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المقدمة
تسهيال عىل الجهات الحكومية ،فقد تم تطوير خدمة قواعد ز
الميانية وذلك لتمكن الجهات الحكومية من عرض كافة قواعد
ز
ز
الت تسند عليها ،مع إتاحة البحث يف القواعد المتاحة بسهولة ويس ،كما
الميانية تبعا لتصنيفاتها ،والسندات القانونية ي
ز
تييل بعض الملفات المختلفة مثل توجيه وزارة المالية ،والسندات القانونية الت تستند عليها قواعد ز
تمكنهم من ز
الميانية
ي

أهداف الخدمة
تهدف خدمة تنفيذ قواعد ز
الميانية إىل:
-

ز
سهولة استخدام الخدمة بمحتوياتها ،وإمكانية ز ز
تييل الملفات المتاحة يف الخدمة
استبدال العمل بملف ال  PDFفيما يخص قواعد ز
الميانية إىل العمل عىل محتوى يمكن البحث فيه
ز
سهولة البحث يف جميع القواعد للسنة المنشورة ،مع تجاهل بعض األخطاء الهجائية
الت تحتاج إليها
إمكانية تصفية النتائج حت يسهل عىل كل جهة حكومية الوصول إىل المواد ي

وصف النظام
-

ز
اعتماد المعايي الحديثة يف تصميم وتطوير الخدمة
ز
التفاعىل ( )Responsive Designيف تصميم الخدمات اإللكيونية بحيث تكون تجربة
اتباع طريقة التصميم
ي
ز
التصفح فريدة وصديقة للمستخدم باختالف الجهاز المستخدم يف التصفح وحجم شاشته ودقتها
سهولة الوصول إىل المحتوى بطرق احيافية
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كيفية استخدام الخدمة
تستطيع الجهة الحكومية الوصول إىل خدمة قواعد ز
الرئيس لوزارة المالية وذلك عن طريق القائمة
الميانية من الموقع
ي
الرئيسية ،باختيار "بيانات مالية" ثم اختيار "خدمة قواعد ز
التاىل:
الميانية" كما هو موضح بالشكل
ي

سيقوم النظام بفتح الشاشة التالية:

قم بالضغط عىل رابط "قواعد تنفيذ ز
والت
ميانيات الجهات الحكومية
(األساس النقدي) للسنة المالية  ،"2020/2019ي
ي
سيتم رشحها بالتفصيل فيما بعد.

ز
المستخدمي
الجهات الحكومية
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الصفحة الرئيسية
تحتوي الصفحة الرئيسية عىل العنارص التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ز
(ف ز
يمي الصفحة)
القائمة ي
مسار التنقل (أعىل الصفحة)
حقل البحث
رابط توجيه وزارة المالية
رابط النسخة الكاملة
رابط إصدارات سابقة

والشكل التاىل يوضح القائمة الرئيسية الخاصة بخدمة قواعد ز
الميانية
ي

مكونات الخدمة
تستطيع الجهات الحكومية من خالل هذه الخدمة القيام بكل من:
-

ز
الت تستند عليها كل قاعدة
عرض قواعد الميانية بتصنيفاتها المختلفة والسندات القانونية ي
البحث زف قواعد ز
الميانية
ي
تصفية قواعد ز
الميانية
زز
تييل توجيه وزارة المالية
زز
تييل النسخة كاملة
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-

عرض اإلصدارات السابقة

القائمة الرئيسية

والشكل التاىل يوضح القائمة الرئيسية الخاصة بخدمة قواعد ز
الميانية
ي

وكما هو موضح ز يف الشكل السابق ،فإن القائمة الرئيسية تحتوي كل من:
.1
.2
.3
-

.4

رابط "التوجيه" :وبالضغط عليه يقوم النظام ز ز
بتييل ملف "توجيه وزارة المالية" وهو ملف من النوع )(PDF
والت سيتم رشحها
رابط "إصدارات سابقة" :وبالضغط عليه يقوم النظام بفتح شاشة اإلصدارات السابقة ،ي
بالتفصيل فيما بعد
ز
تصنيفات قواعد الميانية:
وتنقسم تصنيفات قواعد ز
الميانية إىل نوعيز
ز
تمييه بظهور عالمة ( )+بجواره ،وعند الضغط عليه يقوم النظام
 oتصنيف ،له تصنيفات فرعية :ويتم
بعرض التصنيفات الفرعية التابعة له
ز
 oتصنيف ،ليس له تصنيفات فرعية :وعند الضغط عليه يقوم النظام بعرض شاشة قواعد الميانية
التابعة لهذا التصنيف
ز
ز
الت تمت عىل
جدول التعديالت :وعند الضغط عليه يقوم النظام بتييل ملف من النوع  PDFيحتوي التعديالت ي
ز
والت تم تطبيقها عىل السنة الحالية
قواعد الميانية للعام السابق ،ي
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شاشة قواعد ز
الميانية

ويمكن الوصول إليها عن طريق الضغط عىل أي تصنيف زف القائمة ،ومن ثم يقوم النظام بفتح شاشة قواعد ز
الميانية التابعة
ي
لهذا التصنيف
ونالحظ أن جميع قواعد ز
الميانية المندرجة تحت التصنيف الذي تم اختياره تظهر مرتبة ،ويمكن للجهات الحكومية
المستخدمة للنظام ،الضغط عىل عنوان القاعدة أو المادة ليقوم النظام بإظهار التفاصيل أو إخفائها وهذه التفاصيل تشمل:
-

نص المادة :وه تفاصيل قاعدة ز
الميانية أو المادة
ي
:
الت تستند عليها المادة ،وبالضغط عىل
القانونية
السندات
ظهور
ويتم
المادة
عليها
تستند
الت
القانونية
السندات
ي
ي
ز
ز
ز
القانون كامال ،وهو ملف من النوع ()PDF
أي منها يقوم النظام بتييل ملف السند
ي

ز
الت تم عرضها ،وذلك بكتابة كلمة أو جملة تريد الجهة الحكومية المستخدمة للنظام،
يمكن تصفية نتائج قواعد الميانية ي
الت تحتوي هذه الكلمة
تصفية النتائج باالعتماد عليها ،فعند إدخال كلمة أو جملة ،فيسقوم النظام بإظهار القواعد (المواد) ي
أو الجملة فقط
والشكل التاىل يوضح شاشة قواعد ز
الميانية بالتفصيل:
ي

البحث زف قواعد ز
الميانية
ي

ز
تستطيع الجهات الحكومية البحث زف جميع قواعد ز
الميانية المتاحة يف النظام ،وذلك عن طريق إدخال كلمة أو جملة البحث
ي
زف حقل البحث زف الشاشة الرئيسية ،أو زف الشاشات الداخلية الخاصة بخدمة قواعد ز
الميانية.
ي
ي
ي
يقوم النظام بالبحث زف جميع قواعد ز
الميانية المتاحة ز يف النظام ،ومن ثم عرض النتائج المطابقة ز يف شاشة نتائج البحث.
ي
والفرع  -إن وجد – التابع له كل مادة.
الرئيس
يتم عرض جميع النتائج المطابقة للبحث ،مع ظهور التصنيف
ي
ي
تستطيع الجهات الحكومية أيضا ،تصفية النتائج الت قام النظام بعرضها ،كما تم رشحه زف شاشة قواعد ز
الميانية سابقا.
ي
ي
ز
ر
الت تفيد المستخدم:
والشكل
ي
التاىل يوضح كيفية ظهور نتائج البحث ،يف شاشة النتائج ،مع شح لبعض أجزاء الشاشة ي
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اإلصدارات السابقة

ز
ز
تستطيع الجهات الحكومية الوصول لشاشة اإلصدارات السابقة وذلك بالضغط عىل زر إصدارات سابقة يف القائمة ،أو يف
الشاشة الرئيسية
والت يظهر فيها إصدار سابق ،عبارة
بعد الضغط عىل رابط "إصدارات سابقة" يقوم النظام بفتح شاشة إصدارات سابقة ،ي
عن ملف من النوع ( )PDFيحتوي جميع مواد قواعد ز
الميانية
ز
تستطيع الجهات الحكومية ز ز
التاىل:
تييل إصدار السنة المالية السابقة ،كما هو موضح يف الشكل
ي
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المالحق
التعريفات والمخترصات
ر
الشح

المصطلح
قواعد ز
الميانية
توجيه وزارة المالية
الملف كامل
قاعدة ز
الميانية
مادة

والت تمكنهم من االطالع
خدمة تطلقها وزارة المالية للجهات الحكومية ،ي
والبحث وعرض كافة قواعد ز
الت
القانونية
والسندات
الحاىل،
الميانية للعام
ي
ي
تستند عليها كل قاعدة
ملف من النوع  PDFيحتوي عىل توجيه وزارة المالية بخصوص قواعد
ز
الميانية للسنة الحالية
ز
ملف يحتوي جميع قواعد الميانية من النوع  PDFويمكن للجهات
الحكومية الرجوع إليه وقت الحاجة
ز
مفرد قواعد ز
وتعي عن قاعدة واحدة من قواعد الميانية
الميانية ،ر
مسىم آخر لقاعدة ز
الميانية ،حيث يطلق عليها قاعدة أو مادة
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