
 خطة التدفقات النقدٌة
 

ح( إعداد خطة التدفقات النقدٌة و تشمل التدفقات الداخلة و التدفقات .تتولى الوحدة الحسابٌة )و
الخارجة المتوقعة لكافة الموارد و اإلستخدامات ، و تتولى الوحدة الحسابٌة تقدٌم خطة التدفقات 

 و الموافقة . (إبداء الرأي)النقدٌة لوحدة إدارة النقد من أجل المراجعة النهائٌة 
 

فً آخر أسبوع من كل شهر ، و بعد أن تكون كل وحدة حسابٌة قد قامت بإعداد خطة التدفقات 
 النقدٌة و مراجعتها مع الهٌئة الموازنٌة المسئولة ، تقوم بتقدٌمها للمراجعة إلى وحدة إدارة النقد .

 
 الصرف للشهر التالى . حدودالنقد وضع  بعد مراجعة خطة التدفقات النقدٌة ، تتولى وحدة إدارة

 
بعد الموافقة على خطط التدفقات النقدٌة لكل الوحدات الحسابٌة ، تقوم وحدة إدارة النقد بإعداد خطة 

الفائض اإلجمالً ، لمساعدة إدارة الدٌن فً تحدٌد التموٌل  أوتدفقات نقدٌة مجمعة إلظهار العجز 
 المطلوب .

 
 دة حد الصرف من أجل تغطٌة المدفوعات الطارئة .خبلل الشهر ، قد ٌتم زٌا

 
فى حالة تأخر إعتماد الموازنة إلى بعد بداٌة السنة المالٌة الجدٌدة ،  ٌتم تحدٌد حد الصرف بصفة 

 شهر فً السنة المالٌة .مؤقتة ألول 
 

عندما ٌتم تسجٌل فاتورة على النظام ، ٌتم التحقق من أن مبلغ النفقات فً حدود حد الصرف 
 البرنامج/الموقع .الشهري للباب/

 
إن إستخدام حدود للصرف ٌتم على صورة من موازنة النقدٌة كموازنة آخرى ، هذا باإلضافة 

 للموازنة العادٌة  التً ٌتم تسجٌل االلتزامات علٌها .
 

توجد فً تطبٌقات أوراكل موازنة واحدة مفعلة فً نفس الوقت )بمعنى أنه فى حالة تعرٌف أكثر من 
 ازنة ٌتم تفعٌل موازنة واحدة فً نفس الوقت( .مو
 

لكى ٌتم التحكم فى أنواع الموازنة تم إضافة مقطع إلى شجرة الحسابات ٌحتوى على قٌمة تدل على 
 نوع الموازنة ، و ٌحتوى هذا المقطع على إحدى القٌم التالٌة :

 

 "0)للداللة على الموازنة الموافق علٌها )المعتمدة " 

 "1 على إعتماد الموازنة )للوحدة الحسابٌة(" للداللة 

 "2)للداللة على موازنة النقد )حدود الصرف " 

 



 
ٌمكن إستخدام محاسبة اإللتزامات عن طرٌق إستخدام قٌمة اإلرتباطات الناتجة من أوامر الشراء 

(PO)  فً تحدٌد مواعٌد النفقات المتعلقة بها عن طرٌق األخذ فً اإلعتبار تارٌخ أمر الشراء و
 تارٌخ التسلٌم وشروط الدفع . 

على سبٌل المثال إذا تم إنشاء أمر شراء فً شهر مارس و من المتوقع إستبلمه و سداد قٌمته فً 
 شهر إبرٌل ، فٌمكن إظهار قٌمة اإلرتباط فً تقرٌر الوضع النقدي فً شهر إبرٌل .

نشاء إرتباط للفواتٌر أثناء بالنسبة للفواتٌر التً لٌس لها أوامر شراء ، تتولى تطبٌقات أوراكل إ
معالجة الفواتٌر للدفع ، وذلك من أجل أن تشكل هذه الفواتٌر معلومات مفٌدة عند تخطٌط التدفقات 

النقدٌة ، لذلك ٌجب أن ٌتم تسجٌل هذه الفواتٌر فً أقرب فرصة على النظام لحٌن إتمام عملٌة الدفع 
و ٌمكن لتقرٌر الوضع النقدي أن ٌعطً حتى ٌمكن أخذ شروط الدفع للفاتورة فى اإلعتبار ، 

 معلومات أكثر إفادة و أكثر دقة لمخططى التدفقات النقدٌة .
 

ح( إعداد خطة التدفقات النقدٌة و تشمل التدفقات الداخلة و التدفقات .تتولى الوحدة الحسابٌة )و
ٌم خطة التدفقات الخارجة المتوقعة لكافة الموارد و اإلستخدامات ، و تتولى الوحدة الحسابٌة تقد

و الموافقة و ذلك على النحو   -إبداء الرأي -النقدٌة لوحدة إدارة النقد من أجل المراجعة النهائٌة 
 التالى :

  تتولى الوحدات الحسابٌة إعداد خطة التدفقات النقدٌة على المستوى الشهري لؤلشهر
 المتبقٌة من السنة المالٌة .

 ل وحدة حسابٌة لها موازنة .ٌتم إعداد خطة التدفقات النقدٌة لك 

  بالنسبة للمقطع اإلقتصادي فً خارطة )أو شجرة( الحسابات ، ٌتم إعداد خطة التدفقات
النقدٌة على المستوى األكثر تفصٌبل لئلستخدمات و الموارد ، و لكن ٌتم تحدٌد حد 

 الصرف على مستوى الباب .

 : المتطلبات المسبقة الموصى بها 

  اإللتزامات فً عملٌة المشترٌات األمامٌة .أن ٌتم تطبٌق محاسبة 

  تسجٌل الفواتٌر على نظام المعلومات المالٌة الحكو مٌة فً مرحلة مبكرة من
 تسلم البضائع أو الخدمة قبل الدفع .

 :طلب بدأ إعداد خطة التدفقات النقدٌة بسبب 

 . إعتماد مقدرات الموازنة للسنة 

 بلل السنة المالٌة .التحدٌث الشهري لخطة التدفقات النقدٌة خ 



 تحدٌد حد الصرف
 

 ٌتم تحدٌد حد الصرف على المستوى التالً :
 

 مصدر التموٌل : أدنى مستوى )حالٌا ٌستخدم فقط قٌمة واحدة : الموازنة العامة (
اإلقتصادي : الباب ) سٌتم تحمٌل حد الصرف على أحد الحسابات اإلفتراضٌة ذات المستوى األدنى 

 فً الباب(
 البرنامج : أدنى مستوى

 الموقع: أدنى مستوى
الحساب الفرعً : أدنى مستوى )سٌتم تحمٌل حد الصرف على الحساب اإلفتراضً  فً المستوى 

 األدنى(
 )دائما ٌحمل على هذه القٌمة ، التً تمثل الموازنة النقدٌة( 2نوع الموازنة : 

 : القٌمة اإلفتراضٌة 1اإلحتٌاطً 
 اإلفتراضٌة : القٌمة 2اإلحتٌاطً 

 (Cash Outflow Limitسٌتم تحمٌل على الموازنة "حد الصرف" )
 

 مبلحظة:
من المفترض أنه ٌتم تحدٌد حد الصرف لشهر واحد فقط فً المرة الواحدة )الشهر القادم( بٌنما ٌتم 

 إعداد خطة التدفقات النقدٌة لؤلشهر المتبقٌة .
 
 

 معدل ، ستكون القٌمة محسوبة كالتالً:سٌتم حساب حد الصرف تلقائٌا من خبلل برنامج 

 105%  ًمن التدفق النقدي الخارج المتوقع على إفتراض أن تلك القٌمة ال تتعدى المتبق
 من إعتماد الموازنة.

 . غٌر ذلك تكون مساوٌة للمتبقً من إعتماد الموازنة 

  المعتمدة مع مبلحظة أنه فً هذا اإلطار فإن المتبقً من إعتماد الموازنة = الموازنة– 
 الفعلً )على مستوى الباب(

 
أدنى مكون من البرنامج / أدنى مكون من الموقع معٌنٌن سٌتم حسابه للشهر حد الصرف لباب / 

 القادم بناء على اآلتى :

  + ( >  أكبر من المتبقً من إعتمادات  5إذا كان ) التدفق النقدي الخارج المتوقع%
 ن إعتمادات الموازنة  للباب/ البرنامج / الموقع   .الموازنة فٌحدد حد الصرف بالمتبقً م

 فٌما عدا ذلك: 

 )% 5 (+ هامش التجاوز حد الصرف الشهري = التدفق النقدي الخارج المتوقع للشهر 
 



 طلب زٌادة حد الصرف
 

سوف تقوم الوحدة الحسابٌة بتمرٌر قٌد موازنة بالقٌمة اإلضافٌة المطلوبة للفترة الحالٌة عن طرٌق 
 لتحمٌل قٌد الموازنة .”  WEBADI“خدام نموذج إكسل و أداة إست
 

 مراجعة طلب زٌادة حد الصرف:
 

تقوم وحدة إدارة النقد بمراجعة القٌد الممرر ، تستطٌع وحدة إدارة النقد رفض القٌد أو طلب 
 معلومات إضافٌة .

 
 الموافقة على الطلب و زٌادة حد الصرف:

 
 بالموافقة على القٌد ، فٌصبح القٌد جاهز للترحٌل .تقوم وحدة إدارة النقد 

 
 عند ترحٌل القٌد ، سٌتولى النظام التحقق من الزٌادة فً حد الصرف وفقا لآلتً :

 
النفقات الفعلٌة خبلل الشهر + الزٌادة لحد الصرف <= الموازنة  –حد الصرف الموافق علٌه 

 النفقات الفعلٌة من بداٌة السنة . –التعدٌبلت( المعدلة )على مستوى الوحدة الحسابٌة بعد 
 

سٌكون التحكم على مستوى الباب فً المقطع اإلقتصادي و المستوي األدنى تفصٌبل لباقً مقاطع 
 خارطة الحسابات .

 
 حد الصرف ام ال ؟ تالتحقق من الفاتورة تعد

 
من قٌمة المدفوعة مقابل حد  فً األستاذ العام و أثناء تمرٌر قٌد فعلً ألي مدفوعة ، سٌتم التحقق

 الفعلً لنفس الفترة( –الصرف ) إجمالً حد الصرف 
 

إذا نجح التحقق سٌتم ترحٌل القٌد الفعلً ، و إال فلن ٌتم ترحٌل القٌد ، و من المفترض أن القٌود 
 التً مرت بالفعل من تحقق إعتماد الموازنة سوف تمر على مرحلة التحقق من حد الصرف . 

 
 تً تجتاز مراحل التحقق من حد الصرف سوف ٌتم ترحٌلها .القٌود ال

 
بالنسبة إلى المدفوعات التً سٌتم إدخالها عن طرٌق نظام المدفوعات ، سٌتم التحقق من حد 

 الصرف لها أثناء معالجة الفواتٌر فً نظام المدفوعات .

 



 تسجٌل الدخول والخروج على تطبٌقات أوراكل
 

 بإسم مستخدم و كلمة سر بعنوان نظام أوراكل إمدادكأطلب من مسئول النظام  .1

 أطلب من قسم تكنولوجيا المعلومات إعداد جهازك إلستخدام نظام أوراكل .2

 قم بفتح متصفح اإلنترنت .3

 أكتب عنوان نظام أوراكل .4

 إختر اللغة = العربية .5

 يطلب منك النظام إسم المستخدم و كلمة السر .6

 

 إكتب إسم المستخدم الخاص بك .7

 سيمدك مسئول النظام بكلمة سر إفتراضية  .8



 

 إضغط )تسجيل الدخول( .9

 

 سيطلب منك النظام تغييركلمة السر فى أول مرة دخول .11

مالحظة: كلمة السر الجيدة ليست تاريخ ميالدك أو رقم لوحة سيارتك أو رقم تليفونك أونوع تليفونك أوإسم 
 أحد أوالدك

 إضغط )تنفيذ( .11

 لكتظهر المسئوليات المخصصة 



 
 إضغط على إسم المسئولية التى تريد العمل بها .12

 تظهر وظائف المسئولية

 
 وليس أيقونة  إضغط على أى وظيفة على يمينها أيقونة   .13

 تفتح ىذه الصفحة



 
 وال تقم بإغالقها طالما تقوم بالعمل على نظام أوراكل

 بعدىا يفتح مستكشف نظام أوراكل



 



 نظام أوراكل من خزوجال

 الصفحة الرئيسية إذىب إلى .1

 

 إضغط على كلمة )الخروج( .2
 



 اإلستعبلم عن الموقف الحالى للنقدٌة
يتم لمعرفة مبلغ إعتماد الموازنة و المبلغ الذى تم صرفو بالفعل من ىذا اإلعتماد و كذلك  .1

المبلغ المتبقى والممكن صرفو خالل الفترة المتبقية من السنة المالية. ىذه المعلومات 
 خطة إلدارة التدفقات النقديةأساسية لوضع 

 " كما يلى:تقرير الوضع النقدىيتم بواسطة " .2
 

 

 من مستكشف أوراكل إذىب إلى شريط األدوات
 إضغط: عرض

 من القائمة إختر: طلبات

 

 1شكم رقم   

 



 

 

 2شكم رقم   

 

 إضغط: تقديم طلب جديد



 

 

 3شكم رقم   

 

 إضغط: موافق



 

 4شكم رقم   

 

 إذىب إلى حقل: اإلسم
 إفتح قائمة األسماء

 

 5شكم رقم   

 

 



 

 6شكم رقم   

 

 إضغط مرتين على اإلسم  أو إضغط موافق" و تقرير الوضع النقدىحدد "
 



 تظهر النافذة األتية والخاصة بمعامالت التقرير

 

 7شكم رقم   

 



 إختر السنة المالية التى تريد اإلستعالم عنها

 

 8شكم رقم   

 

 حدد "رقم السنة" و إضغط مرتين أو إضغط موافق
 

 ينتقل النظام إلى الحقل التالى و الخاص بالفترة المالية من السنة التى تم تحديدىا



 إختر الفترة المالية التى تريد اإلستعالم عنها

 

 9شكم رقم   

 

 حدد "إسم الفترة" و إضغط مرتين أو إضغط موافق
 حدة الحسابيةينتقل النظام إلى الحقل التالى و الخاص بالو 

 

 11شكم رقم   

 

 إفتح قائمة األسماء



 إختر وحدة حسابية

 

 11شكم رقم   

 

 مالحظة: ىذة القائمة قد تحتوى على إسم أو أكثر وفقا للصالحيات الممنوحة لك
 

 حدد "إسم الوحدة" و إضغط مرتين أو إضغط موافق

 

 12شكم رقم   

 

 ينتقل النظام إلى الحقل التالى و الخاص بالحسابات التى تريد اإلستعالم عنها
 



 من" : إفتح القائمة –فى "حقل الحساب 

 

 13شكم رقم   

 

 

 14شكم رقم   

 



حدد الحساب بواسطة إختياره من القائمة مباشرة أو بالبحث عنو أوال من خالل الكود أو اإلسم ثم 
 إختياره 

 إضغط مرتين أو إضغط موافق

 

 15شكم رقم   

 

يفترض النظام أنك تريد اإلستعالم عن حساب واحد فقط وبالتالى فإنو ينسخ الحساب الذى إخترتو 
 إلى" –من" إلى حقل " الحساب  –ى حقل "الحساب ف

 إلى" –لزيادة نطاق اإلستعالم. إفتح القائمة فى حقل " الحساب 



 

 16شكم رقم   

 

 يقوم النظام باإلنتقال إلى الحقل التالى  والخاص بالبرنامج

 

 17شكم رقم   

 

 (0000000قيمة واحدة حاليا ىى )توجد 



 إلى" –من" و حقل " البرنامج  –إخترىا فى حقل " البرنامج 
 

 يقوم النظام باإلنتقال إلى الحقل التالى  والخاص بالموقع

 

 18شكم رقم   

 

 (0000000توجد قيمة واحدة حاليا ىى )
 إلى" –" الموقع من" و حقل  –إخترىا فى حقل " الموقع 

 



 يقوم النظام باإلنتقال إلى الحقل التالى  والخاص بمصدر التمويل

 

 19شكم رقم   

 

 إفتح القائمة

 

 21شكم رقم   

 

 حدد مصدر التمويل و ىو الموازنة العامة حاليا
 



 الحقل التالى  والخاص بالحساب الفرعىيقوم النظام باإلنتقال إلى 
 

 

 21شكم رقم   

 

 إفتح القائمة



 

 22شكم رقم   

 

 (000000حدد حسابا فرعيا أو إختر القيمة اإلفتراضية )
 

حقول لإلستخدام فى المستقبل . وىى 2و اإلحتياطى  1يقوم النظام باإلنتقال إلى حقلى اإلحتياطى 
 (000000و توجد بها فقط قيم إفتراضية )



 

 23شكم رقم   

 

 بعد إكتمال جميع المعامالت إضغط: موافق
 



 يعود النظام إلى شاشة التقارير

 

 24شكم رقم   

 

 ىب إلى حقل المعامالت إلعادة فتح النافذة مرة أخرىللتعديل فى إختياراتك للمعامالت إذ
 أو إضغط تقديم لتنفيذ التقرير بالمعامالت التى حددتها

 

 تظهر النافذة التالية

 

 25شكم رقم   



 

 إضغط نعم لتقديم طلب أخر
 إضغط ال لإلستمرار

  

 تظهر النافذة التالية

 

 26شكم رقم   

 

 إضغط: بحث عن طلبات
 

 



 

 27شكم رقم   

 

 إضغط: بحث
 



 

 28شكم رقم   

 

 أو بواسطة إسم التقرير( 25حدد التقرير )بواسطة رقم معرف الطلب فى شكل 
 إضغط: عرض المخرجات

 



 اإلنترنت الخاص بك الرسالة التاليةسيظهر متصفح 

 

 29شكم رقم   

 

 

 إختر فتح التقرير بإستخدام إكسيل أو حفظو على جهاز الحاسب الخاص بك



 

 31شكم رقم   

 

 

 



 إعداد خطة التدفقات النقدٌة
 

 التدفقات النقديةمن مستكشف أوراكل إختر: نموذج خطة 

 

 31شكم رقم   

 

 إضغط مرتين أو إضغط: فتح
 

 يقوم المتصفح الخاص بك بإظهار الرسالة التالية



 

 32شكم رقم   

 

 إختر فتح المستند
 

 تظهر الرسالة التالية
 

 

 33شكم رقم   

 



 ثم الرسالة التالية
 

 

 34شكم رقم   

 

 إضغط: إغالق
 

 يظهر ملف إكسيل التالى

 

 35شكم رقم   

 

 ىذا الملف ىو أداة إعداد الخطة و تجهيزىا لإلعتماد لكنو يحوى أوجو القصور األتية و حلها:
 الحل وجو القصور



إنشاء نسخة معربة يمكن نسخ حقولها بإستخدام ولصقها فى  الملف باللغة اإلنجليزية وال يمكن إصداره بالعربية
 ملف أخر

 إستخدام خاصية إخفاء األعمدة فى برنامج إكسيل جميع الفترات المالية ظاىرة
 عمل معادلة جمع فى الحقل المطلوب عامود اإلجمالى اليقوم بتجميع المبالغ

نية كتابة كود حساب خطأ أو مبلغ أكبر من المتبقى فى إمكا
 إعتماد الموازنة

 نظام أوراكل يقوم بمراجعة أكواد الحسابات و المبالغ

 

 

 إستخذام(في أول فترة )نمورج انخطت  تعريب

لتسهيل إدخال البيانات طوال السنة يمكن تعريب الملف و إستخدام النموذج المعرب فى إعداد 
 يلى:الخطة كما 
 حفظ الملف بإسم يدل عليو -1

 

 36شكم رقم   

 



 

 37شكم رقم   

 

 إزالة حماية الملف -2

 

 38شكم رقم   

 

 تعريب الحقول -3



 

 

 39شكم رقم   
خاصة بمقاطع دليل الحسابات. الحظ أن المقطع الثانى يتم  1من مصدر التمويل حتى إحتياطى: الحقول مالحظة

 دائما 2تحديده فى حقل كود الوحدة الحسابية كم أن مقطع نوع الموازنة سيأخذ قيمة إفتراضية = 

 

 41شكم رقم   

 

 مالحظات:
خاص بالفترت المالية خالل السنة )من يوليو حتى يونيو( و ىى تظهر جميعها : الجزء األخر من الحقول مالحظة

 مهما كانت الفترة التى تريد إعداد تدفقاتها النقدية
 : التعريب كما يظهر ليس إلزاميا. يمكن للمستخدم إختيار كلمات أخرى معبرةمالحظة

 

 إعذاد نمورج انتذفقاث في أى فترة مانيت

 

 (35إلى  31قم بتكرار خطوات إنشاء النموذج )أشكال من  .1
 (38أزل حماية الملف )شكل  .2
 قم بنسخ الحقول من الملف المعرب و الصقها فى مكانها بالملف الحالى .3



 

 41شكم رقم   

 

 

 

 42شكم رقم   

 

 



 

 43شكم رقم   

 

قم بإخفاء الفترات التى لن تستخدمها فى إعداد التدفقات النقدية )وذلك لتقليل إمكانية حدوث 
 بتخصيص مبلغ لشهر سابق(أ خط

 

 

 44شكم رقم   

 

 أصبح الملف جاىزا إلدخال خطة التدفقات النقدية



 إدخال مبانغ انتذفقاث اننقذيت

 مع تعمد األتى: 2010فى المثال التالى سيتم عمل خطة لحسابين فى فترة مارس 
 كتابة إسم الفترة خطأ -1
 إدخال كود حساب غير موجود -2
 عمل خطة بمبلغ أكبر من المتبقى فى الموازنة -3

 وذلك لمعرفة كيف يقوم النظام بالتعامل مع كل خطأ ممكن
 

 إدخل كود الوحدة الحسابية
 الماليةإدخل إسم الفترة 

 

 45شكم رقم   

 

 

 

 46شكم رقم   
الحظ أن ملف إعداد الخطة ال يقوم بعمل إجمالى المبالغ بصورة أتوماتيكية. قم بعمل معادلة تجميع 

 و أنسخها إلى كل السطور



 

 47شكم رقم   

 

 48شكم رقم   

 

 

 49شكم رقم   

 

 

 



 تصذير خطت انتذفقاث اننقذيت إني نظام أوراكم

 من شريط أدوات إكسيل إذىب إلى " أوراكل" و أختر تصدير البيانات
 

 

 51شكم رقم   

 

 التاليةتظهر الرسالة 

 

 51شكم رقم   

 

 إضغط: تصدير البيانات



 

 52شكم رقم   

 

 فى حالة وجود أخطاء تظهر الرسالة التالية

 

 53شكم رقم   
 إضغط إغالق وعد إلى ملف اإلكسيل



 

 54شكم رقم   
 تظهر أيقونة باللون األحمر

 تدل الرسالة على أن إسم الفترة المالية غير صحيح
 قم بتعديل إسم الفترة و أعد التصدير

 

 55شكم رقم   
 

 فى حالة نجاح عملية التصدير تظهر الرسالة التالية



 

 56شكم رقم   

 

 57شكم رقم   

 

 للداللة على سالمة تصدير الصف تظهر أيقونة باللون األخضر
ال تغلق هذا الملف حتى تتأكد من مزاجعة كافة بياناته من خال نظام أوراكل أو على األقل إحفظ نسخة منه 

 إلستخدامها الحقا

 



 خطت انتذفقاث اننقذيت من خالل نظام أوراكم مراجعت

 (05إلى  01قم بتقديم طلب جديد )كما سبق شرحو فى األشكال من 
 "تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقديةمن قائمة التقارير إختر "

 

 58شكم رقم   

 

 إضغط مرتين أو إضغط موافق
 

 إلى حقل المعامالتيقوم النظام باإلنتقال 



 

 59شكم رقم   

 

 إختر الوحدة الحسابية التى قمت بإعداد خطة التدفقات النقدية لها
 إختر فترة البداية

 

 61شكم رقم   

 

 إضغط: موافق
 



 

 61شكم رقم   

 

 مإضغط: تقدي

 

 62شكم رقم   

 

 إضغط: ال
 



 

 63شكم رقم   

 

 إذا إحتوى ملف الخطة على أخطاء ستظهر حالة تقرير التحميل باللون األصفر كما بالنافذة التالية



 

 64شكم رقم   
 

 إضغط: عرض المخرجات

 

 65شكم رقم   
 

 يظهر التقرير سبب فشل عملية التحميل والمراجعة والذى يعود إلى توليفة حساب غير صحيحة
 عد مرة أخرى إلى ملف إكسيل

 بقم بنصحيح كود الحساب
 أعد عملية التصدير مرة ثالثة

 



 

 66شكم رقم   
 

 61" كما بالشكل رقم تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقديةيم  "أعد تقد

 إستعرض مخرجات التقرير

 

 67شكم رقم   



 

عملية التحميل والمراجعة أجازت توليفات الحسابات المدرجة بالخطة لكن أحد الحسابات تم عمل 
 الموازنةخطة لو بمبلغ أكبر من المتبقى فى إعتماد 

 

 68شكم رقم   
 

 عد مرة أخرى إلى ملف إكسيلأ
 قم بتعديل مبالغ الخطة

 أعد عملية التصدير مرة أخرى

 

 69شكم رقم   
 

 61أعد تقديم  "تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية" كما بالشكل رقم 

 

 70   رقم شكم
 



 الحظ أن التقرير قد إنتهى ىذه المرة بدون تحذير )اللون عادى وليس أصفر(
 إستعرض مخرجات التقرير

 

 71شكم رقم   
 

 الحظ خلو التقرير من األخطاء تماما
 
 



 إرسال انخطت اننقذيت إني وحذة انتذفقاث اننقذيت

 " من خال التقرير الذى يحمل نفس اإلسمتقديم خطة التدفقات النقديةقم بتنفيذ عملية " 

 

 72   رقم شكم
 

 إضغط: موافق



 

 73   رقم شكم

 

 إضغط: تقديم

 

 74   رقم شكم

 

 إضغط: ال



 

 75   رقم شكم
 

 إضغط: بحث



 

 76   رقم شكم

 

 الحظ  إكتمال تنفيذ التقرير بصورة عادية
 إضغط: عرض المخرجات



 

 77   رقم شكم
المراجع المختص فى  الحظ  خلو التقرير من األخطاء تماما و نجاح إرسال الخطة من المعد إلى

 وحدة التدفقات النقدية.

 طباعت انخطت بعذ اإلرسال

 " تقرير التدفقات النقديةقم بتقديم "



 

 78   رقم شكم
 

 تظهر مخرجات التقرير فى ىيئة إكسيل

 

 79   رقم شكم



 

 الخطة لهماالحظ الحسابين الذين تم إعداد 

 

 80   رقم شكم
 
 
 
 



 مراجعت حذ انصرف انمتاح

" لمراجعة نشر تقرير مكون كشف الحساب المالي -برنامج  يمكن للوحدة الحسابية إستخدام تقرير"
 حد الصرف المفعل على النظام كمايلى

 

 81   رقم شكم
 التقرير إختر:فى حقل 



 

 82   رقم شكم
 حد الصرف الشهرى: لإلستعالم عن المبلغ لشهر واحد فقط

 : لإلستعالم عن المبالغ لعدة شهور  )المخرجات = ملف إكسيل(CLحد الصرف 
 فى حقل تجاوز المقطع: حدد إسم الوحدة المحاسبية و أترك الباقى كما ىو 

 
 83   رقم شكم

 إضغط موافق
 



 

 84   رقم شكم
 

 إضغط موافق



 

 85   رقم شكم
 

 إضغط: تقديم



 إستعرض مخرجات التقرير حد الصرف الشهرى

 

 86   رقم شكم
 

 CLإستعرض مخرجات التقرير حد الصرف 

 

 87   رقم شكم



 

  

 
 

 
 

 متابعة الخطط المرسلة من الوحدات الحسابية
يرد إلى المراجع المختص تبليغ يفيد ورود خطة تدفق نقدى من معد الخطة. ىذا التبليغ يمكن 

 متابعتو بأحد طريقتين:
كتابة إسم المستخدم و كلمة السر. حيث تظهرالصفحة الرئيسية من شاشة المتصفح عقب   -1

 للتطبيقات ألوراكل وبها قائمة العمل كما يلى:

 

 88   رقم شكم
 
 من المستكشف الرئيسى إذىب إلى: -2

 التبليغات <أخرى 



 تظهر النافذة التالية

 

 89   رقم شكم
 إضغط: ذىاب

 

 90   رقم شكم
 



 الحظ ظهور نفس البيانات التى ظهرت فى شكل
 

 مراجعة خطة التدفقات النقدية
 "تقرير مراجعة خطط التدفقات النقديةتقديم "

 من مستكشف أوراكل إذىب إلى شريط األدوات
 إضغط: عرض

 من القائمة إختر: طلبات

 

 91شكم رقم   

 

 تظهر النافذة التالية



 

 92شكم رقم   

 

 إضغط: تقديم طلب جديد
 تظهر النافذة التالية:



 

 93شكم رقم   
 إضغط: موافق

 تظهر النافذة التالية



 

 94شكم رقم   

 

 إذىب إلى حقل: اإلسم
 إفتح قائمة األسماء



 

 95شكم رقم   
 

 إختر التقرير وإضغط مرتين أو إضغط موافق
 

 ينتقل النظام إلى الحقل التالى والخاص بمعامالت التقرير



 

 96شكم رقم   
 

 من قائمة كل حقل إختر األتى:
 المقطع المؤسسى = الوحدة الحسابية

 فترة البداية = فترة الخطة
 الخطط المعتمدة فقط:

Yنعم: اإلستعالم سيأتى بالخطط التى تم إعتمادىا = 
Nال: اإلستعالم سيأتى بالخطط التى تم تصديرىا = 

 باقى المقاطع = القيمة اإلفتراضية



 

 

 97شكم رقم   
 

 إضغط: موافق



 

 98   رقم شكم
 إضغط: تقديم

 

 99   رقم شكم
 

 إضغط: ال



 

 100   رقم شكم
 

 إضغط: بحث



 

 101   رقم شكم
 

 إنتهاء التقرير بصورة عاديةالحظ 
 إضغط: عرض مخرجات

 يظهر متصفحك الرسالة التالية



 

 102   رقم شكم
 

 إختر فتح التقرير

 

 103   رقم شكم



 إعتماد خطة التدفقات النقدية
 (33)شكل  بعد مراجعة الخطة عد مرة أخرى إلى نافذة التبليغات

 إضغط على الرابط المشار إليو والذى يمثل الخطة النقدية المرسلة لإلعتماد

 

 104   رقم شكم
 

 إضغط: إعتماد
 تظهر قائمة األعمال كمايلى:

 

 105   رقم شكم
 

دليل أن ىذا الطلب تم إعتماده و من ثم سيظهر الحظ إختفاء الطلب من قائمة التبليغات المفتوحة 
 فى قائمة التبليغات المغلقة



 

 106   رقم شكم
 إضغط على الرابط المشار إليو والذى يمثل الخطة النقدية التى تم إعتمادىا

 

 107   رقم شكم
 

 ا بتنفيذ عمليتين:ىذا اإلعتماد سيقوم أتوماتيكي
 حساب و انشاء حدود الصرف

 إنشاء قيد يومية



 

 108   رقم شكم
 

 إعرض مخرجات عملية "حساب و انشاء حدود الصرف"

 

 109   رقم شكم
 



 

 110   رقم شكم
 

 وضعو على مستوى حساب األب للحسابات التى تم تحديدىا فى الخطة الحظ أن حد الصرف تم
  

 
 

 توضع الخطة على المستوى األدنى )البند( بينما يوضع حد الصرف على المستوى األعلى )الباب(
 

 إعرض مخرجات عملية إستيراد اليومية
 حدد إسم مجموعة القيود التى انشأىا النظام أتوماتيكيا

 

 



 تفعيل حد الصرف
 من مستكشف أوراكل إذىب إلى

 إدخال  <اليوميات 

 

 111   رقم شكم
 

 تظهر النافذة التالية



 

 112   رقم شكم
 

 إلصق إسم مجموعة القيود

 

 113   رقم شكم
 



 إضغط: بحث
 تظهر النافذة التالية

 

 114   رقم شكم
 

 إضغط مراجعة اليومية



 

 115   رقم شكم
 

 الحظ أن الترحيل غير مفعل
 إضغط إعتماد

 تظهر الرسالة التالية

 

 116   رقم شكم
 

 إضغط: موافق
 ويتم إرسال تبليغ لمديرك بذلك

 يصبح القيد قابال للترحيل



 

 117   رقم شكم
 

 إضغط: ترحيل

 

 118   رقم شكم
 

 إضغط: موافق

 

 119   رقم شكم
 

 تم ترحيل القيد



 بقوم الترحيل بتفعيل حد الصرف
 

 مراجعة حد الصرف المتاح
" نشر تقرير مكون كشف الحساب المالي -برنامج  إستخدام تقرير"لمراجع بإدارة النقدية ل يمكن

 لمراجعة حد الصرف المفعل على النظام كمايلى

 

 120   رقم شكم
 فى حقل التقرير إختر:



 

 121   رقم شكم
 لإلستعالم عن المبلغ لشهر واحد فقطحد الصرف الشهرى: 

 : لإلستعالم عن المبالغ لعدة شهور  )المخرجات = ملف إكسيل(CLحد الصرف 
 فى حقل تجاوز المقطع: حدد إسم الوحدة المحاسبية و أترك الباقى كما ىو 

 
 122   رقم شكم

 إضغط موافق
 



 

 123   رقم شكم
 

 إضغط موافق



 

 124   رقم شكم
 

 إضغط: تقديم



 إستعرض مخرجات التقرير حد الصرف الشهرى

 

 125   رقم شكم
 

 CLإستعرض مخرجات التقرير حد الصرف 

 

 126   رقم شكم



 

 


