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هدف هذا العرض

ؤقتالمالتقريرملءبمتابعةوالشركاءالرئيسيالمستفيدمعرفةضمان

InterimReportفيتقديمهوحتىفتحهوقتمنMIS.

!تحذير 

جميعوتحميلالمطلوبة،والنفقاتالمعلوماتجميعمألتقدأنكمنتأكد

الحساباتمدققإلىالتقريرإرسالقبلوالمخرجات،الداعمةالمستندات

.بكالخاص

هأنيعنيمماخطي،هووالمعلوماتاإلدارةنظامفيالتقاريرإعدادإجراءإن

.السابقةالخطوةإلىالعودةيمكنكالمرحلةإلىالوصولبمجرد
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(ال يمكن إجراء أي تحرير)عرض التقرير 1.

(غير ممكن إذا تم إرسال التقرير إلى مدقق الحسابات أو أثناء التعديل)تحرير التقرير 2.

!!(ذلكبعدحرير أي محتوياتتيمكنال : إنتبه)إرسال التقرير إلى مدقق الحسابات 3.

(فقط بعد التدقيق. قائد المشروعلفقط )JTSإرسال التقرير إلى السكرتارية الفنية المشتركة 4.

مفتوح/إشارة غلق5.

(في هذه الصورة، ال يزال قابالً للتحرير)حالة التقرير 6.

إختيار التقرير
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نص فقط-تحرير الحالة واألحداث 

معلومات وملخص/ تحرير التقرير 
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النص فقط -تحرير النتائج الرئيسية والتآزر 

النتائج الرئيسية/ تحرير التقرير 
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نصوص وقيم محددة-تحرير اإلطار المنطقي 

اإلطار المنطقي/ تحرير التقرير 
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نص فقط-تحرير المخاطر المحتملة 

المخاطر المحتملة/ تحرير التقرير 
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النص وأقسام النواتج واألنشطة ذات الصلة بحزمة - WPتحرير تنفيذ حزمة العمل 

العمل 

تنفيذ خطة العمل/ تحرير التقرير 
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:فصل تسليم المخرجات عن طريق يمكنك تغيير: WPمخرجات حزمة العمل /تحرير تنفيذ

"المتوقع"إلغاء تحديد مربع اإلختيار 
....أنقر على الساعة و

مخرجات خطة العمل/ تنفيذ/ تحرير التقرير 
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حدد الفصل الجديد و3.

!بعد ذلك لتنفيذ التغييرات" تأكيد"تضغط علىال تنسى أن... 4.

مخرجات خطة العمل/ تنفيذ/ تحرير التقرير 

10



الموازنةبندعرض/تحرير1.

(Excelجدول)الموازنةإحضار2.

(WPsموازنةبنودكافةمراجعةعندمفيد:تلميح)الموازنةبنودبحث3.

المصروفات/ تحرير التقرير 
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إضافة مصروفات1.

عرض المصروفات2.

تحرير مصروفات محددة3.

(واتبمفيد مع التكاليف المتكررة، مثل الر: تلميح)نفقات مكررة 4.

حذف المصروفات 5.

نقل المصاريف إلى التقرير التالي6.

مصروفات بند الموازنة/مصروفات/تقرير تحرير
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الحظ)٪ والمالحظات 50إلضافة مصروفات، يجب ملء كافة الحقول، باستثناء قاعدة 
(زر تأكيد

إضافة مصروفات
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مثال على خطأ في المبلغ المحول بسبب االختالف بين الراتب اإلجمالي والمصاريف 
المتعلقة

خطأ-إضافة المصاريف 
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استخدم حقل المالحظات للتوضيح، ولكن طابق المبلغ الذي تبلغ عنه... 

حل الخطأ-إضافة المصاريف 
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.(1)العملةبنفس(2)الوثيقةفيالمذكورالمبلغهوإدراجهسيتمالذيالمبلغ
التحويلمبلغتثبيتويتم،InforEuroلـوفقًا(3)تلقائيًااليوروإلىالتحويلحسابيتم

.الحساباتمدققإلىتقديمهعندفقط

.

عملة غير اليورو–إضافة نفقات 
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قيمة في حقل ضريبة ال" نعم"إذا كان لديك نفقات مع ضريبة القيمة المضافة، فحدد 

.  المضافة، وستظهر الحقول األخرى للسماح بإدخال النسبة المئوية

.سيتم حساب المبلغ تلقائيًا

VATمع ضريبة القيمة المضافة ... إضافة النفقات
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سمح الشريك سهًما أحمر أسفل المصروفات المقفلة عندما ي  / سيرى المستفيد الرئيسي 

تفيد تقديم النفقات ، يحتاج المسإلعادة.السابقبإعادة تقديم مبالغ مستقطعة في التقرير 

ط يمكن فق(.الرمز البنفسجي)المبالغ المستقطعة " استنساخ"الشريك إلى / الرئيسي 
إعادة تقديم المصاريف ذات السهم األحمر
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(مؤهلة إلعادة التقديم)إعادة تقديم االستقطاعات السابقة 



ريك الش/ عند صياغة التقرير المؤقت الثاني والتقرير التالي ، سيحصل المستفيد الرئيسي 

على خط مصروفات جديدة مع المبلغ المستقطع الذي تم تفعيله مسبقًا من قبل مسؤول 

.السلطة اإلدارية

.يظهر سهم أحمر ، أمام المصاريف المعنية ، لإلشارة إلى النفقات المعاد تقديمها
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(مؤهلة إلعادة التقديم)إعادة تقديم االستقطاعات السابقة 



عند تحرير قيمة المصروفات ، يكون هناك رمز واضح للمبلغ القابل إلعادة التقديم ، مع تعليقات مسؤول 

.السلطة اإلدارية الذي سمح بإعادة التقديم

الشريك زيادة النفقات ، فستظهر رسالة خطأ تشير إلى أن المبلغ يجب أال يكون/ إذا حاول المستفيد الرئيسي 

.أكثر مما هو مسموح به
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(مؤهلة إلعادة التقديم)إعادة تقديم االستقطاعات السابقة 



.يستخدم هذا الزر لتسجيل النفقات ونقلها إلى التقرير التالي

نقل المصاريف إلى التقرير التالي
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...تكون إضافة المصاريف بنفس الطريقة 



يحتاج نقل المصاريف فقط إلى إضافة تعليق لإلشارة إلى السبب
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نقل المصاريف إلى التقرير التالي

سيتم عرض المصروفات مصحوبة بأيقونة عربة التي تشير إلى أن المصروفات 
خاصة بفترة التقرير التالية



ميحات تل. يمكنك تحميل المستندات الداعمة في هذا القسم، ثم تنزيل الملفات التي تم تحميلها أو حذفها

:وتذكيرات

أزرار التحميل والحذف نشطة فقط قبل تقديم التقرير إلى مدقق الحسابات. 1

ميغا بايت30الحد األقصى لحجم كل تحميل هو . 2

يمكنك ضغط عدة ملفات أو مجلد كملف واحد لتحميل. 3

تاح على م PIMتحميل الملفات المطلوبة فقط مفصلة في . 4
http://www.enicbcmed.eu/projects/support-to-implementation)

المستندات الداعمة/النفقات/تحرير التقرير
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ثلة يمكنك تحميل المخرجات الخاصة في هذا القسم، مع نفس الوظائف من أقسام التحميل المما

:تلميحات وتذكيرات. األخرى

ميغا بايت30حد التحميل هو  . 1

يتم غلق وظائف التحميل والحذف بعد تقديمها إلى مدقق الحسابات. 2

وهذا مصمم االتصاالت مع نسخ خفيفة من الملفات للنشر على الموقع ،/يجب أن يوفر مدير. 3
ال تحمل النسخة الثقيلة المصممة للطباعة، JTSهو ما يحتاجه 

مخرجات/تقريرتحرير
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افته ثم اسحبه وإض( باللون األزرق)لتحميل المخرجات، تحتاج إلى تحديد أحد المخرجات المتوفرة أوالً 

(. تظهر باللون األخضر)لمنطقة التحديد المعينة 

إذا كنت ترغب في تحميل تنسيق آخر أو عدة ملفات مضغوطة، انقر على.pdf*.المتوقع هو الملف: تلميح

.لتحديده" اختر الملف أو اسحبه هنا"المستطيل 

مخرجات/تحرير وتحميل تقرير
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في أي وقت، وقائمة docعلى شكل narrative reportيمكنك تصدير التقرير السردي
xlsالنفقات والجدول المالية على شكل 

الخ في حين أن جدول النفقات  ..PPفئة التكلفة، ،WPيتضمن الجدول المالي الميزانية لكل 
يشمل جميع النفقات في كل بند من بنود الميزانية

من التحرير، يمكنك إستخدام هذا المستند أثناء التعديلات، عندما يتم غلق المشروع: تلميح
لصق في نظام الإدارة والمعلومات، أو في أي وقت / ثم مجرد نسخ offlineبحيث تعمل 

ية تحتاج إلى القيام بذلك، ولكن تذكر أن إصدار نظام الإدارة والمعلومات هو إداة رسم
.وتحتاج إلى أن تكون محدثة

!تصدير التقرير الخاص بك.. أخيرا وليس آخرا... و
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شكراً 

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

MERCI


