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 مقدمة

صة حيث العهد يمثل نظام  سليم عمليات  معالجةنه يقوم باالهتمام بأأحد األنظمة الهامة في أي مؤسسة حكومية أو خا ت

 .المؤسسة العهد للموظفين واستالمها داخل

 

  Netمقدمة حول نظام العهد.
حزمة مدارحاســــب لألنظمة النمطية الحكومية كأحد األنظمة في  (Custody.Net) العهدقامت شــــركة حاســــب بتطوير نظام 

MadarHasib GRP Suite (HGS.net)  حدث وأقوى التقنيات في عالم البرمجة أباســــتخدام(ASP.Net & SQL Server)،  يعمل حيث

كهذا  قأحد النظام  قد تحدث في (Web Application)ويب  اتتطبي ية التي  ياجات العمل عاة جميع االحت يه مرا ، وقد تم ف

 المنشأة.

 
 MadarHasib GRP Suite (HGS.net)ما هي 

سب لألنظمة النمطية الحكومية تمثل  شكل متكامل ومتوافق بهدف تغطية حزمة مدارحا مجموعة من األنظمة التي تعمل ب

 احتياجات اإلدارات الحكومية من التقنية.

ــتخدام تقنية الدوت نت وهي من  من  إيمانا  التطوير الموجودة في العالم وذلك  أدواتواهم  أحدثتم تطوير هذه األنظمة باس

األنظمة يتم  أن أيللتطبيقات  (Web Application، وتم اعتماد بيئة الويب )وأفضـــلهاالشـــركة بضـــرورة مواكبة تخر التقنيات 

 تشغيلها من خالل متصفح االنترنت.

ــيلة عشــرات الســنين من الخبرة في تطوير األنظمة الحكومية وقد تم فيه مراعاة  MadarHasib GRP Suite (HGS.net)يمثل و حص

سابقة، باإلضافة  سب ال اجتهادات  إلىجميع المالحظات والتحسينات التي تم طلبها من قبل المستخدمين ألنظمة حا

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

 

 (Web Applicationلماذا تم استخدام تقنية الويب )
تطبيقات الويندوز  أخذتوفي الويب  الستثماراشكل الويب مستقبل األنظمة الحديثة حيث انه في السنوات األخيرة زاد ي 

 وذلك لما لتطبيقات الويب من مرونة عالية وســهولة تحميل وتشــغيل ســواء لمســتخدمي الشــبكة الداخلية باالنحســار

 .()انترنت الخارجية أو (إنترانت)

ليعمل النظام بينما في تطبيقات الويندوز كان  (Serverوفير الوقت والجهد حيث يكفي تثبيت النظام على جهاز الخادم )ت 

تحديث النظام حيث يكفي  إلىهذه الميزة تظهر عند الحاجة  وأيضــــاالنظام على جميع األجهزة  هناك حاجة لتثبيت

 فقط. (Serverتحديث جهاز الخادم )
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 الدخول إلى نظام العهد

  

ــــورة كما في الشــــكل ) ( ونقوم باختيار نظام العهد من قائمة األنظمة 0-0بعد تســــجيل الدخول إلى النظام تظهر الص

 اليمين كما يشير السهم.الموجودة على 

 

 

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

 

 (. 1 -0يقوم النظام بإدخال المستخدم إلى نظام العهد كما يظهر في الشكل )
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 يمثل الشاشة الرئيسية لنظام العهد. (1-0الشكل )

 

ستخدم بعرض تقرير بالعهد المؤقتة التي حان  ضمن فيما إذا كان يرغب الم سالة تنبيه عند الدخول إلى النظام تت تظهر ر

ــــالة و المتابعة إلى النظام، أما في حالة اختار  موعد إعادتها، حيث إذا اختار المســــتخدم يالي يقوم النظام بإغالق الرس

 (.1-1-0عهد المؤقتة التي حان موعد إعادتها كما في الشكل )المستخدم ينعمي يقوم النظام بعرض كشف بال
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 يمثل شاشة كشف بالعهد المؤقتة التي حان موعد إعادتها. (1-1-0الشكل )

 

ــــماء  ــــر القائمة على اليمين تظهر أس نالحظ وجود قائمة بالعناوين المقســــم عليها النظام وعند اختيار أي من عناص

شات الموجودة تحت هذا العن شا سار ال صر في القائمة على الي سار ،وعند اختيار أي عن شكل قائمة على الي وان على 

 تظهر الشاشة الخاصة بها وتستطيع عند ذلك القيام بالعمليات وفق الصالحيات المعطاة.
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 الرموز و اإلعدادات 

من التعريف المسبق ( مجموعة شاشات اإلعدادات والتعريفات في النظام وتتض0-1تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

 للعديد من الحقول في الشاشات.

 

 

 يمثل شاشة الرموز واإلعدادات. (0-1الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 شاشة اختصارات اإلدخال السريع

 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار شاشة اختصارات اإلدخال السريع من قائمة الرموز و اإلعدادات في نظام العهد كما في 

 (.1-1الشكل )

 

 

 يمثل شاشة اختصارات اإلدخال السريع. (1-1الشكل )

 

صار لهذه العبارات التي سوف يتم التعا مل معها في النظام، يتم من خالل هذه الشاشة تعريف عبارات وتعريف رمز واخت

ــغط زر ي ــر منها طم يض ي من F7حيث يتم اســترجاع هذه العبارة من خالل إدخال المســتخدم لرمز العبارة أو الجزء المختص

ضغط على زر يجديدي من  ستخدم بال ضافة عبارة جديدة يقوم الم شكل تلقائي، وإل لوحة المفاتيح فيدخل النص الكامل ب

 صارات اإلدخال السريع، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:شريط المهام حيث تظهر شاشة اخت

 المعلومات الرئيسية: •

o :رقم مسلسل. م 

o :يقوم المستخدم بإدخال رمز للعبارة التي سيقوم بإدخالها. الرمز 

o :يقوم المستخدم بإدخال العبارة التي يريد إضافتها بشكل كامل. العبارة الكاملة 

o :يقوم المســتخدم بإدخال الجزء المختصــر من العبارة حيث يتم اســترجاع كامل العبارة بمجرد إدخال  االختصـار

 هذا الجزء منها.
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 أنواع المباني رموز

 

 (.2-1شكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز أنواع المباني من قائمة الرموز و اإلعدادات في نظام العهد كما في ال

 

 

 يمثل شاشة رموز أنواع المباني. (2-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـــاشـــة تعريف رموز للمباني التي ســـوف يتم التعامل معها في النظام، حيث يتم اســـترجاع نوع 

ضافة المبنى من خالل إدخال المستخدم رمز المبنى وذلك في شاشات النظام التي تتعامل مع رموز أنواع المباني، وإل

رمز جديد لمبنى يقوم المســتخدم بالضــغط على زر يجديدي من شــريط المهام حيث تظهر شــاشــة رموز أنواع المباني، 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 المعلومات الرئيسية: •

o :رقم مسلسل. م 

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

o :يقوم المستخدم بإدخال نوع المبنى الذي يريد إضافته. نوع المبنى 
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 تعريف المباني 

  

 (.3-1تظهر هذه الشاشة عند اختيار تعريف المباني من قائمة الرموز و اإلعدادات في نظام العهد كما في الشكل )

 

 

 يمثل شاشة تعريف المباني. (3-1الشكل )

 

ســيتم قيد عهدة عليها في النظام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول يتم من خالل هذه الشــاشــة تعريف المباني التي 

 في هذه الشاشة:

 المعلومات الرئيسية: •

o :إلضـــافة مبنى جديد يقوم المســـتخدم بتحديد المســـتوى الذي ســـوف يندرل تحته هذا المبنى من  المباني

ديدي من شــريط المهام (، ومن طم يقوم بالضــغط على زر يج3-1خالل التصــنيف الشــجري المبين في الشــكل )

 حيث تظهر الحقول التالية: 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم المبنى الذي يريد إضافته. رقم المبنى 

o :يقوم المســتخدم بتحديد نوع المبنى من القائمة المنســدلة التي تم تعريفها في شــاشــة رموز  نوع المبنى

 أنواع المباني.

o :)يقوم المستخدم بإدخال اسم المبنى الذي يريد إضافته باللغة العربية. اسم المبنى )عربي 

o :)يقوم المستخدم بإدخال اسم المبنى الذي يريد إضافته باللغة االنجليزية. اسم المبنى )انجليزي 
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o :له تابع  نا  رقم المبنى ال لذي قم يه المبنى ا لذي ينتمي إل يا  رقم المبنى الرئيســــي ا قائ ظام تل يعرض الن

 ته.بإضاف

o :يعرض النظام تلقائيا  اســـم المبنى الرئيســـي الذي ينتمي إليه المبنى الذي قمنا  اســـم المبنى التابع له

 بإضافته.

o :يقوم المســتخدم بإدخال رقم الفرع الذي ينتمي إليه المبنى الذي قمنا بإضــافته، أو يقوم بالضــغط  رقم الفرع

ة بأرقام وأســـماء الفروع فيختار منها المســـتخدم رقم ي من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمF2على زر ي

 الفرع الذي يريده.

o :يعرض النظام اسم الفرع تلقائيا  بمجرد إدخال رقم الفرع في حقل رقم الفرع. اسم الفرع 

o :صة بالمبنى يقوم المســتخدم بإدخال رقم الوحدة اإلدارية الخاصــة بالمبنى الذي  رقم الوحدة اإلدارية الخا

ي من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء الوحدات F2ه، أو يقوم بالضغط على زر يقمنا بإضافت

 اإلدارية فيختار منها المستخدم رقم الوحدة اإلدارية التي يريدها.

o :يعرض النظام اســم الوحدة اإلدارية الخاصــة بالمبنى تلقائيا  بمجرد  اسـم الوحدة اإلدارية الخاصـة بالمبنى

 ل رقم الوحدة اإلدارية في حقل رقم الوحدة اإلدارية الخاصة بالمبنى.إدخا

o :يقوم المســــتخدم بإدخال رقم الموظف المســــؤول عن المبنى الذي قمنا  رقم الموظف المســــعنه عنه

ــغط على زر ي ــافته، أو يقوم بالض ي من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء الموظفين F2بإض

 ها المستخدم رقم الموظف الذي يريده.فيختار من

o :سعنه عنه سم الموظف الم سؤول عن المبنى تلقائيا  بمجرد إدخال رقم  ا سم الموظف الم يعرض النظام ا

 الموظف في حقل رقم الموظف المسؤول عنه.

o :يقوم المســـتخدم بتحديد فيما إذا كان يمكن تســـجيل عهدة على المبنى في  يمكن تســـجيل عهدة عليه

 يد العهدة وذلك باختيار ينعمي أو ال يمكن تسجيل عهدة على المبنى وذلك باختيار يالي.شاشات ق
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 النظام تشاشة إعدادا

 

تختص هذه الشـاشـة بتحديد اإلعدادات العامة لنظام العهد، وتظهر هذه الشـاشـة عند اختيار إعدادات نظام العهد  

 (. 4-1في نظام العهد كما في الشكل ) من قائمة الرموز و اإلعدادات

 

 

 يمثل شاشة إعدادات النظام. (4-1الشكل )

 

حيث إلدخال إعدادات النظام يقوم المســتخدم بالضــغط على زر يتعديلي من شــريط المهام، وتتضــمن الشــاشــة الحقول 

 التالية:

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم بتحديد مدة تأخير العهدة المؤقتة عن موعد إعادتها. مدة التأخير للعهد المعقتة 

o  يقوم المســتخدم بالضــغط على المربع الموجود أمام جملة يظهور رســالة تحذيرية للعهد المؤقتة المتأخرة التي

 يجب إعادتهاي في حال أراد ظهور رسالة تحذيرية عند الدخول إلى النظام تفيد بذلك.

o ضــــغط على المربع الموجود أمام جملة ياإلرتباط مع نظام خارجيي في حال أراد أن يرتبط يقوم المســــتخدم بال

 نظام العهد مع نظام خارجي.

 تواقيع النماذج: •

o :يقوم المستخدم باختيار النموذل من القائمة المنسدلة اسم النموذج 
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o :رقم النموذل المختار من القائمة المنسدلة من قبل المستخدم يقوم النظام باظهار رقم النموذج 

 ويتم تعبئة بيانات الموظفين الذين سيظهرون في توقيع النموذل من خالل المستخدم حسب البيانات التالية :

o :يقوم المستخدم باختيار الموظف من خالل الضغط على  رقم الموظفf2 او من خالل ادخال رقم الموظف 

o :يقوم النظام باظهار اسم الموظف المرتبط بالرقم الذي تم ادخاله من قبل المستخدم اسم الموظف 

o : يقوم المستخدم بادخال مسمى المنصب للموظف الذي تم اختياره مسمى المنصب 

 

 صيغة أرقام محاضر النقل: •

o :يقوم المستخدم بتحديد الجزء من أرقام محاضر النقل. الجزء الثابت 

o :يقوم المستخدم بتحديد الفاصل بين أرقام محاضر النقل وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانب  شكل الفاصل

 (.-الفاصل المطلوب )/،

o :يظهر النظام صيغة أرقام محاضر النقل بعد أن تم تحديدها في السابق. صيغة أرقام محاضر النقل 

o :يتلقائيي يظهره النظام بشــــكل  يقوم المســــتخدم بتحديد هل يكون رقم محضــــر النقل رقم محضـــر النقل

ــغط بالدائرة الموجودة بجانب كلمة  تلقائي، أو أن يكون بشــكل غير تلقائي يقوم المســتخدم بإدخاله وذلك بالض

 يغير تلقائيي.

o :ــغط على الزر  صــاحب الصــ:حية ــالحية من خالل إدخال رقمه طم الض ــاحب الص يقوم المســتخدم بتحديد ص

(Tabليقوم النظام باســترجاع ا )  ــغط على زر الفأرة األيمن أو المفتا ــالحية، أو من خالل الض ــاحب الص ســم ص

 ( ومن طم اختيار اسم صاحب الصالحية من خالل القائمة الظاهرة.F2الوظيفي )
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 العهد إسقاط رموز

 

 (.5-1اإلعدادات في نظام العهد كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار رموز إسقاط العهد من قائمة الرموز و 

 

 

 يمثل شاشة رموز إسقاط العهد. (5-1الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة تعريف رموز إســقاط العهد التي ســوف يتم التعامل معها في النظام، حيث يتم اســترجاع 

شة إ شا سقاط العهد وذلك في  سقاط العهد من خالل إدخال المستخدم رمز إ سقاط العهد، وإلضافة رمز جديد سبب إ

إلسقاط العهد يقوم المستخدم بالضغط على زر يجديدي من شريط المهام حيث تظهر شاشة رموز إسقاط العهد، وفيما 

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 المعلومات الرئيسية: •

o :رقم مسلسل. م 

o :يقوم المستخدم بإدخال رمز إسقاط العهد الذي يريد إضافته. الرمز 

o :يقوم المستخدم بإدخال سبب إسقاط العهد الذي يريد إضافته. سبب إسقاط العهد 
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 قيد العهد 

 

 ( مجموعة شاشات قيد العهد في نظام العهد.0-2تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

 

 

 يمثل شاشة قيد العهد. (0-2الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 قيد العهدة من واقع طلب الصرف

 

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار قيد العهدة من واقع طلب الصــرف من قائمة قيد العهد في نظام العهد كما في الشــكل 

(2-1.) 

 

 

 د العهدة من واقع طلب الصرف.يمثل شاشة قي (1-2الشكل )

 

صادر  صرف مواد  سجيل العهدة إما على موظف أو مبنى أو مكتب أو إدارة من واقع طلب  شة ت شا يتم من خالل هذه ال

 من نظام المستودعات، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المســتخدم بإدخال الرقم الخاص لطلب صــرف المواد حيث يعرض  الرقم الخاص لطلب صــرا المواد

النظام باقي معلومات طلب الصـرف، أو يقوم المسـتخدم بالضـغط على زر يبحثي من شـريط المهام حيث تظهر 

 شاشة بطلبات الصرف فيقوم المستخدم باختيار طلب صرف من هذه الشاشة.

o :يا  بمجرد إدخال الرقم الخاص لطلب الصرف.يعرض النظام تاريخ طلب الصرف تلقائ تاريخه 

o :يعرض النظام تلقائيا  الفرع التابع له المستودع الصادر منه طلب الصرف وذلك بمجرد إدخال الرقم الخاص  الفرع

 لطلب صرف المواد.
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o :صرا ستودع ال يعرض النظام تلقائيا  رمز واسـم مسـتودع الصـرف بمجرد إدخال الرقم الخاص لطلب صـرف  م

 المواد.

o :يعرض النظام تلقائيا  رمز واســم الجهة الطالبة للمواد بمجرد إدخال الرقم الخاص لطلب صــرف  الجهة الطالبة

 المواد.

o :ختاره وذلك في حالة التعديل.يمكن للمستخدم إدخال بعض مالحظاته على طلب الصرف الذي ا الم:حظات 

o :ــدلة وهي  حالة المســتند ــتند فيختار إحدى القيم الظاهرة في القائمة المنس ــتخدم حالة المس يختار المس

 )مقيد بشكل جزئي وغير مقيد، مقيد بشكل جزئي، لم يتم التقييد بعد، مقيد بشكل كامل(.

o :عة أرقام باركود االصناف التي تم تقييدهابالضغط على هذا الزر يتم طبا طباعة أرقام الباركود للقيود. 

o :بالضغط على هذا الزر يتم طباعة أرقام باركود القيد الذي تم اختيارها. طباعة أرقام الباركود للقيد المختار 

o :يقوم المستخدم بتسجيل قيد العهدة أما على موظف أو مبنى أو مكتب أو إدارة وذلك  تسجيل العهدة على

 نب الخيار المطلوب وذلك في حال أراد قيد كامل العهدة.بالضغط بالدائرة بجا

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف صاحب العهدة أو المبنى أو المكتب أو اإلدارة الذي  رقم صاحب العهدة

ي من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة األرقام واألســماء F2ســتقيد عليه العهدة وذلك بالضــغط على زر ي

 ار رقم صاحب العهدة المطلوب.فيتم اختي

o :يد كامل العهدة على الموظف أو المبنى أو  تقييد العهدة كاملة ــــغط على هذا الزر يقوم النظام بتقي بالض

 المكتب أو اإلدارة.

 

 األرقام المطبوعة •

o :يعرض النظام الرقم المطبوع لطلب الصرف الذي تم اختياره. الرقم المطبوع 

o :يعرض النظام األصناف واألرقام المتسلسلة للقطع ضمن طلب صرف المواد  األصناا التابعة لطلب الصرا

ــــناف على موظف أو مبنى أو مكتب أو إدارة يقوم  ــــابقا ، ولقيد وتســــجيل عهدة هذه األص الذي تم اختياره س

شة في  شا صبح ال صفحة حيث ت شريط المهام الموجود في أعلى ال ضغط على زر يتعديلي من  المستخدم بال

ل، ومن طم يقوم باختيار سطر لصنف من األصناف الموجودة في الجدول والتي يريد تسجيلها كعهدة، وضع التعدي

ـــرف  ـــناف التابعة لطلب الص ـــريط المهام فوق جدول األص ـــغط على زر يتعديلي من ش ـــتخدم بالض فيقوم المس

 لتسجيل العهدة ويتضمن الجدول الحقول التالية:

o :رقم مسلسل. م 

o :تلقائيا  رقم الصنف الموجود في طلب صرف المواد الذي تم اختياره سابقا . يعرض النظام رقم الصنف 

o :يعرض النظام تلقائيا  اسم الصنف الموجود في طلب صرف المواد الذي تم اختياره سابقا . اسم الصنف 

o :يعرض النظام تلقائيا  الوحدة من الصنف الموجود في طلب صرف المواد. الوحدة 

o يعرض النظام الكمية المسجلة من الصنف ضمن طلب صرف المواد. الصرا: الكمية المسجلة ضمن طلب 

o :يعرض النظام الرقم المتسلسل لقطع الصنف الموجود في طلب صرف المواد. الرقم المتسلسل للقطعة 

o :يعرض النظام رقم باركود القيد للصنف ضمن طلب صرف المواد. رقم باركود القيد 

o :صنف الذي يريد تسجيله كعهدة من القائمة المنسدلة يجديد، يقوم المستخدم باختي حالة الصنف ار حالة ال

 مستعمل، تالفي.

o :يقوم المستخدم بإدخال الكمية التي يريد تقييدها كعهدة بحيث تكون مساوية أو اقل  الكمية المقيدة كعهدة

 للكمية المسجلة ضمن طلب الصرف.

o :ـــجيل قيد  تســـجيل العهدة على ـــتخدم بتحديد تس العهدة أما على موظف أو مبنى أو مكتب أو يقوم المس

 إدارة.
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o :صاحب العهدة/رقم المبنى أن المكتب/ رقم اإلدارة صاحب العهدة أو  رقم  يقوم المستخدم بإدخال رقم 

 المبنى أو المكتب أو اإلدارة الذي ستقيد عليه العهدة.

o :يعرض النظام تلقائيا  اسم صاحب العهدة أو المبنى  اسم صاحب العهدة/المبنى أن المكتب/ اسم اإلدارة

 أو المكتب أو اإلدارة بمجرد إدخال رقم صاحب العهدة أو المكتب أو المبنى أو اإلدارة.

o :يعرض النظام سعر الوحدة من الصنف الموجود في طلب الصرف. سعر الوحدة 

o :ة وهو عبارة عن ناتج ضــــرب حقل يعرض النظام مجموع قيم )ســــعر( األصــــناف المقيدة كعهد مجموع القيم

 الكمية المقيدة كعهدة في حقل سعر الوحدة.

o :يعرض النظام المالحظات المسجلة على الصنف الذي تم تقييده كعهدة. الم:حظات 
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 قيد العهدة من واقع محضر االستالم

 

ي نظام العهد كما في الشكل تظهر هذه الشاشة عند اختيار قيد العهدة من واقع محضر االستالم من قائمة قيد العهد ف

(2-2.) 

 

 

 يمثل شاشة قيد العهدة من واقع محضر االستالم. (2-2الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة تسجيل العهدة إما على موظف أو مبنى أو مكتب أو إدارة من واقع محضر استالم مواد صادر 

 شاشة:من نظام المستودعات، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه ال

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لمحضر االستالم حيث يعرض النظام  الرقم الخاص لمحضر االست:م

باقي معلومات محضــر االســتالم، أو يقوم المســتخدم بالضــغط على زر يبحثي من شــريط المهام حيث تظهر 

 محضر استالم من هذه الشاشة. شاشة بمحاضر االستالم فيقوم المستخدم بإختيار

o :يعرض النظام تاريخ محضر االستالم تلقائيا  بمجرد إدخال الرقم الخاص لمحضر االستالم. تاريخه 

o :ــر االســتالم وذلك بمجرد إدخال الرقم  الفرع ــادر منه محض يعرض النظام تلقائيا  الفرع التابع له المســتودع الص

 الخاص لمحضر االستالم.

o :لنظام تلقائيا  رمز واسم مستودع االستالم بمجرد إدخال الرقم الخاص لمحضر االستالم.يعرض ا المستودع 
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o :يعرض النظام تلقائيا  رمز واسم الجهة المستلمة للمواد بمجرد إدخال الرقم الخاص لمحضر  الجهة المستلمة

 االستالم.

o :يعرض النظام رمز واسم مورد أصناف محضر االستالم. المورد 

o :كن للمســــتخدم إدخال بعض مالحظاته على محضــــر االســــتالم الذي اختاره وذلك في حالة يم الم:حظات

 التعديل.

o :يعرض النظام تلقائيا  حالة المســـتند الحالية )لم يتم التقييد بعد، أو مقيد بشـــكل جزئي غير  حالة المســتند

شكل شكل جزئي ومعتمد، أو مقيد ب شكل كامل غير معتمد، أو مقيد ب كامل معتمد(، ويمكن  معتمد، أو مقيد ب

 للمستخدم البحث عن المستند من خالل حالته.

o :بالضغط على هذا الزر يتم طباعة أرقام باركود االصناف التي تم تقييدها. طباعة أرقام الباركود للقيود 

o :ره.بالضغط على هذا الزر يتم طباعة أرقام باركود القيد الذي تم اختيا طباعة أرقام الباركود للقيد المختار 

o :يقوم المســـتخدم بتحديد قيد العهدة أما على موظف أو مبنى أو مكتب أو إدارة وذلك  تســجيل العهدة على

 بالضغط بالدائرة بجانب الخيار المطلوب وذلك في حال أراد قيد كامل العهدة.

o :ارة الذي يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف صاحب العهدة أو المبنى أو المكتب أو اإلد رقم صاحب العهدة

ي من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة األرقام واألســماء F2ســتقيد عليه العهدة وذلك بالضــغط على زر ي

 فيتم اختيار رقم صاحب العهدة المطلوب.

o :يد كامل العهدة على الموظف أو المبنى أو  تقييد العهدة كاملة ــــغط على هذا الزر يقوم النظام بتقي بالض

 .المكتب أو اإلدارة

 

 األرقام المطبوعة •

o :يعرض النظام الرقم المطبوع لمحضر االستالم الذي تم اختياره. الرقم المطبوع 

 

يعرض النظام األصناف واألرقام المتسلسلة للقطع ضمن محضر االستالم  األصناا التابعة لمحضر االست:م: •

ـــناف على موظف أو مبنى أو مكتب يقوم المســـتخدم  الذي تم اختياره ســـابقا ، ولقيد وتســـجيل عهدة هذه األص

ضع التعديل،  شة في و شا صبح ال صفحة حيث ت شريط المهام الموجود في اعلي ال ضغط على زر يتعديلي من  بال

يقوم باختيار سطر لصنف من األصناف الموجودة في الجدول والتي يريد تسجيها كعهدة، فيقوم المستخدم ومن طم 

بالضغط على زر يتعديلي من شريط المهام فوق جدول األصناف التابعة لمحضر االستالم لتسجيل العهدة ويتضمن 

 الجدول الحقول التالية:

o :رقم مسلسل. م 

o :ا  رقم الصنف الموجود في محضر استالم المواد الذي تم اختياره سابقا .يعرض النظام تلقائي رقم الصنف 

o :يعرض النظام تلقائيا  اسم الصنف الموجود في محضر استالم المواد الذي تم اختياره سابقا . اسم الصنف 

o :يعرض النظام تلقائيا  الوحدة من الصنف الموجود في محضر استالم المواد. الوحدة 

o ضم سجلة  ست:م:الكمية الم ضر اال ستالم  ن مح ضر ا ضمن مح صنف  سجلة من ال يعرض النظام الكمية الم

 المواد.

o :يعرض النظام الرقم المتسلسل لقطع الصنف الموجود في محضر استالم المواد. الرقم المتسلسل للقطعة 

o :يعرض النظام رقم باركود القيد. رقم باركود القيد 

o :ــنف الذي يريد تســجيله كعهدة من القائمة المنســدلة يجديد،  حالة الصــنف يقوم المســتخدم باختيار حالة الص

 مستعمل، تالفي.
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o :يقوم المســـتخدم بإدخال الكمية التي يريد تقييدها كعهدة بحيث تكون مســـاوية أو اقل  الكمية المقيدة كعهدة

 للكمية المسجلة ضمن محضر االستالم.

o :مستخدم بتحديد تسجيل قيد العهدة إما على موظف أو مبنى أو مكتب.يقوم ال تسجيل العهدة على 

o :يقوم المســـتخدم بإدخال رقم صـــاحب العهدة أو  رقم صـــاحب العهدة/رقم المبنى أن المكتب/ رقم اإلدارة

 المبنى أو المكتب أو رقم اإلدارة الذي ستقيد عليه العهدة.

o :عرض النظام تلقائيا  اسم صاحب العهدة أو المبنى أو ي اسم صاحب العهدة/المبنى أن المكتب/ اسم اإلدارة

 المكتب أو اإلدارة بمجرد إدخال رقم صاحب العهدة أو المكتب أو المبنى أو اإلدارة.

o :يعرض النظام سعر الوحدة من الصنف الموجود في محضر االستالم. سعر الوحدة 

o :هدة وهو عبارة عن ناتج ضــرب حقل الكمية يعرض النظام مجموع قيم )ســعر( األصــناف المقيدة كع مجموع القيم

 المقيدة كعهدة في حقل سعر الوحدة.

o :يعرض النظام المالحظات المسجلة على الصنف الذي تم تقييده كعهدة. الم:حظات 
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 اعتماد قيد العهدة من واقع محضر االستالم

 

ائمة قيد العهد في نظام العهد كما في تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد قيد العهدة من واقع محضر االستالم من ق

 (.3-2الشكل )

 

 

 يمثل شاشة اعتماد قيد العهدة من واقع محضر االستالم. (3-2الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشـاشـة اعتماد تسـجيل العهدة إما على موظف أو مبنى أو مكتب أو إدارة من واقع محضـر اسـتالم 

 مراقب المخزون، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:مواد صادر من نظام المستودعات من قبل 

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص لمحضر االستالم فيقوم النظام بعرض  الرقم الخاص لمحضر االست:م

باقي معلومات محضــر االســتالم، أو يقوم المســتخدم بالضــغط على زر يبحثي من شــريط المهام حيث تظهر 

 شاشة بمحاضر االستالم فيقوم المستخدم بإختيار محضر استالم من هذه الشاشة.

o :ر االستالم تلقائيا  بمجرد إدخال الرقم الخاص لمحضر االستالم.يعرض النظام تاريخ محض تاريخه 

o :ــر االســتالم وذلك بمجرد إدخال الرقم  الفرع ــادر منه محض يعرض النظام تلقائيا  الفرع التابع له المســتودع الص

 الخاص لمحضر االستالم.

o :الخاص لمحضر االستالم. يعرض النظام تلقائيا  رمز واسم مستودع االستالم بمجرد إدخال الرقم المستودع 
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o :يعرض النظام تلقائيا  رمز واسم الجهة المستلمة للمواد بمجرد إدخال الرقم الخاص لمحضر  الجهة المستلمة

 االستالم.

o :يعرض النظام رمز واسم مورد أصناف محضر االستالم. المورد 

o :يعرض النظام المالحظات المدخلة على محضر االستالم. الم:حظات 

o يعرض النظام تلقائيا  حالة المســـتند الحالية )لم يتم التقييد بعد، أو مقيد بشـــكل جزئي غير  ند:حالة المســت

شكل كامل معتمد(، ويمكن  شكل جزئي ومعتمد، أو مقيد ب شكل كامل غير معتمد، أو مقيد ب معتمد، أو مقيد ب

 للمستخدم البحث عن المستند من خالل حالته.

o :ضغط على هذا الزر يتم طباعة أرقام باركود االصناف التي تم تقييدها.بال طباعة أرقام الباركود للقيود 

o :ـــغط على زر ياعتماد مراقبة المخزوني حيث يتم اعتماد قيد  اعتماد مراقبة المخزنن ـــتخدم بالض يقوم المس

يإلغاء العهدة من واقع محضر االستالم من قبل مراقبة المخزون، مع إمكانية إلغاء اإلعتماد وذلك بالضغط على زر 

 اعتماد مراقبة المخزوني.
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  نقل وإرجاع العهد

 

 ( مجموعة شاشات نقل وإرجاع العهد في نظام العهد.0-3تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

 

 

 يمثل شاشة نقل وإرجاع العهد. (0-3الشكل )

 

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

 

 (.1-3تظهر هذه الشاشة عند اختيار نقل العهد من قائمة نقل وإرجاع العهد في نظام العهد كما في الشكل )

 

 

 يمثل شاشة نقل العهد. (1-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة عملية نقل العهدة بين الموظفين من صــاحب عهدة قديم إلى صــاحب عهدة جديد، ولنقل 

من موظف إلى موظف يقوم المســــتخدم بالضــــغط على زر يجديدي من شــــريط المهام، وفيما يلي تبيان لكل من  عهدة

 الحقول في هذه الشاشة:

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم محضر نقل العهدة من موظف إلى موظف. رقم محضر النقل 

o :هدة من موظف إلى موظف.يقوم المستخدم بإدخال تاريخ نقل الع تاريخ النقل 

o سجيل محضر نقل  يقوم المستخدم :طلبات نقل العهدة ضغط على رابط طلبات نقل العهدة إذا رغب في ت بال

سجيل محضر نقل  سابقا  في بوابة الخدمة الذاتية للموظف ولم يتم ت عهدة بناء  على طلب نقل عهدة مسجل 

 لها. 
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o  ــر نقل في المربع .()يقوم المســـتخدم بوضـــع إشـــارة  ســاب :إعادة العهدة المعقتة التي برقم محض

ــر نقل ســابق حيث يعرض النظام الحقول  الموجود أمام هذه الجملة في حال أراد إعادة العهدة التي برقم محض

 التالية:

يقوم المســتخدم بإدخال رقم محضــر نقل العهدة المؤقتة التي يريد  رقم محضـر النقل اليي سـيتم إعادته: -

 إعادتها. 

 يعرض النظام تلقائيا  تاريخ محضر النقل الذي سيتم إعادته بمجرد إدخال رقم المحضر. تاريخه: -

o :يقوم المستخدم بتحديد نوع نقل العهدة يعهدة دائمةي أو اختيار يعهدة مؤقتةي حيث يعرض النظام  نوع النقل

 الحقل التالي:

ع المتوقع للعهدة المؤقتة التي ســـيتم تقييدها يقوم المســـتخدم بتحديد تاريخ اإلرجا تاريخ اإلرجاع المتوقع: -

 على الموظف.

o :يقوم المستخدم بتحديد نوع صاحب العهدة القديم. نوع صاحب العهدة 

o :يقوم المســتخدم بإدخال رقم صــاحب العهدة القديم في حالة إضــافة نقل عهدة من  صــاحب العهدة القديم

إعادة العهدة المؤقتة التي برقم محضـــر نقل ســـابق  موظف إلى موظف، أما في حالة إعادة عهدة فيتم اختيار

 وإدخال حقل يرقم النقل الذي سيتم إعادتهي فيعرض النظام اسم صاحب العهدة القديم تلقائيا .

o :يقوم المستخدم بتحديد نوع صاحب العهدة الجديد. نوع صاحب العهدة 

o :د وبالتالي ســيعرض النظام اســم يقوم المســتخدم بإدخال رقم صــاحب العهدة الجدي صــاحب العهدة الجديد

 صاحب العهدة الجديد.

o :يقوم المستخدم بتسجيل مالحظاته على نقل العهدة من موظف إلى موظف. م:حظات 

o :ضافة البيانات من ملف خارجي يقوم المسـتخدم بالضـغط على هذا الزر إذا رغب بإضـافة بيانات من ملف  إ

 خارجي.

o :يقوم المستخدم بإدخال سبب الرفض إذا رغب برفض البيانات. سبب الرفض 

o :يقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر في حال الرغبة في رفض البيانات. رفض البيانات 

o  في قســم )بحث في العهدة( يتيح النظام للمســتخدم أن يقوم بتصــفية بيانات العهد في جدول األصــناف التي

رقم الصــنف المراد إظهار العهد الخاصــة به في الحقل )رقم الصــنف( كما  ســيتم نقلهاح حيث يدخل المســتخدم

ـــنف في الحقل )الرقم  ـــنف من خالل إدخال رقم المتســـلســـل للص ويســـتطيع إظهار مســـلســـل محدد للص

 المتسلسل( طم يضغط على الزر يبحثي.

o :ـــناا صــــناف في كل يقوم المســــتخدم بالضــــغط على هذا الزر من أجل اختيار جميع األ اختيار جميع األص

 الصفحات في جدول األصناف التي سيتم نقلها.

o :يقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر من أجل إلغاء اختيار األصناف في كل الصفحات  إلغاء اختيار األصناا

 في جدول األصناف التي سيتم نقلها.

 

 يعرض النظام كافة األصناف المسجلة كعهدة على صاحب العهدة القديم.  األصناا التي سيتم نقلها: •

o :رقم مسلسل. م 

o :يقوم المســتخدم بوضــع إشــارة  اختيار().  في المربع الموجود في حقل اختيار وذلك الختيار األصــناف التي

 سيقوم بنقلها من عهدة موظف إلى موظف.

o :على صاحب العهدة القديم. يعرض النظام رقم الصنف المسجل كعهدة رقم الصنف 

o :يعرض النظام اسم الصنف المسجل كعهدة على صاحب العهدة القديم. اسم الصنف 

o :يعرض النظام الوحدة من الصنف المسجل كعهدة على صاحب العهدة القديم. الوحدة 
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o :يعرض النظام حالة الصنف المسجل كعهدة على صاحب العهدة القديم. حالة الصنف 

o :يعرض النظام الكمية المرتجعة من الصنف المسجل كعهدة على صاحب العهدة القديم. الكمية المرتجعة 

o :يعرض النظام الرقم المتسلسل لقطع الصنف. الرقم المتسلسل للقطعة 

o :يعرض النظام سعر وحدة الصنف. سعر الوحدة 

o :يعرض النظام المالحظات المسجلة على الصنف المسجل كعهدة على صاحب العهدة القديم. الم:حظات 

 

ضر نقل العهدة • ضغط على زر يطباعةي  :طباعة مح ستخدم بال ضر الخاص بنقل العهدة يقوم الم لطباعة المح

 الموجود على شريط المهام.
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 إرجاع العهد للمستودعات

 

شة عند اختيار إرجاع الع شا شكل تظهر هذه ال ستودعات من قائمة نقل وإرجاع العهد في نظام العهد كما في ال هد للم

(3-2.) 

 

 

 يمثل شاشة إرجاع العهد للمستودعات. (2-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة عملية إرجاع العهدة المســجلة على الموظفين إلى مســتودعات الرجيع ألســباب معينة، 

المســتخدم بالضــغط على زر يجديدي من شــريط المهام، وفيما يلي تبيان لكل وإلرجاع عهدة مســجلة على موظف يقوم 

 من الحقول في هذه الشاشة:

 المعلومات الرئيسية: •

o :من خالل الضـــغط على هذه الرابط يســـتطيع المســـتخدم فتح بطاقة عهدة الموظف صـــاحب  بطاقة العهدة

 العهدة.

o :هدة فيختار )موظف( أو )مبنى( أو )إدارة(.يقوم المستخدم باختيار نوع صاحب الع نوع صاحب العهدة 

o :ـــاحب  رقم الموظف/ رقم المبنى/ رقم اإلدارة يقوم المســـتخدم بإدخال رقم الموظف/ المبنى/ اإلدارة ص

 العهدة والذي نريد إرجاع عهدته.

o :يعرض النظام تلقائيا  رقم واسم الجهة المرجعة. الجهة المرجعة 
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o :ستودع الرجيع  رقم واســم مســتودع الرجيع والذي تم تعريفه في نظام المســتودعات يعرض النظام تلقائيا   م

 مسبقا .

o : حقل اختياري يتم من خالله ادخال رقم الهاتف لصاحب العهدة المرجعه رقم هاتف صاحب العهدة 

o :يقوم المســتخدم باختيار ســبب إرجاع األصــناف من القائمة المنســدلة والتي تم تعريفها في  ســبب اإلرجاع

 ب اإلرجاع في نظام المستودعات.شاشة أسبا

o :يقوم المستخدم بإدخال اسم مأمور المستودع الذي سوف يستلم أصناف العهدة الرجيعة.  اسم المستلم 

o المستخدم بإدخال مالحظاته على العهدة المرجعة إلى مستودع الرجيع. الم:حظات: يقوم 

o :رف في نظام المســــتودعات في حال كان يعرض النظام الرقم الخاص لمســــتند اإلرجاع المع الرقم الخاص

الترقيم للرقم الخاص تلقائي، أما في حال كان الترقيم غير تلقائي يقوم المستخدم بإدخال الرقم الخاص بحيث 

 تتوافق صيغته مع مجال الترقيم المعرف في المستودعات.

o :يعرض النظام السنة الحالية لنظام المستودعات. السنة 

o :تلقائيا  تاريخ اليوم مع إمكانية التعديل عليه.يعرض النظام  التاريخ 

o :يعرض النظام عدد صفحات مستند اإلرجاع. عدد الصفحات 

o :يعرض النظام تلقائيا  تاريخ طباعة مستند اإلرجاع وذلك عند الطباعة. تاريخ الطباعة 

o :يعرض النظام تلقائيا  حالة مستند اإلرجاع يجديدي. حالة المستند 

o :م المستخدم بإضافة رقم مطبوع جديد لمستند اإلرجاع وذلك بالضغط على زر يجديدي من يقو الرقم المطبوع

 شريط المهام الموجود فوق جدول األرقام المطبوعة.

 

o :ضافة البيانات من ملف خارجي يقوم المسـتخدم بالضـغط على هذا الزر إذا رغب بإضـافة بيانات من ملف  إ

 خارجي.

o :يقوم المستخدم بإدخال سبب الرفض إذا رغب برفض البيانات. سبب الرفض 

o :يقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر في حال الرغبة في رفض البيانات. رفض البيانات 

o  في قســم )بحث في العهدة( يتيح النظام للمســتخدم أن يقوم بتصــفية بيانات العهد في جدول األصــناف التي

رقم الصــنف المراد إظهار العهد الخاصــة به في الحقل )رقم الصــنف( كما  ســيتم نقلهاح حيث يدخل المســتخدم

ـــنف في الحقل )الرقم  ـــنف من خالل إدخال رقم المتســـلســـل للص ويســـتطيع إظهار مســـلســـل محدد للص

 المتسلسل( طم يضغط على الزر يبحثي.

 

سيتم إرجاعها: • صناا التي  سجلة كعهدة على الموظف األ صناف الم صاحب العهدة والتي  يعرض النظام كافة األ

 يريد إرجاعها إلى المستودع. 

o :رقم مسلسل. م 

o :ــع إشــارة  اختيار ــناف التي ( )يقوم المســتخدم بوض في المربع الموجود في حقل اختيار وذلك الختيار األص

( )سيقوم بإرجاعها من عهدة الموظف إلى مستودع الرجيع مع إمكانية اختيار كل عهد الموظف بوضع إشارة 

 مربع الموجود في بداية العمود.في ال

o :يعرض النظام رقم الصنف المسجل كعهدة على الموظف. رقم الصنف 

o :يعرض النظام اسم الصنف المسجل كعهدة على الموظف. اسم الصنف 

o :يعرض النظام الوحدة من الصنف المسجل كعهدة على الموظف. الوحدة 

o :لى الموظف.يعرض النظام حالة الصنف المسجل كعهدة ع حالة الصنف 

o :يعرض النظام الكمية المرتجعة من الصنف المسجل كعهدة على الموظف. الكمية المرتجعة 
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o :يعرض النظام الرقم المتسلسل لقطع الصنف. الرقم المتسلسل للقطعة 

o :يعرض النظام سعر وحدة الصنف. سعر الوحدة 

o :على الموظف.يعرض النظام المالحظات المسجلة على الصنف المسجل كعهدة  الم:حظات 

 

ستند اإلرجاع • شريط  :طباعة م ضغط على زر يطباعةي الموجود على  ستخدم بال ستند اإلرجاع يقوم الم لطباعة م

 المهام.
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 إسقاط العهد

 

 (.3-3تظهر هذه الشاشة عند اختيار إسقاط العهد من قائمة نقل وإرجاع العهد في نظام العهد كما في الشكل )

 

 

 يمثل شاشة إسقاط العهد. (3-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة عملية إسقاط العهد عن أصحاب العهد، و إلسقاط عهدة عن صاحب عهدة يقوم المستخدم 

 بالضغط على زر يجديدي من شريط المهام، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم محضر إسقاط العهدة. رقم محضر اإلسقاط 

o :يعرض النظام تلقائيا  تاريخ اليوم الهجري إلسقاط العهدة مع إمكانية التعديل على التاريخ. تاريخ اإلسقاط 

o :صاحب العهدة يقوم المســتخدم بتحديد نوع صــاحب العهدة وذلك بالضــغط بالدائرة الموجودة بجانب نوع  نوع 

 لوب.صاحب العهدة المط

o :يقوم المســتخدم بإدخال رقم صــاحب العهدة وذلك بالضــغط على زر ي صــاحب العهدةF2 ي من لوحة المفاتيح

 حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء أصحاب العهد فيتم اختيار صاحب العهدة المطلوب.

o :لقائمة يتم اختيار ســـبب إســـقاط العهدة عن صـــاحب العهدة وذلك باختيار الســـبب من ا ســـبب اإلســـقاط

 المنسدلة حيث تم تعريف هذه األسباب في شاشة رموز إسقاط العهد.
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o :يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على محضر إسقاط العهد. م:حظات 

o :يعرض النظام تلقائيا  حالة المحضر يجديدي. حالة المحضر 

o جدول األصــناف التي  في قســم )بحث في العهدة( يتيح النظام للمســتخدم أن يقوم بتصــفية بيانات العهد في

سيتم اسقاطهاح حيث يدخل المستخدم رقم الصنف المراد إظهار العهد الخاصة به في الحقل )رقم الصنف( كما 

ـــنف في الحقل )الرقم  ـــنف من خالل إدخال رقم المتســـلســـل للص ويســـتطيع إظهار مســـلســـل محدد للص

 المتسلسل( طم يضغط على الزر يبحثي.

 

o :ه اســــترجاع جميع العهد يه يكون  ــــغط عل لة التعديل فقط حيث يمكن من خالل الض َعال في حا ذا الزر ف

 استرجاع جميع العهد المقيدة على صاحب العهدة.

o :يتم الضغط على زر ي اعتمادي حيث يقوم النظام باعتماد محضر إسقاط العهد عن صاحب العهدة وتصبح  اعتماد

 حالة المحضر معتمد.

o :عملية االعتماد حيث بالضغط عليه يمكن إلغاء عملية اعتماد المحضر وتصبح يظهر هذا الزر بعد  إلغاء االعتماد

 حالة المحضر غير معتمد.

 

 يعرض النظام كافة األصناف المسجلة كعهدة على صاحب العهدة.  األصناا التي سيتم إسقاطها: •

o :رقم مسلسل. م 

o :ــع إشــارة  اختيار ــناف التي في المربع الموجود في حقل اختي.()يقوم المســتخدم بوض ار وذلك الختيار األص

شارة  ضع إ صاحب العهدة مع امكانية اختيار كل األصناف وذلك بو سقاطها من عهدة  في المربع .()سيقوم بإ

 الموجود في بداية العمود.

o :يعرض النظام رقم الصنف المسجل كعهدة على صاحب العهدة. رقم الصنف 

o :يعرض النظام اسم الصنف المسجل كعهدة على صاحب العهدة. اسم الصنف 

o :يعرض النظام الوحدة من الصنف المسجل كعهدة على صاحب العهدة. الوحدة 

o :يعرض النظام حالة الصنف المسجل كعهدة على صاحب العهدة. حالة الصنف 

o :احب العهدة.يعرض النظام الكمية المرتجعة من الصنف المسجل كعهدة على ص الكمية المرتجعة 

o :يعرض النظام الرقم المتسلسل لقطع الصنف. الرقم المتسلسل للقطعة 

o :يعرض النظام سعر وحدة الصنف. سعر الوحدة 

o :يعرض النظام المالحظات المسجلة على الصنف المسجل كعهدة على صاحب العهدة. الم:حظات 

 

لطباعة المحضر الخاص بإسقاط العهدة يقوم المستخدم بالضغط على زر يطباعةي  طباعة محضر إسقاط العهد: •

 الموجود على شريط المهام.
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 اعتماد إسقاط العهد

 

 (.4-3تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد إسقاط العهد من قائمة نقل وإرجاع العهد في نظام العهد كما في الشكل )

 

 

 يمثل شاشة اعتماد إسقاط العهد. (4-3الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة اعتماد عملية إســقاط العهد عن أصــحاب العهد، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 الشاشة:

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم محضر إسقاط العهد المراد اعتماده ومن طم الضغط على  رقم محضر اإلسقاط

 يبحثي حيث يعرض النظام كامل معلومات المحضر.زر 

o :يعرض النظام تلقائيا  التاريخ الهجري إلسقاط العهد. تاريخ اإلسقاط 

o :يعرض النظام تلقائيا  نوع صاحب العهدة. نوع صاحب العهدة 

o :يعرض النظام تلقائيا  اسم صاحب العهدة. صاحب العهدة 

o :ط العهدة عن صاحب العهدة.يعرض النظام تلقائيا  سبب إسقا سبب اإلسقاط 

o :يعرض النظام تلقائيا  المالحظات التي أدخلت على محضر إسقاط العهد. م:حظات 

o :يعرض النظام تلقائيا  حالة المحضر يغير معتمدي وتصبح حالته معتمد بعد عملية االعتماد. حالة المحضر 
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o  اسقاط العهد أن يقوم بتصفية بيانات العهد في قسم )بحث في العهدة( ال يتيح النظام للمستخدم عند اعتماد

صة به في الحقل ) صنف المراد إظهار العهد الخا سواء برقم ال سقاطهاح  سيتم ا صناف التي  رقم في جدول األ

 (.الرقم المتسلسل( أو إظهار مسلسل محدد للصنف )الصنف

o :سق استرجاع جميع العهد اط العهد حيث يمكن من يكون هذا الزر فَعال في حالة التعديل فقط في شاشة إ

 خالل الضغط عليه استرجاع جميع العهد المقيدة على صاحب العهد.

o :يتم الضغط على زر ي اعتمادي حيث يقوم النظام باعتماد محضر إسقاط العهد عن صاحب العهدة وتصبح  اعتماد

 حالة المحضر معتمد.

o :عليه يمكن إلغاء عملية اعتماد المحضر وتصبح يظهر هذا الزر بعد عملية االعتماد حيث بالضغط  إلغاء االعتماد

 حالة المحضر غير معتمد.

ضغط على زر يطباعةي  طباعة محضر إسقاط العهد: • سقاط العهدة يقوم المستخدم بال لطباعة المحضر الخاص بإ

 الموجود على شريط المهام.

  



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

 
 عهدنظام ال :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2022 HASIB. All rights reserved.  37 

 طلبات نقل العهد المراد اعتمادها

 

تظهر هذه الشـــاشـــة عند اختيار طلبات نقل العهد المراد اعتمادها من قائمة نقل وإرجاع العهد في نظام العهد كما في 

 (.5-3الشكل)

 

 

 يمثل شاشة طلبات نقل العهد المراد اعتمادها. (5-3الشكل )

 

عدادها من بوابة الخدمة الذاتية يتم من خالل هذه الشاشة اعتماد او رفض طلبات نقل العهد المراد اعتمادها والتي تم ا

 للموظف ، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 

 طلبات النقل: •

o :رقم مسلسل. مسلسل 

o :يعرض النظام تلقائيا  رقم طلب نقل العهده التي لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوصها. رقم الطلب 

o العهده التي لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوصها.يعرض النظام تلقائيا  تاريخ طلب نقل  :تاريخ الطلب 

o :يعرض النظام تلقائيا  رقم الموظف الذي قام بتســــجيل طلب نقل العهدة في بوابة الخدمة  رقم المنقوه منه

 الذاتية للموظف. 
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o :ـــمه يعرض النظام تلقائيا  اســــم الموظف الذي قام بتســــجيل طلب نقل العهدة في بوابة الخدمة الذاتية  اس

 للموظف.

o .رقم المنقول اليه: يعرض النظام تلقائيا  رقم الموظف المراد نقل العهدة له 

o :يعرض النظام تلقائيا  اسم الموظف المراد نقل العهدة له. اسمه 

o :يقوم المســـتخدم بالضـــغط على زر ياعتمادي العتماد طلب نقل العهدة المعد في بوابة الخدمة الذاتية  اعتماد

بنقل الطلب إلى شـــاشـــة نقل العهد حيث يقوم المســـتخدم باســـترجاعه في  للموظف ومن طم يقوم النظام

 الشاشة الستكمال نقل العهدة.

o :يقوم المستخدم بادخال سبب رفض طلب نقل العهدة . سبب الرفض 

o :ـــغط على زر يرفضي لرفض طلب نقل العهدة الذي تم  رفض يقوم المســـتخدم بعد ادخال ســـبب الرفض بالض

 الذاتية للموظف. تسجيله في بوابة الخدمة

ــناف المنقولة عندما يقوم المســتخدم بتحديد ســطر لطلب نقل عهدة،  األصــناا المنقولة: • يظهر جدول بيانات األص

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذا الجدول:

o :رقم مسلسل.  مسلسل 

o :يعرض النظام تلقائيا  رقم الصنف المطلوب نقله. رقم الصنف 

o :م تلقائيا  اسم الصنف المطلوب نقله.يعرض النظا اسم الصنف 

o :يعرض النظام تلقائيا  الوحدة للصنف المطلوب نقله. الوحدة 

o :يعرض النظام تلقائيا  حالة الصنف المطلوب نقله. حالة الصنف 

o :يعرض النظام تلقائيا  الكمية المرتجعة من الصنف المسجل كعهدة على صاحب العهدة. الكمية المرتجعة 

o يعرض النظام تلقائيا  الرقم المتسلسل للقطع الصنف المطلوب نقله. للقطعة: الرقم المتسلسل 
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 كشف بمحاضر النقل

 

 (.6-3تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بمحاضر النقل من قائمة نقل وإرجاع العهد في نظام العهد كما في الشكل)

 

 

 يمثل شاشة كشف بمحاضر النقل. (6-3الشكل )

 

صاحب يتم من خالل هذه  صاحب العهدة القديم )المنقول منه العهدة( أو ل ضر النقل سواء  ل صدار كشف بمحا الشاشة إ

العهدة الجديد )المنقول له العهدة( حســب اختيار المســتخدم بمحددات الكشــف، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 هذه الشاشة:

 

 المعلومات الرئيسية: •

o :ل رقم محضر النقل مع إمكانية اختيار الكل.يقوم المستخدم بإدخا رقم محضر النقل 

o :سما  بترك هذا المحدد فارغاَ  من تاريخ محضر النقل ضر النقل مع ال ستخدم بإدخال من تاريخ مح يقوم الم

 وهذا يعني تكوين الكشف بغض النظر عن التاريخ.

o :دد فارغاَ وهذا يعني يقوم المســـتخدم بإدخال الى تاريخ محضـــر النقل مع الســـما  بترك هذا المح إلى تاريخ

 تكوين الكشف بغض النظر عن التاريخ.

o :يقوم المستخدم بإختيار طريقة البحث )المنقول منه / المنقول له(. طريقة البحث 
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o :يقوم المستخدم بإختيار نوع صاحب العهدة )موظف / إدارة / مكتب أو مبنى(. نوع صاحب العهدة 

o :حدد الخاص بطريقة البحث يقوم المســتخدم بإدخال حســب نوع صــاحب العهدة وحســب الم صــاحب العهدة

 رقم صاحب العهدة مع إمكانية اختيار الكل.

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم الصنف مع إمكانية اختيار الكل. رقم الصنف 

o :يقوم المســـتخدم بتحديد طريقة ترتيب بيانات الكشـــف حســـب )تاريخ محضـــر النقل / حالة  طريقة الترتيب

 محضر النقل(.

o يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر يتكوين التقريري من شريط المهام  ين التقرير:تكو

 (.1-6-3حيث يعرض النظام بيانات كشف عن محاضر النقل حسب المحددات المطلوبة كما في الشكل )

 

 

 يمثل تقرير كشف بمحاضر النقل. (1-6-3الشكل )
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 العهد وأرصدة حركات

 

 ( مجموعة شاشات حركات وأرصدة العهد في نظام العهد.0-4تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

 

 

 يمثل شاشة حركات وأرصدة العهد. (0-4الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 العهدة بطاقة طباعة

 

-4) عند اختيار طباعة بطاقة العهدة من قائمة حركات وأرصدة العهد في نظام العهد كما في الشكلتظهر هذه الشاشة 

1.) 

 

 

 يمثل شاشة طباعة بطاقة العهدة. (1-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد تقرير بجميع حركات األصناف المسجلة كعهدة على الموظفين أو المباني أو اإلدارات، 

 تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:وفيما يلي 

 محددات التقرير: •

o : يقوم المستخدم بتحديد بطاقة العهدة وفي حال اختار يلموظفي تظهر الحقول التالية: بطاقة عهدة لـ 

 يقوم المستخدم بتحديد رقم صاحب العهدة الذي يريد أن يبدأ به الكشف. من رقم )صاحب عهدة(: -

ــاحب العهدة الذي يريد أن ينتهي به الكشــف أو يقوم ا إلى رقم )صــاحب عهدة(: - لمســتخدم بتحديد رقم ص

في المربع الموجود بجانب كلمة ()يقوم المســـتخدم باختيار جميع أرقام أصـــحاب العهد وذلك بوضـــع إشـــارة 

 الكل. 

o :وفي حال اختار المستخدم بطاقة العهدة يلمكتب أو مبنىي تظهر الحقول التالية 

 يقوم المستخدم بتحديد رقم المبنى أو المكتب الذي يريد أن يبدأ به الكشف. المبنى(:من رقم )المكتب أن  -



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

 
 عهدنظام ال :دليل المستخدم

 

 

Copyright © 1984-2022 HASIB. All rights reserved.  43 

به  إلى رقم )المكتب أن المبنى(: - لذي يريد أن ينتهي  يقوم المســــتخدم بتحديد رقم المبنى أو المكتب ا

لمربع الموجود في ا ()الكشف أو يقوم المستخدم باختيار جميع أرقام المكاتب أو المباني وذلك بوضع إشارة 

 بجانب كلمة الكل. 

o :وفي حال اختار المستخدم بطاقة العهدة يإلدارةي تظهر الحقول التالية 

 يقوم المستخدم بتحديد رقم اإلدارة الذي يريد أن يبدأ به الكشف. من رقم )اإلدارة(: -

يقوم المســتخدم بتحديد رقم اإلدارة الذي يريد أن ينتهي به الكشــف أو يقوم المســتخدم  إلى رقم )اإلدارة(: -

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل.  ()باختيار جميع أرقام اإلدارات وذلك بوضع إشارة 

o :يقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف المسجل كعهدة والذي يريد أن يبدأ به الكشف. من رقم صنف 

o  يقوم المســتخدم بتحديد رقم الصــنف المســجل كعهدة والذي يريد أن ينتهي به الكشــف أو  صــنف:إلى رقم

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. ()يقوم المستخدم باختيار جميع أرقام األصناف وذلك بوضع إشارة 

o :يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه الكشف. من تاريخ 

o :يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي إليه الكشف أو يقوم المستخدم باختيار جميع  إلى تاريخ

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. ()التواريخ وذلك بوضع إشارة 

o بتصدير بيانات الكشف الى ملف إكسليقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر إذا رغب  :التصدير الى إكسل. 

o  يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر يتكوين التقريري من شريط المهام  التقرير:طباعة

 (. 1-1-4حيث يعرض النظام تقرير عن بطاقة العهدة لموظف أو مكتب أو مبنى كما في الشكل )
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 يمثل تقرير عن بطاقة العهدة. (1-1-4الشكل )
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 المبنى أو المكتب أو اإلدارةكشف أرصدة العهد حسب الموظف أو 

 

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار كشــف أرصــدة العهد حســب الموظف أو المبنى أو المكتب أو اإلدارة من قائمة حركات 

 (.2-4وأرصدة العهد في نظام العهد كما في الشكل )

 

 

 يمثل شاشة كشف أرصدة العهد حسب الموظف أو المبنى أو المكتب أو اإلدارة. (2-4الشكل )

 

صناف المسجلة كعهدة على الموظفين أو المباني أو المكاتب وذلك  صدة األ شة إعداد تقرير بأر شا يتم من خالل هذه ال

 على حسب الموظف أو المكتب أو المبنى، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 محددات التقرير: •

o : يقوم المستخدم بتحديد بطاقة العهدة وفي حال اختار يموظفي تظهر الحقول التالية: بطاقة عهدة لـ 

 يقوم المستخدم بتحديد رقم صاحب العهدة الذي يريد أن يبدأ به الكشف. من رقم )صاحب العهدة(: -

لذي يريد أن ينتهي به الكشــف أو يقوم المســتخدم بتحديد رقم صــاحب العهدة ا إلى رقم )صـاحب العهدة(: -

في المربع الموجود بجانب كلمة   ()يقوم المســتخدم باختيار جميع أرقام أصــحاب العهد وذلك بوضــع إشــارة 

 الكل. 

o :وفي حال اختار المستخدم بطاقة العهدة يمكتب أو مبنىي تظهر الحقول التالية 

 يقوم المستخدم بتحديد رقم المبنى أو المكتب الذي يريد أن يبدأ به الكشف. من رقم )المكتب أن المبنى(: -
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به  إلى رقم )المكتب أن المبنى(: - لذي يريد أن ينتهي  يقوم المســــتخدم بتحديد رقم المبنى أو المكتب ا

لموجود في المربع ا  ()الكشف أو يقوم المستخدم باختيار جميع أرقام المكاتب أو المباني وذلك بوضع إشارة 

 بجانب كلمة الكل. 

o :وفي حال اختار المستخدم بطاقة العهدة يإدارةي تظهر الحقول التالية 

 يقوم المستخدم بتحديد رقم اإلدارة الذي يريد أن يبدأ به الكشف. من رقم )اإلدارة(: -

المســتخدم  يقوم المســتخدم بتحديد رقم اإلدارة الذي يريد أن ينتهي به الكشــف أو يقوم إلى رقم )اإلدارة(: -

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل.   ()باختيار جميع أرقام اإلدارات وذلك بوضع إشارة 

o :يقوم المسـتخدم باختيار الفرع من خالل القائمة المنسـدلة فيختار منها الفرع الذي يوجد به الموظف أو  الفرع

 المكتب أو المبنى أو اإلدارة.

o :يقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف المسجل كعهدة والذي يريد أن يبدأ به الكشف. من رقم صنف 

o :يقوم المســتخدم بتحديد رقم الصــنف المســجل كعهدة والذي يريد أن ينتهي به الكشــف أو  إلى رقم صــنف

 كل. في المربع الموجود بجانب كلمة ال  ()يقوم المستخدم باختيار جميع أرقام األصناف وذلك بوضع إشارة 

o :يقوم المســتخدم بتحديد إذا كان يريد أن يظهر نتائج الكشــف بشــكل مفصــل  إظهار النتائج بشــكل مفصــل

 في المربع. ()وذلك بالضغط على المربع الموجود بجانب كلمة ينعمي حيث تظهر إشارة 

o :من شريط المهام يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر يتكوين التقريري  طباعة التقرير

 (.1-2-4حيث يعرض النظام كشف عن أرصدة العهد حسب الموظف أو المبنى أو المكتب كما في الشكل )
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 يمثل كشف بأرصدة العهد حسب الموظف أو المبنى أو المكتب أو اإلدارة. (1-2-4الشكل )
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 كشف أرصدة العهد حسب الصنف

 

صدة  صدة العهد في نظام العهد كما تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف أر صنف من قائمة حركات وأر العهد حسب ال

 (.3-4في الشكل )

 

 

 يمثل شاشة كشف أرصدة العهد حسب الصنف. (3-4الشكل )

 

شة إعداد تقرير  شا صدةيتم من خالل هذه ال سجلة كعهدة على الموظفين أو المباني أو اإلدارات وذلك  بأر صناف الم األ

 يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة: على حسب الصنف، وفيما

 محددات التقرير: •

o : يقوم المستخدم بتحديد بطاقة العهدة وفي حال اختار يلموظفي تظهر الحقول التالية: بطاقة عهدة لـ 

 يقوم المستخدم بتحديد رقم صاحب العهدة الذي يريد أن يبدأ به الكشف. من رقم )صاحب عهدة(: -

ــاحب العهدة الذي يريد أن ينتهي به الكشــف أو  إلى رقم )صــاحب عهدة(: - يقوم المســتخدم بتحديد رقم ص

في المربع الموجود بجانب كلمة  .()يقوم المســتخدم باختيار جميع أرقام أصــحاب العهد وذلك بوضــع إشــارة 

 الكل. 

o :وفي حال اختار المستخدم بطاقة العهدة يلمكتب أو مبنىي تظهر الحقول التالية 

 يقوم المستخدم بتحديد رقم المبنى أو المكتب الذي يريد أن يبدأ به الكشف. تب أن المبنى(:من رقم )المك -
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به  إلى رقم )المكتب أن المبنى(: - لذي يريد أن ينتهي  يقوم المســــتخدم بتحديد رقم المبنى أو المكتب ا

في المربع الموجود  .()الكشف أو يقوم المستخدم باختيار جميع أرقام المكاتب أو المباني وذلك بوضع إشارة 

 بجانب كلمة الكل. 

o :وفي حال اختار المستخدم بطاقة العهدة يإلدارةي تظهر الحقول التالية 

 يقوم المستخدم بتحديد رقم اإلدارة الذي يريد أن يبدأ به الكشف. من رقم )اإلدارة(: -

ه الكشــف أو يقوم المســتخدم يقوم المســتخدم بتحديد رقم اإلدارة الذي يريد أن ينتهي ب إلى رقم )اإلدارة(: -

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل.  .()باختيار جميع أرقام اإلدارات وذلك بوضع إشارة 

o :يقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف المسجل كعهدة والذي يريد أن يبدأ به الكشف. من رقم صنف 

o :صنف صنف المسجل كعهدة والذ إلى رقم  ي يريد أن ينتهي به الكشف أو يقوم يقوم المستخدم بتحديد رقم ال

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. .()المستخدم باختيار جميع أرقام األصناف وذلك بوضع إشارة 

o :يقوم المستخدم بتحديد ترتيب الكشف على حسب يرقم الصنفي أو ياسم الصنفي. الترتيب حسب 

o :ابقة بالضــغط على زر يتكوين التقريري من شــريط المهام يقوم المســتخدم بعد إدخال الحقول الســ طباعة التقرير

 (.1-3-4حيث يعرض النظام كشف عن أرصدة العهد حسب الصنف كما في الشكل )

 

 

 يمثل كشف أرصدة العهد حسب الصنف. (1-3-4الشكل )
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 كشف العهد حسب الصنف

 

وأرصــدة العهد في نظام العهد كما في تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار كشــف العهد حســب الصــنف من قائمة حركات 

 (.4-4الشكل )

 

 

 يمثل شاشة كشف العهد حسب الصنف. (4-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد تقرير باألصــناف المســجلة كعهدة على الموظفين أو المباني أو المكاتب وذلك على 

 هذه الشاشة:حسب معلومات وبيانات الصنف، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 محددات التقرير: •

o :يقوم المستخدم بإدخال أي جزء من رقم الصنف الذي يريد إعداد كشف عنه. أي جزء من رقم الصنف 

o :يقوم المستخدم بإدخال أي جزء من اسم الصنف الذي يريد إعداد كشف عنه. أي جزء من اسم الصنف 

o :يقوم المستخدم بتحديد ترتيب الكشف على حسب يرقم الصنفي أو ياسم الصنفي. الترتيب حسب 

o :يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر يتكوين التقريري من شريط المهام  طباعة التقرير

 (.1-4-4حيث يعرض النظام كشف العهد حسب الصنف كما في الشكل )
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 هد حسب الصنف.يمثل كشف الع (1-4-4الشكل )
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 كشف العهد حسب الموظف أو المبنى أو المكتب أو اإلدارة

 

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار كشــف العهد حســب الموظف أو المبنى أو المكتب أو اإلدارة من قائمة حركات وأرصــدة 

 (.5-4العهد في نظام العهد كما في الشكل )

 

 

 يمثل شاشة كشف العهد حسب الموظف أو المبنى أو المكتب أو اإلدارة. (5-4الشكل )

 

ــناف المســجلة كعهدة على الموظفين أو المباني أو المكاتب أو اإلدارات  يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد تقرير باألص

 قول في هذه الشاشة:وذلك على حسب معلومات الموظف أو المبنى أو المكتب أو اإلدارة، وفيما يلي تبيان لكل من الح

 محددات التقرير: •

o : يقوم المستخدم بتحديد بطاقة العهدة وفي حال اختار يلموظفي تظهر الحقول التالية: بطاقة عهدة لـ 

صاحب العهدة والذي نريد إعداد  أي جزء من رقم )صاحب عهدة(: - يقوم المستخدم بتحديد أي جزء من رقم 

 كشف بالعهد المسجلة عليه.

يقوم المســتخدم بتحديد أي جزء من اســم صــاحب العهدة والذي نريد  اســم )صــاحب عهدة(:أي جزء من  -

 إعداد كشف بالعهد المسجلة عليه. 

صاحب  الترتيب حسب: - صاحب العهدةي أو ياسم  يقوم المستخدم بتحديد ترتيب الكشف على حسب يرقم 

 العهدةي.
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o ر الحقول التالية:وفي حال اختار المستخدم بطاقة العهدة يلمكتب أو مبنىي تظه 

يقوم المســــتخدم بتحديد أي جزء من رقم المبنى أو المكتب والذي  أي جزء من رقم )المكتب أن المبنى(: -

 نريد إعداد كشف بالعهد المسجلة عليه.

يقوم المستخدم بتحديد أي جزء من اسم المبنى أو المكتب والذي  أي جزء من اسم )المكتب أن المبنى(: -

 نريد إعداد كشف بالعهد المسجلة عليه.

يقوم المســتخدم بتحديد ترتيب الكشــف على حســب يرقم المبنى أو المكتبي أو ياســـم  الترتيب حســب: -

 المبنى أو المكتبي.

o  التالية:وفي حال اختار المستخدم بطاقة العهدة يإلدارةي تظهر الحقول 

يقوم المســتخدم بتحديد أي جزء من رقم اإلدارة والذي نريد إعداد كشــف بالعهد  أي جزء من رقم )اإلدارة(: -

 المسجلة عليه.

يقوم المستخدم بتحديد أي جزء من اسم اإلدارة والذي نريد إعداد كشف بالعهد  أي جزء من اسم )اإلدارة(: -

 المسجلة عليه.

 بتحديد ترتيب الكشف على حسب يرقم اإلدارةي أو ياسم اإلدارةي.يقوم المستخدم  الترتيب حسب: -

o :يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر يتكوين التقريري من شريط المهام  طباعة التقرير

 (.1-5-4حيث يعرض النظام كشف العهد حسب الموظف أو المبنى أو المكتب كما في الشكل )

 

 

 ثل كشف العهد حسب الموظف أو المبنى أو المكتب أو اإلدارة.يم (1-5-4الشكل )
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 كشف حركات العهدة حسب التاريخ

 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف حركات العهدة حسب التاريخ من قائمة حركات وأرصدة العهد في نظام العهد كما 

 (.6-4في الشكل )

 

 

 يمثل شاشة كشف حركات العهدة حسب التاريخ. (6-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد تقرير بحركات األصــناف المســجلة كعهدة على الموظفين أو المباني أو المكاتب أو 

 اإلدارات خالل فترة زمنية معينة، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 محددات التقرير: •

o :يقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف المسجل كعهدة والذي يريد أن يبدأ به الكشف. من رقم صنف 

o :يقوم المســتخدم بتحديد رقم الصــنف المســجل كعهدة والذي يريد أن ينتهي به الكشــف أو  إلى رقم صــنف

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل.  .()يقوم المستخدم باختيار جميع أرقام األصناف وذلك بوضع إشارة 

o :صنف التسلسلي المحدد والمقيد كعهدة والذي يريد أن  من رقم متسلسل يقوم المستخدم بإدخال رقم ال

 يبدأ به الكشف.
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o :يقوم المستخدم بإدخال رقم الصنف التسلسلي المحدد والمقيد كعهدة والذي يريد أن  إلى رقم متسلسل

في  .()المستخدم باختيار جميع األرقام التسلسلية لألصناف وذلك بوضع إشارة ينتهي به الكشف أو يقوم 

 المربع الموجود بجانب كلمة الكل.

o :يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه الكشف. من تاريخ 

o :يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي إليه الكشف. إلى تاريخ 

o :سدلة أو يقوم باختيار كلمة الكل حيث يعرض  يقوم الحركات ستخدم باختيار حركة العهدة من القائمة المن الم

 النظام كشف بجميع حركات العهدة خالل فترة زمنية معينة.

o :يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر يتكوين التقريري من شريط المهام  طباعة التقرير

 (.1-6-4بحركات العهدة حسب التاريخ كما في الشكل ) حيث يعرض النظام كشف

 

 

 يمثل كشف حركات العهدة حسب التاريخ. (1-6-4الشكل )
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 كشف حركات العهدة حسب الموظف أو المبنى أو المكتب أو اإلدارة

 

قائمة حركات تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار كشــف حركات العهدة حســب الموظف أو المبنى أو المكتب أو اإلدارة من 

 (.7-4وأرصدة العهد في نظام العهد كما في الشكل )

 

 

 يمثل شاشة كشف حركات العهدة حسب الموظف أو المبنى أو المكتب أو اإلدارة. (7-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد تقرير بحركات األصــناف المســجلة كعهدة على الموظفين أو المباني أو المكاتب أو 

خالل فترة زمنية معينة وذلك على حســــب الموظف أو المكتب أو المبنى أو اإلدارة، وفيما يلي تبيان لكل من اإلدارات 

 الحقول في هذه الشاشة:

 محددات التقرير: •

o : يقوم المستخدم بتحديد بطاقة العهدة وفي حال اختار يلموظفي تظهر الحقول التالية: بطاقة عهدة لـ 

 ستخدم بتحديد رقم صاحب العهدة الذي يريد أن يبدأ به الكشف.يقوم الم من رقم )صاحب عهدة(: -

ــاحب العهدة الذي يريد أن ينتهي به الكشــف أو  إلى رقم )صــاحب عهدة(: - يقوم المســتخدم بتحديد رقم ص

في المربع الموجود بجانب كلمة ()يقوم المســـتخدم باختيار جميع أرقام أصـــحاب العهد وذلك بوضـــع إشـــارة 

 الكل. 

o  اختار المستخدم بطاقة العهدة يلمكتب أو مبنىي تظهر الحقول التالية:وفي حال 
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 يقوم المستخدم بتحديد رقم المبنى أو المكتب الذي يريد أن يبدأ به الكشف. من رقم )المكتب أن المبنى(: -

به  إلى رقم )المكتب أن المبنى(: - لذي يريد أن ينتهي  يقوم المســــتخدم بتحديد رقم المبنى أو المكتب ا

في المربع الموجود  ()كشف أو يقوم المستخدم باختيار جميع أرقام المكاتب أو المباني وذلك بوضع إشارة ال

 بجانب كلمة الكل. 

o :وفي حال اختار المستخدم بطاقة العهدة يإلدارةي تظهر الحقول التالية 

 شف.يقوم المستخدم بتحديد رقم اإلدارة الذي يريد أن يبدأ به الك من رقم )اإلدارة(: -

يقوم المســتخدم بتحديد رقم اإلدارة الذي يريد أن ينتهي به الكشــف أو يقوم المســتخدم  إلى رقم )اإلدارة(: -

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل.  ()باختيار جميع أرقام اإلدارات وذلك بوضع إشارة 

o :بدأ به الكشف.يقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف المسجل كعهدة والذي يريد أن ي من رقم صنف 

o :يقوم المســتخدم بتحديد رقم الصــنف المســجل كعهدة والذي يريد أن ينتهي به الكشــف أو  إلى رقم صــنف

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. ()يقوم المستخدم باختيار جميع أرقام األصناف وذلك بوضع إشارة 

o :يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه الكشف. من تاريخ 

o :يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي إليه الكشف. إلى تاريخ 

o :سدلة أو يقوم باختيار كلمة الكل حيث يعرض  الحركات ستخدم باختيار حركة العهدة من القائمة المن يقوم الم

ة خالل فترة زمنية معينة وذلك على حسب الموظف أو المكتب أو المبنى أو النظام كشف بجميع حركات العهد

 اإلدارة.

o :يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر يتكوين التقريري من شريط المهام  طباعة التقرير

 (.1-7-4حيث يعرض النظام كشف بحركات العهدة حسب الموظف أو المبنى أو المكتب كما في الشكل )
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 يمثل كشف حركات العهدة حسب الموظف أو المبنى أو المكتب أو اإلدارة. (1-7-4الشكل )
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 استطالع طلبات الصرف ومحاضر االستالم التي لم تقيد كعهد

 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار استطالع طلبات الصرف ومحاضر االستالم التي لم تقيد كعهد من قائمة حركات وأرصدة 

 (.8-4نظام العهد كما في الشكل ) العهد في

 

 

 يمثل شاشة استطالع طلبات الصرف ومحاضر االستالم التي لم تقيد كعهد. (8-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد تقرير بأرقام مستندات طلبات الصرف أو محاضر االستالم التي لم تقيد األصناف الواردة 

أو المكاتب أو اإلدارات خالل فترة زمنية معينة، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول  ضـمنها كعهد على الموظفين أو المباني

 في هذه الشاشة:

 محددات التقرير: •

o :يقوم المستخدم بتحديد نوع المستند إما يطلب صرفي أو يمحضر استالمي. نوع المستند 

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم ليقوم النظام باسترجاع اسمه، أو يقوم المستخدم باختيار جميع أرقام  المستلم

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. ()المستلمين وذلك بوضع إشارة 

o :يقوم المســـتخدم بإدخال رقم المســـتند بناءا  على نوع المســـتند والذي يريد أن يبدأ به  من رقم المســـتند

 الكشف.
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o :ستند يقوم المســتخدم بإدخال رقم المســتند بناءا  على نوع المســتند والذي يريد أن ينتهي به  إلى رقم الم

في المربع الموجود بجانب   ()الكشف أو يقوم المستخدم باختيار جميع أرقام المستندات وذلك بوضع إشارة 

 كلمة الكل. 

o :يبدأ منه الكشف. يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن من تاريخ 

o :يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي إليه الكشف. إلى تاريخ 

o :ويظهر هذا الحقل عند اختيار نوع المســتند يطلب صــرفي، حيث يقوم المســتخدم بإدخال رقم  الجهة الطالبة

ستخدم باختيار جميع أرقام الجهات  صرف أو يقوم الم صناف طلب ال شارة الجهة الطالبة أل ضع إ الطالبة وذلك بو

()  .في المربع الموجود بجانب كلمة الكل 

o :ويظهر هذا الحقل عند اختيار نوع المستند يمحضر استالمي، حيث يقوم المستخدم بإدخال  الجهة المستلمة

رقم الجهة المستلمة ألصناف محضر االستالم أو يقوم المستخدم باختيار جميع أرقام الجهات المستلمة وذلك 

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل.  ()بوضع إشارة 

عرض طلبات الصـــرف ومحاضـــر اإلســـتالم التي لم تعتمد من المخزون: يقوم المســـتخدم باختيار الخيار )نعم( 

 لعرض طلبات الصرف ومحاضر اإلستالم التي لم تعتمد من المخزون، ويختار الخيار )ال( لعدم عرضها.

o :ـــ تنفيي البحث ـــتندات التي يقوم المس ـــغط على زر يتنفيذ البحثي حيث يقوم النظام بعرض المس تخدم بالض

 ينطبق عليها شروط البحث.

o :شف كما في  طباعة نتائج البحث ضغط على هذا الزر لطباعة نتائج البحث حيث يظهر ك يقوم المستخدم بال

 (.1-8-4الشكل )
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 يمثل كشف طلبات الصرف ومحاضر االستالم التي لم تقيد كعهد. (1-8-4الشكل )
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 كشف باألصناف المستديمة الواردة بطلبات الصرف ومحاضر االستالم ولم تقيد كعهدة

 

ضر االستالم ولم تقيد كعهدة  صرف ومحا صناف المستديمة الواردة بطلبات ال شة عند اختيار كشف باأل شا تظهر هذه ال

 (.9-4دة العهد في نظام العهد كما في الشكل )من قائمة حركات وأرص

 

 

 يمثل شاشة كشف باألصناف المستديمة الواردة بطلبات الصرف ومحاضر االستالم ولم تقيد كعهدة. (9-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد تقرير باألصناف المستديمة الواردة بطلبات الصرف أو محاضر االستالم والتي لم تقيد 

كعهدة على الموظفين أو المباني أو المكاتب أو اإلدارات خالل فترة زمنية معينة، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في 

 هذه الشاشة:

 محددات التقرير: •

o :يقوم المستخدم بتحديد نوع المستند إما يطلب صرفي أو يمحضر استالمي. نوع المستند 

o :يقوم المســـتخدم بإدخال رقم المســـتند بناءا  على نوع المســـتند والذي يريد أن يبدأ به  من رقم المســـتند

 الكشف.

o :ستند يقوم المســتخدم بإدخال رقم المســتند بناءا  على نوع المســتند والذي يريد أن ينتهي به  إلى رقم الم

شارة  ضع إ المربع الموجود بجانب في ()الكشف أو يقوم المستخدم باختيار جميع أرقام المستندات وذلك بو

 كلمة الكل. 
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o :يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه الكشف. من تاريخ 

o :يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي إليه الكشف. إلى تاريخ 

o :إدخال رقم ويظهر هذا الحقل عند اختيار نوع المســتند يطلب صــرفي، حيث يقوم المســتخدم ب الجهة الطالبة

شارة  ضع إ ستخدم باختيار جميع أرقام الجهات الطالبة وذلك بو صرف أو يقوم الم صناف طلب ال الجهة الطالبة أل

() .في المربع الموجود بجانب كلمة الكل 

o :ويظهر هذا الحقل عند اختيار نوع المستند يمحضر استالمي، حيث يقوم المستخدم بإدخال  الجهة المستلمة

تلمة ألصناف محضر االستالم أو يقوم المستخدم باختيار جميع أرقام الجهات المستلمة وذلك رقم الجهة المس

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل. ()بوضع إشارة 

o :يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر يتكوين التقريري من شريط المهام  طباعة التقرير

ضر االستالم ولم تقيد كعهدة كما حيث يعرض النظام كشف باأل صرف ومحا صناف المستديمة الواردة بطلبات ال

 (.1-9-4في الشكل )

 

 

 يمثل كشف باألصناف المستديمة الواردة بطلبات الصرف ومحاضر االستالم ولم تقيد كعهدة. (1-9-4الشكل )
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 كشف عهد اإلدارات

 

-4قائمة حركات وأرصدة العهد في نظام العهد كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف عهد اإلدارات من 

10.) 

 

 

 يمثل شاشة كشف عهد اإلدارات. (10-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد تقرير باألصــناف التي تم قيدها كعهدة إدارة معينة، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول 

 في هذه الشاشة:

 محددات التقرير: •

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم اإلدارة التي يريد إعداد كشف بالعهد التي عليها وذلك بالضغط على  رقم اإلدارة

ي من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء اإلدارات فيتم اختيار اإلدارة المطلوبة، ويمكن F2زر ي

ــــغط على المربع الموجود ب ــــارة للمســــتخدم اختيار جميع اإلدارات وذلك بالض جانب كلمة الكل حيث تظهر إش

().في المربع 

o :يقوم المســتخدم بإدخال رقم الصــنف الذي تم قيده كعهدة على اإلدارة وذلك بالضــغط على زر  رقم الصــنف

صنف المطلوب، ويمكن F2ي صناف فيتم اختيار ال سماء اال ي من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأ
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ـــغط على المربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر إشـــارة  ـــناف وذلك بالض للمســـتخدم اختيار جميع االص

().في المربع 

o :يقوم المســــتخدم بتحديد هل يريد عرض عهد يالموظفين أو اإلدارات أو المباني والمكاتبي وذلك  عرض عهد

 في المربع. ()ث تظهر إشارة بالضغط على المربع الموجود بجانب العهدة التي يريد عرضها حي

o :يقوم المستخدم بتحديد هل يريد الترتيب حسب اسم صاحب العهدة أو حسب اسم الصنف. الترتيب حسب 

o :ــــغط على المربع الموجود في بداية هذه الجملة يقوم  عرض عهد اإلدارات الفرعية لإلدارة المختارة بالض

 تم إدخال رقمها في حقل رقم اإلدارة.النظام بعرض عهد اإلدارات الفرعية لإلدارة التي 

o :صل شكل مف شكل   اظهار النتائج ب شف ب ستخدم باختيار فيما إذا كان يرغب في إظهار نتائج الك يقوم الم

 في المربع . ()مفصل أم ال وذلك بالضغط على المربع الموجود بجانب المحدد حيث تظهر إشارة 

o :ول السابقة بالضغط على زر يتكوين التقريري من شريط المهام يقوم المستخدم بعد إدخال الحق طباعة التقرير

 (.1-10-4حيث يعرض النظام كشف عهد اإلدارات كما في الشكل )

 

 

 يمثل كشف عهد اإلدارات. (1-10-4الشكل )
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 ملخص عهد اإلدارات

 

-4العهد كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار ملخص عهد اإلدارات من قائمة حركات وأرصدة العهد في نظام 

11.) 

 

 

 يمثل شاشة ملخص عهد اإلدارات. (11-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة إعداد تقرير ملخص باألصناف التي تم قيدها كعهدة على إدارة معينة، وفيما يلي تبيان لكل 

 من الحقول في هذه الشاشة:

 محددات التقرير: •

o :م اإلدارة التي يريد إعداد كشف بالعهد التي عليها وذلك بالضغط على يقوم المستخدم بإدخال رق رقم اإلدارة

ي من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء اإلدارات فيتم اختيار اإلدارة المطلوبة، ويمكن F2زر ي

ــــغط على المربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر  ــــارة للمســــتخدم اختيار جميع اإلدارات وذلك بالض إش

().في المربع 

o :صناا يقوم المســتخدم بإدخال رقم مجموعة االصــناف التي تم قيدها كعهدة على اإلدارة وذلك  مجموعة األ

ي من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأســــماء مجموعات االصــــناف فيتم F2بالضــــغط على زر ي
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اختيار مجموعة االصـــناف المطلوبة، ويمكن للمســـتخدم اختيار جميع مجموعات االصـــناف وذلك بالضـــغط على 

 في المربع.()المربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر إشارة 

o :يقوم المســتخدم بإدخال رقم الصــنف الذي تم قيده كعهدة على اإلدارة وذلك بالضــغط على زر  رقم الصــنف

صنف المطلوب، ويمكن ي من لوحة F2ي صناف فيتم اختيار ال سماء اال المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأ

ـــغط على المربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر إشـــارة  ـــناف وذلك بالض للمســـتخدم اختيار جميع االص

().في المربع 

o :ات أو المباني والمكاتبي وذلك يقوم المســــتخدم بتحديد هل يريد عرض عهد يالموظفين أو اإلدار عرض عهد

 في المربع.()بالضغط على المربع الموجود بجانب العهدة التي يريد عرضها حيث تظهر إشارة 

o :ــــغط على المربع الموجود في بداية هذه الجملة يقوم  عرض عهد اإلدارات الفرعية لإلدارة المختارة بالض

 إدخال رقمها في حقل رقم اإلدارة.النظام بعرض عهد اإلدارات الفرعية لإلدارة التي تم 

o :يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر يتكوين التقريري من شريط المهام  طباعة التقرير

 (.1-11-4حيث يعرض النظام كشف ملخص عهد اإلدارات كما في الشكل )

 

 

 يمثل كشف ملخص عهد اإلدارات. (1-11-4الشكل )
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 العهداستطالع أصحاب 

 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار استطالع أصحاب العهد من قائمة حركات وأرصدة العهد في نظام العهد كما في الشكل 

(4-12.) 

 

 

 يمثل شاشة استطالع أصحاب العهد. (12-4الشكل )

 

أصــحاب عهد فقط يتم من خالل هذه الشــاشــة اســتطالع بيانات الموظفين أو المباني أو المكاتب أو اإلدارات والذين هم 

 وذلك حسب شرط تصفية معين، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 مكونات البحث: •

o :يقوم المستخدم باختيار شرط البحث أو اختيار كلمة الكل أي كل الشروط من القائمة المنسدلة  شرط البحث

 ارير.والذي تم تعريفها في شاشة تعريف شروط التصفية من قائمة مصمم التق

o يعرض النظام وصف للشرط الذي تم اختياره من حقل شرط البحث.الشرط نصف : 

o :شة  تعديل قيم المحددات شا ضغط على زر يتعديل قيم المحدداتي حيث يعرض النظام  يقوم المستخدم بال

( وذلك للســما  للمســتخدم بإدخال حقل يالقيمةي ويكون هذا 1-12-4تعديل قيم المحددات كما في الشــكل )

الزر فعال عندما يكون مصــدر شــرط التصــفية عند تعريفه في شــاشــة شــروط التصــفية يقيمة طابتة تحدد عند 

 تنفيذي.ال
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o :ضغط على زر ي الجهة اإلدارية صاحب العهدة وذلك بال ستخدم بإدخال الجهة اإلدارية التابع إليها  ي F2يقوم الم

 من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بالجهات االدارية فيتم اختيار الجهة االدارية المطلوبه.

o :حيث يقوم النظام بتنفيذ شرط البحث الذي تم  يقوم المستخدم بالضغط على زر يتنفيذ البحثي تنفيي البحث

اختياره ســــابقا ، كما ويعرض النظام عدد الموظفين الذي ينطبق عليهم شــــرط البحث ويعرض جدول بمعلومات 

 أصحاب العهد.

o :يعرض النظام عدد الموظفين الذي انطبق عليهم شرط البحث  عدد الموظفين أصحاب العهد نتيجة البحث

 يتنفيذ البحثي.  بمجرد الضغط على زر

o :صناا الكلية المسجلة كعهد صاحب  اجمالي كمية األ سجلة على  يعرض الحقل إجمالي عدد العهد الم

 العهدة لجميع األصناف .

 معلومات أصحاب العهد نتيجة البحث: •

o :رقم مسلسل. م 

o :يعرض النظام نوع العهدة الذي انطبق عليه شرط البحث. نوع العهدة 

o :يعرض النظام رقم صاحب العهدة الذي انطبق عليه شرط البحث. رقم صاحب العهدة 

o :يعرض النظام اسم صاحب العهدة الذي انطبق عليه شرط البحث. اسم صاحب العهدة 

o :يعرض النظام اسم الجهة اإلدارية التابع إليها صاحب العهدة الذي انطبق عليه شرط البحث. الجهة اإلدارية 

o :موقع أو فرع الجهة اإلدارية التابع إليها صــــاحب العهدة الذي انطبق عليه  يعرض النظام اســــم الموقع/الفرع

 شرط البحث.

o :يعرض النظام تفاصيل عنوان صاحب العهدة. تفصيل العنوان 

o :يعرض النظام مجموع كميات األصــناف المســجلة على صــاحب  كمية األصــناا الكلية المســجلة كعهدة

 العهدة كعهدة. 

o يعرض النظام تخر تاريخ ألي حركة وألي صــنف تمت على بطاقة عهدة  العهدة: تاريخ آخر حركة على بطاقة

 صاحب العهدة.
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 يمثل شاشة تعديل قيم المحددات. (1-12-4الشكل )

 

 

 

 

 

 وتتضمن الشاشة الحقول التالية:

 المحددات: •

o :رقم مسلسل. م 

o :يعرض النظام اسم محدد شرط البحث والذي تم تعريفه في شاشة شروط التصفية. اسم المحدد 

o :يقوم المستخدم بإدخال قيمة مصدر شرط البحث حيث يتم البحث بناءا  على هذه القيمة. القيمة 

o :بالضغط على هذا الزر يقوم النظام بحفظ القيمة المدخلة في حقل يالقيمةي ليتم البحث بناءا   إغ:ق مع حفظ 

 عليها ويقوم بإغالق الشاشة.

o :بالضـــغط على هذا الزر يقوم النظام بإغالق الشـــاشـــة بدون حفظ القيمة المدخلة في حقل  إغ:ق ب: حفظ

 يالقيمةي.
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 استطالع العهد حسب الصنف

 

صدة العهد في نظام العهد كما في صنف من قائمة حركات وأر ستطالع العهد حسب ال  تظهر هذه الشاشة عند اختيار ا

 (.13-4الشكل )

 

 

 يمثل شاشة استطالع العهد حسب الصنف. (13-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة عرض بيانات الصنف المسجل كعهدة على الموظفين أو المباني أو المكاتب أو اإلدارات وذلك 

 الشاشة:من خالل االستطالع على حسب معلومات الصنف، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه 

 مكونات البحث: •

o :يقوم المستخدم بإدخال أي جزء من رقم الصنف الذي يريد االستطالع عنه. أي جزء من رقم الصنف 

o :يقوم المستخدم بإدخال أي جزء من اسم الصنف الذي يريد االستطالع عنه. أي جزء من اسم الصنف 

o :قم الصنفي أو ياسم الصنفي.يقوم المستخدم بتحديد ترتيب االستطالع على حسب ير الترتيب حسب 

o :ــــغط على زر يتنفيذ البحثي حيث يقوم النظام بتنفيذ البحث حســــب قيم  تنفيي البحث يقوم المســــتخدم بالض

صناف المسجلة كعهدة نتيجة البحث ويعرض  سابقا ، كما ويعرض النظام عدد األ الحقول التي تم إدخالها واختيارها 

 جدول بمعلومات الصنف.
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المســـجلة كعهدة نتيجة البحث: يعرض النظام عدد األصـــناف المســـجلة كعهدة والتي تتوافق مع عملية عدد األصـــناف 

 البحث.

 

 بيانات االستط:ع: •

o :يعرض النظام رقم الصنف الذي تم البحث عنه من خالل إدخال جزء من رقمه أو جزء من اسمه. رقم الصنف 

o :من خالل إدخال جزء من رقمه أو جزء من اسمه. يعرض النظام اسم الصنف الذي تم البحث عنه اسم الصنف 

o :يعرض النظام الوحدة من الصنف الذي تم البحث عنه من خالل إدخال جزء من رقمه أو جزء من اسمه. الوحدة 

o : يســـتطيع المســـتخدم عرض بيانات الصـــنف الذي يســـبق الصـــنف  بالضـــغط على زر  الســاب

 المعروض حاليا ، ويكون هذا الزر فعاال  في حال وجود أصناف تسبق الصنف المعروض حاليا .

o :ضغط على زر  التالي صنف المعروض  بال صنف الذي يلي ال ستخدم عرض بيانات ال ستطيع الم ي

 صناف بعد الصنف المعروض حاليا .حاليا ، ويكون هذا الزر فعاال  في حال وجود أ

 

 معلومات الصنف نتيجة البحث: •

o :رقم مسلسل. م 

o :يعرض النظام فيما إذا كان الصـــنف مســـجل كعهدة على موظف أو مبنى أو مكتب أو  العهدة مســجلة على

 اإلدارة.

o :يعرض النظام رقم الموظف أو المبنى أو المكتب أو اإلدارة المسجل عليه الصنف كعهدة. الرقم 

o :يعرض النظام اسم الموظف أو المبنى أو المكتب أو اإلدارة المسجل عليه الصنف كعهدة. اإلسم 

o :يعرض النظام كمية الصنف المسجلة على صاحب العهدة. كمية 

o :يعرض النظام قيمة تخر سعر للصنف المسجل على صاحب العهدة. قيمة 

o :الصنف.يعرض النظام الرقم المتسلسل لقطع  الرقم المتسلسل للقطعة 
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 استطالع العهدة حسب الموظف أو المبنى أو المكتب أو اإلدارة

 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار استطالع العهد حسب الموظف أو المبنى أو المكتب أو اإلدارة من قائمة حركات وأرصدة 

 (.14-4العهد في نظام العهد كما في الشكل )

 

 

 يمثل شاشة استطالع العهد حسب الموظف أو المبنى أو المكتب أو اإلدارة. (14-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة عرض بيانات الصنف المسجل كعهدة على الموظفين أو المباني أو المكاتب أو اإلدارات وذلك 

ي تبيان لكل من الحقول من خالل االســـتطالع على حســـب معلومات الموظف أو المبنى أو المكتب أو اإلدارة ، وفيما يل

 في هذه الشاشة:

 مكونات البحث: •

o :يقوم المستخدم بتحديد بطاقة العهدة وفي حال اختار يلموظفي تظهر الحقول التالية: العهدة لـ 

ــــاحب العهدة والذي نريد  أي جزء من رقم )صــــاحب عهدة(: - يقوم المســــتخدم بتحديد أي جزء من رقم ص

 استطالع العهد المسجلة عليه.

يقوم المســتخدم بتحديد أي جزء من اســم صــاحب العهدة والذي نريد  زء من اســم )صــاحب عهدة(:أي ج -

 استطالع العهد المسجلة عليه. 
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يقوم المستخدم بتحديد ترتيب االستطالع على حسب يرقم صاحب العهدةي أو ياسم صاحب  الترتيب حسب: -

 العهدةي.

o نىي تظهر الحقول التالية:وفي حال اختار المستخدم بطاقة العهدة يلمكتب أو مب 

يقوم المســــتخدم بتحديد أي جزء من رقم المبنى أو المكتب والذي  أي جزء من رقم )المكتب أن المبنى(: -

 نريد استطالع العهد المسجلة عليه.

يقوم المستخدم بتحديد أي جزء من اسم المبنى أو المكتب والذي  أي جزء من اسم )المكتب أن المبنى(: -

 نريد استطالع العهد المسجلة عليه.

سب: - يقوم المســتخدم بتحديد ترتيب االســتطالع على حســب يرقم المبنى أو المكتبي أو ياســم  الترتيب ح

 المبنى أو المكتبي.

o التالية: وفي حال اختار المستخدم بطاقة العهدة يإلدارةي تظهر الحقول 

يقوم المســــتخدم بتحديد أي جزء من رقم اإلدارة والذي نريد اســــتطالع العهد  أي جزء من رقم )اإلدارة(: -

 المسجلة عليها.

يقوم المســتخدم بتحديد أي جزء من اســم اإلدارة والذي نريد اســتطالع العهد  أي جزء من اســم )اإلدارة(: -

 المسجلة عليها.

 ديد ترتيب الكشف على حسب يرقم اإلدارةي أو ياسم اإلدارةي.يقوم المستخدم بتح الترتيب حسب: -

o :يقوم المســـتخدم بالضـــغط على زر يتنفيذ البحثي حيث يقوم النظام بتنفيذ البحث حســـب قيم  تنفيي البحث

الحقول التي تم إدخالها واختيارها ســابقا ، وكما ويعرض النظام عدد األصــناف المســجلة كعهدة نتيجة البحث و 

 بمعلومات الصنف. يعرض جدول

o :يعرض النظام عدد األصناف المسجلة كعهدة والتي تتوافق مع عملية البحث. عدد نتائج البحث 

 

 بيانات االستط:ع: •

o :يعرض النظام رقم صــاحب العهدة أو المبنى أو المكتب الذي تم  رقم صــاحب العهدة/أن المبنى أن المكتب

 البحث عنه من خالل إدخال جزء من رقمه أو جزء من اسمه.

o :صاحب العهدة/أن المبنى أن المكتب سم  يعرض النظام اســم صــاحب العهدة أو المبنى أو المكتب الذي  ا

 تم البحث عنه من خالل إدخال جزء من رقمه أو جزء من اسمه.

o يعرض النظام رقم واســــم الجهة اإلدارية التابع إليها الموظف أو المبنى أو المكتب أو اإلدارة  جهة اإلدارية:ال

 الذي تم البحث عنه من خالل إدخال جزء من رقمه أو جزء من اسمه.

o : يستطيع المستخدم عرض بيانات صاحب العهدة أو المبنى أو المكتب  بالضغط على زر  الساب

سبق أو اإلدارة ا صحاب عهد ت صاحب العهدة المعروض حاليا ، ويكون هذا الزر فعاال  في حال وجود أ سبق  لذي ي

 صاحب العهدة المعروض حاليا .

o :ضغط على زر  التالي صاحب العهدة أو المبنى أو المكتب  بال ستطيع المستخدم عرض بيانات  ي

لزر فعاال  في حال وجود أصحاب عهد بعد صاحب أو اإلدارة الذي يلي صاحب العهدة المعروض حاليا ، ويكون هذا ا

 العهدة المعروض حاليا .

 

 معلومات الصنف نتيجة البحث: •

o :رقم مسلسل. م 

o :يعرض النظام رقم الصنف المسجل كعهدة على موظف أو مبنى أو مكتب. رقم الصنف 
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o :يعرض النظام اسم الصنف المسجل كعهدة على موظف أو مبنى أو مكتب.  اسم الصنف 

o :يعرض النظام الوحدة من الصنف المسجل كعهدة على موظف أو مبنى أو مكتب. الوحدة 

o :يعرض النظام كمية الصنف المسجلة على صاحب العهدة. كمية 

o :يعرض النظام قيمة تخر سعر للصنف المسجل على صاحب العهدة. قيمة 

o :يعرض النظام الرقم المتسلسل لقطع الصنف. الرقم المتسلسل للقطعة 
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 استطالع األصناف المستديمة

 

صدة العهد في نظام العهد كما في  ستطالع األصناف المستديمة من قائمة حركات وأر تظهر هذه الشاشة عند اختيار ا

 ( .1-15-4( والشكل )15-4الشكل )

 

 

 يمثل الجزء العلوي من شاشة استطالع األصناف المستديمة. (15-4الشكل )

 

شة عرض شا شروط والمعايير المدخلة لالستطالع  يتم من خالل هذه ال بيانات األصناف المستديمة فقط التي تحقق ال

 مع عدم إظهار األصناف الموقوفة، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 مكونات البحث: •

o :يقوم المستخدم بإدخال أي جزء من اسم الصنف الذي يريد االستطالع عنه. أي جزء من اسم الصنف 

o  يقوم المستخدم بإدخال أي جزء من رقم باركود الصنف الذي يريد االستطالع عنه. جزء من رقم الباركود:أي 

o :يقوم المستخدم بإدخال أي جزء من رقم الصنف الذي يريد االستطالع عنه. أي جزء من رقم الصنف 

o :يد االستطالع عنه.يقوم المستخدم بإدخال أي جزء من رقم قطعة الصنف الذي ير أي جزء من رقم القطعة 

o :صنفي أو  الترتيب حسب سم ال صنفي أو يا سب يرقم ال ستطالع على ح ستخدم بتحديد ترتيب اال يقوم الم

 يرقم الباركودي أو يرقم القطعةي.
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o :يقوم المســـتخدم بالضـــغط على زر يتنفيذ البحثي حيث يقوم النظام بتنفيذ البحث حســـب قيم  تنفيي البحث

تيارها سابقا ، وكما ويعرض النظام جدول باألصناف المستديمة التي حققت شروط الحقول التي تم إدخالها واخ

 البحث.

 

 األصناا: •

o :رقم مسلسل. م 

o :يعرض النظام رقم الصنف الذي تم البحث عنه. رقم الصنف 

o :يعرض النظام اسم الصنف الذي تم البحث عنه. اسم الصنف 

o :بحث عنه.يعرض النظام رقم قطعة الصنف الذي تم ال رقم القطعة 

o :يعرض النظام رقم باركود الصنف الذي تم البحث عنه. رقم الباركود 

 

    يقوم المستخدم باختيار صنف من جدول األصناف لعرض بيانات الصنف األساسية  :بيانات الصنف األساسية •

 وبياناته في المستودع.

o :يعرض النظام رقم الصنف الذي تم اختياره من الجدول. رقم الصنف 

o  يعرض النظام حالة الصنف. الصنف:حالة 

o :يعرض النظام اسم الصنف الذي تم اختياره من الجدول باللغة العربية. اسم الصنف العربي 

o :يعرض النظام اسم الصنف الذي تم اختياره من الجدول باللغة االنجليزية. اسم الصنف ال:تيني 

o :يعرض النظام تخر سعر الستالم الصنف. آخر سعر است:م 

o يعرض النظام الوحدة األساسية للصنف يحبة، قطعة، كرتونه..ي. ة األساسية:الوحد 

o :يعرض النظام رقم قطعة الصنف لدى الوكيل لهذه القطعة. رقم القطعة لدى الوكيل 

o :يعرض النظام رقم واسم وكيل قطعة الصنف. الوكيل 
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 يمثل الجزء األسفل من شاشة استطالع األصناف المستديمة. (1-15-4الشكل )

 

 الكميات القياسية للصنف: •

o :يعرض النظام الحد األدنى الذي يجب أن يكون موجود من كمية الصنف في المستودعات. الحد األدنى 

o :يعرض النظام الحد األعلى الذي يجب أن يكون موجود من كمية الصنف في المستودعات. الحد األعلى 

o :يعرض النظام حد إعادة طلب كمية من الصنف الموجود بالمستودعات. حد إعادة الطلب 

o :يعرض النظام كمية إعادة الطلب من الصنف الموجود بالمستودعات. كمية إعادة الطلب 

 

 معلومات الصنف بالمستودعات: •

o :رقم مسلسل. م 

o :يعرض النظام رقم المستودع الموجود به الصنف. رقم المستودع 

o يعرض النظام اسم المستودع الموجود به الصنف. المستودع: اسم 

o :يعرض النظام الحد األدنى الذي يجب أن يكون موجود من كمية الصنف في المستودعات. الحد األدنى 

o :يعرض النظام الحد األعلى الذي يجب أن يكون موجود من كمية الصنف في المستودعات. الحد األعلى 

o :ظام حد إعادة طلب كمية من الصنف الموجود بالمستودعات.يعرض الن حد إعادة الطلب 

o :يعرض النظام كمية إعادة الطلب من الصنف الموجود بالمستودعات. كمية إعادة الطلب 

o :يعرض النظام مكان تخزين الصنف في المستودعات. مكان التخزين 

o :بالمستودعات. يعرض النظام تاريخ إنشاء بطاقة الصنف الموجودة تاريخ إنشاء بطاقة الصنف 
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o :يعرض النظام موقع بطاقة الصنف في المستودعات. موقع البطاقة 

o :يعرض النظام الكمية المتوفرة من الصنف في المستودعات. الكمية المتوفرة 

o :يعرض النظام سعر وحدة الصنف الموجود بالمستودعات. سعر الوحدة 

o :الصنف. يعرض النظام السعر اإلجمالي ألسعار وحدات السعر اإلجمالي 
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  كشف متابعة العمالء

  

تختص هذه الشــاشــة بإعداد كشــف عن العمالء الذين تتعامل معهم المنشــأة، حيث تكون هذه الشــاشــة متاحة فقط 

لصاحب الصالحية وتظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف متابعة العمالء من قائمة حركات وأرصدة العهد في نظام العهد 

 (.16-4كما في الشكل )

 

 

 يمثل شاشة كشف متابعة العمالء. (16-4الشكل )
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 و من خالل البحث بالباركود استعالم أصحاب العهد من خالل الصنف والرقم التسلسلي

 

خالل البحث بالباركود  تظهر هذه الشاشة عند اختيار استعالم أصحاب العهد من خالل الصنف والرقم التسلسلي و من

 (.17-4من قائمة حركات وأرصدة العهد في نظام العهد كما في الشكل )

 

 

 يمثل شاشة استعالم أصحاب العهد من خالل الصنف والرقم التسلسلي ومن خالل البحث بالباركود. (17-4الشكل )

 

نف والرقم التســلســلي ومن خالل يتم من خالل هذه الشــاشــة االســتعالم عن أصــحاب العهد وذلك من خالل رقم الصــ

 البحث بالباركود، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 محددات التقرير: •

o :يقوم المســـتخدم بإدخال رقم الصـــنف الذي تم قيده كعهدة على الموظف أو اإلدارة أو مبنى أو  رقم الصــنف

ي من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأســـماء االصـــناف فيتم F2مكتب وذلك بالضـــغط على زر ي

ــغط على المربع الموجود بجانب  ــناف وذلك بالض ــنف المطلوب، ويمكن للمســتخدم اختيار جميع االص اختيار الص

 في المربع.  ()كلمة الكل حيث تظهر إشارة 

o :لصنف الذي تم قيده كعهدة على الموظف أو يقوم المستخدم بإدخال الرقم التسلسلي ل الرقم التسلسلي

اإلدارة أو مبنى أو مكتب، ويمكن للمستخدم اختيار جميع األرقام التسلسلية للصنف وذلك بالضغط على المربع 

 في المربع. ()الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر إشارة 
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o ـــنف الذي تم قيدالباركود رقم ه كعهدة على الموظف أو اإلدارة أو : يقوم المســـتخدم بإدخال رقم الباركود للص

مبنى أو مكتب، ويمكن للمستخدم اختيار جميع أرقام الباركود للصنف وذلك بالضغط على المربع الموجود بجانب 

 في المربع.  ()كلمة الكل حيث تظهر إشارة 

o :ام نتائج يقوم المســتخدم بعد إدخال محددات البحث الســابقة بالضــغط على زر يبحثي حيث يعرض النظ بحث

 (.17-4البحث كما في الجدول المبين في الشكل )

o :يقوم المستخدم بالضغط على زر يطباعةي حيث يعرض النظام كشف استعالم أصحاب العهد من خالل  طباعة

 (.1-17-4رقم الصنف والرقم التسلسلي ومن خالل الباركود كما في الشكل )

 

 

 يمثل طباعة استعالم أصحاب العهد من خالل الصنف والرقم التسلسلي ومن خالل البحث بالباركود. (1-17-4الشكل )
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 كشف بالعهد المؤقتة التي حان موعد إعادتها

 

صدة العهد في نظام  شة عند اختيار كشف بالعهد المؤقتة التي حان موعد إعادتها من قائمة حركات وأر شا تظهر هذه ال

 ( حيث يعرض النظام العهد المؤقتة التي حان موعد إعادتها.18-4)العهد كما في الشكل 

 

 

 يمثل شاشة كشف بالعهد المؤقتة التي حان موعد إعادتها. (18-4الشكل )
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 كشف بعمليات مستخدمي نظام العهد

 

العهد تظهر هذه الشاشة عند إختيار كشف بعمليات مستخدمي نظام العهد من قائمة حركات وأرصدة العهد في نظام 

 (.19-4كما في الشكل )

 

 

 يمثل شاشة كشف بعمليات مستخدمي نظام العهد. (19-4الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة االستعالم عن عمليات مستخدمي النظام وذلك من خالل اسم المستخدم والفترة الزمنية، 

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 محددات التقرير: •

o يتم إدخال اســم مســتخدم النظام وذلك بالضــغط على زر ي تخدم:اســم المســF2 ي من لوحة المفاتيح حيث

يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء المســتخدمين فيتم اختيار اســم المســتخدم المطلوب، ويمكن اختيار جميع 

 في المربع.  () أسماء المستخدمين وذلك بالضغط على المربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر إشارة 

o :يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن يبدأ منه الكشف. من تاريخ 

o :يقوم المستخدم بتحديد التاريخ الذي يريد أن ينتهي إليه الكشف. إلى تاريخ 

o :يقوم المســــتخدم بتحديد باختيار الخيار )نعم( إذا كان يرغب  إظهار المســـتخدمين اليين حركاتهم صـــفر

 بعرض المستخدمين الذين حركاتهم صفر، ويختار الخيار )ال( إذا كان ال يرغب بذلك.
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o :يقوم المســــتخدم بالضــــغط على زر يتكوين التقريري حيث يعرض النظام كشــــف بعمليات  طباعة الكشـــف

 (.1-19-4مستخدمي نظام العهد كما في الشكل )

 

 يمثل كشف بعمليات مستخدمي نظام العهد. (1-19-4الشكل )
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 كشف بالعهد المصروفة المعتمدة وغير المعتمدة

 

تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار كشــف بالعهد المصــروفة المعتمدة وغير المعتمدة من قائمة حركات وأرصــدة العهد في 

 (.20-4نظام العهد كما في الشكل )

 

 

 يمثل شاشة كشف بالعهد المصروفة المعتمدة وغير المعتمدة. (20-4الشكل )

 

صروفة المعتمدة وغير المعتمدة في النظام، وفيما يلي تبيان لكل  ستعالم عن العهد الم شة اال شا يتم من خالل هذه ال

 من الحقول في هذه الشاشة:

 محددات التقرير: •

o :صاحب العهدة وذلك بال صاحب العهدة سم الموظف  ي من لوحة المفاتيح حيث F2ضغط على زر ييتم إدخال ا

يعرض النظام قائمة بأرقام وأســماء الموظفين فيتم اختيار اســم الموظف المطلوب، ويمكن اختيار جميع أســماء 

 في المربع. ()الموظفين وذلك بالضغط على المربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر إشارة 

o :يقوم المستخدم باختيار الفرع من القائمة المنسدلة مع إمكانية اختيار كل األفرع وذلك من خالل اختيار  الفرع

 الخيار )الكل( من القائمة المنسدلة.

o :يقوم المستخدم بتحديد رقم الصنف المسجل كعهدة والذي يريد أن يبدأ به الكشف. من رقم صنف 
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o :يقوم المســتخدم بتحديد رقم الصــنف المســجل كعهدة والذي يريد أن ينتهي به الكشــف أو  إلى رقم صــنف

 في المربع الموجود بجانب كلمة الكل.  ()يقوم المستخدم باختيار جميع أرقام األصناف وذلك بوضع إشارة 

o :د المصروفة يقوم المستخدم بالضغط على زر يتكوين التقريري حيث يعرض النظام كشف بالعه طباعة الكشف

 (.1-20-4المعتمدة وغير المعتمدة كما في الشكل )

 

 يمثل كشف بالعهد المصروفة المعتمدة وغير المعتمدة. (1-20-4الشكل )
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 تعديل األرقام التسلسلية للعهد

 

كما في تظهر هذه الشاشة عند اختيار تعديل األرقام التسلسلية للعهد من قائمة حركات وأرصدة العهد في نظام العهد 

 (.21-4الشكل )

 

 

 .يمثل شاشة تعديل األرقام التسلسلية للعهد (21-4الشكل )

 

 يتم من خالل هذه الشاشة تعديل األرقام التسلسلية للعهد، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 محددات التقرير: •

o :ظفي أو يلمبنىي  أو يإلدارةي .يقوم المستخدم بتحديد نوع صاحب العهدة إما يلمو نوع صاحب العهدة 

o :يتم إدخال اســم الموظف صــاحب العهدة أو المبنى أو اإلدارة وذلك بالضــغط على زر ي صاحب العهدةF2 ي من

لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأســـماء أصـــحاب العهد فيتم اختيار صـــاحب العهدة المطلوب، 

لضــــغط على المربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر إشــــارة ويمكن اختيار جميع أصــــحاب العهد وذلك با

().في المربع 

o :يقوم المســتخدم بإدخال رقم الصــنف الذي تم تقييده كعهدة على الموظف أو اإلدارة أو مبنى أو  رقم الصــنف

فيتم ي من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأســـماء االصـــناف F2مكتب وذلك بالضـــغط على زر ي

 اختيار الصنف المطلوب.
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o :يقوم المستخدم بإدخال الرقم المتسلسل للعهدة الذي تم تقييدها كعهدة على الموظف  الرقم المتسلسل

ــغط على  ــلية للعهدة وذلك بالض ــلس ــتخدم اختيار جميع األرقام التس أو اإلدارة أو مبنى أو مكتب، ويمكن للمس

 في المربع.()شارة المربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر إ

o :عند الضغط على الزر بعد تعبئة جميع الحقول اإلجبارية تظهر األرقام  إسترجاع األرقام التسلسلية للعهدة

 المتسلسلة للعهد في جدول األرقام التسلسلية للعهدة.

 

 جدنه األرقام التسلسلية للعهدة •

o :يقوم النظام بإظهار رقم مسلسل. مسلسل 

o يقوم النظام بإظهار االرقام المتسلسلة للعهد بعد الضغط على استرجاع االرقام  :الرقم المتسلسل للعهدة

 التسلسلية للعهدة ويسمح النظام بتعديلها.
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 كشف بيان جرد األصول

 

تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف بيان جرد األصول من قائمة حركات وأرصدة العهد في نظام العهد كما في الشكل 

(4-22.) 

 

 

 ( يمثل شاشة كشف بيان جرد األصول.22-4)الشكل 

 

يتم من خالل هذه الشاشة االستعالم عن العهد المقيدة على مستوى الصنف بغض النظر عن نوع صاحب العهدة بحيث 

 يظهر اجمالي الكمية المقيدة كعهدة حسب الصنف.

 وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 محددات التقرير: •

o  يقوم المســتخدم بإدخال رقم مجموعة األصــناف أو بالضــغط على زر ي المجموعة:رقمF2 ي من لوحة المفاتيح

 حيث يعرض النظام قائمة بأرقام مجموعات األصناف فيتم اختيار رقم المجموعه المطلوب.

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم الصنف الذي يريد أن يبدأ به الكشف أو بالضغط على زر ي من رقم صنفF2 ي من

 لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام األصناف فيتم اختيار رقم الصنف المطلوب.

o يقوم المستخدم بإدخال رقم الصنف الذي يريد أن ينتهي به الكشف أو بالضغط على زر ي :إلى رقم صنفF2 ي

 نف المطلوب.من لوحة المفاتيح حيث يعرض النظام قائمة بأرقام األصناف فيتم اختيار رقم الص
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o :يقوم المستخدم بتحديد تاريخ قيد العهدة والذي يريد أن يبدأ به الكشف. من تاريخ 

o :يقوم المستخدم بتحديد تاريخ قيد العهدة والذي يريد أن ينتهي به الكشف. إلى تاريخ 

o :يقوم المستخدم بتحديد هل يريد الترتيب حسب رقم الصنف أو حسب اسم الصنف. الترتيب حسب 

o  يقوم المستخدم بالضغط على زر يتكوين التقريري حيث يعرض النظام كشف بيان جرد األصول  الكشف:طباعة

 (.1-22-4كما في الشكل )

 

 

 يمثل كشف بيان جرد األصول. (1-22-4الشكل )
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 كشف إحصائي بعدد الموظفين المقيد عليهم عهد حسب الجهة االدارية 

 

بعدد الموظفين المقيد عليهم عهد حســب الجهة اإلدارية من قائمة  تظهر هذه الشــاشــة عند اختيار كشــف إحصــائي

 (.23-4حركات وأرصدة العهد في نظام العهد كما في الشكل )

 

 يمثل شاشة إحصائي بعدد الموظفين المقيد عليهم عهد حسب الجهة اإلدارية. (23-4الشكل )

 

يد عليهم عهد حســب الجهات اإلدارية التي يتم من خالل هذه الشــاشــة إصــدار كشــف إحصــائي بعدد الموظفين المق

 يتبعون لها، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 محددات التقرير: •

o : ــغط على زر ي الجهة اإلدارية ي من لوحة المفاتيح حيث F2يقوم المســتخدم بإدخال الجهة اإلدارية وذلك بالض

الجهة االدارية المراد تكوين الكشــــف عنها مع امكانية اختيار يعرض النظام قائمة بالجهات االدارية فيتم اختيار 

 الكل.

o : يقوم المستخدم بتحديد إذا كان يريد أن يظهر نتائج الكشف بشكل إجمالي أو تفصيلي وذلك  نتائج الكشف

 بالضغط بالدائرة بجانب الخيار المطلوب. 

o :يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر يتكوين التقريري من شريط المهام  طباعة التقرير

حيث يعرض النظام كشف إحصائي بعدد الموظفين المقيد عليهم عهد حسب الجهات اإلدارية كما في الشكل 

 ( .4-23-2( و )4-23-1)
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 هم عهد حسب الجهة اإلدارية ) إجمالي(.يمثل كشف إحصائي بعدد الموظفين المقيد علي (1-23-4الشكل )
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 يمثل كشف حركات العهدة حسب التاريخ ) تفصيلي(. (2-23-4الشكل )
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 تمديد تاريخ الصالحية لألصناف المقيدة كعهدة

 

من قائمة حركات وأرصدة العهد في نظام  تمديد تاريخ الصالحية لألصناف المقيدة كعهدةتظهر هذه الشاشة عند اختيار 
 (.24-4العهد كما في الشكل )

 

 .تمديد تاريخ الصالحية لألصناف المقيدة كعهدة( يمثل شاشة 24-4الشكل )

 

وفيما يلي تبيان  ،تمديد تاريخ الصالحية لألصناف المنتهي تاريخ صالحيتها والمقيدة كعهدة  الشاشة يتم من خالل هذه

 لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 محددات التقرير: •

o :يقوم المستخدم بتحديد نوع صاحب العهدة إما يلموظفي أو يلمبنىي  أو يإلدارةي . نوع صاحب العهدة 

o :على زر الفأرة يتم إدخال اســـم الموظف صـــاحب العهدة أو المبنى أو اإلدارة وذلك بالضـــغط  صـــاحب العهدة

حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء أصحاب العهد فيتم اختيار صاحب ، ي من لوحة المفاتيح F2زر ي أو األيمن

 العهدة المطلوب.

o  ــــنف( المقيدةيقوم المســــتخدم بإدخال رقم  :العهدةرقم  اإلدارةأو  المبنىعلى الموظف أو  العهدة )رقم الص

ــــغط على  حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأســــماء ، المفاتيح  ي من لوحةF2زر ي أو زر الفأرة األيمنوذلك بالض

ــــناف  ــــالحية منتهي فقط مبنى أو اإلدارة العلى الموظف أو المقيدة كعهدة االص مع امكانية والتي لها تاريخ ص

 اختيار الكل.
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o وال تظهر هذهيميالديي أو يهجريإما ي بتحديد نوع تاريخ الصــالحية يقوم المســتخدم  :نوع تاريخ الصـ:حية ، 

 المحددات عند الضغط على مربع االختيار )الكل( لتاريخ الصالحية. 

o مع امكانية اختيار الكلإلى(  –يقوم المستخدم بإدخال تاريخ الصالحية )من  :تاريخ الص:حية. 

سب قيم الحقول التي تم إدخالها بعد ذلك  ضغط على زر ي بحثي حيث يقوم النظام بتنفيذ البحث ح ستخدم بال يقوم الم

 .بالعهد المنتهيةواختيارها سابقا ، ويعرض النظام جدول 

 

 :جدنه العهد المنتهية •

o :رقم مسلسل. م 

o :يعرض النظام رقم الصنف الذي تم البحث عنه. رقم الصنف 

o :ام اسم الصنف الذي تم البحث عنه.يعرض النظ اسم الصنف 

o يعرض النظام الوحدة من الصنف المسجل كعهدة :الوحدة. 

o يعرض النظام الكمية من الصنف المسجل كعهدة :الكمية. 

o :المسجل كعهدة صنفللالرقم المتسلسل  النظام يعرض : الرقم المتسلسل للقطعة. 

o :يعرض النظام تاريخ صالحية الصنف قبل التمديد. تاريخ الص:حية قبل التمديد 

o :)يقوم المستخدم بإدخال عدد أيام تمديد الصالحية للصنف المراد تمديد تاريخ  مدة تمديد الص:حية )باأليام

 الصالحية له.

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ الصالحية بعد التمديد. تاريخ الص:حية بعد التمديد 
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 األرصدة االفتتاحية

 

 ( مجموعة شاشات األرصدة االفتتاحية في نظام العهد.0-5تمثل هذه القائمة كما في الشكل )

 

 

 .يمثل شاشة األرصدة االفتتاحية (0-5الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 النظامسجل بطاقة العهدة في بداية تشغيل 

 

ــدة االفتتاحية كما في  ــغيل النظام من قائمة األرص ــجل بطاقة العهدة في بداية تش ــة عند اختيار س ــاش تظهر هذه الش

 (.1-5الشكل )

 

 يمثل شاشة سجل بطاقة العهدة في بداية تشغيل النظام. (1-5الشكل )

 

ــناف المســجلة كعهد ــدة البداية لجميع األص ــة تعريف أرص ــدة  يتم من خالل هذه الشــاش على الموظفين، ولتعريف أرص

 البداية يقوم المستخدم بالضغط على زر يجديدي من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية:

 المعلومات الرئيسية: •

o :ـــاحب العهدة يقوم المســــتخدم بتحديد نوع صــــاحب العهدة وفي حال اختار يلموظفي تظهر الحقول  نوع ص

 التالية:

 يقوم المستخدم بإدخال رقم الموظف الذي تم تسجيل أرصدة األصناف المسجلة عليه كعهد.  رقم الموظف: -

 يعرض النظام تلقائيا  اسم الجهة اإلدارية التابع لها الموظف بمجرد إدخال رقمه. الجهة اإلدارية: -

o :وفي حال اختار المستخدم نوع صاحب العهدة يلمبنىي تظهر الحقول التالية 

 م المستخدم بإدخال رقم المبنى الذي تم تسجيل أرصدة األصناف المسجلة عليه كعهد. يقو رقم المبنى: -

 يعرض النظام تلقائيا  اسم الجهة اإلدارية التابع لها المبنى بمجرد إدخال رقمه. الجهة اإلدارية: -
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o :وفي حال اختار المستخدم نوع صاحب العهدة يإلدارةي تظهر الحقول التالية 

 المستخدم بإدخال رقم اإلدارة الذي تم تسجيل أرصدة األصناف المسجلة عليها. يقوم  رقم اإلدارة: -

 يعرض النظام تلقائيا  اسم الجهة اإلدارية التابعة لها هذه اإلدارة بمجرد إدخال رقمها. الجهة اإلدارية: -

o :يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على سجل بطاقة العهدة في بداية تشغيل النظام. م:حظات 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ جرد عهدة الموظف أو المبنى أو اإلدارة. تاريخ جرد العهد 

o :ضافتها  طباعة أرقام الباركود للقيود سيتم إ صناف التي  ضغط على هذا الزر يتم طباعة أرقام الباركود لأل بال

 كرصيد إفتتاحي للعهد.

سجلة كعهدة على الموظف يقوم ا - صناف الم صدة األ شريط ولتعريف أر ضغط على زر يجديدي من  ستخدم بال لم

 المهام الموجود فوق جدول األصناف حيث تظهر الحقول التالية:

o :رقم مسلسل. م 

o :يقوم المســتخدم بإدخال رقم الصــنف الذي يريد تعريف رصــيده بحيث يجب أن يكون هذا الصــنف  رقم الصــنف

 معرف ضمن نظام المستودعات.

o :ف تلقائيا  بمجرد إدخال رقمه.يعرض النظام اسم الصن اسم الصنف 

o .الوحدة: يعرض النظام الوحدة من الصنف الذي تم إدخال رقمه 

o :صنف ستعمل،  حالة ال سدلة يجديد وبحالة ممتازة، م صنف من القائمة المن ستخدم باختيار حالة ال يقوم الم

 تالفي.

o :ف الذي تم إدخال رقمه.يقوم المستخدم بإدخال رصيد الكمية االفتتاحي للصن رصيد الكمية االفتتاحي 

o يقوم المســتخدم بادخال ســعر الوحدة للكمية المقيدة من الصــنف كعهدة في بداية تشــغيل   :ســعر الوحدة

 نظام العهد فاذا تم إدخال سعر الوحدة يقوم النظام تلقائيا  باحتساب السعر اإلجمالي.

o :يدة من الصــنف كعهدة في بداية يقوم المســتخدم بادخال الســعر االجمالي للكمية المق الســعر اإلجمالي

 تشغيل نظام العهد فاذا تم إدخال السعر اإلجمالي يقوم النظام تلقائيا  باحتساب سعر الوحدة.

o :يقوم المستخدم بإدخال الرقم المتسلسل لقطعة الصنف. الرقم المتسلسل للقطعة 

o :العهدة بناءا  عليه من القائمة  يقوم المســتخدم باختيار نوع المســتند الذي تم تقييد بناء على نوع المســتند

 المنسدلة يمحضر استالم، طلب صرف مواد، خطابي.

o :يقوم المستخدم بإدخال رقم المستند الذي قام باختياره. رقم المستند 

o :يقوم المستخدم بإدخال تاريخ المستند الذي قام باختياره. تاريخ المستند 

o :يقوم المستخدم بإدخال مالحظاته على سجل بطاقة العهدة. الم:حظات 
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  مصمم التقارير

 

شكل ) صمم التقارير هو عملية يتم 0-6تمثل هذه القائمة كما في ال صد في م صمم التقارير في النظام, ويق شة م شا  )

 من خاللها تصميم تقارير حسب رغبة المستخدم.

 

 

 يمثل شاشة مصمم التقارير. (0-6الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة. 
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 تعريف شروط التصفية

 

تختص هذه الشــاشــة بتعريف شــروط التصــفية في النظام وتظهر هذه الشــاشــة عند اختيار تعريف شــروط التصــفية من 

 (.1-6قائمة مصمم التقارير كما في الشكل )

 رط التصفية: هو شرط يقوم المستخدم بتعريفه ليقوم باستخدامه فيما بعد في االستطالعات والتقارير.والمقصود بش

 

 

 يمثل شاشة تعريف شروط التصفية. (1-6الشكل )

 

 إلضافة شرط جديد يقوم المستخدم بالضغط على زريجديدي من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية:

o :المعلومات الرئيسية 

o  (.001يقوم المستخدم بتحديد رمز الشرط مثل ) الشرط:رمز 

o :يقوم المســتخدم بتحديد اســم الشــرط ويراعي أن يكون اســم ذو معنى وله عالقة بطبيعة عمل  اســم الشــرط

 الشرط مما يسهل على المستخدم معرفة طبيعة عمل الشرط بمجرد قراءة اسمه.

o :رير.وهناك نوع واحد لتصنيف الشروط وهو تقا تصنيف الشرط 

o :يقوم المستخدم بتحديد وصف الشرط. الوصف 

o :يظهر النظام فيما إذا كان هذا الشــــرط محجوز للنظام وال يمكن التعديل عليه أو قام بإدخاله  محجوز للنظام

 مستخدم وغير محجوز للنظام.
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o :ثم يقوم المستخدم ببناء الشرط عن طري  إدخاه الحقوه التالية 

o :يقوم النظام بتحديد رقم الســطر بشــكل تلقائي وتســلســلي ويســتفاد منه في حال كان الشــرط  رقم الســطر

 يحتوي على أكثر من سطر.

o :يستخدم حقل محدد السطر في حالة الشروط المركبة )أكثر من سطر( وذلك للربط بين أكثر من  محدد السطر

توي هذا الحقل على إشارات مثل) ) ، ( ، سطر وفي حالة الشروط البسيطة )سطر واحد( فإننا ال نستخدمه، ويح

 أو ، و ( وهي محددات منطقية تستخدم في تكوين الشرط المركب والمثال التالي يوضح ذلك: 

 : صحيح 1الشرط س في السطر 

 : خاطئ2الشرط ص في السطر 

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

 )س( و )ص( =خاطئ

 تكون نتيجة الشرط كالتالي: )أن(ل كان محدد السطر الثاني هو وفي حا

 )س( أو )ص( = صحيح

o :يقوم المستخدم بتحديد مصدر المعلومات لعنصر الشرط األول )تفاصيل العهدة(. المصدر 

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

o :(<، >يقوم المستخدم بتحديد عملية المقارنة التي يحتاجها الشرط ) العملية 

o :يقوم المستخدم بتحديد مصدر المعلومات لعنصر الشرط الثاني )قيمة طابتة(. المصدر 

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

 يقة بناء شرط بسيط )سطر واحد( إلعداد شرط استطالع أصحاب العهد:والمثال التالي يبين طر

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

 نقوم باختيار المصدر = تفاصيل العهدة. .2

 اسم الحقل = اسم صاحب العهدة. .3

 العملية = تحتوي. .4

 المصدر = قيمة طابتة تحدد عند التنفيذ. .5

 .Aاسم الحقل=ِ .6

 باختيار حفظ وبهذا يكون اكتمل الشرط.يقوم  .7

 

o  شرطه عن طريق اختيار زر يالتحقق صحة  شرط وحفظه يمكنه التحقق من  ستخدم من كتابة ال بعد أن ينتهي الم

 من صحة الشرطي، حيث يقوم النظام بإظهار رسالة تحدد فيما إذا كان الشرط صحيحا أم ال.

o لى نص الشرط بلغة االستعالم في قاعدة البيانات.كما أن هناك صندوق نصي في أسفل الشاشة يحتوي ع 
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 تصميم وتنفيذ التقارير الخاصة

 

تختص هذه الشاشة بتصميم وتنفيذ التقارير الخاصة في النظام وتظهر هذه الشاشة عند اختيار يتصميم وتنفيذ التقارير 

 (.2-6الخاصةي من قائمة مصمم التقارير كما في الشكل )

ير: هو أن يقوم المســتخدم بتصــميم تقرير وفق شــرط تصــفية معين والهدف من هذه العملية والمقصــود بمصــمم التقار

 تمكين المستخدم من إعداد تقارير وفق رغبته.

 

 

 يمثل شاشة تصميم وتنفيذ التقارير الخاصة. (2-6الشكل )

 

 الحقول التالية:لتصميم تقرير جديد يقوم المستخدم بالضغط على زريجديدي من شريط المهام حيث تظهر 

 المعلومات الرئيسية: •

o :يقوم المستخدم بتحديد رقم التقرير. رقم التقرير 

o :سم التقرير يقوم المســتخدم بتحديد اســم التقرير ويراعي أن يكون اســم ذو معنى وله عالقة بطبيعة عمل  ا

 التقرير مما يسهل على المستخدم معرفة طبيعة عمل التقرير بمجرد قراءة اسمه.

o  يقوم المستخدم بتحديد رقم التقرير في القائمة. التقرير بالقائمة:رقم 

o :يقوم المستخدم بتحديد مجموعة القائمة. مجموعة القائمة 

o :يقوم المستخدم بتحديد عرض صفحة التقرير. عرض الصفحة 
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o :يقوم المستخدم بتحديد رمز شرط التصفية. رمز شرط التصفية 

o :ط التصفية.يقوم النظام بعرض وصف شر نصف الشرط 

o :يظهر النظام فيما إذا كان هذا الشــــرط محجوز للنظام وال يمكن التعديل عليه أو قام بإدخاله  محجوز للنظام

 مستخدم وغير محجوز للنظام.

o ساب البيانات في تاريخ يحدد عند التنفيي ساب احت سمح للمستخدم بامكانية تحديد التاريخ المراد احت : ي

 البيانات فيه 

o يقوم المستخدم باختياره لتنفيذ التقرير. تقرير":زر "تنفيي ال 

 

o :ولتعريف حقول التقرير يقوم المســـتخدم بالضـــغط على زر يجديدي من شـــريط المهام الموجود  حقوه التقرير

 فوق جدول حقول التقرير حيث تظهر الحقول التالية:

o .م: رقم مسلسل 

o :لكشف.يقوم المستخدم بتحديد ترتيب ظهور الحقل في ا موقع الحقل 

o :يقوم المستخدم بتحديد مصدر معلومات الحقل من القائمة المنسدلة. المصدر 

o :يقوم المستخدم بتحديد اسم الحقل من القائمة المنسدلة. اسم الحقل 

o :يعرض النظام اسم الحقل الذي تم اختياره مع إمكانية التعديل عليه. العنوان 

o :يقوم المستخدم بتحديد طول الحقل. الطوه 

o  يقوم المستخدم بتحديد رقم التجميع للحقل. التجميع:رقم 

o :يقوم المستخدم بتحديد رقم ترتيب الحقل. رقم الترتيب 

o :شارة  له مجموع ضع إ في المربع الموجود  .()يقوم المستخدم بتحديد فيما إذا كان للحقل مجموع وذلك بو

 في حقل له مجموع.
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 جرد العهد

 

 ( مجموعة شاشات جرد العهد في نظام العهد.0-7)تمثل هذه القائمة كما في الشكل 

 

 

 يمثل شاشة جرد العهد. (0-7الشكل )

 

 يمكن اختيار أي شاشة من القائمة على اليسار ليتم فتح هذه الشاشة ومعالجة البيانات الالزمة.
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 إعداد محضر جرد العهدة

 

 (.1-7العهد كما في الشكل )تظهر هذه الشاشة عند اختيار إعداد محضر جرد العهدة من قائمة جرد 

 

 

 يمثل شاشة إعداد محضر جرد العهدة. (1-7الشكل )

 

يتم من خالل هذه الشاشة القيام بإعداد محضر جرد عهدة موظف أو مبنى او إدارة، وألعداد محضر جرد عهدة جديد يتم 

 الضغط على زر يجديدي من شريط المهام حيث تظهر الحقول التالية:

 ية:المعلومات الرئيس •

o :يعرض النظام تلقائيا  رقم محضر الجرد. رقم محضر الجرد 

o :يعرض النظام تلقائيا  حالة المحضر يجديدي. حالة المحضر 

o :يعرض النظام تلقائيا  تاريخ الجرد مع إمكانية التعديل عليه. تاريخ الجرد 

o :يقوم المســـتخدم بتحديد نوع صـــاحب العهدة وفي حال اختار يلموظفي تظهر الحقول  نوع صـــاحب العهدة

 التالية:

ــر جرد للعهدة المســجلة عليه،  رقم الموظف: - يقوم المســتخدم بإدخال رقم الموظف المراد إعداد محض

ــغط على زر ي ــماء الموظفين فيتمF2وذلك بالض ــريط المهام حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأس اختيار  ي من ش

 رقم الموظف المطلوب.
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o :وفي حال اختار المستخدم نوع صاحب العهدة يلمبنىي تظهر الحقول التالية 

ـــجلة عليه،  رقم المبنى: - ـــر جرد للعهدة المس ـــتخدم بإدخال رقم المبنى المراد إعداد محض يقوم المس

ء المباني فيتم اختيار رقم ي من شريط المهام حيث يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماF2وذلك بالضغط على زر ي

 المبنى المطلوب. 

o :وفي حال اختار المستخدم نوع صاحب العهدة يإلدارةي تظهر الحقول التالية 

يقوم المستخدم بإدخال رقم اإلدارة المراد إعداد محضر جرد للعهدة المسجلة عليها، وذلك  رقم اإلدارة: -

قائمة بأرقام وأسماء اإلدارات فيتم اختيار رقم اإلدارة  ي من شريط المهام حيث يعرض النظامF2بالضغط على زر ي

 المطلوبة. 

o :يقوم المسـتخدم بإدخال رقم باركود العهدة المسـجلة على صـاحب العهدة حيث يعرض  رقم باركود العهدة

 النظام جدول بالعهد الخاصة بصاحب العهدة.

o :ملية الجرد وهي يأخذ قيمة من قيمتين يظهر النظام بشــكل تلقائي بعد عملية الحفظ نتيجة ع نتيجة الجرد

ــــناف المقيدة على الجهة المحددة جميعها مطابقة وال يوجد  )ناجح أو غير ناجح(، أي أنه في حال كانت األص

ـــتكون نتيجة الجرد )ناجح( أما إذا تم  ـــة  أي لم تظهر لدى الجهة المحددة س ـــناف ناقص ـــناف جديدة أو أص أص

 ستكون نتيجة الجرد )غير ناجح(. اكتشاف أصناف جديدة أو غير مطابقة

o .لطباعة نتائج الجرد يتم الضغط على زر يطباعةي من شريط المهام 
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 اعتماد محضر جرد العهدة

 

 (.2-7تظهر هذه الشاشة عند اختيار اعتماد محضر جرد العهدة من قائمة جرد العهد كما في الشكل )

 

 

 يمثل شاشة اعتماد محضر جرد العهدة. (2-7الشكل )

 

صالحية بالقيام باعتماد محضر جرد عهدة موظف أو مبنى أو  صاحب ال يتم من خالل هذه الشاشة السما  للمستخدم 

 إدارة:

 المعلومات الرئيسية: •

o :يتم إدخال رقم محضر جرد العهدة المراد اعتماده ومن طم يتم الضغط على زر يبحثي حيث  رقم محضر الجرد

 يعرض النظام معلومات محضر الجرد.

o يعرض النظام تلقائيا  حالة المحضر يمعتمدي وذلك بعد القيام بعملية االعتماد. ة المحضر:حال 

o :يقوم المستخدم بالضغط على زر ياعتمادي الموجود في أسفل الشاشة حيث يتم اعتماد جرد العهدة،  اعتماد

 بالضغط عليه. ويتحول هذا الزر إلى زر يإلغاء االعتمادي يمكن للمستخدم إلغاء اعتماد جرد العهدة
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 كشف جرد العهد

 

 (.3-7تظهر هذه الشاشة عند اختيار كشف جرد العهد من قائمة جرد العهد كما في الشكل )

 

 

 يمثل شاشة كشف جرد العهد. (3-7لشكل )ا

 

ــناف المســجلة كعهدة على الموظفين أو المباني أو المكاتب  يتم من خالل هذه الشــاشــة إعداد تقرير بجرد عهدة األص

 وذلك على حسب نوع صاحب العهدة، وفيما يلي تبيان لكل من الحقول في هذه الشاشة:

 محددات التقرير: •

o : يقوم المستخدم بتحديد نوع صاحب العهدة وذلك بالضغط بالدائرة الموجودة بجانبه. نوع صاحب العهدة 

o :يتم إدخال رقم صاحب العهدة حسب نوع صاحب العهدة وذلك بالضغط على زر ي صاحب العهدةF2 ي من لوحة

 المفاتيح يعرض النظام قائمة بأرقام وأسماء أصحاب العهد فيتم اختيار رقم صاحب العهدة.

o :يقوم المستخدم بتحديد رقم محضر الجرد والذي يريد أن يبدأ به الكشف. من رقم محضر جرد 

o  ــر الجرد والذي يريد أن ينتهي به الكشــف أو يقوم  جرد:إلى رقم محضــر يقوم المســتخدم بتحديد رقم محض

شارة  ضغط على المربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر إ ضر وذلك بال المستخدم باختيار جميع أرقام محا

( )  .في المربع 

o :أن يبدأ به الكشف.يقوم المستخدم بتحديد تاريخ محضر الجرد والذي يريد  من تاريخ الجرد 
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o :ــــر الجرد والذي يريد أن ينتهي به الكشــــف أو يقوم  إلى تاريخ الجرد يقوم المســــتخدم بتحديد تاريخ محض

ضغط على المربع الموجود بجانب كلمة الكل حيث تظهر  ضر الجرد وذلك بال المستخدم باختيار جميع تواريخ محا

 في المربع. ( )إشارة 

o :بتحديد نتيجة الجرد وذلك باختيارها من القائمة المنسدلة.يقوم المستخدم  نتيجة الجرد 

o :ـــغط بالدائرة الموجودة بجانب الحالة  حالة المحضـــر ـــر الجرد وذلك بالض يقوم المســـتخدم بتحديد حالة محض

 المطلوبة.

o :يقوم المستخدم بعد إدخال الحقول السابقة بالضغط على زر يتكوين التقريري من شريط المهام  طباعة التقرير

 (.1-3-7حيث يعرض النظام كشف جرد العهد كما في الشكل )

 

 

 يمثل كشف جرد العهد. (1-3-7الشكل )
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 تم بحمد هللا تعالى ➢
 

 

 
 

 

  جميع الحقوق محفوظة

 (الحاسب اآللي )حاسبللشركة التطبيقية لخدمات 

 

يمكن استخرال أية نسخة  يحتوي هذا الدليل على معلومات خاصة محمية بواسطة حقوق الطبع والنشر وال

فوتوغرافية أو غيرها عن جزء من هذا الدليل دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الشركة التطبيقية لخدمات 

 .(الحاسب اآللي )حاسب

 

 

 

 

 

 معلومات يرجى االتصاه بـ:لمزيد من ال

 

 الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللي
 مجمع الموسى –شارع العليا العام 

     المملكة العربية السعودية –الرياض 

 

     :4651700      

        :2171210/4656468    

                    :56600  11564الرياض      

           :http://www.hasib.com.sa 
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