


:ورقة العمل

الذكي التخطيط المالي-تطوير البرامج المالية في القطاع العام

اإلمارات العربية المتحدة-لحكومة دبي

:إعداد وتقديم

يعارف عبدالرحمن أهل



ومة دبيالمالية لحكدائرة -التنفيذي للموازنة والتخطيط المالي المدير •

دولة –عضو في اللجنة االستشارية لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات •

.اإلمارات العربية المتحدة 

.في شركة جميرا جولف عضو•

.في مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية عضو •

.في لجنة صندوق دبي للدعم عضو •

.لجنة تخصيص األراضي التعليمية إلمارة دبي رئيس •

.كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية –معرفة سفير •

.حكومة دبي–معتمد برنامج ماليون محاضر •
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أبرز أهداف 

البرنامج

سياسةةةةةةة ماليةةةةةةة وانضةةةةةةباط مةةةةةةالي 1.

مستدامين

موارد مخصصة بحسب األولويات2.

االستراتيجية

بنيةةةةة تقنيةةةةة ذكيةةةةة متكاملةةةةة لةةةةدعم3.

األعمال

ماليةةةةة صةةةةحيحة لتحسةةةةينبيانةةةةات4.

القرارات المالية االستراتيجية

األهداف
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متوسط األجل
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املوازنة العامة 
لحكومة دبي

الحيز املالي

أكتوبر-يوليو رفبراي-ينايرربديسم-نوفمبر مايو-مارسيونيو

إعداد البيانات •
وإرشادات إعداد 

املوازنة

هات النفقات االعتيادية للج•

نفقات األصول •
واملشروعات القائمة

ط حساب اإلطار املالي متوس•
األجل

سقف املوازنة•

حساب الحيز املالي•
دئي والتخصيص املب

على املبادرات 
(NPs)الجديدة 

تعميم املوازنة•

يةالنفقات االعتياد•

ة املخصصات املالي•
للمبادرات و 
املشروعات 

الجديدة

مناقشة املوازنة •
املقترحة

مراجعة واعتماد •
املوازنة

تقديرات اإليرادات 
وحدود اإلئتمان

اإلطار المالي الجديد



المكونة للنظامالتطبيقات -التخطيط المالى الذكى 

مبادرة

تقديم املبادرات •

الجديدة

مراجعة و اعتماد •

املبادرات الجديدة

نقل املبادرات •

املعتمدة لعملية 

إعداد املوازنة

تخطيط

تخطيط املوازنة •

الحكومية

إعداد موازنات •

الدوائر و الجهات 

الحكومية

إدارة

اجراء املناقالت •

واإلعتمادات على 

فةاملستويات املختل

ت التقرير على عمليا•

تنفيذ املوازنة



االستراتيجيةالى اإلدارة المالية مراحل التحول 
أطر وأنظمة

بناء القدرات المؤسسية

التحول الى 
موازنة األداء

7محطة 

ة برنامج تكلف
الخدمات 
الحكومية

6محطة 

امج تطبيق برن
اإلغالق 
والقوائم 

املالية

5محطة 

برنامج إدارة الخزانة االلكترونية

4محطة

لوحة القيادة وأتمته 
الخدمات والعمليات

3محطة 

أنظمة  تخطيط
و إعداد و تنفيذ

املوازنات 

2محطة 

تصميم الوضع
املستقبلي

1محطة 



آلية عمل النظام

GRPرفع الموازنة المعتمدة على نظام •

SDG

TEC

LAs

DOF
(مبادرة)تطبيق 

إدارة مقترحات 

المبادرات الجديدة

(تخطيط)تطبيق 

تخطيط الموازنة

LAs (تخطيط)تطبيق 

إعداد الموازنة

الموازنة العامة

DOF

LAs
(إدارة)تطبيق 

إدارة وتنفيذ 

الموازنة

مقترحات

المبادرات الجديدة

البيانات المالية التاريخية 

نظام تخطيط )

(لموارد الحكومية

تنفيذ الموازنة•

إدارة مناقالت الموازنة•

تقارير الموازنة•

:دليل

•DOF :دائرة المالية

•DGHR :دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي

•TEC :األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة دبي

•LAs :دوائر وهيئات وجهات حكومة دبي

•SDG :مؤسسة دبي الذكية



 GRPالتكامل بين نظامي هايبريون وتخطيط الموارد الحكومية
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هيكل البيانات في 

نظام تخطيط الموارد 

الحكومية

أبعاد نظام هايبريون

(تخطيط)تطبيق 

تخطيط الموازنة•

إعداد الموازنة•

مراجعة واعتماد الموازنة•

(إدارة)تطبيق 

GRPرفع الموازنة المعتمدة على نظام •

تنفيذ الموازنة•

إدارة مناقالت الموازنة•

تقارير الموازنة•

بيانات دفتر األستاذ 

العام

هيكل بيانات األصول 

الثابتة

هيكل بيانات الموارد 

البشرية

بيانات الموارد 

البشرية



الذكاء المؤسسى 

لدائرة المالية

تخطيط الموارد الحكومية الخزانة االلكترونية

التخطيط المالى الذكى منصة البيانات

الذكاء المؤسسى



اإلقفال والتسوياتعمليات إدارة 

ودمج البيانات وإصدار القوائم المالية

يةالتسويات المحاسب
ة إغالق الدفاتر الفرعي

ودفاتر األستاذ العام 

(نقدي واستحقاق)

تجميع البيانات 

واالستبعاد
اليةالتقارير والقوائم الم

نظام تخطيط الموارد الحكومية

Ledger

دورة اإلغالق والتسويات وتجميع البيانات وإصدار التقارير 

اعداد البيانات الرئيسية

نظام األغالق و التقارير المالية

نظام الموازنة
يةبيانات رئيس

إدارة البيانات الرئيسية

يةبيانات رئيس

ةبيانات رئيسي

يةبيانات رئيس

Sub 
Ledger
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منصة الذكاء المؤسسى
تطبيقات الهاتف الذك 

النقدية االستخدام االمثل للسيولة  

(Machine Learning) تعلم االلة
المساعد االفتراض 

أتمتة عمليات األغالق

(Robotics)الروبوتية 

منصة الذكاء 

االصطناعى

تو عات الموازنة العامة

استشراق المستقبل

تطبيقات الذكاء االصطناعي 



شكرا  


