
                                                                                                                
 

---------------------------------------------------------1---------------------------------------------------------  
 

 

 



                                                                                                                
 

---------------------------------------------------------2---------------------------------------------------------  
 

 

 الفهرس
 3 ....................................................................................................................................................... نبذه عن النظام

 4 ........................................................................................................................................... شاشة الدخول الي النظام 

 5 ................................................................................................................................................. شاشة )مدير النظام( 

 7 ............................................................................................................................................... شاشة إدارة المحطات 

 9 .................................................................................................................... شاشة تحديد أصحاب الصالحية في الجهات 

 11 .......................................................................................................... مة من المحطة شاشة صالحيات قراءة القسائم القاد 

 13 ............................................................................................................................ شاشة تقديم طلب قسائم المحروقات 

 15 ..................................................................................................................... )طلباتي( عرض الطلب عن طريق شاشة

 16 .................................................................................................... الطلبات الوارده( -عرض الطلب عن طريق)اإلشعارات

 17 ....................................................................................... شاشة اعتماد رئيس وحدة المحروقات )موافقة او رفض او اسناد( 

 19 .............................................. ار او حساب كمية المحروقات و طباعة القسائم( شاشة اعتماد رئيس وحدة المحروقات )ارسال اشع

 21 ............................................................................................................................................ شاشة الطلبات المسندة

 23 ................................................................................................ شاشة اعتماد موظف وحدة المحروقات )موافقة او رفض( 

 24 ............................................. شاشة اعتماد موظف وحدة المحروقات )ارسال اشعار او حساب كمية المحروقات وطباعة القسائم( 

 26 ........................................................................................................................................ شاشة تحديث حالة القسائم

 27 ........................................................................................................................ شاشة قراءة القسائم القادمة من المحطة 

 29 ................................................................................................................................................. شاشة االستثناءات 

 32 ......................................................................................................... شاشة استعراض الطلبات لرئيس وحدة المحروقات 

 34 ....................................................................................................... شاشة استعراض الطلبات لموظف وحدة المحروقات 

 36 ................................................................................................................... شاشة استعراض الطلبات لمدير ادارة النقل 

 38 ...................................................................................................................................................... شاشة استعالم 

 40 ........................................................................................................................................... شاشة تقارير الموظفين

 42 ...................................................................................................................................................... شاشة التقارير

 44 ......................................................................................................................................... شاشة الخروج من النظام 

 

 

 

 

 



                                                                                                                
 

---------------------------------------------------------3---------------------------------------------------------  
 

 

 

 

 نبذه عن النظام

جاءت رغبة من ضمن منظومة الخدمات التي نظام إلكتروني  هي قسائم المحروقاتخدمة         

لإدارة بإنشاء نظام من إدارة النقل في جامعة الملك سعود ممثلة بمدير عام إدارة النقل 

عملية تقديم طلبات قسائم المحروقات في الجامعة حسب اللوائح والقوانين المتبعة في  

من أداء عملهم بكل يسر وسهولة وذلك  إدارة النقل لتمكين العاملين في الإدارة وذلك 

 بالتعاون مع عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات ممثلة في إدارة الخدمات الإلكترونية.

  فق و للحصول على قسائم المحروقات لمختلفةا تلطلباا لستقباا على ملنظاا اذھ یعمل

 .  لقسيمةا  مستالا حتى لطلبا تقدیم منذ لیةآ اءاتجر إ

 أصحاب قبل من لقسائما تلباط لستقباانظام يقوم ب وھ قسائم المحروقات منظا

  كل  لحالة لمناسبا اءإلجر ا ذتخاوا لمختصا لقسما لىإ توجیھھاوالصلاحية في الإدارات 

 . لقسيمة لمقدم الطلبا تسلیم حتى لبط
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 شاشة الدخول الي النظام

 
 شاشة الدخول الي النظام

:  الوصف  

 الدخول على النظام من خلال بيانات البريد الإلكتروني للجامعة 
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 ()مدير النظام شاشة
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 شاشة )مدير النظام(

 الوصف :

قسائم بعد دخوله خدمه  مدير النظامهذه الشاشة والتي هي من صلاحيات  تظهر 

قسائم محروقات   طلب الخاصة بالتقديم علي ةوذلك لعمل الاعدادات اللازمالمحروقات 

 والبحث و الاستعلام و التقارير 

 

  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1  

   اختر -2

اضغط على   -3  
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  إدارة المحطاتشاشة 

. 

 

 

إدارة المحطات شاشة  
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 الوصف :

قسائم  قبل بدء عملية التقديم على  اضافة محطة محروقات  يتم من خلال هذه الشاشة

 المحروقات و التي هي من صلاحيات مدير النظام

 

  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1  

   اختر -2

اضغط على   -3  

   اضغط على-4

 اضغط على   -5

 ادخل اسم المحطة  -6

 لحفظ المحطة الجديدة في ادارة المحطات اضغط على   -7

 لتفريغ حقل اسم المحطة  اضغط على   -8

 يتم العودة الي شاشة ادارة المحطات بالضغط علي   -9

 لتعديل اسم المحطة   اضغط على   -10

المختارة و الغاء تفعيل المحطة المفعلة   يتم تفعيل المحطةاضغط على   -11

 سابقا 

 لحذف المحطة بشرط ان لا تكون مرتبطة بطلب سابق  اضغط على   -12

يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة قسائم  بالضغط علي   -13

  المحروقات
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 تحديد أصحاب الصلاحية في الجهات شاشة 

 

 

 

تحديد أصحاب الصلاحية في الجهات شاشة  
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 الوصف :

تحديد موظفين لإعطائهم صلاحية تقديم طلب قسائم محروقات  يتم من خلال هذه الشاشة

   والتي هي من صلاحيات مدير النظام

 

  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1  

   اختر -2

اضغط على   -3  

   اضغط على-4

 اضغط علي   -5

 الرقم الوظيفي   او  الإسماو  إسم المستخدمصاحب الصلاحية سواء عن طريق ادخل  -6

 للتقديم علي طلب موظف صلاحية لللاضافه  اضغط على   -7

 إسم المستخدم/الإسم/الرقم الوظيفي   لتفريغ حقل  اضغط على   -8

يتم العودة الي شاشة تحديد اصحاب الصلاحية في   بالضغط علي   -9

 الجهات

 تقديم طلب  مفعل وبالتالي لا يمكنهلجعل الموظف غير  اضغط على   -10 

لحذف الموظف بشرط ان لا يكون قدم طلب سابق اضغط على   -11  

يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة قسائم  بالضغط علي   -12

 المحروقات
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 صلاحيات قراءة القسائم القادمة من المحطة شاشة 

 

 

 

صلاحيات قراءة القسائم القادمة من المحطة شاشة  
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 الوصف :

تحديد موظفين لإعطائهم صلاحية قراءة القسائم القادمة من  خلال هذه الشاشةيتم من 

  والتي هي من صلاحيات مدير النظامالمحطة 

 

  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1  

   اختر -2

اضغط على   -3  

   اضغط على-4

  اضغط علي   -5

 الرقم الوظيفي   او  الإسماو  إسم المستخدمموظف سواء عن طريق ادخل  -6

 لاضافه صلاحية للموظف لقراءة القسائم القادمة من المحطة اضغط على   -7

 إسم المستخدم/الإسم/الرقم الوظيفي   لتفريغ حقل  اضغط على   -8

صلاحيات قراءة القسائم يتم العودة الي شاشة  بالضغط علي   -9

 القادمة من المحطة  

لجعل الموظف غير مفعل وبالتالي لا يمكنه قراءة القسائم  اضغط على   -10

 القادمة من المحطة 

لحذف الموظف بشرط ان لا يكون قرأ قسائم محروقات مسبقا اضغط على   -11  

يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة قسائم  بالضغط علي   -12

 المحروقات
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 قسائم المحروقاتتقديم طلب شاشة 

 

قسائم محروقاتتقديم طلب شاشة   

 

 الوصف :

  وهم المعرفين موظفي جامعة الملك سعودمن خلال هذه الشاشة، يستطيع مقدم الطلب )

( من التقديم علي طلب الجهه " اصحاب الصلاحية في  في شاشة "  من قبل مدير النظام

)الشخصية  عن طريق ادخال بياناته  التابعة لجهه الموظف قسائم محروقات للمركبات

 و اختيار مركبات الجهه  لاستلام القسائم يدوياالمفوض بيانات  والوظيفية( و
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  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية  -1  

   اختر -2

اضغط على   -3  

   اضغط على-4 

ادخل رقم الجوال  -5  

و لابد  اسم المستخدم او الاسم او الرقم الوظيفي عن طريق ادخل بيانات المفوض سواء -6

 ان يكون من نفس جهه مقدم الطلب 

اختار المركبات المراد عمل قسائم محروقات لها من قائمة مركبات الجهه  -8  

التاكد من ادخال جميع الحقول الاجبارية و ارسال يتم  بالضغط علي   -9

" رئيس قسم المحروقات" الطلب الي  

قسائم الرئيسية لخدمة  شاشة يتم العودة الي ال بالضغط علي   -10

 المحروقات
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 (طلباتي) شاشة عرض الطلب عن طريق

 

طلباتيعرض الطلب عن طريق   

 

 الوصف : 

شاشة  عرض تفاصيل الطلب عن طريق من خلال هذه الشاشة، يستطيع مقدم الطلب 

"تم ارسال الطلبطلباتي و من الممكن حذف  الطلب الذي لم يتم عليه اي اجراء اي حالته "  

 

  الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية.  -1

عن طريق  "طلباتي" يتم عرض تفاصيل الطلب المراد إتخاذ إجراء عليه من شاشة  -2

  الضغط على  

 وذلك لحذف الطلب   اضغط علي   -3

العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة قسائم  يتم   الضغط على  ب -4

 المحروقات
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 الطلبات الوارده(-عرض الطلب عن طريق)الإشعارات

 

ةالطلبات الوارداو  الإشعاراتعرض الطلب عن طريق   

 

 الوصف : 

 يمكن عرض تفاصيل الطلب عن طريق الإشعارات او الطلبات الواردة 

 

  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1  

يتم عرض تفاصيل الطلب المراد إتخاذ إجراء عليه من شاشة الطلبات الواردة عن طريق -2

 او عن طريق اختيار الطلب من الإشعارات. الضغط على  

يمكن عرض الاجراءات التى تم اتخاذها على الطلب فى شاشة الطلبات الواردة عن -3

 .طريق الضغط على  
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 )موافقة او رفض او اسناد( المحروقات وحدةرئيس شاشة اعتماد 

 

 

 

المحروقات وحدةرئيس شاشة اعتماد   

 الوصف :

سواء   لطلبات قسائم المحروقاترئيس وحدة المحروقات  اعتماد يتم من خلال هذه الشاشة

 موظفي وحدة المحروقات  بالموافقة او الرفض او اسناد الطلب الي احد
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  الخطوات :

 البوابة الإلكترونية. تسجيل الدخول على  -1

يتم عرض تفاصيل الطلب المراد إتخاذ إجراء عليه من شاشة الطلبات الواردة عن طريق  -2

 او عن طريق اختيار الطلب من الإشعارات. الضغط على  

تظهر لرئيس وحدة المحروقات تفاصيل الطلب و ايضا قائمة للمركبات المقبولة و قائمة   -3

 مركبات مرفوضة(المركبات المرفوضة )ان وجد 

 -اسناد:او بالموافقة او الرفض سواء   اختر التوصيه -4

عرض الطلب مرة اخري عند رئيس وحدة المحروقات يتم  ،بالموافقةفي حالة التوصية  -

   في شاشة الطلبات الواردة

 -:بالرفضفي حالة التوصية  -

o جديد  قسائم محروقات التقديم علي طلب مقدم الطلبيعتبر رفض نهائي و يحق ل  

 )لابد من ذكر الملاحظات(

o  في حالة ان جميع المركبات داخل الطلب لها حالة  اجباري ويظهر اختيار الرفض

 صرف "لا يصرف لها قسائم"

، تظهر قائمة بإسماء موظفي وحدة المحروقات و يتم اختيار موظف الاسنادفي حالة  -

  منهم لارسال الطلب له لاتخاذ اجراء عليه

 لارسال الطلب بناءا على التوصيه    ضغط على ا -5

 يتم العودة الى الطلبات الواردة   الضغط على  ب -6
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كمية  المحروقات )ارسال اشعار او حساب  وحدةرئيس شاشة اعتماد 

 (القسائم طباعة والمحروقات 

 

 

المحروقات وحدةرئيس شاشة اعتماد   

 الوصف :

لطلبات قسائم المحروقات عن رئيس وحدة المحروقات  اعتماديتم من خلال هذه الشاشة 

كمية المحروقات و حساب  بالقبول طريق ارسال اشعار الي مقدم الطلب بانتهاء طلبه

 ، و من الممكن ارسال اشعار او طباعة القسائم اكثر من مرة.المحروقات قسائموطباعة  

  الخطوات :

 الإلكترونية. تسجيل الدخول على البوابة  -1

يتم عرض تفاصيل الطلب المراد إتخاذ إجراء عليه من شاشة الطلبات الواردة عن   -2

 او عن طريق اختيار الطلب من الإشعارات. طريق الضغط على  

تظهر لرئيس وحدة المحروقات تفاصيل الطلب و ايضا قائمة للمركبات المقبولة   -3

 (وقائمة المركبات المرفوضة )ان وجد مركبات مرفوضة
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تظهر شاشة جديدة بها المركبات المقبولة   ،ضغط علي بال -4

 وبجانب كل مركبة كمية الوقود  

كل مركبة علي حدة و من الممكن  قسيمةوذلك لطباعة  اضغط علي  -5

 طباعة القسيمة اكثر من مرة

وذلك لطباعة قسائم جميع المركبات و من الممكن طباعة   اضغط علي  -6

 القسائم اكثر من مرة 

وذلك لارسال اشعار لمقدم الطلب بقبول الطلب   اضغط علي  -7

تم تنفيذ طلبكم المتعلق بطلب قسائم ي "و تتغير حالته ال  و يعتبر الطلب منتهي

 و من الممكن ارسال اشعار اكثر من مرة "   وحدة المحروقات رئيسمحروقات من 

 يتم العودة الى الطلبات الواردة   الضغط على  ب -8
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 الطلبات المسندةشاشة 

 

لطلبات المسندةشاشة ا  

 

 الوصف :

 رئيس وحدة المحروقات من اعادة اسناد الطلب الي موظف اخر منهذه الشاشة تمكن 

وحدة المحروقات  موظفي  
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  الخطوات :

الإلكترونية تسجيل الدخول على البوابة  -1  

   اختر -2

اضغط على   -3  

   اضغط على -4

تعرض جميع الطلبات المسندة من قبل رئيس وحدة المحروقات الي موظفي وحدة   -5

 " وحدة المحروقات الي موظف تم اسناد الطلبالمحروقات والتي تكون حالتها 

 اي ان الموظف لم يتخذ علي الطلب اي اجراء بعد 

لعرض تفاصيل الطلب و اعادة اسناد الطلب لموظف وحدة   اضغط علي  -6

 محروقات اخر

 من قائمة اسناد الي، اختر موظف وحدة محروقات اخر   -7

 لموظف المختار و ذلك لاعادة اسناد الطلب ل اضغط علي   -8

يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة قسائم   الضغط على ب -9

 المحروقات
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 موظف وحدة المحروقات )موافقة او رفض(شاشة اعتماد 

 

 

موظف وحدة المحروقاتشاشة اعتماد   

 الوصف :

لطلبات قسائم المحروقات  موظف وحدة المحروقات  يتم من خلال هذه الشاشة اعتماد

 سواء بالموافقة او الرفض 

  الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية.  -1

يتم عرض تفاصيل الطلب المراد إتخاذ إجراء عليه من شاشة الطلبات الواردة عن   2

 او عن طريق اختيار الطلب من الإشعارات. طريق الضغط على  

وحدة المحروقات تفاصيل الطلب و ايضا قائمة للمركبات المقبولة   لموظفتظهر  -3

 وقائمة المركبات المرفوضة )ان وجد مركبات مرفوضة(

 -:بالموافقة او الرفض سواء ه  اختر التوصي -4



                                                                                                                
 

---------------------------------------------------------24---------------------------------------------------------  
 

، يتم عرض الطلب مرة اخري عند موظف وحدة   بالموافقةفي حالة التوصية  -

 المحروقات في شاشة الطلبات الواردة 

 -:بالرفضفي حالة التوصية  -

o  يعتبر رفض نهائي و يحق لمقدم الطلب التقديم علي طلب قسائم محروقات

  الملاحظات(جديد )لابد من ذكر 

o   ويظهر اختيار الرفض فقط في حالة ان جميع المركبات داخل الطلب لها حالة

 صرف "لا يصرف لها قسائم"

 لارسال الطلب بناءا على التوصيه    اضغط على  -5

 يتم العودة الى الطلبات الواردة   الضغط على  ب -6

 

كمية المحروقات )ارسال اشعار او حساب  موظف وحدةشاشة اعتماد 

 (القسائموطباعة المحروقات 
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المحروقاتموظف وحدة شاشة اعتماد   

 الوصف :

لطلبات قسائم المحروقات عن المحروقات موظف وحدة  يتم من خلال هذه الشاشة اعتماد

كمية  بالقبول و حساب  بالقبول  طريق ارسال اشعار الي مقدم الطلب بانتهاء طلبه

و من الممكن ارسال اشعار او طباعة القسائم اكثر   المحروقات و طباعة قسائم المحروقات

 من مرة

  الخطوات :

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية.  -1

يتم عرض تفاصيل الطلب المراد إتخاذ إجراء عليه من شاشة الطلبات الواردة عن   -2

 او عن طريق اختيار الطلب من الإشعارات. طريق الضغط على  

تظهر لرئيس وحدة المحروقات تفاصيل الطلب و ايضا قائمة للمركبات المقبولة   -3

 وقائمة المركبات المرفوضة )ان وجد مركبات مرفوضة(

تظهر شاشة جديدة بها المركبات المقبولة   ،ضغط علي بال -4

 وبجانب كل مركبة كمية الوقود  

وذلك لطباعة قسائم كل مركبة علي حدة ومن الممكن  اضغط علي  -5

 طباعة القسيمة اكثر من مرة

وذلك لطباعة قسائم جميع المركبات ومن الممكن طباعة   اضغط علي  -6

 القسائم اكثر من مرة 

وذلك لارسال اشعار لمقدم الطلب بقبول الطلب   اضغط علي  -7

تم تنفيذ طلبكم المتعلق بطلب قسائم ي "و يعتبر الطلب منتهي و تتغير حالته ال 

 اشعار اكثر من مرة " و من الممكن ارسال  محروقات من موظف وحدة المحروقات

 يتم العودة الى الطلبات الواردة   الضغط على  ب -8
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 تحديث حالة القسائمشاشة 

 

تحديث حالة القسائمشاشة   

 الوصف :

قراءة القسائم التي سيتم تسليمها من  موظفي وحدة المحروقاتهذه الشاشة تمكن 

 للمفوض وتحديث حالاتها عن طريق قارئ الباركود 

 

  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية  -1  

   اختر -2

اضغط على   -3  

   اضغط على -4

 ادخل رقم القسيمة   -5

 و سيتم عرض بيانات القسيمةو ذلك لاضافة القسيمة   اضغط علي   -6

 لحذف قسيمة من القائمة  اضغط علي    -7
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الطباعة" الي "تم لتحديث حالة القسائم من "تم و ذلك  اضغط علي   -8

 الاستلام"

يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة قسائم    الضغط على  ب -9

 المحروقات

 

 قراءة القسائم القادمة من المحطةشاشة 

 

قراءة القسائم القادمة من المحطةشاشة   

 الوصف :

المعرفين من قبل مدير النظام في شاشة  موظفي وحدة المحروقات )هذه الشاشة تمكن 

استلامها من قراءة القسائم التي سيتم ( من "صلاحيات قراءة لقسائم القادمة من المحطة"

 وتحديث حالاتها عن طريق قارئ الباركود المحطة 

 

  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية  -1  
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   اختر -2

اضغط على   -3  

   اضغط على -4

 ادخل رقم القسيمة   -5

و ذلك لاضافة القسيمة لعمل تحديث عليها سيتم عرض  اضغط علي   -6

 بيانات القسيمة  

لارفاق ملف من نوع  ضغط علي تستطيع ارفاق صورة من القسائم ،بال -7

pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, jpeg, gif, png  ميجا بايت او  10بحجم لا يزيد عن

 اختيار ملف عن طريق 

 لحذف القسيمة من القائمة  اضغط علي    -8

و ذلك لتحديث حالة القسائم من "تم الاستلام" الي "تم  اضغط علي   -9

 الصرف"

يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة قسائم    الضغط على  ب -10

 المحروقات
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 الاستثناءاتشاشة 
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الاستثناءاتشاشة   
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 الوصف :

طلب وطباعة قسائم رئيس وحدة المحروقات و مدير ادارة النقل من هذه الشاشة تمكن 

 محروقات لمركبات تم الموافقة على الصرف الاستثنائي لها من قبل مدير الجامعة 

  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية  -1  

   اختر -2

اضغط على   -3  

   اضغط على -4

مركبات معينة وفقا لمحددات بحث معينة و هي )الرقم الجامعي تستطيع البحث عن  -5

 للمركبة، رقم اللوحة، الرقم الوظيفي لصاحب المركبة، قائمة الجهات(

 طبقا لمحددات البحث نتائج البحث لاستعراضوذلك اضغط علي   -6

 لافراغ حقول البحث وذلك   اضغط علي -7

 المركباتتستطيع اختيار مركبة او اكثر من قائمة  -8

 لاضافة المركبات الي القائمة  وذلكاضغط علي   -9

 ادخل تحديد كمية الوقود  -10

 من القائمة المركباتلحذف  اضغط علي    -11

لارفاق   ،بالضغط علي  ملف موافقة مدير الجامعةتستطيع ارفاق  -12

 10بحجم لا يزيد عن  pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, jpeg, gif, pngملف من نوع 

 ميجا بايت او اختيار ملف عن طريق  

 وذلك لعمل استثناء علي مركبات معينة اضغط علي   -13

حقل "تحديد كمية الوقود" و "ملف موافقة مدير  وذلك لافراغ  اضغط علي  -14

 الجامعة"
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يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة قسائم   الضغط على ب -15

 المحروقات

، ضغط علي الطلب تظهر شاشة بها تفاصيل الطلب وبالبعد تنفيذ  -16

 تظهر شاشة جديدة بها المركبات المختارة وبجانب كل مركبة كمية الوقود  

وذلك لطباعة قسائم كل مركبة علي حدة و من الممكن  اضغط علي  -17

 طباعة القسيمة اكثر من مرة

اعة  وذلك لطباعة قسائم جميع المركبات و من الممكن طب اضغط علي  -18

 القسائم اكثر من مرة 

 

 

 استعراض الطلبات لرئيس وحدة المحروقات شاشة 

 



                                                                                                                
 

---------------------------------------------------------33---------------------------------------------------------  
 

 

استعراض الطلبات لرئيس وحدة المحروقاتشاشة   

 الوصف :

وذلك لاستعراض   رئيس وحدة المحروقاتتظهر هذه الشاشة والتي هي من صلاحيات  

عليهاالطلبات التي قام هو أو موظف وحدة المحروقات باتخاذ إجراء   

 

  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1  

   اختر -2

اضغط على   -3  

اضغط علي   -4  

ادخل رقم الطلب المراد البحث عنه. -5  

ادخل الرقم الوظيفي لصاحب الطلب المراد البحث عنه. -6  

اختر الجهة المراد عرض الطلبات الخاصة بها. -7  
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المراد استعراض الطلبات من نفس نوعه. اختر حالة الطلب  -8  

طبقا لمحددات البحث. نتائج البحث لاستعراض اضغط   -9  

لتفريغ حقول البحث. اضغط   -10  

 لاستعراض تفاصيل الطلب.  اضغط   -11

يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة قسائم    الضغط على  ب  -12

 المحروقات

 

 المحروقات استعراض الطلبات لموظف وحدة شاشة 
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استعراض الطلبات لموظف وحدة المحروقات شاشة  

 الوصف :

وذلك لاستعراض   موظف وحدة المحروقاتتظهر هذه الشاشة والتي هي من صلاحيات  

 الطلبات التي قام موظف وحدة المحروقات باتخاذ إجراء عليها

 

 

  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1  

   اختر -2

اضغط على   -3  

    اضغط على-4

ادخل رقم الطلب المراد البحث عنه. -5  

ادخل الرقم الوظيفي لصاحب الطلب المراد البحث عنه. -6  

اختر الجهة المراد عرض الطلبات الخاصة بها. -7  
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اختر حالة الطلب المراد استعراض الطلبات من نفس نوعه.  -8  

.طبقا لنتائج البحث لاستعراض نتائج البحث اضغط   -9  

لتفريغ حقول البحث. اضغط   -10  

لاستعراض تفاصيل الطلب.  اضغط   -11  

الرئيسية لخدمة قسائم يتم العودة الي الشاشة   الضغط على  ب -12

 المحروقات

 

 النقلادارة استعراض الطلبات لمدير  شاشة
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استعراض الطلبات لمدير ادارة النقل شاشة  

 الوصف :

في  جميع الطلبات العادية و الاستثنائية بكل حالاتها استعراض  يتم من خلال هذه الشاشة

 النقلادارة خدمة برنامج قسائم المحروقات وهي من صلاحيات مدير 

 

 الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1  

   اختر -2

اضغط على   -3  

   اضغط على-4

 ادخل رقم الطلب المراد البحث عنه.-5

 ادخل الرقم الوظيفي الخاص بصاحب الطلب المراد البحث عنه.-6

 اختر الجهة المراد البحث عن طلباتها الخاصة بها. -7

 اختر حالة الطلب المراد البحث عن الطلبات التي من نفس نوعها.-8
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 .طبقا لمحددات البحث نتائج البحثلاستعراض  اضغط لعرض  -9

 لتفريغ حقول البحث. اضغط  -10

 لعرض تفاصيل الطلب. اضغط  -11

الشاشة الرئيسية لخدمة قسائم  يتم العودة الي   الضغط على  ب -13

 .المحروقات

 

 شاشة استعلام 

 

 

 شاشة استعلام
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 الوصف :

يتم من خلال هذه الشاشة الاستعلام عن قسائم المحروقات الخاصة بكل مركبة وحالاتها 

 النقل ورئيس وحدة المحروقات وموظف وحدة المحروقات. ادارة وهي من صلاحيات مدير

: خطواتال  

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1  

اضغط علي   -2  

اضغط علي   -3  

اضغط علي   -4  

ادخل الرقم الجامعي للمركبة المراد الاستعلام عن قسائمها -5  

الاستعلام عن قسائمها ادخل رقم اللوحة الخاص بالمركبة المراد  -6  

ادخل الرقم الوظيفي الخاص بصاحب المركبة المراد الاستعلام عن قسائمها  -7  

اختر الجهة المراد الاستعلام عن قسائمها  -8  

ادخل رقم القسيمة المراد الاستعلام عنها -9  

طبقا لمحددات البحث نتائج البحث لاستعراض اضغط   -10  

لتفريغ حقول البحث  اضغط   -11  

لطباعة قائمة القسائم  اضغط لعرض   -12  

يتم العودة الي الشاشة الرئيسية لخدمة قسائم    الضغط على  ب  -14

 المحروقات
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 تقارير الموظفينشاشة 

 

 

 

تقارير الموظفين شاشة  
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 الوصف :

موظفي  عدد الجهات التي قام بخدمتها احد استعراض  يتم من خلال هذه الشاشة

والتي هي من  المحروقات و مجموع الكوبونات لاحد الجهات او المجموع الكلي للكوبونات

 رئيس وحدة المحروقات ومدير إدارة النقل صلاحيات 

 

  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1  

   اختر -2

اضغط على   -3  

   اضغط على-4

اختر الشهر  -6  

اختر السنة  -7  

اختر اسم الموظف  -8  

نتائج البحث طبقا لمحددات البحث  لاستعراض اضغط على   -9  

   لتفريغ جميع محددات البحث  اضغط على   – 10
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 التقاريرشاشة 

 

التقارير شاشة  

 الوصف :

معرفة كمية البنزين لجميع القسائم المصروفة وغير المصروفة   يتم من خلال هذه الشاشة 

  والتي هي من صلاحيات مدير حسب الشهور واستعراض المركبات التي لم تصرف قسائمها 

 النقل ورئيس وحدة المحروقات وموظف وحدة المحروقات  ادارة

 

  الخطوات :

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية. -1  

  اختر -2

اضغط على   -3  
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   اضغط على -4

 اختر الشهر المراد استعراض التقارير الخاصة به.  -5

 اختر السنة المراد استعراض التقارير الخاصة بها.  -6

 .طبقا لمحددات البحث نتائج البحث لاستعراض اضغط   -7

 لتفريغ حقول البحث اضغط   -8

 لعرض تفاصيل التقرير  اضغط   -9
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 شاشة الخروج من النظام

 

 شاشة الخروج من النظام

 

 الوصف:

 تمكن المستخدم من الخروج من النظام.

 الخطوات:

 تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية  -1

 . اضغط علي -2

 ."خروج" للخروج من النظاماختر  -3

 


