
نيا تتيح هذه الخدمة طلب صرف مواد مستودية من مستودعات جامعة ام القرى الكترونيا واستالمها الكترو

دون الحاجة لتعبئة نماذج ورقية عن طريق نظام وافي المقدم من عمادة تقنية المعلومات

طلب صرف مواد مستودعيةخدمة 



لمنظومة وافيالدخول 

2

ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور 

الخاصة بك

اختيااار القاةمااة المسااندلة الخاادمات 

االلكترونية اختيار منظومة وافي

الدخول لموقع جامعة ام القرى
1

2

3
4



كيف يعمل ؟

مان يستطيع رةيس الجهة او مدير اإلدارة او

ة مساتودعييفوضوهما بطلب صرف مواد 

لكافااااة المااااوافين التااااابعين لااااالدارة او 

العمادة او الوكالة 

كاااااالجه ة ) طلبااااات العهااااد المسااااتدامة 

الباااد ان تكاااون باسااام المساااتلم ( وخالفااا  

للعهاااادة المسااااتدامة سياااا  اناااا  ساااايتم 

الم تسجيلها اليا عند الموافقة على االسات

كعهدة مستدامة على المستلم 

طلب صرف مواد مستودعيةصالسية 

صااالسية طلااب صاارف المااواد المسااتودعية ممنوسااة لاارةيس الجهااة او ماادير 

او من يفوض بذلك من قبلهما  اإلدارة 

اماالستالم يتم الكترونيا عن طريق النظ اختيار طلب صرف مواد 5



طلب صرف مستودعيانشاء 

2

اختيار انشاء طلب جديد

3

6



  اختيار اسم الطالب من القاةماة بالغا ع علاى ايقوناة بحا

وهااااو الشااااخم المسااااتلم للعهاااادة المسااااتدامة او ال ياااار 

مستدامة
7

8 اض ع على ايقونة انتقال الاهار كافة الموافين

بعاااد تحدياااد اسااام 

المواااااف اضاااا ع 

اختيار
9

طلب صرف مستودعيانشاء 



اضااا ع علاااى  ضاااافة 

ساااطر وذلاااك الضاااافة 

األصناف المطلوبة

اض ع على ايقونة بح  في عمود كود الصنف الاهار قاةمة االصناف11

اختااار بحااا  بحساااب 

وصاااااااف الصااااااانف 

واكتب ج ء من اسام 

ي الصنف بين عالمت

% ( سبااار) %مثاااال %% 

ومن ثم اختر انتقال

10

12

بعااد تحديااد الصاانف

اض ع اختيار
13

طلب صرف مستودعيانشاء 



تستطيع تكرار نفس الخطوات السابقة الضافة سطر وصنف جديد 15

اضاااااف الكمياااااة 

المطلوبة 14

اضا ع( األصاناف ) بعد االنتهاء من  ضافة السطور طلب صرف مستودعيانشاء 

على ايقونة سفظ ثم اعتماد

16



(الطالب ) واسم المستلم ( رقم الطلب ) ستظهر لك معلومات الطلب 

األصااااااااااااااااااااناف 

المسااااااااااتودعية 

المطلوباااااة ماااااع 

اساام المسااتود  

الخاص بكل صنف

طلب صرف مستودعيانشاء 



1

2

3

4

االعتماد الرابع

المساااااتلم للعهااااادة موافقاااااة 

ر المسااتدامة او للمصااروفات ال ياا

مستدامة

االعتماد الثال 

  موافقة امين المستود  وتجهي

الطلب

االعتماد الثاني

موافقاااااااااااة مااااااااااادير 

المستودعات

االعتماد األول

موافقاااااااااااة الجهاااااااااااة 

االشااااااااااارافية علاااااااااااى 

المستود 

او مان يفوضا  كماا فاي الخطاوات ( صااسب صاالسية طلاب الصارف ) بعد انشاء الطلب واعتماده من مدير الجهاة 

اهو بحسب سلسلة الموافقاات المعروضاة ادنااه الاى ان ياتم تنفياذ الصارف بحساب ماالطلب السابقة يتم ارسال 

من وزارة الماليةوالمعتمدة معمول في نموذج طلب الصرف المستودعي  

لطلب صرف مستودعيالموافقات سلسلة 

تنفيذ الصرف

طلب الصرف



طلب صرف مستودعياستعالم عن 

2

3
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ومن ثم اضا ع الطلب ادخل رقم 

على ايقونة ذهاب 



فتح تذكرة الكترونية

يمكاانكم الاادخول علااى صاافحة عمااادة تقنيااة المعلومااات وفااتح 

اشرةتذكرة الكترونية لنظام وافي وسيتواصل معكم المختم مب

والمالسظاتلالستفسارات 


