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 مالحظة
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  ف ذلل  بغر  الراابة على املستددا يتم كتابة االسم على الغال نسخة مطبوعةحال استالم  يف
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 95 من 2 صفحة

 للشراء والتوريد والسدادالدورة املستندية 
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 جراءات عمليات الشراء التوريد والسدادإ

 
  

 تسلم هنائى اجراء الصرف ارجتاع ملورد فحص واحصاء تسلم مبدئى



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 9 صفحة

 مصطلحات هامة

 تسلم مبدئى .1

  من ابل جلدة التسلم املركزى أذ أمني املخزن عن التسلم املبدئى للمواد بداء على امر شراءهو عبارة عن مستدد يتم إعداده. 

 فحص واحصاء .2
 .الحصاء بعد الفحص الفىن للمواد املستلمةمن ابل جلدة الفحص ذاهو عبارة عن مستدد يتم إعداده  .3

 
 تسلم هنائى  .4

  من ابل جلدة التسلم املركزى أذ امني املخزن بعد دخول املواد داخل املخزن هو عبارة عن مستدد يتم إعداده. 

 ارجتاع ملورد .5

  لمورد بعد رفضها لعدم مطابقتها من ابل جلدة التسلم املركزى أذ أمني املخزن بعد اعادة املواد لهو عبارة عن مستدد يتم إعداده . 

 تسوية االضافة واخلصم .6

  من ابل اسم حماسبة املخازن ذلل  لتصحيح اى معاملة ابخلطأ ذال بد من تقدمي طلب تسوية ذاعتمادههو عبارة عن مستدد يتم إعداده. 

 اعادة للمخزن .7

  راكز العمل داخل املخزن ماملدصرفة من  من ابل أمني املخزن ذلل  بعد اعادة املوادهو عبارة عن مستدد يتم إعداده. 

 التخلص من املخزون .8

 التربع  -االتال ف -من املواد عن طريق البيع بعد التخلصذلل   املخزنيتم اعداده من ابل امني  دهو عبارة عن مستد  



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 1 صفحة

 تسلم مبدئى ألمر شراء

  : الغرض
 (أمر شراء معتمد) من  (االستالم  للمواد)عملية جراء يصف هذا اإل

 :  الشروط املسبقة
  الفرتة احملاسبية مفتوحة. 
  حىت يتم استقبال ذتلقى العمليا  على الدظام . أمر شراء معتمدالتأكد من أن هداك 
  نظام املخازن -املستخدم الرئيسي مسئولية. 

 المسار :

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

"ذمدها اضغط نقرا مزدذجا على االستالماضغط نقراً مزدذجاُ على الوظيفة الفرعية "ذمدها 
 ." فتح" أذ حددها مث اضغط مفتاح "االستالمالوظيفة الفرعية "

 
 
 
 
 

 "البحث عن استالم متوقع”تظهر شاشة 
 

 

 . االستالم3 . االستالم2 . الحركات1



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 2 صفحة

  "أمر الشراء"  ىف حقل رام أمر الشراءادخل  -1
  كود الصنف-  رداملو  -طلب  من املمكن البحث عن طريق

 
 يف اخللف "إذن إستالم" ذشاشة "عنوان اإلستالم"تظهر كال من شاشة  "حبث" مفتاح  اضغط  -2

 
 وصف احلقل احلقل مسلسل

 هو رام االيصال يظهر تلقائيا بعد عمل حفظ االستالم (1)
 اتريخ االيصال)يظهر اتريخ اليوم كقيمة  افرتاضية( اتريخ االستالم (2)
 اسم املورد الذى يتم مده االستالم) يظهر تلقائيا بداء على امر الشراء ( وردامل (3)
 الشخص املستلم )يظهر تلقائيا( مسلم بواسطة (4)



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 2 صفحة

 الشاشة ىاملوجود يف أعل "العنوان"ابلضغط على مفتاح االستالم  عنوانيتم تصغري شاشة  -3

 
 " ستالمإإذن " تظهر شاشة 

 

 وصف احلقل احلقل مسلسل
 متثل الكمية املستلمة )تظهر الكمية املوجودة ىف أمر الشراء كقيمة افرتاضية( الكمية (1)
 ذحدة اياس املادة و. ق (2)
 كود املادة الىت يتم استالمها الصنف (3)
 ذصف املادة البيان (4)



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 5 صفحة

 املورد املورد (5)
 متثل جهة التسليم الوجهة (6)
 رام أمر الشراء الطلب (7)
  جبانب السطر الذي سو ف يتم استالمه ربع االختيارمحدد  -1
 )تظهر الكمية املوجودة ىف أمر الشراء تلقائيا( "الكمية"ىف حقل  الكمية املستلمةأدخل  -2
 االستالم  تلقائيا فيظهر رام  “حفظ”الضغط على مفتاح  -3
 "إذن االستالمأسفل شاشة "" العنوان " أضغط على مفتاح  -4

 
 " االستالم”تلقائياً يف حقل  رقم ايصال االستالم" ذيظهر نوان االستالمعشاشة " تظهر 

 
 
 



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 01 صفحة

 طباعة ايصال التسلم املبدئى 

 "طباعة ايصال استالم مبدئى" من اائمة اجراءا  اخرت -1

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

 )اتم(حيث ال ميكن عر  املخرجا  اال الا كانت احلالة  عادى(( ذاملواف )اتم)الحظ ان احلالة 
أيصال تسلم مبدئى  منوذج 

 



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 00 صفحة

 الفحص واالحصاء 

 (فحص املواد ) عملية جراءإإليصف هذا  :الغرض
 :  الشروط املسبقة
  الفرتة احملاسبية مفتوحة. 
  رقم استالمالتأكد من أن هداك  . 
  ي للمخازناملستخدم الرئيسمسئولية 

 املسار :
 

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

"ذمدها اضغط نقرا مزدذجا على االستالمذمدها اضغط نقراً مزدذجاُ على الوظيفة الفرعية "
  فتح"" أذ حددها مث اضغط مفتاح "حركات االستالمالوظيفة الفرعية "

 
 
 
 " حبث عن حركات استالم " ةتظهر شاش 

 
 
 

 . حركات االستالم3 . االستالم2 .    الحركات1



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 02 صفحة

 
 ( املبدئي اإليصالرام االستالم )يف حقل  املبدئيرام االستالم   أدخل -1
 ( حركات االستالم ) تظهر شاشةحبث اضغط مفتاح  -2
 حدد مربع االختيار جبوار السطر املراد فحصه -3

 "الكمية"حقل  يفحدد الكمية املراد فحصها  -4
 " تفاصيل الفحص" تظهر شاشة   " فحص مفتاح " اضغط -5
 املوقف )قبول أو رفض(اختار  -6
  ىف حقل "الكمية "  اذ املرفوضة الكمية املقبولة أدخل -7
  (مرجتعاتيتم ارجتاعها للمورد ذيتم عمل حركة  الكمية املرفوضةيتم دخوهلا املخزن ذىف حالة  الكمية املقبولةحالة  يف

 
 "لتاريخا"حقل  يفاتريخ الفحص  أدخل -7
 "التعليق"ىف حقل لرفض سبب ا إدخالالبد من الرفض حالة  يف  "التعليق"حقل يف أدخل بيان االستالم  -8
 "موافق"اضغط  -9

 
 "موافقاضغط مفتاح  " -01

 كانت الفرتة مفتوحة  إلا إالاحلركة  إمتامال ميكن  أبنهفرتة مغلقة تظهر رسالة  يف التاريخكان   إلاحالة  يف  :ملحوظة
 
 



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 01 صفحة

 طباعة حمضر الفحص واالحصاء

  "طباعة اقرار فحص" من اائمة اجراءا  اخرت -0

 
 "طلبات"  اخرتعرض من اائمة  -2
 "الطلبات"ظهر شاشة تل  حبثضغط إ -3
 "عرض املخرجات" مفتاح  اضغط -4
 
 

 واالحصاءفحص الأقرار منوذج 
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 95 من 02 صفحة

 االستالم النهائي داخل املخزن 

 (االستالم النهائي للمواد داخل املخزن)ة عملي اإلجراءيصف هذا  :الغرض
 :  الشروط املسبقة
  الفرتة احملاسبية مفتوحة. 
  مت فحصه من قبل جلنة الفحص رقم استالمالتأكد من أن هداك  . 
  املستخدم الرئيسي للمخازنمسئولية 

 املخزون هبايقوم أمني املخزن  إبضافة املواد  املقبولة يف نتيجة الفحص إيل املخزن و زايدة رصيد 
 املسار :

 
  

" االستالم”من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدذجاً على الوظيفة الرئيسية 
" أذ حددها مث حركات االستالم”ذمدها اضغط نقراً مزدذجاُ على الوظيفة الفرعية 

  . "فتحاضغط مفتاح "

  “حبث عن حركات استالم”تظهر شاشة 

 

 

 
  "االستالم"يف حقل  إدخال رام االستالم  -1

 . حركات االستالم3 . االستالم2 .    الحركات1



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 09 صفحة

 ( حركات االستالمتظهر شاشة حبث )اضغط مفتاح  -2
 جبانب السطر االختيارحدد مربع  -3

 
 "املخزن"من حقل  املخزناخرت  -4
 من القائمة )تظهر اائمة مبحددا  املوااع املعرفة(حمدد املواقع  اخرتمث اضغط زر ادخال مث   "%"ادخل  -
 "موافق" مفتاح  ضغطإ -5

 
 
 
 



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 01 صفحة

 الفرتة مفتوحةتكون  ذجيب ان "اتريخ احلركة"ىف حقل  التسلم الدهائىأدخل اتريخ  -6
 "املالحظات" تسلم الدهائى ىف حقل لبيان ا أدخل -
 "حفظمفتاح "اضغط  -7

 

 طباعة استمارة االستالم النهائى 

  طباعة استمارة تسلم اخرت "اجراءات"من اائمة -1

 
 حبث عن طلباتتظهر شاشة    طلبات  اخرتعرض من اائمة  -2
 الطلباتتظهر شاشة  "حبث" مفتاح اضغط -3
  "عرض املخرجات" مفتاح  اضغط -4

 نهائىالتسلم الستمارة ا -منوذج

 



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 02 صفحة

 املرجتعات

 (.ارجتاع املواد املرفوضة للمورد)عملية  جراءيصف هذا اإل :الغرض
 :  الشروط املسبقة
 بية مفتوحة استالم.الفت. 
 رقم استالماك التأكد من أن هد  . 
  المستخدم الرئيسي للمخازنمسئولية 

 :املسار
" االستالم”من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدذجاً على الوظيفة الرئيسية 

" أذ حددها مث اضغط مفتاح املرجتعات”ذمدها اضغط نقراً مزدذجاُ على الوظيفة الفرعية 
 ".فتح"

  "حبث عن مرجتعات"تظهر شاشة 

 

 

 

 . المرتجعات3 . االستالم2 .    الحركات1



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 02 صفحة

 اذ كود املادة للبحث املورد أذ أمر الشراءرام  إدخالمن املمكن   االستالميف حقل إدخال رام االستالم  -1

 "مردودات االستالمتظهر شاشة " حبثمث اضغط  -2

 
 وصف احلقل احلقل .11 م .9

 الكمية املراد ارجتاعها الكمية (1)

 ارجتاعهاذحدة القياس اخلاصة ابلكمية الىت سو ف يتم  وحدة القياس (2)

 أخرىللفحص مرة  ذللمورد أ تكون االعادة إما د اىلئعا (3)

 كود الصدف املراد ارجتاعه الصنف (4)

 ميثل ذصف للصدف بيان الصنف (5)

 ) املادة املرفوضة ( ذاإلحصاءمرحلة الفحص  يفهى حالة املادة  الرئيسيالنوع  (6)

 االستالم إيصالرام  االستالم (7)

 الشراء أمرم را الطلب (8)
 



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 05 صفحة

 جبانب السطر االختيارحدد مربع  -1
 "الكميةحقل:  يفللمورد   إعادهتاأدخل الكمية املراد  -2
 )املورد ( إىلعائد اختار من اائمة  -3

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

 
 

 



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 21 صفحة

 مذكرة ارجتاع ملوردة طباع

 ملورد إعادةة مذكرة إجرااخرت "طلبا "من اائمة  -1

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

 للمورد إعادةمذكرة  -منوذج  

 

 



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 20 صفحة

 والفحص واالرجتاع ملورد  حركات االستالم متابعة 

 (.عرض حركات االستالم)عملية  جراءيصف هذا اإل الغرض:
 :  الشروط املسبقة
  ايصال استالمالتأكد من أن هداك . 
  املستخدم الرئيسي للمخازنمسئولية 

 املسار :

" ذمدها االستالم”من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدذجاً على الوظيفة الرئيسية  
" أذ حددها مث اضغط عرض حركات االستالم”فرعية اضغط نقراً مزدذجاُ على الوظيفة ال

 ". فتحمفتاح "

 

 

 "البحث حركات االستالم"ظهر شاشة ت

 

 

 
 

 

 . عرض حركات االستالم3 . االستالم2 .    الحركات1



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 22 صفحة

  االستالمحقل  يفإدخال رام االستالم   1
 "إمجايل عناوين االستالم "تظهر شاشة   حبثإضغط مفتاح -2
  "احلركات" مفتاحاضغط  -3

- 
 “حركة االستالم مجاىلإ ”تظهر شاشة 

 ذاملرجتعة للمورد حتقق من االستالم ذاحلركا  املستلمة -4

 

 ملبدئى امت االستالم  حيث(  استالم) 
 حيث مت الفحص ذمت ابول املواد(  قبول ) 
 حيث مت الفحص ذرفض املواد(  رفض)
 للمورد إعادهتامرحلة الفحص مت  يفمت رفضها  اليتاملواد  ( املورد إىلأعادة  )
 للمواد  دهائيال ستالماالحيث مت (  التسليم )



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 21 صفحة

 احلايلاالستعالم عن الرصيد 

 ( االستعالم عن الرصيد احلاىل)عملية  اإلجراءيصف هذا  :الغرض
 :  الشروط املسبقة
  المستخدم الرئيسي للمخازنمسئولية 

 املسار : 
 

 

 "متوافر ومتاح”من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقرًا مزدذجًا على الوظيفة الرئيسية 
" أذ حددها مث اضغط الكمية املتوافرة”ذمدها اضغط نقرًا مزدذجُا على الوظيفة الفرعية 

 ". فتحمفتاح "
 
 
 

 "استعالم عن املواد شاشة "تظهر 

 

 الصنف( -املخزنادخل  معامال  البحث ) -1
 "منضدة عمل املواد"تظهر شاشة   "حبث مفتاح " اضغط -2
       األميناجلانب  يف (+)تدظيم عن طريق الضغط على عالمة كل ال  يف حتقق من الرصيد املوجود -3
 

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



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 22 صفحة

 (املتوافر -ذحدة القياس -ذصف الصدف -ذنز املخ -يظهر كل بياان  الصدف )التدظيم

 

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

 



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 29 صفحة

 بات الصرف طلإعداد 

 (إنشاء طلب صرف للمواد)عملية  اإلجراءيصف هذا  :الغرض
 :  الشروط املسبقة
  الفرتة احملاسبية مفتوحة. 
  طلبات الصرفمسئولية. 

 املسار :      

 

من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدذجاً على الوظيفة الرئيسية  
جاُ على الوظيفة الفرعية " ذمدها اضغط نقراً مزدذ التحويل-الصرفطلبات ”
  ."فتح" أذ حددها مث اضغط مفتاح "التحويل-الصرفطلبات ”

 

 طلبات النقلتظهر شاشة -

 

 وصف احلقل احلقل م

 (يظهر تلقائيا ىف حالة تركه فارغا رام طلب الصر ف ) الرقم  (1)

 الصر ف بيان الطلب بيانال (2)

 (ىف حالة انشاء طلب حتويلحركة حتويل ) -(صر فىف حالة انشاء طلب حركة صرف ) نوع احلركة  (3)

 اتريخ طلب الصر ف )يظهر تلقائيا اتريخ اليوم( اتريخ الطلب (4)

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



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 21 صفحة

 حقل البيانيف  البيانأدخل  -1
 )حركة صر ف( نوع احلركة حدد -2
 "عنوان طلب التحويلتظهر شاشة " ىف احلقل املرن" االدارة الطالبة"  حدد -3
 ائيا مبجرد الضغط على قائمة القيم"اجلهة " تظهر تلقحدد  -4

 
  موافق"اضغط  مفتاح " -4
 التاريخ املطلوبادخل اتريخ الطلب ىف حقل  -5
 مث اختار الكود إدخالمث    %عن طريق ادخال  الصنفادخل  -6
 "موافق" مفتاح  أضغط -7

 



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 22 صفحة

   ىف حقل الكمية األساسية الكمية املطلوبة  إدخال -8

 

 "حفظ" مفتاح  اضغط -9
 طباعة طلبات الصرف

 طباعة طلب صرف اجراءا  اخرتمن اائمة  -1
 "طلبات " اخرتعرض من اائمة  -2
 " الطلبات"تظهر شاشة  حبث "مث   اضغط  -3
 "عرض املخرجاتمفتاح " اضغط  -4

 طلب الصرف -منوذج

 



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 22 صفحة

 اعتماد طلبات الصرف 

 (اعتماد طلب الصرف)عملية  اإلجراءيصف هذا  :الغرض
 :  سبقةالشروط امل

 املستخدم الرئيسي للمخازن مسئولية 

 :  املسار

من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدذجاً على الوظيفة الرئيسية 
مث " أذ حددها التبليغات”" ذمدها اضغط نقراً مزدذجاُ على الوظيفة الفرعية التبليغات”

 ."فتحاضغط مفتاح "

 ات""دفق االعمال ألوراكل :التبليغتظهر شاشة

 

 
 
 
 
 
 
 مفتوحخنتار املوقف  حقلمن  -1
تظهر كافة التبليغا  الدشطة ذاليت حتتاج ذهاب "  الضغط على مفتاح -2

 "لالعتماد.
 يف سطر املستدد املرغوب يف اعتماده. املوضوعيف حقل  الضغط على الرابط -3
 

  
 تظهر املعلوما  املتعلقة هبذا املستدد.

 شاشة املستدد: هداك جمموعة من املفاتيح يف -
 عدد الرغبة يف اعتماد املستدد. اعتماد:
 .يف حالة رفض املستدد رفض:

 . التبليغات3 التبليغات .2 المستكشف من نافذة.  1



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 25 صفحة

 
 



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 11 صفحة

 إجراء الصرف 

 (اجراء الصرف) عملية جراءيصف هذا اإل :الغرض
 :  الشروط املسبقة
  الفرتة احملاسبية مفتوحة. 
 املستخدم الرئيسي للمخازن  مسئولية 

 املسار : 

معاجلة طلبات ” غط نقراً مزدذجاً على الوظيفة الرئيسية من شاشة املستكشف الرئيسية اض
طلبات معاجلة ” " ذمدها اضغط نقراً مزدذجاُ على الوظيفة الفرعية  التحويل -الصرف
 ". فتح" أذ حددها مث اضغط مفتاح " التحويل -الصرف

 

 

 "البحث عن سطور طلبات النقل "تظهر شاشة

 تكوين بواسطةالطلب من خالل  إبعدادالشخص الذى اام  إدخالمن املمكن أذ أرقام ادخل رام طلب الصر ف ىف حقل  -1

 

 " حبث" مفتاح  اضغط -2

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



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 10 صفحة

 ""معاجلة طلبات النقلتظهر شاشة  
  "احلركة اتريخ ىف حقل " اتريخ الصر ف أدخل -3

 
 يتم صرفه جبانب السطر الذي سو ف االختيارحدد مربع  -4
  "التخصيصاتحتديث /عرض مفتاح " اضغط -5

 



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 12 صفحة

 ختصيصات سطر معاجلة طلب النقلتظهر شاشة 
 املخزناحملدد للصر ف من اائمة   املخزنادخل   -6
 ىف املخزن لتحديد مكان الصدف حمدد املواقعادخل  -7
 "موافق" مفتاح  اضغط -8

 
 تظهر الكمية املوجودة ىف طلب الصر ف كقيمة افرتاضية" املراد صرفها " الكميةادخل  -9

 "حفظ" ح مفتا  اضغط -11

 
 

 

 



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 11 صفحة

 : "معاجلة طلبات النقلشاشة "فتظهر 

 مفتاح حتريكذيتم الضغط على  -11

 
 طباعة استمارة الصرف

 :  املسار

 " طلبات" مث اختيار "عرضمن خالل اائمة " أذ". فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيلمن شاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" مدها اخرت "" -1
 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت " طلب جديدتقدميتظهر شاشة "

 ( تظهر شاشة معامال  التقرير ام إبدخال املعامال .استمارة الصرف -كويتاسم التقرير) أدخل  -2
 ".موافق"  مث إضغط مفتاح "االستمارة ادخل رام " -3
 الطلب ."، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب ذهبا رام معر ف تقدمياضغط مفتاح " -4
 ".الاضغط مفتاح " -5
 "الطلبات" تظهر شاشة " حبثاضغط مفتاح " -6
 "عرض املخرجاتاضغط مفتاح " -7 
 

 تشغيل. 3 التقارير املستكشف. 1



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 12 صفحة

 تسوية خصم -إضافةتسوية   

 نتيجة خطا( واخلصم  اإلضافةتسوية )عملية  اإلجراءيصف هذا  :الغرض
 :  الشروط املسبقة
  الفرتة احملاسبية مفتوحة. 
  للمخازن املستخدم الرئيسيمسئولية 

 املسار : 

" ذمدها اضغط  احلركات ”املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدذجاً على الوظيفة الرئيسية من شاشة 
 "فتح" أذ حددها مث اضغط مفتاح " احلركات املتنوعة ”نقراً مزدذجاُ على الوظيفة الفرعية 

 
 
 

 تظهر شاشة "حركة متنوعة"
 

 
 "التاريخل "يتم ادخال اتريخ التسوية ىف حق -1
 النوع"اختيار نوع التسوية "خصم أم اضافة" ىف حقل " يتم -2

 . الحركات المتنوعة3  الحركات .2 من نافذة المستكشف.  1



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 19 صفحة

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

 
 "الصنفحندد  املادة  ىف حقل " -5
 "املخزنحندد  املخزن ىف حقل " -6
 "حمدد املواقعحندد  املواع ىف حقل " -7
 " الكميةدخل الكمية املراد تسويتها ىف حقل "أ -8
 اخرت   املراجعة -9
 " تكلفة الوحدةسعر الوحدة ىف حقل "  أدخل -11
 حفظ""  مفتاح اضغط -11



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 11 صفحة

 طباعة استمارة التسوية 
 "طباعة االستمارة" خنتار "اجراءاتمن اائمة " -1

 
 "طلبات"  اخرتعرض من اائمة  -2
 " الطلبات شةتظهر شا حبث "مث   اضغط  -3
 عرض املخرجاتمفتاح " اضغط  -4

 استمارة التسوية -منوذج 

 
 



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 12 صفحة

  اإلعادة للمخزن 

 ( االعادة للمخزن)حركات  جراءيصف هذا اإل :الغرض
  املستخدم الرئيسي للمخازنمسئولية 

 املسار :

احلركات  ”الوظيفة الفرعية دها اضغط نقراً مزدذجاُ على " ذم احلركات ”من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدذجاً على الوظيفة الرئيسية 
 "فتح" أذ حددها مث اضغط مفتاح " املتنوعة

 تظهر شاشة "حركة متنوعة
 "التاريخادخال اتريخ التسوية ىف حقل " -1
 النوع"" ىف حقل "إعادة للمخزناختيار نوع احلركة  "  -2
 "ية اضافةتسو " تظهر شاشة "سطور احلركةالضغط على مفتاح " -3
 "الصنفحندد املادة  ىف حقل " -4
 "املخزنحندد املخزن ىف حقل " -5
 "حمدد املواقعحندد املواع ىف حقل " -6
 " الكميةأدخل الكمية املراد تسويتها ىف حقل " -7
 اخرت  املراجعة-8
 حفظ""  مث اضغط  "تكلفة الوحدةادخال  سعر الوحدة ىف حقل "  -9

 لمخزن طباعة استمارة االعادة ل
 "طباعة االستمارة" خنتار "اجراءاتمن اائمة " -1
 "طلبات"  اخرتعرض من اائمة  -2
 " الطلباتتظهر شاشة  "حبث مث   اضغط  -3
 عرض املخرجاتمفتاح " اضغط  -4
 

 طباعة استمارة اعادة للمخزن

 :  املسار

 " طلبات" مث اختيار "عرض". اذ من خالل اائمة "فتحمث اضغط مفتاح "" تشغيلمن شاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" مدها اخرت "" -1
 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرد"، اخرت "تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "

 ( تظهر شاشة معامال  التقرير ام إبدخال املعامال .استمارة اعادة للمخزن -كويتاسم التقرير) أدخل  -2
 ".موافقإضغط مفتاح ""  مث االستمارة ادخل رام " -3
 "، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب ذهبا رام معر ف الطلب .تقدمياضغط مفتاح " -4
 ".الاضغط مفتاح " -5
 "الطلبات" تظهر شاشة " حبثاضغط مفتاح " -6
 عرض املخرجاتاضغط مفتاح " -7 

 من نافذة المستكشف.  1

 

 . الحركات المتنوعة3  الحركات .2

 تشغيل. 3 التقارير املستكشف. 1



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 12 صفحة

 اإلتالف ( -التربع  -لص من املخزون عن طريق  ) البيعخالت 

 (التخلص من املخزون )ة يعمل جراءاإليصف هذا  :الغرض  
 املستخدم الرئيسي للمخازن مسئولية               

 املسار :

احلركات  ”الفرعية " ذمدها اضغط نقراً مزدذجاُ على الوظيفة  احلركات ”من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدذجاً على الوظيفة الرئيسية 
 "فتحتاح "" أذ حددها مث اضغط مف املتنوعة

 تظهر شاشة "حركة متنوعة
 "التاريخادخال اتريخ التسوية ىف حقل " -1
 النوع"" ىف حقل "تربع  -اتالف -بيعاختيار طريقة التخلص  " -2
 "تسوية اضافة" تظهر شاشة "سطور احلركةالضغط على مفتاح " -3
 "الصنفحندد  املادة  ىف حقل " -4
 "املخزنحندد  املخزن ىف حقل " -5
 "حمدد املواقعحندد  املواع ىف حقل " -6
 " الكميةأدخل الكمية املراد تسويتها ىف حقل " -7
 املراجعة  يتم اختيار-8
 حفظ""  مث اضغط  "تكلفة الوحدةادخال سعر الوحدة ىف حقل " -9

 طباعة استمارة التخلص 
 "طباعة االستمارة" خنتار "اجراءاتمن اائمة " -1
 "باتطل"  اخرتعرض من اائمة  -2
 " الطلباتتظهر شاشة  حبث "اضغط مث  -3
 عرض املخرجاتمفتاح " اضغط  -4

 من نافذة المستكشف.  1

 

 . الحركات المتنوعة3  الحركات .2



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 15 صفحة

 السنوياجلرد  

 (جرد املخزون)عملية  جراءيصف هذا اإل :الغرض
  اجلرد  مسئولية 

 جتميد األرصدة احلالية -1
 املسار : 

 
" ذمدها  ن الفعلىاملخزو  ”من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدذجاً على الوظيفة الرئيسية 

 "فتح" أذ حددها مث اضغط مفتاح " املخزون الفعلى ” ”الفرعية اضغط نقراً مزدذجاُ على الوظيفة 
 
 
 
 

 "امجاىل املخزون الفعلى" تظهر شاشة
 

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

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



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 21 صفحة

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

 
   اجلردتكوين بطاقات  -2

 املسار : 

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

" أذ  تكوين البطاقات ” ”الفرعية " ذمدها اضغط نقراً مزدذجاُ على الوظيفة  الفعلى
 "فتححددها مث اضغط مفتاح "

 
 
 
 
 

 الفعلى""تكوين بطاقات املخزون  تظهر شاشة

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



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 20 صفحة

 

 
 تظهر بياان  اجلرد"خمزون فعلى"  شاشةذاختياره من "االسم "  يتم البحث عن اسم اجلرد ىف حقل -1

 
 " البدء بطاقةيتم حتديد رام أذل بطااة  ىف حقل " -2
 "رقمية زايداتيتم حتديد مقدار الزايدة ىف كل بطااة ىف حقل " -3
 "مت تقدمي الطلب املتزامن لتوليد العالمة"" تظهر رسالة تكوينيتم الضغط على مفتاح " -4

 
 "موافقمث اضغط " -5



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 22 صفحة

 طباعة تقرير بطاقات اجلرد

 :  املسار

 " طلبات" مث اختيار "عرض". اذ من خالل اائمة "فتح" مث اضغط مفتاح "تشغيلمن شاشة "املستكشف" الرئيسية افتح "التقارير" مدها اخرت "" -1
 ".موافق" مث اضغط مفتاح "طلب منفرداخرت ""، تقدمي طلب جديدتظهر شاشة "

 ( تظهر شاشة معامال  التقرير ام إبدخال املعامال .استمارة التخلص -كويتاسم التقرير) أدخل  -2
 ".موافق"  مث إضغط مفتاح "  اسم اجلرد ادخل " -3
 "، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب ذهبا رام معر ف الطلب .تقدمياضغط مفتاح " -4
 ".الط مفتاح "اضغ -5
 "الطلبات" تظهر شاشة " حبثاضغط مفتاح " -6
 "عرض املخرجاتاضغط مفتاح " -7

 
 

 تشغيل .3 التقارير املستكشف. 1



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 21 صفحة

 إدخال اجلرد الفعلى  

  : املسار 

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

 

 "جرد بطاقات املخزون الفعلىتظهر شاشة "

 

 

 

 
 " حبثتظهر بياان  اجلرد مث  اضغط مفتاح " موافق" مث  االسماجلرد ىف حقل "نبحث عن اسم  -1

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

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



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 22 صفحة

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

 
 "الكميةىف حقل "   عدد اجلرد لكل مادةيتم ادخال الكمية الفعلية الىت ذجد -2

 "حفظ"  اضغط مفتاح -3



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 29 صفحة

 اعتماد نتيجة اجلرد 

 (جرد املخزون) اعتماد عملية  جراءيصف هذا اإل :الغرض
  اعتماد اجلردمسئولية  

 : املسار
 

" مث اعتماد التعديالت " مدها اخرت ""املخزون الفعلى /اجلردمن شاشة "املستكشف" افتح "
 ".فتح" اضغط مفتاح

 
 
 
 

 "اعتماد امجاىل التعديالت الفعليةتظهر شاشة "
 

 
 "حبثمفتاح " نضغط مث  تظهر تفاصيل اجلرد  مث موافق " االسمىف حقل " اسم اجلرد نبحث عن -1

 

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



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 21 صفحة

 فيها اجلرد الفعلى ذالفرق بيده ذبني املوجود ابملخزن  "اعتماد امجاىل التعديالت" تظهر شاشة

 
 "اعتماد" عن طريق اختياراعتمادها د  الىت سو ف يتم يتم  حتديد املوا -2

 "رفض" عن طريق اختياررفضها يتم  حتديد املواد  الىت سو ف يتم  -3
 "ال شىء" عن طريق اختياراعادة جردها يتم  حتديد املواد  الىت سو ف يتم  -4
 " حفظاضغط مفتاح  " -5
 



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 22 صفحة

 اجلردية التسويةاجراء 

 (جرد املخزون ) عملية جراءيصف هذا اإل :الغرض
  اعتماد اجلرد مسئولية  

 املسار :

" مث اضغط املخزون الفعلى " مدها 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 المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 22 صفحة

 "ون الفعلىز املخ امجاىلتظهر شاشة "

 
 "تعديالت اإلطالق" تظهر شاشة  " اطالق التسوايت"خنتار  "ادوات"من اائمة   -2

 
  "اتريخ التعديلالتسوية ىف حقل " اتريخ حنددمث  "حساب التعديلىف حقل " خنتار حساب التسواي  -3

 
  "تعديالت االطالقمفتاح  " نضغط -4



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 25 صفحة

 تعريف مادة جديدة  

 .  (لالصناف الرئيسيامللف )ىف ( تعريف مادة جديدة )كيفيه   إلجراءايصف هذا  :الغرض
 : الشروط املسبقة

 المواد تعريف مسئولية 

 :  املسار

  

"  االصناف” من شاشة املستكشف الرئيسية اضغط نقراً مزدذجاً على الوظيفة الرئيسية 
" أذ حددها  لالصنافامللف الرئيسى ” ذمدها اضغط نقراً مزدذجاُ على الوظيفة الفرعية 

 . "فتحمث اضغط مفتاح "

 ""الصنف الرئيسى تظهر شاشة

 

 CTRL+Lذ اضغط الصنف  الذهاب إىل حقل -1

 

 رئيسى لالصناف. الملف ال3 االصناف .2 المستكشف.        1



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 91 صفحة

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

 
 "فصل -جمموعة تظهر شاشة "

 "موافقأضغط " مث جمموعة وفصلاخرت  -3

 
 "اجلهةتظهر شاشة " " اجلهةأضغط اائمة القيم اخلاصة "  -4
  " موافقأضغط " مث "اجلهةأخرت " -5

 

 "البيان حقل " يفذصف املادة  ادخل -6



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 90 صفحة

 وحدة القياس حدد  -7

 
 "نسخ من" من اائمة االدذا  اخرت -8

 



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 92 صفحة

 نسخ من"تظهر شاشة "
 الب""القـاخلاصة بقائمة القيم ضغط ا-9

  
 "استخدام قالبتظهر شاشة " 

 تظهر اائمة بكل القوالب املعرفة من القائمة القالباخرت  -11
 أصول-مواد عهدة - مواد غير مستهلكة - مواد مستهلكة

 "موافقمفتاح " أضغط  -11

 
 "مت تنفيذه "تطبيقمفتاح " اضغط  -12

 
 "حفظ" مفتاح الضغط   -13



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 91 صفحة

 فئاتالاخرت   أدواتمن اائمة  -14

 

 

 "فئات االصنافتظهر شاشة "  مث حدد الفئة "ختصيص  الفئةتظهر شاشة "
 "موافق" ثم اضغط   فصلثم اختر  جمموعةعن طريق اخرت  الفئةحدد  -15

 

 حفظاضغط   -16
 "ختصيص التنظيماخرت " أدواتمن اائمة  -17



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 92 صفحة

 
 تظهر كل اجلها  املعرفة

 صصمربع اخليار املخحدد اجلهة مث حدد   -18
 حفظ ضغطا -19

 
 



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 99 صفحة

 "اجياد أصناف التنظيمتظهر شاشة" التنظيم" مساتالضغط مفتاح " -21

 

 الصحيح املصروفاتذحساب  االلتزام" عدل حساب  املشرتايت" خياراالنتقال اىل  -21

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 91 صفحة

 طباعة التقارير

 الشروط املسبقة  :

  برانمج عر  مللفا  صيغةPDF  :مثال(Adobe Acrobat Reader.) 

 املعامالتاجراءات طباعة 

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

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

 



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 92 صفحة

 
 ( تظهر شاشة معامال  التقرير)(، طلب الشراء -كويتإدخال اسم التقرير) مبجرد -3

 



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 92 صفحة

 
 . ام إبدخال املعامال  -4
 ".موافقإضغط مفتاح " -5
 "، تظهر شاشة أتكيد تقدمي الطلب ذهبا رام معر ف الطلب .تقدمياضغط مفتاح " -6

 
 ".الاضغط مفتاح " -7

 "الطلبات" تظهر شاشة " حبثغط مفتاح "اض -8



                                                                                           إدارة المخزوننظام  -م إدارة مالية الحكومة نظ

 95 من 95 صفحة

 " عرض املخرجاتاضغط مفتاح " -9

 


