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 مقدمة
 

 هتمامباالنه يقوم أحد األنظمة الهامة في أي مؤسسة حكومية أو خاصة حيث أ (المنافسات)المشتريات  يمثل نظام

 .المنافسةعن طريق  عمليات الشراء التي تحتاجها المنشأة معالجةب

 

  Net. المنافساتمقدمة حول نظام المشتريات 
 

حزمة كأحد األنظمة في  (Tenders Purchases.Net) (المنافسات)قامت شركة حاسب بتطوير نظام المشتريات 

وأقوى التقنيات في عالم  أحدثباستخدام  MadarHasib GRP Suite (HGS.NET)) (مدارحاسب لألنظمة النمطية الحكومية

وقد تم فيه مراعاة جميع االحتياجات  (Web Application)ويعمل النظام كتطبيق ويب  (ASP.Net & SQL Server)البرمجة 

 ي قد تحدث في المنشأة.العملية الت

 

 MadarHasib GRP Suite (HGS.NET)ما هي 
 

مجموعة من األنظمة التي تعمل بشكل متكامل ومتوافق بهدف تغطية  رحاسب لألنظمة النمطية الحكوميةحزمة مداتمثل 

 احتياجات اإلدارات الحكومية من التقنية.

من  إيماناالتطوير الموجودة في العالم وذلك  أدواتواهم  حدثأتم تطوير هذه األنظمة باستخدام تقنية الدوت نت وهي من 

األنظمة يتم  أن أيللتطبيقات  (Web Application، وتم اعتماد بيئة الويب )وأفضلهاالشركة بضرورة مواكبة آخر التقنيات 

 تشغيلها من خالل متصفح االنترنت.

من الخبرة في تطوير األنظمة الحكومية وقد تم فيه  حصيلة عشرات السنين MadarHasib GRP Suite (HGS.NET))يمثل و

اجتهادات  إلىمراعاة جميع المالحظات والتحسينات التي تم طلبها من قبل المستخدمين ألنظمة حاسب السابقة، باإلضافة 

 والفائدة للمستخدمين. االستقراركبر قدر ممكن من أ إلىالباحثين ومحللي األنظمة بالشركة للوصول بالنظام 

 

 (Web Applicationلماذا تم استخدام تقنية الويب )
 

يشكل الويب مستقبل األنظمة الحديثة حيث انه في السنوات األخيرة زاد االستثمار في الويب وأخذت تطبيقات  •

الويندوز باالنحسار وذلك لما لتطبيقات الويب من مرونة عالية وسهولة تحميل وتشغيل سواء لمستخدمي 

 ( أو الخارجية )انترنت(.نترانتإالشبكة الداخلية )

ليعمل النظام بينما في تطبيقات  (Server)توفير الوقت والجهد حيث يكفي تثبيت النظام على جهاز الخادم  •

الويندوز كان هناك حاجة لتثبيت النظام على جميع األجهزة وأيضا هذه الميزة تظهر عند الحاجة إلى تحديث 

 ( فقط.Server) النظام حيث يكفي تحديث جهاز الخادم
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 الدخول إلى نظام المشتريات )المنافسات(
  

نظام المشتريات  اختياربويقوم المستخدم  (0-0الشكل )بعد تسجيل الدخول إلى النظام تظهر الصورة كما في 

 .كما يشير السهم اليمين من قائمة األنظمة الموجودة على (المنافسات)
 

 
 .لنظام حاسب لألنظمة الحكوميةالشاشة الرئيسية  يمثل (0-0الشكل )

 

 .(0-1الشكل )حيث يظهر كما في ) اتسالمناف (المستخدم إلى نظام المشتريات بإدخاليقوم النظام 
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 يمثل الشاشة الرئيسية لنظام المشتريات )المنافسات(. (0-1الشكل )   
 

بالموردين الذين لم يقدموا ستخدم بعرض تقرير إذا كان يرغب الم تتضمن فيماعند الدخول إلى النظام  تنبيه تظهر رسالة

"ال" يتم المتابعة إلى النظام، أما في حالة اختار  بإختيار المستخدم قام في حال، ضمانات نهائية بعد الترسية عليهم

 (1-1-0بالموردين الذين لم يقدموا ضمانات نهائية كما في الشكل )المستخدم "نعم" يقوم النظام بعرض كشف 
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 كشف بالموردين الذين لم يقدموا ضمانات نهائية.( يمثل 0-1-1لشكل )ا
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  واإلعداداتالرموز 
 

والتعريفات في النظام وتتضمن التعريف المسبق للعديد  اإلعداداتمجموعة شاشات  (0-1الشكل )تمثل هذه القائمة كما في 

 من الحقول في الشاشات.
 

 
 ات.شاشة الرموز واإلعداد ( يمثل1-0الشكل )

 

 أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة. اختياريمكن 
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 رموز التصنيفات والنشاطات 
  

من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام المنافسات كما في الشكل  رموز التصنيفات والنشاطات اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

(1-1). 
 

 
 مثل شاشة رموز التصنيفات والنشاطات.( ي1-1الشكل )

 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:رموز التصنيفات والنشاطات، يتم من خالل هذه الشاشة تعريف 
 

 المعلومات الرئيسية: •

  الية:إلضافة رمز جديد يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التمجال التصنيف:  •

o :رقم مسلسل للرمز. م 

o :يقوم المستخدم بإدخال رمز مجال التصنيف. رمز المجال 

o :يقوم المستخدم بإدخال مجال التصنيف مجال التصنيف. 

o :المستخدم باختيار درجات الموردين السعوديين وذلك بالضغط على الرابطيقوم     درجات السعوديين  ،]...[   

 (.1-1-1وديين كما في الشكل )تظهر شاشة درجات السع حيث     

o :الرابط وذلك بالضغط على يقوم المستخدم باختيار درجات الموردين غير السعوديين درجات غير السعوديين 

 (.2-1-1تظهر شاشة درجات غير السعوديين كما في الشكل ) حيث  ، ]...[ 
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 ( يمثل شاشة درجات السعوديين.1-1-1الشكل )

 

وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الدرجة ومن ثم الضغط على زر "تعديل" من شريط المهام يقوم المستخدم باختيار 

 الشاشة:
 

 المعلومات الرئيسية: •

o  :مسلسل للدرجة. رقمم 

o :النظام درجة الموردين السعوديين. يعرض الدرجة 

o :يقوم المستخدم بإدخال الحد األقصى لقيمة المنافسة. الحد األقصى 

o :المستخدم بعد اختيار الدرجة وإدخال الحد األقصى بالضغط على زر "حفظ" من شريط المهام ومن ثم يقوم  إغالق

 الضغط على زر "إغالق" الموجود أسفل الشاشة.
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 ( يمثل شاشة درجات غير السعوديين.1-1-2ل )الشك

 

يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  وفيمايقوم المستخدم باختيار الدرجة ومن ثم الضغط على زر "تعديل" من شريط المهام 

 الشاشة:
 

 المعلومات الرئيسية: •

o  :رقم مسلسل للدرجة.م 

o  :يعرض النظام درجة الموردين غير السعوديين.الدرجة 

o :يقوم المستخدم بإدخال الحد األقصى لقيمة المنافسة. الحد األقصى 

o :ط على زر "حفظ" من شريط المهام ومن يقوم المستخدم بعد اختيار الدرجة وإدخال الحد األقصى بالضغ إغالق

 ثم الضغط على زر "إغالق" الموجود أسفل الشاشة.
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 تصنيف ونشاطات المقاولين والموردين 
  

من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام المنافسات كما  تصنيف ونشاطات المقاولين والموردين اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(2-1في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة تصنيف ونشاطات المقاولين والموردين. (1-2ل )الشك

 

تصنيف ونشاطات المقاولين والموردين، إلضافة تصنيف أو نشاط جديد للمورد أو المقاول يتم من خالل هذه الشاشة تعريف 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:يقوم المستخدم بالضغط على "جديد" من شريط المهام، 

 

 مات الرئيسية:المعلو •

o :يقوم المستخدم إدخال رقم المورد أو المقاول الذي يريد إضافة تصنيف ونشاط له وذلك  رقم المورد

" من لوحة المفاتيح، حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء المقاولين والموردين F2بالضغط على زر "

 ضيف تصنيف ونشاط له.ليقوم المستخدم بإختيار رقم المورد أو المقاول الذي يريد أن ي

o :يعرض النظام اسم المورد تلقائياً بمجرد إدخال رقمه. اإلسم 

o :يعرض النظام جنسية المورد تلقائياً بمجر إدخال رقم المورد. الجنسية 

o :يعرض النظام بشكل تلقائي قيمة حقل رقم شهادة التصنيف بمجرد إدخال رقم  رقم شهادة التصنيف

 ليه. المورد مع إمكانية التعديل ع

o :يعرض النظام بشكل تلقائي قيمة حقل تاريخ انتهاء الصالحية )تاريخ اليوم( بمجرد  تاريخ انتهاء الصالحية

 إدخال رقم المورد مع إمكانية التعديل عليه.
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o  :إلضافة تصنيف جديد يقوم المستخدم بالضغط على الدائرة الموجودة بجانب كلمة التصنيف ومن التصنيف

ى زر "جديد" من شريط المهام الفرعي لجدوال التصنيف والنشاطات حيث تظهر الحقول ثم يقوم بالضغط عل

 التالية:

o  :رقم مسلسل للتصنيف.م 

o  :يقوم المستخدم باختيار مجال التصنيف للمورد من القائمة المنسدلة والتي تم تعريفها مجال التصنيف

 في شاشة رموز التصنيفات والنشاطات.

o :اختيار درجة المورد من القائمة المنسدلة.يقوم المستخدم ب الدرجة 
 

o  :إلضافة نشاط جديد يقوم المستخدم بالضغط على الدائرة الموجودة بجانب كلمة النشاطات النشاطات

ومن ثم يقوم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام الفرعي لجداول التصنيف والنشاطات حيث تظهر 

 الحقول التالية:

o  :رقم مسلسل للنشاط.م 

o :يقوم المستخدم باختيار النشاط من القائمة المنسدلة. النشاط 
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 تصنيف الخدمات ومجموعات األصناف
 

من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام المشتريات تصنيف الخدمات ومجموعات األصناف  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(3-1)المنافسات( كما في الشكل )
 

 
 الخدمات ومجموعات األصناف. شاشة تصنيف ( يمثل1-3الشكل )

 

 وفيما يلي تبيان لكل من هذه الحقول في الشاشة: ،هذه الشاشة تعريف أصناف الخدمات التي يقدمها الموردين من خالليتم 
 

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام ومن ثم يقوم بتحديد نوع التصنيف  نوع التصنيف

 مات أو أصناف(.)خد

o :يعرض النظام تلقائياً مستوى التصنيف. المستوى 

o :يقوم المستخدم بتحديد مسلسل التصنيف في المستوى وذلك باختيار  مسلسل التصنيف في المستوى

 المجموعة التي تنتمي إلى المستوى حيث يعرض النظام تلقائياً رقم مسلسل التصنيف في المستوى.

o :)يعرض النظام رقم الصنف بشكل تلقائي مع إمكانية التعديل عليه من قبل  مجموعة األصناف )الرقم

 المستخدم.

o :)يقوم المستخدم بإدخال وصف للصنف الذي قام بإضافته. مجموعة األصناف )الوصف 

o :يعرض النظام التصنيف الذي ينتمي إليه الصنف بناءاً على التصنيف الذي تم  التصنيف الذي ينتمي إليه

 وعة الخدمات واألصناف.اختياره من مجم

o :)يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان لهذا الصنف أو الخدمة تصنيفات فرعية أم  له تصنيفات فرعية )نعم/ال

 ال.
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 رموز وحدات األصناف
  

 من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام المشتريات )المنافسات( كما فيرموز وحدات األصناف  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(4-1الشكل )
 

 
 شاشة رموز وحدات األصناف. يمثل (1-4)الشكل 

 

، وإلضافة رمز جديد يقوم المستخدم بالضغط على هذه الشاشة تعريف وحدات األصناف التي تستخدم في النظام من خالليتم 

 هذهلحقول  نوفيما يلي تبيازر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر شاشة رموز وحدات األصناف في وضع اإلضافة، 

 الشاشة:
 

 المعلومات الرئيسية: •

o :رقم مسلسل للرمز. م 

o :1يقوم المستخدم بإدخال رمز الوحدة على سبيل المثال " الرمز." 

o :يقوم المستخدم بإدخال اسم الوحدة على سبيل المثال "حبة، كيلو ... إلخ". الوحدة 
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 المنافساترموز أنواع 
  

من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام المشتريات )المنافسات( كما في  واع المنافساتأنرموز  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(5-1الشكل )
 

 
 شاشة رموز أنواع المنافسات. ( يمثل1-5)الشكل 

 

رموز أنواع المنافسات في النظام، وإلضافة رمز منافسة جديد يقوم المستخدم بالضغط على زر هذه الشاشة تعريف  من خالليتم 

 الشاشة: هذهلحقول  وفيما يلي تبياند" من شريط المهام حيث تظهر شاشة رموز أنواع المنافسات في وضع اإلضافة، "جدي
 

 المعلومات الرئيسية: •

o :رقم مسلسل للرمز. م 

o :1يقوم المستخدم بإدخال رمز المنافسة على سبيل المثال " الرمز." 

o :يقوم المستخدم بإدخال الوصف لهذه المنافسة. الوصف 
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 رموز أنواع الخطابات
  

من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام المشتريات )المنافسات( كما في  أنواع الخطاباترموز  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(1-6الشكل )
 

 
 شاشة رموز أنواع الخطابات. ( يمثل1-6الشكل ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

رموز أنواع الخطابات في النظام، وإلضافة رمز خطاب جديد يقوم المستخدم بالضغط على زر هذه الشاشة تعريف  من خالليتم 

 :الشاشة هذهلحقول  وفيما يلي تبيان"جديد" من شريط المهام حيث تظهر شاشة رموز أنواع الخطابات في وضع اإلضافة، 
 

 معلومات الرئيسية:ال •

o :رقم مسلسل للرمز. م 

o :1يقوم المستخدم بإدخال رمز الخطاب على سبيل المثال " الرمز." 

o  :يقوم المستخدم بإدخال وصف للخطاب الذي سيقوم بإضافته.الوصف 
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 رموز الصحف
  

ات )المنافسات( كما في الشكل تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز الصحف من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام المشتري

(7-1.) 
 
 

 
 ( يمثل شاشة رموز الصحف.1-7كل )الش

 

رموز الصحف في النظام، وإلضافة رمز صحيفة جديد يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" هذه الشاشة تعريف  من خالليتم 

 الشاشة: هذهحقول ل وفيما يلي تبيانمن شريط المهام حيث تظهر شاشة رموز الصحف في وضع اإلضافة، 
 

 المعلومات الرئيسية: •

o :رقم مسلسل للرمز. م 

o :1يقوم المستخدم بإدخال رمز الصحيفة على سبيل المثال " الرمز." 

o :يقوم المستخدم بإدخال اسم أو وصف للصحيفة التي سيقوم بإضافتها. الوصف 

o  :نية حيث أنه في حال يقوم المستخدم بتحديد طبيعة الصحيفة هل هي مدفوعة أم مجاطبيعة الصحيفة

 إختيار "مجانية" ال يمكنه إدخال سعر اإلعالن في حقل أسعار اإلعالنات.

o :حيث ]...[ يقوم المستخدم بالضغط على الرابط  إلضافة عنوان للصحيفة التي سيتم إضافتها، العنوان

 (.1-7-1يعرض النظام شاشة العنوان كما في الشكل )

o  :عالنات في الصحيفة التي سيتم تعريفها يقوم المستخدم بالضغط على إلضافة أسعار اإلأسعار اإلعالنات

 (.1-7-2حيث يعرض النظام شاشة أسعار اإلعالنات كما في الشكل ) ]...[الرابط 
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 ( يمثل شاشة عنوان الصحيفة.1-7-1الشكل )

 

 الشاشة: هذهلحقول  فيما يلي تبيانتظهر شاشة العنوان، 
 

 العنوان: ▪

o :خدم باختيار الدولة الموجودة بها هذه الصحيفة من القائمة المنسدلة.يقوم المست الدولة 

o :يقوم المستخدم باختيار المدينة الموجودة بها هذه الصحيفة من القائمة المنسدلة. المدينة 

o :يقوم المستخدم بإدخال تفاصيل عنوان الصحيفة التي سيقوم بإضافتها. تفصيل العنوان 

o :بإدخال رقم صندوق بريد الصحيفة.يقوم المستخدم  صندوق البريد 

o :يقوم المستخدم بإدخال الرمز البريدي لصندوق بريد الصحيفة. الرمزالبريدي 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم هاتف الصحيفة. رقم الهاتف 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم هاتف المنزل لمسؤول الصحيفة. هاتف المنزل 

o :اكس الصحيفة.يقوم المستخدم بإدخال رقم ف رقم الفاكس 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم جوال مسؤول الصحيفة. رقم الجوال 

o :يقوم المستخدم بإدخال البريد االلكتروني للصحيفة. البريد االلكتروني 

o :يقوم المستخدم بإدخال الموقع االلكتروني للصحيفة. الموقع االلكتروني 
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 شاشة أسعار اإلعالنات. ( يمثل1-7-2الشكل )

 

ستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام وذلك إلدخال سعر اإلعالن في الصحيفة التي سيتم تعريفها يقوم الم

 الشاشة: هذهلحقول  وفيما يلي تبيان

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o :رقم مسلسل. م 

o :يقوم المستخدم بإدخال رمز سعر اإلعالن. الرمز 

o :يقوم المستخدم بإدخال طول عمود اإلعالن. الطول 

o يقوم المستخدم بإدخال عرض عمود اإلعالن. لعرض:ا 

o :يقوم المستخدم بإدخال سعر اإلعالن. السعر 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم الخطاب. رقم الخطاب 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ الخطاب. تاريخ الخطاب 

o :ي المقاس اإلفتراضي يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كانت مساحة اإلعالن المدخلة ه المقاس اإلفتراضي

 عند اإلعالن عن المنافسة في الصحيفة التي تم تعريفها أم ال وذلك بالضغط على مربع الخيار.
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  المطلوبة للمنافسةض ورموز مرفقات العر
  

مرفقات العروض المطلوبة للمنافسة من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام المشتريات رموز  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(1-)8)المنافسات( كما في الشكل 
 

 
 شاشة رموز مرفقات العروض المطلوبة للمنافسة. ( يمثل1-8) الشكل

 

حيث تعبر  األخضر اللونرموز مرفقات العروض المطلوبة للمنافسة، كما نالحظ وجود حقول بهذه الشاشة تعريف  من خالليتم 

 ديلعالت يمكن الذي هو فقط مالمستخد قبل من ضافتهإ يتم الذي وأن عليها التعديل أو حذفها يمكن ال ثوابت عن الحقول هذه

، وإلضافة رمز مرفقات مطلوبة للمنافسة جديد يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث حذفه أو عليه

 الشاشة: هذهلحقول  وفيما يلي تبيانتظهر شاشة رموز مرفقات العرض المقدم إضافة، 
 

 الرئيسية: المعلومات ▪

o :رقم مسلسل. م 

o :1يقوم المستخدم بإدخال رمز مرفقات العروض المطلوبة للمنافسة على سبيل المثال " الرمز." 

o  :يقوم المستخدم بإدخال وصف لمرفقات العروض المطلوبة للمنافسة الذي سيقوم بإضافته.الوصف 

o :لمنافسة الذي سيقوم بإضافته بحيث يقوم المستخدم بإختيار تصنيف للمرفقات المطلوبة ل تصنيف المرفق

 يتم اختيار أحد الخيارين )أساسي أو إختياري(.
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 والمقاولينسجل الموردين 
 

من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام المشتريات )المنافسات(  والمقاولين سجل الموردين اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (1-9) كما في الشكل
 

 
 سجل الموردين والمقاولين.شاشة  ( يمثل1-9)الشكل 

 

الموردين والمقاولين في نظام المنافسات، وإلضافة مورد جديد يقوم المستخدم بالضغط على  إضافةهذه الشاشة  من خالل يتم

 :الشاشة هذهلحقول  وفيما يلي تبيان زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر شاشة سجل الموردين والمقاولين إضافة
 

 سية:المعلومات الرئي ▪

o :يعرض النظام رقم المورد أو المقاول مع إمكانية التعديل عليه. رقم المورد/ المقاول 

o :يقوم المستخدم باختيار اللقب للمورد أو المقاول من القائمة المنسدلة "السيد، الموظف" ومن ثم يقوم  االسم

 بإدخال اسم الشخص المورد أو الموظف.

o ال اسم المورد باللغة االنجليزية.يقوم المستخدم بإدخ االنجليزي: االسم 

o :يقوم المستخدم بإدخال االسم المختصر للمورد. االسم المختصر 

o :يقوم المستخدم بإدخال اسم ممثل الشركة. ممثل الشركة 

o :يقوم المستخدم باختيار جنسية المورد من القائمة المنسدلة. الجنسية 

o :فيما إذا كان يعمل مورد أو مقاول أو كليهما وذلك بالضغط يقوم المستخدم بتحديد مجال عمل المورد  مجال العمل

 بالدائرة الموجودة بجانب كل كلمة.
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o :يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان هذا المورد موقوف التعامل معه بالنظام أو ال  موقوف التعامل معه بالنظام

ان المورد موقوف التعامل معه وتم اختيار "نعم" وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب كلمة "نعم" أو "ال"، حيث إذا ك

 تظهر الحقول التالية:

o  :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية إيقاف المورد وذلك بالضغط على زر "موقوف من تاريخF8 من لوحة المفاتيح "

 حيث يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

o  :دخال تاريخ نهاية إيقاف المورد.يقوم المستخدم بإإلى تاريخ 

o :يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان هذا المورد ضمن القائمة السوداء أو ال وذلك بالضغط  ضمن القائمة السوداء

 بالدائرة الموجودة بجانب كلمة "نعم" أو "ال".

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم السجل التجاري للمورد. رقم السجل التجاري 

 

o خدم بتعريف البنوك وارقام حسابات المورد وذلك بالضغط على زر "جديد" الموجود على شريط المهام يقوم المست

 ويتضمن الجدول الحقول التالية: لجدول البنوك فيظهر جدول لتعريف بيانات البنوك،

o :يقوم النظام بإعطاء رقم مسلسل جديد تلقائي لرمز البنك بعد الضغط على الزر "جديد". م 

o :وم المستخدم باختيار البنك الذي يتعامل معه هذا المورد من القائمة المنسدلة.يق البنك 

o :يقوم المستخدم باختيار فرع البنك الذي يتعامل معه هذا المورد من القائمة المنسدلة. الفرع 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم حساب المورد في البنك الذي يتعامل معه. رقم الحساب 

o :وم المستخدم بتحديد الحساب اإلفتراضي للمورد الذي سيظهر افتراضياً في التعامالت يق الحساب اإلفتراضي

 في مربع الخيار.()المالية وذلك بوضع إشارة 

 

o :إلضافة نشاطات للمورد الذي تم إضافته يجب حفظ عملية اإلضافة أوالً ثم يقوم المستخدم  نشاطات المورد

ته عندها يكون هذا الزر فعال بالتالي بإمكانك التعامل معه حيث باسترجاع سجل المورد الذي تمت عملية إضاف

يستطيع المستخدم من خالل الضغط على هذا الزر الدخول إلى شاشة تصنيفات ونشاطات المقاولين والموردين 

 (.1-9-1لتعريف تصنيفات ونشاطات للمورد أو المقاول الذي قام بإضافته كما في الشكل )
 

م المستخدم بإدخال الخبرات السابقة للمورد أو المقاول وذلك بالضغط على زر "جديد" يقوالخبرات السابقة:  ▪

 من شريط مهام جدول الخبرات السابقة حيث تظهر الحقول التالية:

o :رقم مسلسل. م 

o  :يقوم المستخدم بإدخال الشرح على الخبرات السابقة للمورد أو المقاول.الشرح 
 

o :العنوان 

o :باختيار الدولة التابع لها هذا المورد من القائمة المنسدلة.يقوم المستخدم  الدولة 

o :يقوم المستخدم باختيار المدينة التابع إليها هذا المورد من القائمة المنسدلة. المدينة 

o :يقوم المستخدم بإدخال تفاصيل العنوان للمورد الذي قام بإدخاله. تفصيل العنوان 

o :صندوق بريد المورد. يقوم المستخدم بإدخال رقم صندوق البريد 

o :يقوم المستخدم بإدخال الرمز البريدي لصندوق بريد المورد. الرمز البريدي 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم هاتف المورد. رقم الهاتف 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم هاتف المنزل للمورد. هاتف المنزل 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم فاكس المورد. رقم الفاكس 

o يقوم المستخدم بإدخال رقم جوال المورد. ال:رقم الجو 

o :يقوم المستخدم بإدخال البريد اإللكتروني للمورد. البريد اإللكتروني 

o :يقوم المستخدم بإدخال الموقع اإللكتروني للمورد. الموقع اإللكتروني 
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 شاشة تصنيفات ونشاطات الموردين والمقاولين. ( يمثل1-9-1الشكل )

 

تصنيف ونشاطات المقاولين والموردين وإلضافة تصنيف ونشاط جديد للمورد أو المقاول لشاشة تعريف يتم من خالل هذه ا

وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في  يقوم المستخدم بالضغط على "جديد" من شريط المهام حيث تظهر شاشة اإلضافة

 هذه الشاشة:
 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o  :رد تلقائياً.يظهر النظام رقم المورقم المورد 

o  :يظهر النظام اسم المورد تلقائياً. االسم 

o  :يظهر النظام جنسية المورد تلقائياً. الجنسية 

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم شهادة التصنيف للمورد.رقم شهادة التصنيف 

o  :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ انتهاء الصالحية.تاريخ انتهاء الصالحية 
 

o  :ديد يقوم المستخدم بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب كلمة التصنيف ومن ثم يقوم إلضافة تصنيف جالتصنيف

 بالضغط على زر "جديد" من شريط مهام جدول التصنيف حيث تظهر الحقول التالية:

o  :رقم مسلسل للتصنيف.م 

o  :يفها في شاشة يقوم المستخدم باختيار مجال التصنيف للمورد من القائمة المنسدلة والتي تم تعرمجال التصنيف

 رموز التصنيفات والنشاطات.

o :يقوم المستخدم باختيار درجة المورد من القائمة المنسدلة. الدرجة 
 

o  :إلضافة نشاط جديد يقوم المستخدم بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب كلمة النشاطات ومن ثم يقوم النشاطات

 الية:بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول الت

o  :رقم مسلسل للنشاط.م 
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o  :يقوم المستخدم باختيار النشاط من القائمة المنسدلة.النشاط 
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 كشف الموردين والمقاولين حسب التصنيف
 

من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام المشتريات  كشف الموردين والمقاولين حسب التصنيف اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (1-01) )المنافسات( كما في الشكل
 

 
 شاشة كشف الموردين والمقاولين حسب التصنيف. ( يمثل1-01)الشكل 

 

وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في إعداد كشف بالموردين والمقاولين حسب التصنيف بالنظام، يتم من خالل هذه الشاشة 

 هذه الشاشة:
 

 محددات التقرير: •

o  :رقم مسلسل.م 

o :التقرير "النشاط، مجال التصنيف". يعرض النظام اسم محدد اسم المحدد 

o :يعرض النظام إشارة "<=" و ">=" حيث يختار المستخدم النشاط ومجال التصنيف الذي يكون أكبر أو  المعامل

 صغر أو يساوي حقل القيمة.أيساوي حقل القيمة أو 

o ،ما يختار المستخدم مجال ك القيمة: يقوم المستخدم باختيار النشاط الذي يقوم به المقاول من القائمة المنسدلة
تصنيف المورد من القائمة المنسدلة وبإمكانه اختيار كل مجاالت التصنيف وكل النشاطات وذلك باختيار كلمة الكل من 

 القائمة المنسدلة.

o :بالضغط على هذا الزر يقوم النظام بإغالق شاشة كشف الموردين والمقاولين حسب التصنيف.  إغالق بال حفظ 

o بالضغط على هذا الزر يقوم النظام بتكوين كشف بالموردين والمقاولين حسب التصنيف كما في  :إغالق مع حفظ

 (. 1-10-1الشكل )
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 كشف الموردين والمقاولين حسب التصنيف. ( يمثل1-10-1الشكل )
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 االسمالموردين والمقاولين حسب بكشف 
 

من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام المشتريات  السمكشف بالموردين والمقاولين حسب ا اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (1-11) )المنافسات( كما في الشكل
 

 
 شاشة كشف بالموردين والمقاولين حسب االسم. ( يمثل1-11)الشكل 

 

وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه إعداد كشف بالموردين والمقاولين حسب اإلسم، يتم من خالل هذه الشاشة 

 الشاشة:
 

 محددات التقرير: •

o  :رقم مسلسل.م 

o  :يعرض النظام اسم محدد التقرير "رقم المورد / المقاول".اسم المحدد 

o  :يعرض النظام إشارة "<=" و ">=" حيث يحدد المستخدم رقم المورد / المقاول الذي يكون أكبر أو يساوي المعامل

 حقل القيمة أو أصغر أو يساوي حقل القيمة.

o  :تخدم بإدخال رقم المورد / المقاول في حقل القيمة.يقوم المسالقيمة 

o  :بالضغط على هذا الزر يقوم النظام بإغالق شاشة كشف بالموردين والمقاولين حسب االسم. إغالق بال حفظ 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
APPLIED COMPUTER SERVICES CO. (HASIB) 

 
 (المنافساتنظام المشتريات ) :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB Company. All rights reserved.  30 

o  :بالضغط على هذا الزر يقوم النظام بتكوين كشف بالموردين والمقاولين حسب االسم كما في إغالق مع حفظ

 (.1-11-1الشكل )

 
 

 
 كشف الموردين والمقاولين حسب االسم. ( يمثل1-11-1الشكل )
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 القوائم السوداء للموردين والمقاولين 
 

القوائم السوداء للموردين والمقاولين من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام المشتريات  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (1-21) )المنافسات( كما في الشكل
 
 

 
 شاشة القوائم السوداء للموردين والمقاولين. يمثل (1-21الشكل )

 

وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه إعداد كشف بالقوائم السوداء للموردين والمقاولين، يتم من خالل هذه الشاشة 

 :الشاشة

 

 محددات التقرير: •

o  :رقم مسلسل.م 

o :يف".يعرض النظام اسم محدد التقرير "النشاط، مجال التصن اسم المحدد 

o :يعرض النظام إشارة "<=" و ">=" حيث يختار المستخدم النشاط ومجال التصنيف الذي يكون أكبر أو  المعامل

 يساوي حقل القيمة أو أصغر أو يساوي حقل القيمة.

o :يقوم المستخدم باختيار النشاط الذي يقوم به المقاول من القائمة المنسدلة، كما يختار المستخدم مجال  القيمة

المورد من القائمة المنسدلة وبإمكانه اختيار كل مجاالت التصنيف وكل النشاطات وذلك باختيار كلمة الكل من  تصنيف

 القائمة المنسدلة.

o :بالضغط على هذا الزر يقوم النظام بإغالق شاشة كشف القوائم السوداء الموردين والمقاولين.  إغالق بال حفظ 

o :وم النظام بتكوين كشف القوائم السوداء بالموردين والمقاولين كما فيبالضغط على هذا الزر يق إغالق مع حفظ 

 (.1-12-1الشكل )
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 كشف القوائم السوداء للموردين والمقاولين. ( يمثل1-12-1الشكل )
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 ، رفض سعر اختياررموز أسباب 
 

في نظام المشتريات من قائمة الرموز واإلعدادات  رموز أسباب اختيار، رفض سعر اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (1-31) )المنافسات( كما في الشكل
 

 
 يمثل شاشة رموز أسباب اختيار، رفض سعر. (1-31الشكل )

 

 :الشاشة هذهلحقول  وفيما يلي تبيانرموز اسباب اختيار، رفض سعر في النظام، هذه الشاشة تعريف  من خالل يتم

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o :اختيار )أسباب اختيار عرض سعر أو أسباب رفض سعر( من القائمة المنسدلة ومن يقوم المستخدم ب رموز أسباب

 ثم يقوم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام إلضافة رمز سبب جديد حيث تظهر الحقول التالية.

o :رقم مسلسل للرمز. م 

o :يقوم المستخدم بإدخال رمز للسبب الذي يريد إضافته. الرمز 

o :بإدخال وصف لسبب اختيار عرض سعر أو رفض سعر الذي يريد إضافته. يقوم المستخدم الوصف 
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 رموز أنواع العقود 
 

من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام المشتريات )المنافسات( كما في  رموز أنواع العقود اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (1-41) الشكل
 

 
 يمثل شاشة رموز أنواع العقود. (1-41الشكل )

 

 الحقول حيث تعبر هذه األخضر اللونرموز أنواع العقود في النظام، ونالحظ وجود حقول بهذه الشاشة تعريف  من خالل يتم

 أو عليه ديلعالت يمكن الذي هو فقط مالمستخد قبل من أضافته يتم الذي وأن عليها التعديل أو حذفها يمكن ال ثوابت عن

دم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر شاشة رموز أنواع ، إلضافة رمز نوع عقد جديد يقوم المستخحذفه

 الشاشة: هذهلحقول  وفيما يلي تبيانالعقود في وضع إضافة، 

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :رقم مسلسل للرمز. م 

o :يقوم المستخدم بإدخال رمز للعقد الذي يريد إضافته. الرمز 

o :ذي يريد إضافته.يقوم المستخدم بإدخال وصف للعقد ال الوصف 
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 رموز الشروط 
 

من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام المشتريات )المنافسات( كما في  رموز الشروط اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (1-51) الشكل
 

 
 ( يمثل شاشة رموز الشروط.1-51الشكل )

 

 :الشاشة هذهلحقول  وفيما يلي تبيان، في النظاميتم من خالل هذه الشاشة إضافة رموز للشروط 

 

 لمعلومات الرئيسية:ا •

o :رقم مسلسل للرمز. م 

o :يقوم المستخدم بإدخال رمز للشرط الذي يريد إضافته. الرمز 
o :يقوم المستخدم بإدخال وصف للشرط الذي يريد إضافته. الوصف 
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 المنافسات إعدادات
 

عدادات في نظام المشتريات )المنافسات( كما من قائمة الرموز واإل المنافسات إعدادات اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (1-61) في الشكل
 

 
 الجزء العلوي من شاشة إعدادات المنافسات. ( يمثل1-61الشكل )

 

ويقوم المستخدم بالضغط على زر  يتم من خالل هذه الشاشة تحديد اإلعدادات العامة لنظام المشتريات )المنافسات(،

 يلي تبيان لحقول هذه الشاشة:وفيما  "تعديل" من شريط المهام،

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :يظهر النظام السنة الهجرية الحالية للمنافسات مع إمكانية التعديل عليها من قبل  رقم السنة الحالية

 المستخدم.

o :ة يظهر النظام تاريخ بداية السنة الحالية للمنافسات وذلك عند إدخالها تلقائياً مع إمكاني تاريخ بداية السنة

 التعديل على تاريخ بدايتها.

o :يظهر النظام تاريخ نهاية السنة الحالية للمنافسات وذلك عند إدخالها تلقائياً مع إمكانية  تاريخ نهاية السنة

 التعديل على تاريخ نهايتها.

 

 أصحاب صالحية التوقيع على النماذج: •

o :ة "نموذج طلب إعالن، نموذج الدعوات يقوم المستخدم باختيار اسم النموذج من القائمة المنسدل النموذج

المباشرة، نموذج طلب تحصيل قيمة نسخة، نموذج إحالة المنافسة، نموذج التبليغ بالترسية، نموذج طلب حجز 

 من بنود الميزانية".
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 يقوم المستخدم باختيار اسم نموذج من القائمة المنسدلة حيث يظهر الجدول أسماء الموظفين الذين لهم صالحية توقيع •

إلضافة موظف جديد لنموذج معين بعد اختيار النموذج يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط  هذا النموذج،

 المهام الموجود فوق الجدول حيث تظهر الحقول التالية:

o :رقم مسلسل. م 

o :ذج.يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف الذي يريد إضافته كصاحب صالحية لتوقيع النمو رقم الموظف 

o :يظهر النظام اسم الموظف بمجرد إدخال رقمه في حقل رقم الموظف. اسم الموظف 

o :يقوم المستخدم بإدخال مسمى منصب الموظف الذي يريد إضافته كصاحب صالحية لتوقيع النموذج المنصب. 

o :يقوم المستخدم بوضع إشارة يحدد عند حدوث حركة () ب في المربع إذا كان يريد أن يظهر توقيع صاح

 الصالحية.

o :يقوم المستخدم بتعديل مدى المبالغ المصرح لصاحب الصالحية بالتوقيع عليها، وذلك في  صالحيته على المبالغ

 (.إلى( و )منحقلي )

o :يقوم المستخدم بتحديد ارتباط نظام المشتريات  نظام المشتريات المنافسات مرتبط مع النظام المالي

 ( في المربع الموجود بجانبها.) وضع إشارةالمنافسات مع النظام المالي وذلك ب

o :يقوم المستخدم باختيار ارتباط المشاريع أو عدم اإلرتباط، وذلك من خالل وضع إشارة  استخدام ارتباط المشاريع

()  في المربع، مع مالحظة أن هذا الحقل يتفعل فقط بعد اختيار ارتباط نظام المشتريات المنافسات مع النظام

 المالي.

o في حالة ارتباط نظام المشتريات المنافسات مع النظام المالي يظهر النظام السنة  السنة المالية الحالية: رقم

 المعرفة في النظام المالي.

o :في حالة ارتباط نظام المشتريات المنافسات مع النظام المالي يظهر النظام حالة  حالة السنة المالية الحالية

 ي "حالية أو جديدة أو معتمدة".السنة المعرفة في النظام المال

o :يقوم المستخدم بتحديد ارتباط نظام المشتريات  نظام المشتريات المنافسات مرتبط مع نظام المستودعات

 في المربع. ()المنافسات مع نظام المستودعات وذلك بوضع إشارة 

o  تكوين اللجان عند نظام المشتريات المنافسات مرتبط مع نظام شؤون الموظفين فيما يتعلق بقرارات

يقوم المستخدم بتحديد ارتباط نظام المشتريات المنافسات مع  التعامل مع اللجان المسؤولة عن المنافسات:

 في المربع.  ()نظام شؤون الموظفين وذلك بوضع إشارة 
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 الجزء السفلي من شاشة إعدادات المنافسات. ( يمثل1-16-1الشكل )

 

 المنافسات:صيغة أرقام  •

o يقوم المستخدم بتحديد صيغة أرقام المنافسات وذلك بتحديد الجزء الثابت من هذا الرقم مثالً  الثابت: الجزء

"1." 

o :بين رقم الجزء الثابت والرقم المتغير للمنافسة. -يقوم المستخدم بتحديد الفاصل "/" أو " شكل الفاصل " 

o :تحديد الجزء الثابت من الرقم وشكل  يظهر النظام صيغة أرقام المنافسات بعد صيغة أرقام المنافسات

 الفاصل.

o :يقوم المستخدم بتحديد هل يريد ترقيم المنافسات بشكل "تلقائي" حيث يعرض النظام أرقام  رقم المنافسة

متسلسلة للمنافسات بشكل تلقائي، أو يتم اختيار "غير تلقائي" حيث يتم إدخال أرقام للمنافسات بشكل 

 يدوي.

o يقوم المستخدم بتحديد طريقة التعامل مع المنافسة التي يتم إلغاؤها  اء المنافسة:طريقة التعامل مع إلغ

حيث إذا تم اختيار "حذف" يقوم النظام بحذفها بشكل كامل من قاعدة البيانات وفي حالة اختيار "بدون حذف" 

 يقوم النظام باالحتفاظ بالمنافسة المحذوفة في قاعدة البيانات.

o يقوم المستخدم باختيار "تحذير" من القائمة  اولين )المتعهدين( بالقائمة السوداء:طريقة التعامل مع المق

المنسدلة حيث يظهر للمستخدم رسالة تحذيرية عند اختيار الموردين الموجودين بالقائمة السوداء وفي حالة 

طاء رسالة تحذيرية اختيار "منع" يمنع المستخدمين من اختيار الموردين الموجودين في القائمة السوداء مع إع

 بذلك.

o :)%( يقوم المستخدم بتعديل نسبة الضمان االبتدائي. نسبة الضمان االبتدائي 

o  نسبة × طريقة تعامل النظام مع العرض الذي تقل فيه قيمة الضمان االبتدائي عن قيمة العرض

مع العرض الذي تقل  يقوم المستخدم باختيار "منع" في حال يريد منع النظام من التعاملالضمان النهائي: 
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نسبة الضمان، وفي حال يريد التحذير يقوم باختيار "تحذير" من × فيه قيمة الضمان االبتدائي عن قيمة العقد 

 القائمة المنسدلة. 

o  :)%( يقوم المستخدم بإدخال نسبة الضمان النهائي.نسبة الضمان النهائي 

o نسبة الضمان × ن النهائي عن قيمة العقد طريقة تعامل النظام مع العقد الذي تقل فيه قيمة الضما

يقوم المستخدم باختيار "منع" في حال يريد منع النظام من التعامل مع العقد الذي تقل فيه قيمة  النهائي:

نسبة الضمان النهائي، وفي حال يريد التحذير يقوم باختيار "تحذير" من × الضمان االبتدائي عن قيمة العقد 

 القائمة المنسدلة.

o يقوم المستخدم بإدخال الجهة اإلدارية الخاصة بالمشتريات وذلك بالضغط على هة الخاصة بالمشتريات: الج

 " حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات فيتم اختيار رقم الجهة المطلوبة.F2زر "

o :ام المحاضر بصورة يقوم المستخدم بتحديد هل يقوم النظام بإدخال أرق إدخال أرقام المحاضر بصورة تلقائية

 في المربع الموجود بجانبها.  ()تلقائية وذلك بوضع إشارة 

o :يقوم المستخدم بتحديد هل يقوم النظام بإظهار زر لطباعة  طباعة عمليات المنافسات بشكل منفصل

 في المربع الموجود بجانبها.  ()حركات الضمان في شاشة عمليات الضمانات وذلك بوضع إشارة 

o يقوم المستخدم بتحديد هل يقوم النظام بإظهار زر إللغاء الترسية في شاشة إعداد  غاء الترسية:إمكانية إل

 في المربع الموجود بجانبها. ()خطاب الترسية وذلك بوضع إشارة 

o  لطلبات الحجز  االفتراضيةيقوم المستخدم باختيار المورد أو الجهة  لطلبات الحجز: االفتراضيةالمورد/ الجهة

 القائمة المنسدلة، ومن ثم يقوم المستخدم بإدخال رقمه/رقمها ليقوم النظام باسترجاع اإلسم. وذلك من

o  :يقوم المستخدم بإدخال نسبة ضريبة القيمة المضافة.نسبة ضريبة القيمة المضافة 

 :طلبات التغيير •

o الترسية. : يقوم المستخدم بإدخال أعلى نسبة زيادة على قيمةأعلى نسبة زيادة على قيمة الترسية 

o  :يقوم المستخدم بإدخال أعلى نسبة تخفيض على قيمة أعلى نسبة تخفيض على قيمة الترسية

 الترسية.
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 متابعة العمالءكشف 
 

من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام المشتريات )المنافسات( كما  كشف متابعة العمالء اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (1-71) في الشكل
 
 

 
 كشف متابعة العمالء. يمثل (1-71) الشكل
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 رالصو نسخ رموز
 

من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام المشتريات )المنافسات( كما في  نسخ الصوررموز  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(1-81الشكل )
 
 

 
 ( يمثل شاشة رموز نسخ الصور.1-81)الشكل 

 

سوف ترسل إلى مدراء اإلدارات، وإلضافة رمز جديد لنسخ التي  الوثائق نسخ صورهذه الشاشة تعريف رموز  من خالليتم 

 :الشاشة هذهلحقول  وفيما يلي تبيانالصور يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام، 

 

 المعلومات الرئيسية: •

o  :رقم مسلسل للرمز.م 

o :يقوم المستخدم بإدخال رمز مسلسل لنسخ الصور. رمز نسخ الصور 

o يقوم المستخدم بإدخال وصف نسخ الصور مثالً "صورة إلدارة المشتريات".صف نسخ الصور: و 
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 المنافسات كشف بعمليات مستخدمي نظام
 

من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام  المنافسات كشف بعمليات مستخدمي نظام اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(1-91المشتريات )المنافسات( كما في الشكل )
 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بعمليات مستخدمي نظام المنافسات.1 -91الشكل )

 

وفيما يلي تبيان لكل من هذه الحقول إعداد كشف بعمليات مستخدمي نظام المنافسات، هذه الشاشة  من خالليتم 

 في الشاشة:

 

 محددات التقرير: •

o :العمليات التي قام بها موظفي الفرع أو يقوم يقوم المستخدم بتحديد رقم الفرع الذي يريد أن يصدر تقرير ب الفرع

 في المربع بجانب كلمة الكل إلصدار تقرير بكل الفروع. ()المستخدم بوضع إشارة 

o :يقوم المستخدم بتحديد اسم المستخدم الذي قام بالعمليات أو يقوم المستخدم بوضع إشارة  اسم المستخدم

() إصدار الكشف لجميع المستخدمين.في المربع بجانب كلمة الكل ليقوم النظام ب 

o  :يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي سيصدر التقرير ابتداء بالعمليات التي تمت فيه.من تاريخ 

o :يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي سيصدر التقرير انتهاء بالعمليات التي تمت فيه. إلى تاريخ 

o لى زر "تكوين التقرير" من شريط المهام وذلك إلعداد كشف يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط ع

 .(1-91 -1)بعمليات مستخدمي نظام المنافسات حيث يظهر الكشف كما في الشكل 
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 يمثل كشف بعمليات مستخدمي نظام المنافسات. (1-19 -1الشكل )
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 تعريف اللجان
  

اإلعدادات في نظام المشتريات )المنافسات( كما في من قائمة الرموز و تعريف اللجان اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(1-20الشكل )
 
 

 
 شاشة تعريف اللجان. ( يمثل1-20الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تعريف اللجان المسؤولة عن المنافسات، وإلضافة لجنة جديدة يقوم المستخدم بالضغط على 

 ه الشاشة:وفيما يلي تبيان لحقول هذ زر "جديد" من شريط المهام،

 

 المعلومات الرئيسية: •

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم اللجنة التي يريد إضافتها.رقم اللجنة 

o :يقوم المستخدم بإدخال وصف أو اسم اللجنة التي يريد إضافتها. الوصف 

o  :ع التي يقوم المستخدم بإختيار الفرع التي ستعقد فيه اللجنة وذلك من القائمة المنسدلة تحتوي على الفروالفرع

 تم تعريفها مسبقا في شاشة رموز المواقع والفروع بالمنشأة الموجودة في مدار حاسب.

o  :حسب إعدادات المنافسات إذا كان نظام المنافسات مرتبط بنظام شؤون الموظفين، يقوم المستخدم نوع اللجنة

ان المعرفة سابقاً في شاشة رموز بإختيار نوع اللجنة وذلك من خالل قائمة منسدلة تحتوي عناصرها على أنواع اللج

 أنواع اللجان بنظام شؤون الموظفين على أن يتم عرض أنواع اللجان التي تتبع لنظام المنافسات فقط.

o  :إلى تاريخ(. –يقوم المستخدم بإدخال فترة عمل اللجنة في حقلي )من تاريخ فترة عمل اللجنة 

o من شريط مهام الجدول حيث تظهر الحقول التالية:إلضافة أعضاء لهذه اللجنة يتم الضغط على زر "جديد " 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف الذي يريد إضافته كعضو للجنة وذلك بالضغط على زر " رقم الموظفF2 من "

 لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار رقم الموظف المطلوب.
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o  :اسم الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقمه.يعرض النظام االسم 

o :يعرض النظام تلقائياً مسمى وظيفة الموظف مع إمكانية التعديل عليه. الوظيفة 

o :يقوم المستخدم بتحديد صفة الموظف في اللجنة وذلك باختيار الصفة من القائمة المنسدلة. صفته في اللجنة 
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 سباب إنسحاب الموردينرموز أ
  

من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام المشتريات  أسباب إنسحاب الموردينرموز  اختيارند تظهر هذه الشاشة ع

 .(1-12)المنافسات( كما في الشكل )
 
 

 
 .أسباب إنسحاب الموردينشاشة رموز  يمثل (1-12الشكل )

 

سحاب جديد يقوم يتم من خالل هذه الشاشة تعريف رموز أسباب إنسحاب الموردين في النظام، وإلضافة رمز سبب إن

 وفيما يلي تبيان لحقول هذه الشاشة: المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام،

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :رقم مسلسل للرمز. م 

o :01يقوم المستخدم بإدخال رمز لسبب اإلنسحاب على سبيل المثال " الرمز." 

o  :يقوم بإضافته.يقوم المستخدم بإدخال وصف لسبب االنسحاب الذي سالوصف 
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 تعريف النماذج
  

كما في في نظام المشتريات )المنافسات(  اإلعداداتالرموز و من قائمة تعريف النماذج اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(1-22الشكل )
 

 
 يمثل شاشة تعريف النماذج. (1-22الشكل )

 

 ظام، وفيما يلي تبيان لحقول هذه الشاشة:يتم من خالل هذه الشاشة تعريف النماذج التي سيتم استخدامها في الن

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم باختيار نوع النموذج )المراد تعريف نموذج جديد له( من خالل القائمة المنسدلة ومن  نوع النموذج

 ط على الزر "جديد".غثم الض

o :يعرض النظام رقم مسلسل تلقائي لرمز النموذج الجديد المراد تعريفه م. 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم للنموذج الجديد. رقم النموذج 

o :يقوم المستخدم بإدخال اسم للنموذج الجديد. اسم النموذج 

o ( تحميل الملفrap:) " يقوم المستخدم بالضغط على الزرBrowse ليحدد مكان النموذج المراد تحميله للنظام، ثم "

موذج من جهاز الحاسوب إلى النظام، مع إمكانية إلغاء تحميل يضغط على الزر "تحميل" لتنفيذ عملية تحميل الن

 النموذج وذلك من خالل الضغط على الزر "مسح".

o :يقوم النظام بعد تحميل النموذج بعرض اسم ملف النموذج في هذا الحقل. اسم الملف 

o :يقوم المستخدم باختيار هل النموذج محجوز للنظام أم ال. محجوز للنظام 
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 سةمنافإعداد ال
 

( مجموعة شاشات إعداد المنافسة في نظام المشتريات )المنافسات(، ويقصد 2-0تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

في المنافسة هي إجراء يتم من خاللها يتم توجيه خطاب إلى الموردين بغرض تقديم عطاءات على أصناف أو خدمات حيث 

 من العطاءات المقدمة.تتم الترسية واختيار العطاء / العطاءات المناسبة 
 
 

  
 شاشة إعداد المنافسة. يمثل (2-0الشكل )

 

 أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة. اختياريمكن 
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 منافسةتسجيل ال
 

)المنافسات( كما في  في نظام المشتريات إعداد المنافسة قائمة من تسجيل المنافسة اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (2-1) الشكل
 

 
 الجزء العلوي من شاشة تسجيل المنافسة. ( يمثل2-1شكل )ال
 

إلضافة منافسة جديدة يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من  يتم من خالل هذه الشاشة تسجيل المنافسات،

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: شريط المهام،

 

 ات الرئيسية:المعلوم •

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة التي سيقوم بإضافتها. رقم المنافسة 

o :يظهر النظام تلقائياً مسلسل الطرح عند إدخال رقم لمنافسة جديدة وفي حالة كان رقم  مسلسل الطرح

 .1المنافسة مستخدم تصبح قيمة مسلسل الطرح تساوي آخر مسلسل طرح لنفس الرقم +

o  يقوم المستخدم بتحديد طريقة طرح المنافسة وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب  المنافسة:طريقة طرح

 كلمة "إعالن بالصحف" أو "دعوات مباشرة" أو "منافسة شراء مباشر )بدون كراسة مواصفات(".

o  باإلنترنت المستخدم خيار اإلعالن عن المنافسة  باختياريقوم المستخدم  :باإلنترنتاإلعالن عن المنافسة

. مع مالحظة أن هذا الخيار يتفعل فقط إذا تم اختيار طريقة ()من خالل الضغط على المربع ليتم وضع العالمة 

 طرح المنافسة هي )إعالن بالصحف(.

o :يعرض النظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً مع إمكانية التعديل عليه. تاريخ المنافسة 

o :إدخال مسمى للمنافسة التي قام بإعدادها.يقوم المستخدم ب مسمى المنافسة 

o :يقوم المستخدم بإدخال مسمى مختصر للمنافسة التي قام بإعدادها. المسمى المختصر 
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o :يقوم المستخدم باختيار نوع المنافسة من القائمة المنسدلة التي تم تعريفها سابقاً في  نوع المنافسة

 .الرموز واإلعدادات في شاشة رموز أنواع المنافسات

o :يعرض النظام حالة السجل جديد في حالة كان مضافاً ألول مرة )تبقى حالة السجل جديد ما  حالة السجل

 دامت المنافسة لم يتم اعتمادها(.

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم الجهة المسؤولة عن المنافسة حيث يعرض  الجهة المسؤولة عن العملية

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام F2مستخدم بالضغط على زر "النظام اسم هذه الجهة تلقائياً، أو يقوم ال

 قائمة بأرقام وأسماء اإلدارات والجهات فيقوم المستخدم باختيار الجهة التي ستكون مسؤولة عن المنافسة.

o :يعرض النظام السنة المالية مع إمكانية التعديل عليها حيث يقوم المستخدم بإدخال  السنة المالية من/ إلى

 لسنة المالية التي تم إعداد المنافسة فيها بحيث تكون قيمة حقل "من" اقل أو تساوي قيمة حقل "إلى".ا

o  :يقوم المستخدم بتحديد مدة تنفيذ المنافسة من القائمة المنسدلة ومن ثم يقوم بإدخال عدد أيام مدة التنفيذ

 أو أسابيع أو أشهر أو عدد سنوات مدة التنفيذ.

o في حال ارتباط نظام المشتريات مع النظام المالي يقوم المستخدم ع في المالية: رقم البند/ المشرو

" من لوحة المفاتيح حيث يظهر النظام شاشة تعرض قائمة بأرقام الحسابات فيقوم F2بالضغط على زر "

م المستخدم باختيار رقم الحساب المشروع، وفي حال كان نظام المشتريات غير مرتبط بالنظام المالي يقو

 المستخدم بإدخال رقم حساب المشروع.

o :في حال كان نظام المشتريات مرتبط مع النظام المالي يعرض النظام الوصف للمشروع تلقائياً عند  الوصف

 اختيار رقم المشروع، وفي حال كان غير مرتبط يقوم المستخدم بإدخال وصف المشروع.

o :مبلغ المقترح حجزه من الميزانية لهذه المنافسة.يقوم المستخدم بإدخال ال المبلغ المقترح للميزانية 

o :بالضغط على هذا الزر يعرض النظام خطاب اإلحالة إلى الميزانية والذي يكون مبين فيه  اإلحالة إلى الميزانية

 المبلغ المقترح حجزه من الميزانية.
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 الجزء األوسط من شاشة تسجيل المنافسة. يمثل (2-1-1شكل )ال

 

o  يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان مسموح تقديم عروض رديفة للمنافسة وذلك  عروض رديفة:يسمح بتقديم

 بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب كلمة "نعم" أو "ال".

o :الفرع المشرف على المنافسة من القائمة المنسدلة  باختياريقوم المستخدم  الفرع المشرف على المنافسة

 ز الموقع والفروع بالمنشأة في النظام العام.التي تم تعريفها في شاشة رمو

o :معلومات السعر والمواعيد 

o :يقوم المستخدم بإدخال سعر كراسة المواصفات للمنافسة التي قام بإعدادها. سعر كراسة المواصفات 

o :ريخ يقوم المستخدم بتحديد تاريخ آخر موعد لبيع كراسة المواصفات بحيث يكون هذا التا آخر موعد لبيع الكراسة

 أكبر من أو يساوي تاريخ المنافسة.

o  :يظهر تلقائياً بحيث يساوي تاريخ آخر موعد لبيع الكراسة.آخر موعد لتقديم العروض 

o  :يظهر تلقائياً بحيث يساوي تاريخ آخر موعد لبيع الكراسة.آخر موعد لتلقي االستفسارات 

o :ل عليه بحيث يكون هذا التاريخ أكبر من تاريخ آخر يظهر تلقائياً مع إمكانية المستخدم التعدي موعد فتح المظاريف

 موعد لبيع الكراسة بيوم.

o  :يقوم المستخدم بإدخال بعض الشروط العامة للمنافسة حيث يقوم بطباعتها على برنامج معين الشروط العامة

اشة يقوم وحفظها على جهازه ويمكن تحميلها على المنافسة وذلك بالضغط على زر "تحميل" حيث يعرض النظام ش

المستخدم من خاللها بتحديد مكان وجود وثيقة الشروط حيث يقوم باختيارها ويمكن للمستخدم عرض هذه الشروط 

 من خالل الضغط على زر "عرض".

o  :يقوم المستخدم بإدخال بعض الشروط الخاصة للمنافسة حيث يقوم بطباعتها على برنامج معين الشروط الخاصة

حميلها على المنافسة وذلك بالضغط على زر "تحميل" حيث يعرض النظام شاشة يقوم وحفظها على جهازه ويمكن ت

المستخدم من خاللها بتحديد مكان وجود وثيقة الشروط حيث يقوم باختيارها ويمكن للمستخدم عرض هذه الشروط 

  من خالل الضغط على زر "عرض".
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o  :تخدم الدخول إلى شاشة شروط المنافسة بالضغط على كلمة شروط المنافسة يستطيع المسشروط المنافسة

 (.2-1-1-1ليقوم بتحديد شروط للمنافسة التي سيقوم بإضافتها حيث تظهر الشاشة كما في الشكل )

o  :يقوم المستخدم بالضغط على الرابط يقوم النظام بفتح شاشة تحديد مرفقات العروض المطلوبة للمنافسة

اشة تعريف رموز مرفقات العرض، ويكون بجانب كل مرفق مربع خيار فرعية يعرض فيها وصف المرفقات المعرفة في ش

، بينما المرفقات األساسية اختيارييستطيع المستخدم من خالله تحديد المرفقات التي يكون تصنيفها من نوع 

 فتكون للعرض فقط وال ُيسمح بحذفها أو التعديل عليها.

o  :كميات والبنود من ملف خارجي تم إعداده عن طريق )يستخدم هذا الحقل لجلب جدول الملف ورقة البياناتMS 

Access ) حيث يتم إدخال في هذا الجدول رقم المنافسة ووصف البند والكمية، حيث يقوم المستخدم لجلب هذا

" الموجود بجانب حقل ملف ورقة البيانات حيث يعرض النظام قائمة الختيار جدول Browseالجدول بالضغط على زر "

مكان تخزينه على جهاز الحاسوب ويقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على زر "تحميل" حيث يصبح هذا  الكميات من

 الجدول مضافاً إلى جدول الكميات والبنود في الشاشة.

o  :بعد اعتماد المنافسة يمكن للمستخدم أن يقوم بتصدير وارفاق هذا الملف الذي يحتوي على البنود تصدير

 ضغط على زر "تصدير".والكميات بصيغة اكسل بال

o  :رقم منافسة سابقة لتحميل البنود والكميات منها، مع تحديد ان كان  بإدخاليقوم المستخدم رقم المنافسة

سيتم اضافة البنود التي تم إصدار تعميد بها في تلك المنافسة أو كامل البنود والكميات التي تم طرحها وذلك بتحديد 

الكميات والبنود المطروحة بالمنافسة السابقة  استرجاعتحميل حيث يتم  الخيار المطلوب ومن ثم الضغط على

 في جدول البنود والكميات للمنافسة الحالية. افتراضيةووضعها كقيم 
 

 
 شاشة شروط المنافسة. يمثل (2-1-1-1شكل )ال
 

 وفيما يلي تبيان لحقول شروط المنافسة في هذه الشاشة: 
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 المعلومات الرئيسية: •

o :لسل.رقم مس م 

o  :يقوم المستخدم بالضغط في المربع الموجود بجانب الشرط الذي يريد اختياره ليكون شرطاً من شروط اختيار

 المنافسة.

o  :يعرض النظام وصف لشروط المنافسة والذي تم تعريفها سابقاً في الرموز واإلعدادات في شاشة رموز الوصف

 الشروط.

 

 
 شة تسجيل المنافسة.الجزء السفلي من شا ( يمثل2-1-2شكل )ال

 

إلضافة بنود جديدة لجدول الكميات يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط مهام  جدول الكميات والبنود: •

 جدول الكميات والبنود حيث تظهر الحقول التالية:

o :رقم مسلسل للبنود. م 

o :معرف، صنف غير معرف، خدمة". يقوم المستخدم باختيار نوع البند من القائمة المنسدلة "صنف نوع البند 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم البند المعرف في المستودعات في حالة االرتباط مع نظام المستودعات  رقم البند

 حيث يعرض النظام تلقائياً "رقم البند، رقم المجموعة، مسلسل".

o :رموز واإلعدادات في شاشة يقوم المستخدم بإدخال رقم مجموعة أصناف معرفة سابقاً في ال رقم المجموعة

 رموز تصنيف الخدمات ومجموعات األصناف.

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم البند في المجموعة لوصف مدخل مسبقاً أو رقم بند  رقم البند في المجموعة

 جديد.

o  :يظهر النظام الوصف المرتبط برقم المجموعة إذا كان رقم المسلسل جديد ويستطيع المستخدم وصف البند

تعديل عليه، أما في حالة إدخال وصف مدخل مسبقاً ويرتبط برقم مسلسل معين يتم تغيبر رقم المسلسل ال

 المدخل في حقل مسلسل بالرقم المرتبط بالوصف.
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o :يقوم المستخدم بإدخال الكمية للبند الذي قام بإضافته بحيث تكون الكمية أكبر من صفر. الكمية 

o :للوحدة من القائمة المنسدلة. يقوم المستخدم باختيار وصف الوحدة 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم القطعة للبند الذي تم إدخاله. رقم القطعة 

o :يقوم المستخدم بإدخال بعض المالحظات على البند الذي تم إدخاله. مالحظات 

o :يقوم المستخدم باختيار النموذج المراد طباعة تسجيل المنافسة عليه من خالل نماذج سجل المنافسات 

القائمة المنسدلة، مع العلم أن هذه النماذج يتم تصميمها من خالل مصمم النماذج الخاص بنظام المنافسات، 

 ثم يضغط على الزر "طباعة" ليتم طباعة النموذج.

 
  :يمكن للمستخدم اعتماد المنافسة من خالل هذه الصفحة وذلك بعد حفظ المنافسة ويعتمد ذلك على مالحظة

حيث يظهر هذا الزر حسب صالحية المستخدم بالقيام بعملية االعتماد، يقوم المستخدم بالضغط على زر  صالحية المستخدم

 "اعتماد" لتصبح المنافسة معتمدة.
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 الجهات المستفيدة من المنافسة
 

في نظام المشتريات  إعداد المنافسة قائمة من الجهات المستفيدة من المنافسة اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (2-2) منافسات( كما في الشكل)ال
 
 

 
 ( يمثل شاشة الجهات المستفيدة من المنافسة.2-2الشكل )

 

وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  خالل هذه الشاشة تسجيل الجهات المستفيدة من المنافسة،يتم من 

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :فسة التي يريد تسجيل الجهات المستفيدة منها حيث يعرض يقوم المستخدم بإدخال رقم المنا رقم المنافسة

 النظام معلومات هذه المنافسة. 

o :يظهر النظام تلقائياً مسلسل الطرح عند إدخال رقم لمنافسة. مسلسل الطرح 

o :يعرض النظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً عند إدخال رقم المنافسة. تاريخ المنافسة 

o :ام مسمى للمنافسة التي قام المستخدم باختيارها.يعرض النظ مسمى المنافسة 

o :يعرض النظام حالة السجل "جديد أو معتمد" حسب المنافسة التي قام باختيارها. حالة السجل 

 

o  :يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة معلومات السعر والمواعيد

، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، موعد فتح المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة

 المظاريف(.
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o  إلضافة الجهات المستفيدة من المنافسة يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر

 (.2-2-1حقول الجهات المستفيدة في الشكل )
 
 

 
 هات المستفيدة من المنافسة.شاشة الج الجزء السفلي من ( يمثل2-2-1الشكل )

 

 وفيما يلي تبيان لحقول جدول الجهات المستفيدة في هذه الشاشة: •

 

o :يقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة المستفيدة من المنافسة، أو يقوم بالضغط على زر " رمز الجهةF2 من "

المستخدم باختيار الوحدة لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الوحدات اإلدارية فيقوم 

 المستفيدة من المنافسة.

o :يعرض النظام تلقائياً مسمى الجهة المستفيدة من المنافسة بمجرد إدخال أو اختيار رمزها. مسمى الجهة 

 

يقوم المستخدم بإضافة خطابات صادرة أو واردة من إدارة المشتريات وذلك بالضغط على زر "جديد" الصادر والوارد:  •

 وق جدول الصادر والوارد حيث تظهر الحقول التالية:الموجود ف

o :يقوم المستخدم باختيار نوع الخطاب الموجه من إدارة المشتريات وذلك من قائمة منسدلة. نوع الخطاب 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم الخطاب الصادر أو الوارد. رقم الخطاب 

o :ن خالل الضغط على زر "أو م المستخدم بإدخال تاريخ الخطاب، يقوم تاريخ الخطابF8 من لوحة المفاتيح "

 حيث يظهر النظام تلقائياً التاريخ الهجري لليوم مع إمكانية التعديل عليه.

o :يقوم المستخدم بإدخال موضوع الخطاب الصادر أو الوارد. موضوع الخطاب 

o :يقوم المستخدم باختيار حالة الخطاب من القائمة المنسدلة "صادر" أو "وارد الحالة." 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
APPLIED COMPUTER SERVICES CO. (HASIB) 

 
 (المنافساتنظام المشتريات ) :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB Company. All rights reserved.  57 

 منافسةاعتماد ال
 

في نظام المشتريات )المنافسات( كما في  إعداد المنافسة قائمة من اعتماد المنافسة اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (2-3) الشكل
 
 

 
 ( يمثل شاشة اعتماد المنافسة.2-3الشكل )

 

حيث يقوم  غاء اعتماد المنافسة،يتم من خالل هذه الشاشة السماح للمستخدم صاحب الصالحية القيام باعتماد أو إل

المستخدم بإدخال رقم المنافسة التي يريد عمل اعتماد لها أو يقوم بالضغط على الزر "بحث" ثم يقوم بإختيار المنافسة من 

حيث يقوم النظام بعرض كامل معلومات المنافسة. وفي حال كانت المنافسة جديدة وغير معتمدة، فسيظهر  القائمة،

اعتماد" ليقوم المستخدم بالضغط عليه وذلك العتماد المنافسة أما في حالة كانت المنافسة معتمدة يظهر للمستخدم زر "

 النظام زر "إلغاء االعتماد" ليصبح بإمكان المستخدم إلغاء اعتماد المنافسة لسبب أو آلخر.

ل القائمة يقوم المستخدم باختيار نموذج طباعة اعتماد المنافسة من خال نماذج سجل المنافسات: •

المنسدلة، مع العلم أن هذه النماذج يتم تصميمها من خالل مصمم النماذج الخاص بنظام المنافسات، ثم يضغط 

 على الزر "طباعة" ليتم طباعة النموذج.
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 منافسةعن ال اإلعالن
 

)المنافسات( كما  في نظام المشتريات إعداد المنافسة قائمة من اإلعالن عن المنافسة اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (2-4) في الشكل
 

 
 ( يمثل الجزء العلوي شاشة اإلعالن عن المنافسة.2-4الشكل )

 

 فيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: يتم من خالل هذه الشاشة إعداد إعالن عن المنافسة في الصحف،

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :لمنافسة التي يريد إعداد إعالن لها في الصحف ومن ثم الضغط يقوم المستخدم بإدخال رقم ا رقم المنافسة

 على زر "بحث" من شريط المهام حيث يعرض النظام معلومات المنافسة.

o :يعرض النظام تلقائياً مسلسل الطرح بمجرد إدخال رقم المنافسة.  مسلسل الطرح 

o :يعرض النظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً. تاريخ المنافسة 

o يعرض النظام مسمى المنافسة بمجرد إدخال رقمها. لمنافسة:مسمى ا 

o :يعرض النظام المسمى المختصر للمنافسة بمجرد إدخال رقمها. المسمى المختصر 

o :يعرض النظام نوع المنافسة بمجرد إدخال رقمها. نوع المنافسة 

o :يعرض النظام حالة السجل للمنافسة بمجرد إدخال رقمها. حالة السجل 

o يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة سعر والمواعيد: معلومات ال

 المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، موعد فتح

 المظاريف(.
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o من شريط المهام حيث تظهر إلعداد إعالن عن المنافسة في الصحف يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد "

 (.2-4-1الحقول كما في الشكل )

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة المراد استرجاع استرجاع معلومات إعالن منافسة سابقة

معلومات إعالنها ومن ثم يقوم بالضغط على هذا الزر حيث يستطيع المستخدم استرجاع معلومات إعالن 

 ى النظام واستخدام هذا اإلعالن بدالً من إضافة إعالن جديد.منافسة سابقة تم إدخالها عل
 

 
 األوسط من شاشة اإلعالن عن المنافسة. ( يمثل الجزء2-4-1الشكل )

 

 فيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: •

 

o  :رقم مسلسل للخطاب.م 

o :لصادر والوارد في شاشة الجهة يقوم المستخدم بإدخال رقم الخطاب الذي تم إدخاله في جدول ا رقم الخطاب

 المستفيدة من للمنافسة.

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ الخطاب. التاريخ 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم خطاب الموافقة على اإلعالن الذي تم إدخاله  رقم خطاب الموافقة على اإلعالن

 في جدول الصادر والوارد في شاشة الجهة المستفيدة من للمنافسة.

o يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب الموافقة على اإلعالن.ريخ: التا  

o :يقوم المستخدم بتحديد فترة نشر اإلعالن في الصحف وذلك بإدخال تاريخ بداية نشر  فترة نشر اإلعالن من تاريخ

 اإلعالن.

o  :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ نهاية فترة نشر اإلعالن عن المنافسة في الصحف.إلى تاريخ 

o يقوم المستخدم باختيار نوع اإلعالن من القائمة المنسدلة "إعالن أساسي، إعالن تأجيل".ع اإلعالن: نو 
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o :يقوم المستخدم بالضغط على زر "تحميل" وذلك لتحميل صيغة اإلعالن حيث يمكن للمستخدم  صيغة اإلعالن

لى جهاز المستخدم ويمكن كتابة صيغة اإلعالن على برنامج معين ويتم تحميل اإلعالن من مكان تخزينه ع

 للمستخدم عرض اإلعالن وذلك بالضغط على زر "عرض".

 

o  :حيث يقوم  يقوم المستخدم باختيار الصحف التي سوف يم نشر إعالن عن المنافسة من خاللهااختيار الصحف

 .(2-4-2المستخدم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل الجزء السفلي من شاشة اإلعالن عن المنافسة.2-4-2الشكل )

 

o  :يقوم المستخدم بالضغط على المربع الموجود بجانب كلمة "اختيار" إذا كان يريد اختيار جميع الصحف، أما إذا اختيار

 بجانب اسم الصحيفة.كان يريد اختيار صحيفة معينة يريد نشر اإلعالن بها فيقوم بالضغط على المربع الموجود 

o  :يعرض النظام رمز الصحيفة والتي تم تعريفه في الرموز واإلعدادات في شاشة رموز الصحف.رمز الصحيفة 

o :يعرض النظام اسم الصحيفة. الوصف 

o  :يقوم المستخدم بإختيار رمز مقاس اإلعالن من القائمة المنسدلة والذي تم تعريفه في قائمة الرموز رمز المقاس

 ات في شاشة رموز الصحف.واإلعداد

o  :يعرض النظام تلقائياً طول عمود اإلعالن بمجرد إدخال رمز المقاس.الطول 

o  :يعرض النظام تلقائياً عرض عمود اإلعالن بمجرد إدخال رمز المقاس.العرض 

o  :ن.يعرض النظام تلقائياً سعر اإلعالن بمجرد إدخال رمز المقاس مع إمكانية التعديل على سعر اإلعالالسعر 

o  :يقوم المستخدم بتحديد العدد المطلوب لنشر إعالن المنافسة هل هو "نشرة" أم "نشرتين".عدد النشرات 
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o  :لتسجيل متابعة نتيجة اإلعالن عن المنافسة في الصحف يقوم المستخدم متابعة نتيجة اإلعالن في الصحف

ى صورة اليد الموجودة في بداية سطر جدول باختيار الصحيفة التي نشر بها اإلعالن عن المنافسة وذلك بالضغط عل

 اختيار الصحف، ومن ثم يقوم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية:

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم العدد للصحيفة التي نشر بها اإلعالن عن المنافسة. رقم العدد 

o :الهجري لعدد الصحيفة التي نشر بها اإلعالن عن المنافسة.يقوم المستخدم بإدخال التاريخ  التاريخ الهجري 

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم الصفحة التي نشر بها اإلعالن عن المنافسة في الصحيفة. رقم الصفحة 

o :يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الميالدي لعدد الصحيفة التي نشر بها اإلعالن عن المنافسة  التاريخ الميالدي

يقوم بإضافة التاريخ الميالدي حيث أن النظام يعرضه بشكل تلقائي بمجرد اختيار حفظ المستخدم ال  أن ومن الممكن

 بحيث يتناسب مع التاريخ الهجري.

إلضافة خطاب معين يتم بعد إدخال معلومات هذه الشاشة الضغط على زر "تعديل" من شريط المهام ومن ثم يتم عمل  ▪

 مايلي: 

o :بال فتح الصيغة العامة( ضغط على هذا الرابط يقوم النظام بفتح وثيقة جديدة على برنامجMS Word حيث يقوم )

المستخدم بطباعة الخطاب الذي يريده ومن ثم يحفظه في مكان ما على جهاز الحاسب ليتم استرجاعه وتحميله عن 

 طريق رابط "تحميل الخطاب".

o :طاب ليتمكن من تحديد المكان الموجود به الخطاب يقوم المستخدم بالضغط على كلمة تحميل الخ تحميل الخطاب

" حيث يتم فتح Browse( ومن ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر "2-4-3حيث يظهر النظام شاشة كما في الشكل )

قائمة الختيار المرفق من مكان تخزينه ويقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على زر "تحميل" ويقوم المستخدم بعد ذلك 

 ى زر "إغالق" الموجود أسفل الشاشة حيث يصبح هذا المرفق مضافاً.بالضغط عل

o :بالضغط على هذا الرابط يستطيع المستخدم عرض الخطاب الذي تم تحميله. عرض الخطاب 

o  :يتم الضغط على رابط نسخ الصور وذلك لتحديد نسخ صور اإلحاالت لمن سيتم إرسالها حيث تظهر نسخ الصور

 (.2-4-4لشكل )شاشة نسخ الصور كما في ا

 

 لتحديد نسخ صور اإلحالة يتم الضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية: •

o :رقم مسلسل. م 

o :يتم إدخال رقم نسخ الصور والتي تم تعريفها في شاشة رموز نسخ الصور من اإلعدادات والرموز،  رقم نسخ الصور

 أو إدخال أي رمز آخر.

o :ض النظام وصف نسخ الصور بمجرد إدخال رقم نسخ الصور، ويمكن إدخال أي وصف آخر.يعر وصف نسخ الصور 

 

o  لطباعة اإلعالنات في الصحف عن المنافسة يتم الضغط على زر "طباعة" من شريط المهام حيث يعرض النظام

 (.2-4-5الكشف كما في الشكل )

 

o :ل الضغط عليها، فيختار )الصحف المجانية( أو يقوم المستخدم باختيار الصحف من خال نماذج اإلعالن عن منافسة

)الصحف المدفوعة( أو )الكل(، ثم يختار نموذج طباعة اإلعالن عن منافسة من القائمة المنسدلة، ثم يضغط على الزر 

 "طباعة" ليتم طباعة النموذج.
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 ( يمثل شاشة تحميل الخطاب.2-4-3الشكل )
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 شاشة نسخ الصور. يمثل (2-4-4)شكل ال
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 يمثل كشف اإلعالن عن المنافسة في الصحف. (2-4-5الشكل )
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 الدعوات المباشرة
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار الدعوات المباشرة من قائمة إعداد المنافسة في نظام المشتريات )المنافسات( كما في 

 . (2-5)الشكل 

  

 
 شاشة الدعوات المباشرة. ( يمثل2-5)الشكل 

 

 فيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: ه الشاشة إعداد الدعوات المباشرة في النظام،يتم من خالل هذ

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة التي يريد عمل دعوة مباشرة لها ومن ثم الضغط على زر  رقم المنافسة

 فسة."بحث" من شريط المهام حيث يعرض النظام معلومات المنا

o :يعرض النظام تلقائياً مسلسل الطرح بمجرد إدخال رقم المنافسة. مسلسل الطرح 

o :يعرض النظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً. تاريخ المنافسة 

o :يعرض النظام مسمى المنافسة بمجرد إدخال رقمها. مسمى المنافسة 

o :ا.يعرض النظام حالة السجل للمنافسة بمجرد إدخال رقمه حالة السجل 

o  :يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة معلومات السعر والمواعيد

المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، موعد فتح 

 المظاريف(.

o ة مباشرة لها يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" بعد أن يقوم المستخدم بتحديد المنافسة التي يريد عمل دعو

 من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية:

o :رقم مسلسل. م 
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o :يقوم المستخدم بإدخال رقم خطاب الدعوة الموجهة إلى المورد. رقم خطاب الدعوة 

o :عوة.يقوم المستخدم بإدخال رقم المورد أو المقاول الموجه إليه الد رقم المورد / المقاول 

o :يعرض النظام تلقائياً اسم المورد أو المقاول بمجرد إدخال رقمه. اسم المورد / المقاول 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب الدعوة. التاريخ 

o :يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على خطاب الدعوة. مالحظات 

"تعديل" من شريط المهام ومن ثم يتم إلضافة خطاب معين يتم بعد إدخال معلومات هذه الشاشة الضغط على زر  •

 عمل مايلي: 

o :فتح الصيغة العامة ( بالضغط على هذا الرابط يقوم النظام بفتح وثيقة جديدة على برنامجMS Word حيث يقوم )

المستخدم بطباعة الخطاب الذي يريده ومن ثم يحفظه في مكان ما على جهاز الحاسب ليتم استرجاعه وتحميله 

 تحميل الخطاب".عن طريق رابط "

o :يقوم المستخدم بالضغط على رابط تحميل الخطاب ليتمكن من تحديد المكان الموجود به الخطاب  تحميل الخطاب

" حيث يتم Browse( ومن ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر "2-5-1حيث يظهر النظام شاشة كما في الشكل )

ستخدم بعد ذلك بالضغط على زر "تحميل" ويقوم المستخدم فتح قائمة الختيار المرفق من مكان تخزينه ويقوم الم

 بعد ذلك بالضغط على زر "إغالق" الموجود أسفل الشاشة حيث يصبح هذا المرفق مضافاً.

o :بالضغط على هذا الرابط يستطيع المستخدم عرض الخطاب الذي تم تحميله. عرض الخطاب 

o  :د نسخ صور اإلحاالت لمن سيتم إرسالها حيث تظهر يتم الضغط على رابط نسخ الصور وذلك لتحدينسخ الصور

 (.2-5-2شاشة نسخ الصور كما في الشكل )

 

 لتحديد نسخ صور اإلحالة يتم الضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية: •

 

o :رقم مسلسل. م 

o :خ الصور من اإلعدادات والرموز، يتم إدخال رقم نسخ الصور والتي تم تعريفها في شاشة رموز نس رقم نسخ الصور

 أو إدخال أي رمز آخر.

o :يعرض النظام وصف نسخ الصور بمجرد إدخال رقم نسخ الصور، ويمكن إدخال أي وصف آخر. وصف نسخ الصور 

o  لطباعة الدعوات المباشرة يقوم المستخدم بالضغط على زر "طباعة" من شريط المهام حيث يعرض النظام خطاب

 (.2-5-3كما في الشكل )الدعوات المباشرة 

o :يقوم المستخدم باختيار النموذج المراد طباعة الدعوة المباشرة عليه من خالل القائمة  نماذج الدعوات المباشرة

المنسدلة، مع العلم أن هذه النماذج يتم تصميمها من خالل مصمم نماذج المنافسات، ثم يضغط على الزر "طباعة" 

 ليتم طباعة النموذج.

o :وم المستخدم بالضغط على هذا الزر لطباعة الدعوة المباشرة على النموذج المختار من القائمة يق طباعة

 المنسدلة.
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 ( يمثل شاشة تحميل الخطاب.2-5-1الشكل )
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 شاشة نسخ الصور. ( يمثل2-5-2شكل )ال
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 خطاب الدعوات المباشرة. ( يمثل2-5-3الشكل )



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
APPLIED COMPUTER SERVICES CO. (HASIB) 

 
 (المنافساتنظام المشتريات ) :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB Company. All rights reserved.  70 

 محاضر طباعة الكراسة
 

في نظام المشتريات )المنافسات( كما  إعداد المنافسة قائمة من محاضر طباعة الكراسة اختيارالشاشة عند تظهر هذه 

 . (2-6) في الشكل
 

 
 شاشة محاضر طباعة الكراسة. يمثل (2-6)شكل ال
 

بيعها، يتم من خالل هذه الشاشة تسجيل بيانات محضر طباعة كراسات المنافسة وتحديد مواصفات هذه الكراسات وسعر 

 فيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: ومتابعة عدد النسخ الموجودة من كل محضر،

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة التي يريد إعداد محضر طباعة الكراسة لها ومن ثم  رقم المنافسة

 علومات المنافسة.الضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث يعرض النظام م

o :يعرض النظام تلقائياً مسلسل الطرح بمجرد إدخال رقم المنافسة. مسلسل الطرح 

o :يعرض النظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً. تاريخ المنافسة 

o :يعرض النظام مسمى المنافسة بمجرد إدخال رقمها. مسمى المنافسة 

o :د إدخال رقمهايعرض النظام حالة السجل للمنافسة بمجر حالة السجل. 

o  :يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة معلومات السعر والمواعيد

المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، موعد فتح 

 المظاريف(.

o  يريد إعداد محضر طباعة كراسة لها يقوم المستخدم بالضغط بعد أن يقوم المستخدم بتحديد المنافسة التي

 على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية:
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o :رقم مسلسل. م 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم محضر طباعة الكراسة. رقم المحضر 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ المحضر الذي سيقوم بإضافته. تاريخ المحضر 

o :يقوم المستخدم بإدخال عدد النسخ التي يريد إعدادها من محضر طباعة كراسة المنافسة. عدد النسخ 

o :يقوم المستخدم بإدخال سعر بيع كراسة المنافسة. سعر البيع 

o :يعرض النظام عدد النسخ المتبقية من محضر طباعة الكراسة حيث أن هذا الحقل يأخذ قيمته من  المتبقي

ت والقيمة التي يعرضها النظام له في البداية هي نفس قيمة عدد النسخ شاشة سجل بيع كراسة المواصفا

 )حيث أنه كلما تم بيع كراسة مواصفات في الشاشة المذكورة يتم إنقاص حقل المتبقي واحد وهكذا ...(.

o :يقوم المستخدم بتحديد إذا كان يوجد للمنافسة مرفقات أو ملحقات وذلك باختيار "نعم" وإذا مرفقات/ملحقات 

 كان ال يوجد مرفقات للمنافسة يقوم باختيار "ال" 

إلضافة خطاب معين يتم بعد إدخال معلومات هذه الشاشة الضغط على زر "تعديل" من شريط المهام ومن ثم  •

 يتم عمل مايلي: 

o :فتح الصيغة العامة ( بالضغط على هذا الرابط يقوم النظام بفتح وثيقة جديدة على برنامجMS Word حيث )

المستخدم بطباعة الخطاب الذي يريده ومن ثم يحفظه في مكان ما على جهاز الحاسب ليتم استرجاعه  يقوم

 وتحميله عن طريق رابط "تحميل الخطاب".

o :يقوم المستخدم بالضغط على رابط تحميل الخطاب ليتمكن من تحديد المكان الموجود به  تحميل الخطاب

" Browseومن ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر " (2-6-1ل )الخطاب حيث يظهر النظام شاشة كما في الشك

حيث يتم فتح قائمة الختيار المرفق من مكان تخزينه ويقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على زر "تحميل" ويقوم 

 المستخدم بعد ذلك بالضغط على زر "إغالق" الموجود أسفل الشاشة حيث يصبح هذا المرفق مضافاً.

o :غط على هذا الرابط يستطيع المستخدم عرض الخطاب والذي تم تحميله.بالض عرض الخطاب 

o  :يتم الضغط على رابط نسخ الصور وذلك لتحديد نسخ صور اإلحاالت لمن سيتم إرسالها حيث تظهر نسخ الصور

 (.2-6-2شاشة نسخ الصور كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة تحميل الخطاب.2-6-1الشكل )
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 ثل شاشة نسخ الصور.( يم2-6-2الشكل )

 

 لتحديد نسخ صور اإلحالة يتم الضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية: •

o :رقم مسلسل. م 

o :يتم إدخال رقم نسخ الصور التي تم تعريفها في شاشة رموز نسخ الصور من اإلعدادات  رقم نسخ الصور

 والرموز، أو إدخال أي رمز آخر.

o :يعرض النظام وصف نسخ الصور بمجرد إدخال رقم نسخ الصور، ويمكن إدخال أي وصف  وصف نسخ الصور

 آخر.

لطباعة خطاب إرسال نسخ كراسات المواصفات للمستودعات يتم اختيار رقم المحضر من الجدول ومن ثم القيام  •

 (.2-6-3بالضغط على زر "طباعة" من شريط المهام حيث يظهر الخطاب كما في الشكل )
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 .نسخ كراسات المواصفات للمستودعات إرسالخطاب  (2-6-3كل )الش
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 المنافساتاللجان المسؤولة عن 
 

في نظام المشتريات  إعداد المنافسة قائمة من اللجان المسؤولة عن المنافسات اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (2-7) )المنافسات( كما في الشكل
 

 
 ة عن المنافسات.شاشة اللجان المسؤول ( يمثل2-7)شكل ال
 

فيما يلي تبيان لكل من الحقول في  يتم من خالل هذه الشاشة تسجيل اللجان المسؤولة عن المنافسات في النظام،

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة التي يريد تسجيل اللجان المسؤولة عنها ومن ثم الضغط  رقم المنافسة

 "بحث" من شريط المهام حيث يعرض النظام معلومات المنافسة.على زر 

o :يعرض النظام تلقائياً مسلسل الطرح بمجرد إدخال رقم المنافسة. مسلسل الطرح 

o :يعرض النظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً. تاريخ المنافسة 

o :يعرض النظام مسمى المنافسة بمجرد إدخال رقمها. مسمى المنافسة 

o يعرض النظام حالة السجل للمنافسة بمجرد إدخال رقمها. :حالة السجل 

o  :يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة معلومات السعر والمواعيد

المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، موعد فتح 

 المظاريف(.

o  يقوم المستخدم باختيار نوع اللجنة من القائمة المنسدلة ومن ثم يقوم  معلومات آخر لجنة تم تعريفها:جلب

بالضغط على هذا الزر ليقوم بجلب معلومات آخر لجنة مسؤولة عن المنافسات تم تعريفها، أو بإمكان المستخدم أن 
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"جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول  يقوم بتعريف لجان جديدة مسؤولة عن المنافسة وذلك بالضغط على زر

 التالية:

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم اللجنة المسؤولة عن المنافسة.رقم اللجنة 

o  :يقوم المستخدم بإدخال وصف عن اللجنة المسؤولة عن المنافسة.الوصف 

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم قرار اللجنة المسؤولة عن المنافسة.رقم القرار 

o يقوم المستخدم بإدخال تاريخ إضافة اللجنة المسؤولة عن المنافسة، أو يقوم بالضغط على زر ": التاريخF8 من "

 لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام التاريخ الهجري لليوم مع إمكانية التعديل عليه.

o  :لجنة التحليل، لجنة يقوم المستخدم باختيار نوع اللجنة المسؤولة عن المنافسة )لجنة فتح المظاريف، نوع اللجنة

 البت( من القائمة المنسدلة.

o :يستخدم هذا الزر لجلب معلومات أعضاء لجنة معينة حيث يتم إدخال رقم اللجنة  جلب معلومات أعضاء اللجنة

ومن ثم الضغط على هذا الزر حيث يقوم النظام باستبدال أعضاء اللجنة الموجودة حالياً بأعضاء اللجنة التي تم عمل 

 لومات أعضائها.جلب لمع

o  بعد أن يتم تحديد اللجنة يقوم المستخدم بإضافة الموظفين الذين يعملون في هذه اللجنة وذلك بالضغط على زر

 "جديد" من شريط مهام جدول أعضاء اللجان المسؤولة عن المنافسة حيث تظهر الحقول التالية:

o  :عضواً في اللجنة المسؤولة عن المنافسة،  يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف الذي سوف يكونرقم الموظف

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيقوم المستخدم F2أو يقوم بالضغط على زر "

 باختيار رقم الموظف الذي يريد إضافته إلى اللجنة.

o  :ا هو مخزن مسبقاً، وبإمكان يعرض النظام اسم الموظف بشكل تلقائي عند إدخال رقم الموظف كماالسم

 المستخدم إدخال اسم عضو للجنة قد ال يكون موظفاً أو قد يكون من خارج المنشأة.

o :يعرض النظام الوظيفة بشكل تلقائي عند إدخال رقم الموظف كما هو مخزن مسبقاً.  الوظيفة 

o :لجنة من القائمة المنسدلة، يقوم المستخدم باختيار صفة الموظف الذي قام بإضافته إلى ال صفته في اللجنة

 على أنه ال يتم اختيار أكثر من رئيس لنفس اللجنة.
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 المنافساتاستطالع تفصيلي عن 
 

في نظام المشتريات  إعداد المنافسة قائمة من استطالع تفصيلي عن المنافسات اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (2-8) )المنافسات( كما في الشكل
 

 
 شة استطالع تفصيلي عن المنافسات.شا يمثل (2-8)شكل ال
 

فيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  يتم من خالل هذه الشاشة إظهار بيانات تفصيلية عن المنافسة في النظام،

 الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :من ثم يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة التي يريد عمل استطالع تفصيلي عن معلوماتها و رقم المنافسة

 الضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث يعرض النظام معلومات المنافسة.

o :يعرض النظام تلقائياً مسلسل الطرح بمجرد إدخال رقم المنافسة. مسلسل الطرح 

o :يعرض النظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً. تاريخ المنافسة 

o :ل رقمها.يعرض النظام مسمى المنافسة بمجرد إدخا مسمى المنافسة 

o :يعرض النظام حالة السجل للمنافسة بمجرد إدخال رقمها. حالة السجل 

o  :يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة معلومات السعر والمواعيد

فتح المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، موعد 

 المظاريف(.
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o  الستطالع أي من معلومات المنافسة فمثالً يريد المستخدم القيام باستطالع عن "جدول الكميات والبنود" في هذه

المنافسة فيقوم بالضغط على رابط جدول الكميات والبنود ليقوم النظام بعرض شاشة جدول الكميات والبنود كما في 

 (.2-8-1الشكل )
 

 
 .(شاشة استطالع تفصيلي عن المنافسات )لجدول الكميات والبنود ( يمثل2-8-1شكل )ال
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 منافسةعن ال اإلعالناتكشف 
 

في نظام المشتريات  إعداد المنافسة قائمة من كشف اإلعالنات عن المنافسة اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (2-9) )المنافسات( كما في الشكل
 

 
 المنافسة. شاشة كشف اإلعالنات عن يمثل (2-9شكل )ال
 

فيما يلي تبيان لكل من الحقول  يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف باإلعالنات التي أعدت عن المنافسة في النظام،

 في هذه الشاشة:

 

 محددات التقرير: •

o )يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة في حقل "من" وإدخال مسلسل طرح  :رقم المنافسة )من/ إلى

لذي يليه حيث يحدد المستخدم بداية المنافسات الذي يريد أن يبدأ بها الكشف. ويقوم المنافسة في الحقل ا

المستخدم بإدخال رقم المنافسة في حقل "إلى" وإدخال مسلسل طرح المنافسة في الحقل الذي يليه، حيث 

في المربع ()ة يحدد المستخدم نهاية المنافسات الذي يريد أن ينتهي بها الكشف. أو يقوم المستخدم بوضع إشار

 الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث يتم إعداد الكشف بكل المنافسات الموجودة بالنظام. 

o  :)يقوم المستخدم بإدخال تاريخ المنافسة في حقل "من" حيث يحدد بداية إعداد تاريخ المنافسة )من/ إلى

يث يحدد نهاية إعداد الكشف إلى هذا كما يقوم بإدخال تاريخ المنافسة في حقل "إلى" ح الكشف من هذا التاريخ،

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام التاريخ الهجري F8التاريخ، وبإمكانه إدخال التاريخ عن طريق الضغط على زر "

 لليوم مع إمكانية التعديل عليه.

o يث يعرض النظام يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام ح

 (. 2-9-1كشف باإلعالنات عن المنافسة كما في الشكل )
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 كشف اإلعالنات عن المنافسة. ( يمثل2-9-1شكل )ال
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 المنافساتكشف مختصر ب
 

في نظام المشتريات )المنافسات(  إعداد المنافسة قائمة من كشف مختصر بالمنافسات اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

  .(2-10) كما في الشكل
 

 
 شاشة كشف مختصر بالمنافسات. يمثل (2-10شكل )ال
 

فيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف مختصر بالمنافسات في النظام،

 الشاشة:

 

 محددات التقرير: •

o )ل طرح يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة في حقل "من" وإدخال مسلس :رقم المنافسة )من/ إلى

المنافسة في الحقل الذي يليه حيث يحدد المستخدم بداية المنافسات التي يريد أن يبدأ بها الكشف. ويقوم 

المستخدم بإدخال رقم المنافسة في حقل "إلى" وإدخال مسلسل طرح المنافسة في الحقل الذي يليه، حيث 

في المربع  ()و يقوم المستخدم بوضع إشارة يحدد المستخدم نهاية المنافسات التي يريد أن ينتهي بها الكشف. أ

 الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث يتم إعداد الكشف بكل المنافسات الموجودة بالنظام. 

o  :)يقوم المستخدم بإدخال تاريخ المنافسة في حقل "من" حيث يحدد بداية إعداد تاريخ المنافسة )من/ إلى

خ المنافسة في حقل "إلى" حيث يحدد نهاية إعداد الكشف إلى هذا الكشف من هذا التاريخ كما يقوم بإدخال تاري

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام التاريخ الهجري F8التاريخ، وبإمكانه إدخال التاريخ عن طريق الضغط على زر "

 لليوم مع إمكانية التعديل عليه.

o :القائمة المنسدلة "معتمد، جديد،  يقوم المستخدم باختيار حالة سجل المنافسة من حال سجل المنافسة

 كليهما".
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o :يقوم المستخدم باختيار نوع المنافسة من القائمة المنسدلة، مع إمكانية اختيار جميع أنواع  نوع المنافسة

 في المربع. ()المنافسات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة 

o :طريقة طرح المنافسة وذلك باختيار الطريقة من القائمة المنسدلة، مع إمكانية يتم تحديد  طريقة طرح المنافسة

 في المربع. ()اختيار جميع الطرق وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة 

o رض النظام يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يع

 (.2-10-1كشف مختصر بالمنافسات كما في الشكل )
 

 
 كشف مختصر بالمنافسات. يمثل (2-10-1)شكل ال
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 المنافساتكشف تفصيلي عن 
 

في نظام المشتريات  إعداد المنافسة قائمة من كشف تفصيلي عن المنافسات اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (2-11) )المنافسات( كما في الشكل
 

 
 شاشة كشف تفصيلي عن المنافسات. ( يمثل2-11) شكللا

 

فيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه  يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف تفصيلي عن المنافسات في النظام،

 الشاشة:

 

 محددات التقرير: •

o )طرح يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة في حقل "من" وإدخال مسلسل  :رقم المنافسة )من/ إلى

المنافسة في الحقل الذي يليه حيث يحدد المستخدم بداية المنافسات التي يريد أن يبدأ بها الكشف. ويقوم 

المستخدم بإدخال رقم المنافسة في حقل "إلى" وإدخال مسلسل طرح المنافسة في الحقل الذي يليه، حيث 

في المربع ()يقوم المستخدم بوضع إشارة يحدد المستخدم نهاية المنافسات التي يريد أن ينتهي بها الكشف. أو 

 الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث يتم إعداد الكشف بكل المنافسات الموجودة بالنظام. 

o  :)يقوم المستخدم بإدخال تاريخ المنافسة في حقل "من" حيث يحدد بداية إعداد تاريخ المنافسة )من/ إلى

لمنافسة في حقل "إلى" حيث يحدد نهاية إعداد الكشف إلى هذا الكشف من هذا التاريخ كما يقوم بإدخال تاريخ ا

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام التاريخ الهجري F8التاريخ، وبإمكانه إدخال التاريخ عن طريق الضغط على زر "

 لليوم مع إمكانية التعديل عليه.

o :لطريقة من القائمة المنسدلة، مع إمكانية يتم تحديد طريقة طرح المنافسة وذلك باختيار ا طريقة طرح المنافسة

 في المربع. ()اختيار جميع الطرق وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة 
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يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام  •

 (.2-11-1كما في الشكل ) كشف تفصيلي عن المنافسات
 

 
 كشف تفصيلي عن المنافسات. يمثل (2-11-1)شكل ال
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 منافسةإيقاف/ فك إيقاف 
 

في نظام المشتريات )المنافسات(  إعداد المنافسة قائمة من منافسةفك إيقاف  /إيقاف اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (2-21) كما في الشكل
 
 

 
 فك إيقاف منافسة. شاشة إيقاف/ ( يمثل2-21الشكل )

 

فيما يلي تبيان لكل من الحقول في  يتم من خالل هذه الشاشة إعداد إيقاف أو فك إيقاف أو إلغاء منافسة في النظام،

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: •

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة أو )مسمى المنافسة في حقل مسمى المنافسة( رقم المنافسة

عمل إيقاف أو فك إيقاف أو إلغاء لها ومن ثم الضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث يتم عرض التي يريد 

  معلومات المنافسة وعرض آخر عملية أجريت على المنافسة من إيقاف أو فك إيقاف.

o :يعرض النظام تلقائياً مسلسل الطرح بمجرد إدخال رقم المنافسة. مسلسل الطرح 

o :لنظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً.يعرض ا تاريخ المنافسة 

o :يعرض النظام مسمى المنافسة بمجرد إدخال رقمها. مسمى المنافسة 

o :يعرض النظام حالة السجل للمنافسة بمجرد إدخال رقمها. حالة السجل 

o  :يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة معلومات السعر والمواعيد

واصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، موعد فتح الم

 المظاريف(.
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o  بعد اختيار المستخدم للمنافسة يظهر له النظام آخر حركة تمت على المنافسة من "إيقاف" أو "فك إيقاف" وفي

ية إيقاف أو يريد إلغاءها يقوم المستخدم بالضغط حالة كانت المنافسة غير موقوفة وأراد المستخدم إجراء عمل

 على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية:

o :رقم مسلسل للعملية. م 

o :يظهر النظام نوع العملية "إيقاف" تلقائياً في حال كانت أول عملية إيقاف أو كان يسبقها عملية  نوع العملية

 ر "إلغاء المنافسة" في حال كان يريد إلغاء المنافسة."فك إيقاف"، ويمكن للمستخدم اختيا

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ عملية "اإليقاف" أو "فك اإليقاف" أو "إلغاء المنافسة". تاريخ العملية 

o :يظهر النظام رقم الموظف الذي له صالحية على هذه الشاشة تلقائياً. رقم الموظف 

o :ظام اسم الموظف المسؤول عن هذه العملية والذي له صالحية يظهر الن الموظف المسؤول عن العملية

 على هذه الشاشة تلقائياً.

o :يقوم المستخدم بإدخال سبب "إيقاف" أو "فك إيقاف" أو "إلغاء المنافسة". السبب 
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 منافسةال إلغاء
 

المنافسات( كما في في نظام المشتريات ) إعداد المنافسة قائمة من المنافسة إلغاء اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 . (2-13) الشكل
 
 

 
 ( يمثل شاشة إلغاء المنافسة.2-13الشكل )

 

 فيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: خالل هذه الشاشة عمل إلغاء منافسة في النظام،يتم من 

 

 المعلومات الرئيسية: •

o  :سة في حقل مسمى المنافسة( التي يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة أو )مسمى المنافرقم المنافسة

  يريد عمل إلغاء لها ومن ثم الضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث سيتم عرض معلومات المنافسة.

o :يعرض النظام تلقائياً مسلسل الطرح بمجرد إدخال رقم المنافسة. مسلسل الطرح 

o :يعرض النظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً. تاريخ المنافسة 

o يعرض النظام مسمى المنافسة بمجرد إدخال رقمها. ى المنافسة:مسم 

o :يعرض النظام حالة السجل للمنافسة بمجرد إدخال رقمها. حالة السجل 

o  :يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة معلومات السعر والمواعيد

لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، موعد فتح المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد 

 المظاريف(.

o  :يمكن للمستخدم إدخال مالحظات على عملية إلغاء المنافسة.مالحظات اإللغاء 

o  :حيث يقوم النظام بإلغاء المنافسة التي تم " يقوم المستخدم بالضغط على زر "إلغاء المنافسةإلغاء المنافسة
 تحديدها.
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  ةمنافسبيع ال
 

عمليات بيع المنافسات في النظام وتتضمن  بيع المنافسةمجموعة شاشات  (3-0الشكل )تمثل هذه القائمة كما في 

 .وكشوفها

 

 
 يمثل شاشة بيع المنافسة. (3-0الشكل )

 

 أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة. اختياريمكن 
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  المواصفاتسجل بيع كراسة 
  

في نظام المشتريات )المنافسات(  بيع المنافسة قائمة منسجل بيع كراسة المواصفات  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(3-1كما في الشكل )
 

 
 شاشة سجل بيع كراسة المواصفات. ( يمثل3-1)الشكل 

 

قدوم مقاول لشراء كراسة منافسة، سجالت بيع الكراسات وهذه العملية تتم عند يتم من خالل هذه الشاشة تعريف 

وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في وإلضافة سجل بيع كراسة يقوم المستخدم بالضغط على "جديد" من شريط المهام، 

 هذه الشاشة:

 المعلومات الرئيسية: •

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة أو )مسمى المنافسة في حقل مسمى المنافسة( رقم المنافسة

  ن ثم الضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث سيتم عرض معلومات المنافسة.وم

o :يعرض النظام تلقائياً مسلسل الطرح بمجرد إدخال رقم المنافسة. مسلسل الطرح 

o :يعرض النظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً. تاريخ المنافسة 

o :قمها.يعرض النظام مسمى المنافسة بمجرد إدخال ر مسمى المنافسة 

o :يعرض النظام حالة السجل للمنافسة بمجرد إدخال رقمها. حالة السجل 

o  :يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة معلومات السعر والمواعيد

 المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، موعد فتح

 المظاريف(.

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم المورد أو المقاول الذي يرغب بشراء الكراسة. رقم المورد/المقاول 
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o  :بالضغط على هذه الجملة يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة سجل سجل الموردين والمقاولين

 الموردين والمقاولين.

o :في هذا الحقل بعد أن يقوم المستخدم بإدخال يقوم النظام باسترجاع اسم المشتري وعرضه  اسم المشتري

 رقم المورد.

o :ليقوم النظام  ".اختياريقوم المستخدم بتحديد رقم المحضر عن طريق الضغط على زر " رقم محضر الطباعة

(، فيقوم المستخدم باختيار محضر الطباعة 3-1-1بعد ذلك بإظهار قائمة بمحاضر الطباعة كما يظهر في الشكل )

 ليقوم النظام بإدخال الرقم المختار تلقائيا في هذا الحقل. من القائمة
 

 
 يمثل شاشة استعالم محاضر الطباعة. (3-1-1الشكل )

 

o :يقوم النظام بإظهار قيمة هذا الحقل تلقائيا بعد اختيار محضر الطباعة وهو يعني قيمة نسخة  قيمة النسخة

 الكراسة والتي تم تحديدها في محضر الطباعة.

o ( بعد اختيار زر "اختيار" وهي قابلة للتعديل على أنه ال يتم بيع 1يعرض النظام بشكل تلقائي قيمة )خ: عدد النس

 أكثر من كراسة مواصفات لنفس المورد في نفس اليوم.

o  :يقوم النظام بإظهار قيمة هذا الحقل تلقائيا بعد تحديد عدد النسخ وهذه القيمة هي حاصل ضرب قيمة اإلجمالي

 دد النسخ.النسخة في ع

o :يعرض النظام عدد نسخ الكراسات المتبقية ولم تباع. عدد النسخ المتبقية 

o يقوم المستخدم بإدخال رقم أمر القبض الذي تم بناء عليه استالم النقود من المورد أو التاريخ:  - رقم أمر القبض

 المقاول وتاريخ أمر القبض، ويقوم بهذه العملية قسم الصندوق في العادة.

o يقوم المستخدم بإدخال رقم إيصال االستالم الذي يثبت إتمام استالم نسخة  التاريخ: -يصال االستالم رقم إ

 كراسة المواصفات وتاريخ اإليصال، ويقوم بهذه العملية قسم الصندوق في العادة.

o  :يقوم المستخدم بإدخال اسم الشخص/ الجهة الموجه لها.موجه إلى 
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o :أي مالحظات إن وجدت في هذا الحقل. يقوم المستخدم بإدخال مالحظات 

إلضافة خطاب معين يتم بعد إدخال معلومات هذه الشاشة الضغط على زر "تعديل" من شريط المهام ومن ثم يتم  •

 عمل مايلي: 

o :فتح الصيغة العامة ( بالضغط على هذا الرابط يقوم النظام بفتح وثيقة جديدة على برنامجMS Word)  حيث يقوم

عة الخطاب الذي يريده ومن ثم يحفظه في مكان ما على جهاز الحاسب ليتم استرجاعه وتحميله المستخدم بطبا

 عن طريق رابط "تحميل الخطاب".

o الخطابالمكان الموجود به  ليتمكن من تحديد الخطاب يقوم المستخدم بالضغط على كلمة تحميل :الخطاب تحميل 

" حيث يتم Browseيقوم المستخدم بالضغط على زر "ثم ومن  (3-1-2حيث يظهر النظام شاشة كما في الشكل )

فتح قائمة الختيار المرفق من مكان تخزينه ويقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على زر "تحميل" ويقوم المستخدم 

 حيث يصبح هذا المرفق مضافاً. الموجود أسفل الشاشة" إغالقبعد ذلك بالضغط على زر "
 

 
 يل الخطاب.( يمثل شاشة تحم3-1-2الشكل )

 

o :بالضغط على هذا الرابط يستطيع المستخدم عرض الخطاب الذي تم تحميله عرض الخطاب. 

o  :يقوم المستخدم بالضغط على رابط نسخ الصور وذلك لتحديد نسخ صور اإلحاالت لمن سيتم نسخ الصور

 .(3-1-3إرسالها حيث تظهر شاشة نسخ الصور كما في الشكل )
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 نسخ الصور. شةشا ( يمثل3-1-3شكل )ال

 

 لتحديد نسخ صور اإلحالة يتم الضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية: •
 

o :رقم مسلسل. م 

o :يتم إدخال رقم نسخ الصور والتي تم تعريفها في شاشة رموز نسخ الصور من اإلعدادات والرموز،  رقم نسخ الصور

 أو إدخال أي رمز آخر.

o :رض النظام وصف نسخ الصور بمجرد إدخال رقم نسخ الصور، ويمكن إدخال أي وصف آخر.يع وصف نسخ الصور 

o  لطباعة سجل بيع كراسة المواصفات للمنافسة يتم الضغط على زر "طباعة" من شريط المهام حيث يعرض النظام

كل ـــــكما في الش قائمة تضم خيارين )نموذج وزارة( و )ورق أبيض(، وعند اختيار الخيار )ورق أبيض( يظهر الكشف

(4-1-3). 
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 .كشف سجل بيع كراسة المواصفات ( يمثل3-1-4شكل )ال
 

موصفات من القائمة  يقوم المستخدم باختيار نموذج طباعة سجل بيع كراسة نماذج بيع كراسة المواصفات: •

 المنسدلة, ثم يضغط على الزر "طباعة" ليتم طباعة النموذج.
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  منافسةات كشف بحركات بيع كراسة مواصف
 

في نظام المشتريات  بيع المنافسة قائمة منكشف بحركات بيع كراسة مواصفات منافسة  اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 .(3-2)المنافسات( كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة كشف بحركات بيع كراسة مواصفات منافسة. (3-2الشكل )

 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:تي تم بيعها، إصدار كشف بالمنافسات اليتم من خالل هذه الشاشة 

 محددات التقرير: ▪

o )يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة في حقل "من" وإدخال مسلسل طرح  :رقم المنافسة )من/ إلى

م المنافسة في الحقل الذي يليه حيث يحدد المستخدم بداية المنافسات الذي يريد أن يبدأ بها الكشف. ويقو

المستخدم بإدخال رقم المنافسة في حقل "إلى" وإدخال مسلسل طرح المنافسة في الحقل الذي يليه، حيث 

في المربع  ()يحدد المستخدم نهاية المنافسات الذي يريد أن ينتهي بها الكشف. أو يقوم المستخدم بوضع إشارة 

 الموجودة بالنظام. الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث يتم إعداد الكشف بكل المنافسات 

o  :)يقوم المستخدم بإدخال تاريخ المنافسة في حقل "من" حيث يحدد بداية إعداد تاريخ المنافسة )من/ إلى

كما يقوم بإدخال تاريخ المنافسة في حقل "إلى" حيث يحدد نهاية إعداد الكشف إلى هذا  الكشف من هذا التاريخ،

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام التاريخ الهجري F8لضغط على زر "التاريخ، وبإمكانه إدخال التاريخ عن طريق ا

 لليوم مع إمكانية التعديل عليه.

o  يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام

 (.3-2-1كشف بحركات بيع كراسة مواصفات منافسة كما في الشكل )
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 كشف بحركات بيع كراسة مواصفات منافسة. ( يمثل3-2-1الشكل )
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  المنافساتكشف مختصر ببيع 
  

في نظام المشتريات )المنافسات(  بيع المنافسة قائمة منكشف مختصر ببيع المنافسات  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(3-3كما في الشكل )
 

 
 سات.يمثل شاشة كشف مختصر ببيع المناف (3-3الشكل )

 

وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه إصدار كشف مختصر بالمنافسات التي تم بيعها، يتم من خالل هذه الشاشة 

 الشاشة:

 محددات التقرير ▪

o )يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة في حقل "من" وإدخال مسلسل طرح  :رقم المنافسة )من/ إلى

لمستخدم بداية المنافسات التي يريد أن يبدأ بها الكشف. ويقوم المنافسة في الحقل الذي يليه حيث يحدد ا

المستخدم بإدخال رقم المنافسة في حقل "إلى" وإدخال مسلسل طرح المنافسة في الحقل الذي يليه، حيث 

في المربع  ()يحدد المستخدم نهاية المنافسات التي يريد أن ينتهي بها الكشف. أو يقوم المستخدم بوضع إشارة 

 وجود بجانب كلمة "الكل" حيث يتم إعداد الكشف بكل المنافسات الموجودة بالنظام. الم

o  :)يقوم المستخدم بإدخال تاريخ المنافسة في حقل "من" حيث يحدد بداية إعداد تاريخ المنافسة )من/ إلى

د الكشف إلى هذا كما يقوم بإدخال تاريخ المنافسة في حقل "إلى" حيث يحدد نهاية إعدا الكشف من هذا التاريخ،

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام التاريخ الهجري F8التاريخ، وبإمكانه إدخال التاريخ عن طريق الضغط على زر "

 لليوم مع إمكانية التعديل عليه.

o  يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام

 (.3-3-1مختصر ببيع المنافسات كما في الشكل ) كشف
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 كشف مختصر ببيع المنافسات. ( يمثل3-3-1)الشكل 
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 استالم العروض
 

الخاصة باستالم العروض، ويقصد بها جميع العمليات المتعلقة  الشاشات (4-0الشكل )تمثل هذه القائمة كما في 

 .باستالم عروض المنافسة من المقاولين والموردين
 

 
 شاشة استالم العروض. ( يمثل4-0كل )الش

 

 أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة. اختياريمكن 
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 سجل الردود واالستفسارات
 

 استالم العروض في نظام المشتريات )المنافسات( قائمة من سجل الردود واالستفسارات اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 .(4-1كما في الشكل )
 

 
 شاشة سجل الردود واالستفسارات. ( يمثل4-1الشكل )

 

وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه ، في النظامسجالت الردود واالستفسارات تعريف يتم من خالل هذه الشاشة 

 الشاشة:

 المعلومات الرئيسية: ▪

o :غط على جديد لتسجيل رد أو استفسار.يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة والض رقم المنافسة 

o :يقوم النظام بإظهار قيمة هذا الحقل تلقائيا بعد إدخال رقم المنافسة وهو يعني عدد المرات التي  مسلسل الطرح

 تم فيها طرح المنافسة.

o :الذي تم  يقوم النظام بإظهار قيمة هذا الحقل تلقائيا بعد إدخال رقم المنافسة وهو يعني التاريخ تاريخ المنافسة

 إصدار المنافسة فيه.

o :المسمى  يقوم النظام بإظهار قيمة هذا الحقل تلقائيا بعد إدخال رقم المنافسة وهو يعني مسمى المنافسة

 الكامل للمنافسة.

o  :يقوم النظام بإظهار قيمة هذا الحقل تلقائيا بعد إدخال رقم المنافسة وهو يعني حالة السجل إذا كان حالة السجل

 غير معتمد، حيث أنه ال يمكن أن تتم عملية استفسار إال لمنافسة حالة السجل لها معتمد.معتمد أو 

o  :يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة معلومات السعر والمواعيد

رات، موعد فتح المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسا

 المظاريف(.
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o  إلضافة ردود واستفسارات للمنافسة يقوم المستخدم بعد تحديد المنافسة بالضغط على زر "جديد" من شريط

 المهام حيث تظهر الحقول التالية:

o :رقم مسلسل. م 

o :اب رد ائمة المنسدلة )خطاب استفسار من المورد، خطقيقوم المستخدم بتحديد نوع الخطاب من ال نوع الخطاب

 على االستفسار(.

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم المورد أو المقاول، أو يقوم بالضغط على زر "رقم المورد/المقاولF2 من لوحة "

المفاتيح حيث تظهر شاشة تعرض قائمة بأرقام وأسماء الموردين والمقاولين فيقوم المستخدم باختيار رقم المورد أو 

 المقاول المطلوب.

o :لنظام بعرض االسم تلقائيا بعد قيام المستخدم بإدخال رقم المورد.يقوم ا االسم 

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم الخطاب.رقم الخطاب 

o :يقوم المستخدم بتحديد تاريخ الخطاب. تاريخه 

o :يقوم المستخدم بتحميل صيغة الخطاب من مكان تخزينه على جهاز الحاسوب من خالل الرابط  صيغة خطاب

 نه عرض الخطاب بعد تحميله وذلك بالضغط على الرابط "عرض"."تحميل"، وبإمكا

o :يقوم المستخدم باختيار نموذج طباعة سجل الردود واالستفسارات من  نماذج سجل الردود واالستفسارات

 القائمة المنسدلة, ثم يضغط على الزر "طباعة" ليتم طباعة النموذج.
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 سجل العطاءات المقدمة
 

استالم العروض في نظام المشتريات )المنافسات( كما  قائمة من يار سجل العطاءات المقدمةاختتظهر هذه الشاشة عند 

 .(4-2في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة سجل العطاءات المقدمة. (4-2الشكل )

 

وفيما يلي شرح ، النظام يتم من خالل هذه الشاشة إدخال العطاءات التي قدمها المورد أو المقاول على المنافسة إلى

 ول التي تتضمنها هذه الشاشة:للحق

 المعلومات الرئيسية: ▪

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة والضغط على جديد إلدخال العطاءات التي قدمها المورد أو  رقم المنافسة

 المقاول.

o :التي يقوم النظام بإظهار قيمة هذا الحقل تلقائيا بعد إدخال رقم المنافسة وهو يعني عدد المرات  مسلسل الطرح

 تم فيها طرح المنافسة.

o :يقوم النظام بإظهار قيمة هذا الحقل تلقائيا بعد إدخال رقم المنافسة وهو يعني التاريخ الذي تم  تاريخ المنافسة

 إصدار المنافسة فيه.

o :المسمى  يقوم النظام بإظهار قيمة هذا الحقل تلقائيا بعد إدخال رقم المنافسة وهو يعني مسمى المنافسة

 للمنافسة.الكامل 

o  :يقوم النظام بإظهار قيمة هذا الحقل تلقائيا بعد إدخال رقم المنافسة وهو يعني حالة السجل إذا كان حالة السجل

 معتمد أو غير معتمد.
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o  :يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة معلومات السعر والمواعيد

راسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، موعد فتح المواصفات، آخر موعد لبيع الك

 المظاريف(.

إلضافة العطاءات التي قدمها المورد أو المقاول للمنافسة يقوم المستخدم بعد تحديد المنافسة بالضغط على زر  •

 "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية:

o :رقم مسلسل. م 

o يقوم المستخدم بإدخال رقم المورد أو المقاول، أو يقوم بالضغط على زر "ول: رقم المورد/المقاF2 من لوحة "

تعرض قائمة بأرقام وأسماء الموردين والمقاولين فيقوم المستخدم باختيار رقم المورد أو  المفاتيح حيث تظهر شاشة

 المقاول المطلوب.

o :م المستخدم بإدخال رقم المورد.يقوم النظام بإظهار هذا الحقل تلقائيا بعد قيا االسم 

o  :يقوم المستخدم بإدخال اسم مندوب المورد أو المقاول.اسم المندوب 

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم جوال مندوب المورد أو المقاول.رقم جوال المندوب 

o :يقوم المستخدم بتحديد طريقة التسليم من القائمة المنسدلة. طريقة التسليم 

o  :م المستخدم بإدخال تاريخ استالم عطاء المنافسة، أو يقوم بالضغط على زر "يقوتاريخ االستالمF8 من لوحة "

 المفاتيح حيث يظهر النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

o  :يقوم المستخدم بإدخال وقت استالم عطاء المنافسة.وقت االستالم 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم اإليصال رقم اإليصال. 

o :يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته إن وجدت. مالحظات 

o  ،لطباعة إشعار استالم عطاء من المورد يتم اختيار المورد من جدول الموردين الذين قدموا عطاءات على المنافسة

وذلك بالضغط على صورة اليد الموجودة في بداية سطر الجدول ومن ثم الضغط على زر "طباعة" من شريط المهام 

 (.4-2-1عرض النظام إشعار استالم العطاء من المورد كما في الشكل )حيث ي
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 إشعار استالم العطاء من المورد. ( يمثل4-2-1الشكل )

 

يقوم المستخدم باختيار نموذج طباعة سجل العطاءات المقدمة من القائمة  نماذج سجل العطاءات المقدمة: •

 عة النموذج.المنسدلة, ثم يضغط على الزر "طباعة" ليتم طبا
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 كشف سجل العطاءات المقدمة 
  

استالم العروض في نظام المشتريات  قائمة منكشف سجل العطاءات المقدمة  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(4-3)المنافسات( كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف سجل العطاءات المقدمة.4-3الشكل )

 

وفيما يلي تبيان لكل من  العطاءات المقدمة من المقاولين والموردين،إعداد كشف بسجل يتم من خالل هذه الشاشة 

 الحقول في هذه الشاشة:

o )يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة في حقل "من" وإدخال مسلسل طرح  :رقم المنافسة )من/ إلى

الكشف. ويقوم  المنافسة في الحقل الذي يليه حيث يحدد المستخدم بداية المنافسات التي يريد أن يبدأ بها

المستخدم بإدخال رقم المنافسة في حقل "إلى" وإدخال مسلسل طرح المنافسة في الحقل الذي يليه، حيث 

في المربع  ()يحدد المستخدم نهاية المنافسات التي يريد أن ينتهي بها الكشف. أو يقوم المستخدم بوضع إشارة 

 ل المنافسات الموجودة بالنظام. الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث يتم إعداد الكشف بك

o  :)يقوم المستخدم بإدخال تاريخ المنافسة في حقل "من" حيث يحدد بداية إعداد تاريخ المنافسة )من/ إلى

الكشف من هذا التاريخ كما يقوم بإدخال تاريخ المنافسة في حقل "إلى" حيث يحدد نهاية إعداد الكشف إلى هذا 

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام التاريخ الهجري F8خ عن طريق الضغط على زر "التاريخ، وبإمكانه إدخال التاري

 لليوم مع إمكانية التعديل عليه.

o  يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام

 (.4-3-1كشف سجل العطاءات المقدمة كما في الشكل )
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 يمثل كشف سجل العطاءات المقدمة. (4-3-1)الشكل 
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  كشف سجل االعتذارات عن المنافسات
  

استالم العروض في نظام المشتريات  قائمة منكشف سجل االعتذارات عن المنافسات  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(4-4))المنافسات( كما في الشكل 
 

 
 ات عن المنافسات.( يمثل شاشة كشف سجل االعتذار4-4الشكل )

 

وفيما يلي تبيان لكل من  إعداد كشف باالعتذارات عن المنافسات من المقاولين والموردين، الشاشة هذه خالل يتم من

 الحقول في هذه الشاشة:

 محددات التقرير ▪

o )يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة في حقل "من" وإدخال مسلسل طرح  :رقم المنافسة )من/ إلى

في الحقل الذي يليه حيث يحدد المستخدم بداية المنافسات التي يريد أن يبدأ بها الكشف. ويقوم المنافسة 

المستخدم بإدخال رقم المنافسة في حقل "إلى" وإدخال مسلسل طرح المنافسة في الحقل الذي يليه، حيث 

في المربع  ()بوضع إشارة  يحدد المستخدم نهاية المنافسات التي يريد أن ينتهي بها الكشف. أو يقوم المستخدم

 الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث يتم إعداد الكشف بكل المنافسات الموجودة بالنظام. 

o  :)يقوم المستخدم بإدخال تاريخ المنافسة في حقل "من" حيث يحدد بداية إعداد تاريخ المنافسة )من/ إلى

قل "إلى" حيث يحدد نهاية إعداد الكشف إلى هذا الكشف من هذا التاريخ كما يقوم بإدخال تاريخ المنافسة في ح

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام التاريخ الهجري F8التاريخ، وبإمكانه إدخال التاريخ عن طريق الضغط على زر "

 لليوم مع إمكانية التعديل عليه.

o ط المهام حيث يعرض النظام يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شري

 (.4-4-1كشف سجل االعتذارات عن المنافسات كما في الشكل )
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 يمثل كشف سجل االعتذارات عن المنافسات. (4-4-1الشكل )
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 متابعة تقديم العروض
 

 .()المنافسات في نظام المشتريات متابعة تقديم العروض مجموعة شاشات (5-0الشكل )تمثل هذه القائمة كما في 

 

  
 شاشة متابعة تقديم العروض. ( يمثل5-0الشكل )

 

 أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة. اختياريمكن 
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 محضر قفل قبول العطاءات
 

متابعة تقديم العروض في نظام المشتريات )المنافسات(  قائمة منمحضر قفل قبول العطاءات  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 .(5-1)كما في الشكل 
 

 
 شاشة محضر قفل قبول العطاءات. يمثل (5-1شكل )ال
 

قبول العطاءات، وعدم السماح بإدخال أي عطاءات متأخرة من الموردين بعد  إقفالمحضر  إعداد هذه الشاشة خالل منيتم 

 :تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة وفيما يلياإلقفال، محضر  تسجيل

 المعلومات الرئيسية: ▪

o يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة التي يريد إعداد محضر قفل قبول عطاءات لها ومن ثم يقوم  :رقم المنافسة

 بالضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث يعرض النظام معلومات هذه المنافسة. 

o :تلقائياً مسلسل الطرح بمجرد إدخال رقم المنافسة. يعرض النظام  مسلسل الطرح 

o :يعرض النظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً. تاريخ المنافسة 

o :يعرض النظام مسمى المنافسة بمجرد إدخال رقمها. مسمى المنافسة 

o :مدة فتظهر يعرض النظام حالة السجل جديد في حالة كانت المنافسة غير معتمدة أما إذا كانت معت حالة السجل

 حالة السجل معتمد.

o  :يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة معلومات السعر والمواعيد

المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، موعد فتح 

 المظاريف(.

o  :نسخ الصور وذلك لتحديد نسخ صور اإلحاالت التي سيتم إرسالها حيث تظهر  يتم الضغط على رابطنسخ الصور

 (.5-1-1شاشة نسخ الصور كما في الشكل )
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 شاشة نسخ الصور. يمثل (5-1-1شكل )ال
 

 لتحديد نسخ صور اإلحالة يتم الضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية:

o :رقم مسلسل. م 

o يتم إدخال رقم نسخ الصور التي تم تعريفها في شاشة رموز نسخ الصور من اإلعدادات والرموز،  ر:رقم نسخ الصو

 أو إدخال أي رمز آخر.

o :يعرض النظام وصف نسخ الصور بمجرد إدخال رقم نسخ الصور، ويمكن إدخال أي وصف آخر. وصف نسخ الصور 

ضر قفل قبول عطاءات لها يقوم المستخدم بالضغط على زر بعد أن يقوم المستخدم بتحديد المنافسة التي يريد إعداد مح ▪

 "جديد" من شريط المهام وذلك إلدخال قيمة الحقول التالية:

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم محضر قفل قبول العطاءات للمنافسة.رقم المحضر 

o  :للمنافسة التي تم يقوم المستخدم بإدخال تاريخ ووقت إعداد محضر قفل قبول العطاءات موعد إعداد المحضر

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل F8اختيارها، أو يقوم بالضغط على زر "

 عليه.

o  يقوم المستخدم بطباعة محضر قفل قبول العطاءات وذلك بالضغط على زر "طباعة" من شريط المهام حيث يعرض

 (.5-1-2اءات كما في الشكل )النظام كشف بمحضر قفل قبول العط
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 شاشة طباعة محضر قفل قبول العطاءات. يمثل (5-1-2شكل )ال



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
APPLIED COMPUTER SERVICES CO. (HASIB) 

 
 (المنافساتنظام المشتريات ) :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB Company. All rights reserved.  112 

 منافسةتأجيل / تمديد 
 

متابعة تقديم العروض في نظام المشتريات )المنافسات(  قائمة منتأجيل / تمديد منافسة  اختيار تظهر هذه الشاشة عند

 .(5-2)كما في الشكل 
 

 
 شة تأجيل / تمديد منافسة.شا يمثل (5-2الشكل )

 

السماح للمستخدم صاحب الصالحية بتأجيل المنافسة إلى مدة محددة من الزمن أو تمديد  هذه الشاشة يتم من خالل

وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه المنافسة بسبب عدم كفاية العروض المقدمة أو عدم مناسبة هذه العروض، 

 :الشاشة

 المعلومات الرئيسية: •

o يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة أو )مسمى المنافسة في حقل مسمى المنافسة( التي : رقم المنافسة

يريد تأجيلها أو تمديدها ومن ثم يقوم بالضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث يعرض النظام معلومات هذه 

 المنافسة. 

o :إدخال رقم المنافسة. يعرض النظام تلقائياً مسلسل الطرح بمجرد  مسلسل الطرح 

o :يعرض النظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً. تاريخ المنافسة 

o :يعرض النظام مسمى المنافسة بمجرد إدخال رقمها. مسمى المنافسة 

o :حيث أنه إلجراء عملية التأجيل أو التمديد يجب أن  يعرض النظام حالة سجل المنافسة "معتمد"، حالة السجل

 دة.تكون المنافسة معتم

o  :يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة قبل التأجيل/التمديد، والتي معلومات السعر والمواعيد

تشمل )سعر كراسة المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي 

 االستفسارات، موعد فتح المظاريف(.
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o د إدخال معلومات هذه الشاشة بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام إلضافة خطاب معين يقوم المستخدم بع

 ومن ثم يتم عمل مايلي: 

o :فتح الصيغة العامة ( بالضغط على هذا الرابط يقوم النظام بفتح وثيقة جديدة على برنامجMS Word حيث يقوم )

حاسب ليتم استرجاعه وتحميله المستخدم بطباعة الخطاب الذي يريده ومن ثم يحفظه في مكان ما على جهاز ال

 عن طريق رابط "تحميل الخطاب".

o :يقوم المستخدم بالضغط على رابط تحميل الخطاب ليتمكن من تحديد المكان الموجود به الخطاب  تحميل الخطاب

" حيث يتم Browse( ومن ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر "5-2-1حيث يظهر النظام شاشة كما في الشكل )

ة الختيار المرفق من مكان تخزينه ويقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على زر "تحميل" ويقوم المستخدم فتح قائم

 بعد ذلك بالضغط على زر "إغالق" الموجود أسفل الشاشة حيث يصبح هذا المرفق مضافاً.
 

 
 ( يمثل شاشة تحميل الخطاب.5-2-1الشكل )

 

o :ستخدم عرض الخطاب الذي تم تحميله.بالضغط على هذا الرابط يستطيع الم عرض الخطاب 

o  :يتم الضغط على رابط نسخ الصور وذلك لتحديد نسخ صور اإلحاالت لمن سيتم إرسالها حيث نسخ الصور

 (.5-2-2تظهر شاشة نسخ الصور كما في الشكل )
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 شاشة نسخ الصور. ( يمثل5-2-2الشكل )

 

 يط المهام حيث تظهر الحقول التالية:لتحديد نسخ صور اإلحالة يتم الضغط على زر "جديد" من شر ▪

o :رقم مسلسل. م 

o :يتم إدخال رقم نسخ الصور التي تم تعريفها في شاشة رموز نسخ الصور من اإلعدادات والرموز،  رقم نسخ الصور

 أو إدخال أي رمز آخر.

o :آخر. يعرض النظام وصف نسخ الصور بمجرد إدخال رقم نسخ الصور، ويمكن إدخال أي وصف وصف نسخ الصور 

 يقوم المستخدم بعد تحديد المنافسة التي يريد تأجيلها أو تمديدها بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث يقوم ▪

 بإدخال الحقول التالية لتحديد موعد التـأجيل أو التمديد للمنافسة:

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم خطاب تأجيل المنافسة أو تمديدها. رقم الخطاب 

o يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب التأجيل أو التمديد للمنافسة، أو يقوم بالضغط على زر " اب:تاريخ الخطF8 "

 من لوحة المفاتيح حيث يظهر النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

o :يقوم المستخدم بإدخال سبب تمديد أو تأجيل المنافسة. سبب التمديد 

o :قوم المستخدم بإدخال تاريخ آخر موعد لبيع كراسة المنافسة التي يريد تأجيلها.ي أخر موعد لبيع الكراسة 

o  :عن المنافسة التي  يظهر النظام تلقائياً تاريخ آخر موعد لتلقي االستفساراتآخر موعد لتلقي االستفسارات

 ليه.يريد تأجيلها أو تمديدها بحيث يساوي تاريخ آخر موعد لبيع الكراسة مع إمكانية التعديل ع

o  :يظهر النظام تلقائياً تاريخ آخر موعد لتقديم العروض على المنافسة التي يريد تأجيلها آخر موعد لتقديم العروض

 أو تمديدها بحيث يساوي تاريخ آخر موعد لبيع الكراسة مع إمكانية التعديل عليه.

o  :نية المستخدم التعديل عليه بحيث يظهر النظام تلقائياً تاريخ موعد فتح المظاريف مع إمكاموعد فتح المظاريف

 كبر من تاريخ آخر موعد لبيع الكراسة بيوم.أيكون هذا التاريخ 

لطباعة خطاب تأجيل أو تمديد المنافسة ليتم إرساله للموردين يقوم المستخدم بالضغط على زر "طباعة" من شريط  •

 (.5-2-3المهام حيث يعرض النظام خطاب تأجيل / تمديد منافسة كما في الشكل )
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 خطاب تأجيل / تمديد منافسة. ( يمثل5-2-3)شكل ال   
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 فساتكشف بعمليات التمديد للمنا
 

متابعة تقديم العروض في نظام المشتريات  قائمة من كشف بعمليات التمديد للمنافسات اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (5-3))المنافسات( كما في الشكل 
 

 
 بعمليات التمديد للمنافسات.شاشة كشف  ( يمثل5-3الشكل )

 

وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بعمليات التمديد للمنافسات، 

 :الشاشة

 محددات التقرير: ▪

o )يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة في حقل "من" وإدخال مسلسل طرح  :رقم المنافسة )من/ إلى

ذي يليه حيث يحدد المستخدم بداية المنافسات التي يريد أن يبدأ بها الكشف. ويقوم المنافسة في الحقل ال

المستخدم بإدخال رقم المنافسة في حقل "إلى" وإدخال مسلسل طرح المنافسة في الحقل الذي يليه، حيث 

في المربع () يحدد المستخدم نهاية المنافسات التي يريد أن ينتهي بها الكشف. أو يقوم المستخدم بوضع إشارة

 الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث يتم إعداد الكشف بكل المنافسات الموجودة بالنظام. 

o  :)يقوم المستخدم بإدخال تاريخ المنافسة في حقل "من" حيث يحدد بداية إعداد تاريخ المنافسة )من/ إلى

يحدد نهاية إعداد الكشف إلى هذا  الكشف من هذا التاريخ كما يقوم بإدخال تاريخ المنافسة في حقل "إلى" حيث

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام التاريخ الهجري F8التاريخ، وبإمكانه إدخال التاريخ عن طريق الضغط على زر "

 لليوم مع إمكانية التعديل عليه.

o يعرض النظام  يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث

 (.5-3-1كشف بعمليات التمديد للمنافسات كما في الشكل )
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 كشف بعمليات التمديد للمنافسات. ( يمثل5-3-1)شكل ال
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 تسجيل انسحاب الموردين 
 

متابعة تقديم العروض في نظام المشتريات  قائمة من تسجيل انسحاب الموردين اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (5-4)الشكل  )المنافسات( كما في
 

 
 شاشة تسجيل انسحاب الموردين. يمثل (5-4ل )شكال
 

وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه يتم من خالل هذه الشاشة تسجيل عمليات انسحاب الموردين من المنافسة، 

 :الشاشة

 المعلومات الرئيسية: •

o فسة في حقل مسمى المنافسة( ومن يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة أو )مسمى المنا :رقم المنافسة

 ثم يقوم بالضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث يعرض النظام معلومات هذه المنافسة. 

o يعرض النظام مسلسل الطرح تلقائياً. :مسلسل الطرح 

o  :يعرض النظام تاريخ المنافسة بمجرد إدخال رقم المنافسة.تاريخ المنافسة 

o  :سمى المنافسة بمجرد إدخال رقم المنافسة.يعرض النظام ممسمى المنافسة 

o  :يعرض النظام حالة السجل.حالة السجل 

o  :يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة معلومات السعر والمواعيد

عد فتح المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، مو

 المظاريف(.

 يعرض النظام معلومات الموردين على شكل جدول يشمل:  •

o :رقم مسلسل. م 

o :يعرض النظام رقم المورد/ المقاول في النظام. رقم المورد/ المقاول 
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o :يعرض النظام اسم المورد/ المقاول في النظام اإلسم. 

o :)لقائمة المنسدلة بحيث يختار الخيار )نعم( إذا يقوم المستخدم بإختيار حالة المورد من ا المورد منسحب )نعم/ال

 كان المورد يرغب باالنسحاب من المنافسة، ويختار الخيار )ال( إذا كان ال يرغب باإلنسحاب من المنافسة.

o :يتفعل هذا الحقل عند اختيار الخيار )نعم( للحقل )المورد منسحب(، حيث يدخل المستخدم تاريخ  تاريخ اإلنسحاب

 .انسحاب المورد

o :يتفعل هذا الحقل عند اختيار الخيار )نعم( للحقل )المورد منسحب(، حيث يختار المستخدم  سبب اإلنسحاب

 سبب انسحاب المورد من القائمة المنسدلة. 
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 فتح المظاريف
 

 .()المنافسات في نظام المشتريات فتح المظاريف مجموعة شاشات (6-0الشكل )تمثل هذه القائمة كما في 

 

  
 شاشة فتح المظاريف. ( يمثل6-0الشكل )

 

 أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة. اختياريمكن 
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 سجالت فتح المظاريف
 

فتح المظاريف في نظام المشتريات )المنافسات( كما  قائمة منسجالت فتح المظاريف  اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 .(6-1)في الشكل 
 

 
 سجالت فتح المظاريف. ( يمثل شاشة6-1الشكل )

 

وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه للمنافسات،  يتم من خالل هذه الشاشة عرض سجالت فتح المظاريف

 :الشاشة

 المعلومات الرئيسية: •

o :ن ثم يقوم يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة التي يريد عرض سجالت فتح المظاريف لها وم رقم المنافسة

 بالضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث يعرض النظام معلومات هذه المنافسة. 

o :يعرض النظام تلقائياً مسلسل الطرح بمجرد إدخال رقم المنافسة.  مسلسل الطرح 

o :يعرض النظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً. تاريخ المنافسة 

o :بمجرد إدخال رقمها. يعرض النظام مسمى المنافسة مسمى المنافسة 

o :يعرض النظام حالة سجل المنافسة.  حالة السجل 

o  :يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة معلومات السعر والمواعيد

المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، موعد فتح 

 اريف(.المظ

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم محضر سجالت فتح المظاريف للمنافسة التي تم اختيارها.رقم المحضر 

o  :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ إعداد محضر سجالت فتح المظاريف، أو يقوم بالضغط على زر تاريخ إعداد المحضر

"F8مكانية التعديل عليه." من لوحة المفاتيح حيث يظهر النظام تاريخ اليوم الهجري مع إ 
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o  :يقوم المستخدم بإدخال وقت إعداد محضر سجالت فتح المظاريف.وقت إعداد المحضر 

إلضافة خطاب معين يتم بعد إدخال معلومات هذه الشاشة الضغط على زر "تعديل" من شريط المهام ومن ثم يتم  •

 عمل مايلي: 

o :بالضغط على هذا الرابط يقوم النظام فتح الصيغة العامة ( بفتح وثيقة جديدة على برنامجMS Word حيث يقوم )

المستخدم بطباعة الخطاب الذي يريده ومن ثم يحفظه في مكان ما على جهاز الحاسب ليتم استرجاعه وتحميله 

 عن طريق رابط "تحميل الخطاب".

o :وجود به الخطاب يقوم المستخدم بالضغط على رابط تحميل الخطاب ليتمكن من تحديد المكان الم تحميل الخطاب

( ومن ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر 6-1-1حيث يظهر النظام شاشة لتحميل الخطاب كما في الشكل )

"Browse "حيث يتم فتح قائمة الختيار المرفق من مكان تخزينه ويقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على زر "تحميل "

 وجود أسفل الشاشة حيث يصبح هذا المرفق مضافاً.ويقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على زر "إغالق" الم
 

 
 ( يمثل شاشة تحميل الخطاب.6-1-1الشكل )

 

o :بالضغط على هذا الرابط يستطيع المستخدم عرض الخطاب الذي تم تحميله عرض الخطاب. 

o  :يقوم المستخدم بالضغط على هذا الرابط وذلك لتحديد نسخ صور اإلحاالت حيث تظهر شاشة نسخ الصور

 .(6-1-2خ الصور كما في الشكل )نس
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 شاشة نسخ الصور. ( يمثل6-1-2)شكل ال
 

 لتحديد نسخ صور اإلحالة يتم الضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية: •

o :رقم مسلسل. م 

o :ادات والرموز، يتم إدخال رقم نسخ الصور التي تم تعريفها في شاشة رموز نسخ الصور من اإلعد رقم نسخ الصور

 أو إدخال أي رمز آخر.

o :يعرض النظام وصف نسخ الصور بمجرد إدخال رقم نسخ الصور، ويمكن إدخال أي وصف آخر. وصف نسخ الصور 

o  يعرض النظام سجالت جميع الموردين الذين قدموا على هذه المنافسة وإلضافة سجل مورد جديد على هذه

 ديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية:السجالت يقوم المستخدم بالضغط على زر "ج

o  :رقم مسلسل.م 

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم المورد أو المقاول الذي قدم عرض على هذه المنافسة، أو رقم المورد/ المقاول

 " من لوحة المفاتيح حيث تظهر شاشة تعرض قائمة بأرقام وأسماء الموردين والمقاولينF2يقوم بالضغط على زر "

 فيقوم المستخدم باختيار اسم رقم المورد أو المقاول.

o  :يعرض النظام تلقائياً اسم المورد أو المقاول الذي قدم عرض على هذه المنافسة بمجرد إدخال المورد/ المقاول

 رقم المورد أو المقاول في الحقل السابق.

o  :من القائمة المنسدلة. سي، رديف"يقوم المستخدم بتحديد نوع العرض المقدم من المقاول "أسانوع العرض 

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم العرض المقدم من المقاول على المنافسة.رقم العرض 

o  :يعرض النظام تلقائياً تاريخ آخر موعد لتقديم العروض مع إمكانية التعديل عليه.تاريخ العرض 

o  :فسة.يقوم المستخدم بإدخال قيمة العرض الذي قدمه على المناقيمة العرض 

o  :يقوم المستخدم بإدخال نسبة الخصم على قيمة العرض الذي قدمه المورد أو المقاول على نسبة الخصم

 المنافسة.
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o  :يعرض النظام تلقائياً قيمة الخصم بمجرد إدخال نسبة الخصم أو يقوم المستخدم بإدخال قيمة الخصم قيمة الخصم

 وبالتالي يحتسب النظام نسبة الخصم.

o يقوم المستخدم بتحديد ان كانت قيمة العرض يخضع للضريبة المضافة )نعم / ال(.ريبة المضافة: البند يخضع للض 

o  :يقوم النظام تلقائيا بعرض قيمة الضريبة المضافة بناءاً على مايلي في حال كان الصنف ال قيمة الضريبة المضافة

ع للضريبة يقوم النظام تلقائيا بإحتساب يخضع للضريبة تكون قيمة الضريبة المضافة تساوي صفر وفي حال كان يخض

 قيمة الضريبة المضافة.

o  :يعرض النظام تلقائياً القيمة اإلجمالية للعرض المقدم من المقاول على هذه المنافسة، وذلك بعد القيمة اإلجمالية

 إدخال الحقول السابقة.

o  :مرفقات الختيار المرفقات الموجودة يقوم المستخدم بالضغط على رابط المرفقات للدخول إلى شاشة الالمرفقات

 (.6-1-3مع العطاء كما في الشكل )

o  :يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على سجل المورد الذي قام بإضافته.المالحظات 
 

 
 شاشة المرفقات. ( يمثل6-1-3ل )شكال

 

 :شاشة المرفقاتوفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 المعلومات الرئيسية: •

o :مسلسل للمرفق.رقم  مسلسل 

o :يعرض النظام رمز المرفق المقدم للعرض والذي تم تعريفه سابقاً في الرموز واإلعدادات في شاشة  رمز المرفق

 رموز مرفقات العرض المقدم.

o :يعرض النظام وصف للمرفق المقدم على العرض. الوصف 

o :فق في المعاملة أو ال وذلك بالضغط يقوم المستخدم باختياره إذا كان يريد إرفاق هذا المر أرفق في المعاملة

 في المربع عند اختيار المرفق.()شكل اليد الموجود في بداية السطر الموجود به المرفق حيث تظهر إشارة 
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o :يقوم المستخدم بالضغط بالمربع الموجود تحت حقل المرفق ساري المفعول إذا كان  المرفق ساري المفعول

 ساري المفعول للعمل به.المرفق الذي تم اختياره للمعاملة 

o  يقوم المستخدم بطباعة محضر فتح المظاريف وذلك بالضغط على زر "طباعة" من شريط المهام حيث يعرض النظام

 (.6-1-4كشف محضر فتح المظاريف للعطاءات المقدمة كما في الشكل )

 

 ريف.في حالة تم تأجيل المنافسة يتم عرض بيانات التأجيل في محضر فتح المظامالحظة: 
 

 
 .المقدمة شاشة سجالت فتح المظاريف للعطاءات ( يمثل6-1-4الشكل )
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 كشف بعمليات الضمانات
 

فتح المظاريف في نظام المشتريات )المنافسات( كما  قائمة منكشف بعمليات الضمانات  اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 . (6-2)في الشكل 
 

 
 ات.شاشة كشف بعمليات الضمان ( يمثل6-2كل )الش

 

وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بعمليات الضمانات للمنافسات ،

 :الشاشة

 محددات التقرير: •

o )يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة في حقل "من" وإدخال مسلسل طرح  :رقم المنافسة )من/ إلى

تخدم بداية المنافسات التي يريد أن يبدأ بها الكشف. ويقوم المنافسة في الحقل الذي يليه، حيث يحدد المس

المستخدم بإدخال رقم المنافسة في حقل "إلى" وإدخال مسلسل طرح المنافسة في الحقل الذي يليه، حيث 

في المربع ()يحدد المستخدم نهاية المنافسات التي يريد أن ينتهي بها الكشف. أو يقوم المستخدم بوضع إشارة 

 بجانب كلمة "الكل" حيث يتم إعداد الكشف بكل المنافسات الموجودة بالنظام.  الموجود

o  :يقوم المستخدم بتحديد نوع الضمان هل هو "ابتدائي" أو "نهائي" أو "الدفعة المقدمة للشركات" أو نوع الضمان

 "الكل".

o :لفعالة فقط وذلك بوضع يقوم المستخدم بتحديد إذا كان يريد عرض الضمانات ا عرض الضمانات الفعالة فقط

 في المربع الموجود بجانب كلمة "نعم"()إشارة 

o  :)يقوم المستخدم بإدخال تاريخ انتهاء الضمان في حقل "من" حيث يحدد بداية تاريخ انتهاء الضمان )من/ إلى

عداد الكشف إعداد الكشف من هذا التاريخ كما يقوم بإدخال تاريخ انتهاء الضمان في حقل "إلى" حيث يحدد نهاية إ
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" من لوحة F8إلى هذا التاريخ وبإمكانه اختيار "الكل" حيث يحدد كل تواريخ انتهاء الضمان، أو يقوم بالضغط على زر "

 المفاتيح حيث يظهر النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

o :لضغط على المربع الموجود بجانب كلمة يتم إدخال اسم عملية الضمان والختيار جميع العمليات يتم ا اسم العملية

 في المربع.()"الكل" حيث تظهر إشارة 

o  :يقوم المستخدم بإدخال مبلغ الضمان المراد إعداد كشف عنه مع إمكانية إختيار جميع مبالغ الضمان وذلك المبلغ

 في المربع. ()بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم المورد المقدم للضمان وذلك بالضغط على زر " رقم الموردF2 من لوحة المفاتيح "

حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموردين فيتم اختيار رقم المورد المطلوب، مع إمكانية اختيار جميع الموردين 

 في المربع. ()ة وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشار

o  يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام

 (.6-2-1كشف عمليات الضمانات كما في الشكل )
 

 
 كشف عمليات الضمانات. ( يمثل6-2-1الشكل )
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 عمليات الضمانات
 

فتح المظاريف في نظام المشتريات )المنافسات( كما في  قائمة منضمانات عمليات ال اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (6-3)الشكل 
 

 
 شاشة عمليات الضمانات. ( يمثل6-3الشكل )

 

يقوم المستخدم بالضغط يتم من خالل هذه الشاشة إدخال العمليات المختلفة على الضمانات الخاصة بالمنافسات، حيث 

بالمنافسات، يقوم المستخدم بإختيار المنافسه المراد إضافة قائمة  بعرض النظام يقوملشريط المهام  منعلى زر "بحث" 

وفيما يلي تبيان ، ويعرض شاشة عمليات الضمان لها معلومات المنافسةيعرض النظام حركة على خطاب الضمان لها حيث 

 :لكل من الحقول في هذه الشاشة

 المعلومات الرئيسية: •

o :خدم بإدخال رقم المنافسة التي يريد إضافة حركات على خطاب الضمان لها ومن ثم يقوم المست رقم المنافسة

 يقوم بالضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث يعرض النظام معلومات هذه المنافسة. 

o :يعرض النظام تلقائياً مسلسل الطرح بمجرد إدخال رقم المنافسة.  مسلسل الطرح 

o :يخ إعداد المنافسة تلقائياً.يعرض النظام تار تاريخ المنافسة 

o :يعرض النظام مسمى المنافسة بمجرد إدخال رقمها. مسمى المنافسة 

o :يعرض النظام حالة سجل المنافسة.  حالة السجل 

o :يظهر النظام رقم واسم الجهة المسؤولة عن العملية والتي تم إدخالها في شاشة  الجهة المسؤولة عن العملية

 تسجيل المنافسة.
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o يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة لسعر والمواعيد: معلومات ا

المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، موعد فتح 

 المظاريف(.

o :جيل عملية اإلفراج على جميع الضمانات بالضغط على هذا الزر يقوم النظام تلقائياً بتس تسجيل عمليات اإلفراج

االبتدائية لجميع الموردين ما عدا المورد الذي تمت الترسية عليه، وبعد ذلك يقوم النظام بطباعة خطابات اإلفراج 

 (.6-3-1لجميع الموردين آليا كما في الشكل )
 

 
 .خطاب اإلفراج ( يمثل6-3-1الشكل )

 

o :رقم متسلسل لخطاب الضمان رقم متسلسل . 

o :يظهر النظام رقم الضمان للمنافسة التي تم اختيارها. رقم الضمان 

o :يظهر النظام نوع الضمان للمنافسة التي تم اختيارها. نوع الضمان 

o :يظهر النظام قيمة الضمان للمنافسة التي تم اختيارها. قيمة الضمان 

o :افسة التي تم اختيارها.يظهر النظام قيمة الضمان بعد التعديل للمن قيمة الضمان بعد التعديل 

o :يظهر النظام تاريخ الضمان للمنافسة التي تم اختيارها. تاريخ الضمان 

o :يظهر النظام تاريخ انتهاء الضمان للمنافسة التي تم اختيارها. تاريخ انتهاء الضمان 

o :يظهر النظام مصدر الضمان للمنافسة التي تم اختيارها. مصدر الضمان 

o يظهر النظام تاريخ انتهاء الضمان بعد التعديل للمنافسة التي تم اختيارها. التعديل: تاريخ انتهاء الضمان بعد 

o :يظهر النظام اسم العملية للمنافسة التي تم اختيارها. اسم العملية 

o :يظهر النظام الجهة المسؤولة عن العملية للمنافسة التي تم اختيارها. الجهة المسؤولة عن العملية 
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o :م المالحظات المدخلة على خطاب الضمان للمنافسة التي تم اختيارها.يظهر النظا مالحظات 

o :يظهر النظام اسم مقدم الضمان للمنافسة التي تم اختيارها. اسم مقدم الضمان 

o  :يقوم المستخدم بالضغط على هذا الرابط وذلك لتحديد نسخ صور اإلحاالت حيث تظهر شاشة نسخ نسخ الصور

 (.6-3-2الصور كما في الشكل )
 

 
 شاشة نسخ الصور. ( يمثل6-3-2) شكلال
 

 لتحديد نسخ صور اإلحالة يتم الضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية:
 

o :رقم مسلسل. م 

o :يتم إدخال رقم نسخ الصور التي تم تعريفها في شاشة رموز نسخ الصور من اإلعدادات والرموز،  رقم نسخ الصور

 ز آخر.أو إدخال أي رم

o :يعرض النظام وصف نسخ الصور بمجرد إدخال رقم نسخ الصور، ويمكن إدخال أي وصف آخر. وصف نسخ الصور 

o  يقوم المستخدم بإضافة حركات على خطاب الضمان لمنافسة معينة وذلك بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام

 (.6-3-3حيث تظهر حقول جدول حركات الضمان كما في الشكل )
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 الجزء السفلي من شاشة عمليات الضمانات. ( يمثل6-3-3كل )شال
 

 حركات الضمان: •

o :رقم مسلسل. م 

o :يظهر النظام رقم متسلسل لحركات الضمانات عند إضافة حركة جديدة. رقم مسلسل الحركة 

o :تمديد، يقوم المستخدم باختيار نوع الحركة التي سوف يجريها على الضمان من القائمة المنسدلة " نوع الحركة

 زيادة، تخفيض، رد، مصادرة".

o  :يكون هذا الحقل متاحاً عند اختيار نوع الحركة "تمديد" فقط، حيث يقوم المستخدم بتحديد فترة التمديد المدة

 ( شهور.12( أو )6( أو )3بالشهور وذلك من القائمة المنسدلة فيختار )

o :على الضمان. يقوم المستخدم بإدخال تاريخ الحركة التي سيجريها التاريخ 

o :يقوم المستخدم بإدخال سبب إجراء هذه الحركة على الضمان. السبب 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ انتهاء الضمان قبل التعديل. تاريخ انتهاء الضمان قبل التعديل 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ انتهاء الضمان الجديد. تاريخ انتهاء الضمان الجديد 

o يظهر النظام مبلغ الضمان قبل التعديل. تعديل:مبلغ الضمان قبل ال 

o :يقوم المستخدم بإدخال مبلغ الضمان الجديد. مبلغ الضمان الجديد 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم الصادر. رقم الصادر 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ الصادر. تاريخ الصادر 

o :تي أضافها.يقوم المستخدم بإدخال بعض المالحظات على الحركة ال مالحظات 

o :فيقوم النظام  [ …]لطباعة خطاب حركة الضمان التي تم تسجيلها يقوم المستخدم بالضغط على الرابط  طباعة

بطباعة الخطاب، حيث يظهر هذا الخيار إذا تم اختيار "طباعة عمليات المنافسات بشكل منفصل" في شاشة 

 (.6-3-3-1إعدادات المنافسات، كما في الشكل )
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 .شاشة طباعة عمليات الضمانات يمثل (6-3-3-1الشكل )

 

o :يقوم المستخدم باختيار نموذج طباعة عملية الضمان من القائمة المنسدلة, ثم يضغط  نماذج عمليات الضمانات

 على زر "طباعة" ليتم طباعة النموذج.



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
APPLIED COMPUTER SERVICES CO. (HASIB) 

 
 (المنافساتنظام المشتريات ) :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB Company. All rights reserved.  133 

 الضمانات خطابات تجديد متابعة
 

فتح المظاريف في نظام المشتريات  قائمة من ماناتمتابعة تجديد خطابات الض اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (6-4))المنافسات( كما في الشكل 
 

 
 شاشة متابعة تجديد خطابات الضمانات. يمثل (6-4الشكل )

 

وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف متابعة تجديد خطابات الضمانات، 

 :الشاشة

 ر:محددات التقري •

o  :)يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب الضمان في حقل "من" حيث يحدد بداية تاريخ خطاب الضمان )من/ إلى

إعداد الكشف من هذا التاريخ كما يقوم بإدخال تاريخ خطاب الضمان في حقل "إلى" حيث يحدد نهاية إعداد الكشف 

 خطابات الضمان. إلى هذا التاريخ وبإمكانه اختيار "الكل" حيث يحدد كل تواريخ

o  :)يقوم المستخدم بإدخال تاريخ انتهاء الضمان في حقل "من" حيث يحدد تاريخ نهاية خطاب الضمان )من/ إلى

بداية إعداد الكشف من هذا التاريخ كما يقوم بإدخال تاريخ انتهاء الضمان في حقل "إلى" حيث يحدد نهاية إعداد 

 لكل" حيث يحدد كل تواريخ انتهاء الضمان.الكشف إلى هذا التاريخ وبإمكانه اختيار "ا

o  :يقوم المستخدم باختيار نوع الضمان من القائمة المنسدلة، فيختار )نهائي( أو )مبدئي( أو )الكل(.نوع الضمان 

o  يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام

 (.6-4-1يد خطابات الضمانات كما في الشكل )كشف متابعة تجد
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 ( يمثل كشف متابعة تجديد خطابات الضمانات.6-4-1الشكل )
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 الضمان خطاب سجل
 

فتح المظاريف في نظام المشتريات )المنافسات( كما في  قائمة منسجل خطاب الضمان  اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 . (6-5)الشكل 
 

 
 سجل خطاب الضمان.شاشة  ( يمثل6-5الشكل )

 

 :وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة، تسجيل خطاب الضمانيتم من خالل هذه الشاشة 

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام ومن ثم يقوم بإدخال رقم المنافسة  رقم المنافسة

 التي يريد تسجيل خطاب ضمان لها. 

o يعرض النظام رقم مسلسل لخطاب الضمان بشكل تلقائي. مسلسل: رقم 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم خطاب الضمان للمنافسة التي اختارها. رقم الضمان 

o :يقوم المستخدم باختيار نوع الضمان "نهائي" أو "إبتدائي" أو "الدفعة المقدمة للشركات" وذلك  نوع الضمان

 جانب نوع الضمان المطلوب.بالضغط على الدائرة الموجودة ب

o :يقوم المستخدم بإدخال قيمة الضمان لمعاملة الشراء التي تم اختيارها. قيمة الضمان 

o :يعرض النظام تلقائياً قيمة الضمان بعد عملية تعديله. قيمة الضمان بعد التعديل 

o  :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ تسجيل خطاب الضمان بالهجري.تاريخ الضمان 

o يقوم المستخدم بإدخال تاريخ انتهاء خطاب الضمان بالهجري. تهاء الضمان:تاريخ ان 

o :يعرض النظام تلقائياً تاريخ خطاب الضمان بالميالدي. تاريخ الضمان ميالدي 

o :يعرض النظام تلقائياً تاريخ انتهاء خطاب الضمان بالميالدي. تاريخ انتهاء الضمان ميالدي 

o :يعرض النظام تلقائياً تاريخ انتهاء الضمان بعد عملية تعديله. تاريخ انتهاء الضمان بعد التعديل 
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o :يقوم المستخدم باختيار العملة من القائمة المنسدلة. العملة 

o :يقوم المستخدم باختيار مصدر الضمان للمنافسة التي تم اختيارها. مصدر الضمان 

o :ة التي تم اختيارها.يقوم المستخدم باختيار فروع مصدر الضمان للمنافس فروع مصدر الضمان 

o :يقوم المستخدم بإدخال اسم العملية. اسم العملية 

o :يقوم المستخدم باختيار الوحدة اإلدارية المسؤولة عن العملية من القائمة  الجهة المسؤولة عن العملية

 المنسدلة.

o :يقوم المستخدم بإدخال بعض المالحظات على خطاب الضمان. مالحظات 

o :المستخدم بإدخال رقم المورد الذي قام بتقديم الضمان وبالتالي سيقوم النظام بعرض يقوم  اسم مقدم الضمان

 اسم هذا المورد.

o :يقوم المستخدم بالضغط على رابط تحميل ليتمكن من تحديد المكان الموجود به سجل الضمان المقدم من  تحميل

" Browseتخدم بالضغط على زر "( ومن ثم يقوم المس6-5-1المورد حيث يعرض النظام شاشة كما في الشكل )

ويقوم  حيث يتم فتح قائمة الختيار المرفق من مكان تخزينه ويقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على زر "تحميل"،

 بالضغط على زر "إغالق" الموجود أسفل الشاشة حيث يصبح هذا المرفق مضافاً.
 

 
 ( يمثل شاشة تحميل الخطاب.6-5-1الشكل )

 

o :هذا الزر يستطيع المستخدم عرض سجل الضمان المقدم من المورد والذي تم تحميله.بالضغط على  عرض 
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 مواعيد استحقاق الضمانات النهائية
 

فتح المظاريف في نظام المشتريات  قائمة من مواعيد استحقاق الضمانات النهائية اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 . (6-6))المنافسات( كما في الشكل 
 

 
 شاشة مواعيد استحقاق الضمانات النهائية. يمثل (6-6شكل )ال
 

وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف عن مواعيد استحقاق الضمانات النهائية، 

 :هذه الشاشة

o  :دائرة يتم تحديد فترة استحقاق الضمانات النهائية وذلك بالضغط على الالضمانات المستحقة خالل هذه الفترات

 شهر".  12شهور" أو "6شهور" أو " 3الموجودة بجانب إحدى الفترات التالية: "

o  يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام

 (.6-6-1كشف مواعيد استحقاق الضمانات النهائية كما في الشكل )
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 كشف مواعيد استحقاق الضمانات النهائية. ل( يمث6-6-1الشكل )
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 بالموردين الذين لم يقدموا ضمانات نهائيةكشف 
 

فتح المظاريف في نظام  قائمة من كشف بالموردين الذين لم يقدموا ضمانات نهائية اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 . (6-7)المشتريات )المنافسات( كما في الشكل 
 

 

 لموردين الذين لم يقدموا ضمانات نهائية.كشف با ( يمثل6-7الشكل )
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 كشف بعمليات الضمانات حسب رقم المنافسة
 

فتح المظاريف في نظام  قائمة من كشف بعمليات الضمانات حسب رقم المنافسة اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 . (6-8)المشتريات )المنافسات( كما في الشكل 
 

 
 ضمانات حسب رقم المنافسة.يمثل شاشة كشف بعمليات ال (6-8كل )الش

 

وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بعمليات الضمانات حسب رقم المنافسة، 

 :هذه الشاشة

 محددات التقرير: •

o :يختار  يقوم المستخدم باختيار نوع الضمان، فيختار )ابتدائي( أو )نهائي( أو )ضمان الدفعة المقدمة( أو نوع الضمان

 كل الضمانات وذلك بإختيار )الكل(. 

o :( مع إمكانية اختيار إلى( و )منيقوم المستخدم بإدخال رقم خطاب الضمان للمنافسة في الحقلين ) رقم الضمان

 كل أرقام الضمان للمنافسة وذلك بإختيار )الكل(.

o :إمكانية اختيار كل أنواع العمليات وذلك  يقوم المستخدم باختيار نوع العملية من القائمة المنسدلة مع نوع العملية

 بإختيار )الكل(.

o :(.إلى( و )منيقوم المستخدم بإدخال تاريخ العملية للمنافسة في الحقلين ) تاريخ العملية 

o :( مع إمكانية اختيار كل أرقام إلى( و )منيقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة في الحقلين ) رقم المنافسة

 تيار )الكل(.المنافسات وذلك بإخ

o :( مع إمكانية اختيار إلى( و )منيقوم المستخدم بإدخال رقم صاحب الضمان في الحقلين ) رقم صاحب الضمان

 كل أرقام أصحاب الضمان للمنافسة وذلك بإختيار )الكل(.
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o :إختيار يقوم المستخدم بإدخال مصدر الضمان مع إمكانية اختيار كل مصادر الضمان للمنافسة وذلك ب مصدر الضمان

 )الكل(.

o  يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام

 (.6-8-1كشف بعمليات الضمانات حسب رقم المنافسة كما في الشكل )
 

 
 كشف عمليات الضمانات حسب رقم المنافسة. ( يمثل6-8-1)شكل ال
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 ة والفنيةتحليل العروض المالي
 

 في نظام المشتريات تحليل العروض المالية والفنية مجموعة شاشات (7-0الشكل )تمثل هذه القائمة كما في 

 .()المنافسات

 

  
 تحليل العروض المالية والفنية. ( يمثل شاشة7-0الشكل )

 

 الالزمة.أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات  اختياريمكن 
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 العروض للجهات المختصة إحالة
 

من قائمة تحليل العروض المالية والفنية في نظام إحالة العروض للجهات المختصة  اختيارهذه الشاشة عند تظهر 

 .(7-1)المشتريات )المنافسات( كما في الشكل 
 

 
 شاشة إحالة العروض للجهات المختصة. ( يمثل7-1) شكلال
 

 :وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشةاشة إحالة العروض للجهات المختصة، يتم من خالل هذه الش

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة أو )مسمى المنافسة في حقل مسمى المنافسة( التي  رقم المنافسة

لضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث يريد إحالة العروض المقدمة عليها إلى الجهات المختصة ومن ثم يقوم با

 يعرض النظام معلومات هذه المنافسة. 

o :يعرض النظام تلقائياً مسلسل الطرح بمجرد إدخال رقم المنافسة.  مسلسل الطرح 

o :يعرض النظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً. تاريخ المنافسة 

o :رقمها. يعرض النظام مسمى المنافسة بمجرد إدخال مسمى المنافسة 

o :يعرض النظام حالة سجل المنافسة.  حالة السجل 

o  :يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة معلومات السعر والمواعيد

المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، موعد فتح 

 المظاريف(.

o ة خطاب معين يتم بعد إدخال معلومات هذه الشاشة الضغط على زر "تعديل" من شريط المهام ومن ثم يتم إلضاف

 عمل مايلي: 
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o :فتح الصيغة العامة ( بالضغط على هذا الرابط يقوم النظام بفتح وثيقة جديدة على برنامجMS Word حيث يقوم )

ان ما على جهاز الحاسب ليتم استرجاعه وتحميله المستخدم بطباعة الخطاب الذي يريده ومن ثم يحفظه في مك

 عن طريق رابط "تحميل الخطاب".

o :يقوم المستخدم بالضغط على رابط تحميل الخطاب ليتمكن من تحديد المكان الموجود به الخطاب  تحميل الخطاب

ليتم فتح  "Browse( ومن ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر "7-1-1حيث يعرض النظام شاشة كما في الشكل )

قائمة الختيار المرفق من مكان تخزينه ويقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على زر "تحميل" ومن ثم الضغط على زر 

 "إغالق" الموجود أسفل الشاشة حيث يصبح هذا المرفق مضافاً.
 

 
 ( يمثل شاشة تحميل الخطاب.7-1-1الشكل )

 

o :دم عرض الخطاب الذي تم تحميله.بالضغط على هذا الرابط يستطيع المستخ عرض الخطاب 

o  :بالضغط على هذا الرابط يتم تحديد نسخ صور اإلحاالت لمن سيتم إرسالها حيث تظهر شاشة نسخ الصور

 (.7-1-2نسخ الصور كما في الشكل )
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 شاشة نسخ الصور. ( يمثل7-1-2شكل )ال
 

 ث تظهر الحقول التالية:لتحديد نسخ صور اإلحالة يتم الضغط على زر "جديد" من شريط المهام حي

o :رقم مسلسل. م 

o :يتم إدخال رقم نسخ الصور التي تم تعريفها في شاشة رموز نسخ الصور من اإلعدادات  رقم نسخ الصور

 والرموز، أو إدخال أي رمز آخر.

o :يعرض النظام وصف نسخ الصور بمجرد إدخال رقم نسخ الصور، ويمكن إدخال أي وصف  وصف نسخ الصور

 آخر.

 

ة الجهات المختصة التي سيتم إحالة العروض إليها يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام إلضاف •

 حيث تظهر الحقول التالية:

o :رقم مسلسل للجهة المختصة. مسلسل 

o  :يحدد المستخدم من القائمة المنسدلة اللجنة المسؤولة عن المنافسة أو الجهة اللجنة/ الجهة المستفيدة

 دة من المنافسة والتي سوف يقوم بإحالة العروض إليها.المستفي

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم الخطاب اإلحالة.رقم الخطاب 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب اإلحالة، أو يقوم بالضغط على زر " تاريخ الخطابF8 من لوحة المفاتيح "

 عليه. حيث يظهر النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل

o  :لطباعة خطاب إحالة العروض للجهات المختصة يقوم المستخدم باختيار سطر اإلحالة للجنة أو خطاب اإلحالة

الجهة المختصة من جدول إحالة العروض ومن ثم يقوم بالضغط على زر "طباعة" من شريط المهام حيث يظهر 

 (.7-1-3خطاب اإلحالة كما في الشكل )
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 شة نموذج إحالة العروض للجهات المختصة.شا ( يمثل7-1-3الشكل )

 
o :يقوم المستخدم باختيار نموذج طباعة إحالة العروض للجهات  نموذج إحالة العروض للجهات المختصة

 المختصة من القائمة المنسدلة, ثم يضغط على الزر "طباعة" ليتم طباعة النموذج.
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 تفريغ محضر فحص العروض
 

من قائمة تحليل العروض المالية والفنية في نظام المشتريات يغ محضر فحص العروض تفر اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 .(7-2))المنافسات( كما في الشكل 
 

 
 شاشة تفريغ محضر فحص العروض. ( يمثل7-2ل )شكال
 

 :وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشةيتم من خالل هذه الشاشة تفريغ محضر فحص العروض، 

 الرئيسية: المعلومات •

o :يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام ومن ثم إدخال رقم المنافسة أو  رقم المنافسة

)مسمى المنافسة في حقل مسمى المنافسة( التي يريد تفريغ محضر فحص العروض لها حيث يعرض النظام 

 معلومات هذه المنافسة. 

o :الطرح بمجرد إدخال رقم المنافسة. يعرض النظام تلقائياً مسلسل  مسلسل الطرح 

o :يعرض النظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً. تاريخ المنافسة 

o :يعرض النظام نوع المنافسة بمجرد إدخال رقمها. نوع المنافسة 

o :يعرض النظام حالة سجل المنافسة.  حالة السجل 

o  :لمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة النظام معلومات السعر والمواعيد ل يعرضمعلومات السعر والمواعيد

المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، موعد فتح 

 المظاريف(.

o  يقوم المستخدم بإدخال رقم المورد الذي قدم عطاءات على هذه المنافسة في حقل المورد حيث يظهر جدول

 .(7-2-1الشكل )كما في الكميات المقدمة من المورد 
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o  :يستخدم هذا الحقل لجلب جدول أسعار وكميات االصناف من ملف خارجي تم إعداده عن ملف ورقة البيانات

( ،هذا الجدول قد تم فيه إدخال رقم المنافسة ووصف البند والكمية سابقاً وتم فيه إدخال أسعار MS Accessطريق )

تخدم لجلب هذا الجدول بتحديد رقم المنافسة الموجود في جدول الكميات وكميات االصناف الحقاً ، حيث يقوم المس

" الموجود في نهاية حقل اختر الملف حيث يعرض النظام Browseالذي تم إنشاؤه ومن ثم يقوم بالضغط على زر "

ك بالضغط قائمة الختيار جدول أسعار وكميات االصناف من مكان تخزينه على جهاز الحاسوب ويقوم المستخدم بعد ذل

على زر "تحميل أسعار وكميات األصناف من ملف خارجي" حيث تصبح أسعار وكميات االصناف مضافة إلى جدول 

 الكميات والبنود في الشاشة.
 

 
 الجزء السفلي من شاشة تفريغ محضر فحص العروض. ( يمثل7-2-1الشكل )

 

o  :وذلك لتعديل  هام جدول الكمياتيقوم المستخدم بالضغط على زر "تعديل" من شريط مجدول الكميات

 الكمية المقدمة وسعر الوحدة حيث تظهر الحقول التالية:

o :رقم مسلسل للبند. م 

o  :يعرض النظام نوع البند الذي تم اختياره في شاشة تسجيل المنافسة.نوع البند 

o :نافسة.يعرض النظام وصف البند المطلوب والذي تم إدخاله في شاشة تسجيل الم وصف البند المطلوب 

o  :يقوم المستخدم باختيار "نعم" في حال أن المورد قدم عرض سعر لذلك البند واختيار تم تقديمه في العرض

 "ال" في حال أن المورد لم يقدم عرض سعر لذلك البند.

o :يقوم المستخدم بإدخال وصف البند المقدم كما يمكن إدخال مكونات البند في حال  وصف البند المقدم

 (.7-2-1-1يق الضغط على الرابط حيث تظهر شاشة مكونات البند كما في الشكل )وجودها عن طر

o :يقوم المستخدم بإدخال الكمية المقدمة من البند المطلوب. الكمية المقدمة 

o :يعرض النظام الوحدة المطلوبة من هذا الصنف. الوحدة 
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o :لوب حيث يقوم النظام بتعبئة حقل يقوم المستخدم بإدخال سعر الوحدة المقدمة من البند المط سعر الوحدة

 السعر اإلجمالي في جدول نوع العرض تلقائياً.

o :يعرض النظام تلقائياً إجمالي سعر الكمية المقدمة من البند المطلوب. اإلجمالي 

o  :يقوم المستخدم بإدخال نسبة الخصم على سعر الوحدة.نسبة الخصم للوحدة 

o :ى على اإلجمالي لسعر الوحدة، وبإمكان المستخدم إدخال يعرض النظام قيمة الخصم المعط قيمة الخصم

 قيمة الخصم.

o  :يقوم المستخدم بتحديد ان كان سعر البند الوارد بعرض اسعار المورد يخضع البند يخضع للضريبة المضافة

 للضريبة المضافة )نعم / ال( وتكون القيمة االفتراضية )نعم(.

o  :يا بعرض قيمة الضريبة المضافة بناءاً على مايلي في حال كان يقوم النظام تلقائقيمة الضريبة المضافة

الصنف ال يخضع للضريبة تكون قيمة الضريبة المضافة تساوي صفر وفي حال كان يخضع للضريبة يقوم النظام 

 تلقائيا بإحتساب قيمة الضريبة المضافة.

o  :يعرض النظام السعر الصافي بعد الخصم للسعر اإلجمالي للوحدة.الصافي 

o :يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على البند المقدم. مالحظات 

o :يعرض النظام مجموع قيم الخصم على البنود المقدمة في جدول الكميات. مجموع قيم الخصم 

o  :يعرض النظام المجموع اإلجمالي لسعر البنود المقدمة في جدول الكميات.اإلجمالي الكلي 

o :صافي الكلي لسعر البنود المقدمة في جدول الكميات.يعرض النظام المجموع ال الصافي الكلي 

o :يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط مهام جدول شروط ومالحظات  شروط ومالحظات المورد

 المورد حيث تظهر الحقول التالية:

o  :رقم مسلسل لوصف الشرط.م 

o  :يقوم المستخدم بإدخال وصف شرط أو مالحظات المورد.الوصف 

o :يقوم المستخدم بالضغط على كلمة تحميل ليتمكن من تحديد المكان الموجود به المرفق الذي يريد  تحميل

( ومن ثم يقوم المستخدم بالضغط على 7-2-1-2إضافته إلى العقد حيث يعرض النظام شاشة كما في الشكل )

عد ذلك بالضغط على زر " حيث يتم فتح قائمة الختيار المرفق من مكان تخزينه ويقوم المستخدم بBrowseزر "

 "تحميل" ليقوم بعد ذلك بالضغط على زر "إغالق" الموجود أسفل الشاشة حيث يصبح هذا المرفق مضافاً.
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 مكونات البند.( يمثل شاشة 7-2-1-1الشكل )
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 :يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام الموجود في أعلى الشاشة حيث تظهر الحقول التالية

 لمعلومات الرئيسية:ا •

o :رقم مسلسل للوصف. م 

o :يقوم المستخدم بإدخال وصف البند المقدم. الوصف 

o :يقوم المستخدم بإدخال سعر البند المقدم. السعر 

o :يعرض النظام مجموع أسعار مكونات البند المقدم بحيث يساوي هذا المجموع سعر الوحدة المقدمة  اإلجمالي

 من البند المطلوب.
 

 
 مرفق إلكتروني.( يمثل شاشة تحميل 7-2-1-2الشكل )

 

o :بالضغط على هذا الرابط يستطيع المستخدم عرض محضر لجنة البت الذي تم تحميله. عرض 

o  :بالضغط على هذا الرابط يقوم المستخدم بتحديد نسخ صور اإلحاالت لمن سيتم إرسالها حيث نسخ الصور

 (.7-2-1-3تظهر شاشة نسخ الصور كما في الشكل )
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 نسخ الصور. ( يمثل شاشة7-2-1-3)شكل ال
 

 لتحديد نسخ صور اإلحالة يتم الضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية:

o :رقم مسلسل. م 

o :يتم إدخال رقم نسخ الصور التي تم تعريفها في شاشة رموز نسخ الصور من اإلعدادات والرموز،  رقم نسخ الصور

 آخر.أو إدخال أي رمز 

o :يعرض النظام وصف نسخ الصور بمجرد إدخال رقم نسخ الصور، ويمكن إدخال أي وصف آخر. وصف نسخ الصور 

o :يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على العروض المقدمة. مالحظات 
 

o  لطباعة محضر لجنة فحص العروض يقوم المستخدم بالضغط على زر "طباعة" من شريط المهام حيث يعرض النظام

 .(7-2-2الشكل )لجنة فحص العروض كما في  محضر
 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
APPLIED COMPUTER SERVICES CO. (HASIB) 

 
 (المنافساتنظام المشتريات ) :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB Company. All rights reserved.  153 

 
 محضر لجنة فحص العروض. ( يمثل7-2-2الشكل )
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 تحليل العروض
 

من قائمة تحليل العروض المالية والفنية في نظام المشتريات شاشة تحليل العروض  اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 .(7-3))المنافسات( كما في الشكل 
 

 
 تحليل العروض.( يمثل شاشة 7-3كل )شال
 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد تحليل عروض المنافسة المقدمة من الموردين، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 هذه الشاشة:

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة التي يريد إعداد الترسية لها ومن ثم يقوم بالضغط على زر  رقم المنافسة

 " من شريط المهام حيث يعرض النظام معلومات هذه المنافسة. "بحث

o :يعرض النظام تلقائياً مسلسل الطرح بمجرد إدخال رقم المنافسة.  مسلسل الطرح 

o :يعرض النظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً. تاريخ المنافسة 

o :يعرض النظام مسمى المنافسة بمجرد إدخال رقمها. مسمى المنافسة 

o يعرض النظام حالة سجل المنافسة.  جل:حالة الس 

o  :يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة معلومات السعر والمواعيد

المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، موعد فتح 

 المظاريف(.

o يار المنافسة بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام وذلك إلدخال الحقول التالية كما في يقوم المستخدم بعد اخت

 (.7-3-1الشكل )
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o :يعرض النظام رقم محضر الترسية مع إمكانية التعديل عليه )مالحظة: يمكن للمستخدم البحث من  رقم المحضر

 خالل رقم المحضر(.

o :م الهجري إلعداد محضر الترسية مع إمكانية التعديل عليه.يعرض النظام تاريخ اليو تاريخ إعداد المحضر 

o  :يعرض النظام رقم واسم اللجنة المسؤولة عن ترسية المنافسة تلقائياً )حيث يجب تحديد اللجنة المسؤولة

 اللجان المسؤولة عن المنافسة من شاشة اللجان المسؤولة عن المنافسة(.
 

 
 شة تحليل العروض.شا الجزء السفلي من ( يمثل7-3-1ل )شكال
 

 :فيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة

o  :رقم مسلسل للبند.م 

o  :يعرض النظام نوع البند الذي تم اختياره في شاشة تسجيل المنافسة.نوع البند 

o  :يعرض النظام وصف للبند المطلوب والذي تم إدخاله في شاشة تسجيل المنافسة.وصف البند المطلوب 

o يعرض النظام الكمية المطلوبة من البند المطلوب والذي تم إدخالها في شاشة تسجيل وبة: الكمية المطل

 المنافسة.

o  :يعرض النظام الوحدة المطلوبة من البند المطلوب والذي تم إدخالها في شاشة تسجيل المنافسة.الوحدة 

o  :منافسة عليه.يقوم المستخدم بإدخال رقم المورد الذي يريد ترسية كامل الالمورد/المقاول 

o  :يقوم المستخدم بتحديد سبب اختيار أو رفض المورد من القائمة المنسدلة.سبب االختيار/الرفض 

o  :بالضغط على هذا الزر يتم ترسية جميع كميات المنافسة على هذا المورد حيث ترسية كاملة على مورد

 يتحول هذا الزر بعد ذلك إلى "إلغاء ترسية كاملة على مورد".

ط على سطر جدول الكميات السابق يعرض النظام العروض المقدمة من الموردين على البنود المطلوبة عند الضغ •

لجدول الكميات ويقوم المستخدم باختيار سطر من هذه العروض وذلك لترسية هذا العرض أو عدم ترسيته ومن ثم 

 الضغط على زر "تعديل" حيث تظهر الحقول التالية:
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o  :رقم مسلسل للمورد.م 

o يعرض النظام اسم المورد الذي قدم العرض على هذه المنافسة.مورد: ال 

o :يعرض النظام نوع العطاء المقدم من المورد "أساسي، رديف". نوع العطاء 

o  :يعرض النظام وصف البند المقدم من المورد.وصف البند المقدم 

o  :يعرض النظام الكمية المقدمة من المورد للبند المطلوب.الكمية المقدمة 

o يعرض النظام سعر الوحدة المقدمة من البند المطلوب.عر الوحدة: س 

o :يعرض النظام قيمة الخصم على سعر الوحدة. قيمة الخصم 

o  :يعرض النظام هل البند يخضع للضريبة المضافة والذي تم إدخاله ف شاشة تفريغ البند يخضع للضريبة المضافة

 محضر فحص العروض.

o  :نظام بعرض قيمة الضريبة المضافة.يقوم القيمة الضريبة المضافة 

o  :يعرض النظام صافي سعر الوحدة المقدمة من البند المطلوب.صافي سعر الوحدة 

o :يعرض النظام إجمالي سعر الوحدة المقدمة من العرض المطلوب. إجمالي العرض 

o :ا كان يقبل عرض األسعار يقوم المستخدم باختيار عرض األسعار وذلك باختيار "نعم" من القائمة المنسدلة إذ اختيار

 أو اختيار "ال" إذا كان يرفض عرض األسعار هذا.

o :يقوم المستخدم باختيار سبب موافقته على عرض األسعار أو سبب رفضه لهذا العرض  سبب االختيار/ الرفض

  من القائمة المنسدلة.

o :سعار المختار.يقوم المستخدم بإدخال كمية الترسية من البند المقدم لعرض األ كمية الترسية  

o :يظهر النظام السعر اإلجمالي لكميات العرض. اإلجمالي  

o :يظهر النظام إجمالي مجموع السعر اإلجمالي لكميات الترسية لكل الموردين. اإلجمالي الكلي 

o  خطاب معين يتم بعد إدخال معلومات هذه الضغط على زر "تعديل" من شريط المهام ومن ثم يتم عمل إلضافة

 مايلي: 

o ح الصيغة العامة:فت ( بالضغط على هذا الرابط يقوم النظام بفتح وثيقة جديدة على برنامجMS Word)  حيث يقوم

المستخدم بطباعة الخطاب الذي يريده ومن ثم يحفظه في مكان ما على جهاز الحاسب ليتم استرجاعه وتحميله 

 عن طريق رابط "تحميل الخطاب".

o الخطابالمكان الموجود به  ليتمكن من تحديد الخطاب تحميل رابطط على يقوم المستخدم بالضغ :الخطاب تحميل 

" حيث يتم Browseيقوم المستخدم بالضغط على زر "ومن ثم  (7-3-2النظام شاشة كما في الشكل ) يعرضحيث 

ك فتح قائمة الختيار المرفق من مكان تخزينه ويقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على زر "تحميل" ويقوم بعد ذل

 حيث يصبح هذا المرفق مضافاً. الموجود أسفل الشاشة" إغالقبالضغط على زر "

o :بالضغط على هذا الرابط يستطيع المستخدم عرض الخطاب الذي تم تحميله عرض الخطاب. 
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 ( يمثل شاشة تحميل الخطاب.7-3-2الشكل )

 

o :يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته المتعلقة بتحليل العروض. المالحظات 
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 كشف معلومات المحاضر
 

من قائمة تحليل العروض المالية والفنية في نظام المشتريات  كشف معلومات المحاضر اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 . (7-4))المنافسات( كما في الشكل 
 

 
 شاشة كشف معلومات المحاضر. ( يمثل7-4كل )شال
 

وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في ، مسبقاً  المعدة ضرالمحا معلومات عرضيتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف ي

 :هذه الشاشة

 محددات التقرير: •

o )يقوم المستخدم بإدخال رقم المحضر في حقل "من"، حيث يحدد المستخدم بداية  :رقم المحضر )من/ إلى

ث يحدد المحاضر التي يريد أن يبدأ بها الكشف. ويقوم المستخدم بإدخال رقم المحضر في حقل "إلى"، حي

في المربع  ()المستخدم نهاية المحاضر التي يريد أن ينتهي بها الكشف. أو يقوم المستخدم بوضع إشارة 

 الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث يتم إعداد الكشف بكل المحاضر الموجودة بالنظام. 

o  :)د بداية إعداد يقوم المستخدم بإدخال تاريخ المحضر في حقل "من" حيث يحدتاريخ المحضر )من/ إلى

الكشف من هذا التاريخ كما يقوم بإدخال تاريخ المحضر في حقل "إلى" حيث يحدد نهاية إعداد الكشف إلى هذا 

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام التاريخ F8التاريخ، وبإمكانه إدخال التاريخ عن طريق الضغط على زر "

 الهجري لليوم مع إمكانية التعديل عليه.

o مستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض يقوم ال

 (.7-4-1النظام كشف معلومات المحاضر كما في الشكل )
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 كشف معلومات المحاضر. يمثل (7-4-1شكل )ال



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
APPLIED COMPUTER SERVICES CO. (HASIB) 

 
 (المنافساتنظام المشتريات ) :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB Company. All rights reserved.  160 

 صالحيات خاصة – تحليل العروض
 

من قائمة تحليل العروض المالية والفنية في حيات خاصة صال –تظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة تحليل العروض 

 (.7-5)نظام المشتريات )المنافسات( كما في الشكل 
 

 
 صالحيات خاصة. –شاشة تحليل العروض  ( يمثل7-5) الشكل

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد ترسية المنافسة على الموردين في النظام حيث تستخدم هذه الشاشة من قبل 

،وفيما يلي تبيان لكل من الحقول  المنافسة في المطلوبة الكمية من اكبر كمية ترسية يتمل ذلكأصحاب صالحية و أشخاص 

 في هذه الشاشة:

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة التي يريد إعداد الترسية لها ومن ثم يقوم بالضغط  رقم المنافسة

 هام حيث يعرض النظام معلومات هذه المنافسة. على زر "بحث" من شريط الم

o :يعرض النظام تلقائياً مسلسل الطرح بمجرد إدخال رقم المنافسة.  مسلسل الطرح 

o :يعرض النظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً. تاريخ المنافسة 

o :يعرض النظام مسمى المنافسة بمجرد إدخال رقمها. مسمى المنافسة 

o :ام حالة سجل المنافسة. يعرض النظ حالة السجل 

o  :يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة معلومات السعر والمواعيد

المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، موعد فتح 

 المظاريف(.

o  بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام وذلك إلدخال الحقول التالية يقوم المستخدم بعد اختيار المنافسة

 (.7-5-1كما في الشكل )
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o :يعرض النظام رقم محضر الترسية مع إمكانية التعديل عليه )مالحظة: يمكن للمستخدم البحث  رقم المحضر

 من خالل رقم المحضر(.

o :اد محضر الترسية مع إمكانية التعديل عليه.يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري إلعد تاريخ إعداد المحضر 

o  :يعرض النظام رقم واسم اللجنة المسؤولة عن ترسية المنافسة تلقائياً )حيث يجب تحديد اللجنة المسؤولة

 اللجان المسؤولة عن المنافسة من شاشة اللجان المسؤولة عن المنافسة(.
 

 
 صالحيات خاصة. –وض شاشة تحليل العر الجزء السفلي من ( يمثل7-5-1الشكل )

 

 :فيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة

o  :رقم مسلسل للبند.م 

o  :يعرض النظام نوع البند الذي تم اختياره في شاشة تسجيل المنافسة.نوع البند 

o  :يعرض النظام وصف للبند المطلوب والذي تم إدخاله في شاشة تسجيل المنافسة.وصف البند المطلوب 

o يعرض النظام الكمية المطلوبة من البند المطلوب والذي تم إدخالها في شاشة تسجيل طلوبة: الكمية الم

 المنافسة.

o  :يعرض النظام الوحدة المطلوبة من البند المطلوب والذي تم إدخالها في شاشة تسجيل المنافسة.الوحدة 

o  :المنافسة عليه.يقوم المستخدم بإدخال رقم المورد الذي يريد ترسية كامل المورد/المقاول 

o  :يقوم المستخدم بتحديد سبب اختيار أو رفض المورد من القائمة المنسدلة.سبب االختيار/الرفض 

o  :بالضغط على هذا الزر يتم ترسية جميع كميات المنافسة على هذا المورد حيث يتحول ترسية كاملة على مورد

 هذا الزر بعد ذلك إلى "إلغاء ترسية كاملة على مورد".

ضغط على سطر جدول الكميات السابق يعرض النظام العروض المقدمة من الموردين على البنود المطلوبة عند ال •

لجدول الكميات ويقوم المستخدم باختيار سطر من هذه العروض وذلك لترسية هذا العرض أو عدم ترسيته ومن ثم 

 الضغط على زر "تعديل" حيث تظهر الحقول التالية:
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o  :رقم مسلسل للمورد.م 

o  :يعرض النظام اسم المورد الذي قدم العرض على هذه المنافسة.المورد 

o :يعرض النظام نوع العطاء المقدم من المورد "أساسي، رديف". نوع العطاء 

o  :يعرض النظام وصف البند المقدم من المورد.وصف البند المقدم 

o  :يعرض النظام الكمية المقدمة من المورد للبند المطلوب.الكمية المقدمة 

o  :يعرض النظام سعر الوحدة المقدمة من البند المطلوب.سعر الوحدة 

o :يعرض النظام قيمة الخصم على سعر الوحدة. قيمة الخصم 

o  :يعرض النظام صافي سعر الوحدة المقدمة من البند المطلوب.صافي سعر الوحدة 

o :يعرض النظام إجمالي سعر الوحدة المقدمة من العرض المطلوب. إجمالي العرض 

o يقوم المستخدم باختيار عرض األسعار وذلك باختيار "نعم" من القائمة المنسدلة إذا كان يقبل عرض األسعار  تيار:اخ

 أو اختيار "ال" إذا كان يرفض عرض األسعار هذا.

o  :يقوم المستخدم باختيار سبب موافقته على عرض األسعار أو سبب رفضه لهذا العرض  سبب االختيار/ الرفض

  لمنسدلة.من القائمة ا

o :يقوم المستخدم بإدخال كمية الترسية من البند المقدم لعرض األسعار المختار، حيث بإمكانه من  كمية الترسية

خالل هذه الشاشة إدخال كمية الترسية أكبر من الكمية المطلوبة حيث يظهر النظام رسالة عند القيام بعملية 

مطلوبة، هل تريد االستمرار" فيقوم المستخدم بتأكيد العملية الحفظ توضح بأن "كمية الترسية أكبر من الكمية ال

  باختيار "نعم".

o :يظهر النظام السعر اإلجمالي لكميات العرض. اإلجمالي  
o :يظهر النظام إجمالي مجموع السعر اإلجمالي لكميات الترسية لكل الموردين. اإلجمالي الكلي 

غط على زر "تعديل" من شريط المهام ومن ثم يتم عمل خطاب معين يتم بعد إدخال معلومات هذه الضإلضافة  •

 مايلي: 

o :فتح الصيغة العامة ( بالضغط على هذا الرابط يقوم النظام بفتح وثيقة جديدة على برنامجMS Word)  حيث يقوم

المستخدم بطباعة الخطاب الذي يريده ومن ثم يحفظه في مكان ما على جهاز الحاسب ليتم استرجاعه وتحميله 

 ريق رابط "تحميل الخطاب".عن ط

o الخطابالمكان الموجود به  ليتمكن من تحديد الخطاب تحميل رابطيقوم المستخدم بالضغط على  :الخطاب تحميل 

" حيث يتم Browseيقوم المستخدم بالضغط على زر "ومن ثم  (7-5-2النظام شاشة كما في الشكل ) يعرضحيث 

ويقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على زر "تحميل" ويقوم بعد ذلك  فتح قائمة الختيار المرفق من مكان تخزينه

 حيث يصبح هذا المرفق مضافاً. الموجود أسفل الشاشة" إغالقبالضغط على زر "

o :بالضغط على هذا الرابط يستطيع المستخدم عرض الخطاب الذي تم تحميله عرض الخطاب. 
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 ( يمثل شاشة تحميل الخطاب.7-5-2الشكل )

 

o يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته المتعلقة بتحليل العروض. ت:المالحظا 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
APPLIED COMPUTER SERVICES CO. (HASIB) 

 
 (المنافساتنظام المشتريات ) :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB Company. All rights reserved.  164 

 الترسية/ البت
 

 .()المنافسات في نظام المشتريات الترسية/ البت مجموعة شاشات (8-0الشكل )تمثل هذه القائمة كما في 

 

 

 .شاشة الترسية/ البت ( يمثل8-0الشكل ) 
 

 فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم  اختياريمكن 
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 / التعميد الترسية إعداد خطاب
 

من قائمة الترسية/ البت في نظام المشتريات إعداد خطاب الترسية / التعميد  اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 .(8-1))المنافسات( كما في الشكل 
 

 
 شاشة إعداد خطاب الترسية / التعميد. يمثل (8-1الشكل )

 

 :فيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشةيتم من خالل هذه الشاشة إعداد خطابات الترسية، 

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة التي يريد إعداد خطابات ترسية لها ومن ثم يقوم  رقم المنافسة

لومات هذه المنافسة ومن ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث يعرض النظام مع

 بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام إلضافة خطابات ترسية لهذه المنافسة.

o :يعرض النظام تلقائياً مسلسل الطرح بمجرد إدخال رقم المنافسة.  مسلسل الطرح 

o :يعرض النظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً. تاريخ المنافسة 

o يعرض النظام مسمى المنافسة بمجرد إدخال رقمها. :مسمى المنافسة 

o :يعرض النظام حالة سجل المنافسة.  حالة السجل 

o  :يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة معلومات السعر والمواعيد

االستفسارات، موعد فتح  المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي

 المظاريف(.

o  :يعرض النظام رقم الخطاب المرفق به التقرير الفني للجنة التحليل.رقم الخطاب المرفق به التقرير الفني 

o  :يعرض النظام تاريخ إعداد خطاب لجنة التحليل.تاريخ الخطاب 
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 عميد.الجزء السفلي من شاشة إعداد خطاب الترسية / الت ( يمثل8-1-1كل )شال
 

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم محضر لجنة البت في خطاب الترسية.رقم محضر لجنة البت 

o  :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ إعداد محضر البت.تاريخ إعداد المحضر 

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم خطاب التعميد.رقم خطاب التعميد 

o  :فقة على الترسية.يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب المواتاريخ الخطاب 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم المورد أو المقاول الذي تم ترسية المنافسة عليه. المورد / المقاول 

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم خطاب الترسية الذي سوف يقوم بإعداده.رقم الخطاب 

o  :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب الترسية الذي سوف يقوم بإعداده.تاريخ الخطاب 

o :يقوم المستخدم بإدخال نسبة مبلغ الضمان الذي قدمه المورد من المبلغ  نسبة مبلغ الضمان من اإلجمالي

 اإلجمالي لسعر البنود المطلوبة في جدول الكميات.

o :يقوم المستخدم بإدخال اسم الشخص المفوض من إدارة المشتريات  المفوض بتوقيع العقد / طرف أول

 بتوقيع العقد مع المورد.

o يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية للضمان النهائي.دة الضمان النهائي: م 

يعرض النظام جدول الكميات للمنافسة التي تم اختيارها بمجرد إدخال رقم المورد الذي تم ترسية جدول الكميات:  •

 المنافسة عليه حيث تظهر الحقول التالية:

o :رقم مسلسل للبند. م 

o  :وع البند الذي تم اختياره في شاشة تسجيل المنافسة.يعرض النظام ننوع البند 

o :يعرض النظام وصف البند المطلوب والذي تم إدخاله في شاشة تسجيل المنافسة. وصف البند المطلوب 

o :يعرض النظام الكمية المطلوبة من البند المطلوب. الكمية المطلوبة 

o :يعرض النظام الوحدة المطلوبة من هذا الصنف. الوحدة 

o  يعرض النظام حالة عرض األسعار الذي قدمه المقاول أو المورد "عرض أساسي، رديف".عرض األسعار: حالة 
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o  :يعرض النظام وصف البند الذي قدمه المورد.وصف البند المقدم 

o :يعرض النظام كمية الترسية من البند المقدم من المورد. كمية الترسية 

o :ة بعد الخصم من البند المقدم.يعرض النظام صافي سعر الوحد صافي سعر الوحدة 

o  :يقوم النظام بعرض هل البند يخضع للضريبة المضافة ام ال التي تم تحديدها البند يخضع للضريبة المضافة

 شاشة محضر لجنة البت. 

o  :يقوم النظام بعرض قيمة الضريبة المضافة.قيمة الضريبة المضافة 

o :ة المقدمة من البند المطلوب.يعرض النظام تلقائياً إجمالي سعر الكمي اإلجمالي 

o :يعرض النظام تلقائياً إجمالي مبلغ الترسية من البند المطلوب. إجمالي مبلغ الترسية 

o  :يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على خطاب الترسية.مالحظات 

o :يقوم المستخدم بإدخال المرفقات على خطاب الترسية. المرفقات 

o  :( ومن ثم الضغط على سبب اإللغاءإدخال سبب إلغاء الترسية في الحقل ) إللغاء الترسية يتمإلغاء الترسية

 زر "إلغاء الترسية"، حيث يظهر هذا الخيار إذا تم اختيار "إمكانية إلغاء الترسية" في شاشة إعدادات المنافسات.

ومن ثم يتم خطاب معين يتم بعد إدخال معلومات هذه الشاشة الضغط على زر "تعديل" من شريط المهام إلضافة  •

 عمل مايلي: 

o :فتح الصيغة العامة ( بالضغط على هذا الرابط يقوم النظام بفتح وثيقة جديدة على برنامجMS Word)  حيث

يقوم المستخدم بطباعة الخطاب الذي يريده ومن ثم يحفظه في مكان ما على جهاز الحاسب ليتم استرجاعه 

 وتحميله عن طريق رابط "تحميل الخطاب".

o المكان الموجود به  ليتمكن من تحديد الخطاب تحميل رابطيقوم المستخدم بالضغط على  :خطابال تحميل

يقوم المستخدم بالضغط على زر ومن ثم  (8-1-1-1النظام شاشة كما في الشكل ) يعرضحيث  الخطاب

"Browse على زر " حيث يتم فتح قائمة الختيار المرفق من مكان تخزينه ويقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط

 حيث يصبح هذا المرفق مضافاً. الموجود أسفل الشاشة" إغالق"تحميل" ويقوم بعد ذلك بالضغط على زر "
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 ( يمثل شاشة تحميل الخطاب.8-1-1-1الشكل )

 

o :بالضغط على هذا الرابط يستطيع المستخدم عرض الخطاب الذي تم تحميله عرض الخطاب. 

o  :م المستخدم بتحديد نسخ صور اإلحاالت لمن سيتم إرسالها حيث بالضغط على هذا الرابط يقونسخ الصور

 .(8-1-1-2تظهر شاشة نسخ الصور كما في الشكل )
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 شاشة نسخ الصور. ( يمثل8-1-1-2)شكل ال
 

 لتحديد نسخ صور اإلحالة يتم الضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية: •

o :رقم مسلسل. م 

o :يتم إدخال رقم نسخ الصور التي تم تعريفها في شاشة رموز نسخ الصور من اإلعدادات  رقم نسخ الصور

 والرموز، أو إدخال أي رمز آخر.

o :يعرض النظام وصف نسخ الصور بمجرد إدخال رقم نسخ الصور، ويمكن إدخال أي وصف  وصف نسخ الصور

 آخر.

ن شريط المهام حيث يظهر خطاب الترسية كما لطباعة خطاب الترسية يقوم المستخدم بالضغط على زر "طباعة" م •

 .(8-1-1-3الشكل )في 
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 شاشة خطاب الترسية. ( يمثل8-1-1-3كل )شال
 

o :يقوم المستخدم باختيار نموذج طباعة إعداد خطاب الترسية من القائمة  نماذج إعداد خطاب الترسية

ماذج الخاص بنظام المنافسات، ثم يضغط المنسدلة، مع العلم أن هذه النماذج يتم تصميمها من خالل مصمم الن

 على الزر "طباعة" ليتم طباعة النموذج.
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 لجنة البتمحضر 
 

من قائمة الترسية/ البت في نظام المشتريات )المنافسات( كما شاشة محضر لجنة البت  اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 .(8-2)في الشكل 
 

 
 ( يمثل شاشة محضر لجنة البت.8-2الشكل )

 

فيما يلي تبيان لكل من الحقول من خالل هذه الشاشة إعداد محضر لجنة البت في ترسية المنافسة على الموردين، يتم 

 :في هذه الشاشة

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة التي يريد إعداد محضر لجنة البت لها ومن ثم يقوم  رقم المنافسة

 يط المهام حيث يعرض النظام معلومات هذه المنافسة. بالضغط على زر "بحث" من شر

o :يعرض النظام تلقائياً مسلسل الطرح بمجرد إدخال رقم المنافسة.  مسلسل الطرح 

o :يعرض النظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً. تاريخ المنافسة 

o :يعرض النظام مسمى المنافسة بمجرد إدخال رقمها. مسمى المنافسة 

o :ض النظام حالة سجل المنافسة. يعر حالة السجل 

o  :يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة معلومات السعر والمواعيد

المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، موعد فتح 

 المظاريف(.

o نافسة بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام وذلك إلدخال الحقول التالية:يقوم المستخدم بعد اختيار الم 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم محضر لجنة البت. رقم المحضر 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ إعداد محضر لجنة البت. تاريخ إعداد المحضر 
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o  :ترسية المنافسة حيث سيعرض  يقوم المستخدم بإدخال رقم لجنة البت المسؤولة عناللجنة المسؤولة

 النظام اسم هذه اللجنة تلقائياً. 
 

 
 شاشة محضر لجنة البت. الجزء السفلي من ( يمثل8-2-1)شكل ال
 

خطاب معين يتم بعد إدخال معلومات هذه الشاشة الضغط على زر "تعديل" من شريط المهام ومن ثم يتم إلضافة  •

 عمل مايلي: 

o :بالضغط عل فتح الصيغة العامة( ى هذا الرابط يقوم النظام بفتح وثيقة جديدة على برنامجMS Word)  حيث

يقوم المستخدم بطباعة الخطاب الذي يريده ومن ثم يحفظه في مكان ما على جهاز الحاسب ليتم استرجاعه 

 وتحميله عن طريق رابط "تحميل الخطاب".

o المكان الموجود به  تمكن من تحديدلي الخطاب تحميل رابطيقوم المستخدم بالضغط على  :الخطاب تحميل

يقوم المستخدم بالضغط على زر ومن ثم  (8-2-1-1النظام شاشة كما في الشكل ) يعرضحيث  الخطاب

"Browse حيث يتم فتح قائمة الختيار المرفق من مكان تخزينه ويقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على زر "

 حيث يصبح هذا المرفق مضافاً. الموجود أسفل الشاشة" إغالق"تحميل" ويقوم بعد ذلك بالضغط على زر "

o :بالضغط على هذا الرابط يستطيع المستخدم عرض الخطاب الذي تم تحميله عرض الخطاب. 

o  :بالضغط على هذا الرابط يقوم المستخدم بتحديد نسخ صور اإلحاالت لمن سيتم إرسالها حيث نسخ الصور

 .(8-2-1-2تظهر شاشة نسخ الصور كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة تحميل الخطاب.8-2-1-1الشكل )

 

 لتحديد نسخ صور اإلحالة يتم الضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية: •
 

o :رقم مسلسل. م 

o :يتم إدخال رقم نسخ الصور التي تم تعريفها في شاشة رموز نسخ الصور من اإلعدادات  رقم نسخ الصور

 خال أي رمز آخر.والرموز، أو إد

o :يعرض النظام وصف نسخ الصور بمجرد إدخال رقم نسخ الصور، ويمكن إدخال أي وصف  وصف نسخ الصور

 آخر.
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 شاشة نسخ الصور. ( يمثل8-2-1-2الشكل )

 

o  :رقم مسلسل للبند.م 

o  :يعرض النظام نوع البند الذي تم اختياره في شاشة تسجيل المنافسة.نوع البند 

o يعرض النظام وصف للبند المطلوب والذي تم إدخاله في شاشة تسجيل المنافسة.لوب: وصف البند المط 

o  :يعرض النظام الكمية المطلوبة من البند المطلوب والذي تم إدخالها في شاشة تسجيل الكمية المطلوبة

 المنافسة.

o  :تسجيل المنافسة.يعرض النظام الوحدة المطلوبة من البند المطلوب والذي تم إدخالها في شاشة الوحدة 

عند الضغط على سطر جدول الكميات السابق يعرض النظام العروض المقدمة من الموردين على البنود المطلوبة  •

لجدول الكميات ويقوم المستخدم باختيار سطر من هذه العروض وذلك لترسية هذا العرض أو عدم ترسيته ومن 

 ثم الضغط على زر "تعديل" حيث تظهر الحقول التالية:

o  :رقم مسلسل للمورد.م 

o  :يعرض النظام اسم المورد الذي قدم العرض على هذه المنافسة.المورد 

o :يعرض النظام نوع العطاء المقدم من المورد "أساسي، رديف". نوع العطاء 

o  :يعرض النظام وصف البند المقدم من المورد.وصف البند المقدم 

o  :المورد للبند المطلوب. يعرض النظام الكمية المقدمة منالكمية المقدمة 

o  :يعرض النظام سعر الوحدة المقدمة من البند المطلوب.سعر الوحدة 

o :يعرض النظام قيمة الخصم على سعر الوحدة. نسبة الخصم للوحدة الخصم 

o  :يعرض النظام صافي سعر الوحدة المقدمة من البند المطلوب.صافي سعر الوحدة 

o :الوحدة المقدمة من العرض المطلوب.يعرض النظام إجمالي سعر  إجمالي العرض 

o :يقوم المستخدم باختيار عرض األسعار وذلك باختيار "نعم" من القائمة المنسدلة إذا كان يقبل عرض  اختيار

 األسعار أو اختيار "ال" إذا كان يرفض عرض األسعار.
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o :ب رفضه لهذا يقوم المستخدم باختيار سبب موافقته على عرض األسعار أو سب سبب االختيار/ الرفض

  العرض من القائمة المنسدلة.

o :يقوم المستخدم بإدخال كمية الترسية من البند المقدم لعرض األسعار المختار. كمية الترسية 

o  :يقوم النظام بعرض هل البند يخضع لضريبة القيمه المضافة ويمكن للمستخدم البند يخضع للضريبة المضافة

 التعديل عليها.

o في حال قام المستخدم بالتعديل على حقل " البند يخضع للضريبة المضافة " يقوم ة: قيمة الضريبة المضاف

النظام تلقائيا بعرض قيمة الضريبة المضافة بناءاً على مايلي في حال كان الصنف ال يخضع للضريبة تكون قيمة 

 قيمة الضريبة المضافة.الضريبة المضافة تساوي صفر وفي حال كان يخضع للضريبة يقوم النظام تلقائيا بإحتساب 

o :يظهر النظام السعر اإلجمالي لكميات العرض. اإلجمالي  

o :يظهر النظام إجمالي مجموع السعر اإلجمالي لكميات الترسية لكل الموردين. اإلجمالي الكلي 

o  لطباعة محضر لجنة البت يقوم المستخدم بالضغط على زر "طباعة" من شريط المهام حيث تظهر خطاب محضر

 (.8-2-1-3البت كما في الشكل )لجنة 
 

 
 شاشة محضر لجنة البت. ( يمثل8-2-1-3الشكل )

 

o :يقوم المستخدم باختيار نموذج طباعة محضر لجنة البت من القائمة المنسدلة، مع  نماذج محضر لجنة البت

لى الزر العلم أن هذه النماذج يتم تصميمها من خالل مصمم النماذج الخاص بنظام المنافسات، ثم يضغط ع

 "طباعة" ليتم طباعة النموذج.
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 صالحيات خاصة –لجنة البت محضر 
 

من قائمة الترسية/ البت في نظام المشتريات صالحيات خاصة  –شاشة لجنة البت  اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 .(8-3))المنافسات( كما في الشكل 
 

 
 صالحيات خاصة. –( يمثل شاشة لجنة البت 8-3ل )شكال
 

حيث تستخدم  ،خالل هذه الشاشة إعداد محضر لجنة البت في ترسية المنافسة على الموردين يتم من •

 منافسةال في المطلوبة الكمية من اكبر كمية ترسيةب هذه الشاشة من قبل أشخاص أصحاب صالحية للبث

 :اشةفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الش،كما يتم تسجيل سبب اختيار أو رفض عرض األسعار ،

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة التي يريد إعداد محضر لجنة البت لها ومن ثم يقوم  رقم المنافسة

 بالضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث يعرض النظام معلومات هذه المنافسة. 

o :المنافسة. يعرض النظام تلقائياً مسلسل الطرح بمجرد إدخال رقم  مسلسل الطرح 

o :يعرض النظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً. تاريخ المنافسة 

o :يعرض النظام مسمى المنافسة بمجرد إدخال رقمها. مسمى المنافسة 

o :يعرض النظام حالة سجل المنافسة.  حالة السجل 

o  :سعر كراسة يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل معلومات السعر والمواعيد(

المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، موعد فتح 

 المظاريف(.

o :يقوم المستخدم بعد اختيار المنافسة بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام وذلك إلدخال الحقول التالية 

o :ر لجنة البت.يقوم المستخدم بإدخال رقم محض رقم المحضر 
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o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ إعداد محضر لجنة البت. تاريخ إعداد المحضر 

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم لجنة البت المسؤولة عن ترسية المنافسة حيث سيعرض اللجنة المسؤولة

 النظام اسم هذه اللجنة تلقائياً. 
 

 
 صالحيات خاصة. -البت شاشة محضر لجنة الجزء السفلي من ( يمثل8-3-1ل )شكال
 

خطاب معين يتم بعد إدخال معلومات هذه الشاشة الضغط على زر "تعديل" من شريط المهام ومن ثم يتم عمل إلضافة  ▪

 مايلي: 

o :فتح الصيغة العامة ( بالضغط على هذا الرابط يقوم النظام بفتح وثيقة جديدة على برنامجMS Word حيث )

ذي يريده ومن ثم يحفظه في مكان ما على جهاز الحاسب ليتم استرجاعه يقوم المستخدم بطباعة الخطاب ال

 وتحميله عن طريق رابط "تحميل الخطاب".

o :يقوم المستخدم بالضغط على رابط تحميل الخطاب ليتمكن من تحديد المكان الموجود به  تحميل الخطاب

مستخدم بالضغط على زر ( ومن ثم يقوم ال8-3-1-1الخطاب حيث يعرض النظام شاشة كما في الشكل )

"Browse حيث يتم فتح قائمة الختيار المرفق من مكان تخزينه ويقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على زر "

 "تحميل" ويقوم بعد ذلك بالضغط على زر "إغالق" الموجود أسفل الشاشة حيث يصبح هذا المرفق مضافاً.

o :عرض الخطاب الذي تم تحميله. بالضغط على هذا الرابط يستطيع المستخدم عرض الخطاب 
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 ( يمثل شاشة تحميل الخطاب.8-3-1-1الشكل )

 

o  :رقم مسلسل للبند.م 

o  :يعرض النظام نوع البند الذي تم اختياره في شاشة تسجيل المنافسة.نوع البند 

o  :يعرض النظام وصف للبند المطلوب والذي تم إدخاله في شاشة تسجيل المنافسة.وصف البند المطلوب 

o يعرض النظام الكمية المطلوبة من البند المطلوب والذي تم إدخالها في شاشة تسجيل كمية المطلوبة: ال

 المنافسة.

o  :يعرض النظام الوحدة المطلوبة من البند المطلوب والذي تم إدخالها في شاشة تسجيل المنافسة.الوحدة 

دمة من الموردين على البنود المطلوبة لجدول عند الضغط على سطر جدول الكميات السابق يعرض النظام العروض المق ▪

الكميات ويقوم المستخدم باختيار سطر من هذه العروض وذلك لترسية هذا العرض أو عدم ترسيته ومن ثم الضغط على زر 

 "تعديل" حيث تظهر الحقول التالية:

o  :رقم مسلسل للمورد.م 

o  :لمنافسة.يعرض النظام اسم المورد الذي قدم العرض على هذه االمورد 

o :يعرض النظام نوع العطاء المقدم من المورد "أساسي، رديف". نوع العطاء 

o  :يعرض النظام وصف البند المقدم من المورد.وصف البند المقدم 

o  :يعرض النظام الكمية المقدمة من المورد للبند المطلوب.الكمية المقدمة 

o  :مطلوب.يعرض النظام سعر الوحدة المقدمة من البند السعر الوحدة 

o :يعرض النظام قيمة الخصم على سعر الوحدة. نسبة الخصم للوحدة الخصم 

o  :يعرض النظام صافي سعر الوحدة المقدمة من البند المطلوب.صافي سعر الوحدة 

o :يعرض النظام إجمالي سعر الوحدة المقدمة من العرض المطلوب. إجمالي العرض 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
APPLIED COMPUTER SERVICES CO. (HASIB) 

 
 (المنافساتنظام المشتريات ) :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB Company. All rights reserved.  179 

o :لك باختيار "نعم" من القائمة المنسدلة إذا كان يقبل عرض يقوم المستخدم باختيار عرض األسعار وذ اختيار

 األسعار أو اختيار "ال" إذا كان يرفض عرض األسعار.

o :يقوم المستخدم باختيار سبب موافقته على عرض األسعار أو سبب رفضه لهذا  سبب االختيار / الرفض

  العرض من القائمة المنسدلة.

o :مية الترسية من البند المقدم لعرض األسعار المختار.يقوم المستخدم بإدخال ك كمية الترسية  

o :يظهر النظام السعر اإلجمالي لكميات العرض. اإلجمالي  

o :يظهر النظام إجمالي مجموع السعر اإلجمالي لكميات الترسية لكل الموردين. اإلجمالي الكلي 
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 كشف بالمنافسات التي تم إلغاء ترسيتها

 

من قائمة الترسية/ البت في نظام المشتريات شف بالمنافسات التي تم إلغاء ترسيتها ك اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 .(8-4))المنافسات( كما في الشكل 
 

 
 شاشة كشف بالمنافسات التي تم إلغاء ترسيتها. ( يمثل8-4الشكل )

 

كل من الحقول في هذه فيما يلي تبيان ليتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بالمنافسات التي تم إلغاء ترسيتها، 

 :الشاشة

 محددات التقرير: •

o :( مع إدخال رقم إلى( والحقل )منيقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة في الحقلين ) رقم المنافسة

 الطرح لكالهما. 

o :(.إلى( والحقل )منيقوم المستخدم بإدخال تاريخ المنافسة في الحقلين ) تاريخ المنافسة 

o :(.إلى( والحقل )منتخدم بإدخال تاريخ اإللغاء في الحقلين )يقوم المس تاريخ اإللغاء 

o  يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض

 (.8-4-1النظام كشف بالمنافسات التي تم إلغاء ترسيتها كما في الشكل )
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 تم إلغاء ترسيتها.كشف بالمنافسات التي  ( يمثل8-4-1شكل )ال
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 طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية 
 

من قائمة الترسية/ البت في نظام المشتريات طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية  اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 . (8-5))المنافسات( كما في الشكل 
 

 
 طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية. ( يمثل شاشة8-5الشكل )

 

 :فيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة،إعداد طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية ه الشاشة يتم من خالل هذ

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة التي يريد إعداد طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية لها ومن  رقم المنافسة

حيث يعرض النظام معلومات هذه المنافسة، ومن ثم يقوم بالضغط  ثم يقوم بالضغط على زر "بحث" من شريط المهام

 على زر "جديد" من شريط المهام. 

o :يعرض النظام تلقائياً مسلسل الطرح بمجرد إدخال رقم المنافسة.  مسلسل الطرح 

o :يعرض النظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً. تاريخ المنافسة 

o :نافسة بمجرد إدخال رقمها.يعرض النظام مسمى الم مسمى المنافسة 

o :يعرض النظام حالة سجل المنافسة.  حالة السجل 

o  :يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة معلومات السعر والمواعيد

 المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، موعد فتح

 المظاريف(.

o :يختار المستخدم طلب التغيير المرغوب من القائمة المنسدلة، حيث يمكن عمل طلب تغيير أو أكثر  طلب التغيير

 للمنافسة من خالل شاشة تسجيل طلبات التغيير.
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o :رتباط يختار المستخدم نوع اإلرتباط المرغوب من القائمة المنسدلة، فيختار "ارتباط حجز مؤقت" أو "ا نوع اإلرتباط

مشاريع"، بحيث إذا تم اختيار نوع االرتباط "ارتباط حجز مؤقت" فإن النظام سيظهر الحقول التالية كما في الشكل 

(1-5-8). 
 

 
 طلب ارتباط حجز مؤقت. –شاشة طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية  ( يمثل8-5-1لشكل )ا

 

o :قبل حفظ الطلب، ويظهر حالة طلب الحجز "معتمد"  يظهر النظام حالة طلب الحجز "جديد غير معتمد" حالة الطلب

بعد حفظ واعتماد الطلب، ويظهر حالة طلب الحجز "معتمد من موظف االرتباط" بعد اعتماد الطلب من موظف 

االرتباطات في النظام المالي، ويظهر حالة طلب الحجز "معتمد من مدير اإلدارة المالية" بعد اعتماد الطلب من مدير 

 مالية في النظام المالي.اإلدارة ال

o :يعرض النظام تلقائياً رقم طلب الحجز بعد الحفظ. رقم الطلب 

o :يعرض النظام اسم الوحدة اإلدارية التي يتبع لها المستخدم الحالي للنظام. الوحدة اإلدارية الطالبة 

o :يعرض النظام التاريخ الحالي مع إمكانية التعديل عليه. التاريخ 

o  :النظام الرقم المرجعي لطلب الحجز بعد الحفظ. يعرضالرقم المرجعي 

o :يعرض النظام المبلغ اإلجمالي للمنافسة التي يريد المستخدم حجز مبلغ من بنود الميزانية لها،  المبلغ اإلجمالي

 مع إمكانية التعديل عليه.

o :يقوم المستخدم بإدخال التاريخ المتوقع لصرف المبلغ المحجوز.  التاريخ المتوقع للصرف 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم الوحدة اإلدارية المستفيدة ليقوم النظام باسترجاع اسم  الوحدة اإلدارية المستفيدة

 الوحدة اإلدارية.

o :يقوم المستخدم باختيار فرع المنشأة المستفيد من طلب الحجز من القائمة المنسدلة. الفرع المستفيد 

o :لحق ليقوم النظام بعرض اسمه.يقوم المستخدم بإدخال رقم صاحب ا صاحب الحق 

o :يقوم المستخدم بإدخال شرح على طلب الحجز. الشرح 
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o  :يقوم المستخدم بإدخال بعض المالحظات على طلب الحجز.المالحظات 

o  :بالضغط على هذا الرابط يقوم المستخدم بتحديد نسخ صور اإلحاالت لمن سيتم إرسالها حيث تظهر نسخ الصور

 (.8-5-1-1لشكل )شاشة نسخ الصور كما في ا
 

 
 نسخ الصور. ( يمثل شاشة8-5-1-1) شكلال
 

 لتحديد نسخ صور اإلحالة يتم الضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية:

o :رقم مسلسل. م 

o :يتم إدخال رقم نسخ الصور التي تم تعريفها في شاشة رموز نسخ الصور من اإلعدادات والرموز رقم نسخ الصور ،

 أو إدخال أي رمز آخر.

o :يعرض النظام وصف نسخ الصور بمجرد إدخال رقم نسخ الصور، ويمكن إدخال أي وصف آخر. وصف نسخ الصور 

 

 .المحجوز "مورد / مقاول" من المبلغ صاحب الحق المستفيداسم ورقم  يعرض النظام تلقائياً  أصحاب الحق: •

o  :رقم مسلسل.م 

o :صاحب الحق المستفيد من المبلغ الذي تم حجزه من بنود الميزانية.يعرض النظام اسم المورد  المورد 
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 (:8-5-2أما إذا تم اختيار نوع االرتباط "ارتباط مشاريع" فإن النظام سيظهر الحقول التالية كما في الشكل ) •

 

 
 طلب ارتباط مشاريع. –شاشة طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية  يمثل (8-5-2الشكل )

 

o قبل حفظ الطلب، ويظهر حالة طلب الحجز "معتمد" بعد  عتمد"م غيريظهر النظام حالة طلب الحجز " لطلب:حالة ا

حفظ واعتماد الطلب، ويظهر حالة طلب الحجز "معتمد من مدير اإلدارة المالية" بعد اعتماد الطلب من النظام 

 .المالي

o :ظ.يعرض النظام تلقائياً رقم االرتباط بعد الحف رقم اإلرتباط 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ اإلرتباط. تاريخ اإلرتباط 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم القرار. رقم القرار 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ القرار. تاريخ القرار 

o  :يعرض النظام رقم البند بعد استكمال إجراءات االرتباط مع النظام المالي.رقم البند 

o  :البند بعد استكمال إجراءات االرتباط مع النظام المالي. يعرض النظام اسماسم البند 

o :التي يريد المستخدم حجز مبلغ من بنود الميزانية لها،  منافسةيعرض النظام المبلغ اإلجمالي لل المبلغ اإلجمالي

 مع إمكانية التعديل عليه.

o :يقوم المستخدم بإدخال اسم العقد.  اسم العقد 

o :إدخال رقم المقاول ليقوم النظام باسترجاع اسم المقاول.يقوم المستخدم ب اسم المقاول 

o :يقوم المستخدم بإدخال سبب االرتباط. سبب االرتباط 

o  :يقوم المستخدم بإدخال بعض المالحظات على طلب الحجز.مالحظات 
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 اعتماد طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية
 

من قائمة الترسية/ البت في نظام المشتريات  الميزانية حجز مبلغ من بنوداعتماد طلب  اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (8-6))المنافسات( كما في الشكل 
 

 
 شاشة اعتماد طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية. ( يمثل8-6كل )الش

 

مبلغ من بنود الميزانية، يقوم  حجزخدم صاحب الصالحية باعتماد طلب السماح للمستيتم من خالل هذه الشاشة 

( حيث يقوم النظام باسترجاع معلومات المنافسة ومعلومات منافسةرقم البإدخال رقم المنافسة في حقل ) المستخدم

 طلب االرتباط، ثم يضغط المستخدم على الزر "اعتماد" لتتم عملية اعتماد طلب الحجز.
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 تسجيل محاضر تخفيض العروض
 

ائمة الترسية/ البت في نظام المشتريات من ق تسجيل محاضر تخفيض العروض اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (8-7))المنافسات( كما في الشكل 
 

 

 شاشة تسجيل محاضر تخفيض العروض. ( يمثل8-7الشكل )
 

فيما يلي تبيان لكل ، أن يقوم بتسجيل محاضر تخفيض عروض الموردينالسماح للمستخدم يتم من خالل هذه الشاشة 

 :من الحقول في هذه الشاشة

 الرئيسية: المعلومات •

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة حيث يعرض النظام معلومات المنافسة.رقم المنافسة 

o :يعرض النظام تلقائياً مسلسل الطرح بمجرد إدخال رقم المنافسة.  مسلسل الطرح 

o :يعرض النظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً. تاريخ المنافسة 

o :المنافسة بمجرد إدخال رقمها. يعرض النظام مسمى مسمى المنافسة 

o :يعرض النظام حالة سجل المنافسة. حالة السجل 

o  :يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة معلومات السعر والمواعيد

فتح المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، موعد 

 المظاريف(.

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم المورد أو المقاول أو يقوم بالضغط على زر " المورد/ المقاولF2 حيث يقوم "

النظام بعرض شاشة تعرض قائمة بأرقام وأسماء الموردين ليقوم المستخدم بإختيار المورد المطلوب، فيسترجع 

ا، وقيمة الترسية النهائية لكل عرض. يختار المستخدم النظام اسم المورد/المقاول ونوع العروض التي قدمه

 العرض المراد تخفيضه، ثم يضغط على الزر "جديد".
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 محاضر التخفيض: •

o  :رقم مسلسل تلقائي.م 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم الخطاب.  رقم الخطاب 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ الخطاب. تاريخ الخطاب 

o يعرض النظام قيمة الضريبة المضافة قبل التخفيض. خفيض:قيمة الضريبة المضافة قبل الت 

o :يعرض النظام قيمة العرض قبل التخفيض. قيمة العرض قبل التخفيض 

o :)%( يدخل المستخدم نسبة الخصم بالدرجة المئوية. نسبة الخصم 

o :يعرض النظام قيمة الخصم بعد إدخال نسبة الخصم من قبل المستخدم. قيمة الخصم 

o  بعد التخفيض. يعرض النظام قيمة الضريبة المضافة المضافة بعد التخفيض:قيمة الضريبة 

o :يعرض النظام قيمة العرض بعد التخفيض. قيمة العرض بعد التخفيض 

o :يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على محضر التخفيض الذي تم تسجيله. مالحظات 
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 تسجيل طلبات التغيير
 

من قائمة الترسية/ البت في نظام المشتريات )المنافسات( كما  بات التغييرتسجيل طل اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 . (8-8)في الشكل 
 

 

 الجزء العلوي من شاشة تسجيل طلبات التغيير. ( يمثل8-8الشكل )
 

 :فيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشةيتم من خالل هذه الشاشة تسجيل طلبات التغيير على المنافسات، 

 ومات الرئيسية:المعل •

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة حيث يعرض النظام معلومات المنافسة.رقم المنافسة 

o :يعرض النظام تلقائياً مسلسل الطرح بمجرد إدخال رقم المنافسة.  مسلسل الطرح 

o :يعرض النظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً. تاريخ المنافسة 

o :مسمى المنافسة بمجرد إدخال رقمها.يعرض النظام  مسمى المنافسة 

o :يعرض النظام حالة سجل المنافسة. حالة السجل 

o  :يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة معلومات السعر والمواعيد

وعد فتح المواصفات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، م

 المظاريف(.

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم المورد أو المقاول أو يقوم بالضغط على زر " المورد/ المقاولF2 حيث يقوم "

النظام بعرض شاشة تعرض قائمة بأرقام وأسماء الموردين حيث يقوم المستخدم بإختيار المورد المطلوب 

 فيسترجع النظام اسم المورد/المقاول.

o :وم النظام باسترجاع رقم الخطاب.يق رقم الخطاب 

o :يقوم النظام باسترجاع تاريخ الخطاب. تاريخ الخطاب 
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o :يعرض النظام نسبة مبلغ الضمان من اإلجمالي. نسبة مبلغ الضمان من اإلجمالي 

o :يقوم النظام باسترجاع المفوض بتوقيع العقد / طرف أول. المفوض بتوقيع العقد / طرف أول 

o :قوم النظام باسترجاع مدة الضمان النهائي.ي مدة الضمان النهائي 
 

 

 الجزء السفلي من شاشة تسجيل طلبات التغيير. ( يمثل8-8-1الشكل )
 

 الحقول التالية: يقوم بتعبئةثم من شريط المهام زر "جديد" بالضغط على المستخدم  يقومطلبات التغيير:  •

o  :رقم مسلسل تلقائي لطلب التغيير الجديد.م 

o يقوم المستخدم بإدخال رقم طلب التغيير الجديد.  ر:رقم طلب التغيي 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ طلب التغيير الجديد. تاريخ طلب التغيير 

o :يقوم المستخدم باختيار نوع تغيير مدة التنفيذ من القائمة المنسدلة. نوع تغيير مدة التنفيذ 

o :يقوم المستخدم بإدخال مدة التغيير. مدة التغيير 

o يعرض النظام مدة التنفيذ قبل التغيير. تنفيذ قبل التغيير:مدة ال 

o :يعرض النظام مدة التنفيذ بعد التغيير. مدة التنفيذ بعد التغيير 

o :يقوم المستخدم بإدخال سبب التغيير. سبب التغيير 

o :يقوم المستخدم بإدخال المالحظات إن وجدت. مالحظات 

o :ل، وذلك بعد الحفظ حيث يعرض النظام الحالة )غير معتمد(.يعرض النظام حالة الطلب في هذا الحق إعتماد 
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من شريط مهام جدول زر "جديد" بالضغط على  يقوم المستخدم طلب التغييربعد إدخال معلومات جدول البنود:  •

 :التالية الحقول يقوم بتعبئةثم البنود 

o  :رقم مسلسل تلقائي للبند.م 

o :الصنف، ويقوم النظام باسترجاع اسم الصنف.  يقوم المستخدم بإدخال رقم وصف وصف الصنف 

o  :يقوم المستخدم باختيار نوع التغيير من القائمة المنسدلة فيختار )زيادة( أو )تخفيض(.نوع التغيير 

o  :يقوم المستخدم بإدخال كمية الزيادة أو التخفيض على الصنف.الكمية 

o  :يعرض النظام الكمية قبل التغيير.الكمية قبل التغيير 

o يقوم النظام بحساب الكمية بعد التغيير ثم يقوم بعرضها.ية بعد التغيير: الكم 

o  :يقوم النظام بعرض هل البند يخضع للضريبة المضافة ام ال.البند يخضع للضريبة المضافة 

o  :يقوم النظام بعرض قيمة الضريبة المضافة.قيمة الضريبة المضافة 

o  :لوحدة.يقوم النظام بعرض صافي سعر اصافي سعر الوحدة 

o  :يقوم النظام بحساب قيمة التغيير ثم يقوم بعرضها.قيمة التغيير 

o :يقوم المستخدم بإدخال المالحظات إن وجدت. مالحظات 

o :يقوم النظام بحساب إجمالي قيمة التغيير ثم يقوم بعرضها للمستخدم مع عرض نوع  إجمالي قيمة التغيير

 التغيير.

o :ير ثم يقوم بعرضها للمستخدم.يقوم النظام بحساب نسبة التغي وبنسبة 

o :يقوم المستخدم باختيار نموذج طباعة تسجيل طلب التغيير من القائمة  نماذج تسجيل طلبات التغيير

 المنسدلة، مع العلم أن هذه النماذج يتم تصميمها من خالل مصمم النماذج الخاص بنظام المنافسات.

o :طلب التغيير على النموذج المختار.يقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر لطباعة  طباعة 
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 إعتماد طلبات التغيير
 

من قائمة الترسية/ البت في نظام المشتريات )المنافسات( كما في  اعتماد طلبات التغيير اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 . (8-9)الشكل 
 

 

 شاشة اعتماد طلبات التغيير. ( يمثل8-9) الشكل
 

رقم ، يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة في حقل )في النظام طلبات التغييريتم من خالل هذه الشاشة إعتماد 

المورد/ (، ليقوم النظام بعرض معلومات المنافسة. يقوم المستخدم بإدخال رقم المورد/المقاول في حقل )منافسةال

سماء الموردين ليقوم " حيث يقوم النظام بعرض شاشة تعرض قائمة بأرقام وأF2( أو يقوم بالضغط على زر "المقاول

المستخدم بإختيار المورد المراد اعتماد طلب التغيير الخاص به، ثم يضغط على الزر "بحث" فيقوم النظام باسترجاع معلومات 

طلب التغيير الخاص بالمورد/المقاول ويقوم النظام بتفعيل الزر "اعتماد" الموجود في الحقل األخير من جدول طلبات التغيير كما 

 (، ثم يضغط المستخدم على الزر "اعتماد" لكي يتم اعتماد طلب التغيير.8-9هر في الشكل )هو ظا

 

o :يقوم المستخدم باختيار نموذج طباعة اعتماد طلب التغيير من القائمة المنسدلة،  نماذج تسجيل طلبات التغيير

نافسات، ثم يضغط على الزر مع العلم أن هذه النماذج يتم تصميمها من خالل مصمم النماذج الخاص بنظام الم

 "طباعة" ليتم طباعة النموذج.
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 إعداد أمر التغيير
 

من قائمة الترسية/ البت في نظام المشتريات )المنافسات( كما في  إعداد أمر التغيير اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 . (8-10)الشكل 
 

 

 شاشة إعداد أمر التغيير. ( يمثل8-10)الشكل 
 

 :فيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشةلمنافسة،  لشاشة إعداد أمر التغييريتم من خالل هذه ا

 المعلومات الرئيسية: •

o  :يقوم المستخدم بالضغط على "جديد" من شريط المهام ومن ثم يقوم بإدخال رقم طلب رقم طلب التغيير

 التغيير.

o :عد إدخال رقم طلب التغيير. يعرض النظام تلقائياً تاريخ طلب التغيير ب تاريخ طلب التغيير 

o :يعرض النظام تلقائياً المالحظات بعد إدخال رقم طلب التغيير. مالحظات 

o :يعرض النظام تلقائياً رقم المنافسة بعد إدخال رقم طلب التغيير. رقم المنافسة 

o :يعرض النظام تلقائياً مسمى المنافسة بعد إدخال رقم طلب التغيير. مسمى المنافسة 

o يعرض النظام تلقائياً رقم خطاب الترسية بعد إدخال رقم طلب التغيير. لترسية:رقم خطاب ا 

o :يعرض النظام تلقائياً رقم تعميد طلب التغيير بعد الحفظ. رقم تعميد طلب التغيير 

o :يعرض النظام تلقائياً تاريخ تعميد طلب التغيير بعد إدخال رقم طلب التغيير. تاريخ تعميد طلب التغيير 

o يعرض النظام تلقائياً قيمة تعميد طلب التغيير بعد إدخال رقم طلب التغيير. د طلب التغيير:قيمة تعمي 

o :يعرض النظام تلقائياً حالة السجل بعد إدخال رقم طلب التغيير وتكون حالة السجل )جديد(. حالة السجل 
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 جدول البنود: •

o  :يعرض النظام تلقائياً رمز مسلسل.م 

o :لقائياً وصف البند بعد إدخال رقم طلب التغيير.يعرض النظام ت وصف البند 

o :يعرض النظام تلقائياً نوع التغيير بعد إدخال رقم طلب التغيير. نوع التغيير 

o :يعرض النظام تلقائياً كمية التغيير بعد إدخال رقم طلب التغيير. الكمية 

o  :مضافة ام ال.يقوم النظام بعرض هل البند يخضع للضريبة الالبند يخضع للضريبة المضافة 

o  :يقوم النظام بعرض قيمة الضريبة المضافة.قيمة الضريبة المضافة 

o :يعرض النظام تلقائياً صافي سعر الوحدة بعد إدخال رقم طلب التغيير. صافي سعر الوحدة 

o :يعرض النظام تلقائياً قيمة التغيير بعد إدخال رقم طلب التغيير. قيمة التغيير 

o :ياً المالحظات بعد إدخال رقم طلب التغيير.يعرض النظام تلقائ مالحظات 

 

يختار المستخدم نموذج طباعة إعداد أمر التغيير من القائمة المنسدلة، وهذه النماذج  نماذج إعداد أمر التغيير: •

 تكون مصممة من خالل مصمم نماذج نظام المنافسات.

 ر على النموذج المختار.يقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر لطباعة إعداد أمر التغيي طباعة: •
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 اعتماد أمر التغيير
 

من قائمة الترسية/ البت في نظام المشتريات )المنافسات( كما في  اعتماد أمر التغيير اختيارتظهر هذه الشاشة عند 

 . (8-11)الشكل 
 

 

 شاشة اعتماد أمر التغيير. ( يمثل8-11شكل )ال
 

التغيير فيسترجع النظام معلومات أمر  طلبقوم المستخدم بإدخال رقم ييتم من خالل هذه الشاشة إعتماد أمر التغيير، 

 .، فتصبح حالة السجل )معتمد(يضغط المستخدم على الزر "اعتماد" في أسفل الشاشة، التغيير

يختار المستخدم نموذج طباعة اعتماد أمر التغيير من القائمة المنسدلة، وهذه  نماذج إعداد أمر التغيير: •

 مصممة من خالل مصمم نماذج نظام المنافسات.النماذج تكون 

 يقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر لطباعة إعتماد أمر التغيير على النموذج المختار.  طباعة: •
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 االرتباط -كشف طلبات الحجز 
 

لمنافسات( من قائمة الترسية/ البت في نظام المشتريات )ا االرتباط -كشف طلبات الحجز  اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 .(8-12)كما في الشكل 
 

 
 .االرتباط -كشف طلبات الحجز شاشة  ( يمثل8-12الشكل )

 

فيما يلي تبيان لكل من الحقول في يتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف بالمنافسات التي تم عمل طلبات حجز لها، 

 :هذه الشاشة

 محددات التقرير: •

o :( مع إدخال رقم الطرح إلى( و )منالمنافسة في الحقلين )يقوم المستخدم بإدخال رقم  رقم المنافسة

 لكالهما. 

o :(.إلى( و )منيقوم المستخدم بإدخال رقم المورد في الحقلين ) رقم المورد 

o :يقوم المستخدم باختيار حالة طلب الحجز، فيختار )جديد( أو )معتمد( أو )الكل(. حالة طلب الحجز 

o :ع الطلب، فيختار )ارتباط مؤقت( أو )ارتباط مشاريع(.يقوم المستخدم باختيار نو نوع الطلب 

o  يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض

 (.8-12-1اإلرتباط كما في الشكل ) -النظام كشف طلبات الحجز 
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 .االرتباط –كشف طلبات الحجز  ( يمثل8-12-1الشكل )
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 دالعقو
 

 .()المنافسات في نظام المشتريات العقود مجموعة شاشات (9-0الشكل )تمثل هذه القائمة كما في 

 

 
 شاشة العقود. ( يمثل9-0كل )الش

 

 أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة. اختياريمكن 
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 سجل العقود
 

 .(9-1)في نظام المشتريات )المنافسات( كما في الشكل  عقودمن قائمة الالعقود سجل  اختيارهذه الشاشة عند  تظهر
 

 
 شاشة سجل العقود. ( يمثل9-1الشكل )

 

 :فيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشةيتم من خالل هذه الشاشة إعداد العقود مع الموردين، 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o :ال رقم المنافسة أو )مسمى المنافسة في حقل مسمى المنافسة( يقوم المستخدم بإدخ رقم المنافسة

التي يريد إعداد عقد لها مع المورد ومن ثم يقوم بالضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث يعرض النظام 

 معلومات هذه المنافسة. 

o :يعرض النظام تلقائياً مسلسل الطرح بمجرد إدخال رقم المنافسة.  مسلسل الطرح 

o يعرض النظام تاريخ إعداد المنافسة تلقائياً. لمنافسة:تاريخ ا 

o :يعرض النظام مسمى المنافسة بمجرد إدخال رقمها. مسمى المنافسة 

o :يعرض النظام حالة سجل المنافسة.  حالة السجل 

o  :يعرض النظام معلومات السعر والمواعيد للمنافسة، والتي تشمل )سعر كراسة معلومات السعر والمواعيد

ات، آخر موعد لبيع الكراسة، آخر موعد لتقديم العروض، آخر موعد لتلقي االستفسارات، موعد فتح المواصف

 المظاريف(.

o :1-1بالضغط على هذا الزر يقوم النظام بإظهار شاشة خطاب تبليغ العقد كما في الشكل ) خطاب تبليغ العقد-

دم على المنافسة وليقوم بمراجعة اإلدارة ( حيث يرسل هذا الخطاب للمورد لتبليغه الموافقة على عرضه المق9

 المالية الستكمال إجراءات توقيع العقد.
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يقوم المستخدم بعد اختيار المنافسة بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام وذلك إلدخال الحقول التالية كما في  ▪

 .(9-1-2الشكل )

o :الذي تم ترسية المنافسة عليه إلعداد عقد يقوم المستخدم بإدخال رقم المورد أو المقاول  المورد/ المقاول

 مع هذا المورد بخصوص توريد هذه المنافسة.

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم العقد الذي سوف يقوم بتسجيله مع المورد. رقم العقد 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ العقد الذي سوف يقوم بتسجيله مع المورد. تاريخ العقد 

o  :م باختيار نوع العقد من القائمة المنسدلة والتي سبق تعريفها في اإلعدادات والرموز يقوم المستخدنوع العقد

 في شاشة رموز أنواع العقود.

o  :يقوم المستخدم بإدخال قيمة العقد الذي سوف يقوم بتسجيله مع المورد.قيمة العقد 

o :دلة ومن ثم يقوم بإدخال يقوم المستخدم بتحديد مدة تنفيذ عقد المنافسة من القائمة المنس مدة التنفيذ

 عدد أيام أو أسابيع أو أشهر أو عدد سنوات مدة التنفيذ.

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ بداية تسليم بنود المنافسة. تاريخ التسليم االبتدائي 

o  :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ االنتهاء من تسليم بنود المنافسة.تاريخ التسليم النهائي 

o  :المستخدم باختيار هذا الخيار إذا كان مطلوب بوليصة. يقوممطلوب بوليصة 
 

 
 يمثل شاشة خطاب تبليغ العقد. (9-1-1شكل )ال
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 شاشة سجل العقود. الجزء السفلي من ( يمثل9-1-2)شكل ال
 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ إرسال صورة من العقد إلى كل من "الزكاة والدخل، التأمينات  تاريخ اإلرسال

 عية، ديوان المراقبة، وزارة المالية، مجلس الغرفة التجارية".االجتما

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم إجازة كل من "ديوان المراقبة، وزارة المالية، مجلس الغرفة التجارية".رقم اإلجازة 

o  :يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على إرسال صورة من العقد إلى هذه المؤسسات.مالحظات 

o يقوم المستخدم بإدخال اسم الشخص الذي يمثل المقاول في توقيع العقد.  ل:ممثل المقاو 

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم التفويض القانوني لممثل المقاول.رقم التفويض القانوني 

o  :يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي تم فيه تفويض المقاول لممثله.تاريخ التفويض القانوني 

o :يقوم المستخدم بإدخال التاريخ االفتراضي والفعلي الستالم بنود المنافسة في الموقع. تاريخ استالم الموقع 

o :يقوم المستخدم بإدخال التاريخ االفتراضي والفعلي لتسليم بنود المنافسة في الموقع. تاريخ تسليم الموقع 

o :المشروع.يقوم المستخدم بإدخال التاريخ االفتراضي والفعلي النتهاء  تاريخ انتهاء المشروع 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم محضر استالم الموقع. رقم محضر استالم الموقع 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ محضر استالم الموقع لهذه المنافسة. التاريخ 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم محضر إقفال المشروع لهذه المنافسة. رقم محضر إقفال المشروع 

o :دخال تاريخ محضر إقفال المشروع.يقوم المستخدم بإ التاريخ 

o يقوم المستخدم بإدخال الرقم المرجعي لمنصة اعتماد . : الرقم المرجعي لمنصة اعتماد 

خطاب معين يتم بعد إدخال معلومات هذه الشاشة الضغط على زر "تعديل" من شريط المهام ومن ثم يتم إلضافة  •

 عمل مايلي: 

o :بالضغط على هذا الر فتح الصيغة العامة( ابط يقوم النظام بفتح وثيقة جديدة على برنامجMS Word)  حيث

يقوم المستخدم بطباعة الخطاب الذي يريده ومن ثم يحفظه في مكان ما على جهاز الحاسب ليتم استرجاعه 

 وتحميله عن طريق رابط "تحميل الخطاب".



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
APPLIED COMPUTER SERVICES CO. (HASIB) 

 
 (المنافساتنظام المشتريات ) :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB Company. All rights reserved.  202 

o المكان الموجود به  حديدليتمكن من ت الخطاب يقوم المستخدم بالضغط على كلمة تحميل :الخطاب تحميل

يقوم المستخدم بالضغط على زر ومن ثم  (9-1-2-1النظام شاشة كما في الشكل ) يعرضحيث  الخطاب

"Browse حيث يتم فتح قائمة الختيار المرفق من مكان تخزينه ويقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على زر "

 حيث يصبح هذا المرفق مضافاً. سفل الشاشةالموجود أ" إغالق"تحميل" ويقوم بعد ذلك بالضغط على زر "

o :بالضغط على هذا الرابط يستطيع المستخدم عرض الخطاب الذي تم تحميله عرض الخطاب. 
 

 
 ( يمثل شاشة تحميل الخطاب.9-1-2-1الشكل )

 

o :يستطيع المستخدم بالضغط على زر "بيانات خطاب الضمان النهائي" الدخول  بيانات خطاب الضمان النهائي

( حيث يكون هذا الزر فعاالً عندما يكون نظام 9-1-2-2ى شاشة خطاب الضمان النهائي كما في الشكل )إل

 المنافسات غير مرتبط مع النظام المالي.
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 شاشة بيانات خطاب الضمان النهائي. ( يمثل9-1-2-2الشكل )

 

فيما يلي تبيان لكل من الحقول المهام،  يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط إلضافة خطاب الضمان النهائي

 :في هذه الشاشة

o  :يعرض النظام رقم متسلسل تلقائي.رقم متسلسل 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم الضمان. رقم الضمان 

o :يعرض النظام نوع الضمان "نهائي". نوع الضمان 

o :يقوم المستخدم بإدخال قيمة الضمان. قيمة الضمان 

o :يعرض النظام قيمة الضمان بعد التعديل. قيمة الضمان بعد التعديل 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ الضمان. تاريخ الضمان 

o :يعرض النظام تاريخ الضمان الميالدي بعد إدخال تاريخ الضمان. تاريخ الضمان الميالدي 

o :يعرض النظام تاريخ إنتهاء الضمان بعد إدخال تاريخ الضمان. تاريخ انتهاء الضمان 

o يعرض النظام تاريخ انتهاء الضمان الميالدي بعد ادخال تاريخ الضمان. ء الضمان ميالدي:تاريخ انتها 

o :يعرض النظام تاريخ انتهاء الضمان بعد التعديل. تاريخ انتهاء الضمان بعد التعديل 

o :يقوم المستخدم بتحديد مصدر الضمان من خالل القائمة المنسدلة. مصدر الضمان 

o :لمستخدم بتحديد فرع مصدر الضمان من خالل القائمة المنسدلة.يقوم ا فروع مصدر الضمان 

o :يقوم المستخدم بإدخال اسم العملية. اسم العملية 

o :يقوم المستخدم بإختيار العملة من القائمة المنسدلة. العملة 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم الجهة المسؤولة عن العملية أو يقوم بالضغط  الجهة المسؤولة عن العملية

 " حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات ليقوم المستخدم بإختيار الجهة المطلوبة.F2لى زر "ع

o :يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته. مالحظات 

o :يعرض النظام اسم المورد مقدم الضمان. اسم مقدم الضمان 
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o :جود به الضمان حيث يعرض النظام يقوم المستخدم بالضغط على رابط تحميل ليتمكن من تحديد المكان المو تحميل

" حيث يتم فتح قائمة الختيار Browse( ومن ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر "9-1-2-3شاشة كما في الشكل )

المرفق من مكان تخزينه ويقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على زر "تحميل" ويقوم بعد ذلك بالضغط على زر 

 صبح هذا المرفق مضافاً."إغالق" الموجود أسفل الشاشة حيث ي

o  :يعرض النظام الحركات التي تمت على الضمان من خالل شاشة عمليات الضمانات.حركات الضمان 
 

 
 ( يمثل شاشة تحميل الخطاب.9-1-2-3الشكل )

 

o  :إلضافة خطابات صادرة وواردة إلى سجل عقد المنافسة يقوم المستخدم بالضغط على زر صادر وارد العقد

 يط مهام جدول صادر وارد العقد حيث تظهر الحقول التالية:"جديد" من شر

o  :يقوم المستخدم باختيار نوع الخطاب من القائمة المنسدلة والتي تم تعريفها في اإلعدادات نوع الخطاب

 والرموز في شاشة رموز أنواع الخطابات.

o :م بإضافته.يقوم المستخدم بإدخال رقم الخطاب الصادر أو الوارد الذي سيقو رقم الخطاب 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ الخطاب الصادر أو الوارد الذي سيقوم بإضافته. تاريخ الخطاب 

o :يقوم المستخدم بإدخال موضوع الخطاب الصادر أو الوارد الذي سيقوم بإضافته. موضوع الخطاب 

o :دلة.يقوم المستخدم باختيار حالة الخطاب "صادر" أو "وارد" من القائمة المنس الحالة 

o :يقوم المستخدم باختيار نموذج طباعة سجل العقود من القائمة المنسدلة, ثم يضغط  نموذج سجل العقود

 على الزر "طباعة" ليتم طباعة النموذج.
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 سجل العقودكشف 
 

في نظام المشتريات )المنافسات( كما في الشكل  عقودمن قائمة ال كشف سجل العقود اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

(2-9) . 
 

 
 شاشة كشف سجل العقود. ( يمثل9-2الشكل )

 

فيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه سجل العقود،  معلومات عرضيتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف ي

 :الشاشة

 محددات التقرير: •

o :اختيار جميع  يتم اختيار نوع العقد المراد إعداد تقرير عنه وذلك من القائمة المنسدلة، مع إمكانية نوع العقد

 .في المربع()أنواع العقود وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة 

o  يتم إدخال العام المالي الذي تم تسجيل العقود خالله وذلك في حقل )من  إلى(: –العام المالي )من– 

بع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إلى(، مع إمكانية اختيار جميع األعوام المالية وذلك بالضغط بالمر

 في المربع.()إشارة 

o  يتم إدخال تاريخ العقد في حقل "من" حيث يحدد بداية إعداد الكشف من هذا إلى(:  –تاريخ العقد )من

التاريخ كما يتم إدخال تاريخ العقد في حقل "إلى" حيث يحدد نهاية إعداد الكشف إلى هذا التاريخ، مع إمكانية 

 في المربع.()ار جميع التواريخ وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة اختي

o :يتم إدخال رقم المورد الذي تم إبرام العقد معه وذلك من خالل الضغط على زر "  الموردF2 من لوحة المفاتيح "

د المطلوب، مع إمكانية اختيار جميع الموردين حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموردين فيتم اختيار المور

 في المربع. ()وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة 

o :يتم إدخال مسمى المنافسة التي تم تسجيل عقد لها والمراد إعداد تقرير عنه. مسمى العملية 
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"تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام كشف  يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر ▪

 .(9-2-1الشكل )سجل العقود كما في 
 

 
 كشف سجل العقود. ( يمثل9-2-1ل )شكال
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 متابعة المشاريعكشف 
 

في نظام المشتريات )المنافسات( كما في  عقودمن قائمة ال كشف متابعة المشاريع اختيارهذه الشاشة عند تظهر 

 . (9-3)الشكل 
 

 
 شاشة كشف متابعة المشاريع. ( يمثل9-3الشكل )

 

فيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه عن متابعة المشاريع،  معلومات عرضيتم من خالل هذه الشاشة إعداد كشف ي

 :الشاشة

 محددات التقرير: •

o :ختيار جميع يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم الذي قام بالعمليات، مع إمكانية ا اسم المستخدم

 في المربع.()المستخدمين وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة 

o :يقوم المستخدم بتحديد اسم المشروع الذي يريد اعداد تقرير عنه، مع إمكانية اختيار جميع  اسم المشروع

 في المربع.()إشارة  المشاريع وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر

o )يقوم المستخدم بإدخال رقم المنافسة في حقل "من" وإدخال مسلسل طرح  :رقم المنافسة )من/ إلى

المنافسة في الحقل الذي يليه حيث يحدد المستخدم بداية المنافسات التي يريد أن يبدأ بها الكشف. ويقوم 

لسل طرح المنافسة في الحقل الذي يليه، حيث المستخدم بإدخال رقم المنافسة في حقل "إلى" وإدخال مس

في  ()يحدد المستخدم نهاية المنافسات التي يريد أن ينتهي بها الكشف. أو يقوم المستخدم بوضع إشارة 

 المربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث يتم إعداد الكشف بكل المنافسات الموجودة بالنظام. 

o  :)ستخدم بإدخال تاريخ المنافسة في حقل "من" حيث يحدد بداية إعداد يقوم المتاريخ المنافسة )من/ إلى

الكشف من هذا التاريخ وكما ويقوم بإدخال تاريخ المنافسة في حقل "إلى" حيث يحدد نهاية إعداد الكشف إلى 
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" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام F8هذا التاريخ، مع إمكانية إدخال التاريخ عن طريق الضغط على زر "

 التاريخ الهجري لليوم مع إمكانية التعديل عليه.

o :يقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة المستفيدة من المنافسة، أو يقوم بالضغط على زر  الجهة المستفيدة

"F2 من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الوحدات اإلدارية للمنشأة ليختار منها "

 الوحدة المستفيدة من المنافسة.المستخدم رقم الجهة أو 

يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام  •

 .(9-3-1الشكل )كشف متابعة المشاريع كما في 
 

 
 كشف متابعة المشاريع. يمثل (9-3-1شكل )ال
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 مصمم التقارير
 

يتم  عملية هو مصمم التقاريرويقصد في  ،في النظام مصمم التقاريرشاشة  (10-0لشكل )اتمثل هذه القائمة كما في 

 .ا تصميم تقارير حسب رغبة المستخدممن خالله
 

 
 ( يمثل شاشة مصمم التقارير.10-0الشكل )

 

 أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة. اختياريمكن 
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 وتنفيذ التقارير الخاصة تصميم
 

في نظام المشتريات )المنافسات(  مصمم التقاريرمن قائمة  تصميم وتنفيذ التقارير الخاصة اختيارهذه الشاشة عند تظهر 

 .(01-1)كما في الشكل 

كين أن يقوم المستخدم بتصميم تقرير وفق شرط تصفية معين والهدف من هذه العملية تم: هو مصمم التقاريروالمقصود ب

 .المستخدم من إعداد تقارير وفق رغبته
 

 
 شاشة تصميم وتنفيذ التقارير الخاصة. ( يمثل01-1)الشكل 

 

، لتصميم تقرير جديد يقوم المستخدم بالضغط على في النظامالخاصة  يتم من خالل هذه الشاشة تصميم وتنفيذ التقارير

 زر"جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية:

 لومات الرئيسية:المع •

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم التقرير. رقم التقرير 

o :يقوم المستخدم بإدخال اسم التقرير ويراعي أن يكون اسم ذو معنى وله عالقة بطبيعة عمل التقرير  اسم التقرير

 مما يسهل على المستخدم معرفة طبيعة عمل التقرير بمجرد قراءة اسمه.

o :المستخدم بإدخال رقم التقرير في القائمة.يقوم  رقم التقرير بالقائمة 

o  :يقوم المستخدم باختيار مجموعة القائمة التي سيظهر بها هذا التقرير من القائمة المنسدلة مجموعة القائمة

 وهي قوائم النظام الموجودة على يمين الشاشة.

o  :يقوم المستخدم بإدخال عرض صفحة التقرير.عرض الصفحة 

o :المستخدم باختيار رمز شرط التصفية من القائمة المنسدلة.يقوم  رمز شرط التصفية 

o :يقوم النظام بعرض وصف شرط التصفية، مع إمكانية التعديل عليه من قبل المستخدم. وصف الشرط 
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o :يقوم المستخدم باختيار فيما إذا كان هذا الشرط محجوز للنظام وال يمكن التعديل عليه، أو غير  محجوز للنظام

 يمكن التعديل عليه.محجوز للنظام و

o  :"يقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر لتنفيذ التقرير.زر "تنفيذ التقرير 

 

 لتعريف حقول التقرير يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط مهام جدول حقول التقريرحقول التقرير:  •

 حيث تظهر الحقول التالية:

o :رقم مسلسل. م 

o  :إدخال ترتيب ظهور الحقل في الكشف.يقوم المستخدم بموقع الحقل 

o :يقوم المستخدم باختيار مصدر معلومات الحقل من القائمة المنسدلة. المصدر 

o  :يقوم المستخدم باختيار اسم الحقل من القائمة المنسدلة.اسم الحقل 

o  :يعرض النظام اسم الحقل الذي تم اختياره مع إمكانية التعديل عليه من قبل المستخدم.العنوان 

o يقوم المستخدم بإدخال طول الحقل. لطول:ا 

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم التجميع للحقل.رقم التجميع 

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم ترتيب الحقل.رقم الترتيب 

o  :يقوم المستخدم باختيار فيما إذا كان للحقل مجموع وذلك بوضع إشارة له مجموع()  في المربع الموجود في

 حقل له مجموع.
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 عريف شروط التصفيةت
 

في نظام المشتريات )المنافسات( كما في  مصمم التقاريرمن قائمة تعريف شروط التصفية  اختيارهذه الشاشة عند  تظهر

 .(10-2)الشكل 

 والمقصود بشرط التصفية: هو شرط يقوم المستخدم بتعريفه ليقوم باستخدامه فيما بعد في االستطالعات والتقارير.
 

 
 إضافة. –شاشة تعريف شروط التصفية  ( يمثل10-2الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:، تعريف شروط التصفية في النظاميتم من خالل هذه الشاشة 

 المعلومات الرئيسية: •

o :(.001يقوم المستخدم بإدخال رمز الشرط مثل ) رمز الشرط 

o :يراعي أن يكون اسم ذو معنى وله عالقة بطبيعة عمل الشرط يقوم المستخدم بإدخال اسم الشرط و اسم الشرط

 مما يسهل على المستخدم معرفة طبيعة عمل الشرط بمجرد قراءة اسمه.

o :يختار المستخدم تصنيف الشرط من القائمة المنسدلة، وهناك نوع واحد لتصنيف الشروط وهو  تصنيف الشرط

 تقارير.

o :يقوم المستخدم بإدخال وصف الشرط. الوصف 

o :يقوم المستخدم باختيار فيما إذا كان هذا الشرط محجوز للنظام وال يمكن التعديل عليه، أو غير  محجوز للنظام

 محجوز للنظام ويمكن التعديل عليه.

 

 يقوم المستخدم ببناء الشرط عن طريق إدخال الحقول التالية: •

o :فاد منه في حال كان الشرط يحتوي يقوم النظام بتحديد رقم السطر بشكل تلقائي وتسلسلي ويست رقم السطر

 أكثر من سطر.



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
APPLIED COMPUTER SERVICES CO. (HASIB) 

 
 (المنافساتنظام المشتريات ) :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB Company. All rights reserved.  213 

o :يستخدم حقل محدد السطر في حالة الشروط المركبة )أكثر من سطر( وذلك للربط بين أكثر من  محدد السطر

سطر وفي حالة الشروط البسيطة )سطر واحد( فإننا ال نستخدمه، ويحتوي هذا الحقل على إشارات مثل ))،(،أو،و( 

 تستخدم في تكوين الشرط المركب والمثال التالي يوضح ذلك: وهي محددات منطقية 

 : صحيح. 1الشرط س في السطر 

 : خاطئ2الشرط ص في السطر 

 تكون نتيجة الشرط كالتالي: )و( في حال كان محدد السطر الثاني هو 

 )س( و )ص( =خاطئ

 تكون نتيجة الشرط كالتالي:)أو( وفي حال كان محدد السطر الثاني هو 

 )ص( = صحيح. )س( أو

o :يقوم المستخدم بتحديد مصدر المعلومات لعنصر الشرط األول. المصدر 

o :يقوم المستخدم بتحديد اسم الحقل الذي سيأخذ منه العنصر األول للشرط قيمته. اسم الحقل 

o :(.<، >يقوم المستخدم بتحديد عملية المقارنة التي يحتاجها الشرط ) العملية 

o :ديد مصدر المعلومات لعنصر الشرط الثاني.يقوم المستخدم بتح المصدر 

o :يقوم المستخدم بتحديد اسم الحقل الذي سيأخذ منه العنصر الثاني للشرط قيمته. اسم الحقل أو القيمة 

o  والمثال التالي يبين طريقة بناء شرط بسيط )سطر واحد( السترجاع جميع المنافسات التي تاريخها اقل من تاريخ

 هـ: 11/11/1425

 جديد من شريط العمليات في منتصف الشاشة. ختيارانقوم ب .1

 .المنافسةالمصدر = معلومات  اختيارنقوم ب .2

 .المنافسةاسم الحقل = تاريخ  .3

 .<العملية = .4

 المصدر = قيمة ثابتة. .5

 هـ. 11/11/1425اسم الحقل=  .6

 حفظ وبهذا يكون اكتمل الشرط. اختياريقوم ب .7

 

o التحقق من صحة شرطه عن طريق اختيار زر "التحقق من صحة  بعد أن ينتهي المستخدم من كتابة الشرط يمكنه

 الشرط"، حيث يقوم النظام بإظهار رسالة تحدد فيما إذا كان الشرط صحيحا أم ال.

o .هناك صندوق نصي في أسفل الشاشة يحتوي على نص الشرط بلغة االستعالم في قاعدة البيانات
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 تم بحمد هللا تعالى ➢
 

 

 
 

  ةجميع الحقوق محفوظ

 (للشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب

 

يمكن استخراج أية نسخة فوتوغرافية أو  يحتوي هذا الدليل على معلومات خاصة محمية بواسطة حقوق الطبع والنشر وال

لي غيرها عن جزء من هذا الدليل دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآل

 .()حاسب
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