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مكتبة المشروع بادارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية

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  -نظام الشراء االلكررنن  -دليل المسرخدم المخرصر

 -1البحث فى الدليل

نظم إدارة مالية الحكومة  -نظام الشراء االلكررنن  -دليل المسرخدم المخرصر

 -2المقارنة بين المواد

المسار :

الغرض :املقارنة بني اكرت من بند وعرض كافة مواصفاته واوجه املقارنة بني البندين مما يساعد على اختاذ قرار الشراء

مسئولية " ( المستخدم الرئيسى -الشراء الجماعى")
تظهر تظهر الشاشة الرئيسية لنظام الشراء اجلماعى "الشراء باالنترنت"
والىت حتتوى على مجيع األدلة :االثاث المكتبى  -االجهزة المكتبية -الحاسب اآللي والالتوب -القرطاسية
 -1البحث عن طريق كلمة من وصف المادة

حسب احلاجة الفعلية للمادة
المسار :
الدخول من مسئولية ( المستخدم الرئيسى -الشراء الجماعى)

 -1اخرت الدليل جبوار حقل "بحث"

 -1يتم البحث عن املادة املطلوبة

 -2أدخل وصف المادة ىف الحقل جبوار اسم الدليل
 -3الضغط مفتاح "ذهاب"

- 2يتم حتديد البند او الصنف املراد مقارنته

 -2البحث عن طريق اسم المورد

 -3يتم الضغط على مفتاح "أضافة للمقارنة"

 -1اخرت الدليل جبوار حقل "بحث"

 -4يتم الضغط على مفتاح "المقارنة" على يسار الشاشة

 -2أدخل اسم المورد يف احلقل املخصص يف البحث
 -3الضغط مفتاح "ذهاب"

 -3البحث عن طريق رقم االتفاقية (عقد الشراء)

 -1اخرت الدليل جبوار حقل "بحث"

بعد الضغط على املقارنة يظهر لنا املقارنة بني البندين من حيث الفئة واملورد واملصدر واملصنع والسعر واملواصفاتاخل .....كما هو موضح ........
بعد عمل املقارنة ميكن اختيار الصنف وإضافتة ايل عربة التسوق

 -2أدخل رقم االتفاقية يف احلقل املخصص يف البحث
 -3الضغط مفتاح "ذهاب"

 -يتم الضغط على مفتاح عرض العربة والخروج واستكمال باقى االجراءات .

 - 4البحث عن طريق رقم المادة

عند البحث برقم املادة يتم بكتابة رقم المادة يف احلقل املخصص يف البحث مث نقوم بالضغط على املفتاح
ذهاب سيقوم النظام بعد ذلك بعمل حبث عن االصناف
على سبيل املثال KW-0000358-3610
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نظم إدارة مالية الحكومة  -نظام الشراء االلكررنن  -دليل المسرخدم المخرصر

 -3إنشاء مفضلة

نظم إدارة مالية الحكومة  -نظام الشراء االلكررنن  -دليل المسرخدم المخرصر

 -5إعداد طلب شراء من دليل الشراء الجماعى

الغرض منها هو تسهيل إجراءات الشراء للمواد اليت يتم شرائها بصورة دورية بدال من عمل اجراءات الشراء
بالصورة الىت مت شرحها من قبل
المسار  :مسئولية ( المستخدم الرئيسى -الشراء الجماعى)

المسار  :مسئولية ( المستخدم الرئيسى -الشراء الجماعى)
يتم انشاء طلب شراء من دليل الشراء الجماعى إما عن طريق تصفح الدليل أو عن طريق البحث فى الدليل
تصفح دليل الشراء الجماعى
 -1نضغط على الرئيسى من الشاشة الرئيسية للنظام تفتح شاشة هبا مجيع ادلة الشراء اجلماعى
 -2يتم الضغط على الدليل املطلوب وليكن " دليل االجهزة المكتبية " تظهر اجملموعات الفرعية ىف الدليل

-1يتم البحث عن البند او الصنف املراد شراءه
 -2يتم الضغط على مفتاح "إضافة الي المفضلة" جبوار البند فيتم اضافتها اىل قائمة التسوق

 -3خنتاراجملموعة املراد التسوق من خالهلا ولتكن" االجهزة المكتبية"
 -4يتم الضغط عليها فيظهر مجيع البنود واملواد املوجودة ىف هذه اجملموعة

 -3يتم الضغط على مفتاح "قوائم التسوق" ليظهر االصناف اليت مت اختيارها لتكون يف قائمة املفضلة مث يتم

 2-5البحث عن المادة المطلوبة

اضافتها اىل عربة التسوق حني احلاجة ايل شرائها .
 -4يتم الضغط على مفتاح "عرض العربة والخروج" لالنتهاء من االضافة ايل املفضلة
 -4ترتيب مواد الدليل
الغرض :عمل ترتيب لمواد الدليل على حسب (السعر  -المورد  -البيان -رقم االتفاقية )
المسار  :مسئولية ( المستخدم الرئيسى -الشراء الجماعى)
 -1يتم حتديد خيار الفرز (تصاعدى -تنازىل )والرتتيب جبانب احلقل (فرز حسب)
 -2يتم الضغط على مفتاح "ذهاب" لعمل الفرز والرتتيب

حيث يتم كتابة كلمة من وصف املادة ىف حقل البحث مث الضغط على مفتاح "ذهاب"
يقوم النظام بالبحث وتظهر ىف الشاشة مجيع البنود التلى تتوائم مع كلمة البحث
 -4يتم حتديد الكمية املطلوبة ىف حقل "الكمية "
 -5الضغط مفتاح "اضافة الى عربة التسوق" فيتم اضافة البند اىل عربة التسوق ويظهر باجلانب االيسر من
الشاشة حمتوى العربة .
 -6يتم الضغط على مفتاح "عرض العربة" ىف اجلانب االيسر من الشاشة يظهر تفاصيل عربة التسوق وما حتتويه
من مواد مطلوب شرائها وال حظ من املمكن تعديل الكمية املطلوبة
 -7يتم الضغط على مفتاح "الخروج" الستكمال ادخال بيانات طلب الشراء تظهر شاشة التفاصيل
 -8يتم ادخال بيان طلب الشراء ىف حقل "البيان" وهو يظهر افرتاضيا وصف اول سطر ىف الطلب
 -9يتم حتديد مربع اخليار عاجل اذا كان الطلب عاجل
 -10يتم حتديد تاريخ احلاجة للمادة ىف حقل" مطلوب فى"
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 -11مث يتم الضغط على مفتاح "تنفيذ" تظهر شاشة تاكيد هبا رقم طلب الشراءوهبا رسالة تفيد بان الطلب مت
تقدميه لالعتماد اىل رئيس قسم املشرتيات
رقم الطلب الشراء يف الشاشة السابقة ميكن االستعالم عنه يف نظام املشرتيات وهبذا الرقم ميكن اعداد امر الشراء
4

نظم إدارة مالية الحكومة  -نظام الشراء االلكررنن  -دليل المسرخدم المخرصر

 -6عرض تفاصيل طلب شراء

نظم إدارة مالية الحكومة  -نظام الشراء االلكررنن  -دليل المسرخدم المخرصر

 -7نسخ طلب الشراء

الغرض  :امكانية عرض تفاصيل طلب الشراء و تاريخ االجراء لطلب الشراء من اعتماد او سحب او

الغرض  :يتيح النظام امكانية نسخ طلب شراء وذلك لسهولة ومرونة العمل

تفويض

المسار  :مسئولية ( المستخدم الرئيسى -الشراء الجماعى)

المسار :مسئولية ( المستخدم الرئيسى -الشراء الجماعى)

 -1يتم فتح طلبات الشراء تظهر شاشة "طلبات الشراء"
 -2يتم اختيار طلب الشراء املراد نسخه تظهر شاشة جديده هبا

 -1يتم االنتقال اىل خيار "طلبات الشراء" مث اختيار طلب الشراء املراد تفاصيله

 -3يتم الضغط على مفتاح "نسخ الي عربة التسوق" تظهر شاشة جديدة هبا اختيارين اخرت احدمها

 -2يتم الضغط على رقم الطلب أو البيان تظهر "سطور طلب الشراء "
 -3يتم الضغط على حقل "التفاصيل" تظهر شاشة بها جميع تفاصيل طلب الشراء

االول  :اضافة طلب الشراء الي عربة تسوق موجودة خاصة بك
الثانى  :اضافة طلب الشراء الي عربة تسوق جديدة
يف كلتا اخليارين السابقني ستظهر شاشة "عربة التسوق" هبا تفاصل الطلب
 -4يتم الضغط على مفتاح " خروج" يظهر رقم طلب الشراء اجلديد

عرض تاريخ االجراء لطلب الشراء

 -1يتم الضغط على حقل "الموقف" يظهر تفاصيل االجراء

 -8سحب طلب الشراء من سلسة االعتماد
الغرض  :سحب طلب الشراء من سلسة االعتماد وتعديله واعادة تقديمه لالعتماد مرة أخرى
المسار :مسئولية ( المستخدم الرئيسى -الشراء الجماعى)
 -1يتم االنتقال اىل خيار "طلبات الشراء"
 -2يتم الضغط على طلب الشراء املراد سحبه من االعتماد
 -3يتم الضغط على مفتاح "تغيير" تظهر شاشة للتأكيد
 -4يتم الضغط على مفتاح "نعم" تتحول حالة طلب الشراء اىل غير تام

5

6

نظم إدارة مالية الحكومة  -نظام الشراء االلكررنن  -دليل المسرخدم المخرصر

 -9الغاء طلب الشراء بالكامل

نظم إدارة مالية الحكومة  -نظام الشراء االلكررنن  -دليل المسرخدم المخرصر

 -10متابعة اوامر الشراء والتسلم والفواتير والسداد

الغرض  :الغاء طلب شراء خطأ

الغرض :متابعة الدورة المستندية كاملة والعمليات المالية المرتبطة بها بداية من طلب الشراء وايصال التسلم

المسار :مسئولية ( المستخدم الرئيسى -الشراء الجماعى)

والفواتير والسداد

 -1يتم االنتقال اىل خيار "طلبات الشراء"
 -2يتم حتديد الطلب املراد الغائة وذلك بالضغط على عمود االختيار

المسار  :مسئولية ( المستخدم الرئيسى -الشراء الجماعى)

 -3يتم الضغط على مفتاح "الغاء الطلب"

 -1يتم الدخول على خيار "طلبات الشراء"

الغاء سطر من طلب الشراء

 -2يتم الضغط على "رقم طلب الشراء" أ و "رقم أمر الشراء" جبوار رقم طلب الشراء املراد عرض تفاصيله

 -1يتم فتح طلب الشراء املراد الغاء السطر منة
-2يتم الضغط على مفتاح "تغيير"تظهر شاشة هبا تفاصيل طلب الشراء
 -3نقوم بعمل صح على الصنف املراد الغائة

 -3يتم ادخال سبب الغاء السطر مث الضغط على مفتاح التايل تظهر شاشة هبا حقل (الغاء السطر)
 -4نقوم بالضغط على مفتاح "تنفيذ"

تظهر شاشة" التفاصيل "تشمل أوامر الشراء املرتبطة بطلب الشراء
تفاصيل امر الشراء
 -1يتم الضغط على "رقم امر الشراء" تظهر شاشة حتتوي على ( تفاصيل امر الشراء  -امجاىل التسلم ومبلغ
الفاتورة وموقف السداد ) وذلك اسفل حقل االمجاىل
عرض تفاصيل التسلم

 -11تحميل النسخة االلكترونية من الدليل

 -1يتم الضغط على "مبلغ المستلم" جببنب حقل "مستلم"سيظهر لنا تفاصيل ايصال التسلم وتشمل (رقم

الغرض :تحميل نسخة الكترونية من ادلة الشراء الجماعة وحفظها على الحاسب الشخصى
 -1يتم البحث عن ملفات النسخة االلكرتونية من خالل كتابة كلمة ملف يف حقل البحث
-2يتم الضغط على مفتاح "ذهاب" تظهر ملفات النسخة االكرتونية

 -3يتم فتحهاوذلك بالضغط على الصورة املوجودة
سيبدأ امللف يف التحميل مث الظهور على الشاشة وميكن قراءته أو حفظه على اجلهاز

االستالم  -رقم أمر الشراء -الكمية املطلوبة -الكمية املستلمة -الكمية املرجتعة -تاريخ االستالم -األداء للمورد
ومن املمكن متابعة أداء املوردين يف ميعاد التسليم وذلك عن طريق حقل األداء )
عرض تفاصيل الفاتورة

 -1يتم الضغط على "مبلغ الفاتورة" جبانب حقل "محرر له فاتورة" سيظهر تفاصيل الفاتورة .
عرض تفاصيل السداد

1يتم الضغط على "موقف السداد" سيظهر تفاصيل السداد ىف حالة السداد
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