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 مالحظة

 وتم طباعتها نرجو كتابة اسمك على الغالف وذلك بغرض الرقابة على المستندات نسخة الكترونيةحال استالم  في

 لى الغالف وذلك بغرض الرقابة على املستنداتيتم كتابة االسم ع نسخة مطبوعةحال استالم  يف
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 مقدمة

عاي ر احملاسبية الدولية املعتمدة للقطا  العام  املهو نظام لتطوير طرق متابعة وتقييم وتصنيف املخزون بشكل حماسيب علمي دقيق وفق نظام إدارة املخزون 
اآليل جلميع معامالت التخزين املختلفة مما يؤدي إىل شفافية أكثر حول وضع املخزون  ويعتمد على ترميز موحد بني خمتلف اجلهات احلكومية عن طريق التنفيذ

املعلومات املتعلقة ويساعد يف معرفة تفاصيل حركته يف اجلهات احلكومية  كما يساعد اعتماد لغة عاملية موحدة يف سلسلة التوريد إىل سهولة الوصول إىل أدق 
 دقيقة.  ةابملواد اإلضافية إىل سجالت خمزني

 ونز أمهية نظام إدارة املخ

 حتويل بني املخازن(–صرف  -ملورد ارجتاع- هنائيتسلم -فحص واحصاء-مبدئي تنفيذ مجيع العمليات املخزنية )تسلم 
  احلكومية.سهولة احلصول على رصيد املخازن ىف مجيع اجلهات 
 توفري الرقابة ملستوايت املخزون 
 واد الراكدة  متابعة املواد منتهية الصالحيةوامل 
 (اتالف- تربع-بيع) اجراء التخلص من املخزون 
 ىل للمخزون والتسوايت اجلردية.الاجراء اجلرد ا 
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 عقد /بناء على أمر شراء بدىىاملتسلم إجراء ال
  :الغرض

 عقد ىف النظام/على أمر شراء للمواد( بناء املبدئىاالستالم )عملية جراء يصف هذا اإل
  :املسبقةالشروط 

  مفتوحة.الفرتة احملاسبية 
  وخمتوم خبتم املوردموقع و  معتمدعقد /أمر شراءمنوذج التأكد من أن هناك. 
  املخازن نظام-املستخدم الرىيسي مسئولية. 

 المسار:

 
" احلركاتمن شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية "

"ومنها اضغط نقرا مزدوجا على االستالمة الفرعية "ومنها اضغط نقراً مزدوجاُ على الوظيف
 ".فتح" أو حددها مث اضغط مفتاح "االستالمالوظيفة الفرعية "

 
 
 
 
 

 "عن استالم متوقع البحث” شاشةتظهر 

 

 . االستالم3 . االستالم2 . الحركات1
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  "أمر الشراء“ حقل يف رقم أمر الشراء ادخل-1
  رقم املادة-املورد -الشراءطلب  من املمكن البحث عن طريق

 
 يف اخللف "إذن إستالم" وشاشة "االستالمعنوان "تظهر كال من شاشة  "حبث“اح مفت اضغط-2

 
 وصف احلقل احلقل مسلسل
 هو رقم االيصال يظهر تلقائيا بعد عمل حفظ االستالم (1)
 الفعلييخ االستالم أدخل اتر  (كقيمة افرتاضيةيظهر اتريخ اليوم  )االيصال اتريخ  اتريخ االستالم (2)
 الشراء(تلقائيا بناء على امر  يظهر)االستالم يتم منه  الذياسم املورد  املورد (3)
 الشخص املستلم )يظهر تلقائيا( مسلم بواسطة (4)
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 الشاشة ىاملوجود يف أعل "العنوان"ابلضغط على مفتاح االستالم  عنوانتصغري شاشة  يتم-3

 
 " ستالمإإذن “شاشة تظهر 

 

 وصف احلقل احلقل مسلسل
 متثل الكمية املستلمة )تظهر الكمية املوجودة ىف أمر الشراء كقيمة افرتاضية( يةالكم (1)
 وحدة قياس املادة و. ق (2)
 يتم استالمها اليت املادةرقم  املادة (3)
 وصف املادة البيان (4)
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 املورد املورد (5)
 متثل جهة التسليم الوجهة (6)
 رقم أمر الشراء الطلب (7)
  جبانب السطر الذي سوف يتم استالمه تختيارمربع اال حدد-1
 )تظهر الكمية املوجودة ىف أمر الشراء تلقائيا( "الكمية"حقل  يف الكمية املستلمة أدخل-2
  االستالم تلقائيارقم  فيظهر“حفظ” مفتاحعلى  الضغط-3
 "إذن االستالمأسفل شاشة "" العنوان " على مفتاح  أضغط-4

 
 " االستالم” حقلتلقائياً يف  رقم ايصال االستالم" ويظهر معنوان االستال" شاشةتظهر 
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 "إيصـال تسلم مبدىي"طباعة 
 "طباعة ايصال استالم مبدىى" قائمة اجراءات اخرت من-1

 
 ."طلبات“اخرت عرض "قائمة  من-2
 " حبث“مفتاح  اضغط-3
  "عرض املخرجات“مفتاح  اضغط-4

 )اتم(ال ميكن عرض املخرجات اال اذا كانت احلالة  حيث عادى(( واملوقف )اتمالحظ ان احلالة )
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 "1منوذج "اقرار فحص واحصاء  طباعة 
 " طلبات" مث اختيار "عرضمن قائمة "

 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "
 لتقرير قم إبدخال املعامالت.( تظهر شاشة معامالت ا1 فحص واحصاء اقرار-كويتإدخال اسم التقرير ) مبجرد

 ".موافق" مث إضغط مفتاح "التسلم املبدىىادخل رقم "
 الطلب."، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف تقدمياضغط مفتاح "
 ".الاضغط مفتاح "
 "الطلبات" تظهر شاشة " حبثاضغط مفتاح "

  "عرض املخرجاتاضغط مفتاح " 
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 الفحص واالحصاء إجراءات 
 "2إقرار فحص واحصاء/ تسجيل بياانت املواد املقبولة واملرفوضة ابلنظام اآليل واصدار منوذج " عملية جراءإإليصف هذا  :لغرضا

  :املسبقةالشروط 
  مفتوحة.الفرتة احملاسبية 
 إيصـال تسلم مبدىي منوذج -”. 1"إقرار فحص وإحصاء/ منوذج"" 
  املستخدم الرىيسي للمخازنمسئولية 

 املسار:
 

 
" احلركاتمن شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية "

"ومنها اضغط نقرا مزدوجا على االستالمومنها اضغط نقراً مزدوجاُ على الوظيفة الفرعية "
  فتح"" أو حددها مث اضغط مفتاح "حركات االستالمالوظيفة الفرعية "

 
 
 
 الم "" حبث عن حركات است تظهر شاشة 
 

 
 

 . حركات االستالم3 . االستالم2 .    الحركات1
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 املبدئي( اإليصالرقم االستالم )يف حقل  االستالم املبدئيرقم  أدخل-1
 (االستالم حركات) تظهر شاشةحبث مفتاح  اضغط-2
 مربع االختيار جبوار السطر املراد فحصه حدد-3

 "الكمية"حقل  يفالكمية املراد فحصها  حدد-4
 " تفاصيل الفحص“شاشة  تظهر“ فحص مفتاح " اضغط-5
 املوقف )قبول أو رفض( تختارا-6
  حقل "الكمية " يف املرفوضةاو  الكمية املقبولة أدتخل-7
  (مرجتعاتيتم ارجتاعها للمورد ويتم عمل حركة  الكمية املرفوضةيتم دخوهلا املخزن وىف حالة  الكمية املقبولةحالة  يف

 
 "التاريخ"حقل  يف الفعلياتريخ الفحص  أدتخل-7
 "التعليق"ىف حقل لرفض سبب ا إدخالالبد من الرفض حالة  يف "التعليق"حقل يف بيان االستالم  أدتخل-8
 "موافق" اضغط-9

 
 "موافقمفتاح  " اضغط-10

 كانت الفرتة مفتوحة  إذا إالاحلركة  إمتامال ميكن  أبنهفرتة مغلقة تظهر رسالة  يف التاريخكان   إذاحالة  يف: ملحوظة
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 "2إقرار فحص واحصاء/ منوذج "طباعة 
  "فحصالطباعة اقرار " قائمة اجراءات اخرت من-1

 
 "طلبات“ اخرتعرض قائمة  من-2
 "الطلبات"شاشة  لتظهر حبث إضغط-3
 "عرض املخرجات“مفتاح  اضغط-4
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 داتخل املخزنللمواد  االستالم النهاىي  
  ""استمارة تسلم هناىييف النظام وإصدار منوذج  خزناملستلمة داخل امل بياانت املواد املقبولة عملية بتسجيل اإلجراءيصف هذا  :الغرض

  :املسبقةالشروط 
  مفتوحة.الفرتة احملاسبية 
  2إقرار فحص واحصاء/ منوذج "التأكد من أن هناك". 
  املستخدم الرىيسي للمخازنمسئولية 

 ون هبايف نتيجة الفحص إيل املخزن و زايدة رصيد املخز  املواد املقبولة املخزن إبضافةيقوم أمني 
 املسار :

 
  

" االستالم” الرئيسيةمن شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدوجاً على الوظيفة 
" أو حددها مث االستالم حركات” الفرعيةومنها اضغط نقراً مزدوجاُ على الوظيفة 

  ."فتحاضغط مفتاح "

  “عن حركات استالم حبث” شاشةتظهر 

 

 

 
  "االستالم"حقل  يفاالستالم رقم  إدخال-1
 (االستالمحركات تظهر شاشة حبث )مفتاح  اضغط-2
 جبانب السطر االتختيارمربع  حدد-3

 . حركات االستالم3 . االستالم2 .    الحركات1
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 "املخزن"من حقل  املخزن اختر-4
 من القائمة )تظهر قائمة مبحددات املواقع املعرفة(حمدد املواقع  مث اخرتمث اضغط زر ادخال  "%"ادخل  -
 "موافق“مفتاح  إضغط-5

 
 
 الفرتة مفتوحةتكون  وجيب ان "اتريخ احلركة"ىف حقل  الفعلى  تسلم النهائىالاتريخ  أدخل-6
 "املالحظات“حقل تسلم النهائى ىف لبيان ا أدخل -
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 76 من 17 صفحة

 "حفظمفتاح "اضغط  -7

 
 ""استمارة تسلم هناىيمنوذج طباعة  

  طباعة استمارة تسلم اخرت "اجراءات"قائمة من-1

 
 حبث عن طلباتة تظهر شاش   طلبات  اخرتعرض قائمة  من-2
 الطلباتتظهر شاشة  "حبث" مفتاح اضغط-3
  "عرض املخرجات" مفتاح  اضغط-4
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 76 من 18 صفحة

 إجراءات إعادة املواد املرفوضة للمورد

 "إعادة للمورد مذكرةوإصدار منوذج "املرفوضة للمورد   إعادة املوادتسجيل حركة عملية  جراءيصف هذا اإل :الغرض
  :املسبقةالشروط 

  مفتوحةفرتة حماسبية. 
 " 2إقرار الفحص واإلحصاء/منوذج " 

  المستخدم الرئيسي للمخازنمسئولية 

 :املسار
" االستالم” الرئيسيةمن شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدوجاً على الوظيفة 

" أو حددها مث اضغط مفتاح املرجتعات” الفرعيةومنها اضغط نقراً مزدوجاُ على الوظيفة 
 ".فتح"

  "حبث عن مرجتعات" تظهر شاشة

 

 

 

 . المرتجعات3 . االستالم2 .    الحركات1
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 76 من 19 صفحة

 املادة للبحث رقم او  املورد أو أمر الشراءرقم  إدخالمن املمكن   االستالميف حقل رقم االستالم  إدخال-1

 "مردودات االستالمتظهر شاشة " حبثاضغط  مث-2

 

 وصف احلقل احلقل .2 م .1

 املعادة للموردالكمية  الكمية (1)

 اعادهتا للمورد متابلكمية الىت وحدة القياس اخلاصة  وحدة القياس (2)

 أخرىللفحص مرة  وللمورد أ تكون االعادة إما د اىلىعا (3)

 املعادة املادة رقم املادة (4)

 املادةميثل وصف  املادةبيان  (5)

 ) املادة املرفوضة ( واإلحصاءمرحلة الفحص  يفهى حالة املادة  الرىيسيالنو   (6)

 ستالماال إيصالرقم  االستالم (7)

 الشراء أمررقم  الطلب (8)
 



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 20 صفحة

 جبانب السطر االتختيارمربع  حدد-1
 "الكميةحقل:  يفللمورد   إعادهتاالكمية املراد  أدخل-2
 )املورد ( إىلعاىد من قائمة  اختار-3

 
 "اتريخ احلركة"حقل  يفاتريخ احلركة  أدخل-4
  "املالحظات حقل " يفسبب االرجتاع  أدخل-5
 "حفظمفتاح "  اضغط-6

 
 

 



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 21 صفحة

 مذكرة إعادة للمورد"منوذج "طباعة 
 ملورد إعادةمذكرة  اخرت "طلبات"ءات إجراقائمة  من-1

 
 "طلبات"  اخرتعرض قائمة  من-2
 الطلبات"تظهر شاشة  حبث "" مفتاح اضغط-3
 "املخرجات عرض" مفتاح  اضغط-4

 

 



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 22 صفحة

 والفحص واالرجتا  ملورد  حركات االستالم متابعة 

 (.عقد حمد/ألمر شراء (املبدىى والفحص واالحصاء والتسلم النهاىى  االستالم) حركاتمتابعة عملية  جراءاإليصف هذا  الغرض:
  :املسبقةالشروط 

  العقد/امر الشراء/التسلم ايصالرقم . 
  املستخدم الرىيسي للمخازنمسئولية 

 املسار :

" ومنها االستالم” رئيسيةالمن شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدوجاً على الوظيفة  
" أو حددها مث اضغط عرض حركات االستالم”اضغط نقراً مزدوجاُ على الوظيفة الفرعية 

 ". فتحمفتاح "

 

 

 "البحث حركات االستالم"ظهر شاشة ت

 

 

 
 

 

 . عرض حركات االستالم3 . االستالم2 .    الحركات1



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 23 صفحة

  االستالمحقل  االستالم يفإدخال رقم  1
 "إمجايل عناوين االستالم "شاشة  تظهر حبثإضغط مفتاح -2
  "احلركات" تاحمف اضغط-3

- 
 “حركة االستالم مجاىلإ ”تظهر شاشة 

 واملرجتعة للمورد من االستالم واحلركات املستلمة حتقق-4

 

 ملبدئى امت االستالم  حيث(  )استالم
 حيث مت الفحص ومت قبول املواد(  قبول) 
 حيث مت الفحص ورفض املواد (رفض)

 للمورد إعادهتامرحلة الفحص مت  يفمت رفضها  اليتاملواد  ( املورد إىل )أعادة
 للمواد  نهائيال ستالماالحيث مت (  التسليم)



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 24 صفحة

 احلايلاالستعالم عن الرصيد 

 ( عن مادة حمددة او خمزن حمدد االستعالم عن الرصيد احلاىل)عملية  اإلجراءيصف هذا  :الغرض
  :املسبقةالشروط 

  المستخدم الرئيسي للمخازنمسئولية 

  املسار:
 

 

" ومتاح متوافر” الرئيسيةاملستكشف الرئيسية اضغط نقرًا مزدوجًا على الوظيفة  من شاشة
" أو حددها مث اضغط املتوافرة الكمية” الفرعيةومنها اضغط نقرًا مزدوجُا على الوظيفة 

 ". فتحمفتاح "
 
 
 

 "استعالم عن املواد شاشة "تظهر 

 

 (املادة -املخزنمعامالت البحث )  ادخل-1
 "منضدة عمل املواد"تظهر شاشة   "حبث " مفتاح اضغط-2
       األميناجلانب  يف (+)كل التنظيم عن طريق الضغط على عالمة   يف من الرصيد املوجود حتقق-3
 

 .الكمية المتوافرة3 متوافر ومتاح .2 من نافذة المستكشف.  1



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 25 صفحة

 (املتوافر -وحدة القياس -املادةوصف  -املخزون-التنظيم) املادةيظهر كل بياانت 

 

 (متاح للتعامل -لالحتياطيمتاح  –امجاىل الكمية  توضح ) إلاتحةاتظهر شاشة  ملزيد من التفاصيل "إاتحة“مفتاح  اضغط-4

 



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 26 صفحة

 تسلم املواد بدون أمر شراء/عقد شراءإجراءات 

" املعبصأ يصدواي 1بياانت املواد املستلمة بدون أمر شراء ابلنظام اآليل من واقع منوذج "إقرار الفحصص واإلحصصاء  تسجيلعملية  اإلجراءيصف هذا  :الغرض
 " هلذه املواد.استمارة تسلم )إضافة( بدون أمر شراءوإصدار " من وحدة التسلم املركزي( )املسلم إليها
  :املسبقةالشروط 
  املستخدم الرىيسي للمخازنمسئولية 
  1منوذج "إقرار الفحص واإلحصاء 
 املسار :

 
احلركات  ”الوظيفة الفرعية ا اضغط نقراً مزدوجاُ على " ومنه احلركات ”من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية 

 "فتح" أو حددها مث اضغط مفتاح " املتنوعة
 تظهر شاشة "حركة متنوعة

  "التاريخىف حقل "  التسلمادخال اتريخ  -1
 النو "" ىف حقل " اضافة متنوعة اختيار نوع احلركة  "  -2
 "متنوعة كاتحر " تظهر شاشة "سطور احلركةالضغط على مفتاح " -3
 "الصنفحقل " املادة يف حندد-4
 "املخزنحقل " يفاملخزن  حندد-5
 "حمدد املواقعحقل " يفاملوقع  حندد-6
 " الكميةالكمية املراد تسويتها ىف حقل " أدخل-7
 اخرت املراجعة-8
 حفظ"اضغط  " " مثتكلفة الوحدةحقل " يفالوحدة  ادخال سعر-9

 ن أمر شراء""استمارة تسلم )إضافة( بدو طباعة 

 " طلبات" مث اختيار "عرضمن خالل قائمة " أو". فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيلمن شاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اخرت "" -
 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "

 ( تظهر شاشة معامالت التقرير قم إبدخال املعامالت."دون أمر شراءتسلم )إضافة( ب ةاستمار  ”-كويتالتقرير) اسمأدخل -2
 ".موافق"  مث إضغط مفتاح "االستمارة رقم " ادخل-3
 الطلب."، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف تقدميمفتاح " اضغط-4
 ".المفتاح " اضغط-5
 "الطلبات" تظهر شاشة " حبثمفتاح " اضغط-6
 "رض املخرجاتعمفتاح " اضغط-7 

 

 من نافذة المستكشف.  1

 

 . الحركات المتنوعة3  الحركات .2



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 27 صفحة

 طلبات الصرف إعداد 

 ابملواد اليت ترغب الوحدة التنظيمية يف صرفها من املخزن املختص. منوذج "طلب صرف" آيلإعداد عملية  اإلجراءيصف هذا  :الغرض
  :املسبقةالشروط 

  مفتوحة.الفرتة احملاسبية 
  للمخازن الرىيسياملستخدم / .الصرفطلبات مسئولية 

  موقع من مسؤؤل وحدة املخازن يدوي " طلب صرف "منوذج . 
 املسار :      

 

” الرئيسيةمن شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدوجاً على الوظيفة  
” الفرعية" ومنها اضغط نقراً مزدوجاُ على الوظيفة التحويل-الصرف طلبات
  ."فتح" أو حددها مث اضغط مفتاح "التحويل-الصرف طلبات

 

 ت النقلطلباتظهر شاشة -

 

 وصف احلقل احلقل م

 (يظهر تلقائيا ىف حالة تركه فارغا رقم طلب الصرف ) الرقم  (1)

 الصرف بيان الطلب بيانال (2)

 التحويل-. طلبات الصرف3 التحويل-طلبات الصرف .2 من نافذة المستكشف.  1



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 28 صفحة

 (حالة انشاء طلب حتويل يفحتويل ) حركة-( صرفىف حالة انشاء طلب حركة صرف ) نو  احلركة  (3)

 يخ اليوم(اتريخ طلب الصرف )يظهر تلقائيا اتر  اتريخ الطلب (4)
 حقل البيانيف  البيان أدخل-1
 )حركة صرف( نو  احلركة حدد-2
 "عنوان طلب التحويلتظهر شاشة " احلقل املرن يف" االدارة الطالبة“ حدد-3
 اجلهة " تظهر تلقاىيا مبجرد الضغط على قاىمة القيم" حدد-4

 
  موافق"" مفتاح اضغط-4
 بالتاريخ املطلو حقل  يفاتريخ الطلب  ادخل-5
 رقممث اختار ال مث إدخال %عن طريق ادخال  املادة ادتخل-6



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 29 صفحة

 "موافق“مفتاح  أضغط-7

 
   حقل الكمية األساسية يف املطلوبة الكميةإدخال -8

 

 "حفظ“مفتاح  اضغط-9



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 30 صفحة

 طباعة طلبات الصرف
 طباعة طلب صرف اجراءات اخرتقائمة  من-1
 "طلبات " اخرتعرض قائمة  من-2
 " الطلبات"شاشة  تظهر حبث "اضغط    مث-3
 "عرض املخرجات" مفتاح اضغط-4

 
 اعتماد طلبات الصرف 

 من قبل رىيس وحدة املخازن ىف حال تفعيل ذلك (اعتماد طلب الصرف)عملية  اإلجراءيصف هذا  :الغرض
  :املسبقةالشروط 

 املستخدم الرىيسي للمخازن مسئولية 

  :املسار

” الرئيسيةزدوجاً على الوظيفة من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً م
" أو حددها مث التبليغات” الفرعية" ومنها اضغط نقراً مزدوجاُ على الوظيفة التبليغات

 ."فتحاضغط مفتاح "

 "ألوراكل: التبليغات"دفق االعمال تظهر شاشة

 

 
 
 
 
 
 
 مفتوحخنتار املوقف  حقل من-1
 "واليت حتتاج لالعتماد.تظهر كافة التبليغات النشطة ذهاب "  على مفتاح الضغط-2
 يف سطر املستند املرغوب يف اعتماده. املوضو يف حقل  على الرابط الضغط-3
 

 . التبليغات3 التبليغات .2 من نافذة المستكشف.  1



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 31 صفحة

  

 تظهر املعلومات املتعلقة هبذا املستند.

 هناك جمموعة من املفاتيح يف شاشة املستند: -
 عند الرغبة يف اعتماد املستند. اعتماد:
 .يف حالة رفض املستند رفض:

 



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 32 صفحة

 ء من طلب الصرفإعداد طلب شرا
 املسار :

 
طلبات "، مث من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط ضغطاً مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية "املخازن نظام-املستخدم الرىيسى   الدخول من مسئولية "

 ". الصرفطلبات " ومنها اضغط ضغطاً مزدوجاً على الوظيفة الفرعية "الصرف
 " رفطلب شراء لطلبات الص" تظهر شاشة

 
 التاريخ ( -املخزن -اجلهة الطالبة -رقم املادة  -البحث عن املواد املراد شرائها عن  طريق ) رقم طلب الصرف يتم-1
 " .حبثمفتاح " اضغط  مث "طلب الصرف" ادخل رقم طلب الصرف ىف حقل  -2

 

  راء لطلبات الصرفإعداد طلب ش. 2 املستكشف. 1



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 33 صفحة

 املعتمد.الصرف  بياانت طلبتظهر كافة 

 ".مالحظات"ادخال بيان طلب الشراء ىف حقل  يتم-3 
 شرائها.حتديد مربع االختيار للمواد املطلوب  يتم-4
 "اتريخ الطلبحتديد التاريخ املطلوب فيه املادة ىف حقل " يتم-5
 " . حقل الكمية املطلوب شراىها“ىف  املطلوبةحتديد الكمية  يتم-5
 " ابلسطور.املالحظاتمالحظات للمادة املراد شرائها ىف حقل " أيادخال  يتم-6
 ".انشاء طلب شراءمفتاح " اضغط-7

 
 

 "سوف يتم البدء ىف انشاء طلب شراء هل تود االستمرار" رسالةتظهر 
 "موافقتظهر رسالة  مث  اضغط "  "موافق" اضغط-8
 
 



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 34 صفحة

 طلب شراء  عنالبحث 
 "البحث عن طلبات الشراء" تظهر شاشة "البحث عن طلب الشراءالضغط مفتاح " يتم-1

 
 (رقم املادة-املعد -التكويناتريخ  -البيان  -رقم طلب الشراء  -طلب الصرف معايري البحث )رقم   ادخل-2

 "إمجاىل عنوان طلب الشراء" تظهر شاشة "حبث. مث اضغط مفتاح " كما هو موضح أبعلى رقم املرجع"الصرف ىف حقل " رقم طلبادخل 

 
 



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 35 صفحة

 متابعة موقف طلبات الشراء 
" لذلك فإن املستخدم ال يستطيع فتح طلب الشراء وال ميكن التشغيل  جارى-معتمدب ىف حالة اذا كان موقف االعتماد "بعد البحث عن رقم الطل

 التعديل عليه  ولكن ميكنه مراجعة سطور طلب الشراء عن طريق
 "  إمجاىل سطور طلب الشراء" تظهر شاشة "السطورالضغط على مفتاح " -1

 
" فيظهر اتريخ كل إجراء عرض اتريخ االجراء" مث اختيار "ادوات" الضغط على قائمةطريق  االعتماد عنء ىف هيكل ومن املمكن متابعة طلب الشرا

 اإلجراء.واملسئول عن 

 
 
 " للتأكد من األخطاء إن وجدت الشراء طلبات است راد استثناءات مل يتكون طلب الشراء يتم تشغيل تقرير " إذاحالة  يف

 



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 36 صفحة

 

 
 

 

 



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 37 صفحة

 ء املوادطباعة طلب شرا
 " طلبات" مث اختيار "عرضمن قائمة "

 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "
 ( تظهر شاشة معامالت التقرير قم إبدخال املعامالت.طلب الشراء -كويتإدخال اسم التقرير ) مبجرد

 ".موافقح "" أو التاريخ أو الطالب مث إضغط مفتا طلب الشراءادخل رقم "
 الطلب."، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف تقدمياضغط مفتاح "
 ".الاضغط مفتاح "
 "الطلبات" تظهر شاشة " حبثاضغط مفتاح "

  "عرض املخرجاتاضغط مفتاح " 
 

 
 

 



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 38 صفحة

 إجراء الصرف 

 استمارة صرف"وإصدار منوذج " ابلنظاماملخزن من  تسجيل بياانت املواد املصروفة عملية جراءيصف هذا اإل :الغرض

  :املسبقةالشروط 
  مفتوحة.الفرتة احملاسبية 
 الرىيسي للمخازن املستخدم مسئولية 
  "النظام.الصادر من  اآليلمنوذج "طلب الصرف 

 املسار : 

معاجلة طلبات ” من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية 
طلبات معاجلة ” نها اضغط نقراً مزدوجاُ على الوظيفة الفرعية " وم التحويل-الصرف
 ". فتح" أو حددها مث اضغط مفتاح " التحويل-الصرف

 

 

 "البحث عن سطور طلبات النقل "تظهر شاشة

 تكوين بواسطةالطلب من خالل  إبعدادقام  الذيالشخص  إدخالأو من املمكن أرقام رقم طلب الصرف ىف حقل  ادخل-1

 

 " حبث“مفتاح  اضغط-2

 التحويل-. أجراء الصرف3 التحويل-طلبات الصرف .2 من نافذة المستكشف.  1



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 39 صفحة

 ""معاجلة طلبات النقلتظهر شاشة  
  "احلركة اتريخ ىف حقل " الفعلي اتريخ الصرف دخلا-3

 
 يتم صرفه جبانب السطر الذي سوف االتختيارمربع  حدد-4
  "التخصيصاتحتديث /عرض مفتاح " اضغط-5

 



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 40 صفحة

 ختصيصات سطر معاجلة طلب النقلتظهر شاشة 
 املخزنقائمة  للصرف من احملدد املخزن ادتخل-6
 املادةاملخزن لتحديد مكان  يف حمدد املواقع ادخل-7
 "موافق" مفتاح  اضغط-8

 
 "حركةمن اللمكن الضغط مفتاح " تظهر الكمية املوجودة ىف طلب الصرف كقيمة افرتاضية" املراد صرفها " الكمية ادخل-9

 "حفظ" مفتاح  اضغط أو-10

 
 

 

 



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 41 صفحة

 ":معاجلة طلبات النقلشاشة "فتظهر 

 مفتاح حتريكالضغط على  ويتم-11

 
 طباعة استمارة الصرف

  :املسار

 " طلبات" مث اختيار "عرضمن خالل قائمة " أو". فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيلشاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اخرت "" من-1
 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "

 ( تظهر شاشة معامالت التقرير قم إبدخال املعامالت.الصرف استمارة-كويتالتقرير) اسمأدخل -2
 ".موافقمفتاح " اضغط مث“االستمارة رقم " ادخل-3
 الطلب."، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف تقدميمفتاح " اضغط-4
 ".المفتاح " اضغط-5
 "الطلبات" تظهر شاشة " حبثمفتاح " اضغط-6
 "عرض املخرجاتمفتاح " اضغط-7 

 

 تشغيل. 3 التقارير املستكشف. 1



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 42 صفحة

   للمخزن إعادة املوادإجراءات 

 من الوحدات التنظيمية )الطالبة لإلعادة( إىل املخزن املختصاىل املخزن  املواد املعادة كمياتعملية تسجيل   جراءيصف هذا اإل :الغرض
  املستخدم الرىيسي للمخازنمسئولية 
  ع من مسؤؤل وحدة املخازن .موق " يدوي " طلب إعادةمنوذج 

 المسار :

احلركات  ”الوظيفة الفرعية " ومنها اضغط نقراً مزدوجاُ على  احلركات ”من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية 
 "فتح" أو حددها مث اضغط مفتاح " املتنوعة

 تظهر شاشة "حركة متنوعة
 "التاريخ حقل "ادخال اتريخ التسوية ىف -1
 النو "" ىف حقل "إعادة للمخزناختيار نوع احلركة  "  -2
 "حركات متنوعة" تظهر شاشة "سطور احلركةالضغط على مفتاح " -3
 "املادةحقل " املادة يف حندد-4
 "املخزنحقل " يفاملخزن  حندد-5
 "حمدد املواقعحقل " يفاملوقع  حندد-6
 " الكميةقل "الكمية املراد تسويتها ىف ح أدخل-7
 اخرت املراجعة-8
 حفظ"“اضغط  " مثتكلفة الوحدةحقل " يفالوحدة  ادخال سعر-9

 منوذج "استمارة إعادة"طباعة 

 "طباعة االستمارة" خنتار "اجراءاتقائمة " من-1
 "طلبات“ اخرتعرض قائمة  من-2
 " الطلباتتظهر شاشة  "حبث اضغط    مث-3
 عرض املخرجات" مفتاح اضغط-4

  :راملسا

 " طلبات" مث اختيار "عرض". او من خالل قائمة "فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيلشاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اخرت "" من-1
 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "

 معامالت التقرير قم إبدخال املعامالت.( تظهر شاشة اعادة للمخزن استمارة-كويتالتقرير) اسمأدخل -2
 ".موافقمفتاح " اضغط مث“االستمارة رقم " ادخل-3
 الطلب."، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف تقدميمفتاح " اضغط-4
 ".المفتاح " اضغط-5
 "الطلبات" تظهر شاشة " حبثمفتاح " اضغط-6
 عرض املخرجاتمفتاح " اضغط-7 

 من نافذة المستكشف.  1

 

 . الحركات المتنوعة3  الحركات .2

 تشغيل. 3 التقارير املستكشف. 1



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 43 صفحة

 



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 44 صفحة

 بني خمازن اجلهة احلكومية املواد حتويلإجراءات 

 املواد من خمزن إىل خمزن داتخل اجلهة احلكومية الواحدة. توياليصف هذا اإلجراء عملية تسجيل حت

 طلب حتويل إعداد-أ

 :الغرض

 يصف هذا السيناريو عملية إنشاء طلب حتويل للمواد

 :  الشروط املسبقة
  مفتوحة.الفرتة احملاسبية 
  الصرف طلبات-ية وزارة املالمسئولية 

 

 

 

-الصرف طلبات” الرئيسيةمن شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدوجاً على الوظيفة  
 " ومنها اضغط التحويل

مفتاح  " أو حددها مث اضغطالتحويل-الصرف طلبات” الفرعيةنقراً مزدوجاُ على الوظيفة 
 املستكشف."فتح" أسفل شاشة 

 طلبات النقلتظهر شاشة  -

 
 

 التحويل-. طلبات الصرف3 التحويل-ات الصرفطلب .2 من نافذة المستكشف.  1



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 45 صفحة

 وصف احلقل احلقل م
 البيان(مبجرد االنتقال اىل حقل يظهر تلقائيا رقم طلب التحويل ) الرقم  (1)

 البيان اخلاص بطلب التحويل بيانال (2)

 معلق )مت تقدميه لالعتماد( اعتماد-لالعتماد( اتم )مل يتم تقدميه  غري-ميثل حالة الطلب  املوقف (3)

 الة انشاء طلب حتويلىف ححركة حتويل ) نو  احلركة  (4)
 ويتم حتديده عند إجراء عملية التحويل احملول منهاملخزن  خمزن املصدر (5)

  (الطالب )املخزنسيتم حتويل االصناف اليه  الذيحتديد املخزن  خمزن الوجهة (6)

 )يظهر تلقائيا اتريخ اليوم( التحويلاتريخ طلب  اتريخ الطلب (7)
 حتويله  املرادد املوا اختياريتم  الصنف (8)
 
 ىف حقل البيان البيانأدخل  -
 ()حركة حتويل نو  احلركةاختار  -
 الطالب(املخزن ) خمزن الوجهةاخرت  -
 التاريخ املطلوبادخل اتريخ الطلب ىف حقل  -
 رقم املادةمث اختار  مث ادخال %عن طريق ادخال  الصنفادخل  -
 إعتماد مث إضغطحفظ  أضغط " -
 طباعة طلب التحويلمث اختيار  االجراءات منطلب التحويل  نقوم بطباعةمث 

 
 ونقوم ابلبحث عن التقرير طلبات يتم اختيار  عرضقاىمة مث من  -

   عرض املخرجات اضغط اضغط حبث مث 

 
 

 



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 46 صفحة

 إجراء التحويل )الصرف من املخزن املصدر( -ب
 :الغرض

 بالتحويل اىل املخزن الطاليصف هذا السيناريو عملية اجراء 
  :املسبقةالشروط 

  مفتوحة.الفرتة احملاسبية 
 الرىيسي للمخازن املستخدم-املاليةوزارة  مسئولية 

 

 

-الصرفطلبات معاجلة  ”من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية 
" أو  التحويل-فالصر طلبات معاجلة  ”" ومنها اضغط نقراً مزدوجاُ على الوظيفة الفرعية  التحويل

  حددها مث اضغط مفتاح "فتح" أسفل شاشة املستكشف.

 لالبحث عن سطور طلبات النقتظهر شاشة  -
قام ابعداد الطلب من  الذيأو من املمكن ادخال الشخص أرقام ىف حقل  ادخل رقم طلب التحويل -

 تكوين بواسطةخالل 

 
  "حبث" مفتاحواضغط 

 

 التحويل-. أجراء الصرف3 التحويل-طلبات الصرف .2 من نافذة المستكشف.  1



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 47 صفحة

 أن الكمية هى نفس الكمية املوجوده ىف طلب التحويل  وجنداملواقع املخزن املصدر مث حمدد  تظهر الشاشة التالية قم ابدخال
  حتويلها.تعديل الكمية املراد وميكن لالمر ابلصرف 

 

 طباعة منوذج "استمارة التحويل"

 " طلبات" مث اختيار "عرضمن خالل قائمة "
 ".موافقط مفتاح "" مث اضغطلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "

 ( تظهر شاشة معامالت التقرير قم إبدخال املعامالت.حتويل استمارة-كويتالتقرير) اسمأدخل -2
 ".موافقمفتاح " اضغط مث“االستمارة رقم " ادخل-3
 الطلب."، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف تقدميمفتاح " اضغط-4
 ".المفتاح " اضغط-5
 "الطلبات" تظهر شاشة " حبثمفتاح " اضغط-6
 عرض املخرجاتمفتاح " اضغط-7 

 

 



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 48 صفحة

 (تسوية تخصم -إضافةتسوية إجراءات التسوية )  
 اإلضافةتسوية )قبل حماسبة املخازن  منالفعلي الرصيد الدفرتي للمادة )ابلنظام اآليل( مبا يطابق الرصيد  تعديلعملية  اإلجراءيصف هذا  :الغرض
 نتيجة تخطا واخلصم(
  :املسبقةالشروط 

  مفتوحة.الفرتة احملاسبية 
  املستخدم الرىيسي للمخازنمسئولية 
 موضح به رقم االستمارة اخلطأ يدوى طلب تسوية 

 املسار : 

" ومنها اضغط  احلركات ”املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية من شاشة 
 "فتح" أو حددها مث اضغط مفتاح " املتنوعةاحلركات  ”نقراً مزدوجاُ على الوظيفة الفرعية 

 
 
 

 تظهر شاشة "حركة متنوعة"
 

 
 "التاريخيتم ادخال اتريخ التسوية ىف حقل " -1
 النو "اختيار نوع التسوية "خصم أم اضافة" ىف حقل " يتم -2

 . الحركات المتنوعة3  الحركات .2 من نافذة المستكشف.  1



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 49 صفحة

 
 "موافق" الضغط -3
 "تسوية اضافة" تظهر شاشة "سطور احلركةيتم الضغط على مفتاح " -4

 

 
 "املادةحقل " املادة يف حندد-5
 "املخزنحقل " يف حندد املخزن-6
 "حمدد املواقعحقل " يف حندد املوقع-7
 " الكميةالكمية املراد تسويتها ىف حقل " أدخل-8
 "املرجعرقم االستمارة اخلطأ ىف حقل " أدخل-9
 املراجعة   اخرت-9

 " تكلفة الوحدةالوحدة ىف حقل " أدخل سعر-10
 حفظ"“ مفتاح اضغط-11



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 50 صفحة

 طباعة استمارة التسوية 

 " طلبات" مث اختيار "عرضمن خالل قائمة "
 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "

 ( تظهر شاشة معامالت التقرير قم إبدخال املعامالت.تسوية استمارة-كويتالتقرير) اسمأدخل -2
 ".موافقفتاح "م اضغط مث“االستمارة رقم " ادخل-3
 الطلب."، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف تقدميمفتاح " اضغط-4
 ".المفتاح " اضغط-5
 "الطلبات" تظهر شاشة " حبثمفتاح " اضغط-6
 عرض املخرجاتمفتاح " اضغط-7 

 "طباعة االستمارة" خنتار "اجراءاتمن قائمة " او من خالل

 
 "طلبات“ اخرتعرض قائمة  من-2
 " الطلبات تظهر شاشة حبث "اضغط    مث-3
 عرض املخرجات" مفتاح اضغط-4

 



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 51 صفحة

 اإلتالف ( -الترب   -عن طريق  ) البيع املواد لص من خالت إجراءات
 املخزون(التخلص من )ة يعمل جراءيصف هذا اإل :الغرض  

 املستخدم الرىيسي للمخازن مسئولية               
 املسار :

احلركات  ”الفرعية " ومنها اضغط نقراً مزدوجاُ على الوظيفة  احلركات ”الرئيسية اضغط نقراً مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية  من شاشة املستكشف
 "فتح" أو حددها مث اضغط مفتاح " املتنوعة

 تظهر شاشة "حركة متنوعة
 "التاريخادخال اتريخ التسوية ىف حقل " -1
 النو "" ىف حقل "ترب   -اتالف -بيعاختيار طريقة التخلص  " -2
 "حركات متنوعة" تظهر شاشة "سطور احلركةالضغط على مفتاح " -3
 "املادةىف حقل "  املادة حندد-4
 "املخزنحقل " يف حندد املخزن-5
 "حمدد املواقعحقل " يف حندد املوقع-6
 " الكميةالكمية املراد تسويتها ىف حقل " أدخل-7
 املراجعة اختياريتم -8
 حفظ""  مث اضغط  "تكلفة الوحدةحقل " يفعر الوحدة س ادخال-9

 طباعة استمارة التخلص 

 "طباعة االستمارة" خنتار "اجراءاتقائمة " من-1
 "طلبات“ اخرتعرض قائمة  من-2
 " الطلباتتظهر شاشة  حبث "اضغط  مث-3
 عرض املخرجات" مفتاح اضغط-4
 
 

 
  

 من نافذة المستكشف.  1

 

 . الحركات المتنوعة3  الحركات .2



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 52 صفحة

 اجلرداجراءات  
 -التالية:لكافة انوا  اجلرد  (لمخزوناآلىل ل رداجل)عملية  جراءيصف هذا اإل :الغرض

 الربع األتخ ر من السنة املالية. اد املوجودة يف خمازن اجلهة تخالل: وفيه يتم جرد كافة املو اجلرد السنوي العام
 : يتم اجراءه ألغراض إتخالء خمزن/ خمازن اجلهة احلكومية.جرد إتخالء املوقع

 حدوث طارئ. : يتم إجراءه يف حالاجلرد الطارئ
 : وفيه يتم جرد مواد املخزن بغرض تسليم مسؤولية إدارة املخزن ألمني املخزن اجلديدجرد تسليم العهدة املخزنية

 
 جتميد األرصدة احلاليةاجلرد و  اعداد-1
 

  املسار:
 

ا " ومنه املخزون الفعلى ”من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية 
 "فتح" أو حددها مث اضغط مفتاح " املخزون الفعلى ” ”الفرعية اضغط نقراً مزدوجاُ على الوظيفة 

 
 
 

 "امجاىل املخزون الفعلى" تظهر شاشة
 

 
 

 . المخزون الفعلى 3 جرد/ المخزون الفلى ال .2 من نافذة المستكشف.  1



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 53 صفحة

 "حتديد املخزون الفعلى" تظهر شاشة "جديد" مفتاحعلى الضغط  -1

 
 "االسميتم ادخال اسم اجلرد ىف حقل " -2
 "البيان حقل "يتم ادخال وصف اجلرد ىف -3
 "التاريخيتم ادخال اتريخ اجلرد ىف حقل " -4
 " جرد املخازن" ىف حقل "الكليتم حتديد املخزن املراد جرده أة اختيار " -5
 "االعتمادات" ىف حقل "داىماخنتار خيار اإلعتماد " -6
 "مت تقدمي الطلب للقطة املخزن" تظهر  رسالة "لقطةاضغط مفتاح " -7

 



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 54 صفحة

 قاىمة املواد املطلوب جردها واعداد اجلردقات بطا تكوين-2
  املسار:

 
املخزون  ”من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية 

" أو  تكوين البطاقات ” ”الفرعية " ومنها اضغط نقراً مزدوجاُ على الوظيفة  الفعلى
 "فتححددها مث اضغط مفتاح "

 
 
 

 بطاقات املخزون الفعلى""تكوين  تظهر شاشة
 

"خمزون فعلى"  شاشةواختياره من "االسم "  البحث عن اسم اجلرد ىف حقل يتم-1
 تظهر بياانت اجلرد

 
 " البدء بطاقةحقل " بطاقة يفحتديد رقم أول  يتم-2
 "رقمية زايداتحتديد مقدار الزايدة ىف كل بطاقة ىف حقل " يتم-3
 "مت تقدمي الطلب املتزامن لتوليد العالمةر رسالة "" تظهتكوينالضغط على مفتاح " يتم-4

 . تكوين البطاقات3  يلعالجرد/ المخزون الف .2 من نافذة المستكشف.  1



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 55 صفحة

 
 "موافقاضغط " مث-5



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 56 صفحة

 قاىمة املواد املطلوب جردهاطباعة تقرير 
  :املسار

 " طلبات" مث اختيار "عرض". او من خالل قائمة "فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيلشاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اخرت "" من-1
 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديد"تظهر شاشة 

 ( تظهر شاشة معامالت التقرير قم إبدخال املعامالت.قاىمة املواد املطلوب جردها -كويتالتقرير) اسمأدخل -2
 ".موافقمفتاح " اضغط مث“ اجلرداسم  " ادخل-3
 الطلب.رقم معرف "، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا تقدميمفتاح " اضغط-4
 ".المفتاح " اضغط-5
 "الطلبات" تظهر شاشة " حبثمفتاح " اضغط-6
 "عرض املخرجاتمفتاح " اضغط-7

 
 

 تشغيل. 3 التقارير املستكشف. 1



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 57 صفحة

 إدتخال اجلرد الفعلى  
   املسار:

 

 ". فتح" مث اضغط مفتاح "جرد البطاقات" منها اخرت ""املخزون الفعلى /اجلردمن شاشة "املستكشف" افتح "

 

 "ات املخزون الفعلىجرد بطاقتظهر شاشة "

 

 

 

 " حبثمفتاح " مث اضغطتظهر بياانت اجلرد  موافق" مث  االسماجلرد ىف حقل "عن اسم  نبحث-1

 
  "نعممث  نضغط"  "املوجودة العالماتاالستعالم عن كل " تظهر رسالة

 
 هبا كل بطاقات اجلرد  "جرد بطاقات املخزون الفعلى" تظهر شاشة

 . جرد البطاقات3 الجرد/ المخزون الفلى  .2 من نافذة المستكشف.  1



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 58 صفحة

 
 "الكميةىف حقل " علية الىت وجدت عند اجلرد لكل مادةادخال الكمية الف يتم-2

 "حفظ“مفتاح  اضغط-3



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 59 صفحة

 أرصدة اجلرد الفعليةطباعة تقرير 
 :  املسار

 " طلبات" مث اختيار "عرض". او من خالل قائمة "فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيلشاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اخرت "" من-1
 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "طلب جديد تقدميتظهر شاشة "

 ( تظهر شاشة معامالت التقرير قم إبدخال املعامالت.أرصدة اجلرد الفعلية كويتالتقرير) اسمأدخل -2
 ".موافقمفتاح " اضغط مث“ اجلرداسم  " ادخل-3
 .الطلب"، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف تقدميمفتاح " اضغط-4
 ".المفتاح " اضغط-5
 "الطلبات" تظهر شاشة " حبثمفتاح " اضغط-6
 "عرض املخرجاتاضغط مفتاح " -7
 

 

 تشغيل. 3 التقارير املستكشف. 1



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 60 صفحة

 نتاىج مطابقات اجلردطباعة تقرير 
 :  املسار

 " طلبات" مث اختيار "عرض". او من خالل قائمة "فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيلشاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اخرت "" من-1
 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "

 ( تظهر شاشة معامالت التقرير قم إبدخال املعامالت.نتاىج مطابقات اجلرد كويتالتقرير) اسمأدخل -2
 ".موافقمفتاح " اضغط مث“ اجلرداسم  " ادخل-3
 الطلب.الطلب وهبا رقم معرف "، تظهر شاشة أتكيد تقدمي تقدميمفتاح " اضغط-4
 ".المفتاح " اضغط-5
 "الطلبات" تظهر شاشة " حبثمفتاح " اضغط-6
 "عرض املخرجاتمفتاح " اضغط-7
 

 

 تشغيل. 3 لتقاريرا املستكشف. 1



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 61 صفحة

 اعتماد نتيجة اجلرد 
 من قبل مسئوول وحدة املخازن (جرد املخزون )اعتمادعملية  جراءيصف هذا اإل :الغرض

  اعتماد اجلردمسئولية  
 : املسار

 
" مث اعتماد التعديالت " منها اخرت ""املخزون الفعلى /اجلرد"املستكشف" افتح "من شاشة 

 ".فتحاضغط مفتاح "
 
 
 
 

 "اعتماد امجاىل التعديالت الفعليةتظهر شاشة "
 
 "حبثمفتاح " نضغط مث  تظهر تفاصيل اجلرد  مث موافق " االسمىف حقل " اسم اجلرد نبحث عن -1

 
 فيها اجلرد الفعلى والفرق بينه وبني املوجود ابملخزن  "تعديالتاعتماد امجاىل ال" تظهر شاشة

 . اعتماد التعديالت3 الجرد/ المخزون الفلى  .2 من نافذة المستكشف.  1



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 62 صفحة

 
 "اعتماد" عن طريق اختياراعتمادها سوف يتم  اليتحتديد املواد    يتم-2
 "رفض" عن طريق اختياررفضها سوف يتم  املواد اليت يتم حتديد-3
 "ال شىء" عن طريق اختياراعادة جردها سوف يتم  املواد اليت يتم حتديد-4
 " حفظ“مفتاح  اضغط-5
 



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 63 صفحة

 اجلردية التسويةاجراء 
 (اجلردية التسوية) عملية جراءيصف هذا اإل :الغرض

  اجلرد اعتمادمسئولية  
 املسار:

" مث اضغط املخزون الفعلى " منها اخرت ""املخزون الفعلى /اجلردمن شاشة "املستكشف" افتح "
 فتحمفتاح "

 
 
 
 
 

  "امجاىل املخزون الفعلى" تظهر شاشة

 
 موافقضغط عالمة املصباح للبحث عن اسم اجلرد مث ا-1

 

 . المخزون الفعلى 3 الجرد/ المخزون الفلى  .2 من نافذة المستكشف.  1



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 64 صفحة

 "ون الفعلىز امجاىل املختظهر شاشة "

 
 "تعديالت اإلطالق“شاشة تظهر  " التسوايت إطالق"خنتار  "ادوات"قائمة  من-2

 
  "يخ التعديلاتر التسوية ىف حقل " اتريخ حنددمث  "حساب التعديلىف حقل ")تسوية خمزون(  حساب التسوايت ختارإ-3
  "تعديالت االطالق“مفتاح  ضغطإ-4



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 65 صفحة

 طباعة استمارة التسوية اجلردية 
 " طلبات" مث اختيار "عرضاو من خالل قائمة "

 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "
 قرير قم إبدخال املعامالت.( تظهر شاشة معامالت التاستمارة التسوية اجلردية كويتالتقرير) اسمأدخل -2
 ".موافقمفتاح " اضغط مث “ اجلرداسم  " ادخل-3
 الطلب."، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف تقدميمفتاح " اضغط-4
 ".المفتاح " اضغط-5
 "الطلبات" تظهر شاشة " حبثمفتاح " اضغط-6
 "عرض املخرجاتمفتاح " اضغط-7

 



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 66 صفحة

 جديدة  مادةتوصيف وترميز إجراءات  

  توصيف وترميز مادة جديدة كيفية  إلجراءيصف هذا ا :الغرض
 :املسبقةالشروط 

 الملف الرئيسى لألصناف مسئولية 

  :املسار

  

"  االصناف” من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدوجاً على الوظيفة الرئيسية 
" أو حددها  ىيسى لالصنافامللف الر ” ومنها اضغط نقراً مزدوجاُ على الوظيفة الفرعية 

 . "فتحمث اضغط مفتاح "
 "الرىيسى املادة" تظهر شاشة

 
 CTRL+Lو اضغط  املادة إىل حقل الذهاب-1

 

 . الملف الرئيسى لالصناف3 االصناف .2 المستكشف.        1



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 67 صفحة

 "أصناف النظام تظهر شاشة "  
 او ادتخل رقم اجملموعة والفصل  فصل " –" جمموعة اخلاصة قاىمة القيم  أضغط-2

 
 "فصل-جمموعة تظهر شاشة "

 "موافقأضغط " مث فصلو  اخرت جمموعة-3

 
 "اجلهةتظهر شاشة " " اجلهةقائمة القيم اخلاصة "  أضغط-4
  " موافقأضغط " مث "اجلهة" أخرت-5

 

 "البيان حقل " يفوصف املادة  ادخل-6
 حقل "األساسى" يف القياس وحدة حدد-7



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 68 صفحة

 
 "نسخ من" قائمة االدوات اخرت من-8

 

 نسخ من"تظهر شاشة "
 القالب"“ بصاخلاصة م قاىمة القيضغط ا-9



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 69 صفحة

  
 "استخدام قالبتظهر شاشة " 

 ) أصول مواد- مواد مستهلكة) تظهر قائمة بكل القوالب املعرفة من القائمة القالب اتخرت-10

 "موافق" أضغط مفتاح-11

 
 "مت تنفيذه "تطبيق" مفتاح اضغط-12

 
 "حفظ" مفتاح على   الضغط-13



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 70 صفحة

 ختصيص الفئة للمادة

 الفئات رتاخ أدواتمن قائمة  -

 

 

 "فئات االصنافشاشة " تظهر الفئةمث حدد  "ختصيص الفئةتظهر شاشة "
 "موافق" ثم اضغط   فصلثم اختر  جمموعةعن طريق اخرت  الفئةحدد  -15

 

 حفظمفتاح    اضغط-16
 "ختصيص التنظيماخرت " أدواتقائمة  من-17



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 71 صفحة

 
 تظهر كل اجلهات املعرفة

 خليار املخصصا حدد مربعاجلهة مث  حدد-18
 حفظ اضغط-19

 
 



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 72 صفحة

 "اجياد أصناف التنظيمتظهر شاشة" التنظيم" مساتمفتاح " على  الضغط-20

 

 الصحيح املصروفاتوحساب  االلتزام" عدل حساب  املشرتايت" خياراىل  االنتقال-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 73 صفحة

 طباعة التقارير

 املعامالتاجراءات طباعة 

 ".فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيل" منها اخرت ""لتقاريراشاشة "املستكشف" الرئيسية افتح " من-1
 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "

 
 من القائمة ."  التقرير املطلوب ""، الذهاب إىل حقل "االسم" مث اختار تقدمي الطلبتظهر شاشة " -2

 



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 74 صفحة

 
 معامالت التقرير)(،  ( تظهر شاشة  إدخال اسم التقرير) مبجرد-3

 



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 75 صفحة

 
 . قم إبدخال املعامالت -4
 ".موافقإضغط مفتاح " -5
 "، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف الطلب .تقدمياضغط مفتاح " -6

 
 ".الاضغط مفتاح " -7



                                                                                           إدارة املخزوننظام  -م إدارة مالية احلكومة نظدليل املستخدم ل

 76 من 76 صفحة

 "الطلبات" تظهر شاشة " حبثاضغط مفتاح " -8

 " عرض املخرجاتاضغط مفتاح " -9

 


