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 على ممثل إدارة المقاصف إرشادات
 المقصف المدرسي نظام

 
يهدف نظام المقصف المدرسي إلى االرتقاء بالمقاصف المدرسية من كافة الجوانب من خالل إدارة كل ما يتعلق بها من إيرادات ومصروفات 

وط الصحة والسالمة من خالل تعبئة استبانات وأصناف، باإلضافة إلى متابعة هذه المقاصف من حيث مطابقتها للمعايير وتنفيذها لكافة شر 
 .التقييم ورصد وتسجيل المخالفات للمدارس المخالفة لطريقة تشغيلها، وذلك لضمان سالمة الطلبة في كافة مدارس المملكة

 
درسي في المدارس تعريف مجموعة من البيانات التي سيتم استخدامها من قبل مسؤولي الصندوق الم كممثل إدارة المقاصف، ،من صالحياتك

وتعريف تفاصيل عقودهم  تشغيل المقاصفلإضافة المتعهدين األساسيين التابعة إلدارات التربية والتعليم غير التابعة لشركة تطوير، حيث تقوم ب
 شركة تطوير بتحديد إدارات، كما تقوم مخالفات المقاصف المدرسيةلوائح تعريف وتفاصيل متعهدي الباطن التابعين لهم، باإلضافة إلى 

 ، الخ.بنظام المقصف المدرسيعرض وطباعة عدة تقارير متعلقة و 
 تناقش البنود التالية كافة العمليات التي يمكنك القيام بها فيما يتعلق بنظام المقصف المدرسي.

 . نظام المقاصف1
ضافة  المقاصف المدرسية لتشغيل نالمتعهدين األساسيي تمكنك هذه الصفحة من تعريف والعقود الخاصة بكل  التابعين لهم الباطني متعهدوا 

جميع ما يتم تعريفه من قبل ممثليها على  لتطبيق، باإلضافة إلى ربط إدارات التربية والتعليم بشركة تطوير الئحة المخالفاتتعريف و  منهم
 مقاصف المدارس التابعة إلداراتها.

 على الشكل التالي: نظام المقاصفتظهر صفحة 

 

 التالية كافة العمليات التي يمكنك القيام بها. تناقش البنود

 المتعهدون األساسيون 1-1
ن الذين تتمثل مهمتهم في توقيع عقود تشغيل المقاصف المدرسية مع المدارس تعريف المتعهدين األساسييتقوم من خالل هذه الصفحة ب

 إدارةمكنك ، كما يلتربية والتعليم غير التابعة لشركة تطويرفي المدارس ضمن إدارات اباختيارهم  مسؤولو الصندوق المدرسي بعد أن يقوم
 .المرتبطة بهم، الخعرض المدارس وبيانات متعهدي الباطن التابعين لهم، باإلضافة إلى  الخاصة بهم العقود

 انقر رابط "المتعهدون األساسيون"، تظهر الصفحة التالية:
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لطباعة  رقم السجل التجاري. مسبقًا، حيث يظهر لكل منهم الذين قمت بإضافتهمتعرض الصفحة قائمة بأسماء المتعهدين األساسيين 
  (." ثم انقر )القائمة، انقر رابط "

، يظهر خاللها، وذلك بنقر الرابط المخصصتستطيع االطالع على قائمة تفاصيل أنواع العقود التي يتم تشغيل مقاصف المدارس من 
 الصندوق التالي:

 

 أنواع العقود التي يتم تشغيل المقاصف المدرسية من خاللها. إلغالق الصندوق، انقر )إغالق(.اصيل تفيعرض الصندوق 
 

ضافة تعريف بيانات العقود الخاصة بهم ألساسيين وتعديل أي منهم وحذفهم، باإلضافة إلى تناقش البنود التالية كيفية إضافة المتعهدين ا وا 
 رس المرتبطة بكل منهم، وغيرها من العمليات.وعرض المدا متعهدي الباطن التابعين لهم

 إضافة متعهد أساسي 1-1-1
 إلضافة متعهد أساسي، اتبع الخطوات التالية:

 انقر زر )إضافة(، تظهر الصفحة التالية: .1

 

جبارية تالحظ ظهور إشارة )*( بجانب الحقول للداللة على أنها حقول إ بياناتها، إدخال عليك يتعين التي تعرض الصفحة الحقول
لالطالع على قائمة تفاصيل أنواع العقود التي يتم تشغيل مقاصف  اً ولن تكتمل عملية الحفظ دون إدخالها، كما تعرض رابط

 .، كما تم شرحه مسبقاً المدارس من خاللها
 أدخل اسم المتعهد على أن يكون غير مكرر، .2

 أدخل رقم السجل التجاري، .3

 ن أرقام فقط،أدخل رقم هاتف المتعهد، على أن يتكون م .4

 أدخل عنوان المتعهد، .5

 أدخل البريد اإللكتروني على أن يكون وفق الترتيب المطلوب وأن يحتوي الرموز المطلوبة، .6

 انقر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ. .7



 

 
 

EduWave EMIS – نظام نور لإلدارة التربوية الموحد 
 المقصف المدرسيإرشادات نظام 

 

Prepared by ITG Noor Project © MoE – Kingdom of Saudi Arabia. All Rights Reserved. Page 3 of 18 
16/03/2014 

 بيانات العقود 1-1-2
، حيث لن يتمكن أي المقصف المدرسيتشغيل ل العقود الخاصة بمتعهد أساسي معين وتفاصيل تمكنك هذه الصفحة من تعريف بيانات

 . يكن لديه عقد فعالمن مسؤولي الصندوق المدرسي من اختيار هذا المتعهد لتشغيل مقاصف مدارسهم ما لم 
 رابط "بيانات العقود" المجاور للمتعهد األساسي الذي تريد، تظهر الصفحة التالية:انقر 

 

سي المختار، حيث يظهر لكل منها رقم العقد ونوعه ومدته باأليام وقيمته. يمكنك إضافة تعرض الصفحة قائمة بعقود المتعهد األسا
 المزيد من العقود وتعديل أي منها وحذفها وعرضها، كما هو موضح تاليًا.

 إضافة عقد .1
 ، اتبع الخطوات التالية:جديد للمتعهد األساسيإلضافة عقد 

 انقر )إضافة(، تظهر الصفحة التالية: .1

 

لالطالع على قائمة تفاصيل أنواع العقود التي يتم  اً ، كما تعرض رابطبياناتها إدخال عليك يتعين التي الصفحة الحقول تعرض
 .كما تم شرحه مسبقاً ، تشغيل مقاصف المدارس من خاللها

 خل رقم العقد على أن يكون غير مكرر،أد .2

 ،أدخل نوع العقد .3

خصص، على أن يكون أكبر من تاريخ اليوم الحالي، يظهر التاريخ الهجري في حدد تاريخ العقد بنقر زر التقويم الهجري الم .4
 الحقل األول ومرادفه الميالدي في الحقل الثاني، وتستطيع تحديد التاريخ الميالدي أواًل ليظهر مرادفه الهجري،
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 ،ياً تظهر مدة العقد تلقائ ،اونهايته بنقر زر التقويم الخاص بكل منهم تاريخي بداية العقدحدد  .5

 أدخل قيمة العقد على أن تتكون من أرقام فقط، .6

 انقر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ. .7

 تعديل عقد .2
 عقد معين، اتبع الخطوات التالية:تفاصيل لتعديل 

 انقر رابط "تعديل" المجاور للعقد المراد تعديله، تظهر الصفحة التالية: .1

 

باتباع نفس خطوات اإلضافة المذكورة يمكنك تعديل أي منها و ر كما قمت بتعريفها مسبقًا، تعرض الصفحة بيانات العقد المختا
تشغيل مقاصف المدارس من خاللها، كما  لالطالع على قائمة تفاصيل أنواع العقود التي يتم اً ، كما تعرض رابطفي البند السابق
 .تم شرحه مسبقاً 

 الظاهرة، أدخل التعديالت التي تريد على أي من البيانات .2

 انقر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ. .3

 حذف عقد .3
 :لحذف عقد معين فقط في حال لم يتم ربط المتعهد المختار بأي من المقاصف المدرسية، اتبع الخطوات التالية

 "حذف" المجاور للعقد المراد حذفه، تظهر الرسالة التالية:رابط انقر  .1

 

 ة تعلمك بنجاح العملية.انقر )نعم(، تظهر رسال .2

لن تتمكن من حذف العقد في حال قام أي من مسؤولي الصندوق المدرسي في المدارس التابعة إلدارات التربية والتعليم غير المرتبطة 
 بشركة تطوير باختيار المتعهد المختار لتولي تشغيل مقاصفهم، حيث تظهر رسالة تعلمك بذلك.
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 عرض بيانات عقد .4
 بنقر الرابط الذي يمثل رقم العقد، تظهر الصفحة التالية:عقود الأي من  فاصيلتع عرض تستطي

 

لالطالع  اً ، كما تعرض رابطقاً كما قمت بتعريفها مسب من رقم ونوع وتاريخ ومدة وقيمة، الخ، تعرض الصفحة بيانات العقد المختار
 .، كما تم شرحه مسبقاً اللهاعلى قائمة تفاصيل أنواع العقود التي يتم تشغيل مقاصف المدارس من خ

 تظهر هذه البيانات لغايات العرض فقط ولن تتمكن من تعديلها. للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر )عودة(.

 المتعهدون بالباطن 1-1-3
، وجدت، إن وعرض المدارس المرتبطة بكل منهم التابعين لمتعهد أساسي معينالباطن من خالل هذه الصفحة تعريف متعهدي تستطيع 

تبط بمتعهد باطن ولن يتمكن أي من مسؤولي الصندوق المدرسي من اختيار المتعهد األساسي لتشغيل مقاصف مدارسهم ما لم يكن مر 
 واحد على األقل.

 متعهدون بالباطن" المجاور للمتعهد األساسي الذي تريد، تظهر الصفحة التالية:الانقر رابط "

 

رقم العقد ومدته باأليام وقيمته.  ساسي المختار، حيث يظهر لكل منهمللمتعهد األ الباطن التابعينمتعهدي تعرض الصفحة قائمة بأسماء 
 وتعديل أي منهم وحذفهم وعرض المدارس المرتبطة بهم وعرض بياناتهم، كما هو موضح تاليًا. متعهدي الباطنيمكنك إضافة المزيد من 

 إضافة متعهد بالباطن .1
 متعهد األساسي المختار، اتبع الخطوات التالية:إلضافة متعهد بالباطن لل

 انقر زر )إضافة(، تظهر الصفحة التالية: .1
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 أدخل اسم المتعهد على أن يكون غير مكرر، .2

 على أن يكون غير مكرر، أدخل رقم العقد، .3

 ،حدد تاريخ العقد بنقر زر التقويم المخصص، على أن يكون أكبر من تاريخ اليوم الحالي .4

 ية العقد ونهايته بنقر زر التقويم الخاص بكل منهما، تظهر مدة العقد تلقائيًا،حدد تاريخي بدا .5

 أدخل قيمة العقد باألرقام وكتابة، كل في حقله المخصص، .6

 انقر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ. .7

 المرتبطة بمتعهد بالباطن عرض المدارس .2
، وذلك بنقر مقاصفها المدرسيةلتشغيل  متعهد بالباطن معينباختيار  فيها المدرسي الصندوق ومسؤول التي قامتستطيع عرض المدارس 

 رابط "عرض المدارس" المجاور للمتعهد الذي تريد، تظهر الصفحة التالية:

 

لذين تتبع لكل منها رقمها الوزاري واإلدارة والمكتب ال، حيث يظهر المختار وقائمة المدارس المرتبطة به تعرض الصفحة اسم المتعهد
 . للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر )عودة(.لهما

 تعديل متعهد بالباطن .3
 ، اتبع الخطوات التالية:متعهدي الباطنلتعديل بيانات أي من 

 "تعديل" المجاور للمتعهد المراد تعديل بياناته، تظهر الصفحة التالية: رابط انقر .1
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ت بتعريفها مسبقًا، ويمكنك تعديل أي منها باتباع نفس خطوات اإلضافة المذكورة تعرض الصفحة بيانات المتعهد المختار كما قم
 ".بالباطن المتعهدون 3-1-1" المندرج تحت بند "بالباطن متعهد إضافة. 1في بند "

 ى أي من البيانات الظاهرة،أدخل التعديالت التي تريد عل .2

 انقر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ. .3

 حذف متعهد بالباطن. 4
 ، اتبع الخطوات التالية:أي من متعهدي الباطنلحذف 

 "حذف" المجاور للمتعهد المراد حذفه، تظهر الرسالة التالية:رابط انقر  .1

 

 انقر )نعم(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح العملية. .2

، لن تتمكن من حذفه وتظهر رسالة تعلمك فه لتشغيل المقصف المدرسي في أي من المدارسفي حال تم اختيار المتعهد المراد حذ
 بذلك.

 عرض متعهد بالباطن .5
 تستطيع عرض بيانات أي من المتعهدين بالباطن، وذلك بنقر الرابط الذي يمثل اسم المتعهد، تظهر الصفحة التالية:
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يفها مسبقًا لغايات العرض فقط، حيث لن تتمكن من تعديل أي كما قمت بتعر  وعقده بيانات المتعهد بالباطن المختار تعرض الصفحة
 للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر )عودة(. .منها

 المرتبطة بمتعهد أساسي عرض المدارس 1-1-4
لتشغيل مقاصفها المدرسية، وذلك بنقر رابط  األساسيلمتعهد تستطيع عرض المدارس التي قام مسؤولو الصندوق المدرسي فيها باختيار ا

 :"عرض المدارس" المجاور للمتعهد الذي تريد، تظهر الصفحة التالية

 

تعرض الصفحة اسم المتعهد المختار وقائمة المدارس المرتبطة به، حيث يظهر لكل منها رقمها الوزاري واإلدارة والمكتب اللذين تتبع 
 .الصفحة السابقة، انقر )عودة( لهما. للرجوع إلى

 تعديل متعهد أساسي 1-1-5
 لتعديل بيانات متعهد أساسي معين، اتبع الخطوات التالية:

 انقر رابط "تعديل" المجاور للمتعهد المراد تعديل بياناته، تظهر الصفحة التالية: .1
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يمكنك تعديل أي منها باتباع نفس خطوات اإلضافة و تعرض الصفحة بيانات المتعهد األساسي المختار كما قمت بتعريفها مسبقًا، 
الطالع على قائمة تفاصيل أنواع العقود التي يتم تشغيل مقاصف ويمكنك ا ".إضافة متعهد أساسي 1-1-1"المذكورة في بند 

 بنقر الرابط المخصص، كما تم شرحه مسبقًا.المدارس من خاللها 
 التعديالت التي تريد على أي من البيانات الظاهرة،أدخل  .2

 انقر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ. .3

 حذف متعهد أساسي 1-1-6
 لحذف متعهد أساسي معين، اتبع الخطوات التالية:

 "حذف" المجاور للمتعهد المراد حذفه، تظهر الرسالة التالية:رابط انقر  .1

 

 علمك بنجاح العملية.انقر )نعم(، تظهر رسالة ت .2

 في حال وجود متعهدين بالباطن وعقود مرتبطة بالمتعهد األساسي المراد حذفه، لن تتمكن من حذفه وتظهر رسالة تعلمك بذلك.

 عرض متعهد أساسي 1-1-7
 ية:تستطيع عرض بيانات أي من المتعهدين األساسيين، وذلك بنقر الرابط الذي يمثل اسم المتعهد، تظهر الصفحة التال

 

تعرض الصفحة بيانات المتعهد األساسي المختار كما قمت بتعريفها مسبقًا لغايات العرض فقط، حيث لن تتمكن من تعديل أي منها. 
ويمكنك االطالع على قائمة تفاصيل أنواع العقود التي يتم تشغيل مقاصف المدارس من خاللها بنقر الرابط المخصص، كما تم شرحه 

 للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر )عودة(.مسبقًا. 

 الئحة المخالفات 1-2
، حيث يقوم ي من قوانين تشغيل المقاصفأل مخالفتهاعند  المقاصف المدرسيةك هذه الصفحة من تعريف العقوبات المترتبة على تمكن

مدارسهم مقاصف عند تسجيل مخالفات  عقوباتباستخدام هذه ال في المدارس غير التابعة إلدارات شركة تطوير مسؤولو الصندوق المدرسي
 .الناتجة عنهاواإلجراءات 

 انقر "الئحة المخالفات"، تظهر الصفحة التالية:
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وتستطيع البحث عن مخالفة معينة  وقيمتها.ا مسبقًا، حيث يظهر لكل منها رمزها قائمة بالمخالفات التي قمت بإضافته تعرض الصفحة
 بإدخال رمزها ثم نقر )ابحث(.

 يمكنك إضافة المزيد من المخالفات وتعديل أي منها أو حذفها، كما هو موضح تاليًا.

 إضافة مخالفة 1-2-1
 إلضافة مخالفة، اتبع الخطوات التالية:

 على أن يكون غير مكرر،أدخل رمز المخالفة  .1

 كل في حقله المخصص، ،وقيمتها أدخل مسمى المخالفة .2

 بنجاح العملية. انقر رابط "إضافة"، تظهر رسالة تعلمك .3

 تعديل مخالفة 1-2-2
 لتعديل مخالفة معينة، اتبع الخطوات التالية:

 الحقول التالية:"تعديل" المجاور للمخالفة المراد تعديلها، تظهر رابط انقر  .1

 

 إللغاء عملية التعديل واإلبقاء على البيانات كما هي، انقر رابط "إلغاء".
 البيانات الظاهرة، أدخل التعديالت التي تريد على أي من .2

 انقر "حفظ"، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ. .3

 حذف مخالفة 1-2-3
 ، اتبع الخطوات التالية:ةمعين مخالفةلحذف 

 ، تظهر الرسالة التالية:االمراد حذفه للمخالفة"حذف" المجاور  رابط انقر .1
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 انقر زر )نعم(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحذف. .2

 وتظهر رسالة تعلمك بذلك. ا، لن تتمكن من حذفهألي من المقاصف المدرسية االمراد حذفهالمخالفة  تسجيل في حال تم

 تطويرالإدارات شركة  1-3
من ربط إدارات التربية والتعليم بشركة تطوير، حيث سيقوم مسؤولو الصندوق المدرسي في المدارس التابعة لهذه تمكنك هذه الصفحة 
متعهدي المقاصف من المتعهدين الذين يقوم ممثل شركة تطوير بإضافتهم وتسجيل مخالفات المقاصف من المخالفات  اإلدارات من اختيار

، باإلضافة إلى أن االستبانات التي سيتم تقييم المقاصف من خاللها هي وليست التي تقوم أنت بإضافتها المحددة من شركة تطوير
م ممثل شركة تطوير بمتابعة المقاصف المدرسية في هذه المدارس بواسطة مجموعة من . وبالتالي سيقو ، الخاستبانات شركة تطوير

 التقارير المخصصة لهذه الغايات.
 :انقر "إدارات شركة التطوير"، تظهر الصفحة التالية

 

 التالي: ، تظهر الصفحة على الشكلاختر الجنس الذي يمثل نوع التعليم السترجاع إدارات التربية والتعليم المطبقة له

 

، وتدل عالمة التحديد في المربع المجاور ألي من اإلدارات لنوع التعليم الذي اخترت المطبقة تعرض الصفحة قائمة بإدارات التربية والتعليم
 على أنك قمت بربطها مسبقًا بشركة تطوير.

 
 ت التالية:بشركة تطوير، اتبع الخطوا أو مجموعة من اإلدارات لربط إدارة تربية وتعليم معينة

 اختر الجنس الذي يمثل نوع التعليم ثم انقر )ابحث(، تم استرجاع قائمة اإلدارات المطبقة له، .1

 انقر المربع المجاور لإلدارة المراد ربطها بشركة تطوير، يمكنك اختيار أكثر من إدارة في نفس الوقت، .2

، مع االنتباه المربع المجاور لكل منهم إلزالة عالمة التحديد منه وإللغاء ربط إدارة معينة أو مجموعة من اإلدارات بشركة تطوير، انقر
 .إلى أنه سيتم حذف جميع بيانات المصروفات واإليرادات والمخالفات وغيرها في المدارس التابعة لها

 انقر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ. .3



 

 
 

EduWave EMIS – نظام نور لإلدارة التربوية الموحد 
 المقصف المدرسيإرشادات نظام 

 

Prepared by ITG Noor Project © MoE – Kingdom of Saudi Arabia. All Rights Reserved. Page 12 of 18 
16/03/2014 

 . التقارير2
أعضاء اللجان واألصناف التي يتم تقديمها في كالمقصف المدرسي نظام ة تقارير متعلقة بيمكنك من خالل هذه الصفحة إنشاء وطباعة عد

 االستبانات.نتائج ن والمصروفات المسجلة و ، باإلضافة إلى المتعهديوالمدرسة اإلدارة التابعة لصندوقيصف وبنود الصرف واإليرادات االمق
 على الشكل التالي: التقاريرتظهر صفحة 

 

 طباعة هذه التقارير موضحة في البنود التالية.كيفية عرض و 

 أعضاء اللجان 2-1
الذين قام مسؤول الصندوق المدرسي بتحديدهم في كل من وطباعة قائمة بأسماء أعضاء اللجان المدرسية المتمثلة بالمعلمين  عرضيمكنك 
 .عينمختلف مكاتب التربية والتعليم التابعة إلدارة معينة مطبقة لنوع تعليم ممدارس 

 للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
 انقر رابط "أعضاء اللجان"، تظهر الصفحة التالية: .1

 

 اختر الجنس الذي يمثل نوع التعليم، يتم استرجاع إدارات التربية والتعليم المطبقة له في قائمة "إدارة التربية والتعليم"، .2

 تب التابعة لها في قائمة "مكتب التربية والتعليم"،اختر إدارة التربية والتعليم، يتم استرجاع كافة المكا .3

 اختر مكتب التربية والتعليم، إذا أردت، يتم استرجاع المدارس التابعة له في قائمة "المدرسة"، .4

 اختر المدرسة، إذا أردت، .5

 انقر زر )عرض(، يظهر التقرير على الشكل التالي: .6
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مدارس مكاتب التربية والتعليم التابعة لإلدارة التي اخترت، حيث يظهر لكل ن كل ميعرض التقرير قائمة بأسماء أعضاء اللجان في 
 عضو في اللجنة.كوتاريخ اختياره  كل من األعضاءورقمها الوزاري ورقم هوية  التي تتبع لهمااإلدارة والمكتب مدرسة 
 نص عن والبحث تريد الذي بالشكل كعرضه مختلفة بوظائف القيام من تمكنك أزرار عّدة يحتوي الذي األدوات شريط التقرير يوفر
 الشخصي حاسوبك في وحفظه التقرير تصدير وتستطيع. الخ صفحاته، بين والتنقل الشخصي حاسوبك في وحفظه ضمنه معين
 .(Word) أو( PDF) أو( Excel) مثل ملف نوع من بأكثر

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .7

 أعداد أعضاء اللجان 2-2
ئمة بأعداد أعضاء اللجان المدرسية المتمثلة بالمعلمين الذين قام مسؤول الصندوق المدرسي بتحديدهم في كل من يمكنك عرض وطباعة قا

 مدارس مختلف مكاتب التربية والتعليم التابعة إلدارة معينة مطبقة لنوع تعليم معين.
 لعرض التقرير وطباعته، اتبع الخطوات التالية:

 الصفحة التالية: انقر "أعداد أعضاء اللجان"، تظهر .1

 

 اختر الجنس الذي يمثل نوع التعليم، يتم استرجاع إدارات التربية والتعليم المطبقة له في قائمة "إدارة التربية والتعليم"، .2

 اختر إدارة التربية والتعليم، يتم استرجاع كافة المكاتب التابعة لها في قائمة "مكتب التربية والتعليم"، .3

 تعليم، إذا أردت، يتم استرجاع المدارس التابعة له في قائمة "المدرسة"،اختر مكتب التربية وال .4

 اختر المدرسة، إذا أردت، .5

 انقر زر )عرض(، يظهر التقرير على الشكل التالي: .6
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 للك يظهر حيث اخترت، التي لإلدارة التابعة والتعليم التربية مكاتب مدارس من كل في اللجان أعضاء بأعداد قائمة التقرير يعرض
 .وعدد أعضاء اللجان الوزاري ورقمها لهما تتبع التي والمكتب اإلدارة مدرسة

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .7

 األصناف 2-3
التي تمت إضافتها من قبل مدير عام خدمات الطالب أو أي من ممثلي شركة يمكنك عرض وطباعة قائمة بأصناف المقصف المدرسي 

 باتباع ما يلي:، وذلك تطوير
 صناف"، يظهر التقرير على الشكل التالي:نقر "األا .1

 

، سواء مدير عام خدمات المستخدم الذي قام بإضافتها نوع، حيث يظهر لكل منها بأصناف المقاصف المدرسيةيعرض التقرير قائمة 
 .الطالب أو ممثل شركة تطوير

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .2

 بنود الصرف 2-4
مدير عام خدمات الطالب  التي قامو اإلدارة والمدرسة  من صندوقي ةالمدرسي المقاصفتستطيع عرض وطباعة قائمة ببنود صرف 
 بإضافتها. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

 انقر "بنود الصرف"، يظهر التقرير على الشكل التالي: .1
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اإلدارة أو له، سواء صندوق  ر لكل منها الصندوق الذي تتبع، حيث يظهالمقاصف المدرسيةيعرض التقرير قائمة ببنود صرف 
 المدرسة.

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .2

 بنود اإليرادات 2-5
تستطيع عرض وطباعة قائمة ببنود إيرادات المقاصف المدرسية الخاصة بصندوقي اإلدارة والمدرسة والتي قام مدير عام خدمات الطالب 

 بإضافتها. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
 يظهر التقرير على الشكل التالي:إليرادات"، انقر "بنود ا .1

 

سواء صندوق اإلدارة أو  ،يعرض التقرير قائمة ببنود إيرادات المقصف المدرسي، حيث يظهر لكل منها الصندوق الذي تتبع له
 .المدرسة

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .2

 المتعهدون 2-6
العقد الخاص بهم وجميع وعرض تفاصيلهم من بيانات  مسبقاً  بإضافتهم يمكنك عرض وطباعة قائمة بالمتعهدين األساسيين الذين قمت

 .متعهدي الباطن التابعين لهم، الخ
 انقر "المتعهدون"، يظهر التقرير على الشكل التالي: .1
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، "األساسيون المتعهدون 1-1الذين قمت بإضافتهم مسبقًا، كما تم شرحه في بند " األساسيين يعرض التقرير قائمة بأسماء المتعهدين
، باإلضافة إلى بداية ونهايةوتاريخي  رقم ونوع ومدة ومبلغ الخاص به منالتجاري وبيانات العقد حيث يظهر لكل منها رقم سجله 

 العقود الخاصة بهم. وبيانات  متعهدي الباطن التابعين له أسماء

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .2

 المصروفات المسجلة 2-7
شركة لإدارة معينة غير تابعة ضمن مكاتب التربية والتعليم  مختلفل المدارس التابعة فييمكنك إنشاء وطباعة قائمة بالمصروفات المسجلة 

 للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية: تطوير.
 انقر "المصروفات المسجلة"، تظهر الصفحة التالية: .1

 

 وع التعليم، يتم استرجاع إدارات التربية والتعليم المطبقة له في قائمة "إدارة التربية والتعليم"،اختر الجنس الذي يمثل ن .2

 اختر إدارة التربية والتعليم، يتم استرجاع كافة المكاتب التابعة لها في قائمة "مكتب التربية والتعليم"، .3

 تطوير. لشركة التابعة وغير المختار التعليم لنوع المطبقة والتعليم يةالترب إدارات جميع على فقط" والتعليم التربية إدارة" قائمة تحتوي

 اختر مكتب التربية والتعليم، إذا أردت، يتم استرجاع المدارس التابعة له في قائمة "المدرسة"، .4

 اختر المدرسة، إذا أردت، .5

 انقر زر )عرض(، يظهر التقرير على الشكل التالي: .6
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ت المسجلة في المدارس التابعة لإلدارة التي اخترت، حيث يظهر لكل منها اإلدارة والمكتب ورقمها يعرض التقرير قائمة بالمصروفا
  .الوزاري ورقم السند ونوع بند الصرف والرصيد والمبلغ اإلجمالي

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .7

 االستبانات 2-8
بإضافتها وقام مسؤولو الصندوق المدرسي في  الطالب قام مدير عام خدماتيمكنك إنشاء وطباعة تقرير مفصل باالستبانات التي 

 المدارس التابعة إلدارة تربية وتعليم معينة غير تابعة لشركة تطوير باإلجابة عليها. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
 انقر "االستبانات"، تظهر الصفحة التالية: .1

 

 ت التربية والتعليم المطبقة له في قائمة "إدارة التربية والتعليم"،اختر الجنس الذي يمثل نوع التعليم، يتم استرجاع إدارا .2

 ، يتم استرجاع كافة المكاتب التابعة لها في قائمة "مكتب التربية والتعليم"،اختر إدارة التربية والتعليم .3

 تطوير. لشركة التابعة وغير المختار ليمالتع لنوع المطبقة والتعليم التربية إدارات جميع على فقط" والتعليم التربية إدارة" قائمة تحتوي

 اختر مكتب التربية والتعليم، إذا أردت، يتم استرجاع المدارس التابعة له في قائمة "المدرسة"، .4

 اختر المدرسة، إذا أردت، .5

 انقر زر )عرض(، يظهر التقرير على الشكل التالي: .6
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طالب بإضافتها والتي قام مسؤولو الصندوق المدرسي في المدارس يعرض التقرير قائمة باالستبانات التي قام مدير عام خدمات ال
التابعة لإلدارة المختارة باإلجابة عليها واعتمادها مسبقًا، حيث يظهر لكل منها المنشئ الذي يمثل نوع المستخدم الذي قام بإنشاء 

ري وقائمة بأسئلتها واإلجابات التي قام بإدخالها االستبانة وهو "مدير عام خدمات الطالب" واإلدارة والمكتب والمدرسة ورقمها الوزا
 مسؤول الصندوق المدرسي فيها.

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .7
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