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 التوزيعات
``Copy 

No. 
Name Location 

  تخطيط الموارد المؤسسية بإدارة نظممكتبة المشروع   1   

2    

3    

4    

 مالحظة
 نداتوتم طباعتها نرجو كتابة اسمك على الغالف وذلك بغرض الرقابة على المست نسخة الكترونيةحال استالم  في
 يتم كتابة االسم على الغالف وذلك بغرض الرقابة على المستندات  نسخة مطبوعةحال استالم  في
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 انشاء االرتباط املبدئى لطلبات الشراء -1
 املسار : 

"، مث من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط ضغطاً اسم اجلهة  -ارتباطات عمليات الشراء  مسئولية "
 "التبليغاتتظهر شاشة " " التبليغات  ةقائممزدوجاً على الوظيفة "

 " تفاصيل التبليغيتم الضغط على املعاملة املراد فتحها  تظهر شاشة " -1
 "تبليغات لطلب الشراءابسفل الشاشة  تظهر شاشة  "  "مستند مفتوح "يتم الضغط على -2
  "التوزيعاتمفتاح " الضغط يتم  -3

 ىف حالة املواد
 "موافق"  يتم الضغط يةتظهر رسالة حتذير   Xلضغط على عالمة يتم حذف التوزيعات  اب -4
 . والربانمج الوظيفةويتم ادخال  "احلسابيتم ادخال البند احلساىب الصحيح ىف حقل" مث  -5
 . د احلساىب حلساب املوازنة الصحيحلتكوين توليفة البن  "حساب املصروفات"يتم الضغط على حقل  -6
 " . حفظضغط مفتاح " ا -7
 ".أو استثناءات  مت إجراء مراقبة املوازنة بنجاح" تظهر رسالة"فحص أموالمن قائمة "أدوات" اضغط " -8
 " عرض النتائجلعرض نتائج فحص االموال يتم الضغط على مفتاح "و ".موافقاضغط مفتاح "مث 
 "حتديث البياانتقائمة "أدوات" اضغط " من -9

 " تفاصيل التبليغ"  ىف شاشة "اعتمادغط مفتاح "اضبنجاح  اذا مت اجتياز فحص األموال  -11
 ىف حالة اخلدمات

 . د احلساىب الصحيحالبن يتم ادخال  "حساب املصروفات"يتم الضغط على حقل  -4
 " . حفظمفتاح "  يتم الضغط  -5
 ".أو استثناءات مت إجراء مراقبة املوازنة بنجاح" تظهر رسالة"فحص أموالمن قائمة "أدوات" اضغط " -6
 " عرض النتائجلعرض نتائج فحص االموال يتم الضغط على مفتاح "و ".موافقاضغط مفتاح "مث 
 "حتديث البياانتقائمة "أدوات" اضغط " من -4
 " تفاصيل التبليغ"  ىف شاشة "اعتماداضغط مفتاح "بنجاح  اذا مت اجتياز فحص األموال  -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بات الشراء من قبل رئيس القسم إعتماد طل -2

 :  املسار

 " التبليغات قائمة" من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط ضغطاً مزدوجاً على الوظيفة -1
 " وحتنوى على املعامالت املقدمة لإلعتمادالتبليغاتتظهر شاشة " 

 جعة املعاملة " يتم مرا تفاصيل التبليغيتم الضغط على املعاملة املراد فتحها تظهر شاشة "  -2
 " اعتمادعلى مفتاح "  مث الضغط" مالحظةحقل " يفيتم كتابة املالحظات  -3

 رفض طلب الشراء من قبل املسئول او موظف امليزانية -3

 " التبليغات قائمةمن شاشة املستكشف الرئيسية اضغط ضغطاً مزدوجاً على الوظيفة " -1
 املقدمة لإلعتماد " وحتنوى على املعامالتالتبليغاتتظهر شاشة " 

 " يتم مراجعة املعاملة  تفاصيل التبليغيتم الضغط على املعاملة املراد فتحها  تظهر شاشة "  -2
 " رفض" مث  الضغط على مفتاح " مالحظةىف حقل " سبب الرفضيتم كتابة  -3

 توجيه طلب الشراء اىل موظف أو مسئول  -4

 التبليغات فتح شاشة  -1
 الباحث  على رمز"  مث الضغط  توجيه اىلالنتقال اىل حقل  " أسفل الشاشة ا يف -2
 "البحث عن املوظف"تظهر شاشة  

 اسم املستخدمأو  ابالسمحدد خيار البحث هل  -3
 او اسم املوظف اسم املستخدمادخل   -4
 يظهر اسم املوظف ابلكامل  "انتقال"اضغط  على مفتاح  -5
 "توجيه"مث الضغط على مفتاح    "اختيار"حدد  املوظف مث الضغط على مفتاح  -6
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 البحث عن طلب الشراء -5

 : املسار

 "البحث عن طلبات الشراءتظهر شاشة " ".إمجايل طلب الشراءفة "ط على وظيغاض -1
 ".مسحاضغط مفتاح " -2
املعد،  اتريخ التكوين ،  -املوقف-طلب الشراء،يتم إدخال أي من معامالت البحث مثل )رقم  -3

 .وهبا موقف الطلب" "إمجاىل عناوين طلبات الشراءتظهر شاشة  "حبث( مث اضغط "حساب املوازنة
 بعة موقف طلبات الشراء متا -6

  إمجاىل سطور طلب الشراء" تظهر شاشة "السطورالضغط على مفتاح " بعد البحث عن رقم الطلب يتم-1
 رقم-طلب الشراء تظهر شاشة "". عرض اتريخ االجراء" مث اختيار "ادوات" الضغط على قائمة يتم-2

 تفاصيل االجراءات وموقف الطلب هبا "الطلب
" يف هذه احلالة ميكن فتح طلب الشراء مرفوض-اتمغري “الشراء  االعتماد لطلبموقف كان   إذاحالة  يف

 أخرى . هموظف مث يقدم لالعتماد مر  أيوتعديل بياانته من قبل 
 رقم  أمر الشراء من طلب الشراء ومتابعة الدورة املستندية معرفة -7

 .طلب الشراءرقم  يتم البحث عن  -1
 "سطور أوامر الشراءتظهر شاشة " " رض أوامر الشراءعمن قائمة أدوات يتم اختيار " -2
مث الضغط على  االستعالماعتماده من خالل قائمة  الشراء وموقفمن املمكن عرض تفاصيل إجراءات أمر  -

 "عرض اتريخ اإلجراءمفتاح "
عرض “االستعالم مث الشراء من خالل الضغط على قائمة  أبمرمن املمكن عرض التسلمات اخلاصة  -
 " ستالماال
 "عرض الفواتريمن املمكن عرض الفواتري املرتبطة أبمر الشراء من خالل الضغط على " -
 "عرض التوزيعات“على ارتباط أمر الشراء من خالل الضغط  وحسابمن املمكن عرض توزيعات  -
 "عرض الشحناتمن املمكن عرض ملخص عن امر الشراء من خالل الضغط على  " -

 اقفال طلب الشراء -8

 املسار

  "إمجاىل طلبات الشراء"يتم البحث عن رقم طلب الشراء من خالل شاشة  -1
 ""البحث عن طلبات الشراءتظهر شاشة ". إمجايل طلب الشراءاضغط على وظيفة " -2
 ".مسحاضغط مفتاح " -3
إمجاىل عناوين تظهر شاشة "  " حبثمث اضغط " رقم طلب الشراء"ىف حقل " إدخال رقم طلب الشراء -4

 " . طلبات الشراء
 مراقبة املستند"" تظهر شاشة "مراقبة" خنتار "أدواتمن قائمة " -5
 "موافق   مث اضغطالسبب " " وحدد مربع اخليار  مث أدخل سبب اإلقفال  ىف حقل" إقفال هنائىاخرت "  -6
 ".موافقير نضغط على "تظهر رسالة حتذ -7
ضغط مث ا " رجاء االستعالم مره اثنيه ملشاهده التغيرياتال مت اجراء مراقبة املوازنة بنجاح.تظهر رسالة "  -8
 "موافق"

 طباعة طلبات الشراء -9
 املسار

الل ". او من خفتح" مث اضغط مفتاح "تشغيلمن شاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" منها اخرت "" -1
  " طلبات" مث اختيار "عرضقائمة "

 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "
 ( تظهر شاشة معامالت التقرير قم إبدخال املعامالت.طلب الشراء -كويتاسم التقرير) أدخل  -2
 ".موافق"  مث إضغط مفتاح "طلب الشراءادخل رقم " -3
 ".الاضغط مفتاح "مث  "، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب وهبا رقم معرف الطلب .دميتقاضغط مفتاح " -4
 "الطلبات" تظهر شاشة " حبثاضغط مفتاح "-5
 " عرض املخرجاتاضغط مفتاح "-6

 تشغيل. 3 التقارير املستكشف. 1

 . إمجايل طلبات الشراء3 . طلبات الشراء2 . املستكشف1
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 الشراء ألوامرالنهائى  نشاء االرتباطإ -01

 شروط مسبقة :
 ( اسم اجلهة -ارتباطات عمليات الشراء مسؤولية) . 

 املسار : 

تظهر شاشة " " التبليغات  قائمةمن شاشة املستكشف الرئيسية اضغط ضغطاً مزدوجاً على الوظيفة "
 "التبليغات

 " يغتفاصيل التبليتم الضغط على املعاملة املراد فتحها  تظهر شاشة " -1
 " تفاصيل التبليغ ابسفل الشاشة  تظهر شاشة  "  "مستند مفتوح "يتم الضغط على -2
  "التوزيعاتمفتاح " الضغط يتم  -3
 يتم مراجعة البند احلساىب الصحيح -4
" وذلك لفحص األموال يف امليزانية، إذا كانت امليزانية تسمح فحص أموالمن قائمة "أدوات" اضغط " -5

اضغط مفتاح مث  ".مت إجراء مراقبة املوازنة بنجاحالشراء تظهر رسالة" أمرسطور إبمجايل مبالغ 
 " عرض النتائجلعرض نتائج فحص االموال يتم الضغط على مفتاح "و ".موافق"
 " تفاصيل التبليغ"  ىف شاشة "اعتماداضغط مفتاح "بنجاح  اذا مت اجتياز فحص األموال  -6

 إنشاء االرتباط النهائى الصدارات العقود -00
 املسار : 

شة املستكشف الرئيسية اضغط ضغطاً "، مث من شااسم اجلهة  -ارتباطات عمليات الشراء  مسئولية "
 "التبليغاتتظهر شاشة " " التبليغات  قائمةمزدوجاً على الوظيفة "

 " تفاصيل التبليغيتم الضغط على املعاملة املراد فتحها  تظهر شاشة " -1
 "تبليغات لطلب الشراءابسفل الشاشة  تظهر شاشة  "  "مستند مفتوح "يتم الضغط على -2
  "التوزيعاتفتاح "م الضغط يتم  -3

 ىف حالة املواد
 "موافق"  يتم الضغط يةتظهر رسالة حتذير   Xيتم حذف التوزيعات  ابلضغط على عالمة  -4
 . والربانمج الوظيفةويتم ادخال  "احلسابمث يتم ادخال البند احلساىب الصحيح ىف حقل"  -5
 . احلساىب حلساب املوازنة الصحيحد لتكوين توليفة البن  "حساب املصروفات"يتم الضغط على حقل  -6
 " . حفظضغط مفتاح " ا -7
مث  ".أو استثناءات  مت إجراء مراقبة املوازنة بنجاح" تظهر رسالة"فحص أموالمن قائمة "أدوات" اضغط " -8

 " عرض النتائجلعرض نتائج فحص االموال يتم الضغط على مفتاح "و ".موافقاضغط مفتاح "
 "حتديث البياانت" قائمة "أدوات" اضغط من -9

 " تفاصيل التبليغ"  ىف شاشة "اعتماداضغط مفتاح "بنجاح  اذا مت اجتياز فحص األموال  -11
 ىف حالة اخلدمات

 . د احلساىب الصحيحالبن يتم ادخال  "حساب املصروفات"يتم الضغط على حقل  -4
 " . حفظمفتاح "  يتم الضغط  -5
مث  ".أو استثناءات مت إجراء مراقبة املوازنة بنجاحتظهر رسالة" "فحص أموالمن قائمة "أدوات" اضغط " -6

 " عرض النتائجلعرض نتائج فحص االموال يتم الضغط على مفتاح "و ".موافقاضغط مفتاح "
 "حتديث البياانتقائمة "أدوات" اضغط " من -4
  تبليغتفاصيل الشاشة " "  ىفاعتماداضغط مفتاح "بنجاح  اذا مت اجتياز فحص األموال  -5
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 البحث عن أوامر الشراء -02
 : املسار

 ". إمجاىل امر الشراءفتح شاشة " -1
 "الرقميتم ادخال رقم أمر الشراء ىف حقل " -2
 "حبثيتم الضغط على مفتاح " -3

 " هبا مجيع تفاصيل أمر الشراءعناوين أوامر الشراءتظهر شاشة "
 متابعة موقف أوامر الشراء -03

 "سطور أوامر الشراءتظهر شاشة "" سطورمفتاح " يتم الضغط على -4
عرض " مث اختيار "استعالم" الضغط على قائمةطريق  االعتماد عنهيكل  يف أمر الشراءومن املمكن متابعة 

 " فيظهر اتريخ كل إجراء واملسئول عن اإلجراءاتريخ االجراء

 ملتابعة طلب الشراء املرتبط أبمر الشراء 
 " طلبات الشراءعرض االستعالم  مث  "الضغط على قائمة  يتم 

 ملتابعة التسلمات والفواتري وموقف السداد اخلاص أبمر الشراء

عرض الشراء من خالل الضغط على قائمة االستعالم  مث  " أبمرمن املمكن عرض التسلمات اخلاصة  -
 " االستالم

 "عرض الفواتري"من املمكن عرض الفواتري املرتبطة أبمر الشراء من خالل الضغط على  -
 "عرض التوزيعاتارتباط أمر الشراء من خالل الضغط على  " وحسابمن املمكن عرض توزيعات  -
 "عرض الشحناتمن املمكن عرض ملخص عن امر الشراء من خالل الضغط على  " -
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 إقفال  أوامر الشراء -04
 : املسار

 
 "مالرقمث ادخال رقم أمر الشراء ىف حقل " ". إمجاىل اوامر الشراءفتح شاشة " -1

 "عناوين أوامر الشراء" تظهر شاشة "حبثيتم الضغط على مفتاح " -2

 "الرقم -مراقبة املستند"تظهر شاشة "مراقبةمن قائة أدوات خنتار " -3

 "قفال أمر الشراءيتم اختيار " -4

 "استخدام اتريخ األستاذ العام للمستنديتم حتديد مربع " -5

 .السبب"يتم ادخال سبب اإلقفال ىف حقل"  -6

 . "موافقتظهر رسالة حتذيرية لالقفال  مث  اضغط ""موافق"  الضغط على مفتاح -7
 

 

 

 

 

 

 

 أوامر الشراء. 2 . املستكشف1

7 

 امجاىل أوامر الشراء. 2 . املستكشف1

8 



                                                                                          دليل المستخدم المختصر - دور الميزانية فى عمليات الشراء -نظم إدارة مالية الحكومة                              دليل المستخدم المختصر                           -دور الميزانية فى عمليات الشراء -نظم إدارة مالية الحكومة                         

 البحث عن اصدارات العقود -05

 : املسار
 "حبث عن اوامر الشراءة "تظهر شاش ". إمجاىل امر الشراء" الضغط على وظيفة -1
 "اإلصدار" ويتم ادخال رقم االصدار ىف حقل "الرقميتم ادخال رقم العقد ىف حقل " -2
 " هبا مجيع تفاصيل االصدارعناوين أوامر الشراء" تظهر شاشة "حبثيتم الضغط على مفتاح " -3

 متابعة موقف االصدار والتسلم والفواتري -06

" لذلك فإن املستخدم ال جارى التشغيل  حالة اذا كان موقف االعتماد " ىفبعد البحث عن رقم االصدار 
 وتعديله االصداريستطيع فتح 

عرض " مث اختيار "استعالم" الضغط على قائمةطريق  االعتماد عنهيكل  يف االصدارومن املمكن متابعة 
 اتاإلجراء تفاصيل" فيظهر اتريخ االجراء

 ابالصدارالسداد اخلاص ملتابعة التسلمات والفواتري وموقف 

عرض "  االستعالم مثمن املمكن عرض التسلمات اخلاصة ابمر الشراء من خالل الضغط على قائمة  -
 " االستالم

 "عرض الفواتري"  " مث ادوات" من املمكن عرض الفواتري املرتبطة أبمر الشراء من خالل الضغط على -
عرض "  " مث ادوات" من خالل الضغط على راالصدامن املمكن عرض توزيعات وحسارب ارتباط  -

 "التوزيعات
 "الشحنات"عرض     " مث ادوات" من خالل الضغط على االصدارمن املمكن عرض ملخص عن  -

 

 

 غرياتم( -تعديل بياانت اإلصدار)املرفوضة -07
 أم مرفوضيستخدم اجراء تعديل االصدار ىف حالة موقفه غري اتم 

 : املسار
 ". إمجاىل اوامر الشراءفتح شاشة " -1
 "االصدار" ورقم االصدار ىف حقل "الرقمحقل " يتم ادخال رقم العقد ىف -2
 "عناوين أوامر الشراءتظهر شاشة " "حبثيتم الضغط على مفتاح " -3

 "حفظمث اجراءات التعديالت الالزمة مث الضغط مفتاح " "فتح"يتم الضغط مفتاح 
 "اعتماديتم اعادة تقدمي االصدار لالعتماد عن طريق مفتاح " -4

 إقفال  االصدار -18
مل يتم تنفيذ او استكمال التوريد ألى  الىت  االصداراتوذلك لتصفية  االصداراتتخدم عملية اقفال تس

 سبب  فيتم رد اللمبلغ للميزانية 
 :   املسار
 ". إمجاىل اوامر الشراءفتح شاشة " -1
 "االصدار" ورقم االصدار ىف حقل "الرقميتم ادخال رقم العقد ىف حقل " -2
 "عناوين أوامر الشراء" تظهر شاشة "حبثمفتاح "يتم الضغط على  -3
 "الرقم -مراقبة املستند" تظهر شاشة "مراقبةمن قائة أدوات خنتار " -4
 "قفال أمر الشراءإيتم اختيار " -5
 "استخدام اتريخ األستاذ العام للمستنديتم حتديد مربع " -6
 السبب"يتم ادخال سبب اإلقفال ىف حقل"  -7
 "موافقاضغط " مث  تظهر رسالة حتذيرية لالقفال "موافق" احالضغط على مفت -8

 امجاىل أوامر الشراء. 2 . املستكشف1

 أوامر الشراء امجاىل .2 . املستكشف1
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  وارتباطاهتا  متابعة العقود -19

 ( اسم اجلهة -ارتباطات عمليات الشراء مسؤولية) . 

 :  املسار
 
 ".فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيل"التقارير" منها اخرت "" افتحمن شاشة "املستكشف" الرئيسية  -1

 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "ديدتقدمي طلب جتظهر شاشة "
 ." دبياانت العقتقاصيل  " مث إدخل "االسم"، الذهاب إىل حقل "تقدمي الطلبتظهر شاشة "

 (. دبياانت العقتقاصيل )( تظهر شاشة معامالت التقريردبياانت العقتقاصيل مبجرد إدخال اسم التقرير) -2
 ".ال" اخرت "اإلصدار" يف حقل "موافقاح "" مث إضغط مفت العقد رقم"ادخل  -3
 ".الوهبا رقم معرف الطلب اضغط مفتاح " "أتكيد تقدمي الطلب""، تظهر شاشة تقدميمفتاح " اضغط -4
اإلجراءات و ميكن اختصار اخلطوات السابقة عن طريق استخدام اختصار الطباعة  املوجود ىف قائمة أ

 .املوجودة ىف شاشة أوامر الشراء
  ".حبث"، اضغط مفتاح "البحث عن الطلب"، تظهر شاشة "طلبات" اخرت "عرض" مةقائمن 

" اتم" حيت تصبح حالة الطلب "جتديد البياانتشاشة هبا كافه الطلبات اليت مت تقدميها، اضغط مفتاح " تظهر
 ".عاديووضع الطلب "

 "عرض املخرجاتالسطر الطلب املراد طباعته مث اضغط مفتاح " حدد
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