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 بزر الفأرة على أٌقونة اختصار جٌتم تشؽٌل النظام من خالل النقر المزدو
النظام الموجودة على سطح المكتب   أو بالنقر على زر الفأرة األٌمن ومن ثم 

 .  من القائمة التً تظهر (فتح )اختٌار

:  الدخول إلى النظام. 1

:  تظهر شاشة الدخول إلى النظام كما هو موضح بالشكل  التالً

  (1)شكل رقم 
من خالل الشكل السابق نالحظ أن الشاشة تحتوي على عدد من الحقول 

التً ٌقوم المستخدم بتحرٌرها،حٌث تمكن البٌانات المسجلة فً هذه الحقول النظام 

   تشؽٌل النظـــــــام 

الفصل الثانً  /  الباب الثانً 
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من التعرؾ على هوٌة المستخدم ومن ثم عرض الصالحٌات الممنوحة له، 
 :وتتألؾ  هذه الشاشة من الحقول التالٌة 

ٌستخدم لتحدٌد السنة المالٌة المراد الدخول إلٌها  وبتحدٌد  : السـنـة .1

السنة المالٌة تتؽٌر البٌانات المالٌة الموجودة فً النظام وفقاً للعملٌات 
. المالٌة والمحاسبٌة المدخلة فً النظام خالل تلك السنة

 

:  تلميح   

تتؽٌر البٌانات التً ٌعرضها النظام بحسب السنة المالٌة المحددة 

 .ٌر السنة المالٌة يحٌث ٌتٌح النظام إمكانٌة تػ

تظهر فً هذا الحقل الخٌارات المتاحة على النحو  : مركزي/محلي .2

       :التالً

 .للمستخدمٌن فً وزارة المالٌة (عام)ٌتم تحدٌد الخٌار : عام .1

للمستخدمٌن فً  (مركزي) ٌتم تحدٌد الخٌار :مركزي .2
 .(األقسام والفروع )وحدات السلطة المركزٌة 

للمستخدمٌن فً وحدات  (محلً) ٌتم تحدٌد الخٌار :محلي .3
 .(المحافظات والمدٌرٌات  )السلطة المحلٌة 

تظهر األقسام فً حالة تحدٌد مركزي فً الحقل السابق : محافظة/قسم .3
وتظهر المحافظات فً حالة تحدٌد محلً وٌقوم المستخدم بتحدٌد القسم 

. أو المحافظة
:  تلميح  

فً الحقل  (عام)ال ٌظهر هذا الحقل مفعالً عند تحدٌد الخٌار 

 .السابق

 

 تظهر فً هذا الحقل فروع القسم الذي تم إدخاله فً :مديرية/ فرع .4
ومدٌرٌات المحافظة فً حالة " مركزي" الحقل السابق فً حالة تحدٌد

 ".عام" فً حالة   الخٌارلوال ٌفع" محلً" تحدٌد

 
:  تلميح  
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فً حقل  (عام)ال ٌظهر هذا الحقل مفعالً عند تحدٌد الخٌار 

 .مركزي السابق/محلً

ٌستخدم هذا الحقل إلدخال الرمز الممنوح للمستخدم : رمز المستخدم .5
وال ٌمكن تكرار هذا الرمز ألكثر ،  لؽرض التمٌٌز بٌن مستخدم وآخر

من مستخدم فً المستوى العام أو على مستوى الفرع الواحد أو 
 .المدٌرٌة

ٌستخدم هذا الحقل إلدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم : كلمة السر .6
الذي تم إدخال رمزه فً الحقل السابق ،  وتكفل كلمة السر للمستخدم 

التعامل مع النظام بخصوصٌة بحٌث ال ٌتمكن من االطالع على 
البٌانات المدخلة من قبل المستخدم سوى المستخدم نفسه، أو الجهة 

 .اإلدارٌة التً ٌتبعها المستخدم وفقاً للصالحٌات 

 :مالحظة    

  على المستخدم المحافظة على كلمة السر الخاصة به ، وعند الشك

 آخر قد خصأن كلمة السر الخاصة به قد تسربت ، أو هناك شب

 بالطرٌقة التً سٌتم شرحها فً ٌرهايغتتعرؾ علٌها ، فٌجب علٌه 

 .الفصل الثالث من هذا الباب

  ٌتم التأكد من اللؽة و مفتاحCaps Lock قبل إدخال رمز 

. رالمستخدم وكلمة الس

صمـم النظـام لٌدعم اللؽتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة حٌث : اللغة .7
وفقاً للؽة  (وؼٌرها-مربعات الحوار-القوائم)لؽـة واجهة التطبٌق  تتؽٌر 

 .F12 المختارة وٌتم تؽٌٌر اللؽة من خالل الضؽط على المفتاح
 

 :مالحظة    

  تعتبر واجهة التطبٌق العربٌة هً الواجهة االفتراضٌة للنظام. 
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  وعلى القوائم ٌر اللؽة ٌؤثر هذا األمر على واجهة التطبٌقيعند تػ 

 باللؽة التً أدخلت  العملٌات بٌنما تظل بٌاناتومربعات الحوار

 .بها

 

 بمجرد النقر على هذا األمر ٌتم الدخول للنظام بعد تحدٌد كافة :موافق .8
البٌانات الصحٌحة المطلوبة فً حقول الشاشة وال ٌمكن للمستخدم 

الدخول إلى النظام إذا تم إدخال البٌانات فً مختلؾ الحقول بطرٌقة 
 .خاطئة

 .ٌستخدم هذا األمر إللؽاء الدخول إلى النظام: إلغاء األمر .9
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 : الشاشة الرئٌسة للنظام. 2

فً شاشة الدخول إلى النظام تظهر الشاشة  [موافق  ]بمجرد الضؽط على 
الرئٌسٌة للنظام محتوٌة على األنظمة الرئٌسٌة المرخصة للمستخدم كما فً الشكل 

 :  التالً
  (2 )شكل رقم 
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االستخدامات : النظام الفرعً. 3

نظام االستخدامات ٌعد واحداً من األنظمة الفرعٌة المحددة فً الشكل  
وللدخول إلى برامج وشاشات نظام االستخدامات ٌتم الضؽط على ، السابق

: فتظهر كافة عناصر النظام وفق شكل شجري كما بالشكل التالً" االستخدامات"
 (3 )شكل رقم 

ومن خالل الشجرة التً تظهر فً الشكل ٌمكن الدخول إلى مختلؾ 

شاشات نظام االستخدامات بواسطة النقر المزدوج على مسمى الشاشة، كما ٌمكن 
للمستخدم الدخول إلى الشاشة المطلوبة بواسطة النقر المزدوج على مسمى الشاشة 

الذي ٌظهر فً اإلطار الذي تظهر فٌه مسمٌات أكثر الشاشات استخداماً من قبل 
 .كل مستخدم
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ثالثة أنواع من وسائل الدعم الفنً التً تساعد  (AFMIS)لنظام 

:  المستخدم على التعامل مع النظام فً مختلؾ الشاشات وهذه األنواع هً
 .شرٌط القوائم  .1

 .شرٌط األدوات  .2

 .اختصارات لوحة المفاتٌح .3

:  شرٌط القـــــوائم.1

 – تحرٌر–ملؾ )ٌحتوي هذا الشرٌط على العدٌد من القوائم المختلفة 
 ، وتحتوي كل قائمة على مجموعة ( مساعدة– نافذة – أدوات –عرض 

. مزاٌا النظام وتمثل األوامر الثابتة فً النظاممن األوامر تستخدم لتفعٌل 
     

   وسائل الدعم الفنً للنظام 

الفصل الثالث   /  الباب الثانً 
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  :شرٌط األدوات. 2

ٌتكون شرٌط األدوات القٌاسً من عدد من االزرار ٌمثل كل منها 
اختصار ألمر محدد، وٌتم تنفٌذ األمر بمجرد النقر على الزر، وٌحتوي 

هذا الشرٌط على األوامر األكثر استخداماً فً النظام والموجودة فً 
وعند الوقوؾ ، القوائم والتً عادة ما ٌحتاج إلٌها كافة المستخدمٌن

. ٌُظهر وظٌفة الزر نالحظ عرض تلمٌح بالماوس على صورة الزر
 

 :اختصارات لوحة المفاتٌح .3
ٌستطٌع المستخدم من خالل لوحة المفاتٌح استخدام مختلؾ تلك 

. الموجودة فً شرٌط القوائم وشرٌط األدوات. الخصائص

والجدول التالً ٌحتوي على مجموعة من الوظائؾ الفنٌة لالستعانة بها 
. من أي مصدر من أنواع وسائل الدعم الفنً المذكورة سابقاً 

االختصار شرٌط األدوات القائمة الوظٌفة 

 F6     ملؾ  سجل جدٌد

 F4 ملؾ  تكرار السجل 

 F10 ملؾ  حفظ

 SHIFT+F7 ملؾ تراجع  

 SHIFT+F6 ملؾ حذؾ سجــل 

 ملؾ طباعة التقرٌر المرتبط بالشاشة 
SHIFT+F8 

 F9  عرضالبٌانات  استعراض

 ----- تحرٌر ترتٌب تصاعدي للسجالت 

 ----- تحرٌر  ترتٌب تنازلً للسجالت 

 F7 عرض استعالم  

عرض  تنفٌذ االستعالم
 

F8 

 CTRL+F4 عرض   إلؽاء االستعالم

 SHIFT+F2 عرض  عددالسجالت
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االختصار شرٌط األدوات القائمة الوظٌفة 

 ---- عرض السجل االول  

  عرض السجل السابق  

  عرض السجل التالً  

 -------- عرض آخر سجل  

 CTRL+PAGEUP عرض القطعة السابقة  

 CTRL+PAGEDOWN عرض القطعة التالٌة  

أدوات  تؽٌٌر النظام الفرعً 
 

F11 

 CTRL+SHIFT+DELETE أدوات إقفال النظام مؤقتاً 

 CTRL+ SHIFT+INSERT أدوات   تبدٌل المستخدم

 CTRL+SHIFT+BACKSPACE أدوات تؽٌٌر كلمة المرور بالمستخدم 

 F12 أدوات تؽٌٌر لؽة واجهة النظام  

ملؾ   مسح محتوى السجل
 

SHIFT+F4 

 ALT+F4 ملؾ إؼالق الشاشة الحالٌة 

 ALT+F4 ملؾ  (إنهاء)الخروج من النظام 

 
:  تلميح  

 ٌتم قفل وتأمٌن النظام " إقفال النظام مؤقتاً " عند النقر على الزر 
والمستخدم هو الشخص الوحٌد الذي ٌمكنه فتح النظام بإدخال كلمة 

: السر الخاصة به باستخدام الشاشة الموضحة بالشكل التالً
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 40  

 
 

 
 
 

 

 ( 4)شكل رقم 
:  تلميح

 لتؽٌٌر كلمة المرور " تؽٌٌر كلمة المرور " عند النقر على الزر 
، تظهر الشاشة (AFMIS)التً نستخدمها  للدخول إلى النظام 

: الموضحة بالشكل التالً
 

  (5)شكل رقم 
ومن خالل الشكل السابق ٌستطٌع المستخدم تؽٌٌر كلمة السر الخاصة به 

 :فً أي وقت على النحو التالً
 

 اسم المستخدم: 
 ٌظهر فً هذا الحقل آلٌاً اسم المستخدم الذي ٌعمل حالٌاً فً النظام       
 كلمة السر القديمة: 

 .(المراد تؽٌٌرها )ٌتم إدخال كلمة السر الحالٌة فً هذا الحقل       
 كلمة السر الجديدة: 

 .ٌتم إدخال كلمة السر الجدٌدة  فً هذا الحقل       
 تأكيدكلمة السر الجديدة : 

 .الحقل  ٌتم تأكٌد إدخال كلمة السر الجدٌدة مرة أخرى فً هذا       
 موافق : 

بكلمة السر  عند النقر على هذا الزر ٌتم تؽٌٌر كلمة السر القدٌمة      
 .الجدٌدة 
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 إلغاء االمر : 
 (تؽٌٌر كلمةالسر )عند النقر على هذا الزر ٌتم إؼالق شاشة         

 .             والعودة إلى النظام 
 

 :مالحظة    

 استخدام الحروؾ العربٌة أو اإلنجلٌزٌة أو األرقام أو كلها معاً ٌمكن

. فً كتابة كلمات السر
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ٌحتوي النظام على العدٌد من الشاشات التً تستخدم فً أؼراض مختلفة 
 وسوؾ نشرح فً هذا الفصل طرٌقة العمل فً شاشات النظام  

 

 :اإلضافة: أوالً 

عند الدخول فً أي شاشة ألول مرة فأنت فً حالة إضافة والتحتاج إلى 
 إال عند اإلضافة لمرة ثانٌة وٌمكن اإلضافة بالضؽط على (F6)ضؽط المفتاح

وٌشٌر - سجل جدٌد-الرمز المحدد فً شرٌط األدوات أو من خالل قائمة ملؾ 
اللون األصفر إلى السجل الحالى الذي ٌتعامل معه المستخدم وٌشٌر اللون 

.  األخضر فً أي حقل إلى أن هذا الحقل إجباري وٌجب إدخال بٌانات فٌه

 
 

 اختٌار الوحدات: ثانٌاً 

:   فً معظم الشاشات ٌتم اختٌار الوحدة أوال حسب الدخول إلى النظام كالتالً
عندما ٌكون المستخدم من موظفً وزارة  [العام]فً وزارة المالٌة  .أ 

فإنه لتحدٌد الوحدة ٌجب اختٌار محلً أو مركزي من ، [العام]المالٌة   

   طرٌقة استخدام النظام

 الفصل الرابع /  الباب الثانً 
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وعلى ضوء االختٌار ٌتم   [مركزي/محلً]قائمة الخٌارات فً الحقل 
 إظهار القوائم ذات العالقة

  ففً حالة اختٌار مركزي ٌتم فتح قائمة األقسام فً السلطة
الختٌار القسم المراد العمل فٌه  (المرخصة للمستخدم)المركزٌة 
المرخصة )وتظهر بعد ذلك قائمة الفروع  [القسم]فً حقل 
الخاصة بالقسم المحدد لٌتم اختٌار الفرع المحدد من  (للمستخدم

وتظهر قائمة المكاتب للفرع المحدد إن وجدت فً  [الفرع ]حقل 
 :كما فً األشكال التالٌة [المكتب]حقل 
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  ٌتم فتح قائمة  [مركزي/محلً]وفً حالة اختٌار محلً من حقل
الختٌار  [المحافظة]من حقل  (المرخصة للمستخدم)المحافظات 

المحافظة المراد العمل فٌها وتظهر بعد ذلك قائمة المدٌرٌات 
التابعة للمحافظة المحددة من حقل  (المرخصة للمستخدم)
لٌتم اختٌار المدٌرٌة المحددة وتظهر قائمة المكاتب ، [المدٌرٌة]
للمدٌرٌة المحددة كما ٌظهر فً األشكال  (األجهزة التنفٌذٌة)

 :التالٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
فً وحدات السلطة المركزٌة على المستخدم عند الدخول إلى النظام  .ب 

اختٌار القسم والفرع وبالتالً سٌظهر كالً من القسم والفرع تلقائٌا فً 
 .كل الشاشات والٌحتاج المستخدم إال الختٌار المكاتب إن وجدت

فً وحدات السلطة المحلٌة على المستخدم عند الدخول إلى النظام  .ج 
اختٌار المحافظة والمدٌرٌة وبالتالً ستظهر كالً من المحافظة 

والمدٌرٌة تلقائٌا فً كل الشاشات والٌحتاج المستخدم إال الختٌار 
 .المكاتب إن وجدت 
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 اختٌار الحسابات: ثالثاً 

ٌظهر فً الشاشات التً ٌستخدم فٌها حسابات الموازنة أو الحسابات 
: الوسٌطة حقل لتحدٌد الحساب كما فً الشكل التالً

تحدٌد رمز الحساب من خالل كتابته ٌدوٌاً فً الحقل السابق أومن  وٌتم إدخال أو
خالل تحدٌده من قائمة الحسابات التً تظهر بعد النقر على السهم الذي ٌظهر 

. نهاٌة الحقل

   (6 )شكل رقم 
حٌث ٌمكن البحث فً القائمة برمز الحساب أوجزء منه أو اسمه أو جزء 

فً نهاٌة النص أوبداٌة النص المراد البحث به ثم % من اسم الحساب ثم كتابة 
إلنزال الحساب المؤشر   [موافق]ثم ، إلظهار نتائج البحث  [إٌجاد]ضؽط الزر 

. علٌه أوبالنقر المزدوج على اسم الحساب

: إدخال البٌانات وطرٌقة حفظها: رابعاً 

 : بالطرق التالٌة ٌتم االنتقال إلى الحقول المختلفة
  النقر بالماوس داخل الحقل. 
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 االنتقال بواسطة مفتاح الجدولة(Tab)  من لوحة المفاتٌح. 

  االنتقال بواسطة مفتاح(Enter) من لوحة المفاتٌح. 

ومن ثم إدخال بٌانات الحقول مع العلم بأن هناك حقول ؼٌر ممكنة للعرض 
. البٌج وحقول ؼٌر إجبارٌةوالمساعدة وحقول إجبارٌة باللون  

 :الطرق التالٌة وبعد اإلنتهاء من إدخال البٌانات ٌتم حفظها بأحد 

  ضؽط(F10) من لوحة المفاتٌح 

  من قائمة ملؾ (حفظ)اختٌار. 

  (رمز الحفظ فً شرٌط األدوات    )   النقر على. 
 

 :مالحظة    
 

بمجرد حفظ عملٌة المدخالت فً الشاشة فإن رمز العملٌة المدخلة 
 .ٌظهر آلٌاً بالتسلسل فً حقل الرمز
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: البحث: خامساً 

االستعالم عن بٌانات - إن كانت له صالحٌة االستعالم-ٌمكن للمستخدم 
: معٌنة بالطرق التالٌة

: تحدٌد استعالم بأحد الطرق التالٌة .1
  ضؽطF7من لوحة المفاتٌح . 

 اختٌار قائمة عرض ثم اختٌار استعالم. 

 (رمز االستعالم فً شرٌط األدوات) النقر على. 

 ( ٌكون حقل أوأكثر من ذلكقد)إدخال البٌانات المراد االستعالم عنها  .2
 .(%فً حالة الحقول النصٌة تستخدم عالمة)

من لوحة المفاتٌح أواختٌار قائمة عرض ثم اختٌار تنفٌذ  (F8)ضؽط  .3

 .رمز تنفٌذ االستعالم فً شرٌط األدوات االستعالم أوالنقرعلى 

سٌتم عرض السجالت بحسب طرٌقة البحث المحددة المدخلة وٌمكن 
استخدام األسهم األعلى واألسفل من لوحة المفاتٌح للتنقل بٌن السجالت 

أو من خالل قائمة عرض أو شرٌط األدوات ، وٌمكن أٌضا معرفة 
عدد السجالت من خالل قائمة عرض أوالرمز المحدد فً شرٌط 

األدوات ، كما ٌمكن إظهار أول  سجل وآخر سجل من خالل قائمة 

 .عرض أو شرٌط األدوات

 :مالحظة    
 

الٌوجد سجالت حسب }فً حالة عدم وجود سجالت تظهر رسالة 
فٌمكن إدخال طرٌقة بحث أخرى أو إلؽاء االستعالم  {البحث المحدد

 الرمز المحدد فً  أومن خالل قائمة عرض أو Ctrl+qبإستخدام
 .شرٌط األدوات
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: الحذؾ: سادساً 

حذؾ أٌة سجالت  شرٌطة أن - إن كانت له صالحٌة الحذؾ-ٌمكن للمستخدم 
ال ٌكون لها أي اعتماد أو مصادقة أو استخدام فً أي جزء آخر فً النظام وٌقوم 

.  النظام من التأكد من ذلك وإعطاء الرسائل المناسبة
وال ٌتم الحذؾ مباشرة إال بعد تأكٌد الحذؾ أوالً والقٌام بعملٌة الحفظ ثانٌاً ، 

 أو من خالل شرٌط shift+F6وٌتم ذلك بعد تحدٌد السجل المراد حذفه وضؽط 
 shiftاألدوات أو قائمة ملؾ وٌمكن التراجع عن الحذؾ مالم ٌتم الحفظ بضؽط 

+F7أو من خالل شرٌط األدوات أو قائمة ملؾ  .
 

: طباعة التقارٌر:  سابعاً 

 الدخول إلى -طباعة تقرٌر ما إن كانت له صالحٌة -ٌمكن للمستخدم 
شاشة التقرٌر المحدد واختٌار البٌانات الالزمة إلظهار التقرٌر ثم الضؽط على 

حٌث ٌظهر  طباعة– أومن خالل قائمة ملؾ   shift +F8رمز الطابعة أو ضؽط

: فً أعلى التقرٌر الشرٌط التالً

: ومن خالل هذا الشرٌط ٌمكن  التالً

.   أو من خالل قائمة عرضإظهار آخر صفحة فً التقرٌر   -
.  أو من خالل قائمة عرضإظهار أول صفحة فً التقرٌر  -

. أو من خالل قائمة عرض  إظهار الصفحة التالٌة فً التقرٌر  -

. أو من خالل قائمة عرض إظهار الصفحة السابقة فً التقرٌر  -
. أو من خالل قائمة عرض تصؽٌر الصفحة فً التقرٌر  -
. أو من خالل قائمة عرض  تكبٌر الصفحة فً التقرٌر -

. أو من خالل قائمة عرض  إنهاء التقرٌر -
. أو من خالل قائمة عرض معاٌنة قبل الطباعة  -

.  أو من خالل قائمة ملؾ إعداد الصفحة -
.  أو من خالل قائمة ملؾ طباعة التقرٌر -
( HTML,XML,RTF,PDF,TEXT)تولٌد التقرٌر إلى ملؾ  -

من خالل قائمة ملؾ 

 .  أو من خالل قائمة ملؾإرسال التقرٌر إلى برٌد إلكترونً  -
 
 

: إؼالق الشاشة: ثامناً 
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: بعد اإلنتهاء من العمل فً شاشة ما ٌمكن إؼالق الشاشة بأحد الطرق
 النقر على شرٌط عنوان الشاشة. 

  الضؽط على المفتاحٌن(Ctrl+ F4 .)

 من خالل الرمز المحدد فً شرٌط األدوات. 

  إؼالق–من خالل قائمة ملؾ . 

 :إنهاء النظام: تاسعاً 

 :بعد اإلنتهاء من العمل ٌمكن إنهاء النظام بأحد الطرق
  الضؽط على المفتاحٌن(Alt + F4 .)

  من خالل الرمز المحدد فً شرٌط األدوات . 

  إنهاء-من خالل قائمة ملؾ.- 
 

 

 

 

 


