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Location

مالحظة
فى حال استالم نسخة الكترونية وتم طباعتها نرجو كتابة اسمك على الغالف وذلك بغرض الرقابة على المستندات
فى حال استالم نسخة مطبوعة يتم كتابة االسم على الغالف وذلك بغرض الرقابة على المستندات

نظم إدارة مالية الحكومة -دليل المستخدم المختصر  -نظام المشتريات ( العقود )

 -1إعدد العقد (إتفاقية شراء عامة)
املسار :

 .1املستكشف

نظم إدارة مالية الحكومة -دليل المستخدم المختصر  -نظام المشتريات ( العقود )

 -2تسجيل خطاابت الضمان
 .2أوامر الشراء

 -1الضغط على وظيفة "أوامر شراء" .تظهر شاشة" أوامر شراء -جديد"

 .3أوامر الشراء

 -2حدد نوع امر الشراء "إتفاقية شراء عامة" من قائمة القيم اخلاصة حبقل "النوع" مث اضغط مفتاح "موافق".
 -3إدخل اسم املورد او اخرت من قائمة القيم اخلاصة حبقل "املورد" مث اضغط مفتاح "موافق".
 -4يتم ادخال قيمة العقد االمجاىل ىف حقل " مبلغ متفق عليه ".
 -5يتم ادخال بيان العقد ىف حقل "البيان"
 -6نذهب اىل حقل "طريقة الشراء" لتحديد اذا كان املورد حمتكر وادخال رقم املناقصة/املمارسة -اتريخ املناقصة
/املمارسة ىف حقل "رقم املناقصة"" -اتريخ املناقصة"
 -7يتم اختيار نوع السطر ىف حالة البضائع يتم االنتقال اىل منطقة السطور مث نقوم ابختيار الصنف ىف حقل
"الصنف" مث الضغط على مفتاح " موافق " .

 -1يتم البحث عن رقم العقد
 -1يتم الضغط على حقل "بياانت أخرى"
 -3يتم ادخال رقم خطاب الضمان ىف حقل "رقم اخلطاب"
 -4يتم ادخال اتريخ خطاب الضمان ىف حقل "اتريخ البداية"
 -5يتم ادخال اتريخ انتهاء خطاب الضمان ىف حقل "اتريخ اإلنتهاء"
 -6ىف حالة وجود تعديل ابلزايدة على مبلغ خطاب الضمان يتم ادخال مبلغ الزايدة ىف حقل "مبلغ الزايدة"
-7يتم ادخال بنك خطاب الضمان ىف حقل "البنك"
 -8يتم ادخال الغرض من خطاب الضمان ىف حقل "الغرض"
 -3طباعة خطاب الضمان
املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اخرت ""تشغيل" مث اضغط مفتاح "فتح".

 -8يتم ادخال سعر الوحدة ىف حقل " السعر "
ىف حالة اخلدمات يتم حتديد اجملموعة والفصل ىف حقل "الفئة " مث يتم ادخال بيان اخلدمة ىف حقل "البيان"
 -9يتم الضغط على مفتاح " الشروط " .
 -01يتم ادخال اتريخ بداية وانتهاء العقد ىف حقل " فعال "
 -11قم حبفظ امر الشراء من مفتاح حفظ او ابلضغط على ”“ ctrl+s
 -11يتم الضغط على مفتاح "اعتماد "لتقدمي العقد لالعتماد .
ملحوظة  :عند الضغط على مفتاح "اعتماد "وظهور الرسالة التالية " ال ميكن ان يكون املبلغ املصدر اكرب من
املبلغ املتفق عليه "
السبب هو ان قيمة املبلغ املتفق عليه ال يساوى إمجاىل قيمة اإلصدارات .

تظهر شاشة "تقدمي طلب جديد" ،اخرت "طلب منفرد" مث اضغط مفتاح "موافق".
تظهر شاشة "تقدمي الطلب" ،الذهاب إىل حقل "االسم" مث إدخل "تقرير -خطاب الضمان ".
تظهر شاشة معامالت التقرير(تقرير -خطاب الضمان).
ادخل نوع العقد "اتفاقية شراء عامة" ادخل رقم "اتفاقية الشراء العامة" مث إضغط مفتاح "موافق" يف حقل
"اإلصدار" اخرت "ال".
اضغط مفتاح "تقدمي" ،تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف الطلب اضغط مفتاح "ال".
أو ميكن اختصار اخلطوات السابقة عن طريق استخدام اختصار الطباعة املوجود ىف قائمة اإلجراءات املوجودة
ىف شاشة أوامر الشراء.

احلل  :التأكد من قيمة العقد مث تعديل القيمة الصحيحة أو الغاء االصدارات الغري صحيحة
ىف حالة تعديل قيمة العقد وتعديل قيمة حد املبلغ ال بد من إعادة تقدمي العقد لالعتماد وذلك ابلضغط على
مفتاح "إعتماد" وإدخال سبب إعادة االعتماد ىف حقل "املالحظة" .
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نظم إدارة مالية الحكومة -دليل المستخدم المختصر  -نظام المشتريات ( العقود )

نظم إدارة مالية الحكومة -دليل المستخدم المختصر  -نظام المشتريات ( العقود )

 -5إعداد اصدارات العقد

 -4البحث عن العقود

الغرض من انشاء األصدار هو تسجيل االرتباط املاىل لكل سنة مالية من مدة العقد

من املمكن البحث عن العقد ومتابعة موقفه أثناء االعتماد
شروط مسبقة:


املسار :

مسئولية (املشرتي نظام املشرتايت -املستخدم الرئيسى نظام املشرتايت ).
 .1املستكشف

 .2امجاىل أوامر الشراء

شروط مسبقة:



املسار :

-0فتح شاشة "إمجايل اوامر الشراء ".

مسئولية (املشرتي نظام املشرتايت-املستخدم الرئيسى نظام املشرتايت).
عقد معتمد
 .1املستكشف

 .2أوامر الشراء

 .3اإلصدارات

 -1الضغط على وظيفة "اإلصدارات" .تظهر شاشة" إصدارات -جديد"

 -2يتم ادخال رقم العقد ىف حقل "الرقم"

 -1إدخل رقم إتفاقية الشراء العام يف حقل "أ.ش.للمراجعة" مث اضغط مفتاح" "Enterمن لوحة املفاتيح،

 -3يتم الضغط على مفتاح "حبث" تظهر شاشة "عناوين أوامر الشراء"

يظهر رقم اإلصدار -املورد -اتريخ اإلنشاء .

 -4يتم الضغط على مفتاح "سطور" تظهر شاشة "سطور أوامر الشراء"

 -3يتم اإلنتقال إىل السطور خنتار رقم السطر املوجود ابلعقد يتم أدخال رقم السطر ىف حقل "الرقم"

من املمكن الضغط على مفتاح "فتح" تظهر شاشة "إمجاىل أوامر الشراء اىل أوامر الشراء  -الرقم"

 -4يتم البحث عن رقم السطر ىف العقد مث الضغط "موافق" يظهر بياانت السطر

 -من املمكن عرض تفاصيل إجراءات العقد وموقف اعتماده من خالل قائمة االستعالم مث الضغط على مفتاح

-5يتم إدخال املبلغ الذى ميثل امجاىل الدفعات ىف السنة املالية احلالية ىف حقل " الكمية " .

"عرض اتريخ اإلجراء"

 -6نقوم بتحريك املسطره اىل اليسار قليال ليتم ادخال املالحظات ىف حقل "مالحظة للمستلم"
 -7يتم الضغط مفتاح "حفظ"
 -8يتم الضغط على مفتاح " اعتماد " مث الضغط على مفتاح " موافق " .
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مالحظات :

 -6البحث عن اصدارات العقود

 -1ىف حالة ظهور رسالة "الشحنات ليس هلا توزيعات "
احلل  :يتم الضغط على مفتاح "التوزيعات" تظهر شاشة "التوزيعات"
مث يتم الضغط على حقل "حساب املصروفات" وادخال احلساب وفقا للفئة املدخلة

 -2عند الضغط على مفتاح "اعتماد" و ظهور الرسالة التالية " :امجاىل املبلغ احملرر جيب ان يكون
اقل من حد مبلغ االنفاق "

السبب :إمجاىل قيمة اإلصدار أكرب من مبلغ حد املبلغ ىف الشاشة "بنود وشروط" ىف العقد الرئيسى

احلل :التأكد من مبلغ العقد أو زايدة املبلغ ىف حقل "مبلغ متفق عليه " وحقل "حد املبلغ" مث الضغط مفتاح
"حفظ" تظهر رسالة تفيد بضرورة اعادة االعتماد ويظهر املوقف "يتطلب إعادة اإلعتماد" مث يتم الضغط على
مفتاح "إعتماد"

 -3عند الضغط على مفتاح "اعتماد" و ظهور الرسالة التالية " :ال تتطابق الكمية ( ) لشحنة
االصدار كمية التوزيع ( )

السبب  :أن قيمة الكمية ىف سطور اإلصدار ال تساوى قيمة الكمية ىف سطور التوزيعات لالصدار

احلل  :يتم التأكد من الكمية الصحية وتعديل الكمية اخلاطئة سواء ىف سطور االصدار او التوزيعات

 -عند الضغط على مفتاح "اعتماد" و ظهور الرسالة التالية "مبلغ االفراج جيب ان يكون اكرب من

احلد االدىن ملبلغ افراج االتفاق "

السبب مت إدخل إصدار مبلغه أبقل من احلد االدين لإلصدار الذي مت إدخاله يف شاشة إتفاقية الشراء العامة
احلل  :هو التاكد من مبلغ اإلصدار أو تعديل قيمة احلد األدىن لإلصدار ىف حقل "احلد األدىن لإلصدار" ىف
شاشة "بنود وشروط" ىف العقد الرئيسى

شروط مسبقة:

مسئولية (املشرتي نظام املشرتايت-املستخدم الرئيسى نظام املشرتايت).



املسار:

 .2امجاىل أوامر الشراء

 .1املستكشف

-0الضغط على وظيفة "إمجاىل امر الشراء " .تظهر شاشة "حبث عن اوامر الشراء"

 -2يتم ادخال رقم العقد ىف حقل "الرقم" ويتم ادخال رقم االصدار ىف حقل "اإلصدار"

 -3يتم الضغط على مفتاح "حبث" تظهر شاشة "عناوين أوامر الشراء" هبا مجيع تفاصيل االصدار
 -7متابعة موقف االصدار والتسلم والفواتري
بعد البحث عن رقم االصدار ىف حالة إذا كان موقف االعتماد " جارى التشغيل " لذلك فإن املستخدم ال
يستطيع فتح االصدار وتعديله
ومن املمكن متابعة االصدار يف هيكل االعتماد عن طريق الضغط على قائمة "استعالم" مث اختيار "عرض اتريخ
االجراء" فيظهر تفاصيل اإلجراءات

ملتابعة التسلمات والفواتري وموقف السداد اخلاص ابالصدار

 من املمكن عرض التسلمات اخلاصة ابمر الشراء من خالل الضغط على قائمة االستعالم مث "عرضاالستالم"

 من املمكن عرض الفواتري املرتبطة أبمر الشراء من خالل الضغط على "ادوات" مث "عرض الفواتري" -من املمكن عرض توزيعات وحسارب ارتباط االصدار من خالل الضغط على "ادوات" مث "عرض

التوزيعات"

 -4ملعرفة تفاصيل االتفاقية وشروطها من خالل الضغط على مفتاح "اتفاقية "
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 من املمكن عرض ملخص عن االصدار من خالل الضغط على "ادوات" مث6

"عرض الشحنات"

نظم إدارة مالية الحكومة -دليل المستخدم المختصر  -نظام المشتريات ( العقود )

 البحث عن اصدارات العقودشروط مسبقة :

مسئولية (املشرتي نظام املشرتايت -املستخدم الرئيسى نظام املشرتايت ) .



املسار :

 .2امجاىل أوامر الشراء

 .1املستكشف

-0الضغط على وظيفة "إمجاىل امر الشراء " .تظهر شاشة "حبث عن اوامر الشراء"

 -2يتم ادخال رقم العقد ىف حقل "الرقم" ويتم ادخال رقم االصدار ىف حقل "اإلصدار"

 -3يتم الضغط على مفتاح "حبث" تظهر شاشة "عناوين أوامر الشراء" هبا مجيع تفاصيل االصدار
 -7متابعة موقف االصدار والتسلم والفواتري
بعد البحث عن رقم االصدار ىف حالة إذا كان موقف االعتماد " جارى التشغيل " لذلك فإن املستخدم ال
يستطيع فتح االصدار وتعديله
ومن املمكن متابعة االصدار يف هيكل االعتماد عن طريق الضغط على قائمة "استعالم" مث اختيار "عرض اتريخ
االجراء" فيظهر تفاصيل اإلجراءات

ملتابعة التسلمات والفواتري وموقف السداد اخلاص ابالصدار
 من املمكن عرض التسلمات اخلاصة ابمر الشراء من خالل الضغط على قائمة االستعالم مث “عرضاالستالم"

 من املمكن عرض الفواتري املرتبطة أبمر الشراء من خالل الضغط على "ادوات" مث "عرض الفواتري" -من املمكن عرض توزيعات وحسارب ارتباط االصدار من خالل الضغط على "ادوات" مث "عرض

التوزيعات"

 من املمكن عرض ملخص عن االصدار من خالل الضغط على "ادوات" مث6

"عرض الشحنات"

نظم إدارة مالية الحكومة -دليل المستخدم المختصر  -نظام المشتريات ( العقود )
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نظم إدارة مالية الحكومة -دليل المستخدم المختصر  -نظام المشتريات ( العقود )

 -8إلغاء اإلصدار عن طريق شاشة إمجاىل أوامر الشراء

يستخدم اجراء الغاء االصدار ىف حالة وجود خطأ بعد اعتماد االصدار

شروط مسبقة  :مسئولية (املشرتي نظام املشرتايت -املستخدم الرئيسى نظام املشرتايت ) .


املسار :

رقم اصدار مل يتم اجراء تسلمات له
.2امجاىل أوامر الشراء

 .1املستكشف

 -0فتح شاشة "إمجاىل اوامر الشراء ".

 -2يتم ادخال رقم العقد ىف حقل "الرقم" ورقم االصدار ىف حقل "االصدار"
 -3يتم الضغط على مفتاح "حبث" تظهر شاشة "عناوين أوامر الشراء"
 -4من قائة أدوات خنتار "مراقبة" تظهر شاشة "مراقبة املستند -الرقم"
 -5يتم اختيار "إلغاء أمر الشراء"
 -6يتم حتديد مربع "استخدام اتريخ األستاذ العام للمستند"
 -7يتم ادخال سبب اإللغاء ىف حقل" السبب"

 -9تعديل بياانت اإلصدار(املرفوضة -غرياتم)
يستخدم اجراء تعديل االصدار ىف حالة موقفه غري اتم أم مرفوض
شروط مسبقة :


مسئولية (املشرتي نظام املشرتايت -املستخدم الرئيسى نظام املشرتايت ).



موقف االصدار غري اتم -مرفوض

املسار :

 .1املستكشف

 .2امجاىل أوامر الشراء

 -0فتح شاشة "إمجاىل اوامر الشراء ".
 -2يتم ادخال رقم العقد ىف حقل "الرقم" ورقم االصدار ىف حقل "االصدار"
 -3يتم الضغط على مفتاح "حبث" تظهر شاشة "عناوين أوامر الشراء"
يتم الضغط مفتاح "فتح" مث اجراءات التعديالت الالزمة مث الضغط مفتاح "حفظ"
 -4يتم اعادة تقدمي االصدار لالعتماد عن طريق مفتاح "اعتماد"

 -8الضغط على مفتاح "موافق تظهر رسالة حتذيرية يتم الضغط "موافق"
 8-1الغاء االصدار عن طريق شاشة االصدارات
 -0يتم فتح شاشة "اصدارات"
تظهر شاشة "اصدارات -الرقم"
 -2يتم فتح قائمة "ادوات" مث خنتار الغاء
تظهر شاشة "مراقبة املستند"

 -3يتم حتديد مربع "استخدام اتريخ األستاذ العام للمستند"
 -4يتم ادخال سبب اإللغاء ىف حقل" السبب"
 -5الضغط على مفتاح "موافق تظهر رسالة حتذيرية يتم الضغط "موافق"
7
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نظم إدارة مالية الحكومة -دليل المستخدم المختصر  -نظام المشتريات ( العقود )

نظم إدارة مالية الحكومة -دليل المستخدم المختصر  -نظام المشتريات ( العقود )

 -11طباعة إصدارات العقد

 -11إقفال االصدار
تستخدم عملية اقفال االصدارات وذلك لتصفية االصدارات اليت مل يتم تنفيذ او استكمال التوريد ألى

الشروط املسبقة :

سبب فيتم رد املبلغ للميزانية



مسؤولية (املشرتي نظام املشرتايت -املستخدم الرئيسى نظام املشرتايت) .

شروط مسبقة :



اتفاقية شراء عام وهلا إصدارات معده مسبقاً.



املسار :

مسؤولية (املشرتي نظام املشرتايت -املستخدم الرئيسى نظام املشرتايت ).
.2امجاىل أوامر الشراء

 .1املستكشف

 -0فتح شاشة "إمجاىل اوامر الشراء ".

 -2يتم ادخال رقم العقد ىف حقل "الرقم" ورقم االصدار ىف حقل "االصدار"
 -3يتم الضغط على مفتاح "حبث" تظهر شاشة "عناوين أوامر الشراء"
 -4من قائة أدوات خنتار "مراقبة" تظهر شاشة "مراقبة املستند -الرقم"
 -5يتم اختيار "إقفال أمر الشراء"
 -6يتم حتديد مربع "استخدام اتريخ األستاذ العام للمستند"
 -7يتم ادخال سبب اإلقفال ىف حقل" السبب"
 -8الضغط على مفتاح "موافق" تظهر رسالة حتذيرية لالقفال
 -9اضغط "موافق"

املسار :

 .0املستكشف

التقارير

 -1من شاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اخرت ""تشغيل" مث اضغط مفتاح "فتح".
تظهر شاشة "تقدمي طلب جديد"
 -1اخرت "طلب منفرد" مث اضغط مفتاح "موافق".تظهر شاشة "تقدمي الطلب"،
 -3الذهاب إىل حقل "االسم" مث اخرت "اصدارات عقود الشراء ".
مبجرد إدخال اسم التقرير(اصدارات عقود الشراء) تظهر شاشة معامالت التقرير(اصدارات عقود الشراء).
 -4ادخل نوع امر الشراء "اصدارات عقود الشراء"
 -5ادخل رقم "اتفاقية شراء عامة" مث إضغط مفتاح "موافق".
 -6اضغط مفتاح "تقدمي" ،تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف الطلب اضغط مفتاح "ال".
 -7من قائمة "عرض" اخرت "طلبات" ،تظهر شاشة "البحث عن الطلب" ،اضغط مفتاح "حبث".
تظهر شاشة هبا كافه الطلبات اليت مت تقدميها ،اضغط مفتاح "جتديد البياانت" حيت تصبح حالة الطلب "اتم"
ووضع الطلب "عادي".
حدد السطر الطلب املراد طباعته مث اضغط مفتاح "عرض املخرجات".
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 .3تشغيل
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نظم إدارة مالية الحكومة -دليل المستخدم المختصر  -نظام المشتريات ( العقود )

نظم إدارة مالية الحكومة -دليل المستخدم المختصر  -نظام المشتريات ( العقود )

 -12طباعة تفاصيل العقد

 -13متابعة العقود عن طريق تقرير "تفاصيل بياانت العقد"

الشروط املسبقة :


املسار :

مسؤولية (املشرتي نظام املشرتايت -املستخدم الرئيسى نظام املشرتايت) .
 .0املستكشف

التقارير

 .3تشغيل

 -1من شاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اخرت ""تشغيل" مث اضغط مفتاح "فتح".
تظهر شاشة "تقدمي طلب جديد" ،اخرت "طلب منفرد" مث اضغط مفتاح "موافق".
تظهر شاشة "تقدمي الطلب" ،الذهاب إىل حقل "االسم" مث إدخل "عقد الشراء ".
 -1مبجرد إدخال اسم التقرير(عقد الشراء) تظهر شاشة معامالت التقرير(عقد الشراء).
 -3ادخل نوع العقد "اتفاقية شراء عام" ادخل رقم "اتفاقية الشراء العامة" مث إضغط مفتاح "موافق" يف حقل
"اإلصدار" اخرت "ال".
 -4اضغط مفتاح "تقدمي" ،تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف الطلب اضغط مفتاح "ال".
أو ميكن اختصار اخلطوات السابقة عن طريق استخدام اختصار الطباعة املوجود ىف قائمة اإلجراءات املوجودة
ىف شاشة أوامر الشراء.من قائمة "عرض" اخرت "طلبات" ،تظهر شاشة "البحث عن الطلب" ،اضغط مفتاح
"حبث".
تظهر شاشة هبا كافه الطلبات اليت مت تقدميها ،اضغط مفتاح "جتديد البياانت" حيت تصبح حالة الطلب "اتم"
ووضع الطلب "عادي".
حدد السطر الطلب املراد طباعته مث اضغط مفتاح "عرض املخرجات"
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الشروط املسبقة :
مسؤولية مسؤولية (املشرتي نظام املشرتايت -املستخدم الرئيسى نظام املشرتايت) .
املسار :

 .0املستكشف

التقارير

 .3تشغيل

 -1من شاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اخرت ""تشغيل" مث اضغط مفتاح "فتح".
تظهر شاشة "تقدمي طلب جديد" ،اخرت "طلب منفرد" مث اضغط مفتاح "موافق".
تظهر شاشة "تقدمي الطلب" ،الذهاب إىل حقل "االسم" مث إدخل " تقاصيل بياانت العقد ".
 -1مبجرد إدخال اسم التقرير(عقد الشراء) تظهر شاشة معامالت التقرير(تقاصيل بياانت العقد).
 -3ادخل رقم العقد " مث إضغط مفتاح "موافق" يف حقل "اإلصدار" اخرت "ال".
 -4اضغط مفتاح "تقدمي" ،تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف الطلب اضغط مفتاح "ال".
أو ميكن اختصار اخلطوات السابقة عن طريق استخدام اختصار الطباعة املوجود ىف قائمة اإلجراءات املوجودة
ىف شاشة أوامر الشراء.
من قائمة "عرض" اخرت "طلبات" ،تظهر شاشة "البحث عن الطلب" ،اضغط مفتاح "حبث".
تظهر شاشة هبا كافه الطلبات اليت مت تقدميها ،اضغط مفتاح "جتديد البياانت" حيت تصبح حالة الطلب "اتم"
ووضع الطلب "عادي".
حدد السطر الطلب املراد طباعته مث اضغط مفتاح "عرض املخرجات"
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نظم إدارة مالية الحكومة -دليل المستخدم المختصر  -نظام المشتريات ( العقود )

نظم إدارة مالية الحكومة -دليل المستخدم المختصر  -نظام المشتريات ( العقود )

 -15البحث عن االستالمات

 -14اإلستالم
هو عبارة عن املستند الذي يستخدم لتأكيد االستالم (اإلجناز) اخلدمة طبقا لشروط ودفعات العقد.
إعداد االستالم

 -1فتح شاشة "عرض حركات تظهر شاشة "حبث عن حركات استالم"
 -1إدخل رقم االستالم ىف حقل "االستالم" أو رقم أمر الشراء داخل حقل "أمر الشراء" مث إضغط مفتاح

الشروط املسبقة :


املسار :

"حبث" .تظهر شاشة "إمجايل حركة االستالم".

 -3اضغط مفتاح "احلركات" ملعرفة التفاصيل.

مسؤولية (املستخدم الرئيسي  -نظام املشرتايت) .
 .1املستكشف

املسار :

 .1املستكشف

 .2احلركات

 .3االستالم

 .3عرض حركات االستالم

 .2االستالم

 -1فتح شاشة "اإلستالم".
تظهر شاشة "حبث عن استالم متوقع" إدخل رقم أمر الشراء أو العقد .
 -1إضغط مفتاح "حبث" وستظهر كل من شاشة "إذن اإلستالم" وشاشة "عنوان اإلستالم".
 -3يتم إدخال اتريخ اإلستالم يف حقل "التاريخ" وإدخال بيان االستالم ىف حقل "املالحظات".
 -4يتم تصغري شاشة "عنوان االستالم" .تظهر شاشة "إذن اإلستالم".
 -5حدد مربع اإلختيار جبانب السطر الذي سوف يتم عمل إستالم له.
 -6يتم إدخال اسم موقع االستالم او اختياره من قائمة القيم يف حقل "املوقع".
 -7إضغط مفتاح "العنوان" أسفل شاشة "إذن االستالم" فتظهر شاشة "عنوان االستالم" ويظهر رقم االستالم.
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نظم إدارة مالية الحكومة -دليل المستخدم المختصر  -نظام المشتريات ( العقود )

نظم إدارة مالية الحكومة -دليل المستخدم المختصر  -نظام المشتريات ( العقود )

 -17طباعة إيصال االستالم

 -16إلغاء التسلمات

الشروط املسبقة :

يتم يف هذه العملية إلغاء التسلمات اخلطأ
الشروط املسبقة :



 الفرتة احملاسبية مفتوحة .

املسار :

مسؤولية (املستخدم الرئيسي  -نظام املشرتايت .

 إذن استالم معد مسبقاً.

 التأكد من أن هناك رقم استالم .

املسار :

 مسئولية وزارة املالية املستخدم الرئيسي للمخازن

 -1من شاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اخرت ""الطلبات" مث اضغط مفتاح "فتح".

.1

الحركات

 .2االستالم

 .3المرتجعات

 -1من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية ”االستالم" ومنها اضغط نقراً
مزدوجاُ على الوظيفة الفرعية ”املرجتعات" أو حددها مث اضغط مفتاح "فتح".
تظهر شاشة حبث عن مرجتعات

 -1إدخال رقم االستالم يف حقل االستالم أو من املمكن ادخال رقم أمر الشراء أو املورد او كود املادة للبحث
 -3حدد مربع االختيار جبانب السطر

 .0املستكشف

التقارير

 .3تشغيل

تظهر شاشة "تقدمي طلب جديد" ،اخرت "طلب منفرد" مث اضغط مفتاح "موافق".
تظهر شاشة "تقدمي الطلب" ،الذهاب إىل حقل "االسم" مث إدخل "أيصال أستالم اخلدمات واالعمال
مبجرد إدخال اسم التقرير(إيصال أستالم اخلدمات واألعمال) تظهر شاشة معامالت التقرير(إيصال أستالم
اخلدمات واألعمال).
 -1ادخل رقم امر الشراء او جمموعة ارقام لسلسلة أوامر شراء مث أضغط على مفتاح "موافق".
 -3اضغط مفتاح "تقدمي" ،تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف الطلب اضغط مفتاح "ال".
أو ميكن اختصار اخلطوات السابقة عن طريق استخدام اختصار الطباعة املوجود ىف قائمة اإلجراءات املوجودة

 -4أدخل الكمية املراد اعادها

ىف شاشة االستالم.

 -5اختار من قائمة عائد اىل ( اختار املورد )

من قائمة "عرض" اخرت "طلبات" ،تظهر شاشة "البحث عن الطلب" ،اضغط مفتاح "حبث".

 -6أدخل اتريخ اإللغاء ىف حقل اتريخ احلركة

تظهر شاشة هبا كافه الطلبات اليت مت تقدميها ،اضغط مفتاح "جتديد البياانت" حيت تصبح حالة الطلب "اتم"

 -7أدخل بيان سبب اإللغاء ىف حقل "املالحظات "

ووضع الطلب "عادي".

 -8اضغط "حفظ"

حدد السطر الطلب املراد طباعته مث اضغط مفتاح "عرض املخرجات".
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