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 )استالم املواد عن طريق أمر شراء(ى املبدئ االستالم  - 1
 عملية االستالم  للمواد  من أمر شراء معتمد يصف هذا اإلجراء :الغرض

 :  الشروط املسبقة
 أمر شراء معتمد . 
  ملخازننظام ا -املستخدم الرئيسي "مسئولية". 

 املسار :
 ضغطا" ومنها اضغط راا احلمزدوجاً على الوظيفة الرئيسية " ضغطا من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط

" أو حددها االستالممزدوجا على الوظيفة الفرعية " ضغطا"ومنها اضغط االستالممزدوجاُ على الوظيفة الفرعية "
 "البحث عن استالم متوقع”تظهر شاشة   ."فتحمث اضغط مفتاح "

عنوان "شاشة  تظهر كال من"  حبث مفتاح " مث اضغط" أمر الشراءحقل " يفالشراء  امررقم أدخل  -1
 يف اخللف "إذن اإلستالم" وشاشة "اإلستالم

 "االستالم اتريخحقل " يفيتم ادخال اتريخ االستالم  -2
 "مالحظا حقل " يفيتم ادخال بيان االستالم  -3
 "إذن االستالم"تظهر شاشة " العنوانابلضغط على مفتاح " "يتم -4
 ستالمه جبانب السطر الذي سوف يتم ا مربع االختيار حدد -5
 أمر الشراء تلقائيا( يف)تظهر الكمية املوجودة  "الكمية"ىف حقل  الكمية املستلمةأدخل  -6
  االستالم تلقائيافيظهر رقم “ حفظ”الضغط مفتاح  -7
  االستالم”يف حقل  رقم ايصال االستالم" ويظهر عنوان االستالمشاشة " تظهر"  العنوان" مفتاح  ضغطا -8

 بدئىطباعة ايصال تسلم م
 "طباعة ايصال استالم مبدئى"اخرت  "اجراءا " من قائمة  -1
 " حبث "مث اضغط  .طلبا   اخرت عرض من قائمة  -2
 "عرض املخرجا "اضغط  -3

 ايصال التسلم املبدئىطباعة  -2 
 :  املسار

. او من "فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيلمن شاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اخرت "" -1
 " طلبا " مث اختيار "عرضخالل قائمة "
 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "

 ( تظهر شاشة معامالت التقرير قم إبدخال املعامالت.ايصال تسلم مبدئى -اويتاسم التقرير) أدخل  -2
 ".موافق"  مث إضغط مفتاح "التسلم ادخل رقم " -3
 "، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف الطلب .تقدميط مفتاح "اضغ -4
 ".الاضغط مفتاح " -5
 "الطلبا " تظهر شاشة " حبثاضغط مفتاح " -6
 " عرض املخرجا اضغط مفتاح " -7
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 واالحصاءفحص ال -3
 فحص التسجيل نتيجة  عملية يصف هذا اإلجراء :الغرض

 :  الشروط املسبقة
  الفرتة احملاسبية مفتوحة. 
 رقم استالم التأكد من أن هناك  . 
  ملخازننظام ا -املستخدم الرئيسي "مسئولية" 

 املسار :

 ضغطا " ومنها اضغط احلراا مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية "ضغطا من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط   
" الماالست حراا مزدوجا على الوظيفة الفرعية " ط ضغطا اضغ ومنها“ االستالممزدوجاُ على الوظيفة الفرعية "
 ".فتحأو حددها مث اضغط مفتاح "

 " حبث عن حراا  استالم " تظهر شاشة 
 "االستالم "يف حقل  االستالم املبدئيإدخال رقم يتم  -1
 ( حراا  االستالمتظهر شاشة حبث )اضغط مفتاح  -2
 حدد مربع االختيار جبوار السطر املراد فحصه-3
  "الكمية"حقل  يفحدد الكمية املراد فحصها  -4
 "تفاصيل الفحص"تظهر شاشة  " فحص " مفتاح  اضغط -5
 املوقف )قبول أو رفض(اختار  -6
 " الكميةحقل " يفالكمية املقبولة أو املفروضة ادخل  -7
 التاريخحقل  يفادخال اتريخ الفحص  -8
   " التعليق"ىف حقل  سبب القبول او الرفض أدخل -9

 " موافقمفتاح " اضغط  -11
 "حفظح "مفتا  اضغط  -11

 حمضر الفحص واإلحصاءطباعة  -4
 :  املسار

". او من فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيل" منها اخرت ""من شاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير -1
 " طلبا " مث اختيار "عرضخالل قائمة "
 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "

( تظهر شاشة معامالت التقرير قم إبدخال حمضر الفحص واالحصاء -اويتاسم التقرير) أدخل  -2
 . املعامالت

 ".موافق"  مث إضغط مفتاح "حمضر الفحص رقم "ادخل  -3
 "، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف الطلب .تقدمياضغط مفتاح " -4
 ".الاضغط مفتاح " -5
 "الطلبا " تظهر شاشة " حبثاضغط مفتاح " -6
 "عرض املخرجا اضغط مفتاح " -7

 من املمكن اختصار اخلطوا  السابقة عن طريق 
 " طباعة اقرار فحص" اخرت" اجراءا  "مةمن قائ -1
 "الطلبا "تظهر شاشة   "حبث" اضغط مث طلبا  اخرتعرض من قائمة  - 2
 "عرض املخرجا " مفتاح  اضغط -3
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 االستالم النهائي داخل املخزن -5
 عملية االستالم النهائي للمواد داخل املخزن يصف هذا اإلجراء :الغرض

 :  الشروط املسبقة
  الفرتة احملاسبية مفتوحة. 
  رقم استالمالتأكد من أن هناك  . 
  املستخدم الرئيسي للمخازنمسئولية 

 املسار :     

" ومنها اضغط االستالم"على الوظيفة الرئيسية  مزدوجاً ضغطا اضغط من شاشة املستكشف الرئيسية  
  ".فتح" أو حددها مث اضغط مفتاح "االستالم حركات” الفرعيةعلى الوظيفة  مزدوجاُ ضغطا 

  “حبث عن حراا  استالم”تظهر شاشة 
 االستالم يف حقل  إدخال رقم االستالم  -1
 ( محراا  االستالتظهر شاشة حبث )اضغط مفتاح  -2
 جبانب السطر االختيارحدد مربع  -3
 "املخزن "من حقل املخزناختار  -4
قائمة مبحددات  من القائمة )تظهرحمدد املواقع  مث اختار Tabأو  Enterمث اضغط زر    %ادخل  -5

 (املواقع املعرفة
 " موافقمفتاح " ضغطا -6
 " اتريخ احلراة"حقل  يف اتريخ احلركةأدخل  -7
 "املالحظا حقل  " يف ياالستالم النهائ بيان أدخل  -8
 " حفظمفتاح "اضغط  -9

 

 

 النهائىايصال التسلم طباعة  -6
 :  املسار

". او من فتحح "" مث اضغط مفتا تشغيلمن شاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اخرت "" -1
 " طلبا " مث اختيار "عرضخالل قائمة "
 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "

 ( تظهر شاشة معامالت التقرير قم إبدخال املعامالت.هنائىايصال تسلم  -اويتاسم التقرير) أدخل  -2
 ".موافق"  مث إضغط مفتاح "التسلم ادخل رقم " -3
 "، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف الطلب .تقدمياضغط مفتاح " -4
 ".الاضغط مفتاح " -5
 "الطلبا " تظهر شاشة " حبثاضغط مفتاح " -6
 "عرض املخرجا اضغط مفتاح " -7
 

 ة عن طريق بقمن املمكن اختصار اخلطوا  السا
  "طباعة استمارة تسلم" من قائمة اجراءات اخرت -1
 "حبث عن طلبا  "تظهر شاشة   "طلبا "  اخرتعرض من قائمة  -2
 "الطلبا "تظهر شاشة  " حبث" مفتاح اضغط -3
 " عرض املخرجا " مفتاح  اضغط -4
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 املرجتعا  -7
 املرفوضة للمورداملواد  إعادةعملية  يصف هذا اإلجراء :الغرض

 :  الشروط املسبقة
  رقم استالمالتأكد من أن هناك  . 
  املستخدم الرئيسي للمخازن)إسم اجلهة( مسئولية 

 املسار :

ضغطا " ومنها اضغط االستالم"مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية  ضغطالرئيسية اضغط من شاشة املستكشف ا
 ".فتح" أو حددها مث اضغط مفتاح "املرجتعا "على الوظيفة الفرعية  مزدوجاُ 

  "حبث عن مرجتعا تظهر شاشة  
  "مردودا  االستالمتظهر شاشة " حبثمث اضغط " االستالم"يف حقل إدخال رقم االستالم  -1
 جبانب السطر االختيارحدد مربع  -2
 "الكميةىف حقل " املراد اعادهتا الكميةأدخل  -3
  املورد (اختار عائد اىل ) اختار من قائمة  -4
 "اتريخ احلراة"حقل  يف  اإلعادةاتريخ أدخل  -5
 " املالحظا حقل " يف اإلعادةأدخل سبب  -6
 " حفظمفتاح " اضغط  -7

 مذارة اعادة ملوردطباعة 
 "طباعة مذارة اعادة ملورد" من قائمة اجراءات اخرت -1
 الطلبا ""تظهر شاشة  حبث مث   اضغط  طلبات اخرتعرض من قائمة  -2
 "عرض املخرجا مفتاح " اضغط  -3

 

 مذارة اعادة ملوردطباعة  -8
 :  املسار

". او من فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيلمن شاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اخرت "" -1
 " طلبا " مث اختيار "عرضخالل قائمة "
 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "

 ( تظهر شاشة معامالت التقرير قم إبدخال املعامالت.مذارة اعادة ملورد -اويتاسم التقرير) أدخل  -2
 ".موافق"  مث إضغط مفتاح "التسلم ادخل رقم " -3
 "، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف الطلب .تقدميضغط مفتاح "ا -4
 ".الاضغط مفتاح " -5
 "الطلبا " تظهر شاشة " حبثاضغط مفتاح " -6
 "عرض املخرجا اضغط مفتاح " -7

 واالعادة  ألمر شراء حراا  االستالم متابعة -9
 عملية عرض حراا  االستالم يصف هذا اإلجراء :الغرض
 املستخدم الرئيسي للمخازن)إسم اجلهة( لية مسئو 

 املسار :

 ضغطا" ومنها اضغط االستالم"مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية  ضغطامن شاشة املستكشف الرئيسية اضغط 
  ".فتح" أو حددها مث اضغط مفتاح "عرض حراا  االستالم"مزدوجاُ على الوظيفة الفرعية 

 "البحث حراا  االستالم" شاشة تظهر
 "االستالم"حقل  يفإدخال رقم االستالم   -1
 إمجايل عناوين االستالمتظهر شاشة  حبثإضغط مفتاح  -2
 "امجاىل حراة االستالم"تظهر شاشة "  احلراا " مفتاح  اضغط على -3

 . المرتجعات3 . االستالم2 .    الحركات1
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 طلبا  الصرف للمواد إعداد  -9
 عملية إنشاء طلب صرف للمواد يصف هذا اإلجراء :الغرض

  طلبا  الصرف -وزارة املالية مسئولية. 
 املسار :     
  

" ومنها التحويل-طلبا  الصرف"مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية  ضغطا من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط 
  ." فتحأو حددها مث اضغط مفتاح " "التحويل-طلبا  الصرف"مزدوجاُ على الوظيفة الفرعية  ضغطا اضغط 

 "طلبا  النقل"تظهر شاشة  
 . "البيان حقل " يفبيان طلب الصرف  أدخل -1
 )حركة صرف( نوع احلراةاختار  -2
 من قائمة حقل املوقع)مركز العمل الطالب( املوقعاختار  -3
اجلهة " تظهر تلقائيا مبجرد حدد  "عنوان طلب التحويلتظهر شاشة " "احلقل املرناضغط على  " -4

 " موافق"اضغط " مث االدارة الطالبةحدد "مث  الضغط على قائمة القيم"
 التاريخ املطلوبحقل  يفادخل اتريخ الطلب  -5
 املادة املطلوبةمث اختار  " Enterوالضغط على مفتاح " "%كتابة عالمة "عن طريق   الصنفادخل  -6
  "موافق" مفتاح  ضغطا -7
   "الكمية األساسية" حقل ىف الكمية املطلوبة ل ادخ -8
 "حفظمفتاح " اضغط  -9

 طباعة  طلبا  الصرف
 "طباعة طلب صرف "اخرت "اجراءا  "ئمةمن قا -1
 "طلبا "  اخرتعرض من قائمة  -2
 " الطلبا تظهر شاشة  حبث "مث اضغط  -3
 "عرض املخرجا مفتاح " اضغط  -4

 طباعة طلب الصرف -11
 :  املسار

". او من فتحاضغط مفتاح "" مث تشغيلمن شاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اخرت "" -1
 " طلبا " مث اختيار "عرضخالل قائمة "
 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "

 ( تظهر شاشة معامالت التقرير قم إبدخال املعامالت.طلبا  الصرف -اويتاسم التقرير) أدخل  -2
 ".قمواف"  مث إضغط مفتاح "الطلب ادخل رقم " -3
 "، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف الطلب .تقدمياضغط مفتاح " -4
 ".الاضغط مفتاح " -5
 "الطلبا " تظهر شاشة " حبثاضغط مفتاح " -6
 "عرض املخرجا اضغط مفتاح " -7

 من قبل رئيس القسم  الصرفإعتماد طلبا  
 :  املسار

 " التبليغا   قائمة" مزدوجاً على الوظيفةمن شاشة املستكشف الرئيسية اضغط ضغطاً  -1
 وى على املعامالت املقدمة لإلعتمادت" وحتالتبليغا تظهر شاشة " 

 " يتم مراجعة املعاملة  تفاصيل التبليغشاشة " فتحها تظهريتم الضغط على املعاملة املراد   -2
 " اعتماد" مث الضغط على مفتاح " مالحظةحقل " يفيتم كتابة املالحظات  -3
 "رفضحالة الرفض يتم الضغط على مفتاح " يف
 
 
 

 .قائمة التبليغا 2 . املستكشف1
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 من املخزن إجراء الصرف -11
 عملية اجراء الصرف يصف هذا اإلجراء :الغرض

 :  الشروط املسبقة
 للمخازن املستخدم الرئيسي -)إسم اجلهة(  مسئولية 
 طالب صرف او حتويل معتمد 

 

" ومنها التحويل  -الصرف ”مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية  ضغطامن شاشة املستكشف الرئيسية اضغط 
 "فتح" أو حددها مث اضغط مفتاح "التحويل  -طلبا  الصرف"مزدوجاُ على الوظيفة الفرعية  ضغطا اضغط 

 .طلبا  النقلتظهر شاشة سو  ()جديد أو مستعملقم إبختيار التنظيم ، 
 "البحث"  إضغط مفتاح -1
 "أرقام"حقل  يفادخل رقم طلب الصرف  -2
 ""معاجلة طلبا  النقلتظهر شاشة "  حبثمفتاح "اضغط  -3
  )اتريخ الصرف( وال بد ان تكون الفرتة مفتوحة اتريخ احلراةأدخل  -4
 يتم صرفه جبانب السطر الذي سوف االختيارحدد مربع  -4
 ختصيصا  سطر معاجلة طلب النقلتظهر شاشة  حتديث التخصيصا /عرض اضغط  -5
 املخزنحقل احملدد للصرف من  املخزن  اخرت  -6
  "موافق" مفتاح  اضغطمث  ىف املخزن لتحديد مكان الصنف حمدد املواقعادخل  -7
 اضية"ة افرت يمكطلب الصرف ك يفتظهر الكمية املوجودة  املراد صرفها " الكميةادخل  -8
 فتظهر الشاشة التالية :مت تنفيذه مث اضغط مفتاح " حفظ" مفتاح  اضغط -9

 :  "ختصيصا  سطر معاجلة طلبا  النقل" فتظهر الشاشة التالية تنفيذهمت  مرة اخرى على مفتاح اضغط -11
 مفتاح حتريك: ويتم الضغط على  "" تظهر الشاشة حفظ مفتاح  اضغط -11
 

 طباعة استمارة الصرف -12
 :  املسار

". او من فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيلمن شاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اخرت "" -1
 " طلبا " مث اختيار "عرضخالل قائمة "
 ".موافقمث اضغط مفتاح "" طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "

 ( تظهر شاشة معامالت التقرير قم إبدخال املعامالت.استمارة الصرف -اويتاسم التقرير) أدخل  -2
 ".موافق"  مث إضغط مفتاح "االستمارة ادخل رقم " -3
 "، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف الطلب .تقدمياضغط مفتاح " -4
 ".الاضغط مفتاح " -5
 "الطلبا " تظهر شاشة " حبثاضغط مفتاح " -6
 "عرض املخرجا اضغط مفتاح " -7
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  خصمتسوية   - تسوية اضافة -13  
 ىف حالة خطأ حراا  التسوية ابخلصم واالضافة يصف هذا اإلجراء :الغرض

  املستخدم الرئيسي للمخازنمسئولية 
 

 ضغطا" ومنها اضغط  احلراا "مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية  ضغطااملستكشف الرئيسية اضغط من شاشة 
 "فتح اضغط مفتاح "" أو حددها مث متنوعة ةحرا"مزدوجاُ على الوظيفة الفرعية 
 تظهر شاشة "حراة متنوعة"

 "التاريخيتم ادخال اتريخ التسوية ىف حقل " -1
 النوع"ينت اختيار نوع التسوية "خصم أم اضافة" ىف حقل " -2
 "تسوية اضافة" تظهر شاشة "سطور احلراةيتم الضغط على مفتاح " -3
 "الصنفحقل " املادة يفحندد   -4
 "املخزنل "حق يفحندد  املخزن  -5
 "حمدد املواقعحقل " يفحندد  املوقع  -6
 " الكميةحقل " يفأدخل الكمية املراد تسويتها  -7
 اخرت   املراجعة-8
 حفظ""  مث اضغط  "تكلفة الوحدةحقل " يفالوحدة  ادخال سعريتم  -9

 طباعة استمارة التسوية 
 "طباعة االستمارة" خنتار "اجراءا من قائمة " -1
 "طلبا "  اخرتعرض  من قائمة -2
 "الطلبا " تظهر شاشة حبث "مث   اضغط  -3
 "عرض املخرجا مفتاح " اضغط  -4
 

 طباعة استمارة التسوية -14
 :  املسار

". او من فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيلمن شاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اخرت "" -1
 " طلبا " مث اختيار "عرضخالل قائمة "
 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديد"تظهر شاشة 

 ( تظهر شاشة معامالت التقرير قم إبدخال املعامالت.استمارة التسوية -اويتاسم التقرير) أدخل  -2
 ".موافق"  مث إضغط مفتاح "االستمارة ادخل رقم " -3
 م معرف الطلب ."، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقتقدمياضغط مفتاح " -4
 ".الاضغط مفتاح " -5
 "الطلبا " تظهر شاشة " حبثاضغط مفتاح " -6
 "عرض املخرجا اضغط مفتاح " -7 
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  اإلعادة للمخزن  -15
  االعادة للمخزنحراا   يصف هذا اإلجراء :الغرض

  املستخدم الرئيسي للمخازن)إسم اجلهة( مسئولية 
 

 ضغطا" ومنها اضغط  احلراا  ”فة الرئيسية مزدوجاً على الوظي ضغطامن شاشة املستكشف الرئيسية اضغط 
 "فتح" أو حددها مث اضغط مفتاح " احلراا  املتنوعة ”الوظيفة الفرعية مزدوجاُ على 

 تظهر شاشة "حراة متنوعة
 "التاريخيتم ادخال اتريخ التسوية ىف حقل " -1
 النوع"" ىف حقل "إعادة للمخزن" احلركة ينت اختيار نوع  -2
 "تسوية اضافة" تظهر شاشة "سطور احلراةى مفتاح "يتم الضغط عل -3
 "الصنفحقل " املادة يفحندد   -4
 "املخزنحقل " يفحندد  املخزن  -5
 "حمدد املواقعحقل " يفحندد  املوقع  -6
 " الكميةحقل " يفأدخل الكمية املراد تسويتها  -7
 اخرت   املراجعة-8
 حفظ""  مث اضغط  "تكلفة الوحدةحقل " يفيتم ادخال سعر الوحدة  -9

 طباعة استمارة االعادة للمخزن 
 "طباعة االستمارة" خنتار "اجراءا من قائمة " -1
 "طلبا "  اخرتعرض من قائمة  -2
 " الطلبا تظهر شاشة  "حبث مث   اضغط  -3
 "عرض املخرجا مفتاح " اضغط  -4
 

 طباعة استمارة اعادة للمخزن -16
 :  املسار

". او من فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيلمن شاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اخرت "" -1
 " طلبا " مث اختيار "عرضل قائمة "خال

 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "
( تظهر شاشة معامالت التقرير قم إبدخال استمارة اعادة للمخزن -اويتاسم التقرير) أدخل  -2

 املعامالت.
 ".موافق"  مث إضغط مفتاح "االستمارة ادخل رقم " -3
 "، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف الطلب .تقدميفتاح "اضغط م -4
 ".الاضغط مفتاح " -5
 "الطلبا " تظهر شاشة " حبثاضغط مفتاح " -6
 "عرض املخرجا اضغط مفتاح " -7 
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 اإلتالف ( -التربع  -لص من املخزون عن طريق  ) البيعخالت -17
 ة التخلص من املخزون يعمل يصف هذا اإلجراء :الغرض  

 "املستخدم الرئيسي للمخازن"مسئولية               
 

 ضغطا" ومنها اضغط  احلراا  ”مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية  ضغطامن شاشة املستكشف الرئيسية اضغط 
 "فتحط مفتاح "" أو حددها مث اضغ احلراا  املتنوعة ”الفرعية مزدوجاُ على الوظيفة 

 تظهر شاشة "حراة متنوعة
 "التاريخيتم ادخال اتريخ التسوية ىف حقل " -1
 النوع"" ىف حقل "تربع  -اتالف -بيعاختيار طريقة التخلص  " يتم -2
 "تسوية اضافة" تظهر شاشة "سطور احلراةيتم الضغط على مفتاح " -3
 "الصنفحقل " يفحندد  املادة   -4
 "املخزنحقل " يفحندد  املخزن  -5
 "حمدد املواقعحقل " يفحندد  املوقع  -6
 " الكميةحقل " يفأدخل الكمية املراد تسويتها  -7
 اخرت   املراجعة-8
 حفظ""  مث اضغط  "تكلفة الوحدةحقل " يفالوحدة  ادخال سعريتم  -9

 طباعة استمارة التخلص 
 "طباعة االستمارة" خنتار "اجراءا من قائمة " -1
 "طلبا "  اخرتعرض ة من قائم -2
 " الطلبا تظهر شاشة  حبث "مث  اضغط  -3
 "عرض املخرجا مفتاح " اضغط  -4
 

 طباعة استمارة التخلص -18
 :  املسار

". او من فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيلخرت ""من شاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها ا -1
 " طلبا " مث اختيار "عرضخالل قائمة "
 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "

 ( تظهر شاشة معامالت التقرير قم إبدخال املعامالت.التخلصاستمارة  -اويتاسم التقرير) أدخل  -2
 ".موافق"  مث إضغط مفتاح " االستمارةادخل رقم " -3
 "، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف الطلب .تقدمياضغط مفتاح " -4
 ".الاضغط مفتاح " -5
 "الطلبا " تظهر شاشة " حبثاضغط مفتاح " -6
 "عرض املخرجا اضغط مفتاح " -7
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 االستعالم عن الرصيد احلاىل -19
  احلايلعملية االستعالم عن الرصيد  يصف هذا اإلجراء :الغرض

  املستخدم الرئيسي للمخازنمسئولية 
  
 

 متوافر"اً على الوظيفة الرئيسية مزدوج ضغطامن شاشة املستكشف الرئيسية اضغط 
" أو الكمية املتوافرة"مزدوجاُ على الوظيفة الفرعية  ضغطا" ومنها اضغط ومتاح

 استعالم عن املوادتظهر انفذة    ".فتححددها مث اضغط مفتاح "
  الصنف( -معامال  البحث )املخزنادخل   -1
 "منضدة عمل املواد "تظهر شاشة" حبث" مفتاح  اضغط -2
 اجلانب االمين يف (+)نظيم عن طريق الضغط ابملاوس على عالمة تكل يف  حتقق من الرصيد املوجود  -3

 .(املتوافر -وحدة القياس -وصف الصنف -ونز املخ -ظهر كل بياانت الصنف )التنظيموسي
الكمية   إمجايل)  تظهر شاشة االاتحة توضحللمادة املختارة،  ملزيد من التفاصيل " اتحةاإل مفتاح " اضغط -4
). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعريف مادة جديدة
 لألصناف. الرئيسيامللف  يفدة جديدة تعريف ما ايفية  يصف هذا اإلجراء :الغرض

 تعريف املواد -مسئولية 

 املسار : 

 ضغطا" ومنها اضغط  االصناف” مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية  ضغطامن شاشة املستكشف الرئيسية اضغط 
 ""الصنف الرئيسى " تظهر شاشة امللف الرئيسى لالصناف” مزدوجاُ على الوظيفة الفرعية 

 "أصناف النظام تظهر شاشة "   CTRL+Lو اضغط الصنف  حقلالذهاب إىل  -1
 "فصل -جمموعة تظهر شاشة "فصل "  –" جمموعة اخلاصة قائمة القيم أضغط  -2
 "موافقمث أضغط "جمموعة وفصل اخرت  -3
  " موافق" مث أضغط "اجلهة" مث أخرت "اجلهة" تظهر شاشة " اجلهةأضغط قائمة القيم اخلاصة "  -4
 "البيانف املادة ىف حقل " ادخل وص -6
 نسخ من"" تظهر شاشة  "نسخ من" من قائمة االدوات اخرتمث  "وحدة القياس"حدد   -7

 "استخدام قالبتظهر شاشة " "القالب" اخلاصة بقائمة القيم أضغط -8
 من القائمة تظهر قائمة بكل القوالب املعرفة القالبخرت ا -9

 موافق"ضغط  مفتاح "ا -11
 حفظ"الضغط مفتاح  " مث تطبيق" مت تنفيذه"فتاح "اضغط  م -11
   " مث حدد الفئةختصيص  الفئةتظهر شاشة "الفئا  اخرت   أدوا من قائمة  -12
 حفظاضغط   ثم موافق"اضغط  " مث فصلمث اخرت جمموعة عن طريق اخرت  الفئةحدد  -13
 " تظهر كل اجلهات املعرفةختصيص التنظيماخرت " أدوا من قائمة  -14
  حفظ اضغطمث  مربع اخليار املخصصحدد اجلهة مث حدد  -15
 "التنظيم اجياد أصناف" تظهر شاشة مسا  التنظيم"الضغط مفتاح " -16
 الصحيح املصروفا  وحساب االلتزام" عدل حساب  املشرتاي االنتقال اىل تبويب " -17

 .الكمية المتوافرة3 متوافر ومتاح .2 من نافذة المستكشف.  1
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 اجلرد -21
 عملية جرد املخزون يصف هذا اإلجراء :الغرض

  اجلرد -مسئولية 
 جتميد األرصدة احلالية -1
 
 "االسميتم ادخال اسم اجلرد ىف حقل " -1
 "البيانيتم ادخال وصف اجلرد ىف حقل " -2
 "التاريخيتم ادخال اتريخ اجلرد ىف حقل " -3
 " جرد املخازن" ىف حقل "الكلاختيار " املراد جردة يتم حتديد املخزن  -4
 "االعتمادا " ىف حقل "دائماخنتار خيار اإلعتماد " -5
 "مت تقدمي الطلب للقطة املخزن" تظهر  رسالة "لقطةاضغط مفتاح " -6

   اجلردتكوين بطاقا   -2
 

 "تكوين بطاقا  املخزون الفعلى" تظهر شاشة
تظهر بياان   " شاشة "خمزون فعلى" واختياره من شاشة"االسم "  حقل يفيتم البحث عن اسم اجلرد  -1

 اجلرد
 " البدء بطاقةيتم حتديد رقم أول بطاقة  ىف حقل " -2
 "رقمية زايدا كل بطاقة ىف حقل "  يفيتم حتديد مقدار الزايدة  -3
 "لعالمةمت تقدمي الطلب املتزامن لتوليد ا" تظهر رسالة "تكوينيتم الضغط على مفتاح " -4
 "موافقمث اضغط " -5
 
 

 طباعة تقرير بطاقا  اجلرد -21
 :  املسار

". او من فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيلالرئيسية افتح "التقارير" منها اخرت "" من شاشة "املستكشف" -1
 " طلبا " مث اختيار "عرضخالل قائمة "
 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "

 عامالت.( تظهر شاشة معامالت التقرير قم إبدخال املبطاقا  اجلرد -اويتاسم التقرير) أدخل  -2
 ".موافق"  مث إضغط مفتاح "  اسم اجلرد ادخل " -3
 "، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف الطلب .تقدمياضغط مفتاح " -4
 ".الاضغط مفتاح " -5
 "الطلبا " تظهر شاشة " حبثاضغط مفتاح " -6
 "عرض املخرجا اضغط مفتاح " -7

 إدخال اجلرد الفعلى  -22
". فتح" مث اضغط مفتاح "جرد البطاقا " منها اخرت ""املخزون الفعلى /اجلردتكشف" افتح "من شاشة "املس
  

 " حبثاضغط مفتاح " تظهر بياانت اجلرد مث  موافق" مث  االسماجلرد ىف حقل "نبحث عن اسم  -1
 اجلرد تظهر شاشة هبا كل بطاقات  "نعممث  نضغط"  "املوجودة العالما االستعالم عن ال " تظهر رسالة

 "الكميةىف حقل " لكل مادة وجدت عند اجلرد يتم ادخال الكمية الفعلية اليت -2

 "حفظاضغط " -3

 
 

  الفعلي. المخزون 3 الفعليالجرد/ المخزون  .2 من نافذة المستكشف.  1

 . تكوين البطاقات3  الفليالجرد/ المخزون  .2 من نافذة المستكشف.  1

 تشغيل. 3 التقارير املستكشف. 1

 . جرد البطاقات3  الفعليمخزون الجرد/ ال .2 من نافذة المستكشف.  1
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 اعتماد نتيجة اجلرد -23
 عملية جرد املخزون يصف هذا اإلجراء :الغرض

  اعتماد اجلرد -مسئولية  
 

" مث اضغط مفتاح اعتماد التعديال  " منها اخرت ""املخزون الفعلى /اجلردمن شاشة "املستكشف" افتح "
 ".فتح"

 "لفعليةاعتماد امجاىل التعديال  اتظهر شاشة "
 "حبث" مفتاحنضغط  مثاجلرد تظهر تفاصيل  مث موافق " االسمىف حقل " اسم اجلرد نبحث عن -1

 والفرق بينه وبني املوجود ابملخزن  الفعليتظهر شاشة فيها اجلرد 
 "اعتماد" عن طريق اختياراعتمادها سوف يتم  املواد اليتيتم  حتديد  -2
 "رفض" عن طريق اختيارفضها ر سوف يتم  املواد اليتيتم  حتديد  -3
 "ال شىء" عن طريق اختياراعادة جردها سوف يتم  املواد اليتيتم  حتديد  -4
 " حفظاضغط مفتاح  " -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجلردية التسويةاجراء  -24
 عملية جرد املخزون يصف هذا اإلجراء :الغرض

  اعتماد اجلرد-مسئولية  
 

 

 اجلرد مث موافقنضغط عالمة املصباح للبحث عن اسم  "امجاىل املخزون الفعلى" تظهر شاشة
 " اطالق التسواي "خنتار  "ادوا "من قائمة   -1

 "تعديال  اإلطالق" تظهر شاشة 
  "اتريخ التعديلحقل " يفالتسوية  اتريخ حنددخنتار حساب التسوايت مث  -2
  "تعديال  االطالقمفتاح " نضغط-3
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 . اعتماد التعديالت3  الفليالجرد/ المخزون  .2 من نافذة المستكشف.  1
  الفعلي. المخزون 3  الفعليالجرد/ المخزون  .2 من نافذة المستكشف.  1
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