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                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 2 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 احملتوايتفهرس 
 2 ............................................................................................................................. المحتويات فهرس

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

 4 ................................................................................................................................... عامة مفاهيم

 5 ............................................................................................ األخرى والتطبيقات العام األستاذ بين العالقة

 6 ................................................................................................الفرعي واألستاذ العام األستاذ بين العالقة

 7 .................................................................................................... العام لألستاذ األساسية العمليات بعض

 8 ................................................................................ العام لألستاذ المختص المستخدم – الرئيسية العمليات

 8 ............................................................................................. العام األستاذ عن مقدمة 

 9 ........................................................................................... اليوميات إدخال خطوات 

 17 ......................................................................................... .اليوميات عن االستعالم 

 20 ................................................................................................. اليوميات تصويب 

 25 ................................................................................................... .اليوميات حذف 

 27 ........................................................................................................ اآللى النسخ 

 31 .................................................................................... حساب عن االستفسار  عملية 

 39 ............................................................................... العام لألستاذ الرئيسى المستخدم – الرئيسية العمليات

 39 .................................................................................... .االستمارت رفض أو اعتماد 

 41 ................................................................................................. .التخصيص إعادة 

 45 ............................................................................................................................ القياسية الطلبات

 45 ........................................................................................... المراجعة ميزان تقرير 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 3 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 راقبة الوثيقةم
 

 سجل التغريات

 مرجع التغيري النسخة املؤلف التاريخ

 V.02 V.01 حممد جالل 15/12/2015    
 V.03 V.02 حممد جالل 18/01/2016

 

 االعتماداملراجعة و 

 املوقع اإلسم رقم النسخة

 إدارة نظم ختطيط املوارد املؤسسيةمراقب  السيد/ إبراهيم الفيلكاوي  1   
 امللحقة واالقتصادية االجتماعيةنظم وزارات وإدارات اخلدمات  / فضيلة جزاع السيدة   2

 

 التوزيع

 املوقع اإلسم رقم النسخة

 إدارة نظم ختطيط املوارد املؤسسية( GFMISمكتبة مشروع ) 1   

 
 مالحظات حلاملي الوثيقة:

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

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

 

 

 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 4 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 مفاهيم عامة
 األستاذ العام 

صول املتداولة واألصول غري املتداولة وااللتزامات واإليرادات واملصروفات على حساابت مثل األ يشتملهو سجل احملاسبة الرئيسي 
األستاذ العام على جمموعة من احلساابت اليت تدعم بياانت القوائم املالية الرئيسية، ويتم ربط األستاذ العام  تو واملكاسب واخلسائر، وحي

لرئيسي من نظام دفرت األستاذ العام هو تسجل النشاط املايل للجهة احلكومية الغرض ا .فيهبدفاتر فرعية لتوضيح تفاصيل احلساابت الواردة 
  .يف اختاذ القراراتاجلهة احلكومية إلنتاج التقارير املالية واإلدارية ملساعدة املختصني داخل وخارج 

 
 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 5 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 العالقة بني األستاذ العام والتطبيقات األخرى

 
 .الشراءأوامر و  فواتري-م االستال إيصاالت- االستحقاق املشرتايت:

 الفرعية املخازن-السلع املباعة  تكاليف-التحويالت –املعامالت  تسليم-: تلقي املعامالت املخازن

 وسيلة مضمونه لتحميل امليزانيات والبياانت من دفرت األستاذ العام. حملل:أوراكل املالية 

 والضرائب. االقتطاعات- املرتبات املرتبات:

 .واإليرادات والعائدات-العمالة تكلفة توزيع  املشاريع:

 مثن الفرق. فاتورة-الربح واخلسارة  حتقيق-الفواتري واملدفوعات  الدائنة:الذمم 

وإعادة تصنيف  واالستهالك، التقاعد،وحاالت  والتحويالت، التكلفة،وتسوايت  العملية،املال والبناء يف إضافات األصول  رأساألصول: 
 .الوظائف

 .لفواتري واملدفوعات والتسوايت ، ومذكرات اخلصم ، ومذكرات االئتمان ، والنقدية ، الربح واخلسارةا املقبوضات:



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 6 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 لعالقة بني األستاذ العام واألستاذ الفرعيا
لقيود مث تسجيلها وترحيلها ( مث يقوم األستاذ العام إبسترياد ا,...اخلاملدفوعات ,)املقبوضاتمثل األستاذ الفرعي  يفيتم تسجيل القيود 

 . امليزانيةتقرير إلعداد 

 

 
 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 7 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 العمليات األساسية لألستاذ العامبعض 

 :مثل  إبدخال قيود اليومية يدواي إىل دفرت األستاذاجلهة  تقوم  تكوين القيود اليومية: .1

 . استمارات الرواتب 
 . استمارات االيردات 
  استمارات التسوايت. 
 امية .استمارات احلساابت النظ 

 يتم ترحيل قيود اليومية تلقائيا عند اعتماد استمارة االستاذ العام هنائيا .ترحيل القيود اليومية :  .2
 الىت مت ادخاهلا . بناء على املتطلبات, ميكن عكس مدخالت القيود : القيود العكسية .3
 الفرتة اليت تليها.مبجرد انتهاء أنشطة الفرتة ميكن غلق الفرتة احملاسبية وفتح : غلق فرتة حماسبية .4
ميكن عمل  بعد انتهاء مجيع العمليات األخرى ،األستاذ هذه أخر عملية يف الشهر خاصة بتطبيقات دفرت :ماليةتكوين تقارير  .5

 مثل: يقدم أكثر من تقرير قياسي الذ فرت األستاذ بد تقارير مالية

 .تقرير ميزان املراجعة 
 .تقرير حتليل احلساابت 
 ومية.تقرير القيود الي 

وزارة املالية  ،بصرف النظر عن التقارير القياسية املتاحةة"، املاليالتقارير املولدة للبياانت "ابإلضافة إىل ذلك ميكن عمل تقارير ابستخدام 
 .معنية بتوليد امليزانية واملوازنة وبعض التقارير التحليلية



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 8 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 ألستاذ العامل املختص املستخدم – الرئيسية العمليات

 األستاذ العام مقدمة عن 

سجل احملاسبة الرئيسي ويشتمل على حساابت مثل األصول املتداولة واألصول غري املتداولة وااللتزامات واإليرادات  : هواألستاذ العام
ملالية الغرض الرئيسي من نظام دفرت األستاذ العام هو تسجل النشاط املايل للشركة إلنتاج التقارير او  واملصروفات واملكاسب واخلسائر،

 .واإلدارية ملساعدة املختصني داخل وخارج املنظمة يف اختاذ القرارات
 

 .هي عبارة عن قيود لتسجيل العمليات املالية يف اجلانبني املدين والدائن من حساابت دفرت األستاذ العام اليوميات )قيود اليومية(:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 9 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 خطوات إدخال اليوميات 

 :الغرض من اإلجراء 
 . العمليات املالية يف اجلانبني املدين والدائن من حساابت دفرت األستاذ العام بتسجيلإلجراء خيتص ا

 
 العام املختص لألستاذاملستخدم : املسئولية. 
 

 
 ادخال<اليوميات :املسار 
 

 
 

 :الشاشة 

 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 10 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 
 اخلطوات: 
 

 (.التسوية )استمارةاستمارة يومية جديدة مثل  : إدخال"يومية جديدة" .1
 

 
 
 البياانت االساسية لليومية اجلديدة.  .2

 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 11 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 
 

 
 منها.يتم كتابة اسم اليومية او الغرض  :اليومية   -1
 ابليومية.او وصف خاص  إضايفبيان  أ يتم كتابة  البيان:    -2
  جهة.شجرة احلساابت اخلاصة ابجلهة ويظهر تلقائيا حسب مسئولية كل  : وهواالستاذ   -3
هذا احلقل الشهور املفتوحة فقط  يفويكون متاح  به،يتم ادخال االستمارة  الذ شهر وهو عبارة عن ال :الفرتة   -4

 العام.نظام االستاذ  يف
وجيب ان يكون يوم من الفرتة  به،يتم ادخال استمارة االستاذ العام  الذ وهو اتريخ اليوم  :االدخالاتريخ  -5

 سابقا.املختارة 
 ( .كشف الرواتب ........  املتنوعات،) ابليومية مثلخلاصة ويتم اختيار فئة من الفئات ا الفئة: -6
 ".KWDتظهر تلقائيا العملة الرئيسية للدولة " :العملة  -7
 االستمارة.وهو رقم استمارة االستاذ العام وهو رقم متسلسل يظهر تلقائيا عند حفظ  املستند:رقم  -8
 .100000رقم تبدأ ب الستاذ العامرقم املستند ابستمارات ا ملحوظة:

 .االستمارةادخال سطور  .3
 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 12 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 
 
 
 السطر.ادخال رقم  السطر: -1
 احلساب.ادخال توليفة  :احلساب -2

 
 
 املدين.ادخال املبلغ املدين امام سطر توليفة احلساب  :مدين -3
 ادخال املبلغ الدائن امام سطر توليفة احلساب الدائن. دائن: -4
 
 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 13 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 االستمارة.حفظ    .4
 تلقائيا.من شريط االدوات يظهر رقم املستند عند الضغط على حفظ 

 

 
 
 االستمارة.اجراءات    .5

 

 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 14 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 
 يتم من خالل هذا املفتاح عمل فحص لألموال املتاحة. :األموالفحص    -1
 يتم حجز األموال هلذه اليومية. :األموالحجز  -2
 يليه. الذ يتم اعتماد االستمارة من قبل املوظف ومن مث ارساهلا اىل املعتمد  :اعتماد -3
 
 
 .االستمارةطباعة  .6
 .االستمارةطباعة <أدوات: الطباعةامر  -1

 
 
 .الطلباتعرض شاشة  -2

 .طلبات<عرضالضغط على 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 15 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 
 
 
 .طلباتشاشة البحث عن  يفالبحث  -3
 

 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 16 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 
 إستمارة األستاذ العام.عرض  -4

 " عرض املخرجات "الضغط على 
 

 
 
 العام.استمارة االستاذ  .7



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 17 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 
 

 
 الرتحيل. .8

 (.املايلمن )املراقب بعد اعتمادها  أ  هنائيا،بعد اعتماد االستمارة مارات االستاذ العام تلقائيا استيتم ترحيل 
 
 

 

 

 

 

 

 .االستعالم عن اليوميات 

 :الغرض من اإلجراء 
  العام. ابألستاذمت انشاءها مسبقا  اليتالبحث عن استمارات اليومية 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 18 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 
 العام املختص لألستاذاملستخدم : املسئولية. 
 

 
 ادخال<اليوميات :املسار 
 

 
 

 :الشاشة 

 
 اخلطوات: 
 

 يوميات.االستعالم ابستخدام شاشة البحث عن  .1



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 19 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

وذلك للبحث عن استمارة يومية او  يوميات،شاشة البحث عن  االستمارات يفمعايري البحث عن  ابستخدامالبحث ويتم 
 البحث. الضغط على زر ومن مث حمددة،معايري حبث  يفجمموعة من االستمارات املشرتكة 

 
 عنها.يتم ادخال اسم جمموعة اليوميات املراد البحث  اجملموعة: -1

 عنها.املراد البحث يتم ادخال اسم اليومية  اليومية: -2

حساابت نظامية  االيرادات، املتنوعات،)يتم ادخال اسم الفئة املراد البحث عن االستمارات اخلاصة هبا مثل  الفئة:  -3
 .وغريه(........

 الفرتة.مت ادخاهلا هبذه  اليتيتم ادخال اسم الفرتة املراد البحث عن االستمارات  الفرتة: -4

 غري مرحل ......وغريه( مرحل،)يتم ادخال موقف الرتحيل لالستمارات املراد البحث عنها مثل  الرتحيل: -5

 .وغريه(.... فشل  اجتياز، مطلوب،)يتم ادخال موقف التمويل اخلاص ابالستمارات املراد البحث عنها مثل  التمويل: -6

 عنها.يتم ادخال رقم املستندات املراد البحث  املستندات:ارقام  -7



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 20 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

و اتريخ انشاء واملقصود بتاريخ التكوين ه عنها،يتم ادخال اتريخ تكوين االستمارات املراد البحث  التكوين:تواريخ  -8
 االستمارة.

 السريع.االستعالم  .2

الشاشة هتيئة  ليتم F11مث الضغط على زر اجلديدة،طريق الدخول اىل شاشة ادخال اليومية  االستمارات عنيتم االستعالم عن 
 التايل.الشكل  يفالبحث كما  اىل

مث  (،وغريهالفرتة....... الفئة، االستمارة، )رقمخلاص به مثل احلقل ا يفاالستمارة من معايري البحث عن  أكثرمث ادخال معيار او 
 .F11 + Ctrlعلى الضغط 

 

  
 

 

 

 اليوميات صويبت 

 :الغرض من اإلجراء 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 21 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

ومن مث رفضها من قبل املعتمد واعادهتا  .......(او التاريخ  )احلسابمثل بيان خطأ هبا  أ حالة ادخال  يفتعديل اليوميات 
 للتصويب.وظف مرة أخرى للم

 العام املختص لألستاذاملستخدم : املسئولية. 
 

 
 ادخال<اليوميات :املسار 
 

 
 

 :الشاشة 

 
 اخلطوات: 

 األموال.إلغاء حجز  .1



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 22 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 متاح.حجز األموال  إلغاءعند رفض االستمارة من قبل املعتمد يكون 

 

 االستمارة.تعديل بياانت  .2

 ......(احلساب  البيان، اليومية، )اسمالستمارة مثل يستطيع املوظف تعديل البياانت اخلاطئة اب

 

 أخرى.امكانية الطباعة مرة  .3



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 23 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 التايل.جيب الضغط على احلقل الصغري اخلاص ابلطباعة كما هو موضح ابلشكل 

 
 التايل.الشكل  يفحتويل امكانية الطباعة من "ال" اىل "نعم" مث الضغط على "موافق" كما  -

 

 الفرتة.تغيري  .4

  التايل.يتم الضغط على "تغيري الفرتة" كما هو ابلشكل  تصويبها،مت ادخاهلا ويرد املوظف  اليتالفرتة  يفكان اخلطأ   إذا  



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 24 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 
 التايل.كما هو ابلشكل   "موافق"سوف يتم تغيري اليومية اليها مث الضغط على  اليتيتم اختيار الفرتة  -

 

 االستمارة.راءات اج ابقياستكمال  .5

 –اعتماد  –حجز االموال  –)فحص االموال  وهياجراءات االستمارة  ابقياالستمارة يتم استكمال  يفء التعديالت املطلوبة بعد اجرا
 (.االستمارةطباعة 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 25 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

  اليومياتحذف. 

 :الغرض من اإلجراء 
 هنائيا.حذف استمارة اليومية من نظام االستاذ العام 

 (.يكون موقف التمويل اخلاص هبا )مطلوب اليتالستمارات ا هياالستمارات املتاح حذفها  ملحوظة:
  

 العام ألستاذاملختص لاملستخدم : املسئولية. 

 
 ادخال<اليوميات :املسار 
 

 
 

 :الشاشة 

 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 26 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 اخلطوات: 
 

 اليومية.االستعالم عن  .1

 سابقا. مت ذكرهم اليتيتم االستعالم عن اليوميات املراد حذفها ابستخدام احدى طرق البحث 

 اليومية.حذف  .2

 االدوات.مث الضغط على عالمة احلذف من خالل شريط  اليومية،يتم حذف اليومية من خالل الذهاب اىل حقل 

 
 

 اليومية.حفظ  .3

 سابقا.مت  الذ حفظ من خالل شريط االدوات حلفظ اجراء احلذف عالمة يتم الضغط على 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 27 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اآليلالنسخ 

 :الغرض من اإلجراء 
 املوظف.اتريخ يريده  أ  يفوانشاء يومية جديدة  حمتوايهتا،دم هذا االجراء لنسخ يومية ما بكامل يستخ 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 28 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

  شهراي.يسهل من عملية اعداها  حيث انه الشهرية، صرف الرواتب يف استمارةيستخدم هذا االجراء  ملحوظة: 
 العام املختص لألستاذاملستخدم : املسئولية. 

 
 ادخال<اليوميات :املسار 
 

 
 

 :الشاشة 

 
 
 اخلطوات: 

 
 اليومية.االستعالم عن  .1



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 29 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 سابقا. مت ذكرهم اليتيتم االستعالم عن اليومية املراد نسخها ابستخدام احدى طرق البحث 

 اآليل.جمموعة النسخ  .2

 التايل.كما هو موضح ابلشكل   اآليليتم الضغط على زر جمموعة النسخ 

 

 

 اجلديدة.بياانت االستمارة  .3



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 30 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 
 

 ، ويستخدم هذا االسم للبحث عن االستمارة بعد نسخها . هاجملوعة اجلديدة الىت سوف يتم نسخيتم كتابة اسم ا اجملموعة : -1

 وهى الفرتة الىت سيتم نسخ االستمارة هبا . الفرتة :  -2

 وهو اتريخ االستمارة اجلديدة بداخل تلك الفرتة . اتريخ الفعالية : -3

 

 . نسوخةاالستمارة املاالستعالم عن  .4

يتم االستعالم عن االستمارة اجلديدة املنسوخة عن طريق ادخال اسم اجملموعة  اخلاص ابالستمارة اجلديدة ىف حقل اجملموعة  بشاشة 
 البحث عن اليوميات ، مث الضغط على حبث .



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 31 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 
 

 . ملبالغ اخلاص هبااسم اليومية او السطور واحقل  ستمارة اجلديدة املنسوخة علىاال: ميكن التعديل على ملحوظة 

 استكمال ابقى اجراءات االستمارة . .5

يتم استكمال ابقى اجراءات االستمارة من ) فحص أموال ، بعد اجراءات التعديالت املطلوبة ىف بياانت االستمارة اجلديدة املنسوخة ، 
 حجز أموال ، اعتماد ( مث طباعة االستمارة .

 عن حساب عملية االستفسار 

 ء:الغرض من اإلجرا 
 (.املتاحالرصيد  – الفعلي –االلتزام  – )املوازنةاالستفسار عن أرصدة احلساابت من حيث 

 
 العام املختص لألستاذاملستخدم : املسئولية. 

 
 التمويل <االستعالم  :املسار 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 32 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 
 

 :الشاشة 

 
 
 اخلطوات: 

 
 الفرتة.ادخال  .1

 عنه.املالية للحساب املراد االستعالم  االرصدة ابلسنة ايلامجالسنة املالية حىت يتم عرض  يفيفضل ادخال اخر فرتة 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 33 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 
 
 ادخال احلساب . .2

 الذهاب اىل حقل احلساب الدخال حساب او جمموعة من احلساابت املراد االستعالم عن ارصدهتم .

 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 34 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 احلساب.ظهور ارصدة  .3

 
 

 احلساب.مبلغ امليزانية اخلاصة هبذا  موازنة: -1
 :يليويوجد انواع لاللتزام كما  احلساب،ملبلغ احملجوز على هذ هو عبارة عن ا االلتزام: -2

 املشرتايت.وهو املبلغ احملجوز نتيجة طلب شراء او امر شراء من قبل قسم  والتعهد:االرتباط  -

الفاتورة يتم نظام املدفوعات عند اجراء مراجعة الستمارة  املثال:على سبيل  اخرى،وهو املبلغ احلجوز من قبل مسئوليات  أخرى: -
 فعلى.حجز املبلغ حىت يتم اجراء تكوين حماسبة لالستمارة فيتحول من االلتزام اىل 

 للحساب.مت صرفه فعليا  الذ وهو املبلغ  فعلى: -3

 احلساب.عبارة عن االموال املتاح صرفها او حجزها على هذا  وهي :املتاحةاالموال    -4

 املتاحة.= االموال  التزام- فعلى-ميزانية  املتاحة:معادلة االموال 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 35 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 الفرتات.أرصدة  .4
 الفرتات.ميكن اظهار ارصدة كل فرتة على حدة من خالل الضغط على أدوات < أرصدة 

 

 
 الفرتات.شاشة أرصدة  .5



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 36 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 

 سطور اليومية لكل فرتة . .6

 ميكن االستعالم عن سطور اليومية اخلاصة بكل فرتة من خالل :

 الظهار سطور اليومية اخلاصة ابملوازنة  ىف كل فرتة . : أدوات < سطور املوازنة -

 : الظهار سطور اليومية الفعلية  ىف كل فرتة  . أدوات < السطور الفعلية -

 : الظهار سطور اليومية  اخلاصة اباللتزام )االرتباطات(  ىف كل فرتة  .أدوات < سطور االلتزام -



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 37 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 
 

 احملاسبية.تفاصيل القيود  .7

 ."اليومية  على "ميكن اظهار تفاصيل اليومية اخلاصة بكل سطر من خالل الضغط  فرتة،ليومية اخلاصة بكل بعد اظهار السطور ا



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 38 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 39 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 ألستاذ العامل الرئيسى املستخدم – الرئيسية العمليات

  االستمارةاعتماد أو رفض. 

 :الغرض من اإلجراء 
 الرفض.ه ومن مث اختاذ االجراء املطلوب ابالعتماد او يقوم املعتمد مبراجعة االستمارات املرسلة الي

 
 :لإليرادات. لرئيسيااملستخدم  املسئولية 
 

 
 
 :التبليغات.<أخرى  املسار 
 

 
 
 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 40 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 الشاشة: 
 

 
 

 :اخلطوات 
 

 لالعتماد.الضغط على مفتاح ذهاب الظهار كافة املستندات اليت حتتاج  .1

 
 

 

 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 41 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 املوضوع. حقل املوجودة يفالضغط على االستمارة  .2

 
 

االستمارة ومن مث تعود اىل املوظف  يفحالة وجود خطا  يف" رفضو" االستمارة،حالة اعتماد  يف "اعتماد" الضغط على .3
 العتمادها.واعادة حتويلها مرة اخرى اىل املعتمد  اخلطألتصحيح 

 
 

 .إعادة التخصيص 

 

 :الغرض من اإلجراء 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 42 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 
 الوظيفينفس املستوى  يفبشرط ان يكون جمموعة من االستمارات اىل معتمد اخر  يستطيع املعتمد اعادة ختصيص استمارة او

 ليقوم بنفس عمله وهو اعتماد او رفض االستمارات. له،
 
 :لإليرادات. لرئيسيااملستخدم  املسئولية 
 

 
 
 :التبليغات.<أخرى  املسار 
 

 
 
 
 
 الشاشة: 
 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 43 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 
 
 اخلطوات: 
 

مث الضغط على  اخر،وعة االستمارات املراد اعادة ختصيصها اىل معتمد االستمارة او جمم جبوار عالمة وضع  .1
 اعادة التخصيص"."

 

 

 

 للبحث عنه . خدم املراد اعادة ختصيص االستمارات له ابستخدام عالمة او اسم املست حتديد اسم املوظف .2



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 44 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

  

 اليه." ليتم ارسال االستمارات "تنفيذ الضغط على .3

 
 

 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 45 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 الطلبات القياسية

 ميزان املراجعة رتقري 

 :الغرض من اإلجراء 
كما   واملدين.وكذلك جتميع كل احلساابت بطرفيها الدائن  العام،يتم إعداد ميزان املراجعة للتأكد من صحة تسجيل العمليات يف األستاذ 

 .تصاعديةبطريقة يقوم ميزان املراجعة بطباعة قائمة ابحلساابت احملددة مرتبه 
 

 العام املختص لألستاذاملستخدم : املسئولية. 

 
 ادخال<اليوميات :املسار 
 

 
 

 :الشاشة 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 46 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 
 
 اخلطوات: 

 

 قياسي.الدخول إىل شاشة الطلب <  .1
 ".موافقخنتار طلب منفرد مث اضغط "

 
 

 الطلب.اختيار اسم  .2
 .وخيارات الطباعةكاجلدولة اخرت اسم الطلب املراد تقدميه وهو )ميزان املراجعة( من قائمة القيم مث حندد ابقي املعايري األخرى  

 



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 47 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 
 الطلب.اختيار معايري  .3

 
 

 قم بتعبئة معايري البحث كالتايل:
 

 الوصف احلقل

 يتم اختيار دفرت األستاذ الذ  سوف تقوم عليه إعداد تقرير ميزان املراجعة دفرت األستاذ

 إمجايل.خنتار نوع العملة  نوع العملة

 القيم هلذا احلقل املعيار الذ  نريد تقسم صفحات التقرير بناء عليهخنتار من قائمة  مقطع فاصل الصفحات



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 48 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

مقطع فاصل الصفحات من/ 
 إيل

 يتم إدخال نطاق من احلساب على حسب نوع فاصل الصفحات املختارة

 اخرت الفرتة اليت سيتم عليها بناء تقرير ميزان املراجعة الفرتة

 فرتة لتارخيه(.اتريخ الفرتة )ال ىخنتار على مستو  نوع املبلغ

 

 الطلب.تقدمي  .4

 تقدمي.الضغط على زر 

 

 أخر.تقدمي طلب  .5

 .نعمحالة تقدمي طلب أخر نضغط  يفاما  ،الحالة تقدمي طلب واحد نضغط  يف



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 49 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 

 الطلبات.البحث عن  .6

 طلبات.مت اعدادها يتم الذهاب اىل قائمة عرض <  اليتللبحث عن الطلبات 

 

 طلبات.شاشة البحث عن  .7



                                                                                                                                                         م لنظام األستاذ العام  دليل املستخد

 50 من 50 صفحة

 نظم معلومات إدارة مالية احلكومة
 

 

 املخرجات.رض ع .8

 ."خرجاتاملعرض "حتديد اسم التقرير مث الضغط على 

 


