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هدف هذا العرض

ENIمشاريعحساباتمدققيتعريف CBC MEDنظامعلى

(MIS)والمعلوماتالإدارة

تحذير 

ريروالتق)تقريركمنالنهائيةالنسخةتحميلمنتأكد
إرسالهقبل((LB)المشروعقائدحساباتلمدققالموحد

.(LBالمشروعقائداو)المشروعقائدحساباتمدققإلى

هووالمعلوماتالإدارةنظامفيالتقاريرإعدادإجراءإن

يمكنكلامرحلةإلىالوصولبمجردأنهيعنيمماخطي،
.السابقةالخطوةإلىالعودة
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ول إلى بعد تلقي رموز الدخول من المستفيد الرئيسي للمشروع، يمكنك الوص
.لتدقيق المشروع MISنظام 

http://enicbcmed.eu/mis/login: الرابط•
رابط لتنزيل الدليل الكامل•
MISرابط إلى بريد دعم •
لاستعادة كلمة المرور•

 MISالوصول الى 
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":Interim Reportتقرير مؤقت "في قسم إعداد التقارير، حدد 

عرض التقرير•

(للتدقيق)التحقق من صحة التقرير •

إختيار التقرير
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قسم يمكنك التنقل عبر الأقسام ، ومع ذلك، سيكون عملك الرئيسي في
(: WPS)النفقات لكل حزم العمل 

التحقق من بند الموازنة المحدد•

الرجوع إلى الصفحة السابقة•

1-تحقق من النفقات المبلغ عنها 
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على تفاصيل النفقات المتعلقة به مع الوظائف BLيحتوي كل بند من بنود الميزانية 

:التالية

(لا يمكن التحرير)عرض تفاصيل النفقات 1.

(في الصورة أعلاهcutانظر الى )إضافة نفقات غير مؤهلة 2.

تحرير النفقات غير المؤهلة المضافة3.

حذف النفقات غير المؤهلة4.

إدراج تعليقات على النفقات5.

6

2-تحقق من النفقات المبلغ عنها 



:لإضافة نفقات غير مؤهلة، يجب عليك ملء ما يلي على الأقل

المبلغ غير المؤهل المحتمل باليورو1.

(drop-downمن قائمة موجودة )رمز المخالفة 2.

التعليقات إختياري/حقل الوصف.. 
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3-تحقق من النفقات المبلغ عنها 



في أي  docعلى شكل narrative reportيمكنك تصدير التقرير السردي 

xlsوقت، وقائمة النفقات والجدول المالي في على شكل 

.الخ PPفئة التكلفة، ،WPيتضمن الجدول المالي؛ الميزانية لكل 

زانيةيتضمن جدول النفقات جميع المصروفات لكل بند من بنود المي

إحضار تقرير
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:في قسم القائمة المرجعية، لديك الوظائف التالية

للتقاريرEVRتنزيل نماذج حزمة 1.

تقرير محدد/تنزيل مستند2.

ملف واحد، يمكن أن يكون مجلد مضغوط )للشريك المدقق EVRتحميل حزمة تقرير 3.

ميغا بايت30لغاية حجم –من عدة ملفات 

وعمتوفر فقط لمدقق حسابات قائد المشر )للمشروع EVRتحميل حزمة التقرير الموحد 4.

EVRالقائمة المرجعية وتقرير التحقق من النفقات 
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ابات يتم إرسال التقرير إلى مدقق حس: مدققي حسابات شركاء المشروع▪

المستفيد الرئيسي

يد الرئيسيإرسال التقرير إلى المستف: مدقق حسابات المستفيد الرئيسي▪

حيح، لا تأكد من تحميل التقرير الص: بهذا سيتم قفل التقرير عن أي تحرير

توجد طريقة لتعديل بعد ذلك

... أخيرًا، وليس آخراً .. 
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شكرا  

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

MERCI


