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 مقدمة

 كالجيات المالية المؤسسات كبيف اإلرىاب كتمكيؿ األمكاؿ غسؿ مكافحة كحدة بيف كالتنسيؽ متعاكفل ان استمرار 
 اإلخطار نظاـ مستخدمي دليؿ) المستند ىذا الكحدة أعدت فقد goAML نظاـ تطبيؽل المتعاكنة األخرل

 عمي كالمتاحة السابقة لممستندات إضافي مستند يعتبر حيث لمنظاـ، أفضؿ فيـ لمحاكلة( goAML اإللكتركني
 استفساراتكـ الكحدة تمقي استمرار إلى اإلشارة نكدك  ،(www.mlcu.org.eg: )لمكحدة اإللكتركني المكقع
 (. goAML.group@mlcu.org.eg) االلكتركني البريد خالؿ مف goAML نظاـ بشأف
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 goAML نظام استخدام في البدء: أولا 
 

 :يمي ماب القياـ goAML نظاـ استخداـ في البدء عند يجب
 أفضؿ أداء لضماف كذلؾ Fire Foxأك Google Chrome متصفح مف اصدار أحدث تحميؿ -أ 

 .لمنظاـ
 .Adobe Flash player برنامج مف إصدار آخر تحميؿ -ب 
 .http://10.200.10.200/goaml كىك goAML بالنظاـ الخاص URL الدخكؿ رابط إدخاؿ -ج 
 .لمنظاـ الدخكؿ يمكف كمنيا ،باألسفؿ المكضحة االفتتاحية الشاشة تظير -د 

 
 .بينيما ما االختيار يمكف كاالنجميزية العربية بالمغتيف متاح النظاـ -ق 

  المستخدمين تسجيل: ثانياا 
 تسجيؿ" عمى الضغط يتـ- Register "لتسجيؿ 

  .النظاـ استخداـ في البدء عند المستخدميف
 فااختيار  التسجيؿ عند يظير: 

 .كجية التسجيؿ (أ )
  أك

  .كشخص التسجيؿ (ب )

 )أ(
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 Register As Organization – كجهة التسجيل ( أ)
 جيات ،1مبمغة جيات: كىي أنكاع ثالثة إلى الجيات تنقسـ حيث تسجيميا، المراد الجية نكع اختيار -1

 .الجية لنكع طبقا المطمكبة البيانات تختمؼك  ،3الرقابية السمطات ،2عالقة ذات
 نكع: كمنيا أدنى كحد 4اإللزامية البيانات كافة إدخاؿ يجب ،بالتسجيؿ تقـك التي الجية بيانات إدخاؿ -2

  .التالى بالشكؿ مكضح ىك كما العناكيف التميفكنات، أرقاـ ،التأسيس رقـ ،االسـ التجارم، النشاط

                                                           
 . كغيرىا األمكاؿ، تحكيؿ شركات لمبريد، القكمية الييئة المالية، األكراؽ شركات التأميف، شركات الصرافة، شركات البنكؾ، 1
 .كغيرىا التحقيقات جيات القانكف، إنفاذ جيات النظيرة، المالية التحريات كحدات 2
 .كغيرىا المالية الرقابة ىيئة المركزم، البنؾ 3
4
 بعالمة *موضح امامها  
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 كافة إدخاؿ كيجب ،(االلتزاـ مسئكؿ) ىك الحالة ىذه كفي بالتسجيؿ القائـ الشخص بيانات دخاؿإ -3
 5 عف تقؿ أال يجب) لمنظاـ لمدخكؿ السر ككممة المستخدـ اسـ: كمنيا أدني كحد اإللزامية البيانات
 بالشكؿ مكضح ىك كما العناكيف ،التميفكنات أرقاـ ،(أرقاـ/حركؼ 11 عف تزيد كأال أرقاـ/حركؼ
 .التالي

 
 . أىميتيا الجية ترل قد ممفات أية إرفاؽ يمكف -4
 – الطمب تقديـ" عمى كالضغط الشاشة أسفؿ يظير الذم( CAPTCHA) التأميف رمز إدخاؿ -5

Submit Request." 
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 حتي الرفض أك بالمكافقة ىارد انتظار كيجب الكحدة، بمعرفة تومراجع تتـ التسجيؿ طمب تقديـ بعد -6
 مكافقة حالة كفي ،لمنظاـ الدخكؿ مف المستخدـ يتمكف
  .بالنظاـ 1لمجية رقـ إنشاء يتـ التسجيؿ طمب عمى الكحدة

  Register As Person – شخصك التسجيل ( ب)
( Register As Person - كشخص تسجيؿ) اختيار -1

 يحؿ مف) االلتزاـ مسئكؿ بخالؼ آخر مستخدـ إلضافة
 .(ومحم

 البيانات كافة إدخاؿ يجب أدني ككحد باألسفؿ مكضح ىك كما بالتسجيؿ القائـ الشخص بيانات إدخاؿ -2
 التميفكنات، العناكيف، الجنسية، كاألخير، األكؿ اإلسـ ،(إليو اإلشارة سالؼ) الجية رقـ :كمنيا اإللزامية

 .السر ككممة المستخدـ اسـ
 .أىميتيا الجية ترل قد ممفات أية إرفاؽ يمكف -3
 إدخاؿ مف االنتياء بعد( CAPTCHA) الشاشة أسفؿ الحقؿ في يظير الذم التأميف رمز دخاؿإ -4

 ".Submit Request – الطمب تقديـ" عمى الضغط يتـ كبعدىا المستخدـ بيانات

                                                           
1
 رقم فريد بالنظام لكل جهة تم قبول طلب تسجيلها. 
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 .الرفض أك بالمكافقة ردىا انتظار كيجب الكحدة، بمعرفة مراجعتو تتـ التسجيؿ طمب تقديـ بعد -5

 Login - الدخول تسجيل: ثالثاا 
 .تيارىااخ تـ كأف سبؽ التي السر ككممة المستخدـ اسـ باستخداـ الدخكؿ يمكف الكحدة مكافقة عمى الحصكؿ بعد

 

 النظام استخدام: رابعاا 
 ما أىميا أمكر عدة مف المستخدميف تمكف كالتي باألسفؿ، المكضحة الشاشة تظير الدخكؿ تسجيؿ بعد
 : يمي

 ممفات رفع طريق عن أو (الويب تقارير) يدويا سواء التقارير؛ من المختمفة األنواع إدخال -أ 
XML. 

 .اعدادها تم التي التقارير أو لموحدة، تسميمها تم التي التقارير ىعم الطالع -ب 
  .Message Board الرسائل لوحة طريق عن الوحدة مع التواصل  -ج 
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 التقارير من المختمفة األنواع إدخال ( أ)

 التقارير أنواع -1
 :منيا كؿ شرح يمي كفيما نظاـال خالؿ مف متاحة التقارير مف أنكاع ثالثة يكجد

 : STR فيها المشتبه العمميات تقرير  1/1
تـ تنفيذىا أك  مشتبو فيياعممية )عمميات( مالية محددة  عف لإلخطار التقرير ىذا يستخدـ 

رفضت تنفيذىا مثال(  الجيةلـ يتـ تنفيذىا )كأف تككف  مشتبو فيياعممية )عمميات( مالية 
 اإلجبارية الحقكؿ كافة ممئ كيراعي ،المالية الجيةلكف بشرط تكافر تفاصيؿ كافية عنيا لدل 

– المبمغة الجية لدل بالتقرير الخاص اإلشارم الرقـ اإلجراء، االشتباه، سبب: )كمنيا
(Reporting Entity . 

 : SAR فيه مشتبه نشاط عن تقرير  1/2
 :يمي عما لإلخطار التقرير ىذا يستخدـ

 نشاط مشتبو فيو بدكف كجكد عممية )عمميات( مالية. 
عنيا لدل  كال تتكافر تفاصيؿ كافيةلـ يتـ تنفيذىا  مشتبو فيياعممية )عمميات( مالية  

 .الجية المبمغة

 : ADDITIONAL INFORMATION FILE (AIF) تقرير  1/3
 يستخدـ ىذا التقرير لمكافاة الكحدة بما يمي:

شخص طبيعي أك شخصية  أك حساب تخصالتي  غير المشتبو فيياالعمميات المالية  
 عنيا اإلخطار./عنواعتبارية مرسؿ 

عف الفترة التي  فييا المشتبو غيرعمى طمب الكحدة بتفاصيؿ العمميات المالية  الرد  
 ستحددىا الكحدة في طمبيا، مع االلتزاـ بالميمة الزمنية المحددة مف قبؿ الكحدة.

مكافاة الكحدة بيا مف  الجية المبمغةتفاصيؿ العمميات المالية غير المشتبو فييا التي تكد  
  تمقاء نفسيا.
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  التقارير إدخال طرق -2

 :XML ممفات رفع  2/1
  ."New Reports – جديدة تقارير" اختيار  2/1/1

 
 .بالشكؿ مكضح ىك كما" XML Upload - XML تحميؿ" عمى غطضال  2/1/2

 
 مكضح ىك كما رفعو المراد XML ممؼ الختيار" Browse -استعراض" عمى الضغط  2/1/3

.التالي بالشكؿ
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  .التالي بالشكؿ مكضح ىك كما "Open" عمي الضغط ثـ رفعو المراد الممؼ تحديد  2/1/4

 مف تككف أف يجب كالتي XML بممؼ الخاصة المرفقات ختيارال استعراض عمي الضغط  2/1/5
 كما( doc, .docx, .xml, .png, .jpg, .pdf, .xls, .xlsx, .rtf.) التالية الصيغ ضمف
 .التالي بالشكؿ مكضح ىك

 
 
 



 

 
 

(12( 

 
 .التالي بالشكؿ مكضح ىك كما "Open" عمى الضغط ثـ رفعو المراد المرفؽ تحديد  2/1/6

 

 بالمواصفات( مرفقات أو XML ممفات سواء) المرفوعة الممفات تكون أن مراعاة يجب  2/1/7
 :التالية

 كيتـ ممؼ، 1111 عف الكاحدة المرة في عنيا اإلخطار المراد الممفات عدد يزيد ال –
 .MB 11 عف مساحتو تزيد ال Zip بصيغة ممؼ في ياضغط

 مف أكثر إلى تقسيمو يجب إليو المشار الحد عف المضغكط الممؼ حجـ زيادة حالة في –
 . 11MB منيا الكاحد الممؼ حجـ يتجاكز ال( ZIP) الصيغة بنفس ممؼ

 :التالي النحك عمى ZIP ممؼ محتكيات تصميـ يككف أف يراعى –
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 قميؿ تستغرؽ كالتي الممفات إرفاؽ عممية لتأكيد"  Attach Files- ممفات أرفؽ" عمى الضغط  2/1/8
  الكقت مف

 كأف سبؽ التي المرفقات إزالة يتيح كالذم" المرفقات ازالة" زر ينشط اإلرفاؽ عممية اكتماؿ بعد  2/1/9
  .اختيارىا تـ

 .التقارير رفع عممية إلنياء "Upload Report File -التقرير ممؼ تحميؿ" عمى الضغط  2/1/11
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 كيمكف، التقرير ممؼ تحميؿ مف النظاـ انتياء عند أدناه بالشكؿ المكضحة النافذة تظير  2/1/11
 Go To XML Uploadحالة تحميؿ التقرير بالضغط عمى "اذىب الى قائمة تحميؿ  متابعة

List - XML."   

 تظير حيث التالي، بالشكؿ مكضح ىك كما النظاـ عمى رفعو تـ الممؼ أف نالحظ البداية في  2/1/12
 ".Uploaded" الممؼ حالة

 
 ىناؾ كاف إذا ما بإظيار النظاـ يقكـ حتى دقائؽ عدة التقرير ممؼ معالجة عممية تستغرؽ  2/1/13

 .عدمو مف بالممؼ أخطاء
 goAML)  اـػػبنظ الخاصة Schemaالػ متطمباتل كفقا) بالممؼ اءػأخط كدػػكج حالة في  2/1/14

 ىك كما  "Failed Validation Invalid Structure" الى الممؼ حالة بتغيير النظاـ سيقـك
 باألسفؿ إليو المشار الرابط عمى الضغط يتـ االخطاء ىذه كلمعرفة التالي بالشكؿ مكضح
عادة بالممؼ المكجكدة األخطاء بتصحيح تقكـ أف المبمغة الجية عمي كيجب  مرة الممؼ رفع كا 
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 .أخرل

 

 بنظػػاـ الخاصة Schemaالػ لمتطمبات كفقا) بالممؼ أخطاء كجكد عدـ حالة في أما  2/1/15
(goAML إلى الممؼ حالة ستتغير "Transferred From Web" إلى ثـ "Approved; 

Scheduled For Processing"، بانتظار الممؼ اف يعني مما التالييف بالشكميف مكضح ىك كما 

بداء لمممؼ رفضيا أك الكحدة قبكؿ  .عميو مالحظات أية كا 

  

 ".Processed" إلى الممؼ حالة تتغير لمممؼ الكحدة قبكؿ كعند  2/1/16
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 .االشتباه سبب: السبب  2/2/1/1
 .المبمغة الجية قبؿ مف المتبع اإلجراء: اإلجراء  2/2/1/2

 
 المبمغة الجية عمى يجب حيث االشتباه مؤشرات كىي: المؤشرات إدخاؿ  2/2/1/3

 STR Suspicious Transaction Report)) تقريرم مف أم باستخداـ اإلخطار عند
 لالشتباه كاحد مؤشر األقؿ عمى تختار أف SAR Suspicious Activity Report)) أك
 مف المالية لممؤسسة المتكافرة المعمكمات عمى بناء كذلؾ النظاـ، مف متاحة فئة كؿ مف
كؿ فئة ل كيرمزعدة فئات،  إلى مقسمة المؤشرات قائمة نجد حيث المتاحة، المصادر كافة

 ما يمي:ك رحرفاف أك ثالثة في بداية اسـ كؿ مؤش
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 " الحرفاف"CC  يشيراف إلى "تصنيؼ العميؿCustomer Classification." 
 .CC/High -المخاطر  عالي: مثاؿ

 " الحركؼCIU تشير إلى "تحديث معمكمات العميؿ "Customer Information 
Update." 

 CIU/Updated during the last 12 - شير 12 آخر: تـ التحديث خالؿ مثاؿ
months. 

 " الحرفافCT يشيراف إلى "نكع العميؿ "Customer Type." 
  . CT/Employee - مكظؼ :مثاؿ

  الحرفاف"DM يشيراف إلى "آلية االكتشاؼ "Detection Mechanism." 
 DM/Automated reports - اآللية التقارير: مثاؿ

  " الحرفافPC يشيراف إلى "جريمة أصمية "Predicate Crime." 
 .PC/Illicit gains -غير المشركع  الكسب: مثاؿ

 " الحرفافSP يشيراف إلى "نمط االشتباه "Suspicion Pattern." 
 SPO/Customer presenting -مف الكاضح أنيا مزكرة  مستنداتالعميؿ  قدـ: مثاؿ

obviously counterfeit documents 
 " الحرفافST يشيراف إلى "نكع االشتباه "Suspicion Type." 

 ST/Money Laundering - أمكاؿ: غسؿ مثاؿ

   خالؿ مف المؤشرات في لمبحث إمكانية يكجد :ممحوظة
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  :التالي بالشكؿ المكضحة فييا المشتبو العممية تفاصيؿ إدخاؿ  2/2/1/4

 يسجؿ بو رقـ العممية في النظاـ الداخمي لممؤسسة المالية، كالذم يجب أف يككف العممية  رقـ(
 رقـ عمي الحصكؿ يمكف أك ،سكاء كاف رقـ مسمسؿ أك ككد أك أم رقـ آخر ؛رقـ فريد لكؿ عممية ال يتكرر

   عمى بالضغط goAML اـػػػػػػػػنظ مف لمعممية جديد
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  إيداع، سحب، تحكيؿ ...إلخ(. 1نكع العممية( 
   تاريخ كمبمغ العممية بالعممة المحمية، كفي حالة إذا كانت العممية بعممة أجنبيو يسجؿ في

ىذا الحقؿ المعادؿ بالصافي )بعد استبعاد قيمة أية مصاريؼ أك عمكالت(، كيتـ ذكر نكع 
 العممة األجنبية كمبمغيا كسعر الصرؼ الفعمي المطبؽ مف خالؿ حقكؿ أخرل بالعممية.

 العممية مكقع. 
 العممية.   كصؼ 
 الطرؼ "مف"  العممية طرفي نكع اختيار(“From” عف مصدر العممية، كالطرؼ "إلى"  كيعبر

“To” عف كجية العممية(، ككؿ طرؼ إما أف يككف:  كيعبر 
 My Client الجية ، كيفترض أف تتكافر عنو لدل الجية المبمغة: عميؿ

كافة المعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا في إطار تطبيؽ قكاعد  المبمغة
 التعرؼ عمى ىكية العمالء.

 :Not My Client  المبمغة لمجية ليس عميالن. 

 مف( تحت كؿ طرؼ مف طرفي العممية-Fromك ) إلي(-To يتـ اختيار نكع األمكاؿ )
 .funds_codeاألمكاؿ  ككدباستخداـ الحقؿ تحت مسمى 

 القائـ بالعممية  قؿح يكجدConductor الطرؼ "مصدر العممية  فيFrom في نظاـ "
goAML، التالية الحالت في إل هاستخداميتم  ل ولكن:  

 .ونيابة عن غير العميؿ شخص قاـ بتنفيذ العممية 
 أحد أصحاب حساب مشترؾ لذا يجب ذكر أم منيـ قاـ بتنفيذ العممية. 

                                                           
1
 Standard XML Reportingيرجي الرجوع لمستند  Transaction Mode Masterالخاصة بأنواع العمليات  Lookupsلالطالع علي القوائم  

Instructions and Specifications (Schema Documentation)  . 
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 بخالؼ صاحبو )أصحابو(.ككيؿ أك مفكض بالتكقيع عمى الحساب  
 سكاء كاف طرؼ العممية عميؿ أك غير عميؿ فيك يككف أحد االحتماالت الثالثة التالية:

  Personشخص طبيعي 
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  تذكر كافة البيانات المتاحة عنو في الحقكؿ المخصصة لذلؾ، مع الجية المبمغة عميل :
 ضركرة مراعاة ما يمي:

 مطابؽ لمستندات تحقيؽ الشخصية ؿ أسماء األشخاص الطبيعييف بشكؿ يتسج
المستخدمة في التعامؿ مع المؤسسة المالية كبذات المغة المكتكبة بيا في ىذه 

 سـالمستندات، كيراعى عند كتابة أسماء األشخاص الطبيعييف أف يسجؿ ا
االسـ  في حقؿ األب، كاسـ First Name -االسـ األكؿ في حقؿ نفسو الشخص
، Last Name -االسـ األخير في حقؿ العائمة كاسـ، Middle Name -الثاني
 -الكسطى/األسماء االسـ حقؿ  فياسـ األب كاسـ العائمة(  بيف)ما  االسماء كباقي

Prefix. 
  يستخدـ الحقؿSSN  )اآلتي لتسجيؿ)الرقـ القكمي: 

 المصرييف، العمالء حالة فيرقمان(  14القكمي )كالذم يجب أف يتككف مف  الرقـ 
أم  بتقديـ العميؿ قاـ ذاإجكاز السفر  أكمف كاقع بطاقة الرقـ القكمي  كذلؾ

 .المبمغة الجيةمنيما عند التعامؿ مع 
 استخداـ  يتـ“UNKNOWN”   األجانب العمالء حالة فيلمؿء الحقؿ . 
   العميؿ كاف سكاء) المبمغة الجية مع التعامؿ عند السفر جكاز بتقديـ العميؿ قاـ إذا 

 جكاز" حقكؿ مجمكعة استخداـ تتيح كالتي" نعـ" اختيار يتـ (أجنبي أك مصرم
 .أدناه الشكؿ في مكضح ىك كما" السفر

  

 سكاء رقـ بيانات مستند تحقيؽ الشخصية المستخدـ  األحوال جميع في تسجؿ(
باستخداـ مجمكعة  المبمغة الجيةالتعامؿ مع  فيقكمي، أك جكاز سفر أك بطاقة 

 .identification -حقكؿ التعريؼ 
 رقـ تميفكف كاحد كعنكاف كاحد عمى األقؿ. إدخاؿ 
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  كبالنسبة الجية المبمغة: فتذكر كافة البيانات المتاحة لدل المبمغة لمجية عميالا  ليس ،

لمحقكؿ اإلجبارية في النظاـ كغير المتاحة لممؤسسة المالية يمكف استخداـ 
“UNKNOWN” لممئيا حسب طبيعة كؿ حقؿ. "0" أك 
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 Entityشخصية اعتبارية 
  تذكر كافة البيانات المتاحة عنو في الحقكؿ المخصصة لذلؾ، الجية المبمغة عميل :

كيجب أف تذكر كافة البيانات المتاحة عف األشخاص الطبيعييف المرتبطيف بو )مديرك 
 المديرالشركة كأعضاء مجمس اإلدارة كغيرىـ كعالقاتيـ بالشركة( في الحقكؿ تحت مسمى 

 .Director(s) -أك المديركف 
  كبالنسبة الجية المبمغة: فتذكر كافة البيانات المتاحة لدل المبمغة لمجية عميال ليس ،

لمحقكؿ اإلجبارية في النظاـ كغير المتاحة لممؤسسة المالية يمكف استخداـ 
“UNKNOWN” لممئيا حسب طبيعة كؿ حقؿ. "0" أك 

 

 
 Accountحساب   

   الجية المبمغةطرؼ  مفتوحاإذا كاف الحساب: 
  )كيخص شخص طبيعي فإنو يجب ذكر صاحب )أصحاب( الحساب، كمف لو )ليـ

 .Signatory(ies)حؽ التكقيع عميو، كالككيؿ )الككالء( في الحقؿ المسمى 
  كيخص شخصية اعتباريةEntity كافة البيانات المتاحة عف ىذه الشخصية  تذكر

االعتبارية في الحقكؿ المخصصة لذلؾ، مع مراعاة ما تـ ذكره سابقا بخصكص حقكؿ 
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أك المكقعيف عمي الحساب  المكقع، كحقكؿ Director(s) -المدير أك المديركف 
Signatory(ies). 

   بيانات المتاحة لدل : فتذكر كافة الالجية المبمغةطرؼ  مفتوحا ليسإذا كاف الحساب
المبمغة، كبالنسبة لمحقكؿ اإلجبارية في النظاـ كغير المتاحة لممؤسسة المالية  المبمغة الجية

 لممئيا حسب طبيعة كؿ حقؿ. "0" أك ”UNKNOWN“يمكف استخداـ 
 تستخدـ حقكؿBeneficiary  المستفيد مف الحساب كذكر بياناتو. لتكضيح 

 
 أية تكافرت إذا) المالية العممية محؿ المنتج/ السمعة بيانات إدخاؿ  2/2/1/5

 Goods and كالخدمات السمع حقكؿ مجمكعة باستخداـ( عنيا معمكمات
Services. 
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 : SAR فيو مشتبو نشاط عف تقرير  2/2/1

 اختيار يتـ الحالة ىذه كفي ذكرهالنحك السالؼ  عمينكع التقرير  اختيار  2/2/2/1
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"Suspicious Activity Report". المبمغة لمجية اإلشارم الرقـ إدخاؿ. 
 .االشتباه سبب: السبب إدخاؿ  2/2/2/2
 .اإلجراء إدخاؿ  2/2/2/3
المؤشرات: مؤشرات االشتباه )عمي النحك السالؼ تكضيحو في تقرير  إدخاؿ  2/2/2/4

STR.) 
 .جية أك حساب أك شخص يككف أف الممكف مف: التقرير أطراؼ  2/2/2/5

 : ADDITIONAL INFORMATION FILE (AIF) تقرير دخاؿإ  2/2/2
 ADDITIONAL " اختيار يتـ الحالة ىذه كفيسبؽ،  كما التقرير نكع اختيار  2/2/3/1

INFORMATION FILE (AIF) "، التقرير بيانات إدخاؿ في البدء يمكفذلؾ  بعد 
  .التالي الشكؿ في المكضحة

 .المبمغة لمجية اإلشارم الرقـ إدخاؿ  2/2/3/2
برقم  الجهة المبمغةسوف تقوم الوحدة بموافاة رقـ الكحدة اإلشارم:  إدخاؿ  2/2/3/3

 كذلؾFIU Reference Number  - مرجع إلدراجه في حقل رقم الوحدة اإلشاري
بإرسالو  المبمغة الجيةليذا النكع مف التقارير، أما في حالة قياـ  الكحدةطمب  حالة في
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 المرسل باإلخطار الخاص المرجع رقممف تمقاء نفسيا يجب أف تكتب في ىذا الحقؿ 
 .التقرير هذا عنه

 AIF/Non-suspiciousكىك فقط التقرير بيذا الخاص المؤشر اختيار  2/2/3/4
Transactions. 

 المشتبو العمميات تقرير في المكضحة الطريقة بنفس العمميات بيانات إدخاؿ  2/2/3/5
 (.STR) فييا

 التقارير عمي الطالع ( أ)

 إعدادها تم تقارير -1
 تسميميالـ يتـ االنتياء منيا بعد أك التقارير التي تـ االنتياء منيا بالفعؿ كلكف لـ يتـ  التيتقارير الكيب  كىي

 كالتي ،"إعدادىا تـ تقارير" قائمةلمكحدة مف خالؿ  تسميميامف الممكف حفظيا كعرضيا قبؿ حيث  لمكحدة،
 :التالي الشكؿ في تظير

 

 :يمي ما إلييا ارشالم القائمة كتتضمف
 حفظو كلـ يتـ االنتياء منو.  تـآخر تقرير كيب  يخصالحالي:  التقرير  1/1
لمكحدة كما  المسممةالقائمة عمي جميع تقارير الكيب غير  هىذ تحتكم: المسّممة غير الكيب تقارير  1/2

ىك مكضح بالشكؿ التالي، حيث يمكف إدخاؿ فترة زمنية لمبحث عف تمؾ التقارير فييا، كعند ظيكر 

أك تعديمو  ،باستخداـ ىذه األيقكنة بياناتو الستعراضأم تقرير منيا  ختيارنتيجة البحث يمكف ا

 .باستخداـ ىذه األيقكنة حذفو أك ،ىذه األيقكنة  باستخداـ
 



 

 
 

(28( 

 

 تسميمها تم تقارير -2
 قائمة خالؿ مف تظير( كيب تقارير أك ،XML)سكاء تقارير لمكحدة  كتسميمياالتي تـ االنتياء منيا  التقارير
 :التالي بالشكؿ مكضح ىك كما "تسميميا تـ"تقارير 

 

 :يمي ما إلييا المشار القائمة كتتضمف
فقط دكف إمكانية  استعراضيا يمكفالتي تـ تسميميا لمكحدة ) XMLتقارير الػ كىي :XML تقارير  2/1

التعديؿ فييا( كذلؾ بإدخاؿ فترة زمنية لمبحث عف تمؾ التقارير فييا، كعند ظيكر نتيجة البحث يمكف 
كما ىك مكضح في الشكؿ التالي، حيث يتبيف مف ىذه النافذة عدة  ستعراضواختيار أم تقرير منيا ال

 بيانات أىميا:
 التقرير رقـ. 
 التقرير نكع. 
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 التقرير حالة. 
 التقديـ ختاري. 

 

 بالضغط عمى ىذه األيقكنة يمكف عرض بيانات التقرير. 

  
إدخاؿ فترة زمنية لمبحث عف تمؾ  كفلمكحدة، حيث يم المسممةالكيب  تقارير كىيالكيب:  تقارير  2/2

باستخداـ ىذه األيقكنة  الستعراضوالتقارير فييا، كعند ظيكر نتيجة البحث يمكف اختيار أم تقرير منيا 

 .كما ىك مكضح بالشكؿ التالي الخاص بو باستخداـ ىذه األيقكنة  XMLأك حفظ ممؼ الػ 
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 Message Board – الرسائل لوحة ( أ)

 

 :خالليا مف يمكف حيث الكحدة، مع التكاصؿ نيةإمكا الرسائؿ لكحة تتيح 

 كطمبات المعمكمات الكاردة منيا كالرد عمييا لكحدةا استفسارات تمقي . 
 لمكحدة رسائؿ إرساؿ. 
 مرفقات خاصة بالتقارير التي سبؽ إرساليا.  إرساؿ 
 مكانية المتبادلة الرسائؿ حفظ  . (المتاحة المساحة حسب) إلييا الرجكع كا 

 استخدام لوحة الرسائل

 يمكف إرساؿ رسالة جديدة لمكحدة بالضغط عمى "جديد" كما ىك مكضح باألسفؿ.  .1
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 : يمي ما إجراء يمكف خالليا كمف المكضحة النافذة تظير ذلؾ بعد

 (.الرسالة عنكاف كجد، إف اإلشارم الرقـ الرسالة، أكلكية) تحديد 
 مرفقات اختيار. 
 الرسالة نص إدخاؿ. 
 بعد فيما عمييا لمعمؿ كمسكدة الرسالة حفظ. 

"رد"، الرد عمى رسالة سبؽ كأف أرسمتيا الكحدة، كذلؾ بتحديد الرسالة المراد الرد عمييا ثـ الضغط عمى  .2
كما يمكف بعد تحديد الرسالة حذفيا أك اختيار ما اذا قد تـ قراءتيا أـ لـ تتـ قراءتيا أك نقميا إلى 

 األرشيؼ.
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 .  يمكف إضافة مجمدات جديدة عف طريؽ الضغط عمى "تعديؿ المجمدات".3

 

اتجاىو فمثالن إذا كاف لمرسائؿ تظير بعد ذلؾ النافذة التالية، كمف خالليا يمكف إضافة اسـ المجمد، كتحديد 
ف كاف لمرسائؿ المرسمة يتـ اختيار )Incomingالكاردة يتـ اختيار )  الضغط يتـ النياية كفي ،(Outgoing(، كا 

 " لحفظ المجمد.Save" عمى
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 النظام مدير: خامساا 

 Roles Management األدوار دارةإ -أ 
ىذه النافذة خاصة بالقكائـ التي تحتكم عمى صالحيات  -1

 .الجيةمستخدمي النظاـ في 
 كمادارة االدكار" إيتـ الكصكؿ إلى ىذه القكائـ بالضغط عمى " -2

 ىك مكضح بيذا الشكؿ:
ىما ك تظير الصفحة التالية التي يكجد بيا نكعاف مف األدكار  -3

"RE admin" ك "RE user" : 
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دكر عمى مجمكعة مف الصالحيات الخاصة بالمستخدميف كالمكضحة في الشكؿ يحتكم كؿ  -4
 التالي، كالمسبؽ تعريفيا مف قبؿ النظاـ كال تكجد امكانية لتعديميا:
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 :صالحية كؿ شرح يكضح جدكؿ يمي كفيما

 شرح الصالحية اسم الصالحية

Enter Web Reports -  ادخؿ تقارير
 الكيب

 يدكيا عمى النظاـ، كحفظو.إدخاؿ االخطار 

Submit Web Reports – تقارير  تقديـ
 الكيب

رسالو لمكحدة.  اعتماد إدخاؿ االخطار يدكيا عمى النظاـ، كا 

Upload XML Reports -  تحميؿ
 XMLتقارير 

رسالياك  XMLتحميؿ تقارير   .لمكحدة ا 

View All RE Reports -  عرض جميع
 تقارير الجية المبمغة

المبمغة كالتي تـ  بالجيةاالطالع عمى كافة التقارير الخاصة 
 ،XML)تقارير  أك الكيب تقارير سكاءارساليا إلى الكحدة )

 .(فقط الكيب)تقارير  المسّممة غيرالتقارير ك 

View My Organization Details - 
 بي الخاصة الجية بيانات عرض

 تعديميا.جؿ أمف  جيةبالاالطالع عمى البيانات الخاصة 

View My User Details –  عرض
 بيانات المستخدـ

االطالع عمى البيانات الخاصة بالمستخدـ نفسو مف اجؿ 
 تعديميا.

View Message Board -  عرض
  لكحة الرسائؿ

النافذة الخاصة بمكحة الرسائؿ المتبادلة بيف الكحدة  فيالتحكـ 
 كالجية المبمغة.

Reporting Statistics -  احصائيات
 االبالغ

المتعمقة بعمميات  باإلحصائياتالتحكـ في النافذة الخاصة 
عمى ىذه  كاالطالعالتي قامت بيا الجية المبمغة، بالغ اإل

 اإلحصائيات.
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 قكائـ أدكار المستخدميف. بإدارةالنافذة الخاصة  فيالتحكـ  Roles Management –األدكار دارة إ

 User – دارة المستخدميفإ
Management 

 النافذة الخاصة بتحديد صالحيات المستخدميف. فيالتحكـ 

Manage Organization Change 
Request 

 الجيةاالطالع عمى النافذة الخاصة بطمبات تغيير بيانات 
 .المبمغة

Manage User Change Request  بيانات  تعديؿاالطالع عمى النافذة الخاصة بطمبات
الخاصة بالمستخدميف النشطيف المسجميف  النافذةك ، يفالمستخدم

 عمى النظاـ.

Can Create Change Requests 
For My User 

 ـبي الخاصة، كفى الحالة يفالمستخدم التعديؿ في بيانات
 اعادة تعييف كممة المركر. كذا(، ك ُمفعؿ غير/ُمفعؿ)

Entity Change Request Submit 
Change And Finalize 

المبمغة  الجيةبيانات  في بالتعديؿتقديـ كانياء الطمبات الخاصة 
كتفعيؿ ىذا الطمب فعميا عمى النظاـ. )كىذه الصالحية يتـ 

 .استخداميا مف قبؿ الكحدة فقط(

Entity Change Request Submit 
Change 

 .المبمغة الجيةب الخاصةبيانات ال فيلتعديؿ اطمب  تقديـ

Entity Change Request Recall 
Change 

 .المبمغة البيانات الخاصة بالجية فيالتعديؿ الغاء طمب 

Entity Change Request Recall 
New  

 .المبمغة البيانات الخاصة بالجية فيمتعديؿ ل جديدالغاء طمب 

RE Admin Approve Change 
Person Change Request 

. بالمستخدميفالبيانات الخاصة  فيمتعديؿ لطمب المكافقة عمى 
 )اعتماد ثاني(
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RE Admin Finalize Change 
Person Change Request 

كتفعيؿ  بالمستخدميفالبيانات الخاصة  فيمتعديؿ ل انياء طمب
 ىذا الطمب فعميا عمى النظاـ. )اعتماد نيائي(

RE Admin Reject Change 
Person Change Request 

 .بالمستخدميف البيانات الخاصة فيلتعديؿ اطمب  رفض

RE Admin Verify Change Person 
Change Request 

. بالمستخدميفالبيانات الخاصة  فيلتعديؿ اطمب مراجعة 
 )اعتماد أكؿ(

Person Change Request Submit 
Change And finalize 

 المستخدميفبيانات  في بالتعديؿتقديـ كانياء الطمبات الخاصة 
ىذا الطمب فعميا عمى النظاـ. )كىذه الصالحية يتـ كتفعيؿ 

 استخداميا مف قبؿ الكحدة فقط(
Person Change Request Recall 

Change 
 .بالمستخدميف الخاصةبيانات ال فيتعديؿ لمالغاء طمب 

Person Change Request Submit 
Change 

 .بالمستخدميف الخاصةبيانات ال فيتعديؿ لمطمب  تقديـ

RE Admin Approve New Person 
Change Request 

 الخاصةبيانات ال فيتعديؿ لم جديدالمكافقة عمى طمب 
 .)اعتماد ثاني( بالمستخدميف

RE Admin Finalize New Person 
Change Request 

كتفعيؿ  بالمستخدميف الخاصةبيانات ال فيتعديؿ لم طمبانياء 
 ىذا الطمب عمى النظاـ. )اعتماد نيائي(

RE Admin Reject New Person 
Change Request 

 .بالمستخدميف الخاصةبيانات ال في لمتعديؿ جديدطمب رفض 

RE Admin Verify New Person 
Change Request 

 الخاصةبيانات ال في لمتعديؿ جديدطمب  مف التحقؽ
 . )اعتماد أكؿ(بالمستخدميف

 
الصالحيات التي يتـ اختيارىا مف كافة الصالحيات يمكف إنشاء دكر جديد بو قائمة مفضمة مف  -5

 المكجكدة بالنظاـ . كذلؾ باتباع الخطكات التالية:
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  الضغط عمى الزر الخاص بػ
"RoleManagement_AddANewRoleForThisEntry". 

  
 ادخاؿ "االسـ" الخاص بالدكر الجديد.  
  الضغط عمى زر"Create Role". 

 
 

صالحيات المرغكب اضافتيا الى القائمة المفضمة يتـ الضغط عمى كعند االنتياء مف اختيار ال -6
 لحفظيا. "Save"زر 
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 :المستخدمين أدوار إدارة -ب 
ىذه النافذة ىي المسئكلة عف تحديد صالحيات مستخدمي  -1

 .الجيةالنظاـ في 
يتـ الكصكؿ الييا عف طريؽ الضغط عمى ايقكنة "ادارة ادكار  -2

  التالي: المستخدميف" كما ىك مكضح بالشكؿ
 سيتـ االنتقاؿ الى الصفحة التالية:  -3

 

المسجميف  الجيةحيث يتضح مف الشكؿ السابؽ أف ىذه النافذة تحتكم عمى جميع المستخدميف ب -4
 داخؿ النظاـ.

كيمكف تحديد صالحيات المستخدميف عف طريؽ الضغط عمى اسـ المستخدـ كاختيار القائمة /  -5
 Roleادارة االدكار  1القكائـ المراد اعطائيا ليذا المستخدـ )التي تـ شرحيا في النقطة رقـ 

Management:كما ىك مكضح مف الشكؿ التالي ) 
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 "Save"اد اعطائيا لممستخدـ يتـ الضغط عمى زر كعند االنتياء مف اختيار القائمة / القكائـ المر  -6
 لحفظيا.

 

 :المستخدمين طمبات إدارة -ج 
ىذه النافذة ىي المسئكلة عف ادارة )المكافقة / التعديؿ /  -1

مف انشاء  الجيةالرفض( طمبات مستخدمي النظاـ في 
 مستخدـ جديد اك تعديؿ في بيانات مستخدـ حالي.

عمى ايقكنة "ادارة يتـ الكصكؿ إلييا عف طريؽ الضغط  -2
 طمبات المستخدميف" كما ىك مكضح بالشكؿ التالي:
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 سيتـ االنتقاؿ الى الصفحة التالية:  -3

 

 

 الشكؿ السابؽ يحتكم عمى عدة تفاصيؿ سيتـ شرحيا تباعا عمى النحك التالي: -4
الرقم الموضح 

 في الشكل
 الشرح

 تحديد فترة البحث التي سيقـك النظاـ بالبحث عنيا 1
تحديد نكع الطمبات التي سيقكـ النظاـ بالبحث عنيا ) الكؿ / نشط / بانتظار اجراءاتي  2

 / جارم العمؿ (.
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البيانات فعند الضغط عمى ىذه المنطقة ستظير مجمكعة مف القيـ  / تنقيةتصفية  3
تخص كؿ عمكد كتتـ تصفية / تنقية البيانات عمى حسب القيمة التي يقكـ المستخدـ 

 باختيارىا
 : بالضغط عمى ىذا الزر سيتـ فتح البيانات الخاصة بالمستخدـ لمراجعتيا.   4
بالضغط عمى ىذا الزر سيتـ فتح البيانات الخاصة بالمستخدـ الصدار طمب :   5

 لتعديؿ بيانات المستخدـ
خاص بحالة المستخدـ كتختمؼ القيـ المكجكدة بو عمى حسب نكع الحالة كما ىك  6

 مكضح فيما يمي
  تعني أف مدير النظاـ بالجية المبمغة قاـ بتفعيؿ مستخدـ جديد لمعمؿ أك تـ التفعيؿ :

 قاـ باعتماد طمب تعديؿ بيانات لمستخدـ حالي.
  تعني أف المستخدـ قاـ باستعادة طمب تعديؿ البيانات الذم قاـ تمت االستعادة :

 بتقديمة.
  ض الطمب المقدـ مف قاـ برفالمبمغة  الجية: تعني أف مدير النظاـ بمرفكض

 المستخدـ سكاء كاف طمب لمستخدـ جديد أك طمب لتغيير بيانات مستخدـ حالي.
خاص بحالة المستخدـ كتختمؼ القيـ المكجكدة بو عمى حسب نكع الحالة كما ىك  7

 مكضح فيما يمي
  تعني أف مدير النظاـ بالجية المبمغة قاـ بتفعيؿ مستخدـ جديد لمعمؿ أك تـ التفعيؿ :
 ـ باعتماد طمب تعديؿ بيانات لمستخدـ حالي.قا
  تعني أف المستخدـ قاـ باستعادة طمب تعديؿ البيانات الذم قاـ تمت االستعادة :

 بتقديمة.
  قاـ برفض الطمب المقدـ مف المبمغة  الجية: تعني أف مدير النظاـ بمرفكض

 حالي.المستخدـ سكاء كاف طمب لمستخدـ جديد أك طمب لتغيير بيانات مستخدـ 
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ىذا الرابط يفيد أف ىذه العممية في انتظار تصريح مدير النظاـ بالجية المبمغة  8
كبالضغط عمى الرابط سيتـ االنتقاؿ إلى نافذة جديدة تحتكم عمى بيانات المستخدـ 
كمجمكعة مف الركابط، كيختمؼ شكؿ الشاشة عمى حسب نكع الطمب المنفذ مف قبؿ 

 المستخدـ عمى النحك التالي:
 فى حالة المستخدـ الجديد 

سنالحظ أنو فى الخانة الخاصة "بنكع الطمب" بكجد قيمة "مستخدـ جديد" باالضافة الى 
كافة البيانات الخاصة بيذا المستخدـ، كايضا امكانية اضافة اية تعميقات مف قبؿ 

 المراجع كما ىك مكضح مف الشكؿ التالي:

 
 فى حالة تغيير بيانات لمستخدـ حالي 

ظ أنو فى الخانة الخاصة "بنكع الطمب" بكجد قيمة "مستخدـ قائـ" باالضافة الى سنالح
مشاىدة كافة البيانات التي قاـ المستخدـ بتغييرىا، كايضا امكانية اضافة اية تعميقات 

 مف قبؿ المراجع كما ىك مكضح بالشكؿ التالي:
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بمراجعة البيانات الخاصة بطمب  الجيةكبعد اف يقـك المسئكؿ عف مراجعة البيانات فى 
اضافة مستخدـ جديد لمنظاـ اك طمب تعديؿ بيانات مستخدـ قائـ، كيجب أف يقكـ بالتأكد 
مف اف كافة البيانات صحيحة كعدـ كجكد اية اخطاء بيا، كالنياء ىذا الطمب يككف اماـ 

 المراجع عدة خيارات التخاذىا، نشرحيا فيما يمي:
  راجع األكؿ" لمتأكيد عمى انو قاـ  بمراجعة : يستخدـ مف قبؿ "الم

 الطمب.
  ."يستخدـ مف قبؿ "المراجع الثاني" لقبكؿ مراجعة "المراجع األكؿ : 
  :  النياء ىذا الطمب كتفعيمة عمى النظاـ.الجيةيستخدـ مف قبؿ "مدير " 
   : أك "المراجع" كذلؾ لرفض ىذا الطمب.الجيةيستخدـ مف قبؿ "مدير " 
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  :نشطينال مستخدمينال -د 
ىذه النافذة ىي المسئكلة عف ادارة مستخدمي النظاـ في الجية  -1

المبمغة المفعميف عمى النظاـ )مف حيث تعديؿ البيانات الخاصة 
بيـ أك كقؼ مستخدـ أك اعادة تييئة كممة السر الخاصة 

 بالمستخدـ(.
كما ىك مكضح بالشكؿ  يتـ الكصكؿ الييا عف طريؽ الضغط عمى ايقكنة "مستخدميف نشطيف" -2

 التالي:
 سيتـ االنتقاؿ الى النافذة التالية:  -3

 
 الشكؿ السابؽ يحتكم عمى عدة تفاصيؿ سيتـ شرحيا تباعا عمى النحك التالي: -4

 تحديد فترة البحث التي سيقـك النظاـ بالبحث عنيا.  4/1
تصفية / تنقية البيانات فبالضغط عمى ىذه المنطقة ستظير مجمكعة مف القيـ   4/2

كؿ عمكد كتتـ تصفية / تنقية البيانات عمى حسب القيمة التي يقـك تخص 
 المستخدـ باختيارىا.

 :يمي كما مكضحة كظائؼ لعدة تستخدـ األزرار مف مجمكعة  4/3
 .عمييا لالطالع بالمستخدـ الخاصة البيانات عرض:    4/3/1
 .بالمستخدـ الخاصة البيانات بتعديؿ طمب إصدار:    4/3/2
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 .بالمستخدـ الخاصة السر كممة تييئة إعادة:    4/3/3
 .لمعمؿ المستخدـ تفعيؿ/  كقؼ:    4/3/4

  :الجهة طمبات دارةإ -ق 
ىذه النافذة خاصة بعرض الطمبات الخاصة بتغيير  -1

 التي قامت بتقديميا الى الكحدة. المبمغة الجياتبيانات 
يتـ الكصكؿ الييا عف طريؽ الضغط عمى ايقكنة "إدارة  -2

  التالي:" كما ىك مكضح بالشكؿ الجيةطمبات 
 سيتـ االنتقاؿ الى النافذة التالية: -3

 
 يحتكم الشكؿ السابؽ عمى مجمكعة مف التفاصيؿ سيتـ شرحيا تباعا عمى النحك التالي:  -4

 تحديد فترة البحث التي سيقـك النظاـ بالبحث عنيا.  4/1
تحديد نكع الطمبات التي سيقـك النظاـ بالبحث عنيا ) الكؿ / نشط / بانتظار   4/2

 جارم العمؿ (.اجراءاتي / 
 .عمييا لالطالع الجيةب الخاصة البيانات عرض:    4/3
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 :النشطة الجهات -ك 
 المبمغة(. الجيةالنشطة ) لجياتاعرض  -1
 لجياتايتـ الكصكؿ الييا عف طريؽ الضغط عمى ايقكنة " -2

 النشطة" كما ىك مكضح بالشكؿ التالي:
 سيتـ االنتقاؿ الى النافذة التالية: -3

 

 عمى مجمكعة مف التفاصيؿ سيتـ شرحيا تباعا عمى النحك التالي:يحتكم الشكؿ السابؽ  -4
 تحديد فترة البحث التي سيقـك النظاـ بالبحث عنيا.  4/1
 .عمييا لالطالع الجيةب الخاصة البيانات عرض:    4/2
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 :اإلحصائيات -ز 
 بالجية الخاصة االبالغ احصائيات مف عدد تنفيذ تتيح النافذة ىذه 

  كالمكضحة بالشكميف التالييف: التالية الخطكات باتباع كذلؾ المبمغة
 . Admin –" مف قائمة مدير النظاـ Statistics" اختيار -1
مف اإلحصائيات المتاحة مف النظاـ  المطمكبة االحصائية اختيار -2

 كمنيا:
 Reports By -عدد التقارير المرسمة لمكحدة خالؿ فترة معينة )مقسمة حسب نكع التقرير(    2/1

Entity And Type. 
 Reports By Entity –عدد التقارير المرسمة لمكحدة خالؿ فترة معينة )مقسمة بالشيكر(   2/2

And Date. 
عدد التقارير المرسمة لمكحدة خالؿ فترة معينة )مقسمة حسب حالة التقرير؛ مقبكؿ،   2/3

  .Reports By Status And Date –مرفكض...( 
الؿ فترة معينة )مقسمة حسب حالة العممية؛   عدد العمميات المالية المتضمنة في التقارير خ  2/4

  .Transactions By Entity And Date –مقبكلة/مرفكضة(  
كحالة  عدد العمميات المالية المتضمنة في التقارير خالؿ فترة معينة )مقسمة حسب نكع التقرير  2/5

 .Transactions By Type And Date (العممية
 بالبحث عنيا.تحديد فترة البحث التي سيقـك النظاـ  -3
 لتحميؿ نتائج البحث.  عمى الزر التالي  الضغط -4
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 My goAML: سادساا 
" My goAML" عمى الضغط طريؽ goAML نظاـ لمستخدمي يمكف

 :يمي ما

 .الحالي بالمستخدـ الخاصة السر كممة تغيير -أ 
بالضغط عمي "بيانات  ،الحالي المستخدـ بيانات عرض -ب 

 بالشكؿ التالي. ةكضحالمالمستخدـ بالجية" بعدىا تظير بياناتو في النافذة 

 
 فييا كالتعديؿ المبمغة الجية بيانات عرض يمكف" الجيةبالضغط عمي "بيانات  ،الجيةبيانات  عرض -ج 

 :التالي الشكؿ ُيظير كما
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