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 )مواد( إعداد طلب الشراء -1
 املسار :

"، مث من شاشة شرتايت الرئيسى نظام امل املستخدم-املشرتايتالطالب نظام  لية "ؤو الدخول من مس
" ومنها اضغط ضغطاً مزدوجاً طلبات الشراءاملستكشف الرئيسية اضغط ضغطاً مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية "

 طلبات الشراء]جديد[".تظهر شاشة " ".طلبات الشراءعلى الوظيفة الفرعية "
 " البيان“حقل  يفبيان طلب الشراء  ادخال-0
 ذي يتضمن رمز اجلهة واجلهة الطالبة.ال املرن " احلقل“على  اضغط-2

 "عناوين طلب الشراء"تظهر شاشة 
 ىف احلقل املرناختيار اجلهة الطالبة من القائمة  يتم-3
" مث اضغط مفتاح %" مث أدخل "سطور طلب الشراء" يف منطقة "صمفالإىل حقل " الذهاب-4
"TABمن لوحة املفاتيح ". 

وىف حالة  "  موافقيتم إختيار الصنف مث الضغط على مفتاح "  ،“ أصناف النظامتظهر قائمة القيم ل " 
  "الفئة"اخلدمات يتم اختيار اجملموعة والفصل من حقل 

" ويتم اختيار التاريخ  السعرحقل "  التقديري يف" والسعر  الكميةيتم ادخال الكمية املطلوبة يف حقل " -5
 "مطلوب يفاملطلوب فيها الكمية من حقل "

حفظ طلب الشراء يتم حفظ طلب الشراء ابلضغط على مفتاح "  يفهاء من كافة البياانت املطلوبة االنت عند-6
" 

 “. اعتماد منطقة عنوان طلب الشراء وينشط مفتاح " يف"  الرقميظهر رقم طلب الشراء ىف حقل " 
 لالعتماد." لتقدمي الطلب طلب الشراء" يف أسفل شاشة "اعتمادمفتاح " اضغط-7

 "اعتماد مستند"  لتظهر شاشة
 يتم كتابة أي مالحظة يف حقل املالحظات لرئيس القسم.

 " وبذلك يتم تقدمي طلب الشراء لالعتماد.موافقمفتاح " اضغط-8
 

 )خدمات( إعداد طلب الشراء -2 
 املسار:

ستكشف "، مث من شاشة املالرئيسى نظام املشرتايت  املستخدم-املشرتايتالطالب نظام  الدخول من مسئولية "
" ومنها اضغط ضغطاً مزدوجاً على الوظيفة طلبات الشراءالرئيسية اضغط ضغطاً مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية "

 طلبات الشراء]جديد[".تظهر شاشة " ".طلبات الشراءالفرعية "
 " البيان“حقل  يفبيان طلب الشراء  ادخال-0
 ة الطالبة.الذي يتضمن رمز اجلهة واجله املرن " احلقل“على  اضغط-2

 "عناوين طلب الشراء"تظهر شاشة 
 اختيار اجلهة الطالبة من القائمة  يتم-3
 “. موافق" مث نضغط على مفتاح " خدمات" الختيار النوع " النوعالذهاب اىل حقل " -4
" من TAB" مث اضغط مفتاح "%" مث أدخل "سطور طلب الشراء" يف منطقة "الفئةالذهاب إىل حقل "-5

 ".موافقيتم اختيار الفئة مث الضغط على مفتاح " "،فئات اخلدمات“لـ تظهر قائمة القيم  يح.لوحة املفات
 وكتابة وصف للخدمة املطلوبة. البيان "" إىل حقل  الذهاب-6
 .مبلغ( اخلدمة) سعروكتابة "  الكميةإىل حقل "  الذهاب-7
 حفظ الضغط على مفتاح "  يتم-8

 “. اعتماد منطقة عنوان طلب الشراء وينشط مفتاح " يف"  قمالر حقل "  يفيظهر رقم طلب الشراء 
 لالعتماد." لتقدمي الطلب طلب الشراء" يف أسفل شاشة "اعتمادمفتاح " اضغط-9

 "اعتماد مستندلتظهر شاشة " 
 " وبذلك يتم تقدمي طلب الشراء لالعتماد.موافقمفتاح " اضغط-01

 . طلبات الشراء3 . طلبات الشراء2 . املستكشف1 . طلبات الشراء3 . طلبات الشراء2 . املستكشف1
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 إعتماد طلبات الشراء من قبل رئيس القسم  -3

  :املسار

 " التبليغات قائمة" شاشة املستكشف الرئيسية اضغط ضغطاً مزدوجاً على الوظيفة من-0
 وى على املعامالت املقدمة لإلعتمادت" وحتالتبليغاتتظهر شاشة " 

 " يتم مراجعة املعاملة  تفاصيل التبليغالضغط على املعاملة املراد فتحها تظهر شاشة " يتم-2
 " اعتمادعلى مفتاح "  مث الضغط" مالحظةحقل " يفت كتابة املالحظا  يتم-3

 ل او موظف امليزانيةؤو رفض طلب الشراء من قبل املس -4

 " التبليغات قائمةشاشة املستكشف الرئيسية اضغط ضغطاً مزدوجاً على الوظيفة " من-0
 " وحتنوى على املعامالت املقدمة لإلعتمادالتبليغاتتظهر شاشة " 

 " يتم مراجعة املعاملة  تفاصيل التبليغشاشة " فتحها تظهرعاملة املراد الضغط على امل يتم-2
 " رفضعلى مفتاح "  مث الضغط" مالحظةىف حقل " سبب الرفضكتابة   يتم-3

 توجيه طلب الشراء اىل موظف أو مسئول  -5

 التبليغات شاشة  فتح-0
 الباحث  زعلى رمالضغط  مث“ اىل توجيه“حقل أسفل الشاشة االنتقال اىل  يف-2
 "البحث عن املوظف"تظهر شاشة  

 اسم املستخدمأو  ابالسمخيار البحث هل  حدد-3
 او اسم املوظف املستخدم ادخل اسم-4
 اسم املوظف ابلكامل " يظهرانتقال"مفتاح  اضغط على-5
 توجيهمث الضغط على مفتاح    "اختيار"مث الضغط على مفتاح  حدد املوظف-6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 البحث عن طلب الشراء -6

 املسار:

 "البحث عن طلبات الشراءتظهر شاشة " ".إمجايل طلب الشراءعلى وظيفة " اضغط-0
 ".مسحمفتاح " اضغط-2
حساب  التكوين، املعد، اتريخ-املوقف-الشراء، طلب إدخال أي من معامالت البحث مثل )رقم  يتم-3

 .وهبا موقف الطلب" وين طلبات الشراء"إمجاىل عناتظهر شاشة  "حبث( مث اضغط "املوازنة

 متابعة موقف طلبات الشراء  -7
 "  إمجاىل سطور طلب الشراء" تظهر شاشة "السطورالضغط على مفتاح " البحث عن رقم الطلب يتم بعد-0
 رقم-طلب الشراء تظهر شاشة " ".عرض اتريخ االجراء" مث اختيار "ادوات" الضغط على قائمة يتم-2

 اصيل االجراءات وموقف الطلبتف هبا "الطلب
" يف هذه احلالة ميكن فتح طلب الشراء وتعديل مرفوض-اتمغري “الشراء  االعتماد لطلبكان موقف   إذاحالة  يف

 أخرى. هموظف مث يقدم لالعتماد مر  أيبياانته من قبل 

 رقم  أمر الشراء من طلب الشراء ومتابعة الدورة املستندية معرفة -8
 طلب الشراء. رقمعن يتم البحث  -0
 "سطور أوامر الشراءتظهر شاشة " " عرض أوامر الشراءمن قائمة أدوات يتم اختيار " -2
مث الضغط على  االستعالماعتماده من خالل قائمة  الشراء وموقفمن املمكن عرض تفاصيل إجراءات أمر  -

 "عرض اتريخ اإلجراءمفتاح "
 " عرض االستالم“االستعالم مث الل الضغط على قائمة الشراء من خ أبمرمن املمكن عرض التسلمات اخلاصة  -
 "عرض الفواتريمن املمكن عرض الفواتري املرتبطة أبمر الشراء من خالل الضغط على " -
 "عرض التوزيعات“على ارتباط أمر الشراء من خالل الضغط  وحسابمن املمكن عرض توزيعات  -
 "عرض الشحنات“على ضغط من املمكن عرض ملخص عن امر الشراء من خالل ال -

 . إمجايل طلبات الشراء3 . طلبات الشراء2 . املستكشف1 .قائمة التبليغات2 املستكشف .1
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 إلغاء طلبات الشراء -9

 املسار

  "إمجاىل طلبات الشراء"يتم البحث عن رقم طلب الشراء من خالل شاشة  -0
 "البحث عن طلبات الشراءتظهر شاشة "على وظيفة "إمجايل طلب الشراء".  اضغط-2
 ".مسحمفتاح " اضغط-3
 " حبثمث اضغط " اء"رقم طلب الشر ىف حقل " رقم طلب الشراء إدخال-4

  "."إمجاىل عناوين طلبات الشراءتظهر شاشة 
 "مراقبة املستند" تظهر شاشة "مراقبة" خنتار "أدواتقائمة " من-5
 ." إلغاء طلب الشراءاخرت "  -6
 "موافق "  مث اضغطالسبب " أدخل سبب إلغاء ىف حقل"   -7

 اقفال طلب الشراء -11

 املسار

  "إمجاىل طلبات الشراء"الشراء من خالل شاشة  يتم البحث عن رقم طلب -0
 ""البحث عن طلبات الشراءتظهر شاشة ". إمجايل طلب الشراءعلى وظيفة " اضغط-2
 ".مسحمفتاح " اضغط-3
  " حبثمث اضغط " رقم طلب الشراء"ىف حقل " رقم طلب الشراء إدخال-4

 " . إمجاىل عناوين طلبات الشراءتظهر شاشة "
 مراقبة املستند"" تظهر شاشة "مراقبة" خنتار "اتأدو قائمة " من-5
 "موافق   مث اضغطالسبب " " وحدد مربع اخليار  مث أدخل سبب اإلقفال  ىف حقل" إقفال هنائىاخرت "  -6
 ".موافقرسالة حتذير نضغط على " تظهر-7
 موافقاهده التغيريات" نضغط "رجاء االستعالم مره اثنيه ملشال رسالة " مت اجراء مراقبة املوازنة بنجاح. تظهر-8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طباعة طلبات الشراء -11

 املسار

". او من خالل فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيلشاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اخرت "" من-0
 " طلبات" مث اختيار "عرضقائمة "

 ".موافقاضغط مفتاح "" مث طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "
 ( تظهر شاشة معامالت التقرير قم إبدخال املعامالت.طلب الشراء -كويتالتقرير) اسمأدخل -2
 ".موافقمفتاح " اضغط " مثطلب الشراءرقم " ادخل-3
 الطلب."، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف تقدميمفتاح " اضغط-4
 ".المفتاح " اضغط-5
 "الطلبات" تظهر شاشة " ثحباضغط مفتاح "-6
 " عرض املخرجاتاضغط مفتاح "-7

 ىف  شاشة"اإلجراءات او ميكن اختصار اخلطوات السابقة عن طريق استخدام اختصار الطباعة  املوجود ىف قائمة 
 طلبات الشراء".

 من قبل املسئول  توزيع طلبات الشراء على موظفى املشرتايت -12
  :املسار

 (حبث عن سطور طلب الشراءشاشة )تظهر  (ادارة حتميل عمل املشرتىوظيفة )الضغط على ال يتم-0
 (طلب الشراءحقل ) يفأحد املوظفني  ختصيصه اىلادخال رقم طلب الشراء املراد  يتم-2
 "ختصيص سطور طلبات الشراءشاشة " ( تظهرحبثالضغط على مفتاح ) يتم-3
  .املشرتىحقل  يف ةله املعاملستخصص  تاملشرتايحتديد اسم موظف  يتم-4
 عن طريق مربع اخليار.حتديد سطور طلب الشراء املراد ختصيصها للموظف  يتم-5
  .(حفظالضغط على مفتاح ) يتم-6

 . إمجايل طلبات الشراء3 . طلبات الشراء2 املستكشف. 1

 . إمجايل طلبات الشراء3 . طلبات الشراء2 . املستكشف1

 تشغيل. 3 التقارير املستكشف. 1

 ة حتميل عمل املشرتي.إدار 2 . املستكشف1
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 التكوين اآليلعن طريق  إعداد  طلبات األسعار -13

 ( املشرتايتنظام  الرئيسي املستخدم-املشرتايتاملشرتي نظام مسئولية)  

 املسار:
 ".سطور طلب الشراءتظهر شاشة "حبث عن  ".لتكوين اآليلاشاشة " فتح-0
 ".مسحمفتاح " اضغط-2
مث اضغط  املادة( او-الشراءإدخال أي عنصر من عناصر البحث )رقم طلب  يتم-3
 ".التكوين اآليل للمستنداتتظهر شاشة " ".حبث"
 اإلختيار جبانب السطر. طلب الشراء املراد حتويله إىل طلب عروض اسعار، حدد مربع وريتم تنشيط سط -4
 ".نوع املستند" من القائمة املنسدلة املوجوده يف  حقل "طلب أسعاراخرت نوع املستند " -5
 ".مستند جديدتظهر شاشة " "،آيلمفتاح " اضغط-6
" مث اضغط مفتاح نوع ط.أ" من قائمة القيم يف حقل "عطاء طلب أسعارنوع طلب األسعار " اخرت-7
 .اآليل" ويظهر رقم طلب األسعار  طلبات األسعار" تظهر شاشة  ".تكوين"
 " البيان"حقل  يفادخال بيان طلب األسعار  يتم-8
 األسعار." حىت ميكن طباعة طلب املوقفحقل " يفتغيري املوقف اىل نشط  يتم-9

 "اتريخ االستحقاقادخال اتريخ بداية استقبال عروض األسعار ىف حقل " يتم-01
 "اتريخ اإلقفالحقل "  يفالستقبال عروض األسعار  ادخال آخر موعد يتم-00
مورد ىف حقل "".يتم اختيار اذا كان املورد حمتكر  بياانت أخرى"  الوصفينقوم ابلدخول على احلقل  -02

  "واحد
 موافق الضغط "  "مث املمارسة/املناقصة  رقمحقل " يف املمارسةاملناقصة أو  رقم واتريخادخال  يتم-03
 " موردو ط.أ.شاشة طلب االسعار تظهر شاشة "  أسفل يف"  موردينالضغط على مفتاح "  يتم-04
 ".حفظاضغط مفتاح " ،املورديتم اختيار املوردين من قائمة القيم اليت ختص حقل مث 
 

 
 بدون التكوين اآلىل إعداد طلبات األسعار -14

 :املسار

 ".طلبات األسعار" ومنها اخرت "سعارطلبات األسعار وعروض األمن شاشة املستكشف اخرت "
األسعار  طلب“اختيار ويتم  قياسيحالة تكوين أمر شراء  يف" عطاء طلب أسعارنوع طلب األسعار " اخرت-0

 عامة.حالة اتفاقية شراء  يف"  القياسي
 ."البيان"حقل  يفادخال بيان طلب األسعار  يتم-2
 األسعار. ميكن طباعة طلب " حىتاملوقفحقل " يفتغيري املوقف اىل نشط  يتم-3
 "اتريخ االستحقاقحقل " يفادخال اتريخ بداية استقبال عروض األسعار  يتم-4
 "اتريخ اإلقفالحقل "  يفادخال آخر موعد الستقبال عروض األسعار  يتم-5
  "ورد واحدمىف حقل "كان املورد حمتكر   إذايتم اختيار  مث " طريقة الشراء"  الوصفيابلدخول على احلقل  نقوم-6
 ". موافق الضغط على "  "مث املمارسة/املناقصة  رقمحقل " يف املمارسةاملناقصة أو  رقم واتريخادخال  يتم-7
" البيان" و حقل "الفئةحقل " يفأدخال الفئة والبيان  البضائع أوحالة  يف" الصنفحقل " يفادخال املادة  يتم-8
 اخلدمات.حالة  يف
املواد ويتم إدخال  ةحال يف" السعر املستهدفحقل " يف" والسعر الكميةحقل " يفوبة إدخال الكمية املطل يتم-9

 .حالة اخلدمات يففقط  السعر املستهدف
مورد ىف حقل "كان املورد حمتكر   إذااختيار  يتم“.  طريقة الشراء"  الوصفينقوم ابلدخول على احلقل -01

  "واحد
 "موافق الضغط على "  "مث املمارسة/املناقصة  رقمحقل " يف ارسةاملماملناقصة أو  رقم واتريخادخال  يتم-00
 " موردو ط.أ.شاشة طلب االسعار تظهر شاشة "  أسفل يف"  موردينالضغط على مفتاح "  يتم-02
 ".حفظاضغط مفتاح " ،املورديتم اختيار املوردين من قائمة القيم اليت ختص حقل مث 
 

 . التكوين اآليل2 . املستكشف1

 . طلبات األسعار3 . طلبات األسعار وعروض األسعار2 . املستكشف1
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 البحث عن طلبات األسعار -15

 :املسار

 "طلبات األسعار" ومنها اخرت "طلبات األسعار وعروض األسعارمن شاشة املستكشف اخرت "
 ."طلبات األسعار"تظهر شاشة 

 ".موافق" مث اضغط "حبث"، مث ادخل رقم طلب األسعار مث اضغط "حبثمفتاح " إضغط-0
 طريقة أخر للبحث عن طلبات األسعار

 ".طلبات األسعار" ومنها اخرت "سعار وعروض األسعارطلبات األشاشة املستكشف اخرت " من-0
 ."طلبات األسعار"تظهر شاشة 

 F11الضغط من لوحة املفاتيح على مفتاح  يتم-2
املمكن البحث عن  " ومنالرقمحقل " يفطلب األسعار  املثال رقمادخال بيان البحث على سبيل  يتم-3

 سم املوظف الذي قام إبعداد طلب األسعار(.أو املشرتي )املوظف ابالبيان -طريق اتريخ التكوين 
 .ةاملطلوبتظهر نتيجة البحث  CTL+ F11الضغط من لوحة املفاتيح على مفتاح  يتم-4

 .املفاتيحمن لوحة  "Enter"يتم تصفح مجيع البياانت عن الطريق الضغط على مفتاح 
 

 

 

 

 

 

 طلب األسعار طباعة -16 
   املسار:

". أو من خالل قائمة فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيلية افتح "التقارير" اخرت ""من شاشة "املستكشف" الرئيس
 "، طلب جديدشاشة "تقدمي  تظهر" طلبات" مث اختيار "عرض"
 ".موافق" مث اضغط مفتاح "منفرد"طلب  اخرت-0
ر شاشة / يتم إختيار إسم التقرير اخلاص بطلب األسعار )عرض طلبات االسعار( وبعدها تظه االسمخانة  يف-2

 املعامالت.
 ".موافقالتاريخ او الطالب مث إضغط مفتاح " " اوطلب األسعاررقم " أدخل  -3
 الطلب."، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف تقدميمفتاح " اضغط-4
 ".المفتاح " اضغط-5
 " تظهر شاشة "الطلبات" حبثمفتاح " اضغط-6
 ريريظهر التق عرض املخرجات"مفتاح " اضغط-7

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

 

 تشغيل. 3 التقارير املستكشف. 1 . طلبات األسعار3 . طلبات األسعار وعروض األسعار2 املستكشف. 1
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 من طلبات األسعار تسجيل عروض األسعار -17

 :املسار

 ".طلبات األسعار" ومنها اخرت "طلبات األسعار وعروض األسعارمن شاشة املستكشف اخرت "
 ."طلبات األسعار"اشة تظهر ش

 ".موافق" مث اضغط "حبث"، مث ادخل رقم طلب األسعار مث اضغط "حبثمفتاح " أضغط-0
 ".نسخ مستند" اخرت "ادواتقائمة " من-2

 :األول من خالل عرض السعر الوارد منهاملورد  ادخال بياانتفيها " يتم  نسخ مستندتظهر شاشة " 
" تفيد أبنه مت إنشاء عرض األسعار إشعار" تظهر رسالة "موافقاح "إدخال كافة البياانت اضغط مفت بعد-3

 وحيجز له النظام رقم آلياً.
" حتتوي على كافة بياانت طلب األسعار ابإلضافة سعاراألعروض " تظهر شاشة "موافقمفتاح " اضغط-4

 إىل بياانت املورد الذي مت اختياره.
 " ليتم وضع سعر املورد الوارد.السعرىل حقل "حتريك املسطرة اىل اليسار قليال وصوال ا يتم-5
" يتم إدخال السعر الوارد من عرض عروض أسعار شحنات" تظهر شاشة "شحناتعلى مفتاح " ابلضغط-6

 ."مطلوب ىفحقل " التوريد يفوتواريخ  أسعار املورد
 حفظ." مث اضغط "نشط" يف عرض األسعار إىل "املوقفحقل " ةحال غري-7

 .وهكذا والثالث الثاينات للمورد ويتم إعادة اخلطو 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البحث عن عروض األسعار -18

 :املسار

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

 ."األسعار عروض"تظهر شاشة 
  ".موافق اضغط "" مثحبثاألسعار مث اضغط " عرض"، مث ادخل رقم حبثمفتاح " أضغط-0

 "حبث عن عروض األسعارتظهر شاشة "
 "موافق" مث اضغطحبث" مث اضغط " حبث"حقل " الرقم يف ادخل-2

 للبحث عن عروض األسعار ىطريقة أخر 

 االستجابة اتريخ-البيان-املورد-املشرتي-األسعاراملمكن البحث عن طريق رقم طلب من 
 ".األسعار عروض" ومنها اخرت "وض األسعارطلبات األسعار وعر من شاشة املستكشف اخرت "

 ."األسعار عروض"تظهر شاشة 
 F11الضغط من لوحة املفاتيح على مفتاح  يتم-0
 "األسعار طلبحقل " االستجابة( يف اتريخ-املورد-األسعارادخال بيان البحث مثال )رقم طلب  يتم-2
 +F11 CTLالضغط من لوحة املفاتيح على مفتاح  يتم-3

 " هبا مجيع البياانتعروض االسعار"تظهر شاشة 
 

 . طلبات األسعار3 . طلبات األسعار وعروض األسعار2 . املستكشف1 . طلبات األسعار3 ر وعروض األسعار. طلبات األسعا2 . املستكشف1
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 حتليل عروض األسعار عن طريق شاشة " األسعار" -09
 املسار 

تظهر  ".حتليل السعر" ومنها اخرت "طلبات األسعار وعروض األسعارشاشة املستكشف اخرت " من-0
 حبث عن عروض األسعار""شاشة 

 حبث"مفتاح " " مث الضغططلب أسعارحقل " يفرقم طلب االسعار  ادخال-2
مت  اليتعلى تفاصيل مجيع عروض األسعار  حتتوي وهي" حتليل عروض األسعارتظهر شاشة "

 استدراجها يتم دراستها واختيار األفضل

 األسعار عن طريق طباعة كشف تفريغ العطاءات عروض حتليل  

 ".فتحمفتاح "" مث اضغط تشغيل" منها اخرت ""التقارير" الرئيسية افتح "املستكشفمن شاشة " -0
 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة " -2
 "حتليل عروض اسعارتظهر شاشة "تقدمي الطلب"، الذهاب إىل حقل "االسم" مث إدخل "  -3

 (. حتليل عرض اسعار( تظهر شاشة معامالت التقرير)حتليل عرض اسعارإدخال اسم التقرير) مبجرد
 ".موافق" مث إضغط مفتاح "طلب عرض اسعاررقم " ادخل -4
 ".ال"، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف الطلب اضغط مفتاح "تقدميمفتاح " اضغط-5
 ".حبث"، اضغط مفتاح "البحث عن الطلب"، تظهر شاشة "طلبات" اخرت "عرضمن قائمة " -6
 ." جتديد البياانتضغط مفتاح "شاشة هبا كافه الطلبات اليت مت تقدميها، ا تظهر-7
 ".عرض املخرجاتالطلب املراد طباعته مث اضغط مفتاح " السطرحدد  -8

اإلجراءات أو ميكن اختصار اخلطوات السابقة عن طريق استخدام اختصار الطباعة  املوجود ىف قائمة 
 .عروض االسعارواملوجودة ىف شاشة 

 
 

 
 اختيار أفضل عرض سعر -21

"عن طريق حتليل عروض األسعارل عروض األسعار يتم حتديد رقم عرض السعر الفائز من شاشة "عملية حتليبعد 
 ".إعتمادالضغط على زر "

 "كل الطلباتاختيار النوع " يتم-1
 املالحظاتحقل  يف"   مث يتم كتابة سبب االختيار السببسبب االختيار من حقل " يتم اختيار-2
 "حفظمفتاح " الضغط على-4

 "عروض األسعاراختيار أفضل عرض سعر وذلك من خالل شاشة " من املمكن
 "اعتماديتم البحث عن رقم عرض السعر الفائز مث الضغط على مفتاح "

 "كل الطلباتيتم اختيار النوع "-1
 املالحظاتحقل  يف"   مث يتم كتابة سبب االختيار السببسبب االختيار من حقل " يتم اختيار-2
 "فقموامفتاح " الضغط على-3
 

 التسعريحتليل . 3 . طلبات األسعار وعروض األسعار2 . املستكشف1
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 أمر الشراء القياسي من طلب الشراءإعداد  -21

 ( نظام املشرتايت الرئيسي املستخدم-املشرتايتاملشرتي نظام مسئولية. 
 املسار:

 ".حبث عن سطور طلب الشراءتظهر شاشة " ".التكوين اآليلشاشة " فتح-0

  ".حبث" مث إدخل رقم طلب الشراء مث إضغط مفتاح "مسحمفتاح " أضغط-2

 جبانب السطر  مربع اخليارعن طريق  د طلب الشراء حد -3

 "  نوع املستند" من قائمة "  امر شراء قياسىاخرت "   -4

 " اىل" مث اضغط مفتاح "  جتميعاخرت "طلب الشراء" من قائمة "  -5

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

 "  طريقة الشراء"  اذهب اىل احلقل الوصفى -6
 "مورد واحد؟"ىف حقل  يتم اختيار اذا كان املورد حمتكر او ال -7
 "  موافقمث اضغط مفتاح "  "رقم عرض السعرىف حقل " السعر االفضلعرض  اختيار رقم يتم  -8
 بعد اختيار رقم عرض السعرسوف يظهر تلقائيا  د"املور حقل "الضغط على  يتم  -9

 " البيان"  أمر الشراء ىف حقليتم إدخال بيان  -01
 ".إعتماد امر الشراء" تظهر شاشة "إعتمادإضغط مفتاح " -00
 ".موافق" مث اضغط مفتاح " تقدمي لإلعتمادمربع اإلختيار" دحد -02
 ." املالحظةيتم إدخال  أى مالحظة للمسئول ىف حقل " -03

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 البحث عن أوامر الشراء -22
  ( املشرتايتالرئيسى نظام  املستخدم-املشرتايتملشرتي نظام امسئولية.) 

 املسار:
 ". إمجاىل امر الشراءشاشة " فتح-1
 "الرقميتم ادخال رقم أمر الشراء ىف حقل " -2
 "حبثيتم الضغط على مفتاح " -3

 " هبا مجيع تفاصيل أمر الشراءعناوين أوامر الشراءتظهر شاشة "
 ءمتابعة موقف أوامر الشرا -23

 "سطور أوامر الشراءتظهر شاشة "" سطورالضغط على مفتاح " يتم-4
عرض اتريخ " مث اختيار "استعالم" الضغط على قائمةطريق  االعتماد عنهيكل  يف أمر الشراءومن املمكن متابعة 

 " فيظهر اتريخ كل إجراء واملسئول عن اإلجراءاالجراء

 ملتابعة طلب الشراء املرتبط أبمر الشراء 
 " طلبات الشراءعرض “االستعالم مث على قائمة  الضغطيتم 
 

 ملتابعة التسلمات والفواتري وموقف السداد اخلاص أبمر الشراء

 " عرض االستالم“االستعالم مث الشراء من خالل الضغط على قائمة  أبمرمن املمكن عرض التسلمات اخلاصة  -
 "عرض الفواتريل الضغط على "من املمكن عرض الفواتري املرتبطة أبمر الشراء من خال -
 "عرض التوزيعات“على ارتباط أمر الشراء من خالل الضغط  وحسابمن املمكن عرض توزيعات  -
 "عرض الشحنات“على من املمكن عرض ملخص عن امر الشراء من خالل الضغط  -

 أوامر الشراء. 2 . املستكشف1 . التكوين اآليل2 . املستكشف1
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 أوامر الشراء  إلغاء -24

 املسار:
 ". إمجاىل اوامر الشراءشاشة "فتح  -1
 "الرقمدخال رقم أمر الشراء ىف حقل "يتم ا -2
 "عناوين أوامر الشراء" تظهر شاشة "حبثيتم الضغط على مفتاح " -3
 "الرقم -مراقبة املستند"  تظهر شاشة "مراقبةمن قائة أدوات خنتار " -4
 "إلغاء أمر الشراءيتم اختيار " -5
 "استخدام اتريخ األستاذ العام للمستنديتم حتديد مربع " -6
 السبب"تم ادخال سبب اإللغاء ىف حقل" ي -7
 "موافقتظهر رسالة حتذيرية  يتم الضغط ""موافق  الضغط على مفتاح -8

 إقفال  أوامر الشراء -25
 املسار:

 "الرقممث ادخال رقم أمر الشراء ىف حقل " ". إمجاىل اوامر الشراءفتح شاشة " -1
 "وامر الشراءعناوين أ" تظهر شاشة "حبثيتم الضغط على مفتاح " -2
 "الرقم -مراقبة املستند"تظهر شاشة "مراقبةمن قائة أدوات خنتار " -3
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