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 مالحظة

 وتم طباعتها نرجو كتابة اسمك على الغالف وذلك بغرض الرقابة على المستندات نسخة الكترونيةحال استالم  في

 يتم كتابة االسم على الغالف وذلك بغرض الرقابة على المستندات  نسخة مطبوعةحال استالم  في
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 الدورة املستندية للشراء
 عدادإامليزانية تبدأ مرحلة وارتباط  اعتماد طلب الشراءوبعد  وحدة املشرتايتعداد طلب الشراء من مركز العمل أو من تبدأ الدورة املستندية للشراء إب

تختيار أضللها مث يتم إعداد أمر الشراء ال من قبل جلنة املشرتايت يتم حتليلها أسعار مثاملوردين عروض  يرسلللموردين ومن مث  اوارساهل سعاراألطلبات 
 بناءاً على العرض الذي مت اتختياره.

 

 

 

 

 جراءات عمليات الشراء التوريد والسدادإ

 
  

 عروض األسعار أمر الشراء أفضل عرض أسعار طلب عرض أسعار طلب الشراء
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 مصطلحات هامة
 طلب الشراء .1

 عداده للحصول على اخلدمة أو املادة اليت حيتاجها مركز العمل.هو عبارة عن مستند يتم إ 
 .ميكن رضض الطلبات أو اعتمادها وتقدميها من مستوى ألتخر حىت يتم املواضقة عليها يف النهاية 
 ."الشخص املسئول عن إعداد طلب الشراء يسمي "الطالب" أو "املعد 

 طلب عروض األسعار .2
 لذي يتم إرساله للمورد طلباً لتقدمي عروض أسعار للخدمة أو البلاعة اليت حيتاجها .طلب األسعار هو عبارة عن املستند ا .3

 
 عروض األسعار  .4

 .عرض األسعار هو املستند الذي يرسله املورد كرد على طلب عرض األسعار املقدم من اجلهة الطالبة 

 أمر الشراء .5

  التوريد عملية  لبدء تنفيذهو املستند الذي يتم إرساله للمورد. 
 .القائم بعملية الشراء هو شخص متخصص يف الشراء "مشرتي" يف نظام أوراكل للمشرتايت يتم تعريفه كمشرتي 

 االستالم .6

 )أو العقد لشروط املوجودة يف أمر الشراءل طبقاأو اخلدمة  للمادة هو عبارة عن املستند الذي يستخدم لتأكيد االستالم )اإلجناز. 

 الفاتورة .7

  حيدد مبلغ استحقاقه للسداد. والذييرسله للمورد  ذيالالفاتورة هو املستند 
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     طلبات الشراء
 يتم إعداد طلب الشراء عن طريق النظام ابستخدام شاشة طلبات الشراء. 

 
 شاشة طلبات الشراء حتتوي على ثالث مناطق سوف يتم استعراضها كما يلي:

 أوال: منطقة العنوان
 مية اليت تقوم بعمل طلب الشراء وتظهر تلقائياً بناًء على بياانت املستخدم للنظام.هي عبارة عن اجلهة احلكو  وحدة التشغيل

 يظهر هذا الرقم بشكل تلقائي عند اللغط على مفتاح حفظ بعد االنتهاء متاماً من إدتخال كاضة بياانت طلب الشراء. الرقم
 م املستخدم.هو املوظف القائم أبعداد طلب الشراء ويظهر تلقائياً تبعاً ألس املعد
 يتم إدتخال وصف للعملية يف هذا احلقل وهو حقل اتختياري. البيان

 املوقف

  -: يصف هذا احلقل حالة الطلب ويظهر تلقائياً كلما تغريت حالة الطلب
  : مل يتم تقدميه لالعتماد ومن املمكن التعديل عليه.غري اتم

 ماد.: ال يزال الطلب يف مراحل املواضقة واالعتجاري التشغيل
 الطلب واعتماده ومت أتكيد حجز األموال علىمتت املواضقة  :معتمد

 تظهر القيمة يف هذا احلقل بشكل تلقائي من جمموع بياانت السعر لسطور أمر الشراء. اإلمجايل
 اثنيًا: منطقة سطور طلب الشراء

 رقم السطر وهو يظهر بشكل تلقائي مبجرد الدتخول إىل السطر. الرقم
 الطلب وهو إما تخدمات أو بلائع. نوع النوع
 يف هذا احلقل يتم إدتخال رقم اجملموعة والفصل اخلاصة ابخلدمة. الفئة

 يف هذا احلقل يتم إضاضة بيان أو وصف للصنف الذي مت اتختياره. البيان
 دة القياس هى الدينار الكوييت.هو احلقل اخلاص بوحدة القياس املادة مثل)وحده, كرتونه, دستة,...اخل( ابلنسبة للخدمات ضإن وح و.ق

 يتم إدتخال كمية الطلب ا ملراده من املادة املطلوبة إما يف حالة اخلدمات يتم إدتخال إمجايل قيمة اخلدمة يف هذا احلقل. الكمية
 . الواحدةيتم إدتخال سعر الوحدة  السعر

 اثلثًا: منطقة املفاتيح
 ل قسم امليزانية.يستخدم يف إدتخال حساب االرتباط من قب توزيعات
 يستخدم يف تقدمي طلب الشراء لالعتماد وينشط هذا املفتاح بعد حفظ طلب الشراء. اعتماد
  كل سطر من سطور طلب الشراء حيتوي على وصف املادة واخلدمة املطلوبة يف هذه املرحلة يتم حتديد سعر تقديري. 



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 7 صفحة

 )مواد( طلب الشراءإعداد 

 : شروط مسبقة

 ( متاحة للمستخدم . الرئيسى نظام املشرتايت املستخدم -الطالب نظام املشرتايتد ابن مسؤولية )جيب أن يتم التأك 

 :املسار 

 
"، مث املستخدم الرئيسى نظام املشرتايت -الطالب نظام املشرتايتالدتخول من مسئولية "

" راءطلبات الشمن شاشة املستكشف الرئيسية اضغط ضغطاً مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية "
 ".طلبات الشراءعلى الوظيفة الفرعية " ومنها اضغط ضغطاً مزدوجاً 

 

 طلبات الشراء]جديد[".تظهر شاشة "

 
 وإدتخال كل من" العنوان منطقة " إىلالذهاب 

 "البيان "  ادتخال بيان طلب الشراء ىف حقل 
 الطالبة.الذي يتلمن رمز اجلهة واجلهة  " احلقل املرن"  اضغط على 

 . طلبات الشراء3 . طلبات الشراء2 . املستكشف1
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 "عناوين طلب الشراء"ة تظهر شاش

 يتم اتختيار اجلهة الطالبة من القائمة  -4

 
 ." من لوحة املفاتيحTAB" مث اضغط مفتاح "%" مث أدتخل "سطور طلب الشراء" يف منطقة "الصنفحقل " إىللذهاب ا -5

الة اخلدمات يتم اتختيار اجملموعة والفصل من ح ويف "  موافق"، يتم إتختيار الصنف مث اللغط على مفتاح "  أصناف النظامتظهر قائمة القيم ل " 
  "الفئة"حقل 

 
 "يفمطلوب الكمية من حقل " ا" ويتم اتختيار التاريخ املطلوب ضيه السعرحقل "  يف  يوالسعر التقدير "  الكميةحقل "  يفيتم ادتخال الكمية املطلوبة 
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 حفظ حفظ طلب الشراء ابللغط على مفتاح " عند االنتهاء من كاضة البياانت املطلوبة ىف طلب الشراء يتم  -6

 " . اعتماد " ىف منطقة عنوان طلب الشراء وينشط مفتاح " الرقميظهر رقم طلب الشراء ىف حقل " 

 
 . لتقدمي الطلب لالعتماد  "طلب الشراءأسفل شاشة " " يفاعتماداضغط مفتاح " -7

 
 "اعتماد مستندلتظهر شاشة " 
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 مسؤول من تخالل تخانة "مالحظة". أدتخل أي مالحظات لل -8
 " وبذلك يتم تقدمي طلب الشراء لالعتماد.موافقاضغط مفتاح " -9
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 إعداد طلب شراء خدمات

 ولكن يتملطلب الشراء مواد يتم اتباع نفس خطوات االدخال  
 . " موافق" مث نلغط على مفتاح " خدمات" التختيار النوع " النوعالذهاب اىل حقل " 

 
 " من لوحة املفاتيح.TAB" مث اضغط مفتاح "%" مث أدتخل "سطور طلب الشراء" يف منطقة "الفئةحقل " إىلذهاب ال

 ".موافق" ، يتم اتختيار الفئة مث اللغط على مفتاح "فئات اخلدماتتظهر قائمة القيم لـ  "

 
 وكتابة وصف للخدمة املطلوبة. " البيان "حقل  إىلالذهاب 
 .اخلدمة مبلغ() سعرتابة وك " الكمية" حقل  إىلالذهاب 

 حفظيتم اللغط على مفتاح "
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 إعتماد طلبات الشراء من قبل رئيس القسم 

 الشراء كما هو موضح  مت تبسيط هيكل اعتماد طلبات

 

 

 

 

 

 

 :  املسار

 
 
 
 
 " التبليغات  قائمةمن شاشة املستكشف الرئيسية اضغط ضغطاً مزدوجاً على الوظيفة " -1

 

 

 " وحتنوى على املعامالت املقدمة لإلعتمادبليغاتالتتظهر شاشة " 

 
 

 .قائمة التبليغات2 . املستكشف1
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 مراجعة املعاملة  يتم " تفاصيل التبليغيتم اللغط على املعاملة املراد ضتحها  تظهر شاشة "  -2

 
 " اعتماد" مث  اللغط على مفتاح " مالحظةيتم كتابة املالحظات ىف حقل " -3

 
 زانيةرفض طلب الشراء من قبل املسئول او موظف املي

 يتم اتباع نفس اجراءات اإلعتماد

 "مالحظةيتم كتابة سيب الرضض ىف حقل  " -1

 " رفضاللغط على مفتاح " يتم مث  -2
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 طلب الشراء اىل موظف أو مسئول  توجيه

 التبليغات ضتح شاشة  -1
 الباحث  "  مث اللغط على  رمز توجيه اىلىف أسفل الشاشة االنتقال اىل حقل  "  -2

 
 "البحث عن املوظف"هر شاشة تظ 

 
 اسم املستخدمأو  ابالسمحدد تخيار البحث هل  -3

 
 او اسم املوظف اسم املستخدمادتخل   -4

 
 يظهر اسم املوظف ابلكامل  "انتقال"اضغط  على مفتاح  -5

 
 توجيهمث اللغط على مفتاح    "اختيار"حدد  املوظف مث اللغط على مفتاح  -6
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 اءالبحث عن طلب الشر 

 ميكن البحث عن طلبات الشراء وذلك ملعرضة حالة الطلب والتغريات اليت قد تطرأ عليها.
 : املسار

 
 
 ".إمجايل طلب الشراء" اضفط على وظيفة -1

 "البحث عن طلبات الشراءتظهر شاشة "

 ".مسحاضغط مفتاح " -2

  "حبث( مث اضغط "اتريخ التكوين ، حساب املوازنة  ،داملع -املوقف-،طلب الشراءرقم مثل )يتم إدتخال أي من معامالت البحث  -3

 
 . "إمجاىل عناوين طلبات الشراء"تظهر شاشة 

 
 " 262يف احلالة السابقة جند أن طلب الشراء رقم " ،تظهر طلبات الشراء طبقاً ملعايري البحث اليت مت إدتخاهلا

 . إمجايل طلبات الشراء3 . طلبات الشراء2 . املستكشف1
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 البحث عن طريق حساب املوازنة

 
 البحث عن طريق املوقف
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 موقف طلبات الشراء  متابعة

وال ميكن  " لذلك ضإن املستخدم ال يستطيع ضتح طلب الشراءجارى التشغيل  -معتمدموقف االعتماد "ىف حالة اذا كان بعد البحث عن رقم الطلب 
 ولكن ميكنه مراجعة سطور طلب الشراء عن طريق التعديل عليه 

  " طلب الشراءإمجاىل سطور " تظهر شاشة "السطور"اللغط على مفتاح   -1

 كل إجراء  اتريخظهر ي" ضعرض اتريخ االجراء" مث اتختيار "ادواتومن املمكن متابعة طلب الشراء ىف هيكل االعتماد  عن طريق اللغط  على  قائمة "
 .واملسئول عن اإلجراء 

 
 "رقم الطلب -طلب الشراء تظهر شاشة "

 
يقدم موظف مث  أيمن قبل " يف هذه احلالة ميكن ضتح طلب الشراء وتعديل بياانته مرفوض -اتمغري " لطلب الشراء  موقف االعتماد ىف حالة اذا كان 

 .مرى أتخرى  لالعتماد
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 ومتابعة الدورة املستندية شراء الالبحث عن رقم  أمر الشراء من طلب 

 يتم اتباع اجراءات البحث عن طلب الشراء السابقة  -1

 " امر الشراءعرض أو من قائمة أدوات يتم اتختيار " -2

 
 "سطور أوامر الشراءتظهر شاشة "

 
 "عرض اتريخ اإلجراءاللغط على مفتاح " مث االستعالمقائمة  من تخاللوموقف اعتماده  من املمكن عرض تفاصيل إجراءات أمر الشراء  -

 

 
 



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 19 صفحة

 " عرض االستالم" قائمة االستعالم  مث  الشراء من تخالل اللغط على أبمرمكن عرض التسلمات اخلاصة من امل -

 
 

 "عرض الفواتريمر الشراء من تخالل اللغط على "من املمكن عرض الفواتري املرتبطة أب -

 
 

 "عرض التوزيعاتمن املمكن عرض توزيعات وحساب ارتباط أمر الشراء من تخالل اللغط على  " -

 
 "عرض الشحناتمر الشراء من تخالل اللغط على  "أمن املمكن عرض ملخص عن  -

 



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 26 صفحة

 الشراء اتطباعة طلب

 (1)يتم اتباع اجراء طباعة التقارير والنموذج رقم 

 " طلبات" مث اتختيار "عرضاو من تخالل قائمة " ".فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيلمن شاشة "املستكشف" الرئيسية اضتح "التقارير" منها اتخرت ""
 ".فقموا" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اتخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "

 قم إبدتخال املعامالت. ( تظهر شاشة معامالت التقريرطلب الشراء -كويت) إدتخال اسم التقرير مبجرد

 ".موافقمث إضغط مفتاح "و الطالب أو التاريخ أ" طلب الشراءادتخل رقم "
 ."، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف الطلب تقدمياضغط مفتاح "
 ".الاضغط مفتاح "

 "الطلبات" تظهر شاشة " حبثاح "اضغط مفت
 " عرض املخرجاتاضغط مفتاح " 

 
 ."طلبات الشراء"شاشة  يفاإلجراءات و ميكن اتختصار اخلطوات السابقة عن طريق استخدام اتختصار الطباعة  املوجود ىف قائمة أ

 



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 21 صفحة

 إلغاء طلبات الشراء

 ء طلبات الشرا يتم البحث عن رقم طلب الشراء من تخالل شاشة إمجايل

 :املسار

 
 
 تظهر شاشة "البحث عن طلبات الشراء" ط على وظيفة "إمجايل طلب الشراء".غاض -1
 ".مسحاضغط مفتاح " -2
 " حبثمث اضغط " رقم طلب الشراء"حقل " يف دتخل رقم طلب الشراءأ -3

 
  " ."إمجاىل عناوين طلبات الشراءتظهر شاشة 

 "مراقبة املستندشة "تظهر شا "مراقبة" خنتار "أدواتمن قائمة " -4

 

 
 "موافق "  مث اضغطالسبب " " مث أدتخل سبب إلغاء ىف حقل" إلغاء طلب الشراءاتخرت "  -5

 . إمجايل طلبات الشراء3 . طلبات الشراء2 . املستكشف1



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 22 صفحة

 اقفال طلب الشراء

 راذ قراهلا من قبل قسم امليزانية ومل يتم تنفيذها ومت اخت يإجراء االرتباط املبدئ مت تستخدم عملية اقفال طلب الشراء وذلك لتصفية طلبات الشراء اليت
 امليزانية مرة أتخرى . ابلغاء االرتباط حىت يؤدى اىل إاتحة املبلغ يف

 :املسار

 

  "إمجاىل طلبات الشراء"يتم البحث عن رقم طلب الشراء من تخالل شاشة 

 ""البحث عن طلبات الشراءتظهر شاشة ". إمجايل طلب الشراءاضغط على وظيفة " -1

 ".مسحاضغط مفتاح " -2

 " حبثمث اضغط " رقم طلب الشراء"حقل " يف ب الشراءدتخل رقم طلأ -3

 
 " . إمجاىل عناوين طلبات الشراءتظهر شاشة "

 مراقبة املستند"" تظهر شاشة "مراقبة" خنتار "أدواتمن قائمة " -4

 

 . إمجايل طلبات الشراء3 . طلبات الشراء2 . املستكشف1



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 23 صفحة

 
 "موافق "  ضغطإمث السبب" حقل"  مث أدتخل سبب اإلقفال  يف وحدد مربع اخليار  "إقفال هنائىاتخرت "  -5

 ".موافقتظهر رسالة حتذير نلغط على " -6

 
 " .موافقالتغيريات" نلغط على " ةملشاهد ةاالستعالم مره اثني رجاء مت اجراء مراقبة املوازنة بنجاح.تظهر رسالة "  -7

 
 

 

 

 



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 21 صفحة

 توزيع طلبات الشراء على موظفى املشرتايت

حىت يتم بل رئيس قسم املشرتايت  وذلك لتوزيع العمل على املوظفني كيفية توزيع طلبات الشراء ملوظفى املشرتايت من ق  االجراءيصف هذا 
 .  اجراءات طلبات األسعار واستدراج وحتليل عروض االسعار البدء يف

 :  املتطلبات

 "نظام املشرتايت-املستخدم الرئيسى " صالحية -

 طلبات شراء معتمدة -

 :  املسار

 (املشرتىادارة حتميل عمل يتم اللغط على الوظيفة ) -1

 (حبث عن سطور طلب الشراءتظهر شاشة  )

 
 (طلب الشراءحقل  ) ىل أحد املوظفني يفإيتم ادتخال رقم طلب الشراء املراد ختصيصه   -2

 الطالب( . -املعد -للبحث على سبيل املثال  )التاريخآتخر معامل  يمن املمكن البحث عن املعاملة أب

 " حبث "يتم اللغط على مفتاح  -3

 "ختصيص سطور طلبات الشراء"شاشة تظهر 

  املشرتىحقل  ستخصص له  املعاملة يفالذي  تاييتم حتديد اسم موظف املشرت  -4

 عمل املشرتي إدارة حتميل.2 . املستكشف1



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 21 صفحة

 
 يتم حتديد سطور طلب الشراء  املراد ختصيصها للموظف  -5

 
 ( حفظيتم اللغط على مفتاح ) -6

 
 مر شراء .أندية من طلبات أسعار وعروض أسعار و تصبح املعاملة متاحة لدى املوظف اجلديد ليبدأ استكمال الدورة املست

 



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 20 صفحة

 طلبات األسعار 
 -:هناك عدة أنواع من طلبات عروض األسعار  وعبارة عن املستند الذي يتم إرساله للمورد طلباً لتقدمي عروض أسعار للخدمة أو املادة  

 تكوين العقود )اتفاقية شراء عامة ( يفيستخدم  طلب األسعار القياسي
 يتكوين امر شراء قياس يفيستخدم   ب األسعارعطاء طل

 " طلبات األسعارنظام املشرتايت من تخالل شاشة " عداد طلبات األسعار يفإيتم 

 
 منطقة عنوان طلب األسعار أوالً 

 رقم طلب األسعار ويظهر آلياً بواسطة النظام عند حفظ مستند طلب األسعار. الرقم
 )عطاء طلب أسعار، ، طلب أسعار قياسي(. تخدم من قائمة القيم احد االتختياراتنوع طلب األسعار خيتار املس النوع

 يتم تغيري املوقف من جاري التشغيل إىل نشط املوقف
 يف هذا احلقل يتم إدتخال التاريخ الذي يرغب ضيه املشرتي ان حيصل على عروض األسعار من املوردين. اتريخ االستحقاق

 يتم إدتخال أتخر اتريخ ميكن أن يقبل ضيه املشرتي عروض األسعار من املوردين. يف هذا احلقل اتريخ اإلقفال
 ميثل بيان طلب األسعار  البيان

 اثنياً منطقة سطور طلب األسعار
 ميثل املادة املراد طلب بياانت عنها الصنف

 رقم اجملموعة والفصل اخلاصة ابخلدمات لميث الفئة
 الكمية املطلوبة الكمية

 لسعر السوق حىت يتم مقارنته بسعر املورد يالسعر التقدير  ملستهدفالسعر ا
 اثلثاً منطقة مفاتيح طلب األسعار

 . يستخدم يف إدتخال شروط الشراء الشروط
 الشحن. كميات ومواعيديستخدم يف إدتخال   شحنات
 .لطلب االسعار  يستخدم يف إدتخال املوردين املوردين



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 27 صفحة

 التكوين اآليل عن طريق سعارإعداد  طلبات األ

 التكوين اآليل 
املوجودة يف طلب الشراء يف إعداد طلب عروض األسعار لكن البد أن يكون هناك طلب شراء البياانت هي تخاصية متكن املستخدم من استخدام 

 .   يف أمر شراء واحدمعتمد كما ميكن جتميع عدة طلبات شراء خمتلفة وتكوين طلب عروض أسعار واحد لكل هذه الطلبات وأيلا ميكن دجمها 
 شروط مسبقة :

 ( متاحة للمستخدم . املستخدم الرئيسى نظام املشرتايت -املشرتي نظام املشرتايتجيب أن يتم التأكد ابن مسئولية ) 
 طلب شراء معتمد جيب أن يكون. 

 : املسار

 ".التكوين اآليلضتح شاشة " -1

 

 
 

 ".حبث عن سطور طلب الشراءتظهر شاشة "
 ".مسحفتاح "اضغط م -2

 ".حبثمث اضغط مفتاح " ( و املادةا -رقم طلب الشراء) يتم إدتخال أي عنصر من عناصر البحث

 
 
 

 . التكوين اآليل2 . املستكشف1



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 21 صفحة

 ".التكوين اآليل للمستنداتتظهر شاشة "

 
 سعار، حدد مربع اإلتختيار جبانب السطر.أيتم تنشيط سطر طلب الشراء املراد حتويله إىل طلب عروض  -3

 ط اكثر من سطر طلب شراء.يمن طلب شراء يف طلب عرض اسعار عن طريق تنشميكن جتميع اكثر  :مالحظة 

 ".نوع املستند" من القائمة املنسدلة املوجوده يف  حقل "طلب أسعاراتخرت نوع املستند " -4

 
 ".مستند جديد" ، تظهر شاشة "آيلاضغط مفتاح " -5



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 29 صفحة

 
 ".تكوينمث اضغط مفتاح " "نوع ط.أ"" من قائمة القيم يف حقل عطاء طلب أسعاراتخرت نوع طلب األسعار " -6

 ." ويظهر رقم طلب األسعار اآليل طلبات األسعارتظهر شاشة "
  "البيان"حقل  يتم ادتخال بيان طلب األسعار يف -7
 .ابلبياانت املدتخلة " حىت ميكن طباعة طلب األسعاراملوقفحقل " يتم تغيري املوقف اىل نشط يف -8
 "اتريخ االستحقاقحقل " ادتخال اتريخ بداية استقبال عروض األسعار يف يتم -9

 "اتريخ اإلقفالحقل "  يتم ادتخال آتخر موعد الستقبال عروض األسعار يف -11

 
 

 " . طريقة الشراء"  ينقوم ابلدتخول على احلقل الوصف -11
 . "مورد واحدحقل " يف يتم اتختيار اذا كان املورد حمتكر ام ال



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 36 صفحة

 " املمارسة/املناقصة  رقمحقل " ال رقم املناقصة أو املارسة يفيتم ادتخ
 املمارسة"/اتريخ املناقصة حقل " يتم ادتخال اتريخ املناقصة او املمارسة يف

 
 يراء هيكون طريقة الشضسضتبعا لقواعد السياسات واالجراءات  ي،طلب من مورد تخارجكان الحالة اذا كان املورد حمتكر للسلعه او   يف -: مالحظة

 .)عرض وحيد( احلالة ابالكتفاء مبورد وحيد ههذ الشراء املباشر كما يسمح النظام يف

 موردين على األقل . 3ال يوجد حمتكرين يتم حتديد طريقة الشراء تبعا للسعر كما ان النظام جيرب املستخدم على ادتخال حالة  ما يفأ
 .نه غري حمتكرأل " ولنفرتض ىف هذا املثاموافق على مفتاح "  يتم اللغط

 للرجوع لشاشة طلب االسعار ."  موافقاللغط على مفتاح "  يتم 
 " موردو ط.أ.اسفل شاشة طلب االسعار تظهر شاشة "  " يف مورديناللغط على مفتاح " يتم 

 
 ذين مت اتختيارهم." بعد إدتخال كل املوردين الحفظ، اضغط مفتاح " يتم اتختيار املوردين من قائمة القيم اليت ختص حقل املورد

 
 

 



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 31 صفحة

 و الربيد اإللكرتوين أو أبي وسيله أتخرى .أيتم طباعة منوذج طلب األسعار وإرساله للموردين عن طريق الفاكس 

 بدون التكوين اآلىل طلبات األسعار إعداد

 : املسار
 

 طلبات " ومنها اتخرت "طلبات األسعار وعروض األسعارمن شاشة املستكشف اتخرت "
 ".األسعار

ويتم اتختيار   يحالة تكوين أمر شراء قياس يف" عطاء طلب أسعاراتخرت نوع طلب األسعار " -1
 حالة اتفاقية شراء عامة . " يف طلب األسعار القياسي "
  البيانيتم ادتخال بيان طلب األسعار ىف حقل  -2
 " حىت ميكن طباعة طلب األسعار .املوقفيتم تغيري املوقف اىل نشط ىف حقل " -3
 "اتريخ االستحقاقتم ادتخال اتريخ بداية استقبال عروض األسعار ىف حقل "ي -4
 "اتريخ اإلقفاليتم ادتخال آتخر موعد الستقبال عروض األسعار ىف حقل "  -5
 ." طريقة الشراءنقوم ابلدتخول على احلقل الوصفى "  -6
 "  ىف حالة اخلدمات البيان" و حقل "الفئةبيان ىف حقل "" ىف حالة البلائع  أو أدتخال الفئة والالصنفيتم ادتخال املادة ىف حقل " -7

 
 يتم اتختيار اذا كان املورد حمتكر ام ال .

 ".موافق يتم اللغط على مفتاح " 
 " موردو ط.أ." ىف اسفل شاشة طلب االسعار تظهر شاشة "  موردينيتم اللغط على مفتاح " 

 األسعار طلبات. 3 . طلبات األسعار وعروض األسعار2 . املستكشف1



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 32 صفحة

 
 " بعد إدتخال كل املوردين الذين مت اتختيارهم.حفظ، اضغط مفتاح " املورد يتم اتختيار املوردين من قائمة القيم اليت ختص حقل

 طلب األسعار طباعة

 " طلبات" مث اتختيار "عرضو من تخالل قائمة "أ". فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيلمن شاشة "املستكشف" الرئيسية اضتح "التقارير" اتخرت ""
 ".موافقضغط مفتاح "" مث امنفرد"، اتخرت "طلب طلب جديدتظهر شاشة "تقدمي 

 قم إبدتخال املعامالت. ر"معامالت التقري"( تظهر شاشة طلبات األسعار -كويتإدتخال اسم التقرير) مبجرد
 "  او التاريخ او الطالب مث إضغط مفتاح "مواضق".طلب األسعارادتخل رقم "

 "، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف الطلب .تقدمياضغط مفتاح "
 ".المفتاح "اضغط 

 " تظهر شاشة "الطلبات" حبثاضغط مفتاح "
 "عرض املخرجاتاضغط مفتاح " 

 شاشة طلبات االسعار.من اإلجراءات او ميكن اتختصار اخلطوات السابقة عن طريق استخدام اتختصار الطباعة  املوجود ىف قائمة 

 
 
 

 
 



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 33 صفحة

 البحث عن طلبات األسعار

 : املسار
 

طلبات " ومنها اتخرت "طلبات األسعار وعروض األسعارمن شاشة املستكشف اتخرت "
 ".األسعار

 

 

 ."طلبات األسعار"تظهر شاشة 

 
 
 ".موافق" مث اضغط "حبث"، مث ادتخل رقم طلب األسعار مث اضغط "حبثأضغط مفتاح " -1

 

 
 كما هو موضح  تظهر املعاملة املطلوبة

 

 . طلبات األسعار3 . طلبات األسعار وعروض األسعار2 . املستكشف1



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 31 صفحة

 طريقة أخر للبحث عن طلبات األسعار
 ".طلبات األسعار" ومنها اتخرت "طلبات األسعار وعروض األسعارشف اتخرت "من شاشة املستك-1

 ."طلبات األسعار"تظهر شاشة 

 
 F11يتم اللغط من لوحة املفاتيح على مفتاح  -2

 
 كما هو موضح  "وحدة التشغيلويتم ادتخال رمز اجلهة ىف حقل " "الرقمرقم طلب األسعار ىف حقل " على سبيل املثال يتم ادتخال بيان البحث  -3

 
 CTL+ F11يتم اللغط من لوحة املفاتيح على مفتاح  -4

 من املمكن البحث عن طريق اتريخ التكوين 
 

 



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 31 صفحة

 
 من املمكن البحث عن طريق البيان 

 
 تظهر نتيجة البحث املطلوية 

 يتم تصفح مجيع البياانت عن الطريق الضغط على مفتاح    من لوحة املفاتيح 

 
 



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 30 صفحة

 األسعار  عروض
 رض األسعار هو املستند الذي يرسله املورد كرد على طلب عرض األسعار املقدم من اجلهة الطالبة.ع

 "النظام من خالل شاشة "عروض األسعار يتم تسجيل عروض األسعار يف

 
 األسعار عروضأوالً منطقة عنوان 

 ار.األسع عروضاألسعار ويظهر آلياً بواسطة النظام عند حفظ مستند  عرضرقم  الرقم
 نوع طلب األسعار خيتار املستخدم من قائمة القيم احد االتختيارات)عطاء طلب أسعار، ، طلب أسعار قياسي(. النوع

 يتم تغيري املوقف من جاري التشغيل إىل نشط املوقف
 عروض األسعار من املوردين. يتم ضيه استالميف هذا احلقل يتم إدتخال التاريخ الذي  جابةاتريخ االست

 ميثل املورد الذى قام ابرسال عرض السعر رداملو 
 األسعار  عروضميثل بيان  البيان

 األسعار عروضاثنياً منطقة سطور 
 ميثل املادة املراد طلب بياانت عنها الصنف

 رقم اجملموعة والفصل اخلاصة ابخلدمات لميث الفئة
 ميثل بيان السلعةاو اخلدمة البيان

 سعر املورد السعر 
 منطقة مفاتيح طلب األسعاراثلثاً 

 يستخدم يف إدتخال شروط الشراء . الشروط
 يستخدم يف إدتخال كميات ومواعيد الشحن. شحنات



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 37 صفحة

 من طلبات األسعار تسجيل عروض األسعار

 : املسار
 

طلبات " ومنها اتخرت "طلبات األسعار وعروض األسعارمن شاشة املستكشف اتخرت "
 ".األسعار

 

 

 ."ألسعارطلبات ا"تظهر شاشة 
 

 
 ".موافق" مث اضغط "حبث"، مث ادتخل رقم طلب األسعار مث اضغط "حبثأضغط مفتاح " -1
 

 
 " .نسخ مستند" اتخرت "ادواتمن قائمة " -2
 
 

 . طلبات األسعار3 . طلبات األسعار وعروض األسعار2 . املستكشف1



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 31 صفحة

 :وهكذا  للمورد األول والثاىن والثالث" ويتم ادتخال البياانت كاالتى  نسخ مستندتظهر شاشة " 

 
 " تفيد أبنه مت إنشاء عرض األسعار وحيجز له النظام رقم آلياً.إشعار" تظهر رسالة "موافقمفتاح "بعد إدتخال كاضة البياانت اضغط  -3

 
 " حتتوي على كاضة بياانت طلب األسعار ابإلضاضة إىل بياانت املورد الذي مت اتختياره.سعاراألعروض " تظهر شاشة "موافقاضغط مفتاح " -4

 
 " ليتم وضع سعر املورد الوارد من عرض اسعار املورد.السعر وصوال اىل حقل "يتم حتريك املسطرة اىل اليسار قليال -5



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 39 صفحة

 
حقل  يف وتواريخ التوريد  " يتم إدتخال السعر الوارد من عرض أسعار املوردعروض أسعار شحنات" تظهر شاشة "شحناتابللغط على مفتاح " -6
 ."مطلوب ىف"
 

 
 

 
 

 من لوحة املفاتيح. Ctrl+S" أو اضغط حفظ" مث اضغط "نشطر إىل "" يف عرض األسعااملوقفحقل " ةغري حال -7
 املوردين. يبنفس الطريقة يتم إعداد عرض أسعار أتخر لباق



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 16 صفحة

 البحث عن عروض األسعار

 : املسار
 

 عروض" ومنها اتخرت "طلبات األسعار وعروض األسعارمن شاشة املستكشف اتخرت "
 ".األسعار

 ."األسعار عروض"تظهر شاشة 
" مث اضغط حبثاألسعار مث اضغط " عرض"، مث ادتخل رقم حبثغط مفتاح "أض -
  ".موافق"
 
 

 "حبث عن عروض األسعارتظهر شاشة "
 

 
 "موافق" مث اضغط "حبثمث اضغط " "حبثحقل " ادتخل الرقم  يف -3



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 11 صفحة

 عن عروض األسعار طريقة أخر للبحث
 اتريخ االستجابه -البيان -رداملو  -املشرتى -األسعار بطل ماملمكن  البحث عن طريق رقمن 

 ".األسعار عروض" ومنها اتخرت "طلبات األسعار وعروض األسعارمن شاشة املستكشف اتخرت "
 ."األسعار عروض"تظهر شاشة 

 F11يتم اللغط من لوحة املفاتيح على مفتاح  -1

 
 "األسعار طلبرقم طلب األسعار ىف حقل " يتم ادتخال بيان البحث مثال -2

 
 +F11 CTLلغط من لوحة املفاتيح على مفتاح يتم ال -3

 " هبا مجيع البياانتعروض االسعارتظهر شاشة "

 
 عرض السعر اخلاص ابملورد الثاىن

 



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 12 صفحة

 عرض السعر اخلاص ابملورد الثالث

 
 البحث عن طريق بيان املورد 

 
 كارفور اكسربستظهر مجيع عروض األسعار املرسلة من املورد  

 
 اتريخ الرد ىف حقل "اتريخ االستجابة"" البحث عن طريق بيان

 
 

 



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 13 صفحة

 عروض األسعار حتليل
 اخل.............اجلودة ،عملية تفريغ العطاءات ومقارنة عروض املوردين من حيث السعر  يه

 "حتليل عروض األسعار شاشة " حتليل عروض األسعار عن طريق
 الشروط املسبقة  :

 ( متاحة للمستخدم.ي نظام املشرتايتاملشرت ن مسؤولية )جيب أن يتم التأكد أب -
 .  "نشط"مت تسجيلها  عروض األسعار اليتمجيع موقف  -

 حبث عن عروض األسعار""تظهر شاشة  ".حتليل السعر" ومنها اتخرت "طلبات األسعار وعروض األسعارمن شاشة املستكشف اتخرت " -1
 "حبثلغط مفتاح "ن" مث طلب أسعارحقل " ادتخال رقم طلب السعار يف -2

 
 يتم دراستها واتختيار األضللمت استدراجها  حتتوى على تفاصيل مجيع عروض األسعار اليت يوه "حتليل عروض األسعارتظهر شاشة "

 



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 11 صفحة

 األسعار عن طريق طباعة كشف تفريغ العطاءات عروض حتليل  

 ".فتحح "" مث اضغط مفتا تشغيل" منها اتخرت "التقارير" الرئيسية اضتح "املستكشفمن شاشة " -1
 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اتخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة " -2
 "حتليل عروض اسعاردتخل "أحقل "االسم" مث  إىلذهب إتظهر شاشة "تقدمي الطلب"،   -3

 (. حتليل عرض اسعار( تظهر شاشة معامالت التقرير)حتليل عرض اسعارإدتخال اسم التقرير) مبجرد
 ".موافق" مث إضغط مفتاح "طلب عرض اسعارادتخل رقم " -4
 ".الاضغط مفتاح "، "، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف الطلبتقدميمفتاح " اضغط -5
 ".حبث"، اضغط مفتاح "البحث عن الطلب"، تظهر شاشة "طلبات" اتخرت "عرضمن قائمة " -6
 ".عادي" ووضع الطلب "اتمتصبح حالة الطلب " " حىتجتديد البياانتمفتاح " الطلبات اليت مت تقدميها، اضغط ةشاشة هبا كاض تظهر -7
 ".عرض املخرجاتالطلب املراد طباعته مث اضغط مفتاح " السطرحدد  -8
 .عروض االسعارشاشة  واملوجودة يف اإلجراءاتقائمة  و ميكن اتختصار اخلطوات السابقة عن طريق استخدام اتختصار الطباعة  املوجود يفأ

 

 



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 11 صفحة

 اختيار أفضل عرض سعر

 "عن طريق اعتمادهحتليل عروض األسعارعملية حتليل عروض األسعار يتم حتديد رقم عرض السعر الفائز  من شاشة "بعد 
 "كل الطلباتاتختيار النوع " يتم -1
 املالحظاتحقل  يتم كتابة سبب االتختيار يفمث  "  السبباتختيار سبب االتختيار من حقل " يتم  -2
 "حفظط  على مفتاح "اللغ -4

 
 "عروض األسعارمن املمكن اتختيار أضلل عرض سعر وذلك من تخالل شاشة "
 "اعتماديتم البحث عن رقم عرض السعر الفائز مث اللغط على مفتاح "

 "كل الطلباتيتم اتختيار النوع "-1
يتم  مث  "  السببيتم  اتختيار سبب االتختيار من حقل " -2

 املالحظاتل كتابة سبب االتختيار ىف حق

 "حفظاللغط  على مفتاح " -
 



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 10 صفحة

 أوامر الشراء
 وذلك بدءا لتوريد السلعة أو اخلدمة وفقا للشروط احملددة .أمر الشراء هو املستند الذى يتم ارساله للمورد 

 "أوامر الشراء" نظام أوراكل من تخالل شاشة يتم اعداد أمر الشراء يف

 
 أوال: منطقة العنوان

 بارة عن اجلهة احلكومية اليت تقوم بعمل طلب الشراء وتظهر تلقائياً بناًء على بياانت املستخدم للنظام.هي ع وحدة التشغيل
 .أمر الشراءيظهر هذا الرقم بشكل تلقائي عند اللغط على مفتاح حفظ بعد االنتهاء متاماً من إدتخال كاضة بياانت  أ ش للمراجعة

 ميثل اسم املورد املتفق معه  املورد
 يتم ادتخال ضيه رقم املناقصة واتريخ املناقصة  يحقل وصف انت أخرى بيا

 ويظهر تلقائياً تبعاً ألسم املستخدم. أمر الشراء عداد هو املوظف القائم إب املشرتي
 .بيان أمر الشراء يتم إدتخال  البيان

 املوقف

 . ويظهر تلقائياً كلما تغريت حالة الطلب أمر الشراءيصف هذا احلقل حالة 
  : مل يتم تقدميه لالعتماد ومن املمكن التعديل عليه.غري اتم

 : ال يزال يف مراحل االعتماد.جاري التشغيل
 .واعتماده ومت أتكيد حجز األموال أمر الشراء ىمتت املواضقة عل :معتمد

 .قيمة أمر الشراء  ميثل امجايل اإلمجاىل
  أمر الشراءاثنيًا: منطقة سطور 

 وهو يظهر بشكل تلقائي مبجرد الدتخول إىل السطر.رقم السطر  الرقم
 وهو إما تخدمات أو بلائع. السطر نوع  النوع

 .ميثل رقم املادة اذا  كان نوع السطر بلائع الصنف 
 رقم اجملموعة والفصل اخلاصة ابخلدمة. ميثل الفئة
 يف هذا احلقل يتم إضاضة بيان أو وصف للصنف الذي مت اتختياره. نالبيا



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 17 صفحة

 الدينار الكوييت. ي...اخل( ابلنسبة للخدمات ضإن وحدة القياس ه ،هو احلقل اخلاص بوحدة القياس املادة مثل)وحده و.ق
 من املادة املطلوبة إما يف حالة اخلدمات يتم إدتخال إمجايل قيمة اخلدمة يف هذا احلقل. يتم إدتخال كمية الطلب الكمية
 .  الة املوادىف ح يتم إدتخال سعر الوحدة الواحدة السعر

 اثلثًا: منطقة املفاتيح
 .أوامر الشراءشروط يستخدم يف إدتخال  الشروط
 . فظاحللالعتماد وينشط هذا املفتاح بعد  أمر الشراءيستخدم يف تقدمي  اعتماد

 أمر الشراء القياسي من طلب الشراءإعداد 

 شروط مسبقة :
 ( متاحة للمستخدم . املستخدم الرئيسى نظام املشرتايت -رتايتاملشرتي نظام املشجيب أن يتم التأكد ابن مسئولية ) 
 شراء معتمدالطلب  جيب أن يكون 
 : املسار

 ".التكوين اآليلضتح شاشة " -1
 
 

 ".حبث عن سطور طلب الشراءتظهر شاشة "
  ".حبث" مث إدتخل رقم طلب الشراء مث إضغط مفتاح "مسحأضغط مفتاح " -2

 
 جبانب السطر  مربع اخلياريق عن طر  حدد طلب الشراء  -3
 "  نوع املستند" من قائمة "  امر شراء قياسىاتخرت "   -4
 " آيلمث اضغط مفتاح "  " جتميع" من قائمة " طلب الشراءاتخرت " -5

 ن اآليل. التكوي2 . املستكشف1



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 11 صفحة

 
 " امر الشراءتظهر شاشة "  "تكوين" ، إضغط مفتاح "مستند جديدتظهر شاشة "

 

 
 "  اءطريقة الشر "  ياذهب اىل احلقل الوصف -6
 "مورد واحد؟"حقل  يف اليتم اتختيار اذا كان املورد حمتكر او  -7
 "  موافقمث اضغط مفتاح "  "رقم عرض السعرحقل " يف السعر االضللعرض  اتختيار رقم يتم  -8



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 19 صفحة

 
 بعد اتختيار رقم عرض السعرسوف يظهر تلقائيا  "داملور حقل "اللغط على  يتم  -9

 " البيان"  ىف حقليتم إدتخال بيان أمر الشراء  -11

 
 

 ".إعتماد امر الشراء" تظهر شاشة "إعتمادإضغط مفتاح " -11
 ".موافق" مث اضغط مفتاح " تقدمي لإلعتمادمربع اإلتختيار" دحد -12
 " املالحظةأى مالحظة للمسئول ىف حقل " إدتخال يتم  -13

 

 



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 16 صفحة

 طباعة أمر الشراء

 الشروط املسبقة  :
 ( متاحة للمستخدم.املشرتي نظام املشرتايتية )ن مسؤولجيب أن يتم التأكد أب 
  مسبقاً. معتمدأمر شراء 

  طلبات" مث عرضأو من قائمة"  ".فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيل" منها اتخرت ""التقاريرمن شاشة "املستكشف" الرئيسية اضتح "
 ".موافق" مث اضغط مفتاح "منفرد طلب"، اتخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "

 ." أمر الشراءحقل "االسم" مث إدتخل " إىل"، الذهاب تقدمي الطلب" تظهر شاشة
 (.أمر الشراء( تظهر شاشة معامالت التقرير)أمر الشراءمبجرد إدتخال اسم التقرير)

 ".موافق" مث إضغط مفتاح "امر الشراءادتخل رقم "
 ".الفتاح ""، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف الطلب اضغط متقدميمفتاح " اضغط

 . املوجودة ىف شاشة أوامر الشراءت اإلجراءاو ميكن اتختصار اخلطوات السابقة عن طريق استخدام اتختصار الطباعة  املوجود ىف قائمة أ

 
 ".حبث"، اضغط مفتاح "البحث عن الطلب"، تظهر شاشة "طلبات" اتخرت "عرضمن قائمة " 

 ".عادي" ووضع الطلب "اتم" حيت تصبح حالة الطلب "جتديد البياانتضغط مفتاح "تظهر شاشة هبا كاضه الطلبات اليت مت تقدميها، ا
 ".عرض املخرجاتحدد السطر الطلب املراد طباعته مث اضغط مفتاح "

 



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 11 صفحة

 البحث عن أوامر الشراء

 شروط مسبقة :
 ( املستخدم  -املشرتي نظام املشرتايتجيب أن يتم التأكد ابن مسئولية

 ( متاحة للمستخدم . تالرئيسى نظام املشرتاي

 : املسار

 ". إمجاىل امر الشراءضتح شاشة " -1
 "الرقمىف حقل " أمر الشراءيتم ادتخال رقم  -2
 "حبثيتم اللغط على مفتاح " -3

 
 أمر الشراء لهبا مجيع تفاصي "عناوين أوامر الشراءتظهر شاشة "

 

 أوامر الشراء. 2 . املستكشف1



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 12 صفحة

 متابعة موقف أوامر الشراء

الشراء وال ميكن التعديل  أمر" لذلك ضإن املستخدم ال يستطيع ضتح جارى التشغيل  الة اذا كان موقف االعتماد "ىف ح أمر الشراءبعد البحث عن رقم 
 الشراء عن طريق أمرعليه  ولكن ميكنه مراجعة سطور 

 "سطور أوامر الشراءتظهر شاشة "" سطوريتم اللغط على مفتاح "

 
" ضيظهر اتريخ كل إجراء عرض اتريخ االجراء" مث اتختيار "استعالمعن طريق اللغط  على  قائمة "  هيكل االعتماد الشراء يف أمر ومن املمكن متابعة 
 .واملسئول عن اإلجراء

 

 

 ملتابعة طلب الشراء املرتبط أبمر الشراء 

 " شراءطلبات العرض من تخالل اللغط على قائمة االستعالم  مث  " الشراء املرتبط أبمر الشراء طلبرقم  من املمكن عرض 



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 13 صفحة

 ملتابعة التسلمات والفواتري وموقف السداد اخلاص أبمر الشراء

 " عرض االستالممن املمكن عرض التسلمات اخلاصة ابمر الشراء من تخالل اللغط على قائمة االستعالم  مث  " -

 
 

 "عرض الفواتريمن املمكن عرض الفواتري املرتبطة أبمر الشراء من تخالل اللغط على " -

 
 "عرض التوزيعاتمكن عرض توزيعات وحسارب ارتباط أمر الشراء من تخالل اللغط على  "من امل -

 
 "عرض الشحناتمن املمكن عرض ملخص عن امر الشراء من تخالل اللغط على  " -

 



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 11 صفحة

 أوامر الشراء  إلغاء

 يستخدم اجراء الغاء أمر الشراء ىف حالة وجود أمر شراء خطأ 

 شروط مسبقة :
 املستخدم  -املشرتي نظام املشرتايتكد ابن مسئولية )جيب أن يتم التأ

 ( متاحة للمستخدم . الرئيسى نظام املشرتايت
 أمر شراء مل يتم اجراء تسلمات له 

 : املسار

 ". إمجاىل اوامر الشراءضتح شاشة " -1
 "الرقميتم ادتخال رقم أمر الشراء ىف حقل " -2
 "حبثيتم اللغط على مفتاح " -3

 
 

 "ناوين أوامر الشراءعتظهر شاشة "

 أوامر الشراء. 2 . املستكشف1



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 11 صفحة

 
 "مراقبةمن قائة أدوات خنتار " -4

 "الرقم -مراقبة املستندتظهر شاشة "

 
 "أمر الشراء إلغاءيتم اتختيار " -5
 "استخدام اتريخ األستاذ العام للمستنديتم حتديد مربع " -6
 "السببيتم ادتخال سبب اإللغاء ىف حقل"  -7
 "موافق اللغط على مفتاح -8
 

 "موافقيتم اللغط " ة حتذيرية تظهر رسال



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 10 صفحة

 إقفال  أوامر الشراء

إسرتجاع املبالغ حىت يتم  ،سبب ياو استكمال التوريد أل هامل يتم تنفيذ  الشراء اليت أوامرالشراء وذلك لتصفية  أمرتستخدم عملية اقفال 
 .إىل امليزانية ألمر الشراءل اليت متت احملجوزة

 شروط مسبقة :
 املستخدم  -املشرتي نظام املشرتايتن مسئولية )جيب أن يتم التأكد اب

 ( متاحة للمستخدم . الرئيسى نظام املشرتايت

 : املسار

 ". إمجاىل اوامر الشراءضتح شاشة " -1
 "الرقميتم ادتخال رقم أمر الشراء ىف حقل " -2
 "حبثيتم اللغط على مفتاح " -3

 
 "عناوين أوامر الشراءتظهر شاشة "

 

 أوامر الشراء. 2 . املستكشف1



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 17 صفحة

 "مراقبةت خنتار "من قائة أدوا -4

 
 "الرقم -مراقبة املستندتظهر شاشة "

 
 "أمر الشراء قفاليتم اتختيار " -5
استخدام اتريخ يتم حتديد مربع " -6

 "األستاذ العام للمستند
 يف اإلقفاليتم ادتخال سبب  -7

 "السبب "حقل
 "موافق" اللغط على مفتاح -8

 
 
 
 
 
 

 لالقفالتظهر رسالة حتذيرية 
  

 
 "موافقاضغط " -9



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 11 صفحة

 طباعة التقارير
 الشروط املسبقة  :

  برانمج عرض مللفات صيغةPDF  :مثال(Adobe Acrobat Reader.) 

 املعامالتاجراءات طباعة 

 ".فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيل" منها اتخرت ""التقاريرمن شاشة "املستكشف" الرئيسية اضتح " -1
 ".موافقاضغط مفتاح "" مث طلب منفرد"، اتخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "

 
 من القائمة ."  التقرير املطلوب ""، الذهاب إىل حقل "االسم" مث اتختار تقدمي الطلبتظهر شاشة "

 



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 19 صفحة

 
 ( تظهر شاشة معامالت التقرير،طلب الشراء -كويتإدتخال اسم التقرير) مبجرد

 
 قم إبدتخال املعامالت.

 ".موافقإضغط مفتاح " 
 شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف الطلب ."، تظهر تقدمياضغط مفتاح "



                                                                                           دليل المستخدم -نظام المشتريات  -إدارة مالية الحكومة نظم 

 06 من 06 صفحة

 
 ".الاضغط مفتاح " -7

 "الطلبات" تظهر شاشة " حبثاضغط مفتاح " -8

 " عرض املخرجاتاضغط مفتاح " -9

 


