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  مقدمة

نه يقوم باالهتمام بجميع عمليـات أحد األنظمة الهامة في أي مؤسسة حكومية أو خاصة حيث أيمثل نظام المشتريات 

 اجها المنشأة.التي تحتالمباشر الشراء 

 

  Net. المباشرة المشتريات نظام حول مقدمة

حزمـة مدارحاسـب كأحد األنظمة فـي  (Direct Purchase.Net)قامت شركة حاسب بتطوير نظام المشتريات المباشرة 

باسـتخدام أحـدو وأقـول التقنيـات فـي عـالم البرمجـة  MadarHasib GRP Suite (HGS.NET))(لألنظمة النمطية الحكومية 

(ASP.Net & SQL Server)  ويعمل النظام كتطبيق ويب(Web Application) وقد تم فيه مراعاة جميـع االحتياجـات العمليـة ،

 التي قد تحدو في المنشأة.

 

 (Web Applicationلماذا تم استخدام تقنية الويب )

o  تطبيقات  وأخذتفي الويب  االستثماريشكل الويب مستقبل األنظمة الحديثة حيث انه في السنوات األخيرة زاد

وذلك لما لتطبيقات الويب من مرونة عالية وسهولة تحميل وتشغيل سواء لمستخدمي الشبكة  باالنحسارالويندوز 

 .()انترنت الخارجية أو (إنترانت) الداخلية

o  الخادم جهاز على النظام تثبيت يكفي حيث والجهد لوقتاتوفير (Server )الوينـدوز اتتطبيقـ فـي بينمـا النظـام ليعمـل 

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

 .فقط( Server) الخادم جهاز تحديث
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 المباشرة المشتريات نظام إلى الدخول

باختيـار نظـام المشـتريات دم ويقـوم المسـتخ (0-0الشـكل )بعد تسجيل الدخول إلـى النظـام تظهـر الصـورة كمـا فـي 

 .()الشراء المباشر
 

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

   

 .(1 -0الشكل )يقوم النظام بإدخال المستخدم إلى نظام المشتريات المباشرة حيث يظهر كما في 
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 شرة.يمثل الشاشة الرئيسية لنظام المشتريات المبا( 0-1)الشكل 

 

إذا كان المستخدم يرغب بعرض تقرير بالتعاميد التي تـأخر  فيما عنتنبيه  تتضمنتظهر رسالة عند الدخول إلى النظام 

ة إلـى "ال" يـتم المتابعـبإختيـار المستخدم قام ، حيث إذا (1-0أو جزء منها كما في الشكل ) ستالم لها من المستودعاتاإل

قوم النظام بعرض كشف بالتعاميـد التـي تـأخر االسـتالم لهـا مـن المسـتودعات بشـكل "نعم" ييار النظام، أما في حالة اخت

 (.1-1-0كما في الشكل ) كامل أو جزئي
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 يمثل كشف بالتعاميد التي تأخر اإلستالم لها من المستودعات بشكل كامل أو جزئي. (0-1-1الشكل )
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 نذار لها ولم يتم تنفيذها.يمثل رسالة بالتعاميد التي انتهت فترة اإل (0-2الشكل )

 

بالتعاميـد إذا كان المستخدم يرغـب بعـرض تقريـر عن فيما تنبيه تتضمن  أخرل بعد الرسالة السابقةرسالة أيضاً تظهر و

"ال" يـتم المتابعـة إلـى  بإختيـار المستخدم قام، حيث إذا (0-2ا ولم يتم تنفيذها كما في الشكل)التي انتهت فترة اإلنذار له

ا ولم يتم تنفيذها كمـا فـي التي انتهت فترة اإلنذار لهار "نعم" يقوم النظام بعرض كشف بالتعاميد يما في حالة اختالنظام، أ

 .(1-2-0الشكل )
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 يمثل كشف بالتعاميد التي انتهت فترة اإلنذار لها ولم يتم تنفيذها. (0-2-1الشكل )

 

عناوين المقسم عليها النظـام وعنـد اختيـار أي مـن عناصـر نالحظ وجود قائمة بالعند دخول نظام المشتريات المباشرة 

تحت هذا العنوان علـى شـكل قائمـة علـى اليسـار وعنـد اختيـار أي  ةالقائمة على اليمين تظهر أسماء الشاشات الموجود

 اة.عنصر في القائمة على اليسار تظهر الشاشة الخاصة بها وتستطيع عند ذلك القيام بالعمليات وفق الصالحيات المعط
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  اإلعدادات و الرموز

وتتضمن المشتريات المباشرة، اإلعدادات في نظام الرموز ومجموعة شاشات  (1-0الشكل )تمثل هذه القائمة كما في 

 التعريف المسبق للعديد من الحقول في الشاشات.
 

 
 اإلعدادات. يمثل شاشة الرموز و (1-0الشكل )

 

 سار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على الي
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  الشراء أوامر وشروط األسعار عروض تقديم شروط

وشروط أوامر الشراء من قائمة الرموز واإلعدادات في نظـام تظهر هذه الشاشة عند اختيار شروط تقديم عروض األسعار 

 .(1-1الشكل )كما في  المشتريات المباشرة
 

 
 ثل شاشة شروط تقديم عروض األسعار وشروط أوامر الشراء.( يم1-1الشكل )

 

، حيـث أنـه إلفـافة شـرط جديـد يتم من خالل هذه الشاشة تعريف شروط تقديم عروض األسعار وشـروط أوامـر الشـراء

يقوم المستخدم بالضغط على الزر "جديد" من شريط المهام فتظهر الشاشة بوفع اإلفافة ليقـوم المسـتخدم بإدخـال قـيم 

   في هذه الشاشة: وفيما يلي تبيان للحقول حقول،ال

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم باختيار نوع الشرط )تقـديم عـروض أسـعار، أوامـر شـراء، كليهمـا( مـن القائمـة  نوع الشرط

 المنسدلة.

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم الشرط. رقم الشرط 

o :الشرط باللغة العربية. يقوم المستخدم بإدخال وصف وصف الشرط بالعربي 

o :يقوم المستخدم بإدخال وصف الشرط باللغة اإلنجليزية. وصف الشرط باإلنجليزي 

o :يظهر النظام رقم الشرط تلقائيـاً وهـو الشـرط الـذي سـيتم إفـافة  رقم الشرط الرئيسي الذي ينتمي له

 شرط فرعي جديد تابع له.

o :الشـرط تلقائيـاً بمجـرد إدخـال رقـم الشـرط  يظهـر النظـام وصـف وصف الشرط الرئيسي الذي ينتمي لـه

 الرئيسي، وهو الشرط الذي سيتم إفافة شرط فرعي جديد تابع له.
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  معاملة إلغاء تأجيل، رفض، أسباب رموز

مــن قائمــة الرمــوز واإلعــدادات فــي نظــام تظهــر هــذه الشاشــة عنــد اختيــار رمــوز أســباب رفــض، تأجيــل، إلغــاء معاملــة 

 .(1-2الشكل )ي كما ف المشتريات المباشرة
 

 
 يمثل شاشة رموز أسباب رفض، تأجيل، إلغاء معاملة. (1-2الشكل )

 

 وفيما يلـي تبيـان للحقـول ،أو تلغى تؤجل هذه الشاشة تعريف األسباب التي قد ترفض بسببها معاملة أو يتم من خالل

 :في هذه الشاشة

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o :جراء المراد تعريف أسباب جديدة له، فيختار إما )أسباب رفـض المعاملـة( اختيار نوع اإليقوم المستخدم هنا ب رموز

 . أو )أسباب تأجيل المعاملة( أو )أسباب إلغاء المعاملة( من القائمة المنسدلة

o :بعد الضغط على الزر "جديد" يعرض النظام رقم مسلسل جديد للرمز بشكل تلقائي. م 

o :رمز السبب. بإدخاليقوم المستخدم  الرمز 

o وصف السبب. بإدخاليقوم المستخدم  لوصف:ا 
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  األصناف وحدات رموز

كمـا من قائمة الرموز واإلعـدادات فـي نظـام المشـتريات المباشـرة تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز وحدات األصناف 

 .(1-3الشكل )في 
 

 
 ( يمثل شاشة رموز وحدات األصناف في نظام المشتريات.1-3الشكل )

 

 الشاشة:هذه وفيما يلي تبيان للحقول في  ت األصناف التي تستخدم في النظام،شاشة تعريف وحدايتم في هذه ال

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :يعرض النظام رقم مسلسل جديد لرمز الوحدة بشكل تلقائي بعد الضغط على الزر "جديد". م 

o :يقوم المستخدم بإدخال رمز الوحدة. الرمز 

o :اسم الوحدة. يقوم المستخدم بإدخال الوحدة 
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 سعر عرض رفض /اختيار أسباب رموز

من قائمة الرموز واإلعـدادات فـي نظـام المشـتريات رموز أسباب اختيار/رفض عرض سعر  تظهر هذه الشاشة عند اختيار

 .(1-4الشكل )كما في  المباشرة
 

 
 يمثل شاشة رموز أسباب اختيار/رفض عرض سعر. (1-4الشكل )

 

 الموجودة في الشاشة: وفيما يلي تبيان للحقولأسباب اختيار/رفض عرض سعر معين،  يتم في هذه الشاشة تعريف

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :رفـض عـرض )أو  (نـوع الرمـوز التـي سـيقوم بإدخالهـا )اختيـار عـرض سـعر باختياريقوم المستخدم  رموز أسباب

 من القائمة المنسدلة. (سعر

o :تلقائي عند الضغط على الزر "جديد". يعرض النظام رقم مسلسل جديد للرمز بشكل م 

o :بإدخال الرمزيقوم المستخدم  الرمز. 

o :وصف السبب. بإدخاليقوم المستخدم  الوصف 
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 الموردين نشاطات رموز

كمـا  من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام المشتريات المباشـرةتظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز نشاطات الموردين 

 .(1-5الشكل )في 
 

 
 ( يمثل شاشة رموز نشاطات الموردين.1-5الشكل )

 

هذه الشاشة تعريف نشاطات للموردين المعرفين في النظام، حيث يتم استرجاع اسم المـورد مـم تعريـف  من خالليتم 

 النشاطات له، وفيما يلي تبيان للحقول في الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :د المراد تعريف نشاطات لهبإدخال رقم المور يقوم المستخدم رقم المورد . 

o :بمجـرد إدخـال رقـم المـورد، ومـن مـم يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر النظام اسم المورد  يعرض اسم المورد

 "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية ليقوم المستخدم باختيار )النشاط( و)تصنيف المورد(.

o :ل تلقائي.بشك للنشاطجديد مسلسل يعرض النظام رقم  م 

o :المنسدلة المورد من القائمة بهالمستخدم النشاط الذي يقوم  يختار النشاط. 

o :المستخدم تصنيف المورد من القائمة المنسدلة. يختار تصنيف المورد 

o معرفة معلومات المورد كاملـة والتعـديل عليهـا مـن خـالل الضـغط علـى رابـط لمستخدم ل يمكن :ينالمورد سجل

 ."سجل الموردين"
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 النشاطات وزرم

كمـا فـي  من قائمة الرمـوز واإلعـدادات فـي نظـام المشـتريات المباشـرةتظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز النشاطات 

 .(1-6الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة رموز النشاطات.1-6الشكل )

 

وفيمـا مباشـرة، فـي نظـام المشـتريات المـوردين الهذه الشاشة تعريف رموز النشاطات التي يتعامل بهـا  من خالليتم 

 الشاشة:هذه يلي تبيان للحقول في 

 

 المعلومات الرئيسية: •

o  :يعرض النظام رقم مسلسل جديد لرمز النشاط بشكل تلقائي بعد الضغط على الزر "جديد".م 

o يقوم المستخدم بإدخال رمز النشاط. :رمز النشاط 

o  :يقوم المستخدم بإدخال اسم النشاط.النشاط 
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 األصناف اتومجموع الخدمات تصنيف

من قائمة الرموز واإلعدادات فـي نظـام المشـتريات تظهر هذه الشاشة عند اختيار تصنيف الخدمات ومجموعات األصناف 

 .(1-7الشكل )كما في  المباشرة
 

 
 يمثل شاشة تعريف تصنيف الخدمات ومجموعات األصناف. (1-7الشكل )

 

يــتم التعامــل معهــا فــي نظــام التــي وعــات األصــناف ومجمالخــدمات  مجموعــاتهــذه الشاشــة تعريــف  مــن خــالليــتم 

المشتريات المباشرة، حيث يمكن للمستخدم اختيار أحـد مجموعـات الخـدمات أو مجموعـات األصـناف ليكـون هـو التصـنيف 

وفيمـا يلـي تبيـان الذي ينتمي إليه، وذلك من خالل الضغط على المجموعة المرغوبـة ومـن مـم الضـغط علـى الـزر "جديـد"، 

 :ي هذه الشاشةللحقول ف

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شـريط المهـام ومـن مـم يقـوم باختيـار نـوع التصـنيف  نوع التصنيف

 .()خدمات( أو )أصناف

o :تلقائياً  يعرض النظام مستول التصنيف المستوى. 

o :ل وذلــك بمجــرد اختيــار النظــام مسلســل التصــنيف فــي المســتو يعــرض مسلســل التصــنيف لــي المســتوى

 المجموعة التي تنتمي إلى المستول.

o يعرض النظام رقم الصنف تلقائياً مع إمكانية التعديل عليه من قبل المستخدم. :(مجموعة األصناف )الرقم 

o يقوم المستخدم بإدخال وصف للصنف الذي سيقوم بإفافته. :(مجموعة األصناف )الوصف 

o :نظام التصنيف الذي ينتمي إليه الصنف بناءاً على التصنيف الذي تم اختيـاره يعرض ال التصنيف الذي ينتمي إليه

 من مجموعة الخدمات واألصناف.
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o يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان لهـذا الصـنف أو الخدمـة تصـنيفات فرعيـة أم  :(له تصنيفات لرعية )نعم/ال

 ال.
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 النظام صالحيات

كمـا فـي فـي نظـام المشـتريات المباشـرة ام من قائمة الرموز واإلعدادات هذه الشاشة عند اختيار صالحيات النظ تظهر

 . (1-8الشكل )
 

 
 شاشة صالحيات النظام. يمثل (1-8الشكل)

 

يتم من خالل هذه الشاشة تحديد صالحيات المجموعات المعرّفة في النظـام العـام علـى نظـام المشـتريات المباشـرة، 

 :للحقول في هذه الشاشةوفيما يلي تبيان 

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :يعرض النظام رقم مسلسل جديد تلقائي للمجموعة المراد تعريفها على النظام. م 

o :يختار المستخدم مجموعة المستخدمين من القائمة المنسدلة. مجموعة المستخدمين 

o :يقـوم المسـتخدم بإدخـال أعلـى مبلـغ للتعميـد يمكـن أن يقـوم بتعميـده المسـتخدمين أعلى مبلغ تعميـد 

 )أصحاب الصالحية( على شاشة إصدار أمر الشراء الخاصة بالتعاميد في نظام المشتريات المباشرة.

o :يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى المربـع  االستمرار لي معاملة الشراء ألقل من ثالث عـروض مقدمـة

ل واختيـار الموجود مقابل كل مجموعة إذا رغب المستخدم في االستمرار في معاملة الشراء في شاشة تحلي

، أمـا إذا لـم يـتم تحديـد المربـع فلـن عـروض مالمـة من أقل المقدمة األسعار عروض عدد كان الاألسعار في ح

 .يسمح النظام باإلستمرار في معاملة الشراء إذا كان عدد العروض المقدمة أقل من مالو عروض
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 الصور نسخ رموز

كمـا فـي  الرموز واإلعدادات فـي نظـام المشـتريات المباشـرة من قائمة نسخ الصورتظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز 

 .(1-9الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة رموز نسخ الصور.1-9الشكل )

 

سوف ترسل إلى مدراء اإلدارات، إلفـافة رمـز جديـد لنسـخ التي  نسخ صور الومائقهذه الشاشة تعريف  من خالليتم 

 :للحقول في هذه الشاشةوفيما يلي تبيان  المهام، الصور يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط

 

 المعلومات الرئيسية: •

o  :يعرض النظام رقم مسلسل جديد لرمز النسخة بشكل تلقائي.م 

o :يقوم المستخدم بإدخال رمز نسخة الصورة. رمز نسخ الصور 

o  :يقوم المستخدم بإدخال وصف نسخة الصورة.وصف نسخ الصور 
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 العمليات رموز

كمـا فـي  مـن قائمـة الرمـوز واإلعـدادات فـي نظـام المشـتريات المباشـرة العملياتاشة عند اختيار رموز تظهر هذه الش

 .(1-10الشكل )
 

 
 ( يمثل شاشة رموز العمليات.1-10الشكل )

 

العمليات التي تستخدم في النظام وبالتحديد في شاشة طلب عروض أسعار التي هذه الشاشة تعريف  من خالليتم 

يد مسمى العملية من خالل القائمة المنسـدلة )مسـمى العمليـة(. رمـوز العمليـات الظـاهرة بـاللون األخضـر، يتم فيها تحد

هي عمليات ال يمكن التعديل عليها وال حذفها ألنها تكون محجوزة للنظام. إلفافة عملية جديـدة يقـوم المسـتخدم بالضـغط 

 :للحقول في هذه الشاشةوفيما يلي تبيان  على زر "جديد"،

 

 المعلومات الرئيسية: •

o  :يعرض النظام رقم مسلسل جديد لرمز العملية بشكل تلقائي.م 

o :يقوم المستخدم بإدخال رمز العملية المراد إفافتها. رمز العملية 

o  :يقوم المستخدم بإدخال وصف العملية المراد إفافتها.العملية 
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 الموردين سجل

كمـا فـي فـي نظـام المشـتريات المباشـرة ئمة الرموز واإلعدادات تظهر هذه الشاشة عند اختيار سجل الموردين من قا 

 . (1-11الشكل )
 

 
 شاشة سجل الموردين. يمثل (1-11الشكل )

 

للحقـول فـي هـذه وفيمـا يلـي تبيـان  المشـتريات المباشـرة مـوردين فـي نظـامال يتم من خالل هـذه الشاشـة تعريـف

 :الشاشة

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :وذلـك فـي حـال بإفـافته سيقوم المسـتخدمالذي  ظام تلقائياً رقم مسلسل جديد للمورديعرض الن رقم المورد ،

تم تحديد الخيار )ترقيم تلقائي للموردين( الموجود في شاشة )إعدادات نظام المشتريات المباشرة( أما إذا لم يتم 

 .تحديد الخيار، فيقوم المستخدم بإدخال رقم المورد بشكل يدوي

o :خدم باختيار اللقـب مـن القائمـة المنسـدلة ومـن مـم يقـوم بإدخـال اسـم الشـخو المـورد أو يقوم المست االسم

 .الجديد المراد إفافته المورد الموظف

o يقوم المستخدم بإدخال اسم المورد باللغة االنجليزية.االسم باإلنجليزي : 

o :مورد.للسم المختصر االيقوم المستخدم بإدخال  االسم المختصر 

o :مستخدم باختيار جنسية المورد من القائمة المنسدلة.يقوم ال الجنسية 

o :يقوم المستخدم بعد إفافة مورد جديد وحفظ سجل المورد بإفافة نشاطات لهـذا المـورد وذلـك  نشاطات المورد

بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام ومن مـم الضـغط علـى زر "نشـاطات المـورد" حيـث تظهـر شاشـة رمـوز 

 نشاطات الموردين.
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o يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان هذا المورد موقـوف التعامـل معـه أو ال وذلـك بالضـغط  قوف التعامل معه:مو

 الدائرة الموجودة جانب كلمة "نعم" أو "ال".على 

o :يقوم المسـتخدم بتحديـد فيمـا إذا كـان هـذا المـورد فـمن القائمـة السـوداء أو ال وذلـك  ضمن القائمة السوداء

 ئرة الموجودة جانب كلمة "نعم" أو "ال".الداعلى بالضغط 

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

o  وذلك بالضغط على زر "جديد" الموجود علـى شـريط المهـام تعريف البنوك وارقام حسابات الموردبيقوم المستخدم 

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

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

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

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

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

o :فترافي للمورد الذي سيظهر افترافـياً فـي التعـامالت الحساب اإليقوم المستخدم بتحديد  الحساب اإللتراضي

 .مربع الخيار( في وذلك بوفع إشارة ) المالية

o :وذلـك بالضـغط علـى زر "جديـد"  معلومات مندوبين المبيعـات التـابعين للمـوردبإدخال خدم يقوم المست المندوبين

،ويتضـمن الجـدول الحقـول  المنـدوبينفيظهـر جـدول لتعريـف بيانـات  لجدول المندوبين الموجود على شريط المهام

 التالية:

o :لزر "جديد".بعد الضغط على ا المندوبيقوم النظام بإعطاء رقم مسلسل جديد تلقائي لرمز  م 

o :يقوم المستخدم بإدخال اسم مندوب المورد. اسم المندوب 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف الخاص بمندوب المورد. رقم الهاتف 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم الجوال الخاص بمندوب المورد. رقم الجوال 

o :ص بمندوب المورد.يقوم المستخدم بإدخال البريد اإللكتروني الخا البريد اإللكتروني 

o :لنشـاطات التـي بتحديد نشاط المندوب من خالل قائمة منسدلة تحتوي علـى أسـماء ايقوم المستخدم  النشاط

 .شاشة رموز النشاطاتفي تم تعريفها مسبقاً 

 

 

 العنوان: •

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

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

o :فافتهصيل العنوان للمورد الذي قام بإيقوم المستخدم بإدخال تف تفصيل العنوان. 

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

o :دوق بريد المورد.يقوم المستخدم بإدخال الرمز البريدي لصن الرمز البريدي 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم هاتف المورد. رقم الهاتف 

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

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم فاكس المورد. رقم الفاكس 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم جوال المورد. رقم الجوال 

o :م بإدخال البريد االلكتروني للمورد.يقوم المستخد البريد االلكتروني 

o :يقوم المستخدم بإدخال الموقع االلكتروني للمورد. الموقع االلكتروني 
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 المباشرة المشتريات نظام إعدادات

فـي نظـام المشـتريات تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعدادات نظام المشتريات المباشرة من قائمة الرمـوز واإلعـدادات 

 . (1-12شكل )الكما في المباشرة 
 

 
 شاشة إعدادات نظام المشتريات المباشرة. ( يمثل1-12الشكل )

 

للحقـول فـي هـذه وفيمـا يلـي تبيـان  ،تحديد اإلعدادات العامة لنظام المشـتريات المباشـرةيتم من خالل هذه الشاشة 

 :الشاشة

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :لحالية للمشتريات مع إمكانية التعديل عليها.يعرض النظام السنة الهجرية ا السنة الحالية للمشتريات 

o :يعرض النظام تاريخ بداية السنة الحالية للمشتريات تلقائياً وذلك عند إدخالها مـع إمكانيـة التعـديل  وتبدأ لي

 على تاريخ بدايتها.

o :انيـة يعرض النظام تـاريخ نهايـة السـنة الحاليـة للمشـتريات تلقائيـاً وذلـك عنـد إدخالهـا مـع إمك وتنتهي لي

 التعديل على تاريخ نهايتها.

 

 تواقيع النماذج: ▪

o :يقوم المستخدم باختيار اسم النموذج من القائمة المنسدلة "طلب عروض أسعار )خطـاب  اسم النموذج

دعوة(، تغيير مواصفات طلب عروض أسعار، تحليل واختيار عروض األسـعار، أمـر الشـراء )التعميـد(، إشـعار 

معاملة شراء، خطـاب طلـب التـأمين، اإلحالـة إلـى مراقبـة المخـزون، إحالـة  التمديد، طلب الحجز، تسجيل

 طلب التأمين للجهات المختصة، إحالة عروض األسعار، إدخال عروض األسعار".
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o :يعرض النظام رقم النموذج تلقائياً بشكل رقم تسلسلي عند اختياره. رقم النموذج 

o نسـدلة حيـث يظهـر الجـدول أسـماء المـوظفين الـذين يقوم المستخدم باختيار اسم نموذج من القائمة الم

لهم صالحية توقيع هذا النموذج، وإلفافة موظف جديد لنموذج معين بعد تحديده يقوم المسـتخدم بالضـغط 

على زر "تعديل" من شريط المهام الرئيسية مم يضغط علـى الـزر "جديـد" مـن شـريط مهـام جـدول تواقيـع 

 النماذج حيث تظهر الحقول التالية:

o :يعرض النظام رقم مسلسل جديد للموظف المراد إعطائه صالحية على النموذج المختار. م 

o :يقوم المستخدم باختيار منصـب الموظـف الـذي يريـد إفـافته كصـاحب صـالحية لتوقيـع  منصب الموظف

ــار إمــا )موجــه إلى/نمــوذج  ( أو )موجــه 2أو موجــه إلى/نمــوذج  1( أو )موجــه من/نمــوذج 1النمــاذج، فيخت

 ( أو )موظف مشتريات(.2موذج من/ن

o :يقوم المستخدم بإدخال مسمى منصب الموظف. مسمى المنصب 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف الذي يريد إفافته كصاحب صالحية لتوقيع النماذج. رقم الموظف 

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

o  يقــوم المســتخدم بتحديــد المبلــغ الــذي يكــون فــمن صــالحيات الموظــف صــاحب  :إلــى( –الســعر )مــن

الصالحية للتوقيع عليه وذلك كما في شاشة أمر الشراء حيث أنه كـل شـخو لـه صـالحية بـالتوقيع علـى 

 مبلغ محدد.

o :يقـوم المسـتخدم باختيـار "نعـم" إذا كـان يريـد أن يحـدد الموظـف الحقـا فـي  يحدد عند حدوث الحركـة

 صحاب الصالحية أو اختيار "ال" إذا كان غير ذلك.شاشة أ

o :يقــوم المســتخدم بتحديــد ارتبــاط نظــام  ارتبــاط نظــام المشــتريات المباشــرة مــع النظــام المــالي

 ( في المربع الموجود بجانبها.المشتريات المباشرة مع النظام المالي وذلك بوفع إشارة )

o :ر إرتباط المشاريع أو عـدم اإلرتبـاط، وذلـك مـن خـالل يقوم المستخدم باختيا إستخدام إرتباط المشاريع

( في المربع، مع مالحظة أن هذا الحقـل يتفعـل فقـط بعـد اختيـار إرتبـاط نظـام المشـتريات وفع إشارة )

 المباشرة مع النظام المالي.

o :نظـام في حالة ارتباط نظام المشتريات المباشرة مع النظام المالي يظهر ال السنة المالية المعمول بها

 السنة المعرفة في النظام المالي بشكل تلقائي.

o :يقـوم المسـتخدم بتحديـد ارتبـاط نظـام  ارتباط نظام المشتريات المباشرة مـع نظـام المسـتودعات

 ( في المربع الموجود بجانبه.المشتريات المباشرة مع المستودعات وذلك بوفع إشارة )

o  يقوم المستخدم بتحديـد قيمـة الحـد  :لي النظامالحد االعلى لقيمة المعاملة المسموح اختصارها

 االعلى للمعاملة المسموح اختصارها بالنظام وذلك بادخال القيمة في الحقل الموجود بجانبه.

o :يقـوم المسـتخدم بتحديـد هـل  تحذير تلقائي على التعاميد التي تأخر تسليمها من المسـتودعات

لتعاميد التي تأخر تسليمها من المستودعات وذلـك بوفـع يريد أن يقوم النظام بإظهار رسالة تحذير له عن ا

 ( في المربع الموجود بجانبه حيث يتم تحديد مدة التأخر المسموحة في الحقل التالي.إشارة )

o :يقوم المستخدم بادخال عدد أيام مدة التأخر المسموح بها. مدة التأخر المسموحة 

o :رقـم الجهـة اإلداريـة التـي تقـوم بعمليـات الشـراء  يقوم المستخدم بادخال الجهة الخاصة بالمشتريات

" من لوحة المفاتيح حيث يعـرض النظـام قائمـة بأرقـام وأسـماء الجهـات االداريـة F2وذلك بالضغط على زر "

 فيتم اختيار الجهة االدارية الخاصة بالمشتريات.

o :بتحديـد الجـزء  يقـوم المسـتخدم بإدخـال صـيغة رقـم معاملـة الشـراء وذلـك صيغة رقم معاملة الشـراء

 ".-" ويقوم بتحديد الفاصل بين هذا الرقم "/" أو "1الثابت من هذا الرقم مثالً "

o :يقوم المستخدم باختيارها من القائمة المنسدلة. المجموعة المسموح لها تعميد بدون حجز مبلغ 

o :يقــوم المســتخدم باختيارهــا مــن القائمــة  المجموعــة التــي تعمــل مســبول محاســبة المشــتريات

 لمنسدلة.ا

o :يقـوم المسـتخدم باختيـار "تحـذير" وذلـك  التعامل مع الموردين الموجـودين لـي القائمـة السـوداء

 عـروض طلـب) شاشـة فـي تحذيريـة رسالة مستخدمبالضغط على الدائرة الموجودة بجانبها حيث يظهر لل

 الموجـودين مـوردينال اختيـار مـن المسـتخدمين يمنع "منع" في حالة اختيار و الموردين اختيار عند (أسعار

 عـروض طلـب مواصـفات تغييـر) شاشـة علـى األمـر ينطبـق تحذيرية رسالة إعطاء مع السوداء القائمة في

 أسعار(.
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o :يقـوم المسـتخدم باختيـار "نعـم" وذلـك بالضـغط  السماح بزيادة الكميـة المعتمـدة لـي أمـر الشـراء

كمية المعتمدة في أمر الشراء، واختيار "ال" وذلـك بالدائرة الموجودة بجانبها إلتاحة إمكانية السماح بزيادة ال

 بالضغط بالدائرة الموجودة بجانبها  لمنع زيادة الكمية المعتمدة في أمر الشراء. 

o  ،إظهار رسالة تنبيه عند عدم ادخال حقول العنوان التالية )رقم الهاتف، رقم الفـاكس، المنـدوب

ه النظـام رسـالة تنبيـه عنـد عـدم ادخـال حقـول هـل يظهـر لـيقوم المسـتخدم بتحديـد جوال المندوب(: 

وذلك فـي شاشـة سـجل  ال أم)رقم الهاتف، الفاكس، رقم الجوال للمندوب، اسم المندوب(  التالية العنوان

 ( في المربع.الموردين، حيث يتم ذلك من خالل الضغط في المربع حيث تظهر إشارة )

o يجعـل هـل يقوم المستخدم بتحديد ن: جعل وصف معاملة الشراء نفس موضوع خطاب طلب التأمي

 أم وصف معاملة الشراء )في شاشة تسجيل معاملة شراء( نفس موفوع خطـاب طلـب التـأمينالنظام  له

 ( في المربع.، حيث يتم ذلك من خالل الضغط في المربع حيث تظهر إشارة )ال

o  :يجعـل لـههـل  يقـوم المسـتخدم بتحديـدجعل رقم معاملة الشراء نفس رقم خطاب طلب التـأمين 

، حيـث ال أم رقم معاملة الشراء )في شاشة تسجيل معاملة شراء( نفس رقم خطاب طلب التأمينالنظام 

 ( في المربع.يتم ذلك من خالل الضغط في المربع حيث تظهر إشارة )

o كقيمــة  %5يعــرض النظــام نســبة فــريبة القيمــة المضــافة وتســاوي :نســبة ضــريبة القيمــة الم ــالة

 ن للمستخدم التعديل عليها.افترافية ويمك

o  :لنظـام يمكـن لهـل يقوم المسـتخدم بتحديـد إضالة البيانات من ملف خارجي لخطاب طلب التأمين

، حيث يـتم ذلـك مـن خـالل الضـغط فـي المربـع ال أم إفافة البيانات من ملف خارجي لخطاب طلب التأمين

 ( في المربع.حيث تظهر إشارة )

o يقـوم : من مراقبة المخزون السـتكمال مراحـل الشـراء المباشـر هل يلزم اعتماد طلبات التأمين

المستخدم باختيار "نعم" وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانبها لضرورة اعتماد طلـب التـأمين مـن مراقبـة 

المخزون الستكمال مراحل الشراء، واختيار "ال" وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانبها  لمنع اعتماد طلـب 

 ين من مراقبة المخزون حيث يتم استكمال مراحل الشراء بدون اعتماد من مراقبة المخزون.التأم

o :يقـوم المسـتخدم بادخـال عـدد أيـام مـدة اإلنـذار المسـموح بهـا للتعاميـد التـي تـأخر  لترة إنتهاء اإلنذار

 تنفيذها.

o  :التلقـائي للمـوردين أم يرغب بتفعيل ميزة الترقيم هل يقوم المستخدم بتحديد ترقيم تلقائي للموردين

 ( في المربع.ال، حيث يتم ذلك من خالل وفع إشارة )

o  :يرغـب بتفعيـل التـرقيم التلقـائي هـل يقـوم المسـتخدم بتحديـد ترقيم تلقائي لخطاب طلـب التـأمين

 ( في المربع.لخطاب طلب التأمين أم ال، حيث يتم ذلك من خالل وفع إشارة )

o  : تخدم بتحديد فـوابط التغييـر وذلـك بإدخـال اعلـى نسـبة زيـادة علـى يقوم المسضوابط طلبات التغيير

 قيمة التعميد و اعلى نسبة تتخفيض من قيمة التعميد .
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 رموز انواع العقود

كمـا فـي  فـي نظـام المشـتريات المباشـرةتظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز أنواع العقود من قائمة الرموز واإلعدادات 

 . (1-13الشكل )
 

 
 شاشة رموز انواع العقود. ( يمثل1-13كل )الش
 

باللون األخضر حيث تعبر هـذه  صفوفوكما نالحظ وجود  ،هذه الشاشة تعريف رموز أنواع العقود في النظام من خالليتم 

مــن قبــل  افــافتهإي يــتم تــال الصــفوف أمــا ألنهــا محجــوزة للنظــام، عــن موابــت ال يمكــن حــذفها أو التعــديل عليهــا صــفوفال

إلفافة رمز نوع عقد جديد يقوم المستخدم بالضغط علـى زر "جديـد" ا، أو حذفه اي يمكن التعديل عليهتال يه؛ فمالمستخد

 وفيما يلي تبيان لحقول هذه الشاشة: مم يقوم بتعبئة حقول الشاشة والحفظ. من شريط المهام

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o :عقد بعد الضغط على الزر "جديد"ال لرمزجديد تلقائي رقم مسلسل بإعطاء يقوم النظام  م. 

o :دخال رمز للعقد الذي يريد إفافته.إيقوم المستخدم ب الرمز 

o :دخال وصف للعقد الذي يريد إفافته.إيقوم المستخدم ب الوصف 
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 رموز أنواع الخطابات

كما فـي  المباشرة من قائمة الرموز واإلعدادات في نظام المشترياتعند اختيار رموز أنواع الخطابات هذه الشاشة تظهر 

 .(1-14الشكل )
 

 
 شاشة رموز أنواع الخطابات. ( يمثل1-14الشكل )

 

هذه الشاشة تعريف رموز أنواع الخطابات في النظام، وإلفافة رمز خطاب جديد يقـوم المسـتخدم بالضـغط  من خالليتم 

 تبيان لحقول هذه الشاشة: وفيما يلي مم يقوم بتعبئة معلومات حقول الشاشة،على زر "جديد" من شريط المهام 

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o :الخطاب بعد الضغط على الزر "جديد" لرمزجديد تلقائي قم مسلسل يقوم النظام بإعطاء ر م. 

o :الذي سيقوم بإفافته يقوم المستخدم بادخال رمز الخطاب الرمز. 

o  :بإفافته. سيقوميقوم المستخدم بادخال وصف للخطاب الذي الوصف 
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 يات مستخدمي النظامكشف بعمل

فـي نظـام المشـتريات تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بعمليات مستخدمي النظام مـن قائمـة الرمـوز واإلعـدادات 

 .(1-15الشكل )كما في المباشرة 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بعمليات مستخدمي النظام.1-15الشكل )

 

وفيمـا يلـي عـن مسـتخدمي النظـام، لها إصدار تقريـر المحددات التي سيتم من خال إدخالهذه الشاشة  من خالليتم 

 :للحقول في هذه الشاشةتبيان 

 

 محددات التقرير: ▪

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

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

o :مـن خـالل القائمـة المنسـدلة، اسم المستخدم الذي قـام بالعمليـات  باختياريقوم المستخدم  اسم المستخدم

 في المربع بجانب كلمة الكل. (كما يمكن للمستخدم إختيار جميع المستخدمين وذلك بوفع إشارة )

o :كمـا يمكـن ر تقريـر بالعمليـات عليهـا رقـم الشاشـة التـي يريـد أن يصـد إدخـاليقـوم المسـتخدم ب رقم الشاشة

 الكل إلصدار تقرير بكل الشاشات. في المربع بجانب كلمة (للمستخدم أن يضع )

o  يقوم المستخدم بعد اختيار وتعبئة الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام وذلك إلعـداد

 (.1-15-1) الشكل يحيث يظهر الكشف كما فبعمليات مستخدمي النظام كشف 
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 يمثل كشف بعمليات مستخدمي النظام. (1-15-1الشكل )
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 تعريف النماذج

كمـا فـي  فـي نظـام المشـتريات المباشـرةالرمـوز واإلعـدادات  هذه الشاشة عند اختيار تعريف النماذج من قائمـة تظهر

  .(1-16الشكل )
 

 
 شاشة تعريف النماذج. يمثل (1-16الشكل )

 

يقوم المستخدم باختيار النوع المراد إفافة نموذج له في تعريف نماذج الطباعة في النظام، ذه الشاشة يتم من خالل ه

 :للحقول في هذه الشاشةوفيما يلي تبيان النظام مم يضغط على الزر "جديد" ويقوم بتعبئة معلومات النموذج، 

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o  :بعد الضغط على الزر "جديد". نموذجي لرمز اليقوم النظام بإعطاء رقم مسلسل جديد تلقائم 

o :بإدخال رقم النموذج المراد إفافته يقوم المستخدم رقم النموذج. 

o :بإدخال اسم النموذج المراد إفافته يقوم المستخدم اسم النموذج. 

o : ال، وذلـك مـن  مكن للمستخدم اختيار أن يظهر النظام البيانات التفصيلية للنمـوذج أمي إطهار البيانات التفصيلية

خالل اختيار القيمة )نعم( إذا كان يرغب بإظهار البيانات التفصيلية للنموذج والقيمـة )ال( إذا كـان يرغـب بعـدم ظهـار 

 البيانات التفصيلية للنموذج.

o :يقوم المستخدم تحميل الملف ( بالضغط على الزرBrowse)  ليختار مسار النموذج المراد تحميله، مم يضغط علـى

 .ميل( مع إمكانية إلغاء تحميل الملف وذلك من خالل الضغط على الزر )مسح(الزر )تح

o :النظام بعرض اسم النموذج بعد تحميلهيقوم  اسم الملف. 

o :مكن للمستخدم اختيار أن يكون النمـوذج محجـوز للنظـام أم ال، وذلـك مـن خـالل اختيـار القيمـة ي محجوز للنظام

 .للنظام، والقيمة )ال( إذا كان يرغب بجعل النموذج غير محجوز للنظام )نعم( إذا كان يرغب بجعل النموذج محجوز
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 التصنيف حسب والمقاولين الموردين كشف

في النظام، وتظهر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار  بإعداد كشف بالموردين والمقاولين حسب التصنيفتختو هذه الشاشة 

الشـكل كمـا فـي  في نظـام المشـتريات المباشـرةإلعدادات من قائمة الرموز وا كشف الموردين والمقاولين حسب التصنيف

(17-1) . 
 

 
 شاشة كشف الموردين والمقاولين حسب التصنيف. يمثل (1-17الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 :محددات التقرير •

o  :مسلسل رقمم. 

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

o :حيـث يختـار المسـتخدم النشـاط ومجـال التصـنيف الـذي يكـون أكبـر أو  "<=" و ">="النظـام إشـارة  يعـرض المعامل

 يساوي حقل القيمة أو أصغر أو يساوي حقل القيمة.

o :قوم المستخدم باختيار النشاط الذي يقوم به المقاول من القائمة المنسدلة وكمـا ويختـار المسـتخدم مجـال ي القيمة

لقائمة المنسدلة وبإمكانه اختيار كل مجاالت التصنيف وكل النشاطات وذلك باختيار كلمة )الكل( من تصنيف المورد من ا

 القائمة المنسدلة.

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

o :ين كشـف بـالموردين والمقـاولين حسـب التصـنيف كمـا فـي الضغط على هذا الزر يقوم النظام بتكـوب إغالق مع حفظ

 . (1-17-1) الشكل
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 كشف الموردين والمقاولين حسب التصنيف. يمثل (1-17-1الشكل )
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 االسم حسب والمقاولين الموردين كشف

في النظـام، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار  بإعداد كشف بالموردين والمقاولين حسب االسمتختو هذه الشاشة 

الشـكل كمـا فـي  فـي نظـام المشـتريات المباشـرةمن قائمة الرموز واإلعـدادات  كشف الموردين والمقاولين حسب االسم

(18-1) . 
 

 
 شاشة كشف الموردين والمقاولين حسب االسم. يمثل (1-18الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 :محددات التقرير •

o  :رقم مسلسل.م 

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

o :أو يسـاوي  أكبـرالـذي يكـون  رقم المورد / المقاولالمستخدم  يحددحيث  "<=" و ">="يعرض النظام إشارة  المعامل

 حقل القيمة أو أصغر أو يساوي حقل القيمة.

o :بادخال رقم المورد / المقاول في حقل القيمة.يقوم المستخدم  القيمة 

o االسمبالضغط على هذا الزر يقوم النظام بإغالق شاشة كشف الموردين والمقاولين حسب  ال حفظ:إغالق ب . 

o :كمـا فـي االسـمبالضغط على هذا الـزر يقـوم النظـام بتكـوين كشـف بـالموردين والمقـاولين حسـب  إغالق مع حفظ 

 .(1-18-1الشكل )
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 كشف الموردين والمقاولين حسب االسم. يمثل (1-18-1)الشكل 
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  والمقاولين للموردين السوداء القوائم

في النظام، وتظهر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار بإعداد كشف بالقوائم السوداء للموردين والمقاولين تختو هذه الشاشة 

 . (1-19الشكل )كما في  في نظام المشتريات المباشرةمن قائمة الرموز واإلعدادات القوائم السوداء للموردين والمقاولين 
 

 
 شاشة القوائم السوداء للموردين والمقاولين. يمثل (1-19الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 :محددات التقرير ▪

o  :مسلسل رقمم. 

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

o :ال التصـنيف الـذي يكـون أكبـر أو حيث يختار المستخدم النشـاط ومجـ "<=" و ">="النظام إشارة  يعرض المعامل

 يساوي حقل القيمة أو أصغر أو يساوي حقل القيمة.

o :قوم المستخدم باختيار النشاط الذي يقـوم بـه المقـاول مـن القائمـة المنسـدلة وكمـا ويختـار المسـتخدم ي القيمة

ات وذلـك باختيـار كلمـة مجال تصنيف المورد من القائمة المنسدلة وبإمكانه اختيار كل مجاالت التصنيف وكل النشاط

 الكل من القائمة المنسدلة.

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

o :الضغط على هذا الزر يقوم النظام بتكوين كشف القوائم السوداء بالموردين والمقـاولين كمـا فـيب إغالق مع حفظ 

 .(1-19-1)الشكل 
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 كشف القوائم السوداء للموردين والمقاولين. يمثل (1-19-1الشكل )
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 كشف بالموردين حسب اإلسم والنشاط

فـي النظـام، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار بإعداد كشف بالموردين حسـب اإلسـم والنشـاط تختو هذه الشاشة 

   الشـكلكمـا فـي  فـي نظـام المشـتريات المباشـرةت من قائمـة الرمـوز واإلعـداداكشف بالموردين حسب اإلسم والنشاط 

(20-1) 
 

 
 ( يمثل شاشة كشف بالموردين حسب اإلسم والنشاط.1-20الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :في كل من الحقول )من، إلى( أو يقـوم باختيـار كـل المـوردين دين يقوم المستخدم بإدخال رقم المور رقم المورد

 وذلك بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل".

o المورد من القائمة المنسدلة. نشاطيقوم المستخدم باختيار  :النشاط 

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

o :أو يقوم باختيار كـل المـوردين وذلـك ستخدم بإدخال رقم السجل التجاري للمورديقوم الم رقم السجل التجاري ،

 بالضغط بالمربع الموجود بجانب كلمة "الكل".

o  يقوم المستخدم بعد اختيار وتعبئة الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام وذلك إلعـداد

 (.1-20-1الشكل ) هر الكشف كما فيحيث يظكشف بالموردين حسب اإلسم والنشاط 
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 يمثل كشف بالموردين حسب اإلسم والنشاط. (1-20-1الشكل )
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 تعريف المستخدمين المصرح لهم بتسجيل معاملة شراء مختصرة

في النظام، وتظهر هذه الشاشـة عنـد  لتسجيل معامالت مختصرة تختو هذه الشاشة بتحديد صالحيات المستخدمين

فـي نظـام المشـتريات من قائمة الرموز واإلعدادات  تخدمين المصرح لهم بتسجيل معاملة شراء مختصرةتعريف المساختيار 

 . (1-21الشكل )كما في المباشرة 
 

 
 .يمثل شاشة تعريف المستخدمين المصرح لهم بتسجيل معاملة شراء مختصرة (1-21الشكل )

 

يل معـامالت شـراء مختصـرة فـي نظـام المشـتريات يتم من خالل هذه الشاشة تعريف المستخدمين المصرح لهم تسج

وتتضـمن الشاشـة المباشرة، حيث يقوم المستخدم بالضغط على الزر "جديـد" مـم يبـدأ بتعبئـة معلومـات حقـول الشاشـة، 

 الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :م المـراد تعريفـه بعد الضغط على الزر "جديد" يقوم النظام بإعطاء رقـم مسلسـل جديـد تلقـائي للمسـتخد م

 على النظام.

o :يقوم المستخدم بادخال رقـم الموظـف المـراد تعريفـه ليصـبح لـه صـالحية لتسـجيل معـامالت  رقم الموظف

" مـن لوحـة المفـاتيح أو الضـغط علـى زر الفـأرة األيمـن فـي F2شراء مختصرة، أو يقوم بالضغط على على زر "

سماء الموظفين فيختار منها المسـتخدم موظـف معـين حقل رقم الموظف حيث يعرض النظام شاشة بأرقام وأ

 ليقوم النظام تلقائياً بإظهار رقم واسم هذا الموظف.

o :يعرض النظام تلقائياً اسم الموظف بمجرد ادخال رقمه في حقل رقم الموظف. اسم الموظف 
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 التأمين طلب

 يمر تسجيل خطاب طلب التأمين في الدورة التالية:

 

           
                    
)                     (

                       
)                            (

                    
)                      (
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 طلب التأمين

ويقصـد فـي  المباشـرة، مين في نظام المشـترياتأمجموعة شاشات طلب الت (2-0الشكل )في  كما تمثل هذه القائمة

 .خطاب إلى لجنة المشتريات لطلب شراء مستلزمات معينة إرساليتم من خالله  إجراء وه مينأطلب الت
 

 
 شاشة طلب التأمين. يمثل (2-0الشكل )

 

 اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.مكن ي
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 التأمين طلب خطاب

تختو هذه الشاشة بتسجيل خطاب طلب التأمين في النظام، وتظهر هذه الشاشـة عنـد اختيـار خطـاب طلـب التـأمين 

 . (2-1ل )الشككما في  قائمة طلب التأمين في نظام المشتريات المباشرةمن 
 

 
 شاشة خطاب طلب التأمين. يمثل (2-1شكل )ال
 

إلفافة خطاب طلب تأمين جديد يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام، مـم يقـوم بتعبئـة معلومـات 

 الشاشة: هاتضمنحقول الشاشة. وفيما يلي شرح للحقول التي 

 

 المعلومات الرئيسية: •

o يقـوم لى الزر "جديد" يقوم النظام بعرض جهة المستخدم كجهة إفترافية، مع إمكانية أن بعد الضغط ع: الجهة الطالبة

" مـن لوحـة المفـاتيح أو الضـغط علـى زر F2إدارية أخرل، وذلك من خالل الضغط علـى زر "جهة باختيار رقم  المستخدم

يقـوم النظـام لمسـتخدم جهـة معينـة لالفأرة األيمن فيعرض النظام شاشة بأرقام وأسماء الجهات اإلدارية فيختار منهـا ا

 هذه الجهة. ويمكن للمستخدم إدخال رقم الجهة إذا كان متوفرا لدل المستخدم.تلقائياً بإظهار اسم 

o  :يكـون هـذا الـرابط فعـاالً بعـد حفـظ واعتمـاد خطـاب التـأمين حيـث بالضـغط عليـه يسـتطيع تسجيل معاملة الشـراء

شراء ليتم تسجيل معاملة شراء لألصناف المطلوبة فـي خطـاب طلـب المستخدم الدخول إلى شاشة تسجيل معاملة 

 التأمين.

o :وبعد حفـظ خطـاب طلـب التـأمين تصـبح حالـة السـجل )غيـر تلقائياً  (جديد)حالة السجل يظهر النظام  حالة السجل ،

 .معتمد( وبعد اعتماد خطاب طلب التأمين تصبح حالة السجل )معتمد(
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o :مع إمكانية جعل رقـم خطـاب طلـب إنشائهمراد لمستخدم بإدخال رقم للخطاب اليقوم ا رقم خطاب الجهة الطالبة ،

التأمين تلقائي وذلـك مـن خـالل إعـداد )تـرقيم تلقـائي لخطـاب طلـب التـأمين( الموجـود فـي شاشـة )إعـدادات نظـام 

 .المشتريات المباشرة(

o :أو يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر يقوم المستخدم بإدخال التاريخ الذي قام بإنشـاء الخطـاب فيـه تاريخ الخطاب ،

"F8.من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري كقيم إفترافية مع إمكانية التعديل عليه " 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف الذي قام بتوجيه الخطاب حيث سـيقوم النظـام تلقائيـاً بإظهـار اسـم  موجه من

" من لوحة المفاتيح حيث يعـرض النظـام شاشـة بأرقـام وأسـماء F2دم بالضغط على زر "، أو يقوم المستخهذا الموظف

 الموظفين فيختار منها المستخدم الموظف الذي قام بتوجيه خطاب طلب التأمين.

o :يقوم المستخدم بادخال المسمى الوظيفي للشخو الموجه منه خطاب طلب التأمين. المسمى الوظيفي 

o :يقوم المستخدم بإدخال موفوع للخطاب الذي قام بإنشائه. موضوع خطاب طلب التأمين 

o :إن وجدت( يقوم المستخدم بإدخال مرفقات على موفوع الخطاب المرلقات(. 

o :يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على خطاب طلب التأمين )إن وجدت(. المالحظات 

o يقوم المستخدم بالضغط على  :تحميل بيانات خطاب التأمينBrowse… ار الملف الذي يحتوي على البنـود مـن الختي

 غط على تحميل.ضجهازه ومن مم ي

o  يقوم المستخدم بإدخال البنود التابعة لخطاب التأمين وذلك بالضغط على زر "جديد" الموجـود علـى شـريط المهـام فـي

 .(1-2-1الشكل )وسط الصفحة فيظهر جدول البنود التابعة لخطاب التأمين كما في 
 

 
 شاشة جدول البنود التابعة لخطاب التأمين. يمثل( 1-2-1الشكل )

 

 ويتضمن الجدول الحقول التالية: •

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

o التابع لخطاب طلب التأمين الذي قام بإنشائه. مسمى الصنفيقوم المستخدم بإدخال  :مسمى الصنف 
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o :يقوم المستخدم بإدخال رقم باركود القطعة التي يريد شرائها. رقم القطعة 

o :يقوم المستخدم بإدخال الكمية التي يريد شرائها من هذا البند. الكمية 

o :الرمـوز قائمـة )يقوم المستخدم باختيار وحدة الصنف من القائمة المنسدلة والتي تـم تعريفـا سـابقاً فـي  الوحدة

 .(ت األصنافرموز وحدا)في شاشة  (واإلعدادات

يتم بعد إدخال معلومات هذه الشاشة الضغط على زر "تعـديل" مـن شـريط المهـام ومـن مـم يـتم  ،إلفافة خطاب معين •

 عمل مايلي: 

o :لتح الصيغة العامة (  بالضغط على هذا الرابط يقـوم النظـام بفـتح وميقـة جديـدة علـى برنـامMS Word)  حيـث

ومن مم يحفظه في مكـان مـا علـى جهـاز الحاسـب ليـتم اسـترجاعه يقوم المستخدم بطباعة الخطاب الذي يريده 

 وتحميله عن طريق رابط "تحميل الخطاب".

o :يقوم المستخدم بالضغط على كلمـة تحميـل الخطـاب ليـتمكن مـن تحديـد المكـان الموجـود بـه  تحميل الخطاب

" حيث يتم فتح قائمـة Browseومن مم يقوم المستخدم بالضغط على زر " فرعيةالخطاب حيث يظهر النظام شاشة 

الختيار المرفق من مكان تخزينه ويقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على زر "تحميل" ويقـوم المسـتخدم بعـد ذلـك 

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

o :ومعاينته تم تحميلهبالضغط على هذا الرابط يستطيع المستخدم عرض الخطاب الذي  عرض الخطاب. 

o  :يتم الضغط على رابط نسخ الصور وذلك لتحديد نسخ صور االحاالت لمن سيتم إرسـالها حيـث تظهـر نسخ الصور

 .(1-1-2-1شاشة نسخ الصور كما في الشكل )
 

 
 شاشة نسخ الصور. يمثل (1-2-1-1الشكل )
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 مهام حيث تظهر الحقول التالية:لتحديد نسخ صور االحالة يتم الضغط على زر "جديد" من شريط ال

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

o :يتم إدخال رقم نسخ الصور حيث تم تعريف نسخ الصـور فـي شاشـة )رمـوز نسـخ الصـور( مـن  رقم نسخ الصور

 واالعدادات(. قائمة )الرموز

o :لقائي، يعرض النظام وصف نسخ الصور بمجرد إدخال رقم نسخ الصور.بشكل ت وصف نسخ الصور 

o  :م اعتماد خطاب طلب التـأمين مـن خـالل هـذه الصـفحة وذلـك بعـد حفـظ خطـاب طلـب يمكن للمستخدمالحظة

التأمين حيث يقوم المستخدم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام حيث يتيح لـه النظـام تعـديل حالـة طلـب 

 هو مبين في الحقل التالي:التأمين كما 

o باختيـار حالـة طلـب التـأمين مـن القائمـة المنسـدلة "غيـر معتمـد، يقوم المستخدم  :حالة خطاب طلب التأمين

معتمد، مؤجل، ملغي، تأمين من المستودعات" وإذا تم اختيار "اإلحالة إلى المستودعات" يعرض النظام زر "طباعـة 

 تخدم طباعة خطاب االحالة للمستودعات.االحالة للمستودعات" حيث بإمكان المس

o :بالضغط على هذا الزر يصبح خطاب طلب التأمين معتمد. اعتماد 

o  التـي اختارهـا فـي  طلـب التـأمين حالـة خطـاب على ه بناءً مالحظات يقوم المستخدم بإدخال :االعتمادمالحظات

 الحقل السابق.
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 التأمين طلبخطاب  اعتماد 

للمستخدم صاحب الصالحية باسترجاع خطاب طلب التأمين واعتماده في النظام، وتظهر تختو هذه الشاشة بالسماح 

كمـا فـي فـي نظـام المشـتريات المباشـرة طلب التأمين مـن قائمـة طلـب التـأمين خطاب  اعتمادهذه الشاشة عند اختيار 

 .(2-2الشكل )
 

 
 شاشة اعتماد طلب التأمين. ( يمثل2-2الشكل )

 

وذلك بالضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيـث تظهـر المراد اعتماده خطاب طلب التأمين  يقوم المستخدم باختيار

فيتم عرض معلوماته، أو يقوم المستخدم بإدخال رقـم يقوم المستخدم باختيار خطاب طلب تأمين ف خطابات التأمينشاشة ب

المستخدم مم يضغط على الزر "بحث" فيقـوم خطاب طلب التأمين في حقل )رقم خطاب الجهة الطالبة( إذا كان متوفرا لدل 

خطـاب طلـب التـأمين، ومـن مـم يقـوم بالضـغط علـى زر "اعتمـاد" فتصـبح حالـة طلـب التـأمين هـي  عرض معلوماتالنظام ب

 )معتمد( مع إمكانية إلغاء االعتماد وذلك بالضغط على زر )إلغاء اعتماد( الذي يظهر بعد عملية االعتماد.
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 التأمين طلب خطابات كشف

فـي النظـام، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار المسـّجلة تختو هذه الشاشة بإعداد تقرير عن خطابات طلب التأمين 

 .(2-3الشكل )كما في  قائمة طلب التأمين في نظام المشتريات المباشرةكشف خطابات طلب التأمين من 
 

 
 شاشة كشف خطابات طلب التأمين. ( يمثل2-3الشكل )

 

 الشاشة الحقول التالية:وتتضمن 

 

 محددات التقرير: ▪

o :الجهة الطالبة من القائمة المنسدلة والتي تم تعريفها مسبقاً فـي إعـدادات اسم يقوم المستخدم باختيار  الجهة

بوفـع أو يقوم المستخدم باختيار جميع الجهات وذلك  (رموز الوحدات اإلدارية)شاشة قائمة )عام( في  العام النظام

 كلمة جميع الجهات. في المربع بجانب  (إشارة )

o :إلـى  (1)يقوم المسـتخدم بإدخـال رقـم خطـاب طلـب التـأمين مـن خطـاب رقـم مـثالً  رقم خطاب طلب التأمين

فـي المربـع بجانـب كلمـة  (بوفع إشـارة )وذلك التأمين ، أو يقوم المستخدم باختيار كل خطابات (5)خطاب رقم 

 .الكل

o :أو يقـوم بإدخال تاريخ خطابات طلب التـأمين مـن تـاريخ معـين إلـى تـاريخ معـين يقوم المستخدم تاريخ الخطاب ،

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظـام تـاريخ اليـوم الهجـري مـع إمكانيـة التعـديل F8المستخدم بالضغط على زر "

 عليه.

o :غيـر منسـدلة "يقـوم المسـتخدم باختيـار حالـة خطـاب طلـب التـأمين مـن القائمـة ال حالة خطاب طلب التأمين

 ".معتمد، مؤجل، ملغي، تأمين من المستودعات، اإلحالة إلى المستودعاتمعتمد، 

o :يظهـر كشـف مختصـر عـن ل () الدائرة الموجودة بجانـب كلمـة مختصـرعلى يقوم المستخدم بالضغط  مختصر

 .(1-3-2)الشكل حيث تظهر شاشة المحددات كما في  خطابات طلب التأمين.
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 .(شاشة محددات كشف خطابات طلب التأمين )مختصر ثل( يم2-3-1الشكل )

 

o :حيـث سـيظهر الكشـف  ()الدائرة الموجـودة بجانـب كلمـة تفصـيلي بالضغط على يقوم المستخدم  تفصيلي

 بشكل تفصيلي عن خطابات طلب التأمين.

o  حيـث يعـرض  المهاميقوم المستخدم بعد اختيار وتعبئة الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط

كشـف  النظام خيارين لطباعة الكشف إما بشكل طـولي أو بشـكل عرفـي فيـتم اختيـار الشـكل المطلـوب ويظهـر

 .)2-3-2الشكل )مين في أخطابات طلب الت
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 شاشة كشف خطابات طلب التأمين. يمثل (2-3-2الشكل )
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  الصنف وبطاقة سجل

كمـا فـي  قائمة طلب التأمين في نظـام المشـتريات المباشـرةمن  فسجل وبطاقة الصناختيار  تظهر هذه الشاشة عند

 .(2-4) الشكل
 

 
 يمثل الجزء العلوي من شاشة سجل وبطاقة الصنف. (2-4الشكل )

 

شاشـة  عتبـرتو ،المشـتريات نظـام خـالل مـن معها التعامل يمكن التي األصناف لالستعالم عنهذه الشاشة  تستخدم

 نظـام علـى تـتم سـوف عمليـة أي نأ حيـث المسـتودعات نظـام داخـل الموجودة شاتالشا أهم من الصنف وبطاقة سجل

 معرفـة خاللهـا مـن يـتم المسـتودعات لنظـام اً مركـز الشاشـة ههـذ تعـد لذا ،بها عالقة لألصناف يكون نأ البد المستودعات

 اشة:في هذه الش الموجودة داخل مجموعات األصناف، وفيما يلي تبيان للحقول األصناف كل معلومات

 

 المعلومات الرئيسية: •

o  يظهر النظام تلقائياً نوع التصنيف "التصنيف األول" وكما يعرض النظام مستويات تصنيف المجموعـات  التصنيف:نوع

  على شكل شجرة.

o  :يعرض النظام الصنف السابق للصنف المختار حالياً.  بالضغط على هذا الزر السابق 

o :النظام الصنف التالي للصنف المختار حالياً. يعرض بالضغط على هذا الزر  التالي 

o  يعـرض النظـام العـدد الكلـي لألصـناف الموجـودة داخـل المجموعـة التـي تـم  :عدد األصناف لي نتيجـة البحـ

 اختيارها تلقائياً.

o :النظام تلقائياً رقم الصنف المتسلسل حسب إعدادات نظام المستودعات.يعرض  رقم الصنف التسلسلي 

o :ض النظام تلقائياً رقم الصنف حسب إعدادات نظام المستودعات.يعر رقم الصنف 



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

 
)الشراء المباشر(نظام المشتريات دليل المستخدم:   

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.  53 

 
 ( يمثل الجزء األوسط من شاشة سجل وبطاقة الصنف.2-4-1الشكل )

 

o :يعرض النظام رقم باركود الصنف حسب اإلعدادات العامة لنظام المستودعات. رقم باركود الصنف 

o ربية.يعرض النظام اسم الصنف باللغة الع :(اسم الصنف )العربي 

o يعرض النظام اسم الصنف باللغة اإلنجليزية. :(اسم الصنف )باألحرف الالتينية 

o :يعرض النظام وصف للصنف الذي قام المستخدم باختياره. الوصف 

o :يعرض النظام وصف التصنيف الثاني للصنف الذي قام المستخدم باختياره. التصنيف الثاني للصنف 

o :وصف التصنيف الثالث للصنف الذي قام المستخدم باختياره.يعرض النظام  التصنيف الثال  للصنف 

o  :يعرض النظام تلقائياً وصف التصنيف بمجرد اختيار التصنيف.وصف التصنيف 

o :يعرض النظام "نعم" إذا كـان هـذا الصـنف موقـوف التعامـل معـه و يعـرض "ال" إذا كـان هـذا  موقوف التعامل معه

 الصنف غير موقوف التعامل معه.

o يعرض النظام نوع الصنف "مستديمة، مستهلكة".: نوع الصنف 

o :يعرض النظام آخر سعر تم استالم هذا الصنف به. آخر سعر استالم 

o :يعرض النظام الوحدة الرئيسية للصنف "حبة، كرتونه.....". الوحدة الرئيسية 

o  :ورة يمكـن للمسـتخدم مـن خـالل الضـغط علـى زر "اسـتطالع صـورة الصـنف" عـرض صـاستطالع صورة الصنف

 الصنف التي تم تخزينها.

o  :دم من خالل الضغط على زر "معلومات الصـنف بالمسـتودعات" يمكن للمستخمعلومات الصنف بالمستودعات

 عرض شاشة تحتوي على معلومات عن هذا الصنف داخل المستودعات.

o :يعرض النظام رقم القطعة أو الصنف لدل الوكيل لهذا الصنف. رقم القطعة لدى الوكيل 

o يعرض النظام رقم وكيل قطعة الصنف الذي تم اختياره.  يل:الوك 

o :يعرض النظام "نعم" اذا كان الصنف مـرتبط بصـنف آخـر بالمسـتودعات ويعـرض النظـام  الصنف مرتبط بصنف آخر

 "ال" اذا كان الصنف غير مرتبط بصنف آخر داخل المستودعات.
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o  :وجد رقـم متسلسـل لكـل قطعـة بالمسـتودعات يعرض النظام "نعم" اذا كان ييوجد رقم متسلسل لكل قطعة

 ويعرض النظام "ال" اذا كان ال يوجد رقم متسلسل لكل قطعة بالمستودعات.

o :يعرض النظام "نعم" اذا كان يوجد تاريخ صالحية للصـنف بالمسـتودعات ويعـرض النظـام "ال"  يوجد تاريخ صالحية

 اذا كان ال يوجد تاريخ صالحية للصنف بالمستودعات.

o  فـي تعريفه تم ما حسب على يظهر ()هجري/ميالدي الصالحية تاريخ لحق أم ميالدي:الصالحية هجري تاريخ 

 تـاريخ يوجـد حقـل علـى كـذلك ويعتمـد األصـناف مجموعـات شاشـة فـي (ميالدي/هجـري) الصـالحية تـاريخ حقل

 .صالحية
 

 
 ل الجزء األسفل من شاشة سجل وبطاقة الصنف.( يمث2-4-2الشكل )

 

 ياسية للصنف:الكميات الق •

o :الذي يجب أن يكون موجوداً في المستودع. الحد األدنى من عدد هذا الصنف يعرض النظام الحد األدنى 

o :الذي يجب أن يكون موجوداً في المستودع. من عدد هذا الصنف األعلىالحد  يعرض النظام الحد األعلى 

o  :كون موجوداً في المستودع و الذي بعـد هـذا يعرض النظام الحد من عدد الصنف الذي يجب أن يحد إعادة الطلب

 الحد يتم طلب كمية.

o :يعرض النظام كمية إعادة الطلب من الصنف بعد تجاوزه حد إعادة الطلب. كمية إعادة الطلب 

 

 الحقول اإلضالية: •

o :رقم مسلسل. م 

o :يعرض النظام اسم الحقل اإلفافي. اسم الحقل 

o  :يعرض النظام قيمة الحقل اإلفافي.القيمة 
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فيظهــر النظــام شاشــة  يقــوم المســتخدم بالضــغط علــى زر "الوحــدات الفرعيــة للتعبئــة"الفرعيــة للتعب:ــة:  الوحــدات ▪

 .(1-2-4-2الشكل )الوحدات الفرعية للتعبئة كما في 
 

 
 الوحدات الفرعية للتعبئة. يمثل شاشة (2-4-2-1الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية: •

o رقم مسلسل. :م 

o :لنظام الوحدة الفرعية "حبة، كرتونه..".يعرض ا الوحدة الفرعية 

o :يعرض النظام رقم معامل التحويل للوحدة الرئيسية. معامل التحويل للوحدة الرئيسية 

 

يقوم المستخدم بالضغط على زر "األصناف البديلة" فيظهـر النظـام شاشـة األصـناف البديلـة كمـا  األصناف البديلة: •

 .(2-2-4-2الشكل )في 
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 شاشة األصناف البديلة. يمثل (2-4-2-2الشكل )

 

 المعلومات الرئيسية: •

o رقم مسلسل. :م 

o :يعرض النظام رقم الصنف البديل. رقم الصنف البديل 

o :يعرض النظام اسم الصنف البديل. اسم الصنف البديل 
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 اإلحالة إلى مراقبة المخزون

لنظـام، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد فـي ا إلى مراقبة المخزون خطاب طلب التأمينإحالة تختو هذه الشاشة بتسجيل 

 . (2-5الشكل )كما في  قائمة طلب التأمين في نظام المشتريات المباشرةمن  اإلحالة إلى مراقبة المخزوناختيار 
 

 
 شاشة اإلحالة إلى مراقبة المخزون. يمثل (2-5شكل )ال
 

حث" من شريط المهـام حيـث يعـرض إلحالة خطاب طلب تأمين إلى مراقبة المخزون يقوم المستخدم بالضغط على زر "ب

النظام قائمة بخطابات التأمين المسّجلة في النظام فيتم اختيار خطـاب طلـب التـأمين المـراد إحالتـه إلـى مراقبـة المخـزون 

حيث يعرض النظام بيانات الخطاب مم يقوم المستخدم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام ويكمـل إجـراءات اإلحالـة، 

 الشاشة: هاتضمنرح للحقول التي وفيما يلي ش

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o عن طريقة معاملة الشراء. الجهة الطالبة لشراء مستلزمات معينةيعرض النظام رقم واسم : الجهة الطالبة 

o :الجهة الطالبة رقم خطاب يعرض النظام رقم خطاب الجهة الطالبة. 

o :فيه الخطابأنشئ التاريخ الذي  يعرض النظام تاريخ الخطاب. 

o :يعرض النظام موفوع خطاب طلب التأمين موضوع خطاب طلب التأمين. 

o :رقم مسلسل لوصف البند التابع لخطاب طلب التأمين. يعرض النظام م 

o التابع لخطاب طلب التأمين الذي قام بإنشائه. وصف الصنف يعرض النظام :الوصف 

o :شرائها. المرادرقم باركود القطعة  يعرض النظام رقم القطعة 

o :شرائها من هذا البند.المراد الكمية  يعرض النظام الكمية 

o :المراد شراؤهوحدة الصنف  يعرض النظام الوحدة. 
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o يقوم النظام بعرض الكمية المعتمدة لإلحالة مساوية للكمية ويمكن التعديل عليها :الكمية المعتمدة لإلحالة. 

o :إفترافية لتاريخ االحالة بمجرد الضغط على زر "تعديل"، مـع  تلقائياً، يعرض النظام تاريخ اليوم كقيمة تاريخ اإلحالة

 إمكانية التعديل عليه.

o :يقوم المستخدم بتحديد هل اإلحالة إلى مراقبة المخزون سددت وذلك بالضغط بالـدائرة الموجـودة بجانـب  سددت

 موجودة بجانب كلمة "ال".كلمة "نعم" و يقوم بإدخال تاريخ التسديد، و إذا كانت لم تسدد يتم الضغط بالدائرة ال

o :يكون هذا الحقل فعاالً إذا تم اختيار "نعم" في حقل )سـددت( أي أنـه تـم تسـديد اإلحالـة، حيـث  تاريخ التسديد

" من لوحة المفاتيح، حيث يعـرض النظـام تـاريخ اليـوم الهجـري F8يتم إدخال تاريخ التسديد وذلك بالضغط على زر "

 مع إمكانية التعديل عليه.
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 طلب التأمين للجهات المختصة إحالة

في النظام، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار  للجهات المختصة خطاب طلب التأمينإحالة تختو هذه الشاشة بتسجيل 

 . (2-6الشكل )كما في  قائمة طلب التأمين في نظام المشتريات المباشرةمن  إحالة طلب التأمين للجهات المختصة
 

 
 حالة طلب التأمين للجهات المختصة.شاشة إ يمثل (2-6شكل )ال
 

إلحالة خطاب طلب تأمين للجهات المختصة يقوم المستخدم بالضغط علـى زر "بحـث" مـن شـريط المهـام حيـث يعـرض 

النظام قائمة بخطابات التأمين المسّجلة فيـتم اختيـار خطـاب طلـب التـأمين المـراد إحالتـه للجهـات المختصـة حيـث يعـرض 

م يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شـريط المهـام ويكمـل إجـراءات اإلحالـة، وفيمـا يلـي النظام بيانات الخطاب م

 الشاشة: هاتضمنشرح للحقول التي 

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :الجهة الطالبة رقم خطاب يعرض النظام رقم خطاب الجهة الطالبة. 

o حالة السجل يعرض النظام :حالة السجل. 

o :الخطاب فيهأنشئ التاريخ الذي  اميعرض النظ تاريخ الخطاب. 

o :طلب التأمينموفوع خطاب  يعرض النظام موضوع خطاب طلب التأمين. 

o  :لتسجيل إحالة خطاب طلب التأمين للجهات المختصـة يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى رز "جديـد" مـن اإلحاالت

 شريط المهام الموجود فوق جدول اإلحاالت حيث تظهر الحقول التالية:

o :مسلسل.رقم  م 
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o يقوم المستخدم بإدخال رقم الجهة التي يريد إحالة خطاب طلب التـأمين لهـا وذلـك بالضـغط علـى زر " :الجهةF2 "

من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بارقام وأسماء الجهات االدارية فيقوم المستخدم باختيـار اسـم الجهـة 

 االدارية التي يريد إحالة خطاب طلب التامين إليها.

o :يقوم المستخدم بادخال تاريخ االحالة وذلك بالضغط على زر " تاريخ اإلحالةF8 من لوحـة المفـاتيح حيـث يعـرض "

 النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

o  :يتم تحديد سبب إحالة خطاب طلب التامين للجهات المختصـة وذلـك باختيـار السـبب مـن القائمـة سبب اإلحالة

 فيختار المستخدم إما )دراسة طلب التأمين( أو )وفع المواصفات(.المنسدلة 

o :يتم ادخال الغرض من هذه االحالة. المطلوب 

o :يقوم المستخدم بتحديد هل اإلحالة سددت للجهـات المختصـة وذلـك بالضـغط بـالمربع الموجـودة بجانـب  سددت

 كلمة "سددت" مم يتم إدخال تاريخ التسديد. 

o :ذا الحقل فعاالً إذا تم الضـغط علـى المربـع الموجـودة بجانـب كلمـة "سـددت" أي أنـه تـم يكون ه تاريخ التسديد

" من لوحة المفاتيح حيـث يعـرض النظـام F8تسديد اإلحالة، حيث يتم إدخال تاريخ التسديد وذلك بالضغط على زر "

 تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه.

o  :الموجود تحت حقل نسخ الصور وذلك لتحديد نسخ صور االحاالت لمـن  [..…]يتم الضغط على الرابط نسخ الصور

 .(1-6-2سيتم إرسالها حيث تظهر شاشة نسخ الصور كما في الشكل )
 

 
 شاشة نسخ الصور. ( يمثل2-6-1الشكل )

 

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

o :لسل.رقم مس م 

o :يتم إدخال رقم نسخ الصور حيث تـم تعريـف نسـخ الصـور فـي شاشـة رمـوز نسـخ الصـور مـن  رقم نسخ الصور

 واالعدادات. الرموز
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o :يعرض النظام وصف نسخ الصور بمجرد إدخال رقم نسخ الصور. وصف نسخ الصور 

o :تسجيلها.يقوم المستخدم بادخال مالحظاته على إحالة خطاب طلب التأمين التي قام ب مالحظات 

o  إلفافة خطاب معين يتم بعد إدخال معلومات هذه الشاشة الضغط على زر "تعديل" من شريط المهام ومن مـم يـتم

 عمل مايلي: 

o    :لتح الصيغة العامة (  بالضغط على هذا الرابط يقوم النظام بفتح وميقة جديدة على برنامMS Word)  حيث يقـوم

من مم يحفظه في مكان ما على جهاز الحاسب ليتم استرجاعه وتحميلـه المستخدم بطباعة الخطاب الذي يريده و

 عن طريق رابط "تحميل الخطاب".

o :يقوم المستخدم بالضغط على كلمـة تحميـل الخطـاب ليـتمكن مـن تحديـد المكـان الموجـود بـه  تحميل الخطاب

" حيث يتم فتح قائمـة Browseومن مم يقوم المستخدم بالضغط على زر "فرعية الخطاب حيث يظهر النظام شاشة 

الختيار المرفق من مكان تخزينه ويقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على زر "تحميل" ويقـوم المسـتخدم بعـد ذلـك 

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

o :تم تحميله.بالضغط على هذا الرابط يستطيع المستخدم عرض الخطاب والذي  عرض الخطاب 
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 إستطالع طلبات التأمين المعتمدة من مراقبة المخزون

  لهـا شـراء معاملـة تسـجيل يـتم لـم تختو هذه الشاشة بإستطالع طلبات التأمين المعتمدة من مراقبة المخزون التـي

ة طلـب التـأمين وطباعتها، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار إستطالع طلبات التأمين المعتمدة من مراقبة المخزون مـن قائمـ

   .(2-7) في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكل
 

 
 شاشة إستطالع طلبات التأمين من مراقبة المخزون. يمثل (2-7شكل )ال
 

إلستطالع طلبات التأمين المعتمدة من مراقبة المخزون يقوم المستخدم بإختيار طلب التأمين من جدول طلبات التـأمين 

 الشاشة: هاتضمنتفاصيل طلب التأمين في جدول األصناف، وفيما يلي شرح للحقول التي حيث يقوم النظام بعرض 

 

 :طلبات التأمبن •

o :رقم مسلسل. م 

o :اسم الجهة الطالبة.يعرض النظام  الجهة الطالبة 

o رقم خطاب الجهة الطالبة يعرض النظام :رقم خطاب الجهة الطالبة. 

o :فيه الخطاب أنشئالتاريخ الذي  يعرض النظام تاريخ الخطاب. 

o :احالة الخطاب لمراقبة المخزون.تاريخ يعرض النظام  تاريخ اإلحالة 

o  :التسديد.تاريخ يعرض النظام تاريخ التسديد 

 

 جدول األصناف:  •

o :رقم مسلسل. م 

o :يقوم النظام بعرض وصف األصناف في طلب التأمين الذي تم إختياره من جدول طلبات التأمين. الوصف للصنف 
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o :النظام بعرض وحدة القياس لألصناف في طلب التأمين الذي تم إختياره من جدول طلبات التأمين. يقوم الوحدة 

o  :يقوم النظام بعرض رقم القطعة لألصناف في طلب التأمين الذي تم إختياره من جدول طلبات التأمينرقم القطعة 

o  :أمين الذي تم إختياره من جـدول طلبـات يقوم النظام بعرض الكمية المطلوبة لألصناف في طلب التالكمية المطلوبة

 التأمين.

o  :يقوم النظام بعرض الكمية المعتمـدة لإلحالـة مـن األصـناف فـي طلـب التـأمين الـذي تـم الكمية المعتمدة لإلحالة

 إختياره من جدول طلبات التأمين.

o  :ن مراقبة المخزون.يقوم النظام بعرض نتيجة إعتماد الكمية المطلوبة منتيجة إعتمادها من مراقبة المخزون 

o  :يقوم النظام بعرض الكمية المطلوبة فعلياً بعد إعتماد طلب التأمين من مراقبة المخزون.الكمية المطلوبة لعليًا 
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 كشف خطابات طلبات التأمين المعتمدة من مراقبة المخزون

ظهـر هـذه الشاشـة عنـد ، وتبإعداد كشف لخطابات طلبات التأمين المعتمدة من مراقبـة المخـزونتختو هذه الشاشة 

 قائمة طلب التأمين في نظـام المشـتريات المباشـرةمن  كشف خطابات طلبات التأمين المعتمدة من مراقبة المخزوناختيار 

 . (2-8الشكل )كما في 
 

 
 شاشة كشف خطابات طلبات التأمين المعتمدة من مراقبة المخزون. يمثل (2-8شكل )ال
 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 :محددات التقرير ▪

o بوفـع إشـارة وذلـك يقوم المستخدم بإختيار الجهة الطالبة من القائمة المنسدلة مع إمكانيـة إختيـار الكـل  :الجهة

()  كلمة جميع الجهات. في المربع بجانب  

o :إلـى  (1)يقوم المسـتخدم بإدخـال رقـم خطـاب طلـب التـأمين مـن خطـاب رقـم مـثالً  رقم خطاب طلب التأمين

فـي المربـع بجانـب كلمـة  (بوفع إشـارة )وذلك التأمين ، أو يقوم المستخدم باختيار كل خطابات (5)م خطاب رق

 .الكل

o :أو يقـوم يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطابات طلب التأمين مـن تـاريخ معـين إلـى تـاريخ معـين تاريخ الخطاب ،

تـاريخ اليـوم الهجـري مـع إمكانيـة التعـديل " من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام F8المستخدم بالضغط على زر "

 عليه.

o يقــوم المســتخدم بإختيــار حالــة كميــة طلــب التــأمين مــن القائمــة  :تكــوين الكشــف لكميــات طلبــات التــأمين

 (.ير المتوفرة / الكـلغالمتوفرة بالكامل / المتوفرة جزئياً / المنسدلة )
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o الـدائرة الموجـودة علـى وم المسـتخدم بالضـغط يقـ :إظهار طلبات التأمين التي تم تسجيل معاملة شراء لهـا

الضـغط التي تم تسجيل معاملة شراء لهـا وعنـد  كشف عن خطابات طلب التأميناليظهر ل (نعم )بجانب كلمة 

يتم تكوين الكشف عن خطابات التأمين التي لم يتم تسـجيل معاملـة  (ال )الدائرة الموجودة بجانب كلمة على 

 شراء لها.
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o حيـث يعـرض  بعد اختيار وتعبئة الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام يقوم المستخدم

كشـف  النظام خيارين لطباعة الكشف إما بشكل طـولي أو بشـكل عرفـي فيـتم اختيـار الشـكل المطلـوب ويظهـر

 .(2-8-1الشكل )في  خطابات طلبات التأمين المعتمدة من مراقبة المخزون

 

 
 كشف خطابات طلبات التأمين المعتمدة من مراقبة المخزون. يمثل (2-8-1الشكل )

 

 



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

 
)الشراء المباشر(نظام المشتريات دليل المستخدم:   

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.  67 

 معاملة الشراء

 يمر تسجيل معاملة الشراء في الدورة التالية:

 

             
                 

)                        (

                    

)                         (

                             

)                                  (

                    

)                         (

                    

)                         (

                   

)                      (
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 معاملة الشراء

هـي  الشـراء معاملـةب ويقصـد ،مجموعة شاشات معاملة الشـراء فـي النظـام (3-0الشكل )مثل هذه القائمة كما في ت

 تسجيل معاملة الشراء واعتمادها ومتابعتها في نظام المشتريات. إجراء يتم من خالله
 

 
 شاشة معاملة الشراء. يمثل (3-0الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 شراء معاملة تسجيل

في النظام، وتظهر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار تسـجيل معاملـة شـراء مـن  جيل معاملة شراءتستختو هذه الشاشة ب

 .(3-1الشكل )كما في في نظام المشتريات المباشرة قائمة معاملة شراء 
 

 
 شاشة تسجيل معاملة شراء. يمثل (3-1الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :بعد أن يقوم المستخدم بتعبئة معلومات معاملة الشراء مـم الحفـظ؛ يقـوم النظـام بجعـل  رقم معاملة الشراء

جعـل رقـم معاملـة الشـراء نفـس رقم معاملة الشراء نفس رقم خطاب طلب التأمين وذلك إذا تم اختيار الخيـار )

يـار هـذا ( في شاشة )إعدادات نظـام المشـتريات المباشـرة(، أمـا فـي حـال عـدم اخترقم خطاب طلب التأمين

الخيار؛ فإن النظام يعطي معاملة الشراء رقم تلقائي يحمـل الصـيغة التـي تـم تحديـدها فـي شاشـة )إعـدادات 

 نظام المشتريات المباشرة(.

o  :يكون هذا الرابط فعاالً بعد حفظ معاملـة الشـراء التـي تـم تسـجيلها حيـث بالضـغط عليـه خطاب طلب تأمين

 ماد خطاب طلب التأمين لالستعالم فقط.يستطيع المستخدم الرجوع إلى شاشة اعت

o  :يكون هذا الرابط فعاالً بعد اعتماد معاملة الشراء التي تم تسجيلها حيـث بالضـغط عليـه طلب عروض أسعار

 يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة طلب عروض أسعار.

o :السجل )معتمد(يظهر النظام حالة السجل )جديد( تلقائياً، وبعد االعتماد تصبح حالة  حالة السجل. 
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o :يقوم النظام بجعل تاريخ إنشاء المعاملة نفس تاريخ خطاب طلـب التـأمين مـع إمكانيـة  تاريخ إنشاء المعاملة

" مـن لوحـة المفـاتيح حيـث يعـرض النظـام تـاريخ اليـوم الهجـري مـع إمكانيـة F8التعديل عليه بالضغط على زر "

 التعديل عليه.

o  :خال رقم مسؤول المشـتريات، حيـث سـيقوم النظـام بعـرض اسـم يقوم المستخدم بإدمسبول المشتريات

 المسؤول تلقائياً بمجرد إدخال رقمه.

o :يقوم المستخدم بإدخال وصف مختصر للمعاملة التي قام بتسجيلها.  الوصف المختصر للمعاملة 

o :أمين.يتم ادخال اسم مندوب التسعيرات الذي أخذ اسعار البنود التابعة لخطاب الت مندوب التسعيرات 

o :فقـط فـي الشاشـة فـي حـال كـان المسـتخدم فـمن المـوظفين  هذا االعداد ظهري إختصار معاملة الشراء

المسـموح لهـم  شاشة )تعريف المسـتخدمين المصـرح لهـم تسـجيل معـامالت شـراء مختصـرة(المعرفين في 

عنـدها سـيقوم  بإدخال معامالت الشراء المختصرة حيث أنه فـي حـال إختـار المسـتخدم أن المعاملـة مختصـرة

المستخدم باعتماد معاملة الشراء والدخول مباشرة الى شاشة اعداد امر الشراء واسـترجاع المعاملـة واختيـار 

ومـن مـم الـدخول الـى شاشـة االرتبـاط المـالي وادخـال بـاقي المعلومـات  اسم المورد المراد اصدار التعميد له

 .واستكمال مراحل المعاملة واصدار التعميد

 

جـدول خطابـات  فـوقيقوم المستخدم بالضغط علـى زر "جديـد" مـن شـريط المهـام الموجـود  لبات التأمين:خطابات ط •

 طلبات التأمين إلفافة خطاب تأمين لمعاملة الشراء حيث تظهر الحقول التالية: 

o :بعد الضغط على الزر "جديد" يقوم النظام بإعطاء رقم مسلسـل جديـد لـرقم خطـاب طلـب التـأمين بشـكل  م

 ي.تلقائ

o  :يقوم المستخدم بإدخال رقم خطاب طلـب التـأمين المـدخل فـي شاشـة خطـاب رقم خطاب طلب التأمين

 ." ومن مم اختيار خطاب طلب التأمين2Fطلب التأمين و ذلك بالضغط على زر "

o :يظهر النظام اسم الجهة الطالبة لخطاب طلب التـأمين بنـاًء علـى رقـم خطـاب طلـب التـأمين  الجهة الطالبة

 في حقل رقم خطاب طلب التأمين. المدخل

o :يظهر النظام تاريخ خطاب طلب التأمين بناًء على رقم خطاب طلب التامين المدخل فـي حقـل  تاريخ الخطاب

 رقم خطاب طلب التأمين.

o ( 1-1-3يظهر جدول البنود التابعة لخطاب طلب التأمين بمجرد اختيار طلب تأمين كما في الشكل.) 
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 شاشة تسجيل معاملة شراء. ( يمثل3-1-1الشكل )

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

باختيار بند من بنـود جـدول البنـود ويقـوم بالضـغط  ميقوم المستخد جدول البنود التابعة لخطاب طلب التأمين: •

على زر "تعديل" من شريط المهام الموجود فوق جدول البنود التابعة لخطـاب طلـب التـأمين وذلـك إلدخـال الكميـة 

 مدة من هذا البند.المعت

o :رقم متسلسل للبنود التابعة لخطاب طلب التامين. م 

o :يظهر النظام وصف البند التابع لخطاب طلب التأمين الذي تم اختياره. الوصف 

o :يظهر النظام رقم القطعة التابعة للبند المدخل في شاشة خطاب طلب التأمين. رقم القطعة 

o :لمطلوبة من البند التابع لخطاب طلب التأمين.يظهر النظام الكمية ا الكمية المطلوبة 

o :يقوم المستخدم بإدخال الكمية المعتمدة من البند التابع لخطاب طلب التأمين. الكمية المعتمدة 

o :يظهر النظام الكمية المتبقية من البند التـابع لخطـاب التـأمين والتـي تسـاوي )الكميـة  الكمية المتبقية

 الكمية المعتمدة(. –المطلوبة 

o :يظهر وصف للوحدة التابعة للبند والمدخلة في شاشة خطاب طلب التامين. الوحدة 

o :الكميـات جدول في جديد بند" حقل من "نعم" يقوم المستخدم باختيار بند جديد لي جدول الكميات" 

 رقـم"و" الوحـدة"و" الكميـة" حقـول قـيم فيـه وتظهـر" الكميـات" جـدول فـي جديـد سـطر إظهار يتم حيث

 هـذا قيمـة عـرض ويـتم" القطعـة رقـم" و" الوحـدة" حقلـي علـى التعديل إمكانية مع آلي كلبش" القطعة

 جديـد بنـد" حقـل فـي "ال" اختيار المستخدم حالة يوف "الكميات جدول سطر رقم" حقل في آلياً  السطر

 قيمـة فيه اإلدخال يتم أن ويجب للتعديل قابل "الكميات جدول سطر رقم" حقل يصبح "الكميات جدول في

 ".الكميات" جدول في مسبقاً  موجود سطر رقم

o :يقـوم المسـتخدم فـي حـال اختيـار "ال" فـي حقـل بنـد جديـد فـي جـدول  رقم سطر جدول الكميـات

 الكميات بإدخال قيمة رقم السطر الموجود مسبقاً في جدول الكميات.



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

 
 )الشراء المباشر(نظام المشتريات دليل المستخدم: 

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved. 72 

o :لقائياً.يظهر النظام معامل التحويل للوحدة الرئيسية ت معامل التحويل للوحدة الرئيسية 

o :يقـوم المسـتخدم بادخـال سـعر الصـنف حاليـاً فـي جـدول  سعر الصنف حاليـًا لـي جـدول الكميـات

 الكميات حيث أن هذا الحقل اختياري.

 

يقــوم المسـتخدم بعــد التعـديل علــى اختيــار خطـاب طلــب التــأمين والتعـديل علــى الكميــة  جـدول الكميــات: •

تـامين بالضـغط علـى زر "جديـد" مـن شـريط المهـام الموجـود المعتمدة في جدول البنود التابعة لخطاب طلب ال

 فوق جدول الكميات إلفافة بنود جديدة حيث تظهر الحقول التالية:

o :رقم مسلسل للبنود. م 

o :يقوم المستخدم باختيار نوع البند من القائمة المنسدلة "صنف معـرّف، صـنف غيـر معـرّف، خدمـة"  نوع البند

 خدمات(. -مكن عمل محضر استالم الحقاً في شاشة )محضر استالم حيث إذا تم اختيار خدمة فإنه ي

o :يقوم المستخدم بإدخال رقـم الصـنف المعـرف فـي المسـتودعات فـي حالـة االرتبـاط مـع نظـام  رقم الصنف

 المستودعات حيث يعرض النظام تلقائياً "رقم الصنف، رقم المجموعة، مسلسل".

o :الرمـوز واإلعـدادات فـي  فـي سـابقاً  معرفـة أصـناف جموعـةم رقـم إدخـاليقوم المستخدم ب رقم المجموعة

، وعند اختيار نـوع البنـد "صـنف غيـر معـرف أو خدمـة" يظهـر األصناف ومجموعات الخدمات تصنيف شاشة رموز

النظام قيمة افترافية لحقل المجموعة وتكون هـذه المجموعـة هـي "أخـرل" مـع إمكانيـة التعـديل علـى رقـم 

 المجموعة.

o :مستخدم بإدخال رقم مسلسـل لوصـف مـدخل مسـبقاً أو رقـم مسلسـل جديـد فـي حـال يقوم ال مسلسل

اختيار نوع البند "صنف معرف"، أما في حال اختيار نوع البند "صـنف غيـر معـرف أو خدمـة" يظهـر النظـام قيمـة 

 مع إمكانية التعديل على رقم المسلسل.1افترافية لحقل المسلسل وتكون هذه القيمة هي أكبر قيمة + 

o يظهر النظام وصف البند الخاص لرقم المسلسل المدخل في الحقل "المسلسل"، أما في حالـة ف البند: وص

إدخال وصف مدخل مسبقاً ويرتبط برقم مسلسـل معـين يـتم تغيـر رقـم المسلسـل المـدخل فـي حقـل رقـم 

 المسلسل بالرقم المرتبط بالوصف.

o :إفافته.يقوم المستخدم بإدخال الكمية للبند الذي قام ب الكمية 

o :يقوم المستخدم باختيار وصف للوحدة من القائمة المنسدلة "حبة، كرتونه، عدد..". الوحدة 

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

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

o :بعض المالحظات على معاملة الشراء التي قام بتسجيلها. يقوم المستخدم بإدخال مالحظات 

o  يمكــن للمســتخدم اعتمــاد معاملــة الشــراء مــن خــالل هــذه الصــفحة وذلــك بعــد حفــظ المعاملــة حيــث يقــوم

المستخدم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام حيث يتيح له النظام اعتماد المعاملة كما هو مبين فـي 

 الحقول التالية:

o يقوم المستخدم بادخال مالحظاته على اعتماد معاملة الشراء.االعتماد:  مالحظات 

o :يقوم المستخدم بالضغط على زر "اعتماد" حيث تصبح معاملة الشراء معتمدة. اعتماد 
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  الشراء معاملة اعتماد

يلها فـي تسـجتـم  تختو هذه الشاشة بالسماح للمستخدم صاحب الصالحية أن يقـوم باعتمـاد معاملـة الشـراء الـذي

قائمة معاملة شراء فـي نظـام المشـتريات المباشـرة كمـا معاملة شراء من  اعتمادالنظام، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار 

  .(3-2) في الشكل
 

 
 شاشة اعتماد معاملة شراء. يمثل (3-2الشكل )

 

ن شريط المهام حيث تظهـر شاشـة وذلك بالضغط على زر "بحث" مالمراد اعتمادها  معاملة الشراءيقوم المستخدم باختيار 

معاملـة  ، أو يقـوم المسـتخدم بإدخـال رقـمافيقوم المستخدم باختيار معاملة شراء فيـتم عـرض معلوماتهـ معامالت الشراءب

إذا كان متوفرا لـدل المسـتخدم مـم يضـغط علـى الـزر "بحـث" فيقـوم النظـام بعـرض  الشراء في حقل )رقم معاملة الشراء(

معاملة الشراء هي )معتمد( مع إمكانيـة  " فتصبح حالةاعتمادومن مم يقوم بالضغط على زر " تأمين،معلومات خطاب طلب ال

 االعتماد وذلك بالضغط على زر )إلغاء اعتماد( الذي يظهر بعد عملية االعتماد.إلغاء 
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 شراء معاملة إيقاف وفك إيقاف

في النظام، وتظهر هذه الشاشة عنـد اختيـار إيقـاف  معاملة شراءأو إلغاء  فك إيقافأو تختو هذه الشاشة بعمل إيقاف 

 . (3-3الشكل )كما في في نظام المشتريات المباشرة قائمة معاملة شراء وفك إيقاف معاملة شراء من 
 

 
 شاشة إيقاف وفك إيقاف معاملة شراء. يمثل (3-3الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: •

o يقوم المستخدم بإدخـال رقـم معاملـة الشـراء للمعاملـة التـي يريـد عمـل إيقـاف أو فـك شراء: رقم معاملة ال

إيقاف أو إلغاء لها، ومن مم يضـغط علـى زر "بحـث" مـن شـريط المهـام حيـث سـيتم عـرض معلومـات المعاملـة 

  وعرض العمليات التي أجريت على المعاملة من "إيقاف" أو "فك إيقاف" أو "إلغاء معاملة شراء".

o :يظهر النظام تاريخ إنشاء المعاملة التي تم اختيارها. تاريخ إنشاء المعاملة 

o :يظهر النظام الوصف المختصر للمعاملة التي تم اختيارها. الوصف المختصر للمعاملة 

o :يظهر النظام رقم واسم المحاسب المسؤول عن معاملة التي تم اختيارها. المحاسب المسبول 

o :لمالحظات التي أدخلت على المعاملة أمناء تسجيلها التي تم اختيارها.يظهر النظام ا مالحظات 

 

 خطابات طلبات التأمين: •

o :يعرض النظام رقم مسلسل خطاب طلب التأمين. م 

o :يظهر النظام رقم خطاب طلب التأمين المدخل في شاشة خطاب التأمين. رقم خطاب طلب التأمين 

o :لبة لخطاب طلب التأمين والمدخلة في شاشة خطاب التأمين.يظهر النظام اسم الجهة الطا الجهة الطالبة 

o  :يظهر النظام تاريخ خطاب طلب التأمين المدخل في شاشة خطاب التأمين.تاريخ الخطاب 
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o  بعد اختيار المستخدم معاملة الشراء يظهـر لـه النظـام آخـر حركـة تمـت علـى المعاملـة مـن "إيقـاف" أو "فـك

ر موقوفـة و أراد المسـتخدم إجـراء عمليـة إيقـاف أو يريـد إلغـاء لهـا يقـوم إيقاف" وفي حالة كانت المعاملـة غيـ

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

o :يقوم النظام بإعطاء رقم مسلسل جديد تلقائي للعملية. م 

o :إيقـاف، فـك إيقـاف، إلغـاء معاملـة يقوم المستخدم بتحديد نوع العملية من القائمة المنسـدلة " نوع العملية

 الشراء".

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

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

o :ظف المسؤول عن هذه العملية والذي لـه صـالحية اسم المو ميظهر النظا الموظف المسبول عن العملية

 على هذه الشاشة تلقائياً.

o :يقوم المستخدم بإدخال سبب "إيقاف" أو "فك إيقاف" أو "إلغاء معاملة الشراء". السبب 
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 شراء معاملة متابعة

قائمـة شـراء مـن تختو هذه الشاشة بمتابعة معاملة شراء في النظام، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار متابعة معاملة 

 . (3-4) معاملة شراء في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكل
 

 
 شاشة متابعة معاملة شراء. يمثل (3-4الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :قوم بالضـغط علـى يقوم المستخدم بإدخال رقم معاملة الشراء التي يريد متابعتها ومن مم ي رقم معاملة الشراء

" من لوحة المفاتيح حيث سيتم عرض معلومات المعاملة واإلجراءات التي تمت عليها في الحقـول التاليـة: Tabزر "

 (.، مسبول المشتريات، الجهة الطالبةالوصف المختصر للمعاملة)

o :ل إلـى "اسـتعراض معاملـة الشـراء" الـدخوزر يسـتطيع المسـتخدم بالضـغط علـى  استعراض معاملـة الشـراء

 .(3-4-1الشكل )شاشة تسجيل معاملة شراء وذلك لالستعالم فقط كما في 
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 شاشة تسجيل معاملة شراء. ( يمثل3-4-1الشكل )

 

o من خالل الضغط على هذا الزر أن يسجل مالحظـات علـى معاملـة الشـراء،يستطيع المستخدم  :تسجيل المالحظات 

 .(3-4-2)ل الشككما في حيث تظهر قائمة لتسجيل المالحظات 
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 شاشة تسجيل المالحظات. ( يمثل3-4-2الشكل )

 

هذا الجدول من مجموعة من الخيارات التي يتم تعبئة معلومـات حقولهـا بشـكل تكون ي متابعة معاملة الشراء:جدول  ▪

 وتقسم هذه الخيارات إلى األقسام التالية: "،Tabتلقائي بعد إدخال رقم المعاملة مم الضغط على الزر "

 

)إحالـة خطـاب طلـب التـأمين للجهـات والتي تتكون من الحقـول التاليـة:  الخيارات المتعلقة بإجراءات المشتريات: الً:أو

حالـة إلـى مراقبـة اإلاالحالـة إلـى مراقبـة المخـزون، المختصة، إحالـة خطـاب طلـب التـأمين للجهـات المختصة/سـددت ،

ات طلـب عـروض األسـعار، اعتمـاد طلـب عـروض األسـعار، اعتماد تغيير مواصـفسعار، األطلب عروض المخزون/ سددت، 

إحالة عروض األسعار/سددت، تغيير مواصفات طلب عروض األسعار، اعتماد تحليل واختيار عروض األسعار، إدخال عروض 

األسعار، اعتماد طلب حجز مبلغ االرتباط، إحالة عروض األسـعار، سـجل العقـود، تحليـل واختيـار عـروض األسـعار، طلـب 

ى للحركـات التـي تمـت علـ بحيث يتأمر حقل اإلختيار تبعـاً  ،مبلغ اإلرتباط، اصدار أمر الشراء، إحالة المعاملة للصرف(حجز 

 تم إدخال وحفظ حركة لمعاملة الشراء.ما إذا ( ✓)أي يضم العالمة  فيصبح حقل االختيار بجانبها محدداً الشراء  معاملة

 

 وتتكون من الحقول التالية:  :ليةباإلدارة الماالخيارات المتعلقة  :ثانياً 

o حيث يختار المستخدم من القائمة المنسدلة رقم أمر الشـراء المـراد : اإلرتباط المبقت التابع ألمر شراء رقم متابعة

عرض معلومات ارتباطه مع النظام المالي )إن كان يوجـد ارتبـاط(، فيعـرض النظـام قيمـة الحقـول )تـم اإلرتبـاط مـع اإلدارة 

 ملية الصرف )كلي، جزئي، لم يتم((.المالية، ع

 

" يقـوم Tabبعـد إدخـال رقـم معاملـة الشـراء مـم الضـغط علـى الـزر " :بإجراءات المسـتودعاتالخيارات المتعلقة  :ثالثاً 

النظام بعرض قيم الحقول التالية )استالم مؤقت )كلياً، جزئياً، لـم يـتم(، مـذكرة اسـتالم )كليـاً، جزئيـاً، لـم يـتم(، محضـر 

 .خدمات )كلياً، جزئياً، لم يتم(( -)كلياً، جزئياً، لم يتم(، محضر استالم الفحو 
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 .(3-4-3حيث يقوم النظام بعرض معلومات تفاصيل الحركات في الجدول أدناه كما في الشكل ) :تفاصيل الحركات ▪
 

 
 جدول تفاصيل الحركات. –شاشة متابعة معاملة شراء  ( يمثل3-4-3الشكل )
 

 حيث يقوم النظام بعرض معلومات هذا الجزء من الشاشة في الحقول التالية:: ءشراالأمر  متابعة ▪

o  :حيث يختار المستخدم رقم أمر الشراء مـن القائمـة المنسـدلة، فيعـرض النظـام معلومـات الحقـول رقم تسلسلي

كـن التعـديل ( يمتـم تنفيـذ التعميـد( حيث أن حقل )تم تنفيذ التعميد، حالة أمر الشراء، رقم أمر شراءالتالية )

( في المربع مم الحفـظ. كمـا ✓عليه من خالل الضغط على الزر "تعديل" من شريط األوامر الرئيسي، مم وفع عالمة )

يعرض النظام معلومات أمر الصرف الذي تم إعداده ألمر الشراء الذي تم اختياره مـن القائمـة المنسـدلة، حيـث تظهـر 

 كما هو ظاهر في الشاشة.معلومات حركة أمر الصرف في الجدول السفلي 
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 شراء معاملة استطالع

تختو هذه الشاشة باستطالع معاملة شراء في النظام، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار اسـتطالع معاملـة شـراء مـن 

 . (3-5الشكل )كما في في نظام المشتريات المباشرة قائمة معاملة شراء 
 

 
 ء.شاشة استطالع معاملة شرا يمثل (3-5الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o :مـم يقـوم  لهـايقوم المستخدم بإدخال رقم معاملة الشـراء التـي يريـد عمـل اسـتطالع  رقم معاملة الشراء

 .لوحة المفاتيح" من Tabبالضغط على زر "

o م معاملة الشراءعرض النظام الوصف المختصر للمعاملة بعد إدخال رقي :الوصف المختصر للمعاملة. 

o يقوم المستخدم باختيار محدد التقرير من القائمـة المنسـدلة "البنـود المطلوبـة، خطابـات طلـب  :إظهار تقرير

سعار، عروض األسعار المقدمة، طلبات الحجز، أوامر الشـراء" حيـث سـيظهر النظـام جـدول بالمحـدد األعروض 

نـود المطلوبـة" سـيظهر جـدول البنـود المطلوبـة كمـا فـي الذي سيقوم المستخدم باختياره فمثالً لو اختار "الب

 سـعاراألخطابات طلـب عـروض ر " سيظهر جدول سعااألخطابات طلب عروض وإذا تم اختيار " (1-5-3الشكل )

كمـا  عروض األسعار المقدمة" سيظهر جدول عروض األسعار المقدمة( وإذا تم اختيار "2-5-3كما في الشكل )

( وإذا 4-5-3كما فـي الشـكل ) طلبات الحجز" سيظهر جدول طلبات الحجزتم اختيار "( وإذا 3-5-3في الشكل )

 .(3-5-5كما في الشكل ) أوامر الشراء" سيظهر جدول أوامر الشراءتم اختيار "
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 البنود المطلوبة. –شاشة استطالع معاملة شراء  ( يمثل3-5-1الشكل )
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 خطابات طلب عروض األسعار. –يمثل شاشة استطالع معاملة شراء  (3-5-2الشكل )
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 عروض األسعار المقدمة.–استطالع معاملة شراء  ( يمثل شاشة3-5-3الشكل )
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 طلبات الحجز.–شاشة استطالع معاملة شراء  مثل( ي3-5-4الشكل )
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 أوامر الشراء.–استطالع معاملة شراء  ( يمثل شاشة3-5-5الشكل )
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 الشراء معاملة عن المسؤولة اللجان

، وتظهر هذه الشاشـة عنـد اختيـار اللجـان بتعريف اللجان المسؤولة عن معاملة الشراء في النظامتو هذه الشاشة تخ

 . (3-6) الشكلكما في في نظام المشتريات المباشرة قائمة معاملة شراء المسؤولة عن معاملة الشراء من 
 

 
 ( يمثل شاشة اللجان المسؤولة عن معاملة الشراء.3-6الشكل )

 

 تتضمن الشاشة الحقول التالية:و

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o :المراد تعريف لجان مسؤولة عنها ومـن مـم  يقوم المستخدم بإدخال رقم معاملة الشراء رقم معاملة الشراء

تـاريخ ، حالة السجل( ليسترجع النظام معلومات معاملة الشراء المعنية والتي تشمل )Tabالضغط على زر )

 .(، مم يضغط المستخدم على الزر "جديد"لوصف المختصر للمعاملةا، إنشاء المعاملة

o  :ب معلومات آخر لجنة تـم ليقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر لج جلب معلومات آخر لجنة تم تعريفها

 .حيث يقوم النظام بنسخ معلومات آخر لجنة تم تعريفها ومن مم إفافتها للجنة الجديدة المراد تعريفها تعريفها

o يدخل المستخدم الرقم المرغوب للجنة المراد تعريفها. اللجنة: رقم 

o  :يدخل المستخدم الوصف المرغوب للجنة المراد تعريفها.الوصف 

o :يدخل المستخدم رقم القرار المرغوب للجنة المراد تعريفها. رقم القرار 

o  :جنة.ليدخل المستخدم تاريخ تعريف الالتاريخ 

o من القائمة المنسدلة جنةلال نوعالمستخدم  يختار: نوع اللجنة. 

o :السفلي ويدخل رقم الموظفمن شريط األدوات  "جديد"لى زر يضغط المستخدم ع رقم الموظف. 

o :يقوم النظام باسترجاع اسم الموظف. االسم 
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o :يقوم النظام باسترجاع وظيفة الموظف. الوظيفة 

o :فيختـار إمـا قائمـة المنسـدلةيختار المستخدم صـفة الموظـف فـي اللجنـة مـن خـالل ال صفته لي اللجنة ،

 .)رئيس اللجنة( أو )عضو( أو )أمين اللجنة( أو )مراقب مالي(
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 الشراء معامالت كشف

تختو هذه الشاشة بإعداد كشف بمعـامالت الشـراء فـي النظـام، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار كشـف معـامالت 

 . (3-7) في الشكل قائمة معاملة شراء في نظام المشتريات المباشرة كماالشراء من 
 

 
 شاشة كشف معامالت الشراء. يمثل (3-7الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 محددات التقرير: ▪

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم المعاملة من رقم معين إلى رقم معين أو يقوم باختيـار "الكـل"  رقم معاملة الشراء

 ا.المربع الموجود بجانبهفي  (بوفع إشارة )وذلك 

o  :أو يقـوم يقوم المستخدم بإدخال تاريخ معاملة الشراء مـن تـاريخ معـين إلـى تـاريخ معـينتاريخ معاملة الشراء ،

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظـام تـاريخ اليـوم الهجـري مـع إمكانيـة التعـديل F8المستخدم بالضغط على زر "

 عليه.

o :لـة ســجل معاملــة الشـراء مــن القائمــة المنســدلة يقـوم المســتخدم باختيــار حا حالـة ســجل معاملــة الشــراء

 جديد". "كليهما،  معتمد،

o :وذلـك بالضـغط بالـدائرة الموجـودة بجانبهـا فيمـا إذا كـان يريـد  (مختصـرالخيـار )يقـوم المسـتخدم باختيـار  مختصر

 .(3-7-1الشكل )حيث تظهر شاشة المحددات كما في  الكشف مختصر

o :وذلـك بالضـغط بالـدائرة الموجـودة بجانبهـا فيمـا إذا كـان يريـد  (تفصـيليار )الخييقوم المستخدم باختيار  تفصيلي

 الكشف تفصيلي.
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o  حيث يعـرض يقوم المستخدم بعد إدخال واختيار الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام

لمطلـوب ويظهـر كشـف النظام خيارين لطباعة الكشف إما بشكل طـولي أو بشـكل عرفـي فيـتم اختيـار الشـكل ا

 .(3-7-2)الشكل بمعامالت الشراء كما في  تفصيلي

 
 .(شاشة محددات كشف معامالت الشراء )مختصر ( يمثل3-7-1الشكل )
 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 :محددات التقرير ▪

o  :مسلسل رقمم. 

o :ء المعاملـة، معاملـة الشـراء النظـام اسـم محـدد التقريـر "رقـم معاملـة الشـراء، تـاريخ إنشـا يعرض اسم المحدد

 معتمدة".

o :حيث يحـدد المسـتخدم رقـم معاملـة الشـراء وتـاريخ إنشـاء معاملـة  "<=" و ">=إشارة "النظام  يعرض المعامل

الشراء الذي يكون أكبر أو يساوي حقل القيمة أو اصغر أو يسـاوي حقـل القيمـة، وكمـا ويحـدد المسـتخدم إذا كـان 

 مدة وذلك بالضغط داخل المربع الموجود بجانب حقل معاملة الشراء معتمدة.يريد الكشف بالمعامالت المعت

o :حيث يحدد المستخدم رقم معاملة الشراء وتاريخ إنشاء معاملة الشراء، وكمـا ويحـدد المسـتخدم إذا كـان  القيمة

 عتمدة.يريد الكشف بالمعامالت المعتمدة وذلك بالضغط داخل المربع الموجود بجانب حقل معاملة الشراء م

o :بالضغط على هذا الزر يقوم النظام بإغالق شاشة كشف مختصر بمعامالت الشراء.  إغالق بال حفظ 

o :الضغط على هذا الزر يقوم النظام بتكوين كشف مختصر بمعامالت الشراء.ب إغالق مع حفظ 
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 شاشة كشف تفصيلي بمعامالت الشراء. ( يمثل3-7-2الشكل )
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 كشف متابعة العمالء

، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار المشتريات المباشـرةه الشاشة بإعداد كشف لمتابعة العمل على نظام تختو هذ

 . (3-8) قائمة معاملة شراء في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكلكشف متابعة العمالء من 
 

 
 شاشة كشف متابعة العمالء. ( يمثل3-8الشكل )
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 معامالت الشراءكشف متابعة 

، وتظهر هـذه الشاشـة عنـد المشتريات المباشرةنظام  في معامالت الشراءهذه الشاشة بإعداد كشف لمتابعة تختو 

 . (3-9) قائمة معاملة شراء في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكلمن  معامالت الشراءاختيار كشف متابعة 
 

 
 شاشة كشف متابعة معامالت الشراء. ( يمثل3-9الشكل )

 

 الشاشة الحقول التالية:وتتضمن 

 

 محددات التقرير: ▪

o معـين أو يقـوم باختيـار "الكـل" وذلـك  مستخدميقوم المستخدم بإدخال رقم  :المستخدم( بوفـع إشـارة)  فـي

 المربع الموجود بجانبها.

o يقوم باختيـار "الكـل" وذلـك أو معاملة الشراء  رقميقوم المستخدم بإدخال معاملة: ال رقم( بوفـع إشـارة)  فـي

 .ليتم اختيار كل معامالت الشراء المربع الموجود بجانبها

o يقوم المستخدم  :الجهة الطالبة( بإدخال رقم الجهة الطالبة أو يختار "الكـل" وذلـك بوفـع إشـارة)  المربـع فـي

 .ليتم اختيار كل الجهات اإلدارية الموجود بجانبها

o (.إلى( ونهاية التاريخ في الحقل )منبإدخال بداية التاريخ في الحقل )يقوم المستخدم  :التاريخ 

o ( مـع إلـى( و رقـم نهايـة البنـد فـي الحقـل )مـنبإدخال رقم بداية البند فـي الحقـل )يقوم المستخدم  :رقم البند

 ( في المربع الموجود بجانب الكلمة "الكل".إمكانية اختيار كل البنود وذلك من خالل وفع إشارة )

o ( مع إمكانيـة اختيـار كـل األبـواب وذلـك مـن رقم البابرقم الباب في الحقل )بإدخال يقوم المستخدم  :رقم الباب

 ( في المربع الموجود بجانب الكلمة "الكل".خالل وفع إشارة )
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o باختيـار المرحلـة التـي وصـلت لهـا المعاملـة مـن خـالل يقـوم المسـتخدم  :المرحلة التي وصلت لها المعاملـة

( فـي المربـع الموجـود بجانـب ل المراحل وذلك مـن خـالل وفـع إشـارة )القائمة المنسدلة، مع إمكانية اختيار ك

 الكلمة "الكل".

o باختيار الطريقة المـراد عـرض نتـائ  التقريـر بنـاءاً عليهـا مـن خـالل يقوم المستخدم  :طريقة عرض نتائج التقرير

لمسـتخدم والبـاب" أو القائمة المنسدلة، فيختار إما "حسب المستخدم" أو "حسب البنـد" أو "حسـب البـاب" أو "ا

 "المستخدم والبند".

o :يقــوم المســتخدم بإدخــال موفــوع المعاملــة )الوصــف المختصــر للمعاملــة( أو أي جــزء مــن  موضــوع المعاملــة

 الموفوع.

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

عة الكشف إما بشكل طـولي أو بشـكل عرفـي فيـتم اختيـار الشـكل المطلـوب ويظهـر كشـف النظام خيارين لطبا

 .(1-9-3الشكل )بمعامالت الشراء كما في  تفصيلي
 

 
 كشف متابعة معامالت الشراء. مثلي (3-9-1الشكل )
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 تعديل معاملة شراء معتمدة

علـى بعـض وذلـك ر عـن مرحلـة المعاملـة حقول معاملة الشراء مباشرة بغض النظـبالتعديل على  تختو هذه الشاشة 

قائمـة معاملـة من تعديل معاملة شراء معتمدة في النظام، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار  شاشات النظام ولحقول محددة

 . (3-10الشكل )كما في في نظام المشتريات المباشرة شراء 
 

 
 ( يمثل شاشة تعديل معاملة شراء معتمدة.3-10الشكل )

 

 اشة الحقول التالية:وتتضمن الش

 

 المعلومات الرئيسية: •

o  :ومن مـم عليهايقوم المستخدم بإدخال رقم معاملة الشراء للمعاملة التي يريد عمل تعديل رقم معاملة الشراء ،

  .يضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث سيتم عرض معلومات المعاملة

o :للمعاملة التي تم اختيارها. يظهر النظام الوصف المختصر الوصف المختصر للمعاملة 

o :يظهر النظام تاريخ إنشاء المعاملة التي تم اختيارها. تاريخ إنشاء المعاملة 

o يقــوم المســتخدم باختيــار اســم الشاشــة التــي يريــد عمــل تعــديل علــى حقولهــا مــن القائمــة  :اســم الشاشــة

 .المنسدلة وفيما يلي شرح للحقول التي يمكن تعديلها من خالل هذه الشاشات

 

o  تعديل تاريخ خطاب التأمين( خطاب طلب التأمين:شاشة( 

o  ومـن مـم  المـدخل فـي شاشـة خطـاب التـأمين الجهة الطالبةرقم خطاب  يتم اختيار :الجهة الطالبةرقم خطاب

 .الضغط على زر "تعديل" من شريط المهام

o :شاشة خطاب التأمين. يظهر النظام اسم الجهة الطالبة لخطاب طلب التأمين والمدخلة في الجهة الطالبة 

o خطاب طلب التأمين والمدخلة في شاشة خطاب التأمين.موفوع يظهر النظام  :موضوع خطاب طلب التأمين 
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o وذلـك  يظهر النظام تاريخ خطاب طلب التأمين المدخل في شاشة خطاب التأمين: )قبل التعديل( تاريخ الخطاب

 .قبل التعديل

o الجديد والذي يريد التعـديل لـه تاريخ خطاب طلب التأمين  تخدم بإدخاليقوم المس: )بعد التعديل( تاريخ الخطاب

 .ومن مم يقوم بالضغط على زر "حفظ" من شريط المهام  ليتم حفظ التاريخ الجديد لخطاب طلب التأمين

 

o تعديل تاريخ معاملة الشراء( :شاشة معاملة شراء( 

o معاملـة الشـراء المـدخل فـي شاشـة  عاملـة الشـراءميظهر النظام تاريخ : معاملة الشراء )قبل التعديل( تاريخ

 .وذلك قبل التعديل

o  :)ومن مم يقـوم  يقوم المستخدم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهامتاريخ معاملة الشراء )بعد التعديل

مهـام  بإدخال تاريخ معاملة الشراء الجديد والذي يريد التعديل له ومن مم يقوم بالضغط على زر "حفظ" مـن شـريط ال

 ليتم حفظ التاريخ الجديد لمعاملة الشراء.

o )المدخل فـي شاشـة الوصف المختصر لمعاملة الشراء يظهر النظام : الوصف المختصر للمعاملة )قبل التعديل

 .معاملة الشراء وذلك قبل التعديل

o )ملـة الشـراءالوصـف الجديـد المختصـر لمعا يقوم المستخدم بإدخال: الوصف المختصر للمعاملة )بعد التعديل 

والذي يريد التعديل له ومن مم يقوم بالضغط على زر "حفظ" من شريط المهام  ليتم حفظ الوصـف الجديـد المختصـر 

 .لمعاملة الشراء

 

 (عديل تاريخ طلب عروض األسعار ونوع العملية)ت :شاشة طلب عروض أسعار •

o :يعرض النظام رقم طلب عرض االسعار للمعاملة. رقم طلب عرض االسعار 

o :يعرض النظام رقم إصدار عرض االسعار رقم اإلصدار 

o :يعرض النظام آخر موعد لتقديم العروض. أخر موعد لتقديم العروض 

o طلب عرض االسعار وذلك قبل التعديلالنظام تاريخ  يعرض: طلب عرض االسعار )قبل التعديل( تاريخ. 

o )ل التعديلمسمى العملية وذلك قبالنظام  يعرض: مسمى العملية )قبل التعديل. 

o ومـن  يقوم المستخدم بالضغط على زر "تعـديل" مـن شـريط المهـام)بعد التعديل(:  طلب عرض االسعار تاريخ

الجديد والذي يريد التعديل له ومن مم يقوم بالضغط علـى زر "حفـظ" مـن  طلب عرض االسعاربإدخال تاريخ مم يقوم 

 .لعرض االسعارشريط المهام  ليتم حفظ التاريخ الجديد 

o يقوم المستخدم بإختيار مسمى العمليـة مـن القائمـة المنسـدلة والـذي يريـد : سمى العملية )بعد التعديل(م

 .التعديل عليها ومن مم يقوم بالضغط على زر "حفظ" من شريط المهام ليتم حفظ المسمى الجديد للعملية

 

 (ارعديل حقلي رقم عرض األسعار وتاريخ عرض األسع)ت :شاشة إدخال عروض االسعار •

o  عرض االسعار من القائمة المنسدلة ومـن مـم الضـغط علـى زر "تعـديل" مـن رقم  يتم اختيار :عرض االسعاررقم

 .شريط المهام

o إدخـال عـروض المـدخل فـي شاشـة  عـرض االسـعاريظهـر النظـام تـاريخ : عرض األسعار )قبل التعديل( تاريخ

 .االسعار وذلك قبل التعديل

o )يقوم المستخدم بادخال رقم عرض االسعار الجديد والذي يريد التعدله لهي: رقم عرض االسعار )بعد التعديل. 

o  الجديـد والـذي يريـد التعـديل  عرض االسـعارتاريخ  يقوم المستخدم بإدخال: عرض االسعار )بعد التعديل(تاريخ

 .له ومن مم يقوم بالضغط على زر "حفظ" من شريط المهام  ليتم حفظ التاريخ الجديد لعرض االسعار
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 كشف التعديالت التي تمت على معاملة شراء معتمدة

، وتظهر هذه الشاشة عنـد التعديالت التي تمت على معاملة شراء معتمدةبإعداد كشف لمتابعة  تختو هذه الشاشة 

 . (3-11) قائمة معاملة شراء في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكلمن  معامالت الشراءاختيار كشف متابعة 
 

 
 .كشف التعديالت التي تمت على معاملة شراء معتمدة( يمثل شاشة 3-11)الشكل 

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: •

o  االستعالم عن التعديالت التي يقوم المستخدم بإدخال رقم معاملة الشراء للمعاملة التي يريد : رقم المعاملة

  ل.مع امكانية اختيار الك، تمت عليها 

o يقوم المستخدم بإختيار اسم الشاشة المراد االستعالم عنها . :اسم الشاشة 

o : بإدخال الفترة التي تم فيها التعديل على معاملة شراء معتمدة والمراد إصدار  الفترة التي تم ليها التعديل

  الكشف عنها )من تاريخ ... إلى تاريخ( أو إختيار الكل .

o يقوم المستخدم بإدخال إسم المستخدم الذي قام بالتعديل أو إختيار  ديل :اسم المستخدم الذي قام بالتع

 الكل .

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

ويظهر كشف النظام خيارين لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرفي فيتم اختيار الشكل المطلوب 

 .(1-11-3الشكل )بمعامالت الشراء كما في  تفصيلي
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 كشف التعديالت التي تمت على معامة شراء معتمدة ( يمثل3-11-1الشكل )
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 طلب عرض أسعار

 يمر تسجيل طلب عرض أسعار في الدورة التالية:

 

             
                   
)                   (

                      
)                          (

                    
)                          (

                                   
)                                  (

                                    
)                                        (

                                  
)                      (
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 طلب عرض أسعار

طلـب عـرض ويقصـد فـي  ،مجموعة شاشات طلـب عـرض أسـعار فـي النظـام (4-0)الشكل تمثل هذه القائمة كما في 
 .تقديم طلب للموردين للحصول على عروض أسعار لسلع معينة يتم من خالله إجراءهي  أسعار
 

 
 شاشة طلب عرض أسعار. يمثل (4-0الشكل )

 

 يانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة الب
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 طلب عروض أسعار

تختو هذه الشاشة بتسجيل طلب عروض األسعار في النظام، وتظهر هذه الشاشـة عنـد اختيـار طلـب عـروض أسـعار 

 . (4-1) قائمة طلب عرض أسعار في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكلمن 
 

 
 شاشة طلب عروض أسعار. يمثل (4-1الشكل )

 

 ول التالية:وتتضمن الشاشة الحق
 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o :لهـا ومـن مـم  تسجيل طلب عروض أسـعارغب بيقوم المستخدم بإدخال رقم المعاملة التي ير رقم المعاملة

، مم يضغط علـى الـزر عرض معلومات هذه المعاملةب" من شريط المهام حيث يقوم النظام Tabضغط على زر "ال

 . "جديد"

o  :الرابط فعاالً بعد حفظ طلب عروض األسعار لمعاملة الشراء حيث بالضـغط  يكون هذاتسجيل معاملة الشراء

 عليه يستطيع المستخدم الرجوع إلى شاشة )تسجيل معاملة شراء( لالستعالم فقط.

o  :يكون هذا الرابط فعاالً بعد اعتماد طلب عروض االسعار لمعاملة الشراء حيـث بالضـغط ادخال عروض أسعار

 دخول إلى شاشة )إدخال عروض أسعار(.عليه يستطيع المستخدم ال

o :يظهر النظام تلقائياً الوصف المختصر لمعاملة الشراء بمجـرد ادخـال رقمهـا فـي  الوصف المختصر للمعاملة

 حقل رقم المعاملة.

o :يظهر النظام تلقائياً حالة سجل المعاملة معتمد إذا كانت المعاملـة معتمـدة أو جديـد إذا كانـت  حالة السجل

 ديدة.المعاملة ج

o :يظهر النظام تلقائياً تاريخ إنشاء المعاملة التي تم اختيارها. تاريخ إنشاء المعاملة 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم طلب عرض األسعار لهذه المعاملة. رقم طلب عرض األسعار 
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o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ إنشاء طلب عرض األسعار.  تاريخ طلب عرض األسعار 

o أو  أكبـريقوم المستخدم بإدخال تاريخ آخـر موعـد لتقـديم العـروض بحيـث يكـون  لعروض:آخر موعد لتقديم ا

 يساوي تاريخ طلب عرض األسعار.

o :يظهر النظام قيمة حقل مدة تقديم العروض تلقائياً و تكون قيمته نات  طـرح قيمـة حقـل  مدة تقديم العروض

، فافة إلى واحـد وتكـون قيمـة الحقـل باأليـاملتقديم العروض من حقل تاريخ طلب عرض األسعار باإل دآخر موع

مع إمكانية إدخال مدة تقديم العـروض باأليـام وبالتـالي يقـوم النظـام تلقائيـاً بتعـديل تـاريخ أخـر موعـد لتقـديم 

 العروض حسب المدة التي تم إدخالها.

o  :ط داخل الـدائرة وذلك من خالل الضغيوجد مرفقات لطلب عروض االسعار كان  يتم تحديد إذا مايوجد مرلقات

 .كلمة "نعم" و إختيار "ال" إذا كان اليوجد مرفقاتجانب بالموجودة 

o :مسمى عملية معاملة الشراء وذلك من خالل القائمة المنسدلة. اختياريتم  مسمى العملية 

o : خطاب طلب عروض األسعار. رقميقوم المستخدم بإدخال  رقم الخطاب 

o :وفوع خطاب طلب عروض األسعار.يقوم المستخدم بإدخال م موضوع الخطاب 

o :يعرض النظام الجهة المستفيدة من بنود طلب التـأمين تلقائيـاً، وفـي حالـة كانـت الجهـة  الجهة المستفيدة

المستفيدة أكثر من جهة يقوم المستخدم بادخال هذه الجهات، كما ويمكن للمستخدم البحث من خـالل هـذا 

 الحقل حسب الجهة.

o :موقع تسليم بنود طلب التأمين.يتم ادخال  موقع التسليم 

o :يتم تحديد طريق إرسال طلب عروض االسـعار هـل هـي عـن طريـق  طريقة إرسال طلب عروض األسعار

"البريد االلكتروني" أم عن طريق "الفاكس" أم عن طريق "ظرف مغلق" وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانـب 

 الخيار المطلوب.

o :دم بالضغط على زر "شروط تقديم األسعار" حيـث يقـوم النظـام بعـرض يقوم المستخ شروط تقديم األسعار

 عـروض تقـديم شـروط بإدخال حيث يقوم المستخدم (1-1-4الشكل )كما في  (شروط تقديم األسعار)شاشة 

  .األسعار
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 شاشة شروط تقديم عروض األسعار. يمثل (4-1-1الشكل )

 

 لحقول التالية:يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" حيث تظهر ا 

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

o  :أو باستخدام "رقم الشرط( يقوم المستخدم بإدخال رقم شرط تقديم عرض األسعارF2")  والذي تـم تعريفـه فـي

 (.قائمة )الرموز واإلعدادات( في شاشة )شروط تقديم عروض األسعار

o  :يعرض النظام تلقائياً وصف الشرط بمجرد إدخال رقم الشرط.وصف الشرط 

 

الشـكل يقوم المستخدم بالضغط على زر "الموردون" حيث يقوم النظام بإظهار شاشـة بـالموردين كمـا فـي  الموردون: ▪

(2-1-4). 
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 شاشة الموردين. ( يمثل4-1-2الشكل )
 

 :بطريقتين الموردين اختيار يتم

 فيـتم فـي المربـع بجانـب النشـاط ()إشـارة  بوفـع وذلـك" النشاطات جدول" في المعروفة النشاطات أحد اختيار يتم .1

إشـارة  بوفـع معنيين موردين تحديد المستخدم ويستطيع" الموردين جدول" في النشاط بهذا المرتبطين الموردين عرض

() مورد كل عند في المربع. 

 مـم اسـمه اسـترجاع فيـتم المـراد المـورد رقـم إدخال مم الموردين بجدول الخاص شريط المهام من" جديد" على الضغط .2

  .السجل حفظ

o :يقوم المستخدم بإدخال المالحظات على طلب عروض األسعار. مالحظات 

o :يقوم المستخدم بإدخال بعض المرفقات على طلب عروض األسعار. المرلقات 

o فحة وذلك بعد حفظ طلب عـروض االسـعار حيـث م اعتماد طلب عروض االسعار من خالل هذه الصيمكن للمستخد

يقوم المستخدم بالضغط على زر "تعديل" من شريط المهام حيث يتيح له النظام تعديل حالة طلب عـروض االسـعار 

 كما هو مبين في الحقول التالية:

o  :يقوم المستخدم بادخال مالحظاته على اعتماد طلب عروض االسعار.مالحظات االعتماد 

o :المستخدم بالضغط على زر "اعتماد" حيث يصبح طلب عروض االسعار معتمداً. يقوم اعتماد 

o أصـحابب قائمـةحيـث يعـرض النظـام ى كلمة "أصحاب الصالحية" : يقوم المستخدم بالضغط علأصحاب الصالحية 

 .(4-1-3الشكل )كما في  المباشرة المشتريات نظام إعدادات فيمعرف  هو كما النماذج تواقيع صالحية

o وذلـك  تسجيل معاملة شـراءبالضغط عليها يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة  اض معاملة الشراء:استعر

 .(4-1-4الشكل )لالستعالم فقط كما هو مبين في 
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 اشة أصحاب الصالحية.( يمثل ش4-1-3الشكل )
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 شاشة تسجيل معاملة شراء. ( يمثل4-1-4الشكل )

 

o  :الصـور وذلـك لتحديـد نسـخ صـور االحـاالت لمـن سـيتم إرسـالها حيـث تظهـر يتم الضغط على رابط نسـخ نسخ الصور

 .(5-1-4شاشة نسخ الصور كما في الشكل )
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 شاشة نسخ الصور. ( يمثل4-1-5الشكل )

 

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

o :رقم مسلسل. م 

o :إدخال رقم نسخ الصور حيث تم تعريف نسخ الصور في شاشة رمـوز نسـخ الصـور مـن  يتم رقم نسخ الصور

 االعدادات والرموز.

o :يعرض النظام وصف نسخ الصور بمجرد إدخال رقم نسخ الصور. وصف نسخ الصور 

إلفافة خطاب معين يتم بعد إدخال معلومات هذه الشاشة الضغط على زر "تعديل" من شريط المهام ومن مم يـتم  •

 : يما يلل عم

o العامة الصيغة لتح: (  بالضغط على هذا الرابط يقـوم النظـام بفـتح وميقـة جديـدة علـى برنـامMS Word حيـث )

يقوم المستخدم بطباعة الخطاب الذي يريده ومن مم يحفظه في مكـان مـا علـى جهـاز الحاسـب ليـتم اسـترجاعه 

 وتحميله عن طريق رابط "تحميل الخطاب".

o :لمستخدم بالضغط على كلمـة تحميـل الخطـاب ليـتمكن مـن تحديـد المكـان الموجـود بـه يقوم ا تحميل الخطاب

" حيث يتم فتح قائمـة Browseومن مم يقوم المستخدم بالضغط على زر " فرعيةالخطاب حيث يظهر النظام شاشة 

بعـد ذلـك  الختيار المرفق من مكان تخزينه ويقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على زر "تحميل" ويقـوم المسـتخدم

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

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

o :لطباعة خطاب طلب عـروض األسـعار يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر  طباعة خطاب طلب عروض األسعار

يط المهام حيث تظهر شاشة طباعة الخطاب لتعيين محددات الخطاب حيـث تظهـر الشاشـة عنـد "طباعة" من شر

 اختيار "ال" في حقل يوجد مرفقات.
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 :محددات التقرير ▪

o بالضغط في الدائرة الموجودة بجانـب جملـة كـل المـوردين بـنفس يقوم المستخدم  :كل الموردين بنفس الطلب

 روض االسعار لكل الموردين بنفس خطاب الطلب.الطلب إذا كان يريد طباعة خطاب طلب ع

o بالضغط في الدائرة الموجودة بجانب جملة كل مورد بطلب منفصـل إذا يقوم المستخدم  :كل مورد بطلب منفصل

 كان يريد طباعة خطاب طلب عروض االسعار لكل مورد بخطاب طلب منفصل.

o :طباعـة الخطـاب علـى ورق أبـيض أو علـى ورق يقوم المستخدم بتحديد إذا كان يريد  الطباعة على ورق أبيض

 خاص به.

o :يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان يريد إظهار مكونات البنود والمرفقات فـي  إظهار مكونات البنود والمرلقات

 الخطاب أم ال.

o :يقوم المستخدم بتحديد فيمـا إذا كـان يريـد طباعـة  طباعة جداول الكميات والمرلقات على صفحة منفصلة

 اول الكميات والمرفقات على صفحة منفصلة عند طباعة الخطاب أم ال.جد

o  يقوم المستخدم بعد تعيين محددات التقرير بالضغط علـى زر "تكـوين التقريـر" الموجـود فـي أعلـى الشاشـة حيـث

 يعرض النظام خطاب طلب عروض األسعار.
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 أسعار عروض طلب اعتماد

لطلب عروض األسعار في النظام، وتظهر هـذه  اعتمادصالحية بعمل تختو هذه الشاشة بالسماح للمستخدم صاحب ال

قائمـة طلـب عـرض أسـعار فـي نظـام المشـتريات المباشـرة كمـا فـي طلب عروض أسعار مـن  اعتمادالشاشة عند اختيار 

 .(4-2) الشكل
 

 
 شاشة اعتماد طلب عروض أسعار. يمثل (4-2الشكل )

 

وذلك بالضغط على زر "بحث" من شريط المهـام حيـث تظهـر مراد اعتماده ال طلب عروض أسعاريقوم المستخدم باختيار 

فيـتم عـرض معلوماتـه، أو يقـوم المسـتخدم  طلـب عـروض أسـعاريقوم المستخدم باختيـار ف طلبات عروض األسعارشاشة ب

ث" فيقـوم بإدخال رقم معاملة الشراء في حقل )رقم المعاملة( إذا كـان متـوفرا لـدل المسـتخدم مـم يضـغط علـى الـزر "بحـ

طلب عروض األسعار، ومن مم يقـوم بالضـغط علـى زر "اعتمـاد المعاملـة" فتصـبح حالـة الطلـب هـي  عرض معلوماتالنظام ب

 )معتمد( مع إمكانية إلغاء االعتماد وذلك بالضغط على زر )إلغاء اعتماد( الذي يظهر بعد عملية االعتماد.
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 األسعار عروض طلب مواصفات تغيير

بتغيير مواصفات طلب عروض األسعار في النظام، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار تغييـر مواصـفات  تختو هذه الشاشة

 .(4-3) قائمة طلب عرض أسعار في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكلطلب عروض األسعار من 
 

 
 شاشة تغير مواصفات طلب عروض أسعار. يمثل (4-3الشكل )

 

 :وتتضمن الشاشة الحقول التالية

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :عمل تغيير مواصـفات طلـب عـروض األسـعار  المطلوبيقوم المستخدم بإدخال رقم معاملة الشراء  رقم المعاملة

 بالضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث يتم عرض معلومات هذه المعاملة.المستخدم يقوم مم لها 

o  :يع المسـتخدم الرجـوع إلـى شاشـة )تسـجيل معاملـة بالضغط على هذا الـرابط يسـتطتسجيل معاملة الشراء

 شراء( لالستعالم فقط.

o :يظهر النظام تلقائياً الوصف المختصر للمعاملة الشراء بمجرد ادخال رقمها في حقـل  الوصف المختصر للمعاملة

 رقم المعاملة.

o :معتمد" يظهر النظام تلقائياً حالة سجل المعاملة حالة السجل". 

o يظهر النظام تلقائياً تاريخ إنشاء المعاملة التي تم اختيارها. ة:تاريخ إنشاء المعامل 

o :يظهر النظام تلقائياً رقم طلب عرض األسعار للمعاملة التي تم اختيارها. رقم طلب عرض األسعار 

o :يظهر النظام تلقائياً تاريخ طلب عرض األسعار للمعاملة التي تم اختيارها. تاريخ طلب عرض األسعار 

o يظهر النظام تلقائياً رقم اإلصدار لتغيير مواصفات طلب عروض األسعار حيث يظهـره النظـام ألول مـرة  :رقم اإلصدار

 بالرقم واحد.
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o :يظهر النظام التاريخ الذي تم فيه اإلصدار تلقائياً. تاريخ اإلصدار 

o :رض يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظـف المسـؤول عـن اإلصـدار حيـث سـيع الموظف المسبول عن اإلصدار

 النظام اسم الموظف تلقائياً بمجرد إدخال رقمه.

o :أو يسـاوي  أكبريقوم المستخدم بإدخال تاريخ آخر موعد لتقديم العروض بحيث يكون  آخر موعد لتقديم العروض

 تاريخ اإلصدار.

o :آخـر  يظهر النظام قيمة حقل مدة تقديم العروض تلقائياً و تكون قيمته نات  طـرح قيمـة حقـل مدة تقديم العروض

 لتقديم العروض من حقل تاريخ اإلصدار باإلفافة إلى واحد وتكون قيمة الحقل باأليام. دموع

o كان مطلوب التوريد والتركيب أو التوريد فقط وذلك من خالل الضغط داخـل الـدائرة الموجـودة جانـب  يتم تحديد إذا ما

 كل خيار.

o : ألسعار.يقوم المستخدم بإدخال رقم خطاب طلب عروض ا رقم الخطاب 

o :يقوم المستخدم بإدخال موفوع خطاب طلب عروض األسعار. موضوع الخطاب 

o :يعـرض النظـام الجهـة المسـتفيدة مـن بنـود طلـب التـأمين تلقائيـاً، وفـي حالـة كانـت الجهـة  الجهة المستفيدة

ذا المستفيدة أكثر من جهة يقوم المستخدم بادخال هـذه الجهـات، كمـا ويمكـن للمسـتخدم البحـث مـن خـالل هـ

 الحقل حسب الجهة.

o :يتم ادخال موقع تسليم بنود طلب التأمين. موقع التسليم 

o :يتم تحديد طريق إرسال طلب عروض االسعار هل هي عن طريق "البريـد  طريقة إرسال طلب عروض األسعار

يـار االلكتروني" أم عن طريق "الفاكس" أم عن طريـق "ظـرف مغلـق" وذلـك بالضـغط بالـدائرة الموجـودة بجانـب الخ

 المطلوب.

o يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر "شـروط تقـديم األسـعار" حيـث يقـوم النظـام بعـرض  روط تقديم األسعار:ش

حيـث يقـوم المسـتخدم باختيـار شـرط مـن هـذه الشـروط  ()1-3-4الشـكل شاشة شروط تقديم األسعار كما في 

 .الشراء أوامر وشروط سعاراأل عروض تقديم شروطوالتي تم تعريفها في الرموز واإلعدادات في شاشة 
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 شاشة شروط تقديم عروض األسعار. ( يمثل4-3-1الشكل )
 

-4الشكل يقوم المستخدم بالضغط على زر "الموردون" حيث يقوم النظام بإظهار شاشة بالموردين كما في  الموردون: •

(2-3). 

 .( يمثل شاشة الموردين4-3-2الشكل )
 

 :بطريقتين الموردين اختيار يتم •

فيـتم عـرض  بجانـب النشـاطفـي المربـع  ()إشـارة  بوفعم اختيار أحد النشاطات المعروفة في "جدول النشاطات" يت .1

 ()إشـارة  بوفـع ينـينمعالموردين المرتبطين بهذا النشاط في "جدول الموردين" ويستطيع المستخدم تحديد مـوردين 

 عند كل مورد.في المربع 

مـم  اسـمهالضغط على "جديد" من شريط المهام الخاص بجدول الموردين مم إدخـال رقـم المـورد المـراد فيـتم اسـترجاع  .2

 حفظ السجل.

o :يقوم المستخدم بإدخال المالحظات على طلب عروض األسعار. مالحظات 

o :المرفقات على طلب عروض األسعار. يقوم المستخدم بإدخال المرلقات 

o تغييـر مواصـفات طلـب عـروض االسـعار مـن خـالل هـذه الصـفحة وذلـك بعـد حفـظ تغييـر  م اعتماديمكن للمستخد

مواصفات طلب عروض االسعار حيث يقوم المستخدم بالضغط على زر "تعـديل" مـن شـريط المهـام حيـث يتـيح لـه 

 النظام تعديل حالة تغيير مواصفات طلب عروض االسعار كما هو مبين في الحقول التالية:

o يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على اعتماد تغيير مواصفات طلب عروض االسعار.اد: مالحظات االعتم 

o :يقوم المستخدم بالضغط على زر "اعتماد" حيث يصبح تغيير مواصفات طلب عروض االسعار معتمداً. اعتماد 

o :أصـحابب قائمـةحيـث يعـرض النظـام  يقوم المستخدم بالضغط على كلمة "أصحاب الصالحية" أصحاب الصالحية 

 .(4-3-3الشكل )كما في  المباشرة المشتريات نظام إعدادات فيمعرف  هو كما النماذج تواقيع صالحية
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وذلـك  تسـجيل معاملـة شـراءبالضـغط عليهـا يسـتطيع المسـتخدم الـدخول إلـى شاشـة  استعراض معاملة الشراء: •

 .(4-3-4الشكل )لالستعالم فقط كما هو مبين في 
 

 
 اشة أصحاب الصالحية.ش ( يمثل4-3-3الشكل )
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 شاشة تسجيل معاملة شراء. مثل( ي4-3-4الشكل )

 

o  :يتم الضغط على رابط نسـخ الصـور وذلـك لتحديـد نسـخ صـور االحـاالت لمـن سـيتم إرسـالها حيـث تظهـر نسخ الصور

 .(5-3-4)شاشة نسخ الصور كما في الشكل 
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 شاشة نسخ الصور.يمثل  (4-3-5الشكل )

 

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

o :رقم مسلسل. م 

o :يتم إدخال رقم نسخ الصور حيث تـم تعريـف نسـخ الصـور فـي شاشـة رمـوز نسـخ الصـور مـن  رقم نسخ الصور

 االعدادات والرموز.

o :ور.يعرض النظام وصف نسخ الصور بمجرد إدخال رقم نسخ الص وصف نسخ الصور 

 

إلفافة خطاب معين يتم بعد إدخال معلومات هذه الشاشة الضغط على زر "تعديل" من شريط المهـام ومـن مـم يـتم عمـل  •

 مايلي: 

o :لتح الصيغة العامة (  بالضغط على هذا الرابط يقوم النظام بفتح وميقة جديدة على برنامMS Word حيـث )

حفظــه فــي مكــان مــا علــى جهــاز الحاســب ليــتم يقــوم المســتخدم بطباعــة الخطــاب الــذي يريــده ومــن مــم ي

 عن طريق رابط "تحميل الخطاب".استرجاعه وتحميله 

o :يقوم المستخدم بالضغط على كلمة تحميل الخطاب ليتمكن من تحديد المكان الموجـود بـه  تحميل الخطاب

يـتم فـتح " حيـث Browseومن مم يقوم المستخدم بالضغط على زر " فرعيةالخطاب حيث يظهر النظام شاشة 

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

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

o :له.بالضغط على هذا الرابط يستطيع المستخدم عرض الخطاب والذي تم تحمي عرض الخطاب 

o :لطباعة خطاب طلب عروض األسعار يقوم المسـتخدم بالضـغط علـى  طباعة خطاب طلب عروض األسعار

زر "طباعــة" مــن شــريط المهــام حيــث تظهــر شاشــة طباعــة الخطــاب لتعيــين محــددات الخطــاب حيــث تظهــر 

 الشاشة عند اختيار "ال" في حقل يوجد مرفقات.
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 :محددات التقرير ▪

o بالضغط في الدائرة الموجودة بجانـب جملـة كـل المـوردين بـنفس وم المستخدم يق :كل الموردين بنفس الطلب

 الطلب إذا كان يريد طباعة خطاب طلب عروض االسعار لكل الموردين بنفس خطاب الطلب.

o بالضغط في الدائرة الموجودة بجانب جملة كل مورد بطلب منفصـل إذا يقوم المستخدم  :كل مورد بطلب منفصل

 اب طلب عروض االسعار لكل مورد بخطاب طلب منفصل.كان يريد طباعة خط

o :يقوم المستخدم بتحديد إذا كان يريد طباعـة الخطـاب علـى ورق أبـيض أو علـى ورق  الطباعة على ورق أبيض

 خاص به.

o :يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان يريد إظهار مكونات البنود والمرفقات فـي  إظهار مكونات البنود والمرلقات

 أم ال. الخطاب

o :يقوم المستخدم بتحديد فيمـا إذا كـان يريـد طباعـة  طباعة جداول الكميات والمرلقات على صفحة منفصلة

 جداول الكميات والمرفقات على صفحة منفصلة عند طباعة الخطاب أم ال.

o  حيـث يقوم المستخدم بعد تعيين محددات التقرير بالضغط علـى زر "تكـوين التقريـر" الموجـود فـي أعلـى الشاشـة

 يعرض النظام خطاب طلب عروض األسعار.
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 أسعار عروض طلب مواصفات تغيير اعتماد

تختو هذه الشاشة بالسماح للمستخدم صاحب الصالحية باعتماد تغيير مواصفات طلـب عـروض األسـعار فـي النظـام، 

عار فـي نظـام قائمـة طلـب عـرض أسـتغييـر مواصـفات طلـب عـروض أسـعار مـن  اعتمـادوتظهر هذه الشاشـة عنـد اختيـار 

 .(4-4) المشتريات المباشرة كما في الشكل
 

 
 شاشة اعتماد تغير مواصفات طلب عروض أسعار. يمثل (4-4الشكل )

 

وذلـك بالضـغط علـى زر "بحـث" مـن شـريط المـراد اعتمـاد تغييـر مواصـفاته  طلب عروض أسعاريقوم المستخدم باختيار 

فيـتم عـرض معلوماتـه، أو  طلـب عـروض أسـعاروم المستخدم باختيار يقف طلبات عروض األسعارالمهام حيث تظهر شاشة ب

يقوم المستخدم بإدخال رقم معاملة الشراء في حقل )رقم المعاملة( إذا كان متوفرا لـدل المسـتخدم مـم يضـغط علـى الـزر 

فتصـبح حالـة  طلب عروض األسعار، ومن مم يقوم بالضغط علـى زر "اعتمـاد المعاملـة" عرض معلومات"بحث" فيقوم النظام ب

 الطلب هي )معتمد( مع إمكانية إلغاء االعتماد وذلك بالضغط على زر )إلغاء اعتماد( الذي يظهر بعد عملية االعتماد.
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 تمديد إشعار طباعة

تختو هذه الشاشة بطباعة إشعار تمديد لطلب عروض أسـعار فـي النظـام، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار طباعـة 

 .(4-5) طلب عرض أسعار في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكل قائمةإشعار تمديد من 
 

 
 شاشة طباعة إشعار تمديد. يمثل (4-5الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o :عمل طباعة إشـعار تمديـد طلـب عـروض تي يرغب برقم معاملة الشراء ال بإدخاليقوم المستخدم  رقم المعاملة

بالضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث يـتم عـرض معلومـات هـذه المستخدم  يقومذلك  لها و بعد سعاراأل

  .، مم يضغط على الزر "جديد"المعاملة

o للمعاملة. الوصف المختصريظهر النظام تلقائياً : الوصف المختصر للمعاملة 

o  :للمعاملة التي تم اختيارها. اراألسعيظهر النظام تلقائياً رقم طلب عرض رقم طلب عرض األسعار 

o :للمعاملة التي تم اختيارها. إصداريظهر النظام تلقائياً رقم آخر  رقم آخر إصدار 

o :للمعاملة التي تم اختيارها. إصداريظهر النظام تلقائياً تاريخ آخر  تاريخ اإلصدار 

o األسـعارآخر موعد لتقديم عـروض  يظهر النظام تلقائياً تاريخ :(آخر موعد لتقديم عروض األسعار )قبل التمديد 

 قبل التمديد للمعاملة التي تم اختيارها.

o تـاريخ آخـر موعـد لتقـديم عـروض  بإدخـاليقـوم المسـتخدم  :(آخر موعد لتقديم عروض األسعار )بعد التمديد

 األسعار بعد التمديد. 

o :سبب تمديد آخر موعد لتقديم عروض األسعار. بإدخاليقوم المستخدم  سبب التمديد 
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o :األسعارالمالحظات على تمديد طلب عروض  بإدخاليقوم المستخدم  مالحظات. 

 خيارات الطباعة: ▪

o :وذلـك بالضـغط بالـدائرة  اإلشـعاريقـوم المسـتخدم باختيـار كـل المـوردين بـنفس  كل الموردين بنفس اإلشـعار

 .ألسعاراتمديد فترة تقديم عروض  إشعاركل الموردين بنفس  إبالغالموجودة بجانبها حيث يتم 

o :يقوم المستخدم باختيار كـل مـورد بإشـعار منفصـل وذلـك بالضـغط بالـدائرة الموجـودة  كل مورد بإشعار منفصل

 .األسعاركل مورد من الموردين بإشعار منفصل عن تمديد فترة تقديم عروض  إبالغبجانبها حيث يتم 

o  شـريط المهـام وذلـك لطباعـة إشـعار يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السـابقة بالضـغط علـى زر "طباعـة" مـن

 .(1-5-4الشكل )التمديد، حيث يظهر كما في 
 

 
 إشعار تمديد. ( يمثل4-5-1الشكل )

 

o  :يتم الضغط على رابط نسـخ الصـور وذلـك لتحديـد نسـخ صـور االحـاالت لمـن سـيتم إرسـالها حيـث تظهـر نسخ الصور

 .(2-5-4)شاشة نسخ الصور كما في الشكل 
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 شاشة نسخ الصور. مثل( ي4-5-2الشكل )

 

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

o :رقم مسلسل. م 

o :يتم إدخال رقم نسخ الصور حيث تـم تعريـف نسـخ الصـور فـي شاشـة رمـوز نسـخ الصـور مـن  رقم نسخ الصور

 االعدادات والرموز.

o :وصف نسخ الصور بمجرد إدخال رقم نسخ الصور.يعرض النظام  وصف نسخ الصور 
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 سجالت فتح المظاريف

تخـتو هــذه الشاشـة بعــرض ســجالت فـتح المظــاريف فــي النظـام، وتظهــر هـذه الشاشــة عنــد اختيـار ســجالت فــتح  

 .(4-6قائمة طلب عرض أسعار في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكل )المظاريف من 
 

 
 سجالت فتح المظاريف.يمثل شاشة  (4-6الشكل )

 

 تتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o  التي يريد عرض سجالت فتح المظاريف لها ومن مـم يقـوم  المعاملةيقوم المستخدم بادخال رقم  :معاملة الشراءرقم

المسـتخدم بـإجراء  ، أو أن يقـومالمعاملـةبالضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث يعرض النظـام معلومـات هـذه 

 التي تم تسجيلها على النظام.  بالمعامالتحيث يعرض النظام قائمة  المعاملةعملية البحث من غير أن يدخل رقم 

o :المعاملةيعرض النظام حالة سجل  حالة السجل . 

o  تلقائياً. المعاملةيعرض النظام تاريخ إعداد  :انشاء المعاملةتاريخ 

o الوصف المختصر لمعاملة الشراءالنظام  يعرض :الوصف المختصر للمعاملة. 

o  :التي تم اختيارها. للمعاملةيقوم المستخدم بادخال رقم محضر سجالت فتح المظاريف رقم المح ر 

o  :يقوم المستخدم بادخال تاريخ إعداد محضـر سـجالت فـتح المظـاريف، أو يقـوم بالضـغط علـى زر تاريخ إعداد المح ر

"F8النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. " من لوحة المفاتيح حيث يظهر 

o  :يقوم المستخدم بادخال وقت إعداد محضر سجالت فتح المظاريف.وقت إعداد المح ر 

o  مورد جديد على هـذه السـجالت  وإلفافة سجل المعاملةيعرض النظام سجالت جميع الموردين الذين قدموا على هذه

 يد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية:يقوم المستخدم بالضغط على زر "جد
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o  :رقم مسلسل.م 

o  :أو يقـوم المعاملـةيقوم المستخدم بادخال رقم المورد أو المقاول الذي قدم عـرض علـى هـذه رقم المورد/المقاول ،

 " مــن لوحــة المفــاتيح حيــث يعــرض النظــام شاشــة بأرقــام وأســماء المــوردين والمقــاولين فيقــومF2بالضــغط علــى زر "

 المستخدم باختيار اسم رقم المورد أو المقاول من هذه الشاشة.

o  :بمجرد إدخال رقـم  المعاملةيعرض النظام تلقائياً اسم المورد أو المقاول الذي قدم عرض على هذه المورد / المقاول

 المورد أو المقاول في الحقل السابق.

o  :من القائمة المنسدلة. قاول "أساسي، رديف"يقوم المستخدم بتحديد نوع العرض المقدم من المنوع العرض 

o  :المعاملةيقوم المستخدم بادخال رقم العرض المقدم من المقاول على رقم العرض. 

o  :يعرض النظام تلقائياً تاريخ آخر موعد لتقديم العروض مع إمكانية التعديل عليه.تاريخ العرض 

o  :المعاملةعلى يقوم المستخدم بادخال قيمة العرض الذي قدمه قيمة العرض. 

o  :المعاملةيقوم المستخدم بادخال نسبة الخصم على قيمة العرض الذي قدمه المورد أو المقاول على نسبة الخصم. 

o  :يعرض النظام تلقائياً قيمة الخصم بمجرد إدخال نسبة الخصم أو يقوم المستخدم بادخـال قيمـة الخصـم قيمة الخصم

 وبالتالي يحتسب النظام نسبة الخصم.

o   يقوم النظام تلقائيا بعرض القيمة نعم كقيمة افترافية مع امكانية التعديل عليها .ند يخ ع لل ريبة الم الة: الب 

o    :فـي حـال كـان الصـنف ال يقوم النظام تلقائيا بعرض قيمة الضريبة المضافة بناءاً على مايلي قيمة ال ريبة الم الة

يقـوم النظـام تلقائيـا بإحتسـاب في حال كان يخضـع للضـريبة وفر صالمضافة تساوي الضريبة قيمة يخضع للضريبة تكون 

 قيمة الضريبة المضافة .

o  :وذلـك بعـد المعاملـةيعرض النظام تلقائياً القيمة اإلجمالية للعرض المقدم من المقاول علـى هـذه القيمة اإلجمالية ،

 إدخال الحقول السابقة.

o  :المورد الذي قام بإفافته. يقوم المستخدم بادخال مالحظاته على سجلالمالحظات 
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 األسعار عروض طلبات كشف

تختو هذه الشاشة بإعداد كشف بطلبات عروض األسعار في النظام، وتظهر هذه الشاشـة عنـد اختيـار كشـف طلبـات 

 .(4-7) قائمة طلب عرض أسعار في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكلعروض األسعار من 
 

 
 شف طلبات عروض األسعار.شاشة ك يمثل (4-7الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 محددات التقرير: ▪

o :يقوم المستخدم باختيار مختصر وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانبها فيما إذا كان يريد الكشف مختصـر مختصر 

 .(4-7-1الشكل )حيث تظهر شاشة المحددات كما في 

o :وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانبهـا حيـث سـيقوم النظـام بعـرض يقوم المستخدم باختيار تفصيلي  تفصيلي

 وذلك بعد إدخال الحقول التالية. التقرير عن طلبات عروض األسعار بشكل تفصيلي

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم معامالت الشراء من رقم معين إلى رقم معين. رقم معاملة الشراء 

o :إصدار للمعاملة أو يقوم بوفع إشارة يقوم المستخدم بإدخال رقم  رقم اإلصدار()  داخل المربع الموجود بجانـب

 اختيار جميع أرقام اإلصدارات. مكلمة "كل" حيث سيت

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ اإلصدار من تاريخ معين والى تاريخ معين. تاريخ اإلصدار 

o :عار مـن القائمـة المنسـدلة "جديـد، يقوم المستخدم باختيار حالة طلب عروض األس حالة طلب عروض األسعار

 معتمد، كليهما".
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o  حيث يعـرض النظـام خيـارين لطباعـة يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" الموجود على شريط المهام

شاشة بكشف طلبات عـروض  الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرفي فيتم اختيار الشكل المطلوب حيث تظهر

 .(2-7-4الشكل )األسعار كما في 
 

 .(شاشة محددات كشف طلبات عروض األسعار )مختصر مثل( ي4-7-1الشكل )
 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 :محددات التقرير ▪

o  :مسلسل رقمم. 

o :النظام اسم محدد التقرير "رقـم معاملـة الشـراء، رقـم اإلصـدار، تـاريخ اإلصـدار، طلـب عـروض  يعرض اسم المحدد

 األسعار معتمد".

o حيث يحدد المستخدم رقم معاملة الشراء ورقم اإلصدار تاريخ اإلصـدار  "<=" و ">="النظام إشارة  يعرض :المعامل

الذي يكون أكبـر أو يسـاوي حقـل القيمـة أو أصـغر أو يسـاوي حقـل القيمـة، وكمـا ويحـدد المسـتخدم إذا كـان يريـد 

ود بجانـب حقـل طلـب عـروض األسـعار الكشف بطلبات عروض األسعار المعتمدة وذلك بالضغط داخـل المربـع الموجـ

 معتمد.

o :حيث يحدد المستخدم رقم معاملة الشراء ورقم اإلصدار وتـاريخ اإلصـدار، وكمـا ويحـدد المسـتخدم إذا كـان  القيمة

يريد الكشف بطلبات عروض األسعار المعتمدة وذلك بالضغط داخل المربع الموجود بجانب حقل طلب عروض األسـعار 

 معتمد.

o بالضغط على هذا الزر يقوم النظام بإغالق شاشة كشف مختصر بطلبات عروض األسعار.  ظ:إغالق بال حف 

o :الشـكل  الضغط على هذا الزر يقوم النظام بتكوين كشف مختصر بطلبات عروض األسعار كما فيب إغالق مع حفظ

(4-7-1-1). 
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 شاشة كشف مختصر بطلبات عروض األسعار. ( يمثل4-7-1-1الشكل )
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 شاشة كشف تفصيلي بطلبات عروض األسعار. ( يمثل4-7-2) الشكل
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 اعتذار مورد عن تقديم عرض أسعار

، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتـذار مـورد بتحديد إمكانية اعتذار مورد عن تقديم عروض أسعارتختو هذه الشاشة 

 .(4-8) كما في الشكل قائمة طلب عرض أسعار في نظام المشتريات المباشرةعن تقديم عرض أسعار من 
 

 
 ( يمثل شاشة اعتذار مورد عن تقديم عرض أسعار.4-8الشكل )

 

 تتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: •

o اعتذار مورد عن تقديم عـرض اسـعار بتسجيل يرغب التي رقم معاملة الشراء  يقوم المستخدم بإدخال :عاملةرقم الم

 عرض معلومات هذه المعاملة.بزر "بحث" من شريط المهام حيث سيقوم النظام  لها ومن مم يقوم بالضغط على

o بعد إدخال رقم المعاملة.يقوم النظام باسترجاع الوصف المختصر للمعاملة : ختصر للمعاملةالوصف الم 

o جـدول  بإختيار أخر إصدار لطلب عرض األسعار المرتبط بالمعاملة وذلك مـنيقوم المستخدم   :طلبات عروض االسعار

 طلبات عروض األسعار في الصفحة .

قوم النظام بعرض بيانات الموردين الذين تم إختيارهم في اإلصدار األخير لطلب عـرض األسـعار وهـذه ي الموردين : •

 البيانات تشمل :

o رقم المسلسل. :م 

o  رقم المورد / الجهة . قوم النظام بعرضي :رقم المورد/ الجهة 

o :رقم المورد / الجهة . نظام بعرضقوم الي اسم المورد / الجهة 

o :بوفع إشارة حالة االعتذار وذلك  بتحديديقوم المستخدم حالة االعتذار()  في الحقل .داخل المربع الموجود 



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

 
)الشراء المباشر(نظام المشتريات دليل المستخدم:   

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.  127 

 عروض األسعار

 يمر تسجيل عروض األسعار في الدورة التالية:

           
                 

)                      (
                              

)                    (

                   
)              (                    

)                    (
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 عروض األسعار

 وهـ عروض األسـعارويقصد في  ،مجموعة شاشات عروض األسعار في النظام (5-0شكل )التمثل هذه القائمة كما في 

 الموردين على السلع والخدمات المراد شرائها. تسجيل عروض أسعار يتم من خالله إجراء
 

 
 شاشة عروض األسعار. ( يمثل5-0الشكل )

 

 الجة البيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومع
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     األسعار عروض إدخال شاشة

تختو هذه الشاشة بتسجيل عروض األسعار على معاملة الشراء في النظام، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشـة 

 . (5-1) قائمة عروض األسعار في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكلإدخال عروض األسعار من 
 

 
 الجزء العلوي من شاشة إدخال عروض األسعار. ثل( يم5-1الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o :بتسجيل عرض أسعار لهـا ومـن مـم يقـوم يرغب يقوم المستخدم بإدخال رقم معاملة الشراء التي  رقم المعاملة

 هذه المعاملة. عرض معلوماتببالضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث سيقوم النظام 

o النظام بعرض الوصف المختصر للمعاملة بعد إدخال رقم المعاملة.يقوم  لمعاملة:ل الوصف المختصر 

o :رقم مسلسل لعرض األسعار وتزداد قيمته عند إفافة عرض أسعار جديد لمـورد علـى  مسلسل عرض األسعار

مسلسـل عـرض األسـعار التـالي ، ويظهـر النظـام أسـهم يسـتطيع المسـتخدم عـن طريقهـا معرفـة معاملة شـراء

 والسابق.

o  :بالضغط على هـذا الـرابط يسـتطيع المسـتخدم الرجـوع إلـى شاشـة طلـب عـروض أسـعار طلب عروض اسعار

 لالستعالم فقط.

o  :يكون هذا الـرابط فعـاالً بعـد حفـظ إدخـال عـروض االسـعار لمعاملـة الشـراء حيـث تحليل واختيار عروض اسعار

 الدخول إلى شاشة تحليل واختيار عروض أسعار. بالضغط عليه يستطيع المستخدم

o  يقوم المستخدم بالضغط عليها حيـث يـتمكن المسـتخدم عـن طريقهـا الـدخول إلـى  شراء:الاستعراض معاملة

 .(5-1-1الشكل )شاشة تسجيل معاملة شراء وذلك لالستعالم عن المعاملة فقط كما في 
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o :سعار للمعاملة التـي تـم اختيارهـا حيـث تـم تسـجيل يظهر النظام رقم طلب عرض األ رقم طلب عرض األسعار

 هذا الرقم في شاشة طلب عروض األسعار.

o :يظهر النظام رقم إصدار تغيير مواصفات طلب عرض األسعار للمعاملة التي تم اختيارها. رقم اإلصدار 

o تم اختيارها.إصدار تغيير مواصفات طلب عرض األسعار للمعاملة التي  تاريخيظهر النظام  اإلصدار: تاريخ 

o :يظهر النظام تاريخ آخر موعد لتقديم العروض على المعاملة التي تـم اختيارهـا حيـث  آخر موعد لتقديم العروض

 تم إدخال هذا التاريخ في شاشة طلب عرض األسعار.

o للمعاملة التي تم اختيارها. مسمى العمليةيظهر النظام  :مسمى العملية 

o في طلـب عـروض  اختيارها/تم اختياره التي/الذي الجهة/بإدخال رقم المورديقوم المستخدم  :الجهة/رقم المورد

تلقائيـاً بمجـرد إدخـال  الجهـة/المورد هذه/األسعار للمعاملة التي تم اختيارها حيث سيقوم النظام بعرض اسم هذا

الل ، كما ويمكن للمستخدم البحث من خالل هذا الحقل عن الموردين المسـجل لهـم عـروض اسـعار مـن خـالرقم

 .ادخال رقم المورد والضغط على زر "بحث" من شريط المهام

 

 جدول العروض المقدمة من المورد: ▪

o :رقم مسلسل لعروض األسعار المقدمة من المورد. م 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم عرض األسعار المقدم من المورد. رقم عرض األسعار عند المورد 

o تاريخ الهجري مع امكانية التعديل عليه مـن قبـل المسـتخدم حيـث يظهر النظام ال :هجري/تاريخ عرض األسعار

، أو يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر تقديم عـرض األسـعار مـن المـوردل الهجري اريخالتيقوم المستخدم بإدخال 

"8F.من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه " 

o يعرض النظام التاريخ الميالدي لتقديم عـرض األسـعار مـن المـورد تلقائيـاً بمجـرد  الدي:تاريخ عرض األسعار/مي

" من لوحـة F9إدخال التاريخ الهجري في حقل "تاريخ عرض األسعار/هجري"، أو يقوم المستخدم بالضغط على زر "

 المفاتيح حيث يعرض النظام تاريخ اليوم الميالدي مع إمكانية التعديل عليه.

o المسـتخدميظهر النظام حالة عرض االسعار "أساسي" مع امكانية التعديل عليها من قبل األسعار:  حالة عرض 

 باختيار حالة عرض األسعار المقدم من المورد من القائمة المنسدلة "رديف، خطاب اعتذار". حيث يقوم المستخدم

o ر المقدم من المورد.يقوم المستخدم بإدخال عدد أيام صالحية عرض األسعا :(صالحية العرض )يوم 

o يقوم المستخدم بإدخال مدة توريد العرض المقدم من المورد باأليام. :)يوم( مدة التوريد 

o  "للتعديل على جدول الكميات التابعة لمعاملة الشراء التي تم اختيارها يقوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر "تعـديل

مـم يقـوم نظـام مـن التعـديل علـى جـدول الكميـات حيث يمكنه ال فوق جدول الكميات الموجود على شريط المهام

 .(5-1-2الشكل )كما في بالحفظ 
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 تسجيل معاملة شراء. يمثل شاشة )5-1-1(الشكل 
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 يمثل الجزء السفلي من شاشة إدخال عروض األسعار. )5-1-2الشكل )

 
 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 جدول الكميات: ▪

o :جدول الكميات.رقم مسلسل للبنود المدخلة في  م 

o :يظهر النظام نوع البند المدخل في جدول الكميات في شاشة تسجيل معاملة شراء. نوع البند 

o :يظهر النظام وصف البند المدخل في جدول الكميات. وصف البند المطلوب 

o :ار يقوم المستخدم باختيار "نعم" إذا كان هذا البند تم تقديمه فـي عـرض األسـع تم تقديمه لي عرض األسعار

 واختيار "ال" إذا كان غير ذلك.

o :يقوم المستخدم باختيار وصف للبند المقدم وذلك من شاشة مكونات البند. وصف البند المقدم 

o :يظهر النظام الكمية المقدمة للبند مع إمكانية التعديل عليها. الكمية المقدمة 

o :مع إمكانية التعديل عليها.يظهر النظام الوحدة المختارة لهذا البند "عدد، حبة، كرتونه الوحدة " 

o :يقوم المستخدم بإدخال سعر كل وحدة. سعر الوحدة 

o :يعرض النظام السعر اإلجمالي لهذه الوحدات. اإلجمالي 

o يقوم المستخدم بإدخال نسبة الخصم على سعر الوحدة. :)%( نسبة الخصم للوحدة 

o :الوحدة.مجموع الخصم على إجمالي سعر  تلقائياً  يظهر النظام قيمة الخصم 

o    :يقوم النظام تلقائيـا بعـرض القيمـة نعـم كقيمـة افترافـية مـع امكانيـة التعـديل البند يخ ع لل ريبة الم الة

 عليها .
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o    :فـي حـال كـان يقوم النظام تلقائيا بعـرض قيمـة الضـريبة المضـافة بنـاءاً علـى مـايلي قيمة ال ريبة الم الة

يقـوم النظـام فـي حـال كـان يخضـع للضـريبة وصـفر مضـافة تسـاوي الالضريبة قيمة الصنف ال يخضع للضريبة تكون 

 تلقائيا بإحتساب قيمة الضريبة المضافة .

o :يظهر النظام السعر الصافي بعد الخصم على أسعار الوحدات. الصالي 

o :يقوم المستخدم بإدخال بعض المالحظات على البنود المختارة. مالحظات 

o :)ال مدة التوريد بااليام للبند.يقوم المستخدم بادخ مدة التوريد )يوم 

 

 شروط ومالحظات المورد: ▪

o :رقم مسلسل للشرط. م 

o :ومالحظات المورد. يقوم المستخدم بإدخال وصف شروط الوصف 

o :يظهر النظام مجموع قيم الخصم على الوحدات المدخلة في جدول الكميات. مجموع قيم الخصم 

o :ع الوحدات المدخلة في جدول الكميات.يظهر النظام السعر اإلجمالي لجمي اإلجمالي الكلي 

o لجميـع الوحـدات المدخلـة فـي جـدول يعرض النظام مجمـوع قـيم الضـريبة المضـافة  الم الة   ريبةال إجمالي

 .الكميات

o :كمـا ويمكـن يظهر النظام السعر الصافي الكلي لجميع الوحـدات المدخلـة فـي جـدول الكميـات الصالي الكلي ،

الحقل عن عروض اسعار من خالل ادخال مبلغ الصـافي الكلـي والضـغط علـى زر  للمستخدم البحث من خالل هذا

 ."بحث" من شريط المهام حيث يعرض النظام عروض االسعار التي تحتوي على نفس مبلغ الصافي الكلي

o :يقوم المستخدم بإدخال بعض المالحظات على الحقول السابقة. مالحظات  

o خالل هذه الصفحة وذلك بعد إجراء عملية الحفظ حيث يتيح له النظام  م اعتماد عروض االسعار منيمكن للمستخد

 اعتماد عروض االسعار كما هو مبين في الحقول التالية:

o :يقـوم  " الموجود في أعلى الشاشـةطباعةزر " على الضغط عند الطباعة لي شاشة إدخال عروض األسعار

لهـا اعـداد تقـارير عـن )اإلدارات الطالبـة ة وهـي شاشـة يسـتطيع المسـتخدم مـن خالجديـد شاشـة النظام بفتح

والشركات المتقدمة، الشركات األقل سعراً، طباعة صيغة أختام رسمية، محضر استالم العطـاءات، سـند االسـتالم 

 .(3-1-5الشكل )حيث تظهر الشاشة كما في  (للمورد
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 شاشة محددات تقارير إدخال عروض األسعار. ( يمثل5-1-3الشكل )
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o باختيار النموذج المراد طباعة عروض األسـعار عليـه، وذلـك مـن يقوم المستخدم  :ل عروض األسعارنماذج إدخا

وهذه النماذج الموجودة فـي القائمـة المنسـدلة يـتم تصـميمها مـن خـالل مصـمم نمـاذج  .خالل القائمة المنسدلة

  تعريف النماذج. الطباعة الخاص بنظام المشتريات المباشرة، ومن مم إفافتها للنظام من خالل شاشة

o بالضغط على هذا الزر لتنفيذ عملية الطباعة.يقوم المستخدم  :طباعة 
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 الضمان خطاب سجل

تختو هذه الشاشة بتسجيل خطاب فمان في النظام، وتظهر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار سـجل خطـاب الضـمان مـن 

 . (5-2) قائمة عروض األسعار في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكل
 

 
 شاشة سجل خطاب الضمان. ( يمثل5-2الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:
 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o :بإدخال رقم معاملة بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام بعد أن يقوم  يقوم المستخدم رقم معاملة الشراء

 الشراء التي يريد تسجيل خطاب فمان لها. 

o النظام بعرض الوصف المختصر للمعاملة.قوم ي :الوصف المختصر للمعاملة 

o بشكل تلقائي بعد الحفظ رقم مسلسل لخطاب الضمانيعطي النظام  سلسل:رقم م. 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم خطاب الضمان للمعاملة التي اختارها. رقم ال مان 

o :باختيـار للمسـتخدم حسـميقوم المستخدم باختيـار نـوع الضـمان حيـث إذا اختـار فـمان "نهـائي" ي نوع ال مان 

 ســمح، وفــي حالــة اختيــار نــوع الضــمان "ابتــدائي" يشــراء أوامــر لهــم صــدر الــذين المــوردين أرقــام مــن" المــورد"

 معاملـة لـرقم" أسعار عروض طلب" شاشة في اختيارهم تم الذين الموردين أرقام من "المورد" باختيار للمستخدم

 .هذه الشراء

o :ال قيمة الضمان لمعاملة الشراء التي تم اختيارها.يقوم المستخدم بإدخ قيمة ال مان 

o :قيمة الضمان بعد عملية تعديله. يعرض النظام تلقائياً  قيمة ال مان بعد التعديل 

o  :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ تسجيل خطاب الضمان.تاريخ ال مان 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ انتهاء خطاب الضمان. تاريخ انتهاء ال مان 
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o يقوم المستخدم بإدخال مصدر الضمان للمعاملة التي تم اختيارها. ال مان: مصدر 

o  :عملية تعديلهتاريخ انتهاء الضمان بعد يعرض النظام تلقائياً تاريخ انتهاء ال مان بعد التعديل. 

o :يقوم المستخدم بإدخال اسم العملية. اسم العملية 

o عـن العمليـة مـن القائمـة  المسـؤولةالوحـدة اإلداريـة  يقـوم المسـتخدم باختيـار ولة عن العملية:بالجهة المس

 المنسدلة.

o :يقوم المستخدم بإدخال بعض المالحظات على خطاب الضمان. مالحظات 

o :بتقـديم الضـمان وبالتـالي  قامـت/قام التي/الذي الجهة/يقوم المستخدم بإدخال رقم المورد اسم مقدم ال مان

 .هةالج/المورد هذه/سيقوم النظام بعرض اسم هذا
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 أسعار عروض كشف

عداد كشف بعروض أسعار معامالت الشراء في النظام، وتظهر هذه الشاشـة عنـد اختيـار كشـف بإتختو هذه الشاشة 

 . (5-3) قائمة عروض األسعار في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكلعروض أسعار من 
 

 
 شاشة كشف عروض أسعار. يمثل (5-3الشكل )

 

 حقول التالية:وتتضمن الشاشة ال
 

 محددات التقرير: ▪

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم معاملة الشراء من رقم معين إلى رقم معين. رقم معاملة الشراء 

o :أو يقوم  لمعامالت الشراء من رقم معين إلى رقم معين الموردين يقوم المستخدم بإدخال رقم المورد رقم المورد

 كلمة الكل وذلك الختيار جميع أرقام الموردين. في المربع بجانب (المستخدم بوفع إشارة )

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ عرض األسعار من تاريخ معين إلى تاريخ معين. تاريخ عرض األسعار 

o :يقوم المسـتخدم باختيـار حالـة عـرض األسـعار مـن القائمـة المنسـدلة "الكـل، أساسـي،  حالة عرض األسعار

  رديف، خطاب اعتذار، ملغي".

o يقوم المستخدم باختيار مختصر وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانبها فيما إذا كان يريد الكشف مختصـر :مختصر 

 .(1-3-5الشكل )حيث تظهر شاشة المحددات كما في 

o :يقوم المستخدم باختيار تفصيلي حيث سيقوم النظام بعرض كشف عروض األسعار بشكل تفصيلي. تفصيلي 

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

 كشـف خيارين لطباعة الكشـف إمـا بشـكل طـولي أو بشـكل عرفـي فيـتم اختيـار الشـكل المطلـوب حيـث يظهـر

 .(2-3-5الشكل )عروض األسعار كما في تفصيلي ب
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 .(مختصرشاشة محددات كشف عروض األسعار ) ( يمثل5-3-2الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 :محددات التقرير ▪

o  :مسلسل رقمم. 

o :النظام اسم محدد التقريـر "رقـم معاملـة الشـراء، رقـم المـورد، تـاريخ عـرض األسـعار، حالـة  يعرض اسم المحدد

 عرض األسعار".

o :و رقـم المـورد و تـاريخ حيث يحـدد المسـتخدم رقـم معاملـة الشـراء  "<=" و ">="النظام إشارة  يعرض المعامل

عرض األسعار الذي يكون أكبر أو يساوي حقل القيمة أو اصـغر أو يسـاوي حقـل القيمـة، وكمـا ويحـدد المسـتخدم 

 حالة عرض األسعار من القائمة المنسدلة.

o :حيث يحدد المستخدم رقم معاملة الشراء و رقم المورد و تاريخ عـرض األسـعار، وكمـا ويحـدد المسـتخدم  القيمة

 ة عرض األسعار من القائمة المنسدلة.حال

o :بالضغط على هذا الزر يقوم النظام بإغالق شاشة كشف مختصر بعروض األسعار.  إغالق بال حفظ 

o :الشكل الضغط على هذا الزر يقوم النظام بتكوين كشف مختصر بعروض األسعار كما فيب إغالق مع حفظ 

 (5-3-1-1). 
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 .(ض األسعار )مختصركشف عرو ( يمثل شاشة5-3-1-1الشكل )
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 كشف تفصيلي بعروض األسعار. يمثل (5-3-2الشكل )
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 الضمانات عمليات

الشـراء فـي النظـام، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار  تتختو هذه الشاشة بعرض عمليات الضـمانات علـى معـامال

 . (5-4) قائمة عروض األسعار في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكلعمليات الضمانات من 
 

 
 شاشة عمليات الضمانات. ( يمثل5-4الشكل )

 

بإدخال رقم الضمان )الذي تم تسجيله في شاشة سجل خطاب الضمان( مم يضغط علـى الـزر "بحـث" يقوم المستخدم 

فيعرض النظام معلومات خطاب الضمان، والتي تتضمن )رقم مسلسل، رقم الضمان، نـوع الضـمان )نهـائي، ابتـدائي(، قيمـة 

ان، قيمة الضمان بعد التعديل، تاريخ الضمان، تاريخ انتهاء الضـمان، مصـدر الضـمان، تـاريخ انتهـاء الضـمان بعـد التعـديل، الضم

بإفـافة حركـات علـى المسـتخدم يقـوم اسم العملية، الجهة المسؤولة عن العملية، مالحظـات، اسـم مقـدم الضـمان( مـم 

 جديد" من شريط المهام حيث تظهر حقول جدول حركات الضمان.خطاب الضمان لمعاملة معينة وذلك بالضغط على زر "
 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 حركات ال مان: ▪

o :بشكل تلقائي رقم مسلسليعطي النظام  م. 

o :يظهر النظام رقم متسلسل لحركات الضمانات عند إفافة حركة جديدة. رقم مسلسل الحركة 

o :لحركة التي سوف يجريها على الضمان من القائمة المنسدلة "تمديـد، يقوم المستخدم باختيار نوع ا نوع الحركة

 ".، حجز، إفراج، فك إفراجزيادة، تخفيض، رد، مصادرة

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ الحركة التي سيجريها على الضمان. التاريخ 

o :يقوم المستخدم بإدخال سبب إجراء هذه الحركة على الضمان. السبب 

o يقوم المستخدم بإدخال تاريخ انتهاء الضمان قبل التعديل. ان قبل التعديل:تاريخ انتهاء ال م 
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o :وذلك عندما تكـون نـوع الحركـة  يقوم المستخدم بإدخال تاريخ انتهاء الضمان الجديد تاريخ انتهاء ال مان الجديد

 "تمديد".

o :يظهر النظام مبلغ الضمان قبل التعديل. مبلغ ال مان قبل التعديل 

o  وذلـك عنـدما تكـون نـوع الحركـة "زيـادة أو  يقوم المسـتخدم بإدخـال مبلـغ الضـمان الجديـد الجديد:مبلغ ال مان

 تخفيض".

o :يقوم المستخدم بإدخال بعض المالحظات على الحركة التي أفافها. مالحظات 
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 األسعار عروض إحالة

 حالـةه الشاشة عند اختيـار إ، وتظهر هذما لجهة معينةعروض أسعار معاملة شراء إحالة تختو هذه الشاشة بتسجيل 

 . (5-5) قائمة عروض األسعار في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكلعروض األسعار من 
 

 
 شاشة إحالة عروض األسعار. ( يمثل5-5الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o أسـعار لهـا  إحالـة عـروضبتسجيل يرغب الشراء التي  يقوم المستخدم بإدخال رقم معاملة :الشراء رقم معاملة

 عرض معلومات هذه المعاملة.ب" من شريط المهام حيث سيقوم النظام Tabومن مم يقوم بالضغط على زر "

o  :يعرض النظام تلقائياً حالة سجل معاملة الشراء التي تم اختيارها حيث تكون "معتمدة".حالة السجل 

o :النظام تلقائياً تاريخ انشاء معاملة الشراء التي تم اختيارها.يعرض  تاريخ إنشاء المعاملة 

o :يعرض النظام الوصف المختصر لمعاملة الشراء التي تم اختيارها. الوصف المختصر للمعاملة 

 

o  :لمعاملة الشراء التي تم اختيارها كما يلي: يعرض النظام عروض أسعار الموردينعروض أسعار الموردين 

o :رقم مسلسل. م 

o  يعرض النظام رقم المورد الذي قام بتقديم عروض أسعار لمعاملة الشراء التي تم اختيارها.المورد: رقم 

o  :يعرض النظام اسم المورد الذي قام بتقديم عروض أسعار لمعاملة الشراء التي تم اختيارها.اسم المورد 

o  :الذي تم اختيارها. يعرض النظام رقم عرض األسعار الذي قدمه المورد لمعاملة الشراءرقم العرض 

o  :يعرض النظام تاريخ عرض األسعار الذي قدمه المورد لمعاملة الشراء الذي تم اختيارها.تاريخ العرض 
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o  :يعرض النظام قيمة االجمالية لعرض األسعار الذي قدمـه المـورد لمعاملـة الشـراء التـي قيمة العرض االجمالية

 تم اختيارها.

o :ر معاملة الشراء لجهة معينة يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديـد" مـن لتسجيل احالة عروض أسعا اإلحاالت

شريط المهام الموجود في أعلى الشاشة حيث تصبح الصـفحة فـي وفـع إفـافة ومـن مـم يقـوم بالضـغط علـى زر 

 "جديد" من شريط المهام الموجود فوق جدول االحاالت حيث تظهر الحقول التالية:

o  :متلقائي من النظا رقم مسلسلم. 

o :يقوم المستخدم بادخال رمز الجهة التي يريد احالة عروض االسعار لها، أو يقوم بالضغط علـى زر " الجهةF2 مـن "

 لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بارقام وأسماء الجهات فيقوم المستخدم باختيار جهة من هذه الجهات.

o :اسعار معاملـة الشـراء إلـى الجهـة التـي اختارهـا فـي  يقوم المستخدم بادخال تاريخ احالة عروض تاريخ االحالة

" مـن لوحـة المفـاتيح حيـث يعـرض النظـام تـاريخ اليـوم الهجـري مـع F8الحقل السابق، أو يقوم بالضـغط علـى زر "

 إمكانية التعديل عليه.

o :طلب عرض أسعار مرة أخرل من المـورد و ذلـك بسـبب عـدم يستخدم هذا الحقل في حالة تم  إحالة استكمال

يقـوم  ، حيـثمطابقة عرفه األول للمواصفات المطلوبة و من مم إرسال الطلـب مـرة أخـرل الـى الجهـة المسـؤولة

 لمستخدم بالضغط بالمربع الموجود تحت كلمة إحالة استكمال.

o :يقوم المستخدم بادخال مالحظاته على احالة عروض اسعار معاملة الشراء. مالحظات 

o :ربع الموجود تحـت كلمـة سـددت وذلـك إذا تـم الـرد علـى االحالـة مـن قبـل يقوم المستخدم بالضغط بالم سددت

 الجهة التي أحيلت لها عروض اسعار معاملة الشراء.

o :على احالـة عـروض اسـعار معاملـة الشـراء، أو يقـوم  (يقوم المستخدم بادخال تاريخ تسديد )الرد تاريخ التسديد

 ظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه." من لوحة المفاتيح حيث يعرض النF8بالضغط على زر "

o  إلفافة خطاب معين يتم بعد إدخال معلومات هذه الشاشة الضغط على زر "تعديل" من شريط المهام ومن مـم يـتم

 عمل مايلي: 

o :لتح الصيغة العامة (  بالضغط على هذا الرابط يقـوم النظـام بفـتح وميقـة جديـدة علـى برنـامMS Word)  حيـث

المستخدم بطباعة الخطاب الذي يريده ومن مم يحفظه في مكـان مـا علـى جهـاز الحاسـب ليـتم اسـترجاعه  يقوم

 وتحميله عن طريق رابط "تحميل الخطاب".

o :يقوم المستخدم بالضغط على كلمـة تحميـل الخطـاب ليـتمكن مـن تحديـد المكـان الموجـود بـه  تحميل الخطاب

" حيث يتم فتح قائمـة Browseم يقوم المستخدم بالضغط على زر "ومن م فرعيةالخطاب حيث يظهر النظام شاشة 

الختيار المرفق من مكان تخزينه ويقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على زر "تحميل" ويقـوم المسـتخدم بعـد ذلـك 

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

o :بط يستطيع المستخدم عرض الخطاب والذي تم تحميله.بالضغط على هذا الرا عرض الخطاب 

o  :يتم الضغط على رابط نسخ الصور وذلك لتحديد نسخ صور االحاالت لمن سيتم إرسـالها حيـث تظهـر نسخ الصور

 .(1-5-5شاشة نسخ الصور كما في الشكل )
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 شاشة نسخ الصور. يمثل (5-5-1الشكل )

 

 ر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية:لتحديد نسخ صور االحالة يتم الضغط على ز ▪

o :رقم مسلسل. م 

o :يتم إدخال رقم نسخ الصور حيث تـم تعريـف نسـخ الصـور فـي شاشـة رمـوز نسـخ الصـور مـن  رقم نسخ الصور

 االعدادات والرموز.

o :يعرض النظام وصف نسخ الصور بمجرد إدخال رقم نسخ الصور. وصف نسخ الصور 

روض االسعار يقوم المستخدم باختيار سجل االحالة مـن جـدول االحـاالت ومـن مـم يقـوم بالضـغط لطباعة كشف إحالة ع •

وهـي شاشـة  (2-5-5)الشـكل ة كمـا فـي جديـد شاشـة على زر "طباعة" من شريط المهام حيـث يقـوم النظـام بفـتح

مـع إدخـال )رقـم  (يستطيع المستخدم من خاللها اعداد تقارير عن )إحالـة اسـتكمال أو طلـب عـروض اسـعار اسـتكمال

الخطاب وتاريخ الخطاب( حيث يتم اختيار التقرير المطلوب ومن مم الضغط علـى زر "تكـوين التقريـر" ليقـوم النظـام بعـرض 

 التقرير.
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 محددات كشف إحالة عروض األسعار. يمثل شاشة )5-5-2(الشكل 



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

 
 )الشراء المباشر(نظام المشتريات دليل المستخدم: 

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved. 148 

 كشف بعمليات الضمانات

بعمليـات فـي النظـام، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار كشـف بعمليات الضمانات تختو هذه الشاشة بإعداد كشف 

  .(5-6) قائمة عروض األسعار في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكلمن  الضمانات
 

 
 .كشف بعمليات الضمانات( يمثل شاشة 5-6الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 محددات التقرير: ▪

o  :الضمان، فيختار )ابتدائي( أو )نهائي( أو )كليهما(.يختار المستخدم نوع نوع ال مان 

o  ( التي يرغـب بعمـل تقريـر بهـا مـع إلى( و )منيقوم المستخدم بإدخال رقم الضمان ) إلى(: -رقم ال مان)من

 إمكانية اختيار كل المعامالت من خالل الضغط على المربع بجانب الخيار )الكل(.

o :العملية التي يرغـب بعمـل تقريـر بهـا مـن القائمـة المنسـدلة "تمديـد،  يقوم المستخدم بإختيار نوع نوع العملية

 زيادة، تخفيض، رد، مصادرة، حجز، إفراج، فك إفراج".

o :( التي يرغب بعمـل تقريـر إلى( و )منيقوم المستخدم بإدخال فترة تاريخ العملية في الحقلين ) تاريخ العمليه )

 بها.

o  ستخدم بإدخال رقم معاملة الشراء التي يرغب بعمـل تقريـر بعمليـات يقوم الم إلى(: -رقم معاملة الشراء )من

( مـع إمكانيـة اختيـار كـل إلـى( و )مـنالضمانات الخاصة بهـا، حيـث يـدخل فتـرة معـامالت الشـراء فـي الحقلـين )

 المعامالت من خالل الضغط على المربع بجانب الخيار )الكل(.

o  خال رقم صاحب الضمان التي يرغب بعمل تقرير بعمليـات يقوم المستخدم بإد إلى(: -رقم صاحب ال مان )من

( مع إمكانية اختيار جميع اصـحاب إلى( و )منالضمانات الخاصة به، حيث يدخل رقم صاحب الضمان في الحقلين )

 الضمان من خالل الضغط على المربع بجانب الخيار )الكل(.



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

 
)الشراء المباشر(نظام المشتريات دليل المستخدم:   

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.  149 

o  : ار كـل المصـادر مـن خـالل الضـغط علـى المربـع يقوم المستخدم بإدخال مصدر الضمان، مـع إمكانيـة اختيـمصدر

 بجانب الخيار )الكل(.

o  يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" الموجود على شريط المهام حيث يعـرض النظـام خيـارين لطباعـة

الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرفي فيتم اختيار الشكل المطلوب حيث تظهر شاشة بكشف طلبات عـروض 

 (.1-6-5ما في الشكل )األسعار ك
 

 
 .بعمليات الضمانات ( يمثل كشف5-6-1الشكل )
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 كشف بعمليات الضمانات حسب رقم الضمان

فـي النظـام، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار حسـب الضـمان  بعمليات الضـماناتتختو هذه الشاشة بإعداد كشف 

  .(5-7) م المشتريات المباشرة كما في الشكلقائمة عروض األسعار في نظامن حسب الضمان  بعمليات الضماناتكشف 

 

 
 .كشف بعمليات الضمانات حسب رقم الضمان( يمثل شاشة 5-7الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 محددات التقرير: ▪

o  :يختار المستخدم نوع الضمان، فيختار )ابتدائي( أو )نهائي( أو )كليهما(.نوع ال مان 

o :( مـع إمكانيـة اختيـار كـل إلـى( و )مـنم بإدخال فترة أرقام الضمانات في الحقلين )يقوم المستخد رقم ال مان

 أرقام الضمانات وذلك من خالل الضغط على المربع بجانب الخيار )الكل(.

o :يقوم المستخدم باختيار نوع العملية من القائمة المنسدلة، مع إمكانيـة اختيـار كـل أنـواع العمليـات  نوع العملية

 ار الخيار )الكل(.من خالل اختي

o :(.إلى( و )منيقوم المستخدم بإدخال فترة تاريخ العمليات في الحقلين ) تاريخ العملية 

o  ( و مـنيقوم المستخدم بإدخـال فتـرة أرقـام معـامالت الشـراء فـي الحقلـين ) إلى(: -رقم معاملة الشراء )من

 بجانب الخيار )الكل(.( مع إمكانية اختيار كل المعامالت من خالل الضغط على المربع إلى)

o  ( و مـنيقوم المستخدم بإدخال فترة أرقام أصـحاب الضـمانات فـي الحقلـين ) إلى(: -رقم صاحب ال مان )من

 ( مع إمكانية اختيار كل المعامالت من خالل الضغط على المربع بجانب الخيار )الكل(.إلى)

o  :ختيار كل مصادر الضمانات مـن خـالل الضـغط يقوم المستخدم بإدخال مصدر الضمان، مع إمكانية امصدر ال مان

 على المربع بجانب الخيار )الكل(.
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o  يقوم المستخدم بالضغط على زر "تكوين التقرير" الموجود على شريط المهام حيث يعـرض النظـام خيـارين لطباعـة

 الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرفي فيتم اختيار الشكل المطلوب حيث تظهر شاشة بكشف طلبات عـروض

 1-7-5)األسعار كما في الشكل )
 

 .كشف بعمليات الضمانات حسب رقم الضمان ( يمثل5-7-1الشكل )
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 األسعار عروضتخفيض 

على معاملة الشـراء فـي النظـام، وتظهـر  المقدمة من الموردين والجهات عروض األسعار بتخفيضتختو هذه الشاشة 

قائمة عروض األسعار في نظام المشتريات المباشرة كما فـي عروض األسعار من  تخفيضهذه الشاشة عند اختيار شاشة 

 . (5-8) الشكل
 

 
 شاشة تخفيض عروض األسعار. ( يمثل5-8الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o :قـوم عرض أسعار لهـا ومـن مـم ي يرغب بتخفيضيقوم المستخدم بإدخال رقم معاملة الشراء التي  رقم المعاملة

 عرض معلومات هذه المعاملة.ببالضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث سيقوم النظام 

o النظام بعرض الوصف المختصر للمعاملة بعد إدخال رقم المعاملة.يقوم  لمعاملة:ل الوصف المختصر 

o م تسـجيل يظهر النظام رقم طلب عرض األسعار للمعاملة التي تم اختيارها حيـث تـ ض األسعار:ورقم طلب عر

 هذا الرقم في شاشة طلب عروض األسعار.

o :يظهر النظام رقم إصدار تغيير مواصفات طلب عرض األسعار للمعاملة التي تم اختيارها. رقم اإلصدار 

o إصدار تغيير مواصفات طلب عرض األسعار للمعاملة التي تم اختيارها. تاريخيظهر النظام  اإلصدار: تاريخ 

o في طلـب عـروض  اختيارها/تم اختياره التي/الذي الجهة/لمستخدم بإدخال رقم المورديقوم ا :الجهة/رقم المورد

تلقائيـاً بمجـرد إدخـال  الجهـة/المورد هذه/األسعار للمعاملة التي تم اختيارها حيث سيقوم النظام بعرض اسم هذا

 الرقم.
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o باختيـار سـطر رقـم عـرض سـتخدم للتعديل على جدول الكميات التابعة لمعاملة الشراء التي تم اختيارها يقـوم الم

الرئيسـي للشاشـة  بالضغط على زر "تعديل" الموجود على شريط المهاماالسعار المقدم من المورد ومن مم يقوم 

بالضـغط علـى زر "تعـديل" الموجـود علـى شـريط ومن مم يقوم باختيار سطر البند الذي يريـد التعـديل عليـه ويقـوم 

حقــول نســبة التخفــيض وقيمــة التخفــيض النظــام مــن التعــديل علــى حيــث يمكنــه  فــوق جــدول الكميــات المهــام

 والمالحظات ومن مم القيام بالحفظ. 
 

 جدول الكميات: ▪

o  على سعر الوحدة. التخفيضيقوم المستخدم بإدخال نسبة  :التخفيض )%(نسبة 

o  يض مـع إمكانيـة بمجرد ادخال نسبة التخف سعر الوحدة قيمة التخفيض على تلقائياً  يظهر النظام :التخفيضقيمة

 .التعديل عليها حيث يتم أيضاً تلقائياً التعديل على نسبة التخفيض

o على أسعار الوحدات. التخفيضالسعر الصافي بعد تلقائياً يظهر النظام  :بعد التخفيض الصالي 

o :البنود المختارة. تخفيض يقوم المستخدم بإدخال بعض المالحظات على مالحظات 

o :لنظام مجموع قيم الخصم على الوحدات المدخلة في جدول الكميات.يظهر ا مجموع قيم الخصم 

o :يظهر النظام السعر اإلجمالي لجميع الوحدات المدخلة في جدول الكميات. اإلجمالي الكلي 

o :يظهر النظام السعر الصافي الكلي لجميع الوحدات المدخلة في جدول الكميات. الصالي الكلي 

o :م النسبة الكلية للتخفيض لجميع الواحدات المدخلة في جدول الكميات.يظهر النظا نسبة التخفيض الكلية 

o : :يظهر النظام القيمة الكلية للتخفيض لجميع الواحدات المدخلة في جدول الكميات. قيمة التخفيض الكلية 

o يظهر النظام السعر الصافي الكلي لجميع الوحدات المدخلة في جدول الكميـات: بعد التخفيض الصالي الكلي 

 .وذلك بعد التخفيض

o لجميـع الوحـدات المدخلـة فـي جـدول يعرض النظام مجمـوع قـيم الضـريبة المضـافة  الم الة   ريبةال إجمالي

 .الكميات
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 األسعار عروضتجديد 

علـى معاملـة الشـراء فـي النظـام،  المقدمة من الموردين والجهـات عروض األسعار بتجديد وتمديدتختو هذه الشاشة 

قائمة عـروض األسـعار فـي نظـام المشـتريات المباشـرة عروض األسعار من  تجديدعند اختيار شاشة وتظهر هذه الشاشة 

 . (5-9) كما في الشكل
 

 
 شاشة تجديد عروض األسعار. ( يمثل5-9الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o :عرض أسعار لهـا ومـن مـم  يرغب بتجديد وتمديدلتي يقوم المستخدم بإدخال رقم معاملة الشراء ا رقم المعاملة

 عرض معلومات هذه المعاملة.بيقوم بالضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث سيقوم النظام 

o النظام بعرض الوصف المختصر للمعاملة بعد إدخال رقم المعاملة.يقوم  لمعاملة:ل الوصف المختصر 

o ب عرض األسعار للمعاملة التي تم اختيارها حيـث تـم تسـجيل يظهر النظام رقم طل ض األسعار:ورقم طلب عر

 هذا الرقم في شاشة طلب عروض األسعار.

o :يظهر النظام رقم إصدار تغيير مواصفات طلب عرض األسعار للمعاملة التي تم اختيارها. رقم اإلصدار 

o لة التي تم اختيارها.إصدار تغيير مواصفات طلب عرض األسعار للمعام تاريخيظهر النظام  اإلصدار: تاريخ 

o في طلـب عـروض  اختيارها/تم اختياره التي/الذي الجهة/يقوم المستخدم بإدخال رقم المورد :الجهة/رقم المورد

تلقائيـاً بمجـرد إدخـال  الجهـة/المورد هذه/األسعار للمعاملة التي تم اختيارها حيث سيقوم النظام بعرض اسم هذا

الرئيسـي للشاشـة إلدخـال بيانـات  ديل" الموجـود علـى شـريط المهـامبالضـغط علـى زر "تعـومن مـم يقـوم  الرقم

 .التجديد

o :يقوم المستخدم بادخال رقم خطاب تجديد عروض األسعار. رقم خطاب التجديد 
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o :ل تاريخ خطاب التجديد الهجري وذلك بالضـغط علـى زر "يقوم المستخدم بادخا تاريخ خطاب التجديد هجريF8 "

 النظام تاريخ اليوم مع إمكانية التعيل عليه. من لوحة المفاتيح حيث يعرض

o :يظهر النظام تلقائي تاريخ خطاب التجديد الميالدي بمجرد ادخال التـاريخ الهجـري  تاريخ خطاب التجديد ميالدي

" مـن لوحـة المفـاتيح حيـث يعـرض النظـام F9للتجديد كما ويمكن ادخال التاريخ الميالدي وذلـك بالضـغط علـى زر "

 ع إمكانية التعيل عليه.تاريخ اليوم م

o  باختيـار سـطر البنـد الـذي للتعديل على جدول الكميات التابعة لمعاملة الشراء التي تم اختيارها يقوم المسـتخدم

حيـث  فـوق جـدول الكميـات بالضغط على زر "تعديل" الموجود على شـريط المهـاميريد التعديل عليه ومن مم يقوم 

 دة التمديد صالحية العرض بعد التمديد ومن مم القيام بالحفظ. حقول ميمكنه النظام من التعديل على 

 

 جدول الكميات: •

o )مدة التمديد باألياميقوم المستخدم بإدخال  :مدة التمديد )يوم. 

o )صـالحية عـرض االسـعار بعـد التمديـد بمجـرد إدخـال يظهر النظام تلقائياً  :صالحية العرض بعد التمديد )باأليام

مـع  يد حيث تكون صالحية العرض عبارة عن )صالحية العرض قبل التمديد + مدة التمديد(قيمة في حقل مدة التمد

 .مدة التمديدإمكانية التعديل عليها حيث يتم أيضاً تلقائياً التعديل على 
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 العروض اختيار

 يمر اختيار وتحليل عروض األسعار في الدورة التالية:

 

 

             
                  

)                              (
                         
)                         (

                   
)                                     (

 



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

 
)الشراء المباشر(نظام المشتريات دليل المستخدم:   

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.  157 

 

 عروضاختيار ال

ويقصـد فـي  مجموعة شاشات اختيار العروض في نظام المشتريات المباشرة، (6-0الشكل )تمثل هذه القائمة كما في 

 اختيار عروض أسعار الموردين.جراء يتم من خالله هو إ اختيار العروض
 

 
 شاشة اختيار العروض. ( يمثل6-0الشكل )

 

 فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة. يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم
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 األسعار عروض واختيار تحليل شاشة

تختو هذه الشاشة بتسجيل تحليل واختيـار عـروض األسـعار فـي النظـام، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار شاشـة 

 . (6-1) كلقائمة اختيار العروض في نظام المشتريات المباشرة كما في الشتحليل واختيار عروض األسعار من 
 

 
 شاشة تحليل واختيار عروض األسعار. ( يمثل6-1الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم المعاملة التي يريد تحليل واختيار عروض أسعار لها ومم يقوم بالضغط  رقم المعاملة

، مم يضغط المستخدم على الـزر عرض معلومات هذه المعاملةبالنظام على زر "بحث" من شريط المهام حيث يقوم 

 ."تعديل" ويختار الصنف المراد تحليل واختيار عروض األسعار له

o  :بالضغط على هذا الرابط يستطيع المستخدم الرجـوع إلـى شاشـة ادخـال عـروض أسـعار ادخال عروض اسعار

 لالستعالم فقط.

o  :فعاالً بعد اعتماد تحليل واختيار عروض االسعار لمعاملة الشـراء حيـث بالضـغط  يكون هذا الرابطاعداد أمر الشراء

 عليه يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة إعداد أمر الشراء.

o :يظهر النظام حالة السجل للمعاملة التي تم اختيارها. حالة السجل 

o لهذه المعاملة. الوصف المختصريظهر النظام  :الوصف المختصر للمعاملة 

o يظهر النظام رقم طلب عروض األسعار لهذه المعاملة. م طلب عروض األسعار:رق 

o :يظهر النظام رقم إصدار طلب عروض األسعار للمعاملة التي تم اختيارها. رقم اإلصدار 

o :يظهر النظام تاريخ إصدار طلب عروض األسعار للمعاملة التي تم اختيارها. تاريخ اإلصدار 

o :موفوع الخطاب لطلب عروض األسعار للمعاملة التي تم اختيارها.يظهر النظام  موضوع الخطاب 
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o إشـارة  الحقـل وذلـك بوفـععند اختيار هذا  :استرجاع جميع االصناف() بجانبـه يقـوم  داخـل المربـع الموجـود

النظام باسترجاع جميع االصناف الخاصة بالمعاملة )بنفس ترتيبها( بغـض النظـر إن كـان لهـا تسـعيرات أم ال. وفـي 

 ل عدم اختيار  الحقل وذلك بترك المربع بجانبه فارغاً يقوم النظام باسترجاع االصناف المسعرة فقط. حا

o :رقم مسلسل لبنود جدول الكميات. م 

o :يظهر النظام نوع البند المدخل في جدول الكميات في شاشة تسجيل معاملة شراء. نوع البند 

o :وب المـدخل فـي جـدول الكميـات فـي شاشـة تسـجيل يظهـر النظـام وصـف للبنـد المطلـ وصف البند المطلوب

 معاملة شراء.

o :يظهر النظام الكمية المطلوبة من البند المطلوب المدخل في جدول الكميات. الكمية المطلوبة 

o  :يظهر النظام اسم الوحدة للبند المطلوب "عدد، حبة.....".الوحدة 

 

 :تحليل واختيار عروض األسعار ▪

o يقوم النظام بإعطاء رقم تحليل تلقائي عند الحفظ، حيث يكون أول رقـم هـو عروض: رقم إصدار تحليل واختيار ال

(0.) 

o  :يقوم المستخدم بادخال رقم المورد/الجهة الذي يريد ترسية كامل معاملة الشراء عليـه، بشـرط أن المورد/ جهة

 .قد قّدم عرض بكامل األصناف وبكامل الكمياتيكون هذا المورد/الجهة 

o يتم اختيار رقم عرض اسعار المورد الذي تم ادخال رقمـه فـي الحقـل السـابق، ر عند المورد: رقم عرض االسعا

 وذلك من القائمة المنسدلة          .

o  :يقوم المستخدم بتحديد سبب اختيار أو رفض المورد من القائمة المنسدلة.سبب االختيار/الرلض 

o  :جميـع كميـات المعاملـة علـى هـذا المـورد حيـث  بالضغط على هـذا الـزر يـتم ترسـيةترسية كاملة على مورد

 يتحول هذا الزر بعد ذلك إلى "إلغاء ترسية كاملة على مورد".

o :رقم مسلسل يظهره النظام لعروض األسعار. مسلسل عرض األسعار 

o :يظهر النظام اسم المورد المختار في شاشة إدخال عروض األسعار. المورد 

o :عرض األسعار المختارة في شاشة إدخال عروض األسعار.يظهر النظام حالة  حالة عرض األسعار 

o :يظهر النظام وصف البند المقدم المدخل في شاشة إدخال عروض األسعار. وصف البند المقدم 

o :يظهر النظام عدد أيام صالحية عرض األسعار. صالحية العرض 

o  :يظهر النظام عدد أيام مدة التوريد للبند المطلوب.مدة التوريد 

o يظهر النظام الكمية المقدمة للبند المطلوب. مقدمة:الكمية ال 

o :في شاشة إدخال عروض األسعار. ةيظهر النظام الوحدة المدخل الوحدة 

o :يظهر النظام سعر الوحدة المدخل في شاشة إدخال عروض األسعار. سعر الوحدة 

o :ض األسعار.يظهر النظام قيمة الخصم على سعر الوحدة المدخل في شاشة إدخال عرو قيمة الخصم 

o : يقوم النظام بعرض قيمة التخفـيض علـى سـعر الوحـدة المـدخل فـي شاشـة تخفـيض عـروض  قيمة التخفيض

 االسعارإن وجد .

o    :فـي شاشـة إدخـال بعـرض امـا نعـم او ال كمـا تـم تحديـدها فـي يقوم النظـام البند يخ ع لل ريبة الم الة

 .سعارعروض األ

o    :علـى سـعر الوحـدة المـدخل فـي شاشـة إدخـال قيمة الضريبة المضـافة يقوم النظام قيمة ال ريبة الم الة

 عروض األسعار.

o :يظهر النظام السعر الصافي للوحدة بعد الخصم. صالي سعر الوحدة 

o :يعرض النظام السعر اإلجمالي لهذه الوحدات في العرض. إجمالي العرض 

o :من القائمة المنسـدلة أو اختيـار "ال" إذا كـان اليقوم المستخدم باختيار عرض األسعار وذلك باختيار "نعم"  اختيار 

 يريد عرض األسعار هذا.

o :أو سبب رفضه لهذا العـرض  يقوم المستخدم باختيار سبب موافقته على عرض األسعار سبب االختيار/ الرلض

 من القائمة المنسدلة.

o :يقوم المستخدم بإدخال كمية الترسية لعرض األسعار المختار. كمية الترسية 

o كميات العرض.لجمالي اإل السعر يظهر النظام جمالي:اإل 

o :كميات الترسية لكل الموردين.ل السعر اإلجمالي يظهر النظام إجمالي مجموع اإلجمالي الكلي 
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o :بالضغط عليها يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة تسجيل معاملة شراء و ذلـك  استعراض معاملة الشراء

 .(6-1-1شكل )اللالستعالم فقط كما هو مبين في 

o :كمـا النمـاذج تواقيـع صـالحية بالضغط عليها يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشة أصـحاب أصحاب الصالحية 

 .(6-1-2)الشكل كما هو مبين في  المباشرة المشتريات نظام إعدادات فيمعرف  هو

o شـاء نسـخ مـن حيـث يـتم إن نسـخ الصـور،بالضغط عليها يستطيع المستخدم الدخول إلى شاشـة  :نسخ الصور

 .(6-1-3الشكل )كما هو مبين في معاملة الشراء ألشخاص أو جهات محددة 

 
 تسجيل معاملة شراء. ( يمثل شاشة6-1-1الشكل )
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 شاشة أصحاب الصالحية. يمثل (6-1-2الشكل )
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 شاشة نسخ الصور. ( يمثل6-1-3الشكل )

 

o علـى زر "طباعـة" مـن شـريط المهـام حيـث يعـرض  لطباعة محضر لجنة اختيار العـروض يقـوم المسـتخدم بالضـغط

 (. 4-1-6الشكل )النظام المحضر كما في 

o م اعتماد اختيار العروض من خالل هذه الصفحة وذلك بعد اجراء عملية الحفظ حيث يتيح لـه النظـام يمكن للمستخد

 اعتماد اختيار العروض كما هو مبين في الحقول التالية:

o يقوم المستخدم بادخال مالحظاته على اعتماد/عدم اعتماد اختيار العروض.اد: مالحظات االعتماد/عدم االعتم 

o :يقوم المستخدم بالضغط على زر "اعتماد" حيث يصبح اختيار العروض معتمداً. اعتماد 

o :يقوم المستخدم بالضغط على زر "عدم االعتماد" حيث يصبح اختيار العروض غير معتمداً. عدم االعتماد 
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 محضر لجنة اختيار العروض. يمثل (6-1-1الشكل )
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 العروض اختيار اعتماد

تختو هذه الشاشة بالسماح للمستخدم صاحب الصالحية باعتماد اختيار العروض فـي النظـام، وتظهـر هـذه الشاشـة 

 . (6-2) قائمة اختيار العروض في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكلاختيار العروض من  اعتمادعند اختيار 
 

 
 شاشة اعتماد اختيار العروض. ( يمثل6-2الشكل )

 

يقوم المستخدم بإدخال رقـم معاملـة الشـراء فـي الحقـل )رقـم المعاملـة( مـم يضـغط علـى الـزر "بحـث" فيقـوم النظـام 

باسترجاع معلومات المعاملـة، مـم يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى الـزر "اعتمـاد" العتمـاد تحليـل معاملـة الشـراء. ويمكـن 

من خالل هذه الشاشة أن يقوم بإلغاء االعتماد من خالل الضغط علـى زر "إلغـاء االعتمـاد" الـذي يظهـر مكـان زر  للمستخدم

 "اعتماد" وذلك بعد تنفيذ عملية االعتماد.

 

كما يمكن للمستخدم أن يقوم بعدم اعتماد تحليل واختيار عروض األسعار لمعاملة الشراء، وذلك من خالل الضـغط علـى 

 العتماد".الزر "عدم ا
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 االختيار حالة حسب األسعار عروض كشف

تختو هذه الشاشة بإعداد كشف عروض األسعار حسب حالة االختيار في النظـام، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار 

-3قائمة اختيار العروض في نظام المشـتريات المباشـرة كمـا فـي الشـكل )كشف عروض األسعار حسب حالة االختيار من 

6) . 
 

 
 كشف عروض األسعار حسب حالة االختيار. ( يمثل شاشة6-3ل )الشك

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 محددات التقرير: •

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم معاملة الشراء التي يريد إعداد كشف عروض األسـعار حسـب  رقم معاملة الشراء

 ."Tab، مم يضغط على الزر "حالة االختيار لها

o قـام المسـتخدم بإدخـال رقـم طلـب عـروض األسـعار للمعاملـة التـي  يعرض النظـام سعار:رقم طلب عروض األ

 رقمها في الحقل السابق.

o  :تم إدخال رقمهارقم اإلصدار لمعاملة الشراء التي  يعرض النظام تلقائياً رقم اإلصدار. 

o :تم إدخال رقمهاتاريخ اإلصدار لمعاملة الشراء التي  يعرض النظام تاريخ اإلصدار. 

o تم إدخال رقمهالمعاملة الشراء التي  يعرض النظام مسّمى العملية :سّمى العمليةم. 

o :تم إدخال رقمهاموفوع خطاب الضمان لمعاملة الشراء التي  يعرض النظام موضوع الخطاب. 

o :يقوم المستخدم باختيـار حالـة االختيـار لعـروض معاملـة الشـراء مـن القائمـة المنسـدلة "العـروض  حالة االختيار

 لمختارة كلياً، العروض المختارة جزئياً، العروض الغير مختارة".ا

o :يقوم المستخدم باختيار حالة تحليل واختيار العروض لمعاملة الشراء مـن القائمـة  حالة تحليل واختيار العروض

 المنسدلة "كليهما، جديد، معتمد".
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o  تحليـل واختيـار عـروض األسـعار، مـع  بإدخـال رقـم إصـداريقوم المسـتخدم  تحليل واختيار العروض:رقم إصدار

 .المربع في (بوفع إشارة )وذلك إمكانية اختيار كل أرقام إصدار تحليل واختيار عروض األسعار، 

o :يقوم المستخدم باختيار إظهار كل مورد فـي صـفحة وذلـك  إظهار كل مورد لي صفحة( بوفـع إشـارة) فـي 

 عروض أسعار كل مورد في صفحة منفصلة.المربع الموجود بجانبها حيث سيعرض النظام كشف ب

o  حيث يعـرض النظـام شريط المهام يقوم المستخدم بعد اختيار الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من

كشف بعـروض  خيارين لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرفي فيتم اختيار الشكل المطلوب حيث يظهر

 .(1-3-6) الشكلا في حسب حالة االختيار كم األسعار
 

 
 كشف عروض األسعار حسب حالة االختيار. يمثل (6-3-1الشكل )
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 (التعميد) الشراء أمر

 يمر تسجيل أمر الشراء في الدورة التالية:
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 (أمر الشراء )التعميد

 إجـراءهـي  شـراءأمـر الويقصد فـي  ،مجموعة شاشات أمر الشراء في النظام (7-0الشكل )تمثل هذه القائمة كما في 

، وتتم عملية أمر الشـراء أوالً بإعـداد أمـر الشـراء ومـن مـم إعداد أمر الشراء لمعاملة الشراء واعتماده وإصداره يتم من خالله

اعداد طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية واعتماد طلب الحجز ومن مم اعتماد أمر الشراء ومن مم إصدار أمـر الشـراء ومـن مـم 

 . اعداد أمر الصرف
 

 
 .(شاشة أمر الشراء )التعميد ( يمثل7-0الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 الشراء أمر إعداد

أمـر قائمـة تختو هذه الشاشة بإعداد أمر الشراء في النظام، وتظهر هذه الشاشة عنـد اختيـار إعـداد أمـر الشـراء مـن 

 . (7-1) الشراء )التعميد( في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكل
 

 
 شاشة إعداد أمر الشراء. ( يمثل7-1الشكل )

 

 تتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :مـم يقـوم يقوم المستخدم بإدخال رقم معاملة الشراء التي يريد إعداد أمر الشـراء لهـا ومـن  رقم معاملة الشراء

إن كانت موجودة في النظام، مـم  " من شريط المهام حيث يتم عرض معلومات معاملة الشراءTabبالضغط على زر "

 .يضغط على الزر "جديد" ويقوم بتعبئة معلومات أمر الشراء )التعميد(

o  :واختيـار بالضغط على هذا الرابط يستطيع المستخدم الرجوع إلى شاشـة تحليـل تحليل واختيار عروض اسعار

 عروض أسعار لالستعالم فقط.

o  :يكون هذا الرابط فعاالً بعد حفظ أمر الشراء بالضـغط عليـه يسـتطيع المسـتخدم الـدخول إلـى اعتماد أمر الشراء

 شاشة اعتماد أمر الشراء.

o :يظهر النظام الوصف المختصر للمعاملة الشراء التي نريد إعداد أمر شراء لها. الوصف المختصر للمعاملة 

o يظهر النظام رقم واسم الجهة الطالبة ألصناف معاملة الشراء. جهة الطالبة:ال 

o  :بنـود مـن مبلـغ حجـز طلـب" شاشـة فـتح فيـتم" الحجـز طلـب إعـداد" زر علـى الضـغط عنـدإعداد طلب الحجـز 

 .فيقوم المستخدم بعمل طلب حجز جديد ألمر الشراء" الميزانية

o :للنظام.يظهر النظام السنة المالية  السنة المالية 

o :يظهر النظام حالة السجل "جديد". حالة السجل 
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o ( أو كـل البنـود) احـد لـه/لها ترسـيةرقـم المورد/الجهـة الـذي/التي تـم  يقـوم المسـتخدم بإدخـال :الجهة/المورد

 الكميـات جـدول يظهـر الجهة/المورد رقم إدخال عندفي شاشة تحليل واختيار عروض األسعار و  منها/المقدمة منه

 . (7-1-1)الشكل كما في  عليها/عليه ترسيتها تمت التي البنود ييحتو الذي

o :ويكون مساوي لعدد الموردينرقم مسلسل ألمر الشراء بالنسبة للمعاملة الرقم المسلسل ،. 

o  فعــال ويمكــن  يصــبححيــث  فــي شاشــة إعــداد أمــر الشــراء، يكــون غيــر فعــال التعميــدحقــل رقــم  :التعميــدرقــم

 صدار أمر الشراء.للمستخدم إدخاله في شاشة إ

o  فعـال ويمكـن  يصـبححيـث فـي شاشـة إعـداد أمـر الشـراء،  حقل تاريخ أمر الشراء يكون غير فعال :التعميدتاريخ

 للمستخدم إدخاله في شاشة إصدار أمر الشراء. 

o :يظهر النظام رقم طلب عرض األسعار للمعاملة التي تم اختيارها. رقم طلب عرض األسعار 

o ديد عروض أسعار المورد من خالل شاشة تجديد عروض األسعار بحيث يـتم التعامـل مـع في حال سبق وأن تم تج

يظهر النظام البيانـات التاليـة ) رقـم خطـاب التجديـد ، تـاريخ خطـاب التجديـد  أخر حركة تجديد لعروض أسعار المورد

 بالهجري ، تاريخ خطاب التجديد بالميالدي (

o :عروض األسعار للمعاملة التي تم اختيارها. يظهر النظام رقم إصدار طلب رقم اإلصدار 

o :يظهر النظام تاريخ إصدار طلب عروض األسعار للمعاملة التي تم اختيارها. تاريخ اإلصدار 

o :مسمى عملية معاملة الشراء الشراء. يعرض النظام تلقائياً  مسمى العملية 

o :يقوم المستخدم بادخال رقم البند. رقم البند 

o يظهر النظام رقم إصدار وتحليل اختيار العروض. ار العروض:رقم إصدار تحليل واختي 

o :بالضــغط علــى زر "أصــحاب الصــالحية" يســتطيع المســتخدم الــدخول إلــى شاشــة أصــحاب أصــحاب الصــالحية 

 .(7-1-2الشكل )كما هو مبين في  المباشرة المشتريات نظام إعدادات فيمعرف  هو كما النماذج تواقيع صالحية

o بالضـغط علـى زر "اسـتعراض معاملـة الشـراء" يسـتطيع المسـتخدم الـدخول إلـى  شـراء:استعراض معاملـة ال

 .(3-1-7الشكل )شاشة تسجيل معاملة شراء و ذلك لالستعالم فقط كما هو مبين في 

o :يعرض النظام قيمته تلقائياً بناءاً على القيمة المدخلة في حقل مدة التوريد وتاريخ أمر الشـراء  آخر موعد للتوريد

 .1- التوريد مدة+  الشراء أمر تاريخ=  للتوريد موعد آخرحسب المعادلة التالية:  وذلك

o :يعرض النظام قيمة حقـل مـدة التوريـد تلقائيـاً حسـب القيمـة المدخلـة فـي شاشـة إدخـال عـروض  مدة التوريد

 األسعار ويمكن للمستخدم التعديل على قيمة حقل مدة التوريد.

o تسـليم بنـود معاملـة الشـراء مـثالً فـي المسـتودع فـي موقـع  موقـعإدخـال المسـتخدم ب : يقـومالتسـليم موقع

 الشركة.

o :يعرض النظام قيمة حقل رقم طلب الحجز حسب القيمة المدخلة في شاشة طلب حجـز مبلـغ  رقم طلب الحجز

 من بنود الميزانية بالنسبة لرقم المعاملة.

o :سب القيمـة المدخلـة فـي شاشـة طلـب حجـز يعرض النظام قيمة حقل تاريخ طلب الحجز ح تاريخ طلب الحجز

 مبلغ من بنود الميزانية بالنسبة لرقم المعاملة.

o :يعرض النظام قيمة حقل اسم معـد طلـب الحجـز حسـب القيمـة المدخلـة فـي شاشـة  اسم معد طلب الحجز

 طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية بالنسبة لرقم المعاملة.

o :دخال رقم خطاب رد المالية.يقوم المستخدم بإ رقم خطاب رد المالية 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب رد المالية. تاريخ خطاب الرد 

o :يعرض النظام قيمة حقل رقم أمر الصرف حسب القيمة المدخلة في شاشة إعداد استمارة أمـر  رقم أمر الصرف

 الصرف.

o :مدخلة في شاشـة إعـداد اسـتمارة يعرض النظام قيمة حقل تاريخ أمر الصرف حسب القيمة ال تاريخ أمر الصرف

 أمر الصرف.

o :يعـرض النظـام قيمـة حقـل اسـم صـاحب االسـتحقاق حسـب القيمـة المدخلـة فـي  اسم صاحب االستحقاق

 شاشة إعداد استمارة أمر الصرف.

o :يعرض النظام قيمة حقل المبلغ حسب القيمة المدخلة في شاشة إعداد استمارة أمر الصرف. المبلغ 

o :لمستخدم بإدخال رقم الشيك المحرر للمورد.يقوم ا رقم الشيك 

o يقوم المستخدم بإدخال تاريخ الشيك المحرر للمورد. الشيك: ختاري 
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o  فـي حـال التالية )رقم خطاب الموافقة ، تاريخ خطاب الموافقة ، سبب زيـادة الكميـة المعتمـدة (يتم تفعيل الحقول

بند أو أكثر فمن البنود التي يشملها أمر الشراء وتكـون قام المستخدم بزيادة الكمية المعتمدة عن كمية الترسية ل

 .إجبارية اإلدخال 
 

 
 شاشة إعداد أمر الشراء. الجزء األسفل من ( يمثل7-1-1الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 جدول الكميات: •

o :رقم مسلسل لبنود جدول الكميات.  م 

o تسجيل معاملة شراءاشة يظهر النظام نوع البند والمدخل في ش :نوع البند. 

o :تسجيل معاملة شراءيظهر النظام وصف البند المطلوب المدخل في شاشة  وصف البند المطلوب. 

o :تسجيل معاملة شراءيظهر النظام الكمية المطلوبة من البند والمدخلة في شاشة  الكمية المطلوبة. 

o جيل معاملة جديدة.يظهر النظام الوحدة للبند المطلوب والمدخلة في شاشة تس :الوحدة 

o :يظهر النظام حالة عرض األسعار للمعاملة والمدخلة في شاشة إدخال عروض األسعار. حالة عرض األسعار 

o :يظهر النظام وصف البند المقدم والمدخل في شاشة إدخال عروض أسعار. وصف البند المقدم 

o :اشة تحليل واختيار عروض األسعار.يظهر النظام كمية ترسية البند المطلوب والمدخلة في ش كمية الترسية 

o بند المطلوبالمعتمدة لليظهر النظام كمية  :المعتمدهكمية ال. 

o يتـاح للمسـتخدم ادخـال ( حيـث نسـبة الخصـم، قيمـة الخصـمانت المعاملة مختصرة تظهر الحقول )في حال ك

يـتم عكـس تـأمير ، حيـث نسبة الخصم  أو قيمة الخصم وفي حـال ادخـال النسـبة يـتم احتسـاب القيمـة والعكـس

 .(7-1-4الشكل )كما في  الخصم على الضريبة المضافة وصافي سعر الوحدة واالجمالي
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o    :فـي شاشـة إدخـال بعـرض امـا نعـم او ال كمـا تـم تحديـدها فـي يقوم النظـام البند يخ ع لل ريبة الم الة

 .سعارعروض األ

o    :سـعر الوحـدة المـدخل فـي شاشـة إدخـال  علـىيقوم النظام قيمة الضريبة المضـافة قيمة ال ريبة الم الة

 عروض األسعار.

o :يظهر النظام صـافي سـعر الوحـدة للبنـد المطلـوب والمدخلـة فـي شاشـة تحليـل واختيـار  صالي سعر الوحدة

 عروض األسعار.

o :يظهر النظام إجمالي سعر البند المطلوب والمدخل في شاشة تحليل واختيار عروض األسعار. اإلجمالي 

o :يعرض النظام ربابط يظهر فيه أمكان توريد البنود. مكان التوريد 

o :)مدة التوريد بااليام للبند. يعرض النظام  مدة التوريد )يوم 

o :يظهر النظام مجموع السعر اإلجمالي للبنود الموجودة في جدول الكميات. إجمالي التعميد 

o :بإفافته.يقوم المستخدم بإدخال بعض المالحظات على أمر الشراء الذي قام  مالحظات 

o :يقوم المستخدم بإدخال بعض المرفقات على أمر الشراء الذي قام بإفافته. المرلقات 

o :بالضغط على زر "شروط أوامر الشـراء" يسـتطيع المسـتخدم الـدخول إلـى شاشـة شـروط  شروط أوامر الشراء

 .(7-1-5الشكل )أوامر الشراء كما في 

 

م بالضغط على زر "جديد" مـن شـريط المهـام حيـث تظهـر الحقـول إلفافة شرط من شروط أوامر الشراء يقوم المستخد

 التالية: التالية

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :رقم مسلسل للشرط. م  

o :رقم الشرط والذي تـم تعريفـه فـي الرمـوز واإلعـدادات فـي شاشـة شـروط  يقوم المستخدم بادخال رقم الشرط

 تقديم عروض األسعار و شروط أوامر الشراء.

o :يظهر النظام وصف الشـرط والـذي تـم تعريفـه فـي الرمـوز واإلعـدادات فـي شاشـة شـروط تقـديم  وصف الشرط

 عروض األسعار و شروط أوامر الشراء.
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 شاشة أصحاب الصالحية. ( يمثل7-1-2الشكل )
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 ل شاشة استعراض معاملة الشراء.( يمث7-1-3الشكل )
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 عاملة مختصرة.( يمثل جدول الكميات في حال كانت الم7-1-4الشكل )
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 ( يمثل شاشة شروط أوامر الشراء.7-1-5الشكل )

 

o :بالضغط علـى زر "نسـخ الصـور" يسـتطيع المسـتخدم الـدخول إلـى شاشـة نسـخ الصـور كمـا فـي  نسخ الصور

 .(7-1-6)  الشكل 

 

هـام حيـث إلفافة نسخ الصور الموجهة الى الجهات المختلفة يقوم المستخدم بالضغط علـى زر "جديـد" مـن شـريط الم

 التالية: تظهر الحقول التالية

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :رقم مسلسل للشرط. م  

o  والذي تم تعريفه في الرموز واإلعـدادات فـي شاشـة  نسخ الصوررقم  يقوم المستخدم بادخال :نسخ الصوررقم

 .رموز نسخ الصورشروط 

o  رمـوز لرمـوز واإلعـدادات فـي شاشـة والـذي تـم تعريفـه فـي ا نسخ الصوريظهر النظام وصف  :نسخ الصوروصف

 نسخ الصور.
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 ( يمثل شاشة نسخ الصور.7-1-6الشكل )

 

إلفافة خطاب معين يتم بعد إدخال معلومات هذه الشاشة الضغط على زر "تعديل" من شريط المهام ومن مم يـتم عمـل  •

 مايلي: 

o :بالضغط على هذا الرابط يقوم النظام بفتح وميقة جدي لتح الصيغة العامة(  دة علـى برنـامMS Word)  حيـث يقـوم

المستخدم بطباعة الخطاب الذي يريده ومن مم يحفظه في مكان ما على جهاز الحاسب ليتم استرجاعه وتحميلـه 

 عن طريق رابط "تحميل الخطاب".

o :يقوم المستخدم بالضغط على كلمـة تحميـل الخطـاب ليـتمكن مـن تحديـد المكـان الموجـود بـه  تحميل الخطاب

" Browseومن مم يقوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر " (7-1-7حيث يظهر النظام شاشة كما في الشكل )الخطاب 

حيث يتم فتح قائمة الختيار المرفق من مكان تخزينه ويقوم المستخدم بعد ذلك بالضـغط علـى زر "تحميـل" ويقـوم 

 المرفق مضافاً. المستخدم بعد ذلك بالضغط على زر "إغالق" الموجود أسفل الشاشة حيث يصبح هذا
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 يمثل شاشة تحميل الخطاب. (7-1-7الشكل )

 

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

o  يمكن للمستخدم اعتماد أمر الشراء من خالل هذه الصفحة وذلك بعد اجراء عملية الحفظ حيث يتيح له النظام

 و مبين في الحقول التالية:اعتماد أمر الشراء كما ه

o  :يقوم المستخدم بادخال مالحظاته على اعتماد أمر الشراء.مالحظات االعتماد 

o :يقوم المستخدم بالضغط على زر "اعتماد المعاملة" حيث يصبح أمر الشراء معتمداً. اعتماد المعاملة 

o  :شراء عليه، وذلـك مـن خـالل القائمـة يقوم المستخدم باختيار النموذج المراد طباعة أمر النماذج أمر الشراء

المنسدلة. وهذه النماذج الموجودة فـي القائمـة المنسـدلة يـتم تصـميمها مـن خـالل مصـمم نمـاذج الطباعـة 

  الخاص بنظام المشتريات المباشرة، ومن مم إفافتها للنظام من خالل شاشة تعريف النماذج.

o  :لية الطباعة.يقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر لتنفيذ عمطباعة 
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 تسجيل خطابات اإلنذار

تسـجيل ، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار المشتريات المباشرة في نظام تسجيل خطابات اإلنذارتختو هذه الشاشة ب

 . (7-2) قائمة أمر الشراء )التعميد( في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكلمن  خطابات اإلنذار
 

 
 جيل خطابات اإلنذار.شاشة تس ( يمثل7-2الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: •

o  :تسجيل خطـاب إنـذار خـاص بهـا، مـم  يريد يالت يقوم المستخدم بإدخال رقم معاملة الشراءرقم معاملة الشراء

 .( من لوحة المفاتيحTabيضغط على الزر )

o شكل تلقائي.النظام بعرض تاريخ المعاملة بيقوم  :تاريخ المعاملة 

o النظام بعرض الوصف المختصر للمعاملة بشكل تلقائي.يقوم  :الوصف المختصر للمعاملة 

o النظام بعرض أوامر الشـراء الخاصـة بالمعاملـة )التعاميـد( بشـكل تلقـائي، ليختـار المسـتخدم يقوم  :رقم التعميد

 إحداها من القائمة المنسدلة.

o لتعميد الذي تم اختياره.النظام بعرض تاريخ ايقوم  :تاريخ التعميد 

o النظام بعرض تاريخ آخر موعد للتوريد.يقوم  :آخر موعد للتوريد 

o )النظام بعرض مدة التوريد.يقوم  :مدة التوريد )يوم 

o النظام بعرض الشركة/المؤسسة.يقوم  :الشركة/المبسسة 

o النظام بعرض مسمى العملية.يقوم  :مسمى العملية 

o رض إجمالي التعميد.النظام بعيقوم  :إجمالي التعميد 
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بعد اختيار المعاملة واختيار رقم التعميد )أمر الشراء(، يقوم المستخدم بالضغط على الزر "جديد" ومـن  :خطابات اإلنذار •

 مم يقوم بإدخال معلومات خطاب اإلنذار المراد تسجيله على المعاملة.

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم خطاب اإلنذار. رقم خطاب اإلنذار 

o يقوم المستخدم بإدخال تاريخ خطاب اإلنذار. خ خطاب اإلنذار:تاري 

o :يقوم المستخدم باختيار إيقاف اإلنذار أم ال. إيقاف اإلنذار 

o :إيقـاف يقوم المستخدم بإدخال سبب إيقاف اإلنذار، وذلك إذا تم اختيار القيمة )نعم( للحقل ) سبب اإليقاف

 (.اإلنذار

o :لمالحظات )إن وجدت(.يقوم المستخدم بإدخال ا المالحظات 

o :يقوم المستخدم باختيار النموذج المراد طباعة خطابات اإلنذار عليه، وذلك :  نماذج تسجيل خطابات اإلنذار

من خالل القائمة المنسدلة. وهذه النماذج الموجودة في القائمة المنسدلة يـتم تصـميمها مـن خـالل مصـمم 

  ، ومن مم إفافتها للنظام من خالل شاشة تعريف النماذج.نماذج الطباعة الخاص بنظام المشتريات المباشرة

o :يقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر لتنفيذ عملية الطباعة. طباعة 
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 الشراء أمر اعتماد

تختو هذه الشاشة بالسماح للمستخدم صاحب الصالحية باعتماد أمر الشراء في النظام، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد 

 . (7-3) قائمة أمر الشراء )التعميد( في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكلء من أمر الشرا اعتماداختيار 
 

 
 شاشة اعتماد أمر الشراء. ( يمثل7-3الشكل )

 

وذلك بالضغط على زر "بحث" من شريط المهـام حيـث تظهـر شاشـة المراد اعتماده  أمر الشراءيقوم المستخدم باختيار 

فيتم عرض معلوماته، أو يقوم المستخدم بإدخال رقم أمر الشراء في حقـل  أمر شراءباختيار يقوم المستخدم ف أوامر الشراءب

أمـر الشـراء،  عـرض معلومـات)رقم معاملة الشراء( إذا كان متوفرا لدل المستخدم مم يضغط على الزر "بحث" فيقوم النظام ب

هـي )معتمـد( مـع إمكانيـة إلغـاء االعتمـاد وذلـك  ومن مم يقوم بالضغط على زر "اعتماد المعاملة" فتصـبح حالـة أمـر الشـراء

 بالضغط على زر )إلغاء اعتماد( الذي يظهر بعد عملية االعتماد.
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 الشراء أمر إصدار

تختو هذه الشاشة بالسماح للمستخدم صاحب الصالحية بإصدار أمر الشراء فـي النظـام، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد 

 . (7-4) لشراء )التعميد( في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكلقائمة أمر ااختيار إصدار أمر الشراء من 
 

 
 شاشة إصدار أمر الشراء. ( يمثل7-4الشكل )

 

وذلك بالضغط على زر "بحث" مـن شـريط المهـام حيـث تظهـر شاشـة المراد إصداره  أمر الشراءيقوم المستخدم باختيار 

يتم عرض معلوماته، أو يقوم المستخدم بإدخال رقم أمر الشراء في حقـل ف أمر شراءيقوم المستخدم باختيار ف أوامر الشراءب

أمـر الشـراء،  عـرض معلومـات)رقم معاملة الشراء( إذا كان متوفرا لدل المستخدم مم يضغط على الزر "بحث" فيقوم النظام ب

 مصدر(.ومن مم يقوم بالضغط على زر "تعديل" مم يضغط على الزر "حفظ" فتصبح حالة أمر الشراء هي )
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 الميزانية بنود من مبلغ حجز طلب

تختو هذه الشاشة بإعداد طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية في النظام، وتظهر هذه الشاشة عند اختيـار طلـب حجـز 

 . (7-5) مبلغ من بنود الميزانية من قائمة أمر الشراء )التعميد( في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكل
 

 
 طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية. يمثل شاشة( 7-5الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

  المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم معاملة الشراء مم يضغط علـى الـزر " رقم معاملة الشراءTab فيقـوم النظـام بعـرض ،"

  معلومات معاملة الشراء.

o :تخدم باختيار الرقم المتسلسل ألمر الشراء من القائمة المنسدلة.يقوم المس الرقم المتسلسل ألمر الشراء 

o :يقوم النظام بعرض الوصف المختصر للمعاملة. الوصف المختصر للمعاملة 

o :يقوم النظام بعرض رقم إصدار تحليل واختيار العروض. رقم إصدار تحليل واختيار العروض 

o :من القائمة المنسدلة، فيختار إمـا )ارتبـاط حجـز مؤقـت( أو )ارتبـاط يقوم المستخدم باختيار نوع اإلرتباط  نوع اإلرتباط

 مشاريع(، حيث يظهر لكل اختيار قائمة من الحقول تختلف عن حقول اآلخر، وفيما يلي شرح لذلك:

، فيضـغط المسـتخدم علـى الـزر (1-5-7نوع اإلرتباط )ارتباط حجز مؤقت( يظهـر قائمـة كمـا فـي الشـكل ) بعد اختيار ▪

 :بئة معلومات طلب الحجز، والتي تشمل المعلومات التالية"جديد" لتع
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 طلب حجز مبقت: •

o :يظهر النظام حالة الطلب وتكون "جديد غير معتمد"، مم تصبح حالة الطلب "معتمد مـن مـدير الجهـة  حالة الطلب

  الطالبة" بعد اعتماد طلب الحجز.

o :يقوم النظام بإعطاء رقم للطلب بشكل تلقائي. رقم الطلب 

o كما ويمكن البحـث فـي هـذه الشاشـة مـن ة الطالبةييقوم النظام بعرض الوحدة اإلدار لوحدة اإلدارية الطالبة:ا ،

 .خالل هذا الحقل

o :كما ويمكن البحث في هذه الشاشة من خالل هذا الحقلالتاريخ بعرض يقوم النظام التاريخ ،. 

o :عد اإلنتهاء من حفظ طلب الحجز.يقوم النظام بإعطاء رقم مرجعي بشكل تلقائي ب الرقم المرجعي 

o :)يقوم المستخدم بإدخال رقم مذكرة الحجز )الصادر(. رقم مذكرة الحجز )الصادر 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ مذكرة الحجز. تاريخ المذكرة 

o :كمـا ويمكـن البحـث فـي هـذه الشاشـة مـن خـالل هـذا يقوم النظام بعرض المبلغ اإلجمالي المبلغ اإلجمالي ،

 .الحقل

o :يقوم المستخدم بإدخال التاريخ المتوقع للصرف. التاريخ المتوقع للصرف 

o :يقـوم المسـتخدم باختيـار هـذا الخيـار إذا كـان يرغـب بصـرف المبلـغ  المبلغ المطلوب سيصرف دلعـة واحـدة

 المطلوب على شكل دفعة واحدة.

o :ــتفيدة ــة المس ــدة اإلداري ــة  الوح ــدة اإلداري ــم الوح ــال رق ــوم المســتخدم بإدخ ــوم النيق ــام المســتفيدة ليق ظ

 .باسترجاعها

o :يقوم المستخدم باختيار الفرع المستفيد من خالل القائمة المنسدلة. الفرع المستفيد 

o :كمـا ويمكـن البحـث فـي هـذه الشاشـة مـن يقوم النظام بعرض اسم صاحب الحق، وهـو المـورد صاحب الحق ،

 .خالل هذا الحقل

o وجد(المستخدم بإدخال الشرح )إن يقوم  :الشرح. 

o المستخدم بإدخال المالحظات )إن وجدت(يقوم  :المالحظات. 

لطباعة طلب الحجز يقوم المستخدم بالضغط على زر "طباعة" من شريط المهام حيث يظهر النظام شاشـة فرعيـة 

ويقوم بادخال اسم صاحب الموافقة وتاريخ الموافقة ومن مم الضغط علـى زر  (2-5-7في الشكل ) كما هو أدناه كما

 تكوين التقرير" حيث يعرض النظام نموذج طلب اإلرتباط."
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 غط على زر طباعة.تظهر بعد الض ( يمثل الشاشة فرعية التي7-5-2الشكل )

 

o  الضـغط علـى زر "تعـديل" مـن شـريط المهـام  ،معلومات هذه الشاشـة حفظيتم بعد  طلب حجز معين،إلفافة

 ومن مم يتم عمل مايلي: 

o :بالض لتح الصيغة العامة(  غط على هذا الرابط يقوم النظام بفتح وميقة جديدة على برنامMS Word حيـث )

يقــوم المســتخدم بطباعــة الخطــاب الــذي يريــده ومــن مــم يحفظــه فــي مكــان مــا علــى جهــاز الحاســب ليــتم 

 استرجاعه وتحميله عن طريق رابط "تحميل الخطاب".

o :اب ليتمكن من تحديد المكان الموجـود بـه يقوم المستخدم بالضغط على كلمة تحميل الخط تحميل الخطاب

" حيـث يـتم فـتح Browseومن مم يقوم المستخدم بالضغط على زر " فرعيةالخطاب حيث يظهر النظام شاشة 

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

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

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

o  :يتم الضغط على رابط نسخ الصور وذلك لتحديد نسخ صور االحـاالت لمـن سـيتم إرسـالها حيـث نسخ الصور

 (.1-1-5-7تظهر شاشة نسخ الصور كما في الشكل )

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

o :رقم مسلسل. م 

o :يتم إدخال رقم نسخ الصور حيث تـم تعريـف نسـخ الصـور فـي شاشـة رمـوز نسـخ الصـور مـن  رقم نسخ الصور

 االعدادات والرموز.

o :ر بمجرد إدخال رقم نسخ الصور.يعرض النظام وصف نسخ الصو وصف نسخ الصور 
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 ارتباط حجز مؤقت. –اشة طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية يمثل ش (7-5-1الشكل )
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 نسخ الصور. ( يمثل شاشة7-5-1-1الشكل )

 

(، فيضغط المستخدم على الزر "جديـد" 3-5-7بعد اختيار نوع اإلرتباط )ارتباط مشاريع( يظهر قائمة كما في الشكل ) ▪

 معلومات طلب الحجز، والتي تشمل المعلومات التالية: لتعبئة

 

 طلب ارتباط مشاريع: •

o :يظهر النظام حالة الطلـب وتكـون " غيـر معتمـد"، مـم تصـبح حالـة الطلـب "معتمـد مـن  حالة الطلب

  الجهة الطالبة" بعد اعتماد طلب الحجز.

o :يقوم النظام بإعطاء رقم ارتباط بشكل تلقائي. رقم اإلرتباط 

o يقوم المستخدم بإدخال تاريخ اإلرتباط. إلرتباط:تاريخ ا 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم القرار. رقم القرار 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ القرار. تاريخ القرار 

o :بعد اإلنتهاء من إجراءات الربط مع النظام المالي. البندرقم  بعرضيقوم النظام  رقم البند 

o بعد اإلنتهاء من إجراءات الربط مع النظام المالي. البند ماس بعرضيقوم النظام  البند: اسم 

o :يقوم النظام بعرض المبلغ اإلجمالي. المبلغ اإلجمالي 

o :يقوم المستخدم بإدخال اسم العقد. اسم العقد 

o :يقوم النظام بعرض اسم المقاول. اسم المقاول 

o :يقوم المستخدم بإدخال سبب اإلرتباط. سبب اإلرتباط 

o :المستخدم مالحظات إن وجدت.يقوم  مالحظات 
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 ارتباط مشاريع. –مثل شاشة طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية ( ي7-5-3الشكل )
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 (االرتباط) الحجز طلب اعتماد

تختو هذه الشاشة بالسماح للمستخدم صاحب الصالحية باعتماد طلب الحجز في النظام، وتظهر هذه الشاشـة عنـد 

 . (7-6) قائمة أمر الشراء )التعميد( في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكلمن  (رتباططلب الحجز )اال اعتماداختيار 
 

 
 .(شاشة اعتماد طلب الحجز )االرتباط ( يمثل7-6الشكل )

 

يقـوم ف بمعـامالت الشـراءحيـث تظهـر شاشـة  يقوم المستخدم بالبحث عن معاملة الشراء من خالل الضغط الزر "بحث"

المـراد اعتمـاد  إدخـال رقـم معاملـة الشـراءلمسـتخدم فيتم عرض معلوماتها، كما يمكن ل معاملة الشراء المستخدم باختيار

لوحـة المفـاتيح، " مـن Tabضغط علـى زر "طلبات الحجز الخاصة بها إذا كان رقم معاملة الشراء متوفرا لدل المستخدم، مم ي

دم الرقم المسلسل ألمر الشراء، أو ، ومن مم يقـوم بالضـغط ، مم يختار المستخفيقوم النظام بعرض معلومات معاملة الشراء

 على زر "اعتماد"، مع إمكانية إلغاء االعتماد وذلك بالضغط على زر )إلغاء اعتماد( الذي يظهر بعد عملية االعتماد.
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 الصرف أمر استمارة إعداد

ند اختيار إعداد استمارة أمر الصـرف تختو هذه الشاشة بإعداد استمارة أمر الصرف في النظام، وتظهر هذه الشاشة ع

 . (7-7) قائمة أمر الشراء )التعميد( في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكلمن 
 

 
 شاشة إعداد استمارة أمر الصرف. ( يمثل7-7الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :م معاملة الشراء مم الضغط على الزر "بإدخال رق المستخدم يقوم رقم معاملة الشراءTab ،من لوحة المفـاتيح "

 . فيعرض النظام معلومات المعاملة

o النظام بعرض الوصف المختصر للمعاملة. يقوم :الوصف المختصر للمعاملة 

o  :التابعـة الشـراء أوامـر وهـي المنسـدلة القائمـة مـن الشـراء أمـر رقـم يقوم المستخدم باختيـار رقم أمر الشراء 

 .قيمتها بكامل صرف أوامر لها عمل يتم لم والتي الشراء عاملةلم

o :(رقم أمر الشراء)يعرض النظام تاريخ أمر الشراء الذي تم اختياره في حقل  تاريخ أمر الشراء. 

o :يعرض النظام السنة المالية للنظام. السنة المالية 

o :(جديد)يعرض النظام حالة المستند  حالة المستند. 

o :تلقائي ألمر الصرف بعد الحفظرقم مرجعي النظام بإعطاء يقوم  الرقم المرجعي. 

o :آخرالمستخدم بإدخال تاريخ يعرض النظام تاريخ اليوم، مع إمكانية أن يقوم  التاريخ. 

o :القائمـة خـالل المستخدم الوحـدة اإلداريـة المسـتفيدة مـن أمـر الصـرف مـن  يختار الوحدة اإلدارية المستفيدة

 المنسدلة.

o القائمة المنسدلة.خالل المستخدم الفرع المستفيد من أمر الصرف وذلك من  يختار تفيد:الفرع المس 
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o  :رقم صاحب االستحقاق وغالباً ما يكون من الموردين.النظام  يعرضرقم صاحب االستحقاق 

o :يعرض النظام اسم صاحب االستحقاق. اسمه 

o :قيمة هذا الحقليقوم المستخدم بإدخال  بموجب. 

o :قيمة هذا الحقللمستخدم بإدخال يقوم ا مناولة. 

o يعرض النظام تاريخ تحرير أمر الصرف :حرر لي. 

o :صافي المبلغ المستحق.يعرض النظام  صالي المستحق 

o  :يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على استمارة أمر الصرف التي قام بإفافتها.مالحظات 

o :إفافة استمارة أمر الصرف.يعرض النظام تلقائياً اسم الشخو الذي قام ب قام باإلضالة 

o :يعرض النظام تلقائياً وقت وتاريخ إفافة استمارة أمر الصرف. الوقت والتاريخ 

o :يعرض النظام تلقائياً في حالة التعديل على استمارة أمر الصرف اسم الشـخو الـذي قـام بـ خر  قام بآخر تعديل

 تعديل.

o  :ديل استمارة أمر الصرف.يعرض النظام تلقائياً وقت وتاريخ التعالوقت والتاريخ 

o :يعرض النظـام تلقائيـاً فـي حالـة التعـديل علـى تفاصـيل اسـتمارة أمـر الصـرف اسـم  قام بآخر تعديل للتفاصيل

  خر تعديل للتفاصيل.بالشخو الذي قام 

o :يعرض النظام تلقائياً وقت وتاريخ آخر تعديل على تفاصيل استمارة أمر الصرف. الوقت والتاريخ 
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 الصرف أمر ةاستمار اعتماد

تختو هذه الشاشة بالسـماح للمسـتخدم صـاحب الصـالحية باعتمـاد اسـتمارة أمـر الصـرف فـي النظـام، وتظهـر هـذه 

 . (7-8الشكل )الشاشة عند اختيار اعتماد استمارة أمر الصرف من قائمة أمر الشراء كما في 
 

 
 شاشة اعتماد استمارة أمر الصرف. ( يمثل7-8الشكل )

 

 الحقول التالية:وتتضمن الشاشة 

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم معاملة الشراء التي يريد اعتماد اسـتمارة أمـر الصـرف للمبلـغ  رقم معاملة الشراء

المحجوز ألمر الشراء التـابع لهـا ومـن مـم يقـوم بالضـغط علـى زر "بحـث" مـن شـريط المهـام حيـث يعـرض النظـام 

   معلومات المعاملة.

o التابعـة الشـراء أوامـر وهـي المنسـدلة القائمـة مـن الشـراء أمـر رقـم يقوم المسـتخدم باختيـار ر الشراء:رقم أم 

 .قيمتها بكامل صرف أوامر لها عمل يتم لم والتي الشراء لمعاملة

o :يعرض النظام تاريخ أمر الشراء الذي تم اختياره في حقل رقم أمر الشراء. تاريخ أمر الشراء 

o :يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على عملية اعتماد استمارة أمر الصرف. مالحظات االعتماد 

o :يقوم المستخدم بالضغط على زر "اعتماد" وذلك العتماد استمارة أمر صرف المبلـغ المحجـوز ألمـر الشـراء  اعتماد

 التابع لمعاملة الشراء التي تم اختيارها.
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 بعد االعتماد االرتباط طلب التعديل على

ل المبلـغ اإلجمـالي لطلـب الحجـز بعـد عمليـة يلشاشة بالسماح للمستخدم صاحب الصالحية بالقيام بتعدتختو هذه ا

اعتماد طلب الحجز في النظام، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار التعديل على طلب الحجز االرتباط بعـد االعتمـاد مـن قائمـة 

 . (7-9) كلأمر الشراء )التعميد( في نظام المشتريات المباشرة كما في الش
 

 
 ( يمثل شاشة التعديل على طلب االرتباط بعد عملية االعتماد.7-9الشكل )

 

في البداية ستظهر لك رسالة تفيد بأنه )ال يمكن العمل على هذه الشاشة إذا كان يوجد ارتباط مع النظام المالي(، أمـا 

حيـث يقـوم المسـتخدم بإدخـال رقـم  الشاشـة،في حال عدم وجود ارتباط مع النظام المالي، فإنه يمكن العمل علـى هـذه 

" من لوحة المفـاتيح، كمـا يمكـن البحـث عـن Tabمعاملة الشراء مم يسترجع معلومات المعاملة من خالل الضغط على الزر"

معاملة الشراء من خالل الضغط على الزر "بحث" وذلك إذا كـان رقـم معاملـة الشـراء غيـر متـوفر لـدل المسـتخدم، مـم بعـد 

علومات معاملة الشراء يقوم المستخدم بالضغط على الزر "تعديل" مـم يـدخل التعـديالت الالزمـة علـى معلومـات استرجاع م

 معاملة الشراء، حيث يتيح النظام للمستخدم التعديل على الحقل )المبلغ اإلجمالي(.
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 (االرتباطات) الحجز طلبات كشف

فـي النظـام، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار كشـف  (تتختو هذه الشاشة بإعداد كشف طلبات الحجـز )االرتباطـا 

 . (7-10) قائمة أمر الشراء )التعميد( في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكلمن  (طلبات الحجز )االرتباطات
 

 
 .(شاشة كشف طلبات الحجز )االرتباطات ( يمثل7-10الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:
 

 محددات التقرير: •

o يقوم المستخدم بإدخال أرقام معامالت الشراء "من والى" والتي يريد إعداد كشـف بطلبـات  م معاملة الشراء:رق

 الحجز لمبالغ من بنود الميزانية ألوامر الشراء التابع لها. 

o :يقوم المستخدم بإدخال أرقام الموردين "من والى" المستفيدين من طلب الحجز. رقم المورد 

o :وم المستخدم باختيار حالة طلب الحجز من القائمة المنسدلة "جديد، معتمد، كليهما".يق حالة طلب الحجز 

o الكل، ارتباط مؤقت، ارتباط مشاريعطلب الحجز من القائمة المنسدلة " نوعالمستخدم  يختار طلب الحجز: نوع." 

o حيث يعرض ن شريط المهام يقوم المستخدم بعد إدخال واختيار الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" م

كشـف  النظام خيارين لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرفي فيتم اختيار الشكل المطلوب حيث يظهـر

 .(1-10-7الشكل )بطلبات الحجز كما في 
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 يمثل كشف طلبات الحجز )االرتباطات(. (7-10-1الشكل )
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 الشراء أوامر كشف

الشراء في النظام، وتظهر هذه الشاشة عند اختيـار كشـف أوامـر الشـراء مـن تختو هذه الشاشة بإعداد كشف بأوامر 

 . (7-11) قائمة أمر الشراء )التعميد( في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكل
 

 شاشة كشف أوامر الشراء. ( يمثل7-11الشكل )
 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 محددات التقرير: •

o :المستخدم بإدخال أرقام معامالت الشراء "من والى" والتي يريـد إعـداد كشـف بـأوامر  يقوم رقم معاملة الشراء

 الشراء التابعة لها. 

o  :ية عليهم.سيقوم المستخدم بإدخال أرقام الموردين "من والى" الذين تمت عملية التر رقم المورد 

o :يقوم المستخدم بإدخال أرقام أوامر الشراء "من والى". رقم أمر الشراء 

o يقوم المستخدم بإدخال تاريخ أوامر الشراء "من والى".ريخ أمر الشراء: تا 

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

الشـراء بـأوامر  خيارين لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرفي فيتم اختيار الشكل المطلوب حيث يظهر

 .(7-11-1الشكل )كما في 
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 ( يمثل كشف أوامر الشراء.7-11-1الشكل )
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 األصناف استالم حالة حسب الشراء أوامر كشف

فـي النظـام، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد  فتختو هذه الشاشة بإعداد كشف أوامر الشراء حسب حالة استالم األصـنا

قائمة أمر الشراء )التعميد( في نظام المشتريات المباشرة كمـا من اختيار كشف أوامر الشراء حسب حالة استالم األصناف 

 .(7-12) في الشكل
 

 
 شاشة كشف أوامر الشراء حسب حالة استالم األصناف. يمثل (7-12الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 محددات التقرير: •

o :لى" والتي يريد إعداد كشـف بـأوامر الشـراء يقوم المستخدم بإدخال أرقام معامالت الشراء "من وا رقم المعاملة

  التابعة لها حسب حالة استالم األصناف.

o يقوم المسـتخدم بإدخـال رقـم المـورد أو اختيـار كـل المـوردين وذلـك  :رقم المورد( بوفـع إشـارة)  المربـع فـي

 الموجود بجانب كلمة الكل.

o :يار كل أرقام أوامر الشراء وذلك يقوم المستخدم بإدخال رقم أمر الشراء أو اخت رقم أمر الشراء( بوفع إشـارة) 

 المربع الموجود بجانب كلمة الكل.في 

o  :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ أوامر الشراء "من والى".تاريخ أمر الشراء 

o :التي ينتمي إليها الصنف.  يقوم المستخدم بإدخال رقم المجموعة "من والى" رقم المجموعة 

o :ستخدم باختيار حالة استالم البنود التي تم ترسيتها على المورد من القائمة المنسـدلة يقوم الم حالة االستالم

 "مستلمة كلياً، مستلمة جزئياً، غير مستلمة".
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o  حيث يعرض يقوم المستخدم بعد إدخال واختيار الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" من شريط المهام

بـأوامر  شكل طولي أو بشكل عرفي فيتم اختيار الشكل المطلوب حيـث يظهـرالنظام خيارين لطباعة الكشف إما ب

 .(7-12-1الشكل )الشراء حسب حالة استالم األصناف كما في 
 

 كشف أوامر الشراء حسب حالة استالم األصناف. ( يمثل7-12-1الشكل )
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 الموردين مستحقات صرف حالة حسب الشراء أوامر كشف

بـأوامر الشـراء حسـب حالـة صـرف مسـتحقات المـوردين فـي النظـام، وتظهـر هـذه  تختو هذه الشاشة بإعداد كشـف

قائمة أمر الشراء )التعميـد( فـي نظـام الشاشة عند اختيار كشف بأوامر الشراء حسب حالة صرف مستحقات الموردين من 

 .(7-13) المشتريات المباشرة كما في الشكل
 

 
 حالة صرف مستحقات الموردين. شاشة كشف أوامر الشراء حسب يمثل (7-13الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:
 

 محددات التقرير: •

o :يقوم المستخدم بإدخال أرقام معامالت الشراء "مـن والـى" والتـي يريـد إعـداد كشـف بـأوامر  رقم المعاملة

  الشراء التابعة لها حسب حالة صرف مستحقات الموردين.

o :م المورد أو اختيار كل الموردين وذلـك يقوم المستخدم بإدخال رق رقم المورد( بوفـع إشـارة)  المربـعفـي 

 الموجود بجانب كلمة الكل.

o :بوفـع إشـارة يقوم المستخدم بإدخال رقم أمر الشراء أو اختيار كل أرقام أوامر الشراء وذلـك  رقم أمر الشراء

()  الموجود بجانب كلمة الكل. المربعفي 

o :بإدخال تاريخ أوامر الشراء "من والى".  يقوم المستخدم تاريخ أمر الشراء 

o  حيـث يعـرض يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر "تكوين التقرير" مـن شـريط المهـام

 النظام خيارين لطباعة الكشف إما بشكل طولي أو بشكل عرفي فيـتم اختيـار الشـكل المطلـوب حيـث يظهـر

 .(7-13-1الشكل )ن كما في قات المورديكشف بأوامر الشراء حسب حالة صرف مستح
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 كشف أوامر الشراء حسب حالة صرف مستحقات الموردين. ( يمثل7-13-1الشكل )
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 أوامر التغيير

ويقصـد فـي  فـي نظـام المشـتريات المباشـرة، أوامر التغييرمجموعة شاشات  (8-0الشكل )تمثل هذه القائمة كما في 

 .إعداد طلبات و أوامر التغيير بالزيادة أو التخفيض على البنود بعد التعميد جراء يتم من خاللههو إأوامر التغيير 
 

 
 شاشة أوامر التغيير. ( يمثل8-0الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 تسجيل طلب التغيير 

فـي النظـام، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار شاشـة على أوامر الشـراء  طلب التغييرتختو هذه الشاشة بتسجيل 

 . (8-1) قائمة أوامر التغيير في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكلمن  تسجيل طلب التغيير
 

 
 شاشة تسجيل طلب التغيير. ( يمثل8-1الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:
 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o  ومـن مـم  يرغب بتسجيل طلـب تغييـر لهـايقوم المستخدم بإدخال رقم معاملة الشراء التي  :ة الشراءمعاملرقم

 عرض معلومات هذه المعاملة.بيقوم بالضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث سيقوم النظام 

o ة.النظام بعرض الوصف المختصر للمعاملة بعد إدخال رقم المعامليقوم  لمعاملة:ل الوصف المختصر 

o  قائمة بأرقام أوامر الشراء التي تم اعدادها على المعاملة التـي تـم اختيارهـا حيـث يظهر النظام  :أمر الشراءرقم

 .يتم اختيار رقم أمر الشراء المراد إعداد طلب التغيير له

o  :يعرض النظام تاريخ أمر الشراء الذي تم اختياره في حقل رقم أمر الشراء. تاريخ أمر الشراء 

o للمعاملة التي تم اختيارها.تم إعداد أمر الشراء له  الذي المورد واسم رقميعرض النظام  ورد:رقم الم 

 

o طلبات التغيير: 

o لتسجيل طلب تغيير يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية: 

o يقوم المستخدم بادخال رقم طلب التغيير. م طلب التغيير:رق 

o يقوم المستخدم بادخال تاريخ طلب التغيير. طلب التغيير: تاريخ 
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o :يقوم المستخدم باختيار نوع التغييـر علـى المـدة مـن القائمـة المنسـدلة )بـدون تغييـر،  نوع التغيير على المدة

 تمديد، تقصير(.  

o :عـرض النظـام قيمـة يقوم المستخدم بادخال مدة التغيير حسب نوع التغيير الذي تم اختياره، وحيث ي مدة التغيير

 حقول )مدة التنفيذ بعد التغيير، آخر موعد للتوريد بعد التغيير( حسب القيمة المدخلة في حقل مدة التغيير.

o :يقوم المستخدم بادخال سبب التغيير الذي من أجله تم اعداد طلب التغيير. سبب التغيير 

o :يقوم المستخدم بادخال مالحظاته على طلب التغيير. مالحظات 

 

 :البنودول جد ▪

o جديـدالتابع لمعاملة الشراء التي تم اختيارها يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى زر " البنودجدول  على إلفافة بنود "

 فوق جدول البنود حيث تظهر الحقول التالية: الموجود على شريط المهام

o :يقوم المستخدم بالضغط على زر " وصف البندF2اشـة البحـث لـتمكن " من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام ش

 المستخدم من اختيار البنود التابعة لمعاملة الشراء.

o :يقوم المستخدم باختيار نوع التغيير على البند من القائمة المنسدلة )زيادة، تخفيض(. نوع التغيير 

o :يقوم المستخدم بادخال كمية التغيير على البند. كمية التغيير 

o :اً كمية البند بعد التغيير  وذلك حسب كمية التغيير التـي تـم ادخالهـا فـي يعرض النظام تلقائي الكمية بعد التغيير

 حقل كمية التغيير.

o    :فـي شاشـة إدخـال بعـرض امـا نعـم او ال كمـا تـم تحديـدها فـي يقوم النظـام البند يخ ع لل ريبة الم الة

 .سعارعروض األ

o    :ر الوحـدة المـدخل فـي شاشـة إدخـال يقوم النظام قيمة الضريبة المضـافة علـى سـعقيمة ال ريبة الم الة

 عروض األسعار.

o :يعرض النظام تلقائياً قيمـة التغييـر وذلـك حسـب كميـة التغييـر التـي تـم ادخالهـا فـي حقـل كميـة  قيمة التغيير

 التغيير.  

o :يقوم المستخدم بادخال مالحظاته على طلب التغيير على البند. مالحظات 

o ة بحفـظ طلـب التغييـر علـى البنـد حيـث يعـرض النظـام فـي اسـفل يقوم المسـتخدم بعـد ادخـال الحقـول السـابق

 الشاشة معلومات عن طلب التغيير ونسب الزيادة والتخفيض.
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 اعتماد طلب التغيير 

فـي النظـام، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار شاشـة طلبات التغيير على أوامر الشـراء  باعتمادتختو هذه الشاشة 

 . (8-2) وامر التغيير في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكلقائمة أمن  اعتماد طلب التغيير
 

 
 شاشة اعتماد طلب التغيير. ( يمثل8-2الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:
 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o :ومـن مـم يقـوم يرغب باعتماد طلـب التغييـر لهـايقوم المستخدم بإدخال رقم معاملة الشراء التي  رقم المعاملة 

 عرض معلومات هذه المعاملة.ببالضغط على زر "بحث" من شريط المهام حيث سيقوم النظام 

o النظام بعرض الوصف المختصر للمعاملة بعد إدخال رقم المعاملة.يقوم  لمعاملة:ل الوصف المختصر 

o  تم اختيارهـا حيـث  قائمة بأرقام  أوامر الشراء التي تم اعدادها على للمعاملة التييظهر النظام  :أمر الشراءرقم

 .يتم اختيار رقم أمر الشراء المراد اعتماد طلب التغيير له

o :للمعاملة التي تم اختيارها.تم إعداد أمر الشراء له  الذي المورد واسم رقميعرض النظام  رقم المورد 

 

o طلبات التغيير: 

o لبـات التغييـر فـي نهايـة سـطر إلعتماد طلب تغيير يقوم المستخدم بالضغط على زر "اعتماد" الموجود في جدول ط

 طلب التغيير على البند حيث يعرض النظام رسالة )تمت عملية اإلعتماد بنجاح(.



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

 
 )الشراء المباشر(نظام المشتريات دليل المستخدم: 

 

 

Copyright © 1984-2019 HASIB. All rights reserved. 206 

 الميزانية بنود من مبلغ حجز طلب

فـي النظـام، وتظهـر هـذه الشاشـة عنـد  لطلبـات التغييـر تختو هذه الشاشة بإعداد طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية

 . (8-3) في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكل أوامر التغييرود الميزانية من قائمة اختيار طلب حجز مبلغ من بن
 

 
 ( يمثل شاشة طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية.8-3الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :غط علـى الـزر "يقوم المستخدم بإدخـال رقـم معاملـة الشـراء مـم يضـ رقم معاملة الشراءTab فيقـوم النظـام ،"

  بعرض معلومات معاملة الشراء.

o :يقوم النظام بعرض الوصف المختصر للمعاملة. الوصف المختصر للمعاملة 

o :يقوم النظام بعرض رقم إصدار تحليل واختيار العروض. رقم إصدار تحليل واختيار العروض 

o :من القائمة المنسدلة.أمر الشراء رقم يقوم المستخدم باختيار  أمر الشراء 

o :ضـغط علـى الـزر ومـن مـم يقـوم بال يقوم المستخدم باختيار رقم طلب التغيير من القائمة المنسدلة طلب التغيير

 :ومن مم يقوم بحفظ طلب الحجز "جديد" لتعبئة معلومات طلب الحجز، والتي تشمل المعلومات التالية

 

 طلب حجز مبقت: •

o :طلب وتكون "جديد غير معتمد"، مم تصبح حالة الطلب "معتمد مـن مـدير الجهـة يظهر النظام حالة ال حالة الطلب

  الطالبة" بعد اعتماد طلب الحجز.

o :يقوم النظام بإعطاء رقم للطلب بشكل تلقائي. رقم الطلب 

o :ة الطالبة.ييقوم النظام بعرض الوحدة اإلدار الوحدة اإلدارية الطالبة 
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o :التاريخ. بعرض يقوم النظام التاريخ 

o يقوم النظام بإعطاء رقم مرجعي بشكل تلقائي بعد اإلنتهاء من حفظ طلب الحجز. لرقم المرجعي:ا 

o :)يقوم المستخدم بإدخال رقم مذكرة الحجز )الصادر(. رقم مذكرة الحجز )الصادر 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ مذكرة الحجز. تاريخ المذكرة 

o :إلجمالي.يقوم النظام بعرض المبلغ ا المبلغ اإلجمالي 

o :يقوم المستخدم بإدخال التاريخ المتوقع للصرف. التاريخ المتوقع للصرف 

o :يقـوم المسـتخدم باختيـار هـذا الخيـار إذا كـان يرغـب بصـرف المبلـغ  المبلغ المطلوب سيصرف دلعـة واحـدة

 المطلوب على شكل دفعة واحدة.

o :ــتفيدة ــة المس ــدة اإلداري ــدة اإل الوح ــم الوح ــال رق ــوم المســتخدم بإدخ ــوم النيق ــة المســتفيدة ليق ــام داري ظ

 .باسترجاعها

o :يقوم المستخدم باختيار الفرع المستفيد من خالل القائمة المنسدلة. الفرع المستفيد 

o :يقوم النظام بعرض اسم صاحب الحق، وهو المورد. صاحب الحق 

o المستخدم بإدخال الشرح )إن وجد(يقوم  :الشرح. 

o حظات )إن وجدت(المستخدم بإدخال الماليقوم  :المالحظات. 
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 ز مبلغ من بنود الميزانية حج طلب اعتماد

في النظام، وتظهر هـذه  لطلبات التغيير تختو هذه الشاشة بالسماح للمستخدم صاحب الصالحية باعتماد طلب الحجز

لمباشـرة كمـا قائمة أوامر التغيير فـي نظـام المشـتريات امن  مبلغ من بنود الميزانيةطلب حجز  اعتمادالشاشة عند اختيار 

 . (8-4) في الشكل
 

 
 شاشة اعتماد طلب حجز مبلغ من بنود الميزانية. ( يمثل8-4الشكل )

 

يقـوم ف بمعـامالت الشـراءحيـث تظهـر شاشـة  يقوم المستخدم بالبحث عن معاملة الشراء من خالل الضغط الزر "بحث"

المـراد اعتمـاد  إدخـال رقـم معاملـة الشـراءسـتخدم لمفيتم عرض معلوماتها، كما يمكن ل معاملة الشراءالمستخدم باختيار 

لوحـة المفـاتيح، " مـن Tabضغط علـى زر "طلبات الحجز الخاصة بها إذا كان رقم معاملة الشراء متوفراً لدل المستخدم، مم ي

وم بالضـغط ، مم يختار المستخدم رقم أمر الشراء ورقم طلب التغيير،  ومن مم يقفيقوم النظام بعرض معلومات معاملة الشراء

 على زر )اعتماد(، مع إمكانية إلغاء االعتماد وذلك بالضغط على زر )إلغاء اعتماد( الذي يظهر بعد عملية االعتماد.
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 إعداد أمر التغيير 

 إعـداد أمـر التغييـرفي النظام، وتظهر هذه الشاشة عنـد اختيـار  أوامر التغيير لطلبات التغييرتختو هذه الشاشة بإعداد 

 . (8-5) في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكل وامر التغييرأمن قائمة 
 

 
 .إعداد أمر التغيير( يمثل شاشة 8-5الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم بإدخـال رقـم معاملـة الشـراء مـم يضـغط علـى الـزر " رقم معاملة الشراءTab فيقـوم النظـام ،"

  معلومات معاملة الشراء. بعرض

o :يقوم النظام بعرض الوصف المختصر للمعاملة. الوصف المختصر للمعاملة 

o  أمر الشراء من القائمة المنسدلة.رقم يقوم المستخدم باختيار  أمر الشراء:رقم 

o  :يعرض النظام تاريخ أمر الشراء الذي تم اختياره في حقل رقم أمر الشراء. تاريخ أمر الشراء 

o  ضـغط علـى ومـن مـم يقـوم بال يقوم المستخدم باختيار رقم طلب التغيير من القائمة المنسدلة لب التغيير:طرقم

حيث يعرض النظام أيضاً معلومات طلب التغييـر التـي تـم اعـدادها سـابقاً فـي شاشـة تسـجيل طلـب الزر "جديد" 

 :ن مم يقوم بحفظ امر التغييروم والتي تشمل المعلومات التاليةأمر التغيير لتعبئة معلومات و، التغيير

o :رقم تسلسي يقوم النظام بعرفه بعد حفظ واعتماد أمر التغيير. رقم أمر التغيير 

o :يعرض النظام تاريخ اليوم الهجري مع إمكانية التعديل عليه. تاريخ أمر التغيير 

o :ير.يعرض النظام قيمة أمر التغيير تلقائياً وذلك حسب قيمة طلب التغي قيمة أمر التغيير 

o :يعرض النظام حالة السجل "جديد" وعند اعتماد أمر التغيير تصبح حالة السجل "معتمد". حالة السجل 

o :يقوم المستخدم بادخال مالحظاته على أمر التغيير. مالحظات 
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o :يمكن للمستخدم طباعة نماذج أمر التغيير وذلك باختيار النموذج مـن القائمـة المنسـدلة ومـن  نماذج أمر التغيير

 الضغط على زر "طباعة".مم 
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 أمر التغيير  اعتماد

في النظام، وتظهر هذه الشاشة عنـد  أوامر التغييرتختو هذه الشاشة بالسماح للمستخدم صاحب الصالحية باعتماد 

 . (8-6) قائمة أوامر التغيير في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكلمن  اعتماد أمر التغييراختيار 
 

 
 شاشة اعتماد أمر التغيير. يمثل( 8-6الشكل )

 

يقـوم ف بمعـامالت الشـراءحيـث تظهـر شاشـة  يقوم المستخدم بالبحث عن معاملة الشراء من خالل الضغط الزر "بحث"

المراد اعتماد أمـر  إدخال رقم معاملة الشراءلمستخدم فيتم عرض معلوماتها، كما يمكن ل معاملة الشراءالمستخدم باختيار 

فيقـوم لوحـة المفـاتيح، " مـن Tabضغط على زر "بها إذا كان رقم معاملة الشراء متوفراً لدل المستخدم، مم يالتغيير الخاصة 

، مم يختار المستخدم رقم أمر الشراء ورقم طلب التغيير،  ومن مم يقوم بالضـغط علـى النظام بعرض معلومات معاملة الشراء

جل معتمـد ويصـبح أمـر التغييـر معتمـد وكمـا نالحـظ  فـي صـورة زر )اعتماد( الموجود أسفل الشاشة حيث تصبح حالة السـ

 الشاشة ظهور رقم أمر التغيير بعد االعتماد.
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 استالم

يـتم مـن خاللـه  إجـراء هـو االسـتالمويقصد في  ،شاشة االستالم في النظام (9-0الشكل )تمثل هذه القائمة كما في 

 .استالم الخدمات من الموردينعمل محضر 
 

 
 شاشة استالم. يمثل (9-0الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة. 
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 خدمات - استالم محضر

 -خدمات في النظام، وتظهر هـذه الشاشـة عنـد اختيـار محضـر اسـتالم  -تختو هذه الشاشة بتسجيل محضر استالم 

 . (9-1الشكل )كما في المشتريات المباشرة في نظام  استالمخدمات من قائمة 
 

 
 خدمات. -شاشة محضر استالم  ( يمثل9-1الشكل )

 

يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام وذلـك إلفـافة محضـر اسـتالم خـدمات حيـث يعـرض النظـام 

 إفافة وتتضمن الشاشة الحقول التالية: -شاشة محضر استالم خدمات 

 

 لرئيسية:المعلومات ا ▪

o  يريد تسجيل محضر استالم خدمات ألمر الشراء التـابع يرقم المعاملة الت ليقوم المستخدم بإدخا معاملة:الرقم 

 لها.

o يعرض النظام تلقائياً الوصف المختصر للمعاملة :الوصف المختصر للمعاملة. 

o :حيث تحتـوي القائمـة علـى أوامـر  يقوم المستخدم باختيار رقم أمر الشراء من القائمة المنسدلة رقم أمر الشراء

 الشراء التابعة لمعاملة التي تم إدخال رقمها في الحقل السابق.

o :يعرض النظام تلقائياً تاريخ أمر الشراء الذي تم اختياره من القائمة المنسدلة. تاريخ أمر الشراء 

o :قام بإفافته. يقوم المستخدم بإدخال رقم محضر استالم الخدمات الذي رقم مح ر استالم الخدمات 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ محضر استالم الخدمات الذي قام بإفافته. تاريخ مح ر االستالم 

o :يعرض النظام رقم واسم المورد الذي سوف يقوم بتوريد الخدمة. المورد 

o :يعرض النظام رقم عرض األسعار لمعاملة الشراء. رقم طلب عرض األسعار 

o :قم إصدار أمر الشراء الذي تم اختياره.يعرض النظام ر رقم اإلصدار 

o :يعرض النظام تاريخ إصدار أمر الشراء الذي تم اختياره. تاريخ اإلصدار 
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o :يعرض النظام آخر موعد لتوريد الخدمة. آخر موعد للتوريد 

o  :يعرض النظام مدة توريد الخدمة.مدة التوريد 

o :يعرض النظام مكان تسليم الخدمة. مكان التسليم 

o الم الخدمـة تيقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف الـذي سـيقوم باسـ المسبول عن االستالم: اسم الموظف

 من المورد وبالتالي سيعرض النظام اسم الموظف تلقائياً.

o :جدول الكميات 

o :رقم مسلسل للبنود. م 

o :يعرض النظام نوع البند خدمة. نوع البند 

o :إدخاله في شاشة تسجيل معاملة شراء.يعرض النظام وصف البند الذي تم  وصف البند المطلوب 

o :يعرض النظام الكمية المطلوبة من البند والمدخلة في شاشة تسجيل معاملة شراء. الكمية المطلوبة 

o :يعرض النظام الوحدة للبند المطلوب والمدخلة في شاشة تسجيل معاملة شراء. الوحدة 

o  :في شاشة إدخال عروض األسعار.يعرض النظام حالة عرض األسعار المدخلة حالة عرض األسعار 

o :يعرض النظام وصف البند المقدم من المورد والمدخل في شاشة إدخال عروض األسعار. وصف البند المقدم 

o :يعرض النظام كمية الترسـية مـن البنـد المطلـوب والمدخلـة فـي شاشـة تحليـل واختيـار عـروض  كمية الترسية

 األسعار.

o :ة المتبقية من البند المطلوب بعد الترسية.يعرض النظام الكمي الكمية المتبقية 

o :يعرض النظام سعر الوحدة من البند والتي تم إدخالها في شاشة إدخال عروض األسعار. سعر الوحدة 

o :يعرض النظام نسبة الخصم على الوحدة من البند والتـي تـم إدخالهـا فـي شاشـة إدخـال عـروض  نسبة الخصم

 األسعار.

o :ام صافي سعر الوحدة من البند والتي تـم إدخالهـا فـي شاشـة إدخـال عـروض يعرض النظ صالي سعر الوحدة

 األسعار.

o :يقوم المستخدم بإدخال نسبة ما تم تسليمه من البند المطلوب. نسبة ما تم تسليمه 

o :يعرض النظام اإلجمالي لعدد الوحدات من البند المطلوب. اإلجمالي 

 

الشراء" يسـتطيع المسـتخدم الـدخول إلـى شاشـة شـروط أوامـر  بالضغط على زر "شروط أوامر شروط أوامر الشراء: ▪

 .(9-1-1الشكل )الشراء كما في 

 



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

 
)الشراء المباشر(نظام المشتريات دليل المستخدم:   

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.  215 

 
 شروط أوامر الشراء. ( يمثل شاشة9-1-1الشكل )
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 التقارير مصمم

يـتم  عملية هو مصمم التقاريرويقصد في  ،في النظام مصمم التقاريرشاشة  (10-0الشكل )تمثل هذه القائمة كما في 

 .ا تصميم تقارير في النظام، حسب رغبة المستخدممن خالله
 

 
 مصمم التقارير. ( يمثل شاشة10-0الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 التصفية شروط تعريف

ة عنـد اختيـار تعريـف شـروط التصـفية مـن تختو هذه الشاشة بتعريف شروط التصفية في النظام وتظهـر هـذه الشاشـ

 .(10-1قائمة مصمم التقارير في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكل )

 والمقصود بشرط التصفية: هو شرط يقوم المستخدم بتعريفه ليقوم باستخدامه فيما بعد في االستطالعات والتقارير.
 

 
 يمثل شاشة تعريف شروط التصفية. (10-1الشكل )

 

 ما يلي شرح للحقول التي تتضمنها هذه الشاشة:وفي

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o :(001يقوم المستخدم بتحديد رمز الشرط مثل ) رمز الشرط. 

o :يقوم المستخدم بتحديد اسم الشرط ويراعـي أن يكـون اسـم ذو معنـى ولـه عالقـة بطبيعـة عمـل  اسم الشرط

 بمجرد قراءة اسمه. الشرط مما يسهل على المستخدم معرفة طبيعة عمل الشرط

o :وهناك نوع واحد لتصنيف الشروط وهو تقارير. تصنيف الشرط 

o :يقوم المستخدم بتحديد وصف الشرط. الوصف 

o :يظهر النظام فيما إذا كان هذا الشرط محجوز للنظام وال يمكن التعـديل أو قـام بإدخالـه مسـتخدم  محجوز للنظام

 وغير محجوز للنظام.

o م المســتخدم باختيــار محــدد الشــرط مــن خــالل القائمــة المنســدلة مــم يقــوم يقــو :الرابط/نســخ مــن الشــرط

" مـن لوحـة المفـاتيح حيـث يعـرض النظـام قائمـة بـروابط F2المستخدم بإختيار رابط الشرط وذلك بالضغط على زر "

 الشروط المعرفة سابقاً.

 يقوم المستخدم ببناء الشرط عن طريق إدخال الحقول التالية: ▪
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o :النظام بتحديد رقم السطر بشـكل تلقـائي وتسلسـلي ويسـتفاد منـه فـي حـال كـان الشـرط يقوم  رقم السطر

 يحتوي أكثر من سطر.

o :وذلك للربط بين أكثـر مـن  (يستخدم حقل محدد السطر في حالة الشروط المركبة )أكثر من سطر محدد السطر

 (،،))حقـل علـى إشـارات مثـل)فإننا ال نستخدمه، ويحتوي هـذا ال (سطر وفي حالة الشروط البسيطة )سطر واحد

 المركب والمثال التالي يوفح ذلك:  وهي محددات منطقية تستخدم في تكوين الشرط ((و ،أو

o  صحيح1الشرط س في السطر :.  

o  خاطئ2الشرط ص في السطر : 

o  تكون نتيجة الشرط كالتالي:  ()وفي حال كان محدد السطر الثاني هو 

o خاطئ (و )ص ()س= 

o تكون نتيجة الشرط كالتالي: ()أوسطر الثاني هو وفي حال كان محدد ال 

o صحيح (أو )ص ()س =. 

o :(..معاملة شراءيقوم المستخدم بتحديد مصدر المعلومات لعنصر الشرط األول ) المصدر 

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

o :ملية المقارنة التي يحتاجها الشرط يقوم المستخدم بتحديد ع العملية(< ،>) 

o :(..خطاب التأمينيقوم المستخدم بتحديد مصدر المعلومات لعنصر الشرط الثاني ) المصدر 

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

o خطابات طلب التأمين إلعداد كشف (طر واحدوالمثال التالي يبين طريقة بناء شرط بسيط )س: 

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

 .خطابات طلب التأميننقوم باختيار المصدر =  .2

 .رقم خطاب طلب التأميناسم الحقل =  .3

 .>العملية =  .4

 المصدر = قيمة مابتة. .5

 .1اسم الحقل= .6

 يقوم باختيار حفظ وبهذا يكون اكتمل الشرط. .7

 

o  بعد أن ينتهي المستخدم من كتابة الشرط يمكنه التحقق من صحة شرطه عن طريق اختيار زر "التحقق مـن صـحة

 رسالة تحدد فيما إذا كان الشرط صحيحا أم ال. رالشرط"، حيث يقوم النظام بإظها

o ات.كما أن هناك صندوق نصي في أسفل الشاشة يحتوي على نو الشرط بلغة االستعالم في قاعدة البيان 
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 الخاصة التقارير وتنفيذ تصميم

"تصميم وتنفيذ التقـارير في النظام وتظهر هذه الشاشة عند اختيار الخاصة  بتصميم وتنفيذ التقاريرتختو هذه الشاشة 

 .(10-2قائمة مصمم التقارير في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكل )من  الخاصة"

المستخدم بتصميم تقريـر وفـق شـرط تصـفية معـين والهـدف مـن هـذه العمليـة أن يقوم : هو مصمم التقاريروالمقصود ب

 .تمكين المستخدم من إعداد تقارير وفق رغبته
 

 
 يمثل شاشة تصميم وتنفيذ التقارير الخاصة. (10-2الشكل )

 

 لتصميم تقرير جديد يقوم المستخدم بالضغط على زر"جديد" من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية:

 

 لمعلومات الرئيسية:ا •

o رقم التقريريقوم المستخدم بتحديد  :قم التقريرر. 

o ممـا  تقريـرويراعي أن يكون اسم ذو معنى وله عالقة بطبيعة عمـل ال التقريريقوم المستخدم بتحديد  :اسم التقرير

 بمجرد قراءة اسمه. تقريريسهل على المستخدم معرفة طبيعة عمل ال

o :رقم التقرير في القائمة.لمستخدم بتحديد يقوم ا رقم التقرير بالقائمة 

o :مجموعة القائمة.يقوم المستخدم بتحديد  مجموعة القائمة 

o  :يقوم المستخدم بتحديد طريقة عرض صفحة التقرير.عرض الصفحة 

o :يقوم المستخدم بتحديد رمز شرط التصفية. رمز شرط التصفية 

o :نظام بعرض وصف التصفيةيقوم ال وصف الشرط. 

o يظهر النظام فيما إذا كان هذا الشرط محجـوز للنظـام وال يمكـن التعـديل أو قـام بإدخالـه مسـتخدم  م:محجوز للنظا

 وغير محجوز للنظام.
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o  :"يقوم المستخدم باختياره لتنفيذ التقريرزر "تنفيذ التقرير. 

وجود فـوق جـدول ولتعريف حقول التقرير يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" من شريط المهام الم حقول التقرير: •

 حيث تظهر الحقول التالية: حقول التقرير

o :رقم مسلسل. م 

o  :يقوم المستخدم بتحديد ترتيب ظهور الحقل في الكشف.موقع الحقل 

o :يقوم المستخدم بتحديد مصدر معلومات الحقل من القائمة المنسدلة. المصدر 

o  :يقوم المستخدم بتحديد اسم الحقل من القائمة المنسدلةاسم الحقل. 

o  :يعرض النظام اسم الحقل الذي تم اختياره مع إمكانية التعديل عليه.العنوان 

o :يقوم المستخدم بتحديد طول الحقل. الطول 

o  :يقوم المستخدم بتحديد رقم التجميع للحقل.رقم التجميع 

o  :يقوم المستخدم بتحديد رقم ترتيب الحقل.رقم الترتيب 

o  :يقوم المستخدم بتحديد فيما إذاله مجموع ( كان للحقل مجموع وذلك بوفع إشـارة)  فـي المربـع الموجـود فـي

 حقل له مجموع.
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 العقود

 .المباشرةمجموعة شاشات العقود في نظام المشتريات  (11-0الشكل )تمثل هذه القائمة كما في 

 

 
 شاشة العقود. يمثل (11-0الشكل )

 

 لشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه ا
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 سجل العقود

قائمـة تختو هذه الشاشة بإعداد العقود مع الموردين في النظام، وتظهر هذه الشاشة عند اختيـار سـجل العقـود مـن 

 .(11-1العقود في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكل )
 

 
 شاشة سجل العقود. ( يمثل11-1الشكل )

 

 :ول التاليةفيما يلي شرح للحق

 

 المعلومات الرئيسية: ▪

o  الوصـف فـي حقـل  الوصـف المختصـر للمعاملـةأو ) معاملـة الشـراءيقوم المستخدم بادخال رقم  :معاملة الشراءرقم

" مـن شـريط المهـام حيـث يعـرض Tabالتي يريد إعداد عقد لها مع المـورد ومـن مـم يقـوم بالضـغط علـى زر " (المختصر

 . ةالمعاملالنظام معلومات هذه 

o نظام بعرض الوصف المختصر للمعاملة.يقوم ال :الوصف المختصر للمعاملة 

o :يعرض النظام تلقائياً رقم واسم الجهة الطالبة. الجهة الطالبة 

o  / عليـه ونريـد إعـداد عقـد مـع  المعاملـةالذي تم ترسـية  جهةيقوم المستخدم بادخال رقم المورد أو ال :الجهةالمورد

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظـام قائمـة بارقـام F2المعاملة ذلك بالضغط على زر "هذه هذا المورد بخصوص توريد 

 وأسماء الموردين فيتم اختيار المورد المطلوب.

o :يقوم المستخدم بادخال رقم العقد الذي سوف نقوم بتسجيله مع المورد. رقم العقد 

o :نقوم بتسجيله مع المورد.يقوم المستخدم بادخال تاريخ العقد الذي سوف  تاريخ العقد 

o  :يقوم المستخدم باختيار نوع العقد من القائمة المنسدلة والتي سبق تعريفها فـي اإلعـدادات والرمـوز فـي نوع العقد

 شاشة رموز أنواع العقود.

o  :يقوم المستخدم بادخال قيمة العقد الذي سوف نقوم بتسجيله مع المورد.قيمة العقد 



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

 
)الشراء المباشر(نظام المشتريات دليل المستخدم:   

 

 

Copyright © 1984-2020 HASIB. All rights reserved.  223 

o :بتحديد مدة تنفيذ عقد المناقصة من القائمة المنسدلة ومن مم يقـوم بادخـال عـدد أيـام  يقوم المستخدم مدة التنفيذ

 أو أسابيع أو أشهر أو عدد سنوات مدة التنفيذ.

o :المعاملةيقوم المستخدم بادخال تاريخ بداية تسليم بنود  تاريخ التسليم االبتدائي. 

o  :المعاملةتهاء من تسليم بنود يقوم المستخدم بادخال تاريخ االنتاريخ التسليم النهائي. 
 

 
 السفلي من شاشة سجل العقود. ( يمثل الجزء11-1-1الشكل )

 

o :يقوم المستخدم بادخال تاريخ إرسال صـورة مـن العقـد إلـى كـل مـن "الزكـاة والـدخل، التأمينـات  تاريخ اإلرسال

 االجتماعية، ديوان المراقبة، وزارة المالية، مجلس الغرفة التجارية".

o يقوم المستخدم بادخال رقم إجازة كل من "ديوان المراقبة، وزارة المالية، مجلس الغرفة التجارية".جازة: رقم اإل 

o  :يقوم المستخدم بادخال مالحظاته على إرسال صورة من العقد إلى هذه المؤسسات.مالحظات 

o :د. يقوم المستخدم بادخال اسم الشخو الذي يمثل المقاول في توقيع العق ممثل المقاول 

o  :يقوم المستخدم بادخال رقم التفويض القانوني لممثل المقاول.رقم التفويض القانوني 

o  :يقوم المستخدم بادخال التاريخ الذي تم فيه تفويض المقاول لممثله.تاريخ التفويض القانوني 

o :قصة في الموقع.يقوم المستخدم بادخال التاريخ االفترافي والفعلي الستالم بنود المنا تاريخ استالم الموقع 

o :يقوم المستخدم بادخال التاريخ االفترافي والفعلي لتسليم بنود المناقصة في الموقع. تاريخ تسليم الموقع 

o :يقوم المستخدم بادخال التاريخ االفترافي والفعلي النتهاء المشروع. تاريخ انتهاء المشروع 

o :تالم الموقع.يقوم المستخدم بادخال رقم محضر اس رقم مح ر استالم الموقع 

o :المعاملةيقوم المستخدم بادخال تاريخ محضر استالم الموقع لهذه  التاريخ. 

o :المعاملةيقوم المستخدم بادخال رقم محضر إقفال المشروع لهذه  رقم مح ر إقفال المشروع. 

o :يقوم المستخدم بادخال تاريخ محضر إقفال المشروع. التاريخ 

o   : المستخدم بإدخال الرقم المرجعي لمنصة اعتماد . يقومالرقم المرجعي لمنصة اعتماد 
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يقوم المستخدم بالضغط على زر "جديد" مـن  المعاملةإلفافة خطابات صادرة وواردة إلى سجل عقد صادر وارد العقد:  ▪

 شريط المهام الموجود فوق جدول صادر وارد العقد حيث تظهر الحقول التالية:

o  :ع الخطاب من القائمة المنسدلة والتي تم تعريفها في اإلعدادات والرموز يقوم المستخدم باختيار نونوع الخطاب

 في شاشة رموز أنواع الخطابات.

o :يقوم المستخدم بادخال رقم الخطاب الصادر أو الوارد الذي قام بإفافته. رقم الخطاب 

o :يقوم المستخدم بادخال تاريخ الخطاب الصادر أو الوارد الذي قام بإفافته تاريخ الخطاب. 

o :يقوم المستخدم بادخال موفوع الخطاب الصادر أو الوارد الذي قام بإفافته. موضوع الخطاب 

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

o سدلة.من القائمة المن النموذج المراد طباعة معلومات العقد عليهيقوم المستخدم باختيار  :نماذج سجل العقود 

o بالضغط على زر "طباعة" لطباعـة معلومـات العقـد علـى النمـوذج الـذي تـم اختيـاره مـن يقوم المستخدم  :طباعة

 .القائمة المنسدلة
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 العقود تكشف سجال

تختو هذه الشاشة بإعداد كشف يعرض معلومات سجل العقود المسجلة في النظام، وتظهر هذه الشاشة عند اختيار 

 . (11-2ائمة العقود في نظام المشتريات المباشرة كما في الشكل )قالعقود من  تكشف سجال
 

 
 العقود. تشاشة كشف سجال ( يمثل11-2الشكل )

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:
 

 :التقرير محددات ▪

o :أنـواع  يتم اختيار نوع العقد المراد إعداد تقرير عنه وذلك من القائمـة المنسـدلة، مـع إمكانيـة اختيـار جميـع نوع العقد

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

o  مـع (إلـى –يتم ادخال العام المالي الذي تم تسجيل العقود خالله وذلك في حقل )مـن  :(إلى –العام المالي )من ،

فـي  (بجانـب كلمـة "الكـل" حيـث تظهـر إشـارة ) إمكانية اختيار جميع األعوام المالية وذلك بالضغط بـالمربع الموجـود

 المربع.

o  يتم ادخال تاريخ العقد في حقل "من" حيث يحدد بداية إعداد الكشف من هذا التاريخ وكمـا : (إلى –تاريخ العقد )من

عـن ويتم ادخال تاريخ العقد في حقل "إلى" حيث يحدد نهاية إعداد الكشف إلى هـذا التـاريخ، وبإمكانـه إدخـال التـاريخ 

" من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام التاريخ الهجري لليوم مـع إمكانيـة التعـديل عليـه، مـع F8طريق الضغط على زر "

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

o :العقد معه وذلك من خالل الضغط على زر "يتم ادخال رقم المورد الذي تم إبرام  الموردF2 مـن لوحـة المفـاتيح حيـث "

يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء المـوردين فيـتم اختيـار المـورد المطلـوب، مـع إمكانيـة اختيـار جميـع المـوردين وذلـك 

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

o :التي تم تسجيل عقد لها والمراد إعداد تقريرعنه. معاملة الشراءادخال مسمى  يتم مسمى العملية 
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o  يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط علـى زر "تكـوين التقريـر" مـن شـريط المهـام حيـث يعـرض النظـام

 .(1-2-11كشف سجل العقود كما في الشكل )
 

 
 العقود. تكشف سجال ( يمثل11-2-1الشكل )
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 تم بحمد هللا تعالى ➢
 

 

 
 جميع الحقوق محفوظة

 (للشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي )حاسب

 

يمكن استخراج أية نسخة فوتوغرافيـة  يحتوي هذا الدليل على معلومات خاصة محمية بواسطة حقوق الطبع والنشر وال

سـبقة مـن الشـركة التطبيقيـة لخـدمات الحاسـب أو غيرها عن جزء من هذا الدليل دون الحصول على الموافقة الخطيـة الم

 .(اآللي )حاسب

 

 

 

 

 

 لمزيد من المعلومات يرجي االتصال بـ:

 

 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي

 مجمع الموسى –شارع العليا العام 

  المملكة العربية السعودية –الرياض  
 

  :4651700     

  :2171210/4656468     

    :56600 11564ياض الر      

 :http://www.hasib.com.sa 
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