" ثم يدخل المستخدم رقم الجهة اإلدارية في الحقل )

( بشـرط النموذجاإلدارية إن كانت موجودة في النظام، ثم يدخل المستخدم رقم النموذج المراد إدخال بيانات به بحقل  )

ان يكون النموذج تفصيلي ثم يقوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر )جديـد( ،فيقـوم النظـام بتحميـل بيانـات المستشـفيات 

ة تلقائياا في حقول جدول بيانـات المستشـفيات والمراكـز الصـحية وذلـو حتـى تـاريخ جلـب البيانـات مـن والمراكز الصحي

 األنظمة المالية واإلدارية الذي تم تحديده مسبقاا عند إعداد وتعريف ميزانية العام المالي.

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 دخال بيانات نماذجها ويعرض النظام حالتها.إتم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد يالسنة:  

 يتم اختيار الجهة اإلدارية المراد إدخال بيانات نماذجها. الوحدة اإلدارية: 

 يتم اختيار النموذج المراد إدخال بياناته مع مالحظة أنه يجب أن يكون تفصيلي. النموذج: 
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 :والدراسات األبحاث بياناتجدو   ▪

 سمى البحث.م إدخالب لمستخدما قومي لبحث:ا مسمى 

 كاليف البحث.ت إدخالب لمستخدما قومي :تكاليف  

 دة البحث.م إدخالب لمستخدما قومي :الشارب مدت  

 اريخ بداية البحث.ت إدخالب لمستخدما قومي بدايت : 

 لجهة المنفذة للبحث.ا إدخالب لمستخدما قوميلمنفية: ا الجاة 

 لجهة المستفيدة عن البحث.ا إدخالب لمستخدما قومي :لمستفيدةا الجاة 

 ريقة تمويل البحث.ط إدخالب لمستخدما قومي :لبحثا مويلت كيفية 
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 الكليات والطالبات فيأعداد الطلبة 

 الكليـات والطالبـات فـي الطلبـة أعداديتم إدخال تفاصيل بيانات نموذج أعداد الطلبة والطالبات في الجامعات في شاشة 

 (.11-2من قائمة إدارة النظام كما بالشكل )

 

 
 يمثل شاشة اعداد الطلبة والطالبات في الكليات. (11-2الشكل )

 

( فيقـوم النظـام باسـترجاع حالـة السـنة وتكـون "تحـت السـنةيقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )

( فيقـوم النظـام باسـترجاع اسـم الجهـة الوحدة اإلداريـةالحقل )اإلعداد" ثم يدخل المستخدم رقم الجهة اإلدارية في 

( بشـرط النموذجاإلدارية إن كانت موجودة في النظام، ثم يدخل المستخدم رقم النموذج المراد إدخال بيانات به بحقل  )

ظـام األكـاديمي ( فـي النالكبيـةان يكون النموذج تفصيلي، ثم يدخل المستخدم الكلية المراد إدخال بيانات بـه بحقـل  )

( بحيـث تكـون مـن نـوع بنـد تحليلـي البند التحبيبـي –النفقة المرتبطة بالوحدة اإلدارية ، ويقوم باختيار النفقة بحقل )

ثم يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر )جديـد(  وإدخـال بيانـات الجامعـة ، والكليـة ،  كما هو معرف في النظام المالي، 

 واإلداريين في الحقول المخصصةوأعداد هيئة التدريس والمعيدين 

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد إدخال بيانات نماذجها ويعرض النظام حالتها.يالسنة:  

 يتم اختيار الجهة اإلدارية المراد إدخال بيانات نماذجها. الوحدة اإلدارية: 

 خال بياناته مع مالحظة أنه يجب أن يكون تفصيلي.يتم اختيار النموذج المراد إد النموذج: 

 تم اختيار الكلية المراد ويكون مصدره الوحدات اإلدارية التي تم تعريفها مسبقاا في النظام العام.يالكبية:  

النفقــة التــي يــتم اختيارهــا وهــي عبـارة عــن رقــم البنــد التحليلــي للنفقــة الخاصــة  البنــد التحبيبــي: –النفقـة  

 الشهرية. بالمكافأت
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 األكاديمي:بيانات النظام جدو   ▪

  قوم النظام بعرض الكليات المرتبطة مع النظام األكاديمي.ي :الكبيات المرتبطة 

 بيانات الايئة التدريسيةجدو   ▪

 قوم المستخدم بإدخال عدد أعضاء هيئة التدريس.ي :عدد اعضاء هيئة التدريس 

 عيدين.قوم المستخدم بإدخال عدد المي :عدد المعيدين 

 قوم المستخدم بإدخال عدد االداريين.ي :عدد امداريين 

 

 :بيانات الكبيةجدو   ▪

قوم المستخدم باختيار رمز التخصص حسـب التخصصـات المرتبطـة بالكليـات فـي النظـام األكـاديمي يالتخصص:  

 فيقوم النظام مسمى التخصص.

لكليـة األكاديمي فيقوم النظام مسـمى الكلية بالنظام اقوم المستخدم باختيار رمز ي ألكاديمي:الكبية بالنظام ا  

 األكاديمي.بالنظام 

قوم المستخدم بإدخال أعداد الذكور واإلناث للسنة الدراسية الماضية فيقوم النظـام ي :السنة الدراسية الما،ية 

 بعرض المجموع بشكل آلي.

اإلناث للسنة الدراسـية الحاليـة فيقـوم النظـام وقوم المستخدم بإدخال أعداد الذكور ي :السنة الدراسية الحالية 

 بعرض المجموع بشكل آلي.

قوم المستخدم بإدخال أعداد الذكور واإلناث للسنة الدراسية القادمـة فيقـوم النظـام ي :لقادمةا لدراسيةا السنة 

 بعرض المجموع بشكل آلي.
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 طلب البرامج الجديدة للباب الثالث

 الثالـث للباب الجديدة البرامج طلبيتم إدخال بيانات النماذج للميزانية الخاصة ببنود الباب الثالث وذلو من خالل شاشة 

 (.12-2من قائمة إدارة النظام كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة طلب البرامج الجديدة للباب الثالث. (12-2الشكل )

 

باب الثالث حيث يقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانيـة فـي الحقـل يتم في هذه الشاشة طلب البرامج الجديدة لل

( ثـم النموذج( ثم يدخل رقم النموذج في الحقل )الوحدة اإلدارية( ثم بإدخال رقم الوحدة اإلدارية في الحقل )السنة)

 بتعبئة بيانات العقود الجديدة( ثم يقوم بالضغط على زر )جديد( ليقوم البند اإلجمالييدخل البند اإلجمالي في الحقل )

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد طلب البرامج الجديدة عليها.يسنة الميزانية:  

 يتم في هذا الحقل إدخال الجهة اإلدارية المراد إدخال بيانات نماذجها. الوحدة اإلدارية: 

يجب أن يكون بنود/حسـابات  نهأيتم في هذا الحقل إدخال رقم النموذج المراد إدخال بياناته مع مالحظة  النموذج: 

 الباب الثالث.

 تم في هذا الحقل إدخال البند اإلجمالي.يالبند اإلجمالي:  

 

 جدو  العقود الجديدة: ▪

 لتفصيلية والتي تضاف تلقائياا.اقوم النظام بإظهار أرقام البنود ي :((البند التفصيبي )تبقائي رقم 

 قوم المستخدم بإدخال اسم البرنامج.ي اسم البرنامج: 

 قوم المستخدم بإدخال التكاليف المطلوبة.ي :ةبالتكاليف المطبو 

 قوم المستخدم بإدخال االعتمادات المطلوبة.ي :امعتمادات المطبوبة 

 لجديد بالشهر.اقوم المستخدم بإدخال مدة العقد ي :رمدة العقد بالشا 
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 قوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية العقد.ي: دتاريخ بداية العق 

 قوم المستخدم بإدخال مبرر الطلب.ي :مبرر الطبب 
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 الباب الثالث  –إدخال بيانات نماذج للميزانية 

البـاب  –يتم إدخال بيانات النماذج للميزانية الخاصة ببنود الباب الثالث من خالل شاشة إدخـال بيانـات نمـاذج للميزانيـة  

 (.13-2الثالث من قائمة إدارة النظام كما في الشكل )
 

 
 الباب الثالث. –يمثل شاشة إدخال بيانات نماذج للميزانية  (13-2الشكل )

 

بيانـات نمـاذج الميزانيـة الخاصـة بالبـاب الثالـث حيـث يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر  يتم في هذه الشاشة إدخـال

الوحـدة ( ثم بإدخـال رقـم الوحـدة اإلداريـة فـي الحقـل )السنة)جديد( ثم يقوم بإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )

مـات البنـود حسـب المحـددات ( فيقـوم النظـام باسـترجاع معلوالنمـوذج( ثم يدخل رقم النمـوذج فـي الحقـل )اإلدارية

 .السابقة

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد إدخال بيانات نماذجها ويعرض النظام حالتها.ي :السنة 

 يتم اختيار الجهة اإلدارية المراد إدخال بيانات نماذجها. الوحدة اإلدارية: 

 .لثالثا لبابليجب أن تكون بنود/حسابات  نهأيتم اختيار النموذج المراد إدخال بياناته مع مالحظة  النموذج: 

قوم النظام باسترجاع حالة العقد مـن شاشـة تعريـف النمـاذج مـن أحـد الخيـارات التاليـة )منتهـي، يحالة العقد:  

 .قائم، جديد(
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 جدو   الصة إجمالي العقود: ▪

عبـارة عـن إجمـالي إدخـاالت البـاب الثالـث )إجمـالي المطلـوب للعـام القــادم(  :يلتنفيـاإجمـالي العقـود تحـت  

 المدخلة.للمشاريع التي تكون حالتها )تحت التنفيذ( لسنة الميزانية 

عبـارة عـن إجمـالي إدخـاالت البـاب الثالـث )إجمـالي المطلـوب للعـام القـادم(  بياـا:ععقود لم يـرتبط  إجمالي 

 المدخلة.للمشاريع التي تكون حالتها )أعمال لم يرتبط عليها( لسنة الميزانية 

عبارة عن إجمالي إدخاالت الباب الثالث )إجمالي المطلـوب للعـام القـادم( للمشـاريع  :لمنتايةاالعقود  إجمالي 

 المدخلة.ا )منتهية( لسنة الميزانية التي تكون حالته

المطلـوب( للعقـود البديلـة  العتمـادا جمـاليإ)دخاالت البـاب الثالـث إعبارة عن إجمالي  لبديبة:اإجمالي العقود  

 المدخلة.لسنة الميزانية 

 +إجمالي العقود تحت التنفيذ + إجمالي عقود لم يرتبط عليها + إجمـالي العقـود المنتهيـة  الكبي = اإلجمالي 

 .الثالثالعقود البديلة للباب  إجمالي

 

 زر نسخ بيانات المقاولين: ▪

-2كمـا فـي الشـكل ) من سنه سابقة ببياناتالمستخدم بالضغط على هذا الزر وذلو الستبدال بيانات المقاولين  يقوم 

13-1). 

 يقوم المستخدم بإدخال سنة الميزانية المراد نسخ بيانات المقاولين منها. سنة الميزانية المرحل مناا: 

 هي السنة المدخلة بحقل السنة في الشاشة الرئيسية. سنة الميزانية المرحل الياا: 

 

 
 بيانات المقاولين من سنة ميزانية سابقة. يمثل تحديث (1-13-2الشكل )

 

 بيانات العقود:جدو  تفاصيل  ▪

 يقوم المستخدم بإدخال مدة العقد األصلية باأليام. رقم البند: 

 يقوم المستخدم بإدخال مدة العقد بعد التعديل باأليام اسم البند 

يتم الحصول على قيمتها من واقع التكاليف المعتمدة للعقد في النظام المـالي مـع السـماح  لمعتمدة:االتكاليف  

راعـى ان يـتم إظهـار التكـاليف المعتمـدة حتـى تـاريخ جلـب البيانـات مـن األنظمـة الماليـة وي بتعديلها،للمستخدم 

 الميزانية.واإلدارية الذي سبد وان تم تحديده عند إعداد وتعريف سنة 

للعقـد فـي  لمعتمـد السـنوي بعـد التعـديلاتم الحصول على قيمتها مـن واقـع ي :المعتمد السنون بعد التعديل 

حتـى تـاريخ  األعتماد السـنوي بعـد التعـديلويراعى ان يتم إظهار  بتعديلها،النظام المالي مع السماح للمستخدم 

 الميزانية.جلب البيانات من األنظمة المالية واإلدارية الذي سبد وان تم تحديده عند إعداد وتعريف سنة 

من النظـام المـالي وذلـو مـن واقـع البيانـات المتعلقـة  لحصول عليهاتم ي :نااية العام السابق تىحالمنصرع  

ويراعى ان يتم إظهـار المنصـرف حتـى  بتعديله،مع السماح للمستخدم  السابدبالمنصرف على العقد خالل العام 

 الميزانية.تاريخ جلب البيانات من األنظمة المالية واإلدارية الذي سبد وان تم تحديده عند إعداد وتعريف سنة 

مـن النظـام المـالي وذلـو مـن واقـع البيانـات المتعلقـة  لحصـول عليـهاتم يـ :لفعبي لبسنة الحاليـةاالمنصرع  

ويراعى ان يـتم إظهـار المنصـرف حتـى  بتعديله،بالمنصرف على العقد خالل العام الحالي مع السماح للمستخدم 

 الميزانية.د إعداد وتعريف سنة تاريخ جلب البيانات من األنظمة المالية واإلدارية الذي سبد وان تم تحديده عن

 لعاما هايةن تىح لمنصرفا) – لتعديلا عدب لمعتمدةا لتكاليفا جموعم يمةق=  :المتبقي من التكاليف المعتمدة 
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 (.الحالي العام نهاية حتى صرفه المتوقع+  العام هذا في المنصرف+  السابد

حـال كـان اإلجـراء المطلـوب بـالتخفيض يـتم وضـع قيمـة  الزيـادة المطلوبـة، وفـي يـتم إدخـال لمطبوبـة:االزيادة  

 بالسالب.

 .المتبقي من التكاليف المعتمدة + الزيادة المطلوبة مجموع الباقي من التكاليف المعتمدة = 

 لمطلـوبا) لمطلـوبا العتمـادايتم الحصول على قيمتها من واقع  :(المطبون )المطبون لبعام القادم امعتماد 

( تاريخ جلب البيانات من األنظمة المالية واإلدارية الذي سبد وان تم تحديده عند إعداد وتعريـف سـنة القادم للعام

 .الميزانية

  قوم النظام بإظهار حالة العقد )مدخل/غير مدخل(ي :الحالة 

 

 اإل،افية وتشمل الروابط التالية: المعبومات 

بيانات الخالصة حتـى تـاريخ جلـب البيانـات مـن األنظمـة الماليـة واإلداريـة الـذي  استرجاعيتم معبومات الخالصة:  ▪

 (.2-13-2كما بالشكل )سبد وان تم تحديده عند إعداد وتعريف ميزانية العام المالي، 

بيانات المقاول والعقد من النظام المالي وذلو حتى تاريخ جلب البيانـات مـن  استرجاعيتم  :بيانات المقاو  والعقد ▪

ويتم تحديد بيانـات المقـاول  المالي،األنظمة المالية واإلدارية الذي سبد وان تم تحديده عند إعداد وتعريف ميزانية العام 

وهنالـو إمكانيـة إلدخـال أكثـر مـن مقـاول علـى مسـتوى  (،3-13-2كما بالشكل ) على حالة العقد اعتماداوالعقد وذلو 

 المقاول أكثر من مرة لنفس العقدكذلو السماح بتكرار بيانات العقد الواحد، 

بإمكـان المسـتخدم إدخـال ، حيـث التنفيـذتحـت في حال كان المشـروع يتم تفعيل هذا الرابط فقط  :العقود البديبة ▪

 (.4-13-2الشاشة كما بالشكل )بيانات العقود البديلة وذلو بالضغط على رابط )العقود البديلة( ويقوم النظام بفتح 

-2يتم ادخال بيانات الملفات المرفقة )م، الرقم، الوصف، المرفد، مالحظات( كمـا بالشـكل )المرفقات اإللكترونية:  ▪

13-5.) 

 

 
 يمثل شاشة خالصة المعلومات المالية للبرامج المعتمدة. (2-13-2الشكل )
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 يمثل شاشة بيانات المقاول والعقود. (3-13-2)الشكل 
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 يمثل شاشة العقود البديلة. (4-13-2)الشكل 
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 يمثل شاشة المرفقات اإللكترونية. (5-13-2)الشكل 
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 الباب الرابع  –إدخال بيانات نماذج للميزانية 

-يتم إدخال بيانات النماذج للميزانية الخاصة ببنود الباب الرابع، وذلو مـن خـالل شاشـة إدخـال بيانـات نمـاذج للميزانيـة 

 (.14-2الرابع كما بالشكل )الباب 

 

  
 الباب الرابع.-يمثل شاشة إدخال بيانات نماذج للميزانية  (14-2الشكل )

 

يتم في هذه الشاشة إدخال بيانات نماذج الميزانية الخاصة بالباب الرابع حيث يقوم المستخدم بالضغط على زر )جديـد( 

( الوحـدة اإلداريـةثم بإدخال رقم الوحدة اإلدارية فـي الحقـل )( السنةثم يقوم بإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )

 .( فيقوم النظام باسترجاع معلومات البنود حسب المحددات السابقةالنموذجثم يدخل رقم النموذج في الحقل )

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 ض النظام حالتها.تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد إدخال بيانات نماذجها ويعريالسنة:  

 يتم اختيار الجهة اإلدارية المراد إدخال بيانات نماذجها. الوحدة اإلدارية: 

 .لرابعا لبابليجب أن تكون بنود/حسابات  نهأيتم اختيار النموذج المراد إدخال بياناته مع مالحظة  النموذج: 

ن أحـد الخيـارات التاليـة )منتهـي، مـقوم النظام باسترجاع حالة العقد مـن شاشـة تعريـف النمـاذج يحالة العقد:  

 .قائم، مقترح(
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 العقود اجمالي  الصةجدو   ▪

عبارة عن إجمالي إدخـاالت البـاب الرابـع )المطلـوب للعـام القـادم( للمشـاريع  :لتنفيياتحت  لمشاريعاإجمالي  

 المدخلة.التي تكون حالتها )تحت التنفيذ( لسنة الميزانية 

عبارة عن إجمالي إدخاالت البـاب الرابـع )المطلـوب للعـام القـادم( للمشـاريع  :بيااعإجمالي مشاريع لم يرتبط  

 المدخلة.التي تكون حالتها )أعمال لم يرتبط عليها( لسنة الميزانية 

عبارة عن إجمالي إدخاالت الباب الرابع )المطلـوب للعـام القـادم( للمشـاريع التـي  :لمنتايةاالمشاريع  إجمالي 

 المدخلة.هية( لسنة الميزانية تكون حالتها )منت

= إجمالي المشاريع تحت التنفيذ + إجمـالي مشـاريع لـم يـرتبط عليهـا + إجمـالي المشـاريع  اإلجمالي الكبي 

 .المنتهية

 

 زر نسخ بيانات المقاولين: ▪

-2الشـكل )كمـا فـي  سـابقة ةمن سـن ياناتببالمستخدم بالضغط على هذا الزر وذلو الستبدال بيانات المقاولين  يقوم

14-1.) 

 يقوم المستخدم بإدخال سنة الميزانية المراد نسخ بيانات المقاولين منها. المرحل مناا: لميزانيةاسنة  

 ي الشاشة الرئيسية.فلسنة اهي السنة المدخلة بحقل  الميزانية المرحل الياا: سنة 

 

 
 يمثل تحديث بيانات المقاولين من سنة ميزانية سابقة. (1-14-2الشكل )

 

  المشاريع:تفاصيل بيانات  ▪

يقوم النظام بعرض جميـع البنـود )المشـاريع( المرتبطـة بـالنموذج المـدخل وذلـو فـي الحقـول الخاصـة بتفاصـيل بيانـات 

 ، وهـذابالنظـامويتم الحصول على تلو المشاريع حسب البنود التي تم تحديدها وربطها بالنموذج عند تعريفه  المشاريع،

 الجدول يشمل البيانات التالية:

 .األيامب ألصليةا لمشروعا دةم إدخالب لمستخدما قومي :لبندارقم  

 األيامب لتعديلا عدب لمشروعا دةم إدخالب لمستخدما قومي :لبندااسم  

يتم الحصول على قيمتهـا مـن واقـع التكـاليف المعتمـدة للمشـروع فـي النظـام المـالي مـع  :المعتمدة التكاليف 

ح للمستخدم بتعديلها، ويراعى ان يـتم إظهـار التكـاليف المعتمـدة حتـى تـاريخ جلـب البيانـات مـن األنظمـة السما

 المالية واإلدارية الذي سبد وان تم تحديده عند إعداد وتعريف سنة الميزانية.

لنظـام اتم الحصول على قيمتهـا مـن واقـع التكـاليف المعتمـدة للمشـروع فـي ي :السنون بعد التعديل المعتمد 

المالي مع السماح للمستخدم بتعديلها، ويراعى ان يتم إظهار التكاليف المعتمدة حتـى تـاريخ جلـب البيانـات مـن 

 األنظمة المالية واإلدارية الذي سبد وان تم تحديده عند إعداد وتعريف سنة الميزانية.

و مـن واقـع البيانـات المتعلقـة تم الحصول عليه من النظـام المـالي وذلـي :نااية العام السابق تىح المنصرع 

بالمنصرف على المشروع خالل العام السابد مع السماح للمسـتخدم بتعديلـه، ويراعـى ان يـتم إظهـار المنصـرف 

حتى تاريخ جلـب البيانـات مـن األنظمـة الماليـة واإلداريـة الـذي سـبد وان تـم تحديـده عنـد إعـداد وتعريـف سـنة 

 الميزانية 

يـتم الحصـول عليـه مـن النظـام المـالي وذلـو مـن واقـع البيانـات المتعلقـة  :يـةلبسنة الحال لفعبياالمنصرع  

بالمنصرف على المشروع خالل العام الحالي مع السـماح للمسـتخدم بتعديلـه، ويراعـى ان يـتم إظهـار المنصـرف 
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نة حتى تاريخ جلـب البيانـات مـن األنظمـة الماليـة واإلداريـة الـذي سـبد وان تـم تحديـده عنـد إعـداد وتعريـف سـ

 الميزانية 

 لعـاما هايةن تىح لمنصرفا) – لتعديلا عدب لمعتمدةا لتكاليفا جموعم يمةق=  :المتبقي من التكاليف المعتمدة 

 (.الحالي العام نهاية حتى صرفه المتوقع+  العام هذا في المنصرف+  السابد

لمطلـوب بـالتخفيض يـتم وضـع قيمـة اتم إدخـال الزيـادة المطلوبـة، وفـي حـال كـان اإلجـراء يـالزيادة المطبوبـة:  

 بالسالب.

 المتبقي من التكاليف المعتمدة + الزيادة المطلوبة =مجموع الباقي من التكاليف المعتمدة  

 .عرض النظام قيمة المطلوب للعام القادم ويمكن تعديلهيامعتماد المطبون )المطبون لبعام القادم(:  

 

 التالية:المعبومات اإل،افية وتشمل الروابط  ▪

بيانات الخالصة حتى تاريخ جلب البيانات مـن األنظمـة الماليـة واإلداريـة الـذي  سترجاعايتم  معبومات الخالصة: 

 .(2-14-2كما بالشكل )سبد وان تم تحديده عند إعداد وتعريف ميزانية العام المالي، 

لمالي وذلـو حتـى تـاريخ جلـب البيانـات بيانات المقاول والعقد من النظام ا سترجاعايتم  :بيانات المقاو  والعقد 

ويـتم تحديـد  المـالي،من األنظمة المالية واإلدارية الذي سبد وان تـم تحديـده عنـد إعـداد وتعريـف ميزانيـة العـام 

وهنالـو إمكانيـة إلدخـال أكثـر مـن  (،3-14-2كمـا بالشـكل ) على حالـة العقـد اعتماداالمقاول والعقد وذلو  بيانات

 كذلو السماح بتكرار بيانات المقاول أكثر من مرة لنفس العقدمقاول على مستوى العقد الواحد، 

تم ادخال بيانات الملفات المرفقة )م، الرقم، الوصـف، المرفـد، مالحظـات( كمـا بالشـكل يالمرفقات اإللكترونية:  

(2-14-4). 
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 معلومات الخالصة المالية. (2-14-2) الشكل
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 بيانات العقود تحت التنفيذ. (3-14-2)الشكل 
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 بيانات المرفقات اإللكترونية. (4-14-2)الشكل  
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 استمارة مشروع جديد للباب الرابع

وذلو من خالل شاشة استمارة مشـروع جديـد للبـاب الرابـع مـن قائمـة  ،يتم إدخال استمارة مشروع جديد للباب الرابع

 (.15-2إدارة النظام كما في الشكل )

 

 يمثل شاشة استمارة مشروع جديد للباب الرابع. (15-2الشكل)
 

يتم في هذه الشاشة تعبئة استمارة مشروع جديد للباب الرابع حيث يقوم المستخدم بإدخال رقم سـنة الميزانيـة فـي 

( ثـم يـدخل رقـم النمـوذج فـي الحقـل الوحـدة اإلداريـة( ثم بإدخال رقـم الوحـدة اإلداريـة فـي الحقـل )السنةالحقل )

( ثـم يقـوم بالضـغط علـى زر )جديـد( ليقـوم بتعبئـة البنـد اإلجمـالي( ثم يدخل البند اإلجمـالي فـي الحقـل )النموذج)

 (.1-15-1البيانات في التفاصيل كما في الشكل )

 

 الرئيسية:المعبومات 

 تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد تعبئة استمارة المشاريع عليها.يالسنة:  

 يتم في هذا الحقل إدخال الجهة اإلدارية المراد إدخال بيانات نماذجها. الوحدة اإلدارية: 

يجب أن يكون بنود/حسـابات  يتم في هذا الحقل إدخال رقم النموذج المراد إدخال بياناته مع مالحظة أن النموذج: 

 الباب الرابع.

 قوم المستخدم بإدخال البند اإلجمالي.يالبند اإلجمالي:  

 

 التفاصيل: ▪

 رقام البنود التفصيلية والتي تضاف تلقائيا.أعبارة عن  :((التفصيبي )تبقائي لبندارقم  

 قوم المستخدم بإدخال اسم المشروع.ي :لمشروعا اسم 

قوم المستخدم باختيار المدينة من القائمة المنسـدلة وإدخـال المنطقـة يالمنطقة اإلدارية(: /لمدينةاالموقع ) 

 اإلدارية.
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 قوم المستخدم بإدخال هدف المشروع.يالمشروع:  هدع 

 قوم المستخدم بإدخال مبرر طلب المشروع.يمبرر طبب المشروع:  

 المشروع. قوم المستخدم بإدخال مكونات وعناصريمكونات وعناصر المشروع:  

 قوم المستخدم بإدخال مدة تنفيذ المشروع المقدرة.يمدة تنفيي المشروع المقدرة:  

 قوم المستخدم بإدخال االعتماد المطلوب.يامعتماد المطبون:  

بميزانيـة  ةبـلمطلواالتقديريـة  لتكـاليفاقوم المستخدم بإدخـال ي بميزانية الجاة: ةبلمطبواالتقديرية  التكاليف 

 الجهة.

المقـدرة للتشـغيل والصـيانة  لتكـاليفاقوم المسـتخدم بإدخـال ي :المقدرة لبتشغيل والصيانة سنويا يفلالتكا 

 سنويا.

يقوم المستخدم بإدخـال عالقـة المشـروع بمشـاريع  عالقة المشروع بمشاريع أ رى نفيت أو تحت التنفيي: 

 أخرى نفذت أو تحت التنفيذ.

يقـوم المسـتخدم بإدخـال أولويـة المشـروع  اـي  الميزانيـة:لأولوية المشروع بالنسبة لبمشاريع المقدمـة  

 بالنسبة للمشاريع المقدمة لهذه الميزانية.

 يقوم النظام بإظهار الفصل /الصفحة/التكاليف. الفصل /الصفحة/التكاليف: 

يقـوم المسـتخدم باختيـار مـدى تـوفر األرض التـي سـيقام  مدى توفر األرض التي سيقام عبياـا المشـروع: 

 لمشروع من القيم )نعم/ال/غير ذلو(.عليها ا

يقـوم المسـتخدم باختيـار هـل تـم إعـداد الدراسـات والتصـاميم  هل أعدت الدراسـات والتصـاميم لبمشـروع: 

 للمشروع من القيم )نعم/ال/غير ذلو(.

يقـوم المسـتخدم باختيـار هـل أعـدت دراسـة الجــدوى  :بمشـروعلهـل أعـدت دراسـة الجـدوى امقتصـادية  

 هة من القيم )نعم/ال/غير ذلو(.االقتصادية للج

يقوم المستخدم باختيار هل أعدت دراسة للهندسـة القيميـة  هل أعدت دراسة لباندسة القيمية لبمشروع: 

 للمشروع من القيم )نعم/ال/غير ذلو(.

يقوم المستخدم باختيار هل المشروع معتمد في خطـة التنميـة مـن  هل المشروع معتمد في  طة التنمية: 

 القيم )نعم/ال/غير ذلو(.

 قوم المستخدم بإدراج المرفد اإللكتروني إن وجد.يزر )المرفقات اإللكترونية(:  
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 يمثل تفاصيل استمارة مشروع جديد للباب الرابع.( 1-15-2الشكل )
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 ب الرابعتقرير خالصة المشاريع الجديدة للبا

التي تم تسجيلها في النظام، وذلو مـن خـالل شاشـة  تقرير خالصة المشاريع الجديدة للباب الرابعيتم   الحصول على 

 (.16-2من قائمة إدارة النظام كما في الشكل رقم ) تقرير خالصة المشاريع الجديدة للباب الرابع
 

 
 .للباب الرابع تقرير خالصة المشاريع الجديدةيمثل شاشة  (16-2الشكل )

 

عرضـي( المـراد -يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين التقريـر" ويختـار نـوع التقريـر )طـولي 

 (1-16-2كما في الشكل رقم ) تقرير خالصة المشاريع الجديدة للباب الرابععرضه ككشف، فيظهر له 

 

 محددات الكشف: ▪

 لميزانية فيقوم النظام باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم.اتم إدخال رقم سنة ي :السنة 
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 .تقرير خالصة المشاريع الجديدة للباب الرابعيمثل  (1-16-2الشكل )
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 تحت التنفيذ عقود-تقرير البرامج المعتمدة للباب الثالث في الميزانية 

تقريـر التي تـم تسـجيلها فـي النظـام، وذلـو مـن خـالل شاشـة  تقرير البرامج المعتمدة للباب الثالثيتم الحصول على 

 (.17-2من قائمة إدارة النظام كما في الشكل رقم ) تحت التنفيذ عقود-البرامج المعتمدة للباب الثالث في الميزانية 
 

 
 التنفيذ تحت عقود- الميزانية في الثالث للباب المعتمدة البرامج تقرير شاشةيمثل  (17-2الشكل )

 

عرضـي( المـراد -يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين التقريـر" ويختـار نـوع التقريـر )طـولي 

 (1-17-2الثالث كما في الشكل رقم )تقرير خالصة المشاريع الجديدة للباب عرضه ككشف، فيظهر له 

 

 محددات الكشف: ▪

 باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم. تم إدخال رقم سنة الميزانية فيقوم النظامي :السنة 
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 .التنفيذ تحت عقود- الميزانية في الثالث للباب المعتمدة البرامجتقرير يمثل  (1-17-2الشكل )
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 المبرمة لإلعاشة العقود 208إدخال تفاصيل المطلوب للبند رقم 

يقـوم ( الخـاص بـالعقود المبرمـة لإلعاشـة بحيـث 208إدخال بيانات النموذج الخاص بتفاصـيل المطلـوب للبنـد رقـم ) يتم

 رقـم للبنـد المطلـوب تفاصـيل إدخـالمن الشاشـة  المستخدم بإدخال جميع الحقول التي يحتويها النموذج بشكل يدوي

 (.18-2لشكل رقم )من قائمة إدارة النظام كما في ا لإلعاشة المبرمة العقود 208
 

 
 العقود المبرمة لإلعاشة. 208إدخال تفاصيل المطلوب للبند  (18-2الشكل )

 

( العقـود المبرمـة لإلعاشـة 208النموذج الخاص بتفاصيل المطلـوب للبنـد رقـم ) يتم في هذه الشاشة إدخال بيانات من

( والضغط علـى زر )جديـد( ثـم السنةالحقل )( حيث يقوم المستخدم يقوم بإدخال رقم سنة الميزانية في 2/14ورقمه )

( فيقـوم النظـام النمـوذج( ثم يدخل رقم النموذج فـي الحقـل )الوحدة اإلداريةبإدخال رقم الوحدة اإلدارية في الحقل )

 .باسترجاع المعلومات البنود حسب المحددات السابقة

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 انية المراد إدخال بيانات نماذجها.تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزي :السنة 

 عرض النظام حالة سنة الميزانية.يالميزانية:  نةسحالة  

 يتم اختيار الجهة اإلدارية المراد إدخال بيانات نماذجها. اإلدارية: الوحدة 

 .208يتم اختيار النموذج المراد إدخال بياناته مع مالحظة أن يجب أن تكون بند  :النموذج 
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 العقود المبرمة:جدو   ▪

 .العقد المستخدم بإدخال اسم لعقد: يقوما اسم 

 .المتعهد يقوم المستخدم بإدخال اسم لمتعاد:ا اسم 

 .دة العقد بالشهرميقوم المستخدم بإدخال  الشار:بمدة العقد  

 .اريخ بداية العقدتيقوم المستخدم بإدخال  لعقد:اتاريخ بداية  

 بالعقد. دد المستفيدينعيقوم المستخدم بإدخال  لمستفيدين:اعدد  

 .توسط التكلفة اليومية للوجباتميقوم المستخدم بإدخال  بوجبات:لمتوسط التكبفة اليومية  

 .يمة العقدقيقوم المستخدم بإدخال  :قيمة العقد 

نة الماليـة لمنصرف حتـى نهايـة السـايقوم المستخدم بإدخال  لما،ية:االمنصرع حتى نااية السنة المالية  

 للعقد. الماضية

 للعقد. لمتوقع صرفه للسنة المالية الحاليةايقوم المستخدم بإدخال  لحالية:االمتوقع صرف  لبسنة المالية  

عبارة عن )المنصرف حتى نهاية السنة المالية الماضـية + المتوقـع صـرفه  رف :صمجموع المنصرع والمتوقع  

 للسنة المالية الحالية(.

 حتى نهاية السنة المالية الماضية(. المنصرف-بارة عن )قيمة العقد ع لعقد:ا ةالباقي من قيم 

 .(Look upيقوم المستخدم بإدخال الجهة المختصة بالعقد او من خالل ) :الجاة المختصة بالعقد 

 للعقد. لمطلوب للسنة المالية القادمةايقوم المستخدم بإدخال  لقادمة:االمطبون لبسنة المالية  
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 القادمةالمالية األثاث والمستلزمات المكتبية المتوفرة واإلحتياج منها للسنة 

. بحيـث القادمـةالماليـة ألثاث والمستلزمات المكتبية المتوفرة واإلحتياج منها للسـنة بيانات النموذج الخاص باإدخال يتم 

 المكتبيـة والمسـتلزمات األثـاثفي الشاشـة  يحتويها النموذج بشكل يدوييقوم المستخدم بإدخال جميع الحقول التي 

 (.19-2من قائمة إدارة النظام كما في الشكل رقم ) القادمة المالية للسنة منها واإلحتياج المتوفرة
 

 
 .القادمةالمالية األثاث والمستلزمات المكتبية المتوفرة واإلحتياج منها للسنة يمثل شاشة  (19-2الشكل )

 

( والضغط على زر )جديد( ثـم يقـوم بإدخـال رقـم الوحـدة السنةيقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )

( فيقوم النظام باسـترجاع المعلومـات النموذج( ثم يدخل رقم النموذج في الحقل )الوحدة اإلداريةاإلدارية في الحقل )

 .البنود حسب المحددات السابقة

  

 رئيسية:المعبومات ال ▪

 تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد إدخال بيانات نماذجها.يالسنة:  

 عرض النظام حالة سنة الميزانية.يحالة سنة الميزانية:  

 يتم اختيار الجهة اإلدارية المراد إدخال بيانات نماذجها. الوحدة اإلدارية: 

 يتم اختيار النموذج المراد إدخال بياناته. النموذج: 

 

 جدو  البيانات: ▪

 .لبياناقوم المستخدم بإدخال ي :البيان 

 يقوم المستخدم بإدخال الصنف. الصنف: 

 .يقوم المستخدم بإدخال العدد الكلي لقطع األثاث العدد الكبي: 

 يقوم المستخدم بإدخال العدد المطلوب. العدد المطبون: 
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 المستخدم بإدخال سعر الوحدة. يقوم سعر الوحدة: 

 يقوم المستخدم بإدخال التكلفة اإلجمالية. التكبفة اإلجمالية: 

 يقوم المستخدم بإدخال اإليضاح. إيضاح: 
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  للسنة المالية القادمة واالحتياج منها والسيارات المتوفرةلمعدات ا

يقـوم بحيـث  للسـنة الماليـة القادمـة واالحتيـاج منهـا والسـيارات المتـوفرةلمعـدات بيانات النمـوذج الخـاص باإدخال يتم 

واالحتيـاج  والسيارات المتوفرة المعداتفي شاشة  المستخدم بإدخال جميع الحقول التي يحتويها النموذج بشكل يدوي

 (.20-2من قائمة إدارة النظام كما في الشكل رقم ) القادمة المالية للسنة منها
 

 
 المعدات والسيارات المتوفرة واإلحتياج منها للسنة المالية القادمة. (20-2الشكل )

 

( والضغط على زر )جديد( ثـم يقـوم بإدخـال رقـم الوحـدة السنةيقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )

باسـترجاع المعلومـات  ( فيقوم النظامالنموذج( ثم يدخل رقم النموذج في الحقل )الوحدة اإلداريةاإلدارية في الحقل )

 .البنود حسب المحددات السابقة

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد إدخال بيانات نماذجها.يالسنة:  

 عرض النظام حالة سنة الميزانية وتكون "تحت اإلعداد".يحالة سنة الميزانية:  

 يتم اختيار الجهة اإلدارية المراد إدخال بيانات نماذجها. الوحدة اإلدارية: 

 يتم اختيار النموذج المراد إدخال بياناته. النموذج: 

 

 جدو  البيانات: ▪

 .لبياناالمستخدم بإدخال  ميقو البيان: 

 .يقوم المستخدم بإدخال سنة التصنيع سنة التصنيع: 

يقوم المستخدم بإدخـال كميـة المعـدات أو السـيارات التـي تكـون حالتهـا  :عدد المعدات / السيارات الصالحة 

 صالحة.
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يقـوم المسـتخدم بإدخـال كميـة المعـدات أو السـيارات التـي تكـون  :عدد المعدات / السيارات غيـر الصـالحة 

 حالتها غير صالحة.

 .يقوم المستخدم بإدخال العدد المطلوب العدد المطبون: 

 م بإدخال سعر الوحدة.يقوم المستخد سعر الوحدة: 

 بارة عن )عدد المعدات أو السيارات الصالحة + عدد المعدات أو السيارات غير الصالحة(.ع العدد الكبي: 

 .سعر الوحدة(×)العدد المطلوب  عبارة عن :التكاليف امجمالية 

 .يضاحإ يقوم المستخدم بإدخال ال إيضاح: 
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  في الميزانيةتقرير المعلومات الوصفية للمشاريع المعتمدة 

ويتم الحصول على كافة بياناته من واقـع يتم   الحصول على تقرير المعلومات الوصفية للمشاريع المعتمدة في الميزانية 

هـا مـن قائمـة إدخاالتها في نماذج ميزانية الباب الرابع للعقود المنتهية والعقود تحـت التنفيـذ واألعمـال غيـر المـرتبط علي

 (.21-2الشكل رقم )إدارة النظام كما في 

 

 
 يمثل شاشة بالمعلومات الوصفية للمشاريع المعتمدة في الميزانية. (21-2الشكل )

 

عرضـي( المـراد عرضـه ككشـف، -يقوم المستخدم بإدخال ا ثم يضغط على زر "تكوين التقرير" ويختار نوع التقرير )طولي 

 (.1-21-2الميزانية كما في الشكل رقم )فيظهر له تقرير المعلومات الوصفية للمشاريع المعتمدة في 

 

 محددات التقرير: ▪

 تم إدخال رقم سنة الميزانية فيقوم النظام باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم.يالسنة:  
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 بالمعلومات الوصفية للمشاريع المعتمدة في الميزانية. يمثل تقرير (1-21-2الشكل )
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 طباعة الميزانية

" من القائمة على يمـين الشاشـة طباعة الميزانية’ويظهر عند اختيار "الطباعة واإلصدار لنظام الميزانية  يتضمن شاشات

 (.0-3كما في الشكل )

 

 
 .قائمة شاشات طباعة الميزانيةيمثل  (0-3الشكل )
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 إعداد وإصدار مشروع الميزانية

وإصدار مشروع الميزانيـة مـن قائمـة طباعـة الميزانيـة يتم إعداد وإصدار مشروع الميزانية، وذلو من خالل شاشة إعداد 

 (.1-3كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة إعداد وإصدار مشروع الميزانية. (1-3الشكل )

 

يتم في هذه الشاشة إعداد وإصدار مشروع الميزانية، حيث يقوم المستخدم بالضغط على زر )جديـد( ثـم يقـوم بإدخـال 

( ثم يضغط على الزر )بحث( فيقوم النظام باسترجاع جميع بنود النماذج التي تـم السنةرقم سنة الميزانية في الحقل )

تجميعها وإعدادها لإلصدار؛ ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر "الحفـظ" ليقـوم النظـام بإصـدار رقـم إصـدار واحـد لبنـود 

 النماذج التي تم اختيارها ضمن جدول البنود التي تم اصدارها. 

 

 رئيسية:المعبومات ال ▪

 تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد إعداد وإصدار مشروع الميزانية لها.يالسنة:  

 قوم النظام بإعطاء رقم إصدار بشكل تلقائي بعد أن تتم عملية اإلصدار.يرقم اإلصدار:  

 ن تتم عملية اإلصدار.قوم النظام بإعطاء تاريخ إصدار بشكل تلقائي وهو تاريخ اليوم بعد أيتاريخ اإلصدار:  

 

 :اتإلصداراجدو   ▪

 تحتوي قائمة نماذج اإلصدار على الحقول التالية:

 رقم مسلسل/تسلسلي للبند. م: 

 .إلصدار بعد حفظ البنود التي تم اصدارهاا قمرعرض النظام ي :إلصدارارقم  

 .لبنود التي تم اصدارهاااريخ ووقت اإلصدار تعرض النظام يتاريخ اإلصدار:  

 

 البنود المعتمدة لإلصدار:جدو   ▪

 تحتوي قائمة نماذج اإلصدار على الحقول التالية:
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 رقم مسلسل/تسلسلي للبند. م: 

 .البند قمرعرض النظام يرقم البند:  

 .البند سماعرض النظام ياسم البند:  

 قم الباب.رعرض النظام يالبان:  

 قم التجميع.رعرض النظام يرقم التجميع:  

 

 صدارها:جدو  البنود التي تم ا ▪

 تحتوي قائمة نماذج اإلصدار على الحقول التالية:

 رقم مسلسل/تسلسلي للبند. م: 

 .البند قمرعرض النظام يرقم البند:  

 .البند سماعرض النظام ياسم البند:  

 قم الباب.رعرض النظام يالبان:  

 قم التجميعرعرض النظام يرقم التجميع:  

 

مالحظة مامة : 

نظـام الميزانيـة مـع نظـام شـؤون المـوظفين ونظـام الرواتـب؛ فـإن النظـام سـيقوم باسـترجاع في حال وجود ارتباط بين 

ــب وســيقوم المســتخدم بطباعــة  ــة مــن نظــام شــؤون المــوظفين والروات ــي التشــكيالت اإلداري ــة ف ــات المخزن المعلوم

 )التشكيالت اإلدارية( من شاشة )طباعة الميزانية باستخدام مجموعات الطباعة(.

 

عدم وجود ارتباط بين نظام الميزانية ونظام شؤون الموظفين والرواتب؛ فإن على المستخدم أن يقوم بتعبئة  أما في حال

 معلومات التشكيالت اإلدارية بشكل يدوي.

 

 مع مالحظة أن النموذج من نوع )تشكيالت إدارية( والذي يتم اختياره من خالل شاشة )تعريف نماذج الميزانية(.

رتباط مع نظام شـؤون المـوظفين والرواتـب، فـإن العمـود )عـدد الوظـائف المعتمـدة( الموجـود فـي وفي حال عدم وجود ا

شاشة )خالصة الوظائف المعتمدة والمطلوبة لكادر( يجب تعبئته بشكل يدوي مـن خـالل شاشـة )إدخـال بيانـات نمـاذج 

 ل تلقائي.الوظائف المعتمدة(. أما في حال وجود ارتباط فإن النظام سيقوم باسترجاعها بشك
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 طباعة الميزانية باستخدام مجموعات الطباعة

يــتم طباعــة مشــروع للميزانيــة باســتخدام مجموعــات الطباعــة، وذلــو مــن خــالل شاشــة طباعــة الميزانيــة باســتخدام 

 (.2-3مجموعات الطباعة من قائمة طباعة الميزانية كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة طباعة الميزانية باستخدام مجموعات الطباعة. (2-3الشكل )

 

 كالتالي: العمل ليةآ وتكون الطباعة، مجموعات حسب طباعة الميزانية باستخدام مجموعات الطباعة الشاشة من يتم

 الطباعة. مجموعة واختيار الميزانية سنة بإدخال المستخدم يقوم -

 الطباعة. لمجموعة التابعة الميزانية بعرض نماذج النظام يقوم -

 وطباعتها. معاينتها المراد النماذج باختيار المستخدم يقوم -

 .بالمجموعة النماذج طباعة لترتيب مخصص حقل هناك يكون بحيث المعروضة النماذج ترتيببإدخال  المستخدم يقوم -

 لصفحاتل الترقيم بدايةبإدخال  المستخدم يقوم -

 (الطباعة معاينة) زر على بالضغط المستخدم يقوم -

 
 جدو  النماذج التي تتبع المجموعة: ▪

 رقم مسلسل/تسلسلي للنموذج. م: 

 مز النموذج.رعرض النظام يالرمز:  

 .النموذج سماعرض النظام ياسم النموذج:  

 يقوم المستخدم بإدخال ترتيب النماذج عند الطباعة الترتيب: 

 يعرض النظام رقم الباب البان: 

 .صفحاتلل لترقيما دايةبيقوم المستخدم بإدخال  بداية الترقيم: 

 يقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر لمعاينة الطباعة. زر )معاينة الطباعة(: 
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 مناقشة الميزانية

" من القائمة على يمين الشاشـة كمـا مناقشة الميزانيةويظهر عند اختيار "المناقشة ولنظام الميزانية  يتضمن شاشات

 (.0-4في الشكل )

 

 
 .قائمة شاشات مناقشة الميزانيةيمثل  (0-4الشكل )
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 تحديد مواعيد جلسات مناقشة الميزانية

تحديد مواعيد جلسات مناقشة الميزانية، وذلو مـن خـالل شاشـة تحديـد مواعيـد جلسـات مناقشـة الميزانيـة مـن  يتم

 (.1-4قائمة مناقشة الميزانية كما في الشكل )
 

 
 .تحديد مواعيد جلسات مناقشة الميزانيةيمثل شاشة  (1-4الشكل )

  

( في هذه الشاشة لكي يتم تحديد موعد مناقشتها، حيث يقوم المسـتخدم المناقشة تحتيجب أن تكون حالة السنة )

( ثـم يـدخل المناقشة تحت( فيقوم النظام باسترجاع حالة السنة وتكون )السنةبإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )

( فيسـترجع النظـام اسـم الوحـدة اإلداريـة، ثـم يـدخل الوحـدة اإلداريـةلوحـدة اإلداريـة فـي الحقـل )المستخدم رقـم ا

( الخاص بالوحدة اإلدارية مع مالحظة أن لكل إصـدار يـتم تحديـد موعـد رقم اإلصدارالمستخدم رقم اإلصدار في الحقل )

يحـدد المسـتخدم التـاريخ المـراد لمناقشـة مناقشة خاص به؛ حيث يكون كـل إصـدار خـاص بوحـدة اإلداريـة واحـدة، ثـم 

وقـت ( وكـذلو وقـت المناقشـة فـي الحقـل )تـاريخ امجتمـاعالميزانية من خالل إدخال تاريخ المناقشـة فـي الحقـل )

( ويدخل المستخدم موضوع االجتمـاع فـي مكان امجتماع( كما يحدد المستخدم مكان االجتماع في الحقل )امجتماع

ثـم يقـوم  .(حالة امجتمـاع( ويختار المستخدم حالة االجتماع من خالل القائمة المنسـدلة )مو،وع امجتماعالحقل )

 المستخدم بتعريف األعضاء المقررين لموعد االجتماع. ثم يضغط المستخدم على الزر )حفظ( لكي يتم إتمام الحفظ. 
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 المعبومات الرئيسية: ▪

 .حديد مواعيد جلسات مناقشة ميزانيتهاتة المراد تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانييالسنة:  

 .تم اختيار الوحدة اإلدارية المراد تحديد مواعيد جلسات مناقشة ميزانيتهاي :الوحدة اإلدارية 

  .تم ادخال رقم إصدار الوحدة اإلدارية المراد تحديد مواعيد جلسات مناقشة ميزانيتهاي :رقم اإلصدار 

 .اريخ االجتماع الخاص بموعد مناقشة الميزانيةتتم إدخال ي :تاريخ امجتماع 

 .تم إدخال وقت االجتماع الخاص بموعد مناقشة الميزانيةي :وقت امجتماع 

 .تم إدخال مكان االجتماع الخاص بموعد مناقشة الميزانيةي :مكان امجتماع 

 .تم إدخال موضوع االجتماع الخاص بموعد مناقشة الميزانيةي :مو،وع امجتماع 

 .تم اختيار حالة االجتماع الخاص بموعد مناقشة الميزانية من القائمة المنسدلةي :امجتماع حالة 

 

 :جدو  أعضاء امجتماع المقررين ▪

 .قم مسلسل/تسلسلي /تسلسلير :م 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف المراد ضمه لقائمة األعضاء المقررين. :رقم الموفف 

 .يقوم النظام باسترجاع اسم الموظف في هذ الحقل :اسم الموفف 
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 إدخال متابعة جلسات المناقشة 

يتم إدخال متابعة جلسات المناقشة، وذلو مـن خـالل شاشـة إدخـال متابعـة جلسـات المناقشـة مـن قائمـة مناقشـة 

 (.2-4الميزانية كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة إدخال متابعة جلسات المناقشة. (4الشكل )

  

( السـنةيقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية المراد إعداد متابعة جلسـات المناقشـة الخاصـة بهـا فـي الحقـل )

فيسترجع النظام معلومات المناقشة التي تم إدخالها في الشاشة السابقة، ثم يضـغط المسـتخدم علـى الـزر )تعـديل( 

حالـة الة االجتماع لتصبح )منعقد( في القائمـة المنسـدلة )ليقوم بالتعديل على معلومات المناقشة حيث يقوم بتغيير ح

 .(محضر امجتماع( ويتم إدخال نتيجة االجتماع في الحقل )امجتماع

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 .تابعة جلسات المناقشة لهامتم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد إدخال يالسنة:  

 مصـدار،ا قـمراريخ امجتمـاع، وقـت امجتمـاع، تـول التالية مـن النظـام )قيقوم النظام باسترجاع معلومات الح 

، مكان امجتماع، مو،وع امجتماع، حالـة امجتمـاع )منعقـد/غير منعقـد/مؤجل/مبغي(، امصدار تاريخ

 (.محضر امجتماع

 

 :أعضاء امجتماع الفعبيين ▪

م، رقـم ) :التي يتم ادخالها عن طريد المستخدم وهـيمعلومات األعضاء المقررين لالجتماع تحتوي هذه القائمة على 

 (.الموفف، اسم الموفف، عضو مقرر )نعم/م(
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 :نتيجة امجتماع ▪

، معتمـد، التكـاليف اعتمـاد، الميزانيـة اعتمـادم، اسـم البنـد، معلومات الحقول التاليـة )تحتوي هذه القائمة على 

المعلومات لتحديد القيمة النهائية التـي تـم االتفـاق عليهـا مـن (، حيث يمكن للمستخدم التعديل على هذه مالحظات

 قبل األعضاء المقررين لالجتماع.
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 تقارير النظام

" مـن القائمـة علـى يمـين الشاشـة كمـا فـي تقارير النظـامويظهر عند اختيار "تقارير النظام والكشوف  يتضمن شاشات

 (.0-5الشكل )

 

 
 يمثل قائمة شاشات تقارير النظام. (0-5الشكل )
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 كشف تفصيلي بالعقود

يتم الحصول على كشف بالعقود التي تم تسجيلها في النظام، وذلـو مـن خـالل شاشـة كشـف تفصـيلي بـالعقود مـن 

 (.1-5قائمة تقارير النظام كما في الشكل رقم )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف تفصيلي بالعقود.1-5الشكل )

 

عرضـي( المـراد -بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين التقريـر" ويختـار نـوع التقريـر )طـولي يقوم المستخدم 

 (:1-1-5عرضه ككشف، فيظهر له كشف تفصيلي بالعقود كما في الشكل رقم )

 

 محددات الكشف: ▪

 لمستخدم.لتم إدخال رقم سنة الميزانية فيقوم النظام باسترجاع حالتها ويعرضها يسنة الميزانية:  

 ذاإ لبنـدا سـما اسـترجاعب لنظاما قومي يثح هب لخاصةا العقودب شفك ملع لمرادا لبندا قمر دخالإ متي رقم البند: 

 .(الكل) اختيار إمكانية مع النظام، في موجود كان

تحـت  –يقوم المستخدم باختيار حالة العقد من القائمة المنسـدلة فيختـار أحـد القـيم التاليـة )قـائم  حالة العقد: 

 التنفيذ، منتهي، غير مرتبط عليه، بديل( من القائمة المنسدلة.

 

يقوم النظام بالتحقد من وجود بيانات حسب القيم المدخلة ويتم إظهـار النتـائج فـي التقريـر علـى حسـب حالـة العقـد 

 كالتالي:

o ( رقـم مسلسل/تسلسـلي، رقم واسم البنـد( يتم عرض البيانات )تحت التنفيي –قائم في حال اختيار حالة العقد ،

مـدة العقـد االصـلية ، تـاريخ بـدء التنفيـذ، قيمة العقد بعـد التعـديل، قيمة العقد االصلية، الموقع، الجنسية، اسم المقاول

 (مكونات ووصف البرنامج / المشروع، نسبة انجاز الصرف، نسبة انجاز التنفيذ(، مدة التمديد )ان وجدت، باألشهر

o  اسـم المقـاول، رقـم مسلسل/تسلسـلي، رقم واسـم البنـد) يتم عرض البيانات (لمنتايةا)في حال اختيار العقود ،

أسـباب عـدم ، المطالبات المسـتحقة، تاريخ نهاية العقد، قيمة العقد بعد التعديل، قيمة العقد االصلية، الموقع، الجنسية

 العقد(اقفال 
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o  مكونات ووصـف البرنـامج ، الموقع، رقم واسم البند) يتم عرض البيانات (غير المرتبط عبياا)في حال اختيار االعمال

 المطلوبة(التكاليف السنوية ، عدد العمالة المطلوبة، مدة العقد المقترحة بالشهر، المشروع /

o  التكـاليف المطلوبـةاألصـلي، رقـم العقـد ، رقـم واسـم البنـد)يـتم عـرض البيانـات  (البديبـة)في حال اختيار العقـود ،

  .(المالحظات(، ميالدي/جريتاريخ بداية العقد )ه(، مدة العقد )بالشهر، االعتماد المطلوب، التكاليف المعتمدة

 

 
 يمثل كشف تفصيلي بالعقود. (1-1-5الشكل )
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 كشف ملخص بالميزانية المقترحة

يتم الحصول على كشف ملخـص بالميزانيـة المقترحـة فـي النظـام وذلـو مـن خـالل شاشـة كشـف ملخـص بالميزانيـة 

 (.2-5من قائمة تقارير النظام كما في الشكل رقم ) المقترحة
 

 يمثل شاشة كشف ملخص بالميزانية المقترحة. (2-5الشكل )

 

عرضـي( المـراد -يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين التقريـر" ويختـار نـوع التقريـر )طـولي 

 (:1-2-5ة كما في الشكل رقم )عرضه ككشف، فيظهر له كشف ملخص بالميزانية المقترح

 

 محددات الكشف: ▪

 تم إدخال رقم سنة الميزانية فيقوم النظام باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم.يسنة الميزانية:  

 يتم إدخال رقم اإلصدار المراد تكوين الكشف في سنة الميزانية. رقم اإلصدار: 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب من وإلى مع امكانية اختيار الكل. إلى(:-رقم الحسان )من  
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 ( يمثل كشف ملخص بالميزانية المقترحة.1-2-5الشكل )
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 كشف مقارنة بين الميزانية المقترحة والمعتمدة لعدة سنوات

وذلـو مـن خـالل شاشـة يتم الحصول على كشف مقارنة بين الميزانية المقترحة والمعتمدة لعـدة سـنوات فـي النظـام 

 (.3-5مقارنة بين الميزانية المقترحة والمعتمدة لعدة سنوات من قائمة تقارير النظام كما في الشكل رقم )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف مقارنة بين الميزانية المقترحة والمعتمدة لعدة سنوات.3-5الشكل )

 

عرضـي( المـراد -التقريـر" ويختـار نـوع التقريـر )طـولي يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين 

 (.1-3-2عرضه ككشف، فيظهر له كشف مقارنة بين الميزانية المقترحة والمعتمدة لعدة سنوات كما في الشكل رقم )

 

 محددات الكشف: ▪

يقوم المستخدم بإدخال رقم الوحدة اإلدارية المراد عمل الكشف الخاص بها، حيث يقـوم النظـام  الوحدة اإلدارية: 

 باسترجاع اسم الوحدة اإلدارية إذا كانت موجودة في النظام.

 يتم إدخال رقم سنة الميزانية فيقوم النظام باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم. :1- الميزانية سنة 

من القائمة المنسـدلة فيختـار أحـد القـيم التاليـة )منتهـي، قـائم،  الصدارا قمرالمستخدم  يختار :1-رقم اإلصدار  

 مقترح(.

 يتم إدخال رقم سنة الميزانية فيقوم النظام باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم. :2- الميزانية سنة 

القـيم التاليـة )منتهـي، قـائم، من القائمة المنسـدلة فيختـار أحـد  الصدارا قمريختار المستخدم  :2-رقم اإلصدار  

 مقترح(.

 يتم إدخال رقم سنة الميزانية فيقوم النظام باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم. :3-سنة الميزانية  

من القائمة المنسدلة فيختـار أحـد القـيم التاليـة )منتهـي، قـائم،  الصدارا قمريختار المستخدم  :3-رقم اإلصدار  

 مقترح(.

يختار المستخدم نوع الكشف من أحد الخيارين )تجميعي حسب الباب( أو )تفصـيلي حسـب البـاب  نوع الكشف: 

 والبند(.
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 ( يمثل شاشة كشف مقارنة بين الميزانية المقترحة والمعتمدة لعدة سنوات.1-3-5الشكل )
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 كشف مفصل بالميزانية المقترحة

النظـام وذلـو مـن خـالل شاشـة كشـف مفصـل بالميزانيـة يتم الحصول علـى كشـف مفصـل بالميزانيـة المقترحـة فـي 

 (.4-5المقترحة من قائمة تقارير النظام كما في الشكل رقم )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف مفصل بالميزانية المقترحة.4-5الشكل )

 

المـراد عرضـي( -يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين التقريـر" ويختـار نـوع التقريـر )طـولي 

 (.1-4-5عرضه ككشف، فيظهر له كشف مفصل بالميزانية المقترحة كما في الشكل رقم )

 

 محددات الكشف: ▪

 تم إدخال رقم سنة الميزانية فيقوم النظام باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم.يسنة الميزانية:  

 .لميزانيةاتم إدخال رقم اإلصدار المراد تكوين الكشف في سنة ي رقم اإلصدار: 
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 ( يمثل كشف مفصّل بالميزانية المقترحة.1-4-5الشكل )
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 عام-كشف ملخص بالميزانية المقترحة 

عام في النظام وذلو من خالل شاشة كشف ملخـص بالميزانيـة  –يتم الحصول على كشف ملخص بالميزانية المقترحة 

 (.5-5عام من قائمة تقارير النظام كما في الشكل رقم )-المقترحة 
 

 عام.-( يمثل شاشة كشف ملخص بالميزانية المقترحة 5-5الشكل )
 

عرضـي( المـراد -ريـر )طـولي يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين التقريـر" ويختـار نـوع التق

 (.1-5-5عام كما في الشكل رقم )-عرضه ككشف، فيظهر له كشف ملخص بالميزانية المقترحة 

 

 محددات الكشف: ▪

 تم إدخال رقم سنة الميزانية فيقوم النظام باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم.يسنة الميزانية:  

 يتم إدخال رقم اإلصدار المراد تكوين الكشف في سنة الميزانية. رقم اإلصدار: 
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 عام.-( يمثل كشف ملخص بالميزانية المقترحة 1-5-5الشكل )

 

  



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

 

 الميزانيةنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.  105 

 خالصة المعلومات المالية للمشاريع المعتمدة في الميزانية

مـن خـالل شاشـة  خالصـة بالمعلومـات الماليـة للمشـاريع المعتمـدة )البـاب الرابـع( يتم الحصول على كشف يستعرض

 (.6-5من قائمة تقارير النظام كما في الشكل رقم ) الميزانية في المعتمدة للمشاريع المالية المعلومات خالصة
 

 
 يمثل شاشة خالصة المعلومات المالية للمشاريع المعتمدة في الميزانية. (6-5الشكل )

 

عرضـي( المـراد -يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين التقريـر" ويختـار نـوع التقريـر )طـولي 

 (.1-6-5عام كما في الشكل رقم )-عرضه ككشف، فيظهر له كشف ملخص بالميزانية المقترحة 

 

 محددات الكشف: ▪

 باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم. تم إدخال رقم سنة الميزانية فيقوم النظاميسنة الميزانية:  

 تم إدخال رقم االصدار للميزانية فيقوم النظام باسترجاع بياناته وعرضها.يرقم امصدار:  
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 يمثل كشف خالصة المعلومات المالية للمشاريع المعتمدة في الميزانية. (1-6-5الشكل )
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 تفصيلي لبيانات النفقات للباب الثانيكشف 

كشف تفصيلي لبيانات النفقـات للبـاب من خالل شاشة  كشف تفصيلي لبيانات النفقات للباب الثانييتم الحصول على 

 (.7-5من قائمة تقارير النظام كما في الشكل رقم ) الثاني
 

 
 .كشف تفصيلي لبيانات النفقات للباب الثانييمثل شاشة  (7-5الشكل )

 

عرضـي( المـراد -يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين التقريـر" ويختـار نـوع التقريـر )طـولي 

 (.1-7-5كما في الشكل رقم ) كشف تفصيلي لبيانات النفقات للباب الثانيعرضه ككشف، فيظهر له 

 

 محددات الكشف: ▪

 النظام باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم.تم إدخال رقم سنة الميزانية فيقوم يسنة الميزانية:  

 تم إدخال رقم االصدار للميزانية فيقوم النظام باسترجاع بياناته وعرضها.يرقم امصدار:  
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 يمثل كشف تفصيلي لبيانات النفقات للباب الثاني. (1-7-5الشكل )
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 كشف تشغيل المستشفيات

مـن  المستشـفيات تشـغيل كشـفمـن خـالل شاشـة  المستشـفياتتشـغيل يتم الحصول على كشف تفاصيل بيانات 

 (.7-5قائمة تقارير النظام كما في الشكل رقم )
 

 
 .المستشفيات تشغيل كشفيمثل شاشة  (7-5الشكل )

 

عرضـي( المـراد -يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين التقريـر" ويختـار نـوع التقريـر )طـولي 

 (.1-7-5كما في الشكل رقم ) المستشفيات تشغيللبيانات كشف تفصيلي عرضه ككشف، فيظهر له 

 

 محددات الكشف: ▪

 لنظام باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم.اتم إدخال رقم سنة الميزانية فيقوم يسنة الميزانية:  

قوم المستخدم باختيار المستشفى المراد معرفة تكـاليف تشـغيله ويحتـوي علـى خيـارين ي اسم المستشفى: 

 (.زعبد العزيمستشفى الملو /  مستشفى الملو خالد الجامعي)

 .لمستشفىا سرةأ ددع دخالإ يهف تمي سعة المستشفى: 

رض المدينة التي يقع فيها المستشفى الذي تـم اختيـاره وذلـو إعتمـاداا علـى معلومـات قوم النظام بعي المدينة: 

 المستشفى عند تعريفها كوحدة إدارية.

 قوم النظام بعرض المنطقة التي تتبع لها المدينة التي يقع فيها المستشفى.ي المنطقة: 

 حكومي / مستأجر(.)قوم المستخدم بتحديد نوع المبنى من الخيارات التالية ي :المبنى 
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 .المستشفيات تشغيل كشفيمثل  (1-7-5الشكل )
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 خالصة المعلومات المالية للمشاريع حسب البند اإلجمالي

 المعلومـات خالصـةمـن خـالل شاشـة خالصة المعلومات الماليـة للمشـاريع حسـب البنـد اإلجمـالي يتم الحصول على 

 (.8-5من قائمة تقارير النظام كما في الشكل رقم ) اإلجمالي البند حسب للمشاريع المالية
 

 .خالصة المعلومات المالية للمشاريع حسب البند اإلجمالييمثل شاشة  (8-5الشكل )

 

عرضـي( المـراد -يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين التقريـر" ويختـار نـوع التقريـر )طـولي 

 (.1-8-5كما في الشكل رقم )خالصة المعلومات المالية للمشاريع حسب البند اإلجمالي عرضه ككشف، فيظهر له 

 

 محددات الكشف: ▪

 تم إدخال رقم سنة الميزانية فيقوم النظام باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم.يسنة الميزانية:  

 ياناته وعرضها.بتم إدخال رقم الحساب اإلجمالي فيقوم النظام باسترجاع يرقم الحسان اإلجمالي:  
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 .خالصة المعلومات المالية للمشاريع حسب البند اإلجمالييمثل  (1-8-5الشكل )
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 خالصة المعلومات المالية للعقود حسب المنطقة

 للعقـود الماليـة المعلومات خالصةمن خالل شاشة خالصة المعلومات المالية للعقود حسب المنطقة يتم الحصول على 

 (.9-5من قائمة تقارير النظام كما في الشكل رقم ) المنطقة حسب
 

 
 .خالصة المعلومات المالية للعقود حسب المنطقةيمثل شاشة ( 9-5الشكل )

 

عرضـي( المـراد -يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين التقريـر" ويختـار نـوع التقريـر )طـولي 

 (.1-9-5كما في الشكل رقم )خالصة المعلومات المالية للعقود حسب المنطقة عرضه ككشف، فيظهر له 

 

 محددات الكشف: ▪

 تم إدخال رقم سنة الميزانية فيقوم النظام باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم.يسنة الميزانية:  

 .لمنسدلةا لقائمةا اللخ نمقوم المستخدم باختيار المنطقة يالمنطقة:  
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 لعقود حسب المنطقة.خالصة المعلومات المالية ليمثل  (1-9-5الشكل )
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 تقرير بيان الوظائف المطلوب إحداثها

 حسـب للعقـود الماليـة المعلومـات خالصـةمـن خـالل شاشـة تقرير بيان الوظـائف المطلـوب إحـداثها يتم الحصول على 

 (.10-5من قائمة تقارير النظام كما في الشكل رقم ) المنطقة
 

 .بيان الوظائف المطلوب إحداثهايمثل شاشة  (10-5)الشكل 
 

عرضـي( المـراد -يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين التقريـر" ويختـار نـوع التقريـر )طـولي 

 (.1-10-5كما في الشكل رقم )تقرير بيان الوظائف المطلوب إحداثها عرضه ككشف، فيظهر له 

 

 محددات البيان: ▪

 تم إدخال رقم سنة الميزانية فيقوم النظام باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم.يلميزانية: اسنة  

 المستخدم باختيار النموذج.   ميقو النموذج: 

 .لكلا وأ عرضه للمستخدمو استرجاعهب لنظاما يقومف عينم ادرك ختيارا تمي الكادر: 

ي حـال اختيـار كـادر معـين ضـمن فـ فعيل محدد "المرتبـة"تتم ييقوم المستخدم باختيار المرتبة أو الكل.  المرتبة: 

  .محدد "الكادر"

 .لكلا وأ عرضها للمستخدمو استرجاعهاب لنظاما يقومف عينةم داريةا حدةو ختيارا متيالوحدة اإلدارية:  

 .لكلا عرضه للمستخدم أوو استرجاعهب لنظاما يقومف عينم ظيفيو سمىم ختيارا متي المسمى الوفيفي: 
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 .بيان الوظائف المطلوب إحداثهايمثل  (1-10-5الشكل )
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 خالصة بالمعلومات المالية للمشاريع المعتمدة في الباب الرابع

 بالمعلومـات خالصـةمن خالل شاشة خالصة بالمعلومات المالية للمشاريع المعتمدة في الباب الرابع يتم الحصول على 

 (.11-5من قائمة تقارير النظام كما في الشكل رقم ) الرابع الباب في المعتمدة للمشاريع المالية
 

 
 .خالصة بالمعلومات المالية للمشاريع المعتمدة في الباب الرابعيمثل شاشة  (11-5الشكل )

 

عرضـي( المـراد -يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين التقريـر" ويختـار نـوع التقريـر )طـولي 

-11-5كمـا فـي الشـكل رقـم )خالصة بالمعلومات المالية للمشاريع المعتمدة في الباب الرابع ف، فيظهر له عرضه ككش

1.) 

 

 محددات الكشف: ▪

 الصـة بالمعلومـات الماليـة للمشـاريع المعتمـدة فـي البـاب الرابـعخيعرض النظام اسم الكشـف  عنوان الكشف: 

 ويمكن تعديله.

 .اختيار مشروع أو أكثر من قائمة بمشاريع الباب الرابعبقوم المستخدم يقائمة المشاريع:  
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 .يمثل خالصة بالمعلومات المالية للمشاريع المعتمدة في الباب الرابع (1-11-5الشكل )
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 كشف تكلفة الرواتب والبدالت لفترة زمنية قادمة

 والبـدالت الرواتـب تكلفـة كشـفمـن خـالل شاشـة  قادمـة زمنية لفترة والبدالت الرواتب تكلفة كشفيتم الحصول على 

 (.13-5من قائمة تقارير النظام كما في الشكل رقم ) قادمة زمنية لفترة
 

 
 .قادمة زمنية لفترة والبدالت الرواتب تكلفة كشفيمثل شاشة  (13-5الشكل )

 

عرضـي( المـراد -يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين التقريـر" ويختـار نـوع التقريـر )طـولي 

 (.1-13-5كما في الشكل رقم ) قادمة زمنية لفترة والبدالت الرواتب تكلفة كشفعرضه ككشف، فيظهر له 

 

 محددات الكشف: ▪

 يقوم النظام باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم.فتم إدخال رقم سنة الميزانية يسنة الميزانية:  

 قوم النظام بإظهار السنة المالية المقابلة للسنة المعرفة في النظام.يالسنة المالية المقاببة:  

 .تم اختيار نوع النفقة )رواتب فقط/بدالت فقط/رواتب مقطوعة(ينوع النفقة:  

 ية )من/إلى(.تم اختيار مدى الفترات المحاسبيالفترة المحاسبية:  

 تم اختيار الكادر الوظيفي مع إمكانية اختيار الكل.يالكادر:  

 تم اختيار البند مع إمكانية اختيار الكل.يرقم البند:  

تم اختيار نوع النفقة الرئيسي )رواتب بدالت شـهرية، بـدالت غيـر شـهرية(، مـع إمكانيـة ينوع النفقة الرئيسي:  

 اختيار الكل. 

تم اختيار نوع النفقة الفرعـي حسـب نـوع النفقـة الرئيسـية المختـارة مـع إمكانيـة اختيـار ينوع النفقة الفرعي:  

 الكل.
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 .قادمة زمنية لفترة والبدالت الرواتب تكلفة كشفيمثل  (1-13-5الشكل )
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 الثالثالمعتمدة في الباب  للبرامجخالصة بالمعلومات المالية 

خالصـة بالمعلومـات مـن خـالل شاشـة  الثالثالمعتمدة في الباب  للبرامجخالصة بالمعلومات المالية يتم الحصول على 

 (.14-5من قائمة تقارير النظام كما في الشكل رقم ) الثالثالمعتمدة في الباب  للبرامجالمالية 
 

 
 الثالث.المعتمدة في الباب  للبرامجالصة بالمعلومات المالية يمثل شاشة خ (14-5الشكل )

 

عرضـي( المـراد -يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين التقريـر" ويختـار نـوع التقريـر )طـولي 

 (.1-14-5الثالث كما في الشكل رقم )المعتمدة في الباب  للبرامجخالصة بالمعلومات المالية عرضه ككشف، فيظهر له 

 

 محددات الكشف: ▪

لثالـث االمعتمـدة فـي البـاب  لبـرامجلالصـة بالمعلومـات الماليـة خلكشـف يعـرض النظـام اسـم ا عنوان الكشف: 

 ويمكن تعديله.

 .قوم المستخدم باختيار برنامج أو أكثر من قائمة ببرامج الباب الثالثيقائمة البرامج:  
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 الثالث.المعتمدة في الباب  للبرامجالصة بالمعلومات المالية يمثل خ (1-14-5الشكل )
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 بعدد الوظائف المطلوب احداثهاكشف احصائي 

 الوظـائف بعـدد احصـائي كشـفمـن خـالل شاشـة كشف احصائي بعـدد الوظـائف المطلـوب احـداثها يتم الحصول على 

 (.15-5من قائمة تقارير النظام كما في الشكل رقم ) احداثها المطلوب
 

 
 .كشف احصائي بعدد الوظائف المطلوب احداثهايمثل شاشة  (15-5الشكل )

 

عرضـي( المـراد -يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين التقريـر" ويختـار نـوع التقريـر )طـولي 

 (.1-15-5كما في الشكل رقم )كشف احصائي بعدد الوظائف المطلوب احداثها عرضه ككشف، فيظهر له 

 

 محددات الكشف: ▪

 النظام باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم. تم إدخال رقم سنة الميزانية فيقوميسنة الميزانية:  

 .لكلا وأ عرضها للمستخدمو استرجاعهاب لنظاما يقومف عينةم داريةا حدةو ختيارا تميالوحدة اإلدارية:  

 .لكلا وأ عرضه للمستخدمو استرجاعهب لنظاما يقومف عينم ادرك ختيارا تمي الكادر: 
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 .الوظائف المطلوب احداثهاكشف احصائي بعدد يمثل  (1-15-5الشكل )
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 كشف احصائي بتكلفة النفقات على البنود

 بتكلفـة احصـائي كشـفوذلـو مـن خـالل شاشـة  البنـود على النفقات بتكلفة احصائيبيانات  كشفيتم الحصول على 

 (.16-5من قائمة تقارير النظام كما في الشكل رقم ) البنود على النفقات

 

 
 .البنود على النفقات بتكلفة احصائي كشفيمثل شاشة  (16-5الشكل )

 

عرضـي( المـراد -يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين التقريـر" ويختـار نـوع التقريـر )طـولي 

 (.1-16-5كما في الشكل رقم ) البنود على النفقات بتكلفة احصائي كشفعرضه ككشف، فيظهر له 

 

 محددات التقرير: ▪

 تم إدخال رقم سنة الميزانية فيقوم النظام باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم.يسنة الميزانية:  

 قوم النظام بعرض السنة المالية المرتبطة المعرفة في النظام.ي :لمرتبطةا السنة المالية 

  تم ادخال نوع النفقة المعرفة في النظام المالي أو إمكانية اختيار الكل.ي :نوع النفقة 

 تم اختيار نوع الحساب )تحليلي/تفصيلي( أو إمكانية اختيار الكل.ي :نوع الحسان 

 تم ادخال رقم الحساب المرتبط بنوع الحساب.ي :رقم الحسان 

 تم اختيار المسير الرئيسي أو إمكانية اختيار الكل.ي :المسير الرئيسي 

 .تم اختيار المسير الفرعي أو إمكانية اختيار الكلي :المسير الفرعي 

 تم اختيار مركز التكلفة أو إمكانية اختيار الكل.ي :مركز التكبفة 

 تم ادخال الفترة المطلوبة لجلب البيانات على حسب تعريفها في النظام.ي :الفترة 

 تم اختيار الكادر أو إمكانية اختيار الكل.ي :الكادر 

 ار الكل.تم اختيار حالة الصرف )مصروف/غير مصروف( أو امكانية اختيي :حالة الصرع 

دالا مـن اسـم ب وع المسير الفرعينتم اختيار اظهار ي :لتكبفةا دًم من اسم مركزب افاار نوع المسير الفرعي 

 أو ال. التكلفة مركز
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 .البنود على النفقات بتكلفة احصائي كشفيمثل  (1-16-5الشكل )
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 بيان العقارات المستأجرة كشف 

مـن قائمـة  المستأجرة العقارات بيان كشفيتم   الحصول على كشف بيان العقارات المستأجرة وذلو من خالل شاشة 

 (.17-5تقارير النظام كما في الشكل رقم )

 

 
 يمثل شاشة كشف بيان العقارات المستأجرة. (17-5الشكل )

 

عرضـي( المـراد -يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين التقريـر" ويختـار نـوع التقريـر )طـولي 

 (.1-17-5بيان العقارات المستأجرة كما في الشكل رقم ) كشفعرضه ككشف، فيظهر له 

 

 محددات التقرير: ▪

 التها ويعرضها للمستخدم.حتم إدخال رقم سنة الميزانية فيقوم النظام باسترجاع يالسنة:  

 يتم إدخال نوع العقار أو اختيار الكل. نوع العقار: 

 تم إدخال المستفيد من العقار أو اختيار الكل.يالمستفيد من العقار:  

 تم إدخال اسم مالو العقار أو اختيار الكل.ياسم مالك العقار:  

 تم إدخال تاريخ بداية العقد من وإلى.يتاريخ بداية العقد:  
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 يمثل كشف بيان العقارات المستأجرة. (1-17-5الشكل )
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 استطالعات النظام

" مـن القائمــة علـى يمــين اسـتطالعات النظــام  ويظهــر عنـد اختيــار "اسـتطالعات النظــام والكشـوف  يتضـمن شاشــات

 (.0-6الشاشة كما في الشكل )

 

 
 يمثل قائمة شاشات استطالعات النظام. (0-6الشكل )
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 االعتمادات المطلوبة حسب الباب والبنداستطالع 

يتم الحصول على استطالع باالعتمادات المطلوبة حسب الباب والبنـد فـي النظـام، وذلـو مـن خـالل شاشـة اسـتطالع 

 (.1-6االعتمادات المطلوبة حسب الباب والبند من قائمة استطالعات النظام كما في الشكل رقم )
 

 
 العتمادات المطلوبة حسب الباب والبند.( يمثل شاشة استطالع ا1-6الشكل )

 

يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين االستطالع" فيقـوم النظـام بإظهـار جـدول االعتمـادات 

م، البــان، رقــم الحســان، اســم الحســان، المعتمــد لبعــام الما،ــي، المطلوبــة يحتــوي علــى الحقــول التاليــة )

المعتمد لبعام الحالي، المنصرع لبعـام الحـالي، المطبـون لبعـام القـادم، نتيجـة المنصرع لبعام الما،ي، 

 (. المناقشة

 

 محددات امستطالع: ▪

 تم إدخال رقم سنة الميزانية فيقوم النظام باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم.يسنة الميزانية:  

 يتم إدخال رقم اإلصدار، حيث يقوم النظام باسترجاع تاريخ اإلصدار من النظام. رقم اإلصدار: 

يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى هـذا الـزر، حيـث يقـوم النظـام بعـرض قائمـة بتفاصـيل  زر )تكوين امستطالع(: 

 االعتمادات المطلوبة.
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 استطالع الوحدات اإلدارية التي أدخلت أو لم تدخل بياناتها

الحصول على استطالع بالوحدات اإلدارية التي أدخلت أو لـم تـدخل بياناتهـا فـي النظـام وذلـو مـن خـالل شاشـة يتم   

 (.2-6استطالع الوحدات اإلدارية التي أدخلت أو لم تدخل بياناتها من قائمة استطالعات النظام كما في الشكل رقم )
 

 
 أدخلت أو لم تدخل بياناتها. ( يمثل شاشة استطالع الوحدات اإلدارية التي2-6الشكل )

 

يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثـم يضـغط علـى زر "تكـوين االسـتطالع" فيظهـر النظـام قائمـة/قائمتين حسـب 

م، رمـز الجاـة، اسـم الجاـة، المحددات، حيث تحتوي القائمة األولى )استطالع حسب الجهة( على الحقول التالية )

( أم القائمة الثانيـة )اسـتطالع حسـب النمـوذج( فتحتـوي علـى الحقـول اسم النموذجحالة اإلد ا ، رقم النموذج، 

( وهـذه الشاشـة خاصـة بإظهـار م، رقم النموذج، اسم النموذج، حالة اإلد ا ، رمز الجاة، اسـم الجاـةالتالية )

 الوحدات اإلدارية التي أدخلت أم لم تدخل بياناتها في النظام. 

 

 محددات امستطالع: ▪

 تم إدخال رقم سنة الميزانية فيقوم النظام باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم.يسنة الميزانية:  

يقوم المستخدم باختيار حالة اإلدخال مـن القائمـة المنسـدلة فيختـار أحـد الخيـارات التاليـة )غيـر  حالة اإلد ا : 

 مدخلة، مدخلة، كالهما(.

االسـتطالع مـن القائمـة المنسـدلة فيختـار أحـد الخيـارات التاليـة يقوم المستخدم باختيـار نـوع  نوع امستطالع: 

 )حسب الجهة، حسب النموذج، كالهما(.

 يقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر، فيعرض النظام قائمة/قائمتين، وهما: زر )تكوين امستطالع(: 
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 استطالع حسب الجاة: ▪

 الجهات اإلدارية الموجودة في النظام. تظهر هذه القائمة معلومات االستطالعات في النظام حسب

 

 استطالع حسب النموذج: ▪

 تظهر هذه القائمة معلومات االستطالعات في النظام حسب النماذج المعرّفة في النظام.
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 والثانياستطالع النماذج التجميعية للباب األول 

اسـتطالع النمـاذج التجميعيـة والثاني وذلو من خالل شاشة لنماذج التجميعية للباب األول يتم الحصول على استطالع ا

 (.3-6والثاني من قائمة استطالعات النظام كما في الشكل رقم )للباب األول 
 

 
 والثاني.استطالع النماذج التجميعية للباب األول ( يمثل شاشة 3-6الشكل )

 

االسـتطالع" فيظهـر النظـام بيانـات البنـود حسـب يقوم المستخدم بإدخال المحـددات ادنـاه ثـم يضـغط علـى زر "تكـوين 

، رمـز الجاـة، اسـم الجاـة، المحددات، حيث تحتوي القائمة األولى )استطالع حسب الجهة( على الحقول التالية )م

( أم القائمة الثانيـة )اسـتطالع حسـب النمـوذج( فتحتـوي علـى الحقـول حالة اإلد ا ، رقم النموذج، اسم النموذج

( وهـذه الشاشـة خاصـة بإظهـار النموذج، اسم النموذج، حالة اإلد ا ، رمز الجاة، اسـم الجاـة م، رقمالتالية )

 والثاني في النظام. استطالع النماذج التجميعية للباب األول 

  

 محددات امستطالع: ▪

 تم إدخال رقم سنة الميزانية فيقوم النظام باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم.يسنة الميزانية:  

نمـاذج  كـونت يتم إدخال رقم النموذج فيقوم النظام باسترجاع اسمه ويعرضه للمستخدم، ويجب أن نموذج:لرقم ا 

 من الباب األول أو الثاني.

 يقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر، فيقوم النظام بعرض جدول ببيانات البنود. زر )تكوين امستطالع(: 
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 والرابع لثالثاستطالع النماذج التجميعية للباب ا

لنمـاذج التجميعيـة والرابع وذلو من خالل شاشة استطالع ا لثالثلنماذج التجميعية للباب ايتم الحصول على استطالع ا

 (.4-6والرابع من قائمة استطالعات النظام كما في الشكل رقم ) لثالثللباب ا
 

 لرابعوا لثالثلنماذج التجميعية للباب ا( يمثل شاشة استطالع ا4-6الشكل )
 

يقوم المستخدم بإدخال المحـددات ادنـاه ثـم يضـغط علـى زر "تكـوين االسـتطالع" فيظهـر النظـام بيانـات البنـود حسـب 

، رمـز الجاـة، اسـم الجاـة، المحددات، حيث تحتوي القائمة األولى )استطالع حسب الجهة( على الحقول التالية )م

القائمة الثانيـة )اسـتطالع حسـب النمـوذج( فتحتـوي علـى الحقـول ( أم حالة اإلد ا ، رقم النموذج، اسم النموذج

( وهـذه الشاشـة خاصـة بإظهـار م، رقم النموذج، اسم النموذج، حالة اإلد ا ، رمز الجاة، اسـم الجاـةالتالية )

 والرابع في النظام.  لثالثلنماذج التجميعية للباب ااستطالع ا

  

 محددات امستطالع: ▪

 دخال رقم سنة الميزانية فيقوم النظام باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم.إتم يسنة الميزانية:  

نمـاذج  كـونت يتم إدخال رقم النموذج فيقوم النظام باسترجاع اسمه ويعرضه للمستخدم، ويجب أن رقم النموذج: 

 من الباب الثالث أو الرابع.

 وم النظام بعرض جدول ببيانات البنود.يقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر، فيق زر )تكوين امستطالع(: 
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 التشكيالت اإلدارية

جميع رموز النظام، وهي تضم: رموز كوادر التوظيـف، ورمـوز أسـماء المرتبـات، ودليـل تصـنيف الوظـائف.  يتضمن شاشات

باإلضافة لجميع التشكيالت اإلدارية ألنواع الوظائف المختلفة والتي يتم جلبها من نظام شؤون الموظفين التي قد يرغـب 

" مـن القائمـة التشكيالت اإلدارية  يظهر عند اختيار "والمستخدم بالحصول عليها كملخص لعملية ما من عمليات النظام 

 (.0-7على يمين الشاشة كما في الشكل )

 

 
 يمثل قائمة شاشات التشكيالت اإلدارية. (0-7الشكل )
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 الوظائف تصنيفدليل 

التشـكيالت تمثل هذه الشاشة دليل تصنيف الوظائف في النظام وتظهـر عنـد اختيـار دليـل تصـنيف الوظـائف مـن قائمـة 

 (.1-7اإلدارية كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة دليل تصنيف الوظائف.3-4الشكل )

 

يختار المستخدم الدليل من القائمة المنسدلة المعرفة مسبقاا من نظام شؤون الموظفين فيقـوم النظـام بعـرض شـجرة 

هـذه الوظـائف يعـرض النظـام معلومـات  بالوظائف الموجودة في الدليل المختار، حيـث أنـه بعـد اختيـار المسـتخدم ألحـد

م، المسـتوى، الرمـز التصـنيفي، الرمـز التصـنيفي، مسـمى الوفيفـة، عـدد الوظيفة المختارة والتـي تشـمل )

 (. الوفائف في التشكيل، نماذج التقييم
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 التوظيف كوادررموز 

كــوادر التوظيــف مــن قائمــة  يــتم اســتعراض رمــوز كــوادر التوظيــف المعرّفــة فــي النظــام، وذلــو مــن خــالل شاشــة رمــوز

 (.1-7التشكيالت اإلدارية كما في الشكل رقم )
  

 
 ( يمثل شاشة رموز كوادر التوظيف.1-7الشكل )

 

يقوم المستخدم باختيار الدليل المراد عرض الرموز المعرّفة فيه المعرفة مسبقاا من نظـام شـؤون المـوظفين، وذلـو مـن 

( حيـث يعـرض النظـام جـدول بمعلومـات الرمـوز الخاصـة بالـدليل الـذي تـم التصنيفيالدليل خالل القائمة المنسـدلة )

 (.م، الرمز، الوصف، الترتيب، من المرتبة، إلى المرتبةاختياره، ويشمل هذا الجدول الحقول التالية )

 

 



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

 

 الميزانيةنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.  138 

 المرتبات أسماءرموز 

شاشـة رمـوز أسـماء المرتبـات مـن قائمـة يتم استعراض رموز أسـماء المرتبـات المعرّفـة فـي النظـام، وذلـو مـن خـالل 

 (.2-7التشكيالت اإلدارية كما في الشكل رقم )
 

 
 ( يمثل شاشة رموز أسماء المرتبات.2-7الشكل )

 

يقوم النظام بعرض جدول بمعلومات المرتبات المعرّفة فـي النظـام المعرفـة مسـبقاا مـن نظـام شـؤون المـوظفين، حيـث 

م، الرمـز، الوصـف، الحـد األدنـى لبمؤهـل، الوصـف المختصـر، الترتيـب، ) يحتوي الجـدول علـى الحقـول التاليـة

 (.الدرجة من، مستخدم )نعم/م(
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 المؤقتة الوظائفادخال بيانات نماذج 

مـن قائمـة  المؤقتـة الوظـائف نمـاذج بيانـات ادخـالالمؤقتة، وذلو من خالل شاشة  الوظائف نماذجيتم من إدخال بيانات 

 (.3-7التشكيالت اإلدارية كما في الشكل )
 

 
 .المؤقتة الوظائف نماذج بيانات ادخاليمثل شاشة  (3-7الشكل )

 

( ثـم يقـوم النظـام باسـترجاع النمـاذج المعرّفـة سنة الميزانيةيقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )

تكـون معرّفـة مـن نـوع )تشـكيالت إداريـة( ثـم يختـار المسـتخدم النمـوذج في هذه السنة، مع مالحظة أن هذه النماذج 

( ثم يضغط على الزر )جديد( من شريط األوامر لكـي يقـوم المسـتخدم بتعبئـة النموذجالمرغوب من القائمة المنسدلة )

م وجـود ارتبـاط مـع معلومات بيانات النموذج المختار والخاص بالوظائف المؤقتة، وهذا كما ذكرنا سابقاا فقط فـي حـال عـد

 نظام شؤون الموظفين والرواتب، أما في حال وجود ارتباط فإن النظام يقوم باسترجاع معلومات الحقول بشكل تلقائي.

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد إدخال بيانات نماذجها.يسنة الميزانية:  

 يقوم المستخدم باختيار النموذج المراد إدخال بياناته وذلو من خالل القائمة المنسدلة. النموذج: 

 

 جدو  الوفائف المؤقتة: ▪

 قم مسلسل/تسلسلي.رم:  

 قوم المستخدم بإدخال مسمى الوظيفة المطلوبة.يمسمى الوفيفة:  

 ة.بلمطلوالوظائف ادد عقوم المستخدم بإدخال ي :العدد المطبون 

 .لراتب السنوي للموظفاقوم المستخدم بإدخال ي :لبموفف الراتب السنون 

 .لراتب السنوي المطلوباقوم المستخدم بإدخال ي :الراتب السنون المطبون 

 .المعتمد للسنة الحالية الموظفين ددعقوم المستخدم بإدخال ي :العدد المعتمد لبسنة الحالية 
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 إلدارية.اقوم المستخدم بإدخال الجهة ي :الوحدة اإلدارية 

 .بررات االحتياج للوظيفةمقوم المستخدم بإدخال ي :مبررات امحتياج لبوفيفة 
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 الشاغرة لكادر الوظائفإدخال بيانات نماذج 

يتم إدخال بيانات نماذج الوظائف الشاغرة لكادر، وذلو من خالل شاشة إدخال بيانات نماذج الوظائف الشاغرة لكادر مـن 

 (.4-7اإلدارية كما في الشكل )قائمة التشكيالت 
 

 
 .يمثل شاشة إدخال بيانات نماذج الوظائف الشاغرة لكادر (4-7الشكل )

 

( ثم يقوم المستخدم باختيـار اسـم الكـادر مـن سنة الميزانيةيقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )

النمـاذج المعرّفـة فـي هـذه السـنة، مـع مالحظـة أن هـذه ( ثم يقوم النظـام باسـترجاع الكادرخالل القائمة المنسدلة )

( النمـوذجالنماذج تكون معرّفة من نوع )تشكيالت إدارية( ثم يختار المستخدم النموذج المرغوب من القائمة المنسدلة )

اص ثم يضغط على الزر )جديد( من شريط األوامر لكي يقـوم المسـتخدم بتعبئـة معلومـات بيانـات النمـوذج المختـار والخـ

بالوظائف الشاغرة لهذا الكادر، وهـذا كمـا ذكرنـا سـابقاا فقـط فـي حـال عـدم وجـود ارتبـاط مـع نظـام شـؤون المـوظفين 

 والرواتب، أما في حال وجود ارتباط فإن النظام يقوم باسترجاع معلومات الحقول بشكل تلقائي.

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 الميزانية المراد إدخال بيانات نماذجها. تم في هذا الحقل إدخال رقم سنةيسنة الميزانية:  

 يقوم المستخدم باختيار الكادر المراد إدخال بيانات نماذجه. الكادر: 

 يقوم المستخدم باختيار النموذج المراد إدخال بياناته. النموذج: 

 

 جدو  الوفائف الشاغرة لكادر: ▪

 قم مسلسل/تسلسلي.رم:  

 لمطلوبة.اقوم المستخدم بإدخال المرتبة يالمرتبة:  

 قوم المستخدم بإدخال رقم الوظيفة.يرقم الوفيفة:  

 قوم المستخدم بإدخال مسمى الوظيفة.يمسمى الوفيفة:  

 قوم المستخدم بإدخال الجهة اإلدارية.يالوحدة اإلدارية:  
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 المستخدم بإدخال تاريخ شغور الوظيفة. ميقو تاريخ الشغور: 
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 ها لكادرالمطلوب إلغائ الوظائفإدخال بيانات نماذج 

يتم إدخال بيانات نماذج الوظائف المطلوب إلغائها لكادر، وذلو من خالل شاشة إدخـال بيانـات نمـاذج الوظـائف المطلـوب 

 (.5-7إلغائها لكادر من قائمة التشكيالت اإلدارية كما في الشكل )
 

 
 .يمثل شاشة إدخال بيانات نماذج الوظائف المطلوب إلغائها لكادر (5-7الشكل )

 

يقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )سنة الميزانية( ثـم يقـوم المسـتخدم باختيـار اسـم الكـادر مـن 

( ثم يقوم النظـام باسـترجاع النمـاذج المعرّفـة فـي هـذه السـنة، مـع مالحظـة أن هـذه الكادرخالل القائمة المنسدلة )

( النمـوذجار المستخدم النموذج المرغوب من القائمة المنسدلة )النماذج تكون معرّفة من نوع )تشكيالت إدارية( ثم يخت

ثم يضغط على الزر )جديد( من شريط األوامر لكي يقـوم المسـتخدم بتعبئـة معلومـات بيانـات النمـوذج المختـار والخـاص 

لمـوظفين بالوظائف المطلوب إلغائها لكادر، وهذا كما ذكرنـا سـابقاا فقـط فـي حـال عـدم وجـود ارتبـاط مـع نظـام شـؤون ا

 والرواتب، أما في حال وجود ارتباط فإن النظام يقوم باسترجاع معلومات الحقول بشكل تلقائي.

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد إدخال بيانات نماذجها.يسنة الميزانية:  

 يقوم المستخدم باختيار الكادر المراد إدخال بيانات نماذجه وذلو من خالل القائمة المنسدلة. الكادر: 

 يقوم المستخدم باختيار النموذج المراد إدخال بياناته وذلو من خالل القائمة المنسدلة. النموذج: 

 

 جدو  الوفائف المطبون إلغائاا: ▪

 قم مسلسل/تسلسلي.رم:  

 دخال المرتبة المطلوب الغائها.قوم المستخدم بإيالمرتبة:  

 قوم المستخدم بإدخال رقم الوظيفة المطلوب الغائها.يرقم الوفيفة:  

 قوم المستخدم بإدخال مسمى الوظيفة المطلوب الغائها.يمسمى الوفيفة:  

 قوم المستخدم بإدخال أسباب إلغاء الوظيفة.يسبب اإللغاء:  
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 المطلوب إحداثها الوظائفإدخال بيانات نماذج 

يتم إدخال بيانات نماذج الوظائف المطلوب إحداثها، وذلو من خالل شاشة إدخال بيانات نماذج الوظائف المطلوب إحداثها 

 (.6-7من قائمة التشكيالت اإلدارية كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة إدخال بيانات نماذج الوظائف المطلوب إحداثها. (6-7الشكل )

 

( ثـم يقـوم النظـام باسـترجاع النمـاذج المعرّفـة سنة الميزانيةالميزانية في الحقل ) يقوم المستخدم بإدخال رقم سنة

في هذه السنة، مع مالحظة أن هذه النماذج تكـون معرّفـة مـن نـوع )تشـكيالت إداريـة( ثـم يختـار المسـتخدم النمـوذج 

( ثم يضغط على الـزر الكادر) ( ،كذلو يقوم المستخدم بإدخال الكادر في حقلالنموذجالمرغوب من القائمة المنسدلة )

)تعديل( من شريط األوامر لكي يقوم المستخدم بتعبئـة معلومـات بيانـات النمـوذج المختـار والخـاص بالوظـائف المطلـوب 

إحداثها، وهذا كما ذكرنا سابقاا فقط في حال عدم وجود ارتباط مع نظام شؤون الموظفين والرواتب، أمـا فـي حـال وجـود 

 قوم باسترجاع معلومات الحقول بشكل تلقائي.ارتباط فإن النظام ي

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد إدخال بيانات نماذجها.يسنة الميزانية:  

 يقوم المستخدم باختيار النموذج المراد إدخال بياناته وذلو من خالل القائمة المنسدلة. النموذج: 

ترتيـب طباعـة الكـوادر  المستخدم بإدخال الكادر وذلو حسب قيمها بنظام شؤون المـوظفين، ويكـون ميقو الكادر: 

 .عرف في رموز الكوادر في نظام شؤون الموظفينمُ حسب ترتيبها ال اا تصاعدي
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 إجمالي الوفائف المعتمدة: ▪

)المــوففين، المســتخدمين، تحتــوي هــذه القائمــة علــى الحقــول التاليــة ويقــوم المســتخدم بإدخالهــا يــدوياا وهــي 

 العما (.

 

 جدو  الو،ع المطبون: ▪

 رقم مسلسل/تسلسلي. م: 

 يقوم المستخدم بإدخال المرتبة المطلوب احداثها. المرتبة: 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الوظيفة المطلوب احداثها. رقم الوفيفة: 

  يقوم المستخدم بإدخال مسمى الوظيفة المطلوب احداثها. مسمى الوفيفة: 

 يقوم المستخدم بإدخال الرمز الوظيفي للوظيفة المطلوب احداثها. الرمز الوفيفي: 

 يقوم المستخدم بإدخال الجهة اإلدارية.  الوحدة اإلدارية: 

 يقوم المستخدم بإدخال مبررات طلب وظيفة إلحداثها. مبررات الطبب: 
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 نماذج الوظائف المطلوب تعديلها بياناتإدخال 

نماذج الوظائف المطلوب تعديلها، وذلو من خالل شاشة إدخال بيانات نماذج الوظائف المطلوب تعديلها يتم إدخال بيانات 

 (.7-7من قائمة التشكيالت اإلدارية كما في الشكل )

 

 
 .يمثل شاشة إدخال بيانات نماذج الوظائف المطلوب تعديلها (7-7الشكل )

 

( ثـم يقـوم النظـام باسـترجاع النمـاذج المعرّفـة سنة الميزانيةل )يقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية في الحق

في هذه السنة، مع مالحظة أن هذه النماذج تكـون معرّفـة مـن نـوع )تشـكيالت إداريـة( ثـم يختـار المسـتخدم النمـوذج 

بتعـديل  ( ثم يضغط على الزر )تعديل( من شريط األوامر لكي يقوم المسـتخدمالنموذجالمرغوب من القائمة المنسدلة )

معلومات بيانات النموذج المختار والخاص بالوظائف المطلوب تعديلها، وهذا كما ذكرنـا سـابقاا فقـط فـي حـال عـدم وجـود 

ارتباط مع نظام شؤون الموظفين والرواتب، أما في حال وجود ارتباط فإن النظام يقوم باسترجاع معلومات الحقول بشـكل 

 تلقائي.

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد تعديل بيانات نماذجها.ييزانية: مسنة ال 

 يقوم المستخدم باختيار النموذج المراد إدخال بياناته وذلو من خالل القائمة المنسدلة. النموذج: 
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 إجمالي الوفائف المعتمدة: ▪

 المستخدمين، العما (.)الموففين، تحتوي هذه القائمة على الحقول التالية: 

 

 جدو  البيانات: ▪

 قم مسلسل/تسلسلي.رم:  

 عرض النظام المرتبة للوضع الحالي ويمكن تعديلها.يالمرتبة لبو،ع الحالي:  

 عرض النظام رقم الوظيفة للوضع الحالي ويمكن تعديله.يرقم الوفيفة لبو،ع الحالي:  

 للوضع الحالي. يعرض النظام مسمى الوظيفة مسمى الوفيفة لبو،ع الحالي: 

 عرض النظام الرمز الوظيفي للوضع الحالي.يالرمز الوفيفي لبو،ع الحالي:  

 عرض النظام الجهة اإلدارية للوضع الحالي.يالوحدة اإلدارية لبو،ع الحالي:  

 عرض النظام المرتبة للوضع المطلوب ويمكن تعديلها.يالمرتبة لبو،ع المطبون:   

 يعرض النظام مسمى الوظيفة للوضع المطلوب ويمكن تعديله. مسمى الوفيفة لبو،ع المطبون: 

 عرض النظام الرمز الوظيفي للوضع المطلوب ويمكن تعديله.يالرمز الوفيفي لبو،ع المطبون:  

 تعديله. نعرض النظام الوحدة اإلدارية للوضع المطلوب ويمكيالوحدة اإلدارية لبو،ع المطبون:  

 اختيار الهيكل التنظيمي )معتمد/غير معتمد(.بقوم المستخدم ي :الايكل التنظيمي 

سـمى الوظيفـة متوافـد مـع محـدد المسـتخدم إن كـان ي :مسمى الوفيفة متوافق مـع الايكـل التنظيمـي 

 أو ال. الهيكل التنظيمي

 .سمى الوظيفة االشرافيةمقوم المستخدم بإدخال ي :مسمى الوفيفة امشرافية 

 .الوظيفة االشرافية م بإدخال مرتبةقوم المستخدي :مرتبة الوفيفة امشرافية 

قوم المستخدم بإدخال السبب وراء إجراء عملية التعديل على معلومـات الوظيفـة والمبـرر يحقل مبررات الطبب:  

  من إجراء عملية الطلب.

 المستخدم بتحديد نتيجة المناقشة )موافد/غير موافد(. لمناقشة: يقومانتيجة  
  



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

 

 الميزانيةنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.  148 

 الوظائف المعتمدة والمطلوبة لكادر خالصة 

استعراض خالصة الوظائف المعتمدة والمطلوبة لكادر، وذلو من خالل شاشة خالصة الوظـائف المعتمـدة والمطلوبـة  يتم

 (.8-7لكادر من قائمة التشكيالت اإلدارية كما في الشكل )

 

 
 .يمثل شاشة خالصة الوظائف المعتمدة والمطلوبة لكادر (8-7الشكل )

 

( ثـم يقـوم النظـام باسـترجاع النمـاذج المعرّفـة سنة الميزانيةيقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )

في هذه السنة، مع مالحظة أن هذه النماذج تكـون معرّفـة مـن نـوع )تشـكيالت إداريـة( ثـم يختـار المسـتخدم النمـوذج 

الزر )تعديل( من شريط األوامر لكي يقوم المسـتخدم بتعـديل  ( ثم يضغط علىالنموذجالمرغوب من القائمة المنسدلة )

بيانات ملخص بالوظائف المعتمدة والمطلوبة بعد ما تم عليها عمليات إضافة وتعديل للبيانات الخاصة بنماذجها، وهذا كمـا 

تبـاط فـإن النظـام ذكرنا سابقاا فقط في حال عدم وجود ارتباط مع نظام شؤون الموظفين والرواتب، أما فـي حـال وجـود ار

 يقوم باسترجاع معلومات الحقول بشكل تلقائي.

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

لوظـائف المعتمـدة ايانـات بلخـص م رضعـتم في هذا الحقل إدخال رقـم سـنة الميزانيـة المـراد يسنة الميزانية:  

 .والمطلوبة خاللها

ذلـو مـن خـالل والوظـائف المعتمـدة والمطلوبـة فيـه  بيانـات رضعـالمـراد  لكـادرا اختياربيقوم المستخدم  :الكادر 

 القائمة المنسدلة.

 

 جدو  البيانات: ▪

 .لكادرا يف لمرتبةللرمز التسلسلي ا :م 

 .سم المرتبةا :المرتبة 
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 الوفائف المعتمدة: عدد

في حال عدم وجود ربط مع نظام شؤون الموظفين والرواتب فإنه يـتم إدخالهـا مـن خـالل شاشـة )إدخـال هذه القائمة و

بيانات نماذج الوظائف المعتمدة(، أما في حال وجود ربط مع نظام شؤون الموظفين والرواتب فإنه يتم استرجاعها تلقائياا، 

 المجموع(.)المشغو ، الشاغر،  الحقول التالية:وهي تحتوي على 

 :المطبوبةالوفائف  عدد

 )إحداث، تعديل، إلغاء(. الحقول التالية:وهي تحتوي على 

 

 .لغاؤهاإ لمطلوبا لوظائفا عدد- حداثهاإ لمطلوبا لوظائفا ددع :الوفائف المطبوبة لبعام القادم إجمالي 

 .مثل هذا الحقل المجموع الكلي للوظائف وأنواعهاي :المجموع 

 

مالحظة مامة: 

بعد اإلنتهاء بالكامل مـن إدخـال معلومـات التشـكيالت اإلداريـة، يـتم الرجـوع إلـى شاشـة )طباعـة الميزانيـة باسـتخدام 

 لطباعتها.مجموعات الطباعة( 
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 المعتمدة والمطلوبة لكادر الوظائفخالصة 

 والمطلوبـة المعتمـدة ئفالوظـا خالصـةلكادر، وذلو من خالل شاشـة  ةيتم استعراض بيانات الوظائف المعتمدة والمطلوب

 (.9-7من قائمة التشكيالت اإلدارية كما في الشكل ) لكادر
 

 
 .لكادر والمطلوبة المعتمدة الوظائف خالصةيمثل شاشة  (9-7الشكل )

 

( ثم يقوم المستخدم باختيـار اسـم الكـادر مـن سنة الميزانيةيقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )

( ثم يقوم النظـام باسـترجاع النمـاذج المعرّفـة فـي هـذه السـنة، مـع مالحظـة أن هـذه الكادرالقائمة المنسدلة )خالل 

النماذج تكون معرّفة من نوع )تشكيالت إدارية( وليس )إعتمادات مالية( من خالل شاشـة )تعريـف نمـاذج الميزانيـة( ثـم 

دم بتعبئـة معلومـات بيانـات النمـوذج المختـار والخـاص يضغط على الزر )جديـد( مـن شـريط األوامـر لكـي يقـوم المسـتخ

لهذا الكادر، وهـذا كمـا ذكرنـا سـابقاا فقـط فـي حـال عـدم وجـود ارتبـاط مـع نظـام شـؤون  والمطلوبة المعتمدةبالوظائف 

 الموظفين والرواتب، أما في حال وجود ارتباط فإن النظام يقوم باسترجاع معلومات الحقول بشكل تلقائي.

 

 الرئيسية: المعبومات ▪

 تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد إدخال بيانات نماذجها.يالميزانية:  سنة 

 يقوم المستخدم باختيار الكادر المراد إدخال بيانات نماذجه وذلو من خالل القائمة المنسدلة. :الكادر 

 

 جدو  البيانات: ▪

 قم مسلسل/تسلسلي.رم:  

 للكادر. عرض النظام المراتبيالمرتبة:  

 عرض النظام عدد الوظائف المعتمدة المشغولة للكادر.يعدد الوفائف المعتمدة )المشغو (:  

 عرض النظام عدد الوظائف المعتمدة الشاغرة للكادر.يالشاغر(: ) عدد الوفائف المعتمدة 

 لكادر.لعرض النظام مجموع الوظائف المعتمدة المشغولة والشاغرة يالمجموع(: ) عدد الوفائف المعتمدة 

 عرض النظام عدد الوظائف المطلوب احداثها للكادر.يعدد الوفائف المطبوبة )إحداث(:  
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 عرض النظام عدد الوظائف المطلوب تعديلها للكادر.يعدد الوفائف المطبوبة )تعديل(:  

 عرض النظام عدد الوظائف المطلوب الغائها للكادر.يعدد الوفائف المطبوبة )إلغاء(:  

 .لقادما لعامل لمطلوبةا لوظائفا جماليإعرض النظام يإجمالي الوفائف المطبوبة لبعام القادم:   
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 المعتمدة الوظائفإدخال بيانات نماذج 

والرواتـب، وذلـو  نظام شـؤون المـوظفينيتم إدخال بيانات نماذج الوظائف المعتمدة، وهذا في حال عدم وجود ارتباط مع 

 (.10-7من خالل شاشة إدخال بيانات نماذج الوظائف المعتمدة من قائمة التشكيالت اإلدارية كما في الشكل )
 

 
 .يمثل شاشة إدخال بيانات نماذج الوظائف المعتمدة (10-7الشكل )

 

مع نظـام شـؤون المـوظفين  إدخال بيانات نماذج الوظائف المعتمدة وذلو في حال عدم وجود ربطيتم في هذه الشاشة 

( ثـم يختـار الكـادر مـن القائمـة سنة الميزانيـةوالرواتب، حيث يقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )

( ثـم يضـغط النمـوذج( ثم يختار النمـوذج المـراد إدخـال بياناتـه وذلـو مـن خـالل القائمـة المنسـدلة )الكادرالمنسدلة )

( ويبدأ بإدخال أرقام الوظائف المشغولة وأرقام الوظائف الشاغرة لكل مرتبة ثـم بعـد اإلنتهـاء المستخدم على الزر )تعديل

يضغط على زر )حفظ( وبعد ذلو إذا تم الرجوع إلى شاشة )خالصـة الوظـائف المعتمـدة والمطلوبـة لكـادر( فسـيظهر لنـا 

ين والرواتـب فسـيتم اسـترجاع معلومـات محصلة عدد الوظائف المعتمدة، أما في حال وجود ربط مع نظام شؤون الموظف

  .الوظائف المعتمدة بشكل تلقائي

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد إدخال بيانات نماذجها.يسنة الميزانية:  

 المراد إدخال بياناته وذلو من خالل القائمة المنسدلة. لكادرا اختياربيقوم المستخدم  :الكادر 

 النموذج المراد إدخال بياناته وذلو من خالل القائمة المنسدلة. اختياربيقوم المستخدم  النموذج: 
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 الوفائف المعتمدة:جدو   ▪

 رقم مسلسل/تسلسلي. م: 

 المرتبة للوظيفة حسب المسمى بنظام شؤون الموظفين. ىمسم :المرتبة 

النظــام بإظهارهــا حســب عــددها بنظــام شــؤون  ميقــو :الشــاغرة( –الوفــائف المعتمــدة )المشــغولة  عــدد 

الموظفين فباالعتماد على حالة الوظيفة بنظام شئون الموظفين يتم حصر عدد الوظائف المشغولة وعـدد الوظـائف 

 الشاغرة.

تم الحصـول علـى راتبهـا مـن خـالل يالنظام بإظهارها بحيث  ميقو الشاغرة(: –السنوية )المشغولة  التكاليف 

 :وفد المعادالت التالية مستحقات الموظف الذي يشغلها

 إجمالي الرواتب األساسية الشهرية للموظفين الذين=  التكاليف السنوية لبوفائف المشغولة بالمرتبة ▪

 12× يشغلون الوظائف التابعة للمرتبة 

 يتم الحصول على راتبها األساسي من خالل سلم الرواتبلشاغرة بالمرتبة التكاليف السنوية لبوفائف ا ▪

 .على راتب الدرجة السادسة للمرتبة أو راتب نهاية المربوط )أخر درجة( بالمرتبة باالعتمادالخاص بالكادر 

 

المطلــوب للعـام القـادم للوظـائف المشـغولة والشـاغرة وفــد  احتسـابب قـوم النظـامي :لقـادمالبعـام  المطبـون 

 التالية:المعادالت 

 

)عـدد  التكاليف السنوية للوظائف المشـغولة بالمرتبـة + المطبون لبعام القادم لبوفائف المشغولة بالمرتبة = •

    (.12× قيمة العالوة الدورية للمرتبة × الوظائف المشغولة التابعة للمرتبة 

 بالمرتبة.= التكاليف السنوية للوظائف الشاغرة  لبعام القادم لبوفائف الشاغرة بالمرتبةالمطبون  •

المطلوب للعام القادم للوظـائف المشـغولة بالمرتبـة + المطلـوب للعـام القـادم للوظـائف =  المطبون لبعام القادم •

 الشاغرة بالمرتبة
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 نماذج اعضاء هيئة التدريس والعاملين في الكليات والمعاهد بياناتادخال 

 بيانـات ادخـالوذلـو مـن خـالل شاشـة  والمعاهـد الكليـات فـي والعاملين التدريس هيئة اعضاء نماذج بيانات ادخاليتم 

 (.11-7من قائمة التشكيالت اإلدارية كما في الشكل ) والمعاهد الكليات في والعاملين التدريس هيئة اعضاء نماذج
 

 
 .والمعاهد الكليات في والعاملين التدريس هيئة اعضاء نماذج بيانات ادخاليمثل شاشة  (11-7الشكل )

 

حيث يقوم المسـتخدم  والمعاهد الكليات في والعاملين التدريس هيئة اعضاء نماذجإدخال بيانات يتم في هذه الشاشة 

( ثم يختار النموذج المراد إدخال بياناته وذلـو مـن خـالل القائمـة سنة الميزانيةبإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )

( ثم يضغط المستخدم على الزر )جديد( من القائمة الرئيسـية وإدخـال البيانـات فـي جـدول اعضـاء النموذجالمنسدلة )

 هيئة التدريس.

 

 لرئيسية:المعبومات ا ▪

 تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد إدخال بيانات نماذجها.يالميزانية:  سنة 

 النموذج المراد إدخال بياناته وذلو من خالل القائمة المنسدلة. اختياربيقوم المستخدم  النموذج: 

 

 جدو  اعضاء هيئة التدريس ▪

 قم مسلسل/تسلسلي. رم:  

 لمستخدم بإد ا  اسم الكبية.ااسم الكبية: يقوم  

 من نوع أستاذ )سعودي/غير سعودي(. لتدريسا يئةه عضاءاقوم المستخدم بإدخال عدد ياستاذ:   

مـن نـوع أسـتاذ مشـارك )سـعودي/غير  لتـدريسا يئـةه عضـاءاقـوم المسـتخدم بإدخـال عـدد يأستاذ مشـارك:  

 سعودي(.

مـن نـوع أسـتاذ مسـاعد )سـعودي/غير  لتـدريسا يئـةه عضـاءاقـوم المسـتخدم بإدخـال عـدد يأستاذ مسـاعد:  

 سعودي(.
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 من نوع محاضر )سعودي/غير سعودي(. لتدريسا يئةه عضاءاقوم المستخدم بإدخال عدد يمحا،ر:  

 من نوع معيد )سعودي/غير سعودي(. لتدريسا يئةه عضاءاقوم المستخدم بإدخال عدد ي :معيد 

 لألنواع المدخلة.عرض النظام مجموع أعضاء هيئة التدريس يالمجموع:  

 قوم المستخدم بإدخال عدد الموظفين من نوع )ثابتة/مؤقتة(.ي :موففون 

 قوم المستخدم بإدخال عدد المستخدمين من نوع )ثابتة/عمال(. ي :مستخدمون 

 عرض النظام مجموع الموظفين والمستخدمين.يالمجموع:  

 .المعاهدو لكلياتا يف العاملينو لتدريسا يئةه عضاءاعرض النظام إجمالي القيم المدخلة لجميع ياإلجمالي:  
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 لكادر معين البدالتبيان مفردات بند  

بيان مفردات بند البدالت لكادر معين في حال كان النظام مرتبط بنظام شؤون الموظفين والرواتـب، وذلـو مـن إدخال يتم 

 (.12-7اإلدارية كما في الشكل )خالل شاشة بيان مفردات بند البدالت لكادر معين من قائمة التشكيالت 
 

 
 .معين لكادر البدالت بند مفردات بيان شاشةيمثل  (12-7الشكل )

 

بيان مفردات بنـد البـدالت لكـادر معـين فـي حـال كـان النظـام مـرتبط بنظـام شـؤون بيانات  إدخاليتم في هذه الشاشة 

( ثـم يقـوم بإدخـال سـنة الميزانيـةفي الحقـل )الموظفين والرواتب، حيث يقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية 

ثم يقوم النظام بإظهـار البيانـات فـي جـدول التفاصـيل وعنـد الطباعـة يظهـر البيـان كمـا فـي  )الكادر(الكادر في الحقل 

 (1-12-7الشكل )

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 نماذجها. تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد إدخال بياناتيسنة الميزانية:  

 يتم في هذا الحقل إدخال الكادر المراد استرجاع بياناته. الكادر: 

 يتم اختيار النموذج. النموذج: 

 

 جدو  التفاصيل: ▪

 قم مسلسل/تسلسلي.رم:  

 عرض النظام المرتبة للكادر.يالمرتبة:  

 عرض النظام فئة البدل للكادر.يفئة البد :  

 الوظائف المحددة وتكلفتها السنوية. عرض النظام قيمة بدل النقل لعدديبد  نقل:  

 للوظائف المحددة وتكلفتها السنوية. لعملا بيعةط دلبعرض النظام قيمة يبد  طبيعة العمل:  

 للوظائف المحددة وتكلفتها السنوية. لسكنا دلبعرض النظام قيمة يبد  السكن:  
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 وتكلفتها السنوية. للوظائف المحددة ائيةن ناطدم دلبعرض النظام قيمة ي :بد  مناطق نائية 

 للوظائف المحددة وتكلفتها السنوية. مثيلت دلبعرض النظام قيمة ي :بد  تمثيل 

للوظـائف المحـددة وتكلفتهـا  عيشـةم الءغ عرض النظام قيمة بدالت أخرى مثل بدلي: (د  غالء معيشةبآ رن ) 

 السنوية.

 عرض النظام مجموع البدالت المدخلة للكوادر المحددة.يالمجموع:   

 

 
 .بيان مفردات بند البدالت لكادر معينيمثل  (1-12-7الشكل )
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 بند البدالت لكادر معين مفرداتبيان تقرير 

معـين،  لكـادر البـدالت بنـد مفـرداتبيان  تقريرالمدخل في شاشة  معين لكادر البدالت بند مفرداتببيان  تقريريتم عرض 

 (.13-7)من قائمة التشكيالت اإلدارية كما في الشكل 
 

 
 .معين لكادر البدالت بند مفردات تقريريمثل شاشة  (13-7الشكل )

 

معـين، حيـث يقـوم المسـتخدم بإدخـال رقـم  لكـادر البـدالت بند مفردات بيان تقرير الحصول علىيتم في هذه الشاشة 

 يقـوم أن فبعـدأو يختـار الكـل  )الكـادر(( ثم يقوم بإدخال الكـادر فـي الحقـل سنة الميزانيةسنة الميزانية في الحقل )

-13-7كما في الشـكل رقـم ) معين لكادر البدالت بند مفردات بيان تقريرله  يظهر التقرير تكوين على بالضغط المستخدم

1) 

 

 :محددات الكشف ▪

 .سترجاع بياناتهااتم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد يسنة الميزانية:  

 يتم في هذا الحقل إدخال الكادر المراد استرجاع بياناته. الكادر: 
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 .معين لكادر البدالت بند مفردات تقريريمثل  (1-13-7الشكل )
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 المتعاقدين غير السعوديين الذين تصرف رواتبهم ومكافاتهم على بند معين بأسماءكشف 

فـي حـال  كشف بأسماء المتعاقدين غير السعوديين الذين تصرف رواتبهم ومكافاتهم علـى بنـد معـين يتم الحصول على

 (.14-7كان النظام مرتبط بنظام شؤون الموظفين والرواتب، من قائمة التشكيالت اإلدارية كما في الشكل )
 

 .معين بند على ومكافاتهم رواتبهم تصرف الذين السعوديين غير المتعاقدين بأسماء كشفيمثل شاشة  (14-7الشكل )
 

كشف بأسماء المتعاقدين غير السعوديين الـذين تصـرف رواتـبهم ومكافـاتهم علـى  الحصول علىيتم في هذه الشاشة 

في حـال كـان النظـام مـرتبط بنظـام شـؤون المـوظفين والرواتـب، حيـث يقـوم المسـتخدم بإدخـال رقـم سـنة  بند معين

 يقـوم أن فبعـدأو يختـار الكـل  )رقم البنـد(م البند في الحقل ( ثم يقوم بإدخال رقسنة الميزانيةالميزانية في الحقل )

كشـف بأسـماء المتعاقـدين غيـر السـعوديين الـذين تصـرف رواتــبهم لـه  يظهـر التقريـر تكـوين علـى بالضـغط المسـتخدم

 (1-14-7كما في الشكل رقم ) ومكافاتهم على بند معين

 

 :محددات الكشف ▪

 .سترجاع بياناتهااتم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد يسنة الميزانية:  

 يتم في هذا الحقل إدخال رقم البند المراد استرجاع بياناته أو الكل.  رقم البند: 

  

javascript:window.navigate('Budget/JobClassifications/Reports/RptNonSaudiContractorsSalaries.aspx?OperationCode=B1222&OperationNumber=17.13.7.14&OperationName=كشف%20بأسماء%20المتعاقدين%20غير%20السعوديين%20الذين%20تصرف%20رواتبهم%20ومكافاتهم%20على%20بند%20معين')
javascript:window.navigate('Budget/JobClassifications/Reports/RptNonSaudiContractorsSalaries.aspx?OperationCode=B1222&OperationNumber=17.13.7.14&OperationName=كشف%20بأسماء%20المتعاقدين%20غير%20السعوديين%20الذين%20تصرف%20رواتبهم%20ومكافاتهم%20على%20بند%20معين')
javascript:window.navigate('Budget/JobClassifications/Reports/RptNonSaudiContractorsSalaries.aspx?OperationCode=B1222&OperationNumber=17.13.7.14&OperationName=كشف%20بأسماء%20المتعاقدين%20غير%20السعوديين%20الذين%20تصرف%20رواتبهم%20ومكافاتهم%20على%20بند%20معين')
javascript:window.navigate('Budget/JobClassifications/Reports/RptNonSaudiContractorsSalaries.aspx?OperationCode=B1222&OperationNumber=17.13.7.14&OperationName=كشف%20بأسماء%20المتعاقدين%20غير%20السعوديين%20الذين%20تصرف%20رواتبهم%20ومكافاتهم%20على%20بند%20معين')
javascript:window.navigate('Budget/JobClassifications/Reports/RptNonSaudiContractorsSalaries.aspx?OperationCode=B1222&OperationNumber=17.13.7.14&OperationName=كشف%20بأسماء%20المتعاقدين%20غير%20السعوديين%20الذين%20تصرف%20رواتبهم%20ومكافاتهم%20على%20بند%20معين')
javascript:window.navigate('Budget/JobClassifications/Reports/RptNonSaudiContractorsSalaries.aspx?OperationCode=B1222&OperationNumber=17.13.7.14&OperationName=كشف%20بأسماء%20المتعاقدين%20غير%20السعوديين%20الذين%20تصرف%20رواتبهم%20ومكافاتهم%20على%20بند%20معين')
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 .كشف بأسماء المتعاقدين غير السعوديين الذين تصرف رواتبهم ومكافاتهم على بند معينيمثل  (1-14-7الشكل )

 

  

javascript:window.navigate('Budget/JobClassifications/Reports/RptNonSaudiContractorsSalaries.aspx?OperationCode=B1222&OperationNumber=17.13.7.14&OperationName=كشف%20بأسماء%20المتعاقدين%20غير%20السعوديين%20الذين%20تصرف%20رواتبهم%20ومكافاتهم%20على%20بند%20معين')
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 2001إحصاءات مالية الحكومة 

" 2001 الحكومـة ماليـة إحصـاءات ويظهر عنـد اختيـار "، 2001جميع الشاشات الخاصة بإحصاءات مالية الحكومة يتضمن 

 (.0-8ائمة على يمين الشاشة كما في الشكل )من الق

 

 
 .2001 الحكومة مالية إحصاءاتيمثل قائمة شاشات  (0-8الشكل )
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 المحاسبيدليل الميزانية 

، 2001يتم تعريف دليل محاسبي لهذه الميزانية بعد تعريف ميزانية لعام مالي مرتبط مع نظام إحصاءات ماليـة الحكوميـة 

كمـا  2001 الحكومة مالية إحصاءاتواعتماد البدء بإعدادها، وذلو من خالل شاشة دليل الميزانية المحاسبي من قائمة 

 (.1-8في الشكل )
 

 
 دليل الميزانية المحاسبي.يمثل شاشة  (1-8الشكل )

 

يتم في هذه الشاشة تعريف دليل محاسبي للميزانية، حيث يقوم المستخدم بإدخال رقـم سـنة الميزانيـة فـي الحقـل 

( ثم يضغط على الزر )بحث(، فيقوم النظام باسترجاع معلومات الميزانيـة التـي تـم تعريفهـا، ثـم يضـغط سنة الميزانية)

 ليتمكن من تعبئة حقول الشاشة، وفيما يلي تبيان لذلو:المستخدم على الزر )تعديل( 

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد تعريف دليل محاسبي لها.يسنة الميزانية:  

 عرض النظام حالة سنة الميزانية وتكون "تحت اإلعداد".يحالة سنة الميزانية:  

عرض النظام تاريخ بداية سنة الميزانيـة بـالهجري، والـذي تـم إدخالـه فـي شاشـة يتاريخ بداية سنة الميزانية:  

 إعداد وتعريف ميزانية العام المالي.

عرض النظام تاريخ نهاية سنة الميزانيـة بـالهجري، والـذي تـم إدخالـه فـي شاشـة يتاريخ نااية سنة الميزانية:  

 م المالي.إعداد وتعريف ميزانية العا

 HGS لعميلا علوماتم من لقائيت شكلبيعرض النظام قيمة الفصل  الفصل: 

 HGS لعميلا علوماتم من لقائيت شكلبيعرض النظام قيمة الفرع  الفرع: 

  .HGS لعميلا علوماتم من لقائيت شكلبيعرض النظام قيمة القسم  القسم: 

ن يقوم المسـتخدم باختيـار مصـدر الـدليل المحاسـبي وذلو بعد أ (صدر الدليلميقوم النظام بعرض قيمة الحقل ) 

 حسب ما يلي:
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(: يسـمح النظـام للمسـتخدم بتعبئـة حقـول الـدليل المحاسـبي الجديـد المـراد إد ا  دليل جديـدإذا تم اختيار الزر ) -

(، ثـم 1-1-8تعريفه للميزانية حيث يعرض النظام دليل محاسبي جاهز ألن يتم تعريف بنود جديدة فيه كما فـي الشـكل )

بعد تعريف بنود جديدة في الدليل المحاسـبي يضـغط المسـتخدم علـى الـزر )حفـظ( إلتمـام عمليـة الحفـظ حيـث تظهـر 

 (.المصدر سنة( كما يظهر رقم السنة المالية في الحقل )مصدر الدليلالقيمة )جديد( في حقل )
 

 
 يمثل قائمة الحسابات بعد الضغط على زر )إدخال دليل جديد(. (1-1-8الشكل )

 

( 2-1-8(: يعـرض النظـام قائمـة كمـا فـي الشـكل )تحميل الدليل مـن مشـروع ميزانيـة سـابقإذا تم اختيار الزر ) -

ويسمح النظام للمستخدم باختيار سنة مشروع الميزانية التي يرغب المستخدم بتحميل دليلهـا المحاسـبي مـن هـذه 

( كمـا يظهـر رقـم السـنة مصـدر الـدليلالقائمة، ثم بعد إتمام عملية الحفظ تظهر القيمة )مشروع سـابد( فـي حقـل )

 (.المصدر سنةالمالية في الحقل )

 

( 3-1-8(: يعـرض النظـام قائمـة كمـا فـي الشـكل )تحميل الدليل من دليل في النظـام المـاليإذا تم اختيار الزر ) -

لسنوات المعرّفـة فـي النظـام المـالي ليـتمكن المسـتخدم مـن اختيـار السـنة التـي يرغـب وتحتوي هذه القائمة على ا

المستخدم بتحميل دليلها المحاسبي من هذه القائمة، ثم بعد إتمام عملية الحفظ تظهـر القيمـة )مـن النظـام المـالي( 

 (.المصدر سنة(، كما يظهر رقم السنة المالية في الحقل )مصدر الدليلفي حقل )
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 ( يمثل شاشة السنوات المالية المعرّفة في مشاريع ميزانية سابقة.2-1-8الشكل )
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 ( يمثل شاشة السنوات المالية المعرّفة في النظام المالي.3-1-8الشكل )

 

ل (: يقوم النظام بإظهار رسالة التأكيد التالية للمسـتخدم: "هـتحديث البيانات من النظام الماليإذا تم اختيار الزر ) -

)نعـم / ال(" وفـي حالـة  دليل المحاسبي المالي المرتبط بسنة الميزانيةالتحديث دليل الميزانية المحاسبي بترغب في 

الــدليل إضــافة بنــود المصــروفات الموجــودة فــي ب تحــديث دليــل الميزانيــة المحاســبياختيــار )نعــم( يقــوم النظــام اليــاا ب

وذلو للسنة الماليـة المرتبطـة بسـنة الميزانيـة. فـي حالـة  لميزانيةالنظام المالي وغير موجودة في دليل االمحاسبي ب

 اختيار )ال( فيتم التراجع عن هذا األمر ويقوم المستخدم باختيار عملية أخرى أو الخروج من الشاشة.

 

عنـد اختيـار يقوم النظام بعرض قيم الحقول التالية بشكل تلقائي بعد اختيار الباب المراد إنشاء حساب/بند جديد فيه، أو 

تصــنيف  رقــم الحســان الــين ينتمــي لــ ،الحســاب/البند الرئيســي المــراد إنشــاء حســاب/بند فرعــي جديــد فيــه )

(، مسـتوى مصـروفات أم إيـرادات(، نـوع الحسـان )اجمالي، تفصـيلي، اضـافة الحسـابات بشـكل تلقـائي)الحسان 

 (. عبى البند ما يصرع، رقم الحسان السابق، رقم الحسان في النظام الماليالحسان، 

 

ــد يقــوم المســتخدم بإضــافة النفقــات لجــدول النفقــات وتعبئــة الحقــول  )رقــم حســان النفقــة، اســم النفقــة، البن

 التحبيبي(.
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 الميزانيةتعريف نماذج 

نمـاذج الميزانيـة مـن  يتم تعريف نماذج للميزانية بعد تعريف دليل محاسبي للميزانية، وذلـو مـن خـالل شاشـة تعريـف 

 (.2-8كما في الشكل ) 2001إحصاءات مالية الحكومة قائمة 
 

 
 يمثل شاشة تعريف نماذج الميزانية. (2-8الشكل )

 

، حيث يقوم المسـتخدم بإدخـال رقـم 2001 الحكومة مالية إحصاءاتيتم في هذه الشاشة تعريف نماذج للميزانية بنظام 

)بحـث(، فيقـوم النظـام باسـترجاع معلومـات الميزانيـة ( ثم يضغط علـى الـزر سنة الميزانيةسنة الميزانية في الحقل )

التي تم تعريفها، ثم يضغط المستخدم علـى الـزر )جديـد( ليـتمكن مـن تعبئـة معلومـات حقـول النمـاذج الجديـدة المـراد 

 تعريفها، وفيما يلي تبيان لذلو:

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 المراد تعريف نماذج لها. تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانيةيسنة الميزانية:  

 عرض النظام حالة سنة الميزانية.يحالة سنة الميزانية:  

 

 جدو  النماذج: ▪

 رقم مسلسل/تسلسلي للنموذج. م: 

 .المراد للنموذج المراد تعريفه لرقماقوم المستخدم بإدخال يرقم النموذج:  

 .المراد للنموذج المراد تعريفه السماقوم المستخدم بإدخال ياسم النموذج:  

فيختار إما )تشكيالت إدارية( أو )مصروفات( أو )بيانـات  ؛لنموذجاقوم المستخدم باختيار تصنيف يتصنيف النموذج:  

 الخالصات(.– تجميعية نماذجتفصيلية( أو )أصول وخصوم( أو )مشاريع( أو )برامج( أو )

فيختار إما )تجميعي/طباعة( أو )تفصـيلي/ادخال( أو )تقريـر(،  ؛لنموذجاقوم المستخدم باختيار نوع ينوع النموذج:  

 حيث أن:
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تجميعي/طباعة: أي أن النموذج خاص بجمع قيم مجموعة بنود من نفس النوع، مثالا: رسوم الخـدمات تشـمل )رسـوم  -

 الكهرباء، رسوم المياه، رسوم اإلتصاالت، رسوم البريد ... إلخ(. 

 النموذج خاص بقيمة بند واحد فقط، مثالا: رسوم الكهرباء. تفصيلي/ادخال: أي أن -

 تقرير: أي أن النموذج خاص بالتقارير. -

 (صـنيف النمـوذجتيقوم النظام بتفعيل هذا الحقل فقط عنـد اختيـار الخيـار )مصـروفات( مـن الحقـل ) رقم البان: 

رقم الباب مـن  اختياريمكن للمستخدم رقم الباب الموجود في النظام المالي؛ حيث  اختيارليتمكن المستخدم من 

 .للباب التابعة البنود جدول من تحديدهدون تخصيص بند معيّن، كما يمكن تخصيص بند معيّن من خالل 

 (حميل النمـوذجتعد أن يقوم المستخدم بتحميل النموذج المصّمم من خالل الزر )بالنموذج المصمم لبطباعة:  

( يقـوم النظـام بعـرض اسـم النمـوذج المحّمـل فـي هـذا الحقـل لبطباعةالنماذج المصممة الموجود في الجزء )

( ويتيح للمستخدم إمكانية حذف النموذج إذا قرر المستخدم ذلـو، وذلـو مـن خـالل النموذج المصمم لبطباعة)

 (.مسحالضغط على الزر )

فـإن النظـام  (النمـوذج وعنذا قام المستخدم باختيار الخيار )مرفد إلكتروني( من الحقل )إالمرفق اإللكتروني:  

( ليـتمكن المسـتخدم مـن تحميـل المرفـق اإللكترونـييقوم بتفعيـل الـزر )تحميـل( الموجـود فـي هـذا الحقـل )

 النموذج كمرفد إلكتروني.

قوم المستخدم بتحديد هـل النمـوذج محجـوز للنظـام وذلـو مـن خـالل اختيـار الخيـار يمحجوز لبنظام )نعم/م(:  

 (.ممحجوز للنظام وذلو من خالل اختيار الخيار )(، أم أن النموذج غير نعم)

 

 البنود التابعة لبنموذج: /البنود التابعة لببانجدو   ▪

 قم مسلسل/تسلسليرم:  

 عرض النظام رقم الحسابيرقم الحسان:  

 عرض النظام اسم الحسابياسم الحسان:  

 

الجـدول يقـوم المسـتخدم بتحديـد بنـد أو  يقوم النظام بعرض البنود التي تم تعريفها مسبقا في الدليل المحاسـبي فـي

الموجـود بالسـطر أو  االختيـارمربـع  علـى  Checkأكثر في الجدول الخاص بـ "البنود التابعة للباب"، وذلو عن طريد عمل

ومـن ثـم يقـوم بالضـغط علـى زر السـهم األيسـر ويقـوم النظـام  بالنموذج،األسطر التي تحتوي على البنود المراد ربطها 

فـي حـال كـان مالحظـة انـه ". مـع بند أو مجموعة البنود المختارة إلى الجدول الخاص بـ "البنود التابعة للنمـوذجبإضافة ال

 البنـود هـذه إظهار يتم ال للباب التابعة البنود قائمة من للنموذج التابعة البنود عتد اختيار تفصيلي نموذجالنموذج المعرف 

 تجميعي. نموذج أي تعريف عند فقط تظهر وإنما آخر تفصيلي نموذج ألي للباب التابعة البنود قائمة في

 

 النماذج المصممة لبطباعة: ▪

 Budget Formsيـتم فـي هـذا الجـزء تحميـل نمـاذج الميزانيـة المصـممة مسـبقاا مـن خـالل مصـمم نمـاذج الميزانيـة )

Designer( حيث يتم الضغط على زر ،)Browse النمـوذج المـراد تحميلـه مـن ( ليسمح النظام للمستخدم بتحديد مسار

( ثــم يضــغط نمــوذج الطباعــة(، ثــم يقــوم النظــام بعــرض مســار النمــاذج الــذي تــم اختيــاره فــي الحقــل )Pathالجهــاز )

  ( ليتم تحميل النموذج.تحميل النموذجالمستخدم على الزر )

 

 نسخة ابتدائية لنماذج البيانات: ▪

( إنشـاء نسـخة ابتدائيـة مـن ة ابتدائيـة لبيانـات النمـاذجتحميل نسخيمكن للمستخدم من خالل الضغط على الزر )

 بيانات نماذج البيانات.

 

 

  



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

 

 الميزانيةنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.  169 

 الميزانية للمصروفات نماذجإدخال بيانات 

 يتم إدخال بيانات نماذج للميزانية في بنود المصروفات لألبواب الثمانية، وذلو مـن خـالل شاشـة إدخـال بيانـات نمـاذج 

 (.3-8كما في الشكل ) 2001احصاءات مالية الحكومة الميزانية للمصروفات من قائمة 
 

 
 يمثل شاشة إدخال بيانات نماذج الميزانية للمصروفات. (3-8الشكل )

 

( فيعرض النظام حالة السنة وهـي "تحـت اإلعـداد"، ثـم السنةيقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )

( فيقـوم النظـام بعـرض F2( ويضـغط علـى زر المفتـاح الـوظيفي )اإلداريـةالوحدة يضع المستخدم المؤشر في الحقل )

جميع الوحدات اإلدارية المطلوب منها اإلدخال والتي يملو المستخدم صالحية عليها والتي تم تعريف لها نمـاذج )نمـاذج 

( F2ط علـى زر )( ويضـغالنمـوذجمرتبط بها نفقات(. ثم يختار المستخدم جهة إداريـة مـا، ثـم يضـع المؤشـر فـي حقـل )

فيعرض النظام النماذج التي تم تعريفها للميزانية والتي من نوع )مصروفات( والتي تم تعريف نفقات للبند الذي تـم ربطـه 

( فـي جـدول االعتمـادات فيقـوم المسـتخدم بإدخـال البنـد( و )البنـد الرئيسـي)البند( بالنموذج. يقوم النظـام بعـرض )

 البيانات والحفظ.

 

 الرئيسية:المعبومات  ▪

تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد إدخـال بيانـات نماذجهـا، ويعـرض النظـام حالـة سـنة يالسنة:  

 الميزانية.

الجهة اإلدارية المراد إدخال بيانات نماذجها، حيث يجب أن تكون الوحدة اإلدارية محققة للشروط  الوحدة اإلدارية: 

مطلـوب  –من خالل شاشة )صـالحيات المسـتخدمين علـى الوحـدات اإلداريـة(  التالية: للمستخدم صالحية عليها

لهـا نمـاذج معرّفـة مـن خـالل شاشـة )تعريـف  –منها اإلدخال من خالل شاشة )الجهات المطلوب منهـا اإلدخـال( 

ــة  ــل الميزاني ــات لكــل حســاب/بند مــن خــالل شاشــة )دلي ــف نفق ــتم تعري ــة( ويشــترط أيضــاا أن ي ــاذج الميزاني نم

 بي(، ثم أن يتم ربط كل نموذج مع ذلو البند/الحساب.المحاس



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

 

 الميزانيةنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.  170 

النموذج المراد إدخال بياناته مع مالحظة أن النماذج المعرّفة من نوع )مصروفات( هي فقط النماذج التـي  النموذج: 

( حيث يستطيع المستخدم أن يختار منها. أما النماذج المعرّفة مـن F2تظهر عند الضغط على زر المفتاح الوظيفي )

 نوع )تشكيالت إدارية( فال تظهر.

إذا كـان المسـتخدم يرغـب بتجميـع قـيم جميـع النفقـات فـي النمـوذج نفسـه للوحـدة اإلداريـة  معتمد لبتجميع: 

 ( في المربع. وهذا النموذج ُيعطي فيما بعد رقم تجميع محدد ليتم التعامل معه.✓نفسها؛ فإنه يضع إشارة )

 

 جدو  امعتمادات: ▪

 رقم مسلسل/تسلسلي للنفقة الموجودة في النموذج. م: 

لتي تم تعريفها في شاشة دليل الميزانية المحاسبي، والتـي تـم ربطهـا اأرقام النفقات  لال دخا البند الرئيسي: 

 مع النموذج من خالل شاشة تعريف نماذج الميزانية

 لميزانية المحاسبي.عرض النظام أسماء النفقات التي تم تعريفها في شاشة دليل اي البند: 

 يمة المعتمد للعام الحالي.قالمعتمد لبعام الحالي:  

يمة الحقل تظهر تلقائيا في النظام فـي حـال كـان نظـام الميزانيـة مـرتبط مـع ق :لحاليا بعامل مصبيا المعتمد 

 مخصـص=للعـام الحالي األصـلي االعتمـاد. ويكـون للبند األصلي االعتماد إجمالي قيمة تمثل والتيالنظام المالي 

 .المصروفات لبند المباشرة االيرادات من مخصص+  الميزانية

 .العتماد المطلوب للنشاط الرئيسياقيمة  :المطبون لبنشاط الرئيسي امعتماد 

 .1العتماد المطلوب للنشاط الفرعي اقيمة  :1امعتماد المطبون لبنشاط الفرعي  

 .2العتماد المطلوب للنشاط الفرعي اقيمة  :2امعتماد المطبون لبنشاط الفرعي  

 .جمالي االعتماد المطلوبإقيمة  :إجمالي امعتماد المطبون 

 ي مالحظات يرغب المستخدم بإدخالها.أ :مالحظات 

 

 :امجمالياتجدو   ▪

 لرئيسيا لنشاطل لمطلوبا العتمادايمة اجمالي ق :لرئيسيا بنشاطل لمطبونا امعتماد 

 .1 لفرعيا لنشاطل لمطلوبا العتمادايمة اجمالي ق :1 لفرعيا بنشاطل لمطبونا امعتماد 

 .2العتماد المطلوب للنشاط الفرعي اقيمة اجمالي  :2لبنشاط الفرعي  لمطبوناامعتماد  

 .جمالي االعتماد المطلوبإقيمة  :المطبون معتماداإجمالي  
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 الميزانية للمصروفات نماذجتجميع بيانات 

يتم تجميع بيانات الميزانية لألبواب الثمانية بعـد إدخـال بيانـات نمـاذج الميزانيـة للمصـروفات، وذلـو مـن خـالل شاشـة  

 (.4-8كما في الشكل ) 2001من قائمة احصاءات مالية الحكومة  للمصروفات الميزانية نماذجتجميع بيانات 

 

 
 .للمصروفاتالميزانية نماذج  يمثل شاشة تجميع بيانات (4-8الشكل )

 

( فيقـوم النظـام السـنةيقوم المستخدم بالضـغط علـى زر )جديـد( ثـم يقـوم بإدخـال رقـم سـنة الميزانيـة فـي الحقـل )

"، ثـم يـدخل المسـتخدم الرابـع للبـاب جديـد مشروع استمارة شاشة يمثل باسترجاع حالة السنة وتكون "تحت اإلعداد

( فيقوم النظـام بتجميـع بيانـات نفقـات النمـوذج والتـي تـم النموذجالحقل )رقم النموذج المراد تجميع بيانات نفقاته في 

إدخالها من خالل شاشة إدخال بيانات نماذج الميزانية للمصروفات ويقوم بإعطائها رقم تجميع واحد. ثم يضع المسـتخدم 

م يقـوم المسـتخدم بالضـغط ( ليتم تنفيذ عملية إصدار التجميعات فيما بعـد. ثـمعتمد لإلصدار( بجانب الخيار )✓إشارة )

 على زر )حفظ( إلتمام عملية الحفظ.

 

مالحظة هاّمة: 

النماذج الخاصة ببنود المصروفات يجب تجميعها أوالا قبل إعداداها لإلصدار، وذلو من خالل شاشة )تجميع بيانـات نمـاذج 

الميزانيــة للمصــروفات( ثــم تجميعهــا الميزانيــة للمصــروفات( حيــث يــتم إدخالهــا أوالا مــن شاشــة )إدخــال بيانــات نمــاذج 

 واعتمادها لإلصدار من شاشة )تجميع بيانات نماذج الميزانية للمصروفات(.
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 والمشاريع والبرامجغير المالية  األصولادخال بيانات 

والمشـاريع والبـرامج، وذلـو مـن خـالل شاشـة  الماليـة غيـر األصـول بياناتيتم إدخال بيانات النماذج للميزانية الخاصة  

 (.5-8كما في الشكل ) 2001والمشاريع والبرامج من قائمة احصاءات مالية الحكومة  المالية غير األصول بيانات ادخال
 

 
 والمشاريع والبرامج. المالية غير األصول بيانات ادخاليمثل شاشة  (5-8الشكل )

 

نمـاذج الميزانيـة الخاصـة باألصـول غيـر الماليـة والمشـاريع والبـرامج حيـث يقـوم يتم في هـذه الشاشـة إدخـال بيانـات 

( ثـم بإدخـال رقـم الوحـدة السـنةالمستخدم بالضغط على زر )جديد( ثم يقوم بإدخال رقم سنة الميزانيـة فـي الحقـل )

ظـام باسـترجاع معلومـات ( فيقـوم النالنموذج( ثم يدخل رقم النموذج في الحقل )الوحدة اإلداريةاإلدارية في الحقل )

 .البنود حسب المحددات السابقة

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد إدخال بيانات نماذجها.يالسنة:  

 الجهة اإلدارية المراد إدخال بيانات نماذجها. الوحدة اإلدارية: 

 النموذج المراد إدخال بياناته مع مالحظة أن يجب أن تكون بنود/حسابات الثالث أو الرابع. النموذج: 

  قوم النظام باسترجاع التصنيف االقتصادي.يالتصنيف امقتصادن:  
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: تكون للعرض فقط بحيث يـتم فيهـا عـرض اجمـالي العقـود المرتبطـة بالمشـاريع التابعـة   الصة إجمالي العقود: ▪

 :ادي بمختلف حاالتها وتشمل الخالصة المعلومات التاليةللتصنيف االقتص

 تحت التنفيي 

 لم يرتبط عبياا 

 المنتاية 

+   لمنتهيـةا لعقـودا جمـاليإ+  ليهـاع رتبطي مل قودع جماليإ+  لتنفيذا حتت لعقودا جماليإاإلجمالي الكبي:  

 .البديلة العقود إجمالي

 افاار/إ فاء حقو  العرض. 

 

 ويشمل البيانات التالية: المطبوبة لبمشاريع لبسنة القادمةجدو  امعتمادات  ▪

 .لنظاما نم لقائيت يكونو لسطرا قمر :م 
 .لبرنامجا وأ لمشروعا قمر نع بارةع رقم البند: 
 سم المشروع أو البرنامج.ا اسم البند: 

 لتكاليفا( يمةق نع بارةع هيو لقائياا ت تظهرف لماليا النظامب رتبطم لميزانيةا ظامن انك ذاا :لمعتمدةاالتكاليف  

 وذلو المالي النظام في( الجديد المالي العام ميزانية اعتماد) شاشة من عليها الحصول ويتم للبند،) التعديل بعد

 .يدوياا  إدخالها فيتم بالمالي مرتبط غير النظام كان اذا اما الميزانية، بسنة المرتبط المالي للعام

 يمةق نع بارةع هوو لقائياا ت يظهرف لماليا النظامب رتبطم لميزانيةا ظامن انك ذاا المعتمد السنون بعد التعديل: 

 بمعنى) الميزانية بسنة المرتبط المالي العام ميزانية في والمعتمدة للبند التعديل بعد األصلي االعتماد إجمالي

 المعادلة حسب المالي النظام في الجديد المالي العام ميزانية اعتماد شاشة في الموجودة اإلجمالي قيمة

 المباشرة االيرادات من مخصص+  الميزانية مخصص) عن عبارة وهو اإلجمالي=  التعديل بعد السنوي المعتمد)

 .يدوياا  إدخاله فيتم بالمالي مرتبط غير النظام كان اذا اما ،(((للبند

 نعـ بارةع هوو لقائياا ت يظهرف لماليا النظامب رتبطم لميزانيةا ظامن انك ذاا :نااية العام السابق تىح المنصرع 

 شاشـة مـن عليـه الحصـول ويـتم ،(السـابقة المالية السنة نهاية في التكاليف من الباقي - التعديل بعد التكاليف)

 كانـت واذا الميزانيـة، بسـنة المـرتبط المـالي للعـام وذلـو المالي النظام في( الجديد المالي العام ميزانية اعتماد)

 السـابد العـام نهايـة حتـى المنصـرف فيظهـر صفر،=  السابقة المالية السنة نهاية في التكاليف من الباقي قيمة

 المنصـرف وبالتـالي جديـد، البنـد يعنـي السـابقة السنة نهاية في الباقي في صفر قيمة وجود كون ،(صفر) بقيمة

 إدخالـه فيـتم بالمـالي مـرتبط غيـر النظـام كـان اذا امـا الجديدة، للبنود صفر يكون السابد المالي العام نهاية حتى

 .يدوياا 

 نعـ بـارةع هـوو لقائيـاا ت يظهـرف لماليا النظامب رتبطم لميزانيةا ظامن انك ذاا لفعبي لبسنة الحالية:ا المنصرع 

 النظـام فـي) للصرف والمتاح البنود مخصصات استطالع) شاشة من عليه الحصول ويتم ،( الفعلي المنصرف) قيمة

 تـاريخ حتـى البنـد مـن الفعلـي المنصـرف يظهر بحيث باالستطالع للبند التفصيلية البيانات عرض عند وذلو المالي

 فيـتم بالمـالي مـرتبط غيـر النظـام كـان اذا امـا الميزانيـة، سـنة تعريف في والمحدد واإلدارية المالية البيانات جلب

 .يدوياا  إدخاله

حتى نهاية العـام السـابد  المنصرف) –لتعديل ا عدبلمعتمد السنوي ايمة ق = :من التكاليف المعتمدة المتبقي 

 (.+ المنصرف الفعلي للسنة الحالية

حـال كـان اإلجـراء المطلـوب بـالتخفيض يـتم وضـع قيمـة  الزيـادة المطلوبـة، وفـي تم إدخـاليـ :لمطبوبـةا الزيادة 

 بالسالب 

 نمـ ليهع لحصلا يتمو) لسابقةا لماليةا لسنةا هايةن يف لتكاليفا نم لباقيا نع بارةع المطبون لبعام القادم: 

 شاشـة مـن عليـه الحصـول ويـتم) االعتمـاد - المطلوبـة الزيـادة( + الجديـد المـالي العـام ميزانيـة اعتمـاد شاشة

 كـان اذا امـا القـادم، للعـام المطلـوب بتعـديل للمسـتخدم السـماح مـع( للصرف والمتاح البنود مخصصات استطالع

 .يدوياا  إدخاله فيتم بالمالي مرتبط غير النظام

 .لمتبقي من التكاليف المعتمدة + الزيادة المطلوبةا :لمعتمدةا لتكاليفا نم لباقيا مجموع 

 .عديلهت يمكنو لقادما لعامل لمطلوبا يمةق لنظاما عرضي :(لمطبونا معتمادا) لقادما بعامل المطبون 
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 زر نسخ بيانات المقاولين: ▪

-8كمـا فـي الشـكل ) من سنه سابقة ببياناتالمستخدم بالضغط على هذا الزر وذلو الستبدال بيانات المقاولين  يقوم 

5-1) 

 يقوم المستخدم بإدخال سنة الميزانية المراد نسخ بيانات المقاولين منها. سنة الميزانية المرحل مناا: 

 الشاشة الرئيسية. يفلسنة اهي السنة المدخلة بحقل  سنة الميزانية المرحل الياا 

 

 
 بيانات المقاولين من سنة ميزانية سابقة. يمثل تحديث(1-5-8الشكل )
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  مشروع جديد طلب استمارة

وذلو من خالل شاشة استمارة مشروع جديـد مـن قائمـة احصـاءات ماليـة الحكومـة  يتم إدخال استمارة مشروع جديد،

 (.6-8كما في الشكل رقم ) 2001

 

 يمثل شاشة استمارة طلب مشروع جديد. (6-8الشكل)
 

يتم في هذه الشاشة تعبئة استمارة مشـروع جديـد حيـث يقـوم المسـتخدم بإدخـال رقـم سـنة الميزانيـة فـي الحقـل 

( ثـم النمـوذج( ثم يدخل رقم النموذج في الحقل )الوحدة اإلدارية)السنة( ثم بإدخال رقم الوحدة اإلدارية في الحقل )

( ثم يقوم بالضغط على زر )تعـديل( ليقـوم التصنيف امقتصادنباسترجاع التصنيف االقتصادي في الحقل )يقوم النظام 

 (.1-6-8بتعبئة البيانات في التفاصيل كما في الشكل )

 

 المعبومات الرئيسية:

 تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد تعبئة استمارة المشاريع عليها.يالسنة:  

 يتم في هذا الحقل إدخال الجهة اإلدارية المراد إدخال بيانات نماذجها. دارية:إلالوحدة ا 

يتم في هذا الحقل إدخال رقم النموذج المراد إدخال بياناته مع مالحظة أن يجب أن يكون بنود/حسـابات  النموذج: 

 الباب الرابع.

 قوم النظام باسترجاع التصنيف االقتصادي.يالتصنيف امقتصادن:  

 

 قائمة المشاريع الجديدةجدو   ▪

 يقوم المستخدم بإدخال رقم البند. لمشروع(:ارقم البند ) 

 .يقوم النظام باسترجاع اسم البند المشروع(:)اسم البند  

 

 التعريف بالمشروع: ▪
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 رقام البنود التفصيلية والتي تضاف تلقائيا.أعبارة عن  :(()تبقائي لتفصيبيارقم البند  

 قم أولوية المشروعرقوم المستخدم بإدخال ي :لمشروعارقم أولوية  

 قوم المستخدم بإدخال اسم المشروع.ي :لمشروعااسم  

 قوم المستخدم بإدخال المنطقة/المحافظة/المركز.ي)المنطقة/المحافظة/المركز(:  الموقع 

 قوم المستخدم بإدخال إحداثيات موقع المشروعي :اإلحداثيات 

 

 معبومات المشروع: ▪

 لفئات المستهدفة من المشروع. اقوم المستخدم بإدخال ي من المشروع: الفئات المستادفة 

 لفئات المستهدفة من المشروعاقوم المستخدم بإدخال عدد ي العدد: 

 عم/ال/غير ذلو(نالتصاميم )واهزية الدراسات جقوم المستخدم باختيار ي :التصاميموجاهزية الدراسات  

 اهزية الموقع للتسليم )نعم/ال/غير ذلو(جقوم المستخدم باختيار ي جاهزية الموقع لبتسبيم: 

 عداد دراسة الهندسة القيمية )نعم/ال/غير ذلو(إقوم المستخدم باختيار ي إعداد دراسة الاندسة القيمية: 

 عداد دراسة الهندسة القيمية )نعم/ال/غير ذلو(إقوم المستخدم باختيار ي توفر الكارباء: 

 )نعم/ال/غير ذلو( لمياهاوفر تالمستخدم باختيار  قومي :لميا اتوفر  

 وفر الصرف الصحي )نعم/ال/غير ذلو(تقوم المستخدم باختيار ي توفر الصرع الصحي: 

طبيـد أدلـة الوصـول تقـوم المسـتخدم باختيـار ي تطبيق أدلة الوصـو  الشـامل لـيون امحتياجـات الخاصـة: 

 الشامل لذوي االحتياجات الخاصة )نعم/ال/غير ذلو(

 وفر االرض )نعم/ال/غير ذلو(تقوم المستخدم باختيار ي توفر امرض: 

 2مالمساحة بمقياس  لمستخدم بإدخالاقوم ي المساحة: 

 وع المبنىنقوم المستخدم بإدخال ي نوع المبنى: 

 دد االدوارعقوم المستخدم بإدخال ي عدد امدوار: 

 دد االدوار تحت األرضعقوم المستخدم بإدخال ي تحت امرض: 

 دد االدوار فوق األرضعقوم المستخدم بإدخال ي فوق امرض: 

 2مبمقياس  سطحات المبانيممساحة  لمستخدم بإدخالاقوم ي مسطحات المباني: 

 مقوم المستخدم بإدخال طول األسوار بمقياس ي األسوار: 

 2مبمقياس  سطحات الموقع العاممقوم المستخدم بإدخال ي مسطحات الموقع العام: 

 المشروع بالشهور نجازإللمدة المتوقعة اقوم المستخدم بإدخال ي المشروع: نجازإلعة قالمدة المتو 

لمدة المتوقعـة لالسـتفادة مـن المشـروع اقوم المستخدم بإدخال ي المدة المتوقعة لالستفادة من المشروع: 

 بالسنوات

طـة التنميـة خعتماديـة المشـروع فـي اقـوم المسـتخدم بتحديـد ي هل المشروع معتمـد فـي  طـة التنميـة: 

 )نعم/ال/غير ذلو(

 لفصل / الصفحةاقوم المستخدم بإدخال ي الفصل / الصفحة: 

 رتباط المشروع بمشاريع أخرىاقوم المستخدم بإدخال مالحظات حول ي ارتباط المشروع بمشاريع أ رى: 

ثر علـى خاطر متوقعة قـد تـؤمقوم المستخدم بإدخال مالحظات حول ي مخاطر متوقعة قد تؤثر عبى المشروع: 

 المشروع

 

 تكاليف المشروع: ▪

 كاليف المشروعتقوم المستخدم بإدخال ي تكاليف المشروع: 

 االشرافوكاليف التصميم تقوم المستخدم بإدخال ي :امشراعوتكاليف التصميم  

لتكـاليف االجماليـة المطلـوب اقـوم المسـتخدم بإدخـال ي التكاليف امجمالية المطبـون اعتمادهـا لبمشـروع: 

 للمشروعاعتمادها 

 قوم المستخدم بإدخال االعتماد المطلوب.يالمطبون:  امعتماد 

 الصيانة عمالأللتكاليف المقدرة اقوم المستخدم بإدخال ي الصيانة: عما ألالتكاليف المقدرة  

 التشغيل عمالأللتكاليف المقدرة اقوم المستخدم بإدخال ي التشغيل: عما ألالتكاليف المقدرة  

كــاليف االثــاث التجهيــزات الالزمــة تقــوم المســتخدم بإدخــال ي لتجايــزات الالزمــة لبمشــروع:اتكــاليف امثــاث  

 للمشروع 
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قوم المسـتخدم بإدخـال ي ،من التكاليف امجمالية: لم تد لوتكاليف امثاث التجايزات الالزمة لبمشروع  

 ضمن التكاليف االجمالية ولم تدخلتكاليف االثاث التجهيزات الالزمة للمشروع 

 

 يقوم المستخدم بإدخال تفاصيل عناصر المشروع إن وجدت.زر )عناصر المشروع(: 

 يقوم المستخدم بإدراج المرفد اإللكتروني إن وجد.زر )المرفقات اإللكترونية(: 

 

 
 يمثل تفاصيل استمارة مشروع جديد.( 1-6-8الشكل )
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 طلب البرامج الجديدة

البرامج الجديدة، وذلو من خالل شاشة طلب البرامج الجديدة من قائمة احصاءات ماليـة يتم إدخال بيانات النماذج لطلب 

 (.7-8كما في الشكل رقم ) 2001الحكومية 

 

 
 .يمثل شاشة طلب البرامج الجديدة (7-8الشكل )

 

( ثـم السـنةيتم في هذه الشاشة طلب البرامج الجديدة حيث يقوم المستخدم بإدخال رقم سنة الميزانية في الحقل )

( ثـم يسـترجع النمـوذج( ثم يدخل رقـم النمـوذج فـي الحقـل )الوحدة اإلداريةبإدخال رقم الوحدة اإلدارية في الحقل )

( ثم يقـوم بالضـغط علـى زر )جديـد( ليقـوم بتعبئـة بيانـات التصنيف امقتصادنالنظام التصنيف االقتصادي في الحقل )

 البرامج الجديدة

 

 المعبومات الرئيسية: ▪

 تم في هذا الحقل إدخال رقم سنة الميزانية المراد طلب البرامج الجديدة عليها.يالسنة:  

 يتم في هذا الحقل إدخال الجهة اإلدارية المراد إدخال بيانات نماذجها. الوحدة اإلدارية: 

بنود/حسـابات يتم في هذا الحقل إدخال رقم النموذج المراد إدخال بياناته مع مالحظة أن يجب أن يكون  النموذج: 

 الباب الثالث.

 تم في هذا الحقل استرجاع التصنيف االقتصادي.يالتصنيف امقتصادن:  

 

 جدو  العقود الجديدة: ▪

 رقام البنود التفصيلية والتي تضاف تلقائيا.أعبارة عن  :((رقم البند التفصيبي )تبقائي 

 قوم المستخدم بإدخال اسم البرنامج.ي اسم البرنامج: 

 قوم المستخدم بإدخال التكاليف المطلوبة.ي :لمطبوبةاالتكاليف  

 قوم المستخدم بإدخال االعتمادات المطلوبة.ي :امعتمادات المطبوبة 
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 قوم المستخدم بإدخال مدة العقد الجديد بالشهر.ي :رمدة العقد بالشا 

 قوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية العقد.ي: دتاريخ بداية العق 

 لمستخدم بإدخال مبرر الطلب.اقوم ي :مبرر الطبب 
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 تقرير خالصة المشاريع الجديدة

 خالصـة تقريـرالجديدة وذلو من خالل شاشـة خالصة بالمعلومات المالية للمشاريع  يتم الحصول على كشف يستعرض

 (.8-8كما في الشكل رقم ) 2001من قائمة احصاءات مالية الحكومية  الجديدة المشاريع
 

 
 يمثل شاشة تقرير خالصة المشاريع الجديدة. (8-8الشكل )

 

عرضـي( المـراد -يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين التقريـر" ويختـار نـوع التقريـر )طـولي 

 (.1-8-8كما في الشكل رقم ) تقرير خالصة المشاريع الجديدةعرضه ككشف، فيظهر له كشف 

 

 محددات التقرير: ▪

 دخال رقم سنة الميزانية فيقوم النظام باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم.إتم ي :السنة 
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 يمثل كشف خالصة المعلومات المالية للمشاريع المعتمدة في الميزانية. (1-8-8الشكل )
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 تقرير المعلومات الوصفية للمشاريع المعتمدة بالميزانية

ويتم الحصول على كافـة بياناتـه مـن واقـع يتم الحصول على تقرير المعلومات الوصفية للمشاريع المعتمدة في الميزانية 

ها وذلو مـن خـالل للعقود المنتهية والعقود تحت التنفيذ واألعمال غير المرتبط علي المشاريعإدخاالتها في نماذج ميزانية 

كمـا فـي  2001مـن قائمـة احصـاءات ماليـة الحكوميـة  بالميزانيـة المعتمـدة للمشـاريع الوصفية المعلومات تقريرشاشة 

 (.9-8الشكل رقم )

 

 
 يمثل شاشة تقرير المعلومات الوصفية للمشاريع المعتمدة بالميزانية. (9-8الشكل )

 

عرضـي( المـراد -ثم يضغط على زر "تكوين التقريـر" ويختـار نـوع التقريـر )طـولي  ادناه المحدداتيقوم المستخدم بإدخال 

 (.1-9-8عرضه ككشف، فيظهر له تقرير المعلومات الوصفية للمشاريع المعتمدة في الميزانية كما في الشكل رقم )

 

 محددات التقرير: ▪

 رضها للمستخدم.تم إدخال رقم سنة الميزانية فيقوم النظام باسترجاع حالتها ويعي :السنة 
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 يمثل تقرير المعلومات الوصفية للمشاريع المعتمدة بالميزانية. (1-9-8الشكل )
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 تقرير المعلومات الوصفية للبرامج المعتمدة بالميزانية 

خالصـة بالمعلومـات وذلـو مـن خـالل شاشـة  بالميزانيـة المعتمدة للبرامج الوصفية المعلومات تقريريتم   الحصول على 

  (.10-8كما في الشكل رقم ) 2001من قائمة احصاءات مالية الحكومية المعتمدة  للبرامجالمالية 

 

 
 .بالميزانية المعتمدة للبرامج الوصفية المعلومات تقريريمثل شاشة  (10-8الشكل )

 

عرضـي( المـراد -يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين التقريـر" ويختـار نـوع التقريـر )طـولي 

 (.1-10-8كما في الشكل رقم ) تقرير المعلومات الوصفية للبرامج المعتمدة بالميزانيةعرضه ككشف، فيظهر له 

 

 محددات التقرير: ▪

 فيقوم النظام باسترجاع حالتها ويعرضها للمستخدم. تم إدخال رقم سنة الميزانيةي :السنة 



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

 

 الميزانيةنظام  :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.  185 

 
 .بالميزانية المعتمدة للبرامج الوصفية المعلومات تقريريمثل  (1-10-8الشكل )
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 خالصة بالمعلومات المالية للبرامج المعتمدة

 للبـرامج الماليـة بالمعلومـات خالصـةمـن خـالل شاشـة المعتمدة  للبرامجخالصة بالمعلومات المالية يتم الحصول على 

 (.11-8كما في الشكل رقم ) 2001من قائمة احصاءات مالية الحكومية  المعتمدة
 

 
 .المعتمدة للبرامجالصة بالمعلومات المالية يمثل شاشة خ (11-8الشكل )

 

عرضـي( المـراد -يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين التقريـر" ويختـار نـوع التقريـر )طـولي 

 (.1-11-8كما في الشكل رقم )المعتمدة  للبرامجخالصة بالمعلومات المالية عرضه ككشف، فيظهر له 

 

 محددات الكشف: ▪

 لثالث.االمعتمدة في الباب  لبرامجلالصة بالمعلومات المالية خيظهر النظام اسم الكشف  الكشف: عنوان 

 .قوم المستخدم باختيار برنامج أو أكثر من قائمة البرامجيقائمة البرامج:  
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 .المعتمدة للبرامجالصة بالمعلومات المالية يمثل خ (1-11-8الشكل )
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 خالصة بالمعلومات المالية للمشاريع المعتمدة

 الماليــة بالمعلومــات خالصــةمــن خــالل شاشــة خالصــة بالمعلومــات الماليــة للمشــاريع المعتمــدة يــتم الحصــول علــى 

 (.12-8كما في الشكل رقم ) 2001من قائمة احصاءات مالية الحكومية  المعتمدة للمشاريع
 

 .خالصة بالمعلومات المالية للمشاريع المعتمدةيمثل شاشة  (12-8الشكل )

 

عرضـي( المـراد -يقوم المستخدم بإدخال المحددات ادناه ثم يضغط على زر "تكوين التقريـر" ويختـار نـوع التقريـر )طـولي 

 (.1-12-8كما في الشكل رقم )خالصة بالمعلومات المالية للمشاريع المعتمدة عرضه ككشف، فيظهر له 

 

 محددات الكشف: ▪

 الصة بالمعلومات المالية للمشاريع المعتمدة خيظهر النظام اسم الكشف  عنوان الكشف: 

 .لمعتمدةاقوم المستخدم باختيار مشروع أو أكثر من قائمة بالمشاريع يقائمة المشاريع:  
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 .يمثل خالصة بالمعلومات المالية للمشاريع المعتمدة (1-12-8الشكل )
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 مسار العمل في نظام الميزانية

الميزانية مجموعة من المراحل المتعاقبة والتي يـتم تنفيـذها بشـكل متسلسـل فيمـا يضم مسار العمل على نظام 

يخص االعتمادات المالية والمصروفات، بحيث ال يمكن تنفيذ مرحلة ما من دون تنفيـذ المرحلـة التـي قبلهـا، وفيمـا يلـي 

 شرح مفصل لمسار العمل الخاص بنظام الميزانية:

 

o بالعمل على نظام الميزانية، يجب أوالا تحديد الخيـارات والتفضـيالت المرغوبـة فـي النظـام،  الخطوة األولى قبل البدأ

 (.7-1العامة للنظام من قائمة إعدادات النظام كما في الشكل رقم ) تويتم ذلو من خالل شاشة اإلعدادا

o ،وذلـو مـن خـالل شاشـة إعـداد  الخطوة الثانية بعد تحديد إعدادات النظام، هي أن يتم تعريف ميزانية العام المالي

 (.2-1وتعريف ميزانية العام المالي من قائمة إعدادات النظام كما في الشكل )

o  الخطوة الثالثة بعد تعريف ميزانية للعام المالي، واعتماد البدء بإعدادها؛ هـي أن يـتم تعريـف دليـل محاسـبي لهـذه

( أو 1-8قائمـة إعـدادات النظـام كمـا فـي الشـكل ) الميزانية، وذلو من خالل شاشة دليل الميزانية المحاسبي من

 (.1-8كما في الشكل ) 2001 الحكومة مالية إحصاءاتقائمة 

o  الخطوة الرابعة بعد تعريف دليل محاسبي للميزانية، هي أن يتم تعريـف نمـاذج للميزانيـة، وذلـو مـن خـالل شاشـة

كمـا  2001 الحكومة مالية إحصاءات( أو قائمة 5-1نماذج الميزانية من قائمة إعدادات النظام كما في الشكل ) تعريف

 (.2-8في الشكل )

o  ،الخطوة الخامسة بعد تعريف نماذج للميزانية، هـي أن يـتم تحديـد صـالحيات المسـتخدمين علـى نمـاذج الميزانيـة

 (.9-1وذلو من خالل شاشة صالحيات المستخدمين على النماذج من قائمة إعدادات النظام كما في الشكل )

o الميزانيـة، هـي أن يـتم تحديـد الجهـات  نمـاذج علـى المسـتخدمين صـالحيات تحديـدوة السادسة بعد أن تـم الخط

المطلوب منها اإلدخال، وذلو من خالل شاشة الجهات المطلوب منها اإلدخال من قائمـة إعـدادات النظـام كمـا فـي 

 (.4-1الشكل )

o  هي أن يتم تحديد صـالحيات المسـتخدمين علـى هـذه الخطوة السابعة بعد تحديد الجهات المطلوب منها اإلدخال؛

الجهات وذلو من خالل شاشة صالحيات المستخدمين على الوحدات اإلدارية من قائمـة إعـدادات النظـام كمـا فـي 

 (.1-1الشكل )

o  الخطوة الثامنة بعد تحديد المستخدمين الذي يملكون صالحيات على الوحدات اإلدارية المطلوب منها اإلدخال؛ هـي

يــتم تحديــد الطابعــات االفتراضــية للنمــاذج الخاصــة بنظــام الميزانيــة، وذلــو مــن خــالل شاشــة تحديــد الطابعــات  أن

 (.8-1االفتراضية للنماذج من قائمة إعدادات النظام كما في الشكل )

o يعـات، الخطوة التاسعة بعد تحديد الطابعات االفتراضية لطباعة نمـاذج الميزانيـة، هـي أن يـتم تعـديل مسـميات التوز

 (.9-1من خالل شاشة تعديل مسميات التوزيعات من قائمة إعدادات النظام كما في الشكل ) وذلو

o  الخطوة العاشرة بعد تعديل مسميات التوزيعات لنماذج الميزانية، هي أن يتم تعريف مجموعـات الطباعـة، وذلـو مـن

 (.10-1لشكل )خالل شاشة تعريف مجموعات الطباعة من قائمة إعدادات النظام كما في ا

o  الخطوة الحادية عشر بعد تعريف مجموعات الطباعة، هي أن يتم توزيع النماذج على مجموعات الطباعـة، وذلـو مـن

 (.11-1خالل شاشة توزيع النماذج على مجموعات الطباعة من قائمة إعدادات النظام كما في الشكل )

o  هي أن يتم إدخال بيانات نماذج للميزانية في بنـود ةالطباع مجموعات على النماذج توزيعالخطوة الثانية عشر بعد ،

البـاب األول والثـاني مـن قائمـة إدارة -الباب األول والثاني، وذلو من خـالل شاشـة إدخـال بيانـات نمـاذج للميزانيـة 

 (.12-1النظام كما في الشكل )

o لثـاني، هـي أن يـتم تجميـع بيانـات الخطوة الثالثة عشر بعد إدخال بيانات نمـاذج الميزانيـة فـي بنـود البـاب األول وا

الميزانية للباب األول والثاني، وذلو من خالل شاشة تجميع بيانـات الميزانيـة للبـاب األول والثـاني مـن قائمـة إدارة 

 (.3-2النظام كما في الشكل )

o  الخطوة الرابعة عشر هي أن يتم إدخال بيانات النماذج للميزانية الخاصة ببنود الباب الثالث، وذلو من خـالل شاشـة

 الحكومـة مالية إحصاءات( أو قائمة 12-2من قائمة إدارة النظام كما في الشكل ) الثالث للباب الجديدة البرامج طلب

 (8-7كما في الشكل ) 2001

o أن يتم إدخال بيانـات النمـاذج للميزانيـة الخاصـة ببنـود البـاب الثالـث، وذلـو مـن خـالل  الخطوة الخامسة عشر هي

 (.13-2الباب الثالث من قائمة إدارة النظام كما في الشكل ) –شاشة إدخال بيانات نماذج للميزانية 

o وذلـو مـن خـالل الخطوة السادسة عشر هي أن يتم إدخال بيانـات النمـاذج للميزانيـة الخاصـة ببنـود البـاب الرابـع ،

 (.14-2الباب الرابع كما بالشكل )-شاشة إدخال بيانات نماذج للميزانية 

o  الخطوة السابعة عشر هي أن يتم إدخال استمارة مشـروع جديـد للبـاب الرابـع وذلـو مـن خـالل شاشـة اسـتمارة

 2001 الحكومـة ماليـة تإحصـاءا( أو قائمـة 15-2مشروع جديد للباب الرابع من قائمة إدارة النظام كما في الشكل )

 (6-8كما في الشكل )
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o  ،الخطوة الثامنة عشر هي أن يتم متابعة الوحدات اإلدارية المطلـوب منهـا أن تقـوم باإلدخـال ولكنهـا لـم تـدخل بعـد

-2وذلو من خالل شاشة متابعة الوحدات اإلدارية المطلوب منها اإلدخال من قائمة إدارة النظـام كمـا فـي الشـكل )

1.) 

o  يتم إعداد وإصدار مشروع الميزانية، وذلو مـن خـالل شاشـة إعـداد وإصـدار مشـروع عشر هي أن  التاسعةالخطوة

 (.1-3الميزانية من قائمة طباعة الميزانية كما في الشكل )

o يتم طباعـة مشـروع للميزانيـة باسـتخدام مجموعـات الطباعـة، وذلـو مـن خـالل شاشـة هي أن  العشرونلخطوة ا

 (.2-3دام مجموعات الطباعة من قائمة طباعة الميزانية كما في الشكل )طباعة الميزانية باستخ

o  تحديد مواعيد جلسات مناقشة الميزانية، وذلـو مـن خـالل شاشـة تحديـد مواعيـد هي  الواحدة والعشرونالخطوة

 (.1-4جلسات مناقشة الميزانية من قائمة مناقشة الميزانية كما في الشكل )

o  إدخال متابعة جلسات المناقشـة، وذلـو مـن خـالل شاشـة إدخـال متابعـة جلسـات هي  الثانية والعشرونالخطوة

 (.2-4المناقشة من قائمة مناقشة الميزانية كما في الشكل )
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  لىاتم بحمد هللا تع ➢

 

 

 

 
 

 

 جميع الحقوق محفوفة

 لبشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(

 

على معلومات خاصة محمية بواسطة حقوق الطبع والنشر وال يمكن استخراج أية نسخة فوتوغرافيـة  الدليليحتوي هذا 

من هذا الدليل دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الشركة التطبيقية لخدمات الحاسـب  جزءأو غيرها عن 

 اآللي )حاسب(.

 

 

 

 لمزيد من المعبومات يرجي امتصا  بـ:

 

 التطبيقية لخدمات الحاسب اآلليالشركة 

 مجمع الموسى –شارع العليا العام 

 المملكة العربية السعودية –الرياض 

 

 

 :4651700 

 :2171210/4656468 

  :56600  11564الرياض 

 :http://www.hasib.com.sa 
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