الباب الخامس
إعداد الموازنة
العامة للدولة
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الباب الخامس
مـقــدمـة

فً هذا الباب سٌتم استعراض كٌفٌة التجمٌع آلٌا ً
لمشروعات الموازنة السنوٌة للدولة للسنة الجدٌدة

فً وزارة

المالٌة (المستوى العام) على ضوء مخرجات تمثل الجداول
التجمٌعٌة المخصصة والمحددة فً دلٌل إعداد الموازنة العامة
للدولة المادة (  )75والتً تتألف من مجموعة من الجداول
التالٌة:
 النماذج اآللٌة الخاصة بالجداول التجمٌعٌة للموازنة العامة
للدولة وعددها  5جداول تتبع النموذج رقم (.)1
 النماذج اآللٌة الخاصة بالجداول التجمٌعٌة لموازنة السلطة
المركزٌة وعددها  3جداول تتبع النموذج رقم (.)2
 النماذج اآللٌة الخاصة بالجداول التجمٌعٌة لموازنة السلطة
المحلٌة وعددها  7جداول تتبع النموذج رقم (.)4
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وٌتألف هذا الباب من (  )5فصول  ,الفصل األول ٌحتوى على مجموعة من
األحكام العـامة الخاصة بتجمٌع مشروع الموازنة العامة للدولة فً الجداول
التجمٌعٌة وإقرارها بصورة رسمٌة من المســتوٌات العلٌا وفــقا ً للقـوانٌن النافذة
حتى إصدارها بقانون.
أما الفصل الثانً إلى الرابع فٌحتوي على اإلجراءات التً من خاللها ٌتم
استعراض وطبع الجداول التجمٌعٌة لمشروعات الموازنة العامة للدولة  ,والفصل
الخامس ٌحتوي على إجراءات المصادقات النهائٌة آلٌا ً لمشروع الموازنة العامة
للدولة وفق الصالحٌات لمختلف المستوٌات العلٌا المحددة فً الفصل األول من
هذا الباب.
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الباب الخامس  /الفصل األول
أحكام عامة

أووً :تجمٌع مشارٌع الموازنات

حددت المادة (  )19من دلٌل إعداد الموازنة العامة للدولة طرٌقة إعداد ودراسة
وإقرار تجمٌع مشارٌع الموازنات بالتالً:
تتولى وزارة المالٌة ما ٌلً:
أ) إعداد ومناقشة مشارٌع موازنات السلطة المركزٌة وفق أحكام القانون
المالً ووئحته التنفٌذٌة وتعدٌالتهما.
ب) إعداد موازنة تجمٌعٌة لموازنة السلطة المحلٌة فً ضوء مشارٌع
موازنات المحافظات والتً تعد وفقا ً لقانون السلطة المحلٌة رقم (  )4لسنة
 2000م ووئحته التنفٌذٌة والالئحة المالٌة للسلطة المحلٌة.
جـ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بصٌغته النهائٌة متضمنا ً مشارٌع
موازنات السلطة المركزٌة والسلطة المحلٌة والصنادٌق المتخصصة.
د) دراسة وتحلٌل مشروع الموازنة العامة للدولة فً ضوء السٌاسات
اوقتصادٌة والمالٌة واإلدارٌة واإلرشادات والقواعد الصادرة من وزارة
المالٌة بشأن إعداد الموازنة العامة للدولة.
وبشكل عام (حسب ما جاء فً المادة  17من القانون المالً) تتولى وزارة
المالٌة القٌام باإلجراءات القانونٌة والنظامٌة التالٌة:
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أ) تلتزم كل جهة بتقدٌم مشروع موازنتها فً المواعٌد التً تحددها وزارة
المالٌة وإذا تأخرت أٌة جهة فً تقدٌم مشروع موازنتها على المٌعاد المحدد
تولت وزارة المالٌة التقدٌر.
ب) تتولى وزارة المالٌة دراسة وتحلٌل مشارٌع الموازنات المقدمة من
الجهات وتقدم نتائج دراستها إلى اللجنة الفنٌة لتتولى مناقشتها مع الجهات
ورفعها إلى اللجنة العلٌا مشفوعة ببٌان ٌتضمن عرضا ً عاما ً لؤلسس
واألهداف التً بنً علٌها المشروع.

ثانٌا ً :مراجعة وإقرار اللجنة العلٌا للموازنات لمشروع الموازنة العامة للدولة

 مراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة
تتولى اللجنة العلٌا للموازنات مراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة
(المجمعة) والمرفوع لها من وزارة المالٌة وفقا ً ألحكام القانون المالً المادة
(.)18وكما نصت المادة ( )12من الالئحة التنفٌذٌة للقانون المالً على التالً:
(تتولى وزارة المالٌة دراسة تحلٌل مشارٌع الموازنات المقدمة من الجهات
وتقدٌم نتائج دراستها إلى اللجنة الفنٌة وتقوم اللجنة الفنٌة بمزاولة مهامها وفقا ً
للفقرة (ب) من المادة ( )8من هذه الالئحة ووفقا ً للمهام المحددة لها بقرار وزٌر
المالٌة الصادر بتشكٌلها وتحدٌد اختصاصها وتقوم وزارة المالٌة بعرض النتائج
التً توصلت لها اللجنة الفنٌة ,مصحوبة بوجهة نظر وزارة المالٌة إلى اللجنة
العلٌا للموازنة وتخاذ قرار بشأنها).
 إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة
على ضوء قٌام اللجنة العلٌا للموازنات مراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة
فإنه ٌتم إقرارها من اللجنة اآلنفة الذكر بعد أن تؤخذ فً اوعتبار المالحظات
والتعدٌالت التً أقرتها اللجنة من خالل مراجعتها لمشروع الموازنة .وقد نصت
المادة ( )13من الالئحة التنفٌذٌة للقانون المالً على اآلتً:
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(تتولى وزارة المالٌة تحضــٌر الصــورة النــهائٌة لمشــارٌع المــوازنـــات
العامة المنصوص علٌها فً القانون رقم  8لسنة  1990م بشأن القانون المالً ,
وذلك فً ضوء ما أبدته اللجنة العلٌا واللجنة الفنٌة من مالحظات  ,وتقوم
بعرضها على مجلس الوزراء .....الخ).

ثالثا ً :مراجعة وإقرار رئاسة الوزراء لمشروع الموازنة العامة للدولة

نصت المواد  20 ,19من القانون المالً على اآلتً:
 المادة ( :)19تتولى وزارة المالٌة تحضٌر الصورة النهائٌة لمشارٌع الموازنات
العامة المنصوص علٌها فً هذا القانون فً ضوء ما أبدته اللجنة الفنٌة من
مالحظات وتقوم بعرضها على مجلس الوزراء إلقرارها.
 المادة (ٌ :)20رفع مجلس الوزراء مشارٌع الموازنات العامة إلى مجلس النواب
قبل شهرٌن على األقل من بداٌة السنة المالٌة وٌجب أن ترفق بهذه المشارٌع
كافة الوثائق الالزمة لتمكٌن المجلس من دراسة ومناقشة وتقٌٌم مشارٌع
الموازنات العامة وعلى وجه الخصوص ما ٌلً:
 1العجز أو الفائض الكلً للموازنات العامة.
 2خطة الحكومة فً تموٌل العجز المتوقع أو الذي قد ٌسفر عنه التنفٌذ.
 3الموارد واوستخدامات المتوقعة للقطع األجنبً والتً تتضمنها مشارٌع
الموازنات العامة.
 4بٌان عن الحالة المالٌة للدولة موضحا ً كافة المؤشرات اوقتصادٌة
ومتضمنا ً لعناصر السٌاسات المالٌة والتنفٌذٌة المتبعة.
 5دراسة تحلٌلٌة لآلثار التً ٌتوقع أن ٌحدثها تنفٌذ الموازنات العامة على
األوضاع اوقتصادٌة واوجتماعٌة وعناصر السٌاسات المالٌة والتنفٌذٌة
التً ستتبعها الحكومة لتجاوز هذه اآلثار.
 6بٌان عن األسس والقواعد العامة والخٌارات واألهداف التً بنٌت علٌها
مشارٌع الموازنات.
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رابعا ً :اإلقرار النهائً لمشروع الموازنة العامة للدولة

أ) إقرار مجلس النواب لمشروع الموازنة العامة للدولة
ٌ تولى مجلس النواب القٌام بدراسة ومناقشة وتقٌٌم مشروع الموازنة
العامة للدولة وذلك مع الجانب الحكومً.
 وٌنتهً أمر إقرار مشروع الموازنة بتصوٌت عام من أعضائه  ,وٌقر
مشروع الموازنة العامة للدولة باألغلبٌة المطلقة.
ب) إصدار قانون ربط الموازنة العامة للدولة
 بعد اونتهاء من إقرار مجلس النواب لمشروع الموازنة العامة للدولة
فأنه ٌتم إصدار قانون ٌوقعه رئٌس الجمهورٌة ٌسمى قانون ربط
الموازنة العامة للدولة للسنة المالٌة 0000م.
ٌ عتبر صدور قوانٌن الموازنات العامة تفوٌضا لكل جهة فً حدود
األغراض
اختصاصاتها باستخدام اإلعتمادات المحددة لها فً
المخصصة من اجلها اعتبارا من أول السنة المالٌة  ,وعلى الجهات
إن
المفوضة بالصرف من الموازنة العامة للدولة المركزٌة والمحلٌة
تلتزم بما تصدره وزارة المالٌة من التعلٌمات واإلجراءات التً تتخذها
للموازنة بٌن تدفق اإلٌرادات وحدود النفقات.

المادة ( )22من القانون المالً.
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الباب الخامس  /الفصل الثانً
الجداول التجمٌعٌة لموازنة السلطة المحلٌة

تتولى وزارة المالٌة (المستوى العام) القٌام بتجمٌع
موازنة وحدات السلطة المحلٌة ضمن الجداول
التجمٌعٌة للنموذج ( )4المحددة فً دلٌل إعداد الموازنة
 )7جداول تجمٌعً ة ,
العامة للدولة ,وتتألف من (
وتتحقق عملٌات التجمٌع آلٌا فً هذه الجداول ,التً
تستوعب كل البٌانات المالٌة الخاصة بمشروعات
الموازنة السنوٌة للسلطة المحلٌة المماثلة لها المستخدمة
ٌدوٌا ً.
وٌتألف النموذج ( )4من الجداول التجمٌعٌة التالٌة:

رقم النموذج

نموذج ()1/4
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اسم النموذج

خالصة تقدٌرات موازنة السلطة المحلٌة للسنة المالٌة 0000م.

نموذج ()2/4

الجدول التجمٌعً للموارد العامة ألمانة العاصمة والمحافظات
حسب التبويب اوقتصادي (على مستوى الباب والفصل والبند
والنوع) للسنة المالٌة 0000م.

نموذج ()3/4

الجدول التجمٌعً للموارد العامة للمكاتب حسب التبويب
اوقتصادي (على مستوى الباب والفصل والبند والنوع) للسنة
المالٌة 0000م.

نموذج ()4/4

الجدول التجمٌعً للموارد المشتركة ألمانة العاصمة
والمحافظات حسب التبويب اوقتصادي (على مستوى الباب
والفصل والبند والنوع) للسنة المالٌة 0000م.

نموذج ()5/4

الجدول التجمٌعً للموارد المشركة للمكاتب حسب التبويب
اوقتصادي (على مستوى الباب والفصل والبند والنوع) للسنة
المالٌة 0000م.

نموذج ()6/4

الجدول التجمٌعً لالستخدامات العامة ألمانة العاصمة
والمحافظات حسب التبويب اوقتصادي (على مستوى الباب
والفصل والبند والنوع) للسنة المالٌة 0000م.

نموذج ()7/4

الجدول التجمٌعً وستخدامات العامة للمكاتب حسب التبوٌب
اوقتصادي (على مستوى الباب والفصل والبند والنوع) للسنة
المالٌة 0000م.

وٌتم الدخول إلى أي من شاشات جداول الموازنة التجمٌعٌة للسلطة المحلٌة من
خالل (الموازنة العامة للدولة) كما هو موضح فً الشاشة المرسومة فً الشكل
التالً رقم (.)1
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الشكل رقم () 1

وعند الضغط على عنصر (موازنة السلطة المحلٌة) تظهر الشاشة فً الشكل
التالً رقم (.)2 – 1
الشكل رقم () 2 -1

 1خالصة موازنة السلطة المحلٌة

جدول رقم ()1/4

ٌتم استعراض  /طبع خالصة موازنة السلطة المحلٌة نموذج (  , )1 – 4من
من الشكل (  )2 – 1والضغط
خالل الضغط بزر الماوس على زر
على زر الطابعة فً شرٌط األدوات أو على المفتاحٌن (  )Shift +F8من لوحة
المفاتٌح ٌظهر الجدول المبٌن فً الشكل رقم (.)2 – 2
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الشكل رقم () 2 -2

الشكل رقم () 2 -2

 2جداول موارد السلطة المحلٌة
)2 – 4
ٌمكن استخراج الجداول التجمٌعٌة لموارد السلطة المحلٌة نموذج (
 )3 – 1وذلك
ونموذج (  )3 – 4من خالل الشاشة الموضحة فً الشكل رقم (
بالضغط على أحد خٌاري الشاشة ومن ثم الضغط على المفتاحٌن معا ً( )Shift+F8
وٌمكن استخراج الجدول لبعض الحسابات.
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الشكل رقم () 3 -1

لٌظهر الجدول التجمٌعً للموارد العامة على مستوى المحافظات نموذج (
 )2كما هو موضح فً الشاشة التالٌة.

الشكل رقم () 3 -2
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–4

والجدول التجمٌعً للموارد العامة على مستوى مكاتب السلطة المحلٌة
نموذج ( )3 – 4كما هو موضح أدناه.

الشكل رقم () 3 -3

 3جداول الموارد المشتركة للسلطة المحلٌة
ٌمكن استخراج الجداول التجمٌعٌة للموارد المشــتركة للســلطة المحلٌة نموذج
( )4 – 4ونموذج (  )5 – 4من خالل الشاشة الموضحة فً الشكل رقم ( )4 – 1
الضغط على المفتاحٌن معا ً
وذلك بالضغط على أحد خٌاري الشاشة ومن ثم
( )Shift+F8وٌمكن استخراج الجدول لبعض الحسابات.
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الشكل رقم () 4 -1

لٌظهر الجدول التجمٌعً للموارد المشتركة على مستوى
المحافظات نموذج ( )4 – 4كما هو موضح فً الشاشة التالٌة.
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الشكل رقم () 4 -2

والجدول التجمٌعً للموارد المشتركة على مستوى مكاتب السلطة المحلٌة
نموذج ( )5 – 4كما هو موضح أدناه.

الشكل رقم () 4 -3

 4جداول استخدامات السلطة المحلٌة
ٌمكن استخراج الجداول التجمٌعٌة وستخدامات السلطة المحلٌة نموذج ( )6 – 4
 )5 – 1وذلك
ونموذج (  )7 – 4من خالل الشاشة الموضحة فً الشكل رقم (
بالضغط على أحد خٌاري الشاشة ومن ثم الضغط على المفتاحٌن معا ً
( )Shift+F8وٌمكن استخراج الجدول لبعض الحسابات.
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الشكل رقم () 5 -1

لٌظهر الجدول التجمٌعً لالستخدامات على مستوى المحافظات
نموذج ( )6 – 4كما هو موضح فً الشاشة التالٌة.

198

الشكل رقم () 5 -2

والجدول التجمٌعً لالستخدامات على مستوى مكاتب السلطة
المحلٌة نموذج ( )7 – 4كما هو موضح أدناه.

الشكل رقم () 5 -3

 5جداول تقدٌرات المشارٌع
ٌمكن استخراج جدول تقدٌرات مخصصات األصول غٌر المالٌة على مستوى
السلطة المحلٌة من خالل الشاشة التالٌة شكل رقم (  )6 – 1وذلك باختٌار أحد
خٌارات الشاشة والفصل المعنً فً الباب الرابع ثم ضغط إشارة الطابعة فً
الضغط على المفتاحٌن
شرٌط األدوات أو استخدام لوحة المفاتٌح من خالل
معا ً(.)Shift+F8
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الشكل رقم () 6 -1

لٌظهر الجدول التالً وهو إجمالً مشارٌع السلطة المحلٌة
بحسب مكاتبها.

الشكل رقم () 6 -2

وجدول إجمالً المشارٌع على مستوى المحافظات.
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الشكل رقم () 6 -3

وجدول إجمالً المشارٌع على مستوى المحافظات ومكاتبها.

الشكل رقم () 6 -4

 6جداول تقدٌرات الموازنة الوظٌفٌة
ٌتم استعراض  /طبع جدول تقدٌرات الموازنة الوظٌفٌة على
مستوى المحافظات فً السلطة المحلٌة وعلى مستوى المكاتب من خالل تبوٌب
الوظائف األساسٌة وذلك بتحدٌد الخٌار المناسب من الشاشة وٌمكن استعراض
تقرٌر الوظائف األساسٌة وذلك با لضغط على إشارة الطابعة فً شرٌط األدوات
أو( )Shift F8وتظهر الشاشة
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والجدول للوظائف األساسٌة على مستوى المحافظات كما ٌلً :
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كما ٌظهر الجدول على مستوى المكاتب كما ٌلً :
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 7جداول التبوٌب الوظٌفً
ٌتم استعراض  /طبع جدول التبوٌب الوظٌفً على مستوى المحافظات فً
السلطة المحلٌة وعلى مستوى المكاتب من خالل تبوٌب الوظائف األساسٌة وذلك
التبوٌب
بتحدٌد الخٌار المناسب من الشاشة وٌمكن استعراض تقرٌر
الوظٌفً وذلك با لضغط على إشارة الطابعة فً شرٌط األدوات أو( )Shift F8
وتظهر الشاشة
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الباب الخامس  /الفصل الثالث
الجداول التجمٌعٌة لموازنة السلطة المركزٌة

تعد هذه الجداول فً وزارة المالٌة (العام) وتتعلق بتجمٌع مشروعات الموازنة
السنوٌة لوحدات السلطة المركزٌة.
إن مصدر البٌانات المالٌة فً جداول النموذج رقم (  )2هً نفس البٌانات المالٌة
الواردة فً جداول النموذج رقم (  )3التً ٌتم إعدادها وتقدٌرات مشروعات
الموازنة السنوٌة من وحدات السلطة المركزٌة ,وٌتحقق التجمٌع آلٌا ً فً جداول
النموذج ( )2الذي ٌتألف من ( )5جداول هً:
اسم النموذج

رقم النموذج

نموذج ()1/2

خالصة تقدٌرات الموازنة للسلطة المركزٌة للسنة المالٌة 0000م.

نموذج ()2/2

جدول تجمٌعً للموارد العامة للسلطة المركزٌة حسب التبوٌب اوقتصادي
(على مستوى فصول الباب) والتبوٌب التنظٌمً للسنة المالٌة 0000م.

نموذج ()3/2

جدول تجمٌعً للموارد العامة للسلطة المركزٌة حسب التبوٌب اوقتصادي
(على مستوى بنود وأنواع الفصل) والتبوٌب التنظٌمً للسنة المالٌة

نموذج ()4/2

جدول تجمٌعً لالستخدامات العامة للسلطة المركزٌة حسب التبوٌب
اوقتصادي (على مستوى فصول الباب) والتبوٌب التنظٌمً للسنة المالٌة

نموذج ()5/2
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0000م.

0000م.

جدول تجمٌعً لالستخدامات العامة للسلطة المركزٌة حسب التبوٌب
اوقتصادي (على مستوى بنود وأنواع الفصل) والتبوٌب التنظٌمً للسنة
المالٌة 0000م.

وٌتم الدخول إلى شاشات الجداول التجمٌعٌة للسلطة المركزٌة من خالل
الموازنة العامة للدولة ثم موازنة السلطة المركزٌة كما هو موضح فً الشاشة
الرئٌسة أدناه.

وعند الضغط على عنصر موازنة السلطة المركزٌة تظهر الشاشة الموضحة
بالشكل رقم (.)8-1

الشكل رقم () 7
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والتً تحتوي على ستة تقسٌمات كالتالً:
 1خالصة الموازنة
 2جداول الموارد العامة
 3جداول الوظائف األساسٌة
. 4جداول اوستخدامات العامة
 5جداول المشارٌع
 6التبوٌب الوظٌفً

 1خالصة تقدٌرات موازنة السلطة المركزٌة
ٌمكن استخراج خالصة موازنة السلطة المركزٌة نموذج ( , )1 – 2إجمالً
الموارد واوستخدامات على مستوى الباب من خالل الشاشة المحددة فً الشكل
الضغط على
رقم (  )7بعد اختٌار أحد الخٌارات المحددة فً الشاشة ومن ثم
المفتاحٌن معا ً ( )Shift+F8لٌظهر خالصة تقدٌرات موازنة السلطة المركزٌة.كما
ٌظهر الجدول التجمٌعً لموارد السلطة المركزٌة على مستوى الباب كما هو
موضح فً الجدول التالً.
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الشكل رقم () 8 -2

وٌظهر الجدول التجمٌعً وستخدامات السلطة المركزٌة على مستوى الباب
كما هو موضح فً الجدول التالً:

الشكل رقم () 8 -3

 2جداول موارد السلطة المركزٌة
ٌمكن استخراج الجداول التجمٌعٌة لموارد السلطة المركزٌة على مستوى
الفصول والبنـود واألنواع نموذج (  )2 – 2ونموذج (  )3 – 2من خالل الشاشة
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الموضحة فً الشكل رقم (  )9 – 1وذلك بالضغط على أحـد خٌارات الشاشة
واختٌار الباب أو الفصل ومن ثم الضغط علـى المفتاحٌن معا ً(.)Shift+F8

)9 -1
الشكل رقم (

لٌظهر الجدول التجمٌعً للموارد العامة للسلطة المركزٌة على مستوى فصول
الباب المحدد والتبوٌب التنظٌمً (نموذج  )2 – 2كما هو موضح أدناه.
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الشكل رقم () 9 -2

والجدول التجمٌعً للموارد العامة للسلطة المركزٌة على مستوى بنود وأنوع
الفصل المحدد والتبوٌب التنظٌمً (نموذج  )3 – 2كما هو موضح أدناه.

الشكل رقم () 9 -3

والجدول التجمٌعً للموارد العامة للسلطة المركزٌة على مستوى
الفصول والبنود واألنواع كما هو موضح أدناه.
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الشكل رقم () 9 -4

 3جداول استخدامات السلطة المركزٌة
ٌمكن استخراج الجداول التجمٌعٌة وستخدامات السلطة المركزٌة على مستوى
الفصول والبنود واألنواع نموذج (  )4 – 2ونموذج (  )5 – 2من خالل الشاشة
الموضحة فً الشكل رقم (  )10 – 2وذلك بالضغط على أحد خٌارات الشاشة
واختٌار الباب أو الفصل وضغط ).)SHIFT+ F8
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الشكل رقم () 10-1

لٌظهر الجدول التجمٌعً لالستخدامات العامة للسلطة المركزٌة على مستوى
فصول الباب المحدد والتبوٌب التنظٌمً (نموذج  )4 – 2كما هو موضح أدناه.

الشكل رقم () 10-2

والجدول التجمٌعً لالستخدامات العامة للسلطة المركزٌة على مستوى بنود
وأنوع الفصل المحدد والتبوٌب التنظٌمً (نموذج  )3 – 2كما هو موضح أدناه
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الشكل رقم () 10 -3

والجدول التجمٌعً لالستخدامات العامة للسلطة المركزٌة على مستوى
فصول وبنود وأنوع الباب المحدد والتبوٌب التنظٌمً كما هو موضح أدناه.

الشكل رقم () 10 -4
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 4جداول تقدٌرات المشارٌع
ٌمكن استخراج جدول تقدٌرات مخصصات األصول غٌر المالٌة على مستوى
السلطة المركزٌة من خالل الشاشة التالٌة شكل رقم (  )6 – 1وذلك باختٌار أحد
خٌارات الشاشة والفصل المعنً فً الباب الرابع ثم ضغط إشارة الطابعة فً
الضغط على المفتاحٌن
شرٌط األدوات أو استخدام لوحة المفاتٌح من خالل
معا ً(.)Shift+F8

)6 -1
الشكل رقم (

لٌظهر جدول إجمالً مشارٌع السلطة المركزٌة.
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 5جداول تقدٌرات الموازنة الوظٌفٌة
ٌتم استعراض  /طبع جدول تقدٌرات الموازنة الوظٌفٌة على مستوى السلطة
المركزٌة من خالل تبوٌب الوظائف األساسٌة وذلك بتحدٌد الخٌار المناسب من
الشاشة وٌمكن استعراض تقرٌر الوظائ ف األساسٌة وذلك با لضغط على إشارة
الطابعة فً شرٌط األدوات أو( )Shift F8وتظهر الشاشة كما فً الشكل التالً:
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 6جداول التبوٌب الوظٌفً
ٌتم استعراض  /طبع جدول التبوٌب الوظٌفً على مستوى السلطة
المركزٌة من خالل تبوٌب التبوٌب الوظٌفً وذلك بتحدٌد الخٌار المناسب من
الشاشة وٌمكن استعراض تقرٌر الوظائ ف األساسٌة وذلك با لضغط على إشارة
الطابعة فً شرٌط األدوات أو( )Shift F8وتظهر الشاشة
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الباب الخامس  /الفصل الرابع
الجداول التجمٌعٌة للموازنة العامة للدولة

تتألف هذه الجداول من ستة جداول تجمٌعٌة تظهر
تقدٌرات مشروعات الموازنة السنوٌة المجمعة للدولة
الشاملة تقدٌرات مشروعات كل من موازنة وحدات
السلطة المركزٌة وموازنة وحدات السلطة المحلٌة,
وٌحوي النظام على هذه الجداول التً تحمل نفس
البٌانات والتصامٌم الموجودة فً الجداول المماثلة لها
فً دلٌل الموازنة العامة للدولة وتحمل العناوٌن التالٌة:
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رقم النموذج

اسم النموذج

نموذج ()1/1

خالصة تقدٌرات العجز النقدي ومصادر التموٌل للسنة المالٌة 0000م.

نموذج ()2/1

خالصة تقدٌرات الموازنة العامة للدولة للسنة المالٌة 0000م.

نموذج ()3/1

الجدول التجمٌعً العام للموارد العامة للدولة للجهات – حسب
التبوٌب اوقتصادي (على مستوى األبواب) للسلطتٌن المركزٌة
والمحلٌة للسنة المالٌة 0000م.

نموذج ()4/1

الجدول التجمٌعً العام لالستخدامات العامة للجهات – حسب التبوٌب
اوقتصادي للدول (على مستوى األبواب ) للسلطتٌن المركزٌة
والمحلٌة للسنة المالٌة 0000م.

نموذج ()5/1

الجدول التجمٌعً العام للموارد العامة للدولة – حسب التبوٌب
اوقتصادي (على مستوى الباب والفصل والبند والنوع) للسلطتٌن
المركزٌة والمحلٌة للسنة المالٌة 0000م.

نموذج ()6/1

الجدول التجمٌعً العام لالستخدامات العامة للدولة -حسب التبوٌب
اوقتصادي ( على مستوى الباب والفصل والبند والنوع) للسلطتٌن
المركزٌة والمحلٌة للسنة المالٌة 0000م.
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وٌتم الدخول إلى شاشات الجداول التجمٌعٌة للموازنة العامة للدولة من خالل
عنصر التقارٌر ثم الضغط على عنصر الموازنة العامة للدولة ثم الموازنة العامة
للدولة كما هو موضح فً الشاشة الرئٌسة أدناه.

الشكل رقم () 11

وعند الضغط على عنصر الموازنة العامة للدولة تظهر الشاشة الموضحة
بالشكل رقم (.)12 – 1
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الشكل رقم () 12 -1

والتً تحتوي على أربعة تقسٌمات كالتالً :
 1جداول الموازنة
 2جداول الموارد العامة
 3جداول اوستخدامات العامة
 4التبوٌب الوظٌفً

 1خالصة تقدٌرات الموازنة العامة للدولة
ٌمكن استخراج خالصة تقدٌرات العجز النقدي ومصادر التموٌل نموذج (
 )1وخالصة تقدٌرات الموازنة العامة للدولة نموذج (  )2 – 1وإجمالً الموارد
واوستخدامات على مستوى الباب من خالل الشاشة فً الشكل رقم (  )12 – 1بعد
الضغط على المفتاحٌن
اختٌار أحد الخٌارات المحددة فً الشاشة ثم
معا ً( )Shift+F8لٌظهر خالصة تقدٌرات العجز النقدي ومصادر التموٌل كما فً
(نموذج .)1 – 1

–1
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الشكل رقم () 12 -2

وعند الضغط على خٌار جداول الموازنة ت ظهر خالصة تقدٌرات الموازنة
العامة للدولة (نموذج  )2 – 1وتمثل الخالصة النهائٌة لتقدٌرات الموازنة السنوٌة
المجمعة للدولة على مستوى أبواب الموارد واوستخدامات وتحدٌد الفائض أو
العجز النقدي السنوي كما هو مبٌن فً شكل الجدول أدناه.

الشكل رقم () 12 -3

و عند الضغط على خٌار الموارد على مستوى األبواب ٌظهر إجمالً تقدٌرات
الموازنة العامة للدولة على مستوى الباب للموارد العامة للدولة كما هو موضح
فً الجدول أدناه.
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الشكل رقم () 12 -4

و عند الضغط على خٌار اوستخدامات على مستوى األبواب ٌظهر إجمالً
تقدٌرات الموازنة العامة للدولة على مستوى الباب لالستخدامات العامة للدولة كما
هو موضح فً الجدول أدناه.

الشكل رقم () 12 -5

 2جداول الموارد العامة للدولة
ٌمكن استخراج الجداول التجمٌعٌة للموارد العامة للدولة على مستوى األبواب
للسلطتٌن المركزٌة والمحلٌة نموذج (  )3 – 1وعلى مستوى الباب والفصل والبند
والنوع للسلطتٌن المركزٌة والمحلٌة نموذج (  )5 – 1من خالل الشاشة الموضحة
فً الشكل رقم (.)13 – 1
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الشكل رقم () 13 -1

الضغط على المفتاحٌن معا ً

و بالضغط على أحد خٌاري الشاشة ومن ثم
( )Shift+F8لٌظهر الجدول التالً نموذج (  )3 – 1عند ضغط الخٌار األول فً
الشاشة (على مستوى األبواب والجهات والوحدات اإلدارٌة).
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الشكل رقم () 13 -2

وعند الضغط على الخٌار الثانً فً الشاشة ٌظهر الجدول التالً نموذج (
( )5على مستوى النوع للسلطتٌن المحلٌة والمركزٌة).

–1

الشكل رقم () 13 -3

 3جداول اوستخدامات العامة للدولة

ٌمكن استخراج الجداول التجمٌعٌة لالستخدامات العامة للدولة على مستوى
 )4 – 1وعلى مستوى الباب
األبواب للسلطتٌن المركزٌة والمحلٌة نموذج (
والفصل والبند والنوع للسلطتٌن المركزٌة والمحلٌة نموذج (  )6 – 1من خالل
الشاشة الموضحة فً الشكل رقم (.)14 – 1

225

الشكل رقم () 14 -1

الضغط على المفتاحٌن معا ً

وبالضغط على أحد خٌاري الشاشة ومن ثم
( )Shift+F8لٌظهر الجدول التالً نموذج (  )4 – 1عند ضغط الخٌار األول فً
الشاشة (على مستوى األبواب والجهات والوحدات اإلدارٌة).

الشكل رقم ( )14 -2

الشكل رقم () 14 -2
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وعند الضغط على الخٌار الثانً فً الشاشة ٌظهر الجدول التالً نموذج (

–1

)6
(على مستوى النوع للسلطتٌن المحلٌة والمركزٌة).

الشكل رقم () 14 -3

 4التبوٌب الوظٌفً
ٌمكن استخراج الجداول التجمٌعٌة لللتبوٌب الوظٌفً للدولة على مستوى
األبواب للسلطتٌن المركزٌة والمحلٌة وعلى مستوى القسم والمجموعة والفئة
والوحدة وبحسب التصنٌف المزدوج (اإلقتصادي والوظٌفً) للسلطتٌن المركزٌة
والمحلٌة من خالل الشاشة الموضحة فً الشكل التالً:

227

228

الباب الخامس  /الفصل الخامس
المصادقة على الموازنة العامة للدولة

نموذج شاشة المصادقة على مشروع الموازنة العامة للدولة
ٌستخدم هذا النموذج لتسجٌل المصادقات والموافقات على مشروع الموازنة
العامة للدولة من اللجان والمستوٌات الوظٌفٌة العلٌا المختصة فً جهاز الدولة
والمحددة فً نموذج شاشة المصادقة أدناه.

الشكل رقم () 15

شرح أوامر نموذج المصادقة
تتألف شاشة المصادقة شكل رقم ( )15من الحقول التالٌة:
 1اللجنةٌ :ظهر فً هذا الحقل اسم اللجنة أو المستوى الحكومً فً الدولة
المعنً بالقٌام بدور محدد فً مشروع الموازنة العامة للدولة.
229

طرٌقة تحدٌد اللجنة  /أو المستوى الحكومً
بالنقر على القائمة المنسدلة جوار الحقل ( )1اللجنة.-تظهر القائمة رقم وأسماء اللجان والمستوٌات الحكومٌة ذات الصالحٌة المحدودة.

 2الدورٌ :ستخدم هذا الحقل لتحدٌد طبٌعة ونوع دور اللجنة أو المستوى
الحكومً المحدد فً الحقل(.)1
طرٌقة تحدٌد الدور
بالنقر على القائمة المنسدلة جوار الحقل (( )2الدور).تظهر قائمة األدوار المتاحة التالٌة( :المصادقة  ,مراقبة  ,تأكٌد). 3اختٌارٌ :ستخدم هذا الحقل لتحدٌد اللجنة أو المستوى الحكومً المعنً
بالمصادقة المحدد بالحقل ( )1وٌحدد دوره فً إجراءات المصادقة المحددة
فً الحقل (.)2
 4الوحدةٌ :ظهر هذا المربع مسمٌات وحدات الجهاز اإلداري للدولة وفقا ً
للترتٌب التنظٌمً للجهات وٌمكن استعراضها فً الشاشة بواسطة شرٌط
التمرٌر.
 5المصادقةٌ :ستخدم هذا الحقل لتأكٌد إجراءات المصادقة على مستوى كل
وحده إدارٌة من وحدات الجهاز اإلداري للدولة على حدة من قبل اللجان أو
المستوٌات الوظٌفٌة المعنٌة والمحددة فً الحقل (.)1
 6مصادقة الكل :للمصادقة على جمٌع دفعة واحدة.
 7التنفٌذٌ :ستخدم هذا الحقل لتأكٌد تنفٌذ المصادقة.
 8حفظ :بواسطة زر حفظ أو ( )F10قم بحفظ الخطوات التً نفذتها سابقا ً.

230

