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 مقدمة

م بأتمتـة جميـع المراسـالت )الصـادر يمثل نظام اإلتصاالت أحد األنظمة الهامـة فـي أي مؤسسـة أو دائـرة حكوميـة و خاصـة أنـه يقـو

 والوارد( داخل المؤسسة أو الدائرة ذاتها و أيضا بين المؤسسة والمؤسسات أو الدوائر األخرى.

 

 

 IOF.Netمقدمة حول نظام االتصاالت اإلدارية  
ة النمطيـة الحكوميـة ( كأحـد األنظمـة فـي حزمـة مدارحاسـب ل نظمـIOF.Netقامت شركة حاسب بتطوير نظام االتصاالت اإلداريـة )

(MadarHasib GRP Suite (HGS.net)( باستخدام أحـد  وأقـوى التقنيـات فـي عـالم البرمجـة )ASP.Net & SQL Server ويعمـل )

 (.Web Applicationهذا النظام كتطبيق ويب )

 

 

 MadarHasib GRP Suite (HGS.net)ما هي 
من األنظمة التي تعمل بشكل متكامل ومتوافق بهدف تغطية احتياجـات  حاسب ل نظمة النمطية الحكومية مجموعةتمثل حزمة مدار

 اإلدارات الحكومية من التقنية.

تم تطوير هذه األنظمة باستخدام تقنية الدوت نت وهي من أحد  وأهم أدوات التطوير الموجودة في العالم وذلك إيمانـا مـن الشـركة 

( للتطبيقـات أي أن األنظمـة يـتم تشـغيلها مـن Web Applicationبيئـة الويـب )بضرورة مواكبة آخر التقنيات وأفضلها، وتـم اعتمـاد 

 خالل متصفح االنترنت.

( حصيلة عشرات السنين من الخبرة في تطوير األنظمـة الحكوميـة وقـد تـم فيـه مراعـاة MadarHasib GRP Suite (HGS.net)ويمثل )

ين ألنظمة حاسب السابقة، باإلضافة إلـى اجتهـادات البـاحثين جميع المالحظات والتحسينات التي تم طلبها من قبل المستخدم

 ومحللي األنظمة بالشركة للوصول بالنظام إلى اكبر قدر ممكن من االستقرار والفائدة للمستخدمين.

 

 

 (Web Applicationلماذا تم استخدام تقنية الويب )
اد االستثمار في الويب وأخـذت تطبيقـات الوينـدوز باالنحسـار يشكل الويب مستقبل األنظمة الحديثة حيث انه في السنوات األخيرة ز

وذلك لما لتطبيقات الويب من مرونة عالية وسهولة تحميل وتشغيل سواء لمسـتخدمي الشـبكة الداخليـة )انترانـت( أو الخارجيـة 

 )انترنت(.

ينما في تطبيقات الويندوز كان هنـا  حاجـة ( ليعمل النظام بServerوفير الوقت والجهد حيث يكفي تثبيت النظام على جهاز الخادم )ت

لتثبيت النظام على جميع األجهزة وأيضا هذه الميزة تظهـر عنـد الحاجـة إلـى تحـديث النظـام حيـث يكفـي تحـديث جهـاز الخـادم 

(Server.فقط ) 

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: نظام االتصاالت اإلدارية

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  7 

 الدخول إلى نظام االتصاالت اإلدارية
 

( ونقوم باختيار نظام االتصاالت اإلدارية كما يشير السهم في هـذا 0-0بعد تسجيل الدخول إلى النظام تظهر الصورة كما في الشكل )

 الشكل.
 

 
 .يمثل الشاشة الرئيسية لنظام حاسب ل نظمة الحكومية (0-0الشكل )

 

 .(1-0يقوم النظام بإدخال المستخدم إلى نظام االتصاالت اإلدارية حيث يظهر كما في الشكل )
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 لنظام االتصاالت اإلدارية.( يمثل الشاشة الرئيسة 0-1شكل )لا 
 

نالحظ وجود قائمة بالعناوين المقسم عليها النظام وعند اختيار أي عنصر من عناصر القائمة على اليمين تظهر أسماء الشاشات 

تحت هذا العنوان على شكل قائمة على اليسار وعند اختيار أي عنصر في القائمة على اليسار تظهر الشاشة الخاصة  ةالموجود

 وتستطيع عند ذلك القيام بالعمليات وفق الصالحيات المعطاة.بها 
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 اإلعدادات والرموز

( مجموعة شاشات اإلعدادات والتعريفات في النظام وتتضمن التعريـف المسـبق للعديـد مـن 0-1تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

 الحقول في الشاشات.
 

 
 م االتصاالت اإلدارية.( يمثل شاشة اإلعدادات والرموز في نظا1-0شكل )ال 
 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 اإلعدادات العامة لنظام االتصاالت اإلدارية

 (.1-1)ل الشك كما في الرموزاإلعدادات وتظهر هذه الشاشة عند اختيار اإلعدادات العامة لنظام االتصاالت اإلدارية من قائمة 
 

 
 ( يمثل شاشة اإلعدادات العامة لنظام االتصاالت اإلدارية.1-1الشكل )

 

تحتوي هذه الشاشة على مجموعة من اإلعدادات العامة والهدف من تحديدها مساعدة المستخدم على وضع الشـروط والتفضـيالت 

 ان لكل من هذه الحقول في الشاشة:التي يحتاجها، وفي الغالب هذه الشاشة تخص مدير النظام وفيما يلي تبي

 

 حديد التقويم المستخدم في النظام فيما إذا كان هجري أو ميالدي.تالتقويم المستخدم في النظام:  

 .حديد اسم السنة التي سيتم العمل فيهاتالسنة الحالية للصادر والوارد:  

 تحديد تاريخ بداية السنة. وتبدأ في: 

 السنة.تحديد تاريخ نهاية  و تنتهي في: 

حيـث انـه فـي بعـض ارقـام الصـادر أم ال،  بحجـزتحديـد فيمـا إذا كـان النظـام سيسـمح  :نعم/ال()السماح بحجز أرقام الصادر 

اإلدارية دون أن يتم فتحهـا  األحيان يكون هنا  معامالت ذات طبيعة سرية لذلك يتم حجز رقم لها حتى تذهب إلى إدارة االتصاالت

 ق بذلك.من له الصالحية أو الحمإال 

قصـد بهـا فـي و ي عدد أيـام اسـتخدام الـرقم المحجـوز،حديد الحد األعلى لتالحد األعلى لعدد أيام استخدام الرقم المحجوز:  

 حالة أقصى مدة يسمح بحجز رقم معين قبل استخدامه بحيث لو تجاوز تلك المدة يتم إلغاء عملية الحجز لهذا الرقم.

تحديــد فيمــا إذا كــان النظــام سيســمح  :)نعم/ال(ي فــي تــواري  الحر ــاتلالســماح للمســتخدم بلدتــال تــاري  مســتقب 

 للمستخدم بإدخال تواريخ مستقبلية للحركات أم ال وفي حال السماح بذلك تحديد عدد األيام.

تحديـد فيمـا إذا كـان النظـام سيسـمح للمسـتخدم بإدخـال  السماح للمستخدم بلدتال تاري  مضى في تواري  الحر ات: 

 ية للحركات أم ال وفي حال السماح بذلك يتم تحديد عدد األيام.تواريخ ماض

تحديد فيما إذا كـان النظـام سيسـمح للمسـتخدم بإدخـال تـواريخ للحركـات  السماح بلدتال تواري  حر ات تكون أيام عطل: 

 تكون مصادفة أليام العطل أم ال.
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 فظ في الملفات.حديد اإلجراء المتبع عند الحتاإلجراء الخاص بالحفظ في الملفات:  

 تحديد فيما إذا كان النظام سيطلب تأكيد المستخدم قبل اإلحالة التلقائية. طلب تأ يد المستخدم قبل اإلحالة التلقائية: 

إنشـاء  بلتحديد فيما إذا كان النظام سيسمح بإغالق كشوف التسليم ق إنشاء  شوف جديدة: بلقإغالق  شوف التسليم  

 كشوف جديدة أم ال.

تحديد فيما إذا كان النظام سوف يعطـي قيمـة افتراضـية لتصـدير المعاملـة ألكثـر مـن  اضية للتصدير أل ثر من جهة:رقيمة افت 

 جهة أم ال.

 تحديد فيما إذا كان النظام سيسمح بتسجيل وقيد المعامالت بشكل تلقائي أم ال. تسجيل وقيد المعامالت بشكل تلقائي: 

تحديد فيما إذا كـان النظـام سيسـمح بعمـل إحالـة تلقائيـة للمعـامالت المقيـدة  وارد:لإحالة تلقائية للمعامالت المقيدة في ا 

 في الوارد أم ال. في حالة تحديد نعم، يتم تفعيل خيارات الجهة المحال منها.

 تحديد فيما إذا كان النظام سيسمح بإدخال الجهة الحقيقية للمسـتخدم والمعرّفـة فـي تفعيل الجهة اإلفتراضية للمستخدم: 

 شاشة صالحيات الموظفين على الجهات.

 تحديد الجهة المحال منها باختيار الجهة صاحبة السجل أو اإلدارة التابع لها المستخدم. :الجهة المحال منها 

تحديد فيما إذا كان النظام سيطلب من المستخدم إدخال رقم المعاملة لـدى الجهـة  ضرورة إدتال رقم المعاملة لدى الجهة: 

 أم ال.

بإضـافة سـطر تلقـائي لمعلومـات  يسـمحتحديـد فيمـا إذا كـان النظـام  :التفصـيليةلمعلومـات التصـدير  تلقائيا  سطر  ةإضاف 

 التصدير التلقائية أم ال.

 تحديد فيما إذا كان النظام سيطلب من المستخدم إدخال تفاصيل الموضوع أم ال. ضرورة إدتال تفاصيل الموضوع: 

تحديـد فيمـا إذا كـان النظـام سـيعرض رسـالة تنبيـه عنـد طباعـة كشـوف  ف التسـليم:وإظهار رسالة تنبيه عند طباعة  شـ 

 التسليم أم ال.

 حديد فيما إذا كان النظام سيسمح إحالة المعامالت لجهات خارجية أم ال.تإمكانية االحالة لجهات تارجية:  

سالة تنبيـه عنـد إغـالق كشـوف التسـليم تحديد فيما إذا كان النظام سيعرض ر إظهار رسالة تنبيه إلغالق  شوف التسليم: 

 أم ال.

حديد فيما إذا كان النظام سيظهر حقول التسـديد كقيمـة إفتراضـية أم ال، حيـث إذا تـم تإظهار حقول التسديد  قيمة تلقائية:  

يـد الصـادر العام، تسـجيل وقاختيار "نعم" تظهر حقول التسديد عند دخول المستخدم على الشاشات التالية "تسجيل وقيد الوارد 

" حيث إذا  قام المستخدم بإدخال رقم المعاملة أو الباركود لمعاملة األساس فيقوم النظام بشكل تلقـائي باسـترجاع بيانـات العام

، أمـا إذا لـم يـدخل أي قيمـة تلقائيـا  المعاملة فإذا أراد المستخدم تغيير أي معلومات فيغير أو يحفظ مباشرة فتتم عملية التسـديد 

 تسديد وقام بإدخال قيم عادية في الحقول المتبقية فهذا يعني أن هذه المعاملة جديدة.في حقول ال

واحـدة ا تـم اختيـار محـدد فأنـه يطبـع اصـل وصـورة يتم تحديد عدد النسخ في ملصق الباركود حيـث اذ طباعة ملصق البار ود: 

 .ط فيطبع األصل فقط، أما اذا كان األصل فقاذا كان غير محدد فيطبع جميع الملصقات، ولمعاملةل

 م ال.أ النظام يتم تحديد اذا كان المستخدم يرغب في تفعيل البريد االلكتروني في :تفعيل البريد االلكتروني في النظام 

د إذا كـان المسـتخدم يرغـب فـي نسـخ إسـم صـاحب المعاملـة الـى يـتم تحديـ م صاحب المعاملة الى الموضوع:سنس  إ 

 م ال.الموضوع أ

:  الجهة التي سيتم  " مـن F2تحديد الجهة التي سيتم تصدير المعامالت إليها دائما  وذلك بالضـغط علـى زر "التصدير إليها دائما 

شاشـة لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات فيتم اختيار جهة التصدير، حيث يظهر تأثير هذا الخيار فـي 

ة معاملة يتم اضافة سطر تلقائي لمعلومات التصدير التفصيلية لنفس الجهة التـي تـم وذلك عند اضاف"تسجيل وقيد الصادر العام" 

 اختيارها في شاشة االعدادات وتكون صورة.

تحديد فيما إذا كان النظام سيسمح بطباعـة نمـوذج إحالـة المعـامالت بـدون إحالـة  طباعة نموذج االحالة بدون إحالة تلقائية: 

 تلقائية أم ال.

إذا تـم اختيـار "نعـم" فبالتـالي ال يسـتطيع المسـتخدم أو الموظـف عمـل أي  معامالت قبل تنفيذ أي حر ة:لضرورة استالم ا 

حركة على المعاملة حتى لو لديه صالحيات على المعاملة إال بعد تسـجيل اسـتالم للمعاملـة فـي النظـام ثـم يسـمح لـه بعمـل 

عد تسجيل استالم المستخدم لها ومن ثم إحالتها تنتهـي عالقتـه الحركات األخرى من تسديد أو ربط أو إحالة إلى جهة أخرى، وب

بها بحيث ال يمكنه تنفيذ أي عملية أخرى عليها باستثناء االستعالم في حال كان له صالحية حسـب المتبـع فـي النظـام إلـى أن 

 يتم إحالتها إليه مرة وأخرى واستالمها.

ديد فيما إذا كان النظـام سـيعرض رسـالة تنبيـه بـأن المعاملـة مطلـوب حتإظهار رسالة تنبيه بأن المعاملة مطلوب متابعتها:  

 متابعتها أم ال.
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تحديد فيمـا إذا كـان النظـام سـيقوم بعمليـة التحقـق  التحقق من صالحيات الموظفين على الجهات في شاشات التقييد: 

 والواردة أم ال. من صالحيات الموظفين على الجهات في الشاشات الخاصة بعملية قيد المعامالت الصادرة

السماح للنظام بتفعيل عملية التذكير اآللي للمستخدم بخصـوص عمليـة المتابعـة علـى  تفعيل طرق التذ ير اآللي للمتابعة: 

 المعامالت أم ال.

للمسـتخدم بـأن يعـدل علـى يسـمح النظـام حديـد فيمـا إذا كـان تالسماح بالتعديل على معلومات المعاملة بعد االستالم:  

 لمعاملة بعد أن يتم استالمها أم ال.معلومات ا

للمسـتخدم بـأن يقـوم بإضـافة يسـمح حديـد فيمـا إذا كـان النظـام تالسماح بلضافة مرفق إلكتروني بعد استالم المعاملة:  

 مرفق إلكتروني للمعاملة بعد أن يتم استالمها أم ال.

للمستخدم بتكرار رقـم المعاملـة يسمح كان النظام  تحديد فيما إذا :الوارد قيد في الجهة لدى المعاملة رقم بتكرار السماح 

 .أم ال لدى الجهة في قيد الوارد

يســمح حديــد فيمــا إذا كــان النظــام تالســماح لمســتخدمي الجهــة بلعــادة إحالــة المعــامالت الموجهــة إلــى مــوظفين :  

 إلى موظفين أم ال.حالة المعامالت الموجهة إلمستخدم الجهة بإعادة 

بتطبيـق الصـالحيات عنـد إحالـة يسـمح تحديـد فيمـا إذا كـان النظـام إحالـة المعـامالت وتوزيعهـا :  تطبيق الصـالحيات عنـد 

 المعامالت وتوزيعها أم ال.

 تحديد عدد األيام التي تسبق عملية إغالق السنة للتنبيه. عدد األيام للتنبيه لعملية إغالق السنة: 

عـرض للمسـتخدم بـدون القـدرة علـى تعـديلها بحيـث يـتم قيمـة ت الحد األقصى لعدد السـنوات المسـموح بـدون أرشـفة: 

والغرض منها التحقق عند إغالق السنة من أن عدد السنوات الموجودة حاليـا  فـي الحزمـة ال يزيـد  Preinstalled Dataتحديدها كـَ 

 عن هذا العدد.

يمـة تعـرض للمسـتخدم بـدون ق الحد األدنى من السنوات الذي يجب أن تكون بياناته موجودة على البيانـات الحقيقيـة: 

والغرض منها هو التحقق عنـد إغـالق السـنة مـن ضـرورة وجـود  Preinstalled Dataالقدرة على تعديلها من المستخدم وتحدد كـَ 

 عدد من السنوات على بيئة العمل الحقيقية، وذلك لتالفي فكرة أرشفة بيانات تعتبر بمفهوم العميل جديدة.

تكـون قيمتـه االفتراضـية هـي نفـس قيمـة المحـدد )الحـد األقصـى لعـدد  بيانـات االتصـاالت: ءعدد السنوات المسموح إلبقا 

السنوات المسموح بدون أرشفة( ويمكن للمستخدم تعديلها، ويستخدم هذا اإلعداد عند إغالق السنة للتحقـق مـن عـدم وجـود 

 سنوات في البيانات الحقيقية يزيد عن هذا اإلعداد.

يسمح للمستخدم بان يكون التسديد وهمي بحيث لو كانـت قيمتـه  ة دون ربطها فعليا  بقيد آتر:داعتبار حر ات القيد مسد 

نعـم( تساوي )ال( فيتم  إخفاء زر تسديد القيد في شاشة االستالم الجماعي و احالة المعامالت، وفي حال كانت قيمته تساوي )

 .فيتم إظهار زر تسديد القيد

إنهـاء وإيقـاف المعـامالت أم  يقوم المستخدم باختيار هل سيتم التعامل مـع إجـراءلمعامالت: االتعامل مع إجراء إنهاء و إيقاف  

بحيث تؤثر قيمة هـذا اإلعـداد علـى الشاشـات التـي تظهـر فيهـا حالـة المعاملـة وهـل هـي  –وتكون القيمة االفتراضية )نعم( ، ال

 موقوفة أم ال.

يقـوم المسـتخدم لة من جهة ليس للمستخدم صالحية عليهـا: مإتاحة إمكانية عرض وتعديل المرفقات المضافة للمعا 

وتكـون  ،لـيس للمسـتخدم صـالحية عليهـا أم الللمعاملـة مـن جهـة  فةضاكانية عرض و تعديل المرفقات المباختيار هل سيتيح ام

 فق.بحيث تؤثر قيمة هذا اإلعداد على شاشة المرفقات األلكترونية عند تحميل مر –القيمة االفتراضية )نعم( 

 

 :عرض المعامالت 

تحديد فيما إذا كان النظام سـيقوم بعـرض المعـامالت قبـل  ضرورة عرض المعامالت الواردة قبل قيدها في سجالت الوارد: 

 قيدها في سجالت الوارد.

تحديد االسـم الـذي سـيعتمده النظـام للتصـنيف األول للسـجالت حيـث أن السـجالت لهـا  مسمى التصنيف األول للسجالت: 

 ن.تصنيفا

تحديد االسم الذي سيعتمده النظام للتصنيف الثـاني للسـجالت حيـث أن السـجالت لهـا  مسمى التصنيف الثاني للسجالت: 

 تصنيفان.

تحديد االسم الذي سيعتمده النظـام للتصـنيف األول للمعـامالت حيـث أن المعـامالت لهـا  مسمى التصنيف األول للمعامالت: 

 ثالثة تصنيفات.

تحديد االسم الذي سيعتمده النظام للتصنيف الثاني للمعامالت حيث أن المعـامالت لهـا  للمعامالت: مسمى التصنيف الثاني 

 ثالثة تصنيفات.
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تحديد االسم الذي سيعتمده النظام للتصنيف الثالث للمعامالت حيـث أن المعـامالت لهـا  مسمى التصنيف الثالث للمعامالت: 

 ثالثة تصنيفات.

يقـوم المسـتخدم باختيـار هـل لـة فـي شاشـة االسـتالم الجمـاعي وإحالـة المعـامالت: اتفعيل تكوين رقم بار ود اإلح 

وتكـون القيمـة االفتراضـية  ،الجماعي وإحالة المعامالت أم ال سيتيح امكانية تفعيل تكوين رقم باركود اإلحالة في شاشة االستالم

 (.)نعم

نفيـذ" يقـوم النظـام بإنشـاء ملفـات التصـميم الخاصـة بكـل عند الضغط علـى زر "ت تجهيز الملفات المتعلقة بتقارير السجالت: 

 سجل وكل نوع والمتعلقة بتقارير السجالت.
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 رموز طرق االستالم والتسليم

تختص هذه الشاشة بتحديـد طـرق االسـتالم والتسـليم للمعـامالت وتظهـر عنـد اختيـار رمـوز طـرق االسـتالم والتسـليم مـن قائمـة 

 (.2-1)اإلعدادات والرموز كما في الشكل 
 

 
 ( يمثل شاشة رموز طرق االستالم والتسليم.1-2الشكل )

 

 في الغالب هذه الشاشة تخص مدير النظام وفيما يلي تبيان لكل الحقول التي تحتويها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 رقم مسلسل. م: 

 .تحديد رمز طريقة االستالم أو التسليم الرمز: 

 تالم أو التسليم مثل )باليد، بالبريد، ...(.تحديد اسم طريقة االس النوع: 

 لصادر.معامالت اتحديد فيما إذا كانت هذه الطريقة متاحة ل متاح للصادر: 

 لوارد.معامالت اتحديد فيما إذا كانت هذه الطريقة متاحة ل متاح للوارد: 

 تحديد فيما إذا كانت هذه الطريقة متاحة لإلحالة. متاح لإلحالة: 

 تحديد كشف التسليم المرتبط بهذه الطريقة إن وجد. ر واإلحالة:د شف التسليم للصا 
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 تعريف المراسلين

تختص هذه الشاشة بتعريف المراسلين في النظام وتظهر عند اختيار تعريف المراسلين من قائمة اإلعدادات والرموز كما في الشـكل 

(1-3.) 
 

 
 ( يمثل شاشة تعريف المراسلين.1-3الشكل )

 

م في هذه الشاشة بتعريف المراسلين ثم تحديد الفئة التي ينتمي إليها كل مراسل وفيما يلي بيان للحقول التي يقوم المستخد

 سيتم إدخالها:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 رقم مسلسل. م: 

 رقم الموظف علما أن الموظف يجب أن يكون قد سبق تعريفه في النظام. الرقم الوظيفي: 

 من النظام عند إدخال الرقم الوظيفي. تلقائيا  ه اسم الموظف ويتم إدخال االسم: 

 من قبل النظام. تلقائيا  الوحدة اإلدارية التي ينتمي إليها الموظف ويتم إدخالها  الوحدة اإلدارية: 

 من قبل النظام. تلقائيا  اسم الفرع الذي ينتمي له الموظف ويتم إدخاله  الفرع: 

 

 المراسل فئات تحديد: 

جدول يحتوي على )خانة اختيار، الرمز، الفئة( و يبين الفئات التي ينتمي اليها الموظف : تمي اليهانفئات المراسلين التي ي 

 أعاله.الذي تم تحديه في الجدول 

ينتمي اليها ال يبين الفئات التي ى )خانة اختيار، الرمز، الفئة( و جدول يحتوي عل فئات المراسلين التي ال ينتمي اليها: 

 أعاله.ه في الجدول الموظف الذي تم تحدي
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 رموز فئات المراسلين

تختص هذه الشاشة بتعريف فئات المراسلين في النظام وتظهر عند اختيار تعريف فئات المراسلين من قائمة اإلعـدادات والرمـوز كمـا 

 (.4-1في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة رموز فئات المراسلين.1-4الشكل )

 

 ه الشاشة:وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذ
 

 :المعلومات الرئيسية 

 رقم مسلسل. م: 

 الفئة.رمز يقوم المستخدم بإدخال  الرمز: 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم الفئة. الفئة: 

 :تحديد مراسلي الفئة 

 جدول يعرض معلومات المراسلين التابعين للفئة )اسم المراسل، الجهة التي يتبع لها(. األسماء ضمن الفئة: 

 جدول يعرض معلومات المراسلين الغير تابعين للفئة )اسم المراسل، الجهة التي يتبع لها(. لفئة:ااألسماء في غير  
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 رموز اإلدارات الداخلية
تختص هذه الشاشة بتحديد البيانات التالية للجهات المعرفة في النظام )الطريقة االفتراضية لتسليم الصادر، فئة المراسل المسـؤول 

 (.5-1م( وتظهر عند اختيار رموز اإلدارات الداخلية من قائمة اإلعدادات والرموز كما في الشكل )عن التسليم، رمز الترقي

 

 
 ( يمثل شاشة رموز اإلدارات الداخلية.1-5الشكل )

 

ا وفيما يلي شرح الحقول التي تتضمنها هذه الشاشة علما أن هذه الشاشة ال يوجد فيها إال خيار تعديل حيث أن الجهات يتم إدخاله
 ضمن إعدادات الحزمة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 رقم مسلسل. م: 

 اسم الوحدة اإلدارية المعرفة مسبقا . الوحدة االداريه: 

الطريقة االفتراضية لتسليم الصادر ويتم اختيارها مـن قائمـة معرفـة مسـبقا فـي  الطريقة االفتراضية لتسليم الصادر للجهة: 

 شاشة رموز طرق االستالم والتسليم.

ليم فـي يتم تعريف طرق التسـكانية التعديل على طرق التسليم ويعطي الخيار في إمانية التعديل على طريقة التسليم: كإم 

 التسليم.رموز طرق االستالم و

ئة المراسل المسؤول عن التسليم علمـا أن تعريـف الفئـات يـتم فـي شاشـة تعريـف ففئة المراسل المسؤول عن التسليم:  

 فئات المراسلين.

لتحديد رمز الترقيم حيث يمكن للمستخدم تعديل رمـز التـرقيم الموجـود علـى مسـتوى كـل وحـدة إداريـة كمـا أنـه  لترقيم:ارمز  

يمكن لهذا الحقل أن يكون فارغا وال يحتوي أي قيمة، يتم إظهار قيمة هذا الحقل في طباعة رقم قيد الصادر بناء علـى رمـز اإلدارة 

 ."-لصادر مفصوالن باستخدام شرطة "وتكون طباعة رمز الترقيم هذا قبل رقم قيد االمصدرة )حقل الجهة الصادر منها( 

 .إمكانية الخيار كون هذا البريد سري أو غير سري السرية: 
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ثير على صـفحة تسـجيل وقيـد الـوارد العـام أكانت الجهة متغيرة "نعم" يتم التتحديد هل الجهة متغيرة أم ال واذا  :الجهة متغيرة 

من اذا كانت الجهة داخلية، وكذلك على صفحة تسجيل وقيد الصادر العـام  موجهةتخدم بادخال بيانات ضمن حقل بالسماح للمس

بالسماح للمستخدم بادخال بيانات ضمن حقل موجه إلى اذا كانت الجهة داخلية، وإذا كانت الجهة متغيرة "ال" فعنـدها ال يسـمح 

 إلى. موجهموجهة من/ للمستخدم بادخال بيانات ضمن حقل
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 رموز تصنيفات السجالت

تختص هذه الشاشة بتعريف تصنيفات السجالت فـي النظـام وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار رمـوز تصـنيف السـجالت مـن قائمـة 

 (.6-1اإلعدادات والرموز كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة رموز تصنيف السجالت.1-6الشكل )

 

 لشاشة:وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه ا
 

 :المعلومات الرئيسية 

 وهذا المسلسل معرف وثابت من قبل النظام. مسلسل التصنيف: 

 .اإلدارية يتم تحديده في شاشة اإلعدادات العامة لنظام االتصاالت مسمى التصنيف: 

 رقم مسلسل. م: 

 رمز التصنيف. يقوم المستخدم بادخال الرمز: 

 اسم التصنيف. يقوم المستخدم بادخال التصنيف: 

 يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان التصنيف متاح للسجالت الواردة. متاح لسجالت الوارد: 

 يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان التصنيف متاح للسجالت الصادرة. متاح لسجالت الصادر: 
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 تعريف السجالت

ف السجالت من قائمة اإلعدادات والرموز كمـا تختص هذه الشاشة بتعريف السجالت في النظام وتظهر هذه الشاشة عند اختيار تعري

 (.7-1في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة تعريف السجالت.1-7الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 .بإدخال رقم السجليقوم المستخدم  رمز السجل: 

حـال تـم وقـف التعامـل معـه فلـن يسـمح النظـام تحديد فيما إذا كان هذا السجل قد تم وقـف التعامـل معـه أم ال وفـي  موقوف: 

 بالتعامل المستقبلي معه.

 يقوم المستخدم بتحديد االسم المناسب للسجل. اسم السجل: 

 من القائمة المنسدلة.يقوم المستخدم بتحديد نوع السجل  نوع السجل: 

 التصنيف األول للسجل.يقوم المستخدم باختيار  التصنيف األول: 

 التصنيف الثاني للسجل. م المستخدم باختياريقو التصنيف الثاني: 

 اسم الفرع الذي يتبع له السجل.يقوم المستخدم باختيار  الفرع: 

يقوم المستخدم بتحديد رمز الوحدة اإلداريـة صـاحبة السـجل ليقـوم النظـام باسـترجاع اسـم  الوحدة اإلدارية صاحبة السجل: 

 .تلقائيا  الوحدة اإلدارية 

 المستخدم بتحديد فيما إذا كان يريد أن يصدر رقم القيد بشكل تلقائي أو غير تلقائي. يقوم رقم القيد تلقائي: 

يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان يريد أن يتم احالة تلقائيـة للسـجل بشـكل تلقـائي أو غيـر تلقـائي ويظهـر  االحالة تلقائية: 

 هذا الحقل فقط عند تحديد نوع السجل وارد عام.

 م بتحديد فيما إذا كان يريد أن يكون السجل سري أم ال.يقوم المستخد سري: 

 يستطيع المستخدم تحديد صيغة معينة لرقم القيد. :صيغة رقم القيد 
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 ويسترجعها النظام بشكل تلقائي من اإلعدادات العامة لنظام االتصاالت اإلدارية. السنة الحالية للسجل: 

د سماحية قيد الوارد للجهات الخارجية وذلـك بالضـغط بالـدائرة الموجـودة يقوم المستخدم بتحدي للجهات الخارجية: لصادراقيد  

 بجانب الخيار المطلوب.

يقوم المستخدم بتحديد سماحية قيد الوارد للجهـات الداخليـة وذلـك بالضـغط بالـدائرة الموجـودة  للجهات الداتلية: لصادراقيد  

 بجانب الخيار المطلوب.

مستخدم باختيار السجل الرئيسي الخاص بالتنبيهات )نعم/ال( بحيـث يسـمح باختيـار يقوم ال سجل رئيسي تاص بالتنبيهات: 

سجل وارد واحد فقط ليكون سجل رئيسـي وارد خـاص بالتنبيهـات، كمـا يسـمح باختيـار سـجل صـادر واحـد فقـط ليكـون سـجل 

 رئيسي صادر خاص بالتنبيهات

و هـو مسـموح ص بالتنبيه علـى التعقيبـات أم ال، سجل خا: يقوم المستخدم بتحديد الالتعقيبات على بالتنبيه تاص السجل 

 .عام( من نوع )صادرفي حال كان السجل 

حيث يسمح بأن يكـون هنـا  سـجلين افتراضـيين  ،هل السجل هو سجل افتراضي بتحديديقوم المستخدم  :السجل إفتراضي 

 .فقط، أحدهما من نوع سجالت وارد واآلخر من نوع سجالت صادر

تحديد اسم المستخدم للنظام الذي له صـالحية علـى السـجل )يقصـد باسـم  عن صالحيات السجل: لالمستخدم المسؤو 

 المستخدم االسم الذي يدخل به إلى النظام(.

 بعد تحديد اسم المستخدم يقوم النظام باسترجاع اسمه الكامل في هذا الحقل. اسمه الكامل: 

قل بشكل تلقائي بعد العمل على السجل )علما أن النظـام يقـوم يقوم النظام بإدخال هذا الح مسلسل آتر قيد في السجل: 

 بإخفائه إذا كان رقم القيد تلقائي(.

 يقوم النظام بإدخال هذا الحقل بشكل تلقائي بعد العمل على السجل. رقم آتر قيد: 

لمعـامالت فـي يقوم النظام بحساب عدد المعامالت المسجلة فـي هـذا السـجل علمـا أن عـدد ا عدد المعامالت في السجل: 

 السجل يساوي عدد المعامالت في السجل للسنة الحالية.
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 رموز مواضيع المعامالت

تختص هذه الشاشة بتعريف رموز مواضيع المعامالت في النظام وتظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز مواضـيع المعـامالت مـن قائمـة 

 (.8-1اإلعدادات والرموز كما في الشكل )

 

 
 شاشة رموز مواضيع المعامالت.  ( يمثل1-8الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 بإدخال رمز الموضوع.يقوم المستخدم  رمز الموضوع: 

 .الموضوعوصف  بكتابةيقوم المستخدم  وصف الموضوع: 

 وصف مختصر لموضوع المعاملة. بكتابةيقوم المستخدم  الوصف المختصر: 

يقوم المستخدم بتحديد الموضوع الذي ينتمي إليه هذا الموضوع )أي فرع عنه( وتظهر عمليات  موضوع الذي ينتمي إليه:لا 

 التفرع كما في الشكل الشجري على اليمين.

 ختيار وجهة المعاملة إما لجهة خارجية أو جهة داخليه.اجهة تارجية أو داتليه:  

 كافتراضيه بناء على االختيار السابق.ختيار إحدى الجهات االجهة اإلفتراضيه: 

 قوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان هذا النوع من المعامالت موقوف التعامل معها أم ال.يموقوف التعامل معها:  
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 رموز مكاتب البريد

البريـد مـن قائمـة  تختص هذه الشاشة بتعريف مكاتب البريد التي يتعامل معها النظام وتظهر هذه الشاشة عنـد اختيـار رمـوز مكاتـب

 (.9-1اإلعدادات والرموز كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة رموز مكاتب البريد.1-9الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 رقم مسلسل. م: 

 .يقوم المستخدم بتحديد رمز لمكتب البريد الرمز: 

 دم بتحديد اسم مكتب البريد.قوم المستخياسم مكتب البريد:  
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 تعريف نماذج قيد المعامالت

تختص هذه الشاشة بتعريف نماذج قيد المعامالت في النظام وتظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز نماذج قيـد المعـامالت مـن قائمـة 

 (.10-1اإلعدادات والرموز كما في الشكل )

 

 
 الت.( يمثل تعريف شاشة نماذج قيد المعام1-10الشكل )

 

خصائصها حسب متطلبات المؤسسة أو نماذج معينة يمكن تحديد حقولها وكما نعلم فإن قيد المعامالت في السجالت يحتاج إلى 

الدائرة الحكومية من قبل المسؤول ومن لديه الصالحية لذلك ومن خالل هذه الشاشة نستطيع تعريف نماذج لقيد المعامالت بما 

 حكومية وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة: يتناسب مع كل دائرة أو مؤسسة

 

 :المعلومات الرئيسية 

 لنموذج.ايقوم المستخدم بتحديد رمز  رمز النموذج: 

 يقوم المستخدم بتحديد اسم النموذج. اسم النموذج: 

 .هيقوم المستخدم بتحديد وصف النموذج يما يعبر عن وصف النموذج: 

)معاملة وارد عام  بتحديد أساس النموذج من بين ثالثة اختيارات متاحة في الشاشة وهي يقوم المستخدم أساس النموذج: 

 جديدة، معاملة صادر عام جديدة، معاملة داخلية جديدة(.

 

 :يقوم المستخدم من خالل هذا الجدول بتعديل المسميات على الحقول األساسية إن أراد ذلك تبعـا  حقول النموذج األساسية

 عليه في كل جهة، ويتضمن الجدول الحقول التالية:لما هو متعارف 

 قم مسلسل.رم:  

 لمسمى األصلي للحقل في النموذج.االمسمى األصلي:  

 المسمى الجديد الذي يريده المستخدم. المسمى الخاص بالنموذج: 
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 :ة كـل جهـة بمـاالنمـوذج حسـب طبيعـ يتيح النظام إمكانية تعريف حقـول إضـافية فـي محتوى النموذج من الحقول اإلضافية 

 لتعريف حقول إضافية في النموذج نقوم بالتالي:، و يتناسب مع عملها

 باختيار تعريف حقل جديد.  يقوم المستخدم( 1)  

 (.1-10-1( يقوم النظام بإظهار نموذج لبيانات الحقل كما في الشكل )2)  

 ذج وفيما يلي توضيح لبيانات هذه الحقول:( يقوم المستخدم بتحديد بيانات الحقول التي يود إضافتها إلى النمو3)  

o :أي طبيعة البيانات التي سيتم إدخالها في هذا الحقل، على سبيل المثال )نصية، رقمية....(. نوع الحقل 

o :المقصود اسم الحقل في قاعدة البيانات. اسم الحقل 

o :وصف لهذا الحقل. الوصف 

o :ان الحقل نصي، ويالحظ في حال كان نوع الحقل رقمي ال عدد الخانات التي سيأخذها الحقل في حال ك طول الحقل

 يكون هذا الحقل مفعل بل يتم تفعيل حقول )من، إلى(.

o :ويتم تفعيل اإلدخال فيه في حال كون الحقل رقمي ويقصد فيه القيمة الدنيا )الصغرى( لهذا الحقل. من 

o :يمة العليا )العظمى( لهذا الحقل.ويتم تفعيل اإلدخال فيه في حال كون الحقل رقمي ويقصد فيه الق إلى 

o :يقوم المستخدم بتحديد إذا كان هذا الحقل مطلوب وذلك باختيار "نعم" و غير مطلوب باختيار "ال". مطلوب 

o :تلقائيا  يظهر النظام قيمة هذا الحقل  تلقائي. 

o :تلقائيا  يظهر النظام قيمة هذا الحقل  معيار الترقيم. 

o :تلقائيا  قيمة هذا الحقل  يظهر النظام يتم تصفيره  ل سنة. 

o :تلقائيا  يظهر النظام قيمة هذا الحقل  قيمة افتراضية. 

 

 
 إضافة. –( يمثل شاشة تعريف نماذج قيد المعامالت 1-10-1الشكل )

 

 .لتظهر هذه الحقول في الشاشة األم( بعد االنتهاء من تحديد بيانات الحقول اإلضافية يقوم المستخدم بإغالق الشاشة 4)
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    ( الموجودة على يمين الزر الخاص بتعريف يقوم المستخدم باختيار الحقول التي قام بإدخال بياناتها عن طريق األسهم)( 5)

 حقول جديدة.

( يقوم النظام بعرض الحقول التي اختارها المستخدم وبإمكان المستخدم اختيار تعديل لتعديل االسم الذي يود ظهوره في 6)

 فقط.النموذج 
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 واع المعامالترموز أن

تختص هذه الشاشة بتعريف رموز أنواع المعامالت فـي النظـام وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار رمـوز أنـواع المعـامالت مـن قائمـة 

 (.11-1اإلعدادات والرموز كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة رموز أنواع المعامالت.1-11الشكل )

 

 شة:وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشا
 

 :المعلومات الرئيسية 

 رقم مسلسل. م: 

 يقوم المستخدم بتحديد رمز لنوع المعاملة. الرمز: 

 يقوم المستخدم بتحديد اسم نوع المعاملة. النوع: 

 قوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان نوع هذه المعاملة متاح لجميع نماذج القيد أو لنماذج محددة.يمتاح لجميع نماذج القيد:  

(ليقوم في حال قام المستخدم بإزالة االختيار عن حقل "متاح لنماذج القيد" يقوم باختيار الرابط ) ج محددة:ذمتاح لنما 

( ليقوم المستخدم بتحديد نماذج القيد التي يريدها، ثم يختار المستخدم 1-11-1النظام بعرض شاشة جديدة كما في الشكل )

 .خروج مع حفظ

 خدم باختيار نوع المادة البريدية من القائمة المنسدلة.يقوم المست نوع المادة البريدية: 

حيث يكون تأثير هذا  قوم المستخدم بتحديد نوع المعاملة وذلك باختيار نوع المعاملة من القائمة المنسدلة،يأصل/صورة:  

م اظهار البيانات في يتالحقل عند اختيار نوع الوارد في شاشتي تسجيل وقيد الوارد العام و تسجيل وقيد الصادر العام حيث 

 هو موجود في شاشة رموز انواع المعامالت لنوع الوارد الذي قام المستخدم باختياره. ماصورة حسب صل/أحقل 
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 شاشة نماذج قيد. يمثل (1-11-1الشكل )
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 رموز تصنيف المعامالت

التصنيفات الخاصة بكل جهة وتظهر هذه تختص هذه الشاشة بتعريف تصنيف المعامالت في النظام و التي تم التعارف عليها في 

 (.12-1الشاشة عند اختيار رموز تصنيف المعامالت من قائمة اإلعدادات والرموز كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة رموز تصنيف المعامالت.1-12الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

ليقوم النظام باسترجاع من القائمة المنسدلة م المستخدم باختيار مسلسل التصنيف للمعاملة يقو :مسلسل التصنيف 

 مسمى التصنيف.

 على مسلسل التصنيف الذي تم اختياره. مسمى التصنيف بناء   تلقائيا  ظهر النظام يمسمى التصنيف:  

 :القيم المتاحة للتصنيف 

 رقم مسلسل. م: 

 .ةلتصنيف المعامليقوم المستخدم بتحديد رمز  الرمز: 

 يقوم المستخدم بتحديد وصف تصنيف المعاملة. الوصف: 

 

 :متاح لجميع أنواع المعامالت  

هذا الحقل يتم التعامل معه في حال أردنا أن يكون تصنيف المعاملة خاص ألنواع معينة من المعامالت وليس لجميع أنواع 

 بالتالي: يقومذلك  المستخدم تعديلرغب  اع المعامالت وفي حالأنو لجميع انه افتراضيا يكون التصنيف متاح المعامالت، علما

 ( اختيار سجل التصنيف المراد تعديله. 1)

 تعديل من قائمة المهام.  يختار( 2)

 ( من أمام الحقل متاح لجميع أنواع المعامالت.قوم بإزالة إشارة )ي( 3)



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: نظام االتصاالت اإلدارية

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  30 

 يدها.يرقوم بتحديد األنواع التي ي( 4)
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 المطلوبة على المعامالترموز اإلجراءات 

تختص هذه الشاشة بتعريف اإلجراءات المطلوبة على المعامالت في النظام وتظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز اإلجراءات 

 (.13-1المطلوبة على المعامالت من قائمة اإلعدادات والرموز كما في الشكل )

 

 
 المعامالت. ( يمثل شاشة رموز اإلجراءات المطلوبة على1-13الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :رموز اإلجراءات المطلوبة على المعامالت  

 وتحتوي على الحقول التالية: يقصد بها اإلجراءات األساسية على المعاملة

 رقم مسلسل. م: 

 .ز لإلجراء المطلوب على المعاملةيقوم المستخدم بتحديد رم الرمز: 

 م المستخدم بتحديد اسم اإلجراء المطلوب على المعاملة.يقو اإلجراء: 

 تحديد فيما إذا كان اإلجراء متاح لمعامالت الصادر.بيقوم المستخدم  متاح للصادر: 

 حديد فيما إذا كان اإلجراء متاح لمعامالت الوارد.بتيقوم المستخدم  متاح للوارد: 

 جراء متاح لمعامالت اإلحالة.تحديد فيما إذا كان اإلبيقوم المستخدم  متاح لإلحالة: 

 تحديد فيما إذا كان اإلجراء متاح لمعامالت المتابعة.بيقوم المستخدم  متاح للمتابعة: 

 تحديد فيما إذا كان اإلجراء متاح لمعامالت التعقيب.بيقوم المستخدم  متاح للتعقيب: 

 

  المعامالت:  على اإلجراءات التي يتم عملها  

 وتحتوي على الحقول التالية: على المعاملة ديةيقصد بها اإلجراءات العا

 رقم مسلسل. م: 
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 يقوم المستخدم بتحديد رمز لإلجراء الذي يتم على المعاملة  الرمز: 

 يقوم المستخدم بتحديد اسم اإلجراء الذي يتم على المعاملة. اإلجراء: 

 قبل الوصول لتفعيل اإلجراء.يقوم المستخدم بإدخال حالة اإلجراء المعلنة أو الحالية  الحالة المعلنة: 
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 رموز أنواع مرفقات المعاملة

تختص هذه الشاشة بتعريف أنواع مرفقات المعاملة في النظام وتظهر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار رمـوز أنـواع مرفقـات المعاملـة مـن 

 (.14-1قائمة اإلعدادات والرموز كما في الشكل )

 

 
 المعاملة. ( يمثل شاشة رموز أنواع مرفقات1-14الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 رقم مسلسل. م: 

 يقوم المستخدم بتحديد رمز لمرفق المعاملة. الرمز: 

 يقوم المستخدم بتحديد اسم نوع المرفق. نوع المرفق: 
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 االلكترونية المرفقات انواع رموز
مـن  أنـواع المرفقـات االلكترونيـةوتظهر هذه الشاشة عنـد اختيـار رمـوز  المرفقات االلكترونية، رموز أنواعتختص هذه الشاشة بتعريف 

 (.15-1قائمة اإلعدادات والرموز كما في الشكل )
 

 
 .االلكترونيةمرفقات ال( يمثل شاشة رموز أنواع 1-15الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 المعلومات الرئيسية: 

 .رقم مسلسل م: 

 يقوم المستخدم بإدخال رمز لنوع المرفق االلكتروني. الرمز: 

 يقوم المستخدم بكتابة نوع المرفق. نوع المرفق: 

 يقوم المستخدم بإدخال امتداد الملف. امتداد الملف: 
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 رموز حاالت ملفات الحفظ والمعامالت 
في النظام وتظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز حـاالت ملفـات الحفـظ تختص هذه الشاشة بتعريف حاالت ملفات الحفظ والمعامالت 

 (.16-1والمعامالت من قائمة اإلعدادات والرموز كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة رموز حاالت ملفات الحفظ والمعامالت.1-16الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 مسلسل.رقم  م: 

 يقوم المستخدم بتحديد رمز لحالة الملف أو المعاملة. الرمز: 

 .حالة الملف أو المعاملة بكتابةيقوم المستخدم  حالة الملف أو المعاملة: 
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 تعريف شروط التصفية

اإلعـدادات وتظهر هذه الشاشة عند اختيار تعريف شروط التصفية من قائمة  ،تختص هذه الشاشة بتعريف شروط التصفية في النظام

 (.17-1والرموز كما في الشكل )

والمقصود بشرط التصفية: هو شرط يقوم المستخدم بتعريفه ليقوم باسـتخدامه فيمـا بعـد و هـو عبـارة عـن حـد  يقـوم المسـتخدم 

 االستطالعات والتقارير وغيرها.حاالت وترتبط به في العروض واالبتعريفه يتفعل في الحاالت التي 
 

 
 ثل شاشة تعريف شروط التصفية.( يم1-17الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم المستخدم بتحديد رمز الشرط. رمز الشرط: 

يقوم المستخدم بتحديد اسم الشرط ويراعي أن يكون اسم ذو معنى وله عالقة بطبيعة عمل الشرط مما يسـهل  اسم الشرط: 

 معرفة طبيعة عمل الشرط بمجرد قراءة اسمه. على المستخدم

 أنواع ثابتة لتصنيفات الشروط وهي كالتالي: ستةيقوم المستخدم بتحديد تصنيف الشرط وهنا   تصنيف الشرط: 

o  :ويستخدم عند عرض المعامالت، فعلى سبيل المثال يمكن تحديد شرط يجب أن يتحقق فـي المعاملـة حتـى شرط عرض

 تصبح في حالة عرض.

o ويستخدم في حالة اإلحالة، فعلى سبيل المثال يمكن تعريف شرط معين يجب أن يتحقق في المعاملة حتـى  إحالة: شرط

 يمكن إحالتها.

o :ويستخدم في حالة المتابعة، فعلى سبيل المثال يمكن تحديـد شـرط معـين يجـب أن يتحقـق فـي المعاملـة  شرط متابعة

 حتى يمكن إحالتها.

o :عداد استطالع معين باستخدام شاشات االستطالع.ويستخدم إل شرط استطالعات 

o :ويستخدم إلعداد تقرير معين بمواصفات هذا الشرط باستخدام مصمم التقارير. شرط تقرير 
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o :ويستخدم في حالة حذف المعامالت الغير مستخدمة حتى تاريخ محدد. غير محدد 

 وصف الشرط. بكتابةيقوم المستخدم  الوصف: 

ظهر النظام فيما إذا كان هذا الشرط محجوز للنظام وال يمكن التعديل عليه أو قـام بإدخالـه مسـتخدم ي :نعم/ال()محجوز للنظام 

 وغير محجوز للنظام.

 

 :ثم يقوم المستخدم ببناء الشرط عن طريق إدتال الحقول التالية 

رط يحتـوي أكثـر مـن يقوم النظام بتحديد رقم السطر بشكل تلقائي وتسلسلي ويستفاد منـه فـي حـال كـان الشـ رقم السطر: 

 سطر.

يستخدم حقل محدد السطر في حالة الشروط المركبة )أكثر من سطر( وذلـك للـربط بـين أكثـر مـن سـطر وفـي  محدد السطر: 

وهـي  ( (و)،  (أو))،( ،  ) حـروف مثـلمه، ويحتـوي هـذا الحقـل علـى رمـوز وحالة الشروط البسيطة )سطر واحد( فإننا ال نستخد

 لعمليات المنطق الرياضي المعروفة والمثال التالي يوضح ذلك:  ي تكوين الشرط  المركب تبعا  محددات منطقية تستخدم ف

  صحيح: 1في السطر  سالشرط 

 خاطئ: 2في السطر  صالشرط 

 تكون نتيجة الشرط كالتالي: )و( في حال كان محدد السطر الثاني هو 

 ( =خاطئص( و )س)

 ون نتيجة الشرط كالتالي:تك)أو( وفي حال كان محدد السطر الثاني هو 

 ( = صحيحص( أو )س)

 يقوم المستخدم بتحديد مصدر المعلومات لعنصر الشرط األول )معلومات المعاملة، حركة المعاملة....إلخ( المصدر: 

 يقوم المستخدم بتحديد اسم الحقل الذي سيأخذ منه العنصر األول للشرط قيمته. اسم الحقل: 

 (<،  >د عملية المقارنة التي يحتاجها الشرط )يقوم المستخدم بتحدي العملية: 

 يقوم المستخدم بتحديد مصدر المعلومات لعنصر الشرط الثاني )معلومات المعاملة، حركة المعاملة....إلخ( المصدر: 

 يقوم المستخدم بتحديد اسم الحقل الذي سيأخذ منه العنصر الثاني للشرط قيمته. اسم الحقل أو القيمة: 

 هـ: 11/11/1425يبين طريقة بناء شرط بسيط )سطر واحد( السترجاع جميع المعامالت التي تاريخها اقل من تاريخ  والمثال التالي

 ( نقوم باختيار جديد من شريط العمليات في منتصف الشاشة.1)

 ( نقوم باختيار المصدر = معلومات المعاملة.2)

 ( اسم الحقل = تاريخ المعاملة لدى الجهة.3)

 .< =( العملية 4)

 ( المصدر = قيمة ثابتة.5)

 هـ. 11/11/1425( اسم الحقل= 6)

 ( يقوم باختيار حفظ وبهذا يكون اكتمل الشرط.7)

بعد أن ينتهي المستخدم من كتابة الشرط يمكنه التحقق من صـحة شـرطه عـن طريـق اختيـار زر "التحقـق مـن صـحة الشـرط"،  

 لشرط صحيحا أم ال.حيث يقوم النظام بإظهار رسالة تحدد فيما إذا كان ا

كما أن هنا  صندوق نصي في أسفل الشاشة يحتوي على نص الشرط بلغة االستعالم في قاعدة البيانات لإلطـالع والتأكـد مـن  

 للمختصين. صحة الشرط و أيضا  
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 شريط االخبار

ة عنـد اختيـار شـريط يتم من خالل هذه الشاشة إدخال النصوص التي سيتم عرضها علـى الشـريط اإلخبـاري، وتظهـر هـذه الشاشـ

 (.18-1االخبار من قائمة اإلعدادات والرموز كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة شريط االخبار.1-18الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 .رقم مسلسل م: 

 يقوم المستخدم بادخال رقم تسلسل للخبر. تسلسل الخبر: 

 يقوم المستخدم بادخال رمز الخبر الذي يريد إضافته إلى شريط االخبار بحيث ال يتكرر هذا الرمز. :رمز الخبر 

 يقوم المستخدم بادخال نص الخبر الذي يريد إضافته إلى شريط االخبار. نص الخبر: 

 مع إمكانية التعديل عليه. تلقائيا  يعرض النظام تاريخ إضافة الخبر  تاري  تسجيل الخبر: 

 و ال يسمح بالتعديل عليه. تلقائيا  يعرض النظام وقت تسجيل الخبر  يل الخبر:جوقت تس 

يقوم المستخدم بادخال مدة عرض الخبر الذي قام بإضافته إلى شريط االخبار، حيـث تكـون هـذه  مدة عرض الخبر )بالساعة(: 

 المدة بالساعة.
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 إعدادات عرض المعامالت

موح لهم بالعمل على شروط التصفية المعرفة في شاشة تعريف شروط التصفية من تختص هذه الشاشة بتعريف الموظفين المس

 (.19-1نوع عرض، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار إعدادات عرض المعامالت من قائمة اإلعدادات والرموز كما في الشكل )

 وط التصفية.نالحظ في هذه الشاشة إمكانية تعريف شروط جديدة للتصفية عن طريق اختيار زر تعريف شر
 

 
 .( يمثل شاشة إعدادات عرض المعامالت1-19الشكل )

  

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .رقم مسلسل م: 

 يظهر تلقائي من شاشة شروط التصفية. رمز الشرط: 

 يقصد به اسم الشرط ويظهر تلقائي. الشرط: 

 حديد رقم الموظف المسموح له باستعراض البيانات وفق شرط التصفية المختار.يقوم المستخدم بت رقم الموظف: 

 .بعد قيام المستخدم بتحديد رقم الموظف تلقائيا  يظهر  سم الموظف:ا  
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 رموز اإلدارات الخارجية

ضية لتسليم الصادر، فئة تختص هذه الشاشة بتحديد البيانات التالية للجهات الخارجية التي تتعامل معها المنشأة )الطريقة االفترا

المراسل المسؤول عن التسليم، رمز الترقيم( وتظهر عند اختيار رموز اإلدارات الخارجية من قائمة اإلعدادات والرموز كما في 

 (.20-1الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة رموز اإلدارات الخارجية.1-02الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 مات الرئيسية:المعلو 

 رقم مسلسل. م: 

 اسم الوحدة اإلدارية المعرفة مسبقا  في النظام. الوحدة االداريه: 

الطريقة االفتراضية لتسليم الصادر ويتم اختيارها من قائمة معرفة مسبقا في  الطريقة االفتراضية لتسليم الصادر للجهة: 

 شاشة رموز طرق االستالم والتسليم.

يعطي الخيار في إمكانية التعديل على طرق التسليم و يتم تعريف طرق التسليم  يقة التسليم:رإمكانية التعديل على ط 

 في رموز طرق االستالم و التسليم.

فئة المراسل المسؤول عن التسليم علما أن تعريف الفئات يتم في شاشة تعريف  فئة المراسل المسؤول عن التسليم: 

 فئات المراسلين.

مز الترقيم حيث يمكن للمستخدم تعديل رمز الترقيم الموجود على مستوى كل وحدة إدارية كما أنه لتحديد ر رمز الترقيم: 

يمكن لهذا الحقل أن يكون فارغا وال يحتوي أي قيمة، يتم إظهار قيمة هذا الحقل في طباعة رقم قيد الصادر بناء على رمز اإلدارة 

 " .-لترقيم هذا قبل رقم قيد الصادر مفصوالن باستخدام عالمة الداش "المصدرة )حقل الجهة الصادر منها( وتكون طباعة رمز ا

 إمكانية الخيار كون هذا البريد سري أو غير سري. السرية: 
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تحديد هل الجهة متغيرة أم ال واذا كانت الجهة متغيرة "نعم" يتم التاثير على صفحة تسجيل وقيد الوارد العام  الجهة متغيرة: 

ال بيانات ضمن حقل موجه من اذا كانت الجهة خارجية، وكذلك على صفحة تسجيل وقيد الصادر العام بالسماح للمستخدم بادخ

بالسماح للمستخدم بادخال بيانات ضمن حقل موجهه إلى اذا كانت الجهة خارجية، وإذا كانت الجهة متغيرة "ال" فعندها ال 

 يسمح للمستخدم بادخال بيانات ضمن حقل موجه إلى.
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 حالة التلقائيةإعدادات اإل

تختص هذه الشاشة بتعريف إعدادات اإلحالة التلقائية التي تحقق الشروط المعرفة في شاشة تعريف شروط التصفية من نوع 

 (.21-1إحالة، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار إعدادات اإلحالة التلقائية من قائمة اإلعدادات والرموز كما في الشكل )

 انية تعريف شروط جديدة للتصفية عن طريق اختيار زر تعريف شروط التصفية.نالحظ في هذه الشاشة إمك
 

 
 .شاشة إعدادات اإلحالة التلقائية( يمثل 1-12الشكل )

 

يمكن للمستخدم عمل تعديل فقط على هذه الشاشة وذلك بعد اختيار السجل، ثم يقوم بإضافة إعدادات اإلحالة الخاصة بالشرط الذي 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:، ول أسفل الشاشةتم اختياره في الجد

 

 :شروط اإلحالة التلقائية 

 .سلرقم مسل م: 

 يظهر تلقائي من شاشة شروط التصفية. رمز الشرط: 

 يقصد به اسم الشرط ويظهر تلقائي. الشرط: 

 (.الخيقصد به طبيعة اإلحالة )تلقائية، غير مفعلة،... طبيعة اإلحالة: 

 

 اإلحالة: اتداعدا 

 يعرض النظام بجانبه اسم الشرط الذي تم تحديده في الجدول اعلى الشاشة. اسم الشرط: 

 ...الخ(..، موظف، جهة إدارية)يقوم المستخدم بتحديد نوع المحال له المعاملة على سبيل المثال  نوع المحال له المعاملة: 

ختاره فعلى سبيل المثال لو كان نوع المحال موظف يقوم المستخدم يقوم المستخدم بتحديد الرقم لنوع المحال الذي ا الرقم: 

 بتحديد رقم هذا الموظف.

 وفقا للرقم الذي تم اختياره. تلقائيا  يظهر االسم  االسم: 

 يقوم المستخدم بتحديد طبيعة اإلحالة للمعاملة هل سيتم إحالة أصل المعاملة أو صورة عنها. أصل/صورة: 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: نظام االتصاالت اإلدارية

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  43 

لمستخدم بتحديد اإلجراء المطلوب )المعرف مسبقا في الرموز و اإلعدادات( على المعاملة مثل يقوم ا اإلجراء المطلوب: 

  للمتابعة أو للحفظ في ملف.
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 إعدادات المتابعة

 لتصـفية مـن نـوع متابعـة، وتظهـر هـذهتختص هذه الشاشة بتعريف إعدادات المتابعة للشروط المعرفـة فـي شاشـة تعريـف شـروط ا

 (.22-1إعدادات المتابعة من قائمة اإلعدادات والرموز كما في الشكل )الشاشة عند اختيار 

 .نالحظ في هذه الشاشة إمكانية تعريف شروط جديدة للتصفية عن طريق اختيار زر تعريف شروط التصفية
 

 
 ( يمثل شاشة إعدادات المتابعة.1-22الشكل )

 

يار السجل، ثم يقوم بإضافة إعـدادات المتابعـة الخاصـة بالشـرط يمكن للمستخدم عمل تعديل فقط على هذه الشاشة وذلك بعد اخت

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:، الذي تم اختياره في الجدول أسفل الشاشة

 

 :شروط المتابعة 

 .رقم مسلسل م: 

 يظهر تلقائي من شاشة شروط التصفية. رمز الشرط: 

 يقصد به اسم الشرط ويظهر تلقائي. :الشرط 

 رقم الموظف المسؤول عن المتابعة. قوم المستخدم بادخالي رقم الموظف: 

 يظهر بشكل تلقائي عند اختيار رقم الموظف. اسم الموظف: 

في حال اختيار الصح في هذا الحقل سيتم إشعار الموظف بالبريد اإللكتروني عن المعاملة  اإلشعار بالبريد اإللكتروني: 

 بريد الكتروني معرف في بيانات الموظف. ويالحظ هنا وجوب أن يكون للموظف

 

 :محددات تكرار المتابعة 

 .رقم مسلسل م: 
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 يقوم المستخدم بتحديد عدد األيام المسموح للموظف إجراء عمليات المتابعة على المعاملة. عدد األيام: 

المستخدم باختيار تاريخ معين يقوم المستخدم بتحديد تاريخ البدء باحتساب األيام وفي حال لم يقم  يتم البدء باحتسابها: 

 يقوم النظام بالبدء باالحتساب من تاريخ قيد المعاملة.



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: نظام االتصاالت اإلدارية

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  46 

 إعدادات البريد اإللكتروني

تختص هذه الشاشة بتعريف إعدادات البريد اإللكتروني في نظام االتصاالت اإلدارية، وتظهر هذه الشاشة عنـد اختيـار إعـدادات البريـد 

 (.23-1والرموز كما في الشكل ) اإللكتروني من قائمة اإلعدادات

 

 
 ( يمثل شاشة إعدادات البريد االلكتروني.1-23الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم المستخدم بتحديد خادم البريد بالنظام. (:Mail Profileاسم إعداد البريد ) 

 ادم.تحديد كلمة السر للخ  لمة السر: 

يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان يريد إتاحة خاصية وصول تأكيد  إتاحة تأ يد االستالم عن طريق البريد اإللكتروني: 

 حول قيام المستخدم باستالم الرسالة.

يقوم المستخدم بتحديد بريد الكتروني يتم إرسال الرسائل التي فشل  إعادة إرسال الرسائل التي فشل إرسالها إلى: 

 سالها إليه.إر
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 رموز االختصارات السريعة

تختص هذه الشاشة بتعريف رموز االختصارات السريعة في نظام االتصاالت اإلدارية، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز االختصارات 

 (.24-1السريعة من قائمة اإلعدادات والرموز كما في الشكل )

من أن يقـوم فـي كـل مـرة بإدخـال عبـارة بشـكل متكـرر فإنـه  المستخدم وذلك بدال  ويعتمد مبدأ االختصارات السريعة على مساعدة 

بإمكانه تعريف هذه العبارة في هذه الشاشة مع رمز مختصر لها، وعندما يحتاج هـذه العبـارة فـي الشاشـات يقـوم بإدخـال الرمـز 

 قائي. " من لوحة المفاتيح فيدخل النص الكامل بشكل تلF7المختصر لها فقط ثم يضغط زر "
 

 
 ( يمثل شاشة رموز االختصارات السريعة.1-24الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 .رقم مسلسل م: 

 الرمز الخاص بالعبارة. الرمز: 

 يقوم المستخدم بتحديد العبارة الكاملة التي يريدها. العبارة الكاملة: 

 في الشاشات. استخدامه خدم بتحديد االختصار الذي يريديقوم المست االتتصار: 
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 رموز النظاموكشف إعدادات 

رمـوز النظـام مـن قائمـة وتختص هذه الشاشة بإعداد كشوف إلعدادات رموز النظام، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف إعدادات 

 (.25-1اإلعدادات والرموز كما في الشكل )

 

 
 ف إعدادات ورموز النظام.( يمثل شاشة كش1-25الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

المنسـدلة، كمـا يمكنـه اختيـار الكـل، بعـدها يقـوم يقوم المستخدم الكشـف المطلـوب تكوينـه مـن القائمـة  الكشف المطلوب: 

 (.1-25-1ما في الشكل )المستخدم بالضغط على تكوين التقرير ليقوم النظام بإنشاء التقرير ك

 ولمعرفة ما تمثله األعمدة في كل تقرير يمكن الرجوع إلى شرح الشاشات التي تخص هذه التقارير. 
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 يمثل شاشة الكشف الذي قمنا باختياره. (1-25-1الشكل )
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 كشف السجالت
وتظهـر تبـع لهـا هـذه السـجالت، تختص هذه الشاشة بإعداد كشف عن السجالت الموجودة في النظام وذلـك حسـب االدارة التـي ت

 (.26-1هذه الشاشة عند اختيار كشف السجالت من قائمة اإلعدادات والرموز كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة كشف السجالت.1-26الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

نه اختيـار الكـل، بعـدها يقـوم ، كما يمكتلقائيا  عرض النظام اسمها في الجزء الثاني يقوم المستخدم بإدخال رمز اإلدارة وي اإلدارة: 

 (.1-26-1) ط على تكوين التقرير من شريط المهام حيث يعرض النظام كشف السجالت كما في الشكلبالضغ
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 ( يمثل كشف السجالت.1-26-1الشكل )
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 متابعة العمالء
وتظهر هذه الشاشة عند اختيار متابعة العمـالء مـن قائمـة اإلعـدادات والرمـوز ابعة العمالء، تيتم من خالل هذا التقرير إعداد كشف لم

 (.27-1كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة كشف متابعة العمالء.1-27الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 محددات التقرير: 

على تكـوين تقريـر  طقائمة المنسدلة، بعدها يقوم بالضغتكوين تقرير عنه من ال قوم المستخدم باختيار السجل المراديالسجل:  

 (.1-27-1) كما في الشكل متابعة العمالءفي شريط المهام حيث يعرض النظام كشف 
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 .متابعة العمالء( يمثل كشف 1-72-1الشكل )
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 القيمة التلقائية للسرية

رية المعامالت وذلك حسب الوحدة اإلدارية والموظفين الذين ينتمـون لهـذه الوحـدة، تختص هذه الشاشة بتحديد القيمة التلقائية لس

 (.28-1وتظهر عند اختيار القيمة التلقائية للسرية من قائمة اإلعدادات والرموز كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة القيمة التلقائية للسرية.1-28الشكل )

 

" من لوحة المفـاتيح F2دة إدارية معينة يتم تحديد الوحدة اإلدارية وذلك بالضغط على زر "لتحديد القيمة التلقائية للسرية لموظفي وح

حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات فيتم اختيار الجهة المطلوبـة، ومـن ثـم يـتم الضـغط علـى زر "جديـد" مـن شـريط 

 شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:التابعين لهذه الوحدة اإلدارية وفيما يلي الموظفين المهام لتحديد 

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .تلقائيا  قوم المستخدم بإدخال رمز الوحدة اإلدارية و يعرض النظام اسمها يالوحدة اإلدارية:  

 :من الموظفين التابعين لهذه الوحدةبعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على جديد لتحديد السرية للمعامالت التي يتم انشاؤها 

" مـن لوحـة المفـاتيح F2يتم تحديد رقم الموظف المراد تحديد القيمة التلقائية للسرية له وذلك بالضغط علـى زر " رقم الموظف: 

 حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب.

 رقم الموظف السابق. بمجرد إدخال رقمه في حقل تلقائيا  عرض النظام اسم الموظف ياسم الموظف:  

حيث تظهـر "الخ سري... ا من القائمة المنسدلة "غير سري،يتم تحديد القيمة التلقائية للسرية وذلك باختياره تصنيف السرية: 

 ".لعام، تسجيل وقيد الوارد العام هذه القيمة التلقائية للسرية في الشاشات التالية " تسجيل وقيد الصادر ا
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 ضية لطباعة الباركودتعريف الطابعة االفترا

تخـتص هــذه الشاشـة بعــرض قائمـة بأســماء الطابعـات المعرفــة علـى الشــبكة، وتظهـر هــذه الشاشـة عنــد اختيـار تعريــف الطابعــة 

 (.29-1االفتراضية لطباعة الباركود من قائمة اإلعدادات والرموز كما في الشكل )
 

 
 ة الباركود.يمثل شاشة تعريف الطابعة االفتراضية لطباع (1-29الشكل )

 

يقوم المستخدم باختيار طابعة من الطابعات المعرفة على الشبكة ليستخدمها النظام بشكل افتراضـي عنـد طباعـة ملصـق البـاركود 

 من خالل الشاشات التي تحتوي على إمكانية طباعة الملصق وهي:

o شاشة تسجيل وقيد الصادر العام. 

o شاشة تسجيل وقيد الوارد العام. 

o لة في الصادر العامشاشة قيد معام. 

 

كذلك قد يقوم المستخدم بعدم اختيار طابعة افتراضية، و في وضع لو كانت الطابعة االفتراضية غيـر محـددة: فيـتم اسـتخدام الطابعـة 

 االفتراضية المعرفة على الجهاز. 
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 أسباب رفض استالم المعامالت
ام وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار أسـباب رفـض اسـتالم تختص هذه الشاشة بتعريف أسباب رفض إستالم المعـامالت فـي النظـ

 (.30-1المعامالت من قائمة اإلعدادات والرموز كما في الشكل )

 

 
 .شاشة أسباب رفض استالم المعامالت يمثل (1-30الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 .رقم مسلسل م: 

 الرمز الخاص بسبب الرفض.مستخدم بإدخال يقوم ال الرمز: 

 سبب الرفض الذي يريده. بكتابةيقوم المستخدم  سبب الرفض: 
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  استطالع المعامالت الصادرة والواردة

صالحية عليهـا حسـب تختص هذه الشاشة باستطالع عن عدد المعامالت الصادرة والواردة المحالة لجهات يوجد للمستخدم الحالي 

وذلك في السجالت التي سبق تعريفها كسجالت رئيسية خاصة بالتنبيهات، و يـتم الـدخول إلـى االسـتطالع مـن  ،التاريخ الحالي

  (.31-1. كما في الشكل )Popup( حيث يتم عرض االستطالع على شكل F6) خالل الضغط علىى مفتاح خاص بهذه الوظيفة

 

 
 دة.يمثل شاشة استطالع المعامالت الصادرة و الوار (1-31الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

o التاريخ الحالي. 

o .)عدد المعامالت الصادرة في سجل ... )اسم سجل الصادر الرئيسي الخاص بالتنبيه المعرف في تعريف السجالت 

o ه المعرف في تعريف السجالت(.عدد المعامالت الواردة في سجل ... )اسم سجل الوارد الرئيسي الخاص بالتنبي 

يؤدي الضغط عليه إلى إعادة تنفيذ عملية إحصاء المعامالت حسب الشروط السابقة وإظهار نتائج جديدة مرة  تحديث البيانات: 

 أخرى.

 ؤدي الضغط عليه إلى اغالق النافذة.يإغالق:  
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 الصالحيات والتحكم
ات الخاصـة بالصـالحيات الصالحيات والتحكم في النظام وتتضمن الشاشـ( مجموعة شاشات 0-2تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

 المجموعات على مستوى نظام االتصاالت اإلدارية فقط.للموظفين و
 

 
 يمثل شاشة الصالحيات والتحكم في نظام االتصاالت اإلدارية. (2-0الشكل )

 

 عالجة البيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة وم
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 تعريف مجموعات اإلحالة والتصدير

تختص هذه الشاشة بتعريـف مجموعـات اإلحالـة والتصـدير فـي نظـام االتصـاالت اإلداريـة، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار تعريـف 

 (.1-2مجموعات اإلحالة والتصدير من قائمة الصالحيات والتحكم كما في الشكل )

 

 
 ل شاشة تعريف مجموعات اإلحالة والتصدير.( يمث2-1الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 .قم مسلسلرم:  

 .بإدخال رمز للمجموعةقوم المستخدم يرقم المجموعة:  

 .مجموعةللاسم  بكتابةقوم المستخدم ياالسم:  

 موعة إحالة، مجموعة تصدير(.قوم المستخدم بتحديد نوع للمجموعة )مجيالنوع:  

د نسـخ بيانـات احـدى المجموعـات المعرفـة اقد يقوم المستخدم بتحديد االختيار نسـخ مـن مجموعـة اذا ار :نس  من مجموعة 

 .مسبقا  

عندها يقوم المسـتخدم "نس  من مجموعة" تم تفعيل هذا الحقل عند اختيار الحقل السابقيالمجموعة المطلوب نسخها:  

 وعة المطلوب نسخ بياناتها من القائمة المنسدلة.باختيار المجم

 

 :محتويات المجموعة 

المستخدمين أصحاب الصالحية  جية، اإلدارات الداخلية، موظفين،يقوم المستخدم بتحديد )الجهات الخار ينتمي للمجموعة: 

ى الجهة المقابلة عن طريق ( ثم نقلها إلعلى المجموعة( التي تنتمي للسجل الذي تم اختياره عن طريق اختيار إشارة )

 ( وبإمكانه إختيار جميع الجهات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب حقل االسم في أعلى الجدول.،  األسهم )
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يقوم المستخدم بتحديد )الجهات الخارجية، اإلدارات الداخلية، مـوظفين، المسـتخدمين أصـحاب الصـالحية  ال ينتمي لمجموعة: 

( ثـم نقلهـا إلـى الجهـة المقابلـة عـن طريـق ال تنتمي للسجل الذي تم اختياره عن طريق إزالة إشارة ) على المجموعة( التي

 األسهم.
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 الصالحيات التفصيلية على السجالت

تختص هذه الشاشة بتعريف الصالحيات التفصيلية على السجالت فـي نظـام االتصـاالت اإلداريـة، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار 

 (.2-2تفصيلية على السجالت من قائمة الصالحيات والتحكم كما في الشكل )الصالحيات ال

 

 
 ( يمثل شاشة الصالحيات التفصيلية على السجالت.2-2الشكل )

 

( بجانب يقوم المستخدم باختيار تعديل بعد ذلك يقوم باختيار إشارة )الشاشة على اختيار اسم الموظف و يقوم مبدأ عمل هذه

 شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:كل سجل وفيما يلي 

 

 :المعلومات الرئيسية 

" من لوحة المفاتيح حيث F2يقوم المستخدم بادخال رقم الموظف المراد إعطائه صالحيات او بالضغط على زر " رقم الموظف: 

 يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب.

 

 ظف:السجالت الخاصة بالمو 

بالضغط على الدائرة الموجودة بجانب "جميع السجالت" يعرض النظام جميع السجالت المعرفة في النظام، أما بالضغط على الدائرة 

 الموجودة بجانب "السجالت ذات الصالحية" حيث يعرض النظام فقط السجالت التي للموظف صالحية عليها.

 رقم مسلسل. م: 

 بارة عن رقم السجل الذي تم تعريفه في شاشة تعريف السجالت.وهو ع تلقائيا  يظهر  رقم السجل: 

 وهو عبارة عن اسم السجل الذي تم تعريفه في شاشة تعريف السجالت. تلقائيا  يظهر  اسم السجل: 

 اسم الوحدة اإلدارية التي يتبع لها هذا السجل. اسم صاحب السجل: 

 دم.عند اختياره يعني أن جميع الصالحيات متاحة للمستخ الكل: 
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لتحديد فيما إذا كانت اإلضافة على هذا السجل متاحة للمستخدم الذي تم اختياره، ويمكن بالضغط على المربع  إضافة: 

 الموجود تحت كلمة "إضافة" اعطاء صالحية االضافة على جميع السجالت.

ن بالضغط على المربع الموجود لتحديد فيما إذا كان الحذف على هذا السجل متاحا  للمستخدم الذي تم اختياره، ويمك حذف: 

 تحت كلمة "حذف" اعطاء صالحية الحذف على جميع السجالت.

لتحديد فيما إذا كان التعديل على هذا السجل متاح للمستخدم الذي تم اختياره، ويمكن بالضغط على المربع الموجود  تعديل: 

 تحت كلمة "تعديل" اعطاء صالحية التعديل على جميع السجالت.

لتحديد فيما إذا كان االستعالم على هذا السجل متاح للمستخدم الذي تم اختياره، ويمكن بالضغط على المربع  استعالم: 

 الموجود تحت كلمة "استعالم" اعطاء صالحية االستعالم على جميع السجالت.

لمستخدم الذي تم اختياره، لتحديد فيما إذا كان التعامل مع المعامالت السرية داخل هذا السجل متاحة ل المعامالت السرية: 

ويمكن بالضغط على المربع الموجود تحت كلمة "المعامالت السرية" اعطاء صالحية التعامل مع المعامالت السرية داخل جميع 

 السجالت.

 :)  لتحديد فيما إذا كان التعامل مع المعامالت السرية جدا داخل هذا السجل متاحة للمستخدم الذي المعامالت السرية )جدا 

تم اختياره، ويمكن بالضغط على المربع الموجود تحت كلمة "المعامالت السرية جدا " اعطاء صالحية التعامل مع المعامالت 

 السرية جدا داخل جميع السجالت.

داخل هذا السجل متاحة للمستخدم  للغايةلتحديد فيما إذا كان التعامل مع المعامالت السرية  (:لغايةلالمعامالت السرية ) 

" اعطاء صالحية التعامل مع للغايةذي تم اختياره، ويمكن بالضغط على المربع الموجود تحت كلمة "المعامالت السرية ال

 المعامالت السرية جدا داخل جميع السجالت

لتحديد فيما إذا كان يوجد صالحية للمستخدم بعمل حركة تسديد أو تعقيب أو إلحاقي  التسديد والتعقيب وااللحاقي: 

ت، ويمكن بالضغط على المربع الموجود تحت كلمة "التسديد والتعقيب وااللحاقي" اعطاء صالحية بعمل حركة تسديد أو للمعامال

 تعقيب أو إلحاقي للمعامالت على جميع السجالت.

لتحديد فيما إذا كان يوجد صالحية للمستخدم على المعامالت السرية ويتم إعطاءه  إظهار معلومات المعاملة السرية: 

وشاشة استالم ” F12“الحية عن طريق هذا الحقل فإنه ومن خالل شاشات محددة فقط  وهي شاشة البحث عن المعامالت ص

وإحالة المعامالت وشاشة كشف توزيع البريد الداخلي، حيث تظهر له كامل معلومات المعاملة ويتاح له تتبع المعاملة بدون اظهار 

ة سواء بالطباعة أو باالزرار الموجودة أو من خالل الروابط المضافة من خالل التتبع حقل تفاصيل الموضوع في أي جزء من الشاش

او في نفس الشاشة حيث سيظهر له في حقل تفاصيل الموضوع كلمة "سري" أو "سري جدا" أو "سري للغاية " حسب 

صالحيات الحقل الجديد فستظهر تصنيف المعاملة، وإن لم يكن للمستخدم صالحية على المعامالت السرية ولم يكن له أيضا 

 " عن معاملة سرية.F12رسالة "ال يوجد بيانات" عند محاولة استعالمه من خالل شاشة البحث "
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 كشف بعمليات مستخدمي النظام

تخــتص هــذه الشاشــة بإصــدار كشــف بمســتخدمي نظــام االتصــاالت اإلداريــة، وتظهــر هــذه الشاشــة عنــد اختيــار كشــف بعمليــات 

 (.3-2من قائمة الصالحيات والتحكم كما في الشكل )مستخدمي النظام 

 

 
 كشف بعمليات مستخدمي النظام.( يمثل شاشة 2-3الشكل )
 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

 داية تاريخ العمليات الذي يرغب المستخدم بإصدار الكشف التي تمت ضمنه هذه العمليات.بمن تاري :  

 نهاية تاريخ العمليات الذي يرغب المستخدم بإصدار الكشف التي تمت ضمنه هذه العمليات. ى تاري :لإ 

" مـن لوحـة المفـاتيح حيـث يعـرض F2يتم ادخال رقم المستخدم الذي قام بالعمليـة أو يـتم الضـغط علـى زر " اسم المستخدم: 

المراد اعداد كشف عـن العمليـات التـي قـام بهـا، ويمكـن اختيـار النظام قائمة بأرقام وأسماء المستخدمين فيتم اختيار الميتخدم 

جميع المستخدمين ليقوم النظام بجلب عمليات جميع المستخدمين وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمـة الكلحيـث تظهـر 

 ( في المربع .اشارة )

( في المربع الختيـار الكـل ليقـوم النظـام ة )يقوم بوضع إشار و قد يقوم المستخدم بإدخال رقم شاشة العملية رقم الشاشة: 

 .بجلب العمليات على جميع الشاشات

 (.2-3-1بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على تكوين التقرير من شريط المهام ليعرض النظام الكشف كما في الشكل ) 
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 ( يمثل التقرير الخاص بشاشة الكشف بعمليات مستخدمي النظام.2-3-1الشكل )
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 ات الموظفين على الجهاتصالحي

تختص هذه الشاشة بتعريـف صـالحيات المـوظفين علـى الجهـات فـي نظـام االتصـاالت اإلداريـة، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار 

 (.4-2صالحيات الموظفين على الجهات من قائمة الصالحيات والتحكم كما في الشكل )
 

 
 .( يمثل شاشة صالحية الموظفين على الجهات2-4الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

" من لوحـة F2يقوم المستخدم بتحديد رقم الموظف المراد إعطائه صالحيات على الجهات وذلك بالضغط على زر " رقم الموظف: 

ومن ثم يقوم بالضغط على زر "تعديل" من  المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار اسم الموظف،

 شريط المهام.

قوم المستخدم بتحديد رقم الموظف المراد نقل صالحياته إلى الموظف الذي تـم تحديـده فـي يالموظف المراد نقل صالحياته:  

ين فيـتم اختيـار " من لوحة المفاتيح حيث يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـماء المـوظفF2الحقل السابق وذلك بالضغط على زر "

 اسم الموظف.

يكون هذا الحقل متاح فقـط فـي حالـة أن خاصـية "تفعيـل الجهـة االفتراضـية للمسـتخدم" ضـمن  الجهة الحقيقية للمستخدم: 

 ( في المربع بجانب الخاصية. يتم تحديد الجهة الحقيقية للمستخدم.إعدادات النظام مفّعلة وذلك بوضع إشارة )

 خدم اختيار جميع الجهات لتظهر صالحية الموظف بالنسبة لجميع الجهات.يمكن للمست جميع الجهات: 

يمكن للمستخدم الضغط على حذف جميع الجهات التـي للمسـتخدم صـالحية عليهـا دفعـة واحـدة و يـتم  حذف جميع الجهات: 

 إظهار رسالة تحذيرية للمستخدم قبل إتمام عملية الحذف لطلب تأكيد المستخدم.

ن للمستخدم الضغط على نقل الصالحيات ليتم نقل صالحيات الموظف الذي تم تحديده في حقل الموظـف يمك نقل الصالحيات: 

 المراد نقل صالحياته إلى الموظف الذي تم تحديده في حقل رقم الموظف.
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لشاشـة إلضافة صالحية للموظف على جهات معينة يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام الموجود في وسـط ا

 حيث تظهر الحقول التالية:

 .رقم مسلسل م: 

يقوم المستخدم بتحديد هل الجهـة إدارة داخليـة أم جهـة خارجيـة وذلـك بالضـغط بالـدائرة الموجـودة بجانـب الخيـار  رقم الجهة: 

فيـتم اختيـار " من لوحة المفاتيح حيث يعـرض النظـام قائمـة بارقـام وأسـماء الجهـات F2المطلوب، ومن ثم يقوم بالضغط على زر "

 الجهة المطلوبة إعطاء صالحيات عليها.

 يعرض النظام اسم الجهة بشكل تلقائي بمجرد ادخال رقمها في الحقل السابق. اسم الجهة: 

مـن أجـل تعريـف اذا تم اختيار جهة داخلية فـي الحقـل السـابق يقـوم النظـام بتفعيـل رابـط للجهـات الفرعيـة  الجهات الفرعية: 

يقوم المستخدم بالضغط على الـرابط ليعـرض النظـام شاشـة الجهـات الفرعيـة كمـا فـي ، لجهات الفرعيةصالحية الموظف على ا

 (.1-4-2الشكل )

 

 
 شاشة الجهات الفرعية. يمثل (2-4-1الشكل )

 

 الجهات الفرعية: 

 .رقم مسلسل م: 

علـى خانـة االختيـار  checkليهـا بعمـل الموظف الصالحية ع يقوم المستخدم باختيار الجهة الفرعية التي يريد منح تانة اتتيار: 

 بجانب الجهة.

 يعرض النظام رمز الجهة اإلدارية الفرعية. رمز الجهة اإلدارية: 

 يعرض النظام اسم الجهة اإلدارية الفرعية. :اسم الجهة اإلدارية 
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 صالحيات الموظفين على الملفات

االتصـاالت اإلداريـة، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار  تختص هذه الشاشة بتعريف صـالحيات المـوظفين علـى الملفـات فـي نظـام

 (.5-2من قائمة الصالحيات والتحكم كما في الشكل ) الملفاتصالحيات الموظفين على 
 

 
 الموظفين على الملفات. اتيمثل شاشة صالحي (2-5الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم المستخدم بتحديد رقم الموظف ليظهر اسمه بشكل تلقائي. ف:ظرقم المو 

 ( في المربع الختيار الكل أي إعطاء الصالحية على جميع الملفات.يقوم المستخدم بوضع إشارة ) جميع الملفات: 

 .رقم مسلسل م: 

 يقوم المستخدم بإدخال رمز الملف. رمز الملف: 

 ي.اسم الملف ويظهر بشكل تلقائ اسم الملف: 
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 صالحيات الموظفين إلستالم الكشوف

تختص هذه الشاشة بتعريف صالحيات الموظفين إلستالم الكشوف في نظام االتصـاالت اإلداريـة، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار 

 (.6-2صالحيات الموظفين إلستالم الكشوف من قائمة الصالحيات والتحكم كما في الشكل )
 

 
 ة الموظفين إلستالم الكشوف.( يمثل شاشة صالحي2-6الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

كمـا  تلقائيـا  و يعـرض النظـام اسـمه يقوم المستخدم بتحديد رقم الموظف المراد إعطائه صالحيات علـى الجهـات  رقم الموظف: 

لمفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقـام وأسـماء المـوظفين فيـتم " من لوحة اF2وذلك بالضغط على زر "يمكن البحث عن موظف 

 اختيار اسم الموظف، ومن ثم يقوم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام.

قوم المستخدم بتحديد رقم الموظف المراد نقل صالحياته إلى الموظف الذي تـم تحديـده فـي يالموظف المراد نقل صالحياته:  

" من لوحة المفاتيح حيث يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـماء المـوظفين فيـتم اختيـار F2لضغط على زر "الحقل السابق وذلك با

 اسم الموظف.

 يمكن للمستخدم اختيار جميع الجهات لتظهر صالحية الموظف بالنسبة لجميع الجهات. جميع الجهات: 

 

"جديد" من شريط المهام الموجود في وسـط الشاشـة إلضافة صالحية للموظف على جهات معينة يقوم المستخدم بالضغط على زر 

 حيث تظهر الحقول التالية:

 .رقم مسلسل م: 

يقوم المستخدم بتحديد هل الجهـة إدارة داخليـة أم جهـة خارجيـة وذلـك بالضـغط بالـدائرة الموجـودة بجانـب الخيـار  رقم الجهة: 

عـرض النظـام قائمـة بارقـام وأسـماء الجهـات فيـتم اختيـار " من لوحة المفاتيح حيث ي2Fالمطلوب، ومن ثم يقوم بالضغط على زر "

 الجهة المطلوبة إعطاء صالحيات عليها.
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 يعرض النظام اسم الجهة بشكل تلقائي بمجرد ادخال رقمها في الحقل السابق. اسم الجهة: 
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 صالحيات الموظفين على المعامالت

ظـام االتصـاالت اإلداريـة، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار تختص هذه الشاشة بتعريف صالحيات الموظفين على المعـامالت فـي ن

 (.7-2صالحيات الموظفين المعامالت من قائمة الصالحيات والتحكم كما في الشكل )
 

 
 الموظفين على المعامالت. ات( يمثل شاشة صالحي2-7الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

ء صالحية لموظف أو لموظفي إدارة معينة يتم الضغط على زر "جديد" من شريط المهام وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها إلعطا

 الشاشة:

 .ديد هل الصالحية لموظف أو إلدارةيتم تح الصالحيات: 

 

 لموظف فيتم ادخال مايلي: الصالحية ستعطى إذا كانت

وذلك  قد يقوم بالبحث عنهو موظف المراد إعطائه صالحيات على المعامالتيقوم المستخدم بتحديد رقم ال رقم الموظف: 

 " من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار اسم الموظف المطلوب.F2بالضغط على زر "

 السنة الحالية لنظام االتصاالت اإلدارية. تلقائيا  يعرض النظام  السنة: 

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام F2كن إدخال أي سجل من نوع وارد عام أو صادر عام وذلك بالضغط على زر "يم السجل: 

قائمة بأرقام وأسماء السجالت فيتم اختيار اسم السجل المطلوب بشرط أن يكون للمستخدم صالحيات استعالم على السجل 

 السجالت الموجودة بنظام االتصاالت اإلدارية. والتي يتم تحديدها من شاشة الصالحيات التفصيلية على

 يتم تحديد التاريخ المراد إعطاء المستخدم صالحية للمعامالت خالله. إلى(: –التاري  )من  

 يتم تحديد أرقام قيد المعامالت المراد اعطاء المستخدم صالحية عليها. إلى(: –رقم القيد )من  
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)م، إضافة، رقم القيد،  ظام نتائج البحث في الجدول الموجود في الشاشةحيث يعرض الن يتم الضغط على زر "بحث" بحث: 

 باختيار إضافة بجانب المعاملة.حيث يتم اختيار المعامالت المطلوبة وذلك  وع، من الجهة، الى الجهة، السجل(تاريخ، الموض

 

 (:1-7-2إذا كانت الصالحية ستعطى لموظفي إدراة فيتم ادخال مايلي كما في الشكل )

" F2يقوم المستخدم بتحديد رقم اإلدارة المراد إعطائه صالحيات على المعامالت لموظفيها وذلك بالضغط على زر " رقم اإلدارة: 

 من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء اإلدارت فيتم اختيار اسم االدارة المطلوب.

يتم تحديـد المـوظفين إضافة، الرقم، االسم( و الحقل السابق في جدول )م، ييعرض النظام الموظفين التابعين لإلدارة المدخلة ف 

 .يار حقل إضافة بجانب اسم الموظفتاخالمراد إعطاؤهم صالحية على المعامالت وذلك ب

 .زر بحث( السابقة بالنسبة لحقول )السجل، التاريخ، رقم القيد، يتم اتباع نفس الخطوات 
 

 
 الموظفين على المعامالت. اتحية صال( يمثل شاش2-7-1الشكل )
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 تقرير عن صالحيات الموظفين على الجهات
. وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار تقريـر عـن صـالحيات عـن صـالحيات المـوظفين علـى الجهـات تختص هذه الشاشة إعداد تقريـر

 (.8-2الموظفين على الجهات من قائمة الصالحيات والتحكم كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة تقرير عن صالحيات الموظفين على الجهات.( 2-8الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 المعلومات الرئيسية:

 :محددات التقرير 

 يختار المستخدم إما الموظف أو الجهة . البحث من تالل: 

تم إدخال رقم موظف محدد أو بوضع الموظف يظهر حقل رقم الموظف وي البحث من خالل ي حال أختار المستخدمفالموظف : 

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.إشارة )

الجهات الفرعية ويتم إدخال رقم حقل مع و  الجهة يظهر حقل رقم الجهة البحث من خالل ما في حال أختار المستخدمأالجهة : 

( في المربع بجانب كلمة ضع إشارة )بوو قد يقوم المستخدم ( في المربع بجانب كلمة الكل. الجهة محدد أو بوضع إشارة )

 مع الجهات الفرعية.

تقرير عن صالحيات الموظفين على ظهر النظام ييقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث  

 (.1-8-2الجهات كما في الشكل )
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 ظفين على الجهات.( يمثل التقرير الخاص بشاشة إعداد تقرير عن صالحيات المو2-8-1الشكل )
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 إلغاء إنهاء المعامالتتخدمين الذين لهم صالحية إنهاء وتعريف المس
تختص هذه الشاشة بتعريف المستخدمين الذين لهم صالحية إلنهـاء المعـامالت تمهيـدا  ألرشـفتها وعـدم السـماح بتنفيـذ أي حركـة 

لتنفيـذ مختلـف الحركـات عليهـا. وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار عليها، والذين لهم صالحية إللغاء إنهاء معاملة منتهية تمهيدا  

 (.9-2تعريف المستخدمين الذين لهم صالحية إنهاء وإلغاء إنهاء المعامالت من قائمة الصالحيات والتحكم كما في الشكل )
 

 
 تعريف المستخدمين الذين لهم صالحية إنهاء وإلغاء إنهاء المعامالت.يمثل شاشة  (2-9الشكل ) 
 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 .لرقم مسلس م: 

" مـن لوحـة المفـاتيح حيـث يعـرض النظـام أسـماء F2يـتم ادخـال أسـم المسـتخدم أو يـتم الضـغط علـى زر " اسم المستخدم: 

 المستخدمين فيتم اختيار المستخدم المراد منحه صالحيات.

 اسم الموظف وذلك بمجرد إدخال أسم المستخدم في الحقل السابق. تلقائيا  ظام يعرض الن اسم الموظف: 

 (.( في المربع، وإزالة الصالحية بإزالة إشارة )يتم منح المستخدم صالحية إنهاء المعاملة بوضع إشارة ) إنهاء المعاملة: 

( فـي المربـع، وإزالـة الصـالحية بأزالـة ضـع إشـارة )يتم منح المستخدم صالحية إلغاء إنهاء المعاملة بو إلغاء إنهاء المعامالت: 

 ( .) إشارة
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 الصالحية على اظهار معلومات التتبع

تختص هذه الشاشة بتعريف صالحية إظهار معلومات تتبع المعامالت للمستخدمين بحيث تؤثر هذه الصالحية علـى المعلومـات التـي 

ت التتبع هل سيتم عرض جميع معلومات التتبع أم يكتفـى بمعلومـات تظهر في شاشة البحث عن المعامالت فيما يتعلق بمعلوما

 (.10-2إلحاقي كما في الشكل )، تعقيب، ة إحالة ل صل أو آخر حركة تسديدآخر حركة تقييد أو آخر حرك

 

 
 صالحية على اظهار معلومات التتبع.اليمثل شاشة  (2-10الشكل )

 

 شة:وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشا
 

 :المعلومات الرئيسية 

 .رقم مسلسل م: 

 )جميع المستخدمين/مستخدم محدد(. :تطبق على 

يتم ادخال رقم الموظـف المـرتبط بالمسـتخدم فـي حـال كـان تطبيـق الصـالحية علـى خيـار )مسـتخدم  رقم و اسم الموظف: 

 محدد(.

( فـي المربـع، او التتبـع بوضـع إشـارة )يتم مـنح المسـتخدم صـالحية علـى كامـل معلومـات  الصالحية على بيانات التتبع: 

 .صالحية على بيانات أخر حركة على المعاملة
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 اإلدارية الجهات لمخاطبة الفروع صالحية

تعريف صالحية الفروع وجهاته اإلدارية لمخاطبة الجهات اإلدارية في الفروع األخرى، حيث من الممكن أن يتم تختص هذه الشاشة ب

تخدمي النظام في فروع معينة من مخاطبة جهات إدارية في فروع أخرى من خالل عمليات السماح أو عدم السماح لمس

وتظهر هذه الشاشة عند اختيار ،تسجيل وقيد الصادر العام وتسجيل وقيد الوارد العام وتسجيل االستالم واإلحالة للمعامال

 (.11-2في الشكل ) قائمة الصالحيات والتحكم كما ة الفروع لمخاطبة الجهات اإلدارية منصالحي
 

 
 يمثل شاشة صالحية الفروع لمخاطبة الجهات اإلدارية. (2-11الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 جدول يحتوي على بيانات الفروع )المعرفة في النظام( ونوع الصالحية وتشمل: :الفروع و صالحياتها 
o  :رقم مسلسلم. 

o يعرض النظام رمز الفرع.مز الفرع: ر 

o  :يعرض النظام اسم الفرع.اسم الفرع 

o  :جميع الجهات اإلدارية التابعة) يقوم المستخدم باختيار نوع الصالحية الممنوحة للفرعالجهات المسموح مخاطبتها ،

 (.جهات محددة، الجهات االدارية التابعة للفرع نفسه

 

 :الجهات المحددة  

وفيمـا  ،"الجهات المسموح مخاطبتهـايد الجهات المسموح مخاطبتها عند اختيار القيمة"جهات محددة" للحقل "جدول يتم فيه تحد

 ا الجدول:تضمنها هذييلي شرح للحقول التي 

 .رقم مسلسل م: 
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 .لمراد منح الفرع صالحية مخاطبتهايقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة ا رقم الجهة: 

 م الجهة اإلدارية عند ادخال رمز الجهة في الحقل السابق.يعرض النظام اس الجهة اإلدارية: 

 

 دائما   مخاطبتها المسموح الجهات: 

 ا الجدول:تضمنها هذيوفيما يلي شرح للحقول التي ، جدول يتم فيه تحديد الجهات المسموح لجميع الفروع بمخاطبتها دائما  

 .رقم مسلسل م: 

 يقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة. رقم الجهة: 

 يعرض النظام اسم الجهة اإلدارية عند ادخال رمز الجهة في الحقل السابق. جهة اإلدارية:لا 
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 المعامالت
 

( مجموعة شاشات المعامالت في النظام وتمثل المعـامالت الوحـدة األساسـية فـي النظـام 0-3تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

 حيث أن جميع العمليات تجري عليها.
 

 
 ثل شاشة المعامالت في نظام االتصاالت اإلدارية.يم (3-0الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 معامالت الوارد

 تمر معامالت الوارد العام في الدورة التالية:  :أوال: معامالت الوارد العام
 

 
 

           
                 

)                             (

             )       (
)                   (

                                    
)                              (

                               
)                               (

                                        
)                             (
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 معامالت الصادر
 تمر معامالت الصادر العام في الدورة التالية: : أوال: معامالت الصادر العام

 

 

           
                 

)                             (

             )       (
)                   (

                                    
)                              (

                               
)                               (

                                        
)                             (
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 المعامالت ذات العالقة

تختص هذه الشاشة بعرض معلومات المعامالت ومعلومات العالقات التي تخص هذه المعامالت، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار 

 (.1-3المعامالت ذات العالقة من قائمة المعامالت كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة المعامالت ذات العالقة.3-1الشكل )

 

 ى زر "بحـث" مـن شـريط المهـام فتظهـريقوم المستخدم بإدخال رقم باركود القيد أو أي من المعلومـات أعـاله ثـم يقـوم  بالضـغط علـ

 حقول التالية:وتتضمن الشاشة ال معلومات المعاملة

 

 :المعلومات الرئيسية 

 - القيد أساس استرجاع تلقائيا   يتم القيد عن البحث فعند مختارا ، الخيار هذا كان حال يفالتسديد )الربط( ألساس القيد:  

 أصل لعرض البحث نتائج شاشة إظهار دون مباشرة السفلي بالجدول أو الشاشة من العلوي بالجزء سواء - نفسها التقييد حركة

 .القيد وإحاالت وصور

 ويمكن للمستخدم إدخاله وإجراء عملية البحث عن معاملة. تلقائيا  ظهر يرقم بار ود القيد:  

 حسب المعاملة ويمكن للمستخدم اختيار السنة من القائمة المنسدلة إلجراء عملية البحث. تلقائيا  ظهر تالسنة:  

 المعاملة الذي تم اختيارها ويمكن للمستخدم إدخاله إلجراء عملية البحث. حسب تلقائيا  يظهره النظام  رقم بار ود المعاملة: 

 حسب المعاملة التي تم اختيارها. تلقائيا  ظهر النظام تاريخ ووقت المعاملة يالتاري  والوقت:  

  بمجرد اختيار معاملة ويمكن للمستخدم إدخاله إلجراء عملية البحث. تلقائيا  ظهر النظام رمز السجل يالسجل:  

يقوم المستخدم بالضغط على زر "استطالع المعاملة" لعرض كامل معلومات المعاملة حيث يقوم النظام  استطالع المعاملة: 

 (.1-1-3بفتح شاشة استطالع المعاملة كما في الشكل )

دخاله يظهر النظام رقم القيد في السجل حسب المعاملة الذي تم اختيارها ويمكن للمستخدم إ رقم القيد في السجل: 

 إلجراء عملية البحث.
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 رمز واسم الجهة الموجهة منها المعاملة حسب المعاملة التي تم اختيارها. تلقائيا  يظهر النظام  من الجهة: 

 رمز واسم الشخص الموجهة منه المعاملة حسب المعاملة التي تم اختيارها. تلقائيا  ظهر النظام يموجهة من:  

 مز واسم الجهة الموجهة إليها المعاملة حسب المعاملة التي تم اختيارها.   ر تلقائيا  يظهر النظام  إلى الجهة: 

 رمز واسم الشخص الموجهة إليه المعاملة حسب المعاملة التي تم اختيارها. تلقائيا  يظهر النظام  موجهة إلى: 

 موضوع المعاملة حسب المعاملة التي تم اختيارها.رمز و تلقائيا  يظهر النظام  الموضوع: 

 يقوم المستخدم بإدخال السنة التي تم فيها انشاء المعاملة التي يريد ربط المعاملة في الجزء العلوي بها. :ةالسن 

يقوم المستخدم باختيار السجل الذي يحتوي على المعاملة التي يريد ربط المعاملة في الجزء العلوي بها من القائمة  السجل: 

 المنسدلة.

 يار نوع العالقة بين المعاملتين من القائمة المنسدلة.يقوم المستخدم باخت نوع العالقة: 

 

 :حالة المعاملة 

بحسب المعاملة المسترجعة في الجزء العلوي من  –للعرض فقط، يظهر به إما القيمة نعم أو ال  المعاملة منتهية )نعم/ال(: 

اء وإيقاف المعامالت" ضمن إعدادات الشاشة، يظهر بخط عريض فقط في حال كانت قيمة إعداد النظام "التعامل مع إجراء إنه

 النظام = نعم.

للعرض فقط وتظهر به حالة المعاملة المسترجعة في الجزء العلوي من الشاشة،  حالة المعاملة)منتهية/تحت التنفيذ(: 

دادات ويكون بخط عريض، وتظهر فقط في حال كانت قيمة إعداد النظام "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعامالت" ضمن إع

 النظام = نعم.

خاص بالمعاملة في الجزء العلوي، وتظهر فقط في حال كانت قيمة إعداد النظام  -للعرض فقط  المعاملة موقوفة )نعم/ال(: 

 "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعامالت" ضمن إعدادات النظام = نعم.

سترجاع معاملة في الجزء العلوي لة"، ويكون ظاهرا  بعد ارابط يقوم بفتح شاشة "تغيير حالة المعام تغيير حالة المعاملة: 

خاص بالمعاملة في الجزء العلوي( فقط في حال كانت قيمة إعداد النظام "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعامالت" ضمن )

 إعدادات النظام = نعم.

 

ء العلوي بها في الجدول الذي يحتوي على الحقول يقوم المستخدم بإدخال معلومات المعاملة التي يريد ربط المعاملة في الجز

 التالية:

 رقم مسلسل. م: 

 (.نوع العالقةيعرض النظام العالقة التي تم اختيارها في الحقل السابق ) العالقة: 

 (.رقم القيدفي حقل ) تلقائيا  يقوم المستخدم بإدخال باركود قيد المعاملة و يعرض النظام رقم القيد  بار ود القيد: 

 (.بار ود القيدفي حقل ) تلقائيا  يقوم المستخدم بإدخال رقم قيد المعاملة و يعرض النظام باركود القيد  القيد: رقم 

 يعرض النظام تاريخ و وقت انشاء المعاملة. التاري  و الوقت: 

 يعرض النظام السنة التي تم انشاء المعاملة فيها. السنة: 

 يعرض النظام ااسم السجل. السجل: 

 يعرض النظام الجهة الموجهة منها المعاملة. من الجهة: 

 يعرض النظام الجهة الموجهة لها المعاملة. الى الجهة: 

 يعرض النظام موضوع المعاملة. الموضوع: 

يعرض النظام رقم باركود المعاملة على شكل رابط يؤدي الضغط عليه الى فتح شاشة تعرض معلومات  رقم بار ود المعاملة: 

 المعاملة.

 يعرض النظام حالة المعاملة. املة:عحالة الم 

، وعندما تكون حالة المعاملة لة بمجرد إدخال رقم باركود القيدحالة المعام تلقائيا  يظهر النظام  المعاملة منتهية )نعم/ال(: 

 منتهية ال يسمح للمستخدم إجراء أي حركة عليها.

نعم في حال كانت المعاملة موقوفة و يقوم باختيار ال اذا كانت  باختيار الحقل تلقائيا  يقوم النظام  المعاملة موقوفة )نعم/ال(: 

 غير موقوفة .

نظام شاشة تغيير حالة بالضغط على هذا الزر يعرض اللرابط مفعل في وضع االستعالم فقط، ويكون هذا ا تغيير حالة المعاملة: 

 ملة أو الغاء انهاء المعاملة.التي يستطيع المستخدم صاحب الصالحية من خاللها الى انهاء المعاالمعاملة و
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 يمثل شاشة استطالع المعاملة. (3-1-1الشكل )
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  المرفقات االلكترونية

تختص هذه الشاشة بعرض وإضافة مرفقات الكترونية للمعامالت في النظام، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار المرفقات االلكترونية 

 (.2-3من قائمة المعامالت كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة المرفقات االلكترونية. (3-2كل )الش
 

بالضغط على زر "بحث" من شريط المهام فتظهر لعرض معلومات المعاملة أو يقوم  يقوم المستخدم بإدخال رقم باركود المعاملة

 وتتضمن شاشة المرفقات االلكترونية الحقول التالية:، شاشة بالمعامالت حيث يختار منها معاملة

 

 ئيسية:المعلومات الر 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم باركود المعاملة حيث يظهر النظام معلومات المعاملة بمجرد إدخاله. رقم البار ود: 

 كما ويمكن ان يقوم  المستخدم بإدخال رقم باركود القيد حيث يظهر النظام معلومات المعاملة بمجرد إدخاله. رقم بار ود القيد: 

 يمكن للمستخدم التعديل عليها.و تلقائيا  ية النظام السنة الحال يعرض السنة: 

 قد يقوم المستخدم بإدخال رقم القيد للبحث عنه. رقم القيد: 

 يقوم المستخدم باختيار سجل المعاملة من القائمة المنسدلة. السجل: 

 

 :حالة المعاملة 

لة المسترجعة، يظهر بخط عريض وذلك بحسب المعام –للعرض فقط، يظهر به إما القيمة نعم أو ال  المعاملة منتهية )نعم/ال(: 

 في حال كانت قيمة إعداد النظام "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعامالت" ضمن إعدادات النظام = نعم.

للعرض فقط وتظهر به حالة المعاملة المسترجعة، ويكون بخط عريض وذلك في حال  حالة المعاملة)منتهية/تحت التنفيذ(: 

 ظام "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعامالت" ضمن إعدادات النظام = نعم.كانت قيمة إعداد الن
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للعرض فقط وتظهر فقط في حال كانت قيمة اإلعداد "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعامالت"  المعاملة موقوفة )نعم/ال(: 

 ضمن إعدادات النظام = نعم.

ير حالة المعاملة"، يكون ظاهرا  فقط بعد استرجاع بيانات المعاملة في رابط يقوم بفتح شاشة "تغي تغيير حالة المعاملة: 

 .الشاشة وذلك في حال كانت قيمة إعداد النظام "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعامالت" ضمن إعدادات النظام = نعم

 

 :معلومات المعاملة 

 و اختيار المعاملة. بعد اجراء عملية البحث تلقائيا  يظهره النظام  رقم بار ود القيد: 

 بعد إجراء عملية البحث واختيار المعاملة. تلقائيا  يظهره النظام  رقم بار ود المعاملة: 

 بعد إجراء عملية البحث واختيار المعاملة. تلقائيا  تظهر  السنة: 

 حسب المعاملة التي تم اختيارها. تلقائيا  يظهر النظام تاريخ ووقت المعاملة  التاري  والوقت: 

 بمجرد اختيار معاملة بعد إجراء عملية البحث.  تلقائيا  يظهر النظام اسم السجل  لسجل:ااسم  

 بمجرد اختيار المعاملة بعد إجراء عملية البحث. تلقائيا  يظهر النظام رقم السجل  :لقيدارقم  

 يارها.اسم الجهة الموجهة منها المعاملة حسب المعاملة التي تم اخت تلقائيا  يظهر النظام  من الجهة: 

 اسم الشخص الموجهة منه المعاملة حسب المعاملة التي تم اختيارها. تلقائيا  يظهر النظام  موجهة من: 

 اسم الجهة الموجهة إليها المعاملة حسب المعاملة التي تم اختيارها.    تلقائيا  يظهر النظام  إلى الجهة: 

 معاملة حسب المعاملة التي تم اختيارها.اسم الشخص الموجهة إليه ال تلقائيا  يظهر النظام  موجهة إلى: 

 موضوع المعاملة حسب المعاملة التي تم اختيارها. تلقائيا  يظهر النظام  الموضوع: 

 حسب المعاملة التي تم اختيارها. تلقائيا  يعرض النظام المرفقات  المرفقات: 

 حسب المعاملة التي تم اختيارها. تلقائيا  يعرض قيمة هذا الحقل  أصل/صورة: 

التعديل عليها كما إدخال المرفقات اإللكترونية وو لعرض Popupزر يقوم بعرض صفحة على شكل  ض المرفقات االلكترونية:رع 

 (.1-2-3في الشكل )
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 مرفق الكتروني. تحميلشاشة  ( يمثل3-2-1الشكل )

 
  

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

، وعنـد التحميـل يقـوم النظـام الحقـل مرفـق يقـوم بكتابـة االسـم فـيفي حال رغبة المستخدم بإدخـال اسـم ال اسم المرفق: 

بإضافة هذا االسم إلى جدول المرفقات اإللكترونية، وفي حال لم يقم المستخدم بإدخال اسم للمرفق يقـوم النظـام بوضـع قيمـة 

 ( + رقم متسلسل( على مستوى المرفقات اإللكترونية.-افتراضية له هي )رقم القيد + )

 يقوم المستخدم بإدخال المالحظات على المرفق االلكتروني الذي تم قام باختياره. :تالمالحظا 

 

 يقوم المستخدم باختيار طريقة التحميل وهي :

يقوم المستخدم باختيار هل يريد معاينة الوثيقة الممسوحة قبـل التحميـل او  :تحميل المرفقات عن طريق الماسح الضوئي 

على نفس الملف، حيث يقـوم النظـام بتفعيـل الخيـار )انتهـى( والـذي عنـد ضـغط المسـتخدم عليـه أنه يريد إضافة أكثر من ورقة 

المرفقـات  سيقوم النظام بحفظ جميع الورقات الممسوحة في ملف واحد، ويقوم النظام بإضافة هذا المرفق وعرضـه ضـمن جـدول

 الوثيقة باأللوان أو باللونين األبيض واألسـود فقـط . كا يمكن ان يقوم المستخدم باختيار هل يريد مسحالذي يظهر أسفل الشاشة

وذلك بالضغط على زر )سحب( والذي من خالله تبدأ عملية سحب المرفق من على الماسح الضوئي، ويقوم النظام بعرض بيانات 

 المرفق ضمن جدول المرفقات أسفل الشاشة.

" حيث يتم فتح قائمـة الختيـار Browseط على زر "يقوم المستخدم بالضغ تحميل المرفقات عن طريق تحميله من الحاسب: 

، حيث يقوم النظام بإضافة المرفق المحمـل لك بالضغط على زر "تحميل المرفق"المرفق من مكان تخزينه ويقوم المستخدم بعد ذ

 على جدول المرفقات.

 جدول المرفقات االلكترونية  

 .قم مسلسلرم:  

 .أو االسم االفتراضي –إن وجد  –اسم المرفق المدخل في الشاشة  :اسم المرفق 

 ي المالحظات التي ادخالها من قبل المستخدم.هالمالحظات:  
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 :الحر ات وتضم ما يلي 

o  :يمكن للمستخدم من خاللها حذف المرفقحر ة الحذف. 

o  :يمكـن للمسـتخدم مـن خاللهـا التعـديل علـى المرفـق )اسـمه، المالحظـات، أو حتـى الملـف المحمـل حر ة التعـديل

مع العلم أنه بعد الضغط على زر التعديل ستكون هنا  إمكانية لحفظ التعديالت المدخلة أو التراجع عنهـا والعـودة نفسه(، 

 .للوضع السابق

 .يث يمكن للمستخدم استعراض الملف المحملحالعرض:  

 

بـدون القـدرة علـى اإلضـافة أو  عندما تكون المعاملة منتهية أو موقوفة فإن العملية المتاحـة المرفقـات اإللكترونيـة هـي العـرض فقـط

 (.2-2-3الحذف أو التعديل كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة عرض مرفق الكتروني في حال كانت المعاملة موقوفة او منتهية. (3-2-2الشكل )
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 قائمة المعامالت المعروضة

التي عمـل لهـا كشـف عـرض، وتظهـر  تختص هذه الشاشة بعرض المعامالت ليتمكن المسؤول من إدخال مالحظاته على المعامالت

 (.3-3هذه الشاشة عند اختيار قائمة المعامالت المعروضة من قائمة المعامالت كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة قائمة المعامالت المعروضة.3-3الشكل )

 

 المستخدم باالختيار   معروضه ليقومتعرض المعامالت اليقوم المستخدم بالضغط على زر "بحث" من شريط المهام فتظهر شاشة 

 تتضمن الشاشة الحقول التالية: يعرض النظام معلومات الكشف التي إضافة المعاملة له،منها و

 

 :المعلومات الرئيسية 

 حسب تاريخ الكشف. تلقائيا  تظهر  السنة: 

 .تلقائيا  رقم مسلسل يظهره النظام  رقم  شف العرض: 

 .ئيا  تلقايظهر النظام تاريخ إعداد الكشف  تاريخه: 

 .تلقائيا  يظهر النظام رمز الموظف الذي عرضت عليه المعامالت و يظهر اسم الموظف  المعامالت المعروضة على: 

 .تلقائيا  يظهر النظام رمز الموظف الذي عرضت من قبله المعامالت و اسم الموظف  معروضة من قبل: 

 لة. تاريخ و وقت عرض المعام تلقائيا  يظهر النظام  تاري  ووقت العرض: 

 قد يقوم المستخدم بالبحث عن الكيف عن طريق رقم قيد مضاف للكشف. البحث في الكشوف عن رقم القيد: 

 يقوم المستخدم باختيار السجل الذي تنتمي إليه المعاملة. السجل: 
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يقوم المستخدم إلجراء التعديل على معاملة وذلك بإدخال المسؤول مالحظاته على المعامالت بحيث يكون له صالحية كمسؤول 

 باآلتي:

o .يقوم المستخدم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام 

o يقوم المستخدم بالضغط على المعاملة من الجدول الختيارها ليتمكن من إدخال مالحظاته عليها. 

 الحقول التالية: يتضمن الجدول

 رقم مسلسل. م: 

 .يظهر النظام رقم باركود المعاملة رقم بار ود المعاملة: 

 يظهر النظام رقم باركود القيد لهذه المعاملة. رقم بار ود القيد: 

 يظهر النظام رقم القيد لهذه المعاملة. رقم القيد : 

 بناء  على رقم باركود المعاملة. تلقائيا  يظهر  التاري  و الوقت: 

بناء  على رقم باركود  تلقائيا  دات والرموز يظهر النظام نوع المعاملة الذي تم تعريفه في أنواع المعامالت في اإلعدا نوع المعاملة: 

 المعاملة.

 يظهر النظام اسم الجهة الموجهة منها المعاملة أو اسم الشخص الموجهة منه المعاملة.  موجه من:/من الجهة 

 يظهر النظام اسم الجهة الموجهة إليها المعاملة واسم الشخص الموجهة إليه المعاملة.  موجهة إلى:/إلى الجهة 

 يظهر النظام موضوع المعاملة التي تم تعريفه سابقا  في مواضيع المعامالت في اإلعدادات والرموز. وع:وضمال 

 يظهر النظام اسم سجل الوارد لهذه المعاملة. سجل الوارد: 

 يظهر النظام إذا كانت المعاملة سرية أو غير سرية. سري: 

 ص الذي قام بعرض المعاملة.يظهر النظام مالحظات الشخ مالحظات من قام بعرض المعاملة: 

 يقوم المستخدم والذي له صالحية كمسؤول بإدخال مالحظاته على المعامالت المعروضة. مالحظات المسؤول: 

 يظهر النظام التاريخ والوقت الذي قام المسؤول بالتوجيه على هذه المعاملة. تاري  و وقت توجيه المسؤول: 

عد االنتهاء من إدخال مالحظاته بالضغط على زر "حفظ" من شريط المهام وسط لذي له صالحية كمسؤول بايقوم المستخدم و 

 شاشة عرض المعامالت لحفظ مالحظاته التي أدخلت على المعامالت في الكشف.
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 عرض المعامالت
وتظهر هذه الشاشة عند اختيار تختص هذه الشاشة بعرض المعامالت التي لم يتم عرضها مسبقا  إلجراء بعض التعديالت عليها، 

 (.4-3عرض المعامالت من قائمة المعامالت كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة عرض المعامالت.3-4الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 .لقم مسلسررقم  شف العرض:  

 عتبره تاريخ إعداد الكشف مع إمكانية المستخدم التعديل عليه.يظهر النظام التاريخ الحالي بحيث ي تاريخه: 

يقوم المستخدم بإدخال رمز الموظف الذي عرضت عليه المعـامالت وبالتـالي يقـوم النظـام بعـرض  المعامالت المعروضة على: 

 .تلقائيا  اسم الموظف 

مالت وبالتـالي يقـوم النظـام بعـرض اسـم يقوم المستخدم بإدخال رمز الموظف الذي عرضت مـن قبلـه المعـا معروضة من قبل: 

 .تلقائيا  الموظف 

 وقت عرض المعاملة.  تاريخ و تلقائيا  يظهر النظام  تاري  ووقت العرض: 

 يتم ادخال رقم القيد المراد البحث عنه. البحث في الكشوف عن القيد رقم: 

 يها.السنة الحالية للنظام مع إمكانية التعديل عل تلقائيا  يظهر النظام  السنة: 

 يظهر النظام قائمة بأسماء السجالت التي للمستخدم صالحية عليها. السجل: 

 إلجراء التعديل على معاملة معينة يقوم المستخدم باآلتي: 

يقوم المستخدم بإدخال رقم كشف العرض في حقل "رقم كشف العرض" حيث تظهـر بـاقي معلومـات المعاملـة أو يقـوم بالضـغط  

ليعـرض  ام حيث يقوم النظام بعرض شاشـة فيهـا قائمـة بالمعـامالت و يختـار معاملـة مـن القائمـةعلى زر "بحث" من شريط المه

 .النظام معلومات المعاملة في الجدول
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 يقوم المستخدم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام. 

يمكن التعديل علـى  ثيقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام الموجود في وسط شاشة عرض المعامالت حي 

 الحقول التالية: يتضمن الجدولمعلومات المعاملة 

 رقم مسلسل. م: 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم باركود المعاملة. رقم بار ود المعاملة: 

 بناء  على رقم باركود المعاملة. تلقائيا  يظهر  التاري  و الوقت: 

بناء  على رقم بـاركود  تلقائيا  ه في أنواع المعامالت في اإلعدادات والرموز يظهر النظام نوع المعاملة الذي تم تعريف نوع المعاملة: 

 المعاملة.

 يظهر النظام اسم الجهة الموجهة منها المعاملة.  من الجهة: 

 يظهر النظام اسم الشخص الموجهة منه المعاملة. موجهة من: 

 يظهر النظام اسم الجهة الموجهة إليها المعاملة. إلى الجهة: 

 يظهر النظام اسم الشخص الموجهة إليه المعاملة. ى:لموجهة إ 

 يظهر النظام موضوع المعاملة التي تم تعريفه سابقا  في مواضيع المعامالت في اإلعدادات والرموز. الموضوع: 

 يظهر النظام رقم باركود القيد لهذه المعاملة. رقم بار ود القيد: 

 لمعاملة.يظهر النظام اسم سجل الوارد لهذه ا سجل الوارد: 

 يظهر النظام رقم القيد لهذه المعاملة. رقم القيد: 

 يظهر النظام إذا كانت المعاملة سرية أو غير سرية. سري: 

 يقوم المستخدم بإدخال مالحظات عن المعاملة عندما قام بعرضها. مالحظات من قام بعرض المعاملة: 

هذه المعاملة ويقوم بإدخال مالحظاته على هذه  يتم إرسال المعاملة إلى المسؤول عن متابعة مالحظات المسؤول: 

 المعاملة.

 يظهر النظام التاريخ والوقت الذي قام المسؤول بالتوجيه لهذه المعاملة. تاري  و وقت توجيه المسؤول: 

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "إغالق الكشف" حيث يصبح هذا الكشف مغلقا  ال يمكن التعديل عليه. إغالق الكشف: 

المستخدم بعد االنتهاء من التعديل بالضغط على زر "حفظ" من شريط المهام في وسط الشاشة وذلك لحفظ التعديالت  يقوم 

 التي قام بها ومن ثم الضغط على زر "حفظ" لحفظ التعديالت التي أجريت على المعاملة.

 لطباعة الكشف يتم الضغط على زر "طباعة" من شريط المهام. 
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 البحث عن المعامالت

تختص هذه الشاشة بإمكانية البحث عن المعاملة من خالل معلومات المعامالت، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار البحث عن 

 (.5-3المعاملة من قائمة المعامالت كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة البحث عن المعامالت.3-5الشكل )

 

ت أعاله ثم يقوم بالضغط على زر "بحث" من شريط المهام فتظهر يقوم المستخدم بإدخال رقم باركود القيد أو أي من المعلوما

 وتتضمن شاشة البحث عن المعامالت الحقول التالية: معاملةشاشة بالمعامالت حيث يختار منها 

 

 :المعلومات الرئيسية 

 ل عليها.السنة السنة الحالية لنظام االتصاالت االدارية مع إمكانية التعدي تلقائيا  عرض النظام يمن السنة:  

 السنة السنة الحالية لنظام االتصاالت االدارية مع إمكانية التعديل عليها. تلقائيا  عرض النظام يإلى السنة:  

 إلجراء عملية البحث. يقوم المستخدم بإدخال رقم القيد رقم القيد: 

 ستخدم إدخاله إلجراء عملية البحث.حسب المعاملة التي تم اختيارها ويمكن للم تلقائيا  يظهره النظام  رقم بار ود المعاملة: 

 يتم إدخال رقم تسلسل القيد للمعاملة حيث تبدأ عملية البحث إبتداءا  منه. تسلسل القيد: 

حسب المعاملة التي تم اختيارها ويمكن للمستخدم إدخاله وإجراء عملية البحث عن  تلقائيا  يظهره النظام  رقم بار ود القيد: 

 معاملة.

حسب المعاملة التي تم اختيارها ويمكن للمستخدم إدخاله وإجراء عملية البحث عن  تلقائيا  يظهره النظام  :رقم بار ود االحالة 

 معاملة.

حسب المعاملة التي تم اختيارها و يمكن للمستخدم  تلقائيا  يظهر النظام نوع المعاملة  نوع المعاملة)سري/غير سري(: 

 اختياره و اجراء عملية البحث عن معاملة.

 يظهر النظام الرقم الوطني لصاحب المعاملة. احب المعاملة:صرقم  
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 يظهر النظام اسم صاحب المعاملة. االسم: 

 بمجرد اختيار معاملة ويمكن للمستخدم إدخاله إلجراء عملية البحث.  تلقائيا  يظهر النظام اسم السجل  اسم السجل: 

ا المعاملة حسب المعاملة التي تم اختيارها ويمكن للمستخدم رمز واسم الجهة الموجهة منه تلقائيا  يظهر النظام  من الجهة: 

 تحديد إذا كانت جهة خارجية أو إدارة داخلية أو غير محدد.

 يظهر النظام رمز واسم الجهة الموجهةإليها المعاملة حسب المعاملة التي تم اختيارها. إلى: 

 معاملة حسب المعاملة التي تم اختيارها.رمز واسم الشخص الموجهة منه ال تلقائيا  ظهر النظام يموجهة من:  

رمز واسم الجهة الموجهة إليها المعاملة حسب المعاملة التي تم اختيارها ويمكن للمستخدم  تلقائيا  يظهر النظام  إلى الجهة: 

 تحديد إذا كانت جهة خارجية أو إدارة داخلية أو غير محدد.   

 ص الموجهة إليه المعاملة حسب المعاملة التي تم اختيارها.رمز واسم الشخ تلقائيا  يظهر النظام  موجهة إلى: 

 تفاصيل موضوع المعاملة حسب المعاملة التي تم اختيارها. تلقائيا  يظهر النظام  تفاصيل الموضوع: 

 تفاصيل مرفقات المعاملة حسب المعاملة التي تم اختيارها. تلقائيا  يظهر النظام  تفاصيل المرفقات: 

 شرح اإلحاالت للمعاملة حسب المعاملة التي تم اختيارها. تلقائيا  النظام يظهر  :شرح اإلحاالت 

 يظهر النظام رقم المعاملة لدى الجهة. رقم المعاملة لدى الجهة: 

 ظهر النظام التاريخ الهجري للمعاملة لدى الجهة.يإلى:  –تاريخها الهجري من  

 للمعاملة لدى الجهة. يظهر النظام التاريخ الميالدي إلى: –تاريخها الميالدي من  

حسب المعاملة التي تم اختيارها ويمكن للمستخدم إدخال وقت  تلقائيا  يظهر النظام تاريخ القيد  إلى(: –تاري  القيد )من  

 تقييد المعاملة في حقلين )من و إلى( ومن ثم إجراء عملية البحث عن المعاملة.

حسب المعاملة التي تم اختيارها ويمكن للمستخدم إدخال تاريخ  تلقائيا  يظهر النظام وقت تقيد المعاملة  وقت تقييد المعاملة: 

 القيد في حقلين )من و إلى( ومن ثم إجراء عملية البحث عن المعاملة.

حالة المعاملة بمجرد إجراء عملية البحث عن معاملة أو اختيار معاملة من قائمة البحث،  تلقائيا  يظهر النظام  حالة المعاملة: 

 حالتها إذا كانت احيلت إلى جهة أو سددت بمعاملة اخرى أو أنها تم تقيدها.حيث يعرض 

 يعرض النظام "نعم" إذا تم تسديد المعاملة، ويعرض النظام "ال" إذا لم يتم تسديد المعاملة. تم التسديد: 

 يعرض النظام اسم الجهة الصادر إليها تسديد المعاملة. الجهة الصادر إليها )التسديد(: 

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام F2يتم إدخال اسم الشخص الذي كتب الخطاب وذلك بالضغط على زر " طاب:خمحرر ال 

 قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف الذي قام بكتابة الخطاب.

 عاملة التي تم اختيارها.بالضغط على زر "تذكرة المراجعة"يستطيع المسخدم طباعة تذكرة المراجعة للم تذ رة المراجعة: 

التي تم التتبع للمعاملة االصلية على زر "معلومات تتبع المعاملة" يعرض النظام معلومات  بالضغط :معلومات تتبع المعاملة 

 حسب صالحيات التتبع وذلك في نهاية الشاشة.اختيارها و

 اكثر عن المعاملة الحالية. بيانات تفصيلية " يعرض النظامتتبع تفصيليعلى زر " الضغطب :تتبع تفصيلي  

بالضغط على زر "المرفقات االلكترونية" يعرض النظام شاشة المرفقات االلكترونية التي تم إضافتها  المرفقات االلكترونية: 

 للمعاملة التي تم اختيارها.

 بالضغط على هذا الزر يقوم النظام بطباعة نتائج البحث عن المعامالت.  طباعة نتائج البحث: 

 ومات تتبع المعاملة وذلك من خالل الضغط على زر "طباعة" من شريط المهام.ليمكن طباعة معلومات المعاملة ومع ة:ظمالح 
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 حجز أرقام القيد في السجالت

تختص هذه الشاشة بحجز أرقام القيد في السجالت ليتم استخدامها عند حجز المعامالت، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار حجز 

 (.6-3ي السجالت من قائمة المعامالت كما في الشكل )أرقام القيد ف

 

 
 ( يمثل شاشة حجز أرقام القيد في السجالت.3-6الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 ويمكن للمستخدم التعديل عليها. تلقائيا  يعرض النظام السنة الحالية للنظام  السنة: 

 .يقوم المستخدم باختيار السجل المراد حجر أرقام قيده وذلك من القائمة المنسدلة السجل: 

 قوم المستخدم بادخال تاريخ قيد المعامالت و الذي يريد المستخدم حجز أرقام القيد الذي تمت خالل هذا التاريخ.يتاري  القيد:  

 د المطلوب حجزها.يقوم المستخدم بادخال عدد أرقام القي عدد األرقام المطلوب حجزها: 

السجل الذي  في يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "حجز" حيث يقوم النظام بحجز أرقام القيد حجز: 

 :قيود المحجوزه في جدول يحتوي علىيعرض ال و تم تحديده خالل التاريخ المحدد

o :رقم مسلسل. م 

o :رقم القيد الذي تم حجزه رقم القيد 

o تاري  القيدالتاريخ الذي تم تحديده في الحقل السابق  قيد:تاري  ال. 

o :تاريخ اليوم الذي تم في الحجز. تاري  الحجز 

o :اسم الموظف المرتبط بالمستخدم الحالي للنظام. الموظف الذي قام بالحجز 

o :رقم باركود المعاملة التي تم حجزها. رقم بار ود المعاملة 

o :للحجز" . تلقائيا  تي تم حجزها و يكون موضوع المعاملة ال موضوع العاملة" 

o :الجهة المرسلة للمعاملة. مرسلة من 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: نظام االتصاالت اإلدارية

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  95 

o الجهة المستقبلة للمعاملة. إلى: مرسلة 
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 تسجيل وقيد الصادر العام

ذه الشاشـة عنـد اختيـار تسـجيل وقيـد تختص هذه الشاشة بتسجيل وقيد معاملة الصادر عام في نظام االتصاالت اإلدارية، وتظهر ه

 (.7-3معاملة الصادر عام من قائمة المعامالت كما في الشكل )
 

  
 ( يمثل شاشة تسجيل وقيد الصادر العام.3-7الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 الصادر إليه )علما أن الفروع يتم تعريفها ضمن إعدادات النظام(. يقوم المستخدم بتحديد الفرع الذي يتم إرسال الفرع: 

يقوم المستخدم بتحديد نموذج المعاملة )علما أن نماذج المعامالت يتم تعريفها في شاشة تعريف نماذج قيد  نموذج المعاملة: 

 المعامالت(.

نا  أربعة أساسات ثابتة للمعاملة وهي يقوم المستخدم بتحديد أساس هذه المعاملة أي أصلها وه نوع أساس المعاملة: 

)جديد، تسديد، تعقيب، إلحاقي( وفيما يلي بيان لمدلول كل نوع علما انه سيتم التطرق إلى سيناريو كل من هذه الحاالت في 

 نهاية شرح هذه الشاشة:

o :الصادر جديد. جديد 

o :هذا الصادر هو عبارة عن رد على وارد سابق. تسديد 

o :الصادر هو للتذكير بصادر سابق لم يأتي رد عليه.يعني أن هذا  تعقيب 

o :يعني أن هذا الصادر هو إلكمال بيانات سابقة لمعاملة أرسلت في وقت سابق. إلحاقي 

 

 :معلومات أساس المعاملة 

في حال كان أساس المعاملة )تسديد، إلحاقي، تعقيب( فإن هذا يعنـي أن بيانـات هـذه المعاملـة موجـودة أساسـا فـي النظـام 

 .لك يقوم النظام بإظهار مجموعة من الحقول السترجاع بيانات المعاملة األصلية تحت اسم "معلومات أساس المعاملة"لذ
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يقوم المستخدم بإدخال رقم الحركة للمعاملة األساس ليقوم النظام باسترجاع بياناتها بشكل  رقم الحر ة لمعاملة األساس: 

 تلقائي.

 ة األساس فيها ويقوم النظام باسترجاع هذا الحقل بشكل تلقائي بعد تحديد المعاملة.السنة التي تم إنشاء معامل السنة: 

رقم السجل لمعاملة األساس ويقوم النظام باسترجاع هذا الحقل مع اسم السجل بشكل تلقـائي  السجل لمعاملة األساس: 

 بعد تحديد المعاملة.

وم النظـام باسـترجاع هـذا الحقـل بشـكل تلقـائي بعـد تحديـد رقـم القيـد لمعاملـة األسـاس ويقـ رقم القيد لمعاملة األساس: 

 المعاملة.

رقم المعاملة لدى الجهـة الـواردة منهـا المعاملـة حيـث يظهـر هـذا الحقـل عنـد إختيـار نـوع أسـاس  رقم المعاملة لدى الجهة: 

 ".تسديدالمعاملة "

 .جراء بحث عن معاملة األساسيقوم المستخدم باختيار هذا الزر إل البحث عن رقم الحر ة لمعاملة األساس: 

 

 :معلومات القيد 

يقوم المستخدم باختيار نوع القيد من القائمة المنسدلة )قيد صادر عام جديد( أو )قيد قرار( حيث عند اختيار قيد قـرار  نوع القيد: 

 يعرض النظام الحقول التالية:

o :بيـه بـذلك أنـه نا القرار سابقا  يعرض النظام رسـالة تحيث في حالة تصدير هذ يقوم المستخدم الدخال رقم القرار رقم القرار

 اليمكن تصدير القرار أكثر من مرة.

o  :يعرض النظام السنة الحالية لنظام االتصاالت االدارية مع امكانية التعديل عليها.سنة القرار 

 ."اسم السجليقوم المستخدم بإدخال رقم السجل و يعرض النظام اسم السجل في حقل " رقم السجل: 

يقــوم المســتخدم باختيــار اســم الســجل مــن القائمــة المنســدلة و التــي تحتــوي علــى ســجالت الصــادر التــي  اســم الســجل: 

  ".رقم السجلللمستخدم صالحية عليها و يقوم النظام بعرض رقم السجل في حقل "

 بعد إجراء عملية الحفظ. تلقائيا  يظهره النظام  رقم الصادر: 

 .بعد إجراء عملية الحفظ تلقائيا  ام يظهره النظ رقم بار ود القيد: 

 ظهر النظام السنة الحالية لنظام االتصاالت اإلدارية.يالسنة:  

 

 :المعلومات الرئيسية 

 حالة المعاملة: 

o :)تكون القيمة االفتراضية لهذا الحقل هي " ال "، ويظهر بخط عريض ويظهر فقط فـي حـال كانـت  المعاملة منتهية )نعم/ال

 ل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعامالت" ضمن إعدادات النظام = نعم. قيمة الحقل "التعام

o :)معاملـةتكون القيمة االفتراضية لهذا الحقل هي " تحت التنفيـذ " عنـد تسـجيل ال حالة المعاملة)منتهية/تحت التنفيذ ،

ت" ضمن إعدادات النظـام= مالويظهر بخط عريض ويظهر فقط في حال كانت قيمة الحقل "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعا

 وعندما تكون حالة المعاملة منتهية ال يمكن للمستخدم إجراء أي حركة عليها.، نعم

o :)ويظهـر بخـط عـريض هـي "ال " عنـد تسـجيل المعاملـة تكون القيمة االفتراضـية لهـذا الحقـل المعاملة موقوفة )نعم/ال ،

 نهاء وإيقاف المعامالت" ضمن إعدادات النظام = نعم.ويظهر فقط في حال كانت قيمة الحقل "التعامل مع إجراء إ

o :ويظهر بخط عريض فقط في حال كانت قيمـة الحقـل لرابط مفعل في وضع االستعالم فقطيكون هذا ا تغيير حالة المعاملة ،

شاشـة تغييـر بالضغط على هذا الزر يعـرض النظـام امالت" ضمن إعدادات النظام = نعم، و"التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المع

 حالة المعاملة و التي يستطيع المستخدم صاحب الصالحية من خاللها الى انهاء المعاملة أو الغاء انهاء المعاملة.

 تسجيل القيد مع إمكانية التعديل عليه.و يوم يظهر النظام تاريخ ووقت  تاري  الصادر: 

 .المعاملة و يعرض النظام اسم الجهةدرت منها رقم الجهة التي ص بادخاليقوم المستخدم  رقم الجهة الصادر منها: 

 يقوم المستخدم بتحديد اسم الشخص الموجه منه الصادر. )االسم(: موجهة من 

يقوم المستخدم بتحديد الجهة الصادر إليها المعاملة هل هي )جهـة خارجيـة، إدارة داخليـة( ومـن  الجهة الصادر إليها )الرقم(: 

، حيث يقوم النظام عندما يكون االختيار في اإلعدادات يعرض النظام اسم الجهةو إليها المعاملة ثم يقوم بادخال رقم الجهة الصادر

وبعـد إدخـال حقـل الجهـة الصـادر منهـا  ،نعم= "إضافة سطر تلقائي لمعلومات التصدير التفصيلية"  العامة لنظام االتصاالت اإلدارية

 ا مع إمكانية التعديل على هذا السطر.يتم إضافة سطر جديد عبارة عن صوره للجهة الصادر منه

 يقوم المستخدم بادخال رقم الشخص داخل الوحدة اإلدارية الموجهة له المعاملة.  موجهة إلى )االسم(: 

 يقوم المستخدم في هذا الحقل بتحديد تفاصيل موضوع المعاملة. شرح الموضوع: 

 .المستخدم اره من قبلستخدم هذا الحقل لوصف المرفق الذي تم اختييتفاصيل المرفقات: 
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علما أن مواضيع المعامالت يتم تعريفهـا فـي و يعرض النظام وصفه، رقم الموضوع  بادخاليقوم المستخدم  الموضوع الرئيسي: 

 شاشة مواضيع المعامالت.

 الت"."رموز أنواع المعام يقوم المستخدم بتحديد نوع معاملة الصادر وهذه األنواع يتم تعريفها من شاشة نوع الصادر: 

 يقوم المستخدم بتحديد مدى أهمية الصادر )عادي، مهم، مهم جدا(. األهمية: 

 يقوم المستخدم بتحديد مدى سرية الصادر )غير سري، سري، سري جدا(. السرية: 

 يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني لصاحب المعاملة.  الرقم الوطني: 

 يقوم المستخدم بادخال اسم صاحب المعاملة. :االسم 

 يقوم المستخدم بتحديد اللغة التي تصدر بها معاملة الصادر على سبيل المثال )عربية، انجليزية...(. اللغة: 

 يقوم المستخدم بتحديد مدى عاجلية الصادر )عادي، عاجل، عاجل جدا(. عاجل: 

 يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كانت المعاملة )أصل، صورة..(. أصل/صورة: 

بالضغط على هذا الزر يعرض النظام شاشة بيان مرفقات المعاملة حيث يتم من خاللهـا إضـافة مرفقـات لة: مبيان مرفقات المعا 

 (.1-7-3للمعاملة من )مستندات و وثائق( حيث تظهر الشاشة كما في الشكل )

 .(2-7-3اإلضافية كما في الشكل )بالضغط على هذا الزر يعرض النظام شاشة البيانات  بيانات إضافية: 

 يتم تحديد منصب الشخص الذي شرحت المعاملة منه. ت من:حشر 

يقوم المستخدم بتحديد طريقة التسليم )باليد، بالبريد...(، علما أن قيم هذا الحقل يتم تعريفه فـي  طريقة التسليم المطلوبة: 

 شاشة رموز طرق االستالم والتسليم.

 تعـرض قائمـة شـكل علـى يكـون بحيـث المعاملـة علـى ملـهع المطلـوب االجـراء بتحديـد المسـتخدم يقـوم اإلجراء المطلـوب: 

 (.اإلحاالت جدول في كما تماما  ) المعرفة اإلجراءات عناصرها

عنـد اختيـار المسـتخدم لهـذا المربـع يقـوم النظـام بتفعيـل البيانـات الخاصـة بمعلومـات  التصدير أل ثر من جهة بنفس الرقم: 

 التصدير التفصيلية. 

 

 ية:معلومات التصدير التفصيل 

إلضافة مجموعة تصدير يقوم المستخدم بالضغط على زر "إضافة مجموعة تصدير" حيـث يعـرض النظـام  افة مجموعة تصدير:ضإ 

شاشة مجموعات التصدير يوجد بها مجموعات تصدير معرفة مسبقا  بحيث يختار منها المستخدم مجموعة تصدير وبالتـالي يعـرض 

ة شاشة أعضاء المجموعة حيث يختار منها أعضاء مجموعة التصدير، وبعد ذلك يعـرض النظام عند اختيار المستخدم مجموعة معين

 النظام معلومات مجموعة التصدير في جدول معلومات التصدير التفصيلية.

يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر "جديـد" مـن شـريط المهـام الموجـود تحـت لتصـدير المعاملـة لهـا تصدير جديـدة  هةجإلضافة  

 ير التفصيلية حيث تظهر الحقول التالية:معلومات التصد

o :لرقم مسلس م. 

o :بادخال رقم الجهة الوارد إليها.خارجية أم داخلية ومن ثم يقوم  يقوم المستخدم  بتحديد إذا كانت هذه الجهة رقم الجهة 

o :اسم الجهة الوارد إليها بمجرد إدخال رقمها في الحقل السابق. تلقائيا  يعرض النظام  اسمها 

o  اسم الجهة الوارد إليها مع إمكانية التعديل عليهـا وإضـافة اسـم الشـخص الموجهـة باسـمه  تلقائيا  يعرض النظام  لـ:موجهة

 المعاملة.

o :بحيث يمكن إدخـال رقـم الموظـف فـي الموظف الصادر له المعاملة  بتحديديقوم المستخدم  الموظف الصادر له المعاملة

 . ختيار جهة خارجية(إالحقل غير متاح في حال قط )يكون حال كان التصدير لجهة داخلية ف

o :يقوم المستخدم باختيار طبيعة المعاملة من القائمة المنسدلة  "أصل، صورة، أصل أول، صورة أول". أصل/صورة 

o :تحديد في حال وجود مرفقات أو ال يوجد. مرفقات 

o :فـي ويـتم( اإلحـاالت جـدول فـي كمـا تمامـا  ) المعرفـة اإلجراءات عناصرها تعرض قائمة شكل على يظهر اإلجراء المطلوب 

 .القائمة من واختياره اإلجراء لتعريف للمستخدم اإلمكانية إتاحة التصدير مجموعة ألعضاء الفرعية الشاشة

o :يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان مطلوب إعادة المعاملة أم ال وذلك بالضغط بالمربع في حالة كـان يريـد  إعادة المعاملة

 لمعاملة وإبقاء المربع فارغا  في حالة ال يريد إعادة المعاملة.إعادة ا

o :يقوم المستخدم بتحديد آخر موعد للرد على المعاملة. آتر موعد للرد 

o :يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كانت تحتاج المعاملة إلى متابعة أم ال وذلك بالضغط بالمربع في حالة كانـت تحتـاج  متابعة

 عة وإبقاء المربع فارغا  في حالة كانت المعاملة ال تحتاج إلى متابعة.المعاملة إلى متاب

o :يقوم المستخدم بتحديد طريقة التسليم المطلوبة من القائمة المنسدلة. طريقة التسليم المطلوبة 
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  :تسجيل اإلحاالت وتوزيع الصور 

زيعها فتظهر بيانات المعاملة التي تم إدخالها لذهاب إلى شاشة إحالة المعامالت وتولن للمستخدم بالضغط على هذا الزر يمك

في شاشة اإلحالة ونوع اإلحالة هو إحالة معاملة جديدة ويقوم المستخدم بإدخال اإلحاالت المطلوبة، وبعد حفظ  تلقائيا  

اإلحاالت يتم إغالق شاشة اإلحالة والعودة لهذه الشاشة ليتم تحديث جدول اإلحاالت الموجود على حسب اإلحاالت 

 .المدخلة

 رقم مسلسل.  م: 

 يظهر النظام رقم باركود المعاملة. رقم بار ود المعاملة: 

 يظهر النظام مجموعة اإلحالة للمعاملة. مجموعة اإلحالة: 

 يظهر النظام اسم الجهة المحالة إليها المعاملة. الجهة المحالة إليها: 

 عاملة.يظهر النظام اسم الموظف المحال إليه الم الموظف المحال إليه: 

 يظهر النظام إذا كانت المعاملة أصل أو صورة.  أصل/صورة: 

 يظهر النظام مرفقات المعاملة إذا كان يوجد هنا  مرفقات. مع مرفقات: 

 يظهر النظام اإلجراء المطلوب عمله على المعاملة. اإلجراء المطلوب: 

 يظهر النظام تاريخ آخر موعد للرد على المعاملة. آتر موعد للرد: 

 يظهر النظام فيما إذا كان مطلوب إعادة هذه المعاملة. إعادة المعاملة: مطلوب 

يستطيع المستخدم بالضغط على هذا الزر الدخول إلى شاشة كشف تسليم مكتب البريد حيث   شف تسليم مكتب البريد: 

 بإمكانه إعداد كشف عن تسليم المعامالت لمكتب البريد.

خدم بالضغط على هذا الزر الدخول إلى شاشة كشف تسليم الصادر العام حيث يستطيع المست  شف تسليم الصادر العام: 

 بإمكانه إعداد كشف عن تسليم معامالت الصادر العام.  

 بالضغط على هذا الزر يقوم النظام بطباعة تفاصيل الوارد لغرض المراجعة. طباعة تذ رة مراجعه: 

 الزر  طباعة ملصقات باركود القيد للمعاملة.يستطيع المستخدم بالضغط على هذا  ملصق بار ود القيد: 

بالضغط على هذا الزر يعرض النظام شاشة بالمرفقات االلكترونية حيث يتم من خاللها إضافة مرفقات  المرفقات االلكترونية: 

 الكترونية للمعاملة.
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 ( يمثل شاشة بيان مرفقات المعاملة.3-7-1الشكل )
 

م المستخدم بالضغط على زر "جديـد" مـن شـريط المهـام الموجـود أعلـى الشاشـة حيـث تظهـر إلضافة مرفقات للمعاملة الصادر يقو

 الحقول التالية:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 رقم مسلسل. :م 

 يقوم المستخدم بادخال رقم للمرفق الذي يريد إضافته للمعاملة. الرقم: 

 يعرض النظام تاريخ اليوم مع إمكانية التعديل عليه. التاري : 

 يقوم المستخدم بادخال نوع المستند الذي يريد إرفاقه للمعاملة. مستند:لنوع ا 

 يقوم المستخدم بادخال موضوع المرفق الذي يريد إضافته للمعاملة. الموضوع: 

 يقوم المستخدم بادخال اسم الجهة الصادر منها المرفق الذي يريد إضافته للمعاملة. الجهة الصادر منها: 

 

  :الحقول اإلضافية 

د بها الحقول اإلضافية التي قام المستخدم بتعريفها للنموذج المستخدم، علما  أن تعريف النماذج يتم في شاشة تعريف يقص

 .نماذج قيد المعامالت

 .رقم مسلسل م: 

 يعرض النظام اسم الحقل. اسم الحقل: 

 يعرض النظام قيمة الحقل. القيمة: 
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 .نات إضافية( يمثل شاشة بيا3-7-2الشكل )

 

 ا يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:وفيم
 

 فـي  حـال لـم يكـن مطلـوب يقوم المستخدم باختيـار نعـم ان كـان مطلـوب متابعـة المعاملـة أو ال (:المطلوب المتابعة )نعم/ 

 القيمة االفتراضية هي ال.متابعتها، و

ة" = نعـم عنـدها يقـوم المسـتخدم باختيـار يتم تفعيل هذا الحقل عندما تكون قيمة حقـل "مطلـوب المتابعـ مسؤول المتابعة: 

 مسؤول المتابعة من القائمة المنسدلة.

فـي حـال لـم يكـن مطلـوب  يقوم المستخدم اختيار نعم اذا كان مطلوب إعادة المعاملة أو ال مطلوب إعادة المعاملة)نعم/ال(: 

 القيمة االفتراضية هي ال.اعادتها، و

عندها يقوم المستخدم بإدخـال  ،ما تكون قيمة حقل "مطلوب إعادة المعاملة" = نعميتم تفعيل هذا الحقل عند آتر موعد للرد: 

 تاريخ آخر موعد للرد على المعاملة.

 

 :المالحظات والتوجيهات 

اسفل المالحظات والتوجيهات حيث تظهر  يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام الموجود مالحظاتإلضافة 

 الحقول التالية:

 تكون قيمة الحقل التلقائية هي اسم المستخدم للنظام و يمكن للمستخدم التعديل عليه. :م صاحب الملحوظةسا 

 يقوم المستخدم بإدخال نص الملحوظة. نص الملحوظة: 

 خدم التعديل عليه.رض تاريخ و وقت ادخال الملحوظة وال يمكن للمستيقوم النظام بع تاري  ووقت إدتالها: 

 ال يمكن التعديل عليه.م المستخدم الذي ادخل الملحوظة ويقوم النظام بعرض اس :ةإسم مدتل الملحوظ 

 

 وتشمل البيانات التالية: الم فقط(،معلومات إضافية عن المعاملة )استع 

 يعرض النظام تاريخ و وقت انشاء المعاملة. تاري  ووقت اإلضافة: 
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 انشاء المعاملة.يعرض النظام اسم المستخدم الذي قام ب تم إضافتها بواسطة: 

 يعرض النظام تاريخ و وقت آخر تعديل على المعاملة. تاري  ووقت التعديل: 

 يعرض النظام اسم المستخدم الذي قام بآخر تعديل على المعاملة تم التعديل بواسطة: 

 يعرض النظام تاريخ و وقت إيقاف المعاملة. تاري  ووقت إيقاف المعاملة: 

 ام اسم المستخدم الذي قام بإيقاف المعاملة.يعرض النظ تم اإليقاف بواسطة: 

 يعرض النظام تاريخ حفظ المعاملة في الملف. تاري  الحفظ بالملف: 

 يعرض النظام اسم الملف الذي تم إضافة المعاملة له. اسم الملف: 
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 تسجيل و قيد الوارد العام

إلدارية، وتظهر هذه الشاشـة عنـد اختيـار تسـجيل وقيـد تختص هذه الشاشة بتسجيل وقيد معاملة الوارد العام في نظام االتصاالت ا

 (.8-3الوارد العام من قائمة المعامالت كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة تسجيل وقيد الوارد العام. (3-8)الشكل 

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

)علمـا أن الفـروع يـتم تعريفهـا ضـمن  مـن القائمـة المنسـدلة يـتم إدخـال الـوارد فيـه يقوم المستخدم بتحديد الفرع الذي الفرع: 

 إعدادات النظام(.

)علمـا أن نمـاذج المعـامالت يـتم تعريفهـا فـي  من القائمة المنسدلةيقوم المستخدم بتحديد نموذج المعاملة  نموذج المعاملة: 

 شاشة تعريف نماذج قيد المعامالت(.

و هـي قوم المستخدم بتحديد أساس هذه المعاملة أي أصلها وهنـا  أربعـة أساسـات ثابتـة للمعاملـة ي نوع أساس المعاملة: 

)جديد، تسديد، تعقيب، إلحاقي( وفيما يلي بيان لمدلول كل نوع علما انه سيتم التطرق إلى سيناريو كل مـن هـذه الحـاالت فـي 

 نهاية شرح هذه الشاشة:

o :الوارد جديد. جديد 

o :ة.سابق معاملةهو عبارة عن رد على  هذا الوارد تسديد 

o :هذا الوارد هو للتذكير بوارد سابق لم يأتي رد عليه. تعقيب 

o :هذا الوارد هو إلكمال بيانات سابقة لمعاملة أرسلت في وقت سابق. إلحاقي 
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 :معلومات أساس المعاملة 

هذه المعاملـة موجـودة أساسـا فـي النظـام لـذلك في حال كان أساس المعاملة )تسديد، إلحاقي، تعقيب( فإن هذا يعني أن بيانات 

 .يقوم النظام بإظهار مجموعة من الحقول السترجاع بيانات المعاملة األصلية تحت اسم "معلومات أساس المعاملة"

يقوم المستخدم بإدخال رقم الحركة للمعاملة األساس ليقوم النظام باسترجاع بياناتـه بشـكل  رقم الحر ة لمعاملة األساس: 

 ائي.تلق

 السنة التي تم إنشاء معاملة األساس فيها ويقوم النظام باسترجاع هذا الحقل بشكل تلقائي بعد تحديد المعاملة. السنة: 

رقم السجل لمعاملة األساس ويقوم النظام باسترجاع هذا الحقل مع اسم السجل بشكل تلقـائي  السجل لمعاملة األساس: 

 بعد تحديد المعاملة.

رقـم القيـد لمعاملـة األسـاس ويقـوم النظـام باسـترجاع هـذا الحقـل بشـكل تلقـائي بعـد تحديـد  األساس: رقم القيد لمعاملة 

 المعاملة.

رقم المعاملة لدى الجهـة الـواردة منهـا المعاملـة حيـث يظهـر هـذا الحقـل عنـد إختيـار نـوع أسـاس  رقم المعاملة لدى الجهة: 

 المعاملة "تعقيب أو إلحاقي".

 .يقوم المستخدم باختيار هذا الزر إلجراء بحث عن معاملة األساس املة األساس:عالبحث عن رقم الحر ة لم 

 

 :معلومات القيد 

 .يقوم المستخدم باختيار نوع القيد من القائمة المنسدلة نوع القيد: 

 .اسم السجلفي حقل  تلقائيا  و يعرض النظام اسم السجل السجل  يقوم المستخدم بإدخال رقم رقم السجل: 

السـجالت التـي للمسـتخدم صـالحيات يقوم المستخدم باختيار السـجل مـن القائمـة المنسـدلة و التـي تعـرض  :اسم السجل 

 .رقم السجلفي حقل  تلقائيا  و يعرض النظام رقم السجل عليها 

 بعد إجراء عملية الحفظ مع إمكانية التعديل عليه. تلقائيا  يظهره النظام  رقم الوارد: 

 بعد إجراء عملية الحفظ مع إمكانية التعديل عليه. تلقائيا  نظام يظهره ال رقم بار ود القيد: 

 ظهر النظام السنة الحالية لنظام االتصاالت اإلدارية.يالسنة:  

 

 :المعلومات الرئيسية 

 حالة المعاملة: 

o :)ال كانـت تكون القيمة االفتراضية لهذا الحقل هي " ال "، ويظهر بخط عريض ويظهر فقط في حـ المعاملة منتهية )نعم/ال

 قيمة الحقل "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعامالت" ضمن إعدادات النظام = نعم. 

o :)التنفيذ " عند تسـجيل المعاملـة،تكون القيمة االفتراضية لهذا الحقل هي " تحت  حالة المعاملة)منتهية/تحت التنفيذ 

امالت" ضـمن إعـدادات إجـراء إنهـاء وإيقـاف المعـويظهر بخط عريض ويظهر فقط فـي حـال كانـت قيمـة الحقـل "التعامـل مـع 

 وعندما تكون حالة المعاملة منتهية ال يمكن للمستخدم إجراء أي حركة عليها. ،النظام= نعم

o :)ويظهـر بخـط عـريض حقـل هـي "ال " عنـد تسـجيل المعاملـةتكون القيمة االفتراضية لهذا ال المعاملة موقوفة )نعم/ال ،

 الحقل "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعامالت" ضمن إعدادات النظام = نعم. ويظهر فقط في حال كانت قيمة

o :ويظهـر بخـط عـريض فقـط فـي حـال كانـت قيمـة لرابط مفعل في وضـع االسـتعالم فقـطيكون هذا ا تغيير حالة المعاملة ،

ط علـى هـذا الـزر يعـرض النظـام ، و بالضـغمالت" ضـمن إعـدادات النظـام = نعـمالحقل "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعـا

شاشة تغيير حالة المعاملة و التي يسـتطيع المسـتخدم صـاحب الصـالحية مـن خاللهـا الـى انهـاء المعاملـة أو الغـاء انهـاء 

 المعاملة.

قـت يقوم المستخدم بتحديد تاريخ ووقت ورود المعاملة، علما  أن النظام يقـوم بإدخـال التـاريخ والو تاري  ووقت ورود المعاملة: 

 الحالي افتراضيا  لحظة اختيار جديد.

 يقوم المستخدم بتحديد الجهة الوارد منها المعاملة هل هي )جهة خارجية، إدارة داخلية(. الجهة الوارد منها: 

 يقوم المستخدم بتحديد رقم الجهة التي وردت منها معاملة الوارد العام. رقم الجهة الوارد منها: 

 ديد اسم الشخص المرسل لهذا الوارد.قوم المستخدم بتحيموجهة من:  

معاملـة الصـادر المعاملـة تسـديد وكانـت رقم المعاملة لدى الجهة الواردة منهـا المعاملـة، حيـث إذا  رقم المعاملة لدى الجهة: 

 لرقم.يستطيع المستخدم البحث عن المعاملة من خالل هذا اوالنظام رقم معاملة الصادر، كما  موجهة إلى "إدارة داخلية" فيظهر

يقوم المستخدم بادخال تـاريخ المعاملـة لـدى الجهـة الـواردة منهـا المعاملـة بـالتقويم  تاري  المعاملة لدى الجهة )هـ( و )م(: 

 تاريخ اليوم بالتقويم الميالدي بمجرد إدخال التاريخ الهجري. تلقائيا  الهجري ويعرض النظام 
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 اصيل موضوع المعاملة.يقوم المستخدم في هذا الحقل بتحديد تف شرح الموضوع: 

 .قاتستخدم هذا الحقل لوصف المرفيتفاصيل المرفقات:  

 رقم الجهة الوارد إليها المعاملة.يقوم المستخدم بتحديد  الجهة الوارد إليها )الرقم(: 

 المعاملة. اداخل الوحدة اإلدارية الموجهة له الموجهة له المعالمة رقم الشخص :(الرقم)موجهة إلى  

قوم المستخدم بتحديد نوع الوارد ويقصد به نوع معاملة الـوارد وهـذه األنـواع يـتم تعريفهـا مـن شاشـة "رمـوز أنـواع ينوع الوارد:  

 المعامالت".

 يقوم المستخدم بتحديد مدى أهمية الوارد )عادي، مهم، مهم جدا(. األهمية: 

 يقوم المستخدم بتحديد مدى سرية الوارد )غير سري، سري، سري جدا(. السرية: 

اختيار إمكانية إرسال المعاملة باإليميل لشـخص محـدد وذلـك باختيـار "نعـم" أو اختيـار "ال"، القيمـة األفتراضـية عار باإليميل: شإ 

 تكون نعم.

علمـا أن مواضـيع المعـامالت  تلقائيـا  و يعرض النظام وصف الموضـوع يقوم المستخدم بتحديد رقم الموضوع  الموضوع الرئيسي: 

 مواضيع المعامالت. يتم تعريفها في شاشة

 يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني لصاحب المعاملة.  الرقم الوطني: 

 يقوم المستخدم بادخال اسم صاحب المعاملة. :إسم صاحب المعاملة 

 .من القائمة المنسدلةيقوم المستخدم بتحديد اللغة المستخدمة في معاملة الوارد  اللغة: 

 عاجلية الوارد )عادي، عاجل، عاجل جدا(.يقوم المستخدم بتحديد مدى  عاجل: 

 (.صل، صورةيقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كانت المعاملة )أ أصل/صورة: 

يكون هذا الحقل متاح فقط في حالة أن خاصية "تفعيل الجهة االفتراضية للمسـتخدم" ضـمن إعـدادات  الجهة المقيدة للمعاملة 

 يقوم المستخدم بتحديد الجهة المقيدة للمعاملة. ،بع بجانب الخاصية( في المرالنظام مفّعلة وذلك بوضع إشارة )

الضغط على هذا الزر يعرض النظام شاشة بيان مرفقات المعاملة حيث يتم من خاللهـا إضـافة مرفقـات ببيان مرفقات المعاملة:  

 (.1-8-3للمعاملة من )مستندات و وثائق( حيث تظهر الشاشة كما في الشكل )

 (2-8-3اإلضافية كما في الشكل )بالضغط على هذا الزر يعرض النظام شاشة البيانات  بيانات إضافية: 

 يتم تحديد منصب الشخص الذي شرحت المعاملة منه. شرحت من: 

يقوم المستخدم بتحديد طريقة استالم الوارد )باليد، بالبريـد...(، علمـا  أن قـيم هـذا الحقـل يـتم تعريفهـا  :ستالم الوارداطريقة  

 رموز طرق االستالم والتسليم. في شاشة

 يقوم المستخدم بتحديد اإلجراء المطلوب عمله على المعاملة. اإلجراء المطلوب: 

 

 تسجيل اإلحاالت وتوزيع الصور: 

يمكن للمستخدم بالضغط على هذا الزر الذهاب إلى شاشة إحالة المعامالت وتوزيعها فتظهـر بيانـات المعاملـة التـي تـم إدخالهـا 

شاشة اإلحالة ونوع اإلحالة هو إحالـة معاملـة جديـدة ويقـوم المسـتخدم بإدخـال اإلحـاالت المطلوبـة، وبعـد حفـظ  في تلقائيا  

اإلحاالت يتم إغـالق شاشـة اإلحالـة والعـودة لهـذه الشاشـة ليـتم تحـديث جـدول اإلحـاالت الموجـود علـى حسـب اإلحـاالت 

   المدخلة.

 رقم مسلسل.  م: 

 ظام رقم باركود المعاملة.يظهر الن رقم بار ود المعاملة: 

 يظهر النظام مجموعة اإلحالة للمعاملة. مجموعة اإلحالة: 

 يظهر النظام اسم الجهة المحالة إليها المعاملة. الجهة المحالة إليها: 

 يظهر النظام اسم الموظف المحال إليه المعاملة. الموظف المحال إليه: 

 صورة.  يظهر النظام إذا كانت المعاملة أصل أو أصل/صورة: 

 يظهر النظام مرفقات المعاملة إذا كان يوجد هنا  مرفقات. مع مرفقات: 

 يظهر النظام اإلجراء المطلوب عمله على المعاملة. اإلجراء المطلوب: 

 يظهر النظام تاريخ آخر موعد للرد على المعاملة. آتر موعد للرد: 

 هذه المعاملة. يظهر النظام فيما إذا كان مطلوب إعادة مطلوب إعادة المعاملة: 

يستطيع المستخدم بالضغط على هذا الزر الدخول إلى شاشة كشف توزيع البريد الداخلي   شف توزيع البريد الداتلي: 

 حيث بإمكانه إعداد كشف عن توزيع البريد الداخلي لمعامالت الوارد العام.  

 ت باركود القيد للمعاملة.يستطيع المستخدم بالضغط على هذا الزر  طباعة ملصقا ملصق بار ود القيد: 
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يستطيع المستخدم طباعة نموذج اإلحالة للمعاملة حيث يتم طباعة  المعاملة، حفظ بعد تفعيله يتم طباعة نموذج اإلحالة: 

اسم الشخص الموجهة منه المعاملة في حالة ادخال اسم هذا الشخص في حقل "موجهة من"، أما في حال عدم ادخال اسم 

 م الجهة الوارد منها المعاملة.الشخص فيتم طباعة اس

 .(المراجعة تذكرة) تقرير يظهر عليه الضغط وعند المعاملة، حفظ بعد تفعيله تميطباعة تذ رة مراجعه: 

بالضغط على هذا الزر يعرض النظام شاشة بالمرفقات االلكترونية حيث يـتم مـن خاللهـا إضـافة مرفقـات  المرفقات االلكترونية: 

 الكترونية للمعاملة.

 (.المعامالت عرض) شاشة تظهر عليه الضغط وعند المعاملة، حفظ بعد تفعيله يتم ض المعامالت:رع 
 

 
 ( يمثل شاشة بيان مرفقات المعاملة.3-8-1الشكل )

 

إلضافة مرفقات لمعاملة الوارد يقوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر "جديـد" مـن شـريط المهـام الموجـود أعلـى الشاشـة حيـث تظهـر 

 ية:الحقول التال

 

 :المعلومات الرئيسية 

 رقم مسلسل. م: 

 يقوم المستخدم بادخال رقم للمرفق الذي يريد إضافته للمعاملة. الرقم: 

 يعرض النظام تاريخ اليوم مع إمكانية التعديل عليه. التاري : 

 يقوم المستخدم بادخال نوع المستند الذي يريد إرفاقه للمعاملة. نوع المستند: 

 دم بادخال موضوع المرفق الذي يريد إضافته للمعاملة.يقوم المستخ الموضوع: 

 يقوم المستخدم بادخال اسم الجهة الصادر منها المرفق الذي يريد إضافته للمعاملة. الجهة الصادر منها: 
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 .ات اضافية( يمثل شاشة بيان3-8-2الشكل )

 

 شاشة بيانات إضافية تشمل البيانات التالية:

 

حال لم يكن مطلوب مطلوب متابعة المعاملة أو ال في كان يقوم المستخدم باختيار نعم ان  (:المطلوب المتابعة )نعم/ 

 و القيمة االفتراضية هي ال. عتها،متاب

يتم تفعيل هذا الحقل عندما تكون قيمة حقل "مطلوب المتابعة" = نعم عندها يقوم المستخدم باختيار  مسؤول المتابعة: 

 سدلة.مسؤول المتابعة من القائمة المن

يقوم المستخدم اختيار نعم اذا كان مطلوب إعادة المعاملة أو ال في حال لم يكن مطلوب  مطلوب إعادة المعاملة)نعم/ال(: 

 اعادتها, و القيمة االفتراضية هي ال.

بإدخال يتم تفعيل هذا الحقل عندما تكون قيمة حقل "مطلوب إعادة المعاملة" = نعم عندها يقوم المستخدم  آتر موعد للرد: 

 تاريخ آخر موعد للرد على المعاملة.

 

 :المالحظات والتوجيهات 

اسفل المالحظات و التوجيهات حيث تظهر  يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام الموجود مالحظاتإلضافة 

 الحقول التالية:

 و يمكن للمستخدم التعديل عليه. تكون قيمة الحقل التلقائية هي اسم المستخدم للنظام اسم صاحب الملحوظة: 

 يقوم المستخدم بإدخال نص الملحوظة. نص الملحوظة: 

 يقوم النظام بعرض تاريخ و وقت ادخال الملحوظة و ال يمكن للمسنخدم التعديل عليه. تاري  ووقت إدتالها: 

 عديل عليه.يقوم النظام بعرض اسم المستخدم الذي ادخل الملحوظة و ال يمكن الت إسم مدتل الملحوظة: 

 

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: نظام االتصاالت اإلدارية

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  108 

 :معلومات إضافية عن المعاملة )استعالم فقط( ، وتشمل البيانات التالية 

 يعرض النظام تاريخ و وقت انشاء المعاملة. تاري  ووقت اإلضافة: 

 يعرض النظام اسم المستخدم الذي قام بانشاء المعاملة. تم إضافتها بواسطة: 

 ر تعديل على المعاملة.يعرض النظام تاريخ و وقت آخ تاري  ووقت التعديل: 

 يعرض النظام اسم المستخدم الذي قام بآخر تعديل على المعاملة تم التعديل بواسطة: 

 يعرض النظام تاريخ و وقت إيقاف المعاملة. تاري  ووقت إيقاف المعاملة: 

 يعرض النظام اسم المستخدم الذي قام بإيقاف المعاملة. تم اإليقاف بواسطة: 

 يعرض النظام تاريخ حفظ المعاملة في الملف. تاري  الحفظ بالملف: 

 يعرض النظام اسم الملف الذي تم إضافة المعاملة له. اسم الملف: 
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 تسجيل القرارات
  من قائمة المعامالت كما في الشكلتختص هذه الشاشة بتسجيل القرارات، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار تسجيل القرارات 

     (3-9.) 
 

 
  .القرارات تسجيل ثل شاشةيم (3-9الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 يعرض القيمة االفتراضية للفرع الذي يتبع له الموظف )إجباري(. الفرع : 

 يعرض القيمة االفتراضية للسنة الحالية. سنة القرار: 

 يعرض الرقم المتسلسل عند الحفظ. رقم القرار: 

 القيمة االفتراضية مالي.مستخدم باختيار نوع القرار )مالي، إداري( ويقوم ال القرار : نوع 

 .مع إمكانية التعديل عليه يعرض القيمة االفتراضية تاريخ اليوم تاري  القرار: 

 .F2يقوم المستخدم بإدخال الجهة المعدة أو اختيارها من قائمة  الجهة المعدة: 

 ال الموضوع.يقوم المستخدم بإدخ الموضوع: 

يقوم المستخدم باختيار نوع معاملة القرار من القائمة المنسدلة وتشمل القيم التي تم تعريفها من  :نوع معاملة القرار 

 شاشة رموز أنواع المعامالت.

 ، مهم جدا(.همية من القائمة المنسدلة )عادي، مهميقوم المستخدم باختيار األ األهمية : 

 ، سري للغاية(.ية من القائمة المنسدلة )غير سري، سري، سري جداختيار السريقوم المستخدم با السرية : 

 ، عاجل جدا(.عاجل من القائمة المنسدلة )عادي، عاجل يقوم المستخدم باختيار عاجل : 

 وتشمل الحقول التالية: معلومات الصادر : 

o :يعرض سجل الصادر. سجل الصادر 
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o :يعرض سنة الصادر. سنة الصادر 

o :يعرض رقم الصادر. رقم الصادر 

o :إظهار تاريخ ووقت تسجيل القيد. تاري  الصادر 
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 البحث عن المعامالت من خالل معلومات النظام المالي
حث عن تختص هذه الشاشة بإمكانية البحث عن المعاملة من خالل معلومات النظام المالي، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار الب

 (.10-3المعامالت من خالل معلومات النظام المالي من قائمة المعامالت كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة البحث عن المعامالت من خالل معلومات النظام المالي.3-10الشكل )

 

شـريط المهـام فتظهـر  يقوم المستخدم بإدخال رقم باركود القيد أو أي مـن المعلومـات أعـاله ثـم يقـوم بالضـغط علـى زر "بحـث" مـن

 وتتضمن شاشة البحث عن المعامالت الحقول التالية: معاملة،شاشة بالمعامالت حيث يختار منها 

 

 :المعلومات الرئيسية 

 السنة السنة الحالية لنظام االتصاالت االدارية مع إمكانية التعديل عليها. تلقائيا  عرض النظام يالسنة:  

 ل رقم القيد إلجراء عملية البحث.يقوم المستخدم  بإدخا رقم القيد: 

 . بعد استرجاع المعاملة تلقائيا  يظهر النظام اسم السجل  اسم السجل: 

 .يظهر النظام موضوع المعاملة الموضوع: 

 .تلقائيا  رقم المعاملة لدى الجهة يظهر النظام  رقم المعاملة لدى الجهة: 

 .تلقائيا  هر النظام تاريخ القيد يظ تاري  القيد : 

 يقوم المستخدم باختيار السنة التي قيد فيها المعاملة في النظام المالي من خالل القائمة المنسدلة.المالية :  السنة 

 .يظهر النظام  رقم الحصر للمعاملة رقم الحصر : 

 .يظهر النظام تارخ الحصر للمعاملة تاري  الحصر: 

 . ر النظام رقم أمر الدفع للمعاملةيظه رقم أمر الدفع: 

 .النظام تاريخ أمر الدفع للمعاملةيظهر  الدفع: رتاري  أم 

 .يظهر النظام رقم الشيك للمعاملة رقم الشيك : 

 .ظهر النظام تاريخ الشيك للمعاملةيتاري  الشيك :  
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 .لنظام رقم التسديد للمعاملةيظهر ا رقم التسديد: 

 .يظهر النظام تاريخ التسديد للمعاملة تاري  التسديد: 
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  البحث المتقدم

ص هذه الشاشة بإمكانية البحث عن معلومات معينـة فـي المعـامالت والسـجالت واإلحـاالت، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار تخت

 (.11-3البحث المتقدم من قائمة المعامالت كما في الشكل )

 

 
  ( يمثل شاشة البحث المتقدم.3-11الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 البحث: مكونات 

يقوم المستخدم بتحديد السجل من قائمة السجالت التي له صالحية عليهـا ويكـون هنـا   البحث في بيانات قيد في سجل: 

 إمكانية الختيار جميع السجالت التي له صالحية عليها.

( الموجـودة دائرة )يقوم المستخدم باختيار "البحث في بيانات المعاملة" وذلك بالضـغط علـى الـ البحث في بيانات المعاملة: 

 بجانبها.

( الموجـودة يقوم المستخدم باختيار "البحـث فـي بيانـات اإلحالـة" وذلـك بالضـغط علـى الـدائرة ) البحث في بيانات اإلحالة: 

 بجانبها.

يقوم المستخدم باختيار شرط البحث من القائمة المنسدلة والتي تم تعريفه سـابقا  فـي تعريـف شـروط التصـفية  شرط البحث: 

 ي اإلعدادات والرموز.ف

 بمجرد اختيار شرط البحث. تلقائيا  يظهره النظام  وصف الشرط: 

يقوم المستخدم بالضغط على زر "تعديل قيم المحددات" لتعديل قيمة محدد شرط التصـفية حيـث تظهـر  تعديل قيم المحددات: 

 .(1-11-3شاشة تعديل قيم المحددات كما في الشكل )

 . تنفيذ البحث بعد الضغط علىعدد المعامالت التي انطبق عليها شرط التصفية  تلقائيا  يظهر النظام  عدد المعامالت المختارة: 

 التفاصيل لغرض المراجعة.يقوم بطباعة جميع  طباعة تذ رة مراجعه: 
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ة الـذي يقوم المستخدم بالضغط على "تنفيذ البحث" حيث تظهر قائمة بالمعامالت التي تنطبق على شرط التصفي تنفيذ البحث: 

 تم اختياره سابقا .

يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكـوين التقريـر" مـن شـريط المهـام لطباعـة كشـف بالمعـامالت التـي ينطبـق  طباعة التقرير: 

 (.2-11-3عليها شرط التصفية الذي تم اختياره سابقا  كما في الشكل )

  

 
 ( يمثل شاشة تعديل قيم المحددات.3-11-1الشكل )
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 ( يمثل شاشة تقرير البحث المتقدم.3-11-2)الشكل 
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 البحث في المعامالت حسب صالحيات الجهات

تختص هذه الشاشة بإمكانية البحث عن المعاملة من خالل معلومات المعامالت وذلك حسب صالحيات الموظفين على الجهات، 

 (.12-3قائمة المعامالت كما في الشكل )وتظهر هذه الشاشة عند اختيار البحث في المعامالت حسب صالحيات الجهات من 

 

 
 ( يمثل شاشة البحث في المعامالت حسب صالحيات الجهات.3-12الشكل )

 

يقوم المستخدم بإدخال رقم باركود القيد أو أي مـن المعلومـات أعـاله ثـم يقـوم بالضـغط علـى زر "بحـث" مـن شـريط المهـام فتظهـر 

تضـمن شاشـة البحـث فـي المعـامالت حسـب صـالحيات الجهـات علـى الحقـول وت، شاشة بالمعامالت حيث يختار منها معاملـة

 التالية:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 السنة السنة الحالية لنظام االتصاالت االدارية مع إمكانية التعديل عليها. تلقائيا  يعرض النظام : إلى السنة/لسنةامن  

 ختيارها ويمكن للمستخدم إدخاله إلجراء عملية البحث.حسب المعاملة التي تم ا تلقائيا  يظهره النظام  رقم القيد: 

 حسب المعاملة التي تم اختيارها ويمكن للمستخدم إدخاله إلجراء عملية البحث. تلقائيا  يظهره النظام  رقم بار ود المعاملة: 

وإجـراء عمليـة البحـث عـن  حسب المعاملة التي تم اختيارها ويمكن للمستخدم إدخاله تلقائيا  يظهره النظام  رقم بار ود القيد: 

 معاملة.

حسب المعاملة التي تم اختيارها ويمكن للمستخدم إدخاله وإجراء عملية البحث عـن  تلقائيا  يظهره النظام  رقم بار ود االحالة: 

 معاملة.

 لبحـثحسب المعاملـة التـي تـم اختيارهـا ويمكـن للمسـتخدم إدخالـه إلجـراء عمليـة ا تلقائيا  يظهره النظام  سري/غير سري: 

 قيمته االفتراضيه هي غير سري.و

 يظهر النظام الرقم الوطني لصاحب المعاملة. رقم صاحب المعاملة: 

 يظهر النظام اسم صاحب المعاملة. االسم: 

 بمجرد اختيار معاملة ويمكن للمستخدم إدخاله إلجراء عملية البحث. تلقائيا  يظهر النظام اسم السجل  اسم السجل: 
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يمكـن للمسـتخدم حسـب المعاملـة التـي تـم اختيارهـا و تلقائيـا  يظهر النظـام القيمـة  لية/غيرمحدد:تجهة تارجية/إدارة دا 

  تحديده إلجراء عملية البحث و قيمته االفتراضية هي غير محدد.

دم  يمكن للمستخورمز واسم الجهة الموجهة منها المعاملة حسب المعاملة التي تم اختيارها  تلقائيا  يظهر النظام  من الجهة: 

 إلى( إلجراء عملية البحث.ن أرقام الجهات )من/إدخال مدى م

 رمز واسم الشخص الموجهة منه المعاملة حسب المعاملة التي تم اختيارها. تلقائيا  ظهر النظام يموجهة من:  

ويمكن للمستخدم  رمز واسم الجهة الموجهة إليها المعاملة حسب المعاملة التي تم اختيارها تلقائيا  يظهر النظام  إلى الجهة: 

 تحديد إذا كانت جهة خارجية أو إدارة داخلية أو غير محدد.   

 رمز واسم الشخص الموجهة إليه المعاملة حسب المعاملة التي تم اختيارها. تلقائيا  يظهر النظام  موجهة إلى: 

 تيارها.تفاصيل موضوع المعاملة حسب المعاملة التي تم اخ تلقائيا  يظهر النظام  تفاصيل الموضوع: 

 يظهر النظام رقم المعاملة لدى الجهة. رقم المعاملة لدى الجهة: 

 ظهر النظام التاريخ الهجري للمعاملة لدى الجهة.يإلى:  –تاريخها الهجري من  

 يظهر النظام التاريخ الميالدي للمعاملة لدى الجهة. إلى: –تاريخها الميالدي من  

دخال تاريخ حسب المعاملة التي تم اختيارها ويمكن للمستخدم إ تلقائيا  خ القيد يظهر النظام تاري إلى(: –تاري  القيد )من  

 إلى( ومن ثم إجراء عملية البحث عن المعاملة./القيد في حقلين )من

حالة المعاملة بمجرد إجراء عملية البحث عن معاملة أو اختيار معاملة من قائمة البحث،  تلقائيا  يظهر النظام  حالة المعاملة: 

 يعرض حالتها إذا كانت احيلت إلى جهة أو سددت بمعاملة اخرى أو أنها تم تقيدها. حيث

 يعرض النظام "نعم" إذا تم تسديد المعاملة، ويعرض النظام "ال" إذا لم يتم تسديد المعاملة. تم التسديد: 

 يعرض النظام اسم الجهة الصادر إليها تسديد المعاملة. الجهة الصادر إليها )التسديد(: 

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام F2يتم إدخال اسم الشخص الذي كتب الخطاب وذلك بالضغط على زر " رر الخطاب:حم 

 قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف الذي قام بكتابة الخطاب.

 مراجعة للمعاملة التي تم اختيارها.خدم طباعة تذكرة التبالضغط على زر "تذكرة المراجعة"يستطيع المس ذ رة المراجعة:تزر  

بالضغط على زر "معلومات تتبع المعاملة" يعرض النظام معلومات الصادر والوارد التي تمت على  علومات تتبع المعاملة:مزر  

 المعاملة التي تم اختيارها وذلك في نهاية الشاشة.

يعرض النظام شاشة المرفقات االلكترونية التي تم إضافتها على زر "المرفقات االلكترونية"  بالضغط لمرفقات االلكترونية:ازر  

 للمعاملة التي تم اختيارها.

 .(3-12-1كما في الشكل ) يتم من خالله تكوين تقرير يعرض نتائج البحث باعة نتائج البحث:طزر  

 تتبع المعاملة(.يعرض فيه اإلجراءات التي تمت على المعاملة في حال تم الضغط على زر )معلومات  جدول التفاصيل: 
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 .عن المعامالت  البحثنتائج يمثل شاشة  (3-12-1الشكل )
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 كشف إحصائي بالمعامالت حسب السجل
تختص هذه الشاشة بإمكانية إعداد كشف إحصائي بالمعامالت التي يحتويها سجل معين، وتظهر هذه الشاشـة عنـد اختيـار كشـف 

 (.13-3الت كما في الشكل )إحصائي بالمعامالت حسب السجل من قائمة المعام

 

 
  ( يمثل شاشة كشف إحصائي بالمعامالت حسب السجل.3-13الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

يقوم المستخدم بتحديد السجل مـن قائمـة السـجالت التـي لـه صـالحية عليهـا  ويكـون هنـا  إمكانيـة الختيـار جميـع  السجل: 

 في المربع بجانب كلمة الكل. )سجالت التي له صالحية عليها وذلك بوضع إشارة )ال

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه النظام بإعداد الكشف. من تاري : 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن ينتهي به النظام بإعداد الكشف. إلى تاري : 

غط على زر "تكـوين التقريـر" مـن شـريط المهـام حيـث تظهـر شاشـة بكشـف إحصـائي بالمعـامالت حسـب ضيقوم المستخدم بال 

 (.3-13-1السجل كما في الشكل )
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  حصائي بالمعامالت حسب السجل.( يمثل شاشة كشف ا3-13-1الشكل )
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 شاشة استعالم الموظفين

تي تخص إدارة معينة بشكل مختصر، وتظهر هذه الشاشة تختص هذه الشاشة بالسماح للموظفين باالستعالم عن المعامالت ال

 (.14-3عند اختيار شاشة االستعالم المختصرة من قائمة المعامالت كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة استعالم الموظفين.3-14الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

و يعرض النظـام اسـمها كمـا يمكـن م بادخال رقم اإلدارة التي يريد االستعالم عن المعامالت التي تخصها يقوم المستخد اإلدارة: 

" من لوحـة المفـاتيح حيـث يعـرض النظـام قائمـة بارقـام وأسـماء F2وذلك بالضغط على زر "للمستخدم االستعانة بشاشة البحث 

 اإلدارات فيتم اختيار اإلدارة المطلوبة.

 .إلى تاريخ" مع إمكانية التعديل عليهماتاريخ في حقلي "من تاريخ،  تلقائيا  يعرض النظام  ى(:لإ –التاري  )من  

يقوم المستخدم بالضغط على زر "تنفيذ" ليقوم النظام بالبحث عن المعامالت التي تخص االدارة التي تم تحديـدها فـي  نفيذ:تزر  

 لية:الحقل السابق حيث تظهر عدد المعامالت حسب االنواع التا

o .)اإلحاالت الواردة التي تم استالمها )عام، داخلي 

o .)الصادر المستلم )عام، داخلي 

o .)إحاالت واردة لم تستلم )عام، داخلي 

التي تظهر بشكل رابط بجانب كل نوع من المعامالت يظهر النظام شاشة تبين شـرح عـن  "تفصيلالضغط على كلمة "بمالحظة:  

يعرض النظام الشاشة التي تخـص هـذا النـوع لتي بجانب معامالت الصادر العام كلمة تفصيل االمعامالت حيث إذا تم الضغط على 

 ( وهكذا بقية االنواع.1-14-3كما في الشكل )
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 الصادر العام. –( يمثل شاشة تفصيل 3-14-1الشكل )
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 XML تصدير المعامالت وحفظها بصيغة

مكن استيرادها في أنظمة أخرى أو حفظها كمعلومات تاريخية عن بحيث ي XMLتختص هذه الشاشة بتصدير المعامالت بصيغة 

 (.15-3من قائمة المعامالت كما في الشكل ) XMLالمعامالت، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار تصدير المعامالت وحفظها بصيغة 

 

 
 .XML تصدير المعامالت وحفظها بصيغة( يمثل شاشة 3-15الشكل )

 

 تتضمنها هذه الشاشة:وفيما يلي شرح للحقول التي 
 

 :المعلومات الرئيسية 

يقوم المستخدم باختيار رمز شـرط التصـفية مـن القائمـة المنسـدلة والتـي تـم تعريفـه سـابقا  فـي تعريـف  رمز شرط التصفية: 

 شروط التصفية في اإلعدادات والرموز. 

 .شرط التصفيةوصف الشرط بمجرد اختيار رمز  تلقائيا  يظهر النظام  وصف الشرط: 

في حال كان الشرط له محددات يتم إدخالها قبل تنفيذ التصـفية أو التعـديل عليهـا مـن خـالل تعـديل  عديل قيم المحددات:تزر  

 قيم المحددات. 

بعد تنفيذ التصفية يظهر النظـام عـدد المعـامالت التـي ينطبـق عليهـا شـرط التصـفية فـي حقـل عـدد  عدد السجالت المختارة: 

 السجالت المختارة.

يقوم المستخدم بعد اختيار شرط التصفية بالضغط على زر "تنفيذ التصفية" حيث يـتم مطابقـة المعـامالت مـع  يذ التصفية:نفتزر  

 شرط التصفية وإظهار عدد المعامالت التي انطبق عليها شرط التصفية في حقل عدد السجالت المختارة.

يــز وتنزيــل ملــف التصــدير" حيــث يــتم إظهــار شاشــة يقــوم المســتخدم بالضــغط علــى زر "تجه تجهيــز وتنزيــل ملــف التصــدير: 

 للمستخدم إلدخال اسم الملف ويتم حفظ الملف على جهاز المستخدم.
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 كشف بالمعامالت المطلوب إعادتها ولم تعد

 تختص هذه الشاشة بإمكانية إعداد كشف بالمعامالت المطلوب إعادتها حتى تاريخ معين ولم يتم إعادتها، وتظهر هذه الشاشة عنـد

 (.16-3اختيار كشف بالمعامالت المطلوب إعادتها ولم تعد من قائمة المعامالت كما في الشكل )
 

 
  ( يمثل شاشة كشف بالمعامالت المطلوب إعادتها ولم تعد.3-16الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

 تحديد الجهة الموجهة منها المعاملة ان كانت خارجية أو داخلية.يقوم المستخدم ب جهة تارجية/جهة داتلية: 

 .تلقائيا  يقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة الموجهة منها المعاملة وبالتالي يقوم النظام بإظهار اسم هذه الجهة  من الجهة: 

 خارجية أو داخلية.المعاملة ان كانت  إليهايقوم المستخدم بتحديد الجهة الموجهة  جهة تارجية/جهة داتلية: 

 .تلقائيا  يقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة الموجهة إليها المعاملة وبالتالي يقوم النظام بإظهار اسم هذه الجهة  إلى الجهة: 

يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن ينتهي به النظام بإعداد الكشف للمعامالت  المعامالت التي لم تعد حتى تاري : 

 تعد حتى هذا التاريخ. التي لم

يقوم المستخدم بإدخال رمز السجل الذي يريد أن يعرض كشف بمعامالته التي لم تعد حتى تاريخ محدد وبالتالي يقوم  السجل: 

 .تلقائيا  النظام بإظهار اسم هذا السجل 

اإلحالة التي تمت للجهة" يقوم المستخدم باختيارها كي يعرض النظام في التقرير "قيود  قيود اإلحالة التي تمت للجهة: 

 الموجهة إليها المعاملة.

 يقوم المستخدم بالضغط على زر تنفيذ البحث ليطلع على النتائج حسب المحددات التي قام باختيارها. تنفيذ البحث: 

 ولم بالمعامالت المطلوب إعادتها يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث تظهر شاشة بكشف 

 (.3-16-1تعد حسب المعلومات التي تم اختيارها سابقا  كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة كشف بالمعامالت المطلوب إعادتها ولم تعد.3-16-1الشكل )
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 استطالع المعامالت

عامالت تختص هذه الشاشة بإعداد كشف عن المعامالت حسب شرط تصفية معين، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار استطالع الم

 (.17-3من قائمة المعامالت كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة استطالع المعامالت.3-17الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :مكونات البحث 

عريف يقوم المستخدم باختيار رمز شرط التصفية من القائمة المنسدلة والتي تم تعريفه سابقا  في ت رمز شرط التصفية: 

 شروط التصفية في اإلعدادات والرموز.

 بمجرد اختيار رمز الشرط. تلقائيا  يظهره النظام  وصف الشرط: 

 .يقوم المستخدم بالضغط على زر "تعديل قيم المحددات" لتعديل قيمة محدد شرط التصفية تعديل قيم المحددات: 

قائمة بالمعامالت التي تنطبق على شرط التصفية  يقوم المستخدم بالضغط على "تنفيذ البحث" حيث تظهر تنفيذ البحث: 

 .الذي تم اختياره سابقا  

 عدد السجالت التي انطبق عليها شرط التصفية نتيجة للبحث السابق.  تلقائيا  يظهر النظام  عدد السجالت المختارة: 

لتي ينطبق عليها شرط التصفية يقوم المستخدم بالضغط على زر "طباعة التقرير" لطباعة كشف بالمعامالت ا طباعة التقرير: 

 (.1-17-3الذي تم اختياره سابقا  كما في الشكل )
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 ( يمثل كشف باستطالع المعامالت.3-17-1الشكل )
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 كشف إحصائي بالمعامالت حسب الموظف والسجل

سـجالت التابعـة لهـا تختص هذه الشاشة بإمكانية إعداد كشف بالمعامالت حسب الموظفين الذين يعملون على هذه المعـامالت وال

هذه المعاملة، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف إحصائي بالمعامالت حسب الموظـف والسـجل مـن قائمـة المعـامالت كمـا 

 (.18-3في الشكل )
 

 
  ( يمثل شاشة كشف إحصائي بالمعامالت حسب الموظف والسجل.3-18الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

" من لوحة المفاتيح حيـث F2وبإمكانه الضغط على زر " تلقائيا  يقوم المستخدم بإدخال رقم اإلدارة و يعرض النظام اسمها  اإلدارة: 

 أسماء اإلدارات فيقوم المستخدم باختيار اإلدارة من هذه القائمة. يعرض النظام قائمة تضم

قم الموظف الذي يريد أن يبـدأ مـن عنـده الكشـف علـى هـذه المعـامالت وبإمكانـه يقوم المستخدم بإدخال ر من رقم الموظف: 

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة تضم أسماء الموظفين فيقـوم المسـتخدم باختيـار اسـم موظـف F2الضغط على زر "

 المربع بجانب كلمة الكل. ( فيمن هذه القائمة، ويكون هنا  إمكانية الختيار جميع الموظفين وذلك بوضع إشارة )

 "F2يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف الذي يريد إن ينتهي من عنده الكشف وبإمكانـه الضـغط علـى زر " إلى رقم الموظف: 

تيـار اسـم موظـف مـن هـذه القائمـة، من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة تضم أسـماء المـوظفين فيقـوم المسـتخدم باخ

 في المربع بجانب كلمة الكل. ()ة الختيار جميع الموظفين وذلك بوضع إشارة يكون هنا  إمكانيو

 .يقوم المستخدم بتحديد السجل من قائمة السجالت التي للموظفين الذين تم تحديدهم صالحية عليها السجل: 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه النظام بإعداد الكشف. من تاري : 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن ينتهي به النظام بإعداد الكشف. : يإلى تار 

 يقوم المستخدم بإدخال الوقت الذي يريد ان يبدأ منه النظام باعداد الكشف. :من وقت 

 يقوم المستخدم بإدخال الوقت الذي يريد ان ينتهي به النظام باعداد الكشف. إلى وقت: 
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إحصـائي بالمعـامالت حسـب  زر "تكـوين التقريـر" مـن شـريط المهـام حيـث تظهـر شاشـة بكشـف ىيقوم المستخدم بالضغط عل 

 (.3-18-1السجل كما في الشكل )الموظف و
 

 
  حصائي بالمعامالت حسب الموظف والسجل.( يمثل شاشة كشف ا3-18-1الشكل )
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 استطالع السجالت

السجل واستعراض صالحيات الموظفين على السجل، وتظهر هذه تختص هذه الشاشة بإعداد كشف يبين المعامالت الموجودة في 

 (.19-3الشاشة عند اختيار استطالع السجالت من قائمة المعامالت كما في الشكل )

 

 
  ( يمثل شاشة استطالع السجالت.3-19الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :مكونات البحث 

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض F2دخال رقم فرع المنشأة التابع إليه السجل وذلك بالضغط على زر "يقوم المستخدم با الفرع: 

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الفروع فيتم اختيار الفرع المطلوب.

 يقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة التابع إليها السجل وسيقوم النظام بإظهار اسم الجهة مباشرة الجهة صاحبة السجل: 

 ( في المربع بجانب كلمة "الكل" فيقوم باختيار جميع الجهات.بمجرد إدخال رمزها أو يقوم المستخدم بوضع إشارة )

 يقوم المستخدم باختيار نوع السجل من القائمة المنسدلة )وارد عام، صادر عام،.......إلخ(. نوع السجالت: 

 سجالت التي تم اختيارها سابقا .يقوم المستخدم بإدخال رقم السجل حسب نوع ال رقم السجل: 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم السجل المراد عمل االستطالع عنه. اسم السجل: 

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "استطالع" فيظهر النظام قائمة بالسجالت حسب االختيارات السابقة. استطالع: 

 (.1-19-3شف السجالت كما هو مبين في الشكل )يقوم المستخدم بالضغط على زر "طباعة" حيث تظهر شاشة ك طباعة: 

 الستعراض المعامالت الموجودة داخل سجل معين يقوم المستخدم باآلتي: استعراض المعامالت في السجل: 

o .يحدد السجل الذي يريد استعراض معامالته وذلك بتظليل السجل من القائمة 

o انبها في الدائرةيقوم باختيار استعراض المعامالت في السجل وذلك بالضغط بج  ( .) 

o .يقوم المستخدم بتحديد بداية تاريخ االستطالع وذلك بإدخاله في حقل من تاريخ 

o .يقوم المستخدم بتحديد نهاية تاريخ االستطالع وذلك بإدخاله في حقل إلى تاريخ 
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o ( يقوم المستخدم بوضع إشارةبجانب "عرض األرقام المحجوزة" إذا أراد عرض األرقام المحجو ).زة في السجل 

يقوم المستخدم بالضغط على زر "استعراض المعامالت في السجالت" فتظهر قائمة بالمعامالت الموجودة داخل هذا السجل كمـا  

 (.2-19-3في الشكل )

الستعراض صالحيات الموظفين الموجودة على سجل معين يقوم المسـتخدم  استعراض صالحيات الموظفين على السجل: 

 باآلتي:

o جل الذي يريد استعراض صالحيات الموظفين عليه وذلك بتظليل السجل من القائمة.يحدد الس 

o ( فتظهـر قائمـة بـالموظفين يقوم باختيار استعراض صالحيات الموظفين على السجل وذلك بالضغط بجانبها في المربع )

 (.3-19-3الذين لهم صالحيات على هذا السجل كما في الشكل )
 

 
 السجالت. اشة كشف( يمثل ش3-19-1الشكل )
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 ( يمثل شاشة استعراض المعامالت في السجالت.2-19-3الشكل )
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 ( يمثل شاشة صالحيات الموظفين على السجل.3-19-3الشكل )
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 استطالع تفصيلي عن المعاملة

ة عند اختيار تختص هذه الشاشة بإعداد كشف تفصيلي عن المعامالت منذ إنشائها والحركات التي تمت عليها، وتظهر هذه الشاش

 (.20-3استطالع تفصيلي عن المعاملة من قائمة المعامالت كما في الشكل )

 

 
  ( يمثل شاشة استطالع تفصيلي عن المعاملة.20-3الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :مكونات البحث 

 ."رقم باركود القيد" أو "قيد صادر أو وارد" أو "إحالة" " أورقم باركود المعاملةـ "يمكن للمستخدم البحث عن المعاملة ب

يقوم بإدخال رقم باركود المعاملة ومن ثم يقوم بالضـغط علـى زر اذا اختار المستخدم رقم باركود المعاملة  رقم بار ود المعاملة: 

 ومات المعاملة."بحث" من شريط المهام وبالتالي يقوم النظام بعرض المعلومات عن هذه المعاملة في حقول معل

يقوم بإدخال رقـم بـاركود القيـد ومـن ثـم يقـوم بالضـغط علـى زر اذا اختار المستخدم باختيار رقم باركود القيد  رقم بار ود القيد: 

 "بحث" من شريط المهام وبالتالي يقوم النظام بعرض المعلومات عن المعاملة وعن القيد.

 يقوم بإدخال المعلومات إلى الحقول اآلتية:ر أو وارد اذا اختار المستخدم قيد صاد قيد صادر أو وارد: 

o :يظهر النظام السنة الحالية ويمكن للمستخدم تعديلها. السنة 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم القيد. رقم القيد 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم السجل مـن السـجالت التـي لـه عليهـا صـالحية وبالتـالي يقـوم النظـام بإظهـار اسـم  السجل

 جل.الس

 يقوم بإدخال المعلومات إلى الحقول اآلتية:اذا اختار المستخدم  إحالة  إحالة: 

o :يظهر النظام السنة الحالية ويمكن للمستخدم تعديلها. السنة 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم إشعار اإلحالة. رقم اإلشعار 
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 :معلومات المعاملة 

 اركود القيد في مكونات البحث.بمجرد إدخال رقم ب تلقائيا  يظهر  رقم بار ود القيد: 

 بمجرد إدخال رقم باركود المعاملة في مكونات البحث. تلقائيا  يظهر  رقم بار ود المعاملة: 

 بمجرد إدخال رقم باركود اإلحالة في مكونات البحث. تلقائيا  يظهر  رقم بار ود اإلحالة: 

 بمجرد عمل بحث. تلقائيا  ظهر السنة تالسنة:  

 .تلقائيا  ريخ ووقت المعاملة و يظهر تا التاري  و الوقت: 

 .تلقائيا  يظهر اسم السجل  اسم السجل: 

 .تلقائيا   القيديظهر رقم  :لقيدارقم  

 .تلقائيا  يظهر اسم الجهة الموجه منها المعاملة  من الجهة: 

 .تلقائيا  يظهر اسم الشخص الموجهة منه المعاملة  موجه من: 

 .تلقائيا  ا المعاملة يظهر اسم الجهة الموجهة إليه إلى الجهة: 

 .تلقائيا  يظهر اسم الشخص الموجهة إليه المعاملة  موجه إلى: 

 بمجرد عمل بحث على إحدى مكونات البحث. تلقائيا  يظهر موضوع المعاملة  الموضوع: 

 .تلقائيا  تظهر معلومات المرفقات  المرفقات: 

 .تلقائيا  تظهر قيمته  أصل/صورة: 

تسـجيل المستخدم بالضغط على زر "استطالع سجل المعاملـة" حيـث يـتم عـرض صـفحة يقوم  ستطالع سجل المعاملة:ازر  

 .المعاملة لنفس المعاملة في وضع استعالم  وقيد

 طباعة جميع  التفاصيل لغرض المراجعة.المستخدم بالضغط على زر طباعة تذكرة مراجعة ليقوم باعة تذ رة مراجعه:طزر  

بالضغط علـى زر "اسـتطالع حركـة القيـد" حيـث يـتم عـرض سـجل الحركـة حسـب  يقوم المستخدم ستطالع حر ة القيد:ازر  

 نوعها في وضع استعالم.

يمكن للمستخدم الضغط على زر "تتبع المعاملة" حيث يتم عـرض جميـع الحركـات الخاصـة بالمعاملـة  معلومات تتبع المعاملة: 

يخص حركة قيد )باستخدام الباركود، أو قيد وارد أو صـادر، أو  لغاية تاريخ اليوم في حال كان التتبع يخص المعاملة أما في حال كان

( جـدول معلومـات تتبـع المعاملـة ويمكـن اختيـار الترتيـب وذلـك 1-20-3إحالة( يبدأ من قيد الحركة نفسه كما يبين فـي الشـكل )

 حسب التالي:

o :ة والتاليـة لتـاريخ الحركـة التـي تـم إذا قام المستخدم باختيارها تظهر جميع الحركات السابق ترتيب حسب تاري  الحر ة

 .اختيارها ليتم متابعتها ضمن الجدول مع تمييز نفس الحركة للمعاملة التي تم اختيارها في الجدول باللون األحمر

o :إذا قام المستخدم باختيارها تظهـر مرتبـة حسـب بـاركود األسـاس ثـم  ترتيب حسب بار ود األساس ثم تاري  الحر ة

 حسب تاريخ الحركة.
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 ( يمثل شاشة تتبع المعاملة.3-20-1الشكل )
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 كشف إحصائي بالمعامالت حسب السجل ونوع المعاملة أو رمز الموضوع

تختص هذه الشاشة بإمكانية إعداد كشف بالمعامالت حسب السـجل ونـوع المعاملـة أو رمـز الموضـوع، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد 

 (.21-3المعاملة أو رمز الموضوع من قائمة المعامالت كما في الشكل )اختيار كشف إحصائي بالمعامالت حسب السجل ونوع 
 

 
  ( يمثل شاشة كشف إحصائي بالمعامالت حسب السجل ونوع المعاملة أو رمز الموضوع.3-21الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

 .ئمة السجالت التي له صالحية عليهايقوم المستخدم بتحديد السجل من قا السجل: 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه النظام بإعداد الكشف. من تاري : 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن ينتهي به النظام بإعداد الكشف. إلى تاري : 

ائي حسـب نـوع المعاملـة" يقـوم بتحديـد نـوع عنـد اختيـار المسـتخدم "عـرض إحصـ عرض إحصائي حسـب نـوع المعاملـة: 

المعاملة من قائمة أنواع المعامالت التي تـم تعريفهـا سـابقا  فـي أنـواع المعـامالت فـي اإلعـدادات والرمـوز ويكـون هنـا  إمكانيـة 

علـى زر  يقـوم المسـتخدم بالضـغط، ثم ( في المربع بجانب كلمة الكلللمستخدم باختيار جميع المعامالت وذلك بوضع إشارة )

"تكوين التقرير" من شريط المهام حيث تظهر شاشة بكشف إحصائي بالمعامالت حسب السجل ونوع المعاملة كما فـي الشـكل 

(3-21-1.) 

كما ويمكن اختيار المستخدم "عرض إحصائي حسب رمز الموضوع" يقـوم بتحديـد رمـز  عرض إحصائي حسب رمز الموضوع: 

مالت التي تم تعريفها سابقا  في اإلعدادات والرموز ويكون هنا  إمكانية للمستخدم باختيـار الموضوع من قائمة رموز مواضيع المعا

يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر "تكـوين التقريـر" مـن ، ثـم ( في المربع بجانب كلمـة الكـلجميع الرموز وذلك بوضع إشارة )

 (.3-21-2مز الموضوع كما في الشكل )شريط المهام حيث تظهر شاشة بكشف إحصائي بالمعامالت حسب السجل و ر
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 نوع المعاملة. ي حسب السجل و( يمثل شاشة كشف إحصائ3-21-1الشكل )
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 رمز الموضوع.يمثل شاشة كشف إحصائي حسب السجل و( 3-21-2الشكل )
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 شاشة االستعالم المختصرة

التي تخص إدارة معينة بشكل مختصر، وتظهر  تختص هذه الشاشة بالسماح للشخص صاحب الصالحية باالستعالم عن المعامالت

 (.22-3هذه الشاشة عند اختيار شاشة االستعالم المختصرة من قائمة المعامالت كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة االستعالم المختصرة.3-22الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم بادخال رقم اإلدارة التي يريد االستعالم عـن المعـامالت التـي تخصـهاار المستخدم البحث عن طريق اإلدارة اذا اخت اإلدارة: 

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمـة بارقـام وأسـماء االدارات F2بالضغط على زر " قد يقومو تلقائيا  ويعرض النظام اسمها 

 فيتم اختيار اإلدارة المطلوبة.

عـن المعـامالت التـي  اذا اختار المستخدم البحث عن طريق الموظف يقوم بإدخال رقم الموظف الـذي يريـد االسـتعالم :الموظف 

أسـماء حيـث يعـرض النظـام قائمـة بارقـام و " مـن لوحـة المفـاتيحF2قد يقوم بالضـغط علـى "و تلقائيا  تخصه ويعرض النظام اسمه 

 الموظفين فيتم اختيار الموظف المطلوب.

 .التاريخ في حقلي "من تاريخ، وإلى تاريخ" مع إمكانية التعديل عليهما تلقائيا  يعرض النظام  إلى(: –)من   التاري 

التـي تـم أو الموظـف يقوم المستخدم بالضغط على زر "تنفيذ" ليقوم النظام بالبحث عن المعامالت التـي تخـص االدارة  نفيذ:تزر  

 تظهر عدد المعامالت حسب االنواع التالية: في الحقل السابق حيث اختيار البحث عن طريقه

o .)اإلحاالت الواردة التي تم استالمها )عام، داخلي 

o .)الصادر المستلم )عام، داخلي 

o .)إحاالت واردة لم تستلم )عام، داخلي 

o .)إحاالت صادرة لم تستلم )عام، داخلي 

o .)المعامالت المفتوحة )عام، داخلي 
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لتي تظهر بشكل رابط بجانب كل نوع من المعامالت يظهر النظام شاشة تبين شـرح عـن ا "تفصيلالضغط على كلمة "بمالحظة:  

المعامالت حيث إذا تم الضغط على كلمة تفصيل التي بجانب معامالت الصادر العام  يعرض النظام الشاشة التي تخص هذا النـوع 

 ( وهكذا بقية االنواع.1-22-3كما في الشكل )
 

 
 الصادر العام. –تفصيل  ( يمثل شاشة3-22-1الشكل )
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 كشف بالمعامالت حسب المستخدم

تختص هذه الشاشة بإمكانية إعداد كشـف بالمعـامالت حسـب المسـتخدم، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار كشـف بالمعـامالت 

 (.23-3حسب المستخدم من قائمة المعامالت كما في الشكل )

 

 
 ستخدم.( يمثل شاشة كشف بالمعامالت حسب الم3-23الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

 يقوم المستخدم بتحديد السجل من قائمة السجالت التي له صالحية عليها. السجل: 

، كشــف التسـليم( مـن القائمــة التسـديد ،تسـجيل المعاملــة، اإلحـاالتقــوم المسـتخدم بتحديـد نــوع الحركـة ) ينـوع الحر ـة:  

 ة.المنسدل

" مـن لوحـة F2بتسـجيل المعـامالت وذلـك بالضـغط علـى زر " ي يتبع لها الموظفين الذين قـاموايتم إدخال رقم االدارة الت اإلدارة: 

 .المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة يأرقام وأسماء اإلدارات فيقوم المستخدم باختيار االدارة التي يريدها

" مـن لوحـة F2بتسـجيل المعـامالت وذلـك بالضـغط علـى زر "وظـف الـذي قـام خدم بإدخـال رقـم الميقوم المسـت رقم الموظف: 

المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة يأرقام وأسماء الموظفين فيقوم المسـتخدم باختيـار الموظـف الـذي قـام بتسـجيل المعـامالت، 

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.ويمكن اختيار جميع الموظفين وذلك بوضع إشارة )

 يقوم المستخدم بإدخال رقم القيد المسلسل الذي يريد أن يبدأ به الكشف على هذه المعامالت.  يد:قمن رقم ال 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم القيد المسلسل الذي يريد إن ينتهي به الكشف. إلى رقم القيد: 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه النظام بإعداد الكشف. من تاري : 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن ينتهي به النظام بإعداد الكشف. إلى تاري : 

يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث تظهر شاشة بكشف المعامالت حسب المستخدم كمـا  

 (.1-23-3في الشكل )
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 حسب المستخدم.( يمثل شاشة تقرير لكشف المعامالت 3-23-1الشكل )
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 كشف بيان المعامالت حسب الموضوع

تختص هذه الشاشة بإمكانية إعداد كشف بالمعامالت حسب الموضوع، وتظهر هذه الشاشة عند اختيـار كشـف بالمعـامالت حسـب 

 (.24-3الموضوع من قائمة المعامالت كما في الشكل )

 

 
 .( يمثل شاشة كشف بيان المعامالت حسب الموضوع3-24الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

 .يقوم المستخدم بتحديد السجل من قائمة السجالت التي له صالحية عليها السجل: 

يقوم المستخدم بتحديد هل الجهة خارجية أم داخلية وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب الجهة ومن ثم يقوم  من الجهة: 

 .تلقائيا  رمز الجهة الموجهة منها المعاملة وبالتالي يقوم النظام بإظهار اسم هذه الجهة  بإدخال

يقوم المستخدم بتحديد هل الجهة خارجية أم داخلية وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب الجهة ومن ثم يقوم  إلى الجهة: 

 .تلقائيا  م بإظهار اسم هذه الجهة بإدخال رمز الجهة الموجهة إليها المعاملة وبالتالي يقوم النظا

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه النظام بإعداد الكشف. من تاري : 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن ينتهي به النظام بإعداد الكشف. إلى تاري : 

 موضوع وحسب رمز الموضوع.تم إظهار الكشف بالترتيب المطلوب حسب تفاصيل اليالترتيب حسب: 

 يان المعامالت حسب الموضوعبيقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث تظهر شاشة بكشف  

 (.1-24-3كما في الشكل )

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: نظام االتصاالت اإلدارية

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  145 

 
 .يمثل شاشة تقرير كشف بيان المعامالت حسب الموضوع (3-24-1الشكل )
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 الجهات كشف بالمعامالت الصادرة أو المحالة إلى

تختص هذه الشاشة بإمكانية إعداد كشف بالمعـامالت الصـادرة أو المحالـة إلـى الجهـات، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار كشـف 

 (.25-3بالمعامالت الصادرة أو المحالة إلى الجهات من قائمة المعامالت كما في الشكل )
 

 
 الجهات. ( يمثل كشف بالمعامالت الصادرة أو المحالة إلى3-25الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 .يقوم المستخدم بتحديد السجل من قائمة السجالت التي له صالحية السجل: 

 يقوم المستخدم  بتحديد هل هذه الجهة خارجية أم داخلية  ومن ثم يقوم  بادخال رقم الجهة الموجهة منها. 

تخدم بإدخال رمز الجهة الموجهة منها المعاملة الصادرة أو المحالة وبالتالي يقوم النظام بإظهار اسم يقوم المس من الجهة: 

 .تلقائيا  هذه الجهة 

 رقم الجهة الموجهة إليها. هل هذه الجهة خارجية أم داخلية ومن ثم يقوم بادخال يقوم المستخدم  بتحديد 

وجهة إليها المعاملة الصادرة أو المحالة وبالتالي يقوم النظام بإظهار اسم يقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة الم إلى الجهة: 

 .تلقائيا  هذه الجهة 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه النظام بإعداد الكشف. من تاري : 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن ينتهي به النظام بإعداد الكشف. إلى تاري : 

يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث تظهر شاشة بكشف المعامالت حسب المستخدم كما  

 (.1-25-3في الشكل )
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 ( يمثل تقرير كشف بالمعامالت الصادرة أو المحالة إلى الجهات.3-25-1الشكل )
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 كشف باألرقام المحجوزة ولم تستخدم

ة إعداد كشف بأرقام القيد المحجوزة في النظام ولكن لـم تسـتخدم، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار تختص هذه الشاشة بإمكاني

 (.26-3كشف باألرقام المحجوزة ولم تستخدم من قائمة المعامالت كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة كشف باألرقام المحجوزة ولم تستخدم.3-26الشكل )

 

 هذه الشاشة:وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها 
 

 :محددات التقرير 

 .يقوم المستخدم بتحديد السجل من قائمة السجالت التي له صالحية عليها السجل: 

الضغط علـى زر و يمكن للمستخدم  تلقائيا  و يعرض النظام اسمها قوم المستخدم بإدخال رقم االدارة التي قامت بالحجز ياإلدارة:  

"F2قائمة يأرقام وأسماء اإلدارات فيقوم باختيار االدارة التي قامت بـالحجز، ويمكـن اختيـار  " من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.جميع االدارات وذلك بوضع إشارة )

و يعـرض إلـى(  -يقوم المستخدم بإدخال أرقـام المـوظفين الـذين قـاموا  بـالحجز فـي حقلـي )مـن  إلى(: –رقم الموظف )من  

" من لوحـة المفـاتيح حيـث يعـرض النظـام قائمـة يأرقـام وأسـماء F2لضغط على زر "و يمكن للمستخدم ا تلقائيا  أسماؤهم النظام 

( فـي الموظفين فيقوم المستخدم باختيار الموظفين الذين قاموا بالحجز، ويمكن اختيار جميـع المـوظفين وذلـك بوضـع إشـارة )

 المربع بجانب كلمة الكل.

 م المستخدم بإدخال رقم القيد المسلسل الذي يريد أن يبدأ به الكشف. يقو من رقم القيد: 

يقوم المستخدم بإدخال رقم القيد المسلسل الذي يريـد إن ينتهـي بـه الكشـف و يكـون هنـا  إمكانيـة الختيـار  إلى رقم القيد: 

 في المربع بجانب كلمة الكل. ()جميع القيود وذلك بوضع إشارة 

 م بإدخال التاريخ الذي يريد أن يبدأ به النظام بإعداد الكشف.يقوم المستخد من تاري : 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن ينتهي به النظام بإعداد الكشف. إلى تاري : 
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يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث تظهر شاشـة كشـف باألرقـام المحجـوزة ولـم تسـتخدم  

 (.1-26-3لشكل )كما في ا
 

 
 ( يمثل كشف باألرقام المحجوزة ولم تستخدم.3-26-1الشكل )
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 كشف بالمعامالت الواردة حسب الجهة الوارد منها

تختص هذه الشاشة بإمكانية إعداد كشف بالمعامالت الواردة حسب الجهة الواردة منهـا، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار كشـف 

 (.27-3الواردة منها من قائمة المعامالت كما في الشكل ) بالمعامالت الواردة حسب الجهة

 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالمعامالت الواردة حسب الجهة الوارد منها.3-27الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

 عليها.يقوم المستخدم بتحديد السجل من قائمة السجالت التي له صالحية  السجل: 

يقوم المستخدم بتحديد هل الجهة خارجية أم داخلية أم غير محدد وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب الجهة  من الجهة: 

ويكون هنا  إمكانية  تلقائيا  ومن ثم يقوم بإدخال رمز الجهة الموجهة منها المعاملة وبالتالي يقوم النظام بإظهار اسم هذه الجهة 

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.ات التي توجه منها المعامالت وذلك بوضع إشارة )الختيار جميع الجه

 تلقائيا  يقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة الموجهة إليها المعاملة وبالتالي يقوم النظام بإظهار اسم هذه الجهة  إلى الجهة: 

  ( في المربع بجانب كلمة الكل.ذلك بوضع إشارة )ويكون هنا  إمكانية الختيار جميع الجهات التي توجه منها المعامالت و

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه النظام بإعداد الكشف. من تاري : 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن ينتهي به النظام بإعداد الكشف. إلى تاري : 

ن شريط المهام حيث تظهر شاشة بكشف بالمعامالت الواردة حسب الجهة ميقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير"  

 (.1-27-3الوارد منها كما في الشكل )
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 يمثل كشف بالمعامالت الواردة حسب الجهة الوارد منها. (3-27-1الشكل )
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 كشف بالمعامالت الصادرة حسب الجهة المعدة

ت الصـادرة حسـب الجهـة المعـدة، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار كشـف تختص هذه الشاشة بإمكانية إعـداد كشـف بالمعـامال

 (.28-3بالمعامالت الصادرة حسب الجهة المعدة من قائمة المعامالت كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالمعامالت الصادرة حسب الجهة المعدة.3-28الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 ات التقرير:محدد 

 يقوم المستخدم بتحديد السجل من قائمة السجالت التي له صالحية عليها. السجل: 

وذلـك   ل المعـامالتأو  المعامالت غير المسددةأو  المعامالت المسددة ـيقوم المستخدم بتحديد هل يريد إعداد الكشف ب 

 بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب الخيار المطلوب.

، تلقائيـا  يقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة المعدة للمعاملة وبالتالي يقوم النظام بإظهار اسـم هـذه الجهـة  من الجهة المعدة: 

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.يكون هنا  إمكانية إلختيار جميع الجهات المعدة للمعامالت وذلك بوضع إشارة )و

خارجية أم داخلية وذلك بالضغط بالـدائرة الموجـودة بجانـب الجهـة  يقوم المستخدم بتحديد هل الجهة إلى الجهة الصادر إليها: 

، و يكـون هنـا  إمكانيـة تلقائيا  ومن ثم يقوم بإدخال رمز الجهة الصادر إليها المعاملة وبالتالي يقوم النظام بإظهار اسم هذه الجهة 

 بجانب كلمة الكل. ( في المربعإلختيار جميع الجهات الصادرة إليها المعامالت وذلك بوضع إشارة )

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه النظام بإعداد الكشف. من تاري : 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن ينتهي به النظام بإعداد الكشف. إلى تاري : 

كشف بالمعامالت الصادرة حسـب الجهـة بيقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث تظهر شاشة  

 (.1-28-3المعدة كما في الشكل )
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 ( يمثل كشف بالمعامالت الصادرة حسب الجهة المعدة.3-28-1الشكل )
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 كشف بالمعامالت الواردة المسددة وغير المسددة

ر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار كشـف تختص هذه الشاشة بإمكانية إعداد كشف بالمعامالت الواردة المسـددة وغيـر المسـددة، وتظهـ

 (.29-3بالمعامالت الواردة المسددة وغير المسددة من قائمة المعامالت كما في الشكل )

 

 
 يمثل شاشة كشف بالمعامالت الواردة المسددة وغير المسددة.( 3-29الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 لمستخدم بتحديد السجل من قائمة السجالت التي له صالحية عليها.يقوم ا السجل: 

وذلك   ل المعامالتأو  المعامالت غير المسددةأو  المعامالت المسددة ـيقوم المستخدم بتحديد هل يريد إعداد الكشف ب 

 بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب الخيار المطلوب.

وذلك بالضغط  حسب جهة االحالةالمعاملة أو  سب الجهة الوارد منهاحيقوم المستخدم بتحديد هل يريد إعداد الكشف  

 بالدائرة الموجودة بجانب الخيار المطلوب.

يقوم المستخدم بتحديد هل الجهة خارجية أم داخلية وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب الجهة ومن ثم يقوم  من الجهة: 

يكون هنا  إمكانية إلختيار جميع ، وتلقائيا  إظهار اسم هذه الجهة قوم النظام ببإدخال رمز الجهة المعدة للمعاملة وبالتالي ي

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.المعدة للمعامالت وذلك بوضع إشارة )

، تلقائيا  يقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة الصادر إليها المعاملة وبالتالي يقوم النظام بإظهار اسم هذه الجهة  إلى الجهة: 

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.كون هنا  إمكانية إلختيار جميع الصادرة إليها المعامالت وذلك بوضع إشارة )يو

" من لوحة F2يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف الذي قام بقيد/ إحالة المعامالت وذلك بالضغط على زر " الى اإلسم: 

، الذي قام بقيد/ إحالة المعامالت ظفين فيقوم المستخدم باختيار الموظفالمفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء المو

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.ويمكن اختيار جميع الموظفين وذلك بوضع إشارة )
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 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه النظام بإعداد الكشف. من تاري : 

 لتاريخ الذي يريد أن ينتهي به النظام بإعداد الكشف.يقوم المستخدم بإدخال ا إلى تاري : 

يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث تظهر شاشة بكشف بالمعامالت الواردة المسـددة وغيـر  

 (.1-29-3المسددة كما في الشكل )
 

 
 ة.( يمثل كشف بالمعامالت الواردة المسددة وغير المسدد3-29-1الشكل )
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 كشف إحصائي بالمعامالت حسب السجل والجهة

تختص هذه الشاشة بإمكانية إعداد كشف إحصـائي بالمعـامالت وذلـك حسـب السـجل والجهـة، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار 

 (.30-3كشف إحصائي بالمعامالت حسب السجل والجهة من قائمة المعامالت كما في الشكل )

 

 
 إحصائي بالمعامالت حسب السجل والجهة. ( يمثل شاشة كشف3-30الشكل )
 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

 يقوم المستخدم بتحديد السجل من قائمة السجالت التي له صالحية عليها. السجل: 

سدلة، مع إمكانية إختيار جميع أنواع يقوم المستخدم بتحديد نوع المعاملة وذلك باختيار نوع المعاملة من القائمة المن النوع: 

 ( في المربع.المعامالت وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر وضع )

 خارجية أم داخلية وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب الجهة. الموجهه للمعاملة  يقوم المستخدم بتحديد هل الجهة  

يكون ، وتلقائيا  رمز الجهة المعدة للمعاملة وبالتالي يقوم النظام بإظهار اسم هذه الجهة  يقوم المستخدم بإدخال من الجهة: 

 ( في المربع.هنا  إمكانية إلختيار جميع الجهات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر وضع )

 لية وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب الجهة. خارجية أم داخ الموجهه اليها المعاملة يقوم المستخدم بتحديد هل الجهة 

، تلقائيا  يقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة الصادر إليها المعاملة وبالتالي يقوم النظام بإظهار اسم هذه الجهة  إلى الجهة: 

 ( في المربع.وضع )يكون هنا  إمكانية إلختيار جميع الجهات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر و

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه النظام بإعداد الكشف. من تاري : 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن ينتهي به النظام بإعداد الكشف. إلى تاري : 

بكشف إحصائي بالمعامالت حسب  يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث تظهر شاشة 

 (.1-30-3السجل والجهة كما في الشكل )
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 ( يمثل كشف إحصائي بالمعامالت حسب السجل والجهة.3-30-1الشكل )
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 كشف بالقرارات التي لم تبلّغ بعد

بالقرارات التي لم تبلّـغ تختص هذه الشاشة بإمكانية إعداد كشف القرارات التي لم تبلّغ بعد، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف 

 (.31-3بعد من قائمة المعامالت كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالقرارات التي لم تبلّغ بعد.3-31الشكل )
 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

رار مـن القائمـة المنسـدلة، مـع إمكانيـة إختيـار جميـع أنـواع يقوم المستخدم بتحديد نوع القرار وذلك باختيار نوع الق وع القرار:ن  

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

يكـون ، وتلقائيـا  يقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة المعدة للقرار وبالتالي يقوم النظام بإظهار اسـم هـذه الجهـة  لجهة المعدة:ا  

 ( في المربع.نا  إمكانية إلختيار جميع الجهات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر إشارة )ه

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ القرار الذي يريد أن يبدأ منه النظام بإعداد الكشف. من تاري : 

 ي به النظام بإعداد الكشف.يقوم المستخدم بإدخال تاريخ القرار الذي يريد أن ينته لى تاري :إ  

قوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث تظهر شاشة بكشف بالقرارات التـي لـم تبلّـغ بعـد كمـا ي  

 (.1-31-3في الشكل )
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 ( يمثل كشف بالقرارات التي لم تبلّغ بعد.3-31-1الشكل )
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 كشف بالمعامالت حسب الموظف الموجه منه الخطاب

تختص هذه الشاشة بإمكانية إعداد كشف بالمعامالت حسب الموظف الموجه منه الخطاب، وتظهر هذه الشاشة عند اختيـار كشـف 

 (.32-3بالمعامالت حسب الموظف الموجه منه الخطاب من قائمة المعامالت كما في الشكل )

 

 
 اب.( يمثل شاشة كشف بالمعامالت حسب الموظف الموجه منه الخط3-32الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

 يقوم المستخدم بتحديد السجل من قائمة السجالت التي له صالحية عليها. السجل: 

، تلقائيـا  إظهـار اسـم هـذه الجهـة يقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة الصادرة منها المعاملـة وبالتـالي يقـوم النظـام ب من الجهة: 

 ( في المربع.يكون هنا  إمكانية إلختيار جميع الجهات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر وضع )و

" مـن لوحـة F2يقـوم المسـتخدم بإدخـال رقـم الموظـف الموجـه منـه المعاملـة وذلـك بالضـغط علـى زر " موجهة من )اإلسـم(: 

ء المـوظفين فيقـوم المسـتخدم باختيـار الموظـف الـذي قـام بتوجيـه المعـامالت، المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسـما

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.ويمكن اختيار جميع الموظفين وذلك بوضع إشارة )

يقوم المستخدم بتحديد هل الجهة خارجية، داخلية أم غير محدد وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب الجهة ومـن  إلى الجهة: 

يكون هنا  إمكانية إلختيـار ، وتلقائيا  ثم يقوم بإدخال رمز الجهة الصادر إليها المعاملة وبالتالي يقوم النظام بإظهار اسم هذه الجهة 

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.جميع الجهات وذلك بوضع إشارة )

 داد الكشف.يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه النظام بإع من تاري : 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن ينتهي به النظام بإعداد الكشف. إلى تاري : 

يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكـوين التقريـر" مـن شـريط المهـام حيـث تظهـر شاشـة بكشـف بالمعـامالت حسـب الموظـف  

 (.1-32-3الموجه منه الخطاب كما في الشكل )
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 ل كشف بالمعامالت حسب الموظف الموجه منه الخطاب.يمث (3-32-1الشكل )
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 كشف بالمعامالت حسب الموظف الموجه إليه الخطاب

تختص هذه الشاشة بإمكانية إعداد كشف بالمعامالت حسب الموظف الموجه إليه الخطاب، وتظهر هذه الشاشة عند اختيـار كشـف 

 (.33-3امالت كما في الشكل )بالمعامالت حسب الموظف الموجه إليه الخطاب من قائمة المع

 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالمعامالت حسب الموظف الموجه إليه الخطاب.3-33الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

 يقوم المستخدم بتحديد السجل من قائمة السجالت التي له صالحية عليها. السجل: 

، تلقائيـا  هـة خدم بإدخال رمز الجهة المحالة منها المعاملـة وبالتـالي يقـوم النظـام بإظهـار اسـم هـذه الجيقوم المست من الجهة: 

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.يكون هنا  إمكانية إلختيار جميع الجهات وذلك بوضع إشارة )و

" مـن لوحـة F2ك بالضـغط علـى زر "يقوم المسـتخدم بإدخـال رقـم الموظـف الموجـه إليـه المعاملـة وذلـ موجهة إلى )اإلسم(: 

المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسـماء المـوظفين فيقـوم المسـتخدم باختيـار الموظـف الـذي قـام بتوجيـه المعـامالت، 

 ( في المربع بجانب كلمة الكلويمكن اختيار جميع الموظفين وذلك بوضع إشارة )

، تلقائيـا  إظهـار اسـم هـذه الجهـة لمحالة إليها المعاملة وبالتالي يقـوم النظـام بيقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة ا إلى الجهة: 

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.يكون هنا  إمكانية إلختيار جميع الجهات وذلك بوضع إشارة )و

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه النظام بإعداد الكشف. من تاري : 

 م المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن ينتهي به النظام بإعداد الكشف.يقو إلى تاري : 

يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكـوين التقريـر" مـن شـريط المهـام حيـث تظهـر شاشـة بكشـف بالمعـامالت حسـب الموظـف  

 (.1-33-3الموجه إليه الخطاب كما في الشكل )
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 وظف الموجه إليه الخطاب.يمثل كشف بالمعامالت حسب الم (3-33-1الشكل )
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 كشف بالمعامالت حسب شرحت من

تختص هذه الشاشة بإمكانية إعداد كشف بالمعـامالت حسـب شـرحت مـن، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار كشـف بالمعـامالت 

 (.34-3حسب شرحت من من قائمة المعامالت كما في الشكل )

 

 
 من. ( يمثل شاشة كشف بالمعامالت حسب شرحت3-34الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

 يقوم المستخدم بتحديد السجل من قائمة السجالت التي له صالحية عليها. السجل: 

يقوم المستخدم بتحديد هل الجهة خارجية، داخلية أم غير محدد وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب الجهـة ومـن  من الجهة: 

يكون هنا  إمكانية إلختيار جميع الجهـات وذلـك ، وتلقائيا  إظهار اسم هذه الجهة م يقوم بإدخال رمز الجهة وبالتالي يقوم النظام بث

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.بوضع إشارة )

ودة بجانب الجهة ومـن يقوم المستخدم بتحديد هل الجهة خارجية، داخلية أم غير محدد وذلك بالضغط بالدائرة الموج إلى الجهة: 

يكون هنا  إمكانية إلختيار جميع الجهـات وذلـك ، وتلقائيا  إظهار اسم هذه الجهة ثم يقوم بإدخال رمز الجهة وبالتالي يقوم النظام ب

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.بوضع إشارة )

 مة المنسدلة.قوم المستخدم بإختيار منصب الشخص الذي شرحت المعاملة منه من القائيشرحت من:  

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه النظام بإعداد الكشف. من تاري : 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن ينتهي به النظام بإعداد الكشف. إلى تاري : 

المعـامالت حسـب شـرحت مـن بيقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث تظهر شاشـة بكشـف  

 (.1-34-3كما في الشكل )
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 يمثل كشف بالمعامالت حسب شرحت من. (3-34-1الشكل )
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 كشف بالمعامالت حسب حالتها

تختص هذه الشاشة بإمكانية إعداد كشف المعامالت الصادرة والواردة خالل فترة معينة لسجل معـين وذلـك حسـب حالـة المعاملـة، 

 (.35-3د اختيار كشف بالمعامالت حسب حالتها من قائمة المعامالت كما في الشكل )وتظهر هذه الشاشة عن
 

 
 .يمثل شاشة كشف بالمعامالت حسب حالتها (3-35الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

 به من قائمة السجالت التي له صالحية عليها.يقوم المستخدم بتحديد السجل المراد كشف المعامالت الموجودة  السجل: 

 يقوم المستخدم بتحديد رقم القيد الذي يريد أن يبدأ منه الكشف. من رقم القيد: 

يقوم المستخدم بتحديد رقم القيد الذي يريد أن ينتهي به الكشف أو يقوم باختيار جميع أرقام القيود وذلك  إلى رقم القيد: 

 ( داخل المربع الموجود بجانب كلمة الكل.بوضع إشارة )

 يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية للمعامالت المراد كشف حالتها. إلى تاري : -من تاري   

 موقوفة(.-منتهية  -يقوم المستخدم بتحديد حالة المعامالت التي يريد تكوين الكشف عنها: )تحت التنفيذ  حالة المعامالت: 

ط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث تظهر شاشة بكشف بالمعامالت حسب حالتها كما في غيقوم المستخدم بالض 

 (.1-35-3الشكل )

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: نظام االتصاالت اإلدارية

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  167 

 
 يمثل كشف بالمعامالت حسب حالتها. (3-35-1الشكل )
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 كشف بالمعامالت المحالة إلى الجهة

، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد الجهات خـالل فتـرة معينـة الجهة أوتختص هذه الشاشة بإمكانية إعداد كشف بالمعامالت المحالة إلى 

 (.36-3اختيار كشف بالمعامالت المحالة إلى الجهة من قائمة المعامالت كما في الشكل )
 

 
 .شاشة كشف بالمعامالت المحالة إلى الجهة يمثل (3-36الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

يقوم المستخدم باختيار اسم السجل من القائمة المنسدلة الذي يريد عمل كشف لمعامالته، أو يقوم باختيار جميع  السجل: 

 ( داخل المربع الموجود بجانب كلمة الكل.السجالت وذلك بوضع إشارة )

دد( وذلك بالضغط على غير مح –جهة داخلية  -يتم تحديد جهة إحالة المعاملة هل هي )جهة خارجية  جهة إحالة المعاملة: 

 الدائرة الموجودة بجانب الجهة التي أحيلت إليها المعاملة.

إلى الجهة( وذلك بالضغط  –يتم إدخال رقم الجهات التي أحيلت إليها المعاملة في حقلي )من الجهة  إلى الجهة: –من الجهة  

هات فيتم اختيار الجهة التي أحيلت إليها المعاملة، " من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجF2على زر "

 ( في المربع.ويمكن اختيار جميع الجهات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر اشارة )

 الكل اختيار حال وفي " F2الذي تم احالة أو تصدير المعامالت له وذلك بالضغط على زر " الموظف رقميتم إدخال  إلى الموظف: 

 .موجود غير كأنه والعمل المحدد هذايتم 

 .لمعامالت المراد اظهار تقرير لهايقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي سجلت فيها ا إلى تاري : -من تاري   

 ةيقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث تظهر شاشة بكشف بالمعامالت المحالة إلى الجه 

 (.1-36-3كما في الشكل )
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 يمثل كشف بالمعامالت المحالة إلى الجهة. (3-36-1الشكل )
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 كشف بالمعامالت المحالة من الجهة

، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار كشـف مالت المحالـة مـن الجهـة خـالل فتـرةتختص هذه الشاشة بإمكانية إعداد كشـف بالمعـا

 (.37-3ئمة المعامالت كما في الشكل )بالمعامالت المحالة من الجهة من قا
 

 
 .شاشة كشف بالمعامالت المحالة من الجهة يمثل (3-37الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

جميع الذي يريد عمل كشف له، أو يقوم باختيار اسم السجل من القائمة المنسدلة ويقوم المستخدم باختيار  السجل: 

 ( داخل المربع الموجود بجانب كلمة الكل.السجالت وذلك بوضع إشارة )

و قد يقوم بالضغط  تلقائيا  يقوم المستخدم بإدخال رقم الجهة التي قامت بإحالة المعاملة و يعرض النظام اسمها  من الجهة: 

احيلت منها المعاملة  اختيار الجهة التي من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات فيتم" F2على "

 ( في المربع.جميع الجهات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر اشارة )يمكن اختيار و

غير محدد( وذلك  –جهة داخلية  -هل هي )جهة خارجية  الجهة التي احيلت لها المعاملةيتم تحديد  جهة إحالة المعاملة: 

 الدائرة الموجودة بجانب الجهة التي أحيلت منها المعاملة. بالضغط على

و قد يقوم بالضغط على  تلقائيا  يقوم المستخدم بإدخال رقم الجهة التي أحيلت لها المعاملة و يعرض النظام اسمها  إلى الجهة: 

"F2 "يمكن احيلت لها المعاملة و لتيمن لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات فيتم اختيار الجهة ا

 ( في المربع.جميع الجهات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر اشارة )اختيار 

 يقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي سجلت فيها المعامالت المراد اظهار تقرير لها . إلى تاري : -من تاري   

إدخال رقم الموظف الذي قام بإحالة المعامالت والنظام يعرض اسمه، مع إمكانية اختيار الكل يقوم المستخدم ب من الموظف: 

 (، وتكون القيمة االفتراضية هي الكل.F2)يمكن البحث عن الموظف من خالل مفتاح البحث 
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حالة إلى الجهة ميقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث تظهر شاشة بكشف بالمعامالت ال 

 (.1-37-3كما في الشكل )

 

 
 يمثل كشف بالمعامالت المحالة من الجهة. (3-37-1لشكل )ا
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 كشف بمعامالت جهة

تختص هذه الشاشة بإمكانية إعداد كشـف بمعـامالت جهـة، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار كشـف بمعـامالت جهـة مـن قائمـة 

 (.38-3المعامالت كما في الشكل )

 

 
 .( يمثل شاشة كشف بمعامالت جهة3-38) الشكل

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

 يقوم المستخدم باختيار اسم السجل من القائمة المنسدلة و الذي يريد عمل كشف له. السجل: 

ت التي تخصـها والتـي لديـه صـالحية عليهـا وذلـك يقوم المستخدم بادخال رقم اإلدارة التي يريد االستعالم عن المعامال اإلدارة: 

أسـماء اإلدارات فيـتم اختيـار اإلدارة المطلوبـة، ويمكـن حيث يعرض النظام قائمة بأرقـام و " من لوحة المفاتيحF2بالضغط على زر "

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.اختيار جميع االدارات وذلك بوضع إشارة )

( تخدم الموظف يظهر حقل رقم الموظف ويتم إدخال رقـم موظـف محـدد أو بوضـع إشـارة )ي حال أختار المسفرقم الموظف : 

 في المربع بجانب كلمة الكل.

 يقوم المستخدم بتحديد رقم القيد الذي يريد أن يبدأ منه الكشف. من رقم القيد: 

 يقوم المستخدم بتحديد رقم القيد الذي يريد أن ينتهي به الكشف. إلى رقم القيد: 

 .لمعامالت المراد اظهار تقرير لهايقوم المستخدم بإدخال الفترة الزمنية التي سجلت فيها ا إلى تاري : -ي  رمن تا 

يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث تظهر شاشـة بكشـف بالمعـامالت المحالـة إلـى الجهـة  

 (.1-38-3كما في الشكل )
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 شف بمعامالت جهة.يمثل ك (3-38-1لشكل )ا
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 البحث عن المعامالت المؤرشفة

، وتظهـر هـذه ع تلك المعامالت ضمن سنوات ماضيةتختص هذه الشاشة بالبحث عن المعامالت المؤرشفة والتي سبق أرشفتها وتق

 (.39-3الشاشة عند اختيار البحث عن المعامالت المؤرشفة من قائمة المعامالت كما في الشكل )
 

 
 .يمثل شاشة البحث عن المعامالت المؤرشفة (3-39الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

مـن قائمـة تعـرض السـنوات  يقوم المستخدم باختيار السنة التي سيبدأ من عندها البحث عن المعاملـة المؤرشـفة من السنة: 

 .المؤرشفة

مـن قائمـة تعـرض السـنوات  ار السنة التي سينتهي عندها البحث عن المعاملـة المؤرشـفةيقوم المستخدم باختي إلى السنة: 

 .المؤرشفة

 يقوم المستخدم بإدخال رقم قيد المعاملة المؤرشفة والتي سيتم البحث عنها. رقم القيد: 

 رقم تسلسل قيد المعاملة المؤرشفة. تسلسل القيد: 

 بعد إدخال رقم القيد ثم الضغط على زر بحث. تلقائيا  لحقل يعرض النظام قيمة هذا ا رقم بار ود المعاملة: 

 بعد إدخال رقم القيد ثم الضغط على زر بحث. تلقائيا  يعرض النظام قيمة هذا الحقل  رقم بار ود القيد: 

 رقم باركود اإلحالة للمعاملة المؤرشفة في حال كانت محالة. رقم بار ود اإلحالة: 

 ديد نوع المعاملة سرية أم ال.قوم المستخدم بتحيسري/غير سري:  

 قم صاحب المعاملة المؤرشفة.ررقم صاحب المعاملة :  

 سم صاحب المعاملة المؤرشفة.ااالسم :  

 سم السجل الذي يحتوي على المعاملة المؤرشفة.ااسم السحل:  

 .ة أو بإمكانه اختيار غير محددرجيوع الجهة الوارد إليها أو الصادر منها المعاملة المؤرشفة هل هي داخلية أم خاننوع الجهة:  
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 إلى. ة ، وتحتوي على حقلين هما : من وسم الجهة التي صدرت منها المعاملة المؤرشفامن الجهة:  

 سم ورقم الموظف الصادر منه المعاملة المؤرشفة.اموجه من:  

 سم الجهة التي وردت إليها المعاملة المؤرشفة.اإلى الجهة: 

 وارد إليه المعاملة المؤرشفة.اسم ورقم الموظف ال موجه إلى: 

 فاصيل موضوع المعاملة المؤرشفة.تتفاصيل الموضوع:  

 فاصيل مرفقات المعاملة المؤرشفة في حال كان هنا  مرفقات.تتفاصيل المرفقات:  

 .رشفة في حال كانت المعاملة محالةرح اإلحاالت التي تمت على المعاملة المؤششرح اإلحاالت:  

 رقم المعاملة لدى الجهة المقابلة سواء كانت المعاملة صادرة أم واردة.ة:هرقم المعاملة لدى الج 

 اريخ المعاملة بالهجري وتشمل حقلي من و إلى.تتاريخها الهجري:  

 اريخ المعاملة بالميالدي وتشمل حقلي من و إلى.تتاريخها الميالدي: :  

 اريخ قيد المعاملة بسجل صادر أو وارد.تتاري  القيد:  

 الوقت الذي تم فيه تقييد المعاملة بسجل صادر أو وارد وتشمل حقلي من و إلى.المعاملة: وقت تقييد 

 رض العمليات أو اإلجراءات التي تمت على المعاملة.عحالة المعاملة : 

مفعـل  كون الخيار "تعم" مفعل في حال تم تسديد المعاملة بمعاملة أخرى صادرة أو واردة ويكون يكـون الخيـار "ال"يتم التسديد:  

 .في حال لم يتم تسديدها

 .التي تم التسديد لها الجهة اسم :الجهة الصادر إليها )التسديد( 

 ند اختياره سيتم طباعة نتائج البحث التي ظهرت على هيئة تقرير.عطباعة نتائج البحث:  

 ند اختياره سيعرض النظام جميع الحركات التي تمت على المعاملة.عمعلومات تتبع المعاملة :  
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 نالموظفي و اإلدارات بأعمال إحصائي كشف
والمـوظفين لعـرض بيانـات إحصـائية تمثـل أعـداد الحركـات التـي نفـذها  اإلداراتإحصـائي بأعمـال تختص هذه الشاشة بتكوين تقرير 

ومات صالحية عليها مع إمكانية تكـوين التقريـر علـى شـكل رسـالحالي الداخلية التي للمستخدم  ن في الجهات اإلداريةيالموظف

 (.40-3من قائمة المعامالت كما في الشكل )الموظفين و كشف إحصائي بأعمال اإلدارات، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار يةبيان
 

 
 كشف إحصائي بأعمال اإلدارات و الموظفين.يمثل شاشة  (3-40الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 محددات التقرير:  

 ل.، مع إمكانية اختيار الكقوم المستخدم بتحديد السجل من القائمة المنسدلةيالسجل:  

 ، مع إمكانية اختيار الكل.تلقائيا  يقوم المستخدم بتحديد رمز الجهة ليقوم النظام بعرض اسم الجهة  الجهة: 

وعند  "الجهة" لخاص بـالمحدد السابق افي معينة عبارة عن رابط يكون متاح فقط في حال إدخال جهة  الجهات الفرعية: 

 محددجميع الجهات الفرعية التي تتبع للجهة المدخلة في  يعرض فيها فرعيةشاشة  على ذلك الرابط يقوم النظام بفتحالضغط 

 (.1-40-3كما في الشكل ) "الجهة"

 .يار الكلمع إمكانية اخت، تلقائيا  يقوم المستخدم بتحديد رقم الموظف ليقوم النظام بعرض اسم الموظف  الموظف: 

 يقوم المستخدم بتحديد تاريخ بداية التقرير. من تاري : 

 يقوم المستخدم بتحديد تاريخ نهاية التقرير. إلى تاري : 

يقوم المستخدم بتحديد شكل الكشف ثم الضغط على تكوين التقرير، اذا تم اختيار إحصائي يكون التقرير  حصائي/بياني(:إ) 

 (.3-40-3اختيار بياني يكون كما في الشكل ) ( أما إذا تم2-40-3كما في الشكل )
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 شاشة الجهات الفرعية. يمثل (3-40-1الشكل )

 

 :الجهات اإلدارية الفرعية 

  رمز مسلسل. :م 

 Check Box: يقوم المستخدم بتحديد الجهات الفرعية المراد تكوين الكشف عنها، مع إتاحة اإلمكانية للمستخدم الختيار الكل. 

 يعرض النظام رمز الجهة اإلدارية.: ةيرمز الجهة اإلدار 

 يقوم النظام بعرض اسم الجهة اإلدارية. :اسم الجهة اإلدارية 
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 يمثل كشف إحصائي بأعمال اإلدارات و الموظفين )إحصائي(. (3-40-2الشكل )
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 يمثل كشف إحصائي بأعمال اإلدارات و الموظفين )بياني(. (3-40-3لشكل )ا
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 الوارد
  

( مجموعة شاشات الوارد في النظام، ويقصد بالوارد هي المعامالت التـي تـأتي إلـى النظـام 0-4قائمة كما في الشكل )تمثل هذه ال

 من جهات خارجية.
 

 
 يمثل شاشة الوارد في نظام االتصاالت اإلدارية. (4-0الشكل )

 

 نات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيا
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 تسديد الوارد
تختص هذه الشاشة بعرض معلومات عن معامالت الوارد، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار تسـديد الـوارد مـن قائمـة الـوارد كمـا فـي 

 (.1-4الشكل )
 

 
  تسديد الوارد.( يمثل شاشة 4-1الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 ية:المعلومات الرئيس 

 حركـة - القيـد أسـاس اسـترجاع تلقائيـا   يـتم القيـد عـن البحـث فعند مختارا ، الخيار هذا كان حال في التسديد ألساس القيد: 

 أصـل لعـرض البحـث نتـائج شاشـة إظهـار دون مباشـرة السـفلي بالجـدول أو الشاشة من العلوي بالجزء سواء - نفسها التقييد

 .القيد وإحاالت وصور

بعد إجراء عملية البحث مـن شـريط المهـام مـع إمكانيـة إدخـال المسـتخدم رقـم بـاركود  تلقائيا  يظهره النظام  :درقم بار ود القي 

 القيد.

 بعد تحديد نوع القيد. تلقائيا  يظهر  رقم بار ود المعاملة: 

 يظهر النظام السنة الحالية مع إمكانية اختيار السنة التالية في حالة عدم اختيار معاملة. السنة: 

 يظهره النظام حسب السنة التي تم اختيارها. اري  والوقت:تال 

 .تلقائيا  اسم السجل ويظهره النظام  السجل: 

 .قوم المستخدم بالضغط على زر استطالع المعاملة فيقوم النظام بعرض المعاملة كاملةياستطالع المعاملة:  

 .قائيا  تلرقم القيد الموجود في السجل ويظهره النظام  رقم القيد في السجل: 

رقم الجهة الموجهة منها المعاملة ويقوم النظام بإظهار اسم الجهـة الموجهـة منهـا المعاملـة بنـاء  علـى  تلقائيا  ظهر يمن الجهة:  

 رقم باركود القيد.
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 رقم الشخص الموجهة منه المعاملة ويقوم النظام بإظهار اسـم الشـخص الموجهـة منـه المعاملـة بنـاء   تلقائيا  يظهر  موجهة من: 

 على رقم باركود القيد.  

 بناء  على رقم بالركود القيد. تلقائيا  تمثل الجهة أو الوحدة اإلدارية التي يكون الموظف تابع لها وتظهر  إلى الجهة: 

 بناء  على رقم باركود القيد. تلقائيا  اسم الموظف الذي سوف تحال إليه المعاملة ويظهر  موجهة إلى: 

 وضوع المعاملة والموضوع الذي تم تعريفه سابقا  في رمز مواضيع المعامالت في اإلعدادات والرموز.رمز م تلقائيا  يظهر  الموضوع: 

 السنة الحالية للنظام مع إمكانية التعديل عليها. تلقائيا  يظهر النظام  السنة: 

 يظهر النظام اسم السجل الذي للمستخدم صالحية عليه. السجل: 

 و تكون تسديد. ائيا  تلقيعرض النظام قيمته  نوع العالقة: 

 

 :حالة المعاملة 

بحسب المعاملة المسترجعة في الجزء العلوي من  –للعرض فقط، يظهر به إما القيمة نعم أو ال  المعاملة منتهية )نعم/ال(: 

 الشاشة، يظهر بخط عريض فقط في حال كانت قيمة إعداد النظام "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعامالت" ضمن إعدادات

 النظام = نعم.

للعرض فقط وتظهر به حالة المعاملة المسترجعة في الجزء العلوي من الشاشة،  حالة المعاملة)منتهية/تحت التنفيذ(: 

ويكون بخط عريض، وتظهر فقط في حال كانت قيمة إعداد النظام "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعامالت" ضمن إعدادات 

 النظام = نعم.

خاص بالمعاملة في الجزء العلوي، وتظهر فقط في حال كانت قيمة إعداد النظام  -للعرض فقط  فة )نعم/ال(:والمعاملة موق 

 "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعامالت" ضمن إعدادات النظام = نعم.

املة في الجزء العلوي سترجاع معرابط يقوم بفتح شاشة "تغيير حالة المعاملة"، ويكون ظاهرا  بعد ا تغيير حالة المعاملة: 

خاص بالمعاملة في الجزء العلوي( فقط في حال كانت قيمة إعداد النظام "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعامالت" ضمن )

 إعدادات النظام = نعم.

 

ي على الحقول يقوم المستخدم بإدخال معلومات المعاملة التي يريد ربط المعاملة في الجزء العلوي بها في الجدول الذي يحتو

 :التالية

 رقم مسلسل تلقائي من النظام. م: 

 و هي "تسديد لمعاملة رقم". تلقائيا  يعرض النظام العالقة التي  العالقة: 

 (.رقم القيدفي حقل ) تلقائيا  يقوم المستخدم بإدخال باركود قيد المعاملة و يعرض النظام رقم القيد  بار ود القيد: 

 (.بار ود القيدفي حقل ) تلقائيا  إدخال رقم قيد المعاملة و يعرض النظام باركود القيد يقوم المستخدم ب رقم القيد: 

 يعرض النظام تاريخ و وقت انشاء المعاملة. التاري  و الوقت: 

 يعرض النظام السنة التي تم انشاء المعاملة فيها. السنة: 

 يعرض النظام ااسم السجل. السجل: 

 جهة منها المعاملة.يعرض النظام الجهة المو من الجهة: 

 يعرض النظام الجهة الموجهة لها المعاملة. الى الجهة: 

 يعرض النظام موضوع المعاملة. الموضوع: 

يعرض النظام رقم باركود المعاملة على شكل رابط يؤدي الضغط عليه الى فتح شاشة تعرض معلومات  رقم بار ود المعاملة: 

 المعاملة.

 المعاملة. يعرض النظام حالة حالة المعاملة: 

، وعندما تكون حالة المعاملة لة بمجرد إدخال رقم باركود القيدحالة المعام تلقائيا  يظهر النظام  المعاملة منتهية )نعم/ال(: 

 منتهية ال يسمح للمستخدم إجراء أي حركة عليها.

باختيار ال اذا كانت  يقوملة موقوفة وم في حال كانت المعامباختيار الحقل نع تلقائيا  يقوم النظام  المعاملة موقوفة )نعم/ال(: 

 .غير موقوفة

، و بالضغط على هذا الزر يعرض النظام شاشة تغيير لرابط مفعل في وضع االستعالم فقطيكون هذا ا تغيير حالة المعاملة: 

 املة.حالة المعاملة و التي يستطيع المستخدم صاحب الصالحية من خاللها الى انهاء المعاملة أو الغاء انهاء المع
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 كشف توزيع البريد الداخلي
تختص هذه الشاشة بإعداد كشوف تعرض كيفية توزيع البريـد الـداخلي بـين األشـخاص، وتظهـر هـذه الشاشـة كشـف توزيـع البريـد 

 (.2-4الداخلي من قائمة الوارد كما في الشكل )
 

 
  ( يمثل شاشة كشف توزيع البريد الداخلي.4-2الشكل )

 

 التي تتضمنها هذه الشاشة: وفيما يلي شرح للحقول
 

 :محددات التقرير 

 يعرض النظام السنة الحالية لنظام االتصاالت االدارية.  السنة: 

 لكل كشف وال يتكرر خالل السنة. من النظام بعد الحفظ تلقائيا   رقم مسلسل يعطى رقم  شف التوزيع: 

 ن النظام ويسمح للمستخدم بتعديله.تاريخ الكشف يتم إظهار تاريخ اليوم الحالي بشكل تلقائي م تاريخه: 

قوم المستخدم باختيار )للموظفين أو للجهات(. في حالة أنه تم اختيار نوع الكشف للموظفين، يتغيّـر اسـم حقـل ينوع الكشف:  

تغيّـر المعامالت الصادرة أو المحالة إلى الموظف و القائمة تعرض أسماء الموظفين. في حالة أنه تم اختيار نـوع الكشـف للجهـات ي

 اسم حقل المعامالت الصادرة أو المحالة إلى الجهة و القائمة تعرض أسماء الجهات الداخلية.

حدد المستخدم شكل الطباعة إما كل جهة على صفحة أو كل الجهات على صفحة واحدة أو كـل الفئـات علـى يشكل الطباعة: 

 صفحة واحدة حسب طلب المستخدم.

ستخدم بتحديد هل يريد إظهار المعامالت السرية في الطباعة وذلـك باختيـار "نعـم" أم ال يقوم الم إظهار السرية في الطباعة: 

 يريد اظهارها في الطباعة وذلك باختيار "ال" حيث يظهر في حقلي الموضوع وإسم صاحب المعاملة "سري/سري جدا ".

تـي ورقـم القيـد بـاركود القيـد تمكـن المسـتخدم االسـتطالع علـى الكشـوف ال البحث في الكشوف عن بار ود القيـد رقـم: 

 المطلوب.

 تمكن المستخدم االستطالع على الكشوف التي ورد فيها رقم القيد المطلوب. البحث في الكشوف عن القيد رقم: 
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كون هذا الحقل متاح فقـط فـي حالـة أن خاصـية "تفعيـل الجهـة االفتراضـية للمسـتخدم" ضـمن يالجهة التي أنشأت الكشف:  

المسـتخدم بتحديـد الجهـة التـي قامـت بإنشـاء  يقـوم ( في المربع بجانب الخاصـية.لة وذلك بوضع إشارة )إعدادات النظام مفعّ 

 الكشف، وتظهر القيمة االفتراضية الجهة التي يتبع لها المستخدم.

 مكن للمستخدم اختيار السجل التابع للمعاملة المنسوبة للبريد.يالسجل:  

يقوم المستخدم بادخال رمز الجهة الخارجية أو الجهة الداخلية والتـي لهـا معـامالت  :ةالمعامالت الواردة أو المحالة من الجه 

" مـن لوحـة المفـاتيح حيـث يعـرض F2واردة  ولم يتم عمل كشف توزيع البريد الداخلي لهذه المعامالت وبإمكانه الضغط علـى زر "

القائمـة، أو يقـوم باختيـار جميـع الجهـات وذلـك بوضـع  النظام قائمة تضم أسماء الجهات فيقوم المستخدم باختيار الجهة من هذه

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.إشارة )

في حالة أنه تم اختيار نوع الكشف للجهات، يقوم المستخدم بادخـال رقـم الجهـة  المعامالت الصادرة أو المحالة إلى الجهة: 

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة تضم أسماء الجهـات F2الصادرة أو المحالة إليها المعامالت وبإمكانه الضغط على زر "

( فـي فيقوم المستخدم باختيار اسم الجهة من هذه القائمة، أو يقوم المستخدم باختيـار جميـع الجهـات وذلـك بوضـع إشـارة )

 المربع بجانب كلمة الكل. 

وع الكشف للمـوظفين، يقـوم المسـتخدم بادخـال رقـم في حالة أنه تم اختيار ن المعامالت الصادرة أو المحالة إلى الموظف: 

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة تضم أسـماء F2الموظف الصادرة أو المحالة إليه المعامالت وبإمكانه الضغط على زر "

وذلك بوضع إشـارة  الموظفين فيقوم المستخدم باختيار اسم موظف من هذه القائمة، أو يقوم المستخدم باختيار جميع الموظفين

( .في المربع بجانب كلمة الكل ) 

( فـي وذلك بوضـع إشـارة ) الكلأو يقوم المستخدم باختيار  يقوم المستخدم باختيار أصل للمعاملة أو صورة عنها أصل/صورة: 

 المربع بجانب كلمة الكل.

في المربع بجانب كلمة الكل ثم اختيار أحـد أنـواع ( يقوم المستخدم بتحديد نوع المعاملة وذلك بازالة اشارة  ) نوع المعاملة : 

( أو يمكنه اختيار كل االنـواع وذلـك باختيـار المربـع الموجـود بجانـب ...... ،صادر لوازم بناء، خطاب، إداري داخليالمعامالت التالية )

 كلمة "الكل" حيث تظهر جميع أنواع المعامالت في الكشف.

وفي حال اختيار تعبئة الكشف فقط المعامالت التي تخـص فئـة  فئة المراسلين: تعبئة الكشف فقط المعامالت التي تخص 

المراسلين من فئة معينة إلى فئة معينة حيث يقوم المستخدم بادخـال رمـز الفئـة حيـث يعـرض النظـام اسـم الفئـة، حيـث تـتم 

 ا المعاملة.التعبئة بحيث يكون فئة المراسل هو نفس الفئة المحددة في الجهات الداخلية الموجه له

يقوم المستخدم بادخال رمز الشـخص الـذي قـام بتقييـد المعاملـة أو يقـوم باختيـار الكـل وذلـك  اسم من قام بتقييد المعاملة: 

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.بوضع اشارة )

يـار الكـل وذلـك بوضـع أو يقـوم باختز الشخص الذي قام بتنفيذ الحركة يقوم المستخدم بادخال رم اسم من قام بتنفيذ الحر ة: 

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.اشارة )

 يقوم المستخدم بادخال تاريخ الوارد في حقلي من و إلى. تاري  الوارد: 

 .ال رقم القيد في حقل "من، و إلى"يتم ادخ رقم القيد: 

 .ضافةيتم اضافة أرقام محددة للقيد ومن ثم يتم الضغط على زر "إضافة" حيث تصبح م أرقام القيد: 

عنـد الضـغط علـى هـذا الـزر يقـوم النظـام  بجميع المعامالت الصادرة أو المحالة حسب المحـددات: لقائيا  تتعبئة الكشف  

بتعبئة األسطر من واقع عمليات ا لتصدير واإلحالة الصادر من الجهة ولم يتم إضافتها لكشوف تسليم )من أي نـوع( ويكـون الوضـع 

 .ال في حالة اإلضافة والتعديل فقط، يكون هذا الزر فعاالفتراضي لالختيار لها هو "ال"

بجميع المعـامالت الصـادرة أو المحالـة حسـب المحـددات والتـي طـرق التسـليم لهـا مرتبطـة  لقائيا  تتعبئة الكشف  

فعـال  عند الضغط على هذا الزر يقوم النظام بتعبئة األسطر  أيضا بناء  على هـذا الشـرط، يكـون هـذا الـزربكشف توزيع داتلي: 

 .في حالة اإلضافة والتعديل

يعـرض النظـام شاشـة تبـين بالضـغط علـى هـذا الـزر  االستعالم عن المعامالت التي سحبت ضمن  شف تسليم سابق: 

 المعامالت التي سحبت ضمن كشف تسليم تم إعداده سابقا .

في الجـدول  تلقائيا  ا ويتم عرض معلوماته همن الممكن إن يقوم المستخدم بإدخال رقم باركود القيد للمعامالت التي يرغب بإضافت 

في شـريط بشرط أن يكون رقم باركود القيد صادر أو محال من الجهة التي تم اختيارها في الكشف وذلك بالضغط على زر "جديد" 

 حيث تظهر الحقول التالية: المهام الخاص بالجدول،

 عاملة.الضغط على هذا الرابط يعرض النظام شاشة تسجيل المباستطالع:  

قوم المستخدم بادخال رقم القيد للمعاملة التي يريد إضافتها إلى الكشف حيث أن النظام يعـرض المعاملـة وصـورها يرقم القيد:  

 في الجدول فيقوم المستخدم باختيار المعاملة وصورها.
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 يعرض النظام عدد المعامالت الموجودة في هذا الكشف. عدد المعالمالت في الكشف: 

 ( بجانب كلمة إغالق الكشف حيث يتم إغالق الكشف الذي قام بإنشائه.يقوم المستخدم بوضع إشارة ) :فإغالق الكش 

 .يظهر النظام اسم الشخص الذي قام بإعداد الكشفساسم من قام بلعداد الكشف:  

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ والوقت الذي اعد فيه الكشف. تاري  ووقت إعداد الكشف: 

 قوم المستخدم بإدخال بعض المالحظات الخاصة بهذا الكشف، حيث يكون هذا الحقل فعاال  بعد إغالق الكشف. يالمالحظات:  

يقوم المستخدم باختيار المراسل المسؤول عن توزيع الكشف من القائمة المنسدلة والذي  المراسل المسؤول عن التوزيع: 

 رموز.تم تعريفه مسبقا  في تعريف المراسلين في اإلعدادات وال
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 كشف بالمعامالت الواردة

تختص هذه الشاشة بإعداد كشف يبين جميع المعامالت الواردة للنظام، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار كشـف بالمعـامالت الـواردة 

 (.3-4من قائمة الوارد كما في الشكل )
 

 
  ( يمثل شاشة كشف بالمعامالت الواردة.4-3الشكل )

 

 تتضمنها هذه الشاشة: وفيما يلي شرح للحقول التي
 

 :محددات التقرير 

ادخال رقم السجل الذي يريـد عمـل كشـف التعديل عليه و لمستخدم يعرض النظام سجل الوارد االفتراضي كما يمكن ل السجل: 

 .تلقائيا  يعرض النظام اسم السجل وله 

 يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه الكشف. من تاري : 

 يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي به الكشف.  :يإلى تار 

" على حقل السنة ليتم تكوين الكشف عـن السـنة الحاليـة للنظـام، و عنـدها يتحـول Checkقد يقوم المستخدم بعمل " السنة: 

إلـى قيمة حقل "لية للنظام ويخ بداية السنة الحا" هي تارمن تاري " للعرض فقط و تكون قيمة "إلى تاري " و "من تاري حقل "

 " هي تاريخ نهاية السنة الحالية للنظام.تاري 

يـتم تحديـد جهـة ورود المعاملـة هـل )هـل جهـة خارجيـة أم جهـة داخليـة( وذلـك بالضـغط علـى الـدائرة  جهـة ورود المعاملـة: 

 الموجودة بجانب الجهة التي وردت منها المعاملة.

، كمـا يمكـن تلقائيـا  يعـرض النظـام اسـم الجهـة و لجهـة التـي وردت منهـا المعاملـةيقـوم المسـتخدم بإدخـال رمـز ا :من الجهـة 

 للمستخدم اختيار الكل.

، كمـا يمكـن تلقائيـا  يعـرض النظـام اسـم الجهـة و المعاملـة إليهـايقوم المسـتخدم بإدخـال رمـز الجهـة التـي وردت  إلى الجهة:  

 للمستخدم اختيار الكل.
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دم باختيار إذا كان يريـد طباعـة )الـرقم فقـط( أو طباعـة )البـاركود( أو )ال )عـدم يقوم المستخ طباعة بار ود الحر ة والمعاملة: 

 .(طباعة الرقم(

قوم المستخدم بتحديد هـل يريـد إعـداد كشـف مختصـر وذلـك بالضـغط بـالمربع الموجـود بجانـب جملـة كشـف ي شف مختصر:  

 ( في المربع.مختصر حيث تظهر إ شارة )

 .يقوم المستخدم بالضغط بالمربع حيث سيتم اظهار جميع االحاالت )كأصول أو صور( للمعامالت الواردة اظهار صور المعامالت: 

يقوم بالضغط علـى زر "تكـوين التقريـر" مـن شـريط المهـام فيظهـر الكشـف بنـاء  علـى دخال المحددات ابعد انتهاء المستخدم من  

 (.1-3-4المعلومات التي تم اختيارها كما هو مبين في الشكل )

 

 
 ( يمثل كشف بالمعامالت الواردة.4-3-1الشكل )
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 االستفسار الذاتي

تختص هذه الشاشة بعمل استفسار ذاتي عن المعامالت من قبل المراجعين، وتظهر هذه الشاشة عنـد اختيـار االستفسـار الـذاتي 

 (.4-4من قائمة الوارد كما في الشكل )
 

 
  .( يمثل شاشة االستفسار الذاتي4-4الشكل )

 

يقوم المراجع بطلب االستفسار عن المعاملة عن طريق إدخال رقمهـا مـن خـالل تمريـر قـارا البـاركود علـى رقـم البـاركود للمعاملـة 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية: المراد االستفسار عنها حيث يقوم النظام بالبحث عن المعاملة وعرض بيانات عنها

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يعرض النظام رمز باركود المعاملة التي تم إدخال رقمها من خالل تمرير قارا الباركود على رقم المعاملة. عاملة:مرمز بار ود ال 

 يعرض النظام اسم نموذج المعاملة. في نموذج: 

 عرض النظام تاريخ ووقت تسجيل المعاملة.يتم تسجيل المعاملة في:  

 يعرض النظام اسم النموذج. في النموذج: 

 يعرض النظام اسم الشخص الذي قام بتسجيل المعاملة. تخدم:سمن قبل الم 

 قد تكون المعاملة إلحاقية أو تسديد أو تعقيب لمعاملة أخرى. ك: 

 يعرض النظام نوع القيد "صادر عام، وارد عام ...". لقيد: 

 يعرض النظام رقم القيد. برقم: 

 يعرض النظام تاريخ القيد. وتاري : 

 النظام اسم الشخص الذي تم عرض المعاملة عليه. يعرض تم عرض المعاملة على: 

 يعرض النظام تاريخ ووقت عرض المعاملة. في: 

 يعرض النظام اسم الشخص الذي قام بتسجيل العرض. من قبل المستخدم: 

 يعرض النظام اسم الشخص المعروض عليه المعاملة والذي قام بالرد على عرض المعاملة. تم الرد على العرض من قبل: 
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 يعرض النظام تاريخ ووقت الرد على عرض المعاملة. في: 

 يعرض النظام نوع سجل الوارد. تم قيد المعاملة في الوارد: 

 يعرض النظام سجل الوارد. في سجل: 

 يعرض النظام رقم قيد الوارد. برقم: 

 يعرض النظام تاريخ قيد الوارد. وتاري : 

 .يعرض النظام اسم الشخص الذي قام بتسجيل القيد من قبل: 

 يعرض النظام اسم الشخص أو الجهة الذي تم إحالة المعاملة عليها. تم إحالة المعاملة على: 

 يعرض النظام تاريخ ووقت إحالة المعاملة. في: 

 يعرض النظام رقم إشعار اإلحالة. بلشعار رقم: 

 يعرض النظام اسم الشخص الذي قام بتسجيل اإلحالة. من قبل المستخدم: 

 نظام تاريخ ووقت استالم المعاملة.يعرض ال تم استالمها: 

 يعرض النظام اسم الشخص المستلم للمعاملة. بواسطة: 

 يعرض النظام نوع كشف التسليم. تم تسجيل المعاملة ضمن  شف التسليم: 

 يعرض النظام رقم كشف التسليم. رقم الكشف: 

 يعرض النظام تاريخ كشف التسليم. تاري  الكشف: 

 م اسم الشخص الذي قام بتسجيل المعاملة ضمن كشف التسليم.يعرض النظا من قبل المستخدم: 

 يعرض النظام اسم الملف الذي حفظت به المعاملة. تم حفظ المعاملة في الملف: 

 يعرض النظام الرقم المتسلسل للمعاملة عند الحفظ. بالرقم المتسلسل: 

 يعرض النظام تاريخ حفظ المعاملة. بتاري : 

 م اسم الشخص الذي قام بحفظ المعاملة.يعرض النظا من قبل المستخدم: 

 يعرض النظام نوع سجل الصادر. تم قيد المعاملة بالصادر: 

 يعرض النظام سجل الصادر. في سجل: 

 يعرض النظام رقم القيد. برقم: 

 يعرض النظام تاريخ قيد المعاملة بالصادر. وتاري : 

 يد.يعرض النظام اسم الشخص الذي قام بتسجيل الق من قبل المستخدم: 

 يعرض النظام تاريخ ووقت االستالم للمعاملة. وتم االستالم: 

 يعرض النظام اسم الشخص الذي قام باستالم المعاملة. بواسطة: 
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 كشف بالمعامالت الواردة والمحالة والتي لم تسدد

هذه الشاشـة عنـد اختيـار تختص هذه الشاشة بإعداد كشف يبين جميع المعامالت الواردة والمحالة والتي لم تسدد للنظام، وتظهر 

 (.5-4كشف بالمعامالت الواردة والمحالة والتي لم تسدد من قائمة الوارد كما في الشكل )
 

 
  ( يمثل شاشة كشف بالمعامالت الواردة والمحالة والتي لم تسدد.4-5الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

الذي يريد عمـل كشـف لـه، أو يقـوم باختيـار جميـع اسم السجل من القائمة المنسدلة والمستخدم باختيار  يقوم رقم السجل: 

 ( داخل المربع الموجود بجانب كلمة الكل.السجالت وذلك بوضع إشارة )

 يقوم المستخدم بادخال السنة. السنة: 

 الكشف. قوم المستخدم بتحديد رقم القيد الذي يريد أن يبدأ منهيمن رقم قيد:  

يقوم باختيار جميع أرقام القيـود وذلـك بوضـع  قوم المستخدم بتحديد رقم القيد الذي يريد أن ينتهي به الكشف أويإلى رقم قيد:  

 ( داخل المربع الموجود بجانب كلمة الكل.إشارة )

 يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه الكشف. من تاري : 

 لمستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي به الكشف.يقوم ا إلى تاري : 

علـى المعلومـات  وبعد انتهاء المستخدم من االختيار فيقوم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام فيظهر الكشف بناء    

 (.1-5-4التي تم اختيارها كما هو مبين في الشكل )
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  اردة والمحالة والتي لم تسدد.( يمثل كشف بالمعامالت الو4-5-1الشكل )
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 كشف توزيع االحاالت الخارجية

تختص هذه الشاشة بإعداد كشوف تعرض كيفية توزيع االحاالت الخارجية للمعامالت، وتظهر هذه الشاشة عنـد اختيـار كشـف توزيـع 

 (.6-4البريد االحاالت الخارجية من قائمة الوارد كما في الشكل )
 

 
  ة كشف توزيع االحاالت الخارجية.( يمثل شاش4-6الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

 يعرض النظام السنة الحالية لنظام االتصاالت االدارية.  السنة: 

 رقم مسلسل يعطى لكل كشف وال يتكرر خالل السنة. رقم  شف التوزيع: 

 اليوم الحالي بشكل تلقائي من النظام ويسمح للمستخدم بتعديله. هو تاريخ الكشف يتم إظهار تاريخ تاريخه: 

)تسـليم وارد أم  ع الكشف الذي يريد اصـداره هـل هـوقوم المستخدم بتحدبد نوع الكشف وذلك بالضغط بجانب نوينوع الكشف:  

 تسليم مكتب بريد(.

علـى صـفحة واحـدة حسـب طلـب  حدد المستخدم شكل الطباعة إمـا كـل جهـة علـى صـفحة أو كـل الجهـاتيشكل الطباعة: 

 المستخدم.

يقوم المستخدم بتحديد هل يريد إظهار المعامالت السرية في الطباعة وذلـك باختيـار "نعـم" أم ال  إظهار السرية في الطباعة: 

 يريد اظهارها في الطباعة وذلك باختيار "ال" حيث يظهر في حقلي الموضوع وإسم صاحب المعاملة "سري/سري جدا ".

تمكـن المسـتخدم االسـتطالع علـى الكشـوف التـي ورقـم القيـد بـاركود القيـد  الكشوف عن بار ود القيـد رقـم: يالبحث ف 

 المطلوب.

 تمكن المستخدم االستطالع على الكشوف التي ورد فيها رقم القيد المطلوب. البحث في الكشوف عن القيد رقم: 

 وبة للبريد.مكن للمستخدم اختيار السجل التابع للمعاملة المنسيالسجل:  



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: نظام االتصاالت اإلدارية

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  193 

يعرض النظام اسم الوحدة االدارية التي يتبع لها المسـتخدم، مـع امكانيـة التعـديل  المعامالت الصادرة أو المحالة من الجهة: 

" مـن لوحـة F2عليها حيث يقوم المسـتخدم بادخـال رقـم الجهـة الصـادرة أو المحالـة إليـه المعـامالت وبإمكانـه الضـغط علـى زر "

 نظام قائمة تضم أسماء الجهات فيقوم المستخدم باختيار اسم الجهة من هذه القائمة.المفاتيح حيث يعرض ال

يقوم المستخدم بادخال رقم الجهـة الصـادرة أو المحالـة إليـه المعـامالت وبإمكانـه  المعامالت الصادرة أو المحالة إلى الجهة: 

ء الجهات فيقوم المستخدم باختيار اسـم الجهـة مـن " من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة تضم أسماF2الضغط على زر "

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.هذه القائمة، أو يقوم المستخدم باختيار جميع الجهات وذلك بوضع إشارة )

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.وذلك بوضع إشارة )أو الكل  يقوم المستخدم باختيار أصل للمعاملة أو صورة عنها أصل/صورة: 

يقوم المستخدم بتحديد نوع المعاملة وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب أحد أنواع المعـامالت أو يمكنـه اختيـار  ع المعاملة:ون 

 كل االنواع وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر جميع أنواع المعامالت في الكشف. 

بادخال رمز الشخص الذي ادخل المعاملة أو يقوم باختيار الكل وذلـك بوضـع  يقوم المستخدم اسم من قام بتسجيل المعاملة: 

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.اشارة )

 يقوم المستخدم بادخال تاريخ الوارد في حقلي من و إلى. تاري  الوارد: 

هـذا الـزر يقـوم النظـام عنـد الضـغط علـى بجميع المعامالت الصادرة أو المحالة حسب المحددات :  لقائيا  تتعبئة الكشف  

 .بتعبئة األسطر باالحاالت الصادرة إلى الجهات الخارجية بناء  على المحددات، يكون هذا الزر فعال في حالة اإلضافة والتعديل

بالضغط علـى هـذا الـزر  يعـرض النظـام شاشـة تبـين  االستعالم عن المعامالت التي سحبت ضمن  شف تسليم سابق: 

 ن كشف تسليم تم إعداده سابقا .المعامالت التي سحبت ضم

في الجـدول  لقائيا  تمن الممكن إن يقوم المستخدم بإدخال رقم باركود القيد للمعامالت التي يرغب بإضافتها ويتم عرض معلوماته  

ظهـر بشرط أن يكون رقم باركود القيد صادر أو محال من الجهة التي تم اختيارها في الكشف وذلك بالضغط على زر "جديد" حيث ت

 الحقول التالية:

 الضغط على هذا اللينك يعرض النظام شاشة تسجيل المعاملة.باستطالع:  

قوم المستخدم بادخال رقم القيد للمعاملة التي يريد إضافتها إلى الكشف حيث أن النظام يعـرض المعاملـة وصـورها يرقم القيد:  

 .في الجدول فيقوم المستخدم باختيار المعاملة وصورها

 يعرض النظام عدد المعامالت الموجودة في هذا الكشف. مالت في الكشف:العدد المع 

 يظهر النظام اسم الشخص الذي قام بإعداد الكشف.ساسم من قام بلعداد الكشف:  

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ والوقت الذي اعد فيه الكشف. تاري  ووقت إعداد الكشف: 

 الحظات الخاصة بهذا الكشف. قوم المستخدم بإدخال بعض الميالمالحظات:  

يقوم المستخدم باختيار المراسل المسؤول عن توزيع الكشف من القائمة المنسـدلة والـذي  المراسل المسؤول عن التوزيع: 

 تم تعريفه مسبقا  في تعريف المراسلين في اإلعدادات والرموز.

 حيث يتم إغالق الكشف الذي قام بإنشائه. ( بجانب كلمة إغالق الكشفيقوم المستخدم بوضع إشارة ) إغالق الكشف: 
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 كشف بالمعامالت الواردة والمحالة حسب اإلجراء المطلوب

تختص هذه الشاشة بإمكانية إعداد كشف بالمعامالت الواردة والمحالة وذلك حسب اإلجراءات التي تتم على المعـامالت مـن متابعـة 

عنـد اختيـار كشـف بالمعـامالت الـواردة والمحالـة حسـب اإلجـراء  وحفظ في ملف قيـد فـي الصـادر العـام، وتظهـر هـذه الشاشـة

 (.7-4المطلوب من قائمة الوارد كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالمعامالت الواردة والمحالة حسب اإلجراء المطلوب.4-7الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

 مستخدم بتحديد السجل من قائمة السجالت التي له صالحية عليها.يقوم ال السجل: 

يقوم المستخدم بتحديد اإلجراء المطلـوب وذلـك باختيـار اإلجـراء مـن القائمـة المنسـدلة، مـع إمكانيـة إختيـار  اإلجراء المطلوب: 

 ي المربع.( فجميع اإلجراءات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر وضع إشارة )

 يقوم المستخدم بتحديد هل الجهة خارجية أم داخلية أم غير محدد وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب الجهة.  

يكـون ، وتلقائيـا  إظهـار اسـم هـذه الجهـة يقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة المعدة للمعاملة وبالتالي يقـوم النظـام ب من الجهة: 

 ( في المربع.جهات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر وضع إشارة )هنا  إمكانية إلختيار جميع ال

، تلقائيـا  إظهـار اسـم هـذه الجهـة يقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة الصادر إليهـا المعاملـة وبالتـالي يقـوم النظـام ب إلى الجهة: 

( فـي ع الموجـود بجانـب كلمـة الكـل حيـث تظهـر وضـع إشـارة )يكون هنا  إمكانية إلختيار جميع الجهات وذلك بالضغط بـالمربو

 المربع.

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه النظام بإعداد الكشف. من تاري : 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن ينتهي به النظام بإعداد الكشف. إلى تاري : 

ين التقرير" من شريط المهام حيث تظهر شاشة كشف بالمعامالت الواردة والمحالة حسـب ويقوم المستخدم بالضغط على زر "تك 

 (.1-7-4اإلجراء المطلوب كما في الشكل )
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 ( يمثل كشف بالمعامالت الواردة والمحالة حسب اإلجراء المطلوب.4-7-1الشكل )
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 خر جهة إحالة لهااكشف المعامالت الواردة و

اختيار كشف المعامالت  خر جهة إحالة لها، وتظهر هذه الشاشة عنداإعداد كشف بالمعامالت الواردة و ةتختص هذه الشاشة بإمكاني

 (.8-4خر جهة إحالة لها من قائمة الوارد كما في الشكل )االواردة و

 

 
 خر جهة إحالة لها.اثل شاشة كشف المعامالت الواردة و( يم4-8الشكل )

 

 ا هذه الشاشة:وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنه
 

 :محددات التقرير 

 التي له صالحية عليها.تعرض جميع سجالت الوارد  يقوم المستخدم بتحديد السجل من قائمة السجل: 

 يقوم المستخدم بتحديد هل الجهة خارجية أم داخلية وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب الجهة.  

، و تلقائيـا  لمعاملة وبالتالي يقوم النظام بإظهار اسم هذه الجهة وردت منها االتي يقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة  من الجهة: 

( فـي يكون هنا  إمكانية إلختيار جميع الجهات وذلك بالضـغط بـالمربع الموجـود بجانـب كلمـة الكـل حيـث تظهـر وضـع إشـارة )

 المربع.

، و تلقائيـا  لتـالي يقـوم النظـام بإظهـار اسـم هـذه الجهـة إليها المعاملـة وبا الوارديقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة  إلى الجهة: 

( فـي يكون هنا  إمكانية إلختيار جميع الجهات وذلك بالضـغط بـالمربع الموجـود بجانـب كلمـة الكـل حيـث تظهـر وضـع إشـارة )

 المربع.

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه النظام بإعداد الكشف. من تاري : 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن ينتهي به النظام بإعداد الكشف.  :يإلى تار 

 يقوم المستخدم بتحديد نعم اذا كان يريد اظهار التسديد كآخر إحالة أو ال في حال لم يريد ذلك. إظهار التسديد  آتر إحالة: 

ر شاشة كشف المعامالت الواردة وآخـر جهـة إحالـة هيقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث تظ 

 (.1-8-4لها كما في الشكل )
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 ( يمثل كشف المعامالت الواردة وآخر جهة إحالة لها.4-8-1الشكل )
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 كشف بيانات التسليم حسب الجهات

ختيـار كشـف بيانـات تختص هذه الشاشة بإمكانية إعداد كشف بيانات كشوف التسليم حسب الجهات، وتظهر هـذه الشاشـة عنـد ا

 (.9-4التسليم حسب الجهات من قائمة الوارد كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة كشف بيانات التسليم حسب الجهات.4-9الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

 ة عليها.يقوم المستخدم بتحديد السجل من قائمة السجالت التي له صالحي السجل: 

 يقوم المستخدم باختيار نوع كشف التسليم من القائمة المنسدلة. نوع  شف التسليم: 

يكـون ، وتلقائيـا  هـذه الجهـة  يقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة المعدة للمعاملة وبالتالي يقوم النظـام بإظهـار اسـم من الجهة: 

 ( في المربع.وجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر وضع إشارة )هنا  إمكانية إلختيار جميع الجهات وذلك بالضغط بالمربع الم

 يقوم المستخدم بتحديد هل الجهة خارجية أم داخلية أم غير محدد وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب الجهة.  

، تلقائيـا  ذه الجهـة إظهـار اسـم هـيقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة المحالة إليها المعاملة وبالتـالي يقـوم النظـام ب إلى الجهة: 

( فـي يكون هنا  إمكانية إلختيار جميع الجهات وذلك بالضغط بالمربع الموجـود بجانـب كلمـة الكـل حيـث تظهـر وضـع إشـارة )و

 المربع.

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه النظام بإعداد الكشف. من تاري : 

 خ الذي يريد أن ينتهي به النظام بإعداد الكشف.يقوم المستخدم بإدخال التاري إلى تاري : 

يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث تظهر شاشة كشف بيانات التسليم حسب الجهـات لهـا  

 (.1-9-4كما في الشكل )
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 ( يمثل كشف بيانات التسليم حسب الجهات.4-9-1الشكل )
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 واردة معاملة سير خطوات
محددة، بحيث يـتم عـرض بيانـات عنهـا وبيانـات خاصـة عـن اإلحـاالت التـي تمـت  وارد ةكوين تقرير عن معاملبتهذه الشاشة تختص 

 (.10-4من قائمة الوارد كما في الشكل ) خطوات سير معاملة واردة، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف عليها
 

 
 .خطوات سير معاملة واردة( يمثل شاشة كشف 4-10الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :محددات التقرير 

 يمكن للمستخدم التعديل عليها.يعرض السنة الحالية للنظام و السنة: 

 يقوم المستخدم باختيار سجل من القائمة المنسدلة التي تعرض جميع سجالت الوارد في النظام. السجل: 

 دخال رقم معاملة الوارد التي يريد تكوين تقرير عنها.يقوم المستخدم بإ رقم معاملة الوارد: 

كمـا فـي  طوات سير معاملـة واردخيقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث تظهر شاشة كشف  

 (.1-10-4الشكل )
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 ر معاملة وارد.يكشف خطوات س ( يمثل شاشة4-10-1الشكل )
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 الصادر
 

( مجموعـة شاشـات الصـادر فـي النظـام، ويقصـد فـي الصـادر هـي المعـامالت التـي يقـوم 0-5ا فـي الشـكل )تمثل هذه القائمة كم

 المستخدم بإنشائها من داخل نظام االتصاالت اإلدارية.
 

 
 يمثل شاشة الصادر في نظام االتصاالت اإلدارية. (5-0الشكل )

 

 شاشة ومعالجة البيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه ال
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 قيد معاملة الصادر العام

تختص هذه الشاشة بتسجيل قيد معاملة الصادر العام في النظام، وتظهر هذه الشاشـة عنـد اختيـار قيـد معاملـة الصـادر العـام مـن 

 (.1-5قائمة الصادر كما في الشكل )
 

 
  ( يمثل شاشة قيد معاملة الصادر العام.5-1الشكل )

 

 يما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:وف
 

 :المعلومات الرئيسية 

، قيـد واقـع اسـتالم إحالـة أو صـادر داخلـيقيد صادر عام جديد، قيد صادر عام من وم المستخدم باختيار نوع القيد )يق نوع القيد: 

، إذا تـم اختيـار قيـد صـادر باركود المعاملـة قل رقمحل نوع القيد يقوم النظام بإظهار قرار( إذا تم اختيار قيد صادر عام جديد من حق

ار حقلـي عام من واقع استالم إحالة أو صادر داخلي يتم إظهار رقم باركود الحركة المستلمة، أما إذا تم اختيار قيـد قـرار يـتم إظهـ

 .رقم القرار وسنة القرار

 السجالت في اإلعدادات والرموز.يقوم المستخدم بإدخال رقم السجل الذي تم تعريفه في تعريف  رقم السجل: 

 .تظهر السجالت التي للمستخدم صالحيات عليهايقوم اللمستخدم باختيار السجل من قائمة  اسم السجل: 

قوم المستخدم بإدخال رقم باركود المعاملة المسجلة و المراد تقييـدها و يكـون هـذا الحقـل ظـاهر فـي يرقم بار ود المعاملة:  

 . القيد "قيد صادر عام جديد"حال اختار المستخدم نوع 

يقوم المستخدم بإدخال رقم بـاركود الحركـة المسـتلمة و المـراد تقييـدها و يكـون هـذا الحقـل  رقم بار ود الحر ة المستلمة: 

 ." قيد صادر عام من واقع استالم إحالة أو صادر داخلي ظاهر في حال اختار المستخدم نوع القيد "

د تحديد نوع القيد "قيد قرار" حيث يقوم المستخدم بإدخال رقم قرار المعاملة، حيث فـي حالـة تصـدير بع تلقائيا  ظهر يرقم القرار:  

 هذا القرار سابقا  يعرض النظام رسالة تبيه بذلك أنه اليمكن تصدير القرار أكثر من مرة.

 قوم المستخدم بإدخال سنة قرار المعاملة.يسنة القرار:  
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لضغط على هذا الزر الدخول إلى شاشة تسجيل معاملة صادر عـام جديـدة حيـث بإمكانـه يستطيع المستخدم با تسجيل جديد: 

ويكون هذا الخيار متاح فـي حـال كـان اإلعـداد )تسـجيل وقيـد المعـامالت بشـكل تلقـائي( فـي  تسجيل معاملة صادر عام جديدة

 .إعدادات النظام يساوي ال

النظام قائمة بالمعـامالت الداخليـة والتـي للمسـتخدم صـالحية عليهـا  يستطيع المستخدم بالضغط على هذا الزر يظهر االتتيار: 

 .هذا الزر يظهر في وضع اإلضافة() وعند اختيار المعاملة يتم استرجاع بياناتها في الشاشة

يستطيع المستخدم بالضغط على هـذا الـزر الـدخول إلـى شاشـة كشـف توزيـع البريـد الـداخلي   شف توزيع البريد الداتلي: 

 كانه إعداد كشف عن توزيع البريد الداخلي للمعامالت.حيث بإم

يستطيع المستخدم بالضغط على هذا الزر الدخول إلى شاشة كشف تسليم الصـادر العـام حيـث   شف تسليم الصادر العام: 

 بإمكانه إعداد كشف عن تسليم معامالت الصادر العام.  

ا الزر الدخول إلى شاشة كشف تسليم مكتـب البريـد حيـث يستطيع المستخدم بالضغط على هذ  شف تسليم مكتب البريد: 

 بإمكانه إعداد كشف عن تسليم المعامالت لمكتب البريد.

 ستطيع المستخدم بالضغط على هذا الزر  طباعة ملصقات باركود القيد للمعاملة.يملصق بار ود القيد:  

 إمكانية التعديل عليه. بعد إجراء عملية الحفظ مع تلقائيا  يظهره النظام  رقم بار ود القيد: 

 إظهار تاريخ ووقت تسجيل القيد.  تاري  ووقت القيد: 

 ظهر النظام السنة الحالية.يالسنة:  

 رقم المعاملة الصادرة. رقم الصادر: 

 تاريخ تسجيل هذا الصادر. تاريخه: 

زر "سـابق" والـرقم رقم مسلسل للصادر وبإمكان المستخدم معرفة الـرقم المسلسـل السـابق وذلـك بالضـغط علـى  مسلسل: 

 الالحق وذلك بالضغط على زر "الحق".

 يظهر النظام عدد الجهات المصدر لها المعاملة. دد الجهات المصدر لها:ع  

 

 :حالة المعاملة 

للعرض فقط، ويظهر بخط عريض وذلك في حال كانت قيمـة إعـداد النظـام "التعامـل مـع إجـراء إنهـاء  المعاملة منتهية )نعم/ال(: 

 عامالت" ضمن إعدادات النظام = نعم.وإيقاف الم

للعرض فقط، ويكون بخط عريض وذلك في حال كانت قيمة إعداد النظـام "التعامـل مـع  حالة المعاملة)منتهية/تحت التنفيذ(: 

 وعندما تكون حالة المعاملة منتهية ال يسـمح للمسـتخدم إجـراء أي ،امالت" ضمن إعدادات النظام = نعمإجراء إنهاء وإيقاف المع

 حركة عليها.

للعرض فقط، ويكون بخط عريض وذلك في حال كانت قيمة إعداد النظام "التعامل مـع إجـراء إنهـاء  المعاملة موقوفة )نعم/ال(: 

 وإيقاف المعامالت" ضمن إعدادات النظام = نعم.

الستعالم للشاشة وذلك فـي رابط يقوم بفتح شاشة "تغيير حالة المعاملة"، يكون ظاهرا  فقط في وضع ا تغيير حالة المعاملة: 

و بالضـغط علـى هـذا الـزر ، الت" ضمن إعدادات النظام = نعمحال كانت قيمة إعداد النظام "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعام

التي يستطيع المستخدم صاحب الصـالحية مـن خاللهـا الـى انهـاء المعاملـة أو الغـاء نظام شاشة تغيير حالة المعاملة ويعرض ال

 ء المعاملة.انها

رة بمجـرد كـان اختيـار نـوع رقم الجهة المحالة منها المعاملة وسيقوم النظام بإظهـار اسـم الجهـة مباشـ تلقائيا  تظهر  من الجهة: 

 إذا كان قيد صادر عام جديد يقوم المستخدم بإدخال رقم الجهة المحالة منها المعاملة.القيد )قيد صادر عام من واقع استالم( و

رقم الشخص الموجهة منه المعاملة ويقوم النظام بإظهار اسم الشخص الموجهة منه المعاملـة بمجـرد  تلقائيا  هر يظ موجهة من: 

كان اختيار نوع القيد )قيد صادر عام من واقع استالم( و إذا كان )قيـد صـادر عـام جديـد( يقـوم المسـتخدم بإدخـال رقـم الشـخص 

 الوجه منه المعاملة.

يقوم المستخدم بتحديد الجهة الصادر إليها المعاملة "جهة خارجية أو إدارة داخلية" ومن ثم يقوم  (:مالجهة الصادر إليها )الرق 

 بادخال رقم هذه الجهة.

بمجرد كان اختيار نوع القيد )قيد صادر عام  تلقائيا  تمثل الجهة أو الوحدة اإلدارية التي يكون الموظف تابع لها وتظهر  إلى الجهة: 

 إذا كان )قيد صادر عام جديد( يقوم المستخدم بإدخال رقم الجهة التابع إليها الموظف.و من واقع استالم(

)قيد صادر عام من واقع بمجرد كان اختيار نوع القيد  تلقائيا  اسم الموظف الذي سوف تحال إليه المعاملة ويظهر  موجهة إلى: 

 الموظف.إذا كان )قيد صادر عام جديد( يقوم المستخدم بإدخال رقم استالم( و

 موضوع المعاملة و هو يمثل شرح عن المعاملة. تلقائيا  يظهر  الموضوع: 

 يقوم المستخدم بإدخال بعض المالحظات على المعاملة بحيث يتم توجيهها للشخص المحالة عليه. :المالحظات 
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 رض النظام مرفقات المعاملة في حال وجود مرفقات.عالمرفقات:  

 ر أصل للمعاملة أو صورة عنها.يقوم المستخدم باختيا أصل/صورة: 

 يتم اختيار مرفقات المعاملة حسب ما تم تعريفه في أنواع مرفقات المعاملة في اإلعدادات والرموز. مع المرفقات: 

 حسب شروط المتابعة. تلقائيا  تظهر  مطلوب المتابعة: 

 اختيار إعادة المعاملة إلى جهة معينة. مطلوب إعادة المعاملة: 

 .التسليم )باليد، بالبريد....إلخ(يقوم المستخدم باختيار طريقة  طريقة التسليم: 

اختيار إمكانية إرسال اإلحالة عـن طريـق البريـد االلكترونـي لشـخص محـدد وذلـك باختيـار "نعـم" أو  إشعار بالبريد االلكتروني: 

 اختيار "ال" إذا كنا ال نريد إرسالها بالبريد االلكتروني.

 آخر يوم للرد على المعاملة. تحديد تاريخ آتر موعد للرد: 

 المعرفـة اإلجراءات عناصرها تعرض قائمة شكل على يكونبحيث اختيار اإلجراء المطلوب عمله على المعاملة  اإلجراء المطلوب: 

 .(اإلحاالت جدول في كما تماما  )

 حالية.تظهر قائمة بأسماء األشخاص التي تنطبق عليهم شروط المتابعة للمعاملة ال مسؤول المتابعة: 

 إذا كان اختيار المستخدم نعم أو ال. تلقائيا  يظهر  تم إرسال البريد االلكتروني: 

 للشخص المراد إرسال البريد له. تلقائيا  يظهر النظام عنوان البريد االلكتروني  عنوان البريد االلكتروني: 

 باليد أو بالبريد أو....إلخ(.حسب المعلومات التي اختارها المستخدم إما )  تلقائيا  يظهر  طريقة االستالم: 

 .تلقائيا  يظهر اسم المستخدم الحالي للنظام  اسم المستخدم: 

 .تلقائيا  يظهر تاريخ استالم المعاملة  تاري  ووقت االستالم: 

 اسم الشخص الذي سوف يستلم المعاملة. اسم المستلم: 

 تاريخ إرسال المعاملة ووقتها. تاري  ووقت اإلرسال: 

 بالضغط على هذا الزر يستطيع المستخدم طباعة تذكرة المراجعة للمعاملة التي يريد قيدها في الصادر العام. تذ رة المراجعة: 

 

 :تسجيل اإلحاالت وتوزيع الصور  

يمكن للمستخدم بالضغط على هذا الزر للـذهاب إلـى شاشـة إحالـة المعـامالت وتوزيعهـا فتظهـر بيانـات القيـد الـذي تـم إدخالـه 

حالة ونوع اإلحالة هو إحالة معاملـة تـم قيـدها بسـجل صـادر خـاص بالجهـة ويقـوم المسـتخدم بإدخـال تلقائي في شاشة اإل

اإلحاالت المطلوبة وبعد حفظ اإلحاالت يتم إغالق شاشة اإلحالة والعودة لهذه الشاشة ليتم تحديث جـدول اإلحـاالت الموجـود 

 على حسب اإلحاالت المدخلة.  

o :رقم مسلسل.  م 

o يظهر النظام رقم باركود المعاملة. عاملة:رقم بار ود الم 

o :يظهر النظام مجموعة اإلحالة للمعاملة. مجموعة اإلحالة 

o :يظهر النظام اسم الجهة المحالة إليها المعاملة. الجهة المحالة إليها 

o :يظهر النظام اسم الموظف المحال إليه المعاملة. الموظف المحال إليه 

o :المعاملة أصل أو صورة. يظهر النظام إذا كانت  أصل/صورة 

o :يظهر النظام مرفقات المعاملة إن وجدت. مع مرفقات 

o :يظهر النظام اإلجراء المطلوب عمله على المعاملة. اإلجراء المطلوب 

o :يظهر النظام تاريخ آخر موعد للرد على المعاملة. آتر موعد للرد 

o :ذه المعاملة.يظهر النظام فيما إذا كان مطلوب إعادة ه مطلوب إعادة المعاملة 
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 تسديد الصادر  
تختص هذه الشاشة بعرض معلومات عن معامالت الصادر، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار تسديد الصادر من قائمة الصادر كما في 

 (.2-5الشكل )
 

 
  ( يمثل شاشة تسديد الصادر.5-2الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 يسية:المعلومات الرئ 

 - القيـد أسـاس اسـترجاع تلقائيـا   يتم القيد عن البحث فعند مختارا ، الخيار هذا كان حال يفالتسديد )الربط( ألساس القيد:  

 لعـرض البحـث نتـائج شاشـة إظهـار دون مباشـرة السـفلي بالجدول أو الشاشة من العلوي بالجزء سواء - نفسها التقييد حركة

 .القيد وإحاالت وصور أصل

 بعد إجراء عملية البحث من شريط المهام مع إمكانية إدخال المستخدم رقم باركود القيـد تلقائيا  يظهره النظام  ر ود القيد:ارقم ب 

 .السترجاع المعاملة

 بعد تحديد القيد. تلقائيا  يظهر  رقم بار ود المعاملة: 

 يظهر النظام السنة الحالية مع إمكانية اختيار السنة التالية. السنة: 

 يظهره النظام حسب السنة التي تم اختيارها. ي  والوقت:رالتا 

 .تلقائيا  اسم السجل ويظهره النظام  السجل: 

فـي شاشـة  قوم المستخدم بالضغط على زر استطالع المعاملة فيقوم النظام بعرض المعاملة كاملـة كمـاياستطالع المعاملة:  

 تسجيل و قيد الصادر.

 .تلقائيا  جود في السجل ويظهره النظام رقم القيد المو رقم القيد في السجل: 

 بناء  على رقم باركود القيد. تلقائيا  المعاملة  هاالموجهة من الجهة و اسم الجهةيظهر رقم  من الجهة: 
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ويقوم النظام بإظهـار اسـم الشـخص الموجهـة منـه المعاملـة بنـاء   تلقائيا  ظهر رقم الموظف الموجهة منه المعاملة يموجهة من:  

 ركود القيد.  على رقم با

 بناء  على رقم باركود القيد. تلقائيا  تمثل الجهة أو الوحدة اإلدارية التي يكون الموظف تابع لها وتظهر  إلى الجهة: 

 بناء  على رقم باركود القيد. تلقائيا  اسم الموظف الذي سوف تحال إليه المعاملة ويظهر  موجهة إلى: 

 .تلقائيا  وع الذي تم تعريفه سابقا  في رمز مواضيع المعامالت في اإلعدادات والرموز يظهر رمز موضوع المعاملة والموض الموضوع: 

 السنة الحالية للنظام مع إمكانية التعديل عليها. تلقائيا  يظهر النظام  السنة: 

 يظهر النظام اسم السجل الذي للمستخدم صالحية عليه. السجل: 

 "تسديد". لقائيا  تيقوم النظام بإظهار نوع العالقة  :نوع العالقة 

 حالة المعاملة: 

 .قل هي " ال" عند تسجيل المعاملةو تكون القيمة االفتراضية لهذا الح ،حقل تلقائي من النظام المعاملة منتهية )نعم/ال(: 

ا وعنـدم ،" عند تسجيل المعاملـةقيمة االفتراضية لهذا الحقل هي "تحت التنفيذتكون ال حالة المعاملة)منتهية/تحت التنفيذ(: 

 تكون حالة المعاملة منتهية ال يسمح للمستخدم إجراء أي حركة عليها.

 ." عند تسجيل المعاملةحقل هي "التكون القيمة االفتراضية لهذا ال المعاملة موقوفة )نعم/ال(: 

تغييـر حالـة بالضغط على هذا الزر يعرض النظام شاشة ، وط مفعل في وضع االستعالم فقطيكون هذا الراب تغيير حالة المعاملة: 

 المعاملة و التي يستطيع المستخدم صاحب الصالحية من خاللها الى انهاء المعاملة أو الغاء انهاء المعاملة.

 نيقوم المستخدم بعد اختيار المعاملة بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث يظهر بعض الحقول التي عن طريقهـا يـتمك 

 .المستخدم من عمل تسديد لمعاملة

 .حسب نوع القيد تلقائيا  يعرض النظام العالقة  قة:الالع 

 يقوم المستخدم بادخال رقم باركود القيد. رقم بار ود القيد: 

 يظهر النظام رقم القيد مع امكانية التعديل عليه. رقم القيد: 

 حسب المعاملة التي تم اختيارها. تلقائيا  يظهر النظام تاريخ ووقت المعاملة  التاري  والوقت: 

 حسب رقم باركود القيد.  تلقائيا  تظهر  ة:نالس 

 بمجرد إدخال رقم باركود القيد. تلقائيا  يظهر النظام اسم السجل  السجل: 

 اسم الجهة الموجهة منها المعاملة بمجرد إدخال رقم باركود القيد. تلقائيا  ظهر النظام يمن الجهة:  

 ا المعاملة بمجرد إدخال رقم باركود القيد.اسم الجهة الموجهة إليه تلقائيا  يظهر النظام  إلى الجهة: 

 موضوع المعاملة بمجرد إدخال رقم باركود القيد. تلقائيا  يظهر النظام  الموضوع: 

بالضـغط علـى رقـم بـاركود بمجـرد إدخـال رقـم بـاركود القيـد، ورقـم بـاركود المعاملـة  تلقائيـا  يظهر النظام  رقم بار ود المعاملة: 

 املة.المعاملة يعرض النظام المع

 .عاملة اما منتهية أو تحت التنفيذحالة الم تلقائيا  يظهر النظام  حالة المعاملة: 

، وعنـدما تكـون حالـة المعاملـة لـة بمجـرد إدخـال رقـم بـاركود القيـدحالة المعام تلقائيا  يظهر النظام  المعاملة منتهية )نعم/ال(: 

 منتهية ال يسمح للمستخدم إجراء أي حركة عليها.

باختيـار ال اذا كانـت  يقـومم في حال كانت المعاملـة موقوفـة وباختيار الحقل نع تلقائيا  يقوم النظام  وفة )نعم/ال(:قالمعاملة مو 

 .غير موقوفة

نظام شاشة تغييـر حالـة بالضغط على هذا الزر يعرض ال، وط مفعل في وضع االستعالم فقطيكون هذا الراب تغيير حالة المعاملة: 

 لمستخدم صاحب الصالحية من خاللها الى انهاء المعاملة أو الغاء انهاء المعاملة.التي يستطيع االمعاملة و

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: نظام االتصاالت اإلدارية

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  208 

 

 كشف تسليم الصادر العام
تختص هذه الشاشة بإعداد كشوف بسجالت الصادر التي قمنا بتسجيلها في شاشات قيد الصادر، وتظهر هذه الشاشة عنـد اختيـار 

 (.3-5ي الشكل )كشف تسليم الصادر العام من قائمة الصادر كما ف
 

 
  ( يمثل شاشة كشف تسليم الصادر العام.5-3الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يعرض النظام السنة الحالية لنظام االتصاالت االدارية.  السنة: 

 رقم مسلسل يعطى لكل كشف وال يتكرر خالل السنة. رقم  شف التوزيع: 

 هو تاريخ الكشف يتم إظهار تاريخ اليوم الحالي بشكل تلقائي من النظام ويسمح للمستخدم بتعديله. ريخه:ات 

تمكن المستخدم االستطالع على الكشوف التي ورد فيها رقم باركود القيد  البحث في الكشوف عن بار ود القيد رقم: 

 المطلوب.

 طالع على الكشوف التي ورد فيها رقم القيد المطلوب.تمكن المستخدم االست البحث في الكشوف عن قيد رقم: 

يحدد المستخدم شكل الطباعة إما كل جهة على صفحة أو كل الجهات على صفحة واحدة أو كل الفئات  شكل الطباعة : 

 على صفحة واحدة حسب طلب المستخدم.

رية في الطباعة وذلك باختيار "نعم" أم ال يقوم المستخدم بتحديد هل يريد إظهار المعامالت الس إظهار السرية في الطباعة: 

 يريد اظهارها في الطباعة وذلك باختيار "ال" حيث يظهر في حقلي الموضوع وإسم صاحب المعاملة "سري/سري جدا ".

)هذا الحقل يظهر اذا كان االعداد "تفعيل  يقوم المستخدم بإدخال الجهة التي انشأت الكشف الجهة التي انشأت الكشف: 

 الفتراضية للمستخدم" مفعل في شاشة االعدادات العامة للنظام(.الجهة ا

 يقوم المستخدم باختيار السجل من قائمة تعرض فيها السجالت التي للمستخدم صالحية عليها. سجل الصادر العام: 
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 أم غير محدد. هل هي خارجية أم داخلية التي صدرت لها المعامالت يقوم المستخدم بتحديد الجهة 

يقوم المستخدم بادخال رمز الجهة الخارجية أو الجهة الداخلية والتي لها معامالت صادرة ولم  الصادرة إلى الجهة: المعامالت 

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة F2يتم عمل كشف تسليم صادر عام لهذه المعامالت وبإمكانه الضغط على زر "

( في جهة من هذه القائمة، أو يقوم باختيار جميع الجهات وذلك بوضع إشارة )تضم أسماء الجهات فيقوم المستخدم باختيار ال

 المربع بجانب كلمة الكل.

، إما صورة أو أصل ويمكن اختيار الكل وذلك ع المعامالت التي ستظهر في الكشفيقوم المستخدم باختيار نو أصل/صورة : 

 ( بالمربع الموجود بجانب القائمة المنسدلة.بوضع إشارة )

( في المربع بجانب كلمة الكل ثم اختيار أحد أنواع يقوم المستخدم بتحديد نوع المعاملة وذلك بازالة اشارة  ) نوع المعاملة : 

المعامالت التالية )إداري داخلي، خطاب، صادر لوازم بناء، ......( أو يمكنه اختيار كل االنواع وذلك باختيار المربع الموجود بجانب 

 يث تظهر جميع أنواع المعامالت في الكشف.كلمة "الكل" ح

بجميع المعامالت الصادرة يقوم  تلقائيا  وفي حال اختيار تعبئة الكشف  بجميع المعامالت الصادرة: لقائيا  تتعبئة الكشف  

ون النظام بتعبئة األسطر من واقع ما هو موجود في سجل الصادر المطلوب ولم يتم إضافتها لكشوف تسليم )من أي نوع( ويك

 الوضع االفتراضي لالختيار لها هو "ال".  

وفي حال تم  بجميع المعامالت الصادرة و التي طرق التسليم لها مرتبطة بكشف الصادر العام: لقائيا  تتعبئة الكشف  

 .لتعبئة أيضا بناء على هذا الشرطاختيار  تعبئة الكشف الخاصة بطرق التسليم المرتبطة بكشف تسليم الصادر العام تتم ا

وفي حال اختيار تعبئة الكشف فقط المعامالت التي تخص فئة  تعبئة الكشف فقط المعامالت التي تخص فئة المراسلين: 

المراسلين من فئة معينة إلى فئة معينة حيث يقوم المستخدم بادخال رمز الفئة حيث يعرض النظام اسم الفئة، حيث تتم 

 المحددة في الجهات الداخلية الموجه لها المعاملة.التعبئة بحيث يكون فئة المراسل هو نفس الفئة 

يقوم المستخدم بادخال رمز الشخص الذي قام بتقييد المعاملة أو يقوم باختيار الكل وذلك  اسم من قام بتقييد المعاملة: 

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.بوضع اشارة )

أو يقوم باختيار الكل وذلك بوضع الذي قام بتنفيذ الحركة  ز الشخصيقوم المستخدم بادخال رم اسم من قام بتنفيذ الحر ة: 

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.اشارة )

 يقوم المستخدم بادخال تاريخ الصادر في حقلي من و إلى. تاري  الصادر: 

 و إلى. يتم ادخال رقم القيد في حقلي من رقم القيد: 

 .نظام بتعبئة األسطر حسب االختيار الذي تم تحديده سابقا  عند الضغط على زر تعبئة الكشف يقوم ال تعبئة الكشف: 

يعرض النظام شاشة تبين  بالضغط على هذا الزر االستعالم عن المعامالت التي سحبت ضمن  شف تسليم سابق: 

 المعامالت التي سحبت ضمن كشف تسليم تم إعداده سابقا .

 ضغط على زر "إضافة" حيث تصبح مضافة.يتم اضافة أرقام محددة للقيد ومن ثم يتم ال أرقام القيد: 

حيث يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام الموجود فوق جدول  ضافة معامالت الى الكشفإمن الممكن  

 ارقام المعامالت حيث تظهر الحقول التالية:

o  :بالضغط على هذا الرابط يعرض النظام شاشة تسجيل المعاملة.استطالع 

o  :يقوم المستخدم بادخال رقم القيد للمعاملة التي يريد إضافتها إلى الكشف حيث أن النظام يعرض المعاملة رقم القيد

 وصورها في الجدول فيقوم المستخدم باختيار المعاملة وصورها.

 يعرض النظام عدد المعامالت الموجودة في هذا الكشف. عدد المعالمالت في الكشف: 

 ( بجانب كلمة إغالق الكشف حيث يتم إغالق الكشف الذي قام بإنشائه.ضع إشارة )يقوم المستخدم بو إغالق الكشف: 

 .يظهر النظام اسم الشخص الذي قام بإعداد الكشفساسم من قام باعداد الكشف:  

 .تلقائيا  يقوم النظام بعرض التاريخ والوقت الذي اعد فيه الكشف  تاري  ووقت إعداد الكشف: 

 إدخال بعض المالحظات الخاصة بهذا الكشف، حيث يكون هذا الحقل فعاال  بعد إغالق الكشف.  يقوم المستخدم ب المالحظات: 

يقوم المستخدم باختيار المراسل المسؤول عن تسليم الكشف والذي تم تعريفه مسبقا   المراسل المسؤول عن التسليم: 

 في تعريف المراسلين في اإلعدادات والرموز. 
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 كشف تسليم مكتب البريد

ص هذه الشاشة بإعداد كشف يبين المعامالت التي قمنا بتسليمها إلـى مكتـب بريـد معـين، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار تخت

 (.4-5كشف تسليم مكتب البريد من قائمة الصادر كما في الشكل )
 

 
  ( يمثل شاشة كشف تسليم مكتب البريد.5-4الشكل )

 

 :المعلومات الرئيسية 

 نة الحالية لنظام االتصاالت االدارية. يعرض النظام الس السنة: 

 رقم مسلسل يعطى لكل كشف وال يتكرر خالل السنة. رقم الكشف: 

 هو تاريخ الكشف يتم إظهار تاريخ اليوم الحالي بشكل تلقائي من النظام ويسمح للمستخدم بتعديله. تاريخه: 

 الكشوف التي ورد فيها رقم القيد المطلوب. تمكن المستخدم االستطالع على البحث في الكشوف عن بار ود القيد رقم: 

 مكن المستخدم االستطالع على الكشوف التي ورد فيها رقم القيد المطلوب.تالبحث في الكشوف عن قيد رقم:  

 يقوم المستخدم باختيار شكل طباعة الكشف باختيار أحد الخيارين. شكل الطباعة: 

 بريدية "مطبوعات، رسائل، طرود".يقوم المستخدم بتحديد نوع المادة ال نوع المادة: 

يكون هذا الحقل متاح فقط في حالة أن خاصية "تفعيل الجهة االفتراضية للمستخدم" ضمن  الجهة التي أنشأت الكشف: 

 يقوم المستخدم بتحديد الوحدة اإلدارية التي قامت بإنشاء الكشف.، إعدادات النظام مفّعلة

 ر السجل من قائمة منسدلة تعرض السجالت التي للمستخدم صالحية عليها.يقوم المستخدم باختيا سجل الصادر العام: 

يعرض النظام اسم الوحدة االدارية التي يتبع لها المستخدم، مع امكانية التعديل عليها حيث  المعامالت الصادرة من الجهة: 

" من لوحة المفاتيح حيث F2ط على زر "يقوم المستخدم بادخال رقم الجهة الصادرة أو المحالة إليه المعامالت وبإمكانه الضغ

يعرض النظام قائمة تضم أسماء الجهات فيقوم المستخدم باختيار اسم الجهة من هذه القائمة، أو يقوم باختيار جميع الجهات 

 ( بالمربع الموجود بجانب القائمة المنسدلة.وذلك بوضع إشارة )

 أم غير محدد. هل هي خارجية أم داخلية تالتي صدرت لها المعامال يقوم المستخدم بتحديد الجهة 
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يقوم المستخدم بادخال رمز الجهة التي لهـا معـامالت صـادرة ولـم يـتم عمـل كشـف تسـليم  المعامالت الصادرة إلى الجهة: 

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة تضم أسـماء الجهـات فيقـوم F2صادر عام لهذه المعامالت وبإمكانه الضغط على زر "

( بـالمربع الموجـود بجانـب المستخدم باختيار جهة خارجية من هذه القائمة، أو يقوم باختيار جميع الجهات وذلك بوضع إشارة )

 القائمة المنسدلة.

 يقوم هذا الزر بإعداد ملصق لطباعته على المعاملة. طباعة ملصقات للمعامالت: 

 سدلة مكتب البريد.يقوم المستخدم باإلختيار من القائمة المن مكتب البريد: 

، إمـا صـورة أو أصـل ويمكـن اختيـار الكـل وذلـك مالت التي ستظهر في الكشـفيقوم المستخدم باختيار نوع المعا أصل/صورة : 

 ( بالمربع الموجود بجانب القائمة المنسدلة.بوضع إشارة )

بجانب أحد أنواع المعامالت التاليـة )تعمـيم،  يقوم المستخدم بتحديد نوع المعاملة وذلك بالضغط بالمربع الموجود نوع المعاملة : 

خطاب، بريد( أو يمكنه اختيار كل االنواع وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر جميع أنواع المعـامالت فـي 

 الكشف.

قـوم باختيـار الكـل وذلـك يقوم المستخدم بادخال رمز الشخص الـذي قـام بتقييـد المعاملـة أو ي اسم من قام بتقييد المعاملة: 

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.بوضع اشارة )

في حـال تـم اختيـار  تعبئـة  بجميع المعامالت الصادرة والتي طرق التسليم لها عن طريق البريد: لقائيا  تتعبئة الكشف  

 التعبئة أيضا بناء  على هذا الشرط.بجميع المعامالت الصادرة والتي طرق التسليم لها عن طريق مكتب البريد تتم  تلقائيا  الكشف 
بجميع المعامالت الصادرة والتي طرق التسليم لها عن طريق البريد والتي تخص فئة   لقائيا  تتعبئة الكشف  

بجميع المعامالت والتي طرق التسليم لها عن طريق البريد والتي تخص فئة  تلقائيا  في حال اختيار تعبئة الكشف المراسلين: 

ئة معينة إلى فئة معينة حيث يقوم المستخدم بادخال رمز الفئة حيث يعرض النظام اسم الفئة، حيث تتم التعبئة مراسلين من ف

 بحيث يكون فئة المراسل هو نفس الفئة المحددة في الجهات الخارجية الموجه لها المعاملة.

 يقوم المستخدم بادخال تاريخ الصادر في حقلي من و إلى. تاري  الصادر: 

 و إلى. يتم ادخال رقم القيد في حقل من يد:قرقم ال 

 .عند الضغط على زر تعبئة الكشف يقوم النظام بتعبئة األسطر حسب االختيار الذي تم تحديده سابقا   تعبئة الكشف: 

بالضغط على هذا الزر  يعرض النظام شاشة تبين  االستعالم عن المعامالت التي سحبت ضمن  شف تسليم سابق: 

 سحبت ضمن كشف تسليم تم إعداده سابقا . المعامالت التي

 يتم اضافة أرقام محددة للقيد ومن ثم يتم الضغط على زر "إضافة" حيث تصبح مضافة. أرقام القيد: 

على زر "جديد" من شريط المهام الموجود فوق جدول ارقام المعامالت حيث تظهر ضافة المعاملة عن طريق الضغط إمن الممكن  

 الحقول التالية:

o بالضغط على هذا الرابط يعرض النظام شاشة تسجيل المعاملة.طالع: است 

o  :يقوم المستخدم بادخال رقم القيد للمعاملة التي يريد إضافتها إلى الكشف حيث أن النظام يعرض المعاملة رقم القيد

 وصورها في الجدول فيقوم المستخدم باختيار المعاملة وصورها.

 لنظام عدد المعامالت الموجودة في هذا الكشف.يعرض ا عدد المعالمالت في الكشف: 

 ( بجانب كلمة إغالق الكشف حيث يتم إغالق الكشف الذي قام بإنشائه.يقوم المستخدم بوضع إشارة ) إغالق الكشف: 

 .تلقائيا  يقوم النظام بعرض اسم الشخص الذي قام بإعداد الكشف  اسم من قام بلعداد الكشف: 

 .تلقائيا  وم النظام بعرض التاريخ والوقت الذي اعد فيه الكشف يق تاري  ووقت إعداد الكشف: 

 يقوم المستخدم بادخال بعض المالحظات الخاصة بهذا الكشف.  المالحظات: 

يقوم المستخدم باختيار المراسل المسؤول عن تسليم الكشف والذي تم تعريفه مسبقا   المراسل المسؤول عن التسليم: 

 ادات والرموز.في تعريف المراسلين في اإلعد
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 تسجيل استالم المعاملة من قبل الجهة المرسل إليها

تختص هذه الشاشة بتسجيل اسم الشخص الذي قام باستالم الكشوف التي تم عملها وتـم تسـليم المعـامالت بنـاء عليهـا بحيـث 

اسـتالم المعاملـة مـن  يقوم المستخدم باسترجاع معلومات الكشف وتعبئة خانات االستالم، وتظهر هذه الشاشـة عنـد تسـجيل

 (.5-5قبل الجهة المرسل إليها من قائمة الصادر كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة تسجيل استالم المعامالت من قبل الجهة المرسل إليها.  (5-5الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 التي اعد بها الكشف. السنة يقوم المستخدم بادخال السنة: 

 يقوم المستخدم باختيار نوع الكشف المراد عمل تسجيل استالم له.    نوع  شف التسليم: 

 رقم مسلسل يعطى لكل كشف وال يتكرر خالل السنة. رقم الكشف: 

 هو تاريخ الكشف و يتم إظهار تاريخ اليوم الحالي بشكل تلقائي من النظام ويسمح للمستخدم بتعديله. تاريخه: 

 تمكن المستخدم االستطالع على الكشوف التي ورد فيها رقم القيد المطلوب. البحث في الكشوف عن بار ود القيد رقم: 

تظهر قائمة بالمعامالت الموجود داخل هذا الكشف كما في  دخال الحقول السابقه ثم الضغط على بحث من شريط المهامابعد  

غط على زر "تعديل" من شريط المهام الموجود في أعلى الصفحة، ومن ثم ( حيث يقوم الشخص المستلم بالض1-5-5الشكل )

( وضع إشارة )عن طريق الضغط على زر "تعديل" من شريط المهام الموجود فوق جدول المعامالت حيث يتم اختيار المعامالت 

ن كع إمكانية التعديل عليها حيث يماسم المستلم وتاريخ االستالم م تلقائيا  بالمربع تحت كلمة تم استالمه حيث يعرض النظام 

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف الذي سيقوم F2الضغط على زر "

 باستالم المعاملة، وكما وبإمكان المستخدم الضغط بالمربع الموجود بجانب استالم الكشف كامل ليتم استالم الكشف كامال .
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 ( يمثل شاشة المعامالت التي تم عمل كشف تسجيل والمراد تسجيلها.5-5-1الشكل )
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 حذف وإلغاء المعامالت

تختص هذه الشاشة بحذف وإلغاء المعامالت من النظام حتى ولو تم عليها بعض الحركات، ولكن ال يستطيع المستخدم القيـام بهـذه 

، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار حذف وإلغاء المعامالت من قائمـة الصـادر كمـا العملية إال إذا كان له صالحية على هذه الشاشة

 (.6-5في الشكل )
 

 
  شاشة حذف وإلغاء المعامالت. يمثل (5-6الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

المعاملة ومن ثـم الضـغط علـى زر "اسـتطالع المعاملـة" حيـث يقـوم يقوم المستخدم بإدخال رقم باركود  رقم بار ود المعاملة: 

 النظام بعرض المعاملة.

 يقوم المستخدم بادخال رقم قيد المعاملة التي يريد البحث عنها. رقم القيد: 

 تاريخ السنة الحالية مع إمكانية التعديل عليها. تلقائيا  يظهر النظام  السنة: 

 جل من قائمة تعرض السجالت التي للمستخدم صالحية عليها.السيقوم المستخدم باختيار  السجل: 

بالضغط على زر "بحث" والموجود على شريط المهـام يقـوم النظـام بعـرض المعـامالت وعنـد اختيـار معاملـة محـددة يقـوم النظـام  

 .بإظهار المعلومات عن المعاملة

 

 :معلومات المعاملة 

 جراء عملية البحث.بعد إ تلقائيا  يظهره النظام  رقم بار ود القيد: 

 بعد تحديد المعاملة. تلقائيا  يظهر  رقم بار ود المعاملة: 

 يظهر النظام السنة التي أعدت بها المعاملة. السنة: 

 يظهر النظام التاريخ والوقت الذي أعدت به المعاملة. التاري  والوقت: 
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 .تلقائيا  اسم السجل ويظهره النظام  اسم السجل: 

 .تلقائيا   القيدبإظهار رقم يقوم النظام  :لقيدارقم  

 بناء  على رقم باركود المعاملة. تلقائيا  يظهر اسم الجهة المحالة منها المعاملة  من الجهة: 

 بناء  على رقم باركود المعاملة. تلقائيا  يظهر اسم الشخص الموجهة منه المعاملة  موجه من: 

 بناء  على رقم باركود المعاملة. تلقائيا  تابع لها وتظهر  تمثل الجهة أو الوحدة اإلدارية التي يكون الموظف إلى الجهة: 

 بناء  على رقم باركود المعاملة. تلقائيا  اسم الموظف الذي سوف تحال إليه المعاملة ويظهر  موجه إلى: 

 .يظهر موضوع المعاملة الموضوع: 

 يعرض النظام مرفقات المعاملة في حال وجود مرفقات. المرفقات: 

 ما إذا كانت المعاملة أصل أو صورة.يعرض في أصل/صورة: 

بالضغط على زر "إلغاء المعاملة وإلغاء جميع حركاتها نهائيا  من  :إلغاء المعاملة وإلغاء جميع حر اتها نهائيا  من النظام  

دة بالنظام النظام" يتم إيقاف المعاملة مع ظهور اسم من قام باإللغاء والوقت والتاريخ في سجل المعاملة وتبقى المعاملة موجو

 بغرض الرقابة.

بالضغط على زر "حذف المعاملة وحذف جميع المعامالت التي  :حذف المعاملة وحذف جميع المعامالت التي تخصها 

 تخصها" تلغى المعاملة وجميع حركاتها بشكل نهائي من النظام.
 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: نظام االتصاالت اإلدارية

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  216 

 كشف بعدد المعامالت في كشوف التسليم

بعدد  ، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة كشففي كشوف التسليم بعدد المعامالت تختص هذه الشاشة بعمل كشف

 (.7-5من قائمة المعامالت كما في الشكل ) المعامالت في كشوف التسليم

 

 
 ( يمثل شاشة كشف بعدد المعامالت في كشوف التسليم.5-7الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 : محددات التقرير 

 التي تعرض السجالت التي للمستخدم صالحية عليها.و يقوم المستخدم بتحديد السجل من القائمة المنسدلة :السجل 

 .بإختيار الجهة داخلية أو خارجيةيقوم المستخدم  هة تارجية : ججهة داتلية/ 

( في المربع بجانب ة )قوم المستخدم بإدخال الجهة، ويكون هنا  إمكانية الختيار جميع الجهات وذلك بوضع إشاريالجهة :  

  كلمة الكل.

 .أن يبدأ منه النظام بإعداد الكشفيقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد  من تاري  : 

 .أن ينتهي به النظام بإعداد الكشفيقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد  إلى تاري  : 

ى زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام كشف ليقوم المستخدم بعد إدخال محددات التقرير السابقة بالضغط ع 

 (.1-7-5بعدد المعامالت في كشوف التسليم كما في الشكل )

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: نظام االتصاالت اإلدارية

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  217 

 
 يمثل شاشة كشف بعدد المعامالت في كشوف التسليم. (5-7-1الشكل )
 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: نظام االتصاالت اإلدارية

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  218 

 كشف المعامالت المعادة
ة كشف المعامالت المعادة مـن قائمـة الصـادر كمـا فـي الشـكل تختص هذه الشاشة بإعداد بالمعامالت المعادة، وتظهر هذه الشاش

(5-8.) 
 

 
  ( يمثل شاشة كشف المعامالت المعادة.5-8الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

 يعرض النظام السنة الحالية لنظام االتصاالت االدارية.  السنة: 

 لسل يعطى لكل كشف وال يتكرر خالل السنة.رقم مس رقم  شف التوزيع: 

 هو تاريخ الكشف يتم إظهار تاريخ اليوم الحالي بشكل تلقائي من النظام ويسمح للمستخدم بتعديله. تاريخه: 

باركود القيد  ورد فيها رقم ستخدم االستطالع على الكشوف التيتمكن الم البحث في الكشوف عن بار ود القيد رقم: 

 المطلوب.

 تمكن المستخدم االستطالع على الكشوف التي ورد فيها رقم القيد المطلوب. الكشوف عن القيد رقم: يالبحث ف 

يقوم المستخدم بتحديد هل يريد إظهار المعامالت السرية في الطباعة وذلك باختيار "نعم" أم ال  إظهار السرية في الطباعة: 

 ي حقلي الموضوع وإسم صاحب المعاملة "سري/سري جدا ".يريد اظهارها في الطباعة وذلك باختيار "ال" حيث يظهر ف

يقوم المستخدم بالضغط بالدائرة الموجودة قبل كلمة "سعادة" ومن ثم ادخال اسم الشخص الموجه إليه الكشف أو  سعادة /: 

 يقوم بادخال اسمه في حقل "المكرم".

 رم" ومن ثم إدخال اسم الشخص الموجه إليه الكشف.قوم المستخدم بالضغط بالدائرة الموجودة قبل كلمة "المكيالمكرم /:  

 للمستخدم اختيار السجل التابع للمعاملة.قوم ايالسجل:  

" من F2يقوم المستخدم بادخال رقم الجهة الصادرة أو المحالة إليه المعامالت وبإمكانه الضغط على زر " الجهة المرسل إليها: 

 اء الجهات فيقوم المستخدم باختيار اسم الجهة من هذه القائمة.لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة تضم أسم



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: نظام االتصاالت اإلدارية

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  219 

 قوم المستخدم باختيار سبب إعادة المعاملة من القائمة المنسدلة.يسبب االعادة:  

كون هذا الحقل فعال وذلك عند اختيار سبب االعادة "السابقة المشار إليها تم إحالتها لكم" حيث يقوم المستخدم يبرقم:  

 حالة المعاملة.بادخال رقم إ

يكون هذا الحقل فعال وذلك عند اختيار سبب االعادة "السابقة المشار إليها تم إحالتها لكم" حيث يعرض النظام تاريخ  تاري : 

 اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه حيث يقوم المستخدم بادخال تاريخ إحالة المعاملة.

عند الضغط على هذا الزر يقوم النظام بتعبئة األسطر  رة حسب المحددات:بجميع المعامالت الصاد لقائيا  تتعبئة الكشف  

 .من واقع عمليات التصدير واإلحالة الصادر من الجهة

في الجدول  لقائيا  تمن الممكن أن يقوم المستخدم بإدخال رقم باركود القيد للمعامالت التي يرغب بإضافتها ويتم عرض معلوماته  

في شريط القيد صادر أو محال من الجهة التي تم اختيارها في الكشف وذلك بالضغط على زر "جديد" بشرط أن يكون رقم باركود 

 المعام أعلى جدول المعامالت.

قوم المستخدم باختيار لقب مدير مركز االتصاالت االدارية من القائمة المنسدلة ومن ثم يقوم يمدير مر ز االتصاالت االدارية:  

 بادخال اسمه.

 يعرض النظام عدد المعامالت في الكشف.: ت في الكشفالعدد المعام 

 اسم الشخص الذي قام بإعداد الكشف. تلقائيا  يعرض النظام  اسم من قام بلعداد الكشف: 

 ( بجانب كلمة إغالق الكشف حيث يتم إغالق الكشف الذي قام بإنشائه.يقوم المستخدم بوضع إشارة ) إغالق الكشف: 

 التاريخ والوقت الذي أعد فيه الكشف بعد حفظ الكشف. تلقائيا  يعرض النظام  تاري  ووقت إعداد الكشف: 

 قوم المستخدم بإدخال بعض المالحظات الخاصة بهذا الكشف. يالمالحظات:  

يقوم المستخدم باختيار المراسل المسؤول عن توزيع الكشف من القائمة المنسـدلة والـذي  المراسل المسؤول عن التوزيع: 

 قا  في تعريف المراسلين في اإلعدادات والرموز.تم تعريفه مسب
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 كشف بالمعامالت ضمن بيانات تسليم سابقة

تختص هـذه الشاشـة بإمكانيـة إعـداد كشـف بالمعـامالت ضـمن بيانـات تسـليم سـابقة، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار كشـف 

 (.9-5بالمعامالت ضمن بيانات تسليم سابقة من قائمة الصادر كما في الشكل )
 

 
  ( يمثل شاشة كشف بالمعامالت ضمن بيانات تسليم سابقة.5-9الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

 يستخدم هذا الزر إللغاء عملية البحث التي تمت وإتاحة إمكانية البحث من جديد. إلغاء العملية: 

ويكون هنا  إمكانية الختيار لموظفين الذين لهم صالحية عليها ائمة سجالت ايقوم المستخدم بتحديد السجل من ق السجل: 

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.جميع السجالت وذلك بوضع إشارة )

 السنة الحالية لنظام االتصاالت االدارية مع إمكانية التعديل عليها. تلقائيا  يعرض النظام  السنة: 

 أرقام قيد المعامالت التي يريد أن يعد كشف بها ومن ثم يقوم بالضغط على زر "إضافة". يقوم المستخدم بادخال أرقام القيد: 

 يقوم المستخدم بإدخال تاريخ قيد المعاملة الذي يريد أن يبدأ منه النظام بإعداد الكشف. من تاري  قيد: 

 لنظام بإعداد الكشف.قوم المستخدم بإدخال تاريخ قيد المعاملة الذي يريد أن ينتهي به ايإلى تاري  قيد:  

 م المستخدم بادخال أرقام القيد في حقل )من رقم قيد وفي حقل إلى رقم قيد(.ويق إلى(: -رقم القيد )من 

يقوم المستخدم بتحديد هل المعاملة "أصل أو صورة ......." وذلك باختيارها من القائمة المنسدلة، وبإمكان  أصل/ صورة: 

 المربع. (ط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )المستخدم اختيار الكل وذلك بالضغ

قوم المستخدم بتحديد نوع المعاملة وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب نوع المعاملة المطلوب، وبإمكان ينوع المعاملة: 

 المربع. (يث تظهر إشارة )المستخدم اختيار كل أنواع المعامالت وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" ح

 .يقوم المستخدم بتحديد الجهة الوارد منها المعاملة هل هي )جهة خارجية، إدارة داخلية، غير محدد( 
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" من لوحة المفاتيح حيث يعرض F2م المستخدم بادخال رقم الجهة الوارد منها المعاملة وذلك بالضغط على زر "وقيمن الجهة:  

الجهات فيقوم المستخدم باختيار الجهة المطلوبة، وبإمكان المستخدم اختيار الكل وذلك بالضغط  النظام قائمة بأرقام وأسماء

 المربع. (بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )

 .يقوم المستخدم بتحديد الجهة الصادر إليها المعاملة هل هي )جهة خارجية، إدارة داخلية، غير محدد( 

" مـن لوحـة المفـاتيح حيـث F2م المستخدم بادخال رقم الجهة الصاردة إليها المعاملـة وذلـك بالضـغط علـى زر "وقيإلى الجهة:  

وبإمكـان المسـتخدم اختيـار الكـل وذلـك ، يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات فيقوم المسـتخدم باختيـار الجهـة المطلوبـة

 المربع. (ر إشارة )بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظه

" مـن لوحـة المفـاتيح حيـث يعـرض F2يقوم المستخدم بادخال رقم فئات المراسلين وذلك بالضغط علـى زر " فئات المراسلين: 

النظام قائمة بأرقام وأسماء فئات المراسلين فيقوم المسـتخدم باختيـار فئـة المراسـلين المطلوبـة، وبإمكـان المسـتخدم اختيـار 

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

 يتم تحديد نوع كشف التسليم وذلك باختيار نوع كشف التسليم من القائمة المنسدلة. نوع الكشف: 

يقوم المستخدم بادخال رقم الكشف الذي يريد البحث عنه واختيار نوع الكشف من القائمـة المنسـدلة ومـن ثـم  رقم الكشف: 

  قوم بالضغط على زر "البحث عن طريق رقم الكشف فقط".ي

يتم تحديد هل يتم طباعة كل جهة على صفحة أم طباعة كل الجهات على صفحة واحدة وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانـب  

 الخيار المطلوب.

النظام جدول بالمعـامالت ضـمن  ضيقوم المستخدم بعد تحديد وإدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تنفيذ البحث" حيث يعر 

بيانات تسليم سابقة، ومن ثم يقوم المستخدم بإضافة هذه المعامالت إلى الكشف وذلك بالضغط بالمربع الموجـود بجانـب حقـل 

رقم قيد المعاملة من الجدول، ومن ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شـريط المهـام حيـث يعـرض النظـام 

 (.5-9-1معامالت ضمن بيانات تسليم سابقة كما في الشكل )كشف بال
 

 
 ( يمثل كشف بالمعامالت ضمن بيانات تسليم سابقة.5-9-1الشكل )
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 كشف المعامالت الصادرة

تختص هذه الشاشة بإمكانية إعداد كشف عن المعامالت الصادرة الموجـودة فـي النظـام، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار كشـف 

 (.10-5الصادرة من قائمة الصادر كما في الشكل )المعامالت 
 

 
  ( يمثل شاشة كشف المعامالت الصادرة.5-10الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

 يقوم المستخدم بتحديد سجل الصادر وذلك باختيار السجل من القائمة المنسدلة. السجل: 

و يعـرض النظـام اسـم اإلدارة ستخدم بادخـال رقـم اإلدارة التـي يريـد االسـتعالم عـن المعـامالت التـي تخصـها يقوم الم إلدارة:ا  

 المربع. (، وبإمكان المستخدم اختيار الكل وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر إشارة )تلقائيا  

 أن يبدأ منه النظام بإعداد الكشف.يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد  من تاري : 

 قوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن ينتهي به النظام بإعداد الكشف.يإلى تاري :  

على حقل السنة ليـتم تكـوين الكشـف عـن السـنة الحاليـة للنظـام، و عنـدها يتحـول  Checkقد يقوم المستخدم بعمل  السنة: 

إلـى قيمة حقل "يخ بداية السنة الحالية للنظام و" هي تارمن تاري فقط و تكون قيمة "" للعرض إلى تاري " و "من تاري حقل "

 " هي تاريخ نهاية السنة الحالية للنظام.تاري 

يقوم المستخدم بتحديد هل يريد طباعة "الباركود" أو طباعة "الرقم فقط" أو "عدم طباعة الرقم" وذلـك بالضـغط بالـدائرة الموجـودة  

 طلوب.بجانب الخيار الم

قوم المستخدم بتحديد هـل يريـد إعـداد كشـف مختصـر وذلـك بالضـغط بـالمربع الموجـود بجانـب جملـة كشـف ي شف مختصر:  

 ( في المربع.مختصر حيث تظهر إ شارة )

( يقوم المستخدم بالضغط بالمربع الموجود بجانب جملة "إظهار صور المعامالت" حيـث تظهـر إشـارة ) إظهار صور المعامالت: 

 لمربع، وذلك في حال أراد أن تظهر صور المعامالت في الكشف.في ا
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يقوم المستخدم بعد إدخال محددات التقرير السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث يعرض النظام كشـف  

 (.5-10-1المعامالت الصادرة كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل كشف المعامالت الصادرة.5-10-1الشكل )
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 كشف توزيع البريد الداخلي

تختص هذه الشاشة بإعداد كشوف تعرض كيفية توزيع البريـد الـداخلي بـين األشـخاص، وتظهـر هـذه الشاشـة كشـف توزيـع البريـد 

 (.11-5الداخلي من قائمة الصادر كما في الشكل )
 

 
  ( يمثل شاشة كشف توزيع البريد الداخلي.5-11الشكل )

 

 ي تتضمنها هذه الشاشة:وفيما يلي شرح للحقول الت
 

 :محددات التقرير 

 يعرض النظام السنة الحالية لنظام االتصاالت االدارية.  السنة: 

 رقم مسلسل يعطى لكل كشف وال يتكرر خالل السنة. رقم  شف التوزيع: 

 ه.هو تاريخ الكشف يتم إظهار تاريخ اليوم الحالي بشكل تلقائي من النظام ويسمح للمستخدم بتعديل تاريخه: 

في حالة أنه تم اختيار نوع الكشف للموظفين، يتغيّـر اسـم حقـل  ،دم باختيار )للموظفين أو للجهات(قوم المستخينوع الكشف:  

القائمة تعرض أسماء الموظفين. في حالة أنه تم اختيـار نـوع الكشـف للجهـات يتغيّـر الصادرة أو المحالة إلى الموظف والمعامالت 

 أو المحالة إلى الجهة و القائمة تعرض أسماء الجهات الداخلية. اسم حقل المعامالت الصادرة

يحدد المستخدم شكل الطباعة إما كل جهة على صفحة أو كل الجهات على صفحة واحدة أو كل الفئـات علـى  شكل الطباعة: 

 صفحة واحدة حسب طلب المستخدم.

عامالت السرية في الطباعة وذلـك باختيـار "نعـم" أم ال يقوم المستخدم بتحديد هل يريد إظهار الم إظهار السرية في الطباعة: 

 يريد اظهارها في الطباعة وذلك باختيار "ال" حيث يظهر في حقلي الموضوع وإسم صاحب المعاملة "سري/سري جدا ".

تمكـن المسـتخدم االسـتطالع علـى الكشـوف التـي ورقـم القيـد بـاركود القيـد  البحث في الكشوف عن بار ود القيـد رقـم: 

 طلوب.الم

 تمكن المستخدم االستطالع على الكشوف التي ورد فيها رقم القيد المطلوب. البحث في الكشوف عن القيد رقم: 
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كون هذا الحقل متاح فقـط فـي حالـة أن خاصـية "تفعيـل الجهـة االفتراضـية للمسـتخدم" ضـمن يالجهة التي أنشأت الكشف:  

المسـتخدم بتحديـد الجهـة التـي قامـت بإنشـاء  يقـوم بع بجانب الخاصـية.( في المرإعدادات النظام مفّعلة وذلك بوضع إشارة )

 الكشف، وتظهر القيمة االفتراضية الجهة التي يتبع لها المستخدم.

 .مكن للمستخدم اختيار السجل التابع للمعاملة المنسوبة للبريديالسجل:  

ة الخارجيـة أو الجهـة الداخليـة والتـي لهـا معـامالت وم المستخدم بادخال رمز الجهيق :المعامالت الواردة والمحالة من الجهة 

" مـن لوحـة المفـاتيح حيـث يعـرض F2صادرة ولم يتم عمل كشف تسليم صادر عـام لهـذه المعـامالت وبإمكانـه الضـغط علـى زر "

ذلـك بوضـع النظام قائمة تضم أسماء الجهات فيقوم المستخدم باختيار الجهة من هذه القائمـة، أو يقـوم باختيـار جميـع الجهـات و

 ( بالمربع الموجود بجانب القائمة المنسدلة.إشارة )

داخلية والتـي لهـا معـامالت يقوم المستخدم بادخال رمز الجهة الخارجية أو الجهة ال المعامالت الواردة أو المحالة من الجهة: 

" مـن لوحـة المفـاتيح حيـث يعـرض F2ولم يتم عمل كشف توزيع البريد الداخلي لهذه المعامالت وبإمكانـه الضـغط علـى زر "واردة 

النظام قائمة تضم أسماء الجهات فيقوم المستخدم باختيار الجهة من هذه القائمـة، أو يقـوم باختيـار جميـع الجهـات وذلـك بوضـع 

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.إشارة )

ت، يقوم المستخدم بادخـال رقـم الجهـة في حالة أنه تم اختيار نوع الكشف للجها المعامالت الصادرة أو المحالة إلى الجهة: 

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة تضم أسماء الجهـات F2الصادرة أو المحالة إليها المعامالت وبإمكانه الضغط على زر "

( فـي فيقوم المستخدم باختيار اسم الجهة من هذه القائمة، أو يقوم المستخدم باختيـار جميـع الجهـات وذلـك بوضـع إشـارة )

 المربع بجانب كلمة الكل. 

( فـي بوضـع إشـارة ) الكل وذلكيقوم المستخدم باختيار أصل للمعاملة أو صورة عنها أو يقوم المستخدم باختيار  أصل/صورة: 

 المربع بجانب كلمة الكل. 

مة الكل ثم اختيار أحـد أنـواع ( في المربع بجانب كليقوم المستخدم بتحديد نوع المعاملة وذلك بازالة اشارة  ) نوع المعاملة : 

( أو يمكنه اختيار كل االنـواع وذلـك باختيـار المربـع الموجـود بجانـب ...... ،صادر لوازم بناء، خطاب، إداري داخليالمعامالت التالية )

 كلمة "الكل" حيث تظهر جميع أنواع المعامالت في الكشف.

ي حال اختيار تعبئة الكشف فقط المعامالت التي تخـص فئـة وف تعبئة الكشف فقط المعامالت التي تخص فئة المراسلين: 

المراسلين من فئة معينة إلى فئة معينة حيث يقوم المستخدم بادخـال رمـز الفئـة حيـث يعـرض النظـام اسـم الفئـة، حيـث تـتم 

 التعبئة بحيث يكون فئة المراسل هو نفس الفئة المحددة في الجهات الداخلية الموجه لها المعاملة.

يقوم المستخدم بادخال رمز الشـخص الـذي قـام بتقييـد المعاملـة أو يقـوم باختيـار الكـل وذلـك  قام بتقييد المعاملة: اسم من 

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.بوضع اشارة )

ع يقوم المستخدم بادخال رمز الشخص الذي قام بتنفيذ الحركة  أو يقوم باختيـار الكـل وذلـك بوضـ اسم من قام بتنفيذ الحر ة: 

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.اشارة )

 يقوم المستخدم بادخال تاريخ الوارد في حقلي من و إلى. تاري  الوارد: 

 .و إلى مني يتم ادخال رقم القيد في حقل رقم القيد: 

 يتم اضافة أرقام محددة للقيد ومن ثم يتم الضغط على زر "إضافة" حيث تصبح مضافة. أرقام القيد: 

عنـد الضـغط علـى هـذا الـزر يقـوم النظـام  بجميع المعامالت الصادرة أو المحالة حسب المحـددات: لقائيا  تتعبئة الكشف  

بتعبئة األسطر من واقع عمليات ا لتصدير واإلحالة الصادر من الجهة ولم يتم إضافتها لكشوف تسليم )من أي نـوع( ويكـون الوضـع 

 ل في حالة اإلضافة والتعديل فقط .االفتراضي لالختيار لها هو "ال"، يكون هذا الزر فعا

بجميع المعـامالت الصـادرة أو المحالـة حسـب المحـددات والتـي طـرق التسـليم لهـا مرتبطـة  لقائيا  تتعبئة الكشف  

أيضا بناء  علـى هـذا الشـرط، يكـون هـذا الـزر فعـال  الزر يقوم النظام بتعبئة األسطر عند الضغط على هذابكشف توزيع داتلي: 

 ل.فة والتعديفي حالة اإلضا

بالضـغط علـى هـذا الـزر يعـرض النظـام شاشـة تبـين  االستعالم عن المعامالت التي سحبت ضمن  شف تسليم سابق: 

 المعامالت التي سحبت ضمن كشف تسليم تم إعداده سابقا .

في الجـدول  تلقائيا   همن الممكن إن يقوم المستخدم بإدخال رقم باركود القيد للمعامالت التي يرغب بإضافتها ويتم عرض معلومات 

في شـريط  بشرط أن يكون رقم باركود القيد صادر أو محال من الجهة التي تم اختيارها في الكشف وذلك بالضغط على زر "جديد"

 حيث تظهر الحقول التالية:المهام اعلى جدول المعامالت، 

 يعرض النظام شاشة تسجيل المعاملة. لرابطعلى هذا ا الضغطباستطالع:  

يقوم المستخدم بادخال رقم القيد للمعاملة التي يريد إضافتها إلى الكشف حيث أن النظام يعـرض المعاملـة وصـورها يد: قرقم ال 

 في الجدول فيقوم المستخدم باختيار المعاملة وصورها.

 يعرض النظام عدد المعامالت الموجودة في هذا الكشف. عدد المعالمالت في الكشف: 
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 ( بجانب كلمة إغالق الكشف حيث يتم إغالق الكشف الذي قام بإنشائه.دم بوضع إشارة )يقوم المستخ إغالق الكشف: 

 .ظهر النظام اسم الشخص الذي قام بإعداد الكشفياسم من قام بلعداد الكشف:  

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ والوقت الذي اعد فيه الكشف. تاري  ووقت إعداد الكشف: 

 دخال بعض المالحظات الخاصة بهذا الكشف، حيث يكون هذا الحقل فعاال  بعد إغالق الكشف.قوم المستخدم بإيالمالحظات:  

يقوم المستخدم باختيار المراسل المسؤول عن توزيع الكشف من القائمة المنسـدلة والـذي  المراسل المسؤول عن التوزيع: 

 تم تعريفه مسبقا  في تعريف المراسلين في اإلعدادات والرموز.
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 مالت المسجلة والمحالةكشف المعا

تختص هذه الشاشة بإعـداد عـن المعـامالت التـي تـم تسـجيها فـي شاشـة تسـجيل الصـادر العـام، وتظهـر هـذه الشاشـة كشـف 

 (.12-5المعامالت المسجلة والمحالة من قائمة الصادر كما في الشكل )
 

 
  ( يمثل شاشة كشف المعامالت المسجلة والمحالة.5-12الشكل )

 

 شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:وفيما يلي 
 

 :محددات التقرير 

" مـن لوحـة المفـاتيح حيـث يعـرض F2يتم ادخال رقم الجهة الصادرة منها المعاملة وذلك بالضـغط علـى زر " الجهة الصادر منها: 

لجهــات الصــادرة منهــا النظــام قائمــة بأرقــام وأســماء الجهــات فــيم اختيــار الجهــة المطلوبــة، و بإمكــان المســتخدم اختيــار جميــع ا

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

 يتم تحديد هل الجهة الصادرة إليها المعاملة جهة خارجية أم جهة داخلية وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب الجهة المطلوبة. 

" مـن لوحـة المفـاتيح حيـث يعـرض F2الجهة الصادرة إليها المعاملة وذلك بالضـغط علـى زر " يتم ادخال رقم الجهة الصادر إليها: 

النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات فيم اختيار الجهة المطلوبة وبإمكان المستخدم اختيار جميع الجهات الصادرة إليهـا المعـامالت 

 ( في المربع.رة )وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر إشا

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه النظام بإعداد الكشف. من تاري : 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن ينتهي به النظام بإعداد الكشف. إلى تاري : 

 عن المعامالت المحاالت. يتم الضغط بالمربع الموجود اإلحاالت في حإلى أردنا إصدار التقرير  اإلحاالت: 

يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام ويظهر كشف المعامالت المسجلة والمحالة كمـا فـي الشـكل  

(5-12-1.) 
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  ( يمثل كشف المعامالت المسجلة والمحالة.5-12-1الشكل )
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 كشف بالمعامالت الصادرة حسب موقّع الخطاب

بإمكانية إعداد كشف بالمعامالت الصادرة وذلك حسب موقّع الخطاب، وتظهر هذه الشاشـة عنـد اختيـار كشـف  تختص هذه الشاشة

 (.13-5بالمعامالت الصادرة حسب موقّع الخطاب من قائمة الصادر كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالمعامالت الصادرة حسب موقّع الخطاب.5-13الشكل )

 

 التي تتضمنها هذه الشاشة:وفيما يلي شرح للحقول 
 

 :محددات التقرير 

 يقوم المستخدم بتحديد السجل من قائمة السجالت التي له صالحية عليها. السجل: 

يكـون ، وتلقائيـا  يقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة المعدة للمعاملة وبالتالي يقوم النظـام بإظهـار اسـم هـذه الجهـة  من الجهة: 

 ( في المربع.الجهات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر وضع إشارة )هنا  إمكانية إلختيار جميع 

، تلقائيـا  يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف الموجه منه المعاملة وبالتالي يقوم النظام بإظهـار اسـم هـذا الموظـف  موجه من: 

( فـي ربع الموجود بجانب كلمة الكـل حيـث تظهـر وضـع إشـارة )يكون هنا  إمكانية إلختيار جميع الموظفين وذلك بالضغط بالمو

 المربع.

 يقوم المستخدم بتحديد هل الجهة خارجية أم داخلية وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب الجهة.  

، تلقائيـا  هـة يقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة الصادر إليهـا المعاملـة وبالتـالي يقـوم النظـام بإظهـار اسـم هـذه الج إلى الجهة: 

( فـي يكون هنا  إمكانية إلختيار جميع الجهات وذلك بالضغط بالمربع الموجـود بجانـب كلمـة الكـل حيـث تظهـر وضـع إشـارة )و

 المربع.

يكون هنـا  إمكانيـة إلختيـار غير ذلك من القائمة المنسدلة، و يقوم المستخدم باختيار نوع السجل هل هو أصل أو مكرر أو أصل: 

 ( في المربع.رات وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر وضع إشارة )جميع االختيا

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه النظام بإعداد الكشف. من تاري : 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن ينتهي به النظام بإعداد الكشف. إلى تاري : 
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خدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث تظهر شاشة كشـف بالمعـامالت الصـادرة حسـب موقّـع تيقوم المس 

 (.1-13-5الخطاب كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف بالمعامالت الصادرة حسب موقّع الخطاب.5-13-1الشكل )
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 اإلحالة

ة في النظام، و يقصد في اإلحالة هي إجراء يتم من خالله إرسـال ( مجموعة شاشات اإلحال0-6تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

 المعامالت من جهات معينة إلى موظفين معينين للقيام ببعض اإلجراءات على هذه المعاملة.
 

 
 ( يمثل شاشة اإلحالة في نظام االتصاالت اإلدارية.6-0الشكل )

 

 ه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.يمكن اختيار إي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذ
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 إحالة المعامالت وتوزيعها

تختص هذه الشاشة بتسجيل إحالة المعامالت التي قام بتسجيلها في شاشات تسجيل المعـامالت، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـدما 
 (.1-6يقوم المستخدم باختيار إحالة المعامالت وتوزيعها من قائمة اإلحالة كما في الشكل )

 

 
  ( يمثل شاشة إحالة المعامالت وتوزيعها.6-1شكل )ال
 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

فـي االعـدادات العامـة للنظـام  تتحدد قيمة هذا الحقل حسب قيمـة الحقـل "تفعيـل الجهـة االفتراضـية للمسـتخدم" من الجهة: 

ن قيمة هذا الحقـل هـي الجهـة الحقيقيـة للمسـتخدم الحـالي المعرفـة لـه فـي شاشـة "نعم" تكو بحيث لو كانت قيمته تساوي

تكـون قيمـة هـذا الحقـل هـي الجهـة للمسـتخدم و اذا كانـت قيمـة الحقـل تسـاوي "ال"  ،تعريف صالحية الموظفين على الجهات

 المعرفة في النظام العام.

عاملة وسيقوم النظام بإظهار اسـم الشـخص مباشـرة بمجـرد يقوم المستخدم بإدخال رقم الشخص المحالة منه الم محالة من: 

 إدخال رقمه.

 تسجيل إحالة المعاملة للحاالت التالية: يمكن 

o :أي إحالـة معاملـة تـم تسـجيلها فـي شاشـة تسـجيل المعـامالت وبعـد اختيارهـا يقـوم المسـتخدم  إحالة معاملة جديدة

 معاملة.بالضغط على زر "اختيار" فتظهر شاشة بالمعامالت فيختار 

o :دخـال رقـم بـاركود القيـد والسـجل حيـث يقـوم المسـتخدم بإ إحالة معاملة تم قيدها بسجل صادر/وارد تاص بالجهة

 نقوم بعد ذلك بالضغط على زر "اختيار" فتظهر شاشة بالمعامالت فنختار معاملة.و

o :لجهة أو شخص سـيقوم باإلحالـة وبعـد أي إحالة معاملة تم إحالتها  إعادة إحالة لمعاملة تم إحالتها أو تصديرها للجهة

اختيارها يقوم المستخدم بإدخال رقم باركود اإلحالة / الصادر بعد ذلك بالضغط علـى زر "اختيـار" فتظهـر شاشـة بالمعـامالت 

 فنختار معاملة.
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ه صـادر عـام أو رقم باركود معاملة مسجلة بالنظام قام المستخدم بإدخاله على النظام ويكون من أساس رقم بار ود المعاملة: 

 وارد عام أو معاملة داخلية أو إن يكون مدخال من قبل مستخدم آخر.

 يكون الرقم خاص بصادر مسجل في النظام. رقم بار ود القيد: 

 يكون الرقم خاص بقيد إحالة أو صادر مسجل في النظام. رقم بار ود اإلحالة/الصادر: 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم السجل. السجل: 

 من النظام تمثل السنة الحالية. تلقائيا  هر تظ السنة: 

 يتم ادخال رقم قيد المعاملة. رقم القيد: 

 من النظام و يمثل التاريخ والوقت الذي تم فيه اختيار المعاملة. تلقائيا  ظهر يالتاري  والوقت:  

 يمثل اسم السجل في المعاملة التي تم اختيارها ويظهر بشكل تلقائي. اسم السجل: 

 تمثل اسم الجهة أو الوحدة اإلدارية التي يكون الموظف تابع لها. من الجهة: 

 اسم الموظف الموجهة اإلحالة منه. موجهة من: 

 تمثل الجهة أو الوحدة اإلدارية التي يكون الموظف تابع لها. إلى الجهة: 

 اسم الموظف الذي سوف تحال إليه المعاملة. موجهة إلى: 

 م تعريفه سابقا  في رمز مواضيع المعامالت في اإلعدادات والرموز.رمز موضوع المعاملة الذي ت الموضوع: 

 يعرض النظام مرفقات المعاملة في حال وجود مرفقات. المرفقات: 

 عرض فيما إذا كانت المعاملة أصل أو صورة.يأصل/صورة:  

 

 :حالة المعاملة 

حسب المعاملة المسترجعة، يظهر بخط عريض ب –للعرض فقط، يظهر به إما القيمة نعم أو ال  المعاملة منتهية )نعم/ال(: 

 ويظهر فقط في حال كانت قيمة إعداد النظام "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعامالت" ضمن إعدادات النظام.

للعرض فقط وتظهر به حالة المعاملة المسترجعة، ويكون بخط عريض ويظهر فقط في  حالة المعاملة)منتهية/تحت التنفيذ(: 

 قيمة إعداد النظام "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعامالت" ضمن إعدادات النظام.حال كانت 

بحسب المعاملة المسترجعة، يظهر بخط عريض  –للعرض فقط، يظهر به إما القيمة نعم أو ال  المعاملة موقوفة )نعم/ال(: 

 ف المعامالت" ضمن إعدادات النظام.ويظهر فقط في حال كانت قيمة إعداد النظام "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقا

رابط يقوم بفتح شاشة "تغيير حالة المعاملة"، يكون ظاهرا  فقط بعد استرجاع بيانات المعاملة في  تغيير حالة المعاملة: 

 الشاشة )بوضع االستعالم( وذلك في حال كانت قيمة إعداد النظام "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعامالت" ضمن إعدادات

 النظام = نعم.

يقوم المستخدم بالضغط على رابط إضافة معاملة جديدة إلضافة المعاملة التي تم اختيارها الى جدول  إضافة معاملة جديدة: 

 المعامالت المحالة اذا أراد إحالة أكثر من معاملة لنفس الجهة.

 تم إدخال السنة الحالية إما هجري أو ميالدي.يالسنة:  

 لوقت الحالي.يتم إدخال ا الساعة: 

 من النظام حسب التاريخ. تلقائيا  يظهر  اليوم: 

 هو رقم تلقائي مسلسل على مستوى السنة ويظهر عند الحفظ. رقم إشعار اإلحالة: 

 تاريخ اليوم ويمكن تعديله بتاريخ سابق لتاريخ اليوم. تاري  اإلحالة: 

 سط الشاشة حيث تظهر الحقول التالية:ويمكن للمستخدم اضافة احالة جديدة وذلك بالضغط على زر "جديد" في  

o :رقم مسلسل تلقائي. م 

o  :كود االحالة.ريقوم المستخدم بادخال رقم بارقم بار ود االحالة 

o  :بعد تحديد مجموعة االحالة، كما ويمكن تحديد إذا كانت  تلقائيا  يظهر النظام اسم الجهة المحال اليها الجهة المحال اليها

" من لوحة المفاتيح F2وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب كل خيار ومن ثم يتم الضغط على زر "الجهة داخلية أو خارجية 

حيث تظهر قائمة بأرقام واسماء الجهات فيتم اختيار الجهة، ويكون هذا الخيار فعاال  وذلك عند اختيار "نعم" يمكن االحالة 

ت االدارية، كما ويمكن إحالة المعاملة إلى نفس الجهة المحالة لجهات خارجية في شاشة االعدادات العامة لنظام االتصاال

 منها.

o  :يقوم المستخدم بادخال اسم الموظف المحال اليه المعاملة.الموظف المحال اليه/موجه إلى 

o  :يقوم المستخدم بادخال المرفقات إلحالة المعاملة.المرفقات 

o  :ورة من القائمة المنسدلة.يقوم المستخدم بتحديد هل المعاملة أصل أم صأصل/صورة 
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o :تعرض قائمة شكل على يكونبحيث يقوم المستخدم بتحديد االجراء المطلوب عمله على المعاملة  االجراء المطلوب 

 .(اإلحاالت جدول في كما تماما  ) المعرفة اإلجراءات عناصرها

o  :يقوم المستخدم بتحديد مجموعة االحالة من القائمة المنسدلة.مجموعة االحالة 

o  :يقوم المستخدم بادخال تاريخ آخر موعد للرد.آتر موعد للرد 

o  :اختيار إذا كانت المعاملة مطلوبة اإلعادة من خالل اختيار "نعم" وغير مطلوبة باختيار"ال".مطلوب إعادة المعاملة 

o التاريخالنظام باحتساب يقوم المستخدم بتحديد المدة المتوقعة إلنجاز المعاملة و يقوم  :المدة المتوقعة إلنجاز المعاملة 

 .تلقائيا   المعاملة إلنجاز المتوقع

o  :مدة ليقوم المستخدم بتحديد التاريخ المتوقع إلنجاز المعاملة و يقوم النظان باحتساب االتاري  المتوقع إلنجاز المعاملة

 .تلقائيا  المتوقعة إلنجاز المعاملة 

o ابة اإلجراء المتخذ من الجهة المحيلة.يقوم المستخدم بكت: المحيلة الجهة من المتخذ اإلجراء 

 من القائمة المنسدلة. تسليم اإلحالة يقوم المستخدم باختيار طريقة طريقة التسليم: 

 اختيار إذا كانت اإلحالة مطلوبة المتابعة من خالل اختيار "نعم" وغير مطلوبة باختيار"ال". مطلوب المتابعة: 

 مسؤول عن متابعة اإلحالة.اختيار الشخص الذي يكون  مسؤول المتابعة: 

اختيار إمكانية إرسال اإلحالة عـن طريـق البريـد االلكترونـي لشـخص محـدد وذلـك باختيـار "نعـم" أو  إشعار بالبريد االلكتروني: 

 اختيار "ال" إذا كنا ال نريد إرسالها بالبريد االلكتروني.

 ام بالالزم...".يتم كتابة الغرض من البريد االلكتروني مثال  "الرجاء القي الشرح: 

 إذا كان اختيار المستخدم نعم أم ال. تلقائيا  ظهر يتم اإلرسال بالبريد االلكتروني:  

 عنوان البريد االلكتروني للشخص المراد اإلرسال له. تلقائيا  يظهر : لبريد اإللكترونياعنوان  

 حسب المعلومات التي اختارها المستخدم. تلقائيا  يظهر  طريقة االستالم: 

 اسم المستخدم الحالي للنظام. تلقائيا  يظهر مستخدم: لاسم ا 

 تاريخ استالم اإلحالة. تلقائيا  ظهر يتاري  ووقت االستالم:  

 سم الشخص الذي سوف يستلم اإلحالة.ااسم المستلم:  

 اريخ استالم اإلحالة ووقتها.تتاري  ووقت اإلرسال:  

 لنظام شاشة كشف توزيع البريد الداخلي بالمعامالت المحالة.بالضغط على هذا الزر يعرض ا  شف توزيع البريد الداتلي: 

 بالضغط على هذا الزر يعرض النظام شاشة كشف المعامالت المحالة.  شف المعامالت المحالة: 

 بالضغط على هذا الزر يقوم النظام بطباعة نموذج إحالة المعامالت.  طباعة نموذج اإلحالة: 
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 تسجيل استالم اإلحالة

شاشة بتسجيل استالم اإلحالة من قبل المستلم لهذه اإلحالـة، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار تسـجيل اسـتالم تختص هذه ال

 (.2-6اإلحالة من قائمة اإلحالة كما في الشكل )
 

 
  ( يمثل شاشة تسجيل استالم اإلحالة.6-2الشكل )

 

ات أقدم حركة إحالـة للمسـتخدم الحـالي للنظـام ولـم يـتم بعرض معلوم تلقائيا  عند فتح شاشة تسجيل استالم اإلحالة يقوم النظام 

 استالمها أو رفض استالمها ويسمح له بعمل استالم أو رفض استالم وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 :المعلومات الرئيسية 

اسـه صـادر عـام أو رقم باركود معاملة مسجلة بالنظام قام المستخدم بإدخاله على النظام ويكـون مـن أس رقم بار ود اإلحالة: 

 وارد عام أو معاملة داخلية أو إن يكون مدخال من قبل مستخدم آخر.

 يتم ادخال رقم باركود احالة المعاملة. رقم بار ود القيد: 

 يظهر النظام رقم القيد للمعاملة. رقم القيد: 

 يظهر النظام اسم السجل حسب نوع القيد. السجل: 

 السنة الحالية.من النظام تمثل  تلقائيا  تظهر  السنة: 

 رقم تلقائي مسلسل على مستوى السنة بشكل مسلسل.  رقم إشعار اإلحالة: 

 و يمثل التاريخ والوقت الذي تم فيه اختيار المعاملة. تلقائيا  يظهره من النظام  تاري  اإلحالة: 

 من النظام حسب الوقت المدخل. تلقائيا  تظهر  الساعة: 

 التاريخ.من النظام حسب  تلقائيا  يظهر  اليوم: 

 .المعاملة منها المحالة الجهة اسم عرض يتم من الجهة: 

 .اإلحالة بإجراء قام الذي الموظف عرض يتم محالة من: 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: نظام االتصاالت اإلدارية

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  236 

 .المعاملة إليها المحالة الجهة اسم عرض يتم إلى الجهة: 

 .االستالم إجراء بتنفيذ سيقوم والذي إليه المحالة الموظف عرض يتم محالة إلى: 

 تخدم بتحديد طبيعة اإلحالة للمعاملة هل سيتم إحالة أصل المعاملة أو صورة عنها.يقوم المس أصل/صورة: 

 قوم المستخدم بتحديد آخر موعد للرد على المعاملة المحالة.يآتر موعد للرد:  

" أو اختيار إمكانية إرسال اإلحالة عـن طريـق البريـد االلكترونـي لشـخص محـدد وذلـك باختيـار "نعـم إشعار بالبريد االلكتروني: 

 اختيار "ال" إذا كان المستخدم ال يريد إرسالها بالبريد االلكتروني.

 يعرض النظام مرفقات المعاملة في حال وجود مرفقات. المرفقات: 

يقوم المسـتخدم بتحديـد اإلجـراء المطلـوب )المعـرف مسـبقا فـي الرمـوز و اإلعـدادات( علـى المعاملـة مثـل  اإلجراء المطلوب: 

 ملف. للمتابعة أو للحفظ في

 تحديد فيما إذا كان مطلوب إعادة المعاملة أم ال. مطلوب إعادة المعاملة: 

 (.م إما ) باليد أو بالبريد....إلخاختيار طريقة التسلي طريقة التسليم: 

 حسب شروط المتابعة. تلقائيا  تظهر  طلوب المتابعة:م  

 المتابعة للمعاملة الحالية. تظهر قائمة بأسماء األشخاص التي تنطبق عليهم شروط مسؤول المتابعة: 

 .يعرض النظام رقم باركود المعاملة رقم بار ود المعاملة: 

 .عرض النظام رقم باركود القيديرقم بار ود القيد:  

 .عرض النظام السنة التي تم انشاء المعاملة فيهايالسنة:  

 .يعرض النظام تاريخ و وقت انشاء المعاملةوالوقت:  التاري  

 .النظام اسم سجل المعاملةعرض ياسم السجل:  

 .عرض النظام رقم القيديرقم القيد:  

 .المعاملة تلقائيا   هاالموجهة من الجهة و اسم الجهةيظهر رقم  من الجهة: 

 .يظهر رقم الموظف الموجهة منه المعاملة تلقائيا  ويقوم النظام بإظهار اسم الشخص الموجهة منه المعاملة موجه من: 

 .المعاملة تلقائيا   إليهاالموجهة  لجهة و اسم الجهةايظهر رقم  إلى الجهة: 

 .ويقوم النظام بإظهار اسم الشخص الموجهة منه المعاملة تلقائيا  هر رقم الموظف الموجهة منه المعاملة يظ موجهة إلى: 

 .عرض موضوع المعاملةيالموضوع:  

 للمعاملة. مرفقات هنا كان  عرض النظام المرفقات اذايالمرفقات:   

 .يعرض النظام نوع المعاملة ان كانت أصل أم صورةرة: وأصل/ص 

 يقوم المستخدم بإدخال الشرح. الشرح: 

 إذا كان اختيار المستخدم نعم أم ال. تلقائيا  يظهر  تم اإلرسال بالبريد االلكتروني: 

 عنوان البريد االلكتروني للشخص المراد اإلرسال له. تلقائيا  يظهر  :لبريد اإللكترونياعنوان  

 حسب المعلومات التي اختارها المستخدم. تلقائيا  يظهر  قة االستالم:يطر 

 اسم المستخدم الحالي للنظام. تلقائيا  يظهر  اسم المستخدم: 

 تاريخ استالم اإلحالة. تلقائيا  يظهر  تاري  ووقت االستالم: 

 اسم الشخص الذي سوف يستلم اإلحالة. اسم المستلم: 

 م اإلحالة ووقتها.تاريخ استال تاري  ووقت اإلرسال: 

 استالم اإلحالة أو رفض استالم اإلحالة. قوم المستخدم باختياري)استالم اإلحالة/رفض استالم اإلحالة(:  

 يقوم المستخدم بذكر السبب في حال اختار رفض استالم اإلحالة. السبب: 
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 اإلحالة الجماعية للمعامالت 
 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار اإلحالـة الجماعيـة للمعـامالت كمـا فـي الشـكل تختص هذه الشاشة باإلحالة الجماعية للمعامالت، و

(6-3.) 
 

 
  ( يمثل شاشة اإلحالة الجماعية للمعامالت.6-3الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 تابع لها. الموظفتمثل اسم الجهة أو الوحدة اإلدارية التي يكون  من الجهة: 

 اسم الموظف الموجهة اإلحالة منه. محالة من: 

 مسلسل على مستوى السنة بشكل مسلسل. تلقائي هو رقم  رقم إشعار اإلحالة: 

 .يقوم المستخدم بإدخال رقم القيد للبحث عن إحاالت سابقة رقم القيد: 

 .للبحث عن إحاالت سابقةيقوم المستخدم بإدخال السنة  السنة: 

 التاريخ الذي تمت فيه إحالة المعامالت، يستخدم للبحث عن إحاالت سابقة هو :تاري  اإلحالة 

 :حيث يتم تحديد الحقول التالية وارد تاص بالجهةتم قيدها بسجل صادر/ إحالة معامالت جديدة 

o  :يقوم المستخدم بتحديد السجل من القائمة المنسدلة.السجل 

o  : لتـاريخ الـذي بـدأ منـه قيـد المعـامالت فـي سـجل الصـادر أو الـوارد، أو يقـوم يقـوم المسـتخدم بتحديـد اتاري  القيد من تاري

 " من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.F8المستخدم بالضغط على زر "

o  : الـوارد، أو يقـوم المسـتخدم  يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الـذي انتهـى بـه قيـد المعـامالت فـي سـجل الصـادر أوإلى تاري

 " من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. F8بالضغط على زر "

o  :يقوم المستخدم بتحديد رقم تسلسل قيد المعامالت في سجل الوارد أو الصادر فـي حقلـي مـن و رقم التسلسل من و إلى

 لسل يقوم المستخدم بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة الكل. إلى، وإلختيار جميع أرقام التس
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o .يتم اختيار المعامالت المراد إحالتها بالضغط على زر اختيار المعامالت و من ثم الضغط عل زر إحالة المعامالت 

ت عليها المحددات يقوم النظام باسترجاع المعامالت التي انطبق عند الضغط على زر اختيار المعامالت اتتيار المعامالت: 

 بشرط أن ال تكون موقوفة وعرضها في جدول المعامالت.

بعد ان يتم ادخال المعامالت المطلوب احالتها  يقوم المستخدم بالضغط على زر إحالة المعامالت حتى تتم  إحالة المعامالت: 

 .احالتها
 م المستخدم بالضغط على زر "طباعة كشفلطباعة كشف االحالة الجماعية للمعامالت يقو :طباعة  شف االحالة الجماعي 

 االحالة الجماعي".

يتم تفعيل هذا الزر اذا كان قيمة االعداد النظام "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعامالت"  المعامالت المستثناة من اإلحالة: 

تهية أو موقوفة فيقوم النظام يتم التحقق من حالة المعاملة ففي حال كان هنا  معامالت من ،ضمن إعدادات النظام = نعم

بتفعيل الرابط "المعامالت المستثناة من اإلحالة"، وفي حال عدم وجود معامالت منتهية أو موقوفة فيكون هذا الرابط غير مفعل، 

 وعند الضغط عليه يعرض النظام بيانات المعامالت المنتهية والموقوفة في جدول يشمل ما يلي:

o .مسلسل 

o رقم باركود المعاملة. 

o .رقم القيد 

o .الموضوع 

o  سبب االستثناء ويعرض فيه أحد القيم الثالثه حسب سبب االستثناء )المعاملة منتهية، المعاملة موقوفة، المعاملة

 منتهية وموقوفة(.

 جدول المعامالت و يحتوي على الحقول التالية: 

o :رقم مسلسل. م 

o Checkbox:  تلقائيا  يكون "Uncheck"  و يقوم المستخدم بعمل"check" .للحقل بجانب المعاملة المطلوب احالتها 

o :يظهر النظام رقم باركود القيد الموجود في المعاملة. رقم بار ود القيد 

o يظهر النظام رقم باركود المعاملة. رقم بار ود المعاملة 

o :يظهر النظام رقم القيد للمعاملة. رقم القيد 

o :الذي تم تعريفه في شاشة تعريف السجالت. وهو عبارة عن اسم السجل تلقائيا  يظهر  اسم السجل 

o :اسم الجهة التي أصدرت المعاملة. تلقائيا  يظهر النظام  من الجهة 

o :تمثل الجهة أو الوحدة اإلدارية التي أوردت له المعاملة. إلى الجهة 

 

و الذي يحتوي على إلضافة جهات حتى تتم اإلحالة اليها يقوم المستخدم بالضغط على جديد في شريط مهام جدول الجهات 

 الحقول التالية:

 رقم مسلسل. م: 

 بمجرد إتمام عملية الحفظ. تلقائيا  يكونه النظام  رقم بار ود اإلحالة: 

 يقوم المستخدم باختيار مجموعة اإلحالة. مجموعة اإلحالة: 

 يقوم المستخدم باختيار الجهة المحال إليها المعاملة. الجهة المحال إليها: 

 .اسم الموظف المحال إليه المعاملة المستخدم بادخاليقوم  :هالموظف المحال إلي 

 يقوم المستخدم بتحديد طبيعة اإلحالة للمعاملة هل سيتم إحالة أصل المعاملة أو صورة عنها أصل/صورة: 

ثل يقوم المستخدم بتحديد اإلجراء المطلوب )المعرف مسبقا في الرموز و اإلعدادات( على المعاملة م اإلجراء المطلوب: 

 للمتابعة أو للحفظ في ملف.

 قوم المستخدم بتحديد آخر موعد للرد على المعاملة المحالة.يآتر موعد للرد:  

 تحديد فيما إذا كان مطلوب إعادة المعاملة أم ال. مطلوب إعادة المعاملة: 

 من القائمة المنسدلة.اختيار طريقة التسليم  طريقة التسليم: 

 حسب شروط المتابعة. تلقائيا  تظهر  مطلوب المتابعة: 

 تظهر قائمة بأسماء األشخاص التي تنطبق عليهم شروط المتابعة للمعاملة الحالية. مسؤول المتابعة: 

اختيار إمكانية إرسال اإلحالة عن طريق البريد االلكتروني لشخص محدد وذلك باختيار "نعم" أو  إشعار بالبريد االلكتروني: 

 يريد إرسالها بالبريد االلكتروني.اختيار "ال" إذا كان المستخدم ال 

 يقوم المستخدم بإضافة بعض التفاصيل لتوضيح بعض األشياء عن عملية اإلحالة التي قام بها. الشرح: 
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 طباعة نموذج إحالة للمعامالت المقيدة

نمـوذج إحالـة  تختص هـذه الشاشـة بإمكانيـة طباعـة نمـوذج إحالـة للمعـامالت المقيـدة، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار طباعـة

 (.4-6للمعامالت المقيدة من قائمة اإلحالة كما في الشكل )

 

 
 ( يمثل شاشة طباعة نموذج إحالة للمعامالت المقيدة.6-4الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

ويكون هنا  إمكانية الختيار جميع  حية عليهاة السجالت التي له صالقوم المستخدم بتحديد السجل من قائميالسجل : 

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.السجالت التي له صالحية عليها وذلك بوضع إشارة )

 يقوم المستخدم بإدخال السنة التي تتبع لها اإلحالة. السنة: 

 كشف على هذه المعامالت.يقوم المستخدم بإدخال رقم القيد المسلسل الذي يريد أن يبدأ من عنده ال من رقم القيد: 

يقوم المستخدم بإدخال رقم القيد المسلسل الذي يريد إن ينتهي عنده الكشف و يكون هنا  إمكانية الختيار  إلى رقم القيد: 

 في المربع بجانب كلمة الكل. ()جميع القيود وذلك بوضع إشارة 

 لنظام بإعداد النموذج.يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه ا من تاري : 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن ينتهي به النظام بإعداد النموذج. إلى تاري : 

 عدد المعامالت التي يحتويها هذا النموذج. قوم النظام بإظهاريعدد المعامالت:  

المهام حيث يقوم النظام بطباعة نموذج  طيقوم المستخدم بعد تحديد الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شري 

 إحالة للمعامالت المقيدة.
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 كشف المعامالت المحالة

تختص هذه الشاشة بإعداد كشوف تعرض كيفية توزيـع البريـد الـداخلي بـين األشـخاص، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار كشـف 

 (.5-6المعامالت المحالة من قائمة االحالة كما في الشكل )
 

 
  ( يمثل شاشة كشف المعامالت المحالة.6-5الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

 يعرض النظام السنة الحالية لنظام االتصاالت االدارية.  السنة: 

 رقم مسلسل يعطى لكل كشف وال يتكرر خالل السنة. رقم  شف التوزيع: 

 ر تاريخ اليوم الحالي بشكل تلقائي من النظام ويسمح للمستخدم بتعديله.هو تاريخ الكشف يتم إظها تاريخه: 

قـوم المســتخدم باختيـار )للمــوظفين أو للجهـات( حيــث بتغييـر اســم حقـل )المعــامالت الصـادرة أو الحالــة إلــى ينـوع الكشــف:  

ات الداخليـة علـى حسـب نـوع الموظف( على حسب نوع الكشف الذي تم اختياره و القائمة تعرض إما أسماء الموظفين أو الجهـ

 الكشف.

حدد المستخدم شكل الطباعة إمـا كـل جهـة علـى صـفحة أو كـل الجهـات علـى صـفحة واحـدة حسـب طلـب يشكل الطباعة: 

 المستخدم.

يقوم المستخدم بتحديد هل يريد إظهار المعامالت السرية في الطباعة وذلـك باختيـار "نعـم" أم ال  إظهار السرية في الطباعة: 

 ارها في الطباعة وذلك باختيار "ال" حيث يظهر في حقلي الموضوع وإسم صاحب المعاملة "سري/سري جدا ".يريد اظه

تمكـن المسـتخدم االسـتطالع علـى الكشـوف التـي ورقـم القيـد بـاركود القيـد  البحث في الكشوف عن بار ود القيـد رقـم: 

 المطلوب.

 ع على الكشوف التي ورد فيها رقم القيد المطلوب.تمكن المستخدم االستطال البحث في الكشوف عن القيد رقم: 
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يعرض النظام اسم الوحدة االدارية التـي يتبـع لهـا المسـتخدم، مـع امكانيـة التعـديل  المعامالت الواردة و المحالة من الجهة: 

" مـن لوحـة F2"عليها حيث يقوم المسـتخدم بادخـال رقـم الجهـة الصـادرة أو المحالـة إليـه المعـامالت وبإمكانـه الضـغط علـى زر 

 المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة تضم أسماء الجهات فيقوم المستخدم باختيار اسم الجهة من هذه القائمة.

المعـامالت وبإمكانـه  االصـادرة أو المحالـة إليهـ الجهةيقوم المستخدم بادخال رقم  المعامالت الصادرة أو المحالة إلى الجهة: 

مـن الجهـة فيقوم المستخدم باختيار اسـم  الجهاتتيح حيث يعرض النظام قائمة تضم أسماء " من لوحة المفاF2الضغط على زر "

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.وذلك بوضع إشارة ) الجهاتهذه القائمة، أو يقوم المستخدم باختيار جميع 

وذلـك بوضـع إشـارة  الجهـاتار جميع يقوم المستخدم باختيار أصل للمعاملة أو صورة عنها أو يقوم المستخدم باختي أصل/صورة: 

(في المربع بجانب كلمة الكل ). 

يقوم المستخدم بتحديد نوع المعاملة وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب أحد أنواع المعـامالت أو يمكنـه اختيـار  نوع المعاملة: 

 المعامالت في الكشف.  كل االنواع وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل" حيث تظهر جميع أنواع

وفي حال اختيار تعبئة الكشف فقط المعامالت التي تخـص فئـة  تعبئة الكشف فقط المعامالت التي تخص فئة المراسلين: 

المراسلين من فئة معينة إلى فئة معينة حيث يقوم المستخدم بادخـال رمـز الفئـة حيـث يعـرض النظـام اسـم الفئـة، حيـث تـتم 

 لمراسل هو نفس الفئة المحددة في الجهات الداخلية الموجه لها المعاملة.التعبئة بحيث يكون فئة ا

يقوم المستخدم بادخال رمز الشخص الذي ادخل المعاملة أو يقوم باختيار الكل وذلـك بوضـع  اسم من قام بتسجيل المعاملة: 

 ( في المربع بجانب كلمة الكل.اشارة )

 لوارد في حقلي من و إلى.يقوم المستخدم بادخال تاريخ ا تاري  الوارد: 

 .ال رقم القيد في حقل من و إلىيتم ادخ رقم القيد: 

 يتم اضافة أرقام محددة للقيد ومن ثم يتم الضغط على زر "إضافة" حيث تصبح مضافة. أرقام القيد: 

وم النظـام عنـد الضـغط علـى هـذا الـزر يقـ بجميع المعامالت الصادرة أو المحالة حسب المحـددات: لقائيا  تتعبئة الكشف  

بتعبئة األسطر من واقع عمليات التصدير واإلحالة الصادر من الجهة ولم يتم إضافتها لكشوف تسـليم )مـن أي نـوع( ويكـون الوضـع 

 االفتراضي لالختيار لها هو "ال"، يكون هذا الزر فعال في حالة اإلضافة والتعديل فقط .

محالـة حسـب المحـددات والتـي طـرق التسـليم لهـا مرتبطـة بجميع المعـامالت الصـادرة أو ال لقائيا  تتعبئة الكشف  

 .عند الضغط على هذا الزر يقوم النظام بتعبئة األسطر  أيضا بناء  على هذا الشرطبكشف توزيع داتلي: 

بالضغط علـى هـذا الـزر  يعـرض النظـام شاشـة تبـين  االستعالم عن المعامالت التي سحبت ضمن  شف تسليم سابق: 

 .ت ضمن كشف تسليم تم إعداده سابقا  المعامالت التي سحب

 

فـي الجـدول  تلقائيـا  من الممكن إن يقوم المستخدم بإدخال رقم باركود القيد للمعامالت التي يرغب بإضـافتها ويـتم عـرض معلوماتـه 

في شـريط بشرط أن يكون رقم باركود القيد صادر أو محال من الجهة التي تم اختيارها في الكشف وذلك بالضغط على زر "جديد" 

 حيث تظهر الحقول التالية:مهام جدول المعامالت 

 يعرض النظام شاشة تسجيل المعاملة. رابطالضغط على هذا الباستطالع:  

قوم المستخدم بادخال رقم القيد للمعاملة التي يريد إضافتها إلى الكشف حيث أن النظام يعـرض المعاملـة وصـورها يرقم القيد:  

 باختيار المعاملة وصورها.في الجدول فيقوم المستخدم 

 يعرض النظام عدد المعامالت الموجودة في هذا الكشف. عدد المعالمالت في الكشف: 

 ( بجانب كلمة إغالق الكشف حيث يتم إغالق الكشف الذي قام بإنشائه.يقوم المستخدم بوضع إشارة ) إغالق الكشف: 

 ام بإعداد الكشف.سيظهر النظام اسم الشخص الذي ق اسم من قام بلعداد الكشف: 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ والوقت الذي اعد فيه الكشف. تاري  ووقت إعداد الكشف: 

 يقوم المستخدم بإدخال بعض المالحظات الخاصة بهذا الكشف، حيث يكون هذا الحقل فعاال  بعد إغالق الكشف.  المالحظات: 

المراسل المسؤول عن توزيع الكشف من القائمة المنسـدلة والـذي يقوم المستخدم باختيار  المراسل المسؤول عن التوزيع: 

 تم تعريفه مسبقا  في تعريف المراسلين في اإلعدادات والرموز.
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 استالم وإحالة المعامالت

تختص هذه الشاشة بالسماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بإسـتالم وإحالـة المعـامالت إلـى الجهـات اإلداريـة أو المـوظفين، 

 (.6-6هر هذه الشاشة عند اختيار استالم وإحالة المعامالت من قائمة االحالة كما في الشكل )وتظ
 

 
  ( يمثل شاشة استالم وإحالة المعامالت.6-6الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 دارية. يعرض النظام السنة الحالية لنظام االتصاالت اال السنة: 

 يعرض النظام تاريخ بداية الفترة التي تم استالم المعامالت فيها مع إمكانية التعديل عليه. من تاري : 

يعرض النظام تاريخ نهاية الفترة التي تم استالم المعامالت فيها مع إمكانية التعديل عليه حيث يكون الفرق بين  إلى تاري : 

 التاريخين هو عشر أيام.

خال رقم السجل المتواجد به المعامالت التي تحتاج إلى استالم وإحالة من قبل المستخدم الحالي لهذه تم اديالسجل:  

 المعامالت الموجودة في هذا السجل. تلقائيا  الشاشة ومن ثم يتم الضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث يعرض النظام 

ومن من خالل ادخال رقم قيد المعاملة دة داخل سجل معين وذلك يمكن البحث من خالل رقم قيد المعاملة الموجو رقم القيد: 

 ثم رقم السجل حيث يعرض النظام معلومات هذه المعاملة.

 عرض النظام مجموع المعامالت الموجودة داخل السجل الذي تم البحث عنه.يمجموع المعامالت: 

 اد البحث بواسطته.يستخدم إلدخال رقم كشف توزيع البريد الداخلي المر البحث برقم الكشف: 

قوم المستخدم بتحديد الجهة المحالة إليها المعامالت داخلية أم خارجية ثم إدخال رقم الجهة او الضغط يالجهة المحال اليها:  

 من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات.  "F2"على 

البريد الداخلي وتعبئة الحقول الالزمة وإضافة المعامالت التي تم تم فتح شاشة كشف توزيع يزر  شف توزيع البريد الدتلي:  

 إحالتها من خالل الشاشة إلى الجدول في الكشف، وعندها يستطيع المستخدم حفظ الكشف وطباعته.
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 :يعرض النظام جدول ببيانات المعامالت الموجودة داتل السجل  ما يلي 

 رقم مسلسل للمعاملة. م: 

شاشة البحث عـن المعـامالت  تلقائيا  ظام رقم قيد المعاملة حيث بالضغط على رابط رقم القيد يعرض النظام يعرض الن رقم القيد: 

 ويعرض فيها معلومات تفصيلية عن المعاملة.

 يعرض النظام اسم الجهة أو الشخص المحالة منها أو منه المعاملة. محالة من: 

 يعرض النظام موضوع المعاملة. الموضوع: 

 .الم معاملة معينة يتم الضغط بالمربع الموجود في حقل استالم بجانب معلومات المعاملةإلست استالم: 

 .إلحالة معاملة معينة يتم الضغط بالمربع الموجود في حقل إحالة بجانب معلومات المعاملة إحالة: 

م اإلدارة المراد إحالة المعاملـة إليهـا يكون هذه الحقل فعاال  فقط عند اختيار حقل إحالة المعاملة حيث يتم ادخال رق رقم اإلدارة: 

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيتم اختيار الجهة اإلداريـة F2وذلك بالضغط على زر "

 المراد إحالة المعاملة إليها.

 وذلك بمجرد إدخال رقم اإلدارة في الحقل السابق.اسم اإلدارة المحالة المعاملة إليها  تلقائيا  يعرض النظام  اسم اإلدارة: 

كون هذه الحقل فعاال  فقط عنـد اختيـار حقـل إحالـة المعاملـة و إدخـال حقـل رقـم اإلدارة حيـث يـتم ادخـال رقـم  رقم الموظف: 

المفاتيح حيـث يعـرض " من لوحة F2الموظف المراد إحالة المعاملة إليه والذي يتبع لإلدارة المختارة سابقا  وذلك بالضغط على زر "

 النظام قائمة بأرقام وأسماء الموظفين فيتم اختيار الموظف المراد إحالة المعاملة إليه.

 اسم الموظف المحالة المعاملة إليه وذلك بمجرد إدخال رقم الموظف في الحقل السابق. تلقائيا  يعرض النظام  اسم الموظف: 

او  رسال إشعار بالبريد اإللكتروني للموظـف المحـال اليـه المعاملـةنعم إلختيار ابلمستخدم قد يقوم  ا :نعم/ال()اشعار بااليميل 

 يكون هذا الحقل فعال في حال كانت المعاملة محالة الى جهة داخلية و موظف.ال لم يرد ارسال اشعار للموظف، وال في ح
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 االستالم الجماعي واحالة المعامالت

صالحية بالقيام بإسـتالم المعـامالت بشـكل جمـاعي وإحالـة المعـامالت بشـكل تختص هذه الشاشة بالسماح للمستخدم صاحب ال

جماعي أيضا  إلى جهات إدارية أو موظفين، وتظهر هذه الشاشـة عنـد اختيـار االسـتالم الجمـاعي وإحالـة المعـامالت مـن قائمـة 

 (.7-6االحالة كما في الشكل )
 

 
 عامالت. شاشة االستالم الجماعي واحالة الم يمثل (6-7الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 يعرض النظام السنة الحالية لنظام االتصاالت االدارية.  السنة: 

 يعرض النظام تاريخ بداية الفترة التي تم استالم المعامالت فيها مع إمكانية التعديل عليه. من تاري : 

تاريخ نهاية الفترة التي تم استالم المعامالت فيهـا مـع إمكانيـة التعـديل عليـه حيـث يكـون الفـرق بـين يعرض النظام  إلى تاري : 

 التاريخين هو عشر أيام.

يـتم ادخـال رقـم السـجل المتواجـد بـه المعـامالت التـي تحتـاج إلـى االسـتالم الجمـاعي وإحالـة المعـامالت مـن قبـل  السجل: 

 اسم هذا السجل في الخانة المجاورة. تلقائيا  النظام  المستخدم الحالي لهذه الشاشة حيث يعرض

يمكن البحث من خالل رقم قيد المعاملة الموجودة داخل سجل معين وذلك من خالل ادخال رقم قيد المعاملـة  ومـن  رقم القيد: 

 ثم رقم السجل حيث يعرض النظام معلومات هذه المعاملة.

ركود القيد للمعاملة الموجودة داخل سـجل معـين وذلـك مـن خـالل ادخـال رقـم يمكن البحث من خالل رقم با رقم بار ود القيد: 

اسـم معلومـات هـذه  تلقائيـا  باركود القيد للمعاملة ومن ثم يتم الضـغط علـى زر "بحـث" مـن شـريط المهـام حيـث يعـرض النظـام 

 المعاملة.

معـامالت مـا حيـث يـتم ادخـال رقـم يستخدم في البحث عن معاملـة/معامالت موجـودة فـي بيـان تسـليم  رقم  شف التوزيع: 

 بعرض جميع المعامالت المسجلة في كشف التوزيع المعني. تلقائيا  كشف التوزيع ومن ثم الضغط على الزر "بحث" ليقوم النظام 
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يتم تحديد نوع المعاملة المراد اظهارها مـن خـالل القائمـة المنسـدلة ليقـوم النظـام بتقلـيص البحـث وعـرض فقـط  اصل/صورة: 

 الت المحدد نوعها أصل أم صورة.المعام

يتم تحديد حالة المعامالت المراد اظهارها من خالل القائمة المنسدلة ليقوم النظام بتقليص البحث  مستلمة/غير مستلمة: 

 وعرض فقط المعامالت المحدد حالتها أنها مستلمة أم غير مستلمة.

 التي نتجت بعد البحث اعتمادا  على محددات البحث. يقوم النظام هنا بعرض عدد المعامالت اجمالي عدد المعامالت: 

بعد قيام النظام بعرض معامالت يحدد المستخدم المعامالت المراد استالمها او رفض  استالم/رفض استالم المعامالت: 

 استالمها ثم يضغط على هذا الزر ليتم تنفيذ عملية استالم المعامالت او رفضها المختارة.

، كون هذا القيد مسدد )كحالة فقط(يم بتسديد القيد ومستخدم بالضغط على زر تسديد القيد فيقوم النظايقوم ال :تسديد القيد 

. ويشترط أن تكون المعاملة مستلمة في حال كانت إعدادات النظام تستوجب استالم هر أثر التسديد في بيانات التتبعويظ

د القيد" اال في حال كان االعداد "اعتبار حركات القيد مسددة دون كذلك ال يظهر زر "تسدي ،معاملة قبل تنفيذ أي حركة عليهاال

 ربطها فعليا  بقيد آخر" قيمته )نعم(.

يقوم المستخدم بتحديد أحد الجهات الداخلية التي للمستخدم صالحية عليها ويمكن اختيار الكل  محالة إلى/ صادرة إلى: 

 ويكون الكل مختار بشكل افتراضي.

 

 :اإلستالم 

 ظام بعرض معلومات المعامالت المستلمة وغير المستلمة من خالل جدول يحتوي على )رقم القيد، محالة من/صادرة من،يقوم الن

الموضوع، المرفقات، المرفقات االلكترونية، استالم، اسم المستلم، رفض استالم المعاملة،  محالة إلى/صادرة إلى، اصل/صورة،

 سبب الرفض، مالحظات عن سبب الرفض(.

 إلتمام عملية إحالة المعاملة لجهة/جهات محددة.إلحاالت: احفظ  

 لغاء عملية اإلحالة.إلإلغاء العملية:  

 .تم فتح شاشة كشف توزيع البريد الداخليبالضغط على هذا الزر ي : شف توزيع البريد الداتلي 

 شكل جماعي.يدخل المستخدم هنا رقم قيد المعاملة المراد احالتها لعدة جهات إدارية ب رقم القيد: 

ما يمكن للمستخدم البحث عن معاملة/معامالت من خالل رقم كشف اإلحالة الذي يحتوي على كرقم اشعار االحالة:  

 المعاملة من خالل ادخال رقم اشعار االحالة هنا ثم الضغط على الزر "بحث" في األسفل.

 عاملة المراد إحالتها.بعد استرجاع الم تلقائيا  ظهر النظام تاريخ االحالة يتاري  االحالة:  

 بعد استرجاع المعاملة المراد احالتها. تلقائيا  ظهر النظام درجة السرية يالسرية:  

 ستخدم للبحث عن المعامالت المستلمة ليتم احالتها لجهات عدة بشكل جماعي.يبحث:  

 

 :حالة المعاملة 

بحسب المعاملة المسترجعة، يظهر بخط عريض  – للعرض فقط، يظهر به إما القيمة نعم أو ال المعاملة منتهية )نعم/ال(: 

 ويظهر فقط في حال كانت قيمة إعداد النظام "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعامالت" ضمن إعدادات النظام.

للعرض فقط وتظهر به حالة المعاملة المسترجعة، ويكون بخط عريض ويظهر فقط في  حالة المعاملة)منتهية/تحت التنفيذ(: 

 انت قيمة إعداد النظام "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعامالت" ضمن إعدادات النظام.حال ك

بحسب المعاملة المسترجعة، يظهر بخط عريض  –للعرض فقط، يظهر به إما القيمة نعم أو ال  المعاملة موقوفة )نعم/ال(: 

 إيقاف المعامالت" ضمن إعدادات النظام.ويظهر فقط في حال كانت قيمة إعداد النظام "التعامل مع إجراء إنهاء و

رابط يقوم بفتح شاشة "تغيير حالة المعاملة"، يكون ظاهرا  فقط بعد استرجاع بيانات المعاملة في  تغيير حالة المعاملة: 

ادات الشاشة )بوضع االستعالم( وذلك في حال كانت قيمة إعداد النظام "التعامل مع إجراء إنهاء وإيقاف المعامالت" ضمن إعد

 النظام = نعم.

 

 :االحالة 

 يقوم النظام بعرض معلومات الجهة المحال لها المراد إحالة المعامالت لها على شكل جدول يحتوي على

 رقم مسلسل تلقائي. م: 

 الجهة المحاله اليها المعاملة. :الجهة المحال إليها 

 اسم الموظف المحاله اليه المعاملة. :موظف المحال إليهالا 

 نوع المعاملة أصل أم صورة. :أصل/صورة 

 معلومات المرفقات. :المرفقات 
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 تعـرض قائمـة شـكل علـى يكـون بحيـثيقوم المسـتخدم بتحديـد االجـراء المطلـوب عملـه علـى المعاملـة   :اإلجراء المطلوب 

 .(اإلحاالت جدول في كما تماما  ) المعرفة اإلجراءات عناصرها

 ال اذا لم يكن مطلوب متابعتها.ة المعاملة و ذا كان مطلوب متابعنعم ا نعم/ال(":)للمتابعة 

 مجموعة اإلحالة التي تمت إحالة المعاملة لها. :مجموعة اإلحالة 

 بيانات المرفقات اإللكترونية. :المرفقات اإللكترونية 

 رقم باركود اإلحالة. إلحالة:ارقم بار ود  

 محالة.يمكن الضغط عليه لطباعة معلومات المعاملة ال إلحالة:اطباعة ملصق  

 المدة المتوقعة إلنجاز المعاملة باأليام. المدة المتوقعة إلنجاز المعاملة: 

 التاريخ المتوقع إلنجاز المعاملة اعتمادا على المدة المتوقع إلنجاز المعاملة. التاري  المتوقع إلنجاز المعاملة: 

 التي احالة المعاملة. اإلجراء المتخذ على المعاملة من الجهة اإلجراء المتخذ من الجهة المحيلة: 

 يقوم المستخدم بإضافة بعض التفاصيل لتوضيح بعض األشياء عن عملية اإلحالة التي قام بها. الشرح: 

 ستطيع المستخدم بالضغط على هذا الزر طباعة تفاصيل اإلحالة لغرض المراجعة.يطباعة تذ رة المراجعة:  
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 عةالمتاب
ويقصـد فـي المتابعـة هـي إجـراء يـتم مـن خاللـه  ،مجموعة شاشات المتابعة فـي النظـام( 0-7القائمة كما في الشكل ) تمثل هذه

 مراقبة سير المعاملة واإلجراءات التي تتم عليها.
 

 
 ( يمثل شاشة المتابعة.7-0الشكل )

 

 بيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة ال
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 تسجيل عمليات المتابعة على المعامالت

تختص هذه الشاشة بتسجيل عمليات المتابعة المتعلقة بعمليات الصـادر أو اإلحالـة فـي النظـام، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار 

 (. 1-7تسجيل عمليات المتابعة على المعامالت من قائمة المتابعة كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة تسجيل عمليات المتابعة على المعامالت. (7-1الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 اسم الشخص الذي سوف يقوم بعملية متابعة المعاملة من القائمة.  يقوم المستخدم باختيار مسؤول المتابعة: 

مالت )المعــامالت التــي لــم تبــدأ متابعتهــا، المعــامالت المنتهيــة متابعتهــا، يقــوم المسـتخدم بتحديــد نــوع المعــا مجــال العــرض: 

 المعامالت التي عليها متابعات مستحقة، المعامالت التي لها متابعات مستحقة، جميع المعامالت( التي يريد عرضها.

 لقائمة.يتم اختيار الجهة المحالة منها المعامالت من ا المعامالت الصادرة أو المحالة من الجهة: 

 يتم اختيار الجهة التي أحيلت إليها المعامالت من القائمة. المعامالت الصادرة أو المحالة إلى الجهة: 

 يتم اختيار الشخص الذي وجهت إليه المعامالت من القائمة ليتم عرضها. المعامالت الموجهة إلى: 

 المعامالت بناء  على االختيارات السابقة. بالضغط على زر "تحديث القائمة" يتم عرض معلومات عن  تحديث القائمة: 

 

 :معلومات المعاملة 

 رقم مسلسل. م: 

 عرض النظام رقم باركود المعاملة.يرقم بار ود القيد:  

 عرض النظام سجل الصادر التي تتبع له المعاملة.يسجل الصادر:  

 عرض النظام رقم قيد المعاملة.يرقم القيد/االشعار:  

 نظام تاريخ و وقت العاملة.عرض اليالتاري  و الوقت:  
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 عرض النظام رقم باركود المعاملة.يرقم بار ود المعاملة:  

 يعرض النظام نوع المعاملة. نوع المعاملة: 

 من الجهة 

 يعرض النظام اسم الجهة المعدة للمعاملة و اسم الموظف الموجة منه المعاملة. وجة من:م/ 

 يعرض النظام اسم صاحب المعاملة. صاحب المعاملة: 

 يعرض النظام تفاصيل موضوع المعاملة.  تفاصيل موضوع المعاملة: 

 عبارة عن رابط عند الضغط عليه يعرض استطالع عن المعاملة. :استطالع تفصيلي عن المعاملة 

يـتم عـرض المتابعـات الخاصـة بـرقم قـد يقـوم المسـتخدم بإدخـال رقـم بـاركود القيـد ل: رقـم القيـد ببار ود الخاصة المتابعات 

 .كودبارال

 د يقوم المستخدم بإدخال رقم القيد ليتم عرض المتابعات الخاصة برقم القيد.قرقم القيد:  

 عرض النظام السنة الحالية للنظام و يمكن للمستخدم التعديل عليها.يالسنة:  

 ختار المستخدم السجل من القائمة المنسدلة ليبحث عن رقم القيد فيه.يالسجل:  

 

معاملة يعرض سجالت المتابعة الخاصة بها، إلدخال سجل متابعة يقوم المستخدم بالضغط علـى جديـد جل المتابعة على الجدول س

 حتوي على الحقول التالية:يو في شريط مهام الجدول 

 رقم مسلسل. م: 

 يقوم المستخدم بإدخال عدد األيام. عدد األيام: 

)من تاريخ المعاملة، من تاريخ آخر متابعـة، تـاريخ محـدد(  يختار المستخدم قيمة الحقل من القائمة المنسدلة البدء باحتسابها: 

 ليتم احتساب عدد األيام في الحقل السابق ابتداء منه.

 بناء على قيمة الحقلين السابقين. تلقائيا  يحتسب النظام قيمة هذا الحقل  تاري  استحقاقها: 

 يعرض النظام حالة المتابعة. حالة المتابعة: 

 نظام تاريخ المتابعة.يعرض ال تاري  المتابعة: 

 يختار المستخدم آخر اجراء تم على المعاملة. آتر إجراء تم: 

 قد يقوم المستخدم بإدخال مالحظات المتابعة. مالحظات المتابعة: 

 يقوم المستخدم بإدخال باركود معاملة خطاب المعاملة. :المعاملة تطاب معاملة بار ود 

 لذي قام بانشاء سجل المتابعة.يعرض النظام اسم المستخدم ا اسم المستخدم: 

قـد يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى رز  :حذف المتابعات المجدولة واعتبار أن عمليات المتابعـة منتهيـة لهـذه المعاملـة 

 . ذف المتابعات المجدولة على معاملة معينةلححذف المتابعات المجدولة واعتبار أن عمليات المتابعة منتهية لهذه المعاملة 
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 المعامالت على  تمت التيالمتابعة  اتبعملي كشف
تختص هذه الشاشة بعمل تقرير يبين عمليات المتابعة التي تتم على المعاملة في النظام، وتظهر هذه الشاشة عنـد اختيـار كشـف 

 (.2-7بعمليات المتابعة على المعامالت من قائمة المتابعة كما في الشكل )
 

 
 لمتابعة التي تمت على المعامالت.( يمثل شاشة كشف بعمليات ا7-2الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

 حيث يتم اختيار اسم الشخص الذي سوف يقوم بعملية متابعة المعاملة من القائمة. مسؤول المتابعة: 

تابعتها، المعامالت المنتهية متابعتهـا، المعـامالت يقوم المستخدم بتحديد المعامالت )المعامالت التي لم تبدأ م مجال الطباعة: 

التي عليها متابعات مستحقة، المعامالت التي لها متابعات تستحق خالل ونقوم بتحديد عدد األيام، جميع المعامالت( التي يريـد 

 عرضها و طباعتها في التقرير.

 منها المعامالت من القائمة.يتم اختيار الجهة المحالة  المعامالت الصادرة أو المحالة من الجهة: 

 يتم اختيار الجهة التي أحيلت إليها المعامالت من القائمة. المعامالت الصادرة أو المحالة إلى الجهة: 

 يتم اختيار الشخص الذي وجهت إليه المعامالت من القائمة ليتم عرضها. المعامالت الموجهة إلى: 

باركود قيد معين حيث يتم عرض المتابعـات الخاصـة بهـذا تخدم بإدخال رقم يقوم المس المتابعات الخاصة ببار ود القيد رقم: 

 الباركود.

 يتم تحديد تاريخ المتابعات خالل فترة معينة من تاريخ معين حتى تاريخ معين. المتابعات المسجلة من تاري : 

 ( في المربع.يتم اختيار إذا كان التقرير تفصيلي من خالل وضع إشارة ) تفصيلي: 

كمـا  على زر "تكوين التقرير" الموجود على شريط المهام سيتم إعداد التقرير حسب المعلومات التي تم اختيارها سـابقا   طبالضغ 

 .(1-2-7في الشكل )
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 .بعمليات المتابعة التي تمت على المعامالت( يمثل كشف 7-2-1الشكل )
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 تحديد المعامالت التي يجب متابعتها

حديد المعامالت التي يجب متابعتها، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار تحديـد المعـامالت التـي يجـب يتم من خالل هذه الشاشة ت

 (. 3-7متابعتها من قائمة المتابعة كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة تحديد المعامالت التي يجب متابعتها.7-3الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 ئيسية:المعلومات الر 

 يقوم المستخدم بادخال رقم باركود القيد. رقم بار ود القيد: 

 .تلقائيا  قوم النظام باسترجاع رقم باركود المعاملة يرقم بار ود المعاملة:  

 .تلقائيا  يقوم النظام باسترجاع السنة التي تتبع لها المعاملة  السنة: 

 لمعاملة.بناء  على رقم باركود ا تلقائيا  يظهر  التاري  و الوقت: 

 يستطيع المستخدم بالضغط على هذا الرابط الدخول إلى شاشة االستعالم عن المعاملة.  استطالع المعاملة: 

 ظهر النظام اسم السجل حسب نوع القيد.يالسجل:  

 يظهر النظام رقم القيد في السجل حسب المعاملة التي تم اختيارها. رقم القيد في السجل: 

 سم الجهة التي أصدرت المعاملة ا تلقائيا  يظهر  من الجهة: 

 اسم الشخص الذي أصدر المعاملة. تلقائيا  يظهر  موجهة من: 

 تمثل الجهة أو الوحدة اإلدارية التي أوردت لها المعاملة. إلى الجهة: 

 اسم الموظف الذي وجهت له المعاملة. موجهة إلى: 

 قا  في مواضيع المعامالت في اإلعدادات والرموز.يظهر النظام موضوع المعاملة التي تم تعريفه ساب موضوع المعاملة: 

 يعرض النظام صاحب المعاملة. صاحب المعاملة: 
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مـن القائمـة فـي حالـة االسـتعالم أو  تلقائيا  ار اسم الشخص الذي قام بعملية متابعة المعاملة هحيث يتم إظ مسؤول المتابعة: 

 ديل. تحديد اسم الشخص الذي سيقوم بعملية المتابعة في حالة التع
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 محددات إرسال التعقيبات

يتم من خالل هذه الشاشة إدخال محددات إرسال تعقيبات المعامالت التي يجب متابعتها، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار محـددات 

 (. 4-7إرسال التعقيبات من قائمة المتابعة كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة محددات إرسال التعقيبات.7-4الشكل )

 

 لي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:وفيما ي
 

 :المعلومات الرئيسية 

 .لرقم مسلس م: 

 يقوم المستخدم بادخال رقم التعقيب الذي يريد إضافته. رقم التعقيب: 

 قوم المستخدم بادخال عدد االيام التي ستم إرسال التعقيب بعدها.يعدد األيام:  

 المحدد من "تاريخ آخر تعقيب" أو من "تاريخ قيد المعاملة". يتم تحديد البدء باحتساب يتم البدء بلحتسابها: 

 يقوم المستخدم بادخال مالحظاته على محدد التعقيب الذي قام بإضافته. مالحظات: 
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 كشف بالمعامالت التي تم تسجيلها بالصادر والمطلوب متابعتها ولم تسدد

ادر والمطلوب متابعتها ولم تسـدد، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد تختص هذه الشاشة بإعداد كشف بالمعامالت التي تم تسجيلها بالص

 (.5-7اختيار كشف بالمعامالت التي تم تسجيلها بالصادر والمطلوب متابعتها ولم تسدد من قائمة المتابعة كما في  الشكل )
 

 
 يمثل شاشة كشف بالمعامالت التي تم تسجيلها بالصادر والمطلوب متابعتها ولم تسدد. (7-5الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

 يتم اختيار سجل الصادر الموجود به المعامالت وذلك باختيار السجل من القائمة المنسدلة. السجل: 

الموجـودة يقوم المستخدم بتحديد جهة المعاملة هي خارجيـة أم داخليـة أم غيـر محـدد وذلـك بالضـغط بالـدائرة  جهة المعاملة: 

 بجانب الخيار المطلوب.

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظـام F2يتم ادخال الجهة رقم الجهة الصادرة منها المعاملة وذلك بالضغط على زر " من الجهة: 

بع قائمة بأرقام وأسماء الجهات فيتم اختيـار رقـم الجهـة المطلوبـة، وبإمكـان المسـتخدم اختيـار كـل الجهـات وذلـك بالضـغط بـالمر

 ( في المربع. الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر إشارة )

" مـن لوحـة المفـاتيح حيـث F8يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه الكشف وذلك بالضـغط علـى زر " من تاري : 

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

" من لوحة المفاتيح حيـث F8ل التاريخ الذي يريد أن ينتهي به الكشف وذلك بالضغط على زر "يقوم المستخدم بإدخا حتى تاري : 

 يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

وإلعداد الكشف حسب الحقول التي تم اختيارها مسبقا  يقوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر "تكـوين التقريـر" مـن شـريط المهـام  

 (.1-5-7شف كما في الشكل )فيظهر الك

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: نظام االتصاالت اإلدارية

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  256 

 
 يمثل كشف بالمعامالت التي تم تسجيلها بالصادر والمطلوب متابعتها ولم تسدد. (7-5-1الشكل )
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 كشف بالمعامالت التي يقتضي إرسال تعقيبات عليها خالل مدة معينة 

ة معينة، وتظهر هذه الشاشة عند اختيـار تختص هذه الشاشة بإمكانية إعداد كشف بالمعامالت التي يجب ارسال تعقيبات عليها فتر

 (.6-7كشف بالمعامالت التي يقتضي إرسال تعقيبات عليها خالل مدة معينة من قائمة المتابعة كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل كشف بالمعامالت التي يقتضي إرسال تعقيبات عليها خالل مدة معينة.7-6الشكل )

 

 الشاشة: وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه
 

 :محددات التقرير 

 يقوم المستخدم بتحديد السجل من قائمة السجالت التي له صالحية عليها. السجل: 

 يقوم المستخدم بتحديد المدة التي يقتضي إرسال تعقيبات للمعامالت خاللها. المدة أقل من: 

 قوم المستخدم باختيار توع التعقييب من القائمة المنسدلة.ينوع التعقيب:  

 ومن ثم يقوم  بادخال رقم الجهة الموجهة منها. أم غير محدد بتحديد هل هذه الجهة خارجية أم داخليةالمستخدم  يقوم 

يقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة الموجهة منها المعاملـة الصـادرة أو المحالـة وبالتـالي يقـوم النظـام بإظهـار اسـم  من الجهة: 

( فـي المربـع ختيار جميع الجهـات التـي توجـه منهـا المعـامالت وذلـك بوضـع إشـارة )ويكون هنا  إمكانية ال تلقائيا  هذه الجهة 

 بجانب كلمة الكل.

 ومن ثم يقوم  بادخال رقم الجهة الموجهة إليها. م غير محددأيقوم المستخدم  بتحديد هل هذه الجهة خارجية أم داخلية  

المعاملة الصـادرة أو المحالـة وبالتـالي يقـوم النظـام بإظهـار اسـم يقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة الموجهة إليها  إلى الجهة: 

( فـي المربـع ويكون هنا  إمكانية الختيار جميع الجهـات التـي توجـه إليهـا المعـامالت وذلـك بوضـع إشـارة ) تلقائيا  هذه الجهة 

 بجانب كلمة الكل.

ر شاشة بكشف بالمعـامالت التـي يقتضـي إرسـال هيقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث تظ 

 (.1-6-7تعقيبات عليها خالل مدة معينة كما في الشكل )
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 ( يمثل كشف بالمعامالت التي يقتضي إرسال تعقيبات عليها خالل مدة معينة.7-6-1الشكل )
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 كشف المعامالت التي استوجب التعقيب عليها ولم يتم التعقيب عليها 

بإمكانيـة إعـداد كشـف بالمعـامالت التـي يجـب ارسـال تعقيبـات عليهـا ولـم يـتم التعقيـب عليهـا، وتظهـر هـذه تختص هذه الشاشة 

الشاشة عند اختيار كشف المعامالت التي استوجب التعقيب عليها ولم يتم التعقيب عليها من قائمة المتابعة كمـا فـي الشـكل 

(7-7.) 
 

 
 التعقيب عليها ولم يتم التعقيب عليها.( يمثل كشف المعامالت التي استوجب 7-7الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

 يقوم المستخدم بتحديد السجل من قائمة السجالت التي له صالحية عليها. السجل: 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه النظام بإعداد الكشف. من تاري : 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن ينتهي به النظام بإعداد الكشف. إلى تاري : 

 قوم المستخدم باختيار توع التعقييب من القائمة المنسدلة.ينوع التعقيب:  

 .خارجية أم داخلية أم غير محددة المعدة للمعاملة هي جهة تحديد هل الجهةبيقوم المستخدم  

خدم بإدخال رمز الجهة الموجهة منها المعاملـة الصـادرة أو المحالـة وبالتـالي يقـوم النظـام بإظهـار اسـم يقوم المست من الجهة: 

( فـي المربـع ويكون هنا  إمكانية الختيار جميع الجهـات التـي توجـه منهـا المعـامالت وذلـك بوضـع إشـارة ) تلقائيا  هذه الجهة 

 بجانب كلمة الكل.

 .خارجية أم داخلية أم غير محددةلموجهة لها المعاملة هي جهة ايقوم المستخدم  بتحديد هل الجهة  

يقوم المستخدم بإدخال رمز الجهة الموجهة إليها المعاملة الصـادرة أو المحالـة وبالتـالي يقـوم النظـام بإظهـار اسـم  إلى الجهة: 

( فـي المربـع ت وذلـك بوضـع إشـارة )ويكون هنا  إمكانية الختيار جميع الجهـات التـي توجـه إليهـا المعـامال تلقائيا  هذه الجهة 

 بجانب كلمة الكل.
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يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام حيث تظهر شاشة بكشف المعامالت التي استوجب التعقيـب  

 (.1-7-7عليها ولم يتم التعقيب عليها كما في الشكل )
 

 
 لتعقيب عليها ولم يتم التعقيب عليها.( يمثل كشف المعامالت التي استوجب ا7-7-1الشكل )
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 المعامالت التي استوجب التعقيب عليها 
لتعقيـب الثـاني والتعقيـب الثالـث( المسـجلة فـي اتختص هذه الشاشة بإمكانية متابعة التعقيبات على المعـامالت )التعقيـب األول و

المعامالت التي اسـتوجب التعقيـب شاشة عند اختيار ، وتظهر هذه العقيبات المعرف في إعدادات النظامسجل الصادر الخاص بالت

 (.8-7من قائمة المتابعة كما في الشكل ) عليها
 

 
 ( يمثل شاشة المعامالت التي استوجب التعقيب عليها.7-8الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

وظف المرتبط بالمستخدم الحالي للنظام مع األخذ بعين االعتبار صالحية المستخدم يقوم المستخدم بإدخال رقم الم الموظف: 

 .على البيانات المحددة في ملف الصالحيات التفصيلي لمجموعة المستخدمين التي ينتمي إليها

 من قائمة منسدلة. يقوم المستخدم باختيار سجل التنبيهات المراد االستعالم عنه السجل: 

قوم المستخدم بالضغط على الزر لعمل تحديث لنتائج التعقيبات المفعلة بحيث يؤثر ذلك على عدد المعامالت يتحديث القائمة:  

 .التي تستوجب التعقيب والذي يظهر بجانب رابط التعقيب

قوم النظام بعرض رابط التعقيب األول بجانب عدد المعامالت التي تستوجب التعقيب األول على حسب يالتعقيب األول:  

 حددات من شاشة إرسال التعقيبات.الم

قوم النظام بعرض رابط التعقيب الثاني بجانب عدد المعامالت التي تستوجب التعقيب الثاني على حسب يالتعقيب الثاني:  

 المحددات من شاشة إرسال التعقيبات.

ب التعقيب الثالث على حسب قوم النظام بعرض رابط التعقيب الثالث بجانب عدد المعامالت التي تستوجيالتعقيب الثالث:  

 المحددات من شاشة إرسال التعقيبات.

 قوم المستخدم بإدخال رقم القيد للبحث ضمن جدول المعامالت.يرقم القيد:  
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يقوم المستخدم في حال وجود معامالت تستوجب التعقيب بالضغط على الرابط الخاص بهـا )التعقيـب األول أو التعقيـب الثـاني أو  

بعرض بيانات عن هذه المعامالت ضـمن جـدول يعـرض فيـه )مسلسـل، رقـم القيـد، تـاريخ القيـد، الموضـوع، مـن التعقيب الثالث( 

 .الجهة، إلى الجهة، تاريخ استحقاق التعقيب، مدة التأخير )باأليام((
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 المنجزة غير المعامالت تتبع استطالع
نجـاز إنجازها اعتمادا  علـى التـاريخ المتوقـع إللتي لم يتم والموظف ما  المحالة عن المعامالت  استطالعوين بتك تختص هذه الشاشة

المعاملة المدخل في شاشات إحالة المعامالت وتوزيعها واالستالم الجمـاعي وإحالـة المعـامالت، بحيـث لـو كـان التـاريخ الحـالي 

بارهـا معاملـة غيـر منجـزة واسـتحق )تاريخ تكوين التقرير( أكبر من التاريخ المتوقع إلنجاز المعاملـة فيـتم عرضـها باالسـتطالع باعت

استطالع تتبـع المعـامالت غيـر المنجـزة مـن قائمـة  وتظهر هذه الشاشة عند اختيار، تاريخ إنجازها ولم يتم عمل ما يلزم بخصوها

 (.9-7المتابعة كما في الشكل )
 

 
 يمثل شاشة استطالع تتبع المعامالت غير المنجزة. (7-9لشكل )ا

 

 التي تتضمنها هذه الشاشة:وفيما يلي شرح للحقول 
 

 ات البحث:نمكو 

يمكن للمستخدم التعديل عليه في ، والموظف وم النظام بعرض جهة الموظف المرتبط بالمستخدم الحالييق الجهة اإلدارية: 

 .إدارية لجهة مديرا  الحالي  حال كان الموظف المرتبط بالمستخدم 

يمكن للمستخدم التعديل عليه في حال كان ، ومستخدم الحاليرقم واسم الموظف المرتبط بال النظام يعرض الموظف: 

 .إدارية لجهة مديرا  الحالي  الموظف المرتبط بالمستخدم 

المعامالت المحالة للموظف الذي تم إدخاله في يقوم المستخدم بالضغط على زر استطالع حتى يسترجع النظام  استطالع: 

 و يعرضها في جدول المعامالت المتأخرة عن تاريخ اإلنجاز المتوقع. ها حركات منهوالتي ال زالت عنده ولم يتم علي الحقل السابق

 

 :المعامالت المتأترة عن تاري  اإلنجاز المتوقع 

 رقم مسلسل. م: 

 إلى عليه الضغط يؤدي رابط شكل على ويكونها المتوقع، يعرض النظام رقم المعاملة المتأخرة عن تاريخ انجاز رقم المعاملة: 

 د.القي لهذا المعامالت عن البحث شاشة فتح
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 يعرض النظام موضوع المعاملة. الموضوع: 

 يعرض تاريخ انشاء المعاملة. تاري  المعاملة: 

 .يعرض النظام حالة استالم المعاملة "مستلمة" أو "غير مستلمة" حالة االستالم: 

 يعرض النظام التاريخ المتوقع إلنجاز المعاملة. تاري  اإلنجاز المتوقع: 

 

 اإلجراء تحت زالت ال التي لمعامالتا: 

، البيانات التفصيلية عن المعامالت تحت اإلجراء وهي المعامالت المحالة للموظف وال زالت عنده ولم يحن موعد اإلنجاز المتوقـع لهـا

 تشمل:و

 رقم مسلسل. م: 

 رقم فيد المعاملة. رقم المعاملة: 

 موضوع المعاملة. الموضوع: 

 انشاء المعاملة.اريخ تتاري  المعاملة:  

 .تكون مستلمة في حال تم استالم المعاملة أو غير مستلمة في حال لم يتم استالمها حالة اإلستالم: 

 عرض تاريخ انجاز المعاملة المتوقع.يتاري  اإلنجاز المتوقع:  

 

، وكـذلك ار طباعة خاصة لكل منهمايمكن طباعة بيانات أي من الجدولين )المعامالت المتأخرة أو المعامالت تحت اإلجراء( من خالل أزر
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 واألرشيف الملفات
ويقصـد بالملفـات واألرشـيف هـو مكـان  ( مجموعة شاشات الملفات واألرشـيف فـي النظـام،0-8تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

عامالت في الملفات حيث يتم استرجاع معاملة ما وأخذها من الملف أو اخذ صورة عنها ويمكننا استطالع حركـة معاملـة وجود الم

 في ملف ما واخذ كشف بهذه الحركات.
 

 
 ( يمثل شاشة الملفات واألرشيف في نظام االتصاالت اإلدارية.8-0الشكل )

 

 فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم 
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 قائمة الملفات

بيانات عن هذه الملفات وإضافة ملفات جديدة في النظام، وتظهر هـذه الملفات وما تحتويه من معامالت وتختص هذه الشاشة بعرض 

 (.1-8الشاشة عند اختيار قائمة الملفات من قائمة الملفات واألرشيف كما في الشكل )
 

 
  ( يمثل شاشة قائمة الملفات.8-1) الشكل

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 بشكل مسلسل. تلقائيا  يظهره النظام  رمز الملف: 

 يقوم المستخدم بإدخال اسم للملف الجديد. اسم الملف: 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم لهذا الملف. رقم الملف: 

 المستخدم فيما إذا كان الملف موقوف التعامل معه أي مقفل وذلك باختيار "نعم" أو غير موقوف وذلك باختيار "ال".يحدد  موقوف: 

 مع إمكانية التعديل عليه من قبل المستخدم. تلقائيا  يظهره النظام  تاري  إنشاء الملف: 

ف يكون تابع إليها الملف حيث سـيظهر النظـام اسـم يقوم المستخدم بإدخال رمز الوحدة اإلدارية التي سو رمز الوحدة اإلدارية: 

 بمجرد إدخال الرمز. تلقائيا  هذه الوحدة 

يقوم المستخدم باختيار مسؤول للملف من القائمة بناء  على الوحدة اإلدارية التي يكون تابع إليها الملـف حيـث  مسؤول الملف: 

 ارية.يظهر في القائمة أسماء المسؤولين التابعين لهذه الوحدة اإلد

 مغلق(.، ، تالف، شبه تالفةيقوم المستخدم باختيار حالة الملف عند إنشائه )جديد وبحالة ممتازة، معطوب،جيد حالة الملف: 

 دد المعامالت التي يحتويها هذا الملف.ععدد المعامالت:  
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 صورة لمعاملة في ملفإضافة أصل/

ظهر هذه الشاشة عند اختيار إضـافة أصل/صـورة لمعاملـة فـي ملـف تختص هذه الشاشة بإضافة أصل أو صورة لمعاملة في ملف، وت

 (.2-8من قائمة الملفات واألرشيف كما في الشكل )
 

 
 صورة لمعاملة في الملف.( يمثل شاشة إضافة أصل/8-2الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:

 

 :المعلومات الرئيسية 

خال رمز الملف الذي ستتم إضافة المعاملة فيه ومن ثم يضغط على زر "بحث" من شريط يقوم المستخدم بإد رمز الملف: 

 المهام حيث يقوم النظام بعرض جميع معلومات الملف.

 يظهر النظام اسم الملف بناء  على رمز الملف الذي تم إدخاله في الحقل السابق. اسم الملف: 

 .تلقائيا  ف يظهر النظام تاريخ إنشاء المل تاري  إنشاء الملف: 

 يظهر النظام حالة الملف عند إنشائه. حالة الملف: 

يظهر النظام رقم الملف الذي تم اختياره، وكما ويمكن استرجاع الملف من خالل ادخال رقمه أو من خالل الضغط  رقم الملف: 

 لمستخدم الملف الذي يريده." من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الملفات فيختار منها اF2على زر "

 يظهر النظام عدد المعامالت الموجودة داخل الملف الذي تم اختياره. عدد المعامالت: 

 يظهر النظام إذا كان الملف موقوف أو غير موقوف. موقوف: 

 يظهر النظام اسم الشخص المسؤول عن الملف بمجرد اختيار الملف. مسؤول الملف: 

 

 :معلومات المعاملة في الملف 

 رقم مسلسل للمعاملة في الملف. مسلسل المعاملة في الملف: 

 .إمكانية تعديلها من قبل المستخدممع  تلقائيا  نظام السنة الحالية يظهر ال ،سنة إنشاء المعاملة السنة: 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: نظام االتصاالت اإلدارية

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  268 

 يقوم المستخدم بتحديد اسم السجل المحتوي على المعاملة التي ستضاف للملف. السجل: 

 لمستخدم بإدخال رقم القيد للمعاملة.يقوم ا رقم القيد/ اإلشعار: 

 يظهر النظام نوع القيد الموجود في المعاملة. نوع القيد: 

في الملف بدون باركود  ةالمعاملة كما يمكن إضافة أصل/صوريظهر النظام رقم باركود القيد الموجود في  رقم بار ود القيد: 

 م باركود.( بالمربع بجانب كلمة المعاملة بدون رقوذلك بوضع إشارة )

 رقم المعاملة لدى الجهة الصادر منها أو الوارد إليها. رقم المعاملة لدى الجهة: 

 تاريخ إنشاء المعاملة لدى الجهة. تاري  المعاملة لدى الجهة: 

 .بعد إدخال رقم القيد تلقائيا  لة يظهر النظام نوع المعام نوع المعاملة: 

 عاملة.يظهر النظام آخر اختيار تم على الم أصل/صورة: 

 يظهر النظام إذا كان يوجد للمعاملة مرفقات أو ال يوجد. يوجد مرفقات: 

 يظهر النظام نوع المرفقات الموجودة في المعاملة. نوع المرفقات: 

 يظهر النظام حالة المعاملة عند االحتفاظ بها. حالة المعاملة: 

 يظهر النظام تاريخ ووقت إنشاء المعاملة. تاري  و وقت المعاملة: 

في الملف وذلك بعد القيام بحفظ  المعاملةتاريخ ووقت حفظ  تلقائيا  يظهر النظام  ي  ووقت حفظ المعاملة في الملف:رتا 

 العملية.

لتحديد نت جهة داخليه أو خارجية للحصر ويظهر النظام رمز واسم الجهة الموجهة منها المعاملة بعد االختيار إن كا من جهة: 

 البحث.

 م اسم الشخص الموجهة منه المعاملة.يظهر النظا موجهة من: 

لتحديد نت جهة داخليه أو خارجية للحصر ويظهر النظام رمز واسم الجهة الموجهة إليها المعاملة بعد االختيار إن كا إلى جهة: 

 البحث.

 يظهر النظام اسم الشخص الموجهة إليه المعاملة. موجهة إلى: 

 ملة الذي تم تعريفه سابقا  في رموز المواضيع في اإلعدادات والرموز.يظهر النظام رمز موضوع المعا الموضوع الرئيسي: 

 يظهر النظام تفاصيل على الموضوع الذي تم اختياره للمعاملة. الموضوع: 

 يظهر النظام اسم صاحب المعاملة. صاحب المعاملة: 

 .الملف يظهر النظام المالحظات المدخلة عند عملية حفظ المعاملة في مالحظات الحفظ في الملف: 

قوم المستخدم بالضغط على زر "حفظ صورة المعاملة" فيمكن من خالله أن يقوم المستخدم بحفظ يحفظ صورة المعاملة:  

من خالل النظام أن يتم نسخ صورة المعاملة  تلقائيا  لها وموجودة على جهازه كما يمكن  scan"صورة كاملة للمعاملة تم عمل "

 ملة وتحفظ داخل الملف.إذا كانت أصال تم إضافتها للمعا

من خالل زر "استطالع صورة المعاملة" يمكن للمستخدم تحميل أو االطالع على صورة المعاملة  استطالع صورة المعاملة: 

 فقط. المرفقة ويكون فعال فقط في وضع االستعالم وفي حال وجود صورة للمعاملة تم حفظها مسبقا  
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 سحب أصل معاملة

ل لمعاملة في النظام، وتظهر هذه الشاشـة عنـد اختيـار سـحب أصـل معاملـة مـن قائمـة الملفـات تختص هذه الشاشة بسحب أص

 (.3-8واألرشيف كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة سحب أصل معاملة.8-3الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

لملف التي تكون المعاملـة موجـودة فيـه ومـن ثـم يضـغط علـى زر "بحـث" مـن شـريط يقوم المستخدم بإدخال رمز ا رمز الملف: 

 المهام حيث يقوم النظام بعرض جميع معلومات الملف.

 يظهر النظام اسم الملف بناء  على رمز الملف الذي تم إدخاله. اسم الملف: 

 .تلقائيا  يظهر النظام تاريخ إنشاء الملف  تاري  إنشاء الملف: 

 يظهر النظام حالة الملف عند إنشائه. حالة الملف: 

 يظهر النظام رقم الملف الذي تم اختياره. رقم الملف: 

 يظهر النظام عدد المعامالت الموجودة داخل الملف الذي تم اختياره. عدد المعامالت: 

 يظهر النظام إذا كان الملف موقوف التعامل معه أو غير موقوف. موقوف: 

 الشخص المسؤول عن الملف بمجرد اختيار الملف. يظهر النظام اسم مسؤول الملف: 

 

 :معلومات المعاملة في الملف 

 رقم مسلسل للمعاملة في الملف.قوم المستخدم بإدخال يمسلسل المعاملة في الملف:  

 .إمكانية تعديلها من قبل المستخدممع  تلقائيا  يظهر النظام السنة الحالية  ،نة إنشاء المعاملةسالسنة:  

 .لملفستسحب من االمستخدم بتحديد اسم السجل المحتوي على المعاملة التي  يقوم السجل: 
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 يقوم المستخدم بإدخال رقم القيد للمعاملة. اإلشعار: /رقم القيد 

 يظهر النظام نوع القيد الموجود في المعاملة. نوع القيد : 

( بالمربع بجانب كلمة المعاملة بدون إشارة )ظهر أو ييظهر النظام رقم باركود القيد الموجود في المعاملة  رقم بار ود القيد: 

 اذا كان تم إضافة المعاملة بدون باركود. رقم باركود

 .جهة الصادر منها أو الوارد إليهارقم المعاملة لدى ال رقم المعاملة لدى الجهة: 

 تاريخ إنشاء المعاملة لدى الجهة. تاري  المعاملة لدى الجهة: 

 بعد إدخال رقم القيد . تلقائيا  نوع المعاملة  يظهر النظام نوع المعاملة: 

 يظهر النظام آخر اختيار تم على المعاملة. أصل/صورة: 

 يظهر النظام إذا كان يوجد للمعاملة مرفقات أو ال يوجد. يوجد مرفقات: 

 يظهر النظام نوع المرفقات الموجودة في المعاملة. نوع المرفقات: 

 معاملة عند االحتفاظ بها.يظهر النظام حالة ال حالة المعاملة: 

 يظهر النظام تاريخ ووقت إنشاء المعاملة. تاري  و وقت المعاملة: 

لة في الملف وذلك بعد القيام بحفظ متاريخ ووقت حفظ المعا تلقائيا  يظهر النظام  تاري  ووقت حفظ المعاملة في الملف: 

 العملية.

لتحديد و املة بعد االختيار إن كانت جهة داخليه أو خارجية للحصريظهر النظام رمز واسم الجهة الموجهة منها المع من جهة: 

 البحث.

 يظهر النظام اسم الشخص الموجهة منه المعاملة. موجهة من: 

لتحديد نت جهة داخليه أو خارجية للحصر وظهر النظام رمز واسم الجهة الموجهة إليها المعاملة بعد االختيار إن كايإلى جهة:  

 البحث.

 ظهر النظام اسم الشخص الموجهة إليه المعاملة.ي موجهة إلى: 

 يظهر النظام رمز موضوع المعاملة الذي تم تعريفه سابقا  في رموز المواضيع في اإلعدادات والرموز. الموضوع الرئيسي: 

 يظهر النظام تفاصيل على الموضوع الذي تم اختياره للمعاملة. الموضوع: 

 لمعاملة.يظهر النظام اسم صاحب ا صاحب المعاملة: 

 ظهر النظام المالحظات المدخلة عند عملية حفظ المعاملة في الملف.يمالحظات الحفظ في الملف:  
 

 :حر ة المعاملة 

 .تلقائيا  رقم مسلسل لحركات سحب وإعادة المعاملة يظهره النظام  م: 

 يظهر النظام نوع الحركة. نوع الحر ة: 

 ت على المعاملة.تاريخ حركة السحب التي تم يظهر النظام تاريخها: 

 .الحركةاسم الموظف الذي قام بيظهر النظام  من قبل الموظف: 

 بالحركة. القيام حالة المعاملة عند يظهر النظام حالة المعاملة: 

 .مدة سحب المعاملة باأليام يظهر النظام المدة المطلوبة: 

 تاريخ الذي سوف يعيد به المعاملة. يظهر النظام تاري  اإلعادة المتوقع: 

 .الحركةالغرض من  يظهر النظام غرض:لا 

 مالحظات استالم أصل المعاملة. يظهر النظام :مالحظات االستالم/التسليم 

 الذي قام بالحركة.يظهر النظام اسم المستخدم  اسم المستخدم: 

 الذي تمت فيه الحركة.يظهر التاريخ والوقت  التاري  والوقت: 

 

  باآلتي:في حالة أردنا سحب أصل معاملة معين نقوم 

o  ا.عيدهيسحب أو يريد أن يالمعاملة التي  بالبحث عنيقوم المستخدم 

o  يقوم النظام بإظهار معلومات المعاملة ويقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام، ويجب التأكد من أن

 المعاملة آخر إجراء عليها هو إعادة ليتم سحب أصل المعاملة.

o  يقوم المستخدم بإدخال معلومات الحركة ثم الضغط عى حفظ من و (1-3-8ة كما في الشكل )شاشة حركة المعاملفتظهر

 شريط المهام ليتم سحب المعاملة.
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 شاشة حركة المعاملة. - يمثل شاشة سحب أصل معاملة( 8-3-1الشكل )
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 إعادة أصل معاملة

نـد اختيـار إعـادة أصـل معاملـة مـن قائمـة الملفـات تختص هذه الشاشة بإعادة أصل لمعاملـة فـي النظـام، وتظهـر هـذه الشاشـة ع

 (.4-8واألرشيف كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إعادة أصل معاملة.8-4الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

ومـن ثـم يضـغط علـى زر "بحـث" مـن شـريط يقوم المستخدم بإدخال رمز الملف التي تكون المعاملـة موجـودة فيـه  رمز الملف: 

 المهام حيث يقوم النظام بعرض جميع معلومات الملف.

 يظهر النظام اسم الملف بناء  على رمز الملف الذي تم إدخاله. اسم الملف: 

 .تلقائيا  يظهر النظام تاريخ إنشاء الملف  تاري  إنشاء الملف: 

 يظهر النظام حالة الملف عند إنشائه. حالة الملف: 

 يظهر النظام رقم الملف الذي تم اختياره. رقم الملف: 

 يظهر النظام عدد المعامالت الموجودة داخل الملف الذي تم اختياره. عدد المعامالت: 

 يظهر النظام إذا كان الملف موقوف التعامل معه أو غير موقوف. موقوف: 

 ر الملف.يظهر النظام اسم الشخص المسؤول عن الملف بمجرد اختيا مسؤول الملف: 

 

 :معلومات المعاملة في الملف 

 رقم مسلسل للمعاملة في الملف.قوم المستخدم بإدخال يمسلسل المعاملة في الملف:  

 .إمكانية تعديلها من قبل المستخدممع  تلقائيا  يظهر النظام السنة الحالية  ،نة إنشاء المعاملةسالسنة:  

 .على المعاملة التي ستضاف للملفيقوم المستخدم بتحديد اسم السجل المحتوي  السجل: 
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 يقوم المستخدم بإدخال رقم القيد للمعاملة. رقم القيد/ اإلشعار: 

 يظهر النظام نوع القيد الموجود في المعاملة. نوع القيد : 

ملة بدون ( بالمربع بجانب كلمة المعاإشارة )أو يظهر يظهر النظام رقم باركود القيد الموجود في المعاملة  رقم بار ود القيد: 

 اذا كان تم إضافة المعاملة بدون باركود. رقم باركود

 .جهة الصادر منها أو الوارد إليهارقم المعاملة لدى ال رقم المعاملة لدى الجهة: 

 تاريخ إنشاء المعاملة لدى الجهة. تاري  المعاملة لدى الجهة: 

 .لقيدبعد إدخال رقم ا تلقائيا  لة يظهر النظام نوع المعام نوع المعاملة: 

 يظهر النظام آخر اختيار تم على المعاملة. أصل/صورة: 

 يظهر النظام إذا كان يوجد للمعاملة مرفقات أو ال يوجد. يوجد مرفقات: 

 يظهر النظام نوع المرفقات الموجودة في المعاملة. نوع المرفقات: 

 يظهر النظام حالة المعاملة عند االحتفاظ بها. حالة المعاملة: 

 يظهر النظام تاريخ ووقت إنشاء المعاملة. عاملة:متاري  و وقت ال 

 لة في الملف.متاريخ ووقت حفظ المعا النظام يظهر تاري  ووقت حفظ المعاملة في الملف: 

يظهر النظام رمز واسم الجهة الموجهة منها المعاملة بعد االختيار إن كانت جهة داخليه أو خارجية للحصر و لتحديد  من جهة: 

 البحث.

 يظهر النظام اسم الشخص الموجهة منه المعاملة. :موجهة من 

ظهر النظام رمز واسم الجهة الموجهة إليها المعاملة بعد االختيار إن كانت جهة داخليه أو خارجية للحصر و لتحديد يإلى جهة:  

 البحث.

 يظهر النظام اسم الشخص الموجهة إليه المعاملة. موجهة إلى: 

 ز موضوع المعاملة الذي تم تعريفه سابقا  في رموز المواضيع في اإلعدادات والرموز.يظهر النظام رم الموضوع الرئيسي: 

 يظهر النظام تفاصيل على الموضوع الذي تم اختياره للمعاملة. الموضوع: 

 يظهر النظام اسم صاحب المعاملة. صاحب المعاملة: 

 ظ المعاملة في الملف.ظهر النظام المالحظات المدخلة عند عملية حفيمالحظات الحفظ في الملف:  

 

 :حر ة المعاملة 

 .تلقائيا  رقم مسلسل لحركات سحب وإعادة المعاملة يظهره النظام  م: 

 يظهر النظام نوع الحركة. نوع الحر ة: 

 حركة التي تمت على المعاملة.التاريخ  يظهر النظام تاريخها: 

 .الحركةاسم الموظف الذي قام بيظهر النظام  من قبل الموظف: 

 بالحركة. القيام حالة المعاملة عند يظهر النظام عاملة:محالة ال 

 .مدة سحب المعاملة باأليام يظهر النظام المدة المطلوبة: 

 تاريخ الذي سوف يعيد به المعاملة. يظهر النظام تاري  اإلعادة المتوقع: 

 .الحركةالغرض من  يظهر النظام الغرض: 

 ت استالم أصل المعاملة.مالحظا يظهر النظام :مالحظات االستالم/التسليم 

 الذي قام بالحركة.يظهر النظام اسم المستخدم  اسم المستخدم: 

 الذي تمت فيه الحركة.يظهر التاريخ والوقت  التاري  والوقت: 

 

 :في حالة إعادة أصل معاملة نقوم باآلتي 

o  "من شريط المهام حيث تظهر يقوم المستخدم باختيار المعاملة التي يريد أن يعيد أصلها وذلك بالضغط على زر "بحث

 شاشة فيها قائمة من المعامالت فنختار المعاملة.

o  يقوم النظام بإظهار معلومات المعاملة ويقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام، ويجب التأكد من أن

 المعاملة آخر إجراء عليها هو سحب ليتم إعادة أصل المعاملة.

o  و يقوم المستخدم بإدخال البيانات ثم الحفظ من شريط المهام( 8-4-1كما يبين الشكل ) ةشاشة حركة المعاملفتظهر.   

 



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: نظام االتصاالت اإلدارية

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  274 

 
 ملة.حركة المعا شاشة - ( يمثل شاشة إعادة أصل معاملة8-4-1الشكل )
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 أخذ صورة معاملة

ة مـن قائمـة الملفـات تختص هذه الشاشة بأخذ صورة عن معاملة في النظام، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار أخـذ صـورة معاملـ

 (.5-8واألرشيف كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة اخذ صورة معاملة.8-5الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

ن شـريط يقوم المستخدم بإدخال رمز الملف التي تكون المعاملـة موجـودة فيـه ومـن ثـم يضـغط علـى زر "بحـث" مـ رمز الملف: 

 المهام حيث يقوم النظام بعرض جميع معلومات الملف.

 يظهر النظام اسم الملف بناء  على رمز الملف الذي تم إدخاله. اسم الملف:  

 .تلقائيا  يظهر النظام تاريخ إنشاء الملف  تاري  إنشاء الملف: 

 يظهر النظام حالة الملف عند إنشائه. حالة الملف: 

 م الملف الذي تم اختياره.ظهر النظام رقيرقم الملف:  

 يظهر النظام عدد المعامالت الموجودة داخل الملف الذي تم اختياره. عدد المعامالت: 

 يظهر النظام إذا كان الملف موقوف التعامل معه أو غير موقوف. موقوف: 

 يظهر النظام اسم الشخص المسؤول عن الملف بمجرد اختيار الملف. مسؤول الملف: 

 

 ة في الملف:معلومات المعامل 

 رقم مسلسل للمعاملة في الملف.قوم المستخدم بإدخال يمسلسل المعاملة في الملف:  

 .إمكانية تعديلها من قبل المستخدممع  تلقائيا  ظهر النظام السنة الحالية ي ،نة إنشاء المعاملةسالسنة:  

 .لملفيقوم المستخدم بتحديد اسم السجل المحتوي على المعاملة التي ستضاف ل السجل: 
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 يقوم المستخدم بإدخال رقم القيد للمعاملة. رقم القيد/ اإلشعار: 

 يظهر النظام نوع القيد الموجود في المعاملة. نوع القيد : 

( بالمربع بجانب كلمة المعاملة بدون إشارة )أو يظهر يظهر النظام رقم باركود القيد الموجود في المعاملة  رقم بار ود القيد: 

 ان تم إضافة المعاملة بدون باركود.اذا ك رقم باركود

 .جهة الصادر منها أو الوارد إليهارقم المعاملة لدى ال رقم المعاملة لدى الجهة: 

 تاريخ إنشاء المعاملة لدى الجهة. تاري  المعاملة لدى الجهة: 

 .بعد إدخال رقم القيد تلقائيا  يظهر النظام نوع المعاملة  نوع المعاملة: 

 ام آخر اختيار تم على المعاملة.يظهر النظ أصل/صورة: 

 يظهر النظام إذا كان يوجد للمعاملة مرفقات أو ال يوجد. يوجد مرفقات: 

 يظهر النظام نوع المرفقات الموجودة في المعاملة. نوع المرفقات: 

 يظهر النظام حالة المعاملة عند االحتفاظ بها. حالة المعاملة: 

 ووقت إنشاء المعاملة. يظهر النظام تاريخ تاري  و وقت المعاملة: 

 لة في الملف.متاريخ ووقت حفظ المعا النظام يظهر تاري  ووقت حفظ المعاملة في الملف: 

يظهر النظام رمز واسم الجهة الموجهة منها المعاملة بعد االختيار إن كانت جهة داخليه أو خارجية للحصر و لتحديد  من جهة: 

 البحث.

 لموجهة منه المعاملة.يظهر النظام اسم الشخص ا موجهة من: 

ظهر النظام رمز واسم الجهة الموجهة إليها المعاملة بعد االختيار إن كانت جهة داخليه أو خارجية للحصر و لتحديد يإلى جهة:  

 البحث.

 يظهر النظام اسم الشخص الموجهة إليه المعاملة. موجهة إلى: 

 تعريفه سابقا  في رموز المواضيع في اإلعدادات والرموز.يظهر النظام رمز موضوع المعاملة الذي تم  الموضوع الرئيسي: 

 يظهر النظام تفاصيل على الموضوع الذي تم اختياره للمعاملة. الموضوع: 

 يظهر النظام اسم صاحب المعاملة. صاحب المعاملة: 

 ظهر النظام المالحظات المدخلة عند عملية حفظ المعاملة في الملف.يمالحظات الحفظ في الملف:  

 

  ة المعاملة:حر 

 .تلقائيا  رقم مسلسل لحركات سحب وإعادة المعاملة يظهره النظام  م: 

 يظهر النظام نوع الحركة. نوع الحر ة: 

 حركة التي تمت على المعاملة.التاريخ  يظهر النظام تاريخها: 

 .الحركةاسم الموظف الذي قام بيظهر النظام  من قبل الموظف: 

 بالحركة. القيام المعاملة عندحالة  يظهر النظام حالة المعاملة: 

 .مدة سحب المعاملة باأليام يظهر النظام المدة المطلوبة: 

 تاريخ الذي سوف يعيد به المعاملة. يظهر النظام تاري  اإلعادة المتوقع: 

 .الحركةالغرض من  يظهر النظام الغرض: 

 مالحظات استالم أصل المعاملة. يظهر النظام :مالحظات االستالم/التسليم 

 الذي قام بالحركة.يظهر النظام اسم المستخدم  المستخدم: ماس 

 الذي تمت فيه الحركة.يظهر التاريخ والوقت  التاري  والوقت: 

 

 :في حالة اتذ صورة لمعاملة معينة نقوم باآلتي 

o حيث تظهرر "بحث" من شريط المهام يقوم المستخدم باختيار المعاملة التي يريد أن يأخذ صورة عنها وذلك بالضغط على ز  

 شاشة فيها قائمة من المعامالت فنختار المعاملة.      

o .يقوم النظام بإظهار معلومات المعاملة ويقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام 

o  و يقوم المستخدم بإدخال البيانات ثم الضغط على حفظ في ( 8-5-1كما يبين الشكل ) شاشة حركة المعاملةفتظهر  

 شريط المهام.      
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 ( يمثل شاشة اخذ صورة معاملة.8-5-1الشكل )
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 سحب وإعادة ملف

تختص هذه الشاشة في سحب الملفات إلجراء بعض التعديالت عليه ومن ثم إعادتها إلى النظام، وتظهر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار 

 (.6-8سحب وإعادة الملف من قائمة الملفات واألرشيف كما في الشكل )
 

 
 ملف.( يمثل شاشة سحب وإعادة 8-6كل )الش
 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

بمجرد اختيار ملف وذلك بالضغط على "بحـث" مـن شـريط المهـام  تلقائيا  سيظهر النظام اسم هذه الوحدة  رمز الوحدة اإلدارية: 

 اختيار ملف معين حيث سيظهر النظام معلومات هذا الملف.حيث ستظهر قائمة بالملفات فيقوم المستخدم ب

 .تلقائيا  ر اسم المسؤول عن الملف يظه مسؤول الملف: 

 بمجرد اختيار الملف. تلقائيا  يظهر النظام رمز الملف  رمز الملف: 

 .تلقائيا  يظهر النظام تاريخ اإلنشاء  تاري  إنشاء الملف: 

 بمجرد اختيار الملف. يا  تلقائيظهر النظام اسم الملف  اسم الملف: 

 بمجرد اختيار الملف. تلقائيا  يظهر النظام رقم الملف  رقم الملف: 

 مغلق(. جيد، تالف، شبه تالف، معطوب، ظهر النظام حالة الملف عند إنشائه )جديد وبحالة ممتازة،يحالة الملف: 

ذا كان الملف موقوف ال يمكن إجـراء عليـه ال سـحب وال بمجرد اختيار ملف وإ تلقائيا  يظهر النظام حالة الملف مقفل أم ال  موقوف: 

 إعادة.

 .تلقائيا  عدد المعامالت التي يحتويها هذا الملف وتظهر  عدد المعامالت: 

 يظهر النظام آخر حركة تمت على الملف )سحب، إعادة(.  نوع الحر ة: 
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 :الحر ات 

 حب الملف.يقوم المستخدم بإدخال تاريخ اليوم الذي تم فيه س تاري  السحب: 

 اليوم الذي تم فيه السحب بمجرد إدخال التاريخ. تلقائيا  يظهر  اليوم: 

 .تلقائيا  قوم المستخدم بإدخال رمز مستلم الملف ويقوم النظام بإظهار اسمه ياسم المستلم:  

 يقوم المستخدم بإدخال الغرض من سحب الملف . الغرض من السحب: 

ة الزمنية التي يريد أن يسحب بهـا الملـف ويشـترط هنـا أن تكـون القيمـة المدخلـة يقوم المستخدم بإدخال الفتر مدة السحب: 

 .باأليام

 يقوم المستخدم بإدخال بعض المالحظات على عملية سحب الملف.  مالحظات: 

 .إذا كانت آخر حركة هي سحب فعند الضغط على زر "جديد" من شريط المهام فتظهر شاشة اإلعادة 

 

 ادة ملف معين نقوم باآلتي:في حالة أردنا سحب أو إع 

( يقوم المستخدم باختيار الملف الذي يريد أن يسحبه أو يعيده وذلـك بالضـغط علـى زر "بحـث" مـن شـريط المهـام حيـث 1)

 تظهر شاشة فيها قائمة من الملفات فنختار الملف.

المهـام، ويجـب التأكـد مـن أن  ( يقوم النظام بإظهار معلومات الملف ويقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شـريط2)

 الملف غير موقوف ألنه إذا كان موقوف ال يمكن إجراء عليه سحب وال إعادة.

  .( فتظهر المعلومات حسب آخر نوع حركة فإذا كانت آخر حركة سحب فتظهر شاشة اإلعادة وبالعكس3)
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 إقفال ملف )وقف إضافة معامالت فيه(

م إضافة معامالت داخل هذا الملـف، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار إقفـال ملـف مـن تختص هذه الشاشة بإقفال الملفات أي عد

 (.7-8قائمة الملفات واألرشيف كما في الشكل )
 

 
 )وقف إضافة معامالت فيه(.  ( يمثل شاشة إقفال ملف8-7الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

يقوم ليعرض النظام جميع الملفات و قوم المستخدم بإدخال رمز الملف للبحث عنه أو قد يقوم بالبحث بدون ادخاليرمز الملف:  

 المستخدم باختيار الملف المطلوب.

 بمجرد اختيار الملف. تلقائيا  يظهر النظام اسم الملف  اسم الملف: 

 .بمجرد اختيار الملف تلقائيا  يظهر النظام رقم الملف  رقم الملف: 

 .تلقائيا  يظهر النظام الملف على أنه غير موقوف  موقوف: 

 .تلقائيا  يظهر النظام تاريخ اإلنشاء للملف  تاري  إنشاء الملف: 

 بمجرد اختيار الملف. تلقائيا  سيظهر النظام اسم هذه الوحدة اإلدارية  رمز الوحدة اإلدارية: 

 ملف.سيظهر النظام اسم الشخص المسؤول عن هذا ال مسؤول الملف: 

 يظهر النظام حالة الملف المسجلة عند آخر حركة كانت سحب أو إعادة للملف.سحالة الملف:  

 يظهر النظام عدد المعامالت الموجودة داخل هذا الملف.سعدد المعامالت:  

موقوف من عدما يقوم المستخدم باختيار الملف يقوم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام ويقوم بتعديل بسبب اإلقفال:  

 اختيار "ال" إلى اختيار "نعم" ليصبح الملف مقفال  وإدخال سبب إقفال هذا الملف في حقل سبب اإلقفال.
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 استطالع حركة معاملة في الملف

تختص هذه الشاشة بإعداد تقرير عن الحركات التي تمـت علـى المعاملـة مـن سـحب و إعـادة واخـذ صـورة داخـل ملـف معـين فـي 

 (.8-8الشاشة عند اختيار استطالع حركة معاملة في الملف من قائمة الملفات واألرشيف كما في الشكل )النظام، وتظهر هذه 
 

 
 ( يمثل شاشة استطالع حركة المعاملة في الملف.8-8الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

ملف التي تكون المعاملـة موجـودة فيـه ومـن ثـم يضـغط علـى زر "بحـث" مـن شـريط يقوم المستخدم بإدخال رمز ال رمز الملف: 

 المهام حيث يقوم النظام بعرض جميع معلومات الملف.

 يظهر النظام اسم الملف بناء  على رمز الملف الذي تم إدخاله. اسم الملف: 

 .تلقائيا  يظهر النظام تاريخ إنشاء الملف  تاري  إنشاء الملف: 

 ظهر النظام حالة الملف عند إنشائه.ي حالة الملف: 

 يظهر النظام رقم الملف الذي تم اختياره. رقم الملف: 

 يظهر النظام عدد المعامالت الموجودة داخل الملف الذي تم اختياره. عدد المعامالت: 

 ظهر النظام إذا كان الملف موقوف التعامل معه أو غير موقوف.يموقوف:  

 الشخص المسؤول عن الملف بمجرد اختيار الملف.يظهر النظام اسم  مسؤول الملف: 

 

 :معلومات المعاملة في الملف 

 رقم مسلسل للمعاملة في الملف.قوم المستخدم بإدخال يمسلسل المعاملة في الملف:  

 .إمكانية تعديلها من قبل المستخدممع  تلقائيا  ظهر النظام السنة الحالية ي ،نة إنشاء المعاملةسالسنة:  

 .المستخدم بتحديد اسم السجل المحتوي على المعاملة التي ستضاف للملفيقوم  السجل: 
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 يقوم المستخدم بإدخال رقم القيد للمعاملة. رقم القيد/ اإلشعار: 

 يظهر النظام نوع القيد الموجود في المعاملة. نوع القيد : 

( بالمربع بجانب كلمـة المعاملـة بـدون إشارة )أو يظهر يظهر النظام رقم باركود القيد الموجود في المعاملة  رقم بار ود القيد: 

 اذا كان تم إضافة المعاملة بدون باركود. رقم باركود

 .جهة الصادر منها أو الوارد إليهارقم المعاملة لدى ال رقم المعاملة لدى الجهة: 

 تاريخ إنشاء المعاملة لدى الجهة. تاري  المعاملة لدى الجهة: 

 .بعد إدخال رقم القيد تلقائيا  لة المعام يظهر النظام نوع نوع المعاملة: 

 يظهر النظام آخر اختيار تم على المعاملة. أصل/صورة: 

 يظهر النظام إذا كان يوجد للمعاملة مرفقات أو ال يوجد. يوجد مرفقات: 

 يظهر النظام نوع المرفقات الموجودة في المعاملة. نوع المرفقات: 

 ة عند االحتفاظ بها.يظهر النظام حالة المعامل حالة المعاملة: 

 يظهر النظام تاريخ ووقت إنشاء المعاملة. تاري  و وقت المعاملة: 

 لة في الملف.متاريخ ووقت حفظ المعا النظام يظهر تاري  ووقت حفظ المعاملة في الملف: 

جيـة للحصـر و لتحديـد يظهر النظام رمز واسم الجهة الموجهة منها المعاملة بعد االختيار إن كانـت جهـة داخليـه أو خار من جهة: 

 البحث.

 يظهر النظام اسم الشخص الموجهة منه المعاملة. موجهة من: 

لتحديـد نـت جهـة داخليـه أو خارجيـة للحصـر وظهر النظام رمز واسم الجهة الموجهة إليها المعاملة بعد االختيار إن كايإلى جهة:  

 البحث.

 .يظهر النظام اسم الشخص الموجهة إليه المعاملة موجهة إلى: 

 يظهر النظام رمز موضوع المعاملة الذي تم تعريفه سابقا  في رموز المواضيع في اإلعدادات والرموز. الموضوع الرئيسي: 

 يظهر النظام تفاصيل على الموضوع الذي تم اختياره للمعاملة. الموضوع: 

 يظهر النظام اسم صاحب المعاملة. صاحب المعاملة: 

 ام المالحظات المدخلة عند عملية حفظ المعاملة في الملف.ظهر النظيمالحظات الحفظ في الملف:  

 

 :حر ة المعاملة 

 .تلقائيا  رقم مسلسل لحركات سحب وإعادة المعاملة يظهره النظام  م: 

 يظهر النظام نوع الحركة. نوع الحر ة: 

 حركة التي تمت على المعاملة.التاريخ  يظهر النظام تاريخها: 

 .الحركةالموظف الذي قام ب اسميظهر النظام  من قبل الموظف: 

 بالحركة. القيام حالة المعاملة عند يظهر النظام حالة المعاملة: 

 .مدة سحب المعاملة باأليام يظهر النظام المدة المطلوبة: 

 تاريخ الذي سوف يعيد به المعاملة. يظهر النظام تاري  اإلعادة المتوقع: 

 .الحركةالغرض من  يظهر النظام الغرض: 

 مالحظات استالم أصل المعاملة. يظهر النظام :تالم/التسليمسمالحظات اال 

 الذي قام بالحركة.يظهر النظام اسم المستخدم  اسم المستخدم: 

 الذي تمت فيه الحركة.يظهر التاريخ والوقت  التاري  والوقت: 

 

  باآلتي: يقوماستطالع لحر ة المعاملة في الملف  أراد المستخدمفي حالة 

باختيار المعاملة التي يريد أن يعمل لها اسـتطالع لحركتهـا فـي الملـف وذلـك بالضـغط علـى زر "بحـث" مـن ( يقوم المستخدم 1)

 ختار المعاملة.يشريط المهام حيث تظهر شاشة فيها قائمة من المعامالت ف

 .(8-8-1شكل )العرض الحركات التي تمت عليها في جدول حركة المعاملة كما في بعرض معلومات المعاملة و ( يقوم النظام2)
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 ( يمثل شاشة استطالع حركة معاملة في الملف.8-8-1الشكل )
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 استطالع حركة ملف

تختص هذه الشاشة بإعداد تقرير عن الحركات التي تمت على الملف من سحب و إعادة، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار اسـتطالع 

 (.9-8حركة ملف من قائمة الملفات واألرشيف كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة استطالع حركة ملف.8-9الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 مكونات البحث: 

قوم المستخدم بإدخال رمز الوحدة اإلداريـة التـابع إليهـا الملـف حيـث سـيظهر النظـام اسـم هـذه الجهـة يرمز الوحدة اإلدارية:  

 بمجرد إدخال الرمز.  تلقائيا  

 بمجرد إدخال رمز هذه الوحدة في حقل رمز الوحدة اإلدارية. تلقائيا  لوحدة اإلدارية التابع إليها الملف وتظهر اسم ا اسمها: 

يقوم المستخدم باختيار مسؤول للملف من القائمة بناء  على الوحدة اإلدارية التي يكون تابع إليها الملـف حيـث  مسؤول الملف: 

 عين لهذه الوحدة اإلدارية.يظهر في القائمة أسماء المسؤولين التاب

يقوم المستخدم باختيار اسم الملف من القائمة حيث يظهر فيها أسماء الملفات التابعة للوحـدة اإلداريـة التـي تـم  اسم الملف: 

 اختيارها.

 حركة الملف.وبإمكان المستخدم التعديل عليه حيث يدخل التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه االستطالع عن  تلقائيا  يظهر  من تاري : 

وبإمكان المستخدم التعديل عليه حيـث يـدخل التـاريخ الـذي يريـد أن ينتهـي بـه االسـتطالع عـن حركـة  تلقائيا  يظهر  إلى تاري : 

 الملف.

يقوم المستخدم بالضغط على زر "استطالع" إلجراء عملية البحث حسب البيانات التي اختارها مـن الحقـول السـابقة  استطالع: 

  (.1-9-8االستطالع بقائمة تحتوي على الحركات التي تمت على الملف كما في الشكل )حيث تظهر نتائج 
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 :نتائج البحث 

 .تلقائيا  رقم مسلسل للحركات التي تمت على الملف و يظهره النظام  م: 

 إما "سحب" أو "إعادة" للملف. تلقائيا  يظهره النظام نوع الحركة  نوع الحر ة: 

 تاريخ الحركة التي تمت على الملف. يا  تلقائيظهر النظام  تاريخها: 

 المالحظات التي سجلت على حركة الملف. تلقائيا  يظهر النظام  مالحظات الحر ة: 

 يظهر النظام حالة الملف المسجلة عند آخر حركة إعادة للملف حالة الملف: 

 

 
 ( يمثل شاشة نتائج استطالع حركة ملف.8-9-1الشكل )
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 تكشف بحركة الملفات والمعامال
تختص هذه الشاشة بإعداد كشف بالحركات التي تمت على الملفـات والمعـامالت مـن سـحب وإعـادة، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد 

 (.10-8اختيار كشف بحركة الملفات والمعامالت من قائمة الملفات واألرشيف كما في  الشكل )
 

 
 شاشة بحركة الملفات والمعامالت. يمثل (8-10الشكل )

 

 ح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:وفيما يلي شر
 

 :محددات التقرير 

 يقوم المستخدم باختيار اسم الملف الذي يريد إعداد كشف له من القائمة. اسم الملف: 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه الكشف. من تاري : 

 به الكشف.يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن ينتهي  حتى تاري : 

يقوم المستخدم باختيار ترتيب حركة المعامالت حسـب "تـاريخ الحركـة" أو حسـب "المعاملـة  ترتيب حر ة المعامالت حسب: 

 في الملف".

 يقوم المستخدم باختيار نوع الكشف الذي يريده إما أن يكون بشكل "مختصر" أو "تفصيلي".  نوع الكشف: 

رها مسبقا  يقوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر "تكـوين التقريـر" مـن شـريط المهـام اوإلعداد الكشف حسب الحقول التي تم اختي 

 (.8-10-1فيظهر الكشف كما في الشكل )
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 ( يمثل شاشة كشف بحركة الملفات والمعامالت.8-10-1الشكل )
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 كشف بالملفات المسحوبة ولم يتم إعادتها

ركة سحب ولم يتم إعادة لهذه الملفات، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد تختص هذه الشاشة بإعداد كشف بالملفات التي تمت عليها ح

 (.11-8اختيار كشف بالملفات المسحوبة ولم يتم إعادتها من قائمة الملفات واألرشيف كما في  الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالملفات المسحوبة ولم يتم إعادتها.8-11الشكل )

 

 شاشة:وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه ال
 

 :محددات التقرير 

"الكـل"  ( فـي المربـع بجانـب كلمـةيقوم المستخدم بإدخال رمز الوحدة اإلدارية أو يقـوم بوضـع إشـارة ) رمز الوحدة اإلدارية: 

 وبالتالي يختار جميع الوحدات اإلدارية.

 ة.اسم الوحدة اإلدارية عند إدخال رمزها في حقل رمز الوحدة اإلداري تلقائيا  يظهر  اسمها: 

 يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي يريد أن ينتهي به الكشف. حتى تاري : 

وإلعداد الكشف حسب الحقول التي تم اختيارها مسبقا  يقوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر "تكـوين التقريـر" مـن شـريط المهـام  

 (.1-11-8فيظهر الكشف كما في الشكل )
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 تم إعادتها.تسحوبة ولم ملفات الم( يمثل الكشف بال8-11-1الشكل )
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 كشف بأصول المعامالت المسحوبة ولم يتم إعادتها
تختص هذه الشاشة بإعداد كشف بأصول المعامالت التي تمـت عليهـا حركـة سـحب ولـم يـتم إعـادة هـذه المعـامالت، تظهـر هـذه 

 (.12-8الشكل )األرشيف كما في قائمة الملفات و الشاشة عند اختيار كشف بأصول المعامالت المسحوبة ولم يتم إعادتها من
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بأصول المعامالت المسحوبة ولم يتم إعادتها.8-12الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :محددات التقرير 

عليهـا عمليـة سـحب يقوم المستخدم باختيار اسم الملف الذي يريد إعداد له كشف بأصول المعامالت التي تمـت  اسم الملف: 

 .باختيار الكلولم يتم إعادتها أو يقوم 

يقوم المستخدم باختيار كل المعامالت وبالتالي سيظهر في التقرير جميع المعامالت المسحوبة من هـذا الملـف   ل المعامالت: 

 ولم يتم إعادتها.

يخ الـذي يجـب إعـادة المعـامالت المسـحوبة يقوم المستخدم باختيارها وبإدخال التـار المعامالت التي  ان يجب إعادتها قبل: 

 قبله.

 يقوم المستخدم باختيار نوع الكشف الذي يريده إما أن يكون بشكل "مختصر" أو "تفصيلي".   نوع الكشف: 

وإلعداد الكشف حسب الحقول التي تم اختيارها مسبقا  يقوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر "تكـوين التقريـر" مـن شـريط المهـام  

 (.8-12-1كما في الشكل ) فيظهر الكشف
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 ( يمثل شاشة كشف بأصول المعامالت المسحوبة ولم يتم إعادتها.8-12-1الشكل )
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 تغيير حالة المعاملة
تختص هذه الشاشة بتغيير حالة معاملة حيث يمكن إنهاء معاملة أو إلغاء إنهاءها من هذه الشاشة، تظهر هذه الشاشة عنـد اختيـار 

 (.13-8من قائمة الملفات واألرشيف كما في الشكل )تغيير حالة المعاملة 
 

 
 يمثل شاشة تغيير حالة المعاملة. (8-13الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم باركود المعاملة التي يود تغيير حالتها. رقم بار ود المعاملة: 

عاملـة كمـا فـي قد يقوم المسـتخدم بالضـغط علـى رابـط اسـتطالع المعاملـة ليعـرض النظـام معلومـات الم معاملة:لاستطالع ا 

 قيد المعامالت.شاشة تسجيل و

 بعد إدخال رقم باركود المعاملة. تلقائيا  قم باركود قيد المعاملة ،ويظهره النظام ررقم بار ود القيد:  

 بعد إدخال رقم باركود المعاملة. تلقائيا  تغيير حالتها، ويظهره النظام قم قيد المعاملة المطلوب ررقم القيد:  

 بعد إدخال رقم باركود المعاملة. تلقائيا  نة إنشاء المعاملة، ويظهره النظام سالسنة:  

 سم السجل الذي يحتوي على المعاملة المطلوب تغيير حالتها.االسجل:  

 بعد إدخال رقم باركود المعاملة. يا  تلقائويظهره النظام  ة،وضوع المعاملمالموضوع:  

 .حالة المعاملة هل هي موقوفة أم ال تلقائيا  يعرض النظام )نعم/ال(:  موقوفة حالة المعاملة 

 .عرض النظام حالة المعاملة وتحتمل خيارين هما : تحت التنفيذ أو منتهيةيحالة المعاملة:  

م خيار"إنهاء معاملة"عنـد رغبتـه بإنهـاء المعاملـة وإيقـاف تنفيـذ الحركـات يختار المستخد إنهاء المعاملة/إلغاء إنهاء المعاملة : 

، ولفعل ذلـك يقـوم المسـتخدم املة لتنفيذ مختلف الحركات عليهاعليها ويختار الخيار "إلغاء إنهاء معاملة"عند رغبته بإلغاء إنهاء مع

 م باختيار اإلجراء المطلوب.بعد إدخال القيم في الحقول بالضغط على زر تعديل من شريط المهام ثم يقو
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 أرشفة معامالت سنة
 

ا ثم نقلها إلى قاعدة بيانات األرشـيف، تظهـر  تختص هذه الشاشة بأرشفة معامالت سنة من السنوات والتي تم العمل عليها مسبق 

 (.14-8هذه الشاشة عند اختيار أرشفة معامالت سنة من قائمة الملفات واألرشيف كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة أرشفة معامالت سنة.8-14) الشكل

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 بإظهار أقدم سنة لم يتم أرشفتها. تلقائيا  يقوم النظام  السنة المراد أرشفتها: 

 قوم المستخدم بإدخال مالحظات على األرشفة للسنة المختارة.يالمالحظات:  

 

 يحتوي اآلتي: جدولفي  معلومات السنة المؤرشفة والغير مؤرشفةنظام يعرض ال

 قم مسلسل للسنوات المعروضة في الجدول.رم:  

 عرض السنة.يالسنة:  

 اريخ بداية السنة.تمن:  

 اريخ نهاية السنة.تإلى:  

 كون قيمة هذا الحقل هي نعم عندما يتم إغالق السنة.تتم إغالقها:  

 .وقت إغالق السنةخ واريتتاري  ووقت اإلغالق:  

 كون قيمة هذا الحقل هي نعم عندما تكون المعاملة مؤرشفة .تتم أرشفتها:  

 اريخ و وقت أرشفة معامالت السنة المحددة.تتاري  ووقت األرشفة:  

  مالحظات المستخدم على األرشفة التي تمت على السنة المحددة.: األرشفة مالحظات 
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فـي  ة معينة يقوم النظام بعرض بيانات تفصيلية عـن السـجالت المسـتخدمة فـي هـذه السـنةعند اختيار المستخدم لسطر فيه سن

 :جدول

 رقم مسلسل للحركات التي تمت على الملف. م: 

 .اسم السجلالنظام  يعرض :السجل 

 عرض عدد المعامالت المعرفة في السجل.يقوم النظام ب :اجمالي المعامالت في السنة 

 عرض المعامالت المؤرشفة المعرفة في النظام.وم النظام بيق :عدد المعامالت المؤرشفة 

 عرض المعامالت الغير مؤرشفة المعرفة في النظام.يقوم النظام ب :عدد المعامالت غير المؤرشفة 

 عرض المعامالت المسترجعة في النظام.يقوم النظام ب :عدد المعامالت المسترجعة 

 

 السجالت وأعداد المعامالت فيها، وتكون بقية الحقول فارغة. في حال كانت غير مؤرشفة فيتم عرض بيانات عنو
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 إرجاع معاملة من األرشيف
 

تختص هذه الشاشة بإعادة معاملة وجميع بياناتها وبيانات المعامالت المرتبطة بها من قاعـدة بيانـات األرشـيف إلـى قاعـدة البيانـات 

 (.15-8رشيف من قائمة الملفات واألرشيف كما في الشكل )الحقيقة، تظهر هذه الشاشة عند اختيار إرجاع معاملة من األ
 

 
 ( يمثل شاشة إرجاع معاملة من األرشيف.8-15الشكل ) 
 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 السنة التي تحتوي على المعاملة المراد إرجاعها من األرشيف. السنة: 

 محتوي على المعاملة المراد إرجاعها من األرشيف.اسم السجل ال السجل: 

 رقم قيد المعاملة المراد إرجاعها لبيئة العمل الحقيقية من األرشيف. رقم القيد: 

 تاريخ قيد المعاملة بسجل صادر أو وارد. تاري  القيد: 

 رقم باركود المعاملة المؤرشفة. رقم بار ود المعاملة: 

 .موضوع المعاملة المؤرشفة الموضوع: 

 اسم صاحب المعاملة المؤرشفة. اسم صاحب المعاملة: 

 سم الجهة التي صدرت منها المعاملة.اموجه من:  

 اسم الجهة التي وردت إليها المعاملة. موجه إلى: 

تحتوي على بيانات عـن المعاملـة التـي تـم اسـترجاعها والمعـامالت المرتبطـة بهـا كمـا فـي  المعامالت التي تم استرجاعها: 

 (.1-15-8الشكل )

الضعط هلى هذا الزر يقوم النظام باسترجاع بيانات المعاملة وما يتعلق بها من إحاالت وتوزيـع بارجاع المعامالت من اإلرشيف:  

 .ليشمل المعاملة نفسها والمعامالت المرتبطة بها ،ومرفقات وتسديد وكشوف التسليم والوزيع ... الخ
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 .استرجاعها من األرشيفالت التي تم المعامشاشة بيانات  يمثل (8-15-1الشكل ) 
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 اإلقفال
ويقصـد باإلقفـال إنهـاء وإيقـاف اسـتخدم المعـامالت ، مجموعة شاشات اإلقفال في النظـام( 0-9تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

 والسجالت في النظام.
 

 
 ( يمثل شاشة اإلقفال في نظام االتصاالت اإلدارية.9-0الشكل )

 

 ة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاش
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  إيقاف تسجيل المعامالت في السجالت

تختص هذه الشاشة في إيقاف تسجيل المعامالت في السجالت، وتظهر هذه الشاشة عنـد اختيـار إيقـاف تسـجيل المعـامالت فـي 

 (.1-9السجالت من قائمة اإلقفال كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إيقاف تسجيل المعامالت في السجالت.9-1الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

يقوم المستخدم باختيار نوع السجل الذي يريد إيقاف تسجيل المعامالت فيه من القائمة المنسدلة بحيث يظهـر  نوع السجالت: 

 عام، صادر عام، وارد داخلي، صادر داخلي.....إلخ(. نوعها )الكل، وارد 

قوم المستخدم بتحديد هل يريـد إظهـار السـجالت الموقوفـة وذلـك بالضـغط بالـدائرة الموجـودة بجانـب كلمـة يإظهار السجالت:  

لغيـر موقوفـة، "موقوف" حيث يعرض النظام السجالت الموقوفة فقط، وفي حالة تم اختيار "غير موقوفة" يعرض النظـام السـجالت ا

 وبإمكان المستخدم إظهار جميع السجالت الموقوفة والغير موقوفة وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب كلمة "الكل".

 رقم مسلسل لكل سجل حسب نوعه. م: 

 رقم السجل تم إدخاله عند إنشاء السجل. رقم السجل: 

 اسم السجل.  االسم: 

 نشاء السجل.سم الشخص الذي قام بإااسم صاحب السجل:  

 تظهر عدد المعامالت الموجودة داخل هذا السجل. عدد المعامالت في السجل: 

 تظهر حالة السجل إما أن يكون "موقوف" تسجيل المعامالت فيه أو "غير موقوف". حالة السجل: 

 ير موجودة يظهر "ال".وجود أرقام محجوزة لهذا السجل إذا كانت موجودة أرقام يظهر "نعم" وإذا كانت غ يوجد أرقام محجوزة: 
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 إذا أردنا إيقاف تسجيل معامالت داتل سجل نقوم بما يلي: 

( يختار المستخدم نـوع السـجل مـن قائمـة نـوع السـجالت فيقـوم النظـام بإظهـار جميـع السـجالت المتعلقـة بنـوع السـجل 1)

 المحدد.

 ( يقوم المستخدم بتحديد سجل معين من الجدول الموجود به السجالت.2)

 يقوم المستخدم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام.( 3)

( يقوم المستخدم بتعديل حالة السجل من "غير موقوف" إلى "موقوف" ومن ثم يقوم بالضـغط علـى زر "حفـظ"، حيـث يصـبح 4)

 السجل موقوف تسجيل المعامالت فيه.



 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(
Applied Computer Services CO. (HASIB) 

 

 دليل المستخدم: نظام االتصاالت اإلدارية

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved.  300 

  إعدادات إقفال السجالت

مثـل تحديـد إقفـال السـجل بعـد نهايـة السـنة بعـدد مـن األيـام، وتظهـر هـذه ت شة بوضع إعدادات إلقفـال السـجالتختص هذه الشا

 (.2-9الشاشة عند اختيار إعدادات إقفال السجالت من قائمة اإلقفال كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إعدادات إقفال السجالت.9-2الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 ة:المعلومات الرئيسي 

يقوم المستخدم باختيار نوع السجل الـذي يريـد إجـراء إعـدادات لـه مـن القائمـة المنسـدلة بحيـث يظهـر نوعهـا  نوع السجالت: 

 )الكل، وارد عام، صادر عام، وارد داخلي، صادر داخلي.....إلخ(. 

 رقم مسلسل لكل سجل حسب نوعه. م: 

 رقم السجل تم إدخاله عند إنشاء السجل. رقم السجل: 

 اسم السجل. :االسم 

 اسم الشخص الذي قام بإنشاء السجل. اسم صاحب السجل: 

 تظهر عدد المعامالت الموجودة داخل هذا السجل. عدد المعامالت في السجل: 

 تظهر حالة السجل إما أن يكون "موقوف" تسجيل المعامالت فيه أو "غير موقوف". حالة السجل: 

 السجل إذا كانت موجودة أرقام يظهر "نعم" وإذا كانت غير موجودة يظهر"ال".وجود أرقام محجوزة لهذا  يوجد أرقام محجوزة: 
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 اإلقفال السنوي

تختص هذه الشاشة بعمل إقفال سنوي للملفات والسجالت في النظام، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار اإلقفال السنوي من قائمة 

 (.3-9اإلقفال كما في الشكل )
 

 
 ال السنوي.( يمثل شاشة اإلقف9-3الشكل )

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 رقم مسلسل لكل سجل حسب نوعه. م: 

 رقم السجل الذي تم إدخاله عند إنشاء السجل. رقم السجل: 

 اسم السجل يظهر حسب نوع السجل. االسم: 

 اسم الشخص الذي قام بإنشاء السجل. اسم صاحب السجل: 

 تظهر عدد المعامالت الموجودة داخل هذا السجل. امالت في السجل:ععدد الم 

 تظهر حالة السجل إما أن يكون "موقوف" تسجيل المعامالت فيه أو "غير موقوف". حالة السجل: 

 وجود أرقام محجوزة لهذا السجل إذا كانت موجودة أرقام يظهر "نعم" وإذا كانت غير موجودة يظهر"ال". يوجد أرقام محجوزة: 

يقــوم المســتخدم بالضــغط علــى زر "إقفــال الســنة" حيــث يقــوم النظــام بعمــل إغــالق علــى كامــل المعــامالت  إقفــال الســنة: 

 ومتى تبدأ ومتى تنتهي.النظام بعرض حقل للسنة الجديدة  والسجالت المتعلقة بالسنة الحالية للنظام ، كما ويقوم
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 إيقاف وإلغاء إيقاف المعامالت

ملية إيقاف وإلغاء إيقاف المعامالت، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار إيقـاف و إلغـاء إيقـاف المعـامالت مـن تختص هذه الشاشة في ع

 .(4-9قائمة اإلقفال كما في الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة إيقاف وإلغاء المعامالت.9-4الشكل)

 

 وفيما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:
 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم المستخدم بإدخال باركود المعاملة المراد إيقافها أو إلغاء إيقافها. المعاملة: رقم بار ود 

 يقوم المستخدم بادخال رقم باركود القيد للمعاملة المراد إيقافها أو إلغاء إيقافها. رقم بار ود القيد: 

 فها.يقوم المستخدم بادخال رقم قيد المعاملة المراد إيقافها أو إلغاء إيقا رقم القيد: 

 يعرض النظام السنة الحالية لنظام االتصاالت االدارية مع إمكانية التعديل عليها. السنة: 

 يقوم المستخدم باختيار سجل المعاملة من القائمة المنسدلة. السجل: 

 يستطيع المستخدم بالضغط على هذا الرابط الدخول إلى شاشة االستعالم عن المعاملة.  استطالع المعاملة: 

 يظهر النظام مصدر اإليقاف إما يدوي أو آلي اعتمادا  على طريقة تسجيل إيقاف المعاملة. ف المعاملة:امصدر ايق 

 تكون حالة المعاملة موقوفة عند تحديد الحقل "نعم"وتكون غير ذلك عند تحديد الحقل "ال". )نعم/ال(: موقوفة حالة المعاملة 

 

 :معلومات المعاملة 

 م رقم باركود القيد عند الضغط على استطالع المعاملة.يظهر النظا رقم بار ود القيد: 

 يظهر النظام رقم باركود المعاملة عند الضغط على استطالع المعاملة. رقم بار ود المعاملة: 

 ظهر النظام السنة المرتبطة بالمعاملة.يالسنة:  

 يظهر النظام وقت و تاريخ المعاملة. التاري  والوقت: 
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 تنتمي لها المعاملة. اسم السجل التي اسم السجل: 

 رقم القيد للمعاملة. رقم القيد: 

 .التي أصدرت المعاملةاسم الجهة  تلقائيا  يظهر  من الجهة: 

 اسم الشخص الذي أصدر المعاملة. تلقائيا  يظهر  موجهة من: 

 تمثل الجهة أو الوحدة اإلدارية التي أوردت له المعاملة. إلى الجهة: 

 ت له المعاملة.اسم الموظف الذي وجه موجهة إلى: 

 يظهر موضوع المعاملة المراد إلغائها أو المراد إيقاف إلغائها. الموضوع: 

 يعرض النظام مرفقات المعاملة في حال وجود مرفقات. المرفقات: 

 يعرض النظام فيما كانت المعاملة أصل أو صورة. أصل/صورة: 

 ويكون مفعل عندما تكون المعاملة غير موقوفة. يسمح هذا الزر للمستخدم بإجراء إيقاف المعاملة إيقاف المعاملة: 

 يسمح هذا الزر للمستخدم بإجراء إلغاء إيقاف المعاملة ويكون مفعل عندما تكون المعاملة موقوفة. إلغاء إيقاف المعاملة: 

 .عند الضغط على زر "إيقاف المعاملة" تلقائيا  يظهر تاريخ ووقت اإليقاف  تاري  ووقت اإليقاف: 

 عند الضغط على زر "إلغاء إيقاف المعاملة". تلقائيا  يظهر تاريخ ووقت إلغاء اإليقاف  غاء اإليقاف:لتاري  ووقت إ 

 يقوم المستخدم بكتابة سبب إيقاف أو إلغاء إيقاف المعاملة. السبب: 

نـب كلمـة ( بجايقوم المستخدم بكتابة كلمة سر على عملية إيقـاف إلغـاء لمعاملـة معينـة وذلـك بوضـع إشـارة )  لمة السر: 

 السر.

 يقوم المستخدم بكتابة تأكيد كلمة السر. تأ يد  لمة السر: 
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  مصمم التقارير
( شاشة مصمم التقارير في النظام، ويقصد في مصمم التقارير هو عمليـة يـتم مـن خاللهـا 0-10تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

 .تصميم تقارير حسب رغبة المستخدم
 

 
 ة مصمم التقارير.(  يمثل شاش10-0الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 تصميم وتنفيذ التقارير الخاصة

تختص هذه الشاشة بتصميم وتنفيذ التقارير الخاصة في النظام وتظهر هذه الشاشة عند اختيار "تصميم وتنفيذ التقارير الخاصة" مـن 

 (.1-10ئمة مصمم التقارير كما في الشكل )قا

والمقصــود بمصــمم التقــارير: هــو أن يقــوم المســتخدم بتصــميم تقريــر وفــق شــرط تصــفية معــين والهــدف مــن هــذه العمليــة تمكــين 

 المستخدم من إعداد تقارير وفق رغبته.
 

 
 شاشة تصميم وتنفيذ التقارير الخاصة. يمثل (10-1الشكل )

 

 قوم المستخدم بالضغط على زر"جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية:لتصميم تقرير جديد ي

 

 :المعلومات الرئيسية 

 يقوم المستخدم بتحديد رقم التقرير. رقم التقرير: 

 يقوم المستخدم بتحديد التقرير ويراعي أن يكون اسم ذو معنى وله عالقة بطبيعة عمل التقرير مما يسهل على اسم التقرير: 

 تخدم معرفة طبيعة عمل التقرير بمجرد قراءة اسمه.المس

 يقوم المستخدم بتحديد رقم التقرير في القائمة. رقم التقرير بالقائمة: 

 يقوم المستخدم بتحديد مجموعة القائمة. مجموعة القائمة: 

 يقوم المستخدم بتحديد طريقة عرض صفحة التقرير. عرض الصفحة: 

 تحديد رمز شرط التصفية.يقوم المستخدم ب رمز شرط التصفية: 

 يقوم النظام بعرض وصف التصفية. وصف الشرط: 

 يظهر النظام فيما إذا كان هذا الشرط محجوز للنظام ، وال يمكن التعديل عليه. محجوز للنظام: 

 يقوم المستخدم باختيار نعم او ال. حتساب البيانات في تاري  يحدد عند التنفيذ: 

 ند الضغط عليه يتم تصدير التقرير بصيغة اكسل.ع زر تصدير التقرير الى اال سل: 

 يقوم المستخدم باختياره لتنفيذ التقرير. زر  تنفيذ التقرير : 
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  :حقول التقرير 

حيـث تظهـر  لتعريف حقول التقرير يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام الموجود فـوق جـدول حقـول التقريـر

 الحقول التالية:

 .رقم مسلسل م: 

 يقوم المستخدم بتحديد ترتيب ظهور الحقل في الكشف. موقع الحقل: 

 يقوم المستخدم بتحديد مصدر معلومات الحقل من القائمة المنسدلة. المصدر: 

 يقوم المستخدم بتحديد اسم الحقل من القائمة المنسدلة. اسم الحقل: 

 ديل عليه.يعرض النظام اسم الحقل الذي تم اختياره مع إمكانية التع العنوان: 

 يقوم المستخدم بتحديد طول الحقل. الطول: 

 قوم المستخدم بإدخال رقم التجميع.يرقم التجميع: 

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الترتيب. رقم الترتيب: 

 قوم المستخدم باختيار الحقل له مجموع أو ال.يله مجموع: 

 يختار المستخدم نوع الترتيب. نوع الترتيب: 
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 لىتم بحمد هللا تعإ  

 

 

 

 
 

 

 جميع الحقوق محفوظة

 للشر ة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(

 

يحتوي هذا الدليل على معلومات خاصة محمية بواسطة حقوق الطبع والنشر وال يمكن استخراج أية نسخة فوتوغرافية أو غيرها عن 

 ة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب(.جزء من هذا الدليل دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الشرك

 

 

 

 

 

 لمزيد من المعلومات يرجي االتصال بـ:

 

 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي

 مجمع الموسى –شارع العليا العام 

  المملكة العربية السعودية –الرياض 
 

  :4651700   

  :2171210/4656468     

     :56600  11564الرياض      

  :http://www.hasib.com.sa   
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