
 

 

 

 

 

 

 

 أساسعلى تتم للسنة المالٌة كاملة ضمن قانون الموازنة النفقات  و اإلٌراداتبنود لكل من هً خطة متوقعة  :الخطة المالية ماهي

 .، ٌتم من خاللها تحدٌد مبالغ االٌرادات المتوقع تحصٌلها ومبالغ النفقات المتوقع صرفهاشهري

 " بغض و لكل بند وحسب كل برنامجخالل االشهر المتبقٌة من السنة المالٌة دائرة من نفقات عن احتٌاجات ال للنفقاتتعبر الخطة المالٌة

 "النظر عن رصٌد الحواالت المالٌة المدور من االشهر السابقة

   مع اصدار  تبدأ عملٌة اعداد الخطة المالٌة للنفقات بعد صدور قانون الموازنة العامة وفً حال تأخر اصداره ٌتم اصدار الخطة المالٌة الٌا

 .1/11األمر المالً 

 : الهدف من الخطة المالية

 على خطة التدفقات النقدٌة الخطط المالٌةعكس تأمٌن  السٌولة النقدٌة ألحتٌاجات الوزارات والدوائر من نفقات، من خالل  -1
 ."أن وجد" لبنك الخزٌنة الموحد للوصول الى التموٌل المطلوب المتوقعة لحساب الخزٌنة الموحد

  .صدار الحواالت المالٌة الشهرٌةطلب سابق لعملٌة إمت -1

، هو احد مصادر نظام اعداد الموازنة للسنة القادمة والتً ٌتم الحصول علٌها من (الفعلً واعادة التقدٌر للسنة الحالٌة) -3
 .الخطة المالٌة

 . مصمم لمثل هذه العملٌاتوهو نظام  Hyperionٌتم اعداد الخطة المالٌة على نظام  :اين يتم اعداد الخطة المالية

 : GFMISكيف يتم اعداد الخطة المالية للنفقات على نظام 

مقدر بتتمثل  وهذه البٌانات خالل البرنامج المعد لهذه الغاٌةمن  Oracleالموجود على نظام الدائرة /بٌانات الوزارة بتجهٌزتبدأ العملٌة 

من خالل برنامج  Hyperionالى نظام حتى لحظة تشغٌل هذا البرنامج تزامات لة واالفعلٌالنفقات الو الصادرة مالٌةالحواالت الموازنة وال

ODI ،وتنتهً بنقل الخطة المالٌة التً تم اعدادها على نظام  لتساعد هذه البٌانات معد الخطة المالٌة على التوقعHyperion  الى نظام

Oracle  من خالل برنامجODI   وكما ٌوضح الجدول ام لٌتمكن المعنٌٌن من اصدار حواالت مالٌة لتصبح نوع موازنة على النظ ،اٌضا

 :ادناه ذلك

 األول الجزء

  للنفقات المالٌة الخطةخطوات ارشادٌة بكٌفٌة اعداد  

ة للنفقات فً الوزارات والدوائر موجهة لمستخدمً نظام ادارة المعلومات المالٌة الحكومٌة المعنٌٌن باعداد الخطط المالٌ 

 الحكومٌة المعنٌة بتطبٌق النظام  

 عامـــــر الحليــــــق/ رئيس فريق عمل مسار االدارة النقدية   : اعداد  

 محمود ابو الشيخ/عضو فريق عمل مسار االدارة النقدية  : مراجعة



GFMIS       

Oracle 

       

Hyperion

          

ODI        
 

ٌعمل هذا البرنامج على سحب البٌانات من المنطقة الوسٌطة ، Oracle Data Integratorهً اختصار  ODIكلمة  :ODIماهو برنامج 

 .وبالعكس Hyperionالى نظام 

 :خطوات اعداد الخطة المالية للنفقات تفاصيل

   https://jgfmis.gov.jo:، وحسب الرابط التالً(معد الخطة المالٌة)حسب اسم المستخدم  Oracleالدخول الى نظام  -1

 
 

بناء  على مسؤولٌات ( (مدٌر)او  (سمرئٌس ق)او  (محاسب)ادارة نقدٌة -نفقات-الدائرة-الوزارة) اتمسؤولٌاحد اختٌار  -1

 :وكما ٌلً على سبٌل المثالالمستخدم 

 محاسب-نقدٌة إدارة-نفقات-خزٌنة-مالٌة

 او 

 رئٌس قسم-نقدٌة إدارة-نفقات-خزٌنة-مالٌة

 او

 مدٌر-نقدٌة إدارة-نفقات-خزٌنة-مالٌة

 

تحضٌر بٌانات 

الدائرة من خالل /ةالوزار

ة الخط"تشغٌل برنامج 

المالٌة

GFMIS       

Oracle 

       

Hyperion

          

ODI        
"ة المالٌة الشهرٌة  

 المنطقة الوسٌطة

https://jgfmis.gov.jo/
https://jgfmis.gov.jo/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=OAHOMEPAGE&akRegionApplicationId=0&navRespId=51110&navRespAppId=260&navSecGrpId=0&transactionid=1973057066&oapc=6&oas=ibDQEnyFiUq_5kTNBFZlLg..
https://jgfmis.gov.jo/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=OAHOMEPAGE&akRegionApplicationId=0&navRespId=51108&navRespAppId=260&navSecGrpId=0&transactionid=1973057066&oapc=6&oas=F8tDhbhnAzpo-FSefl0HiQ..
https://jgfmis.gov.jo/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=OAHOMEPAGE&akRegionApplicationId=0&navRespId=51109&navRespAppId=260&navSecGrpId=0&transactionid=1973057066&oapc=6&oas=qFbL8IJI8lMU68kVgrd7XA..


 :(الشاشات)داخل النظام ومن ثم النقر على احد الوظائف المتضمنه هذه المسؤولٌة للوصول الى 

الدائرة من مقدر موازنة و حواالت مالٌة ونفقات فعلٌة والتزامات من خالل تشغٌل /ٌتم تحضٌر البٌانات المتعلقة بالوزارة  -3 

 :والذي ٌتم من خالل الخطوات التالٌة ( الشهرٌة المالٌة الخطة-االردنٌة كومةالح)برنامج 

 الخطة-االردنٌة الحكومة)عرض         طلبات         تقدٌم طلب جدٌد        طلب منفرد        موافق       اختٌار برنامج 

 :عبئة حقول المعامالت التالٌة ت(        االسم)من ضمن قائمة الخٌارات فً حقل ( الشهرٌة المالٌة

 (.MAY-11على سبٌل المثال )شهر الخطة المالٌة : اسم الفترة  -

 (.1551على سبٌل المثال )الدائرة /فصل الوزارة: المقطع التنظٌمً  -

تقدٌم        النقر على زر تجدٌد البٌانات حتى تصبح حالة المرحلة والموقف (       موافق)ومن ثم النقر على زر 

 (تام،عادي)

 



 

 



 

 



 

 

 ODI (Oracle Dataالدخول الى برنامج بنجاح، ٌتم ( الشهرٌة المالٌة الخطة-االردنٌة الحكومة)بعد انتهاء برنامج  -4

Integrator )ًمن خالل الرابط التال :srv.mof.gov:8888/oracledimn-http://gfmishyp 

 : من خالل

 (Capital Letterٌراعى ان تكون الحروف )      SUPERVISOR :اسم المستخدم 

http://gfmishyp-srv.mof.gov:8888/oracledimn


 :كلمة السر 
 SUNOPSIS        

                 

 Logonالنقر على زر  مومن ث

 

 :Hyperionالى نظام  Oracleتشغٌل السٌنارٌوهات التالٌة لنقل البٌانات التً تم تحضٌرها فً نظام  -5

- LOAD_ANNUAL_FINPLAN  
- LOAD_MONTHLY_FINPLAN  
- DMFAS_FIN_PLAN_PROPOSAL   (فقط لوزارة المالٌة والذي ٌتعلق بنقل بٌانات نظام الدٌن العام)  

 

 :من خالل الخطوات التالٌة

 Execute aومن ثم النقر على  Executionبجانب كلمة + النقر على اشارة من قائمة الخٌارات على شمال الشاشة ٌتم 

Scenario  ٌتم اختٌار السٌنارٌوهات اعاله و: 

http://gfmishyp-srv.mof.gov:8888/oracledimn/istartscen.do?action=INIT_EXE_SCEN
http://gfmishyp-srv.mof.gov:8888/oracledimn/istartscen.do?action=INIT_EXE_SCEN
http://gfmishyp-srv.mof.gov:8888/oracledimn/istartscen.do?action=INIT_EXE_SCEN


 

 :من المربعات التالٌة  (√)ازالة اشارة 

 
  GFMIS.MINISTRY_IDضمن حقل الدائرة /ٌتم وضع فصل الوزارة

 (Small letter)ٍ ٌراعى ان تكتب الكلمة GFMIS.ODIPASSWORD ضمن حقل passwordوكلمة 

 Executeومن ثم النقر على زر 



 
 

 :على شمال الشاشة  All Sessionsٌتم التأكد من انتهاء تشغٌل هذه السٌنارٌوهات من خالل النقر على زر 

 :حٌث تظهر الحالة على شكل 

 

حٌنها ٌكون السٌنارٌو قد اكتمل لٌصبح على  الى شكل  تحول شكل حتى ٌ All Sessionsوٌستمر النقر على زر 

 :الشكل التالً

 
 .لسٌنارٌوهات االخرىوهكذا ٌتم تشغٌل كافة ا

 :سحب البٌانات من خالل الخطوات التالٌةٌتم التأكد من و

بجانب اسم السٌنارٌو النقر على زر 

 

 قبل االخٌرالخٌار )  وٌتم النقر على زر .Session LOAD_ANNUAL_FINPLAN تظهر شاشة

LOAD_FINPLAN_YEAR) 

 

LOAD_FINPLAN_YEAR  

 : Step Nameضمن عامود 

http://gfmishyp-srv.mof.gov:8888/oracledimn/consult.do?action=LIST&entity_id=160


 

 :ٌلًوكما ( الخٌار االخٌر)  على زر وٌتم النقر .Session Step LOAD_FINPLAN_YEAR تظهر شاشة

 

Integration  LOAD_FINPLAN_YEAR  Report Statistics  

  

 

والذي ٌمثل عدد السجالت  Number of rows successfully processedٌجب ان ٌكون هنالك عدد ٌظهر بجانب كلمة 

 .Oracleمن نظام  المسحوبة



تم سحبها والذي ٌمثل عدد السجالت المرفوضة ولم ٌ Number of rows rejectedبجانب كلمة ( 5)وٌجب ان ٌظهر رقم صفر 

 .Oracleمن نظام 

وفً حال عدم سحب اٌة سجالت ٌجب ان ٌتم تكرار تشغٌل السٌنارٌو من جدٌد وفً حال استمر ذلك ٌرجى اعادة العملٌة من جدٌد من )
وتشغٌل السٌنارٌو من جدٌد وحسب  Oracleالموجود على نظام ( الشهرٌة المالٌة الخطة-االردنٌة الحكومة)خالل تشغٌل برنامج 

 (.خطوات المذكورة اعالهال

او ارسال  GFMISوفً حال استمر الوضع على ماهو علٌه او كان هنالك سجالت مرفوضة ٌجب االتصال مع مركز الدعم بمدٌرٌة )

 .(mof.gov.josupport-GFMIS@وارساله على البرٌد الرسمً التالً  ODIعن شاشة برنامج  Print Screenاٌمٌل بعد عمل 

 

 

 .على شمال الشاشة Logoutمن خالل النقر على زر  ODIٌتم الخروج من برنامج 

 

والتً ٌتم تنزٌلها على جهاز  FirefoxPortableLegacy20من خالل استخدام نسخة  Hyperionالدخول الى نظام  -6

والتً  والنقر على اٌقونة  الحاسوب ضمن مجلد 

وحسب الرابط  Hyperionفضل نسخة للتعامل مع نظام تعد ا

 http://gfmisapp2.mof.gov:19000/workspace:التالً

 : Log onوٌتم ادخال اسم المستخدم وكلمة السر ومن ثم النقر على زر  

mailto:GFMIS-support@mof.gov.jo
http://gfmisapp2.mof.gov:19000/workspace/


 
 

 :ت التالٌةوللدخول على النظام ٌتم عمل الخطوا -7

 :وكما توضح الصورة ادناه ذلك Navigate          ِApplications        Planning       GFMISالنقر على زر 

 
 

 (:تظهر المهام كٌل حسب صالحٌاته)تظهر قائمة المهام على شمال الشاشة وكما ٌلً 

 
 :كما فً الشكل التالًظهر قوائم المهام تلم وفً حال  -8



 
 :مل الخطوات التالٌةٌرجى ع

 :كما ادناه Basic Modeوالنقر على خٌار        Viewالذهاب الى زر 

 
 .اعاله( 7)فتظهر قوائم المهام كما هو موضح فً خطوة رقم 

 مهمةى ومن ثم ٌتم النقر عل بجانب مهمة+تبدأ العملٌة بالنقر على زر -9

 :Launchوٌتم النقر على زر  فتظهر الشاشة التالٌة 

 
 :الوزارة وشهر بداٌة الخطة المالٌة/فتظهر الشاشة التالٌة ٌطلب فٌها ادخال فصل الدائرة



 

من خالل النقر على المربع الوزارة /فتظهر قائمة خٌارات ٌتم اختٌار فصل الدائرة ٌتم تعبئة الحقلٌن اعاله من خالل النقر على زر 

تخدام ونقل االختٌار الى ٌمٌن الشاشة من خالل اس 

 : ومن ثم النقر على زر ( )اشارة 

 

 :كما ٌلًفً الحقل الثانً لٌتم تحدٌد بداٌة شهر الخطة المالٌة و ومن ثم النقر على زر 



 
 :Launchثم النقر على زر 

 
فً ( FP_Initialize_Expenditures_Financial_Plan was successful)ٌتم التأكد من نجاح تشغٌل هذه المهمة عند ظهور عبارة 

وفً حال عدم ظهور هذه العبارة ٌتم اعادة تشغٌل المهمة بنفس الخطوات وعدا عن ذلك ٌجب االتصال  اعلى الشاشة

 :GFMISبمركز الدعم فً مدٌرٌة 



 

 :مهام 3والتً تتضمن  بجانب مهمة + بعد ذلك ٌتم النقر على اشارة  -15

  
 

والتً ( اعادة التقدٌر)ساب مبلغ الخطة المالٌة والتً تعمل على ح ٌتم النقر على مهمة 

فتظهر الشاشة التالٌة وٌتم النقر على ( النفقات المتوقعة+اجمالً االلتزامات+*النفقات الفعلٌة خالل الشهر)هً عبارة عن 

 :Launchزر 

النفقات الفعلٌة خالل الشهرهً  فإن ة المالٌةبداٌة شهر الخطالنفقات الفعلٌة صفر، اما اذا كنا فً فإن عند اعداد خطة مالٌة لشهر الحق *  

 ("ان وجدت"خالل هذه الفترة النفقات التً تم دفعها 

 
الدائرة وشهر بداٌة الخطة المالٌة كما فً المهمة السابقة وتكون الخطوات كما تم توضٌحه سابقا  /فتظهر شاشة تطلب تعبئة فصل الوزراة

 : Launchومن ثم النقر على زر  ً على سبٌل المثاللتظهر الشاشة بعد عمل الخطوات كما ٌل



 
فً ( FP_Initialize_Expenditures_Financial_Plan was successful)ٌتم التأكد من نجاح تشغٌل هذه المهمة عند ظهور عبارة 

ب االتصال اعلى الشاشة وفً حال عدم ظهور هذه العبارة ٌتم اعادة تشغٌل المهمة بنفس الخطوات وعدا عن ذلك ٌج

 :GFMISبمركز الدعم فً مدٌرٌة 

 
 

تعمل بدورها على حساب مبلغ النفقات  حٌثفهً خٌار ٌترك للمستخدم  مهمة ب فٌما ٌتعلق :مالحظة 

لكل بند  وبحد اقصى الٌتجاوز المقدر الشهري Oracleفً ضوء البٌانات التً تم سحبها من نظام  اليا  المتوقعة 

على اشهر السنة المالٌة فً مرحلة اعداد  هو كما تم توزٌع مخصص البند حسب قانون الموازنة على اساس شهري)

ومن اجل عدم تضخٌم الخطة المالٌة ٌفضل عدم استخدامها فً هذه المرحلة اال بعد التمرس على هذه ( الموازنة

يتم تنفيذ  اليا  اء أثر مهمة حساب مبلغ النفقات المتوقعة بالغ وٌرغب المستخدم  تم استخدام هذه المهمة ،وفً حالالعملٌة

الدائرة بنفس االلية /وكما ادناه، ويتم تحديد شهر الخطة المالية و فصل الوزراة( )مهمة 

 :التي ذكرت سابقا  



 

والتً ٌتم من خاللها  اجل ذلك ٌتم النقر على المهمة التً تلٌها اال وهً من  -11

طة المالٌة وهذه الشاشة تتعلق بمعدي الخطة المالٌة فقط حٌث ٌكون هنالك شاشة منسوخة الدخول على شاشة طلب الخ

من قبل محلل ( ان وجد)ٌتم التعدٌل علٌها عنها لمحللً الموازنة فً دائرة الموازنة العامة تدعى نسخة تحت االعداد 

 .بعد ارسالها الٌهم عبر النظام من خالل تدفق االعمالالموازنة 

 :ٌتم ادخال مبلغ النفقات المتوقع بعد تعبئة الحقول فً اعلى الشاشة وعلى ادنى مستوى وكما ٌلً على سبٌل المثال :مالحظة 

 .خانات 9وهو مكون من  155155555: حقل المقطع التنظٌمً  -

 .خانات 9وهو مكون من  115155651: حقل مقطع البرنامـــج  -

 .خانات 6من  وهو مكونمناطق الجغرافٌة او اي مقطع من ال 115155: حقل المقطع الجغرافً -

ان كان البرنامج رأسمالً ممول من الخزٌنة او  151551ان كان البرنامج جاري او  151551: حقل مقطع الصندوق  -

 6مكون من  وهذا المقطعمن القروض  ةان كانت هنالك بنود ضمن البرنامج الرأسمالً ممول 153999الى  153551

 .خانات

 .م من خالله تحدٌد شهر الخطة المالٌةوٌت: حقل الشهر -

 جمٌع المقاطع اعاله توجد ضمن قائمة خٌارات باالضافة الى امكانٌة استخدام خاصٌة البحث من خالل النقر على زر : مالحظة 

 .الموجود بجانب كل حقل ضمن المقاطع المذكوره اعاله

كما  ضمن عامود النفقات المتوقعة الحقولشاشة ٌكون شكل ظهر والموجود فً اعلى ٌمٌن الشاشة فت ومن ثم ٌتم النقر على زر 

 :والذي ٌعنً امكانٌة ادخال مبلغ النفقة المتوقعة بها وكما هو موضح بالشاشة ادناه  بالشكل التالً

 
ٌتسنى لمعد الخطة المالٌة من  المقطع الجغرافً حتىوٌنصح بداٌة  ادخال المقاطع على اعلى مستوى وتحدٌدا  المقطع التنظٌمً  :مالحظة 

 :التً توفرها شاشة الخطة المالٌة وعلى سبٌل المثالمجمعة على مستوى الوزارة وقراءة كافة البٌانات المالٌة 



  

 .1551: حقل المقطع التنظٌمً  -

 (.جمٌع االقالٌم: )حقل المقطع الجغرافً -

 

 .والموجود فً اعلى ٌمٌن الشاشة ومن ثم ٌتم النقر على زر 

 :وكما ٌلًعامود  11تتكون شاشة طلب الخطة المالٌة من 

 
 

ولكً ٌتم االطالع  هنالك اعمدة تتضمن بداخلها اعمدة اخرى مثل عامود :مالحظة 

 .فٌتم اظهار االعمدة التً ٌتضمنها العامود+ على هذه االعمدة ٌتم النقر على اشارة 

والموجود  ٌتم حفظ هذه االدخاالت من خالل النقر على اٌقونة لٌة لشهر الخطة الما بعد ادخال مبالغ النفقات المتوقعة -11

وٌتم اٌضا  ، حٌث تظهر عبارة الشاشةفً منتصف اعلى 

ٌنصح هنا ان ٌتم تغٌٌر الشهر الحالً للخطة ) عمل هذا االجراء بعد ادخال النفقات المتوقعة لباقً اشهر السنة المالٌة

حتى ٌتم تحدٌث كافة الخطط المالٌة لألشهر المتبقة من  بعد االنتهاء من كل برنامج المالٌة الى الشهر الالحق اوال  بأول

 (.السنة المالٌة

 .النفقات المتوقعة+اجمالً االلتزامات+وع النفقات الفعلٌة خالل الشهرمأن الخطة المالٌة هً مجبأكد نوهنا نعود و 

الدائرة او الى محلل دائرة الموازنة من /ى االدارة ضمن الوزارةالخطة المالٌة وقبل ارسالها ال بنودبعد اكمال ادخال كافة  -13

+ حٌث ٌتم النقر على زر   (التجمٌع)عمل مهمة  ٌجبخالل تدفق االعمال 

 : لٌظهر المهمتٌن التالٌتٌن

 :فتظهر الشاشة التالٌة ٌتم النقر على زر  ٌتم النقر على مهمة 



 
 :الدائرة/المستخدم اختٌار فصل الوزارةفتظهر الشاشة التالٌة والتً تطلب من 

 
 

 :سابقا  ٌتم تحدٌد الفصل وبنفس االلٌة التً مرت علٌنا  ومن خالل زر البحث 

 
 : ثم نعود الى نفس الشاشة وننقر على زر 



 
 :الشاشةٌتم التأكد من نجاح هذه المهمة من خالل ظهور الرسالة التالٌة فً اعلى 

 

 :فتظهر الشاشة التالٌة ٌتم النقر على زر  همة ٌتم النقر على م و

 
 

 :الدائرة/اختٌار فصل الوزارة فتظهر الشاشة التالٌة والتً ٌطلب فٌها اٌضا  

 

 :ٌتم تحدٌد الفصل وبنفس االلٌة التً مرت علٌنا سابقا  ومن ثم النقر على زر  ومن خالل زر البحث 



 
 :الشاشةمن خالل ظهور الرسالة التالٌة فً اعلى ٌتم التأكد من نجاح هذه المهمة 

 
 :وفً حال ظهور المالحظة التالٌة 

 
والتً تفٌد بأن وقت تنفٌذ المهمة ٌحتاج الى مدة اطول، ٌعمل المستخدم على التأكد من انتهاء عمل هذه المهمة من خالل 

 .Tools      Business Rules Status: الذهاب الى

 
 

 :التالٌةفتظهر الشاشة 

 
بنفس الخطوات ( Business Rules Status)ٌتم التأكد من انتهاء هذه المهمة من خالل تكرار معرفة وضع قاعدة العمل 

 :حتى تظهر الشاشة بالشكل التالً Tools      Business Rules Status :السابقة



 
 

للخطة المالٌة التباٌن والذي ٌؤكد بعدم وجود تجاوز طلب تقرٌر على معد الخطة المالٌة ( التجمٌع)بعد االنتهاء من مهمة  -14

 :التالٌة  المعادلةنتٌجة  للمتاح

 .الخطة المالٌة(-)بداٌة شهر الخطة المالٌةالنفقات الفعلٌة حتى ( -)مقدر الموازنة لكل بند = المتاح للخطة المالٌة

وهنا البد  شاشة الخطة المالٌة للمستخدم من خالل عامود اٌضا  وهذا المتاح توفره 

ٌتم اختٌار )كما ذكرنا سابقا  ٌضاف الٌها مقطع البرنامج على اعلى مستوى والمقطع الجغرافً المقطع التنظٌمً تحدٌد على المستخدم من 

 :، كما فً الشاشة ادناه(حسب مصدر التموٌل)وٌتم تحدٌد الصندوق ( البرنامج

 
 

ٌتم التحقق من خالل نظر المستخدم للمبالغ بحٌث الدائرة /البنود المتعلقة بالوزارة فتظهر الشاشة جمٌع من ثم ٌتم النقر على زر و

، بحٌث ان شاهد اٌة مبالغ بأشارة السالب فٌعنً ذلك بتجاوز الخطة المالٌة للمتاح، حٌنها على (المتاح لخطة الشهر)ضمن عامود 

 .لغ الخطة المالٌةالمستخدم تعدٌل مقاطع خارطة الحسابات الى ادنى مستوى وتعدٌل مب

 

 :كيف يتم طلب تقرير التباين -51

 :الموجودة فً اعلى الشاشة ٌتم النقر على اٌقونة  -

 

 :مرتٌن  تظهر الشاشة التالٌة وٌتم النقر على ملف التقارٌر  -

 
 :وٌتم النقر علٌه مرتٌن تظهر الملفات التً ٌتضمنها ملف التقارٌر ومن ضمنها ملف  -



 
 :لتً ٌتضمنها هذا الملف وهً فتظهر التقارٌر ا -

 

 :فتظهر شاشة ٌتم تعبئة حقولها حسب االصول ٌتم النقر مرتٌن على 

 

 
 

 

فتظهر قائمة خٌارات ٌتم االختٌار من خالل النقر على المربع  وٌتم ذلك من خالل استخدام خاصٌة البحث  من خالل النقر على زر 

ومن ثم النقر ( )نقل االختٌار الى ٌمٌن الشاشة من خالل استخدام اشارة  وٌتم فٌصبح بداخله اشارة  

 :وكما ٌلً على زر 

  :، وتتكون من عدة نسخ وفً هذه الحالة على المستخدم اختٌار نسخة طلب الخطة المالٌةادخل النسخة: الحقل االول  -



 
 :خانات 4رة على اعلى مستوى والذي ٌتكون من الدائ/، وهنا ٌتم ادخال فصل الوزارةادخل الفصل: الحقل الثانً -

 
ة مالٌة متوقعه لها من خالل النقر على ع، وهنا ٌتم تحدٌد البرامج التً تم عمل خطالمشرو/أدخل البرنامج :الحقل الثالث -

 : بجانب + اشارة 

 :دائرة/فٌتم تحدٌد البرامج التً تتبع كل وزارة

 



اط الدٌن العام والتً تتعلق بوزارة المالٌة فقط، فٌتم تحدٌد البرنامج من خالل خٌار فٌما ٌتعلق بأقس: مالحظة

 
 .وٌتم بعد ذلك نفس االجراءات المذكورة سابقا  

جاري خزٌنة او رأسمالً خزٌنة او رأسمالً )مصدر التموٌل تحدٌد مصدر التموٌل، وهنا ٌتم أدخل  :الحقل الرابع -

بعد استخدام خاصٌة البحث من خالل زر + ٌتم ذلك من خالل النقر على اشارة و( قروض او جمٌعهم او بعض منهم

: 

 
 :للوصول الى مصدر التموٌل المطلوب وكما موضح ادناه+ فتظهر قائمة ٌتم النقر على اشارة 

 
 :مالحظة

فً حالة عمل خطة مالٌة  ٌستخدم مصدر الصندوق   -

 .ةفقط وهو ٌقتصر على وزارة المالٌعلى بنود تسدٌدات اقساط الدٌن العام 

فً حالة النفقات الرأسمالٌة الممولة من القروض  153999الى  153551ٌستخدم مصادر الصندوق والتً تبدأ من  -

  



من خالل  تحدٌدها، فتظهر تلقائٌا  وفً حال غٌر ذلك ٌتم (ادخل الشهر)والحقل السادس ( ادخل السنة)الحقل الخامس -

: ة بعد النقر على زر الخٌارات الموجود

 
 

 :كما ادناه فٌتم بعد ذلك النقر على زر

 
 

 :فٌبدأ النظام بتشغٌل التقرٌر المطلوب، وكما ٌلً

 
 :وكما ٌلً PDF، ٌنصح بتحوٌل النقرٌر الى نوع  Htmlتشغٌل التقرٌر، ٌظهر التقرٌر على صفحة النظام من وبعد انتهاء 



 
 :لٌصبح 

 
 .Softcopyقرٌر او تخزٌنة كنسخة ٌمكن طباعة الت حٌث

 :ٌبٌن التقرٌر ماٌلً 

 .ٌمثل مبلغ الخطة المالٌة( اعادة التقدٌر)العامود االول   -

 .ٌمثل المبلغ المتاح للخطة المالٌة( النفقات الفعلٌة-المقدر السنوي)العامود الثانً   -

ما ٌمكن عمل )اي المبلغ المتبقً من المتاح( قات الفعلٌةالنف-المقدر السنوي(-)اعادة التقدٌر )ٌمثل ( التباٌن)العامود الثالث  -

 :وكما ادناه االحمراو اي تجاوزات على مستوى كل بند والتً ٌتم تمٌٌزها باللون  (خطة مالٌة بقٌمته حتً نهاٌة السنة

 
 :حٌنها على المستخدم الرجوع الى هذا البند فً شاشة الخطة المالٌة من خالل الخطوات التالٌة

 

 :الموجود فً اسفل شمال الشاشة( )قر على رابط الن



 
وتحدٌد البرنامج ومصدر الصندوق والنزول بالمقطع التنظٌمً والجغرافً الى ادنى مستوى كما اشرنا سابقا ، وتعدٌل 

 .كما تم ذكره سابقا   التجمٌع مهمة مبلغ الخطة المالٌة بما الٌتجاوز المتاح وعمل تخزٌن من جدٌد ومن ثم

 

 :الدائرة من خالل تدفق االعمال/الخطة المالٌة الى ادارة الوزارةرفع  -16

إرسال الخطة المالٌة )والتً تتضمن مهمة ( إرسال الخطة المالٌة لإلدارة)هنالك مهمة ( اإلعداد-الخطة المالٌة)من ضمن مهمة 

لتنظٌمً للوزارة الدائرة، ٌتم الذهاب ، ٌتم النقر علٌها فتظهر شاشة تحتوي جمٌع المدٌرٌات التً تقع ضمن المقطع ا(للنفقات

 :ة ادناه ذلكوكما توضح الشاش Detailsالى اعلى مستوى والنقر على زر 

 
 

 :كما ادناه فتظهر شاشة ٌتم النقر على زر  

 
فاحٌانا  ٌكون  وحسب تدفق االعمال (Select Next Owner)من حقل  فتظهر شاشة ٌتم من خاللها اختٌار الموظف التالً

امة واحٌانا  من المدٌر الى تدفق االعمال من محاسب الى رئٌس القسم الى المدٌر الى محلل الموازنة فً دائرة الموازنة الع

دائرة وهنا ننوه اٌضا  الى وجود تدفق اعمال لدى دائرة /محلل الموازنة وهذا ٌعود الى سٌر تدفق االعمال كما حددته كل وزارة

 :الموازنة العامة سٌتم التطرق الٌه فً الجزء الخاص بدائرة الموازنة العامة

http://gfmisapp2.mof.gov:19000/HyperionPlanning/ViewDetails.jsp?Application=GFMIS&Scenario=Exceptional_FP&Version=Financial_Plan_Proposal&Entity=E_3301


 
 .وبهذا ٌصبح الموظف التالً هو مالك العملٌة ثم النقر على زر  ٌتم بعد اختٌار االسم النقر على زر 

 

 :كما ادناه( Enter Annotation)ٌتاح لمعد الخطة المالٌة عند رفعها ضمن تدفق االعمال كتابة رسالة مختصرة ضمن مربع : مالحظة 

 
 

الدائرة فً حال تم ارسالها الٌهم وفً حال تم /دارة الوزارةالدائرة، وتنتقل العملٌة الى ا/فً الوزارةوهنا ٌنتهً دور معد الخطة المالٌة 

ارسالها الى محلل دائرة الموزانة العامة سٌكون المحلل هو مالك العملٌة لٌتخذ علٌها االجراءات الالزمة والتً سنستعرض هذه المهامات 

 .انشاء هللا تعالىفً الجزء الثانً والثالث 


