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ـــــة حبلاملاليـــــة  تســـــعى وزارة ز يـــــاملشـــــرتيات واملخـــــازن لتعز  متنوعـــــةمنها نظـــــامليـــــة آأنظمـــــة  تطبيـــــق مـــــن خـــــالل وســـــبة القطـــــاع احلكـــــوميتطـــــوير منظومـــــة اإلدارة املالي
ــــــة يف أجنــــــاز األعمــــــال  ــــــة الرقــــــايب وحتقيــــــق الشــــــفافية وســــــرعة ودق ـــــاإلدارة املاليــــــة يف اجلهــــــات الــــــيت ســــــريفدها النظــــــام بقاعــــــدة بيانــــــات و دور وزارة املالي االرتقــــــاء بـ

ا متخذي القرار يف عمليات التقييم والتخطيط و    . الدولةاحلكومي واحلفاظ على ممتلكات  سري األنفاق وضبط وحتسنيتقارير يسرتشد 

قـــــــانون املناقصـــــــات  ة وفـــــــقآليــــــ األنظمـــــــة مـــــــن األعمــــــال اليدويـــــــة إىل واالنتقـــــــالاإلجـــــــراءات بســــــيط لتيســـــــهم بفاعليـــــــه أننظــــــام املشـــــــرتيات واملخـــــــازن احلكــــــومي 
  .) كافة األعمال الدفرتية اليدوية) (املستنديةالدورة ( املاليةواملزايدات واللوائح الصادرة من وزارة 

مبــــــا ميكــــــن مــــــن تقليــــــل الفجــــــوة لــــــدى يف الشــــــرح  األســــــلوب العلمــــــي الســــــهل والواضــــــحســــــتخدم لنظــــــام املشــــــرتيات واملخــــــازن قمنــــــا بإتباعدليــــــل املوعنـــــد عمــــــل 
ــــــات  ــــــة العملي ــــــدوي إىل اآليل ومبــــــا حيقــــــق الكفــــــاءة يف عمليــــــة التشــــــغيل والفهــــــم لكاف ــــــد االنتقــــــال مــــــن العمــــــل الي والوظــــــائف العــــــاملني باملشــــــرتيات واملخــــــازن عن

  .املناطة بالنظام وإدارته

التعامــــل مـــــع واجهـــــات النظـــــام مـــــن قبـــــل املســـــتخدم بكـــــل يســـــر وســـــهولة يف لنظـــــام اخدام اســـــتتشـــــغيل و الضــــرورية لســـــس األملفـــــاهيم و ااحتـــــواء هـــــذا الـــــدليل  وقــــد
  .احلكومية املخازن واملشرتيات إدارة اليت تكفل يف النهاية حتقيق الدقة والسرعة يف تنفيذ إجراءات عمل

  النظام لتصمیم القانونیة المرجعیات
 .وتعدیالتھما م والئحتھ التنفیذیة ١٩٩٠لسنة ) ٨(القانون المالي رقم  -
 .م والئحتھ التنفیذیة وتعدیالتھما ٢٠٠٧لسنة ) ٢٣(قانون المناقصات والمزایدات والمخازن رقم  -
 .النظام المحاسبي الحكومي  -
 .النظام المحاسبي الموحد  -
  .قرارات وتعلیمات وزارة المالیة  -

  .النظام أھداف
 وحمایة المال العام والحفاظ على ممتلكات الدولة  ةدور الرقاب تعزیز  -١
 . الرقمیة لتسھیل عملیة العودة للبیانات  واألرشفة تطویر وتحسین أداء عمل المشتریات والمخازن من خالل السرعة والدقة -٢
ال -٣ ام أعم ال أحك نح الص ة وم وظفي اإلدارة المالی ین م ات ب ف العملی ازنبتوزیع األدوار لمختل تریات والمخ د المش حیات وتحدی

 المسئولیة 
 .المالیة والمستفیدین  اإلدارةالنظام وضبط العالقة بین تطبیق الدورة المستندیة من خالل  -٤
 .موحدة لعملیات الشراء والتعاقدات وتحقیق الشفافیة  إجراءاتتطبیق  -٥
 .والمخازنتالمشتریا والمتابعة لعملتوفیر التقاریر اللزمة لتطویر والتخطیط والمراقبة  -٦
  عامة أحكام
  :وتعدیالتھما التنفیذیة والئحتھ م٢٠٠٧ لسنة )٢٣( رقم والمزایدات المناقصات قانون

  :تعاریف ) : ٢( مادة 

ـة ات المختصــ ة المناقص ة :    لجن لطة المركزی ي الس دات ف ات والمزای ان المناقص وزارات (لج ن ال ة  –دواوی ات العام المؤسس
ة  ةوالھیئات والمصالح واألجھزة المركزی ة للدول ة العام ي تتضمنھا الموازن ا الت دات ) األخرى وفروعھ ولجان المناقصات والمزای

ة والصنادیق  ات المستقلة والملحق ي الوحدات ذات الموازن المحلیة في الوحدات اإلداریة ووحدات القطاع العام ولجان المناقصات ف
 .المتخصصة

ـل ة واإل:  التــــأھیــــــــ ة اإلجراءات الفنی ر مجموع الن عب ق اإلع ة عن طری اب المنافس تح ب ا ف تم بموجبھ ي ی ة الت ة والقانونی داری
ذ العمل ة لتنفی ة والمالی درتھم الفنی تھم وق دى أھلی ت م ي تثب ات الت ائق والبیان دم بالوث ي التق راغبین ف  وسائل اإلعالم المناسبة لجمیع ال

 .المطلوب أو تقدیم الخدمات االستشاریة 

ق : ةالمنـاقصــــــــــــ ة تنافسیة وف ة بطریق ا المختلف ذ أعمالھ ة لتنفی ي تتخذھا الجھ مجموعة اإلجراءات اإلداریة والفنیة والقانونیة الت
ق  ا یتف ة بم یم المحددة للمناقصة المعلن اییر ودرجات التقی ى مع ً إل وثائق المناقصة بھدف الوصول إلى أفضل العطاءات وذلك استنادا

 .وأحكام القانون وھذه الالئحة



ة للمستوفین للشروط : المناقصـــة العامــــــة ال المختلف ذ األعم المناقصة التي یتم فیھا فتح باب المنافسة للراغبین في المشاركة لتنفی
الم  ائل اإلع ي وس ة ف ة المختص ل الجھ ن قب ره م تم نش الن ی ق إع ن طری ك ع ة وذل ائق المناقص ي وث ددة ف ل المح یة للتأھی األساس

ً للشروط المحددة في القانون وھذه الالئحة  الحكومیة وأي وسائل  .إعالم أخرى وفقا

 .تنفیذ أعمال األشغال، التوریدات، الخدمات االستشاریة، والخدمات األخرى بمختلف أنواعھا:  عملیــــة الشــــــراء

تح مجموعة اإلجراءات الفنیة واإلداریة والقانونیة التي تقوم بھا : المناقصــــة المحــــدودة الجھة في المناقصة العامة عدا اإلعالن لف
 ً ا دمین وفق ن المتق ة م ل عن ثالث دد محدود ال یق ین ع ل أو ب توفیة لشروط التأھی دود من الشركات المس ین عدد مح اب المنافسة ب ب

 .للشروط المحددة في القانون وھذه الالئحة

ك مجموعة اإلجراءات اإلداریة والفنیة وال: المـمـارســـــــــــة ى عروض أسعار وذل قانونیة التي تتخذھا الجھة بغرض الحصول عل
ا ال یتجاوز السقف  ال البسیطة أو الخدمات وبم ة أو األعم ا یخص السلع النمطی إلتمام عملیة الشراء بصورة مبسطة وسریعة فیم

 .المالي المنصوص علیھ في ھذه الالئحة

ا وأي مجموعة اإلجراءات ال: التنفیــذ باألمر المباشــــر فنیة واإلداریة والقانونیة التي تقوم بھا الجھة للتفاوض واالتفاق المباشر بینھ
ً للشروط المحددة في القانون وھذه الالئحة  .شخص یتم التعاقد معھ لتورید سلعة أو تأدیة خدمة وفقا

ـة ـق المناقصـــــ ة والت: وثائــ ة والمالی د القانونی روط والقواع من الش ي تتض ائق الت داول الوث ة والج فات الفنی امیم والمواص ص
ا تتضمن األسس ) بحسب طبیعة ونوعیة عملیة الشراء(والمتطلبات األخرى  ي المناقصة، كم دخول ف ي تمكن المشاركین من ال الت

 .والمعاییر التي على أساسھا سیتم التأھیل والتحلیل والتقییم الفني والمالي والبت

ً أو یورد سلعة أو عقد بی: عقــد المقاولة أو الشـــراء ن الجھة والمقاول أو البائع أو االستشاري أو المتعھد یتعھد فیھ بأن یصنع شیئا
ً ألحكام القانون وھذه الالئحة والقوانین النافذة ً أو یقدم خدمة مقابل أجر طبقا   .ینفذ عمال

ور:  المقـــاول أو البائـــــع ً أو ی یئا ة أن یصنع ش د المقاول ل من یتعھد بمقتضى عق ع شيء بمقاب ل أو یبی ً بمقاب ال ذ عم د سلعة أو ینف
 .ثمن

ـاري دیم :  االستشــــــــــ دعوة لتق ة وشروط ال ذه الالئح انون وھ ً للق ا اره وفق م اختی ام بالخدمات االستشاریة ت أي شخص مؤھل للقی
 .الخدمة

 .السلع والمستلزمات والمواد األخرى: التوریـــــــــــــدات

ً لإلجراءات المحددة في القانون وھذه الالئحة:  اءالعطــــــــــــــ  .العرض المقدم من قبل المتناقص أو المتزاید بغرض المنافسة وفقا

ذھا :  الخدمــات االستشاریـــــة وم بتنفی ي یق ة الت ة المختلف ة أو القانونی ة أو اإلداری ة أو الدراسات االقتصادیة أو المالی الخدمات الفنی
ذ أو وتقدیمھا استشاریو ى التنفی داد أو التصمیم أو اإلشراف عل ً باإلع ذھا سواء وب تنفی ال المطل ي األعم ون ف ن متخصصون ومؤھل
 .التقییم أو االستالم

 .خدمات النقل أو الصیانة أو النظافة وغیرھا باستثناء الخدمات االستشاریة: الخدمـــات األخــــــرى

 .المختلفة أو التركیبیة أو التجمیعیة وكل ماھو وارد في عقد المناقصة األعمال اإلنشائیة : أعمـــــال األشغـــــال

مجموعة اإلجراءات اإلداریة والفنیة والقانونیة التي تتخذھا الجھة بھدف طرح مناقصة عامة تتضمن :  المناقصـــة ذات المرحلتیـن
فات األول روط والمواص ة الش ب كراس ة حس اءات الفنی دیم العط ى تق ة األول روط المرحل ة للش یغة النھائی تكمال الص تم اس م ی ة، ث ی

 والمواصفات للمرحلة الثانیة من المناقصة، حیث تقدم عطاءات نھائیة مع األسعار

ى أساس :  مناقصــــة المظروفیـــن ة بغرض طرح مناقصة عل ي تتخذھا الجھ ة الت ة والقانونی ة والفنی مجموعة اإلجراءات اإلداری
 .الي، وھو إجراء یقتصر على شراء الخدمات االستشاریةتقدیم عرضین منفصلین فني وم
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ـد ناف أو أي :  المتــــــزایــــــ راء أص ة لش ذه الالئح انون وھ ي الق ددة ف راءات المح ب اإلج دة بحس ي مزای دم ف ذي یتق خص ال الش
  .في الجھةممتلكات أخرى اقتضت طبیعتھا البیع بالمزاد أو تلك المستغنى عنھا التي ال یمكن االستفادة منھا 

  
ي شراء : المزایـــــدة العامـــــة راغبین ف اب المنافسة لل تح ب ة لف ا الجھ وم بھ ي تق مجموعة اإلجراءات الفنیة واإلداریة والقانونیة الت

ة وأي وسائل  ي وسائل اإلعالم الحكومی تم نشره ف ق إعالن ی ا عن طری ة ممتلكات أخرى المراد بیعھ األصول أو األصناف أو أی
ً للشروط المحددة في القانون وھذه الالئحةوفق أخرى  .ا

تح : المزایـــــدة المحـــدودة ة عدا اإلعالن لف دة العام ي المزای ة ف ا الجھ مجموعة اإلجراءات الفنیة واإلداریة والقانونیة التي تقوم بھ
ً للشروط المحددة في   .القانون وھذه الالئحةباب المنافسة بین عدد محدود من المتزایدین تقوم الجھة بإخطارھم وفقا

راء ة الش نویة وخط اق : المقایسة الس رامج اإلنف ي إطار ب ذھا ف وب تنفی ات الشراء المطل ة تتضمن عملی دھا الجھ نویة تع خطة س
 .الرأسمالي والعملیات الجاریة لسنة قادمة

زة والمجھزة والمعدة لحفظ ممتلكات ووثائق الجھة : المخـــــــــــــازن ّ ُحر  .ولوازم عملھا وأنشطتھااألماكن الم

ـزن ـن المخـــــ ھ :  أمیـــ ي بعھدت ات الت ى تخزین األصناف والمھم ئول مسئولیة مباشرة عن المخزن والمشرف عل الشخص المس
 .وترتیبھا وصرفھا وتسجیلھا في السجالت الرسمیة الخاصة بھا

 .المخازن أو بعضھا الحصر اإللزامي السنوي أو المفاجئ لكامل محتویات: الجــــــــــــــرد

ھ أن یجعل :  القـــــوة القاھـــــرة ب علی ا یترت د مم ي العق الحادث الذي ال یمكن توقعھ وقت التعاقد ویخرج عن السیطرة ألحد طرف
ً من الناحیة العملیة  .أداءه اللتزاماتھ مستحیال

دة الستعمال األموال المنقولة الالزمة للجھة من معدات وآالت وأ:  المخزونـــــــــــات وازم المع ا من الل دوات وخدمات فنیة وغیرھ
 .الجھة والمحفوظة في المخازن

 .األصناف التي تقاوم االستعمال مدة طویلة: األصنــــاف المستدیمـــة

 .األصناف التي تفني أو تنتھي باالستعمال:  األصناف المعدة لالستھـــالك

ذي األصناف الت: األصناف غیر الصالحة لالستعمال اء الغرض ال ة أو النتھ دى الجھ ي یتقرر أنھا تالفة أو غیر صالحة لالستعمال ل
 .اشتریت من أجلھ

ـات ـادیة للمشتری ة اإلرشـ ة : األدل تریات المختلف ال المش ة بأعم ة الخاص اریة(األدل دمات االستش غال، الخ ال األش دات، أعم ) التوری
 .المعتمدة والمقرة من مجلس الوزراء

اذج : مطیــــــةالوثـــائق الن ات األخرى والنم الوثائق التعاقدیة الخاصة بالمشتریات المختلفة المتضمنة التعلیمات والشروط والمتطلب
 .المختلفة بحسب طبیعة ونوعیة عملیة الشراء المعتمدة والمقرة من مجلس الوزراء

ة شراء : االعتمــــاد المالـــــي ة یخصص لعملی ة الجھ ً لقواعد و إجراءاتمبلغ مرصود ضمن موازن ا ات  محدده وفق ذ الموازن تنفی
 .العامة

 العامـــة المبــادئ
ة ):   ٦( مادة   ة المتساویة والعادل افؤ الفرص والمعامل ذه الالئحة ضمان تك انون وھ ام الق یجب على جمیع الجھات الخاضعة ألحك

 .لجمیع المتنافسین في المناقصات والمزایدات

ادة  ا):  ٧( م ة إذا تجري كل عملی ر مالئم واع المناقصات أكث وع آخر من أن م یكن ن ا ل ة م ت الشراء من خالل المناقصات العام
 .توفرت الشروط المحددة في القانون وھذه الالئحة



دفع ):  ٨( مادة  ع المراسالت وشھادات ال ود وجمی ة والعق ائق المناقصة والعطاءات المقدم ي وث دة ف ة المعتم اللغة العربیة ھي اللغ
 .، وتسلیم األعمال إال إذا نصت وثائق المناقصة على غیر ذلك)تخلصاتالمس(

ادة  ة  -أ):  ٩( م اییر األخالقی ع المع اة ارف ة مراع ة ذوي العالق وظفي الدول ة وم دات المختلف ات والمزای ان المناقص ى لج ب عل یج
دات ویخضع كل ة الشراء أو المزای ة  ومبادئ الشفافیة أثناء تأدیة وظیفة من وظائف عملی اییر للمساءلة القانونی ذه المع من یخل بھ

 .وتطبیق العقوبات المنصوص علیھا في القوانین واللوائح النافذة ذات العالقة

ین  -ب ال المكلف ذ األعم دیمھم للعطاءات وتنفی اء دراستھم وتق یجب على كافة أصحاب العطاءات مراعاة ارفع المعاییر األخالقیة أثن
ذه  ل من یخل بھ ا ویخضع ك ذة ذات بھ وائح الناف وانین والل ي الق ا ف ات المنصوص علیھ ق العقوب ة وتطبی اییر للمساءلة القانونی المع

  .العالقة

د أو التھرب من ) :  ١٠( مادة  ال یجوز بأي حال من األحوال تجزئة أي عملیة شراء بغرض تغییر نوع المناقصة أو أسلوب التعاق
 .لمستوى األعلى وأي مخالفة ألحكام ھذه المادة تعرض مرتكبیھا للمساءلة القانونیةعرض عملیة الشراء على لجنة المناقصات في ا

ادة  راء -أ ):  ١١( م ة ش راء أي عملی دم إج ة ع ذه الالئح انون وھ ام الق عة ألحك ات الخاض ى الجھ ب عل    یج
  .ما لم یكن لھا اعتماد مالي وتلغى أي عملیة شراء مخالفة لذلك

ً من أحكام الفقر -ب ي ) أ(ة استثناء ة الت ل الدول ً من قب ة رسمیا وارث المعلن ي حاالت الطوارئ أو الك ة ف ادة یجوز للجھ ذه الم من ھ
د  ة لتأكی ع وزارة المالی تتطلب سرعة التنفیذ أن تجري أي عملیة شراء خارج الموازنة المعتمدة للجھة وفق توجیھات علیا بالتنسیق م

  .توفیر التمویل 

 الوزارات مسئولیات  
ادة  ولى ) :  ١٥( م ا تت ة العلی بة والھیئ ة والمحاس زي للرقاب از المرك اد والجھ ة الفس ا لمكافح ة العلی ة الوطنی ام الھیئ ا ال یخل بمھ بم

  :الوزارات أدناه المھام واالختصاصات المحددة لكل منھا فیما یلي

 :وزارة المالیة   -أ 

ع مراحل مراقبة تنفیذ أحكام القانون وھذه الالئحة من الناحیة ال  .١ ي جمی دات من خالل المشاركة ف مالیة على المناقصات والمزای
 .عملیة الشراء

 .الرقابة الدوریة على صحة وسالمة التخزین واإلجراءات المخزنیة ووسائل األمان المطبقة بالتنسیق مع الجھات المختصة  .٢

جالت و .٣ اذج وس ن نم تندیة م ة والمس ة الدفتری ع المجموع ع وتوزی داد وطب دات إع ال المزای ة أعم د لكاف اتر قی تمارات ودف اس
  .والمخازن وتعمیمھا على كافة الجھات الخاضعة ألحكام القانون وھذه الالئحة

 .إصدار وطباعة الدلیل اإلرشادي والنماذج والتعلیمات الخاصة بتنظیم أعمال المخازن  .٤

تمارات  .٥ جالت واالس دفاتر والس ة ال ى طباع ة عل ذه اإلشراف والرقاب انون وھ ام الق عة ألحك ات الخاض وم الجھ ي تق اذج الت والنم
ا  ا وتخزینھ ث طباعتھ ن حی ذة م وانین الناف ة والق ذه الالئح ي ھ ا ورد ف ل م ا ك ائھا ویسري علیھ وانین إنش ً لق ا ا وفق ة بطباعتھ الالئح

  .وصرفھا لالستخدام أو بیعھا أو إتالفھا

ر الغرض المخصص  ال یجوز إحداث أي تغییر أو تبدیل) :  ٣٢٢( مادة  ي غی في الدفاتر والسجالت واالستمارات أو استعمالھا ف
 .لھا بدون موافقة كتابیة من وزارة المالیة

ة والمحاسبة ) :  ٣٨٨( مادة  از المركزي للرقاب ا لمكافحة الفساد والجھ ة العلی ة الوطنی ام واختصاصات الھیئ مع عدم اإلخالل بمھ
التفت ذه یحق لوزارة المالیة القیام ب انون وھ ام الق ع أحك ا ال یتعارض م دیرھا وبم ت حسب تق ي أي وق ة ف ى المخازن الحكومی یش عل

 .الالئحة 
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  الثاني الباب
  : النظام تشغیل:االول الفصل
دخول  بإمكان ة ال المستخدم عن طریق النقر المزدوج بز الماوس على أیقونة نظام المشتریات والمخازن على سطح المكتب فتظھر شاش
  . للنظام

  



  
 للنظام الدخول شاشة

  
  بیانات الشاشة

  اسم المستخدم  

 كلمة السر 

  الجھة    تظھر بطریقة ألیة  

  دخول زر 

 خروج  زر  

  ركلمة السغییر تزر  

  
  شاشة الدخول -١

  .للنظامللدخول إلى الشاشة الرئیسة 
 المستخدمادخل أسم   .المستخدمسم إلى حقألبالمؤشرأنقر. 

 تظھر أسم الجھة بطریقة آلیة حسب إعداد مدیر النظام 
  إلى حقل كلمة السر أدخال كلمة السربالمؤشرأنتقل. 
 التراجعأو الخروج في حالة  لالستمرارعلى موافق للدخول  أنقر. 

 

 السر كلمة تغییر
 .یستطیع المستخدم تغییر كلمة السر الخاصة بھ في أي وقت لضمان الخصوصیة

  التالیةستظھر الشاشة أنقر على زر تغییر كلمة السر :-  
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  المستخدممأسأدخل. 
 السابقةالسر  ادخل كلمة . 
 الجدیدةالسر  ةكلم ادخل. 
  موافقأنقر على. 
  الدخولأنقر على خروج لتعود لشاشة. 
  كلمة السر الجدیدةادخل.  

ھت ة س:نبی تخدم وكلم م مس ل أس یقوم بعم ام وس دیر النظ م م ر أعل ة الس تخدم أو كلم م المس یان أس د نس ر عن
  .ةً قم بتغییرھا مباشروجدیدة،
ھ ة :تنبی الأي عملی تخدم  إدخ م مس ة باس دیل مرتبط ین،أو تع ر  مع ة الس تخدم وكلم م المس ى أس رص عل أح

  .وتغییرھا دوریاً 

 

 للنظام الرئیسة الشاشة
  

 



  

 . الشاشة الرئیسیة للنظام وتحتوي شجرة تمثل األنظمة الرئیسة والفرعیة للنظام

  تظھر األسماء الفرعیة+ أنقر العالمة .  
 أنقر على أسم الرابط لدخول الشاشة التي ترغب بدخولھا . 

 لخروجأنقر على زر ا  ً  . للخروج من البرنامج نھائیا

 . لھ بدخولھا من مدیر النظام المسموحیستطیع المستخدم الدخول إلى الشاشات : مالحظة

  

  

  
  

  

  

  

  
  

 وفروعھا الرئیسیة النظام شجرة: الثالث الباب
  :رئيسيةتتكون شجرة النظام من ثالثة فروع 

 اإلدارة  -١

 املشرتيات  -٢

  املخازن  -٣

  اإلدارة  -١

  

  المخازن  -٢  المشتریات  -١

  وتتفرع منھا فروع جزئیھ تختص بأعمال محددة 

 . من خالل شاشات النظام
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  اإلدارة : االول الفصل
  . ینقسم ھذا القسم إلى فرعین رئیسیین وھما الترمیز والصالحیات

  الترمیز :أوال
  . بإدخال متغیرات الخاصة بالنظام الترمیز ھو تھیئة أولیة للنظام: التعریف

  للدخول على الشاشات 



 

 الفرعیةلتظھر لك القائمة الترمیز+ على  أنقر. 
  على ً   .الشاشةالفرعي لفتح  االسمأنقر نقرا مزدوجا

  

 

 .القطاعات ترمیز
  أنقر على أسم شاشة القطاعات في فرع الترمیز

  

  تخدم من تسمیة القطاعات في الجھةیمكن المس :القطاعاتشاشة . 
 .النظامتدخل ھذه البیانات لمرة واحده، لیتم استخدامھا عملیات  :مالحظة

  طريقة عمل الشاشة
  ألدراج أسم قطاع جدید 

  أنقر بالمؤشر في حقل أسم القطاع من شریط األدوات  أنقر على زر أضافة 
 أدخل أسم القطاع. 

   أنقر على زر حفظ  ً  فیتم حفظھا وترقیمھا آلیا
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  تظھر لك رسالة تم الحفظ  أنقر على موافق . 

 

  

  بحث عن أسم قطاع ال

  ً ً مزدوجا ً أنقر على زر بحث نقرا  .سیتم استعراض جمیع السجالت المدخلة مسبقا
  لقطاعاتالتنقل بین أسماء ا

  أو السجل التالي  النقر على زر السجل السابق  .  
   للذھب إلى أخر سجل أو أنقر على السجل األخیرللعودة إلى أول سجل    أنقر على السجل األول  

 .معینالبحث عن أسم قطاع 

  مرة أخرى   أنقر على بحث%   القطاعأسم % ضع عالمة أنقر على بحث . 

  للتعدیل 

  وقم بتعدیل البیانات من حقل أسم  القطاعأنقر على أسم ً  . ومن ثم النقر على زر حفظ  القطاعمسبقا

 حذف أسم قطاع 

 من شریط األدوات مؤشر الماوس على السجل المراد حذفة وقم بالنقر على  زر حذف أنتقل بال .  

  . التعدیل أو الحذف إال لمستخدم یملك الصالحیة للتعدیل والحذف من مدیر النظام نال یمك :مالحظة

  من شریط المھام للخروج من الشاشة والعودة إلى القائمة الرئیسیة أنقر على زر خروج. 

 اتاإلدار ترمیز
  في فرع الترمیزات اإلدارأنقر على أسم شاشة 



  

  ة القطاعات المدخلةموربطھا بالقطاعات  اتاإلداریمكن المستخدم من تسمیة  :ترااإلداشاشة ي شاش ةسابقا ف دخل : مالحظ ت
 .النظامعملیات في لیتم استخدامھا  واحده،ھذه البیانات لمرة 

  طریقة عمل الشاشة
  

  إدارة جدیدة ألدراج أسم 

 تاألدواشریط من  على زر أضافة   أنقر  ( 
 اإلدارةحقل أسم في المؤشر أنتقل ب. 
  اإلدارةأسم ادخل. 
  ى ل إل اع أنتق ل القط اعحق م القط ر أس بقاً ( أخت دخل مس راد) الم ط  الم نرب دلةةلقائما اإلدارة م ى .المنس ر عل أو أنق

 یظھر مربع الحوار   الزر 

 

 على زر حفظ   أنقر  ً  فیتم حفظھا وترقیمھا آلیا

  . على موافق أنقروتظھر لك رسالة تم الحفظ  
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  اإلدارة للبحث عن أسم

  ً ً مزدوجا ً أنقر على زر بحث نقرا  .سیتم استعراض جمیع السجالت المدخلة مسبقا
  .اإلداراتالتنقل بین أسماء 

  أو السجل التالي  النقر على زر السجل السابق  .  
   للذھب إلى أخر سجل أو أنقر على السجل األخیر للعودة إلى أول سجل   أنقر على السجل األول  

 إدارة معین البحث عن أسم 

 مرة أخرى   أنقر على بحث%   اإلدارةأسم % ضع عالمة أنقر على بحث 

  للتعدیل 

  وقم بتعدیل البیانات من حقل أسم  ةالمدخل اإلدارةأنقر على أسم ً  . ومن ثم النقر على زر حفظ  اإلدارةمسبقا
 

  للحذف 

 من شریط األدوات  على السجل المراد حذفة وقم بالنقر على  زر حذف  ضع المؤشر .  

  .النظامالتعدیل أو الحذف إال لمستخدم یملك الصالحیة للتعدیل والحذف من مدیر  نال یمك:مالحظة

  من شریط المھام للخروج من الشاشة والعودة إلى القائمة الرئیسیة أنقر على زر خروج. 

 

 .الموظفین ترمیز
  في فرع الترمیزالموظفین أنقر على أسم شاشة 



  

  سابقا  لمدخلةاتواإلدارابالقطاعات  الموظفین وربطھمیمكن المستخدم من تسمیة  :الموظفینشاشة . 
  

  طریقة عمل الشاشة

  موظف ألدراج أسم 

   من شریط األدوات  على زر أضافة  أنقر. 
 الموظفالمؤشر في حقل أسم أنتقل ب. 
 أسم الموظف أدخل. 
 ى ر إل ل بالمؤش ل  أنتق رحق م  اإلدارة أخت رادأس ط  اإلدارة الم فرب ائم  الموظ ن الق دلةم زر .المنس ى ال ر عل أو أنق

 یظھر مربع الحوار   
 

 .من خالل ارتباط الموظف بإدارة یقوم النظام بإضافة القطاع الذي تتبعھ اإلدارة بطریقة آلیة: مالحظة

  على زر حفظ أنقر 

  .على موافق  أنقرتظھر لك رسالة تم الحفظ  

  

  لبحث عن أسم أدارة  

  یظھر مربع الحوار  أنقر على الزر یمین حقل اإلدارة  
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  أكتب االسم الذي تبحث عنھ أو جز منھ  في حقل إیجاد % 
 .من لوحة المفاتیح  enterأو  على الزر إیجاد أنقر 

  باألسود أنقر على موافقیظھر االسم مظلل  

  للبحث عن أسم الموظف 

  ً ً مزدوجا ً أنقر على زر بحث نقرا  .سیتم استعراض جمیع السجالت المدخلة مسبقا
  قم بالتنقل بین أسماء الموظفین

  أو السجل التالي  النقر على زر السجل السابق  .  
   للذھب إلى أخر سجل للعودة إلى أول سجل   أو أنقر على السجل األخیر  أنقر على السجل األول  

 باالسمموظف البحث عن أسم 

  مرة أخرى  أنقر على بحث%  أسم الموظف % ضع عالمة أنقر على بحث  . 

 

  للتعدیل 

 ر م  أنق ى أس ف عل اتالموظ دیل البیان م بتع ً وق بقا دخل مس ف الم م الموظ ل أس ن حق ظ  م ى زر حف ر عل م النق ن ث وم
 . 

 

  اإلدارة أمام أسم  ارظھإعلى عدم  اإلدارة أنقر بالمؤشرلتعدیل أسم  
  أختر اإلدارة الجدیدة من القائمة المنسدلة ثم أنقر على حفظ  .المفاتیحأنتقل بالسھم األسفل في لوحة  .  

 .یستخدم ھذا الخیار عند نقل موظف من إدارة إلى إدارة أخرى  :مالحظھ

 للحذف

 من شریط األدوات  ضع المؤشر  على السجل المراد حذفة وقم بالنقر على  زر حذف .  

  .النظامالیمكن التعدیل أو الحذف إال لمستخدم یملك الصالحیة للتعدیل والحذف من مدیر  :مالحظة

  من شریط المھام للخروج من الشاشة والعودة إلى القائمة الرئیسیة أنقر على زر خروج. 

 المجموعات ترمیز
  .الترمیزأنقر على أسم شاشة المجموعات في فرع 



  

  ألصناف متشابھة  المجموعاتیمكن للمستخدم من تسمیة  :المجموعاتشاشة 

 )  -أدوات صیانة  –سیارات  -أدوات نظافة  - -مكیفات -زة أجھ –مكاتب(

  .مكتب،طاولة  ،االسم أصناف كرسيتحت ھذا  یندرج :المجموعة أثاث :مثال
 مروحة سقف ، مروحة قائم  :مراوحیندرج تحت أسم 

  
 یتم أدخال ھذه البیانات لمرة واحده 

 
  طریقة عمل الشاشة

  ألدراج أسم مجموعة جدیدة

 على زر أضافة  أنقر 
 المجموعةحقل أسم  إلى المؤشرأنتقل ب. 
 المجموعةأسم  أدخل. 

  تظھر لك رسالة تم الحفظ  أنقر على موافق. أنقر على زر حفظ .  

  

  للبحث عن أسم مجموعة 

  ًمزدوجا ً ً أنقر على زر بحث نقرا  .سیتم استعراض جمیع السجالت المدخلة مسبقا
  قم بالتنقل بین أسماء المجموعات

  أو السجل التالي  النقر على زر السجل السابق  .  
  للذھب إلى أخر سجل للعودة إلى أول سجل   أو أنقر على السجل األخیر  أنقر على السجل األول  

 البحث عن أسم مجموعة معین
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 للتعدیل مرة أخرى   أنقر على بحث%  أسم المجموعة % ضع عالمة  أنقر على بحث 

  وقم بتعدیل البیانات من حقل ً  . ومن ثم النقر على زر حفظ  المجموعةأنقر على المجموعة المدخل مسبقا

 للحذف 

 من شریط األدوات  ضع المؤشر  على السجل المراد حذفة وقم بالنقر على  زر حذف .  

  .مدیر النظامإال لمستخدم یملك الصالحیة للتعدیل والحذف من التعدیل أو الحذف نال یمك:مالحظة

  من شریط المھام للخروج من الشاشة والعودة إلى القائمة الرئیسیة أنقر على زر خروج. 

 الوحدات میزتر
  أنقر على أسم شاشة الوحدات في فرع الترمیز 

  

  درزن،  أسطوانة ،علبة ،قطعة ،  كیلو، حبھ ،  متر: (مثال .   لألصنافتسمیة الوحدات  یمكن للمستخدم :الوحداتشاشة( 
 یتم أدخال ھذه البیانات لمرة واحده . 

  طریقة عمل الشاشة
  

  جدیدة وحدةألدراج أسم 

  أنقر على زر أضافة 
  الوحدةأنتقل بالمؤشر إلى حقل أسم. 
 أدخل أسم الوحدة. 

  تظھر لك رسالة تم الحفظ  أنقر على موافق. أنقر على زر حفظ .  

  



  

  أسم وحدةللبحث عن 

  ً ً مزدوجا ً أنقر على زر بحث نقرا  .سیتم استعراض جمیع السجالت المدخلة مسبقا
  أو السجل التالي  قم بالتنقل بین أسماء الوحدات بالنقر على زر السجل السابق 

  للذھب إلى أخر سجل للعودة إلى أول سجل   أو أنقر على السجل األخیر  أنقر على السجل األول 
  معین البحث عن أسم وحده

 .مرة أخرى  أنقر على بحث%  أسم الوحدة % ضع عالمة  أنقر على بحث 

 للتعدیل 

  وقم بتعدیل البیانات من حقل أسم الموظف ومن ثم النقر على زر ً  حفظأنقر على الوحدات المدخل مسبقا

  للحذف 

 من شریط األدوات  ضع المؤشر  على السجل المراد حذفة وقم بالنقر على  زر حذف .  

  .التعدیل أو الحذفإال لمستخدم یملك الصالحیة للتعدیل والحذف من مدیر النظام نال یمك:مالحظة

 األصناف ترمیز
  أنقر على أسم شاشة األصناف في فرع الترمیز 

  
  ت مجموعات یمكن للمستخدم من أضافة األصناف  :األصنافشاشة درج تح ي تن ً و وحدة الت بقا ة مس ز مدخل ة ترمی من شاش

 . وترمیز الوحدات ، المجموعات 
 

مسبقاً حتى ال تتكرر أسماء األصناف  دة في قائمة األصناف المرمزةعدم وجو قبل أن تضیف صنف جدید تأكد أوالً :   تنبیھ 
 . 
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  طریقة عمل الشاشة
  

  جدیدإلضافة صنف 

 على زر أضافة  أنقر 
 الصنفأسم  ف أدخلالصنحقل أسم إلى  المؤشرأنتقل ب 
 أختر النوع من القائمة المنسدلة العھدةبالمؤشر إلى الحقل الثاني نوع  أنتقل.  

  .حقل مدخل ثابت یحدد ھل الصنف مستھلك أو أصل  :العھدةنوع 

  أختر من القائمة المنسدلة  

  

  )األحبار –ألقالم  -القرطاسیة (:المستھلك

 )السیارات–األجھزة  –األثاث(:األصل

  المنسدلةأسم الوحدة من القائمة  أختر) الوحدة(الثالث أنتقل بالمؤشر للحقل. 
  مدخلة مسبقاَ للبحث عن وحدة معینة 

  ل ي حق ر ف ع المؤش دةض م  الوح رف األول ألس ى الح ر عل م أنق ى تث دة حت م الوح ر ألس دةظھ ث  الوح ذي تبح ال
 .عنھ

ً . عند البحث عن أدویة  : مثال    . أنقر على حرف األلف حتى یظھر لك أسم ادویة المدخل مسبقا

 .الوحدةوقم بإضافة أرجع إلى شاشة ترمیز الوحدات للصنف عند عدم وجود وحدة  :مالحظة

 المنسدلةالمجموعة من القائمة أختر أسم  )المجموعة(للحقل الرابع  بالمؤشر أنتقل. 

  مجموعة معینةعن للبحث 

  ة م المجموع ك أس ر ل ى یظھ ة حت م المجموع رف األول ألس ى الح ر عل م أنق ة ث ل المجموع ي حق ر ف ع المؤش ض
 .عنھالذي تبحث 

  المعیار(للحقل الخامس بالمؤشر أنتقل( 

ة ذا :مالحظ تخدام ھ تم اس ة  ی ات الحكومی ض الجھ ي بع ل ف ة ذات الحق ائق المرقم ة للوث ي  دفتركقیم یل الالت ائم التحص قس
  .األوراقیتغیر فیھا عدد 

  أدخل عدد أوراق الدفتر الواحد في حقل معیار . 
  ادس ل الس ل للحق الحیة(أنتق اریخ  أي) وجودص نف ت ل للص الحیة،أن ھ ة  ص ي القائم م أو ال ف ر نع وأخت

  .المنسدلة

 .التوریدتابة تاریخ االنتھاء عند حالة اختیار نعم یلزمنا النظام بك في: تنبیھ

  بالیومالفترة قبل انتھاء صالحیة المنتج  أدخل) بالیومالصالحیة انتھاءقبل  الفترة(السابع أنتقل للحقل. 
  امن ل الث ل للحق داألدنى(أنتق ل  )الح ومحق اري یق اذ  اختی ي نف ى لتالف د األدن ین للح نف مع ول ص ھ لوص ام بتنبی النظ

 .كمیتة وتأخیرالعمل
  



  ل ل للحق ع أنتق د  (التاس د العھ ل ا) تقیی اريحق ة  ختی ي القائم توى ف د  مس جل العھ ي س ده ف ة تقیی دلة أخترآلی المنس
 .الوحدة  أو مستوى الكمیة

  :توضیح 

  . والمكاتب ، ر تومثل أجھزة الكمبی.   برقم محددل كل صنف منفص یقید: الوحدةمستوى  -١
  .یقید كامل الكمیة برقم واحد    :مستوى الكمیة  -٢

  )  موكیت (بساط أرضي عشرة متر ، عربي خمسة متر  مجلس: مثال 

 ل ر أنتق ر  بالمؤش ل العاش ي(للحق ل  )العمراالفتراض تخدمحق اري یس نف  اختی ر االفتراضیللص د العم لتحدی
 ھالك الحتساب اإل

 .السنواتعدد  أدخل

  حقل آلیة اإلھالك 

 

  ء تورید إلغاصرف  خیارات وھيثالثة یوجد في ھذا الحقل 

 .اإلھالكأختر واحد منھا لتوضیح ألیة 

  األجھزة ، الطابعات ، مثل السیارات   .صرفھھالك من تاریخ تاریخ اإل احتساب: الصرف

  .توریدهھالك من تاریخ تاریخ اإل احتساب: التورید

 .لإلھالكأي أن الصنف ال یخضع  :إلغاء

 ان م البی ل اس ى حق ر إل ل المؤش ى  أنق ر عل ى أنق ك أعل ر ل ات لتظھ ول لبیان تھ حق ن س افیة م ة اض جل قائم الس
 أضافیھ

  المطلوبة أدخل البیانات 

 .  اإللغائھأو أنقر السھم لحفظ البیانات

  )السیرفرات ، القیمة أجھزة ، المعدات الثقیلة ، السیارات ( مثل 

  ) المودیل ، اللون ، الطراز ،  المكینةرقم ، رقم القعادة ، رقم البیان 

  

  أسم الرقم التسلسلي في الحقل واحد لألجھزة بإدخال أدخال حقل  بحقلیمكن للمستخدم 

  . سلسلي في عملیة التوریدالبیانات التي قمت بإضافتھا أو الرقم الت یقوم النظام بطلب أدخال : تنبیھ 

  تظھر لك رسالة تم الحفظ  أنقر على موافق. أنقر على زر حفظ .  
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  للبحث عن أسم صنف 

  ً ً مزدوجا ً أنقر على زر بحث نقرا  .سیتم استعراض جمیع السجالت المدخلة مسبقا
  قم بالتنقل بین أسماء األصناف

 أو السجل التالي  نقر على زر السجل السابق ا  .  
  .لللذھب إلى أخر سج للعودة إلى أول سجل   أو أنقر على السجل األخیر  أنقر على السجل األول  

 بعینھصنف البحث عن أسم 

  أنقر على بحث . 

  مرة أخرى أنقر على بحث %  أسم الصنف % ضع عالمة . 

 لتعدیل ا

  وقم بتعدیل البیانات من حقل أسم  الصنفأنقر على ً  . حفظ  ومن ثم النقر على زر  الصنفالمدخل مسبقا

 لحذف ا

  من شریط األدوات  وقم بالنقر على  زر حذفضع المؤشر  على السجل المراد حذفة .  

  .الیمكن التعدیل أو الحذفإال لمستخدم یملك الصالحیة للتعدیل والحذف من مدیر النظام :مالحظة

ى الصنف: تنبیھ دیر  . ال یمكن للمستخدم أجراء عملیة تعدیل أو حذف بعد أجراء أي حركة عل د م ون ھذه الصالحیة إال عن وال تك
  . النظام أو الفني المختص من وزارة المالیة

 المخازن ترمیز
  على أسم شاشة المخازن في فرع الترمیز نقرا مزدوج أنقر 

  

  حسب ما یتناسب مع عمل الجھة )جھزةأدویة،محروقات،أثاث،أ(مثل المخزن،یمكن للمستخدم من تسمیة  :المخازنشاشة . 
  ھذه البیانات لمرة واحدهتدخل. 



  طریقة عمل الشاشة

  مخزن جدیدألدراج أسم 

  أنقر على زر أضافة 
  المخزنأنتقل بالمؤشر إلى حقل أسم. 
  المخزنأدخل أسم. 

  تظھر لك رسالة تم الحفظ  أنقر على موافق. أنقر على زر حفظ . 
  

  

  مخزنللبحث عن أل

  ً ً مزدوجا ً أنقر على زر بحث نقرا  .سیتم استعراض جمیع السجالت المدخلة مسبقا
  أو السجل التالي  بالنقر على زر السجل السابق  المخازنقم بالتنقل بین أسماء 

  لللذھب إلى أخر سج للعودة إلى أول سجل   أو أنقر على السجل األخیر  أنقر على السجل األول 
  محدد مخزنالبحث عن أسم. 

  أنقر على بحث 

  مرة أخرى أنقر على بحث %   المخزنأسم % ضع عالمة . 

 للتعدیل 

 وقم بتعدیل البیانات من حقل أسم ا ً  . فظ ومن ثم النقر على زر ح لمخزنأنقر على الوحدات المدخل مسبقا

 للحذف 

 من شریط األدوات  ضع المؤشر  على السجل المراد حذفة وقم بالنقر على  زر حذف .  

  .التعدیل أو الحذفإال لمستخدم یملك الصالحیة للتعدیل والحذف من مدیر النظام نال یمك:مالحظة

 التوقیع ترمیز
  أنقر على أسم شاشة التوقیع في فرع الترمیز 
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  النماذج الرسمیة للنظام  المخول للتوقیع في  الشخصیمكن للمستخدم من تسمیة  :التوقیعشاشة 
  للتوقیعواحده أو عند أضافة مخول جدید تدخل ھذه البیانات لمرة. 

 . ال یمكن أن تعمل بعض الشاشات في النظام بسبب عدم أدخال المخولین بالتوقیع  :تنبیھ

  طریقة عمل الشاشة

  ألدراج أسماء المخولین بالتوقیع 

 على زر أضافة  أنقر 
  المخزنحقل أسم أنتقلبالمؤشر. 

 

  المنسدلةالقائمة من أختر أسم المخزن. 

  .یجب على المستخدم أن یقوم بإضافة المخولین بالتوقیع لكل مخزن :  تنبیھ 

  
 المخولین بالتوقیع على نماذج التورید والفحص والصرفحقل األشخاص أنتقل بالمؤشر إل. 

 
ة  د : مالحظ ل عن خاادخ ماء األش ولین صأس ي  المخ ة ف ماء الوظیف ب أس ى بحس مائھم عل ر أس ول لتظھ الحق
 النماذج 



 

 

  تظھر لك رسالة تم الحفظ  أنقر على موافق. أنقر على زر حفظ .  

  
  

ھ الل :  تنبی ن خ تطیع م ي یس رى الت ات األخ س الشاش ا بعك ذف نھائی دیل والح ى التع درة عل دم الق ة بع ذه الشاش ز ھ تتمی
التوقیع أو  ولین ب ر المخ ة تغیی ي حال الحیاتھ إال ف ب ص دیھا حس تخدم تع دھما،المس ذه  أح ون ھ الحیةوتك دیر  الص لم

  . النظام 

  في حالة تغییر مخول بالتوقیع 

  للدخول للشاشة التوقیع  شاشةعلى أنقر 

  ً ً مزدوجا ً  سیتم استعراض جمیع السجالتأنقر على زر بحث نقرا  .المدخلة مسبقا
  أو السجل التالي  قم بالتنقل بین أسماء المخازن بالنقر على زر السجل السابق 

  لخر سجللذھب إلى أ للعودة إلى أول سجل   أو أنقر على السجل األخیر  أنقر على السجل األول 
 

 المنسدلةمن القائمة  المخزن ضع المؤشر في حقل المخزن وأختر أسم 

  الم ع ع ة ض ل المربع ى الحق ر عل ر بالمؤش ر  أنق ل غی ولمفع زن مخ ل مخ ي ك  ف
 .بالتوقیعللمستخدم

 
  .المخزناف جمیع التوقیعات لھذا سنقوم بإیق 

  
ة ا :مالحظ ئولیة لم د المس ذلك لتحدی وم ب ولنق بق للمخ م  س ذي ت التوقیع ال ذلكب ره وك ئولیة  تغیی د مس تحدی

  . المخول بالتوقیع الجدید من تاریخھ أضافتھ
  

  ) توقیع( جدید أضافة موظف 
  أضافة أنقر على زر . 
  المنسدلةمن القائمة أختر المخزن أنتقل بالمؤشر. 
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  أنتقل بالمؤشر إلى حقل األسماء 
  بالتوقیعأدخل كافة أسماء المخولین. 

  على زر حفظأنقر . 
 . المخولین بالتوقیع لكل مخزن  بإدخالنقوم بنفس العملیة السابقة 

  
دد  التوقیع الج ولین ب م المخ دة باس ات الجدی اب العملی ام باحتس یقوم النظ ابوس ام  الحتس ات النظ اریخ عملی ن ت م

  .اإلضافة
 

 الشركات ترمیز
  في فرع الترمیز  الشركاتأنقر على أسم شاشة 

  

  وأي بیانات إضافیة وعناوینھاالمتعامل معھا  من أدراج أسماء الشركاتیمكن للمستخدم : الشركات ترمیز شاشة   . 
  

  طریقة عمل الشاشة

  ألدراج أسم الشركات 

  أنقر على زر أضافة  . 
  الشركةأنتقل بالمؤشر إلى حقل أسم. 
  الشركةأدخل أسم. 
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل العنوان 
  التلفونالعنوان،أدخل أسم. 

  تظھر لك رسالة تم الحفظ  أنقر على موافق. أنقر على زر حفظ . 
  



  

  للبحث عن أسم شركة  

  ً ً مزدوجا ً أنقر على زر بحث نقرا  .سیتم استعراض جمیع السجالت المدخلة مسبقا
  أو السجل التالي  قم بالتنقل بین أسماء الشركات بالنقر على زر السجل السابق 

  لللذھب إلى أخر سج للعودة إلى أول سجل   أو أنقر على السجل األخیر  أنقر على السجل األول 
  
  

 شركة محددالبحث عن أسم 

  أنقر على بحث . 

  مرة أخرى أنقر على بحث %  أسم الشركة % ضع عالمة . 

 للتعدیل 

  وقم بتعدیل ً  . فظ ومن ثم النقر على زر ح لشركةالبیانات من حقل أسم اأنقر على الشركة المدخل مسبقا

 للحذف 

 من شریط األدوات  ضع المؤشر  على السجل المراد حذفة وقم بالنقر على  زر حذف .  

  .التعدیل أو الحذفإال لمستخدم یملك الصالحیة للتعدیل والحذف من مدیر النظام نال یمك:مالحظة

 

 الصرف سعر
  في فرع الترمیز  سعر الصرفأنقر على أسم شاشة 

  

  سعر الریال مقابل العمالت األجنبیةیمكن للمستخدم من أدراج : سعر الصرفشاشة   . 
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  طریقة عمل الشاشة
  

  سعر الصرف ألدراج 

  أنقر على زر أضافة. 

 أدخل العملة من القائمة المنسدلة   نتقل بالمؤشر إلى حقل العملة أ . 
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل سعر الصرف بالنسبة لللایر أدخل السعر 
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل تاریخ سعر الصرف أدخل التاریخ . 

  تظھر لك رسالة تم الحفظ  أنقر على موافق. أنقر على زر حفظ . 
  

  

 

  البنوك ترمیز
  في فرع الترمیز  البنوكأنقر على أسم شاشة 

  

  

  المتعامل معھا  البنوكیمكن للمستخدم من أدراج أسماء  :البنوكشاشة ترمیز .   . 
  طریقة عمل الشاشة

  ألدراج أسم بنك 



  أنقر على زر أضافة. 
 نتقل بالمؤشر إلى حقل أسم البنكأ. 
 أدخل أسم البنك. 

  تظھر لك رسالة تم الحفظ  أنقر على موافق. أنقر على زر حفظ . 
  

  
  

 للبحث عن أسم بنك   

  ً ً مزدوجا ً أنقر على زر بحث نقرا  .سیتم استعراض جمیع السجالت المدخلة مسبقا
  أو السجل التالي  قم بالتنقل بین أسماء البنوك بالنقر على زر السجل السابق 

  لللذھب إلى أخر سج للعودة إلى أول سجل   أو أنقر على السجل األخیر  أنقر على السجل األول 
 البحث عن أسم بنك معین 

  أنقر على بحث 

  مرة أخرى أنقر على بحث %   البنكأسم % ضع عالمة . 

  للتعدیل 

  وقم بتعدیل البیانات من حقل أسم  أسم البنكأنقر على ً  . فظ ومن ثم النقر على زر ح البنكالمدخل مسبقا

 للحذف

 من شریط األدوات  بالنقر على  زر حذف ضع المؤشر  على السجل المراد حذفة وقم .  

  .الیمكن التعدیل أو الحذفإال لمستخدم یملك الصالحیة للتعدیل والحذف من مدیر النظام :مالحظة

  الصالحیات عطاءا :ثانیا
  .وإدارتهستخدمني النظام عطاء صالحيات مليتم يف هذه الشاشات ا

 المستخدمین
  +الصالحیاتقر على أسم شاشة التوقیع في فرع أن
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المستخدم لتحدید  نسیانھا وتحدید صالحیةمدیر النظام إلضافة مستخدمین وتغییر كلمة السر عند ل الشاشة متاحةھذه  :مالحظة
  . إلى تحدید مدة للعمل أو توقیف المستخدمین  أضافة بالعمل بھاالمخازن والقطاعات المخول لھم 

  

  القسم األول

  .النظاممن قبل  آلیاً األنشاء وتتموتاریخ  المستخدممنشئ  معلومات عن

  

  القسم الثاني

  

  .الكامل للمستخدم واضافھ اسم دخول وكلمة سر  االسمویتم أضافة الجدید معلومات المستخدم 
 أنقر على زر أضافھ. 
  الرباعياالسمأدخل  .المستخدمأنتقل بالمؤشر إلى حقل أسم. 
  أسمأدخل  .الدخولأنتقل بالمؤشر إلى حقل أسم. 
  السرأدخل كلمة  .السرأنتقل بالمؤشر إلى حقل كلمة. 



  .وأرقامبأماكن أن تكون كلمة السر حروف 

  ً ً مزدوجا ً أنقر على زر بحث نقرا  .سیتم استعراض جمیع السجالت المدخلة مسبقا
 أو السجل التالي  قم بالتنقل بین أسماء المستخدمین  بالنقر على زر السجل السابق 

  للتعدیل 

 وقم بتعدیل البیانات من حقل أسم الموظف ومن ثم النقر على زر ح ً  . فظ أنقر على أسم المستخدم المدخل مسبقا
 

 للحذف

ً ولكن یمكن  ال: مالحظة ً أو لفترة زمنیة  .توقیفھیمكن حذف مستخدم نھائیا   .معینھنھائیا

  القسم الثالث

  
ة  رات زمنی ق فت ا وف تحكم فیھ تخدم وال ل المس ن قبلتفعی ك م تمر وذل كل مس ة أو بش خص معین ام أو أي ش دیر النظ م

  .آخر لدیھ صالحیة من قبل مدیر النظام
  مالحظة حقل 

  مستخدم كامال فیقاأ
  أدخل على شاشة المستخدمین 

  االسمعن أبحث  . 

  ً ً مزدوجا ً أنقر على زر بحث نقرا  .سیتم استعراض جمیع السجالت المدخلة مسبقا
  أو السجل التالي  بالنقر على زر السجل السابق  مستخدمینأسماء القم بالتنقل بین 

  لللذھب إلى أخر سج للعودة إلى أول سجل   أو أنقر على السجل األخیر  أنقر على السجل األول 
 البحث عن أسم مستخدم محدد 

  أنقر على بحث 

  رة أخرى م  أنقر على بحث   أو جزء من أسم المستخدم % المستخدمأسم % ضع عالمة . 
  التفعیللن یستطیع المستخدم إلى النظام إال بعد أعادة  .مفعلأنقر حقل تفعیل وأشر على غیر. 

  
  تظھر لك رسالة تم الحفظ  أنقر على موافق. أنقر على زر حفظ .  

  
  

  لفترة محددة  أو تشغیل المستخدم عند أیقاف
  التاریخ  أدخلتاریخ أنتقل بالمؤشر إلى من 
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  التاریخ  تاریخ أدخلأنتقل بالمؤشر إلى  
 یقافھ خالل فترة معینھ أدخال التاریخ المراد تفعیلھ أو إ 

  

  ھناك طریقتین إلدخال التاریخ 
  ١/٩/٢٠٢١الطریقة األولى 
  الطریقة الثانیة 

  السنة   الشھر   تاریخ الیوم  

  أربعة أرقام   رقمین  رقمین 
  

٢٠٢١  ٠٩  ٠١  

  

  الرابعالقسم 

  .علیھاالجھات المسموح للمستخدم العمل 

  

  الجھةأنتقل بالمؤشر إلى حقل الجھة أختر من القائمة المنسدلة أسم. 
  

  القسم الخامس
  المخازن المسموحة للمستخدم 

  
  أنقل المؤشر إلى القائمة المنسدلة أختر أسم المخزن 

  وجد قل جدید أدخل أسم المخزن الثاني أن ألضافھ ح أنقر على. 

  . وعند أضافة مخزن جدید قم بنفس العملیة 

  
  القسم السادس



  .القطاعات المسموح للمستخدم العمل علیھا

  
    

  أنتقل بالمؤشر إلى حقل القطاع المسموح التعامل معھ أختر من القائمة المنسدلة . 

   للبحث عن القطاع  یظھر مربع الحور  أنقر على 

 
  ھ أو ث عن ذي تبح م ال ب االس ادأكت زر إیج ى ال ر عل اد  أنق ل إیج ي حق ھ  ف ز من ة   enterأو  ج ن لوح م

 .المفاتیح  

  یظھر االسم مظلل باألسود أنقر على موافق 

  لتمكین المستخدم للعمل على جمیع القطاعات 

 أنقر على تمكین من جمیع القطاعات. 

  
  

  أنتقل إلى مجموعة المشتریات 

 

  ١١١١المشتریات أختر من القائمة المنسدلة   أنتقل بالمؤشر إلى حقل مجموعة 

  ألضافھ حقل جدید أنقر على.  
  تظھر لك رسالة تم الحفظ  أنقر على موافق. أنقر على زر حفظ .  
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  *  :مالحظة

  النظامتمنح صالحیات ھذه الشاشة لمدیر. 
  المالیةالفنیة من قبل المختصین بوزارة  االستشارةعدم استخدام الخیارات السابقة إال بعد  یفضل.  

 الصالحیات
  الصالحیاتأنقر على أسم شاشة إعطاء الصالحیات في فرع 

یستطیع المستخدم استخدام خیارات أشرطة  شاشة والتوزیع الصالحیات لكل مستخدم حسب كل یمكن للمستخدم من : الصالحیاتشاشة
  . ستخدامھاالاألدوات إال بمنح الصالحیة 

 . كاإلضافة والتعدیل والطباعة والحذف

 
  

  طریقة عمل الشاشة
 لمنح صالحیة لمستخدم 

  أختر من القائمة المنسدلة أسم الموظف أسم المستخدمأنقل المؤشر إلى 

 



  أسم لمنح صالحیة  المنسدلةالقائمة أختر من  مجموعة الشاشات أنتقل بالمؤشر إلى. 

  
 

  أنقر على موافق. 
 استخدامھاالمخول  السجالتأسفل القائمة  تظھر. 
  المنسدلةالقائمة  الشاشة خاللیمكن تعدیل وتغییر. 
 شاشة  یأليیطلب النظام أضافة فرع رئیس :مالحظة 

  

  . یجب على المستخدم وضع الفرع الرئیسة للشاشة أوال وبعدھا االسم الفرعي ومن ثم الشاشات 

  .األصناففإذا أردنا أن نظیف اسم شاشة ترمیز 

  ة  ردامن القائمة المنسدلة االاالسم الرئیسي  أضافة أخترأنقر 
  أنقر أضافة أختر االسم الفرعي من القائمة المنسدلة الترمیز 
 أنقر أضافة أختر أسم الشاشة البنك. 
  أنقر أضافة أختر أسم الشاشة األصناف 
  أنقر أضافة أختر أسم الشاشة المجموعات 

  

  وقم بنفس العملیة ألضافھ شاشة جدیدة    
  

  للشاشة  الصالحیاتحقول على  بالمؤشرانتقل. 
 

  
  . إلضافة صالحیة أنقر بالمؤشر على الحقول المربعة ضع عالم 

 
 لمنح صالحیة كاملة الصالحیات جمیععلى  یرسیقوم بالتأش ةكامل إعطاء صالحیات أنقر على. 
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  بإلغاء كل التأشیرات على جمیع الصالحیاتأنتقر على إلغاء سیقوم.  
  

 
  تظھر لك رسالة تم الحفظ  أنقر على موافق. أنقر على زر حفظ . 

  

  
  

  للبحث عن مستخدم 
  

  صالحیات المستخدمین للبحث عن 
  على بحث ً ً مزدوجا  أنقر نقرا

  المستخدمینتظھر بیانات 

  ١١١  أختر من القائمة المنسدلة أسم المستخدم  أنقر مرة أخرى على   أنقر نقرة على بحث  
  

  المالیة السنة
عند القيام بعمليـة أغـالق أو فـتح سـنة ماليـة ألن النظـام سـيقوم برتحيـل كافـة التأكدجيب علينا : تنبيه

ً العمليات لسنة مالية وأغالقها    .نهائيا
  .املاليةيق الفني بوزارة يرجى التواصل مع الفر .العمليةقبل البدء بهذه 

  لصالحیات فرع ا المالیة فيالسنة أنقر على أسم شاشة 



  

  ات لمرة واحده ،  مالیة جدیدةیمكن المستخدم من إغالق سنة مالیة ماضیة أوفتح سنھ  :المالیةشاشة السنة ذه البیان دخل ھ ، وت
 لیتم استخدامھا عملیة المشتریات والمخازن للسنة المالیة 

 ة رد : مالحظ ائج الج غ نت ام بتفری د القی ة إال بع ذه الشاش تخدام ھ دم اس تخدم ع ى المس ب عل دة (یج األرص
 .إلى شاشة الجرد) الفعلیة

  طریقة عمل الشاشة
  

  سنة مالیة  یلزمنا النظام بفتح سنة مالیة جدید عند أغالق :مالحظة
  

  .مالیةسنة أغالق 
  
  .األرصدةیقوم النظام بإغالق كافة   

 مزدوجاً  أنقر ً  .السنة المالیة إلى حقلالمؤشر  ینتقلعلى زر بحث نقرا
  أغالقھاالمراد  حالة السنةأنتقل بالمؤشر إلى حقل. 

 

  مغلقةأنقر على القائمة المنسدلة وأختر. 

  تظھر لك رسالة تم الحفظ  أنقر على موافق. أنقر على زر حفظ . 
  

  

  .مالیةفتح سنة 

  سنة جدیدة   ألضافھدون الخروج من الشاشة 
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  ینتقل المؤشر إلى حقل سنة مالیة جدید أنقر على زر أضافة . 
  باألرقام(أدخل السنة المالیة ( 
  مفتوحةعلى القائمة المنسدلة وأختر  السنة انقرانتقل إلى حقل حالة. 

  تظھر لك رسالة تم الحفظ  أنقر على موافق. أنقر على زر حفظ . 
  

  
 

  من شریط األدوات  أنقر على ترحیل . 
 

  )الجردواقع  من(بعد النقر على ھذا الزر یتم نقل األرصدة االفتتاحیة الفعلیة 
  

ة تخدم  :مالحظ ى المس ب عل دم یج تخدامع رد  اس ائج الج غ نت ام بتفری د القی ة إال بع ذه الشاش دة (ھ األرص
  .الجردإلى شاشة  )الفعلیة

  
  
 

 االحتیاطي النسخ
  الصالحیات  في فرعاالحتیاطیالنسخ أنقر على أسم شاشة 

  

  ة خ شاش اطيالنس تخدم  :االحتی ن المس خة یمك اء نس ةأنش دم  احتیاطی ات لع نللبیان دانھا ویمك ي جھ فق ا ف تخدم حفظھ از للمس
 .الشبكةرفر أو أي جھاز على یالس



  
 طریقة عمل الشاشة 

 
 رفر أو أي جھاز كمبیوتر على الشبكة یوأختر على جھاز الس ضع المؤشر في القائمة المنسدلة. 

  
 

  االحتیاطیةظھر لك مربع حوار یمكن للمستخدم تحدید ملف لحفظ النسخة ی باسم أنقر على زر حفظ  . 

 

  فقط اإلنجلیزیةیمكن للمستخدم تسمیة الملف كتابة أو أرقام باللغة. 
 

 ینغلق مربع الحوار أنقر على زر حفظ .  

  د أخذ نسخة تاحتیاطیةأنقر على زر أنشاء نسخة ةظھر لك رسالة ھل تری م  احتیاطی ى نع ر عل أنق
  .غاء أو لإلل لالستمرار،

  
  

  عدم أغالق  شاشة الدوز حتى تنتھي من عملیة النسخ : تنبیھ . 

  

  

  العملیةأو فشلت  بنجاح،وتظھر رسالة تمت العملیة. 
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  :تنبیھ
ة اكن اآلتی د األم ي اح ة ف خة االحتیاطی اء النس ً إنش ا ً بات ا ع منع ب : یمن طح المكت تندات  –س ي –المس م عرب د باس ، أي مجل

  . وذلك الن النسخة في احد ھذه األماكن تفقد بعد إنشائھا مباشرة 
ھ ی ن خالل ذي م تعراض وال ى زر اس غط عل الل الض ن خ تم م ة فی خة االحتیاطی تعادة النس بة الس ى وبالنس ذة عل تح ناف تم ف

  .ثم الضغط على زر استعادة نسخة احتیاطیة استعادتھا،الكمبیوتر وذلك لتحدید النسخة المراد ملفات
  

  استعادة نسخة احتیاطیة  
  أستفل الشاشة یظھر لك مربع الحور  أنقر على زر استعراض 
   أختر الملف المراد استعادتھ  وأنقر على فتح 

  
 الجرد محاضر

  الجرد في فرع الصالحیاتمحاضر  أسم شاشةأنقر على 

  

  الجردمن القیام بعملیة یمكن المستخدم  :الجردمحاضر شاشة. 
  طریقة عمل الشاشة

  للقیام بعملیة جرد 

  أنقر على زر أضافة 
  ً  . تظھر في حالة السجل  جدید  وتاریخ الیوم آلیا

 

 
 

  من القائمة المنسدلة أختر المخزن أنتقل بالمؤشر إلى قائمة 



 
  أدخل أسم رئیس الجرد  حقل أسم رئیس لجنة الجردبالمؤشر إلى أنتقل 
  لتسجیل باقي أسماء اللجنةالحقول المجاورة أنتقل إلى . 

  جمیع الحقول وإال ستظھر لك الرسالة التالیة  ءال یمكن متابعة العملیة إال بملي :تنبیھ

  

  لمتابعة العملیة وضع رقم صفر في الحقول الفارغة بأماكنك

  موافق أنقر على زر 

  تظھر لك رسالة تم الحفظ  أنقر على موافق. أنقر على زر حفظ . 
  

  

  طباعة األرصدة الدفتریة 

  من شریط األدوات  أنقر على طباعة. 

  من شریط األدوات في المستعرض  أنقر على  طباعة .  

 ید الموجود نتیجة الجرد الفعلي المستخدم بإدخال األرصدة الفعلیة من واقع الجرد في حقل الرص ثم یقومومن 

 في حالة السجل ترحیل تظھرأنقر على زر ترحیل  . 
 

  .من أدخال نتائج الجرد الفعلي  االنتھاءال تنقر على زر ترحیل إال بعد : تنبیھ

  ) الشراء وعملیات طرق(المشتریات : الثاني الفصل
  الشجرةلك ھذه  النظام تظھرعند نقر زر على شاشة المشتریات من شجرة 
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 المباشر الشراء الفحص

توجد هذه الشاشة يف بعض النسـخ مـن نظـام املشـرتيات واملخـازن خلصوصـية عملهـا يف بعـض اجلهـات :  مالحظه 
 . احلكومية 

  الفحص الشراء المباشر في فرع مشتریاتشاشةأنقر على أسم 



  
  

 ومطابقتھا  تسجیل فاتورة شراء مباشر وفحص المشتریات یمكن للمستخدم القیام بعملیات: الشراء المباشر  شاشة الفحص. 
  

  طریقة عمل الشاشة

 من شریط األدوات  أنقر على زر أضافة . 

ً   تظھر في حالة السجل  جدید  وتاریخ الیوم آلیا
  أختر الشركة من القائمة المنسدلة  الشركةأنتقل بالمؤشر إلى حقل. 

  یظھر مربع الحوار التالي  أنقر على الزر یمین حقل الشركة أو 

  

 اد زر إیج ى ال ر عل اد  أنق ل إیج ي حق ھ  ف ز من ھ أو ج ث عن ذي تبح م ال ب االس ة   enterأو  أكت ن لوح م
 .المفاتیح  

  یظھر االسم مظلل باألسود أنقر على موافق 
  رقم الفاتورة أدخل رقم الفاتورة أنتقل بالمؤشر إلى حقل 
  أدخل التاریخ  أنتقل بالمؤشر إلى حقل تاریخ الفاتورة. 

  ١/٩/٢٠٠٠١الطریقة األولى 
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  ٠الطریقة الثانیة 
  

  السنة   الشھر   تاریخ الیوم  

  أربعة أرقام   رقمین  رقمین 
  

٢٠٢١  ٠٩  ٠١  

  

  أو أدخل رقم صفر مدة العرض أدخل مدة العرض أنتقل بالمؤشر إلى حقل 
  أو ال من القائمة المنسدلة أنتقل بالمؤشر إلى حقل شامل الضریبة أختر نعم 

 
  . عند اختیار ال تظھر ھذه الرسالة  أي أنھ یجب أن تضیف الضریبة إلى القیمة لكل صنف 

  

  
  

  
  یظھر مربع الحوار التالي  الصنف أنقر على الزر یمین حقل أسم  

  

 ب نف أكت م الص اد أس زر إیج ى ال ر عل اد  أنق ل إیج ي حق ھ  ف ز من ھ أو ج ث عن ذي تبح ن   enterأو  ال م
 .لوحة المفاتیح  

 یظھر االسم مظلل باألسود أنقر على موافق

  أنتقل بالمؤشر إلى حالة الصنف أختر حالة الصنف جدید أو مستعمل  من القائمة المنسدلة 

  
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل الكمیة أدخل الكمیة 
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل السعر أدخل السعر 
  اختیاري( أنتقل بالمؤشر إلى حقل بیان إلدخال معلومات أضافیھ ( 



 ضع عالمة .( مقبولأنقر على  أنقر على الزر جوار حقل البیان( 
 .للصنفأي أنھ تم الفحص 

 

  
  

  أدخل التاریخ أن كان للصنف تاریخ صالحیة   أنتقل بالمؤشر إلى الحقل تاریخ االنتھاء. 
  

  یتم أدخل التاریخ لصنف عند ترمیز الصنف في حقل وجود صالحیة واخترت نعم :  مالحظة 
  

 یمین حقل الصنف حقل صنف جدید أنقر على الزر  ألضافھ  
  باقي األصناف قم بنفس العملیة إلدخال 

  . أنتقل إلى أسفل الشاشة إلى حقل مالحظات على الفحص

 أدخل المالحظات على الفحص إجماال. 

  
 

  تظھر لك رسالة تم الحفظ في حالة السجل. أنقر على زر حفظ. 
 
  لتعدیلا

  قم بحذف السجل وادخالھ من جدید 
  

  الحذف 

  في شریط األدوات بالنقر على زر حذف . قم بحذفھ انقر المؤشر في السجل   بالمؤشر إلى السجلأنتقل. 
  .أختر أحداھم.  ستظھر رسالة ھل ترید الحذف أنقر على موافق ستظھر لك رسالة ھل ترید حذف سجل أو أمر التورید كامال

  

 
  
  

 . یجب ملئ الحقول المطلوبة : مالحظة 
  عند ظھور ھذه الرسالة  : تنبیھ 
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  لن تتمكن من حفظ العملیة وإال  المطلوبة  الحقولبمليء ال یمكن متابعة العملیة إال. 
 

  بأماكنك وضع رقم صفر في الحقل لمتابعة العملیة .  

ومت ترميز الصـنف وأسـتخدم احلقـل معيـار لتحديـد عـدد األوراق قـم ) دفرت مستندي  (عند فحص صنف : مالحظة 
  . فة صفر يف حقل السعر لكي ال يكون هناك أثر مايل بإضا

  ال ميكن طباعة منوذج الفحص إال بعد عملية احلفظ : ة ظمالح

 نموذج الفحص الستعراض من شریط األدوات أنقر على زر طباعة 

 

 لطباعة نموذج الفحص 

 نموذج الفحص  الموجود في شاشة استعراض أنقر على زر طباعة  .  

شریط األدوات في شاشة معاینة قبل الطباعة 

  

  من شریط المھامللخروج من الشاشة والعودة إلى القائمة الرئیسیة أنقر على زر خروج. 

  

  تعلیمات   عرض   ملف 



وائم  ق رح  ش
ریط   ألدوات ش
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  اختصارات شریط أدوات 

 ) التقاریر( معاینة قبل الطباعة 

  

 طباعة   
  

 أعداد الصفحة
  

   برید 

 معاینة قبل الطباعة 
  

 أغالق 
  

 تكبیر 
  

 تصغیر
  

   أول صفحة

   أخر صفحة 

   صفحة سابقة صفحة تالیة 

  رقم الصفحة    
  

 

  فال یمكن تعدیل البیانات أو التراجع  بعد ترحیلھا  ، ال تنقر على زر ترحیل إال بعد التأكد : تنبیھ 

 تظھر في حالة السجل ترحیلأنقر على زر ترحیل. 
 

  )المخازن(مباشرتاً إلى شاشة تورید فحص في فرع قوائم التورید عملیة الفحص ستنتقل رابط 

 ً  استعراض السجالت المدخلة مسبقا

  ً ً مزدوجا ً أنقر على زر بحث نقرا  .سیتم استعراض جمیع السجالت المدخلة مسبقا
  السجل التالي  أو على زر السجل السابق  قم بالتنقل بین عملیات اإلدخال السابقة أنقر

  لللذھب إلى أخر سج للعودة إلى أول سجل   أو أنقر على السجل األخیر  أنقر على السجل األول 
 البحث عن عملیة محددة 

  أنقر على بحث 

  .وقم بنفس العملیة مع  رقم الفاتورة أو التاریخ على بحث رقم العملیة مباشرةً وأنقر أدخل



 المناقصة تمدید
  .في فرع المشتریاتتمدید المناقصة أنقر على أسم شاشة 

  
  

 طریقة عمل الشاشة 

  تمدید مناقصة للقیام بعملیة 

  أنقر على زر أضافة 

 تظھر في حالة السجل  جدید     ً  ورقم وتاریخ الیوم آلیا
  المنسدلةأنتقل بالمؤشر إلى حقل المناقصة أختر من القائمة. 

  

 

  مناقصة للبحث عن 

 یظھر مربع الحوار التالي  مناقصةعلى الزر یمین حقل أسم ال أنقر  
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 اد زر إیج ى ال ر عل اد  أنق ل إیج ي حق ھ  ف ز من ھ أو ج ث عن ذي تبح م ال ب االس ة   enterأو  أكت ن لوح م
 یظھر االسم مظلل باألسود أنقر على موافق المفاتیح  

 انتقل بالمؤشر إلى حقل موعد اإلعالن الجدید أدخل الموعد 
 أنتقل بالمؤشر إلى حقل مدة اإلعالن بالیوم أدخل العدد 
  أنتقل بالمؤشر إلى أخر موعد لبیع الوثائق أدخل التاریخ 
  طرق أدخال التاریخ 

  ١/٩/٢٠٢١الطریقة األولى 
  الطریقة الثانیة 

  
  السنة   الشھر   تاریخ الیوم  

  أربعة أرقام   رقمین  رقمین 
  

٢٠٢١  ٠٩  ٠١  

 

  أنتقل بالمؤشر إلى أخر موعد لبیع المظاریف أدخل التاریخ 
  أنتقل بالمؤشر إلى موعد فتح المظاریف 

  .أضافیھیمكن أن تدخل فیھ أي معلومات  اختیاريحقل المالحظات حقل 
  تظھر لك رسالة تم الحفظ  أنقر على موافق. أنقر على زر حفظ . 

 
  

  

  .زر ترحیل إال بعد التأكد، فال یمكن تعدیل البیانات أو التراجع بعد ترحیلھا ال تنقر على : تنبیھ

 تظھر في حالة السجل ترحیل أنقر على زر ترحیل . 

  

  



 

 المناقصات لجان

 

  .المشتریاتفرع شاشة لجان المناقصة في أنقر على أسم 
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  لجنة فتح المظاریف) (د المناقصة لجنة إعدا) (المناقصة لجنة ( سماء اللجان من إدخاإلیمكن للمستخدم  :المناقصةلجانشاشة (
 )لجنة الفحص) (التحلیل والتقییم  لجنة(

 ة ، محدودة  ،مناقصة عامة ( . یمكن للمستخدم أن یسجل أسم اللجنة بحسب نوع الشراء أو العملیة المرتبطة بالشراء ، ممارس
 ) شراء مباشر

 طریقة عمل الشاشة 
 
  أسماء اللجان دخال إل

 ة ) (لجنة المناقصة( إلى حقل نوع اللجنة تظھر لك القائمة المنسدلة بأسماء اللجان  أنتقل بالمؤشر ة ) (لجنة إعداد المناقص لجن
 ) لجنة الفحص ) (لجنة التحلیل والتقییم ) (فتح المظاریف 

 

  أعضائھاأنقر على اللجنة المراد تسمیة. 
  المناقصة إلى حقل أنتقل بالمؤشر ً  أختر أسم المناقصة من القائمة المنسدلة المدخلة مسبقا
 رقم قراراللجنةادخل القرار  أنتقل بالمؤشر إلى حقل رقم. 
 القرارادخل سنةنتقل بالمؤشر إلى حقل السنة أ. 
  ادخل أسماالسمأنتقل بالمؤشر إلى حقل 
 فني ، موظف مراجعة ،  مدیر عام شئون المالیة ، مثل رئیس الجھة ( الوظیفة  ادخل أسمالوظیفة حقل بالمؤشر إلى قل تأن ( 

 
 مقرر عضو رئیس،(اخترمن القائمة المنسدلة إلى حقل نوع العضویة أنتقل بالمؤشر( 
  السابقةبقیة األسماء بنفس الطریقة ادخل. 
  القائمة المنسدلةأختر مفعلمن أنتقل بالمؤشر إلى حقل التفعیل. 

  
  تظھر لك رسالة تم الحفظ  أنقر على موافق. أنقر على زر حفظ .  

  

  في حالة استبعاد أحد أفراد اللجنة  :مالحظة
 أنتقل بالمؤشر إلى حقل التفعیل غیر مفعل 

  
  



  إلدخال لجنة جدیدة أنقر على نوع اللجنة  وقم بنفس العملیة السابقة 

 الشراء لطرق المالیة والسقوف اللجان صالحیات
   
   

  

 
   

 
  
  
  

  

 التأھیل شروط ترمیز
  في فرع المشتریاتأنقر على أسم شاشة شروط التأھیل 

•5,500,000-
11,000,000

بما یزید عن 
000,000

•1,000,000 -
5,500,000 

بما الیزید عن
000,000

األمر 
المباشر  الممارسة 

المناقصة 
المحدودة 

 المناقصة
العامة 

•2,000,000 -
4,000,000

بما یزید عن 
000,000

•500,000 -
2,000,000 

بما الیزید عن
000

األمر 
المباشر  الممارسة 

المناقصة 
المحدودة 

 المناقصة
العامة 

ناقصات والسقوف صالحیات لجان الم
 المالیة لطرق الشراء

امانة العاصمة –دواوین الوزارات  -١السقوف المالیة 
الھیئات والمؤسسات والجامعات والمصالح  –والمحافظات 

 والمصالح
• ) ٦٠٠(  -تمویل محلي  لالشغال والتوریدات 
•   - )١٠(      -تمویل اجنبي لالشغال     -  
• )   ٥(   -تمویل اجنبي توریدات  وخدمات اخرى 
• )     ١٥٠(           -خدمات استشاریة محلي    
• )      ١(               - خدمات استشاریة اجنبي 

دواوین عموم الوزارات

• )  ٣٠٠(    - تمویل محلي  لالشغال والتوریدات
•   - )  ١٠(       - تمویل اجنبي لالشغال
• )     ٥(  -- تمویل اجنبي توریدات  وخدمات اخرى 
•   - )  ١٠٠(خدمات استشاریة محلي      
• )    ١(      - خدمات استشاریة اجنبي 

دواوین المؤسسات والھیئات 
والشركات العامة والجامعات 

والمصالح واالجھزة 

• )    ٦٠٠(    - تمویل محلي  لالشغال والتوریدات  
• )   ١٠(     - تمویل اجنبي لالشغال 
• )    ٥(      -تمویل اجنبي توریدات  وخدمات اخرى 
• )   ١٥٠(        - خدمات استشاریة محلي 

امانة العاصمة والمحافظات

• ) ٢٠٠٠( - تمویل محلي  لالشغال والتوریدات والخدمات 
وحدات القطاع المختلط )  ٣٠٠(       - خدمات استشاریة محلي    

• )  ١٦٠( - تمویل محلي  لالشغال والتوریدات والخدمات 
فروع المؤسسات والھیئات العامة )     ١٥(    -خدمات استشاریة محلي  

والمصالح في االمانة والمحافظات  

• ) ١٠٠(   -تمویل محلي  لالشغال والتوریدات والخدمات 
فروع المؤسسات والھیئات العامة )   ٩(    -خدمات استشاریة محلي  

والمصالح في المدیریات  

• ) ١٥٠(  - تمویل محلي  لالشغال والتوریدات والخدمات 
المدیریات )       ٩(   -خدمات استشاریة محلي    

وفروع والھیئات والمؤسسات والمصالح   المدیریات -٢

المبالغ جمیعھا  بالمالیین  –صالحیات لجان المناقصات 
  ) األجنبي دوالر  –المحلي لایر -( 

 السقوف المالیة لطرق الشراء الصالحیات المالیة للجان المناقصات

 نصر النصیري
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 یمكن للمستخدم إدخااللشروط لتأھیل لشركات متعاملة مع الجھة : شاشة شروط التأھیل. 
 .المناقصة ونستخدم ھذه الشروط في إعداد 

 
  طریقة عمل الشاشة

  
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل أسم المعیار 
 أدخل المعیار. 
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل مقارنة المعیار وأختر من القائمة المنسدلة رقم  أو نعم . 

  
  ًالجھة تظھر تلقائیا. 

  أنقر على زر حفظ. 
  

  
  
  
 

 المناقصة إعداد
  المشتریاتفرع  المناقصة فيشاشة إعدادأنقر على أسم 



  

  

  

  ةمن إدخالیمكن للمستخدم  :المناقصةشاشة إعداد ات المناقص ة  جمیع البیانات بالشراء من بیان  –المناقصة المحدودة  –العام
 الشراء المباشر –الممارسة 

 –  المیدانیةالزیارة  –مصدر التمویل  –مواعید المناقصة  –شروط المناقصة  –شروط التأھیل. 
  

  ة طریقة عمل الشاش

  )مباشر شراء( )  ممارسة() مناقصة محدودة ) (مناقصة عامة ( ألعداد 

 أضافة  أنقر على زر. 
  ة المنسدلة  –مناقصة محدودة  –ممارسة  -شراء مباشر أنتقل بالمؤشر إلى حقل نوع الحركة أختر ة من القائم مناقصة عام

. 
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   أنتقل بالمؤشر إلى حقل االرتباط بالموازنة أختر من القائمة المنسدلة 

 

  وھي المبالغ المرصودة في موازنة الجھة في الباب الرابع . مشروع في الموازنة . 
  وھي المبالغ المرصودة في الباب الثاني . مشتریات في الموازنة 
  تمویل خارجي –ذاتي  –وتكون مساھمة مجتمع  .للجھة وھي المبالغ الخارجة عن أطار الموازنة . خارج الموازنة 

 .یل بنفس الشاشة ج في مصدر التمووتدر
 

 إلى حقل بیان المناقصة ادخل أسم المناقصة المؤشر أنتقل ب 
 

  أنتقل بالمؤشر إلى طریقة التقدیم للمناقصة أختر مظروف أو مظروفین . 

  
  

  : عند اختیار مظروف تتنقل العملیة كما یلي 
  

  عند اختیار مظروفین تتنقل العملیة كما یلي 

  بیع الوثائق  
  استالم مظاریف العطاءات  
 فتح مظروف العطاءات  
  العطاءات  
  مالحظات لجنة التحلیل  
  الفحص  

  بیع الوثائق  
  استالم مظاریف  العطاءات  
  فتح مظروف العطاءات  
   الجانب الفني  

  العرض الفني  
  التحلیل الفني  

  العطاءات  
  مالحظات لجنة التحلیل  
  الفحص  

    

  
  

  بالموافقةأنتقل بالمؤشر إلى حقل مصدر التوجیھ بالموافقة ادخل أسم التوجیھ. 

 بالمؤشر إلى بیانات المناقصة أدخل البیانات المطلوبة في حقول بیانات المناقصة أنتقل. 



  :   تنبیھ

 . وشروطھا ومصدر التمویل  المناقصةأدخل بعض الحقول كبیانات عند أدخال بیانات شراء مباشر بإمكان المستخدم  -١
 . بأماكن المستخدم أدخل بعض الحقول كبیانات المناقصة وشروطھا ومصدر التمویل ) ممارسة(أدخال بیانات  -٢
ة ) (مناقصة محدودة(أدخال بیانات عند  -٣ تم )  مناقصة عام ن ی ول  وإال ل ة الحق ي كاف ات ف یجب عل المستخدم أدخال البیان

 . ترحیل أعداد المناقصة المحدودة أو العامة 

  

 

 المناقصة بیانات حقول

 

 
  المشروعمبسط لمكون  توضیح(مكونات المشروع( 
 أھداف المشروع . 
   العطاءمبلغ ضمان. 
 العملة. 
  على الزر المواصفات بالنقرتاریخ وضع V  مربع حوار أدخل التاریخ الحقل تظھر  شمالالموجود 

  
 
   مدة تنفیذ المناقصة بالیوم 
  مدة ضمان العطاء بالیوم 
  مدة فترة صالحیة العطاء والتزامھ   ( للعطاء بالیوم المطلوبةالمدة   ( 
  قیمة وثائق المناقصة 
  ائق المناقصة لشراء وث (العملة ( 
 مكان الوثائق إدخال(  مكان بیع الوثائق ( 
  مكان فتح المناقصة 
 التلفزیون الرادیو الصحافة ( عالن  مكان اإل ( 

 الضمانات
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-   
  حقل جتاوز األسعار  

  

  )الشراء المباشر(أو ) الممارسة(أو ) المناقصة المحدودة(نستخدم ھذا الحقل عندما نتجاوز السقف المالي المحدد لعملیة الشراء 

  . الوكیل الحصري  أو التوجیھات العلیا .   یستخدم حسب الحاالت القانونیة   :مالحظة 

 أنقر بالمؤشر على تجاوز األسعار . 
 أدخل األسباب . أنتقل بالمؤشر إلى حقل أسباب تجاوز األسعار.  

  التأھیل شروط
  شروط مناقصة للتأھیل  اختیار

  ةالمدخلالتأھیلأنتقل بالمؤشر على  شروط  ً  .من شاشة شروط التأھیل مسبقا
 



  أختر الشرط من القائمة المنسدلة أنتقل بالمؤشر إلى المعیار 
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل العدد أدخل العدد. 

  

  
  مسبقاً أختر الشرط من القائمة المنسدلة المدخل أنتقل بالمؤشر إلى المعیار األخر. 
  أختر نعم أو ال. أنتقل بالمؤشر إلى حقل نعم أو ال . 
 

 
 

  شرط أخریمكن للمستخدمإضافة 

 والشرطي الرقميفي مربع المعیار  أنقر على زر أضافة .  

ً فيشروط التأھیل :مالحظة   .التأھیلشاشة شروط  تدخلمسبقا

 : المناقصة شروط
ً المعمول بھ إلضافة الشروط العامة    .غالبا

  أنتقل بالمؤشر على شروط المناقصة  

  حقول شروط المناقصة 

  

  ستظھر لك الشروط العامة    العامة أضاف الشروطأنقر على زر 
 

 الحقل ستظھر لك حقول بیانات الشرط   جوارأنقر على الزر 
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  بیانا المطلوب توفرھا من الشروط ادخل 
  حفظزر  موافق أنقرأنقرعلى زر. 
  على بقیة الشروطقم بنفس العملیة 

  :بالتاليلیس موجود في القائمة نقوم  خرآشرط وعند وجود 

  لنا حقل جدید  المفاتیح یظھرلوحة  السفلي فيعلى السھم  شرط قم بالنقرضع المؤشر على أخر 
 أدخل الشرط المطلوب. 
 جوار الحقل ستظھر لك حقول بیانات الشرط  أنقر على الزر 

 المناقصة مواعید

  
  .المظاریفوموعد بیع الوثائق وأخر موعد للتقدیم وفتح  نعالااللتحدید موعد ومدة 

  

  أنقر بالمؤشر على مواعید المناقصة  
  
  لمواعید دخاالإل

 إلى باقي الحقول بالمؤشر وادخل وأنتقلبالمؤشر على الحقل األول  أنقر . 
 

  عالن موعد اإل 

    عالن مدة اإل( المدة بالیوم ( 

      یتم أدخال التاریخ والوقت ( أخر موعد بیع الوثائق ( 

   یتم أدخال التاریخ والوقت (  أخر موعد للتقدیم( 

    یتم أدخال التاریخ والوقت ( موعد فتح المظاریف( 
  أنقر على حفظ 

د : مالحظة  ول، موع ة الحق ال كاف الن أدخ ل اإلع ي حق ى المستخدم ف دة اإلعالن  اإلعالن،یجب عل ع ، م ر موعد لبی أخ
  . وإال لن تستطیع ترحیل المناقصة.  موعد فتح المظاریف ، الوثائق وأخر موعد للتقدیم 

  
ائق : تنبیھ  ع الوث ة للمناقصة كبی ي الشاشات األخرى التابع ام ف ي النظ ا ف وم بإدخالھ یجب التقید بمواعید التي سوف تق

  . وفتح المظاریف 
  

  التمویل مصدر
  



 

  . العملة والحساباتونوع  اومبالغتھیتم تحدید مصادر التمویل 

  أنقر بالمؤشر على مصادر التمویل  

  إلدخال مصدر محلي 

  مشروع بالموازنة : محلي 
 أنتقل بالمؤشر إلى الحقل المبلغ أدخل المبلغ . 
 أدخل الحساب . أنتقل بالمؤشر إلى الحقل حسابات 

  

 إلدخال مصدر خارجي 

 تمویل خارجي للمشروع مرصود بالموازنة : خارجي 

  

 أنتقل بالمؤشر إلى الحقل المبلغ أدخل المبلغ . 
 أدخل الحساب . أنتقل بالمؤشر إلى الحقل حسابات 

 إلدخال مصدر مبالغ خارج الموازنة 

  مبالغ خارج الموازنة :  مصدر التمویل 
 

  
 خارجي  –ذاتي  –محلي( أختر المصدر نقر على حقل مصدر التمویل فتظھر قائمة منسدلة أ ( 
 أنتقل بالمؤشر إلى حقل المبلغ أدخل المبلغ . 
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل العملة أدخل العملة . 
 ى حقل التفاصیل أدخل التفاصیل أنتقل بالمؤشر إل . 
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  أنقر على حفظ 

  . وإال لن تستطیع ترحیل المناقصة. التمویل  حقل مصدرجمیع البیانات في  ادخالیجب على المستخدم  :تنبیھ

  .المفاتیحإلضافة ممول أخر أنقر على السھم األسفل من لوحة 

  البیاناتادخل ینتقل المؤشر إلى الحقل األسفل. 
 

  المیدانیة الزیارة
  تحدید زیارة مكان وتاریخ الزیارة المیدانیة للموقع أن وجدت  

   أنقر بالمؤشر على الزیارة المیدانیة  
  ة  یالزیارة المیدانمكان 

 مباشر لمكان الزیارة إدخال
     تاریخ الزیارة 
 مباشر لتاریخ الزیارة  إدخال. 

   أنقر على زر حفظ  . 

  القسم الثاني بنفس الشاشة أنتقل بالمؤشر 

 التقدیریة والتكلفة المواصفات إعداد

 

  .الفنیة التقدیریة والمواصفاتلكمیات والتكلفة إدخاالونوعھا معبنود التنفیذ أو الخدمة إدخالیتم 



  

  نوع األجراء  حقل 

  اإلجراءأنتقل بالمؤشر إلى حقل نوع.  
 وع األجراء أ ل ن ى السھم بحق ر عل ر األجراء نق ة منسدلة أخت ر قائم وب فتظھ د (المطل ع  –توری دمات  –بی یانة   –خ  -ص

 ) مقاوالت 

  
  

یظھر في مربع البحث أسماء المجموعات وال یمكن ظھور الصنف تحدیدا من أجل عدم تحدید صنف بعینھ كما :  مالحظة 
  ورد في قانون المناقصات والمزایدات 

  
  یظھر مربع الحوار تورید  اختیارعند 

  

  
  

ى  ر عل اد  أنق ل إیج ي حق ھ  ف ز من ھ أو ج ث عن ذي تبح ذ ال د التنفی ة أو بن ب الخدم ادأكت زر إیج ن   enterأو  ال م
 یظھر االسم مظلل باألسود أنقر على موافق .لوحة المفاتیح  

  صیانة  -خدمة  –مقاوال  -ختیار أجراء أخر مثل بیع وعند ا
  یظھر مربع الحور

 الظاھرمربع الحوار فیلخدمة إدخاال. 
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  المنسدلةالقائمة  أختر الوحدة من.الوحدةإلى أنتقل بالمؤشر. 
  أدخل الكمیة في حقل الكمیة . بالمؤشر إلى الكمیةأنتقل 
  التقدیریة فیالحقللتكلفة الأدخ .التقدیریةأنتقل بالمؤشر إلى التكلفة. 
  تلقائیاً یظھر   .التقدیریةأجمالي التكلفة. 

  
 .أي تفاصیل أخرى  الخدمة أولمواصفات الفنیة للبند أو إدخاالالتفاصیل    یتم 

  
  اإلدخالمربع یتم فیھ  تفاصیل یظھرأنقر بالمؤشر على حقل. 

ھ اإلدخالإل تم فی ع ی ر مرب یل فیظھ ل التفاص ى حق رتین عل النقر م وم ب یل نق ر دخاالتفاص ق ، لمباش ر زر مواف . وأنق
  

  
  

 حقل العبوة   
 المناسبالعبوة على القائمة المنسدلة وأختر  أنقر 

 

  الوحدات   ترمیز من شاشة بإضافتھانقومحالة عدم وجود أسم الوحدة أو العبوة  في: مالحظة
  

  عینھ      حقل تحتاج

 النعم أو  المنسدلة وأخترنقر على القائمة أ. 



 
  

  یمین السجل فیظھر لك سجل جدید  بند أخر لنفس علمیة الطلب أوالشراء  نقوم  بالنقر على   إلدخال

  .الخدماتوقم بنفس العملیة السابقة لباقي البنود أو 

  

  أجمالي المبلغ یظھر ألیاً أسفل العرض 

  

 

  تظھر في حالة السجل  تم الحفظ  لحفظ البیانات  حفظأنقر على زر 
 

 .ال تنقر على زر ترحیل إال بعد التأكد، فال یمكن تعدیل البیانات أو التراجع بعد ترحیلھا : تنبیھ
  تظھر في حالة السجل تم الترحیل .أنقر على زر ترحیل 

 
  إلى شاشة بیع الوثائق  محدودة أنتقلمناقصة  –عند أدخال مناقصة عامة  
  عروض األسعارعند أدخال ممارسة أنتقل إلى شاشة  
  عند أدخال شراء مباشر أنتقل إلى شاشة عروض األسعار 
 

 الوثائق بیع
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  المشتریاتفي فرع  أنقر على أسم شاشة بیع الوثائق

  

 الخاصة بالمناقصة   من بیع الوثائقیمكن للمستخدم  :شاشة بیعالوثائق 
 



  طریقة عمل الشاشة

  وثائق مناقصة  إلدخال بیع

  انقر على زر أضافة 

 تظھر على حالة السجل جدید 
 أختر أسم المناقصة من القائمة المنسدلة. لمناقصةأنتقل بالمؤشر إلى حقال . 

  أنقر على الزر شمال حقل المناقصة أو قم بالبحث عن المناقصة 
  

  
 ب ة الت أكت ة أو الممارس م المناقص ث عنھأس ز منھ اي تبح اد  اأو ج زر إیج ى ال ر عل اد  أنق ل إیج ي حق  ف

 .من لوحة المفاتیح    enterأو 

 یظھر االسم مظلل باألسود أنقر على موافق

 
  أختر أسم الشركة. بالمؤشر إلى الحقل أسم الشركةأنتقل . 

  للبحث عن شركة محددة 

  یظھر مربع الحوار التالي  أنقر على الزر یمین حقل أسم الشركة  

  

 اد زر إیج ى ال ر عل اد  أنق ل إیج ي حق ھ  ف ز من ھ أو ج ث عن ذي تبح م ال ب االس ة   enterأو  أكت ن لوح م
 .المفاتیح  

 یظھر االسم مظلل باألسود أنقر على موافق 

  أختر التاریخ ، تقویم بجوار الحقل  على الزر أنقرالمذكرة إلى حقل تاریخ بالمؤشر أنتقل . 
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  ادخل أسم الشخص المخول بالشراء. بالشراء أنتقل إلى حقل أسم الشخص المخول . 
  نوعیة األثبات  منسدلة أخترتظھر قائمة ل االثبات أنقرنوع أنتقل إلى حقل. 

  
    رقم األثبات ادخل أنقتل إلى حقل رقم األثبات 

 
 مبلغ الشراء 

  المناقصة) في شاشة خالھااد بناء على ما تم(   . وحقل العملة یتم ظھوره تلقائیاحقل المبلغ( 

 

  أختر من القائمة المنسدلة آلیة الدفع . أنتقل بالمؤشر إلى حقل آلیة الدفع 

 

  لرقمأدخالرقم الأنتقل بالمؤشر  . 
 

  وجدت  بتسجیلھا أنأنتقل إلى حقل العینة المرفقة     وقم 
  المناقصةأنتقل إلى حقل عنوان الجھة أو الشخص الراغب في االشتراك في. 

 

  أنقر على موافقفي حالة السجل تظھر لك رسالة تم الحفظ . أنقر على زر حفظ . 
  

  .فال یمكن تعدیل البیانات أو التراجع  بعد ترحیلھا  ، ال تنقر على زر ترحیل إال بعد التأكد : تنبیھ 

  تظھر في حالة السجل ترحیلترحیلأنقر على زر 



 

 اءاتطالع مظاریف أستالم
  أنقر على أسم شاشة أستالم مظاریف العطاءات في فرع لمشتریات  

 

 كافة البیانات الخاصة للمتقدمین إدخالو من أستالمیمكن للمستخدم  :العطاءاتمظاریف  شاشة أستالم. 
  طریقة عمل الشاشة

  

  . العطاءلبیانات لمظاریف دخاالإل
  

 لتفعیل الشاشة أنقر على بحث. 

 

  من القائمة المنسدلة ةفي حقل المناقصةأختر المناقصأنقر 

 

  أنقر على الزر شمال حقل المناقصة أو قم بالبحث عن المناقصة 
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 ب ة الت أكت م المناقص ث عنھأس ز منھ اي تبح اد  اأو ج زر إیج ى ال ر عل اد  أنق ل إیج ي حق   enterأو  ف

 .من لوحة المفاتیح  

  یظھر االسم مظلل باألسود أنقر على موافق

  تظھر أسماء الشركات التي قامت بشراء المناقصة ویمكن التنقل بین أسماء الشركات

  أو السجل التالي  بالنقر على زر السجل السابق 

  لذھب إلى أخر سجلل للعودة إلى أول سجل   أو أنقر على السجل األخیر  أنقر على السجل األول 
 

  عددھاالمستلمة أدخلعلى حقل عدد المظاریف أنتقل.  
  أدخل التوضیحالمستلمة  مختصر للمظاریفأنتقل إلى حقل توضیح .  
     أنوجدتأدخلھا انتقل إلى حقل العینات المستلمة.  
  حقل المالحظات حقل اختیاري  (. المالحظاتأنتقل إلى حقل مالحظات أدخل( 

  تظھر لك رسالة تم الحفظ  في حالة السجل. أنقر على زر حفظ . 
 

 فال یمكن تعدیل البیانات أو التراجع  بعد ترحیلھا  ، إال بعد التأكد  ال تنقر على زر ترحیل: تنبیھ 
  

 تظھر في حالة السجل ترحیلأنقر على زر ترحیل 
  

 دخال بقیة الشركات المتقدمة قم بنفس العملیة السابقة إل .  

 العطاءات مظاریف فتح
  أنقر على أسم شاشة فتح مظاریف العطاءات في فرع الترمیز للمشتریات  



  

 كافة البیانات للمتقدمین لمناقصة  إدخالیمكن للمستخدم و :العطاءاتمظاریف  شاشة فتح . 
  طریقة عمل الشاشة

  بیانات فتح العطاءات دخالإل

 لتفعیل الشاشة أنقر على بحث. 
 من القائمة المنسدلة  ةحقل المناقصة أختر المناقص أنتقل بالمؤشر إلى 

 

 
  أنقر على الزر شمال حقل المناقصة أو قم بالبحث عن المناقصة 

  

  
 ب ة الت أكت ة أو الممارس م المناقص ث عنھأس ز منھ اي تبح اد  اأو ج زر إیج ى ال ر عل اد  أنق ل إیج ي حق  ف

  .من لوحة المفاتیح    enterأو 

  باألسود أنقر على موافقیظھر االسم مظلل 
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  تظھر أسماء الشركات التي قامت بشراء المناقصة ویمكن التنقل بین أسماء الشركات

  أو السجل التالي  بالنقر على زر السجل السابق 

  لللذھب إلى أخر سج للعودة إلى أول سجل   أو أنقر على السجل األخیر  أنقر على السجل األول 
  

  رقم المذكرةالحضور أدخلأنتقل إلى حقل رقم مذكرة طلب.  
    دخل التاریخأأنتقل إلى حقل تاریخ المذكرة. 

  
  ١/٩/٢٠٢١الطریقة األولى 
  الطریقة الثانیة 

  
  السنة   الشھر   تاریخ الیوم  

  أربعة أرقام   رقمین  رقمین 
  

٢٠٢١  ٠٩  ٠١  

  

 الشخص المخول  خص المخول بالحضور أدخل أسمأنتقل إلى حقل أسم الش.  
  األثباتنوع أنتقل إلى حقل نوع األثبات   أختر.  
  أدخل رقم االثباتاألثباتأنتقل إلى حقل رقم.  
  المرفقات أدخل عدد المرفقاتعدد أنتقل إلى حقل .  
  مبلغ أجمالي العطاءالعطاء أدخلأنتقل إلى حقل مبلغ.  
  من القائمة المنسدلة نوع العملة  العملة وأخترأنتقل إلى حقل. 

  
 أدخل نسبة التخفیضالتخفیض إلى خانة نسبة  في حالة وجود تخفیض ننتقل . 

  
  .آلیاً مبلغ ضمان العطاء یظھر 

  أدخل رقم الشیك أو الضمان الضمانانتقل إلى رقم الشیك أو. 
  الضمانتاریخ الشیك أو حقل   تاریخ الشیك أو الضمان أدخل أنتقل إلى. 
  آلیاً فترة صالحیة الضمان یظھر. 
  أدخل الرقم . أنتقل إلى حقل رقم الشیك والضمان . 
  المنسدلةمن القائمة  علیھ أخترأنتقل إلى حقل البنك المسحوب . 

 في حالة عدم وجود أسم البنك 
 قم بإضافة أسم البنك من شاشة ترمیز البنوك    

 
 األولیة   االستجابة 

  األولیة المطلوبة من المتقدمین  التأكد من مطابقة الشروط



  

  فتظھر حقول بیانات الشروط  المطلوبة  زر شمال الحقل أنقر على 
 

 
  

ً في شاشة إعداد المناقصة(   .لبیانات المطلوبةالشروط أدخالفي حالة وجود وثائق   ) المدخلة مسبقا

  أنقر على زر موافق 
 

 موجودالحقل  یمینالمربع على ) وجود الوثیقة (هأشارضع (  أنقر  

 لبقیة الشروط قم بنفس العملیة 

 حقل المالحظات حقل اختیاري  (. أنتقل إلى حقل مالحظات أدخل المالحظات( 

  تظھر لك رسالة تم الحفظ  في حالة السجل. أنقر على زر حفظ  . 
 

 فال یمكن تعدیل البیانات أو التراجع  بعد ترحیلھا  ، إال بعد التأكد  ال تنقر على زر ترحیل: تنبیھ 
  

 تظھر في حالة السجل ترحیلأنقر على زر ترحیل 
  

 .إلدخال بقیة الشركات المتقدمة قم بنفس العملیة السابقة 
  

  مالحظة 

  المظروفین ذات المناقصة
 العطاءاتتفریغ ( العطاءات  ل المناقصة ذات المظروف إلى تنتق( 
  الجانب الفني   العرض الفني  ثم التحلیل الفني + الرابط الفرعي في فرع مشتریات  تنتقل المناقصة ذات المظروفین  إلى

 . 
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 الفني  العرض -١

  ثم أنقر العرض الفني في فرع المشتریات   الجانب الفني أنقر على أسم شاشة 

  
  طریقة عمل الشاشة

 لتفعیل الشاشة أنقر على بحث. 
 من القائمة المنسدلة  ةأنقر في حقل المناقصة أختر المناقص 

  
 

  أنقر على الزر شمال حقل المناقصة أو قم بالبحث عن المناقصة 
  

  
 ب ة الت أكت ة أو الممارس م المناقص ث عنھأس ز منھ اي تبح اد  اأو ج زر إیج ى ال ر عل اد  أنق ل إیج ي حق  ف

 .من لوحة المفاتیح    enterأو 

  یظھر االسم مظلل باألسود أنقر على موافق

  تظھر أسماء الشركات التي قامت بشراء المناقصة ویمكن التنقل بین أسماء الشركات



  أو السجل التالي  بالنقر على زر السجل السابق 

  لللذھب إلى أخر سج للعودة إلى أول سجل   أو أنقر على السجل األخیر  أنقر على السجل األول 
 

 أنتقل بالمؤشر إلى حقل رقم العرض أدخل رقم العرض المقدم. 
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل تاریخ العرض أدخل تاریخ العرض 

 أنقر على الزر جوار الحقول موافق. 

  . لمناقصاتعند نقر الزر موافق یقوم البرنامج بعرض أسفل الشاشة لجمیع بنود المناقصة التي تم تسجیلھا في شاشة ا

  أنتقل إلى أسفل الشاشة 

 ھم ى زر الس ر عل نف أنق ل الص ى الحق ر عل نف  أنق ر الص دلة أخت ة منس ك قائم ر ل ل وتظھ وار الحق ج
 أو قم بالبحث عنھ وأنقر على موافق  المطلوب 

 

  أدخل الوحدة. والوحدة أنتقل إلى حقل 

  أنقر على زر 
  یظھر على الشاشة  شاشة  أدخل التفاصیل 

  
  
 .بنفس العملیة السابقة إلدخال بیانات البنود المتبقیة الظاھرة على الشاشة قم
  

   من شریط األدوات تظھر تم الحفظ في حالة السجل أنقر على زر حفظ 

  ألدخل عملیة انسحاب مقدم عطاء 
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  شمالحقل منسحب على المربع )  هضع أشار( أنقر. 
  إجراءات االنسحابأنتقل إلى حقل إجراءات االنسحاب أدخل. 

 
 ال تنقر على زر ترحیل إال بعد التأكد، فال یمكن تعدیل البیانات أو التراجع  بعد ترحیلھا  : تنبیھ 

 من شریط األدوات تظھر ترحیل في حالة السجل أنقر على زر ترحیل. 

 الفني التحلیل

 
  ثم أنقر التحلیل الفني في فرع المشتریات   الجانب الفني أنقر على أسم شاشة 



  
  

  طریقة عمل الشاشة

 لتفعیل الشاشة أنقر على بحث. 
 من القائمة المنسدلة  ةأنقر في حقل المناقصة أختر المناقص 

  
 

  أنقر على الزر شمال حقل المناقصة أو قم بالبحث عن المناقصة 
  

  
 ب ة الت أكت ة أو الممارس م المناقص ث عنھأس ز منھ اي تبح اد  اأو ج زر إیج ى ال ر عل اد  أنق ل إیج ي حق  ف

 .من لوحة المفاتیح    enterأو 

  یظھر االسم مظلل باألسود أنقر على موافق

  تظھر أسماء الشركات التي قامت بشراء المناقصة ویمكن التنقل بین أسماء الشركات

  أو السجل التالي  بالنقر على زر السجل السابق 

  لللذھب إلى أخر سج للعودة إلى أول سجل   أو أنقر على السجل األخیر  أنقر على السجل األول 
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  أنقر على الزر 
ً ومقارنتھا    . الستعراض التفاصیل المدخلة مسبقا

  

 
  
  

  أنقر على زر 

  تظھر شاشة المالحظات أدخل المالحظات 

  

  المالحظاتأنتقل بالمؤشر إلى حقل مالحظات لجنة التحلیل أدخل. 
  أنقر على موافق  
 قم بنفس العملیة السابقة لبقیة البنود الظاھرة على الشاشة 
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل مالحظات على العروض 

  

  أدخل مالحظات على العرض أجماال 

  لقبول العرض أجماال  أنقر على قبول . 

  لرفض العرض أجماال  أنقر عدم القبول . 

   من شریط األدوات تظھر تم الحفظ في حالة السجل أنقر على زر حفظ 
 

 ال تنقر على زر ترحیل إال بعد التأكد، فال یمكن تعدیل البیانات أو التراجع  بعد ترحیلھا  : تنبیھ 

 من شریط األدوات تظھر ترحیل في حالة السجل أنقر على زر ترحیل. 

  
 



 .العطاءات تحلیل
  أنقر على أسم شاشة العطاءات في فرع المشتریات  

  

  تفریغ بیانات العطاءات(  العطاءات  شاشة ( 
 

  طریقة عمل الشاشة

 لتفعیل الشاشة أنقر على بحث. 
 من القائمة المنسدلة  ةأنقر في حقل المناقصة أختر المناقص 

  
 

  أنقر على الزر شمال حقل المناقصة أو قم بالبحث عن المناقصة 
  

  
 ب ة الت أكت ة أو الممارس م المناقص ث عنھأس ز منھ اي تبح اد  اأو ج زر إیج ى ال ر عل اد  أنق ل إیج ي حق  ف

 .من لوحة المفاتیح    enterأو 

  یظھر االسم مظلل باألسود أنقر على موافق
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  تظھر أسماء الشركات التي قامت بشراء المناقصة ویمكن التنقل بین أسماء الشركات

  أو السجل التالي  بالنقر على زر السجل السابق 

  لللذھب إلى أخر سج للعودة إلى أول سجل   أو أنقر على السجل األخیر  أنقر على السجل األول 
 

 أنتقل بالمؤشر إلى حقل رقم العرض أدخل رقم العرض المقدم. 
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل تاریخ العرض أدخل تاریخ العرض 
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل مدة العرض بالیوم أدخل مدة العرض 
 أنتقل بالمؤشر إلى حقل شامل الضریبة وأختر من القائمة المنسدلة نعم أو ال. 

 
  . عند اختیار ال   تظھر ھذه الرسالة أي أنھ یجب أن تضیف الضریبة إلى القیمة لكل صنف

  

  
  

١١١  
 

 وأنقر على الزر جوار الحقول موافق. 

  . عند نقر الزر موافق یقوم البرنامج بعرض أسفل الشاشة لجمیع بنود المناقصة التي تم تسجیلھا في شاشة المناقصات

  أنتقل إلى أسفل الشاشة 

  أنقر على الحقل الصنف أنقر على زر السھم جوار الحقل وتظھر لك قائمة منسدلة أختر الصنف المطلوب 

أسـم الصــنف يكــون ، ملناقصــة ذات مظــروفني  الفنـييــل عنــد االنتقــال مـن شاشــة التحل: مالحظـة 
 ً  . مدخل مسبقا

  أنتقل إلى حقل السعر أدخل السعر المقدم من الشركة 
  من القائمة المنسدلة نوع العملة أختر  العملةأنتقل إلى حقل 

  أنقر على زر 
  یظھر على الشاشة  أدخل التفاصیل 

  
  



 .البنود المتبقیة الظاھرة على الشاشةقم بنفس العملیة السابقة إلدخال بیانات 
  

 ً   یظھر أجمالي العرض أسفل الشاشة ألیا

  
  

   من شریط األدوات تظھر تم الحفظ في حالة السجل أنقر على زر حفظ 
  

  ألدخل عملیة انسحاب مقدم عطاء 

  

  شمالحقل منسحب على المربع )  هضع أشار( أنقر. 
  إجراءات االنسحابأنتقل إلى حقل إجراءات االنسحاب أدخل. 

  
 

 ال تنقر على زر ترحیل إال بعد التأكد، فال یمكن تعدیل البیانات أو التراجع  بعد ترحیلھا  : تنبیھ 

 من شریط األدوات تظھر ترحیل في حالة السجل أنقر على زر ترحیل. 

 سحب الوثائق  -٢

 ).البت( التحلیل لجان مالحظات
  أنقر على أسم شاشة مالحظات لجان التحلیل والبت العطاءات في فرع الترمیز للمشتریات  
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  ى  من وضعیمكن للمستخدم : )البت(شاشة مالحظات لجان التحلیل ا عل دى قبولھ ود وم د مالحظات لجنة التحلیل على البن البن
 .كاملالبت على العرض المقدم  ویتم

  
  طریقة عمل الشاشة



  لتفعیل الشاشة بحثأنقر على. 
 من القائمة المنسدلة  ةأنقر في حقل المناقصة أختر المناقص 

  
 

  أنقر على الزر شمال حقل المناقصة أو قم بالبحث عن المناقصة 
  

  
 ب ة الت أكت ة أو الممارس م المناقص ث عنھأس ز منھ اي تبح اد  اأو ج زر إیج ى ال ر عل اد  أنق ل إیج ي حق  ف

 .من لوحة المفاتیح    enterأو 

 یظھر االسم مظلل باألسود أنقر على موافق

  بالشركة  المناقصة الخاصوبنود  یظھر في الشاشة العطاء
  

  تظھر أسماء الشركات التي قامت بشراء المناقصة ویمكن التنقل بین أسماء الشركات

  أو السجل التالي  بالنقر على زر السجل السابق 

  لللذھب إلى أخر سج للعودة إلى أول سجل   أو أنقر على السجل األخیر  أنقر على السجل األول 
  
  

  عرض التفاصیل أنتقل بالمؤشر إلى حقل 

  للمقارنة   أنقر على زر 
  

  
  

  أنقر على زر 
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  المالحظات  المالحظات أدخلتظھر شاشة 

  

  لكلبند(مرفوض أختر مقبول أو(  
  أنقر على موافق  
 الشاشة علىالظاھرة  لبقیة البنودالسابقة العملیة قم بنفس.  

  .العرضفي األسفل یوجد حقل مالحظات على 

  أنتقل بالمؤشر إلى حقل مالحظات على العرض 
 

 
 المالحظاتادخل كافة  ً  على العرض أجماال
  قبولأنتقل بالمؤشر إلى حقل. 

 

  أجمالً أنقر على الزر قبول في حالة قبول العرض. 

  رسالة تم الحفظ في حالة السجل تظھر لك. أنقر على زر حفظ. 
  فال یمكن تعدیل البیانات أو التراجع  بعد ترحیلھا  ، ال تنقر على زر ترحیل إال بعد التأكد : تنبیھ 

 تظھر في حالة السجل ترحیلأنقر على زر ترحیل.  

  البت
  )البت ( زر العرض الفائز   

  

  .الشركةأرست المناقصة على ھذه  أن لجنةالبنت قدنستخدم ھذا الزر في حالة 

  

  
  



  بھذا قد أخترت العرض الفائز 

 واالستالم الفحص

 

  المشتریاتأنقر على أسم شاشة الفحص في فرع 
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 یمكن للمستخدم القیام بعملیات فحص المشتریات ومطابقتھا : شاشة الفحص. 
  طریقة عمل الشاشة

 من شریط األدوات  أنقر على زر أضافة . 
  من القائمة المنسدلة  ةحقل المناقصة أختر المناقصأنقر في 

  
 

  أنقر على الزر شمال حقل المناقصة أو قم بالبحث عن المناقصة 
  

  
 ب ة الت أكت ة أو الممارس م المناقص ث عنھأس ز منھ اي تبح اد  اأو ج زر إیج ى ال ر عل اد  أنق ل إیج ي حق  ف

 .من لوحة المفاتیح    enterأو 

 باألسود أنقر على موافقیظھر االسم مظلل 

 أدخل رقم الفاتورة أنتقل بالمؤشر إلى حقل رقم الفاتورة. 

 أدخل التاریخ .  أنتقل بالمؤشر إلى حقل تاریخ الفاتورة . 

 ستظھر لك بنود الشراءأنقر على زر موافق 
 أنتقل بالمؤشر إلى حقل الكمیة الحالیة أدخل الكمیة التي تم فحصھا وقبولھا لتوریدھا  

  جدید  لبأماكن فحص كمیة وترحیلھا، والبقیة یتم فحصھا بإدخا: مالحظة

 

  مالحظاتالأدخل  . مالحظات على الفحص أنتقل بالمؤشر إلى حقل. 

 



  ضع عالمة .( مقبولأنقر على الزر جوار حقل البیان أنقر على( 
 

 ادخل تاریخ االنتھاء .  أنتقل بالمؤشر إلى حقل تاریخ  االنتھاء 

 قم بنفس العملیة إلدخال باقي الحقول الظاھرة في الشاشة 

  . أنتقل إلى أسفل الشاشة إلى حقل مالحظات على الفحص

 أدخل المالحظات على الفحص إجماال. 

 

  تظھر لك رسالة تم الحفظ في حالة السجل. أنقر على زر حفظ.  

 تظھر في حالة السجل ترحیلأنقر على زر ترحیل. 
 

  فال یمكن تعدیل البیانات أو التراجع  بعد ترحیلھا  ، ال تنقر على زر ترحیل إال بعد التأكد : تنبیھ 
  

  األسعار عروض
  .المشتریاتفرع األسعار فیأنقر على أسم شاشة عروض 

  

  الشراءالمباشر)(الممارسة(الشراء یمكن للمستخدم القیام بعملیات  :األسعارشاشة عروض( 
 مالحظة:  
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   واختیار عرض سعر واحد فائز لممارسة للشراء المباشر و ا عروض أسعار ٣یتم أدخال. 
  

 ة طریقة عمل الشاش

  من شریط األدوات أنقر على زر أضافة 
 من القائمة المنسدلة  ةأنقر في حقل المناقصة أختر المناقص 

  
 

  أنقر على الزر شمال حقل المناقصة أو قم بالبحث عن المناقصة 
  

  
 ب ة الت أكت ة أو الممارس م المناقص ث عنھأس ز منھ اي تبح اد  اأو ج زر إیج ى ال ر عل اد  أنق ل إیج ي حق  ف

 .من لوحة المفاتیح    enterأو 

 یظھر االسم مظلل باألسود أنقر على موافق

  )شراء مباشر)(ممارسة(یظھر في الحقل الجانبي نوع المناقصة حسب ما تم إعداده في شاشة االعداد 
  أو قم بعملیة بحث من السھم بالمؤشر إلى حقل الشركة أدخل أسم الشركة من القائمة المنسدلة أنتقل. 
  رقم العرض المقدم من الشركة ادخل أنتقل بالمؤشر إلى حقل رقم العرض. 
  التاریخ ادخل حقل تاریخالعرض أنتقل بالمؤشر إلى. 

  ١/٩/٢٠٢١الطریقة األولى 
  الطریقة الثانیة 

  
  السنة   الشھر   تاریخ الیوم  

  أربعة أرقام   رقمین  رقمین 
  

٢٠٢١  ٠٩  ٠١  

 

  العرض ادخل مدةبالیوم العرض  حقل مدةأنتقل بالمؤشر إلى. 
  نعم أوال  الضریبة وأخترأنتقل بالمؤشر إلى حقل شامل 

  .صنفعند اختیار ال   تظھر ھذه الرسالة أي أنھ یجب أن تضیف الضریبة إلى القیمة لكل 
  



  

  

  موافقأنقر على زر 
  لك بنود الشراء  ستظھر . 

 ً  تظھر الكمیة والوحدة تلقائیا
  السعرادخل أنتقل بالمؤشر إلى حقل السعر 

  
 

 لعرض الشركة أدخل التفاصیل   أنقر الزر عرض التفاصیل 
 

 

  .العرضأنتقل إلى أسفل الشاشة إلى حقل مالحظات على 

  السابقة أن وجدتأدخل باقي األصناف بنفس الطریقة 

  أجمالي سعر عرض السعر تظھر ألیاً أسفل العرض 

  

  إجماالالمالحظات على العرض ادخل. 
 

 أنتقل بالمؤشر إلى حقل قبول . 

  ًأنقر على الزر قبول في حالة قبول العرض أجمال. 

 . علیھ بأنھ مقبول قبل الترحیل  رال یمكن اختیار عرض سعر فائز دون التأشی: تنبیھ
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  تظھر لك رسالة تم الحفظ في حالة السجل. أنقر على زر حفظ.  

 .   بعد النقر على زر حفظ بأماكنك تغییر العرض في حقل قبول  بالنقر على قبول أو الغاءه : مالحظة 

 .التراجع بعدترحیلھا فال یمكن تعدیل البیانات أو  التأكد،ال تنقر على زر ترحیل إال بعد  :تنبیھ

  تظھر في حالة السجل ترحیلزر ترحیلأنقر على. 
  

 بنفس الطریقة  أدخل باقي العروض . 

  من شریط المھامللخروج من الشاشة والعودة إلى القائمة الرئیسیة أنقر على زر خروج. 
  

  لتحدید العرض الفائز في ممارسة 
  

  للبحث عن عرض السعر 
  

  أنقر على شاشة عروض األسعار 

  على بحث ً ً مزدوجا  أنقر نقرا
  تظھر بیانات عروض األسعار 

  تنقل بین عروض األسعار  بالنقر 

 لالنتقال إلى السجل األول    أنقر على الزر 

   لالنتقال إلى السجل االخیر    أنقر على الزر 

   إلى السجل السابق  للالنتقا أنقر على الزر 

   إلى السجل التالي  للالنتقا أنقر على الزر 
  

  حتى تجد العرض الذي تبحث عنھ 
  أنقر على زر العرض الفائز   

  

  
  

  
  

  الفحصالسعر إلى شاشة  رابط عرضینتقل 

  )تأھیل عملیة انزال ( شركات تأھیل
  الشركات في فرع المشتریات شاشة تأھیلأنقر على أسم 



  

  بیانات الشاشة

  القسم األول

  الحفظالمسلسل یظھر آلیا بعد 

  الشركة المؤھلة

  المعیار 

  التقییم العددي

ة  ب جھ رة حس ر مباش ة تظھ الجھ
  المستخدم

  القسم الثاني

  المسلسل یظھر آلیا بعد الحفظ

  الشركة المؤھلة

  المعیار 

  التقییم بنعم ، ال

ة  ب جھ رة حس ر مباش ة تظھ الجھ
  المستخدم

  

 للجھةامت بتقدیم خدمات سابقة ق الشركات المؤھلة التي إدخالیمكن للمستخدم : شاشة تأھیل الشركات. 
 

  طریقة عمل الشاشة
  معاییر تقییم رقمیاً 

  
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل الشركة أختر الشركة من القائمة المنسدلة 
  من القائمة المنسدلة  أدخل المعیارأنتقل بالمؤشر إلى حقل أسم المعیار. 
  رقموأختر  ديالعدالتقییم أنتقل بالمؤشر إلى حقل 

 
  معاییر تقییم بنعم أو ال 

  أنتقل بالمؤشر إلى حقل الشركة أختر الشركة من القائمة المنسدلة 
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  المنسدلةأنتقل بالمؤشر إلى حقل أسم المعیار أدخل المعیار من القائمة. 
   أنتقل بالمؤشر إلى حقل مقارنة المعیار وأختر نعم أو ال 

 
  الجھة تظھر ً  .تلقائیا

  ألضافھ  حقل جدید أنقر على 
  قم بنفس العملیة السابقة. 

   أنقر على زر حفظ . 

  المخازن :الثالث الفصل
یجب على الجھة الخاضعة ألحكام القانون وھذه الالئحة مراعاة استخدام األنظمة االلكترونیة في أعمال المخازن ) :  ٣٢٦( مادة 

  )نفیذیة لقانون المناقصات والمزایدات والمخازن الحكومیة الالئحة الت( .بشكل عام كلما كان ذلك ممكناً 

  المخازن ونماذج استمارات- 
 :باآلتيوفقا لقانون المناقصات والمزایدات والمخازن والئحتھ التنفیذیة  تتحدد

 .استمارة المقایسة السنویة     .١

 .استمارة طلب تورید أصناف للمخازن     .٢

 .أصناف من المخازناستمارة طلب وإذن صرف      .٣

 .استمارة طلب استالم أصناف من المخازن     .٤

 .استمارة إرجاع أصناف إلى المخازن     .٥

 .استمارة قید العھدة الشخصیة     .٦

 .استمارة محضر جرد األصناف     .٧

 .استمارة كشف الزیادة أو النقص     .٨

 .استمارة طلب خصم أصناف مفقودة أو تالفة     .٩

  -:منھا خمسة فروع  النظام یتفرعمن شجرة  أسم المخازنأنقر على  -

 التورید قوائم
 الصرف قوائم

 األصول
 رجاعاال

  تقاریر



  .بالتفصیلشاشات سنشرح ذلك  منھ عدد من كل فرع رئیسي یتفرع

 التورید قوائم
  المخازن  من فرعأنقر على أسم قوائم التورید 

  سیظھر لك فروع قوائم التورید  
  

  
 التورید الجدید  -١
 التورید فحص -٢
 فوري  صرفتورید و -٣

  

  

  

 جديدالتوريد -١
 

توجد هذه الشاشة يف بعض النسخ من نظام املشرتيات واملخـازن خلصوصـية عملهـا يف بعـض :  مالحظه 
  . اجلهات احلكومية 

  على أسم التورید الجدید في فرع قوائم التورید  نقرا مزدوج أنقر 
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  كل عملیة تورید إلى المخزن إدخالیمكن للمستخدم  :الجدیدشاشة التورید. 

 . التوریدات التي لیس لھا أثر مالي كالھدایا والھبات والمساعدات المجانیة  لھذا الشاشة مخصصة ال دخا:  تبیھ 

 
 شة طریقة عمل الشا

 یظھر في حقل الترحیل جدید      أنقر على أضافة 
 

 أختر أسم الشركة من القائمة المنسدلة الشركة أسم  حقل ینتقل المؤشر إلى 

  للبحث عن شركة محددة 

  یظھر مربع الحوار التالي  أنقر على الزر شمال حقل اسم الشركة  

  



 اد زر إیج ى ال ر عل اد  أنق ل إیج ي حق ھ  ف ز من ھ أو ج ث عن ذي تبح م ال ب االس ة   enterأو  أكت ن لوح م
 .المفاتیح  

  یظھر االسم مظلل باألسود أنقر على موافق 
  

  أدخل التاریخ  أنتقل بالمؤشر إلى حقل تاریخ الفاتورة. 
  ١/٩/٢٠٢١الطریقة األولى 
  الطریقة الثانیة 

  
  السنة   الشھر   تاریخ الیوم  

  أربعة أرقام   رقمین  رقمین 
  

٢٠٢١  ٠٩  ٠١  

 
  الفاتورةرقم  أدخلأنتقل بالمؤشر إلى حقل رقم الفاتورة. 
  المنسدلةأنتقل بالمؤشر إلى حقل المخازن أختر المخزن من القائمة. 

  ي الجانبينقر على السھم لأبحث عن المجموعة با المجموعة أوأنتقل بالمؤشر إلى حقل المجموعة أختر ة الت أسم المجموع
 .موافقوأنقر علأختر المجموعة  عنھا،تبحث 

 الصنف مباشرتاً فیظھر أسم المجموعة آلیاً بأماكن المستخدم  اختیار : مالحظة 

  ھم الجانبي ى الس النقر عل ھ ب ث عن ر الصنف أو أبح ث أنتقل بالمؤشر إلى حقل الصنف أخت ي تبح ب أسم الصنف الت أكت
 .موافقأختر الصنف وأنقر على  عنھ،

 

  لكمیةاأدخل عددأنتقل إلى حقل الكمیة. 
  لسعرأدخالأنتقل إلى حقل سعر الوحدة 

ا : مالحظة  ون لھ ى ال یك ل السعر حت عند عدم وجود سعر كون األصناف ھبة أو مساعدة أو ھدیة  أدخل رقم صفر في حق
 . أثر مالي 

  الصنفمن القائمة المنسدلة حالة  الصنف وأخترأنتقل إلى حالة. 
 حقل المالحظات حقل اختیاري  (. أنتقل إلى حقل مالحظات أدخل المالحظات( 

  ى ر عل ر بالمؤش یارات  أنق ناف كالس ز األص ة ترمی ي شاش ا ف ت بإدخالھ ي قم افیة  الت ات االض ال البیان إلدخ
 .  واألجھزة 

  
  :  مثال 

  باص  ٢لعدد    عند أدخال مواصفات أضافیھ 
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  قم بالنقر على مؤشر 
ً في شاشة ترمیز أصناف    فیظھر ھذا السجل الذي قمت بإدخال بیاناتھ مسبقا

 
  
  

  أدخل بیانات الباصین  الذي تم شراءھما 

  
  

 .بحسب عدد الكمیة في األمر 
 

ھ افیھ : تنبی ات أض ال بیان ن ادخ از(ال یمك م جھ یر(أو) رق ة س فات لمركب ي ) مواص بقاً  ف ا  مس تم أخالھ م ی إذا ل
  . ترمیز صنف 

دم  ناف وع ز األص ة ترمی ي شاش افیة ف ات اض ز بیان د ترمی ظ عن تخدم الحف ن للمس ذه وال یمك ي ھ ا ف إدخالھ
 . الشاشة

 
 أنقر على أضافة الصنف إلى األمر. 

  
 

  السابقةأخرى أعد العملیة عند أضافة أصناف . 

 عند االنتھاء من أضافة األصناف

  تظھر لك رسالة تم الحفظ في حالة السجل. أنقر على زر حفظ. 
  . یستطیع المستخدم تعدیل البیانات السابقة بالحذف واإلضافة أو حذف أمر التورید: مالحظة

  ً ً مزدوجا ً أنقر على زر بحث نقرا  .سیتم استعراض جمیع السجالت المدخلة مسبقا
  أو السجل التالي  قم بالتنقل بین أسماء الشركات بالنقر على زر السجل السابق 

  لللذھب إلى أخر سج للعودة إلى أول سجل   أو أنقر على السجل األخیر  أنقر على السجل األول 
  لتعدیلا

  قم بحذف السجل وادخالھ من جدید 
  الحذف 

 في شریط األدوات بالنقر على زر حذف  .بحذفھقم  انقر المؤشر في السجل   أنتقل بالمؤشر إلى السجل. 
  .أحداھمأختر   .كامالستظھر رسالة ھل ترید الحذف أنقر على موافق ستظھر لك رسالة ھل ترید حذف سجل أو أمر التورید 

  فال یمكن تعدیل البیانات أو التراجع  بعد ترحیلھا  ، ال تنقر على زر ترحیل إال بعد التأكد : تنبیھ 

 تظھر في حالة السجل ترحیلأنقر على زر ترحیل. 



  تظھر شاشة مستعرض   أنقر على زر طباعة 

  

 .من شریط األدوات في المستعرض  أنقر على  طباعة 

  یوجد أعلى الشاشة

 تعمید 
  .عملیةالیقوم بھا مدیر عام الشئون المالیة بالموافقة على 

 بعد التعمید ال یمكن طباعة أمر التورید مرة أخرى
  م ىت د إل أن المخزن التوری ة ب ظ العملی ع تحف ى المرب النقر عل دب ى  التوری إل

  .قد تم  المخازن

  

 فحص التورید
  على أسم التورید فحص من قوائم التورید  نقرا مزدوج أنقر 
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 یمكن للمستخدم فحص التورید تورید مخزني من محضر فحص : شاشة التورید فحص . 
 المرحلة من شاشة الفحص الشراء المباشر  البیانات تظھر في ھذا الشاشة 

  شة طریقة عمل الشا

 یظھر في حقل الترحیل جدید      أنقر على أضافة  
  محضر الفحص  رقم  أختر من القائمة المنسدلةرقم محضر فحصأنتقل إلى حقل  
 أنتقل بالمؤشر إلى المخزن أختر أسم المخزن من القائمة المنسدلة 

  

 آلي لمحضر الفحص وریدأنقر على ت .  

 ً   . وتظھر األصناف التي تم ترحیلھا من الفحص الشراء مباشر ) مدخلھ مسبقاً ( تظھر بقیة الحقول تلقائیا

 حقل المالحظات حقل اختیاري  (. أنتقل إلى حقل مالحظات أدخل المالحظات( 

  ى ر عل ر بالمؤش یارات  أنق ناف كالس ز األص ة ترمی ي شاش ا ف ت بإدخالھ ي قم افیة  الت ات االض ال البیان إلدخ
 .  واألجھزة 

  
  :  مثال 

  

  باص  ٢لعدد    عند أدخال مواصفات أضافیھ 

  قم بالنقر على مؤشر 



ً في شاشة ترمیز أصناف    فیظھر ھذا السجل الذي قمت بإدخال بیاناتھ مسبقا

 
  
  

  أدخل بیانات الباصین  الذي تم شراءھما 

  
  

 .بحسب عدد الكمیة في األمر 
 

ھ افیھ : تنبی ات أض ال بیان ن ادخ از(ال یمك م جھ یر(أو) رق ة س فات لمركب ي ) مواص ً  ف بقا ا  مس تم أخالھ م ی إذا ل
  . ترمیز صنف 

  
دم ناف وع ز األص ة ترمی ي شاش افیة ف ات اض ز بیان د ترمی ظ عن تخدم الحف ن للمس ذه  وال یمك ي ھ ا ف إدخالھ

 .الشاشة

  تظھر لك رسالة تم الحفظ في حالة السجل. أنقر على زر حفظ. 
 

 فال یمكن تعدیل البیانات أو التراجع  بعد ترحیلھا  ، ال تنقر على زر ترحیل إال بعد التأكد : تنبیھ 
 

 تظھر في حالة السجل ترحیلأنقر على زر ترحیل. 

  یوجد أعلى الشاشة

 تعمید 
  .عملیةالیقوم بھا مدیر عام الشئون المالیة بالموافقة على 

 بعد التعمید ال یمكن طباعة أمر التورید مرة أخرى
  المخزن التورید إلىتم 

  .قد تم  التورید إلى المخزنبالنقر على المربع تحفظ العملیة بأن 

  

  

 ً  استعراض السجالت المدخلة مسبقا

  ً ً مزدوجا ً أنقر على زر بحث نقرا  .سیتم استعراض جمیع السجالت المدخلة مسبقا
  أو السجل التالي  على زر السجل السابق  قم بالتنقل بین عملیات اإلدخال السابقة أنقر

  لللذھب إلى أخر سج للعودة إلى أول سجل   أو أنقر على السجل األخیر  أنقر على السجل األول 
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  البحث عن عملیة محددة 

  أنقر على بحث 

  أو رقم الفاتورة أو التاریخ  رقم العملیة مباشرةً وأنقر على بحثأدخل
 فوري وصرف تورید

توجد هذه الشاشة يف بعـض النسـخ مـن نظـام املشـرتيات واملخـازن خلصوصـية عملهـا يف بعـض :  مالحظه 
  . اجلهات احلكومية 

  من قوائم التورید   تورید وصرف فوري على أسم نقرا مزدوج أنقر 

  

  من محضر فحص التورید والصرف یمكن للمستخدم : تورید وصرف فوري شاشة . 
  تظھر في ھذا الشاشة المرحلة من شاشة الفحص 

 
  شة طریقة عمل الشا

 یظھر في حقل الترحیل جدید      أنقر على أضافة  
  محضر الفحص  رقم  المنسدلةأختر من القائمة رقم محضر فحصأنتقل إلى حقل  
 أنتقل بالمؤشر إلى المخزن أختر أسم المخزن من القائمة المنسدلة 

  
  أنتقل إلى حقل مصروف إلى  



  
  جوار حقل الموظف یظھر مربع الحوار التالي   أنقر على السھم  

  

 اد زر إیج ى ال ر عل اد  أنق ل إیج ي حق ھ  ف ز من ھ أو ج ث عن ذي تبح م ال ب االس ى   أكت ر عل   enterأو أنق
 .من لوحة المفاتیح  

  یظھر االسم مظلل باألسود أنقر على موافق 

  بیانات الحقول آلیاً  باقي  تظھر

  

  

 آلي لمحضر الفحص وریدأنقر على ت .  

 ً   . وتظھر األصناف التي تم ترحیلھا من الفحص الشراء مباشر ) مدخلھ مسبقاً ( تظھر بقیة الحقول تلقائیا

 حقل المالحظات حقل اختیاري  (. أنتقل إلى حقل مالحظات أدخل المالحظات( 

  ى ر عل ر بالمؤش یارات  أنق ناف كالس ز األص ة ترمی ي شاش ا ف ت بإدخالھ ي قم افیة  الت ات االض ال البیان إلدخ
 .  واألجھزة 

  
ھ افیھ : تنبی ات أض ال بیان ن ادخ از(ال یمك م جھ یر(أو) رق ة س فات لمركب تم) مواص م ی ي  إذا ل ً  ف بقا ا  مس أخالھ

  . ترمیز صنف 
  

ذه  ي ھ ا ف دم إدخالھ ناف وع ز األص ة ترمی ي شاش افیة ف ات اض ز بیان د ترمی ظ عن تخدم الحف ن للمس وال یمك
 .الشاشة

  تظھر لك رسالة تم الحفظ في حالة السجل. أنقر على زر حفظ. 
 

 فال یمكن تعدیل البیانات أو التراجع  بعد ترحیلھا  ، ال تنقر على زر ترحیل إال بعد التأكد : تنبیھ 
 

 تظھر في حالة السجل ترحیلأنقر على زر ترحیل. 
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 ً  استعراض السجالت المدخلة مسبقا

  ً ً مزدوجا ً أنقر على زر بحث نقرا  .سیتم استعراض جمیع السجالت المدخلة مسبقا
  أو السجل التالي  على زر السجل السابق  ل بین عملیات اإلدخال السابقة أنقرقم بالتنق

  لللذھب إلى أخر سج للعودة إلى أول سجل   أو أنقر على السجل األخیر  أنقر على السجل األول 
  البحث عن عملیة محددة 

  أنقر على بحث 

  أو رقم الفاتورة أو التاریخ  رقم العملیة وأنقر على بحث أدخل
 الصرف قوائم

  . المخازنمنفرع أنقر على أسم قوائم الصرف 
  قوائم التورید سیظھر لك فروع 

  
  

 ترحیل بیانات القسائم  -١
 ترحیل أكسل  -٢
 ن ألخرنقل من مخز -٣
 تصفیة الكشوف  -٤
 تصاریح الخروج  -٥
 الباركود  وأصدرإضافة العھد  -٦
 اصدار باركود ألول مرة  -٧
  صرف  -٨

  

 
 ترحیل بیانات القسائم  -١
  ترحیل أكسل  -٢
 من مخزن ألخرنقل  -٣
 تصفیة الكشوف  -٤

  

  الخروج تصاریح
  . قوائم الصرفمن فرععلى أسم تصاریح الخروج نقرا مزدوج أنقر 

  



  
  

  الصرفأصدر أمر خروج أصناف من الجھة لكمیات مختلفة ال تتجاوز كمیات یمكن للمستخدم  :الخروجتصاریح شاشة. 
  شة طریقة عمل الشا

  أنقر على أضافة 

   ً   یظھر في حقل التاریخ    تاریخ الیوم  تلقائیا

  یظھر في حقل حالة السجل      جدید
 

 المنسدلةمن القائمة أختر المخزن  المخازنأسم  قل المؤشرتأن. 

  أنقر على السھم الجانبي المستفیدأنتقل بالمؤشر إلى حقل 
  یظھر مربع الحوار 

 
  ب ر أو أكت م األم ارق زر إیج ى ال ر عل اد  أنق ل إیج ي حق ھ  ف ز من ھ أو ج ث عن ذي تبح م ال ر  د االس أو أنق

 .من لوحة المفاتیح    enterعلى 

 االسم مظلل باألسود أنقر على موافق الرقم و یظھر 
  الصرفأختر أمر. 

  موافقأنقر على 
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ً   أسفل الشاشة  تظھر باقي الحقول  تلقائیا

  .الصرفیظھر في السجل األصناف التي بأمر 

 أدخل عدد الكمیة الحالی أنتقل بالمؤشر إلى حقل كمیة أمر الصرف 

  .  أمكانیة النقل خروج حسبمكان المستخدم تقسم الكمیات ألمر الصرف لعدة تصاریح بإ :مالحظة

   تظھر تم الحفظ في حالة السجل أنقر على زر حفظ 
 
 

 فال یمكن تعدیل البیانات أو التراجع  بعد ترحیلھا  ، ال تنقر على زر ترحیل إال بعد التأكد : تنبیھ 
 

 تظھر في حالة السجل ترحیلأنقر على زر ترحیل. 
  طباعة تصاریح الخروج 

  تظھر شاشة مستعرض   أنقر على زر طباعة 

  

  لبوبة الخروج  المستفید لتسلیمھیوقع علیھ ویتم استالمھ من 
  

  الخروجزر تأكید. 

 

  . عند خروج أصناف للتأكید  خدمة یقدمھا النظام في بوابات الجھة الحكومیة
  

  الكمیةعلى تأكید لخروج )ضع عالمة ( أنقر. 



  

 

  الباركود راواصد العھد إضافة
  فرع الترمیز األصول  الباركود فيعلى إضافة العھد وإصدار نقرا مزدوج أنقر 

  

 

  م  :الباركودشاشة إضافة العھد وإصدار ذي ت ً ألمر الصرف ال ا د الشخصیة وفق د بسجالت العھ یمكن للمستخدم من تقیید العھ
 .أصدراه
  .عھدةصدار رقم ممیز فرید لكل إوكذلك 

 
 .تستخدم ھذه الشاشة في حالة القیام بالجرد اآللي للعھد قارئ الباركود  :مالحظة

  
  شةطریقة عمل الشا

  أنقر على زر أضافة 
  أنتقل بالمؤشر إلى رقم الغرفة أدخل الرقم 

  أنتقل بالمؤشر إلى الموظف  أختر من القائمة المنسدلة  أو أنقر على الزر 
  یظھر مربع الحوار



  دليل املستخدم –احلكومي نظام املشرتيات واملخازن 

 109اإلدارة العامة لتقنية املعلومات

  
  

 اد زر إیج ى ال ر عل اد  أنق ل إیج ي حق ھ  ف ز من ھ أو ج ث عن ذي تبح م ال ب االس ى  أكت ر عل   enterأو أنق
 .یح  من لوحة المفات

  یظھر االسم مظلل باألسود أنقر على موافق 
  السابقةأنتقل بالمؤشر إلى حقل الصنف أختر من القائمة المنسدلة أوقم بعملیة البحث. 
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل التكلفة التقدیریة أدخل التكلفة 
  المنسدلةمن القائمة  منھ أدخالسم المخزنأنتقل بالمؤشر إلى حقل المخزن المصروف. 
  المنسدلةالحالیة للصنف أدخل الحالة من القائمة  حقل الحالةأنتقل بالمؤشر إلى. 

 
  تاریخ اول تورید ادخل التاریخ أنتقل بالمؤشر إلى حقل 
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل تاریخ أول صرف أدخل التاریخ 

 تلقائیاً  تاریخ الیومالحفظ یتم ظھور صرف عند نقر زر  وتاریخ أولمالحظة أذا لم یتم أدخال تاریخ أول تورید 

  تظھر لك رسالة تم الحفظ  أنقر على موافق. أنقر على زر حفظ . 
  

  
  

  یظھر رقم الباركود في حقل الباركود 

  
  

  ف ل الكش تحق ا یس ن خاللھ تم م م ی ف ورق ل موظ اركود لك ام الب ة أرق خدم لطباع
 . تسھیل عملیة الصاق الباركود في األصناف

 
ل ة حق د  مالحظ ً كعھ بقا دة مس ات المقی ك العملی ر ل ف یظھ ة الكش د عملی ف بع ة والموظ توى الغرف ى مس ابقة عل س

  .لألصنافأرقام الباركود  رتقید العھد في النظام ال صدا
  



 لصنف محددلطباعة الباركود الحالي  ركود الحالياأنفر على الب.  
 

 لطباعة أسم غرفة محدد   ة اسم الغرفةأنقر على طباع. 
  
  
  

 

  الصرف
  فرع قوائم الصرف  منأسم الصرفعلى نقرا مزدوج أنقر 

 

 
  تسجل األصناف المنصرفة من المخزن یمكن للمستخدم من  :الصرفشاشة. 

  
  طریقة عمل الشاشة 

 أنقر على زر أضافة 
 القطاعأختر من القائمة المنسدلة أسم حقل قطاع إلىالمؤشر أنتقل ب. 
  المنسدلةالقائمة  اإلدارة منأسم  اإلدارة أخترأنتقل بالمؤشر إلى. 
  المنسدلةالقائمة  الموظف منأنتقل بالمؤشر إلى الموظفأختر أسم. 

  
  

ً بأماكن المستخدم  اختیار الموظف : مالحظة  ً فیظھر أسم القطاع وأسم اإلدارة آلیا  .مباشرتا
 للبحث عن الموظف  
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  یظھر مربع الحوار التالي  حقل الموظفجوار   أنقر على السھم  

  

 اد زر إیج ى ال ر عل اد  أنق ل إیج ي حق ھ  ف ز من ھ أو ج ث عن ذي تبح م ال ب االس ى   أكت ر عل   enterأو أنق
 .من لوحة المفاتیح  

 یظھر االسم مظلل باألسود أنقر على موافق 
  المنسدلةالقائمة  المخزن منأنتقل بالمؤشر إلى المخزنأختر أسم. 
  المنسدلةالقائمة  المجموعة منختر أسم المجموعة وأنتقل بالمؤشر إلى. 
  المنسدلةالقائمة  الصنف منأختر أسم الصنف أنتقل بالمؤشر إلى. 

 تیار الصنف مباشرتاً فیظھر أسم المجموعة آلیاً بأماكن المستخدم  اخ: مالحظة 
 

  رقم الكمیة أدخل الكمیة   أنتقل بالمؤشر إلى 
  من القائمة المنسدلة مستعمل أو جدید أنتقل بالمؤشر إلى حالة الصنف أختر  
  حقل المالحظات حقل اختیاري(. المالحظاتادخل أنتقل إلى حقل مالحظات( 

  إلى األمر  أضافة الصنفأنقر. 

  .یظھر الصنف في السجل 

  صنف أخر ةال ضاف
 ً   أنتقل بالمؤشر إلى مجموعة أختر المجموعة ومن ثم الصنف والكمیة وحالة الصنف كما قمت بذلك سابقا

  أنقرأ ضافة  صنف إلى األمر  

  تظھر لك رسالة تم الحفظ في حالة السجل. أنقر على زر حفظ. 
 

 التأكد، فال یمكن تعدیل البیانات أو التراجع بعد ترحیلھا ال تنقر على زر ترحیل إال بعد : تنبیھ.  
 

 تظھر في حالة السجل ترحیلأنقر على زر ترحیل.  
 

  تظھر شاشة مستعرض   أنقر على زر طباعة 



  

  من شریط األدوات في المستعرض  أنقر على  طباعة . 

  .المالیةالعام للشؤن  والمدیروالمستفید الشطب بعد التوقیع علیھا من كاتب 

  یوجد أعلى الشاشة

 تعمید 
  .عملیةالبالموافقة على قوم بھا مدیر عام الشئون المالیة ی

 بعد التعمید ال یمكن طباعة أمر الصرف مرة أخرى
  المخزن الصرفتم 

  .قد تم  من المخزن الصرفبالنقر على المربع تحفظ العملیة بأن 

  

  

  محددةالبحث عن عملیة صرف 

  أنقر على بحث 

ات الصرف للموظف وقم بنفس العملیة مع   على بحث رقم العملیة مباشرةً وأنقر أدخل ث عن عملی وم النظام بالبح موظف معین یق
  .نفسھ 

 األصول / الرابع الفصل
  أنقر على أسم األصول في فرع المخازن 

  سیظھر لك فروع األصول  
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 إضافات األصول  -١
 بیانات األصول  -٢
 العھد السابقة  -٣
  أنواع األصول  -٤

  

  

 

 األصول أنواع
  على أنواع األصول   في فرع األصول نقرا مزدوج أنقر 

  

 
 یمكن للمستخدم ترمیز أنواع األصول: شاشة أنوع األصول. 

 مصنع  –استثمار  –مثل أرض 
 
  

  شة طریقة عمل الشا

 ینتقل المؤشر إلى حقل نوع األصل  أنقر على أضافة 
  األصلادخل نوع. 

  تظھر رسالة حفظ أنقر موافق أنقر على حفظ. 

  

  

 



  األصول بیانات
  على أسم بیانات األصول في فرع األصول نقرا مزدوج أنقر 

  

 
 .یمكن للمستخدم إدخاالألصول الثابتة التي تملكھا الجھة : شاشة بیانات األصول   

  شة طریقة عمل الشا

  أنقر على أضافة 
 أنتقل بالمؤشر إلى أسم األصل ادخل أسم األصل . 
 أنتقل بالمؤشر إلى نوع األصل أختر نوع األصل من القائمة المنسدلة. 
 أنتقل بالمؤشر إلى االستدامة أختر نعم أو ال 

 

 ادخل التاریخ . أنتقل بالمؤشر إلى تاریخ دخول األصل إلى العمل. 
 

  ١/٩/٢٠٢١الطریقة األولى 
  الطریقة الثانیة 

  
  السنة   الشھر   تاریخ الیوم  

  أربعة أرقام   رقمین  رقمین 
  

٢٠٢١  ٠٩  ٠١  

  
 أنتقل بالمؤشر إلى العمر االفتراضي ادخل العمر االفتراضي. 
  أنتقل بالمؤشر إلى قیمةاألصل ادخاللقیمة. 
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   تظھر رسالة حفظ  أنقر موافق  وتظھر تم الحفظ في حالة السجل أنقر على زر حفظ. 
 .تنقر على زر ترحیل إال بعد التأكد، فال یمكن تعدیل البیانات أو التراجع بعد ترحیلھا  ال: تنبیھ

 تظھر ترحیل في حالة السجلأنقر على زر ترحیل .  
 

 األصول ضافاتا
على أسم اضافة األصولنقرا مزدوج أنقر 

 
  األصول في فرع 

 على األصل أضافةعند صیانتھا أو أي االفتراضیلألصول في القیمة والعمر یمكن للمستخدم إضافة  :األصولإضافة  شاشة.  
  . مثل ھدمالمبنى أو غیره أو العكس

  شة طریقة عمل الشا

  أضافةأنقر على 
 من القائمة المنسدلةنوع األصل المؤشر إلى نوع األصل أختر أنتقل ب. 

 

  القائمة المنسدلة األصل أخترأسم األصل منإلى أسم أنتقل بالمؤشر. 
 أدخل األسباب  .أسباب التنزیل / األعمال التي تمت  إلى حقلأنتقل بالمؤشر. 
  عدد السنوات المنزلة ادخل/ عدد السنین المضافة  إلى حقلأنتقل بالمؤشر 
  لمبلغ أدخال.األعمال مبلغ  إلى حقلأنتقل بالمؤشر. 



  أنقر موافق  وتظھر تم الحفظ في حالة السجل  حفظ رسالة  تظھرحفظ  أنقر على زر. 
 .ال تنقر على زر ترحیل إال بعد التأكد، فال یمكن تعدیل البیانات أو التراجع بعد ترحیلھا : تنبیھ

 السجلتظھر ترحیل في حالة أنقر على زر ترحیل. 
 

 رجاعاال
  فرع المخازن  رجاع فياالأنقر على أسم 

  لك فروع األصول   سیظھر
  

 ارجاع الموظفین  -١
 نقل عھدة  -٢
  صرف تالف  -٣

  

 

 الموظفین لدى الشخصیة العھدإرجاع
  

  رجاع االرجاع الموظفین   في فرع على انقرا مزدوج أنقر 
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 جاع العھد التي على الموظفین إلى المخازن رإدخاالیمكن للمستخدم من  :السابقة لعھد شاشة ا . 

 
  شة طریقة عمل الشا

  حقل أسم الموظف أختر أسم الموظف ینتقل المؤشر إلى  أنقر على زر أضافة 
  للبحث عن موظف 

 یظھر مربع الحوار التالي  لموظفأنقر على الزر شمال حقل اسم ا  

  

 اد زر إیج ى ال ر عل اد  أنق ل إیج ي حق ھ  ف ز من ھ أو ج ث عن ذي تبح م ال ب االس ة   enterأو  أكت ن لوح م
 .المفاتیح  

 على موافق یظھر االسم مظلل باألسود أنقر
  من القائمة المنسدلة  إلیھ أخترأنتقل بالمؤشر إلى المخزن إلرجاع العھد. 
  العھدة  باختیارمربع حوار للعھد المقیدة على الموظف قم  األمر یظھرأنقر على إضافة الصنف إلى . 

  في حالة أن الجھة تستخدم إلیة الباركود * أسم الصنف أو رقم الباركود  أیجاده بكتابةأو 

 السابقة  قمباإلجراءاتأخرى ألضافھ عھدة 

  حقل ترحیل تم الحفظ  فيشریط األدوات تظھر منحفظ أنقر على . 
  حقل الترحیل   األدوات ترحیلتظھر فيمن شریط أنقر على ترحیل . 

 الستعراض مستند ارجاع أصناف لمخازن  أنقر على زر طباعة . 



 

  رجاعمستند االلطباعة  أنقر على زر طباعة 

 عھدة نقل
  رجاع االعلى نقل عھدة في فرع نقرا مزدوج أنقر 

  

 
  د یمكن للمستخدم من :   تقل عھدةشاشة أجراء سند توری ً ب منیا دة ( نقل عھدة من موظف إلى أخر ویقوم النظام ض أخالء عھ

 ) . وأجراء أمر صرف  تقیید العھد على الموظف المسلم لھ ، السابق 
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  شة طریقة عمل الشا

  أنقر على زر أضافة 
 من القائمة المنسدلة المؤشر إلى حقل أسم الموظف أختر أسم الموظف أنتقل ب 

 
  للبحث عن موظف 

 یظھر مربع الحوار التالي  لموظفأنقر على الزر شمال حقل اسم ا  

  

 اد زر إیج ى ال ر عل اد  أنق ل إیج ي حق ھ  ف ز من ھ أو ج ث عن ذي تبح م ال ب االس ة   enterأو  أكت ن لوح م
 .المفاتیح  

 یظھر االسم مظلل باألسود أنقر على موافق
  المخزنمن القائمة المنسدلة  إلیھ أختررجاعأمر التورید واال التي سیتم قیدأنتقل بالمؤشر إلى المخزن. 
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل أسم الموظف أختر أسم الموظف أو قم بالبحث 

  إلى األمر   إضافةالصنفأنقر على 
  الصنفیظھر مربع حوار للعھد المقیدة على الموظف قم باختیار. 

 

  في حالة أن الجھة تستخدم الباركود * أسم الصنف أو رقم الباركود  أیجاده بكتابةأو 

  أخرى  ضافة عھدةال 
 ف من مربع الحوار أختر الصنأضافة الصنف إلى األمرأنقر على زر  

  تظھر لك رسالة تم الحفظ في حالة السجل. أنقر على زر حفظ. 

 تظھر في حالة السجل ترحیلأنقر على زر ترحیل. 

  الستعراض النماذج أنقر على زر طباعة 
 یظھر نموذج  االرجاع  ونموذج الصرف بعده : مالحظة 

  



  
  

  رجاعمستند االلطباعة  أنقر على زر طباعة 

 

  مستند الصرف لطباعة  أنقر على زر طباعة. 

  المخزن من تالف صرف
  رجاع فرع  اال في صرف تالف من المخزنعلى أسم نقرا مزدوج أنقر 
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  التالفة یمكن للمستخدم من تسجل األصناف  :األصنافشاشة أتالف. 
  

  طریقة عمل الشاشة 

  انقر على أضافة 
 أختر من القائمة المنسدلة أسم القطاعحقل قطاع  إلىالمؤشر أنتقل ب . 
  المنسدلةمن القائمة   اإلدارة أسم  اإلدارة أخترأنتقل بالمؤشر إلى. 
  المنسدلةأنتقل بالمؤشر إلى الموظف أختر أسم الموظف من القائمة. 

  محددللبحث عن موظف 
 یظھر مربع الحوار التالي  لموظفأنقر على الزر شمال حقل اسم ا  

  

 اد زر إیج ى ال ر عل اد  أنق ل إیج ي حق ھ  ف ز من ھ أو ج ث عن ذي تبح م ال ب االس ة   enterأو  أكت ن لوح م
 .المفاتیح  

 مظلل باألسود أنقر على موافقیظھر االسم 
  المنسدلةالقائمة  المخزن منأنتقل بالمؤشر إلى المخزن أختر أسم. 
  المنسدلةالقائمة  المجموعة منختر أسم اأنتقل بالمؤشر إلى المجموعة. 
  المنسدلةالقائمة  الصنف منأنتقل بالمؤشر إلى الصنف أختر أسم. 
 رقم الكمیة   أنتقل بالمؤشر إلى الكمیة أدخل 



 أنتقل بالمؤشر إلى حالة الصنف أختر من القائمة المنسدلة مستعمل أو جد 
 حقل المالحظات حقل اختیاري. (أنتقل إلى حقل مالحظات أدخل المالحظات( 
  السجلیظھر الصنف في الصنف إلى األمر أنقر أضافة. 
 السابقةة وقم بالعملی .األمرصنف أخر أنقر على زر أضافة الصنف إلى  ضافةإل. 

  من شریط األدوات تظھرفي حقل ترحیل تم الحفظ أنقر على حفظ . 
  من شریط األدوات ترحیل تظھر في حقل الترحیل أنقر على ترحیل   . 

  الستعراض النموذج أنقر على زر طباعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تقاریرال / الرابع الباب
  المناقصات تقاریر / االول الفصل

  المشتریاتأنقر على أسم شاشة تقاریر المناقصات في فرع 
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 الممارسة  –المناقصة المحدودة  –العامة  یمكن للمستخدم القیام من استعراض تقاریر المناقصات: ةشاشة تقاریر لمناقص 

   -: وھي كالتالي

  سجل من قاموا بالشراء 
  سجل استالم وتسلیم مظاریف العطاءات والعینات المستلمة 

  سجل محضر فتح المظاریف 
  وثائق المناقصة 

  نتائج التحلیل والتقییم 
  .سجل قید حضور جلسة فتح المظاریف

 
  طریقة عمل الشاشة

 أنتقل بالمؤشر إلى حقل رقم الشراء اختر رقم الشراء من القائمة المنسدلة . 
 للبحث

  یظھر مربع الحوار التالي  أنقر على الزر شمال حقل رقم الشراء  

  

 اد زر إیج ى ال ر عل اد  أنق ل إیج ي حق ھ  ف ز من ھ أو ج ث عن ذي تبح م ال ب االس ة   enterأو  أكت ن لوح م
 .المفاتیح  

  یظھر االسم مظلل باألسود أنقر على موافق 
 أنتقل بالمؤشر إلى حقل نوع التقریر أختر من القائمة المنسدلة التقریر المطلوب. 
 أنقر على زر طباعة الستعراض التقریر. 



 باعة التقریر لط

 الموجود في شاشة استعراض التقریر  أنقر على زر طباعة .  

شریط األدوات في شاشة معاینة قبل الطباعة 

  

  من شریط المھامللخروج من الشاشة والعودة إلى القائمة الرئیسیة أنقر على زر خروج. 

 

  شرح قوائم شریط ألدوات

 اختصارات شریط أدوات 

 ) التقاریر( معاینة قبل الطباعة 

  

 طباعة   
  

 أعداد الصفحة
  

   برید 

 معاینة قبل الطباعة 
  

 أغالق 
  

  

  تعلیمات   عرض   ملف 
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 تكبیر 
  

 تصغیر
  

   أول صفحة

    أخر صفحة 

   صفحة سابقة صفحة تالیة 

  رقم الصفحة    
  

  

  المخازن تقاریر / الثاني الفصل
  أنقر على أسم تقاریر في فرع المخازن 

  سیظھر لك فروع التقاریر   
  

 

 العھد التفصیلي  -١
 تقریر المصروفات  -٢
 األصول الثابتة  -٣
 تقریر بیانات دفاتر القسائم -٤
 تقریر بیانات القسائم  -٥
 تقریر التوریدات  -٦
 كشفوف التصفیة  -٧
 تقریر الحركة  -٨
 المستخدمین  -٩

 دفتر األستاذ  - ١٠
 دفتر الیومیة  - ١١
 األصناف األقل  - ١٢
  كمیات المخازن  - ١٣

  

  

 التفصیلي العھد
  على أسم العھد التفصیلي في فرع التقاریر   نقرا مزدوج أنقر 



  

 .للعھدحصائیة والرقابیة واالیمكن للمستخدم استعراض جمیع التقاریر الرسمیة : شاشة العھد التفصیلي
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل ادخل نوع البحث   أختر نوع البحث من القائمة المنسدلة 

 
 أنتقل بالمؤشر إلى حقل المخزن أختر المخزن من القائمة المنسدلة 
   أنتقل بالمؤشر إلى حقل من تاریخ أنقر علىV   أختر التاریخ  . 
   أنتقل بالمؤشر إلى حقل إلى تاریخ أنقر علىV   أختر التاریخ  . 

 

  الستعراض التقریر األدواتمن شریط أنقر على طباعة. 
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  في شاشة االستعراض من شریط األدواتأنقر على طباعة.  

  مالحظة  

  المعینعند اختیار نوع البحث دون وضع تاریخ سیستعرض النظام كافة التي تمت في البحث.  
  التفصیلیةام كافة العھد ظالن فقط سیستعرضنوع البحث  عام منعند اختیار. 

 

 المصروفات تقریر
 في فرع التقاریر    تقریر المصروفات على أسم نقرا مزدوج أنقر 

 القسائم دفاتر بیانات تقریر
  على أسم تقریر بیانات دفاتر القسائم في فرع التقاریر   نقرا مزدوج أنقر 

 



 

  أنتقل بالمؤشر إلى حقل المخزن أختر المخزن من القائمة المنسدلة 
  أنتقل بالمؤشر إلى طریقة البحث أختر الطریقة من القائمة المنسدلة 
  التصفیة أختر نوع التصفیة أنتقل بالمؤشر إلى حقل . 

  

  الستعراض التقریر األدواتمن شریط أنقر على طباعة . 

  في شاشة االستعراض من شریط األدواتأنقر على طباعة 
 القسائم بیانات تقریر

  
  على أسم تقریر بیانات القسائم في فرع التقاریر   نقرا مزدوج أنقر 

 

  أنتقل بالمؤشر إلى حقل المخزن أختر المخزن من القائمة المنسدلة 
  أنتقل بالمؤشر إلى طریقة البحث أختر الطریقة من القائمة المنسدلة 
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  التصفیة أختر نوع التصفیة أنتقل بالمؤشر إلى حقل . 
  

  الستعراض التقریر األدواتمن شریط أنقر على طباعة . 

  في شاشة االستعراض من شریط األدواتأنقر على طباعة 
 التوریدات تقریر

  القسائم في فرع التقاریر    التوریداتعلى أسم تقریر نقرا مزدوج أنقر 

  

  
 

  أنتقل بالمؤشر إلى حقل الجھة أختر الجھة من القائمة المنسدلة 
  أنتقل بالمؤشر إلى طریقة البحث أختر الطریقة من القائمة المنسدلة 
  التصفیة أختر نوع التصفیة أنتقل بالمؤشر إلى حقل . 
   أنتقل بالمؤشر إلى حقل إلى تاریخ أنقر علىV   أختر التاریخ  . 

  
  حقل المخزن أختر المخزن من القائمة المنسدلة أنتقل بالمؤشر إلى 

  

  الستعراض التقریر األدواتمن شریط أنقر على طباعة . 

  في شاشة االستعراض من شریط األدواتأنقر على طباعة 
 التصفیة وفكش

  

 الحركة تقریر
  في فرع التقاریر    تقریر الحركةعلى نقرا مزدوج أنقر 



  
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل المخزن أختر المخزن من القائمة المنسدلة 

  الستعراض التقریر األدواتمن شریط أنقر على طباعة . 

 

  في شاشة االستعراض من شریط األدواتأنقر على طباعة.  
  

 المستخدمین تقریر
  القسائم في فرع التقاریر    التوریداتعلى أسم تقریر نقرا مزدوج أنقر 
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  أنتقل بالمؤشر إلى حقل الجھة أختر الجھة من القائمة المنسدلة 
 أنتقل بالمؤشر إلى حقل طریقة البحث أختر طریقة البحث من القائمة المنسدلة 
  أختر المستخدم من القائمة المنسدلة . أنتقل بالمؤشر إلى حقل المستخدم  . 

  من شریط األدوات الستعراض التقریر أنقر على طباعة . 

 

   شاشة االستعراض من شریط األدوات فيأنقر على طباعة.  

 العام األستاذ دفتر
 

  في فرع التقاریر    دفتر األستاذعلى نقرا مزدوج أنقر 



 

 
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل المخزن أختر المخزن من القائمة المنسدلة 

 
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل الصنف أختر الصنف من القائمة المنسدلة 
   أنتقل بالمؤشر إلى حقل إلى تاریخ أنقر علىV   أختر التاریخ  . 

  
  الستعراض التقریر األدواتمن شریط أنقر على طباعة . 

 

  في شاشة االستعراض من شریط األدواتأنقر على طباعة 
  

 العامة الیومیة دفتر
  فرع التقاریر    فيدفتر الیومیة على نقرا مزدوج أنقر 
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  أنتقل بالمؤشر إلى حقل المخزن أختر المخزن من القائمة المنسدلة 
   أنتقل بالمؤشر إلى حقل إلى تاریخ أنقر علىV   أختر التاریخ  . 

  
  الستعراض التقریر األدواتمن شریط أنقر على طباعة . 

  في شاشة االستعراض من شریط األدواتأنقر على طباعة 
  
  
  

 األقل األصناف
  على األصناف األقل  في فرع التقاریر   نقرا مزدوج أنقر 

  
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل المخزن أختر المخزن من القائمة المنسدلة 
   أنتقل بالمؤشر إلى حقل إلى تاریخ أنقر علىV   أختر التاریخ  . 

  
  الستعراض التقریر األدواتمن شریط  أنقر على طباعة . 

  في شاشة االستعراض من شریط األدواتأنقر على طباعة  
 

  المخازن وارصدة كمیات
  في فرع التقاریر    خزنكمیات المعلى نقرا مزدوج أنقر 

  



  
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل المخزن أختر المخزن من القائمة المنسدلة 

  

  الستعراض التقریر األدواتمن شریط أنقر على طباعة . 
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   في شاشة االستعراض من شریط األدواتأنقر على طباعة  
  

 الثابتة األصول تقریر / الثالث الفصل
  في فرع التقاریر   األصول الثابتة على أسم نقرا مزدوج أنقر 

  

 لألصول الثابتة حصائیة والرقابیة واالیمكن للمستخدم استعراض جمیع التقاریر الرسمیة : األصول الثابتة شاشة 
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل ادخل نوع البحث   أختر نوع البحث من القائمة المنسدلة 

 
  القائمة المنسدلة التفصیل أنتقل بالمؤشر إلى حقل األسفل أختر من. 
   أنتقل بالمؤشر إلى حقل من تاریخ أنقر علىV   أختر التاریخ  . 
   أنتقل بالمؤشر إلى حقل إلى تاریخ أنقر علىV   أختر التاریخ  . 

  
  أنتقل بالمؤشر إلى حقل المخزن 



  الستعراض التقریر األدواتمن شریط أنقر على طباعة . 

  في شاشة االستعراض من شریط األدواتأنقر على طباعة.  

  . عند اختیار نوع البحث دون وضع تاریخ سیستعرض النظام كافة التي تمت في البحث المعینمالحظة  

 األصولام كافة ظعند اختیار عام من نوع البحث فقط سیستعرض الن  


